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فهرست

سرمقاله

سخن آغازین

ســالهای باقیمانده از دهه  ،۱۳۹۰برای اقتصاد ایران دارای اهمیت بسزایی

که ضعف شــدید در کارکردهای نظام بانکی یا بحران مالی را تجربه کردهاند در

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

کنار بررســی رفتار پویای حاکم بر ترازنامه بانکها در ایران این فرضیه را طرح

ثبت شــده ،بدون شــک اولین و مهمترین مســاله پیشروی اقتصــاد ایران در

میکند که کاهش ســامت بانکی تالی قابل پیشبینی توسعه مالی نامتوازن دهه

ســالهای آتی اســت .روند نامطلوب ســطح رفاه خانوارها از نیمه دهه ،۱۳۸۰

هشتاد شمسی بوده است .درک این مساله از آن جهت مهم است که راهکارهای

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

پیشــنهادی بــرای برونرفت از ایــن وضعیت باید با توجه به ریشــههای موجد

ســالهای ذکر شده ،بهطور مستمر کاهنده بوده اســت .دستیابی به رشد باالی

شــرایط فعلی طراحی شود ،بنابراین الزم است ارتباط میان نظام بانکی با اجزای

غیرتورمی پایدار و اشــتغالزا ،شاید حداقل شــرط مورد نیاز برای فائق آمدن بر

مختلف زنجیره تولید این صنعت با نگاه اقتصاد کالن مورد بررســی قرار گیرد و

چالشهای فــوق و در نتیجه ،مهمترین هدف اقتصادی و اجتماعی در نیمه دوم

سوء کارکردهای حلقههای مختلف زنجیر مشخص شود.

دهه  1390باشد.
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اصالح نظـــــــــــــــــ

ارتباط افول مالی ســالهای اخیر و توسعه مالی نامتوازن دهه هشتاد از مساله

از ســویی دیگر ،بررسیها موید آن هســتند که وضعیت نظام بانکی از حیث

انجماد داراییها آغاز شــده است .کاهش درآمدزایی ناشی از مطالبات غیرجاری،

کمیت و کیفیت تســهیالت اعطایی برای پشتیبانی از رشد پایدار مناسب نیست.

بدهیهای بازپرداخت نشــده دولت و ســرمایهگذاریهای نقد ناشــونده بانکها

این در حالی اســت که در سالهای اخیر دسترسی بنگاه به منابع مالی جایگزین

رویدادهایی بودند که جریان نقدی بانکها را دچار اختالل کردند .رشــد مستمر

تســهیالت نیز محدود شده و تامین مالی به عنوان محدودکنندهترین محدودیت

نقدینگی و نظارت ناکافی بانک مرکزی در آن دوره سبب شد تا نظام بانکی بتواند

تولید فرآیند خروج از رکود را کند کرده اســت .در شــرایطی که افزایش هزینه

بدون کاهش در نرخ ســودآوری ،انباشت داراییهای مسموم در ترازنامه را تحمل

تامین مالی و کاهش دسترســی به تسهیالت ،تنگنای اعتباری را تشدید و تولید

کند .با این حال ،تحریمهــای بینالمللی و رکود اثر نامطلوب داراییهای منجمد

را محــدود کردهاند ،ســازوکارهای اعطای اعتبار لزوما کاراتریــن تولیدکننده را

بر جریان نقد را تشدید کردند و بر وابستگی بانکها به منابع بدهی ـ سپرده ،بازار

شایســته دریافت وام تلقی نمیکنند ،در نتیجه ســوءتخصیص تشدید و کارایی

بین بانکی و اســتقراض از بانک مرکزی ـ افزودند .رقابت برای جذب منابع بدهی

کل اقتصاد از این حیث نیز کاهش یافته اســت .توســعه کمی و کیفی تسهیالت

جدیــد ،جنگ قیمتی در بازار وجوه وامدادنــی را فعال کرده و هزینه تامین مالی

در شــرایطی رخ داده که از یک سو نســبت نقدینگی و دارایی بانکها به تولید

بانکها را افزایش داده است .طبیعتا ،موسسات مالی ناسالم که با شوک نقدینگی

مستمرا زیاد شده و از ســوی دیگر ،روند کاهنده شاخصهای سودآوری بانکها

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

نشــان میدهد افزایش نرخهای سود بانکی منجر به افزایش حاشیه سود بانکها

تعیینکننــده قیمت بازار بودهاند .افزایش نرخ ســپرده ،هزینههای بانک را زیاد و

نشده است.

مســاله جریان نقد را تشدید کرده است .در نتیجه ،مجموع شرایط قانونی ،نهادی

عالوه بر کاهش شــاخصهای ســودآوری ،روندهای حاکم بر شــاخصهای

و زیرســاختی که انباشت ریســک در ترازنامه بانکها را به عنوان همزاد طبیعی

ثبات بانکی ـ مانند نســبت مطالبات غیرجاری و کفایت ســرمایه ـ نشاندهنده

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

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

تنگنای اعتباری دوره جاری شده و چرخهای را فعال کرده که میتواند به صورت

اعتباری ،امنیت و پایداری تامین مالی تولید نیز به خاطر کاهش ثبات و سالمت

خودکار مســتمرا قدرت وامدهی بانکها را کاهش دهد ،وابستگی بانکها به بانک

بانکی به شــدت در مخاطره قرار گرفته است .مقایسه این وضعیت با کشورهایی

مرکزی را زیاد و دســتاورد تورم کاهنده را با خطر مواجه کند.
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سرمقاله

ــــــــــــــــــــــام بانکی

اســتفاده از فرصتهای برجام در گرو فعالیت ســالم بانکها است .واقعیاتی

ورود بانــک مرکزی در بازار بینبانکی ،تمایز اولیه میانبانکها بر حســب درجه

کــه اصالح نظام بانکــی را به صورت ضرورتی با اولویت بــاال تعریف میکند .در

ســامت آنها و کاهش نرخ بازار بینبانکی از اهم اقداماتی اســت که در جهت

چارچوب روابــط کنونی میان بانکهــا ،بنگاهها ،بانک مرکــزی و دولت انتظار

کاهش جنــگ قیمتی بین بانکها موثر بودهاســت .مرتبط کــردن نرخ ذخیره

نمیرود سازوکارهای موجود به خودیخود قادر به تصحیح وضعیت فعلی باشند.

قانونی متناســب با شرایط سالمت بانکها ،تدوین اســتاندارهای مناسب جهت

حاکمیتــی قانونگذار و
بنابراین الزم اســت دولت/بانــک مرکزی در نقشهای
ِ

افزایش شفافیت صورتهای مالی ،برخورد قاطع با برخی از مؤسسات مالی فعال

حاکمیتی ســهامدار و تســهیالتگیرنده اقداماتی
ناظر و همچنین نقشهای غیر
ِ

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

در جهت اصالح نظام مالی انجام دهد تا از مســیر افزایش ســامت بانکی قدرت

نیز در راستای بهبود وضعیت بسیار موثر بودهاند.

وامدهــی بانکها و تامین مالــی تولید را تقویت کند .ارائه راهــکار پایدار برای

در همیــن راســتا ،دولت در یک اقــدام پیشگیرانه ،به شناســایی و ارائه

بهبود شــرایط تنها با شناســایی ســازوکارهایی که وضع موجود را رقم زدهاند

راهحــل در مورد معضل ســامت نظام بانکــی اقدام کــرد و برنامه اصالحی

امکانپذیر خواهد بود.

نظــام بانکــی را تدوین نمــود .آن بخــش از برنامه اصالحی نظــام بانکی که

موسســه عالی آموزش وپژوهش ،مدیریت و برنامهریزی ،با درک این مهم و

در ســال  ۱۳۹۵با همکاری دســتگاههای اقتصادی دولت تحت نظارت بانک

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

مرکزی عملیاتی میشــود توســط ریاســت محترم جمهور به دستگاهها ابالغ

بررسی بازارهای مالی را در دســتور کار قرار داد .در نتیجه ،موسسه در شهریور

شــده اســت .با درک شــرایط موجود،هدف اصلی این برنامه ،بهبود وضعیت

ســال  ۱۳۹۴انجام طرح تحقیقاتی برای «ارزیابی وضعیت و چشمانداز بازارهای

ســامت نظام بانکی ،بهبود رابطه بانک و دولت ،تقویت نقش نظارتی و قدرت

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

سیاســتگذاری پولی بانک مرکزی اســت .انتظار مــیرود برنامه در نهایت به

شــبکه بانکی ،این طــرح تحقیقاتی تنگنای اعتباری و کاهش ســامت بانکی را

کاهش نرخ ســود و تخفیــف تنگنای اعتباری با حفظ دســتاورد تورم کاهنده

بــه عنوان دو مشــکل اصلی معرفی کرده اســت .همچنین طرح مذکور نقشــه

منجر میشود.

راه اقدامــات الزم بــرای برونرفت از وضعیت کنونی در جهــت تخفیف تنگنای

نظر به اهمیت و نقش توسعه مالی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ،این

اعتبــاری و افزایش ثبــات مالی را ارائه داده اســت .نقطه تمایــز این طرح در

شــماره از تازههای اقتصاد در قالب پنج پرونده «پایداری مالی ،توســعه مالی و

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

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

اســت .لحاظ نکردن پیامدهای کالن سیاســتگذاریهای نظام بانکی ،همچنین

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

تبعات آن بر خانوارها و بنگاهها میتواند شرایط نامطلوب را در میانمدت تشدید

اعتباری و اصالح نظام بانکی کشور میپردازد.

و روند بهبود اقتصادی را کند ،پرنوســان و غیرقابل پیشبینی کند.

در پایان امید اســت مقاالت این شــماره از تازههــای اقتصاد که در بردارنده

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

بخشــی از نتایج طرح تحقیقاتی «ارزیابی وضعیت و چشــمانداز بازارهای مالی»

معضالت نظام بانکی در کشــور پیرو نامه ریاســت جمهوری در سال  1394اخذ

اســت ،بتواند سیاســتگذاران بخش پولــی و مالی کشــور را در تنظیم صحیح

شدند .بانک مرکزی با آگاهی از شرایط موجود نظام بانکی و اقتصاد کالن کشور،

سیاستهای اعتباری یاری رسانده و به درک صحیحتر و عمیقتر سیاستگذاران

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

حــوزه صنعت و فعاالن اقتصادی از فرایند تأمین مالی در ایران بیانجامد.
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1

فصل

توسعه مالی و رشد اقتصادی

پرونـــده

تقویت قدرت تسهیالتدهی با وصول داراییهای منجمد
فــاز اول طرح تحول نظــام بانکی که رییسجمهــوری از آن به عنوان
مهمترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشور در سال  ۹۵نامبرده،
کلید خورده و قرار اســت آنطور که رییس کل بانک مرکزی اعالم کرده با
همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و ســازمان مدیریت و برنامهریزی،
ضمن اصالح نظام بانکی ،دارایی های منجمد شــده بانکها پس از احیا ،به
منظور تقویت قدرت تسهیالتدهی به بخش تولید مورد استفاده قرار گیرد.
ولی اهلل ســیف رئیسکل بانک مرکزی با اشــاره به کارنامه اقتصادی
دولت تصریح کرد :دولت یازدهم در حدود ســه سال گذشته اقدام اساسی
را بــا هدف هدایت اقتصاد به مســیر صحیح دنبال و تالش کرده با کاهش
تورم ،رشــد اقتصادی و ایجاد آرامش در بازارها ،فضای مناسبی برای جذب
ســرمایههای جدید فراهم آورد .خوشــبختانه عملکرد این دوره هم نشان
میدهــد ،در حصول به این هدف موفق ظاهر شــده اســت؛ به این ترتیب
در شــرایطی که هنوز تحریمها به قوت خود باقی بود ،نوسان در بازارهایی
ماننــد ارز و طال از بین رفت و تورمــی که از مرز  40درصد فراتر رفته بود
خردادماه امسال به محدوده تک رقمی شدن رسید.
داراییهای سمی معضل بزرگ نظام بانکی
وی در ادامه با اشــاره به مشکالتی که نظام بانکی کشور با آنها
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روبهروســت تصریح کرد  :یکی از این مشکالت که در طول  3یا  4دهه
اخیر انباشــته و به معضلی بزرگ تبدیل شده ،اموال و داراییهایی است که
به داراییهای سمی یا منجمد معروف هستند.
رییس کل بانک مرکزی اموال منجمد را به ســه دســته تقسیم کرد و
افزود :دســته اول ایــن داراییها ،داراییهای غیرقابــل وصول و غیرجاری
هســتند؛ در دسته دوم بدهیهای دولت جای میگیرند و گروه سوم اموال
غیرمالی هســتند یعنی داراییهای بانکها که در طول سالهای گذشته به
ملک و ساختمان و سهام و بنگاه تبدیل شدهاند.
وی افزود :این ســه گروه امروز  45تا  50درصــد کل دارایی بانکی را
تشــکیل میدهند و باعث میشــوند با کاهش قدرت تسهیالتدهی ،نظام
بانکی نتواند متناســب با رشد اقتصادی کشــور توسعه یابد ،ضمن این که
پایه ســرمایه بانکها هم در سطح پایین باقی مانده است .به این ترتیب در
شــرایطی که نسبت کفایت ســرمایه بانکها در دنیا به  12درصد میرسد
رقم متوسط کفایت سرمایه بانکها در ایران  4/5درصد است.
تاثیر تنگنای مالی بر نرخ سود بانکی
ســیف با اشــاره به ضرورت تجهیز نظام بانکی با هدف پشتیبانی تولید
و دســتیابی به رشد اقتصادی تصریح کرد :در ســال های گذشته یکی از
نمودهای مشــکل تنگنای مالی که نظام بانکی با آن مواجه است در فاصله
نرخ ســود و تــورم خود را نشــان داد به این ترتیب در شــرایطی که نرخ
تورم از باالی  40درصد به مرز  15درصد رســید نرخ ســود بانکی کماکان
بیشــتر از  20درصد بود و گاهی تا  28درصد هم میرسید؛ با این تفاسیر
با توجه به این که کاهش پایدار نرخ تورم کماکان ادامه داشــت انتظار این
بوده و هســت که نرخ سود بانکی هم همراســتا با تورم ،کاهش یابد اما به
دلیل تنگنای مالی ،نرخ ســود بانکی با چســبندگی رو به پایین مواجه بود
و کاهــش نمییافت و این روند بــرای مدتی ادامه یافت هرچند که به هیچ
عنوان قابل قبول نبود.
وی ادامه داد :به عبارت دیگر قابل پذیرش نیســت در شرایطی که نرخ
تورم  15درصد است نرخ ســود بانکی تا  28درصد هم محاسبه شود .نرخ
ســود بانکی متعادل ،تنها میتواند در دامنه نرخ تورم تعریف شود این دو
رقم نهایتا میتواند  2یا  3درصد متفاوت باشــد بــه عبارت دیگر اختالف
بیش از این مقدار به هیچ عنوان منطقی نیست و اگر نرخ سود بانکی بیش
از این مقدار از نرخ تورم پیشــی بگیرد فشار و هزینه ناشی از آن به فعاالن
اقتصادی تحمیل میشــود و هزینه تولید و خدمات را افزایش میدهد .
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی ســال گذشته برای
بهبود شرایط اقدام کرد ،افزود :بانک مرکزی در اولین قدم با ورود به بازار
بین بانکی و اثرگذاری براین بازار ،دستاورد بزرگی را به دست آورد .به این
ترتیب نرخ ســود بازار بین بانکی بیش از  12درصد کاهش داد اما این رقم
امروز در شــرایطی که نرخ تورم به کمتر از  10درصد رسیده ،باز هم قابل
قبول نیســت و باید کاهش یابد ،به همین دلیل باید تالش کنیم مطالبات
غیرجــاری و بدهیهای دولت و البته داراییهــای غیرمالی را به بانکها
برگردانیم تا جنگ قیمتی که در بازار بین بانکی شــکل گرفته و ســود
 29درصــدی در این بازار را به همراه آورده بود از بین برود.
سیف با اشاره به کارگروه تخصصی که برای رفع تنگنای مالی
در یکسال گذشته تشکیل شده است ،گفت :در این کارگروه دو
موسسه پژوهشی موسســه عالی آموزش و پژوهش مدیریت
و برنامه ریزی و پژوهشــکده پولی و بانکی کار مشترکی
را آغاز کردهاند و در نهایت هم با برگزاری جلســات
متعدد بین کارشناســان وزارت اقتصاد ،ســازمان
مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی طرح تحول

توسعه مالی و رشد اقتصادی
نظام بانکی تدوین شد.
فاز اول طرح اصالح نظام بانکی امسال اجرا میشود
ســیف زمان اجرای فاز اول طرح اصالح نظام بانکی را ســال  95عنوان
کرد و گفت :در فاز اول ،رفع ســه معضل بانکی در دســتور کار قرار دارد.
معضــل اول را باید اشــکاالت بنیادیــن اعالم کرد که جنس ســاختاری
دارند .معضل دوم هم تنگنای اعتباری اســت کــه تبعات خود را در میزان
درآمدزایی و تعادل درآمد و هزینه های بانکها ،نمایان میکند؛ الیه ســوم
هم افت جریان نقدینگی اســت که تنگنای مالی را ایجاد میکند و بانکها
را در معرض ضعف و کاهش قدرت تسهیالتدهی قرار میدهد.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد :در فاز اول این طرح ســه بعد «حل
معضل جريان نقد و انجماد داراييها»« ،ســاماندهي بدهيهاي دولت» و
«افزايش ســرمايه بانکها» مد نظر قرار خواهد گرفت .مسئول حل معضل
جریان نقد و انجماد داراییها بانک مرکزی خواهد بود و برای دســتیابی به
ایــن هدف  10برنامه را عملیاتی می کند .ازجمله ،تخصیص منابع شــبکه
بانکی و جذب منابع جدید و تالش برای تخصیص بهینه منابع برای حمایت
از فعالیت موثر اقتصادی ،تعدیل نسبت سپرده قانونی و دستهبندی بانکها
از منظــر ثبات منابع و مصارف .به عبــارت دیگر یکی از نکاتی که در مورد
هر بانکی باید مورد توجه قرار گیرد این اســت که تا چه میزان میتواند در
بازار بانکی ثبات و آرامش ایجاد کند و در این بازار چه نقشی بر عهده دارد
چون واقعیت این اســت که بانکهایی که با مشــکل منابع مواجه هستند
عموما به بازار بین بانکی تحمیل میشوند.
ســیف افزود :داراییهای منجمد شــده تحرکی در زمینه توسعه توان
تســهیالتدهی ندارند ،بنابراین ســرعت بخشــیدن به وصــول مطالبات
غیرجــاری و قفل شــده دومین اقدامی اســت که دولت مصمــم به انجام
آن اســت و همیــن تصمیم را میتوان جهتگیری بســیار مثبت در جهت
شفافیت مالی قلمداد کرد.
وی تاکید کرد :چنین اقدامی قطعاً دولت را محدود خواهد کرد ،لیکن
شــخص رییس جمهور نسبت به اجرای آن اصرار دارند چون باید به سوی
اهداف اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.
رییــس کل بانک مرکزی ادامه داد  :اقتصــاد مقاومتی دو جهتگیری
کامال شــفاف دارد ،اول افزایش رشد اقتصادی و دوم مقاومسازی و کاهش
آسیبپذیری اقتصاد است .فراموش نکنیم که مقاومسازی نیازمند مکانیزمی
برای تامین مالی مناســب اســت به این ترتیب اگر اقتصاد کشور مکانیزم
تامین مالی شــفافی نداشته باشد قادر به رشــد نخواهد بود و نمیتواند در
جهت رشــد تولید حرکت کند ،با این تفاســیر اولین قدم برای رسیدن به
اقتصاد مقاومتی  ،رفع تنگنای مالی اســت که با آن مواجه هستیم.
ســیف در ادامه با اشاره به ضرورت تبدیل داراییهای غیرمالی به مالی
تصریح کرد :داراییهای منجمد شــده دراولین فرصــت باید تعیین تکلیف
شوند این بدان معناست که مطالبات غیرجاری باید تسویه شود و همچنین
مطالبات غیرمالی هم باید هرچه زودتر در بازار روی میز فروش قرار گیرند.
رییس شــورای پــول و اعتبار افــزود :تا پیش از ایــن ،دولتها هنگام
مواجهــه با تنگنای مالی از طریق نظام بانکی نیاز خود را برطرف میکردند
و چون انضباط مالی وجود نداشت بدهیها برای مدت زمان طوالنی بر روی
هم انباشته میشد به نحوی که در حال حاضر بدهیهای دولتی  16تا 17
درصد داراییهای نظام بانکی را تشــکیل میدهد ،اما هیچ حرکتی هم در
جهت وصول آنها انجام نشــده اســت .با این اوصاف ضروری است هر چه
ســریع تر این بدهیها وصول شود تا بتوان آن را به نظام بانکی تزریق کرد
و قدرت پرداخت تسهیالتشان را افزایش داد.
پرداخت بدهیها با انتشار اوراق اسالمی
ســیف در خصوص نحوه پرداخت بدهیهای دولت به نظام بانکی گفت:
در همه کشــورهای دنیا تامیــن مالی دولت از طریق نظام بانکی روشــی
منسوخ اســت که کنار گذاشته شــده به عبارت بهتر دولتها عموماً برای
تامین نیاز منابع مالی خود اقدام به انتشــار اوراق قرضه در بازار ســرمایه
میکننــد .دولت یازدهم هم قصد دارد بر خالف گذشــته که دولتها برای

پرونـــده

تامیــن نیاز خود از بانک ها اســتقراض می کردند ،اوراق بهادار اســامی
منتشر کند .
رییس کل مرکــزی در ادامه با تاکید بر این که حجم بدهیهای دولت
ایران چندان زیاد نیســت گفت :حجم بدهی دولت معادل  35درصد GDP
(تولیــد ناخالص داخلی) کشــور اســت با این اوصاف در شــرایطی که در
بســیاری از کشــورها این رقم به بیش از  100درصد هم میرســد بدهی
دولت ایران چندان زیاد نیست ،ضمن این که دولتهایی که بیش از 100
درصد  GDPخود بدهی دارند گرفتار هیچ تزلزلی نیســتند چون سیســتم
تامین مالی برای آن ها کامال تعریف شده است.
وی با اشــاره به مزیتهای انتشــار اوراق بهادار اســامی تصریح کرد:
وجود اوراق دولتی در بازار ،عالوه بر این که دولت را منضبط میکند ،باعث
میشــود هزینه تامین مالی خود را پرداخــت کند در نتیجه دولت گرایش
و تالش بیشــتری برای کاهش نرخ سود ســپردهگذاری و تسهیالتدهی و
تجهیز منابع در بازار سرمایه نشان خواهد داد.
ســیف در خصوص نرخ ســود این اوراق هم گفت :دولت در مرحله اول
این روند برای انتشار اوراق بهادار اسالمی مصون از تورم را استفاده خواهد
کــرد .این اوراق می تواند به طلبــکاران دولت و یا پیمانکاران تعلق گیرد و
طبق برنامه ریزیهای انجام شــده به تدریج به بازار سرمایه منتقل خواهد
شــد .به این ترتیب بانکها میتوانند  17درصــد از داراییهای خود را از
حالت انجماد خارج کنند.
بــه گفتــه وی ،بانکها میتواننــد این اوراق را به بانــک مرکزی هم
بفروشــند چون بانک مرکزی به وجود ابزاری در بــازار برای تحقق اهداف
پولی خــود نیاز دارد؛ به عنــوان مثال اگر بانک مرکزی خواســتار اجرای
سیاست انبســاطی و تزریق منابع مالی به بازار باشد ،میتواند از این اوراق
اســتفاده کند و از مزیت آنها یعنی برگشــتپذیر بودنشان در زمان اتخاذ
سیاست انقباضی ،بهره ببرد.
وی بــا تاکید مجدد بر تنگناهای مالی نظام بانکی تصریح کرد :در چهار
دهه گذشــته تامین مالی دولت همیشه از طریق بانکها صورت میگرفته
اســت ،از سوی دیگر تســهیالت تکلیفی که بدون بررســی کارشناسی به
بانکها تحمیل میشــد ،مشــکل دیگری به مشکالت نظام بانکی میافزود.
این در حالی اســت که در شرایط عادی ،یک بانک به عنوان بنگاه اقتصادی
منابع خود را در جایی سرمایهگذاری میکند که بازده آن را به اندازه کافی
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 که البته به این سادگیها صورت نمیگرفت و بر انبوه بدهیهای دولت
اضافه میشد.
ســیف تصریح کــرد :به همین دلیــل و با وجود منجمد شــدن  45تا
 50درصد داراییها  ،بانکها گرفتار ناکارآمدی شــدند و داراییهایشان به
حداقل رســید البته در این میان نمیتوان منکر ســوء مدیریت در بعضی
از موارد شــد اما واقعیت این اســت که برای حل ریشــهای مشکالت باید
قدمهای موثری برداریم تا نظام بانکی از شــرایط فعلی خارج شود.
وی با اشــاره به اقداماتــی که در مرحله اول طرح تحــول نظام بانکی
انجام خواهد شد ،گفت :در فاز اول حل معضل انجماد دارایی برعهده بانک
مرکزی خواهد بود و امیدواریم این مهم تا پایان سال جاری محقق شود .در
این میان مسئولیت ساماندهی بدهیهای دولت هم بر عهده وزارت اقتصاد
خواهد بود تا با انتشــار اوراق بهادار اســامی در بازار سرمایه و ایجاد بازار
بدهی بتواند بدهیهای دولت یا بخشــی از آن را تسویه کند و داراییهای
قفل شــده بانکی را به حرکت درآورد .بخش سوم هم افزایش سرمایه نظام
بانکی اســت که مســئولیت آن در مورد بانک های دولتی بر عهده سازمان
مدیریت و برنامه ریزی است در مورد بانکهای خصوصی هم بانک مرکزی
دستورالعملهایی را تدوین خواهد کرد که این بانکها هم سرمایههایشان
را افزایش دهند و در نهایت بتوانیم به درصدهای استاندارد کفایت سرمایه
دست یابیم .
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مسعود نیلی ،رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی:

بانکها از تله خارج میشوند

طرح اصالح نظــام بانکی چارچوب ســازگاری را ارایه میکند که بر
اساس آن فعالیتهای بانکی بدون اتکا به بانک مرکزی انجام میشود،
در عین حال با اجرای این طرح نظام بانکی کشــور پایدارتر خواهد شد.

لطف ًا اهم مشکالت نظام بانکی کشور را توضیح دهید و بفرمایید به
چه دلیل اصالح نظام بانکی ضروری است؟
مسعود نیلی ،مشاور رییس جمهور و رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامهریزی  -اقتصاد ایران اقتصادی بانک محوراست به این معنی که
بانک مهمترین نهادی است که تامین مالی فعالیتهای اقتصادی را بر عهده دارد.
برخی از اقتصادها در دنیا بانک محور و برخی نیز بازار محور هستند به این معنی
که در این اقتصادها محور تامین مالی بازار سرمایه است .طبیعی است هیچ یک از
نظامهای اقتصادی به طور مطلق به یکی از این دو نهاد وابسته نیستند اما زمانی
که اقتصاد بانک محور نامیده میشود معنای آن این است که بانکها نقش مسلط
را در تامین مالی دارند .اقتصادهای بانک محور هم درجات مختلفی در وابستگی
بــه بانکها دارند ،ایران جزو اقتصادهای بانک محوری اســت که تامین مالی از
طریق بانک در آن نقش کام ً
ال مسلط دارد.
از نظر مقیاس و حجم فعالیتهای مالی بانکها در مقایسه با سایر فعالیتهای
اقتصاد ،مثال در قیاس با بودجه ،نقش بانکها کام ً
ال پررنگ و چشــمگیر است.
هرچند دولت در قالب بودجههای ساالنه میزان قابل توجهی از منابع مالی را در
اقتصاد به گردش در میآورد اما تفاوت مقیاس را میتوان به سادگی مشاهده کرد.
به عنوان مثال دولت در ســال  ۱۳۹۴حدود  ۲۰۱هزارمیلیارد تومان در اقتصاد
ایران خرج کرده است که این رقم در مقایسه با  400هزار میلیارد تومان تسهیالت
ارائه شده توسط نظام بانکی یا در مقایسه با نقش اندک بازار سرمایه که بسیار رقم
کوچکتری نسبت به بانک بوده نشان دهنده آن است که نظام بانکی باید بتواند اثر
بخشی مناسبی در فعالیتهای اقتصادی داشته باشد.
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اگر به شــرایط اقتصاد کشور بعد از سال  1392توجه کنیم پدیدار شدن دو
مشکل را میتوانیم تشخیص دهیم .اولین عامل تنگنای مالی است به نحوی که
در ســالهای اخیر تمامی بخشها در زمینه تامین مالی دارای مشکل بودهاند و
عامل دوم نیز کمبود تقاضا است به این نحو که برخی از تولید کنندگان در فروش
محصوالت با مشــکل مواجه بودهاند که البته این موضوع جای بررسی جداگانه
دارد .مســاله تامین مالی به تنگنای مالی تبدیل شد و تامین مالی فعالیتهای
تولیدی چالش بزرگی را در اقتصاد کشور نمایان ساخت.
این چالش از طریق دو عامل قابل شناســایی و اندازهگیری است اول ،باید
در نظر گرفت که تامین مالی با چه هزینهای انجام میشــود؟ به این مفهوم که
میپرســیم نرخ سود تسهیالت چه میزان است و اینکه آیا آنچه به عنوان هزینه
تامین مالی در اقتصاد وجود داشــته با شرایط عمومی اقتصاد کالن سازگار بوده
اســت یا خیر؟ دوم ،میزان تســهیالت اعطائی نظام بانکی است .هرچند این دو
موضوع به هم مرتبط هستند اما باید به طور جداگانه مورد توجه قرار گیرند.
همانطور که ذکر شد ،اقتصاد کشور در تامین مالی با دو مشکل مواجه بوده
به این معنا که عالوه بر باال بودن هزینه تامین مالی ،میزان منابعی که در اختیار
ت جدی مواجه بوده اســت .اما
واحدهای تولیدی قرار میگرفته ،هم با محدودی 
آن مســالهای که بعنوان یک پارادوکس مطرح شــد این بود که اقتصاد ایران از
سال  ۱۳۹۲به بعد به طور کام ً
ال محسوسی شاهد کاهش نرخ تورم بود به طوری
کــه نرخ تورم نقطه به نقطه باالی  ۴۰درصد بــه زیر  10درصد کاهش یافت و
علیاالصول نرخ سود بانکی نیز باید متناسب با نرخ تورم کاهش مییافت و انتظار
این بود که شیرینی کاهش تورم تنها برای مصرف کنندگان نباشد و هزینه مالی
تولید کنندگان نیز کاهش یابد اما همگان شاهد آن بودیم که کاهش نرخ سود
با مقاومت در بانکها مواجه شد.
ممکن اســت برخی معتقد باشــند که برای کاهش نرخ سود بانکی باید به
بانکها فشار آورد و با قاطعیت برای کاهش آن برخورد کرد اما با نگاهی عمیقتر
متوجه میشــویم که این مســاله بیش از آنکه تخلف و نافرمانی باشد ،ناشی از
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شــدت در حال افزایش بود و بنابراین بانکها برای
بیماری اســت .به همین دلیل باید بررسی کرد که
جمعآوری سیل خروشــان نقدینگی که از سمت
چرا هزینه تامین مالی نظام بانکی کشــور متناسب
در اقتصاد ســالمی که دارای
بانک مرکزی در جریان بود تشــکیل میشدند .این
با کاهش نرخ تورم کاهش نیافته است؟ بنابراین باید
انضباط پولی است اگر یک بانک
بانکها نیاز به تالش برای جذب نقدینگی و رقابت
به دو مساله توجه کرد اول اینکه چرا هزینه تامین
بخواهد موقعیت خود را نســبت
با یکدیگر نداشتند زیرا آب از سر منشاء به شدت در
مالی متناســب با تورم کاهش نیافته و دیگر اینکه
به کسب و کار بانک دیگر بهبود
حال افزایش بود و به همین دلیل در آن دوران ،هم
چرا قدرت اعطای تسهیالت در نظام بانکی کاهشی
بخشــد چارهای ندارد جز اینکه
تعداد بانکها افزایش یافت و هم موسسات اعتباری
بوده است .یعنی آنکه چرا نسبت تسهیالت به تولید
عالوه بر کارایی بیشــتر ،هزینه
غیــر مجاز که تحت نظارت بانک مرکزی نبودند به
ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است.
کمتری در تامین مالی داشته باشد
تعداد زیادی فعال شــدند .دلیل این امر هم این بود
در سالهای اخیر هر چند انضباط پولی بیشتر
تا بتواند رقابت کند.
که بانک مرکزی به دلیل وفور درآمدهای نفتی حجم
و رشــد پایه پولی محدود شده اما به هرحال ،رشد
زیادی پول را وارد اقتصاد میکرد .همزمان با این امر
نقدینگی افزایش داشــته ،حال ســوالی که مطرح
میشود این است که چرا تسهیالت متناسب با رشد نقدینگی نه تنها رشد نکرده نیز دولت در آن زمان به یکباره نرخ ســود بانکی را با کاهش شدید از  ۲۱به ۱۲
درصد رســاند و این یک شــوک بزرگ به نظام بانکی و پولی کشور بود .کاهش
بلکه حتی کاهشی نیز بوده است؟
پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اوالً :اقتصاد ایران اقتصادی بانک محور یکباره و شدید نرخ ،بر رفتار سپردهگذاران و تسهیالت گیرندگان تاثیر گذاشت
است ،ثانیاً ،مقیاس فعالیت مالی بانکها از همۀ فعالیتهای دیگر بزرگتر است .ثالثاً ،ضمن اینکه انگیزه سپردهگذاری را کاهش و مردم را تشویق به مصرف کرد و در
ظرف سالهای اخیر ،ارتباط هزینۀ تامین مالی بانکها با تورم دچار انقطاع شده و مقابل انگیزه تســهیالت گیرندگان را برای برخورداری از تسهیالت افزایش داد.
عالوه بر این زمانی که نرخ سود پایینتر از تورم باشد معنای آن این است که همه
باالخره اینکه از شتاب تامین مالی بانکها کاسته شده است.
هر گونه تحرک در اقتصاد ایران ،مادامی که نظام بانکی اصالح نشود ناپایدار پروژههای اقتصادی دارای توجیه قلمداد میشوند ،زیرا نرخ سود تسهیالت از تورم
خواهد بود .بر همین اســاس برای دستیابی به رشد قابل قبول اقتصاد و تحرک کمتر است و تمامی فعالیتهای اقتصادی سودآور میشوند.
تسهیالت گیرندگان به دلیل پایینتر بودن نرخ سود ازتورم ،انگیزهای برای
تولید و فعالیتهای اقتصادی به ناچار باید نظام بانکی را اصالح کنیم.
برنامه اصالح نظام بانکی از چه زمانی مدنظر مسووالن قرار گرفت و بازگرداندن پول به بانکها ندارند بنابراین نکول ارادی شکل میگیرد زیرا فردی
که تسهیالت را دریافت کرده بنا به تعریف نمیخواهد آن را بازگرداند .در چنین
این طرح دارای چه اهدافی است؟
همانطور که اگر بیماری با اظهار عالئم به پزشــک مراجعه کند ،پزشــک شرایطی ،بانک به منبعی با ســوراخهای متعدد تبدیل میشود به این معنا که
برای تشــخیص بیماری ،برای آن فرد پرونده پزشــکی تشکیل داده و بررسیها هر کدام از تســهیالت مانند یک نشتی از منبع هستند که جریان خروجی آن،
را انجام میدهد تا درمان مناسب را انجام دهد ،نظام بانکی هم با توضیحاتی که برگشت ندارد .خوب طبیعی است تداوم این وضعیت ،بانکها را با مشکل کمبود
داده شــد دارای دو عالمت بیماری بود که این عالئم هزینه باالی تامین مالی و جریان وجوه نقد مواجه سازد .اما عاملی که باعث شد بانکهای ما در آن مقطع،
قدرت محدود منابع مالی برای فعالیتهای اقتصادی است .بنابراین برای حل این علیرغم اینکه مطالبات غیرجاری بسیار باالیی داشتند ،دچار اختالل کارکردی
نشدند ،تامین پولی مستمر از طرف بانک مرکزی بود.
مشکالت باید ابتدا آسیب شناسی درستی صورت میگرفت.
نکته جالب اینجاست که افزایش پایه پولی به عنوان عامل ایجاد این مشکالت،
البته همانطور که اشــاره کردم ،راه نادرستی هم برای برخورد با این مشکل
وجود داشــت و آن این بود که به عنوان مثال بر روی اسبی بیمار سوار باشیم و نه به دلیل بدهی بانکها به بانک مرکزی بلکه ناشــی از افزایش خالص دارایی
در عین حال برای تند رفتن به اســب شالق بزنیم که در این صورت این امکان خارجی بانک مرکزی بود .زیرا قیمت نفت بسیار افزایش یافته بود و دولت نیز به
وجود دارد که اوالً اسب ما را به زمین بزند و ثانیاً خود نیز از راه رفتن متوقف شود .راحتی آن را خرج میکرد .از آنجا که به دلیل شــرایط مذکور ،پولی که از بانک
اما راه دیگر این است که مشکل را شناسایی کنیم و در جهت حل مشکل اقدام مرکزی وارد بانکها شده و به تسهیالت تبدیل شده بود بازگشت نداشت ،بانکها
کنیم تا اسب بتواند با شتاب بیشتری جلو برود طبیعتاً دولت یازدهم راه دوم را مجبور شدند کسری خود را از بانک مرکزی تامین کنند که این امر عاملی اضافی
در پیش گرفت و خواستار برخورد علمی و کارشناسی برای رفع این بیماری شد .برای افزایش پایه پولی شد و بدهی بانکها به بانک مرکزی به تدریج به مهمترین
برای آســیب شناســی دقیقتر ،به دو دوره از عملکرد نظام بانکی که منجر عامل افزایش پایه پولی تبدیل شــد .ما در عملکرد نظام بانکی دو مقطع کام ً
ال
به شــرایط کنونی در نظام بانکی شده است اشــاره میکنم .در دوره اول حجم متمایز از اوائل دهۀ  1380تا  1386و پس از آن را میتوانیم مشاهده کنیم .مقطع
نقدینگی در اقتصاد عمدتاً با اتکا به رشد بسیار باالی پایه پولی در حال افزایش اول هم البته خود به دو دورۀ کوتاه قابل تفکیک است .دورۀ اول از اول دهۀ 1380
بود و بنابراین پول در اقتصاد با منشا بانک مرکزی در حال رشد و افزایش بود .به تا  ،1383زمانی است که رشــد اقتصادی باال بود ،بانکهای خصوصی تشکیل
این دلیل بر این تاکید میکنم که اگر کشوری را در نظر بگیریم که انضباط پولی شده بودند و آنها تحت تاثیر فضای رقابتی بالنسبه مناسبی که بوجود آمده بود
در آن برقرار باشــد عامل اصلی رشد نقدینگی افزایش پایه پولی نیست و حجم فعالیتهای خود را توسعه میدادند .رقابت بین بانکها نرخها را در جهت کاهش
نقدینگی عمدتاً تحت تاثیر رابطه بین بانک و بنگاه است نه بانک مرکزی و بانک ،قرار داده بود .حجم فعالیتهای بانکی تحت تاثیر رشــد باالی اقتصادی به نسبت
یا بانک مرکزی و دولت .در واقع افزایش نقدینگی بسط نقدینگی است و خلق آن تولیــد ناخالص بدون نفت در حال افزایش بــود .در دورۀ بعدی یعنی  1384تا
نیست .چرا که خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی و بسط نقدینگی توسط نظام  ،1386دقیقاً با بسط شدید بودجۀ دولت در سالهای  1384و  ،1385و انبساط
شدید پولی کشور و کاهش دستوریِ بیسابقۀ نرخهای بانکی ،دورۀ شکلگیری
بانکی انجام میشود.
در اقتصاد سالمی که دارای انضباط پولی است اگر یک بانک بخواهد موقعیت مطالبات غیر جاری تا حد  21درصد در ســال  1386اســت .کل دوره یعنی از
عنوان دورۀ
خود را به نسبت سودآوری و کسب و کار بانک دیگر بهبود بخشد چارهای ندارد ســال  1380و حتی کمی قبل از آن تا ســال  1386را میتوانیم به
ِ
جز اینکه کارآیی ،افزایش راندمان و هزینه کمتری در تامین مالی داشته باشد تا توسعه مالی نامتوازن نامگذاری کنیم .این عدم توازن عمدتاً به رشد باالی حجم
بتواند رقابت کند .این امر در واقع همانند آن است که آبی با حجم ثابت جریان تسهیالت بدون شکلگیری زیرساختهای نهادی متناسب با آن در بانک مرکزی و
دارد و هر کس بخواهد از این آب بیشــتر بهرهگیری کند سهم دیگران کاهش نظام بانکی کشور مربوط میشود .بانکهای مرکزی مهمترین نقشی که در کنار
مییابد .بنابراین ،آبرسانی بیشتر در گرو راندمان باالتر است .اما در اقتصادی که اعمال سیاست پولی دارند ،اعمال نظارت و کنترل بر نظام بانکی کشور در جهت
دارای انضباط پولی نیست مانند آن است که شما با ورودی خروشان و مستمر از حصول اطمینان از ســامت نظام بانکی است .رشد شدید حجم نقدینگی تحت
سرچشمه (یعنی بانک مرکزی) مواجه هستید و در این شرایط درست برعکس تاثیر رشد بسیار باالی پایۀ پولی ،به معنی چند برابر شدن حجم فعالیتهای نظام
شــرایط قبلی ،دسترسی به آب بیشتر بســیار سهل و ساده و بدون ضرورت کم بانکی از نظر تسهیالت اعطا شده است .یادآور میشوم که در تاریخ پولی کشور،
باالترین رشد نقدینگی بعد از ســالهای اول دهه  ،1350در سالهای  1384و
شدن دسترسی دیگران به آب امکانپذیر است.
ایــن دوره همزمان بــا دوران وفور درآمدهای نفتی اســت که پایه پولی به  1385اتفاق افتاده اســت .مدیریت سالمت این حجم باالی از تسهیالت از نظر
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توسعه مالی و رشد اقتصادی

پرونـــده

مدیریت ریســک ،با بانک مرکزی و اعمال راهنماییها و کنترلهای متناسب بر مطالبات غیر جاری به صورت ترکیبی از ارادی و غیر ارادی مواجه است.
بانکها منابع را از سپردهگذاران با هزینه باال جمعآوری و به صورت تسهیالت
نظام بانکی است .وقتی حجم نقدینگی ظرف مدت بسیار کوتاهی ،از مقادیر کمتر
از  20هــزار میلیارد تومان به ارقام باالتر از  200هزار میلیارد تومان میرســد ،پرداخت کردند اما این تسهیالت به بانک به صورت ارادی و غیر ارادی بازنگشت
جدای از آثار اقتصاد کالن ،الزم است اتفاقاتی نیز در بانک مرکزی بلحاظ نظارتی این به معنای آن اســت که نظام بانکی در واکنش به تسهیالت گیرندگانی که
بیفتد .بانک مرکزی هیچگونه ظرفیــت و آمادگی برای اعمال کنترل و نظارت نمیخواستند یا نمیتوانستد پول را به بانک باز پرداخت کنند مجبور میشد برای
متمرکز بر نظام بشدت متورم شدۀ نظام بانکی را نداشت و به همین نسبت هم جذب دوبارۀ وجوه ،انگیزه ایجاد کند که این انگیزه تنها با پرداخت سود باالتر به
در ســتادهای نظام بانکی چنین ظرفیتی ایجاد نشده بود .بانکهای ما به شیوۀ ســپردهها امکانپذیر میشد .این در حالیست که اگر برگشت تسهیالت به طور
سنتی خود و بر اساس قواعد متناسب با یک نظام بانکداری کام ً
ال دولتی که در طبیعی صورت میگرفت ،خود تسهیالت گیرنده ،وجوه را به بانک باز میگرداند.
آن مسالهای به نام مدیریت ریسک از اساس موضوعیت ندارد فعالیت میکردند .بانکهــا برای بازگرداندن وجوه ناچار به بازگرداندن ان از طریق جذب ســپرده
به عنوان مثال ،در نظامهای جدید بانکی ،نظام اعتبار سنجی مشتری وجود دارد شــدند .نتیجه آن شد که تمامی بانکها برای جذب سپرده وارد رقابت شدند و
و دیگر امکان اینکه مانند قدیم تکیه بر شناخت مستقیم از مشتری باشد نیست نرخهای سود باالتر را پیشنهاد کردند و جنگ قیمتی برای جمعآوری منابع شکل
و وثیقهگیری ســنتی در شرایط بسیار متغیر اقتصاد کالن کارکرد خود را ندارد .گرفت .اما سوال این است که در این جنگ قیمتی کدام بانک تعیین کننده است.
بههرحال ،شوک بزرگ پولی ناشی از خرج کردن بیمهابای درآمدهای نفتی در پاسخ این سوال این است که بطور طبیعی ،بانک ارایه دهنده باالترین نرخ سود
کنار ســایر آثار خود ،به یک شوک بزرگ بانکی تبدیل شد که خیلی زود خود برای ســپرده .اما در این صورت دوباره این سوال پیش میآید که کدام بانکها
را بصــورت حجم باالی مطالبات غیر جاری متجلی کرد .زیرا در این دوره میزان بیشترین پیشنهاد نرخ سود را ارایه میدهند و پاسخ این سوال نیز این است که
پرداخت تسهیالت باال بود اما این تسهیالت بازگشتی نداشت .بنابراین مطالبات بدترین بانکها .زیرا بانکهایی که در شرایط بدتری هستند بدون محاسبه نرخ
غیر جاری به شــدت افزایش یافت و در چنین شرایطی بانکها با کسری مواجه ســود را تعیین میکنند البته ناگفته نماند توزیع مشــکالت بین بانکها یکسان
شــدند و برای رفع این مشکل تالش کردند با استقراض از بانک مرکزی و اضافه نبوده و برخی بانکها وضعیت بدتری نســبت به دیگربانکها داشتند .بانکی که
برداشت این کسری را جبران کنند با توجه به اجزای پایه پولی مشاهده می-شود در شرایط نامساعدتری قرار داشت دیگر محاسبهای برای تاثیر ارایه نرخ سود بر
که به تدریج آن جز پایه پولی که مربوط به بدهی بانکها به بانک مرکزی بود از حیات میانمدت خود نمیکرد و تنها به فکر این بود که امروز را چگونه به فردا
یک مقدار ناچیز به مقداری قابل توجه تبدیل شد و به عنوان عامل اصلی در رشد برساند .بنابراین رهبری نرخ سود در جنگ قیمتی با بانکهای بد قرار گرفت و در
نتیجه بانکهای خوب و یا نسبتاً بد اگر نرخهای پایینتر به سپردهگذار پیشنهاد
پایه پولی فعال گردید.
این شرایط باعث شد تا نســبت مطالبات غیر جاری در سالهای  1386و میدادند سپردهها به سمت بانکهای بد هدایت میشد و جریان مالی به سمت
 ،1387به بیش از  ۲۰درصد افزایش یابد که البته هرچه نســبت مطالبات غیر بدترین بانکها که منابع را هدر میدهند جهتدهی میشد .توجه دارید که در
جاری از  ۵درصد بیشتر شود نشاندهندۀ بیماری نظام بانکی است و باید در آن اینجا بدترین بانکها در عمل در موقعیتی قرار میگیرند که بجای بانک مرکزی،
آنها نرخهای بانکی را تعیین میکنند و عم ً
ال اقتصاد کشور در تامین مالی دنباله
زمان نسبت به سالمت نظام بانکی احساس خطر کرد.
اما مقطع دوم مربوط به ســالهای  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۱است در این دورۀ زمانی ،روی بدترین بانکها می شود و این مساله بسیار خطرناک است.
بر همین اســاس پاسخ این سوال که چرا علیرغم کاهش نرخ تورم نرخ سود
اقتصاد کشور با بحران ارزی مواجه شد .به گونهای که نرخ ارز از  ۱۲۰۰تومان به
بیش از  ۳۵۰۰تومان و تا نزدیک چهار هزار تومان هم رسید که البته این جهش بانکی کاهش نیافت مشخص میشود زیرا براساس این سازوکار ،دارایی بانکها
در مطالبات غیر جاری منجمد شــده و ســیال کردن آن نیازمند جذب سپرده
منطبق با تعریف بحران ارزی شدید است.
در ادبیــات اقتصادی ،بحرانهــای ارزی و بانکی بحرانهــای دوقلو نامیده است و برای این امر نیز پیشنهاد نرخ باالتر به سپردهگذاران داده میشود .مابقی
میشــوند که بر اساس آن ،بحران ارزی به بحران بانکی تبدیل میشود و البته بانک ها نیز برای جذب سپرده به این سمت هدایت میشوند و همگنی در نرخ
عکس آن نیز صادق اســت .بر این اســاس این بحرانها همدیگر را ایجاد و هم سود ایجاد میشود .حال شما به این مشکل ،تامین مالی منابع بودجهای دولت
از طریق نظام بانکی را هم اضافه کنید .که این امر شبیه داستان مطالبات غیر
افزایی میکنند.
وارداتی بنگاههایی جاری اســت که فقط ظاهر آن فرق می-کند .البته در این جا نابرابری هایی نیز
مالی
ِ
همزمان با بحران ارزی در ســالهای  ۹۰و  ۹۱نیاز ِ
تولیدی ســه برابر شــد .به عنوان مثال بنگاه اقتصادی که وام برای واردات مواد وجود دارد زیرا دولت دارای قدرت سیاســی است و میتواند خواسته خود را به
اولیه دریافت کرده بود نیاز مالی برای هر دالر از هزار تومان به ســه هزار تومان بانکها تحمیل کند.
دولتها از برنامه سوم توسعه به بعد دیگر اجازه استقراض از بانک مرکزی را
افزایش مییابد .همزمان با این مشکل ،به دلیل تحریم بانکی ،میزان وجوه مورد
درخواست بانکها برای گشایش اعتبار افزایش چشمگیری یافت و حتی میزان نداشتند و به همین دلیل به تدریج تامین کسری بودجۀ نهادی خود را به بانکها
وجوه مورد نیاز بانکها برای گشایش اعتبار از  ۱۰تا  ۲۰درصد به  ۱۲۰تا  ۱۳۰منتقل کردند و از آنجایی که این کار از طریق بانکهای دولتی صورت میگرفت
درصد افزایش یافت .در واقع نرخ ارز ســه برابر و نیاز مالی تحمیل شــده توسط و مدیران بانکهای دولتی هم امکان تخطی از دستورات دولت را نداشتند این امر
بانک به وارد کننده  5برابر شد بنابراین هزینه بنگاه برای تامین منابع حدود  ۱۵نیز حفره دیگری در بانکها ایجاد کرد .این نشتی به این صورت است که منابع
بانکها به سمت تسهیالت دولتی هدایت شده و دولت نیز به دلیل مشکالت مالی
برابر افزایش یافت.
طبیعی است که در این صورت بنگاه نمیتواند به تعهدات خود عمل کند و منابع را باز نمیگرداند .در نتیجه بانکها در جایی قرار گرفتند که از طرفی درگیر
دوباره مطالبات غیرجاری شکل میگیرد بنابراین در این مرحله ،نکول غیر ارادی حفره مطالبات غیرجاری و از طرف دیگر گرفتار حفره دولت شــدند و این تنها
منابع بانک مرکزی بود کــه ادامه حیات بانکها را
شکل گرفت .پس مالحظه میکنید که نظام بانکی
امکانپذیر میکرد .بنابراین ،ادامه شرایط قبلی تنها
ما قبل از اعمال تحریمها و تحت تاثیر سیاستهای
با تداوم عرضۀ وجوه از طرف بانک مرکزی امکانپذیر
انبساطی مالی دولت ،به یک بیماری خطرناک مبتال
نسبت مطالبات غیرجاری در
میشد.
بوده و در شــرایط بیماری سخت با شوک دوم که
سالهای  1386و  ،1387به بیش
این وضعیت ادامه داشت تا اینکه دولت یازدهم
همان فشار وارده در نتیجه تحریم است روبرو شده
از  ۲۰درصد افزایش یافت که البته
روی کار آمد و بر انضباط پولی تاکید کرد بر همین
است .بر همین اساس انباشت حجم باالی ریسک در
هرچه نسبت مطالبات غیر جاری
اســاس ورودی از بانک مرکزی به بانکها با کاهش
کوه
نظام بانکی از سالهای  ۱۳۸۴به بعد تبدیل به
از  ۵درصد بیشتر شود نشاندهندۀ
مواجه شد و بانکهایی که از طرفی دارای مطالبات
از
قسمتی
یخی شد و البته ناگفته نماند که ما تنها
بیماری نظام بانکی است و باید در
غیر جاری و از ســویی نیز دارای مطالبات از دولت
کنیم
ی
م
مشاهده
کوه یخ که از آب بیرون اســت را
آن زمان نســبت به سالمت نظام
بودند با مشکل مواجه شدند.
مشاهده
هنوز
است
و بخشی از آن را که در زیر آب
بانکی احساس خطر کرد.
آنچه امروز از اصالح نظام بانکی عنوان میشود
نکردهایــم .بنابراین نظام بانکی بــا حجم بزرگی از
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خارج کردن نظام بانکی از تله است .تلهای که شامل خروجی مطالبات غیر جاری
و تسهیالت ارایه شده به دولت است البته هر چه این روند ادامه مییافت اقتصاد
به سمت بحرانهای شدیدتر حرکت میکرد.
با کاهش رشــد پایه پولی توســط دولت ،از حرکت اقتصاد به سمت بحران
جلوگیری شــد .اما اگر به مشکالت درونی بانکها رسیدگی نمیشد این امکان
وجود داشــت که نظام بانکی با بحران مواجه شــود .طــرح اصالح نظام بانکی
چارچوب ســازگاری را ارایه میکند که بر اســاس آن سازگاری در فعالیتهای
بانکــی با عدم اتکا به بانک مرکزی ایجاد و در عین حال در نظام بانکی پایداری
ایجاد میشود و این امر هویت اصالح نظام بانکی است.
لطفا محتوی طرح اصالح بانکی را توضیح دهید؟
اصالح نظام بانکی به گونهای طراحی شده که بر اساس آن قرار نیست منابع
بانکها به طور سیســتماتیک از بانک مرکزی تامین شود البته بانکها در همه
جای دنیا در بازار بین بانکی از یکدیگر قرض میگیرند اما مدت استقراض تنها در
مقیاس چند شب است .بنابراین نباید مدت زمان استقراض چند ماه یا طوالنیتر
باشد .البته بانک مرکزی هم میتواند حسب ضرورت سیاست پولی ،در بازار بین
بانکی مداخله و بر نرخها اثر بگذارد .بانک مرکزی قبل از طرح اصالح نظام بانکی
و از آبان و یا آذرماه سال گذشته به بازار بین بانکی وارد شد و این امر سبب شد
تا نرخ سود این بازار از حدود  ۳۰به  17/5درصد کاهش یابد .این مسیر توانست
فتح بابی باشــد برای یکی از مشــکالت که کاهش نرخ بود .اما در این میان با
مسالهای مواجه شدیم و آن این بود که برخی از بانکها از این بازار نه برای یک
شب و دو شب بلکه به عنوان تامین سیستماتیک منابع استفاده میکردند و این
باعث میشد که منابع بانک مرکزی در اختیار بانکهای ناسالم قرار گیرد.
دستهبندی بانکها آغاز شد
بانکی دورۀ وفور اثرات یکسانی
اصوالً از آنجا که آثار سیاستهای ناسالم پولی و
ِ
بر بانکها نگذاشته ،تمامی بانکها دارای مشکالت یکسانی نیستند .لذا نمیتوان
برخورد یکســانی با آنها داشت .بانکی که به طور سیستماتیک برای تامین مالی
دارای مشــکل اســت با بانکی که تنها برای یک یا دو شــب از بازار بین بانکی
تســهیالت دریافت میکند متفاوت اســت و باید آنها را از یکدیگر متمایز کرد
بنابراین قرار شد در قدم اول بانکها دستهبندی شوند.
بر اســاس طرح اصالح نظام بانکی ،بانکهایی که دارای مشکالت بیشتری
هستند مشخص و از بازار بین بانکی جدا میشوند و به صورت جداگانه برای آنها
منبع مالی تامین میشود البته این امر مشروط به اینکه اصالح ساختار انجام شود.
بر همین اساس بازار بین بانکی محدود به بانکهایی میشود که برای مقاطع
کوتاه نیاز به منابع دارند و همین امر سبب میشود تا کاهش نرخ سود بین بانکی
به کاهش نرخ سود سپرده و تسهیالت منتقل شود.
البته در این میــان ناگفته نماند که میزان مطالبات غیر جاری بانکها در
مقیاس یکسان نیستند به نحوی که مطالبات غیر جاری برخی از بانکها بسیار
زیاد و برخی دیگر کم است بر همین اساس قرار است بانک مرکزی این بانکها
را بر اســاس شاخصهایی دســتهبندی کند و رفتار متفاوتی نسبت به آنها در
پیش گیرد.
بدهی دولت به بانکها ساماندهی میشود
همانطور که قب ً
ال توضیح دادم ،بدهی دولت به بانکها به عنوان یک معضل
بزرگ نظام بانکی به شمار میرود .طی سالهای مختلف بانکها 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 نداشــتهاند .با توجه به این
مشکل ،بازپرداخت بدهی های دولت به بانکها به عنوان جزء مهمی از برنامه تهیه
شده برای اصالح نظام بانکی در نظر گرفته شد و در صورتی که اقدامات اجرائی
در چارچوب برنامه تهیه شده صورت گیرد برای رفع این معضل دولت بخشی از
بدهیهای خود را به صورت اوراق به بانکهای طلبکار از خود واگذار خواهد کرد .به
عنوان مثال دولت به پیمانکاران بدهکار است و این در حالی است که پیمانکار هم
به بانک بدهکار است .بر همین اساس دولت اوراقی را بابت بدهی خود به پیمانکار
و بدهی پیمانکار به بانک ،به بانک الف واگذار میکند .البته این اوراق که به بانک
داده میشود برای دولت بدهی جدید ایجاد نمیکند بلکه تنها بدهی قبلی تبدیل
به اوراق می شــود .این اوراق دارای سقف زمانی است و بانک از زمان بازپرداخت
اطمینان حاصل میکند.
اگر بانک مذکور دارای نیاز مالی باشد میتواند این اوراق را به فروش برساند

پرونـــده

و منابــع مالی جمعآوری کند اما از آنجایی که باید از مــوج ورود اوراق به بازار
جلوگیری کرد بانک مرکزی به بانکی که اوراق را دریافت کرده اعالم میکند که
منابع مالی در ازای دریافت وثیقه ارایه میشود و بانکها میتوانند از این اوراق به
عنوان وثیقه استفاده کنند البته تاکنون بانکها در ازای دریافت حتی تسهیالت
چند هزار میلیارد تومانی نیز هیچ وثیقهای پرداخت نمیکردند و این امر میزان
ریسک را باال میبرد.
با انتشــار این اوراق ،بانک مرکزی به بانکها اعالم میکند که مناسباتش با
بانکها مبتنی بر وثیقه میشود البته وثیقه نیز همان اوراق خواهد بود و اثر آن نیز
این است که بانک مرکزی با نرخ کمتری به بانک تسهیالت پرداخت میکند و در
این صورت هزینه تمام شده پول نیز کاهش مییابد و نرخ سود نیز افت میکند.
بنابراین اصالح نظام بانکی از دو طریق «دســتهبندی بانکها و رفع جنگ
قیمتی» و «ارائه اوراق دولت» به حل مشــکل بانکها کمک میکند .با اجرای
این طرح ســپردهها آرام آرام در اقتصاد فعال شده و جریانی برای افزایش قدرت
تسهیالت دهی به راه میافتد.
افزایش سرمایه بانکها
اصالح نظام بانکی عالوه بر موارد مذکور افزایش ســرمایه بانکها را نیز مد
نظــر قرارداده به نحوی که تبصرههایــی در بودجه در این بخش در نظر گرفته
شــده است .هم اکنون سرمایه بانکها به میزانی است که با فعالیت آنها تناسب
مناسبی ندارد بنابراین تالش میشود با اصالح نظام بانکی نسبت کفایت سرمایه
بهبود داده شود.
طرح اصالح نظام بانکی دارای زمانبندی است
طرح اصالح نظام بانکی دارای مدیریت و برنامهریزی پروژه اســت بنابراین
طرح دارای زمان-بندی اجرا به تفکیک فصلهای مختلف امسال و فصل اول سال
آینده است .و قرار است بر اساس این زمانبندی اقدامات در دستور کار قرار گیرد.
شرایط ادغام بانکها
بانک مرکزی در راستای اجرای طرح اصالح بانکی به عنوان قانونگذار نظام
بانکی ابتدا بر ســالم سازی بانکها متمرکز و سپس نسبتهایی را برای آنها در
نظر میگیرد.
با توجه به اهمیت اجرای طرح لطف ًا توصیهای به مجریان و مشتریان
بانکها در راستای اجرای طرح اصالح بانکی بفرمایید؟
اصالح نظام بانکی به همان میزان که پیچیدگیهای فنی دارد ،از حساسیت
باالی اجتماعی هم برخوردار است .نیاید این کار بزرگ و پیچیده ،سیاسی شود.
لذا باید تالش کرد تا همه اقدامات با آرامش و بر اساس برنامه زمانبندی شده جلو
برود .اطمینان مردم به نظام بانکی نباید خدشهدار شود
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قائم مقام بانک مرکزی مطرح کرد:

رمزگشایی از طرح اصالح نظام بانکی

اعمال اصالحات ساختاري در حوزه نظام بانکي بدون انجام اصالحات
متناســب در حوزه ماليه دولت و بازار ســرمايه در ارتقاي نظام مالي
کشــور موثر نخواهد بود و گذر از اين مرحله ســخت ،نيازمند مشــارکت و
همراهي همه دستگاههاي مرتبط اعم از دولتي و نهادهاي حاکميتي است.

بر اســاس توضيحات بانک مرکزي کاهش مطالبــات غيرجاري ،تبديل
بدهيهاي دولت به اوراق مالي اســامي و افزايش ســرمايه بانکها سه پايه
اصلــي طرح نظام بانکي اســت .در صــورت امکان توضيحاتي در راســتاي
چگونگي وضعيت کنوني اين ســه بخش يعني مطالبــات غيرجاري ،بدهي
دولت و وضعيت سرمايه بانکها ارائه فرماييد؟
اکبر کمیجانی  -قائممقــام بانک مرکزی :افزايــش مطالبات غيرجاري به
عنــوان يکي از داليل اصلي بــروز تنگناي اعتباري در شــبکه بانکي مطرح
بــوده و بانک مرکزي در زمينه کاهش آن تالشهاي زيادي کرده اســت که
در اين راســتا ميتوان به تشکيل «کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات
معوق بانکها» اشاره نمود .آخرين آمارهاي موجود نشان ميدهند که نسبت
مطالبات غيرجاري بانکها از حــدود  14/1درصد در پايان  1392به 11/1
درصد در پايان ارديبهشت  1395رسيده است.
مطالبــات از بخش دولتي به عنوان يکــی از مهمترین چالشهای نظام
بانکي ،دو اثر منفي عمده دارد .اول اينکه اينگونه مطالبات نوعي جانشــيني
جبري در بازار وجوه محسوب شده و در حقيقت ،افزايش آن به معني کاهش
منابع در دســترس جهت وامدهي به بخش غيردولتي است .دوم اينکه عالوه
بر جانشيني جبري گفتهشــده اين مطالبات نيز همانند مطالبات غيرجاري
ماهيت غيرگردشــي دارد و امکان برگشــت آنها بهطور قابل توجهي ضعيف
ارزيابي ميشــود .بر اســاس آخرين آمارهاي موجود ،بدهي بخش دولتي به
بانکها و مؤسســات اعتباري در پايان ارديبهشت  1395معادل  1283هزار
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ميليــارد ريال بوده که از اين ميزان  98درصد ( 1256/8هزار میلیارد ریال)
مربوط به بدهي دولت و  2درصد ( 26/2هزار ميليارد ريال) مربوط به بدهي
شرکتها و مؤسسات اعتباري به شبکه بانکی بوده است.
يکي ديگر از مشــکالت جدي شــبکه بانکي ،پايينبودن نسبت کفايت
ســرمايه در بانکها و مؤسســات اعتباري است .در ســالهاي اخير ريسک
فعاليتهاي بانکي د ر کشــور باال رفته و داراييهاي ريسکي بانکها بهشدت
افزايش يافته اســت ،اما ســرمايه آنها متناسب با رشــد داراييهاي مذکور
افزايش نيافته و در نتيجه نســبت کفايت سرمايه بانکها کاهش يافته است.
اين امــر توانايي بانکها در مواجهه با خروج ســپرده يا بحرانهای عميقتر
در شــبکه بانکي را با مشکل مواجه ميکند .طي دوره  1394-۱۳86نسبت
کفايت سرمايه شــبکه بانکي روندي نزولي داشته و در پايان سال  1394به
 4/5تا  ۵درصد رســيده که از حداقل استانداردهاي مطرح در اين زمينه (8
درصد) نيز کمتر است.
در صورت امکان برنامه بانک مرکزي و چگونگي اجراييشــدن اين ســه
بخش را تبيين کنيد؟
معضالت نظام بانکی را میتوان در ســه الیــه طبقهبندی کرد .الیه اول
معضالت بنیادین و از جنس مســائل ســاختاری و نهادی اســت .الیه دوم،
تنگنــاي اعتباري بانکها بوده که به کاهــش درآمدزایی داراییهای بانکها
منجر شــده است .الیه ســوم معضل افت جریان نقد بانکها بوده که در قالب
افت نســبت تسهیالت اعطایی به ســپردهها ،نرخ باالی سود و جنگ قیمتی
بین مؤسسات مالی نمایان شده است .بر این اساس ،برنامه اصالح نظام بانکي
بــراي حل اين معضالت در قالب دو فاز اجرايي مطرح میشــود .در فاز اول
برنامه حاضر ،اقدامات عاجل صورت میپذیرد و اقدامات اوليه براي اصالحات
بنيادين اجرا ميشود .در انتهاي فاز اول زمينه براي اجراي اصالحات بنيادين
فراهم شــده و نظام بانکي نيز با تغيير ساختارهاي اوليه از چالشهای کنوني
دور میشود و توان و آمادگي خود را براي اصالحات اساسي به دست ميآورد.

توسعه مالی و رشد اقتصادی
در فــاز دوم ،برنامه کامل اصالح ســاختاري و نهادي نظــام بانکي محقق
خواهد شد.
فاز اول برنامه اصالح نظام بانکي در ســه بســته «حل معضل جريان نقد
و انجمــاد داراييها»« ،ســاماندهي بدهيهاي دولت» و «افزايش ســرمايه
بانکها» تعريف شــده اســت .هدف بخش اول برنامه اصالحي مقدماتي که
زير نظر بانک مرکزي انجام میشــود ،تقويت نقش نظارتي و ســپس تقويت
نقش سياســتگذاري پولي بانک مرکزي اســت .آسيبشناسي نظام بانکي
نشــان ميدهد در صورت اقتدار ناظر بانکي ،ســازوکارهايي فعال ميشدند
که ميتوانســتند مشکالت فعلي شــبکه بانکي را در مراحل ابتدايي متوقف
کننــد .بخش دوم برنامــه اصالحي که با محوريــت وزارت امور اقتصادي و
دارايي انجام ميشــود ،ســاماندهي بدهيهاي دولت و بازارپذيرکردن آنها
اســت .مشکل شــبکه بانکي از بُعد تنگناي مالي بر اقتصاد اثر گذاشته ،زیرا
تنگناي مالي از مسير کاهش منابع در دسترس بنگاهها موجب تشديد رکود
شده است .بخش ســوم اين برنامه ارتقاي کفايت سرمايه بانکهای دولتي و
غيردولتي براي ارتقاي ســامت شبکه بانکي و افزايش قدرت تسهيالتدهي
بانکها اســت .موضوع افزايش سرمايه بانکهاي دولتي (تجاري و تخصصي)
با مســئوليت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور انجام ميشود ،ضمن آنکه
مسئله الزام و نظارت بر افزايش سرمايه بانکهاي خصوصي با محوريت بانک
مرکزي است.
در بخــش تخفيف معضل جريان نقد بــه مديريت فعاالنه بازار بینبانکی
اشــاره شده است .اين در حالي است که بانک مرکزي از سال گذشته به اين
بازار ورود کرده و منجر به کاهش قیمتها در اين بازار شــده اســت .حال با
توجه به اقدامات گذشته بانک مرکزي در اين بخش ،آيا برنامه جديدي براي
اين بازار مدنظر است و قرار است شاهد اتفاق تازهاي باشيم؟
بانک مرکــزي همگام با اجراي مجموعــهاي از اقدامات عاجل در جهت
کاهش تنگناي اعتباري بانکها (اقداماتي همچون کاهش تشــويقي نسبت
ســپرده قانوني بانکهاي تجاري و مؤسســات اعتباري در دامنه  10الی ۱۳
درصد حســب رعايت ضوابط ابالغــي بانک مرکزي ،اعطاي تســهيالت به
بنگاههاي توليدي از طريق اعطاي تســهيالت خريد دين و اعطاي تسهيالت
خُ رد در قالــب کارت اعتباري جهت خريد کاالهــاي مصرفي بادوام توليد)،
برنامه اصالح نظام بانکي کشــور را در دستور کار خود قرار داد .در اين راستا
و به منظور بهبود شرايط مديريت نقدينگي در بانکها ،اضافهبرداشت بانکها
به خطوط اعتباري با نرخهاي ســود مناسب تبديل شد و همچنين با تعميق
بازار بينبانکي و راهاندازي سامانه الکترونيکي چکاوک و نیز حذف زمينههاي
اضافهبرداشــت بانکها از منابع بانک مرکزي ،از يک سو شرايط براي تأمین
مالــي بانکها از اين بازار بهبود يافت و از ســوي ديگــر ،ضمانت اجرايي به
منظور مديريت و جلوگيري از اضافهبرداشــت بانکها فراهم گرديد .مديريت
فعاالنــه بانک مرکزي در بازار بینبانکی از طريق بهکارگیری سیاســتهایی
همچون تمديد و انجام سپردهگذاريهاي جديد بانک مرکزي ،نرخ سود بازار
بینبانکی را از حدود  29درصد در فروردین  1394به حدود  17/5درصد در
تير  1395کاهش داد.
با هدف اصالح نظام بانکي کشــور در گام اول پيشنهادهاي بانک مرکزي
به منظور ارتقاء اثربخشي نظام بانکي در تأمين مالي اقتصاد تهيه شد .در گام
دوم ،طرح اصالح نظام بانکي تنظيم و برنامه اجرايي آن با هدف رفع تنگناي
اعتباري بانکها و در نتيجه کاهش نرخ ســود بانکي متناســب با اقتضائات
اقتصاد کالن تهيه گردید .آسیبشناســی نظام بانکی نشــان میدهد ضعف
مقام ناظر که از ضعف زیرســاختها و ابزارهای نظارتی هم نشأت گرفته و به
دلیل سلطه مالی دولت و عدم استقالل بانک مرکزی تشدید شده بود ،ریشه
ماندگاری مشــکالت فعلی است .در نتیجه تقویت بانک مرکزی از این به بعد
راهگشای بسیاری از معضالت نظام بانکی خواهد بود .در این راستا برنامهای
با  10محور در بانک مرکزی تدوین شده تا مشکالت ساختاری را که موجب
ضعف این نهاد گردیده اســت ،برطرف کنــد و اقدامات عاجلی جهت کاهش
نرخ سود بانکی ،افزایش قدرت تسهیالتدهی بانکها ،ارتقای سالمت بانکی
و نیز حل معضل مطالبات غیرجاری انجام دهد .برنامه عملیاتی بانک مرکزی
در قالب  10محور ذیل طرحریزی شده است:
 .1مديريت فعاالنه بازار بینبانکی
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 .2تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي
 .3تعديل نسبت سپرده قانوني بانکهاي تجاري
ي بانکها و نظارت بر رفتار بانکهاي مشکلدار
 .4دستهبند 
 .5بهکارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياستهاي پولي
 .6انتظامبخشي بازار پول با ساماندهي مؤسسات غیرمجاز
 .7افزايش سرمايه بانکهاي غيردولتي
 .8حلوفصل مطالبات غيرجاري بانکها
 .9ادغام ،اصالح و بازسازي ،تصفيه و انحالل بانکها و مؤسسات اعتباري
 .10ارتقاي نظارت مؤثر بر فعاليت بانکها
در برنامههــاي فوقالذکر ،ضمــن توجه ويژه بــه فراهمکردن محيطي
باثبات براي کاهش غيردســتوري نرخ ســود ،بانک مرکزي درصدد است در
سياســتگذاريهاي پولي از بهکارگیری ابزارهاي مســتقيم که با غيررقابتي
کــردن فعاليتهاي بانکي و تخصيــص غيربهينه منابــع اعتباري که منجر
به رشــد فعاليتهاي واســطهگري بانکي میشــود و همچنین کارايي نظام
مالي را مخدوش ميکند ،جلوگیری کرده و به ســمت اســتفاده از ابزارهاي
غيرمستقيم و مبتني بر سازوکار بازار همچون عمليات بازار باز چرخش کند.
بر همین اساس در تنظيم برنامههاي عملياتي اصالح نظام بانکي ،هماهنگي
و همسويي کامل با «برنامه ملي سياستهاي پولي و ارزي» اقتصاد مقاومتي
بانک مرکزي مورد توجه قرار گرفته است.
در راهبرد دستهبندي بانکها و نظارت بر رفتار بانکهای مشکلدار ،قرار
است بانکهای دولتي نيز همانند بانکهای خصوصي و مؤسسات دستهبندي
شوند؟ لطفاً در اين خصوص دستهبندي توضيحاتي بفرماييد؟
یکــی از اهداف این بســته ،حــذف پیامدهای جنگ قیمتــی بانکها و
مؤسســات مالی در بازار ســپردهپذیری جهت تعدیل نرخهاي سود متناسب
با نرخ تورم در دوره زمانی محدود اســت .جنگ قیمتی مســئله جریان نقد
بانکها را تشدید کرده که الزم است کاهش نرخ سود سپرده با هدف کاهش
فشار جریان نقد انجامشود .از سوي ديگر ،با هدف بهبود وضع موجود تعديل
نرخ ســود بانکي و اثربخشتر کردن مصوبات شــوراي محترم پول و اعتبار،
ضروری اســت که از طریق رفتار متمایز بانک مرکزی با بانکها با اســتفاده
از ابزارهای متعدد تنبیهی و تشــویقی و بر اســاس میزان تبعیت بانکها از
ضوابط بانک مرکزی و نيز عملکرد و شــاخصهای سالمت آنها ،فرآیندهای
تشــدیدکننده جنگ قیمتی متوقف و پیامدهای کنونی آن خنثی شــوند .بر
همین اساس «دستهبندي بانکها و نظارت بر رفتار بانکهاي مشکلدار» به
عنوان يکي از اقدامات عملياتي طراحی شده است.
دســتهبندي بانکها ابزاري نظارتي در سيستم هشداردهنده سريع بوده
و هدف اصلي آن شناخت زودهنگام مشكالت بانکها و مؤسسات اعتباري و
جلوگيري از ريسك سيستمي کل شبکه بانکي است .در الگوهاي رتبهبندي
وضعيــت فعاليتهاي مالــي ،اعتباري و مديريتي بانک و مؤسســه اعتباري
ارزیابی و با اســتفاده از مجموعه منابــع اطالعاتي درک صحيحي از وضعيت
گذشته ،حال و آينده آنها براي مقامات نظارتي فراهم ميشود .در اين برنامه
عملياتي ضمن رتبهبندي کليه بانکهای دولتي و خصوصي ،از طريق برگزاري
جلســات با بانکهاي مشکلدار برنامه تجديد ساختار بانک اخذ میشود و بر
رفتار بانکهاي مشکلدار و رفع مسائل آنها پايش مستمر صورت میگیرد.
افزايش ســرمايه بانکهای غيردولتي يکي از بندهاي اصالح نظام بانکي
اعالم شده اســت ،در حالي که مجلس سال گذشته با اين امر مخالفت کرد.
آيا قرار اســت در اين زمينه اليح ه جديدي به مجلس ارائه شود؟ در صورت
موافقت مجلس چه برنامهاي براي افزايش سرمايه مدنظر است؟ آيا اين برنامه
شــامل بانکهای دولتي و خصوصي به صورت توأمان اســت؟ همچنين اين
افزايش سرمايه از کدام محل تأمین ميشود؟
افزايش ســرمايه بانکها و مؤسســات اعتباري به منظــور حفظ منافع
سپردهگذاران و ســاير ذينفعان ،ارتقاء اعتماد مشــتريان به بانکها ،بهبود
نسبتهاي نظارتي و احتياطي ،حفظ و ارتقاء جايگاه و ثبات صنعت بانکداري،
افزايش ســرمايهگذاري بانکها در طرحهاي توليــدي و غیره امري ضروري
اســت .در اين راســتا شــوراي پول و اعتبار طي مصوب ه يکهزار و يکصد و
پنجاه و هشــتمين جلسه مورخ  ۲۲اســفندماه  ،۱۳۹۱اختيار تصميمگيري
درباره افزايش ســرمايه بانکها را به رئيــسکل بانک مرکزي تفويض نموده
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کميت و کيفيت ســرمايه بانکها در مديريت ريسک،
اســت .نظر به اهميت ّ
تأمیــن مالي فعاليتهاي اقتصادي و حضــور در بازارهاي جهاني و تعامل با
بانکهای ســاير کشورها ،افزايش سرمايه بانکها از جايگاه ويژهاي برخوردار
اســت .بنابراین بانک مرکزي در چهارچــوب اختيارات خود در برنامه اصالح
نظام بانکي ،اقداماتي نظير بررســي تعيين وضعيت کفايت ســرمايه هر يک
از بانکهاي غيردولتي ،هدفگذاری نســبت کفايت سرمايه براي هر يک از
بانکهاي مزبور ،برگزاري جلسات توجيهي با هر يک از بانکها و اخذ برنامه
نحوه افزايش کفايت ســرمايه آنها و الزام بانکها به افزايش نســبت کفايت
سرمايه در حد استانداردهاي نظارتي تعيين شده را دنبال میکند.
همچنين ،افزايش ســرمايه بانکهاي دولتي و بانکهاي اصل  44قانون
اساسي نيز با اقدامات دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت
و برنامهريزي کشــور) و با هماهنگي بانک مرکزي صورت میگیرد .در رابطه
با افزایش ســرمایه بانکهای دولتی ،نکته قابل توجه آن اســت که بخشــی
از این برنامه ســرمایه نقدی جدیدی را وارد بانــک نموده و عالوه بر احیای
ســامت بانک موجبات افزایش قدرت تسهیالتدهی بانک را باال میبرد .در
بخشــی دیگر از این برنامه صرفاً اصالحات در صورت ترازنامه اتفاق میافتد
که موجب بهترشدن پوشش ریسک بانک است ،پدیدهای که بهخصوص برای
گســترش روابط بینالمللی بانکها حیاتی است .برنامه حاضر صرفاً محدود
به باالبردن سطح سرمایه در بانکها نیست ،بلکه تأمین این سرمایه مشروط
به اصالحات و تجدید ســاختار بانکها اســت تا از این طریق علت بهوجود
آمدن مشکالت تضعیف شود .برخي از روشهاي قابل استفاده جهت افزايش
سرمايه بانکهاي دولتي به شرح ذيل دنبال میشود:
 ظرفیتهای قوانين بودجه برای افزایش سرمایه افزایش سرمایه از محل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمهها قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انتشار اوراق مشارکت افزایش سرمایه از محل صندوق توسعه ملیآيا دولت و باالخص بانک مرکــزي تدابير خاصي براي اجراي موفق اين
برنامه انديشيده است؟ راهکار بانک مرکزي در اين زمينه چيست؟
ماهیت به هم پیوســته ارتباطات میــان بازیگران بــازار مالی ،اقدامات
اصالحی را به شــکل مجموعهای از عوامل منظم مرتبط به یکدیگر ترســیم
میکند که عدم اجرا یا اجرای ناقص آن حتی ممکن اســت ســامت بانکی
را با ســرعت بیشــتری نســبت به وضعیت کنونی به خطر بیندازد .اقدامات
اصالحی در ترتیب اجرا ،الزامــات ،هزینههای اجرا و زمان ثمردهی متفاوت
خواهند بود ،بنابراین اجماع دستگاههای اجرایی کشور بر برنامه اصالح نظام
بانکی و صبوری الزم برای به نتیجه رسیدن آن شرط هر اقدام ضروری است.
به عبــارت دیگر ،ماهیت اصالحات با هزینه همراه اســت که البته پرداخت
این هزینهها برای ممانعت از ایجاد هزینههای بزرگتر آتی اســت .در نتیجه
اجماع سیاستگذاران بر اجرای بستههای اصالحی میتواند هزینههای جانبی
اصالحات را کاهش دهد .در مقابل ،ناهماهنگی در اجرای اصالحات میتواند
اثرات مثبت هر یک از اقدامات را خنثی و وضعیت نهایی را نامطلوبتر از قبل
کند .اگر اجماع حاصل نشود ،هزینهای که هر یک از دستگاههای متولی باید
بپردازند ،بهاندازهای است که انگیزه اجرای آن اقدام را از بین میبرد .در این
راســتا در برنامه اصالح نظام بانکي ،در کنار تقویت نقش سیاستی و نظارتی
بانــک مرکزی به عنوان مهمترین رکن اصالح نظام بانکی ،اقداماتی در زمینه
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حذف اثر جنگ قیمتی بر نرخ سود بانکی ،افزایش سرمایه بانکها ،ساماندهی
بدهیهای بازپرداخت نشــده دولت و حل معضل مطالبات غیرجاری ،مسئله
جریان نقــد و انجماد داراییهای بانکها ،با هــدف ايجاد فرصت الزم برای
اصالحات بنیادین نظام مالی اجرا خواهد شد .اجراي موفق اين طرح الزاماتي
به شرح ذيل دارد که شروط موفقيت آن هستند:
 تصويب قوانين مورد نياز توسط مجلس شوراي اسالمي حمايت همهجانبه قوا از بانک مرکزي 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 بازپرداختدقيق و بهموقع اصل و سود اين اوراق
 الزام مديريت متمرکز بدهيها و اوراق بدهي دولت و تعيين ســقف انتشــارمتناسب با توليد ناخالص داخلي
 ايجاد بدهي جديد دولت با اولويت تأمین از طريق انتشار اوراق در بازار سرمايه تعيين سقف سهم اوراق بدهي دولت در ترازنامه بانک مرکزي امکان توثيق اوراق بدهي در رابطه بانکها و بانک مرکزي و اجراي عمليات بازار باز دقت بر مالحظات شرعي بانکداري اسالمي در طراحي و انتشار اين اوراق تخصيص بودجه مورد نياز جهت افزايش ســرمايه بانکهاي دولتي مطابق بابندهاي پيشبيني شده در طرح
فــاز اول ايــن برنامه در چه برهــه زماني اجرايي ميشــود؟ لطفاً در مورد
زمانبندي اجرا توضيحاتي بفرماييد.
همانطور که اشاره شد ،برنامه اصالح نظام بانکي در دو فاز اجرا ميشود که
فاز اول آن شــامل اقدامات کوتاهمدت و عاجل جهت بسترسازي براي اجراي فاز
اصالحات بنيادين اســت .در واقع فاز اول برنامه اصالحي از ســال  1395شروع
شده و حداقل تا پايان سال  1396تدوام خواهد داشت .در اين فاز برنامه عملياتي
هر يک از بســتههاي ســه گانه «حل معضل جريان نقد و انجمــاد داراييها»،
«ســاماندهي بدهيهاي دولت» و «افزايش سرمايه بانکها» ،با جزئيات کامل
در مقاطع فصلي برنامهريزي شــده است .بخشــي از اين برنامه در حال حاضر
شــروع شده است و بخشهاي ديگر آن منوط به تصويب قوانين و مقررات الزم
اســت که به محض تصويب در چهارچوب برنامه زمانبندي شده به مرحله اجرا
درخواهد آمد.
در صورتي که توضيحات مورد نياز در خصوص اين طرح مدنظر است؟ لطفاً
آن را تبيين فرماييد.
اعمال اصالحات ســاختاري در حــوزه نظام بانکي بــدون انجام اصالحات
متناســب در حوزه ماليه دولت و بازار ســرمايه در ارتقاي نظام مالي کشور ثمر
بخش نخواهد بود و گذر از اين مرحله سخت ،نيازمند مشارکت و همراهي همه
دســتگاههاي مرتبط اعم از دولتي و نهادهاي حاکميتي اســت .لذا اصالح نظام
بانکي مستلزم نقش فعالتر بازار سرمايه در تأمین مالي اقتصاد ،افزايش قابل توجه
جذب منابع خارجي ،راهاندازي بازار بدهي اوراق دولتي ،ساماندهي بدهي دولت
به شبکه بانکي ،قاعدهمند شدن رفتار مالي دولت بوده و ضروري است برنامههاي
مدون و سازگار در اين زمينه از سوي متوليان مربوط همزمان اجرا شود .در عين
حال اجراي موفق اين برنامه در گرو تنظيم مناســب سياستهاي آتي اقتصادي
و ســازگاري و همافزايي بین اجزاي مختلف سیاستگذاری پولي ،مالي ،ارزي و
تجاري است`.

توسعه مالی و رشد اقتصادی

پرونـــده

علی دیواندری ،رئیس پژوهشکده پولی و بانکی:

ضرورت اصالح نظام بانکی
در شــرايطي که یکی از مهمترین مشــکالت پیــشروی تامین مالی
تولید ،وجود تنگناي اعتباري در شبکه بانکي کشور است ،الزمه دستیابی
به نرخ رشــد هدف برنامه ششــم توسعه ارتقا اثربخشــي نظام بانکي در
تأمين مالي است .در شــرایط فقدان بازار کارآمد سرمایه و بدهی ،بخش
اعظم بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی کشــور قرار دارد .با توجه به این
کــه حدود  ۹۰درصــد از تامین مالی اقتصاد کشــور از طریق نظام بانکی
صورت میگیرد ،عملکرد درســت و مناســب آن میتواند در تحقق رشد
پایدار در چارچوب سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی موثر واقع شــود.
بنابراین مقاومســازی و اصالح نظــام بانکی به عنوان یکــی از مهمترین
اهرمهای توســعه اقتصادی کشــور باید در صدر برنامههای مسئوالن در
ســطوح مختلف شــبکه بانکی قرار گیرد .تحقق رشد اقتصادی پایدار تنها
از کانال افزایش ســامت بانکی و تقویت قدرت وامدهی نظام بانکی میسر
اســت .ضعف ســاختارهای نظارتی بانکی باعث شــده تا ســرمایهگذاری
بانکها در پروژههای ســاختمانی و حجم باالی مطالبات غیرجاری سبب
بروز معضل انجماد داراییها در شــبکه بانکی کشــور شده و نظام بانکی
نتواند وظیفه خود را در قبال تولید به درســتی انجام دهد.
از سویی دیگر ،استفاده از فرصت برجام و گسترش تعامالت بینالمللی
در عرصه بانکی مســتلزم اصالح زیرســاختهای نظام بانکی کشور است.
یکی از معضالت بزرگ و پرهزینه تحریم بدون شــک تحریم نظام بانکی و
مراودات مالی بینالمللی بوده اســت .برقراری ارتباط و تعامل کارا با نظام
مالی بینالملل ،فراهم شــدن بســترهای نظارتی و قانونی در نظام بانکی
کشــور را میطلبد .از جملــه دغدغههای نظام بانکی کشــور در برقراری
مراودات مجــدد با بانکهای خارجی و برقراری روابــط کارگزاری با آنها

میتوان به کفایت ســرمایه بانکها ،شــفافیت صورتهــای مالی بانکها،
مدیریت ریســک در بانکها ،پیادهســازی اصول حاکمیت شرکتی ،ایجاد
واحد تطبیق ،تعدیل الگوهای کســب و کار بانکها متناســب با تحوالت
بینالمللی این صنعت اشاره کرد.
بخــش مهمــی از مشــکالت فعلــی نظــام بانکي ریشــه در ضعف
زیرســاختهای قانونــی و نهادی دارد .ضعــف قوانين پولــي و بانکي،
قوانین تســویه ،انحالل و ورشستگی موسســات اعتباری ،قوانين مربوط
بــه نظارت بانکي ،حاکميت شــرکتي نمونههاي بارزی از این مشــکالت
به حســاب میآیند .لذا ارتقای ســطح نظارت ،اصالح قوانین و مقررات
پولــی و بانکــی ،انطباق قوانیــن بانکی بــا اســتانداردهای بینالمللی،
تهیه صور تهای مالی اســتاندارد ،افزایش شــفافیت گزارشگری مالی و
پیاد هســازی مناسب قوانین مبارزه با پولشویی از جمله الزامات گسترش
تعامالت بینالمللی به شــمار میآید.
با توجه به وضعیت شــاخصهای ســامت در نظام بانکی ،در صورت
عدم اجرای برنامه مدونی جهت اصالح ســاختاری در نظام بانکی ،اقتصاد
کشــور با احتمال بروز اختاللهای گســترده در عملکرد بانکها و بالتبع
بیثباتــی مالی مواجه خواهد شــد .در این شــرایط در صورتی که بانک
مرکزی بخواهد به عنوان آخرین نجات دهنده وارد عمل شــود تبعات آن
گســترش پایه پولی و از دست رفتن دســتاورد تورمی خواهد بود .بانک
مرکزی بــا درک این مهم اقدامات ســازندهای را در جهت رفع معضالت
کنونی در نظام بانکی کشــور انجام داده است .بانک مرکزی با ایفای نقش
فعال در بازار بین بانکی ریالی و سیاســتهای انضباط گرایانه در خصوص
اضافه برداشــت بانکها توانست موجبات کاهش نرخ سود در این بازار را
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فراهم نماید .با تعدیل اصولی نرخهای ســود بازار بین بانکی ،شرایط الزم
برای کاهش غیردستوری نرخ ســود بانکی در کشور فراهم گردید .عالوه
بر این ،بانــک مرکزی با هدف تهیه صورتهای مالی اســتاندارد و بهبود
گزارشــگری در افشای اطالعات و قابلیت مقایسه صورتهای مالی بانکها
و موسســات اعتباری ،تدوین استاندارهای مناسب جهت افزایش شفافیت
صورتهای مالی و بازنگری صورتهای مالی بانکها و موسســات اعتباری
در چارچوب ( )IFRSرا در دستور کار قرار داد.
عالوه بر این ،در تیرماه امســال فــاز اول برنامه اصالح نظام بانکی در
ســه بســته «حل معضل جریان نقد و انجماد داراییها»« ،ســاماندهی
بدهیهــای دولت» و «افزایش ســرمایه بانکها» توســط رئیس جمهور
ابالغ شــد و در دســتور کار بانک مرکزی و نهادهای ذیربط قرار گرفت.
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هدف اصلی برنامه اصالح نظام بانکی ،بهبود وضعیت ســامت نظام بانکی،
پیادهســازی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی ،اصالح ساختار روابط دولت
و سیســتم بانکــی ،تقویت نقش نظارتی و تنظیمگــری مقام پولی ،بهبود
فضای کســب و کار بانکی ،زیرســاختهای اطالعاتی و مدیریت ریســک
است.
امید اســت اجرای صحیــح این طرح که ماحصل تالش کارشناســان
و خبرگان اقتصادی کشــور اســت بتواند در تجديد ســاختار بازار پول و
سالمســازي ترکيب ترازنامه بانکها موثر واقع گردد .باید توجه داشت که
همگامی دولت و بانک مرکزی در اســتمرار اجــرای فازهای بعدی برنامه
اصــاح نظام بانکی میتواند در بازگرداندن نظام بانکی کشــور به جایگاه
شایســته خود در اقتصاد ایران نقش بسزایی داشته باشد.

