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فهرست

سرمقاله

سخن آغازین

طی یک اقدام ســازنده ،بانک مرکزی از مهرماه ســال جاری با همراهی و

نبــود منابع کافی بــرای اعطای اعتبار به مشــتریان یکی از عللی اســت که

همگامی شــبکه بانکی کشــور مبادرت به اجرای طــرح اعطای کارت اعتباری

باعث میشــود بانکهای کشور تمایل زیادی به مشارکت در صدور کارتهای

مرابحه کرده اســت .تحریــک تقاضا ،تســریع و تســهیل فرآیندهای اعطای

اعتباری نداشــته باشــند .در ســالهای اخیر مجموعه عوامل متعددی باعث

وامهــای خرد بانکی ،رفع مشــکل فاکتورهای صوری ،افزایش شــمول مالی و

شــده است تا نظام بانکی در تنگنای اعتباری قرار گیرد .این عوامل را میتوان

ارتقای رضایت مردم از اهداف اصلی این طرح بوده اســت .با توجه به گذشت

به دو دســته تفکیک کرد .اول ،عواملی کــه تا حد زیادی تحت کنترل بانکها

تنهــا چهار ماه از آغاز اجرای طرح اعطای کارت اعتباری ،شــاید نتوان اظهار

نبــوده اما عملکرد آنها را تحتالشــعاع قرار داده اســت .از جملــه مهمترین

نظــری قطعی راجع بــه عملکرد بانکها کرد ،اما نیم نگاهی به ســهم بانکها

ایــن عوامل میتــوان به تحریمهــای بینالمللــی ،رکود اقتصادی ،انباشــت

در صــدور کارتهــای اعتباری میتواند تا حد زیادی گویــای میزان تمایل یا

بدهیهای دولــت و عدم بازپرداخت بهموقع آنها اشــاره کــرد .دوم ،عواملی

توانایی بانکها در مشــارکت در طرح مذکور باشد .بر اساس گزارش اقتصادی

هســتند که در نتیجه عملکرد نه چندان مناســب سیســتم بانکی موجب قفل

شــاپرک ،در آبان مــاه  ،۱۳۹۵تنها یک بانک با بیــش از  ۵۸درصد ،باالترین

شــدن و به عبارت دیگر انجماد داراییهای بانکها شــدهاند .کارآمدی پایین

ســهم را در بین بانکهای صادرکننده کارتهای اعتباری در کشــور داشــته

روشهای اعتبارسنجی مشــتریان و در نتیجه حجم باالی مطالبات غیرجاری،

اســت .بررسی این آمارها نشــان میدهد ،پس از گذشت تقریبا دو ماه از آغاز

ســرمایهگذاری بانکها در بخش امالک و مســتغالت و قفل شدن منابع مالی

اجرای طرح مذکور ۱۸ ،بانک یا هیچ مشــارکتی در صدور کارتهای اعتباری

به دلیل رکود این بخش از جمله این عوامل هســتند .بنابراین ،به دلیل وجود

نداشــتهاند و یا سهمشــان به یک درصد هم نرســیده اســت .حال این سوال

تنگنای اعتباری شــاید عدم مشارکت جدی شبکه بانکی با این طرح از ابتدای

مطرح میشــود که علت عدم مشــارکت برخی از بانکها و همراهی جدی آنها

اجرا چندان دور از انتظار نبود.

با این طرح چه بوده است؟
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اجــرای طرح کارت اعتباری مرابحه آثار انکارناپذیری را در اصالح چرخهی

علیرغم آنکه تجارب جهانی موید ســودآور بــودن صنعت کارت اعتباری

نظامهای پرداخــت ،تغییر الگوی رفتاری در حوزه معامالت خرد و ایجاد نظام

برای بانکها از حیث افزایش درآمدهای بهرهای و غیربهرهای (کارمزد) اســت،

اعتباری مشــتریان خواهد داشــت .مشــارکت بیشتر شــبکه بانکی و افزایش
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سرمقاله

ــــــــــــــراروی کارت اعتباری

ضریب نفوذ این ابزار مســتلزم توافق بر ســر مدل بانکی مناسب و متناسب با

انحــراف این طرح از اهداف بلندمدتش شــود .طرحی که قــرار بود از طریق

ســاختارهای حقوقی و قانونی ،فنی و اجرایی است .در حال حاضر ،مدل سنتی

تســهیل اعطای اعتبار ،به تحریک تقاضای مصرفی خانوارها و رونق واحدهای

کســب و کار بانکی باعث شــده اســت تا بانکها به جای آن که این طرح را

تولیدی بیانجامد ،تاکنون از برآورده کردن این اهداف بازمانده اســت.

فرصتی برای ارتقای سودآوری و جذب مشــتری تلقی کنند نگاهی تکلیفی به

الزم بــه ذکر اســت ،فراهم کردن بســترهای الزم جهت شناســایی دقیق

این طرح داشته باشند که توسط بانک مرکزی و دولت بر دوش آنها قرار داده

رتبــه اعتباری مشــتریان و تعیین نرخ ســود کارتهای اعتبــاری مبتنی بر

شــده است .برای رفع این تنگنا ،کارمزد محور شدن درآمد بانکها ،یکی دیگر

رتبه افراد به جای دریافت نرخ ســود یکســان از همه باعث خواهد شد تا بار

از مســائل کلیدی و مهمی اســت که در مسیر توســعه هر چه بیشتر صنعت

مالی این طرح برای شــبکه بانکی کاهش یابد .در این راســتا ،یکپارچهسازی،

کارت اعتباری باید مدنظر سیســتم بانکی قرار گیــرد .ارائه خدمات بانکی به

توســعه و نوســازی نظام جامع اطالعاتی که در نقشه راه بانک مرکزی در افق

طور کلی و کارتهای اعتباری بــه طور خاص باید به منبعی برای درآمدزایی

 ۱۴۰۰نیز ترســیم شــده باید با جدیت هر چه بیشتر دنبال شود .تقویت نظام

بانکها و سودآوری خدمات تبدیل شود.

اعتبارســنجی و راهاندازی پایگاه دادهای متمرکز از اطالعات مشتریان میتواند

از ســویی دیگر ،نبود نظام جامع ســنجش اعتبار به عنوان پیشنیاز ارتقای

نقش بســزایی در افزایش دقت و ســرعت پردازش و تحلیل این اطالعات و در

صنعت کارت اعتباری ،باعث شــده اســت تا شرایط اعطای کارتهای اعتباری

نتیجه کاهش ریســک اعتباری و مطالبات غیرجاری شــبکه بانکی در اعطای

از لحاظ اخذ وثایق و گواهی کســر از حقوق دقیقا به مثابه اعطای تســهیالت

کارتهای اعتباری به مشــتریان ایفا کند.

خرد و مبتنی بر مکانیزمهای ســنتی ســنجش توانایی متقاضیان تســهیالت

نظــر بــه اهمیت و نقش توســعه صنعــت کارتهای اعتبــاری در ارتقای

باشــد .همچنین در برخی از بانکها بــه دلیل کمبود منابع مالی ،این کارتها

ســطح شــمول مالی خانوار و تحریک تقاضا ،یکی از پروندههای این شــماره

در قبال ســپردهگذاری صادر میشــوند که به طور کلی بــا ماهیت کارتهای

از تازههای اقتصاد به موضوع بررســی چالشهــا و موانع پیشروی کارتهای

اعتباری در تضاد اســت .اقداماتــی نظیر دریافت وثیقــه رهنی -برای صدور

اعتباری در کشــور اختصاص یافته است.

کارتهای اعتباری طالیی -و همچنین الزام به ســپردهگذاری ،میتواند باعث
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فصل

نقش کارتهای اعتباری در تحریک تقاضا

پرونـــده

حجت االسالم محمد جواد مح ّققنيا ،استاد دانشکد ه مدیریت دانشگاه عالمه طباطبايي:
ّ

استمرار عقد مرابحه مشكل شرعی ندارد
حجت االســام محمد جواد مح ّققنيا ،اســتاد دانشکدهی مدیریت
ّ
دانشــگاه عالمه طباطبايي و كارشــناس امور بانكي اســت .با وي
گفتوگويي درباره اســتفاده از عقد مرابحــه در كارتهاي اعتباري طالیی،
نقرهای و برنزی داشتيم كه مشروح آن به شرح زير است:

عقد اســامي كه براي كارتهاي اعتباري استفاده ميشود ،عقد
مرابحه است .با توجه به اينكه امكان استفادهی گردشي و مستمر از
اعتبار كارتهاي اعتباري وجود دارد ،آيا استفاده از عقد مرابحه براي
كارتهاي اعتباري مشكل شرعي ندارد؟
در اين موضوع يك بحث شــرعي و يك بحث كارآيي داريم .از نظر شرعي،
عقد مرابحهی ا ّول يا تســويه شــده اســت ،يا اقساط آن مشــخص شدهاند و
اســتفادهی بعدي از كارت اعتباري ،عقد مرابحهی جديدي اســت و مشــكل
شرعي ندارد.
حتّي اگر اقســاط عقد مرابحهی ا ّول مشخص شده باشد ،ميتوان از اعتبار
باقيمانده در كارت اعتباري ،به دارندهی آن تسهيالت جديدي با عقد مرابحهی
جديد پرداخت كرد و نكتهی آن در ساختار خودكار آن است.
البتّه اين اســتمرار در ديگر عقود بانكي نيز پیشــینه دارد به عنوان نمونه
وكالتي كه ســپردهگذار به بانك براي سرمايهگذاري در امور مختلف ميدهد،
يكي از اجزايش استمرار در سرمايهگذاري است ،زيرا بانك به پروژههاي مختلف
تسهيالت پرداخت ميكند.
بــه طور كلّي ميتوان گفت كه اگر در قــرارداد اعطاي كارتهاي اعتباري
موضوع استمرار در استفاده از كارتهاي اعتباري قيد و از سوي طرفين پذيرفته
شده باشد ،مخالفتی با شرع ندارد.
آيا بــه جز عقد مرابحه ميتوان عقد ديگــري را براي كارتهاي
اعتباري در نظر گرفت؟
مهمتريــن خصوصيت عقــد مرابحه ،عام بــودن آن اســت .عقد مرابحه
متعدد و فراواني دارد و دســت مشتري را براي دريافت تسهيالت
كاربردهاي
ّ
نميبندد .عقد مرابحه باعث ميشــود تا از دور زدن مســائل شرعي جلوگيري
شده و در بسياري از موارد مانع فاكتورسازي ميشود.
عقد مرابحه نياز افراد به دريافت تسهيالت را تا بيش از  90درصد پوشش
ميدهد و تنها نميتوان از آن براي كســاني استفاده كرد ،كه نياز به پول نقد
دارند.
با اين شــرايط ،به طور كلي دليلي ندارد كه ما بهدنبال عقد شرعي ديگري
براي استفاده از كارتهاي اعتباري باشيم با اين حال ،ميتوان از عقود ديگري
مانند جعاله استفاده کرد يا براي پروژههاي بزرگ به طور استثنا از عقد مضاربه
هم استفاده كرد البتّه حسابداري و محاسبهی سود استفاده از عقود ديگر براي
اين كارتها بسيار سخت خواهد شد ولي اين طور نيست كه امكانپذير نباشد.
بانكها عالوه بر دريافت  18درصد ســود از بابت اعتبار موجود
در كارتهاي اعتباري ،يك درصــد از اعتبار موجود در كارتها را به
حق اشــتراک ساليانه دريافت ميكنند .از سوي ديگر كارمزد،
عنوان ّ
بابت تراكنشها از مشتري گرفته ميشــود .همچنين مبلغ  10هزار
تومان بابت صدور و بين  5تا  10هزار تومان نيز از متقاضيان كارتهاي
توجه
اعتباري بابت اعتبارسنجي دريافت ميكنند .آيا اين موضوعها با ّ
به عقدي كه طرفين ميبندند ،مشكلي ندارد؟
هزينههــاي پنهاني كــه بانكها دارند ،گاهی آنهــا را ناچار ميكند تا به
گونهاي چارچوبهاي اعالم شده از سوي بانك مركزي را دور بزنند .در حقيقت
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وقتي حقّ اشتراک ســاالنه دريافت ميشود ،ديگر نبايد هزينهاي بابت صدور
كارت دريافت شود.
البتّه اين موضوعها مرتبط با شــرع نيست .دين از دو قسمت فقه و حقوق
و قســمت اخالق تشكيل شده است .شايد اين موضوع از نظر فقهي و حقوقي
مشكلي نداشته باشد ا ّما به ويژه اگر مشتري از پرداخت آن مطلع نباشد ،از نظر
اخالقي نوعي ناجوانمردي است.
تجربهی صدور كارتهاي اعتباري در دنيا نشــان داده است كه
كارمزد از فروشــندهی كاال يا خدمات گرفته ميشــود و این مساله
ارتباطی با دارندهی کارت ندارد .نظر شما در اين خصوص چيست؟
در حقيقت تجربهی بانكداري مو ّفق در دنيا اين گونه است كه تأمين مالي
خُ رد در خارج از بانك و به طور مشــخص در فروشگاهها انجام ميشود .براين
اســاس فروشندهها تا  80درصد مبلغ خريد كاال يا خدمات مورد نياز مردم را
تأمين ميكنند و به عنوان ف ّعال اقتصادي ،اين رقم را از شبكهی بانكي تنزيل
ميكنند .اسالم نيز تأكيد دارد كه بايد به سراغ بازار واقعي رفت .توليدكنندگان،
بعد از فروش كاالي خود به طور اقســاطي به مردم ،ميتوانند از منابع بانكي
اعتبار بگيرند و چرخهی درست اقتصادي به اين صورت است.

نقش کارتهای اعتباری در تحریک تقاضا پرونـــده
مجید پورسعید ،مدیرعامل بانک ایران زمین:

کارکرد کارتهای اعتباری در خروج از رکود
مدیرعامــل بانک ایران زمین در گفتوگوی مشــروح با تاز ههای
اقتصاد ،بــه بیان دیدگا ههای خــود در زمینــه برنامه واگذاری
کار تهای اعتباری و تأثیر گســترش این کار تهــا در خروج اقتصاد از
رکود پرداخت.

طرح واگذاری کارتهای اعتباری جدید که از ســوی بانک مرکزی
در ارقام  ۳۰ ،۱۰و ۵۰میلیون تومانی پیشبینی شــده را چطور ارزیابی
میکنید؟
براســاس برنامهی اعالمی از سوی بانک مرکزی ،اعطای کارتهای اعتباری
مرابحه در سه ســطح طالیی ،نقرهای و برنزی خواهد بود و هر شخص حقیقی
میتواند تا سقف  500میلیون ريال از یک یا چند بانک مختلف ،کارت اعتباری
دریافت کند.
در حقیقت الگوی تعریف شــده برای کارتهــای اعتباری در دنیا  ،اعطای
اعتبار از سوی بانک به مشتری برای خرید کاال و یا خدمات در یک زمان معین
است .در واقع شاید بتوان این جمله را اینگونه تفسیر کرد که کارتهای اعتباری
جهت حمایت از تولید ملّی و ایجاد تقاضای مؤثّر و رونق بازار ،میتواند مؤثّر باشد.
ا ّما به هر تقدیر ایــن کارتها با توجه به قدرت خریدی که ایجاد میکنند،
میتوانند باعث تحریک بازار و در نهایت حمایت از تولید باشند.
طبعاً اگر مشتری بعد از خرید ،بخواهد در زمان کوتاهی با بانک تسویه کند،
مجبــور خواهد بود با توجه به بودجهی خــود خرید کند و از آنجایی که زمان
تســویه کوتاه اســت ،از ایجاد تقاضای مصنوعی برای اقالم غیرضروری در بازار
جلوگیری خواهد شد .ا ّما اگر دورهی بازپرداخت ،طوالنی باشد ،میتواند تقاضای
کاذب ایجاد کند که باید راهکاری از سوی بانکها و بانک مرکزی برای جلوگیری
از آن اندیشیده شود.
ارائهی کارتهای اعتباری میتواند چه تاثیری در خروج اقتصاد از
رکود داشته باشد؟
در ســالهای اخیر به دلیل شرایط خاص کشور ،اقتصاد ما دچار رکود شده
است ،به نظر میرسد برای برونرفت از این شرایط ،ارائهی کارت اعتباری میتواند
محرک اقتصاد ،در ســطح خُ رد باشد و بخشی از رکود را کاهش
یکی از عوامل ّ
توجه داشت که تبدیل کارتهای اعتباری به وامهای
نکته
این
دهد .البته باید به
ّ
مرابحه تا حدودی کارکرد این کارتها را به ســمت وامهای خُ رد سوق میدهد
مدت
و شــاید نتوان کارکرد واقعی را از این کارتها انتظار داشت ،ا ّما در طوالنی ّ
میتوان با جا انداختن فرهنگ اســتفاده از کارتهای اعتباری تأثیر مثبت آن را
در جامعه شاهد بود.
اقدامات صورت گرفته در زمینهی کاهش مطالبههای معوق بانکها
را چقدر موثر میدانید؟
یکی از مهمترین ریسکهایی که بانکهای کشور را تهدید میکند ،بازگشت
نکردن تسهیالت اعطایی و در واقع باال رفتن مطالبههای غیرجاری شبکهی بانکی
مهمی در راستای پیشگیری از این موضوع به
است .در سالهای اخیر اقدامهای ّ
عمل آمده که از جمله میتوان به اصالح آئین نامهی وصول مطالبهها و همچنین
مشتریان شبکهی بانکی به وسیلهی بانکها اشاره کرد.
پیادهسازی استعالم بهرو ِز
ِ
اطالعات شرکت رتبهبندی ایران نیز ،میتوانست به عنوان یک ابزار کمکی در
اعتبارسنجی متقاضیان باشد ،ا ّما در سالهای اخیر برخی بانکها همکاری الزم را
با این شرکت نداشته اند و ّاطالعات این شرکت در برخی موارد ناقص است .عالوه
بر این موارد ،ســامانهی« مکنا » نیز در خصوص کارتهای اعتباری به وسیلهی
بانک مرکزی طراحی شده که این سامانه نیز ،میتواند مؤثّر باشد .به طور کلّی
اهلیت و اعتبارسنجی
بانکها باید عالوه بر اســتعالمهای اشاره شده ،نسبت به ّ
حساس
نیز،
متقاضی
دقیق مشــتری از جمله میزان درآمد و اقساط پرداختی
ّ

باشند و متقاضیان را به صورت کامل اعتبارسنجی کنند.
کارکرد کارتهای اعتباری خرید  ۳۰ ،۱۰و  ۵۰میلیون تومانی را چطور
ارزیابی میکنید؟
یکی از کارکردهایی که بانک مرکزی برای کارتهای اعتباری در نظر گرفته
اســت ،اعطای این کارتها به درخواســتکنندگان وامهای خُ رد است که باید
برنامهریزی دقیقی برای آن صورت بگیرد.
کارکرد کارتهای اعتباری که در دســت مردم قرار خواهد گرفت ،میتواند
معین ،باید پول را با
موجب گردش پول شــود و مردم به دلیل اینکه در ّ
مدت ّ
بانک تسویه کنند ،تنها نیازمندیهای خود را با کارت خرید میکنند .در حقیقت
معین داشته باشند
به میزانی خرید میکنند که قدرت بازگرداندن آن را در زمان ّ
که نه تنها موجب افزایش تورم نخواهد شد بلکه باعث رشد تولید داخلی خواهد
شد.
از سوی دیگر ،کارتهای اعتباری میتواند جایگزین مناسبی برای وامهای
خُ رد باشد ،که مردم بیشتر خواهان این نوع کارکرد از کارتهای اعتباری هستند،
مدت به بانک برگردانند شاید این
که بتوانند مبالغ وام کارت را در اقساط طوالنی ّ
جذابیت بیشتری برخوردار باشد ،زیرا بخشی از مبلغ
نوع بازگشت برای بانکها از
ّ
و سود آن به صورت ماهیانه به بانک بازمیگردد.
آیا واگذاری کارتهای اعتبــاری میتواند منجر به تقویت قدرت
خرید در جامعه شود؟
در شرایط کنونی اقتصاد کشور ،راهکار کارت اعتباری از سوی بانک مرکزی،
میتواند نقش بسزایی در افزایش قدرت خرید مردم و فروش تولیدهای داخلی و
مدت داشته باشد.
تأمین سرمایهی مورد نیاز واحدهای تولیدی در کوتاه ّ
بلندمدت و
ریزی
ه
برنام
قاعدتاً استمرار ارائهی کارتهای اعتباری ،مستلزم
ّ
صحیحی اســت که به نظر میرســد بانک مرکزی برای کنترل ،افزایش حجم
پول ،برنامهریزی ،هدایت و مهار رشد قیمتها انجام داده است؛ بنابراین ،میتوان
مدت اجرایی شــدن طرح کارتهای
مدت و میان ّ
امیدوار بود که اثــرات کوتاه ّ
اعتباری ،حمایتی خوب و حساب شده از تولیدها و توسع ه بازار باشد.
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نقش کارتهای اعتباری در تحریک تقاضا

پرونـــده

کارتهای اعتباری و ارتقای شمول مالی در اقتصاد ایران
1

مجید عینیان

مقدمه
ســادهانگاری اســت اگر فکر کنیم عرضه کارتهای اعتباری بر اساس
بخشنامــه جدید بانک مرکــزی منجر به ارتقای شــمول مالی در ایران
خواهد شــد .البته طراحی نظام کارتهای اعتباری بــر پایه عقد مرابحه
این امکان را ایجاد میکند که افرادی که به طور ســنتی به وامهای خرد
شــبکه بانکی دسترسی داشــتند بتوانند به شکل راحتتر و مدرنتری به
تسهیالت بانکی دســت یابند .اما بخشنامه بانک مرکزی در مورد آسانتر
کردن شــرایط اعتبارسنجی در خوشــبینانهترین حالت مسکوت است .در
حالی که وامهای خرد کمترین نرخ نکول را دارند و ســهم بســیار اندکی
از تســهیالت کل شــبکه بانکی را به خود اختصاص میدهند ،بیشــترین
ســختگیری در مورد این وامها اعمال میشــود .ماده  ۹بخشنامه جدید
بانــک (یا موسســه اعتباری مجاز) را مکلف میکنــد قبل از صدور کارت
اعتباری ،نســبت به اعتبارسنجی مشتری اقدام نماید .ولی در مورد اینکه
روش و معیارهای اعتبارســنجی چه خواهد بود مســکوت اســت .بدین
ترتیب امیدی به اینکه بانکها نســبت به روشهای ســنتی اعتبارسنجی
خود کوتاه بیایند نیســت و نباید انتظار داشت این حرکت شمول مالی در
ایران را افزایش دهد .البته همین موضوع که فرایند اعطای وامهای خرد،
به همان مجموعه مشــتریان سنتی آسانتر شــود قابل توجه و قدردانی
است.
وامهای خرد سنتی
ســنت بانکهای کشور برای ارائه تسهیالت خرد ،دریافت ضمانتهای
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ســنگین بوده اســت .ضمانتهایی که بخش بزرگی از مردم به هیچ وجه
دسترســی به آنها ندارند .بیشــتر بانکها ضمانــت چندین ضامن کارمند
دولت که نامه کســر از حقوق فراهم کنند را بــه عنوان اصلیترین روش
ارزیابــی اعتباری در نظــر میگیرند که در واقع بــه معنی فراهم آوردن
تســهیالت بانکی تنها به کارمندان دولت و دوستان و آشنایان آنان است.
البته فرایند دریافــت چنین وامهای خردی برای کارمندان دولت نیز
چندان ســاده نیســت .در حال حاضر دریافت وامهای خرد به هفتخان
رســتم میماند تا یک رابطه تجاری دوطرفه .از ســوی دیگر اگر مشتری
بانکی در دریافت یک وام خرد به خوبی عمل کرده باشــد ،لزوما دریافت
وام خرد بعدی آســانتر نخواهد بود .معمــوال تمامی مراحل مورد نیاز از
ابتــدا باید انجــام گیرد تا وام خرد جدیدی در اختیــار فرد قرار گیرد .به
همیــن دلیل نیز اکثر افراد به هنگام دریافــت وام خرد تا حداکثر میزان
قابل ارائه توســط بانک درخواســت وام میدهند ،چرا که در صورت نیاز
آتی به مقداری بیشــتر ،دریافت آن به ســادگی امکانپذیر نخواهد بود .با
توجه به نکات ذکر شــده به نظر میرســد ،بخشنامه جدید بانک مرکزی،
راه را برای مشــتریانی که ســابقا قادر به دریافت وام خرد بودند بســیار
هموارتر خواهد کرد.
رویکرد بانکها در استفاده از سامانه اعتبارسنجی
ســامانه اعتبارســنجی ایرانیان بدین منظور طراحی شــده است که
اهلیت کســانی که متقاضی درخواســت تسهیالت هســتند مورد بررسی
قــرار گیــرد و در نتیجه نیاز به ابزارهای ســنتی همچــون ضمانت افراد
دیگر از بین برود .جالب اینجاســت که بانکها به هنگام اعطای تسهیالت
خرد نه تنها به شــیوه سنتی درخواســت ضامن میکنند ،بلکه از سامانه
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اعتبارســنجی برای ارزیابــی وضعیت ضامنها نیز اســتفاده میکنند .اگر
ضامن شــاغل در بخش دولتی گواهی کســر از حقوق از ســازمان محل
اشتغال خود ارایه دهد ،در صورت نکول با استفاده از این گواهی میتوان
اقســاط وام را دریافت کرد و دیگر نیازی به بررســی اینکه این شــخص
دارای بدهی به شبکه بانکی است یا نه وجود ندارد .در نتیجه ،اضافهشدن
ســامانه اعتبارسنجی ایرانیان به امکانات بانکها نه تنها کمکی به راحتتر
شــدن فرایند دریافت وام نکرده که مشــکالتی نیز به آن افزوده است .در
عمل آنچه در حال حاضر انجام میشــود اعتبارســنجی نیست و همچنان
ســاختار وثیقهگیری و ضمانت رایج اســت .اعتبار واژه مشــخصی است،
شــما یا به واســطه تاریخچه عملکردتان معتبر هســتید یا نیستید .البته
موضوع به همین سادگی نیست .در عمل به واسطه عملکرد گذشته فرد و

وضعیت حال و آینده درآمدزایی او ،یک سقف اعتباری برای وی مشخص
میشــود .در شبکه بانکی کشور آنچه مشــاهده میشود هیچ ارتباطی به
این معنی از اعتبارسنجی ندارد.
رجوع به شبکه رسمی بانکی به هنگام نیاز
یکی از مهمترین اســتفادههای شــبکه بانکی بــرای خانوارها ،تامین
هزینهها به هنگام اضطرار اســت .اگر خانواری پسانداز نقد کافی نداشته
باشــد به هنگام پیشآمــد هزینههای ضروری ناچار به اســتقراض روی
میآورد .انتظار میرود شــبکه رســمی بانکی در این مــورد بتواند نقش
مهم ایفا کند .بر اســاس آمار پایگاه داده جهانی شمول مالی بانک جهانی
(گلوبــال فیندکس) خانوارهای ایرانی به هنــگام مواجهه با چنین حالتی

نمودار  -۱سهم هر یک از روشهای تامین هزینههای اضطراری خانوار
منبع :پایگاه داده شمول مالی ،بانک جهانی (گلوبال فیندکس)

تنها در  4/3موارد به موسســات مالی و اعتباری رسمی (بانکها) مراجعه
میکنند .در  56/8درصد مواقع اســتقراض از خانواده و دوســتان انجام
میگیــرد ،کارفرمــا حدود  ۲۹درصد مــوارد به یاری خانوار میرســد و
در  1/7درصد مواقــع خانوار به قرضدهندگان بازار غیررســمی مراجعه
میکنند .این در حالی اســت که در کشــورهای عضو سازمان همکاری و
توســعه اقتصادی (  )OECDکه توســعه اقتصادی و مالی باالتری دارند،
خانوارها در  16/6درصد مواقعی که پسانداز خود پاســخگوی نیاز نیست
از موسســه مالی (و یا کارت اعتباری خود) استقراض میکنند .مراجعه به
شــبکه بانکی رســمی در ایران حتی از میانگین جهانی نیز پایینتر است.
نمودار  ۱نمایانگر ســهم هر یک از روشهای تامین هزینههای اضطراری
در ایــران ،جهــان و در کشــورهای عضو  OECDبه هنگامی اســت که
پسانداز خانوار کافی نیست.
همانطور که واضح اســت در کشــورهایی که نظام مالی آنها توسعه
یافته اســت نیاز به بازار غیررســمی استقراض به شــدت محدودتر است.
این موضوع از آنجایی حائز اهمیت اســت که بدانیم نرخ ســود استقراض
در بازار غیررســمی در کشور بسیار باالست و این سبب میشود خانواری
که به ســبب محدود بودن پسانداز قادر به تامیــن هزینههای اضطراری
خــود نبوده و به بازار غیررســمی روی آورده اســت در یک چرخه باطل
بدهکاری فرو رود.

جمعبندی و پیشنهادها
تســهیل مراحل دریافت وامهای خرد از طریق فناوریهای نو همچون
کارت اعتباری به خودی خود گام مثبتی تلقی میشــود ولی اگر افزایش
شــمول مالی جزء اهداف نظام بانکی کشــور اســت ،باید در راستای رفع
موانع دسترســی گامهای موثری برداشــته شود .اســتفاده از سامانههای
اعتبارســنجی برای جایگزینی نظام وثیقه و تضمین (و نه اضافه شــدن بر
آن) در ارائه تســهیالت خرد به افراد باید افزایش یابد .بانکهای کشــور
میتواننــد گامهای آغازین این موضوع را خود طــی کنند .از آنجایی که
تجربه جهانــی و تجربه داخلی نرخ نکول بســیار پایین تســهیالت خرد
را نشــان میدهد ،حذف محدودیتهای ضمانــت نگرانی چندانی از بابت
منابع بانکی ایجاد نخواهد کرد ،به ویژه اینکه وامهای خرد ســهم بســیار
پایینی در کل تسهیالت کشور دارند.
پینوشت
 )1پژوهشــگر گروه مدلسازی ،پژوهشکده پولی و بانکی

[ ] 17

دو ماهنامه تازههای اقتصاد بهمن  95شماره ۱۵۰

نقش کارتهای اعتباری در تحریک تقاضا

پرونـــده

ظرفیت کارت اعتبــاری در افــزایش منابع درآمـدی
غیربهرهای بانکها
محمد ارباب افضلی

1

بر اســاس برخی دیدگا هها ،شیوه ســنتی بانکداری که در آن بخش
اعظم درآمد بانکها از محل پرداخت تســهیالت به مشــتریان (حقیقی
و حقوقــی) تحقق پیدا میکنــد ،غیر قابل تغییر و انعطاف اســت .در
حقیقــت مدافعان ایــن دیدگا هها وظیفه اصلــی بانک را در جمعآوری
وجــوه (منابع) و پرداخت آن در قالب تســهیالت خالصه میکنند .اما
واقعیت آن اســت که مدل کســب و کار در بانکهای پیشــرفته و به
تبع آن مدل کســب درآمد در این بانکهــا ،در حال تغییر و دگرگونی
اســت ،بهنحوی که ســهم کســب درآمد از محل ارائــه خدمات آ نها
بهطور مرتب در حال افزایش اســت .در گذشــته نه چندان دور بخش
عمده درآمد بانکها از محل تســهیالت پرداختی بود اما در ســا لهای
اخیــر بیش از نیمــی از درآمد بانکهای اروپایــی و آمریکایی از محل
خدمــات بانکی و کارمزد حاصل از این خدمات بوده اســت .بانکها با
این شیوه جدید موفق شــد هاند وابستگی درآمدی خود به نرخ بهره را
که با نوســانات و نااطمینانیهای زیادی همراه اســت ،کاهش دهند و
از طرف دیگر ضمن کاهش نرخ بهره تســهیالت ،فاصله میان نرخ بهره
دریافتی و پرداختی یا ســود حاشــیهای خود را بــه کمتر از  ۲درصد
رســاند هاند .ارائه خدمــات اعتبارات اســنادی صادراتی-وارداتی ،ارائه
انواع خدمات ارزی ،بانکداری الکترونیکی ،خدمات مشــاور های مالی و
استفاده از ابزارهای مشــتقه در بازارهای بینالمللی بخشی از خدماتی
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اســت که بانکها را صاحب درآمدهای غیربهر های مینماید.
در نظــام بانکــی ایران بســیاری از بانکها هنــوز در حال گذر از
سیســتم بانکداری ســنتی به ســوی بانکداری مدرن هســتند .در این
فرآیند گذار ،مجهز شــدن به سیســتمها و زیرســاختهای بانکداری
مدرن مســتلزم صرف هزینههای گزافی است که بازده آتی آن سا لها
طول خواهد کشــید .از طرف دیگر در ادوار مختلف ثابت شــده اســت
که کاهش نرخ تســهیالت (بــه عنوان مهمترین منبــع درآمد بانکها)
میتواند حاشــیه ســود آ نها را تحت تاثیر جدی قــرار دهد .لذا ارائه
ســبد خدمات بانکی با وابســتگی هرچه کمتر بــه درآمدهای بهر های
بــه خصوص خدمــات نوین مبتنی بر کارمزد ،از راهکارهایی اســت که
بانکهای ایرانی بایســتی در بازنگری فرآیند کســب و کار خود به آن
توجه جدی داشــته باشــند .همچنین بر اســاس ماده  ۱۲موافقتنامه
تأســیس سازمان تجارت جهانی ،پذیرش درخواست کشورهای متقاضی
عضویت در این ســازمان مستلزم رعایت ضوابط و شرایط ویژ های است
که بخشــی از آن به آزاد ســازی نرخ خدمات سیســتم بانکی کشــور
مربوط میشــود .از ایــن رو در صورت به عضویــت درآمدن ایران در
این ســازمان ،نــرخ کارمزد خدمــات بانکی به صورت بخشــنامهای و
توســط دولت تعیین نخواهد شــد ،بلکه هــر بانکی کــه بتواند هزینه
ارائــه خدمات و بهای تمام شــده جذب پول را کاهــش دهد ،خواهد
توانســت خدمات و تســهیالت خود را با قیمتی کمتر ارائه و حاشــیه
ســود مطلو بتری برای خود ایجاد کتد.
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عــاوه بر کارمزد بایســتی جریمــه تأخیر را
از این رو به نظر میرســد زمینهســازی
نیــز بپردازد که در بانکداری اســامی معادل
برای تحقق کارمزدمحور شدن درآمد بانکها،
اســتفاده مناســب از
وجه التزام معنی شــده اســت .توجه به این
مســتلزم فراهم کردن ابزار و وســایلی است
کارتهای اعتبــاری میتواند
نکته ضروری اســت که زمــان خرید در کل
کــه نتیجه مورد نظر را در بر داشــته باشــد.
در فاصله گرفتن مدل کســب
مد تزمان دوره ،تأثیری در محاســبات ندارد؛
در همین راســتا یکی از ابزارهای مدرنی که
و کار بانکها از وابســتگی به
به عبار تدیگر مجمــوع خریدهای کل دوره،
میتواند به رشد درآمدهای کارمزدی بانکها
درآمدهای بهرهای نقش مؤثری
گویی یک خرید است .شــروع دوره میتواند
کمک کند ،کارت اعتباری اســت .استفاده از
ایفا کند
از تاریــخ صــدور ،تاریــخ اولیــن تراکنش یا
این ابزار در مد لهای کســب و کار بانکهای
ابتدای ماه باشــد .محاسبات در مورد تراکنش
دنیا در ســا لهای اخیر به گونهای بوده است
کــه درآمدهای ناشــی از آن برای بانکها بهطور قابلتوجهی بر ســایر برداشــت وجه از کارت اعتباری متفاوت اســت و درست از زمان انجام
کانا لهــای درآمدی آ نها برتری یافته اســت .ســهم قابــل توجه این تراکنش ،محاسبه کارمزد و ســود صورت میپذیرد که نرخ آن معمو الً
ابــزار در پرتفوی درآمــدی بانکهای جهان در حالی اســت که نهتنها بسیار باالســت .در صورتی که میزان بدهی ایجادشــده (مجموع مبلغ
درآمدهــای کارمــزدی کارت اعتباری در جریان درآمــدی بانکهای خریدهــای صور تگرفته) از یک حد مشــخص کمتر باشــد ،اغلب این
داخلی نقشــی نــدارد؛ بلکه اقبــال چندانی نیز برای اســتفاده از آن میــزان بدهی به دوره بعد منتقل میشــود .این حــد از خرید معمو الً
دیده نمیشــود .شــواهد حاکی از آن اســت که رفتار بانکهای کشور بهصورت درصدی از اعتبار بیان میشــود.
در برخورد با طرح ارائه کار تهای اعتباری مرابحه که اخیر ا ً از ســوی
انواع کارمزد در کارت اعتباری
بانــک مرکزی در شــبکه بانکی کشــور به اجرا درآمــد ،عموماً توأم با
بر خالف ســایر شــیو ههای اعطای اعتبار (همچون وام) ،که درآمد
محافظهکاری ،تردید و حتی ســردرگمی بوده است.
از نظر نگارنده بایســتی ریشــه اصلــی این نوع رفتــار را در وهله حاصــل از آ نهــا متکی بر بهره اســت ،مهمترین بخــش درآمدی در
نخســت در خو گرفتن مدل کســب و کار بانکهای ایرانی به ارتزاق از کارت اعتباری ،کارمزد اســت .کارمزدها در کار تهای اعتباری از انواع
محل درآمدهــای بهر های ،و پس از آن عدم شــناخت صحیح آ نها از زیــادی برخوردار اســت و تحت عناویــن مختلفی از مشــتری کارمزد
مفهــوم کارت اعتباری جســتجو نمود .واقعیت آن اســت که بانکهای یا هزینه کســر میشــود .این گســتردگی تا حدی اســت که برخی از
کشــور اعم از دولتی و غیردولتی از ابتــدای فعالیت خود ،عموماً محور ارائهدهنــدگان کارت اعتبــاری معمو الً تالش میکننــد ابتدا خدمات
اصلــی تخصیص منابع خــود را «اعطای تســهیالت» در نظر گرفتهاند قابل ارائه در کار تهای خود و هزینههای آن را بهصورت ســاده معرفی
و کمتــر به متنو عســازی آن تمایل داشــتهاند .نتیجه چنین نگرشــی نماینــد ،و همین مســأله باعث میشــود تا پس از تهیه کارت توســط
وابســتگی شــدید جریان درآمــدی بانکها به نرخ ســود بانکی؛ و در مشــتریان ،آ نها با انبوهی از اســتثنائات ،کارمزدها و نر خهای متفاوت
نتیجه آســیبپذیری بیشــتر آ نها در مواجهه با پدیده ســرکوب مالی روبهرو شــوند .این در حقیقت یک تکنیک بازاریابی اســت که در دیگر
بوده اســت .طبیعی اســت که در چنین وضعیتی نگاه شــبکه بانکی به صنایع نیز دیده میشــود بهعنوان مثال برخی از صنایع خودروســازی،
مقوله کارت اعتباری نیز از جنس «وا مدهی» باشــد .لذا ابهاماتی نظیر خــودرو تولیدی خــود را ارزان فروخته ولی قیمــت قطعات و خدمات
چگونگی وثیقهســپاری ،مدت بازپرداخت اقساط ،نرخ سود و ....که در آن بســیار باالســت .کارت اعتباری نمونه بارز ارزشمندی متفاوت پول
فرآینــد ارائه کار تهای اعتبــاری مرابحه برای بانکهــا بهوجود آمد ،در باز ههای زمانی مختلف اســت .در ادامه به مهمترین منابع درآمدی
معلول مدل کســب و کار ســنتی بانکها و بیگانه بودن آ نها با ماهیت از محل کارمزدهای قابل اعمال بر کار تهای اعتباری اشــاره میشود.
4
 -۱کارمزد مبادله
کارت اعتباری است.
در نظا مهــای مالی توســعهیافته به کارت اعتباری نگرشــی کام ً
کارمــزدی که بانک پذیرنده کارت باید بــه بانک صادرکننده کارت
ال
متفــاوت از وام وجود دارد .در این نگرش برخالف وام که به واســطه بپردازد .در کشــورهای غربی اســتدالل بر این است که سرمایهگذاری
اخذ وثایق در دســته اعتبــارات ایمن  2قرار میگیــرد ،کارت اعتباری اصلی توســط صادرکننده کارت صــورت پذیرفته کــه کارت اعتباری
از آنجا که مســتقل از وثیقهســپاری اســت ،جزء اعتبارات ناایمن قرار را با تحمل ریســک در اختیــار مردم قــرار داده و بانکهای پذیرنده
میگیــرد .در حقیقت مدل تســهیم ریســک  3به گونهای تنظیم شــده میتوانند با اســتفاده از تراکنش این کار تها ،اقدام به دریافت کارمزد
اســت که ســهم اعتبار دهنده و اعتبارگیرنده از ریســک ،متعاد لتر از از پذیرنــده کننــد .از این رو باید ســهمی از این کارمــزد دریافتی از
حالتی اســت که بانک اعتبــارات ایمن همچون وام اعطــا میکند .اما پذیرنده به ســرمایهگذار اعتباردهنده اعطا شود.
در ایــران و در شــبکه شــتاب مــدل کارمزدی برعکس اســت.
در عوض این ریســک باالتر بازده بیشــتری را نیز نصیب اعتباردهنده
(بانــک) میکنــد .از این رو به نظر میرســد بهر هبــرداری از ظرفیت اســتدالل نیز بدینصورت است که از آنجا که کار تهای صادره اکثر ا ً
کارت اعتبــاری در نظــام بانکی ایران ،در گرو تغییــر نگرش به مفهوم نقدی هســتند ،ریســک و هزینه زیادی متوجه صادرکننده نیســت و
و کارکــرد ایــن ابزار و داشــتن نگاهــی متفاوت از تســهیالت به آن این بانک پذیرنده اســت کــه برای خرید و نصــب ترمینا لها متحمل
اســت .بدیهی است با حاکم شــدن چنین نگرشــی ،زمینه برای ورود هزینه و ســرمایهگذاری شــده اســت و بنابراین باید کارمزد دریافت
درآمدهــای کارمــزدی کارت اعتباری به کانا لهــای درآمدی بانکها کنــد .بانــک صادرکننده نیز این قاعده را میپذیــرد زیرا هزینه ارائه
خدمت در شــعبه به مشــتریان بیشــتر از کارمزد پرداختی به شتاب
فراهم خواهد شد.
اســت و همچنین کانا لهای خدمترســانی بیشــتری برای مشــتری
فراهم شده است.
رویههای رایج در دریافت کارمزد از کار تهای اعتباری
5
 -۲کارمزد ساالنه
بر اســاس تعریــف عمومی کارت اعتباری ،دارنــده آن میتواند در
منظور از آن کارمزدی است که بهصورت ساالنه از دارندگان کارت
طــول یک دوره (ماه) خریدهــای مختلفی انجام دهد که در انتهای هر
دوره (ماه) ،صور تحســاب عملکرد او صادر میشود و در زمانی معلوم اعتباری یا پذیرندگان کارت دریافت میشــود .بهعنــوان مثال ممکن
میتوانــد مبلــغ کل صور تحســاب خود را پرداخــت کند .در صورت اســت یک شــرکت اعالم کند که دیگر کارمزدی از تراکنشها دریافت
پرداخت یکجــای مبلغ صور تحســاب ،تنها کارمــزد دریافتی خواهد نخواهد کرد ،بلکه بهطور ثابت ســاالنه  xدالر کارمزد دریافت میکند؛
بود که معمو الً بین یک تا پنج درصد اســت .در مهلت پرداخت ثانویه ،این کارمزد به ازای خرید تا ســقفی معین بــوده و به ازای خریدهای
چنانچه مشــتری اقدام بــه پرداخت یکجای صور تحســاب خود کند ،باالتر ،کارمزد متعلقه بهصورت درصدی از تراکنش دریافت میشــود.
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نقش کارتهای اعتباری در تحریک تقاضا

پرونـــده

در مــورد کارت اعتبــاری این هزینــه با اهدافی متفــاوت دریافت «تخفیــف» کاربرد گســترد های دارد .همچنین در بانکداری ســنتی از
میشــود .یک بخــش از آن بابت حقالزحمه پرداختــی به صادرکننده این اصطالح به معنای «تنزیل برات  /اســناد» اســتفاده میشود .تصور
کارت اســت .بخش دیگر آن مربوط به ســرویسهای بیمهای است که میشــود این کلمه به معنای تنزیل بوده که بــه بانکداری الکترونیکی
بدین ترتیب از دارنده کســر میشــود .بهعنوان مثال تمامی شبکههای راه یافته اســت؛ زیرا اشــاره به کاســتن از وجه اصلی تراکنش هنگام
کارت اعتبــاری بزرگ دنیا (ویزا  ،6مســترکارت  ،7آمکس  ،8دیســکاور  ،9تسویهحســاب و واریز آن بهحســاب پذیرنده دارد .از ایــن رو به نظر
میرســد اصطالح دقیق و رســمی آن Merchant Discount Fee
داینرز  10و غیره) روی تراکنش اجاره ماشــین ســرویس بیمه ماشین را
نیز ارائه میکنند که در صورت بروز واقعه ،شــخص اجارهکننده مجبور اســت .ایده دریافت کارمزد در شــبکههای کارت اعتبــاری اولین بار
به پرداخــت هزینههای هنگفت نشــود .بخش دیگر بابــت هزینههای نه توســط شــبکهها ،بلکه توسط بانکهای مؤســس آ نها مطرح شد،
دولتی اســت ،مث ً
ال بابت ابطال تمبر اســناد تســهیالت کارت اعتباری بــه عبارت واضحتر این مســترکارت و ویزا نبودند کــه به فکر دریافت
کارمزد از پذیرنــده افتادند بلکه بانکهای تشــکیلدهنده آ نها بودند
و غیره.
کارمــزد ســاالنه در برنامههــای تخفیــف و دیگــر برنامههــای کــه مصمم بر آن شــدند و دلیــل آن نیز از منظر حســاب پذیرنده و
وفادارســازی در صدر قــرار دارد ،بدین معنی که اولیــن هزینهای که کارمزد دریافتی از خدمات مشــابه در آن حسا بها قابلدرک است.
نکته اساســی در موردپذیــرش کارت اعتباری این اســت که این
مشــمول بخشش یا کاهش میشود ،کارمزد ســاالنه است .البته برخی
از صادرکننــدگان کارت اعتباری ممکن اســت کارتی را بدون کارمزد کارمــزد از پذیرنــده کارت دریافت و ســپس بین ذ ینفعان تقســیم
ســاالنه صادر کنند و در اختیار مشــتریان قرار دهند .دریافت کارمزد میشــود .در اینجا اســتدالل این اســت که بانــک صادرکننده کارت
بــا اعطــای اعتبار بــه دارنــدگان کارت ،به
ســاالنه از دهه  ۸۰آغاز شد .به جز کار تهای
آ نها برای خرید از فروشــگاه پذیرنده قدرت
اعتبــاری ،عمده کار تهای بــا کاربرد خاص
خرید میبخشــد از این رو پذیرنده بایســتی
نظیــر کار تهای وفاداری ،کار تهای تخفیف،
کارمــزد این اقدام تســهیلکننده را بپردازد.
کار تهــای شــرکتهای هواپیمایــی و غیره
در ســالهای اخیر بیش از
بــا توجه به این کارمــزد دریافتی از پذیرنده
اقدام به دریافت کارمزد ســاالنه میکنند که
نیمی از درآمد بانکهای اروپایی
دریافــت میشــود و قســمت اصلــی آن به
منبع درآمدی مهمی نیز برای آ نها محســوب
و آمریکایی از محل ارائه خدمات
بانــک صادرکننده و بخشهــای دیگر آن به
میشــود .در ایران دریافت کارمزد ساالنه از
بانکی و کارمــزد حاصل از این
ذ ینفعانی که امــکان انجام تراکنش را فراهم
ســوی صادرکنندگان کارت مرســوم است و
خدمات بوده است
ساختهاند ،تعلق میگیرد.
عالوه بر آن کار تهای شــبکههای حلقه بسته
و کار تهای مشتا قســازی خصوصاً کار تهای
جمعبند ی
تخفیف ورزشی نســبت به دریافت این هزینه اقدام میکنند.
11
بنابراین به نظر میرســد طیف گســترده کارمزدهای قابل وضع در
 -۳نرخ کارمزد خرید
نــرخ کارمزد به ازای تراکنش خرید اســت؛ این نــرخ معمو الً یک کارت اعتباری ،پتانســیل بســیار قابل توجهی برای درآمدزایی حاصل
درصد یا بیشــتر اســت و محاســبه آن روی مجموع مبالغ تراکنشها از ارائه این نوع کارت در شــبکه بانکی دارد .از این رو ،به جز تأثیرات
صــورت میپذیرد گویی اینکه در طول دوره یک تراکنش انجام شــده کالن ارائــه این نــوع کار تها در عرصه اقتصاد ،اســتفاده مناســب از
اســت .در دیگر محاســبات مربوط بــه کارت اعتباری نظیــر جریمه ایــن ابزار در بانکهــای ایرانی میتواند در فاصله گرفتن مدل کســب
تأخیر ،وجه التزام ،تقســیط و غیره این کارمــزد بهعنوان جزء الینفک و کار آ نها از وابســتگی به درآمدهای بهر های نقــش مؤثری ایفا کند.
در ســطح بینالمللی نیز همراه با افزایــش رقابت ،جهتگیری مدیران
مبلغ کل صور تحســاب در نظر گرفته میشود.
بانکها به همین ســمت و سو یعنی کسب حداکثر درآمد از محل ارائه
 -۴نرخ بهره و سایر انواع کارمزدها
به زبان ســاده نرخ بهره پولی است که قر ضدهنده از قر ضگیرنده خدمات معطوف شده اســت .از طرف دیگر مقررات کمیته بال و تاکید
بابــت دادن پول بــه او طلب میکنــد .در مــورد کارت اعتباری این شدید آن بر رعایت نســبت کفایت سرمایه سبب شده تا بانکها رغبت
موضوع اندکــی پیچید هتر اســت؛ چراکه صادرکننــدگان چندین نرخ زیادی به افزایــش ناگهانی داراییهای ریســکپذیر مانند تســهیالت
بهــره را تنظیم و دریافــت میکنند .برای مثال ممکن اســت برخی از نداشــته باشــند .لذا اخذ کارمزد از محل فرآیندهای مختلف مرتبط به
مؤسســات در زمان افتتاح حســاب نرخ بهره کمتــری طلب کنند ولی کار تهــای اعتباری بــا لحاظ کردن انواع ریســکهای موجود در این
نــرخ کارمزد خرید را بیشــتر تنظیــم کنند و نیز نــرخ جریمه تأخیر زمینه بایســتی مورد توجه قرار گیرد.
بیشــتری دریافت کنند .جهت فراهمسازی امکان مقایسه این نر خهای
پینوشت
متفــاوت از یک شــاخص کال نتر با نام  12APRاســتفاده میشــود که
 )1پژوهشــگر گروه بانکداری ،پژوهشکده پولی و بانکی
درصد کارمزد ســاالنه را بیان میکند .بانکها و مؤسسات صادرکننده
2 ( Secured Credits
کارت اعتبــاری معمو الً در بیان نرخ بهــره آن را آمیخته با ترفندهای
3 ( Risk Sharing
بازاریابــی بهصورت غیرشــفاف اعــام میکنند .همچنیــن اعالم نرخ
4 ( Interchange fee
بهــره پاییــن و در مقابــل دریافت کارمزدهای بیشــتر یکــی دیگر از
5 ( Annual fee
تکنیکهاســت .همانطور که گفته شد ،برای دستیابی به امکان مقایسه
6 ( Visa Card
دقیق ،از پارامتر  APRاســتفاده میشود که نشــا ندهنده مجموع تمام
7 ( MasterCard
هزینههای ســاالنه به ازای یک وام دریافتی است که بهصورت درصدی
8 ( Amex
از وام دریافتی بیان میشود.
9 ( Discover
 -۵کارمزدهای پذیرش کارت اعتباری
10 ( Diners Club
در زمینــه پذیرش کارت اعتبــاری در شــبکههای کارت اعتباری
11 ( Purchase fee
بــا تعــدد کارمزدهــا مواجهیــم .عوامــل متعــددی بر نــرخ کارمزد
12 ( Annual Percentage Rate
پرداختی توســط پذیرندگان تأثیر میگذارد .کارمــزد پذیرندگی را با
نا مهای متفاوت میشناســند اما بیشــترین کلمهای کــه کاربرد دارد
«  »Merchant Discountاســت .ایــن واژه در تجــارت بــه معنای
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موانع توسعه صنعت کارت اعتباری بینالمللی در ایران
رسول خوانساری

1

مقد مه
با وجود روند توســعه پرداختهای غیرنقدی و نیز رشــد قابل توجه
بانکــداری الکترونیک در نظــام بانکی ایران ،همچنــان در حوزه کارت
اعتبــاری به ویژه در کار تهای اعتباری برو نمرزی ،رشــد کشــور ما با
ســایر حوز ههــای بانکداری الکترونیک همســو نبــوده و از نظر کمی و
کیفــی قابل قبول نیســت .در حال حاضر در کشــور حــدود یک تا دو
میلیون کارت اعتباری وجود دارد که شــباهت چندانی هم با کار تهای
اعتباری بینالمللی ندارد .این در حالی اســت کــه حدود  ۲۹۰میلیون
کارت نقــدی و پیشپرداخــت داریم .اکثــر کار تهای موجــود نیز به

حسا بها و سپرد ههای افراد متصل است.
در واقــع نظام بانکی ایران در زمینه کار تهــای اعتباری بینالمللی
پیشــرفت چندانی نداشــته و از ظرفیت مناســب این حوزه جهت ارایه
خدمــات بهتــر به مردم و نیز فرصــت درآمدزایی برای خــود به خوبی
اســتفاده نکرده اســت .هرچند بخشــی از این مشــکل به دلیل وجود
تحریمهــای اقتصادی در ســالیان گذشــته بوده ،ولی به نظر میرســد
عمــده چالشهای این حــوزه ،مربوط به مســايل و مشــکالت داخلی
باشــد .در نوشــتار حاضر پس از تبیین وضعیت صنعت کارت اعتباری
و پرداختهــای غیرنقدی در ایران و جهــان و تبیین مزایای کارتهای
اعتبــاری بینالمللــی ،مهمترین موانــع پیش روی ایــن صنعت تبیین
میشــود و برخی راهکارها برای رفع موانع پیشنهاد میگردد.
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وضعیت صنعت کارت اعتباری در ایران و جهان
طی ســالیان گذشته با پیشــرفت فناوری اطالعات و زیرساختهای
گوناگون ،تعداد تراکنشهای غیرنقدی رشــد قابل توجهی داشته است.
بــه گونهای که از حدود  ۲۵۰میلیارد تراکنش در ســال  ۲۰۰۹به بیش
از  ۴۲۵میلیــارد تراکنش در ســال  ۲۰۱۵رســیده اســت .اقتصادهای
نوظهور در آســیا ،با نرخ رشــد بیش از  ۳۰درصد ،بیشــترین ســرعت

رشــد تراکنشهــای غیرنقدی را بــه خود اختصاص دادهانــد و در بین
این کشــورها ،چین و هند بیشــترین ســهم را از این رشــد داشتهاند
(شــکل  .)۱در این میان ،کارتهای اعتباری ،سهم به سزایی در توسعه
پرداختهای غیرنقدی داشــتهاند و به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت،
بخش زیــادی از تراکنشهــای غیرنقدی از طریــق کار تهای نقدی و
کار تهای اعتباری انجام میشود.
یکی از انواع رو شهای پرداخت غیرنقدی ،کارتهای اعتباری اســت

شکل  -۱تعداد تراکنشهای غیرنقدی در مناطق گوناگون جهان
2
منبع :کپجمینی ()۲۰۱۶

شکل  -۲وضعیت برخی شاخصهای مربوط به دسترسی مالی در مناطق گوناگون جهان
منبع :تارنمای بانک جهانی
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که میتواند به دو شــکل درو نمرزی و برون مرزی مورد اســتفاده قرار
گیــرد .کارت اعتباری بینالمللی یا فرامــرزی  ،3نوعی از کارت اعتباری
اســت که امکان اســتفاده از آن در خارج از مرزهای یک کشــور وجود
داشــته باشــد .اســتفاده از کار تهای اعتباری بینالمللی به دو بخش
تقسیم میشود :یکی اســتفاده از کار تهای شبکههای بانکی کشورهای
دیگــر در داخــل کشــور و برعکس و دیگــری اســتفاده از کار تهای
بینالمللی مانند ویزا و مســترکارت در داخل کشور.
در شــکل  ،۲وضعیت برخی شــاخصهای مربوط به دسترسی مالی
و از جملــه درصد افراد دارنده کارت اعتباری در ایران و جهان نشــان
داده شده اســت .با وجود آنکه در کشور ایران سهم افراد دارنده حساب
نزد موسســات مالی و نیز افراد متقاضی اعتبارات باال اســت ،ولی درصد
افراد دارنــده کارت اعتباری ،چندان زیاد نیســت و این امر به ویژه در
زمینه کار تهای بینالمللی نمود بیشــتری دارد.

به سهولت در مبادالت خارج از کشور ایفا کند و نیز زمینه بروز بسیاری
از تخلفــات و فســادها در نقل و انتقال وجوه را از بیــن ببرد .همچنین
به نظر میرســد با توجــه به حجم زیاد متقاضیان ایــن صنعت و امکان
دریافت کارمزدهای مربوطه ،کار تهــای اعتباری بینالملی ،میتواند به
عنوان یک کســبوکار سودآور از ســوی بانکها و دیگر موسسات فعال
در این صنعت دیده شــود .زیرا میتواند از بســیاری هزینههای اضافی
جلوگیــری کند ،ضمن اینکه در این کســبوکار ،همه هزینهها را مردم
نمیدهند و بخشــی توسط ناشر ،فروشــندگان و  ...پرداخت میشود .از
این رو این کســبوکار بــرای همه بازیگران در این حــوزه فرصتهای
جدید ایجاد میکند و برای ســرمایهگذاری پتانسیل خوبی دارد.
چالشهای مربوط به کارتهای اعتباری فرامرزی
در ادامه برخی از مهمترین چالشهای مربوط به کارتهای اعتباری
بینالمللی مورد بررسی قرار میگیرد.

مزایای کارتهای اعتباری بینالمللی
الف) ضعف در فرهنگسازی
کار تهــای اعتباری بینالمللی ،افزون بر مزایای معمول متصور برای
فراهم کردن بســتر اجتماعی و فرهنگی مناســب ،پیشنیاز استفاده
کار تهای اعتباری ،مزایای دیگری نیز به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم
در پی دارد .برای مثال اســتفاده از کار تهای اعتباری بینالمللی توسط از هر ابزار و محصول جدید پیش از ارایه به بازار اســت .در مورد ابزاری
گردشــگران خارجی در ایــران میتواند به رونق صنعت گردشــگری در مانند کارت اعتباری ،فرهنگســازی باید هم در ســطح جامعه و هم در
کشــور کمک کند و در نتیجه موجب افزایش درآمدهای ارزی غیرنفتی سطح کارکنان و مدیران شــبکه بانکی صورت گیرد .در دنیا کسب وکار
شــود .همچنین اســتفاده از کار تهای اعتباری شبکه بانکی در خارج از کارت با کار تهای اعتباری شــروع شــد .چون بهترین مشــوق و انگیزه
کشــور میتواند از طریق فراهم کردن بستر مناسب برای خرید کاالهای برای ترغیب مشــتری به اســتفاده از ابزار جدیــد و اعتماد به آن ،این
خارجی ،به طور غیرمســتقیم موجب افزایش رقابت و ایجاد انگیزه برای اســت که پول مال خود مشــتری نباشــد .از اعتباری کــه به فرد داده
میشــود میتوان کارمزد دریافت کرد .ولی در کشــور ما شاید به دلیل
شــرکتهای داخلی به منظور افزایش کیفیت محصوالتشان گردد.
ناآگاهــی زمانی که صنعت کارت آمد ،کارت را
امــروزه در حوز ههــای پرداختهای خرد
به عنوان یک ابــزار دریافت پول از خودپرداز
برونمرزی نیازهای متعددی وجود دارد و یکی
دیدیم و به همین دلیل کارت اعتباری توســعه
از ابزارهای مناسب برای رفع نیازهای مربوطه
پیدا نکرد .شــبکه بانکی ایــران هنوز آنگونه
در ایــن زمینه،کار تهای اعتبــاری بینالمللی
نظام بانکی ایــران در زمینه
که باید کســبوکار کارت اعتباری را به خوبی
اســت .گردشگران ،دانشجویان ،مدیران و  ...از
کارتهای اعتبــاری بینالمللی
نشناخته اســت و حتی برخی بانکها مقاومت
جمله اقشاری هســتند که دسترسی به کارت
پیشــرفت چندانی نداشته و از
زیادی در برابر آن نشــان میدهند .زیرا تصور
اعتباری بینالمللی در تســهیل مبادالت و رفع
ظرفیت مناسب این حوزه جهت
میکننــد که کســبوکار کارت اعتباری برای
نیازهای آنها در حوزه پرداخت اهمیت ویژ های
ارایه خدمــات بهتر به مردم و نیز
آنها ســودآور نیســت یا اینکه به طور ســنتی
دارد .برای مثال در حــال حاضر تعداد زیادی
فرصــت درآمدزایی برای خود به
تمایل بــه پرداخت تســهیالت به مشــتریان
دانشــجویان خارج از کشــور وجود دارند که
خوبی استفاده نکرده است
عمــده دارند و ترجیــح میدهند تــا خود را
نزدیــکان آنها به رو شهایی مانند اســتفاده از
صرافیها ،وجه مورد نیاز را از داخل کشور به آنها انتقال میدهند .ولی درگیــر فعالیتهای تامین مالی خرد نکنند.
این کار مشــکالت زیادی در پی دارد .زیرا تعهد جدی برای انتقال پول
ب) کمبود زیرساختهای فنی
وجــود ندارد و موارد زیادی از بروز مشــکالت در انتقال دقیق و بهموقع
امــروزه در نظام بانکی کشــور در حوزه پرداختهــای الکترونیک،
پول به دانشــجویان وجود داشته است .از سوی دیگر نظارت بر صرافیها
به اندازه بانکها نیســت و گاه ممکن اســت سوء استفاد ههایی در نقل و پیشرفتهای چشــمگیری صورت گرفته است .وجود اینگونه بسترهای
الکترونیکی و آمار روبهرشــد پرداختهای الکترونیکی ،زمینه مســاعدی
انتقال وجوه به خارج از کشــور صورت گیرد.
در زمینه گردشــگری ،روزانه مبالغ زیادی توسط گردشگران ایرانی را برای توســعه صنعت کارت اعتباری فراهم کرده اســت .با وجود این
در خارج از کشــور صرف میشــود که بخش عمده آن به صورت نقدی در برخــی موارد به ویژه در عرصه بانکداری بینالمللی ،بســترهای فنی
انجام میشــود .برای مثال ســاالنه تعداد زیادی از گردشــگران ایرانی و عملیاتی الزم چندان مناســب نیست و الزم است با برطرف کردن این
به کشــورهایی مانند مالزی ،ترکیه و  ...ســفر میکنند و از این طریق ،کاســتیها شرایط مناســبتری به ویژه در صورت رفع کامل تحریمها و
میلیاردهــا دالر به منظور تامین مخارج ســفر و خرید کاالها و خدمات گســترش فضای توسعه این صنعت فراهم گردد.
انجــام تراکنشهــای بینالمللی و فرامرزی پس از برجام ،بســتگی
الزم مصرف میشــود .مشــکالت موجود در پرداخت غیرنقدی ،موجب
شــده تا مخاطراتی از قبیــل تحمل هزینههای باالتــر در تبدیل ارز ،از زیادی به این دارد که با چه موسســهای و به چــه صورتی بخواهیم کار
دســت دادن پول به دلیل سرقت و  ...برای گردشگران ایرانی پدید آید .کنیم .یک راه این اســت که به ســوئیچهای ملی ،محلــی یا منطقهای
از ســوی دیگر گردشــگران خارجی که به ایران میآیند ،امکانات الزم وصل شــویم که این راه دشــواری زیادی ندارد و میتوان با اســتفاده
برای اســتفاده از کار تهای اعتباری خــود را در اختیار ندارند و دچار از شــبکه شــتاب ،اقدام کــرد .روش دیگر این اســت کــه بخواهیم با
شــرکتهای بزرگ مانند ویزا ،مســتر کارت ،امریکن اکســپرس ،چاینا
مشکل میشوند.
بنابراین در حــوزه پرداختهای خرد ،گرچه به طرق مختلف گردش یونیــن پــی  4و  ...همکاری کنیم .شــیوه برخی از این شــرکتها مانند
مالی انجام میشــود ،ولی به صورت غیرشــفاف ،غیرایمن و با بینظمی ویزا و مســتر مخالفــت و مبارزه با هر گونه انحصارگری در یک کشــور
و هزینههای بیشــتر انجام میشــود .اســتفاده از کار تهــای اعتباری اســت و به طور خاص ،تنهــا بانکهای مورد تایید بانــک مرکزی را به
بینالمللی میتواند نقش زیادی در توســعه گردشگری در ایران و کمک رسمیت میشناســند .همچنین سیاست ویزا و مســتر ،انطباق در تمام
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نقــاط به صورت یکپارچه اســت .لذا در مورد ویزا و مســتر ،فعالیت ما
باید از بانکها شــروع شود .ولی در ســایر زمینهها ،سوئیچهای محلی و
منطقهای میتوانند بخش زیادی از مشــکالت ما را حل کنند.
پ) قیمتگذاری و تعیین نرخ سود
یکی از مشکالت موجود در مسیر توســعه کارت اعتباری بینالمللی
در کشــور ،بحث قیمتگذاری و تعیین نرخ مناسب برای کارت اعتباری
اســت .عواملی چون باال بودن نرخ تورم ،تعیین دســتوری نرخ ســود و
نبود نر خهای ســود مرجع رســمی و شــفاف در بازار پول موجب شده
است تا بانکها و مشــتریان تمایل چندانی به استفاده از کارت اعتباری
نداشــته باشند .بانک مرکزی کارت اعتباری را بر اساس قراردارد مرابحه
طراحی کرده که جزو عقود مبادلهای اســت و نرخ ســود آن در مقایسه
بــا عقود مشــارکتی کمتر اســت .از این رو برای بانکها انتشــار کارت
اعتبــاری با نرخ ســود پایین ،صرفــه اقتصادی ندارد .به نظر میرســد
توســعه صنعت کارت اعتباری در کشــور ،مســتلزم آن اســت که بانک
مرکزی تعیین نرخ ســود در کار تهای اعتباری را به بانکها واگذار کند
و از ســوی دیگر بانکها نیز با اعتبارســنجی درست مشتریان ،نرخ سود
را متناسب با ریسک مشــتریان خود تعیین نمایند.
ت) ضعف در نظام اطالعاتی و اعتبارسنجی
یکی از موانع اساســی گســترش کارت اعتباری چه در سطح داخلی
و چه در ســطح بینالمللــی ،نبود نظام اطالعاتــی یکپارچه و هماهنگ
برای تشــکیل سامانه اعتبارسنجی مشــتریان بانکی است .گرچه تاکنون
اقدامــات و فعالیتهــای خوبی در این زمینه انجام شــده ،ولی به ویژه
در ســطح بینالمللی کافی نیست .در حال حاضر سوابق و پیشینه افراد
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برای مشــخص شدن ســقف و نرخ اعتبار دریافتی توسط هر فرد به طور
کامل مشــخص نیست .یکی از اقدامات اساسی برای ترویج صنعت کارت
اعتباری ،استقرار ســامانه مناسب اعتبارسنجی در نظام بانکی است تا از
این طریق ضمن فراهم کردن امکان اعطای تســهیالت بر اساس سوابق
مشــتریان ،زمینه برای اعتماد شــرکای خارجی به نظــام بانکی جهت
همکاری گســترد هتر در صنعت کارت اعتباری مهیا گردد.
ث) ارز دونرخی
شــرایط متالطم ارزی موجب دشوار شدن تسویه و پرداخت میشود.
ایــن امر در مســیر توســعه کارت اعتبــاری بینالمللــی ،مانعی جدی
محســوب میشــود .یکی دیگر از مســائل مربوط به حوزه ارز ،دونرخی
بودن آن اســت که موجب میشود تســویه پرداختهای ارزی دشوارتر
شــود .افزون بر این موارد ،زیرســاختهای موجود برای عملیات تسویه
ارزی نیز ضعیف است و امروزه خریدهای برخط ،رزرو هتل و  ...ساختار
الزم برای پشــتیبانی در حوزه عملیات تســویه ارزی را ندارد .بنابراین
از جمله اقدامات الزم برای توســعه صنعت کارت اعتبــاری بینالمللی،
تکنرخی شدن ارز و جلوگیری از نوســانات غیرمنطقی ارز میباشد .به
منظور پوشــش نوسانات نرخ ارز ،میتوان از ســازوکارهایی مانند بیمه،
ابزارهای مشــتقه و امثال آن نیز استفاده کرد.
ج) پایین بودن سطح استانداردهای بینالمللی در صنعت
بــه منظور انتشــار کارت اعتباری در ســطح بینالمللــی ،عالوه بر
اســتانداردهای داخلی ،باید اســتانداردهای بینالمللی نیز مد نظر قرار
گیرند .در حال حاضر برخی اســتانداردهای نظام بانکی کشور در حدی
نیســت که بتوان صنعت کار تهای اعتباری را به شــکل مطلوبی توسعه
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داد .این اســتانداردها به ویژه در دو بعد امنیت و پروتکلهای ارتباطی،
با اســتانداردهای جهانی فاصله دارد و الزم است با نگاه کیفیتگرا ارتقا
یابد .ناگفته نماند که ارتقای اســتانداردهای بینالمللی توســط بانکها
هرچنــد هزینههایی نیز در پی دارد ،ولی با توجه به منافع آتی آنها ،باید
با دید ســرمایهگذاری به آنها نگریست .در این راستا ،نقش بانک مرکزی
به عنوان نهــاد مقررا تگذار در صنعت بانکی ،اهمیت زیادی دارد.
چ) تنگنای اعتباری
در کارت اعتبــاری ،مولفــه «اعتبــار» اهمیت زیادی دارد .بیشــتر
کارتهای ویزا و مســتر که پیــش از این به صورت محدود در بانکهای
ما طراحی شــده ،از نــوع پیشپرداخت اســت ،یعنی نهتنهــا اعتباری
وجود ندارد بلکه مبلغ مربوطه از قبل توســط فرد یا بانک تامین شــده
است .شــرکتهایی مانند ویزا و مســتر ،ارایهدهنده اعتبار نیستند بلکه
تســهیلکننده هســتند و اعتبار باید از نظام بانکی تامین شود ،در حالی
کــه به دالیل مختلف ،بــا وجود تقاضای باال برای تســهیالت ،در طرف
عرضــه توانایی کافی برای اعطــای اعتبار وجود نــدارد و به دلیل بروز
پدیده تنگنــای اعتباری ،نظام بانکی از توانایی کافی برای اعطای اعتبار
الزم در ایــن صنعت برخوردار نیســت .تا زمانی که این مشــکل وجود
داشــته باشــد ،بانکها تمایلی به ارائه کار تهای اعتباری به مشــتریان
ندارنــد و تنها میتوان کارت نقدی را به شــبکههای خارجی مانند ویزا
و مســتر متصل کــرد .بنابراین به منظور توســعه صنعت کارت اعتباری
بینالمللی ،در قســمت غیربانکی کار آسانتر است ولی در بخش بانکی،
کار دشــوارتری در پیش داریم و الزم اســت با اجــرای اقدامات الزم،
زمینه رفع مشــکل تنگنای اعتباری و فراهم شــدن اعتبار کافی در نظام
بانکی برای اختصاص یافتن در صنعت کارت اعتباری فراهم شــود.
ح) قوانین و مقررات
یکــی از چالشهای موجود در مســیر توســعه کار تهــای اعتباری
بینالمللــی ،نبود قوانین و مقررات کافی و بهروز برای فعاالن و بازیگران

ایــن صنعت اســت .در حوزه مقررات ،بخشــی از مقــررات داخلی ما با
مقــررات بینالمللــی تطابق نــدارد و در این زمینه بایــد بازنگری الزم
در برخــی قوانین و مقررات انجام شــود .برای مثــال در مواردی مانند
پو لشــویی ،تقلب ،خلق پول ،جابهجایی پول و  ...در بعد بینالمللی باید
اصالحاتی در مقررات بانکی کشــور انجام شــود .یکی دیگر از مشکالت
این صنعت ،مشــخص نبودن متولی مشــخص جهت مذاکره با طر فهای
خارجی اســت کــه خود موجب ســردرگمی آنــان و ازهمگســیختگی
سیاســتهای توســعه کار تهای اعتباری بینالمللی میشود .از این رو
الزم است در کشور ،یک شــخصیت (حقیقی یا حقوقی) متولی امر باشد
تا موجب افزایش ســرعت فرایندهای الزم برای توسعه این صنعت گردد.
خ) مسائل فقهی
یکی از مشــکالت ارائه کارت اعتباری در ایران ،وجود برخی مسائل
فقهــی در رابطــه با عقود مورد اســتفاده برای طراحــی کارت اعتباری
اســت .تاکنون عقودی مانند قرضالحسنه ،جعاله و مرابحه برای طراحی
کارت اعتباری در کشــور استفاده شــد هاند که هر یک مسائل مربوط به
خود را داشــتهاند و در برخی جهات از انطباق الزم با شــریعت اســام
برخــوردار نبود هاند .بحث جریمه تاخیر تادیه و عدم امکان اســتفاده از
کارت اعتباری برای بازپرداخت بدهی و قیمتگذاری (تعیین نرخ ســود)
از جملــه مهمترین چالشهای فقهی اســت که در کارت اعتباری وجود
دارد و نیازمند ارایه راهکار قابل قبول اســت .در ســطح بینالمللی نیز
این مشــکل وجود دارد .هنگامی که بخواهیم کارت اعتباری بینالمللی
داشــته باشــیم ،الزم اســت در عین حفظ کارایی و عملکرد مالی موثر
برای این صنعت ،مشــکالت شــرعی آن را نیز مرتفع نماییم .این امر به
ویژه در مورد کشورهای اســامی و البته مسلمانان داخل ایران اهمیت
دارد و بایــد راهــکاری منطبق با شــریعت و مورد قبــول اکثر مذاهب
اســامی برای آن ارایه شــود .البته این چالش در رابطه با اســتفاده از
کار تهای اعتباری دیگر کشــورها در داخل ایران ،به شکل جدی مطرح
نیســت و آنچه در این رابطه بیشــتر اهمیت دارد ،فراهم کردن بســتر
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قانونی و عملیاتی الزم برای این کار اســت.
د) تحریمهای اقتصادی
یکی از مشــکالت پیــشروی صنعــت کارت اعتبــاری بینالمللی،
تحریمهــای اقتصــادی به ویــژه در حوزه بانکی اســت .ممکن اســت
تحریمهــای اقتصادی در برخی مقاطع به ویژه از بعد سیاســی اثرگذار
باشــد و موجب شود تا کشورهای دیگر و شرکتهای فعال بینالمللی در
صنعــت کارت اعتباری به راحتی حاضر بــه همکاری با بانکهای ایرانی
نباشــند .با وجود این چون در صنعت کار تهای اعتباری ،بیشــتر مبالغ
پرداختی از نوع خرد اســت ،بحث تحریم چندان در آن مطرح نیســت.
زیــرا مبالغ انــدک اصو الً مبالغی نیســتند که در دنیــای تحریم مطرح
باشــند .میتوان گفت تحریمهــا کموبیش اثرگذار بوده اســت ولی در
شــرایط تحریم نیز راهکارهایی بــرای فعالیت در این صنعت وجود دارد
و اگر نظــام بانکی ما به دنبال ورود جدی در صنعت کار تهای اعتباری
بینالمللی باشــد ،تعداد زیادی راه برای حل مشکالت مربوط به تحریم
وجود دارد .برای مثال موسســات دیگری به غیر از ویزا و مســترکارت
وجود دارند که در صورت فراهم شــدن شــرایط الزم ،آمادگی همکاری
برای توســعه این صنعت هستند .نمونه آن تال شهای اخیر بانک مرکزی
برای رایزنی با کشــورهای آســیای شرقی جهت اتصال شــبکه بانکی با
بانکهای این کشورها است.
این نکته نیز قابل ذکر است که در شرایط نبود تحریمها ،راهکارهای
مناســبتر و بهصرفهتری برای فعالیت در ایــن صنعت وجود دارد ،ولی
در شــرایط تحریم نیز وضعیتی پدید میآیــد تا در داخل ،خالقیتها و
ابتکاراتی برای شــرکتهای ایرانی و شــبکه بانکی ایجاد شــود و از این
فرصت باید اســتفاده کرد .به نظر میرســد به هر دلیلی تاکنون کوشش
جدی برای رفع این مشــکل وجود نداشته است ،با اینکه را ههای خوبی
حتی در شــرایط تحریم برای رفع این مشکل وجود داشته است.
جمعبندی
با وجود مزایای زیادی که برای کار تهــای اعتباری بینالمللی قابل
تصور اســت ،آ نگونه که پیداست در حوزه کارت اعتباری رشد کشور ما
با ســایر حوز ههای بانکداری الکترونیک همســو نبــوده و از نظر کمی و
کیفی قابل قبول نیســت .با وجود اثرگذاری نسبی تحریمهای اقتصادی
بر توســعه کار تهای اعتبــاری بینالمللی ،ولی در شــرایط تحریم نیز
راهکارهایــی برای فعالیت در این صنعت وجــود دارد و اگر نظام بانکی
ما به دنبال ورود جدی در صنعت کار تهای اعتباری بینالمللی باشــد،
تعــداد زیادی راه برای حل مشــکالت مربوط به تحریــم وجود دارد و
میتوان با رفع چالشهای داخلی و خارجی در این زمینه ،امکان توسعه
این صنعت را بیش از پیش فراهم ســاخت.
ایفای نقش فعال توســط بانک مرکزی در جهت ترویج صنعت کارت
اعتباری و شناساندن درست آن به شــبکه بانکی ،تقویت زیرساختهای
فنی و ارتقای زیرســاختهای بانکی کشــور (در ابعاد فنی و محتوایی)
مطابق با اســتانداردهای بینالمللی ،پیگیری و عزم جدی برای استقرار
ســامانه اعتبارســنجی یکپارچــه و متمرکز در نظام بانکی ،اســتفاده از
شــیو ههای نوین تجهیز منابع همانند اوراق بهادار اســامی (جهت رفع
مشــکل تنگنای اعتباری) و ســرانجام تدوین مقــررات الزم و اصالح و
حــذف مقررات زائد از جمله مهمترین اقداماتی اســت که به منظور رفع
موانع توســعه صنعت کار تهای اعتباری بینالمللی باید در دســتور کار
نظــام بانکــی و در راس آن بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران قرار
گیرد.
منا بع
 .1انجمن تأمینکننــدگان خدمات کارت و پرداخت ( .)۱۳۹۳برای
چالشهای صنعــت کارت چه باید کرد؟ .نخســتین ســمینار تخصصی
کارت و پرداخت ،نشــریه بانکداری الکترونیک ،شماره  ،۹آذر و دی .۹۳
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 .2پژوهشــکده پولی و بانکی .)۱۳۹۱( ،بررســی راهکارهای توسعه
کارت اعتبــاری در ایــران ،گــزارش میزگــرد چاپ شــده در ویژ هنامه
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لزوم اعتبارسنجی مشتریان کارتهای اعتباری
1

لیال محرابی

مقدمه
تجهیــز و تخصیــص منابع مالــی از مهمتریــن و اصلیترین وظایف
بانکها و موسســات اعتباری غیربانکی محســوب میشود .در این میان،
عملیــات اعطای تســهیالت به متقاضیان در موسســات مالی مســتلزم
اســتقرار یک نظام کارآمد به منظور افزایــش کارایی در بازارهای رقابتی
اســت .به طور کلی ،اعطای تســهیالت ،موسســات را در معرض ریسک
اعتبــاری قرار میدهد که عدم مدیریت آن چالشهای بســیاری از جمله
افزایــش مطالبات غیرجــاری را ایجاد میکند .لذا برقــراری تعادل میان
عرضه و تقاضا در منابع و تســهیالت بانکی و همچنین مدیریت و کاهش
میزان مطالبات غیرجاری از جمله مســائلی است که ضرورت پیادهسازی
نظام اعتبارسنجی  2را در نظام بانکی بیش از سایر مسائل نمایان میسازد.
از ســویی دیگر وجــود اطالعات ناهمگون در بانکهــا ،پایینبودن درجه
صحت اطالعــات ،تعدد مراکز اطالعــات ،تعدد مراکــز تولید اطالعات و
فقــدان الزامات کنترلی از جمله مواردی اســت که ضــرورت ایجاد بانک
اطالعات جامع در نظام بانکداری را آشــکار میســازد.
اعتبارســنجی مشــتریان حلقه مفقوده زنجیره فعلی بانکداری اســت.
اســتقرار یک نظام اعتبارســنجی کارآمد میتواند عــاوه بر کاهش میزان
مطالبــات غیرجاری بانکها ،عرضه محصوالتی چون کارت اعتباری را برای
آنها جذابتر نماید .لذا در این نوشــتار سعی داریم تا اهمیت ارزیابی توان
بازپرداخت مشــتریان (اعتبارسنجی مشتریان) را پیش از اعطای تسهیالت
در قالــب کارتهای اعتباری بــرای کاهش چالشهای نظــام بانکی مورد

