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سرمقاله

طی يك اقدام ســازنده ، بانك مركزی از مهرماه ســال جاری با همراهی و 

همگامی شــبکه بانکی كشــور مبادرت به اجرای طــرح اعطای كارت اعتباری 

مرابحه كرده اســت. تحريــك تقاضا، تســريع و تســهیل فرآيندهای اعطای 

وام هــای خرد بانکی، رفع مشــکل فاكتورهای صوری، افزايش شــمول مالی و 

ارتقای رضايت مردم از اهداف اصلی اين طرح بوده اســت. با توجه به گذشت 

تنهــا چهار ماه از آغاز اجرای طرح اعطای كارت اعتباری، شــايد نتوان اظهار 

نظــری قطعی راجع بــه عملکرد بانك ها كرد، اما نیم نگاهی به ســهم بانك ها 

در صــدور كارت هــای اعتباری می تواند تا حد زيادی گويــای میزان تمايل يا 

توانايی بانك ها در مشــاركت در طرح مذكور باشد. بر اساس گزارش اقتصادی 

شــاپرک، در آبان مــاه 1395، تنها يك بانك با بیــش از 58 درصد، باالترين 

ســهم را در بین بانك های صادركننده كارت های اعتباری در كشــور داشــته 

اســت. بررسی اين آمارها نشــان می دهد، پس از گذشت تقريبا دو ماه از آغاز 

اجرای طرح مذكور، 18 بانك يا هیچ مشــاركتی در صدور كارت های اعتباری 

نداشــته اند و يا سهمشــان به يك درصد هم نرســیده اســت. حال اين سوال 

مطرح می شــود كه علت عدم مشــاركت برخی از بانك ها و همراهی جدی آنها 

با اين طرح چه بوده است؟ 

علی رغم آن كه تجارب جهانی مويد ســودآور بــودن صنعت كارت اعتباری 

برای بانك ها از حیث افزايش درآمدهای بهره ای و غیربهره ای )كارمزد( اســت، 

نبــود منابع كافی بــرای اعطای اعتبار به مشــتريان يکی از عللی اســت كه 

باعث می شــود بانك های كشور تمايل زيادی به مشاركت در صدور كارت های 

اعتباری نداشــته باشــند. در ســال های اخیر مجموعه عوامل متعددی باعث 

شــده است تا نظام بانکی در تنگنای اعتباری قرار گیرد. اين عوامل را می توان 

به دو دســته تفکیك كرد. اول، عواملی كــه تا حد زيادی تحت كنترل بانك ها 

نبــوده اما عملکرد آنها را تحت الشــعاع قرار داده اســت. از جملــه مهم ترين 

ايــن عوامل می تــوان به تحريم هــای بین المللــی، ركود اقتصادی، انباشــت 

بدهی های دولــت و عدم بازپرداخت به موقع آنها اشــاره كــرد. دوم، عواملی 

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

شــدن و به عبارت ديگر انجماد دارايی های بانك ها شــده اند. كارآمدی پايین 

روش های اعتبارسنجی مشــتريان و در نتیجه حجم باالی مطالبات غیرجاری، 

ســرمايه گذاری بانك ها در بخش امالک و مســتغالت و قفل شدن منابع مالی 

به دلیل ركود اين بخش از جمله اين عوامل هســتند. بنابراين، به دلیل وجود 

تنگنای اعتباری شــايد عدم مشاركت جدی شبکه بانکی با اين طرح از ابتدای 

نبود.  انتظار  از  اجرا چندان دور 

اجــرای طرح كارت  اعتباری مرابحه آثار انکارناپذيری را در اصالح چرخه  ی 

نظام های پرداخــت، تغییر الگوی رفتاری در حوزه معامالت خرد و ايجاد نظام 

اعتباری مشــتريان خواهد داشــت. مشــاركت بیشتر شــبکه بانکی و افزايش 

چالش های فــــــــــــــــــــــــــــراروی کارت اعتباری   سخن آغازین
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چالش های فــــــــــــــــــــــــــــراروی کارت اعتباری

ضريب نفوذ اين ابزار مســتلزم توافق بر ســر مدل  بانکی مناسب و متناسب با 

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

كســب و كار بانکی باعث شــده اســت تا بانك ها به جای آن كه اين طرح را 

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

اين طرح داشته باشند كه توسط بانك مركزی و دولت بر دوش آنها قرار داده 

شــده است. برای رفع اين تنگنا، كارمزد محور شدن درآمد بانك ها، يکی ديگر 

از مســائل كلیدی و مهمی اســت كه در مسیر توســعه هر چه بیشتر صنعت 

كارت اعتباری بايد مدنظر سیســتم بانکی قرار گیــرد. ارائه خدمات بانکی به 

طور كلی و كارت های اعتباری بــه طور خاص بايد به منبعی برای درآمدزايی 

تبديل شود.  و سودآوری خدمات  بانك ها 

از ســويی ديگر، نبود نظام جامع ســنجش اعتبار به عنوان پیش نیاز ارتقای 

صنعت كارت اعتباری، باعث شــده اســت تا شرايط اعطای كارت های اعتباری 

از لحاظ اخذ وثايق و گواهی كســر از حقوق دقیقا به مثابه اعطای تســهیالت 

خرد و مبتنی بر مکانیزم های ســنتی ســنجش توانايی متقاضیان تســهیالت 

باشــد. همچنین در برخی از بانك ها بــه دلیل كمبود منابع مالی، اين كارت ها 

در قبال ســپرده گذاری صادر می شــوند كه به طور كلی بــا ماهیت كارت های 

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

كارت های اعتباری طاليی- و همچنین الزام به ســپرده گذاری، می تواند باعث 

انحــراف اين طرح از اهداف بلندمدتش شــود. طرحی كه قــرار بود از طريق 

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

تولیدی بیانجامد، تاكنون از برآورده كردن اين اهداف بازمانده اســت.

الزم بــه ذكر اســت، فراهم كردن بســترهای الزم جهت شناســايی دقیق 

رتبــه اعتباری مشــتريان و تعیین نرخ ســود كارت های اعتبــاری مبتنی بر 

رتبه افراد به جای دريافت نرخ ســود يکســان از همه باعث خواهد شد تا بار 

مالی اين طرح برای شــبکه بانکی كاهش يابد. در اين راســتا، يکپارچه سازی، 

توســعه و نوســازی نظام جامع اطالعاتی كه در نقشه راه بانك مركزی در افق 

1400 نیز ترســیم شــده بايد با جديت هر چه بیشتر دنبال شود. تقويت نظام 

اعتبارســنجی و راه اندازی پايگاه داده ای متمركز از اطالعات مشتريان می تواند 

نقش بســزايی در افزايش دقت و ســرعت پردازش و تحلیل اين اطالعات و در 

نتیجه كاهش ريســك اعتباری و مطالبات غیرجاری شــبکه بانکی در اعطای 

كارت های اعتباری به مشــتريان ايفا كند. 

نظــر بــه اهمیت و نقش توســعه صنعــت كارت های اعتبــاری در ارتقای 

ســطح شــمول مالی خانوار و تحريك تقاضا، يکی از پرونده های اين شــماره 

از تازه های اقتصاد به موضوع بررســی چالش هــا و موانع پیش روی كارت های 

اعتباری در كشــور اختصاص يافته است.
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حّجت االسالم محمد جواد محّقق نيا، استاد دانشکده  مديريت دانشگاه عالمه طباطبايي:

 استمرار عقد مرابحه مشکل شرعی ندارد

عقد اســالمي که براي کارت هاي اعتباري استفاده مي شود، عقد 
مرابحه است. با توجه به اين که امکان استفاده ی گردشي و مستمر از 
اعتبار کارت هاي اعتباري وجود دارد، آيا استفاده از عقد مرابحه براي 

کارت هاي اعتباري مشکل شرعي ندارد؟
در اين موضوع يك بحث شــرعي و يك بحث كارآيي داريم. از نظر شرعي، 
عقد مرابحه ی اّول يا تســويه شــده اســت، يا اقساط آن مشــخص شده اند و 
اســتفاده ی بعدي از كارت اعتباري، عقد مرابحه ی جديدي اســت و مشــکل 

شرعي ندارد.
حّتي اگر اقســاط عقد مرابحه ی اّول مشخص شده باشد، مي توان از اعتبار 
باقي مانده در كارت اعتباري، به دارنده ی آن تسهیالت جديدي با عقد مرابحه ی 

جديد پرداخت كرد و نکته ی آن در ساختار خودكار آن است.
البّته اين اســتمرار در ديگر عقود بانکي نیز پیشــینه دارد به عنوان نمونه 
وكالتي كه ســپرده گذار به بانك براي سرمايه گذاري در امور مختلف مي دهد، 
يکي از اجزايش استمرار در سرمايه گذاري است، زيرا بانك به پروژه هاي مختلف 

تسهیالت پرداخت مي كند.
بــه طور كلّي مي توان گفت كه اگر در قــرارداد اعطاي كارت هاي اعتباري 
موضوع استمرار در استفاده از كارت هاي اعتباري قید و از سوي طرفین پذيرفته 

شده باشد، مخالفتی با شرع ندارد.

آيا بــه جز عقد مرابحه مي توان عقد ديگــري را براي کارت هاي 
اعتباري در نظر گرفت؟

مهم تريــن خصوصیت عقــد مرابحه، عام بــودن آن اســت. عقد مرابحه 
كاربردهاي متعّدد و فراواني دارد و دســت مشتري را براي دريافت تسهیالت 
نمي بندد. عقد مرابحه باعث مي شــود تا از دور زدن مســائل شرعي جلوگیري 

شده و در بسیاري از موارد مانع فاكتورسازي مي شود.
عقد مرابحه نیاز افراد به دريافت تسهیالت را تا بیش از 90 درصد پوشش 
مي دهد و تنها نمي توان از آن براي كســاني استفاده كرد، كه نیاز به پول نقد 

دارند.
با اين شــرايط، به طور كلي دلیلي ندارد كه ما به دنبال عقد شرعي ديگري 
براي استفاده از كارت هاي اعتباري باشیم با اين حال، مي توان از عقود ديگري 
مانند جعاله استفاده كرد يا براي پروژه هاي بزرگ به طور استثنا از عقد مضاربه 
هم استفاده كرد البّته حسابداري و محاسبه ی سود استفاده از عقود ديگر براي 
اين كارت ها بسیار سخت خواهد شد ولي اين طور نیست كه امکان پذير نباشد.

بانک ها عالوه بر دريافت 18 درصد ســود از بابت اعتبار موجود 
در کارت هاي اعتباري، يک درصــد از اعتبار موجود در کارت ها را به 
عنوان حّق اشــتراک ساليانه دريافت مي کنند. از سوي ديگر کارمزد، 
بابت تراکنش ها از مشتري گرفته مي شــود. همچنين مبلغ 1۰ هزار 
تومان بابت صدور و بين ۵ تا 1۰ هزار تومان نيز از متقاضيان کارت هاي 
اعتباري بابت اعتبارسنجي دريافت مي کنند. آيا اين موضوع ها با توّجه 

به عقدي که طرفين مي بندند، مشکلي ندارد؟
هزينه هــاي پنهاني كــه بانك ها دارند، گاهی آن هــا را ناچار مي كند تا به 
گونه اي چارچوب هاي اعالم شده از سوي بانك مركزي را دور بزنند. در حقیقت 

وقتي حّق اشتراک ســاالنه دريافت مي شود، ديگر نبايد هزينه اي بابت صدور 
كارت دريافت شود.

البّته اين موضوع ها مرتبط با شــرع نیست. دين از دو قسمت فقه و حقوق 
و قســمت اخالق تشکیل شده است. شايد اين موضوع از نظر فقهي و حقوقي 
مشکلي نداشته باشد اّما به ويژه اگر مشتري از پرداخت آن مطلع نباشد، از نظر 

اخالقي نوعي ناجوانمردي است.

تجربه ی صدور کارت هاي اعتباري در دنيا نشــان داده است که 
کارمزد از فروشــنده ی کاال يا خدمات گرفته مي شــود و اين مساله 

ارتباطی با دارنده ی کارت ندارد. نظر شما در اين خصوص چيست؟
در حقیقت تجربه ی بانکداري موّفق در دنیا اين گونه است كه تأمین مالي 
ُخرد در خارج از بانك و به طور مشــخص در فروشگاه ها انجام مي شود. براين 
اســاس فروشنده ها تا 80 درصد مبلغ خريد كاال يا خدمات مورد نیاز مردم را 
تأمین مي كنند و به عنوان فّعال اقتصادي، اين رقم را از شبکه ی بانکي تنزيل 
مي كنند. اسالم نیز تأكید دارد كه بايد به سراغ بازار واقعي رفت. تولیدكنندگان، 
بعد از فروش كاالي خود به طور اقســاطي به مردم، مي توانند از منابع بانکي 

اعتبار بگیرند و چرخه ی درست اقتصادي به اين صورت است.

حّجت االســالم محمد جواد محّقق نيا، اســتاد دانشکده ی مديريت 
دانشــگاه عالمه طباطبايي و کارشــناس امور بانکي اســت. با وي 
گفت و گويي درباره  اســتفاده از عقد مرابحــه در کارت هاي اعتباري طاليی، 

نقره ای و برنزی داشتيم که مشروح آن به شرح زير است:
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مجيد پورسعيد، مديرعامل بانک ايران زمين:

کارکرد کارت های اعتباری در خروج از رکود

طرح واگذاری کارت های اعتباری جديد که از ســوی بانک مرکزی 
در ارقام 1۰، 3۰  و۵۰ ميليون تومانی پيش بينی شــده را چطور ارزيابی 

می کنيد؟
براســاس برنامه ی اعالمی از سوی بانك مركزی، اعطای كارت های اعتباری 
مرابحه در سه ســطح طاليی، نقره  ای و برنزی خواهد بود و هر شخص حقیقی 
می تواند تا سقف 500 میلیون ريال از يك يا چند بانك مختلف، كارت اعتباری 

دريافت كند. 
در حقیقت الگوی تعريف شــده برای كارت هــای اعتباری در دنیا ، اعطای 
اعتبار از سوی بانك به مشتری برای خريد كاال و يا خدمات در يك زمان معین 
است. در واقع شايد بتوان اين جمله را اين گونه تفسیر كرد كه كارت های اعتباری 
جهت حمايت از تولید ملّی و ايجاد تقاضای مؤثّر و رونق بازار، می تواند مؤثّر باشد.  
اّما به هر تقدير ايــن كارت ها با توجه به قدرت خريدی كه ايجاد می كنند، 

می توانند باعث تحريك بازار و در نهايت حمايت از تولید باشند.
طبعاً اگر مشتری بعد از خريد، بخواهد در زمان كوتاهی با بانك تسويه كند، 
مجبــور خواهد بود با توجه به بودجه ی خــود خريد كند و از آن جايی كه زمان 
تســويه كوتاه اســت، از ايجاد تقاضای مصنوعی برای اقالم غیرضروری در بازار 
جلوگیری خواهد شد. اّما اگر دوره ی بازپرداخت، طوالنی باشد، می تواند تقاضای 
كاذب ايجاد كند كه بايد راهکاری از سوی بانك ها و بانك مركزی برای جلوگیری 

از آن انديشیده شود. 
ارائه ی کارت های اعتباری می تواند چه تاثيری  در خروج اقتصاد از 

رکود داشته باشد؟
در ســال های اخیر به دلیل شرايط خاص كشور، اقتصاد ما دچار ركود شده 
است، به نظر می رسد برای برون رفت از اين شرايط، ارائه ی كارت اعتباری می تواند 
يکی از عوامل محّرک اقتصاد، در ســطح ُخرد باشد و بخشی از ركود را كاهش 
دهد. البته بايد به اين نکته توّجه داشت كه تبديل كارت های اعتباری به وام های 
مرابحه تا حدودی كاركرد اين كارت ها را به ســمت وام های ُخرد سوق می دهد 
و شــايد نتوان كاركرد واقعی را از اين كارت ها انتظار داشت، اّما در طوالنی مّدت 
می توان با جا انداختن فرهنگ اســتفاده از كارت های اعتباری تأثیر مثبت آن را 

در جامعه شاهد بود. 
 اقدامات صورت گرفته در زمينه ی کاهش مطالبه های معوق بانک ها 

را چقدر موثر می دانيد؟
يکی از مهم ترين ريسك هايی كه بانك های كشور را تهديد می كند، بازگشت 
نکردن تسهیالت اعطايی و در واقع باال رفتن مطالبه های غیرجاری شبکه ی بانکی 
است. در سال های اخیر اقدام های مهّمی در راستای پیشگیری از اين موضوع به 
عمل آمده كه از جمله می توان به اصالح آئین نامه ی وصول مطالبه ها و همچنین 
پیاده سازی استعالم به روزِ مشترياِن شبکه ی بانکی به وسیله ی بانك ها اشاره كرد.