توسعه مالی و رشد اقتصادی

پرونـــده

معاون اقتصادی بانک مرکزی اعالم کرد:

خروج ترازنامه بانکها از انجماد با اصالح نظام بانکی
آغاز اصــاح نظام بانکی با نامه رئیــس جمهور محترم در تیر
ماه سال گذشــته به معاون اول در خصوص لزوم اصالح نظام
بانکی ،بازار سرمایه و ساماندهی بدهیهای دولت بود و بر این اساس
بانــک مرکزی پروژهای با همکاری پژوهشــکده پولی و بانکی آغاز و
تالش کرد تا بهطور جامع و اصولی وضعیت نظام بانکی آسیبشناسی
و برنامهریزی شود.
پیمان قربانی ،معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص دســتیابی به
چرایی الــزام اصالح نظام بانکی گفت :اقتصاد ایــران به میزانی بانکمحور
اســت که  ۹۰درصد تأمین مالی بر دوش این بخش قرار دارد .البته ناگفته
نماند که حدود  ۷تا  ۸درصد تأمین مالی نیز بر عهده بازار ســرمایه و یک
تا دو درصد نیز از طریق سرمایهگذاری خارجی انجام میشود .بنابراین اگر
نظــام بانکی که مســئولیت اصلی تأمین مالی را به عهده دارد ،با مشــکلی
مواجه شود ،نظام تأمین مالی تحت تأثیر قرار میگیرد.
در دهه  ۸۰تحوالت قابلتوجهی در اقتصاد کشور و به ویژه نظام بانکی
صورت گرفت ،به نحوی که در اوایل این دهه شــاهد یکسانسازی نرخ ارز
بودیــم .عالوه بر این نظام بانکی از نظم و انضباط بهتری برخوردار شــد و
بانکهــای غیردولتی به اقتصاد وارد شــدند ،بر همین اســاس نظام بانکی
آماده رقابت شد.
در عین حال نرخ تورم نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت و نرخهای سود
متناسب با نرخ تورم شد .در مجموع میتوان گفت نظام بانکی بهطور نسبی
دارای شــرایط مطلوبی بود ،بهنحوی که حتی میزان بدهی به بانک مرکزی
کم شــد .در همین حال ارتباطات بینالمللی بانکها بهطور نســبی وجود
داشــت .البته ناگفته نماند که نظام بانکی در آن زمان همچنان با مشکالت

و مسائلی مواجه بود.
این روند ادامه داشــت تا اینکه در نیمــه دوم  ۱۳۸۰تصویر متفاوتی از
نظام بانکی ایجاد و در این دوره اقتصاد وارد فاز سرکوب مالی شد .بنابراین
بحث ســرکوب نرخهای سود و ثابت نگهداشتن نرخ ارز در دستور کار قرار
گرفــت ،این در حالی بود که دولت به اتــکای درآمدهای باالی نفتی اقدام
بــه تزریق نقدینگی زیاد در اقتصاد کرد .ضمن اینکه میزان واردات افزایش
یافت و همین امر ســبب شــد تا صنایع داخلی با مشکالتی در زمینه تولید
مواجه شوند.
البته با تشــدید تحریمهای بینالمللی ارتباطات بانکی با دنیای بیرون
محدود شــد ،همزمــان و در همین دوران نیز اقتصاد دنیــا با بحران مالی
 ۲۰۰۸میــادی با سرمنشــأ ایاالتمتحده آمریکا مواجه شــد که این امر
سلسله تحوالت عمیق و تحول در روابط ،ضوابط و مقررات در سایر کشورها
را به همراه داشت.
ایــن تحوالت در کنــار رفتار غیرمنضبط دولت در سیاســتهای پولی
و مالی زمینهســاز تورم شدید در اقتصاد کشور شــد ،ضمن اینکه استمرار
کنترل نرخ ارز و بیتوجهی به تعدیل آن متناســب بــا متغیرهای بنیادی
جهــش ارزی را درپی داشــت .البته این عوامل همراه با تشــدید تحریمها
نااطمینانیهــای قابلتوجهی را در اقتصاد ایجاد و به رکود عمیق دامن زد.
اگر تحوالت این دوره را بررسی کنیم ،متوجه میشویم که در این دوره
بانکها به دلیل ســرکوبها و ســلطه مالی دولــت و طرحهای تحمیلی از
اصول تخصیص منابع فاصله گرفتند و همین امر منجر به افزایش مطالبات
غیرجاری شد .البته همزمان با این امر ،افت رقابت و همچنین توان تولیدات
داخلی نیز بر توان بنگاهها اثر گذاشــت ،ضمن اینکه شــوکها و تکانههای
شــدید ارزی باعث شد تا برخی از بنگاهها دچار عدم تعادل شوند .همچنین
ســرکوبهای انجامشــده در فضای مالی برخی از فعــاالن را به پسندادن
تسهیالت تشویق کرد ،بهطوری که این امر تصمیمی اقتصادی تلقی میشد
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بنابراین در مرحله بعــد بهطور طبیعی نرخ
و برخی از تســهیالتگیرندگان بــه این نتیجه
سود تسهیالت باال رفت ،زیرا هزینه تأمین منابع
رســیده بودند که در صورت بازپرداخت ،امکان
مدیریت فعاالنه بازار بین بانکی،
مالــی افزایش یافتــه بود .البته بــا کاهش نرخ
دریافت مجدد برایشــان وجود نــدارد .بنابراین
تجهیز و تخصیص منابع شبکه
تورم شــاهد بودیم که اغلب تسهیالتگیرندگان
حتی حاضر بودند کــه نرخهای جریمه تأخیر را
بین بانکی از  ۱۰بند اصالح نظام
تــوان بازپرداخت نرخهای ســود را نداشــتند
بپردازند ،زیرا نرخهای ســود تسهیالت برایشان
و تنهــا فعالیتهــای پرریســک و مخاطرهآمیز
کماکان جذاب بود.
بانکی برای رفع انجماد داراییها
میتوانستند این نرخهای سود را پرداخت کنند.
در
را
مهمی
انعکاس
تحــوالت
مجموعه این
است.
در همین حــال نیز برخی این تســهیالت را با
نظام بانکی ایجاد کرد :اول اینکه بانکها به دلیل
فعالیت واســطهگری مالی به ســمت داراییهای غیرمالــی و ثابت حرکت هدف عدم بازپرداخت دریافت میکردند .این عوامل ســبب میشد که سبد
کردنــد .دوم اینکه در ایــن دوره مطالبات بانکها از دولــت رو به فزونی تســهیالتگیرندگان بهشدت غیربهینه شود و اعطای تسهیالت گرانقیمت
نیز در مراحل بعدی نســبت مطالبات غیرجــاری را افزایش دهد .بنابراین
گذاشت.
بنابراین مطالبات غیرجاری ،بدهی انباشــته دولت به بانکها و انباشت بانکها در چرخه باطل و معیوبی وارد شدند .به این معنا که مشکل تنگنای
داراییهــای غیرمالی بهطور تدریجی بخشــی از ترازنامــه بانکها را دچار اعتباری در عمل باعث تشــدید خود و درنتیجه منجر به چســبندگی نرخ
انجماد کرد ،اما این مســئله خود را در فضای تورمی وقت نشــان نمیداد .ســود میشد .البته این امر نیز عالوه بر افزایش نرخ سود تسهیالت ،تشدید
این روند ادامه داشت تا اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم و جهتگیری مطالبات غیرجاری و تنگنای اعتباری را در پی داشت.
در ایــن میان بانک مرکزی نیــاز ورود به بازار بینبانکی را بهشــدت
ضدتورمی معادالت تغییر کرد.
دولــت یازدهم با توفیق در ایجــاد ثبات در بــازار ارز و ایجاد انضباط احســاس میکرد .بنابراین در ایــن زمینه الزم بود اقداماتی انجام شــود.
توانســت نرخ تورم را در محدوده مورد هدف و کمتر از  ۳۵درصد در سال البته از ابتدای دوره مدیریت بانک مرکزی در دولت یازدهم نســبت به این
 ۹۲قرار دهد .همچنین دولت توانســت در سالهای  ۹۳و  ۹۴نیز نرخ تورم مقوالت توجه ویژه شــده و از قبل نیز اقداماتی در دستور کار بود.
به عنوان نمونه در ســال  ۹۳کاهش ســقف زمانی سپردههای مدتدار
را به ترتیب به  15/6و  11/9درصد کاهش دهد .البته ادامه این روند باعث
شــد نرخ تورم در خرداد  ۹۵به  9/7درصد یعنــی تورم تک رقمی کاهش از  ۵ســال به یک ســال گام مهمی در کاهش چسبندگی بود .عالوه بر این
چندیــن مطالعه مهم در بانــک مرکزی همانند نقشــه راه  ،۱۴۰۰تجدید
یابد.
با کاهش  19/1درصدی نرخ تورم در ســال  ۹۳نرخهای ســود که در ساختار بانک مرکزی و متناسبسازی با نیازهای روز ،طرح بررسی سالمت
اوایل ســال منفی بودند ،بهشــدت مثبت شــدند ،اما در عمل شاهد بودیم مالی بانکها که به آسیبشناســی بانکها و شــرایط ترازنامهای میپردازد
بانکها که تنگنای اعتباریشــان ناشــی از مطالبات غیرجاری ،بدهیهای و بازطراحــی نظام نظارت بر بانکهای کشــور در دســتور کار قرار گرفت.
دولت و تشــدید رکود در بخش مســکن بود ،با انجماد مالی همراه شدند و بخشــنامه اخیر بانــک مرکزی در خصوص تطبیق نظام گزارشــگری مالی
در عمل شــروع به رقابت و جنگ قیمتی در جذب سپردهها کردند که این بانکها با اســتانداردهای  IFRSنیز در این راســتا بوده اســت ،اما کاهش
شــدید رشد اقتصادی در سال  ۹۴این نیازها را تشدید کرد.
امر با متغیرهای کالن نرخ تورم همراهی و همخوانی نداشــت.
در ایــن ســال بانک مرکزی دو دســته اقدامات کوتــاه و میانمدت و
هرچند بانک مرکزی از گذشــته مطالعاتی را در زمینه وضعیت بانکها
آغاز کرده بود و به مسائل ترازنامهای بانکها اشراف داشت ،اما ورود به این همچنیــن بلندمدت را انجام داد .در بخــش اقدامات کوتاهمدت ابتدا بانک
مرکزی نســبت به تجدید ساختار بدهی بانکها اقدام و اضافهبرداشتها را
فاز ضرورت حل مشکالت تنگنای اعتباری را افزایش داد.
همزمان با این اتفاق که در فصل آخر سال  ۹۳انجام شد ،اقتصاد ایران به خطوط اعتباری با سود مناسب تبدیل کرد .بر همین اساس فشار تأمین
شــاهد کاهش نرخ نفت بود و این امر منجر به کاهش نرخ رشــد اقتصادی نقدینگی بانکها رفع شــد و از ســوی دیگر بانک مرکزی نســبت سپرده
در فصل آخر  ۹۳به  ۶دهم درصد رســید ،در حالی که این رقم در فصول قانونــی را در دو مرحلــه تعدیل کرد و از  13/5به  ۱۳درصد رســاند و در
قبلی حدود  3/7تا  3/8درصد بود و استمرار این امر در سال  ۹۴افق رشد مرحله بعد به صورت تشــویقی بــرای بانکهای تجاری در دامنه  ۱۰تا ۱۳
درصد تعدیل کرد .در کنار این امر بانک مرکزی به بازار بینبانکی وارد شد
اقتصادی را تهدید میکرد.
با توجه به بانکمحور بودن اقتصاد کشــور شرایط ویژهای برای بانکها و توانســت نرخ سود بازار بینبانکی را از بیش از  ۲۹درصد به  17/5درصد
ایجاد شــد ،زیرا با کاهش نرخ تورم نرخهای ســود با چسبندگی مواجه و در مقطع کنونی کاهش دهد.
به عالوه همزمان جهت پرهیز از بیانضباطی و رشــد بدهی بانکها به
بانکها نیز درگیر جنگ قیمتی شــدند ،ضمن اینکه نیازهای اقتصاد جهت
حمایت از تحریک رشــد اقتصادی با کاهش نرخ نفت باال رفته بود .در آن بانک مرکزی ،ســامانه چکاوک طراحی و جایگزین اتاق پایاپای چک شد و
شرایط رفع مشــکل تنگنای اعتباری از اهمیت ویژهای برخوردار شد ،زیرا حفره این اتاق که مفری برای بیانضباطی بانکها بود ،بســته شد .درنهایت
حل این مشــکل باعث به گردش درآمدن بخــش منجمد ترازنامه و احیای در ســال گذشــته بدهی بانکها به بانک مرکزی کاهــش یافت .عالوه بر
توان بانکها برای تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی میشــد که نتیجه این این جنــگ قیمتی و بیانضباطی بانکها و رعایت مقررات شــورای پول و
امــر کمک به بانکها برای ایجاد تولید و اشــتغال میکــرد .عالوه بر این اعتبار نیز انجام شــد و بانکها به ســمت مورد نظــر بانک مرکزی هدایت
چســبندگی نرخ سود منجر به اتخاذ تصمیمات مصرفی و سرمایهگذاری در شدند .همچنین نرخهای ســود سپرده به صورت داوطلبانه به  ۱۸درصد و
کشــور بهطور غیربهینه شد ،زیرا خانوار تصمیمات مصرف و سرمایهگذاری سپردههای کوتاهمدت به  ۱۰درصد کاهش یافت.
همزمان با جهتگیری بانکها و تأیید و تصویب تفاهم آنها در شــورای
در حوزه کاالهای بادوام را به تعویق میانداخت .ســرمایهگذاران کشور نیز
به دلیل نرخ باالی تجهیز منابع سرمایهگذاریهای خود را کاهش میدادند .پول و اعتبار ســقف نرخ سود تســهیالت هم باید تغییر میکرد .بنابراین با
در این شــرایط این سؤال مطرح میشــود که آیا وضعیت نظام بانکی و توجه به کاهش نرخ تورم بانکها به تفاهم رســیدند که نرخ سود را از ۱۸
مکانیزمهای بازار قادر به اصالح رویه و مشــکل به وجود آمده هســتند یا بــه  ۱۵درصد تقلیل دهند و شــورای پول و اعتبار نیز در این راســتا نرخ
خیر .بر اساس بررسیهای بانک مرکزی نظام بانکی قادر به رفع این مشکل سود تسهیالت را برای عقود مبادلهای و مشارکتی به ۱۸درصد کاهش داد.
نظــام بانکی به دلیل مشــکالتی نظیر مطالبــات غیرجاری ،بدهیهای
نیســت و با مقوله شکســت بازار مواجه اســت .به این معنا که بانکها در
برخورد با مشــکل تنگنای اعتباری و رقابت برای جذب سپردههای بیشتر و دولت و داراییهای غیرمالی کماکان با مشــکل تنگنای اعتباری همراه بود.
حفظ منابع و مصارف اقدام به جنگ قیمتی کرده و نرخ ســود سپرده را به بر همین اساس در بخش نسبت مطالبات غیرجاری اقدامات مناسبی انجام
نحو غیرمتناســب با اقتضائات کالن افزایشدادند و این امر هزینه بانکها شــد و تا حدودی این مشــکل کاهش یافت اما بازهم در این زمینه نیاز به
برخورد اصولی وجود داشت .بنابراین بانک مرکزی وارد فرایند جدیدی شد
را باال میبرد.
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توسعه مالی و رشد اقتصادی
و آن تدوین 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 سرمایه و
ســاماندهی بدهیهای دولت بود و بر این اســاس بانک مرکزی پروژهای را
با همکاری پژوهشــکده پولی و بانکی آغاز کرد و تالش شد بهطور جامع و
اصولی وضعیت نظام بانکی آسیبشناسی و برنامهریزی شود.
همچنین بانک مرکزی نیز تیم منســجمی زیر نظر قائممقام و با هدایت
رئیس کل تشــکیل و اقدامات الزم را انجام داد .البتــه اصالح نظام بانکی
یکی از طرحهای زیرمجموعه پروژه برنامه ملی سیاســتهای پولی و ارزی
و از برنامههای اقتصاد مقاومتی اســت .بنابراین از اولویتهای ســال  ۹۵به
شمار میرود.
در این مســیر هدف این بــود که انجام اصالحات بهگونهای باشــد که
این امر تهدیدی برای تورم تکرقمی نباشــد ،در عین حال نرخهای ســود
واقعی کمــاکان کاهش یابد و همچنان در مســیر افت نرخ تورم هدایت و
با عوامل بهوجودآورنده تنگنای اعتباری حتیاالمکان برخورد شــود .البته
ثبات اقتصاد کالن هم در این مســیر بایــد مدنظر قرار میگرفت .بنابراین
در بحث انجماد داراییها و تنگنــای اعتباری بانک مرکزی برنامه عملیاتی
را در قالب  ۱۰محور تدوین کرد.
لطفاً  10بند رفع انجماد داراییها را توضیح دهید؟
این  10بند شــامل مدیریت فعاالنه بازار بینبانکی ،تجهیز و تخصیص
منابع شــبکه بینبانکی ،تعدیل نســبت ســپرده قانونی بانکهای تجاری
به صورت تشــویقی ،دســتهبندی بانکها و نظارت بر بانکهای مشکلدار
(بانکها بهشــدت دچــار تنگنای اعتباری متفاوت هســتند .بانکهایی که
دارای مشــکل بیشتری هســتند ،در اولویت قرار میگیرند) ،انجام عملیات
بازار باز در اجرای سیاســتهای پولی ،انتظامبخشی بازار پول با ساماندهی
مؤسســات غیرمجاز ،افزایش ســرمایه بانکهای غیردولتــی ،حل و فصل
مطالبــات غیرجــاری بانکها ،ادغام ،اصالح ،بازســازی و انحالل بانکها و
مؤسســات اعتباری و همچنین ارتقای نظارت مؤثر بر فعالیت بانکها است.
در کنــار این امــر دو بعد دیگر مطالبات غیرجــاری و داراییهای غیرمالی
نیز مدنظر
اســت .اما در بحث مطالبات بانکها از دولت نیــز باید اقداماتی انجام
میشــد که در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان
مدیریت

پرونـــده

و برنامهریزی اقدامات الزم را انجام دادند .به این نحو که دفتر بدهیها
در وزارت اقتصاد تشکیل و سپس اوراق اسناد خزانه منتشر شد .اما رویکرد
سیاســتهای مالی باید متحول میشــد ،بهگونهای که سیاستها در بازار
بدهی از حالت موافق ســیکلی به مخالف سیکلی تغییر جهت میداد .البته
این امر به معنای آن اســت که دولت در زمان رکود باید بتواند از ظرفیت
بازار بدهی استفاده کند.
ایجــاد بازار بدهی ایــن قابلیت را فراهم میکند کــه همزمان با تغییر
پارادایم سیاستهای مالی ،کاهش انجماد داراییها نیز صورت گیرد .ضمن
اینکه بازپرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران و بانکها در قالب اســناد
خزانه و ســایر اشکال اوراق دولتی میتواند به حل مشکالت کمک کند.
همچنیــن وجود این اوراق در ســطح اقتصاد باعث میشــود که بانک
مرکزی نهتنها بتواند در جهت ایجاد انضباط و تناسب روابط مالی با بانکها
و وثیقــهدار کردن فعالیتها اقدام کند ،بلکه در بخش سیاســتهای پولی
نیز بتوانــد از اوراق بهرهگیری و در چهارچوب آن در جهت اهداف رشــد
نقدینگی در عملیات بازار باز اســتفاده کنــد و این گام مهمی برای تبدیل
سیاستهای پولی از ابزار مستقیم به غیرمستقیم است.
در این حوزه الزم است دولت نهایت نظم و انضباط در بازپرداخت سود
را داشــته باشد که البته دولت در این زمینه عزم جدی دارد.
افزایش ســرمایه بانکها یکی دیگر از مواردی است که در اصالح نظام
بانکی به آن توجه شــده اســت .تحوالت اخیر در دنیا مقررات احتیاطی را
بهطورکلی متحول کرده و یکی از این موارد بحث کفایت ســرمایه بانکها
اســت .این در حالی است که ســرمایه بانکهای کشور و به ویژه بانکهای
دولتی به دلیل بیتوجهی به این امر در ســالهای گذشــته و در دهه قبل
وضعیت نامطلوبی پیدا کرده و این امر در دو بعد اثر منفی دارد ،زیرا بانکی
که دارای ســرمایه پایین اســت ،در تأمین مالی دچار محدودیت میشود،
ضمن اینکه از اعتبار الزم بــرای همکاری با بانکهای بینالمللی برخوردار
نیست.
البته برای رفع مشــکل افزایش ســرمایه بانکها نیاز به تصویب قوانین
در مجلس شــورای اسالمی وجود دارد .ضمن اینکه برای برطرفشدن این
مشکل باید اصالح نظام بانکها را نیز مدنظر قرار داد .بر همین اساس بانک
مرکزی بر اصالح ساختار بانکها تأکید دارد.
ناگفتــه نماند که طــرح اصالح نظــام بانکی دارای پیوســت و برنامه
عملیاتی اســت ،بر این اســاس تمام گامهای اجراییشدن آن احصاء و به
صــورت جداول زمانی و با رعایت ترتیب و توالی الزم در نظر گرفته شــده
اســت .لذا موفقیت این طرح نیازمند اجرای کامل ،دقیق و رعایت ترتیب و
توالی اقدامات است.
به عنوان مثال حرکت به سمت عملیات بازار باز و رفع تنگنای اعتباری
بانکهــا در زمینــه بازپرداخت بدهیها نیاز به گامهای مناســب توســط
دولت برای دراختیارگذاشــتن به موقع ابزارها دارد .بر این اســاس ســتاد
اقتصادی دولت هماهنگیهای الزم را در این زمینه انجام داده ،ضمن اینکه
پیشبینی میشــود با اجرای این طرح شاهد بهبود
نظام بانکی کشور باشیم.
اجرای اصالح نظــام بانکی چه تأثیری
در رشد اقتصادی کشور دارد؟
کشــورهایی که طــرح اصالح نظام
مالی را با موفقیــت اجرایی کردهاند ،با
جهش رشــد اقتصادی مواجه شدهاند،
زیرا رفــع تنگنای مالــی و انجماد مالی
اثر مثبت در رشــد اقتصــادی دارد .این
موضوع که کیفیت اثرگذاری بر رشــد
اقتصادی به چه میزان باشد ،منوط به
انجام دقیق ،مؤثر است.
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پرونـــده

توسعه مالی و رشد اقتصادی

نظام بانکی ایران :گذشته ،حال و آینده

1

3

امینه محمودزاده 2سیدعلی مدنیزاده

مقدمه
ســالهای باقیمانده از دهــه  ،1390برای اقتصاد ایــران دارای اهمیت
بسزایی است .روند نامطلوب سطح رفاه خانوارها از سال  1385به بعد ،همتراز
با چالش بیکاری و حتی فراتر از آن اســت .در فاصله ســالهای ۱۳۸۹-۹۴
روند تولید ناخالص داخلی از مســیر بلندمدت تعادلی آن فاصله گرفتهاست.
تکانههای منفی بهرهوری ،تکانههای مستقیم تحریم نفت در زمستان ۱۳۹۰
و تحریمهــای اقتصادی در فاصله پائیــز  ۱۳۹۰و بهار  ۱۳۹۱تولید ناخالص
داخلی را وارد رکودی عمیق کرده ،به نحوی که روند بلندمدت تولید ناخالص
داخلی تغییر کردهاســت .ســوال کلیدی فراروی آینده سرنوشتساز اقتصاد
ایران آن اســت که چه عواملی میتوانند توضیحدهنده شکاف بزرگ موجود
میان ظرفیتهای غنی اقتصاد ایران و عملکرد ضعیف آن باشند.
توسعه مالی مقاومت اقتصاد در برابر شوکها و رشد اقتصادی را افزایش
میدهد ،پساندازها را تجمیع میکند ،تشــریک اطالعات را ارتقا میبخشد،
تخصیص منابــع را بهبود میدهد و مدیریت ریســک را تســهیل میکند.
متناســب با افزایش نقدشــوندگی و عمق نظامهای مالی ،پایداری مالی نیز
افزایش مییابد .در شــرایطی کــه موانع درونزا و بــرونزا نظام مالی را در
انجام کارکردهایش با مشــکل مواجه کند ،محدودیت مالی از مسیر کاهش
ســرمایهگذاری و سرمایهدرگردش از تولید و رشــد بخش واقعی میکاهد و
ریســکهای انباشتشــده در ترازنامه بانکها حساســیت اقتصاد نسبت به
شــوکهای محتمل را زیاد میکنــد .نظام مالی بانک-محــور ایران نیز در
شــرایطی است که بهنظر میرســد عالوه بر آنکه در خارج کردن اقتصاد از
تنگنای مالی موجود ناتوان است ،سازوکارهای درونیاش پایداری مالی کشور
را به خطر انداخته و فاصله از یک وضعیت بحرانی را کاهش میدهد.
این متن در پی آن اســت که نقش شــبکه بانکی را در دوران فرارو ،در
جهت محقق شدن بهبود اقتصادی و دستیابی به نرخ رشد پایدار و کمنوسان
در آینده میانمدت تصویر کند .بر این اســاس دو مساله اصلی شبکه بانکی
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را تشــدید تنگنای اعتباری و کاهش ثبات مالی تشخیص میدهد و براساس
دادههای موجود ســازوکارهای ایجاد ،تعمیق و گســترش مســاله تنگنای
اعتباری و همچنین اثر مخاطرات انباشتشــده در شــبکه بانکی را بر ثبات
مالی تبیین میکند.
 -1-1معضالت آشکار ،ریشههای پنهان
کمیت و کیفیت تســهیالت اعطایی برای
وضعیــت نظام بانکی از حیث ّ
پشــتیبانی از رشد پایدار مناسب نیست .از سال  ،۱۳۹۰در حالیکه مستمرا
تســهیالت اعطایی به ازای هر واحد تولید کاهش داشــته ،قیمت دسترسی
به اعتبا ر در حال افزایش بودهاســت .مشاهدهای که با فرضیه کاهش عرضه
تســهیالت هماهنگ است .روند فزاینده شــاخص در دورانی اتفاق افتاده که
تورم و انتظارات تورمی مســتمرا کاهنده بوده و شــاخصهای تمرکز صنعت
بانکی از افزایش رقابت حکایت میکنند.

شکل  :1تنگنای مالی در ایران ،تسهیالت اعطایی به بخش خصوصی تقسیم بر روند تولید

ناخالص داخلی (محور چپ-درصد) ،نرخ حقیقی سپردهپذیری در بازار بینبانکی (محور
راست-درصد) .منبع :محمودزاده و مدنیزاده ()۱۳۹۵

توسعه مالی و رشد اقتصادی
براساس نتایج نظرســنجیهای مختلف تولیدکنندگان از بعد دسترسی
به منابع مالی با مشــکل مواجهاند .این در حالی است که در سالهای اخیر
دسترسی بنگاه به منابع مالی جایگزین نیز محدود و منابع مالی درونی بنگاه
4
حاصل از فعالیتهایمستمر تولیدکنندگان به خاطر کاهش تقاضا کمشده
است .سایر منابع مالی بیرونی مانند بودجه دولت ،اعتبارات اسنادی و اعتبار
تجاری نیز به خاطر تحریمها ،محدود شــدن ارتباط بانکها با نهادهای مالی
بینالمللی و شــرایط نامســاعد اقتصادی کاهش یافتهاســت .محدود شدن
فعالیتهای زیرخط بانکها به دنبال اختالس مالی سال  ۱۳۹۰نیز دسترسی
بنگاهها به اعتبارات اسنادی ریالی و تضمینهای بانکی را کاهش دادهاست .5
در شــرایطی که افزایش هزینه تامین مالی و کاهش دسترسی به تسهیالت،
تنگنای اعتباری را تشــدید و تولید را محدود کردهاند ،سازوکارهای اعطای
اعتبار نیز لزوما کاراترین تولیدکننده را شایسته دریافت وام تلقی نمیکنند. 6
درنتیجه ،فرآیندهای تخصیص اعتبار محدود موجود نیز کارا نبوده و منجر به
گسترش فعالیت بهرهورترین تولیدکنندگان نمیشود .با تشدید سوءتخصیص
منابــع مالی ،کارایی کل اقتصاد از این حیث کاهش یافتهاســت .جیرهبندی
اعتبار و توزیع اعتبار بر مبنایی غیر از حداکثرســازی سود ،دسترسی عموم
بنگاهها بــه منابع مالی بانکــی را کاهش میدهد .افزایش ســهم مطالبات
مشکوکالوصول ،وامدهی ارتباطی و تسهیالت دولتی از دارایی شبکه بانکی
را میتوان به عنوان شواهدی بر کاهش کارایی در نظر گرفت.
در مجمــوع ،بهرهمنــدی بخش حقیقی از تســهیالت طی ســالهای
کمیت و کیفیــت کاهش یافته که طبق
گذشــته بهگونهای در ابعاد قیمتّ ،
بررســیهای انجامشده براساس روش آسیبشناســی رشد ، 7تامین مالی به
عنوان محدودکنندهترین مانع رشد فرآیند خروج از رکود را کند کردهاست .با
وجودی که کاهش دسترسی و افزایش قیمت تسهیالت درک مشترک است،
دالیل ایجاد و سازوکارهای بقای آن مورد توافق عام قرار ندارد.
بنابراین شبکه بانکی در دو بعد با مشکل جدی مواجه است :توسعه مالی
متوقف و ثبات مالی متزلزل شدهاســت .مقایســه این وضعیت با کشورهایی
که ضعف شــدید در کارکردهــای نظام بانکی  -یا بحــران مالی  -را تجربه
کردهانــد در کنار بررســی پویایی صورتهای مالی بانکها نشــان میدهد
شرایط فعلی حاصل اتفاقی ناگهانی نیست ،بلکه از ساختارهای نهادی ضعیف
و انتخابهای ناصواب مکرر ریشــه گرفتهاســت .بررسی ترازنامه بانکها که
حافظه انباشتشــده تصمیمها و تکانههای پیشین است ،این فرضیه را طرح
تالی قابل پیشبینی توســعه مالی
میکند که افول توســعه و ثبــات مالیِ ،
نامتوازن دهه  ۱۳۸۰است.
 -2-1روند عمق مالی در ایران
مالی بانک-محور ایران سبب تمرکز این
سهم اندک بازار سرمایه در بازار ِ
مطالعه بر وضعیت شــبکه بانکی ایران شدهاســت .روند توسعه شبکه بانکی
براســاس شــاخص عمق مالی در شکل  ۲نشــان میدهد میزان تسهیالت
داخلی بدون نفت،
اعطایی نظام بانکی به صورت کسری از روند تولید ناخالص
ِ
پس از آنکه برای یک دوره نســبتاً طوالنی ثابت بوده ،در فاصله ســالهای
 ۱۳۷۶تا  ۱۳۸۶افزایش پیدا کردهاســت .تغییرات رخداده بیانگر بروز تحولی
بزرگ در توسعه مالی کشــور است به این معنی که طی فاصله ذکرشده هر
واحد تولید ناخالص داخلی مســتمرا از منابع مالی بیشتری برخوردارشده،

شکل  :2نسبت بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی به تولید ناخالص داخلی.
منبع :عینیان و همکاران ()۱۳۹۵

پرونـــده

بااینحال ،روند صعودی متوقف و سپس معکوس شدهاست.
براساس شکل  ۲روند توســعه مالی ایران را میتوان به سه دوره تقسیم
کرد )۱ :دوره بانکداری متمرکز از تصویب قانون بانکداری بدون ربا تا ســال
 )۲ ،۱۳۷۶دوره توسعه مالی نامتوازن از سال  ۱۳۷۶تا سال  ۱۳۸۶و  )۳دوره
افول مالی از ســال  ۱۳۸۶تاکنون .این مطالعــه درادامه با تمرکز بر دو دوره
آخر این فرضیه را بررسی میکند که افول مالی سالهای اخیر حاصل توسعه
مالی نامتوازن دوره دوم است.
این متن با اشاره به تحوالت برخی از مهمترین متغیرهای مرتبط با شبکه
بانکی ،به چرایی بروز دو مشکل اصلی بخش بانکی میپردازد و شواهد مرتبط
با فرضیه فوق را ارائه میکند .در فصل دوم به سازوکارهای موجد و پیامدهای
دوره توسعه مالی نامتوازن میپردازد .رابطه توسعه مالی و ثبات مالی در فصل
ســوم مطالعه میشوند و توضیح داده میشود چگونه کاهش سالمت بانکها
منجر به بروز معضالت آشکار کنونی شدهاست .فصل چهارم وضعیت سالمت
بانکی را در صورت اســتمرار وضع موجود توصیــف میکند .فصل پنجم به
جمعبندی و نتیجهگیری میپردازد.
 -2دوره توسعه مالی نامتوازن
رشــد اقتصادی ســالهای ا ّو ِل دهه هشــتاد ،بههمراه گســترش بخش
خصوصــی و کاهــش تصدیهای دولــت ،افزایش تقاضا برای تســهیالت و
نقدینگــی را در پی داشــت .تقاضایی که با آغاز فعالیت مؤسســههای مالی
اعتباری خصوصی و تشــکیل بانکهــای خصوصی تا اندازهای پاســخ داده
کمی شــاخصهای تامین مالی در
شــد .درنتیجه ورود این مؤسسات ،ابعاد ّ
ایران ،برای کمتر از یک دهه به ســرعت رشــد کرد .بااینحال ،توسعه مالی
در شــرایطی اتفاق افتاد که نهادها و زیرساختهای موجود در آن زمان ،توان
پشتیبانی این توسعه را نداشتند .این فصل حقایقی را در پشتیبانی از فرضیه
فوق در بخشهای واقعی و مالی ارائه میکند و در انتها پیامدهای این جریان
را بر شاخصهای دسترسی مالی و ثبات مالی مورد ارزیابی قرار میدهد.
 -1-2تحوالت بخش واقعی
 -1-1-2رشد مستمر بخش واقعی و بیماری هلندی
نرخ رشــد اقتصادی در ایران به صورت متوســط پایین و بسیار پرنوسان
بودهاست .بااینحال طی سالهای ابتدایی دهه هشتاد ،ایران برای حدود یک
دهه رشــد مستمر و کمنوســان را تجربه کردهاست .همراهی رشد با کاهش
تورم و افزایش اشــتغال ،سالهای ابتدایی دهه هشــتاد را به «دوره ثبات»
اقتصاد ایران تبدیل کردهاست .بااینحال از میانه دهه هشتاد ،با وجود تداوم
رشد ،تورم فزاینده و اشتغال بسیار محدود شد« .وفور منابع» ناشی از افزایش
قیمت نفت و ثابت نگه داشــتن نرخ ارز حقیقی ،سازوکار بیماری هلندی را
فعال کرد ،واردات گسترش یافت ،افزایش اشتغال متوقف ،رشد صنعت منفی،
وابســتگی بودجه دولت به نفت و رشــد نقدینگی زیاد شد .قیمت در بخش
مســکن حبابگونه باال رفت و قیمت سایر داراییها نیز رشد قابلمالحظهای
را نشان داد.
 -2-1-2بزرگ شــدن بخش خصوصی و افزایش تقاضا برای
منابع مالی
شــرایط اقتصــاد کالن بههمراه تغییــر رویه حاکمیــت در قبال بخش
خصوصی از دو مســیر موجب افزایش ســهم این بخش در اقتصاد ایران شد:
 )۱خصوصیســازی بنگاههای دولتــی و  )۲ورود بنگاههای جدید با مالکیت
غیردولتی .بخش خصوصی در حال گسترش ،نیازمند زیرساختهای نهادی
و قانونی جدیدی برای استمرار فعالیت و رشد بود .بنا به ماهیت ،تامین مالی
این بخش از طریق بودجه و وامدهی دســتوری صورت نمیگرفت ،برخوردار
نبودن از ضمانت دولت نیز بر لزوم گسترش ابزارهای جدیدی برای استفاده از
اعتبار تجاری صحه میگذاشت .عالوه بر مسیرهای فوق که به صورت معمول
تقاضا برای تامین مالی و نقدینگی را گســترش دادند ،از نیمه دهه هشــتاد
مجددا مداخالت قیمتی دولت افزایش پیدا کرد و با تغییر ســاختار هزینهای
بنگاهها تقاضای نســبی آنها برای سرمایه و موجودی کاال و درنتیجه ،منابع
مالی را زیاد کردند.
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توسعه مالی و رشد اقتصادی

پرونـــده

دلیل قفل کردن تســهیالت بانکها در فرایندی
خارج از این چرخه ،عمال بخشــی از داراییهای
 -2-2تحوالت بخش مالی
طی دهه  ۱۳۸۰گسترش
بانکهــا را از مدیریــت اعتباری آنهــا خارج و
همراه بــا تحوالت بخش واقعی و مشــتق از
فعالیت بانکداری در شرایطی
توان اعتباردهیشــان را کاهــش میدهند .این
افزایش تقاضای محققشــده بــرای منابع مالی،
تســهیالت همچنین از مســیر افزایش نســبت
بخــش مالی اقتصــاد نیز تغییر کرد .گســترش
که زیرساختهای الزم فراهم
اعتبارات سوختشده یا در حال سوخت ،ریسک
اعتبارات بانکی به عنوان مهمترین شاخص توسعه
نشدهبودند ،با افزایش نکول در
اعتباری بانک را افزایش داده و از تمایل به اعطای
مالــی طی نیمه اول دهه  ،۸۰رشــد اقتصادی را
همه گروههای بانکی همراه بود.
تسهیالت میکاهند .بنگاههای تولیدی در مقایسه
پشــتیبانی کرد .بررسی شــاخصهایی که مقدار
با خانوارها در مقابل شوکهای اقتصادی احتمال
افزایش دسترســی به اعتبــار و خدمات بانکی را
کمی را در این دوره آشکار میکند .از نشانههای نکول بیشتری دارند و متوســط رقم تسهیالت دریافتی آنان نیز بسیار فراتر
نشان میدهند ،توسعه مالی ّ
آن میتوان به افزایش نســبت تسهیالت اعطایی به بخش خصوصی به تولید از دریافتکنندگان تســهیالت مصرفی اســت .هزینه دیگر انباشت این نوع
ناخالص داخلی ،افزایش دسترسی خانوارها به تسهیالت ،افزایش تعداد سرانه مطالبات تخریب رابطه بانک و بنگاه اســت ،تخریــب اعتماد بانک به بنگاه،
سایش مالی را تقویب و هزینههای مبادله را زیاد میکند.
شعب و گسترش بانکداری الکترونیک اشاره کرد.
طی دهه  ۱۳۸۰گسترش فعالیت بانکداری در شرایطی که زیرساختهای
 -1-2-2تغییر فضای کســب و کار مالــی و معرفی بانکهای الزم فراهم نشــدهبودند ،با افزایش نکول در همه گروههای بانکی همراه بود.
شــکل  ۳ســازوکار اثرگذاری مطالبات غیرجاری بر فعالیت بانکها را نشان
خصوصی
روندهــای حاکم بر شــاخصهای فوق را میتوان حاصــل تغییر فضای میدهــد .وامهای غیرجــاری فعالیت عادی بانک را مختــل و درآمدزایی را
کســبوکار بانکی دانست .بخشی از این تغییر از کاهش مداخالت مقداری و کــم میکنند .بنای فعالیت بانکداری بر گردش وجوه اســت .در صورتی که
قیمتی حاکمیت در بانکهای دولتی طی نیمه اول دهه  ۱۳۸۰هویدا اســت .وجوه وام داده شــده در زمــان مورد انتظار به چرخــه عملیات عادی بانک
بخشــی دیگر نیز به شــکل آغاز به کار مؤسسات مالی و بانکهای خصوصی برنگردد ،تطابق سررســیدهای داراییها و بدهیهای بانک دچار مشــکل و
بروز پیدا کردهاســت .در انتهای دهه هفتــاد ،صنعت بانکداری ایران از چند بانک با ریسک نقدشوندگی مواجه میشود .بنابراین تدریجا انباشت مطالبات
بانک دولتی تشکیل شــدهبود که با توجه به سلطه مالی دولت در چارچوب غیرجاری از توان و تمایل بانکها برای اعطای تســهیالت کاســت .عالوه بر
حداکثرسازی سود فعالیت نمیکردند و به تقسیمکننده وجوه بنا بر صالحدید این ،بانکها برای وامدادن به پروژهها و سرمایهگذاریهای جدید و همینطور
تنها سهامدارشــان تبدیل شدهبودند .تاســیس مؤسسههای مالی اعتباری از بنگاههای کوچک و متوسط که به صورت بالقوه ریسک و بازده بیشتری دارند
سال  ۱۳۷۶زمینه تاسیس بانکهای خصوصی از ابتدای دهه  ۱۳۸۰را فراهم نیز انگیزه کمتری داشتند ،پدیدهای که به صورت جیرهبندی اعتبار و شمول
کم مالی قابل مشاهده بود.
کرد ،که به سرعت رشد و فضای صنعت بانکداری را رقابتیتر کردند.
زیان ناشــی از مطالبات غیرجاری ،از یک طرف از طریق افزایش اسپرد
نرخ تســهیالت را زیاد کرد و از طرف دیگر ســرمایه پایه بانکها را کاهش و
 -2-2-2سلطه مالی و سرکوب مالی
در سالهای اولیه دهه  ،70بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بیشترین احتمال مواجهه با بحران اعتباری و تنگنای اعتباری را افزایش داد .درنتیجه
سهم از پایه پولی را داشتهاست .پس از ممنوع شدن استقراض دولت از بانک چنین شرایطی درنتیجه تامین مالی به عنوان یکی از کارکردهای اصلی نظام
مرکزی در برنامه سوم توسعه بدهی دولت به بانک مرکزی رو به کاهش نهاد ،بانکی با مشکل مواجه و زمینههای تحقق یک رکود اقتصادی فراهم میشود.
در مقابل خالص داراییهــای خارجی بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک تنزل موقعیت بانکها در رتبهبندیهای بینالمللی از دیگر پیامدهای رشــد
مرکزی افزایش پیدا کرد .نیمه دوم دهه هشتاد به خاطر سیاستهای جدید مطالبات غیرجاری فراتر از هنجارهای بینالمللی است.
دولت در اســتقراض از شبکه بانکی به صورت مستقیم و همچنین استقراض
غیرمســتقیم ـ در قالب عملیات شبهبودجهای مانند وامهای زودبازده و طرح
مسکن مهر ـ مسیر جدیدی از سلطه مالی فعال شد .بدهی دولت به بانکها،
تبدیــل به بدهی بانکها به بانک مرکزی شــده و از آن مســیر پایه پولی را
زیاد کرد.
ســلطه مالــی دولت از طریق دخالــت دولت در تعیین نرخهای ســود،
تخصیــص منابع و مدیریت بانکها نیز به یکی از معضالت جدی نظام بانکی
کاهش آن ،در
کشــور تبدیل شد .براساس تحلیلی نادرست از تورم و راههای
ِ
نیمه دوم دهه هشــتاد ،نرخ سود بانکی ،کاهش اداریِ شدیدی را تجربه کرد
و ازاینطریق ،سرکوب مالی در ابعادی بزرگ نظام بانکی را در فشار قرار داد.
درنتیجه ،عرضه سپرده ُکند و بازار اعتبار با مازاد تقاضا روبهرو شد.
 -3-2-2نهادها و زیرساختهای مالی
از مهمترین دالیل شکســت بــازار اعتبار در ایران ضعــف حاکمیت در
بازارســازی و نظارت در در بازارهای مالی است .زمان تصویب دستورالعملها
و اجرایی شــدن آنها در مقایسه با سرعت توسعه مالی دیرهنگام بودهاست.
در چنین فضایی بانکها نیز در ارزیابی کیفیت داراییها ،مدیریت ریســک و
مدیریت دارایی و بدهی به صورت مؤثری فعالیت نکردهاند.
 -3-2پیامدها
 -1-3-2افزایش نسبت مطالبات غیرجاری
قلــب تپنده بانکداری در خلق نقدینگی ،واســطهگری مالی و چرخاندن
مســتمر جریان تسهیالت-سپرده-تسهیالت اســت .مطالبات غیرجاری ،به
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شکل  :3سازوکار اثرگذاری داراییهای منجمد بر فعالیت بانکها

دو ســازوکار میتوانســت مانع افزایش مســتمر مطالبات غیرجاری در
ترازنامه بانکها شــود :ســازوکار درونزای مدیریت ریسک اعتباری توسط
بانکها و ســازوکار برونزای پایش ترازنامه بانکها توسط نهاد ناظر .افزایش
هزینه تامین مالی بانک به ســبب کاهش جریان وجوه نقد ناشی از انباشت
مطالبات غیرجاری و داراییهای منجمد ،میتوانست به عنوان عامل فعالتر
شــدن مدیریت ریسک اعتباری در بانکها عمل کند .به این معنی که نقش

توسعه مالی و رشد اقتصادی
اقدامات پیشــینی وام دادن مانند اعتبارســنجی و وامدهی امن و همچنین
اقدامات پســینی وام دادن مانند ذخیرهگیری و حفظ نسبت کفایت سرمایه
در فعالیت بانکها پررنگتر شــود .این ســازوکاری است که در بطن نظارت
بر بانکها برای ایجاد بازخورد در رابطه با اعطای تســهیالت برقرار شــده و
سهامدار را نســبت به کیفیت سازوکار اعطای تســهیالت از سوی مدیریت
بانک حساس میکند .بااینحال رشد مستمر پایه پولی درنتیجه سیاستهای
انبساطی شــدید مالی تحتتاثیر افزایش قابلتوجه قیمت نفت در نیمه دوم
دهه  ،۱۳۸۰ســبب شد این مسیر فعال نشود .زیرا جریان نقد ورودی جدید،
منبعث از رشــد نقدینگی ،جایگزین جریان نقدیای میشود که قرار بود از
بازپرداخت بدهیها حاصل شــود .طی سالهای ذکر شده ،متوسط نرخ رشد
بدهی بانکها به بانک مرکزی از متوســط نرخ رشــد پایه پولی بیشتر بوده،
پدیدهای که میتواند نشــان میدهد وجوه دریافت نشــده به سبب نکول ،با
سپردههای جدید ناشی از رشد نقدینگی جبران میشدهاست.
سازوکار دوم میتوانست توسط مقام ناظر بانکی ،که نگران سالمت نظام
بانکی به عنوان یک کاالی عمومی اســت ،فعال شود و از طریق نظارت مانع
افزایش مطالبات غیرجاری شود .بااینحال ،توسعه بانکداری تجاری نه تنها با
افزایــش ظرفیت نظارتی بانک مرکزی بر اجرای قوانین و مدیریت مخاطرات
ناشــی از فعالیتهای بانکی همراه نبود ،بلکــه بدنه نظارتی هم در این دوره
نحیف و کمتوان شــد .بررســی ترکیب هیئت مدیره بانکهای خصوص در
ســالهای آتی ،شاهد مثالی از جابهجایی منابع انســانی از بانک مرکزی به
بخش خصوصی اســت .روند کاهنده نسبتهای کفایت سرمایه را میتوان به
عنوان نشانه دیگری از ضعف نهاد ناظر دانست.

پرونـــده

انگیــزه و توان وامدهی بانکهــا را کاهش دادهبود و از ســوی دیگر تمایل
کمی تسهیالت در حال افزایش بود .این تمایل
سیاستگذار به افزایش مقدار ّ
با سیاســت پایین نگه داشتن نرخهای ســود 8که کاهش نرخ رشد پسانداز
مالی و درنتیجــه منابع بانکها را ایجاد کردهبود ،در تضاد بود .درنتیجه این
ناســازگاری خواستهها ،در ترازنامه بانک مرکزی و پایه پولی تخلیه شد و به
صورت افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی متبلور شد.
ِ
انباشــت بدهیهای بازپراخت
درنتیجه افزایش مطالبات غیرجاری و نیز
نشــده دولت ،نرخ بازده موثر اعطای تســهیالت برای بانکها کاهش یافت.
در مقابل ،با افزایش قیمت نفت و شــیوع بیماری هلندی در نیمه دوم دهه
هشــتاد ،رونق بازار امالک و مســتغالت ،بانکها را ترغیب به سرمایهگذاری
مســتقیم عمدتاً در امالک تجاری نمود .رونق بازار مسکن و مستغالت و نیز
سودآور بودن برخی سرمایهگذاریها تحت تاثیر بیماری هلندی در سالهای
پایانی دهه هشتاد ،سبب شــد تا برخالف قوانین و ضوابط موجود ،برخی از
بانکها منابع خود را به این ســمت ســوق داده و کاهش سودآوری ناشی از

شکل  :5ترکیب درآمد در شبکه بانکی .منبع :نجفی و همکاران ()۱۳۹۵

انباشت داراییهای مسموم خود را ازاینطریق جبران کنند.

شکل  :4داراییهای منجمد و پوشش ریسک اندک شبکه بانکی
منبع :محمودزاده و مدنیزاده ()۱۳۹۵

 -2-3-2افزایش بدهیهای بازپرداختنشده دولت
تصویر ســلطه مالی دولت در حیطه نظام بانکی به صورت سرکوب مالی
و بدهی ماندگار دولت به بانکها نمایانگر شدهاســت .بهنظر میرسد ممانعت
از اســتقراض مســتقیم دولت از بانک مرکزی در برنامه سوم ،سازوکارهای
اســتفاده از منابع بانکی توســط دولت را تغییر داد .بهگونهای که طی دهه
 ،۱۳۸۰اســتقراض دولت و شــرکتهای دولتی از بانکها و همچنین تامین
مالی طرحهایی چون بنگاههای زود بازده و مسکن مهر بخشی از داراییهای
بانکها را درگیر کرد.
عدم بازپرداخت بدهیهای دولت ،اثری مشــابه با اثر مطالبات غیرجاری
دارد و همانطور که ســازوکارهای اثرگذاری در شــکل  ۳نشان داده شده،
در صــورت نکول دولت ،جریان نقــد مرتبط با اصل و فرع این وامها متوقف،
اسپرد زیاد و قدرت وامدهی کم میشود .از سوی دیگر ،عدم بازپرداخت بدهی
دولــت به پیمانکاران نیز ،جریان درآمدی آنها را متاثر کرده و کل مطالبات
غیرجاری بخش خصوصی را زیاد کردهاست.
در ســالهای انتهایی دهه  ،۱۳۸۰از سویی کاهش درآمدزایی تسهیالت
اعطایــی به خاطر مطالبــات غیرجاری و عدم بازپرداخــت بدهیهای دولت

بنابرایــن ترکیب داراییها و درآمدهای بانکهــا تغییر کرد و برخی از
بانکها توانســتند کاهش درآمد ناشی از تسهیالت را از محل سایر درآمدها
جبــران کنند (شــکل  .)۵درنتیجه ،علیرغم کاهش ســامت بانکی از بعد
کفایت ســرمایه ،مطالبات غیرجاری ،درآمد بهرهای و بدهی به بانک مرکزی
سودآوری بانکها تحت تاثیر قرار نگرفت.
 -3-3-2انباشت ریسک در ترازنامه بانکها
بررســی ترازنامه بانکها در این دوره نشان میدهد پوششهای مناسب
برای ریســک مترتب بر فعالیتهای گســترشیافته این مؤسســات لحاظ
نشدهبود .به عنوان مثال ،نســبت مطالبات غیرجاری مستمرا روند صعودی
(شــکل )۴و نسبت حقوق صاحبان ســهام به دارایی (شکل  )۶مستمرا روند
نزولی داشتهاست .به عالوه ،نسبتهای ذخیرهگیری نیز بسیار پایین است.
 -4-3-2جیرهبندی اعتبار و گســترش مؤسسات فعال در بازار
غیرمتشکل
محدود بودن اندازه و گستره بخش رسمی ،از یک سو منجر به جیرهبندی

شکل  :6نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی.
منبع :نجفی و همکاران ()۱۳۹۵
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پرونـــده

اعتبار و کم بودن دسترســی بنگاههای کوچکومتوســط و متقاضیان بدون
شناســنامه اعتباری شدهبود .تقاضای آن قسمت از بخش حقیقی اقتصاد که
در حال بزرگ شــدن بود و دسترســی به منابع مالی بازار رســمی نداشت،
بازار اعتباری جدیدی را ایجاد کرد که تحت عنوان مؤسســات فعال در بازار
غیرمتشــکل شناخته میشوند .این مؤسســات افرادی را که به دالیلی چون
عدم دسترســی ،ریسک باالتر و شــفافیت کمتر از بازار رسمی کنار گذاشته
شــدهبودند را پوشــش میداد .9بااینحال ،این مؤسسات تحت نظارت بانک
مرکــزی نبودند و عملیات بانکداری تحت ضوابــط حرفهای در آنها به اجرا
در نمیآمد.10
 -5-3-2توسعه نامتوازن مالی
توسعه مالی دوره مورد بررسی چند بعدی ،همهجانبه و فراگیر نبوده ،به
کمــی ،منجر به بهبود تخصیص منابع مالی
این معنی که )۱( :توســعه مالی ّ
نشد و بخشی از منابع بانکها نه بر حسب قواعد اقتصادی و کارایی متقاضی
وام ،بلکه براساس میزان ارتباط متقاضی با بانک تقسیم شد .به عالوه ،توسعه
کمــی فراگیر نبوده و خانوارها و بنگاههای کوچک و متوســط چندان از آن
ّ
کمی متوازن همهجانبه نبوده ،به این معنی که از
منتفع نشــدند )۲( .توسعه ّ
مکمل توسع ه مالی ،همراه نبوده و از سوی دیگر،
یک ســو با ایجاد نهادهای ّ
در همه بازارهای مالی به یک اندازه محقق نشد )۳( .توسعه بانکداری تجاری
با افزایش ظرفیت نظارتی بانک مرکزی همراه نبود.
بنابراین در حالیکه عمق مالی به ســرعت در ایران زیاد میشــد ،نهادها
و زیرســاختهای تامینکنند ثبات مالی و مدیریت ریســک متناســبا رشد
نکردند و بزرگ نشــدند .بر این اساس و با مقایســه با تجربه کشورهایی که
بیثباتــی مالی را تجربه کردهاند ،افول مالی ســالهای اخیر را میتوان تالی
کمی سالهای ثبات دانست.
قابلپیشبینی توسعه مالی ّ

شکل  :7سازوکار اثرگذاری افت جریان نقد بر بانکها

داراییها را رقم زد .درنتیجه آن بخش از منابع درآمدی که توســط بانکها
جانشین جریان قطعشــده بازپرداخت وام شدهبود ،نیز محدود شد و قدرت
درآمدزایی بانکها کاهش یافت.
طی ســالهای ابتدای دهه  ۱۳۹۰کاهش درآمدهای ارزی و توان مالی
دولــت به صورت مســتقیم درآمد افراد و تقاضا را کاهــش داد و به صورت
غیرمستقیم ســبب عدم بازپرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران شد و از
آن طریق جریان نقد بانک و سطح فعالیت در اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد.
افزایــش نکول ،انگیزه و توان اعطــای وام را کاهش دهد.کاهش تورم را هم
باید تحت عنوان مکانیزم ماشــه بررسی کرد .لحاظ اتکای روز به روز فزاینده
بانکها به جریان ورودی ســپردهای نشان میدهد با کاهش تورم ،ورود این
منابع کاهش یافته و مساله جریان نقد توسط بانکها قابل لمس شدهاست.
مســاله جریان نقد بانکها پس از سال  ،۱۳۹۱به عنوان سال آغاز افول
مالی ،آشکار شد .بااینحال شاید اگر پس از آن اتفاقاتی مساله جریان نقد را
تشدید نمیکرد ،شبکه بانکی میتوانست در همان شرایط پیشین ،با کارایی
و توان اندک بــرای ارائه خدمات مالی ،به فعالیت خــود ادامه بدهد .ضعف
قدرت اعمال قرارداد به خاطر افزایش تعداد پروندهها و محدودیت توان مالی
و کارشناسی قوه قضائیه به یکی از موانع توسعه مالی بدل شد .اختالس مالی
ســال  ۱۳۹۱نیز انگیزه و جرات مدیران بانکی برای اعطام تسهیالت و ایجاد
نقدینگــی از طریق اقالم زیر خط به شــدت کاهش داد .کاهش فعالیتهای
زیرخط بانکها ســازوکاری است که موازی با کاهش عمق مالی میتواند کم
شــدن دسترســی بنگاه به منابع مالی را نشان دهد .مؤسسات مالی فعال در
بازار غیرمتشکل پول هم بخشی از قواعد بازی را به ضرر بانکها تغییر دادند.
این مؤسســات با استفاده از عبارت «مؤسســه اعتباری» ،از حمایت ضمنی
بانک مرکزی برای عدم ورشکســتگی برخوردار میشدند .بنابراین بیقاعده و
بدون پرداخت هزینههای مدیریت ریســک بزرگ میشدند و بخشی از منابع
سپردهای را جذب میکردند.

 -3دوره افول مالی
اســتمرار پایین بودن نرخ سود سپرده حقیقی و به دنبال آن کاهش نرخ
رشد ســپرده از ســال  ،۱۳۸۶مراجعه بانکها به بانک مرکزی برای جبران
جریان نقد محذوف را به دنبال داشــت .بانک مرکزی با هدف مقابله با روند
فزاینده تورم اجازه اضافه برداشت بانکها را به شدت محدود کرد .درنتیجه،
منابــع در اختیار بانکها افزایش نیافت و بانکها تســهیالت کمتری دادند.
افت تســهیالتی که در اختیار بنگاهّها قرار گرفت ،یکی از دالیل رکود ســال
 ۱۳۸۷اســت .11رکود بخش واقعی ،ســبب افزایش نکول غیر ارادی بنگاهها
شــد .بنابراین روند افزایش مطالبات غیرجاری ادامــه یافت ،تا جایی که در
ســال  ۱۳۸۸به اوج خود رســید .بنگاههایی که به تعهد پرداخت خود عمل
نکردنــد ،موفق به دریافت یا افزایش میزان تســهیالت دریافتی در دوره بعد
نشدند و تولید دوره بعدشان نیز متاثر شد ،بهنظرمیرسد این سازوکار که در
ادبیات شــتابدهنده مالی 12خوانده میشود میتواند یکی از دالیل استمرار
رکود تا سال  ۸۸باشد.
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و افزایش نااطمینانی نســبت به آینده رکود بازار
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 -2-3جنگ قیمتی
فراگیــری این پدیــده در بین بانکها به صورت جنــگ قیمتی در بازار
سپرده با دو ویژگی رخ داد )۱( :رهبری بانکهای ناسالم و مؤسسات اعتباری
نظارتناپذیر به دلیل شــدیدتر بودن مســاله کمبو ِد نقدینگی و ( )۲عادت
رفتــاری بازپرداخت بدهــی از طریق ایجاد بدهی جدید کــه از آن به بازی
پانزی یاد میکنند .حاصل این فرایند موجب شد که بازار به یک تعادل نش
غیربهینه همگرا شــود .در این شرایط هزینههای غیر اداری بانکها باال رفته
(شکل  )۸و سودآوری آنها به شدت کاهش یافتهاست.
ی بوده که بانکها مجبور شدند
کاهش جریان نقد و ســودآوری بهگونها 
برای پرداخت هزینههای سود سپردههای قبلی خود بازی پانزی انجام دهند،

شکل  :8نسبت هزینه به درآمد شبکه بانکی (درصد)
منبع :نجفی و همکاران ()۱۳۹۵

یعنی با افزایش نرخ به جذب سپرده از دیگر بانکها ،مردم ،و یا بانک مرکزی
بپردازند .این موضوع مصداق بارزی از شکســت در هماهنگی اســت .بهنظر
میرســد تا زمانی که بانکهایی که در اضطرار مدیریت جریان نقد گرفتارند
میتواننــد جنگ قیمتی را ادامه دهند ،هیــچ بانکی به تنهایی انگیزه و توان
ِ
توقــف این جنگ را نــدارد .در اینجا بانک مرکزی تنها بازیگری اســت که
میتواند به عنوان بازارســاز بر این پدیده غلبه کند .طبیعتاً ،مؤسسات مالی
ناســالم و مؤسســات فعال در بازار غیرمتشــکل پولی که با شوک نقدینگی
شــدیدتری مواجه شد ه و درجه آزادی بیشــتری برای انتخاب نرخ داشتند،
تعیینکننده قیمت بازار بودهاند .این عوامل موجب افزایش شدید نرخ سپرده
و به تبع آن نرخ تسهیالت شد.
در سالهای  ۱۳۹۳و  ،۱۳۹۴این شرایط سبب افزایش وابستگی بانکها
به منابع بدهی ـ ســپرده ،بازار بین بانکی و استقراض از بانک مرکزی ـ شد.
افزایش هزینه تامین مالی بانکها که از جنگ قیمتی نشــات گرفته ،مساله
جریان نقد را تشدید میکند .به عالوه ،حاشیه سود و سود بانکها را کاهش
میدهد .درنتیجه ،مجموع شــرایط قانونی ،نهادی و زیرســاختی که انباشت
ریسک در ترازنامه بانکها را به عنوان همزاد طبیعی توسعه مالی دهه هشتاد
رقم زده ،از مســیر انجماد داراییها و جنگ قیمتی منشــا تنگنای اعتباری
دوره جاری شده و چرخهای را فعال کرده که میتواند عالوه بر تشدید مساله
رکود ،به صورت خودکار مستمرا ً قدرت وامدهی بانکها را کاهش دهد (شکل
 ،)۹وابســتگی بانکها به بانک مرکزی را زیاد کند و نه تنها دســتاورد تورم
کاهنده را با مخاطره مواجه سازد ،بلکه از مسیر بحران بانکی احتمال مواجهه
اقتصاد با ابرتورم و رکود تورمی را به صورت قابل مالحظهای افزایش دهد.

شکل  :9نسبت تسهیالت به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی و موجودی نزد بانکها
(درصد) ،منبع:محمودزاده و مدنیزاده ()۱۳۹۵

پرونـــده

 -3-3کاهش سالمت بانکی
شاخصهای سالمت مالی ،شامل نسبت کفایت سرمایه ،نسبت مطالبات
غیرجاری ،نســبت داراییهای غیر نقد ،ســنجههایی هســتند که سالمت
بانکها را اندازهگیری میکنند .چنانچه ســامت مالی یک بانک ،یا شماری
از بانکها،براســاس ســنجههای فوق در مدت زمان به اندازه کافی طوالنی
از آستانههای سالمت عبور کرده باشــد ،سازوکارهای ادامه فعالیت سالم به
میزان قابلمالحظهای تحلیل رفته و استمرار فعالیت بانک در معرض تهدید
قرار میگیــرد .در یک نظام اعتباری ،بانکها صرفنظر از درجه ســامت،
توان پاســخگویی به هجوم ســپردهگذاران را بدون اتکا به ســازوکارهای
ســنتی سپرده قانونی و یا صورت مدرنتر آن مانند بیمه
بیمهای ،به شکل
ِ
سپردهها ،ندارند .از آنجا که در نظام مالی ایران به دلیل دیدگاه خاص بانک
مرکزی و تضمین تصریحشــده در قانون پولــی و بانکی وقوع هجو ِم بانکی
در مقیاس گســترده منتفی اســت ،امتناع عملی هجــو ِم بانکی در مقیاس
گسترده ،سطح هوشیاری سیاســتگذار را در مورد بحران بانکی به میزان
زیادی کاهش میدهد.
وضعیت ســامت و پایداری نظام بانکی کشور در قالب تمام شاخصهای
موجود ،در مقایســه با متوسط کشــورها و به خصوص کشورهایی که دچار
بحران بانکی شــدهاند ،نامساعد است .13بررســی روند شاخصهای سالمت
بانکی نشــان میدهد تا سال  ۱۳۹۴سالمت بانکی به صورت مستمر تضعیف
و اجرای کارکردهای نظام بانکی با مشکالت بیشتری همراه شدهاست.
نظام بانکی

شکل  :10مقایسه شاخصهای سالمت بانکی .منبع :مجاب ()۱۳۹۵

بررســی وضعیت سالمت در ســطح بانکها نیز نشان میدهد با این که
بانکها در طیف وســیعی از ســامت پراکندهاند ،اما با مقایسه با معیارهای
بینالمللــی میتوان ادعا کرد که وضعیت ســامت در غالب آنها مناســب
نیســت .در این شرایط توجه به بانکهای به اندازه کافی مهم اهمیت زیادی
مییابد ،زیرا با توجه به ریسک سیستماتیک شبکه بانکی بروز و ظهر مشکل
جریان نقد در یکی از این بانکها میتواند به سرعت به سایر بانکها سرایت
و وضعیت را وخیم کند.
کاهش ثبات مالی میتواند منجر به توقف کارکردهای نظام بانکی شــود
و هزینههای قابلمالحظهای را برای کشــور ایجاد کنــد .فاصله نظام بانکی
از بحــران بانکی کاهش یافته و در صورتیکه اقدامــات عاجلی اتخاذ نگردد،
کارکرد نظام بانکی دچا ِر اختالل خواهد شد .در صورت بروز ،جهت جلوگیری
از وقوع بحرانهای اجتماعی ،بانک مرکزی مجبور به مداخالت گسترده خواهد
شد که نتیجهای جز ابرتورم و رکودی شدید و طوالنی در پی نخواهد داشت.
 -4اصالح نظام بانکی :ضرورت یا تجمل
تشــدید تنگنای اعتباری در دو بعد کاهش دسترســی و افزایش هزینه
تسهیالت مانع دستیابی به رشد پایدار اقتصادی در سالهای اخیر شدهاست.
کمی اعتبارات بانکی ،در کنار مسائل
فشار همیشــگی دولتها برای افزایش ّ
ساختاری و نهادی ،ضعفهای قانونی و نظارتی و آماده نبودن زیرساختهای
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پرونـــده

از شــرایط موجــود نظام بانکــی و اقتصاد کالن
مدیریت ریســک در بازار اعتبار منجر به انباشت
کشور ،در حال انجام اقداماتی است که در جهت
مطالبات غیرجاری ،بدهیهای بازپرداختنشــده
فاصله گرفتن از شــرایط نامناســب کنونی موثر
دولــت و ســایر داراییهای منجمــد در ترازنامه
تشدید تنگنای اعتباری در دو بعد
بودهاســت .ورود بانک مرکزی در بازار بینبانکی،
بانکها شده و از ثبات مالی و توان تسهیالتدهی
کاهش دسترسی و افزایش هزینه
تمایز اولیه میانبانکها بر حســب درجه سالمت
آنها کاستهاســت .تــداوم این پدیــده ،تقاضای
تسهیالت مانع دستیابی به رشد
آنها و کاهش نرخ بازار بینبانکی از اهم اقداماتی
بانکها برای جذب منابع و به تبع آن نرخ ســود
پایدار اقتصادی در سالهای اخیر
اســت که در جهت کاهش اثر جنگ قیمتی موثر
سپرده را باال بردهاست .درنتیجه ،با وجود کاهش
شدهاست.
بودهاســت .تعیین نرخ ذخیره قانونی متناســب
تورم هزینه دسترســی به تســهیالت به صورت
با درجه ســامت بانکها ،تدوین اســتاندارهای
فراگیر کاهش نیافته ،تنگنای اعتباری تشــدید و
مناسب جهت افزایش شفافیت صورتهای مالی ( ،)IFRSبرخورد با برخی از
ثبات مالی کاهش یافتهاست.
وضعیت موجود نظام بانکی حاصل عمل و عکسالعمل فعاالن بازار بانکی مؤسسات مالی فعال در بازار غیرمتشکل و تعیین ضوابط جدید برای تقسیم
اســت که در پاسخ به انگیزههایی که توسط قوانین و نهادهای پولی و بانکی سود و برگزاری مجمع نیز در بهبود وضعیت موثر بودهاند.
دولت نیز در یک اقدام پیشگیرانه ،به شناســایی و ارائه راهحل در مورد
کشور حاکم میشوند ،به دســت آمده و در چارچوب زیرساختهای موجود
شــکل گرفتهاســت .این وضعیت تعادلی بدون اصالحات در عوامل به وجود معضل ســامت نظام بانکی پرداخت و برنامه اصالحی نظام بانکی را تدوین
آورنده آن از بین نمیرود و با سیاســتهای مقطعی و یا اقدامات دســتوری ،نمود .آن بخش از برنامه اصالحی نظام بانکی که در ســال  ۱۳۹۵با همکاری
در بســیاری از مواقع تشدید میشود .تغییر این وضعیت نیازمند تغییر قواعد دســتگاههای اقتصادی دولت تحت نظارت بانک مرکزی عملیاتی میشــود
بازی است .بدون اجرای اصالحات نهادی در قوانین شکلدهنده روابط فعاالن توسط ریاست محترم جمهور به دســتگاهها ابالغ شدهاست .با درک شرایط
بازار بانکی ،ساختار بازار ،محیط کسب و کار بانکی ،زیرساختهای اطالعاتی موجــود ،هدف اصلی این برنامه ،بهبود وضعیت ســامت نظام بانکی ،بهبود
و مدیریت ریســک ،نقش تنظیمگری بانک مرکزی و سیاستگذاری ،انتظار رابطــه بانک و دولت ،تقویــت نقش نظارتی و قدرت سیاســتگذاری پولی
نمیرود وضــع موجود به صورت پایدار تغییر کند .در مقابل ،ادامه این وضع بانک مرکزی اســت .انتظار میرود برنامه نهایتا به کاهش نرخ سود و تخفیف
تنگنای اعتباری با حفظ دســتاورد تورم کاهنده منجر شــود و دو گره نظام
منجر به تخریب بیشتر سالمت بازارهای مالی میشود.
در صورت عدم اجرای اصالحات ،نمیتوان انتظار داشت دسترسی به سه بانکی ایران ،توقف توسعه مالی و تزلزل ثبات مالی را به انگشت تدبیر باز کند.
هدف مهار تورم (ثبات پولی) ،خروج از رکود به کمک منابع بانکی (توســعه
پینوشت
مالی) و دور شــدن از بحران ناشــی از کاهش سالمت شــبکه بانکی (ثبات
 )1مقاله حاضر برگرفته از طرح «ارزیابی وضعیت و چشــمانداز بازارهای
مالی) به صورت همزمان اتفاق بیفتد )۱ .اگر سیاســتگذار توســعه مالی و
ثبات پولی را مثال از طریق توســعه شــبکه بانکی و مجوز ندادن برای اضافه مالی» اســت که به سفارش موسســه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و
برداشــت هدفگذاری کند ،میزان وام به دارایی و ســهم مطالبات غیرجاری برنامهریزی در پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی به انجام رسیده است.
ناشــی از نکول ارادی افزایش مییابد و ثبات مالی تضعیف میشــود )۲ .اگر نظرات این مقاله مختص نویســندگان بــوده و انعکاس نظرات حامیان طرح
سیاســتگذار بخواهد توســعه و ثبات مالی را تقویت کنــد ،نیاز بانکها به نیست.
 )2دانشــجوی دکتری اقتصاد دانشــگاه صنعتی شــریف و مدیر پروژه
اضافه برداشــت از بانک مرکزی بیشتر میشود .زیرا کاهش نرخ سود میزان
سپردهگذاری را کم میکند و بانک برای افزایش نسبت تسهیالت به ثروت به «ارزیابی وضعیت و چشمانداز بازارهای مالی»
 )3مدیر گروه مدلسازی ،پژوهشکده پولی و بانکی
منابع بانک مرکزی وابسته میشود .در چنین اوضاعی ،تزریق نقدینگی بانک
 )4به گــزارش «کاهش جریان وجوه ،علت و معلول چالشهای شــبکه
مرکزی به ازدســترفتن ثبات پولی میانجامد )۳ .اگر سیاســتگذار سطح
مطلــوب ثبات مالی و پولی را تعیین کند (بــرای مثال از طریق کنترل نرخ بانکی» مندرج در این شماره از تازههای اقتصاد مراجعه نمایید.
 )5نســبت اقالم زیرخط به دارایی شبکه بانکی از  ۳۸در سال  ۱۳۸۵به
ســود و عدم اجاز ه اضافه برداشــت) ،ســطح وام به تولید کاهش مییابد و
توسعه مالی تضعیف میشود .درنتیجه ،رشد اقتصادی کاهش مییابد یا رکود  ۲۹درصد در  ۱۳۹۳رسیدهاست ،نجفی و همکاران (.)۱۳۹۵
 )6به گزارش «بررســی عملکرد سازوکار شــتابدهنده مالی در ایران»
عمیقتر میشود.14
در شــرایط موجود سیاســی که بــه تازگی برجام محقق شــده و افراد مندرج در این شماره از تازههای اقتصاد مراجعه نمایید.
 )7به گزارش «مهمترین محدودیت رشــد اقتصادی ایران در بازه زمانی
بســیاری انتظار دارند تا اوضاع اقتصادی از این مســیر بهبــود یابد ،ممکن
اســت مســاله اصالح نظام بانکی در محاق قرار گیرد .این در حالیاست که  »۱۳۹۱-۱۳۹۳مندرج در این شماره از تازههای اقتصاد مراجعه نمایید.
 )8اثر منفی بودن نرخ ســود حقیقی ســپردهها طی سالهای  ۱۳۸۵تا
بنا بهنظر متخصصین ،خنثی شــدن آثار تحریمهای اقتصادی و بازگشت به
روند بلندمدت پدیدهای زمانبر اســت .به عالوه ،بخــش قابلمالحظهای از  ۱۳۸۷را میتوان بر کاهش رشــد منابع سپردهای بانکها پی گرفت .نتیجه
محدودیتهای شــبکه بانکی ناشــی از فاصله قابلمالحظه بانکهای داخلی این کاهش ،از یکســو در مراجعه به بانک مرکزی برای اضافه برداشــت و از
سوی دیگر در کاهش قدرت وامدهی بانکها در سال  ۱۳۸۷هویدا شد.
با استانداردهای بینالمللی است که لزوما با تحقق برجام ملغی نخواهد شد.
 )9نیلی و اسفندیاری ()۱۳۹۴
حاکمیتی قانونگذار
بنابراین الزم است دولت/بانک مرکزی در نقشهای
ِ
 )10به گزارش «موسسات مالی غیرمجاز ،فرآیند تسویه و آینده» مندرج
حاکمیتی ســهامدار و تســهیالتگیرنده،
و ناظــر و همچنین نقشهای غیر
ِ
اقداماتی در جهت اصالح نظام مالی انجام دهند تا از مســیر افزایش سالمت در این شماره از تازههای اقتصاد مراجعه نمایید.
 )11کریمی راد و همکاران ()۱۳۹۵
بانکی قــدرت وامدهی بانکها و تامین مالی تولیــد را تقویت کنند .در این
 )12به گزارش «بررسی عملکرد ســازوکار شتابدهنده مالی در ایران»
راستا بهنظر میرسد در کنار تقویت نقش سیاستی و نظارتی بانک مرکزی به
عنــوان مهمترین رکن اصالح نظام بانکی ،اقداماتی در زمینه حذف اثر جنگ مندرج در این شماره از تازههای اقتصاد مراجعه نمایید.
 )13به گزارش «ارزیابی ســامت بانکی و زمینههای رخداد بحران بانکی
قیمتی بر نرخ ســود بانکی ،افزایش ســرمایه بانکها ،ساماندهی بدهیهای
بازپرداخت نشده دولت و حل معضل مطالبات غیرجاری ،مساله جریان نقد و در اقتصاد ایران» مندرج در این شماره از تازههای اقتصاد مراجعه نمایید.
 )14ابراهیمیان و همکاران ()۱۳۹۵
انجمــاد داراییهای بانکها را تخفیف دهد و فرصتی برای اصالحات بنیادین
نظام مالی فراهم آورد.
منابع
همزمــان با انجام این مطالعه ،در مجموعــهای از تصمیمها ،که بهدنبال
ابراهیمی ،س ،.راســتاد ،م ،.مدنیزاده ،س.ع .)۱۳۹۵( .بررســی عملکرد
نامه ریاســت جمهوری در سال  1394اخذ شــدند ،بانک مرکزی با آگاهی
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سازوکار شــتابدهنده مالی ،در بررسی وضعیت و چشمانداز بازارهای مالی.
تهران :مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
ابراهیمــی ،س ،.محمودزاده ،ا ،.مدنیزاده ،س.ع .)۱۳۹۵( .بررســی اثر
کیفیت اعتبارات بر رشد اقتصادی ،در بررسی وضعیت و چشمانداز بازارهای
مالی .تهران :مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
ابراهیمیــان ،م ،.مدنــیزاده ،س.ع ،محمودزاده ،ا ،.نیلــی ،ف.)۱۳۹۵( .
سهگانهی ناممکن :توسعهی مالی ،ثبات مالی ،و ثبات پولی در اقتصاد ایران.
تهران :پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
اسفندیاری ،م )۱۳۹۲( .بررســی آماری عوامل موثر بر استفاده اشخاص
حقیقــی از وام تولیدی ،در نظام تامین مالی تولید در ایران ،جلد اول (صص.
 ،)۶۹-۴۳تهران :پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران.
اکباتانــی ،س ،.رحمتی ،م.ح و مدنــیزاده ،س.ع .)۱۳۹۴( ،اثر تحریمها
بینالمللی بر تســهیالت بانکهای ایران .رســاله کارشناسی ارشد ،دانشکده
مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف.
بیات ،س ،.کرمی ،هـ ،.و میثمــی ،ح .)۱۳۹۵( .تعمیق بازار اوراق بدهی
دولتی در ایران ،در بررســی وضعیت و چشــمانداز بازارهــای مالی .تهران:
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
پژوهشــکده پولی و بانکی ( .)۱۳۹۵گزارش متغیرهای کالن .شماره ،۳
خرداد  ،۱۳۹۵پژوهشکده پولی و بانکی.
جفری ،ا .)۱۳۹۴( .برنامه توســعه بخش مالی .تهران :پژوهشکده پولی و
بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
حمیــدی صحنه ،م .)۱۳۸۷( .تاثیــر ورود بانک های خصوصی بر میزان
رقابت بین بانکی ،مجله الکترونیکی ویستا نیوز.
رحمتــی ،م.ح ،و مدنیزاده ،س.ع .)۱۳۹۶( ،رکــود تورمی و راهکارهای
خروج ،تهران :پژوهکشده پولی و بانکی.
ظریف ،ع ،.فاطمی ،ف .و نیلی ،ف .)۱۳۹۳( ،.بررســی ســاختار بازار در
صنعت بانکداری ایران .رســاله کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه صنعتی شریف.
عزیــزیراد ،م .)۱۳۹۵( .وقایعنــگاری اثر متقابل بخــش مالی بر بخش
حقیقی ،در بررسی وضعیت و چشمانداز بازارهای مالی .تهران :مؤسسه عالی
آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
عینیــان ،م ،.نجفی ،ف ،.و محمــودزاده ،ا .)۱۳۹۵( .چرخههای اعتباری
اقتصاد ایران .در بررســی وضعیت و چشمانداز بازارهای مالی .تهران :مؤسسه
عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
عینیان ،مجید ( )۱۳۹۴شــمول مالی در ایران :مقایســهای بر اســاس
معیارهای پایهای گروه  ،۲۰یادداشت سیاستی شماره ،94017-MBRI-PN
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
کریمــیراد ،ع ،.محمودزاده ،ا ،.مدنــیزاده ،س.ع .)۱۳۹۵( .ردیابی فراز
و فرود شــاخصهای فعالیت بخش واقعــی در تاثیرپذیری از بخش مالی ،در
بررسی وضعیت و چشــمانداز بازارهای مالی .تهران :مؤسسه عالی آموزش و
پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
گیاهی ،م ،.و عبداهللزاده ،ع .)۱۳۹۵( .آسیبشناســی رشــد در اقتصاد
ایران .در بررســی وضعیت و چشــمانداز بازارهای مالی .تهران :مؤسسه عالی
آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
محمــودزاده ،امینه ،نیلی ،فرهاد و نیلی ،مســعود ( .)۱۳۹۵اندازهگیری

پرونـــده

محدودیت مالی بنگاه؛ تبیین نقش دوره گردش نقد ،رساله دکتری ،دانشکده
مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف.
محمودزاده ،امینه ،نیلی ،فرهاد و نیلی ،مسعود ( .)۱۳۹۵سرمایهدرگردش،
سوءتخصیص و بهرهوری کل عوامل تولید ،رساله دکتری ،دانشکده مدیریت و
اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف.
مؤسســه عالی آمــوزش و پژوهش مدیریــت و برنامهریــزی (.)۱۳۹۳
جمعبندی مباحث كنفرانس اقتصاد ایران ،دی  ،۱۳۹۳مؤسسه عالی آموزش
و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
میثمــی ،ح .)۱۳۹۵( .طراحی ابزارها و اوراق بهادار اســامی (صکوک)
جهت عملیات بازار باز و ارائه تســهیالت قاعدهمند توسط بانک مرکزی ،در
بررسی وضعیت و چشــمانداز بازارهای مالی .تهران :مؤسسه عالی آموزش و
پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
نجفــی ،ف ،.محمــودزاده ،ا ،.اســفندیاری ،م .)۱۳۹۵( .تحلیــل کمی
صورتهای مالی بانکها ،در بررســی وضعیت و چشــمانداز بازارهای مالی.
تهران :مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
نجفــی ،ف ،.محمودزاده ،ا ،.عینیان ،م .)۱۳۹۵( .تحلیل جریان وجوه نقد
بانکها ،در بررسی وضعیت و چشمانداز بازارهای مالی .تهران :مؤسسه عالی
آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
نیلــی ،ف .و محمودزاده ،ا .)۱۳۹۴( .نظام تأمیــن مالی تولید در ایران،
تحلیل رابطه بانک و بنگاه .تهران :اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
ایران.
نیلی ،ف .و همکاران ( .)۱۳۹۴نظام تأمین مالی تولید در ایران ،بررســی
ســاختار مالی بنگاههای اقتصادی .تهران :اتاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران.
نیلــی ،ف ،.و محمودزاده ،ا .)۱۳۹۳( .تنگنای اعتباری :از شــواهد خرد با
پیامدهای کالن .مقاله سیاستی شماره  ،93017-MBRI-PPپژوهشکده پولی
و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
نیلی ،ف ،.و محمودزاده ،ا .)۱۳۹۳( .ساختار هزینهای بنگاهها و تقاضا برای
منابع مالی .مقاله سیاســتی شماره  ،93041-MBRI-PPپژوهشکده پولی و
بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
نیلی ،ف ،.و محمودزاده ،ا .)۱۳۹۳( .شکست بازار اعتبارات .مقاله سیاستی
شماره  ،93019-MBRI-PPپژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران.
نیلی ،ف ،.و محمــودزاده ،ا .)۱۳۹۳( .مطالبات غیرجــاری یا داراییهای
مسموم بانکها .مقاله سیاستی شماره  ،93025-MBRI-PPپژوهشکده پولی
و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
نیلی ،فرهاد ،و حســنزاده ،علی ( )۱۳۸۹تحلیل تحوالت اقتصادی کشور
در ســال  ،۱۳۸۷انتشارات پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران :تهران.
نیلــی ،فرهاد ،و محمودزاده ،امینه ( .)۱۳۹۳چرخههای تجاری و اعتباری.
مقاله سیاستی شــماره  ،93015-MBRI-PPپژوهشکده پولی و بانکی بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
نیلی ،م ،.و همکاران ( .)۱۳۹۴تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میانمدت
اقتصاد ایران ،تهران :اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران.
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توسعه مالی و رشد اقتصادی

پرونـــده

مهمترین محدودیت رشد اقتصادی ایران
در بازه زمانی ۱۳۹۱-۱۳۹۳
1

3

مریم گیاهی ،2علیرضا عبداله زاده

مقدمه
شناســایی محدودیت اصلی رشــد اقتصادی ایران و ریشههای آن به
منظور انتخاب سیاســت مناسب و موثر از اهمیت ویژهای برخوردار است.
روش آسیب شناسی رشد  4که برای مشخص کردن محدودیت اصلی رشد
اقتصادی و ریشــههای آن از سال  ۲۰۰۸به بعد مورد استفاده قرار گرفته،
در امر سیاســت گذاری کشــورهای متعددی از جملــه برزیل ،مکزیک،
گرجســتان ،مصر ،بلیز ،بولیوی تاثیرگذار بوده اســت .از اینرو در ادامه با
بهرهگیری از روش آســیب شناسی رشد به شناسایی مهمترین محدودیت
رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی  ۱۳۹۱-۱۳۹۳میپردازیم.
جایگاه رشد اقتصادی ایران در مقایسه با سایر کشورها
مقایســه رشــد اقتصادی ایران با کشــورهای با درآمد متوسط نشان
میدهد میانگین نرخ رشــد اقتصادی ایران پایین و نوسانات آن بسیار باال
اســت و بعد از دوران انقالب و جنگ تحمیلی ،افت شــدید رشد در بازه
زمانی  ۱۳۹۱-۱۳۹۳نیز مشــهود اســت (نمودار .)۱از اینرو بر این بازه
زمانی متمرکز شــده و به مقایسه رشد اقتصادی ایران با کشورهایی که از
نظر توســعه اقتصادی هم گروه با ایران (مرحله دوم :اقتصادهای در حال
گذار از عوامــل تولید به بهرهوری) یا از مقاطع توســعهای باالتر (مرحله
ســوم :بهره وری و مرحله چهــارم :اقتصادهای در حال گذار از بهره وری
بــه دانش) هســتند  5می پردازیم .همانطور که در نمودار  ۲نشــان داده
شــده ،نه تنها میانگین رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی ۱۳۹۱-۱۳۹۳
در مقایســه با کشورهایی که از نظر توسعه اقتصادی از ایران باالتر هستند
کمتر اســت بلکه در مقایســه با کشــورهای هم گروه نیز ایران کمترین
میزان رشــد سرانه تولید ناخالص داخلی را دارا است.
تورم و انتظارات تورمی مســتمرا کاهنده بوده و شــاخصهای تمرکز
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نمودار  :۱نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه (٪ساالنه) به قیمت ثابت ۲۰۰۵دالر
آمریکا .منبع :بانک جهانی.۲۰۱۵ ،

نمودار  :۲متوسط رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ( ٪ساالنه) ( .)۱۳۹۱-۱۳۹۳منبع :بانک
جهانی.۲۰۱۵ ،

توضیحات :رنگ قرمز مربوط به کشورهای در حال گذار از اقتصاد مبتنی بر عوامل تولید

به اقتصاد مبتنی بر بهرهوری است .رنگ سبز مربوط به اقتصادهای مبتنی بر بهرهوری و رنگ
آبی کشورهای در حال گذار از اقتصاد مبتنی بر بهرهوری به اقتصاد مبتنی بر دانش است.