بررسی و شناسایی قرار دهیم.
فرایندهای کارت اعتباری
كارت اعتباری 3نوعی كارت پرداخت اســت که برای اشــخاص حقیقی
یــا حقوقی صادر میشــود .این کارت به دارنده آن ایــن امکان را میدهد
کــه بر پایه نوع قرارداد ،از خدمات و کاالهایی برخوردار شــده و ســامانه
(شبکه بانکی) بهای آنرا بپردازد .به عبارت دیگر یک حد اعتبار 4به کاربر
اختصاص داده میشــود که میتواند از آن برای پرداخت اســتفاده نماید.
تفاوت اصلی کارتهــای اعتباری با کارتهای نقدی بانکی در این اســت
کــه این کارتها بــدون وجود حتی یک ریال وجه نقد ،با توجه به ســقف
اعتبار تخصیص داده شــده به مشــتری قابل استفاده میباشند .دارنده این
کارتها در موارد بســیاری میتواند به انجام فرایندهای تعریف شده در این
نــوع کارتها بپردازد .این فرایندها عبارتند از :فرایند درخواســت یا صدور
کارت اعتبــاری ،تمدید و یا تعویض کارت ،تغییر ســقف اعتبار ،غیر فعال/
فعال کردن کارت ،تسویه حساب ،ابطال کارت.
بنابرایــن به منظــور برقراری عدالت ،دورشــدن از اعمال ســلیقهها،
کاهشدادن ریســکهای اعتباری ،بازگشــت به موقع سرمایه و دسترسی
ســریعتر و راحتتر کاربران و متقاضیان به کارتهای اعتباری ،اســتفاده
از نظام جامع ســنجش اعتبار و مدیریت ریســک در دنیای امروزی کاربرد
فراوانی پیدا کرده اســت .در این راستا ،آمادهسازی زیرساختهای مناسب،
انجــام اصالحات الزم در مدلهای کســب و کار و اســتفاده از یک نظام و
سازوکار اعتبارســنجی صحیح میتواند در سرعتبخشیدن به توسعه بازار
کارت اعتباری تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
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الزامات اعتبارسنجی مشتریان بانکها
الزمه اعتبارسنجي در نظام بانکي ،فراهم کردن اطالعات جامع و کامل
مشــتریان بانک براي توليد حجم انبوه گزارشهاي اعتباري و اعتبارسنجي
اســت و اين اطالعات زماني قابل دســتيابي هســتند که يک بانک جامع
اطالعاتی از مشــتريان بانکي (پايگاه داده اعتبارســنجي) در کشور موجود
باشــد .نظام جامع ســنجش اعتبار با ايجاد بانك جامع اطالعاتی مشتريان
بانكي (حفظ اطالعات مشــتریان به شــکل متمرکز) و راهاندازي موسسه/
شــرکتهای اعتبارسنجي مشــتريان ،يك اقدام عملي براي ايجاد شفافيت
اطالعات بانكها اســت به گونهای که بانك جامع اطالعات مشتريان بانكي،
كمك موثري در ارزيابي مشتريان بانكها ارائه ميدهد تا منابع و سرمايهها
به هدر نرود.
در کنــار بانکها ،منابع اطالعاتی دیگری مانند بانک مرکزی ،ســازمان
امور مالیاتی ،ســازمان ملی بهرهوری ،گمرک ،شــرکت ارتباطات ،پست و
ســایر نیز باید در تجمیع این اطالعات کمک کنند .البته در این میان نقش
نظارتی بانک مرکزی بر پایگاه دادهها با توجه به ریسک باالی درج اطالعات
اعتباری مشــتریاندر پیشبرد اهداف موجود بسیار ضروری میباشد.
در این میان عالوه بر لزوم دریافت اطالعات جامع و کامل از ســابقه
اعتباری مشــتریان ،بازنگری در ساختار سیستمی اعتبارسنجی مشتریان
و همچنیــن الزام قانونی مشــخص با ضمانت اجرایــی برای مقررنمودن
ایــن تکلیف برای بانکها و موسســات اعتبــاری از اهمیت قابل توجهی
برخوردار است.
نظام جامع سنجش اعتبار
شــرکت سنجش اعتبار ،مرکز مستقلی است که اطالعات جامع و کامل
درباره اســتفادهکنندگان تسهیالت اعتباری را فراهم میآورد .این اطالعات
بــه طور خاص حاوی رفتار اعتباری اشــخاص شــامل اطالعــات هویتی،
پروندههای تسهیالتی و به خصوص سوابق بازپرداخت تسهیالت است.
دادههای گردآوری شــده در نظام جامع سنجش اعتبار برای سه گروه
کاربرد دارد .دســته اول برای اعتباردهنــدگان جهت اخذ تصمیمهای بهتر
در مورد محاســبه ریسک و نرخ ســود ،بازاریابی و اعطای تسهیالت جدید
به مشــتریان؛ دســته دوم برای مصرفکنندگان و کسب و کارها به منظور
دستیابی به تســهیالت بیشتر و مناسبتر و دسته سوم برای دولت و بانک
مرکزی به منظور مدیریت بازار اعتبارات و تســهیالت.
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خدمات یک مرکز ســنجش اعتبــار میتواند مورد اســتفاده بانکها،
موسســات مالــی و اعتبــاری ،شــرکتهای لیزینگ ،شــرکتهای بیمه،
شرکتهای خدمات مصارف عمومیو همچنین شرکتهای مخابراتی یعنی
تلفنهای ثابت و همراه ،قرار گیــرد.
به طور معمول اعتبارسنجی در قالب مشتریان حقیقی مصرفی ،حقیقی
حرفــهای ،حقوقــی و متقاضی دریافــت کارت اعتبــاری تعریف میگردد.
در اعتبارســنجی مشــتریان حقیقــی مصرفی اطالعات فــردی در فرآیند
اعتبارســنجی استفاده میشــوند .در بانکها و موسسات مالی و اعتباری از
این روش جهت اعتبارســنجی متقاضیان تسهیالت خرد جهت خرید اقالم
مصرفی اســتفاده میشود .به عالوه ،این روش برای کسب و کارهایی که به
صورت اعتباری و به وســیله چک محصوالت و خدمات خود را میفروشند
جهت اعتبارسنجی صاحبان چک بسیار مفید است.
مشــتری حقیقی حرفهای فردی اســت که صاحب کســب و کار بوده
و جهت توســعه کســب و کار خود متقاضی دریافت تســهیالت است .در
اعتبارســنجی مشــتریان حقیقی حرفــهای عالوه بر شــاخصهای فردی،
متغیرهــای مرتبط با کســب و کار و نســبتهای مالی نیز در محاســبات
وارد میشــوند .اعتبارســنجی حقوقی ناظر بر اعتبارسنجی شرکتهاست
که دارای هویت حقوقی هســتند .در این حالــت ،متغیرهای مرتبط با نوع
شــرکت و کسب و کار ،داراییهای ثابت و جاری ،نسبتهای مالی و سوابق
مالی شرکت در محاســبات اعتبارسنجی در نظر گرفته میشوند .به عالوه،
به دلیل نقش موثر ســوابق اعتباری هیأت مدیره در عمل به تعهدات ،این
ســوابق نیز در محاســبات اعتبارسنجی حقوقی وارد میشــوند .در نهایت
اعتبارسنجی کارت اعتباری مربوط به افرادی است که متقاضی دریافت این
کارت جهت خرید اقالم مصرفی هســتند .به همین سبب ،از نظر متغیرهای
مورد ارزیابی ،مشــابه اعتبارسنجی اشــخاص حقیقی مصرفی است .در این
میان تصمیمگیریهای مربوط به این دو گروه از مشتریان (حقیقی مصرفی
و حقیقی حرفهای) با توجه به سیاستگذاریهای اعتباری نهاد ارائه دهنده
تسهیالت متفاوت خواهد بود.
به طور کلی ،در روش اعتبارســنجی به هر یک از مشــخصههای اعتبار
و اعتبارگیرنده امتیازی اختصاص مییابد که نشــاندهنده ســطح ریسک
اعتبارگیرنده اســت .به این ترتیــب امتیاز اعتباری متقاضــی (حقیقی یا
حقوقی) بیانگر میزان ریســک اعطای تسهیالت به او است .در فعالیتهای
مالی متداول اســت که ســود بیشــتر همراه با ریســک بیشــتر باشد .لذا
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بکارگیری نظام اعتبارســنجی برای ایجاد موازنه بین ریسکپذیری و سود
انتظاری ،ضروری اســت و عدم وجود آن بیشــک به وجود و شکلگیری
یــک پرتفوی اعتباری کارآمد و بهینه که تأمینکننده منافع نهادهای مالی
باشد ،لطمه وارد خواهد کرد.
هر قــدر کیفیت دادههای مشــتریان نهادهای ارائهدهنده تســهیالت
افزایش یابد ،یــا به عبارت دیگر اطالعات صحیح و کافی از مشتریانشــان
داشــته باشــند ،میتوان امیدوار بود که مــدل اعتبارســنجی در فرآیند
تصمیمگیری موسســات مالی و اعتباری برای ارائه تسهیالت موفقتر عمل
کنــد .بدون به کارگیری اعتبارســنجی ،تصمیمها بــر مبنای قضاوتهای
شخصی گرفته میشــود ،لذا احتمال معوق شــدن و عدم بازپرداخت این
گونه از تســهیالت توســط متقاضی علیالخصوص در ارتباط با کارتهای
اعتباری بیشتر خواهد بود.
معیارها و شاخصهای ارزیابی اعتباری مشتریان
یکی از شاخصهای توسعه بازارهای مالی در جوامع مختلف بهرهمندی
از ابزارهــا و مدلهای مختلف اعم از داخلی و خارجی برای بررســی انواع
ریسک و باالخص ریسکهای اعتباری است .ریسک اعتباری از این واقعیت
نشــأت میگیرد کــه وامگیرنده نتواند یا نخواهــد تعهداتش را انجام دهد.
به عبارت دیگر ،ریســک اعتباری ،ریســک زیان در قراردادهای مالی ناشی
از ناتوانی افراد یا شــرکتها در اجرای تعهدات ذکرشــده در قرارداد است.
لذا توســعه فعالیتهای نظام بانکی در راســتای گسترش عملیات اعتباری
در زمینههــای مختلف همچون اعطای کارتهــای اعتباری (اعتبار خرید)
و خطوط اعتبــاری نیازمند ارزیابی اعتباری مشــتریان (اعتبارســنجی)،
شناســایی ویژگیهای آنها و استفاده از یک مدل ریسک کارآمد به منظور
مدیریت بهینه ریسک در بانکها است.
بــه منظور ارزیابی اعتباری مشــتریان ،در گام نخســت باید ضوابط و
معیارهای اعطای تســهیالت و ارزیابی مشــتری را مد نظر قرار داد که در
ذیل مهمترین این معیارها عنوان شده است:
 قابلیت اعتمــاد و اطمینان :امین و مورد اعتماد بودن فرد متقاضی واطمینان از پایبندی وی به ایفای تعهداتش.
 قابلیــت و صالحیت فنی :تــوان فنی فرد متقاضــی در بهرهبرداریصحیح و بیشتر از منابع و تحصیل درآمد.
 -ظرفیت مالی و کشــش اعتباری :بررســی ماهیــت و توجیهات مالی

تسهیالت درخواستی و وضعیت مالی فرد متقاضی.
 وثیقه یا تأمیــن اعتباری :حصول اطمینان و تأمین برای اســتحکاممعامله و حسن ایفای تعهدات به منظور کاهش ریسک ناشی از عدم وصول
تسهیالت اعطایی.
تاکنون روشهای متفاوتی درباره ســازماندهی و دستهبندی معیارهای
ارزیابی اعتباری مشــتریان ارائه شــده اســت که در ذیل به مهمترین این
روشها اشاره میشود:
 -۱روش پنج C
 شــخصیت :5بررســی شــدت و اعتبار متقاضی و صحت عمل وی درعملیات مالی و فعالیتهای گذشــته که تمایــل متقاضی برای بازپرداخت
تعهداتش را نشان می دهد.
 ظرفیت :6بررسی توان متقاضی در کسب درآمد و سود. سرمایه :7بررسی سرمایه و صورتهای مالی متقاضی. شــرایط  :8شــرایط و عوامــل بیرونــی و متغیرهــای سیاســی،اجتماعی و محلی.
 وثیقــه :9پیشبینی وثایق یا ابزارهایی کــه میتواند در زمان دریافتاعتبار به عنوان وثیقه در اختیار موسسه قرار گیرد.
 -۲روش LAPP
 نقدینگی :10وجوه نقد یا توانایی مشتری در تأمین این وجوه به منظوررفع نیازهای جاری اســت .در این شــاخص معموال از نســبت نقدینگی به
تعهدات و بررسی وضعیت بدهی جاری استفاده میشود.
 فعالیــت :11نوع فعالیت ،حجم فعالیت ،دوره گردش عملیات و ســایرموارد .هدف از این شــاخص ،شناسایی میزان پویایی مشتری است.
 ســوددهی :12در این شــاخص میزان سودآوری ،ســود ناویژه و سودخالص در مقایسه با فروش و قیمت تمام شده مورد ارزشیابی قرار میگیرد.
 امکانات بالقوه :13فعالیت یک واحد و ادامه آن بســتگی به پتانســیلآن دارد .در این شــاخص کارایی مدیریت و ترکیب نیروی انسانی و موارد
عمومی مورد بررسی قرار میگیرد.
 -3روش پنج P
 مردم :14بررســی و ارزشیابی نظرات مردم در مورد واحد اقتصادی. تولید (محصول) :15بررســی ســودآوری ،کیفیت و کمیت ،ارزش ،دردسترس بودن و اهداف بازاریابی
 -حمایت :16بررسی حمایت داخلی و وضعیت وثایق یا حمایت خارجی
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مانند ضمانتنامههای بانکی و اسناد مالی.
 پرداختها :17بررســی اطالعات مربوط به تســهیالت دریافتی و نحوهبازپرداخت آنها ،قابلیت نقدینگی و داراییها ،سوددهی.
 شمای کلی آینده :18پیشبینی و ارزیابی وضعیت آتی مردم و جامعه. -۴روش تحلیلهای کمی و کیفی (تجزيه و تحليلهاي كمي و كيفي):
تحلیلهای کمی عموما شامل تحلیلهای مالی و براساس گزارشهای مالی
نهادهای مالی اســت (صورتهای مالی اساسی و نسبتهای استخراج شده
از آن) و تحلیلهــای کیفی مبتنی بر تحلیل کیفیت مدیریت و دربرگیرنده
بررســی رقابت بانکها ،رشــد مورد انتظار آن در صنعت مربوط و نیز نقاط
ضعف در رابطه با تغییرات فنآوری ،تغییر مقررات و غیره اســت.

http://bina.ir/Site/Articles/Detail.aspx?id=129

تفاوتهای رویکرد سنتی و جدید اعتبارسنجی مشتریان
با ظهور تکنولوژيهــاي مدرن مالي ،انقالبي در زمينــه اعطاي اعتبار
ایجاد شــد کــه تقريبــا در تمامي بازارهاي توســعه يافته باعث تســهيل
دسترســي به اعتبار شــد .تکنولوژي سامانه اعتبارســنجي به بانکها این
امکان را ميدهد تا از رويکرد ســنتي که مبتني بر قضاوتهاي ذهني است
به فرايندهاي خــودکار و مبتني بر مدلهاي عددي ســوق پيدا کنند .در
نتيجه اعتباردهندگان ميتوانند خدماتي را به مشــتريان عرضه نمايند که
هزينــه را کاهش داده و قابليت اعطاي اعتبار ،به بخشهاي وســيعتري از
اقتصاد را فراهم آورد.
در این میان ،مهمترین تفاوتهای روشهای ســنتی و جدید به منظور
اعتبارسنجی مشتریان به شرح زیر است:
• در روش سنتی ،ارزیابی مبتنی بر نظر کارشناس میباشد .در صورتی
که در روش جدید ارزیابی مکانیزه و مبتنی بر مدلهای علمی اســت.
• در روش ســنتی ،فرایند ارزیابی بســیار زمانبر اســت (چند هفته یا
چنــد ماه) .در صورتی که در روش جدید ،حداقل زمان الزم چند ســاعت
یا دقیقه است.
• در روش ســنتی هزینه ارزیابی باالست .در صورتی که در روش جدید
هزینه ارزیابی بسیار ناچیز است.
• در روش سنتی ،اصل بر این است که همه متقاضیان عملکرد اعتباری
مناســبی نخواهند داشت؛ مگر عکس آن ثابت شود .در صورتی که در روش
جدید ،اصل بر این اســت که عملکرد اعتباری همه متقاضیان مثبت است،
مگر عکس آن ثابت شود.
• در روش ســنتی ،داراییها و توان مالی متقاضی مهمترین شــاخص
ارزیابی اســت .در صورتی کــه در روش جدید ،ارزشــمندی اعتباری و یا
اهلیت متقاضی مهمترین شاخص ارزیابی است.

http://www.farsnews.com/13950711001368

جمعبند ی
در پایــان میتوان گفت با توجه بــه محیط رقابتی حاکم بر نظام بانکی
در کشــور بانکها باید تمامی تالش خود را در راســتاي حفظ و توســعه
موقعیتهــاي رقابتی خود معطــوف دارند و در این خصــوص توجه ویژه
به ریســک اعتباري مشــتریان از اهمیت زیادی برخوردار اســت .با توجه
به محدودیــت منابع مالی و تســهیالت در اختیار بانکهــا ،ارزیابی توان
بازپرداخت مشتریان پیش از اعطای تسهیالت در قالب کارتهای اعتباری،
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی نظام بانکی است که عمدتا به دلیل
عدم بهرهمندی از نظام سنجش اعتبار و مدیریت ریسک اعتباری با افزایش
مطالبات غیرجاری روبرو هســتیم .علیرغم وجود ســابقه بیش از  ۵۰ساله
سنجش اعتبار در دنیا ،استفاده گسترده از اعتبارسنجی جامع مشتریان در
بانکداری ایران با اقبال کمی روبرو بوده است .لذا ایجاد زیرساختهای الزم
جهت اررزیابی و ســنجش توان بازپرداخت مشــتریان اعتباری و محاسبۀ
احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی میتواند نقش بســیار مهمی در
کاهش ریســک اعتباری و همچنین توسعه بازار کارت اعتباری ایفانماید.
منابع :
 .1اختیاری ،مصطفی ( .)۱۳۹۵الگوی اعتبارســنجی مشتریان بانکها،
خبرگزاری بانک و بیمه .برای اطالعات بیشــتر به سایت مراجعه کنید:
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 .2جلیلی ،محمد ،خدایی وله زاده قرد ،محمد ،کنشلو ،مهدیه (.)۱۳۸۹
اعتبارسنجی مشــتریان حقیقی در سیستم بانکی کشــور ،مجله مطالعات
کمی در مدیریت آزاد ،شماره .۳
 .3عبدلی ،قهرمان و فرد حریری ،علیرضا ( .)۱۳۹۴الگوســازی سنجش
ریسک اعتباری مشــتریان حقوقی بانک رفاه .نظریههای کاربردی اقتصاد،
سال  ،۲شماره .۱
 .4عربشــاهی ،مازیار ( .)۱۳۸۹اعتبارسنجی مشــتری پیشنیاز توسعه
بازار اعتباری ،روزنامه دنیای اقتصاد .شماره .۲۲۵۳
 .5موســویان ،ســیدعباس ( .)۱۳۹۵کارتهای اعتباری مشکل شرعی
ندارند ،خبرگزاری فارس .برای اطالعات بیشــتر به سایت مراجعه کنید:
 .6میرغفوري ،ســید حبیباله و امین آشــوري ،زهره ( .)۱۳۹۴ارزیابی
ریسک اعتباري مشــتریان بانکها ،فصلنامه کاوشهاي مدیریت بازرگانی،
سال  ،۷شماره .۱۳
 .7نظام جامع ســنجش اعتبار (گزارشــگری ،امتیازدهــی و رتبهبندی
اعتباری در بانک و بیمه) ( .)۱۳۸۹شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران.
8. Allen,l., Delong,G., Saunders, A. (2004).
Issues in Credit Risk Modeling of Retail Markets.
Journal of Banking and Finance, 26(4).
9. http://tabmco.ir/Default.aspx?tabid=115
10. http://vista.ir/article/365798
11. http://www.etebarsanjisaman.com/Home/Di
spalyMenuContent?page=ValidationLaw
12. Dinh, T.H.T., & Kleimeier, S.(2007) A credit
scorring model for Vietnam`s retail banking
market. International Review of Financial
Analysis, 16(5).
13. Lee, T. S., Chiu, C. C., Chou, Y. C., Lu,
C. J. (2006). Mining the customer credit using
classification and regressiontree and multivariate
adaptive regression splines. Computational
Statistics & Data Analysis, 50, 1113-1130.

پینوشت:
 )1پژوهشگر گروه بانکداری اسالمی .پژوهشکده پولی و بانکی.

2) Credit Scoring
3) Credit Card
4) Line of Credit
5) Character
6) Capacity
7) Capital
8) Condition
9) Collateral
10) Liquidity
11) Activity
12) Profitability
13) Potential
14) People
15) Product
16) Protection
17) Payments
18) Perspective

نقش کارتهای اعتباری در تحریک تقاضا پرونـــده

تحلیل فقهی -حقوقی الگوی کارت اعتباری مرابحه:
با تأکید بر روابط ذینفعان (بانک ،مشتری و فروشنده)
حسین میثمی

1

مقدمه
یکی از عقود بســیار پرکاربرد در بانکداری اسالمی عقد مرابحه است .عقد
مرابحه بهدلیل ســادگی ،در بســیاری از بانکهای اســامی (بهویژه در سایر
کشورها) استفاده میشود؛ بهنحویکه مث ً
ال در برخی بانکهای اسالمی ،حدود
 ۹۵درصد تسهیالت صرفاً بر اساس عقد مرابحه به متقاضیان پرداخت میشود.
در نظام بانکی ایران نیز هر چند در گذشته استفاده از این عقد محدود بود
اما در ســالهای اخیر این شیوه توسعه یافته است و به نظر میرسد در آینده
نیز بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد .در این رابطه بانک مرکزی کشور در
مهر ماه سال  ،۱۳۹۵طرح استفاده گسترده از کارت اعتباری مرابحه در شبکه
بانکی را آغاز کرد و بر اساس اطالعرسانی انجام شده ،قرار است کارت اعتباری
مرابحه به تدریج جایگزین تســهیالت خُ رد شــود؛ که در گذشته با استفاده از
سایر قالبهای حقوقی مانند :فروش اقساطی ،جعاله و غیره پرداخت میشد.
با توجه به آنچه مطرح شد ،به نظر میرسد توجه به ابعاد فقهی و حقوقی
کارت اعتباری مرابحه و شــیوه ارتباط بانک ،مشــتری و فروشــنده در این
اهمیت اســت .بر این اساس ،در ادامه به تبیین برخی از این
کارتها دارای ّ
ابعاد خواهم پرداخت.
تعریف عقد مرابحه
بیع مرابحه ،یکی از انواع قرارداد بیع است و مقصود از آن ،معاملهای است
اعم از قیمت خرید ،هزینههای حملو نقل و
که فروشنده قیمت تمامشده کاالّ ،
نگهداری و سایر هزینههای مربوط را به اطالع مشتری رسانده و سپس تقاضای
مبلغ یا درصدی اضافی بهعنوان سود میکند .بهعنوان مثال ،اعالم میکند یک

کاالی مشخص را به یک میلیون تومان خریده و حاضر است به یک میلیون و
یکصد و هشتاد هزار تومان یا با  ۱۸درصد سود به مشتری بفروشد (موسویان،
 ،۱۳۹۰ص.)۱۴ .
مرابحه در روایات
شاید در نگاه اول بهنظر آید که عقد مرابحه در روایات جایگاهی ندارد و
نوعی نوآوری است که به وسیله متفکران بانکداری اسالمی در سایر کشورها
طراحی شــده است اما مراجعه دقیق به روایات معتبر بهخوبی نشان میدهد
کــه حضرات معصومین (ع) در روایات متعددی انــواع مرابحه را مورد تأیید
قرار دادهاند.
بهعنوان نمونه ،محمدبنمســلم میگوید« :از امام باقر (ع) سؤال کردم در
مــورد مردی که نزد مردی دیگر آمــده و میگوید کاالیی برای من خریداری
کن ،شاید بهصورت نقد یا نسیه از تو خریداری کنم .پس وی کاال را بهخاطر او
خریداری میکند؟ امام (ع) فرمود :اشکالی ندارد؛ همانا از او خریداری میکند
بعد از آنکه مالک شد» (عاملی۱۴۰۹ ،ق ،.ج ،۱۲ .ص.)۵۱ .
در حدیثی دیگر ،اســماعیلبنخالق میگوید« :از امام کاظم (ع) در مورد
معامله عینه سؤال کردم و گفتم ،بسیاری از تجار ما امروزه معامالت عینه دارند
و من برای شــما توضیح میدهم که چه کار میکنیم .امام (ع) فرمود :توضیح
بــده .گفتم معاملهگری پیش ما میآید و کاالیی را میخواهد ،با هم گفتوگو
میکنیــم درحالیکه ما کاال را نداریم ،به ما میگوید :به تو ســود میدهم ده
بــه یازده و من میگویم ده به دوازده .با هم چانــه میزنیم تا بر نرخی توافق
میکنیم .بعد از فراغ از تعیین سود ،میپرسم چه کاالیی را قصد داری تا برایت
بخرم؟  ...امام (ع) فرمود :آیا مشتری اختیار دارد که ،اگر بخواهد خریداری نکند
و شما هم اگر بخواهید نفروشید؟ گفتم :بله ،چنین اختیاری وجود دارد؛ و اگر

[ ] 31

دو ماهنامه تازههای اقتصاد بهمن  95شماره ۱۵۰

نقش کارتهای اعتباری در تحریک تقاضا

پرونـــده

هم در این بین مال تلف شود ،از مال ما تلف شده است .امام (ع) فرمود :اشکالی قرارداد مرابحه را بهشرح ذیل ابالغ کرد.
الف -مرابحه قراردادی است که بهموجب آن عرضهکننده ،بهای تمامشده
در این معامله نمیبینم» (عاملی۱۴۰۹ ،ق ،ج  ،۱۸ص .)۵۵
اموال و خدمات را به اطالع متقاضی میرســاند و ســپس بــا افزودن مبلغ یا
درصدی اضافی بهعنوان ســود ،آن را بهصورت نقدی ،نسیه دفعی یا اقساطی،
مرابحه در فقه اسالمی
مراجعه به کتب فقهی بهخوبی نشــان میدهد کــه بحث در رابطه با بیع به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی
امامیه ،سابقه بسیار طوالنی دارد و فقهای بزرگوار واگذار میکند.
مرابحه در خالل مباحث فقه ّ
ب -بانکها میتوانند بهمنظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی ،خدماتی و
شــیعه در ضمن مباحث بیع یا ملحقات آن ،به این بحث پرداختهاند .آنچه از
مجمــوع متون فقهی در رابطه با بیع مرابحه میتوان اســتخراج نمود و آن را بازرگانی و برای تهیه مواد اولیه ،لوازم یدکی ،ابزار کار ،ماشینآالت ،تأسیسات،
مبنای طراحی الگوهای عملیاتی کارتهای اعتباری قرار داد ،دستکم شامل زمین و ســایر کاالها و خدمات مورد احتیاج ایــن واحدها و نیازهای خانوارها
برای تهیه مســکن ،کاالهای بادوام مصرفی و خدمات ،به سفارش و درخواست
موارد ذیل است (نجفی ۱۴۱۷ ،ق ،ج  ،۳ص :)۳۱
الــف -تمامی معامــات مبتنی بر بیع مرابحه بــا رعایت برخی ضوابط متقاضــی ،این اموال و خدمات را تهیه و تملک کرده و ســپس آن را در قالب
مرابحه به متقاضی واگذار کنند.
صحیح است.
پ -بانکها مکلفاند قبل از انعقاد مرابحه ،اطمینان حاصل نمایند که اصل
ب -بیع مرابحه میتواند نقدی یا بهصورت نسیه باشد.
پ -بیــع مرابحه میتواند بهصورت مســتقیم و اصالتــی یا بهصورت منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد ،قابل برگشت است.
ت -اعطای تســهیالت در قالب مرابحه با توجه به بهای تمامشــده و سود
وکالتی باشد.
ت -الزم است ابتدا کاالیی خریداری ،سپس به مشتری فروخته شود؛ یعنی بانک تعیین خواهد شد.
ث -بانکها مکلفاند تمهیدات الزم را برای استفاده از ابزارها و کارتهای
در اقتصاد حقیقی باید پدیدهای رخ دهد.
ث -الزم است قرارداد مرابحه و فروش کاال به مشتری ،بعد از خرید بایع و الکترونیکی در قالب مرابحه فراهم نمایند.
عملیاتی کارت اعتباری مرابحه
تملک او بر کاال واقع شود و انجام فروش قبل از خرید صحیح نیست.
 .۵الگوی ّ
بهطور معمول در کارتهای اعتباری ،دارنده کارت با اســتفاده از اعتباری
ج -نرخ سود قرارداد مرابحه میتواند بهصورت مبلغ یا درصد تعیین شود.
چ -چنانچــه بایع در بیان قیمت خرید یــا هزینههای مرتبط خالف واقع کــه بانک صادرکننده کارت ،برای وی درنظــر میگیرد ،اقدام به خرید کاالها
و خدمــات کرده و از محل اعتبار پیشگفته ،قیمــت آنها را بهصورت نقدی
بگوید ،مشتری خیار فسخ پیدا میکند.
ح -اگر کاال قبل از قبض به وســیله مشــتری تلف شود ،از مال فروشنده میپردازد و نسبت به بانک صادرکننده کارت بدهکار میشود .بر همین اساس،
تلف شده است و فروشنده مسئول هزینههای مرتبط است (هر نوع تلف مبیع در طراحی کارت اعتباری بر اســاس قرارداد مرابحه ،دســتکم چهار ذینفع
حضــور دارند کــه عبارتاند از :بانک یا مؤسســه
قبل از قبض ،به عهده بایع اســت) .یکی از مسائل
اعتباری ناشــر کارت ،بانک یا مؤسســه اعتباری
فقهی مهم در رابطه با عقد مرابحه ،قلمرو یا شمول
پذیرنده کارت ،دارنده کارت و در نهایت ،فروشگاه
این قرارداد اســت .در واقع درحالیکه شمول این
کارت اعتبــاری مرابحــه از
یا مرکز خدماتی.
قرارداد نسبت به انتقال اعیان مسلم است ،شمول
مهمتریــن و جدیدترین ابزارهای
در الگوی کارت اعتباری مرابحه ،بانک ناشــر،
آن نســبت به فروش منافــع و خدمات (که میان
طراحی شــده به وسیله محققین
بعد از اعتبارســنجی مشتری متناســب با اعتبار
عرف بهصورت بیع مطرح است) ،از دیدگاه فقیهان
بانکداری اسالمی است .این ابزار در
وی ،کارت اعتباری در اختیارش میگذارد و طبق
شیعه محل اختالف است.
چند سال اخیر به صورت گسترده
قرارداد ،دارنده کارت را وکیل در خرید بهوســیله
برخی از فقیهان ،مانند شــیخ انصاری ،صاحب
در سایر کشورهای اسالمی مورد
کارت برای بانک میکند و متع ّهد میشود تا سقف
جواهــر و آیتاهلل خویــی ،صدق بیــع بر چنین
استفاده قرار گرفته است
اعتبار ،منابع الزم برای خرید کاالها و خدمات مورد
معاملههایی را انکار و اســتفاده عرف مردم از کلمه
نیاز دارنده کارت را بپردازد.
بیــع در این موارد را بر تســامح حمل میکنند و
زمانــی که دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک
معتقدنــد مقصود عــرف ،انتقال منافــع در قالب
قراردادهایــی چون اجاره ،جعاله یا مصالحه اســت .در مقابــل برخی دیگر از به خرید کاال اقدام میکند ،کارت را در دســتگاه پایانه فروش فروشــگاه قرار
فقیهان ،چون امام خمینی (ره) ،آیتاهلل خامنهای و آیتاهلل مکار م شــیرازی ،میدهد و با انجام این کار ،بانک ناشر کارت (از راه بانک پذیرنده) ،قیمت کاالها
عینبودن مورد معامله در عقد بیع را الزم نمیدانند و بر این باورند که میتوان و خدمــات را به فروشــگاه پذیرنده کارت میپــردازد و کاال را تملک میکند.
منافع و خدمات را نیز در قالب قرارداد بیع منتقل نمود (مکارم شیرازی ،۱۴۱۳ ،سپس بانک ناشــر کارت در جایگاه فروشــگاه الکترونیکی اعتباری ،کاالها و
مدت
ج  ،۱ص .)۲۱
خدمات خریداریشده را به دارنده کارت بهصورت بیع مرابح ه نسیه برای ّ
برای حل مشــکل و رســیدن به توافق فقهی در این مورد ،میتوان از عقد زمان معین و با نرخ سود مشــخص میفروشد .بهطور مثال ،کاالها و خدمات
س عقد صلح ،خدمات خریداریشده را با احتساب نرخ سود  ۱۸درصد با سررسید شش ماه ،به دارنده
صلح استفاده کرد .به این معنا که مراکز خدماتی بر اسا 
خود را بهصورت نقد به بانک واگذارند؛ سپس بانک آن خدمات را بر اساسعقد کارت میفروشد.
در ادامه ،دارنده کارت ،کاالها و خدمات خریداریشــده را تملک کرده و از
صلح مرابحهای و با قیمتــی باالتر به خریدار تملیک کند و وی از آن خدمات
استفاده کند .بهاعتقاد فقیهان بزرگوار شیعه ،قرارداد صلح قراردادی الزم است فروشــگاه تحویل میگیرد .بعد از آن ،دارنده کارت بدهکار بانک ناشر خواهد
اعم از اعیان ،منافع و حقوق است و شامل همه خدماتی که ارزش بــود و چند گزینه برای پرداخت بدهی (قیمت نســیه کاالها و خدمات) دارد
و موضوع آن ّ
که عبارتاند از:
مالی دارند میشود (تسخیری ،۱۳۷۹ ،ص .)۲۱
الــف -پرداخت در مهلت تنفس :در ایــن صورت مابهالتفاوت قیمت نقد و
نسیه (سود بانک از فروش اقساطی) تخفیف داده میشود و دارنده کارت فقط
مرابحه در قوانین کشور
در شبکه بانکی کشور ،تا ســال  ،۱۳۸۹تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه قیمت نقد کاالها و خدمات را به بانک میپردازد.
ب -پرداخت بهصورت اقســاطی :دارنده کارت میتواند کل یا بخشــی از
عملیات بانکی بدون ربای ایران وجود داشــت اما
(فروش اقســاطی) در قانون ّ
در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه ،قراردادهای مرابحه ،خرید قیمت کاالها و خدمات خریداری شــده را بهصورت اقســاط تا سررسید مقرر
عملیات بانکی بدون ربا اضافهشــد .پیرو بپردازد .در این صورت ،بخشــی از مابهالتفاوت قیمت نقد و نســیه به تناسب
دین و اســتصناع به فصل ۳از قانون ّ
آن ،هیئتوزیران به پیشنهاد بانک مرکزی و با استناد به ماده  ۹۸قانون برنامه تخفیف داده میشود.
پ -پرداخت دفعی در سررسید :در این صورت هیچ تخفیفی داده نمیشود
پنجساله پنجم توســعه جمهوری اســامی ایران (مصوب  ،)۱۳۸۹آییننامه
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نقش کارتهای اعتباری در تحریک تقاضا پرونـــده
و دارنده کارت ،قیمت نسیه کاالها و خدمات را کامل میپردازد.
ت -پرداخت بعد از سررســید :در این صورت دارنده کارت افزون بر قیمت
نسیه کاالها و خدمات ،باید مبلغی را بهعنوان وجه التزام بپردازد.
روابط حقوقی موجود بین ذینفعان در کارت اعتباری مرابحه
در ســاماندهی معاملههای کارت اعتباری بر اســاس قــرارداد مرابحه ،از
ترکیب چند قرارداد استفاده میشود و صحت شرعی معامله با کارت اعتباری،
به صحت همه آنها وابســته است .بعد از تعیین سقف اعتبار و صدور کارت به
وسیله بانک ،چند معامله انجام میگیرد که مهمترین آنها عبارتاند از:
 .۱وکالت در خرید :بهســبب قرارداد بین بانک ناشــر کارت و متقاضی
کارت اعتباری ،دارنده کارت وکیل بانک برای خرید کاالها و خدمات مورد نیاز
خود میشود.
 .۲خرید وکالتی :دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک ،کاالها و خدمات
مورد نیاز خود را بهصورت بیع نقد از فروشــگاهها و سایر مراکز پذیرنده کارت،
برای بانک خریداری میکند.
 .۳فروش مرابحهای نســیه :بانک ناشــر با پرداخــت قیمت ،کاالها و
خدمات خریداریشده را تملک کرده و سپس در جایگاه فروشگاه الکترونیکی
اعتباری ،آنها را با احتســاب سود بانکی بهصورت بیع مرابحه نسیه به دارنده
کارت میفروشد.
 .۴تخفیــف در بدهی :اگر دارنده کارت بخواهد بدهی حاصل از خرید
نســیه را بهصورت دفعی در فرصت تنفس ،یا بهصورت تدریجی تا سررســید
بپردازد ،بانک نســبت به مبلغ بدهی ،تخفیف میدهد (کل یا بخشــی از سود
نسیه را کم میکند).
 .۵جریمــه تأخیــر :چنانچه دارنده کارت ،بدهی خود را تا سررســید
مدت بدهی ،مشمول جریمه تأخیر و وجه
پرداخت نکند ،متناســب با مبلغ و ّ
التزام خواهد شد.
اکثر روابط حقوقی مذکور از منظر فقهی بدون اشــکال است اما برخی از
آنها نیز ،نیاز به تأمل بیشتری دارد ،که در ادامه بررسی میشود.
الف -فقدان قصد خرید وکالتی
بهســبب قرارداد صدور کارت اعتباری ،دارنده کارت وکیل بانک در خرید
کاالهــا و خدمات میشــود و بنابراین برای صحت خریدهــا ،باید قصد خرید
وکالتی کند .درحالیکه در مــوارد فراوانی دارنده کارت غافل از خرید وکالتی
بوده و مســتقیماً برای خودش خرید میکند؛ همانطور که در مواردی دارنده
کارت ،کارت را به دیگران (مانند همســر و فرزند) وامیگذارد و آنان اطالعی از
قرارداد وکالت ندارند.

در رابطه با این مشکل میتوان گفت که اوالً ،در تحقق قصد خرید وکالتی،
توجه ارتکازی کفایت میکند؛ به این معنا که اگر دارنده کارت متوجه باشــد
کــه چهکاری انجــام میدهد ،کفایت میکند .از طرفی ،بهنظر میرســد در
خرید با کارت اعتباری ،در اکثر موارد ،چنین ارتکازی وجود دارد؛ چون دارنده
کارت میداند خودش پولی ندارد و با پول بانک خریداری میکند .در مواردی
هــم که کارت را در اختیار دیگری میگذارد ،دیگران وســیله و ابزار وی برای
خرید وکالتی هستند و فرد با واگذاری کارت ،دیگران را وکیل و جانشین خود
در انجام معامله وکالتی میکنــد .ثانیاً ،بر فرض که بهجهت نبود قصد وکالت
در خریــد ،خرید وکالتی بهلحاظ شــرعی باطل باشــد .در این حالت معامله
تبدیل به بیع فضولی نقد و نســیهای خواهد شد که پیشاپیش طرفین قرارداد
رضایت خودشان را اعالم کردهاند .به این بیان که بانک ناشر کارت ،حین انعقاد
قرارداد با فروشــگاهها و مراکز خدماتی پذیرنده کارت ،رضایت خود را مبنی بر
خرید ب ه وســیله دارنده کارت اعالم کرده و دارنــده کارت نیز رضایت خود را
مبنی بر خرید نســیه از بانک اعالم کرده است؛ بنابراین اگر معامله با این نوع
کارتها به اصطالح فقهی از نوع بیع وکیل نباشد ،از نوع «بیع فضولی همراه با
رضایت مالک» خواهد بود که به اعتقاد همه فقیهان ،بیع مأذون و صحیح است
(موسویان و احمدی ،۱۳۹۰ ،ص.)۲۴ .
ب -تخفیف در بدهی
در الگوی پیشــنهادی برای کارت اعتباری مرابحــه ،دارنده کارت ،کاال را
بهصورت نقد برای بانک خریداری میکند ســپس بانک ،با درنظرگرفتن سود
خود ،کاال را بهصورت نســیه به دارنده کارت میفروشد و وی متعهد میشود
در سررســید مقرر ،قیمت نسیه کاال را به بانک بپردازد .حال اگر دارنده کارت
بخواهد بدهی خود را بهصورت دفعی در فرصت تنفس یا بهصورت تدریجی تا
سررسید بپردازد ،بانک نسبت به مبلغ بدهی تخفیف میدهد (کل یا بخشی از
سود بانکی را کم میکند) .حال سؤال آن است که آیا چنین تخفیفی از دید فقه
اسالمی جایز است؟ در پاسخ به این پرسش میتوان اینطور بیان نمود که در
معاملههای مدتدار (مانند بیع نسیه ،سلف ،اجاره ،قرض و  )...که بدهکار متع ّهد
معین بپردازد ،گاهی بدهکار عالقه دارد
اســت بدهی خود را طبق زمانبندی ّ
در برابر ک م کردن بخشــی از بدهی ،دین خود را زودتر از موعد مقرر بپردازد؛
چنانکه گاهی طلبکار دوست دارد در برابر دریافت زودتر از سررسید ،از بخشی
از بدهی خود صرفنظر کند .این موضوع از زمان معصومین محل بحث بوده و
در روایتهای مختلفی مورد بحث واقع شده است.
بهعنــوان مثال محمدبنمســلم در روایت صحیحی از امــام باقر (ع) نقل
مدتداری بر
میکند که« :از امام باقر (ع) درباره شخصی پرسش شد که دین ّ
عهده دارد .طلبکار نزد وی میآید و میگوید :فالن مقدار بدهیات را نقد بپرداز
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نقش کارتهای اعتباری در تحریک تقاضا

پرونـــده

تا از بقیهاش صرفنظر کنم؛ یا میگوید مقداری را نقد بپرداز تا نسبت به باقی
آن مهلــت را اضافه کنم .امام (ع) فرمود :مادامی که به اصل بدهی (ســرمایه)
چیزی اضافه نکند ،اشــکالی ندارد .چرا که خداوند میفرماید :برای شماســت
سرمایههایتان؛ نه ســتم کنید و نه بر شما ستم شود» (طباطبایی بروجردی،
۱۴۱۰ق ،ج ،۱۸ص .)۳۳۷
متعدد دیگری که همین
فقیهان شیعه با استناد به این روایت و روایتهای
ّ
مضمون را میرســانند ،با اصل کاهش مبلغ بدهی در مقابل پرداخت زودتر از
سررسید موافق هستند (موسوی خمینی۱۴۲۱ ،ق ،.ج  ،۲ص  .)۲۸البته برای
شیوه اجرای این عمل راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده است که همگی دارای
مشروعیت است .برخی از آنها بهشرح ذیل است - .صلح :طلبکار و بدهکار بر
ّ
کاهش بخشی از بدهی در برابر تعجیل در پرداخت مصالحه میکنند.
 ابــراء :طلبکار در برابر دریافت زودتر از سررســید ،از بخشــی از بدهیصرفنظر میکند.
 هبه :طلبکار در برابر دریافت زودتر از سررســید ،بخشــی از بدهی راهبه میکند.
مدتدار خود را در برابر مبلغی کمتر
 خرید دین یا تنزیل :بدهکار بدهی ّاز بدهی میخرد .پ -جریمه تأخیر (وجه التزام)
گاهی دارنده کارت اعتباری به دالیل مختلف از پرداخت بدهی و تســویه
حســاب با بانک خودداری میکند .در این مــوارد بانکهای متعارف و ربوی،
متناسب با تأخیر مشتری ،بهره دیرکرد میگیرند .از منظر فقه اسالمی ،شَ کی
مدت ،ربا و حرام است و
نیست که هر نوع افزایش مبلغ بدهی در برابر تمدید ّ
این نوع ربا از مصادیق مسلم ربای جاهلی بهشمار میرود که در آیات و روایات
از آن نهی شده است (انصاری۱۴۰۶ ،ق ،.ج ،۲ .ص .)۴۴ .بنابراین نمیتوان در
بانکداری بدون ربا از روش بهره دیرکرد استفاده کرد.
اما سؤال آن است که «آیا طلبکار میتواند برای الزام بدهکار به پرداخت به
موقع بدهی ،شــرط جریمه تأخیر بگذارد؟» بهعبارتدیگر ،همانطور که برای
التزام وی به پرداخت در سررسید ،میتواند شرط رهن و ضمانت کند و با وی
قــرار بگذارد که اگر بهموقع پرداخت نکنــد ،از راه فروش رهن یا الزام ضامن،
طلــب خود را وصول نماید ،آیا میتواند شــرط جریمه بگــذارد و او را تهدید
کند که اگر در سررســید مقرر پرداخت نکند ،مبلغ مشخصی جریمه خواهد
گرفــت؟ این بحث مورد اختالف جدی فقهاســت و برخی مانند امام خمینی
(ره) ،گرفتــن هر نوع زیاده (هرچند بهعنوان جریمه دیرکرد) را از مصادیق ربا
میدانند (موســوی خمینی۱۴۲۱ ،ق ،.ج ،۲ .ص ،)۴۵ .اما گروهی دیگر ،مانند
آیــتاهلل گلپایگانی (ره) ،معتقدند که اگر بدهکار بهصورت شــرعی در ضمن
عقد خارج الزم ملتزم شــده باشــد که اگر پرداخت دین خود را از موعد مقرر
بهتأخیر انداخت ،مبلغ معینی مجانی بدهد ،اشکالی ندارد (گلپایگانی۱۴۰۵ ،
ق ،.ج ،۲ .ص .)۹۱ .بحث جریمه تأخیر از موضوعات اختالفی بوده و رویه مورد
پذیرش در شبکه بانکی کشــور در اینگونه موارد آن است که حرف نهایی را
قانون و شــورای نگهبان میزند تا فعالیتها مختل نشــود .بر اساس نظر این
شــورا ،درنظرگرفتن جریمه تأخیر تأدیه با عنوان وجه التزام و بهعنوان شرط
ضمن عقد اشکالی ندارد (دیبان و موسویان ،۱۳۹۲ ،ص .)۲۳ .بنابراین بانکها
ت اعتباری مرابحه شــرط وجه التزام برای تأخیر در
میتوانند در طراحی کار 
بازپرداخت درنظر بگیرند.
ویژگیهای کارت اعتباری مرابحه
کارت اعتباری مرابحه عالوه بر اینکه با موازین فقه شــیعه و اهل ســنت
انطبــاق باالیی دارد ،تقریباً تمامی کارکردهــای اقتصادی کارتهای اعتباری
متعارف و ربوی را نیز داراســت .در ادامه به برخی از ویژگیهای این نوع کارت
اشاره میشود (دبیان و موسویان ،۱۳۹۲ ،ص.)۱۴۱ .
الف -قابلیت خرید اعتباری :به دارنده کارت اجازه میدهد تا با اســتفاده از
منابع بانک کاالها و خدمات مورد نیاز خود را بخرد و بهای آن را دیرتر بپردازد.
ب -قابلیــت پرداخت در مهلت تنفس :به دارنــده کارت امکان میدهد تا
بهای کاالها و خدمات خریداریشده را در مهلت تنفس بپردازد و در این صورت
فقط قیمت نقدی کاالها و خدمات پرداخت میشود.
پ -قابلیت پرداخت اقساطی :دارنده کارت میتواند بدهی خود را بهشکل
اقساطی بپردازد.
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ت -قابلیت پرداخت دفعی مــدتدار :دارنده کارت میتواند بدهی خود را
مدتدار (بهطور مثال بعد از شش ماه) بپردازد.
بهصورت ّ
ث -قابلیت طراحی برای سقف اعتباری باالتر :بانک از همه منابع مالکیتی
مدتدار) میتواند
(مانند سپردههای قرضالحسنه) و وکالتی (مانند سپردههای ّ
جهت اعطای تسهیالت بر اســاس الگوی کارت اعتباری مرابحه استفاده کند.
در نتیجه ،بانک ناشر میتواند کارتهایی با سقف اعتباری باال (معادل چند ماه
درآمد آتی مشتریان) طراحی و عرضه کند.
ج -انتظار اســتقبال بانکها و مشــتریان :بهدلیل انتفاعیبودن قرارداد و
عدم محدودیت منابع و مصارف ،انتظار میرود این راهکار مورد استقبال جدی
بانکها و مشتریان قرار گیرد.
چ -واقعیبودن جریمــه تأخیر (وجه التزام) :دارنده کارت افزون بر گزینه
پرداخت در مهلت تنفس ،میتواند تا سررسید معین (بهطور مثال تا شش ماه)
بهصورت اقساطی یا بعد از سررسید بهصورت دفعی ،بدهی خود را تسویه کند.
بنابراین ،زمانی کار به جریمه منتهی میشود که دارنده کارت در عمل به همه
گزینهها تخلف کند و این موضوع سبب واقعیشدن جریمه تأخیر و وجه التزام
میشود که از دیدگاه فقهی منطبق با نظر شورای نگهبان است.
جمعبندی و توصیههای سیاستی
کارت اعتباری مرابحه ،از مهمترین و جدیدترین ابزارهای طراحی شده به
وسیله محققین بانکداری اسالمی است .این ابزار در چند سال اخیر به صورت
گسترده در بانکهای اسالمی سایر کشورهای اسالمی مورد استفاده واقع شده
اســت .علت اســتقبال باال از کارت اعتباری مرابحه آن است که نخست ،این
ابزار نرخ ســود ثابت و از پیش تعیین شده و ریسک حداقلی دارد و به همین
دلیل برای عملیات کوتاهمدت شــبکه بانکی مناسب است .دوم ،از منظر فقهی
سازگاری باالیی با مبانی تمامی مذاهب فقهی شیعه و اهل سنت دارند.
با توجه به آنچه مطرح شد ،توصیه میشود بانک مرکزی کشور ،به صورت
جدی سیاســت جایگزینی کارت اعتباری مرابحــه به جای قالبهای حقوقی
قدیمی مانند فروش اقســاطی ،جعاله و مضاربه را در دستور کار قرار دهد .این
جایگزینی عالوه بر منافع اقتصادی متعددی که دارد (مانند کاهش تعداد عقود،
سادهسازی فرآیندها و غیره) ،به از بین رفتن پدیده شوم فاکتورسوزی در شبکه
بانکی کمک شــایانی میکند .مسئلهای که در سه دهه اخیر ،یکی از معضالت
جدی شبکه بانکی در اجرای بانکداری بدون ربا بوده است.
منا بع
 .1انصاری ،م۱۴۰۶( .ق .).کتاب المکاسب .قم :مجمع الفکر االسالمی.
 .2تسخیری ،م .ع .)۱۳۷۹( .کارتهای اعتباری .فصلنامه فقه اهل بیت.۲۴ ،
 .3دبیان ،م ،.و موسویان ،س .ع .)۱۳۹۲( .کارتهای اعتباری و انطباقپذیری
فقهی (ر .محبیمجد ،مترجم) .تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.
 .4طباطبایی بروجردی ،س .ح ۱۴۱۰( .ق .).جامع أحادیث الشیعه .قم :حوزه
علمیه قم.
 .5عاملی ،ش .ح ۱۴۰۹( .ق .).وسائل الشیعه .قم :مؤسسه آلالبیت.
 .6مکارم شیرازی ،ن ۱۴۱۳( .ق ).انوار الفقاهه :کتابالبیع .قم :مدرسه امام
امیرالمؤمنین (ع).
 .7موسوی خمینی ،ر۱۴۲۱( .ق .).کتابالبیع .قم :مؤسسه تنظیم و نشر آثار
امام خمینی (ره).
 .8موسویان ،س .ع .)۱۳۹۰( .ابزارهای مالی اسالمی .قم :پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اسالمی.
 .9موســویان ،س .ع ،.و احمدی ،س .)۱۳۹۰( .بررســی تطبیقی مدلهای
عملیاتی کارت اعتباری در بانکداری اسالمی .فصلنامه اقتصاد اسالمی.۴۳ ،
 .10نجفی ،م .ح ۱۴۱۷( .ق .).جواهرالکالم فی شرح شرائع األسالم .بیروت:
دار إحیاء التراث العربی.
پینوشت
 )1عضو هیئت علمی گروه بانکداری اسالمی ،پژوهشکده پولی و بانکی
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فصل

تامین مالی بازار مسکن پرونـــده
غالمرضا سالمي ،چهر ه ماندگار حسابداري ايران:

واكنش مثبت به نرخهاي جديد سود صندوق مسكن يكم

غالمرضا ســامي ،چهر ه ماندگار حســابداري ايران ،عضو شوراي
راهبردي نظام مالياتي ايران و مشــاور وزير راه و شهرسازي در امور
حسابداري ،حسابرسي و اصول حاكميت شــركتي است .گفتوگويي با وي
در خصوص سياستها و ابزارهاي دولت براي رونق بخشي به بازار مسكن و
تأثير كاهش نرخ ســود تسهيالت مسكن يكم داشــتيم كه مشروح آن به
شرح زير است:

ریيسجمهوری اعالم كرده است كه در راستاي سياستهاي
حمايتي در بخش مسكن ،سود تســهيالت صندوق مسكن يكم،
در مناطق فرســوده  ۸و در ســاير مناطق به  ۹/۵درصد كاهش
خواهد يافت .اين موضوع تا چه اندازه بر رونق بخشــي به بخش
مسكن كمك خواهد كرد؟
اگر منظور ما از رونق بخشــي به بازار مســكن ،امكان دسترســي و
افزايش قدرت خريد به وسیلهی كســاني باشد كه نيازمند خريد مسكن
هســتند ،بدون شــك كاهش نرخ سود تســهيالت صندوق مسكن يكم،
به رونقبخشــي كمك خواهد كــرد .در ما ههاي اخير تعــداد متقاضيان
اســتفاده از تسهيالت صندوق مســكن يكم ،نسبت به سال گذشته رشد
قابل توجهي داشــته و نشــان ميدهد كــه متقاضيان واقعي مســكن،
واكنش مثبتي به كاهش نرخ ســود تسهيالت نشان داده اند.
كاهش نرخ ســود تســهيالت بــه كمتر از  10درصد بــراي جوانان،
امكان خانهدار شــدن اين قشر را افزايش داده و شاهد رونقي در خريد و
فروش مســكنهاي ارزان قيمت در ما ههاي گذشته بوده ايم.
يكي از موضوعهایی كه بعد از كاهش نرخ ســود تســهيالت
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صندوق مســكن يكم به آن پرداخته شــده ،ميزان ســپردهی
يكســاله  80ميليون توماني ( 40ميليون براي هريك از زوجين)
براي دريافت تسهيالت  160ميليوني است .جداي از اين موضوع
در صورتي كه زوجيــن  160ميليون تســهيالت دريافت كنند،
بايــد بيش از يك ميليون و  500هزار تومان در ماه اقســاط آن
را بپردازنــد .به نظر شــما چه تعداد از زوجيــن توان پرداخت
سپردهی يكساله و اقساط اين وام را دارند؟
اينكه بخواهيم آمار مشــخصي از تعداد زوجينــي كه داراي چنين
شــرايطي هستند ارائه دهيم ،بسيار ســخت است .ولي ميتوانيم به طور
يقين بگوييم كــه دهكهاي ا ّو ل و دوم جامعه چنين امكاني را نخواهند
داشــت .در تمام دنيا نيز دهكهاي ششــم و هفتم ميتوانند به فراخور
محلي كه در آن زندگي ميكنند ،با پس انداز و اســتفاده از تســهيالت،
صاحب خانه شوند.
تجربه دنيا به ما نشــان ميدهد كه شــيو هی پرداخت تســهيالت به
اقشــار متوســط جامعه ،در خريد و فروش مســكن مؤ ثّر بــوده و باعث
شــد ،تا به تقاضاي بســياري از متقاضيان پاسخ داده شود .در ايران نيز
زوجيني كه در حــال حاضر اجار هی ماهيانه و مبلغي وديعهی مســكن
دارند ،ميتوانند با پسانداز ،صاحب خانه شــوند.
در كشــورهاي پيشــرفته ،بانكها تا  80درصــد ارزش ملك را وام
ميدهنــد .دهكهــاي پايين در ايــران ،حتّي با دريافت تســهيالت ،از
درآمد كافي براي خريد واحدهاي كوچك برخوردار نيســتند و تا زماني
كه ســطح تســهيالت پرداختي به حدود  70تــا  80درصد ارزش ملك
نرســد ،فشــار بر روي طبقهی متوســط براي خانهدار شدن زياد است.
به طور مثال در كشــورهاي پيشــرفته اگر ارزش ملكــي  400ميليون
تومان باشــد ،بانــك  80درصد ارزش آن را تســهيالت ميدهد ،ا ّما در
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ايران بانكها  80درصد ارزش ملك تا ســقف  160ميليون تومان را وام
ميدهند و اين رقم حتي كمتر از  50درصد اســت.
يكي از طر حهاي جديد شــوراي پول و اعتبار براي افزايش
كمك به افراد جهت دريافت تســهيالت ،تشــكيل مؤسســات
پسانداز و تســهيالت مسكن بود كه قرار است به طور منطقهاي
به پرداخت تســهيالت بپردازند .اين مؤسسات كه گفته ميشود
مانند بانكهــاي رهني فعاليــت خواهند كرد ،تــا چه اندازه
ميتوانند به رونق بخشــي به بازار مسكن كمك كنند؟
البتــه بايد توجه داشــت كــه اين مؤسســات ،به منظــور كمك به
اقشــار كم درآمد براي خريد خانه تأســيس ميشــوند و براي خانههاي
لوكس نيســت .اين مؤسسات قرار اســت از محل جذب سپرد ههاي خُ رد
متقاضيان مســكن و ســرمايهگذاران ســاختماني در قالب ســهامداران
مؤسســه ،در مقياس بزرگ به ســاخت آپارتمان اقــدام كنند و پس از
پايان مراحل ســاخت ،متناسب با ســود حاصل شده به متقاضيان بومي،
تسهيالت مسكن بدهند.
تمركــز فعاليت اين مؤسســات نيز براي ســاخت و تســهيال تدهي
آپارتمانهــاي ارزان قيمت در شهرستانهاســت 20 .درصد ســهام اين
مؤسســات از طريق بانك مســكن و  80درصد آن از طريق پذير هنويسي
عام ،تأمين خواهد شــد ولي تفاوتي كه با بانك مسكن دارد ،آن است كه
اليت در يك منطقه جغرافيايي مشــخص اســت .اين شيوه در
ُمجاز به ف ّع ّ
دهه  80ميالدي در بسياري از كشــورهاي پيشرفته به كار گرفته شد و

همچنان در برخي از كشــورها مانند آلمان وجود دارد.
يكي از داليلي كه باعث شــد اين مؤسســات در ايران تاكنون ايجاد
نشــود ،نرخ باالي سود بانكي بود .اگر نرخ ســود تسهيالت كاهش يابد،
متقاضيــان به ويــژه در شهرســتانها ميتوانند ،صاحب خانه شــوند و
مجوزهاي صادر شــده نيز تاكنون بر روي مناطق محروم تمركز داشــته
است.
بسياري از كارشناسان اقتصادي ميگويند كه سرمايهگذاري
در بخش مســكن به مانند قبل ديگر ســوددهي ندارد و يكي از
داليلي كه سرمايهگذاري در اين بخش كاهش يافته ،كاهش سود
آن است؟
بايــد بگويم كه همچنان ســرمايهگذاري در بخش مســكن باالترين
سود را براي ســرمايهگذاران به ويژه افرادي كه خانههاي كلنگي دارند،
دارد .بــا اين حال قيمــت خانههاي كلنگي در ايران ،باالســت و درصد
مشــاركت براي ســرمايهگذاران نيز  ۶۰به  ۴۰است .به طور مثال قيمت
خانههاي كلنگي در برخــي از مناطق تهران به متري  35ميليون تومان
نيز ميرسد.
بــا اين حال اگــر بخواهيم به ســودآوري پايدار در بخش مســكن
دســت پيدا كنيم ،بايد انبو هسازي مســكن را با ف ّناوري روز دنيا انجام
دهيم و با پايين آوردن قيمت تمام شــده ،اقدام به شهركسازي كنيم.
هــر اندازه قيمت زمين پايين بيايد ،قيمت تمام شــد هی مســكن هم،
كاهش مییابد.
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محمدحسن مرادی ،مدیر امور طرح و برنامهی بانک مسکن:

خروج بخش مسکن از رکود شدید

محمدحســن مرادی ،مدیر امــور طرح و برنامه بانک مســکن در
گفتوگویی مشــروح بــا تازههای اقتصاد ضمن تشــریح مد لها و
طرحهای مختلف این بانک در پرداخت تســهیالت مسکن ،وضعیت حمایت
از رونق بخش مسکن را تشریح کرد.

وضعیت پرداخت تسهیالت صندوق مســکن یکم ،در نیمه ا ّول
امسال چگونه بوده است؟
هر چند  1344فقره پرداختی از تیرماه تا پایان شــهریورماه انجام شــده
اما تعداد کم آن ،به دلیل پایین بودن حجم ورودی افراد اســت ضمن اینکه
متقاضیان باید دورهی  1/5ساله را برای دریافت تسهیالت ،در انتظار بمانند.
البته از این میزان نیز حدود  ۹۰۰فقره ،تنها در شهریورماه تسهیالت دریافت
کرده اند همچنین قرار اســت از این به بعد میزان پرداختیها بیشــتر شود.
تســهیالت صندوق یکم ،دارای وقفه است و به همین دلیل تأثیر آن هنوز در
بازار مشخص نشده است.
در نیمهی ا ّول امســال ،چه میزان خرید مسکن در قالب اوراق
گواهی حق تقدم ،انجام شده است؟
در بخــش اوراق گواهی حق تقدم ،عملکرد باالیی داشــتهایم به نحوی
که از حدود  ۵۷هزار تســهیالتی که در نیمهی ا ّول امســال منجر به خرید
خانه شد ،چیزی حدود  45هزار مورد از طریق خرید اوراق بوده است .البته
یاد آور می شــوم اوراق ،نیاز به ســپردهگذاری ندارد و سریعاً قابل استفاده
اســت؛ بنابراین بخش قابل توجهی از بازار در شــرایط فعلی از این طریق
مدیریّت میشود.
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تأثیر انتشار اوراق رهنی بازار سرمایه در بخش مسکن را چگونه
ارزیابی می کنید؟
این اوراق به صورت مســتقیم در معاملههــا تأثیری ندارد زیرا یک روش
تأمین مالی برای بانک اســت و بانک این منابع تجهیز شده را مورد استفاده
قرار میدهد که اثر غیرمستقیم آن بعدا ً میتواند در بازار مسکن نمایان شود.
این اوراق به بانک امکان میدهد که بتواند تسهیالت بهتری را پرداخت کند
ولی نکته این است که تجهیز منابع به این روش از محل بازار سرمایه ،نسبت
به صندوق ،نرخ باالتری دارد و حدود  18/5درصد هزینهی ســود پرداختی
بابت استفاده از این تسهیالت اســت؛ بنابراین برای بانک هیچ مزیّتی وجود
ندارد و تنها اگر بانک نیازمند منابع مالی باشــد ،میتواند از این طریق تأمین
مالی انجام دهد.
بــه صورت کلی ،در حال حاضر کمبودی به لحــاظ منابع مالی در بانک
وجــود ندارد و منابعــی هم که تجهیز شــدهَ ،صرف اعطای تســهیالت به
طرحهای جدید که در آینده رونمایی میشود ،خواهد شد و ما در این زمینه
پیشــنهادهایی به بانک مرکزی داده ایم که دسترسی به تسهیالت را آسانتر
خواهد کرد .ما بیشتر به دنبال این هستیم که بتوانیم تسهیالتِ بدون سپرده،
پرداخــت کنیم و به عنوان نمونه ،افرادی که به جای  ۳۰میلیون تومان20 ،
میلیون تومان ســپردهگذاری کرده اند ،بتوانند با خرید بدون سپرده هم ،از
تسهیالت استفاده کنند.
گفته میشود ممکن است به دلیل تفاوت نرخ اوراق رهنی ،بانک
متضرر شود؟
نــه تنها بانک از تفــاوت نرخ اوراق رهنی ضرر نمیکنــد بلکه اگر بانک
مدت اعطا کند و دوباره تســهیالت
بتوانــد این تســهیالت را در قالب کوتاه ّ
مجدد پرداخت کند ،سود قبلی به اضافهی ســرمایهی ا ّو ّلیه دوباره میتواند
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به کار گرفته شــود و بازدهی را باال میبرد و این محاسبهها به وسیلهی بانک
انجام شده اســت .ما به سودی رسیده ایم که می تواند صفر باشد ولی قطعاً
زیان نیست .اگر حاشیه سودی برای بانک ایجاد میکرد ،البتّه استقبال بانک
بیشــتر میشــد ولی از آنجایی که این اوراق برای اولین بار در ایران منتشر
شده است ،بانک به دنبال شناخت یک روش بود که در آینده در صورت نیاز
توجه به پرتفوی
بتواند از آن اســتفاده کند .بانک مســکن در حال حاضر با ّ
تســهیالت که بر مبنای وثیقههای رهنی اســت ،میتواند بیش از  400هزار
میلیارد تومان اوراق منتشر کند که در بخش ا ّول برنامه به این سمت حرکت
کردیم که  ۱۰۰هزار میلیارد تومان اوراق منتشــر شود و ما برای این موضوع
برنامهریزی کرده بودیم که از این طریق بتوانیم یک میلیون واحد مسکونی را
تأمین مالی کنیم .در عین حال ،بانک فع ً
ال نیازی ندارد که بخواهد به ســمت
انتشار این میزان اوراق برود.
عملکرد مؤسســات و شــرکتهای پس انداز منطقهای به چه
صورت است؟
با فعالیت مؤسســات پسانداز منطقهای قبل از انقالب در ایران ،هســته
ِ
شرکت پساندا ِز
اصلی بانک مســکن ایجاد شــد البته این بانک از ادغام ۱۵
رهنی سابق ایجاد شده است .در این بخش ،تجهیز
مســکن منطقهای و بانک
ِ
ِ
منابع به صورت ترکیبی اســت و این منابع َصرف اعطای تســهیالت خرید و
ســاخت در هر منطقه میشــود .یکی از مزایای این صندوقها این است که،
بانکها میتوانند از این طریق منابع ارزان قیمت بیشــتری در اختیار داشته
باشند .از سویی ،وقتی صندوق در یک استان مستقر باشد میتواند بر اساس
نیاز منطقهای برنامهریزی کنــد .تاکنون به این صورت بوده که در صندوق،
یک محصول ،به صورت یکنواخت برای کل اســتانها ارائه میشــد و ما در
شرایط جدید ،دســتهبندی جدیدی برای شهرهای زیر  ۲۰۰هزار نفر ،باالی
 ۲۰۰هزار نفر و تهران ،ارائه کردهایم .از سویی افراد سرمایهگذار در استانها
میتوانند منابع خود را در مناطق ســرمایهگذاری کنند و این مساله میتواند
انگیزهای برای حمایت از تأمین مالی بیشــتر باشد البته در این شرکت ها و
در دنیا نیز تجربه مو ّفقی در این زمینهها وجود دارد.
مزایای راهاندازی شرکتهای پسانداز مسکن منطقهای چیست؟
سرمایهگذاری افراد در این روش ،برای خود آنها است به نحوی که در
این مؤسســات ،مانند بانکها از سرمایه دیگران برای تأمین مالی استفاده
می شــود .این صندوقها ،منازل آماده را برای فروش در اختیار مشتریان

قرار می دهند.
عملکرد صندوقهای زمین و ساختمان به چه صورت است؟
در قالــب این صندوقها که یک روش تأمین مالی از بازار ســرمایه برای
ســاخت یک مجموعه اســت ،روشــی وجود دارد که افراد به جای دریافت
تســهیالت از بانک ،مســتقیماً از بازار ســرمایه تأمین مالی میکنند و برای
سرمایهگذاران در بورس نیز ،منافعی به همراه خواهد داشت.
عالوه بر روشهای یادشده ،بانک مسکن چه مدل دیگری را برای
پرداخت تسهیالت مسکن طراحی کرده است؟
روش دیگری به عنوان طرح تضمین معامالت اقســاطی نیز وجود داشت
کــه به آن صورت مورد اســتقبال قــرار نگرفت .طرح به این شــکل بود که
سازندهها ،واحدها را به صورت نسیه بفروشند و بانک معامله را تضمین کند.
در ایــن بخش بانک تأمین مالی انجام نمی داد بلکــه تنها اطمینان را برای
خریدار و فروشنده ایجاد میکرد .که در عمل بیش از دو پروژه تاکنون از این
طریق عملیاتی نشــده است اما حجم زیادی از واحدهای موجود میتوانست
از این طریق به فروش برســد .البته بانک برای این بخش سقف تعیین کرد و
اعالم شد تا ســقف  ۱۵۰میلیون تومان را تضمین میکند در صورتی که در
این بخش نیاز بازار بیشتر است.
چه زمانی میتوان شــاهد رونق واقعی بازار مسکن بود؟
بر اساس تجربیات سال های گذشته احتماالً دیگر رونق چندانی در بازار
الیتهای سوداگرانه
اتفاق نخواهد افتاد زیرا بخش عمدهای از رونق ناشی از ف ّع ّ
در این بازار بود ،که نمی توان آن را خوب و یا بد دانست .تجربهی چند سال
اخیر ذهنیت مردم را عوض کرده و اعتقاد بر این بود که در بخش مســکن،
بلندمدت ممکن اســت محقق شود ولی در
ســود خواهند کرد که البته در
ّ
توجه به آمار معامالت در
شــرایط فعلی بعید اســت این اتفاق بیافتد .ا ّما با ّ
مدت
تهران ،رونق دوباره اتفاق افتاده و در  ۶ماه نخســت امســال نسبت به ّ
مشابه ســال قبل ۱۱ ،درصد معامالت بیشتر شــده است که نشان میدهد
وضعیت قبلی خارج شــده ایم و دیگر نمیتوان گفت در شــرایط رکود
ما از
ّ
صندوق یکم ،بتواند اثر مثبت خود را در
هســتیم و امیدوارم در ســال آینده
ِ
بــازار بگذارد البته امیدوارم در نیمهی دوم ســال آینده ،اتفاقهای خوبی در
بازار مســکن بیافتد و در حال حاضر نیز اگر طرحهای بانک نبود ،شرایط به
مراتب بدتر میشد.
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مدیرعامل فرابورس ایران ارزیابی کرد:

اثر سیاستهای اعتباری بر رونق بخش مسکن

تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها بر اســاس سازوکار بازار رهن
ثانویه ،نقطه عطفی در مســیر تأمین مالی اقتصاد مسکن با استفاده
از ظرفیتهای بازار ســرمایه ،به شمار میرود که بســتر مناسبی را برای
برقراری جریان باثبات نقدینگی ،کاهش ریســک و اتصال بازار پول به بازار
سرمایه را بهخوبی فراهم کرد ه است.

اثر انتشار اوراق رهنی مسکن در بازار سرمایه بر بخش مسکن
را ارزیابی کنید .انتشــار این اوراق تا چه حد توانسته به خانهدار
شدن مردم کمک کند؟
امیــر هامونی ،مدیرعامــل فرابورس ایران ،گفــت :فرابورس ایران در
الیت خود در راستای عمل به رســالت تأمین مالی
هشــتمین ســال از ف ّع ّ
پایدار اقتصاد کشــور ،عهدهدار پذیرش و راهاندازی معامالت ابزار جدیدی
تحت عنوان اوراق بهادار رهنی شــد .اوراق رهنی که در فاز ا ّول به میزان
ســه هزار میلیارد ریال در فرابورس ایران پذیرهنویسی شد ،آمده است تا
حلقهی تأمین مالی اقتصاد مسکن را ،از مسیر بازار سرمایه ،بیش از پیش
تکمیــل کند و موجب پویایی هرچه بیشــتر این بخش مهم از اقتصاد ،در
کنار تعمیق بازار بدهی کشور شود.
در شــرایط کنونــی ،نبود سیســتم کارآمد تأمین مالــی در حوزهی
مســکن ،مانع از حضــور خانوادههای فاقد پسانداز و ثــروت اندوختهی
کالن در بازار مســکن شده و خرید ،این نیاز ا ّو ّلیه بشر ،برای افراد جامعه،
تنها در صورت گســترش دامنــهی پرداخت هزینههای ســنگین آن ،در
طول زمان و با اســتفاده از ابزارهای تأمین مالی ،ممکن شــده است .در
حال حاضر موانعی همچون بانک محور بودن تأمین مالی اقتصاد مســکن،
تنزل قدرت خرید مردم ،تأمین مالی مســکن با اتکا بر سپردههای بخش
خصوصــی ،محدودیّتهــای ابزارهای رهنی و اســتفاده نکردن از تمامی
ظرفیتهــای بازار ســرمایه،بهعنوان عمدهترین نقصها و نارســاییهای
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نظــام تأمین مالی بانک محور در بخش مســکن به حســاب میآیند که
قفل شــدن منابع بانکها در قالب تسهیالت اعطایی به خریداران نیز ،بنا
مدت اینگونه تســهیالت ،مانع از گسترش دامنهی تأمین
بر ماهیت بلند ّ
مالی و اعطای تســهیالت بیشتر در این بخش شده است.
در این مســیر ا ّما تبدیل بــه اوراق بهادار کردن داراییها بر اســاس
ســازوکار بازار رهن ثانویه ،نقطهی عطفی در مســیر تأمین مالی اقتصاد
ظرفیتهای بازار سرمایه ،به شمار میرود که بستر
مســکن ،با استفاده از
ّ
مناســبی را برای برقراری جریان باثبات نقدینگی ،کاهش ریسک و اتصال
بازار پول به بازار ســرمایه ،بهخوبی فراهم کرده است.
اســتفاده از این ابــزار تأمین مالی و تشــکیل بــازار ثانویهی آن در
کشــورهای توســعهیافته ،سابقهای نزدیک به  40ســال دارد و در کشور
مــا نیز با راهانــدازی معامالت اوراق رهنی در فرابورس ایران و تشــکیل
بازار ثانویهی رهن ،میتوان ادعا کرد نهتنها شــاهد پویایی بیشتر بانکها
در ارائهی تســهیالت به متقاضیان و درنتیجه رونق بیشــتر بازار مســکن
خواهیم بود ،بلکه از این طریق میتوان بدون چشمداشــت به منابع بانک
مرکــزی ،تجهیــز و تخصیص منابع در این بخــش را ،بهخوبی هدفمند و
پایدار ساخت.
در واقع با اوراق بهادارســازی و فروش مانده وامهای رهنی از ســوی
بانک ،ریســک ن ُکول این وامها ،به خریداران اوراق رهنی منتقل میشود
و بانک میتواند ضمن کســب یک بازدهی معقول ،نقدینگی الزم را برای
پرداخت وامهای جدید به دست آورده و خود را صرفاً محدود به سپردهی
افراد نکند .همچنین بانک از این طریق قادر اســت ســاختار مالی خود از
جمله کفایت ســرمایه را اصالح کرده و ريسک ناشی از عدم انطباق زمانی
دارايیهــا و بدهیها را کنترل و مديريت کند .در عین حال انتشــار اين
اوراق ،ســبب افزايش ارزش افزودهی ســهامداران نیز میشود ،زیرا وجوه
حاصل شــده بهطور عمده صرف ســرمايهگذاری در پروژههايی با خالص
ارزش فعلی مثبت ،خواهد شد.
تشــکیل بازار ثانویــهی رهن در خصــوص این اوراق نیــز ازآنجا

تامین مالی بازار مسکن پرونـــده
اهمیت دوچندانی یافته که ممکن اســت بانک مســکن و سایر موسسات
ّ
مالی نتوانند در شــرایط کاهش نر خهای ســود ســپرده و کاهش منابع
ســپرد های ،به اعطای وامهای رهنی مطابــق برنامهریز یها ،اقدام کنند
و درحالیکــه موسســات اعطاکنند هی وام رهنی با کمبــود منابع مالی
مواجهاند ،بســیاری از نهادهای مالی دیگر ازجمله سرمایهگذاران نهادی
بازا ِر ســرمایه ،با مازاد منابع مالی روبهرو باشــند ،بهاینترتیب با تکمیل
چرخهی معامالت اوراق رهنی از طریق بازار ثانویه ،ضمن آ نکه دســت
بانکها در ارائهی تســهیالت جدید بازتر میشــود ،ســرمایهگذاران نیز
ســود مورد انتظاری را که در شرایط کاهش نرخ سود فعلی رقم مناسبی
است ،کسب خواهند کرد.
ابزارهای تأمین مالی در بخش مسکن را ذکر کنید و نگاهی به
بررسی تجارب بینالمللی در این زمینه داشته باشید؟
بررســی معامالت اوراق بهادار رهنی و بازار ثانویه رهن در کشورهای
مختلف ،نشــان میدهد ،این ابزار معامالتی بیشــترین کاربرد را در بحث
تأمین مالی اقتصاد مسکن داشته است.
تاریخچهی اوراق رهنی مســکن به پس از جنگ جهانی دوم در ایاالت
متحدهی آمریکا باز میگردد که با افزایش تقاضای خرید مســکن ،بانکها
و مؤسســات مالی و اعتباری با تقاضای فراوانی برای وام مســکن روبهرو
شــدند .از این رو بانکها برای تأمین مالی به بازار ســرمایه و بازار رهن
ثانویــه روی آوردند و از ابزار مالی جدید یعنی اوراق بهادار با پشــتوانهی
وامهای رهنی بهره گرفتند.
بــا توجه به اهمیت بازار رهن ثانویــه در تأمین نقدینگی برای اعطای
تســهیالت به متقاضیان خرید مســکن ،در حال حاضر در آمریکا بیش از
 50درصــد از بازار رهن  -بــازار وامهای خرید مســکن -متّکی به منابع
حاصــل از رهن ثانویه اســت .در انگلیس ،اســترالیا و ژاپن نیز بازار رهن
ثانویــه ،به ترتیب حــدود  15 ،30و  10درصــد از کل منابع الزم برای
پرداخت تســهیالت خرید مسکن را تأمین میکند.
بررســی طرح راهاندازی موسســات پسانداز و تســهیالت
مسکن منطقهای
(صکوک) در تأمین مالی
بهر هگیری از اوراق بهادار اســامی ُ
بخش مســکن را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این ابزار توانسته
به تأمین مالی در این بخش کمک کند؟
راههــای دیگر تأمین منابع مالی مســکن ،همچنین شــامل انتشــار

اوراق مشــارکت و ُصکوک اجاره (ابزار تأمین مالی اســامی) اســت .در
حال حاضر ُصکوک اجارهی مســكن ســهماهه  20درصد (سرمايهگذاري
مســكن) در فرابورس مورد استفاده قرار گرفته و برای مجموعهی شرکت
سرمایهگذاری مسکن به ارزش  238میلیارد ریال با نماد “مسکن” منتشر
شــده که از ایــن طریق پروژههای ســاختمانی نیمه تمــام این مجموعه
تکمیل شــده است .از مشخصههای اوراق ُصکوک اجاره میتوان به وجود
نرخ ثابت تضمینی اوراق اشــاره کرد که بر این اساس ،سرمایهگذاران در
پایان هر  ۳ماه ســود اوراق را دریافت میکنند.
همچنین صندوق زمین و ســاختمان نیز ابزار مالی دیگری اســت که
به کمک سازوکارهای بازار ســرمایه امکان تأمین مالی این بخش مهم از
اقتصــاد را فراهم کرده اســت .هم اکنون دو صندوق زمین و ســاختمان
الیت خود
نســیم و شمال غرب ،در تهران فعال شده که صندوق نسیم ،ف ّع ّ
را از سال  1393آغاز کرده است.
الیــت صنــدوق ســرمایهگذاری زمین و ســاختمان،
موضــوع ف ّع ّ
جمعآوری پساندازهای خرد و کالن و اختصاص آن به ساخت پروژ هی
ســاختمانی مشخص و ســپس فروش واحدهای ســاختمانی پروژ هی
یادشــده و تقسیم عواید ناشــی از این فعالیت ،بین ســرمایهگذاران
اســت .مواردی همچون جمــعآوری وجوه از ســرمایهگذاران ،فراهم
کــردن امكان پس انــداز تدريجي برای ســرمایهگذاران ،با هر مقدار
ســرمایهگذاری و اســتفاده از منافع رشد بخش مســكن و ساختمان
و امــكان تكميــل پروژ ههاي نيمه تمــام با تبديل آ نهــا به صندوق
زمين و ساختمان و ورود شــركاي جديد به صندوق در قالب افزايش
ســرمايه ،از جملــه مهمترین کاربردهای صندوق زمین و ســاختمان
به حساب میآید.
در اینجا البتّه الزم میدانم به اوراق تســهیالت مســکن نیز که برای
نخســتین بار در تاریخ بازار ســرمایه در سال  89معامالت آن در فرابورس
ایران آغاز شد ،اشــاره کنم .اوراق تسهیالت مسکن یکی دیگر از روشهای
تأمین منابع مالی بخش مســکن اســت که موجب تســهیل خانهدار شدن
مدت زمان خرید و دریافت وام
مردم در ســطح خُ رد شده است .این اوراق ّ
را بســیار کوتاه کرده اســت و بیش از  650هزار نفر بــا بهرهمندی از این
اوراق ،تاکنون خانهدار شدهاند .اوراق بانک مسکن متناسب با منابعی که از
مردم جمعآوری میکند ،در قالب سپرده به صورت ماهیانه منتشر میشود
و مــردم این اوراق را میخرند و میتوانند بــا آن وام بگیرند .که مهمترین
مزیّت این اوراق صفر بودن فاصلهی زمانی دریافت تســهیالت است.
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چرخههای قیمت مسکن و چرخههای اعتباری
رضا بوستانی ،1سحر بشیری

2

بازار مســکن یکی از مهمترین بازارهای دارايي اســت که تحوالت آن
همواره نقشــی اساســی در اقتصادهای جهان داشــته اســت .اهميت اين
بازار از آنجا اســت که ســهم قابل توجهي از منابع خانوارهــا در اين بازار
هزينه ميشــود و رفاه آنها تحت تأثير نوســانهای اين بازار قرار دارد .در
سالهای اخیر ،فعالیتهاي سوداگرانه ناشی از سیاستهای نامناسب پولی
و مالی باعث نوسانهای شــديد قيمت در اين بازار شده است که در ادامه
بیاطمینانــی بخش مالی و واقعی اقتصاد و تشــدید رکــود اقتصادی را به
دنبال داشته است.
در ادبیــات اقتصــادی ،چرخههای اعتباری از جملــه مهمترین عوامل
برونزایی اســت که به طور مســتقیم و یا غیرمستقیم منجر به شکلگیری
نوسانهای شــدید در بازار داراييها میشود .در کشورهاي در حال توسعه
که بازارهاي مالي نقش کمرنگتري در اقتصاد دارند ،دور از انتظار نيســت
که چرخههاي اعتباري به نوســانها در بازار مســکن منجر شود .تخصیص
اعتبارات بانکی به بخشهای مولّد اقتصاد از طریق فراهم آوردن منابع مورد
نیاز جهت ســرمایهگذاری ،موجب بهبود فعالیتهای اقتصادی و دستیابی
به رشــد میشــود ،اما در صورت تزريق منابع بــدون توجه به توان جذب
مدت به صورت چرخههاي اقتصادي
اقتصاد ميتواند مشــکالتي را در کوتاه ّ
بلندمدت به صورت بر هم زدن توازن ترازنامهی بنگاههاي واســطهگر
و در
ّ
مالي ايجاد نمايد.
از اینرو با توجه به گستردگي آثار اقتصادي نوسان قيمت بازار داراييها،
اهمیت فراوان این موضوع در دستيابي به
ناشــي از نوسان بازار مســکن و
ّ
ثبــات اقتصادي ،ثبات اين بازارها به دغدغههای اصلی سیاســتگذاران در
بســیاری از اقتصادها تبديل شده اســت .نقش اعتبارات و نوسانهای بازار
مســکن در ايجاد بحران مالي در اياالت متحده که منجر به رکود اقتصادي
اهميت توجه به نوســانها در بازار
 ۲۰۰۷-۲۰۰۹شــد ،نمونــه اخيــر در ّ
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داراييها و نقش اعتبارات در اين زمينه اســت .بنابراین بررسی چرخههای
قیمت مســکن و چرخههــای اعتباری به منظور توضیــح چگونگی حرکت
متغیرهــای مهــم بازار مالی و نوســانهای قیمت مســکن بهدلیل ویژگی
پیشــنگر بودن قیمتهاي بخش ســاختمان و ارائه سیاستهای پيشگيرانه
اهميت ويژهای برخوردار است.
پولی و مالی از
ّ
بر پایه مفاهیم تئوریک ،تغییرات قیمت یک دارایی ،متأثّر از دو دســته
عوامل است :عوامل بنیادی که از تغییرات عرضه و تقاضای دارايي و عوامل
غیربنیادی که از انگيزههاي سوداگرانه نشأت ميگيرند (فرهن و همکاران،
 .)2012بدین ترتیب ارزش مسکن و سهم آن در تولید ناخالص ملی از یک
سو و نیز عملکرد ضعیف و کارایی پایین سایر بازارهای مالی نظیر بازارهای
ســهام ،ارز و طال در جذب نقدینگی ســرمایهگذاران از سوی دیگر ،باعث
افزایش نوسانات قیمت مسکن میشود (ژانگ.)2013 ،
بــه عقیده بســیاری از اقتصاددانان عوامل متعددی از جمله اســتمرار
مدت طوالنی ،رشــد وامهای
نرخهای بهره پایین در مقایســه با تورم برای ّ
رهنی پرخطر (که باعث ایجاد فضای ســفتهبازی میشدند) و افزایش حجم
نقدینگی در سیســتمهای مالی (تسی )2013 ،سبب افزایش قیمت مسکن
طی سالهاي قبل از بحران مالي آمریکا ،شد .در این راستا ،اقتصاددانان بر
اینکه نرخ بهره بانکی پایین ،یکی از دالیل اساســی شکلگیری و فروپاشی
حباب قیمت مســکن ســال  2007در امریکا و در نتیجه وقوع بحران مالی
 ،2008بوده است ،اجماع نظر دارند (کاتنر.)2012،
به نظر ميرســد نوسانهای قيمت مسکن در ايران نيز متأثّر از نرخهاي
ســودبانکي ،رشد وامهاي مســکن و افزايش حجم نقدينگي در نظام مالي
است .بررسی عوامل ایجادکننده نوسانات قیمت مسکن در ایران ،بیانگر آن
اســت که مجموعه عوامل مذکور ،به طور مســتقیم و یا غیرمستقیم ،ریشه
در سیاستهای نامناسب پولی و مالی ،و تخصیص ناکارآمد اعتبارات داشته
اســت و همچنین ،شــکلگیری حباب در هر یک از بخشهای بازار مالی،
ارتباط تنگاتنگی با مقوله تورم دارد .بنابراین ،احتمال اینکه سیاســتهای
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اعتباری بتوانند بر شــکلگیری و یا گســترش پدیده حباب قیمت مسکن
مؤثّر باشند ،دور از انتظار نيست.
اهميت
بر
عالوه
مسكن
بازار
در
ها
ن
نوســا
مهمترين دليل براي مطالعه
ّ
مـــسكن بـه عنـوان يك دارايي ،تأثير بسزاي قیمت آن در تصميمسازيها
و تـصميمگيـريهـــاي عوامل اقتصادی مانند دولت و خانوار است .از اين
رو عــدم توجه به تغییرات قیمتها در بازار مســكن باعث اتخاذ تصميمها
و سياستهاي اشتباه ميشود .اين مسئله در ايـــران از اهميـّــت بـااليي
برخـــوردار است چرا كه دولت همواره در بازار مسكن ،سياستگـذاريهـا
و مـــداخالتي بـه صـــورت مستقيم و يا غيرمستقيم داشته است .يكي از
مواردي كه به صورت غيرمستقيم بـــر قيمـــت مسكن اثرگذار است تغيير
نرخ سود به صورت دستوري است .زماني كه قيمت مـــسكن رو به افزايش
اســت ،اگر دولت بدون توجه به روند قيمت مسكن به صورت دستوري نرخ
ســود را كاهش دهد ،كاهش نرخ ســود از دو كانال بر قيمت مسكن تأثير
خواهد گذاشت :نخـــست با كاهش نرخ سود ،پساندازها بـه سـمت بـازار
مـــسكن روانـــه ميشوند .اين مسأله باعث افـــزايش تقاضـاي مـسكن و
در نتيجـه افـــزايش قيمـت مـــسكن ميشود .دوم اينكه وقتي نرخ سود
كاهش ميیابد ،مردم با مـــشاهده نـرخ پـــايين ،مشتاق به پذيرش بدهي
باال و خريد مسکن هستند كه اين خود افـــزايش تقاضـــا و در نهايـــت
افزايش قيمت مســكن را تشــديد مينماید .همچنین ،افزايش ســريع در
قيمت مســكن ،افزايش فعالیتهاي ســفتهبازي در بخش مسكن را نيـــز
موجب ميشود (نظری و ســوری .)1388 ،فعالیتهاي سفتهبازي در بازار
مســكن خود به علّت افزايش تقاضا ،قيمـــت را باال ميبرد و باعث افزايش
انتظارات تورمی و در نتيجه باعـــث افـزايش دوبـاره قيمـت ميشود .پس،
نوسانات در قيمـت مـــسكن ،عدمثبات مالي اقتصاد را بدنبال داشته است
و باعث آشفتگي در بازار مسكن میشود .بنابراين روند این نوسانها ،منجر
به بروز و تقويت نوســانهای بیشــتری در کل اقتصاد میگردد .به عنوان
مثال ،زمانی که دولت در بازار مســكن ســقف وام را افزايش ميدهد ،این
بازار بـا شوك افزايش تقاضا مواجه خواهد شد كه اين افزايش تقاضا ،باعث
افزايش قيمـت مـــسكن ميشود .در اين صورت ،تـشديد قيمـت مـسكن
را خـــواهيم داشـت كـه باعـث مـيشـــود سياستگذار به هدف خود در
راســتای تأمین یکی از نیازهای ضروری بشــریت  -تهیه مســکن -نرسد.
اين مســئله توجه به روند نوسانها در بحث سياســتهاي مؤثّر بر قيمت
مسكن را آشــكار ميكند .نوسانهای شدید قیمتها داراي اثرات منفي بر

اقتصاد هستند ،چرا كه عدم تخصيص بهينـــه منـــابع را موجب ميشود و
سطح ف ّعاليتهاي سفتهبازي يا ســـوداگري را افـزايش مـيدهـد .سـقوط
قیمتهای رشــد یافته نيز كه معموال به دنبــال تخليهی حباب قيمتي به
وجــود ميآيد ،ميتواند مقـــادير بزرگي از ثروت اقتصــادي را هدر دهد.
بنابراين توجه به روند نوســانهای قيمتي در بازار مسكن ضروری است.
از طــرف دیگر تأثیر فــراوان چرخههــای بازارهای مالی بــر ف ّعالیت
بخشهای مختلف اقتصاد در دســتیابی به ثبات اقتصادی بر کسی پوشیده
نیســت .به عنوان مثال ،بعــد از وقوع بزرگترین حباب مســکن در تاریخ
اقتصادی ژاپن در اوایل دهه ،1990اين اقتصاد سقوط بازار دارایی را تجربه
کــرد .همچینین در نیمه دوم دهه  1990بســیاری از اقتصادهای نوظهور
آســیا پس از رونقهای مســتمر اعتبارات بانکی ،با بحرانهای عمیق مالی
مواجه شــدند .بحران مالی جهانی اخیر در سال  ،200۷-200۹از بازارهاي
مالي اياالت متحده شروع شد و مشابه با تجربههای قبلي به محدودیّتهای
شــدید اعتباری و تنزل قیمت دارایی منجر گردید .بحرانهای مالی صورت
اهمیت
گرفته در ايــن اقتصادها ،تأکیدی بر لزوم توجه هر چه بیشــتر بر
ّ
چرخههای مالی اســت و لزوم مطالعه دقیقتر آنها را نمایان میسازد .براي
بررســي تأثير رشد اعتبارات بر قيمتهاي مسکن در ايران از نسبت «مانده
تســهیالت بانکها و مؤسســات اعتباری به بخش غیردولتــی» به «توليد
ناخالــص داخلی به قيمت بازار» و شــاخص «مانده تســهیالت بانکها و
مؤسســات اعتباری به بخش غیردولتی» تقسيم بر شاخص قیمت کاالها و
خدمات مصرفي به عنوان شاخص اعتبارات استفاده شده است.
سهم تسهیالت اختصاص یافته به بخش ساختمان و مسکن به مجموع
مانده تســهیالت بانکها و مؤسســات اعتباری به بخش غیردولتی در دوره
زمانی  1392-1378معادل  27درصد اســت که تخصیص سهم باالیی از
اعتبارات طی ســالهاي اخیر را به بخش ساختمان نشان ميدهد.
از بررســي ماندهی حقيقي تســهیالت مؤسســات بانکی و اعتباری به
بخش خصوصی مشــاهده ميشود (نمـــودار  )1كـــه میزان تسهیالت در
ســالهای افزایش درآمد نفتی  1386-1385رشد باالیی داشته و پس از
آن کاهش یافته و در ادامه در ســالهای  1391-1390افزایش یافته و از
سال  1391روند نزولي به خود گرفته است.
به منظور مطالعهی روند قیمت مســکن ،ميتوان از شاخص قیمت زمین
اســتفاده کرد .در دهه گذشته ،بازار مسکن نوسانهای زیادی را تجربه کرده
اســت .نمودار ( )2شاخص قیمت مســکن را برای دوره زمانی ( ۱۳۷۸فصل

نمودار  .1مانده حقيقي تسهیالت بانکها و مؤسسات اعتباری به بخش غیردولتی
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اول) تا ( ۱۳۹۲فصل چهارم) نشــان میدهد .از فصل چهارم ســال ،1384
شــاخص قیمت زمین افزایش یافت و در فصل ا ّول ســال  1387رشد آن به
اوج رســید .پس از این اوج ،شــاخص قیمت زمین سقوط شدیدی داشت و
رشــد آن به پایینترین حد خود در فصل چهارم ســال  1387رسید .سپس
شاخص قیمت زمین در مناطق شهری دوباره افزایش یافت .با توجه به نمودار
( ،)2انحــراف مو ّقت قیمت زمین از ارزش بنیادی آن و افزایش و کاهشهای
شــدید قیمتها در بازارهای دارایی ،واژه حباب را به اذهان متبادر میکند.
بلندمدت بحث تغییرهای
به عبارت دیگر ،با انحراف قیمت از قیمت تعادلی-
ّ
کاذب قیمتها مطرح میشود.