اطالعات شركت رتبه بندی ايران نیز، می توانست به عنوان يك ابزار كمکی در 
اعتبارسنجی متقاضیان باشد، اّما در سال های اخیر برخی بانك ها همکاری الزم را 
با اين شركت نداشته اند و اّطالعات اين شركت در برخی موارد ناقص است. عالوه 
بر اين موارد، ســامانه ی» مکنا « نیز در خصوص كارت های اعتباری به وسیله ی 
بانك مركزی  طراحی شده كه اين سامانه نیز، می تواند مؤثّر باشد. به طور كلّی 
بانك ها بايد عالوه بر اســتعالم های اشاره شده، نسبت به اهلّیت و اعتبارسنجی 
دقیق مشــتری از جمله میزان درآمد و اقساط پرداختی متقاضی نیز، حّساس 

باشند و متقاضیان را به صورت كامل اعتبارسنجی كنند.
کارکرد کارت های اعتباری خريد 1۰، 3۰ و ۵۰ ميليون تومانی را چطور 

ارزيابی می کنيد؟ 
يکی از كاركردهايی كه بانك مركزی برای كارت های اعتباری در نظر گرفته 
اســت، اعطای اين كارت ها به درخواســت كنندگان وام های ُخرد است كه بايد 

برنامه ريزی دقیقی برای آن صورت بگیرد. 
كاركرد كارت های اعتباری كه در دســت مردم قرار خواهد گرفت، می تواند 
موجب گردش پول شــود و مردم به دلیل اين كه در مّدت معّین، بايد پول را با 
بانك تسويه كنند، تنها نیازمندی ها ی خود را با كارت خريد می كنند. در حقیقت 
به میزانی خريد می كنند كه قدرت باز گرداندن آن را در زمان معّین داشته باشند 
كه نه تنها موجب افزايش تورم نخواهد شد بلکه باعث رشد تولید داخلی خواهد 

شد. 
از سوی ديگر، كارت های اعتباری می تواند جايگزين مناسبی برای وام های 
ُخرد باشد، كه مردم بیشتر خواهان اين نوع كاركرد از كارت های اعتباری هستند، 
كه بتوانند مبالغ وام كارت را در اقساط طوالنی مّدت به بانك برگردانند شايد اين 
نوع بازگشت برای بانك ها از جذابّیت بیشتری برخوردار باشد، زيرا بخشی از مبلغ 

و سود آن به صورت ماهیانه به بانك بازمی گردد.
آيا واگذاری کارت های اعتبــاری می تواند منجر به تقويت قدرت 

خريد در جامعه شود؟
در شرايط كنونی اقتصاد كشور، راهکار كارت اعتباری از سوی بانك مركزی، 
می تواند نقش بسزايی در افزايش قدرت خريد مردم و فروش تولیدهای داخلی و 

تأمین سرمايه ی مورد نیاز واحدهای تولیدی در كوتاه مّدت داشته باشد. 
قاعدتاً استمرار ارائه ی كارت های اعتباری، مستلزم برنامه ريزی بلندمّدت و 
صحیحی اســت كه به نظر می رســد بانك مركزی برای كنترل، افزايش حجم 
پول، برنامه ريزی، هدايت و مهار رشد قیمت ها انجام داده است؛ بنابراين، می توان 
امیدوار بود كه اثــرات كوتاه مّدت و میان مّدت اجرايی شــدن طرح كارت های 

اعتباری، حمايتی خوب و حساب شده از تولیدها و توسعه  بازار باشد.   

مديرعامــل بانک ايران زمين در گفت و گوی مشــروح با تازه های 
واگذاری  برنامه   بيان ديدگاه های خــود در زمينــه   بــه  اقتصاد، 
کارت های اعتباری و تأثير گســترش اين کارت هــا در خروج اقتصاد از 

پرداخت. رکود 
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کارت های اعتباری و ارتقای شمول مالی در اقتصاد ايران
 مجید عینیان1 

مقدمه
ســاده انگاری اســت اگر فکر كنیم عرضه كارت های اعتباری بر اساس 
بخش نامــه جديد بانك مركــزی منجر به ارتقای شــمول مالی در ايران 
خواهد شــد. البته طراحی نظام كارت های اعتباری بــر پايه عقد مرابحه 
اين امکان را ايجاد می كند كه افرادی كه به طور ســنتی به وام های خرد 
شــبکه بانکی دسترسی داشــتند بتوانند به شکل راحت تر و مدرن تری به 
تسهیالت بانکی دســت يابند. اما بخشنامه بانك مركزی در مورد آسان تر 
كردن شــرايط اعتبارسنجی در خوشــبینانه ترين حالت مسکوت است. در 
حالی كه وام های خرد كمترين نرخ نکول را دارند و ســهم بســیار اندكی 
از تســهیالت كل شــبکه بانکی را به خود اختصاص می دهند، بیشــترين 
ســخت گیری در مورد اين وام ها اعمال می شــود. ماده 9 بخشنامه جديد 
بانــك )يا موسســه اعتباری مجاز( را مکلف می كنــد قبل از صدور كارت 
اعتباری، نســبت به اعتبارسنجی مشتری اقدام نمايد. ولی در مورد اينکه 
روش و معیارهای اعتبارســنجی چه خواهد بود مســکوت اســت. بدين 
ترتیب امیدی به اينکه بانك ها نســبت به روش های ســنتی اعتبارسنجی 
خود كوتاه بیايند نیســت و نبايد انتظار داشت اين حركت شمول مالی در 
ايران را افزايش دهد. البته همین موضوع كه فرايند اعطای وام های خرد، 
به همان مجموعه مشــتريان سنتی آسان تر شــود قابل توجه و قدردانی 

است.

وام های خرد سنتی
ســنت بانك های كشور برای ارائه تسهیالت خرد، دريافت ضمانت های 

ســنگین بوده اســت. ضمانت هايی كه بخش بزرگی از مردم به هیچ وجه 
دسترســی به آنها ندارند. بیشــتر بانك ها ضمانــت چندين ضامن كارمند 
دولت كه نامه كســر از حقوق فراهم كنند را بــه عنوان اصلی ترين روش 
ارزيابــی اعتباری در نظــر می گیرند كه در واقع بــه معنی فراهم آوردن 
تســهیالت بانکی تنها به كارمندان دولت و دوستان و آشنايان آنان است. 
البته فرايند دريافــت چنین وام های خردی برای كارمندان دولت نیز 
چندان ســاده نیســت. در حال حاضر دريافت وام های خرد به هفت خان 
رســتم می ماند تا يك رابطه تجاری دوطرفه. از ســوی ديگر اگر مشتری 
بانکی در دريافت يك وام خرد به خوبی عمل كرده باشــد، لزوما دريافت 
وام خرد بعدی آســان تر نخواهد بود. معمــوال تمامی مراحل مورد نیاز از 
ابتــدا بايد انجــام گیرد تا وام خرد جديدی در اختیــار فرد قرار گیرد. به 
همیــن دلیل نیز اكثر افراد به هنگام دريافــت وام خرد تا حداكثر میزان 
قابل ارائه توســط بانك درخواســت وام می دهند، چرا كه در صورت نیاز 
آتی به مقداری بیشــتر، دريافت آن به ســادگی امکان پذير نخواهد بود. با 
توجه به نکات ذكر شــده به نظر می رســد، بخشنامه جديد بانك مركزی، 
راه را برای مشــتريانی كه ســابقا قادر به دريافت وام خرد بودند بســیار 

هموارتر خواهد كرد. 

اعتبارسنجی از سامانه  بانک ها در استفاده  رويکرد 
ســامانه اعتبارســنجی ايرانیان بدين منظور طراحی شــده است كه 
اهلیت كســانی كه متقاضی درخواســت تسهیالت هســتند مورد بررسی 
قــرار گیــرد و در نتیجه نیاز به ابزارهای ســنتی همچــون ضمانت افراد 
ديگر از بین برود. جالب اينجاســت كه بانك ها به هنگام اعطای تسهیالت 
خرد نه تنها به شــیوه سنتی درخواســت ضامن می كنند، بلکه از سامانه 
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اعتبارســنجی برای ارزيابــی وضعیت ضامن ها نیز اســتفاده می كنند. اگر 
ضامن شــاغل در بخش دولتی گواهی كســر از حقوق از ســازمان محل 
اشتغال خود ارايه دهد، در صورت نکول با استفاده از اين گواهی می توان 
اقســاط وام را دريافت كرد و ديگر نیازی به بررســی اينکه اين شــخص 
دارای بدهی به شبکه بانکی است يا نه وجود ندارد. در نتیجه، اضافه شدن 
ســامانه اعتبارسنجی ايرانیان به امکانات بانك ها نه تنها كمکی به راحت تر 
شــدن فرايند دريافت وام نکرده كه مشــکالتی نیز به آن افزوده است. در 
عمل آنچه در حال حاضر انجام می شــود اعتبارســنجی نیست و همچنان 
ســاختار وثیقه گیری و ضمانت رايج اســت. اعتبار واژه مشــخصی است، 
شــما يا به واســطه تاريخچه عملکردتان معتبر هســتید يا نیستید. البته 
موضوع به همین سادگی نیست. در عمل به واسطه عملکرد گذشته فرد و 

وضعیت حال و آينده درآمدزايی او، يك سقف اعتباری برای وی مشخص 
می شــود. در شبکه بانکی كشور آنچه مشــاهده می شود هیچ ارتباطی به 

اعتبارسنجی ندارد.  از  اين معنی 

رجوع به شبکه رسمی بانکی به هنگام نياز
يکی از مهم ترين اســتفاده های شــبکه بانکی بــرای خانوارها، تامین 
هزينه ها به هنگام اضطرار اســت. اگر خانواری پس انداز نقد كافی نداشته 
باشــد به هنگام پیش آمــد هزينه های ضروری ناچار به اســتقراض روی 
می آورد. انتظار می رود شــبکه رســمی بانکی در اين مــورد بتواند نقش 
مهم ايفا كند. بر اســاس آمار پايگاه داده جهانی شمول مالی بانك جهانی 
)گلوبــال فیندكس( خانوارهای ايرانی به هنــگام مواجهه با چنین حالتی 

تنها در 4/3 موارد به موسســات مالی و اعتباری رسمی )بانك ها( مراجعه 
می كنند. در 56/8 درصد مواقع اســتقراض از خانواده و دوســتان انجام 
می گیــرد، كارفرمــا حدود 29 درصد مــوارد به ياری خانوار می رســد و 
در 1/7 درصد مواقــع خانوار به قرض دهندگان بازار غیررســمی مراجعه 
می كنند. اين در حالی اســت كه در كشــورهای عضو سازمان همکاری و 
توســعه اقتصادی )OECD( كه توســعه اقتصادی و مالی باالتری دارند، 
خانوارها در 16/6 درصد مواقعی كه پس انداز خود پاســخگوی نیاز نیست 
از موسســه مالی )و يا كارت اعتباری خود( استقراض می كنند. مراجعه به 
شــبکه بانکی رســمی در ايران حتی از میانگین جهانی نیز پايین تر است. 
نمودار 1 نمايانگر ســهم هر يك از روش های تامین هزينه های اضطراری 
در ايــران، جهــان و در كشــورهای عضو OECD به هنگامی اســت كه 

پس انداز خانوار كافی نیست. 
همان طور كه واضح اســت در كشــورهايی كه نظام مالی آن ها توسعه 
يافته اســت نیاز به بازار غیررســمی استقراض به شــدت محدودتر است. 
اين موضوع از آنجايی حائز اهمیت اســت كه بدانیم نرخ ســود استقراض 
در بازار غیررســمی در كشور بسیار باالست و اين سبب می شود خانواری 
كه به ســبب محدود بودن پس انداز قادر به تامیــن هزينه های اضطراری 
خــود نبوده و به بازار غیررســمی روی آورده اســت در يك چرخه باطل 

بدهکاری فرو رود. 

پيشنهادها و  جمع بندی 
تســهیل مراحل دريافت وام های خرد از طريق فناوری های نو همچون 
كارت اعتباری به خودی خود گام مثبتی تلقی می شــود ولی اگر افزايش 
شــمول مالی جزء اهداف نظام بانکی كشــور اســت، بايد در راستای رفع 
موانع دسترســی گام های موثری برداشــته شود. اســتفاده از سامانه های 
اعتبارســنجی برای جايگزينی نظام وثیقه و تضمین )و نه اضافه شــدن بر 
آن( در ارائه تســهیالت خرد به افراد بايد افزايش يابد. بانك های كشــور 
می تواننــد گام های آغازين اين موضوع را خود طــی كنند. از آنجايی كه 
تجربه جهانــی و تجربه داخلی نرخ نکول بســیار پايین تســهیالت خرد 
را نشــان می دهد، حذف محدوديت های ضمانــت نگرانی چندانی از بابت 
منابع بانکی ايجاد نخواهد كرد، به ويژه اينکه وام های خرد ســهم بســیار 

پايینی در كل تسهیالت كشور دارند. 

پی نوشت
 1( پژوهشــگر گروه مدل سازی، پژوهشکده پولی و بانکی

نمودار 1- سهم هر يک از روش های تامين هزينه های اضطراری خانوار
       منبع: پايگاه داده شمول مالی، بانک جهانی )گلوبال فيندکس(
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ظرفيت کارت اعتبــاری در افــزايش منابع درآمـدی 
بانک ها غيربهره ای 

 محمد ارباب افضلی 1 

بر اســاس برخی ديدگاه ها، شیوه ســنتی بانکداری كه در آن بخش 
اعظم درآمد بانك ها از محل پرداخت تســهیالت به مشــتريان )حقیقی 
و حقوقــی( تحقق پیدا می كنــد، غیر قابل تغییر و انعطاف اســت. در 
حقیقــت مدافعان ايــن ديدگاه ها وظیفه اصلــی بانك را در جمع آوری 
وجــوه )منابع( و پرداخت آن در قالب تســهیالت خالصه می كنند. اما 
واقعیت آن اســت كه مدل كســب و كار در بانك های پیشــرفته و به 
تبع آن مدل كســب درآمد در اين بانك هــا، در حال تغییر و دگرگونی 
اســت، به نحوی كه ســهم كســب درآمد از محل ارائــه خدمات آن ها 
به طور مرتب در حال افزايش اســت. در گذشــته نه چندان دور بخش 
عمده درآمد بانك ها از محل تســهیالت پرداختی بود اما در ســال های 
اخیــر بیش از نیمــی از درآمد بانك های اروپايــی و آمريکايی از محل 
خدمــات بانکی و كارمزد حاصل از اين خدمات بوده اســت. بانك ها با 
اين شیوه جديد موفق شــده اند وابستگی درآمدی خود به نرخ بهره را 
كه با نوســانات و نااطمینانی های زيادی همراه اســت، كاهش دهند و 
از طرف ديگر ضمن كاهش نرخ بهره تســهیالت، فاصله میان نرخ بهره 
دريافتی و پرداختی يا ســود حاشــیه ای خود را بــه كمتر از 2 درصد 
رســانده اند. ارائه خدمــات اعتبارات اســنادی صادراتی-وارداتی، ارائه 
انواع خدمات ارزی، بانکداری الکترونیکی، خدمات مشــاوره ای مالی و 
استفاده از ابزارهای مشــتقه در بازارهای بین المللی بخشی از خدماتی 