توسعه مالی و رشد اقتصادی

پرونـــده

شکل  -۱درخت آسیب شناسی رشد .منبع :هازمن و همکاران۲۰۰۸ ،

صنعــت بانکی از افزایش رقابت حکایت میکنند.
شاخصهای آسیب شناسی رشد
روشآسیبشناســی رشــد که به دنبال مشــخص کــردن مهمترین
محدودیت رشــد اقتصادی در هر بازه زمانی معین اســت ،مشــکل رشد
اقتصادی را در سطح پایین ســرمایه گذاری و کارآفرینی معرفی میکند
و محدودیت اصلی ســرمایهگذاری را یکی از دو دلیل  )۱باال بودن هزینه
تامیــن مالی و یــا  )۲پایین بودن منفعت ســرمایه گــذاری میداند .در
این روش به منظور ریشــهیابی مســئله ،عواملی که سبب شکلگیری هر
کدام از این محدودیتها میشــوند مورد ارزیابی قرار میگیرند (شکل .)۱
بر اســاس این روش ،محدودیت اصلی رشــد محدودیتی اســت که چهار
خصوصیت زیر را داشته باشد:
 .1هزینه ســایه این محدودیت در اقتصاد باالست.
 .2تغییر در این محدودیت ،تغییر معناداری را در رشد ایجاد میکند.
 .3فعــاالن اقتصادی تالشمیکنند از کنــار این محدودیت به نحوی
عبور کنند.
 .4فعاالن اقتصادی که حساس به این محدودیت نیستند بقا و پویایی
بهتری دارند.
در درخت آســیب شناسی رشــد دو دلیل عمده برای بازدهی اندک
ارائه شــده اســت )۱ :قابلیت تصــرف اندک  :6وجود مشــکالتی از جمله
فســاد مقامات دولتی ،مشکالت بر ســر راه عرضهکنندگان ،خریداران یا
اتحادیههــای کارگری و یا تغییر در شــرایط اقتصاد کالن ،ســبب ایجاد
نااطمینانی نســبت به بازده پروژهها میشــود که به مشکل قابلیت تصرف
معروف اســت )۲ .بازده اجتماعــی اندک  :7از جمله دالیــل بالقوه پایین
بودن بازده اجتماعی عدم دسترســی به مواردی است که یک سرمایهگذار
به تنهایی قادر به تهیه آنها نیســت .از جملهمیتوان به زیرســاختهای
کلیــدی مانند جادهها ،آب و برق و همچنین دسترســی محدود به منابع
انســانی متخصص اشاره کرد .عواملی که ممکن است سبب افزایش هزینه
تامین مالی گردند عبارتند از )۱ :کمبود پسانداز و  )۲وجود واسطه گری
مالی ناکارا که در ادامه توضیح داده میشوند.
بــرای مطالعه هر یک از محدودیتها الزم اســت نشــانههای هر یک
از آنها مورد بررســی قرار گیرد .برای مثال در شــرایطی که نرخ حقیقی
تسهیالت 8باال ،دسترسی کشــور به تأمین مالی بینالمللی محدود و رشد
کشــور به کاهش نرخ بهره حســاس اســت ،احتمال این که تأمین مالی
مانع اصلی رشــد اقتصادی باشــد بیشتر اســت .همچنین به منظور تمیز
دادن میــان پس انداز اندک و واســطه گری مالی ناکارا ،الزم اســت به
هزینههــای عملیاتی ،نرخ ســود و نســبت قیمت به درآمــد  9در بانکها

توجه شــود .در صورتی که مشکل ضعف انباشــت پسانداز باشد ،انتظار
میرود نرخ ســپرده باال باشــد .همچنین انتظار میرود رشد اقتصادی در
دورهای که ارائه تســهیالت به واردات بیشتر شود یا استقراض خارجی در
دسترس است شــتاب بگیرد .زمانیکه ارائه تسهیالت امکانپذیر و ارزان
است و ســرمایه گذاری به نرخ بهره حساس نیست فرضیه بازدهی اندک
محتملتر به نظر میرسد.
مهمترین محدودیت رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی -۱۳۹۱
۱۳۹۳
نتایج بررســی دادههای ایــران در بازه زمانی مذکــور و در چارچوب
روش آسیبشناســی رشــد نشــان میدهد مهمترین محدودیت رشــد
اقتصادی ایران در بازه زمانی مذکور هزینه باالی تامین مالی اســت 10 .از
نشانههای آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد :11
 افزایش چشمگیر نرخ حقیقی تسهیالت کاهش رشــد خالص تسهیالت پرداختی به بخش خصوصی12
 حساسیت سرمایهگذاری به نرخ بهره کاهش دسترســی بــه منابع مالی خارجی :با افزایش ریســک مالیایران پــس از تحریمهــای همهجانبه ،جریان ورودی ســرمایه کاهش و
خروج سرمایه از کشور افزایش یافته است.
 جیرهبندی اعتباری که از دیر باز در ایران ســابقه دارد13
 افزایش ســهم وامهای کوتاهمدت در سبد بدهی بنگاههادر گام بعدی ریشههای شــکلگیری محدودیت تامین مالی به عنوان
مهمترین محدودیت رشــد اقتصادی ایران بررســی میشود .الزم است به
این ســوال پاسخ داده شــود که مهمترین علت شــکلگیری محدودیت
تامین مالی کمبود پسانداز اســت یا ناکارایی واسطهگران مالی.
افزایش ناگهانی نرخ سود سپرده (نمودار  )۳شاهدی بر وجود کمبود
پسانــداز داخلی در بازه زمانی مذکور اســت ،به ایــن معنی که علیرغم
افزایش پسانداز مالی از کل پسانداز ،کاهش ســامت نظام بانکی سبب
شــده تا بانکها برای به انجام رســاندن کارکردهایشان به منابع ورودی
بیشــتری احتیاج داشته باشند ،این در حالی است که جریان نقد آنها به
خاطر انجماد داراییها و افزایش هزینههای ســپردهپذیری از سال ۱۳۹۱
مســتمرا کاهش یافته اســت  .14همچنین همبســتگی منفی میان رشد و
حســاب جاری ،احتمال این که محدودیت تامین مالــی به دلیل کمبود
پسانداز باشــد را بیشتر می کند چرا که شاهدی بر محدودیت دسترسی
به منابع مالی بینالمللی است.
از سوی دیگر نشانههای زیر هرچند وجود ناکارایی میان واسطه گران
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پرونـــده

نمودار  :۳شاخص سود سپرده در ایران .منبع :محاسبات تحقیق با استفاده از دادههای گزارش عملکرد بانکها ،موسسه عالی آموزش بانکداری .۱۳۹۳-۱۳۸۶

مالی را رد نمیکنند ،لیکن احتمال اینکه ریشــه اصلی تشــدید مشکل
تامین مالی ،افزایش ناکارایی واســطه گران مالی باشد را کاهش میدهند:
 روند نزولی نرخ اســپرد (اختالف بین نرخ سپرده و نرخ وام دهی) .15 عدم تمایل ســرمایهگذاران به استفاده از سایر ابزارهای تامین مالیمانند ابزارهای بازار ســرمایه ،پسانداز شخصی یا استقراض از سایر منابع.
در حالیکه در گــزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی  16کاهش 17/7
درصدی تشــکیل ســرمایه ناخالص به قیمت ثابت  ۱۳۸۳به عنوان نشانه
کاهش ســرمایهگذاری دیده میشود .از ســویی در بازار بورس نیز از دی
ماه  ۱۳۹۲رکود دیده میشــود .لذا به نظر میرســد تأمیــن مالی برای
ســرمایهگذاری با استفاده از ابزارهای دیگر صورت نگرفته است.
 دورتر شــدن واســطهگران مالی از بازار انحصــاری در طول زمان: P/Eباال میتواند نشــانهای از وجود انحصار در صنعت مورد بررسی باشد.
مقایسه شــاخص  P/Eواســطهگران مالی و ســایر صنایع (نمودار  )۴و
همچنین نتایــج مطالعات تجربی صورت گرفتــه در زمینه وجود انحصار
یا رقابت در شــبکه بانکی (نظریان و هاشمی نژاد ۱۳۸۷،و مقرب)۱۳۸۷،
دورتر شــدن واســطهگران مالی از بازار انحصاری در طول زمان را تایید
میکنند.
بنابراین به نظر میرســد مجموعه رویدادهایی سبب شدهاند که منابع
ورودی بــه بانکها برای آنها ناکافی باشــد ،پدیــدهای که از آن تحت
عنوان کمبود پسانداز یاد شدهاست .این پدیده در سطح کالن به صورت
تشــدید تنگنای اعتباری و محدودیت مالی نمایان شدهاست.
چرا محدودیت تامین مالی شکل گرفت؟
تخصیص منابع مالی به مصارف و ســرمایه گذاریهای قابلبازگشت و
نقد شونده ســبب جریان یافتن سرمایه در نظام مالی یک کشور میشود.
عواملــی که این منابــع نقدی را به صورت غیر نقدشــونده تبدیل نمایند
میتواننــد موجب ایجــاد و بقای محدودیت تامین مالــی گردند .در بازه
زمانی مورد بررســی ،مجموع عوامل رفتاری شــبکه بانکی ،بانک مرکزی
و دولت در کنار شــوکهای بیرونی کاهش قیمــت نفت و تحریم موجب
تبدیل منابع نقدی به منابع غیرنقد شــونده شده و محدودیت تامین مالی
را ایجاد کرده اســت .در ادامه به آسیبشناسی این پدیده در رفتار چهار
بازیگر اصلی شــامل شــبکه بانکی ،دولت ،ناظر بازار مالی و شــوکهای
بیرونی میپردازیم:
 شبکه بانکیشــبکه بانکی تحت تاثیر حاکمیت شــرکتی نامناســب ،دخالتهای
مســتمر دولــت در قیمتگذاری و تخصیــص منابــع و همچنین ضعف
زیرســاختها ،ابزارها و دانش مدیریت ریســک با انتخــاب غیراقتصادی
وامگیرندگان و سرمایهگذاری در ســبد پر ریسک و غیرنقدشونده موجب
شکست بازار اعتبارات و شــکلگیری تنگنای مالی شد .انتخاب نامناسب
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شــبکه بانکی از میان متقاضیان خدمات مالی ،ســبب انباشــت مطالبات
غیرجاری شــده و فزونی مطالبات غیرجاری عمال منابع بانک را از جریان
مالی خارج نموده و به غیرنقد شــونده تبدیل کرده است .همچنین وجود
میــزان باالی داراییهایــی مانند امالک و مســتغالت و ســهام بنگاهها
در سبد ســرمایه گذاری شــبکه بانکی ســبب باال رفتن ریسک سرمایه
گذاری شــبکه بانکی شــده ،زیرا رکود بازار داراییهــا از ارزش این اقالم
دارایی میکاهد .همچنین بانکها برای حفظ ســپردهگذاران و نیز جبران
هزینههای ناشــی از انتخاب اشتباه مشــتریان و سرمایه گذاریها ،مجبور
به ارائه و حفظ نرخ باالی سپرده شدند و همین افزایش نرخ بهره حقیقی
سپرده و تســهیالت باعث کاهش مصرف و سرمایه گذاری در سطح کالن
شده است.
 دولتدولت از طریــق تبدیل منابع پسانداز عمومی به مصارف و ســرمایه
گذاریهای غیرنقد شــونده در تعمیق محدودیــت تامین مالی موثر بوده
اســت .دولت از یک ســو با تبدیــل منابع بانکی بــه داراییهای با درجه
نقدشــوندگی پایین (مانند مســکن مهر) و از سوی دیگر با ایجاد تعهدات
و تضامین ثابت عمال مجبور به اســتفاده بیشتر از منابع پسانداز عمومی
و اعتبارات شــبکه بانکی شــد .بنابراین ،در دوران رکــود تورمی ،منابع
بیشــتری برای مصارفی غیرنقد شونده صرف گردید.
 ناظر بازار مالینظــارت در دهــه  ۱۳۸۰به گونهای بود که نتوانســت مانع انباشــت
داراییهای پرریســک و غیرنقدشونده شــود .در نتیجه ،ترازنامه بانکها
با انباشــتی از مطالبــات غیرجاری و بدهیهای بازپرداخت نشــده دولت
بدون ذخیرهگیری مناســب مواجه شد .وامدهی ارتباطی و همچنین سهم
بــاالی اقالم دارایی غیر از تســهیالت نیز از مواردی بودند که به ســبب
ضعــف نظارت موجبات تضعیف ســاختار مالی ترازنامــه را فراهم آورند.
عــدم موفقیت ناظر بازار مالی در مدیریت موسســات مالی فعال در بازار
غیرمتشــکل پولی نیز موجب تعمیق بحران شــد .این موسسات که خارج
از نظارتهای بانــک مرکزی بودند برای جذب ســپرده اقدام به افزایش
نرخ ســپرده نمودنــد که عمال با فشــار به رقبــای قانونمندتر خود برای
حفظ ســپردهها ،به افزایش نرخ سود ســپرده در بازار مالی کمک کردند.
علت این افزایش نرخ ،نه جذب ســپردههای جدید ،بلکه حفظ سپردههای
موجود بوده است.
از ســوی دیگــر ،پس از شــوکهای تحریم و کاهــش قیمت انرژی،
سیاســتهایی که به درســتی منجر به کاهش تورم شده بودند ،موجبات
تشــدید مســاله نظام بانکی را فراهم کردند ،زیرا طی ســالیان گذشــته،
رشــد مســتمر و باالی نقدینگی باعث شــده بود بانکها به اتکای منابع
ســپردهای ،اثرات نامطلوب کاهش جریان درآمدی ناشــی از داراییهای
منجمــد را کماثرکنند .برخی از سیاســتهای انقباضی بانک مرکزی نیز
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نمودار :۴شاخص  P/Eصنایع در اسفندماه  ،منبع :نرم افزار ره آورد نوین.
توضیحات :شــاخص  P/Eبانکها و موسسات اعتباری هر چند در برخی سالها از سایر صنایع بیشتر بوده لیکن روند کاهشی داشته است .از سال  ۱۳۹۱به بعد به غیر از صنعت خودرو و قطعات
که روند کاهشــی شدیدی را در شاخص  P/Eشاهد بوده ،شاخص  P/Eبانکها و موسسات اعتباری از سایر صنایع انتخابشده پایینتر بوده است .مقدار این شاخص برای ماشیناالت و تجهیزات
در سال  ۱۳۹۱برابر  ۳۶بودهاست.

موثر شــدند ،به عنوان مثال ،در مهرماه ســال  ۱۳۹۱با رشــد نرخ ارز و
قیمت طــا ،بانک مرکزی اقــدام به فروش ارز و طال نمــود که با توجه
بــه کاهش منابع مالی در جریــان در دوران محدودیت تامین مالی ،عمال
سبب تشدید بحران شد.
 شوکهای بیرونیشــوک تحریمهای اقتصادی علیه برنامههای هستهای ایران و کاهش
قیمــت و حجم صادرات نفت ،توانایــی وامگیرندگان دولتی و خصوصی را
برای بازپسدهی وامها کاهش داد و موجب کاهش بیشــتر نقدشــوندگی
منابع بانکی شــد .پیش از این بانکها برای اســتفاده بهتر از فرصتهای
بازار ،بدون در نظر گرفتن قواعد ،ســرمایه گــذاری بر داراییهای ثابت و
بنــگاهداری را افزایش داده بودند و افزایــش این اقالم و داراییهای ثابت
در ســبد دارایی بانکها میزان غیر نقدشوندگی داراییها را افزایش داده
بود .از سوی دیگر رشد قیمت امالک در سالهای ۱۳۹۲و  ۱۳۹۳متوقف
شــد و بازار مســکن را در رکود فرو برد که خود به انجماد بخش دیگری
از داراییهــای بانکها انجامید .در نهایــت ،بنگاهداری خارج از چارچوب
بانکهــا نیز با واکنشهای بانک مرکزی مواجه گردید.
جمعبندی و توصیههای سیاستی
محدودیت تامین مالی بــه دلیل کمبود پسانداز مهمترین محدودیت
رشــد اقتصادی ایران در بازه زمانی  ۱۳۹۱-۱۳۹۳است .منظور از کمبود
پسانداز ،کم بودن منابع بانکها در مقابل مصارفشان است ،مصارفی که
به تدریج و به دلیل ناکارایی نظام بانکی قابلیت درآمدزایی و نقدشوندگی
خــود را از دســت دادهاند .در صــورت تغییر ندادن رونــد کنونی ،با لغو
تحریمهــای بانکی و صادرات نفت ،مســیرهای تامین مالی جدیدی برای
اقتصاد بازخواهد شــد .لیکــن ترازنامه و نقدینگــی بانکها حتی پس از
اجرای برجام بهبود چندانی نخواهد داشــت .زیرا ( )۱دلیل اصلی مشکل
تنگنای اعتباری ،ســازوکارهای مبتنی بر انگیزههای درونی شــبکه بانکی
اســت و تحریم تنها نقش فعال کردن و آشــکار کردن داشته است و ()۲
بخش قابلمالحظهای از کاهش مبــادالت بینالمللی به دلیل عدم تطابق
با قوانین و اســتانداردهای ســامت بینالمللــی روی داده ،که در نتیجه

برجــام تغییری نمیکند .عالوه بر این ،تعهدات بانکها به ســپردهگذاران
و رقابــت قیمتــی بیــن بانکی و با بازارهــای رقیب مانند بورس بر ســر
حفظ ســهم از ســپردهها میتواند همچنان تعادل نرخ بهره اسمی باال را
تضمیــن نماید .علیرغم ادامه سیاســت کنترل تورم بانک مرکزی ،انتظار
مــیرود نرخ بهره حقیقــی تامین مالی نیز همچنان باالتر از ســطح نرخ
بهره اشــتغال کامل باشد .پیشبینی میشــود هرچند پسابرجام اندکی از
محدودیت تامین مالی خواهد کاســت ،اما محدودیــت تامین مالی را به
کلی از بین نخواهد برد.
در مجموع به نظر میرســد در کنار اصالحات ســاختاری نظام مالی،
محــدود کردن فعالیت موسســات غیرمجاز ،بازارپذیر کردن بخشــی از
بدهیهای بازپرداخت نشده دولت ،اســتفاده از ابزارهای غیربانکی تامین
مالی و گســترش شــبکه اطالعاتی برای شناســایی و اعتبارســنجی وام
گیرندگان و ســرمایه گذاریها امری ضروری است .در کوتاهمدت دخالت
بانک مرکــزی به منظور کمک به بانکهای بحــران زده و افزایش مقدار
هدف تورمی سیاستی بهینه است.
پی نوشت
 )1مقالــه حاضــر برگرفته از طــرح «ارزیابی وضعیت و چشــمانداز
بازارهای مالی» است که به ســفارش موسسه عالی آموزش و پژوهش در
مدیریت و برنامهریزی در پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی به انجام
رســیده است .نظرات این مقاله مختص نویسندگان بوده و انعکاس نظرات
حامیان طرح نیست.
 )2دانشجوی دکتری دانشگاه  KULeuvenبلژیک
 )3کارشناسی ارشد اقتصاد ،دانشگاه هاروارد
 )4در این مقاله از روش ارائه شده توسط هازمن ،رودریک و والسکو
( )۲۰۰۵استفاده شده است.
 )5در گزارش رقابتپذیری جهانی ،کشــورها بر اســاس میزان توسعه
اقتصادیشــان در  ۵گروه طبقهبندی شدهاند :ســه مرحله اصلی توسعه
اقتصادی و دو مرحله گذار است )۱( :مرحله اول :اقتصاد مبتنی بر عوامل
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تولیــد)۲( ،در حال گذار از اقتصاد مبتنی بر عوامل به مبتنی بر بهرهوری،
( )۳مرحله دوم :اقتصــاد مبتنی بر بهرهوری )۴( ،اقتصاد در حال گذار از
محوریت بهرهوری به محوریت دانش ،و ( )۵مرحله ســوم :اقتصاد مبتنی
بر دانش.
6)Low appropriability
7) Low social returns
8) Real lending rate
9) P/E

 )10نرخ بهره تســهیالت بانکی ،نرخ سپرده و نرخ اسپرد با کشورهای
گروه مبنا نیز مقایسه شدند.
 )11برای مشــاهده جزییات به گزارش « آسیبشناسی رشد ،بررسی
اثر کیفیت اعتبارات بر بهرهوری و رشــد اقتصادی» مراجعه شود.
 )12برای مشــاهده جزییات به گزارش « بررســی عملکرد ســازوکار
شــتابدهنده مالی ،مطالعه موردی شــرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران» مراجعه شود.
 )13از آنجا که ســرمایه گذاریها بیشتر به وامهای بلندمدت نیازمند
هســتند افزایش سهم وامهای کوتاهمدت در سبد بدهی بنگاهها نشانهای
از محدودیت تأمین مالی در سرمایهگذاری است.
 )14برای اطالعات بیشــتر به گزارش « تحلیل جریان نقدی بانکها»
مراجعه شود.
 )15بــه طور کلی اســپرد بــه چهار دلیل ممکن اســت باال باشــد:
هزینههای عملیاتی باال ،مالیات باالی واســطهگرهای مالی ،ریســکهای
باال یا ســودهای باالی ناشی از انحصار در شبکه بانکی.
 )16شماره ۷۹
در نگارش این مقاله از دادهها و اطالعاتی که توســط خانمها مرضیه
اســفندیاری ،فاطمه نجفی ،ماریــه عزیزی راد و آقایــان مجید عینیان،
ســجاد ابراهیمی و علی کریمی راد فراهم نمودند استفاده شده است که
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از ایشــان کمال تشــکر را داریم .همچنین این مقاله در پژوهشکده پولی
و بانکی و موسســه عالی آمــوزش و پژوهش در مدیریــت و برنامهریزی
ارایه گردیده اســت و از نظرات و توصیههای آقایان مســعود نیلی ،فرهاد
نیلی ،ســید علی مدنی زاده ،ســید احمد رضا جاللی نائینی و خانم امینه
محمودزاده تشکر میگردد.
فهرست منابع
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2

فصل

اثر اعتبارات بر تولید

پرونـــده

بررسی عملکرد سازوکار شتابدهنده مالی در ایران

1

2

سجاد ابراهیمی

مقدمه
رکود اقتصادی پدیدهای است که در آن تولید روند کاهشی داشته و در
نهایت کاهش درآمدها را در پی خواهد داشت .برخی عوامل اثرگذار بر ایجاد
رکود در کشــورها را شوکها و یا تکانههای منفی بر اقتصاد میدانند .برای
اقتصــاد ما تحریمهای بینالمللی و کاهش شــدید قیمت نفت از مهمترین
شــوکهای منفی بوده که در ســالهای اخیر اقتصاد ایــران را تحت تاثیر
قرار داده اســت .بررسی تجربه رکود در کشــورهای مختلف نشان میدهد
اثر شــوک منفی وارده بر بخــش حقیقی تا مدتها نوســاناتی در اقتصاد
ایجاد میکند و منجــر به دورههای رکودی متعددی میشــود .بهگونهای
که شــوکهای بعضا کوچک میتواند نوســانات بزرگی در اقتصاد بهوجود
آورد .ماندگاری اثر شــوکهای منفی بر اقتصاد به دلیل ساوزکارهایی است
که باعث انتشار و تشــدید اثر منفی شوک وارد شده به بخشهای مختلف
اقتصاد میشود .یکی از این ساوزکارها ،شتابدهنده مالی 3است که بهطور
کلــی بیان میکند که تعامل بین بــازار مالی و بخش تولیدی اقتصاد باعث
میشود شــوکهای منفی که به بخش حقیقی یا مالی وارد میشوند دوام
بیشتری داشته باشند.
تبین سازوکار شتابدهنده مالی
یکــی از مولفههــای اصلــی توضیحدهنــده تغییــرات رشــد میزان
سرمایهگذاری در بخش تولیدی اســت .افزایش سرمایهگذاری شرکتهای
تولیدی و خدماتی در دوره کنونی میتواند باعث افزایش تولید در دورههای
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آتی شــود و کاهش سرمایهگذاری شرکتها میتواند منجر به کاهش تولید
در دورههای آتی گردد .از طرف دیگر ،شــرکتها برای ســرمایهگذاری در
طرحهای خود نیاز به منابــع مالی دارند که عمدتا از طریق بازارهای مالی
(در حالت کلی بانکها و بازار ســرمایه) تامین میشــود .از این رو نیاز به
نقدینگی برای ســرمایهگذاری یکی از پیوندهای بین بخش حقیقی اقتصاد
و بازارهای مالی است.
بازارهای مالی با اصطکاکهای مالی 4روبرو هســتند که تخصیص بهینه
منابع را در این بازارها با مشــکل مواجه میکند .یکی از انواع اصطکاکهای
مالــی اطالعات نامتقارن بین اعتباردهنده و اعتبارگیرنده اســت .اطالعات
نامتقارن بین فعاالن بازارهای مالی به این صورت اســت که اعتباردهندگان
تمامی اطالعات الزم از شــرکتهای تولیــدی و در کل متقاضیان اعتبار را
در اختیار ندارند و همواره بخشــی اطالعات اســت که تنها برای متقاضی
اعتبار قابل مشــاهده اســت و بــرای اعتباردهندگان (ماننــد بانکها) در
دسترس نیســت .از این رو بانکها برای کاهش ریســک اعتبارات اعطایی
ضمــن ارزیابیهایی کــه از وضعیت متقاضیــان وام میکنند به روشهای
مختلــف مانند وثیقهگیری ســعی در کاهش ریســک اعطــای وام دارند.
بنابرایــن وثیقهگیری یکــی از روشهای کاهش ریســک اعطای وام برای
اعتباردهندگان مانند بانکها است.
از این رو شــرکتهایی که بــرای تامین مالی ســرمایهگذاری خود به
بازارهــای مالی رجوع میکنند باید دارایی و ثروت کافی برای وثیقهگذاری
را داشــته باشــند .به عبارت دیگر،هرچه ثــروت و داراییهای متقاضیان
وام بیشــتر باشد ،دسترســی به وام و اعتبار بیشــتر خواهد بود .مطالعات
نشــان میدهد با توجه به اینکه ســودآوری شــرکتها و قیمت داراییها

اثر اعتبارات بر تولید
در دورههــای رکودی کاهش پیدا میکند ،ثروت خالص شــرکتها نیز در
دوران رکــودی کاهش خواهد داشــت و میتوان انتظار داشــت که قدرت
وثیقهگذاری شرکتها در این دوران کاهش پیدا کند .بنابراین در دورههای
رکودی دسترسی شرکتهای تولیدی به وامها و اعتبارات بازارهای مالی به
دلیل محدود شدن قدرت وثیقهگذاری محدود خواهد شد.
حــال اقتصادی را تصور کنیــد که به دلیل یک شــوک بیرونی منفی
دچار شــرایط رکودی شده اســت .در این شــرایط دسترسی شرکتهای
تولیدی به اعتبارات و تســهیالت بازارهای مالی محدود می شــود و همین
امر باعث کاهش در ســرمایهگذاری در بخش تولیدی شــده و باعث شتاب
و تشــدید شرایط رکودی خواهد شــد .این فرآیند را سازوکار شتابدهنده
مالی مینامند که اولین بار در مطالعه برنانکی و همکاران )۱۹۹۶( 5معرفی
شدهاست.
البته ســازوکار شتابدهنده مالی به غیر از کانال وثیقهگذاری که اشاره
شــد از طریق هزینه تامین مالی هم توجیه میشــود .به این صورت که در
شــرایط رکودی ثروت متقاضیان اعتبار و وام کاهش مییابد و ثروت کمی
برای مشــارکت در تامین مالی پروژه دارد همین مســئله باعث میشــود
ریســک تامین مالی این پروژههــا برای بانک افزایش یابــد و نرخ وامها و
اعتبارات را افزایش دهد که باعث ایجاد محدودیت در مخارج آن شرکتها
و اثرگذاری بر روی عملکرد آنها میشود.
در مجموع ،ســازوکار شتابدهنده مالی به این میپردازد که در شرایط
رکودی سرمایهگذاری شرکتهای تولیدی به علت اینکه دسترسی آنها به
تســهیالت بازارهای مالی محدود میشــود ،با کاهش روبرو شده که همین
امر باعث تشــدید و شتاب گرفتن شرایط رکودی خواهد شد.
شواهدی از اقتصاد ایران
برای بررســی اینکه آیا سازوکار شتابدهنده مالی در ایران فعال است
یــا خیر ،از اطالعات  211شــرکت تولیدی پذیرفته شــده در بورس اوراق

پرونـــده

بهادار تهران استفاده شده است .با توجه به اینکه آمارهای حقیقی (تولید،
فروش و ســرمایهگذاری) و آمارهای مالی برگرفته از صورتهای مالی برای
شــرکتهای بورسی در دسترس هستند ،به راحتی میتوان بررسی کرد که
تغییر در ســرمایهگذاری شرکتها متاثر از شــرایط رکود اعتباری بوده یا
خیر و قدرت وثیقهگذاری شــرکتها تاثیری در میزان ســرمایهگذاری آنها
دارد یا خیر.
برای پاسخ به این ســواالت ابتدا باید با توجه به آمارهای در دسترس،
قدرت وثیقهگذاری در شرکتها اندازهگیری شود .همانطور که اشاره شد،
قدرت وثیقهگذاری شــرکتها (که دسترسی به اعتبار را مشخص میکند)
تابعی از شــرایط ثروت شرکتها است .براساس صورتهای مالی شرکتها
برای بررســی میزان و تغییرات ثروت شرکتها از چهار نسبت مالی (نسبت
بدهی ،نســبت بدهی کوتاهمدت به دارایی جاری ،نسبت بدهی کوتاهمدت
به کل بدهی و نســبت هزینه مالی به ســود عملیاتی) استفاده شده که از
ابعاد مختلف ثروت شــرکتها را اندازهگیری میکند .بر اســاس این چهار
شــاخص شــرکتهایی با ترازنامه ضعیف شناسایی میشــوند 6که در واقع
نشــان میدهد قدرت وثیقهگذاری آنها پایینتر از سایر شرکتها است.
جدول  ۱متوســط نرخهای سرمایهگذاری 7شــرکتهای بورسی را در
دورههای رونق اعتباری (که دسترســی به تســهیالت آسانتر بوده) را در
مقابل دورههای رکود اعتباری( 8که تســهیالت در دســترس کاهش یافته)
نشان میدهد .همانطور که مشــخص است در سالهای  ۱۳۷۵تا ۱۳۹۳
متوسط نرخ ســرمایهگذاری در شــرکتهای بورســی در دورههای رونق
اعتباری  ۱۸درصد و در دورههای رکود اعتباری  ۱۳درصد است .بر اساس
آزمون برابری میانگین انجام شــده میتوان گفت سرمایهگذاری شرکتها
در دوران رونــق اعتباری بهطــور معنیداری باالتر از ســرمایهگذاری این
شرکتها در دوره رکود اعتباری است .به عبارت دیگر میزان سرمایهگذاری
در شــرکتها زمانی که میزان اعتبــارات در بازارهای مالــی کاهش پیدا
میکند ،کاهش خواهد داشــت و میزان دسترسی شرکتها به اعتبارات با

جدول  -۱میانگین شاخصهای سرمایهگذاری در حالت رونق و رکود اعتباری در بازه زمانی  ۱۳۷۵تا ۱۳۹۳
رونق اعتباری

آزمون برابری

رکود اعتباری

میانگین

نرخهای

سرمایهگذاری

مشاهدات

میانگین

انحراف معیار

مشاهدات

میانگین

انحراف معیار

آماره t

سرمایهگذاری کل

۱۷۷۶

0/18

0/15

۹۷۵

0/13

0/14

8/08

سرمایهگذاری عملیاتی

۱۷۷۶

0/15

0/13

۹۷۵

0/12

0/12

5/52

سرمایه گذاری غیرعملیاتی

۱۷۷۶

0/03

0/09

۹۷۵

0/01

0/08

5/76

ســرمایهگذاری آنها رابطه مســتقیمی دارد .همچنین این جدول بیانگر آن
اســت که سرمایهگذاری در شرکتها تا حدود زیادی وابسته به تامین مالی
بیرونی 9است.
نکته دیگر این است که عالوه بر سرمایهگذاری عملیاتی ،سرمایهگذاری
غیرعملیاتی نیز به شــرایط رکود و رونق اعتباری عکسالعمل نشــان داده
است .به این معنی که هم نرخ ســرمایهگذاری عملیاتی و هم غیرعملیاتی
در دورههای رکود اعتباری کاهش معنیدار پیدا میکند.
جدول  ۲ســرمایهگذاری شرکتها را از بعد دیگری بررسی کرده است.
در جــدول  ۲متوســط نرخ ســرمایهگذاری برای شــرکتهایی که از بعد
مالی ترازنامــه ضعیفی دارند (بهعبارت دیگر قــدرت وثیقهگذاری محدود
و در نتیجه دسترســی محدودی به اعتبارات بازارهای مالی دارند) با سایر

شــرکتها مقایسه شــده است .بر اســاس نتایج ارائه شــده میانگین نرخ
ســرمایهگذاری کل برای شــرکتهای با ترازنامه از بعــد مالی ضعیف ۱۴
درصد و برای ســایر شرکتها  ۱۷درصد اســت و بر اساس آزمون برابری
میانگیــن این اختالف معنیدار اســت .به عبارت دیگر ،شــرکتهایی که
ترازنامــه ضعیفی دارند ،در واقع قدرت وثیقه گــذاری محدودی دارند که
همین امر بر روی دسترســی آنها به اعتبــارات تاثیر منفی میگذارد و این
شرکتها را با محدودیت اعتباری مواجه میکند که ماحصل آن کاهش در
نرخ سرمایهگذاری نســبت به سایر شرکتها خواهد بود .همچنین اختالف
نرخ ســرمایهگذاری بین شــرکتهای با ترازنامه ضعیف و ســایر شرکتها
تنها در ســرمایهگذاری عملیاتی معنیدار اســت و بــه عبارت دیگر تفاوت
معنیداری بین ســرمایهگذاری غیرعملیاتی شرکتهای با ترازنامه ضعیف
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اثر اعتبارات بر تولید

پرونـــده

و قوی وجود ندارد.
بر اســاس جدول  ،۱از آنجا که متوسط نرخ سرمایهگذاری در دورههای
رکود اعتباری کمتر اســت ،میتوان ادعا کرد ســرمایهگذاری شرکتها به
میــزان دسترســی آنها به تامین مالی بســتگی دارد .بر اســاس جدول ۲
شــرکتهایی که از نظر مالــی ترازنامه ضعیف دارند ،نرخ ســرمایهگذاری

کمتری نســبت به سایر شرکتها دارند .برای بررسی سازوکار شتابدهنده
مالی با روشهای مناســب آماری تالش شده ثابت شود که شرکتهایی که
10
از نظر مالی دارای ترازنامه ضعیف هســتند ،در دورههای رکود اقتصادی
کمتر از سایر شرکتها سرمایهگذاری میکنند.
جدول  ۳در واقع میانگین نرخ ســرمایهگذاری را برای شــرکتهای با

جدول  -۲میانگین شاخصهای سرمایهگذاری برای شرکتهای با ترازنامه ضعیف در بازه زمانی  ۱۳۷۵تا ۱۳۹۳
شرکتهای با ترازنامه ضعیف

آزمون برابری

سایر شرکتها

میانگین

نرخهای

سرمایهگذاری

مشاهدات

میانگین

انحراف معیار

مشاهدات

میانگین

انحراف معیار

آماره t

سرمایهگذاری کل

۵۶۹

0/14

0/14

۲۱۸۴

0/17

0/15

-3/95

سرمایهگذاری عملیاتی

۵۶۹

0/12

0/12

۲۱۸۴

0/14

0/13

-3/74

سرمایه گذاری غیرعملیاتی

۵۶۹

0/02

0/07

۲۱۸۴

0/03

0/09

-1/47

ترازنامه قوی و ضعیف در دورههای رونق و رکود اقتصادی نشــان میدهد.
همانطور که در ســتون آخر مشــاهده میشــود در دوره رکود اقتصادی
نرخ سرمایهگذاری تمام شــرکتها کمتر از دورههای رونق اقتصادی است.
همچنین بر اســاس ردیف آخر هم نرخ ســرمایهگذاری در دورههای رکود
اقتصادی برای شرکتهای با ترازنامه ضعیف کمتر از شرکتهای با ترازنامه
قویتر است .با توجه به اینکه تفاوت نرخ سرمایهگذاری شرکتها در دوره
رونق اقتصادی کمتر از یک درصد اســت و معنیدار نیســت میتوان گفت
که در دورههای رکــود اقتصادی میزان قدرت ترازنامه شــرکتها در نرخ
سرمایهگذاری اثر معنیداری داشــته است .به عبارت دیگر به شکلی ساده

نشان داده شده که سازوکار شتابدهنده مالی در اقتصاد ایران کار میکند
و در شــرایط رکودی با توجه به ضعیف شدن ترازنامه از بعد مالی و کاهش
قدرت وثیقهگذاری شــرکتها ،از میزان ســرمایهگذاری کاســته میشود،
پدیدهای که در نهایت منجر به تشــدید و تعمیق رکود میشود.
عالوه بر این از طریق تحلیل رگرســیونی نیز ثابت میشود که سازوکار
شــتابدهنده مالی در ســالهای اخیــر در اقتصاد ایران فعــال بوده و اثر
شوکهای منفی به اقتصاد از این طریق تشدید شده و باعث ایجاد نوسانات
بیشتر و عمیقتر در اقتصاد ایران شده است.

جدول  - ۳میانگین نرخ سرمایهگذاری کل در حالتهای مختلف در بازه زمانی  ۱۳۷۵تا ۱۳۹۳
مشاهدات

دوره رونق اقتصادی

دوره رکود اقتصادی

تفاوت دورهها

شرکتهای با ترازنامه قوی

0/14

0/121

-0/019

شرکتهای با ترازنامه ضعیف

0/1473

0/1043

تفاوت دو دسته

0/0073

-0/0167

جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی
بــا توجه بــه نتایج مطالعــات ،تعامل بخش مالــی و حقیقی باعث
شــده که برخــی از تغییــرات در بخش حقیقــی اقتصاد ریشــه در
وضعیت بخش مالی داشــته باشــد .یعنی هما نطور که بهبود کارایی
نظــام مالی در تجهیــز و تخصیص منابــع اثر مثبتی بر رشــد بخش
حقیقی اقتصاد دارد  ،ســازوکارهای ناکارای بازارهــای مالی میتواند
مانع رشــد شــود .همچنین این ســاختارها ممکن است شوکی که به
بخش حقیقی وارد می شــود را تقویت کــرده و آثار آن را چند برابر
کند .
در چنیــن شــرایطی ،طبیعتا راهکارهایــی که به بهبــود کارایی
بازارهــای مالی میتواند بر عملکرد بخش حقیقی موثر باشــد .با توجه
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-0/024

به نقشهای ذاتی بازارهای مالی که در راســتای کاهش اصطکا کهای
مالی تعریف میشــوند ،میتوان بازارهای مالی که هزینههای ناشــی
از اصطکا کهــای مالی را حداقل میکنند ،کاراتــر در نظر گرفت .از
این روهرگونه سیاســتی که در راســتای بهبود کارکردهای بازارهای
مالــی و کاهش هزینههای اصطکا کهای مالی اتخاذ شــود ،در نهایت
با توجه به ســازوکار شــتا بدهنده مالی میتواند آثار مثبتی در بخش
حقیقی داشــته باشــد .بهعنوان مثــال ،بهبود مکانیســم ارزیابی در
بازارهای مالی برای اعطای تســهیالت ،رابطــه بلندمدت بین متقاضی
تســهیالت و بانکها و تقویت و ایجاد شــرکتهای رتبهبندی اعتباری
و اعتبارســنجی مشــتریان از جمله اقداماتی اســت کــه میتواند اثر
منفی سازوکار شــتا بدهنده مالی را کاهش دهد.

اثر اعتبارات بر تولید
پینوشت :
 )1مقالــه حاضر برگرفتــه از طرح «ارزیابی
وضعیت و چشــمانداز بازارهای مالی» است که
به ســفارش موسســه عالی آمــوزش و پژوهش
در مدیریت و برنامهریزی در پژوهشــکده پولی
و بانکی بانک مرکزی به انجام رســیده اســت.
نظرات ایــن مقاله مختص نویســندگان بوده و
انعکاس نظرات حامیان طرح نیســت.
 )2عضــو هیئــت علمــی گروه مدلســازی،
پژوهشکده پولی و بانکی.

پرونـــده

ثابت همان شــرکت در همان ســال مقیاس
میشود.

سازوکار شتا بدهنده مالی در
سرمایهگذاری غیرعملیاتی:
سالهای اخیر در اقتصاد ایران
ســرمایهگذاری غیرعملیاتی شــامل خرید
فعال بوده و اثر شوکهای منفی
خالص (خریــد پس از کســر کردن فروش)
به اقتصاد از این طریق تشدید
داراییهــای غیرمشــهود ،ســرمایهگذاری
شده و همین امر منجر به نوسانات
کوتا همــدت و بلندمــدت و ســایر داراییها
بیشتر و عمیقتر در اقتصاد ایران
اســت .به عبارت دیگر این بخــش به خرید
شده است.
خالص داراییهــای غیر جاری به جز دارایی
ثابــت مشــهود میپــردازد و با اســتفاده از
3) Financial Accelerator
 )4اصطــکاک مالــی (  )financial frictionویژگیهایی از بازار مانده دارایی ثابت نیز مقیاس شــده است.
ســرمایهگذاری کل :ســرمایهگذاری کل از جمع ســرمایه گذاری
اعتبار اســت که مانع تســویه کامل بازار میشــود .هزینــه معامله و
عملیاتی و ســرمایهگذاری غیر عملیاتی به دســت میآید و با استفاده
اطالعات نامتقارن از انواع اصطکا کهای مالی هســتند.
از مانده دارایی ثابت مقیاس شــده است.
5) Bemanke, B., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1996). The
 )8برای اطالعات بیشــتر به گزارش «چرخههــای اعتباری اقتصاد
Financial Accelerator and the Flight to Quality. The Review
 of Economics and Statistics, 15-1 ,)1(78.ایران» مراجعه شود.
 )9تامیــن مالــی بیرونی بــه منابعی گفته میشــود کــه بنگاه به
 )6افزایش این نســبتها به معنی کاهش قدرت ترازنامه شرکتها
اســت .از این رو شرکتهایی که در بیشتر مشاهدات در چهار شاخص منظــور تامین مالی پروژ ههای خود از خارج از بنگاه (بهصورت بدهی
جــزء  ۳۰درصد باالیــی مشــاهدات بودند به عنوان شــرکتهای با یــا اوراق) وارد بنگاه میکنــد و در واقع به کلیه منابــع تامین مالی
به غیر از منابع تامین مالی درونی بنگاه( مانند ســود انباشــته و )...
ترازنامه ضعیف شــناخته میشوند.
 )7ســرمایهگذاری عملیاتــی :ســرمایهگذاری عملیاتــی شــامل اتالق میگردد.
 )12شــاخصی که رکــود و رونق از روی آن محاســبه شــده در
ســرمایهگذاری در داراییهــای ثابــت مشــهود ماننــد ســاختمان،
ماشــیناالت و تجهیــزات و غیــره اســت .ایــن شــاخص از صورت اینجــا شــاخص تولید صنعتــی بنگا ههای بزرگ بانک مرکزی اســت.
جریان وجوه نقد و از کســر کردن فــروش داراییهای ثابت از خرید در این قســمت از داد هها و رویکردمعرفی شــده در مطالعه عینیان و
داراییهــای ثابت به دســت میآيد و با اســتفاده از مانــده دارایی برکچیان ( )139۳اســتفاده شده است.
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اثر اعتبارات بر تولید

پرونـــده

چرخههای اعتباری اقتصاد ایران
2

مجید عینیان

چرخه اعتباری چیست؟
هماننــد چرخه تجاری که یک مفهــوم عمومی از وضعیت کل اقتصاد
اســت ،منظور از چرخه اعتباری وضعیت کلی بخش اعتباری اقتصاد یک
کشــور اســت .بخش اعتبار هنگامی در انبساط اعتباری قرار دارد که آثار
این انبســاط بر متغیرهای مختلف اعتباری دیده شــود و هنگامی انقباض
اعتباری شناســایی میشود که این موضوع در متغیرهای مختلف اعتباری
مشــاهد شــود .چرخه اعتباری که خود زیرمجموعهای از مفهوم فراگیرتر
چرخههای مالی محسوب میشود عنوانی است که برای توضیح دورههای
پیاپی انبســاط و انقباض دسترسی به منابع اعتباری به کار میرود.
اهمیت شناسایی چرخههای اعتباری
شــواهد متعــددی از جمله تبدیل بحران مالی ســال  ۲۰۰۷به رکود
عمیــق  ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۹میالدی ،تجربه ژاپن در شکســت بازارهای مالی
در اوایــل دهه  ،۱۹۹۰بحران مالی در کشــورهای آســیایی بعد از رونق
اعتبــاری در نیمــه دوم دهه  ۱۹۹۰و کســادی فعالیتهای اقتصادی در
کشــورهای پیشرفته در پی رکود همزمان در بخش مالی در انتهای هزاره
دوم ،نشــان داده چرخههای تجاری ارتبــاط تنگاتنگی با بازارهای مالی و
عدم تعادلهــای مالی دارند .برای کاهش اثرات منفی چرخههای تجاری،
بررسی چرخههای اعتباری و چگونگی تاثیرات متقابل آنها با چرخههای
تجاری قابل توجه است.
شاخصهای چرخه اعتباری

[ ] 46

دو ماهنامه تازههای اقتصاد شهریور  95شماره 149

1

در بسیاری از مطالعات برای تعیین چرخههای اعتباری از شاخصهای
مقداری مانده اعتبارات و قیمت داراییها ،اســپردهای اعتبارات ،نســبت
اهرمی و نقدینگی ،اســتانداردهای وامدهی بانکی  3و دیون غیرهســتهای
بانکها  4اســتفاده شده اســت .همچون هر بازار دیگری در اقتصاد ،وقایع
بــازار اعتبار میتواند در قیمتها و مقادیر مشــاهده شــود .به طور مثال
اگر در بازار یک محصول کشــاورزی به دلیل خشکســالی ،مقدار محصول
تولیــدی کاهش یابد ،تعادل در بازار در قیمتهای باالتر و محصول کمتر
مشــاهده خواهد شــد .در حالتی که بازار اعتبار کامــا بدون اصطکاک
باشــد ،چنین حالتی در بازار اعتبار نیز صادق است :اگر تکانهای در سمت
عرضه اعتبارات مشــاهده شــود اثر این تکانه هم در متغیرهای قیمتی و
هم در متغیرهای مقداری مشــاهده خواهد شد .در عمل بازار اعتبار یکی
از بازارهای با بیشــترین اصطکاک اســت .در حالت وجــود اصطکاک در
بازار اعتبار ،بســته به نوع اصطکاکها ،مشــاهده اثر تکانه در متغیرهای
قیمتی و مقداری متفاوت خواهد بــود .اگر بانک هزینه نظارت بر بنگاه و
ریســک بنگاه را بر قیمت تخلیه کند ،برای بررســی وضعیت بازار اعتبار
بهتر اســت ســراغ متغیرهای قیمتی رفت .در حالی که اگر ریســک عدم
بازپرداخت و نظام قضایی به گونهای باشــد کــه بانک امید به احیای وام
نکول شــده نداشته باشد و بانک در پرداخت مقدار تسهیالت سقف منظور
کند ،متغیرهای مقداری انتخاب بهتری برای بررســی وضعیت بازار اعتبار
هستند .
شاخص مناسب برای چرخه اعتباری ایران
یکــی از معیارهــای انتخاب متغیرهــای قیمتی یا مقــداری ماهیت

اثر اعتبارات بر تولید
اصطکاکهــای بازار اعتبار اســت .مطالعات قبلی  5نشــانههایی از مهمتر
بودن محدودیتهای مقداری در تامین مالی شــرکتهای پذیرفته شــده
در بــورس اوراق بهادار تهــران ارائه میکنند .در نتیجه برای شناســایی
چرخههای اعتباری در ایران بهتر اســت از متغیرهای مقداری اســتفاده
شــود .از سوی دیگر کیفیت دادههای موجود متغیرهای مقداری و قیمتی
نیــز در انتخاب متغیر مرجع مهم اســت .از آنجا کــه در ایران متغیرهای
قیمتی بازار اعتبار به طور مستمر دســتخوش اعمالنظرهای قانونی بوده
و خارج از ســازوکار بازار تعیین شــدهاند ،لزوما نشاندهنده وضعیت بازار
اعتبار نیستند.
با توجه به تمامی نکات ذکر برای بررســی وضعیت اعتباری در سطح

پرونـــده

همفزون از نســبت بدهی بخش خصوصی به شبکه بانکی به تولید ناخالص
داخلی بالقوه به عنوان شــاخص وضعیت اعتباری استفاده میشود.
نتایج شناســایی دورههای انقباض و انبســاط اعتباری (تاریخگذاری
چرخههای اعتباری) در جدول  ۱و شــکل  ۱ارائه شــده است .دورههای
مشــخص شــده با رنگ پسزمینه تیره نشــاندهنده دورههــای انقباض
اعتباری اســت که در طول آنها دسترســی به اعتبارات به نسبت تولید
ناخالص داخلی در حال کاهش است.
نکته قابل توجه وضعیت انقباضی اعتبار از زمســتان سال  ۱۳۹۲است
که تا انتهای ســال  ۱۳۹۳که دادهها موجود هســتند ادامه دارد .البته بر
اساس شــواهد دیگر این انقباض ،در واقع همان ادامه انقباض اعتباری به

جدول  :1دورههای انقباض و انبساط اعتباری اقتصاد ایران
وضعیت

شروع

پایان

طول دوره

انبساط

نامعلوم

۱۳۴۸

حداقل  ۲سال

انقباض

۱۳۴۹

۱۳۵۰

 ۲سال

انبساط

۱۳۵۱

۱۳۵۱

 ۱سال

انقباض

۱۳۵۲

۱۳۵۳

 ۲سال

انبساط

۱۳۵۴

۱۳۵۵

 ۲سال

انقباض

۱۳۵۶

۱۳۵۶

 ۱سال

انبساط

۱۳۵۷

۱۳۵۹

 ۳سال

انقباض

۱۳۶۰

۱۳۶۱

 ۲سال

انبساط

۱۳۶۲

۱۳۶۲

 ۲سال

انقباض

۱۳۶۳

۱۳۶۳

 ۱سال

انبساط

۱۳۶۴

۱۳۶۴

 ۱سال

انقباض

۱۳۶۵

بهار۱۳۶۸

 ۲سال

انبساط

تابستان۱۳۶۸

زمستان۱۳۷۰

 ۱۱فصل

انقباض

بهار۱۳۷۱

پاییز۱۳۷۴

 ۱۵فصل

انبساط

زمستان۱۳۷۴

بهار۱۳۷۶

 ۶فصل

انقباض

تابستان۱۳۷۶

بهار۱۳۷۷

 ۴فصل

انبساط

تابستان۱۳۷۷

زمستان۱۳۷۸

 ۷فصل

انقباض

بهار۱۳۷۹

بهار۱۳۸۰

 ۵فصل

انبساط

تابستان۱۳۸۲

زمستان۱۳۸۲

 ۳فصل

انقباض

بهار۱۳۸۳

بهار۱۳۸۴

 ۵فصل

انبساط

تابستان۱۳۸۴

پاییز۱۳۸۵

 ۶فصل

انقباض

زمستان۱۳۸۶

پاییز۱۳۸۸

 ۱۲فصل

انبساط

زمستان۱۳۸۸

بهار۱۳۹۰

 ۶فصل

انقباض

تابستان۱۳۹۰

زمستان۱۳۹۱

 ۷فصل

انبساط

بهار۱۳۹۲

پاییز۱۳۹۲

 ۳فصل

انقباض

زمستان۱۳۹۲

نامعلوم

حداقل  ۵فصل
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وقوع پیوســته از تابســتان  ۱۳۹۰بوده است که به طور موقت در  ۳فصل
ابتدایی ســال  ۱۳۹۲به وضعیت انبساطی تغییر یافته بود.

اســت .به گونهای که وقوع انقباض اعتباری بــا رکودهایی همراه بوده که
نزدیک به  ۲درصد افت بیشــتر تولید را به همراه داشتهاند.

هماهنگی چرخههای تجاری و اعتباری
بر اســاس مطالعات جهانی  6از چرخههــای مالی و چرخههای تجاری
 ۴۴کشــور در بازهای  ۵۰ســاله ،همحرکتی (میزان تطابق  )7چرخههای
تجــاری و چرخههای اعتباری نزدیک به  ۸۰درصد بوده اســت .یعنی در
بیشــتر دورهها رکود اقتصادی همراه با انقباض اعتباری و رونق اقتصادی
همراه با انبســاط اعتباری اســت .همچنین نشان دادهشــده است وقوع
انقبــاض در بخش مالی با عمیقتر بــودن رکود بخش حقیقی همراه بوده

تطابق چرخههای تجاری و اعتباری در ایران
همبســتگی چرخههای اعتباری و تجاری در ایران بیش از  ۴۱درصد
اســت .با شناسایی نقاط اوج و حضیض و در کنار هم قرار دادن دورههای
رونق و رکود اقتصادی و انقباض و انبساط اعتباری به شکل نمادین رابطه
بخش حقیقی و بخش اعتباری را در شــکل  ۱مشاهده میکنیم.
بررســی آماری تطابق دورههای رونق و رکــود تجاری (اقتصاد کالن)
با دورههای انبســاط و انقباض اعتباری نشــاندهنده تطابق  ۷۰درصدی

شکل  :1تطابق دورههای رکود اقتصادی و انقباض اعتباری
توضیح :دورههای آبی روشن در بخش باالیی نمودار نمایانگر دورههای رکود اقتصادی و آبی تیره در بخش پایینی نمایانگر دورههای انقباض اعتباری است .دورههای سفید به ترتیب نمایانگر رونق

اقتصادی و انبساط اعتباری است .در هر دو بخش رنگ زرد نمایانگر دورههایی است که داده وجود ندارد .منبع :نتایج پژوهش بر اساس دادههای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

برخیهــای الگوی کلی اقتصــاد را تکرار میکنند ولی به طور مشــخص
بخش مسکن الگوی رفتاری بســیار متفاوتی دارد .چرخه اعتباری تمامی
بخشها به جز مســکن دارای همبستگی مثبت معنیدار با چرخه تجاری
است .جالب اینجاســت که چرخه اعتباری بخشهای کشاورزی و صنعت
دارای همبســتگی بیشــتری با چرخه تجاری کل اقتصاد دارد تا با چرخه
ارزش افــزوده خود بخش که احتماال به این دلیل اســت که منابع بانکی
در اثــر کاهــش فعالیتهای اقتصــادی در کل بخشها کاهــش یافته و
بــه صورت چرخه اعتباری ایــن بخشها ظاهر میشــود .جزئیات تطابق
دورههای انقباض و انبســاط اعتبــاری و دورههای رکود و رونق اقتصادی
در جــدول  ۴ارائه شــدهاند .وضعیت اعتباری بخش کشــاورزی با  ۱یک
ســال تاخیر تطابق  ۷۱درصــدی و بخش صنعت نیز با یک ســال تاخیر
تطابــق  ۵۸درصدی نمایش میدهند که به نظر میرســد نشــاندهنده
علیت ارتبــاط چرخههای تجــاری و اعتبار در این دو بخش از ســمت

این دورهها دارد.
جزئیــات تطابق دورههای رکود اقتصادی با دورههای انقباض اعتباری
در جدول  ۲و جزئیات تطابق دورههای رونق اقتصادی با دورههای انبساط
اعتباری در جدول  ۳ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود الگوی
خاصی در پیشــرو یا پســرو بودن چرخههای اعتباری و تجاری نسبت به
هم مشــاهده نمیشــود .ولی تطابق دورههای رکــود و رونق اقتصادی و
انقباض و انبســاط اعتباری با هم کامال مشخص است.
چرخههای اعتباری در بخشهای مختلف اقتصاد
عملکرد وضعیت اعتباری در تمامی بخشهای اقتصادی کشور یکسان
نیســت .نسبت مانده تسهیالت به ارزش افزوده در بخش ساختمان بسیار
باالتر از ســایر بخشهاســت .بخش صنعت و بخش کشــاورزی نســبت
نزدیکی دارند و این نسبت در بخش خدمات پایینتر از سایر بخشهاست.
چرخههــای اعتبــاری در بخشهای مختلف لزوما رفتار یکســانی ندارند،

جدول  :2تطابق نقاط شروع دورههای رکود اقتصادی و انقباض اعتباری مرتبط
دوره رکود اقتصادی

شروع انقباض اعتباری مرتبط

وضعیت شروع انقباض نسبت به شروع رکود

بهار  ۱۳۷۱تا بهار ۱۳۷۳

بهار ۱۳۷۱

همزمان

زمستان  ۱۳۷۳تا تابستان ۱۳۷۴

-

-

پاییز  ۱۳۷۶تا تابستان ۱۳۸۷

تابستان ۱۳۷۶

پیشرو  ۱فصل

تابستان  ۱۳۷۹تا تابستان ۱۳۸۰

بهار ۱۳۷۹

پیشرو  ۱فصل

پاییز  ۱۳۸۶تا پاییز ۱۳۸۸

زمستان ۱۳۸۶

پسرو  ۱فصل

زمستان ۱۳۹۰تا تابستان ۱۳۹۲

تابستان ۱۳۹۰

پسرو  ۲فصل
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جدول  :3تطابق نقاط شروع دورههای رونق اقتصادی و انبساط اعتباری مرتبط
دوره رونق اقتصادی

شروع انبساط اعتباری مرتبط

وضعیت شروع انبساط نسبت به شروع رکود

پاییز  ۱۳۶۸تا زمستان ۱۳۷۰

تابستان ۱۳۶۸

پیشرو  ۱فصل

تابستان و پاییز ۱۳۷۳

-

-

پاییز  ۱۳۷۴تا تابستان ۱۳۷۶

زمستان ۱۳۷۴

پسرو  ۱فصل

پاییز  ۱۳۷۸تا بهار ۱۳۷۹

-

-

پاییز  ۱۳۸۰تا تابستان ۱۳۸۶

-

-

زمستان  ۱۳۸۸تا پاییز ۱۳۹۰

زمستان ۱۳۸۸

همزمان

پاییز  ۱۳۹۲تاکنون

بهار ۱۳۹۲

پیشرو  ۲فصل
منبع :نتایج پژوهش بر اساس دادههای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جدول  :4تطابق دورههای انقباض و انبساط اعتباری و دورههای رکود و رونق اقتصادی
اعتباری به تجاری

پیشرو  ۱سال

همزمان

پسرو  ۱سال

کل اقتصاد

0/49

0/73

0/44

کشاورزی

0/44

0/49

0/71

صنعت

0/49

0/42

0/58

ساختمان

0/44

0/47

0/27

خدمات

0/51

0/62

0/62
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فعالیتهای حقیقی به اعتبارات اســت .باالترین تطابق وضعیت اعتباری
بخش خدمات بــا وضعیت رونق و رکود این بخش به طور همزمان و در
سطح  ۶۲درصد است.
جمعبندی
شــواهد بــازار اعتبار در ایران نشــان میدهد شــاخصهای مقداری
وضعیت اعتباری را بهتر مشــخص میکنند .تحلیــل چرخههای اعتباری
نشــان از وضعیت انقباضی شدید طی ســالهای  ۸۶تا  ۸۸و از سال ۹۰
تاکنون است .شــواهد همزمانی و تطابق چرخههای اعتباری و چرخههای
تجــاری در ایران که همگام با شــواهد جهانی اســت نشــان میدهد هر
زمــان که اقتصــاد کالن در وضعیت رکــود قرار داشــته ،احتمال وقوع
انقباض اعتبــاری باال و هنگامی که اقتصــاد کالن در وضعیت رونق قرار
داشــته بخش اعتباری نیز در انبساط بوده است .البته این رابطه در تمام
بخشهای اقتصادی صادق نیســت .تطابــق چرخههای تجاری و اعتباری
در اقتصاد کالن همزمان اســت .اعتبارات بخش کشاورزی و بخش صنعت
تقریبا پس از یک ســال از وضعیت تولید در این بخشها واکنش نشــان
میدهد .در بخش ســاختمان تطابق کمتری بیــن چرخههای اعتباری و
تجاری وجود دارد .ولی تطابق چرخههــای تجاری و چرخههای اعتباری
در بخش خدمات قابل توجه و البته به صورت همزمان اســت.
پینوشت
 )1مقالــه حاضــر برگرفته از طــرح «ارزیابی وضعیت و چشــمانداز
بازارهای مالی» است که به ســفارش موسسه عالی آموزش و پژوهش در
مدیریت و برنامهریزی در پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی به انجام
رســیده است .نظرات این مقاله مختص نویسندگان بوده و انعکاس نظرات

حامیان طرح نیست.
 )2پژوهشــگر گروه مدلسازی ،پژوهشکده پولی و بانکی
 )3استانداردهای وامدهی بانکی متغیری است که از یک پایش آماری
به نام «پایش نظرات مدیران ارشــد اعتبــارات از فعالیت وامدهی بانک»
(Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending
 )Practicesکه توســط هیئت مدیره فدرال رزرو اجرا میشود به دست
میآید و در واقع نشــاندهنده نظر افراد ذیربطاز وضعیت اعتباری است.
)4دیون غیرهستهای ناشــی از فعالیتهای غیرهستهای بانک هستند.
منظور از فعالیت هســتهای فعالیتهای اصلی بانک شامل دریافت سپرده
و اعطای وام اســت .در نتیجه دیــون بانک غیر از ســپردهها را میتوان
دیون غیرهســتهای دانســت .در عمل محاســبه مقدار دیون هستهای و
غیرهســتهای بســتگی به دیدگاه محقق در مورد فعالیت اصلی و پایهای
بانک دارد.
 )5راســتاد ،م ،.ابراهیمی ،س ،.و مدنیزاده ،ع )۱۳۹۵( .بررســی
عملکرد ســازوکار شــتا بدهنده مالــی ،مطالعه موردی شــرکتهای
پذیرفته شــده در بورس اوراق بهــادار تهــران .در ارزیابی وضعیت و
چشــماندازهای بازار مالی ،دفتــر دوم :ارزیاب وضعیــت موجود نظام
بانکی و آثار حقیقی .صص .۱۷۷-۱۴۱ .تهران :موسســه عالی آموزش
و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
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
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تاریخ نگاری مطالبات غیرجاری در اقتصاد ایران

1

2

ماریه عزیزی راد

مقدمه
تمرکــز این گزارش بــر یافتن کانالهای اثرگــذاری تصمیمات دولت
و بانــک مرکزی بــر مطالبات غیرجاری بخش بانکــی از آغاز دهه ۱۳۸۰
اســت .در بررســی وضعیت بخش بانکی باید توجه داشت که تکیه صرف
بر اطالعات آماری ممکن اســت عامل چشمپوشــی از برخی حقایق شود.
بههمین دلیل ضروری اســت کــه وقایعنگاری نیز در کنار بررســی آمار
صورت پذیرد .منابع اصلی اســتفاده شــده در این بخش ،قوانین مرجع و
بخشنامهها و تصویبنامههای بانک مرکزی و هیئت وزیران است .در کنار
این منابع سعی بر آن است که از اخبار منتشر شده توسط خبرگزاریهای
رســمی نیز برای تبیین وقایع دوره مورد بررسی استفاده شود.
مســئله مطالبات غیرجاری بانکها و موسســات اعتبــاری از انتهای
ســال  ۱۳۸۵مورد توجه بانک مرکزی بوده است .در اسفند  ،۱۳۸۵بانک
مرکزی «آییننامه طبقهبندی داراییهای موسسات اعتباری» را به شبکه
بانکی ابالغ کرد .از این زمان ،مطالبات موسســات اعتباری با سه معیار )1
میزان تاخیر در بازپرداخت اقســاط )2 ،انتظار از وضعیت مالی مشتری و
 )3چشمانداز صنعت و بازار محصوالت مشتری به دو دسته کلی مطالبات
جاری و مطالبات غیرجاری تقســیم میشــوند . 3مطالبــات غیرجاری نیز
خود به ســه دسته سررسید گذشــته ،معوق و مشــکوکالوصول تقسیم
میشود.
در ادامــه اهم وقایع مرتبط بــا وجه التزام تاخیــر تادیه دین ،امهال
معوقات و شــرکت ساماندهی مطالبات معوق فهرست میشوند.
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وجه التزام تاخیر تادیه دین
در راســتای «آییننامه طبقهبندی داراییهای موسســات اعتباری»،
اولین بخشــنامه در مورد اخذ وجه التزام در تیر  ۱۳۸۶به شــبکه بانکی
ابالغ شــد که طبق آن ،بانکها محق شــدند به محض قصور مشتری در
بازپرداخــت بدهی خود (هر چند که تســهیالت مذکور کماکان در طبقه
جاری قرار داشــته باشــد) ،وجه التزام مربوطه را محاســبه و از مشتری
مطالبه نمایند.
در دی « ،۱۳۸۶آییننامه وصول مطالبات سررســید گذشــته ،معوق
و مشــکوکالوصول موسســات اعتباری (ریالی و ارزی)» به شبکه بانکی
ابالغ شــد .طبق ماده ( )۳این آییننامه ،دریافت جریمه دیرکرد توســط
موسســات اعتباری برای تســهیالتی که پس از شــش مــاه از ابالغ این
آییننامه سررسید شد ،ممنوع گشت.
در آبــان  ۱۳۸۸نیــز ،بانک مرکزی دســتورالعمل اجرایی ماده ()۱۱
این آییننامه را ابالغ نمود .در این ماده تصریح شــده موسســه اعتباری
موظف اســت از مشتریان بدحســابی که مجموع بدهی غیرجاری آنها به
کل موسسات اعتباری بیش از  ۵۰۰میلیون ریال است ،وجه التزام معادل
نرخ ســود قراردادی بهعالوه شش درصد را دریافت نماید.
در اســفند  ،۱۳۸۸بانک مرکزی طی بخشنامهای به شبکه بانکی متن
مــاده ( )۱۱آییننامه وصول مطالبــات را تغییر داد .در ماده ( )۱۱که به
تصویب هیات وزیران رســیده ،آمده اســت که مؤسسه اعتباری به منظور
تســهیل تسویه بدهیهای غیرجاری مشــتریان میتواند با رعایت قوانین
و مقررات مربوطه برای یک بار با اســتفاده از یکی از ســه راهکار بخشش
وجــه التزام تأخیر تأدیه دین ،تقســیط مجدد بدهــی ،امهال بدهی و یا

اثر اعتبارات بر تولید
ترکیبی از آنها نســبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام نماید.
در مهر  ،۱۳۸۹از طرف مجلس شورای اسالمی عبارت «بهعالوه شش
درصد» در ماده ( )۱۱بهدلیل مغایرتهای قانونی ملغی شــد .برای روشن
شــدن موضوع ،در آبان اعالم شد مؤسســات اعتباری مجاز به اخذ وجه
التزام تأخیر تأدیه دین از مشــتریانی هســتند که در قرارداد منعقده بین
مؤسســه اعتباری و مشــتری ،اخذ وجه التزام بهصورت شرط ضمن عقد
ذکر و نرخ آن بهطور صریح و دقیق مشــخص و به امضای طرفین رسیده
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باشــد .در فروردیــن  ۱۳۹۰عبارت «در صورتی که در قــرارداد منعقد
شــده بین مؤسســه و مشــتری پیشبینی شده باشــد» به انتهای ماده
( )۱۱افزوده شد.
در اســفند  ،۱۳۹۱بانک مرکزی موضوع «بخشــش وجهالتزام تأخیر
تأدیه دین در تســهیالت اعطایی قرضالحســنه» را به کلیه صندوقهای
قرضالحسنه دارای مجوز اعالم کرد .بر این اساس ،در صورت تأیید هیأت
امنــای صندوق قرضالحســنه ،این صندوق مجاز به بخشــش وجهالتزام

شکل  -۱روند زمانی وجه التزام دریافتنی به تسهیالت (درصد)
توضیح :این نمودار وجه التزام دریافتنی به ریال را به صورت نرمالشده به تسهیالت پس از کسر ذخیره مطالبات مشکوکالوصول نشان میدهد .همچنین ،وقایع مهم ذکر شده در متن مقاله نیز در این نمودار مشخص
شدهاند .براساس ترازنامههای ماهانه بانکها ،وجه التزام دریافتنی به ارز در کل بازه صفر گزارش شده است .منبع :محاسبات نویسنده بر مبنای ترازنامههای ماهانه بانکها ،بانک مرکزی ج.ا.ا
 -1ابالغ اولین بخشــنامه در مورد أخذ وجه التزام (خسارت تأخیر تأدیه دین)
 -۲ابالغ «آییننامه وصول مطالبات سررســید گذشــته ،معوق و مشکوکالوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)»
 -۳ابالغ دســتورالعمل اجرایی ماده ( )۱۱آییننامه وصول مطالبات
 -۴تغییر متن مــاده ( )۱۱آییننامه وصول مطالبات با مصوبه هیئت وزیران
 -۵حذف عبارت «بهعالوه شــش درصد» در ماده ( )۱۱آییننامه وصول مطالبات از طرف مجلس شــورای اسالمی
 -۶الحاق عبارت «در صورتی که در قرارداد منعقد شــده بین مؤسســه و مشتری پیشبینی شده باشد» به انتهای ماده (.)۱۱
امکان بخشــش وجهالتزام در صورت تصویب هیئت مدیره بانک
 -۷ابالغ موضوع بخشــش وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیالت اعطایی قرضالحسنه

تأخیر تأدیه دین خواهد بود.
امهال معوقات و پرداخت تســهیالت به افراد دارای بدهی موقت
پیش از ســال  ۱۳۸۵که مســئله مطالبات غیرجاری بانکها به لحاظ
حجــم اهمیت کمتری داشــت و آییننامه طبقهبندی داراییها ارســال
نشــده بود ،بخشنامهها و اخبار مربوط به امهال معوقات نیز بسیار محدود
اســت .در این دوره میتــوان به دو مورد امهال اشــاره نمود .یکی امهال
بدهیهای معوقه تعدادی از واحدهای تولیدی در قالب مصوبات کمسیون
اصل ( )۱۳۸قانون اساسی در سال  ،۱۳۸۱و دیگری استمهال بازپرداخت
تســهیالت اعطایی قبل از وقوع زلزله بم به افراد آســیب دیده از زلزله به
مدت دو سال که در سال  ۱۳۸۳توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.
در آذر  ۱۳۸۶و در پــی مصوبــه هیئت وزیران مبنــی بر لزوم اعطای
تسهیالت توســط بانکها به واحدهای اقتصادی دارای بدهی معوق واجد

شــرایط از محل منابــع موضوع آییننامــه اجرایی گســترش بنگاههای
زودبــازده و کارآفرین ،بانک مرکزی دســتورالعمل ضوابــط فنی و مالی
را بــه بانکهای دولتی و شــرکت دولتی پســتبانک ابــاغ نمود .طبق
این بخشــنامه ،بانکها مجاز شــدند که به واحدهای دارای بدهی معوق
تســهیالت پرداخت نمایند .اعطای این تســهیالت بایــد یا در چارچوب
مشــارکت بانک در طرحی خاص (عقود مشارکتی) ،یا ضمن خرید کاالیی
توســط بانک (عقود مبادلهای) و یا منوط به انجام کار یا خدمتی مشخص
(عقود تعهدی) باشد.
در این بخشــنامه بر مشخص بودن «موضوع تسهیالت» و عدم اعطای
آن برای بازپرداخت بدهیهای سررســید گذشــته و معوق تاکید شــده
اســت .الزم به ذکر است که اعطای این تسهیالت در اختیار هیئت مدیره
بانکهــا قرار گرفت و ماهیت تکلیفی نداشــت .پس از گذشــت پنج ماه،
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وزیــر وقت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد اعطای تســهیالت بهمنظور کامل مورد تأیید بانک یا مؤسســه مالی و اعتباری بخشــوده میشود به
تســویه بدهی مشــتریان به واحدهایی که دارای بدهی معوق هســتند ،نحوی که در این موارد ،نرخ ســود تســهیالت جدید حداکثر معادل نرخ
درقالــب هیچیک از عقود اســامی قرار نمیگیرد .از ایــن تاکید میتوان سود تســهیالت تعیین شده توسط شــورای پول و اعتبار باشد .چنانچه
اینگونه برداشــت کــرد که احتماال در این دوره برخی بانکها با اســتناد اشــخاص حقیقــی یا حقوقــی برای تســویه بدهیهای معــوق خود به
بــه آییننامه به واحدهــای دارای بدهی معوق بــرای بازپرداخت بدهی ،بانکهــای عامل مراجعــه ننمایند ،به هیئت مدیــره بانکها اجازه داده
میشــود با رعایت قوانین و مقررات ،برای مطالبات بیش از پنج میلیارد
تسهیالت پرداخت کردهاند.
در دهه  ۱۳۹۰امهال بدهی برخی واحدها در قوانین بودجه به شــبکه ریال خود از ســایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی
بانکی تکلیف شــده اســت .برای مثال در تیــر  ،۱۳۹۰بانک مرکزی طی به بانکها اقدام نمایند.
در قانــون بودجه ســال  ۱۳۹۳نیــز در بند (د) تبصــره ( ،)۱۱کلیه
بخشــنامهای بند ( )۲۸قانون بودجه ســال  ۱۳۹۰را به شبکه بانکی ابالغ
نمود .طبق این بخشــنامه بانکها مجاز شدند اصل و ســـود تـــسهیالت بانکهای کشــور که به بخش کشــاورزی تســهیالتی پرداخت نمودهاند،
سررسـید گذشته و معوق واحدهای تولیدی صنعتی ،معدنی و کشاورزی ،موظف شدند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که
که در بازپرداخت بدهیهای خـــود دچار مشــکل شــدهاند ،را برای یک دچار خســارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همهگیر و
بار و تا پنج ســال تقسیط کرده و از ســرفصل مطالبات سررسید گذشته یا حوادث غیرمترقبه و یا آتشســوزی غیرعمدی شــده باشند را با تأیید
و معوق خارج نمایند .همچنین ،اجازه داده شــده کــه کلیه جریمههای کارگروهی که در این بند به آن اشــاره شــده و مشــروط بــه تأمین بار
ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و ســـود تـسهیالت موضوع این بند پس مالــی اضافی از محل اعتبارات ماده ( )۱۲قانون مدیریت بحران کشــور و
از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تســویه حســاب کامل با تأیید هیئت اعتبارات پیشبینی نشــده قانون بودجه به مدت ســه سال امهال نمایند.
در این ســال ،برای اولین بار منبع تامین بار مالی امهال در قانون بودجه
مدیره بخشیده شود.
مشــابه این بنــد از قانون بودجه ســال  ،۱۳۹۰در بنــد ( )۲۹قانون مشــخص شــده اســت .بانک مرکزی بخشــنامه مربوط به این بند را در
بودجه ســال  ۱۳۹۱نیز مشاهده میشــود .طبق این بند ،مؤسسات مالی فروردین  ۱۳۹۳به شبکه بانکی ابالغ نمود.
در فروردین  ،۱۳۹۳عالوه بر بخشــنامه مربوط به تبصره ( )۱۱قانون
و اعتباری موظف شــدهاند با درخواســت متقاضی و پــس از تایید هیئت
مدیره بانک ،اصل و ســود قبل و بعد از سررســید تسهیالت ریالی و ارزی بودجه ،بخشــنامه «قانون تســریع در بازســازی مناطق آسیب دیده در
سررســید شــده و معوقه پرداختی به اشــخاص حقیقی یا حقوقی بابت حــوادث غیرمترقبه» مصوبه خرداد  ۱۳۹۲مجلس شــورای اســامی نیز
فعالیــت در امور تولیــدی ،صنعتی ،معدنی ،کشــاورزی و خدماتی را که به شبکه بانکی ابالغ شــد .طبق این بخشنامه ،بازپرداخت کلیه تسهیالت
در بازپرداخت اقســاط تســهیالت دریافتی به دالیل موجه دچار مشــکل اعطایــی قبــل از وقوع حادثــه به افراد آســیبدیده (اعــم از تولیدی و
شــدهاند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط کنند .در دستورالعمل اجرایی غیرتولیــدی ،در شــهرها و روســتاها) به مدت دو ســال از تاریخ حادثه
این بند« ،تشــخیص دالیل موجه اســتمهال بدهی واحدهای تولیدی بر اســتمهال و ســود متعلقه برای مدت مذکور توسط دولت تامین میشود.
عهده مؤسســه اعتباری» گذاشته شده اســت 4.باید توجه کرد که در بند همچنین استفاده از تســهیالت تخصیصی اعم از مسکونی و غیرمسکونی
( )۲۸قانون بودجه سال  ۱۳۹۰بانکها مجاز و در بند ( )۲۹قانون بودجه شــهری و روســتایی ،مشــروط به نداشــتن بدهی قبلی ،نداشتن چک
برگشتی ،تاهل و حداکثر ســن نمیباشد .پرداخت تسهیالت بانکی جهت
سال  ۱۳۹۱موظف به تقسیط مجدد شدهاند.
در بند ( )۲۰قانون بودجه ســال  ۱۳۹۲نیز که در مرداد همان ســال ســاخت ،بازســازی و مقاومســازی مجدد برای افرادی که در گذشته از
توســط بانک مرکزی به شــبکه بانکی ابالغ شــد ،بانکها موظف شــدند تســهیالت بانکی استفاده کردهاند ولی ســاختمان مذکور آسیبدیده و یا
تســهیالت ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی از بین رفته ،بالمانع است.
در اســفند  ،۱۳۹۳بخشــنامهای مبنی بر لزوم تسهیل شرایط اعطای
در حوزه فعالیتهای صنعتی ،معدنی و کشــاورزی را همزمان بررســی و
تعییــن تکلیف نموده و تســهیالت مصوب را براســاس زمانبندی اجرای تســهیالت به واحدهای تولیدی توسط شبکه بانکی کشور در راستای نیل
طرح و پیشــرفت کار پرداخــت نمایند .مطابق این بخشــنامه ،درصورت به اهداف اقتصاد مقاومتی به شــبکه بانکی ابالغ شــد .در این بخشنامه،
عدم پرداخت تســهیالت مطابق برنامه زمانبندی شده مصوب ،متناسب با بر نقش شــبکه بانکــی در تامین مالی نظام اقتصادی کشــور و در خروج
تأخیر در پرداخت ،تسهیالت اعطائی قبلی بدون دریافت جریمه استمهال غیرتورمی از رکود اقتصادی تاکید شــده اســت .این بخشنامه این امکان
شــده و بهروز میشــود .همچنین ،درصــورت عدم رعایــت زمانبندی را فراهم کرد که به واحدهای تولیدی کــه فعالیت آنها از توجیهات مالی
پرداخت تســهیالت ارزی و ریالی توسط بانک عامل کـــه موجب تحمیل مناسب برخوردار اســت و بهرغم برخورداری از توان و ظرفیت سودآوری
هزینه مازاد بر سرمایهگذاری گردد ،بانک عامل موظف است براساس نظر بــاال ،در برههای از زمان طی ســال های  ۱۳۸۹تا  - ۱۳۹۲بنا به دالیلی
خــارج از حیطه اختیار و اراده  -نتوانســتهاند به تعهــدات خود در قبال
کارشــناس رسمی ،هزینه تحمیلی را جبران کند.
همچنیــن ،در بند ( )۱۶قانون بودجه ســال  ۱۳۹۲آمده اســت که شــبکه بانکی کشور عمل نمایند و در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته
بهمنظور حمایت از تولید و اشــتغال ،بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و بالتبع در دریافت تســهیالت جدید به منظور تأمین ســرمایه درگردش
با مشــکل مواجه شــدهاند ،بتوانند از تسهیالت
دارای مجوز از بانک مرکــزی پس از تأیید هیئت
شبکه بانکی استفاده نمایند.
مدیره بانک با درخواســت متقاضی ،اصل و ســود
در نهایــت ،بنــد (د) تبصــره ( )۱۱قانون
اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیالت ریالی
یکی از راهکارهای برخورد با مسئله
بودجه سال  ۱۳۹۴که در فروردین همان سال
به
یا ارزی سررســید گذشــته و معــوق پرداختی
مطالبات غیرجاری در دهه ،۱۳۸۰
به شبکه بانکی ابالغ شد ،کلیه بانکهای کشور
امور
اشــخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در
تأسیس شرکت ساماندهی مطالبات
کــه به بخش کشــاورزی تســهیالتی پرداخت
خدماتی
تولیدی صنعتــی ،معدنی ،کشــاورزی و
معوق بود .با وجود برشمردن اهداف
نمودهانــد را موظف نمــود بازپرداخت وامهای
دریافتی
تســهیالت
را که در بازپرداخت اقســاط
و وظایف این شرکت و تأکید بر
اشــخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار
به
قادر
و
اند
ه
شــد
مشــکل
به دالیل موجه دچار
نقش بیبدیل آن در ساماندهی
خســارت خشکسالی یا ســرمازدگی یا آفات و
نیســتند،
دریافتی
تســهیالت
پرداخــت اقســاط
مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در
بیماریهــای همهگیر و یا حــوادث غیرمترقبه
سرفصل
از
و
تقســیط
ســال
ج
برای یکبار و تا پن
بخشنامههایصادره،شواهدحاکیاز
و یا آتشســوزی غیرعمدی شــده باشند ،را به
نمایند.
خارج
معوق
و
گذشــته
مطالبات سررسید
عدم موفقیت این شرکت در راستای
مدت ســه ســال امهال کنند .در این سال نیز
از
پس
تأخیر
خســارت
جریمه
بند،
مطابق همین
نیل به اهداف تعریفشده است.
مانند ســال  ۱۳۹۳تاکید شده بار مالی اضافی
تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تســویه حســاب
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اثر اعتبارات بر تولید
ایــن بند از محــل اعتبارات مــاده ( )۱۲قانون مدیریت بحران کشــور و
اعتبارات پیشبینی نشــده قانون بودجه قابل تامین است.
شرکت ساماندهی مطالبات معوق
خبرهای نیمه اول ســال  ،۱۳۸۶حاکی از تصویب تاســیس «شرکت
ساماندهی مطالبات معوق» در مجلس شورای اسالمی و وارد شدن آن به
فرایند تصویب دستورالعمل اجرایی در هیئت وزیران بود .در همین راستا
در خــرداد  ،۱۳۸۷بانــک مرکزی ایران «دســتورالعمل ناظر بر چگونگی
ارتباط بانکها و موسســات اعتباری غیر بانکی با شــرکتهای ساماندهی
وصول مطالبات معوق» را به شــبکه بانکی کشور اعالم کرد.
مطابق این دســتورالعمل ،رابطه بانکها با شــرکتهای ســاماندهی
بهصورت قرارداد عاملیت در مقابل اخذ کارمزد یا قرارداد فروش مطالبات
معوق ،مشــکوکالوصول و سوختشده به این شرکتها تعریف شده است.
طبق این دســتورالعمل ،انعقاد قرارداد عاملیت بــرای وصول مطالبات با
شرکت نافی مســئولیت موسسه اعتباری در وصول مطالبات نخواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در شهریور ماه  ،۱۳۸۷بهدنبال

پرونـــده

تشــکیل کارگروهی به مســئولیت مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و
رئیــس کل بانک مرکزی و مدیران نظام بانکــی ،نمایندگان این کارگروه
اقدامــات کارگروه را اعالم کردند .دو ماه و نیم بعد از این اعالم و در آذر
ماه ،معاون وزیر اقتصاد با اشــاره به تشکیل کارگروه مطالبات معوق ،بیان
نمود« :شــرکت مذکور به ثبت رســیده است و به زودی شــاهد فعالیت
اجرایی آن خواهیم بود».
طبق مــاده ( )۸دســتورالعمل ناظر بــر چگونگی ارتبــاط بانکها و
موسســات اعتباری غیر بانکی با شرکتهای ســاماندهی وصول مطالبات
معوق ،انعقاد قرارداد با شــرکتهایی که ســهام آن به طور مســتقیم یا
غیرمســتقیم متعلق به موسســه اعتبــاری و یا تحت مدیریت موسســه
اعتباری اســت ،ممنوع است .با این وجود ،معاون وقت وزیر امور اقتصادی
دارایــی در آذر  ۱۳۸۷گفت« :تقریبا تمــام بانکهای دولتی و تعدادی از
بانکهای خصوصی ســهامدار شرکت ساماندهی مطالبات معوق هستند».
یک ســال بعد از این اعــام و در آبان  ،۱۳۸۸آریانپــور ،مدیرعامل
شــرکت ســاماندهی و پیگیری وصول مطالبات معوق تاکید کرد هیچیک
از مســووالن بانکی از جمله مدیران عالی بانکها برای تســریع در وصول

شکل  -۲روند مطالبات غیرجاری به همراه ترتیب وقایع مرتبط با آنها

توضیحات:

 :۱ابالغ اولین بخشنامه در مورد أخذ وجه التزام از مطالبات غیرجاری.

 :۲ابالغ مصوبه هیئت وزیران مبنی بر لزوم اعطای تســهیالت توسط بانکها به واحدهای اقتصادی دارای بدهی معوق واجد شــرایط از محل منابع موضوع آییننامه اجرایی گسترش بنگاههای

زودبازده و کارآفرین.

 :۳ابالغ آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته ،معوق و مشکوکالوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی).

 :۴ابالغ دستورالعمل ناظر بر چگونگی ارتباط بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی با شرکتهای ساماندهی وصول مطالبات معوق.

 :۵ثبت شرکت ساماندهی مطالبات معوق.

 :۶ابالغ دستورالعمل ماده ( )۱۱آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته ،معوق و مشکوکالوصول مؤسسات اعتباری

 :۷اجازه به مؤسسات اعتباری برای تعیین تکلیف بدهی مشتریان با استفاده از بخشش وجه التزام ،تقسیط مجدد ،امهال بدهی و یا ترکیبی از آنها.
 :۸برداشت از حساب یارانه نقدی برای تسویه مطالبات غیرجاری.

 :۹منع بانکها و مؤسسات اعتباری از دریافت حق بیمه از گیرندگان تسهیالت.

 :۱۰اجازه به صندوقهای قرضالحسنه برای بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیالت اعطایی قرضالحسنه.

 :۱۱لزوم تسهیل شرایط اعطای تسهیالت به واحدهای تولیدی توسط شبکه بانکی کشور در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی.
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مطالبــات معوق با این شــرکت در زمینه ارائه آمــار و اطالعات مربوطه
همکاری نمیکنند.
در مهر  ،۱۳۹۱آریانپور اعــام نمود  ۴۰۰پرونده به ارزش پنج هزار
میلیارد تومان بررســی شــده و از این حجم ۱۰۰ ،پرونده به ارزش ۴۰۰
میلیارد تومان به نتیجه رســیده اســت .بنا بر این آمار ،هشــت درصد از
ارزش ریالی پروندههای ایجاد شــده در این شــرکت تا این تاریخ وصول
شده است.
در تیــر  ۱۳۹۴آریانپــور برکنار شــد .همزمان با آن اعالم شــد که
بانک ســپه با در اختیار داشتن  ۵۱درصد سهام این شرکت ،دارای سهام
مدیریتی در هیات مدیره اســت .در شــهریور این ســال ،تهرانفر ،معاون
نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه مطالبات معوق در یکســال اخیر رشد
نداشــته گفت« :دســتورالعمل بانک مرکزی برای وصول مطالبات معوق
بانکها در حال بازنگری است».

معوق مشــاهده میشــود ،به دریافت کنندگان تســهیالت این انگیزه را
میدهد که حتی در صورت داشــتن توان بازپرداخت اقساط ،آن را تا حد
امکان به تعویق بیندازند .عدم تقویت دفتر اعتبارســنجی و دخیل کردن
موثر ســابقه خوشحســابی مشــتری برای دریافت وام نیز این جریان را
تشدید کرده است.
از راهکارهای برخورد با مســئله مطالبــات غیرجاری در دهه ،۱۳۸۰
تأســیس شرکت ساماندهی مطالبات معوق بود .با وجود برشمردن اهداف
و وظایف این شــرکت و تأکید بر نقش بیبدیل آن در ساماندهی مطالبات
غیرجاری شــبکه بانکی در بخشــنامههای صادره ،شــواهد حاکی از عدم
موفقیت این شرکت در راستای نیل به اهداف تعریفشده است .یک نکته
که در مورد این شــرکت مشاهده میشود ،مغایرت در دستورالعمل صادره
و گزارشهــای اجرایی آن در زمینه ارتباط بانکها و مؤسســات اعتباری
غیربانکی با این شرکت است.

جمعبندی و نتیجهگیری
از ســال  ،۱۳۸۶یعنی پس از ابالغ این آییننامه ،تعداد بخشــنامهها
و اخبار مربوط به مطالبات غیرجاری چشــمگیر اســت .این مشاهده از
طرفــی بیانگر بدتر شــدن وضعیت مطالبات غیرجاری در شــبکه بانکی
از اواســط دهه  ۱۳۸۰اســت .از طرف دیگر به نظر میرسد در مواردی
خود بخشــنامهها به عنوان منبع اختالل در تشــدید وخامت این مسئله
عمل کردهاند.
طی ســالهای دهه  ۱۳۸۰و اوایل دهه  ،۱۳۹۰بانک مرکزی بارها به
افراد دارای بدهی غیرجاری ســیگنال داده که بــا نکولکنندگان برخورد
جدی صورت نخواهــد گرفت .این واقعیت که در اخبار و بخشــنامههای
بانک مرکزی با بخشــش وجه التزام تأخیر در تأدیه دین ،امهال تسهیالت
غیرجاری و یا امکان دریافت مجدد تســهیالت بــرای افراد دارای بدهی

پینوشت:
 )1مقالــه حاضــر برگرفته از طــرح «ارزیابی وضعیت و چشــمانداز
بازارهای مالی» است که به ســفارش موسسه عالی آموزش و پژوهش در
مدیریت و برنامهریزی در پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی به انجام
رســیده است .نظرات این مقاله مختص نویسندگان بوده و انعکاس نظرات
حامیان طرح نیست.
 )2دانشــجوی دکتری اقتصاد دانشگاه ایالتی آریزونا
 )3به نظر میرســد در عمل ،معیاری که معموال مورد استفاده بانکها
قرار میگیرد ،تنها زمان تاخیر است.
 ۲ ،۱۳۹۱( )4آبان) .شــرایط استمهال بدهی بانکی فعاالن اقتصادی.
دنیای اقتصاد .برگرفته از
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/397749/
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رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

کاهش فساد سیستم مالی با اجرای طرح اصالح نظام بانکی
چنانچه اصالح نظام بانکی کشــور بتواند فساد سیستم مالی را از بین
ببرد و منجر به بازار پول بدون رانت شــود ،در این صورت این اقدام
میتواند به رفع تنگنای مالی و خروج از رکود کمک کند.