بــه نظر ميرســد اعطــای اعتبــارات به وســیلهی شــبکه بانکی به
وامگیرندگان موجب افزایش تقاضای داراییهای واقعي شــده و بهدنبال آن
قیمت مسکن را افزایش داده اســت .بخصوص در سالهای 1386-1385
که تخصیص اعتبار به طرحهای زود بازده صورت میگرفت ،شاخص قيمت
در بخش مســکن افزايش پیدا کرد و با افزایش بازدهی بخش ســاختمان
ســرمایهگذاری در این بخش افزایش یافت .بانکها نیز در بازده اين بخش
ســهيم بودند؛ بهطوریکه در ســالهای  1391 -1390عایدی باال در این
بخش مشــوق ورود بانکها به بخش مسکن شــد .بعد از این تاریخ ،قیمت
بازار مســکن تثبیت شد و عایدی بانکها از ســرمایهگذاری انجام شده در

نمودار  .2رشد شاخص قیمت زمین (درصد)

ســاختمان کاهش یافت .این اتّفاق به طور مستقیم منجر به کاهش قدرت
وامدهی بانکها و مؤسسات اعتباری گردید .از طرف دیگر با توجه به کانال
اعتباری مطرح در انتقال سیاســت پولــی و تأثیرگذاری آن بر فعالیتهای
اقتصادی در سیســتم مالی کشور ،کاهش قیمت مســکن از کانال کاهش
ثروت خانوارها ،وامدهی بانکها را متأثر میســازد .به این صورتکه ثروت
خالــص کمتر وامگیرنده ،به معنی رهن کمتر وی در قبال وامها میباشــد.
پس ارزش رهن و خالص داراییهای وامگیرندگان کاهش مییابد ،که باعث
افزایش پاداش تأمین مالی خارجی میشــود .پیامد این امر ،کاهش بیشتر
وامها و سرمایهگذاری اســت .به این شیوه ،کانال اعتبار ،آثار انقباض پولی
ا ّولیه را انتشار داده و تشدید مینماید.
بررســی چرخههای اعتباری و چرخههای مسکن در فصلهای مختلف
اقتصاد ایران نشــان از همحرکتی این دو شاخص دارد .همبستگی این دو
شــاخص ،نشــان از ارتباط قوی میان انبســاطها و انقباضهای اعتباری با
دورههاي رکود و رونق بازار مســکن دارد .نتایج حاصل از همبســتگی بین
این دو چرخه بیانگر آن اســت که چرخههای اعتبــاری پیشرو بودهاند و
چرخه مسکن نسبت به آن تأخیر حدود  ۵فصل داشته است؛ یعنی انقباض
اعتباری ســبب شــده بعد از آن رشــد بازار مســکن کاهش یابد .در واقع
هنگامیکه اعتبارهای اعطایی افزایش مییابد ،پس از حدود یکســال وارد
رونق بازار مســکن میشــویم .زیرا قدرت جذب اعتبارات در اقتصاد پایین
اســت و با تزریق اعتبار بانکی منابع تخصیص یافته به ســمت بازار مسکن
به حرکت درآمده و بازار مســکن رونق میگیرد .بررســیهای آماری نشان
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ميدهنــد که دورههای رونق و رکود بازار مســکن با دورههای انبســاط و
متغیرهای
انقباض اعتباری در ارتباط اســت .این همبستگی هم در حالت
ّ
اسمی و هم متغیرهای حقیقی برقرار است.
بررســی مطالعات انجام شــده در خصوص چرخههای مالی در ایران با
اســتفاده از روشهای ســنتی تحلیل چرخه تجاری برای گســتره وسیعی
از دادهها ،حقایقی را آشــکار میســازد .ا ّول ،ممکن است چرخههای مالی
طوالنی شــده و به رویدادهای پرهزینهای تبدیل شوند .دوم ،این چرخهها
میتوانند یکدیگر را تقویت کنند و به بحران مالی تبدیل شــوند .سوم ،این
چرخهها دارای یک عنصر مهم جهانی هســتند ،زیرا در موارد بســیاری در
میان کشــورها بهصورت همزمان اتفاق میافتند .ســرانجام هنگامیکه این
چرخهها در بســیاری از کشــورها همزمان اتفاق میافتنــد ،اغلب به نتایج
پرهزینهای منجر میشوند .این یافتهها ،در مقايسه با تجربه کشور ما ،توجه
جدی به بازار دارایی و نوســانات آنها را در راســتای طراحی سیاستهای
ّ
بخش مالی و اقتصادی صحیح نمایان میسازد.
در جهت خروج از رکود ،سیاســتگذار باید حفظ و کنترل نرخ تورم را
سرمشــق برنامههای خود قرار دهد .به این منظور بکارگیری سیاستهای
غیرپولی پیشــنهاد میشود ،در واقع تأمین مالی اعتبارات بایستی از طریق
ابزاری خارج از منابع بانک مرکزی باشد .برای فراهم آوردن منابع موردنیاز
به منظور تأمین مالی ســرمایهگذاری ،باید تالش در جهت جذب ســرمایه
خارجی و افزایش مســتمر سهم بازار ا ّولیه ســرمایه ،به جای مسیر راحت
اعتبــارات بانکی ،بدون افزایش پایه پولی و تورم انجام گیرد.
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به منظور تقويت توان توليد کشــور ،تالشی جهت ایجاد فضای رقابتی
بــرای بنگاههای اقتصادی موجود در بازار صورت گیرد ،تا از طریق افزایش
بهــرهوری و کارایی خود در راســتای ادامه ف ّعالیت اقــدام نمایند .در واقع
از ابعاد ســازنده و مثبت رکود ،حذف بازیگــران با بهرهوری پایین و دارای
ریســک باال در اقتصاد است و بانکها با تخصیص اعتبارات ،فرصت ف ّعالیت
به بنگاههــای کارآمدتر داده و به هدایت و مدیریّــت منابع نظام بانکی به
بخشهای مولّد میپردازند.
نظارت گســترده بر عملکرد بانکها و موسســات اعتبــاری به منظور
جلوگیــری از بروز خطراخالقی و انتخاب نامســاعد ،در کنــار بهرهگیری
از یک سیســتم اعتبارســنجی صادق ،در جهت کاهش ریســک و افزایش
بهرهوری شــرکتهای مختلف و اختصــاص منابع اعتبــاری به طرحها و
شــرکتهای دارای پتانسیل باالتر ،موجب رشد سریعتر اقتصادی و گذر از
رکود میشود .نظارت باید دقیق و در راستای چارچوب کالن اقتصاد باشد.
به این صورتکه سیاســتگذاران افزون بر ارتباط میان تورم و چرخههای
وضعیت چرخهها در بازارهای مالی و توجه به ارتباط متقابل میان
تجــاری،
ّ
مدنظر قرار دهند.
آنها را نیز ّ
ایجاد بازار بین بانکی متشــکل و دارای عمق کافی ،افزایش رقابت بین
بانکها و ایجاد ساز و کارهای انگیزشی برای جذب پساندازهای خانوارها و
دیگر نهادهای اقتصادی دارای وجوه مازاد و نیز اوراق بهادار جدید از دیگر
راهکارها برای مدیریّت اعتبــارات در برنامههای خروج از رکود بدون تورم
معرفی شــده اســت .همچنین ،طراحی مقررات احتیاطی با لحاظ ارتباط
میان چرخهها در بخشهای مختلف بازار مالی به منظور تعدیل نوســانها
در ســرمایه بانکها و کاهش ریســک موجود ســرمایهگذاری در داراییها
در نظر گرفته شــود .براســاس نتایج حاصله ،در دوران رکود ،سرمایهها به
بخشهای تولیدی هدایت شــود و در شرایط رونق کمک به رونق بازارهای
رقیب با بخش مســکن صورت گیــرد تا از افزایش قیمتهــا در این بازار
جلوگیری نماید.
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تحلیل مقایسهای بازدهی در بازارهای داراییهای مالی و مسکن
1

سجاد ابراهیمی

مقدمه
یکی از مهمترین فرصتهای سرمایهگذاری در ایران سرمایهگذاری در
بازار مســکن است .سرمایهگذاری در بخش مسکن با توجه به بازدهیهای
مناســبی که در ســالهای گذشــته داشــته ،همواره یکی از گزینههای
جذاب ســرمایهگذاری در ایران بوده است .اما در کنار این بازار مهمترین
بازارهایی کــه در اقتصاد ایران به عنوان مقصد ســرمایهگذاریها مطرح
میشــوند ،سپرده بانکی ،طال ،ارز و سهام هستند که در دورههای مختلف
با توجه به تغییراتی که در این بازارها اتفاق میافتد برای ســرمایهگذاران
جذاب میشوند.
تصمیمگیری در خصوص تخصیص ســرمایهگذاری به عوامل مختلفی
بســتگی دارد .امــا بیشــک بازدهی مهمتریــن عامل اثرگــذار در نحوه
تخصیص پسانداز به فرصتهای ســرمایهگذاری مختلف اســت .در کنار
بازدهی توجه به ریســک سرمایهگذاری و نقدشوندگی از اهمیت برخوردار
اســت و بررســی بازدهی در کنار ریسک و نقدشــوندگی میتواند گزینه
مناســب برای ســرمایهگذاری را مشــخص کند .در این مقالــه به دنبال
بررســی مقایسهای بازدهی بازار مسکن با بازارهای رقیب هستیم.
بررسی بازده بخش مسکن
بازده ســرمایهگذاری در بخش مســکن به دو جز عایدی سرمایهای
و سود ناشــی از اجاره دادن آن تقسیم میشــود .به عبارت دیگر اگر در
ابتدای دوره یک واحد ســرمایهگذاری در مســکن اتفاق بیافتد ،بازده آن
2
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برابر اســت با رشــد قیمت یک واحــد ســرمایهگذاری در انتهای دوره و
اجارهای که در طول دوره به دست میآید .ماهیت این دو نوع بازده با هم
متفاوت است .بازده ناشی از رشــد قیمت مسکن بازدهی همراه با ریسک
بسیار اســت ولی بازدهی ناشــی از گرفتن اجاره با ریسک پایینی همراه
اســت .شــکل  ۱تغییرات فصلی در بازدهی ساالنه ناشــی از رشد قیمت
مســکن 3و اجارهبهای دریافتی  4و بازدهی ســاالنه کل را در شــش سال
اخیر نشــان میدهد .بر اساس آمار بازده ساالنه ناشی از اجاره دادن واحد
مسکن در ســالهای مختلف تنها بین  ۵تا  ۷درصد در نوسان بوده است
و بخش کمی از بازدهی کل ســرمایهگذاری در مسکن را شامل میشود.
در مقابل بخش غالبی از بازده مســکن در ســالهای اخیر ناشی از رشد
قیمتها بوده که نوســانات به مراتب بیشتری داشته است.
بازده کل ســرمایهگذاری در بخش مسکن از سال  ۱۳۹۰به بعد دارای
نوســانات ســاالنه اســت به طوری که به صورت یکی در میان یک سال
افزایش در بازده و سال دیگر کاهش در بازده وجود داشته است .در سال
 ۱۳۹۰شاهد کاهش بازدهی از نزدیک  ۴۰درصد به زیر  ۲۵درصد بودیم.
در حالی که در فصل چهارم  ۱۳۹۱بازدهی به نزدیک  ۸۰درصد رســید.
این رشد عجیب در بازدهی دوام نیاورده است و در فصل چهارم  ۱۳۹۲با
بازدهی منفی در این بازار روبرو بودیم .مجددا در نیمه دوم ســال ۱۳۹۳
بازده ســرمایهگذاری در بخش مسکن رشــد کرد و به بیش از  ۱۸درصد
رسید و در طول سال  ۱۳۹۴این بازدهی روند نزولی داشت و به  ۵درصد
رســید .انتظار میرود این تغییر در روند بازدهی بخش مســکن در سال
 ۱۳۹۵نیز ادامــه پیدا کند .چرا که تا انتهــای فصل دوم  ۱۳۹۵بازدهی
ســاالنه این بخش به نزدیک  ۱۲درصد رســیده که حاکی از افزایش در
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بازده در این بخش نســبت به سال قبل است.
با توجه به اینکه اشــاره شد بخش عمدهای از بازدهی سرمایهگذاری
در مســکن ناشــی از رشد قیمت مســکن اســت .به بیان دیگر میتوان
عوامل تعیینکننده قیمت مســکن را از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر
بازدهی بخش مســکن دانست .عواملی که باعث تحریک در بخش تقاضای

مصرفی مســکن هستند مانند رشــد درآمد خانوارها (یا رشد اقتصادی)،
رشد نقدینگی ،تســهیل در اعطای اعتبارات برای خرید مسکن ،تغییرات
جمعیتــی و افزایش جمعیــت متقاضی آپارتمان مســتقل و افزایش نرخ
شهرنشــینی میتواننــد به افزایــش در بازدهی این بخــش کمک کنند.
همچنیــن عواملی که تقاضای ســرمایهگذاری در ایــن بخش را افزایش

-10

شکل -۱ترکیب بازدهی سرمایهگذاری ساالنه در بخش مسکن (در دوره زمانی فصل اول سال  ۱۳۹۰تا فصل دوم )1395

میدهند مانند کاهش بازدهی و افزایش ریســک بازارهای رقیب و کاهش
در مالیات بخش مســکن میتوانند باعث افزایش بازدهی در بخش مسکن
شــوند .بهعالوه کاهش ساخت و ساز و عرضه مســکن جدید نیز میتواند
بازده این بخش را افزایش دهد.
ریسک و نقدشوندگی
همانطور که ذکر شــد برای تصمیمگیری در خصوص نحوه تخصیص
ســرمایهگذاری بیــن فرصتهای مختلف ســه عامل بازدهی ،ریســک و
نقدشــوندگی باید مدنظر قرار گرفته شود .سرمایهگذاری در بخش مسکن
از بابت نقدشــوندگی بدترین بازار بهشمار میروند و نقدشوندگی در این
بازار بسیار پایینتر از بازارهای رقیب مانند سپرده بانکی ،طال ،ارز و سهام
است .در جدول  ۱تالش شده است که عالوه بر بازدهی در بازارهای مالی
و مســکن نگاهی هم به ریسک ســرمایهگذاری در آنها شود .اگر انحراف
معیار بازدهی فرصتهای ســرمایهگذاری را به عنوان شاخصی از ریسک
5
ســرمایهگذاری در نظر بگیریم ،مشاهده میشود که سپردهگذاری بانکی
طبق انتظار کمترین ریسک را داشــته و البته بازدهی کمتری هم داشته
اســت بهطوری که متوسط بازدهی سپرده یکساله بانکی تنها بازاری است
که بازدهی کمتر از متوســط نرخ تورم در این سالها داشته است .بعد از
ســپرده بانکی سرمایهگذاری در بخش مســکن کمترین ریسک را داشته
است .در بین فرصتهای ســرمایهگذاری (باتوجه به نسبت انحراف معیار
به بازدهی) بازار طال  6بیشــترین ریســک را داشته اســت .با وجود اینکه
که بازدهی ســکه طال تقریبا برابر با بازار مســکن بوده اما نوسانات بسیار

بیشــتری را داشته است .همچنین بیشــترین بازدهی به بازار سهام  7تعلق
دارد ولــی با توجه به نســبت انحراف معیار به بازدهی ،ریســک این بازار
همانند ریســک بازار ارز  8و کمتر از ریســک بازار طال است .بنابراین فارغ
از اینکه ســطح بازدهی بازارها در چه ســطحی قــرار دارد و کدام بازار
ســودآورتر است ،توجه به ریســک و البته نقدشــوندگی آنها نیز باید در
نظر گرفته شود .چون بســته به درجه ریسکگریزی افراد ،میزان ریسک
هر بازار نیز در تصمیمات افراد دخیل اســت و همواره فرصتی با باالترین
ســودآوری انتظاری ،بهترین انتخاب برای افراد نخواهد بود.
مقایسه بازدهی در بلندمدت
برای مقایســه بین بازدهی فرصتهای ســرمایهگذاری توجه به چند
ســال اخیر میتوانــد گمراه کننده باشــد و نگاهــی بلندمدتتر به آمار
میتوانــد دید بهتری در خصوص بازدهی بازارهای مختلف بدســت دهد.
در جدول  ۲میانگین بازدهی پنج ســاله بازارهای مالی مختلف با یکدیگر
مقایسه شده است.
در نیمــه اول دهه  ۷۰با توجه به تورم باالیی که وجود داشــت بازده
اسمی تمامی بازارها به جز نرخ سود بانکی باال بوده است اما با این وجود
بازدهی حقیقی بازار ارز ،طال و ســپرده بانکی در این سالها منفی و تنها
بازدهی بازار سهام و مســکن مثبت بوده است .در این سالها بازار سهام
بیشــترین بازدهی را داشته اســت .در سالهای  ۱۳۷۶تا  ۱۳۸۰علیرغم
اینکه تورم کاهش محسوســی داشته اســت اما بازدهی بازارهای مختلف
نیز کاهش داشــته به طوری که تنها بازار با بازدهی حقیقی مثبت در این
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جدول  -۱میانگین و انحراف معیار بازدهی بازارهای مالی و مسکن در بازه زمانی فصل اول سال  ۱۳۹۰تا فصل دوم ( ۱۳۹۵درصد)

نرخ سود بانکی

سکه طال

دالر

سهام

مسکن

میانگین بازدهی

21/6

25/3

29/8

35/7

25/2

انحراف معیار

5/6

40/6

41/1

48/6

23/2

نسبت انحراف معیار به بازدهی

0/3

1/6

1/4

1/4

0/9

تعداد مشاهدات

22

22

22

22

22

* متوسط تورم در بازه مورد بررسی برابر  21/7درصد و انحراف معیار آن  10/7بوده است

جدول  -۲میانگین بازدهی ساالنه سرمایهگذاری در بخش مسکن در مقایسه با سایر بازارهای موازی در  ۲۵سال اخیر

میانگین بازده بازارها

تورم

نرخ سود بانکی

سکه طال

دالر

سهام

مسکن

۱۳۷۱-۱۳۷۵

53/20

* 12

46/21

45/28

* * 62/05

53/49

۱۳۷۶-۱۳۸۰

21/30

13/6

10/32

14/11

18/81

25/90

۱۳۸۱-۱۳۸۵

18/85

13/6

36/64

3/21

32/26

37/99

۱۳۸۶-۱۳۹۰

25/14

14/7

70/54

18/64

32/76

40/42

۱۳۹۱-۱۳۹۵

26/13

22/6

3/05

19/69

37/23

23/77

متوسط کل دورهها

28/92

15/30

33/35

20/18

36/62

36/32

* اعداد قرمز رنگ نشاندهنده بازدهی حقیقی منفی آن بازار در آن دوره است

** سلولهای با زمینه رنگی در هر ردیف نشاندهنده بازار با بیشترین بازدهی در آن دوره است

بــازه زمانی بازار مســکن بوده که بازده حقیقی مثبــت کمتر از  ۵درصد
را کســب کرده اســت .در نیمه اول دهه  ۱۳۸۰هم تورم نســبت به پنج
ســال قبل کاهش داشته و هم بازدهی اســمی بازارها (به جز ارز) نسبت
به آن دوران افزایش داشــته است و در مجموع بازده حقیقی تمام بازارها
افزایش داشته است اما در این میان بازار مسکن مجددا بیشترین بازدهی
را داشــته و بازار ارز کمترین بازدهی را داشــته است .در نیمه دوم دهه
 ۸۰تورم نســبت به پنج سال قبل مجددا افزایش داشته است ولی مجددا
بازده اســمی تمامی بازارها رشد داشته اســت .رشد شدید قیمت طال در
این سالها بیشــترین بازدهی را نصیب سرمایهگذاران در بازار طال کرده
است .اگرچه بازده بازار ســهام و مسکن نیز در حد مطلوب و قابل قبولی
بوده است .در این سالها نیز حاصل سرمایهگذاری در ارز و سپردهگذاری
در بانکها بازدهی منفی بوده است .در نیمه اول دهه  ۹۰با توجه به تورم
باالیی که وجود داشــت ،میانگین بازدهی حقیقی سپردهگذاری در بانک
و ســرمایهگذاری در طال و ارز و حتی بازار مسکن منفی بوده است و تنها
سرمایهگذاری در بازار سهام توانسته قدرت خرید پول را حفظ کرده و به
طور متوســط بازده حقیقی مثبتی را حاصل کند.
در مجمــوع تا قبل از چند ســال اخیر تنها بــازاری که در بلندمدت
همواره بازده حقیقی مثبتی را عاید ســرمایهگذارانش کرده بخش مسکن
بوده که متوســط بازدهی اســمی آن به بیش از  ۳۶درصد رسیده است.
اگرچــه بازدهی حقیقی بخش مســکن در دوره  ۱۳۹۱تــا  ۱۳۹۵منفی
بوده اســت .بازار سهام نیز به جز در نیمه دوم دهه  ۷۰در تمامی دورهها
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بازده حقیقی مثبت داشــته و در سه دوره از شش دوره بیشترین بازدهی
را داشــته اســت .میانگین بازدهی بازار ســهام و بازار مسکن در افق ۲۵
ساله تقریبا مســاوی به نظر میرسد .بعد از این دو بازار که همواره بازده
مثبتی داشــتهاند بازار طال قرار دارد که تنهــا در دهه  ۸۰بازده حقیقی
مثبت داشــته است و در ســایر دورههای مورد بررسی بازدهی آن منفی
بوده است .بررســیها نشان میدهد میانگین پنج ســاله بازدهی حقیقی
ســرمایهگذاری در بازار ارز و سپردهگذاری در بانک در تمامی شش دوره
منفی بوده است.
حال اگر شــاخص ریســکی که برای ســرمایهگذاریها در بخش قبل
درنظــر گرفتیــم را در کنــار بازدههای بدســت آمده از ایــن بازارها در
بلندمدت قرار دهیم متوجه میشــویم بین بازار ســهام و بازار مسکن که
بازدهی متوســط یکسانی دارند با توجه به ریســک کمتر در بازار مسکن
(نوســانات کمتر بازدهی) ســرمایهگذاری در این بازار نســبت به ســایر
بازارها بهینهتر اســت .با کنار هم قراردادن شاخصهای بازدهی و ریسک
سالهای گذشــته ،بخش مســکن به عنوان انتخاب بهینه سرمایهگذاری
انتخاب میشــود اما با لحاظ نکته منفی ســرمایهگذاری در بازار مســکن
یعنی نقدشوندگی پایین آن شــاید دیگر این بازار بهترین انتخاب نباشد.
ســرمایهگذاری در بازار طال نیز اگرچه بازدهی نسبتا مناسبی را دارد ولی
با توجه به نوســانات در قیمت میتوان گفت که ریسک بیشتری نسبت به
سایر بازارهای مورد بررسی دارد.

تامین مالی بازار مسکن پرونـــده

شکل  ۲مقایسه بازده ساالنه بازار مسکن با سایر بازارهای موازی در بازه فصل اول سال  ۱۳۹۰تا ۱۳۹۲

شکل  ۳مقایسه بازده ساالنه بازار مسکن با سایر بازارهای موازی در بازه فصل اول سال  ۱۳۹۳تا فصل دوم ۱۳۹۵
* قسمتی از زمینه نمودار که تیره شده نشان دهنده تورم در هر دوره است تا با مقایسه با بازده اسمی در هر بازار میزان بازده حقیقی آن مشخص شود .از این رو زمانی
که منحنی بازده بازاری در قسمت خاکستری قرار دارد به معنی بازدهی حقیقی منفی است.
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تامین مالی بازار مسکن پرونـــده
مقایسه بازدهی در کوتاه مدت
برای بررســی دقیقتر بازارهای مختلف در سالهای اخیر بازدهی این
بازارها در بازه زمانی ســالهای  ۱۳۹۰تا فصل دوم  ۱۳۹۵در دو شــکل
 ۲و  ۳به نمایش درآمده اســت .بر اســاس شکل  ۲سرمایهگذاری در طال
در ســال ،۱۳۹۰سرمایهگذاری در ارز در سال  ۱۳۹۱و سرمایهگذاری در
بورس در ســال  ۱۳۹۲بیشترین بازدهی را داشــتهاند .در بین سالهای
 ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۲بازدهی ســپردهگذاری در بخــش بانکی همواره منفی و
کمتر از تورم بوده اســت .با توجه به شــکل  ۳نیز مشــخص است که به
جز چنــد فصل ،در بازه  ۱۳۹۳تا فصل دوم  ۱۳۹۵بیشــترین بازدهی از
ســپردهگذاری در بانکها به دســت میآمد که برخالف دورههای قبل به
دلیل کاهش در تورم بازده حقیقی مثبتی داشــته اســت .در سال ۱۳۹۳
و  ۱۳۹۴به جز ســپرده بانکها بازده تمامی بازارهــا بهصورت حقیقی و
اسمی منفی بوده است .در نیمه اول سال  ۱۳۹۵بازده حقیقی بازار سهام
و مســکن مثبت شده است و روند رو به رشد به خود گرفته است .مقایسه
بازده ســاالنه منتهی به فصل دوم  ۱۳۹۵نشــان میدهد که بازار ســهام
بیشــترین بازده را دارد و ســپرده بانکی و ســرمایهگذاری در مسکن نیز
رتبههای بعدی را از نظر بازدهی دارند .نکته جالب توجه این اســت که از
سال  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۵بازار مســکن در هیچ سالی بیشترین بازدهی را در
بین بازارهای مورد بررســی نداشته است .البته بررسی تغییرات بلندمدت
نشــان داد که این بازار گزینه مناســبی از نظر بازدهی به شــمار میآید
و پایین بودن بازدهی این بخش در دورههای قبلی پایدار نبوده اســت.
جمعبندی
در مجمــوع ،با توجه به بررســی آمارهای  ۲۵ســال اخیــر بازارهای
مالی ،میتوان گفت که ســرمایهگذاری در بازار مســکن و سهام در اغلب
اوقات بازدهی باالتری در مقایســه با سایر فرصتهای سرمایهگذاری مورد
بررسی داشته است .البته در این خصوص ریسک باالتر سرمایهگذاری در
بازار ســهام و نقدشوندگی پایین بازار مســکن را نیز باید در نظر گرفت.
با این حال بازدهی بخش مســکن در پنج ســال اخیر با توجه به رکودی
که در این بخش حاکم بوده اســت کمترین بازدهی در  ۲۵ســال گذشته
را داشــته ،به طوری که میانگین بازدهــی حقیقی این بازار در این دوره
منفی بوده اســت .با این حال هنوز میانگین بازدهی اســمی این بازار در
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مقایســه با بازارهای ارز ،طال و سپرده بانکی بیشتر است.
اگرچه تحلیل بازدهی بازار مسکن در دورههای آتی با توجه به عوامل
متعددی که بر روی آن موثر اســت بســیار مشکل اســت ،اما با توجه به
کاهش شــدید ساخت و ساز در نتیجه رکود بوجود آمده در بازار میتوان
انتظار داشــت که بازدهی بخش مسکن در ســالهای آتی افزایش داشته
باشــد و بازدهی منفی دورههای اخیر را جبران کند.
پینوشت
 )1عضو هیئت علمی گروه مدلســازی ،پژوهشکده پولی و بانکی

2) Capital gain

 )3متوســط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مســکونی در شــهر
تهران (که مرکز آمار منتشــر میکند) به عنوان شاخص قیمت مسکن در
نظر گرفته شده است .از رشد این شاخص به عنوان بازدهی بخش مسکن
(به جز بازدهی اجاره) استفاده شده است.
 )4بازدهی اجارهای از متوســط مبلغ اجاره ساالنه براي یک مترمربع
زیربنای مســکونی تقسیم بر قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی
در شــهر تهران بدست میآید که ماهیت ساالنه دارد.
 )5منظور از بازدهی در بخش ســپرده بانکی ،نرخ سود سپرده یکساله
اســت که توسط بانکها اعم از دولتی و خصوصی داده شده است.
 )6بازده ســاالنه بازار طال از رشد ساالنه قیمت سکه تمام بهار آزادی
در بازار تهران بدست آمده است.
 )7بازده بازار ســهام از رشــد ساالنه شــاخص کل بازار اوراق بهادار
تهران محاســبه شده اســت .با توجه به نوع محاسبه شــاخص کل بازار
تهران و این نکته که ســود تقســیمی شــرکتها در داخــل قیمتها در
نظر گرفته شــده (و پس از تقسیم ســود کاهش قیمت سهام در شاخص
محاســبه نمیشــود) میتوان اینگونه در نظر گرفت که بازده بازار سهام
از بازده ناشــی از رشد قیمت سهام و بازده ناشی از سود تقسیمی تشکیل
شده که شــاخص کل با توجه به نحوه محاسبه آن هر دو نوع بازده را در
نظر گرفته است.
 )8بازده بازار ارز نیز از رشــد ساالنه قیمت دالر در بازار آزاد محاسبه
شده است.

تامین مالی بازار مسکن پرونـــده

شارژ مالی با اوراق رهنی
1

علی طهماسبی

مقدمه
ج درصدی در سال  95و همچنین تداوم آن
هدفگذاری رشد اقتصادی پن 
در ســالهای بعد ،بدون توجه کافی به بازار مسکن امکانپذیر نخواهد بود .چرا
که این بازار در هر کشــوری میتواند تبدیل به موتور محرک اقتصاد آن شده
و ایران نیز از این قاعده مســتثنی نیست .در همین حال بانك در جايگاه يكي
از مهمترين نهادهاي بازار پول ،نقشي انكارناپذير در تامين مالي طـرحهـــاي
صنعتــي ،توليدي و ســاختماني دارد .اما رکود حاکم بــر اقتصاد و همچنین
معامالت بازار مسکن ایران در سالهای اخیر از یک سو و تنگنای مالی بانکها
پس از بروز مـسايل و مـشكالت گوناگون در اقتـصاد كشور ،از سوی دیگر سهم
تسهیالت مســکن از کل تسهیالت اعطایی شبکه بانکی را کاهش داده (طبق
جدول یک) و با رشد باالی قیمت مسکن متعاقباً فشار بر اقشار کمدرآمد جامعه
را در پی داشته است.

این درحالی اســت که کافی است همین اعداد را با مقیاس وامهای رهنی
در ســطح دنیا مقایسه کنیم .اعدادی بسیار بزرگتر که مقایسه نرخ رشد آنها با
رشــد قیمت مسکن از سال  2012تا  2014خالی از لطف نیست .مبلغ اوراق
رهنی منتشر شده در ســال  2015برای کل کشورهای اروپایی  118میلیارد
دالر بوده اســت .در همین حال آمریکا در این سال  1690میلیارد دالر اوراق
رهنی منتشر کرده است تا مبلغ کل اوراق رهنی در جریان خود را در پایان سال
 2015بــه  17511میلیارد دالر برســاند .این رقم برای کل اروپا نیز به 1049
میلیارد دالر میرسد.
پیوند بانک و مســکن در ایران و در سالیان اخیر به دالیلی همچون وجود
محدودیتهایی از قبیل ســقف تسهیالت ،نرخ ثابت ،مدت بازپرداخت محدود
و عدم تناســب تســهیالت با وثیقه آنچنان مستحکم نبوده است .با این حال
این پیوند تنها یکی از الگوهای همکاری متقابل برای تامینمالی بخش مسکن
اســت .صندوق سرمایهگذاری امالک و مستغالت ،تبدیل به اوراق بهادار کردن
داراییها و بازار رهن ثانویه از دیگر ابزارهای تامینمالی حوزه مســکن البته از

جدول  -۱سهم تسهیالت بخش مسکن نسبت به کل تسهیالت اعطایی

سال

کل تسهیالت
پرداختی

رشد کل تسهیالت

تسهیالت پرداختی
بخش مسکن

)درصد(

)میلیارد ریال(

سهم تسهیالت مسکن از کل

رشد تسهیالت مسکن

(در صد)

(در صد)

)میلیارد ریال(

1390

2,008,973

-

341,396

-

17

1391

1,955,885

-3

264,135

-23

14

1392

2,362,239

21

287,074

9

12

1393

3,414,200

45

404,500

41

12

جدول -2میزان وامهای رهنی منتشر شده کشورهای منتخب و رشد قیمت اسمی مسکن
2014
رشد قیمت

اسمی مسکن

نسبت به سال

کشور

قبل (درصد)

نرخ رشد

2013
مانده وامهای

رشد قیمت

وامهای رهنی

رهنی

نسبت به سال

پایان سال 2014

سال قبل

منتشرشده

قبل (درصد)

منتشرشده در
(میلیون یورو)

نرخ رشد

2012
مانده وامهای

اسمی مسکن

وامهای رهنی

رهنی

نسبت به

در پایان سال

نسبت به
(درصد)

منتشرشده

منتشرشده

سال قبل

( 2013میلیون

(درصد)

رشد قیمت

اسمی مسکن

نسبت به سال
قبل (درصد)

یورو)

نرخ رشد

مانده وامهای

وامهای رهنی

رهنی

نسبت به سال

در پایان سال

منتشرشده

قبل (درصد)

منتشرشده

( 2012میلیون
یورو)

انگلستان

10

8.59

1،666،902

3.6

-1.21

1،535،098

1.6

4.15

1،553،837

فرانسه

-2.4

2.4

924،327

-1.8

3.75

902،640

-2.1

3.18

870،040

آلمان

3.2

2.36

1،237،410

3.2

2.02

1،208،822

3.1

1.81

1،184،853

هلند

-1.6

0.34

634،391

-6.6

-3.14

632،223

-6.5

0.96

652،725

اسپانیا

1.8

-4.28

586،607

-4.2

-4.47

612،819

-10

-3.81

641،510

ایتالیا

-2.9

-0.62

359.137

-5.5

-1.15

361.390

-2.9

-0.56

365.588

آمریکا

5.6

13.25

8،882،794

7.6

-4.82

7،843،666

3.3

-3.59

8،241،246
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کانال بازار ســرمایه است .اگرچه با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر سال
 ،1384بستر الزم برای تاسیس نهادها ،ابزارها و بازارهای مالی جدید ایجاد شد،
اما تاکنون آنچنان از ظرفیتهای بازار سرمایه جهت تامین مالی بخش مسکن
استفاده نشده است.
در نیمه اول ســال  1395با انتشــار اوراق بهاداری به پشــتوانه تسهیالت
رهنی در بازار ســرمایه ،بــرای اولین بار این ابزار مالی نیز بــرای تقویت بازار
مسکن مورد استفاده قرار گرفت .اوراق رهني مسكن كه در دنيا با عنوانMBS2
شناخته ميشود ،يكي از شناخته شدهترين و پرکاربردترین اوراق بها دارند که از
مصاديق رايج اوراق بهادارسازي 3به شمار میروند .کاهش هزینههای وامگیری،
حل مشکالت نقدینگی با تبدیل داراییهای غیر نقدشونده به وجوه نقد و انتقال
ریســک از جمله مزایای آنها به شمار میرود .اضافه بر این گاهی خود بانکها
نیز که با مشکل نقدینگی و قفلشدن داراییهای خود مواجه میشوند ،از این
طریق داراییهای مالی با نقدشــوندگی پایین مانند وام رهنی خود را به اوراق
بهادار قابلمعامله در بازار تبدیل میکنند .طبق این عمل ،داراییهای موسسه
مالک دارایی یا بانی ،از ترازنامه آن موسسه جدا شده اما در عوض ،تامین وجوه
توسط سرمایهگذارانی انجام میشود که یک ابزار مالی قابل مبادله را میخرند.
همچنین بانکها میتوانند اهداف ضمنی دیگری از جمله بهبود نسبت کفایت
ســرمایه ،ایجاد درآمد (کارمزد) و ســودآوری را نیز در کنار هدف اصلی خود
دنبال کنند.
شیوه کار این اوراق نیز بدین گونه است که بانك يا موسسه مالي تسهيالت
رهني خود -یعنی تسهيالت خريد مسكن را که با اخذ وثيقه رهني به متقاضيان
مختلف اعطا كرده است -را به نهاد واسط 4میفروشد .نهاد واسط نيز به پشتوانه
وامهايي كه از بانك دريافت كرده اســت ،نسبت به انتشار اوراق رهني و فروش
آن در بــازار اقدام مينمايد و پس از جمع آوري وجوه ،آن را در اختيار بانك يا
موسسه مالي مزبور قرار ميدهد .در نهایت ،بانک یا موسسه مالی از محل وجوه
نقد بدست آمده ،تســهيالت جديدي به متقاضيان جديد وام مسكن پرداخت
مينمايد .خالصه فرآیند انتشــار اوراق رهنی در نمودار یک به تصویر کشیده
شده است.
یکی دیگر از مزیتهای انتشــار اوراق رهنی این است که با فروش و انتقال
وامهاي مســكن از بانك به نهاد واسط ،ريســك اين اوراق نيز عم ً
ال از ترازنامه
بانك خارج شــده و به نهاد واســط منتقل ميشود .در این بین نهاد واسط که
به عنوان ناشر اوراق 5شناخته میشود ،شخصیت حقوقی کام ً
ال مجزایی نسبت
به فروشــنده اوراق 6داشته و خریداران اوراق صرفاً بهجز وامهای فروخته شده
به نهاد واسط ،هیچ ادعایی نسبت به سایر داراییهای فروشنده اوراق ندارند.

سود خريداران اوراق رهني از محل اقساط دريافتي وامهاي خريداري شده
تامين ميشود .از آنجا كه اين اقساط شامل سود تسهيالت و همچنين بخشي
از اصل مبلغ تســهيالت ميباشد ،نهاد واسط موظف است وجوه مازاد دريافتي
بابت اصل مبلغ تسهيالت را سرمايهگذاري نمايد تا بتواند از محل اين وجوه و
سود آنها ،اصل مبلغ اسمي اوراق رهني منتشر شده را در سررسيد به خريداران
اوراق بازپرداخت نمايد.
اصلیترین انتشــاردهنده اوراق بهادار با پشــتوانه وامهای رهنی در دنیا،
جینیمی ،7فنیمی 8و فردیمک 9هســتند .نقش جینیمی از سال  1968این
بود که بازار ثانویــه برای رهنهای تضمینی دولت فراهم میکرد .جینیمی از
بودجه فدرال اســتفاده میکرد و برنامههایش مــورد حمایت و ضمانت دولت
فدرال قرار داشت .دولت فدرال از طریق جینیمی تا سال  1970در بازار MBS
فعالیت چشمگیری داشت .تا اینکه شرکت وامهای رهن خانه فدرال که به نام
فردیمک شناخته شد ،توسط کنگره در سال  1970به عنوان بازار ثانویه رهن
در صنعت پسانداز و وا م 10تاسیس شد و در سال  1989به یک شرکت سهامی
خاص تبدیل شد .برخالف جینیمی که پشتوانه اعتبار دولت آمریکا را به همراه
خود دارد ،فنیمی و فردیمک اعتبار دولت را به همراه ندارند ولی مورد حمایت
آن 11هستند و در نوع خود اعتبار باالیی دارند .دولت اجازه نمیدهد که به دلیل
مشــکالت مالی فنیمی و فردیمک دچار ورشکستگی بشوند .به همین دلیل
این موسسات اقتصادی هنگام دریافت وام بهمنظور پوشش ریسک اعتباری حق
بیمه پایینی را پرداخت میکنند.
منابع ریسک اوراقبهادار با پشتوانه وامهای رهنی
دو منبع اصلی ریســک این اوراق ریسک پرداخت پیش از موعد و ریسک
نرخ بهره است که در ادامه شرح داده میشوند.
الف) ریسک پرداخت پیش از موعد :12اســتقراضکنندگان وامهای
رهنــی میتوانند از گزینهپرداخت پیش از موعد وام بهره ببرند .این گزینه به
عنوان یک مزیت برای استقراضکنندگان و یک هشدار برای سرمایهگذاران در
نظر گرفته میشــود.پرداختهای پیش از موعد غیرقابلپیشبینی میتوانند
ارزش برخــی اوراق بهــادار با پشــتوانه وام رهنی را تغییر دهنــد .این اقدام
زمانبندی و میزان جریانات نقدی وامهای رهنی و متعاقباً اوراق رهنی را برهم
میزند.پرداخت پیش از موعد ســریع میزان اصل وامهای پشــتوانه اوراق را
کاهش میدهد و پس از آن بهرههای اوراق نیز با کاهش روبرو خواهند شد.
ت اوراق همزمان بــا افزایش نرخهای بهره،
ب) ریســک نرخ بهره :قیم 
کاهــش مییابند .همچنین در صورت عدم واريز يا تاخير درپرداخت اقســاط
تسهيالت مزبور توســط وام گيرندگان ،جريانات نقدي نهاد واسط تحت تاثير

نمودار  -۱فرآیند انتشار اوراق رهنی
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قرار ميگيرد و اين موضوع بر قيمــت اين اوراق در بازار تاثيرگذار خواهد بود .طبقه مقدم تا زماني كه اصل مبلغ را کام ً
ال دریافت نکرده باشــد ،طبقه موخر
بهعالوه در صورت نكول -عدم ايفاي تعهدات وام گيرندگان -نهاد واسط موظف صرفاً بهره دریافت میکند.
• طبقه انباشــتی :21در طبقهی پرداخت نوبتي ،قواعد پرداخت ايجاب
اســت نسبت به انجام اقدامات حقوقي و فروش وثايق مربوطه و با هدف وصول
مطالبات اقدام نمايد .برای مثال در ايران و در اولين اوراق رهني منتشره ،بانك ميكرد كه بهرهی همهی طبقهها ماهانه پرداخت شود .در بسياري از تعهدات
مســكن اين مســئوليت را برعهده گرفت تا در صورت وقوع نكول ،نسبت به رهني وثيقهدار كه داراي ســاختار پرداخت نوبتي اســت ،حداقل يك طبقه از
اوراق ،بهرهی جاري دريافت نميكند .در عوض ،بهرهی اين طبقه انباشته شده
پيگيري حقوقي و وصول مطالبات اقدام نمايد.
و به ماندهی اصل آن اضافه ميشــود .بدينترتيب ،بهرهاي كه ميبايســت به
معرفی انواع اوراق بهادار با پشتوانه رهن
هنگامی که مجموعهای از وامهای رهنی تشــکیل شــده باشد ،نوبت به طبقهی انباشــتي تعلق گيرد ،صرف سرعتبخشيدن به پرداخت ماندهی اصل
تعیین ســاختار اوراق بهادار با پشــتوانه رهن میرسد .تعدادی از گزینههای طبقههاي ديگر ميشــود .در واقع ،ســرمايهگذاران در اين طبقه ،هيچ اصل و
موجود شــامل اوراق باواســطه ،13اوراق تفکیکشــده فقط بهرهدار ،14اوراق بهرهاي را تا زمان بازپرداخت كامل ديگر طبقهها دريافت نميكنند .اين اوراق
تفکیکشــده فقط اصــل 15و تعهد با وثیقه رهن 16میشــوند .برای طراحی عم ً
ال طوالنيترين عمر را نســبت به ساير طبقهها دارد .تا زمان پرداخت كامل
اوراق بهــادار ،صادرکننده کار را با جریانهای نقــدی مورد انتظار مجموعه ديگر طبقهها ،بهرههاي پرداختنشده به مقدار اصل وام اضافه ميشود.
• طبق ه اســتهالك برنامهريزيشــده :22نوع دیگــری از اوراق تعهد
رهــن و تعیین قواعد مورد نیاز برای چگونگــی توزیع این جریانهای نقدی
آغاز میکند .قواعد وضعشــده باید ریســکپرداختهــای پیش از موعد و وثیقهدار ،اوراق با طبق ه اســتهالك برنامهريزيشــده است كه در اميدنام ه آن
نکولهــای احتمالی را هم در نظر بگیرنــد .در حقیقت ،قرارداد اوراق بهادار برنام ه پرداخت اصل تنظيم و ارائه ميشــود .این طبقه بهگونهای تنظیم شده
ل پیشبینی صرفنظر از ریســکپرداخت پیش از
رهنی دســتورالعملها (و تضمینهای قانونی) نوشته شــده بهمنظور شرح اســت که پرداختهای قاب 
تقسیم جریانات نقدی بین سرمایهگذاران را توضیح میدهد .هریک از اوراق موعد اوراق  MBSپایه داشــته باشد .تضميني وجود ندارد كه پرداخت اصلها
باواسطه نشــانگر جریان نقدی مجموعهای از وامهای رهنیاند .وامهای این برای همه طبقات طوري محقق شــود كه برنامهی تنظيمشده اجرا گردد ،اما
مجموعه عموماً دارای سررســیدها و نرخهای متفاوتیاند .اما میانگین موزون اين طبقه از اوراق طوري ســاختار يافته است كه اگر سرعت بازپرداختها در
این مجموعــه از وامها ،برابر با میانگین وزنی آخرین سررســیدهای تمامی دامنهی معينــي قرار گيرد ،وثيقهها (وامهاي رهني) مبالغ كافي جهت اجراي
وامهاست که وزن آنها از طریق تقسیم میزان اصل وام منتشره به ارزش اصل برنام ه پرداختهاي اصل اين طبقه را فراهم ميآورد .اطمينان بيشتر نســبت
کل وامهای مجموعه بدســت میآید .میانگین وزنی کوپنهای مجموعه نیز به جريآنهاي نقدي طبقهی استهالك برنامهريزيشده به بهاي عدماطمينان
نسبت به جريآنهاي نقدي اوراقي تمام ميشود كه در اين كالس يا طبقه قرار
میانگین وزنی نرخهای بهره تمامی وامهای مجموعه است.
17
ندارند .این طبقات به طبقات پشتیبان 23اوراق تعهد
-1اوراق باواسطه رهنی
رهنی وثیقهدار معروفند که ریسک طبقات PAC
غالبترین شكل اوراق بهادار با پشتوانۀ وامهاي
را تحمل میکنند .ســرمايهگذاران در اين اوراق با
رهني ،اوراق باواسطه رهنی است .بهره این اوراق با
دريافت بازده باالتر ميپذيرند كه پرداختهاي اصل
واسطه یک موسسه خدمات مالی از طرف وامگیرنده
رکود حاکم بــر اقتصاد و
وامشــان نسبت به دارندگان ديگر طبقههاي اوراق
ت میشود .سرمایهگذاران در
به دارنده رهن پرداخ 
همچنین معامالت بازار مسکن
بهادار در درجهی دوم اولويت قرار بگيرد.
اوراق باواســطه رهنی جریانــات نقدی ماهانه این
ایران در سا لهای اخیر از یک
• طبق ه با اســتهالک هدفگذاری شده:
اوراق را که به جریان نقدی وامهای رهنی پشتوانه
ســو و تنگنای مالی بانکها از
طبقــ ه اوراق بــا اســتهالك هدفگذاريشــده
اوراق بستگی دارد ،پس از کسر هزینههای ضمانت
سوی دیگر ســهم تسهیالت
ســرمايهگذاران را تاحدودي در قبال پرداختهاي
یا بیمه و خدمات دریافت میکنند.
مســکن از کل تســهیالت
18
پيش از موعــد محافظت مينمايــد .طبق ه اوراق
 -2تعهد رهنی وثیقهدار
اعطایی شبکه بانکی را کاهش
با اســتهالك برنامهريزيشــده نســبت به طبق ه
تعهد رهنی وثیقهدار نوعی از اوراق رهنی است
داده و با رشــد بــاالی قیمت
با اســتهالك هدفگذاريشــده ســرمايهگذاران
که جريانهاي نقدي حاصــل از وامهاي رهني را
مسکن متعاقب ًا فشار بر اقشار
را در مقابــل عدماطمينان موجود در سررســيد
تجمیع کرده و ميان گروههای مختلفي از دارندگان
کمدرآمــد جامعــه را در پی
سرمايهگذاريهايشان بيشتر محافظت مينمايد.
اوراق مجددا ً توزيع ميگــردد .اين اوراق ،قواعدي
داشته است
چرا کــه طبق ه با اســتهالك هدفگذاريشــده،
را براي تقســيم جريانهاي نقدي ميان گروههای
24
ســرمايهگذاران را تنها در قبال ريسك انقباض
مختلــف در نظر ميگيرند .تعهــد رهنی وثیقهدار
محافظت ميكند.
مطابق نیاز ســرمایهگذار ،در قالب انواع مختلفی از
25
 -3اوراق رهنی تفکیک شده
اوراق بهادار به سرمایهگذاران فروخته میشود.
دارایی صندوقی که دارای اوراق بهادار با پشتوانه وامهای رهنی است ،شامل
تعهد رهنی وثیقهدار حالت ســاختاریافتۀ اوراق رهني است که در آن سبد
تسهیالت از جهات مختلفی همچون دورۀ سرمایهگذاری اوراق ،ریسک اوراق ،دو بخش اصل و فرع وامهای رهنی میباشد .جریان نقدی اوراق رهنی مرسوم،
نوع اوراق و  ...به طبقههای 19متفاوتی تقســیم میشود .فلسفۀ این عمل وجود از اصل و فرع وامهای خریداری شــده مشتق میشود ،در حالیکه اوراق رهنی
مشتریان متفاوت با گرایشهای ریسک-بازده مختلف است .مهمترین نوآوری تفکیک شده با پشتوانه اصل یا فرع وامهای رهنی منتشر شده و در این راستا
در ســال  1983در بازار اوراق رهني مربوط به زمانی میشــود که فردیمک به دو نوع اوراق تفکیکشــده فقط بهر ه و اوراق تفکیکشده فقط اصل ،تقسیم
تعهد رهنی وثیقهدار را وارد بازار کرد .اولین انتشار تعهد رهنی وثیقهدار با یک میشــوند .اوراق رهنی تفکیک شده نسبت به اوراق رهنی معمولی ،حساسیت
سری از گروههای مالیاتی و مشکالت قانونی و حسابداری مواجه شد ،ولی بعد باالیی نسبت به تغییرات نرخ بهره داشته و ریسک نرخ بهره در این نوع از اوراق
از ســال  1986تعهد رهنی وثیقهدار به طور فوقالعادهای رشــد کرد و قوانین اهمیت باالتری دارد.
روش انتشار اوراق رهنی در ایران
جدیــد مالیاتی باعث به وجود آمدن انواع دیگــری از ابزار رهن همچون اوراق
در دنیا در هنگام انتشــار اوراق رهنی ،از روش TBA 26استفاده میشود .در
رهنی تفکیکشده شد.
این روش بانی و نهاد واســط در مورد پنج پارامتر مطالبات رهنی شــامل ناشر
انواع طبقهها در تعهدات رهنی وثیقه دار عبارتند از:
• طبقه پرداخت نوبتــی :20در این اوراق ،پرداخــت جریانهای نقدی (یا بانی) اوراق ،نوع تســهیالت رهنی ،سررســید ،کوپن و ماه تسویه به تفاهم
(مربوط به اصل اوراق) به طبقات بهصورت نوبتي و براســاس طبقهی تعهدات میرسند .اما اطالعات دقیق وامها شامل شماره تسهیالت ،نام تسهیالتگیرنده
رهني وثيقهدار ،ميان آنها توزيع ميشــود ولی بهره اوراق با نرخ مشخص به و آدرس ملک مورد نظر -هنگام معامله  TBAمشخص نمیشود و این اطالعات
همه طبقات براساس ماندهی اصل مبلغ پرداخت میشود .لذا در این نوع اوراق ،بعدا ً مشــخص خواهد شــد .در مدلی که در ایران و در شورای فقهی به تایید
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رســیده نیز همین روش مورد استفاده قرار گرفته است .به عبارتی نهاد واسط
هنگام انتشــار اوراق ،مشــخصات کلی بانک عامل ،نوع تسهیالت و وثایق آن،
مبلغ و نرخ تسهیالت ،دوره بازپرداخت و تعداد اقساط پرداختشده و حتی در
صورت لزوم مشخصات کلی تسهیالتگیرندگان -رده شغلی یا گروه اجتماعی
خاص -یا منطقه جغرافیایی امالک و مستغالت ترهینشده را مشخص و اعالم
میکند .همچنین مبلغ کلی انتشار اوراق رهنی ،نرخ سود و دورههای پرداخت
ســود اوراق رهنی نیز در اعالمیه پذیرهنویســی تعیین و بــه عموم بازار اعالم
میشود .بنابراین بازار با داشتن اطالعات کاملی از مشخصات اوراق و داراییهای
ترهینشــده که اوراق به پشتوانه آنها منتشر شده است ،اقدام به قیمتگذاری
و خرید اوراق میکند .پس از فروش اوراق در بازار ،عملیات خرید تســهیالت
رهنی و انتقال آنها به نهاد واسط صورت خواهد پذیرفت .در جدول  3مشخصات
بیشتری از اوراق رهني بانك مسكن در مرحله اول ،مشخص شده است.
جمعبندی
با راهاندازی فاز اول بازار رهن ثانویه در تیرماه ســال جاری در ایران300 ،
میلیارد تومان اوراق رهنی منتشر شد .هرچند این رقم نسبت به کل تسهیالت
اعطایی برای مسکن بسیار کوچک بوده است (به عبارتی حدود یک درصد کل
تسهیالتی است که در طول یک سال برای خرید و ساخت مسکن از سوی کل
بانکها به متقاضیان و فعاالن ساختمانی پرداخت میشود) ،اما در بلندمدت با
توســعه این بازار ،از حجم وابستگی سنتی بخش مسکن به نظام بانکی ،کاسته
خواهد شــد و انواع تطابقیافتهتری با اوراق رهنی متعارف منتشر خواهد شد.
بهعالوه اینکه به دلیل نرخ ســود باالتر اوراق نســبت به نرخ ســود تسهیالت
پشتوانه آن ،هزینههایی از محل انتشار اوراق ،به بانک عامل یعنی بانک مسکن
وارد خواهد شد که ضرورتی اجتنابناپذیر برای جذابتر شدن اوراق در مرحله
اول بوده اســت .الزم به یادآوری است که اوراق رهنی با نرخ سود  18/5درصد
و با سررسید دوساله ،منتشر و عرضه شده در حالی که با این اوراق ،تسهیالتی
با نرخ ســود  15درصد قرار است تنزیل شود و در عین حال ،نرخ سود بانکها
نیز  15درصد است.
پینوشت
 )1کارشناسی ارشد مدیریت مالی

2) Mortgage Backed Securities
3) Securitization
4) SPV
5) Issuer/Trust
6) Seller and Servicer
7) Government National Mortgage Association
)(Ginnie Mae
)8) Federal National Mortgage Association (Fannie Mae
9) Federal Home Loan Mortgage Corporation
)(Freddie Mac
10) Saving and loan
)11) Government-sponsored enterprises (GSE
12) Prepayment risk
13) Pass-through
14) Interest-Only
15) Principal-Only
16) Collateralised Mortgage Obligation
17) Mortgage pass-through securities
18) Collateralised mortgage obligation
19) Tranches
20) Sequential pay tranche
21) Accrual Tranche
22) Planned Amortization Class
23) Support tranches
24) Contraction risk

یکی از اجزای ریسک پرداخت پیش از موعد است که سریعتر از حالت
موردانتظار به وقوع میپیوندد و با کاهش نرخهای بهره افزایش مییابد( .در
مقابل )Extension risk
25) Stripped MBS
26) To Be Announced

جدول  -3مشخصات اوراق رهنی بانک مسکن  -مرحله اول
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روشهای متداول تامین مالی مسکن در جهان
1

ایلناز ابراهیمی

مقدمه
در تمام کشــورهای جهان بهرهمندی از مســکن و سرپناه جزء نیازهای
اساســی انسانها به شــمار میرود .با پیشرفت جوامع بشــری و گرایش به
ســمت تخصصی شــدن امور ،در حال حاضر به جای ساخت مسکن توسط
خود خانوارها و افراد ،مسکن نیز همچون کاالهای دیگر توسط سازندگان آن
در بازار عرضه شــده و متقاضیان از طریق خرید آن اقدام به تامین خدمات
ســرپناه مینمایند .ولی تفاوت اساسی مسکن با سایر کاالهای عرضهشده در
بازارهای دیگر ،گردش مالی عظیم آن و بار ســنگین مالی است که نسبت به
داراییها بر دوش متقاضیان میگذارد .بنابراین ،فراهم کردن منابع مالی برای
خرید مســکن بخش مهمی از ساختار مالی کشورهای مختلف از جمله ایران
اســت .باالخص این که بنابر آمار بانک مرکزی سهم مسکن در هزینه خانوار
شهری از  ۲۷/۶درصد در سال  ۱۳۸۴به  ۳۵درصد در سال ۱۳۹۴رسیده که
افزایش  ۷/۴درصدی را نشــان میدهد .همچنین  ۲۵/۲درصد از خانوارهای
ایرانی همچنان اجارهنشین هستند ،که میتوان چنین تفسیر کرد که حدود
یک چهارم خانوارهای ایرانی میتوانند متقاضی بالقوه اســتفاده از روشهای
تأمین مالی مسکن باشند.
از این رو با توجه به این که در طی زمان در کشورهای مختلف ،نظامهای
مختلفی برای تأمین مالی مسکن طراحی و پیادهسازی شدهاند ،در این مقاله
به مرور مختصر این نظامها پرداخته میشود.
روشهای تأمین مالی مسکن
به طور کلی بــا مطالعه تجارب جوامع مختلف ،میتوان حداقل هشــت
روش اصلی را برای تأمین مالی مسکن برشمرد:
 -۱روش خود-تأمین مالی 2متقاضی خرید مسکن
در ایــن روش متقاضی ومالک آینده مســکن ،خــود از طریق پسانداز

شــخصی خویش اقدام به تأمین مالی کرده و در نتیجه ســایر نهادها در این
روش مداخله چندانی ندارند.
 -۲تأمین مالی از سوی فروشنده
در این روش فروشــنده قبول میکند که قیمت مســکن را در بازههای
زمانــی مختلف و نه به صورت یکجــا دریافت کند که در واقع نوعی وامدهی
ضمنی به خریدار محسوب میشود .معموالً در این شرایط منزل مسکونی در
رهن فروشنده بوده و به عنوان وثیقه تلقی میشود.
 -۳تأمین مالی طرف ثالث :خانواده و دوستان
در این حالت شخص برای تأمین مالی مسکن متوسل به قرض گرفتن از
دوســتان و آشنایان میشود .در این مورد معموالً ملک در رهن قرضدهنده
قرار نمیگیرد.
سه روش فوق ،روشهایی هســتند که به صورت سنتی همواره در بازار
مسکن ایران مورد استفاده بودهاند.
 -۴تأمین مالی طرف ثالث :یک بانک یا موسسه مالی
در این حالت شــخص بــا وامگیری از بانک یا ســایر موسســات مالی
اقدام به خرید مســکن میکند و منابع مالــی اختصاصیافته اغلب از محل
ســپردهگذاریهای خرد افراد تأمین میشود .ملک در رهن بانک در میآید
و ســپردهگذاران که تأمینکنندگان اصلی منابع هســتند ،هزینه مشارکت
خود(ســود) را مســتقیم از بانک طلب میکنند بدون ایــن که برخوردی با
وامگیرندگان داشته باشند.
 -۵تأمین مالی طرف ثالث :شرکت بیمه
در این حالت معموالً یک بانک رهنی 3اقدام به تأمین مالی خرید مسکن
کرده و ســپس وثیقه ملکی خود را به یک شــرکت بیمه واگذار میکند .به
این ترتیب در حقیقت این شــرکت بیمه اســت که مسکن خریداریشده را
تأمین مالی نموده اســت .محل تأمین مالی منابعی که از سوی شرکت بیمه
در اختیار بانک رهنی قرار داده میشود معموالً حق بیمه پرداختی مشتریان

[ ] 55

دو ماهنامه تازههای اقتصاد بهمن  95شماره ۱۵۰

تامین مالی بازار مسکن پرونـــده
آوردن منابع مالی است .واسطههای مالی به دلیل
شرکت بیمه اســت .به عبارت دیگر ،منابع مالی
کمکی که به حل مشــکل کمبــود اطالعات در
خرد جمعآوریشــده در بازار بیمــه میتواند از
خصوص منابع مالی و ساختار آن ،کاهش ریسک
طریق شــرکت بیمه و بانک به سمت بازار مسکن
بنابــر آمار بانــک مرکزی
دارندگان منابع و سرمایهگذاران و نیز فراهم کردن
و خرید ملک سوق پیدا کند.
سهم مســکن در هزینه خانوار
مشاورههای تخصص میکنند ،از اهمیت بسیاری
 -۶تأمین مالی طرف ثالث :یک شرکت
شهری از  ۲۷/۶درصد در سال
4
در نظامهای مختلف تأمین مالی مسکن برخوردار
تأمین مالی
 ۱۳۸۴به  ۳۵درصد در ســال
هستند .لیکن در نبود گزینههای جایگزین ،روش
در این مورد باز معموالً خرید مسکن در ابتدا
۱۳۹۴رســیده که افزایش ۷/۴
تأمین مالی مستقیم چیزی است که در بسیاری
از طرف یک بانک رهنی تأمین مالی میشــود و
درصدی را نشان میدهد
از مناطق توسعهنیافته و کمتر توسعهیافته جهان
سپس منزل خریداریشده که در رهن بانک است
مورد استفاده قرار میگیرد.
به یک شــرکت تأمین مالی واگذار میشود .خود
در ایران ،این راه برای ســالیان طوالنی روشــی مرسوم برای تأمین مالی
این شرکت نیز منابع مالی خرید وثیقه از بانک را اغلب از طریق استقراض از
ساخت یا خرید مسکن بوده است.
بازارهای سرمایه تأمین میکند.
 -۲روش استفاده از قرارداد
 -۷تأمین مالی طرف ثالث :دولت
روش قراردادی ،راهی رسمی برای تأمین مالی بخشی از منابع الزم برای
دولت میتوانــد از طریق منابع خود که معمــوالً از محل مالیات تأمین
مالی میشــود ،اقدام به مداخله در بازار مسکن نموده و با وامدهی مستقیم مسکن است .در این سیستم ،سرمایهگذاران پول خود را در قالب یک قرارداد
بــه خانوادهها از طریق یک بانــک عامل یا تزریق منابع به برخی از بانکها و رســمی در برخی از موسسات سرمایهگذاری میکنند که نرخ بهره مربوط به
این قرارداد پایینتر از نرخ بهره بازار اســت .پس از گذشت مدت زمانی ،این
موسسات مالی در تأمین مالی مسکن موثر واقع شود.
در ایران ،مسکن مهر نمونهای از تالش دولت برای مداخله در بازار مسکن اشــخاص در اولویت قرار گرفته و میتوانند بــا نرخی پایینتر از نرخ بازار از
و کمک به اقشــار کمدرآمد در تأمین منابع مالی الزم برای صاحبخانه شدن این موسسات وام بگیرند .این دقیقاً همان روشی است که بانک مسکن برای
اقتصاد ایران به کار میگیرد.
این قشر بوده است.
 -۳روش تأمین مالی از طریق سپرده
 -۸تأمین مالی طرف ثالث :اوراق قرضه با پشتوانه رهنی()MBS5
روش تأمین مالی از طریق سپردهپذیری از جمله راههای رسمی است که
این اوراق به پشــتوانه مجموعهای از وامهای مســکن کــه در ترازنامه
بانک رهنی یا نهاد دیگری اســت که وثیقه را خریداری کرده اســت منتشر موسســات مالی میتوانند برای وامدهی از آن استفاده کنند .در این سیستم،
و در بازارهای اوراق بهادار فروخته میشــوند .این کار فرآیندی است که وام پساندازهای خانوارها در موسسات مالی سپردهگذاری شده و به واسطه این
را تبدیــل بــه اوراق قرضه میکند و پس از فروش آنها به ســرمایهگذاران ،موسسات این منابع به شکل وام در اختیار خریداران مسکن قرار میگیرد.
انواع مختلفی از موسســات ســپردهپذیر وجود دارند کــه دامنه آنها از
وجــوه حاصله مجددا ً وارد چرخه پرداخت وام مســکن میشــود .در واقع با
این اقدام ،وجوه الزم جهت پرداخت وام به متقاضیان خرید مســکن ،فراهم بانکهای تجاری گرفته تا بانکهای تخصصی مسکن گسترده است .تمام این
میگردد .سرمایهگذارانی که اقدام به خرید این اوراق بهادار میکنند میتواند موسســات ابتدا سپردهها را جمع میکنند و سپس تصمیم میگیرند چگونه
سرمایهگذاران خصوصی ،صندوقهای بازنشستگی ،بانکها ،شرکتهای بیمه منابع مالی حاصل از آن را تخصیص دهند .این بدان مفهوم اســت که تأمین
یا هر شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری باشد که میخواهند در ازای خرید مالی مسکن در رقابت با سایر بخشهای تقاضاکننده منابع مالی قرار میگیرد
این اوراق از بهره دریافتی از وامگیرندگان مسکن که بین این اوراق به نسبت و اگر بهره مربوط به وامهای مســکن پایین باشــد ،بالتبــع منجر به کمبود
ارزش آنها تقسیم میشود و نیز نوسانات قیمت بازاری این اوراق منتفع شوند .عرضه منابع به این بخش خواهد شد .این روش تأمین مالی به نوعی رویکرد
به این ترتیب اوراق قرضه با پشــتوانه رهنی فرصت استفاده از منابع مالی از خردهفروشــی به حساب میآید چرا که موسســات مالی در سپردهپذیری و
سراســر اقتصاد را در بخش مسکن فراهم میآورد .از آنجا که اوراق قرضه با وامدهی با آحاد جامعه برخورد مستقیم دارد.
در ایران با وجود آن که برای ســالیان زیادی اعطای تسهیالت مسکن در
پشــتوانه رهنی جزء اوراق بهادار هســتند ،میتوان آنها را بارها در بازارهای
انحصار بانک مســکن بود ،با مصوبه شورای پول و اعتبار در سال  ،۱۳۹۴این
مالی خرید و فروش کرد.
سیستمهای تأمین مالی مسکن را میتوان بر اساس دو رویکرد طبقهبندی انحصار رفع شده و این مصوبه از سوی بانک مرکزی به کلیه بانکهای دولتی
ن مالی مسکن است و خصوصی ابالغ شد.
و معرفی کرد .رویکرد اول بر اســاس منشاء و محل تأمی 
بر اساس این مصوبه ،همه بانکها میتوانند از محل منابع داخلی خود به
که به اختصار در باال به آن اشــاره شــد .در رویکرد دوم بر چگونگی و مسیر
تأمین مالی تاکید میشــود .تأمین مالی مســکن در واقع فرآیند جمعآوری متقاضیان با سود متعارف و مصوب شورای پول و اعتبار برای خرید مسکن و
وجوه خرد برای استفاده در خرید مسکن است و سیستمهای طراحیشده در سود تسهیالت عقود مشارکت مدنی برای ساخت مسکن ،تسهیالت پرداخت
اقتصادهای مختلف عالوه بر محل تأمین مالی بر چگونگی تجهیز این منابع و کنند.
 -۴مسیر بانک رهنی -بازار رهن ثانویه
تزریق آن به بخش مسکن نیز تمرکز دارند .از این
سیســتم بانک رهنی از جمله راههای رسمی
منظر در تجربه جهانی میتوان به چهار سیســتم
تأمین مالی مســکن اســت که در کشــورهای
مختلف تجهیز منابع مالی به شکل زیر اشاره کرد:
از میان دالیل شکســت
توسعهیافته بسیار مورد اســتفاده قرار میگیرد.
 -۱روش یا مسیر مستقیم
رو شهای مختلف تأمین مالی
در این سیســتم ،یک موسسه تخصصی که بانک
در این روش ،منابع مالی به صورت مســتقیم
مســکن در ایران میتوان به
رهنی خوانده میشــود اقدام بــه اعطای وام به
از مردمــی جــذب میشــود که از مــازاد منابع
فاصله زیاد بین تســهیالت و
خریداران مسکن کرده و این وام را با انتشار اوراق
برخوردار هستند .به عبارت دیگر در این روش از
قیمت مســکن ،اقساط باالی
قرضه و فروش آن در بازارهای ســرمایه تأمین
واسطهگری مالی خبری نیست ،در نتیجه روشی
وا مها نســبت به درآمد قشر
مالی میکنــد .در نتیجه بــرای کارکرد صحیح
غیر رســمی برای تجهیز منابع به شمار میرود.
متوسط ،عدم تعدیل و کاهش
این سیستم ،نیاز به بازار سرمایه توسعهیافتهای
معمــوالً عرضهکنندگان منابــع در این روش از
متناســب نرخ تســهیالت و
وجــود دارد کــه در برخی از کشــورهای کمتر
دوستان و آشنایان و بستگان خریدار مسکن بوده
منابع مالی با کاهش نرخ تورم
توســعهیافته وجود ندارد .بنابراین ،اســتفاده از
و تمام یا بخشــی از وجه الزم برای خرید مسکن
اشاره کرد
این روش در کشورهایی که بازار سرمایه در آنها
را تأمین میکنند .به وضــوح این روش ،در نبود
به خوبی توســعه نیافته است با محدودیت روبرو
واســطههای مالی راهی ناکارآمد برای به دســت
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اســت .این اوراق بهــادار از جمله دیون بانک رهنی بــوده و خریدارن این
اوراق بهادار اشــخاص حقیقی و موسســاتی همچون بیمهها ،صندوقهای
بازنشستگی و صندوقهای ســرمایهگذاری مشترک هستند که منابع مالی
مازاد داشته و با خرید این اوراق از عواید مترتب بر آن بهرهمند میشوند .در
واقع سیســتم تأمین مالی بانکهای رهنی ترکیبی از سیستم عمدهفروشی
و خردهفروشــی است چرا که در بازار سرمایه میتوان اوراق بهادار را هم به
صورت عمده به موسسات بزرگی همچون بیمه یا صندوقهای بازنشستگی
فروخت و هم میتوان اقدام به فروش آن به ســرمایهگذاران خرد کرد.
شکل تغییریافته و شــاید تکاملیافتهای از سیستم بانک رهنی ،رویکرد
بازار رهــن ثانویه اســت .در این سیســتم ،بانک رهنی اقــدام به وامدهی

میکند و ســپس وامهای رهنــی را تجمیع کرده و آنهــا را در قالب اوراق
بهادار به ســرمایهگذاران ارائه میکند .بر اساس اوراق انتقال وامهای رهنی،
پرداختهای اصل و بهره تعهدشــده مربوط به وامهای رهنی تجمیعشدهای
که به وســیلۀ مؤسسات مالی ایجاد شــدهاند ،به سرمایهگذارهای موجود در
بازارهــای ثانویۀ وامهــای رهنی(دارندگان اوراق قرضه با پشــتوانه وامهای
رهنی) انتقــال مییابد .نمودار ( )1به خوبی مســیر بانک رهنی -بازار رهن
ثانویه را نشان میدهد که در آن بانک رهنی میتواند به شکل مستقیم اقدام
بــه فروش اوراق بهادار و جمعآوری منابع نمــوده یا در ابتدا وام اعطا کند و
پــس از وامدهی با تبدیل رهن بــه اوراق بهادار ،آن را در بازار رهن ثانویه به
سرمایهگذاران مختلف واگذار کند.