اســت كه بانك ها را صاحب درآمدهای غیربهره ای می نمايد.
در نظــام بانکــی ايران بســیاری از بانك ها هنــوز در حال گذر از 
سیســتم بانکداری ســنتی به ســوی بانکداری مدرن هســتند. در اين 
فرآيند گذار، مجهز شــدن به سیســتم ها و زيرســاخت های بانکداری 
مدرن مســتلزم صرف هزينه های گزافی است كه بازده آتی آن سال ها 
طول خواهد كشــید. از طرف ديگر در ادوار مختلف ثابت شــده اســت 
كه كاهش نرخ تســهیالت )بــه عنوان مهم ترين منبــع درآمد بانك  ها( 
می تواند حاشــیه ســود آن ها را تحت تاثیر جدی قــرار دهد. لذا ارائه 
ســبد خدمات بانکی با وابســتگی هرچه كم تر بــه درآمدهای بهره ای 
بــه خصوص خدمــات نوين مبتنی بر كارمزد، از راه كارهايی اســت كه 
بانك های ايرانی بايســتی در بازنگری فرآيند كســب و كار خود به آن 
توجه جدی داشــته باشــند. همچنین بر اســاس ماده 12 موافقتنامه 
تأســیس سازمان تجارت جهانی، پذيرش درخواست كشورهای متقاضی 
عضويت در اين ســازمان مستلزم رعايت ضوابط و شرايط ويژه ای است 
كه بخشــی از آن به آزاد ســازی نرخ خدمات سیســتم بانکی كشــور 
مربوط می شــود. از ايــن رو در صورت به عضويــت درآمدن ايران در 
اين ســازمان، نــرخ كارمزد خدمــات بانکی به صورت بخشــنامه ای و 
توســط دولت تعیین نخواهد شــد، بلکه هــر بانکی كــه بتواند هزينه 
ارائــه خدمات و بهای تمام شــده جذب پول را كاهــش دهد، خواهد 
توانســت خدمات و تســهیالت خود را با قیمتی كمتر ارائه و حاشــیه 

ســود مطلوب تری برای خود ايجاد كتد.
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 از اين رو به نظر می رســد زمینه ســازی 
برای تحقق كارمزدمحور شدن درآمد بانك ها، 
ابزار و وســايلی است  مســتلزم فراهم كردن 
كــه نتیجه مورد نظر را در بر داشــته باشــد. 
ابزارهای مدرنی كه  از  در همین راســتا يکی 
بانك ها  كارمزدی  به رشد درآمدهای  می تواند 
كمك كند، كارت اعتباری اســت. استفاده از 
اين ابزار در مدل های كســب و كار بانك های 
دنیا در ســال های اخیر به گونه ای بوده است 

كــه درآمدهای ناشــی از آن برای بانك ها به طور قابل توجهی بر ســاير 
كانال هــای درآمدی آن ها برتری يافته اســت. ســهم قابــل توجه اين 
ابــزار در پرتفوی درآمــدی بانك های جهان در حالی اســت كه نه تنها 
درآمدهــای كارمــزدی كارت اعتباری در جريان درآمــدی بانك های 
داخلی نقشــی نــدارد؛ بلکه اقبــال چندانی نیز برای اســتفاده از آن 
ديده نمی شــود. شــواهد حاكی از آن اســت كه رفتار بانك های كشور 
در برخورد با طرح ارائه كارت های اعتباری مرابحه كه اخیراً از ســوی 
بانــك مركزی در شــبکه بانکی كشــور به اجرا درآمــد، عموماً توأم با 

محافظه كاری، ترديد و حتی ســردرگمی بوده است.
از نظر نگارنده بايســتی ريشــه اصلــی اين نوع رفتــار را در وهله 
نخســت در خو گرفتن مدل كســب و كار بانك های ايرانی به ارتزاق از 
محل درآمدهــای بهره ای، و پس از آن عدم شــناخت صحیح آن ها از 
مفهــوم كارت اعتباری جســتجو نمود. واقعیت آن اســت كه بانك های 
كشــور اعم از دولتی و غیردولتی از ابتــدای فعالیت خود، عموماً محور 
اصلــی تخصیص منابع خــود را »اعطای تســهیالت« در نظر گرفته اند 
و كم تــر به متنوع ســازی آن تمايل داشــته اند. نتیجه چنین نگرشــی 
وابســتگی شــديد جريان درآمــدی بانك ها به نرخ ســود بانکی؛ و در 
نتیجه آســیب پذيری بیشــتر آن ها در مواجهه با پديده ســركوب مالی 
بوده اســت. طبیعی اســت كه در چنین وضعیتی نگاه شــبکه بانکی به 
مقوله كارت اعتباری نیز از جنس »وام دهی« باشــد. لذا ابهاماتی نظیر 
چگونگی وثیقه ســپاری، مدت بازپرداخت اقساط، نرخ سود و ....كه در 
فرآينــد ارائه كارت های اعتبــاری مرابحه برای بانك هــا به وجود آمد، 
معلول مدل كســب و كار ســنتی بانك ها و بیگانه بودن آن ها با ماهیت 

است. اعتباری  كارت 
در نظام هــای مالی توســعه يافته به كارت اعتباری نگرشــی كاماًل 
متفــاوت از وام وجود دارد. در اين نگرش برخالف وام كه به واســطه 
اخذ وثايق در دســته اعتبــارات ايمن2 قرار می گیــرد، كارت اعتباری 
از آنجا كه مســتقل از وثیقه ســپاری اســت، جزء اعتبارات ناايمن قرار 
می گیــرد. در حقیقت مدل تســهیم ريســك3 به گونه ای تنظیم شــده 
اســت كه ســهم اعتبار دهنده و اعتبارگیرنده از ريســك، متعادل تر از 
حالتی اســت كه بانك اعتبــارات ايمن همچون وام اعطــا می كند. اما 
در عوض اين ريســك باالتر بازده بیشــتری را نیز نصیب اعتباردهنده 
)بانــك( می كنــد. از اين رو به نظر می رســد بهره بــرداری از ظرفیت 
كارت اعتبــاری در نظــام بانکی ايران، در گرو تغییــر نگرش به مفهوم 
و كاركــرد ايــن ابزار و داشــتن نگاهــی متفاوت از تســهیالت به آن 
اســت. بديهی است با حاكم شــدن چنین نگرشــی، زمینه برای ورود 
درآمدهــای كارمــزدی كارت اعتباری به كانال هــای درآمدی بانك ها 

شد. خواهد  فراهم 

اعتباری کارت های  از  کارمزد  دريافت  در  رايج  رويه های 
بر اســاس تعريــف عمومی كارت اعتباری، دارنــده آن می تواند در 
طــول يك دوره )ماه( خريدهــای مختلفی انجام دهد كه در انتهای هر 
دوره )ماه(، صورت حســاب عملکرد او صادر می شود و در زمانی معلوم 
می توانــد مبلــغ كل صورت حســاب خود را پرداخــت كند. در صورت 
پرداخت يکجــای مبلغ صورت حســاب، تنها كارمــزد دريافتی خواهد 
بود كه معموالً بین يك تا پنج درصد اســت. در مهلت پرداخت ثانويه، 
چنانچه مشــتری اقدام بــه پرداخت يکجای صورت حســاب خود كند، 

عــالوه بر كارمزد بايســتی جريمــه تأخیر را 
نیــز بپردازد كه در بانکداری اســالمی معادل 
التزام معنی شــده اســت. توجه به اين  وجه 
نکته ضروری اســت كه زمــان خريد در كل 
مدت زمان دوره، تأثیری در محاســبات ندارد؛ 
دوره،  مجمــوع خريدهای كل  عبارت ديگر  به 
گويی يك خريد است. شــروع دوره می تواند 
از تاريــخ صــدور، تاريــخ اولیــن تراكنش يا 
ابتدای ماه باشــد. محاسبات در مورد تراكنش 
برداشــت وجه از كارت اعتباری متفاوت اســت و درست از زمان انجام 
تراكنش، محاسبه كارمزد و ســود صورت می پذيرد كه نرخ آن معموالً 
بسیار باالســت. در صورتی كه میزان بدهی ايجادشــده )مجموع مبلغ 
خريدهــای صورت گرفته( از يك حد مشــخص كمتر باشــد، اغلب اين 
میــزان بدهی به دوره بعد منتقل می شــود. اين حــد از خريد معموالً 

به صورت درصدی از اعتبار بیان می شــود.

اعتباری کارت  در  کارمزد  انواع 
بر خالف ســاير شــیوه های اعطای اعتبار )همچون وام(، كه درآمد 
حاصــل از آن هــا متکی بر بهره اســت، مهم ترين بخــش درآمدی در 
كارت اعتباری، كارمزد اســت. كارمزدها در كارت های اعتباری از انواع 
زيــادی برخوردار اســت و تحت عناويــن مختلفی از مشــتری كارمزد 
يا هزينه كســر می شــود. اين گســتردگی تا حدی اســت كه برخی از 
ارائه دهنــدگان كارت اعتبــاری معموالً تالش می كننــد ابتدا خدمات 
قابل ارائه در كارت های خود و هزينه های آن را به صورت ســاده معرفی 
نماينــد، و همین مســأله باعث می شــود تا پس از تهیه كارت توســط 
مشــتريان، آن ها با انبوهی از اســتثنائات، كارمزدها و نرخ های متفاوت 
روبه رو شــوند. اين در حقیقت يك تکنیك بازاريابی اســت كه در ديگر 
صنايع نیز ديده می شــود به عنوان مثال برخی از صنايع خودروســازی، 
خــودرو تولیدی خــود را ارزان فروخته ولی قیمــت قطعات و خدمات 
آن بســیار باالســت. كارت اعتباری نمونه بارز ارزشمندی متفاوت پول 
در بازه های زمانی مختلف اســت. در ادامه به مهم ترين منابع درآمدی 
از محل كارمزدهای قابل اعمال بر كارت های اعتباری اشــاره می شود.

مبادله4 کارمزد   -1
كارمــزدی كه بانك پذيرنده كارت بايد بــه بانك صادركننده كارت 
بپردازد. در كشــورهای غربی اســتدالل بر اين است كه سرمايه گذاری 
اصلی توســط صادركننده كارت صــورت پذيرفته كــه كارت اعتباری 
را با تحمل ريســك در اختیــار مردم قــرار داده و بانك های پذيرنده 
می توانند با اســتفاده از تراكنش اين كارت ها، اقدام به دريافت كارمزد 
از پذيرنــده كننــد. از اين رو بايد ســهمی از اين كارمــزد دريافتی از 

پذيرنده به ســرمايه گذار اعتباردهنده اعطا شود. 
در ايــران و در شــبکه شــتاب مــدل كارمزدی برعکس اســت. 
اســتدالل نیز بدين صورت است كه از آنجا كه كارت های صادره اكثراً 
نقدی هســتند، ريســك و هزينه زيادی متوجه صادركننده نیســت و 
اين بانك پذيرنده اســت كــه برای خريد و نصــب ترمینال ها متحمل 
هزينه و ســرمايه گذاری شــده اســت و بنابراين بايد كارمزد دريافت 
كنــد. بانــك صادركننده نیز اين قاعده را می پذيــرد زيرا هزينه ارائه 
خدمت در شــعبه به مشــتريان بیشــتر از كارمزد پرداختی به شتاب 
اســت و همچنین كانال های خدمت رســانی بیشــتری برای مشــتری 

است.  شده  فراهم 
ساالنه5 کارمزد   -2

منظور از آن كارمزدی است كه به صورت ساالنه از دارندگان كارت 
اعتباری يا پذيرندگان كارت دريافت می شــود. به عنــوان مثال ممکن 
اســت يك شــركت اعالم كند كه ديگر كارمزدی از تراكنش ها دريافت 
نخواهد كرد، بلکه به طور ثابت ســاالنه x دالر كارمزد دريافت می كند؛ 
اين كارمزد به ازای خريد تا ســقفی معین بــوده و به ازای خريدهای 
باالتر، كارمزد متعلقه به صورت درصدی از تراكنش دريافت می شــود. 

از  مناســب  اســتفاده 
می تواند  اعتبــاری  کارت های 
کســب   مدل  گرفتن  فاصله  در 
به  وابســتگی  از  بانک ها  کار  و 
مؤثری  نقش  بهره ای  درآمدهای 

کند ايفا 
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نقش کارت های اعتباری در تحريک تقاضا     پرونـــده

دو ماهنامه تازه های اقتصاد   بهمن 9۵   شماره 1۵۰

در مــورد كارت اعتبــاری اين هزينــه با اهدافی متفــاوت دريافت 
می شــود. يك بخــش از آن بابت حق الزحمه پرداختــی به صادركننده 
كارت اســت. بخش ديگر آن مربوط به ســرويس های بیمه ای است كه 
بدين ترتیب از دارنده كســر می شــود. به عنوان مثال تمامی شبکه های 
6، مســتركارت7، آمکس8، ديســکاور9،  كارت اعتبــاری بزرگ دنیا )ويزا
داينرز10 و غیره( روی تراكنش اجاره ماشــین ســرويس بیمه ماشین را 
نیز ارائه می كنند كه در صورت بروز واقعه، شــخص اجاره كننده مجبور 
به پرداخــت هزينه های هنگفت نشــود. بخش ديگر بابــت هزينه های 
دولتی اســت، مثاًل بابت ابطال تمبر اســناد تســهیالت كارت اعتباری 

غیره.  و 
برنامه هــای  ديگــر  و  تخفیــف  برنامه هــای  در  كارمــزد ســاالنه 
وفادارســازی در صدر قــرار دارد، بدين معنی كه اولیــن هزينه ای كه 
مشــمول بخشش يا كاهش می شود، كارمزد ســاالنه است. البته برخی 
از صادركننــدگان كارت اعتباری ممکن اســت كارتی را بدون كارمزد 
ســاالنه صادر كنند و در اختیار مشــتريان قرار دهند. دريافت كارمزد 

ســاالنه از دهه 80 آغاز شد. به جز كارت های 
اعتبــاری، عمده كارت های بــا كاربرد خاص 
نظیــر كارت های وفاداری، كارت های تخفیف، 
كارت هــای شــركت های هواپیمايــی و غیره 
اقدام به دريافت كارمزد ســاالنه می كنند كه 
منبع درآمدی مهمی نیز برای آن ها محســوب 
از  ايران دريافت كارمزد ساالنه  می شــود. در 
ســوی صادركنندگان كارت مرســوم است و 
عالوه بر آن كارت های شــبکه های حلقه بسته 
و كارت های مشتاق ســازی خصوصاً كارت های 

تخفیف ورزشی نســبت به دريافت اين هزينه اقدام می كنند.
خريد11  کارمزد  نرخ   -3

نــرخ كارمزد به ازای تراكنش خريد اســت؛ اين نــرخ معموالً يك 
درصد يا بیشــتر اســت و محاســبه آن روی مجموع مبالغ تراكنش ها 
صــورت می پذيرد گويی اينکه در طول دوره يك تراكنش انجام شــده 
اســت. در ديگر محاســبات مربوط بــه كارت اعتباری نظیــر جريمه 
تأخیر، وجه التزام، تقســیط و غیره اين كارمــزد به عنوان جزء الينفك 

مبلغ كل صورت حســاب در نظر گرفته می شود.
کارمزدها انواع  ساير  و  بهره  نرخ   -4

به زبان ســاده نرخ بهره پولی است كه قرض دهنده از قرض گیرنده 
بابــت دادن پول بــه او طلب می كنــد. در مــورد كارت اعتباری اين 
موضوع اندكــی پیچیده تر اســت؛ چراكه صادركننــدگان چندين نرخ 
بهــره را تنظیم و دريافــت می كنند. برای مثال ممکن اســت برخی از 
مؤسســات در زمان افتتاح حســاب نرخ بهره كمتــری طلب كنند ولی 
نــرخ كارمزد خريد را بیشــتر تنظیــم كنند و نیز نــرخ جريمه تأخیر 
بیشــتری دريافت كنند. جهت فراهم سازی امکان مقايسه اين نرخ های 
متفــاوت از يك شــاخص كالن تر با نام12APR اســتفاده می شــود كه 
درصد كارمزد ســاالنه را بیان می كند. بانك ها و مؤسسات صادركننده 
كارت اعتبــاری معموالً در بیان نرخ بهــره آن را آمیخته با ترفندهای 
بازاريابــی به صورت غیرشــفاف اعــالم می كنند. همچنیــن اعالم نرخ 
بهــره پايیــن و در مقابــل دريافت كارمزدهای بیشــتر يکــی ديگر از 
تکنیك هاســت. همانطور كه گفته شد، برای دستیابی به امکان مقايسه 
دقیق، از پارامترAPR اســتفاده می شود كه نشــان دهنده مجموع تمام 
هزينه های ســاالنه به ازای يك وام دريافتی است كه به صورت درصدی 