به نظر شــما اهم مشکالت نظام بانکی کشور چیست؟
هــر چند باید مشــکالت نظــام بانکی کشــور را ریشــهیابی کرد
امــا میتوان به فســاد و درجــه پایین شــفافیت در سیســتم بانکی،
بنــگا هداری بیضابطه بانکهــا ،اعطای وام به بخشهــای غیرمولد با
بازدهیهــای باال ،مؤسســات اعتبــاری بدون مجوز بانــک مرکزی و
بانکهــای خصوصــی ،افزایــش مطالبات غیرجــاری و افزایش بدهی
دولت و شــرکتهای دولتی بــه سیســتم بانکی بهعنــوان مهمترین
مشکالت اشاره کرد.
فســاد و درجه پایین شــفافیت در سیســتم بانکی و الزام بانکها
بــه اعطای تســهیالت بــا مبالغ هنگفت به اشــخاص یا شــرکتهای
خــاص بدون دریافــت وثیقههای معتبر از عوامل محدو دشــدن منابع
اســت .نظارت اندک بــر چگونگی مصرف تســهیالت اعطایی بانکها
در بســیاری مــوارد ،منابع و ســپرد ههای مردمی را در مســیرهای
غیرمتعارف هدایت کرده است.
بنــگا هداری بیضابطه بانکهــا نیز یکی از آســیبهای نظام بانکی
به شــمار میرود .هما نطور کــه میدانیم در دهــه  ۱۳۸۰بانکهای
دولتی و خصوصی با هدف افزایش ســود و فرار از قید ضوابط نرخ سود
ســپرد هها و تســهیالت ،اقدام به تأسیس شــرکتهای وابسته به خود
کردنــد که منابع مالی این شــرکتها مســتقیماً از بانــک مادر تأمین
میشــد .در پایان ســال  ۱۳۹۲میزان سرمایهگذاری شــبکه بانکی در

شــرکتهای وابسته حدود  ۵۱درصد ســرمایه پایه بوده که در مقایسه
با حد معیار  ۴۰درصد رقم باالیی اســت .فعالیت این شرکتها معمو الً
در بخشهــای ساختما نســازی ،تجــاری و بورس و طی چند ســال
گذشــته فعالیتهای ســوداگرانه بازار ارز و سکه و زمین بوده است .از
اینرو منابعی که باید در بخشهای مولد ســرمایهگذاری میشد ،وارد
فعالیتهایی شــد که منجر به تولید و ارز شافــزوده با کیفیت نگردید.
به ایــن ترتیب بانکها به رقیب بخش خصوصی تبدیل شــدند و منابع
را به شــرکتهای خود سرازیر کردند.
اعطــای وام به بخشهای غیرمولد با بازدهی باال از دیگر مشــکالت
نظام بانکی به شــمار میرود .طی ســا لهای گذشته با وجود فشارهای
هزینــهای وارد بــر بنگا ههــا ،تأمین مالی بخــش تولیــد از بانکها با
مشــکالتی همراه بود که از عمده دالیل آن پر ریسکبودن فعالیتهای
تولیدی بهویژه در شــرایط اقتصادی موجود بــا عد ماطمینان باال ،نرخ
ســود تســهیالت پایینتر و دوره بازپرداخت طوالنیتر است .در چنین
شــرایطی تمایل بانکها اعطای وام به فعالیتهایی بود که ریسکهای
پایینتر و بازده باالتر داشــتند .بنابراین بخشهای مولد در این سا لها
برای تأمین مالی با مشــکالت متعددی روبهرو بودند.
ناگفته پیداست که مؤسســات اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی
از آســیبهای نظام بانکی است .بر اساس گزارش صندوق بینالمللی
پول در ســال  ۲۰۱۱در ایــران حدود هفت هزار مؤسســه اعتباری
بــدون مجــوز بانک مرکزی به ثبت رســیده که از ایــن میان تعداد
پنج هزار مؤسســه فعال هســتند .نســبت دارایی این مؤسســات به
تولید ناخالص داخلی بیش از  ۲۵درصد بوده که نشــا ندهنده ابعاد
بــزرگ فعالیتهای مالی این گروه اســت .این مؤسســات پا یبند به
اجــرای قوانیــن نبوده و وا مهایی با نرخ ســود باالتــر از مصوب به
بخش پربازده کــه اغلب غیرمولد هســتند ،پرداخت میکنند.
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عــاوه بــر مؤسســات مذکــور بانکهــای
مســئوالن نظــام بانکــی میگویند
خصوصــی نیز بــه موجب سیاســتهای پولی و
اصالح نظام بانکــی از چندی پیش آغاز
مطالباتغیرجاریبهدلیلقفلکردن
بانکی بانــک مرکزی ،طی دهه اخیر توانســتند
شــده و با دخالت در بازار بینبانکی این
تسهیالت بانکها ،بخشی از
به ســپرد هگذاران خــود نرخ ســودی باالتر از
امر افزایــش یافته اســت ،ارزیابیتان
داراییهای بانکها را از مدیریت
بانکهــای دولتــی بپردازند و عمــ ً
ا در اعطای
از عملکرد بانک مرکــزی در این زمینه
اعتباری خارج و از تمایل بانکها به
تســهیالت بانکــی خــود را موظف بــه رعایت
چیست ؟
اعطای وام میکاهند.
نر خهــای ســود تعیینشــده نمیکردنــد .بــه
با توجه به آنکــه از دخالت بانک مرکزی
همین دلیل در دهه  ۸۰شــاهد رونق بانکداری
در بــازار بینبانکی زمــان زیادی نمیگذرد و
خصوصی و افزایش ســهم این بانکها از دارایی
اطالعات جامعی پیرامــون چندوچون اجرای
سیستم بانکی بود هایم.
آن وجــود ندارد ،بــه نظر میرســد تاکنون تالش بانــک مرکزی جز
از دیگــر معضــات نظــام بانکــی میتوان بــه افزایــش مطالبات کاهش نرخ بازار بینبانکی ،دســتاورد محسوســی بــرای بخش حقیقی
غیرجاری اشــاره کرد که البته از نشانههای شکست بازار و موفقنبودن اقتصــاد نداشــته ،ضمن آنکه کاهش نرخ تســهیالت در سیســتمهای
نظــام مالی ،با البودن نرخ مطالبات غیرجاری اســت .در واقع مطالبات بانکی از این طریق نیز مشــاهده نشده است .شــبکه بانکی در مجموعه
غیرجاری بهدلیل قفلکردن تســهیالت بانکها ،بخشــی از داراییهای اقداماتــی به صــورت داوطلبانه (گر چه ردپای کاهش دســتوری نرخ
بانکهــا را از مدیریت اعتبــاری خارج و از تمایــل بانکها به اعطای ســود را میتوان همچنان در آن مشاهده کرد) در چندین مرحله اقدام
وام میکاهند.
به کاهش نرخ ســود بانکی کرده اســت .از آنجا که کاهش نرخ ســود
در این میان افزایش بدهی دولت و شــرکتهای دولتی به سیستم بانکی با حرکتی نســبتاً متناظر در نرخ ســود تســهیالت همراه نبوده
بانکی نیز خود از مهمترین مشــکالت نظام بانکی اســت ،نبود انضباط اســت ،میتوان چنین برداشــت کرد که این اقدامات نــه تنها با هدف
مالی و کســری بودجه ســاالنه دولت اجرای قانون هدفمندی یارانه و کاهش نرخ ســود بانکی متناســب با نرخ تورم و محصول قطعی دخالت
تشــدید تحریمها در سا لهای گذشــته بخش عمومی را از بازپرداخت بانــک مرکزی در بازار بینبانکی بوده اســت ،بلکــه برخالف ظاهر آن
بدهیهای خود به بانک مرکزی و بانکهای دیگر بازداشــته است .این بهمنظور افزایش حاشــیه ســود بانکی (فاصله بین نرخ ســود سپرده و
مســئله عالوه بــر تبعات تورمــی ،از آن جهت که منجر به جانشــینی نرخ تســهیالت) و کاهش مشکالت ترازنامهای بانکها انجام شده است.
دولــت به جای بخــش خصوصی بــرای تأمین مالی از سیســتم بانکی
میشــود و تأمین نقدینگی فعاالن اقتصادی کشــور را دشوار میسازد،
برخــی کارشناســان معتقدند نظام بانکــی ایران دارای
حائز اهمیت است.
حفر ههایی در بخش تســهیال تدهی به بخش تولید اســت که
این امر سبب شــده توزیع تســهیالت در این بخش معیوب
نظام بانکی کشــور در چه بخشهایی نیاز به اصالح دارد؟
شــود .به نظر شــما طرح اصالح بانکی چگونه میتواند این
تمام مؤسسات مالی و اعتباری که در بخش پولی مشغول به فعالیت مشکل را رفع کند؟
هســتند ،باید تحت نظارت بانک مرکزی به عنوان سیاســتگذار پولی
با توجه به معضالت موجود در سیســتم بانکی کشــور اعم از فساد،
کشور باشند .مؤسســات مالی و اعتباری که تحت نظارت بانک مرکزی فقدان شــفافیت ،نظارت ناکافــی بانک مرکزی ،بنــگا هداری بانکها و
نیســتند ،برای جلب مشــتریان بیشــتر ،اقدام به پرداخت ســودهای ســایر موارد ،جای تعجب ندارد که تســهیالت و منابع سیســتم بانکی
بیشــتر از نرخ مصوب بانک مرکزی و ارائــه اعتبارات پرخطر میکردند به ســمت بخشهای غیرمولد ســوق یافته و بخش خصوصی و تولیدی
و از طــرف دیگر منابــع جمعآوری شــده در فعالیتهــای بازرگانی ،کشــور از این منابع بهر همند نشــود .لذا اگر سیســتم بانکی کشــور از
ساختوســاز و فعالیتهای ســوداگرانه را به مصرف میرســاندند .در شــفافیت کافی برخوردار باشــد و طرح اصالح نظام بانکــی نیز منجر
اثر رعایتنکردن نرخ ســود توســط این مؤسســات ،منابــع عظیمی از به کاهش معنیدار فســاد موجود در کشور شــود ،در این صورت این
ســپرد هها در این مؤسســات جذب شــده و باعث گردیدند تا بانکها سیســتم همانند سیستمهای بانکی موجود در کشــورهای پیشرفته به
بخشــی از منابع بالفعل و بالقوه خود را از دســت بدهند .از طرف دیگر درســتی عمل کرده و تســهیالت به ســمت بخشهای تولیدی و مولد
مؤسســات و بانکهایی که تحت نظارت بانک مرکزی هســتند ،از تمام هدایــت میشــود .از همینرو اگر نظــام بانکی کشــور نگاهی به نظام
قوانین موجود تبعیت نمیکنند .این مســئله بیانگر ضعف بانک مرکزی بانکی ســایر کشورهای پیشــرفته داشته باشــد ،از طریق بومیسازی
در نظارت بر سیســتم بانکی کشــور اســت .از اینرو الزم است هر دو تجربه آنها میتواند این مشــکل را رفع کند.
قانــون بانکداری بدون ربا مصوب  ۱۳۶۲و قانون پولی و بانکی کشــور
مصوب ســال  ،۱۳۵۱بدون اســتثنا بر تمام بانکهای کشور حاکمیت
اصــاح نظام بانکی چگونه میتواند بــه رفع تنگنای مالی و
داشــته باشــد.با این وضعیت یکــی از راهکارهای برو نرفت سیســتم رکود کمک کند؟
بانکی از فســاد ،شفا فســازی فرایندهای مالی بانکهای کشــور است.
چنانچه اصالح نظام بانکی کشــور بتواند فســاد سیستم مالی را از
شــفا فنبودن فرایندهای مالــی نهتنها برای اقتصاد ملی مشــکلآفرین بیــن ببرد و منجــر به بازار پول بدون رانت شــود ،در این صورت این
شده بلکه مانعی بر سر راه شــکلگیری ارتباط بین بانکهای داخلی و اقدام میتواند به رفــع تنگنای مالی و رکود کمک کند .در واقع حذف
خارجی در ســطح بینالمللی است.
رانت از سیســتم بانکی میتواند ســبب ارائه تســهیالت به بخشهای
با توجــه به پســابرجام و تحــوالت اخیر ،بــرای افزایــش تعامل تولیدی شــود که این امــر با افزایش کارایی در اقتصاد و رشــد تولید
بانکهــای ایرانی در حــوزه بینالملل نیاز به همسا نســازی و رعایت ناخالــص داخلی بــه رفع تنگنای مالــی و رکود کمــک میکند .البته
مقــررات بینالمللی بانکی بیش از پیش احســاس میشــود ،زیرا پس تنگنــای مالی فعلی بهســادگی از میان نخواهد رفت و ایــن تنگنا به
از برجام ،شــرایط بــرای تعامل بانکهــای داخلــی و خارجی فراهم مــواردی از قبیل پرداختنکردن دیون دولت و شــرکتهای دولتی به
شــده اســت ،ولی به علت پیرو ینکردن بانکهــای داخلی از مقررات سیســتم بانکهای تجاری و همچنین بنــگا هداری بانکها که منابع را
بــال بانکهای معتبــر خارجی انگیزه کمتری بــرای برقراری ارتباط با در عوض تزریق بــه بخشهای مولد و فعال اقتصاد ،در سیســتم خود
نظــام بانکی ایران دارنــد .از اینرو در نظام بانکی ایران دســتیابی به نگــه میدارند ،مرتبط اســت .لذا در صورتی که دولــت تدابیری برای
این ارتباط جهانی نیازمند اصالح ســاختار و پیروی از اســتانداردهای پرداخــت بدهیهای خود به سیســتم بانکــی مانند اســتفاده از بازار
بانکداری بینالمللی است.
بدهی بیندیشــد ،میتواند در رفع تنگنای مالی فعلی تأثیرگذار باشــد.
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تیمور رحمانی ،استاد دانشگاه تهران مطرح کرد:

کاهش داراییهای سمی با ارتقای فضای کسب وکار

به جریان انداختن داراییهــای غیرقابلنقد و به عبارتی داراییهای
ســمی همراه با نظارت و بهرهگیری از مقررات مناسب زمینه بهبود
کسب وکار نظام بانکی را فراهم میکند.

با توجه به اینکه فضای کسبوکار بر تمام بازارها تأثیرگذار است،
فضای کسبوکار حاکم بر نظام بانکی را چگونه ارزیابی میکنید؟ از
نگاه شما ارتقای کارایی نظام بانکی نیازمند چه شرایطی است؟
به نظر میرســد در حال حاضر وضعیت سیســتم بانکی شامل بانکها و
بوکار بیشتر اثر منفی دارد تا مثبت،
مؤسســات اعتباری بر روی فضای کس 
یک دلیل آن این است که بانکها به معنای واقعی خصوصی نشدهاند و عم ً
ال
متعلق به نهادهایی هستند که مانع از ارائه وضعیت ترازنامه شفاف میشوند،
از طرفی مانع کارآمدی هستند و از اینرو مانع از این میشوند که نظام بانکی
کارآمد عمل کرده و زمینه ارتقا و بهبود فضای کسبوکار را فراهم کند.
فضای کسبوکار حاکم بر نظام بانکی در دیگر کشورها تابع چه
قواعدی است؟
بوکار بســیاری از کشــورهایی که دارای شاخص
در واقع فضای کســ 
بوکار مطلوب هســتند ،تا حد زیادی رقابتی بوده و مستقل از دخالت
کســ 
دولت اســت .از طرف دیگر اینکه نظــام بانکی آنها مقید و متعهد به مقررات
نظارتی اســت که در آن نهادهای بینالمللی تعیین شده است ،مثل مباحث
کمیته بــال و بانک مرکزی ،مجموعه اینها کمــک میکند به اینکه برخی
کشورها نســبت به ما وضعیت بهتری داشته باشــند ،هر چند که در مقابل
کشــورهایی هم وجود دارند که وضعیت بدتری نسبت به ما داشته باشند که
عموماً این مسئله در موردشان صادق است .
بســیاری از بانکها از فضای ایجاد شــده در بازار پول به دلیل
تخلفات مؤسسات غیرمجاز ابراز نارضایتی میکنند و این مسئله را
از دالیل بروز مشکل در بازار پول میدانند ،لطف ًا دراین باره توضیح
دهید ،ضمن اینکــه اقدامات بانک مرکزی را در این خصوص چگونه
ارزیابی میکنید؟

برخورد با مؤسســات غیرمجاز در نظام اقتصادی مــا تنها بر عهده بانک
مرکزی نیســت ،باید نظام قضایی نیز همراه باشــد و به مردم این ســیگنال
محکم را بدهد که مؤسســات اعتباری با شرایط ذیل که تحت پوشش بانک
مرکزی نیســتند ،مورد حمایت قرار نمیگیرند و اگر به فرض دچار مشــکل
شــوند ،مســئولیتی نباید متوجه بانک مرکزی و دولت باشــد .در عین حال
کــه قوه قضائیه و بانک مرکزی باید از توان باالیی برخوردار باشــند و آنها را
از دســتکاری در بازار بر حذر کنند ،ورود این گونه مؤسســات در بازارهای
مختلف باعث میشــود تا منابع قابل توجهی وارد برخی فعالیتها شود و به
راحتــی به دلیل فقدان نظارت و عدم قاطعیت بســیاری از به هم ریختگی و
رقابتهای ناصحیح را در اقتصاد رقم زند.
شاید بتوان در برخورد با آنها مانع ایجاد رقابت نادرست شد و فضا را برای
بانکها بهتر کرد ،البته این بدان معنا نیست که بانکها ایدهآل عمل میکنند
و همه تقصیرها متوجه مؤسســات مالی است ،قطعاً ناکارآمدی بانکها باعث
شــده تا سروکله مؤسســات اعتباری پیدا شــود و بتوانند از این فضا نهایت
استفاده را بکنند .
مطالبات غیرجاری یکی از مشکالت بانکها به شمار میآید که از
نظر بانکها این مسئله بر فضای کسبوکار آنها تأثیر گذاشته است،
شما چه ارزیابی در پاین باره دارید ؟ و بهترین راهکار برای رفع این
مسئله را چه میدانید؟
اگر تا کنون سیســتم بانکی به سمت مطالبات غیرجاری سوق داده شده
و کمترین انتظار این اســت که باید عوامل ناشــی از تکلیف و سیاستهای
مداخلهگرایانه دولت به حداقل برسد تا مشکل بهتدریج کاهش یابد ،هر چند
ایــن معضل به نحوی نیســت که در کوتاهمدت حل شــود ،فکر میکنم اگر
اقتصاد کشــور یک دوره رونق چند ساله را پشت سر بگذارد با نظارت دولت
مخاطرات بانکها کاهش مییابد ،بعد از چند ســال رونق ترازنامه ها تصحیح
میشــود و فضای کسبوکار بهبود مییابد ،هر چند بعید میدانم این مسئله
به سرعت حل شود و برای حل آن دولت باید بپذیرد هزینه مطالبات معوق یا
مطالباتی که عم ً
ال به راحتی قابل وصول نیست ،بپردازد و در واقع آن بخشی
که مربوط به دولت بوده و تقصیر دولت هم بوده حل میشود ،بنابراین بهبود
ترازنامهها به بهبود شاخصهای فضای کسبوکار کمک می کند .اما دولت در
حال حاضر در شرایطی نیست که چنین کاری را انجام دهد .از اینرو مشکل
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مطالبات معوق و امثالهم به شرط رونق حل میشود.
بســیاری از کارشناسان معتقدند جریان نقدی بانکها نیازمند
اقدامات عاجل است ،شما در این خصوص چه دیدگاهی دارید؟ آیا
بهبود این جریان بر فضای کسبوکار بانکی تأثیر خواهد گذاشت؟
اقتصــادی که بــا دخالتهای دولــت همراه باشــد در قیمتهای آن
دســتکاری میشــود و با انواع و اقســام یارانهها قــدرت رقابت نیز دچار
مشــکل میشود و طبیعی اســت که رقابت در آن جایی ندارد .در چنین
وضعیتی عجیب نیســت کــه منابع بانکی به ســمت بخشهایی برود که
بازدهی داشته باشد ،این را هم اضافه کنم که سالها درآمدهای ارزی باال
بیماری هلندی و مشــکالت تبعی آن را بــه وجود آورد ،منابع بانکها در
بخشهایی مثل مســتغالت گیر کرد و در واقع منابع هر جا که سودآوری
بهتر بود ،هزینه شــد .زیرا سیاســتهای اقتصاد کالن و مسائل مرتبط به
تزریق درآمدهای نفتی باعث شــد که بانکها نتوانند به راحتی تسهیالت
بدهند.
معنایش این اســت که وضعیــت نقدینگی آن چنان که خیلیها تصور
میکنند غیرعادی نیســت ،در واقع ما نقدینگی بــاال به این معنا نداریم.
با توجه به اینکه قدرت تســهیالتدهی ضعیف است ،رقم نقدینگی از این
منظر ســیگنال مناسبی نیست که نشــان دهد اقتصاد از نقدینگی باالیی
برخوردار اســت .هماکنون که بانکها عم ً
ال با نرخهای سود باال توانستند
از مشــکل نجات یابند .این مســئله نشاندهنده دشــواری جذب منابع و
ایجاد تسیهالت توسط آنها است.
فضای کسبوکار بانکی تا چه میزان در شاخصهای کسبوکار
ایران مؤثر است؟
فرض کنید شــاخص فضای کســبوکار را عمدتــاً در کمک به جذب
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ســرمایههای خارجی در نظر بگیریم ،ســرمایهگذار خارجی هم اگر قرار
باشــد به ایران بیاید این امر باید از طریق اتصال سیستمهای بانکی اتفاق
بیفتــد و در وضعیتی که ترازنامه بانکها در شــرایط خوبی قرار نداشــته
و وضعیــت نامطلوبی دارند ،طبیعی اســت که یکــی از معیارهای اصلی
شــاخص کســب وکار را دچار مشــکل میکند و به جذب سرمایهگذاری
خارجی صدمه میزند.
در اقتصــادی کــه با دخالتهــای دولت همراه باشــد ،در قیمت ها
دســتکاری کرده و بــا انواع و اقســام یارانهها قــدرت رقابت را دچار
مشــکل میکند ،طبیعی اســت که رقابت در آن جایی ندارد .در چنین
وضعیتی عجیب نیســت که منابع بانکی به سمت بخشهایی حرکت کند
که بازدهی داشــته باشــد ،این را هم اضافه کنم که سا لها درآمدهای
ارزی بــاال بیماری هلندی و مشــکالت تبعی آن را به وجود آورد ،منابع
بانکها در جاهایی مثل مســتغالت است و در واقع هر جا که سو دآوری
بهتر بود ســرمایهگذاری شد ،زیرا سیاســتهای اقتصاد کالن و مسائل
مرتبط به تزریق درآمدهای نفتی باعث شــد تا بانکها نتوانند به راحتی
تسهیالت بدهند.
از نظر شما اصلیترین اولویت کسبوکار در حوزه بانکی چیست؟
در حــال حاضــر وضعیــت دارایی بانکها از مســائل جدی اســت،
داراییهایی که غیرقابل نقدکردن اســت یا اینکه قابلیت مبادله ندارد ،یا
آنچه که تحت عنوان داراییهای ســمی از آنها نام برده می شود ،به نظرم
باید برای این موارد چارهاندیشی کرد و همزمان مسئله نظارت و مقرراتی
که عم ً
ال در بســیاری از کشورها جا افتاده و در دنیا اعمال میشود ،روی
فعالیت بانکها اعمال شــود و به این صورت کلیت حاکمیت کشور پشت
این مســئله باشد .این بهبود باید از سیســتم بانکی شروع شود تا اقتصاد
بتواند به سروسامان برسد.
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فصل

بحران بانکی

پرونـــده

ارزیابی سالمت بانکی و زمینههای رخداد بحران بانکی در
اقتصاد ایران
1

2

رامین مجاب

بحران بانکی به وضعیتی خاص در یک نظام بانکداری اطالق میشود که
در آن بهدلیل بروز شوکهای برونزای کالن یا مشکالت مدیریتی و نظارتی،
نشانههایی از فشارهای مالی شــدید نظیر زیاندهی ،مشکالت نقدشوندگی،
هجوم بانکی و/یا مداخالت سیاســتگذار در واکنش به رخداد (یا پیشبینی
رخداد) فشارهای مذکور مشاهده میشــود ،بهطوریکه فعالیتها در بخش
4
حقیقــی اقتصاد بهطورمنفی تحــت تأثیر قرار میگیرند 3.الون و والنســیا
( )۲۰۱۱با اســتفاده از چنین تعریفی در بــازه  ۱۹۷۰تا  ،۲۰۱۱جمعاً ۱۴۷
بحران بانکی در  ۱۱۶کشور را شناسایی میکنند که بهطور متوسط تقریبا ۳
سال به طول انجامیده و زیان تولیدی حدود  ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی
را به بار آورده اســت .چنین مشاهدهای هشداری است بر این موضوع که اوالً
بحرانهــای بانکی یکی از ویژگیهای ذاتی نظامهــای بانکداری بوده و ثانیاً
تهدیدی مهم برای رفاه اقتصادی آحاد جامعه محســوب میشوند .این مقاله
بر این اســاس انجام گرفته و ســعی در ارائه پاسخی به این سوال را دارد که
«وضعیت نظام بانکداری در اقتصاد ایران تا چه اندازه به یک وضعیت بحرانی
شباهت دارد».
مروری بر تاریخچه اقتصادی اقتصادی کشــورهای مختلف نشان میدهد
بحرانهای بانکی یکی از ویژگیهای ذاتی نظامهای بانکی هستند بهطوریکه
ســطح توســعهیافتگی اقتصاد و/یا دولتی یا غیردولتی بودن نظام بانکداری
نمیتوانــد مانع از رخداد این پدیده نمیشــود .مطالعات این زمینه نشــان
میدهــد یکی از مهمترین عوامــل بازدارنده وقــوع بحرانهای بانکی حفظ
ســامت بانکی از جنبههای مختلف اســت .چنین ویژگی مباحث مربوط به
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بحران بانکی را با مباحث مربوط به ســامت بانکــی پیوند زده ،بهطوریکه
میتوان شرایط ناسالمتر را شرایط بحرانیتر نامگذاری کرد.
معرفی یک شــاخص واحد بهمنظور ارزیابی وضعیت سالمت بانکی از تمام
جنبههای ممکن و/یا معرفی تنها یک جنبه بهعنوان مهمترین جنبه ســامت
بانکی و تمرکز بر آن امکانپذیر نبوده و سالمت بانکی در چند بُعد مختلف مطرح
میگردد که ارزیابی هرکدام با یک یا بعضاً بیش از یک شاخص کمی امکانپذیر
اســت .در این خصوص ،شاخصهای ســامت بانکی را میتوان در شش حوزه
کفایت سرمایه ،سودآوری ،نقدینگی ،حساسیت به ریسک بازار ،کیفیت دارایی و
در نهایت وابستگی به حمایتهای سیاستگذار تقسیمبندی کرد.
در این مقاله شاخصهای ســامت بانکی در حوزههای یادشده محاسبه
شــده و در رابطه با وضعیت جاری آنها بحث میشــود .ایــن بحث با توجه
به روند حرکت شــاخصها در سیســتم بانکی و گروههای بانکی خصوصی،
خصوصیشده ،تجاری و تخصصی ،مقایسه شاخصها با یک دوره باثباتتر در
اقتصاد ایران ،مقایسه شاخصها با وضعیت اقتصادهای بینالملل و همچنین
اقتصادهایی که در ســالهای  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۸دچــار بحران بودهاند ،صورت
گرفته است.
تاریخچهای از بحرانهای بانکی
در شــکل  ۱تعداد سالهایی که کشــورهای مختلف در دوره  ۱۹۷۰تا
 ۲۰۱۱دچار بحران بانکی بودهاند نمایش داده شــده اســت .متوســط زیان
تولیدی ناشــی از بحرانهای فوق تقریباً  30/14درصد تولید ناخالص داخلی
محاسبه میشود .بزرگترین زیان مربوط به اقتصاد کویت در سالهای ۱۹۸۲
تا  ۱۹۸۵است .متوسط نســبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات 28/41

بحران بانکی
درصد محاســبه میشــود .از طرف دیگر ،در  ۸۳درصــد از بحرانها ،بدهی
عمومــی افزایش یافته اســت .همچنین ،در  ۸۳درصد از بحرانها انبســاط

پرونـــده

پولی بهوجود آمده اســت .اطالعات بیشتر بهتفکیک اقتصادهای توسعهیافته،
درحالتوسعه و درحالظهور در جدول  ۱گزارش شده است.

شکل  .۱تعداد سالهایی که کشورهای مختلف در دوره  ۱۹۷۰تا  ۲۰۱۱دچار بحران بانکی بودهاند.
منبع الون و والنسیا ( )۲۰۱۱ ،۲۰۰۸و محاسبات نویسنده.

جدول  .۱تأثیر بحرانهای بانکی بر مجموعهای از متغیرهای اقتصادی
کل کشورها

اقتصادهای توسعهیافته

اقتصادهای درحالظهور

اقتصادهای

درصد منفی

درحالتوسعه
23

32

26

1/6

۰

زیان تولید

6

6/8

3/8

10

10

۰

7

9/6

5/7

11/1

12/3

۰

8

25

4

30

37/5

۰

9

12/1

21/4

9/1

10/9

27/5

1/7

8/3

1/3

1/2

27/4

5

هزینههای مالی

حمایت نقدینگی

اوج مطالبات غیرجاری

ی عمومی
افزایش بده 
انبساط پولی

10

توضیحات :ارقام مذکور میانه محاســبات هستند .ارزشهای ستون درصد منفی نشان میدهد که در چند درصد از کشورها شاخص موردنظر اکیدا ً کوچکتر از صفر بوده است .الزم به توجه است که

چهار شاخص اول همواره مثبت هستند.

ابعاد مختلف سالمت بانکی
وقوع بحرانهای بانکی مختلف و آثار مخرب ناشــی از آنها اهمیت توجه
هرچه بیشــتر به مقوله سالمت بانکی را آشکار ســاخته است .نکته مهم در
این زمینه آن است که بهمنظور ارزیابی سالمت بانکی نمیتوان یک شاخص
که ابعاد مختلف سیســتم بانکی از جمله سودآوری ،کفایت سرمایه ،کیفیت
دارایــی و غیره را منعکس کند معرفی کرد و از طــرف دیگر ،نمیتوان تنها
بر یک شــاخص که ســامت بانکی را تنها با اســتفاده از یکی از این ابعاد
اندازهگیری میکند ،تکیه کرد .بنابراین ،مطالعه سالمت بانکی نیاز به معرفی
ابعاد مختلف ســامت بانکی و پس از آن معرفی شــاخصهایی برای کمی
کردن وضعیت بانکها در آن بعد بهخصوص دارد.

بحث فــوق مخصوصاً در پی بحرانهای مالی دهه  ۱۹۹۰ســبب شــد
مجموعهای از شــاخصها با نام نشــانگرهای ســامت مالی )FSI( 11توسط
صندوق بینالمللی پول بههدف دیدهبانی ســامت و اســتحکام موسســات
مالی ،بازارها و شــرکتها و خانوارها معرفی شود .هسته اصلی این مجموعه
را دوازده شــاخص با عنوان شاخصهای مرکزی تشــکیل داده و پنج جنبه
مختلف ســامت بانکی از جمله کفایت ســرمایه ،کیفیت دارایی ،سودآوری،
نقدینگی و وابســتگی به ریسک بازار را پوشش میدهند .عالوهبر نسبتهای
مذکور ،بهنظر میرسد در اقتصاد ایران بررسی یک بعد دیگر از سالمت بانکی
که همانا وابســتگی سیســتم بانکی به منابع بانک مرکزی است قابل بررسی
باشد .در شکل  ۲خالصهای از ابعاد سالمت بانکی گزارش شده است .در ادامه
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بحران بانکی

پرونـــده

موارد مختلف توضیح داده میشود.
کفایت ســرمایه :وجود داشــتن و کافی بودن ســرمایه ،انعطافپذیری
یک موسســه مالی در جذب اثرات منفی شوکهایی که به ترازنامهاش وارد
میشود را نشــان میدهد .کاهش روند شاخصهایی نظیر نسبت سرمایه به
دارایی یا نســبت ســرمایه به دارایی موزون به ریسک 12بهمعنی آن است که
موسســه در معرض ریسک بیشتری قرار گرفته است .البته ،در این خصوص
عالوه بر اندازهگیری میزان ســرمایه ،الزم است به کیفیت سرمایه نیز توجه
شــود .معموالً ســرمایه بانکها از عناصری تشکیل شــده که قابلیت جذب
زیان متفاوتی دارند .با توجه به این مالحظات ،دو نســبت سرمایه قانونی به
داراییهای موزون به ریسک و سرمایه قانونی درجه یک به داراییهای موزون
به ریسک به عنوان دو شاخص اولیه هسته مرکزی  FSIمعرفی میشوند .در
کنار این دو شاخص ،نسبت سرمایه به دارایی بهعنوان مکمل خارج از هسته
مرکزی این مجموعه درنظر گرفته میشود.
کیفیت دارایی :ریســکهای مربوط به ســیالیت موسسات مالی معموالً

از داراییهای کمکیفیت بهوجود میآیند .نســبت مطالبات غیرجاری به کل
مطالبــات یکی از معمولترین شــاخصها در ارزیابی کیفیت دارایی اســت.
در سیســتم بانکداری ایران بر اساس «دســتورالعمل طبقهبندی داراییهای
موسســات اعتباری» توسط شــورای پول و اعتبار در سال  ۱۳۸۵تسهیالت
بانکها در دســتههای جاری ،سررسید گذشــته ،معوق و مشکوکالوصول
طبقهبندی میشــوند و بنابراین منظور از مطالبــات غیرجاری در این مقاله
ســه دسته آخر اســت .ارتباط مفهوم کیفیت دارایی با ظرفیت یک موسسه
مالی برای مقابله با ریســک باعث میگــردد در این مقوله بحث ذخایر برای
زیانهای احتمالی نیز مهم باشد .نسبت ذخایر به مطالبات غیرجاری درصدی
از وامهای بد را نشــان میدهد که برای جبــران اثرات منفی آنها منابع کنار
گذاشته شده اســت .بنابراین نسبت مطالبات غیرجاری خالصشده از ذخایر
به ســرمایه به عنوان یکی دیگر از شاخصهای مرکزی مجموعه  FSIمطرح
میشــود .از دیگر جنبههای مهم در بحث کیفیت دارایی عدم تنوعبخشی به
سبد وامهای پرداختی است.

کفایت سرمایه

•سرمایه قانونی به داراییهای
موزون به ریسک

•سرمایه قانونی تیر  ۱به داراییهای
موزون به ریسک

•سرمایه به دارایی

کیفیت دارایی

سودآوری

• مطالبات غیرجاری به کل مطالبات

•سود به سرمایه

• مطالبات غیرجاری خالصشده از
ذخایر به سرمایه

•سود به دارایی

•حاشیه سود به درآمد

• توزیع بخشی مطالبات به کل مطالبات

•هزینههای غیربهرهای به درآمد

• معرض ریسکهای بزرگ به سرمایه

سالمت
بانکی
نقدینگی

وابستگی به حمایتهای
سیاستگذار

•داراییهای نقد به کل داراییها

•بدهی به غیراز بانک مرکزی به کل
بدهی

•داراییهای نقد به مطالبات
کوتاهمدت

حساسیت به ریسک بازار

•دیرش داراییها
•دیرش مطالبات

•خالص موقعیت پوششداده نشده
در بازار ارز خارجی به سرمایه

شکل  .۲ابعاد مختلف سالمت بانکی

13

وامهایی که در یک بخش بهخصوص یا یک فعالیت خاص تمرکز مییابند،
بهشــدت تحت تأثیر شــوکهایی که به آن بخش خاص وارد میشــود قرار
میگیرند .این موضوع باالخص در رابطه با بخش امالک مطرح است .معموالً
تمرکز وامها در یــک بخش یا یک مجموعهای کوچک از قرضگیرندگان در
مواردی بهوجود میآید که بنگاههای صنعتی کنترل زیادی بر موسسات مالی
دارند .بر این اســاس ،نســبت توزیع بخشــی وامها به کل مطالبات بهعنوان
شــاخص دیگری از هســته مرکــزی مجموعه  FSIدرنظر گرفته میشــود.
درنهایت ،توجه به این نکته ضروری اســت کــه ارزیابی کیفیت دارایی نباید
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تنها بر بحث وامهای پرداختی متمرکز شود ،بلکه اقالم خارج از ترازنامه نظیر
ضمانتنامهها و مشــتقات مالی که از طریق آنها ریسکهای عمدهای متوجه
فعالیت بانک میشــود نیز بااهمیت هستند .نسبت معرضریسکهای بزرگ
به ســرمایه بههدف بررســی این مورد به عنوان یک شاخص کیفیت دارایی
مطرح میشود.
سودآوری :اطالعات حسابداری مربوط به حاشیهها ،درآمدها و هزینههای
بانکها معموالً به عنوان شاخصهایی از سودآوری بانکها مورد استفاده قرار
میگیرند .در این خصوص دو نسبت سود به دارایی و سود به حقوق صاحبان

بحران بانکی

پرونـــده

غیر از بانک مرکزی به کل بدهیها را به عنوان یکی
وامهایی که در یک بخش بهخصوص یا یک فعالیت
دیگر از شاخصهای ارزیابی سالمت بانکها درنظر
خاص تمرکز مییابند ،بهشدت تحت تاثیر شوکهایی
نتایج نشان میدهد در مقایسه
میگیریم.
که به آن بخش خاص وارد میشود قرار میگیرند .این
با اقتصادهای بحرانی در اواخر
ارزیابی وضعیت سالمت بانکی
موضوع باالخص در رابطه با بخش امالک مطرح است.
دهه  ۲۰۱۰میالدی ،وضعیت فعلی
در جدول  ۲مقایســه بینزمانی سالمت بانکی
معمــوالً تمرکز وامها در یک بخش یا یک مجموعهای
اقتصاد ایران بهجز از جنبههای
برای سیســتم بانکــی اقتصاد ایران در ســالهای
کوچــک از قرضگیرندگان در مواردی بهوجود میآید
سودآوری و کفایت سرمایه،
 ۱۳۸۸ ،۱۳۸۵و  ۱۳۹۳انجام گرفته است 14.با توجه
که بنگاههای صنعتی کنترل زیادی بر موسسات مالی
در دیگر جنبهها از جمله سهم
به اینکه در این نمودار همــواره مقادیر کوچکتر
دارند .بر این اساس ،نسبت توزیع بخشی وامها به کل
داراییهای نقد از کل داراییها،
وضعیت ســامت بدتری را منعکس کنند ،بهجای
مطالبات بهعنوان شــاخص دیگری از هســته مرکزی
سهم مطالبات غیرجاری از کل
شــاخص «مطالبات غیرجاری به کل مطالبات» از
مجموعه  FSIدرنظر گرفته میشود .درنهایت ،توجه به
مطالبات و همچنین نسبت حاشیه
شاخص «مطالبات جاری به کل مطالبات» استفاده
این نکته ضروری است که ارزیابی کیفیت دارایی نباید
15
سود به درآمد مطلوب نیست.
شده است.
تنها بر بحث وامهای پرداختی متمرکز شود ،بلکه اقالم
ســهم مطالبات غیرجــاری از کل مطالبات در
خارج از ترازنامه نظیر ضمانتنامهها و مشــتقات مالی
که از طریق آنها ریسکهای عمدهای متوجه فعالیت بانک میشود نیز بااهمیت سیســتم بانکی در سال  ۱۳۸۸نسبت به تمامی دورهها باالتر است ،اما وضعیت
هستند .نسبت معرضریسکهای بزرگ به سرمایه بههدف بررسی این مورد به سودآوری و نقدینگی بانکها مناسب بوده و بهنظر میرسد به این دلیل سیستم
با مشکالت جدی مواجهه نشده است .بهطور تقریباً مشابه ،در سال  ،۱۳۸۵اگرچه
عنوان یک شاخص کیفیت دارایی مطرح میشود.
سودآوری :اطالعات حسابداری مربوط به حاشیهها ،درآمدها و هزینههای وضعیت ســودآوری بانکها با توجه به شاخص «سود به دارایی» مناسب نبوده
بانکها معموالً به عنوان شــاخصهایی از سودآوری بانکها مورد استفاده قرار است ،اما از ابعاد سالمت بانکی دیگر وضعیت مناسبی در سیستم بانکی مشاهده
میگیرند .در این خصوص دو نســبت سود به دارایی و سود به حقوق صاحبان میشود .با این حال ،بهنظر میرسد در سال  ،۱۳۹۳وضعیت سیستم بانکی بهجز
ســهام به عنوان شاخصهای هسته مرکزی  FSIدرنظر گرفته میشوند .با این از حیث بعد مطالبات غیرجاری رسمی ،در تمامی ابعاد وضعیت نسبتاً نامناسبی
حال ،این دو نســبت تمام جنبههای فعالیتهای سودآور یک بانک را منعکس را نمایش میدهد16.بنابراین آنچه از مقایسه بینزمانی سیستم بانکداری در اقتصاد
نمیکنند و حاشــیه ســود و مخارج غیر بهرهای بانکها نیز باید مورد بررسی ایران برداشت میشود آن است که وضعیت جاری این سیستم نسبت به تمامی
قرار گیرد .نیاز بانکهای با سرمایه بیشتر به قرضگرفتن کمتر بوده و بنابراین دورههای قبل در شــرایط ناســالمتری قرار دارد .ویژگیهای عنوان شده برای
هزینههای بهــرهای پایینتری پرداخت میکنند که میتواند منجر به افزایش سیستم بانکداری بهگونهای تقریباً مشابه برای گروههای بانکی نیز برقرار است.
وضعیت این شاخصها در اقتصادهای بینالمللی میتواند بهعنوان معیاری
سودآوری شود .از طرف دیگر ،بانکهای کوچک که معموالً نرخهای تسهیالت
باالتر و نرخهای سپردهگذاری پایینتری دارند ،هزینههای عملیاتی باالتری نیز بــرای اظهارنظر در رابطه با وضعیت فعلی اقتصــاد ایران قرار گیرد .البته چنین
دارند .مثال دیگر بانکهای سرمایهگذاری است که معموالً هزینههای عملیاتی مقایسهای دارای این بار معنایی است که شاخصهای بینالمللی توانایی تعریف
و درآمد غیربهرهای باالتری دارند .در بررسی بعد سودآوری بانکها ،دو شاخص یک سطح «مطلوب» از اندازه شاخصهای سالمت بانکی را دارند ،که مشخصاً این
نســبت حاشیه سود به درآمد ناخالص و نســبت مخارج غیربهرهای به درآمد موضوع ایرادهایی دارد .در این خصوص ،با توجه به مالحظات مربوط رویکردهای
حسابداری متفاوت در اقتصادهای مختلف ،بر ارزش میانه توزیعها شاخصها در
ناخالص نیز درنظر گرفته شود.
نقدینگی :سطح نقدینگی بر توانایی یک سیستم بانکی در مقابله با شوکها اقتصادهای مختلف تکیه میشود .نتایج مقایسه وضعیت بانکداری در اقتصاد ایران
در کوتاهمدت تاثیرگذار است .معمولترین شاخص اندازهگیری این ویژگی نسبت با چنین معیاری در سال  ۲۰۱۴( ۱۳۹۳میالدی) نشان میدهد وضعیت سیستم
داراییهای نقد به کل داراییها و داراییهای نقد به مطالبات کوتاهمدت اســت .بانکی اقتصاد ایران نسبت به عرف بینالملل ناسالمتر است .مطالعه شاخصهای
البته ،تعریف داراییهای نقد در سیستمهای حسابداری مختلف متفاوت است ،سالمت بانکی در دیگر دورهها و مقایسه آنها با وضعیت بینالمللی به این موضوع
اما بهطور کلی پول نقد و معادل آن ،یعنی دارایی که بدون هزینه چندانی قابلیت اشاره دارد که اصوالً سیستم بانکداری در اقتصاد ایران همواره نسبت به وضعیت
میانه در تمامی ابعاد ســامت بانکی و در تمامی دورهها (بهجز شاخص حاشیه
تبدیلشدن به پول نقد را دارد ،را دربر میگیرد.
حساســیت به ریســک بازار :بانکها در مجموعهای وســیع از فعالیتهای سود به درآمد در سال  )۱۳۸۶وضعیت ناسالمتری داشته و در سالهای اخیر این
17
اقتصادی درگیر هســتند .چنین فعالیتهایی همواره با ریســکهای بازار نظیر فاصله بیشتر و بیشتر نیز شده است.
مقایسهای میان وضعیت فعلی اقتصاد ایران با وضعیت اقتصادهای بحرانی در
ریسک نرخبهره ،ریسک نرخ ارز و/یا در مواردی ریسک بازار سهام مواجه هستند.
بهمنظور ارزیابی حساسیت یک بانک به چنین ریسکهایی ،روش معرفی شده سالهای  ۲۰۰۷و  ،۲۰۰۸پیش از وقوع بحران و سالهای پس از آن با تمرکز بر
توســط کمیته بازل پیشنهاد میشود .معموالً طول دوره داراییها و طول دوره میانه توزیع شاخصهای سالمت بانکی صورت گرفته است .اقتصادهای بحرانی
مطالبات شاخصهای دقیق از حساسیت به ریسک نرخبهره هستند .هرچه طول با توجه به الون و والنسیا ( )۲۰۱۱انتخاب شدهاند .در جدول  ۳وضعیت سالمت
این دورهها بیشتر بوده یا عدم تطابق بیشتری میان طول این دو دوره وجود داشته بانکی در مقایسه با سالهای ( ۲۰۰۶پیش از وقوع بحران) و در سال  ۲۰۰۸یعنی
باشد ،ریسک نیز بیشتر است .از طرف دیگر ،معمولترین شاخص اندازهگیری در در بحبوحه بحران ترسیم شده است .سالمت بانکی اقتصادهای بحرانزده پس از
معرض ریسک نرخ ارز بودن یک بانک ،خالص موقعیت پوششدادهنشده در ارز وقوع بحران تقریباً از تمامی جنبهها (بهجز نســبت حاشیه سود به درآمد) رو به
خارجی به سرمایه است .خالص موقعیت پوششدادهنشده برای هر ارز تقریباً از افول مینهد .این موضوع از یکطرف به این معناست که شاخصهای مجموعه
مجموع خالص موقعیت آنی ،خالص موقعیت آینده ،ضمانتها و سودهای خالص  IFSپیشرو در وقوع بحران نیستند و بنابراین بهتر است بهعنوان پیشبینیکننده
بحرانهای بانکی از آنها استفاده نشود .با این حال ،از طرف دیگر به این موضوع
آینده محاسبه میشود.
وابســتگی به حمایتهای سیاســتگذار :در مقاله حاضر عالوه بر توجه به اشاره دارند که وضعیت بد آنها بهمعنی وجود بحران بانکی در سیستم است .نتایج
شاخصهای معرفیشــده در مجموعه  ،FSIبا توجه به شــرایط خاص اقتصاد نشان میدهد در مقایســه با اقتصادهای بحرانی در اواخر دهه  ۲۰۱۰میالدی،
ایران ویژگی دیگری با عنوان وابســتگی به حمایتهای سیاستگذار ،به عنوان وضعیت فعلی اقتصاد ایران بهجز از جنبههای سودآوری و کفایت سرمایه ،در دیگر
یکی از جنبههای مهم ارزیابی سالمت مالی سیستم بانکی مدنظر قرار میدهیم .جنبهها از جمله سهم داراییهای نقد از کل داراییها ،سهم مطالبات غیرجاری از
همانطور که در مقدمه اشــاره گردید ،یکی از ویژگیهای اصلی تعاریف مطرح کل مطالبات و همچنین نسبت حاشیه سود به درآمد مطلوب نیست.
در کنار مشاهدات مربوط به نسبتهای سالمت بانکی فوق که تقریباً سیستم
در رابطه با بحران بانکی ،زیان رفاهی ناشــی از چنین پدیدههایی اســت .یکی
از معمولترین انواع حمایتهای سیاســتگذار از بانکها حمایتهای نقدینگی بانکی اقتصاد را ناســالم تشخیص میدهند ،پیشبینی این نسبتها افق چندان
اســت که میتواند اثرات تورمی در اقتصاد ایجاد کند .بنابراین نسبت بدهی به سالمی را برای آینده ترسیم نمیکنند .ویژگی روش مورداستفاده در پیشبینی
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بحران بانکی

پرونـــده
جدول  .۲مقایسه شاخصهای سالمت بانکی در سالهای  ۱۳۸۸ ،۱۳۸۵و .۱۳۹۳
بدهی به غیرازبانک

مطالبات جاری به کل

مرکزی به دارایی

مطالبات

سرمای ه بهداریی

سود بهدارایی

حاشیهسود به درآمد

نقدینگی به دارایی

88/44

۱۳۸۵

7/86

0/59

49/95

18/25

93/76

۱۳۸۸

7/21

0/86

35/73

19/42

90/81

80/96

۱۳۹۳

6/65

0/61

-11/95

17/09

85/40

88/69

تمامی شاخصها بهگونهای انتخاب شدهاند که مقادیر کوچکتر وضعیت بدتر را نشان میدهند.

جدول  .۳مقایسه شاخصهای سالمت بانکی در سیستم بانکداری اقتصاد ایران و میانه اقتصادهای دچار بحران در سالهای  ۲۰۰۷و .۲۰۰۸
مطالبات جاری به کل

سرمای ه بهداریی

سود بهدارایی

حاشیهسود به درآمد

نقدینگی به دارایی

سیستم بانکی ایران ()۱۳۹۳

6/65

0/61

-11/95

17/09

88/69

کشورهای بحرانی ()۲۰۰۶

6/60

1/00

51/86

25/85

98/90

کشورهای بحرانی ()۲۰۰۸

5/80

0/30

60/17

24/22

97/75

مطالبات

اقتصادهای بحرانی با توجه به الون و والنسیا ( )۲۰۱۱انتخاب شدهاند .تمامی شاخصها بهگونهای انتخاب شدهاند که مقادیر کوچکتر وضعیت بدتر را نشان میدهند.

این نســبتها آن است که با فرض ثابت بودن رویکرد سیاستگذار و عدمتغییر
پارامترهای ساختاری مدل ،محاسبات انجام گرفته است 18.این بدان معناست که
میتوان با تغییر نظاممند رویکرد سیاستگذار به بحثهای مختلف نظیر نظارت
بانکی از پیشبینیهای مذکور فاصله گرفت و وضعیت نســبتهای بانکی را از
وضعیت بحرانی ترسیمشده دور کرد.
پینوشت
 )1مقاله حاضر برگرفته از طرح «ارزیابی وضعیت و چشمانداز بازارهای مالی»
اســت که به سفارش موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامهریزی
در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به انجام رسیده است .نظرات این مقاله
مختص نویسندگان بوده و انعکاس نظرات حامیان طرح نیست.
 )2عضو هیئت علمی گروه مدلسازی ،پژوهشکده پولی و بانکی.
 )3نکته مهمی که از این تعریف برداشت میشود آن است که بحران بانکی
متفاوت از فرار بانکــی ( )Bank Runبوده و درواقع فرار بانکی بهعنوان یکی از
نشانههای وجود بحران بانکی مطرح است ،حال آنکه بحران بانکی میتوان وجود
داشته باشد ،اما فرار بانکی رخ ندهد.
4) Laeven, L. and Valencia, F. (2011). Systemic Banking Crises Database: An Update (Working Paper No.
WP/163/12). International Monetary Fund.
 )5زیان تولیدی ( )output lossبهصورت درصدی از  GDPتفاوت تولید
ناخالص داخلی از روند ،در سال وقوع بحران و سه سال پس از آن نسبت به روند
در این دوره تعریف میشود .روند با استفاده از فیلتر هدریک و پرسکات ()۱۹۹۷
محاسبه شده است.
 )6هزینههای مالــی ( )fiscal costsبا اســتفاده از هزینههای مربوط به
بستههای نجات بخش مالی بهصورت درصدی از  GDPمحاسبه میشوند.
 )7حمایت نقدینگی ( )liquidity supportاز نسبت مطالبات بانکمرکزی
از بانکهای سپردهپذیر به کل سپردهها و مطالبات غیربومی محاسبه میشود.
 )8بهعنوان نسبتی از کل مطالبات.
 )9افزایــس در بدهیهای عمومــی ( )increase in public debtبا توجه به
تغییراتنسبتبدهیبه GDPدرطولچهارسالپسازشروعبحرانمحاسبهمیشود.
 )10انقبــاض پولــی ( )monetary expansionبهمعنی کاهش ارزش
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حداکثری پایه پولی در دوره بحران نســبت به سطح آن یکسال قبل از رخداد
بحران است .انبساط پولی بهطور مشابه تعریف میشود.
11) Financial Soundness Indicators
 )12از نقطهنظــر قواعد بینالمللی نظیر بــازل ،داراییهای مختلف دارای
درجه ریسک متفاوت هستند ،بهطوریکه درنظر گرفتن ریسک آنها در محاسبه
نســبتهایی نظیر نسبت ســرمایه به دارایی میتواند تصویر بهتری از وضعیت
ترازنامه بانکها ارائه کند.
 )13منبع شکل تحلیل نویسنده و مقاله زیر 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 Monetary Fund.
 )14انتخاب ســال  ۱۳۸۵بهدلیل توجه به باثباتتریــن دورهای که در آن
دادههای آماری وجود داشــت صورت گرفت .نسبت مطالبات غیرجاری به کل
مطالبات در سال  ۱۳۸۸باالتر از دیگر سالها گزارش گردیده بود و به این دلیل
بهعنوان مبنای دیگری از مقایســه انتخاب گردید .سال  ۱۳۹۳بهعنوان آخرین
ســالی که دادههای موردنظر دردسترس بودند ،از لحاظ سیاستگذاری مطلوب
بوده و بنابراین بهعنوان یکی دیگر از سالهای مقایسه انتخاب شد.
 )15نسبتهای موردنظر با استفاده از دادههای ترازنامه و صورت سود و زیان
مربوط به  ۳۱بانک در بازه زمانی  ۱۳۸۵تا  ،۱۳۹۳منتشرشــده توسط موسسه
عالی بانکداری ،پس از آنکه کاستیهای آنها در یک فرایند حسابداری تصحیح و
تکمیل شدند ،محاسبه میشوند.
 )16بهنظر میرسد آمارهای غیررسمی درخصوص نسبت مطالبات غیرجاری
به کل مطالبات بســیار بزرگتر از آمارهای رسمی گزارش شدهاند و به این نکته
اشاره میکنند که وضعیت سیستم از این حیث نیز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
 )17دادههــای مربوط به شــاخصهای موردنظر برای دیگــر اقتصادها از
گزارشهای ثبات مالی جهانی ( )GFSRکه در دورههای زمانی مختلف توســط
صندوق بینالمللی پول منتشر میشود ،استخراج میشوند.
 )18در این پیشبینیها از مدلهای خودرگرســیون برداری اســتفاده
شده است.

بحران بانکی

پرونـــده

طراحی مکانیسمی جلونگر برای پایش سالمت مالی بانکها
2

اعظم احمدیان 1هادی حیدری

مقدمه
فقــدان زیرســاختهای قانونــی و الزامات نهادی مناســب در زمینه
ارزیابــی ســامت بانکها و رتبهبندی آنها ،باعث شــده اســت ،وضعیت
ســامت مالی سیستم بانکی کشــور غیر شفاف و مبهم باشد .ارزیابیهای
موجود از ســامت شــبکه بانکی کشــور بیانگر وضعیت نامناسب بانکها
از منظر ســامت اســت  .3این شــرایط لزوم تدوین ســند جامعی برای
سیســتم هشدار ســریع بانکی  4را برای سیاســتگذاران پولی و بانکی با
اهمیت ســاخته اســت .این سیســتم امکان رتبهبندی بانکها بر اساس
اســتانداردهای موجود ،استخراج احتمال رخداد هر رتبه برای هر بانک و
احتمــال تنزل رتبه هر بانک را فراهم میکند.
ورشکسته شدن برخی از مؤسســات مالی و ادغام سایر مؤسساتی که
در معرض ورشکســتگی قرار گرفتهاند ،موجب شــده تــا بانک مرکزی و
بخش نظارت غیرحضوری  5آن تمرکز بیشــتری بر سالمت مالی مؤسسات
پولی و اعتباری داشــته باشــند .همچنین بیثباتی در سیاستهای کالن
اقتصــادی چــه در بخــش نظارت و چــه در بخشهای حقیقــی و مالی
باعث میشــود بانکها بــه عنوان آخرین ضربهگیر شــوکها عمل کنند.
از ســوی دیگر در ســالهای اخیر شــبکه بانکی کشور شــاهد تغییر در
ترکیب ســبد دارایی و بدهی بوده اســت .اگرچــه تغییرات صورت گرفته
در سبد داریی-های شبکه بانکی کشــور ،برای دستیابی به موقعیت بهتر
در افزایش ســودآوری مفید بوده و از نظر ســامت مالــی به عنوان یک
رخداد مثبت در نظر گرفته میشــود ،اما این نــوع جابجایی در داراییها
و یــا بدهیها در صورتی کــه به صورت اجباری و یا تحمیلی از شــرایط
موجود اقتصادی باشــد ،پدیده مثبتی نیســت .بنابرایــن مقام ناظر برای
واکنــش به تکانههــای اقتصادی به ابزارهای جلونگر بــرای بهبود نظارت

بانکی نیاز دارد .با توجه به مقدمه ذکر شــده تدوین سند سیستم هشدار
ســریع برای برآود احتمال تنزل رتبه و تخمین زمان ورشکســتگی برای
شبکه بانکی کشور امری ضروری به نظر میرسد .با توجه به روششناسی
اســتفاده شــده در این مقاله و نتایج بهدســت آمده توصیههای سیاستی
بــا لحاظ نمودن تغییر وضعیت ســامت مالی بانکها نظیــر زمان بهینه
افزایش ســرمایه ،ذخیرهگیری بانکها در شــرایط رکود و رونق اقتصادی
(در صورت رکود اقتصادی ،ذخیرهگیری بانکها کاهش و در صورت رونق
اقتصادی ،ذخیرهگیری بانکها افزایش یابد) و نحوه هموارســازی درآمد
بانکها ارائه میشود.
مراحل استاندارد تدوین روششناسی جامع برای ارائه سیستم هشدار
ســریع در بخش بانکی کشــور به طور کلی به صورت زیر است :در مرحله
اول یک مدل اقتصادسنجی که احتمال تنزل رتبه سالمت مالی یک بانک
را تخمین میزند ،و در مرحله دوم با اســتفاده از مدلهای ماندگاری عمر
بانک  6به تخمین ساختار زمانی دوره ورشکستگی بانک پرداخته میشود.
در نهایت در مرحله ســوم نیز باید با توجه به ســاختار بانک و دوره تنزل
رتبه و احتمال ماندگاری در رتبههای پایین و نامطلوب تصمیمی اساســی
در مورد ادغام و تجدید ســاختار مؤسسه مالی گرفته شود.
سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور
نمودار شــماره ( )1نتایج حاصل از طراحی مکانیســم هشدار سریع را
در شــبکه بانکی کشور نشــان میدهد .محور عمودی بیانگر رتبه بانکها
و محور افقی بیانگر ســال اســت .تحقیقات انجام شــده در مورد سیستم
هشــدار سریع در کشور نشان میدهد که سالمت شبکه بانکی و در نتیجه
رتبه بانکها در سالمت مالی تحت تأثیر وضعیت مدیریت دارایی و بدهی
بانکها و شرایط اقتصاد کالن است .8
بررســی وضعیت مدیریــت دارایــی و بدهی حاکــی از تحوالتی در
ســبد دارایی و بدهی شــبکه بانکی کشــور در ســالهای اخیر است .به
7
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نمودار  -1رتبه بانکها در مقابل زمان
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طوریکه ،شــبکه بانکی کشور سه تحول اساســی در سبد دارایی داشته
است .تســهیالت اعطایی بیشترین سهم را در ســبد دارایی شبکه بانکی
کشــور دارد .با توجه به ضعــف موجود در مکانیســم رتبهبندی اعتباری
مشــتریان در بانکهای کشور ،شــبکه بانکی با حجم عظیمی از مطالبات
غیرجاری در ســالهای اخیر مواجه شده اســت .با این اوصاف رویکرد
بانکهای کشــور در سالهای اخیر تغییر سبد دارایی از تسهیالت اعطایی
به ســایر داراییها نظیر مشــارکت در بازار بین بانکی و سرمایهگذاریها
و مشــارکتها بوده اســت .اگر چه این موضوع باعث شده است ،علیرغم
باال بودن ریســک اعتباری ،روند آن نزولی شــود ،اما بانکها را با ریسک
سیستمی ناشــی از مشــارکت در بازار بین بانکی و ریسک بازار ناشی از
فعالیت در ســایر بازارهای مالی و نوســانات قیمتی مواجه ساخته است.
فقدان مکانیســم مناسب مدیریت ریسک در شــبکه بانکی کشور ،ریسک
بازار بانکهای کشــور را در ســالهای اخیر افزایش داده است .از طرف
دیگر بــا توجه به اینکه در آمد حاصل از مشــارکت در بازار بین بانکی و
مشــارکت در بــازار  ،از جمله درآمدهای با پایداری کمتر در مقایســه با
درآمد حاصل از تســهیالت هســتند ،بنابراین این تغییر رویکرد شــبکه
بانکی کشــور آنها را بــا بیثباتی درآمد نیز مواجه ســاخته اســت .این
موضوع باعث شــده است سالمت شبکه بانکی کشور از منظر سودآوری و
حساسیت به ریسک بازار را افزایش داده است.
تغییر دوم در ســبد دارایــی ،تغییر از داراییهای درآمدزا به ســمت
داراییهای غیر درآمدزا است .اگر چه داراییهای درآمدزا بیشترین سهم
را در ســبد دارایی شــبکه بانکی کشــور دارند ،اما روند کاهشــی آنها،
بانکها را با کاهش ســودآوری مواجه ســاخته اســت که اثــر خود را به
صورت منفی بر ســامت شبکه بانکی کشور گذاشته است.
تغییر ســوم تغییر ســبد دارایی از داراییهای نقد شــونده به سمت
داراییهای با نقدشوندگی پایین است .داراییهای نقدشونده برای پوشش
ســپرده بانک به هنگام برداشت سپردهها ضروری است .روند کاهشی این
نوع داراییها ،بانکها را در معرض ریســک نقدینگــی قرار میدهد .این
تغییــر رویکــرد اثر منفی بر کیفیت نقدینگی شــبکه بانکی کشــور و در
نتیجه سالمت بانکهای کشــور داشته است .بر اساس مقررات استاندارد
جهانــی 3 ،درصد کل داراییهای یک بانک باید به داراییهای نقد موجود
در صندوق اختصاص یابد.
همچنین شــبکه بانکی کشور با چند تغییر در سبد بدهی همراه بوده
اســت .اگرچه سپرده مدتدار بیشترین سهم را در سبد بدهی دارد اما در
ســالهای اخیر شبکه بانکی کشــور با کاهش روند جذب این نوع سپرده
مواجه بوده است .روند کاهشــی آن اگرچه از نظر هزینه بهرهای ،مناسب
اســت اما بانک را بــا کاهش منابع پایدار و کمبــود نقدینگی روبرو کرده
است .از طرف دیگر سپرده فرار (مجموع سپرده جاری و سپرده پسانداز)
به همراه بدهی ناپایدار (بدهی به شــبکه بانکی و بدهی به بانک مرکزی)
در ســالهای اخیر روند صعودی داشته اســت ،این موضوع بانکها را با
ریســک نقدینگی و کاهش کیفیت نقدینگی مواجه ساخته است .سرمایه
بانک که مهمترین قلم بدهی اســت که نقش حفاظت از بانک را در مقابل
زیانهای احتمالی دارد ،در ســالهای اخیر با نوساناتی همراه بوده است.
تا ســال  1391روند نزولی و سپس روند صعودی تا سال  1393و سپس
مجددا ً روند نزولی داشته است .کاهش سرمایه بانک ،باعث کاهش کفایت
ســرمایه و در نتیجه تداوم آن ،احتمال رخداد ورشکســتگی را در شبکه
بانکی کشور افزایش میدهد.
تحــوالت اقتصاد کالن نیــز بیانگر وجود تورم و رکــود اقتصادی در
بخشهای مختلف اقتصادی اســت .وجود تــورم و کاهش تولید و درآمد
بخشهای تولیدی کشــور باعث شده اســت تا توان بازپرداخت تسهیالت
گیرندگان کاهش یافته و احتمال نکول افزایش یابد .این موضوع ســامت
بانکها را با مخاطره مواجه ساخته است.
مجموع این عوامل باعث شده است ،رتبه بانکهای کشور در سالهای
اخیر از وضعیت مساعد یک و دو به وضعیت نامساعد  4 ،3و  5تغییر یابد.
همانطور که در نمودار شــماره  1نشان داده شده است ،در سالهای
قبــل از  1383به دلیل کم بودن تعداد بانکهای خصوصی و مؤسســات
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اعتباری همچنان ســامت مالی شــکبه بانکی وضعیت مناســبی داشته
اســت .از سال  1384به بعد با افزایش تسهیالت اعطایی به بنگاههای زود
بازده و افزایش تعداد بانکها وضعیت ســامت بانکی با سقوط ،در دامنه
بحرانی شــدن قرار گرفته است .از ســال  1387به بعد رکودهای شدید
بخش واقعی نیز به مســائل قبلی اضافه شد .بهبود سالمت بانکی در دوره
 1391-1389ناشــی از تغییر مدل کســب و کار بانکها بوده اســت .به
طوریکه ســبد بدهی بانکها به ســمت منابع پایدار تغییر جهت داده و
ســبد دارایی به سمت منابع درآمدزا تغییر جهت داده است.
جمع بندی
اگرچه در ســالهای اخیر نهاد ناظر و پژوهشــکده پولــی و بانکی به
طراحی برخی از مدلهای آماری و تحلیلی برای پیشبینی ســامت مالی
بانکها پرداختهاند اما از نظر قانونی هنوز الزامات نهادی برای پیادهسازی
این پژوهشها در مؤسســات مالی کشــور تبیین نشدهاند .عدم وجود یک
سیســتم مناسب پایش ســامت مالی بانکهای کشور در سالهای اخیر
موجب نوســانات شــدید رتبه ســامت مالی بانکهای کشور و در نهایت
کاهش رفاه تمامی ذینفعان آنها شــامل تسهیالت گیرندگان ،سهامداران
و ســپردهگذاران شده است .وجود یک سیســتم نظارتی و پایش مالی که
قابلیــت تأثیر پذیری از شــوکهای بیرونی و کمی کردن آنها را داشــته
باشــد برای پایش وضعیت و بهبود اقتصاد کشــور الزامی اســت .در این
سیســتم باید عالوه بر بررســی وضعیت سالمت مالی بانک به پیش بینی
وضعیت آتی و احتمال بدتر شــدن وضعیت سالمت مالی بانک توجه شود.
پینوشت
 )1پژوهشــگر گروه بانکداری ،پژوهشکده پولی و بانکی
 )2پژوهشــگر گروه بانکداری ،پژوهشکده پولی و بانکی
 )3برای اطالعات بیشــتر به منبع ذیل مراجعه شود:
احمدیــان ،اعظم؛ رتبهبنــدی بانکها در چارچوب کملز ،بیســت وچهارمین همایش سیاســتهای پولی و ارزی .خرداد .۱۳۹۳
احمدیــان ،اعظــم،139۳ ،ارزیابــی عملکرد شــبکه بانکــی ایران،پژوهشکده پولی و بانکی.
4) BEWS
5) Off-side supervision
6) Survival models
 )7برای اطالعات بیشــتر به منابع ذیل مراجعه شود:
احمدیان ،ا .و حیدری ،ه )1395( .تدوین ســند جامع هشدار سریعبرای سیســتم بانکی کشور  ،بیست و ششمین همایش سیاستهای پولی
و ارزی.
احمدیــان ،اعظم ،1395 ،طراحی سیســتم هشــدار ســریع جهتپیشبینــی زمان در معرض ورشکســتگی قرارگرفتن بانکهــا ،فصلنامه
اقتصاد کاربردی.
 )8احمدیــان ،اعظــم ،1394 ،ارزیابی عملکرد بانکهــا در مدیریت
دارایــی و بدهــی (رویکــرد تجزیــه و تحلیل صــورت مالــی بانکها)،
پژوهشکده پولی و بانکی
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کاهش جریان وجوه ،علت و معلول چالشهای شبکه بانکی

1

2

فاطمه نجفی زیارانی

از ســال ۱۳۹۰جریان درآمدی شــبکه بانکی در حال کاهش بود .ترکیب
داراییها به سمت دارایی غیرنقد جهتگیری کرده و جریان هزینهها باالرفتهاست.
در سمت بدهی نیز کیفت منابع تغییر کرده و قیمت منابع ناشی از سپرده افزایش
یافتهاســت .مجموع این وقایع ریسک در دو سمت ترازنامه را متاثر نمودهاست.
به عالوه از ســال ۱۳۹۳کاهش شاخصهای ســودآوری و به طور خاص فزونی
گرفتن هزینههای بهرهای بر درآمدهای بهرهای در شبکه بانکی مشاهده میشود.
همزمانی تنگنای اعتباری ،جنگ رقابتی در بازار ســپرده ،باالرفتن قیمت منابع
بازار بین بانکی و افزایش بدهی بانکهای خصوصی و خصوصیشــده برخالف
روال معهود آنها به بانک مرکزی در ســال ۱۳۹۳؛ کمبود جریان نقد در شبکه

بانکی را نشان میدهد .هر یک از این وقایع به تنهایی میتواند از مسایل متعددی
سرچشــمه بگیرد .در حالیکه اشتراک هم ه آنها نشاندهنده کمبود منابع نقد
در اختیار بانکهاست .کمبود منابع نقد که خود را در قالب کاهش جریان وجوه
شبکه بانکی نشــان میدهد ،منجر به کاهش توان اعطای تسهیالت در بانکها
شدهاســت .در ادامه ابتدا نشــان دادهخواهد شد که از سال جریان وجوه نقد در
شــبکه بانکی به صورتی فراگیر با کاهش روبهرو بوده و سپس آثار آن بر اعطای
تســهیالت ،افزایش قیمت سپرده و نهاینا ســودآوری بانکها مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.
شــکل  ۱شــاخص جریان وجوه ریالی را در پنل متوازن شبکه بانکی نشان
میدهد 3.همانطور که در شکل  1مشاهده میشود شاخص جریان وجوه شبکه
بانکی در سه دوره افزایش  -نسبت به روند پایدار خود -را به ترتیب در آذر ۱۳۸۷
الی فروردین  ،۱۳۹۰دی  ۱۳۹۰الی اردیبهشــت  ۱۳۹۳و در نهایت فروردین و
۱۸۰۰

۱۶۰۰
۱۴۰۰

هزار میلیارد ریال

۱۲۰۰
۱۰۰۰

۸۰۰
۶۰۰
۴۰۰
۲۰۰
۱۳۹۴:۰۱

۱۳۹۳:۰۱

۱۳۹۲:۰۱

۱۳۹۱:۰۱
شبکه بانکی

۱۳۹۰:۰۱

۱۳۸۹:۰۱

۱۳۸۸:۰۱

۰

۱۳۸۷:۰۱

انقباض اعتباری
شکل  . 1شاخص جریان وجوه ریالی در پنل متوازن شبکه بانکی
منبع :نجفی و همکاران)۱۳۹۵( 4

[ ] 67

دو ماهنامه تازههای اقتصاد شهریور  95شماره 149

بحران بانکی

پرونـــده

اردیبهشت  ،۱۳۹۴تجربه نمودهاست .در هر یک از دورههای یاد شده این افزایش
عمدتا ناشی از افزایش در جریان وجوه یکی از گروههای بانکی بودهاست .منشا هر
سه دوره افزایش سریع در بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش در حسابهای
دیداری بوده سپس با کاهش جریان ورودی منابع بانک مرکزی دورههای کاهش
جریان وجوه رقم خوردهاند .در بازه زمانی  ۱۳۸۷تا ابتدای  ۱۳۹۰افزایش بدهی
بانکهای تخصصی به بانک مرکزی ،در بازه زمانی دی ماه  ۱۳۹۰تا ابتدای ۱۳۹۳
افزایش بدهی بانکهای خصوصیشــده و تجاری به بانک مرکزی و در در سال
 ۱۳۹۴افزایش بدهی بانکهای تجاری و خصوصیشده به بانک مرکزی جریان
ورودی فزاینده منابع را تشکیل دادهاند.
شکل  1نشان میدهد در پایان سال  ۱۳۹۳جریان ورودی و خروجی منابع
مصارف شبکه بانکی و جریان وجوه آن حتی بدون در نظر گرفتن تعدیل قیمتی
با کاهش روبهرو بودهاست .افت جریان وجوه به عنوان نشانه استمرار فعالیتهای
ت شــبکه بانکیست .به دلیل رشد اسمی داراییهای
بانک معادل کاهش فعالی 

شبکه بانکی اعداد جریان وجوه اسمی به دست آمده که در شکل  1نمایش داده
شدهاند نیز رشد قابل توجهی نشان میدهند .برای خنثی کردن اثر رشد اسمی
شاخص جریان وجوه نسبت به دارایی گروههای تشکیلدهنده پنل متوازن شبکه
بانکی نرمال شدهاســت .شاخص نرمالشده در شکل 2نمایش داده شده است.
ســه ویژگی بارز در شکل  ۲قابل مشــاهده است :رفتار چرخهای ،افت مشترک
جریان وجوه از انتهای  ۱۳۹۱و نهایتا همگرا شدن نسبت شاخص جریان وجوه
به دارایی در گروههای مختلف در ســال  .۱۳۹۳در شکل  ۲نشان میتوان دید
میزان در گردش بودن هر واحد دارایی شبکه بانکی در اردبیهشت  ۱۳۹۴نسبت
به اســفند  ۱۳۹۱و نسبت به اســفند  ۱۳۸۹به ترتیب  2/7و  5/8واحد درصد
کاهش یافتهاست.
کاهش جریان وجوه در بانکها موجب کاهش منابع نقد آنها میشود که در
نتیجه آن توان بانک در اعطای تسهیالت کاهش مییابد .شکل  ۲نشان میدهد
ت جریان وجوه به دارایی در شــبکه بانکی همزمان با انقباضهای اعتباری رخ
اف 
۲۴
۲۲
۲۰
۱۸
۱۶
۱۴
۱۲

۱۳۹۴:۰۱

۱۳۹۳:۰۱

۱۳۹۲:۰۱

۱۳۹۰:۰۱

۱۳۹۱:۰۱

شاخص جریانوجوه شبکه بانکی به دارایی

۱۳۸۹:۰۱

۱۳۸۸:۰۱

۱۰

۱۳۸۷:۰۱

انقباض اعتباری
شکل  ۲شاخص جریان وجوه ریالی به دارایی ریالی (درصد)
منبع :نجفی و همکاران ()۱۳۹۵

میدهد .شکل  3رابطه مستقیم میان جریان وجوه و سهم جریان تسهیالت در
مصارف بانکها را نشــان میدهد .در این شکل ،محور عمودی نسبت تغییرات
مجموع تسهیالت (پس از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول موارد خاص)
در یک ســاله منتهی به هر ماه به مجموع مصارف در همان بازه زمانی ،و محور
افقی شاخص جریان وجوه را به مانده دارایی نمایش میدهند .از مجموع  ۲۵بانک
فعال در فاصله  ۱۳۹۰-۹۳تنها  ۴مشاهده این نتیجه را تایید نمیکنند .ویژگی
مشترک این چهار بانک افزایش نسبت شاخص جریان وجوه به داراییست.
به نظر میرسد چالشهای افزایش نرخ سود حقیقی از مساله کاهش جریان
وجوه نقد طی ســالهای  ۱۳۹۳-۹۴نشــات گرفته باشد .کاهش جریان وجوه
از ســال  ۱۳۹۳موجب افزایش تقاضا برای وجوه نقد شدهاســت .منابع ورودی
بانک یا از افزایش تعهدات ،مانند ســپرده و حقوق صاحبان سهام ،و یا از کاهش
داراییها ،مانند تسهیالت و داراییهای ثابت نشات میگیرد .رکود بازار داراییها
و کاهش جریان بازپرداخت تســهیالت به دلیل ســهم  ۱۳.۷درصدی مطالبات
غیرجاری از کل تســهیالت پرداختی جریان ورودی منابع از مسیر داراییها را
مختل نمودهاست .بنابراین از ســال  ۱۳۹۳تقاضا بانکها در بازار سپرده و بازار
بینبانکی ریالی افزایش چشمگیری یافتهاست .جریان ورودی سپرده با سهمی
فزاینده عمده منابع بانک را تشــکیل میدهد .بهرغــم تفاوت در ترکیب منابع
ورودیِ گروههای بانکی در ســالهای  ،۱۳۸۵-۹۲طی سال  ۱۳۹۳سهم جریان
سپرده در منابع گروههای بانکی به حدود  ۷۰درصد همگرا شدهاست( 5.به شکل
 ۴مراجعه نمایید) از سوی دیگر نرخ بازار بین بانکی و میزان سپردهگذاری در این
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بازار به نسبت دارایی شبکه بانکی در فاصله فروردین  ۱۳۹۳تا اردیبهشت ۱۳۹۴
بــه ترتیب از  ۲۲.۶و  ۲درصد به مقادیر  ۲۷.۵و  ۱۱درصد افزایش یافتهاند .این
افزایش در مقدار و قیمت منابع بازار بین بانکی ریالی ،افزایش تقاضا در این بازار
برای وجوه نقد را نشان میدهد .شکل  ۵نشان میدهد این تحلیل در سطح بانک
نیز معتبر بوده و بانکهای که در فاصله  ۱۳۹۳با کاهش جریان وجوه دست به
گریبان بودهاند ،نرخهای باالتری را در بازار بینبانکی پرداختهاند .بهعالوه بهرغم
آنکه سهم جریان ورودی سپرده در بانکهای خصوصی تغییر چندانی نسبت به
روند تاریخی خود نداشــته ،ســهم جریان بدهی به بانک مرکزی در این گروه و
بانکهای تخصصی ،نسبت به قبل افزایش معنادار داشتهاست.
ادبیات بانکداری نشــان داده هزینه حسن شــهرت موجب خواهد شد تا از
منظر مدیریت بانک اســتفاده از منابع ناشی از حقوق صاحبان سهام در الویت
آخر تصمیمگیری قرار گیرد .جریان ورودی حقوق صاحبان سهام به شبکه بانکی
از ترکیب ســه جزء آورده صاحبان سهام ،سود/زیان انباشته و اندوختهها شامل
اندوختــه تجدید ارزیابی افزایش مییابد .افزایش در حقوق صاحبان ســهام در
بانکهای خصوصی در بازه ۱۳۹۱-۹۳؛ در بانکهای تخصصی طی سالهای -۹۱
 ۱۳۸۹و سال ۱۳۹۳؛ در بانکهای خصوصیشده در بازه زمانی  ۱۳۸۹-۹۱و -۹۳
 ۱۳۹۲و در بانکهای تخصصی در کل بازهزمانی  ۱۳۸۷-۹۳منابع ورودی ایجاد
ن حقوق صاحبان سهام به دلیل هزینه باالی مراجعه به سهامدار
کردهاست .جریا 
برای افزایش سرمایه عمدتا از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی داراییها شکل
گرفتهاست .به دلیل افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها در بانک
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سهم جریان خروجی تسهیالت نسبت به مصارف

۶۰

شکل  ۳سهم جریان خروجی تسهیالت نسبت به مصارف در مقابل شاخص جریان وجوه به دارایی

توضیح :نمودار برای بانکهایی که از ابتدای سال  ۱۳۹۰فعال بودهاند رسم شده است .منبع :نجفی و همکاران()۱۳۹۵
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شبکه بانکی

شکل  ۴سهم جریان سپرده ریالی از منابع ریالی در گروههای بانکی پنل متوازن (درصد)

توضیح :جریان سپرده در هرماه برابر تفاضل مانده سپرده در ماه مورد نظر و ماه مشابه سال قبل است .منبع :نجفی و همکاران ()۱۳۹۵

ملی در ســال  ۱۳۹۱شاهد جریان ورودی ســرمایه (حقوق صاحبان سهام) در
بانکهای تجاری هســتیم .تجدید ارزیابی در گروه بانکهای تخصصی در سال
 ۱۳۹۲در بانک توسعه صادرات صورت گرفته که به صورت متناظر جریان حقوق
صاحبان سهام را افزایش دادهاست .جریان با ثبات درآمدی در فاصله ۱۳۸۵-۹۲
در بانکهای خصوصی امکان ایجاد جریان ورودی منابع از محل حقوق صاحبان
ســهام را به صورت مستمر فراهم کردهاست .در ســالهای  ۱۳۹۲و ۱۳۹۳نیز
بهرغم افت خالص سود نسبت به دارایی به دلیل تجدید ارزیابی داراییها حقوق
صاحبان سهام در بانکهای خصوصی افت نداشته ،اما منابع نقد این گروه را بهبود
ندادهاســت .در بانکهای خصوصیشده  ۱۳۸۹-۹۱و  ۱۳۹۲-۹۳جریان ورودی
حقوق صاحبان ســهام افزایش یافته که از افزایش ســرمایه بانکهای صادرات
( ،)۱۳۹۲ ،۱۳۸۹ملت ( ،)۱۳۹۰تجارت ( ،)۱۳۹۲و رفاه (مهر ماه  )۱۳۹۱ناشی
شدهاست 6.نهایتا بهرغم آنکه افزایش سرمایه بنا به ادبیات موضوع چالش مواجهه
با ریسک نقدینگی را تخفیف میدهد ،در شرایطی که طی سالهای ۱۳۹۰-۹۳
بخش قابلتوجهی از افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییها بوده ،جریان
ورودی ســرمایه در این بازه حاشیهای امن برای مقابله با چالش جریان وجوه در
شبکه بانکی را فراهم نمیکند.

شاخص جریان وجوه به دارایی نشانهای از رونق فعالیت بانکهاست و انتظار
میرود به صورت طبیعی با کاهش این نسبت سودآوری بانکها نیز کاهش یافته
باشد .از سال  ۱۳۹۰سهم تسهیالت از مصارف کاهش و سهم سپردهها در منابع
افزایش یافتهاســت .به عالوه ترکیب ســپردهها در پایان سال  ۱۳۹۳نسبت به
 ۱۳۸۹به نحوی تغییر کرده که سپردههای مدتدار جانشین سپردههای دیداری
و پسانداز شــدهاند .این تغییر در ترکیب ســپرده منجر به افزایش هزینههای
بهرهای شدهاست .همانگونه که شکل  ۶نشان میدهد در شبکه بانکی ،بانکهای
تخصصی ،خصوصی و خصوصیشــده ســودآوری هر واحد جریان نیز در پایان
 ۱۳۹۳نسبت به  ۱۳۹۱کاهش یافتهاست.
جمعبندی و نتیجهگیری
پویایی شــکلگیری تنگنای اعتباری از ســال  ۱۳۹۰تا  ،۱۳۹۳به سه دوره
 ۱۳۹۲ ،۱۳۹۰-۹۱و  ۱۳۹۳قابل تقســیم است .جریان وجوه نسبت به دارایی
از ســال  ۱۳۹۰وارد فاز کاهشی شدهاســت .این کاهش جریان وجوه با افزایش
نیاز بانکها به سپرده در سمت منابع همراه بودهاست .در دوره  ۱۳۹۰-۹۱سهم
باالی نکول از مانده تســهیالت هزینهها را افزایش و بازده انتظاری 7تســهیالت
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شکل  ۵نرخ سپردهپذیری در بازار بین بانکی ریالی در مقابل شاخص جریان وجوه به دارایی
توضیح :نمودار برای بانکهایی که از ابتدای سال  ۱۳۹۰فعال بودهاند رسم شده است .منبع :نجفی و همکاران ()۱۳۹۵

شکل  ۶نسبت نتیجه درآمدها و هزینه ها به شاخص جریان وجوه
منبع :نجفی و همکاران ()۱۳۹۵
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را کاهش دادهاســت .اعمال نرخهای ســود ثابت و دستوری تسهیالت و شرایط
تورمی سود تسهیالت حقیقی درآمد تحقق یافته این قلم از دارایی را در مقایسه
با بازار دارایی کاهش دادهاست .با شروع رکود بازار دارایی در پایان سال  ۱۳۹۲و
کنترل تورم در سال  ۱۳۹۳به دلیل کاهش جریان وجوه تنگنای اعتباری تشدید
شدهاســت .بانکهایی که جریان نقدی ضعیفتری داشتهاند تسهیالت کمتری
ارائه کردهاند و همچنین در بازار بینبانکی نرخ ســپردهپذیری باالتری پرداخت
نمودهاند .بدینترتیب این ادعا که کاهــش جریان نقدی بانکها عامل انقباض
اعتبــاری (کاهش قدرت وامدهی بانکها) و نیــز افزایش نرخ در بازار بینبانکی
(و همچنین نرخ سپردههای بانکی) بوده است توسط این شواهد تایید میشود.
پینوشت
 )1مقاله حاضر برگرفته از طرح «ارزیابی وضعیت و چشمانداز بازارهای مالی»
اســت که به سفارش موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامهریزی
در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به انجام رسیده است .نظرات این مقاله
مختص نویسندگان بوده و انعکاس نظرات حامیان طرح نیست.

پرونـــده

 )2دانشجوی دکتری اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس
 )3ورود بانکها و موسسات اعتباری جدید موجب تغییرات برونزا در ترازنامه
تجمیعی گروههای بانکی میشــود .به همین دلیل از پنل متوازن بانکهایی که
صورتهای مالیآنها از ســال  ۱۳۸۵به صورت ساالنه و از سال  ۱۳۸۶با تواتر
ماهانه در سترس است ،استفادهشده.در سال ۱۳۸۵-۹۴به طورمتوسط  ۹۴درصد
دارایی شبکه بانکی به پنل متوازن تعلق دارد.
« )4تحلیــل کمی جریــان وجوه نقد بانکهــا» نجفی زیارانــی ،فاطمه،
محمودزاده ،امینه ،عینیان ،مجید )۱۳۹۵( .در «نقش بازارهای مالی در دستیابی
به رشد پایدار و اشتغالزا در میانمدت» .پژوهشکده پولی و بانکی ،بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران
 )5ماتریس جریان وجوه ملی نشان می دهد که در سال  ۱۳۹۳عرضه سپرده
کاهش نیافتهاست.
 )6بولتن نیوز ،تیر  ،۱۳۹۳وبگاه بانک پارســیان ،وبگاه بانک کارآفرین ،وبگاه
بانک ملت ،و وبگاه بانک ملی.
 )7امید ریاضی بازپرداخت سود تسهیالت

[ ] 71

دو ماهنامه تازههای اقتصاد شهریور  95شماره 149

بحران بانکی

پرونـــده

شبکه بانکی کشور در خطر دام «پونزی»

1

2

مرضیه اسفندیاری

بازی پونزی چیست؟
بازی پونزی عملیات سرمایهگذاری فریبکارانهای است که به جای آنکه
سود ســرمایهگذاران از محل منافع حاصل از یک فعالیت اقتصادی که توسط
شخص یا بنگاه انجام شــده ،پرداخت شود جریان نقدی ناشی از همان وجوه
سرمایهگذاریشده یا وجوهی که به وسیله سرمایهگذران بعدی پرداخت شده،
به ســرمایهگذاران اولیه پرداخته میشود .در این طرح سرمایهگذاران جدید با
ارائه عایدیهایی که توســط فعالیتها و سرمایهگذاریهای دیگر قابل ارائه و
تضمین نیستند تحریک شده و فریب میخورند .جریان این عایدیها معموال
بهصورت سودهایی بهطور غیرعادی باال در کوتاه-مدت و یا سودهایی بهصورت
ثابت و بادوام پیشــنهاد میشــوند .دائمی بودن سودهایی که تبلیغ می-شود
نیازمند یک جریان نقد فزاینده اســت زیرا مبلغ پرداختی به ســرمایهگذاران
بیشــتر از مبلغ دریافتی از آنها اســت و هر زمان که این رودخانه تزریق منابع
دچار خشکسالی شود و یا جلوی آن گرفته شود سیستم فرو میپاشد.
البته الزم به توضیح است که در شرایط عادی با وجود اینکه بانکها از محل
جذب سپردههای بیشتر ،فعالیت خود را گسترش میدهند دچار بازی پونزی
نیستند .زیرا میزان سود سپردهای که از سوی بانک پرداخت میشود ،رقم باال
و غیر متعارفی نبوده و در بیشــتر مواقع با توجه به نرخ تورم تعدیالتی در آن
اعمال میشود .بهعالوه این سودها از محل سپردههای جدید به سپردهگذاران
پرداخت نمیشود بلکه بانکها ســود سپرده را از محل درآمدشان که از سود
فعالیتهایی نظیر اعطای تسهیالت ،فروش اموال ،اوراق مشارکت و ارائه سایر
خدمات بانکی بدست میآورند ،میپردازند.
واقعیتهای آشکار شده در خصوص شــکلگیری دام پونزی در
شبکه بانکی کشور
 .۱انجماد دارایی بانکها
در بخــش اعتباری هرگاه میزان مطالبات غیرجاری بانکها علیالخصوص
مطالبات معوق و مطالبات مشــکوکالوصول افزایــش یابد ،با افزایش احتمال
سوخت شدن مطالبات ،از میزان سرمایه بانک نیز کاسته میشود .هر چه نسبت
ســرمایه به دارایی کمتر شود ،و از آنجاییکه عمال سهامداران و مدیران بانکی
با وجوه سپردهگذاران کار میکنند ،لذا انگیزه ریسک بیشتری پیدا میکنند و
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زمانی که معوقات بانک بیشتر از سرمایه آن شود بانک وارد عملیات اقتصادی
بدون ســرمایه شــده و در معرض خطر دام پونزی قرار میگیرد .زیرا بررسی
صورتهای مالی بانکهای کشــور حاکی از حجم بــاالی مطالبات غیرجاری
بهویژه وامهای معوق و مشــکوکالوصول اســت که به نقطه نکول رسیدهاند و
احتمال وصول اصل وام و سودش بسیار ناچیز است و هدف بانکها تنها تملیک
و نقد نمودن وثیقهای اســت که به پشــتوانه ارائه وام دریافت نمودهاند .چنین
داراییهایی دارای قدرت نقدشوندگی پایین هستند و ممکن است پس از نقد
شدن از ارزش واقعی آنها به مقدار زیادی کاسته شود .از سوی دیگر در سمت
داراییهای بانکها شاهد رشد چشمگیر داراییهای ثابت و با درجه نقد پذیری
اندک هســتیم که ممکن است مشــابه مطالبات غیرجاری صدمهای به ارزش
آنها وارد نشود.
وجود ســهم باالی مطالبــات معوق و داراییهای ثابت در ســمت دارایی
ترازنامه بانکها ،بدهیهای بازپرداختنشــده دولت و ســرمایهگذاریهای کم
نقدینه نشــانگر انجماد داراییهای شبکه بانکی کشور است که موجب کاهش
نقدینگی بانکها شــده و اجازه نمیدهــد بانکها با تمام توان خود به فعالیت
وامدهی بپردازند.
 .2افزایش روزافزون تقاضا برای جذب سپرده و نرخ باالی آن
نمودار  ۱نشــان میدهد در طی سالهای اخیر با وجود نوساناتی ،نسبت
سپرده به دارایی در سال  ۱۳۹۳حدود  ۸درصد نسبت به سال  ۱۳۸۷افزایش
ن میدهد تقاضا برای سپرده در طی این سالها افزایش
داشته است و این نشا 
پیدا کرده اســت .بهعالوه با مشاهده روند دو متغیر نسبت سپرده به دارایی و
شاخص نرخ سود سپرده در مییابیم که با افزایش قیمت سپرده نه تنها تقاضا
برای ســپرده کاهش پیدا نکرده بلکه روندی صعودی را نیز طی کرده است که
این امر حاکی از کاهش کشش تقاضا برای سپرده است و نشان میدهد بانکها
در قیمت و هزینه باالتر سپرده نیز همچنان متقاضی دریافت سپرده هستند.
در بــازار بین بانکی نیز چنین روندی را میتوان به وضوح مشــاهده نمود.
نرخ ســود سپردهپذیری حقیقی در بازار بین بانکی طی سالهای  ۸۹تا  ۹۳از
حدود منفی  ۲درصد به  ۱۱درصد افزایش داشــته و جالب آنکه نهتنها در این
سالها نسبت سپردهپذیری کاهش نداشــته بلکه حدود  ۸درصد نیز افزایش
داشــته است (نمودار  .)۲یعنی با وجود گران شدن سپرده بین بانکی نه تنها
از تقاضا برای ســپرده کاسته نشده بلکه متقاضی دریافت سپردههای بیشتری
از شبکه بانکی هستند.