نمودار  -1تامین مالی مسکن در بازار رهن ثانویه

منبع :لی۱۹۹۴ ،6

در ایران نیز در تیر ماه  ۱۳۹۵با اعالم راه اندازی بازار رهن ثانویه از اوراق
رهنی رونمایی شد.
در قراردادهایــی که تا پیش از ســا لهای  ۱۳۸۸و  ۱۳۸۹بین بانک
عامل بخش مســکن و دریافتکنندگان تســهیالت خرید مسکن منعقد
شــده ،اجاز های مبنی بر انتقال اقساط وام به نهادی غیر از بانک مسکن،
از طــرف وا مگیرند هها وجود نــدارد .لیکن در قراردادهــای بعد از این
ســال ،بندی وجــود دارد که به بانک مســکن اجازه میدهــد تعهدات
وامگیرند هها در بازپرداخت تســهیالت خرید مسکن به نهاد ثالث منتقل
شــود .رفع مانع حقوقی باعث شــد اواخر سال  ۱۳۹۴مجوز اولیه انتشار
اوراق بهادار رهنی صادر شــود .اوراقی کــه در قالب اوراق بهادار رهنی
در فاز اول را هاندازی بازار رهن ثانویه ،در فرابورس به فروش رســید.
به ایــن ترتیب مشــاهده میشــود که در ایــران تقریبــاً از تمام

رو شهای تأمین مالی متداول در ســطح جهان اســتفاده میشــود ،با
ایــن وجود چنان که در مقدمه ذکر شــد حدود یک چهارم خانوا رهای
ایرانــی همچنان فاقد مســکن تحــت تملک میباشــند .از بین دالیل
شکســت رو شهای مختلف تأمین مالی مســکن در ایــران میتوان به
فاصله زیاد بین تســهیالت و قیمت مســکن ،اقساط باالی وا مها نسبت
به درآمد قشــر متوســط ،عدم تعدیل و کاهش متناسب نرخ تسهیالت
و منابع مالی با کاهش نرخ تورم اشــاره کرد.
لذا میتــوان چنین جمعبنــدی کرد که تنها تمرکز بر گســترش
رو شهــای تأمیــن مالی مســکن بدون توجــه به کارکــرد آنها و رفع
نقایصی که ممکن اســت با آن مواجه باشــند ،نمیتواند راهگشای حل
معزل مســکن و رونقدهی به ایــن بخش از طریق تأمیــن مالی موثر
آن باشد.
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رهن ثانویه متناســب با اقتضائات ایران به عنوان یکی از بسترهای مورد نیاز
 فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی،مدیریت ریســک اعتباری در بازار پول
. شماره بیست و سوم، سال هفتم، تحلیل اوراق بهادار
،۳۸۱۸  شماره-  روزنامه دنیای اقتصاد،) رهن ثانویه مســکن چیست؟5
۱۳۹۵/۴/۳۱
پینوشت
 پژوهشکده پولی و بانکی،) عضو هیئت علمی گروه پولی و ارزی1

2) Self-finance
3) Mortgage Bank
4) Finance Company
5) Mortgage Based Securities
6) Lea
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آسیب شناسی تأمین مالی مسکن در ایران
1

ماندانا طاهری

مقدمه
عملکــرد بانــک مســکن در زمینه اعطای تســهیالت خرید مســکن
در ســالهای قبــل و پــس از تصویب و اجــرای طرح مســکن مهر مورد
آسیبشناســی دقیق قرار نگرفته است .بانک مسکن تا قبل از اجرای طرح
توجهی از بازار تأمین مالی و خرید مســکن را به
مســکن مهر ســهم قابل ّ
عهده نداشــت .بخشــی از این ضعف میتواند ناشــی از مشکالت کالن و
ســاختاری ،عدم تعادل بازارهای مالی ،تقاضای اضافی بازار برای تسهیالت
مســکن و عدم امکان اســتفاده بانک مذکور از ابزارهای نوین تأمین مالی
خرید مسکن باشد.
تصویب و اجرای مســکن مهر اگرچه باعث افزایش چشمگیر سهم بانک
مســکن در اعطای تسهیالت ســاخت و خرید مسکن در دهه اخیر گردیده
است ،ا ّما نحوه تأمین این منابع از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی
و انبســاط شدید پایه پولی مشــکالت عدیده کالن و ساختاری جدیدی را
در عرصه اقتصاد ملی ایجاد کرده اســت که تداوم اجرای این سیاســت را
غیرممکن ســاخته است .اجماع نظر موجود در مورد عدم مطلوبیت ساختار
تأمین مالی مســکن مهــر و پیامدهای اجرای این طرح در کاهش ســهم
مشــارکت بخش خصوصی و نیز عــدم امکان تداوم طــرح مذکور ،ایجاب
میکند تا در زمینه ســاختارهای سالم و جدید برای تأمین مالی ساخت و
خرید مسکن اقدامات الزم صورت پذیرد.
مســکن مهر با هدف تأمین مسکن اقشــار کمدرآمد از طریق واگذاری
زمینهــای دولتی و تأمین مالــی عمده دولت از طریق بانک مســکن ،از
توجهها را در حوزههــای تخصصی میان متخصصان
همان آغاز بیشــترین ّ
شهرســازی و اقتصاد مســکن ،عرصه مطبوعات و حتــی محافل خصوصی
باتوجه به
بههمراه داشــت که با گذشت هشت ســال از آغاز رسمی طرح و
ّ

آثار و پیامدهای زیانبار اقتصادی و اثرات نامطلوبی که بر ســاختار ترازنامه
بانــک مســکن بوجود آورده اســت ،در حال حاضر نیاز مبــرم به خروج و
اصالح روشهای اجرایی آن دیده میشــود .خروج از مســکن مهر و طرح
جایگزیــن آن باید از حجم ضرر و زیانهای حوزه مســکن مهر بکاهد و بر
حجم سرمایهگذاریهای بخش مســکن در آینده بیفزاید .بنابراین ارزیابی
اهمیت
خروج از مســکن مهر و ارائه طرحهای مؤثّر جایگزین ،بســیار حایز ّ
اســت .بهخصوص آنکه تأمین مالی هزینههای ساخت مسکن مهر از سال
 1388در بانک مســکن متمرکز بوده است .همچنین رقم باالی تسهیالت
مســکن مهر در برابر کل تســهیالت پرداختی بانک مسکن نشان از حیاتی
بودن بررســی تأثیرهای این تســهیالت بر آینده بانک مسکن بهعنوان تنها
بانک تخصصی این حوزه و لزوم تغییرات در شیوه تأمین مالی مسکن است.
طراحی و اجرای برنامههای جدید تأمینمالی ساخت و خرید مسکن از
طریق جلب مشــارکت ف ّعال بخش خصوصــی به طور عمده با اتکا به منابع
مالی ســازندگان و خریداران با ارائه طرحهای جایگزین تأمین مالی مسکن
از جملــه قدمهای ا ّولیــه در این زمینه خواهد بود که ایجاد ســاختارها و
توجه به سوابق بانک مسکن در تأمین
سازوکارهای جدید مشــارکتی را با ّ
مالی مســکن در سطح کشــور ایجاب مینماید .این طراحی به گسترش و
تعمیق بازار تأمین مالی و ایجاد رقابت ســازندهتر در بازارها کمک مینماید
و در نهایت موجب اســتقرار روشهای بهینه در زمینه تأمین مالی مسکن
میشود که بهنفع مصرفکنندگان مسکن نیز خواهد بود.
بررسی تاریخچه تأمین مسکن در ایران
مســکن همواره جزء بخشهای پیشــرو در اقتصاد بوده است .با ایجاد
رونق در بخش مســکن و در نتیجه ســایر بخشهای وابسته به آن ،شاهد
افزایش ســرمایهگذاری و تولید ناخالص داخلی در کشور هستیم .عموماً در
جدی وجــود دارد .اول آنکه
خصوص تأمین مســکن در ایران دو مســأله ّ
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 .1استفاده از تسهیالت اعتباری احداث ،تکمیل و تعمیر واحد مسکونی
خرید مســکن در ایران بهنوعی سرمایهگذاری محسوب میشود که بخشی
 .2استفاده از اولویت واگذاری واحدهای مسکونی که مستقیماً از طرف
از درآمد خانــوار را به خود اختصاص میدهد و هر تغییر کوچکی در بهای
مســکن و اجارهبها در تصمیم خانوار بســیار اثرگذار است .دوم آنکه رشد بانک احداث شد،
 .3اســتفاده از تســهیالت واگذاری واحدهای مســکونی به افراد واجد
غیرمعمول بهای مســکن به ویژه در شــهرهای بزرگ دارای اثر فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و سیاســی است که بر ســطح رفاه در جامعه اثرگذار شرایط زمین شهری،
 .4اســتفاده از تســهیالت اعتباری برای خرید مســکن به وســیله
است .عموماً در کشورهای در حال توسعه درآمد سرانه و درصد شهرنشینی
جمعیت باال است .در این کشورها به دلیل فقدان منابع کارکنان دولت
پایین و نرخ رشــد
ّ
 .5پرداخت سود به حساب سپردهای
مالی کافی و مشــکالت مربوط به عرضه نهادهای تولید مســکن ،مشــکل
 .6پرداخت تسهیالت برای احداث ،تکمیل و تعمیر واحدهای مسکونی،
جدی در زمینه سیاستهای اقتصادی دولتها است .زیرا
مســکن مسألهای ّ
تخصیص اعتبار به بخش مســکن در مقایســه با سایر بخشهای اقتصادی از طریق عقودی مانند مشــارکت مدنی ،فروش اقســاطی و جعاله به کلیه
اقشار جامعه.
پایینتر است.
در ســال  1373تســهيالت خريد مســكن براي عموم مردم بر اساس
در ایــران ا ّولين ســازماني كه با عنوان رهني بــرای تأمین مالی بخش
مســکن بهوجود آمد «مؤسســه رهني ايران» بود كه در ســال  ،1305با پيشنهاد بانك مركزي ايران و تأييد هيئت وزيران ابالغ شد .در مهر 1374
ســرمايه صندوق بازنشستگي كشــور و تحت نظارت وزارت دارايي ف ّعالیت شــوراي پول و اعتبار پرداخت تســهيالت ويژهاي را براي ســپردهگذاران
خــود را آغاز کرد .مؤسســهرهني ايران پس از تشــكيل بانــك ملي ،جزء صندوق پسانداز مســكن به تصويب رســاند .مزاياي در نظر گرفته شــده
ســازمان بانك مزبور شــد و از ســال  ،1318با نام «بانك كارگشايي» به تا پايان ســال  1375بود ا ّما تا پايان  1378تمديد شــد .در ســال 1378
ف ّعاليــت خود ادامه داد .همان طور که گفته شــد هدف از ایجاد مؤسســه بــا هدف فراهم نمــودن تمهيداتي براي خانوارها خصوصاً اقشــار جوان با
بلندمدت و امكان تجهيز منابع مالي جهت
رهنی ایران و ســپس الحاق آن بــه بانک ملی ایران رفع نیازهای کوچک و اســتفاده از يك برنامه پسانداز
ّ
مــدت متقاضیان از طریق تدقیق امــوال و داراییهای منقول بود که تأميــن مســكن درآينده ضوابط ناظــر بر طرح «ايجاد صنــدوق پسانداز
کوتاه ّ
ارتباط مســتقیمی به تأمین مالی ف ّعالیتهای ساخت و ساز و خرید مسکن مسكن جوانان» در شــوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و پس از آن در
سالهای بعدی سقف تســهیالت افزایش یافت.
بلندمدت نداشــت.
از طریق اعطای تســهیالت
ّ
در سال  1385طرح مسکن مهر به وسیله دولت
دومين مؤسسهاي كه به صورت رسمي تأسيس
نهم ارائه شــد و اجرای آن تا انتهای دولت دهم
عمليات رهني اشــتغال ورزيد «بانك رهني
و به
ّ
با وجــود ســابقه طوالنی
ادامه داشت .طرح مسکن مهر یکی از موضوعات
تأسیس
از
پس
ســال
13
بانك،
اين
بود.
ايران»
بانک مســکن در زمینه اعطای
چالشبرانگیــز در دولتهای نهــم و دهم بوده
بانك ســپهو  10ســال پس از بانک ملی ايجاد
تســهیالت خرید و ســاخت
اســت که از طریق آن دولت ســعی کرد مسأله
شد .با گسترش شهرنشيني ،توسعه ف ّعاليتهاي
مســکن ،عــدم اســتفاده از
توجه به
ساختماني و خانهســازي و نياز بخش خصوصي
تأمین مســکن ارزان برای خانوارها را با ّ
ابزارهای متنوع مالی باعث شد
میزان قدرت خرید آنها حل نماید .بر اســاس
به اســتفاده از اعتبارات دولتــي و بانكي ،رو به
تا این بانک از بازار تأمینمالی
بررســیهای مرکز آمار ایران ،در بین سالهای
نیز
فزوني نهاد .شــرکت پسانداز و وام مســکن
مســکن ســهم قابل توجهی
 ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۱متوســط قیمت هــر مترمربع
چندین
ف ّعالیت خود را در سال  1350با تأسیس
نداشته باشــد .در این راستا،
زیربنای مسکونی در تهران  ۴۵۹درصد افزایش
ت
ي
محدود
شــرکت وام و پسانداز آغاز کرد .ا ّما
ّ
گســترش فعالیتهای تأمین
یافــت .در حالیکه بر اســاس نظر کمیســیون
بخش
در
آن
بودجه دولــت و صرف بخش اعظم
مالــی و ارائه ابزارهــای نوین
عمران مجلس شــورای اســامی ،میزان عرضه
بيني
ش
پي
عدم
توليدي و زيربنايــي و همچنين
تأمیــن مالی مســکن ضروری
مســکن به مراتب بیشــتر از تقاضا بــود ،با این
،

مســكن
بخش
قابل توجه اعتبارات بانكي براي
است
حال قیمت مســکن در ایــران در حدود  ۵برابر
پاســخگوي اين نياز روز افزون نبــود .بنابراین
شد که نشان از حضور پررنگ دالالن مسکن در
بانك مســكن با ادغام بانكهــاي رهني ايران،
بانك ساختمان ،بانك شركتهاي سرمايهگذاري ساختماني بانكهاي ايران دولتهای نهم و دهم در مقوله مسکن از جمله مسکن مهر بود .مسکن مهر
و شــركتهاي مختلف پسانداز وام مسكن پس از  40سال كه از شروع به اگرچه در رفع مشــکل کمبود مسکن در کشور تا حدودی موفق عمل کرد
ا ّما آثار و پیامدهای زیانبار اقتصادی نیز بههمراه داشــته است که دالیل آن
كار «بانك رهني ايران» ميگذشت ،تأسیس گردید.
در ســالهاي ا ّوليه پس از انقالب  1357طرح شعارها و برنامههايي كه را باید در عدم انطباق نتایج کار با اهداف اعالمشــده بررسی کرد .هدف از
مدت زمان کوتاه
مجانــي را در جامعه ايجاد اجرای مســکن مهر تأمین مسکن برای افراد کمدرآمد در ّ
انتظــار كاهش بهاي مســكن با واگذاري زمين ّ
ِ
دولت وقت سه روش:
ميکرد ،عدم شفافیت سياســتهاي مسكن و مهاجرت افراد و ترك كشور بود که برای دســتیابی به این هدف
 .1حذف هزینه زمین از قیمت تمام شده،
موجب کاهــش بهاي مســكن و افزايش تعداد و مبلــغ وامهاي پرداختي
 .2ایجاد صرفهجویی در تولید مســکن ناشی از تولید انبوه،
صندوق ،طي ســالهاي  1358 -63گردید .سال  ،1364آخرين سالي بود
 .3تخصیص وام و تسهیالت در دوره ساخت
كه دارندگان حســاب صندوق پسانداز مسكن ،امكان استفاده از امتيازات
موقعیت
بودن
نامناسب
داشت.
نظر
در
مسکن
طرح
سازی
ه
پیاد
برای
را
آن را جهت دريافت وام خريد خانه داشتند .پس از آن سپرده قرضالحسنه
ّ
تأمين مســكن در سال  1364ایجاد گردید و طرحي براي ايجاد هماهنگي جغرافیایی برخی از زمینهای اختصاص داده شــده بهخصوص در شهرهای
در امر واگذاري زمين و توزيع اعتبارات در بخش مســكن ،به وسیله وزارت بزرگ و عدم وجود زیرساخت مناسب و سایر مشکالت عدیده مسأله حذف
تهيه و تصويب شد كه هزینه زمین از طریق واگــذاری زمینهای دولتی که عموماً زمینهای بایر
مســكن و شهرســازي و با هماهنگي بانك مســكن ّ
براساس آن ،بانك مسكن بهعنوان بانك عامل توزيع اعتبارات بخش مسكن و خارج از شــهر بــود را منتفی نمود و از بُعد ایجاد زیرســاخت و حمل و
تعیین شد و حساب جديدي عالوه بر حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز نقل هزینههای بیشــتری را نیز تحمیل نمود .همچنین با توجه به افزایش
هزینههای ســاخت ،قیمت تمام شده نهایی مشــخص نبود و میزان آورده
مســكن ،با عنوان «سپرده قرضالحسنه تأمين مسكن» ايجاد شد.
در ســال  1369ساختار سازماني صندوق پسانداز مسكن مورد ارزیابی جدید متقاضیان و توان مالی آنها برای تحقّق تولید انبوه مســکن مشخص
قرار گرفت و ســپرده سرمايهگذاري مســكن ،به عنوان حساب خاص این نبود .عالوه بر آن هدف از اجرای طرح ،پوشــش اقشار کمدرآمد جامعه بود
صندوق در نظر گرفته شد و تغییراتی نیز در آن ایجاد شد که از مزایای آن که این قشــر از جامعه قادر به تأمین سپرده ا ّولیه برای به رسمیت شناخته
شــدن تقاضایشــان نبودند .این گروه از متقاضیان حتی در فرصت اضافی
میتوان به موارد ذیل اشاره کرد؛
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که به آنها داده شــد هم نتوانســتند این آورده را تأمین کنند و از لیست مالی مســکن و رقابتپذیری بهتر در این بازار بیانجامد که در نهایت بهنفع
متقاضیان حذف شــدند .این فرآیند کنارگذاشتگی ،موجب حذف آنهایی مصرفکنندگان باشد.
الگوهای تأمین مالی مســکن عموماً از کانال بازار پول و از طریق نظام
شد که در مراحل بعدی هم تدریجاً از امکان تکمیل اقساطشان باز ماندند.
توجهی از کمدرآمدهای مورد نظر این برنامه در همان سپردهگذاری و اعطای تسهیالت یا از کانال بازار سرمایه و تبدیل داراییها
بنابراین شــمار قابل ّ
آغاز راه از همراهی با این طرح بازماندند .تدوام طرح مسکن مهر و آغاز آن بــه اوراقبهادار و انتشــار آن و بازار رهن ثانویه صــورت میگیرد .در آبان
با استفاده از تسهیالت و اعتبارات بانک مسکن بود .بنابراین در حال حاضر ماه  ۱۳۹۴بــا تأیید کمیته تخصصی فقهی ســازمان بورس و اوراق بهادار
بخش قابل توجهی از اعتبارات بانک مســکن در گرو طرح نافرجام مسکن و تصویــب اوراق رهنی به عنــوان یک ابزار مالی جدید در شــورای عالی
مهر قرار دارد که ضرورت دارد خروج از مســکن مهر و طرحهای جایگزین بورس ،زمینه الزم برای انتشــار این اوراق در کشورمان فراهم شده است .از
مهمترین مزایای اوراق رهنی میتــوان به افزایش توان وامدهی بانکها از
آن به دقت مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد.
با آغاز به کار دولت یازدهم مســأله مســکن و تأمینمالی آن از طریق طریق افزایش نقدشوندگی داراییهای آنها اشاره کرد؛ زیرا ارائه تسهیالت
بانک مســکن وارد فاز جدیدی شــد .در اولین اقدام طــرح جدیدی برای مســکن با دوره بازپرداخت دوازده ســاله باعث میشود تا بخش اعظمی از
مسکن ارائه گردید و پس از آن بانک مسکن در تالش برای رونق بخشیدن داراییهای این بانک برای اعطای تســهیالت از دسترس خارج شود؛ تبدیل
مجدد به
به بازار معامالت مســکن و تأمین مســکن برای قشــر متوســط جامعه به به اوراق بهادار کردن این تســهیالت میتواند این منابع را به طور ّ
استفاده از اوراق رهنی ،سپرده ویژه زوجین و ایجاد تغییرات قابل مالحظه مسیر اعطای وام بازگرداند.
بــا توجه بــه حجم تقاضای مورد نیاز برای مســکن در هر ســال و در
در مبلغ و نرخ تســهیالت روی آورد .با اجرای این سیاستهای اعتباری در
شــرایطی که طرحهای کالن ملی بخش مســکن از قبیل مســکن مهر با
حال حاضر انتظار رونق و رشــد در بخش مسکن وجود دارد.
مشــکالت متعدد تأمین مالی مواجه است ،ارائه راهکار مناسب میتواند از
دغدغه همیشگی دولت ،بازار پول ،بازار سرمایه ،شرکتهای تأمین سرمایه
چالشهای تأمینمالی مسکن در ایران
در حال حاضر بررســی وضع موجود و روشهای خروج از مسکن مهر ،و سرمایهگذاری بخش مسکن ،پیمانکاران و سازندگان بخش مسکن بکاهد.
مسألهای است که در ادبیات تأمین مالی مسکن به آن پرداخته نشده است .بنابراین هدف ارائه طرحی اســت که بتواند با ایجــاد تعامل و ارتباط بین
نهاد مربوط برای بازار مســکن کشور و ابزارهای
با توجه به ضرورتهای مربوط به ساخت و ساز،
مالــی مناســب کــه از معیارهــای تخصصی و
ســرمایهگذاری و تامین مالی مسکن الزم است
اقتصادی برای این موضوع برخوردار اســت و با
موضوع تامین مالی جایگزین برای بانک مسکن
ارائه تســهیالت مسکن با
تجمیع و تلفیق وجوه ســرگردان بازار مسکن و
پــس از خروج از مســکن مهــر از طریق منابع
دوره بازپرداخت دوازده ســاله
هدایت درســت آن به ایجــاد بخشهای مولّد و
سپردهای و غیرسپردهای مورد بررسی واقع شود.
باعث میشود تا بخش اعظمی از
زیرســاختهای کشــور کمک نماید و عالوه بر
ها
بدون شــک بررســی این روشها و سیاست
داراییهای این بانک برای اعطای
کاهش تنگناهای مالی و اعتباری بخش مســکن
و
ها
پیونــد و ارتباط گسســتناپذیری بــا طرح
تسهیالت از دسترس خارج شود؛
به بهبود ســرمایهگذاری این بخش بیانجامد .با
در
شهرســازی
برنامههــای دولت و وزارت راه و
تبدیل به اوراق بهادار کردن این
توجه به نقش بانک مسکن در توسعه و گسترش
و
حمایتی
مسکن
ســه قالب مســکن اجتماعی،
تسهیالت میتواند این منابع را
بازار رقابتی مســکن و کنتــرل و هدایت صحیح
نحوه
باید
همچنین
مســکن اقشــار خاص دارد.
مجدد به مسیر اعطای وام
به طور
ّ
وجوه سرگردان در این بازار میتوان با محوریت
و
راه
وزارت
نیز
و
دولــت
مشــارکت منابع مالی
بازگرداند ،لذا از مهمترین مزایای
ً
بانک مســکن پــس از آسیبشناســی وضعیت
ا
خصوص
حمایتی،
ابزارهای
شهرسازی (از طریق
اوراق رهنی میتوان به افزایش
تامین مالی فعلی در بخش مســکن ،راهکارهای
بانک
طریق
از
زمین)
فروش
سیاست واگذاری و
توان وامدهــی بانکها از طریق
خــروج بانک مســکن از بار تکلیــف و تعهدات
واقع
بررسی
مورد
مسکن
بانک
مسکن و خارج از
افزایش نقدشوندگی داراییهای
سنگین مســکن مهر بنحو مناسب و راهکارهای
شود.
آنها اشاره کرد
بهینه تامینمالی مسکن در سطح کالن از طریق
مدت برای بررســی
در واقــع برنامهای میان ّ
شفافیت
نقش بانک مسکن در تأمین مالی این بخش در قالب ساختار نهادی موجود منابع بازار با اتکا به استراتژی مشارکت بخش خصوصی  -دولتی و
ّ
مورد نیاز است .طرح مسکن حمایتی ،اجتماعی و اقشار خاص سه سطح از در تعهــدات مالی دولت و بانک مســکن در ســه بخش مســکن حمایتی،
تصمیمگیری تأمین مالی مســکن شامل سطح کالن (ف ّعالیتهای دولت در اجتماعی و اقشار خاص را بررسی نمود.
به نظر میرسد برای حل مشــکالت بخش مسکن ،دولت باید سیاست
قالب بودجه عمرانی) ،سطح کالن و خُ رد (ف ّعالیتهای دولت و سازمانهای
دولتی برای کارمندان دولت در قالب وام مســکن و زمین) و ســطح خُ رد برنامهریزی جهت رویارویی با مشــکالت تاثیرگــذار بر روند تأمین و تولید
توجه به گســترش شهرنشینی مســکن را دنبال نماید .عــاوه بر آن ضرورت اصالح ســاختار مدیریتی و
(اعطای تســهیالت) قابل بررســی است .با ّ
جمعیت متقاضی مســکن طی ســالهای آینده و مسائل مشابه ،تصمیمگیری ،حقوقی و قانونی و ســایر برنامههای تأمین و تولید مســکن
و افزایش
ّ
کماکان نیاز مردم به تسهیالت بهمنظور خرید واحد مسکونی در قالب سه وجود دارد .عالوه بر آن نســبت به شناســایی و تعییــن گروههای هدف و
طــرح جایگزین وجود دارد که ضرورت طراحی طرح حمایتی از ســه قالب تأمین نمودن خواســت این گروهها و لحاظ نمودن شــرایط آنها نیز باید
توجه خاصی نمود.
مسکن حمایتی ،اجتماعی و اقشار خاص را ایجاب میکند.
در این ارتباط بانک مســکن با وجود ســابقه طوالنی در زمینه اعطای
جمعبندی
تسهیالت خرید مســکن بهدلیل عدم اســتفاده از ابزارهای متنوع مالی از
بررســی وضعیت مســکن و تأمینمالی آن از قبــل از انقالب تاکنون
توجهی ندارد که ضرورت گســترش
بازار تأمینمالی مســکن ســهم قابل ّ
ف ّعالیتهای تأمین مالی و ارائه ابزارهای نوین تأمین مالی مســکن را نمایان نشــان میدهد که طرحهای کالن ملی بخش مسکن از قبیل مسکن مهر با
متعدد تأمین مالی مواجه است و ارائه راهکار مناسب میتواند از
ساخته اســت .در این خصوص دســتورالعمل اجرایی تشکیل مؤسسههای مشــکالت
ّ
پسانداز و تســهیالت مسکن منطقهای به عنوان یکی از روشهای مؤثّر در دغدغه همیشگی دولت ،بازار پول ،بازار سرمایه ،شرکتهای تامین سرمایه
تأمین مالی مســکن ،در سال جاری به تصویب شورای پول و اعتبار رسید .و سرمایهگذاری بخش مسکن ،پیمانکاران و سازندگان بخش مسکن بکاهد.
با ایجاد ســازوکارهای جدید و با توجه به نام آشنای بانک مسکن در تأمین بنابراین ضرورت دارد با بررســی پیشینه تأمینمالی مسکن و مرور راههای
مالی مســکن در سطح کشــور میتوان انتظار داشــت طراحی روش نوین رفته در این حوزه بهدنبال ارائه طرحی نوین و خالق در بحث تأمینمالی و
تأمین مالی مســکن تحت نام بانک مسکن به گسترش و تعمیق بازار تأمین کاهش تقاضای مسکن باشیم .بیگمان هر روشی که برای حل مشکل ارائه
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تامین مالی بازار مسکن پرونـــده
گردد ،باید از معیارهای تخصصی و اقتصادی متناســب با مســأله مسکن و
تأمینمالی آن برخوردار باشــد .همچنین انتظار میرود روش پیشنهادی با
تجمیع و تلفیق وجوه ســرگردان بازار مسکن و هدایت درست آن به ایجاد
بخشهای مولّد و زیرســاختهای کشــور کمک نمایــد و عالوه بر کاهش
تنگناهای مالی و اعتباری بخش مســکن به بهبود سرمایهگذاری این بخش
بیانجامد.
با توجه به نقش بانک مســکن در توسعه و گسترش بازار رقابتی مسکن
و کنترل و هدایت صحیح وجوه ســرگردان در این بازار میتوان با محوریت
بانک مســکن پس از آسیبشناســی وضعیت تأمین مالــی فعلی در بخش
مسکن ،راهکارهای بهینه تأمینمالی مسکن در سطح کالن از طریق منابع
بازار با اتکا به اســتراتژی مشــارکت بخش خصوصــی و دولتی ارائه گردد.
در حال حاضر شــرایط ارائه تســهیالت بانک مســکن در قالب تسهیالت
مسکن زوجین ،تسهیالت مســکن جوانان ،تسهیالت مسکن بافت فرسوده
و تســهیالت مســکن انبوهسازان به مشــابه ابزاری نوین برای برونرفت از
توجه آن است که
شرایط رکودی بازار مسکن ارائه شده است ،ا ّما نکته قابل ّ
ارائه ابزار تأمینمالی تنها پیششرط خروج از رکود در بازار مسکن نیست و
ضرورت دارد سایر ابعاد اثرگذار بر مسأله نیز حل شود.
در ایــن ارتباط بررســی تحقیقی حســینلو ( )1390در تهران نشــان
میدهد که عالوه بر معرفی ابزارهای نوین تأمینمالی مســکن باید ابعادی
همچــون ســاختار فضایی و ف ّعالیتی (با مشــکالتی همچــون پایین بودن
توان مالی گروههای کمدرآمــد ،خروج خانوارهای کمدرآمد از چرخه نظام
اعتباری تأمین مالی مسکن ،نوسانهای شدید و ناپایداری در بازار مسکن،
نازل بودن کیفیت مســکن در ســکونتگاههای غیررسمی ،عدم استفاده از
ظرفیتهای درون شهری و گسترش افقی بخصوص در مقوله مسکن مهر و
تراکم مسکونی باال در نواحی فقیر نشین) ،ساختار تصمیمگیری و مدیریّت
(با مشــکالتی همچون مشارکت بســیار پایین بخش خصوصی در تأمین و
تولید مســکن ارزان ،باال بودن ریسک سرمایهگذاری برای بخش خصوصی،
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وجود گروههای سودبر و دارای قدرت و عدم پایبندی جدی آنها به ضوابط
و مقررات ،عدم حضور ســازمان و یا تشــکل غیردولتی در امور برنامهریزی
توســعه و مدیریت مسکن شــهری ،فقدان مشــارکت نهادهای مردمی در
کمی و کیفی مطرح در
تأمین مالی مســکن و درک نادرســت از نیازهای ّ
رابطه با مســکن گروههای کمدرآمد) و ســاختار حقوقی و قانونی مســکن
(با مشــکالتی همچون تعدد و عدم صراحــت در قوانین مربوط در ارتباط
با برنامههای مســکن ،ناتوانی در تشــخیص و تعیین گروههای هدف ،تهیه
مقــررات و برنامهها بدون در نظرگرفتن نیاز گروههای ویژه ،عدم هماهنگی
بین پیشــنهادهای برنامههای توسعه مســکن شهری ،عدم هماهنگی میان
ســازمانهای مسئول تأمین و تولید مســکن و کمبود منابع مالی و بودجه
برای اجرای پروژهها) نیز لحاظ شــود .بنابراین بهنظر میرسد تأمینمالی
مســکن فراتر از ارائه ابــزار مالی و حل چالشهای تامینمالی اســت و به
کارگروهی متخصص برای شناخت و درک درست مشکالت و ارائه نقشه راه
مناسب هم از بُعد مالی و مباحث تأمینمالی و هم از بُعد اجرایی و کاربردی
بــودن طرح با هماهنگی و همکاری نهادهای مربوط نیاز دارد.
منابع
 معصومه حســینلو ،برنامهریزي برای گســترش سیاستهای مسکنگروههای کمدرآمد شهری برای مهار بازار غیررسمی مسکن ،نمونه موردی
شهر تهران ،اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران.1390 ،
 وبسایت بانک مسکن گلناز بهشتی و سروش خسروی 80 ،سال تاریخ تسهیالت مسکن درایران ،همشهری ۱۷ ،اردیبهشت .1385
پینوشت
پژوهشگر گروه بانکداری ،پژوهشکده پولی و بانکی
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دوقلوی مغفول ماند
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وصول مطالبات بانکی از بخش
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صفحه 67

قانون بانکداری بدون ربا نیازمند
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صفحه 71

توجه برنامههای پنجم و ششم توسعه
به نهادهای ايجاد رشد اقتصادي
صفحه 74

برنامه ششم توسعه و ضرورت
افزایش سرمایه بانکها
صفحه 77
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لوایح در بوته نقد پرونـــده
حجتاالسالم عباس موسویان ،عضو شورای فقهی بانک مرکزی:

سپردههای امتیازی و خاص در لوایح دوقلوی مغفول ماند

ســپردههای امتیازی و خاص ،دو نیاز اساسی جامعه در بخش تجهیز
منابع است .از این رو انتظار میرفت ،دولت در لوایح دوقلوی بانک
مرکزی ،تدبیری در این خصوص اندیشــیده و مدل شــرعی و قانونی آن را
تعریف کند.

مثبتی در خصوص تخصصی و حرفهای کردن مأموریتهای شــورای پول
و اعتبار اســت .در مباحث قیمتگذاری رویکر ِد بازارمحوری و مکانیســم
توجه و تأکیــد قرارگرفته و تمام این موارد
عرضه و تقاضا ،بیشــتر مورد ّ
نکات مثبت لوایح دوقلوی بانک مرکزی است.

ازنظر شما نقاط ق ّوت پیشنویس الیحه قانون بانکداری و بانک
مرکزی چیست؟
طرح دولت در خصوص لوایح دوقلوی بانک مرکزی ،بعد از یک ســری
الیت در این بخش را
مطالعه های کارشناسیشــده که تجربه  30ساله ف ّع ّ
به دوش میکشــد ،نوشتهشده اســت .ازاینرو ،در آن خألها و آسیبهای
قوانین پولی و بانکی کشــور استخراجشده است البته با توجه به تجربیات
کشــورهای دیگر پیشنهادهایی بهمنظور شفافســازی ،نظارت ،ابزارهای
مدتها غیبت،
تجهیــز و تخصیص منابــع و بحث بازار بینبانکی بعــد از ّ
مطرحشده است.
در ایــن لوایــح ،بحث وجه التزام وارد قانون شــده که بــا این روند
از بســیاری از سوءاستفادهها جلوگیری میشــود .در لوایح دوقلوی بانک
مرکزی ،در بخش نظارت ،موارد خوبی پیشبینیشده است و همچنین در
صندوق تضمین ســپرده ،نوآوریهای مناسبی صورت گرفته است که از
آن جمله بیمه کردن ســپردههای خُ رد است .در بحث تنظیم صورتهای
مالی گزارشــگری مالی که در قوانین وجود نداشــته بهصورت شــفاف و
روشــن در الیحه بانکداری مشخصشــده اســت و در این الیحه تقسیم
شــورای پول و اعتبار به دو بخش شــورای سیاستگذاری و نظارت ،گام

همانطورکه میدانید هم مجلــس بهمنظور اصالح نظام بانکی
طرحــی را ارایه کــرده و هم دولت در پیشنویــس لوایح قانون
بانکداری و بانک مرکزی ،به اصالح نظام بانکی توجه کرده اســت.
در مقام مقایســه ،طرح مجلس و لوایــح دولت در زمینه طراحی
ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع بانکی چه ویژگیهایی دارند؟
در بخش ابزارسازی ،تجهیز و تخصیص منابع ،اگر با دید منصفانه نگاه
شود ،طرح مجلس بســیار قویتر از لوایح دولت است و در لوایح دوقلوی
بانک مرکزی در بخش تجهی ِز منابع ،ضعیف عمل شــده است تا جایی که
حتی به بعضی از ابزارهایی که هماکنون در نظام بانکی مورداســتفاده قرار
میگیرد ،مانند اوراق رهنی مسکن که روشی بهمنظور اوراق بهادار کردن
تســهیالت بانکی توجه نشده است .انتظار میرفت ،بحث انتشار صکوک از
ســوی بانک مرکزی در قانون عملیات بانکی در الیحه بانکداری باز شــود
و فرصتهایــی که بانکها میتوانند از آن در بخش اوراق بهادار ســازی
و بازارهای مالی بهره ببرند پیشبینی شــود که نشــده است .درحالیکه
در طــرح مجلس بــه گونههایی از صکوک و ظرفیتهــای آنکه بانکها
میتوانند بهره ببرند ،توجه شده است.
ایران درحالیکه ابداعکننده دانش صکوک در کشــورهای اسالمی بود
و در حدود  ۲۲ســال پیش؛ یعنی ســال  ،13۷۳ا ّولین اوراق مشارکت در
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طرح نواب را منتشــر کرد و کشورهای دیگر ،بعد از ایران ،از این ابزارهای
مالی بهره بردنــد ا ّما به دلیل اینکه آنها ایــن ابزارهای مالی را تکمیل
کردنــد و توســعه دادند در حال حاضر در بانکهای اســامی دنیا جذب
منابع با انتشــار اوراق بهادار و گونههای مختلف آن ،از سپردههای بانکی،
پیشــی گرفته اســت .ازاینرو ،بانکها گاهی در نقــش بانک عامل برای
مشــتریهای بزرگ و در مواردی نیز برای تجهیــز منابع خود ،میتوانند
اوراق منتشــر کنند .همانطورکه بانک سامان و سپه با انتشار اوراق اجاره
توجه
دســت به تجهیز منابع زدند .ولی در طرح دولت ،به این موارد مهم ّ
نشده است.
یکــی از خألهای جــدی دیگر در قوانیــن پولی فعلی کشــور ،بحث
ســپردههای امتیازی اســت .یکی از نیازهای مردم این اســت که منابع
مدتی تســهیالت دریافت کنند و
خود را درجایی ســپردهگذاری و بعد از ّ
هدفشــان در این کار ،نه دریافت سود و نه احسان و نیکوکاری است بلکه
با ّنیت اخذ تســهیالت ،در بانکها سپردهگذاری میکنند که در اصطالح
به چنین مواردی ســپردههای امتیازی گفته میشود.
ایــن نیــاز مردم بســیار مؤثّــر و یکــی از عوامل مهم شــکلگیری
صندوقهــای محلی و خانگی بوده اســت .ازاینرو بهمنظور پاســخگویی
به این نیاز ،برخی از بانکها و مؤسســات ،ســپردههای شــرطی طراحی
کردهاند .بانک مرکزی نیز به دلیل اینکه خالف شــرع و مقررات است ،با
آن مخالفــت میکند .ولی از آنجایی که این موارد نیاز واقعی مردم جامعه
اســت ،برخالف مخالفتهای بانک مرکزی ،در کشور عملیاتی میشود.
بر اساس آمارهای غیررسمی از هر  10بانک ،در پنج بانک سپردههای
امتیــازی رواج دارد که خود دلیل روشــنی بر نیاز جامعه به آن اســت.
جامعــه و بانکها در این خصوص به بخشــنامههای بانــک مرکزی اعتنا
نمیکنند و مشــکل نظارت این نهاد ناظر ،با این روند ،پیچیده میشود.
انتظــار میرفت بنا بــر دالیلی مذکور دولت در لوایــح بانک مرکزی،
دولــت تدبیری در خصوص ســپردههای امتیازی اتخــاذ و برای آن مدل
شــرعی و قانونی تعریف و آن را تبدیل به قانون کند بانکهای اســامی
دنیا ،راهکار شــرعی در این خصوص ارائه کردند و به این نیاز مردم پاسخ
دادهاند؛ البته در طرح مجلس برای ســپردههای امتیازی راهکار شــرعی
اندیشیده شده است.
موضــوع بعدی کــه بایــد در لوایح بانــک مرکــزی موردتوجه قرار

میگرفت ،بحث ســپردههای خــاص برای طرحهــا و پروژههای عمرانی
اســت که سپردهگذاران عالقهمند به ســرمایهگذاری آنها هستند و باید
بهمنظور پاســخگویی به این نیاز نیز در بانکها سپردههای خاص تعریف
شود .با تمام این تفاســیر در بخش تجهیز منابع دولت موارد خوبی را در
لوایح دوقلوی بانک مرکزی پیشبینی کرده اما میزان آن کافی نیســت و
باید این موارد نیز به آن اضافه شــود تا جامع و کامل باشد.
در بخــش تخصیص منابع چه مــواردی در لوایح دولت مورد
توجه قرارگرفته و چه مواردی مغفول مانده است؟
ّ
طرح مجلس در بخش تخصیص منابع به دلیل انجام کار کارشناســی
مطلوب اســت .در ایــن طرح نوع نیازهــای مردم ،اهداف و ســلیقهها و
ابزارهای پاســخگویی به نیازها مورد بررسی قرارگرفته و خألها استخراج
شــده اســت .به طور مثال در حال حاضر ابزار و تسهیالتی بهمنظور رهن
مســکن و محل کار ،در قوانین ،پیشبینینشده و در الیحه بانکداری نیز
توجه نشده اســت درصورتیکه در طرح مجلس بحث اجاره
به این موارد ّ
موازی با راهکار شرعی پیشبینیشده است.
فرد متقاضی در خرید ســلف ،باید کل مبلغ را یکجــا به تولیدکننده
پرداخت کند تا فروشنده محصول را به متقاضی تحویل دهد درصورتیکه
در برخــی موارد خــود تولیدکننده نیازی به دریافــت کل پول بهصورت
یکجــا ندارد و میخواهد آن را بهصــورت تدریجی دریافت کند و قرارداد
ســلف ،چنین ظرفیتــی را ندارد درصورتیکه در طــرح مجلس برای این
مدل ،قرارداد صلح و یک قرارداد ترکیبی پیشبینیشــده است.
در خصوص شــبهه ربوی که در بازار بینبانکی وجود دارد در
لوایح دولت چه تدبیری اندیشیده شده است؟
در بحث بــازار بینبانکی هم لوایح دولت و هــم طرح مجلس ضعیف
عمل کرده و بازار بینبانکی در آینده به دلیل توســعه بانکهای خصوصی
و خصوصیســازی بانکهای دولتی از جایگاه ویژهای برخوردار میشــود
ازاینرو نرخها رقابتی و منجر به ایجاد کسری و مازاد در بانکها بهصورت
مســتمر میشود به این معنا که بانکها بهصورت مرتب در بعضی از روزها
با کســری منابع مالی و برخی دیگــر با مازاد منابع ،مواجه میشــوند و
اهمیت بازار بینبانکی بســیار بیشتر میشود.
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تا سه ســال پیش نرخهای سود در کشــور بهصورت دستوری تعیین
میشــد ازاینرو همواره صف تقاضا داغ بود و هیــچ بانکی با مازاد منابع
مواجه نمیشــد و بــازار بینبانکــی نیز کاربردی نداشــت ولی در دولت
یازدهم با گرایش نرخها به ســمت تعادل ،برخی بانکها با مازاد و بعضی
با کسریِ منابع مواجه هستند.
به همین دلیــل در لوایح دولت باید بخش بیشــتری به مباحث بازار
بینبانکی اختصاص یابد .بازار بینبانکی ازلحاظ ســاختار ،تعیین نها ِد ناظر
و بازیگران ،سیستم ارتباطی بازار ،مسائل وثیقهای این بازار ،چارهاندیشی
در حــلو فصل ن ُکول ،تأخیر در منابع اخذشــده در ایــن بازار و از همه
مهمتر بحث ابزارها و شیوههای معامالتی در بازار بینبانکی دارای اهمیت
اســت .توســعه این بازار ،تنها از طریق ســپردهگذاری متقابل امکانپذیر
نیســت و بدین منظور باید در آن تنوع ابزاری ایجاد شود و باید با عنایت
بیشــتری با اختصاص دادن مواد و تبصرههای بیشــتر ،این بخش تقویت
شود.
نرخ وجه التزام یا جریمه تأدیه ،یکی دیگر از مواردی است که
محل اختالف بین علما اســت .در لوایح دولت چه تدبیری در این
خصوص اندیشیده شده است؟
در پیشنویــس لوایح دولت باید تدابیری اندیشــیده شــود که منابع
بانک که در قالب تســهیالت به متقاضیان پرداخت میشود در زمان مقرر
اصل و ســود به بانک برگردانده شود .در الیحه بانکداری اخذ وجه التزام
به شــیوه کنونی در بانکها قانونی شده است .البته در قوانین روش وجه
التزام وجود نداشــت و تنها آییننامه موقتی که شــورای پول و اعتبار آن
را تصویــب و شــورای نگهبان آن را تأیید کرده از ســال  ۱۳۶۱بهعنوان
مادهای در قراردادها بهعنوان شرط وجه التزام گنجانده شده است و حال
در لوایح دولت بهصورت قانون درآمده که گامی روبهجلو اســت.
البته در طرح مجلس بهتر به این موضوع بهتر پرداخته شــده اســت
و این مســئله از چند منظر قابلبررسی اســت .روش وجه التزام باوجود
تأیید شورای نگهبان هنوز محل اختالفنظر فقهی است .در روشی که در
طرح مجلس آمده چون با مشــورت مراجع تقلید طراحیشده این مشکل
برطرف شــده اســت و تفاوت آن با روشــی که در الیحه دولت آمده این
اســت که وجه التزام بهعنوان یک قانون کشــوری پیشبینیشده است و
اگر فردی از بانک تســهیالتی گرفت و طبق زمانبندی برنگرداند ،متخلف
شناختهشــده و باید به ازای هر یک روز تأخیر ،جریمه به دولت بپردازد و
با این روند این مقوله به یک حکم جزایی تبدیل میشــود.
در این روش چون هم جامعه و هم بانک از این تخلف متضرر میشود
بخشــی از جرائم طبــق صالحدید بانک مرکزی به بانــک مربوطه داده و
بخشــی دیگر نیز به خزانه دولت واریز میشــود که مــورد توافق مراجع
تقلیــد و فقها اســت و اتهام بــه بانکها در خصوص سســتی در وصول
مطالبهها بــه دلیل ذینفع بودن از مبلغ جریمه نیز ،از بین میرود.
در طــرح مجلس ،بانک حداکثر در حد نرخ ســود تســهیالت از این
جریمــه برخــوردار میشــود .از اینرو وقتــی با تأخیــر در بازپرداخت
تســهیالت منابع بانک از دســت بــرود و مبلغ اضافهای نیــز به آن تعلق
نگیرد ،اقدامــات جدیتری بهمنظور وصول مطالبهها انجام میدهد.
با این روش این فرآیند پیچیده نمیشــود؟ این جریمه ابتدا به
دســت دولت برسد و در مرحله بعد دولت میزان ضرر بانک از این
محل را بررسی و مبلغ را به بانک برگرداند؟
نرخهای جرایم هرســاله طبق طرح مجلس در شــورای پول و اعتبار
تعیین میشــود و اگر این شــورا این نرخ را نرخ ســود بانکــی بهاضافه
 6درصــد جریمــه تعیین کند بهصــورت طبیعی بانک مرکــزی از مبلغ
جریمــهای که دریافت میکند درصــدی به بانک مربوطه و  ۶درصد را به
خزانه دولت واریز میکند که این فرآیند با طراحی نرمافزاری بهســادگی
امکانپذیر اســت .بانک مرکــزی میتواند اگر بانکــی در این بخش و در
اعتبارســنجی و وصول ،کوتاهی کرده بود رقــم کمتری از این جریمه را
به آن پرداخت کند.
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در لوایح دولت بهمنظور برخورد با معســرین و قانون اعسار
چه تدبیری اندیشیده شده است؟
در طرح مجلس ،اعســار و قوانین آن تعریفشــده اســت اعسار باید
به دســت حاکم شرع و دادگاه تشخیص داده شــود و طبق قوانین کشور
نباید جریمهای از فرد معســر ،در صورت اثبات اعسار وی ،از سوی مراجع
قضایی اخذ شــود .بانک دیگر حق ندارد از خود فرد وجهی را مطالبه کند
و درصورتیکــه فرد ضامن داشــته ،این مطالبه بــه وی منتقل و اگر فرد
وثیقه داشــت ،بانک آن را به اجرا میگذارد ا ّمــا درصورتیکه فرد وثیقه
نداشــت و ضامن نیز معسر بود بانک دیگر از طلب خود میگذرد.
اگر فرد ملکی را کــه در آن زندگی میکند بهعنوان ضمانت
برای بازپرداخت تســهیالت بگذارد ،در صورت اثبات اعســار،
ملک به بانک واگذار میشود؟
در فقه ،وثیقه مقدم بر اعســار اســت و اگر فردی به دســت خودش
خانــهای را که در آن زندگی میکنــد بهعنوان وثیقه بــرای بازپرداخت
تسهیالت بگذارد بدین معنا است که اگر به هر دلیلی فرد نتوانست بدهی
خود را بپردازد بانک حق دارد ملک را بفروشد و بدهی خود را وصول کند
و فرد پیشــاپیش رضایت خود را اعالم کــرده و بانک بهاندازه وثیقه حتی
اگر کمتر از بدهی باشــد میتواند آن را وصول کند.
در لوایح دولت نیز به قانون اعســار توجه نشــده است .در حال حاضر
با توجه به این که نســبت به وجه التزام و اعســار در قوانین بانکی کشور
قانون تعریفشــدهای نداریم بانکها و دادگاهها بر اســاس قانون مدنی
حکم اعســار را لحاظ میکنند .به این معنی که اگر مشــتری بانکی معسر
بود و حکم اعســار خود را نیــز از دادگاه گرفته بــود ،طبق قانون با وی
رفتار میشــود .در حال حاضر نیز حکم اعسار در شبکه بانکی کشور اجرا
میشود ا ّما تفاوت در این است که با روند فعلی تمام مردم از این موضوع
خبر ندارند.

لوایح در بوته نقد پرونـــده
مرتضی زمانیان ،مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری:

وصول مطالبات بانکی از بخش خصوصی در برنامه ششم
دیده شد

افزایش قدرت بانک مرکزی در تنظیمگری شــبکه بانکی در الیحه
برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است .از این رو ماده ۲۷
ایــن الیحه به اعمــال نظارت کامل بانــک مرکزی بر بازار و ســاماندهی
مؤسسات و بازارهای غیرمتشــکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفاف ّیت و
توجهی به
توجه دارد ا ّما یکی از نقاط ضعــف این الیحه ،بی ّ
ســامت بانکی ّ
وصول مطالبات از بخش خصوصی است.

اثر انتشار اوراق رهنی مسکن در بازار سرمایه بر بخش مسکن
را ارزیابی کنید .انتشــار این اوراق تا چه حد توانسته به در الیحه
برنامه ششــم توسعه ،مواردی که به بانکها مختص شده است در
خصوص نظــارت و موارد دیگر ،از دیدگاه شــما چه نقاط ق ّوت و
ضعفی دارند؟
در خصوص الیحه برنامه ششم توسعه دو نکته قابل بررسی است .این
الیحه دو بار به مجلس ارســال شد .دفعه اول ،دولت در سال گذشته آن
را به مجلس شــورای اسالمی ارسال کرد که بسیار مورد انتقاد قرار گرفت
و رد شــد .یکی از مهمترین نقدها این بود که الیحه کیفی و کلّی بوده و
هیچ هدفگذاری مشخصی را دنبال نکرده است .در مرداد ماه سال جاری
این الیحه از سوی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی ،بازنگری و دوباره به
مجلس ارســال شد .تفاوت آن در این اســت که چند ماده به آن اضافه و
یک ســری هدفگذاری در آن گنجانده شده ا ّما هنوز راهکار محقق شدن
اهدافی که در این الیحه مورد توجه قرار گرفته مشــخص نشده است.
رویکرد دولت در الیحه برنامه ششــم توسعه ،کلّینگری است و در آن
به یکســری احکام کلّی اشاره شده است .این الیحه دو قسمت دارد .یک
بخش آن مربوط به سیاســتهای انقباضی بودجهای است که در آن سعی
شده دولت به ســمت کاهش مخارج حرکت کند و رویکرد کلی دیگر این
الیحه که قســمت عمده آن نیز به شمار میرود در ماده  ۲۷الیحه جدید

و  ۲۳الیحه قدیم گنجانده شــده اســت .این ما ّده ،به نظر بنده قویترین
بخش این الیحه اســت که به بانک مرکزی اختیار داده تا یک تنظیمگری
جدی بر شبکه بانکی داشته باشد.
این ما ّده ،مشــخص و مدون است از این رو اسیر کلیات نشده و ما ّده
قوی اســت ا ّما نکتهای که در این بین مطرح بوده این اســت که تاکنون
شــئون مختلف بانــک مرکزی که یک بخش آن سیاســتگذاری پولی و
دیگــری تنظیمگری بخش بانکی اســت به معنای واقعــی از هم تفکیک
نشــده بود و اکنون در ماده  ۲۷الیحه برنامه ششــم بهصورت مشــخص
تنظیمگری شــبکه بانکی مستقیم به بانک مرکزی تفویض شده است و با
این روند این نها ِد ناظر را در قبال شبکه بانکی پاسخگو میکند .این ماده
یکی از موارد خوب این الیحه اســت و تنها قســمتی است که به صورت
مشخص به نظام بانکی میپردازد.
در تبصرههای ماده  ۲۷به صورت مشــخص به بانک مرکزی اجاز داده
شــده است تا به منظور تنظیمگری شــبکه بانکی از اعمال جریمه نقدی،
ممنوعیت توزیع ســود و اندوختهها به ســهامداران و
اعمال محدودیّت،
ّ
محدودیّــت درپرداخت پاداش و مزایا به مدیران ،بهرهبرداری کند .در این
ما ّده ،بانک مرکزی میتواند از ابزارهای ســلب حق تقدم خرید ســهام یا
ممنوعیت تملک سهام در بانکها و
الزام به واگذاری ســهام خود ،اعمال
ّ
صالحیت حرفهای
سلب
و
ت
الی
ع
ف
مجوز
موسســات اعتباری غیربانکی ،لغو
ّ
ّ
ّ
مدیــران عامل و اعضای هیأتمدیره،به منظور نظارت بیشــتر بر بانکها
استفاده کند.
در ایــن مــا ّده ،بانک مرکزی ّ
موظف اســت مقررات الزم به تناســب
اســتانداردهای بینالمللــی در خصوص نســبت کفایت ســرمایه ،نحوه
طبقهبنــدی داراییهــا و میــزان ذخیرهگیــری مطالبــات غیرجاری و
نســبتهای نقدینگی ،حداقــل الزامات ناظر بر نظــام کنترلهای داخلی
را تعییــن کنــد و از این رو رعایــت نکردن این موارد از ســوی بانکها،
موجب اعمــال اقدامات نظارتــی و انتظامی در قبال آنها میشــود .در
عملیــات بانکی ،لیزینگ و صرافی منوط به مجوز
این ما ّده هرگونه انجام
ّ
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لوایح در بوته نقد پرونـــده
جدی نیروی انتظامی در راســتای اقدامات بانک
بانک مرکزی و همکاری ّ
مرکزی شده است.
در یکی از موارد این الیحه به دولت اجازه داده شــده اســت
که بدهیهای شرکت نفت (تا پایان ســال  )۹۴را از طریق مازاد
درآمدهای نفتی به شــبکه بانکی تســویه کند ،نظر شما در این
خصوص چیست؟
یکی از ما ّدههای این الیحه به صــورت کلّی به بازپرداخت بدهیهای
دولت اختصاص دارد که بخشــی در این ما ّده و بخشــی دیگر به انتشــار
اوراق اســناد خزانه به منظور بازپرداخت بدهی دولت به شــبکه بانکی و
توجه قرار گرفته است که در کل ،این رویکرد ،یکی
بخش خصوصی مورد ّ
از نکات مثبت این الیحه است.
بــرای ا ّولین بار در ایــن الیحه ،زمینه قانونی تشــکیل بازار بدهی در
نظام پولی و مالی کشــور فراهم شده اســت و چارچوب استفاده از اسناد
خزانه اسالمی و سایر انواع صکوک ،جهت ساماندهی بدهیهای دولت به
جدی قرار گرفته است و نکته
توجه ّ
شــبکه بانکی و بخش خصوصی مورد ّ
توجه و مثبت این الیحه این اســت که دولت به این ترتیب خود را
قابــل ّ
ملزم به بازپرداخت بدهیهایش کرده است.
در تبصره ســه ،ما ّده پنجم الیحه به دولت اجازه داده شده است که از
طریق بانک مرکزی ،بدهیهای ارزی شــرکت ملی نفت ایران ،به سیستم
بانکی کشــور را پرداخت کند که گام موثــری در کاهش مطالبات مع ّوق
بانکی و رفع تنگنای اعتباری شــبکه بانکی کشور است.
ا ّما مســئلهای که در این بین مطرح بوده این اســت که شبکه بانکی
در حال حاضر با حجم باالیی از بدهیهای مع ّوق مواجه اســت که بخشی
بدهــی دولت به شــبکه بانکی و بخش دیگر بدهیهــای بخش خصوصی
بــه نظام بانکی اســت .از این رو بهترین و کمریســک ترین طلب بانکها
از دولت اســت و مطالبات از دولت ،با ریســک کمی مواجه است ودر این
الیحــه به آن بخش از مطالبات که بخش دردسرســاز و شــاخص کفایت
ســرمایه را در بانکها تحت تاثیر قرار میدهد و آن را کاهش و ریســک
بانکهــا را افزایــش میدهد(که همان بدهی بخش خصــوص به بانکها
اســت) توجه نشده و مغفول مانده است و انتظار میرفت در این الیحه به
توجه شــود.
این مورد بیش از بدهی دولت به بانکها ّ
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توجه به این که میزان بدهی دولت به شبکه بانکی بسیار باال
با ّ
است و از طرف دیگر ،کاهش شدید قیمت نفت و تنگنای اعتباری
دولت ،انتشار اوراق اسناد خزانه اسالمی به منظور پرداخت بدهی
توجه قرار گرفته اســت ،این
دولت بــه بخش خصوصی هم مورد ّ
طور نیست؟
توجه به تنگنای اعتباری که در دولت وجود دارد و
درســت اســت .با ّ
روندی که در الیحه برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است ،برای خود
من نیز ســوال است که با تســعیر نرخ ارز که دولت در مجلس به تصویب
رســانده اســت یک مثلث ،بین بانــک مرکزی ،دولــت و بانکها ایجاد و
بدهیها با هم تهاتر و تســویه میشود .از این رو با این روند ،بدهی دولت
به بانکها و بانکها به بانک مرکزی تســویه میشود ا ّما نحوه بازپرداخت
بدهــی بخش خصوصی به بانکها که بســیار نقش کلیــدی و مؤثّری در
کاهش تنگنای اعتباری حاکم بر شــبکه بانکی دارد ،مغفول میماند.
به گفته کارشناســان ،پرداخت بدهی دولــت به بخش خصوصی نقش
مؤثّــری درکاهش مطالبات مع ّوق بانکی که بــه دلیل تنگنای اعتباری در
این بخش به وجود آمده ،دارد .به نظر شــما این نظریه درست نیست؟
درســت اســت .دولت در الیحه برنامه ششم توســعه پیشبینی کرده
اســت که با انتشــار اوراق اســناد خزانه بدهی خود به بخش خصوصی را
تســویه کند ا ّما معلوم نیســت چه بخشــی از بدهیهای دولت به بخش
خصوصی منجر به پرداخت بدهیها به شــبکه بانکی میشود و آماری نیز
در این خصوص وجود ندارد والزم بود که در برنامه ششــم توسعه به این
موضوع کامل پرداخته شود.
به طور کلی ما ّده ششــم و تبصرههای یــک ،دو و چهار این الیحه به
دولت اجازه داده تا پایان برنامه ششــم ،معادل کل بدهیهای قطعیشده
خود به اشــخاص تا پایان ســال  ۱۳۹۴را از طریق انتشــار اوراق بهادار
تســویه کند .همچنین بــه منظور تأمین اعتبار الزم بــرای پرداختهای
مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از ســود و اصل) ،هر سال ردیف خاصی
در الیحه بودجه ســنواتی پیشبینی شــده اســت ا ّما هنوز معلوم نیست
چه مقــدار از پرداخت بدهــی دولت به بخش خصوصــی موجب وصول
بدهیهای معوق در شــبکه بانکی از بخش خصوصی خواهد شد.

لوایح در بوته نقد پرونـــده
کامران ندری ،مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی:

قانون بانکداری بدون ربا نیازمند اصالحات ساختاری

تحقق اجرای بانکداری اســامی در کشــور ،نیاز بــه اصالحات
ســاختاری در قانون بانکداری بدون ربا که در لوایح دوگانه بانک
مرکزی آمده دارد زیرا با شــرایط فعلی ،این قانون قادر به پیاده ســازی
قوانین اسالمی در شبکه بانکی نیست.

قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال  62دارای چه نقایصی بود؟
و آیا قانون جدید توانسته است این نقایص را برطرف کند؟
در حوزه بانکداری اســامی چندین مشــکل عمده وجــود دارد .پدیده
مغفولیت نظارت شرعی
صوری بودن قراردادها در عملیات بانکداری بدون ربا،
ّ
بهمنظور ســنجش انطباق عملیات بانکداری شبکه بانکی با قوانین بانکداری
بدون ربا و دســتورالعملهای آن ،تدوین نشدن صورتهای مالی بانکها در
تطابــق با قانون بانکداری بدون ربا ،موضوع وجه التزام یا نرخ تأخیر تأدیه که
مورد اعتراض مراجع تقلید و آحاد مردم اســت ،مغفول ماندن قانون برخورد
با معســر و همچنین توســعه نیافتن ابزارهای مالی اسالمی در قانون جدید
اصالحات ســاختاری صورت نگرفته و تنها عقودی که اســتفاده زیادی مثل
مضارعه و مساقات به کل حذف و عقود پرکابرد در نظام بانکی نداشتند دوباره
ابقا شــده اند و یکی دیگر از تغییرات ،کمیته فقهی اســت که پیش از این از
جایگاه قانونی برخوردار نبود و تنها جایگاه مشــورتی داشت .در قانون جدید
که در لوایح دوگانه بانک مرکزی آمده ،کمیته فقهی همان جنبه مشــورتی
دارد ا ّما رسمیت پیدا کرده است.
در مورد نقایص بانکداری بدون ربا بیشتر توضیح دهید؟
یکی از عمدهترین مشــکالت این است که عقودی که در قانون بانکداری

بدون ربا تعریف شــده است و تســهیالتی که در قالب این عقود در بانکها
ارائه میشــود ،با نیازهای مردم همخوانی ندارد .بهطور مثال تســهیالت در
قالــب کمک هزینه تحصیل وجود نداشــته و متقاضیــان بهمنظور رفع این
نیاز مجبور به دریافت تســهیالت کاال و خودرو هســتند .به همین دلیل به
منظور اخذ تسهیالت نیز مجبور به ارائه اسناد جعلی و فاکتور صوری خرید
کاال و خودرو بودند که چالش صــوری بودن قراردادها را ایجاد کرده بود .از
توجه
این رو انتظار میرود در قانــون جدید بانکداری بدون ربا به این مورد ّ
و روشهای تأمین مالی در شــبکه بانکی توســعه یابد تا توان پاســخگویی
به نیازهای مردم را داشــته باشــد و با این روند از ارائــه فاکتورهای صوری
حداقل الزامات قانونی در جهت رفع این مسائل
جلوگیری شــود و همچنین ّ
دیدهشود تا قانونی که در آینده تصویب میشود ،راهگشای این مشکل باشد.
متأســفانه در این موارد نیز در قانون بانکداری بدون ربا که در لوایح دوگانه
بانک مرکزی آمده ،تغییر محسوسی مشاهده نمیشود.
قانون بانکداری بدون ربا مصوب ســال  ۱۳۶۲که بانکها مکلّف به انجام
عملیات بانکداری بر اساس ضوابط و مقررات آن بودند هیچ معیاری بهمنظور
ّ
عملیات بانکداری شــبکه بانکی مطابق ضوابط شرعی نداشته است.
کشــف
ّ
حتی اگر مغایرتی نیز کشــف میشــد دســتورالعملی برای برخورد با بانک
خاطی وجود نداشــت .ضمن اینکه در قانون عملیــات بانکداری بدون ربا و
دستورالعملهای آن از همان ابتدا مسئله نظارت شرعی مغفول مانده بود.
نظارت شــرعی به این معنا اســت که باید ناظری برای سنجش انطباق
عملیات بانکداری شبکه بانکی ،با قوانین بانکداری بدون ربا و دستورالعملهای
آن وجود داشــته باشد و جرایمی نیز برای بانکها در صورت انطباق نداشتن
الیتها با قوانین ،در نظر گفته شود.
ف ّع ّ
قانون
نظــارت ،همواره جز جدا نشــدنی قانون بوده و یکــی از خألهای
ِ
عملیات بانکداری بدون ربا ،مســئله نظارت اســت .در ما ّده  ۲۷الیحه جدید
ّ
قانــون بانک مرکزی ،شــورای فقهی بانک ،به عنوان یک رکن مشــورتی با
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حضور پنج فقیه زیرنظر رئیسکل بانک مرکزی قرار گرفته اســت .از این رو
نظارت شــرعی در ما ّده  ۲۷الیحه جدید قانون بانک مرکزی مغفول مانده و
مســئله انطباق عملیات بانکی با موازین شــرعی به عنوان هدف از تشکیل
شورای فقهی در این ما ّده ،ذکر نشده است و تنها به حصول اطمینان انطباق
دســتورالعملها با موازین شرعی اشــاره دارد که کارکرد این شورا را تنها به
این مورد محدود میکند.
چه تغییراتی باید در این خصوص اعمال شــود تا این شورا
بتواند به کارکرد اصلی خود برسد؟
شورای فقهی باید به منظور اجرای بانکداری اسالمی در کشور در الیحه
عملیات
جدید قانون بانک مرکزی وظیفه ســنجش و بررسی میزان انطباق
ّ
بانکی با موازین شــرعی و ارائه راهکار به منظور پیادهسازی کامل این قوانین
را همزمان با انطباق دســتورالعملهای بانک مرکزی ،بر عهده بگیرد .ایجاد
الیت شبکه بانکی از این رو که قانون ،بانکها را مکلّف به
نظارت شرعی بر ف ّع ّ
انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی کرده ،اجتناب ناپذیر است .به منظور
تحقق این هدف باید دفاتری با حضور مشاوران فقهی برای نظارت بر اجرای
عملیات بانکی در بانکها تشکیل و در این مراکز ،گزارشهای انطباق با شرع
ّ
و میزان رعایت موازین شرعی در شبکه بانکی به صورت منظم تولید شود.
تشــکیل این مراکز در جهت ســنجش رعایت قوانین و مقررات در بدنه
عملیات بانکی با موازین شــرعی ضروری است
هر بانک به منظور ســنجش
ّ
تا مشــخص شــود این قوانین که بانک مکلّف به اجرای آن شده اند در مقام
قابلیت اجرایی کامل دارد .این مراکز
اجرا تا چه حد قابل پیادهسازی است و ّ
باید پیچیدگیها و موانع اجرای موازین شــرعی و میــزان انحراف از اجرای
بانکداری اســامی را با ارائه گزارشهایی ،مشــخص و بررسی کنند .یکی از
وظایف شورای فقهی بانک مرکزی باید دریافت و تحلیل گزارشهای انطباق
با شــرع بانکها باشد .اگر این مراکز در بانکها تشکیل شود و شورای فقهی
عملیات بانکداری اسالمی موانع
بانک مرکزی با بررسی مشکالت پیادهسازی
ّ
را شناسایی کند ،میتواند برای رفع آنها نیز ،راهکار ارائه دهد.
بدون نظارت شرعی ،این گونه برداشت میشود که قانون بانکداری بدون
قابلیت پیادهســازی کامل
ربا و قراردادهای آن بدون عیب و نقص اســت و ّ
قوانین در عملیات بانکی وجود دارد .اگر انحراف ،شناســایی و برای رفع آن
راهکار تدوین نشــود قانون بانکداری اسالمی شاید هیچگاه به صورت کامل
در کشور اجرا نشود.
یکی دیگر از مشــکالت بانکداری بدون ربا در کشور ،همان
طور که به آن اشاره کردید ،تدوین صور تهای مالی بانکها در
تطابــق با قانون بانکداری بدون ربا اســت .در این خصوص چه
اقداماتی در قانون جدید صورت گرفته است؟
هنگامیکه قانونی تصویب میشــود بانک مرکــزی باید لوازم تحقق آن
قانــون را فراهم کند که یکی از زمینههــای تحقق رعایت ضوابط بانکداری
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بدون ربا این اســت که در تنظیم صورتهای مالی بانکها اســتانداردهای
حسابداری و حسابرسی برای تطابق با قانون بانکداری بدون ربا تدوین شود.
البتّــه در این خصوص اصــاح صورتهای مالی در دســتور کار قرار گرفته
و به بانکها ابالغ شــده اســت .در تدوین صورتهای مالی جدید در بخش
تجهیــز منابع ،گزارش عملکرد ســپردههای مدتدار از بانکها درخواســت
شــده اســت ا ّما به منظور تحقق این هدف باید این روند در بخش تخصیص
منابع و اعطای تســهیالت نیز انجام شود .در الیحه جدید بانکداری بدون ربا
باید در تنظیم صورتهای مالی بانکها اســتانداردهایی تدوین شــود که در
این صورتهای مالی که در حکم شناســنامه مؤسسات مالی هستند ،رعایت
ضوابط اسالمی مشهود و قابل شناسایی باشد و بانک مرکزی شبکه بانکی را
مدت معینی ملزم به رعایت این استانداردها کند.
ظرف ّ
نــرخ وجه التزام نیــز یکی از موارد اختــاف فقها و مورد
اعتراض مردم اســت .در این خصوص چــه اقداماتی باید در
دستور کار قرار گیرد؟
مســئله تأخیر تأدیه مورد اعتراض مراجع تقلید و آحاد مردم است زیرا
این مسئله در نظام بانکی به درستی تبیین نشده است و اعتراضهای زیادی
بر نحوه اجرای آن وجود دارد و تنها بهعنوان وجه التزام مورد تأیید شــورای
نگهبان قرارگرفته اســت .جریمه تأخیر تأدیه یا وجه التزام ،برای آن دسته از
مشتریانی است که توانایی بازپرداخت دارند ا ّما اقساط خود را نمیپردازند و
باید جریمه شــوند .ا ّما در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال  ۱۳۶۲هیچ
مبنایی برای شناسایی معسر (معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی
یا دسترســی نداشتن به مالش توانایی هزینه محاکمه یا دیون خود را ندارد)
در نظر گرفته نشــده بود .البتّه در تمام دنیا تشخیص اعسار با خود مشتری
است که باید از جانب وی اظهار شود و در صورت اظهار ،نباید از وی جریمه
تأخیر تأدیه گرفته شود .در الیحه جدید بانکداری بدون ربا بهمنظور حل این
معضل باید قوانین و دســتورالعملهایی تدوین شود .زیرا اخذ جریمه تأخیر
تأدیه از معســر ،مصداق بارز ربا است و در قانون جدید قانون اعسار که مورد
تأیید شــورای نگهبان قرار گرفته اســت تنها در قوانین آمده است که با این
روند ،هنوز این مسئله برای فقها حل نمیشود.
در خصوص تنظیم قوانین و مقررات برای اســتفاده از ابزار
مالی اســامی ،که یکی از نواقص قانون بانکــداری بدون ربا
مصوب سال  1362بود ،چه اقداماتی صورت گرفته است؟
ابزار مالی که میتوانســت در بازار بدهی ،خریدوفروش شــود در قانون
بانکداری بدون ربا مســکوت مانده بود البتّه از آنجایی که بازاری هم در این
خصوص تشــکیل نشده بود تاکنون با مشکلی هم مواجه نشده بودیم .از این
رو در قانون جدید با توجه به توسعه این بازار در اقتصاد کشور باید قوانین و
مقرراتی برای استفاده و خرید وفروش ابزارهای مالی در بازار بدهی اسالمی
تدوین شود.
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آسیبشناسی الیحه قانون بانک مرکزی از منظر استقالل،
شفافیت و پاسخگویی
1

مریم همتی

مقد مه
شــفافیت و پاسخگویی ســه رکن اساســی در حاکمیت
اســتقالل،
ّ
بانــک مرکزی  2هســتند .تجربههــای بینالمللی حاکی از آن اســت که
بانکهای مرکزی تغییرات مهمی را در قوانین خود در راســتای ارتقای
شفافیت و پاســخگویی ایجاد کرد هاند .با توجه به
ســه شاخص استقالل،
ّ
تدوین پیشنویس الیحه بانک مرکزی در این نوشــتار ســعی داریم تا از
این ســه جنبه به بررسی این الیحه بپردازیم .تدوین قانون بانک مرکزی
کــه تاکنون نظام مالی کشــور از آن بیبهره بوده ،گام مهم و مؤ ثّری در
جهت اصالح ســاختارهای مالی در کشــور و نیل به اهداف اقتصاد کالن
خواهــد بود .همچنیــن بانک مرکزی بــا قرار دادن لوایــح قانون بانک
مرکــزی و بانــکداری در درگاه خــود گام مهم و مؤ ثّــری را در جهت
ایجاد تعامل و ارتباط دوســویه و جلب مشارکت ذینفعان و استفاده از
نظرات آ نها برداشــته است .در این راستا ،آسیبشناسی و تقویت الیحه
بانک مرکزی میتواند ترکیب نســبتا متوازنی از شــاخصهای استقالل،
شفافیت را برای این نهاد فراهم آورد.
پاســخگویی و
ّ
تقویت استقالل بانک مرکزی
اســتقالل بانــک مرکزی بــه این معناســت کــه این نهــاد بتواند
سیاســتهای پولی و اعتباری را فارغ از هرگونه فشار سیاسی و بر اساس
مصالــح اقتصــادی تنظیم و اجرا نماید و نســبت به نتایج آن پاســخگو
باشــد .اســتقالل بانک مرکزی در دو دهه اخیر بــه عنوان راهکار اصلی
کنترل تورم در جهان مطرح شــده اســت .تعداد زیادی از کشــورهای

جهــان در ایــن دوره به بازنگــری و تغییرات اساســی در قوانین بانک
مرکزی در جهت تقویت اســتقالل این نهاد روی آورد هاند.
اســتقالل بانک مرکزی به دو جزء استقالل سیاسی و اقتصادی قابل
تقســیم است .استقالل سیاســی به وســیله عواملی از قبیل نحوه نصب
رییــس و اعضای هیئتمدیــره بانک مرکزی ،دوره تصــدی منصوبان و
مســئولیت بانک مرکزی برای دســتیابی به هــدف ثبات قیمت
میــزان
ّ
تعیین میشــود .به عبارت دیگر ،استقالل سیاسی نشان دهنده آن است
که تا چه حد به بانک مرکزی اجازه داده میشــود تا بر هدف اصلیاش
بدون مداخله مقامات سیاسی پافشاری کند .استقالل اقتصادی به میزان
توانایی بانک مرکزی در تعیین و اســتفاده از ابزارهای سیاســتگذاری
پولی بدون دخالت دولت وابســته اســت (شــامل عواملی مانند کنترل
میــزان اعتبارات بانک مرکزی به دولــت ،میزان آزادی بانک مرکزی در
تعییــن نرخ بهره وامها و نــرخ تنزیل) .این تعریف از اســتقالل ،گاهی
استقالل ابزاری نیز نامیده میشود.
در تدوین پیشنویــس الیحه قانون بانک مرکزی اقدامات مؤثّری در
جهت تقویت اســتقالل سیاسی این نهاد انجام شده است .در این قانون،
بانــک مرکزی از اعطای تســهیالت مالی به وزار تخانهها ،مؤسســات و
شــرکتهای دولتی و واحدهای تابعه آنها ،منع شــده است و این بانک
مجاز نیســت تا زمانی که وجوه تنخوا هگردان خزانه در هر ســال تصفیه
نشده اســت ،وجوه تاز های تحت این عنوان به دولت بپردازد .همچنین،
بانــک مرکزی از خرید و یا تملک اوراق بهادار صادر شــده و یا تضمین
شــده به وســیله دولت در عرضههای ا ّو لیه منع شــده است .این مواد،
اســتقالل قانونی مناســبی برای بانک مرکزی به منظور پیگیری هدف
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اصلی خود ،فراهم میکنند.
برخی از پتانســیلهای این الیحه از بُعد تقویت استقالل بانک مرکزی:

اضافه گردد.

ارتقای سطح شفافیت بانک مرکزی
شــفافیت به این معنی اســت که بانــک مرکزی اطالعــات مربوط
• قوانین ناظر بر عزل رییس کل بانک مرکزی
ّ
طبق تبصــره ماده  20بند  ،۳رییسجمهــور جدید در ابتدای دوره بــه اســتراتژ یها ،تصمیمهای سیاســت پولی و همچنیــن فرآیندهای
میتوانــد بر طبق روال این قانون ،رییس کل بانک مرکزی را که بیش از تصمیمگیری خود را به شــیو های روشــن ،آشــکار و بههنگام در اختیار
یکســال از دوره تصدی وی باقی مانده باشد ،تغییر دهد .در این تبصره عمــوم مردم و بازارها قرار دهد .روشــن بودن اهداف سیاســت پولی و
دالیل قانونی جهت عزل رییس کل به صراحت بیان نشــده اســت و در نحوه واکنش بانک مرکزی به شــو کهای وارده بــر اقتصاد ،بیاطمینانی
نتیجه این عزل میتواند بســته به صالحدید رییسجمهور و بدون لحاظ را کاهــش داده و با کمک به خانوارها و بنگا ههــا در پیشبینی اقدامات
تصدیاش اتفاق افتاد .بانــک مرکزی ،کارایــی سیاســت را افزایش میدهد .وضوح بیشــتر و
ارزیابــی عملکرد رییس کل بانک مرکزی در دوره ّ
پس این تبصره میتواند آســیب جدی به اســتقالل قانونی بانک مرکزی نااطمینانــی کمتر به نوبه خــود توانایی سیاســتگذاران را جهت تأثیر
وارد نمایــد .بنابراین به منظور ارتقای اســتقالل قانونــی بانک مرکزی بر رشــد اقتصادی و تورم افزایش میدهد .با توجه بــه مباحث مذکور،
شفافیت بیشــتر و اطال عرسانی به عموم را
الزم اســت شــرایط عزل رییس کل در قانون به صراحت بیان شود .این بانک مرکزی ایران بایســتی
ّ
اهمیت بیشــتری به مدیر یّت انتظارت دهد.
شــرایط بایســتی با تمرکز بر عملکرد رییس کل در حوزه سیاستهای در برنامه خود گنجانده و
ّ
شــفافیت در  ۵حوزه ذیل قابل تفکیک است:
پولی و اعتباری و تحقّق اهداف سیاســت پولی (به ویژه دستیابی به نرخ
ّ
 شــفافیت سیاســی به روشن و آشــکار بودن اهداف سیاست پولیتورم هدف) تعیین شود.
اشــاره دارد .این شفافیت شامل بیانیه رســمی در مورد اهداف (اولویت
کمی کردن
• ساختار هیئت سیاستگذاری
بنــدی اهداف در صورت چند هدفی بودن بانــک مرکزی)ّ ،
بر اساس ماده  ۸۹قانون برنامه پنجم توسعه تعداد اعضای شورای پول اهداف اصلی و مناســبات نهادی صریح میان بانک مرکزی و دولت است.
شــفافیت اقتصــادی بــر افشــای اطالعــات اقتصــادی -که در
و اعتبــار به  ۱۵نفر افزایش یافت بــه نحوی که وزارتخانههای بازرگانی،
ّ
کشاورزی ،صنایع ،صنایع سنگین ،معادن و فلزات ،جهادسازندگی ،تعاون سیاســتگذار یهای پولی مورد اســتفاده قرار می گیرند -تمرکز دارد.
یک عضو در شورا داشتند .باال بودن نسبت اعضای دولتی به اعضای داخل این اطالعات شــامل :داد ههــای اقتصادی ،مدل اقتصــادی بهکار گرفته
بانک مرکزی و متخصصان حوزه پولی و بانکی ضمن افزایش میزان سلطه شــده برای پیشبینی یا ارزیابی اثرات سیاستها به وسیله بانک مرکزی
سیاســتهای مالی بر سیاســتگذاریهای پولی میتوانــد باعث افزایش و در نهایــت پیشبینیهای (مبتنی بر مدل یا قضاوت کارشناســان) که
بانک مرکزی در سیاســتگذار یهایش به آنها
احتمــال خطا در اتخاذ تصمیمهای مناســب و
استناد میکند.
بههنگام پولــی گردد .این در حالی اســت که
 شفافیت رویه به مســیری که تصمیماتدر پیشنویــس الیحه بانک مرکــزی عالوه بر
در تدوین پیشنویس الیحه
سیاســتی اتخاذ میشــود مربوط اســت .این
تفکیک شــورای پول و اعتبار به دو رکن هیئت
قانون بانک مرکــزی اقدامات
جنبه از شــفافیت شــامل ارائه اطالعات راجع
سیاســتگذاری و نظارت ،تعداد اعضای دارای
مؤثّــری در جهــت تقویــت
بــه قاعده یا اســتراتژی سیاســت پولی  -که
حــق رای در هیئت سیاســتگذاری به  ۹عدد
اســتقالل سیاســی این نهاد
چارچوب سیاســتگذاری پولی را توصیف می
کاهش یافته اســت .از ایــن  ۹رای ،دو رای از
انجام شده است
کند ،-نحوه رســیدن به تصمیمات سیاســتی
بدنه بانک مرکزی و  ۳رای مختص کارشناسان
در جلســات شــورا (آرای اعضــای شــورا) و
و متخصصــان پولــی و بانکی اســت .بنابراین
میتوان گفت ســاختار هیئت ،تخصصیتر شــده زیرا بیش از نیمی از آرا صور تجلسات این شورا است.
شــفافیت سیاست پولی به معنی افشای ســریع تصمیمات مربوط
به بدنه کارشناســی اختصاص یافته است .کاهش تعداد و حرکت به سمت
ّ
شــفافیت شامل ارائه
از
جنبه
این
عالوه،
به
اســت.
گذاری
ت
سیاســ
به
اعطای حق رای بیشــتر به بدنه کارشناسی گام مؤثّری در ارتقای شاخص
ّ
توضیحــات به وســیله سیاســتگذار در مــورد تصمیمــات و همچنین
استقالل بانک مرکزی است.
بــا این وجود با توجه به این که اتاق تعاون و اتاق بازرگانی و صنایع ،اطال عرسانی راجع به سیاســتهای محتمل در آینده نیز هست.
شــفافیت عملیاتی به اجرای سیاســتهای بانــک مرکزی مربوط
معادن و کشــاورزی ایران از جملــه نهادهای حاکمیتی سیاســتگذار
ّ
شــفافیت ،شــامل صحبت در مواردی همچون:
از
جنبه
این
شــود.
ی
م
کالن نیســتند و همچنین با توجه به دیدگا هبخشی که بعضا این دو نهاد
ّ
دارند ،روســای آنها میتوانند از ترکیب اعضای هیئت سیاســتگذاری  )1میــزان موفقیــت در دســتیابی به اهــداف عملیاتــی )2 ،اختالالت
پولی حذف شــوند .این پیشــنهاد میتواند از جهتگیر یهای احتمالی (غیرقابل پیشبینی) اقتصاد کالن که ســازوکار سیاســت پولی را تحت
بــه یک بخش خاص در تدوین سیاســتهای پولــی و بانکی ممانعت به تأثیــر قرار میدهنــد  )3ارزیابی نتایج سیاســتها با توجــه به اهداف
اقتصاد کالن ،است.
عمل آورد.
در ادامــه این بخش ،به بررســی الیحه قانون بانــک مرکزی در هر
• تعییــن معیارهــا و شــرایط اعضای منتخــب هیئتهای یک از پنج حوزه مذکور پرداخته خواهد شــد .در ما ّد ه  ۱۱الیحه قانون
بانــک مرکزی ،تأمین ثبات قیمتها بهعنــوان هدف اصلی بانک مرکزی
سیاستگذاری و نظارت
در معرفــی اعضای دو هیئت سیاســتگذاری (مــاده  )۲۲و هیئت در نظر گرفته شــده اســت .همچنین با توجه به ناسازگاری میان اهداف
نظــارت (مــاده  )۲۳آمده اســت که یک نفــر کارشــناس و متخصص (به ویژه ثبات قیمتها و کمک به رشــد اقتصادی و اشتغال) و این مهم
اقتصادی ،مالــی و بانکی به انتخــاب اکثریّت مدیــران عامل بانکها و که دســتیابی بــه تمامی اهداف به طور همزمان با توجه به ناســازگاری
دو نفــر کارشــناس و متخصص پولــی و بانکی به پیشــنهاد رییس کل آ نها ممکن نخواهد بود ،در تبصر های در این الیحه آمده اســت که سایر
بانک مرکزی و تأیید رییسجمهور ،ســه عضو هر یک از این شــوراها را اهداف با اولو یّت ثبات قیمتها دنبال شود .اولو یّتبندی اهداف و برتری
شــفافیت
تشــکیل میدهند بدون آنکه معیارها و شرایط این افراد در تبصره و یا هدف ثبات قیمتها بر ســایر اهداف باعث میشــود تا میزان
ّ
بندی از این ماده به روشــنی بیان شــود .با توجه به سهم این اعضا در اهــداف سیاســت پولی افزایش یابد .البتّه الزم اســت تــا جهت ارتقای
شــفافیت سیاسی ،در قانون به صورت صریح و روشن بیان
تصمیمگیر یهــای این دو هیئت الزم اســت بندی در قانون در خصوص بیشتر سطح
ّ
مد ت ،چه
ویژگیها و صالحیتهای نصــب این اعضا  -در دو بُعد علمی و تجربی -شود که نرخ تورم هد فگذاری شده سیاستگذار در افق میا ن ّ
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لوایح در بوته نقد پرونـــده
سیاست پولی منجر شود.