می شود. بیان  دريافتی  وام  از 
اعتباری کارت  پذيرش  کارمزدهای   -۵

در زمینــه پذيرش كارت اعتبــاری در شــبکه های كارت اعتباری 
بــا تعــدد كارمزدهــا مواجهیــم. عوامــل متعــددی بر نــرخ كارمزد 
پرداختی توســط پذيرندگان تأثیر می گذارد. كارمــزد پذيرندگی را با 
نام های متفاوت می شناســند اما بیشــترين كلمه ای كــه كاربرد دارد 
»Merchant Discount« اســت. ايــن واژه در تجــارت بــه معنای 

»تخفیــف« كاربرد گســترده ای دارد. همچنین در بانکداری ســنتی از 
اين اصطالح به معنای »تنزيل برات / اســناد« اســتفاده می شود. تصور 
می شــود اين كلمه به معنای تنزيل بوده كه بــه بانکداری الکترونیکی 
راه يافته اســت؛ زيرا اشــاره به كاســتن از وجه اصلی تراكنش هنگام 
تسويه حســاب و واريز آن به حســاب پذيرنده دارد. از ايــن رو به نظر 
 Merchant Discount Fee می رســد اصطالح دقیق و رســمی آن 
اســت. ايده دريافت كارمزد در شــبکه های كارت اعتبــاری اولین بار 
نه توســط شــبکه ها، بلکه توسط بانك های مؤســس آن ها مطرح شد، 
بــه عبارت واضح تر اين مســتركارت و ويزا نبودند كــه به فکر دريافت 
كارمزد از پذيرنــده افتادند بلکه بانك های تشــکیل دهنده آن ها بودند 
كــه مصمم بر آن شــدند و دلیــل آن نیز از منظر حســاب پذيرنده و 

كارمزد دريافتی از خدمات مشــابه در آن حساب ها قابل درک است. 
نکته اساســی در موردپذيــرش كارت اعتباری اين اســت كه اين 
كارمــزد از پذيرنــده كارت دريافت و ســپس بین ذی نفعان تقســیم 
می شــود. در اينجا اســتدالل اين اســت كه بانــك صادركننده كارت 
بــا اعطــای اعتبار بــه دارنــدگان كارت، به 
آن ها برای خريد از فروشــگاه پذيرنده قدرت 
خريد می بخشــد از اين رو پذيرنده بايســتی 
كارمــزد اين اقدام تســهیل كننده را بپردازد. 
بــا توجه به اين كارمــزد دريافتی از پذيرنده 
دريافــت می شــود و قســمت اصلــی آن به 
بانــك صادركننده و بخش هــای ديگر آن به 
ذی نفعانی كه امــکان انجام تراكنش را فراهم 

می گیرد.  تعلق  ساخته اند، 

ی جمع بند
بنابراين به نظر می رســد طیف گســترده كارمزدهای قابل وضع در 
كارت اعتباری، پتانســیل بســیار قابل توجهی برای درآمدزايی حاصل 
از ارائه اين نوع كارت در شــبکه بانکی دارد. از اين رو، به جز تأثیرات 
كالن ارائــه اين نــوع كارت ها در عرصه اقتصاد، اســتفاده مناســب از 
ايــن ابزار در بانك هــای ايرانی می تواند در فاصله گرفتن مدل كســب  
و كار آن ها از وابســتگی به درآمدهای بهره ای نقــش مؤثری ايفا كند. 
در ســطح بین المللی نیز همراه با افزايــش رقابت، جهت گیری مديران 
بانك ها به همین ســمت و سو يعنی كسب حداكثر درآمد از محل ارائه 
خدمات معطوف شده اســت. از طرف ديگر مقررات كمیته بال و تاكید 
شديد آن بر رعايت نســبت كفايت سرمايه سبب شده تا بانك ها رغبت 
زيادی به افزايــش ناگهانی دارايی های ريســك پذير مانند تســهیالت 
نداشــته باشــند. لذا اخذ كارمزد از محل فرآيندهای مختلف مرتبط به 
كارت هــای اعتباری بــا لحاظ كردن انواع ريســك های موجود در اين 

زمینه بايســتی مورد توجه قرار گیرد.
 

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

2( Secured Credits
3( Risk Sharing  
4( Interchange fee  
5( Annual fee  
6( Visa Card   
7( MasterCard   
8( Amex   
9( Discover   
10( Diners Club  
11( Purchase fee
12( Annual Percentage Rate

از  بيش  اخير  در ســال های 
نيمی از درآمد بانک های اروپايی 
و آمريکايی از محل ارائه خدمات 
بانکی و کارمــزد حاصل از اين 

خدمات بوده است
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موانع توسعه صنعت کارت اعتباری بين المللی در ايران
 رسول خوانساری 1 

مه مقد
با وجود روند توســعه پرداخت های غیرنقدی و نیز رشــد قابل توجه 
بانکــداری الکترونیك در نظــام بانکی ايران، همچنــان در حوزه كارت 
اعتبــاری به ويژه در كارت های اعتباری برون مرزی، رشــد كشــور ما با 
ســاير حوزه هــای بانکداری الکترونیك همســو نبــوده و از نظر كمی و 
كیفــی قابل قبول نیســت. در حال حاضر در كشــور حــدود يك تا دو 
میلیون كارت اعتباری وجود دارد كه شــباهت چندانی هم با كارت های 
اعتباری بین المللی ندارد. اين در حالی اســت كــه حدود 290 میلیون 
كارت نقــدی و پیش پرداخــت داريم. اكثــر كارت های موجــود نیز به 

است. متصل  افراد  و سپرده های  حساب ها 
در واقــع نظام بانکی ايران در زمینه كارت هــای اعتباری بین المللی 
پیشــرفت چندانی نداشــته و از ظرفیت مناســب اين حوزه جهت ارايه 
خدمــات بهتــر به مردم و نیز فرصــت درآمدزايی برای خــود به خوبی 
اســتفاده نکرده اســت. هرچند بخشــی از اين مشــکل به دلیل وجود 
تحريم هــای اقتصادی در ســالیان گذشــته بوده، ولی به نظر می رســد 
عمــده چالش های اين حــوزه، مربوط به مســايل و مشــکالت داخلی 
باشــد. در نوشــتار حاضر  پس از تبیین وضعیت صنعت كارت اعتباری 
و پرداخت هــای غیرنقدی در ايران و جهــان و تبیین مزايای كارت های 
اعتبــاری بین المللــی، مهم ترين موانــع پیش روی ايــن صنعت تبیین 

می شــود و برخی راهکارها برای رفع موانع پیشنهاد می گردد.
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ايران و جهان اعتباری در  وضعيت صنعت کارت 
طی ســالیان گذشته با پیشــرفت فناوری اطالعات و زيرساخت های 
گوناگون، تعداد تراكنش های غیرنقدی رشــد قابل توجهی داشته است. 
بــه گونه ای كه از حدود 250 میلیارد تراكنش در ســال 2009 به بیش 
از 425 میلیــارد تراكنش در ســال 2015 رســیده اســت. اقتصادهای 
نوظهور در آســیا، با نرخ رشــد بیش از 30 درصد، بیشــترين ســرعت 

رشــد تراكنش هــای غیرنقدی را بــه خود اختصاص داده انــد و در بین 
اين كشــورها، چین و هند بیشــترين ســهم را از اين رشــد داشته اند 
)شــکل 1(. در اين میان، كارت های اعتباری، سهم به سزايی در توسعه 
پرداخت های غیرنقدی داشــته اند و به عنوان يکی از ابزارهای پرداخت، 
بخش زيــادی از تراكنش هــای غیرنقدی از طريــق كارت های نقدی و 

می شود. انجام  اعتباری  كارت های 
يکی از انواع روش های پرداخت غیرنقدی، كارت های اعتباری اســت 

شکل 1- تعداد تراکنش های غيرنقدی در مناطق گوناگون جهان
منبع: کپجمينی )2۰16(2  

شکل 2- وضعيت برخی شاخص های مربوط به دسترسی مالی در مناطق گوناگون جهان 
منبع: تارنمای بانک جهانی 
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كه می تواند به دو شــکل درون مرزی و برون مرزی مورد اســتفاده قرار 
گیــرد. كارت اعتباری بین المللی يا فرامــرزی3، نوعی از كارت اعتباری 
اســت كه امکان اســتفاده از آن در خارج از مرزهای يك كشــور وجود 
داشــته باشــد. اســتفاده از كارت های اعتباری بین المللی به دو بخش 
تقسیم می شود: يکی اســتفاده از كارت های شبکه های بانکی كشورهای 
ديگــر در داخــل كشــور و برعکس و ديگــری اســتفاده از كارت های 

بین المللی مانند ويزا و مســتركارت در داخل كشور. 
در شــکل 2، وضعیت برخی شــاخص های مربوط به دسترسی مالی 
و از جملــه درصد افراد دارنده كارت اعتباری در ايران و جهان  نشــان 
داده شده اســت. با وجود آنکه در كشور ايران سهم افراد دارنده حساب 
نزد موسســات مالی و نیز افراد متقاضی اعتبارات باال اســت، ولی درصد 
افراد دارنــده كارت اعتباری، چندان زياد نیســت و اين امر به ويژه در 

زمینه كارت های بین المللی نمود بیشــتری دارد.

مزايای کارت های اعتباری بين المللی
كارت هــای اعتباری بین المللی، افزون بر مزايای معمول متصور برای 
كارت های اعتباری، مزايای ديگری نیز به طور مســتقیم يا غیرمســتقیم 
در پی دارد. برای مثال اســتفاده از كارت های اعتباری بین المللی توسط 
گردشــگران خارجی در ايــران می تواند به رونق صنعت گردشــگری در 
كشــور كمك كند و در نتیجه موجب افزايش درآمدهای ارزی غیرنفتی 
شــود. همچنین اســتفاده از كارت های اعتباری شبکه بانکی در خارج از 
كشــور می تواند از طريق فراهم كردن بستر مناسب برای خريد كاالهای 
خارجی، به طور غیرمســتقیم موجب افزايش رقابت و ايجاد انگیزه برای 

شــركت های داخلی به منظور افزايش كیفیت محصوالتشان گردد. 
امــروزه در حوزه هــای پرداخت های خرد 
برون مرزی نیازهای متعددی وجود دارد و يکی 
ابزارهای مناسب برای رفع نیازهای مربوطه  از 
در ايــن زمینه،كارت های اعتبــاری بین المللی 
اســت. گردشگران، دانشجويان، مديران و ... از 
جمله اقشاری هســتند كه دسترسی به كارت 
اعتباری بین المللی در تســهیل مبادالت و رفع 
نیازهای آنها در حوزه پرداخت اهمیت ويژه ای 
دارد. برای مثال در حــال حاضر تعداد زيادی 
دانشــجويان خارج از كشــور وجود دارند كه 
نزديــکان آنها به روش هايی مانند اســتفاده از 

صرافی ها، وجه مورد نیاز  را از داخل كشور به آنها انتقال می دهند. ولی 
اين كار مشــکالت زيادی در پی دارد. زيرا تعهد جدی برای انتقال پول 
وجــود ندارد و موارد زيادی از بروز مشــکالت در انتقال دقیق و به موقع 
پول به دانشــجويان وجود داشته است. از سوی ديگر نظارت بر صرافی ها 
به اندازه بانك ها نیســت و گاه ممکن اســت سوء استفاده هايی در نقل و 

انتقال وجوه به خارج از كشــور صورت گیرد.
در زمینه گردشــگری، روزانه مبالغ زيادی توسط گردشگران ايرانی 
در خارج از كشــور صرف می شــود كه بخش عمده آن به صورت نقدی 
انجام می شــود. برای مثال ســاالنه تعداد زيادی از گردشــگران ايرانی 
به كشــورهايی مانند مالزی، تركیه و ... ســفر می كنند و از اين طريق، 
میلیاردهــا دالر به منظور تامین مخارج ســفر و خريد كاالها و خدمات 
الزم مصرف می شــود. مشــکالت موجود در پرداخت غیرنقدی، موجب 
شــده تا مخاطراتی از قبیــل تحمل هزينه های باالتــر در تبديل ارز، از 
دســت دادن پول به دلیل سرقت و ... برای گردشگران ايرانی پديد آيد. 
از ســوی ديگر گردشــگران خارجی كه به ايران می آيند، امکانات الزم 
برای اســتفاده از كارت های اعتباری خــود را در اختیار ندارند و دچار 

می شوند.  مشکل 
بنابراين در حــوزه پرداخت های خرد، گرچه به طرق مختلف گردش 
مالی انجام می شــود، ولی به صورت غیرشــفاف، غیرايمن و با بی نظمی 
و هزينه های بیشــتر انجام می شــود. اســتفاده از كارت هــای اعتباری 
بین المللی می تواند نقش زيادی در توســعه گردشگری در ايران و كمك 

به سهولت در مبادالت خارج از كشور ايفا كند و نیز زمینه بروز بسیاری 
از تخلفــات و فســادها در نقل و انتقال وجوه را از بیــن ببرد. همچنین 
به نظر می رســد با توجــه به حجم زياد متقاضیان ايــن صنعت و امکان 
دريافت كارمزدهای مربوطه، كارت هــای اعتباری بین الملی، می تواند به 
عنوان يك كســب وكار سودآور از ســوی بانك ها و ديگر موسسات فعال 
در اين صنعت ديده شــود. زيرا می تواند از بســیاری هزينه های اضافی 
جلوگیــری كند، ضمن اينکه در اين كســب وكار، همه هزينه ها را مردم 
نمی دهند و بخشــی توسط ناشر، فروشــندگان و ... پرداخت می شود. از 
اين رو اين كســب وكار بــرای همه بازيگران در اين حــوزه فرصت های 

جديد ايجاد می كند و برای ســرمايه گذاری پتانسیل خوبی دارد. 

چالش های مربوط به کارت های اعتباری فرامرزی
در ادامه برخی از مهم ترين چالش های مربوط به كارت های اعتباری 

می گیرد. قرار  بررسی  مورد  بین المللی 

الف( ضعف در فرهنگ سازی  
فراهم كردن بســتر اجتماعی و فرهنگی مناســب، پیش نیاز استفاده 
از هر ابزار و محصول جديد پیش از ارايه به بازار اســت. در مورد ابزاری 
مانند كارت اعتباری، فرهنگ ســازی بايد هم در ســطح جامعه و هم در 
سطح كاركنان و مديران شــبکه بانکی صورت گیرد. در دنیا كسب وكار 
كارت با كارت های اعتباری شــروع شــد. چون بهترين مشــوق و انگیزه 
برای ترغیب مشــتری به اســتفاده از ابزار جديــد و اعتماد به آن، اين 
اســت كه پول مال خود مشــتری نباشــد. از اعتباری كــه به فرد داده 
می شــود می توان كارمزد دريافت كرد. ولی در كشــور ما شايد به دلیل 
ناآگاهــی زمانی كه صنعت كارت آمد، كارت را 
به عنوان يك ابــزار دريافت پول از خودپرداز 
ديديم و به همین دلیل كارت اعتباری توســعه 
پیدا نکرد. شــبکه بانکی ايــران هنوز آن گونه 
كه بايد كســب وكار كارت اعتباری را به خوبی 
نشناخته اســت و حتی برخی بانك ها مقاومت 
زيادی در برابر آن نشــان می دهند. زيرا تصور 
می كننــد كه كســب وكار كارت اعتباری برای 
آنها ســودآور نیســت يا اينکه به طور ســنتی 
به مشــتريان  پرداخت تســهیالت  بــه  تمايل 
عمــده دارند و ترجیــح می دهند تــا خود را 

درگیــر فعالیت های تامین مالی خرد نکنند. 