بحران بانکی

پرونـــده

نمودار  -۱نسبت سپرده به دارایی در مقابل شاخص سود پرداختی به سپردهگذاران
توضیح :اعداد محور عمودی سمت راست نسبت مجموع سپردهها در شبکه بانکی (پنل نامتوازن) را نشان میدهد .در محور عمودی سمت چپ از نسبت سود پرداختی به سپردهگذاری (در درآمدهای

مشاع) به میانگین مانده سپرده در ابتدا و انتهای هر سال به عنوان شاخص سود سپرده استفاده شدهاست .منبع :یافتههای پژوهش بر مبنای گزارش عملکرد بانکها ،موسسه عالی بانکداری

نمودار  -۲نسبت سپردهپذیری در بازار بین بانکی به دارایی در مقابل نرخ سود سپردهپذیری حقیقی
توضیح :اعداد محور عمودی سمت راست نرخ سود سپردهپذیری حقیقی است که با نرخ تورم نقطه به نقطه حقیقی شده و اعداد محور عمودی سمت چپ نسبت سپردهپذیری در بازار بین بانکی

به دارایی را نشان میدهد .منبع :یافتههای پژوهش بر مبنای گزارش عملکرد بانکها ،ترازنامه ماهانه بانک مرکزی
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نمودار  -۳نسبت بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی به کل بدهی شبکه بانکی (درصد)
منبع :یافتههای پژوهش بر مبنای گزارش عملکرد بانکها ،موسسه عالی بانکداری

از یکسو افزایش هزینه جذب منابع بانک (سود سپرده در بازارهای سپرده
و بین بانکی) و افزایش ســهم مطالبات غیرجــاری درآمدزایی بانک را تحت
شعاع قرار داده و موجب کاهش درآمد نقد بانکها میشود .و از سوی دیگر با
وجود جذب ســپرده بیشتر توسط بانکها ،مقام ناظر آنها را ملزم به افزایش
ســرمایه نکرده است به همین دلیل نسبت ســرمایه به دارایی کاهش یافته و
بانک ناچار اســت برای تامین منابع ،بدهیهای خــود را افزایش دهد .واضح
اســت که عمق بروز این مشــکل در بین بانکها و موسسات مالی و اعتباری
مجاز و غیرمجاز کشور متفاوت اســت ،انضباط پولی ،مهار تورم و کاهش نرخ
سود توسط بانک مرکزی باعث شده تا جذب سپرد ه جدید برای بانکها بسیار
دشوار شود .بانکهایی که از سالمت مالی مناسبتری برخوردارند کمتر دچار
مشکل جریان نقد میشــوند اما بانکهایی که شاخصهای سالمت مالی آنها
در محدوده مطلوبی قرار ندارد ناچارند برای قطع نشــدن جریان نقد ورودی و
جلوگیری از ورشکســتگی نرخ سود باالتری را برای دریافت سپردههای جدید
پرداخت نمایند .لذا بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجازی که
وضع مالی نامطلوبی دارند ،تعیین کننده نرخ سود سپرده در بازار سپرده و بین
بانکی خواهند بود.
 .۳افزایش اضافه برداشتها و سهم باالی آن در سبد بدهی بانکها
با نگاهی گذرا به سمت بدهی ترازنامه بانکهای شبکه بانکی کشور مالحظه
میشود که درصد بدهی به بانک مرکزی از پرتفوی سبد بدهی بانکها در سال
های اخیر افزایش داشته و عدد قابل مالحظه-ای است( .نمودار )۳
 .۴کاهش نسبت تسهیالت اعطایی بانکها
واقعیات آشکار شده موید آن هستند که در شرایط کنونی بانکها در هر
شرایطی و در هر سطح قیمتی خواهان جذب سپرده چه از بانکهای فعال در
بازار بین بانکی و چه از مشــتریان و سپرده-گذاران حقیقی و حقوقی هستند.
ممکن اســت این اقدام بانکها گمانهها را به این سو بکشاند که بانکها در پی
افزایش قدرت رقابتپذیری و افزایش تسهیالت اعطایی جدید ،متقاضی منابع
بانک مرکزی ،بازار ســپرده و بازار بین بانکی هستند جهت بررسی صحت این
فرضیه با نگاهی به سمت دیگر ترازنامه بانکها یعنی سمت داراییها علیرغم
انتظار ،مشاهده میشود سهم تسهیالت از دارایی بانکها با کاهش یافته است.
جمعبندی
کاهش نسبت تسهیالت اعطایی به دارایی از یک سو و افزایش تقاضا برای
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ســپرده در بازارهای بین بانکی و سپرده و افزایش استقراض از بانک مرکزی از
ســوی دیگر بر این امر داللت دارد که تقاضا برای جذب منابع نه برای توسعه
فعالیت وامدهی بلکه برای تســویه نمودن بدهیهای پیشین صورت پذیرفته
است .همانطور که پیش از این اشاره شد این شرایط در اقتصاد به بازی یا طرح
پونزی مشهور است .یعنی بانکها طی سالهای اخیر از محل جذب سپردههای
جدید و اســتقراض از بانکها با سود باالتر و استقراض از بانک مرکزی بدون
انجام هیچگونه فعالیت اقتصادی واقعی و کســب درآمد از منابع جذب شده،
بدهیهای پیشــین خود را پرداخت کردهاند .البته این شــرایط در بلندمدت
نمیتوانــد ادامه یابد زیرا در حالت خوشبینانه حاکمیت خطر بحران خفته را
درک کرده و از طریق مجموعه اقدامات مرتبط با اصالح نظام بانکی ،ثبات مالی
را افزایش داده و به وســیله کاهش قاعدهمند نرخ ،طرح پانزی را قطع میکند.
در حالت بدبینانه نیز افزایش هزینههای بانک به تدریج منجر به آشــکار شدن
زیان نهفته در ترازنامه میشود ،بانک در اجرای کارکردهایش با مشکل مواجه
میشود ،هجوم بانکی رخ میدهد و بانک مرکزی مجبور به تزریق زیاد نقدینگی
با هدف کمک به فعال نگه داشتن بانکها میشود .افزایش پایه پولی ،دستاورد
پایین آوردن نرخ تورم را از بین میبرد و توقف کارکردهای بانک تنگنای مالی
را بسیار شدید میکند .خوشبختانه به توجه به اقدامات اخیر بانک مرکزی ،به
نظر میرسد نرخ بازار بینبانکی کاهش یافته است .هر جند انتظار میرود این
اقدام مثبت با سایر اجزای بسته اصالحی تقویت شود.
در مورد ســایر موسسات مالی و اعتباری که دارای مجوز فعالیت از سمت
بانک مرکزی نیســتند و به نوعی در شبکه بانکی کشــور عضویت ندارند نیز
استمرار چنین حرکتی میتواند ســبب انتخاب استراتژی انتحار شود ،به این
معنی که مســتمرا فاصله درآمدها و هزینههای این موسسات افزایش مییابد.
در شرایط کنونی که این موسســات وضعیت مالی نامناسبی دارند ،این خطر
بیشتر احساس میشود.
پینوشت
 )1مقاله حاضر برگرفته از طرح «ارزیابی وضعیت و چشمانداز بازارهای
مالی» اســت که به سفارش موسســه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت
و برنامهریزی در پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی به انجام رســیده
اســت .نظرات این مقاله مختص نویسندگان بوده و انعکاس نظرات حامیان
طرح نیست.
 )2پژوهشگر گروه بانکداری ،پژوهشکده پولی و بانکی

بحران بانکی

پرونـــده

رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی عنوان کرد:

تثبیت اقتصاد کشور با عقیمسازی درآمدهای نفتی
عقیمســازی درآمدهای نفتی یکی از راهکارهای مهم تثبیت اقتصادی
است که در سالهای گذشته در قالب حساب ذخیره و صندوق توسعه
ملی شکل گرفت ،از اینرو رعایت مالحظات قانونی و توجه به مأموریت این دو
نهاد میتواند منشأ برکات مهم اقتصادی برای کشور باشد.

محمدرضا حسینزاده ،رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی
بــا بیان این مطلب افزود :در ارتباط بــا چرخههای تجاری و اعتبارات ،نحوه
تأثیرگذاری حجم پول بر متغیرهای اســمی و حقیقی اقتصاد در ابعاد بلند و
کوتاهمدت مؤثر اســت ،ضمن اینکه برای بررسی این امر باید ابتدا ماهیت و
علل چرخههای تجاری در اقتصاد ایران را شناسایی کرد.
هر چند ادوار تجاري بر نحوه توزيع و محدوديتهاي اعتباري اعمالشده
بر بنگاههاي توليد بســيار اثرگذار اســت اما تجربه نشــان داده كه در ايران
سياستهاي انبساطی اعتباري معموالً منجر به رونق در بخش واقعي اقتصاد
نشده و سياست انقباض اعتباري نیز هزينههاي بنگاههاي توليدي را افزايش
داده است.
نزديكــي و اثر چرخههــاي تجاري و اعتباري از اين واقعيت سرچشــمه
ميگيرد كــه در فرآيند توليد نــگاه اعتبارات بانكي نهاده مكمل ســرمايه،
كاالهاي واســطهایي و مواد اوليهاند .بنابراين زمانــي كه بنگاهها تحت تأثير
چرخههاي تجاري و اعمال سياســتهاي انقباض پولي و اعتباري در مضيقه
اعتباري قرار ميگيرند ،طرحهاي سرمايهگذاري بنگاهها در تنگناي مالي قرار
گرفته و محدود ميشــوند .در اینارتباط باید به نقش بانک بهعنوان تأمین
مالی کوتاهمدت نیز توجه کرد که البته به دلیل بانک محوربودن تأمین مالی
در کشــور در عمل انتظارات ایجادشده از نظام بانکی بیش از مأموریتی است
که برای این مؤسسات در سایر کشورهای جهان در نظر گرفته میشود ،البته

امید میرود که با عمق یافتن بازار سرمایه بانکها به صورت مجدد به وظیفه
اصلی خود بازگردند.
انقباض و انبساط اعتباری چه تأثیری بر بنگاهها دارد؟
تجربه نـــشان داده است که در اقتصاد ایـران افـــزایش حجم پول ،به
دلیل وجود تنگناهای تولیدی و مســائل ساختاری ،همیشه منتج به افزایش
نرخ تورم میشــود .اعطای تســهیالت نوعی انبســاط در بــازار پول برای
دســتیابی تقاضاکنندگان به آن اســت .همواره در کشور افزایش پایه پولی و
حجم نقدینگی در اثر پیروی از سیاســتهای کسری بودجه ،افزایش خالص
داراییهــای بانک مرکزی (فروش نفت و میعانــات گازی) و یا مازاد مصارف
ناشــی از تسهیالت اعطایی بانکها در قالب تســهیالت تکلیفی یا تبصرهای
اســت و این ســیکل به کاهش ارزش پول به دلیل انتظارات عقالیی فعاالن
اقتصادی در میانمدت منجر میشــود .بنابراین باید برنامههای خنثیسازی
سیاستهای پولی ،تعمیم رشد و سیاستهای مالی را از طریق اصالح ساختار
درآمــد ،کاهش هزینههای دولت و پرهیز از بهکارگیری سیاســت کســری
بودجهای محقق کرد تا اثر کاهش ارزش پول در حجم نقدینگی کنترل شود.
هر چند انقباض يا انبســاط اعتباري متأثر از اعمال سياستهاي پولي از
ســوی بانكها شكل ميگيرد ،اما اعمال سياستهاي پولي از طريق ترازنامه،
هم بر نرخهاي ســود اثر ميگذارد و هم بهصورت مستقيم و غيرمستقيم بر
موقعيت مالي بنگاههاي متقاضي تسهيالت مؤثر است .اين مسئله به آن دليل
است كه اغلب بنگاهها داراي بدهيهاي کوتاهمدت يا بدهيهاي با نرخ شناور
هستند .افزايش نرخهاي سود بهطور مستقيم مخارج بهرههاي پرداختي آنها
را افزايــش داده و جريانات نقدي را كاهش ميدهــد .بدين ترتيب موقعيت
مالي آنها را تضعيف خواهد كرد .عالوه بر آن افزايش نرخهاي ســود بانكي با
كاهش ارزش داراييهاي نقدشونده بنگاهها همراه ميشود .بنابراین بايد توجه
داشــت که بانكها در ايران منبع اصلي اعتبار در كشــور هستند و در غلبه
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بر مشــكالت بازار اعتبار تخصص پيدا ميكنند و در صورتی که عرضه اعتبار
دچار كاهش يا حالت انقباضي شــود ،بنگاههاي وابســته و متقاضي دريافت
تسهيالت شــامل بنگاههاي كوچك و متوســط با تحمل هزينههاي اضافي،
منابــع اعتباري جديد را یافته و ارتبــاط اعتباري برقرار میکنند كه اين امر
ميتواند به دليل تأثير بر ترازنامه بنگاهها در بلندمدت فعاليت واقعي اقتصاد
را كاهش دهد.
لطف ًا ارزیابی خــود را از وضعیت اعتباردهی نظام بانکی به بخش
تولید ارائه فرمایید؟
تمام تالش نظــام بانکی در حال حاضر احیا و ادامــه فعالیت بنگاههای
اقتصادی ازجمله بنگاههای کوچک و متوســط تولیدی است .از سوی دیگر
بیشــترین سهم اعتبارات بانکی به تولید ،کشــاورزی و کمترین سهم آن به
خدمات تعلق گرفته است.
بانکها خود را مکلف میدانند تا با اعطای تسهیالت در قالبهای متعدد
مشــکل واحدهای تولیدی را مرتفع کنند ،اما اشــاره به این نکته مهم است
کــه تأمین مالی بنگاههای تولیدی تنها یکی از عوامل تحرک و پویایی و رفع
موانع تولید در بازار رقابت محســوب میشــود .بهعنوان مثال بخش تولیدی
اگر کاالی مرغوب تولید نکند ،قادر به فروش کاال و محصول خود نیست .در
این حالت بازار مناسبی برای فروش کاال و برگشت سرمایه نیز وجود ندارد.
برخی معتقدند بانکها در هر شرایطی و با هر مبلغی باید تولیدکنندگان
را یاری دهند تا به ورطه ورشکســتگی و تعطیلی بنگاه نرســند .این امر در
صورتی اقتصادی و منطقی اســت که تمام امکانات برای تولید یک محصول
مرغوب و فروش آن در بازار مهیا باشــد ،در آن صورت هر جا الزم است نظام
بانکی برای پوشش نواقص و کمبودهای واحدهای تولیدی وارد عمل میشود.
تا امروز بانکها این وظیفه را بهخوبی انجام دادهاند ،حتی در برخی موارد
پا را فراتر گذاشته و به دلیل مسئولیتهای اجتماعی فراوانی که دارند ،اقدام
بــه تأمین مالی برای واحدهای تولیدی کردهاند .موضوع دیگر که باید به آن
اشاره کرد ،توسعه بازار سرمایه برای تأمین مالی بلندمدت واحدهای تولیدی
است که باید بهسرعت توسعه و گسترش آن افزود.
با توجه به مشــکالتی که برخی بنگاهها در بازپرداخت اقســاط
دارند ،به نظر شــما برای جلوگیری از این مشــکل ،بانک مرکزی و
بانکها باید چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهند؟
مشــکالت واحدهای تولیدی در بازپرداخت اقســاط بــه فروش نرفتن
محصول ،مدیریتنشــدن بهینه داراییها ،مدیریتنکــردن هزینهها ،فقدان
تقاضای مؤثر و دالیلی نظیر آن اســت .در شــرایط فعلی اقتصادی ،بانکها
نهایت تالش خــود را برای همراهی و همکاری بــا واحدهای تولیدی انجام
دادهاند .پرداخت تســهیالت به بنگاهها ،پس از طی مراحل اعتبارســنجی و
ملحوظکردن اولویتهای اقتصادی در اقصی نقاط کشور و اخذ تضامین مورد

[ ] 76

دو ماهنامه تازههای اقتصاد شهریور  95شماره 149

اشــاره در قانون صورت میگیرد .بانکهــا در این مرحله تمام تالش خود را
برای بهکارگیــری منابع مالی در بنگاهها به کار میگیرند تا کمترین خطری
متوجه بازپرداخت اقســاط آن نشود ،اما به هر دلیل برخی از بنگاهها قادر به
بازپرداخت اقســاط تسهیالت دریافتی خود نیســتند .در این برهه نیز نظام
بانکی با اســتفاده از ظرفیتهای قانونــی و نیز منابع محدودی که در اختیار
دارد ،تمام تالش خود را برای همراهی و اســتمهال بدهیها انجام داده و این
همراهی را تا فعالیت و رونق تولید در کشور ادامه میدهد .البته منابع بانکها
تحت تأثیر عوامل متعدد که در ســالهای دور به آنها تحمیل شــده است،
دارای محدودیت شدیدی بوده و باید آن را ملحوظ کرد.
به نظر شــما برای خروج از رکود باید کــدام بخش اقتصاد را در
اولویت تخصیص اعتبار قرار داد؟
همــواره برای خــروج از رکود باید بخشهــای واقعی اقتصــاد مدنظر
اعتباردهندگان باشــد .بخشهای واقعی اقتصاد بهطور مســتقیم در زندگی
مردم و فعالیت بنگاهها تأثیر دارد و زمینه خروج از رکود را رقم خواهد زد.
تخصیص اعتبار در طول سالهای متمادی از سوی نظام بانکی به همین
منوال بوده و هدف آن فعالسازی و رونق مؤلفههای واقعی اقتصاد است .اگر
رکود اقتصادی به سبب افت کوتاهمدت و گذرا در تولید باشد ،بانکها باید با
توجه به شایســتگی بنگاهها با اعطای اعتبارات به بازیابی اقتصادی بنگاههای
کوچک و متوسط کمک کرده و مقدمات رونق اقتصادی را فراهم کنند ،ولی
اگر رکود سرچشــمهای جز شوکهای کوتاهمدت و گذرا داشته باشد ،اعطای
اعتبارات لزوماً نتایج مطلوبی درپی ندارد.
مث ً
ال شــوک نامطلوب عرضه یــا وجود بیماری در نظــام مالی پدیدهای
ماندگار تلقی میشــود .در این حالت افزایش اعتبارات در شبکه بانکی تنها
سبب افزایش ریســک بانکها خواهد شد .در چنین فضایی بنگاهها به دلیل
مشکالت ســاختاری موجود با احتمال زیاد توان بازپرداخت نخواهند داشت
و مطالبــات غیرجاری و معوق بانکها افزایش مییابد .در این شــرایط ادامه
انقباض میتواند به ایجاد ثبات در نظام مالی و بهداشت اعتباری منجر شود.
راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت برای خروج از رکود چیست؟
برای گذر از رکود تورمــی و غلبه بر تنگنای اعتباری با هدف حفظ
ثبــات بــازار مالی و کاهش ریســک بانکها و بخش مالــی ،اختصاص
منابع اعتباری به طر حها و شــرکتهای دارای پتانســیل باالتر رشد و
نیز کنترل تــورم راهکارهایی در افق کوتا همدت و بلندمدت پیشــنهاد
شده است.
نکتــه مهــم دیگــر حمایتنکــردن از بنگا ههایــی اســت کــه به
ســبب بهر هوری پایین در دوره رکود ورشکســته شــده یا در آســتانه
ورشکســتگی قــرار دارند .یکــی از ابعاد ســازنده و مثبت رکود حذف
بازیگران با بهر هوری پایین در اقتصاد اســت.
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مدیرعامل بانک سپه مطرح کرد:

تخصیصهوشمندانهتسهیالتبرایدستیابیبهرشداقتصادی
اولین قدم در مســیر دســتیابی به برنامه خروج از رکورد غیرتورمی،
حفظ وضعیت اشتغال موجود و ثابت نگاهداشتن نرخ رشد بیکاری است
که از طریق تخصیص هوشمندانه تسهیالت امکانپذیر خواهد بود.
محمدکاظم چقازردی ،مدیرعامل بانک سپه با بیان این مطلب افزود :طبق
آخرین بررسیها ایجاد اشــتغال پایدار برای هر نفر ،نیازمند سرمایهگذاری به
مبلغ دو میلیارد ریال است .بر این اســاس ایجاد واحدهای کوچک با کمتر از
 ۵۰نفر یا واحدهای متوسط با کمتر از  ۱۰۰نفر ،نیازمند سرمایهگذاری در حدود
 ۱۰۰و  ۲۰۰میلیارد ریال است .اگر چه باید از ایجاد و راهاندازی واحدهای جدید
در بخشهای مولد حمایت کرد ،لیکن با استفاده از این منابع به عنوان سرمایه
در گــردش در بخشهای مولد ،تعداد بیشــتری از واحدهای فعال را که دچار
مشكل کسر نقدینگی شدهاند ،میتوان احیاء و از خروج این واحدها از چرخه
تولید جلوگیری كرد .همانطور که در خصوص لزوم ارجحیت اعطای تسهیالت
ســرمایه در گردش به واحدهای تولیدی فعال تأکید میشــود ،اولین قدم در
مســیر دســتیابی به برنامه خروج از رکورد غیرتورمی ،حفظ وضعیت اشتغال
موجود و منفیشــدن نرخ بیکاری از طریق ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی
قابل دستیابی است.

اعطای تســهیالت یکی از مهمترین سیاســتگذار یها بر
بخش تولید است .به نظر شــما وضعیت تخصیص تسهیالت باید
به چه نسبتی در بخشهای مختلف باشد؟
يكي از رســالتهاي مهم قانون عمليات بانكي بدون ربا ،حركت در
مســير تقويت اقتصاد حقيقي و حمايت از بخش توليدي و مولد اســت.
آييننامههاي مرتبط با اين قانون نيز بر اســاس پرداخت تســهيالت به

بخش توليدي كشــور تدوين شده است .بررسي روند عملكرد بانكهاي
كشــور تا اوايــل دهه  ۱۳۸۰حكايت از نقش بانكها در رشــد توليد و
اشــتغال كشــور دارد و با حضور بانكهاي خصوصي و افزايش ســهم
بــازاري آنها در بازار پول ،ســهم نظــام بانكي در بخــش مولد نزولي
شــده است .بر همین اساس تســهیالت اعطایی سیستم بانکی به بخش
بازرگانــي و خدمات در حدود  ۴۹درصــد ،صنعت و معدن  ۳۱درصد،
مسکن و ســاختمان  ۱۲درصد و کشاورزی  ۸درصد بوده است.
البتــه نیاز به اصالح اقدامات در جهت دســتیابی به سیاســتها و
اهــداف کالن از دید مقامــات عالی نظام نیز مغفــول نمانده ،به نحوی
که مقام معظم رهبری شــعار ســال  ۱۳۹۵را اقتصاد مقاومتی ،اقدام و
عمل تعیین کرد هاند که اشــار های بسیار اندیشــمندانه به این ضرورت
دارد .پایینبودن ســهم تســهیالت بخــش صنعت و معدن نســبت به
بخش خدمات و همچنین بخش مســکن و ســاختمان نسبت به بخش
بازرگانــی حکایت از بیتوجهی به بخشهــای مولد دارد ،در حالی که
بخش کشــاورزی نیز با توجه به تولید کاالی اســتراتژیک ،فاقد ســهم
مناســبی از تســهیالت اعطایی نظام بانکی اســت .بدیهی است کشش
بخشهــای مختلــف اقتصادی برای تحقــق انتظارات ســرمایهگذاران
نیــز دارای اهمیت قابلتوجهی اســت .لــذا باید با تعییــن نقطه بهینه
بــرای تخصیص منابع میان منافع سیســتم بانکــی و مصالح اجتماعی
همگرایی ایجــاد و از تأثیر متغیرهای واگــرا جلوگیری کرد ،به نحوی
که در نهایت کل سیســتم اقتصادی منتفع شود.
اعتبارات یکــی از محر کهای بخش تولید اســت ،به نظر
شــما در بخش اصالح نظام بانکی باید چه تغییراتی در وضعیت
اعتبارات داده شود؟
نظــام بانکــی به عنوان اصلیتریــن عنصر و موتــور محرک اقتصاد
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وظیفــه دارد با شناســایی دقیــق وضعیت اقتصاد داخلــی و خارجی،
تصمیمــات مؤثــری برای حفظ و ادامه روند رو به رشــد اقتصاد اتخاذ
کند .هما نطور که یک وســیله نقلیه باید از ســرعت و انرژی متفاوتی
در ســطوح هموار یــا ناهموار یا شــیبهای مختلف برخوردار باشــد،
نظام بانکی نیــز باید به فراخور هر زمان آماده عکسالعمل مناســب به
اوضاع احوال اقتصادی باشــد .در برههای از زمان بنا به شرایط اقتصادی
و مقتضیــات زمان ســرمایهگذاری و اعطای تســهیالت بــرای ایجاد و
راهاندازی طر حهــای جدید در اولویت قرار میگیرد و ممکن اســت در
برهــهای دیگر حفظ وضعیت موجــود و جلوگیری از توقف خطوط تولید
کارخانههای تولیــدی در حال بهر هبرداری اولویت اول باشــد .در حال
حاضر ،تمرکز سیســتم بانکی بر اعطای تســهیالت سرمایه در گردش به
واحدهــای تولیدی و در حال بهر هبرداری ،به منظور حفظ بقاء واحدهای
فعال از اهمیت ویژ های برخوردار اســت و از ایــن طریق نه تنها از هدر
رفت ســرمایهگذار یهای قبلی جلوگیری میشــود ،بلکه با قدری تقویت
بنیــه مالی واحدهای فعال ،زمینه رشــد و جهش اقتصادی به واســطه
افزایش بهرهوری ســرمایهگذاریهای انجا مشده فراهم میشود.
به نظر شــما در اصالح نظام بانکی تسهیال تدهی باید به چه
نحوی تنظیم شــود تا میزان اشتغال در کشور افزایش یابد؟
بررســيها و مطالعات علمي در خصوص عوامل مؤثر بر افزايش توليد
و اشتغال نشان ميدهد كه تســهيالت اعطايي در بخش توليد ،باالترين
و ســريعترين تأثير را بر اقتصاد كشور دارد .بر اين اساس تمام دولتها

انتظار تأمين مالي بخش مولد و بهبود رشــد و توسعه اقتصادي را به حق
از نظــام بانكي دارند و به جرأت ميتوان گفــت در هر دور هاي بانكها
ملزم به پرداخت تســهيالت به بخش مولد ميشوند.
بررســي سهم تســهیالت پرداختی در  ۱۱ماهه نخست سال ۱۳۹۴
به تفکیک بخشهای اقتصادی نشــانگر ســهم  ۶۳درصدی تســهیالت
ســرمایه در گردش اســت که در ســا لهای اخیر روند صعودی داشته
اســت .بنابراین براي بهبود وضعيت اشــتغال كشور از طريق بازار پول
بايد تســهيالت پرداختي به بخش مولد بهبود يابد.
يكي از سياســتهاي اصولي براي تقويت بخش مولد از طريق نظام
بانكــي ،پرداخت تســهيالت به اين بخش از طريــق نر خهاي ترجيحي
اســت كه تا اوايل دهه  ۱۳۸۰اين سياســت به صورت مطلوب در بازار
پول كشــور حاكم بود .نرخ ســود تسهیالت تا ســال  ۱۳۸۴بر اساس
بخشهای اقتصادی تعیین میشــد و از این ســال نرخ سود تسهیالت
اعطایی بهشدت کاهش و تعیین نرخ سود بر اساس بخشهای اقتصادی
منســوخ شد .به عالوه تحلیل اثرات سیاست پولی سال  ۱۳۸۴بر بخش
مولد مغفول ماند که در ادامه به بخشــی از آن اشاره میشود.
بر اســاس اطالعات اخذشــده از نماگرهای بانک مرکزی (در سال
 ،)۱۳۸۴نرخ سود تســهیالت در بخش بازرگانی و خدمات حداقل ۲۱
درصــد (که اکثر بانکها با نرخ  ۲۵درصــد پرداخت میکردند) ،بخش
صادرات  ۱۴درصد ،بخش کشــاورزی  ۱۳/۵درصد ،بخش ساختمان و
مســکن  ۱۸درصــد و بخش صنعت و معدن  ۱۵درصد بوده اســت .به
عبارت دیگر تفاوت نرخ ســود بخش مولد و غیرمولد حداقل  ۱۰درصد

جدول  -۱نرخ سود تسهیالت در دوره ۱۳۸5-1383
شرح

صنعت و معدن

ساختمان و مسکن

کشاورزی

بازرگانی و خدمات

صادرات

۱۳۸۳

۱۵

۱۸

13/5

حداقل ۲۱

۱۴

۱۳۸۴

۱۶

۱۶

۱۶

حداقل ۱۶

۱۶

۱۳۸۵

۱۴

۱۴

۱۴

۱۴

۱۴

بوده و از این طریق به بخش مولد کشور کمک میشد .در سال ۱۳۸۴
نرخ سود یکســان و معادل ۱۶درصد تعیین و این رقم برای بخشهای
بازرگانــی و خدمات نیز حداقل  ۱۶درصد در نظر گرفته شــد .چنانچه
در جدول  1مالحظه میشــود ،در ســال  ۱۳۸۵نرخ ســود برای تمام
بخشها ۱۴درصد ثابت در نظر گرفته شــد.
تعییــن نرخ ســود تســهیالت در بخشهای مختلــف اقتصادی هم
دارای منطق سیاســتگذاری و اقتصادی اســت و هم با روح بانکداری
اســامی مطابقت دارد .در واقع نرخ سود باید بر اساس بازار کسبوکار
مربوطه تعیین شود.
نرخ ســود بانکی چه تأثیری بر وضعیــت اعتباردهی و در
نتیجه تولید کشور دارد؟
نرخ ســود بانکی نماینده و معرف نرخ ســود ســپرد هها و نرخ سود
تســهیالت اســت که بانکها برخالف ســایر ســازما نها دارای نسبت
مالکانــه پایینی بوده و این موضوع نشــا ندهنده اهمیت ویژه بدهیها
در ترازنامه بانکها اســت .بدهی بانکها از ســپرد ههای ارزا نقیمت و
گرا نقیمت تشــکیل شــده که بهطور عام حجم سپرد ههای گرا نقیمت
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بیشــتر از ســپرد ههای ارزا نقیمت در ترازنامه بانکها اســت .بر این
اســاس تعلق سود به سپرد ههای گرا نقیمت ســبب افزایش هزینههای
عملیاتی بانک و درنهایت قیمت تما مشــده پول میشــود که بر اساس
قانــون عملیات بانکــی بدون ربا ،بایــد از طریق درآمدهــا که عمده
آن ســود تســهیالت اســت ،تأمین شــود .درنهایت افزایش نرخ سود
ســپرد هها به افزایش قیمت تما مشــده پول منجر میشــود و بهمنظور
جبران این مســئله باید افزایش نرخ تســهیالت را در دســتور کار قرار
داد ،البتــه افزایش نرخ ســود تســهیالت بهمنزله افزایــش هزینههای
تســهیال تگیرنده بــوده و کاهش بنیــه مالی و در نتیجــه درماندگی
مالی آن را در پی دارد .به همین دلیل هرچه ســود تســهیالت کاهش
یابد ،مشــتریان با هزینههای کمتری مواجه و از ریســک بروز کســری
نقدینگی کاســته میشــود .این موضوع صرفاً از طریق تعادل بین نرخ
سود ســپرد هها و تســهیالت امکا نپذیر بوده و از این طریق با کاهش
هزینههــای بخشهای مولد ،کارایی ،اثربخشــی و صرفه اقتصادی این
نوع فعالیتها افزایــش یافته و اصطالحاً ارز شافزوده اقتصادی حاصل
میشــود که از وجوه مختلف ،برکات قابلتوجهی برای اقتصاد کشــور
درپی دارد.

دوماهنامه تازههای اقتصا د شهریور  95شماره 149

نهاد ناظر و بهبود وضع موجود

نهـاد ناظـر
و بهبود وضـع مو جود

پرونـــده

نهاد ناظر و بهبود وضع موجود
گری
وضعیتساماندهیاهدافتنظیم ِ
بخش مالی در اقتصاد ایران

صفحه 80

کارکرد صور تهای مالی جدید
بانکها
صفحه 85

کفایت سرمایه بانکها ،حرکتی رو به
نزول در دو سال اخیر؟
صفحه 88

برچیدهشدنسایهتسهیالتدستوری
از سر نظام بانکی

صفحه 92

خط پایان معضالت نظام بانکی در
ایستگاهیازدهم
صفحه 93

4

فصل

[ ] 79

[ ] 79

دو ماهنامه تازههای اقتصاد شهریور  95شماره 149

نهاد ناظر و بهبود وضع موجود پرونـــده

گری بخش مالی
وضعیت ساماندهی اهداف تنظیم ِ
در اقتصاد ایران
1

2

علی بهادر

عملکرد مناســب هر اقتصاد منوط به عملکرد مناسب اجزای تشکیل
دهنــدهی آن -باالخص بخش مالی -اســت .بخش مالــی مجموعهای از
بازارها ،موسســات ،ابزارها ،چارچوب تنظیمگری  3و نیز قوانین و مقررات
را در بر میگیرد که توزیع منابع مالی و ریســکها در اقتصاد را ســامان
میدهند .نهادهایی مانند بانکها ،موسســات تامین سرمایه ،شرکتهای
کارگــزاری ،صندوقهای ســرمایه گذاری و  ...بخش مالی را تشــکیل و
به مشــتریان خدمات مورد نیــاز را ارائه میدهند .امــروزه در کنار این
موسســات که عرضه خدمات به مشــتریان را بر عهــده دارند ،در بخش
مالــی تنظیمگرانی حضور دارند که نحوهی ارائه خدمات ،کســب و کار،
تعامل با ذینفعان و وضعیت دارایی و بدهی موسســات را تنظیم میکنند.
تنظیمگران بانکــی (برای نمونه در برخی کشــورها بانکهای مرکزی)،
تنظیمگران بازار ســرمایه و تنظیمگــران بازار بیمه (بــرای نمونه بیمه
مرکزی) شناخته شــدهترین نهادهای تنظیمگر در بخش مالی هستند.
هدف این نوشــتار بررســی «شــرایط اقتصاد ایران در ســاماندهی
اهداف تنظیمگریِ بخش مالی» اســت .بر این مبنــا ابتدا در بخش اول
جایگاه تنظیمگری و انتظام بازار  4تبیین میشــود .ســپس در بخش دوم
اهــداف تنظیمگری در بخش مالی شــامل حفظ ثبــات مالی ،حمایت از
مشــتری ،حفظ صداقت بازار  5و حمایت از رقابت به تفصیل بیان میشود.
نهایتا بخش آخر این نوشــتار ضمن ارائه جمعبندی ،برخی کاســتیهای
تنظیمگری در بخش مالی با تاکید بر اهداف آن در اقتصاد ایران را مورد
تاکید قرار میدهد.
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انتظام بازار و تنظیمگری
امــروزه بازارهای مالی شــاهد حضــور تنظیمگرانی هســتند که در
حوزههای مختلــف بازارهای مالــی نقشآفرینی میکنند .بــر این مبنا
تبییــن جایــگاه انتظام بــازار و تنظیمگــری به عنوان برخــی از ارکان
مهم عملکرد مناســب اقتصادهای مدرن ضروری به نظر میرســد .برای
تبیین این جایگاه الزم اســت به این ســوال که انتظام بازار چیســت و
چه شــرایطی برای تحقق آن ضروری اســت پاســخ داده شود .بازار در
مدل کامل و رقابتی آن -که یک شــرایط صرفا ایدهآل و فرضی اســت-
حاصل تعامل بســیاری از آحاد اقتصادی اســت که در آن به دلیل عدم
توانایی در اثرگذاری بــر قیمتها ،آحاد اقتصادی با نیروهای رقابت بازار
روبرو میشــوند و در صورت عدم ارائه محصوالت مناسب توسط نیروهای
بازار تنبیه خواهند شــد .این تنبیه در دو شــکل مهم بروز پیدا میکند
اولین ســازوکار تنبیه بازار ،حذف بنگاههای ناکارا در فرآیند ورشکستگی
اســت و دومین ســازوکار تنبیه بازار ،خریداری ســهام بنگاههای نا کارا
توســط سهامداران کاراتر و عزل مدیران ناکارآمد است .سازوکارهای این
چنینی منجر به حذف ناکارایی از اقتصاد ،پیشــرفت تکنولوژیها و بهبود
رفاه اقتصادی میشوند.
امــا این مدل کامل در دنیــای واقعی تقریبا مصــداق بیرونی ندارد.
به عــاوه ،مبادالت در بازارهای مالی به گونــهای رخ میدهند که تمام
منفعت یــک رفتار فقط به انجام دهندهی آن رفتار بر نمیگردد ،در این
شرایط ممکن است الزم شــود یک جمع و یا یک جامعه باید هزینههای
رفتار ناصحیــح برخی از بنگاههــا را بپردازند .برای مثال ورشکســتگی

نهاد ناظر و بهبود وضع موجود
یــک بانک بــزرگ میتواند کل اقتصاد را دچار مشــکل کند لذا عملکرد
نامناسب برخی از آحاد اقتصادی به سایر فعاالن بازار نیز سرایت میکند
و هزینههای آن به کل جامعه تحمیل میشود .از سوی دیگر ،در مبادالت
بــازار معموال همهی افراد توان درک پیچیدگیهای محصوالت را ندارند،
لذا در تعامالت این افراد در بازارها ،نظام قیمتی گاهی به اشــتباه برخی
محصــوالت را قیمتگــذاری میکند .عالوه بر این بازارها همیشــه تمام
فرصت کســب ســود را از طریق کار و تالش فراهم نمیکنند ،به طوری
که گاهی اســتفاده از روشهای متقلبانــه و فریب میتواند مجرایی برای
کســب درآمد در اقتصاد باشند .اســتفاده از عدم تقارن اطالعات از دیگر
مواردی اســت که میتواند موجب اختالل در عملکرد بازارها شود ،بدین
صــورت که گاهی طرفیــن یک معامله به صورت ذاتی در امکان کســب
اطالعــات یا محدودهی اطالعات در اختیار خود با یکدیگر تفاوت دارند و
این تفاوت باعث میشــود طرفین معامــات نتوانند به صورت صحیح در
مورد معامالت تصمیــم بگیرند .امکان ایجاد انحصار و جلوگیری از ایجاد
فضــای رقابتی از راههایــی همچون ایجاد تمرکزهــای مالکیتی ،از دیگر
اتفاقاتی است که موجب میشــود نیروهای رقابتی در مدل بازار نتوانند
تحقــق یابند و در نتیجه نمایان شــدن آثار رفاهی مناســب از عملکرد
بازارها با مشکالت بسیاری روبرو شود.
موارد فوق تنها برخی از دســته بندیهای کلی از ناکاملیها را شامل
میشــود که نشــان میدهند تحقق مدل بازار کامــل در واقعیت با چه
ناکاملی بازارهــا در واقعیت باعث
مشــکالتی میتواند روبرو باشــد .این
ِ
میشــود حضور تنظیمگران در اقتصاد توجیه داشته باشند که به صورت
مداوم حافظ شــرایط الزم برای تحقق بازارهای کامل باشــند یا این که
شــدت این ناکاراییها را به حداقل ممکن برسانند.

پرونـــده

خواهد داد در شــرایط فعلی اساسا چه حوزههایی از تنظیمگری در ایران
مــورد توجه قرار نگرفته و در آینده نزدیک باید به عرصههای مورد توجه
تنظیمگران بخش مالی از جمله بانک مرکزی افزوده شــود .نهایتا این که
این تبیین اهداف موجب خواهد شــد زمینه برای تفویض شفاف وظایف
بیــن نهادهای تنظیمگر و تعیین حــدود وظایف هر نهاد به خوبی فراهم
شــود و متناسب با این تفویض اهداف روابط الزم بین نهادهای تنظیمگر
نیز به صورت دقیقی طراحی شود.
به طور کلــی تنظیمگری در بخــش مالی اقتصاد چهــار هدف کلی
را دنبال میکند کــه عبارتند از حفظ ثبات مالی  ، 6حمایت از مشــتری
10
(مصرفکننــده)  ،7حفظ صداقت بازار 8و 9و حمایت از رقابت.

حفظ ثبات مالی
امروزه حفظ ثبات مالی اولین و شــاید بتــوان گفت مهمترین هدفی
اســت که تنظیمگران در بخش مالی در صدد تحقق آن هســتند .در یک
اقتصاد زمانی گفته میشــود ثبــات بخش مالی محقق شــده که بخش
مالــی آن اقتصاد بتوانــد خدمات ضروری برای عملکرد مناســب اقتصاد
را بــه صورت پیوســته ارائه کند و ارائه این خدمــات نیز در مقابل وقوع
تکانههای مختلف با مشــکل روبرو نشــود .برخی از این خدمات ضروری
عبارتند از پرداخت ،تســویه و تصفیه ،بانکداری خرد ،بانکداری شرکتی،
مبادلــه وجوه بین موسســات مالــی ،خدمات بانکداری ســرمایهگذاری
(موسســات تامین ســرمایه) ،خدمــات نگهداری وجــوه و ارائه خدمات
بیمــهای .با این توضیح میتوان گفت ثبات مالی الزمه عملکرد مناســب
یک اقتصاد است.
ثبات مالی اساســا مفهومی سیستمی است و اهمیت ویژهی آن نیز از
همین جنبه نشــات میگیرد .سیستمی بودن ثبات مالی بدین معنا است
کــه تنظیمگران در بخش مالی به دنبال این هســتند که عملکرد بخش
اهداف تنظیمگری در بخش مالی
پــس از تبیین جایگاه انتظام بــازار و تنظیمگــری در اقتصاد ،یکی مالی در ســطح کلی آن دچار اختالل نشــود چرا کــه اختالل در بخش
از اولین ســواالتی که باید به آن پاســخ داده شــود این است که اساسا مالــی به علت ارتباطات گســتردهی این بخش با بخــش حقیقی اقتصاد
تنظیمگــری در بخش مالی چــه اهدافی را دنبال میکند .پاســخ دادن عملکــرد بنگاههای اقتصادی را نیز دچار اختالل میکند .به عبارت دیگر
بــه این ســوال از چند منظر دارای اهمیت اســت .اول ایــن که امروزه بخشهــای مختلف یک اقتصــاد مانند چرخدندههــای در همتندیدهای
تجربههــای موفق بینالمللی نشــان میدهــد پاســخگویی تنظیمگران هســتند کــه اختالل در حرکت یکــی از این چرخدندههــا خروجی کل
نســبت به اهداف نهاییای -که به تنظیمگران ســپرده میشود -اهمیت مجموعــه را دچار اختالل میکند .بر ایــن مبنا ثبات مالی تالش میکند
بســیاری دارد .بر این مبنا تنظیمگران موظف اند در مقابل ناکاملیهای بهرغم تحوالتی که ممکن اســت در درون بخش مالی رخ دهد ،خدماتی
مشاهده شده در زمینهی مســئولیتهای تفویض شده به عموم مردم و که کل بخش مالی به ســایر بخشهای اقتصاد ارائه میکند دچار اختالل
نیز نمایندگان آنها پاســخگو باشــند .الزمه این پاسخگویی تفویض دقیق نشود.
بــا توجه به مطالب طرح شــده مشــخص میشــود ثبــات مالی که
اهــداف به تنظیمگران مربوطه اســت .این در حالی اســت که در ایران
حداقل در حوزهی تنظیمگــری بانکی اهداف نهایی تنظیمگری به خوبی مهمترین هدف تنظیمگران در بخش مالی اســت لزومــا به معنای عدم
تبیین نشــده ،لذا علیرغم تداخلها و تعارضهای داخلی که ممکن است ورشکســتگی موسســات تشــکیل دهندهی بخش مالی نیست بلکه فقط
ناشــی از این عدم تصریح اهداف در بین تنظیمگران ایجاد شــود اساسا نبایــد بیثباتی یا ورشکســتگی یک یا تعدادی موسســه در بخش مالی
در شــرایط فعلی نمیتــوان از تنظیمگران رعایت اصول پاســخگویی را منجر به بیثباتی کل بخش مالی شــود.
بــرای این که مخاطراتی که بخش مالی را در ســطح کلی آن تهدید
نیز انتظار داشــت .البته باید توجه داشــت به صرف تفویض دقیق اهداف
میکند بهتر معرفی شوند برای نمونه دو سازوکار
نمیتوان انتظار رعایت اصول پاســخگویی را از
فعال در بخش مالی مــورد توجه قرار میگیرند.
تنظیمگران داشــت .رعایت اصول پاســخگویی
یکی از مهمتریــن مخاطراتِ تهدیدکنندهی ثبات
زمانــی معتبر اســت که اســتقالل و آزادی در
انتظام بازار و تنظیمگری دو محور مکمل
مالی در اقتصاد ،بروز ریســک ســرایت  11اســت.
اتخــاذ تصمیمات و اجرا نیز بــرای تنظیمگران
یکدیگر در اقتصادهای مدرن هستند.
بــرای مثال گاهــی خبر ورشکســتگی یک بانک
به رســمیت شناخته شــده باشد و در شرایطی
ناکاملی بازارها در واقعیت باعث میشود
ِ
باعث میشــود مردم احتمال بدهند که بانکهای
که یــک نهــاد تنظیمگر در اتخــاذ تصمیمات
حضور تنظیمگران در اقتصاد توجیه
دیگــر نیز در معرض ورشکســتگی هســتند و با
و اجرای آنهــا با محدودیتهــای جدی روبرو
داشته باشند که به صورت مداوم حافظ
هجوم برای خارج کردن سپردههای خود موجب
مقابل
اســت نمیتــوان انتظار پاســخگویی در
شرایط الزم برای تحقق بازارهای کامل
ورشکســتگی بانکهای دیگر شوند .از طرف دیگر
نهاد
از
عدم تحقق اهداف محول شــده را صرفا
باشند یا این که شدت این ناکاراییها را
گاهی میزان بدهی یک موسسه مالی به مجموعه
تنظیمگر داشت.
به حداقل ممکن برسانند .بر همین مبنا
موسســات مالی دیگر به حدی باال میرود که در
خواهد
کمــک
اهداف
ایــن
شــناخت
دوم
امروزه بازارهای مالی نیز شاهد حضور
صورت ورشکســتگی این موسسه خاص ،شبکهای
با
بتوان
را
ایران
اقتصاد
جاری
وضعیــت
کرد تا
تنظیمگرانی هستند که در حوزههای
از ســایر موسســات دیگر نیز -که با آن موسسه
امروز
دنیای
در
گری
م
تنظی
قبول
قابل
ی
ه
گستر
مختلف بازارهای مالی نقشآفرینی
ارتبــاط نزدیــک داشــتند -دچار ورشکســتگی
شناسایی
را
موجود
وضعیت
های
ال
خ
و
مقایســه
میکنند.
میشوند و بدین ترتیب ورشکستگی یک موسسه
کــرد .به عبارت دیگر تبیین این اهداف نشــان
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میتواند مسلســلی از ورشکســتگیها را به دنبــال آورد که ثبات بخش
مالــی را به صورت کلی تهدید میکند.
یکــی دیگر از ســازوکارهایی که کل بخش مالــی را مورد تهدید
قــرار میدهد رفتارهای مشــابهی اســت کــه ممکن اســت در بین
موسســات فعال در بخش مالی بروز کند .برای مثال گاهی رونق یک
بازار دارایی مانند مســکن برای یک مدت نســبتا طوالنی بازدهیهای
مناســبی را بــرای ســرمایهگذاران فراهم کند و موجب خواهد شــد
عمد هی موسســات ســرمایهگذار بخش مهمی از سبد دارایی خود را
در این بازار ســرمایهگذاری کنند .این تمرکز ســرمایهگذاری از یک
ســو میتواند موجب تشــدید حباب داراییها شود و از سوی دیگر در
صورت از بین رفتن حباب این داراییها بخش عمد های از موسســات
مالــی در اقتصاد دچار ضررهایی میشــوند که میتوانــد ثبات بخش
مالی را به صــورت کلی تهدید کند.
تبیین فوق نشــان میدهد گاهی در اثر وجود برخی ســازوکارها
ثبات بخش مالی با تهدید روبرو میشــود در این شــرایط اســت که
تنظیمگران بخش مالی با تنظیم رفتار ،عملیات و تعامالت موسســات
موجود در بخش مالــی ،تالش میکنند مخاطراتــی را مدیریت کنند
کــه ثبات بخــش مالی را با تهدید مواجــه میکنند .در این موارد در
درجــه اول الزم اســت تنظیمگران به گونهای قواعد بــازی را تعیین
و اجــرا کنند که موسســات مالــی هزینههای ورشکســتگی خود را
متحمــل شــوند تا این انگیــزه را پیدا نکند که با ایجــاد هزینه برای
ســایر آحاد اقتصادی دولت را وادار به کمک کنند .در درجه دوم نیز
تنظیمگران بایســتی ســازوکارهایی را شناســایی کنند که کل بخش
مالــی را با تهدید مواجــه میکنند و با هدف حفظ ثبات مالی و لحاظ
کــردن تحلیــل هزینه-منفعت تنظیمات الزم جهــت حفظ ثبات مالی
را اعمال نمایند.
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حمایت از مشتری
حمایت از مشــتری نیــز یکی دیگر از اهــداف تنظیمگران در بخش
مالی اســت .این بعد از تنظیمگری بیشتر به تنظیم تعامل موسسات مالی
و مشتریان خرد میپردازد.
مشــتریان خرد معموال دارای ویژگیهایی هســتند که به دلیل این
ویژگیها نمیتوان انتظار داشــت انتظام بازار به خوبی در تعامل بین این
مشــتریان و موسســات مالی جریان داشته باشــد .اول این که مشتریان
خــرد در تعامــل با موسســات مالی از توان کســب اطالعــات کمتری
برخوردارنــد به طوری که این افــراد نمیتوانند همه اطالعات الزم برای
تصمیمگیری را در اختیار داشــته باشــند .این مســاله موجب میشــود
موسســات مالــی در مواجهه با این اشــخاص دارای یک برتری نســبی
اطالعاتی باشــند که میتواند مشــکالتی را در عرضه محصوالت مناسب
به مشــتریان عادی ایجاد کند .دوم این که حتی در صورت دسترسی به
اطالعات ،اشــخاص حقیقی عادی عموما دارای توان تحلیل موقعیتهای
ســرمایهگذاری نیستند در حالی که این افراد ناگزیر هستند که از برخی
ابزارهای پسانداز و ســرمایهگذاری مانند ســپرده ،خدمات صندوقهای
بازنشســتگی و بیمهها اســتفاده کننــد .این عدم تــوان تحلیل موجب
میشود در مبادالت این مشتریان با موسسات مالی انتظام بازار از طریق
انتخاب صحیح مشــتریان به درستی صورت نگیرد .سوم این که مشتریان
خــرد معموال مــوارد معامالت پرتواتری را با نهادهــای مالی ندارند  12در
نتیجه نمیتوان انتظار داشــت با گذشت زمان این افراد تخصص کافی در
تحلیل و کســب اطالعات را به دست آورند .چهارم این که این مشتریان
از قدرت چانهزنی مناســب یا در برخی موارد از انتخابهای متعدد (اعم
از قراردادهای متنوع توســط موسســات مختلــف) ،در عقد قراردادهای
مالی برخوردار نیســتند .این مساله میتواند موجب تحمیل شرایطی غیر
منصفانه و غیر معمول بر مشــتریان خرد شــود .نهایتا این که مشتریان
خــرد در حالی ابزارهــای مالی را خریداری میکنند کــه ایفای تعهدات
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پرونـــده

برخی از این ابزارها در آینده نســبتا طوالنی رخ میدهد و مشــتریان که ســرمایهگذاران به خــود منتقل کنند .بر این مبنــا توجه به مبادالت
ذینفعان یک موسســه به شــمار میروند توان نظارت مداوم بر عملکرد افراد درونی  13از جمله موارد مورد توجه تنظیمگران اســت.
عــدم دســتکاری در بــازار یکــی دیگــر از مواردی اســت که
این موسســات را ندارند .این پدیده موجب میشــود موسسات مالی پس
از خرید محصوالت مالی توســط مشــتریان ،بتواننــد رفتارهای مخاطره تنظیمگــران در بخش مالی به آن توجه ویژه دارند .گاهی موسســات
مالی با اســتفاده از رو شهایی -اعم از تبانی ،دادن دستورهای خرید و
آمیزی را دنبال کنند که ایفای تعهداتشــان را با مشکل روبرو کند.
بر مبنــای توضیحات فوق حمایت از مشــتریان یکی دیگر از اهداف فروش متوالی در قیمتهای یکســان ،انتشــار خبرهای نادرست ،دادن
تنظیمگران در بخش مالی به شــمار میرود .الزم به ذکر اســت حمایت مشــاور ههای نادرســت و -...موجب میشــوند قیمتهای بازار به نفع
از مشــتری یک پیامــد جانبی نیز بــرای انتظام بازار بــه همراه دارد و برخی ســرمایهگذاران تغییر کنند .14
عالوه بر موارد ذکر شده باید توجه داشت مبادالت موجود در بازارها
آن ایجــاد تمایل کمتر آحــاد اقتصادی به نظارت بر عملکرد موسســات
مالی اســت .چنانچه تبیین شــد انتظام بازار از جمله ارکان اقتصادهای لزوما در راســتای تحقق اهداف جمعی جامعه نیســتند بر این مبنا یکی
مدرن اســت که باعث تنبیه ناکارایی و تشــویق کارآمدی میشود و این دیگر از حوزههای مورد توجه تنظیمگران بخش مالی در راســتای حفظ
عمل در شــرایطی تحقق مییابد که آحــاد اقتصادی آگاهانه به مبادالت صداقت بازار محدود کردن تعامالت مضر برای اجتماع است .برای مثال
منفعتجویانــه خــود متعهــد بمانند .امــا اگر تنظیمگــران در حوزهی گاهی موسســات مالی یا برخی افراد با سوءاســتفاده از بخش مالی اقدام
حمایت از مشــتریان به نحوی عمــل کنند که مشــتریانی -که توانایی به انجام عملیات پولشــویی میکنند تا اقدامــات مجرمانه قابل پیگیری
اعمال نظارت و کسب اطالعات دارند -نیز مورد حمایت قرار گیرند عمال نباشــند .گاهی نیز خدمات مالی به موسســاتی ارائه میشود که اقدامات
انتظام بازار در فرآیند بازار محقق نخواهدشــد .بر این مبنا تنظیمگری با مجرمانه یا تامین مالی تروریســم را انجام میدهند یا از این نوع اقدامات
مجرمانــه حمایت میکنند .در برخی موارد نیز
هدف حمایت از مشــتریان باید به گونهای اعمال
تعامالت بخش مالی سرپوشــی برای فرارهای
شود که کمترین اختالل ممکن را در انتظام بازار
مالیاتی توســط آحــاد اقتصادی میشــود .بر
ایجاد کنــد .درنتیجه ،تنظیمگــران معموال دایره
به صورت کلی تنظیمگری در
مبنای توضیحات فوق حفظ صداقت بازار یکی
حمایت از مشــتریان را فقط به ســطوح مشتریان
بخش مالی چهار هدف  -حفظ
دیگر از اهداف تنظیمگــران در بخش مالی به
خرد محدود میکنند.
ثبات مالی ،حمایت از مشتری،
شمار میرود.
حفظ صداقت بازار و حمایت از
حفظ صداقت بازار
رقابت را دنبال میکند.
حمایت از رقابت
یکی دیگر از اهداف تنظیمگری حفظ صداقت
یکی دیگر از اهداف مرســوم از تنظیمگری
بازار اســت .صداقت بازار یک مفهــوم کلینگر و
در بخــش مالی حمایت از رقابت اســت .چنان
ناظــر به کل آحــاد اقتصادی فعــال در بازارهای
مالــی اســت .تنظیمگران با دنبال کــردن این هدف به دنبــال نهادینه چه در بخشهای قبل توضیح داده شــد انتظام بازار در شرایطی به خوبی
کردن نوعــی تعهد به صداقت در بین آحاد اقتصادی و جلوگیری از بروز عمــل خواهد کرد که آحاد اقتصــادی توانایی اثرگــذاری بر قیمتهای
بازاری را نداشــته باشــند .این در حالی اســت که در دنیای واقع برخی
رفتارهای غیرصادقانه هستند.
افشــای اطالعــات یکــی از مهمتریــن حوز ههای مــورد توجه تمرکزهــای مالکیتــی میتواند به موسســات مالی تــوان قیمتگذاری
تنظیمگــران برای حفــظ صداقــت بازارهای مالی اســت .چنا نچه بدهند .گاهی موسســات مالی در فرآیند ادغام و تملک سهام یا مدیریت
بیان شــد انتظام بــازار بر پایــه تصمیمــات هوشــمندانهی مبتنی یکدیگــر به گونهای عمل میکنند که تمرکــز مالکیت بروز پیدا میکند.
بر شــناخت و اطالعات صحیح بنا شــده اســت .این اهمیت ویژ هی حتی اگر مالکیت موسســات مالی متمرکز نباشــد ،تبانی موسسات مالی
اطالعات در حالی اســت که گاهی ارائــه کنندگان اطالعات خود از بــا یکدیگر  -بــرای مثال ارائهی خدمات مالی در یک قیمت مشــخص-
تصمیماتــی که مردم بر مبنای این اطالعــات میگیرند نفع میبرند ،میتواند موجب ایجاد اختالل در انتظام بازار شــود.
گاهــی نحوه عملیات کســب و کار یا انعقــاد قراردادها موجب ایجاد
لذا ممکن اســت انگیزه داشته باشــند با ایجاد تغییراتی در اطالعات
صحیح برای خود کســب ســود کنند .برای مثال امروزه صور تهای انحصار خواهد شد .دامپینگ  15یکی از مصداقهای این نوع اجرای کسب
مالی موسســات توسط خود موسسات تهیه میشــوند و بعد از تائید وکار اســت که در آن یک موسســه بــرای یک مدت با پیشــنهاد دادن
حسابرســان در اختیار عموم قرار میگیرند .این در حالی اســت که قیمتهای پایینتر از بازار به مشــتری و تحمــل ضرر ،رقبای خود را از
ایــن اطالعات مالــی وضعیت مدیریت ،ســامت مالی ،توان کســب بــازار بیرون میکند و در ادامه به شــکل انحصــاری محصوالت مالی را
ســود در آینده و ...را نشــان میدهد .تهیه نندگان این صور تهای عرضــه میکند .گاهی یک انحصارگر به نوعی قیمت را تعیین میکند که
مالی به صورت بالقوه -به ویژه در شــرایطی کــه بنگا هها از وضعیت فرصت ورود به بازار و کســب سود برای ســایر موسسات وجود نداشته
نامناســب و ناکارآمــدی رنج میبرنــد -انگیز ه دارنــد ،اطالعاتی را باشد و ایجاد رقابت در بازار در آینده ممکن نشود .گاهی رقبای اقتصادی
در اختیار ســایر آحــاد اقتصادی قــرار دهند که وضعیــت بنگا ه را مناطق مختلف را به صورت انحصاری با یکدیگر تقســیم میکنند .موارد
مناســب جلــوه دهند .این عــدم صداقــت میتواند موجــب پنهان یادشده ،تنها موارد معدودی از مصداقهای ایجاد اختالل در رقابت بازار
ماندن ضعفهای مدیریتی و فراهم شــدن زمینهی سو ءاســتفاده از به شمار میرود.
عــاوه بر موارد یادشــده ،قراردادهای منعقد شــده در بخش مالی
منابع ســایر افراد اقتصادی شود.
عدم سو ءاستفاده از برتری اطالعاتی یا برتری عملیاتی در راستای نیــز گاهــی دارای بندهایی هســتند که انتظام بــازار را دچار اختالل
کســب منافع شــخصی یکی دیگر از حوز ههای مورد توجه تنظیمگران میکند .بــرای مثال برخی از ایــن مواد قــراردادی عبارتند از الحاق
بــرای حفظ صداقت بازارهای مالی اســت .معمــوال مدیران و اعضای کردن فروش مجموعهای از خدمات باهم و عدم اختیار مشــتری برای
هیات مدیر هی موسســات مالی در مقایســه با فعاالن بازار ســهام یا تفکیک این خدمات ،الزام مشــتری به خریــد برخی محصوالت از یک
ســهامداران جزء ،از برتری اطالعاتی برخوردارند .برای مثال مدیران موسســه خاص دیگر ،منع مشــتری از خرید برخــی محصوالت از یک
هر شــرکت از وضعیت کنونی یا آینده شــرکت ،برنامههای توســعه ،عرضهکننده خاص و ایجاد محدودیت قراردادی برای یک موسســه در
ســرمایهگذار یهای آتــی ،مذاکرات جاری در مــورد مبادالت عمده قیمت یا نحو هی عرضه به واســطهی تامین خدمات واسط .مباحث فوق
ســهام و اتفاقات آتی اطالعــات بهتری دارند .مدیران بــا بهر هجویی به خوبی نشــان میدهد چرا تنظیمگری بخــش مالی حمایت از رقابت
از این برتری اطالعاتی میتوانند منافع بســیاری را از ســها مداران و را نیز به عنوان یکی از اهــداف خود تعیین میکند.
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نهاد ناظر و بهبود وضع موجود پرونـــده
جمعبندی و نگاهی به وضعیت ایران
چنانچه تا بدین جا تبیین شــد انتظــام بازار و تنظیمگری دو محور
مکمــل یکدیگر در اقتصادهــای مدرن هســتند و تنظیمگری در بخش
مالی به صورت کلی چهار هدف  -حفظ ثبات مالی ،حمایت از مشــتری،
حفظ صداقت بازار و حمایت از رقابت -را دنبال میکند .با این چارچوب
میتــوان وضعیت ایران را در این حوزه تحلیل کرد.
یکی از مشــکالت تنظیمگری بخش مالی در اقتصاد ایران عدم توجه
به هدفمحــور بودن فرآینــد تنظیمگری و لزوم پاســخگویی در مقابل
اهداف محوله اســت .برای مثال پس از گذشــت سالها از تاسیس بانک
مرکزی هنوز بســیاری کارشناسان اهداف بانکمرکزی را صرفا در قلمرو
سیاســت پولی -یعنی ثبات قیمتی  -16تعریف میکنند و اهداف صریحی
مانند موارد یادشــده -در زمینه تنظیمگری بخش مالی به بانک مرکزیســپرده نشده است .این در حالی اســت که قانون بورس و اوراق بهادار
و قانون تاســیس بیمه مرکزی هدف تاســیس تنظیمگران بورس و بیمه
را با شــفافیت بیشــتری طرح کرده اســت .با این حال چون این اهداف
به صورت صریــح به این تنظیمگران تفویض نشــده پیشنیاز الزم برای
رعایت اصول پاســخگویی نیز به خوبی فراهم نیست.
این عدم تفویض اهداف بــه همراه تعدد نهادهای تنظیمگر در عرصه
عملیاتــی نیز موجب اختالتی میشــود .بــرای مثال میتــوان به عدم
تطابق برخی اســتانداردهای ابالغی توســط نهادهــای تنظیمگر مختلف
برای بانکهای بورسی اشــاره کرد چرا که این نهادها از جمله نهادهایی
هســتند که هم ملزم به رعایت اســتانداردهای بانک مرکزی و هم ملزم
به رعایت استانداردهای ســازمان بورس و اوراق بهادار هستند .عالوه بر
این با توجه بــه در همتنیدگی بازارهای مالی و وابســتگیهای مالکیتی
بیــن نهادهای تنظیمگر در بخش مالی ،بــروز بیشتنظیمیها و خالهای
تنظیمی در بین موسســات مالی در بسیاری حوزهها طبیعی است .غفلت
از رعایــت از حقوق مشــتریان یکی از اولین مواردی اســت که میتوان
آنها را -بــه عنوان خال تنظیمــی -در قالب برخی بندهــای تحمیلی یا
عدم تسلیم نســخههای قراردادهای برخی موسســات مالی به مشتریان
مشاهده کرد.
عدم توجه به جلوگیری از تبانی و حفظ رقابت از دیگر کاســتیهای
نظام تنظیمگری ایران اســت .در همین راســتا توافق شبکه بانکی برای
تعیین نرخ ســود ســپردهها در ســالهای اخیر پدیدهای است که مورد
تاکید منتقدان قرار گرفته است.
توضیحات فوق بــه خوبی ضرورت بازتعریف اهــداف تنظیمگری در
بخش مالی را در اقتصاد ایران نشــان میدهد که انتظار میرود با کمک
دولــت و مجلس و همچنین نهادهای تنظیمگــر در آیندهی نزدیک این
مشکالت برطرف شود.
نبایــد فراموش کرد کــه اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور اســت
بدین معنا که بخش غالب تامین مالی در اقتصاد ایران از طریق شــبکهی
بانکی انجام میشــود و این واقعیت موجب میشود در شرایط فعلی تاحد
زیــادی ثبات بخش بانکی با ثبــات کل نظام مالی ایران گره بخورند .این
در حالی اســت که بانک مرکزی مطابق با قانــون ،تنظیمگر بخش بانکی
شناخته میشود  17و همین مســاله اهمیت تقویت نقش تنظیمگری بانک
مرکزی در اقتصاد ایران را نمایان میکند .با توجه به مباحث طرح شــده
میتوان اذعان داشــت وجود نقایص یادشــده در حوزهی تصریح اهداف
تنظیمگــریِ بانک مرکزی یکی از مواردی اســت که در ســالهای اخیر
ثبات بخش بانکی را با مخاطره روبرو کرده اســت .یکی از نمودهای بروز
این مخاطرات ،افزایش مطالبات غیرجاری در شــبکهی بانکی اســت که
در ســالهای اخیر منجر به کاهش نقدینگی بانکها ،وقوع جنگ قیمتی
بیــن بانکها برای جذب نقدینگی و نهایتا افزایش نرخ ســود حقیقی در
شبکهی بانکی شده است.
طبیعی اســت که تمرکز این مقاله بر تشریح دقیق اهداف تنظیمگری
بــه معنــای در اولویت بودن این اصالحــات یا کم اهمیت بودن ســایر
اصالحات در نظام بانکی کشــور نیســت بلکه باید تاکید کرد که در حال
حاضر نظام بانکی ایران از مجموعهای از کاســتیها رنج میبرد که شاید
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بتــوان به عنوان قرینهای بر ضعفهای حوزهی اجرا به عدم وجود معاون
نظارتــی برای ســالهای متمادی در بانک مرکزی و محدود شــدن این
ماموریــت بانک مرکزی به ســطح یک ادارهی کوچک برای ســالهای
متمادی ،نیز اشــاره کرد .بر این مبنا مقررات بروز نشــده ،توان نظارتی
پائین ،نظام حاکمیت شــرکتی ضعیف ،عدم رعایت اصول استقالل بانک
مرکزی از دولت و شــبکهی بانکــی ،اســتانداردهای گزارشگری مالی
نامناســب ،کمرنگ بودن تنظیمگری سیســتمی در مقابــل تنظیمگری
خرد ،عدم توجه کافی به تعامل موسســات بانکی با مشــتریان خرد ،کم
توجهــی به رعایت اصول رقابت در شــبکهی بانکی ،وجــود تبعیضهای
قانونــی و مقرراتی بین بانکهای خصوصی و دولتی و  ...ســرفصلهایی
طوالنی از ضروریات اصالح شــبکهی بانکی را تشــکیل میدهند که علی
رغم اهمیت فراوان اصالح همهی این کاســتیها -به عنوان یک بستهی
کامــل برای تحقــق ثبات مالی در ایــران -با توجه بــه محدودیتهای
مختلف تشــریح همهی در این نوشتار میسر نیست.
پینوشت
 )1مقالــه حاضــر برگرفته از طــرح «ارزیابی وضعیت و چشــمانداز
بازارهای مالی» اســت که به ســفارش موسســه عالی آموزش و پژوهش
در مدیریــت و برنامهریزی در پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی به
انجام رسیده اســت .نظرات این مقاله مختص نویسندگان بوده و انعکاس
نظرات حامیان طرح نیست.
 )2پژوهشــگر گروه مدلسازی ،پژوهشکده پولی و بانکی.
3) regulation
4) market discipline
5) Market Integrity
6) financial stability
7) consumer protection
8)market integrity
 )9کلمه  integrityدارای دو معنای متفاوت اســت یکی یکپارچگی
و دیگری صداقت و درستی .در اینجا با توجه به مفهوم عبارت market
 integrityترجمه صداقت بازار برای این عبارت برگزیده شــده است.
10) competition
11) contagion
 )12بــه عنوان مثال،خرید بیمــهی عمر یا خدمات بازنشســتگی از
جمله مواردی اســت که معموال در طول عمر یک مشتری یک بار بیشتر
خریداری نمیشود.
13) Insider
 )14بــه عنــوان مثال ،یکــی از مهمتریــن رســواییهای مربوط به
دســتکاری در بازار در ســال  ۲۰۱۲در بازار الیبور (-)LIBORنرخ بازار
بین بانکی لندن -رخ داد.
15) dumping
16) price stability
 )17الزم بــه ذکــر اســت در بســیاری از متــون واژهی نظارت و
تنظیمگری به یک معنا اســتفاده میشود و چنانچه از محتوای قوانین بر
میآید بــر همین مبنا بانک مرکزی در عبارات قانونی به صورت عمده با
عنوان ناظر بانکی تصریح شــده اســت .این در حالی است که در برخی
موارد تنظیمگری یک فرآیندی اســت که مجموعهای از زیر فرآیندها از
جمله مقرراتگذاری -به معنــای تعیین چارچوبهای صحیح -و نظارت
بــه معنای بررســی مطابقــت عملکرد با چارچوبهای وضع شــده -راشامل میشود.
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کارکرد صورتهای مالی جدید بانکها
1

علی طهماسبی

اتخاذ تصمیمات صحیح توســط ســرمایهگذاران ،مالکان کسبوکارها،
دولتها و ســایر کارگزاران اقتصادی برای توزیع بهینه و اســتفاده صحیح
از منابع محدود ضروری است .این گروهها برای چنین تصمیمگیریهایی،
نیازمنــد اطالعــات قابلاتکای مالی هســتند .گزارشــگری مالی شــفاف
و باکیفیت موجب میشــود فعــاالن بازارها اطالعــات الزم را جهت اخذ
تصمیمات اقتصادی بهتر در اختیار داشــته باشــند و درنتیجه آن ،بازارها
منابع را با کارایی باالتری تخصیص داده و بنگاهها هزینه ســرمایه کمتری
متحمل شوند .لذا حســابداری نقش مهمی در اقتصاد داشته که هم برای
بنگاههای انتفاعی و هم غیرانتفاعی حیاتی است.
مؤسسات انتفاعی از حسابداری برای ارائه اطالعات به استفادهکنندگان
خارج از ســازمان یــا تصمیمگیری مدیریــت بهره میبرنــد .برای مثال،
ســازمانهای بزرگ با خیل عظیمی از افراد (سهامداران ،ادارات دولتی و
عموم مردم) روبرو هســتند که باید به آنها پاسخگو باشند.مقامات دولتی
نیــز همانند مدیران شــرکتها از این اطالعات در اجرای امور اســتفاده
میکننــد؛ هرچند که ســودآوری از اهداف دولت محســوب نمیشــود.
مؤسســات غیرانتفاعی نیز همانند دانشــگاهها و بیمارســتانها ،الگویی از
حسابداری را در فعالیتهای خود به کار میبندند.
استفادهکنندگان از اطالعات حسابداری نیز به دو گروه استفادهکنندگان
داخلی شــامل مدیران ردههای مختلف و استفادهکنندگان خارجی شامل
تمامــی تأمینکنندگان وجوه ازجملــه وامدهندگان ،بانکــداران ،مالکان
و ســایر اعتباردهندگان تقســیم میشــود .در این مسیر اســتانداردهای
بینالمللی گزارشــگری مالی ( 2)IFRSدر افشا و انتشار واقعیات شرکتها

و شــفافیت مالی نتایج مهمی را در پی داشــته است .تاکنون  143کشور
شــامل کشــورهای گروه  20و  ۱۲۳کشــور دیگر با  3 IASBبرای اجرای
استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی تعامل داشتهاند که مجموعاً 98
درصــد تولید ناخالص داخلی جهــان را در اختیار دارند .در این بین حتی
بســیاری از کشــورهایی که از لحاظ اقتصادی از ایران ضعیفتر هستند،
گزارشــگری مالی خود را به سمت استانداردهای بینالمللی پیش بردهاند؛
ایــن در حالی اســت که ایران از لحــاظ دانش فنی و نیروی انســانی در
جایگاهی به مراتب باالتر از این کشــورها قرار دارد .اهمیت همگراشدن با
اســتانداردهای بینالمللی زمانی مشخص می شود که پس از توافق برجام،
شــرکتها و بانکهای خارجی برای تعامل با شــرکتهای ایرانی تقاضای
صورتهای مالی شــفاف و مطابق با  IFRSرا میکردند ولی شــرکتهای
ایرانی در این زمینه با فقر اســتاندارد و دستورالعمل مواجه بودند.
در این راســتا بانک مرکزی ج.ا.ایران نیز در بهمن ســال گذشــته با
ابــاغ صورتهــای مالی جدید به بانکها ،شــکل گزارشــگری مالی این
واســطهگران پولی کشــور را تغییر داد و مترصد بهروزرســانی و حرکت
نظام بانکی در مســیر همگرایی با اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری
مالی ( )IFRSشــد .نمونههای جدیدی که برای بازیگران عرصه بینالمللی
درک و اســتنباط بهتری از نظام بانکــی فراهم میآورد .ضمن اینکه بانک
مرکزی دریافته بود که بســیاری از معضالت اساســی کنونی نظام بانکی
ازجمله حجم مطالبات غیر جاری باال ،بنگاهداری و ضعف شــدید در بخش
جریان نقدی ،فارغ از شــرایط اقتصادی نابســامان ریشــه در عدم افشای
کافی اطالعاتی مثل ریســک و شــفافیت اندک صورتهای مالی بانکها
داشــته است .لذا مقام ناظر پولی کشــور با توجه به اختیارات قانونی خود
در بخشــنامه ابالغی صورتهای مالی در بهمن  ،4 94دست بهکار شده و
شــکل و محتوای گزارشــگری مالی بانکها را به شیوه خالقانهای متحول
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کــرد .این تغییر ازآنجهت خالقانه تعبیر میشــود کــه صورتهای مالی حقوق صاحبان ســهام در این صورت مالی ســرعت استفاده از اطالعات را
بر طبق مدل کســبوکار بانکداری بدون ربای ایران طراحیشــدهاند .اما افزایش داده و اســتفادهکننده را از مطالعه اطالعات یادداشتهای مختلف
با توجه بــه اینکه عملیات بانکداری بانکهای کشــور در چارچوب قانون و پراکنده بینیاز میکند.
بارزتریــن مشــخصه صورتهای مالــی جدید ،افزودهشــدن صورت
عملیــات بانکداری بدون ربا صورت میپذیــرد ،برخالف صنایعی همچون
خودروســازی یا داروسازی ،طبیعتاً محدودیتهایی در جهت انطباق کامل سپردههای ســرمایهگذاری اســت که تاکنون نهتنها در صنعت بانکداری
با اســتانداردهای بینالمللی وجود داشته است .مدل کسبوکار بانکداری کشــور که در گزارشگری مالی دنیا نیز سابقهای نداشته است .دلیل خاص
در ایران با مدل کســبوکار بانکداری متعارف و حتی اسالمی تفاوتهایی بــودن این صورت در گزارشــگری مالی بانکهای دنیا نیز این اســت که
دارد که در نمونههای ابالغشــده دیدهشده است .پیشتر ظاهر صورتهای در بانکداری رایج دنیا ،نرخ ســود (بهــره) وامدهندگان ،6قطعی و از پیش
مالی بانکی کشــور با آنچه عرف جوامع بینالمللی است ،تفاوتهای زیادی تعیینشــده اســت و ســاختار صورت ســود و زیان بانکها مطابق نمونه
داشــت که این عــدم تطابق باعث بیاعتمادی آنها بــه صورتهای مالی  IFRSشــکل مناسبی از گزارشــگری عملکرد مالی اســت .بنابراین ارائه
بانکها میشد .در این راستا باوجود تغییرات رخداده در شیوه گزارشگری گزارش عملکرد جداگانهای که نشــاندهنده منافع اعتباردهندگان (شامل
باید گفت که تغییرات شــکلی و ظاهری در صورتهای یادشــده بیش از ســپردهگذاران) در خصوص ســود و زیان منابعی که در اختیار بانک قرار
تغییــرات محتوایی بوده و لذا اینک امکان ارائــه اطالعات در قالب زیباتر دادهاند ،در بانکداری رایج دنیا اصوالً ضرورت نداشته است.
این صــورت مالی که نقطه عطفی در راســتای اصالح ســاختار نظام
و قابلفهمتــر بــرای اســتفادهکنندگان داخلی و بینالمللی فراهم شــده
اســت .بهعالوه مقوله شــفافیت اطالعات که در بانکها و سایر مؤسسات گزارشــگری مالی به شــمار میرود ،منطبق با مدل کســبوکار بانکداری
ســپردهپذیر موردتوجه و تأکیــد فراوان مقامات ناظــر در تحقق الزامات بدون ربا و الزامات قانونی آن طراحیشــده و برای نخستین بار در صنعت
حاکمیت شــرکتی قرار گرفته ،در صورتهای مالی جدید بهخوبی محقق بانکــداری ایران مورداســتفاده قــرار میگیرد .صورت مالی ســپردههای
ســرمایهگذاری با دو هدف ( )۱ارتقای سطح افشــا و پاسخگویی بانک به
شده است.
صاحبان سپردههای ســرمایهگذاری که تأمینکنندگان عمده منابع بانک
هستند و ( )۲ایجاد بستر اجرای IFRSدر صنعت بانکداری ایران ،از سوی
خصوصیات و کارکردهای صورتهای مالی جدید
 -1تفکیــک حقوق صاحبان ســپردههای ســرمایهگذاری از بانک مرکزی معرفیشــده است .همانطور که پیشتر ذکر شد ،کارگزاران
بانکها که شــامل مدیران و ســهامداران این مجموعهها هستند ،مجموعاً
بدهیها ،در سمت چپ ترازنامه:
در مبانی بانکداری بدون ربا ســپردهها بــه دو طبقه قرضی و وکالتی در اختیار سپردهگذاران بوده و وکیل آنها هستند .لذا طبق رابطه وکالت،
تقسیم میشــوند .منظور از سپردههای قرضی ســپردههای قرضالحسنه باید اطالعات به شکل شــفاف و روشن در اختیار سپردهگذاران قرار داده
جاری و قرضالحســنه پسانداز هســتند .سپردههای ســرمایهگذاری یا شود و مشخص شود که با استفاده از منابع سپردهگذاران چه فعالیتهایی
وکالتی نیز که حدود  90درصد ســپردهها را به خود اختصاص دادهاند ،به توســط بانک انجام و چقدر سودآوری حاصل شده است .به عبارتی وکیل
انواع عادی ،شــشماهه ،یکساله و امثالهم تقسیم میشوند .بایستی توجه باید حســاب مدت وکالت خــود را به موکل بدهد و آنچــه را که بهجای
شود که قرارداد قرض مربوط به سپردههای قرضی ،از قراردادهای تملیکی او دریافــت کرده اســت به او رد کند .7در این راســتا وظیفه بانک ایجاب
اســت .به این معنــا که وقتی ســپردهگذار پول خــود را در اختیار بانک میکند که به ســبک ارائه اطالعات به ســهامداران ،در قالب صورتی مجزا
قرار میدهد ،منابع به مالکیت بانــک درآمده و بانک طبق قرارداد متعهد به سپردهگذاران هم اطالعات الزم را بدهد .زیرا سپردهگذاران بدینوسیله
اســت که معادل آن ســپردهها را به ســپردهگذار یا به هرکسی که او در تصمیــم میگیرند که آیا همچنان ایــن بانک را بهعنوان وکیل خود حفظ
سپردههای جاری حواله یا چک میدهد ،پرداخت کند .ولی در سپردههای کنند یا خیر.
نکته دیگر آن اســت که متأســفانه در سالیان گذشــته به دلیل برابر
ســرمایهگذاری یا وکالتی ،رابطه ســپردهگذار با بانک رابطه وکالت است و
بانک وکیل ســپردهگذاران است 5لذا منابع سپردهگذاران به مالکیت بانک شدن ســود علیالحساب و ســود قطعی ،شــبهه ربوی بودن نظام بانکی
درنمیآید و در مالکیت خود سپردهگذار باقی میماند .بهعبارتدیگر بانک مطرح بوده است .بســیاری از کارشناسان فقهی و اقتصادی هم از این امر
با پول ســپردهگذاران سرمایهگذاری دســت به فعالیت اقتصادی میزند .تعجب کردهاند که چگونه میتوان ســود یک ســرمایهگذاری را دقیقاً در
سپس بخشــی از ســود حاصل از این فعالیتها را در قالب حقالوکاله به ابتدای دوره بهدرستی تخمین زد و مابهالتفاوت سود قطعی و علیالحساب
سهامداران میدهد و مابقی سود به سپردهگذاران عودت داده میشود .لذا را در انتهــای دوره صفــر بهدســت آورد .با تعمق بیشــتر در صورتهای
مالی ســالیان گذشــته میتوان دریافت علت صفر شدن مابهالتفاوت سود
منابع در مالکیت سپردهگذاران باقی میماند.
متأســفانه در سالیان گذشــته ،هردو نوع ســپردهها در بخش بدهی قطعی و علیالحســاب ،در تغییر مبلغ حقالوکاله بوده اســت .حقالوکاله
ترازنامــه بانکها جایداده شــده اســت .امــا همانطور که ذکر شــد ،مبلغی اســت که بانکهــا در چارچوب بانکداری اســامی و بدون ربا در
ســپردههای ســرمایهگذاری از جنــس بدهی نیســت و از جهت حقوق قبال بهکارگیری منابع سپردهگذاران از آنان دریافت میکنند .تقریباً همه
مالکیت همانند آورده ســهامداران است .لذا در صورتهای جدید ،اشتباه بانکها حقالوکاله خود را در ابتدای سال معادل سقف مقرر بانک مرکزی
اعالم میکنند .مبلغی که با اعالم بانک بخشــی
گزارشگری ســالهای قبل مرتفع گردیده و اکنون
از سود مورد انتظار سهامدار را تشکیل میدهد.
ســپردههای ســرمایهگذاری ،مجزا از بخش بدهی
تغییر دادن مبلغ حقالوکاله بایســتی با رضایت
گزارش میشوند.
اهمیت همگراشدن با
تمامی ســهامداران بانک صورت بگیرد و در غیر
استانداردهای بینالمللی زمانی
این صورت امکان انتقال ثروت از سهامداران به
 -2ارائه دو صورت مالی با عناوین صورت
مشخص می شود که پس از توافق
سپردهگذاران فراهم میشود .تعیین حقالوکاله
تغییرات در حقوق صاحبان ســهام و صورت
برجام ،شرکتها و بانکهای
از اختیارات هیات مدیره اســت که هرسال نرخ
عملکرد سپردههای سرمایهگذاری
خارجی برای تعامل با شرکتهای
به چه میزان باشــد .فرض این اســت که هیات
صورت تغییرات حقوق صاحبان ســهام اقالمی
ایرانی متقاضی صورتهای مالی
مدیره منتخب مجمع عمومی ســهامداران است
همچون ســرمایه ،اندوخته و سود تقسیمی را دربر
شفاف و مطابق با  IFRSشدند ولی
و آنهــا هم بــه این جمعبندی رســیدهاند که
دارد .اقــام این صــورت مالی پیشتــر بهصورت
شرکتهای ایرانی در این زمینه
تعییــن حقالوکالــه را در دامنه مشخصشــده
مجزا افشــا میشــدند ،اما باوجود جایداشتن این
با فقر استاندارد و دستورالعمل
بانک مرکزی در بازه صفر تا سه درصد به هیات
صــورت در اســتانداردهای بینالمللــی ،در ایران
مواجه بودند.
مدیره تفویض کنند .حقالوکاله منفی هم وجود
ارائه نمیشــد .تجمیع اطالعات مربوط به تغییرات
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ازجمله دیگر تغییرات صورت گرفته در شــکل
ندارد ،زیرا در این صورت اموال ســهامداران به
جدید گزارشــگری مالی بانکها باید ذکر کرد که
ســپردهگذاران منتقل میشود .لذا با این اتفاق،
هیچگونــه شــبههای وجــود
یادداشــتهای توضیحــی مربوط بــه واحد پولی
یکــی از مهمترین جنبههــای صورتهای مالی
ندارد که ارتقای ســطح شــفافیت
عملیاتــی و گزارشــگری ،برآوردهــا ،تخمینها و
جدید را میتــوان در حفظ منافع ســهامداران
مالی در گزارشــگری نظــام بانکی
تفاوتهای حســابداری ،مبانی اندازهگیری ،هزینه
خرد دانســت .جایی کــه تفاوت حتــی یک یا
کشور) کلید برداشــته شدن موانع
به کار نگرفتن منابع ســپردهگذاران  ،تســهیالت
دو درصــدی بین ســود قطعی بانکها و ســود
پیش روی بهرهمنــدی نظام بانکی
و تعهدات اشــخاص مرتبط ،تســهیالت و تعهدات
علیالحســاب میتواند جابهجاییهای بزرگی را
کشــور در تعامــل و همــکاری با
کالن ،مطالبات ســوخت شــده و صورت عملکرد
رقم بزند .بهعنوانمثال ،اگر میزان ســپردههای
عملیات قرضالحسنه نیز اضافهشدهاند که هرکدام
مدتدار در نظــام بانکی را معــادل  800هزار
میلیارد تومان در نظر بگیریم ،در صورت پرداخت یک درصد ســود بیشتر مرتفعکننده یک خأل در گزارشــگری مالی قبلی بودهاند.
به ســپردهگذاران ،معــادل  8هزار میلیارد تومان از منافع ســهامداران به
جمعبندی
سپردهگذاران منتقل خواهد شد.
شــکل جدید صورتهای مالی نظام بانکی که از ســوی بانک مرکزی
غفلت از گزارشــگری صحیح به ســپردهگذاران در سالیان قبل و عدم
افشــا ،زمینه انتقال ثروت بین ســهامداران و سپردهگذاران را فراهم کرده ابالغشده ،اســتانداردهای کشور را به نمونههای بینالمللی نزدیک میکند
اســت .البته تاکنون بخش نظارت بانک مرکزی نیز بانکها را به افشــای و شــفافیت بیشتری را ایجاد خواهد کرد .اســام نیز بر شفافیت معامالت
ایــن اطالعات ملزم نمیکرد و دســتورالعملهایی نیز تدوین نشــده بود .تأکید فراوانی دارد و تحوالت صورت گرفته در راســتای انطباق با موازین
با ارائه صورت مالی ســپردههای ســرمایهگذاری ،صورت سود و زیان نیز فقهی و شــرعی اســت که نهتنها یک حســن ،بلکه ضرورت شرعی بوده
کــه پیچیدهترین صورت مالی در بانکها تلقی میشــود ،اکنون به لحاظ اســت .9تغییر جهت به ســمت شفافیت بیشــتر اطالعاتی ،عالوه بر اینکه
ساختاری کام ً
بــرای تحلیلگران مالی و اقتصادی اطالعات قابلاتکاتری در تصمیمگیری
ال با نمونه  IFRSمنطبق شده است.
فراهم خواهد آورد ،در شرایط پسابرجام برای استفادهکنندگان بینالمللی
نیز قابلیت فهم و مقایســه خواهد داشــت و به گســترش بیشتر تعامالت
 -3تشریح ریسکهای بانک
صورتهــای مالی برای اولین بار افشــای اطالعات مرتبط با ریســک بانکــی با خارج منتهی خواهد شــد .بــا توجه به فضای امروز کشــور که
بانکها را در سطح یادداشــتهای همراه صورتهای مالی بانکها الزامی پــس از برجام نیازمندی بیشــتری به تعامــل کارای بانکها با بانکهای
ساخته است .شــاید مهمترین اقدام در راستای همگرایی با استانداردهای بینالمللــی وجــود دارد ،طرفهای مقابل از ما صورتهای مالی شــفاف،
بینالمللی گزارشــگری مالی ،اضافهشــدن یادداشت شماره  63در تشریح خصوصاً یادداشــتهای مربوط به زمینه ریسک را طلب میکنند.
هیچگونه شــبههای وجود ندارد که این اقدام اساســی و قانونی بانک
ریســکهای بانک بوده است .برای نخستین بار در ایران ریسکهای بازار،
نقدینگی ،عملیاتی و اعتباری به روشهای مشخصشــده در رهنمودهاي مرکزی (ارتقای ســطح شفافیت مالی در گزارشــگری نظام بانکی کشور)
مديريت ريسك صادره كميته نظارت بانكي بال 8و استانداردهاي بینالمللی کلید برداشــته شــدن موانع پیشروی بهرهمندی نظام بانکی کشــور در
گزارشــگري مالي  IFRSاندازهگیری و اعالم میشــوند .در ادامه مشخص تعامل و همکاری با بانکهای کشــورهای اروپایی و دیگر کشورهایی بوده
میشــود که برای هریک از این ریســکها چه میزان سرمایه تعیین شده کــه بهطورجدی پایبند به رفع تحریمها در دوران پســا برجام هســتند.
است .لذا از این طریق نسبتهای کفایت سرمایه بانکها نیز واقعیتر شده نگرانی که از عدم شــفافیت مالی ،انضباط مالی و گزارشگری مالی بانکها،
و نقاط ضعف بانکها مشــخص خواهد شــد .با توصیف ريسكهاي ناشي بهخصــوص بهروز نبودن آن در چارچوب اســتانداردهای  IFRSو مقررات
از مــدل فعاليت و عمليــات بانكداري و چگونگي مديريت اين ریســکها بازل نشأت میگیرد .10با این تحول اساسی از این به بعد صورتهای مالی
استفادهكنندگان از صورتهای مالی قادر خواهند بود تا ضمن درك نحوه بانکها در شــیوه جدید انجام خواهد شد و تا تاریخ نگارش این یادداشت،
انعكاس معيار ريســك ناشــي از فعاليت بانك ،از تأثیر ريسك بر روي هر اکثر بانکها گزارشــگری مالی خود را تغییر دادهاند .در مسیر گزارشگری
شفاف ،با آرام شدن دریای متالطم اطالعات مالی بانکها ،ریشه مشکالت
يك از اقالم ترازنامه و صورت ســود و زيان آگاهي يابند.
چندســاله این نهادها نیز اندکاندک به رو آمده و هویدا خواهد شد.
 -4معامالت با اشــخاص مرتبط (شامل حقوق و مزایای مدیران
پینوشت
و تسهیالت دریافتی آنها)
 )1کارشناسی ارشد مدیریت مالی
یکی دیگر از موضوعاتی که در صورتهای مالی به آن پرداخته شــده،
2) International Financial Reporting Standards
موضــوع حقوق و مزایای مدیران بانکی اســت .این موضوع در صورتهای
3) International Accounting Standards Board
مالــی اســتاندارد دنیا ذکرشــده ،ولــی در صورتهای مالــی بانکها در
 )4مــواد ( )33و ( )36قانــون پولــی و بانکــی کشــور مصوب مورخ
ســالهای قبل بنا به هر دلیلی از آن چشمپوشی شده است .این در حالی
اســت که اگر حقوق و مزایای مدیران هرســاله افشا میشد ،امروز تبعات  1351/4/18بــا اصالحــات بعدی ،جــزء ( )1بند (د) مــاده ( )97قانون
اجتماعی کمتری برای دولت داشــت .بانــک مرکزی در صورتهای مالی برنامه پنجســاله پنجم توســعه و همچنین ماده ( )86تصویبنامه شماره
جدید ابالغی خود ضمن تأکید بر ضرورت افشــا و شــفافیت اطالعات ،در /130671ت48436هـ مورخ  1393/11/4هیات وزیران
 )5طبق تبصره مــاده ( )3قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مورخ
بخش معامالت با اشــخاص مرتبط یعنی بند  65یادداشتهای توضیحی،
خأل نامشــخص بودن کل دریافتی مدیران بانکی در گزارشهای سالهای 1362/6/8
6) Debt holders
قبل را بهخوبی پوشــش داده اســت .در بخش مذکور جــدول مربوط به
 )7طبق ماده ( )668قانون مدنی
حقــوق و مزایای ناخالص ،حــق حضور ،پاداش ،پــاداش پایان خدمت و
 )8همگرايي بينالمللي در زمينه اســتانداردها و اندازهگيري ســرمايه
سهام اعطاشــده به اعضای هیات مدیره موظف و غیرموظف ،مدیرعامل و
معاونین وی و همچنین اعضای کمیتههای مرتبط با هیات مدیره در پایان بانكها (توافقنامه بال ( 2
 )9ســید عباس موسویان عضو شــورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو
سال آمده است .این بخش همچنین به سایر معامالت با مدیران بانکی نیز
پرداخته و انواع تســهیالت اعطایی به ایشــان درزمینه تسهیالت ضروری ،با اقتصادنیوز95/4/2
 )10یادداشــت عباس هشــی در خبر  262448تارنمای پژوهشکده
مســکن ،تعمیر مسکن ،کارت اعتباری و نوع وثیقه دریافتی از ایشان را در
پولی و بانکی
قبال این تسهیالت مشخص کرده است.
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کفایت سرمایه بانکها ،حرکتی رو به نزول در دو سال اخیر؟
2