میزان اســت .اعالم عمومی نرخ تورم هدف ،به
شــرطی که معتبر و امکان عملی داشته باشد
بهرغــم آن کــه پایههای
ارتقای سطح پاسخگویی بانک مرکزی
نقش بســزایی در لنگر کردن انتظارات تورمی
حقوقی پاســخگویی در قوانین
تفویــض اختیار بــه بانک مرکــزی باید با
عموم دارد.
بانکهــای مرکــزی تصریح
پاســخگویی همراه باشــد تا کنترل مناسب و
متغیرهای
بینــی
ش
پی
تولیــد
رغــم
بــه
ّ
گردیــده ،در الیحه فعلی قانون
حاکمیت خوب  3را تضمین نماید .پاســخگویی
کلیدی در بانــک مرکزی ،تاکنون این آمار در
بانک مرکزی ،ما ّدهای در رابطه
همتــای طبیعــی اســتقالل بانــک مرکــزی
قالــب گزار شهای ادواری بــه صورت عمومی
با چگونگی پاســخگویی بانک
اســت .وجود ســازوکارهایی برای اطمینان از
انتشــار نیافته انــد .همچنین بانــک مرکزی
مرکزی ایران وجود ندارد
پاســخگویی به عموم ،اعتبار و کارایی سیاست
الگوهایی(شــامل الگوهای اقتصادســنجی و یا
پولــی را افزایش میدهد .به عــاوه ،افزایش
تعــادل عمومی پویای تصادفی) که بر اســاس
متغیرهــای کلیدی را تولید و بر اســاس آنها ســطح پاســخگویی میتواند تا حدود زیادی از فشــارهای سیاســی در
آنهــا پیشبینی بــرای
ّ
سیاســتهای خــود را تنظیم میکنــد ،اعالم نکرده اســت .با توجه به اتخــاذ تصمیمات ،ممانعت به عمل آورد.
مــروری بر قوانین بانکهای مرکزی نشــان میدهد که به طور کلی
متغیرهای کلیدی اقتصادی و در رأس
نقــش مؤ ثّری که پیشبینیهــای
ّ
آنها نرخ تورم در مدیریت انتظــارات بخش خصوصی و همچنین کارایی در راســتای تقویت پاســخگویی بانکهای مرکــزی بندهایی در رابطه
سیاســتهای پولــی ایفا میکنند ،پیشــنهاد میشــود بانک مرکزی در با «ارائه گزار شهای ســاالنه بانــک مرکزی به مجلــس» و «ارائه نامه
کمی و
گزارشــی به ارائــه پیشبینی خود از چشــمانداز اقتصــادی – در تواتر سرگشــاده یا گزارشــی در خصوص دالیل عدم تحقّق اهــداف ّ
ماهانــه یا فصلی -بپــردازد .در این گــزارش بایســتی اطالعات مکفی توضیح سیاســتهای آتــی و زمانبندی آنها برای رســیدن به مقادیر
راجع به مدل اقتصادی بکار گرفته شــده بــرای پیشبینیها و همچنین هدفگذاری شــده» در قانون دیده شده اســت .بهرغم آن که پایههای
پیشفر ضهای مدل ،ارائه گردد .انتشــار این گزارش در افزایش شاخص حقوقــی پاســخگویی در قوانیــن بانکهــای مرکزی تصریــح گردیده،
در الیحــه فعلی قانــون بانک مرکزی ،مــا ّد های در رابطه بــا چگونگی
شــفافیت اقتصادی بانک مرکزی تأثیر بسزایی خواهد داشت.
ّ
در خصــوص شفا فســازی و اطال عرســانی در رابطــه بــا فرآینــد پاسخگویی بانک مرکزی ایران وجود ندارد.
در این زمینه پیشــنهاد میشــود تــا بندی در الیحــه فعلی اضافه
تصمیمگیــری دو هیئــت سیاســتگذاری و نظــارت تبصــر های در
پیشنویــس الیحه قانون اضافه شــده که جواب ســواالتی مانند  )۱آیا شــود که بر مبنای آن هیئت سیاســتگذاری موظف باشــد تا گزارش
تصمیمــات به اتفــاق آرا اتخاذ خواهند شــد یا با را یگیــری؟  )۲اگر عملکــرد سیاســت پولی را در تواتر  ۶ماهه یا ســاالنه (در قالب گزارش
تصمیمات با را یگیری انجام خواهند شــد ،آیا اکثریت نسبی مالک قرار سیاســت پولی  )4تهیه نماید .این گزار شها باید برای قوه مق ّننه و مجریّه
خواهــد گرفت یا اکثریــت مطلق (نصف بهعالوه یک) یــا اکثریت مقید فرســتاده شــده و برای ارتقای ســطح پاســخگویی به مردم به صورت
(دو ســوم آرا)؟ را داده اســت .این تبصره عبارت است از« :در مواردی عمومی نیز منتشــر شــود .به منظور ارتقای ســطح پاسخگویی به دولت
که تعداد آرای موافق و مخالف در تصمیمگیر یهای هیئت ،برابر باشــد ،و عموم مردم پیشــنهاد میشود تا گزارش ســاالنه سیاستهای پولی به
رای رییس کل بانک قاطع اســت» .بنابراین مشخص شده که تصمیمات وســیله رییس کل بانــک مرکزی به مجلس ارائه گــردد .همچنین ارائه
توضیحات و منطق تصمیمگیر یها در رابطه با اتخاذ سیاســتهای پولی
شــورا با رایگیری انجام شده و مالک اکثریت مطلق است.
بــا این حــال همچنان در الیحــه فعلی ،بندی در خصوص انتشــار پس از جلســات شورا میتواند نقش بسزایی در افزایش پاسخگویی بانک
بهموقع صور تجلســات هیئتهای سیاســتگذاری و نظارت ،به چشــم مرکزی داشته باشد.
نمیخــورد .بررســی تجربههــای بینالمللی ،حاکی از آن اســت که به
پینوشت
منظور افزایش مشارکت و پاســخگویی اعضا ،صور تجلسات هیئتها که
 )1پژوهشــگر گروه پولی و ارزی ،پژوهشکده پولی و بانکی
حاوی آرا و منطق ارائه شــده به وســیله اعضا برای تصمیمگیر یهاست،
2) Central bank governance
مدتی انتشــار مییابد .با این حال در ایــران اطالعات مربوط به
پس از ّ
3) Good Governance
چگونگی اتخاذ تصمیمهای سیاســت پولی و میزان تکثر آرا در شــورای
4) Monetary policy report
پــول و اعتبار به صــورت عمومی انتشــار نمییابد .بنابراین پیشــنهاد
شــفافیت ،در الیحه فعلی ،بندی در
میشود در راســتای ارتقای سطح
ّ
خصوص انتشــار صور تجلسات هیئتهای سیاستگذاری پولی و نظارت
و همچنین تأخیر مجاز در انتشــار آ نها در نظر گرفته شود.
از ســویی دیگر اعالم برنامه زمانی جلســات شــورا و اعالم عمومی
آن نقش بســزایی در ارتقای ســطح اطال عرســانی دارد .بررسی قوانین
شــفافیت باال نشــان میدهد که این بانکها
بانکهای مرکزی با درجه
ّ
موظف اند برنامه زمانی تشــکیل جلســات شــورا را در درگاه خود قرار
دهند .اعالم عمومی زمانبندی جلســات میتواند کمک شایانی به بهبود
تعامل مقام پولی با ســودبران و شــکلدهی به انتظارت ف ّعاالن بازارهای
مالی در خصوص تحوالت قیمتها داشــته باشــد .البته ارائه تقویم ،تنها
به اعالم برنامه زمانی جلســات شورا ختم نمیشود و میتواند زمانبندی
طیف وســیعی از رویدادها نظیر انتشار گزار شهای ادواری ،کنفرانسها
و سایر موارد را نیز شامل شود.
شــفافیت ،در الیحه فعلی مقرر گشــته
در راســتای افزایش ســطح
ّ
تــا بانک مرکزی حداقــل ماهی یکبار ،خالصهای از وضع حســا بهای
خود را انتشــار دهد .این در حالی اســت که انتشار گزار شهای ادورای
مانند گزارش تورم و گزارش سیاســت پولــی و در نظر گرفتن بندی در
شــفافیت
این خصوص در قانون بانک مرکزی میتواند به ارتقای ســطح
ّ
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توجه برنامههـای پنجم و ششم توسعه به نهـادهای ايجاد
رشد اقتصادي
سعید بیات

1

مقدمه
رشــد اقتصادی مفهومی بلندمدت اســت و زمانی حاصل میشود که
تولید به طور دائم و هميشــگي به سطحی باالتر منتقل شود و يا به عبارت
ديگر روند توليد صعودي (و با حداقل نوســان) باشــد .اما افزایش رشــد
اقتصادی براي يک کشور چگونه قابل حصول است؟
دو شاخه مطالعاتی مجزا در ادبیات نظري رشد اقتصادی وجود دارد که
عوامل دســتیابی به رشد اقتصادی را واکاوي میکند .دسته اول مطالعات،
افزایش نرخ پسانداز ،انباشــت ســرمایه و افزایش ابداعات و اختراعات را
عامل مســلط در افزایش رشــد اقتصادی میداند و کمــاکان پرالتهاب به
بســط و گســترش مطالعه خود ادامه میدهد .اما دو اقتصاددان معروف به
نامهای نورث و توماس در ســال  ۱۹۷۳عنوان کردند که عوامل فوقالذکر
(افزایش نرخ پسانداز ،انباشــت ســرمایه و افزایش ابداعات و اختراعات)
عامل رشــد اقتصادی نیستند بلکه خود ،رشــد اقتصادی هستند .در واقع
اگر کشــوری بتواند به نرخهای مطلوب انباشت سرمایه و یا سطح باالیی از
ابداعات و اختراعات دســت یابد ،رشد یافته است .استدالل اثرگذار این دو
اقتصاددان سبب شد تا شــاخه جدیدی از مطالعات در ادبیات نظري رشد
اقتصادی شــکل بگیرد .این مطالعات ،شــانس ،جغرافیا ،فرهنگ و کیفیت
نهادهای اقتصادی و سیاســی را عامل افزایش رشــد اقتصادی و تفاوت در
ســطح درآمد سرانه کشورهای مختلف میداند .از میان این عوامل ،کیفیت
نهادهای اقتصادی و سیاســی طرفداران بیشــتری را بــه خود جلب کرده
است.

[ ] 74

دو ماهنامه تازههای اقتصاد بهمن  95شماره ۱۵۰

این فرضیه که تفاوت در نهادها را عامل اصلی تفاوت در رشد اقتصادی
کشــورها میداند بر این فرض اســتوار اســت که نهادها راهی هستند که
جامعــه برمیگزیند و این راه تعیین میکند که جامعه به چه ســطحي از
رشد اقتصادي و رفاه میرســد .برخي جوامع نهادهايي را برميگزينند که
مردم را به ابتکار و اختراع ،پس انداز براي آينده ،باال بردن سطح آگاهي و
دانش ،حل مســائل جمعي و توليد کاالي عمومي تشويق میکند و برخي
جوامع اين چنين نيســتند .نورث در ســال  ۱۹۹۰تعريف زير را براي نهاد
ارئه داده اســت :نهادها قواعد بازي در جامعه هســتند .بــه عبارت ديگر،
نهادها محدوديتهاي ســاخته شده به دست بشــر هستند که تعامل افراد
جامعه را شــکل ميدهند .بنابراين نهادها انگيزه افراد جامعه براي تبادالت
سياسي ،اجتماعي و اقتصادي را سامان میدهند.
هرچنــد نمیتــوان يک مجموعــه نهاد خــاص را به منزلــه بهترين
نهادهــاي ممکــن براي همه کشــورها در نظر گرفت اما به نظر میرســد
اصلیترین نهادهــای اقتصادی رشــدآفرین برای همه کشــورها عبارتند
از :بهبود محیط کســب و کار (دسترســی به اعتبــارات بانکی ،حمایت از
ســرمایهگذار و تولیدکننــده ،)... ،تامین حقوق مالکیــت مادی و معنوی،
مبارزه با نیروهای ضد رقابتی در بازارها (شــامل رفــع انحصارهای نابجا،
ارتقای شــفافیت اطالعات ،)...،ثبات اقتصاد کالن از طریق سیاســتهای
پولی و مالی منضبــط و هماهنگ با یکدیگر ،گســترش برنامههای تامین
اجتماعی و کاهش مخاطرات پیشــاروی افراد در ارتباط با درآمد و اشتغال،
و مدیریــت تعارض میان گروهها و تقویت همکاریهای اجتماعی (از طریق
قانونگرایی ،قوه قضاییه کارآمد تقویت مشــارکت اجتماعی و .)...
در ادبیــات نظري نهادگرایی عــاوه بر نهادهــای فوقالذکر ،دو نهاد

لوایح در بوته نقد پرونـــده
دیگر نیز معرفی شــده است که مختص کشــورهای در حال توسعه است راســتای بهبود محیط کسب و کار اســت .در ماده  71قانون برنامه پنجم
و پیشــنهاد شــده که این کشــورها فورا ً به اجرای آن بپردازند .اول ،نهاد توسعه پیشــنهاد شده که به منظور بهبود بهرهوری نظام اداری ،سازمانها
برونگرایی و آزادســازی تجارت با دنیا و الحاق به اقتصاد جهانی (از طریق و موسســات دولتی و یا غیردولتی که به مردم خدمــات ارائه میکنند به
عضویت در سازمانهای اقتصادی جهانی و منطقهای نظیر  )WTOو دوم ،صورت شــبانهروزی و یا در دو نوبت کاری به انجام وظيفه مبادرت ورزند.
سیاستگذاری پولی و مالی معتبر و افزایش اعتبار سیاستگذار میان آحاد همچنيــن در ذيل فصل نظــام اداري و مديريت ،در مــاده  46به منظور
بســط خدمات دولت الکترونيک انجام اقداماتي تکليف شــده است ،اما به
اقتصادی است.
راهکارهــای عملیاتــی صريح جهت مقرراتزدايي و کاهــش تعداد مراحل
برای فهم اینکه دستیابی به نهادهای اقتصادی رشدآفرین چه جایگاهی اداری به منظور ســهولت شــرایط اخذ مجوز راهاندازی کسب و کار جدید
در تفکر سیاستگذاران کشور دارد الزم است تا اسناد باالدستی نظام نظیر اشاره مستقیمی نشده است.
ماده  72قانون پنجم توســعه بــه منظور حمایت از ســرمایهگذاران،
قانون اساسی ،سند چشــمانداز  ۲۰ساله و برنامههای  ۵ساله توسعه مورد
بررســی قرار گیرند .نوشتار حاضر تالش دارد جای پای نهادهای اقتصادی بیمه مرکــزی را به ارائه خدمات بیمهای (از طریق شــرکتهای بیمه) به
رشــد آفرین را در برنامههای پنجم و ششم توسعه شناسایی کرده و ضمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان به منظور کاهش ریســک نوسانات برابری
مقايســه ميزان توجه دو برنامه توســعه به اين نهادها ،حفرههای موجود را ارزهای خارجی با پول داخلی ملزم میکند .اما در اين زمينه به راهکارهای
دیگري در جهت افشــاگری اطالعــات بنگاهها ،کاهــش تمرکز مالکیت و
در اين خصوص معرفی نماید.
دسترســی آسان به اطالعات بنگاهها اشاره مستقیمی نشده است.
اخذ مالیات موثر از ســوی دولت را میتــوان معادل ارائه خدمات بهتر
نهادهای اقتصادی رشد آفرین در برنامههای پنجم و ششم
از میــان مجموعــه نهادهای اقتصادی رشــدآفرین ۴ ،نهــاد اصالح و عمومی از جمله بهبود دســتگاه قضایی و قانونی دانست .ماده  120قانون
بهبــود محیط کســب و کار ،ثبــات اقتصاد کالن ،حقــوق مالکیت و نهاد برنامه پنجم توســعه ســازمان امور مالیاتی را مکلف نموده برای باال بردن
برونگرایی و ارتباط با اقتصاد جهانی به طور مشــترک در برنامههای پنجم پایه مالیاتی دولت پایگاه اطالعات مؤدیان مالیاتی شامل اطالعات درآمدي
و ششــم توسعه مشاهده ميشــود .نهاد رفع مبارزه با نیروهای ضد رقابتی و هزینهاي اشــخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر
در بــازار فقط در برنامه پنجم مورد تاکید قرار گرفته در برنامه ششــم به تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند.
در راســتاي گســترش و تعمیق بازار ســرمایه و بازار پــول به عنوان
آن اشــارهاي نشده و از طرفي نهاد ثبات اقتصاد کالن تنها در برنامه ششم
مورد توجه بوده اســت .سایر نهادهای رشــد آفرین از قبيل نهاد گسترش روشــی برای تامین مالی تولید ،ماده  83به بانــک مرکزي اجازه ميدهد
برنامههای تامین اجتماعی و کاهش مخاطرات پیشــاروی افراد در ارتباط در چهارچوب قانون بودجه ســنواتی جهت تأمین مالی پروژههاي زیربنایی
توسعهاي دولتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت
با درآمد و اشتغال ،و نهاد مدیریت تعارض میان
و انواع صکوك اســامی در بازارهاي بینالمللی
گروهها و تقویــت همکاریهای اجتماعی و نهاد
اقدام نمایــد .همچنين به شــرکتهاي دولتی
سیاســتگذاری پولی و مالــی معتبر و افزایش
برنامه ششــم تالش کرده تا
و شــهرداریها اجازه داده در راســتاي تأمین
اعتبار سیاســتگذار میان آحــاد اقتصادی در
انضباط مالی دولت را مورد توجه
منابع ارزي طرحهاي ســرمایهگذاري خود ،پس
هیچیک از این دو برنامه مورد اشــاره مســتقیم
ویژه قرار دهد .بند  ۴از ماده ۴
از تأیید وزارت امــور اقتصادي و دارائی و بانک
قرار نگرفتهاند .همچنین میتوان مشــاهده کرد
برنامه را میتوان همسو با نهاد
مرکزي ،اقدام به انتشــار اوراق مشارکت و انواع
کــه در مجموع ،ایــن دو برنامه توســعه توجه
انضباط مالی دولت دانست
صکوك اسالمی نمایند.
ویژهای به نهاد اصالح و بهبود محیط کســب و
تضمین قراردادها که با یک سیســتم قضایی
کار داشتهاند .بنابراین میتوان امیدوار بود که با
توجه ویژه سیاستگذاران به امر تولید و تصویب قوانین مورد نیاز متناسب کارا و قاطــع برقرار میشــود موجــب بهبود محیط کســب و کار و رونق
با برنامههای توســعه ،شــرایط تولید بهبود یافته و انگیزه ســرمایهگذاری اقتصادی خواهد شــد .تاخیر در برگزاری دادگاهها و طوالنی بودن مراحل
افزایش پیدا کند .در ادامه ،به نهادهاي اقتصادي رشــدآفرين که به صورت دادرســی از جمله جدیترین مواردی است که ضمانت اجرای قراردادها را
مشــترک در برنامههای پنجم و ششــم توســعه مورد توجه قــرار گرفته ،با تهدید مواجه میکند .در ماده  211اين قانون تاکيد شــده که راســتای
اجرای سیاســتهای کلی نظام در امور قضایــی اقداماتی از قبیل تقویت و
پرداخته میشود.
سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم
و کارکنــان قضایی و همچنیــن با تدوین طرح تخصصــی کردن ظابطان
نهاد اصالح و بهبود محیط کسب و کار
محیط کســب و کار به استناد گزارش فصلی پایش محیط کسب و کار قضایی ،قوه قضایه را مکلف نموده اســت تا فرآيند رســیدگی به پروندهها
ایران که توســط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی منتشر میشود تسريع شود.
در سال  ۱۳۹۴که آخرین ســال اجرای برنامه پنجم توسعه بوده است
مولفههایی نظیر دسترســی بنگاه به تسهیالت بانکی ،توان بازار سرمایه در
تامین مالی تولید ،وجود فساد در دســتگاههای حکومتی ،بیثباتی قوانین ایران در میان  ۱۸۹کشــور به رتبه  ۱۱۸محیط کســب و کار دست پیدا
و مقررات مربوط به تولید و ســرمایهگذاری ،ضعف دادسراها در رسیدگی کرده اســت .هرچند این رتبه نسبت به رتبه ایران در سال  ۱۳۸۹به اندازه
موثر به شکایات را در بر دارد که افزایش کیفیت این مولفهها میتواند یک  13پله بهبود یافته اســت اما اين رتبه نشان ميدهد فضاي کسب و کار در
فعالیت تولیدی را به خوبی تسهیل کرده و انگیزه تولیدکنندگان برای آغاز ايران با آنچه که در شــأن اين کشور است فاصله بسيار زيادي دارد و الزم
اســت در برنامه بعدي توســعه ضمن توجه بيشــتر به اين مقوله بر حسن
و ادامه فعالیت تولیدی را افزایش دهد.
بهبود محیط کســب وکار مســتقل از عملکرد مدیران بنگاههای بخش اجراي آن نيز توجه و نظارت بيشتري شود.
ماده  ۳برنامه ششــم توسعه ( ،)۱۳۹۹-۱۳۹۵مســائل محوری برنامه
خصوصی اســت ،بنابراين دولت تنها مرجعي اســت که میتواند از طریق
ایجــاد نهادهای بازارســاز و تعیین قواعد بازی مشــارکت هرچه بیشــتر ششم را در  ۴بند خالصه کرده است که بند  ۴آن بر اصالح و بهبود محیط
فعاالن بخش خصوصی را براي دســتيابي به رشــد و توسعه پايدار فراهم کســب و کار تاکید میکند .قــرار گرفتن موضوع اصــاح و بهبود محیط
آورد .فصل پنجم قانون برنامه پنجم توســعه بــه راهکارهای بهبود محیط کســب و کار در کنار موضوعی نظیر آب و محیط زیســت نشــان میدهد
کســب و کار پرداخته اســت .رتبه ایران در زمان نــگارش و تنظیم الیحه که اهمیت ارتقای کیفیت این نهاد اقتصادی توســط سیاستگذاران درک
برنامه پنجم توســعه یعنی در ســال  1389از بین  183کشور ،رتبه  131شده است.
همانطور که در ابتدای این بخش اشاره شد مولفههای اصالح و بهبود
را داشــته است .آسانسازی شــروع فعالیتهای کسب و کار اولین قدم در
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توسعه بر اســتقرار نظام بودجهريزي تاکيد دارد
که ميتواند ارتبــاط نزديکتري با انضباط مالي
دولن داشته باشد.

محیط اقتصاد کالن بســیار متنوع است اما
برنامه ششــم بر اصالح دو مولفــه تاکید جدی
بــر اســاس آمارهــای
دارد که در قالب مواد  ۶و  ۲۸برنامه تجلی یافته
بینالمللی ،اجرای برنامه پنجم
اســت .ماده  ۶برنامه که به گســترش و تعمیق
توسعه نتوانسته شرایط محیط
نهاد برونگرایی و ارتباط با اقتصاد جهانی
نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول،
کسب و کار را به طور معناداري
تجــارت خارجی یکی از الزمههای توســعه
ســرمایه و بیمهها) اختصــاص دارد به خوبی بر
بهبود ببخشد .با اين حال توجه
اقتصادی کشورها است و شــاید نتوان کشوری
یکی از مهمترین مولفههای بهبود محیط کسب
مجدد برنامه ششــم توسعه به
توســعه یافتــه را مثــال زد کــه بــا اقتصاد و
و کار تاکید میکنــد .مطابق این ماده ،دولت از
بهبود محیط کســب و کار این
ســاختاری بســته به درجهاي از توسعه یافتگی
طریق انتشــار اوراق بهــادار بدهیهای خود به
امید را زنده نگه میدارد که در
رســیده باشــد .در حال حاضر در کشورهای در
پیمانکاران و شبکه بانکی را تسویه خواهد کرد.
سالهای آتی شــرایط کسب و
حال توسعه از جمله ایران موانع متعدد تعرفهای
یکــی دیگر از مولفههای اصلی محیط کســب و
کار بهتر از قبل شود
و غیرتعرفــهای ،امــکان تجــارت آزاد با دنياي
کار ،بیتعهدی شــرکتها و موسسات دولتی به
بيرون را محدود نموده اســت .براي اين منظور
پرداخت به موقع بدهی به پیمانکاران اســت که
تولیدکنندگان سالهاســت خواهان اصالح آن هســتند .بند  ۱و  ۷از ماده دولــت در ماده  104متن قانون پنجم توســعه خود را موظف کرده ضمن
 ۲۸برنامــه در ارتباط با افزایش دقت و ســرعت ارائــه خدمات قضایی و ایجاد همســویی قوانین و مقررات بخش تجاري کشور با قوانین و مقررات
کاهش اطاله دادرســی تنظیم شده است .این ماده به خوبی میتواند یکی اتحادیههاي منطقهاي و بینالمللی از جمله سازمان تجارت جهانی ،نسبت
از مولفههای مهم محیط کســب و کار (ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به آماده ســازي و توانمندســازي ارکان اقتصادي کشور براي عضویت در
به شکایتها و اجبار طرفهای قرارداد به انجام تعهدات) را بهبود بخشیده سازمان توسعه تجارت جهانی ( )WTOاقدام قانونی نماید.
ماده  ۱۵برنامه ششــم توسعه در نظر دارد تا با نگاهی برونگرا ،ارتباط
و فضای مناســبتری برای تولید و سرمایهگذاری فراهم آورد.
اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی را از طریق مشــارکت در ترانزیت بینالمللی
تا حــدی تقویت کند .بند  ۱و  ۲این ماده به ســازمان بنادر و دریانوردی
نهاد تامین حقوق مالکیت
تامیــن حقوق مالکیــت خصوصی به این معناســت کــه تولیدکننده اجازه مشارکت با شــرکتهای معتبر بینالمللی برای اداره بنادر با کارکرد
اطمینان داشته باشد داراییهای وی اعم از کارخانه و دستگاههای تولیدی بینالمللی را اعطا میکند.
همچنیــن ماده  ۳۰برنامه ششــم نیز وظایف وزارت امــور خارجه در
هیچگاه مصادره نخواهند شد و همچنین مطمئن باشد که بر عواید فعالیت
تولیدی خود تسلط کامل دارد .تامین این شرایط انگیزهای دوچندان برای ارتباط با گسترش تعامل با کشورهای منطقه ،همسایه و قدرتهای نوظهور
ســرمایهگذاری در تولید فراهم میکند .در ماده  69قانون برنامه پنجم بر را تبیین میکند .طبعا یکی از وجوه اصلی گســترش تعامالت بینالمللی از
حفظ حقــوق معنوی تولیدکنندگان از نام و نشــان تجاری در بازار خرده نوع تعامالت اقتصادی است که به طور مشخص بند دوم این ماده به تقویت
فروشــی و عمده فروشی تاکید شده اســت .ماده  ۸برنامه ششم توسعه که دیپلماســی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات و
برای ارتقای امنیت ســرمایهگذاری تدوین شده است با نهاد تامین حقوق همچنین تالش برای جذب سرمایهگذاری خارجی تاکید میکند.
مالکیت خصوصی همراستا است.
جمعبندی
با مطالعه و مقايســه برنامههاي پنجم و ششــم توسعه چنين ميتوان
نهاد مبارزه با نیروهای ضد رقابتی در بازار
در ماده  74قانون برنامه پنجم توســعه به منظور شکلگیری بازارهای گفــت کــه در هيچيک از ايــن دو برنامه همه نهادهاي مهــم اقتصادي و
رقابتی بر اجرای سیاســتهای کلی اصل  44قانون اساســی تاکید شــده غيراقتصادي که رشد اقتصادي باال و پايدار را براي ايران ايجاد نمايد مورد
اســت .ضمن آنکه در مــاده  75به منظور تبادل نظــر بین دولت و بخش توجه قرار نگرفته اســت .اگرچه از میان مجموعه نهادها ،به نظر میرسد به
خصوصی در جهت تســهیل فعالیتهای اقتصادی پیشــنهاد شده شورای نهاد اصالح و بهبود محیط کسب و کار در برنامههای پنجم و ششم توسعه
گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشــکیل شود .همچنين شناسایی مستمر اهميت داده شده اســت اما بر اســاس آمارهای بینالمللی ،اجرای برنامه
قوانین ،مقررات و بخش نامههای مخل تولید و ســرمایهگذاری در ایران از پنجم توســعه نتوانسته شــرایط محیط کســب و کار را به طور معناداري
طریق مشارکت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی بهبود ببخشد .با اين حال توجه مجدد برنامه ششم توسعه به بهبود محیط
دیگر مادهای اســت ( )76که در متن قانون برنامه پنجم به آن اشاره شده کســب و کار این امید را زنده نگه میدارد که در ســالهای آتی شــرایط
کسب و کار بهتر از قبل شود.
اســت .برنامه ششم توسعه مادهای مرتبط با این نهاد ندارد.
برنامه ششــم توسعه نســبت به نهاد مبارزه با نیروهای ضد رقابتی در
بــازار و تقريبــاً هر دو برنامه ،بــه نهاد ثبات اقتصاد کالن که برای رشــد
نهاد ثبات اقتصاد کالن
برنامه ششــم تالش کرده تا انضباط مالی دولت را مورد توجه ویژه قرار اقتصادی بســیار مهم اســت توجه ویژهای مبذول نکردهانــد .هرچند در
دهد .بند  ۴از ماده  ۴برنامه را میتوان همســو با نهاد انضباط مالی دولت محافل رســانهای دولتهای پس از انقالب بارهــا در مورد اهمیت این دو
دانســت .این ماده بر بودجهیزی مبتنی بر عملکــرد تاکید میکند .اجرای نهاد بحث شده است اما در عرصه قانونگذاری و اجرا هنوز نسبت به اهمیت
این ماده کمــک میکند تا مخارج جاری دولت در یک چهارچوب بســته این دو نهاد باور جدی مشاهده نشده است.
برنامههای پنجم و ششم توسعه توجه نسبتاً مطلوبی به موضوع ارتباط
و منطقی و متناســب با خدمات تولید شــده توسط دســتگاهای اجرایی
هزینه شــود .وجود این ماده ســبب میشــود تا امکان نظارت بر هزینهها با اقتصاد جهانی داشــتهاند و امید اســت که در پرتو اجرای مواد مرتبط با
و اهداف پیشبینی شــده دولت مهیا شــده و از مخــارج بیقاعده دولت برونگرایــی و ارتباط با اقتصاد جهانی که به طور مفصل در برنامه ششــم
پیشگیری شود .عالوه بر آن بندهاي  ۵و  ۶ماده  ۴برنامه نيز همسو با نهاد مورد بحث قرار گرفته شــرایط ارتباط و تعامالت اقتصــاد ایران با اقتصاد
انضباط مالی دولت اســت .اجرای این مواد کمک میکند تا مخارج عمرانی جهاني بهتر و گسترهتر شود.
دولت قاعدهمند شــوند و مقامــات عالی اجرایی نمیتواننــد با صالحدید
شــخصی و پیشنهاد شــوراهای اســتانی اقدام به افتتاح پروژههای تملک
پینوشت
دارایی ســرمایهای نمایند و انضباط بودجه را به صورت پیشبینی نشــده
 )1پژوهشگر گروه مدلسازی ،پژوهشکده پولی و بانکی
بــر هم بزنند .ماده  219فصل مربوط به بودجــه و نظارت در برنامه پنجم
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برنامه ششم توسعه و ضرورت افزایش سرمایه بانکها
2

مهشید شاهچرا ،1ماندانا طاهری

مقدمه
همزمان با برطرف شــدن تحريمها و مســاعد شــدن فضاي اقتصادي
کشــور ،ضرورت تأمینمالی ســرمایه در گردش کارخانهها ،شــرکتهاي
توليدي و بازرگاني و همچنین رفع نياز سرمايه ثابت راه اندازي شرکتهاي
توليدي جديد ،امري قطعي بوده و مســتلزم تأمين مالي در مقياس وسيع
اســت .تأمین منابع بخش تولیدی نقش موثری در دستیابی به رشد پایدار
و اهداف برنامههای توسعه اقتصادی دارد.
در این میان برنامه ششــم توســعه اقتصادی در ایران ارائه شده است
که سیاســتهای کلّی آن شــامل رشــد اقتصادی پایدار ،بهبود مســتمر
فضای کسب و کار ،تقویت ســاختارهای رقابتی در بازارهای مالی و پولی،
مشــارکت کلیه نهادهای جامعه برای رســیدن به این اهــداف و تأکید بر
گســترش و تعمیق نظام جامــع تأمینمالی و ابزارهــای آن در بازار پول
و ســرمایه ،قابل توجه اســت .به عبارتی در این برنامه ،تأمینمالی شفاف
و پایــدار با توجه بــه بازار پول محور بودن اقتصاد ایران ،بر دوش شــبکه
بانکی اســت .بنابراین تأمینمالی واحدهای خُ رد ،متوسط و بزرگ تولیدی
و مشــارکت ف ّعال در اقتصاد و ایفای وظیفه واسطهگری شبکه بانکی برای
رســیدن به رشد اقتصادی پایدار ضروری اســت .بهخصوص آنکه در حال
حاضر با رفع تدریجی تحریمها ،کنترل نرخ تورم و کاهش ریســک سیاسی
در ایران بهنظر میرسد که شبکه بانکی نقش مؤثّری در تزریق منابع مالی
بــه بنگاهها و افزایش تولیــد دارد .بنابراین در این سیســتم باید بهدنبال
بلندمدت باشیم ،بهگونهای که در نهایت
تامینمالی پایدار و باثبات و البته
ّ
منجر به جذب نقدینگی خُ رد و سرگردان در اقتصاد و هدایت آن به بخش
تولیدی شود.

در چنين شــرايطي تأمين منابع مالي بانكهــا به منظور حفظ قدرت
وامدهي آنها ،از ســه روش قابل دستيابي است .نخســت تزريق نقدينگي
مستقيم به شبكه بانكي كه به دليل کنترل تورم و جلوگيري از رشد بیرویه
پايه پولي ،بانک مرکزي اعطاي خطوط اعتباري به بانکها را محدود کرده
اســت و اضافه برداشت بانکها را نيز به شدت کنترلمينمايد .روش دوم،
جذب خطوط اعتباري و ريفاينانس از ســاير بانکها به خصوص بانكهاي
خارجي و منابع ســپردهاي مردمي ميباشد كه به نوبه خود مستلزم بهبود
شــاخص كفايت ســرمايه جهت جلب اعتماد سپردهگذاران و افزايش توان
ايفاي تعهدات بانك در قبال آنها ميباشــد .راه حل ســوم افزايش سرمايه
نقدي بانكها اســت كه اين مهم عــاوه بر تزریق نقدینگــی به بانکها،
موجب اصالح ســاختار مالي آنها نیز ميشود .در نتيجه افزايش سرمايه به
اين طريق ،اثر مضاعفي بر قدرت وامدهي بانكها دارد و در صورت هدایت
صحیح تســهیالت به بخش تولید ،اثر مســتقیم بر رشد اقتصادی و تأمین
اهداف برنامه ششم توسعه خواهد داشت.
بهبود ساختار سرمایه بانکها
در برنامه ششم توسعه برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی
بر بازار پولی و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و بازارهای غیرمتشکل
پولــی ،دولت به بانک مرکــزی در چارچوب ضوابط مصوب شــورای پول
و اعتبار و با هدف ارتقا ســامت ،ثبات و شــفافیت شــبکه بانکی کشــور
اختیاراتی را اعطا نموده اســت که اهم آنها عبارتند از:
الف) تعیین نسبت کفایت سرمایه؛
ب) تعییــن نحــوه طبقهبنــدی داراییهــا و میــزان ذخیرهگیری
مطالبههای غیرجاری؛
ج) تعیین نسبتهای نقدینگی؛
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میدهد و ســپس اوراق سهام جدید را به نسبت
د) تعییــن حداقــل الزامات ناظــر بر نظام
ســهام قبلی بین ســهامداران توزیع مینماید.
کنترلهای داخلی.
بانکهــا عمومــا از محل
بهعبارتی ،ســودهای تقســیم نشــده سالهای
در ایــن موارد نســبت کفایت ســرمایه در
تجدید ارزیابی داراییها سهم
قبل در جهت جبران مخارج ســرمایهگذاریها
ارتبــاط با ســاختار مطلوب و بهینه ســرمایه و
حقوق صاحبان ســهام خود را
و عملیات شــرکت بهکار گرفته شــده و جریان
امکانسنجی افزایش ســرمایه بهمنظور رعایت
توجه به
افزایــش داده که بــا ّ
نقدی جدیدی وارد شــرکت نمیشود .به دلیل
الزامات ســرمایه در شــبکه بانکی ایــران قابل
الزامات کفایت ســرمایه قابل
اینکه ،در این حالت سهامداران پولی بابت اوراق
توجه اســت .افزايش ســرمايه بــراي برخي از
توجه است
ّ
جدید پرداخت نمیکنند ،به اصطالح به ســهام
بانکهاي كشور به منظور افزايش قدرت اعطاي
تســهيالت ،ضرورت دارد .تزريق نقدينگي ســهامداران و عدم تقسیم سود تعلق گرفته به ســهامداران ،سهام جایزه و یا سود سهمی میگویند .سهام
و انباشــته شــدن آن در بانک ،میتواند منابع مالی بــرای افزایش قدرت جایزه متعلّق به همه ســهامداران است و سهامداران بدون نیاز به پرداخت
مالکیت سهامداران
وامدهــی بانکها را افزایش دهد .عالوه بر آن میتواند ســاختار ســرمایه وجه ،مالک ســهام جایزه میشــوند بهطوریکه میزان
ّ
مطلوب با بهینه نمودن نســبتهای اهرمی در بانک را ایجاد نماید که این پس از افزایش سرمایه تغییر نمییابد.
ب) افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات
اهمیت دارد.
مهــم از بُعد نظارت از طرف مرجع قانونگذاری
ّ
زمانی که بانک بنگاه اندوخته یا سود انباشتهای جهت افزایش سرمایه
امروزه و به ویژه پس از بحران بانکی در دهه  ۱۹۹۰ســاختار سرمایه و
نسبت سرمایه بانکها به عنوان یکی از موضوعات مهم در عرصه بانکداری در اختیار نداشته و یا تصمیم به استفاده از آن برای افزایش سرمایه ندارد،
مورد توجه قرار گرفت و قانونگذاران را بر آن داشــت تا برای جلوگیری از میتوانــد از محل مطالبات یا آورده نقدی ،افزایش ســرمایه دهد .در این
تکــرار چنین بحرانهایی در آینده و به جهت حفظ ســامت نظام مالی و حالت ،بنــگاه با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده تصمیم میگیرد از محل
پولی داخلی و بینالمللی تدابیری در این خصوص اتخاذ نمایند .در همین آورده نقدی یا مطالبات ســهامداران ،افزایش ســرمایه خود را انجام دهد.
راســتا کمیته بال در سال  ۱۹۸۸مشــخص کرد که سرمایه بانک بایستی بنابرایــن با توجه به اینکه افزایش ســرمایه به این روش ،مســتلزم تأمین
منابع جدید از سوی ســهامداران فعلی میباشد ،بنگاه ابتدا به سهامداران
حداقل  ۸درصد ارزش موزون داراییهای ریسکی باشد.
یکــی از دالیــل مهم باالبردن نســبت ســرمایه در بانکهــا توانمند خود این حق را میدهد تا در افزایش ســرمایه شرکت نمایند و این حق را
تقدم به ســهامداران خود اعالم میکند .در
ســاختن آنها برای مقابله با خطر عدم بازپرداخت تسهیالت بانکی از طرف به صورت برگههایی به نام حقّ ّ
وامگیرندگان یا همان ریســک اعتباری است ،زیرا در شرایط بحرانی بانک صورت عدم تأمین منابع به وســیله ســهامداران فعلی ،گواهیهای مذکور
از سرمایه خود به عنوان یک سپر در مقابل ورشکستگی استفاده مینماید .در معرض پذیرهنویسی عمومی قرار گرفته و سایرین جایگزین سهامداران
این هــدف یعنی تضمین ســامت بانک در مقابل خطر ورشکســتگی و فعلی میشــوند .پس از تصویب افزایش ســرمایه به وسیله مجمع عمومی
حداکثر کردن ســود ســهامداران آن باعث شده اســت که موضوع بهینه فوق العاده ،مراتب از طریق نشــر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار به اطالع
کردن ســاختار ســرمایه بانک با هدف حداقل کردن خطر ورشکستگی و صاحبان سهام میرسد .در این حالت به هر سهامدار به نسبت تعداد سهام
تقدم تعلق میگیرد که قابلیت اجرایی شدن از طرف سهامداران
توجه اندیشــمندان حوزه مالی و قبلی حقّ ّ
حداکثر کردن ســود ســهامداران مورد ّ
بانکی قرار گیرد.
را دارد و در صورتی که ســهامدار به هر علّتی ،تمایل به اســتفاده از حقّ
تقدم خود نداشــته باشد ،میتواند این امتیاز را به دیگری واگذار نماید.
از این رو ،برای بهینه کردن ســاختار ســرمایه بانک ،درک و شناخت
ّ
توجه به تأکید حســابداری بر بهای تمامشــده تاریخی
منابــع مختلف مالی بانکها و هزینههایی که بانکها به جهت تأمین مالی
عالوه بر این با ّ
متقبل میشوند ،بسیار حایز اهمیت است و عالوه بر محاسبه میزان هزینه در شــبکه بانکی ،یکی از موارد دیگری که موجب افزایش حقوق صاحبان
تأمیــن مالی بانکهــا در هریک از بخشها مدیران مالــی بانکها باید در سهام بانکها شده ا ّما تأثیر مستقیمی بر افزایش نقدینگی بانکها و قدرت
خصوص تصمیمگیری در زمینه تأمین مالی و جهتدهی تأمین مالی برای وامدهی آنها ندارد ،تجدید ارزیابی در شــبکه بانکی اســت که معموال در
جذب ارائهکنندگان منابع خاص ( ارزان و کمریســک ) به منظور حداکثر قالب یکی از اقالم حقوق صاحبان ســهام افشا میشود.
ج) افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی
کردن ارزش بانک ،باید اقدامات مناســب و مشخصی داشته باشند.
تورم باعث ایجاد تغییرات در قیمت نســبی کاال و خدمات میشود .این
به جهت ارتباط تنگاتنگی که بین ســاختار ســرمایه با هزینه سرمایه
و ریســک مالی از یک طرف و همچنین بین هزینه سرمایه با ارزش واحد امر به خصوص در زمان اســتفاده از ســازوکار چند نرخی بودن ارز ،سبب
انتفاعــی از طــرف دیگر وجــود دارد ،تصمیمگیری در خصوص ســاختار اختالف شــدید میان بهای تمام شــده (ارزش تاریخی) داراییهای ثابت و
مدت با ارزشهای جدید و جاری میشود .تجدید
سرمایه یکی از موضوعات مهمی است که مدیران بانکها در جهت کاهش ســرمایهگذاریهای بلند ّ
ریســک مالی و در نتیجه کاهش خطر ورشکستگی و در عین حال افزایش ارزیابــی ،یکی از روشهایی اســت که میتواند این مشــکالت را تا حدی
ســودآوری بانک با توجه به محدودیتهای قانونی ،با آن روبرو هســتند تا رفعکند .قیمتی که در تجدید ارزیابی برای ارزش ثبت شــده یک دارایی
شــاید بتوانند ترکیبی بهینه از منابع مالی را بــرای حداکثر کردن ارزش تعیین میشــود ،مازاد تجدید ارزیابی نامیده میشــود .این مازاد محاسبه
بانک تعیین و عملی ســازند .همچنین در رابطه با کاهش ریســک مالی و شــده ،به عنوان درآمد (عایدی) یا چیزی شــبیه آن محســوب نمیشود،
زیــرا این روش (تجدید ارزیابی) فقط منتســب کــردن ارزشهای جدید
اهمیت است.
ریســک تجاری بانک ،نسبت سرمایه از موضوعات حایز
ّ
به داراییهای موجود و اتفاقی اســت و مبنــی بر ایجاد درآمد و یا عایدی
نیست .در این روش ،افزایش ارزش دفتری یک دارایی ثابت مشهود که به
راهکارهای افزایش سرمایه بانکها
افزايش سرمايه در شبکه بانکی از راههاي مختلفي امکانپذیر است که عنــوان یک درآمد غیرعملیاتی تحقــق نیافته ،از محل تجدید ارزیابی و یا
افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابی خواهد
در ادامه توضیح داده میشود.
بود ،به صورت مســتقیم و با نــام مازاد تجدید
الــف) افزایــش ســرمایه از محل ســود
ارزیابی به ثبت میرســد .مازاد تجدید ارزیابی
انباشته و اندوختهها
بانــک قوامین و پارســیان
به عنوان بخشــی از حقوق صاحبان سرمایه در
معموال بنگاه (بانک) مقداری از سود ساالنه
طی ســالهای  1387تا 1393
ترازنامــه میآید و در صورت ســود و زیان نیز
خود را در حســاب سود انباشــته و یا اندوخته
بیشترین تعداد افزایش سرمایه
ذکر میشود .در افزایش سرمایه از محل تجدید
ذخیــره میکند و در زمان مناســب بــا انتقال
را در بین بانکها داشتهاند
ارزیابی ،با درنظر گرفتن اینکه حســاب افزایش
موجودی این حساب به حساب سرمایه و انتشار
ســرمایه به روش مذکور اندوختــهای غیرقابل
اوراق ســهام جدید ،ســرمایه بنــگاه را افزایش
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تقســیم خواهد بود و به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه محسوب
میشــود ،در هر دوره مالی به مقدار استهالک ناشی از مابهالتفاوت تجدید
ارزیابی به عنوان هزینه منظور شــده و به حســاب افزایش سرمایه منتقل
توجه داشــته باشند که از آنجا که
میشود .ســهامداران باید به این نکته ّ
مازاد تجدیــد ارزیابی به عنوان عایدی و چیزی شــبیه به آن محســوب
نمیشود ،ارزش ذاتی شرکت تغییری نخواهد کرد.
مــازاد تجدید ارزیابــی بهعنوان بخشــی از حقوق صاحبان ســرمایه
توجه
طبقهبندی میشــود که برای افزایش سرمایه از این محل میتوان با ّ
به تلقی حســاب افزایش سرمایه (بر اثر تجدید ارزیابی) به عنوان اندوخته
غیرقابل تقســیم و منظور نمودن آن در شــمار حقوق صاحبان ســرمایه
در هــر دوره مالی به میزان اســتهالکی که از بابــت مابهالتفاوت تجدید
ارزیابی به هزینه منظور میشــود ،طبق استانداردهای حسابداری مربوط،
به حساب افزایش سرمایه برد.
توجه کنیم چنانچه قصد اســتفاده از افزایش ســرمایه
بنابرایــن باید ّ
شــبکه بانکی در ف ّعالیتهای تولیدی و حضور مؤثّر شبکه بانکی به عنوان

واســطهگر مالی در اقتصاد را داریم ،باید ابزار مناســب افزایش ســرمایه
که مجوز و اجرای درســت و دقیق انتشــار ســهام بانکها در عرضه ا ّولیه
بازار ســرمایه میباشد را فراهم نماییم .از ســوی دیگر میتوان با پیگیری
اعمال استانداردهای بینالمللی در شبکه بانکی بستر مناسب جهت حضور
بانکهــای بزرگ ایران را در بازارهای مالی بینالمللی فراهم نمود تا امکان
جذب ســرمایه و ظرفیت جذب نقدینگی برای شــبکه بانکی و به تبع آن
ســرمایهگذاری در بخشهای تولیدی ایجاد شــود .در این ارتباط بررسی
آمــاری تعداد دفعات افزایش ســرمایه در منتخبــی از بانکهای ایران از
 1387تا  1393در نمودار  ۱نشــان داده شده است .این بانکها بر اساس
میزان دسترسی به اطالعات انتخاب شدهاند.
همــان طور که نمودار نشــان میدهــد بانک قوامین و ســپس بانک
پارســیان طی سالهای  ۱۳۸۷ - ۱۳۹۳بیشترین تعداد افزایش سرمایه را
داشــته و نکته قابل توجه آن است که سایر بانکها عموما از محل تجدید
ارزیابی داراییها ســهم حقوق صاحبان ســهام خود را افزایش داده که با
توجه است.
توجه به الزامات کفایت سرمایه قابل ّ
ّ

نمودار  :۱تعداد دفعات افزایش سرمایه منتخبی از بانکها ()1393-1387
منبع:یافتههای تحقیق ،منابع آماری :صورت مالی بانکهای عضو بورس.

شــبکه بانکــی در دوره تحریم با افزایش نرخ بهــره  ،نقدینگی خُ رد و
ســرگردان در اقتصاد ایران را در شــرایط وجود رکود در ســایر بازارهای
موازی جذب کرده است .با توجه به سابقه افزایش سرمایه بانکهای بزرگ
در بازار ســرمایه و هزینههای مرتبط به آن که ریســک دوبرابر بر شــبکه
بانکی تحمیل مینماید ،مناســب است که افزایش سرمایه با همکاریهای
بینالمللــی در زمینه بانــکداری بینالملل و ارتباطــات نظام پرداختها
همراه باشــد و عالوه بر جــذب نقدینگــی ،ورود تکنولوژیهای جدید در
قالــب قراردادهای کارا در ســطح بینالمللی دنبال شــود .بیگمان ایجاد
چنین فضایی در شــبکه بانکی ،فراتر از مقررات و اســتانداردهای افزایش
ســرمایه خواهد بود و توصیه میشود بانک مرکزی بهعنوان ناظر بر شبکه
بانکــی این مهم را از طریق همکاری با نهادهای مربوط دنبال نماید .عالوه

بر مســائل افزایش سرمایه در برنامه ششم میتوان به لزوم برقراری شرایط
نظارتی مناســب بانک مرکزی بر بانکها نیز اشارهای داشت.
براســاس ماده  27قانون برنامه ششــم توسعهای کشــور ،برای اعمال
نظــارت کامل و فراگیــر بانک مرکزی بر بازار و مؤسســات پولی ،بانکی و
اعتباری و ســاماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشــکل پولی و مالی در
جهت ارتقای شــفافیت و سالمت و کاهش نســبت مطالبات غیرجاری به
تسهیالت باید اقدامهای مؤثّری انجام شود.
بانک مرکــزی میتواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شــورای
پول و اعتبار میرســد عالوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی
و بانکی کشــور ،حســب مورد اقدامهای نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در
قبال بانکها و مؤسســات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید:
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الف -اعمال جریمه نقدی تا ســقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه
ثبت شــده بانک یا موسســه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و
نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران
ممنوعیت توزیــع ســود و اندوختهها به
ب -اعمــال محدودیّــت یــا
ّ
سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران
ج -حســب مورد ســلب حق رای تمام یا برخی از سهامداران به طور
تقدم خرید ســهام تمام یا برخی از ســهامداران و یا
مو ّقت ،ســلب حــقّ ّ
ممنوعیت تملک سهام در بانکها و
اعمال
و
خود
الزام به واگذاری ســهام
ّ
مؤسسات اعتباری غیربانکی.
د -لغو مجوز ف ّعالیت
صالحیت حرفهای مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره
ه -ســلب
ّ
مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی
موضــوع این تبصره هیئت انتظامی بانکها خواهد بود.
از این رو ،تقویت استقالل بانک مرکزی و فراهمشدن بسترهای قانونی
و حقوقی به گســترش نظم و سالمت در بازار پول کشور کمک میکند.
جمعبندی
در راستای برنامه ششم ،بانک مرکزی با تقویت نظارت بانکی و کنترل
بــر ف ّعالیتهای بانکــی و مالی میتواند هــر گونه انجــام عملیات بانکی،
لیزینگ و یا صرافی توســط اشــخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز
کنترل کند و برحســب درجــات تخلف بانک مرکــزی میتواند برای آنها
مجازات در نظــر بگیرد .نیــروی انتظامی نیز با همکاریهای مســتمر با
بانک مرکزی میتواند نســبت به تو ّقف ف ّعالیت و یا تعطیل کردن شــعبه
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یا مؤسســه متخلف اقدام نماید و با همکاری بیشــتر ،نظارت بانک مرکزی
را تقویت نماید .برنامه ششــم توســعه با مشخص نمودن موارد اصالحی و
تنبیهی در جهت برقراری نظــارت کامل بر بانکها موضعگیری کرده و با
تأکید بر برقراری الزامات ســرمایهای مطابق با اســتانداردهای بینالمللی
بال ،در شــبکه بانکی و ضرورت افزایش ســرمایه ،موارد مقابله با تخلف را
نیز که در قانون پولی و بانکی کشــور در نظر گرفته شده است مورد تأکید
قــرار میدهد .از این رو بانکها همگام با برقراری اســتانداردهای افزایش
ســرمایه و نظارت بانک مرکزی ســامت را در بخش بانکی کشور تضمین
میکنــد .در اســتانداردهای بینالمللی بال ،تأکید بر الزامات ســرمایهای
همــراه با فرآیندهای نظــارت چه به صورت حضــوری و چه غیرحضوری
بیان شــده که در برنامه ششم نیز با همین رویه ،برنامهریزی جهت تقویت
انضباط بازار در شبکه بانکی کشور صورت پذیرفته است .انضـــباط بـازار
ميتواند به ايجاد يک محيط مطمئن و ســالم بانکي منجر شده و شرایطی
را فراهــم نماید که در آن ناظران بتوانند مؤسســات تحت نظارت را ملزم
عمليات خود را به شـــيوههاي مطمـئن و صـحيح انجـام دهند.
نمايند تا
ّ
در چنين شرايطي ،ناظران قادرند تا بانکها را ملزم به افشاي اطالعـــات
نمـــوده ،از آنهـــا بخواهند تا در گزارشهاي نظارتي خود ،اطالعات مورد
نظر را ارائه کنند.

پینوشت
 )1عضو هیئت علمی گروه بانکداری ،پژوهشــکده پولی و بانکی

لوایح در بوته نقد پرونـــده

نهادهــای مالـــی مستقل در راستــای تحقق اهداف
قوانین توسعه
1

ژاله زارعی

مقدمه
قوانین برنامههای توسعه ،جزء مهمترین قوانین باالدستی کشور محسوب
میشــوند که به وسیله دولت وقت تنظیم گردیده و با تصویب مجلس شورای
اسالمی در راستای رســیدن به اهداف نظام در افق پنج ساله تعریف و تبیین
میشوند .از سال  68تاکنون ،پنج قانون برنامه توسعه به تصویب مجلس رسیده
و اجرایی شده است .در سال گذشته الیحه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس
شورای اسالمی شد و روند بررسی آن در کمیسیونهای تخصصی مجلس آغاز
شده است .با این وجود با گذشت نزدیک به سه دهه از تاریخ برنامهریزی برای
توسعه کشور ،مشاهده میشود بیشتر دولتها در رسیدن به اهداف تعریف شده
در برنامههــا ناموفق بودهاند .بهعبارتی ،با وجود تعریف و تبیین قواعد مالی در
برنامههای مذکور ،این قوانین نتوانســتهاند اثر معنیداری در انضباط سیاست
مالی ایران داشته باشند.
مطالعهها نشان میدهد که برخی کشورها در راستای تحقّق اهداف قواعد
مالی و نظارت بر سیاســت بودجهای و اجرای آنها ،بر اســتفاده از نهادهای
مالی بهعنــوان جایگزین و یا مکملی برای قواعد مالــی تأکید نمودهاند .لذا
این نوشــتار ســعی دارد به نقش نهادهای مالی مستقل بهعنوان جایگزین و
یا مکملی برای قواعد مالی پرداخته و در راســتای کاهش شکاف بین اهداف
تعریف شده در قانون برنامه ششــم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و
متغیرهای مالی دولت و همچنین افزایش انضباط مالی دولت پیشــنهادهایی
را ارائه نماید.

.۱ارزیابی اهداف برنامههای توسعه پنج ساله اقتصاد ایران
کمی متعددی در نظر
در برنامههای توسعه پنج ساله اقتصاد ایران اهداف ّ
گرفته میشود که در این نوشتار صرفاً تورم و رشد اقتصادی و تحقّق آنها مورد
2
بررسی قرار میگیرد.
با پایان جنگ و ضرورتهای موجود برای بازسازی هر چه سریعتر کشور،
برنامه پنج ساله اول توســعه در اواخر سال  ۱۳۶۸به تصویب مجلس رسید و
همان سال به عنوان سال ابتدایی اجرای برنامه اعالم شد.
راهبرد برنامه اول آزادســازی اقتصادی تعیین شد .این برنامه به دنبال آن
بود تا با ســرمایهگذاری دولتی خســارتهای جنگ تحمیلی را جبران نموده
و بهره برداری حداکثری را از ظرفیتهای موجود در کشــور را داشــته باشد،
بهطوریکه رشد تولید ناخالص داخلی کشور به  8/16درصد برسد .این برنامه
اگر چه در کاهش نرخ بیکاری و در برخی زمینههای اجتماعی موفق بود اما در
زمینه خصوصیســازی و کاهش نقش دولت نامو ّفق بود و در سالهای پایانی
برنامه ا ّول ،تورم افزایش بســیاری یافت و رشــد اقتصادی هم به  7/52درصد
رســید .بهطوریکه در نمودار ( )۱و ( )۲مشاهده میشود ،اهداف تعریف شده
در برنامه اول تحقّق نیافت .به نظر میرسد که بلند پروازانه بودن اهداف تعیین
موفقیت برنامه اول
شــده و ناســازگاری اهداف با یکدیگر از دالیل اصلی عدم
ّ
توسعه باشد.
برنامه پنج ساله دوم توسعه از سال  ۱۳۷۴تا  ۱۳۷۸به اجرا درآمد و عدالت
اجتماعی ،افزایش بهرهوری و کاهش وابســتگی به نفت را به عنوان مهمترین
اهداف اقتصادی خود بیان کرد .اما چنانچه در نمودار ( )۲مشاهده میشود این
برنامه در پایان دوره نتوانست به رشد اقتصادی  5/1پیشبینی شده ،دست پیدا
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کند و نرخ تورم نیز به علت افزایش نقدینگی (به طور متوســط  25درصد در
سال) ،از هدف تعیین شده به میزان زیادی فاصله گرفت.
برنامه سوم توسعه از سال  1379آغاز شد .رویکرد این برنامه ،توسعه اقتصاد
رقابتی به همراه اصالحات در زیرســاختهای اقتصادی و اجتماعی و تسهیل
ســرمایهگذاری بود .پس در این برنامه بر مواردی همچون یکسانســازی نرخ
ارز ،حذف موانع غیرتعرفهای ،تأسیس بانکهای خصوصی ،ایجاد حساب ذخیره
ارزی ،اصالح نظام قیمتها و نیز آمادهسازی شرایط اقتصادی در راستای حذف
یارانه انرژی ،تأکید گردید .برنامه سوم توسعه به نسبت دیگر برنامههای کشور

مو ّفقتر عمل کــرد .بهطوریکه ارزیابی آمارهای منــدرج در برنامه به عنوان
اهداف تعریف شده و آمارهای اقتصادی به عنوان عملکرد دولت نشان میدهند
این برنامه و دولت وقت توانســت به رشد اقتصادی مناسب بیش از  6درصدی
در کنار افزایش  10درصدی سرمایهگذاری دست یابد .ضمن اینکه تورم ساالنه
به سطح  14/1رسید که  1/8کمتر از برآوردهای برنامه بود.
برنامه چهارم توســعه از ســال  1384تا  1388در چارچوب ســند چشم
انداز 20ســاله و ابالغ سیاستهای کلّی رهبر انقالب تهیه و تصویب شد .نکته
توجه دولت
مهــم این برنامه تصویب آن در اواخر دوره اصالحات بود که مورد ّ

نمودار  .۱عملکرد و هدف نرخ تورم در طول برنامه پنج ساله توسعه اول تا پنجم

نهم قرار گرفت ضمن اینکه اجرای این برنامه با انحالل سازمان برنامه بودجه
در دولت نهم همراه شد.
توجه به رشــد سریع اقتصادی و مقولههایی همچون پیشرفتهای علمی،
محیط زیســت و آمایش سرزمینی و توازن منطقهای نیز از نکتههای بارز این
برنامه بود اما مقایسه اهداف و عملکرد این برنامه نیز مؤیّد آن است که در پایان
برنامه ،متوسط رشد کشور از میزان  7/4درصد پیشبینی شده ،کمتر بود و نرخ
ی شده در برنامه فراتر رفت.
تورم نیز نسبت به مقادیر پیشبین 
اجرای برنامه پنجســاله پنجم توســعه با هدف حرکت شتابنده به سمت
تحقّق جامعه اســامی اُســوه و شــاهد ،با رویکرد عدالت محوری و مشارکت
توجه به فقدان
مردمی در همه عرصهها ،از ابتدای ســال  1390آغاز شد اما با ّ
کمی در اهداف برنامه ،نمیتوان ارزیابی دقیقی از میزان
اعــداد ،ارقام و جداول ّ
کمی و عملکرد دولت داشت .با این حال ،به نظر
تحقّق اهداف و مقایسه اهداف ّ
میرســد با توجه به تحریمهای بینالمللی و عدم تحقّق درآمدهای پیشبینی
شده دولت در قوانین بودجههای سنواتی از یک سو و تعویض دولت و رویکردها
و دیدگاههای آنها در میانه اجرای برنامه ،نمیتوان به تحقّق اهداف تعیین شده
در برنامه امیدوار بود.
ی برخی اهداف تعریف شده در قوانین پنجساله برنامههای
درمجموع بررس 
توســعه نشــان داد ،عملکرد دولتها مغایر با اهداف تبیین شــده بوده است.
بهطوریکه با تغییر دولتها بســیاری از روندهای اجرای برنامههای توســعه
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قاطعیت الزم بــرای اجرای قوانین تبیین
کم اثر شــده و یا اینکه دولتها از
ّ
توجه داشت که معرفی و
شــده برخوردار نبودهاند .پس میتوان به این نکته ّ
موفقیت در
تعریف صرف قوانین توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،ضامن
ّ
سیاستگذاری و دســتیابی به اهداف مقرر نیست .حال پرسش این است که
چگونه میتوان در راستای تحقّق اهداف برنامههای توسعه گام برداشت و انگیزه
دولتها را در اجرای قوانین تبیین شده افزایش داد؟
.۲نهادهای مالی مستقل
در بســیاری از کشورها ب همنظور اجتناب از بیانضباطی مالی و تعامل بهتر
سیاســتهای پولی و مالی ،قواعدی را در قوانین باالدستی و یا قانون اساسی
تعریف و تبیین نمودهاند که بهسختی میتوان آنها را ملغی نمود .این قواعد
ماندگاری بیشــتری دارند و اصالح آنها حتی با تغییر دولت نیز مشکل است.
یکی از قدیمیترین قواعد تعریف شــده در بسیاری از کشورها ،برقراری توازن
بین درآمدها و مخارج دولت میباشد و بر این موضوع تأکید دارد که دولت تنها
از طریق تأمین مالی میتواند ســرمایهگذاری عمومی نماید .تحلیل اقتصادی
کمیســیون اروپایی )۲۰۰۹( 3در  ۲۷کشور عضو این حوزه نشان داده است که
تعریف و پیادهسازی قواعد مالی توانسته است اثر مثبت و معنیداری را بر تراز
کمی شاخص تعریف شده
بودجه این کشــورها داشته باشد و با افزایش میزان ّ
در قواعد مالی ،کشورها توانستهاند کسری بودجههای کمتری و یا حتی مازاد

لوایح در بوته نقد پرونـــده

نمودار .۲عملکرد و هدف رشد اقتصادی در طول برنامه پنج ساله توسعه ا ّول تا پنجم

بودجه بیشــتری داشته باشــند .با این وجود نمیتوان کتمان نمود که قواعد
مالی حتی زمانیکه بهخوبی طراحی و تنظیم شــده باشند ،بهتنهایی بتوانند
از پايــداري مالی ،ثبات اقتصادي و نیز اهداف ناظر بر رفتار دولت پشــتیبانی
نمایند .بهطوریکه اگر ســا زوکارهای اجرایی و پاســخگویی در داخل کشور
ضعیف باشند ،الزاماً قواعد مالی اثربخش نخواهند بود .بهعنوان نمونه میتوان
به بحرانهای بدهی در یونان و ایرلند در دهه اخیر اشاره نمود.
بر این اســاس ،ویپلوز )۲۰۰۵( 4معتقد است قواعد مالی تا زمانی اثربخش
مدت آن ترجیح داده
خواهد بود که انضباط مالی
بلندمدت دولت بر اهداف کوتاه ّ
ّ
شــود .زیرا همواره این ریسک وجود دارد که دولت در شرایط رکود اقتصادی،
موافق چرخههای تجاری عمل نماید .بنابراین در برخی اقتصادهای پیشــرفته
حمایــت از قواعد مالی ،متنوعتر بــوده و از پیمانهای بینالمللی و توافقهای
ائتالفی در راستای تحقّق اهداف تعریف شده در قواعد و ممانعت از انحرافهای
بزرگ در سیاست مالی استفاده شده است.
اما در ســالهای اخیر مشاهده شده اســت که برخی کشورها برای تحقّق
اهداف قواعد مالی و نظارت بر سیاســت بودجهای و اجرای آنها ،بر اســتفاده
از نهادهــای مالی بهعنوان جایگزین و یا مکملی برای قواعد مالی تأکید نموده
اند .این نهادها در راستای افزایش اعتبار 5سیاست مالی و پایداری مالی دولت
تشکیل شــدهاند .بهطوریکه ،تحقیقات کمیسیون اروپا در سال  ۲۰۰۶نشان
داد که بهطور متوســط کشورهایی که دارای حداقل یک نهاد مستقل از دولت
برای ارزیابی سیاســت مالی در دوره زمانــی  ۲۰۰۵-۱۹۹۵دارند ،دارای مازاد
ا ّولیه باالتری بوده و نســبت بدهی کلّی دولتهای آنها به طور متوسط در ده
ســال گذشته کاهش یافته است که این امر در مورد کشورهای فاقد نهادهای
مستقل صادق نمیباشد.
بنابراین تعداد نهادهای مالی مســتقل در حال افزایش است .بهطوریکه
گزارشهای بانک مرکزی اروپا در ســال  ۲۰۱۵نشان میدهد  ۴۷نهاد مستقل
در سال  ۲۰۱۴در  ۲۵کشور حوزه اروپا ف ّعال بوده و در سال  ۲۰۱۵نیز نهادهای
مالی بینالمللی تأسیس شده است.
نهادهای مالی دو نوع هستند (نمودار  .)۳از انواع نهادهای مالی میتوان به
شــوراهای مالی 6اشاره نمود .این شوراها به عنوان نهادهای عمومی غیرحزبی

مســتقل از سیســتم بانکی ،دولت مرکزی و یا مجلس میباشــند که وظایف
ارزیابــی ،پیشبینی و یا تحلیل عینی و هنجاری از سیاســت مالی را بر عهده
دارند و بدین طریق به بهبود سیاست مالی کمک مینمایند.
به عبارتی این نهادها میتوانند با پیشبینیهای متغیرهای کالن اقتصادی
و بودجهای ،تأمین مالی عمومی ،تحلیل اثر شوکها و نظارت بر عملکرد مالی
در پیادهســازی سیاســت مالی مناسب ،دولت را یاری رســانند .با این وجود،
مهمترین وظیفه این نهاد مســتقل در بســیاری از کشورها ،نظارت بر انطباق
رفتار مالی دولت با قواعد مالی میباشد.
بر اســاس قوانین تعریف شــده در بسیاری از کشورها ،شــوراهای مالی
مؤسسات دولتی و مستقل هستند .با این حال ،در برخی کشورها ،این شوراها
به یکی دیگر از نهادهای عمومی مانند بانک مرکزی (اتریش و اســتونی) ،دفتر
حسابرســی ملی (فرانسه ،جمهوری مالت و لیتوانی) وابسته هستند .همچنین
اعضای این شــوراها معموالً توسط مجلس ،دولت و یا سایر نهادها مانند بانک
مرکزی منصوب میشوند.
عالوهبر این ،در برخی کشــورها همچون بلژیک ،هلند ،اتریش و اسلوانی
نهادهای مســتقل جداگانهای از شــوراها وجود دارد که فقط برای پیشبینی
متغیرهای اقتصــاد کالن فعالیت میکنند .اما نکته این اســت که دولتهای
کشــورهای حوزه یورو از پیشبینیهای محاسبه شده به وسیله نهادهای مالی
مســتقل ،اعم از شوراها و یا سایر نهادها استفاده مینمایند (بلژیک ،دانمارک،
لتونی ،هلند ،اتریش ،اسلوونی و انگلستان) .این درحالی است که در کشورهای
دانمارک و لتونی ،دولت ّ
تهیه شده به وسیله
موظف به استفاده از پیشبینیهای ّ
شورای مالی نمیباشد.
نهادهای مالی دیگری نیز با نام «مقامات مالی مستقل» 7تبیین شدهاند که
وظیفه اصلی آنها ارائه توصیههای سیاســتی و یا ارزیابی عملکرد مالی دولت
ف تعریف شــده در قواعد مالی میباشد .البته باید توجه داشت
در مقابل اهدا 
که براســاس دیدگاه بوگرت )۲۰۰۶( 8این نهادهای مالی نمیتوانند هیچگونه
مداخلهای روی سیاست مالی داشته باشند.
.۲-۱عملکرد شوراهای مالی و اثرگذاری آنها بر سیاست مالی
شــوراهای مالی میتوانند اعتبار فرآیند سیاســتی را بــا اثرگذاری روی
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لوایح در بوته نقد پرونـــده

نمودار  .۳انواع نهادهای مالی

انگیزههای سیاســتگذاران باال ببرند .بهطوریکه این نهادها میتوانند از طریق
ارائه کنفرانس از یافتههای خود،گفتگو و تبادلنظر بر عملکرد دولت تأثیر گذارند.
در جــدول ( )۱میتوان تعدادی از کشــورهای اتحادیه اروپا را که اقدام به
تأسیس شوراهای مالی نمودهاند مشاهده کرد.
دبرون و کومار 9در ســال  ۲۰۰۹شاخصهایی را برای بررسی این شوراها
تعریف و بر اســاس آنها ،این شــوراها را در زمینه اســتقالل و اثر مشهود بر
انضباط مالی امتیازبندی نمودهاند .آنها باالترین امتیاز را عدد  10قرار دادهاند.
محاسبات آنها نشان داد که متوسط میزان شاخص استقالل و اثرگذاری
بر فرآیند بودجه به ترتیب برابر  3/4و  2/7بوده و در بین کشــورها ،شوراهای
مالی بلژیک و اسپانیا باالترین امتیاز را داشتهاند .اما بررسی شاخص مربوط به
استقالل سیاسی ،نشان میدهد که شوراهای مالی فقط در کشورهای بلژیک،
هلند ،آلمان و اتریش اســتقالل سیاسی داشتهاند که البته میزان این استقالل
نیز پایین بوده است .این در حالی است که این نوع از نهادهای مالی توانستهاند
در کشورهای استونی ،اسپانیا ،هلند و بلژیک اثرگذاری نسبتاً خوبی در مقایسه
با سایر کشورهای حوزه اروپا بر انضباط مالی دولتها داشته باشند.
.۲-۲آژانسهای مالی مستقل
عالوه بر شــوراهای مالی و مقامات مالی مستقل ،آژانسهای مالی مستقل
( 10)IFAنیز وجود دارند .این آژانسها دارای اختیاراتی شبیه بانکهای مرکزی
هستند که میتوانند قانونگذاری مستقل در حوزه سیاست مالی داشته باشند.
این اختیارات میتواند شامل تبیین ،تعیین و پیادهسازی اهداف مالی بلندمدت
و اهداف بودجهای ساالنه در راستای دستیابی به توازن بودجه باشد .این نهادها
حتی میتوانند طرحهایی را که در تضاد با اهداف قواعد مالی باشند ،وتو نمایند.
یکی از ویژگیهای این آژانسها آن اســت که اعضای آن باید متخصصان
منصوب (و نه منتخب) برای یک دوره خاص باشند .طول دوره باید آنقدر کافی
باشد تا متخصصان را کام ً
ال مستقل از سیاست گرداند و همچنین باید فراتر از
افق هدف سیاســتی باشد .این یک ویژگی عمومی است که نهادهایی همچون
بانکهای مرکزی و شــورای رقابت نیز این اصل را بهرسمیت شناختهاند .البته
باید به این نکته توجه داشت که در ابتدا باید قواعد مالی مشخصی تبیین گردد
و اهداف مذکور به وسیله مقامات سیاسی (دولت و مجلس) بهعنوان یک هدف

[ ] 84

دو ماهنامه تازههای اقتصاد بهمن  95شماره ۱۵۰

بودجهای به آژانس ارائه گردد .دراینصورت ،اختیارات آژانسهای مالی مستقل
شامل قدرت تصمیمگیری روی موازنه بودجه براساس یک پیشبینی واضح و
مستقل از تولید ناخالص داخلی خواهد بود .بنابراین مجلس حقّ تصمیمگیری
روی هدف موازنه بودجه را در سال معین (بسته به وضعیت چرخهای) به آژانس
واگذار نموده و متع ّهد به پیروی از توصیههای آن خواهد شد .البته مجلس حقّ
تصمیمگیری روی اینکه چه سیاستهایی برای درآمدهای مالیاتی یا مخارج
دولت ،برای رسیدن به هدف تعیین شده توسط آژانس مورد نیاز است را برای
خود محفوظ میدارد IFA .توســعههای بودجهای و چرخهای را در طول سال
مالی مشاهده و کنترل نموده و در صورت نیاز اصالحیههایی را روی بودجه وضع
میکند تا هدف تعیین شــده توسط خودش تحقق یابد اما در نهایت  IFAنیز
باید در مقابل مجلس پاسخگوباشد .در واقع  IFAمیتواند از تصمیمگیریهای
مصلحتــی دولت و مجلس جلوگیری نموده و صرفاً سیاســتهای دولت را در
مسیر اهداف تبیین شده در قاعده مالی هدایت نماید.
مزیت این رویکرد ایناست که  IFAبه نحو مناسبتری تجهیز میگردد تا
هدف تثبیت اقتصاد کالن را دنبال نماید زیرا نرخهای مالیات ،سایر درآمدها و
سطوح مخارج دولت را کنترل نموده و بهتر میتواند رفتار مالی دولت را مورد
مالحظه قرار دهد.
س مالی مستقلی تأسیس
اما بررســیها نشان میدهد تا به امروز هیچ آژان 
نشده است .به نظر میرسد سیاستگذاران مالی از واگذاری اختیارات خود به
نهادهای مالی مستقلی که حوزه اختیارات آنها را تا به این اندازه محدود نماید
ترس داشــتهاند .از سوی دیگر ،شواهد نشــان میدهد در بین نهادهای مالی،
مقامات مالی مســتقل در مقایسه با شــوراهای مالی ،عموماً نقش بیشتری در
انضباط مالی دولت داشتهاند (دبرون .)2009 ،
.۳تشکیل نهادهای مالی مستقل در ایران
بررســی آمارها و مقایســه عملکرد مالی دولتها و اهداف تعریف شده در
برنامههای پنج ساله توسعه نشان میدهد با گذشت نزدیک به سه دهه از تاریخ
برنامهریزی برای توســعه کشور ،بیشتر برنامههای پنج ساله توسعه در رسیدن
به اهداف خود نامو ّفــق بودهاند .بهعبارتی با وجود تعریف و تبیین قواعد مالی

لوایح در بوته نقد پرونـــده
جدول  -۱اثرگذاری شوراهای مالی بر سیاست مالی

نام کشور

تعداد شوراهای مالی

میزان استقالل

اثرگذاری قانونی بر
فرآیند بودجه

استقالل سیاسی

اثرگذاری بر انضباط
مالی

اتریش

۱

1/3

0/8

0/2

1/5

بلژیک

۲

5/7

6/5

2/3

6/3

دانمارک

۱

3/5

2/4

0

0/8

استونی

۱

4

2/9

0

7/1

فرانسه

۲

1/7

1/5

0

1/3

آلمان

۴

3/7

1/4

0/2

2/5

یونان

۱

1/5

0/2

0

0/2

مجارستان

۱

4/2

4/6

0

3/3

ایتالیا

۱

1/9

1/1

0

2/5

لوکزامبورگ

۱

4/8

3/6

0

2/7

هلند

۱

3/5

2/6

1/1

6/3

پرتغال

۱

4/1

2/5

0

1/5

اسپانیا

۲

5/5

5

0

7/1

انگلیس

۱

1/9

2

0

1/5

متوسط امتیاز

-

3/4

2/7

0/3

3/2

منبع :دبرون و کومار ( )۲۰۰۸
در برنامههای مذکور ،این قوانین نتوانستهاند اثر معنیداری را در کاهش درجه
موافق چرخهای سیاست مالی در ایران داشته باشند.
حال سؤال ایناســت که آیا میتوان در ایران نیز نهادهای مالی مستقلی
را تعریف و تشــکیل داد تا به صورت مســتقل بر سیاست مالی نظارت نموده
و بتوانند شــکاف بین اهداف تبیین شده در برنامه ششــم توسعه اقتصادی،
اجتماعــی و فرهنگی و عملکرد مالــی دولتها را کاهش دهند و در نهایت در
راستای انضباط مالی دولت و تحقّق قواعد مالی گام بردارند؟
بررســی آمار ارائه شده به وســیله صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۴
نشــان میدهد ایران جزء کشورهایی اســت که در آن شورای مالی مستقلی
تأسیس نشده است.
البتّه ،فعالیت شورای اقتصاد به عنوان کمیته هماهنگکننده سیاستهای
پولی و مالی در ایران در مقام یک نهاد ناظر و مشاور در جریان سازماندهی به
ساختار اقتصادی کشور در نخستین سالهای دهه  1340آغاز شد که از اهداف
آن میتوان به نظارت بر برنامههای توســعه ،مدیریّت استقراض خارجی برای
اجرای برنامههای اقتصادی ،نظارت بر تراز پرداختها ،سیاســت پولی و مالی و
ســرمایهگذاریهای خارجی اشاره کرد .مستندات موجود و انتشار یافته نشان
بلندمدت و اثرات آنها بر اقتصاد
میدهد که در این شــورا معموالً برنامههای
ّ
کشور مطرح شده است .فعالیت این شورا در دورههای پس از انقالب نیز ادامه
داشــت .اما اگر شــورای اقتصاد در چارچوبی فعالیت کند که در دو دهه اخیر
فعالیت نموده است ،میتوان گفت شورای اقتصاد ،نهادی کم کاربرد است .پس

برای تشــکیل نهاد مالی مستقل و یا تقویت و ارتقای کیفیت عملکرد شورای
اقتصاد در ایران باید گامهایی برداشته شود که به صورت ذیل بیان میگردد.
نخســت ،بر اســاس دیگاه ون هاگن« ،)2013( 11شــورای مالی مستقل
میتواند به بهبود سیاســت مالی کمک نماید اگر و تنها اگر دولت بر عملکرد
ضعیف خود واقف بوده و آن را پذیرفته باشــد و نیز بر این باور باشــد که باید
در راســتای تقویت و ارتقای عملکرد مالی دولت گامی برداشته شود».در ایران
نیز در گام ا ّول دولتها باید بپذیرند که سیاســت مالی در بسیاری از دورههای
رونق و رکود اقتصادی ،حتی با وجود تعریف قواعد مالی در برنامههای پنجساله
توســعه ،موافق چرخهای بوده اســت و در گام دوم نیز بر این باور باشــند که
تشکیل نهادهای مالی مستقل میتواند آنها را در افزایش اعتبار سیاست مالی
یاری نموده و از اتخاذ سیاستهای صالحدیدی جلوگیری نماید.
ت مالی مورد نظر
دوم ،باید آسیبهای اجتماعی حاصل از پیادهسازی سیاس 
به وسیله دولت و یا نمایندگان سیاسی بررسی شود .این امر در مورد سیاست
پولی روشن است .زیرا بر همگان آشکار است در صورت افزایش نقدینگی ،تورم
خیلی فراتر خواهد رفت و ممکن اســت عواقب غیرقابل قبولی داشــته باشد.
بنابراین درخصوص سیاســت مالی نیز باید کام ً
ال مشــخص گردد که عوارض
ناشی از حضور مداوم کسریهای بودجه دولت و انباشت بدهی عمومی از نظر
اجتماعی مضر بــوده و میتواند تورم را افزایش و بهدنبال آن رفاه اجتماعی را
کاهش دهد.
سوم ،در هر حوزه خاص ،باید اجماعی روی آنچه که «سیاست مناسب» را
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لوایح در بوته نقد پرونـــده

نمودار  .4شوراهای مالی در جهان

تشــکیل میدهد ،وجود داشته باشد .به عنوان نمونه اجماع روی ثبات قیمتی
برای سیاســت پولی همواره وجود داشته است .پس باید هدفی برای موازنه
بودجه یا نســبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای سیاست مالی تعریف
شده باشــد تا بر اساس اهداف مشخص ،نظارت و ارزیابی رفتار مالی دولت
به یک نهاد مســتقل امکانپذیر باشــد .در صورت فقــدان چنین اجماعی،
شرایط سخت و پیچیدهای برای تبادل سیاستی به وجود خواهد آمد .البتّه
باید متذکر شــد که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی،
این هدف میتواند محدودیتی برای نسبت کسری بودجه غیرنفتی به تولید
ناخالــص داخلی بدون نفت بهعنوان یکی از شــاخصهای ارزیابی پایداری
مالی در کشورهای نفتی در نظر گرفته شود.
چهارم ،درصورتی میتوان ارزیابی و نظارت بر سیاست مالی را به نهادهای
مالی مســتقل واگذار نمــود که هماهنگی کامل بین سیاســتگذاران و نهاد
مربوطه ،وجود داشته باشــد .بهعبارتی این هماهنگی باید به وسیله ترتیبات
نهادی و عملیاتی کام ً
ال پشتیبانی شوند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
علیرغــم وجود اجماع کامل در خصوص قاعد همند کردن سیاســت
پولــی و آثار آن در اعتباربخشــی بــه بانکهای مرکــزی ،نظریههای
کمتــری در حوزه سیاســت مالی از طرف دانشــگاهیان و اقتصاددانان
مطرح شده اســت .اگرچه معرفی قواعد مالی دولت میتواند یک روش
درمانی مؤ ثّر در برابر افزایش مداوم کســری بودجه دولتها باشــد ،اما
باید پا را فراتر گذاشــت و نهادهای مالی واقعی تشــکیل داد تا نظارت
صحیــح بر اجرای سیاســت مالــی و انطباق آن با قواعــد مالی تبیین
شــده به آ نها واگذار شود .این شــوراها همچنین باید وظایف دیگری
همچــون پیشبینی و ارزیابی اقتصادی اجرای سیاســت مالی را نیز بر
عهده داشته باشند.
با توجه به اینکه شواهد نشان میدهد در بین نهادهای مالی ،مقامات مالی
مســتقل در مقایسه با شــوراهای مالی ،عموماً نقش بیشتری در انضباط مالی
دولت داشــتهاند (دبرون  .)2009 ،پس بهنظر میرسد که باید وظایف محوله
به شــورای اقتصاد در ایران بازبینی و بازنویســی گردد تا قدرت این نهاد مالی
مســتقل در نظارت بر رفتار مالی دولت در راستای اهداف برنامههای پنجساله
توســعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،افزایش یابد و اهداف قواعد مالی را با
اثرگذاری بر سیاست بودجهای تأمین کند.
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فصل

بانکداری و چالشهای پیشرو پرونـــده

افزايش سرمايه بانکها از کانال تسعير نرخ ارز

افزايش ســرمايه بانکها از کانال تسعير نرخ ارز چه تأثیری
بر اقتصاد ایران خواهد داشــت؟ آیا این اقــدام منجر به اصالح
صور تهای مالی بانکهــا و كفايت ســرمايه بانكهاي دولتي
خواهد شد؟
علی صالح آبادی ،مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ،گفت:
مســئوليت نظام بانكي ،بسيار زياد است .در
اقتصاد ايران بانكمحور بوده و
ّ
حال حاضر بانكها براي پاســخگويي به مشتريان و ياريرساندن به دولت
براي خروج از شــرايط تنگناي اعتباري و بازشــدن فضاي كسب و كار در
كشــور و قرارگرفتن اقتصاد در بستر مناسب ،نياز به افزايش سرمايه و رشد
منابع دارند .با ورود ســرمايه به بانك ،اين سرمايه به گردش درخواهد آمد
و موجب زايش خواهد شد.
در مــورد بانكهاي خصوصي ،افزايش ســرمايه از محل ســود حاصل
از عمليات بانكداري يا از آوردهی ســهامداران انجام ميشــود ا ّما افزايش
ســرمايه بانكهاي دولتي بايــد در لوايح بودجه ديده شــود و به تصويب
توجه به قانــون اخير مجلــس ،در اصالحيهی بودجه از
مجلس برســد .با ّ
محــل تجديد ارزيابي داراييهاي خارجي بانك مركزي و يا همان تســعير
نــرخ ارز ،منابعي به دســت ميآيد كه از اين منابــع ميتوان براي افزايش
ســرمايهی بانكها و بهخصوص افزايش سرمايهی بانكهاي توسعهاي مثل
بانك توســعه صادرات ،صنعت و معدن و  ...استفاده کرد تا گردش اين پول
بتوانــد تحرك قابــل توجهي در اقتصاد و فضاي كســب وكار ايجاد كند و
وضعيت بانكهاي كشــور را براي جذب ســرمايهگذاري خارجي ،مشاركت
ّ
بانكهاي معتبر جهان و تأمين مالي قراردادهاي بزرگ و متوســط كشــور
ساماندهي نمايد.
در مورد بانك توســعه صادرات ،سرمايه اين بانك  2500ميليارد تومان
اســت كه با توجه به مصوبه اخير مجلس 880 ،ميليارد تومان براي افزايش
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سرمايهی اين بانك از محل تســعير نرخ ارز پيشبيني شده است .افزايش
ســرمايه از محل تســعیر نرخ ارز ،منابع جديدي وارد بانــك نميكند ا ّما
صورتهاي مالــي را اصالح ميكند و كفايت ســرمايه بانكهاي دولتي را
بهبود ميبخشــد و بدهي بانكها به بانك مركزي و طلب بانكها از دولت
را ساماندهي ميكند.
لطف ًا پيچيدگيها و چالشهاي عمل ّيات حســابداري انواع عقود
در نظام بانکي را تشریح کنید؟
عمده مباحث و اســتانداردهاي كالسيك حسابداري موجود را ميتوان
بــه نگاه غربي حاكــم بر معامالت بانكي نســبت داد .بر اين اســاس و بر
مبناي نگاه اســامي حاكم بر مسائل بانكي ،وجود معيارها و استانداردهاي
مشروعيت
حســابداري اســامي كه به گزارشــگري و اندازهگيري ميزان
ّ
معامالت بر مبناي دســتورات اسالم بپردازد ،ضروري است .در اين ديدگاه
تنهــا رويدادها و آثار مالــي عقود و معامالتي كه بر مبناي شــريعت واقع
شــدهاند قابل قبول خواهند بود .هر چند در اين راســتا ،نهادهاي متفاوت
اســامي به بررســي و ارائه راهكار پرداختهاند كه از آن جمله ميتوان به
سازمان حســابداري و حسابرسي اســامي ( )AAOIFIاشاره کرد كه به
وضع اســتانداردهاي حسابداري و حسابرسي اسالمي ميپردازد .ا ّما به نظر
ميرسد در بســياري بخشها همچنان امكان بهبود وجود داشته باشد .به
عنوان مثال :حفظ منافع ذي نفعان :در بســياري از عقود مورد استفاده در
نظام بانكي فعلي ،ســاز و كار ُمد ّوني جهت ثبــت رويدادهاي مالي با نگاه
اندازهگيري و گزارشگري منافع ذي نفعان مورد نياز است.
شــفافيت
بر
اســامي
شــفافيت در گزارشــگري :نظام حســابداري
ّ
ّ
رويدادهاي مالي منطبق با شــريعت اســام همچون ميزان سود حاصل از
معامالت مالي تأكيد دارند كه ابزارهاي مورد اســتفاده فعلي در اين زمينه،
همچنان امكان بهبود خواهند داشت.