ب( کمبود زيرساخت های فنی
امــروزه در نظام بانکی كشــور در حوزه پرداخت هــای الکترونیك، 
پیشرفت های چشــمگیری صورت گرفته است. وجود اين گونه بسترهای 
الکترونیکی و آمار روبه رشــد پرداخت های الکترونیکی، زمینه مســاعدی 
را برای توســعه صنعت كارت اعتباری فراهم كرده اســت. با وجود اين 
در برخــی موارد به ويژه در عرصه بانکداری بین المللی، بســترهای فنی 
و عملیاتی الزم چندان مناســب نیست و الزم است با برطرف كردن اين 
كاســتی ها شرايط مناســب تری به ويژه در صورت رفع كامل تحريم ها و 

گســترش فضای توسعه اين صنعت فراهم گردد.
انجــام تراكنش هــای بین المللی و فرامرزی پس از برجام، بســتگی 
زيادی به اين دارد كه با چه موسســه ای و به چــه صورتی بخواهیم كار 
كنیم. يك راه اين اســت كه به ســوئیچ های ملی، محلــی يا منطقه ای 
وصل شــويم كه اين راه دشــواری زيادی ندارد و می توان با اســتفاده 
از شــبکه شــتاب، اقدام كــرد. روش ديگر اين اســت كــه بخواهیم با 
شــركت های بزرگ مانند ويزا، مســتر كارت، امريکن اكســپرس، چاينا 
يونیــن پــی4 و ... همکاری كنیم. شــیوه برخی از اين شــركت ها مانند 
ويزا و مســتر مخالفــت و مبارزه با هر گونه انحصارگری در يك كشــور 
اســت و به طور خاص، تنهــا بانك های مورد تايید بانــك مركزی را به 
رسمیت می شناســند. همچنین سیاست ويزا و مســتر، انطباق در تمام 

ايــران در زمينه  بانکی  نظام 
بين المللی  اعتبــاری  کارت های 
از  و  نداشته  چندانی  پيشــرفت 
جهت  حوزه  اين  مناسب  ظرفيت 
ارايه خدمــات بهتر به مردم و نيز 
فرصــت درآمدزايی برای خود به 

خوبی استفاده نکرده است
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نقــاط به صورت يکپارچه اســت. لذا در مورد ويزا و مســتر، فعالیت ما 
بايد از بانك ها شــروع شود. ولی در ســاير زمینه ها، سوئیچ های محلی و 

منطقه ای می توانند بخش زيادی از مشــکالت ما را حل كنند.

نرخ سود تعيين  و  قيمت گذاری  پ( 
يکی از مشکالت موجود در مسیر توســعه كارت اعتباری بین المللی 
در كشــور، بحث قیمت گذاری و تعیین نرخ مناسب برای كارت اعتباری 
اســت. عواملی چون باال بودن نرخ تورم، تعیین دســتوری نرخ ســود و 
نبود نرخ های ســود مرجع رســمی و شــفاف در بازار پول موجب شده 
است تا بانك ها و مشــتريان تمايل چندانی به استفاده از كارت اعتباری 
نداشــته باشند. بانك مركزی كارت اعتباری را بر اساس قراردارد مرابحه 
طراحی كرده كه جزو عقود مبادله ای اســت و نرخ ســود آن در مقايسه 
بــا عقود مشــاركتی كمتر اســت. از اين رو برای بانك ها انتشــار كارت 
اعتبــاری با نرخ ســود پايین، صرفــه اقتصادی ندارد. به نظر می رســد 
توســعه صنعت كارت اعتباری در كشــور، مســتلزم آن اســت كه بانك 
مركزی تعیین نرخ ســود در كارت های اعتباری را به بانك ها واگذار كند 
و از ســوی ديگر بانك ها نیز با اعتبارســنجی درست مشتريان، نرخ سود 

را متناسب با ريسك مشــتريان خود تعیین نمايند.

اعتبارسنجی  و  اطالعاتی  نظام  در  ت( ضعف 
يکی از موانع اساســی گســترش كارت اعتباری چه در سطح داخلی 
و چه در ســطح بین المللــی، نبود نظام اطالعاتــی يکپارچه و هماهنگ 
برای تشــکیل سامانه اعتبارسنجی مشــتريان بانکی است. گرچه تاكنون 
اقدامــات و فعالیت هــای خوبی در اين زمینه انجام شــده، ولی به ويژه 
در ســطح بین المللی كافی نیست. در حال حاضر سوابق و پیشینه افراد 

برای مشــخص شدن ســقف و نرخ اعتبار دريافتی توسط هر فرد به طور 
كامل مشــخص نیست. يکی از اقدامات اساسی برای ترويج صنعت كارت 
اعتباری، استقرار ســامانه مناسب اعتبارسنجی در نظام بانکی است تا از 
اين طريق ضمن فراهم كردن امکان اعطای تســهیالت بر اساس سوابق 
مشــتريان، زمینه برای اعتماد شــركای خارجی به نظــام بانکی جهت 

همکاری گســترده تر در صنعت كارت اعتباری مهیا گردد.

ث( ارز دونرخی
شــرايط متالطم ارزی موجب دشوار شدن تسويه و پرداخت می شود. 
ايــن امر در مســیر توســعه كارت اعتبــاری بین المللــی، مانعی جدی 
محســوب می شــود. يکی ديگر از مســائل مربوط به حوزه ارز، دونرخی 
بودن آن اســت كه موجب می شود تســويه پرداخت های ارزی دشوارتر 
شــود. افزون بر اين موارد، زيرســاخت های موجود برای عملیات تسويه 
ارزی نیز ضعیف است و امروزه خريدهای برخط، رزرو هتل و ... ساختار 
الزم برای پشــتیبانی در حوزه عملیات تســويه ارزی را ندارد. بنابراين 
از جمله اقدامات الزم برای توســعه صنعت كارت اعتبــاری بین المللی، 
تك نرخی شدن ارز و جلوگیری از نوســانات غیرمنطقی ارز می باشد. به 
منظور پوشــش نوسانات نرخ ارز، می توان از ســازوكارهايی مانند بیمه، 

ابزارهای مشــتقه و امثال آن نیز استفاده كرد.

صنعت در  بين المللی  استانداردهای  سطح  بودن  پايين  ج( 
بــه منظور انتشــار كارت اعتباری در ســطح بین المللــی، عالوه بر 
اســتانداردهای داخلی، بايد اســتانداردهای بین المللی نیز مد نظر قرار 
گیرند. در حال حاضر برخی اســتانداردهای نظام بانکی كشور در حدی 
نیســت كه بتوان صنعت كارت های اعتباری را به شــکل مطلوبی توسعه 
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داد. اين اســتانداردها به ويژه در دو بعد امنیت و پروتکل های ارتباطی، 
با اســتانداردهای جهانی فاصله دارد و الزم است با نگاه كیفیت گرا ارتقا 
يابد. ناگفته نماند كه ارتقای اســتانداردهای بین المللی توســط بانك ها 
هرچنــد هزينه هايی نیز در پی دارد، ولی با توجه به منافع آتی آنها، بايد 
با ديد ســرمايه گذاری به آنها نگريست. در اين راستا، نقش بانك مركزی 

به عنوان نهــاد مقررات گذار در صنعت بانکی، اهمیت زيادی دارد.

اعتباری تنگنای  چ( 
در كارت اعتبــاری، مولفــه »اعتبــار« اهمیت زيادی دارد. بیشــتر 
كارت های ويزا و مســتر كه پیــش از اين به صورت محدود در بانك های 
ما طراحی شــده، از نــوع پیش پرداخت اســت، يعنی نه تنهــا اعتباری 
وجود ندارد بلکه مبلغ مربوطه از قبل توســط فرد يا بانك تامین شــده 
است. شــركت هايی مانند ويزا و مســتر، ارايه دهنده اعتبار نیستند بلکه 
تســهیل كننده هســتند و اعتبار بايد از نظام بانکی تامین شود، در حالی 
كــه به داليل مختلف، بــا وجود تقاضای باال برای تســهیالت، در طرف 
عرضــه توانايی كافی برای اعطــای اعتبار وجود نــدارد و به دلیل بروز 
پديده تنگنــای اعتباری، نظام بانکی از توانايی كافی برای اعطای اعتبار 
الزم در ايــن صنعت برخوردار نیســت. تا زمانی كه اين مشــکل وجود 
داشــته باشــد، بانك ها تمايلی به ارائه كارت های اعتباری به مشــتريان 
ندارنــد و تنها می توان كارت نقدی را به شــبکه های خارجی مانند ويزا 
و مســتر متصل كــرد. بنابراين به منظور توســعه صنعت كارت اعتباری 
بین المللی، در قســمت غیربانکی كار آسان تر است ولی در بخش بانکی، 
كار دشــوارتری در پیش داريم و الزم اســت با اجــرای اقدامات الزم، 
زمینه رفع مشــکل تنگنای اعتباری و فراهم شــدن اعتبار كافی در نظام 

بانکی برای اختصاص يافتن در صنعت كارت اعتباری فراهم شــود. 

ح(  قوانين و مقررات
يکــی از چالش های موجود در مســیر توســعه كارت هــای اعتباری 
بین المللــی، نبود قوانین و مقررات كافی و به روز برای فعاالن و بازيگران 

ايــن صنعت اســت. در حوزه مقررات، بخشــی از مقــررات داخلی ما با 
مقــررات بین المللــی تطابق نــدارد و در اين زمینه بايــد بازنگری الزم 
در برخــی قوانین و مقررات انجام شــود. برای مثــال در مواردی مانند 
پول شــويی، تقلب، خلق پول، جابه جايی پول و ... در بعد بین المللی بايد 
اصالحاتی در مقررات بانکی كشــور انجام شــود. يکی ديگر از مشکالت 
اين صنعت، مشــخص نبودن متولی مشــخص جهت مذاكره با طرف های 
خارجی اســت كــه خود موجب ســردرگمی آنــان و ازهم گســیختگی 
سیاســت های توســعه كارت های اعتباری بین المللی می شود. از اين رو 
الزم است در كشور، يك شــخصیت )حقیقی يا حقوقی( متولی امر باشد 
تا موجب افزايش ســرعت فرايندهای الزم برای توسعه اين صنعت گردد.

فقهی  مسائل  خ( 
يکی از مشــکالت ارائه كارت اعتباری در ايران، وجود برخی مسائل 
فقهــی در رابطــه با عقود مورد اســتفاده برای طراحــی كارت اعتباری 
اســت. تاكنون عقودی مانند قرض الحسنه، جعاله و مرابحه برای طراحی 
كارت اعتباری در كشــور استفاده شــده اند كه هر يك مسائل مربوط به 
خود را داشــته اند و در برخی جهات از انطباق الزم با شــريعت اســالم 
برخــوردار نبوده اند. بحث جريمه تاخیر تاديه و عدم امکان اســتفاده از 
كارت اعتباری برای بازپرداخت بدهی و قیمت گذاری )تعیین نرخ ســود( 
از جملــه مهم ترين چالش های فقهی اســت كه در كارت اعتباری وجود 
دارد و نیازمند ارايه راهکار قابل قبول اســت. در ســطح بین المللی نیز 
اين مشــکل وجود دارد. هنگامی كه بخواهیم كارت اعتباری بین المللی 
داشــته باشــیم، الزم اســت در عین حفظ كارايی و عملکرد مالی موثر 
برای اين صنعت، مشــکالت شــرعی آن را نیز مرتفع نمايیم. اين امر به 
ويژه در مورد كشورهای اســالمی و البته مسلمانان داخل ايران اهمیت 
دارد و بايــد راهــکاری منطبق با شــريعت و مورد قبــول اكثر مذاهب 
اســالمی برای آن ارايه شــود. البته اين چالش در رابطه با اســتفاده از 
كارت های اعتباری ديگر كشــورها در داخل ايران، به شکل جدی مطرح 
نیســت و آنچه در اين رابطه بیشــتر اهمیت دارد، فراهم كردن بســتر 
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قانونی و عملیاتی الزم برای اين كار اســت.

اقتصادی  تحريم های  د( 
يکی از مشــکالت پیــش روی صنعــت كارت اعتبــاری بین المللی، 
تحريم هــای اقتصــادی به ويــژه در حوزه بانکی اســت. ممکن اســت 
تحريم هــای اقتصادی در برخی مقاطع به ويژه از بعد سیاســی اثرگذار 
باشــد و موجب شود تا كشورهای ديگر و شركت های فعال بین المللی در 
صنعــت كارت اعتباری به راحتی حاضر بــه همکاری با بانك های ايرانی 
نباشــند. با وجود اين چون در صنعت كارت های اعتباری، بیشــتر مبالغ 
پرداختی از نوع خرد اســت، بحث تحريم چندان در آن مطرح نیســت. 
زيــرا مبالغ انــدک اصوالً مبالغی نیســتند كه در دنیــای تحريم مطرح 
باشــند. می توان گفت تحريم هــا كم وبیش اثرگذار بوده اســت ولی در 
شــرايط تحريم نیز راهکارهايی بــرای فعالیت در اين صنعت وجود دارد 
و اگر نظــام بانکی ما به دنبال ورود جدی در صنعت كارت های اعتباری 
بین المللی باشــد، تعداد زيادی راه برای حل مشکالت مربوط به تحريم 
وجود دارد. برای مثال موسســات ديگری به غیر از ويزا و مســتركارت 
وجود دارند كه در صورت فراهم شــدن شــرايط الزم، آمادگی همکاری 
برای توســعه اين صنعت هستند. نمونه آن تالش های اخیر بانك مركزی 
برای رايزنی با كشــورهای آســیای شرقی جهت اتصال شــبکه بانکی با 

است. كشورها  اين  بانك های 
اين نکته نیز قابل ذكر است كه در شرايط نبود تحريم ها، راهکارهای 
مناســب تر و به صرفه تری برای فعالیت در ايــن صنعت وجود دارد، ولی 
در شــرايط تحريم نیز وضعیتی پديد می آيــد تا در داخل، خالقیت ها و 
ابتکاراتی برای شــركت های ايرانی و شــبکه بانکی ايجاد شــود و از اين 
فرصت بايد اســتفاده كرد. به نظر می رســد به هر دلیلی تاكنون كوشش 
جدی برای رفع اين مشــکل وجود نداشته است، با اينکه راه های خوبی 

حتی در شــرايط تحريم برای رفع اين مشکل وجود داشته است. 

جمع بندی
با وجود مزايای زيادی كه برای كارت هــای اعتباری بین المللی قابل 
تصور اســت، آن گونه كه پیداست در حوزه كارت اعتباری رشد كشور ما 
با ســاير حوزه های بانکداری الکترونیك همســو نبــوده و از نظر كمی و 
كیفی قابل قبول نیســت. با وجود اثرگذاری نسبی تحريم های اقتصادی 
بر توســعه كارت های اعتبــاری بین المللی، ولی در شــرايط تحريم نیز 
راهکارهايــی برای فعالیت در اين صنعت وجــود دارد و اگر نظام بانکی 
ما به دنبال ورود جدی در صنعت كارت های اعتباری بین المللی باشــد، 
تعــداد زيادی راه برای حل مشــکالت مربوط به تحريــم وجود دارد و 
می توان با رفع چالش های داخلی و خارجی در اين زمینه، امکان توسعه 

اين صنعت را بیش از پیش فراهم ســاخت.
ايفای نقش فعال توســط بانك مركزی در جهت ترويج صنعت كارت 
اعتباری و شناساندن درست آن به شــبکه بانکی، تقويت زيرساخت های 
فنی و ارتقای زيرســاخت های بانکی كشــور )در ابعاد فنی و محتوايی( 
مطابق با اســتانداردهای بین المللی، پیگیری و عزم جدی برای استقرار 
ســامانه اعتبارســنجی يکپارچــه و متمركز در نظام بانکی، اســتفاده از 
شــیوه های نوين تجهیز منابع همانند اوراق بهادار اســالمی )جهت رفع 
مشــکل تنگنای اعتباری( و ســرانجام تدوين مقــررات الزم و اصالح و 
حــذف مقررات زائد از جمله مهم ترين اقداماتی اســت كه به منظور رفع 
موانع توســعه صنعت كارت های اعتباری بین المللی بايد در دســتور كار 
نظــام بانکــی و در راس آن بانك مركزی جمهوری اســالمی ايران قرار 

گیرد.
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لزوم اعتبارسنجی مشتريان کارت های اعتباری 
 لیال محرابی1 

مقدمه
تجهیــز و تخصیــص منابع مالــی از مهم تريــن و اصلی ترين وظايف 
بانك ها و موسســات اعتباری غیربانکی محســوب می شود. در اين میان، 
عملیــات اعطای تســهیالت به متقاضیان در موسســات مالی مســتلزم 
اســتقرار يك نظام كارآمد به منظور افزايــش كارايی در بازارهای رقابتی 
اســت. به طور كلی، اعطای تســهیالت، موسســات را در معرض ريسك 
اعتبــاری قرار می دهد كه عدم مديريت آن چالش های بســیاری از جمله 
افزايــش مطالبات غیرجــاری را ايجاد می كند. لذا برقــراری تعادل میان 
عرضه و تقاضا در منابع و تســهیالت بانکی و همچنین مديريت و كاهش 
میزان مطالبات غیرجاری از جمله مســائلی است كه ضرورت پیاده سازی 
نظام اعتبارسنجی2 را در نظام بانکی بیش از ساير مسائل نمايان می سازد. 
از ســويی ديگر وجــود اطالعات ناهمگون در بانك هــا، پايین بودن درجه 
صحت اطالعــات، تعدد مراكز اطالعــات، تعدد مراكــز تولید اطالعات و 
فقــدان الزامات كنترلی از جمله مواردی اســت كه ضــرورت ايجاد بانك 

اطالعات جامع در نظام بانکداری  را  آشــکار می ســازد. 
اعتبارســنجی مشــتريان حلقه مفقوده زنجیره فعلی بانکداری اســت. 
اســتقرار يك نظام اعتبارســنجی كارآمد می تواند عــالوه بر كاهش میزان 
مطالبــات غیرجاری بانك ها، عرضه محصوالتی چون كارت اعتباری را برای 
آنها جذاب تر نمايد. لذا در اين نوشــتار سعی داريم تا اهمیت ارزيابی توان 
بازپرداخت مشــتريان )اعتبارسنجی مشتريان( را پیش از اعطای تسهیالت 
در قالــب كارت های اعتباری بــرای كاهش چالش های نظــام بانکی مورد 

بررسی و شناسايی قرار دهیم. 