زهرا خوشنود ،1مرضیه اسفندیاری

مقدمه
عمومــاً پــس از بحرانهای مالی منبعــث از بحرانهــای بانکی ،توجه
مقرراتگذاران بینالمللی به ارتقای سالمت بانکی و ضرورت اعمال تغییرات
شگرف در استانداردهای بینالمللی ناظر بر سالمت بانکها جلب شده است.
در حقیقت از آنجا که بانکها نقشی کلیدی در نظام مالی ایفا میکنند ،الزام
ســامت بانکی جهت دسترسی به ثبات مالی بهعنوان زیربنای این تغییرات
همواره دنبال شده است .با این وجود در گذر زمان و با توجه به پیشرفتهای
حاصلــه در حوزه فعالیــت و نوع خدمات بانکی و همچنیــن ابزارهای مورد
اســتفاده در این صنعت ،گستره متفاوتی از بعد ســامت بانکی مورد توجه
قرار گرفته است.
بهعنوان مثال ،در پاســخ به بحران دهه  ۸۰و جهت تامین سالمت بانکی،
اولین متغیری که مورد توجه ویژه مقرراتگذاران قرار گرفت ،ســرمایه بانکها
بود که در قالب نســبت کفایت سرمایه قانونی 3و در پوشش توافقنامه سرمایه
بال یک 4توسط کمیته نظارت بانکی بال 5در سال  ۱۹۸۸معرفی شد .از این رو
بهعنوان یکی از اولین و مهمترین اقدامات در دستیابی به سالمت بانکی ،تامین
سرمایه الزم و در قالب نوع مشخصی از سرمایه برای پوشش ریسکهای ناشی
از فعالیت واسطهگری مالی بانکها در جهت جلوگیری از انتقال سریع هر نوع
آسیب وارده به بانک و شبکه بانکی به سپردهگذاران و از این رو به دیگر عوامل
اقتصادی ،مورد توجه قرار گرفت.
در حقیقــت چون نســبت کفایت ســرمایه با توجه به میزان ریســک و
خطرپذیری موجود در داراییهای بانکها تنظیم میشــود ،بهعنوان ســپری
پسین برای جذب زیانهای بالقوه بانک در صورت تحقق ریسکهای فوق عمل
کرده و از این منظر به ســامت بانکی کمک میکند .در طرف مقابل نیز چون
افزایش سرمایه برای بانک پر هزینه است ،حفظ نسبت کفایت سرمایه قانونی
برای پوشش ریسکهای معطوف به سبد داراییهای بانک ،هزینهای را بر دامنه
خطرپذیری بانک بار کرده و احتمال خطر اخالقی بانک در ریســکپذیری باال
و بهخطر انداختن منافع ذینفعان و از رو به چالش کشیده شدن سالمت بانکی
را به حداقل میرساند.
هر چند در گذر زمان در کنار این متغیر ،شــاخصهای دیگری از سالمت
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بانکی و حتی ابعاد دیگری از فرآیند بانکداری 6مورد توجه وافر قرار گرفتند ،اما
همچنان متغیر کفایت سرمایه از اهمیتی کلیدی در این زمینه برخوردار است.
به بیان دقیقتر با وقوع تحوالت جدیدی در بانکداری و بهدنبال آن تغییر حوزه
و منشا بحرانهای بانکی ،هر چند حوزههای دیگری در دستیابی به ثبات مالی
از طریق ارتقای ســامت بانکی مورد توجه قرار گرفتند؛ اما بهواسطه گسترش
ریسکهای بانکداری و واسطهگری مالی ،همواره بر اهمیت نقش نسبت کفایت
سرمایه 7بهعنوان آخرین سپر و مهمترین سد جلوگیریکننده از انتقال شدید
بحران بانکی به اقتصاد افزوده شده است.
شاهد این امر نیز طراحی نسخههای جدیدتر توافقنامه کفایت سرمایه بال
در قالب بال دو و بال سه است .به بیان دقیقتر در بین رهنمودهایی که توسط
کمیته نظارت بانکی بال منتشــر شــده ،عموماً رهنمودهای مربوط به کفایت
ســرمایه از چالشبرانگیزترین رهنمودها بوده و همواره دقت زیادی در زمینه
نحوه پیادهسازی آنها اعمال شده است.
این در حالی اســت که در نظام بانکی ایران با وجود گذر بیشــتر کشورها
به نسخه نهایی توافقنامه کفایت ســرمایه (بال سه) ،صرفاً توافقنامه سرمایه
بال یک پیادهســازی شــده و از این رو از نظر ساختاری بهوضوح عدم پوشش
مناســب سرمایه برای ریسکهای معطوف به عملیات بانکی مشاهده میشود.
در حقیقت عدم لحاظ پوشش سرمایهای برحسب ریسکهای معطوف به آنها
و صرف در نظر گرفتن نوع کلی طرفمقابل ،8نمیتواند سپر دفاعی مناسبی را
برای سالمت مالی بانکها فراهم آورد .از این رو کاستی فنی توافقنامه سرمایه
بال یک در الزام بانکها به نگهداری سرمایه الزم برای پوشش مناسب ریسک
خطرپذیری معطوف به دارایی آنها در صورتی حساســیت به نامناســب بودن
سالمت مالی شبکه بانکی از منظر ســرمایه را افزایش خواهد داد که با وجود
پیادهســازی این توافقنامه در کشــور با عدم تمکین بانکها از حداقل نسبت
کفایت ســرمایه الزم در قالب نسخه بال یک در شبکه بانکی مواجه باشیم  .از
این رو در این مقاله ارزیابی وضعیت نســبت کفایت سرمایه شبکه بانکی برای
تشریح موقعیت کنونی و پاسخگویی به مساله فوق مورد بررسی قرار میگیرد.
ارزیابی شبکه بانکی از منظر کفایت سرمایه
برای دسترســی به اطالعات نسبت کفایت سرمایه شــبکه بانکی ابتدا بر
اطالعات مندرج در صورتهای مالی مندرج در ســایت آنها متمرکز میشویم.
با توجه به جمعبندی اطالعات نســبت کفایت سرمایه این بانکها در جدول۱

نهاد ناظر و بهبود وضع موجود
مالحظه میشــود کــه برخالف انتظار مبتنــی بر مطالعه قبلی خوشــنود و
اســفندیاری ( 9)۱۳۹۳که از بین  ۳۱بانک مورد بررسی صرفاً  ۱۴بانک نسبت
کفایت ســرمایه را در سال  ۱۳۹۳در ســایت خود و برای ذینفعان افشا نموده
بودند ،در ســال جاری از  ۳۶بانک و موسســه اعتباری فعال در شبکه بانکی
مورد بررسی ۲۶ ،مورد این متغیر را در صورتهای مالی مندرج در سایت خود
گزارش نمودهاند.
این افزایش شــفافیت در شــبکه بانکی تا حدودی بهواســطه بخشنامه
«ضوابط ناظر بر حداقل اســتانداردهای شفافیت و انتشــار عمومی اطالعات
توســط موسسات اعتباری» اداره مطالعات و مقررات بانکی بانکمرکزی مورخ
 ۱۳۹۳/۵/۲تامین شده است .به بیان دقیقتر براساس ماده  ۱۱این بخشنامه،
بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظف شدهاند وضعیت کفایت سرمایه
خود مشتمل بر نسبت سرمایه قانونی و نسبت سرمایه درجه یک 10را در مقاطع
زمانی شش ماهه منتهی به شهریور ماه و یکساله منتهی به اسفند ماه بهصورت
عمومی منتشر کنند.
با این وجود از آنجا که براســاس اطالعات منــدرج در جدول  ۱برخی از
بانکها و موسسات مالی و اعتباری صورتهای مالی خود را بهصورت عمومی و
در سایت خود افشا نمیکنند و از این رو امکان در نظر گرفتن نمونه کاملی از
شــبکه بانکی با تاکید بر چهار گروه بانکهای دولتی تجاری ،دولتی تخصصی،
خصوصیشــده و خصوصی برای ســالهای مورد بررســی موجود نمیباشد؛
بنابراین براســاس پایگاه اطالعاتی در دســترس ،متغیر نسبت کفایت سرمایه
برای بانکهای نمونه تخمین زده میشود.
در این مطالعه برای بهتصویر کشیدن وضعیت فعلی سالمت شبکه بانکی از
منظر نسبت کفایت سرمایه ،صرفاً بر دو سال  ۱۳۹۲و  ۱۳۹۳متمرکز میشویم.
از آنجا که پایگاه داده در دسترس شامل اطالعات سال  ۱۳۹۴نیست ،امکان در
نظر گرفتن این ســال فراهم نیست .از این رو تمرکز بر دو سال فوق ،تصویری
از آخرین وضعیت کفایت سرمایه در شبکه بانکی را در اختیار قرار میدهد.
در این راستا برای دسترسی به نمونهای همگن ،موسسات مالی و اعتباری،11
بانکهای قرضالحســنه12و بانک مشترک ایران -ونزوئال از شبکه بانکی نمونه
حذف شده و نمونه مورد بررسی به  ۲۸بانک کاهش پیدا کرد .در این گروه۳ ،
بانک تجاری دولتی ۵ ،بانک تخصصی دولتی ۴ ،بانک خصوصیشده و  ۱۶بانک
خصوصی قرار گرفتهاند.
برای تخمین نسبت کفایت ســرمایه نیز از بخشنامههای بانکمرکزی در
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مورد آئیننامه سرمایه پایه و آئیننامههای کفایت سرمایه بانکها استفاده شده
است .13البته برای بهتصویر کشیدن بهتر موقعیت سرمایه بانکها ،در کنار این
متغیر که در شبکه بانکی ایران با عنوان نسبت سرمایه قانونی گزارش میشود؛
نسبت سرمایه درجه یک نیز محاسبه و ارزیابی شده است .در مورد هر یک از
این دو نسبت نیز بانکها در قالب چهار گروه با سرمایه زیاد ،14سرمایه کافی،15
کمسرمایه 16و بهشدت کمسرمایه 17طبقهبندی شدهاند.18
براســاس اطالعات مندرج در جدول  ۲مشــاهده میشــود با گذر از سال
 ۱۳۹۲به  ۱۳۹۳از تعداد بانکهای با ســرمایه زیــاد یا کافی به مقدار زیادی
کاســته شده است و تعداد این بانکها از  ۱۹بانک در سال  ۱۳۹۲به  ۱۳بانک
در سال  ۱۳۹۳کاهش یافته است .در طرف مقابل به تعداد بانکهای با سرمایه
کم و یا بهشدت کمسرمایه افزوده شده و تعداد این بانکها از  ۹بانک در سال
 ۱۳۹۲به  ۱۵بانک در سال  ۱۳۹۳افزایش یافته است.
عالوه بر افزایش تعداد بانکهای با ســرمایه اندک (کم سرمایه و بهشدت
کمسرمایه) ،که بیانگر به خطر افتادن سالمت مالی شبکه بانکی است ،ضروری
اســت تغییر در مقدار ســپرده این بانکها نیز مورد بررسی قرار گیرد .در این
راســتا براساس اطالعات مندرج در جدول  ۲مشاهده میشود در طول این دو
سال با افزایش شدید درصد سپرده موجود در گروه اخیر (از  36/56درصد در
ســال  ۱۳۹۲به  59/35درصد در ســال  ،)۱۳۹۳ریسک وارد بر شبکه بانکی
کشور از منظر توانایی پوشش سپردهها توسط سرمایه بانک در شرایط بحرانی
افزایش یافته است .در حقیقت ،با افزایش شدید درصد سپرده موجود در گروه
بانکهای بهشدت کمســرمایه که بیش از نیمی از سپردههای شبکه بانکی را
بهخود اختصاص داد ه است ،زنگ خطر بزرگی برای سالمت مالی شبکه بانکی
کشور به صدا درآمده است.
در بررســی نسبت ســرمایه درجه یک نیز وضعیت مشــابهی بهتصویر
کشیده شده است ،به نحویکه با گذر از سال  ۱۳۹۲به  ۱۳۹۳هرچند تعداد
بانکهای بهشــدت کمسرمایه به صفر رســیده است ،اما در مجموع بر تعداد
بانکهای با ســرمایه اندک افزوده شده اســت که صرفنظر از تعداد ،بیش از
دو برابر شــدن سهم سپرده موجود نزد این بانکها ،بر شدت اهمیت کمبود
سرمایه درجه یک در شــبکه بانکی برای پوشش ریسک معطوف به فعالیت
بانکداری داللت میکند.
در ادامه برای بررســی دقیقتر ،صرفاً بر بانکهای با سرمایه اندک متمرکز
شده و براساس نوع بانکهای موجود در هر گروه به بررسی میپردازیم .در این

جدول  -۱ارزیابی گزارش نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی در سال ۱۳۹۴
اعالم عمومی نسبت کفایت سرمایه
نوع

تعداد

بانک تجاری دولتی

۳

۲

بانک تخصصی دولتی

۵

۱

۲۰

بانک خصوصیشده

۴

۴

۱۰۰

بانک خصوصی

۱۶

۱۵

93/75

بانک قرض الحسنه

۲

۲

۱۰۰

بانک مشترک خارجی  -ایرانی

۱

۱

۱۰۰

موسسات مالی و اعتباری

۵

۲

۴۰

کل شبکه بانکی

۳۶

۲۷

۷۵

تعداد

درصد
66/67

ماخذ :اطالعات مندرج در سایت بانکها و موسسات مالی و اعتباری.
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ســهم سپرده از کل نمونه مورد بررسی ،بر ابهام سالمت مالی شبکه بانکهای
خصوصی میافزایــد .در مرحله بعد نیز بانکهای تجاری دولتی قرار دارند که
رقم باالی سپردهپذیری این نوع بانکها نیز بر ضرورت توجه به مدیریت ریسک
و ســرمایه آنها داللت میکند .در مقام آخر نیز بانکهای تخصصی دولتی قرار
گرفتهاند که این مســاله با توجه به ماهیت فعالیت آنها مبنی بر عدم تمرکز بر
سپردهپذیری عمومی دور از انتظار نمیباشد.
در ارتباط با نســبت سرمایه درجه یک نیز در مجموع مشاهده میشود در
گذر از ســال  ۱۳۹۲به  ،۱۳۹۳هر چند با افزایش تعداد بانکهای با ســرمایه
اندک بر خطر وارد بر ســامت شبکه بانکی از منظر کفایت سرمایه درجه یک
افزوده شده  ،اما ترکیب این مساله در مقایسه با نسبت سرمایه قانونی براساس
ترکیب گروههای بانکی مورد بررسی تغییر چندانی نداشته است.
در ارتباط با این متغیر در ســال  ۱۳۹۲بانکهای خصوصی از بیشــترین
تعداد بانکهای با نسبت ســرمایه درجه یک اندک برخوردار بودهاند و سپس
بانکهای تخصصی دولتی قرار گرفتهاند .حجم بیشــتر سپردههای در معرض
خطر اندک بودن نسبت سرمایه درجه یک متعلق به بانکهای خصوصی بوده
و پس از آن بانکهای خصوصیشده قرار داشتهاند.
این در حالی اســت که در سال  ۱۳۹۳صرفاً با اضافه شدن یک بانک به
بانکهای با نسبت سرمایه درجه یک اندک ،به دلیل دولتی و بزرگ بودن این

راســتا براساس اطالعات مندرج در جدول  ۳مشاهده میشود در هر یک از دو
ســال مورد بررسی و در خصوص نسبت سرمایه قانونی ،بانکهای خصوصی از
بیشترین تعداد بانکهای با ســرمایه اندک برخوردارند و بانکهای تخصصی
دولتی و خصوصیشده در مقام بعدی قرار گرفته و بانکهای تجاری دولتی در
رتبه آخر قرار دارند.
در گذر زمان در کل  ۶بانک به تعداد بانکهای باســرمایه اندک از منظر
نســبت سرمایه قانونی افزوده شده و بیشترین افزایش نیز در گروه بانکهای
خصوصــی اتفاق افتاده اســت .با این وجود به دلیل بــزرگ بودن بانکهای
تجاری دولتی ،صرف افزوده شــدن یک بانک دولتی به بانکهای کم سرمایه
در ســال  13/26 ،۱۳۹۳واحد درصد بر مقدار سپرده در معرض خطر شبکه
بانکی افزوده است.
در مجموع هر چند در ســال  ۱۳۹۳بر میزان درصد سپرده نگهداریشده
در بانکهای با ســرمایه اندک افزوده شده و این مســاله بیانگر افزایش عدم
سالمت مالی شبکه بانکی در این سال در مقایسه با سال قبل است ،اما ترکیب
درصد ســپردهها بیانگر تعلق بیشتر این سپردهها به بانکهای خصوصی است
که انتظار میرفت براساس الگوهای مدیریتی مناسبتر ،از مدیریت مناسبتر
ریسک و سرمایه برخوردار باشند .پس از این بانکها ،قرار گرفتن گونه دیگری
از بانکهــای خصوصی تحت عنــوان بانکهای خصوصیشــده در مقام دوم

جدول  -۲طبقهبندی بانکهای کشور بر اساس نسبتهای سرمایه
نسبت کفایت سرمایه
1392
تعداد بانک

نسبت سرمایه درجه یک
1393

درصد

تعداد بانک

سپرده

1392
درصد

تعداد بانک

سپرده

1393
درصد

تعداد بانک

سپرده

درصد
سپرده

سرمایه زیاد

۱۳

42/42

۱۰

21/45

۲۰

64/12

۱۶

47/14

سرمایه کافی

۶

21/02

۳

19/19

۴

22/29

۷

26/14

م سرمایه
ک

۳

19/61

۴

8/82

۳

8/88

۵

26/73

به شدت کم سرمایه

۶

16/95

۱۱

50/53

۱

4/71

۰

۰

جدول  -۳دستهبندی انواع بانکهای با نسبتهای سرمایه اندک*
نسبت سرمایه قانونی
1392

نسبت سرمایه درجه یک
1393

1393

1392

تعداد بانک

درصد
سپرده

تعداد بانک

درصد
سپرده

تعداد بانک

درصد
سپرده

تعداد بانک

درصد
سپرده

تجاری دولتی

۰

۰

۱

13/26

۰

۰

۱

13/26

تخصصی دولتی

۱

4/10

۲

5/2

۱

4/10

۱

4/23

خصوصی شده

۱

13/69

۲

15/90

۰

۰

۰

۰

خصوصی

۷

18/78

۱۰

25/0

۳

9/49

۳

9/24

کل

۹

36/57

۱۵

59/36

۴

13/59

۵

26/73

مأخذ :یافتههای تحقیق
* بانکهای با نسبت سرمایه اندک شامل بانکهای کمسرمایه و بهشدت کم سرمایه براساس طبقهبندی مندرج در جدول  ۲میباشند.
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دولتــی در زمینه تامین ســامت مالــی از منظر
بانــک ،پس از بانکهای خصوصی ،بانکهای تجاری
کفایت ســرمایه خواهد انجامید .از آنجا که صرف
دولتی در جایگاه بیشــترین سهم سپرده در مقایسه
بخشــنامه «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای
بــا کل نمونه قرار گرفتهانــد و پس از آنها بانکهای
در مجموع شبکه بانکی کشور
شفافیت و انتشار عمومی اطالعات توسط موسسات
تخصصی دولتــی ،جایگاه باالتریــن خطرپذیری از
با مشکل کسری سرمایه مواجه
اعتباری» در طول یک سال توانسته نقش موثری
منظر ســپرده پوشش دادهنشده توسط سرمایه را به
است و این مساله در خصوص
در افزایش شفافیت شبکه بانکی ایفا نماید ،بنابراین
خود اختصاص دادند.
نسبت سرمایه قانونی با شدت
افزایش تناوب ارائه اطالعات از شش ماه به سه ماه
به این ترتیب مشاهده میشود در مجموع شبکه
بیشتری در مقایسه با نسبت
میتواند نقش موثرتری در شفافیت اطالعاتی مورد
بانکی کشــور با مشکل کسری سرمایه مواجه است و
سرمایه درجه یک وجود دارد.
نیاز به خصوص در حوزه سالمت بانکی ایفا نماید.
این مساله در خصوص نسبت سرمایه قانونی با شدت
عالوه بــر بانکمرکزی ،دولت نیز باید گامهای
بیشتری در مقایسه با نســبت سرمایه درجه یک به
تصویر کشــیده شدهاست .این مساله نه تنها توسط افزایش تعداد بانکهای با مهمی را در زمینه فراهمســاختن راهکارهای عملی و ســریع افزایش سرمایه
ســرمایه اندک ،بلکه با افزایش سهم سپرده نگهداری شده توسط این بانکها بانکهای تجاری و تخصصی دولتی بردارد تا به دلیل بزرگ بودن این بانکها،
برای هر یک از دو نســبت فوق تائید شــده و سالمت بانکی شبکه بانکی را از خطرپذیری شــبکه بانکی در خصوص کسری ســرمایه آنها کاهش یابد .این
مساله بهویژه در مورد بانکهای تخصصی که بعضاً سرمایه آنها برای مدت زمان
منظر سرمایه به چالش میکشد.
این مســاله هنگام بررسی موارد فوق در قالب نوع بانکهای قرار گرفته در مدیدی افزایش پیدا نکرده ،از اهمیت وافری برخوردار است.
گروه با ســرمایه اندک ،با وضوح بیشتری درک میشود .بر این اساس سالمت
مالی کمتر بانکهای خصوصی بر اســاس کفایت ســرمایه ،با انتظار مدیریت
پینوشت
مناسبتر ریســک در این بانکها ،با تضاد مواجه میشود .همچنین گذر یک
 )1عضو هیئت علمی گروه بانکداری ،پژوهشکدهی پولی و بانکی.
بانک تجاری دولتی به گروه بانکهای با ســرمایه اندک با ســهم سپرده باال و
 )2پژوهشگر گروه بانکداری ،پژوهشکدهی پولی و بانکی.
بهخطر انداختن بیشتر سالمت شــبکه بانکی ،بیانگر ضرورت توجه بیشتر به
3) Regulatory Capital Adequacy Ratio.
الزام اعمال الگوی نظارتی متفاوت کفایت سرمایه برای بانکهای بزرگ از نظر
4) Basel I Capital Accord.
سیستمی است.
5) Basel Committee on Banking Supervision.
 )6برای مثال میتوان به مدیریت انواع مختلف ریسک ،حاکمیت شرکتی،
جمعبندی و پیشنهادها
از آنجا که بررســی وضعیت شــبکه بانکی نمونه بیانگر وضعیت نامناسب افشاگری مالی ،حسابرسی و کنترل داخلی و غیره اشاره نمود.
 )7نســبت کفایت سرمایه از تقسیم مجموع ســرمایه درجه یک و دو بر
کفایت سرمایه و از این رو نامناسب بودن موقعیت فعلی سالمت بانکی از منظر
پوشش خطرپذیری وارد به سپردهگذاران است ،ب ه منظور دستیابی به بهبود و مجموع داراییهای موزون به ریسک محاسبه میشود.
8) Counterpart.
ارتقای پایدار وضعیت ســامت مالی بانکها از منظر کفایت سرمایه ،پیشنهاد
 )9خوشنود ،ز .و اسفندیاری ،م .)۱۳۹۳( .وامدهی بانکی و کفایت سرمایه:
میشود گامهای زیر توسط بانکمرکزی در اداره نظارت برداشته شود.
در گام اول ضــروری اســت مقرراتی در خصوص عــدول از مقدار حداقل مقایســه بانکهای دولتی و خصوصی در ایران .فصلنامه پژوهشهای پولی و
سرمایه قانونی مورد نیاز تنظیم شود و اقدامات نظارتی خاصی برای بانکهایی بانکی ،شماره .۲۳۵-۲۱۱ ،۲۰
 )10نسبت ســرمایه درجه یک از تقسیم ســرمایه درجه یک بر مجموع
که نسبت کفایت ذیربط را تامین ننمودهاند بهصورت شفاف و عمومی دنبال
شــود .در این راستا توصیه میشود ابتدا بانکمرکزی مقرراتی را در مورد الزام داراییهای موزون به ریسک محاسبه میشود.
 )11این موسســات مشتمل بر موسســه مالی و اعتباری توسعه ،کوثر و
افزایش ســرمایه قانونی و ســرمایه درجه یک در بازه زمانی خاص و یا کاهش
شــدت اهرمســازی( 19وضع محدودیتهایی در فعالیت وامدهی) بانکهای با عسگریه میباشند.
 )12این بانکها مشتمل بر بانکهای قرضالحسنه مهر و رسالت میباشند.
نسبت سرمایه قانونی اندک وضع نماید.
 )13در این خصوص به بخشنامههای نظارتی با شماره مب ۱۹۶۶ ، ۱۹۱۱
در گام دوم ضــرورت اتخاذ رویکردی خاص در ارتباط با نســبت کفایت
سرمایه بانکهای مهم از نظر سیستمی باید مورد توجه قرارگیرد .طبقهبندی و  ۱۹۶۷منتشــره در سال  ۱۳۸۲توسط بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران
این بانکها میتواند بر اســاس انــدازه ،ارتباط و در همتنیدگی زیاد با فعالیت رجوع شود.
 )14آستانه ســرمایه زیاد برای نسبت ســرمایه قانونی  ۱۰درصد و برای
دیگر بانکها ،یا برخورداری از تنوع زیاد عملیاتی انجام شود و برای هر یک از
این گروه بانکهای مهم از نظر سیستمی ،نسبت سرمایهای متفاوت از نسبت نسبت سرمایه درجه یک  ۶درصد درنظر گرفته شده است.
 )15آستانه سرمایه کافی برای نسبت سرمایه قانونی  ۸درصد و برای نسبت
قبلی اعالم شده ( ۸درصد) در نظر گرفته شود .البته کمیته نظارت بانکی بال
در سال  ۲۰۱۳رهنمودی در این زمینه منتشر نموده 20که میتواند راهگشای سرمایه درجه یک  ۴درصد درنظر گرفته شده است.
 )16آستانه کم سرمایه برای نسبت سرمایه قانونی  ۶درصد و برای نسبت
اداره نظارت بانکمرکزی در اتخاذ تصمیم مناسب در این زمینه باشد.
پس از مقرراتگذاری ضروری است بانکمرکزی در گام سوم ،پایش ادواری سرمایه درجه یک  ۲درصد درنظر گرفته شده است.
 )17مقادیر کمتر از آستانههای تنظیمشده برای بخش کمسرمایه ،در گروه
نسبتهای فوق را در دستور کار اداره نظارت قرار داده و عالوه بر اتخاذ اقدامات
نظارتی ،گزارشــی از موقعیت کفایت سرمایه بانکها را در اختیار ذینفعان ،به بهشدت کمسرمایه طبقهبندی شدهاند.
 )18آستانههای مورد استفاده برای طبقهبندی هر یک از نسبتها از الگوی
ویژه ســپردهگذاران ،قرار دهد .البته در مورد بانکهای خصوصی ،دسترســی
ســرمایهگذاران به گزارشهای فوق میتواند از اعتماد غیرکارشناسی به الزام پیشنهادی شــرکت فدرال بیمه سپرده استخراج شــده است .برای اطالعات
بیشتر به سایت این شرکت مراجعه شود .آدرس سایت در اینجا آورده شود.
عملکرد مناسب بانکهای خصوصی در مدیریت سرمایه و ریسک بکاهد.
19) Leverage.
بهعنوان گام چهارم ضروری اســت بانک مرکزی همــه بانکها را اعم از
 )20برای مطالعه بیشــتر در این زمینه به رهنمود زیر مندرج در سایت
دولتی و خصوصی به ارائه گزارش فصلی کفایت سرمایه به ذینفعان و بهصورت
عمومی ملزم نماید .شفافیت در این زمینه ،منجر به بهینه و عقالیی شدن تصمیم کمیته بال رجوع شود:
سرمایهگذاری سهامداران بانک ،تصمیم سپردهگذاری سپردهگذاران در بانک و Global Systemically Important Banks: Updated
پوشش بیمهای صندوق ضمانت سپردهها ،بهعنوان مهمترین ذینفعان موجود Assessment Methodology and the Higher Loss
Absorbency Requirement.
در شــبکه بانکی خواهد شد .این مساله همچنین به شفافیت بیشتر بانکهای
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نهاد ناظر و بهبود وضع موجود پرونـــده
حمید تهرانفر ،معاون سابق نظارتی بانک مرکزی بیان کرد:

برچیده شدن سایه تسهیالت دستوری از سر نظام بانکی
بانک مرکزی با هدف تقويت نقش نظارتي و نقش سياستگذاري پولي فاز
اول برنامه اصالح نظام بانکي در ســه بســته «حل معضل جريان نقد و
انجماد داراييها»« ،ساماندهي بدهيهاي دولت» و «افزايش سرمايه بانکها» را
در دستور کار قرار داده است .در اين مسیر برنامهاي با  ۱۰محور تدوین شده که
ادغام ،اصالح و بازســازي ،تصفيه و انحالل بانکها و مؤسسات اعتباري از این
قبیل اســت .به دلیل اهمیت بحث با حمید تهرانفر ،معاون سابق نظارتی بانک
مرکزی ،به گفتوگو نشستهایم تا از نظرات وی در این خصوص جویا شویم.

یکی از مواردی که در برنامه اصالح نظام بانکی به آن توجه شده ،بحث
ادغام بانکها است .این بحث بر چه اساس و مبنایی صورت میگیرد؟
حمید تهرانفر ،معاون ســابق نظارتی بانک مرکزی -تعداد بانکها در کشور
به نســبت جمعیت زیاد نیست و یکی از مهمترین دالیل شکلگیری و گسترش
مؤسسات غیرمجاز پولی تعداد اندک بانکها در ایران بود .البته در حال حاضر در
حدود  ۲۲هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد و قابل تصور است که اگر تنها یک
بانک با  ۲۲هزار شعبه داشته باشیم و انحصار منابع مالی در بانکهای دولتی باشد،
این وضعیت مطلوب نخواهد بود.
از آنجــا که بانک کوچک به دلیل نوع عملکرد از مدیران کارآمدتری برخوردار
است و تعدد بانکها در کشور نیز موجب ایجاد فضای رقابتی در شبکه بینبانکی
میشود .در نتیجه این امر روی کیفیت خدمات و نوآوری تأثیر بسزایی دارد.
آیا افزایش تعداد بانکهای خصوصی منجر به این پدیده نخواهد شد
که این مؤسسات پولی با جمعآوری وجوه مردم در سطح جامعه تنها هدف
رونق کسبوکار خود را دنبال کنند؟
چنین اتفاقی نخواهد افتاد و تنها ترس در این خصوص موجب بروز برخی از
مشکالت در روند صدور مجوز بانکهای خصوصی شده است .تأسیس بانکهای
خصوصی با تالشهای فراوان دکتر نوربخش به بار نشست و هدف از تشکیل این
مؤسســات پولی ،خصوصیسازی در این بخش بود ،زیرا اگر تمام بانکها دولتی و
منابع آنها در اختیار دولت بود ،وضعیت شبکه بانکی بهمراتب بدتر از شرایط فعلی
بود ،زیرا تجربه نشان داده است دولت مدیر خوبی نیست و نمیتواند مؤثر عمل کند.
با توجه به اهمیت خصوصیســازی ،فعالیت بخش خصوصی باید در کشــور
پذیرفته شود ،زیرا بانک بهمثابه یک کاالی لوکس نیست که تمام افرادی که در این
بخش فعالیت میکنند ،اجنبی و با هدف خروج منابع مالی داخلی به خارج از کشور
به این حوزه وارد شده باشند .این طرز تفکر ناصحیح و تنها تصوراتی است که در
جریان ایجاد بانکهای خصوصی به وجود آمده است.
از آنجا که جریان تشــکیل و رقابت بانکها در کشــور دستاوردی نیست که
بهراحتی بهدست آمده باشد .بنابراین اگر بخواهیم اوضاع را بهصورت قبل برگردانیم،
تنها صورت مســئله را حذف کردهایم و مشکالت در این بخش از جایی دیگر درز
میکند .وضعیت فعلی بهمراتب بهتر از گذشته نهچندان دوری است که کشور در
انحصار بانکهای دولتی بود که کارکرد مؤثری هم نداشتند .البته انتقادهای مناسبی
از نحوه فعالیت بانکهای خصوصی میشــود و باید این مؤسسات پولی بهمنظور
عملکرد بهتر خود را اصالح کنند .بنابراین در این مســیر اجازه تأسیس بانکهای
جدید بهمنظور رقابت و رونق بیشتر در بازار بینبانکی یک الزام است.
در خصوص بانکهایی که در خطر ورشکســتگی قــرار دارند ،چه
راهکاری باید اندیشیده شود؟
در این زمینه بهترین راهکار این اســت که در مرحله اول افراد در سمتهای
مختلف در کار بانکها دخالت نکنند .متأسفانه مجلس از یک طرف و شورای پول
و اعتبار از طرف دیگر دیدگاههای مخصوص به خود را در نحوه فعالیت شبکه بانکی
کشور دارند و اکثر اعضای شورای پول و اعتبار سهمخواه و هرکدام از منابع بانکی
به دنبال ســهم بیشتری برای بخش خود هســتند و اولویت افراد عضو این شورا
در تصمیمگیری برخورداری از بانکهای سالم نیست ،زیرا اگر روند فعالیت بانکی
مناسب و درست باشد ،بهصورت خودکار میتواند بار تأمین مالی بخشهای مختلف
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اقتصاد را به دوش بکشــد .هنگامیکه تصمیمات بر اساس فعالیت اصولی بانکها
سازماندهی نمیشــود و مصوبههای غلط که مغایر با اصول حرفهای بانکداری و
به ضرر شبکه بانکی است ،اتخاذ و اجرایی میشود ،لطمات جبرانناپذیری به بدنه
شــبکه بانکی کشور وارد میشود که امروز شــاهد آثار بیرونی آن در نظام بانکی
هستیم.
در برخــی مواقع حتی قوانین و مصوبههای نهادهای ناظر در تضاد با یکدیگر
هستند و بانکها در اجرا این مصوبهها سردرگم میشوند .بهمنظور عملکرد درست
در نظام بانکی باید سایه تمام این رفتارهای نادرست از شبکه بانکی برداشته شود تا
این بخش از اقتصاد بتواند با قدرت به فعالیت ادامه دهد.
اگر سایه تمام تصمیمگیریهای نادرست از سر شبکه بانکی برداشته
شود ،به نظر شما مشکل حل خواهد شد ،زیرا در حال حاضر اعتبارسنجی
بهصورت اصولی در این بخش انجام نمیشــود که خود دلیل مهمی در
افزایش مطالبات معوق است؟
انجام نادرست اعتبارسنجی اصولی و درست در شبکه بانکی دالیل متعددی
دارد که یکی از مهمترین آنها این اســت که عدم اعتبارسنجی به بانکها تحمیل
شده است .در یکی از قوانین مجلس آمده است که در زمینههای ويژه هنگام مراجعه
مشتریان خاص به بانک در موضوعاتی در خصوص دریافت تسهیالت سرمایهگذاری
در صورت تأمین  50درصد منابع مالی از سوی وامگیرنده بانک حق ندارد برای ارائه
 ۵۰درصد مابقی اعتبارسنجی کند که البته این امر قانون بوده و از این موارد هم
زیاد است .همچنین در پرداخت تسهیالت تکلیفی همانطور که از نامش پیدا است،
اعتبارسنجی انجام نمیشود که این موارد خودبهخود فرهنگ اعتبارسنجی در شبکه
بانکی کشــور را از بین برده است .میتوان ثابت کرد که تمام مطالبات معوقی که
در حال حاضر غیرقابلوصول هستند ،از یک قانون در پرداخت تسهیالت استفاده
کردهاند .در واقع عدم اعتبارسنجی به بانکها تحمیل و مدیران بانکها اعتبارسنجی
را رها و هر دستوری داده میشود ،اجرا میکنند.
بزرگترین اشــکال شبکه بانکی عدم اعتبارســنجی در پرداخت تسهیالت
دستوری است و این امر موجب شده تا دریافتکنندگان این تسهیالت برای خود
تعهدی در قبال برگشت این منابع نداشته باشند و بانک را طرف حساب خود ندانند.
بنابراین نهادی که بهواسطه آن این تسهیالت را دریافت کردهاند ،مسئول میدانند و
بازپرداخت را به مسئول دستور پرداخت حواله میدهند.

نهاد ناظر و بهبود وضع موجود

پرونـــده

هادی قوامی ،نماینده مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

خط پایان معضالت نظام بانکی در ایستگاه یازدهم

نزدیک به  50درصد داراییهای نظام بانکی منجمد شده که بخشی از آن
مربوط بــه مطالبات نظام بانکی اســت و بخش دیگر نیــز به تحمیل
داراییهای نامناســبی اختصاص دارد که دولتها در قالــب رد دیون تحمیل
کردهاند و قطع ًا منابع بانکی را منجمد کرده است .در واقع این گونه مسائل باعث
شکست بازار اعتبار و توسعه نامتوازن بازارهای مالی میشود.

در حــال حاضر نظام بانکی کشــور بر مبنای قانون ســی و
چند سال پیش مدیریت میشــود که البته در این سا لها بارها
از ضرورت اصالح این قانون ســخن گفته شده است و همزمان
مجلس و دولت در حال انجام کارهایی موازی هســتند .نظر خود
را درباره طرح بانکداری بدون ربای مجلس نهم و ســرانجام آن
که انتقادهای بســیاری نیز به آن شده اســت و اینکه در حال
حاضر در چه مرحلهای قرار دارد ،بیان فرمایید؟
هادی قوامی ،نماینده مجلس شــورای اسالمی :قانون کنونی بانکداری
نیازمند تغییراتی است ،منتها طرح ارائهشده از سوی مجلس نیز یک سری
اشــکاالتی دارد که باید آن را با بانک مرکزی و خبرگان پولی و مالی مطرح
کرد تا اصالحات الزم روی آن انجام شود و پس از آنکه دولت الیحه اصالح
نظــام بانکــی را از طریق مجلس ارائه کرد ،میتوان بــا همکاری مجلس و
مراکز پژوهشی و متخصصان به یک جمعبندی رسید.
مجلــس نهم تالش کــرد تا طرح بانکداری بدون ربــا را از طریق اصل

هشــتاد و پنجمی ســریعاً به قانون تبدیل کند ،اما به دلیل اشــکاالتی که
متوجه طرح بود ،مخالفان تالش کردند تا این اتفاق نیفتد و برای بررســی
بیشــتر به مجلس بعد یعنی مجلس دهم انتقــال پیدا کند تا از این طریق
بتوان اشکاالت طرح را برطرف کرد.
بــا توجه به پیشــرفتهایی که در دنیا اتفاق افتــاده و انتظاراتی که از
نظام بانکداری کشــورمان به عنوان بانکداری اســامی و بدون ربا داریم و
همچنیــن بــا درنظرگرفتن تجربه بیش از  30ســال اخیر و برخورداری از
قانــون بانکداری بدون ربا ولو با وجود برخی اشــکاالت باید بتوانیم قانونی
جامع و مانع را به تصویب برســانیم ،بهنحوی که ضمن راهگشابودن ،نظام
بانکی در خدمت اقتصاد کشور به کار گرفته شود ،بهطوری که بانکها قادر
باشــند به عنوان واسطه وجوه تالش کنند ســرمایهگذاریهای مختلف در
اقصی نقاط کشــور انجام شود تا شاهد آن باشیم که نقدینگی کانالیزه شده
و به سمت بخشهای تولیدی در کل کشور حرکت کند.
در حــال حاضر بیش از  62درصد نقدینگی کشــور در اســتان تهران
متمرکز اســت و بیشــتر تســهیالت نظام بانکی نیز در این استان است و
در عیــن حال طبیعتــاً انتظاری که از نظام بانکی در جهت حل مســائل و
مشــکالت کشور داریم ،برآورده نخواهد شد .تمام این موارد را باید در طرح
جامعی که خواهد آمد ،لحاظ کرد.
به نظر شــما عمدهترین مســائل نظام بانکــداری حول چه
مسائلی اســت و چه بخشهایی از آن ناشی از فقدان یک قانون
متناسب با نیازهای کنونی اســت؟ در واقع یک قانون جامع چه
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نهاد ناظر و بهبود وضع موجود پرونـــده
دستاوردهایی را برای ســاختارهای ضعیف نظام بانکی کشور به
همراه خواهد داشت؟
بانکهــای ما با گرفتار یهــای زیادی مواجه هســتند ،بیش از 90
درصد تأمین مالی کشــور از طریــق نظام بانکی و  8درصد به وســیله
بورس و  2درصد از طریق ســرمایهگذار یهای خارجی انجام میشــود
که این وضعیت طبیعتاً فشــار زیادی بر سیســتم بانکــی وارد میکند،
حتماً باید این وضعیت متنوع شــود ،بخشی از سرمایهگذار یها و تأمین
مالیها به بورس معطوف شــده ،بخشــی از آن به ســرمایهگذار یهای
خارجی و بخش دیگر به ســمت نظام بانکی سوق داده میشود.
بانکها باید به ســمت و سویی حرکت کنند که بتوانند از محل سود،
کار و تالش درآمد کســب کنند و از محل بهره و ســود ســپرد هگذاری
فاصله بگیرند اما وضعیتی که من ترســیم کردم ،در واقع به نوعی موانع
تولید و اشــتغا لزایی اســت و از این امور مهم جلوگیری میکند ،باید با
متنو عســازی رو شهای مختلف تأمین مالی و گسترش آن فشار بر نظام
بانکی را کاهش داد و بســیاری از تســهیالت تکلیفــی را که دولتها به
نظــام بانکی تحمیل میکنند ،اصالح کرد.
در حــال حاضر نزدیک به  50درصد داراییهای نظام بانکی منجمد
شــده که بخشــی از آن مربوط به مطالبات نظام بانکی است که وصول
نمیشــود و بخش دیگر نیز به تحمیل داراییهای نامناســبی اختصاص
دارد که دولتهــا در قالب رد دیون تحمیل کرد هاند و قطعاً منابع بانکی
را منجمد کرده است .در واقع این گونه مسائل باعث شکست بازار اعتبار
و توســعه نامتوازن بازارهای مالی میشــود که باید آنها را اصالح کرد.
به بیان دیگر بانکها باید به ســمت و ســویی حرکت کنند که نرخ بهره
آنها کاهش یابد و فعالیتهای ســرمایهگذاری گسترش یافته و همزمان
افزایش ســرمایهگذاری اتفاق افتد .این موضوع از محدودیتهایی است
که بانکها در زمان حاضر با آن دســت به گریبان هستند.
البتــه ســاماندهی بدهیهای دولت ،تأمین بازارهای بدهی ســرمایه
و حــل معضــل مطالبات غیرجاری کــه نزدیک به  12درصــد از منابع
بانکهــا درگیر همین معضــل مطالبات غیرجاری اســت ،نیاز به بهبود
زیرســاختهای بازار اعتبــار و ارتقای نظام تأمین مالــی تولید دارد که
در صــورت تحقق آنها زمینه ایجــاد ثبات و پایداری اقتصاد کالن فراهم
میشــود .بر همین اســاس اهداف ثبات قیمتی ،مهار تورم و ایجاد ثبات
پایدار در نظام مالی اقتصاد برای حمایت از تولید و ســایر سیاســتهای
مربوط به اقتصاد کشــور را باید با تدابیر بیشــتر و بهتری پیگیری کرد.
هنگام ارائه طرح مجلس نهم ،برخی مســئوالن بانک مرکزی
اعالم کردند که تصویب طرح مجلس نیاز به زمان بیشــتری دارد
و قانونگذار برای اصــاح قانون بانکداری بایــد نظرات بخش
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خصوصــی را نیز 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 بیشتری برای تصویب و اجرای آن به وجود میآید؟
این طرح خیلی ذهنی دیده شــده در صورتی که باید واقعیات نظام
بانکــی را حتماً در آن لحاظ کرد ،در واقع باید عینی شــده تا بتوان آن
را اجرایــی کرد ،مالحظات حوزه اجرایی را باید در آن دید ،در خصوص
اجرای مالحظات اســامی اشــکاالت کلی وجود دارد که میتوان آن را
با تالش برطرف کرد.
برخــی از نمایندگانی که این طرح را مطرح کردند ،متأســفانه چون
در مقام اجرا قرار نداشــتند ،طبیعتاً فاقد نگاه عملیاتی بودند .بســیاری
از بندها و موادی که در این طرح آمده ،دارای اشــکاالت بسیاری است
کــه در صورت تصویب با مشــکل مواجه میشــد ،تمام ایــن ایرادها را
باید با حضور کارشناســان حوزه پولی ،بانک مرکزی و کارشناســانی که
دســتی در این حوزه دارند ،مرتفع کرد؛ زیرا در این صورت هماهنگتر
پیش میرویم.
با توجه به اینکــه دولت نیز قرار اســت الیحه اصالح نظام
بانکــی را به مجلس ارائه دهد ،آیا طرح و الیحه به موازات هم به
تصویب میرسند یا اینکه با یکدیگر مطابقت داده شده و قانونی
جامع نتیجه تالش مجلس و دولت تدوین و تصویب میشــود؟
باید صبر کرد تا الیحهای که بانک مرکزی تهیه شده ،از طریق دولت
به مجلس ارســال شــود و بتوان آن را با طرح تطبیق داد و نارساییها را
برطــرف نمود .در این صورت میتوان درباره طرح کارشناســیتر صحبت
کــرد .البته همانگونه که در طول این گفتگو بیان شــد ،طرح نمایندگان
در دوره قبل اشــکاالت زیادی داشت و اگر بخواهیم به مصداق آن اشاره
کنیم آن است که جایگاه نظام فقهی را تشدید کردهاند و برخی مالحظات
به درســتی دیده نشــده اســت .با آمدن الیحه دولت به مجلس میتوان
تفاوتهــا را احصاء کرد .بنابراین این دو باید با هم هماهنگ شــوند ،در
نهایت مسئوالن دولتی در مجلس حضور پیدا میکنند و به بحث و گفتگو
میپردازند .همچنین از خألهای الیحه دولت نیز میتوان اســتفاده کرد.
البتــه به شــرط امکانپذیری ،هرچند آن طور که طرح ارائه شــده،
نمیتــوان از الیحه اســتفاده کــرد .در واقع باید یک مــدل ترکیبی را
ترســیم نمود که بتوانــد امکانپذیری هر دو را بیشــتر کند .اکنون که
قرار اســت پس از ســا لها تغییری در نظام بانکی ایجاد شود ،الزم است
بــا صبر و حوصله و کام ً
ال کارشناســی موضوع را مورد مداقه قرار داد تا
با تصویب قانونی بدون نقص ،کمترین مقاومتها را در مســیر اجرای آن
شــاهد باشیم و محیط اجرای آن نیز فراهم شود.
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5

فصل

نقشه راه اصالح نظام بانکی پرونـــده

بازار اوراق بدهی دولتی برای ساماندهی بدهیهای دولت

1

3

حسین میثمی ،2سعید بیات

مقدمه
دولتها دالیل متعدد و موجهی برای اســتقراض از آحاد اقتصادی نظیر
مردم ،شــبکه بانکی و  ...دارند .اســتقراض به دولت این امــکان را میدهد
4
شــوک مخــارج مصرفی و ســرمایهگذاری خود را هموار

که در مواقع بروز
نماید .هموارســازی مخارج دولت افزایش رفــاه جامعه را در پی دارد چراکه
وقتی دولت بتواند نســبت به تامین مخارج خود منعطف رفتار کند میتواند
تصمیمات بهتری بــرای افزایش رفاه جامعه اتخاذ کند و این شــوکها را در
ســطح کالن به اقتصاد منتقــل ننماید .اما نحوه اســتقراض دولت از جامعه
خود مساله بسیار مهمی است .اگر همانند دولتهای موفق دنیا ،استقراض از
طریق 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،
شرکتهای بیمه و بازنشســتگی و بانک مرکزی را قرض کند میتواند منابع
مالی اقتصاد را قفل کرده و اقتصاد را به سوی بحران پیش ببرد .بنابراین الزم
اســت دولت ایران که تاکنون روش استقراض مستقیم را ترجیح داده است از
تجربه دنیا درس بگیرد و بکوشــد بدهیهای انباشته خود را بازارپذیر کرده و
به اوراق بدهی مبدل کند.
بازارپذیــر کردن بدهیهای دولت و به تبع آن توســعه بازار اوراق بدهی
دولتی منطبق با شــریعت که از نقدشــوندگی و عمق کافی برخوردار باشد
موجب باز شــدن قفل نقدینگی و به جریان افتادن داراییهای منجمد شده
طلبکاران از دولت ،شــامل پیمانکاران ،شــبکه بانکی و شــرکتهای بیمه و
بازنشستگی میشود .عالوه بر آن ،این مساله پیامدهای جانبی مثبت دیگری
مانند شــفافیت و انضباطبخشــی مالی دولت را نیز به همراه خواهد داشت.
توانایی دولت برای انتشــار اوراق بدهی موجب میشــود دولت در مواجه با
کســری بودجه به استقراض از بانک مرکزی و بانکها متوسل نشود و از این
رو ضمن آنکه استقالل بانک مرکزی در تصمیمگیری و اجرای سیاست پولی
افزایش مییابد ،شبکه بانکی میتواند منابع بیشتری را در اختیار فعالیتهای
تولیدی بخش خصوصی قرار دهد .وجود بازار اوراق بدهی فعال بانک مرکزی
را قادر میسازد با خرید و فروش اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه به عملیات
بــازار باز جهت مدیریت نقدینگی بپردازد ،به عــاوه ،با وثیقه قرار دادن این

[ ] 96

دو ماهنامه تازههای اقتصاد شهریور  95شماره 149

اوراق در بــازار بینبانکی هزینههای بانکها جهت تأمیــن مالی کوتاهمدت
کاهش مییابد.
ایجــاد موفقیت آمیز بازار اوراق دولتی پیشنیازهایی دارد .دولت معتبر
و پایدار ،5اجرای سیاســتهای پولی و مالی منضبط و هماهنگ ،سیســتم
مالی آزاد همراه با واســطههای مالی رقابتی ،داشــتن نظام بانکی ســالم و
توجه و دقت در اعمال سیاســتهای ارزی و حســاب سرمایه برخی از این
پیشنیازها هستند.
آمارها نشــان میدهــد اوراق بدهی دولتی تنها  ۲درصــد از کل حجم
بازارهای مالی ایران را به خود اختصاص داده است .6افزایش عمق بازار بدهی
نیازمند بازار پول فعال و هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی در انتشار اوراق،
ســاختار دولتی کارآمد و معتبر در مدیریــت بدهی ،ایجاد تنوع در خریدارن
اوراق بدهــی دولتی ،تنوع ابزارهای تامین مالی و ســاماندهی بدهی دولت و
اتصال بازارهای مالی ایران به بازارهای مالی جهانی است.
تاکنــون از بین ابزارهای تامین مالی متنوعی کــه دولت میتواند از آنها
بهره بگیرد تنها ابزار اســناد خزانه اسالمی 7به منظور ساماندهی بدهی دولت
به پیمانکاران مورد اســتفاده قرار گرفته است .در ادامه این نوشتار به معرفی
و آســیب شناسی بازار اسناد خزانه اسالمی پرداخته شده و سپس راهکارهای
شــرعی انتشار صکوک بیع دین یا اجاره به منظور بازپرداخت بدهی دولت به
بانکهای دولتی بررسی خواهد شد.
اسناد خزانه اسالمی
راهکاری که دولت برای بازارپذیر کردن بدهی خود به پیمانکاران بخش
خصوصی مورد اســتفاده قرار داده ارائه اسناد خزانه اسالمی به پیمانکاران
طلبکار اســت .اســناد خزانه اســامی اوراق بهادار با نامی است که در آن
دولت متعهد میشــود مبلغ اسمی آن (یک میلیون ریال برای هر قطعه) را
در تاریخ سررسید به دارنده آن پرداخت نماید .دولت این اوراق را به منظور
ســامان دادن به بخشی از بدهیهای خود بابت طرحهای تملک داراییهای
ســرمایهای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار
کرده اســت .وجه تسمیه کلمه اسالمی در عبارت اسناد خزانه اسالمی ،آن
8
اســت که بر خالف اسناد خزانه در ســایر کشورها که میتواند سند بدهی
صرف باشد ،اسناد خزانه اسالمی باید بر مبنای بدهیهای ناشی از معامالت
واقعی اقتصادی و نه دیون صوری و غیرواقعی انتشــار یابد.9

نقشه راه اصالح نظام بانکی
تحلیل و آسیبشناسی بازار اسناد خزانه اسالمی
اســناد خزانه در بودجه ســال  ۱۳۹۲به میزان  ۵۰هــزار میلیارد ریال
پیشبینی شــد اما منتشــر نشد .در ســال  ۱۳۹۳نیز  ۳۰هزار میلیارد ریال
پیشبینی شــد که از آن مقدار  ۱۰هزار میلیارد ریال منتشــر شد .در سال
 ۱۳۹۴انتشار اسناد خزانه اسالمی به میزان  ۵۰هزار میلیارد ریال پیشبینی
شد که  ۴۰هزار میلیارد ریال آن منتشر شده و  ۱۰هزار میلیارد ریال آن باقی
مانده است .نماد معامالتی این اوراق تحت عنوان «اخزا »2تا «اخزا »5هریک
با مبالغ  ۱۰هزار میلیارد ریال با سررسیدهای مختلف در حال حاضر در بازار
فرابورس معامله میشود و «اخزا »1در  23اسفند  1394سررسید شده است.
ریســک نقدشــوندگی این اوراق خیلی زیاد به نظر نمیرسد .با توجه به
اینکه نســبت حجم معامالت روزانه به ارزش بازار برای اسناد خزانه اسالمی
(اخزا  )۱حدود  2/6درصد 10و همین نسبت برای اسناد خزانه در کشور آمریکا
تقریباً  5درصد است ،بنابراین با وجود اختالف  2/4واحد درصدی این نسبت
بین کشــور ایران با کشوری توسعه یافته نظیر آمریکا ،میتوان چنین نتیجه

پرونـــده

گرفت که با لحاظ نوپا بودن بازار این اوراق نسبت فوق خیلی کوچک نیست
و اسناد خزانه اسالمی دارای ریسک نقدشوندگی پایینی است.
شکل ۱نسبت معامالت روزانه به کل اسناد خزانه پذیرفته شده مربوط به
«اخزا »1را در فرابورس نشان میدهد .مطابق شکل ،در نخستین روز پذیرش
اســناد خزانه اسالمی در فرابورس ( ۸مهر  ،11)۱۳۹۴براساس قانون حدود ۴
درصد از کل اوراق واگذار شــده به پیمانکاران جهت کشف 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 کل اسناد خزانه پذیرفته شده
در فرابورس به شدت کاهش یافته و به زیر  ۱درصد رسیده است.
آخرین آمارها حاکی از آن اســت که  ۲۰درصد از اوراق توسط اشخاص
حقیقی به طور مســتقیم و  ۶۵درصد از آن به صورت غیرمستقیم و از طریق
صندوقهای ســرمایهگذاری مشــترک 12خریداری شده اســت .بنابراین ۸۵
درصد از اسناد خزانه اسالمی منتشر شده در فرابورس توسط اشخاص حقیقی
خریداری شــده و در واقع چنین اســت که دولت به جای تعداد محدودی از
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شکل  :۱نسبت معامالت روزانه به کل اسناد خزانه پذیرفته شده در فرابورس .منبع :تارنمای شرکت فرابورس ایران ،آرشیو آمار معامالت.

پیمانکاران ،با تعداد زیادی از فعاالن اقتصادی به عنوان دارنده اســناد خزانه
اسالمی هستند روبرو اســت ،بنابراین باید نسبت به بازپرداخت به موقع این
اوراق یک روز قبل از زمان سررسید اقدام نماید تا صرف ریسک دولت پایین
بیایــد و عالوه بر تامین رضایت دارندگان ایــن اوراق ،امکان فروش اوراق در
13
آینده را نیز فراهم کند.
دولت اولویت ســاماندهی اســناد خزانه اســامی را در تاریخ سررسید
همردیف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود قرار داده و این نوع از بدهی
خود را به عنوان بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته است .خزانهداری کل کشور
نیز پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسالمی را در سررسید اوراق تعهد نموده
اســت .این تعهدنامه به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و ریسک
نکول را بسیار کم میکند.
از آنجا که قیمت اسناد خزانه اسالمی از طریق سازوکار عرضه و تقاضا در
هر روز معامالتی کشــف میشود بنابراین با توجه به قیمت و تاریخ سررسید،
بازدهی ساالنه این اوراق قابل محاسبه است .در حال حاضر نیز طیفی از اوراق
بدهی (مشارکت ،اجاره و مرابحه) با ناشرین مختلف و ریسک و بازده متفاوت
در بازار بدهی در حال معامله است .در بین اوراق مختلفی که در بازار منتشر

شده انتظار داریم بازدهی اسناد خزانه اسالمی نسبت به دیگر اوراق که توسط
شهرداریها و شرکتها منتشــر شده کمتر باشد چون بازپرداخت این اوراق
توســط دولت (وزارت اقتصاد و دارایی) تضمین شده و به عبارتی باید بدون
ریسک نکول باشند .با این حال ،در شکل  2مشاهده میشود همواره در طی
دوره مورد بررســی برخی از اوراق بدهی که توسط شرکتها و یا شهرداریها
منتشــر شده نرخ بازدهی کمتری نسبت به اســناد خزانه اسالمی داشتهاند.
حتی از تاریخ  ۱۵اسفند  ۱۳۹۴که تنها سه روز به سررسید اوراق باقی مانده
است مشاهده میشود که نرخ بازدهی اخزا از حداکثر نرخ بازدهی سایر اوراق
نیز باالتر اســت .بنابراین باید اینگونه استنباط کرد که هرچند پرداخت سود
این اوراق از طرف وزیر اقتصاد تضمین شــده اما در ذهن خریداران اســناد
خزانه اســامی نرخ بازده انتظاری این اســناد دارای یک صرف ریسک نکول
اســت و هرچه به سررســید اوراق نزدیکتر میشویم صرف ریسک نکول آن
افزایش مییابد.
یکی از دالیل اصلی وجود صرف ریســک در ذهن خریداران اسناد خزانه
اســامی ،سابقهی ایفای تعهدات دولت در مقابل اوراق مشابه منتشر شده در
گذشته است .برای مثال در سال  ۱۳۹۲دولت مطابق با بند  ۳۹قانون بودجه
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حداقل بازدهی دیگر اوراق بدهی

حداکثر بازدهی دیگر اوراق بدهی
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شکل  :2نرخ بازدهی اسناد خزانه اسالمی (اخزا )۱در مقابل دیگر اوراق بدهی .منبع :تارنمای شرکت فرابورس ایران ،آرشیو آمار معامالت

 ۱۳۹۲اوراق مشــارکتی با ضمانت خود دولت منتشر کرد در حالی که سود
ایــن اوراق را با تاخیر  ۲۰الی  ۱۲۰روز پرداخت نمود (جدول  1را مشــاهده
نماییــد) .دلیل دیگر نیز میتواند حجم فزاینده بدهی دولت در مقابل کاهش
درآمدهای دولت ناشی از کاهش قیمت نفت و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد
ایران (کاهش درآمدهای مالیاتی) باشــد .زیرا ممکن اســت دولت نتواند به
تعهدات خود در قبال پرداخت این بدهی عمل کند.
نرخ بازدهی اسناد خزانه اسالمی تا قبل از نزدیک شدن به تاریخ سررسید
در وضعیــت باثباتی قرار داشــت و انتظار میرفت با نزدیک شــدن به تاریخ
سررســید ،کســی تمایل به نگهداری این اوراق را به عنوان نفر آخر نداشته

باشد چرا که دارندهی نهایی اوراق برای دریافت مبلغ مندرج در اوراق بایستی
مطالبــات خود را از دولت وصــول کند .بر این مبنــا در روزهای منتهی به
سررسید ،بازار این اوراق با صفهای فروش مواجه شد و در نتیجه نرخ بازدهی
افزایش یافت .اما دولت توانســت یک روز قبل از سررسید اوراق را بازپرداخت
کند و درجه اعتبار خود نزد دارندگان اسناد خزانه اسالمی آتی را افزایش دهد
و از التهابهای بعدی در بازار این اوراق بکاهد.
طراحی اســناد خزانه اســامی جهت تســویه بدهی دولت به
بانکهای دولتی
بخشــی از بدهیهای دولت و شــرکتهای دولتی بــه بانکهای دولتی

جدول  :1تاخیر دولت در پرداخت سود اوراق مشارکت تضمین شده
شماره کوپن

تاریخ سررسید کوپن

تاریخ واریز کوپن از سوی دولت

مدت تاخیر (روز)

۱

۱۳۹۲/۱۱/۰۶

۱۳۹۳/۰۱/۳۱

۸۴

۲

۱۳۹۳/۰۲/۰۶

۱۳۹۳/۰۴/۰۹

۶۵

۳

۱۳۹۳/۰۵/۰۶

۱۳۹۳/۰۵/۲۷

۲۱

۴

۱۳۹۳/۰۸/۰۶

۱۳۹۳/۰۸/۲۹

۲۳

۵

۱۳۹۳/۱۱/۰۶

۱۳۹۳/۱۲/۲۴

۴۸

۶

۱۳۹۴/۰۲/۰۶

۱۳۹۴/۰۶/۰۱

۱۱۹

۷

۱۳۹۴/۰۵/۰۶

۱۳۹۴/۰۶/۰۱

۲۶

۸

۱۳۹۴/۰۸/۰۶

۱۳۹۴/۰۸/۰۶

۰
منبع :بانک عامل اوراق
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پرونـــده

با این حال نکته بســیار مهمــی که در اینجا
اســت و در حال حاضر منابع نقد جهت ســاماندهی
باید مورد توجه قرار گیرد آن اســت که در رابطه
این دسته از بدهیها در اختیار دولت نیست .در این
آمارها نشان میدهد اوراق بدهی
با بانکهای دولتی ،مســئله اتحاد مالکیت صرفا
شرایط دولت میتواند در مقابل این بدهیهای واقعی
دولتی تنها  ۲درصد از کل حجم
محدود به ســپردههای دولتی و یا سرمایه دولتی
(غیرصوری) ،اسناد خزانه اسالمی طراحی کرده و در
بازارهای مالی ایران را به خود
بانک اســت و نه ســپردههای وکالتی مردم نزد
اختیار بانکهای دولتی قرار دهد.
اختصاص داده است.
بانک دولتی .در واقع اگر بانک دولتی نشــان دهد
فرض میشود دولت منابع دریافتی از بانکهای
منابعی که در اختیار دولــت قرار داده و به دلیل
دولتــی را جهت فعالیتهــای واقعی اقتصادی مورد
اســتفاده قرار داده اســت .به تعبیر دیگر ،منابع بانکهای دولتی به توســعه عــدم بازپرداخت به موقع منجر به بدهی گردیدهاند ،در ابتدا از ســپردههای
بخــش واقعی اقتصاد منجر گردیده و در حــال حاضر دولت به بخش دولتی ســرمایهگذاری غیردولتی تامین شــده ،آنگاه چالش اتحاد مالکیت به وجود
(بانکهای دولتی) بدهکار اســت .بر این اساس میتوان از الگوی اسناد خزانه نخواهد آمد .زیرا در ســپردههای ســرمایهگذاری ،بانــک دولتی صرفا وکیل
سپردهگذاران بوده و از طرف آنها به دولت تسهیالتی داده که معوق گردیده
اسالمی در رابطه با این دسته از بدهیها استفاده کرد.
الگوی استفاده از اسناد خزانه اسالمی در این رابطه بدین صورت است که است .لذا این دسته از دیون از قابلیت تنزیل برخوردار خواهد بود.
بنابراین ،جهت انتشــار اسناد خزانه اســامی توسط بانک دولتی بر روی
دولت بر اساس بدهیهایی که به بانکهای دولتی دارد ،به جای پرداختن پول
نقد ،اسناد مالی استاندارد شده با قطعات معین و با قابلیت خرید و فروش در مطالبات از دولت ،الزم است بین آن دسته از بانکهای دولتی که بخش عمده
بازارهای مالی تحویل میدهد .بانکهــای دولتی نیز میتوانند با فروش این منابعی که در اختیار دارند سپردههای بخش غیردولتی است (مانند بانکهای
اوراق در بازار (بر اســاس عقد بیع دین) به منابع مالی مورد نیاز دست یابند؛ ملی ،سپه ،کشاورزی و مسکن) و بانکهای که عمده سپردههای آنها دولتی
یا اینکه تا سررســید صبر کرده و مبلغ اسمی اوراق را از دولت دریافت کنند .است (مانند بانک توسعه صادرات ايران و بانک صنعت و معدن) تفکیک قائل
همان طور که مشخص اســت ،این اوراق بر مبنای تعهد و اعتبار خزانهداری شد .چالش اتحاد مالکیت در رابطه با گروه اول از بانکها مشکلی ایجاد نکرده
کشــور منتشر شــده و کوپن ســود ندارند .به عبارت دیگر هنگام فروش ،به و دولت میتواند در مقابل بدهیهایی که به این دســته از بانکها دارد اسناد
قیمت کمتر از قیمت اســمی فروخته شــده (فروش به کسر) و در سررسید خزانه اســامی منتشر کرده و در اختیار آنها بگذارد .با توجه به واقعی بودن
دین مبنای انتشار این اوراق ،مبادله آنها در بازار ثانویه اشکال شرعی ندارد.
قیمت اسمی به دارندگان اوراق پرداخت میشود.
اما در رابطه با گروه دوم (که عمده سپردههای آنها دولتی است) در این
با فروش دیــن ،مالکیت دین به غیر بانک دولتی واگذار میشــود و این
امکان برای مالک جدید نیز فراهم اســت که دین را بهطور مجدد بفروشد .با صورت هر چند اصل انتشــار اسناد خزانه توسط دولت و تحویل آن به بانک
فروش این اوراق ،نقدینگی در اختیار بانک دولتی قرار میگیرد و بخشــی از دولتی اشکال شــرعی ندارد ،اما مسئله آن اســت که به دلیل واقعی نبودن
دین مبنای انتشــار اوراق ،بانک دولتی قبل از سررســید نمیتواند آن را در
داراییهای منجمد آن نقد میگردند.
عقد محوری در این نوع صکوک (اسناد خزانه) ،بیع دیون واقعی بوده که بازار ســرمایه یا بازار بین بانکی بفروشــد؛ بلکه باید اوراق را در ترازنامه خود
مورد تائید شــورای نگهبان و مشهور فقهای شیعه است .همچنین همانطور نگه داشــته و در سررســید اصل منابع را از دولت دریافت کند .البته امکان
که پیشتر اشاره شد ،این نوع صکوک قبال جهت ساماندهی طلب پیمانکاران وثیقهگذاری اوراق مذکور نزد بانک مرکزی نیز فراهم است.
از دولت استفاده شده است.
پینوشت
با این حال طراحی اســناد خزانه اســامی بــر روی بدهیهای دولت به
 )1مقاله حاضر برگرفته از طرح «ارزیابی وضعیت و چشــمانداز بازارهای
بانکهای دولتی با چالش خاصی مواجه اســت که در رابطه با انتشــار اسناد
خزانــه بر روی بدهیهای دولت به پیمانکاران خصوصی قابل تصور نیســت .مالی» اســت که به سفارش موسســه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و
این چالش مســئله «اتحاد مالکیت» اســت .در شرایطیکه طرفین دین یک برنامهریزی در پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی به انجام رسیده است.
شــخصیت حقیقی و یا حقوقی به حســاب آینــد ،آن معامله با چالش اتحاد نظرات این مقاله مختص نویســندگان بوده و انعــکاس نظرات حامیان طرح
مالکیت مواجه شــده و دیون حاصل از آن صــوری خواهد بود .در این رابطه نیست.
 )2عضو هیات علمی گروه بانکداری اسالمی ،پژوهشکده پولی و بانکی
در منابع فقهی ،شــرایط متعددی برای متعاقدین بیان شــده و فقها عالوه بر
 )3پژوهشگر گروه مدلسازی ،پژوهشکده پولی و بانکی
اصــل وجود متعاملین ،از :بلوغ ،عقل ،عدم حجــر (منع از تصرف در اموال)،
4) Smooth
تصرف ،به عنوان شــرایط متعاقدین نام میبرند .در واقع
اختیار ،قصد و جواز ّ
5) Credible and Stable Government
متعاملینی که قصد دارند وارد یک معامله شــوند ،اوال ،باید حتما از یکدیگر
 )6حجــم کل بــازار مالی ایران تا پایان ســال  ۱۳۹۳حدود  ۱۰میلیون
مســتقل باشــند (تا بتوان وجود حداقل دو طرف برای قرارداد را تصور کرد)
و ثانیا ،حتما باید واجد برخــی ویژگیهای الزم (مانند :اهلیت ،بلوغ و غیره) میلیارد ریال است که از این حجم تنها  ۲درصد آن (معادل  ۲۳۵هزار میلیارد
باشند .بنابراین ،اگر در معاملهای متعاملین قرارداد یک نفر و یا در حکم یک ریال) به بازار اوراق بدهی دولتی اختصاص دارد.
7) Treasury Bill
نفر باشند ،معامله صحیح نخواهد بود.
)8) I Owe You (IOU
هر چند مقولــه اتحاد مالکیت در بین شــخصیتهای حقیقی به ندرت
 )9منظور از دیون صوری ،دیونی اســت که از معامالت غیرواقعی ناشــی
اتفــاق میافتد ،در میان شــخصیتهای حقوقی (کــه در اقتصادهای جدید
اثرگذاری بســیاری دارند) ،به خوبی قابل مشاهده است .به عنوان نمونه ،در میشــود .در واقع ،این دســته از دیون ،بر اســاس خرید یا مبادله کاالها یا
حال حاضر شــخصیت حقوقی دولت در اقتصاد کشور نقش قابلتوجهی دارد خدمات به وجود نیامدهاند.
 )10آمار معامالت و ارزش اخزا از ســایت فرابورس گرفته شــده اســت.
و وزارتخانهها ،شرکتها و بانکهای مختلفی همگی به این شخصیت حقوقی
وابســتهاند .به عبارت دیگر ،این نهادها با دولت و همچنین با یکدیگر دارای همچنین محاسبه این دو نسبت مربوط به روز سوم اسفند ماه  ۱۳۹۴است.
 )11در تاریخ مزبور تنها اخزا  ۱در اختیار پیمانکاران قرار گرفت .به همین
اتحاد مالکیت هســتند و به همین دلیل دیون شکل گرفته بین آنها ،از نوع
دلیل آمارهای موجود در شــکل  ۱مربوط به معامالتی است که بر روی اخزا
دیون صوری و غیرقابل تنزیل است.
ثمره بحث اتحاد مالکیت در انتشار اسناد خزانه اسالمی بر روی بدهیهای  ۱انجام شده است.
12) Mutual Funds
دولت به بانکهای دولتی آن است که به دلیل اتحاد مالکیت بانکهای دولتی
 )13تاریخ سررســید اخزا  ۱روز یکشنبه  ۲۳اسفند  ۱۳۹۴بوده است که
با دولت ،دیون موجود بین آنها صوری بوده و نمیتوان بر روی آنها اســناد
خزانه اســامی منتشر کرد .این برداشــت منطبق با نظر شورای فقهی بانک دولت توانست به موقع و بدون تاخیر اوراق را تسویه کند.
مرکزی است.
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نقشه راه اصالح نظام بانکی پرونـــده

موسسات مالی غیرمجاز ،فرآیند تسویه و آینده

1

2

امیرعباس ساالرکیا

مقدمه
موسســات مالی غیربانکی که فعالیت سپردهپذیری انجام میدهند طی
ســالهای گذشــته از نظر تعداد و ابعاد فعالیت رشد چشمگیری داشتهاند.
برخی از این موسســات فاقد مجوزهای الزم برای ســپردهپذیری از سوی
نهادهای ناظر هســتند .فعالیت این موسســات از یک ســو تهدیدی برای
عملکرد بانکهای تجاری اســت که برای تامین مالی ،بهطور گســترده به
بازار ســپردههای خرد متکی هستند و از سوی دیگر چالشی برای نهادهای
قانونگذاری و نظارتی اســت که وظیفه حفظ اعتماد عمومی به نظام مالی
و حمایت از ســپردهگذاران و اطمینان از انجام فعالیتهای سالم اقتصادی
را به عهده دارند.
بر اســاس اطالعات بانک مرکزی ســهم موسســات غیربانکی از بازار
ســپردهها بســیار قابل توجه اســت .بر اســاس آمار مربوط به پایان سال
 ،۱۳۹۰مجموع سپردههای جذب شــده توسط صندوقهای قرضالحسنه،
تعاونیهای اعتبار و موسســات اعتباری غیر بانکــی حدود  ۴۰درصد کل
ســپردههای سیستم بانکی بوده اســت .3هر چند به نظر میرسد بر اساس
اقدامــات بانک مرکزی در محدود کردن فعالیت و مجوزدار کردن برخی از
این موسسات ،سهم آنها به حدود  ۱۰درصد رسیده باشد.
طی یک سال گذشــته ،اختالف باالی نرخ سود سپرده با نرخ تورم ،در
کنار برخی اتفاقات نامســاعد از جمله ورشکستگی موسسه مالی و اعتباری
میزان و اخبار مربوط به وضعیت نامناســب ســایر موسسات مالی اعتباری
باعث شــده موضوع موسســات غیرمجاز در کانون توجه قرار گیرد .مقاله
حاضــر ضمن تبیین وضع موجود و چالشهایی که فعالیت این موسســات
برای سیاســتگذار پولی ایجاد میکند به ارائه راهکارهای سیاســتی در سه
افق کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت خواهد پرداخت.
تبیین وضع موجود
در کشــورهای مختلف ،به غیــر از بانکهای تجــاری 4متعارف ،انواع
گســترده و متنوعی از موسسات مالی وجود دارند که در امر سپردهپذیری
و پرداخت وام فعالیت میکنند ،با این تفاوت که این موسســات گســتره
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فعالیــت محدودتری نســبت بــه بانکها دارنــد و قوانیــن متفاوتی بر
سپردهپذیری و مدیریت آنها حاکم است .به عنوان مثال در ایاالت متحده
آمریــکا ،صندوقهای تعاونی پسانــداز و رهن ،5تعاونیهــای اعتباری،6
9
بانکهــای تجاری ،7بانکهای صنعتی 8و صندوقهــای تامین مالی خرد
از جمله موسسات سپردهپذیری هســتند که از بانکهای تجاری متعارف
متمایز شدهاند.
در ایران قانون ســاماندهی موسســات ســپردهپذیر غیربانکی اجرایی
نشــده 10و موسســاتی که به عنوان موسســات مالی و اعتباری شــناخته
میشــوند عم ً
ال بدون اخذ مجوزهای الزم از بانــک مرکزی جهت فعالیت
بهصورت بانک ،تقریبا همه فعالیتهای بانکهای تجاری را انجام میدهند.
برخی از ویژگیهای عملکرد موسســات مالی غیرمجاز عبارتند از:
 نرخهای ســود باالتر از متوسط :اغلب موسســات غیربانکی نرخهایسود باالتری نســبت به بانکهای تجاری متعارف پیشنهاد میدهند .برای
این موضوع دالیل متعــددی وجود دارد که از جمله آن میتوان موارد زیر
را نام برد:
 جبران ریســک باالتری که ســپردهگذاران با ســپردهگذاری در اینبانکها متحمل میشوند
 جبران درجه نقدشــوندگی پایینتر این موسسات بهدلیل عدماتصالبه سیستمهای پرداخت
 امکان پرداخت نرخهای باالتر با توجه به عدم پرداخت سپرده قانونیو بیمه سپرده
 آمارهای غیر شــفاف عملکردی :شرکتهای ســهامی به دلیل فشارحاکمیت جهت اخذ مالیات ،ســهامداران که به دنبال کســب سودشــان
هســتند و یا سایر ذینفعان مجبور به افشای اطالعات هستند .در مورد این
موسســات ،ساختار مالکیت بسیار متمرکز است و فشاری از سوی سهامدار
برای افشــای عمومی اطالعات وجود ندارد .همچنیــن به دلیل اینکه این
موسســات در بســیاری از موارد به نهادهای شــبه دولتی مرتبط هستند،
نظــام مالیاتی هــم توان مقابله با آنها را ندارد .به عــاوه ،با توجه به اینکه
بســیاری از موسسات غیرمجاز بهصورت شــرکت به ثبت رسیدهاند ،بانک
مرکزی هم طبــق قانون اجازه نظارت بر ترازنامه این موسســات را ندارد.
نتیجه اینکه آمار شــفافی از میزان داراییها و بدهیهای این موسسات در
دسترس نیست.