بانکداری و چالشهای پیشرو پرونـــده
 برگــزاري همايش داخلي با عنــوان كارگاه مديريّــت تطبيق ،برايشناســايي ،کنترل و مديريت ريســک تطبيق در سيستم آشــنايي همكاران با موضوع تطبيق ،به وســیله همــكاران اداره مبارزه با
بانکي ،چه تأثیری به ویژه در دوران پســاتحریم بر ارتبا طهای پولشويي و تطبيق.
لطف ًا مقايســهای از تخصيص و تجهيز بانکهای برتر جهان
بینالمللی بانکی کشورمان دارد؟
اهميت و ايران ارائه کنید؟
با
موضوعات
از
يکي
)
Compliance
امروزه موضوع تطبيق (
ّ
اعم ،به واســطهگري
طور
به
مالي
های
ه
ومؤسســ
ها
ك
بان
اصلي
وظيفه
كه
است
المللي
ن
بي
بانکي
های
ط
ارتبا
به
ورود
براي
در شبکه بانکي کشــور
ّ
اهميت بیشتري برخوردار است .تطبيق ،مالي در بخش اقتصاد هر كشــور خالصه ميشــود و در اين راه بانكها به
از
موضوع
اين
در دوره پســاتحريم
ّ
اليت بانک با قوانين ،مقررات و استانداردهاي مرتبط با طور معمول به تجهيز منابع ،تخصيص منابع و خدمات بانكي اشتغال دارند.
در واقع سازگاري ف ّع ّ
در بخش مرتبط با ارائه خدمات بانكي ،تمامي بانكها در مقابل خدمات
اليتهاي انجامشــده در بانک است که ناديده گرفتن آن ،موجب افزايش
ف ّع ّ
ارائهشــده رويكرد يكساني داشــتهاند و در مقابل ارائه اين خدمات نسبت
ريسک تطبيق خواهد شد.
ريســک تطبيق عبارت اســت از احتمال شــمول جريمه ،مجازاتهاي به اخذ كارمزد ،اقــدام ميكنند .تفاوت بانكها بــه طورعمده در تجهيز و
اهميت يا آســيب تخصيص منابع اســت .مث ً
ال در بانكداري اســامي (بانــكداري بدون ربا)،
قانونــي ،تنبيهات نظارتي ،مواجهــه با زيانهاي دارای
ّ
واردشــدن به ُحسن شــهرت بانک ،به دليل عدم رعايت قوانين ،مقررات و بانك وكيل سپردهگذاران در سرمايهگذاري و ارائه تسهيالت در بخشهاي
استانداردها است .مديريت ريسك تطبيق نيز به فرآيند شناسايي ،ارزيابي ،مختلــف اقتصادي بوده اســت و در اين راه بر اســاس عقود مشــاركتي و
اندازهگيري ،واكنش مناســب نسبت به ريسك تطبيق و نيز پايش و نظارت مبادلهاي ،نســبت به تخصيص منابع مالي ،اقدام ميكند .بانكها با اين كار
مســتمر برآن ،گفته ميشود .هدف از بحث شناســايي ،كنترل و مديريت با پرداخت سود عليالحســاب و مشاركت در طرحهاي اقتصادي ،ماموريت
ريســك تطبيق ،کاهش ريســک عدم رعايت ضوابــط و مقررات در تمامي اصلی خــود را انجام میدهند ،ا ّما بانكداري متعــارف ،صرفاً بر مبناي نرخ
اليتهــاي بانک و نيز اطمينان بخشــي از اينکه هر کارمند به قوانين و بهره عمل كرده و بر اســاس آن ،منابع را تخصيص ميدهد.
ف ّع ّ
درخصــوص تجهيز منابع نيز برخي از بانكهاي اســامي مانند مالزي،
مقررات مربوط به حيطه کاري خود آگاهي دارد ،است.
اعم از ريسک عملياتي ،پاكســتان و قطر از ابزاري با عنــوان ُصكوك براي تجهيز منابع اســتفاده
ريسک تطبيق به وسیله انواع ديگر ريسکها ّ
اعتبــاري و ...تحت تأثير قرار ميگيرد و با آ نهــا ارتباط نزديكي دارد .ميكنند .يا مثــ ً
ا ابزار تأمين مالي صادرات در قالــب اعتبار خريدار براي
به عنوان مثال ريســک تطبيق از بســياري جهات با ريسک اعتباري که كشــورهايي كه از بانکداري اســامي تبعيت نميكنند با اندكي پيچيدگي
ناشــي از عدم رعايت قوانين و بهداشــت اعتباري اســت ،ارتباط دارد .همراه بوده اســت ا ّما در بانکداري اســامي با استفاده از عقود مبادلهاي از
همچنيــن با توجه بــه اين که يکي از مــوارد ريســک عملياتي ،نقص قبيل فروش اقســاطي و اجاره به شــرط تمليك نســبت به رفع آن ،اقدام
شده است.
و يا عــدم رعايت قوانين و مقررات ميباشــد،
در بانك توسعه صادرات در زمينه تخصيص
پس ريســك تطبيق ميتواند يكي از مصاديق
منابع ،اعطاي تســهيالت به بخــش صادرات بر
ريسك عملياتي تلقي شــود .بنابراين مديريت
وظيفــه اصلــي بانكها و
اساس اسناد باالدســتي و استراتژيهاي تدوين
اليت اصلي مديريت
ريسک تطبيق به منزله ف ّع ّ
مؤسســههای مالي بــه طور
شــده ،صورت میگیــرد .مهمترين مســأله در
ريســك در بانــك تلقي شــده و ايجاد بخش
اعم ،به واســطهگري مالي در
تخصيص منابع ،وجود يك سيســتم رتبهبندي
اليتهــاي بانكي در بانك ،تحت
مســتقل از ف ّع ّ
بخش اقتصاد هر كشور خالصه
اعتباري قوي اســت تــا بتوان احتمــال ن ُكول
عنــوان بخش تطبيق توصيه شــده اســت كه
ميشــود و در اين راه بانكها
تسهيالت را تا حد ممكن كاهش داد.
وظيفه كنترلــي ،نظارتي و مطابقــت عملكرد
به طور معمول به تجهيز منابع،
ســاختار منابع بانك بر اساس سرمايه بانك،
ســازمان با قوانين ،مقــررات و بخشنامههاي
تخصيص منابع و خدمات بانكي
منابع صندوق توســعه ملي و يا خطوط اعتباري
درونســازماني و برونســازماني را بــه عهده
اشتغال دارند
بانك مركزي است .در زمينهی تجهيز منابع نيز
دارد و در واقــع بــه نحوي يك نظــام كامل
نياز اســت عالوه بر تزريق سرمايهی دولتي ،در
اعتباربخشــي و اطميناندهــي به گزار شهای
جهت تأمين منابع (محلي و بينالمللي) اقدامهایي انجام می شــود تا بانك
اجراي آزمون كنتر لهاي داخلي در بانكها اســت.
بر اســاس مجموعــه رهنمودها بــراي مديريت موثر ريســك تطبيق ،توســعه صادرات ايران ،بتواند با انتشار اوراق و ايجاد بدهي ،منابع عظيمي
منتشرشــده به وسیلهی كميته نظارت بر بانکداري ،بانك تسويه بينالمللي را جــذب کرده و از اين طريق حمايت مؤثرتري از زنجيرهی صادرات کند.
(بازل) ،بانكها و مؤسسههای اعتباري ،با توجه به ساختار سازماني گسترده
لطف ًا تحليلی از وضع ّیت ســامت شــبکهی بانکي کشــور
اليتها ،الزم اســت ،سيســتمي را براي مديريّت ريسك تطبيق،
و حجم ف ّع ّ
داشته باشــید .دلیل افزایش مطالبههای غیرجاری نظام بانکی
طراحي نمايند كه اين سيســتم بايد عناصر ذيل را داشته باشد:
و وضع ّیت نقدینگــی در بانکها را چگونه ارزیابی می کنید؟
 برنامههاي مديريّت ريسك تطبيقبراي بررسي و ارزيابي سطح سالمت نظام بانكي بايد شاخصهايي نظير
 رويههاي مديريّت ريسك تطبيقتوجه به
ســرمايه،
كفايت
ها،
ي
داراي
كيفيت
تطبيق
 برنامههاي مستمر آموزشيوضعيــت نقدينگي و نيز ميزان ّ
ّ
وضعيت بازار و ريسكهاي مربوطه و دخالت نتايج آن ،در تصميمگيريهاي
كميته
و
داخلي
حسابرســي
هاي
ه
كميت
شــده،
پیرو رهنمودهاي ذکر
ّ
عالي مديريّت ريســك در بانكها به عنوان بازوهاي مشــورتي هيئتمديره بانكي را ،مورد توجه قرار داد.
اصوالً هــر بنگاه اقتصادي براي برخورداري از شــرايط مناســب براي
نيز داراي ارتباط كاري تنگاتنگ با واحد تطبيق هستند.
اليت ،بايد از بنيهی مالي مناسبي برخوردار باشد .اين مهم در بانكها به
ع
ف
است:
شده
انجام
ذيل
در بانك توسعه صادرات ،در حوزه تطبيق ،اقدامات
ّ
ّ
 راهانــدازي واحد تطبيق (در نمودار ســازماني تحــت عنوان ادارهی عنوان واسطهگران مالي و نقششان در تأمين مالي توليدات و خدمات جامعهاهميت دارد؛ به طوري كه سرمايهی كافي ،از جمله پيشفرضهاي
بســيار
مبارزه با پولشويي و تطبيق)
ّ
اليت يك بانك اســت .بنابراين بانكها بايد
ع
ف
اســتمرار
و
شــروع
اساسي
با
پولشــويي
با
مبارزه
المللي
ن
بي
مقررات
(تطبيق
 تدويــن گزارشهاّ
ّ
اليتهاي خود را مورد بررسي قرارداده و
ع
ف
بر
حاصل
هاي
ك
ريســ
همواره
وضعيت داخلي بانك)
ّ
ّ
ّ
 شــركت كارشناسان واحد تطبيق و اداره مديريّت ريسك در همايشي متناسب با شرايط ،از كفايت ســرمايهی مناسبي براي مواجهه با مشكالتبا عنوان كارگاه آموزشي بينالمللي تطبيق و آشنايي با آخرين دستاوردهاي احتمالي ناشي از هر نوع ريسك ،برخوردار باشند .امري كه به نظر ميرسد
در سالهاي اخير و به داليل مختلف از جمله افزايش مطالبههای غيرجاري
علمي اين موضوع.
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بانکداری و چالشهای پیشرو پرونـــده
بانكها ،كمتر مورد توجه نظام بانكي كشــور بوده  ،بر اين اساس الزم است
بانكهــا ضمن اهتمام بر وصول مطالبههــای غيرجاري و با همكاري دولت
نسبت به افزايش سرمايه ،اقدام کنند.
از جمله داليل افزايش مطالبههای غيرجــاري نظام بانكي نيز ميتوان
به عواملي نظير شــرايط تحميلي به مشــتريان نظیر خشكسالي ،ركود در
بخشهــاي مختلف اقتصاد ،تغيير يكبارهی برخي قوانين  ،شــرايط تحريم
و غيره كه نه تحت كنترل بانك اســت و نه مشــتري ،اشاره کرد ،كه روي
كيفيت داراييهاي بانكي نيز تأثير گذارند.
به هر حال بخش مهم ســودآوري بانكها از محــل تخصيص بهينهی
منابع ،حاصل ميشود .در بانكهاي تجاري ،شاخص سودآوري تا بانكهاي
توســعهاي مهمتر جلوه ميكند .بديهي اســت كه هر چه سودآوري بانكها
بيشــتر باشد در واقع توان مقابلهی آنها با مشكالت را باالتر ميبرد.
در زمينهی نقدينگي نيز ،در سالهاي اخير ،نظام بانكي كشور به دليل
افزايــش مطالبههای غيرجاري ،همواره در تنگنا بوده اســت .به طوري كه
بخشــي از داراييهاي بانكها نقدشــوندگي الزم را نداشته است و بانكها
بــراي تأمين نقدينگي مورد نياز ،به اســتقراض از بانــك مركزي و گاهی
درگير رقابت ناســالم در جذب منابع ميشــوند .از ديگــر نکتههای مهمي
توجه دارند ،نظارت بــر تغييرهای برخي
كــه قطعاً مســئوالن بانكي به آن ّ
آيتمهــاي اقتصادي جامعه ،از جمله تغييرهای نرخ ارز ،تغيير نرخ بهرههاي
بانكي  ،قيمت ســهام و غیره است و بررسي ريســكهاي حاصل و تنظیم
تصميمگيريهاي درون بانكي و يا در حوزهی سيستم كالن بانكي كشور با
توجه به تغييرهای مربوطه است.
ّ
تمامي موارد باال ،زير نظر مديريّت صحيح بانكي با در نظر داشتن موارد
مهمي از قبيل ارتقا سيســتمهاي مديريّتي ،افزايش توان و ســازوكارهاي
كنترلــي و نظارتي ،ارتقا فرهنگ ســازماني و تالش براي افزايش كارايي و
اثر بخشــي تمام منابع در اختيار بانك ،با هدف حداكثر ســازي بهرهوري و
حداقل سازي هزينههاي غير ضروري ،براي رسیدن به هدف متعالي داشتن
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سيســتم ســالم بانكي به منظور تحقق اهداف متعاليتر اقتصادي جامعه،
امكان پذير خواهد شد.
جــدي و به روشهای
در چنين شــرايطي الزم اســت بانكها به طور
ّ
مختلف نســبت به بهبود كفايت سرمايهی خود اقدام کرده و همزمان براي
كيفيت داراييهاي خود از طريق بهكارگيري سيستمهاي رتبهبندي
بهبود
ّ
اعتباري مناسب و نيز وصول مطالبههای غيرجاري ،تالش کنند.
توافقنامهی بازخريد (ريپو) در بازار بين بانکي اســامي را
چگونه ارزیابی میکنید؟
در خصوص «ريپو» كه بســياري از فقها بر آن تأكيــد دارند ،ايراداتي
همچون دو بيع مشــروط به يكديگر و نيز بيع اوراق قرضه با ماهيت ســود
َربَوي دیده میشــود؛ كه پياده سازي آن را در نظام بانكي اسالمي با اشكال
مواجه مي ســازد .در اين راســتا ،محققان ،با ارائهی ريپوي اسالمي ،تالش
دارند تا اين نقدها را برطرف کنند .به اين ترتيب توجه به موارد زير به نظر
سودمند خواهد بود:
تمركز بر بيع داراييهاي موجود در نظام بانکداري اسالمي ،ميتواند به
مد نظر قرار گيرد .داراييهایي
عنوان يك راهكار در جايگزيني اوراق قرضهّ ،
مانند صكوك و نيز اوراق مشاركت هم به واسطهی ماهيت اسالمي و هم به
دليل پشتوانهی دارايي خود نمونههاي مناسبي خواهند بود.
در خصوص مشروط کردن بيع دوم (بازخريد اوراق از سوي فروشنده)،
ميتوان ،شــرايط ديگري چون اختيار را مطرح کرد .به عبارت ديگر اضافه
کردن ابزارهاي مشــتقه و تشــكيل يك ابزار تركيبــي ،ميتواند جايگزين
رويكرد قدیمی شود.
پس بــا توجه به ظرفيتهاي بالقوهی ابزار ريپــو ،براي تأمين نيازهاي
مدت و فوري نقدينگي بانكها ،الزم است كارشناسان و صاحبنظران
كوتاه ّ
مربوطه با برگزاري نشســتها و جلســههای همانديشي ،نسبت به بررسي
موضوع و رفع اشــكال موانع شرعي استفاده از اين ابزار مالي ،اقدام کنند.

بانکداری و چالشهای پیشرو پرونـــده

پیچیدگیها و چالشهای عملیات حسابداری انواع عقود در
نظام بانکی

2

لیال محرابی ،1فرشته مالکریمی

جلســه نقد پژوهشهای بانــکداری و مالی اســامی با موضوع
«حسابداری تخصیص منابع (مضاربه ،ســرمایهگذاری و اجاره به
شــرط تملیک) در بانکداری اسالمی» با ارائه دکتر مهدی طغیانی (عضو
هیئتعلمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان) و با حضور دکتر جواد شکرخواه
(عضو هیئتعلمی گروه حســابداری دانشگاه عالمه طباطبایی) به عنوان
رئیس جلسه برگزار شد .دکتر مهدی طغیانی بر اساس مباحث مطرح در
مقاله مشــترک خود با امیرعباس آجریآیسک و مرجان طاهریصفار -
مندرج در فصلنامه معرفت اقتصاد اسالمی -به آسیبشناسی حسابداری
تخصیص منابع در برخی عقود و قراردادها در بانکداری اسالمی پرداخت.
در ادامه گزارشی از این نشست ارائه میشود.
دکتــر مهدی طغیانی :اجراي صحيح مفــا ّد قانون بانكداري بدون
ربا با تأكيد بر مشــاركت بانك در ســود يا زيان موضوع قرارداد ،مستلزم
آن اســت كه حســابداري مورد اســتفاده بانك و سيســتم حســابداري
تســهيالتگيرنده از چنان قابليتي برخوردار باشــد كه امكان محاســبه،
تعيين و كنترل سود و زيان موضوع مشاركت را براي طرفين به شيوهاي
عملیات
قابــل اتكا و اعتماد فراهم كنــد .امروزه براي نظارت بیشــتر بر
ّ
حســـابداری و حســـابرسی بنگـــاهها و مؤسسـات مـــالی و اقتصادي،
اســتانداردهاي ایجاد و انتشــار گزارشهاي مالی و حسابداری تدوین و
اعالم میگردد .در ایران با تشــکیل ســازمان حسابرسی متشکل از چهار
مؤسســه حسابرســی بخش عمومی در ســال  ،1366بــه موجب قانون

تشــکیل و اساسنامه قانونی سازمان مزبور ،استانداردهای ملی حسابداری
پشــتوانه قانونی یافت و سازمان حسابرسی بهعنوان مرجع رسمی تدوین
استانداردهای حسابداری در ایران شناخته شد.
الزم به ذکر است که از لحاظ استانداردسازي حسابداری و گزارشگری
الیت میباشــند
مالی در دنیـــا نهادهـــایی به وجود آمده و مشــغول ف ّع ّ
که در میــان آنها میتوان به کمیته «تدوین اســتانداردهای بینالمللی
حسابداری» اشــاره نمود .این کمیته از سال  1975مصوباتی را در قالب
 ۴۱اســتاندارد وضع کرده است که  34استاندارد آن الزماالجرا است .در
جهان اســام نیز «بانک توسعه اسالمی» برای استانداردکردن فرایندهای
تهيه و تدوين اســتانداردهاي
مالی اســامی در ســال  1991و با هدف ّ
اليت نهادهاي
ع
ف
به
مربوط
اخالقي
حاكميتي و
حســابداري ،حسابرســي،
ّ ّ
ّ
مالي اســامي با پيروي از اصول شــرعي و در نظر گرفتن استانداردهاي
بينالمللي ،اقدام به تأسیس «ســازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای
مالی اســامی (  »)AAOIFIکرد که تاکنون  ۲۶استاندارد حسابداری و
تهیه کرده است.
 ۵اســتاندارد حسابرسی برای مؤسسات مالی اسالمی ّ
عملیات حســابداری در عقد مضاربه و مشــارکت مدنی
در این مقاله
ّ
به عنوان عقود مشــارکتی و عقد اجاره به شــرط تملیک به عنوان عقود
مبادلهای بررســی و چالشهای آن مورد تحلیل قرار گرفت .در ارتباط با
وضعیت موجود عملیات حســابداری عقد مضاربه میتوان گفت که صرفاً
عملیات حســابداری ثبت قرارداد ،به منزلــه وجود قراردادی بین بانک و
ّ
مشــتری اســت .این نوع ثبتها فقط جنبه آماری و کنترلی داشته و در
بانک در مورد اوراق حقوقی و دارای ارزش ،به عنوان وجود ســابقه ثبت
میگردد .از ویژگیهای این حسابها آن است که به هیچ عنوان در متن
ترازنامــه گزارش نمیگردند و صرفاً ذیل ترازنامه و یا در یادداشــتهای
توضیحی همراه صورتهای مالی افشــا میشــوند .به طور کلّی ،طبیعت
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مضاربه در حقیقت یک نوع ســرمایهگذاری اســت و وجه واگذار شده به
اســتفادهکننده نباید بدهی تلقّی شــود که مجبور به پرداخت اصل پول
به عنوان یک بدهی شــود؛ بلکه اســتفاده کننده ،تأمینکننده وجه را در
چگونگی ســرمایهگذاری و سود و زیان حاصله دخالتی نداده و رأساً اقدام
عملیات حســابداری در بانکها،
به ســرمایهگذاری مینمایــد .در نتیجه
ّ
طبیعــت مضاربــه را نادیده گرفته اســت .در این نوع از معامله ریســک
تأمینکننده وجه برای تمام ســرمایه و همچنین هزینه فرصت از دســت
رفته بســیار باال بوده و مادام که قرارداد مضاربه جاری است این ریسک
بــرای او وجود دارد .همچنین ســرمایهگذاری در شــرایط عدم اطمینان
بوده و نرخ بازگشــت ســرمایه نیز قابل پیشبینی نیســت و همبستگی
کاملی نیز بین نرخ بازگشــت سرمایه و هزینه سرمایه وجود دارد.
در این میان ،بررســیها نشــان میدهد که مشــکل اصلــی عملیات
حســابداری مضاربه ،بند « 3ثبت حق صلح هزينههاي احتمالي» میباشد
که بانک با واریز مبلغ 1000ریال ،خود را در صورت زیانده بودن معامله
بیمه نموده و زیان نیز بر عهده عامل (وامگیرنده) میباشــد .از این رو ،با
اصــل قرداد مضاربه که در صورت بروز زیــان ،اگر عامل در انجام تجارت
کوتاهی نکرده باشــد بر عهده سرمایهگذار (بانک) میباشد ،مغایرت دارد.
زیرا در عقد مضاربه نميتوان شــرط نمود كه خســارت حاصله از تجارت
متوجه عامل باشــد و چنانچه چنين شــرطي ذكر شود ،عقد باطل است
ّ
مگر اينكه به طور لزوم (عقد الزم شــرط) شــرط شــود كه عامل از مال
خود به مقدار خســارت مجانی به مالك تمليــك كند( .ماده  558قانون
مشاركت مدني).
عالوه بر ایــن ،دریافت وثایق به میزان اصل ســرمایه و ســود مورد
انتظــار از ایرادهای وارد بر این عقد میباشــد .زیــرا از ویژگیهای عقد
مضاربه امین بودن عامل اســت ،بانک میتواند با نظارت و اعتبارســنجی
مــدت قرارداد بــدون در نظر
این مشــکل را برطرف کنــد و همچنین
ّ
مدت واقعی و مورد نیاز برای یــک دوره خرید و فروش ،به طور
گرفتــن ّ
مشخص شــش ماه در نظر گرفته میشود .اگرچه بر اساس نقش قرارداد
مضاربــه ،کلیه هزینههای انجام معامله (قیمــت خرید کاال ،حمل و نقل،
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انبارداری ،بیمه ،هزینه گمرکی و ســود بازرگانی ،هزینههای بانکی ،حق
ثبت ســفارش و )...بایستی به وسیله صاحب سرمایه (مالک) تأمین شود،
توجه
با وجود این ،در هیچ یک از قراردادهای مشــاهده شده به این امر ّ
نشــده و هزینهها به صورت مجزا ،مشــخص و معین نشــده است و اگر
هزینهای هم مالک عمل قرار گرفته ،از محل سرمایه پرداخت شده است.
در این راســتا ،اعتبارسنجی مشــتری و نظارت دقیق بر انجام معامله
مضاربه و محاســبه ســود و زیان واقعی از جملــه اقدامات ضروری برای
عملیات حســابداری بانکها به شــمار
ایجاد شــرایط مطلــوب و بهبود
ّ
میرود .عالوه بر این ،بایستی به مواردی چون عدم دریافت وثیقه ،حذف
مدت قرارداد به حساب وجوه
ثبت شماره  ،3واریزحاصل فروش در طول ّ
دریافتــی مضاربه و ثبت حســابداری در صورت زیاندهی با شــرط عدم
توجه ویژهای شــود.
کوتاهی عامل در انجام معامله مضاربه ّ
عقد دیگر مورد بررســی مشــارکت مدنی اســت کــه در بخشهاي
توليــدي (صنعتي ،معدني ،كشــاورزي و مســكن) ،بازرگانــي (داخلي،
صــادرات و واردات) و خدمــات کاربرد دارد .برخــاف مضاربه که بانک
ســرمایه نقدی مورد نیاز را به انحصار تأمین میکند ،در مشارکت مدنی،
اعم از نقدی و غیر نقدی ،به صورت مشــارکتی به وسیله
تأمین ســرمایه ّ
بانک و شــریک اســت .موضوع مشــارکت بايد در قراردادهــاي منعقده
كام ً
ال مشــخص باشد و واحدها موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد
مشــاركت مدني ،عمليات موضوع مشاركت را بررسي و اطمينان حاصل
نمايند كه اصل ســهم الشــركه و ســود مورد انتظار ناشــي از مشاركت
مدنــي ،در طول مدت قرارداد قابل برگشــت و مشــاركت قابل تســويه
اســت .مدت این قرارداد يكســال و در مواردي كه مشاركت مدني براي
امور توليدي ،صنعتي ،معدني ،كشــاورزي ،احداث مســكن و ساختمان
و همچنين طر حهاي جديد خدماتــي صورت ميپذيرد حداكثر مدت 3
ســال تعيين ميگردد که در موارد اســتثنايي با اجازه بانك مركزي اين
مد ت ميتواند افزايش يابد.
ّ
عملیات حسابداری عقد مشارکت مدنی نشان
موجود
ت
وضعی
بررسی
ّ
ّ
میدهد که بند( 6محاسبه سود و تسويه حساب مشاركت مدني) ،قسمت
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عملیات
ب (در صورتيكــه نتيجه حاكي از زيان باشــد) از ایــرادات این
ّ
است .در حالت ( 1مانده بســتانكار حساب مشترك مشاركت مدني بيش
از ســرمايه سهم بانك باشــد) ،بانک کل مبلغ موجود در حساب مشترک
مشــارک مدنی را بدهکار کرده و به مقدار سهم سود سرمایه بانک از قبل
تعیینشــده را به حساب تسهيالت اعطايي -مشاركت مدني واریز میکند
و در حالت ( 2مانده حســاب مشــترك مشــاركت مدني تكافوي ســهم
ســرمايه بانك را ننمايد) نیز به مقدار زیان وارده از حساب قرضالحسنه
(حساب عامل یا وامگیرنده) برداشت کرده و به حساب تسهيالت اعطايي
مشــاركت مدني واریز میشــود .در هردو حالت بانــک از پذیرش زیان
ماهیت اصلی قرداد مشــارکت مدنی که زیان بر عهده
اجتناب کرده که با
ّ
تمام شرکا میباشد در تناقض است.
طبیعت مشــارکت ،نوعی ســرمایهگذاری اســت و حالت بدهی برای
اســتفادهکننده وجــود ندارد که در ایــن قرارداد نیز طبیعت مشــارکت
نادیده گرفته شــده اســت .تأمینکننده وجه ،خود در جریان مشــارکت
میتواند کنترل کامل داشــته باشــد ،اما ریســک فرصت از دست رفته و
مدت مشــارکت ،این ریسک
یا ســرمایه به عهده خود اوســت و در تمام ّ
متوجه تأمینکننده وجوه میباشــد و میزان نرخ بازگشــت
به طور کامل
ّ
ســرمایه قابل پیشبینی دقیق نبوده و ســرمایهگذاری در شــرایط عدم
اطمینان کامل صورت میپذیرد .هزینه ســرمایه و نرخ بازگشــت سرمایه
نیز در این حالت کامال یکســان میباشــد .از این رو ،روش حســابداری
موجود باعث فاصلهگرفتن از اصل و طبیعت مشارکت شده است که بانک
با اســتفاده از اعتبارســنجی و نظارت کامل بر موضوع شرکت میتواند از
ســود انتظاری ثابت فاصله گرفته و در ســود و زیان واقعی شریک شود.
عــاوه بر این ،بانک میتواند با توجه به ســهم خــود در مدیریّت پروژه
مشــارکت داشته باشد که خود تضمین بیشتری را در کار فراهم میآورد.
عملیات حسابداری موجود ،نشان میدهد که قرارداد
با تمام این تفاســیر
ّ
عملیات مزبور
و
شده
منعقد
متقاضی
به
تســهیالت
اعطای
صرفاً به منظور
ّ
از نظر متقاضی ،مشــابه اعتبارات معمول بانکداری متعارف میباشد.
مبحث ســوم پرداخته شــده در مقاله مربوط به بحث قراداد اجاره به

ماهیت مبادلهای بودن آن ،کمترین
شرط تملیک است .این عقد به دلیل
ّ
مشــکل را با فضای حسابداری موجود ،دارد .با این وجود ،در قرادادهای
اجاره به شرط تملیک ،میتوان انواع و اقسام تسویه را با مشتریان داشته
باشــیم که در حســابداری موجود برای اجاره به شرط تملیک ،واگذاری
کاهنده (تنازلی) ســهم بانک به مشتری و پرداخت اقساط به نحو فزاینده
از جهت اجاره دیده نمیشــود .از اینرو ،فرایند موجود هیچگونه انعطافی
در زمینۀ تســویه و واگــذاري اموال موضوع اجاره نــدارد .عالوه بر این،
دریافت جریمه بابت تأخیر در پرداخت اجاره ،از نظر فقهی ،محل اشــکال
اســت ،ضـــمن اینکه در صورت قرارداد اجارة کاهنده ،الزم است جریمۀ
متناسب با ســهم متغیر و در حال کاهش بانک از مالاالجاره باشد.
در پایان میتوان گفت که نظام حســابداری مرســوم پاسخگوی نیاز
ماهیت خود دور نموده اســت .این
شــرعی و کاربران نبوده و عقود را از
ّ
عملیات حسابداری ،بسیاری از مشکالت
در حالی اســت که با استفاده از
ّ
بانــکداری بدون ربــا قابل حل خواهد بود .به طور کلّــی ،عمده نتایج و
پیشنهادهای به دست آمده عبارتند از:
 .۱مــدل حســابداري مورد عمــل در نظــام بانكداري كشــور ،از
قابليتهاي الزم براي نگهداري حســاب و گزارشگري سود يا زيان مبتني
ّ
بــر نتايج واقعي عملكرد حاصل از عقود مشــاركتي برخوردار نيســت .از
اینرو ،ضرورت بازنگري در وضع رايج گزارشــگري مالي بانكهاي كشور
و بررسي جامع و تدوين چارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري الزم
براي اين حوزه الزم است.
ماهیت قرداد مضاربه و مشــارکت به گونهای است که عامل بدهکار
ّ .۲
تلقی نمیشــود و ملزم به بازپرداخت اصل پول یا پرداخت ســود حتمی
و مشــخص نیســت و حتی در صورت زیان اگر مشــخص شود عامل در
انجام تجارت کوتاهی نکرده ،زیان بر عهده تأمینکننده ســرمایه اســت.
توجه به عملیات حســابداری این عقد عامل بدهکار تلقی شــده و
ولی با ّ
ملــزم به بازپرداخت اصل پول میباشــد و درصورت زیان ملزم به جبران
خســارت میباشد که باعث شده از طبیعت خود فاصله گرفته و مشابه به
بانکداری سنتی تسهیالت اعطا گردد.
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 .۳عدم محاســبه ســود مبتني بر عملكرد واقعي به وســیله بانكها اســت که این منابع را به مصرف میرسانند .از اینرو ،این نگاه را در نظام
و اعمــال درآمد و در نتيجه ســود براســاس نرخ-هاي مــورد انتظار به بانکی باید تغییر داد.
نقد دوم بنده به شــیوه پژوهشــی مقاله بر میگــردد .در این مقاله،
توجه به نتايج عملكرد موضوع مشــاركت با مفا ّد
صورت تضميني و بدون ّ
عمليات بانكداري بدون ربا و ضوابط شــرعي ناظر بر آن به طور تحقیق قابل اتکایی برای نشــان دادن اینکه این شیوه در حال حاضر در
قانــون
ّ
كامل منطبق نبوده و بایســتی در نهايت براســاس نتايج عملكرد واقعي بانکهای ما در حال اجراســت یا خیر ،وجود نــدارد .به عنوان مثال در
مقاله به این مســأله اشاره نشده که آیا با مراجعه به چندین شعب بانکی،
تعديلهای الزم در حسابها صورت پذيرد.
وضعیت و روشهای ثبت حســابداری موجــود در قالب عقود
توانســته
در
هيئت
اين
کامل
کنترل
و
 .۴تشــكيل هيئت نظارت شرعي و ارائه
ّ
اليتها و عقود مختلف با اصول و الزامات شــرعي ضرورت مختلف را ترســیم نماید و یا اینکه استنباط فردی نویسنده اینطور بوده
مورد تطابق ف ّع ّ
اســت .از ســوی دیگر ،در چکیده مقاله به مصاحبــه و نظرخواهی عمیق
دارد.
عمليات بانــكداري بدون ربا ،در اشــاره شده است در حالیکه در متن مقاله هیچ اشارهای به موضوع افراد
با
مرتبط
مالي
اطالعــات
کاربــر
.۵
ّ
فرضیات و
اســتفاده از گزارشهاي مالي بانكهاي اســامي ،در وهله ا ّول به دنبال مصاحبه شــونده (حوزه بانکی و یا حسابداران خبره) ،سواالت،
ّ
عمليات اســت و معيار غیره نشــده است .از این رو ،شــیوه پژوهش در این مقاله مشخص نیست
حصــول اطمينان از نحوه عمل بانكها درباره اين
ّ
بعدي وي در انتخاب يك بانك اســامي براي ســرمايهگذاري ،تجزيه و و به تبع آن ،نتایج گرفته شــده چندان قابل اتکا نمیباشــد .پس انتظار
تحليلهــاي اقتصادي ميباشــد .بنابراين ،گزارش-هــاي مالي يك بانك میرود کارهای پژوهشــی همــواره مبتنی بر یک شــیوه علمی بوده که
اســامي بايد بتواند او را در ايــن موارد خطير ياري نمايــد .تحقّق اين نتایج آن قابل تعمیم و اســتفاده باشد.
نقد ســوم به این مسأله بر میگردد که این حوزه ،یک حوزه تخصصی
امر مســتلزم آن است كه نظام حســابداري و گزارشگري مالي بانكهاي
اســامي از چارچوب نظري براي تدوين اهداف حسابداري استفاده نمايد حســابداری اســت .البته آقای دکتر طغیانی نیز فرمودند که از همکاران
حوزه حســابداری در تهیــه مقاله کمــک نگرفتهاند .بــه همین منظور
مســئوليت پاسخگويي تمركز داشته باشد.
كه بر
ّ
دکتر جواد شــکرخواه :در ابتدا از پژوهشــکده پولــی و بانکی به مشــاهده میشــود که مبانی نظــری مقاله از لحاظ توضیح حســابداری
توجهی را به منظور اســتفاده در
دلیل برگزاری چنین جلساتی به خصوص در حوزه حسابداری بانکداری ضعیف بوده و نتوانســته مطالــب قابل ّ
اســامی تشــکر میکنــم .همچنین به آقــای دکتر طغیانــی بابت ارائه بخــش تحلیل ،بررســی و نتیجهگیــری ارائه نماید .به عنــوان مثال در
خوبشــان خســته نباشــید میگویم .به طور کلّی موضوع حسابداری ،از حســابداری اصلی به عنوان اصل «تحقّق درآمد» وجود دارد .در این اصل
جمله مباحثی اســت که در کشــور مورد غفلت قرار گرفته اســت .ما از به این مســأله میپردازیم که درآمدها زمانی محقّق و شناســایی میشود
عملیات بانکی بدون که فرآیند کســب ســود کامل شــود .مث ً
ال در فروش دارایــی میگوییم
ابتدای انقالب بــا حذف اصل بهره و اجرای قانــون
ّ
دریافت پول منوط به شناســایی درآمد فروش
ربا در نظام بانکی ،متأســفانه شــاهد استفاده
نیســت بلکه فرایند فروش و کسب سود زمانی
مکرر از ســازوکارهای قدیمی حســابداری در
کامل میشــود کــه محصــول تع ّهدشــده به
نظــام بانکی تا به امروز هســتیم .به طور کلّی،
اعتبارســنجی مشــتریان،
مشــتری تحویل داده شود .اگر در مقاله از این
بانکداری در بخش تجهیز منابع در قالب عقود
نظارت دقیق بــر انجام معامله
قبیل اصول در مبانی نظری اســتفاده میشد و
معین و عقود مشارکتی
مبادلهای با نرخ ســود ّ
مضاربه و محاســبه سود و زیان
ســپس به تحلیل این مســأله میپرداختیم که
صورت میگیرد .در حسابداری عقود مبادلهای،
واقعی از جمله اقدامات ضروری
فرآیند کسب ســودمان در عقود مشارکتی چه
بــه طور کلّی با چالش زیــادی مواجه نخواهیم
بــرای ایجاد شــرایط مطلوب
زمانی کامل میشــود ،شــاید میتوانستیم کار
بود .زیرا اســتانداردها ،رویههــا و نحوه ثبت و
و بهبود عمل ّیات حســابداری
عمیقتــری را در حوزه حســابداری بانکداری
گزارشــگری آنها همانند روشهایی است که
بانکها به شمار میرود
اســامی انجام دهیم .از این رو ،برداشــت من
در گذشته انجام میدادیم و در حوزه بینالملل
از شــیوه پژوهش انجامشده این است که آقای
نیز به همین صورت اســت .اما در حوزه عقود
دکتر طغیانی و همکارانشــان ،شــیوهای را که
مشــارکتی که با وجود مبانی فقهی و شرعی و
روح قانون بانکداری بدون ربا ،ملزم به محاســبه ســود و زیان بر مبنای تصور میکردند در حســابداری نظام بانکی ثبت میشود و به نوعی شاید
نتایج عملکرد و تقســیم آن میان شریکان هستیم ،پس در حسابداری آن برگرفته از رویهها و دســتورالعملهایی باشد که بانک مرکزی به بانکها
در حوزه حســابداری تجویز میکند ،مورد تحلیل فردی خود قرار دادهاند
دچار چالش هستیم.
نقدهــای خــود را به پنج بخش تقســیمبندی میکنم کــه در ادامه و ایرادهایی را بر آن وارد نمودهاند که البته ایرادهای نابجایی نیز نیســت.
بــه آن خواهم پرداخت .ا ّولیــن نقد بنده در خصــوص مقاله آقای دکتر (به عنوان مثال صوری شدن عقود).
نقــد چهارم :عالوه بر این ،به نظر من شــاید بهتر بــود میان تحلیل
طغیانــی به ادغــام دو نوع عقــود مبادلهای (اجاره به شــرط تملیک) و
مشــارکتی (مضاربه و مشــارکت مدنی) و بررســی همزمان آن در مقاله همین شیوه مورد بررســی در مقاله ،تفکیکی قایل میشد .در واقع آقای
مربوط میشــود .این در حالی اســت که مســایل و مباحث پیرامون این دکتر و همکارانشــان میتوانســتند نقد خود را به دو بخش تقسیمکنند.
دو قرارداد کام ً
ال با یکدیگر متفاوت اســت .بــه عنوان مثال صوری بودن به طوری که در بخش ا ّول به نقد اســتاندارد حســابداری و شــیوههای
عقود مبادلهای ،به نحوه حســابداری ،ارتباطی ندارد بلکه با روح قرارداد مــورد عمل حســابداری میپرداختند و در بخش دوم شــیوه مورد عمل
در تناقض اســت .اما در عقود مشارکتی ،ما بر روی بحث حسابداری آن ،نظام بانکی را نقد میکردند .زیرا ایشــان نیز فرمودند در اســتانداردهای
بــا چالش زیادی روبرو هســتیم .از جمله اینکه چــه زمانی درآمد باید حســابداری ،بحث هزینههای مربوط به اعتبارسنجی و برنامههای کسب
شناســایی شود ،چه زمانی قابل تسهیم اســت و یا اینکه چگونه و با چه و کار طرحهــا مورد غفلت واقع شــده و جایگاهی برای آن در نظر گرفته
توجه به «اصل تطابق»
نسبتی بین شریکان تقسیم میشود.
نشــده است .البته پاسخ ســازمان حسابرســی با ّ
توجه به
قبــل از بیــان نقد دوم خود ،ذکــر این نکته کلّی ضروری اســت که در حســابداری ،خالف این موضوع را مطــرح میکند .در واقع با ّ
مــا در نظام بانکــی ،بانک را به عنوان محور ،ســپردهگذاران را به عنوان این اصل ،هزینههای مربوط به درآمدهای کســب شده بایستی در همان
عرضهکننده درآمــد و منابع بانکها و در نهایــت خریداران را به عنوان دورهای که درآمد شناســایی شده ،ثبت گردد .اما مسأله این است که ما
دریافتکنندگان تســهیالت داریم که منابع را به مصرف میرسانند .ما در ایــن اصل را مورد عمل قرار نمیدهیم .پــس در اینجا ،نقد وارده ،نقد بر
نظام بانکی متأســفانه ،محصول را در قالب سپردهها تعریف میکنیم ،در استاندارد نیســت بلکه بر شیوه مورد عمل در نظام بانکی است که به هر
صورتی که ســپردهها در اصل مواد ا ّولیه بانکها هستند و محصول جایی دلیلی در حال اســتفاده میباشــد .از این رو ،تفکیک میان نقدها بسیار
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بانکداری و چالشهای پیشرو پرونـــده
مهم و ضروری است.
توجه دیگر این اســت که در بررســی شــیوه حسابداری
نکته مورد ّ
بانکهــا باید محدودیّتهای آن نظام را هــم ،در نظر بگیریم .ما در نظام
بانــکداری با یک چالش اساســی روبرو هســتیم .از لحاظ عرف ،ســود
متعلّق به ســپردههای بانکی باید علیالحســاب ،ماهانه پرداخت شود که
به یکی از بزرگترین معضالت نظام بانکی تبدیل شــده است .این مسأله
از شناســایی ســود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد در مصارف ،جلوگیری
ظرفیتهای قانونی اجازه عدم پرداخت ماهانه را به حســاب
میکند .البته
ّ
ســپردهگذاران میدهد .به عنــوان مثال در قانون بانــکداری ما ،اجازه
دریافت ســپرده خاص برای مصارف خاص وجود دارد که متأســفانه این
عملیات به دلیل کاســتیهای حســابداری در بانکها به درســتی انجام
ّ
نمیشــود .به عبارت دیگر در این مبحث بایســتی کلیه ســودبران مؤثّر
اعم از جامعه حســابداران رســمی ،بانکها ،شورای پول و
در این حوزهّ ،
اعتبــار و بانک مرکزی با همفکری یکدیگر به راهحلّی جامع در این زمینه
دست یابند.
نقد پنجم بنده به بخش پایانی مقاله مربوط میشــود .در نتیجهگیری و
جمعبندی به مطالبی اشــاره شــده که مبتنی بر تحلیل و کار انجام شده در
مقاله نیســت و بیشتر برگرفته از نتایج مطالعات انجام شده به وسیله دیگران
جدی برای مقاله به شمار میرود و بهتر است
است که به نظر بنده یک ایراد ّ
بر مبنای نتایج حاصله از تحقیق ،نتیجهگیری بیان شود.
دکتر مهدی طغیانی :همانگونه که مستحضرید کارهای علمی به صورت
تدریجی تکامل مییابد .این پژوهــش نیز با برطرف نمودن ایرادهای مطرح
شــده ،قطعاً اصالح و تکمیل میگردد ا ّما در رابطه با نکات ضعف مطرحشده،
ارائه توضیحاتی الزم است .در این مقاله بحث تفاوت عقود در حوزه حسابداری
کلیت تخصیص عقود
ّ
مد نظر قرار گرفته اســت ا ّما چون هــدف پرداختن به ّ
بوده اســت ،از بین عقود ،عقودی که نشــاندهندهی رویه هستند ،انتخاب
شــدهاند .در عقود مبادلهای ،اجاره به شــرط تملیک و در عقود مشــارکتی،
مضاربه و مشارکت مدنی رویه را نشان میدهند.
در حــال حاضــر حوزه حســابداری داخلی بــر اســاس مجموعهای از
اســتانداردهای تعریف شده عمل میکند .البتّه در حوزه حسابداریاسالمی،
اســتانداردهایی مثل ( )AAOIFIموجود اســت که نظام بانکی ایران از این
استانداردها در رویههای موجود استفاده نمیکند .در صورتی که اگر بر اساس
آن عمل میشــد ،بدون تردید برخی از مشکالت فعلی حوزه حسابداری حل
میشد .به عنوان نمونه ماده  ۸از استاندارد ( )AAOIFIمیگوید :داراییهای
تحصیلشده برای اجاره باید در زمان تحصیل به بهای تمامشده تقویم شود.
این بهای تمامشده شامل تمام هزینههای قابل استفادهکردن دارایی مذکور
توجه به استانداردها و با اکتفا
جهت اجاره است .در حالی که رویه فعلی ما بی ّ
به فاکتورها میباشد.
یکی دیگر از موانع موجود در این پژوهش ،عدم انتشار رویهی حسابداری
بانکداری اســت یعنی هیچ رویهی مســتدل و مکتوبی در این زمینه وجود
ندارد .یکی از پیشــنهادهای مؤثّر در این زمینه ،تدوین و انتشــار رویههای
موجود حسابداری به صورت مستند و مستدل است .آنچه در این مقاله مبنا
عملیات حســابداری بانکهاست که از طریق مراجعه به خبرگان
قرار گرفتهّ ،
و متخصصین حوزه حســابدرای به دست آمده و به صورت یک رویه تدوین
شده است.
ادبیات حســابداری نیز مانع از نقد رویههای
با
ناآشــنایی
این،
بر
افزون
ّ
موجود با زبان فنی حســابداری شده اســت .در رابطه با نتایج مقاله نیز ذکر
این نکته ضروری اســت که قدری از نتایج به پیشنهادها اختصاص داده شده
اســت .بر اســاس الگوهای روش تحقیق ،لزومی ندارد که حتماً پیشنهادها
مبتنی بر تحقیقات باشد.
حاضرین در جلسه :توجه به چند نکته موجب تکمیل این تحقیق میشود.
با توجه به اینکه در نظام بانکی کشــور به استانداردهای ( )AAOIFIعمل
نمیشــود ،الزم اســت این اســتانداردها پس از مطابقت با ضوابط فقهی و
چارچوب حقوقی کشور ،بومیسازی گردد .همچنین مناسب است بین برخی
از بانکهای اسالمی که این استانداردها را به کار گرفتهاند با بانکهای داخلی
کشــور مقایســهای صورت گیرد .به عنوان مثال بانکهای اسالمی در عقود

مشارکتی وثیقه مطالبه نمیکنند؛ زیرا معتقدند موضوع این عقود ،مشارکت
اســت نه بدهی که بتوان در مقابل آن وثیقه دریافت کرد .این در حالی است
که در کشور ما ،متقاضیان تسهیالت مشارکتی حتما باید وثیقهگذاری کنند.
توجه به کاربردی بودن موضوع ،شایســته بود در مقاله به
نکته دیگر اینکه با ّ
ارائه توصیههای سیاستی و جزئی نیزاهتمام بیشتری شود.
دکتر مهدی طغیانی :در این مقاله استانداردهای ( )AAOIFIبه عنوان
یک نمونه از آنچه در فضای مالی دنیا در حال اجرا است ،مطرح شده است.
اهمیت این استانداردهاســت که به دلیل
یکی از اهداف مقاله ،نشــاندادن
ّ
برخورداری از رهنمودهای مناســب قطعــاً میتواند منجر به ایجاد رویههای
عملیاتی گردد .البتّه در کنار وحدت رویهها،
حســابداری مشخصتر در حوزه ّ
فراگیری دانــش قراردادها نیز مهم و تأثیرگذار اســت و با بهرهمندی از آن
میتوان متناسب با شرایط مشــتریان،قراردادهای متفاوتی را طراحی نمود.
شفافیت شیوههای حسابداری عقود بانکی
این مســأله میتواند در تسهیل و
ّ
نیز ،مؤثّر واقع شود.
در رابطه با مقایســه بین بانکهای داخلــی و خارجی نیز باید گفت که
ظرفیــت مقاله بود و در تحقیقهای
چنین مقایســهایی خارج از چارچوب و
ّ
آتی میتوان به صورت مستقل به آن پرداخته شود.
دکتر جواد شکرخواه :در راســتای بهتر عمل کردن به قانون ،الزم است
کســانی که با قانــون تعامل دارند ،به اجرای آن باور و اعتقاد کامل داشــته
باشــند .اگر در صورتهای مالی شــرکتهای پذیرفته شــده در بورس نگاه
کنیم ،کمتر شــرکتی یافت میشود که تســهیالتی در قالب عقود مشارکتی
از بانکها نگرفته باشــد .این شرکتها تمام هزینههای مالی خود را در قالب
یک خط پایین صورت ســود و زیان طبقهبنــدی میکنند .هیچکدام از این
شرکتها قایل به تســهیم درآمدها نیستند و عقود مبادلهای را از مشارکتی
عملیات حســابداری عقود مشارکتی از عقود
جدا نمیکنند .در حالی که باید ّ
مبادلهای تفکیک شود.
حاضرین در جلســه :در این مقاله آیا دستورالعملهای بانک مرکزی در
مورد عقود ،مطالعه و بررســی شده اســت؟ در عقد اجاره به شرط تملیک،
مالکیت با هر قســطی منتقل میشــود یا اینکه در پایان اقساط ،محقّق
آیا
ّ
میشــود؟ دکتر مهدی طغیانی :در رابطه با ســوال نخســت باید گفت که
دســتورالعملهایی که بانکها مطابــق آن عمل میکنند ،داخلی اســت و
محقّقــان به آنها دسترســی ندارند .تنها چیزی که محقّــق میتواند به آن
دست یابد آن رویهای است که در بانکها اجرا میشود.
ا ّما پاسخ ســوال دوم این اســت که در رابطه با ثبت حسابداری قرارداد
اجاره به شــرط تملیک ،روشهای متفاوتی وجود دارد و در رویههای موجود
مالکیت در اجاره میتواند از
به هیچکدام از این روشها اشــاره نشده اســت.
ّ
مدت اجاره یا
طریق هبه غیرمعوضــه ،انتقال
مالکیت قانونی پــس از پایان ّ
ّ
مدت ،به مبلغی معادل اقســاط پرداختشــده یا به صورت تدریجی
پیش از ّ
منتقل شود.
دکتر جواد شکرخواه :متأسفانه در نظام مقرراتگذاری ،گاهی اتفاقهایی
رخ میدهــد کــه روح حاکم بر قانون و مصوبات شــورای پــول و اعتبار را
تحتتأثیر قرار میدهد به گونهای که حتی شــکل ظاهــری قوانین مبتنی
بر شــریعت را نیز نقض میکند .به عنوان نمونه بخشنامهای که سقف عقود
مشــارکتی را روی  ۲۴درصد بســته اســت و قید کرده قراردادهایی با سود
مورد انتظار باالی  ۲۴درصد باید به تأیید بانک مرکزی برسد .این بخشنامه
مدیران بانکها را به عنوان وکالی ســپردهگذاران محدود کرده و آنها را از
انعقــاد قراردادهای باالی  ۲۴درصد به دلیل ریســک بــاالی آن منع نموده
ماهیت و چارچوب
اســت ا ّما این مسأله مبنا ندارد و با روح عقود مشارکتی و ّ
شرعی آن مخالف است .پیشنهاد میشود پژوهشکده پولی و بانکی با برگزاری
جلسات هماندیشی بین جامعه حسابداری و شبکه بانکی ،زمینه الزم را برای
برطرفنمودن مشکالت موجود در زمینه حسابداری فراهم آورد.
پینوشت
 )1پژوهشــگر گروه بانکداری اسالمی ،پژوهشکده پولی و بانکی
 )2پژوهشــگر گروه بانکداری اسالمی ،پژوهشکده پولی و بانکی
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بانکداری و چالشهای پیشرو پرونـــده

توافقنامه بازخرید (ریپو) در بازار بین بانکی اسالمی

1

زینب بیابانی

در جلســه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اســامی با موضوع
«توافقنامه بازخرید (ریپو) در بازار بینبانکی اسالمی» ،حجتاالسالم
سید عباس موسویان (دانشیار اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی)
به بیان دیدگاههای مطرح شــده در مقاله مشــترک خــود با محمدرضا
کاتوزیان ،دکتر محمد طالبی و محمدرضا حاجیان -مندرج در شماره ۶۰
فصلنامه علمی پژوهشــی اقتصاد اسالمی -پرداخت .دکتر علی دیواندری
(رئیس پژوهشــکده پولی و بانکی) ،ســید علیاصغــر میرمحمد صادقی
(مدیــرکل اعتبارات بانک مرکزی) ،حجتاالســام محمدجواد محققنیا
ت علمی دانشــگاه عالمه طباطبایــی) و ایمان نوربخش (مدیر
(عضو هئی 
ریسک بانک کارآفرین) اعضای هیئترئیسه نشست مذکور بودند .در ادامه
گزارشی از اهم موضوعات مطرح شده در این نشست ارائه میشود.
حجتاالسالم سید عباس موسویان
گاهــي بانكها در انجــام امــور روزمره خود
چون پرداخت ســپرده قانوني؛ بازپرداخت بدهيها؛
اســتفاده از فرصتهاي ســودآور ،با كمبود منابع
روبهرو ميشوند .به طور معمول تأمين اين كسري
منابع كه ميتواند يك شبه يا بيشتر باشد از طریق
خط اعتباري بانك مركزي (اضافه برداشت) صورت
میپذیــرد .این روش اثرها و پيامدهاي منفي چون
رشــد بيرويه نقدينگي؛ کاهش قدرت خريد پول ملي؛ افزايش قيمتها را به
مدت بانكها از
همراه دارد .نقطه مقابــل اين روش ،تأمين نيازهاي مالي كوتاه ّ
طریق مراجعه به بنگاههاي مشــابه و ب ه طور مشــخص بازار بین بانکی است،
کمیت ارتقا داده شــود ،به اقتصاد ملی،
کیفیت و ّ
اگر بــازار بین بانکی از نظر ّ
سالمسازی بازار و افزایش سطح سودآوری بانکها کمک خواهد شد.
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بازارهاي بينبانكي با هدف تأمين نقدينگي بانكها و مؤسسههاي مالي از
مدت (از يك شب تا يك سال) طراحي شده
راه وامهاي تضمينشــده در كوتاه ّ
اســت؛ ابزارهای این بازار عبارتند از :اسناد خزانه ،گواهي سپرده ،وجوه فدرال،
توافقنامه بازخريد ،اوراق تجاري ،پذيرش بانكي ،استقراض از بانكهاي مركزي،
قرضهاي دالر اروپايي و سپرده شبانه.
نقش ســپردهگذاران در بخشهای مورد ف ّعالیت بانک چه در حوزه تجهیز
و چه در حوزه تخصیص منابع پررنگ اســت و این امر باعث میشود تا بانکها
همواره در معرض ریســک از سوی ســپردهگذاران قرار داشته باشند به عنوان
مثال ممکن است نوعی سپرده به وسیله بانک طراحی و عرضه شود ولی مورد
استقبال سپردهگذاران قرار نگیرد.
ابزارهای مختلفی در بازار بینبانکی مورد اســتفاده قرار میگیرد ،یکی از
متعدد
ابزارهای پرکاربرد در این بازار توافقنامه بازخرید (ریپو) است .تعاریف
ّ
ماهیت آن ارائه شده است
و متنوعی توســط صاحبنظران در رابطه با ریپو و ّ
که میتوان در قالب دو گروه این نظرات را بیان کرد .گروه اّول همچون بانک
مرکزی آمریکا ،قرارداد ریپو را به صورت رســمی به اینصورت تعریف کرده:
ريپو ،فروش اوراقبهادار همزمان با توافق به بازخريد آن اوراق يا مشابه آن به
قيمت مشخص در تاريخ آينده است .این گروه ماهیت ریپو را خرید و فروش
اوراق میدانند نه اســتقراض به پشتوانه وثیقهگذاری اوراق ،از نظر آنها اين
توافقنامه از نظر اقتصادي شــبيه به وام تضمين شده به وسيله وثيقه است.
در حالــی که گــروه دوم ماهیت این اوراق را وثیقــه میداند نه مبیع و مال
فروخته شده.
متأســفانه در به کارگیری ادبیات و مفاهیم به کار گرفته شده در مباحث
جانبی این قرارداد این دو دیدگاه خَ لط شدهاند و د ّقت الزم به کار گرفته نشده
است و این عدم شفافســازی ،باعث گردیده که در زمان ورود به ادبیات ریپو
نوعی تردید ایجاد شــود و ماهیت ریپو گاهی قرض و گاهی خرید و فروش در
نظر گرفته شود.
اين ابزار در طي زمان متنوع شده و انواع گوناگوني از آن با توجه به سليقهها
و نيازهاي گوناگــون ف ّعاالن بازارهاي مالي مورد اســتفاده قرار ميگيرد .انواع
گوناگون ريپو عبارتند از :ريپوي كالسيك يا سنتي ،ريپوي معكوس ،ريپوي سه
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نسيه و فروش نقدى آن به بهاى كمتر به خود فروشنده را بيعالعينه ميگويند.
طرفه /جانبه ،ريپوي تأمين مالي وثيقه عمومي.
در ريپوي كالســيك يا ســنتي دو طرف اصلي ،فروشنده اوراقبهادار براي این معامله به دو صورت انجام میگرفته است :در روش اول ،شخص نيازمند به
نمونــه ،بانك «الف» و خريدار اوراق بهادار براي نمونه ،بانك «ب» وجود دارند .نقدينگــى براى فرار از ربا با صاحب مال معاملهاى به اين صورت انجام میدهد
روز مبادله هر دو بانك وارد توافق ميشــوند و در يك روز معین كه همان روز که از وي به صورت نســيه كااليى را گرانتر از قيمت نقد مىخرد؛ ســپس در
تسويه باشد ،بانك «الف» به بانك «ب» اوراق بهادار را به مقدار اسمي در عوض همان جلسه آن را به قيمت كمتر به صورت نقد به فروشنده میفروشد .نتيجه
پول نقد مبادله ميكند .قيمت دريافتشــده براي اوراق بهادار در روز معامله با اين معامله ،دســتيابى خريدار نخست به پول نقد و دستيابى فروشنده نخست
قيمت تسويه اوراق بهادار ارتباط مستقيم خواهد داشت .طرفين همچنين توافق به سود كاالى فروخته شده به نسيه ميباشد كه در سررسيد ،تحويل بهاى كاال
ميكنند كــه در روز اتمام قرارداد ،بانك «ب» همــان اوراق بهادار را بر طبق قابل وصول است در روش دیگر طلبكار براى وصول طلب خود از فردى كه توان
قيمت توافق شده پيشين به بانك «الف» بفروشد و پيرو آن بانك «ب» پول نقد پرداخت بدهى خويش را ندارد ،كااليى معين را نسيه به وي میفروشد؛ سپس
خود را به همراه بهره توافق شــده بر طبق نرخ ريپو خواهد داشت .در حقيقت همان كاال را به بهايى كمتر ،نقد از وي ميخرد تا بدهكار بتواند با پول دريافتى
توافق بازخريد شبيه وام تضمين شده و مطمئن است و نرخ ريپو نيز شبيه نرخ از طلبكار طلب پيشين وي را بپردازد.
باید توجه داشــت در رابطه با این نوع معامله روايتهايي وجود دارد مبني
بهره وام ميباشــد .در توافقنامه بازخريد كالسيك اگر در طول دوره توافقنامه
به اوراق بهاداري كه به وثيقه گذاشته شده است سود يا بهرهاي تعلّق گيرد اين بر اينكه هرگاه در بيعالعينه شرط بازخريد صورت گيرد ،معامله باطل است .در
وجوه به فروشــنده اوراق بهادار وامگيرنده به صورت آني پرداخت خواهد شد .این نوع معامله اگر بيع دوم به گونهاي باشد كه خريدار در فروش دوباره يا عدم
در ريپوي كالســيك اگر ارزش بازاري اوراق بهادار ســقوط كند ،اين فروشنده فروش آن مختار باشد و فروشنده نيز در خريد دوباره يا عدم آن اختيار داشته
اوراق بهادار است كه بايد ضرر سرمايهاي اين اوراق را براي خريدار جبران كند .باشد ،معامله صحيح بوده و اشكالي در آن نيست و هرگاه بيعالعينه به گونهاي
به عبارتي ديگر ،مزيتها و ضررهاي اقتصادي اوراق بهادار بر عهده فروشــنده باشد كه مشتري در فروش مبيع به ديگران غير از بايع اختياري نداشته باشد،
باقي ميماند ،توضیحات بیان شــده از نگاه بانک «الف» است .اگر از نگاه بانک معامله باطل است.
بنابراین براســاس روایات بیعالعینه به دو گروه تقســیم میشود :گروه اول
«ب» به قضیه پرداخته شود ریپوی معکوس گفته میشود ،ریپوی سهجانبه نیز
بیشتر در راستای اعتماد و اطمینان است و اینکه این اوراق نزد امین نگهداری بیعالعینهای است که معامله دوم در آن شرط شده است که ربا و حرام است و
شــود ،توضیحات تکمیلی و انواع مختلف دیگر ریپو در متن مقاله آمده است .گروه دوم بیعالعینهای اســت که معامله دوم در معامله اول شرط نشده که این
از کارکردهای اقتصــادی و مالی ریپو میتوان به مواردی همچون تأمین مالی معامله صحیح است.
دومین معامله که به ریپو شباهت دارد بیعالخیار است .بيعالخيار يا بيعالوفا
موقعيت خريد يا فروش اوراق بهادار ،متنوعسازي سبد سرمايهگذاري با ریسک
پایین ،کاهش ريســك اعتباري بازار ،اســتفاده از وثيقهها براي ريپوي ديگر و يا بيع به شرط ،بيعي است كه در آن فروشنده شرط ميكند اگر در مد،ت معيني
قيمت را برگرداند ،خيار فســخ معامله را داشته و
ابزاری برای عمليات بازار باز اشاره کرد.
بتوانــد مبيع را به خــود برگرداند و در صورتي كه
توجه به یکسری از نکات در بحث قرارداد ریپو
ّ
مــدت معین بگذرد و قيمت را برنگرداند حق خيار
ضروری به نظر میرسد ،یکی از مهمترین نکات این
ّ
تاکنــون ســپردهگذاری و
وي ساقط شده و معامله الزم شود .صحت بيعالخيار
ماهیت ریپو را بیع بدانیم یا استقراض زیرا
است که ّ
سپردهپذیری به عنوان تنها ابزار
بين فقيهان اماميه مورد اتفاق است و ادعاي اجماع
ماهیت به احکام خاص
دو
این
از
کدام
پذیرش هر
ّ
رایج در بازار بین بانکی کشور بوده
بر صحت چنين شرطي در آرا ِء فقیهان شیعه وجود
خود منتهی میشود.
و سایر ابزارهای پیشبینیشده در
دارد ولی فقيهان مذهبهاي چهارگانه اهل سنت،
برای درک بهتر قــرارداد ریپو و مباحث فقهی
آییننامه تا به حال مورد استفاده
برخالف فقيهان شــيعه در اين مســئله با يكديگر
مربــوط به آن ابتدا قرارداد بیع مورد بررســی قرار
قرار نگرفته است
اختــاف كرده و حتي در يك مذهب نيز قولهاي
میگیرد .قرارداد بیع تفاوت چندانی در فقه و قانون
متعددي وجود دارد؛ براي نمونه ،در مذهب حنيفه،
ما با قوانین دیگر کشــورها ندارد و آن را تملیک
مال به عوض معین یا انتقال ملکیت عين از شخصي به ديگري در مقابل عوض هشــت قول در اينباره وجود دارد .بسياري از فقيهان معاصر اهل سنت بر اين
معين با رضایت تعریف کردهاند .براساس فقه و قانون مدنی میتوان در قرارداد باور هستند كه بيع به شرط يا بيعالوفا ،حيله رباست؛ از اين رو مجلس مجمع
بیع شــرط ضمن عقد گذاشــت ،از منظر فقهی این شــرایط خود باید دارای فقه اسالمي در نشست هفتم خود پس از بحث و بررسي درباره اين قرارداد در
شرایطی باشند و هر چیزی را نمیتوان به عنوان شرط قرار داد .از شرایط صحت بيانيه پاياني خود چنين آورده است« :اين بيع در حقيقت قرض با بهره و حيله
شــرط به مواردی همچون مقدور بودن ،حالل بودن ،وجود انگيزه مورد اعتنا ،ربا است».
به نظر ميرســد قرارداد ريپو گرچه شباهتهايي با بيعالعينه و بيعالخيار
مخالف نبودن با كتاب و س ّنت ،عدم منافات با مقتضاي عقد (مقتضاي ذات عقد،
مقتضاي اطالق عقد) ،مجهول نبودن شــرط ،ذكر در متن عقد ،مستلزم محال دارد؛ اما مصداق هيچ يك از آ ن دو نبوده و تفاوتهاي معناداري با آنها دارد.
ماهیت ریپو بیان شده است که
نبودن شرط ،منج ّز بودن شرط میتوان اشاره کرد.
همان طور که پیشتر گفته شد دو دیدگاه برای ّ
در اســام و فقه مدون قراردادهــای بیعالعینه و بیعالخیار از برخی جهات در اینجا ماهیت خرید و فروش برای ریپو در نظر گرفته شده است ،پذیرش این
ماهیت سوم میگردد .هدف
شبیه قرارداد ریپو میباشند .لذا آشنایی با این دو قرارداد به منظور شفافسازی امر منتهج به سه حالت بیعالعینه ،بیعالخیار و یک ّ
تفاوتها و شــباهتهای آنها با قرارداد ریپو ضروری است .تحلیل این موضوع این مقاله نشــان دادن این نکته است که ریپو نه بیعالعینه است و نه بیعالخیار
ماهیت مختلف را بلکه دارای ماهیتی متفاوت از دو حالت قبلی اســت .در این مقاله ادعا میشود
مهم اســت که آیا تفاوتهای احتمالی به ّ
حدی است که دو ّ
ایجاد کند و منجر به احکام متفاوت شود و یا اینکه این تفاوتها تنها در سطح کــه اگر ریپوی متعــارف نتواند از دام بیعالعینه خارج شــود میتوان با اعمال
یکسری تغییرات تفاوتها را تبدیل به تفاوت ماهوی کرد و تحت عنوان ریپوی
کاربردی خالصه میشوند.
پس از نزول آیات تحریم ربا ،ربا به وسیله پیامبر (ص) و ائمهاطهار به طور اسالمی یک معامله جدید را با همان کارکرد طراحی نمود .در این راستا در ابتدا
کامل تشــریح شد ،از منظر اســام هر زیادهای ربا محسوب نمیشود و زیاده تفاوتهای ریپو با بیعالعینه مورد بررسی قرار میگیرد .در بيعالعينه در بيع اول
تنها در قرارداد قرض که به صورت شــرط آمده باشد و در قرارداد بیع کاالهای شرط ميشود كه در همان مجلس عقد قرارداد دوم منعقد شود و مبيع جز براي
همجنس که به صورت مکیل و موزون هســتند ربا اســت .پس از تحریم ربای لحظهاي از مالكيت فروشنده خارج نميشود و چنانكه فروشنده به شرط عمل
قرضــی برخی از مســلمانان برای فرار از ربا در قرض ربــوى يا وصول طلب از نكند ،خريدار معامله اول را فســخ ميكند؛ در حالي كه در ريپو قرارداد دوم با
بدهكار به معامل ه دیگری تحت عنوان بیعالعینه روی آوردند ،بيعالعينه عبارت فاصله زماني قابل مالحظه كه ممكن است يك روز تا سه ماه طول بكشد ،انجام
از اين است كه انسان چيزي را به طور نسيه بخرد؛ سپس آن را به كمتر از آن ميگيرد و اگر فروشنده به شرط خود عمل نكند معامله اول تثبيت ميشود .از
قيمت نقدي در همان مجلس بفروشــد .به عبــارت دیگر خريد كاال به صورت طرف دیگر در بيعالعينه شرط ميشود كه همان كاال به فروشنده فروخته شود؛
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در حالي كه در ريپو ممكن اســت خريدار اوراق بهادار آنها را در بازار بفروشد و
در سررسيد ريپو اوراق مشــابه آنها را از بازار خريده و به فروشنده بفروشد و
تفــاوت آخر اینکه در بيعالعينه در فاصله بين دو قرارداد هيچ پديده خاصي و
هيچ فعاليت اقتصادي واقعي رخ نميدهد؛ در حالي كه در قرارداد ريپو فروشنده
اوراق با اســتفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق ســرمايهگذاري خاص انجام
ميدهد و بعد از رفع كمبود نقدينگي كه ممكن است يك روز تا سه ماه طول
بكشد ،معامله دوم را انجام ميدهد.
در بيان تفاوت ريپو با بيعالخيار ميتوان گفت :در بيعالخيار ،شرط ميشود
كه چنانكه فروشنده ثمن معامله را تا سررسيد معين برگرداند حق فسخ معامله
و برگرداندن مبيع به خود را داشته باشد؛ اين در حالي است كه در قرارداد ريپو
فروش اول فسخ نميشود بلكه فروش معكوسي در سررسيد انجام ميشود؛ در
بيعالخیار ثمن معامله ا ّول داده ميشود ا ّما در ريپو به طور معمول ثمن معامله
دوم به تناسب سررسيد بيشتر از ثمن معامله ا ّول است؛ در بيع به شرط منافع
مبيع تا سررسيد متعلق به خريدار است و انگيزه وي از خريد هم همان است ا ّما
در ريپو سود تخصيصي به اوراق بهادار تا سررسيد اگر باشد ،از آن فروشنده است
و انگيزه خريدار براي خريد انتفاع از تفاوت قيمت خريد وفروش دوباره است.
بنابرايــن قراردادهاي بيعالعينه ،بيعالخيار و ريپو ســه قرارداد مســتقل
از هم و با ويژگيهاي خاص خودشــان هســتند .در برخی کشورهای اسالمی
یدانند لذا راهکارهایی برای
همچون مالزی ریپو متعارف را مصداق بیعالعینه م 
تصحیح قــرارداد ریپو ارائه دادهاند .در مالزی از قــرارداد وعد جايگزيني براي
ريپو اســتفاده شده اســت و توافق فروش و خريد دوباره ( )SBBAبه عنوان
توافقنامه بازخريد اســامی جايگزيني براي ريپــوي متداول در بانك مركزي
مالزي (بانك نگارا) معرفی شده است .بانك مركزي مالزي از آگوست  2002م
دســتورالعمل توافقنامه فروش و بازخريد يا توافقنامه بازخريد اسالمي را براي
بانكها الزماالجرا كرده است .ساختار اين توافقنامه مانند ساختار متداول ريپو
اســت با اين تفاوت كه توافق مبني بر بازخريد اوراق بهادار به وسيله فروشنده
 SBBAو فروش اوراق بهادار به وسيله خريدار  SBBAمبتني بر وعده است
و در اين وعده قيمت و روز معامله از پيش مشــخص ميشود .نكته قابل توجه
در اين توافقنامه اين اســت كه طبق دســتورالعمل اجرايي ،در روز سررسيد
خريدار و فروشنده بايد به وعده خود عمل كنند و در صورت نكول يك طرف از
انجام وعدهاش ،طرف مقابل ميتواند ادعاي خسارت كند .مهمترين اشكال اين
ماهيت خود حفظ كنيم ،الزمالوفا نيست؛
راهكار در آن است كه اگر وعد را در ّ
در نتيجــه طرفين معامله به هم اعتماد نكــرده و معامله انجام نميگيرد و اگر
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مطابق دستورالعمل بانك مركزي مالزي توافق دوم را الزامي بدانيم ،آنچه كه در
ماهيت و تعريف ارائه شده از وعد مغاير است و مشكل
عمل صورت ميگيرد با ّ
بيعالعينه فرضي تكرار ميشود.
تحليل دقيق قرارداد ريپو نشــان داد كه اين قرارداد نه بيعالعينه است و نه
بيعالخيار و از اين جهتها اشكالي بر اين قرارداد وارد نيست؛ ا ّما در عين حال
محل لغزش به سمت حيله ربا در آن وجود دارد .بر اين اساس با دگرگونيهاي
اندكي اين قرارداد را بازســازي ميكنيم تا زمينه ربا در آن منتفي و براي نهاد
ناظر امكان نظارت داشــته باشــد بنابراین الزم اســت براي انطباق با موازين
شــريعت و پرهيز از حيله ربا شــدن قرارداد ريپو ،ويژگيهایی در قرارداد ريپو
اســامي تأكيد يا لحاظ شود .این ویژگیها عبارتند از .1 :قرارداد ريپو اسالمي
بــر پايه خريدوفروش :در ريپو متعارف دو احتمــال قرض و فروش مطرح بود؛
اما ريپو اســامي بر پايه فروش اســت؛ بنابراين قوانين و مقررات و آييننامهها
و دســتورالعملهاي حقوقي و حســابداري ريپو اســامي همه بر پايه قرارداد
خريدوفروش اوراق بهادار تنظيم ميشــوند .2 .مشروعيت اوراق بهادار موضوع
قرارداد ريپو اســامي :موضوع قرارداد ريپو متعــارف اكثرا ً اوراق قرضه يا اوراق
مبتني بر بهره اســت كه از ديد اسالمي خريدوفروش آنها اشكال دارد؛ بنابراين
اوراق بهادار موضوع قرارداد ريپو اسالمي بايد مشروعيت الزم براي انجام معامله
را داشته باشد مانند اوراق سهام ،اوراق مشاركت ،انواع صكوك اسالمي يا اسناد
خزانه اسالمي .3 .تعيين دقيق سررسيد و قيمت :براي رفع غرر از قرارداد ريپو
اسالمي ،الزم اســت زمان بازخريد و قيمت بازخريد به صورت شفاف و روشن
مشخص شود تا هيچگونه جهالت و ابهامي كه باعث خطر و غرري شدن معامله
شــود رخ ندهد .4 .فروش همراه با حق اختيار خريد وفروش :خريدار اوراق در
ضمن قرارداد خريد متعهد ميشود در سررسيد مشخص يا تا سررسيد مشخص
تهيه
هر زمان كه فروشــنده بخواهد بايد خود آن اوراق يا مثل آنها را از بازار ّ
كرده طبق قيمت توافق شده به وي بفروشد؛ همانطوركه فروشنده متع ّهد است
در سررســيد مشخص يا تا سررسيد مشخص هر زمان كه خريدار بخواهد بايد
اوراق را از وي بخرد .5 .فروش اوراق به صورت مسلوبالمنفعه :در ضمن قرارداد
ريپو اسالمي الزم است به صورت صريح شرط شود كه اگر اوراق تا زمان بازخريد
(معامله دوم) بازدهي داشته باشد ،متعلق به فروشنده بوده و اوراق تا سررسيد
به صورت مســلوبالمنفعه فروخته ميشوند و منفعت خريدار اوراق در تفاوت
قيمت خريد و فروش منحصر اســت .روشن است كه اگر تا سررسيد هيچ يك
از طرفيــن اعمال حق اختيار نكردند منافع و درآمدهاي حاصل از اوراق بعد از
سررسيد به خريدار خواهد رسيد.
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بنابرایــن يك توافق بازخريد (ريپو) اســامي ،مبادلهاي اســت كه در آن
يك طرف ،اوراق بهادار خود را به طرف ديگر ميفروشــد و در ضمن آن تع ّهد
ميكنند در سررسيد مشخص يا در زمان مطالبه تا سررسيد مشخص ،آن اوراق
يا مشــابه آن اوراق بهادار را به قيمت مشــخص معامله معكوس انجام دهند.
بنابرایــن توافقنامه بازخريد رايج با اصالحهايي در شــرطهاي قرارداد و تحت
عنوان توافقنامه بازخريد اســامي ميتواند در بازارهاي مالي اســامي كاربرد
مدت بانكها و سرمايهگذاران داشته باشد و
بسيار مؤثري در تأمين مالي كوتاه ّ
دشواري آنچه كه تحت پديده استقراض از بانك مركزي است را برطرف سازد؛
مدتي براي بانكها و مؤسســات مالي باشد
از طرفي ســرمايهگذاري امن كوتاه ّ
كه در برخي از بازههاي زماني با كســري يا مازاد منابع مالي رو به رو هستند؛
همچنین ميتواند به عنوان ابزاري براي انجام عمليات بازار باز در كشــورهاي
اسالمي مورد استفاده قرار گیرد.
علی دیواندری
درصورت انجام تحلیلهای الزم و برطرف شدن
مباحــث فقهی این ابزار میتواند در بازار بین بانکی
کشور و پر کردن شکافهای نقدینگی بانکها مفید
و مثمر ثمر واقع شــود .با توجه به اینکه بازار بدهی
در اقتصاد ایران در حال شکلگیری است این ابزار
میتواند از جهات مختلف در نظام بانکی کشور آثار
مثبت به همراه داشته باشد .در حال حاضر در کشور
ما بازار اوراق نزدیک به  ۱۸ ،۱۷هزار میلیارد تومان است.
دولت به دالیل گوناگونی همچــون بازپرداخت بدهی خود به پیمانکاران،
بانکها ... ،و همچنین در راســتای برخی از ف ّعالیتهای خود به دنبال تقویت
این بازار اســت .دولت حتی در نظر دارد از سازوکار اوراق جهت افزایشسرمایه
بانکهای دولتی بهره گیرد لذا به نظر میرســد که این اوراق از رشد خوبی در
آینده نزدیک برخوردار شــوند ،در این راستا و به منظور جلوگیری از مشکالت
اقتصادی ایجاد محلی برای معامالت این اوراق ضروری است و روشن است که
اگر این اوراق قابل معامله نباشند ،بازار کارایی الزم را نخواهد داشت.
گروهی که قرارداد ریپو را بیع نمیدانند باید توجه داشته باشند که قرارداد
ریپو در شکل متداول ،همانگونه که از نامش مشخص است «repurchase
 » agreementیک قرارداد بیع و خرید و فروش اســت و با یک دید شرعی
ماهیت متداول ریپو در دنیا را تغییر داد.
نمیتوان ّ
سید علیاصغر میرمحمدصادقی
طراحــی ابزار جدید در این بازار موضوع مهمی
اســت که سالهاســت بانک مرکزی با آن درگیر
میباشد و این در حالی است که نیاز بازار بینبانکی
کشور به ابزارهای جدید کام ً
ال احساس میشود .در
بازار بین بانکی از زمان شروع ف ّعالیت معامالت کمی
صورت گرفته اســت و اعضــای کمی در آن حضور
داشــتند .شــرط اســتحکام بازار خصوصاً در بازار
بینبانکی شــرط تثبیت و ایفای تعهدات اســت در این بــازار ناظر عالی بانک
مرکزی میباشد .بازار بینبانکی کشور امروز بهجایی رسیده که حدود  12هزار
میلیارد تومان در روز دادوســتد دارد و نرخ این بازار از حدود ۲۹ـ ۳۰درصد به
میانگین  ۱۷/۴تا  ۱۷/۵درصد رســیده اســت همچنین اعضای آن از شش یا
هفت بانک به حدود تقریباً  28بانک افزایش یافته اســت و این در حالی است
که تاکنون ســپردهگذاری و سپردهپذیری به عنوان تنها ابزار در این بازار وجود
داشته است و سایر ابزارهای پیشبینیشده در آییننامه تاکنون تحقق نیافتهاند.
بحــث کلیدی در این مبحث مالکیت میباشــد در اینجا یک طرف دارنده
توجه به گذاشته شدن
اوراق و طرف دیگر دارنده پول اســت به نظر میرسد با ّ
مالکیت به معنای مطلق و شبیه سایر خرید و فروشها
شــرط در این قرارداد
ّ
ماهیت خرید و فروش
نباشد در واقع باید ّ
توجه داشت که مرز بسیار باریکی بین ّ
و قــرض وجود دارد و اگر بحث وثیقه در این قرارداد به میان بیاید دوباره بحث
ربوی بودن مطرح میشود .گفته میشود بیعالعینه دارای اقساط است ولی ریپو
به صورت اقســاطی نیست در حالی که ریپو نیز میتواند در قالب اقساط باشد

در کل به نظر میرســد تقریباً از تمام جهات ریپو شبیه عقدالعینه است .باید
توجه داشت بازار ایران برخالف بازارهای دنیا عمیق نیست و تنها یکسری اوراق
ّ
محدود و خاص با نرخ ســود یکسان در آن وجود دارد .در رابطه با اینکه گفته
میشــود در ریپو اسالمی فروشنده از سایر مزایا استفاده میکند باید گفت که
عم ً
ال مزایایی برای بهرهمندی فروشنده وجود ندارد ،زیرا سود  18درصد بهاضافه
قیمت توافق شــده در زمان سررسید به خریدار واگذار میشود و از آنجاییکه
مزایای دیگری برای فروشنده باقی نمیماند به عقدالعینه مشابهت دارد.
توجه به این نکته ضروری اســت که عقد وعد اســاس کار بازار است و در
ّ
رابطه با اینکه گفته میشود ممکن است تثبت صورت نگیرد باید گفت که اگر
قرار باشــد نکول رخ دهد اص ً
ال بازار شــکل نخواهد گرفت و در واقع تثبت یک
امر ضروری برای شــکلگیری بازار است همانگونه که در بانک مرکزی مالزی
این امر محقّق شد.
در کل به نظر میرسد ریپو (توافقنامه بازخرید) به همان وثیقه و قرض باز
میگردد و از لحاظ شــرعی ایراد دارد ا ّما اگر اعتقاد تمام مراجع این باشــد که
این قرارداد در قالب قرض و وثیقه نیست و بر اساس خریدوفروش است ،نیاز به
بحث و بررسی بیشتر دارد.
حجتاالسالم محمدجواد مح ّققنیا
به نظر میرسد کلیه شــواهد دال بر عدم بیع
بــودن این نوع قرارداد اســت .در فقه داریم العقود
تابعه للقصود ،طبق آنچه در مقاله مورد بحث آمده
اســت این قرارداد از نظر اقتصــادی کارکرد قرض
دارد و در نظر اســت که از منظر حقوقی اصالحاتی
صورت گیرد .در رابطه با بحث وثایق معموالً بانکها
۱۵۰درصد اوراق یا سهام را وثیقه میگیرند سوالی
که در اینجا مطرح میشود این است که آیا در ریپو اوراق به اندازه همان پولی
که داده میشود است یا بیشتر؟ معموالً بانکها وثایق وامها را با سودش لحاظ
میکنند و احتماالً در ریپو نیز به ازای اصل و فرع سود اوراق گرفته میشود که
در این حالت اوراق فروخته نشده است و کارکرد وثیقهای دارد .گفته شد منافع
اوراق متعلّق به فروشنده است نه خریدار که این امر خود شاهدی است بر این
نکته که اوراق فروخته نشده است زیرا «نما» هنوز متعلق به فروشنده است همه
توجه به اینکه
ماهیت ریپو قرض است .با ّ
این موارد نشان دهنده این است که ّ
خرید و فروش در حیطه ف ّعالیت بانک نیست ،به نظر میرسد در صورت تثبت،
این اوراق باید در جایی مثل بورس مورد استفاده قرار گیرد.
ایمان نوربخش
توجه به این که گفته شــد در این قرارداد در
با ّ
نظر اســت از شرط فاصله گرفته شــود و از اختیار
خرید و فروش به جای آن اســتفاده شــود و با در
نظر گرفتن این نکته کــه در بحث اختیار خرید و
فروش همواره طرف ،طرفی که اختیار دارد مجبور
اســت و باید به تع ّهد خود عمل کند این سوال به
ذهن خطور میکند که آیا نحوه برخورد در ریپوی
اسالمی همانند ریپوی مرسوم که در سررسید طرف مقابل ملزم به ایفای تع ّهد
خود اســت میباشد؟ لزوماً چرا در نظر است که از شرط فاصله گرفته شود و با
توجه به اینکه کارکرد بازار بینبانکی عمدتاً یک روزه تا یک هفته اســت ،چه
ّ
دالیلی برای ترجیح ریپوی اسالمی نسبت به سپردهگذاری وکالتی وجود دارد.
در پایان این نشست دکتر موسویان توضیحاتی در رابطه با سواالت مطرح
شده از سوی اعضای هیئترئیسه و حاضران در جلسه ارائه داد.