فرايندهای کارت اعتباری
كارت اعتباری3 نوعی كارت پرداخت اســت كه برای اشــخاص حقیقی 
يــا حقوقی صادر می شــود. اين كارت به دارنده آن ايــن امکان را می دهد 
كــه بر پايه نوع قرارداد، از خدمات و كاالهايی برخوردار شــده و ســامانه 
)شبکه بانکی( بهای آن  را بپردازد. به عبارت ديگر يك حد اعتبار4 به كاربر 
اختصاص داده می شــود كه می تواند از آن برای پرداخت اســتفاده نمايد.

تفاوت اصلی كارت هــای اعتباری با كارت های نقدی بانکی در اين اســت 
كــه اين كارت ها بــدون وجود حتی يك ريال وجه نقد، با توجه به ســقف 
اعتبار تخصیص داده شــده به مشــتری قابل استفاده می باشند. دارنده اين 
كارت ها در موارد بســیاری می تواند به انجام فرايند های تعريف شده در اين 
نــوع كارت ها بپردازد. اين فرايند ها عبارتند از: فرايند درخواســت يا صدور 
كارت اعتبــاری، تمديد و يا تعويض كارت، تغییر ســقف اعتبار، غیر فعال/

فعال كردن كارت، تسويه حساب، ابطال كارت.
بنابرايــن به منظــور برقراری عدالت، دورشــدن از اعمال ســلیقه ها، 
كاهش دادن ريســك های اعتباری، بازگشــت به موقع سرمايه و دسترسی 
ســريع تر و راحت تر كاربران و متقاضیان به كارت های اعتباری، اســتفاده 
از نظام جامع ســنجش اعتبار و مديريت ريســك در دنیای امروزی كاربرد 
فراوانی پیدا كرده اســت. در اين راستا، آماده سازی زيرساخت های مناسب، 
انجــام اصالحات الزم در مدل های كســب و كار و اســتفاده از يك نظام و 
سازوكار اعتبارســنجی صحیح می تواند در سرعت  بخشیدن به توسعه بازار 

كارت  اعتباری تأثیر قابل توجهی داشته باشد. 
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الزامات اعتبارسنجی مشتريان بانک ها 
الزمه اعتبارسنجي در نظام بانکي، فراهم كردن اطالعات جامع و كامل 
مشــتريان بانك براي تولید حجم انبوه گزارش هاي اعتباري و اعتبارسنجي 
اســت و اين اطالعات زماني قابل دســتیابي هســتند كه يك بانك جامع 
اطالعاتی از مشــتريان بانکي )پايگاه داده اعتبارســنجي( در كشور موجود 
باشــد. نظام جامع ســنجش اعتبار با ايجاد بانك جامع اطالعاتی مشتريان 
بانکي )حفظ اطالعات مشــتريان به شــکل متمركز( و راه اندازي موسسه/

شــركت های اعتبارسنجي مشــتريان، يك اقدام عملي براي ايجاد شفافیت 
اطالعات بانك ها اســت به گونه ای كه بانك جامع اطالعات مشتريان بانکي، 
كمك موثري در ارزيابي مشتريان بانك ها ارائه مي دهد تا منابع و سرمايه ها 

به هدر نرود.
در كنــار بانك ها، منابع اطالعاتی ديگری مانند بانك مركزی، ســازمان 
امور مالیاتی، ســازمان ملی بهره وری، گمرک، شــركت ارتباطات، پست و 
ســاير نیز بايد در تجمیع اين اطالعات كمك كنند. البته در اين میان نقش 
نظارتی بانك مركزی بر پايگاه داده ها با توجه به ريسك باالی درج اطالعات 

اعتباری مشــترياندر پیشبرد اهداف موجود بسیار  ضروری  می باشد.
در اين میان عالوه بر لزوم دريافت اطالعات جامع و كامل از ســابقه 
اعتباری مشــتريان، بازنگری در ساختار سیستمی اعتبارسنجی مشتريان 
و همچنیــن الزام قانونی مشــخص با ضمانت اجرايــی برای مقررنمودن 
ايــن تکلیف برای بانك ها و موسســات اعتبــاری از اهمیت قابل توجهی 

است. برخوردار 

نظام جامع سنجش اعتبار
شــركت  سنجش اعتبار، مركز مستقلی است كه اطالعات جامع و كامل 
درباره اســتفاده كنندگان تسهیالت اعتباری را فراهم می آورد. اين اطالعات 
بــه طور خاص حاوی رفتار اعتباری اشــخاص شــامل اطالعــات هويتی، 

پرونده های تسهیالتی و به خصوص سوابق بازپرداخت تسهیالت است. 
داده های گردآوری شــده در نظام جامع سنجش اعتبار برای سه گروه 
كاربرد دارد. دســته اول برای اعتباردهنــدگان جهت اخذ تصمیم های بهتر 
در مورد محاســبه ريسك و نرخ ســود، بازاريابی و اعطای تسهیالت جديد 
به مشــتريان؛ دســته دوم برای مصرف كنندگان و كسب و كارها به منظور 
دستیابی به تســهیالت بیشتر و مناسب تر و دسته سوم برای دولت و بانك 

مركزی به منظور مديريت بازار اعتبارات و تســهیالت. 

خدمات يك مركز ســنجش اعتبــار می تواند مورد اســتفاده بانك ها، 
موسســات مالــی و اعتبــاری، شــركت های لیزينگ، شــركت های بیمه، 
شركت های خدمات مصارف عمومی  و همچنین شركت های مخابراتی يعنی 

تلفن های ثابت و همراه، قرار گیــرد. 
به طور معمول اعتبارسنجی در قالب مشتريان حقیقی مصرفی، حقیقی 
حرفــه ای، حقوقــی و متقاضی دريافــت كارت اعتبــاری تعريف می گردد. 
در اعتبارســنجی مشــتريان حقیقــی مصرفی اطالعات فــردی در فرآيند 
اعتبارســنجی استفاده می شــوند. در بانك ها و موسسات مالی و اعتباری از 
اين روش جهت اعتبارســنجی متقاضیان تسهیالت خرد جهت خريد اقالم 
مصرفی اســتفاده می شود. به عالوه، اين روش برای كسب و كارهايی كه به 
صورت اعتباری و به وســیله چك محصوالت و خدمات خود را می فروشند 

جهت اعتبارسنجی صاحبان چك بسیار مفید است.
مشــتری حقیقی حرفه ای فردی اســت كه صاحب كســب و كار بوده 
و جهت توســعه كســب و كار خود متقاضی دريافت تســهیالت است. در 
اعتبارســنجی مشــتريان حقیقی حرفــه ای عالوه بر شــاخص های فردی، 
متغیرهــای مرتبط با كســب و كار و نســبت های مالی نیز در محاســبات 
وارد می شــوند. اعتبارســنجی حقوقی ناظر بر اعتبارسنجی شركت هاست 
كه دارای هويت حقوقی هســتند. در اين حالــت، متغیرهای مرتبط با نوع 
شــركت و كسب و كار، دارايی های ثابت و جاری، نسبت های مالی و سوابق 
مالی شركت در محاســبات اعتبارسنجی در نظر گرفته می شوند. به عالوه، 
به دلیل نقش موثر ســوابق اعتباری هیأت مديره در عمل به تعهدات، اين 
ســوابق نیز در محاســبات اعتبارسنجی حقوقی وارد می شــوند. در نهايت 
اعتبارسنجی كارت اعتباری مربوط به افرادی است كه متقاضی دريافت اين 
كارت جهت خريد اقالم مصرفی هســتند. به همین سبب، از نظر متغیرهای 
مورد ارزيابی، مشــابه اعتبارسنجی اشــخاص حقیقی مصرفی است. در اين 
میان تصمیم گیری های مربوط به اين دو گروه از مشتريان )حقیقی مصرفی 
و حقیقی حرفه ای( با توجه به سیاست گذاری های اعتباری نهاد ارائه دهنده 

تسهیالت متفاوت خواهد بود.
به طور كلی، در روش اعتبارســنجی به هر يك از مشــخصه های اعتبار 
و اعتبارگیرنده امتیازی اختصاص می يابد كه نشــان دهنده ســطح ريسك 
اعتبارگیرنده اســت. به اين ترتیــب امتیاز اعتباری متقاضــی )حقیقی يا 
حقوقی( بیانگر میزان ريســك اعطای تسهیالت به او است. در فعالیت های 
مالی متداول اســت كه ســود بیشــتر همراه با ريســك بیشــتر باشد. لذا 
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بکارگیری نظام اعتبارســنجی برای ايجاد موازنه بین ريسك پذيری و سود 
انتظاری، ضروری اســت و عدم وجود آن بی شــك به وجود و شکل گیری 
يــك پرتفوی اعتباری كارآمد و بهینه كه تأمین كننده منافع نهادهای مالی 

باشد، لطمه وارد خواهد كرد.
هر قــدر كیفیت داده های مشــتريان نهادهای ارائه دهنده تســهیالت 
افزايش يابد، يــا به عبارت ديگر اطالعات صحیح و كافی از مشتريانشــان 
داشــته باشــند، می توان امیدوار بود كه مــدل اعتبارســنجی در فرآيند 
تصمیم گیری موسســات مالی و اعتباری برای ارائه تسهیالت موفق تر عمل 
كنــد. بدون به كارگیری اعتبارســنجی، تصمیم ها بــر مبنای قضاوت های 
شخصی گرفته می شــود، لذا احتمال معوق شــدن و عدم بازپرداخت اين 
گونه از تســهیالت توســط متقاضی علی الخصوص در ارتباط با كارت های 

اعتباری بیشتر خواهد بود. 

معيارها و شاخص های ارزيابی اعتباری مشتريان
يکی از شاخص های توسعه بازارهای مالی در جوامع مختلف بهره مندی 
از ابزارهــا و مدل های مختلف اعم از داخلی و خارجی برای بررســی انواع 
ريسك و باالخص ريسك های اعتباری است. ريسك اعتباری از اين واقعیت 
نشــأت می گیرد كــه وام گیرنده نتواند يا نخواهــد تعهداتش را انجام دهد. 
به عبارت ديگر، ريســك اعتباری، ريســك زيان در قراردادهای مالی ناشی 
از ناتوانی افراد يا شــركت ها در اجرای تعهدات ذكرشــده در قرارداد است.  
لذا توســعه فعالیت های نظام بانکی در راســتای گسترش عملیات اعتباری 
در زمینه هــای مختلف همچون اعطای كارت هــای اعتباری )اعتبار خريد( 
و خطوط اعتبــاری نیازمند ارزيابی اعتباری مشــتريان )اعتبارســنجی(، 
شناســايی ويژگی های آنها و استفاده از يك مدل ريسك كارآمد به منظور 

مديريت بهینه ريسك در بانك ها است.
بــه منظور ارزيابی اعتباری مشــتريان، در گام نخســت بايد ضوابط و 
معیارهای اعطای تســهیالت و ارزيابی مشــتری را مد نظر قرار داد كه در 

ذيل مهم ترين اين معیارها عنوان شده است:
- قابلیت اعتمــاد و اطمینان: امین و مورد اعتماد بودن فرد متقاضی و 

اطمینان از پايبندی وی به ايفای تعهداتش.
- قابلیــت و صالحیت فنی: تــوان فنی فرد متقاضــی در بهره برداری 

صحیح و بیشتر از منابع و تحصیل درآمد.
- ظرفیت مالی و كشــش اعتباری: بررســی ماهیــت و توجیهات مالی 

تسهیالت درخواستی و وضعیت مالی فرد متقاضی.
- وثیقه يا تأمیــن اعتباری: حصول اطمینان و تأمین برای اســتحکام 
معامله و حسن ايفای تعهدات به منظور كاهش ريسك ناشی از عدم وصول 

اعطايی. تسهیالت 
تاكنون روش های متفاوتی درباره ســازماندهی و دسته بندی معیارهای 
ارزيابی اعتباری مشــتريان ارائه شــده اســت كه در ذيل به مهم ترين اين 

روش ها اشاره می شود:
 C 1- روش پنج

- شــخصیت5: بررســی شــدت و اعتبار متقاضی و صحت عمل وی در 
عملیات مالی و فعالیت های گذشــته كه تمايــل متقاضی برای بازپرداخت 

تعهداتش را نشان می دهد.
- ظرفیت6: بررسی توان متقاضی در كسب درآمد و سود.

- سرمايه7: بررسی سرمايه و صورت های مالی متقاضی.
- شــرايط8: شــرايط و عوامــل بیرونــی و متغیرهــای سیاســی، 

محلی. و  اجتماعی 
- وثیقــه9: پیش بینی وثايق يا ابزارهايی كــه می تواند در زمان دريافت 

اعتبار به  عنوان وثیقه در اختیار موسسه قرار گیرد.
LAPP 2- روش

- نقدينگی10: وجوه نقد يا توانايی مشتری در تأمین اين وجوه به منظور 
رفع نیازهای جاری اســت. در اين شــاخص معموال از نســبت نقدينگی به 

تعهدات و بررسی وضعیت بدهی جاری استفاده می شود.
- فعالیــت11: نوع فعالیت، حجم فعالیت، دوره گردش عملیات و ســاير 

موارد. هدف از اين شــاخص، شناسايی میزان پويايی مشتری است.
- ســوددهی12: در اين شــاخص میزان سودآوری، ســود ناويژه و سود 
خالص در مقايسه با فروش و قیمت تمام شده مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

- امکانات بالقوه13: فعالیت يك واحد و ادامه آن بســتگی به پتانســیل 
آن دارد. در اين شــاخص كارايی مديريت و تركیب نیروی انسانی و موارد 

عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.
P 3- روش پنج

- مردم14: بررســی و ارزشیابی نظرات مردم در مورد واحد اقتصادی.
- تولید )محصول(15: بررســی ســودآوری، كیفیت و كمیت، ارزش، در 

دسترس بودن و اهداف بازاريابی
- حمايت16: بررسی حمايت داخلی و وضعیت وثايق يا حمايت خارجی 
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مانند ضمانت نامه های بانکی و اسناد مالی.
- پرداخت ها17: بررســی اطالعات مربوط به تســهیالت دريافتی و نحوه 

بازپرداخت  آنها، قابلیت نقدينگی و دارايی ها، سوددهی.
- شمای كلی آينده18: پیش بینی و ارزيابی وضعیت آتی مردم و جامعه.

4- روش تحلیل های كمی و كیفی )تجزيه و تحلیل هاي كمي و كیفي(: 
تحلیل های كمی عموما شامل تحلیل های مالی و براساس گزارش های مالی 
نهادهای مالی اســت )صورت های مالی اساسی و نسبت های استخراج شده 
از آن( و تحلیل هــای كیفی مبتنی بر تحلیل كیفیت مديريت و دربرگیرنده 
بررســی رقابت بانك ها، رشــد مورد انتظار آن در صنعت مربوط و نیز نقاط 

ضعف در رابطه با تغییرات فن آوری، تغییر مقررات و غیره اســت.