نقشه راه اصالح نظام بانکی

پرونـــده

بــاور عمومی این اســت که بانــک مرکزی
 عدمپرداخــت ســپرده قانونی :بــا توجه بهمســئول نظارت بر همه موسســات مالی است
عدماتصال رسمی موسسات غیرمجاز به نظام بانکی
فعالیت موسسات مالی غیربانکی
و در صورت ورشکســتگی آنها از سپردهگذاران
کشور ،این موسسات در قبال سپردههای خود هیچ
از یک سو تهدیدی برای عملکرد
حمایت کامــل خواهد کرد .در اولین اقدام بانک
ودیعهای به عنوان ســپرده قانونی نزد بانک مرکزی
بانکهای تجاری است که برای
مرکزی باید این بــاور عمومی را آرام آرام تغییر
نگه نمیدارند که باعث کاهش قدرت بانک مرکزی
تامین مالی ،بهطور گسترده به
داده و در نهایــت به صورت شــفاف اعالم نماید
در کنتــرل کلهای پولــی و نیز افزایش ریســک
بازار سپرد ههای خرد متکی
که موسســات غیرمجازی که بر اســاس قوانین
سپردهگذاران میشــود .در اختیار نبودن داده این
هستند و از سوی دیگر چالشی
بانکی کشور شکل نگرفتهاند مورد حمایت بانک
موسســات ،سبب میشــود کلهای پولی مشاهده
برای نهادهای قانو نگذاری و
مرکزی نیســتند و عواقب سپردهگذاری در آنها
شده از ســوی بانک مرکزی ،نســبت به نقدینگی
نظارتی است که وظیفه حفظ
تماماً به سپردهگذاران باز میگردد.
در جریان در جامعه فاصله زیادی داشــته باشد که
اعتماد عمومی به نظام مالی
•• مشاهدهپذیر کردن وضعیت ترازنامه
اجرای سیاست پولی را با مشکل مواجه میکند.
و حمایت از سپرد هگذاران و
نهادهای قانونی کشــور از سازمان مالیاتی تا
اطمینان از انجام فعالیتهای سالم
قوه قضائیه باید با اعمال سیاســتهای تنبیهی و
• چالشهای موسســات غیرمجاز از منظر
اقتصادی را به عهده دارند.
تشویقی مناسب نســبت به مشاهدهپذیر کردن
سیاستگذار پولی
ترازنامه این موسسات اقدام نمایند.
فعالیت موسســات مالــی غیرمجــاز میتواند
••مالیات بر سود سپرده
فعالیت نظام بانکی و اهداف سیاستی بانک مرکزی
برخالف ســود حاصل از ســپردهگذاری در بانکها که معاف از مالیات
را با مشکل مواجه کند .مساله موسسات غیرمجاز از ابعاد زیر میتواند برای
است ،سود حاصل از ســپردهگذاری در موسسات غیرمجاز طبق قانون باید
بانک مرکزی حائز اهمیت باشد:
 .1جنــگ قیمت :یکی از مســائل اصلی حاکمیــت در رابطه با فعالیت مشمول مالیات باشــد .هر چند اعمال این مالیات برای سپردهگذاران خرد
این موسســات ،باال بودن هزینه تجهیز پول اســت .موسسات فعال در بازار ممکن نیســت ،اما ســپردهگذاران بزرگ و نهادی را میتوان مشاهده کرد
غیرمتشــکل پولی به دلیل عدم تابعیت از قوانین بانک مرکزی و همچنین و از آنهــا اخذ مالیــات کرد .لذا میتوان با اعمال نرخ مناســب مالیات بر
عدم پرداخت ســپرده قانونی امکان پیشــنهاد نرخهای سود باالتر را دارند .ســود حاصل از ســپردهگذاری در این موسســات ،جذابیت نرخهای باالی
به عالوه ،عدم شــفافیت ترازنامه این موسســات نیز ،اثر باال بودن نرخ سود پیشنهادی توسط این موسسات را کاهش داد.
•• اعالم فرآیند تسویه
ســپرده بر سودآوری و توان ایفای تعهدات آتی را پنهان نگه میدارد .نقش
باید به صورت شــفاف اعالم شــود کــه این موسســات وضعیت مالی
موسســات غیرمجاز در باال ماندن نرخ ســود سپردهها در زمان کاهش نرخ
تــورم باعث همراهی حاکمیت با بانک مرکزی در تعیین تکلیف موسســات مناســبی ندارند و برنامه تســویه بدهیهای آنها آغاز خواهد شد .در بخش
بعد گامهای پیشــنهادی برای اجرای فرآیند تسویه معرفی شدهاند که باید
غیرمجاز شده است.
 .2بــازی پانزی 11و کالهبرداری :12موسســات غیرمجــاز به دلیل عدم به صورت عمومی نیز اعالم گردند .با توجه به شرایط کنونی ،در زمان اعالم
شــفافیت و کنترلناپذیری ترازنامههایشان از ســوی نهادهای ناظر ،توان عمومی برنامه تسویه ،نباید از موسسه اعتباری مشخصی نام برده شود .این
راه انداختــن بــازی پانزی را دارند ،در مقابل توان بــازی پانزی بانکها به کار میتواند ســبب هجوم سپردهگذاران این موسســه شود ،بهگونهای که
دلیل کنترل نسبت کفایت ســرمایه ،تاحدی میتواند توسط بانک مرکزی تبعات اجتماعی متناظر با آن ،کمک مالی به این موسســات را الزامآور کند
محدود شود .بنابراین این موسسات میتوانند در رقابت برتراند 13با بانکها و مانع اجرای سیاســتهای اصالحی صحیح توسط بانک مرکزی شود .بلکه
الزم است ،ابتدا ساختار برنامه تسویه و ادام این موسسات مشخص و قانونی
و موسســات اعتباری دارای مجوز ،نرخ سود سپرده را باال ببرند.
 .3عــدم کارایی تخصیص اعتبار :با وجودی که فعالیت این موسســات شــود ،تمایز میان این موسسات و شبکه بانکی رسمی برای آحاد اقتصادی
دسترســی به منابع مالی را برای افرادی که از شــبکه بانکی کنار گذاشته تبیین شــود ،حاکمیت برای مقابله همه جانبه با این موسسات آماده شود و
شــدهاند ،افزایش داده ،بهنظر میرســد مراجعان این موسســات ریســک امکان حمایت از سپردهگذاران خرد این موسسات فراهم شود.
بیشــتری دارند ،زیرا تاریخچه مبادالت مالی ندارند ،بخشی از آنها در بخش
• اقدامات میان مدت
غیررســمی اقتصاد فعالیت میکنند و یا امکان اســتقراض بیشتر از شبکه
•• فعالیت نهاد تسویه
بانکی را ندارند .بهعالوه ،نحوه تخصیص منابع جذب شــده نیز غیرشــفاف
با توجه به اینکه درصد بســیار باالیی از سپردهگذاران این موسسات را
است و لزوما به کاراترین وجه صورت نمیگیرد.
 .4ایجاد اخالل در نظام پولی کشــور :به دلیل عدم شــفافیت و فقدان سپردهگذاران خرد با مبالغ بســیار کم تشکیل میدهند ،پیشنهاد میشود
اطالعات کافی از فعالیتهای موسســات مالی غیر مجاز ،بخشی از گردش در اولین گام از فرآیند تســویه ،ســپردهگذاران خرد/نهــادی و همچنین
پــول و در نتیجه کلهای پولی با خطــای اندازهگیری قابل مالحظه همراه سرمایهگذاران خرد/نهادی تفکیک شــوند .بازپرداخت دیون سپردهگذاران
اســت ،بهنحوی که درک سیاســتگذار از توان خلق پول و نتایج حاصل از خرد و دادن منفعتی به ســهامداران خرد میتواند عواقب اجتماعی ناشی از
تسویه موسسات غیرمجاز را تا حد قابلتوجهی تخفیف دهد .اما سهامداران
سیاستگذاری پولی را محدود کرده است.
نهادی و ســپردهگذاران نهادی ،با توجه به آگاهیهــای بانک مرکزی باید
جریمه شــوند .پیشــنهاد میشود ســپردهگذاران نهادی متناسب با میزان
توصیههای سیاستی
در این بخش توصیههای سیاســتی و راهحلهای کوتاهمدت ،میانمدت سپردهشان ،ســهامدار این موسسات شوند و پس از فرآیند تسویه در زیان
حاصل از آن سهیم باشند.
و بلندمدت برای حل مشکل موسسات غیرمجاز بررسی میشود.
بانک مرکزی باید یا این موسســات را در بانکهای ســالمتر و بزرگتر
ادغام نماید و یا با تاســیس شــرکتی بــرای مدیریت داراییهــای آنها ،با
• اقدامات کوتاهمدت
در کوتاهمــدت نهادهای قانونی کشــور باید جذابیت این موسســات را برگزاری مزایده داراییهای آنها را به نهاد مالی متقاضی بفروشــند .یکی از
برای ســپردهگذاران خــرد از بین ببرند و تالش نمایند تصویر روشــنی از راهکارهایی که میتوان از آن بهره برد ،فرصت اســتفاده از شبکه شعب این
وضعیت مالی این موسســات بهدســت آید .برای این کار سیاستهای زیر موسســات توسط بانکها یا موسســات مجازی است که اجازه اضافه کردن
شــعبه ندارند .این موضوع باعث میشــود خرید داراییهای این موسسات
پیشنهاد میشود:
برای موسســات دارای مجوز فوق جذابیت بیشتری نیز پیدا کند.
•• متمایز کردن موسسات غیرمجاز از بانکها

[ ] 101

دو ماهنامه تازههای اقتصاد شهریور  95شماره 149

نقشه راه اصالح نظام بانکی پرونـــده
•• فعال کردن صندوق ضمانت سپردهها
یکــی از پیشــنهادات فعالکردن صندوق ضمانت ســپردهها و تفکیک
وظایف آن از بانک مرکزی اســت ،به گونهای که بانک مرکزی صرفا وظیفه
سیاســتگذاری پولی را به عهده بگیرد و نظارت بر عملکرد بانکها و اجرای
فرآیند تســویه توســط یک صندوق تخصصی ضمانت سپرده صورت گیرد.
بهتدریج و با فعالتر شــدن این صندوق میتوان نســبت سپرده قانونی را
کاهش و میزان ضمانت سپرده را افزایش داد.
•• اقدامات بلندمدت
بانکهــای تجاری برای ارائه همــه انواع خدمات بانکــی به گروههای
مختلف اقتصادی کارآمد نیســتند ،به همیــن دلیل در یک نظام اقتصادی
توســعه یافته ،موسســات مالی گوناگونی با هدف پاســخگویی به نیازهای
مختلف در قانون تعریف میشــوند و متناسب با اهدافشان ،حدود اختیارات
و نــوع نظارت متفاوتی برای آنها وجود داشــته باشــد .انتظار میرود این
نهادهای مالی ،بازارهای گمشــدهای را ایجاد کنند که در حال حاضر بخش
مالی ایران از آن محروم اســت .در شــرایط کنونی ،ســاختار ارتباط آحاد
اقتصادی با شــبکه بانکی به گونهای است که تعداد قابل مالحظهای از افراد
و بنگاهّهای کوچک و متوســط دسترســی به تسهیالت شبکه بانکی ندارند
و برای بانکها اســتقراض به آنها استراتژي بهینهای نیست .عالوه بر این،
نیازهــای مالی گوناگون آحاد اقتصادی برای ســرمایهگذاری و تولید لزوما
توسط عقود تسهیالت پاسخ داده نمیشوند.
نکتــه حائز اهمیت آن اســت که بــر کلیه موسســات مالی ،نظارت
متناســب با نوع عملکردشــان صورت پذیرد و قانون گذار با موسســات
مالــیای که خارج از تعاریف موجود در قانون فعالیت میکنند به شــدت
برخورد کند.
جمعبندی
فعالیت موسســات مالی که فاقد مجوزهای الزم برای ســپردهپذیری از
ســوی نهادهای ناظر هســتند تهدیدی برای عملکــرد بانکهای تجاری و
نیز چالشــی برای نهادهای قانونگذاری و نظارتی به شــمار میرود .انواع
موسســات مالی در صورتی که به درســتی قاعدهگذاری و نظارت شــوند،
میتوانند از طریق افزایش دسترســی به اعتبــارات و نیز افزایش رقابت در
بازار نقش مهمی در توســعه مالی و رشد اقتصادی ایفا کنند .اما در صورت
عدم قاعدهگذاری و نظارت مناســب ،فعالیت این موسســات چالشهایی را
برای سیاســتگذار ایجاد مینماید .ایجاد جنــگ قیمتی غیر بهینه ،امکان
شــکلگیری بازی پانزی ،اخالل در نظام بانکــی و ثبات اقتصادی از جمله
چالشهای سیاستگذار در مواجهه با موسسات مالی غیرمجاز است.
بهطور خالصه ،در کوتاهمدت ،هدف قانونگذار باید هشــدار دادن و از
بین بردن جذابیت ســپردهگذاری در این موسســات باشد و در میانمدت
نســبت به تسویه و انحالل این موسســات یا ادغام آنها در بانکهای دارای
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مجوز اقدام شــود .در نهایت بایــد تصویری از آینده مطلــوب نظام بانکی
ارائه شــود .در این تصویر ،بر اســاس قانون انواع مختلفی از نهادهای مالی
با کارکردها و زمینههای فعالیت متفاوت که مکمل نقش یکدیگر هســتند
تعریفشوند و بر هر کدام از آنها نظارت قانونی ،متناسب با نوع فعالیتشان
صورت پذیرد.
پینوشت
 )1مقاله حاضر برگرفته از طرح «ارزیابی وضعیت و چشمانداز بازارهای
مالی» اســت که به سفارش موسســه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت
و برنامهریزی در پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی به انجام رســیده
اســت .نظرات این مقاله مختص نویسندگان بوده و انعکاس نظرات حامیان
طرح نیست.
 )2دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شریف
 )3ســخنرانی دکتر ســیف ،مدیرعامل وقت بانک کارآفرین در همایش
موسسات اعتباری غیربانکی کشور ،اسفند ۱۳۹۱
4) Commercial Banks
5) Savings and Loan Associations
6) Credit Unions
7) Investment and Merchant Banks
8) Industrial Banks
9) Microfunds
 )10ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻏﯿﺮﻣﺘﺸﮑﻞ ﭘﻮﻟﻰ در  ۳۰دى  ۱۳۸۳ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻰ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ
ﭘﻮﻟﻰ ،ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﮐﻠﯿﻪ ﻣؤﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرى ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار
ﻏﯿﺮﻣﺘﺸﮑﻞ ﭘﻮﻟﻰ ﺷﺪ .بــا این وجود ،آییننامه اجرایــی قانون تنظیم بازار
غیرمتشــکل پولی پس از حدود دو سال و نیم و در تیر  ۱۳۸۶ابالغ شد ،با
توجه به شرایط کنونی و سهم باالی این موسسات به نظر میرسد تا اجرای
کامل این قانون فاصله زیادی وجود دارد .برای اطالعات بیشتر به گزارش «
وقایعنگاری بخش بانکی از ابتدای دهه  »۱۳۸۰مراجعه شود.
 )11منظــور از بــازی پانــزی ( )Ponzi Gameآن اســت که بنگاه
بدهیهای جدید را با پیشــنهاد نرخهای باالتر به دست آورد ،بهگونهای که
به تدریج ســاختار مالی بنگاه به سمت مستهلک شدن سرمایه پیش برود.
کمی صورتهای مالی بانکها»
برای اطالعات بیشــتر به گزارش « تحلیل ّ
مراجعه شود.
12) Fraud
 )13مــدل رقابت برتراند ( )Bertrandمدلــی اقتصادی در بازارهای
انحصار چندجانبه اســت که بیش از یک بنگاه فعالیت میکند بهگونهای که
بنگاه ،خود قیمت را تعیین میکند و همانند بازار کامل قیمتپذیر نیســت.
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تخفیف معضل مطالبات غیرجاری

1

2

سیدشمیم طاهری

مقدمه
داراییهای مالی غیرجاری 3نتیجــه طبیعی بحرانهای مالیاند .افزایش
نــرخ بهره ،افول اقتصادی و افزایش نــرخ ارز هریک میتواند بهمقدار زیادی
توانایی (و گاهی تمایل) وامگیرنــدگان را برای بازپرداخت تعهدات خود کم
کند .برای نمونه ،بحران مالی سالهای  ۱۹۹۷تا  ۱۹۹۹به افزایش سهبرابری
در داراییهای غیرجاری در بیشــتر کشورهای آســیایی درگیر بحران منجر
شــد؛ بهطوریکه تا پایان سال  ،۱۹۹۸نســبت مطالبات غیرجاری به تولید
ناخالص داخلی در کشــورهای کره جنوبی ،اندونزی ،مالزی و تایلند بهترتیب
 ،۳۲ ،۲۷ ،۱۴و ۵۱درصد بود.
اگر مســئله داراییهای غیرجاری نادیده گرفته شود ،ممکن است شدت
و طــول دوره بحران مالی را افزایش دهد و مدیریت اقتصاد کالن را پیچیده
کند .این موضوع با ایجاد اختالل در تخصیص منابع اتفاق میافتد .همچنین
داراییهای غیرجاری با تضعیف نظام مالی ،بازگشت اقتصاد به مسیر طبیعی
خود را دچار مشکل میکند .اهمیت این موضوع وقتی روشن میشود که به
اهمیت نقش واســطهگری پویای نظام مالی در طبیعی شدن وضعیت اقتصاد
توجــه کنیم .بنابراین ،سیاســتهای مؤثر مدیریت داراییهــا ،که هم برای
جلوگیری از کاهش کیفیت دارایی و هم برای حل معضل مطالبات غیرجاری
پیشبینی شده باشد ،بخش مهمی از فرایند ثبات نظام مالی است.
دو سؤال مهم پیش روی سیاستگذاران در تدوین سیاستهای مدیریت
دارایی عبارت است از:
 -۱متولــی (یا متولیــان) مدیریت داراییهای غیرجــاری چه نهادهایی
هستند؟ و  -۲این داراییها چگونه میتواند مدیریت شود.
پاســخ به این ســؤالها به ویژگیهای داراییهای مورد بررســی ،فضای
حقوقــی حاکم در اقتصاد ،ظرفیت بازار برای جذب این داراییها و توان مالی
بدهکاران این داراییها وابســته است .برای مقابله با این موضوع ،تعدادی از
کشورهای دچار بحران دو اقدام عاجل را برای پاسخگویی به این سؤالها در
پیش گرفتند :ایجاد شــرکتهای مدیریت دارایی ،4و توسعه چهارچوبهای
حل بدهی شرکتی متمرکز خارج از دادگاه.5
در ادامه ابتدا تعریفی کلی از سیاســتهای مدیریت دارایی و اهداف آنها

ارائه میشــود .ســپس نقش شــرکتهای مدیریت دارایی در بازسازی نظام
مالی و فرایندهای خارج از دادگاه بررســی میشود .بخش پایانی گزارش به
جمعبندی اختصاص دارد.
تعاریف و اهداف سیاستهای مدیریت دارایی
•تعریف
در یک معنای کلی ،مدیریت دارایی فرایندی است که در آن داراییهای
غیرجاری ابتدا شناســایی شده و سپس برحسب ویژگی به چهار دسته برای
اقدام (فروش ،وصول ،6تجدید ســاختار 7و سوخت کردن )8تقسیم میشود و
سپس فرایند انحالل 9آنها انجام میشود (اسکاردووی:)۲۰۱۶ ،10
 برای فروش دارایی غیرجاری باید بازاری برای آن وجود داشــته باشد11
و در صورت نبود آن باید شــکل بگیرد .فروش داراییهای غیرجاری تنوع
ریسک و بازتخصیص داراییها را تسهیل میکند.
 برای وصول دارایی غیرجاری ،صاحب دارایی فرایندی را (بیشتر اوقاتفراینــد حقوقی) آغاز میکند که در آن بخشــی از (یا همــه) ارزش دارایی
میتواند با توقیف و نقد کردن وثیقه و یا با فروش داراییهای دیگر شــخص
یــا نهاد بدهکار وصول شــود .کارایی این بخش تا حــد زیادی به ترتیبات و
چهارچوب حقوقی موجود وابسته است.
 بــرای تجدید ســاختار دارایی غیرجاری ،صاحب دارایی با شــخص یانهاد بدهکار وارد فرایند چانهزنی میشــود تا بتواند به این شیوه توان بدهکار
را بــرای بازپرداخت تعهدات خود افزایش دهــد .این کار معموالً با بازتعریف
شــرایط موجود در قرارداد اولیه انجام میشــود .تجدید ساختار موفق بدهی
میتواند هم طلبکار و هم بدهکار را منتفع کند.
 برای ســوخت کردن دارایی غیرجاری ،صاحب دارایی آن را از ترازنامهحــذف میکند .این کار تنها زمانی توجیهپذیر اســت که صاحب دارایی افق
روشــنی برای وصول مطالبه خود نداشته باشــد یا اینکه هزینه وصول آن از
ارزش دارایی فراتر رود.
• اهداف سیاستهای مدیریت دارایی
مهمترین هدفهای سیاســت مدیریت دارایی به قرار زیر اســت (بانک
جهانی:)۲۰۱۶ ،12
••تسهیل در تجدید ساختار مالی
کاهــش کیفیت داراییهای مالی میتواند بهشــدت کارکرد مؤسســات
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نقشه راه اصالح نظام بانکی پرونـــده
مالــی را تضعیف کند و آنها را از رســیدگی به نقش اصلــی خود که همان وصــول کند .همچنین فراینــد احیا مزیت دیگری نیــز دارد و آن اینکه به
واسطهگری مالی اســت بازدارد .یکی از اهداف سیاستهای مدیریت دارایی بدهکار شانس دوبارهای میدهد و شغلهای کارمندانش را محافظت میکند
باید بازگرداندن توان پرداخت و نقدینگی به مؤسسات مالی و افزایش انضباط (صندوق بینالمللی پول.)۱۹۹۹ ،17
بهطور کلی ،سه رویکرد متفاوت برای احیای بدهی شرکتی وجود دارد:
اعتباری آنها باشد تا بتوانند کارکرد معمول خود را بهدست آورند.
 -۱تصفیه یا سازماندهی دوباره شرکت با نظارت دادگاه،
••افزایش نرخ وصول
 -۲تجدید ساختار مبتنی بر چانهزنی خارج از دادگاه بین خود طلبکاران
نرخ وصــول باال صاحبان دارایی را نســبت به اعتبارات وصولنشــده و
چشــمانداز اعتباری در آینده خوشبین میکند .چنین نرخی وامگیرندگان و بدهکاران ،و
 -۳تجدید ســاختار مبتنی بر چانهزنی خارج از دادگاه در یک چهارچوب
جدید را نیز از راه کاهش صرف ریسک نرخهای سود وامشان منتفع میسازد.
بهعالوه ،زمانیکه دولت تعهدات مؤسســات مالی مداخلهگر را برعهده گیرد متمرکز و با سازوکار و اصولی مد ّون (کاوای.)۱۹۹۸ ،18
دو رویکرد آخر گاهی «اقدامات داوطلبانه» نیر نامیده میشــود .با توجه
(بــرای مثال با ضمانت ســپرده) ،نرخ باالی وصول داراییها بخشــی از بار
به اینکه رویکرد اول در هنگام بحرانهای مالی عموماً زمانبر اســت (بهویژه
مالیاتی را از دوش مالیاتدهندگان برمیدارد.
هنگامی که زیرساختهای حقوقی ضعیف است و تعداد زیادی پرونده وجود
••تسریع در انحالل
انحالل سریع داراییهای غیرجاری به فرایند بازتخصیص منابع که برای دارد) ،طلبکاران و بدهکاران بیشــتر مواقع رویکردهای دوم و سوم را ترجیح
میدهند.
رشد اقتصاد الزم است شتاب میدهد.
برای آنکه رویکرد دوم مؤثر باشد ،طلبکاران عمده (که معموالً بانکهایی
باید توجه داشــت که در مواردی بین این اهــداف تضاد وجود دارد .برای
نمونــه ،همزمانی نرخ باالی وصول و انحالل ســریع ممکن نیســت .بنابراین ،با بیشــترین اعتبار اعطایی وصولنشدهاند) باید مایل و قادر باشند نقشهای
سیاست مدیریت دارایی مناسب باید بدهبستان بین این اهداف را در نظر بگیرد .محــوری در چانهزنیها و مذاکرات برعهده گیرند و مســیر تجدید ســاختار
مورد توافق را بررســی کنند .اما در ســایر موارد اینگونه نیست ،بهویژه در
نظامهایی که تعداد زیادی طلبکار با منافع در تعارض با یکدیگر حضور دارند
شرکتهای مدیریت دارایی
برای حداقل کردن هزینه تجدید ســاختار مؤسسات مالی دارای مشکل ،و طلبکاران بزرگ منبع مالی ندارند .در چنین وضعیتی ،رویکرد سوم با وجود
هدف برنامههای تجدید ســاختار مالی باید حداکثر کردن ارزش مؤسســات همه مشکالتش میتواند مناسب باشد.
نقطه شروع در رویکرد سوم ،دخالت فعاالنهتر یک شخص ثالث غیرذینفع
مالی تجدیدســاختار یافته و ارزش داراییهای مؤسسههای مالی تعطیلشده
در طول زمان باشــد .برای رسیدن به این اهداف ،گاهی پیشنهاد شده است اســت ،کارکردی که دولت یا بانک مرکزی میتواند برعهده گیرد و طلبکاران
که داراییهای خوب 13مؤسســات مشــکلدار باید از داراییهای بد 14آنها را بهگونهای مدیریت کند که راهحلی سودمند برای همه طرفها حاصل شود.
جدا شود و شرکتهای مدیریت دارایی باید بهعنوان مؤسسات مسئول برای ادامه گزارش به چگونگی طراحی چنین چهارچوبی میپردازد.
•واسطهگر
بهعهده گرفتن داراییهای بد تأسیس گردد.
مشهورترین رویکرد حل بدهی شرکتی متمرکز خارج از دادگاه« ،رویکرد
برخی از استداللهایی که در حمایت از جداسازی داراییهای غیرجاری
لندن» 19نام دارد 20.این چهارچوب مبنای توسعهها در چهارچوبهای مشابهی
از داراییهای جاری مطرح شده عبارت است از:
تقســیم کار :جدایی وامهای غیرجاری از بانکهای مشــکلدار مدیران در کشورهای شرق آسیا بههنگام بروز بحران مالی در اواخر دهه  ۱۹۹۰بود.
بانکها را قادر میســازد بانک را بازسازی و وامدهیهای جدیدی را مدیریت «رویکرد لندن یک رویکرد انعطافپذیر بوده و بر پذیرش داوطلبانه از ســوی
کنند و به مدیران شــرکتهای مدیریت دارایی اجــازه میدهد روی وصول جامعه بانکی استوار است» (کنت .)۱۹۹۷ ،21این بدانمعناست که واسطهگر
داراییهای غیرجاری بانکها متمرکز شــوند .این جداســازی وقتی اهمیت (در اینجا ،بانک مرکزی انگلستان) تالش میکند مداخله خود را در کمترین
مییابد که اندازه داراییهای غیرجاری در مقایســه با کل دارایی بانکها زیاد مقدار ممکن نگه دارد .برای مثال ،بانک مرکزی انگلستان در مورد نقش خود
در پروندههای افراد نظر نمیدهد و بهجای مستندات رسمی سیاستگذاری،
باشد.
تسهیل در ارزشگذاری :جداسازی داراییهای بد از بانکهای مشکلدار نظرهای خود را در فرایند توسعه با سخنرانیها اعالم میکند.
هیچ قانون مشــخص و روشنی مبنی بر اینکه کدام کارگزاریهای دولتی
میتواند به بازار برای ســنجش بهتر ارزش بانکها کمک کند .این امر هنگام
باید نقش واســطهگر را در این چهارچوب عهدهدار شوند وجود ندارد .با این
افزایش سرمایه بانکها برجسته میشود.
صرفه مقیاس :در نبود دانش مدیریت دارایی ،متمرکز کردن داراییها از حال ،بانک مرکزی اغلب بهعنوان نهادی با کمترین میزان ذینفعی وارد عمل
مؤسسات مالی مختلف در یک یا چند شرکت مدیریت دارایی میتواند فرایند میشــود .البته اگر بانک مرکزی ناظر بانک باشد ممکن است تضادهایی در
وصول دارایی را کاراتر کند .شــرکتهای مدیریت دارایی متمرکز میتوانند منافع طرفهای درگیر بهوجود بیاید .به همین دلیل بود که بخشــی از بانک
با امکان ارائه مقادیر نســبتاً بیشــتری از دارایی برای فروش ،سرمایهگذاران مرکزی انگلســتان که درگیر چهارچوب حل بدهی شرکتی متمرکز خارج از
بزرگتــری را جذب کننــد که ترجیح میدهند فقط با یک فروشــنده وارد دادگاه بود ،کام ً
ال مستقل از بخش نظارت بانکی فعالیت میکرد.
اصول کلی چهارچوبی که دولت رهبری میکند
معامله شوند.
اصول کلی رویکرد لندن (کنت )۱۹۹۷ ،عبارت است از:
قدرت چانهزنی بیشــتر :شــرکتهای مدیریت دارایــی متمرکز قدرت
 بانکها باید وقتی متوجه شــدند شرکتی که به آن وام دادهاند بهلحاظچانهزنی بیشتری با بدهکاران دارند.
مالی در مضیقه اســت ،همچنان رویکرد حمایتی خود را حفظ کنند و منابع
خود را در دسترس قرار دهند.
تجدید ســاختار بدهی شــرکتی متمرکز
 تصمیمات درباره آینده بلندمدتتر شرکتخارج از دادگاه
تنها باید بر مبنای اطالعات جامع گرفته شــود؛
در بســیاری از کشــورها ،زمانــی کــه بدهکار
سیا ستها ی مؤ ثر مد یر یت
اطالعاتی که بین همه بانکها و طرفهای درگیر
نمیتواند تعهدات خود را در موعد مقرر انجام دهد،
داراییها ،که برای جلوگیری از
در چهارچوب بهاشتراک گذاشته میشود.
نظــام انحالل به طلبکار امــکان میدهد فرایندهای
کاهش کیفیت دارایی و همچنین
 بانکها برای رســیدن به یک دیدگاه جامعتصفیه 15یا احیا 16را در پیــش گیرد .طلبکار زمانی
حل معضل مطالبات غیرجاری
بایــد با یکدیگــر همکاری کننــد؛ دیدگاهی که
فراینــد احیا را انتخاب میکند که تجدید ســاختار
پیشبینی شدهاند ،بخش مهمی از
روشــن کند آیا باید به شــرکت یک دوره حیات
فعالیتهــا (مانند ســازماندهی دوباره شــرکت یا
فرایند ثبات نظام مالی را تشکیل
مالی تعلق گیرد یا خیر ،و در صورت وجود جواب
کوچک کردن اندازه آن) یا ترازنامههای بدهکار او را
میدهند.
مثبت ،این کار تحت چه شرایطی باید انجام شود.
قادر سازد مقدار بیشتری در مقایسه با فرایند تصفیه
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نقشه راه اصالح نظام بانکی
طراحی چهارچوب
•گام اول :رسیدن به فهم مشترک در مورد قواعد و مقررات
یک چهارچوب موفق نیازمند این اســت که تمــام طلبکارها از اصول و
قواعــد بنیادی آن حمایت کننــد .دلیل این موضوع آن اســت که اقدامات
طلبکارانی که از وارد شــدن به چهارچوب خــودداری میکنند میتواند کل
فراینــد را مختل کند .چون این چهارچوبها معموالً پایه حقوقی ندارد ،الزام
تبعیت از قواعد چهارچوب نیازمند نفوذ و ترغیب اخالقی از سوی واسطهگرها
و بانکهای اصلی است.
•گام دوم :مشخص کردن نامزدها و منصوب کردن تعدادی بانک
بهعنوان واسطهگر
گام دوم با شناســایی نامزدها از سوی بانکها شــروع میشود .این گام
نیازمند آن اســت که بانکها وضعیت بدهــکاران خود را ارزیابی کنند و آنها
را برحســب وضعیتشان و توانایی آنها برای بازگشــت به وضعیت سودآوری
رتبهبندی نمایند .ســپس بانکها باید نامزدهایی را برای ورود به چهارچوب
از میان این طلبکاران برگزینند .نامزدهای ایدئال باید شرکتهایی باشند که
مشــکالت آنها در ذات خود موقتی است و این مشــکالت به تصفیه مربوط
میشود ،نه توانایی پرداخت.22
پس از شناســایی نامزدهــا و توافق بانکها روی آنهــا ،یک بانک بزرگ
برای هر نامزد (که معموالً بزرگترین طلبکار آن نامزد اســت) باید شناسایی
و تعیین شــود .این بانک با قبول مســئولیت باید فعاالنه اقدام مورد نظر در
چهارچوب را مدیریت و رهبــری کند .این بانک همچنین مهمترین نقش را
در چانهزنی با بدهکاران برعهده دارد.
•گام سوم :چانهزنی
گام بعــدی ،چانهزنی بین طلبکاران و در ادامه بین بدهکاران و طلبکاران
اســت .هدف از این چانهزنی رســیدن به یک برنامه مورد توافق اســت که
شرایط و حدود چهارچوب را مشخص کند .بهطور کلی ،مواردی که میتواند
مســتقیماً روی طلبکاران تأثیر گذارد شامل سوآپ 23بدهی/حقوق صاحبان
ســهام ،24کاهش اصل یا فرع وام ،تمدید مــدت بازپرداخت وام ،و اختصاص
اعتبارات جدید و مواردی که نیازمند اقدام از ســوی بدهکاران اســت شامل
فروش کســبوکارهای غیرمعمول ،25کاهش اندازه و سایر گامهای مرتبط با
تجدید ساختار است.
•گام چهارم :اجرا
گام پایانی شــامل اجرای مواردی اســت که دو طرف روی آن به توافق
رسیدهاند .نکته مهم در این مرحله رصد کردن چگونگی اجرای برنامههاست،
بهویژه میزان حصول پیشــرفت در تجدید ساختار شرکت .برای این منظور،
بانکها ممکن است کارمندان خود را در شرکتها مستقر کنند .اگر توافقات
انجامشــده از سوی شرکتها اجرا نشــود ،بانکها باید تجدید ارزیابی کنند.
نتیجه این تجدید ارزیابی میتواند معلق کردن اجرای چهارچوب یا بازگشت
به گام سوم باشد.
جمعبندی
داراییهای غیرجاری نشانه عمومی وجود ضعف در بخش شرکتی اقتصاد
و منبع بروز مشکالت در بخش مالی اقتصاد است .سیاستهای مؤثر مدیریت
داراییها باید این ارتباط و وابســتگی متقابل این دو بخش را در نظر بگیرد.
به این معنی ،سیاســتهای مدیریت دارایی نمیتواند مستق ً
ال تدوین شود و
باید در یک چهارچوب جامع برای تجدید ساختار بخش مالی و شرکتی دیده
شود .برای کسب اطالت بیشتر و مرور ادبیات حوزههای تجدید ساختار مالی
و تجدید ساختار شرکتی ،به استون )۲۰۰۰( 26نگاه کنید.
در این گزارش ،دو رویکردی معرفی شــد که در بحران مالی اواخر دهه
( ۱۹۹۰در کشورهای آسیای جنوبی شرقی) و اواخر دهه  ۲۰۰۰برای کمک
به بازســازی بخش مالی و شــرکتی در پیش گرفته شد .در این دو رویکرد،
شــرکتهای مدیریت دارایی در نقش وسیلهای برای تجدید ساختار مالی و
چهارچوب حل بدهی شــرکتی متمرکز خارج از دادگاه بهعنوان ابزاری برای
تجدید ساختار شرکتی استفاده شد.
باید توجه داشــت که با وجود امتیازات فــراوان ،هر دوی این رویکردها
اقدامهای فوری و اورژانسی محسوب میشود؛ بدینمعنی که هرچند بهعنوان
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ابزارهای بهینــه اول در طول بحرانهای مالی بهحســاب میآیند ،نباید در
مواقع عادی چنین توقعی از آنها داشت .بهطور خاص ،وابستگی این رویکردها
به میزان مداخله دولت ممکن است به شرایطی بینجامد که در اوضاع عادی
نه بهینه باشد و نه کارا.
پینوشت
 )1مقاله حاضر برگرفته از طرح «ارزیابی وضعیت و چشــمانداز بازارهای
مالی» اســت که به سفارش موسســه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و
برنامهریزی در پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی به انجام رسیده است.
نظرات این مقاله مختص نویســندگان بــوده و انعکاس نظرات حامیان طرح
نیست.
 )2دانشجوی دکتری اقتصاد ،مدرسه بازرگانی لندن ()LBS
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
 )20این نامگذاری بهدلیل ایجاد یک چهارچوب غیررســمی توسط بانک
مرکزی انگلستان در رکود اوایل دهه  ۱۹۹۰انجام شد.
21) Kent
22) solvency
23) swap
24) equity
25) non-core
26) Stone
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نقشه راه اصالح مقدماتی نظام بانکی

1

3

سید علی مدنی زاده ،2امینه محمودزاده

مقدمه
نوشــتار حاضر برنامه مقدماتی اصالح نظام بانکی کشور را طرح میکند.
در ابتدا لزوم اصالح نظام بانکی بیان شــده ،سپس جزییات برنامه مقدماتی و
الزامات تحقق آن تبیین شــده و در نهایت خطوط اصلی اصالحات بلندمدت
بنیادین مطرح میشود.
وضعیــت نظام بانکی از حیث کمیت و کیفیت تســهیالت اعطایی برای
پشتیبانی از رشد پایدار مناسب نیست .این در شرایطی است که در سالهای
اخیر دسترسی بنگاه به منابع مالی جایگزین تسهیالت بانکی نیز محدودشده
و تأمین مالــی بهعنوان بزرگترین محدودیت تولیــد ،فرایند خروج از رکود
را کند کرده اســت .در شــرایطی که افزایش هزینه تأمیــن مالی و کاهش
دسترسی به تسهیالت ،تنگنای اعتباری را تشدید و تولید را محدود کردهاند،
سازوکارهای اعطای اعتبار نیز به گونهای است که منابع را لزوماً به کاراترین
تولیدکننده تخصیص نمیدهد؛ درنتیجه سوء تخصیص تشدید و کارایی کل
اقتصاد از این حیث نیز کاهشیافته اســت .این در حالی است که از یکسو
نسبت نقدینگی و دارایی بانکها به تولید مستمرا ً زیاد شده و از سوی دیگر،
روند کاهنده شــاخصهای سودآوری بانکها نشان میدهد افزایش نرخهای
سود بانکی منجر به افزایش حاشیه سود بانکها نشده است.
عالوه بر کاهش شــاخصهای سودآوری ،روندهای حاکم بر شاخصهای
ثبــات بانکهــا  -مانند نســبت مطالبات غیرجــاری و کفایت ســرمایه -
نشاندهنده تضعیف فراگیر و مستمر ســامت شبکه بانکی است .درنتیجه،
عالوه بر مســئله تنگنای اعتباری ،امنیت و پایداری تأمین مالی تولید نیز به
خاطر کاهش ثبات و سالمت بانکی بهشدت در مخاطره قرارگرفته است.
شــرایط حاکم بهگونهای است که نهتنها زیان بالقوه مرتبط با داراییهای
منجمد از ســرمایه موجود در شبکه بانکی بهمراتب بزرگتر شدهاست ،بلکه
مشــکل جریان نقد بانکها نیز روزبهروز وخیمتر گشتهاست .بهعبارتدیگر،
شــبکه بانکی کشور مســتمرا به تزلزل در ارائه کارکردها و وقوع یک بحران
بانکی نزدیک شدهاســت .بنابراین ،در وهله اول جهت فاصله گرفتن از وقوع
یک 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
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کشور آغاز شوند.
وضعیــت موجود نظام بانکــی یک وضعیت تعادلی بوده و در پاســخ به
انگیزههایی که توسط قوانین و نهادهای پولی و بانکی کشور حاکم شدهاند ،به
وجود آمده است .این وضعیت در چارچوب زیرساختهای موجود شکلگرفته،
بنابراین تغییــر آن نیز نیازمند تغییر قواعد بازی اســت ،بهطوریکه انتظار
نمیرود بدون اجرای مجموعهای از اصالحات اساســی ساختاری و نهادی در
قوانین شکلدهنده روابط فعاالن بازار بانکی ،ساختار بازار ،محیط کسبوکار
بانکی ،زیرســاختهای اطالعاتی ،مدیریت ریســک ،نقش تنظیمگری بانک
مرکزی و سیاســتگذاری وضعیت نظام بانکی بهصورت پایداری تغییر کند.
بنابراین ،در شرایط کنونی ،ارائه یک برنامه اصالحی جامع که معضالت اصلی
نظام بانکی را هدفگذاری کند ،ضروری است.
در این راســتا برنامهای در دوالیه طراحی شــده اســت .هدف الیه اول
انجام یک سری اقدامات عاجل است تا شبکه بانکی را از یک بحران محتمل
دور و ســامت نســبی بانکها را احیا کند ،مشروط به آنکه وضع کنونی از
لحاظ ثبات پولی (حفظ تورم تکرقمی) و نیز وخیمتر نشــدن توســعه مالی
(عدمتشــدید تنگنای اعتباری) بدتر نشود .بنابراین ،افزایش چشمگیر حجم
تســهیالت و تأمین مالی و یا کاهش بیشــتر تورم را نبایــد از الیه اول این
برنامه انتظار داشــت ،بلکه با انجام این بستهها در ابتدا سالمت شبکه بانکی
به صورت نســبی افزایش پیداکرده و این آمادگی ایجاد میشود تا با به اجرا
درآمدن بستههای الیه دوم ،که مجموعهای از برنامههای اصالحاتی بنیادین
هســتند ،افزایش قدرت تسهیالتدهی بانکها ،رشد اقتصادی پایدار و ثبات
تورم تکرقمی نیز محقق گردند.
با توجه به معضالت کنونی نظام بانکی ،نقشــه راه دســتیابی به اهداف
موردنظر مبتنی بر پنج محور اصلی  )۱تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی)۲ ،
سیاستگذاری پولی قاعدهمند )۳ ،بهبود محیط کسبوکار بانکی )۴ ،انضباط
مالی دولت و  )۵افزایش قدرت وامدهی بانکها طراحیشده است .هر یک از
محورها شامل مجموعهای از اقدامات سیاستگذاری و اصالحات زیرساختی
و نهادی اســت که برخی از آنها عاجل هستند و برخی دیگر بهدلیل زمانبر
بودن ثمردهی آنها ،در فرایندی بلندمدتتر دیده شــدهاند .با این حال،الزم
است همه ابعاد به سرعت اجرا شوند.
برنامه مقدماتی اصالح نظام بانکی
برنامه اصالحی مقدماتی مبتنی بر پنج محور فوق طراحیشده بهگونهای

نقشه راه اصالح نظام بانکی

پرونـــده

که بتواند به ســه هــدف  )۱بهبود وضعیت جریان نقــد )۲ ،کاهش انجماد تجدید ســاختار و نیز کاهش نظارتی نرخهای ســود سپرده عملیاتی نماید.
داراییها و  )۳افزایش پوشــش ریســک بانکها دست یابد .جدول  ۱ارتباط همچنین با کمک به تصویب رســانی قوانین مربوط بــه حل و فصل ،ادغام
متقابل محورهــای اصلی و برنامهها را تبیین میکند .بهطور مشــخص این و ورشکستگی مؤسســات مالی ،ابزار الزم را برای اعمال اهداف نظارتی خود
برنامه دارای دوفاز یک و دو اســت .فاز یک شــامل چهار بســته پیشنهادی جهت بهبود سالمت شبکه بانکی به دست آورد چرا که از این طریق می تواند
بههمپیوسته اســت که جهت تخفیف چهار معضل میانمدت شناساییشده در انتهای فاز یک این برنامه ،بانکها و مؤسساتی را که موفق به اصالح ساختار
در نظام بانکی )۱ ،4مساله جریان نقد )۲ ،بدهیهای بازپرداخت نشده دولت ،خود نشــدهاند و یا به لحاظ شاخصهای ســامت در سطح مطلوبی نیستند،
 )۳افت سرمایه بانکها و  )۴مطالبات غیرجاری بانکها ارائهشده است .برای وارد فرایند ادغام و یا ورشکستگی نماید و با جراحی به عمل آمده داراییهای
حل هر یــک از معضالت باید مجموعهای از سیاســتها و اصالحات بهطور سمی را از شبکه بانکی خارج نمایند .بدیهی است برای رسیدن به این هدف،
تقریبــاً همزمان صورت پذیرند حل معضل موردبحث قابل انتظار باشــد .در احیای صندوق ضمانت ســپرده جهت پوشش ریسک های احتمالی ،در فاز
غیر این صورت بســیار محتمل است که نتایج در راستای اهداف تعیینشده یک برنامه ضروری اســت .الزم به ذکر است که داشتن همچنین تصویری از
نباشــند و حتی شــرایط را بهگونهای تغییر دهند که اوضاع وخیمتر شود .از مساله انحالل و ورشکستگی به عنوان یک سناریوی محتمل و مصمم دیدن
طرف دیگر از بستههای سیاستی تعریفشده نیز به همدیگر وابسته هستند بانک مرکزی بر این مســاله ،خود عامل بازدارنــدهای برای بانکها برای عدم
به طوریکه میزان موفقیت هر بسته به سطح موفقیت بستههای دیگر وابسته تبعیت از شاخصهای سالمت خواهد بود.
••سیاست پولی قاعدهمند
است .فاز دو ،مجموعهای از اصالحات بنیادین مسایل ساختاری و نهادی نظام
همزمــان با اجرای اقدامــات مربوط به تقویت نظارت بــر بانکها ،بانک
بانکی اســت که معضالت کنونی را ســبب شدهاست .اجرای این مجموعه از
اصالحات زمینهســازیهایی را نیاز دارد که همزمان با فاز یک بایستی آغاز مرکزی برای مدیریت نقدینگی در ســطح کالن سیاســت پولی قاعدهمندی
شــوند .جهت حفظ اختصار ،در ادامه کلیات رئوس این برنامهها و ارتباطات را اجرا مینماید .به طور مشــخص  )1با حضــوری فعال در بازار بینبانکی و
5
همچنین از طریق انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق بدهی دولت)
فیمابین بستهها ارائه میگردد.
نرخ بازار بینبانکی را در کریدوری مشخص و متناسب با نرخهای سود سپرده
و نــرخ تورم مدیریت مینماید .در واقع با توجه به برنامهای که بانک مرکزی
• بسته تخفیف معضل جریان نقد
عارضه کنونی بانکها مســئله جریان نقد آنهاســت کــه از یک طرف از برای کاهش نرخ ســود سپرده دارد ،و طبق بخشنامه در هر مقطع به بانکها
انجماد داراییها و نیز از تبعات شــرایط تحریم و رکود نشأت گرفته و موجب ابــاغ مینماید ،همزمان در بازار بینبانکی نیز ورود میکند و تالش میکند
افــت ورودی منابع نقد به بانکها شدهاســت؛ و از طرف دیگر ،این معضل به کــه کریدور نرخ بازار بین بانکی را نیز تنها کمی باالتر از نرخ ســپرده نماید
دلیل ســطح غیرموثر نظارت بانکی و نیز شکست در هماهنگی 6مانع کاهش تا هزینه تأمیــن مالی در بازار بینبانکی برای بانکهــا پایین آمده و انگیزه
نرخ ســودهای سپرده متناسب با تورم و حتی جنگ قیمتی شده و در برخی تخطی از بخشــنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود را نداشته باشند
از بانکها موجب اجرای بازی پانزی شــده اســت؛ به این معنا که بانک برای و نخواهند از طریق باال نگاه داشــتن نرخ ســود سپرده از خروج سپرده خود
تامین هزینه سود مانده ســپردههای خود سپرده جدید جذب مینماید .در جوگیری نماینــد .همچنین میزان ورود بانک مرکــزی در بازار بینبانکی و
نتیجه هزینه ناشی از سود سپردههای بانکها بسیار باال رفته و معضل جریان ترزریق منابع ،متناسب با تورم انتظاری و مطابق قاعده انقباضیای 7باشد که
در پیش گرفته است .در صورت مشاهده سیگنال افزایش تورم ،بانک مرکزی
نقد را تشدید کردهاست.
معضل انجماد داراییها و بهتبع آن معضل جریان نقد بانکها ،عمدتاً در نرخ کریدور را نباید پایینتر بیاورد و در صورت لزوم باید آنرا باال نیز ببرد.
 )2همزمان با عملیات بازار بــاز و در صورت لزوم ،با وثیقه گرفتن اوراق
اثر ضعف در نقش نظارتی و سیاستگذاری پولی بانک مرکزی به وجود آمده
اســت ،درنتیجه راهحلهای مطرحشده برای این معضل نیز بر اساس این دو بدهی دولتی ،و با نرخی که کمی باالتر از نرخ بازار بین بانکی است ،نقدینگی
در اختیــار بانکهای حاضر در بازار بینبانکی قــرار میدهد تا بتواند با فرار
محور بنا شده که زیراقدامات مرتبط در ذیل توضیح داده میشوند.
سپرده مقابله نماید )3 .همچنین بانکهایی که طبق اقدامات بسته «تقویت
••تقویت نقش نظارتی
هدف بلندمدت این بسته اصالح تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی جهت نقش نظارتی» ،وارد برنامه تجدید ساختار شدهاند را از بازار بین بانکی خارج
افزایش سالمت بانکها است .هدف کوتاهمدت این بسته ،حذف جنگ قیمتی میکنــد و به طور جداگانــه در ازای وثیقه گیری داراییهــا ،خط اعتباری
بانکها و مؤسســات مالی در بازار سپردهپذیری و پیامدهای آن است .تعدیل مشروط به آنها اختصاص میدهد .این خط اعتباری مشروط به اجرای برنامه
نرخها ،متناســب با نرخ تورم در دوره زمانی محدود انجام میپذیرد .در این تجدید ســاختار و تبعیــت بانک از دســتورالعملهای نظارتی بانک مرکزی
بســته )۱ ،بانک مرکزی بانکها و مؤسسات مالی را بر اساس میزان سالمت اســت و در صورت عدم تبعیت از برنامه ویا دستورالعملهای بانک مرکزی،
دستهبندی میکند )۲ ،طرح تجدید ساختار بانکهای ناسالم برای یک دوره خط اعتباری قطع شــده و بانک وارد فرایند حل و فیصله که شــامل ادغام،
محدود ( 12-9ماهه) برنامهریزی میشــود و  )۳بر فعالیت تمامی بانکها بر ورشکستگی و  ...است ،میشود.
• ساماندهی بدهی دولت
اســاس شاخصهای معین اعالمشــده نظارت مستمر صورت میگیرد؛  )۴از
بنا بر اعــام وزارت امور اقتصادی و دارایی مانــده بدهی دولت در آبان
طریق ابزارهای تشــویقی و تنبیهی معرفیشــده ،انگیزه بانکها برای بهبود
وضعیت ســامت و تبعیت از بانک مرکزی را باال میبرد؛  )۵بانک مرکزی در  ۱۳۹۴در حدود  ۱۹۶هزار میلیارد تومان تخمین زده میشــود که در حدود
یک دوره زمانی محدود ،طبق یک برنامه مشــخص ،بانکها و مؤسسات مالی  ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی را تشــکیل میدهــد .ترکیب بدهی دولت
را آرام آرام ملزم به کاهش نرخ ســود سپرده میکند و بر این کاهش نرخ تا شــامل حدود  ۱۰۰هــزار میلیارد تومان بدهی به بانکهــا ،حدود  ۳۰هزار
رســیدن به نرخی هدف نظارت میکند )۶ .فعالیت مؤسســات مالی در بازار میلیــارد تومان بدهــی به پیمانکاران و بخش خصوصــی و  ۶۰هزار میلیارد
غیرمتشــکل پولی را جهت مهار فرار ســپردهها محدود میکند )۷ .نوسانات تومان به بیمهها و صندوقهای بازنشستگی است.
در حال حاضر تنها بخش بســیار کوچکی از
قیمت ســایر بازارها از قبیل بازار ارز ،مسکن و بازار
این بدهیها بهصورت اوراق است .بهعبارتدیگر،
اوراق بدهی دولتی و شرکتی مدیریت میگردد.
اســتقراض دولت در چارچوب بــازار نبوده و به
تنبیه
این بســته مبتنی بر دستهبندی بانکها و
معضل انجماد داراییها و بهتبع آن
جمعآوری منابع مالی از سازمانهایی پرداخته که
بر
مرکزی
و تشویق آنها از مسیر نظارت جدی بانک
معضل جریان نقد بانکها ،عمدت ًا
امکان مخالفت جدی ندارند ،از آن جمله میتوان
بانک
است.
عملکرد ،تبعیت و ســطح سالمت بانکها
در اثر ضعف در نقش نظارتی و
بــه بانکها ،پیمانــکاران دولتــی و صندوقهای
اعالم
نیز
و
بانکهــا
مرکزی میتواند با دســتهبندی
سیاستگذاری پولی بانک مرکزی
تأمیــن اجتماعــی و بازنشســتگی اشــاره کرد.
خود
نظارتی
عملیات
برنامهتنبیهی و تشویقی خود،
به وجود آمده است
درنتیجه ،کارکرد اقتصادی این سازمانها تضعیف
را برای ارتقای ســامت ،محقق ساختن برنامههای
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نقشه راه اصالح نظام بانکی پرونـــده
بتواند عملیات بازار بــاز را فعال نموده و هرگونه
شده است.
اســتقراض از بانک مرکزی را وثیقــهدار نماید. 9
آسیبشناســی شــبکه بانکی نیز نشان میدهد
در شرایط کنونی ،ارائه یک برنامه
درنهایت اینکه انتشار اوراق بدهی دولت بر اساس
بخشــی از مشــکل انجماد داراییهــای بانکها به
اصالحی جامع که معضالت اصلی
عقود اسالمی ،میتواند زمینهای برای شکلگیری
عدم بازپرداخت بدهیهــای دولت برمیگردد .عدم
نظام بانکی را هدفگذاری کند،
و تعمیق نظاممند و قاعدهمند بازار بدهی و بهطور
بازپرداخــت بدهیهــای دولت جریــان نقد مرتبط
ضروری است
مشــخص بازار اوراق بدهی شرکتی نیز باشد که
با اصلوفــرع وامهای بانکی را متوقف کرده اســت،
خود زمینهســاز افزایش قدرت تأمین مالی برای
بهعالوه جریان درآمدی بخش حقیقی اقتصاد را نیز
متأثر کرده و از این طریق ســبب افزایش مطالبات غیرجاری بانکها شــده بنگاههای بزرگ اقتصــادی (کاهش بانک محوری نظام تأمین مالی تولید) و
است .همچنین ،دولت عالوه بر گرفتن تسهیالت ،با امتناع از افزایش سرمایه رشد اقتصادی گردد.10
هدف از ساماندهی ،بازپرداخت اصل بدهیهای دولت نیست .درواقع ،این
بهعنوان سهامدار بخشــی از بانکها ،در تشدید شرایط نابسامان بانکها نیز
نقش اساسی داشتهاست .با این همه،نقش اختاللزای دولت در قیمتگذاری اقــدام تبدیل یک نوع بدهی (منجمد در ترازنامــه و بدون جریان نقدی) به
عقــود ،تخصیص منابع بانکها و دخالت در ســاختار مدیریتی آنها را باید نوع دیگر (به صورت اوراق نقدشونده در بازار و با جریان نقدی) است .در این
طرح ،بدهی غیرنقد دولت به بدهی نقدشــونده تبدیل میشود و اصل بدهی
مهمترین جنبه سلطه مالی 8دولت بر بخش بانکی ایران دانست.
11
در شــرایطی که به دلیل ضعف قانونی و نظارتی و همچنین نگرانی بانک بازنشــر میشود .اوراق بهادار اسالمی منتشرشده به ازای بدهیهای دولت،
مرکزی از تبعات اجتماعی خروج از بازار بانکها ورشکسته نمیشوند ،تسویه در مرحله اول به طلبکاران از دولت (بانکها ،پیمانکاران و بخش خصوصی و
نهایی مشــکالت منبعث از عدم بازپرداخت بدهیهای دولت و نکول بنگاهها ،سایر) واگذار میشوند ،بنابراین نرخ سود اوراق و هزینه مالی طرح در اختیار
در بانک مرکزی اتفاق میافتد و موجب افزایش پایه پولی و درنتیجه افزایش خود دولت خواهد بــود .همچنین برای آنکه دولت بتواند بدهی ســالهای
تورم میشــود .ارائه راهکار برای حل مســئله بدهی دولت در شرایط کنونی گذشــته را پرداخت نماید و بازار بدهی را به مرور گســترش دهد ،بخشی از
این اوراق میتواند سررسید بیش از یکسال داشته باشد و نرخ آن بهصورت
شبکه بانکی ضروری به نظر میرسد.
در بســیاری از کشــورها ،دولت بزرگترین بدهکار بوده و شکل مرجح مصون از تورم تعیین شود.
به این منظور ترکیبی از اوراق تسویه ،اسناد خزانه و صکوک اجاره منتشر
اســتقراض دولتها بهصورت انتشار اوراق اســت .دولتها با به دست آوردن
اعتماد آحاد اقتصادی ،امکان استفاده از منبع مالی جدیدی برای خود فراهم میشــود .با توجه به شــرایط ترکیب بدهی دولت ،پیشنهاد میشود بخشی
آوردهاند .دولتها با بازپرداختهای منظم ،اقســاط بدهیهایشــان بهعنوان از ایــن اوراق بــه پیمانکاران و مابقی به بانکهــا در ازای بدهیهای موجود
بدهکار کمریسک شناخته شدهاند؛ بنابراین در بسیاری از کشورها ارزانترین ،واگذار شــود .بخشــی از اوراقی که برای پیمانکاران منتشر میشود ،با ایجاد
اتاق تســویه بین دولت ،پیمانکاران و بانکها تســویه میشود چرا که برخی
نقدشوندهترین و کمریسکترین اوراق تأمین مالی ،مربوط به دولت است.
اوراق بهادارســازی بدهیهای دولت  -در صورتیکه بــا رعایت الزامات از طلبــکاران از دولت خود به بانکها بدهکارنــد و بعضا مطالبات غیرجاری
منطقی اجرایی شود  -میتواند اعتبار دولت از دید آحاد اقتصادی را افزایش بانکها را بهوجود آوردهاند.
بخشــی از ایــن اوراق که در اختیــار پیمانکاران بخــش خصوصی قرار
دهد ،ابزار مناســبی برای اعمال سیاســت پولی و اســتمرار کاهش تورم در
اختیار بانک مرکزی باشد ،منبع مالی جدیدی برای استقراضهای آتی دولت میگیرد ،میتواند در بازار به کسر فروش رود .از این طریق مشکل نقدینگی
فراهم آورد و درنهایت ،بدهی نقدناشــوی دولت را نــزد طلبکاران منجمله بخشــی از بنگاههای اقتصادی کاهش پیدا کــرده و به خروج از رکود کمک
بانکهــا ،از حالت انجماد درآورده و مشــکل تنگنای مالــی را با به جریان میشود .بخشی از این اوراق که در اختیار بانکها قرار دارد ،نیز وضع مشابهی
انداختن این بدهی تخفیف دهد .مقایســه ابعاد بدهی دولت با سایر کشورها را خواهد داشت و میتواند مشکل جریان نقد بانکها را کاهش دهد 12.عالوه
و نیز با مالحظات مربوط به عقود شــرعی و بانکداری اسالمی نشان میدهد بر آن ،همانطور که در بسته سیاست پولی قاعدهمند ذکر شد ،بانک مرکزی
نیز میتوانــد با اجرای عملیات بازار باز (و/یا بــا توثیق این اوراق) نقدینگی
پتانسیل استفاده از این امکان در ایران نیز وجود دارد.
در ادامــه خالصه طرحی که برای ســاماندهی بدهی دولت پیشــنهاد ارزانتری را در اختیار بانکها قــرار دهد .توثیق این اوراق در رابطه بانکها
و بانــک مرکــزی و اجرای عملیات بازار باز با کمک این اوراق توســط بانک
شدهاست ارائه میگردد.
مرکزی ،کمک می کند تا این اوراق ارزشــمندتر شــده و نرخ تنزیل آنها در
••طرح ساماندهی بخشی از بدهیهای دولت
مبتنــی بر گزارش تبییــن وضع موجود نظام بانکــی و اینکه بانکها به بازار نیز کاهش یابد.
لحــاظ هزینه مالی این طــرح در بودجه ســاالنه و بازپرداخت دقیق و
لحاظ سالمت به خطر جدی افتادهاند ،الزم است تا به عنوان بخشی از بسته
اصالحات بدهیهای دولت ساماندهی شوند .هدف از این طرح در قالب اوراق بهموقع این اوراق ضروری اســت .بر این اســاس ،باید بدهیها و اوراق بدهی
بهادارســازی بدهی دولت ،از انجماد خارج کردن بخشی از دارایی بانکها و دولت توسط کمیتهای متشکل از دستگاههای مربوط مدیریت متمرکز شود.
بنگاههای اقتصادی و نیز فراهمسازی زمینههای اصالحات ساختاری در نظام همچنین ،جهت جلوگیری از انتشــار بیرویه این اوراق در ســالهای آتی،
بودجهریزی ،سیاســتگذاری پولی ،نظام بانکی و نظام تأمین مالی کشــور سقف انتشار اوراق متناســب با تولید ناخالص داخلی توسط مجلس شورای
جهــت فاصله گرفتن از بحران بانکی و احیای نســبی ســامت نظام بانکی ،اســامی تعیین گردد .عالوه بر این ،با توجه به درجه استقالل بانک مرکزی
فراهــم کردن زمینه های خروج از رکود ،حفظ ثبات در اقتصاد کالن و ایجاد در ایران ،الزم است برای ســهم اوراق بدهی دولت در ترازنامه بانک مرکزی
نیز سقفی تعیین شود تا این بدهیها به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل
زمینههای رشد پایدار میباشد.
چــه از بعد ثبات مالی و چه از بعد تنگنــای مالی رو آوردن به یک ابزار نشود .درنهایت ،الزم است ازاینپس ایجاد بدهی جدید دولت صرفاً بر مبنای
جدیــد میتواند بــه دولت در حفظ و اجرای سیاســتهای خروج از رکود و انتشار اوراق از طریق بازار سرمایه باید صورت گیرد.
• بسته افزایش سرمایه
هموارســازی اثر شــوکهای وارده نیز کمک کند .همچنین ،این ابزار کمک
بر اســاس اصول بانکداری و بر اساس مقررات کمیته بال ،بهمنظور مهار
میکند تا دولت بودجه خود را برای افزایش قدرت اعطای تسهیالت بانکها
ریسکپذیری مدیران بانکها ،الزم اســت بانکها حداقل پوشش ریسک را
اهرم نماید.
از طرف دیگر برای اطمینان از اجرای صحیح بســته حل معضل جریان بهوســیله سرمایه سهامداران تأمین کنند .تقریباً تمام بانکهای کشور دارای
نقد و نیز پایداری کاهش تورم ،الزم اســت سیاســتگذاری پولی قاعدهمند سرمایه بسیار کمی نسبت به اســتانداردهای بینالمللی هستند .13مشکالت
اجرایی شــود .به این منظور باید انباشــتی از اوراق بهادار بدون ریســک در حاضر به وجود آمده در بانکها مســئلهای ســاختاری اســت که در صورت
ترازنامه شــبکه بانکی و بانک مرکزی وجود داشــته باشــد که ابزاری برای باقــی ماندن ،اثر نهایی هرگونه افزایش ســرمایه را خنثی میکند؛ بهگونهای
سیاســت پولی قاعدهمند در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و بر این اســاس که مجددا ً بانکها دچار کمبود ســرمایه میشــوند .افزایش سرمایه بانکها
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نقشه راه اصالح نظام بانکی
(چــه دولتی و چــه خصوصی) در کنار تقویت مســئله نظارت بانک مرکزی
و الزامآوری دســتورالعملهای بانک مرکزی برای رعایت کفایت ســرمایه و
ذخیرهگیری ،یک نیروی اهرمی برای افزایش تسهیالت ایجاد کرده و میتواند
معضل جریان نقد بانکها را نیز تخفیف دهد .همچنین ،مشــروطکردن این
افزایش سرمایه به اصالحات ساختاری در بانک میتواند علت به وجود آمدن
مشکالت را نیز رفع نماید .البته ،انجام اصالحات ساختاری نیز بدون افزایش
ســرمایه در بانکها میسر نخواهد بود ،زیرا در حال حاضر وضعیت زیانهای
انباشته 14و زیانهای بالقوه قابلشناسایی در صورت اصالحات کامل ،به حدی
اســت که کل سرمایه بســیاری از بانکها را از بین خواهد برد و در نتیجه،
الزم است تا پیش از شروع اصالحات ساختاری ،مشروط به اجرای اصالحات،
ســرمایه بانکها افزایش یابد .از طرف دیگــر ،از آن جهت که هدف کل این
برنامه مقدماتی اصالح نظام بانکی رســاندن شــبکه بانکی به سطح مطلوب
ســامت بانکی و اجرایی کردن ضوابط و مقررات کشور است ،رساندن سطح
کفایت سرمایه بانکها به حد استانداردهای بینالمللی از ضروریات است .در
چارچوب نوین سیاســتگذاری پولی و نظارت بانکی ،مهمترین شاخص برای
بانکهای مرکزی دنیا ،کفایت سرمایه است که با کمک آن از سالمت نسبی
بانــک در عملیات بانکی و خلق نقدینگی اطمینــان حاصل میکنند .بر این
اساس بستهای به نام افزایش سرمایه طراحیشده تا بتواند سرمایه بانکها را
بهتدریج به حد مطلوب برساند.
••بانکهای دولتی
پیشنهاد میشود دولت در بانکهای دولتی بهشرط اجرای برنامه تجدید
ســاختار تعیین شده توسط بانک ،افزایش ســرمایه دهد .در غیر این صورت
افزایش ســرمایه بانکهای دولتی بازهم منجر به افزایش مطالبات غیرجاری
و انباشــت داراییهای سمی در ترازنامه بانکها خواهد شد و مشکالت بانک
را تشــدید میکند .این افزایش سرمایه بایستی متفاوت از نوع متداول آن در
بانکهای دولتی ،تجدید ارزیابی داراییها ،باشد .در ادامه منابع قابلاستفاده
برای افزایش ســرمایه بانکهای دولتی ارائه میشــود و جزییات بســته در
گزارش مبسوط طرح دردسترس است.
 سهام دولت در بانکهای خصوصیشده -منابع معین شده در بودجه سال 1395

پرونـــده

 منابع صندوق توســعه ملی :این صندوق بــا ظرفیت قانونی موجود ازطریق ســهام ممتاز 15و یا بــا اخذ مجوزهای الزم ،ازطریق ســرمایهگذاری
متداول ،در بانکهای دولتی به شــرط برنامههای تجدید ســاختار ،سرمایه
تزریق نماید و پس از آنکه شــاخصهای ســامت بانکی به مرز قابل قبولی
رســید ،بهتدریج سهم خود را واگذار نماید .در صورتیکه بانک برنامه تجدید
ساختار را با موفقیت اجرا نکند و ســامت بانک بازنگردد ،بانک وارد فرایند
تسویه ،انحالل و ورشکستگی یا ادغام خواهد شد.
 منابع ناشــی از تسعیر نرخ ارز در بانک مرکزی :درآمد حاصل از تسعیرنــرخ ارز می تواند در یک تســویه مثلثی با دولت و بانــک دولتی قرار مورد
اســتفاده گیرد .به این صورت که بانــک مرکزی این درآمد را به دولت داده،
دولت آنرا صرف افزایش ســرمایه بانک دولتی میکنــد .بانک دولتی نیز به
همان اندازه بدهــی به بانک مرکزی را بازپرداخت میکند .بدین ترتیب پایه
پولی تغییــری نکرده و آثار تورمی پدید نخواهد آمد .بــا این حال ،ترازنامه
هر ســه نهاد شفافتر میشود .شفافیت ترازنامه برای اجرای دستورالعملها و
مقــررات بانک مرکزی برای حفظ ســامت بانکی که در بخش تقویت نقش
نظارتی بانک مرکزی بیان شــد ،الزم است .قســمتی از اصالحات ساختاری
نظام بانکی همین شــفافیت مفقود اســت که موجبات فساد مالی زیادی را
پدید آوردهاســت که الزم است هر چه ســریعتر برچیده شود .از طرف دیگر
مابقی بدهی بانکهای دولتی و خصوصیشــده به بانک مرکزی نیز میتواند
با کمک درآمد ناشــی از تسعیر ،با بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه گردد.
این تسویه نیز بدون افزایش پایه پولی خواهد بود و کمک میکند تا بخشی از
بدهی دولت به بانکها تسویه شود .در نتیجه ،در فضای اصالحشده بودجهای
و نظام جدید پولی و بانکی کشــور که در آن بدهی دولت تنها در قالب اوراق
منتشر میشود ،نظام بانکی کشور به واسطهگری مالی بپردازد.
••بانکهای خصوصی
درمورد بانکهای خصوصی ،در راستای ارتقای نظام انگیزشی سهامداران
این بانکها و همچنین منابع مالی جدید پیشنهادهای ذیل ارائه میشود:
 الزامات نظارتی بانــک مرکزی :با توجه به اینکه بانکهای خصوصی بااهرم کردن آورده ســرمایه سهامداران و با خطر کردن بر پول سپردهگذاران
خود در حال فعالیت هستند ،پیشنهاد میشود تا از طریق الزام بانک مرکزی
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نقشه راه اصالح نظام بانکی پرونـــده
نسبت کفایت سرمایه این بانکها ارتقا یابد .در صورت تخطی از برنامه بانک مالی بانکها درسالهای گذشته توسط مقام ناظر بانکی تایید و به نوعی از طرف
مرکزی طبق آنچه در قســمت «دستهبندی بانکها» آمد ،این بانکها تنبیه حاکمیت بر این مســاله به نوعی صحه گذاشــته شدهاست؛ و در نتیجه ،مسئله
حاکمیتی نیز شــده اســت )۳ .به نظر میرسد ابعاد حل مسئله از توان تکتک
میشوند.
بانکها خارجشده و خودبهخود شکل حاکمیتی یافته است .در حال حاضر زیان
 تشویق از طرقی مانند مجوز استفاده از فرصتهای پسابرجامانباشته بالقوده در شبه بانکی آنقدر بزرگ است که هر راه حل نهایی باید به این
 کاهش نرخ مالیات بر سود متناسب با نسبت کفایت سرمایه تعییــن نــرخ جریمه یا نرخ ســپردهپذیری از بانک مرکــزی در بازار بپردازد که این زیان چگونه بین سهام دار ،دولت و بانک مرکزی تقسیم شود چراکه از توان سهامداران و سپردهگذاران خارج است و موجب ناآرامیهای اجتماعی
بینبانکی متناسب با نسبت کفایت سرمایه
 الــزام بانکها از ســازمان بورس اوراق بهــادار و فرابورس برای رعایت خواهد شد )۴ .بانک مرکزی یا دولت میتواند با استفاده از سود سهام سالهایمختلف این زیان را بهتدریج به خزانهداری منتقل کند.
کفایت سرمایه جهت ابقا در بورس
الزم به ذکر است حل مسئله مطالبات غیرجاری در شرایط کنونی کشور،
 منابع آورده توسط بانکها و سرمایهگذاران خارجی منابع صندوق توســعه ملی بهعنوان ســهامدار و یا ســهامدار ممتاز .16باوجودآنکه معضل اصلی انجماد داراییها اســت ،دشوارتر از آن است که درسرمایهگذاری مشروط به اصالحات ساختاری نیز در این پیشنهاد پیشفرض بازه کوتاهمدت قابل انجام باشــد و فرایندی زمانبر اســت .عالوه بر تصویب
قوانین الزم جهت اجرای راهحلها ،بهبود نسبی جریان نقد بانکها و وضعیت
است.
تعدادی از بانکهای خصوصی تاکنون ،با بهرهمندی از ریسک بر حساب کفایت سرمایه را هم میطلبد .در نتیجه ،اقدامات معرفیشده در این طرح دو
ســپردهگذاران و اتکا بر اعتماد مردم به بانک مرکزی ،ســودهای بسیاری را بخش مقدماتی و اصلی دارد که بخش مقدماتی آن همزمان با دیگر بستههای
بردهاند ،بدون آنکه ذخیرههای مناسب را گرفته و هزینههای الزم را پرداخت برنامه (در فاز  )۱قابل انجام هســتند که عمدتاً از جنس بسترسازی قانونی و
کرده باشــند .در این مقطع الزم است با تقویت نظارت بانک مرکزی ،هزینه احصای دقیق این مطالبات هســت .در فاز  ،۲که توان نظارتی بانک مرکزی
این اقدامات را پرداخت نمایند .برنامه تسویه ،ادغام یا ورشکسته کردن بانک ،نیز تقویت گردید و قوانینی الزم (از قبیل قانون ورشکستگی مؤسسات مالی
در صــورت عدم تحقق برنامه نظارتی بانک مرکــزی مبنی بر رعایت کفایت و اعتباری) به تصویب رسید ،میتوان عملیتر به حل این معضل اقدام کرد.
راهکارها در چهار دســته طبقهبندی میشــوند :اقدامات نظارتی ،خارج
ســرمایه ،اقدام بعدی خواهد بود؛ زیرا ریســکهای انباشتشده در ترازنامه
بانکهــا ،با هر اتفاق ناگواری نهایتــاً در ترازنامه بانک مرکزی تخلیه خواهد کردن مطالبات سوختشــده ،اقدامات خارج از دادگاه و تشــکیل شــرکت
شــد .در این مرحله الزم است بانک مرکزی در نقش نظارتی خود جدیت به مدیریت دارایی.
••اقدامات نظارتی
خرج دهد و حقوق حاکمیت و نیز سپردهگذاران را احیا نماید.
در شــروع برنامه مقدماتی اصالح نظام بانکی و در راســتای حل معضل
• بسته تخفیف معضل مطالبات غیرجاری
بر اســاس آنچه در بخــش تبیین وضع موجود طرح شــد ،نکول ارادی مطالبات غیرجاری ،اقدامات نظارتی جزء آن دســته از مواردی هســتند که
میتوان بهسرعت شــروع کرد و همزمان با دیگر
پدیدهای تعادلی در اقتصاد اســت و سهم آن از کل
بستههای برنامه آن را پی گرفت .این اقدامات به
مطالبات تابعــی از وضعیت نهادها و ســاختارهای
شرح زیر هستند:
اقتصاد اســت که نظام انگیزشــی نکول را شــکل
آسیبشناسی شبکه بانکی نشان
 .1پایش تصادفی وامها :هر گونه امتیاز مرتبط
میدهند .نکول غیرداوطلبانه نیز هنگامی رخ میدهد
میدهد بخشی از مشکل انجماد
با کاهش نسبت مطالبات غیرجاری باید با پایش
که بنگاه دچار تکانهای منفی شــده باشــد و نتواند
داراییهایبانکهابهعدمبازپرداخت
تصادفــی وامها همراه باشــد ،در غیر اینصورت
تسهیالت دریافتی را بازگرداند .درصورتیکه رکود بر
بدهیهای دولت برمیگردد
ممکن اســت بانکها تنها با تغییــر طبقهبندی
اقتصاد حاکم باشــد ،میزان عمق رکود و نااطمینانی
مطالبات غیرجاری را کاهش دهند .امتیاز دادنها
در اقتصاد سطح مطالبات غیرجاری ناشی از این نوع
نکول را مشخص میکند .ازآنجا که سطح تعادلی نکول ارادی را ساختارهای باید مبتنی بر افزایش نسبت ذخیرهگیری باشد ،که مشاهدهپذیر است.
 .2افزایش نســبت ذخیرهگیری عام افزایش پیدا کند ،تا به این ترتیب با
اقتصاد تعیین میکنند ،سیاستهای اقتصادی نمیتوانند نقشی در بهبود آن
در بلندمدت داشته باشند و تنها ممکن است در کوتاهمدت و بهطور مقطعی گذر زمان پوشش بیشتری برای خارج کردن مطالبات غیرجاری فراهم شود.
 .3برای ســایر اقالم مرتبط با مطالبات غیرجاری ،مانند سودهای معوق
در آن تغییراتی ایجاد کنند .درنتیجه تنها راه کاهش نکول ،اصالحات نهادی
دریافتنی و وجه التزام دریافتنی ،ذخیرهگیری صورت بگیرد.
و ساختاری است.
 .4با هماهنگی با وزارت اقتصاد ،هزینههای ذخیرهگیری به عنوان هزینه
با توجه به عدم تقارن شدید اطالعات بین بانک و تسهیالتگیرنده در بخش
مالی ایران ،ســازوکار بازار برای حل معضل مطالبات غیرجاری توانمند نیست و قابلقبول مالیاتی طبقهبندی شود.
 .5الزم است به تسهیالتگیرندگان برای آشکار کردن مطالبات غیرجاری
ورود حاکمیت را میطلبد .ازیکطرف ،بانکها انگیزه برای آشکار نکردن مقادیر
واقعــی مطالبات غیرجاری را دارند؛ زیــرا  )۱به خاطر هزینه ذخیرهگیری دچار از طریق بخشش بخشی از اصل و جریمه مطالبات انگیزه داد.
 .6قانونی تصویب شــود که تا زمانی که نســبت حقوق صاحبان سهام به
کاهش ســود میشــوند )۲ ،رتبه اعتباری بانک افت میکنــد و  )۳هزینههای
ذخیرهگیری برای ســازمان مالیاتی قابلقبول نیســت 17.از طرف دیگر ،انتقال عالوه مانده ذخایر به داراییها از حد معینی بیشتر نشود ،امکان تقسیم سود
داراییهای مســموم بانکها بهصورت اختیاری و اجباری نیز با مشکالتی همراه و برداشت از سود انباشته وجود نداشته باشد.
 .7الزم اســت نهادی برای بازرســی قراردادهای وام ،سرشــماری برای
اســت .با توجه به هزینهزا بودن شناســایی و خارج کردن مطالبات غیرجاری،
بانکها بهصورت اختیاری مایل به این کار نیســتند .همچنین ،به نظر میرسد وامهای بزرگ و نمونهگیری برای وامهای کوچک و متوســط ایجاد شــود و
بخش زیادی از مطالبات غیرجاری از وامدهی مرتبط نشأت گرفته است .درنتیجه ،جریمه متناسبی برای تخلفات طراحی گردد.
 .8اقدامات تنبیهی و تشــویقی توســط بانک مرکزی اعمال گردد .این
بانکهــا برای انتقال اختیاری این وامها نیز انگیزهای ندارند .در صورت اجبار به
انتقال داراییهای مســموم نیز انگیزه عدم شناسایی وامهای غیرجاری افزایش اقدامات باید بدون آســیب به ســپردهگذار باشــد و تنها انگیزه بانک برای
مییابد .بنابراین ،از الزامات دخالت حاکمیت آن است که نظام انگیزشی مناسبی مشارکت با بانک مرکزی را افزایش دهد.
با اعمال این موارد میتوان امید داشت تا زمینه الزم برای حلوفصل این
برای شناسایی و تسویه این وامها سازماندهی شود.
در مسئله حل مطالبات غیرجاری بانکها و حاکمیتی بودن مسئله توجه مطالبات غیرجاری که در ادامه میآید ،فراهم شود.
••خارج کردن مطالبات سوختشده از ترازنامه
به برخی مالحظات نیز ضروری اســت )۱ :زیان ناشــی از تســویه مطالبات
بعد از پایش مطالبات غیرجاری توســط بانک مرکــزی ،اولین اقدامی که در
غیرجاری بسیار باال است .درنتیجه ،ابعاد زیان ناشی از خارج کردن و سامان
دادن به مطالبات غیرجاری بسیار بیشتر از توان سهامداران است )۲ .صورتهای راستای حلوفصل مطالبات غیرجاری باید در پیشگرفته شود ،شناسایی و پاک
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گذارند .با این حال به جزییات این بحث نمیپردازد.

کردن مطالبات سوختشــده از ترازنامه بانکها است .با توجه به باال بودن نسبت
مطالبات غیرجاری به سرمایه ،خارج کردن 18این مطالبات میتواند سرمایه بانکها
پینوشت
را بسیار کاهش دهد .درنتیجه ،این اقدام باید با افزایش سرمایه بانکها همراه باشد.
 )1مقاله حاضر برگرفته از طرح «ارزیابی وضعیت و چشــمانداز بازارهای
••فعالیتهای خارج از دادگاه
بــرای تعداد زیادی از تســهیالت غیرجــاری بانکهــا روش «خارج از مالی» اســت که به سفارش موسســه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و
دادگاه» 19میتواند اوضاع مطالبات غیرجاری را بهبود بخشــد .در این روش ،برنامهریزی در پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی به انجام رسیده است.
مدیــر بانک میتواند در حیطه اختیارات خویش (شــخصاً و یا نماینده وی) نظرات این مقاله مختص نویســندگان بــوده و انعکاس نظرات حامیان طرح
با فرد یا بنگاه تســهیالتگیرنده وارد مذاکره شــده و با برنامهای که شامل نیست.
 )2مدیرگروه مدلسازی ،پژوهشکده پولی و بانکی
بخشــودگی برخی از مقادیر وام و جریمهها و نیز تغییرات ساختاری در بنگاه
 )3دانشــجوی دکتری اقتصاد دانشــگاه صنعتی شــریف و مدیر پروژه
و تقسیط تسهیالت است پرونده آن مطالبه غیرجاری را ختم دهد.
در مورد وامهای کوچک و متوســط ،الزم است مدیران از نوعی مصونیت «ارزیابی وضعیت و چشمانداز بازارهای مالی»
 )4برای اطالعات بیشــتر به گزارش «نظام بانکی ایران :گذشته ،حال و
عواقب تصمیم برخوردار باشــند .در چارچوب قواعد فعلی ،امکان استفاده از
این روش محدود شــده و الزم اســت قوانین مرتبط بر اساس استانداردهای آینده» مندرج در این شماره از تازههای اقتصاد مراجعه شود.
 )5برای اطالعات بیشــتر به طرح «ارزیابی وضعیت و چشمانداز بازارهای
بینالمللی تدوین و تصویب شده و راهی در مقابل مدیر بانک جهت مصونیت
در برابر سهامداران و نیز قوه قضاییه قرار دهد .این امکان وجود دارد که پیش مالی» مراجعه شود.
 )6شکســت در هماهنگی ( )Coordination Failureبه شــرایطی
از تغییر یا نگارش قوانین ،از قاعدههای موفق سایر کشورها ،چند قاعده مورد
اطالق میشــود که در آن تعدادی تصمیم گیر اقتصادی با وجود آنکه تعادل
استفاده قرار گیرد.
مطلوبتری برای دســتیابی دارند ،به دلیل عــدم توانایی در هماهنگی با هم،
••تشکیل شرکت مدیریت دارایی
تشکیل شرکت مدیریت دارایی ،شیوهای است که در رابطه با حل معضل تعادل غیرمطلوبی را انتخــاب نمایند .بازی معمای زندانی یک مثال معروف
مطالبــات غیرجاری عموماً توصیه میگردد .حالآنکه با بررســی تجربههای این پدیدهاست.
 )7شبیه به قاعده تیلور
جهانی به نظر میرسد شرایط ساختاری و نهادی اقتصاد ایران مشابه مواردی
 )8دولتهــا در صــورت ضعف قوانیــن ،با اســتفاده از قدرتی که دارند
اســت که احتمال عدم موفقیت باال است .از دالیل این پیشبینی ،ضعفهای
قانونی جدی و مشــکالت حاکمیت شرکتی ،فســاد موجود در نظام بانکی و میتوانند به صور متفاوتی در فعالیت نهادهای مختلف دخالت کنند و کارکرد
نیز ابعاد وســیع زیان ناشی از مطالبات غیرجاری است که در بانکها محقق آنها را تحت الشــعاع قرار دهند .برای مثال تحمیل کســری بودجه دولت به
بانک مرکزی ،فشار دولتها به نظام بانکی برای تأمین مالی بخش مشخصی
خواهد شد و سرمایه بانکها را بهطور کامل از بین خواهد برد.
از اقتصــاد ،تعییــن نرخهای ســود و پایین نگاه
بنابراین ،توصیه سیاستی گزارش حاضر این است
داشتن آنها برای بخشی از قسمتهای اقتصاد و ...
که تشــکیل شــرکت مدیریت برای حل کل معضل
 )9بــرای اطالعات بیشــتر به گــزارش ذیل
مطالبات غیرجاری اتفاق نیفتد ،بر اساس مالحظات
برای اطمینان از اجرای صحیح
مراجعه شود:
موجود ،پیشــنهاد اولیه آن است که با هدف افزایش
بسته حل معضل جریان نقد و نیز
میثمــی ،ح .)۱۳۹۵( .طراحی ابزارها و اوراق
نقدشــوندگی و شــفافیت ترازنامه بانکها و تجدید
پایداری کاهش تورم ،الزم است
بهادار اســامی (صکوک) جهت عملیات بازار باز
ســاختار بانکها و بنگاههای درگیر ،این شــرکت با
سیاستگذاری پولی قاعد همند
و ارائه تســهیالت قاعدهمند توسط بانک مرکزی،
مالکیت مشترک دولت و بانکها تأسیس شده و تنها
اجرایی شود
در بررسی وضعیت و چشــمانداز بازارهای مالی.
بانکهای منتخب بانک مرکزی تحت پوشــش این
تهران :مؤسســه عالی آموزش و پژوهش مدیریت
شرکت باشند .شیوه اجرا نیز به این صورت است که
داراییهای مســموم بانکهای منتخب تدریجاً با نرخ تنزیلی -که بر اساس و برنامهریزی.
 )10برای اطالعات بیشتر به گزارش ذیل مراجعه شود:
قواعدی از پیش تعیین شده مشخص میشوند -به این شرکت منتقل شوند.
صادقزاده ،م .و قدوســی ،ح .)1395( .تعمیق و تکمیل حلقههای مفقود
همچنیــن ،از کارکنان نیروهای متخصــص در مقابل فعالین کنونی بانک در
این راستا استفاده شود .دولت نیز موظف شود بخشی از زیان حاصل را تقبل تأمین مالی در بازار ســرمایه .در بررسی وضعیت و چشمانداز بازارهای مالی.
کند .این موضوع میتواند در قالب اوراق دریافتنی باشد که سهم تأمین مالی تهران :موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
11) Roll-over
مســتقیم دولت را نیز کاهش میدهد .این اوراق مشــابه اوراق بدهی دولت
ش «کاهش جریان وجوه ،علت و معلول
 )12برای اطالعات بیشتر به گزار 
هستند که قابلیت استفاده در بازار بینبانکی و عملیات بازار باز بانک مرکزی
چالشهای شبکه بانکی» مندرج در این شماره از تازههای اقتصاد مراجعه شود.
را نیز دارند .اطالعات بیشتر در گزارش اصلی در دسترس است.
 )13برای اطالعات بیشتر به گزارش «کاهش جریان وجوه ،علت و معلول
خطوط اصلی اصالحات بنیادین
همانطور که در ابتدا بیان شد ،عارضههای قابلمشاهده امروز نظام بانکی چالشهای شبکه بانکی» مندرج در این شماره از تازههای اقتصاد مراجعه شود.
 )14پایین بودن نسبت کفایت سرمایه در بانکها به معنای ریسک کردن
که نرخ باالی ســود و افت تســهیالتدهی بانکها ازجمله آنهاست ،ناشی از
معضل جریان نقد است که خود ریشه در داراییهای منجمد شده نظام بانکی با منابع سپردهگذار است.
 )15الزم است سود دارنده سهام ممتاز تضمین شده باشد ،هر چند ممکن
دارد .بــا این حــال ،علل به وجود آورنده این معضالت را باید در مشــکالت
ساختاری و نهادی جستجو کرد . 20این معضالت را در هشت گروه میتوان است اعمال حق مدیریت در برخی موارد توسط دارنده سهم واگذار شود.
 )16در صورت اســتفاده از ســهام ممتاز ،الزم اســت قوانین الزم برای
طبقهبندی نمود )۱ :ضعف نهادهای وامدهی امن )۲ ،زیرساختها و نهادهای
نامناسب )۳ ،سلطه بودجهای و دخالت حاکمیت )۴ ،ضعف حاکمیت شرکتی ،مبادله ســهام بانکهایی کــه از این ظرفیت اســتفاده کردهاند در بورس به
 )۵عدم اســتقالل و نحوه نظارت بانک مرکزی )۶ ،عمق کم بازار سرمایه )۷ ،تصویب برسد.
 )17طبق آخرین اطالعات نگارندگان از قانون موجود در زمان نگارش
ضعف ابزارسازی )۸ ،فعال نبودن بازار بدهی .نوشتار حاضر که عمدتاً معطوف
18) write off
به اقدامات ضروری اولیه جهت حل مسائل میانمدت نظام بانکی بوده است،
19) out of court
خطــوط اصلی اصالحات بنیادین را احصا نموده تا سیاســتگذارها همزمان
 )20برای اطالعات بیشتر به طرح «ارزیابی وضعیت و چشمانداز بازارهای
با اجرای برنامه اصالحــی مقدماتی ،طرح جامع اصالح نظام بانکی را مبتنی
بــر این خطوط اصلی آماده نموده و پس از تصویــب قوانین مربوطه به اجرا مالی» مراجعه شود.
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جدول :1محورهای برنامه اصالحی نظام بانکی
هدف
محور/برنامهها

ثبات پولی ،ثبات مالی و توسعه مالی
نقش نظارتی بانک

سیاستگذاری پولی

بهبود محیط کسبوکار

مرکزی
حل معضل جریان نقد

انضباط مالی دولت

افزایش قدرت وامدهی

بانکی

* دستهبندی بانکها

* اجرای کردن عملیات

* کاهش نرخ سود

* تجدید ساختار بانکها

بازار باز

سپرده باهدف خنثی

* تحدید فعالیت

* اعطای خط اعتباری

کردن اثر جنگ قیمتی

مؤسسات غیرمجاز

کوتاهمدت وثیقهدار

* اصالح قوانین مرتبط با

* تدوین قوانین

مشروط به تجدید

ارتباطات بینالمللی

موردنیاز برای تقویت

ساختار بانک

بانکها

نقش نظارتی بانک
مرکزی
*ساماندهی بدهی

ساماندهی بدهی دولت

دولت از طریق بازارپذیر
کردن آنها
*ایجاد بدهی فقط مبتنی
بر اوراق
*افزایش سرمایه

افزایش سرمایه

بانکهای دولتی و
غیردولتی
* اقدامات اولیه برای

آمادهسازی برای حل

حل معضل NPL

معضل مطالبات غیرجاری

* وامدهی مبتنی بر
صورتهای مالیات بر
ارزشافزوده
برنامه اصالحات بنیادین

*اعمال قواعد بال ۳

*تقویت استقالل

*ساماندهی مؤسسات

*حذف سلطه مالی دولت

*وامدهی خرد )۱ :اعتبار

*اصالح قوانین پولی و

بانک مرکزی ،اهداف،

مالی غیرمجاز

بر بانک مرکزی

خانوارها )۲ ،تأمین

بانکی ،قانون بانکداری
بدون ربا و قوانین

پاسخگویی و شفافیت

*تدوین قوانین مربوط به

مالی بنگاههای متوسط

نهاد سیاستگذار پولی

ورشکستگی مؤسسات

و کوچک

مربوط به نهاد ناظر بانکی

مالی
*پایهگذاری و تعمیق

*حل معضل NPL

زیرساختها و نهادهای

*تعمیق و تکمیل

الزم برای  )۱افزایش

حلقههای مفقود تأمین

شفافیت صورتهای
مالی  )۲بهبود مدیریت
ریسک
*اصالح قوانین مربوط به
حاکمیت شرکتی
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مالی در بازار سرمایه

نقشه راه اصالح نظام بانکی

پرونـــده

غالمرضا سالمی ،مشاور وزیر راه و شهرسازی:

نرخ سود باالی بانکی
چالش پیش روی انتشار اوراق بهادار اسالمی

از آنجا که یکی از مشکالت نظام بانکی افزایش بدهی دولت به بانکها در
ســالهای گذشته بود ،در طرح اصالح نظام بانکی انتشار اوراق بهادار به
عنوان یکی از پایههای اصلی تســویه بدهی دولت و زمینهســازی برای کاهش
انجماد مالی بانکها در نظر گرفته شده است.
گفتگویی با غالمرضا ســامی ،مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداري،
حسابرسي و اصول حاكميت شركتي انجام داده تا از نظریات وی در این خصوص
آگاه شویم.

با ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی در برنامه سوم توسعه،
دولت بهجای اینکه مستقیم ًا از بانک مرکزی استقراض کند ،منابع مالی
موردنیاز خود را غیرمســتقیم از بانکها فراهم کرد که این امر موجب
تنگنای اعتباری کنونی و انجماد داراییها در شبکه بانکی شده است.
بنابراین با افزایش بدهیها انتشار اوراق بهادار اسالمی در برنامه اصالح
نظام بانکی دیده شده است ،به نظر شما انتشار اوراق میتواند در رفع
تنگنای اعتباری بانکها مؤثر باشد؟
غالمرضا سالمی ،مشاور وزیر راه و شهرسازی -جلوگیری از استقراض دولت
از بانک مرکزی پس از برنامه ســوم توسعه موجب تصویب تسهیالت تکلیفی به
بانکها و افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی شد که در نهایت قفل و خروج این
منابع از چرخه اقتصاد و رکود کنونی حاکم بر اقتصاد را درپی داشت .البته بهطور
معمول دولتها در تمام کشورهای مطرح جهان بدهکار هستند که باید اینگونه
هم باشد اما دولتها مستقیماً به مردم بدهکار میشوند و این امر ارتباطی به بانک
مرکزی و شبکه بانکی ندارد ،زیرا دولت منابع مالی موردنیاز خود را با استقراض
از مردم تأمین میکند .این استقراض با ابزار اوراق بدهی انجام میشود ،به عنوان
مثال دولت آمریکا در حال حاضر به مردم خود چیزی در حدود  ۱۵میلیارد دالر
بدهکار است.
بهرهگیری از اوراق بدهی در آمریکا و کشورهای توسعهیافته به میزانی است

که اوراق بدهی یا قرضه از سهماهه تا  ۳۰ساله منتشر میشود اما در ایران به دلیل
شبه ربوی بودن این اوراق تا بهحال کاربرد چندانی نداشته و در کل ماهیت این
اوراق بر مبنای استقراض دولت از ملت بهمنظور تأمین مالی است.
همچنین اشکال شرعی شبه ربوی بودن این اوراق یکی از دالیل اصلی توجه
نشــدن به آن بود .به همین دلیل اوراق مشارکت بهعنوان جایگزینی برای اوراق
قرضه طراحی و منتشر شد که این اوراق عبارت از اوراق بهاداری است که بهموجب
قانون برای تأمین بخشی از منابع موردنیاز جهت ایجاد ،تکمیل و توسعه طرحهای
عمرانی و انتفاعی دولت یا تأمین منابع مالی بهمنظور تکمیل و توسعه طرحهای
ســودآور تولیدی ،ساختمانی و خدماتی از ســوی دولت و شرکتهای دولتی،
شهرداریها ،مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عامالمنفعه به
سرمایهگذارانی که قصد مشارکت در این طرحها را دارند ،از طریق عرضه عمومی
واگذار میشود و به آن سودی بهعنوان علیالحساب به نرخ معین تعلق میگیرد.
سود قطعی این اوراق در پایان طرح یا در سررسید اوراق از محل سود قطعی طرح
تعیین شــده و مابهالتفاوت پرداخت و منابع مالی آن تنها از محل فروش همین
طرح و پروژه تأمین میشود.
الزاماً همه نیازهای دولت از محل طرحهای انتفاعی نیســت ،بلکه نیازهای
دولت در ســالهایی که با کسری بودجه مواجه است و نخواهد این کسری را از
بانک مرکزی و شبکه بانکی تأمین کند ،باید این منابع را بهوسیله قرض از مردم
تأمیــن نماید و بودجه را متعادل نگه دارد .اگر خواســتار تعادل بودجه در دوره
یک ســاله هستیم ،باید آن را از طریق انتشــار اوراق خزانه تأمین کنیم .در این
صورت میتوان سهماهه و در ماههایی که دولت درآمد پایین دارد ،آن را منتشر
و در ماههایی که درآمد دولت باال میرود ،تنزیل کرد .البته این امر مستلزم روند
یکسان و متوازن از وصولیهای دولت است.
در تمام کشــورهای مطرح دنیا انتشار اوراق خزانه مخصوصاً در شهرداریها
رواج دارد ،زیرا وصولیها ممکن اســت در ماههایی از ســال نوسان داشته باشد.
بنابراین با انتشــار این اوراق تعادل برقرار میشود ،اما برای دورههای بلندمدتتر
از یک ســال مث ً
ال در کشوری مثل آمریکا اوراق خزانه و قرضه برای دوره زمانی

[ ] 113

دو ماهنامه تازههای اقتصاد شهریور  95شماره 149

نقشه راه اصالح نظام بانکی پرونـــده
بلندمدت منتشر میشود که البته همه این موارد ابزار بدهی هستند اما این ابزارها
در ایران تاکنون چندان استفاده نشدهاند و در حال حاضر بهرهگیری از این ابزارها
با طراحی آنها بر مبنای عقود اسالمی و رفع شبهه ربوی تحت عنوان اوراق بدهی
اسالمی در دستور کار است .در ایران برای اوراق بدهی اسالمی ابزار مختلفی مانند
صکوک ،اجاره ،استصناع ،صکوک منفعت و نظایر آنها برحسب مورد طراحی شده
و همچنین اوراق مشارکت نیز بهعنوان اوراق بدهی دولتی قابل انتشار است.
چه عواملی تاکنون مانع استفاده از اوراق در کشور بوده است؟
اســتفادهنکردن از اوراق در کشور چند دلیل عمده دارد و یکی از آن دالیل
درآمدهای سرشــار نفتی است که موجب شــده دولت بهطور کامل از ابزارهای
تأمین مالی فــارغ و از فروش ارز حاصل از نفت به بانک مرکزی که آثار مخرب
اســتقراض را درپی دارد و موجب تورم میشــود ،استفاده کند .البته همزمان با
افزایش درآمدهای سرشــار نفتی در سالهای آخر دولت هشتم و همچنین در
طول فعالیت دولت نهــم و دهم تمام ارز حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی
فروختهشــد که این امر تورم افسارگسیخته در ســال آخر دولت دهم را درپی
داشت .اثر فروش ارز حاصل از نفت به بانک مرکزی در اقتصاد همانند چاپ پول
بدون پشتوانه است که موجب افزایش تورم میشود ،زیرا پول نفت اگر بهصورت
صحیح جذب اقتصاد نشود ،آثار تورمی دارد و دولت در این سالها کسری بودجه
را با فروش ذخایر ارزی به بانک مرکزی جبران کرده است.
یکی از دالیل دیگر ،ابهام شــبه ربوی بودن اوراق قرضه است .برای رفع این
مشــکل آن را بر اساس قوانین شــرعی طراحی کردند ولی بزرگترین مانع در
اســتفاده از این اوراق نرخ باالی سود در نظام بانکی کشور است .هنگامیکه نرخ
ســود ســپرده در بانکها حدود  ۲۰الی  ۲۲درصد است ،اگر دولت اوراق بدهی
چندســاله و بدون امکان بازخرید منتشر کند ،با دو ریسک نقدینگی و کاهش
قدرت خرید پول مواجه میشود .اگر نرخ تورم بعد از مدتی دوباره روند افزایشی
در پیش گیرد ،سودی که در زمان خرید تعهد شده بهطور مثال برای دوره زمانی
دهســاله کاهش ارزش پول ملی را جبران نمیکنــد ،ضمن اینکه وجود این دو
ریســک پرداخت نرخ این ریسک را به خریداران الزامی میکند که ممکن است
نرخ سود این اوراق را در زمانی که نرخ سود بانکی  ۲۲درصد است ،به  ۳۰درصد
هم برساند که عم ً
ال تعیین این نرخ سود در دولت یازدهم با شعار کاهش تورم به
دلیل اثر افزایشی که بر تورم دارد ،قابلیت اجرا پیدا نکرد و به همین علت انتشار
اوراق قرضه اسالمی تاکنون عملی نشده است.
البته در این اواخر اوراق کوتاهمدت با نرخ سود  ۲۰و  ۲۱درصد منتشر شد که
به دلیل زمزمه کاهش نرخ سود بانکی به  ۱۸درصد زمین ه جذابی برای فروش این
اوراق فراهم شد و در حال حاضر که نرخ سود سپردهها به  ۱۵درصد رسیده است،
اوراق با نرخ سود  ۱۸درصدی نیز جذاب هستند .همچنین با دورنمای کاهش نرخ
سود سپردههای بانکی به  ۱۲درصد انتشار این اوراق با نرخهایی 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 نقدینگی بهمنظور پرداخت بدهی خود به شبکه بانکی
بســیار زیاد و مبلغی در حدود  ۱۴۰هزار میلیارد تومان است که با اعداد و ارقام
بودجه قابل قیاس نیست.
به نظر شــما دولت در پرداخت بدهی خود به شــبکه بانکی
مصمم است؟
دولت بهطور حتم به پرداخت بدهی خود به شبکه بانکی عالقهمند است ،اما
در این مسیر با موانعی که ذکر شد ،مواجه است و تا زمانی که دولت بدهی خود
را به شــبکه بانکی پرداخت نکند ،برونرفت از رکود فعلی در اقتصاد امکانپذیر
نیســت .دلیل عمده تنگنای اعتباری در شــبکه بانکی ناشی از بدهی دولت به
بانکها بوده و بدهی دولت به شبکه بانکی به اختالل در چرخه اقتصاد منجر شده
است .با پرداخت این بدهی منابع در چرخه اقتصاد به حرکت درآمده و بنگاههای
اقتصادی هم توان پرداخت بدهیهای خود را به شبکه بانکی پیدا میکنند.
دولــت برای خروج از رکود باید بدهی خود را به شــبکه بانکی و بنگاههای
اقتصادی پرداخت کند اما تصمیمگیری در این خصوص بسیار کند پیش میرود.
در حال حاضر انتشــار اوراق بدهی با نرخ ســود  ۱۸درصد رقم باالیی محسوب
میشود که موجب افزایش چند برابری بدهی دولت در میانمدت میشود.
اوراق بدهی بلندمدت در آمریکا نرخی کمتر از سه درصد دارد و دولت تأمین
این سود را به راحتی انجام میدهد .همچنین در آمریکا هر ساله اوراق جایگزین
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میشــود و دولت بدهی خود را پرداخت نمیکند ،تنهــا آن را جابهجا میکند.
بنابراین همواره این بدهی نسبت معینی با تولید ناخالص داخلی دارد که حفظ
میشود و دولت پرداخت نرخ سودی را متعهد میشود که بودجهاش توان تأمین
آن را داشــته باشد ،اما در ایران نرخ باالی نرخ سود بانکی مانعی در انتشار اوراق
بدهی برای دولت اســت و شاید دولت منتظر کاهش نرخ سود در قدم بعدی به
 12درصد باشــد تا بعد از آن نسبت به انتشار اوراق بدهی اسالمی اقدام و شاید
بعد از رسیدن نرخ سود سپردههای بانکی به زیر  ۱۰درصد هم نسبت به انتشار
اوراق اقدام کند.
البته اگر کاهش نرخ ســود بانکی صرفاً بهصورت تصنعی و دستوری باشد،
کاهش مداوم نرخ سود بانکی خطر برونرفت سپردههای مردم از شبکه بانکی و
ورود آنها به بازار غیرمتشکل پولی را درپی دارد ،زیرا در حال حاضر پرداخت سود
تسهیالت با نرخ  ۱۸درصدی در اکثریت بانکها اجرا نمیشود و اگر اجرایی شود
نیز نصیب یکســری از شرکتهای بزرگ نیمهدولتیشده و عم ً
ال این تسهیالت
به طبقه متوسط و صنایع کوچک نمیرسد و این خطر وجود دارد که این گروه
بهمنظور تأمین مالی به سراغ بازار غیرمتشکل پولی با نرخهای بسیار باالتر بروند.
همچنین ممکن است سپردههای مردمی هم از شبکه بانکی خارج و به این بازار
ســرازیر شود که البته این وضعیت در گذشته در فضای اقتصادی کشور تجربه
شده است.
نکته دیگرکه باید موردتوجه قرار گیرد این اســت که تا زمانی که ساختار
شــبکه بانکی تغییر نکند ،تزریق نقدینگی به این بخش همانند مسکن مقطعی
عمل میکند و تنها بحران را به تعویق میاندازد و مشکل ریشهای حل نمیشود.
همانطور که گفته میشــود اوراق بهادار اسالمی در سررسیدهای یک الی
سهساله قرار است منتشر شود و زودتر از سررسید هم میتواند خریدوفروش شود
و بانکها نیز میتوانند آن را بهعنوان وثیقه بهمنظور اســتقراض از بانک مرکزی
قرار دهند ،این برنامه راهکار مؤثری در این خصوص است؟
اینکه گفته میشــود دولت اوراق بهادار اسالمی را به شبکه بانکی بهمنظور
پرداخــت بدهیها عرضه کند و بانکها این اوراق را به بانک مرکزی بدهند و از
این نهاد استقراض کنند،این امر باعث میشود تا دولت به بانک مرکزی بدهکار
شود و رویکرد مناسبی نیست .بانکهای مرکزی در دنیا بههیچوجه نه خود اوراق
بدهی منتشر میکنند و نه اوراق بدهی را بهعنوان وثیقه قبول میکنند و همواره
بانک مرکزی ذخیرهای از اوراق بدهی بهمنظور تنظیم سیاستهای انبساطی و
انقباضی دارد.
همچنین در زمان اجرای سیاستهای انبساطی بانک مرکزی اوراق را از بازار
خریداری و به جامعه نقدینگی تزریق میکند تا به هنگام اجرای سیاســتهای
انقباضی اوراق را در بازار عرضه و نقدینگی را از سطح جامعه جمعآوریکند ،ولی
در ایران از این ابزار محروم هستیم .البته دو ابزار دیگر مانند تنزیل مجدد اوراق
و بازی با نرخ سپرده قانونی بهمنظور اجرای سیاستهای انقباضی و انبساطی در
بانکهای مرکزی دنیا وجود دارد ،اما در کشــور ما تنزیل خرید دینکه یکی از
مهمترین ابزارها در دنیا اســت ،بهطور کل منسوخ شده است .یعنی شرکتها و
فعاالن تجاری اجناس را از طریق اوراق بدهی به مشــتری میفروشند و اوراق را
به بانک پرداخت و در ازای آن وجه نقد دریافت میکنند تا هنگامیکه بانکها به
نقدینگی نیاز دارند ،آن را به بانک مرکزی بفروشند که خود یک نرخ تنزیل مجدد
دارد و آن نرخ تمام سودهای بانکی را تعیین میکند.
به نظر شما اوراق بدهی با چه مکانیزمی بهتر عمل خواهد کرد؟
دو معیار زمان و نرخ سود همواره در اوراق مدنظر است .در نتیجه این اوراق
بدهی همواره با ریسک نقدشوندگی همراه است و از آنجا که نرخ سود بانکی در
کشور به نسبت باال است ،انتشار و عرضه این اوراق با لحاظ حاشیه سود ،ریسک
نقدشوندگی را برای دولت با نرخهای سود فعلی باال میبرد .در صورتی که کاهش
نرخ سود بانکی با اتخاذ سیاستهای درست پولی بهصورت طبیعی و خودجوش
تداوم یابد ،خرید اوراق بهادار اسالمی برای آحاد جامعه جذاب خواهد شد.
شاید یکی از بهترین راهکارها بهمنظور جذب نقدینگی و تأمین کسری بودجه
دولت انتشــار اوراق برای فروش نفت آتی با نرخ دالری در کشــور باشد .این امر
به این معنا اســت که اوراق را به ارزش ریالی دالر و به نرخ روز انتشار به فروش
برسانیم و در زمان سررسید هم بر اساس نرخ دالر آن زمان به مردم بازپرداخت
کنیم .بنابراین میتوان نرخ آن را  ۶درصد در نظر گرفت.
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فصل

مروری بر بیست و ششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی پرونـــده

مروری بر بیست و ششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی

همایش ســاالنه سیاســتهای پولی و ارزی همواره به عنوان فرصتی برای
بررسی چالشهای پیشروی سیستم بانکی و مالی کشور و ارائه راهکارهای عملی
برای برونرفت از آنها مطرح بوده اســت .با توجه به نامگذاری سال جاری به نام
سال «اقتصاد مقاومتی :اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)،
مقاومسازی و اصالح نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین اهرمهای توسعه
اقتصادی کشور باید در صدر برنامههای مسئوالن در سطوح مختلف شبکه بانکی
قرار گیرد .نظام پولی و بانکی به عنوان مهمترین رکن تأمین مالی در اقتصاد کشور
باید ســازگار با این رهنمود و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،اقدامات عملی
الزم را در هماهنگی با سایر بخشهای اقتصادی انجام دهد.
با توجه به اقتضائات حال حاضر اقتصاد کشور و اهمیت موضوع اصالح نظام
مالی ،بیست و ششمین همایش ،حول محورهای مهمی همچون «یکپارچهسازی
نظام مالی»« ،الزامات استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها»« ،نظارت و سالمت
بوکار بانکی»« ،سازوکار مدیریت نرخهای سود» و «تقویت
بانکی»« ،الگوهای کس 
نقش بانکها در تأمین مالی» شــکل گرفت .نظر به اهمیت تدوین راهکارهای
عملی جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در نظام مالی کشور ،تأکید بیست و
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ششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی بر طراحی سازوکارهای اجرایی پولی
و مالی بود که با اهداف سند چشمانداز سازگار است.
سخنرانیهای کلیدی با هدف مطرحکردن دیدگاههای کلیدی سیاستگذاران،
مقالههای سیاستی بر پایه استخراج رویکردهای سیاستی از پژوهشهای علمی،
میزگردهای سیاستی برای رایزنی ،تبادلنظر و جامعنگری در زمینه محورهای
همایش و مقاالت علمی ـ پژوهشــی برای بهرهمندی از آخرین تحقیقات کشور
در حوزههای مرتبط با محورهای همایش ،به عنوان مهمترین کانالهای ارسال
پیامهای متنوع و متعدد همایش در نظر گرفته شدند.
در بیســت و ششمین همایش در مجموع  ۱۲سخنرانی کلیدی ۶ ،میزگرد
سیاســتی و  ۶نشســت تخصصی حول محورهای اصلی همایش برگزار شد .از
مجموع  ۹۰مقاله علمی ارسالشده به دبیرخانه همایش ۲۷ ،مقاله برتر انتخاب
شــد که بر اساس زمانبندی در دو روز همایش ارائه گردید .در مجموع  ۳۷نفر
از افراد برجســته اقتصادی نظام بانکی کشور در سخنرانیها و میزگردها حضور
داشتند و طبق سنوات گذشته چهرههای ماندگار نظام بانکی و اقتصادی کشور
معرفی شدند .برگزاری اولین دوره مسابقه پول؛ ارز؛ رسانه یکی از نوآوریهای این
همایش بود که با هدف تقویت نقش اصحاب رسانه در حوزه اطالعرسانی و تبیین
محورهای کلیدی همایش طراحی شد.

مروری بر بیست و ششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی پرونـــده
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی:
شــرایط الزم بــرای کاهــش
غیردستوری نرخ سود
علی دیواندری ،رئیس پژوهشکده
پولی و بانکی ،سخنران افتتاحیه این
همایش بود .وی گفت :در ســالهای
اخیر دولت و بانک مرکزی با همراهی
و همگامــی یکدیگــر توانســتهاند با
اتخاذ سیاســتهای پولــی منضبط
توفیقــات بســیاری را در راســتای
علی دیواندری
کنترل نرخ تورم به دست آورند .نرخ
تورم که در مهر ماه ســال  ۱۳۹۲به
بیش از  ۴۰درصد رسیده بود به  11/2درصد در فرودین ماه سال جاری
کاهــش یافت .همچنین پیشبینیها مؤید آن هســتند که در تابســتان
امســال نرخ تورم تکرقمی محقق میشــود .همچنین ،تالشهای بانک
مرکزی در جهت ثباتبخشــی به بازار ارز در کنار گشایشهای ایجادشده
در عرصه سیاســتهای خارجی نیز توانســت نوســانات بازار ارز را تحت
کنترل درآورده و ثبات نســبی را به این بازار بازگرداند.
وی ادامه داد :با وجود توفیقات به دســت آمده در حوزه کاهش نرخ
تورم و برقراری ثبات در بازار ارز ،اقتصاد کشــور با چالش دســتیابی به
نرخ رشــد پایدار غیرتورمی مواجه اســت .در این زمینــه نقش بیبدیل
نظام مالی در اقتصاد کشــور بر کسی پوشــیده نیست .نظر به اینکه بیش
از  ۹۰درصد از تأمین مالی اقتصاد کشــور از طریــق نظام بانکی صورت
میگیرد ،عملکرد درســت و مناسب آن میتواند در تحقق رشد پایدار در
چهارچوب سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی مؤثر واقع شــود .با توجه
به نامگذاری ســال جاری به نام ســال «اقتصاد مقاومتی :اقدام و عمل»
از ســوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) ،مقاومسازی و اصالح نظام
بانکی کشــور به عنوان یکی از مهمترین اهرمهای توسعه اقتصادی کشور
باید در صدر برنامههای شــبکه بانکی قرار گیرد.
بــه گفته وی بانک مرکزی در کنار ســایر دســتگاههای ذیربط در
راســتای پیادهســازی سیاســتهای اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد
پایــدار غیرتورمــی اقدامات مؤثری در عرصه داخلــی و بینالمللی انجام
داده است.
دیواندری تصریــح کرد :با توجه به تحوالت اقتصادی باالخص کاهش
تورم یکی از برنامهها و سیاســتگذاریهای کالن بانک مرکزی در سال
گذشــته و امسال تالش در جهت کاهش نرخ سود بانکی بوده است .بانک
مرکزی با همکاری نظام بانکی کشــور با ایفــای نقش فعال در خصوص
اضافه برداشــت بانکها توانســت موجبات کاهش نرخ سود در این بازار
را فراهــم کند .با تعدیل اصولی نرخهای ســود بازار بینبانکی ،شــرایط
الزم برای کاهش غیردســتوری نرخ ســود بانکی در کشور فراهم گردید.
اجرای این مهم با همراهی و همگامی شــبکه بانکی با بانک مرکزی آغاز
گردیــد و مصوبه شــورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ ســود بانکی
همســو و متناســب با اقتضائات اقتصاد کالن از اول اسفند سال گذشته
در بخشــنامهای به شبکه بانکی ابالغ شــد .کاهش بیشتر نرخ سود بانکی
اقدامی اســت که در جهت رونقدادن به اقتصاد و تحریک تولید امســال
نیز همچنان در اولویت است.
وی اظهار داشــت :عالوه بر این ،در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی
و دســتیابی به رشد اقتصادی هدفگذاری شــده در برنامه ششم توسعه،
بانک مرکزی به مســائل مهمــی همچون افزایش ســامت نظام بانکی،
پیادهســازی و اســتقرار نظــام حاکمیت شــرکتی و مدیریــت مطالبات
غیرجاری توجه دارد.
رئیس پژوهشــکده پولی و بانکی گفت :از سوی دیگر پس از توافقات
مربوط به برجام مذاکراتی بر ســر ورود ســرمایهگذاران و شــرکتهای
مختلف خارجی به کشــور آغاز شده اســت .الجرم نظام بانکی کشور به
عنــوان مجرایی برای عبور وجوه مالی بین طرفیــن قراردادهای مختلف
عمــل خواهد نمود .همچنین با پیگیریهایی که در خصوص آزادســازی

و بازگشــت وجوه مالی متعلق به کشــور انجام شــده است ،این امر لزوم
ارتباطات بینالمللی نظام بانکی کشــور را نشان داده و بهتبع آن عملکرد
ســریع ،منسجم و کارآمد حلقه واســطه بانکی را آشکار میسازد .به این
ترتیــب نظام بانکی کشــور در این برهه تاریخــی از موقعیت منحصر به
فردی برخوردار اســت که عملکرد صحیح آن میتوانــد موجبات پویایی
بیشتر اقتصاد کشور و تســریع رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را فراهم
آورد.
وی ادامــه داد :گرچــه به دلیل ســرعت تحوالت رویههــای اجرایی
بینالمللــی تغییــر یافتــه و بــا رویههــای اجرایی حال حاضر کشــور
متفاوت اســت ،ناخواســته چالش معرفی و پیادهســازی قوانین ،مقررات
و اســتانداردها و پیــروی از قوانیــن نظارتی بینالمللــی پیش آمده که
یکی از موانع پیشروی تعامالت مالی بینالمللی کشــور اســت .با توجه
بــه این ضرورت ،بانک مرکزی با هدف تهیه صورتهای مالی اســتاندارد
و بهبود گزارشــگری در افشــای اطالعات و قابلیت مقایســه صورتهای
مالــی بانکها و مؤسســات اعتباری ،بازنگری صورتهــای مالی بانکها
و مؤسســات اعتباری در چهارچوب ( )IFRSرا در دســتور کار قرار داد
و در این راســتا بخشنامه اســتانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی را
به شــبکه بانکی ابالغ کرد .این اقدام گام مؤثری در جهت ارتقای ســطح
شفافیت مالی نظام بانکی کشور است.
رئیسکل بانک مرکزی:
تکرقمی شــدن تورم پس از
 25سال
ولیالــه ســیف رئیــسکل بانک
مرکزی نیــز در ادامه ایــن همایش
افــزود :در میــان شــقوق مختلــف
سیاستهای اقتصادی ،بانک مرکزی
متولــی سیاســت پولــی اســت که
سیاســتهای ارزی و اعتبــاری نیز
در ذیل آن تعریف میشــود .سیاست
ولیاله سیف
پولی بهطــور طبیعی اهداف متنوعی
را دنبــال میکند کــه در این میان
حفظ ثبــات قیمتها مهمترین هدف سیاســت پولی به شــمار میآید،
اما در کنار ثبــات قیمتها بهعنوان هدف اصلی ،سیاســت پولی باید به
حفظ رشــد اقتصادی و همچنین توازن بخــش خارجی اقتصاد نیز توجه
داشته باشد.
وی ادامه داد :در ســالهای اخیــر حفظ ثبات مالی نیــز به یکی از
اهداف مهم سیاســت پولی تبدیل شــده اســت .با این وجود ،دستیابی
همزمــان بــه تمامی این اهــداف ممکــن و مقدور نیســت و پیچیدگی
سیاســتگذاری بانک مرکزی زمانی بیشتر خواهد شد که این اهداف در
تقابل با یکدیگر قرارگیرند .بر همین اســاس بانک مرکزی در دولت تدبیر
و امید تالش کرده اســت در اعمال سیاست پولی ،با اولویتبندی اهداف
اقتصادی متناســب با مقتضیات زمانی ،در راستای دســتیابی به بهترین
عملکرد اقتصادی ممکن حرکت کند.
به گفته ســیف ،کنترل تورم اولویت اصلی و تأمین رشــد اقتصادی،
ثبات مالــی و توازن بخش خارجی از اهداف اصلی بانک مرکزی اســت.
اما طبیعی اســت با توجــه به محدودیتهای شــرایط محیطی اقتصاد و
امکان بروز تکانههای مختلــف اقتصادی ،لزوماً هر یک از نتایج بهتنهایی
بهترین نباشد.
رئیــس کل بانک مرکزی تصریح کرد :اعمال سیاســتهای مناســب
پولــی و مالی در طول ســالهای اخیــر منجر به کســب موفقیت قابل
مالحظهای در خصوص مهار فشــارهای تورمی شــده است .نرخ تورم در
ادامه روند کاهنده خود از نرخهای باالی  40درصد در نیمه سال 1392
به  ۱۱/۲درصد در فروردین ســال جاری کاهش یافته اســت که به زعم
کارشناســان داخلی و خارجی دســتاوردی مهم و کلیــدی برای اقتصاد
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مروری بر بیست و ششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی پرونـــده
کشــور به شــمار میآید .پیشبینیها حاکی از آن اســت که با استمرار
شــرایط فعلی ،روند کاهشــی نرخ تــورم ادامه خواهد داشــت و پس از
گذشت  25ســال ،نرخ تورم در تابستان ســال جاری سطوح تک رقمی
خود را تجربه خواهد کرد.
وی ادامــه داد :در حوزه تولید و در حالی که اقتصاد ایران توانســت
با ثبت رشــد اقتصادی مثبت  ۳درصدی در سال  ۱۳۹۳فرآیند خروج از
رکود اقتصادی را کلید بزند ،کاهش شــدید قیمت نفت و طوالنیشــدن
مذاکرات هســتهای و تداوم عملــی تحریمها طی ســال  ،۱۳۹۴فرآیند
خــروج از رکــود را کند کرد .صــادرات نفت خام که تــا پیش از این به
واســطه کاهش صادرات نفت به حدود نصف کاهــش یافته بود ،به دلیل
کاهــش قیمت نفــت کاهش مضاعف  ۴۵/۵درصدی را در ســال 1394
تجربــه کرد .کاهش درآمدهای نفتی از مســیر تضعیــف بودجه دولت و
تضعیف ترازپرداختها شــرایط محیطی نامطلوب اقتصادی را در ســال
 ۱۳۹۴تشدید نمود.
وی اظهار داشت :بانک مرکزی کوشید تا از طریق اتخاذ سیاستهای
اعتباری مناســب و تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
و نیــز ایفای نقش مؤثر در زمینه اجرای بســته تحریک رشــد اقتصادی
و انبســاط هدفمند و مؤثــر نقدینگی ،پیامدهای منفی ناشــی از کاهش
درآمــد نفت را به حداقل برســاند .خوشــبختانه با اجــرای برجام و لغو
بخش عمدهای از تحریمها در کنار سیاســتهای پولی ،ارزی و اعتباری
بانک مرکزی در راســتای خروج از رکود ،فرآیند بهبود شــرایط اقتصاد
از زمستان سال گذشته آغاز شــده و پیشبینی میشود طی سال جاری
فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی شــتاب گیرد.
وی گفــت :علیرغــم موفقیتهــای حاصــل در زمینــه کاهش نرخ
تــورم و برخالف انتظــارات اولیه موجود ،کاهش نرخهای ســود بانکی با
چســبندگی زیادی همراه بود و بهطور متناســب با تحــوالت نرخ تورم
کاهش نیافت .نرخ ســود حقیقی در سال گذشته باالترین سطوح تاریخی
خود را در دوره قبل و بعد از انقالب تجربه کرد .نتایج بررســیهای بانک
مرکزی در ســال  1393حاکی از این بود که باالبودن نرخ ســود بانکی
و چســبندگی رو به پاییــن آن عمدتاً تحت تأثیر مشــکالت موجود در
ترازنامه بانکها و راکدشــدن بخش قابل توجهی از دارایی آنها به صورت
مطالبــات غیرجــاری و مطالبات از بخش دولتــی و داراییهای غیرمالی
اســت که در مجموع ،زمینهســاز بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه
بانکی بوده است.
وی تصریح کرد :این امر در کنار نقش نامســاعد مؤسســات اعتباری
غیرمجاز ،به شــکلگیری جنگ قیمتی در بازار پول و افزایش نرخ ســود
واقعی منجر شــد .بر مبنای چنین تحلیلی که متعاقباً مورد پذیرش غالب
کارشناســان اقتصادی و بانکی نیز قــرار گرفت ،رویکرد بانک مرکزی در
ســال  1394در خصوص نرخهای سود بانکی بر کاهش تدریجی نرخهای
ســود بانکی از طریــق رفع علل تنگنای مالی و ســاماندهی مؤسســات
اعتباری غیرمجاز متمرکز شد.
ســیف عنوان کرد :در اولین گام در اردیبهشــت ســال  1394بانک
مرکزی پیشــنهادهای خــود در زمینه اصالح مؤلفههای سیاســت پولی
را به شــورای پول و اعتبار ارائه و این شــورا نیز ضمن تأکید بر کاهش
تدریجی و غیردســتوری نرخ ســود بانکی ،با تعدیل رو به پایین نرخهای
ســود بانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری موافقت کرد.
عــاوه بر این ،به دنبال راهاندازی ســامانه الکترونیکی چکاوک و تکمیل
پوشش آن در ماههای ابتدایی سال  ،1394امکان اضافه برداشت بانکها
از منابــع بانک مرکــزی از طریق اتاق پایاپای بانکــی از بین رفت و این
امر زمینه مناســبی را برای ســاماندهی بدهی بانکها به بانک مرکزی و
تبدیل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری با نرخهای سود مناسب
فراهم ســاخت .رویکرد بانک مرکزی در این زمینه با اقدامات جانبی این
بانک در خصوص کاهش نسبت ســپرده قانونی بانکهای تجاری ،تعمیق
و ورود فعاالنــه به بــازار بینبانکی تکمیل و در مجموع شــرایط بهتری
بــرای مدیریت نقدینگی در بانکها فراهم شــد .مجموعه این اقدامات به
کاهش قابل مالحظه نرخ ســود بازار بینبانکی از  29درصد در فروردین
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ســال  1394به حدود  17درصد در اردیبهشت سال  1395منجر شد.
بــه گفته وی ،بانــک مرکزی با تمرکز بر کاهــش مطالبات غیرجاری
بــه عنوان یکــی از عوامل اصلــی بروز تنگنــای مالی در شــبکه بانکی
اهتمام ویژهای را به کار گرفت .در ســایه اقدامات انجام شده و همکاری
دســتگاههای ذیربــط و بانکهــا ،نســبت مطالبات غیرجــاری به کل
تســهیالت شبکه بانکی از  ۱۲/۱در پایان سال  1393به  ۱۰/۲درصد در
اســفند ماه ســال  1394کاهش یافت که به نوبه خود در کاهش تنگنای
اعتباری بانکها مؤثر خواهد بود.
رئیس شــورای پول و اعتبار گفت :تقویت نقش نظارتی و تنظیمگری
بانــک مرکزی در بازار پول یکی دیگــر از اقدامات مؤثر بانک مرکزی در
زمینه کاهش نرخ ســود بانکی است .در همین راستا با روشهای مختلف
این پیام و هشــدار بــه بانکها منتقل شــد که نرخهای علیالحســاب
پرداختی به ســپردهها نســبت به ســود قطعی بهطور معنــاداری فزونی
گرفته اســت و دارای پیامدهای نامطلوبی بر عملکــرد بانکها و متعاقباً
آثــار حقوقی و مدیریتی اســت که پاســخگویی بانکهــا را در رابطه با
عملکرد آنها دشوار میکند.
وی درباره وضعیت اقتصاد نیز اظهار داشــت :حجم نقدینگی در پایان
ســال  1394با  30درصد افزایش نســبت به پایان ســال قبل به 1017
هزار میلیارد تومان بالغ شد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در پایان
ســال  ۲۲/۳( 1393درصــد) ۷/۷ ،واحد درصد افزایش نشــان میدهد.
پنج واحد درصد از این رشــد به مســاعدتهای بانــک مرکزی به بخش
تولید مربوط میشــود .رشــد  30درصدی نقدینگی در ســال  1394به
ترتیب از رشــد  ۱۷/۱درصدی پایه پولــی و  11درصدی ضریب فزاینده
نقدینگی ناشــی شــده که حاکی از ترکیب مناسب رشد نقدینگی در این
ســال میباشد .عالوه بر این ،علیرغم نقش مسلط بدهی بانکها به بانک
مرکزی در رشــد پایه پولــی در یک دهه اخیر ،حجــم بدهی بانکها به
بانک مرکزی در ســال  1394به میزان  ۱/۷درصد کاهش داشته است.
بــه گفته وی ،کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی در ســال 1394
در شــرایطی بود که بانک مرکزی در این ســال ،با هدف کمک به رشد
اقتصادی و اجرای بســته تحریک رشــد اقتصادی ،نسبت به اعطای خط
اعتبــاری به برخی بانکها به ویژه بانکهایی که در خرید تضمینی گندم
مشــارکت داشــتند ،اقدام کرد .بدیهی است که در صورت عدم مساعدت
بانــک مرکــزی در این زمینه حجــم بدهی بانکها به بانــک مرکزی به
میــزان بیشــتری کاهش مییافت .در هــر حال حمایت نظــام بانکی از
فعالیتهــای مختلف تولیــدی دارای آثاری از بابت رشــد نقدینگی نیز
بوده است.
وی خاطر نشــان کرد :بــازار ارز در ســال  1394در نتیجه مدیریت
مناســب بانک مرکزی از ثبات مناســبی برخوردار بود .متوسط نرخ دالر
بازار آزاد در ســال  1394معادل  34501ریال بود که در مقایسه با رقم
ســال  1393معادل  ۵/۲درصد افزایش داشــت .عالوه بر این ،در ســال
 1394شــکاف نســبی نرخ دالر بازار آزاد و بازار رسمی نیز با  ۷/۱واحد
درصد کاهش نسبت به سال قبل به  ۱۶/۶درصد رسید .این رقم در حال
حاضر  ۱۳/۳درصد است.

علی طیبنیا

وزیر امور اقتصاد و دارایی:
چرخــش اقتصاد ایــران به
سمت بهبود و رونق
علی طیبنیا ،وزیر امور اقتصادی
و دارایی ،در ادامه این همایش گفت:
عوامل مختلفی دســت به دست هم
داده تــا ما را بــه این باور برســاند
کــه در ســال  ۱۳۹۵میتوانیــم به
وقفه ایجادشــده در بهبود اقتصادی
کشــور خاتمه دهیم و امســال را به
نقطه عطفی برای بازگشــت به رونق
اقتصادی تبدیل کنیم .عامل نخست،

مروری بر بیست و ششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی پرونـــده
دســتیابی به توافق هستهای و ورود به دوره پسابرجام است .مردم ایران
یــک جنگ تمامعیــار اقتصادی را با موفقیت به پایــان بردهاند .با تالش
مثالزدنی دولت ســاختار تحریمهای ظالمانه اقتصادی فرو ریخت ،موانع
برای صادرات نفت ایران برداشته شد ،محدودیتها برای مبادالت تجاری
و ارزی کشــور لغو شــد و بر اثر آن گشــایشهای مهمی در مناســبات
اقتصادی ایران با ســایر کشورها ایجاد شد.
وی ادامه داد :عامل دوم شــکلگیری چشــمانداز مثبت در جهان و
ایــران در مورد عملکرد اقتصاد ایران در ســال  ۹۵و ســالهای پس از
آن اســت .ناظران و کارشناســان بینالمللی و صاحبنظــران اقتصادی
کشــورمان همگی بــر آغاز تغییر رونــد متغیرهای عمــده اقتصاد کالن
وحدت نظر دارند.
بــه گفته وی ،عامل ســوم و بســیار مهمتر از دو عامــل دیگر عزم
مشترک مدیریت کشور در سطوح مختلف حول اجرای سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی اســت؛ سیاســتهایی که کاهش آســیبپذیری اقتصاد
کشــور و رشد تولید داخلی را از مسیر انجام اصالحات ساختاری و نهادی
هدف قرار داده اســت .ما اعتقاد داریم اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی را
برای برنامهریزیهای جاری و آینده کشــور فراهم کرده و این سیاستها
چهارچوب کالن اقدامات دستگاههای اجرایی را برای دستیابی به توسعه
پایدار تشــکیل میدهــد .در حقیقت نظام اقتصادی کشــور باید در برابر
جهان پرتنش کنونی و تحوالت شــتابان اقتصادی و اجتماعی مقاوم باشد
و بتوانــد این تحوالت را در خود هضم کند.
وزیــر امور اقتصادی و دارایــی تصریح کرد :شــواهد حاکی از ظهور
تدریجی چرخش اقتصاد ایران به ســمت بهبود و رونق است .برآوردهای
اخیر منتشرشــده توسط مرکز آمار ایران از حسابهای ملی فصلی در سه
ماهه پایانی ســال  ۹۴نشان میدهد که رشــد ارزش افزوده در زمستان
سال گذشــته در تمام گروهها و غالب زیرگروههای اقتصادی مثبت شده
اســت .هدف دولت برای تحقق رشد اقتصادی حداقل  ۵درصدی در سال
جــاری و تداوم چنین روندی کام ً
ال امکانپذیر اســت .در این راســتا دو
نگرانی عمده وجود دارد که میتواند تحقق نرخ رشــد هدف را در معرض
خطر قرار دهد.
وی گفت :نگرانی اول ،اثر حاشــیههای سیاســی بــر متن اقتصادی
اســت .از اینکه یک اجماع سیاســی حول اولویت اقتصادی بهوجود آمده
است و امروزه همه جناحهای سیاسی بر ضرورت حل مشکالت اقتصادی
و ایجــاد رونق و رفاه و حل مشــکالت معیشــتی مــردم تأکید میکند،
اســتقبال میکنم؛ اما راه نشــاندادن پایبندی به چنین خواســتههایی
پوشــش برای افزایش ثبات و انسجام سیاسی اســت .از همه جناحهای
سیاســی صمیمانــه درخواســت میکنم کــه اجازه ندهیــد چرخههای
انتخاباتی و حواشــی آن ،جهش اقتصادی ســال  ۱۳۹۵را تحتالشــعاع
قرار دهد.
بــه گفته طیبنیا ،مخاطره یــا نگرانی دوم ناشــی از وجود تردیدها
درباره فراگیری رشــد سال  ۱۳۹۵است .رشــدی که یکی از منابع اصلی
آن گشایشهای ایجادشــده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی
اســت ،میتواند فراگیری محدودی داشته باشد و رضایتمندی اجتماعی
بالنســبه کمی را نتیجه دهــد .پس تیم اقتصادی دولــت باید هم برای
تأمین مالی رشــد هدفگذاری کند و هم تالش گستردهای برای رفع این
نگرانی انجام دهد تا منابع را به ســمت کســبوکارهایی ســوق دهد که
بخش بیشــتری از جامعه از مواهب آن بهرهمند شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد :اقتصاد ایران مدتی اســت با
دو چالش مهم تنگنای اعتباری و بدهی دولت مواجه اســت .بررسیهای
میدانی از اقتصاد ایران نشــان میدهد که اقتصاد کشور با تنگنای شدید
اعتبــاری روبهرو اســت .در حقیقت با وجود حجــم نقدینگی قابل توجه
در ســطح کالن در مقایســه با بسیاری از کشورها و رشــد فزاینده این
متغیر ،در ســطوح خــرد بنگاههای اقتصادی و خانوارها پاســخ کافی از
ســوی عرضهکنندگان منابــع دریافت نمیکنند و بــا تنگنا و محدودیت
شــدید اعتباری مواجه هستند .این شــرایط به تعبیری تناقض و معمای
نقدینگی در اقتصاد ایران را شــکل داده اســت .بخشــی از این تنگنای

اعتباری ریشــه در ناکارآمدیهای محسوس بازارهای مالی کشور دارد.
وی ادامه داد :بررسی ترازنامه سیســتم بانکی نمایانگر وجود اختالل
وســیع در ترکیب ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز است.
مانده تســهیالت غیرجاری رسمی کشور در پایان بهمن سال  ۹۴به رقم
 ۷۹۴هزار میلیارد ریال رســیده که نشان میدهد نسبت مانده تسهیالت
غیرجاری به بیش از  ۱۲/۲درصد رســیده و بخش مهمی از منابع بانکها
از جریــان خلق اعتبار خارج گردیده اســت و بانکها تنها با بخشــی از
تــوان خود به امر تأمین مالــی اقتصاد میپردازند .در چنین شــرایطی،
خــروج از تنگنــای اعتباری و پرداخــت بدهیهای دولــت ،دو اولویت
اصلــی و بههم وابســته تیم اقتصادی دولت در ســال  ۹۵بــرای تقویت
و شتاببخشــی به بهبود و رونق اقتصادی اســت .جهتدهی تســهیالت
به ســمت ظرفیتهای خالی و کســبوکارهای کوچک و متوسط اولویت
دیگر دولت برای گســترش فراگیری رونــق اقتصادی خواهد بود .تدوین
و اجرای سیاســتهای مناسب برای حل مشــکالت نظام بانکی و خروج
از تنگنــای اعتباری از ابتدای روی کار آمــدن دولت یازدهم مورد توجه
بوده است.
وی در پایان گفت :اســتفاده از فرصت طالیی فراهمشده برای اقتصاد
ایران در ســال  ۹۵منــوط به تالش مشــترک ما برای رفــع تنگناهای
اعتباری و جهتدهی منابع به ســمت راهانــدازی ظرفیتهای موجود و
حمایت از کســبوکارهای کوچک و متوســط اســت .باید بتوانیم از این
فرصت برای ارتقای رشــد فراگیر اســتفاده کنیــم .موفقیت ما در تحقق
اهداف در نظر گرفته شــده برای رشــد بلندمدت در برنامه ششم تا حد
باالیی به عملکرد اقتصاد ایران در ســال  ۹۵گره خورده است .همه کمک
کنیم تا این فرصت را به ســکوی پرش اقتصاد ایران به ســمت پیشرفت
پایدار اقتصادی تبدیل کنیم.
قائممقام بانک مرکزی:
تدویــن برنامههــای بانک
مرکزی در ســال  1395در قالب
 10برنامه عملیاتی
اکبــر کمیجانی قائممقــام بانک
مرکــزی نیــز در ادامه با اشــاره به
عملکرد سیاســتهای پولی و برنامه
ســال  95گفت :نقدینگــی در پایان
ســال  ۱۳۹۴با  ۳۰درصــد افزایش
نســبت بــه پایــان ســال قبــل به
۱۰۱۷۲/9هزار میلیارد ریال رســید
اکبر کمیجانی
که در مقایســه با رشــد نقدینگی در
ســال  ۲۲/۳( ۱۳۹۳درصــد) ۷/۷ ،واحد درصد افزایش نشــان میدهد.
پایه پولی نیز در پایان ســال  ۱۳۹۴با رشدی معادل  ۱۷/۱درصد نسبت
به پایان ســال  ۱۳۹۳به  ۱۵۳۵/7هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به
رشد ســال ( ۱۳۹۳معادل  ۱۰/۷درصد) ۶/۴ ،واحد درصد افزایش نشان
میدهــد .همچنین ضریب فزاینده نقدینگی در پایان ســال گذشــته به
 6/624رســید که  ۱۱درصد نســبت به پایان سال  ۱۳۹۳درصد افزایش
یافت .رشــد ضریب فزاینده نقدینگی در ســال  ۱۳۹۴در مقایسه با رشد
دوره مشــابه سال  ۱۰/۵( ۱۳۹۳درصد) ۰/۵ ،واحد درصد افزایش نشان
میدهد .لذا عامل اصلی رشــد نقدینگی در سال  ۹۴رشد پایه پولی بوده
است.
وی ادامه داد :بررســی عوامــل مؤثر در تغییر پایه پولــی بیانگر این
است که خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی با  ۲۱/۳درصد افزایش
نسبت به پایان سال  ۱۳۹۳و با سهمی فزاینده معادل  ۲۵/۷واحد درصد،
مهمترین عامل رشــد پایه پولی در ســال  ۱۳۹۴بوده اســت .همچنین
میــزان قابل توجهی از افزایش خالــص داراییهای خارجی بانک مرکزی
به افزایش نرخ ارز مورد استفاده در تسعیر داراییها و بدهیهای خارجی
بانک مرکزی و مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی مربوط
بوده است.
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بــه گفته وی ،از مهمترین اقدامات و دســتاوردهای بانک مرکزی در
ســال 1394میتوان به ایجاد ثبات در بازار ارز ،کاهش قابل مالحظه نرخ
تورم از ســطح باالی  40درصد در مهرماه ســال  1392به  ۱۱/۲درصد
در فروردین ســال  ،1395تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و
بهرهبرداری از ظرفیتهای خالی این واحدها اشــاره کرد.
قائممقام بانک مرکزی اظهار داشــت :همچنین کاهش نرخ ســود در
بــازار بینبانکی ،حضور فعال در بســته تحریک رشــد اقتصادی در کنار
اقداماتی نظیــر افزایش تأمین مالی خرد خانوارها ،اجرای سیاســتهای
تســهیل اعتباری بخش مســکن ،انتشــار منظم آمارها و گسترش چتر
نظارتی ،از اقدامات مهم بانک مرکزی در ســال گذشته است.
وی تصریح کرد :بانک مرکزی در کنار توجه به استقرار ثبات در بازار
ارز و کنترل فشارهای تورمی به عنوان اهداف ذاتی خود ،به سیاستهای
تحریــک رشــد اقتصادی نیز توجه ویژهای داشــته اســت .از جمله این
اقدامات میتوان به حضور فعال در بســته تحریک رشد اقتصادی ،تأمین
اعتبار تســهیالت خودرو و خرید کاالهای واســطهای توســط واحدهای
تولیدی در قالب تســهیالت خرید دین اشاره کرد.
به گفته وی ،همچنین ابالغ دســتورالعمل به شبکه بانکی در راستای
کمــک به بنگاههای کوچک و متوســط ،تســهیل شــرایط بهرهمندی از
تسهیالت ،مستثنیشدن شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی،
صنعتی ،کشــاورزی و خدماتی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک
برگشــتی از دیگر نمونههای اقدامات قابل توجه بانک مرکزی است.
کمیجانی تصریح کرد :در رابطه با سیاستهای اعتباری بانک مرکزی
در بخش مســکن میتوان به مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار در زمینه
تســهیل بهرهمندی زوجهای جوان از تسهیالت مسکن اشاره کرد .در این
زمینه اهتمام ویژهای برای انتشــار اوراق بهادار رهنی و ایجاد بازار رهن
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ثانویه انجام شــده ضمن آنکه بانک مرکزی با انتشار مبلغ  3هزار میلیارد
ریال اوراق رهنی مســکن به صورت آزمایشی از ســوی بانک مسکن نیز
موافقت کرده است.
قائممقــام بانک مرکــزی ادامــه داد :برنامههای بانــک مرکزی در
ســال  1395در قالب  10برنامه عملیاتی شــامل مدیریــت فعاالنه بازار
بینبانکــی ،بهبود تجهیز و تخصیص منابع شــبکه بانکی ،تعدیل نســبت
ســپرده قانونی بانکهای تجاری ،دســتهبندی بانکها و نظارت بر رفتار
بانکهای مشــکلدار ،انتظامبخشــی بازار پول با ســاماندهی مؤسسات
غیرمجــاز ،بهکارگیری عملیــات بازار باز در اجرای سیاســتهای پولی،
افزایش ســرمایه بانکهــای غیردولتی ،ادغام ،تصفیــه و انحالل بانکها
و مؤسســات اعتباری ،حلوفصــل مطالبات غیرجــاری بانکها و تقویت
نظارت مؤثر بر فعالیت بانکها است.
وی در پایان افزود :اعمال اصالحات ســاختاری در حوزه نظام بانکی
مســتلزم انجام اصالحات همزمان و متناسب در حوزه مالیه دولت و بازار
ســرمایه در راســتای ارتقای نظام مالی کشور اســت .گذر از این مرحله
ســخت ،نیازمند مشــارکت و همراهی تمامی دســتگاههای مرتبط است
و امیدواریم در ســال جدید این رویکرد در همــه جنبههای نظام بانکی
تسری یافته و مشــکالت بازار پول تا حد امکان تقلیل یابد.
همایش امســال سیاســتهای پولــی و ارزی عالوه بر نشســتهای
سیاســتی و تخصصی فعالیتهای جانبی نیز داشت که از جمله آن مراسم
تجلیل از چهرههای ماندگار بانکی و مســابقه پول؛ ارز؛ رسانه بود.
در بخــش تجلیل از چهرههای ماندار بانکی آقایان «عزیز فراشــی»،
«دکتر مرتضی نصیری» و « ســیدعلی میالنی حسینی» نیز بهعنوان سه
چهره ماندگار نظام بانکی در این مراســم معرفی شدند.

مروری بر بیست و ششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی پرونـــده

چهرههای ماندگار نظام بانکی
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چهره ماندگار نظام بانکی ،عزیز فراشی:

روزی بدون عالقه کار نکردم
در مجموع بدون هیچ گونه تعارف روزی نشــده که بدون عالقه کار کنم.
هر جا بودم با عالقه کار کردم .آنچه بســیار بیشتر از هر زمان دیگری به
چشم میخورد ،زمانی بود که در اداره اعتبارات ارزی بودم.

آقای فراشی برای آشنایی بیشتر مخاطبان کمی راجع به خودتان،
تحصیالت و نحوه ورودتان به بانک مرکزی توضیح دهید؟
هفتاد ســال پیش در تهران به دنیا آمدم .دبستان را در مدرسه توفیق در
خیابان رودکی و دبیرســتان را در خیابان بابک گذراندم .سال آخر دبیرستان
به دلیل اینکه رشته ریاضی در این مدرسه نبود ،به دبیرستان کیهان نو رفتم.
بعد از اخذ مدرک دیپلم با شــرکت در کنکور راهی دانشگاه شدم .در آن
ســالها دانشکدههای مختلف بهطور جداگانه آزمون کنکور برگزار میکردند،
بنابراین کنکور به شکل سراسری برگزار نمیشد .هر دانشگاه پولی میگرفت
و فرد با در اختیار داشتن دیپلم میتوانست در کنکور شرکت کند .در کنکور
دانشگاه پلیتکنیک ،دانشکده فنی و شرکت نفت و به توصیه یکی از دوستان
در بانک مرکزی کنکور دادم .در آن زمان نه کسی در خانواده ما بود که بانک
مرکزی را بشناســد و نه من از وجود بانک مرکزی اطالعی داشتم .به توصیه
دوستم سال  ۴۵آزمون دادم.
هم در آزمون دانشــکده نفت و هم در آزمون بانک مرکزی قبول شدم ،اما
چون بانک مرکزی بورسیه تحصیلی میداد و من توان تأمین هزینه تحصیالت
را نداشــتم و به بانک مرکزی رفتم .برای تحصیل در دانشــکده شرکت نفت،
مســئول مربوط صراحتاً گفت :هزینه تحصیل تو سالی  2هزار تومان میشود،
میتوانی بپردازی؟ گفتم نه .شــاید برای االن عجیب به نظر بیاید ،اما  2هزار
تومان در آن زمان هزینه باالیی بود.
به همین دلیل به بانک مرکزی آمدم .در آن ســالها افراد دارای بورسیه
را به انگلســتان میفرســتادند و من هم برای تحصیل به انگلیس اعزام شدم.

[ ] 122

دو ماهنامه تازههای اقتصاد شهریور  95شماره 149

انگلســتان مدرک دیپلم ما را قبول نداشــت و به همیــن دلیل باید دورهای
گذرانده میشــد و ما هم دورهای را در یکی از کالجهای انگلستان گذراندیم.
این دوره مانند دوره پیشدانشــگاهی در ایران بود .فارغالتحصیالن انگلیسی
هم این دوره را میگذراندند.
حدود  8ماه طول کشــید تا توانستم گواهی بگیرم .من دانشگاه اس اکس
در شرق انگلستان را انتخاب کردم که در آنجا هم پذیرفته شدم .این دانشگاه
در حــدود  90کیلومتری لندن بود .در حالی که من در منچســتر ســکونت
داشتم .عکسی از کتابخانه منچستر دیدم که مرمر سفید بود ولی وقتی ما آنجا
بودیم مرمرها تیره بودند و نشان میداد هوای بد منچستر ساختمان سفید را
تبدیل به زغال کرده بود .این بود که من بیشتر به فکر این افتادم جایی بروم
که هوای بهتری داشته باشد.
در چه رشتهای؟
مــن ریاضی با گرایش آمار خواندم .آن زمــان به هر دلیلی بانک مرکزی
کمتــر اجازه تحصیل میداد و به من گفتند که باید به تهران برگردم .حدودا ً
سال  50بود که به تهران بازگشتم و در اداره آمار بانک مرکزی مشغول به کار
شــدم .چهار سال در اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی بودم و بعد به اداره
حسابهای اقتصادی منتقل شدم .دو سال بعد در سال  55در دانشگاه جورج
واشــنگتن آمریکا برای مقطع کارشناسی ارشــد قبول شدم .در این دانشگاه
ریاضی با گرایش بررسی اقتصادی و آماری خواندم.
ســال  56که به ایران بازگشــتم ،به اداره بینالملل منتقل شــدم .در آن
زمان ،اداره بینالملل بانک مرکزی دو بخش داشت .بخشی که من رفتم حوزه
مطالعات و ســازمانهای بینالمللی فعلی بود .بعدها دو بخش را با هم ادغام
کردند و به اداره بینالملل تبدیل شد .چند سال پس از انقالب مجددا ً این دو
بخش از هم جدا شدند.
از آن زمــان هم در اداره مطالعات و ســازمانهای بینالمللی فعال بودم.
ســال  59با شــروع دعوای آمریکاییها علیه ایران یک کمیته رســیدگی به
دعوای مالی حقوقی تشکیل شد .باز در آن زمان از من خواستند در آنجا کار
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کنم .این کمیته در سالهای بعد با دفتر هماهنگی بیانیه الجزایر که در دفتر
نخستوزیری بود ،ادغام و دفتر خدمات حقوقی فعلی به وجود آمد .درنهایت
اجازه ندادند در جایگاه اصلی خود کار کنم و تا سال  63در آنجا بودم.
سال  63به بانک مرکزی برگشتید؟
بلــه .دوباره در اداره بینالملل بانک مرکــزی و این بار بخش خزانهداری
مشــغول به کار شدم و تا ســال  69هم آنجا بودم .سال  69با تصویب برنامه
اول توســعه قرار شــد تسهیالتی از خارج گرفته شــود ،چون مملکت نیاز به
بازسازی داشت.
یعنی در زمان رئیس کلی آقای دکتر قاسمی این اتفاق افتاد؟
خســارات جنگ به حدی بود که همه چیز باید بازسازی میشد .از طرف
دیگر جمعیت ایران رشد باالیی در دهه  60داشت و نیاز به امکانات و توسعه
کشــور را جدیتر میکرد .جمعیت به  54میلیون نفر رســیده بود .به همین
دلیل برای اجرای برنامه اول توسعه نیاز به جذب اعتبارات خارجی بود .مجلس
هم برنامه اول را تصویب کرد.
بــرای اجرای کارها ادارهای در بانک مرکــزی به نام اداره تأمین اعتبارات
ارزی راهاندازی شــد .از آن زمان من را به مسئولیت آن اداره گماردند .کار در
این اداره را از صفر شــروع کردم و تا سال  75ادامه دادم .سال  75کارها روی
غلطک افتاد ،بهگونهای که کشــوری نبود که با آن مبادالت تجاری داشــته
باشیم اما با بانکهای آن کشور قرارداد برای اجرای پروژههای عمرانی منعقد
نکرده باشیم.
به بحث تأمین اعتبارات خارجی در آن ســالها اشــاره کردید.
همانطور کــه میدانیم در ســالهای  71تا  73کشــور با بحران
ی که آن سالها در جریان امور
بدهیهای خارجی مواجه شــد .برخ 
بودند ،میگویند ایران به یک بدهکار بدحساب تبدیلشده بود ،چون
بیمحابا تعهدات خارجی ایجاد کرده بود .برخی آقای عادلی رئیسکل
وقت را مقصر میدانســتند و معتقدند مدیریت مناســبی در حوزه
بدهیهای ارزی نداشت و حتی از میزان بدهیها مطلع نبود .با توجه
به اینکه شما در بطن ماجرا بودید ،به نظر شما علت شکلگیری بحران
بدهی چه بود؟
متأســفانه اغلب ما تابع احساسات هســتیم و بر اساس واقعیتها قضاوت
نمیکنیم .آنچه در برنامه اول توســعه داشتیم که به تصویب مجلس رسیده
بــود ،این بود کــه  123میلیارد دالر درآمد داریم و بــرای آن محل مصارف
تعیین شــده بود تا مملکت ساخته شود .پاالیشگاه بندرعباس با  360میلیون
دالر ساخته شد .کاری که در گذشته با هر سختی انجام شد ،اگر میخواستیم
امروز بســازیم حداقل باید یک صفر به هزینه آن اضافه میکردیم .البته بسیار
بیشتر از اینها میشود.در آن زمان اگر فعالیتی با  10میلیون تومان انجام شد،
هماکنون با  100میلیون تومان هم نمیتوان آن را انجام داد.
در واقــع معتقد بودند آقای عادلی بیمحابــا تعهدات ارزی ایجاد کرد ،اما
آقای عادلی این کار را نکرد ،بانک مرکزی بر اساس برنامه اول توسعه کشور که
به تصویب مجلس رسیده بود ،اقدام کرد .آقای عادلی مجری قانون بود .برخی
به یاد دارند که ما بعد از جنگ روزی  9ســاعت قطعی برق برنامهریزی شده
داشــتیم .در اغلب بخشها این مشکالت وجود داشت .صدام به غیر از منطقه
خراســان که دور بود ،هر زیرساخت مهمی را تخریب کرده بود .قرار بود 123
میلیارد دالر هزینه و این زیرســاختها ساخته شود .هر بشکه نفت حدود 11
الی  12دالر پیشبینی شده بود .بنابراین پیشبینی شد درآمد نفت حدود 93
میلیارد دالر و  22.5میلیارد تسهیالت خارجی دریافت شود.
تقریباً  22.5میلیارد دالر تسهیالت گرفته شد ،ولی درآمد پیشبینی شده
برای نفت محقق نشــد .نفت ســقوط کرد و به حدود  8دالر رسید .کشور به
اعتبار اینکه قرار است درآمدها محقق شود ،از خارج کارخانه و تجهیزات وارد
کرد .از نیروگاه و پاالیشــگاه گرفته تا کشت و صنعت نیشکر .بنابراین وقتی از
سال  71مشــکل ارزی به وجود آمد ،دیگر امکان اینکه بگویید دست نگهدار
نبــود ،چون قب ً
ال خودمــان را متعهد کرده بودیم .اگــر فرایند ایجاد تعهدات
متوقف میشــد ،باز هم مشــکل بر جای خود باقی میماند ،چون چند وقت

موعد بازپرداخت بدهیها میرسید و باید این بدهیها را پرداخت میکردیم.
اثری که کاهش درآمدهای نفتی گذاشت این بود که خریدهایی که قرار بود
در آینده انجام شود و امکان عدم خرید آن وجود داشت ،خریداری نشد ،ولی
اقساط را نمیشد پرداخت نکرد .بانک مرکزی هم به همین ترتیب عمل کرد.
یعنی اقســاط را پرداخت کرد ،زیرا اگر پرداخت نمیکرد ،طلبکار میتوانست
اعــام حال کند که در آن صورت کل بدهــی را یکجا باید میپرداخت .بانک
مرکزی اقســاط را پرداخت کرد .پس روی خریدهای نقدی مقداری ترمز شد
اما روی تعهــدات هیچ تأخیری صورت نگرفت و به همین دلیل کوچکترین
عکسالعملی از ناحیه بیمهها و بانکهایی که با ما کار کرده بودند ،دیده نشد.
ولی تردیدی نیست چون روی خریدهای نقدی ترمز شد ،نتیجه آن عدم
خریدها افزایش قیمتها بود و مشکالتی را به وجود آورد که تا سال  74ادامه
داشت .دو سال تمام با تالش باورنکردنی بانک مرکزی با همه طلبکاران ارزی
قرارداد استمهال منعقد شد .یعنی صدای هیچ احدی درنیامد .طی مذاکره با
طلبکاران بیان شد ،نفت  12-11دالر ما  8دالر شده و نمیتوانیم پول شما را
بدهیم ،اما به معنای این نیســت که ایران برزیل و پرو و یونان است .درنتیجه
برای بازپرداخت بدهیها زمان خواســتیم و مهلت گرفته شد و همه بدهیها
حداکثر تا سال  2000میالدی پرداخت گردید.
نتیجه این شد که با وجود همه مشکالت هیچ کس به ایران خرده نگرفت
و رتبه اعتباری ایران در جای خود باقی ماند .چون ایران خوش حساب بود.
تا چه سالی در اداره تأمین اعتبارات ارزی بودید؟
تا سال  75و بعد از آن مدیرکل تأمین اعتبارات و سازمانهای بینالمللی
بانک مرکزی شــدم و تا پایان دوره خدمتم که ســال  83بود در آن ســمت
مشغول به کار بودم.
در دوره  75تا  83که شما مدیرکل ارزی بانک مرکزی بودید ،یک
اتفاق مهم دیگر رخ داد و آن یکسانســازی نرخ ارز بود .میخواهیم
راجع به آن بحث کنیم ،زیرا یک بار تجربه ناموفق یکسانســازی را
در اوایل دهه  70داشتیم .ســال  80بود که برنامه یکسانسازی 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 یکسانسازی نرخ ارز انجام شد.
من در این باره اظهار نظر نکنم بهتر اســت .چون به طور مستقیم درگیر
آن نبودم .یکسانســازی نرخ ارز در قانون برنامه اول توسعه مطرح شده بود.
بانک مرکزی سال آخر برنامه اجرای آن را امتحان کرد ،اما به دلیل نبود منابع
ی گذاشتند
ارزی کافی موفق نبود .برخی میگویند پوست خربزه زیر پای برخ 
یا پوست موز ،اینطور نبود.
برخی میگویند تمهیدات مناســبی برای یکسانسازی نرخ ارز در اوایل
دهه  70انجام نشــده بود و تصور این بود که با تعدیل نرخ ارز بازار در همان
سطح به تعادل میرسد.
نه ،اینطور نبود البته فردی نظرش این بود که شما نرخ بازار را بگیرید و
بگویید این نرخ رســمی بانک مرکزی است .به نظر من اینگونه نیست .فرض
میشود نرخ بانک مرکزی  100تومان و نرخ بازار  150تومان است ،اگر بانک
مرکزی اعالم کند نرخ رســمی  150تومان اســت ،بازار در همان سطح باقی
نمیماند ،چون دالیلی بر وجود بازار غیررســمی موجود است و دالیلی وجود
دارد کــه نرخ آن بازار با نرخ بانک مرکزی فرق میکند .زمانی که این دو نرخ
نزدیک به هم شــوند با اقدامات کنترلی ،مراجعه به آن بازار کم میشود .فرد
مذکور میگفت خوب اگر نرخ ارز در بازار  200تومان شــد ،شــما هم نرخ را
 200تومان تعیین کنید .در جواب بیان شد که  200تومان بازار میشود 250
تومان .گفت بشــود ،بانک مرکزی نرخ را  250تومان بگذارد .گفتیم این طور
که نمیشــود تا کی این وضعیت ادامه پیدا کند؟ گفت آنقدر افزایش بدهید
تا بازار خسته شود.
ولی واقعیت این اســت که بانک مرکزی زمانی که توانســت ارز مورد نیاز
برای همه تقاضاها را تأمین کند ،میتواند بگوید نرخ من نرخ بازار است .زمان
آقای عادلی یکسانسازی نرخ ارز انجام نشد ،چون بانک مرکزی نمیتوانست
ارز مورد نیاز را تأمین کند .واقعاً ارزی برای پرداخت به متقاضی وجود نداشت.
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چهره ماندگار نظام بانکی ،مرتضی نصیری:

خدمتی بدون مزایا

بنده نه بازنشسته بانک مرکزی هستم و نه از مزایای آن استفاده کردهام،
چون دوره خدمتم در بانک مرکزی  11سال بود و خودم استعفا دادم .فقط
گاهی به صورت مشاور با بانک مرکزی همکاری میکردم.

آقای دکتر برای آشنایی بیشتر ما و خوانندگان از سوابق تحصیلی و
نحوه ورود به نظام بانکی بگویید.
دکتر مرتضی نصیری ،من در سال  1318در اصفهان متولد شدم .تحصیالت
ابتدایی و متوسطه را هم در آنجا گذراندم .به دلیل عالقهام به مسئله حقوق سال
 1337وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شدم .در سال  1340فارغالتحصیل
مقطع کارشناسی رشته حقوق شدم.
سن من برای اســتخدام در دادگستری و حتی برای اشتغال به وکالت که
 25سال حداقل سن شروع به کار بود ،کم بود ،به همین دلیل به مرحوم دکتر
جهانشــاهی که بعدها رئیس کل بانک مرکزی شــد و در آن دوره رئیس اداره
حقوقی بانک مرکزی و اتفاقاً اســتاد من هم بود ،مراجعه کردم .نظر ایشان این
بود که به بانک مرکزی بروم و شــاید من جزء اولین کســانی بودم که در بانک
مرکزی استخدام شدم.
سال  ۱۳۴۰در بانک مرکزی استخدام شدید؟
بیشــتر کارهای مربوط به استخدام و تشریفات مربوط به آن در بانک ملی
انجام میشــد ،اما چون کارشناس حقوقی باید سوابق حقوقی داشته باشد ،من
را بهعنوان مترجم زبان انگلیسی و فرانسه در آنجا استخدام کردند .البته بعدها
فراموش شــد که من با چه عنوانی استخدام شدم و این شد که مسائل حقوقی
را به من سپردند.
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یکی از اولین کارهایی که در بانک مرکزی به من محول شد این بود که همه
قوانین کشــور از صدر مشروطیت (در آن بخشهایی که به بانکداری و تجارت
ارتباط دارد) را بخوانم .این کا ِر سخت و وقتگیری بود اما باعث شد من به این
درک برسم که حقوق در ایران یعنی چه .به همین جهت اشراف حقوقی من به
قوانین ایران بســیار قوی شد .البته فکر کنم چون کار خاصی در بانک مرکزی
نداشتم و میخواستند در کارها دخالت نکنم ،این کار را به من دادند.
این کار را از همان سال  40که وارد بانک مرکزی شدید ،شروع شد؟
من در ســال  40کنکور ورودی دانشــگاه تهران رشته حقوق قضایی قبول
شدم و همزمان که در بانک مرکزی کار میکردم ،در آنجا هم درس میخواندم.
بعــد از آنکه دوره دکتری را گذراندم ،در ســال  46دکتــر فرمان فرمائیان که
قائممقام بانک مرکزی بود ،اصرار کرد که من به دانشگاه بروم و تحصیالتم را در
رشته حقوق تجارت بینالملل در دوره فوق تخصص ادامه دهم.
اولین دانشجوی ایرانی بودم که در حقوق دانشگاه هاروارد درسخواندم .در
مدت  ۲/۵که آنجا بودم ،این دوره را گذراندم .امکانات شــغلی بسیار زیادی هم
برایم فراهم شد ،اما به دلیل عالقهای که به کارم داشتم ،به ایران آمدم.
در آن زمان دکتر سمیعی رئیسکل بانک مرکزی بود .او تمایل داشت من
در اداره کل حقوقی فعالیت کنم .سال  47من رئیس دفتر حقوقی بانک مرکزی
شــدم به این علت که سوابق اجرایی من اجازه نمیداد ،رئیس اداره شوم .اص ً
ال
اداره حقوقی را به دفتر حقوقی تبدیل کردند تا این امکان به وجود آید که من
در این بخش کار کنم.
در ســال  50دفتر حقوقی تبدیل به اداره حقوقی شد و همزمان من رئیس
اداره حقوقی شــدم .اما دامنه فعالیت بسیار وسیعتر شد .کار حقوقی در بانک
مرکزی با کار در بانکها فرق میکند .بیشتر در حوزه تجارت بینالملل ،حقوق
تجارت ایران ،روابط با بانکها و بانکهای خارجی مطرح بود.
در ضمن از همان سال  46که به ایران برگشتم ،در دانشگاه تهران تدریس
را شــروع کردم و همزمان زبدهترین دانشجوها را به بانک مرکزی معرفی کردم
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و آنها در بانک مرکزی اســتخدام شدند که البته اکنون دیگر در بانک مرکزی
نیستند.
اداره حقوقی بانک مرکزی از دستگاهی که کار بیهوده پیگیری تخلفات ارزی
را انجام میداد ،به مقتدرترین بازوی حقوق اقتصادی دولت تبدیل شــد و تمام
برنامههای مهم اقتصادی دولت و سرمایهگذاری به بانک مرکزی ارجاع میشد.
این قانون ترجمه قانون بانکی و پولی بلژیک بود یا برای ایران نوشته
شده بود؟
این قانون برای ایران نوشته شده بود .برخی حقوقدانان ایرانی در بانک ملی
برای تدوین این قانون با کراکو همکاری کردند .قانون بدی هم نبود اما از سال
 49بحث تدوین قانون جدید پولی و بانکی جدی شد.
تقریباً یک ســال آخر خدمتم در بانک مرکزی صرف تدوین این قانون شد.
من دبیر کمیســیون تدوین قانون پولی و بانکی بودم .تقریباً ســه روز در هفته
جلســه داشتیم و در جلسات کارشناســان بانکی و حقوقی شرکت میکردند.
مــاده به ماده قانون پولی و بانکی مصوب  1351را تدوین کردیم .مرحوم دکتر
جهانشــاهی هم برای تدوین این قانون زحمات زیادی کشــید .من تا مرحله
تصویب قانون پولی و بانکی در مجلس در بانک مرکزی بودم.
ســال  52برای اینکه میخواستم در خدمت تماموقت دانشگاه تهران باشم
و کار وکالت را ادامه بدهم ،از بانک مرکزی اســتعفا دادم ،ولی بعد از اســتعفا
همچنان مشاور بانک مرکزی بودم.
سمت مشاوره داشتید؟
سمت رسمی نبود .بنده نه بازنشسته بانک مرکزی هستم و نه از مزایای آن
استفاده کردهام ،چون دوره خدمتم در بانک مرکزی  11سال بود و خودم استعفا
دادم .فقط گاهی به صورت مشاور با بانک مرکزی همکاری میکردم.
یعنی تقریب ًا رفت و آمد روزانه به بانک مرکزی داشتید؟
دکتر یگانه خیلی اصرار داشــت به بانک مرکزی برگردم ،اما نمیتوانســتم
و فقط به عنوان مشــاور برای تدوین آییننامههای قانون پولی و بانکی با بانک
مرکزی همکاری کردم .بنده در اغلب آییننامههای اجرای قانون پولی و بانکی
هم دخالت داشتم.
آقای دکتر ،قانون پولی و بانکی برخالف قوانین برخی کشــورها،
خیلی خالصه است .یعنی ماده نوشته میشود و جزئیات در آییننامه
گنجانده میشود .نقدی که وارد میشود این است که با انتقال جزئیات
قوانیــن در آییننامهها ضمانت اجرایی قوانین کاهش مییابد .مث ً
ال در
برخی کشورها مانند آمریکا قوانین بســیار مفصل نوشته میشود و
همین مسئله باعث میشــود جرح و تعدیل قوانین سخت و ضمانت
اجرای قوانین افزایش یابد ،اما ما همچنان به سبک فرانسویها قوانین
را تدوین میکنیم .به عنوان تدوینکننده قانون پولی و بانکی این نقد
را قبول دارید؟
نظام حقوقی ما با سیستم حقوقی آمریکا کام ً
ال فرق میکند .در آن سیستم،
قانونگذار وارد جزئیات بســیار زیاد میشود ،ولی در نظام حقوق ما قانون کلی
اســت و آییننامههای اجرایی اســت که قانون کلی را شکل اجرایی میدهد.
درباره بانک مرکزی هم دقیقاً همین هدف را داشتیم .به دلیل اینکه مقتضیات
نظام بانکی هر چند ســال یک بار تغییر میکند .اگــر قانون را با جزئیات زیاد
مینوشتیم ،هر زمان بانک مرکزی میخواست قوانین را متناسب با نیازهای روز
عوض کند ،گرفتاریهای بسیاری به وجود میآمد .اما آییننامه در مدت کوتاهی
توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قابلتغییر است .تغییر آییننامهها کار
بانک مرکزی است ،نه تغییر قانون.
یعنی معتقدید اگر قوانین جزئی نوشته میشد ،دست بانک مرکزی
برای تغییرات بسته میشد؟
بانک مرکزی در آن شرایط برای هر تغییری در قانون باید به مجلس الیحه
میفرستاد .بردن قانون و تشــریفات تصویب آن گاهی آنقدر زمان بر است که
موضوعی که الیحه برای آن نوشته شده ،از درجه اهمیت میافتد.
بــه همین دلیل من معتقدم بهترین کار را برای تدوین قانون پولی و بانکی
انجام دادیم .قانون پولی و بانکی به صورت کام ً
ال دقیق تنظیم شده اما اجرای آن
تابع آییننامههایی اســت که بر اساس همان قانون ،توسط شورای پول و اعتبار
تنظیم و تصویب میشــود .شورای پول و اعتبار یک مرجع تخصصی است و با
توجه به سیاستهای پولی و بانکی تصمیم میگیرد.

به صورت مصداقی یکی از نقدهایی که مطرح میشــود این است
که بیان میشود بانک مرکزی اختیارات الزم برای نظارت و برخورد با
بانکهای متخلف را از لحاظ قانونی ندارد .یا اینکه قانون ورشکستگی
برای بانکها نداریم؟
بانک مرکزی با همین قانون پولی و بانکی میتواند باالترین ســطح نظارت
را بر بانکها و مؤسســات اعتباری داشته باشــد .به عنوان مثال بانک مرکزی
هماکنــون به بانکهای در حال توقف اعتبار میدهد اما این خالف قانون پولی
و بانکی اســت ،زیرا طبق ماده  39وقتی قدرت پرداخت اعتبار یک بانک سلب
شد ،بانک مرکزی باید بانک را در اختیار بگیرد .پس از در اختیار گرفتن بانک،
بانک مرکزی میتواند کمک اعتباری به بانک بکند .بانک مرکزی چطور میتواند
پولهایی که به بانکها میدهد ،پس بگیرد؟
تبصرهای در آییننامهها و قوانین دیگر برای محدودکردن این ماده
قانونی نداریم؟
هیــچ قانونی به بانک مرکزی اجازه نمیدهد بــه ِ
بانک در حال توقف خط
اعتباری یا اجازه اضافه برداشــت بدهد .تنها در صورتی میتواند کمک اعتباری
بدهد که کنترل بانک را در اختیار بگیرد ،چون خطر عدم بازگشت منابع وجود
دارد.
شــما پس از آنکه کار تدوین آییننامههای قانون پولی و بانکی به
اتمام رسید ،باز هم گذرتان به سیستم بانکی افتاد؟
بله؛ بعد از اینکه از بانک مرکزی بیرون آمدم ،مشاور مدیرعامل بانک توسعه
صنعتی ســابق شــدم و این همکاری  5الی 6سال ادامه داشت .به نظر من کل
زیربنای صنعتی را بانک توسعه صنعتی در ایران به وجود آورد .تمام قراردادهای
جوینت ونچر را این بانک منعقد کرد و بنده در تدوین قراردادها همکاری داشتم.
بانک توســعه صنعتی در آن زمان نقش پررنگی در حوزه صنعت و اقتصاد
داشت .هم سرمایه خارجی وارد میکرد و هم سرمایهگذارهای داخلی را به خارج
معرفی میکرد.
درواقع این بانک ،یک بانک توسعهای به معنای واقعی بود؟
به لحاظ اعتباری که در سطح بینالمللی تحصیلکرده بود ،از بانک جهانی
و نهادهای بینالمللی و تسهیالت بلندمدت با تضمین خودش میگرفت .یعنی
حتی تضمین دولت را هم نیاز نداشــت و آنها بانک توسعه صنعتی را به عنوان
یک نهاد معتبر قبول داشــتند .در این فرایندها به عنوان یک حقوقدان بانکی
نظارت و دخالت میکردم .اساساً گرایش من به حقوق تجارت بینالملل و حقوق
بانکداری بینالملل به دلیل تجربیاتی بود که در بانک مرکزی و بانک توســعه
صنعتی به دست آوردم.
دیگر هیچوقت به بانک مرکزی برنگشتید؟
با وجود اینکه خودم را بازنشســته کرده بودم ولی همیشــه در قبال بانک
مرکزی خودم را مدیون میدانستم .در ماجرای دیوان داوری ایران و آمریکا در
ســال  61مرحوم نوربخش برای همکاری از من دعوت کرد و من هم پذیرفتم
و به عنوان نماینده بانک مرکزی در آنجا حاضر شــدم .برخی دعاوی مربوط به
حسابهای امانی ،بهره متعلقه به بانک مرکزی ،اعتبارات اسنادی و ضمانتهای
حالشده در مدت حضورم حلوفصل شد و در همه این دعاوی نمایندگی بانک
مرکزی را در آنجا داشتم.
زمانی که آمریکا بودید ،از شــما درخواست کردند نماینده بانک
مرکزی در آن دعاوی باشید؟
 7ســال در الهه بودم امــا مدام به ایران میآمــدم .در همه دعاوی که به
بانک مرکزی ایران مربوط میشد ،دخالت میکردم و در خیلی موارد مخصوصاً
تعهدات ارزی دولت ،نظرات من مبنای تصمیمگیری ایران یو اس کلن استرجنال
بود که به نفع بانک مرکزی تمام شد.
با توجه به سایر کارهایی که در آنجا انجام میدادم رابطه من با بانک مرکزی
قطع نشد ولی بخش عمده کارم در تمام این سالها معطوف به دانشگاه بود.
آقای دکتر چرا دانشگاه و وکالت را به بانک مرکزی ترجیح دادید؟
آن موقــع که بانک مرکــزی را رها کردم ،فکر میکــردم کار من در بانک
مرکزی تمامشــده چون کار زیادی وجود نداشــت ولی تدریس کاری است که
پویایــی دارد و به این دلیل بایــد مطالعه و تحقیق کرد .فکر میکردم میتوانم
ضمن مشــاوره به بانک مرکزی وجهه دانشــگاهی خودم را حفظ کنم و تقریباً
همین هم شد.
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چهره ماندگار نظام بانکی ،سیدعلی میالنی حسینی

از دیروز تا امروز

سیدعلی میالنی حسینی یکی از افرادی است که در همایش سیاستهای
پولی و ارزی به عنوان یکی از چهرههای ماندگار صنعت بانکداری از وی
قدردانی شد .وی قبل از انقالب تاکنون در این حوزه فعالیت داشته و در کارنامه
کاری خود در سالهای قبل از انقالب مدیریت بانکهای توسعهای و بعد از انقالب
در چندین نوبت مدیرعامل بانک کشاورزی بوده است .به منظور آشنایی بیشتر
نسل جوان از زندگی و فعالیت این پیشکسوت فرهیخته به سراغ وی رفتهایم تا
از سالهای دور با ما سخن بگوید ،سالهایی که شاید به دست فراموشی سپرده
شده باشد.

به منظور آشنایی مردم ابتدا خود را معرفی و مختصری از زندگینامه
و فعالیتهای خودتان برای خوانندگان بیان کنید؟
اینجانب سیدعلی میالنی حسینی متولد سال  1320در اصفهان هستم .بعد
از اخذ دیپلم دانشــجوی رشته کشاورزی دانشگاه تهران و در سال  42در مقطع
فوقلیسانس در همین رشته با گرایش اگرونومی فارقالتحصیل شدم .بعد از فراغت
از تحصیل بالفاصله وارد وزارت کشاورزی شدم که  10سال بعد از این وزارتخانه
اســتعفا دادم و وارد بانک توســعهای  -محلی(که تازه داشت تأسیس میشد)
کشاورزی شدم این بانک با همکاری با واحدهای آموزشی و علمی در ایران و دنیا
کارمندان خود را در زمینههای مختلف بانکی و کشاورزی آموزش میداد که به من
نیز در این بانک مسئولیت آموزش کارکنان سپرده شد.
دقیق ًا چه سمتی در این نهاد داشتید؟
در مرحله نخست در سمت کارشناس مسائل کشاورزی فعالیت میکردم و بعد
از گذشت مدتی به عنوان کارشناس در رشته بانکی و در زمینه کشاورزی فعالیت
خود را ادامه دادم.
تا چه سالی با بانک کشاورزی همکاری داشتید؟
تا زمان انقالب با بانک کشاورزی همکاری داشتم و بعد از آن وارد بانک توسعه
منطقهای شــدم که تازه ایجاد شده بود .البته بعد از مدتی و قبل از انقالب برای
گذراندن دوره آموزشی بانکداری  ۶ماه به آمریکا رفتم و بعد از انقالب نیز وارد بانک
توسعه منطقهای شدم که در آن زمان سه بانک توسعه منطقهای ایجاد شده بود
و عبارت بود از گسترش آذربایجان ،گسترش خوزستان و بانک دیگری که در آن

[ ] 126

دو ماهنامه تازههای اقتصاد شهریور  95شماره 149

زمان تأسیس شد .در واقع اول وارد بانک گسترش آذربایجان شدم و بعد از مدتی
فعالیت به خارج از کشــور رفتم و بعد از برگشت نیز به سمت مدیرعاملی بانک
ناحیهای گسترش خوزستان منصوب شدم.
بانکهای توسعه منطقهای دولتی بودند؟
ســه بانک تخصصی توسعه صنعت و معدن ،توسعه کشاورزی و بانک رهنی
دولتی بودند.
اصوالً عملکرد بانکهای توسعهای در صنعت کشاورزی چگونه بود؟
چون در آن دوره بانکها جدیدالتأسیس بودند و فعالیت بانکی در جامعه به
شکل امروز رواج نداشتند و بانک کشاورزی در زمینه توسعهای به صورت یک بانک
معمولی که تسهیالت خرد به کشاورزان میپرداخت ،فعالیت میکرد .البته با ایجاد
بانک توســعه کشاورزی دریچهای به منظور تأمین مالی طرحهای بزرگ باز شد،
به این معنا که دولت تصمیم داشت تغییراتی از نظر بعد اقتصادی بعد از افزایش
قیمــت نفت انجام دهد و از طرف دیگر اثــر کارهایی که در بخشهای مختلف
اقتصادی انجام داده بود ،به نظر خودشان ظاهر شده بود و میخواستند تغییرات
اقتصادی گستردهتری را اجرا کنند .در این مرحله باید بانکهای توسعهای ایجاد
میشد .البته در اوایل اثرات کوتاهمدت را دنبال میشد و نمیخواستند جامعه را
همانند اصالحات ارضی یکباره تغییر دهند.
دولت به همین منظور کشــاورزانی را که در برنامه اصالحات ارضی صاحب
زمین شده بودند ،در طرحهای توسعهای وارد کرد .به فرض مثال در صنعت با ورود
صنایع جدید اهداف کلی مدنظر بود .بدین معنا که توسعه کشاورزی در کشور با
یک برنامه منسجم دنبال شود و همینطور دولت در صنایع به دنبال ایجاد مونتاژ
در کشور که اولین گام در مسیر رشد صنایع به حساب میآمد و نیز از این طریق
در جذب کارگران فنی و اشــتغال آنها روند مناسبی ایجاد میکرد .دولت با یک
برنامهریزی در این بخش در مرحله نخســت کارگران کشاورزی را آزاد و از طرف
دیگر آنها را در صنایع امروز از جمله مونتاژ جذب میکرد و این مرحله ،دوره آغاز
طرحهای صنعتی و کشاورزی توسعهیافته بود که به تدریج پیش میرفت.
بعد از انقالب خیلی از بانکها ادغام شدند و بانک توسعه منطقهای
نداشتیم و فقط چند بانک شکل گرفتند و ادغام در چندین بانک صورت
گرفت ،مث ً
ال بانک کشاورزی و صنعت و معدن و توسعه شکل گرفتند .شما
بعد از انقالب در بانک توسعهای حضور داشتید؟
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چون خانواده من فعال بود ،در دوره انقالب از همان روزهای ابتدایی من وارد
استانداری شدم و در واقع بعد از بازگشت از سفری که به خارج از کشور داشتم ،به
سمت مدیرعاملی بانک توسعه خوزستان منصوب شدم .البته از آنجا که در آن زمان
جریانات اجتماعی تعیینکننده تمام جریانات بود ،از خوزستان به منظور جریان
خلق مسلمان به تبریز رفتم ،در حالی که حدود یک سال بعد جنگ آغاز و زمینه
برای استعفای من فراهم شد .بعد از آن در سال  60مدیرعامل بانک جدید البالده
کشاورزی شدم و  7سال بعد در بانک کشاورزی به سمت معاون برنامه و بودجه
وزارت کشاورزی منصوب شدم.
این موضوع به بهبود فعالیت بانکها انجامید؟
طبیعی است در آن مقطع این ادغامها به منظور کنترل بانکها صورت گرفت.
با وجود اینکه بانکها دولتی بودند طبیعت ًا بحث مالکیت و اعمال نفوذ
دولت روی بانکها با برنامه دولت خیلی متفاوت نبود؟
اوایــل انقالب دولت مجبور بود کنترل را بیشــتر اعمــال کند ،چون ملت
میخواست نتیجه انقالب را ببیند و این امر کام ً
ال طبیعی بود.
بعد از جنگ چه اتفاقی افتاد که شما از استانداری بیرون آمدید؟
من با اســتعفا در اســتانداری به تهران آمدم که در آن زمان حادثه هفتتیر
نیز رخ داده بود و مدیرعامل بانک کشــاورزی جزء  ۷۲تن شهید بود و چون من
در استانداری فعالیت میکردم و همزمان با روال کار در وزارتخانهها نیز آشنایی
داشتم ،با اتکا به این تجارب به سمت مدیرعامل بانک کشاورزی منصوب شدم.
یعنی استعفای شــما به دلیل پیشنهاد پســت مدیرعاملی بانک
کشاورزی بود؟
در واقع با تغییراتی که اعمال شــده بود این اتفــاق طبیعی بود و البته این
وضعیت جنبه شخصی داشت .هنگامی که من معاونت برنامهریزی وزارت فوالد
بودم حادثه هفتتیر رخ داد و به سرعت ما را به بانک کشاورزی فرستادند ،البته
اوایل انقالب بیشتر تغییراتی که در استانداری رخ میداد ،تیمی بود و من تقریباً از
سال  60چند سالی مدیرعامل بانک کشاورزی بودم.
در بدو ورود بانک کشاورزی چگونه بود ،زیرا قطع ًا مشکالت یک بانک
تازهتأسیس را داشت؟
نظر دادن در این خصوص مشــکل است ،زیرا در آن زمان بانک کشاورزی و
بانک توسعه کشاورزی در هم ادغام شده بود و برای مدیریت بانک جدید نیازمند
نیرو بودند و من را به دلیل اینکه در بانک کشاورزی و نیز در مناطق و وزارتخانههای
مختلف کار کرده بودم ،برای این سمت انتخاب کردند .قبل از انقالب تنها فعالیت
بانک کشاورزی پرداخت تسهیالت خرد بود ،در حالی که بانک توسعه کشاورزی
پرداخت تسهیالت بزرگ و فعالیتهای توسعه را انجام میداد و هنگام ادغام این
دو بانک فعالیت با هم درگیر شده بود.
ادغام بانکها در اوایل انقالب کار مشکلی بود ،به عنوان مثال در بانک تجارت
 ۱۲بانک با فعالیتهای مختلف با هم ادغام شدند و آن بانکهایی که ادغام شدند
همه از انقالب آمده بودند و خود را وارث انقالب میدانســتند .در این بین همه
ســهم میخواستند و کشور در وضعیت شلوغی به ســر میبرد .بهگونهای که بر
فرض مثال بانک تعاون کشــاورزی چون با کشاورزان خرد ارتباط داشت خود را
وارث فقرا میدانســت و بانک توسعه کشاورزی چون کارهای فنی انجام میداد،
خود را مســئول آینده کشور میدانست .این گونه مسائل در سطح کشور در آن
زمان وجود داشت.
بعضی وقتها در جلسات گفته میشود بعضی بانکها از جمله بانک
کشــاورزی که بانک تخصصی هستند ،در حوزه غیرتخصصی هم وارد
میشود ،درست است؟
من از اولین روزی که وارد تهران شــدم ،عضو شورای عالی بانکها بودم و به
فاصله یکی الی دو سال مسئله اسالمیشدن بانکها به تأکید مرحوم امام خمینی
با هدف اینکه در کشور اسالمی نباید مردم تسهیالت ربوی دریافت کنند ،مطرح
شد .البته کار خیلی سختی بود و چه بسا از نظر مجریان عملی نبود ولی چون امر
رهبر انقالب بود ،اطاعت شد و در آن زمان آییننامههای مشابه برای تمام بانکها
در این خصوص نوشته شد و من بهعنوان عضو شورای عالی بانکها مخالف حذف
بانکهای توسعهای ،اجازه تأسیس واحدهای فنی در بانکهای تجاری و هم اجازه
فعالیتهای تجاری به بانکهای تخصصی بودم و چه بســا مملکت قدرت انجام
فعالیت در تمام این موارد را نداشــت و در این مورد هم زیاد با مرحوم نوربخش
بحث و مذاکره شــد ،اما ســرانجام تنها یک آییننامه اعتباری برای تمام بانکها

نوشته شد .در صورتی که به نظر من هر بانک باید در جایگاه خودش و بنا بر نوع
فعالیت از قوانین و آییننامههای متفاوت از بانکها دیگر استفاده میکرد ،زیرا یک
بانک تخصصی مثل بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی به دلیل نوع کارکرد از
امکاناتی برخوردار بودند که در بانکهای تجاری وجود نداشت و کارکنان بانکهای
توسعهای به منظور کارکرد مناسب در دوران قبل از انقالب آموزشهای تخصصی
را طی کرده بودند ،ولی در تغییرات بعد از انقالب فعالیت بانکهای توسعهای نیز
مشابه بانکهای تجاری شــد .به بانکهای تجاری که یک شاهی خارج از حوزه
تجارت کار نکرده بودند و تجربه آن را هم نداشتند ،اجازه کار غیرتجاری داده شد
که موجب هرز رفتن بسیاری از نیروهای تخصصی در آن زمان شد.
به نظر شما برای اصالح این روند باید قوانینی وضع شود؟
بله به نظر من باید هر بانک در جایگاه خودش قرار گیرد و بانکهای تجاری
در جایگاه تجاری و بانکهای توسعهای در جایگاه تخصصی خود فعالیت کنند و
حذف این رویکرد به ضرر مملکت است ،منتها در یک موقعیتی اجتنابناپذیر بود.
شما در جریان تبیین الیحه جدید بانکداری که قانون جدید بانکداری
است و قرار است تصویب شود ،هستید؟
خیــر در حال حاضر نــه زیرا با رویکارآمدن دولت آقــای احمدینژاد تمام
پیشکسوتان صنعت بانکداری کنار گذاشته شدند .البته ما با همکاری شورای عالی
بانکها قانون بانکداری و کلیات آن را نوشتیم ،اما با رفتن گروه ما این شورا حذف
شد که اشتباه بزرگی بود .البته مشکل دیگر این بود که این موارد را توجیه کردند
و اگر فرصتی باشد که با مسئولین در این خصوص به بحث و گفتگو بنشینم ،به
دلیل تجربه زیادی که طی ســالهای فعالیــت دارم ،میتواند کمک خوبی برای
تبیین نقشه راه برای آنها باشد .دو سه سال پیش به جلسهای دعوت شدم که در
آن جلسه مطرح شد بانک کشاورزی در فرانسه  ۲۵۰۰واحد تخصصی منطقهای
دارد که هدف این جلسه اشکال مختلف توسعه سیستم بانکی بود ولی چون در
ایران نگاهی متفاوت از بقیه دنیا وجود دارد ،قابلیت اجرای این طرح وجود ندارد.
سال  ۶۵از سیستم بانکی و بانک کشاورزی بیرون رفتید؟
بله من سال  ۶۵از بانک کشاورزی رفتم ولی همچنان عضو هیئتمدیره این
بانک باقی ماندم و معاون طرح و برنامه بانک کشاورزی شدم ،چون جنگ هم تمام
شده بود .امام تأکید داشتند که طرح توسعه منطقهای راه بیفتد و میخواستند
طرح توســعهای ناحیهای اجرا شود و مسئول آن هم وزارت کشاورزی بود .هدف
طرحهای ناحیهای توسعهای به نظر میرسید بیشتر جمعکردن منابع و هدایت
قدرتمند آنها بود.
طرح توسعه که به آن اشاره کردید ،سخت بود؟
طرح توســعه ناحیهای سخت شد ،زیرا با سرعت اجرا میشد و همزمان من
مســئول برنامه طرح و توســعه بودم که با ادغام این دو بانک کشاورزی و توسعه
کشاورزی این روند سختتر شده بود .با وضعیتی که ملت بیصبر و تحمل بود و
امام نیز میخواست همه چیز به سرعت در زمان حیات ایشان در مجلس و دولت
ایجاد شود تا با خیال راحت خداحافظی کند .ایشان برای ثبات بخشی به امور با
مشکالت فراوانی مواجه بود.
تا چه سالی عضو هیئتمدیره بانک کشاورزی بودید؟
تا  ۴ســال عضو هیئتمدیره و مسئول تدوین طرح توسعهای اول کشاورزی
بودم و بعد مجدد مدیرعامل بانک کشاورزی شدم.
مشکلی که آن روزها با آن درگیر بودیم ،این بود که وزرای وقت در یک برنامه
قصد داشتند بگویند بانکهای تخصصی از آن وزارتخانه است ،در درجه اول و بعد
به عنوان بانک نگریســته میشود ،در حالیکه مدیران بانکی سعی در قبول این
اندیشه به جامعه بودند که بهطور مثال بانک کشاورزی در درجه اول بانکی مستقل
و بعد بانک مخصوص کشــاورزان اســت که بعضاً باعث درگیریهایی در مسائل
کشــاورزی میشد .مث ً
ال طرحی بود که توجیه اقتصادی نداشت و از دید مالی ما
موافق آن نبودیم اما آنها میخواستند اجرا شود .البته به نظر من بانک کشاورزی
در درجه اول زیرمجموعه سیستم بانکی است که در مسیر اهداف و سیاستهای
کشاورزی فعالیت میکند.
به نظر شما در حوزه بانکهای توسعه چه باید کرد؟
به نظر باید به جوانهای فعال در بانکهای توسعهای فرصت فعالیت و پیشرفت
داده شود و با حمایت از آنان این واحدها به تدریج قدرتمند شوند ،زیرا یک شبه
نمیتوان بانک توســعهای بزرگ ایجاد کرد بلکــه با ایجاد و حمایت از بانکهای
توسعهای کوچک به مرور این بانکها رشد میکنند و ماندگار میشوند.
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