پینوشت
 )1پژوهشگر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی
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بانکداری و چالشهای پیشرو پرونـــده

مسئولیت جبران کاهش ارزش پول بر عهده کیست؟

1

وهاب قلیچ

مقدمه
با پیروزی انقالب اسالمی سعی بر آن شد تا نظام بانکی کشور به سمت نظام
اســامی حرکت کند .این تالش در قالب تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا
در ســال  ۱۳۶۲بروز بیشتری یافت .عمده تفاوت عملیات بانکداری بدون ربا با
بانکداری متعارف در تجهیز و تخصیص منابع خالصه میشود .در نظام بانکداری
متعــارف تجهیز و تخصیص منابع عمدتاً با قرض همراه با بهره ربوی اســت در
حالیکه در بانکداری بدون ربا سعی بر این است که عقود اسالمی همچون عقود
قرضالحسنه ،مبادلهای و مشارکتی مبنای این عملیات بانکی قرار بگیرد.
گرچه اســتفاده از عقود اسالمی به جای عملیات قرض ربوی بسیار ضروری
است اما محدود کردن مرزهای بانکداری اسالمی به این مورد اشتباهی است که
نظام اقتصادی کشور را از سایر محسنات اقتصاد اسالمی محروم میکند .یکی از
ویژگیهای اقتصاد اسالمی احترام به حقوق ،پرداخت حق هر صاحب حقی به او
و جبران ضرر و زیان وارده به حقوق افراد اســت و تمامی راهبردها ،ساختارها و
سیاستهای این نظام در این راستا تعریف میشود.
مســلماً هر فردی نسبت به پولی که در ملکیت دارد دارای حق است و هیچ
کســی نمیتواند بدون دلیل از ارزش آن کم کنــد .این ارزش محدود به ارزش
اسمی نیست و ارزش حقیقی که بعضًا از آن به عنوان «قدرت خرید» یاد میشود
را هم دربر میگیرد.
کاهش ارزش پول یکی از مهمترین مباحث حوزه اقتصادی است که در علم
اقتصــاد مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیــرد .اما لزوم جبران این کاهش ارزش،
موردی اســت که از آن عموماً در مباحث فقهی و حقوقی یاد میشــود .در بین
مطالعات اقتصاد اسالمی ،لزوم جبران کاهش ارزش پول و مسئولیت این جبران
از مطالبی است که بسیار کمتر از اسالمی کردن تجهیز و تخصیص منابع مالی
مورد بررسی قرار گرفته است .این یادداشت قصد دارد از این دریچه به این مسئله
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بنگرد و پاسخی برای این پرسش بیابد که آیا جبران کاهش ارزش پول معقول و
مشروع است و مسئولیت این جبران متوجه چه کسی است؟
ماهیت پول و مسئله کاهش ارزش
پول امروزی با پولهای صدر اسالم تفاوتهایی دارد از جمله آنکه پولهای
صدر اسالم پول حقیقی (طال و نقره) بوده ولی پولهای امروزی اعتباری محض
هســتند .همچنین پولهای گذشته افزون بر ارزش مبادله دارای ارزش مصرفی
هم بودهاند ولی پولهای امروزی فقط دارای ارزش مبادلهای هســتند؛ افزون بر
این شیوه تولید و عرضه آنها نیز با یکدیگر متفاوت است (یوسفی.)۹۸ :۱۳۸۸ ،
همچنین افزون بر اینکه پولهای امروزی از نوع اعتباری است ولی از دیدگاه
فقهی حقوقی نوعی مال به حســاب میآید .مال چیزی است که مورد رغبت و
تقاضای عقال باشد ،بگونهای که حاضر باشند در قبال آن عوضی بپردازند (خویی،
 .)۳۲ :۱۴۱۳از ایــنرو با توجه به صدق این تعاریف برای پولهای امروزی بنا بر
اعتباری که حاکمیت به آن داده و مورد مقبولیت عرف اســت ،میتوان آن را در
تعریف مال قرار داد.
عالوه براین پول دارای دو ارزش اسمی و حقیقی است .اگر ارزش پول را بدون
لحاظ شاخص قیمتها و تورم در نظر داشت به ارزش اسمی پول اشاره شده است
و اگر قدرت خرید آن در نظر گرفته شود به ارزش حقیقی پول توجه شده است.
الزام یا عدم الزام جبران کاهش ارزش پول
نکتهای که در اینجا طرح میشــود این اســت که آیا الزم است که کاهش
ارزش پول را جبران کرد یا خیر؟ عدهای بر این اعتقادند که پول برحسب ارزش
اســمی خود از اموال مثلی اســت و نه از حیث ارزش حقیقی .به عبارتی قدرت
خرید از عوارض و حاالت پول اســت و مقوم مثلی بودن آن نیست .از اینرو در
قرض ،کاهش ارزش حقیقی پول قرضدهنده ،ملزم به جبران نمیشــود .از این
جهت مخالفین جبران کاهش ارزش پول به طور طبیعی ،راهکاری همچون شرط
نمودن پرداخت ارزش حقیقی پول در ضمن عقد را طرح کردهاند .بر این اساس
کاهش ارزش حقیقی پول تنها در صورتی قابل جبران اســت که در قالب شرط

بانکداری و چالشهای پیشرو پرونـــده
قرضدهنــده به قرضگیرنده میدهد دچار کاهش ارزش و کســر قدرت خرید
ضمن عقد اصلی ،مشروط شده باشد.
در مقابــل ،این نظر وجود دارد که گرچه پول امروزی نیز مثلی اســت ولی شود ،مسئله جبران توسط قرضگیرنده در مباحث فقهی حقوقی طرح و بررسی
قدرت خرید و ارزش حقیقی در آن دخیل است و این قدرت خرید از خصوصیات میشــود .یکی از ارکان مهم مســئولیت مدنی وجود رابطه سببیت بین ضرر و
ذاتی پول است و نه خصوصیات نسبی آن .توان و قدرت خرید پول در نگاه عرفی فعل زیانبار است که اغلب حقوقدانان از آن به «انتساب عرفی» تعبیر میکنند
و عقالیی همچون صفت حقیقی بکار میرود و همانطور که اگر خود جنس پول (صفایی و رحیمی .)۱۰۷ :۱۳۸۹ ،این رابطه بدین معناســت که عرف باید ضرر
و یا اوصاف جنس توسط فعل زیانبار دیگری از بین برود باید جبران شود ،کسر را منتســب به فعل فاعل زیانبار بداند .در قرض آنچه موجب کاهش ارزش پول
مالیت و قدرت خرید آن هم الزاماً نیازمند جبران اســت (طباطبایی و سرمدی ،شده است نه فعل قرضگیرنده که عمدتاً عوامل اقتصادی است که از تحت اختیار
قرضگیرنده خارج بوده اســت .ازاینرو به نحو مسلم ،علت ضرر حاصل شده به
.)۵۷-۵۶ :۱۳۹۴
ارزش پولهای حقیقی همچون سکه طال و نقره برخاسته از جنس آن است ارزش حقیقی پول ارتباطی با وی ندارد.
در این حال فرض شود که نفر اول به نفر دوم کاالیی را قرض بدهد .در این
در حالی که ارزش پولهای امروزی منوط به اعتبار داده شــده به آن اســت .در
پولهــای حقیقی کاهش ارزش برعهده نمیآید چراکه مالیت آن برخاســته از زمان اگر نفر ســوم ضرری به این کاال وارد بســازد وی ضامن جبران ضرر است
جنس خودشــان اســت؛ اما ارزش مبادلهای و توان خرید پولهای اعتباری در گرچه از مسیر نفر دوم پیگیری جبران صورت میپذیرد .به عبارتی آن کسی که
نگاه عرف و عقال همچون صفت حقیقی اســت و کسر آن ملزم به جبران توسط باید ضرر وارده را جبران نهایی نماید نفر سوم است و نه نفر دوم .بنابراین نفر اول
و دوم متحمل ضرر نخواهند بود و صرفا پیگیری امر بر عهده نفر دوم قرار میگیرد
کسردهنده آن است.
قانونگذار نيز نظريه لزوم جبران كاهش ارزش پول را به نحوی پذيرفته است؛ چراکه کاالی قرضی در زمانی که تحت ملکیت وی بود دچار ضرر شــده است و
بر اين اســاس در صورت وجود تورم بايد كاهش ارزش پول بر اســاس نرخ تورم حال وی باید از نفر سوم تقاضای جبران ضرر نماید.
نقش نظام بانکی و حاکمیت در کاهش ارزش پول
رســمي اعالمشده از سوی بانك مركزي جبران شود .در این جهت ،قانونگذار با
عموماً بانک یک نهاد واســطه مالی 2تلقی میشود که سپردهها را از یکسو
الحاق يك تبصره به ماده  1082قانون مدني (در مهريهاي كه وجه رايج باشد) و
نيز در ماده  522قانون آيين دادرسي مدني در خصوص جبران خسارت در دين تجهیز و از سوی دیگر تخصیص میبخشد (میشکین .)۳۴ :۲۰۰۴ ،این تلقی از
به تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسطبانک مرکزی تعیین میگردد اين اصل بانک ناشی از نوع نگاه به چگونگی و نحوه ورود به پولهای سپردهای به اقتصاد
3
و یا اصطالحاً خلق پول است .در این رویکرد که به رویکرد ضریب فرآینده پولی
را تأييد و تصويب نموده تا بخشي از ضرر افراد جامعه جبران گردد.
مشهور است ،فرآیند خلق پول با سپردهگذاری سپردهگذار در بانک آغاز میشود.
قاعده الضرر
قاعده الضرر یک قاعده عقلی و عرفی اســت که در اسالم به وسیله حدیث به صورت ساده شده ،بانک پذیرنده ،کسری از سپرده را تحت این نظام بر اساس
نبوی «الضرر و الضرار فی االسالم» تایید شده است و نه اینکه این قاعده وضع نرخ ذخیره قانونی به عنوان ذخیره نگه میدارد و مابقی را تســهیالت میدهد.
این عمل به افزایش موجودی حساب وام گیرنده در
و تاسیس اســام باشد (سیســتانی :۱۴۱۴ ،ج،۲
بانک منجر میشود .بانک در مرحله بعدی کسری
 .)۲۹۴همچنین از آنجاکه پول اعتباری اســتواری
دیگر از سپرده جدید را به عنوان ذخیره نگه میدارد
و حیثیتش به ارزش مبادلهای آن در بازار وابســته
در بین مطالعات اقتصاد اسالمی،
و مابقی را تسهیالت میدهد .در یک مدل ساده این
اســت ،با کاهش ارزش در طی زمان زیان نزد عرف
لزوم جبران کاهــش ارزش پول و
روند به همین منوال ادامه مییابد و پول جدید خلق
عام صادق میباشد (هاشمی شاهرودی.)۸۲ :۱۴۱۷ ،
مســئولیت این جبران از مطالبی
میشود (منکیو .)۴۴۶ :۲۰۱۱ ،بنا به نظر جکسون
بنابراین کاهش ارزش حقیقی و قدرت خرید پول به
است که بســیار کمتر از اسالمی
و دیســون ( )۷۶-۷۸ :۲۰۱۲در رویکــرد ضریب
نوعی ضرر به حساب آمده و حسب این قاعده ،ضرر
کردن تجهیز و تخصیص منابع مالی
فزاینده ،بانکهــا منتظر میمانند تا فردی اقدام به
وارد شــده به دارنده پول که خارج از توان و اختیار
مورد بررسی قرار گرفته است
سپردهگذاری کند تا پس از آن و بعد از کسر ذخیره
وی بوده ،باید توسط خسارت زننده جبران شود.
قانونی اقــدام به وامدهی انجام شــود .در حقیقت
البتــه گرچه زیان و ضرر بــودن کاهش قدرت
خرید پول از نگاه عرفی امری مقبول و روشــن اســت اما در مباحث فقهی بین بانکها تنها واسطههایی هستند که به نحو منفعالنه وامدهی خود را متوقف بر
فقهــا اختالف زیادی وجود دارد که عمدتًا مربوط به این نکته میشــود که آیا سپردهگذاری مشتریان میکنند .در این رویکرد نرخ ذخیره قانونی نقش اساسی
قرضگیرنده ملزم به جبران کاهش ارزش پول قرض گرفته از قرض دهنده است داشته و با کاهش و افزایش آن قدرت و امکان خلق پول بانکها را تغییر میدهد.
اما در رویکرد رقیب که به نظریه پولدرونزا 4معروف است بر خالف رویکرد
یا خیر .اما در مجموع به نظر میرسد دالیل موافقین قابلیت جبران این کاهش
ضریب فزاینده ،بانک فارغ از سپردهگذاری مشتری تحت محدودیتهای مشخص
ارزش ،قویتر از دالیل رقبا است (طباطبایی و سرمدی.)۷۰ :۱۳۹۴ ،
میتواند هر زمان که بخواهد وام بدهد و به شیوه فوق ،خلق پول نماید .بر اساس
قاعده اتالف
مفاد قاعده اتالف (من أَتلَف َ
مال الغَي ِر َفهو لَه ضامن) در كتب حديثي نيامده این نظریه بانک دیگر لزوماً یک نهاد واسطه مالی نیست چراکه وامدهی و خلق
ولي از چندان شــهرتي برخوردار است كه به عنوان حديث معصوم تلقي شده و پول متوقف بر وجود ســپرده نیست و بانک میتواند مستق ً
ال اقدام به خلق پول
مورد استناد فقها قرارگرفته است .در این قاعده نیاز نیست که اتالفکننده عمدی جدید در اقتصاد کند( .حســینی .)۱۸۰-۱۸۲ :۱۳۹۵ ،شواهد تجربی و واقعیت
داشته باشد همین که انتســاب فعل زیانبار به وی اثبات شود کافی است ،ولو بانکداری امروزی نیز تایید میکند که امروزه بانکها صرفاً واسطه مالی نیستند و
آنکه او قصد و عمدی در اتالف مال دیگری نداشــته باشد .از آنچه در خصوص به راحتی امکان خلق پول از هیچ را دارند (ورنر.)۲۰۱۴ ،
پس مشخص میشود که اگر حاکمیت و یا به نحو تخصصیتر بانک مرکزی
مســتندات و قلمرو قاعده اتالف وجود دارد چنين استفاده ميشود كه هر فرد
حقيقي يا حقوقي (دولتي يا غيردولتي) ،مال ديگري را از بين ببرد ،حال چه خود که مقام ناظر بازار پولی اســت ،نظارت موثری بر فرآیند خلق پول شبکه بانکی
مال از بين برود يا ماليت آن ،يا كارايي آن ،به طور كامل از بين برود يا بخشي از نداشته باشــد (مفهوم سلبی) ،بدون شک کاهش ارزش پول رهاورد این جریان
آن نابود شــود ،از روي ناآگاهي انجام شود يا به صورت عمد ،در تمامي اين صور خواهد بود .افزون بر این ،اضافه برداشــت شبکه بانکی از بانک مرکزی و اعطای
ضمان وجود دارد ،با اين تفاوت كه در جايي كه عمد باشد افزون بر ضمانت ،كيفر خط اعتباری به این شبکه در کنار اعمال سایر سیاستهای انبساطی پولی بانک
هم وارد اســت (جعفری و باقری .)۱۰۷ :۱۳۹۳ ،بر این اساس اگر بتوان کاهش مرکزی (مفهوم ایجابی) نقش پررنگتری برای بانک مرکزی در خلق پول جدید،
ارزش حقیقی و قــدرت خرید پول را مصداق اتالف مال نامید میتوان متلف را کاهش ارزش پول و به تبع آن لزوم جبران آن ایجاد مینماید.
البته ممکن است اعمال سیاست پولی انبساطی و یا خلق پول توسط شبکه
ملزم به جبران دانست.
بانکی از الزامات اقتصادی و از سیاستهای خروج از رکود در راستای تامین منافع
عدم تقصیر قرضگیرنده در کاهش ارزش پول
افــزون براینکه کاهش ارزش پول و ایراد ضرر بــرای هر دارنده پول ،فارغ از عمومی جامعه باشــد .فارغ از بحث مفصل ارتباط اثرگذاری خلق پول بر خروج
انعقاد عقد و قرارداد طرفینی قابل تصور اســت ،در عقد قرض ،چنانچه پولی که از رکــود که نظــرات موافق و مخالف خاص خــود را دارد ،بنا به ماده  ۱۱قانون
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بانکداری و چالشهای پیشرو پرونـــده
مسئولیت مدنی الزام جبران ضرر کاهش ارزش پول ناشی از اینگونه سیاستها
از بین میرود .این ماده اشاره میکند که« :در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه
اقداماتی که برحســب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل
آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود».
همچنین از آنجاکه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است ،چنانچه عواملی
خارج از کنترل و تصمیم حاکمیت همچون شــرایط اقتصاد جهانی موجب بروز
زیان مذکور شده باشد ،حاکمیت از این نوع مسئولیت مدنی معاف خواهد بود.
تفکیک شــخصیت حقیقی و حقوقی در مسئله جبران کاهش
ارزش پول
با فرض آنکه بپذیریم حاکمیت به دلیل اعمال سیاستهای اقتصادی و یا عدم
نظارت صحیح بر فرآیند خلق پول شبکه بانکی در کاهش ارزش پول دارای نقش
هســتند و جبران ضرر بر عهده آنان است ،پرسش دیگری مطرح میشود و آن
اینکه آیا جبران این ضرر بر عهده بیتالمال مسلمین و از محل درآمدهای عمومی
دولت اســت و یا ذمه مدیران ،تصمیمگیرندگان و مسئولین بازار پول شخصاً در
این جبران مشغول است؟
از آنجا كه سیاســتگذاری پولی و تغییــر ارزش حقیقی پول به علت اعمال
سیاستهای اقتصادی از مسائل جدید و مستحدثه است ،مباحثات فقها و احكام
فقهی ناظر به مسئوليت حاکمیت در این حوزه از حیث فقهی کمتر مورد توجه
و پرداخت قرار داشــته است .در این بین مواردي كه براساس آن ميتوان ردپاي
مســئوليت حاکمیت را پيدا نمود ،مربوط به مســائلی همچون پرداخت دیه در
موارد خاص از بیتالمال و لزوم جبران خطا و اشــتباه قضات ،کارمندان دولت و
شهرداریها و مؤسسات وابسته از بيتالمال است .بنابراین هرچند این موارد ارتباط
مســتقیمی با کاهش ارزش پول ندارد ولی میتواند تقریبی از مسئولیتپذیری
حاکمیت در قبال جبران ایراد ضرر به افراد متضرر باشد.
بــه عنوان نمونه ،از لحاظ حقوقی ماده  ۱۳قانون مجازات اســامی مصوب
۱۳۹۲ــ بیان میدارد که« :حکم به مجــازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای
آنها حســب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص
شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود،
درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و
مدنی است و در غیر اینصورت ،خسارت از بیتالمال جبران میشود».
این عبارت بیانکننده این واقعیت است که در مواقعی که صدمه و خسارتی
از ناحیه حاکمیت بر افراد وارد میشود ،نیازمند جبران است .در خصوص جبران
این نوع خســارات و صدمات که ناشی از خطای قاضی است ،عالوه بر ماده فوق
از قانون مجازات اسالمی ،اصل  ۱۷۱قانون اساسی بیان میدارد که «هرگاه در اثر
تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص،
ضرر مادی یا معنوی متوجه کســی گردد در صورت تقصیر ،مقصر طبق موازین
اسالمی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود
و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد».
عالوه براین بر اســاس چنین مبنایی ،در ماده  ۱۱قانون مسئولیت مدنی در
خصوص کارمندان دولت و شــهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که موجب
خســارت به اشــخاص میشــوند میگوید« :کارمندان دولت و شهرداریها و
مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا ً یا در نتیجه بیاحتیاطی
خساراتی به اشخاصوارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده میباشند
ولی هرگاه خســارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل
ادارات و یا مؤسســات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا
مؤسسه مربوطه است».
همچنین از لحاظ فقهی دیه مقتولی که در شارع عام به قتل رسیده باشد و
قاتل وی متواری شده باشد (تشخیص و دسترسی به مقصر امکان نداشته باشد)
و پرداخت دیه از اموال جانی و یا بستگانش نیز ممکن نباشد ،باید از بیتالمال
پرداخت شــود (شهید ثانی ،۱۴۱۰ ،ج .)۷۲ :۳اما در مورد خطای قاضی بنا به
قاعده «خطا الحاکم فی بیتالمال» ،مسئولیت حاکمیت در قبال خسارت وارده
از سوی حاکمیت تبیین میشود .فقهای امامیه براین باورند که هرگاه ضرری
از حکم قاضی متوجه جان و مال کسی شود در صورتیکه قاضی در استنباط و
یا اجتهاد دچار خطا و اشتباهی باشد جبران خسارت بر عهده بیتالمال خواهد
بود ولی اگر ضرر به دلیل تقصیر قاضی باشــد ،ضمان یا پرداخت دیه برعهده
قاضی (نجفی ،۱۴۱۲ ،ج )۷۹-۷۸ ،۴۰و شخصیت حقیقی اوست .به بیان دیگر

[ ] 102

دو ماهنامه تازههای اقتصاد بهمن  95شماره ۱۵۰

اگــر قاضی در حکمی که راجع به اموال یا قصاص اشــخاص میدهد با وجود
تالش زیاد خطا کند جبران خســارت و زیان متوجه شخصیت حقوقی قاضی
و با بیتالمال اســت و در حالتی که قاضی شــخصاً خطا کرده باشد و از اصول
و قواعد قضاوت تخطی نموده و یا در حالت پرخاشــگری و عصبانیت قضاوت
نموده از موجبات مسئولیت قاضی بر مبنای تقصیر او دانسته شده است (شهید
ثانی ،۱۴۱۰ ،ج.)۳۴۶ :۲
بدیهی است تعمیم قطعی این حکم به سایر حوزههای مسئولیت حاکمیت،
مانند ضمان کاهش ارزش پول نیاز به مداقه فقهی و پژوهشهای عمیقتری دارد.
اما در هر صورت چنانچه جواز فقهی این تعمیم اثبات گردد ،میتوان حاکمیت
را در اعمال سیاستهای فراتر از الزامات اقتصادی که منجر به کاهش ارزش پول
شود ،ملزم به جبران دانست .همچنین چنانچه این کاهش بر اثر کوتاهی و تقصیر
متولیان امر باشد حتی میتوان پا را فراتر از این نهاد و جبران ضرر وارده را متوجه
شخصیت حقیقی ایشان نمود.
منابع
حسینی دولتآبادی ،ســید مهدی ( ،)۱۳۹۵ماهیت بانک و داللتهای آن
برای مطالعات بانکداری اســامی ،دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اســامی ،سال
هشتم ،شماره .۱۶
صفایی ،سید حسین و حبیباله رحیمی ( ،)۱۳۸۹مسئولیت مدنی (الزامات
خارج از قرارداد) ،چاپ اول ،قم :انتشارات یاران.
سیستانی ،سید علی (۱۴۱۴ق) ،الضرر و الضرار ،قم :نشر مکتب آیت العظمی
سیستانی.
خویی ،سید ابوالقاسم (۳۱۴۱ق) ،مصباح الفقاهه المکاسب ،بیجا.
هاشــمی شاهرودی ،سید محمود (۱۴۱۷ق) ،مقاالت الفقیهه ،بیروت :مرکز
الغدیر للدراسات االسالمیه.
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بانکداری و چالشهای پیشرو پرونـــده
دکتر عباس میراخور :

راه شکوفایی مالی اسالمی

دکتر عبــاس میراخور در تاریــخ هفتم شــهریور  ۱۳۹۵مهمان
پژوهشــکده پولی و بانکی بودند و در این دیــدار ضمن مالقات با
اعضای گروه بانکداری اســامی پژوهشــکده و آشــنایی با فعالیتها و
زمینههای تحقیقاتی این مجموعه و ابراز خرســندی از کارهای در دست
اقدام پژوهشــکده پولی و بانکی ،به ارایه نکاتــی مهم در خصوص نحوه
توسعه و رشــد بانکداری اســامی پرداختند .در ادامه خالصهای از این
سخنان را از نظر میگذرانیم:

آنچه ما در ایران با آن روبرو هســتیم بر اســاس قانون عملیات بانکی
بدون ربا اســت که این قانون را نمیتوان تمام بانکداری اســامی بنامیم.
به عبارتی بانکداری اســامی مقولهای فراتر از بانکداری بدون ربا است.
بــا نگاهی به وضعیت فعلی بانکداری کشــور درمییابیم که ما تاکنون
نتوانســتیم در ایران الگوی بانکداری اسالمی را اجرایی و عملیاتی سازیم؛
گرچه ســعی و تالشهای بســیاری نیز از ســوی مدیران و مســئوالنی
همچــون مرحوم دکتر نوربخش در این زمینه انجام شــده اســت؛ اما در
نهایت آنچه امروزه در کشــور اجرایی میشود با حســن نیت تنها نسخه
صندوق بینالمللی پول اســت که باید تالش نمود از این فضا خارج شویم.
قرآن کریم منبع ارزشمندی از کالم وحی است .با رجوع به این منبع
آســمانی میتوانیم زمینههای بســیاری جهت کشف و توسعه بانکداری و
مالی اسالمی اســتخراج نماییم .در آیه  ۲۷۵سوره بقره از «بیع» و «ربا»
ســخن آورده و در آیه  ۲۸۲همین سوره از «تجارت» نامی به میان آورده
اســت .قرآن کریم کتابی فصیح اســت که با زبان عربی که از رســاترین
زبانهای جهان اســت با ما سخن میگوید .از اینرو نمیتوان گفت قرآن
یک مفهوم واحد را با دو لغت مختلف اســتفاده کرده است .پس حتماً بین
«بیع» و «تجارت» تفاوتهایی وجود دارد که قرآن کریم از دو لفظ برای
آن اســتفاده کرده اســت .درک این تفاوتها نیاز به تعمق و تحقیق دارد
که باید موسســاتی مانند پژوهشــکده پولی و بانکی از منابع ارزشمندی
چون قرآن راههای استخراج بانکداری اسالمی را پیدا کرده و ادامه دهند.

همچنیــن ما در قرآن کریم شــاهد بیان تئوری رشــد هســتیم .به
عنوان نمونه آنجا که در آیه  ۹۶ســوره اعراف میفرمایــدَ « :ول َ ْو أَ َّن أَ ْه َل
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و پرهيزگاری پيشــه کرده بودند؛ برکات آســمان و زمين را به رويشان
میگشــوديم) .بحث برکت و نمــ ّو یک بحث اقتصادی اســت که نیاز به
تفســیر و تدبر عمیق اقتصادی توسط محققین و پژوهشگران دارد .یا که
ين آ َم ُنــوا ْ أَ ْو ُفوا ْ ب ِال ْ ُعقُودِ»؛
در آیه اول ســوره مائده میفرماید« :يَا أَي ُّ َها ال َّ ِذ َ
(ای کســانی که ايمان آوردهايد ،به پيمانها وفــا کنيد) .وفای به عهد و
پیمــان موجب ایجاد اطمینــان و اعتماد عمومی میشــود و این اعتماد
بسترساز و زمینهساز رشد اقتصادی خواهد بود.
همچنین در جای دیگر قرآن اشــاره شده اســت که شما عمل صالح
انجام دهید تا بهشت و سرای آخرت برای شما تضمین شود؛ این به نوعی
به رفتارشناســی هجینگ اشــاره دارد .مثال دیگر آیه دوم سوره مبارکه
اس أَن يُت َْر ُكوا أَن يَقُولُوا آ َم َّنا
ــب ال َّن ُ
عنکبوت اســت که میفرماید« :أَ َحسِ َ
ون» .بدین معنا که «آيا مردم پنداشــتهاند که چون بگويند
ــم َل يُ ْف َت ُن َ
َو ُه ْ
ايمان آورديم ،رهايشــان میکنند و ديگر نمیآزمايندشان» .این احتمال
همیشــگی مورد آزمون و آزمایش قرار گرفتن و وجود اختیار برای انسان
در انتخــاب بین راهها و گزینههای مختلف ،نوعی رفتارشناســی پذیرش
ریســک است که همواره بیع توام با آن میباشد.
افزون بر شــواهد زیاد در قرآن کریم ،روایات بسیار عالی نیز در زمینه
توســعه مالی اســامی وجود دارد که نیازمند کار تحقیقاتی بر روی آنان
هســتیم .عترت و اهلبیت علیهمالســام خیلی از مســائل را برای ما باز
کردهانــد و فقــط باید با تحقیق آنان را پیدا کنیم و مناســب با مســائل
امروزی ،کاربردی ســازیم .به عنوان مثال بنده حدود  ۳۵ســال پیش با
یــک روایتی برخورد کردم که فردی از امام صادق(ع) پرســیده بود چرا
داراییهایتــان را در یک جا ســرمایهگذاری نمیکنید؟ حضرت قریب به
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مضمون اینگونه پاســخ داده بودند که من آن را چند بخش کردهام تا اگر
بخشی ضرر و بخشی سود کرد در مجموع توازن در آن رعایت شده باشد.
این یک درس و آموزه بزرگ برای اقتصاد مالی اســت که چند قرن پیش
بدان اشاره شده است.
نکته دیگر آن اســت کــه خیلی از ابزارها و قوانیــن که االن در نظام
اقتصادی ما مورد استفاده قرار میگیرد برای دوره اضطرار و ضرورت بوده
که با تاســف به روند دایمی و مستمر تبدیل شده است .این موارد مطمئناً
نیازمند اصالح و بازبینی هستند.
موضــوع دیگر رعایت این نکته اســت که محققیــن مالی و بانکداری
اســامی باید هم روش اجتهادی و فقه اسالمی که فقهی پویا و کاربردی
است را خوب بشناسند و هم علم فاینانس و تامین مالی را .این بهرهمندی
از دو دانش است که میتواند آنان را در پیشبرد مالی و بانکداری اسالمی
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کمک برساند.
و نکته آخر اینکه کشــور ما در زمینه دســتیابی بــه الگوی بانکداری
اسالمی از مزایا و ضعفهایی برخوردار است .مهمترین مزیت آن است که
نظام بانکداری در کشــور بر اســاس نظام یکپارچه و تماماً اسالمی تعریف
شــده است و این یک فرصت خوب برای حرکت رو به جلو است؛ اما نقطه
ضعف مهم آن اســت که برخالف برخی از کشورهای فعال در این حوزه،
پویایی و تکاپوی الزم و کافی برای دســتیابی به الگوی بانکداری اسالمی
در کشــور دیده نمیشــود .به نظر بخشــی از این مشــکالت ،ریشههای
فرهنگی دارد.
امید اســت با مراجعه به منابع غنی و ارزشــمند اسالمی و روشهای
نوین و مناســب مقتضای زمان و بهرهگیری از تجــارب مفید دیگران راه
برقراری هرچه کاملتر بانکداری اســامی در کشور سریعتر پیموده شود.

بانکداری و چالشهای پیشرو پرونـــده

شناسایی ،کنترل و مدیریت ریسک تطبیق در شبکه بانکی

1

ترجمه :مریم کشتکار

مقدمه
بــه طور کلی در صحنه اقتصاد جهانی ،بعد از جنگ جهانی دوم به تدریج با
رشــد و توســعه اقتصادی در دهه  60میالدی و تاسیس شرکت ها و موسسات
اقتصادی بزرگ و چند ملیتی ،موضوع تطبیق 2مطرح شــد .در ابتدا تطبیق به
معنی مطابقت داشتن فعالیت موسســات با دستورالعملهای مقرره و قوانین و
مقررات بود .به عنوان مثال زمانی که یک موسســه اقتصادی شروع به فعالیت
میکند ،در وهله اول ،فعالیت موسسه باید مطابق با قوانین و مقررات کشور متبوع
و کشور حوزه فعالیت خود باشد .همچنین فعالیت موسسه باید مطابق با اصول
اخالق حرفهای تدوین شده توسط مجامع یا انجمنهای حرفهای ذی ربط باشد.
افزون بر این ،نوع و حوزه فعالیت آن موسسه باید مطابق با دستورالعملهای لحاظ
شده در اساسنامه موسسه و مقررات داخلی وضع شده توسط هیات عامل یا هیات
مدیره موسســه باشد .در این راستا به تدریج مساله نظارت به منظور اطمینان
یافتن از تطبیق فعالیت یک موسسه با قوانین ،مقررات و دستورالعملها نیز مطرح
شد .نظارت دو جنبه دارد ،نظارت داخلی و خارجی ،نظارت داخلی توسط بازرسان
داخلی موسسه انجام میگیرد و در این نظارت تطابق یا عدم تطابق فعالیتهای
موسسه با دستورالعملها و مقررات داخلی و اصول حرفهای فعالیت موسسه مورد
بررســی قرار میگیرد .نظارت خارجی نیز توسط مقام ناظر مسئول ذیربط در
کشور متبوع موسســه یا کشور میزبان محل فعالیت موسسه به منظور بررسی
مطابقت فعالیت موسســه با قوانین و مقررات و دستورالعمل جاری ذیربط در
سطح ملی انجام میشود .برای مثال در مورد بانکها و موسسات اعتباری نظارت
خارجی توســط ناظران بانک مرکزی به منظور تطابق فعالیت این موسسات با
قوانین و مقررات بانکی در مقاطع زمانی مختلف انجام میشود.
عدم تطابق با قوانین و مقررات داخلی و ملی و نیز دستورالعملهای بینالمللی
به ویژه دســتورالعملها و مقررات در خصوص مقابله با پولشــویی/تامین مالی

تروریســم میتواند ضرر و زیان ،وضع جریمه ،تحریم و به خطر افتادن شهرت و
اعتبار موسســه را به همراه داشته باشد ،که به طور کلی به آنها ریسک تطبیق
گفته میشود .در سالهای اخیر ریسک تطبیق به عنوان یک نوع ریسک متمایز
به رسمیت شناخته شــده و الزم است برنامههایی برای شناسایی و کنترل این
ریسک طراحی شود و توسط مدیریت ارشد هر موسسهای مورد نظارت قرار گیرد.
در ســالهای اخیر در برقراری روابط بانکی و کارگزاری بینالمللی نیز ریســک
تطبیق موسســات اعتباری و بانکی بســیار مورد توجه قرار گرفته است .بر این
اساس موسسات بانکی و اعتباری که قصد برقراری رابطه بانکی بینالمللی دارند
با نظر به وجود این ریســک و ضرورت کنترل آن باید نســبت به تشکیل واحد
تطبیق و کنترل ریســک تطبیق اقدام کنند .در این راســتا نیز کمیته بال در
3
آوریل ســال  2005مقالهای تحت عنوان -تطبیق و واحد تطبیق در بانکها-
منتشــر کرد .در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از ریسک تطبیق ،مسئولیتهای
هیات مدیره و مدیریت ارشــد در خصوص تطبیق مورد نظر قرار گرفته و اصول
مبانی برای پیریزی واحد تطبیق تعیین شده است .همچنین رهنمودهایی در
خصوص نحوه پایش و گزارشدهی و آموزش ارائه شــده اســت .از سال 2005
تنظیم کنندگان مقررات بانکی جهانی نیز تاکید کردهاند موسســات مالی باید
برنامههایی در خصوص مدیریت موثر ریسک تطبیق داشته باشند.
تعریف ریسک تطبیق
در مقاله کمیته بال ریســک تطبیق ،به معنی ریسک تحریمهای قانونی یا
مقرراتی ،زیانهای مالی عمده یا از دست دادن شهرت بانک ناشی از عدم تطابق
و تخطی از قوانین و مقررات ،استانداردهای سازمانی مربوطه و رویههای قابل اجرا
برای فعالیتهای بانکی تعریف شده است.
تطبیق قوانین ،مقررات و اســتانداردها نیز عموما موضوعاتی از قبیل رعایت
استانداردها در خصوص مبارزه با پولشویی /تامین مالی ترویسم را شامل میشود
و میتوانــد به قوانین مالیاتی مربوط به ســاختار محصوالت بانکی یا مشــاوره
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مشتری نیز تعمیم یابد .اگر در مشارکت بانک در نقل و انتقاالت مالی از الزامات شده است .هیات مدیره باید اجرای خطی مشی در خصوص تطبیق را نیز مورد
گزارشدهی مالی یا الزامات مقرراتی سرپیچی شود ،فرار مالیاتی رخ دهد یا رفتار نظارت قرار دهد و مطمئن شود مسائل تطبیق به خوبی و در اسرع وقت توسط
غیر قانونی تسهیل شود ،ریسک تطبیق قابل توجهی به سبب این نقل و انتقاالت مدیریت ارشد و با کمک واحد تطبیق حل شده اند .البته هیات مدیره میتواند
این وظایف را به یک کمیته در سطح هیات مدیره واگذار کند ( برای مثال کمیته
بر بانک تحمیل خواهد شد.
نکته حائز اهمیت در خصوص تطبیق این است که تطبیق باید جزء فرهنگ حسابرسی بانک)
اصل دوم :هیات مدیره مسئول مدیریت موثر ریسک تطبیق بانک است.
ســازمانی شــود .به این معنی که تطبیق نباید فقط در حیطه وظایف کارکنان
اصل ســوم :مدیریت ارشد بانک مسئول ایجاد و برقراری ارتباط در خصوص
مســئول و متخصص تطبیق باشد ،بلکه تمام کارکنان باید نسبت به موضوعات
تطبیق آگاهی داشته و مطابق با آن عمل کنند .با این اوصاف بانکی قادر خواهد خط مشی تطبیق است؛ مدیریت ارشد تحت نظارت هیات مدیره است و به هیات
بود ریســک تطبیق خود را به طور موثــری مدیریت کند که یک واحد تطبیق مدیره در خصوص مدیریت ریسک تطبیق گزارش میدهد.
در مورد اصل ســوم الزم به ذکر اســت مدیریت ارشد بانک مسئول تدوین
مبتنی بر« اصول واحد تطبیق» -که در بخش بعدی توضیح داده خواهد شــد-
ســند خط مشی مکتوب بانک در خصوص تطبیق است .این سند شامل اصول
داشته باشد.
در مورد تشکیالت واحد تطبیق ،تفاوت های قابل توجهی بین بانکها وجود اساسی دنبال شده توسط مدیریت و کارکنان بانک است .در این سند فرایندهای
اصلی که توسط آن ریسک تطبیق در تمام سطوح سازمانی شناسایی و مدیریت
دارد .در بانکهای بزرگتر ،کارکنان تطبیق میتوانند در
رشتههای کســب و کار عملیاتی مستقر شــوند و بانکهایی که در سطح میشوند ،شرح داده میشود .افزایش وضوح و شفافیت این سند میتواند از طریق
بینالمللی فعال هستند می توانند گروه و ماموران تطبیق محلی داشته باشند .در اعمال اســتانداردهای متمایز برای تمام کارکنان بانک و قواعدی که تنها برای
بانکهای کوچکتر کارکنان واحد تطبیق می توانند در یک واحد مستقر شوند .در گروههای خاصی از کارکنان اعمال میشود ،حاصل شود.
وظیفه مدیریت ارشد این است که اطمینان یابد در صورت برزو نقض در خط
برخی از بانکها برای حوزههای تخصصی مانند حفاظت اطالعات و جلوگیری از
مشی تطبیق ،اقدام انضباطی یا چاره ساز مناسبی انجام خواهد گرفت .مدیریت
پولشویی/تامین مالی تروریسم واحدهای جداگانه ایجاد شده است.
بانک باید واحد تطبیق خود را سازماندهی کند و اولویتهایی را برای مدیریت ارشد با کمک واحد تطبیق باید اقدامات زیر را انجام دهد:
• حداقل یک بار در سال ،مسائل اصلی در خصوص ریسک تطبیق که بانک
ریسک تطبیق خود تعیین کند ،به گونه ای که در تطابق با ساختارها و استراتژی
مدیریت ریسک آن بانک باشــد .برای مثال برخی از بانکها ممکن است مایل با آن مواجه است را مشخص و ارزیابی کند و برنامه های خود برای مدیریت آنها
باشند واحد تطبیق خود را در واحد ریسک عملیاتی سازماندهی کنند ،زیرا ارتباط را نیز مشخص کند .این برنامه ها باید هر گونه کاستی (درخصوص خط مشیها،
نزدیکی بین ریســک تطبیق و جنبههای معینی از ریسک عملیاتی وجود دارد .رویههای اجرایی ،پیاده سازی یا اجرای سیاستها) در ارتباط با چگونگی مدیریت
برخی دیگر از بانکها نیز ممکن اســت ترجیح دهنــد واحدهای جداگانه برای موثر ریســکهای تطبیق موجود و نیز نیاز به هر نوع خط مشیها یا رویههای
اضافی برای مقابله با ریسکهای تطبیق شناسایی
ریسک عملیاتی و ریسک تطبیق داشته باشند ،اما
شــده را تحت عنوان نتایج ارزیابی ساالنه ریسک
ســاز و کارهای مورد نیاز نیز در خصوص همکاری
تطبیق مشخص کنند.
نزدیک بین این دو واحد در مورد موضوعات تطبیق
تطبیــق باید جــزء فرهنگ
• حداقل یک بار در ســال به هیات مدیره یا
را ایجاد کنند.
سازمانی شــود .به این معنی که
کمیتــهای از هیات مدیــره در خصوص مدیریت
صرف نظر از چگونگی سازماندهی واحد تطبیق
تطبیق نباید فقط در حیطه وظایف
ریســک تطبیق بانک ،گزارش دهد به گونهای که
در یک بانک ،واحد تطبیق باید مســتقل و از دانش
کارکنان مسئول و متخصص تطبیق
بــه اعضا هیات مدیره کمک کنــد در مورد موثر
کافی برخوردار باشد ،مسئولیتهای آن نیز باید به
باشد ،بلکه تمام کارکنان باید نسبت
بودن مدیریت ریسک تطبیق ،قضاوت آگاهانه ای
وضوح مشخص شده باشد و فعالیتهای این واحد
به موضوعات تطبیق آگاهی داشته
داشته باشند.
نیز باید توســط واحد حسابرســی داخلی به طور
و مطابق با آن عمل کنند
• گزارش سریع به هیات مدیره یا کمیته از هیات
دورهای و مســتقل مورد ارزیابی قــرار گیرد .به هر
مدیره در مورد هر نوع قصور مهم در خصوص تطبیق
حال بانک به هر شــکلی کــه واحد تطبیق خود را
(برای مثال قصوری که میتواند ریســک قابل توجهی در خصوص تحریمهای
سازماندهی کند ،باید نشان دهد این واحد به شکل موثری عمل میکند.
روش اجرای «اصول تطبیق» مطرح شده در بخش بعدی توسط بانکها نیز مقرراتی یا قانونی ،زیان مالی عمده یا از دست رفتن شهرت به دنبال داشته باشد).
اصل چهارم :به عنوان بخشــی از خط مشی تطبیق ،مدیریت ارشد مسئول
بستگی به عواملی از قبیل اندازه ،ماهیت ،پیچیدگی و وسعت جغرافیایی کسب
و کار آن بانــک و چارچوب قانونی و مقرراتی که بانک در آن عمل میکند دارد .ایجاد یک واحد تطبیق دائم و موثر در بانک اســت .مدیریت ارشد باید اقدامات
برای مثال در بانکهای کوچکتر ممکن اســت اجــرای کامل برخی از اقدامات ضــروری را انجام دهد تا اطمینــان یابد واحد تطبیق دائم مطابق اصول تطبیق
خاص توصیه شده عملی نباشد ،با این حال بانک میتواند با اعمال اقدامات دیگر پیریزی شده است.
به همان نتایج برسد.
اصول تطبیق در خصوص واحد تطبیق
اصل پنجم :اســتقالل واحد تطبیق؛ واحد تطبیق بانک باید مستقل باشد.
اصول تطبیق
به منظور پیریزی واحد تطبیق ،رعایت ده اصل ذیل توصیه میشود .چهار مفهوم اســتقالل در برگیرنده چهار جزء مرتبط است .اول این که واحد تطبیق
اصل اول در مورد مســئولیتهای هیات مدیره یا مدیریت ارشــد در خصوص باید وضعیت رسمی در بانک داشته باشد .دوم ،یک گروه مامور تطبیق یا سرگروه
مسئول تطبیق با مسئولیت کامل برای هماهنگی مدیریت ریسک وجود داشته
تطبیق است.
باشد .سوم ،کارکنان واحد تطبیق و به ویژه سر پرست تطبیق نباید در جایگاهی
اصول تطبیق در خصوص مسئولیتهای هیات مدیره
اصل اول :هیات مدیره ،مسئول نظارت بر مدیریت ریسک تطبیق بانک است .باشــد که امکان برخورد منافع بین مسئولیتهای تطبیق آنها و مسئولیتهای
هیات مدیره باید خط مشــی بانک در خصوص تطبیق را تصویب کند .این خط دیگری که ممکن است داشته باشند ،به وجود آید .چهارم ،واحد تطبیق باید برای
مشی شامل سند رسمی ایجاد یک واحد دائم و موثر تطبیق میشود .حدا قل یک انجام مسئولیتهای خود به اطالعات و پرسنل الزم دسترسی داشته باشد .الزم
بار در ســال ،هیات مدیره یا کمیته ای متشکل از اعضا هیات مدیره باید وسعت به ذکر اســت استقالل به این معنی نیست که واحد تطبیق نمیتواند همکاری
نزدیکی با مدیریت و کارکنان واحدهای کســب و کار مختلف در بانک داشــته
مدیریت ریسک تطبیق بانک را ارزیابی کنند.
در مورد اصل اول الزم به ذکر اســت که همانند ســایر ریســکها ،هیات باشــد .در واقع لزوم وجود یک رابطه کاری با تشریک مساعی بین واحد تطبیق
و واحدهای کســب و کار به شناسایی و مدیریت ریسکهای تطبیق در مراحل
مدیره باید
اطمینان یابد که خط مشی مناسبی برای مدیریت ریسک تطبیق بانک برقرار اولیه کمک میکند.
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در سند مدونی که در خصوص خط مشیهای تطبیق بانک و واحد تطبیق
توسط هیات مدیره تدوین و تصویب میشود ،الزم است موارد زیر لحاظ شود:
• نقش و مسئولیتهای واحد تطبیق؛
• اقدامات بر ای اطمینان از استقالل واحد تطبیق؛
• در مواردی که مســئولیتهای تطبیق توسط کارکنان در ادارات مختلف
انجام میشود ،چگونگی تخصیص این مســئولیتها میان ادارات ،باید در سند
مذکور مشــخص شــود .همچنین وظیفه مربوط به کارکنان بانک در خصوص
تشریک مساعی در ارائه اطالعات نیز باید در سند ذکر شود؛
• حق دسترسی داشتن به اطالعات ضروری برای انجام مسئولیتها؛
• حق انجام بررســیها در خصوص امکان رخداد قصور در مورد خط مشی
تطبیق و در صورت مقتضی ،حق تعیین متخصصانی در خارج از بانک برای انجام
این وظیفه باید در سند فوق ذکر شود.
در خصوص نقش و مســئولیتهای واحد تطبیق الزم به ذکر اســت در هر
بانک باید یک مدیر اجرایی یا عضو ارشد تحت عنوان مدیر یا سرپرست تطبیق با
مسئولیت کامل به منظور هماهنگی ،شناسایی و مدیریت ریسک تطبیق و نظارت
بر فعالیت ســایر کارکنان واحد تطبیق وجود داشــته باشد .در برخی از بانکها
سرپرست تطبیق تحت عنوان مامور تطبیق است.
در مورد لزوم و نحوه گزارشدهی در واحد تطبیق باید گفت ماهیت مســیر
گزارشدهی در واحد تطبیق بستگی به چگونگی سازماندهی واحد تطبیق دارد.
اگر کارکنان واحد تطبیق درون واحدهای کسب و کار عملیاتی یا در واحدهای
تابعه محلی مســتقر شده باشــند ،در این صورت بدیهی است که باید به مدیر
واحد کســب و کار یا به مدیریت واحد تابعه محلی گزارش دهند اما به شــرط
اینکه کارکنان تطبیق با توجه به مسئولیتهایشان در واحد تطبیق ،یک مسیر
گزارشدهی به مدیر یا سرپرســت تطبیق نیز داشــته باشــند .در مواردی که
کارکنان واحد تطبیق در واحدهای مســتقل مستقر باشند (برای مثال مدیریت
ریســک ،کنترل مالی) ،در این صورت لزومی ندارد که یک مسیر گزارشدهی از
کارکنان تطبیق در این واحدها به ســمت سرپرست تطبیق وجود داشته باشد.
اما این واحدها باید برای اطمینان یافتن از این که سرپرســت تطبیق میتواند
مسئولیتهای خود را به طور موثری انجام دهد ،باید این واحدها همکاری نزدیکی
با سرپرست تطبیق داشته باشند .سرپرست تطبیق میتواند عضوی از مدیریت
ارشد باشد .او در خط کسب و کار یا رشته فعالیت نباید مسئولیت مستقیم داشته
باشد .اگر سرپرست تطبیق عضو مدیریت ارشد نباشد ،در این صورت او باید یک
مســیر گزارشدهی مستقیم به مدیریت ارشد داشته باشد .زمانی که سرپرست
تطبیق ترک خدمت میکند ،ناظر بانک و هیات مدیره باید مطلع شوند و دالیل

ترک خدمت باید مشخص شود .در مورد بانکهایی که در سطح بینالمللی فعال
هستند و ماموران تطبیق محلی دارند ،در این صورت ناظر کشور میزبان باید به
طور مشابه از اشتغال به کار یا ترک خدمت سرپرست تطبیق آگاه شود.
در خصوص اســتقالل واحد تطبیق ،الزم به ذکر اســت کمیته بال ترجیج
میدهد در یک بانک کارکنان تطبیق فقط مسئولیت تطبیق را به عهده داشته
باشند و مســئولیتهای دیگری نداشته باشــند ،اگر غیر از این باشد استقالل
سرپرست تطبیق و کارکنان تطبیق تضعیف میشود ،چون ممکن است برخورد
منافع واقعی یا بالقوه بین مسئولیتهای تطبیق و سایر مسئولیتهای آنها وجود
داشته باشد .البته کمیته بال قبول دارد در بانکهای کوچکتر این عملی نیست.
در ایــن موارد کارکنان واحد تطبیق می توانند وظایف غیر تطبیق انجام دهند،
به شــرط این که از برخورد احتمالی منافع اجتناب شود .افزون بر این استقالل
کارکنان تطبیق میتواند تضعیف شود ،در صورتی که پاداش آنها مرتبط با عملکرد
مالی خط کسب و کاری باشد که آنها مسئولیتهای تطبیق آن را انجام می دهند.
اما پاداش مرتبط با عملکرد مالی بانک در کل ،قابل قبول است.
در مورد حق دسترسی واحد تطبیق به اطالعات مورد نیاز ،باید گفت واحد
تطبیق برای انجام مسئولیتهای خود حق دارد با هر از یک کارکنان گفتگو کند
و حق دسترسی به هر گزارش یا سوابقی که الزم است را داشته باشد .این واحد
همچنین حق دارد با ابتکار عمل خود در تمام ادارات بانک که ریســک تطبیق
وجــود دارد ،وظیفه خود در خصوص تطبیق را انجام دهد .این واحد حق انجام
بررسی در خصوص نقض خط مشی تطبیق را دارد و میتواند از متخصصان درون
بانک در خواســت کمک و همکاری کند (برای مثال از حسابرس داخلی) و در
صورت مقتضی حق دارد متخصصان خارج از بانک را به کارگیرد.
در خصوص حق انجام بررسی هرگونه قصور توسط واحد تطبیق الزم به ذکر
است که واحد تطبیق برای گزارش دادن به مدیریت ارشد در مورد هر گونه بی
نظمی یا نقض احتمالی آشکار شده توسط بررسی های این واحد ،باید آزاد باشد،
بدون ترس از این که از طرف مدیر یا ســایر کارکنان مورد انتقام یا غضب قرار
بگیرد .اگر چه مســیر گزارشدهی معمول باید به مدیریت ارشد باشد ،اما واحد
تطبیق باید همچنین حق دسترســی مســتقیم به هیات مدیره یا کمیته ای از
اعضای هیات مدیره نیز داشته باشد .تا در صورت لزوم بتواند مسیر گزارشدهی
معمول را دور بزند .افزون بر این برای هیات مدیره یا کمیتهای از اعضای هیات
مدیره مفید اســت که حداقل به طور ساالنه با سرپرست تطبیق مالقات داشته
باشــند تا ارزیابی کند تا چه حدی بانک ریســک تطبیق خود را به طور موثری
مدیریت میکند.
اصل ششم :منابع کافی؛ واحد تطبیق برای انجام موثر وظایف خود باید منابع
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با رویههای مدیریت ریسک بانک به ردههای باالی
کافی در دسترس داشته باشد .منابع در اختیار واحد
مدیریت گزارش داده شود .سرپرست تطبیق باید به
تطبیق باید کافی و مناسب باشند تا اطمینان حاصل
طور منظــم در مورد موضوعات تطبیق به مدیریت
شود ریســک تطبیق بانک به طور موثری مدیریت
ارشــد گزارش دهد .مرجع گزارشهــا باید ارزیابی
میشــود .به ویژه کارکنان تطبیق باید از صالحیت
بانکهایی که قصد برقراری
ریســک تطبیق انجام شــده در طول دوره گزارش
حرفهای و تخصصی الزم برخوردار باشند تا بتوانند
روابط کارگــزاری دارند باید
باشــد ،گزارشها در برگیرنده هر گونه تغییرات در
وظایف خاص محولــه را به خوبی انجام دهند .این
نسبت به تشکیل واحد تطبیق
مشخصات ریســک تطبیق بر اساس شاخصهای
کارکنان باید فهم درستی از استانداردها و قوانین و
اقدام نمایند
مربوطه از قبیل شــاخص های عملکرد ،همچنین
مقررات تطبیق داشته باشند و نسبت به تاثیر عملی
خالصــه ای از نقص ها و /یــا ناکاراییها و اقدامات
کار خود روی عملیات بانک آگاهی داشــته باشند.
مهارتهــای حرفهای کارکنان تطبیق ،باید همگام با تحوالت در اســتانداردها ،اصالحی توصیه شده برای رسیدگی به آنها و اقدامات اصالحی که در حال حاضر
قوانین و مقررات تطبیق بهروز شــود و در این راســتا باید آموزش و تحصیالت انجام شــده اســت نیز باید در گزارشها لحاظ شود .شکل گزارش باید مناسب
با فعالیتها و مشــخصات ریســک تطبیق بانک باشــد .واحد تطبیق میتواند
منظم و سیستماتیک وجود داشته باشد.
اصل هفتم :مسئولیتهای واحد تطبیق؛ به طور کلی مسئولیت واحد تطبیق مسئولیتهای قانونی خاصی داشته باشد (برای مثال انجام نقش مامور مقابله با
کمک به مدیریت ارشد در مدیریت موثر ریسکهای تطبیق است که بانک با آن پولشویی) ،این واحد میتواند با نهادهای خارجی مربوطه از جمله وضع کنندگان
مواجه است .تمام مسئولیتهای تطبیق لزوما توسط واحد تطبیق یا اداره تطبیق مقررات و تعیین کنندگان اســتانداردها و متخصصهای خارجی ارتباط برقرار
انجام نمیگیرد .مســئولیتهای تطبیق میتواند توسط کارکنان ادارات مختلف کند .واحد تطبیق بایدمسئولیتهای خود را طبق یک برنامه تطبیق انجام دهد،
انجام شود .برای مثال در برخی بانکها ادارههای حقوقی و تطبیق ممکن است برنامهای که فعالیتهای برنامه ریزی شده واحد تطبیق را مشخص میکند ،از آن
جدا باشــند .اداره حقوقی میتواند مسئول ارائه مشاوره به مدیریت در خصوص جمله اجرا و بررسی رویههای اجرایی و خط مشیها در خصوص تطبیق ،ارزیابی
استانداردها ،قوانین و مقررات تطبیق و تهیه دستورالعمل برای کارکنان باشد .در ریسک تطبیق ،آزمون تطبیق و آموزش کارکانان در خصوص تطبیق است .برنامه
حالی که اداره تطبیق میتواند مسئول پایش تطبیق با خط مشیها و رویههای تطبیق باید مبتنی بر ریسک باشد و مشمول نظارت توسط سرپرست تطبیق باشد
اجرایی و گزارش به مدیریت باشد .در برخی دیگر از بانکها ،بخشهایی از واحد تا اطمینان حاصل شود تمام کسب و کارهای بانک و هماهنگی میان واحدهای
تطبیق میتوانند در گروه مدیریت ریســک عملیاتی یا گروه مدیریت ریســک مدیریت ریسک در برنامه تطبیق لحاظ شده است.
اصل هشــتم :رابطه با واحد حسابرسی داخلی؛ دامنه و وسعت فعالیتهای
عمومیتری مســتقر شوند .اگر تقســیم وظایفی بین ادارات وجود داشته باشد،
تخصیص مســئولیتها نیز به هر اداره باید روشن باشــد .همچنین باید ساز و واحد تطبیق باید مشمول ارزیابی دوره ای توسط واحد حسابرسی داخلی شود.
کارهایی برای همکاری میان ادارات و سرپرست تطبیق وجود داشته باشد (برای ریسک تطبیق باید در روش شناسی ارزیابی ریسک واحد حسابرسی داخلی لحاظ
مثال در زمینه تهیه و تبادل اطالعات و مشــاوره) .این سازوکارها باید از کفایت شده باشد و یک برنامه حسابرسی که کفایت و اثر بخشی واحد تطبیق بانک را
الزم برخوردار باشند تا اطمینان حاصل شود سرپرست تطبیق میتواند به طور پوشش میدهد باید ایجاد شده باشد .این برنامه شامل آزمون کنترلها متناسب
موثری مســئولیتهای خود را انجام دهد .به هر حال اگر برخی مسئولیتهای با سطح ریسک درک شده است.
اصل نهم :مسائل مرزی؛ تشکیالت و ساختار واحد تطبیق و مسئولیتهای
واحد تطبیق توســط کارکنانی در ادارات مختلف انجام میشود ،تخصیص این
آن بایــد مطابق با الزامات قوانین و مقررات محلی کشــور حوزه فعالیت بانک
مسئولیتها به هر اداره باید به وضوح مشخص شده باشد.
واحد تطبیق باید به مدیریت ارشد در مورد استانداردها ،قوانین و مقررات باشــد .بانکها میتوانند از طریق شــعب یا واحدهای تابعه خود ،کسب و کار
تطبیق مشــاوره دهد و آنها را از تحوالت منطقــهای در خصوص تطبیق نیز بینالمللی داشته باشند .الزامات قانونی و مقرراتی از یک کشور به کشور دیگر
میتواند متفاوت باشد .این الزامات میتواند بسته به نوع کسب و کار انجام شده
مطلع نماید.
توسط بانک یا شکل حضور آن بانک در آن کشور متفاوت باشد .بانکهایی که
واحد تطبیق باید در موارد زیر به مدیریت ارشد کمک کند:
انجام کسب و کار در یک کشور خاص را انتخاب می کنند باید مطابق با قوانین
• آموزش کارکنان در خصوص موضوعات تطبیق
و مقررات محلی آن کشــور فعالیت کنند .برای مثال بانکهایی که به شــکل
• نقش رابط در بانک در زمینه پرسش و پاسخ از کارکنان در مورد تطبیق
• تهیه دستورالعمل مکتوب برای کارکنان در مورد اجرای مناسب استانداردها واحد تابعه عمل می کنند باید الزامات قانونی و مقرراتی کشور میزبان را رعایت
و قوانین و مقررات تطبیق از طریق خط مشیها و رویههای اجرایی و سایر اسناد کنند .کشورهای خاص نیز می توانند در مورد شعب بانکهای خارجی الزامات
خاصی داشته باشند .در مورد کسب و کارهای محلی باید اطمینان حاصل شود
مانند راهنمای تطبیق ،دستورالعملهای عملی و رفتاری
مسئولیتهای تطبیق خاص هر کشور توسط فردی با دانش و تخصص محلی
مناسب و با نظارت سرپرســت تطبیق در همکاری با سایر واحدهای مدیریت
شناسایی ،سنجش و ارزیابی ریسک تطبیق
واحــد تطبیق بایــد فعاالنه ،ریســکهای تطبیق که بانــک بهخاطر انواع ریسک بانک انجام میشود.
اصل دهم :برون سپاری؛ تطبیق در بانک باید به عنوان یک فعالیت مدیریت
فعالیتهای کســب و کار خود  -از جمله ایجاد محصوالت و شیوه های کسب و
کار جدید ،ایجاد انواع جدید کسب و کار یا روابط کاری با مشتری یا تغییرات مهم ریسک مرکزی در نظر گرفته شود .هر چند وظایف خاص واحد تطبیق میتواند
در ماهیت این روابط  -با آن مواجه است را شناسایی ،مستند سازی و بررسی کند .برون ســپاری شــود ،اما به هر حال وظایف تطبیق بانک باید مشمول نظارت
اگر بانک دارای کمیته محصوالت است ،کارکنان واحد تطبیق باید در آن کمیته مناسب توسط سرپرست تطبیق باشــد .یک بانک باید اطمینان یابد هر گونه
نماینده داشــته باشــند .واحد تطبیق باید روش هایی را برای سنجش یا اندازه توافق برون ســپاری وظایف تطبیق  ،مانع نظارت موثر توســط ناظرانشــان
گیری ریسک تطبیق ،مورد نظر قرار دهد (برای مثال با استفاده از شاخصهای نمیشــود .صرف نظر از ایــن که تا چه اندازه ای وظایــف واحد تطبیق برون
عملکرد) .واحد تطبیق همچنین باید مناســب بودن دستورالعملها و رویههای سپاری میشــود ،هیات مدیره و مدیر ارشد مســئول تطابق با استانداردها و
اجرایی تطبیق را ارزیابی کند و هر گونه ناکارایی شناسایی شده را پیگیری و در قوانین و مقررات هستند.
صورت لزوم پیشنهاداتی برای انجام اصالحات تنظیم کند.
پینوشت
 )1کارشناس ارشد اقتصاد
پایش ،آزمون و گزارشدهی
2) Compliance.
واحــد تطبیق باید از طریــق انجام آزمونهای مختلــف ،تطابق عملیات و
3) Compliance and Compliance function in banks,
فعالیتهای بانک با استانداردها و قوانین و مقررات تطبیق را مورد آزمون و پایش
April2005.
قرار داده و نتایج این آزمون باید از طریق خط گزارشدهی واحد تطبیق ،مطابق
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5

فصل

اقتصاد جهان در یک نگاه پرونـــده

بانکهای آینده

1

3

ترجمه و تالیف :علی ابدالی ،2سیده زهره پیروز

مقدمه
در ســالهاي اخير به واســطه پیشرفت چشــمگير فناوري اطالعات و
ارتباطــات ،تغییرات شــگرفی در محیطهای کســب و کار به ویژه صنعت
خدمــات مالی و بانکداری ایجاد شــده اســت .ظهــور پديدههايي مانند
واقعيت مجــازي و افزايش ضريب
شــبكههاي اجتماعي ،هوش مصنوعي،
ّ
نفوذ استفاده از فناوري ارتباطات شخصي در آيندهاي نه چندان دور ،بيش
از پيــش منجر به تحول درعرصه بانكداري خواهد شــد .آینده بانکداری
بیشــتر فناوری است تا بانکداری و بانکها باید بیشتر یک شرکت فناوری
باشند تا بتوانند برای مشتریان ،تجربههای عالی فراهم کنند .به موازات اين
امر و با گذر از بانکداری ســنتی به دیجیتال و دگرگونی در چهره کســب
و کار ســنتی ،راهبردهای جدیدی برای تعامل با مشتریان و مدیریت بانک
الزم اســت .از این رو هدف از اين مقاله ،ترسيم چشماندازي از ابعاد صنعت
بانكداري در آينده بر اســاس روند تغييــرات فناوري اطالعات و ارتباطات
اســت؛ به نحوی که بانکها مدلهای کســب و کار متناسب با آینده را در
افق پیشروی خود طرح ریزی نمایند.
مهمتريــن چالشهاي آينده بانکداري از ديدگاه مشــتريان ،شــهرت
بانک ،دسترســي به قوانين و مقــررات بانــکداري الکترونيکي لحظهاي،
اطمینان از امنیت بانکداری الکترونیکی ،فراهم شــدن خدمات متنوعتر و
سريعتر و قابل اعتماد بودن بانک است .با کمي تأمل ميتوان نتيجه گرفت
که يک بانک وقتي از شــهرت و نام و نشان معروفي برخوردار ميگردد که
بتواند براي مشــتريانش خدمات ایمنتر ،ســريعتر و متنوعتر فراهم کند و
از اطالعات و حريم خصوصي مشــتريانش حفاظت کنــد .تغییر ،مورد نیاز
است ا ّما تغییر تنها در مورد اجرای مقررات بهتر و ایجاد کسب و کار شفاف
روزانه نیســت بلکه حرکت روبه جلو با پیشرفت فناوری و ارائه راه حلهای
تجاری آســان بر پایه نوآوری و سادهسازی ساختار و فرضیههای بانکداری
ضروری است.
با توجه به تغییرات جامعــه امروزی و تواناییهای جدیدی که با بهبود
فناوری ایجاد شده است ،ساختارهای مالی ،نیاز به انعکاس این تغییرات در
اصول و قوانین و در رفتار و تعامالت کارکنانشــان خواهند داشت به طوری
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که این امر کسب و کاری با پیچیدگیهای کمتر از چیزی که امروزه وجود
دارد ،خواهد ساخت.
راهحلهای خالقانه ،ضرورت آینده
راهحلهای خالقانه مالی اغلب طبق فناوریهای قدیمی اجرا میشــوند
این چیزی اســت که هزینهها را افزایش میدهد و در عمل این راه حلها
بازدهی الزم را کســب نمیکنند .راهحلهای خالقانه جدید باید متناسب با
تغییرات و پیشرفتهای فناوری اطالعات باشد.
راهحلهای تجاری خالقانه ،همیشــه در قلب یک ســازمان قرار دارد،
خالقیت
اما تاکنون در رأس دســتور جلســات مدیریتی نبوده اســت .ما
ّ
خالقیت ،مدیریــت میکنیم .راهحلهای
را مدیریــت نمیکنیم بلکه برای
ّ
خالقانه برای کارآفرین ضروری اســت و برای توســعه این راهحلها باید از
ســاختار سلسله مراتبی اجتناب نمود .به منظور دستیابی به باالترین سطح
خالقیت ،ا ّول باید از آوردن افراد با ســوابق یکســان ،رشتههای مشابه و از
ّ
خالقیت را ترقی میدهد .برای
مناطق یکسان خودداری کرد چرا که تن ّوع،
ّ
توسعه راهحلهای خالقانه ،کارمندان باانگیزه الزم است.
کارمندان باانگیزه ،برای ســازمان حیاتی هستند و به همین دلیل اجازه
دارند شور و اشتیاق خود را دنبال نمایند .افرادی که در تفکراتشان انقالبی
به پا کردهاند برای نوآوری بنیادی ،بسیار مناسبتر از افرادی هستند که از
کار کردن با آخرین نســخه یک نرم افزار ،خرسند هستند.
به عنــوان یک مدیر ،میتوانید برای اینکــه یک ذهن خالق ،خالقتر
شــود ،یک شنونده مشتاق باشید .یک مدیر باید ترس از شکست را برطرف
کند .هدف ،باید ایجاد فرهنگی همراه با شکســتها باشد ،اما تا آنجایی که
ممکن اســت در طی فرایند ،دانش جدیدی آموخت .شکســتها نباید زیر
میکروسکوپ باشد.
فرایندکنترل و بازرسی در آینده
سازوکارهای کنترل ،اطمینان ایجاد میکنند ،اطمینان از اینکه کسب
و کار میتوانــد در سیســتمهای صف باعث ایجــاد ارزش مالی گردد .این
موضوع میتواند از طریق مرکز ،کنترل گردد .روشهای مناســب کنترل و
فرایندهایی که میتواند به صورت خودکار در این زمینه اجرا شود میتواند

اقتصاد جهان در یک نگاه پرونـــده
از اشــتباهاتی که منجر به ضررهای بزرگ و صدمه به وجهه بانک میشود ،
ممانعت کند .به این معنی که هر زمانی که فعالیتی در بخش صف به وجود
آید ،اگر همه فرآیندها و گامهای ضروری پیاده شوند راهحلهای هوشمند،
آنها را بررســی میکنند .بنابراین ،کسب و کار برای بانکهای آینده کام ً
ال
ایمن میشــود چرا که آنها فرایند کنترل را توسط نرم افزارهای هوشمند
به عنوان بخشــی از مغز بانک آینده ،در محیطشــان پیــاده میکنند .این
کار برای حذف خطرات ناخواســته ایجاد میشــود .در آینده ،راهحلهای
اســتاندارد فناوری اطالعات وجود خواهد داشــت راهحلهای اســتاندارد
فناوری اطالعات به صاحبان کسب و کار این اجازه را میدهد تا با محاسبه
ریســک ،قادر به بازی آزادانه در بازارهای مالی باشند .راهحلهای هوشمند
آینــده طوری توســعه خواهند یافت کــه میتواند خطــرات را به صورت
خودکار ارزیابی کرده و گزارشها را به مدیران ارشد ،سهامداران ،مشتریان
و همچنیــن مقامات نظارتی ارســال نماینــد .در صورتی که خطری وجود
نداشــته باشد ،با هیچ یک از افراد فوق ارتباط مستقیمی برقرار نمیشود.
لذت کار گروهی
اگر یک مدیر بتواند ّ
«لذت همــکاری» در گروه را ایجاد کند ،میتواند
بــه راهحــل فوقالعادهای دســت یابد .بانــک آینده به ّ
لذت بــردن از کار
گروهــی ارزش خواهد داد ا ّمــا نه فقط به خاطر اینکــه آنها میخواهند
از فرســودگی شــغلی 4جلوگیری نمایند ،بلکه به خاطر اینکه راهحلهای
تجاری فوقالعاده ،در جایی به دســت میآیند که متخصصین ّ
لذت مسئول
بودن در یک موضوع خاص را داشــته باشــند و در مورد کاری که آنها در
گروه انجام میدهند ،مورد احترام قرار گیرند.
بانــک آینده «الگوهای فکری» معمول را تغییر خواهد داد و این امکان
را فراهــم خواهد کرد تا ارزشها و تواناییهای کارمندان در قالب یک گروه
5
برای ایجاد راهحلهای جدید ترکیب شــوند .طبــق مقاله تجاری هاروارد
عامل مهم در موفقیت گوگل 6این است که آنها تخصصهای ترکیبی را به
منظور ابداع و خلق دانش بیشتر توسعه دادهاند.
مشتریسازی
ما شاهد پیشرفتهایی مانند تولید برنامهها ،7بازیها 8و مشتریسازی
و دادههای بزرگ 10هســتیم .ما در زمانی زندگی میکنیم که مشتریسازی
الیتها هستند .بانکها،
و خدماترسانی ،قلب تعداد زیادی از تالشها و ف ّع ّ
به منظور عقب نماندن از رقبا و پیشی گرفتن از آنها به روشهای مختلف
به دنبال دستیابی به ایدههای جدید خدمترسانی و مشتریسازی خواهند
جمعیت در منطقه یورو در سال
واقعیت که
بود .بانک فیدور با توجه به این
ّ
ّ
 332 ،2011میلیون نفر اســت و در همین ســال ،حدود هشتصد میلیون
نفر از فیسبوک اســتفاده میکنند به دنبال بهرهبرداری از این پتانســیل و
ایدهیابی جهت یافتن مشتریان جدید است.
9

رایانش ابری 11آینده
تاکنون تجربه رایانش ابری ،مزایای در دســترس بودن دایمی اطالعات
را ثابت کرده اســت .این امر بانکها را بیشتر و بیشتر مجاب میکند تا این
مهم را برای کسبوکار روزانهشان مورد توجه قرار دهند .دادهها به صورت
فزاینــدهای در ابر بر اســاس فایلهای میزبان وب ذخیره میشــوند .این
دادهها در هر کجا قابل دسترســی خواهند بود و اجازه تبادل دادهها میان
بخشهای مختلف یک سازمان ،مستقل از زمان و مکان را میدهد .رایانش
ابری ،امکان دســتیابی به دادههای محل کار را فراهم میکند .رایانش ابری
تبدیل به مرکز مدیریّت داده خواهد شــد و حتّی آرشیوها و اشتراکگذاری
دادهها در میان تیمها ،اعضای پروژه و بخشها ،در آینده ،به وسیله رایانش
ابری انجام میشــوند ،و راههای امروزی ذخیره دادهها از بین خواهد رفت.
ایــن امر به ویژه بــرای مدیریّت امنیت دادههای حســاس ،مانند دادههای
مشتریان سودمند خواهد بود.
از طریق روش ابری ،دسترسی کارمندان فناوری اطالعات و یا مشتریان
الیتها بر پایه ابر
در بانکهای آینده دیگر با زحمت همراه نیســت .همه ف ّع ّ
ذخیره خواهد شــد .مشــتری میتواند همه فرایندهای کارهایش را ببیند

و درک کند .این راهحل ،ســطح جدیدی از شــفافیت را برای مشــتریان
فراهم میکند.
کارمندان آینده
کیفیت خدماتی که به وسیله کارمندان
مبنای
بر
بانکداری
کسب و کار
ّ
اهمیت
چرایی
بر
دلیلی
این
است.
استوار
شود،
ی
م
ارائه
مشــتریان
بانک به
ّ
محبوبیت
افراد
این
که
چرا
اســت،
بانک
برای
کارمندان
آموزش
و
انتخــاب
ّ
مطلوبیت خدمات بانک را تعیین میکنند .پس از بحران مالی اخیر،
بانک و
ّ
بارها به کارمندان بانک گفته شــده اســت که تعداد زیادی از متخصصان
در بازار هســتند که در جســتجوی کارند ،که این میتواند باعث دلخوری
و آزار کارمندان باشــد ،حتّی اگر این موضوع درســت هم باشد؛ نیازی به
بیان کردن آن برای تحت فشــار قرار دادن نیست .این امر ،سرانجام باعث
ضربه به فرهنگ و آســیب رســاندن به سازمان میشــود .چرا که افراد با
احساســات مثبت ،نه تنها در انجام کارشان بهتر هســتند ،بلکه در کسب
رضایت مشتری هم عالی عمل میکنند.
مهمترین دارایی یک مدیــر ،توانایی حفظ رضایت و انگیزش کارمندان
است .روشهای زیادی برای حفظ رضایت و انگیزش کارمندان وجود دارد.
یک مدیر میتواند انعطافپذیری ،ارتباطهای نظاممند ،تشویق ،حتّی برای
موفقیتهــای کوچک ،حمایــت و خودمختاری را فراهــم نماید ،همچنین
فرهنگ ســازمانی میتواند روشهای جدیدی برای ایجاد رضایت در محیط
کار فراهم کند .مهمترین روش رضایت کارمندان ،اختصاص مسئولیتهای
شــفّاف ،نشان دادن احترام و اعتماد است .ما نیاز به درک ارزش احساسات
در سازمان و توســعه هوش هیجانی داریم ،چرا که احساسات مهم هستند
و بر تصمیمــات ما اثرگذار میباشــند .صاحبنظران توصیــه میکنند به
احساســات توجه شــود و از آنها به عنوان ابزاری برای دستیابی به نتایج
بهتر استفاده شود.
مشتریان آینده
مشــتریان عصر اطالعات ،به وســیله انتخابهای بزرگتر ،دسترســی
بیشــتر و روشهای بهتر ،ســریعتر و کاراتر برای تحویــل خدمات ،قدرت
زیادی به دســت آوردهاند .اگر شــما با سرعتی که مشــتریانتان در حال
اســتفاده از فناوریهای جدید هســتند ،نوآوریهای جدیدی در کارهای
بانکیشان به وجود نمیآورید ،دارای نقص قابل مالحظهای هستید .مشکل
اساســی این است که رفتار مشــتریان همراه با فناوری در حال تغییر است
اما بانکها در همان دانش ســازمانی و تعصبهای کانالهای ارتباطی قدیم
باقــی ماندهاند و این اتّفاق ،شــکاف رفتاری قابل توجهی بین مشــتریان و
بانک به وجود میآورد ،که در آینده باید به ســرعت این شکاف پر شود.
مشــتری باید همیشه نســبت به همه چیز در اولویّت باشد و ارتباط با
آنها باید بر مبنای شایســتگی ،توجه و صداقت باشد .این امر باعث خواهد
شد ،مشتری رضایت بیشتری داشــته باشد .عالوه بر این ،احترام و ارتباط
عالی با مشتریان در آینده ضرورت بیشتری مییابد.
مدلهای کسب و کار بانکی در آینده
مدل کســب و کار بسیاری از بانکها تا ســال  2020دگرگون خواهد
شــد .آنها برای دیجیتالی شــدن ،دســتیابی به کانالهــای همهکاره و
نوآوری تا ســال  ،2020باید در برنامههــای عملیاتی خود ،بازنگری کنند.
فراهمکننــدگان دیجیتال به موقع :به این مفهوم اســت کــه بانکی ماهر،
خدماتی بســیار ویــژه ارائه میدهد .چنیــن فراهم کنندگانــی با تکیه بر
رســانههای اجتماعی ،فناوری تلفن همراه و انعطاف زیرساختها از منافع
آن بهرهمند میشــوند .آنها با ارائه خدماتی پیچیده همچون مشاوره ،وارد
عرصه رقابت میشــوند .به عنوان مثال یک فراهمکننده فناوری خدمات و
مشــاورههایی را برای مدیریت ســرمایه از طریق کانالهای دیجیتالی که
اثربخشتر و کمهزینهتر است را در ورای مرزها ارائه میدهد.
بانکی با خدمات تمام دیجیتال :مفهوم آن این اســت که موسسههایی
با توان ســرعتی باال با تکیه بر راهحلهای فناوری ،محصوالت گســتردهاي
را ارائه میدهند .این بانکها بــا برخورداری از تجربه دیجیتال وارد عرصه
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اقتصاد جهان در یک نگاه پرونـــده
رقابت میشــوند و ميتوانند محصوالتي با برخــي از ويژگيهاي پيچيده و
همچنين خدماتي شبيه به آنچه كه بانكهاي تماما سنتي عرضه ميكنند،
به مشــتريان خود ارائه دهند .اين دسته از بانكها را ميتوان موسسههاي
بزرگي دانســت كه ســرمايههاي خود را در بنيانهــاي ديجيتال ،دو برابر
ميكنند و از فرصتهاي موجود استفاده ميكنند و يا تازه وارداني همچون
شركتهاي فناوري تازه تأسيس شدهاي دانست كه به سمت فضاي بانكي،
پيش ميروند.
بانكهايي با جعبه بزرگ :12به آن دســته از مؤسساتي گفته ميشود كه
رقابت گســتردهاي بر ســر قيمت دارند و محصوالت فيزيكي را به بازاري با
انبوه مشتريان ارائه ميكنند .قابل ذكر است كه چنين بانكهايي ميتوانند
در ســطوح مختلف چابكي ،اداره شــوند .چنين موسســاتي هم ميتوانند
بانكهاي موجود در بازار و هم تازه واراداني همچون خُ ردهفروشــان بزرگ
باشند .در هر دو صورت آنها با به اشتراكگذاري فوري سهم بازار و كاهش
قيمت ،از منافع جذب مشتري بهرهمند ميشوند.
جمعبند ی
آینــده بُعد زمانی طوالنیتر و تن ّوع بیشــتری از این پیشبینیها دارد.
ویژگی عصر جدید ،ســرعت ،تنــوع  ،پیچیدگی و گســتردگی تغییرات و
تحوالت اســت .ما متوجه شــدهايم كه مــدل انتقال بانكهاي ســنتي به
ديجيتال در بســياري از بانكها قابل تحقّق نيســت .حركت آنها بيش از
حد آهســته است و در خيلي از موارد به دليل ضعف در پذيرش ريسك ،با
عدم ســرمايهگذاري الزم مواجه است .عدم پيشبيني و اقدام در مواجهه با
اين تغييرات ،به معني از دســت دادن سهم بازار و روبه رو شدن با كاهش
رشــ ِد درآمدها اســت .صنعت بانكداري ايران ،ممکن اســت در آيندهاي
نزديــك ،خود را در رقابت بــا بانکهایی ببیند که مجهــز به جديدترين
مزایــای رقابتی در حوزه قیمت و کیفیت هســتند .برای رفع این خطرات
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بانکهای ســنتی میتوانند با تقویت نقاط ق ّوتشــان به منظور رســیدن به
درجهای از چابکی مو ّفق شوند .از سوي ديگر با درهم شكستن نظام تحريم
و آزادســازي تدريجي جريان تجارت بينالمللي نقش شــبكه بانكي بيش
اهميت خواهد يافت .مشــتريان با دسترســي به سرويسهاي مالي
از پيش ّ
نوين دنيا ،تجربههای جديدي در عرصه خدمات مالي كســب خواهند كرد
و اين امر ســطح انتظارات جامعه از كيفيت خدمات بانكي در داخل كشور
را ،افزايــش خواهد داد و این فرصت مغتنمي اســت تا شــبكه بانكداري
ايران با بهرهبرداري از الگوهاي موفــق ،نظام اجرايي خود را به جديدترين
دســتآوردهاي مديريت و فناوري مجهز سازد تا براي پاسخگويي به نيازها
و خواســتههاي مشتريان نسل آينده خود ،آمادگي كافي داشته باشد.
پینوشت

 )1مقالــه حاضــر برگرفتــه از ترجمــه کتــاب «Banks of the
 »Futureنوشته  Sohella Thuinerاست.

 )2عضو هیئتمدیره بانک قوامین
 )3کارشناس واحد تحقیق و توسعه بازار بانک قوامین
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استانداردهای انجام فعالیتهای سرمایهگذاری جهانی () GIPS

2

ترجمه و تلخیص :وهاب قلیچ ،1محمد ولیپور پاشاه

مقدمه
در سال  ۱۹۹۵موسســه تحلیلگران مالی خبره ( 3)CFAکه به انجمن
تحقیق و مدیریت ســرمایهگذاری ( 4)AIMRمشــهور اســت از شــورای
اســتانداردهای عملیات ســرمایهگذاری جهانی 5جهت توسعه استانداردها،
حمایت و پشــتیبانی کرد .در سال  ۱۹۹۸استانداردهای پیشنهادی بر روی
ســایت موسســه  CFAقرار گرفت و جهت دریافت نظرات کارشناسان به
بیش از چهار هزار نفر ارسال گردید .با بررسی نظرات گردآوری شده اولین
نســخه از این اســتانداردها در آوریل سال  ۱۹۹۹منتشــر شد .این نسخه
شامل موارد ذیل بود:
 امکان پذیرش و تصویب اســتانداردها در بازارهای در حال توسعه یــک رویکرد عموما پذیرفته شــده برای محاســبه و ارائه عملکرد بهصنعت مدیریت سرمایهگذاری جهانی
 وضعیت دارایی (حقوق صاحبان ســهام ،درآمد ثابت و پول نقد)در ســال  ۱۹۹۹بــا هدف توســعه و گســترش اســتانداردهای انجام
فعالیتهای سرمایهگذاری جهانی ( ،6)GIPSعنوان شورای استانداردهای
انجام فعالیتهای ســرمایهگذاری جهانی به شــورای انجــام فعالیتهای
ســرمایهگذاری )IPC(7تغییر کــرد .اســتانداردهای  GIPSیک نوآوری
جهانی اســت که با مشارکت افراد و سازمانهای بیش از  ۳۲کشور از جمله
آمریکا ،اســترالیا ،اتریش ،انگلیس ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،پرتغال ،پاکستان،
روسیه ،ســنگاپور ،اســپانیا ،کره جنوبی ،آفریقای جنوبی و سایر به وجود
آمده اســت .نسخه دوم استانداردهای  GIPSدر فوریه  ۲۰۰۵منتشر شد.
این نســخه کاملتر از نسخه قبلی بود و  IPCتصمیم گرفت تا مالحظات
محلی را از این استانداردها حذف کرده و یک نسخه یکپارچه از آن را برای
همگان منتشر سازد.
در سال  ۲۰۰۵موسسه  ،CFAشورای انجام فعالیتهای سرمایهگذاری
را منحل نمود و به جای آن شــورای اجرایــی  GIPSرا به عنوان مرکزی
بــرای تصمیمگیری در خصوص تدوین اســتانداردها پایهگذاری نمود .این
شــورا وظیفه تسهیل مشــارکت همه کشــورهای حامی مالی در توسعه و
ارتقای این استانداردها را عهدهدار شد.