تفاوت های رويکرد سنتی و جديد اعتبارسنجی مشتريان
با ظهور تکنولوژي هــاي مدرن مالي، انقالبي در زمینــه اعطاي اعتبار 
ايجاد شــد كــه تقريبــا در تمامي بازارهاي توســعه يافته باعث تســهیل 
دسترســي به اعتبار شــد. تکنولوژي سامانه اعتبارســنجي به بانك ها اين 
امکان را مي دهد تا از رويکرد ســنتي كه مبتني بر قضاوت هاي ذهني است 
به فرايندهاي خــودكار و مبتني بر مدل هاي عددي ســوق پیدا كنند. در 
نتیجه اعتباردهندگان مي توانند خدماتي را به مشــتريان عرضه نمايند كه 
هزينــه را كاهش داده و قابلیت اعطاي اعتبار، به بخش هاي وســیع تري از 

اقتصاد را فراهم آورد. 
در اين میان، مهم ترين تفاوت های روش های ســنتی و جديد به منظور 

اعتبارسنجی مشتريان به شرح زير است:
• در روش سنتی، ارزيابی مبتنی بر نظر كارشناس می باشد. در صورتی 

كه در روش جديد ارزيابی مکانیزه و مبتنی بر مدل های علمی اســت.
• در روش ســنتی، فرايند ارزيابی بســیار زمان بر اســت )چند هفته يا 
چنــد ماه(. در صورتی كه در روش جديد، حداقل زمان الزم چند ســاعت 

يا دقیقه است.
• در روش ســنتی هزينه ارزيابی باالست. در صورتی كه در روش جديد 

هزينه ارزيابی بسیار ناچیز است.
• در روش سنتی، اصل بر اين است كه همه متقاضیان عملکرد اعتباری 
مناســبی نخواهند داشت؛ مگر عکس آن ثابت شود. در صورتی كه در روش 
جديد، اصل بر اين اســت كه عملکرد اعتباری همه متقاضیان مثبت  است، 

مگر عکس آن ثابت شود.
• در روش ســنتی، دارايی ها و توان مالی متقاضی مهم ترين شــاخص 
ارزيابی اســت. در صورتی كــه در روش جديد، ارزشــمندی اعتباری و يا 

اهلیت متقاضی مهمترين شاخص ارزيابی است.

ی جمع بند
در پايــان می توان گفت با توجه بــه محیط رقابتی حاكم بر نظام بانکی 
در كشــور بانك ها بايد تمامی تالش خود را در راســتاي حفظ و توســعه 
موقعیت هــاي رقابتی خود معطــوف دارند و در اين خصــوص توجه ويژه 
به ريســك اعتباري مشــتريان از اهمیت زيادی برخوردار اســت.  با توجه 
به محدوديــت منابع مالی و تســهیالت در اختیار بانك هــا، ارزيابی توان 
بازپرداخت مشتريان پیش از اعطای تسهیالت در قالب كارت های اعتباری، 
يکی از مهم ترين چالش های پیش روی نظام بانکی است كه عمدتا به دلیل 
عدم بهره مندی از نظام سنجش اعتبار و مديريت ريسك اعتباری با افزايش 
مطالبات غیرجاری روبرو هســتیم. علی رغم وجود ســابقه بیش از 50 ساله 
سنجش اعتبار در دنیا، استفاده گسترده از اعتبارسنجی جامع مشتريان در 
بانکداری ايران با اقبال كمی روبرو بوده است. لذا ايجاد زيرساخت های الزم 
جهت اررزيابی و ســنجش توان بازپرداخت مشــتريان اعتباری و محاسبۀ 
احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دريافتی می تواند نقش بســیار مهمی در 
كاهش ريســك اعتباری  و همچنین  توسعه بازار كارت اعتباری ايفا  نمايد. 
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تحليل فقهی- حقوقی الگوی کارت اعتباری مرابحه: 
با تأکيد بر روابط ذی نفعان )بانک، مشتری و فروشنده(

 حسین میثمی 1 

مقدمه
يکی از عقود بســیار پركاربرد در بانکداری اسالمی عقد مرابحه است. عقد 
مرابحه به  دلیل ســادگی، در بســیاری از بانك های اســالمی )به ويژه در ساير 
كشورها( استفاده می شود؛ به  نحوی  كه مثاًل در برخی بانك های اسالمی، حدود 
95 درصد تسهیالت صرفاً بر اساس عقد مرابحه به متقاضیان پرداخت می شود. 
در نظام بانکی ايران نیز هر چند در گذشته استفاده از اين عقد محدود بود 
اما در ســال های اخیر اين شیوه توسعه يافته است و به نظر می رسد در آينده 
نیز بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد. در اين رابطه بانك مركزی كشور در 
مهر ماه سال 1395، طرح استفاده گسترده از كارت اعتباری مرابحه در شبکه 
بانکی را آغاز كرد و بر اساس اطالع رسانی انجام شده، قرار است كارت اعتباری 
مرابحه به تدريج جايگزين تســهیالت ُخرد شــود؛ كه در گذشته با استفاده از 

ساير قالب های حقوقی مانند: فروش اقساطی، جعاله و غیره پرداخت می شد. 
با توجه به آنچه مطرح شد، به نظر می رسد توجه به ابعاد فقهی و حقوقی 
كارت اعتباری مرابحه و شــیوه ارتباط بانك، مشــتری و فروشــنده در اين 
كارت ها دارای اهمّیت اســت. بر اين اساس، در ادامه به تبیین برخی از اين 

ابعاد خواهم پرداخت. 

تعريف عقد مرابحه
بیع مرابحه، يکی از انواع قرارداد بیع است و مقصود از آن، معامله ای است 
كه فروشنده قیمت تمام شده كاال، اعّم از قیمت خريد، هزينه های حمل  و نقل و 
نگهداری و ساير هزينه های مربوط را به اطالع مشتری رسانده و سپس تقاضای 
مبلغ يا درصدی اضافی به عنوان سود می كند. به عنوان مثال، اعالم می كند يك 

كاالی مشخص را به يك میلیون تومان خريده و حاضر است به يك میلیون و 
يکصد و هشتاد هزار تومان يا با 18 درصد سود به مشتری بفروشد )موسويان، 

1390، ص. 14(.
 

مرابحه در روايات 
شايد در نگاه اول به  نظر آيد كه عقد مرابحه در روايات جايگاهی ندارد و 
نوعی نوآوری است كه به وسیله متفکران بانك داری اسالمی در ساير كشورها 
طراحی شــده است اما مراجعه دقیق به روايات معتبر به خوبی نشان می دهد 
كــه حضرات معصومین )ع( در روايات متعددی انــواع مرابحه را مورد تأيید 

قرار داده اند. 
به عنوان نمونه، محمد بن مســلم می گويد: »از امام باقر )ع( سؤال كردم در 
مــورد مردی كه نزد مردی ديگر آمــده و می گويد كااليی برای من خريداری 
كن، شايد به صورت نقد يا نسیه از تو خريداری كنم. پس وی كاال را به خاطر او 
خريداری می كند؟ امام )ع( فرمود: اشکالی ندارد؛ همانا از او خريداری می كند 

بعد از آن كه مالك شد« )عاملی، 1409ق.، ج. 12، ص. 51(.
در حديثی ديگر، اســماعیل  بن خالق می گويد: »از امام كاظم )ع( در مورد 
معامله عینه سؤال كردم و گفتم، بسیاری از تجار ما امروزه معامالت عینه دارند 
و من برای شــما توضیح می دهم كه چه كار می كنیم. امام )ع( فرمود: توضیح 
بــده. گفتم معامله گری پیش ما می آيد و كااليی را می خواهد، با هم گفت وگو 
می كنیــم درحالی كه ما كاال را نداريم، به ما می گويد: به تو ســود می دهم ده 
بــه يازده و من می گويم ده به دوازده. با هم چانــه می زنیم تا بر نرخی توافق 
می كنیم. بعد از فراغ از تعیین سود، می پرسم چه كااليی را قصد داری تا برايت 
بخرم؟ ... امام )ع( فرمود: آيا مشتری اختیار دارد كه، اگر بخواهد خريداری نکند 
و شما هم اگر بخواهید نفروشید؟ گفتم: بله، چنین اختیاری وجود دارد؛ و اگر 



] 32 [

نقش کارت های اعتباری در تحريک تقاضا     پرونـــده

دو ماهنامه تازه های اقتصاد   بهمن 9۵   شماره 1۵۰

هم در اين بین مال تلف شود، از مال ما تلف شده است. امام )ع( فرمود: اشکالی 
در اين معامله نمی بینم« )عاملی، 1409ق، ج 18، ص 55(. 

مرابحه در فقه اسالمی 
مراجعه به كتب فقهی به خوبی نشــان می دهد كــه بحث در رابطه با بیع 
مرابحه در خالل مباحث فقه امامّیه، سابقه بسیار طوالنی دارد و فقهای بزرگوار 
شــیعه در ضمن مباحث بیع يا ملحقات آن، به اين بحث پرداخته اند. آنچه از 
مجمــوع متون فقهی در رابطه با بیع مرابحه می توان اســتخراج نمود و آن را 
مبنای طراحی الگوهای عملیاتی كارت های اعتباری قرار داد، دست كم شامل 

موارد ذيل است )نجفی، 1417 ق، ج 3، ص 31(:
الــف- تمامی معامــالت مبتنی بر بیع مرابحه بــا رعايت برخی ضوابط 

صحیح است.
ب- بیع مرابحه می تواند نقدی يا به صورت نسیه باشد.

پ- بیــع مرابحه می تواند به صورت مســتقیم و اصالتــی يا به صورت 
باشد. وكالتی 

ت- الزم است ابتدا كااليی خريداری، سپس به مشتری فروخته شود؛ يعنی 
در اقتصاد حقیقی بايد پديده ای رخ دهد.

ث- الزم است قرارداد مرابحه و فروش كاال به مشتری، بعد از خريد بايع و 
تملك او بر كاال واقع شود و انجام فروش قبل از خريد صحیح نیست.

ج- نرخ سود قرارداد مرابحه می تواند به صورت مبلغ يا درصد تعیین شود.
چ- چنانچــه بايع در بیان قیمت خريد يــا هزينه های مرتبط خالف واقع 

بگويد، مشتری خیار فسخ پیدا می كند.
ح- اگر كاال قبل از قبض به وســیله مشــتری تلف شود، از مال فروشنده 
تلف شده است و فروشنده مسئول هزينه های مرتبط است )هر نوع تلف مبیع 

قبل از قبض، به عهده بايع اســت(. يکی از مسائل 
فقهی مهم در رابطه با عقد مرابحه، قلمرو يا شمول 
اين قرارداد اســت. در واقع درحالی كه شمول اين 
قرارداد نسبت به انتقال اعیان مسلم است، شمول 
آن نســبت به فروش منافــع و خدمات )كه میان 
عرف به صورت بیع مطرح است(، از ديدگاه فقیهان 

شیعه محل اختالف است.
برخی از فقیهان، مانند شــیخ انصاری، صاحب 
جواهــر و آيت اهلل خويــی، صدق بیــع بر چنین 
معامله هايی را انکار و اســتفاده عرف مردم از كلمه 
بیــع در اين موارد را بر تســامح حمل می كنند و 
معتقدنــد مقصود عــرف، انتقال منافــع در قالب 

قراردادهايــی چون اجاره، جعاله يا مصالحه اســت. در مقابــل برخی ديگر از 
فقیهان، چون امام خمینی )ره(، آيت اهلل خامنه ای و آيت اهلل مکارم  شــیرازی، 
عین  بودن مورد معامله در عقد بیع را الزم نمی دانند و بر اين باورند كه می توان 
منافع و خدمات را نیز در قالب قرارداد بیع منتقل نمود )مکارم شیرازی، 1413، 

ج 1، ص 21(.
برای حل مشــکل و رســیدن به توافق فقهی در اين مورد، می توان از عقد 
صلح استفاده كرد. به اين معنا كه مراكز خدماتی بر اساس  عقد صلح، خدمات 
خود را به صورت نقد به بانك واگذارند؛ سپس بانك آن خدمات را بر اساس  عقد 
صلح مرابحه ای و با قیمتــی باالتر به خريدار تملیك كند و وی از آن خدمات 
استفاده كند. به  اعتقاد فقیهان بزرگوار شیعه، قرارداد صلح قراردادی الزم است 
و موضوع آن اعّم از اعیان، منافع و حقوق است و شامل همه خدماتی كه ارزش 

مالی دارند می شود )تسخیری، 1379، ص 21(. 

مرابحه در قوانين کشور 
در شبکه بانکی كشور، تا ســال 1389، تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه 
)فروش اقســاطی( در قانون عملّیات بانکی بدون ربای ايران وجود داشــت اما 
در اين سال و با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خريد 
دين و اســتصناع به فصل3 از قانون عملّیات بانکی بدون ربا اضافه  شــد. پیرو 
آن، هیئت وزيران به پیشنهاد بانك مركزی و با استناد به ماده 98 قانون برنامه 
پنج ساله پنجم توســعه جمهوری اســالمی ايران )مصوب 1389(، آيین نامه 

قرارداد مرابحه را به شرح ذيل ابالغ كرد.
الف- مرابحه قراردادی است كه به موجب آن عرضه كننده، بهای تمام  شده 
اموال و خدمات را به اطالع متقاضی می رســاند و ســپس بــا افزودن مبلغ يا 
درصدی اضافی به عنوان ســود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی يا اقساطی، 
به اقساط مساوی يا غیرمساوی در سررسید يا سررسیدهای معین به متقاضی 

واگذار می كند.
ب- بانك ها می توانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و 
بازرگانی و برای تهیه مواد اولیه، لوازم يدكی، ابزار كار، ماشین  آالت، تأسیسات، 
زمین و ســاير كاالها و خدمات مورد احتیاج ايــن واحدها و نیازهای خانوارها 
برای تهیه مســکن، كاالهای بادوام مصرفی و خدمات، به سفارش و درخواست 
متقاضــی، اين اموال و خدمات را تهیه و تملك كرده و ســپس آن را در قالب 

مرابحه به متقاضی واگذار كنند.
پ- بانك ها مکلف اند قبل از انعقاد مرابحه، اطمینان حاصل نمايند كه اصل 

منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت است.
ت- اعطای تســهیالت در قالب مرابحه با توجه به بهای تمام شــده و سود 

بانك تعیین خواهد شد.
ث- بانك ها مکلف اند تمهیدات الزم را برای استفاده از ابزارها و كارت های 

الکترونیکی در قالب مرابحه فراهم نمايند.
5. الگوی عملّیاتی كارت اعتباری مرابحه 

به  طور معمول در كارت های اعتباری، دارنده كارت با اســتفاده از اعتباری 
كــه بانك صادركننده كارت، برای وی درنظــر می گیرد، اقدام به خريد كاالها 
و خدمــات كرده و از محل اعتبار پیش گفته، قیمــت آن ها را به صورت نقدی 
می پردازد و نسبت به بانك صادركننده كارت بدهکار می شود. بر همین اساس، 
در طراحی كارت اعتباری بر اســاس قرارداد مرابحه، دســت كم چهار ذی نفع 
حضــور دارند كــه عبارت اند از: بانك يا مؤسســه 
اعتباری ناشــر كارت، بانك يا مؤسســه اعتباری 
پذيرنده كارت، دارنده كارت و در نهايت، فروشگاه 

يا مركز خدماتی. 
در الگوی كارت اعتباری مرابحه، بانك ناشــر، 
بعد از اعتبارســنجی مشتری متناســب با اعتبار 
وی، كارت اعتباری در اختیارش می گذارد و طبق 
قرارداد، دارنده كارت را وكیل در خريد به  وســیله 
كارت برای بانك می كند و متعّهد می شود تا سقف 
اعتبار، منابع الزم برای خريد كاالها و خدمات مورد 

نیاز دارنده كارت را بپردازد. 
زمانــی كه دارنده كارت در جايگاه وكیل بانك 
به خريد كاال اقدام می كند، كارت را در دســتگاه پايانه فروش فروشــگاه قرار 
می دهد و با انجام اين كار، بانك ناشر كارت )از راه بانك پذيرنده(، قیمت كاالها 
و خدمــات را به فروشــگاه پذيرنده كارت می پــردازد و كاال را تملك می كند. 
سپس بانك ناشــر كارت در جايگاه فروشــگاه الکترونیکی اعتباری، كاالها و 
خدمات خريداری شده را به دارنده كارت به صورت بیع مرابحه  نسیه برای مّدت 
 زمان معین و با نرخ سود مشــخص می فروشد. به طور مثال، كاالها و خدمات 
خريداری شده را با احتساب نرخ سود 18 درصد با سررسید شش ماه، به دارنده 

كارت می فروشد. 
در ادامه، دارنده كارت، كاالها و خدمات خريداری شــده را تملك كرده و از 
فروشــگاه تحويل می گیرد. بعد از آن، دارنده كارت بدهکار بانك ناشر خواهد 
بــود و چند گزينه برای پرداخت بدهی )قیمت نســیه كاالها و خدمات( دارد 

كه عبارت اند از:
الــف- پرداخت در مهلت تنفس: در ايــن صورت مابه التفاوت قیمت نقد و 
نسیه )سود بانك از فروش اقساطی( تخفیف داده می شود و دارنده كارت فقط 

قیمت نقد كاالها و خدمات را به بانك می پردازد.
ب- پرداخت به صورت اقســاطی: دارنده كارت می تواند كل يا بخشــی از 
قیمت كاالها و خدمات خريداری شــده را به صورت اقســاط تا سررسید مقرر 
بپردازد. در اين صورت، بخشــی از مابه التفاوت قیمت نقد و نســیه به تناسب 

تخفیف داده می شود.
پ- پرداخت دفعی در سررسید: در اين صورت هیچ تخفیفی داده نمی شود 

از  کارت اعتبــاری مرابحــه 
مهم تريــن و جديدترين ابزارهای 
طراحی شــده به وسيله محققين 
بانکداری اسالمی است. اين ابزار در 
چند سال اخير به صورت گسترده 
مورد  اسالمی  کشورهای  ساير  در 

استفاده قرار گرفته است
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و دارنده كارت، قیمت نسیه كاالها و خدمات را كامل می پردازد.
ت- پرداخت بعد از سررســید: در اين صورت دارنده كارت افزون بر قیمت 

نسیه كاالها و خدمات، بايد مبلغی را به عنوان وجه التزام بپردازد. 