بقــای ارتباطات جهانی و ماهیت پویای صنعت ســرمایهگذاری در گرو
بهروز ماندن اســتانداردهای  GIPSاســت .از این جهت در ســال ۲۰۰۸
شــورای اجرایی  GIPSفراینــد بازبینی ،اصالح ،حــذف و اضافه نمودن
سرفصلهای مورد نیاز در اســتاندارهای مذکور را آغاز کرد .در این راستا،
شــورای اجرایی همکاری نزدیکی با زیربخشهای فنی ،گروههای کاری و
کشــورهای حامی داشت .این گروهها با تحقیق ،نظرسنجی و سایر روشها
اســتانداردها را بازبینی کردند و مقدمات الزم جهت تهیه نسخه جدید این
اســتانداردها را برای ســال  ۲۰۱۰تدارک دیدند .البته این جریان متوقف
نشــده و این استانداردها همچنان در حال تغییر و بهروزرسانی هستند.
اهمیت استانداردهای سرمایهگذاری
بازارهای مالی و مدیریت ســرمایهگذاری به ســرعت در حال توســعه
و جهانی شــدن هســتند .رشــد تعداد بنگاههای مالی ،پیچیدهتر شدن و
نیز جهانیشــدن فرآیند ســرمایهگذاریها و همچنین افزایش رقابت بین
بنگاههای متولی مدیریت در امر ســرمایهگذاری نشــان از نیاز این صنعت
به یک ســری اســتانداردهای مدون جهــت ارایه و ارزیابــی فعالیتهای
ســرمایهگذاری دارد .این اســتانداردها امکان مقایســه میــان بنگاههای
ســرمایهگذاری بــه منظــور ارزیابی عملکــرد آنها را فراهم میســازد و
معیارهای مناسبی جهت انتخاب آنان به شمار میروند.
اهداف
تدویــن اســتانداردهای داوطلبانــه جهت ارائــه و ارزیابــی عملکرد
سرمایهگذاری در ایجاد یک مجموعه پذیرفته شده از بهترین تجربیات موفق
در دنیا مؤثر بوده و امکان مقایســه و رقابت بین بنگاههای سرمایهگذاری را
(فارغ از محل جغرافیایی آنان) فراهم میســازد .همچنین این استانداردها
امکان نمایندگی عادالنه و افشای مناسب و کامل اطالعات و نیز بکارگیری
اطالعات دقیق و صحیح در سرمایهگذاری از سوی بنگاههای سرمایهگذاری
را فراهم میکند.
بررسی اجمالی
اســتانداردهای انجــام فعالیتهای ســرمایهگذاری جهانی (،)GIPS
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اقتصاد جهان در یک نگاه پرونـــده
اســتانداردهایی جامع و داوطلبانه اســت که توســط مدیران جهت انجام
فعالیتهای ســرمایهگذاری منصفانه ،شــفاف و قابل مقایسه مورد استفاده
قــرار میگیرد .امــروزه این اســتانداردها در بیش از  ۳۵کشــور از جمله
آمریکای شــمالی ،اروپا ،آفریقا و منطقه آســیا و اقیانوســیه مورد پذیرش
قرار گرفتهاند.
 GIPSبــه منزله راهنما و خطمشــی اســت که در اختیــار مدیران
سرمایهگذاری قرار گرفته و در امر ارزیابی و بهبود اقدامات پیشین به آنها
یاری میرســاند .همچنین این اســتانداردها ضمن رفع موانع و مشــکالت
موجــود ،از صاحبان ســرمایه در حوزه انتقال ســرمایه به دیگر کشــورها
حمایت میکنند و از یک طرف ،نه تنها امکان گســترش دامنه فعالیتهای
اقتصادی مقرونبه صرفه را برای بنگاههای اقتصادی فراهم میســازد بلکه
بــه مشــتریان بالقوه و موجود بنگاههــا اطمینان میدهد کــه فرآیندهای
سرمایهگذاری از یک الگوی یکپارچه تبعیت میکنند.
شورای اجرایی  GIPSمتعلق به موسسه تحلیلگران مالی خبره CFA
است که مســئولیت توسعه اســتراتژیک ،بهبود و اجرای استانداردها را بر
عهده داشــته و همچنین شــورای فنی  GIPSمســئولیت نظارت فنی بر
اســتانداردها ،نمایندگی ســهامداران صنعت و مناطق جغرافیایی موردنظر
جهت انجام سرمایهگذاری را بر عهده دارد.
حمایت ســازمانهای محلی از توسعه  GIPSو عملکرد مؤثر آن امری
ضروری اســت .از ســویی دیگر مدیران و صاحبان داراییها ،قانونگذاران،
صندوقهای بازنشســتگی ،حامیان مالی برنامهها ،مشاوران سرمایهگذاری
و ناظران از اســتانداردهای انجام فعالیتهای ســرمایهگذاری جهانی تأثیر
خواهند گرفت.
منافع این استانداردها عمدتاً متوجه بنگاههای مدیریت سرمایهگذاری،
صاحبان دارایی ،مشاوران سرمایهگذاری و کلیه افرادی است که مسئولیت
نظارت و ارزیابــی بنگاههای مدیریت ســرمایهگذاری را برعهده دارند زیرا
امکان کنترل داخلی عملکرد ســرمایهگذاری با استفاده از این استانداردها
بهتر فراهم میشود.
انطباق با  GIPSکامال داوطلبانه اســت و خــودداری از آن به معنای
نقــض قوانین و مقــررات نیســت .البته بنگاههــای ســرمایهگذاری باید
جدیدترین نسخه استانداردها را که به عنوان کتاب راهنمای استانداردهای
انجام فعالیتهای ســرمایهگذاری جهانی بر روی درگاه  GIPS8قرار داده
شده است ،معیار فعالیتهای خود قرار دهند.
نکته مورد اشــاره دیگر آن اســت که برای بهرهبــرداری کامل از این
اســتانداردها الزم اســت که اطالعات صحیح و دقیق ارائه شود .اطالعات
اشــتباه و غیردقیق به کاهش کارایی این نوع استانداردها میانجامد.
معرفــی الزامــات اســتانداردهای انجــام فعالیتهــای
سرمایهگذاری جهانی
این الزامات به  ۹بخش تقســیم شدهاند و هر بخش از حیث نوع کاربرد
و درجــه انطباقپذیــری فعالیتهای ســرمایهگذاری شــامل «الزامات» و
«توصیهها» اســت .بنگاهها باید برای انطباق کامــل با  GIPSتمامی این
«الزامات» را رعایت کنند تا بتوانند ادعا کنند که با اســتانداردهای GIPS
انطبــاق کامل دارند و آنگاه رغبت مضاعفی بــرای اجرای «توصیهها» پیدا
کننــد .به بیان دیگر «توصیههــا» به اندازه «الزامــات» از اهمیت اجرایی
شدن برخوردار نیســتند بدین معنا که برای بنگاهها در مرحله اول ،اجرای
«الزامات»  GIPSبرای انطباق با این نوع استانداردها الزم و ضروری بوده
و در ســطحی پایینتر اجرای «توصیهها» به آنان پیشنهاد میشود .اجرای
«توصیهها» موجب حرکت بنگاه در مسیر تبدیلشدن به «بهترین تجربیات
موفق »9شــده و آن را به مقصود و ماهیت  GIPSنزدیکتر میسازد.
الزامات نهگانه  GIPSعبارتند از:
مبانی انطباق با اســتانداردها :این مبانی شامل یک سری از اصول
محوری از جملــه تعریف صحیح از بنگاههای ســرمایهگذاری ،ارائه تصویر
روشن از اســتانداردها به مشتریان آتی ،تعیین صالحدید و مصلحت بنگاه،
انطبــاق با قوانین و مقررات کاربردی ،اطمینان از صحت و ســقم اطالعات
پایهگــذار  GIPSاســت .در دوران تطبیــق فعالیتهای ســرمایهگذاری
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بنگاهها بــا  ،GIPSدو موضوع مهم باید مدنظــر بنگاهها قرار گیرند :اول،
تعریف بنگاه ســرمایهگذاری و دوم ،تعریف بنگاه از صالحدید .تعریف بنگاه
سرمایهگذاری مبنای انطباقپذیری بنگاهها با استانداردها به حساب میآید
و مرزهای روشــنی برای تعیین مقدار کل داراییهای بنگاه تعیین میکند.
همچنین تعریــف بنگاه از صالحدید معیارهایی را بــرای قضاوت در مورد
ترکیب ســبد داراییهای بنگاه بدســت میدهد و مبتنی بر توان بنگاه در
اجرای استراتژیهای سرمایهگذاری خود است.
اطالعــات ورودی :ســازگاری اطالعــات ورودی مورد اســتفاده در
اندازهگیــری عملکرد بنگاههای ســرمایهگذاری در انطباق مؤثر با GIPS
حیاتی به نظر میرســد و پایهگذار یک نسخه جامع ،منصفانه و قابلقیاس
از عملکرد ســرمایهگذاری به حســاب میآید .بر این اساس تمامی ترکیب
ســبد داراییهــای بنگاهها باید بــر مبنای اصول و موازیــن ارزشگذاری
اســتانداردهای انجــام فعالیتهای ســرمایهگذاری جهانی ( )GIPSمورد
ارزیابی قرار گیرند.
روششناسی اندازهگیری فعالیتهای سرمایهگذاری :برای آنکه
بنگاههای مدیریت ســرمایهگذاری را بتوان با یکدیگر مقایســه کرد و یک
وحدت رویهای وجود داشته باشد ،استانداردهای  GIPSیک روششناسی
مشخص و واحد برای محاسبات تعیین نموده است.
ترکیبسازی :منظور از ترکیبسازی ،تجمیع یک یا چند سبد دارایی
مدیریتشــده مطابق با الزامات ،اهداف و اســتراتژیهای مشــابه در حوزه
ســرمایهگذاری اســت .ارائه گزارشهای اســتاندارد و صحیح در خصوص
نحوه محاســبه بازدهی ســرمایهگذاریها – که از محاسبه میانگین موزون
بازده ســرمایهگذاریها بدست میآید -موجب ارایه منصفانه ،باثبات و قابل
مقایســه در طول زمان و در بین بنگاههای سرمایه گذاری میگردد.
افشاء :گسترش افشای نسخههای عملکردی قابل مقایسه ،امکان ایجاد
یک چارچوب مناســب را برای مخاطبین فراهم نمــوده تا درک بهتری از
عملکرد بنگاههای ســرمایهگذاری داشته باشند .در این چارچوب الزم است
که بنگاهها نســبت به افشای اطالعات مشــخص برای گزارشهای عملکرد
جهت انطباق با  GIPSو سیاســتهای مورد قبول بنگاهها مبادرت ورزند.
اگرچه برخی از گزارشهای افشاء شده برای تمامی بنگاههای سرمایهگذاری
ضرورت دارد،اما گزارشهای دیگر در مواقع خاص تهیه شــده و لزوماً برای
کل شــرایط ممکن اســت مورد اســتفاده قرار نگیرد .بنگاههایی که در پی
انطباق با اســتانداردها هستند و الزم است که «الزامات» استانداردها را به
طور کامل به اجرا برســانند ،بایستی اطالعات مربوط به اجرای این الزامات
را به نحو مناســب افشــا نمایند .نسخه سال  2010اســتانداردهای انجام
فعالیتهای ســرمایهگذاری جهانی شــامل گزارههای تطبیقی تجدیدنظر
شــده اســت که نشــان دهنده شــمول یک یا چند بنگاه نوعی در قالب
استانداردهای مذکور میباشد.
نســخه نهایی گزارش و نحوه گزارشدهی :پس از ترکیبســازی،
جمــعآوری اطالعــات ورودی ،محاســبه بازدهــی و افشــاء گزارشهای
عملکــرد ،بنگاههــا باید ماحصل ایــن فرایند را بر مبنــای الزامات موجود
در اســتانداردهای انجــام فعالیتهــای ســرمایهگذاری جهانی ()GIPS
طبقهبنــدی و تنظیم نماینــد .در واقع نمیتوان یــک مجموعه متناهی از
الزامات را به منظور پوشــش تمامی موقعیتهای بالقوه و یا توسعه ساختار،
تکنولوژی ،محصوالت و تجربیات آتی بنگاهها در امر ســرمایهگذاری تدوین
نمود و بنگاههای سرمایهگذاری در مواقع لزوم باید بتوانند از استانداردها و
دستورالعملهایی غیر از  GIPSدر فعالیتهای خود استفاده کنند.
امالک و مستغالت :این بخش به عنوان مکمل شش الزام فوقالذکر،
با نام الزامات امالک و مســتغالت 10معرفی شــده است .این الزام در نسخه
ســال  ۲۰۰۵برای اولین بار لحاظ شــد و از اول ژانویه ســال  ۲۰۰۶مورد
اســتفاده قرار گرفت .نسخه سال  ۲۰۱۰اســتانداردهای انجام فعالیتهای
ســرمایهگذاری جهانــی ( )GIPSدربردارنده الزامات جدیــد برای وجوه
امالک و مســتغالت میباشــد .بنگاهها باید در گزارش عملکرد اســتاندارد
خود به این نکته توجه داشــته باشند که برخی الزامات موجود در مقررات
ششگانه در حوزه امالک و مستغالت ،کاربرد ندارند.
حقوق صاحبان سهام خصوصی :این بخش نیز به عنوان مکمل شش
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بخــش اول از مجموعه الزاامات  GIPSبه شــمار مــیرود .الزامات حقوق
صاحبان ســهام خصوصی اولین بار در نسخه سال  ۲۰۰۵از  GIPSمطرح
شــد و در ابتدای ژانویه سال  ۲۰۰۶مورد استفاده قرار گرفت .بنگاهها باید
توجه داشــته باشند که برخی الزامات شــشگانه در حوزه حقوق صاحبان
سهام خصوصی ،کاربرد ندارند.
هزینه کارمزد :این نوع هزینه شــامل کلیه کارمزدهای دریافتی توسط
مدیر سرمایهگذاری از مشتریان در ازای خدمات مشاوره سرمایهگذاری نظیر
کارمزد تحقیق و توســعه و مخارج ناشــی از خدمات کارگزاری میشود .این
بخش نیز مانند دو بخش ششــم و هفتم به عنوان مکمل شش بخش اول از
مجموعه الزامات  GIPSبه شــمار میرود .بنگاهها باید توجه داشــته باشند
که برخی الزامات ششگانه در حوزه هزینه پوشش کارمزد ،کاربرد ندارند.
جمعبندی
به طور کل اســتانداردهای بینالمللی و کاربردی جهان در هر شاخه
و موضوعــی برای بهبود و تقویت اوضاع ،یکسانســازی فرآیندها و ایجاد
امکان رقابت ،ارزیابی و مقایســه موضوعات مختلف موجود در آن شــاخه
بکار گرفته میشــوند .اســتانداردهای  GIPSنیز از این قاعده مســتثنا
نیســتند؛ این اســتانداردها برای بهبود وضعیت ســرمایهگذاری از حیث
امکان مقایســه و رقابت بین بنگاههای ســرمایهگذاری طراحی و تدوین
شــدهاند .این اســتانداردهای بینالمللی که اجباری به پذیرش آن وجود
ندارد و صرفاً جهت پیشــرفت عملکردهای سرمایهگذاری در جهان مورد
استفاده قرار میگیرند امکان نمایندگی عادالنه و افشای مناسب اطالعات

و نیز بکارگیری آن در ســرمایهگذاری از ســوی بنگاههای سرمایهگذاری
را ایجاد میکند.
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ثبات قیمتها ،استراتژی و ابزارهای پولی بانک مرکزی اروپا

1

عبداله یاوران بخشایش

مقدمه
بانک مرکزي اروپا بهعنوان بانکدار مرکزيِ منطقه يورو و مجري سياســت
پولي در این منطقه است ،که شامل  18کشور عضو اتحاديه اروپا است که واحد
پولی «یورو» را پذیرفتهاند.
بر اساس معاهده جامعه اروپايي ،2در يک دوره زماني تمامي اعضاي اتحاديه
اروپا پول واحــد اروپايي «يورو» را خواهند پذيرفــت و نظام اروپايي بانکهاي
مرکزي( 3شــامل بانک مرکزی اروپا و  28کشور اروپایی) عهدهدار انجام وظايف
بانکداري مرکزي در منطقه اروپا است .ا ّما در حال حاضر بعضی از کشورها هنوز
واحد پولی «یورو» را نپذیرفته اند و هنوز پول ملي کشورشــان را نگهداشتهاند
و سياســتهاي پوليشان را خودشــان هدايت ميکنند .به عبارتي اين بانکها
حاکميت پولي خود را حفظ کردهاند و در عملکرد ف ّعاليتهاي اصلي اتحاديه اروپا
نظير هدايت سياستهاي پولي اتحاديه اروپا وارد نميشوند .بنابراین تا آن زمان
«نظام اروپایی »4که شامل بانک مرکزی اروپا و  19کشور اروپایی-که پول واحد
یورو را پذیرفتهاند -عهدهدار اجرای سیاســتهای پولی در منطقه یورو هستند.
هدف اصلي نظام اروپايي ،تامین ثبات قيمتها است .که اين کليديترين هدف
سياست پولي ،جزئي از معاهده جامعه اروپايي مقرر شده است.
تعريف ثبات قيمت در اروپا
اگر چه پيمان و معاهده جامعه اروپايي به طور واضح هدف ا ّوليه از تشــکيل
بانــک مرکزي اروپا را ثبات قيمت ها قرار داده اســت ا ّمــا تعريف آنها از ثبات
ذهنيت ،در اکتبر  1998شوراي حکام 5بانک مرکزي
قيمتها چيســت؟ با اين
ّ
کمي از ثبات قيمتها اعالم و بدين صورت بیان کرد که “افزايش
اروپا يک تعريف ّ
يک سال ،نسبت به ســال پيش ،شاخص بهاي مصرفکننده موزونشده 6براي
توجه به اينکه ثبات قيمت در يک بازه
منطقه يورو ،زير  2درصد باشد” .البتّه با ّ
مدت ،نگه داشــته ميشود ،شوراي حکام در مي  2003طي
زماني بيش از ميان ّ
يک ارزيابي از استراتژي سياستهاي پولي بانک مرکزي اروپا ،اين تعريف را تأیيد
موقعيت ،شوراي حکام تعريف خود را به اين صورت عنوان کرد
کرد .به خاطر اين
ّ
مدت فقط زير  2درصد باشد.
که :هدف ،نگهداري نرخ تورم پايين باشد ا ّما در ميان ّ
اشاره به “شاخص بهاي مصرفکننده موزونشده براي منطقه يورو” نشان ميدهد
که هدف از سياستهاي پولي بانک مرکزي اروپا ،ثبات قيمت در منطقه يورو به
عنوان يک ّ
کل است و آن را با هدف حفاظت کامل و مؤثّر در برابر زيانهاي وارد
شده و قدرت خريد پول است.
عبارت «زير  ۲درصد» يک خط مرز براي نرخ تورم است که سازگار با ثبات
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مدت اســت .در عين حال با ديدي براي نرخ تورم مثبت پايين
قيمتها در ميان ّ
«نزديک به  2درصد» حاشيه مناسبي را فراهم ميکند که از ريسک ضد تورمي
کمي بانک مرکزي اروپا از ثبات
(کاهش قيمت) خودداري نمايد .بعالوه تعريف ّ
قيمتها ،با يک حساب ،امکان تورش را در اندازگيري شاخص بهاي مصرفکننده
ماهيت ســاختاري بين مناطق اروپايي
به وجود ميآورد و اين شــايد از تورم و ّ
متفاوت شود.
مدت” اين پيام را ميرساند که سياست پولي نميتواند در يک
عبارت “ميان ّ
مدت چند ماهه ،تحوالتي در تورم و قيمتها ايجاد کند .تغييرات در
افــق کوتاه ّ
سياســتهاي پولي هميشه با يک وقفه پر معني در قيمتها اثر ميگذارد و در
حجم و دامنه اثر هم احتمال عدم اطمينان وجود دارد که بیانگر این اســت که
سياست پولي نميتواند همه شوکهاي پيشبيني نشده سطح قيمت را در يک
مدت در
مدت ،حساب کند .بنابراين بعضي از نوسانهای کوتاه ّ
دوره زماني کوتاه ّ
تورم ،غيرقابل اجتناب است.
داليل تعريف ک ّمي
کمي از ثبات قيمتها به وسیله بانک
سه دليل اصلي براي اعالم يک تعريف ّ
مرکزي اروپا وجود دارد:
کمي در ساختن سياست پولي
 .۱وضوح اهداف سياست پولي ،يعني تعريف ّ
شفافتر ،کمک میکند.
کمي ،معيار و سنجشی در مقابل عموم مردم است که بانک مرکزي
 .۲تعريف ّ
اروپا ميتواند پاســخگوییاش را فراهم سازد .در نتيجه تح ّوالت قيمت ،از ثبات
قيمتها ،مي تواند به آساني به وسيله شهروندان شناسايي گردد و بانک مرکزي
اروپا بايد توضيح دهد که ثبات قيمتها ،بين يک دوره زماني قابل قبول ،چگونه
باز گردانده ميشود.
کمي ،باعث هدايت عموم براي شــکلگيري انتظارات از تح ّوالت
 .۳تعريف ّ
مدت ،در راستاي تسهيل
تورمي بلند ّ
قيمت در آينده میشــود .ثبات انتظارات ّ
ثبات قيمتي از سياست پولي و افزايش اثربخشي آن است.
مزاياي ثبات قيمتها از منظر بانک مرکزي اروپا
ثبــات قيمتها از چندين طريق در رســيدن به ســطح بااليي از اقتصاد و
اشتغال ،کمک میکند:
 .۱ثبات قيمتها ،تشــخيص مردم را در تغييرات نوســانهای سطح کلّي
قيمتها آسان میکند و اين ،توانايي مصرفکنندگان و بنگاهها را در تصميمگيري
بهتر و آگاهانه بر مصرف و سرمايهگذاري بیشتر ميسازد .و اين ،به نوبه خود بازار
را قادر ميســازد که منابع را به صورت کاراتر تخصيص دهد و بازار منابع را در
جاهاي که ميتواند مولد باشد ،هدايت کند .در واقع ثبات قيمتها ،پتانسيل مولّد
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در اقتصاد است.
 .۲اگر سرمايهگذاران مطمئن باشند که قيمتها در آينده ثبات خواهد داشت
مدت براي جبران ريســک سرمايهگذاري و تخصيص دارایيهاي اسمي
در بلند ّ
تورمي” تقاضا نخواهند داشت .به وسيله کاهش اینگونه
ريســک
“صرف
خود،
ّ
صرف ريســک در نرخ بهره سياست پولي ،ميتواند کارايي تخصيصي را در بازار
سرمايه بوجود آورد و اين خود باعث افزايش مش ّوقهاي سرمايهگذاري است که
بعدا ً منجر به رفاه اقتصادي خواهد شد.
 .۳حفــظ و ثبات قيمتها ،احتمــال اينکه افراد و شــرکتها منابع را از
تورم منحرف سازند ،کمتر
اســتفادههاي مولّد براي پوشش ريســک در مقابل ّ
تورمي باال ،مش ّوقي براي انبار کردن کاالهاي
مينمايد .براي مثال در يک محيط ّ
واقعي وجود دارد تا آنها را از ارزش پولي يا حتّي ساير دارایيهاي مالي در چنين
موقعيتهايی حفظ نمايد .به هر حال ،انبارسازي کاال ،يک تصميم سرمايهگذاري
ّ
کارا نيست و مانع رشد اقتصادي ميشود.
 .۴سيســتمهاي رفاهي و ماليات ميتواند مش ّوقهاي منحرفي را خلق کند
که رفتار اقتصادي را تحريف نمايد .در بسياري از موارد اين تحريفها به وسيله
تورمي ،تأثير مخرب بر سيستمهاي
تورم تشديد ميشود؛ يعني بدترين شرايط ّ
ّ
تأمين اجتماعي و ماليات دارد .ا ّما ثبات قيمتها هزينههاي واقعي اقتصاد را روشن
مينمايد و ديگر چنين تحريفهایی صورت نميگيرد.
 .۵حفظ انسجام و ثبات اجتماعي :ثبات قيمتها از توزيع خودسرانه و قابل
تورم باال
توجــه دوباره ثروت و درآمد جلوگيري ميکند که هر دو از محيطهاي ّ
و تورم پايين نشأت ميگيرند .چند مورد در قرن بيستم نشان داده است که نرخ
تورم يا کاهش قيمت ،بيثباتي سياسي و اجتماعي ایجاد ميکند.
باالي ّ
نقش استراتژي سياست پولي بانک مرکزي اروپا
استراتژي سياست پولي شرح منسجم و ساختار يافته از چگونگي تصميمگيري
سياست پولي ،براي به دست آوردن اهداف بانک مرکزي است که دو کار مهم از
نظر داخلی و خارجی انجام میدهد :اول اينکه استراتژي ،با تحميل کردن يک
ساختار روشن از فرايند سياستگذاري خود ،اين تضمين را به شوراي حکام بانک
مرکــزي اروپا میدهد که اطالعات الزم و تحليلهاي مورد نياز براي تصميمات
خود را در دســترس قرار دهد (از نظر داخلي) .دوم اينکه وســيلهاي است که
تصميمهای سياســت پولي را به عامه مردم توضيــح ميدهد (از نظر خارجي).
استراتژي به وسيله کمک به اثربخشي سياستهاي پولي و الزام بانک مرکزي به
ثبات قيمتها ،به اعتبار بانک مرکزي در بازارهاي مالي کمک ميکند.
وظيفه اصلي بانک مرکزي اروپا به عنوان قلب نظام اروپايي ،هدايت سياست
مدت با
پولي در منطقه يورو با هدف حفظ ثبات قيمتها اســت کــه در کوتاه ّ

نرخ بهره ،اثرگذاري سياســت پولي را در اقتصاد و در نهايت بر ســطح قيمت،
نشــان میدهد (جدول .)1مطابق با استراتژي سياست پولي ،بانک مرکزي اروپا
مدت را به وسيله سيگنالدهی وضع سياست پولي خود
نرخهاي بازار پولي کوتاه ّ
و وضعيت نقدينگي در بازار پول ،هدايت ميکند .بعالوه نرخهاي بهره به وسيله
مديريّتکردن نقدينگي ،هدايت ميشوند .همچنين بانک مرکزي اروپا ميتواند
سيگنال وضع سياست پولياش را در بازار پول به وسيله تغييردادن شرايطي که
نظام اروپايي خواهان ورود به داخل مبادالت با بازار پول است ،نشان دهد.
رويکرد دو ستون7در استراتژی سیاست پولی
براي انجام سياست پولي با بهترين راه ممکن ،بانک مرکزي اروپا رويکردی
خاص را در تعيين ماهيت و حد ريســکهاي ثبات قيمت در منطقه يورو دنبال
ميکند .به منظور انجام اين کار ،بانک مرکزي اروپا کامال نياز به تحليل اقتصادي
و تحوالت پولي دارد .تا مطمئن گردد که هيچ اطالعاتی را ناديده نگرفته است.
که این رویکرد به عنوان “رويکرد دوستون” نامیده میشود.
رويکرد بانک مرکزي اروپا در سازمان دادن ،ارزيابي و بررسي متقابل اطالعات،
براي ارزيابي ريسکهاي ثبات قيمتها به دو ديدگاه تحليلي و مکمل (دو ستونه)
اشاره میکند:
 .۱تحليل اقتصادي:
مدت از تح ّوالت
تحليل اقتصادي بــر ارزيابي کوتاه به عنوان عوامــل ميان ّ
قيمتي ،با تمرکز بر ف ّعاليتهاي واقعي و شــرايط مالي در اقتصاد ،ميپردازد .در
واقع تح ّوالت قيمت در طی زمان به صورت گسترده ،به وسيله اثر متقابل عرضه
و تقاضا در کاالها و خدمات و عوامل بازار ،تاثير ميگذارد.
 .۲تحلیل پولی:
مــدت بين پول و قيمت تمرکز دارد .تحليل
تحليل پولي بر روي افق بلند ّ
مدت است،
پولي در اصل به عنوان يک بررســي متقابل از حد ميانه ديدگاه بلند ّ
مدت براي سياست پولي از تحليلهاي اقتصادي به
بنابراين شــاخصهاي ميان ّ
وجود ميآيد.
رويکرد دو ســتون قصد دارد مطمئن شــود که هيچ اطالعاتی را در ارزيابي
توجه مناسب به ديدگاههاي مختلف
ريسکهاي ثبات قيمت از دست نداده و با ّ
پرداخت شــده و بررسي متقابل اطالعات به صورت صحيح به منظور رسيدن به
يک قضاوت کلّي بر روي ريسکهاي ثبات قيمتي انجام شده است.
ابزارهاي سياست پولي
رســيدن به اهداف اصلي که همان حفظ ثبات قيمتها است ،نظام اروپايي
را برآن ميدارد که يک مجموعه ابزارهاي سياســت پولي در اختيار داشته باشد.
بنابراين براي دســتيابي به اين هدف ،سيستم يورو بر اساس سياست بازار باز

جدول  .1چگونگي سازوکار انتقال اثرگذاري نرخ بهره بر قيمتها
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همراه با رقابــت آزاد (به منظور تخصيص كارايی منابع) عمل ميكند .ابزارهاي
سياست پولي در سيستم يورو به شرح زیر است:
عمليات بازار باز
عمليات بازار باز 8مهمترين گروه از اقدامات سياست پولي است .به طور کلّي
عملیات بازار باز به وسيله بانکهاي مرکزي ملي (کشورهای اروپایی) در بازار پولي
يعني در بازارهاي که سررسيد آنها کمتر از يک سال است ،اجرا ميگردد .اين
ابزار در موارد زير بکار مي رود:
 .۱هموارسازي و هدايت نرخهاي بهره در منطقه يورو
وضعيت نقدينگي در بازار پولي منطقه يورو
 .۲مديريّت
ّ
 .۳عالمتدهی وضع سياست پولي
عمليات بازار باز بر اســاس نوع هدف ،نظمبندي ،رويه و نحوه انجام کارش،
ّ
عمليات تأمين مالــي مجدد اصلي
در چهــار گــروه طبقهبندي ميگــرددّ .۱ :

(ريفاينانــس) ،9که تدارک نقدينگي منظم از طريق مبادله معکوس 10به صورت
عمليات از طريق بانكهاي
هفتگي و با سررسيد يک هفتهاي انجام ميگيرد .اين ّ
عمليات
نوع
اين
شود.
ی
مركزي كشورها و براساس قراردادهاي استاندارد انجام م
ّ
نقدينگي
بخش عمده
عمليات بازار باز ،سيستم يورو و عرضه
ِ
ِ
در راستاي اهداف ّ
الزم براي تأمين مالي مجدد در بخش مالي كشورهاي عضو ،عمدهترين نقش را
عمليات بازار باز و اصليترين
ايفا ميكند .اقدامهای تأمين مالي مجدد ،مهمترين ّ
ابزار سياســت پولي در نظام اروپايي است که حجم بزرگي از نقدينگي سيستم
بانکداري را تأمين ميکند و نقشــی اساســي در هدايتدهــي نرخهاي بهره،
وضعيت نقدينگي در بازار و سيگنالدهي وضع سياست پولي دارد.
مديريّتکردن
ّ
بلندمدتتر 11که تدارک نقدينگي منظم با مبادله
عمليات تأمين مالي مجدد
ّ
ّ .۲
معكوسي ماهانه ،با سررسيد معموالً سهماهه ،صورت ميپذيرد .به طور معمول اين
عمليات به دليل اينکه به منظور تأمين نقدينگي بازار انجام ميگيرد و نظام
نوع ّ

جدول : 2استراتژي سياست پولي ثباتگرایي بانک مرکزي اروپا (رويکرد دو ستونه)

جدول :3استراتژي سياست پولي؛ چگونگي تحليل اقتصادي و پولي
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جدول .4ابزارهاي سياست پولي بانک مرکزي اروپا

اروپايي قصد تنظيم نرخ بازار را ندارد ،با نرخ توافقي صورت ميپذيرد.
عمليات تنظيم دقيق ،12بر روي يک پايه تککاره 13و موردي عمل ميکند
ّ .۳
و به قصد مديريّت کردن وضعيت نقدينگي در بازار و در هدايت کردن نرخهاي
بهره ،بخصوص اثر ماليم نوسانهای نقدينگي بازار غيرمنتظره و از طريق مبادله
معكوس اجرا ميشــود که ميتوان از طريق مبادله مستقيم ،14سوآپ ارزي15و
عمليات
عمليات را تنظيم كردّ .
پذيرش بر اســاس نوع مبادله و اهداف خــاصّ ،
تنظيم دقيق ،عمدتاً به وسیله بانكهاي مركزي ملي كشورها از طريق مناقصات
سريع يا رويههاي دوسويه انجام ميشود ا ّما ممكن است تحت شرايط استثنايي با
عمليات شود.
نظر شوراي حکام ،بانك مركزي اروپايي نيز وارد اين ّ
 .۴اقدامات ســاختاري ،که از طريق انتشار گواهيهاي بدهي بانک مرکزي
16
عمليات وقتي
اروپا  ،مبادله معكوس و مبادله مســتقيم انجــام ميپذيرد .اين ّ
وضعيت ســاختاري نظام اروپايي
صورت ميگيرد كه بانك مركزي اروپا بخواهد
ّ
عمليات در قالب انتشــار گواهي بدهي
را در مقابل بخش مالي تنظيم كند .اين ّ
و مبادلــه معكوس از طريق بانكهاي مركزي ملي كشــورها از طريق رويههاي
دوســويه ،اجرايي ميشود ا ّما ممكن است تحت شرايط استثنايي با نظر شوراي
حکام ،بانك مركزي اروپايي نيز وارد اين عمليات شود.
17
اعطاي تسهيالت براي حفظ وضع موجود
نظام اروپايي ،تســهيالتي براي حفظ وضع موجود ارائه ميکند که هدف آن
فراهم آوردن و جذب نقدينگي يک شبه است و مجموعه مرزهایي براي بازار يک
شــبه نرخ بهره است .نرخهاي بهره براي اينگونه وامهاي يک شبه اساساً بيشتر
از نرخهاي بهره بازار ميباشد .بنابراين مؤسسات اعتباري فقط در مواقع ضروري
مدت از
به عنوان وامگيرنده نهايي براي به دست آوردن وجوه نقدينگي در کوتاه ّ
اين تسهيالت استفاده ميکنند .دو حالت در تسهيالت براي حفظ وضع موجود
ميباشد:
 .۱تسهيالت اعطايي حاشــيهاي (بعنوان وامدهنده نهايي) که در آن اجازه
مشارکتهاي مؤسسات مالي مثل بانکها را براي به دست آوردن نقدينگي يک
شــبه از بانکهاي مرکزي ملي در مقابل وثيقه دارایيهاي قابل قبول ميدهد و
معموالً ،هيچگونه محدوديّت و ســقفي براي چنين تســهيالتي وجود ندارد (به
مدت
جز دارايي پشــتوانه) .نرخ سود اين تسهيالت معموالً سقف نرخ سود كوتاه ّ
(شبانه) بازار را تعيين ميكند.
 .۲تسهيالت سپردهاي ،به وسيله مشــارکت ساختن سپردههاي يک شبه
با بانکهاي مرکزي ملي ،ميتوانند اســتفاده شــوند .كه كارگزاران ،بازار سپرده
مدت (يک شــبه) را نزد بانك مركزي كشــورهاي عضو ،ايجاد ميكنند.
كوتاه ّ
در حالت عادي هيچگونه محدوديّتي براي ســپر د گذاري و يا دسترسي به اين
مدت
تســهيالت وجود ندارد .نرخ سود اين سپردهها معموالً كف نرخ سود كوتاه ّ
(يک شــبه) بازار را تعيين ميكند .بانكهاي مركزي كشورهاي عضو تسهيالت

بانك مركزي را به صورت غيرمتمركز اجرا ميكنند.
رغبت بانکها براي اســتفاده از تسهيالت در وضع موجود ،به دليل نرخهاي
غير عرف آنها ،به طور معناداري کاهش پيدا ميکند ،بنابراين ميانگين استفاده
روزانه از اين تسهيالت در حالت عمومي محدود است که جمع مانده آنها تقريباً
کمتر از يک ميليارد يورو اســت و نشان دهنده اين است که اين سا زوکار براي
جذب نقدينگي در شرايط استثنايي ،مورد استفاده است.
18
ذخاير قانوني
19
سيستم حداقل ذخاير قانوني با هدف ثبات نرخ سود بازار و كنترل قدرت
خلق نقدينگي بانكها و مؤسسات اعتباري بر تمامي بانكها و مؤسسات اعتباري
منطقه يورو ،اعمال ميشود .حداقل ذخيره قانوني هر مؤسسه به عوامل ترازنامه
مؤسسه بستگي دارد .سيســتم حداقل ذخيره قانوني به منظور ثبات نرخ سود
به مؤسســات اين اجازه را ميدهد كه متوســط اندوختههــاي 20خود را به كار
گيرند .نرخ ذخيره قانوني معموالً براساس متوسط ميزان مانده سپر دههاي روزانه
مؤسسات تعيين و اعمال ميشود .به ذخاير قانوني مؤسسات ،سودي با نرخ مرجع
عمليات تأمين مالي مجدد نظام اروپايي تعلق ميگيرد.
ّ
21
سا زوکار مشاركت
براي حصول اطمينان از اينكه كلّيه مؤسســات اعتباري ،سيســتم حداقل
ذخيره قانوني را رعايت ميكنند ،مؤسساتي ميتوانند از تسهيالت بانك مركزي
استفاده و در عمليات بازار باز (مناقصههاي استاندارد بانك مركزي) مشاركت كنند
كه حداقل ذخيره قانوني را رعايت كرده باشند ،همچنين سيستم يورو از تعداد
عمليات
عمليات تنظيم دقيق ،استفاده ميكند .براي
مؤسسات محدودي براي
ّ
ّ
عمليات سوآپ ارزي،
براي
شود.
ی
نم
اعمال
تي
ي
محدود
مبادله مستقيم هيچگونه
ّ
ّ
عمليات مذكور مؤسساتي
تمامي
در
شوند.
ي
م
انتخاب
ارز
مؤسسات ف ّعال در بازار
ّ
میتوانند شركت كنند كه در منطقه يورو ف ّعال باشند.
22
به وثيقه گذاشتن دارايیها
بر اســاس مقررات بانكهاي سيستم يورو ،كلّيه اعتبارات سيستم يورو بايد
به پشتوانه وثيقه كافي باشد .سيستم يورو طيف وسيعي از داراييها را به عنوان
پشــتوانه ميپذيرد .سيستم يورو يك چارچوب منحصر به فرد براي وثيقه مورد
قبول تدوين كرده كه در تمام سيســتم يورو اســتفاده میشود .از ابتداي سال
 2007اين چارچوب منحصر به فرد كه شامل فهرستي از داراييهاي مورد قبول
بود ،با يك سيستم دواليهاي 23جايگزين شد که در اين سيستم داراييهاي بازاري
و غيربازاري24مورد قبول را ،سيستم يورو به طور مشخص بيان نمود.
تعديالت چهارچوب سياست پولي
شــوراي حکام بانک مرکزي اروپا ممکن است در هر زماني ابزارها ،شرايط،
عمليات سياست پولي نظام اروپايي تغيير دهد.
ضوابط و رويههايی را براي اجراي ّ
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جدول : 5اقدامات سياست پولي نظام اروپايي

اقدامات سياست پولي

نوع مبادالت
فراهم آوردن نقدينگي

سررسيد

دوره زماني

رويه و نحوه عمل

جذب نقدينگي
عمليات بازار باز

عمليات تأمين مالي
مجدد اصلي

مبادالت معکوس

-

عمليات تأمين مالي
مجدد بلندمدّ ت

مبادالت معکوس

-

سهماهه

مبادالت معکوس-سوآپ ارزي

مبادالت معکوسسپرده با شرايط معين-سوآپ ارزي

غير استاندارد شده

غير منظم

مبادالت معکوس

انتشار گواهي بدهي

استاندارد /غير استاندارد

منظم و غير منظم

مناقصات استاندارد

خريدهاي فوری

فروشهاي فوری

-

غير منظم

رويه دوسويه

عمليات تنظيم دقيق

عمليات ساختاري

بهصورت هفتگي

مناقصات استاندارد

ماهانه

مناقصات استاندارد
مناقصات سريع
مناقصات دوسويه

تسهيالت براي وضع موجود
تسهیالت بهعنوان
آخرين وام گيرنده

مبادالت معکوس

-

يک شبه

بهصورت مشارکت مصلحتي

تسهيالت سپردهاي

-

سپرده

يک شبه

بهصورت مشارکت مصلحتي

منابع

The monetary policy of the ECB, ECB(2004). pp.
44-47.,
role and functions by hanspeter k., The european
central bank history. ISBN 92-899-0022-9 (print),
Scheller second revised edition 2006

پینوشت
 )1کارشناس ارشد مدیریت مالی ،اداره آمار اقتصادی ،بانک مرکزی ج.ا.ا.

2) European Community
)3) The European System Of Central Banks (ESCB
)4) European System (ES
5) Governing Council

از هيئتهای تصميم گيرنده اصلي در نظام اروپايي ميباشد که شامل اعضای
هیئتعامل بانک مرکزی اروپا و روسای ُک ّل بانکهای مرکزی (ملّی) کشورهای
منطقه یورو است.
 )6شاخص بهاي مصرفکننده موزونشده (Harmonised Index of
 ))Consumer Prices (HICPشاخصي است که تقريب ُا تغييرات دورهاي
در طول زمان را در قيمت يک سبد که نمايندهاي از کاالهاي مصرفي و خدمات
خريداريشده به وسیله خانوارهاي منطقه يورو است ،نشان ميدهد.
7) TWO-PILLAR APPROACH

مدت و عرضهي
 )8هــدف معمول از عمليات بازار باز ،کنترل نرخ بهره کوتاه ّ
پايهي پول در اقتصاد اســت که به طور غير مســتقيم بر ّ
کل عرضه پول تأثير
ميگذارد .اين کار شامل رسيدن به تقاضاي پايه پول در نرخ بهره هدف به وسيله
خريد يا فروش اوراق قرضه دولتي و ساير ابزارهاي مالي ميباشد که براي رسيدن
تورم ،نرخ بهره و يا نرخ برابري ارز ،اجرا ميشود.
به اهداف پولي نظير ّ
)9) Main refinancing operations (MRO

مزايدههاي  MROدوشــنبهها برگزاري ميشود ،با تسويه چهارشنبه .براي
مثال در مزايده  6اکتبر سال  250 ECB 2008ميليون يورو براي  8اکتبر با نرخ
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 4/25درصد تهيه کرد و ميزان  250ميليون يورو را با نرخ متوسط  4/99درصد
به متقاضيان تخصيص داد .اما از اواسط اکتبر  ECB 2008رويه متفاوتي را در
پيش گرفت .در اين حالت  ECBنه نرخي را تعيين ميکند و نه ميزان اعتباري
را که ميتواند ايجاد شــود .بلکه بانکها ميتوانند هر چه ميخواهند درخواست
دهند .اين روش پس از بحران مالي سال  2008ضروري به نظر ميرسد.
10) Reverse Transaction
11) Longer-term refinancing operations
12) Fine-tuning operations
13) Ad hoc basis
14) Outright Transaction
15) Foreign exchange swaps
16) The issuance of ECB debt certificates
17) Standing facilities
18) Required Reserves
19) Minimum Reserves
20) Provision
21) Counterparties
22) Underlying Assets
23) Two-tier system
24) Market Able and Non- marketable Assets

اقتصاد جهان در یک نگاه پرونـــده

راهکارهای برگرفته از طرح تامین مسکن هند تا سال۲۰۲۲

2

ترجمه و تالیف :مهشید شاهچرا ،1فاطمه نوربخش

مقد مه
در کشــورهای مختلف ،مســکن میتواند به طور قابل توجهی منعکس
کننده مســايل اجتماعی و اقتصادی باشــد .رشــد بخش مسکن میتواند با
تغییرات جمعیتی ،افزایش درآمد و توسعه شهرها همراه باشد .بخش مسکن
ســهم قابل توجهی از کل بودجه خانوار را به خود اختصاص میدهد .کاهش
فشــار هزینههای زندگی خانوارها ،به ويــژه خانوارهای کم درآمد و جوانان،
بايد بخشــی از دغدغه سياســتگذار باشــد .ممانعت از شکلگیری فرصت
رانت و ســوداگری در بازار مســکن ضمن برقراری ثبات در بازار مســکن و
کمک به تامین مســکن گروههای هدف ،باعث میشوند تا درآمدهای اتفاقی
قابل توجهی را که عاید گروههای محدود میشــود ،کاهش و فاصله طبقاتی
و شــکافی درآمدی را تقلیــل دهد .بنابراین برقراری ثبات در بازار مســکن
تکمیلکننــده روشهای یارانهای و مالیاتی دولــت در بهبود توزیع درآمد و
کاهش شکاف طبقاتی خواهد بود.
جلوگیــری از وقوع شــوکهای قيمتــی و ایجاد ثبات در بازار مســکن
میتواند نقش کلیدی و محــوری در تخصیص بهینه منابع میان بخشهای
تولیــدی و خدماتی و بازار مالی ایفا کند .برقراری بازدهی نرمال و قابل قبول
در تولید و همچنین ســرمایهگذاریِ مسکن موجب تخصیص بهینه منابع در
بخش مســکن در کشورها شده و سرمایهها را به بخشهای تولیدی ،صنعتی
و خدماتی منتقل نموده و از ســرمایهگذاری کمتر و بیشتر از حد نیا ِز بخش
مسکن در ادوار تجاری ممانعت خواهد کرد .از این رو الزم است با شناسایی و
تشویق راهکارهای افزایش انگیزههای تولیدی و سرمایهگذاری در بخشهای
اقتصادی ،از فرصتهای کســب سود اتفاقی در سوداگری مسکن ممانعت به
عمل آید و سرمایهها به فعالیتهای اقتصادی و بازار سرمایه انتقال پیدا کنند
که خود تشویق کننده تولید و اشتغال است.
عملکرد بهینه بخش مســکن و تقویت نقش این بخش در تحریک رشد
اقتصــادی و کنترل تورم مســتلزم جلوگیری از بروز شــوک قیمت و اجاره
مســکن و حاکمیت تقاضای مســکن به عنوان سرپناه و حذف سوداگری در
بازار مسکن است .استفاده از مبانی نظری اقتصاد مسکن و تجارب کشورهای
موفق در این زمینه چند راهکار اساســی را پیشــنهاد مینماید .در ادامه با
استفاده از طرح بخش مسکن در کشور هند به بررسی راهکارهای پیشنهادی
برای بخش مسکن کشور ایران پرداخته میشود.

طرح چشم انداز مربوط به بخش مسکن در کشور هند
ابتدا تنگناها و مشــکالت مربوط به بخش مســکن بررســی و شناسایی
خواهد شــد تا بتوان از طریق آن ،یک اســتراتژی موثر ارائه نمود .در ســال
۲۰۱۴در کشــور هند در حدود شــش واحد کرور 3کمبود مسکن به چشم
میخورد و ســطح سرمایه گذاری ساالنه در مســکن در سال 120 ،۲۰۱۴
میلیارد دالر اســت .با وجود آنکه به طور متوســط ساالنه  5تا  6درصد رشد
در سرمایهگذاری بخش امالک وجود دارد اما رشد و توزیع مسکن در بخش
روستایی نامناسب است.
به نظر می رســد که کشــور هند برای بهبود شــرایط بازار مسکن خود
تا ســال  ۲۰۲۲نیاز به توســعه حدود  11کرور واحد مســکونی و ســرمایه
گذاری ســاالنه بیش از  260میلیارد دالر دارد .بدین منظور متوســط رشد
ســرمایهگذاری اسمی تا سال  ۲۰۲۲در حدود  ۱۲تا  ۱۳درصد تعیین شده
و تا ســال  202۲باید هفتاد درصد از نیازهای مســکن در نه ایالت متمرکز
کشور هند برطرف شود.
مالحظات کلیدی دولت مرکزی هند به منظور توســعه مسکن به شرح
زیر است:
 .1عدم وجود یک چارچوب سیاست اقتصادی موثر
 .۲رشد هزینههای ساخت و ساز
 .۳در دسترس نبودن و ناکافی بودن تأمین مالی خرد
 .۴عدم تأمین مالی بلند مدت در سراسر عمر پروژه
 .۵توجیه هزینههای متعدد و مالیات در سراسر پروژه
 .۶نرخ باالی شهرنشینی ،همراه با میزان باالی مهاجرت از مناطق روستایی
 .۷برنامهریزی برای رفع کمبود مسکن و تامین زیرساختهای شهری مرتبط
 .۸تمرکز بر توسعه شهرهای جدید
 .۹توجه به قابلیت ســاخت و ساز ،در دســترس بودن نیروی کار ،مواد
ساخت و ساز و قیمت مسکن.
 .۱۰عدم هماهنگی بین دولت مرکزی و وزارتخانههای مربوطه
تشــویق و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی جهت مشــارکت در توسعه
مسکن شهری نیز میتواند مفید باشد و برای این کار نیاز به تالش هماهنگ
از طرف دولت مرکزی و دولتهای ایالتی اســت .تا سال  2022نقش کلیدیِ
دولت مرکزی در چشــمانداز «مســکن برای همه» چنین خواهد بود که به
معرفی قانون و نظارت بیشــتر در این زمینه میپردازد و در بخش امالک و
مستغالت نقش یک تنظیم کننده را دارد که با بررسی مقررات قدیمی حاکم
بر بخش امالک و مســتغالت ،تسهیالتِ ویژهای را فراهم مینماید و موانع و
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مشکالت را در جهت بهبود و توسعه شهری کاهش میدهد.
مراحل مورد نیاز برای تایید از ســازمان های دولتی مرکزی کاهش یافته
ِ
و از این طریق مراحل اولیه برای شــروع به فعالیت در بخش مسکن تسهیل
مکانیسم
خواهد شــد .دولت مرکزی هند با ساده ســازیِ فرآیند تصویب و
ِ
نمودن زمان
ترخیص کاال از گمرک میتواند شــرایط مناســبی را بــا کوتاه
ِ
ِ
ســاخت و ساز در بخش مسکن فراهم نماید .با تسهیل این مکانیسم میتوان
هزینههای ســاخت و ساز را کاهش داد .طبق مشــاهدات صورت گرفته در
کشور هند ،در برخی موارد برای دستیابی به شرایط الزم جهت ساخت و ساز،
حدود دو تا سه سال زمان نیاز بوده که متعاقب با آن هزینههای ساخت و ساز
نیز افزایش پیدا می کند و با افزایش هزینه های ساخت و ساز نیز کشور هند
همچنان در رفع نیاز مسکن اقشار مختلف جامعه با مشکل روبرو خواهد بود.

در مســائل مربوط به بخش مسکن و با توجه به مراحلی که در ساخت و
ساز مسکن وجود دارد توجه به مالیات بر مسکن از اهمیت ویژهای برخوردار
اســت .مطابق با آنچه در جدول  ۱نشان داده شــده است در کشور هند در
حدود  ۳۶درصد مالیات مستقیم و غیر مستقیم دریافت می شود که خود می
تواند برای توســعه بخش مسکن در کشور هند مانع محسوب شود .به منظور
بررســی سرمایهگذاری در بخش مسکن ،نیاز اســت که مالیاتهای مختلف
بررســی و تأثیر آنها بر بخش مسکن نیز مورد توجه قرار گیرد .ایجاد انگیزه
به منظور مشارکت بخش خصوصی ،از دیگر اقداماتی است که دولت هند به
منظور بهبود و رشد بخش مسکن بر آن تکیه دارد .یکی از مؤثرترین ابزارهای
کنترل ســوداگری در بازار مســکن ،ابزار مالیاتی اســت که ضمن کمک به
ِ
تامین سرپناه خانوارها ،مانع از سوداگری در بازار مسکن میشود .کشورهای

جدول  -۱فهرست مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم اعمال شده بر ساخت و احداث امالک در هند

انواع مالیات

درصد هزینه مالکیت

هزینه پروانه ساخت

5

هزینه برای خرید ملک

5

ثبت ملک

1

مالیات بر ارزش افزوده

1

مالیات بر خدمات

2.6

مالیات بر ارزش افزوده پیمانکار

4

مالیات بر خدمات

2.6

مالیات غیرمستقیم و عوارض گمرکی

15

کل

36.2

منبعKPMG)2014( :

پیشرفته و برخی از کشورهای در حال توسعه با اجرای سیاستهای مالیاتی
مناســب ،مانع از ایجاد شوک بازار مســکن و افزایش تکانهای قیمت و اجاره
مسکن شدهاند.
مســکن مقرون به صرفه ،چشم اندا ِز خود را
بر
تاکید
با
هند
مرکزی
دولت
ِ
برای ســال  ۲۰۲۲روشن نموده اســت .وضعیت زیرساختها در بخش مسکن
نیز از اهمیت ویژهای برخوردار اســت .تدوین و بازبینی سیاست ،استانداردها و
مسکن مقرون به صرفه از دیگر مسایلی است
دستورالعملهای مسکن با تمرکز بر
ِ
که دولت مرکزی هند به آن توجه داشته است.
ِ
مسکن مقرون به صرفه ،توسعه زیر ساختهای
زیرســاخت بخش
وضعیت
ِ
شهری در مقیاس بزرگ و پروژههای توسعهای و اجتماعی را شامل میشود .در
اختصاص مزایای
این زمینه ،دولت میتواند با استفاده از دریافت بودجه اضافی یا
ِ
مالیاتی برای شــرکتهای بیمه با جذب کمکهای مالی از شرکتهای بیمه به
توسعه مسکن شهری بپردازد.
همچنین دولت مرکزی هند میتواند با تشــکیل یــک گروه هماهنگ در
وزارت مســکن و شهرسازی ،به کاهش فقر و تسهیل و توسعه پروژههای مسکن
مقرون به صرفه ،بپــردازد .این گروه هماهنگ کننده فعالیتهای مســکن در
راستای توسعه این بخش ،در میان بخش خصوصی ،مصرفکنندگان ،مؤسسات
وامدهی ،بانکها ،سرمایهگذاران و بخش زیرساخت وزارتخانه باشد .گروه مذکور
میتواندهماهنگیهــای الزم میان وزارتخانههای مختلف برای اجرای پروژههای
بزرگ مســکن را برعهده گیرد و منابع مالی را به سمت بخش مسکن هدایت و
تسهیل نماید.
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خرید زمینهای خرد و ساخته نشده توسط دولت نیز میتواند منجر به رشد
و توسعه بخش مسکن در کشور هند شود .در این زمینه دولت با تمرکززدایی و
اتخاذ سیاستهای تشویقی برای نوسازی بخشهای فرسوده ،میتواند اصالحاتی
را در سطح محلی انجام دهد .مشکل تراکم و پارکینگ در کشور هند نیز از دیگر
مشکالتی اســت که دولت در چشم انداز سال  ۲۰۲۲بخش مسکن خود به آن
توجه دارد.
اصالح قانون در بخش مســکن از جمله مواردی است که کشور هند به آن
توجه ویژه دارد و انتظار میرود بر توســعه شهرها در مقیاس بزرگ و پروژههای
مســکن مقرون به صرفه تاثیر عمدهای داشته باشــد .دولت مرکزی در جهت
ساخت و ساز مرتبط و مناسب ،باید تغییراتی را برای تحریک مسکن و رشد کلی
زیرساختها انجام دهد .از دیگر راهکارها در گسترش مسکن در کشور هند ترویج
اجاره مسکن به صورت ترکیبی از اجاره و مالکیت مسکن است .قانون اجاره جدید
مسکن در کشور هند هم به نفع مستاجر و هم به نفع مالک است و میتواند به
توسعه بازار اجاره رسمی در این کشور و بهبود اشغال خانههای خالی نیز کمک
نماید .همچنین با اقدامات جدید دولت در جهت طبقهبندی سهام مسکن اجاره
به عنوان امالک تجاری ،میتوان به ســرمایهگذاری مناســب در اجاره امالک و
تسریع توسعه مسکن دست پیدا کرد.
برخی از راهکارهای کشور هند در این زمینه عبارتند از:
افزایش نفوذ خدمات بانکداری
•
برای خانوادههای کم درآمد دسترســی به اعتبار ،به علت اشتغال در بخش
غیررسمی ،ضعیف است .بسیاری از این خانوادهها به دلیل نداشتن هویت مناسب،
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آدرس ودرآمد مشخص برای دسترسی به اعتبار دچار مشکل میشوند و بسیاری
از بانکها و موسسات مالی تمایلی به اعطای وام مسکن به این خانوادهها را ندارند
و دلیل آن نیز ریسک اعطای وام و نوسان درآمد این افراد است .در نهایت ،سواد
کم مالی این خانوادهها ،به خصوص در امور مربوط به بازپرداخت وام از موسسات
رســمی نیز به افزایش ریســک مالی بانکها منجر خواهد شد .آنچه مهم است
پررنگ نمودن نقش شرکتهای سرمایهگذاری مسکن خرد است که به تقویت
جریــان اعتبارات به این خانوادهها میپردازند .عــاوه بر این ،دولتهای ایالتی،
بانکداران و نهادها با همکاری یکدیگر میتوانند اقدام به آموزش و تسهیل جریان
اعتباری به این خانوادهها نمایند.
اعطای یارانه بهره در وام مسکن مقرون به صرفه نیز از دیگر اقداماتی است که
دولت مرکزی میتواند از این طریق جریان اعتباری به خانوارها را تسهیل نماید.
دولت همچنین اقداماتی را در زمینه افزایش مدت زمان بازپرداخت وام و امکان
استفاده همزمان خانوار از مسکن و پرداخت وامها ارائه میکند.
• تکنیک مدیریت پروژه موثر
افزایش تحویل پروژه و قابلیتها و ترویج استقرار موثر و استفاده از تکنیکهای
مدیریت پروژه و بررســی تنگناهای اجرای پروژههای مسکن میتواند به کاهش
هزینه و زمان انجام پروژههای مسکن کمک کند .تکنیک مدیریت پروژه موثر نیز
میتواند مدیریت منابع (نیروی کار ،تجهیزات و غیره) را بهبود بخشد و به موفقیت
کلی پروژه کمک کند.
روشهای ســاخت و ساز پیشرفته ،مانند پیشساختهها و استفاده از مصالح
ســاختمانی جدید نیز از دیگر مســایلی اســت که میتواند در اجرای پروژهها
کمکهای بیشتری را فراهم کند.
همچنین پیشنهاداتی شامل چشمپوشــی از عوارض گمرکی در ساخت و
سازهای ویژه و واردات تجهیزات ،فنآوری و مواد اولیه و ارائه مشوقهایی همچون
صرفنظر کردن از مالیات غیر مستقیم ،مالیات بر ارزش افزوده و غیره در ساخت
و ســاز وجود دارد .همچنین ارتقاء بخش تحقیق و توسعه فعال برای توسعه و
بازاریابی جدیدتر ،فنآوری موثرتر در داخل کشور نیز میتواند راهگشای توسعه
در بخش مسکن باشد.
جمعبند ی
بخش مسكن در ایران شامل ویژگی «عدم تناسب هزينه تامين مسكن با توان
اقتصادی خانوارها» و «نابرابری بين ميزان رشــد قيمت مسكن و ميزان افزايش
درآمد افراد» است ،بنابراین توجه به تامین مالی در بخش مسکن از طرف دولت
برای خانوارها اهمیت بیشــتری پیدا میکند و دولت باید هزینه خرید مسکن از
طریق تسهیالت بلندمدت را برای متقاضیان مسکن پوشش دهد.
حمایت از سیاستهای مناسب دولت در زمینه ترویج ساخت و ساز مسکن
انبوه و اســتفاده از فنآوری و تکنولوژی ،میتواند بــه اجرای موثرتر پروژههای
مسکن در زمان کمتر کمک نماید .دولت باید در جهت کاهش هزینههای مسکن
اقدام نماید و در مرحله دوم ،الزم اســت تا توانمندســازی خانوادهها را برای در
اختیار گرفتن مســکن در پیش بگیرد .تأمین مالی بلندمدت در مسکن شهری،

میتواند رشد ساالنه سرمایهگذاری در این بخش را ایجاد نماید .دولت برای جذب
سرمایهگذاری باالتر با افزایش وامدهی برای این بخش ،میتواند به معرفی اوراق
قرضه مســکن بلندمدت بپردازد .از این رو با جذب پسانداز خصوصی و تقویت
بازارهای مالی داخلی در بخش مســکن میتوان فضای کســب و کار را بهبود
بخشید .البته باید توجه داشت که شرایط بازار مسکن به شرایط اقتصادی از نظر
وجود تورم و یا رکود و رونق مرتبط بوده و دولتها باید سیاستهای خاص خود
را با توجه به شــرایط اقتصادی تنظیم کنند .شرایط تورمی کشور ایران تاثیرات
بسزایی بر بخش مسکن داشته که کنترل آن در سطوح پایین میتواند به رشد
این بخش کمک شایانی نماید.
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بحران بعدی از کجا ناشی میشود؟

ترجمه :فرزانه ستاکه

اگر کمی خرافاتی باشــید و یا اندکــی در قید و بند آمار ،با توجه به رقم
سمت راست سال آینده میالدی که عدد هفت است ،به این نتیجه میرسید
که بحران مالی دیگری در راه اســت .بزرگترین سقوط یک روزه تاریخ وال
اســتریت در ســال  ۱۹۸۷روی داد ،بحران آسیا در سال  1997بود ،بدترین
بحران جهانی از زمان رکورد بزرگ پس از شکســت وام دهندگان مســکن
نورترنراک 2در انگلیس و شــرکت قرن جدید مالی 3آمریکا در سال 2007
اتفاق افتاد.
اگرچــه نمیتوان بحران بعدی را از روی تقویم نشــان داد ولی میتوان
فهمیــد که بیــن تمامی این اتفاقهــا ،نظم خاصی وجــود دارد و برخی از
پیشنیازها برای بحران بعدی درحال روی دادن است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش ســاالنه خود از ثبات مالی جهان که
در ماه اکتبر منتشــر شد ،به گوشــهای از این اتفاقها اشاره کرده است .در
مدت عمال کاهش یافته اند .ا ّما
این گزارش آمده اســت که ریسکهای کوتاه ّ
صندوق به بازگشــت قیمت کاال 4که میتواند به بازارهای مهم نوظهور کمک
کند نیز اشاره کرده است .همچنین صندوق تأکید کرده است که ریسکهای
مدت همچنان به وجود خواهند آمد .در این گزارش اشارهای هم به جو
میان ّ
ناپایدار سیاسی شده که برخورد با مشکالت را دشوارتر میکند .همچنین به
برخی مؤسســات ضعیف مالی در بازارهای توسعه یافته و بدهیهای سنگین
مشارکتی در بازارهای نوظهور نیز اشاره شده است.
احتمال بروز ریســکهایی که بحرانی نیستند ،قبل از وقوع بحران وجود
دارد .آنچه مســلّم اســت ،بدهی به عنوان جرقه هر بحران مالی ،به سرعت
درحال افزایش اســت .بهطوریکه بر اســاس اعالم صندوق بینالمللی پول،
بدهیهــای بخش دولتــی و خصوصی خارج از بخش مالــی ،هم اکنون در
باالترین ســطح خود قرار دارد ( 225درصد از تولید ناخالص داخلی جهان).
بدهی ،موجب رشــد اقتصادی میشود ا ّما همزمان وامگیرندگان را هم ،نابود
میکند .بدهکاران حتی اگر توانایی بازپرداخت خود را از دست بدهند ،سعی
میکنند پولشــان را حفظ کنند .کوتاهی آنها در بازپرداخت بدهیهایشــان
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موجب آسیب به وامدهندگان میشود و این دومینو ادامه خواهد داشت.
بانکهای جهان هم اکنون نســبت به زمان پیــش از بحران مالی قبلی،
قدرتمندتر شــدهاند اما استثناهای مهمی هم وجود دارد .سهام دویچه بانک
به عنوان بزرگترین بانک آلمان 62 ،درصد نســبت به سال  2015افتکرده
است و جان کرایان ،5مدیر اجرایی این بانک ،تاکنون نسبت به هرگونه راهحل
برای تقویت این بانک مثل جمعآوری پول از طریق صدور سهام جدید که م
تواند مالکیت ســهامداران کنونی را کمرنگ کند ،مقاومت کرده است .دولت
آلمان نیز ضمن مخالفت با کمک بانکهای جنوب اروپا ،تأکید کرده اســت
که مســیر فعلی بانک خود را تغییر نخواهد داد .در ایتالیا هم بدهی بانکها
به رقمی معادل یک چهارم تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.
حتی در آمریکا نیز به گفتهلری سامرز ،6وزیر سابق خزانه داری این کشور،
و ناتاشــا سارین ،7از فارغ التحصیالن دانشگاه هاروارد ،سرمایهگذاران شرایط
بانکهای بزرگ را امنتر نســبت به دوران پیــش از بحران قبلی نمیدانند.
قیمت سهام بانکهای بزرگ آمریکا اُفت کرده که نشاندهنده کاهش ارزش
آنها اســت .بدین ترتیب بانکهای آمریکا با وقــوع هرگونه بحرانی ،دوران
سختی را در پیش خواهند داشت و مجبور خواهند شد با انحالل داراییهای
خود ،بدهیهایشان را بپردازند.
نرخهای بســیار پایین بهــره ،به بانکها برای مقاومــت در برابر بحران،
کمکی نمیکنــد .نرخهای پایین بهره موجب کاهش درآمدی میشــود که
بانکهــا برای امنیت خود نیاز دارند و حجم درآمد آنها در قبال وامهایی که
پرداخت میکنند را کاهش میدهد .نه تنها نرخهای بهره ،بلکه تفاوت اندک
مدت پولهایی که بانکها قرض میگیرند و نرخهای بلند
بین نرخهای کوتاه ّ
مدت وامهایی که آنها پرداخت میکنند نیز بر این موضوع ،تأثیر میگذارد.
ّ
در اروپا قرار اســت دو قانون از ســال  2018در مورد بانکها اجرا شود
کــه در ســال  2017آنها را آماده خواهد کرد .یکی از ســوی کمیته بال در
شدت قدرت بانکها برای تولید پول را
امور نظارت بر بانکداری اســت که به ّ
محدود میکند .دیگری هم ،آنها را وادار میکند با ســرعت بیشتری ،زیان
ناشی از پرداخت وام را تشخیص بدهند .اگرچه اجرای این قوانین باید بانکها
را امنتر کند ا ّما میتواند موجب کاهش بیشــتر درآمد آنها هم ،بشود .اگر

اقتصاد جهان در یک نگاه پرونـــده
بانکها سعی به افزایش سرمایه خود از طریق سهامداران نکنند ،ممکن است
حتی آسیبپذیرتر از گذشته شوند.
وینســنت رینهارت ،8یکی از کارشناســان مطرح اقتصادی استندیش،9
در این باره گفته اســت :هرچه فشار بر بانکهای متعارف بیشتر باشد ،آنها
احتماالً با ریســک کمتری نسبت به سیســتم بانکی سایه ،رو به رو خواهند
شد .طبق قانون اصالح والاستریت و حفاظت مصرفکننده (موسوم به قانون
داد -فرانک ،)10با افزایش هزینه-های عامل یک بانک متعارف ،پول بیشتری
به ســمت بانکهای ســایه ،سرازیر میشود .سیســتم بانکداری سایه شامل
12
صندوقهای پوشش ریسک ،11صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بازار پول
و اوراق بهادار وام-دهندگان و وامگیرندگان وال استریت است.
چین شاید ترسناکترین منبع خطر در آینده باشد .بر اساس گزارش تام
اورلیک ،13کارشــناس بلومبرگ در امور آسیا ،نرخ رشد این کشور به وسیله
گسترش سریع و غیر قابل تحمل وامدهی به بخش تجارت و خانوادهها اداره
میشود .دولت چین در ســرمقاله یکی از روزنامههای این کشور اعالم کرده
اســت که قصد دارد کاهش نسبت بدهی به سرمایه را آغاز کند .اما به گفته
صحت این موضوع مشخص نیست.
اورلیک ،هنوز ّ
ســاموئل مالونه ،14مدیر مدلســازی تخصصی در مؤسسه مودی ،در این
خصوص اظهار کــرد :بانکهای چین ،خطری بزرگ برای بحران مالی بعدی
هســتند .وی بــا نگاهی به مقدار شــکنندگی و ارتبــاط متقابل بزرگترین
بانکهای دنیا ،نتیجه گرفته اســت که همســایگان جنوب شــرقی چین به
خصوص ســنگاپور ،بیش از همه تحت تأثیر مســتقیم این خطر قرار دارند.
سیستم بانکداری ســایه چین بسیار گسترده است و ضرر و زیان آن خیلی
زود میتواند به بانکهای متعارف منتقل شود.
ویلم بویتر ،15اقتصاددان ارشــد سیتی گروپ ،در مصاحبهای که در مجله
چونگ کنگ دانشکده تحصیالت تکمیلی کسبوکار پکن 16منتشر شده ،ابراز
اطمینان کرده اســت که :مقامات چین ابزار الزم برای جلوگیری از وقوع یک

بحران تمام عیار را دارند ا ّما ممکن است تا زمان برگزاری انتخابات احزاب در
پاییز سال  ،2017به مسئله بدهیها نپردازند .وی ،با وجود این ،گفته است:
تردید دارم که نیروهای بحران مالی تا آن زمان صبر کنند.
پینوشت

 )1این مقاله ترجمه یادداشتی با عنوان «Where the next crisis
 »will come fromنوشته  Peter Coyاست.
https://www.bloomberg.com/news/
articles/2016-10-20/where-the-next-crisis-willcome-from
2) Northern Rock
3) New Century Financial
4) Commodity prices
5) John Cryan
6) Larry Summers
7) Natasha Sarin
8) Vincent Reinhart
9) Standish
10) Dodd-Frank Act
11) hedge funds
12) money-market mutual funds
13) Tom Orlik
14) Samuel Malone
15) Willem Buiter
16) Cheung Kong Graduate School of Business

[ ] 125

دو ماهنامه تازههای اقتصاد بهمن  95شماره ۱۵۰

اقتصاد جهان در یک نگاه پرونـــده

همه چیز در مورد نرخ بهره در آمریکا

ترجمه :فرزانه ستاکه

کاهش آمار اشــتغال و اتفاقات خارجی مثل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
(برگزیت) ،فدرال رزرو را بر آن داشت تا در ماه ژوئن بیانیهای را مبنی بر حفظ
نرخ فعلی بهره منتشر کند.
اما کارشناســان معتقدند که این بانک تا پایان سال جاری میالدی پس از
ارزیابی برخی از شاخصهای اقتصادی ،این نرخ را افزایش خواهد داد.
جانت یلن رییس فدرال رزرو نیز به دلیل نگرانی از رشــد اقتصادی چین و
تورم پایین تر از انتظار آمریکا ،رویکرد محتاطانهای را در قبال سیاستهای پولی
این بانک در پیش گرفته است.
سال گذشته بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که فدرال رزرو سیاستهای
پولی انقباضــی را در پیش خواهد گرفت .نظریهای کامال متضاد با دیدگاههای
بازار که به دلیل نگرانی از رشد اندک اقتصاد جهانی و بازارهای متالطم مالی از
حفظ سیاستهای این بانک تا سال  2017حکایت میکرد.
تاریخچه نرخ بهره در آمریکا
چرا نرخ بهره در آمریکا برای مدتهای طوالنی پایین نگه داشــته
شده است؟
اقتصاد آمریکا در بین ســالهای  2007تا  2009از بازار مســکن و بخش
بانکی خود آسیب فراوانی متحمل شد از این رو فدرال رزرو تصمیم گرفت برای
جلوگیری از ســقوط اقتصاد این کشور به یک رکود بزرگ دیگر ،تمامی موانع
را از میان بردارد .یکی از این راهها کاهش هزینههای اســتقراض به پایینترین
سطح خود بود.
آیا نرخ بهره آمریکا به سطح قبل از بحران اقتصادی خواهد رسید؟
به اعتقاد کارشناســان این اتفاق در آینده نزدیک روی نخواهد داد .فدرال
رزرو هم معتقد اســت نرخ بهره ،سازگار با رشد پایدار و همچنین قیمتها به
دلیل تأثیرات طوالنی مدت بحران اقتصادی ،به سرعت کاهش یافته است و از
این رو به تدریج افزایش خواهد یافت.
افزایش نرخ وجوه فدرال چگونه در ســطح وسیعتری از اقتصاد
تأثیرگذار خواهد بود؟
تعدیل نرخ وجوه فدرال بر نرخهای کوتاه مدت دیگری که توسط شرکتها
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و خانوارها پرداخت میشــود ،تأثیر میگذارد .این تغییــرات بر نرخهای بلند
مدت مثل وامهای مسکن و اوراق مشارکت نیز تأثیرگذار خواهد بود .تغییر در
نرخهای بلند مدت هم روی قیمت داراییهایی مثل بازار ســهام اثر میگذارد.
در خالل بحران مالی آمریکا ،فدرال رزرو برای کاهش سطح نرخهای بلند مدت
اقــدام به خرید اوراق بهادار و اوراق خزانــه داری بلند مدت کرد .این خریدها
اکنون میتواند افزایش نرخ بهره را برای فدرال رزرو پیچیدهتر کند.
اقتصاد آمریکا
آیا اقتصاد آمریکا آمادگی افزایش بیشتر نرخ بهره را دارد؟
این یک پرســش میلیارد دالری اســت و نظرات مختلفی در رابطه با آن
وجود دارد .دیدگاه خوشبینانه این است که خروج موفق فدرال رزور از بحران،
اقتصادهای دیگر را هم تحت الشعاع قرار داده است .این افراد میگویند افزایش
ســه ماهه نرخ بهره گرچه تأثیر اندکی دارد اما نخستین گام برای اطمینان از
پیشی گرفتن فدرال رزرو نسبت به تورم است .دیدگاه بدبینانه هم معتقد است
تورم همچنان پایین اســت و افزایش نرخ بهره ممکن اســت موجب آشفتگی
بازارهای جهان و باال بردن ارزش دالر شود.
آیا تجارت ها آماده افزایش هزینه های استقراض هستند؟
بسیاری از شرکتها از فضای نرخ پایین و استقراض پول از طریق بازارهای
اوراق قرضه سود بردهاند .بسیاری از شرکتها میگویند که نگران تأثیر افزایش
انــدک نرخ بهره نیســتند چراکه اعتقاد دارند بازار پیــش از این اوراق خود را
قیمتگذاری کرده اســت .با وجود این برخی از کارشناســان میگویند سود
پرداختی شرکتهایی که بدهیهای اندکی دارند ممکن است به سرعت افزایش
یابد.
افزایش نرخ بهره چه مفهومی برای مصرفکنندگان دارد؟
افزایش نرخ بهره کوتاهمدت به نفع پس انداز کنندگانی اســت که تا کنون
سود زیادی بر روی ســپردههای خود دریافت نکردهاند اما این تغییر میتواند
عــاوه بر این به طیف دیگری از نرخهای بهره مثل وامهای خودرو ،کارتهای
اعتباری و وامهای مسکن هم تأثیر بگذارد و هزینه آنها را افزایش دهد .با وجود
این کاهش بدهیهای انباشــت شده خانوادهها از زمان بحران تا کنون به 114
درصد از درآمد قابل تصرف خالص آنها کاهش یافته است که این یعنی آمادگی
بیشتر مشتریان برای افزایش هزینههای استقراض.

اقتصاد جهان در یک نگاه پرونـــده
بازارهای مالی
واکنش سرمایهگذاران به افزایش نرخ بهره آمریکا چه خواهد بود؟
اولین واکنش ســرمایهگذاران به افزایش نرخ بهره بعد از حدود یک دهه،
آسودگی خاطر از اتفاقی است که سرانجام به وقوع پیوست .این گروه از مدتی
قبل پایان سیاســت نرخ بهره صفر را پیشبینی کرده بودند اما سیاستگذاران
تالش کردهاند چرخه انقباض پولی آینده به قدری آرام باشــد که موجب تکرار
آشــفتگی بازار بعد از اعالم پایان سیاستهای تسهیل مقداری نشود .تحرکات
ابتدایی بازار بعد از اعالم خبر احتمال افزایش نرخ بهره ،نشــان میدهد که در
این زمینه موفق بودهاند.
موضع معاملهگران ارز چگونه خواهد بود؟
بازارهــای ارز واکنشهای متفاوتی در صورت افزایــش نرخ بهره خواهند
داشت .برای مثال اگر یک ســرمایه گذار اروپایی میتواند وام ارزانی در برلین
بگیرد و اوراق بازده باالتری در آمریکا بخرد ،از این پس به دلیل افزایش ارزش
دالر در مقابل یورو ،در شرایط مساوی قرار خواهد گرفت .در نتیجه دالر نیز با
توجه به شــاخص اندازهگیری آن در برابر سبد ارزهای معتبر ،سال متفاوتی را
آغاز خواهد کرد و به سرکوب ازرهای بازار نوظهور ادامه خواهد داد گرچه یورو و
ین ژاپن نیز تالش میکنند دوباره جایگاه خود را به دست بیاورند.
با وجود این بسیاری از کارشناســان و مدیران صندوق انتظار دارند ارزش
دالر در سالهای آینده به دلیل افزایش بیشتر نرخ بهره آمریکا ،باالتر رود.
چه ســرمایهگذارانی نســبت به افزایش نرخ بهره حساسیت
بیشتری دارند؟
این روزها تقریبا تمامی انواع داراییها در دنیا نشــانههایی از حباب دارند
اما برخی نسبت به نرخهای باالتر بهره آسیبپذیرتر هستند .معموال نرخ باالتر
بهره نشــاندهنده رشد ثابت اقتصادی و به نفع شرکتها است .طال درخشش
خــود را در صورت افزایش نرخ بهره از دســت میدهد چراکــه این فلز مثل
حسابهای بانکی هیچ سودی پرداخت نمیکند .بازار اوراق بهادار نیز بیتأثیر
نمانده اســت .بدهیهای با نرخ باال با بازدهی پایین معامله میشــوند که این
یعنی آسیبپذیری حتی نسبت به کمترین افزایش نرخ بهره .افزایش هزینههای
اســتقراض ،در حالیکه اوراق صادر شده از سوی شرکتها را بیارزش میکند،
موجب ورشکستگی برخی از گروههای ضعیفتر نیز خواهد شد.
واکنش انگلیس
آیا انگلیس از افزایش نرخ بهره در آمریکا پیروی میکند؟
هیچگونه ارتباط رســمی و یا خودکاری بین نرخ بهره در آمریکا و انگلیس
وجود ندارد اما انتظار میرود بانک انگلیس ،بانک بعدی باشد که بعد از آمریکا
نرخ بهره را افزایش میدهد .با وجود اینکه شــرایط اقتصادی انگلیس به دلیل
رشــد ثابت اقتصادی و بازار کار قوی در حال بهبود است اما بانک مرکزی این
کشور معموال پیرو سیاستهای فدرال رزرو است.
آنچه ما از افزایش نرخ بهره انگلیس انتظار داریم؟
مــارک کارنی رییس بانک مرکزی انگلیس تأکید کرده اســت که هرگونه
افزایش نرخ بهره در این کشــور محدود و تدریجی خواهد بود .تمامی  9عضو
ت پولی بانک مرکزی انگلیس در جلســه اخیر خود در مورد
شــورای سیاســ 
تعیین نرخ بهره ،رأی به حفظ نرخ  0.5درصد دادند .به همین دلیل بسیاری از
کارشناسان از پیشبینیهای خود در مورد زمان افزایش نرخ بهره انگلیس عقب
نشینی کردند و به گفته یکی از آنها نرخ بهره انگلیس تا سه ماهه نخست سال
 2017تغییری نخواهد کرد.
واکنش جهانی
آیــا تمامی بانکهای مرکزی بزرگ دنیا بــه فکر افزایش نرخ
بهره هستند؟
خیر .با توجه به تورم پایین ناشــی از تداوم کاهش قیمت نفت ،بسیاری از
بانکهای مرکزی کشورهای ثروتمند به دنبال انبساط پولی بیشتر برای مثال
توســط گسترش برنامههای تسهیل مقداری هستند .ماریو دراگی رییس بانک
مرکزی اروپا راه را برای گســترش تسهیل مقداری هموار و بانک مرکزی ژاپن
نرخ بهره خود را منفی کرده اســت .بانک مرکزی چین نیز برای تحریک رشد
اقتصدی ممکن اســت نرخ بهره را کاهش دهــد .اما پیشبینی آینده بازارهای

نوظهور ســختتر است .افزایش نرخ بهره در آمریکا میتواند موجب آشفتگی
در آفریقا ،آســیا و آمریکای التین شــود به طوریکه کشورهای این مناطق
ممکن اســت تصمیم بگیرند برای کمک به اقتصادشــان ،نرخ بهره را کاهش
دهند و یا برای منصرف کردن ســرمایهگذاران از خارج کردن پولهای خود،
آن را باال ببرند.
چرا افزایش نرخ بهره در آمریکا بر بازارهای نوظهور تأثیر میگذارد؟
قبال شــاهد تأثیرات اصلی این اتفاق بودهایــم .افزایش ارزش دالر موجب
کاهش ارزش پول بازارهای نوظهور میشود آنهم در زمانی که اقتصاد بسیاری
از این بازارها قبال دچار افت شده است و پول آنها ارزش خود را در مقابل دالر
از دست داده است .افزایش نرخ بهره آمریکا ممکن است نه تنها آشفتگی در این
بازارها را تشدید کند بلکه یک بحران تمام عیار را در آنها رقم بزند.
تأثیرات جهانی افزایش نرخ بهره در آمریکا
• مکزیک
بدهیهای هنگفت دالری شــرکتها و همچنین افزایش تورم اقتصاد این
کشور را تهدید میکند و حکم بازار نوظهوری را دارد که در آستانه طوفان است.
• برزیل
شرکتهای برزیلی به دلیل میلیاردها دالر بدهی به هیچ عنوان چشمانداز
خوبی نســبت به افزایش قیمــت دالر در نتیجه افزایش نــرخ بهره ندارند به
خصوص بعد از اینکه اقتصاد کند چین موجب کاهش قیمت کاال شده است.
• اندونزی
اقتصاد اندونزی در مقایسه با امواج شوکه کنندهای که فدرال رزرو دو سال
پیش با تصمیمات خود به بازارهای نوظهور وارد کرد و به Taper Tantrum
و یا واکنش هیجانی همراه با خشــم بازار معروف شد ،اکنون آمادگی بیشتری
برای افزایش نرخ بهره آمریکا دارد.
• چین
بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تأثیر مستقیم این اتفاق بر روی چین اندک
خواهد بود.
• ژاپن
تورم در ژاپن همچنان در نزدیکی صفر اســت .بانک مرکزی این کشــور
چندی پیش تصمیم غافلگیر کنندهای گرفت و نرخ بهره را به منطقه منفی برد.
• آفریقای جنوبی
بانــک مرکزی آفریقــای جنوبی در بیش از دو ســال گذشــته با معضل
پیچیدهای در مورد سیاســت افزایش نرخ بهره دســت به گریبان بوده است و
ســیل اخیر تالطمهای اخیر بازار جهانی به نظر میرســد که این وضعیت را
پیچیدهتر کرده است.
• ترکیه
افزایــش نرخ بهره آمریکا میتواند خبرهای بــدی را برای ترکیه و لیر این
کشور به همراه داشته باشد که با حجم باالیی از بدهیهای خارجی روبرو است.
• روسیه
افزایش نرخ بهره آمریکا که موجب افزایش ارزش دالر خواهد شد ،وضعیت
را برای بانک مرکزی روسیه در بازسازی ذخایر بینالمللی خود دشوارتر خواهد
کرد.
• مجارستان
کارشناسان در مجموع شرایط بهتری را برای این کشور پیشبینی کردهاند.
• منطقه یورو
افزایش نرخ بهــره در آمریکا به نفع اقتصاد اروپا نخواهد بود و آشــفتگی
بیشتری را در بازار این منطقه به دنبال خواهد داشت.
• سوییس
اما در سوییس نشانههایی از آسودگی خاطر در مقابل افزایش نرخ بهره در
آمریکا وجود دارد.
پینوشت

 )1این یادداشت ترجمه مقالهای با عنوان «in depth: US interest
 » ratesاست که در فایننشال تایمز منتشر شده است:
https://ig.ft.com/sites/when-rates-rise/
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نقش کارتهای اعتباری در تحریک تقاضا
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پرونـــده