روابط حقوقی موجود بين ذی نفعان در کارت اعتباری مرابحه 
در ســامان دهی معامله های كارت اعتباری بر اســاس قــرارداد مرابحه، از 
تركیب چند قرارداد استفاده می شود و صحت شرعی معامله با كارت اعتباری، 
به صحت همه آن ها وابســته است. بعد از تعیین سقف اعتبار و صدور كارت به 

 وسیله بانك، چند معامله انجام می گیرد كه مهم ترين آنها عبارت اند از:
     1. وكالت در خريد: به ســبب قرارداد بین بانك ناشــر كارت و متقاضی 
كارت اعتباری، دارنده كارت وكیل بانك برای خريد كاالها و خدمات مورد نیاز 

خود می شود.
     2. خريد وكالتی: دارنده كارت در جايگاه وكیل بانك، كاالها و خدمات 
مورد نیاز خود را به صورت بیع نقد از فروشــگاه ها و ساير مراكز پذيرنده كارت، 

برای بانك خريداری می كند.
     3. فروش مرابحه ای نســیه: بانك ناشــر با پرداخــت قیمت، كاالها و 
خدمات خريداری شده را تملك كرده و سپس در جايگاه فروشگاه الکترونیکی 
اعتباری، آن ها را با احتســاب سود بانکی به صورت بیع مرابحه نسیه به دارنده 

كارت می فروشد.
     4. تخفیــف در بدهی: اگر دارنده كارت بخواهد بدهی حاصل از خريد 
نســیه را به صورت دفعی در فرصت تنفس، يا به صورت تدريجی تا سررســید 
بپردازد، بانك نســبت به مبلغ بدهی، تخفیف می دهد )كل يا بخشــی از سود 

نسیه را كم می كند(.
     5. جريمــه تأخیــر: چنانچه دارنده كارت، بدهی خود را تا سررســید 
پرداخت نکند، متناســب با مبلغ و مّدت بدهی، مشمول جريمه تأخیر و وجه 

التزام خواهد شد.
اكثر روابط حقوقی مذكور از منظر فقهی بدون اشــکال است اما برخی از 

آن ها نیز، نیاز به تأمل بیشتری دارد، كه در ادامه بررسی می شود. 
الف- فقدان قصد خريد وكالتی

به ســبب قرارداد صدور كارت اعتباری، دارنده كارت وكیل بانك در خريد 
كاالهــا و خدمات می شــود و بنابراين برای صحت خريدهــا، بايد قصد خريد 
وكالتی كند. درحالی كه در مــوارد فراوانی دارنده كارت غافل از خريد وكالتی 
بوده و مســتقیماً برای خودش خريد می كند؛ همان طور كه در مواردی دارنده 
كارت، كارت را به ديگران )مانند همســر و فرزند( وامی گذارد و آنان اطالعی از 

قرارداد وكالت ندارند.

در رابطه با اين مشکل می توان گفت كه اوالً، در تحقق قصد خريد وكالتی، 
توجه ارتکازی كفايت می كند؛ به اين معنا كه اگر دارنده كارت متوجه باشــد 
كــه چه  كاری انجــام می دهد، كفايت می كند. از طرفی، به  نظر می رســد در 
خريد با كارت اعتباری، در اكثر موارد، چنین ارتکازی وجود دارد؛ چون دارنده 
كارت می داند خودش پولی ندارد و با پول بانك خريداری می كند. در مواردی 
هــم كه كارت را در اختیار ديگری می گذارد، ديگران وســیله و ابزار وی برای 
خريد وكالتی هستند و فرد با واگذاری كارت، ديگران را وكیل و جانشین خود 
در انجام معامله وكالتی می كنــد. ثانیاً، بر فرض كه به جهت نبود قصد وكالت 
در خريــد، خريد وكالتی به  لحاظ شــرعی باطل باشــد. در اين حالت معامله 
تبديل به بیع فضولی نقد و نســیه ای خواهد شد كه پیشاپیش طرفین قرارداد 
رضايت خودشان را اعالم كرده اند. به اين بیان كه بانك ناشر كارت، حین انعقاد 
قرارداد با فروشــگاه ها و مراكز خدماتی پذيرنده كارت، رضايت خود را مبنی بر 
خريد به  وســیله دارنده كارت اعالم كرده و دارنــده كارت نیز رضايت خود را 
مبنی بر خريد نســیه از بانك اعالم كرده است؛ بنابراين اگر معامله با اين نوع 
كارت ها به اصطالح فقهی از نوع بیع وكیل نباشد، از نوع »بیع فضولی همراه با 
رضايت مالك« خواهد بود كه به اعتقاد همه فقیهان، بیع مأذون و صحیح است 

)موسويان و احمدی، 1390، ص. 24(.
ب- تخفیف در بدهی

در الگوی پیشــنهادی برای كارت اعتباری مرابحــه، دارنده كارت، كاال را 
به  صورت نقد برای بانك خريداری می كند ســپس بانك، با درنظرگرفتن سود 
خود، كاال را به صورت نســیه به دارنده كارت می فروشد و وی متعهد می شود 
در سررســید مقرر، قیمت نسیه كاال را به بانك بپردازد. حال اگر دارنده كارت 
بخواهد بدهی خود را به صورت دفعی در فرصت تنفس يا به صورت تدريجی تا 
سررسید بپردازد، بانك نسبت به مبلغ بدهی تخفیف می دهد )كل يا بخشی از 
سود بانکی را كم می كند(. حال سؤال آن است كه آيا چنین تخفیفی از ديد فقه 
اسالمی جايز است؟ در پاسخ به اين پرسش می توان اين  طور بیان نمود كه در 
معامله های مدت دار )مانند بیع نسیه، سلف، اجاره، قرض و ...( كه بدهکار متعّهد 
اســت بدهی خود را طبق زمان بندی معّین بپردازد، گاهی بدهکار عالقه دارد 
در برابر كم  كردن بخشــی از بدهی، دين خود را زودتر از موعد مقرر بپردازد؛ 
چنان كه گاهی طلبکار دوست دارد در برابر دريافت زودتر از سررسید، از بخشی 
از بدهی خود صرف  نظر كند. اين موضوع از زمان معصومین محل بحث بوده و 

در روايت های مختلفی مورد بحث واقع شده است. 
به عنــوان مثال محمدبن مســلم در روايت صحیحی از امــام باقر )ع( نقل 
می كند كه: »از امام باقر )ع( درباره شخصی پرسش شد كه دين مّدت داری بر 
عهده دارد. طلبکار نزد وی می آيد و می گويد: فالن مقدار بدهی ات را نقد بپرداز 
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تا از بقیه اش صرف نظر كنم؛ يا می گويد مقداری را نقد بپرداز تا نسبت به باقی 
آن مهلــت را اضافه كنم. امام )ع( فرمود: مادامی كه به اصل بدهی )ســرمايه( 
چیزی اضافه نکند، اشــکالی ندارد. چرا كه خداوند می فرمايد: برای شماســت 
سرمايه هايتان؛ نه ســتم كنید و نه بر شما ستم شود« )طباطبايی بروجردی، 

1410ق، ج 18،ص 337(.
فقیهان شیعه با استناد به اين روايت و روايت های متعّدد ديگری كه همین 
مضمون را می رســانند، با اصل كاهش مبلغ بدهی در مقابل پرداخت زودتر از 
سررسید موافق هستند )موسوی خمینی، 1421ق.، ج 2، ص 28(. البته برای 
شیوه اجرای اين عمل راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده است كه همگی دارای 
مشروعّیت است. برخی از آن ها به شرح ذيل است. - صلح: طلبکار و بدهکار بر 

كاهش بخشی از بدهی در برابر تعجیل در پرداخت مصالحه می كنند.
- ابــراء: طلبکار در برابر دريافت زودتر از سررســید، از بخشــی از بدهی 

صرف  نظر می كند.
- هبه: طلبکار در برابر دريافت زودتر از سررســید، بخشــی از بدهی را 

هبه می كند.
- خريد دين يا تنزيل: بدهکار بدهی مّدت دار خود را در برابر مبلغی كمتر 

از بدهی می خرد. پ- جريمه تأخیر )وجه التزام(
گاهی دارنده كارت اعتباری به داليل مختلف از پرداخت بدهی و تســويه 
حســاب با بانك خودداری می كند. در اين مــوارد بانك های متعارف و ربوی، 
متناسب با تأخیر مشتری، بهره ديركرد می گیرند. از منظر فقه اسالمی، َشکی 
نیست كه هر نوع افزايش مبلغ بدهی در برابر تمديد مّدت، ربا و حرام است و 
اين نوع ربا از مصاديق مسلم ربای جاهلی به شمار می رود كه در آيات و روايات 
از آن نهی شده است )انصاری، 1406ق.، ج. 2، ص. 44(. بنابراين نمی توان در 

بانك داری بدون ربا از روش بهره ديركرد استفاده كرد. 
اما سؤال آن است كه »آيا طلبکار می تواند برای الزام بدهکار به پرداخت به 
موقع بدهی، شــرط جريمه تأخیر بگذارد؟« به عبارت ديگر، همان طور كه برای 
التزام وی به پرداخت در سررسید، می تواند شرط رهن و ضمانت كند و با وی 
قــرار بگذارد كه اگر به موقع پرداخت نکنــد، از راه فروش رهن يا الزام ضامن، 
طلــب خود را وصول نمايد، آيا می تواند شــرط جريمه بگــذارد و او را تهديد 
كند كه اگر در سررســید مقرر پرداخت نکند، مبلغ مشخصی جريمه خواهد 
گرفــت؟ اين بحث مورد اختالف جدی فقهاســت و برخی مانند امام خمینی 
)ره(، گرفتــن هر نوع زياده )هرچند به عنوان جريمه ديركرد( را از مصاديق ربا 
می دانند )موســوی خمینی، 1421ق.، ج. 2، ص. 45(، اما گروهی ديگر، مانند 
آيــت اهلل گلپايگانی )ره(، معتقدند كه اگر بدهکار به صورت شــرعی در ضمن 
عقد خارج الزم ملتزم شــده باشــد كه اگر پرداخت دين خود را از موعد مقرر 
به  تأخیر انداخت، مبلغ معینی مجانی بدهد، اشکالی ندارد )گلپايگانی، 1405 
ق.، ج. 2، ص. 91(. بحث جريمه تأخیر از موضوعات اختالفی بوده و رويه مورد 
پذيرش در شبکه بانکی كشــور در اين گونه موارد آن است كه حرف نهايی را 
قانون و شــورای نگهبان می زند تا فعالیت ها مختل نشــود. بر اساس نظر اين 
شــورا، درنظرگرفتن جريمه تأخیر تأديه با عنوان وجه التزام و به عنوان شرط 
ضمن عقد اشکالی ندارد )ديبان و موسويان، 1392، ص. 23(. بنابراين بانك ها 
می توانند در طراحی كارت  اعتباری مرابحه شــرط وجه التزام برای تأخیر در 

بازپرداخت درنظر بگیرند.

ويژگی های کارت اعتباری مرابحه 
كارت اعتباری مرابحه عالوه بر اينکه با موازين فقه شــیعه و اهل ســنت 
انطبــاق بااليی دارد، تقريباً تمامی كاركردهــای اقتصادی كارت های اعتباری 
متعارف و ربوی را نیز داراســت. در ادامه به برخی از ويژگی های اين نوع كارت 

اشاره می شود )دبیان و موسويان، 1392، ص. 141(.
الف- قابلیت خريد اعتباری: به دارنده كارت اجازه می دهد تا با اســتفاده از 
منابع بانك كاال ها و خدمات مورد نیاز خود را بخرد و بهای آن را ديرتر بپردازد.

ب- قابلیــت پرداخت در مهلت تنفس: به دارنــده كارت امکان می دهد تا 
بهای كاال ها و خدمات خريداری شده را در مهلت تنفس بپردازد و در اين صورت 

فقط قیمت نقدی كاال ها و خدمات پرداخت می شود.
پ- قابلیت پرداخت اقساطی: دارنده كارت می تواند بدهی خود را به شکل 

اقساطی بپردازد.

ت- قابلیت پرداخت دفعی مــدت دار: دارنده كارت می تواند بدهی خود را 
به صورت مّدت دار )به طور مثال بعد از شش ماه( بپردازد.

ث- قابلیت طراحی برای سقف اعتباری باالتر: بانك از همه منابع مالکیتی 
)مانند سپرده های قرض الحسنه( و وكالتی )مانند سپرده های مّدت دار( می تواند 
جهت اعطای تسهیالت بر اســاس الگوی كارت اعتباری مرابحه استفاده كند. 
در نتیجه، بانك ناشر می تواند كارت هايی با سقف اعتباری باال )معادل چند ماه 

درآمد آتی مشتريان( طراحی و عرضه كند.
ج- انتظار اســتقبال بانك ها و مشــتريان: به دلیل انتفاعی  بودن قرارداد و 
عدم محدوديت منابع و مصارف، انتظار می رود اين راهکار مورد استقبال جدی 

بانك ها و مشتريان قرار گیرد.
چ- واقعی  بودن جريمــه تأخیر )وجه التزام(: دارنده كارت افزون بر گزينه 
پرداخت در مهلت تنفس، می  تواند تا سررسید معین )به طور مثال تا شش ماه( 
به صورت اقساطی يا بعد از سررسید به صورت دفعی، بدهی خود را تسويه كند. 
بنابراين، زمانی كار به جريمه منتهی می شود كه دارنده كارت در عمل به همه 
گزينه ها تخلف كند و اين موضوع سبب واقعی  شدن جريمه تأخیر و وجه التزام 

می شود كه از ديدگاه فقهی منطبق با نظر شورای نگهبان است. 

جمع بندی و توصيه های سياستی
كارت اعتباری مرابحه، از مهم ترين و جديدترين ابزارهای طراحی شده به 
وسیله محققین بانك داری اسالمی است. اين ابزار در چند سال اخیر به صورت 
گسترده در بانك های اسالمی ساير كشورهای اسالمی مورد استفاده واقع شده 
اســت. علت اســتقبال باال از كارت اعتباری مرابحه آن است كه نخست، اين 
ابزار نرخ ســود ثابت و از پیش تعیین شده و ريسك حداقلی دارد و به همین 
دلیل برای عملیات كوتاه مدت شــبکه بانکی مناسب است. دوم، از منظر فقهی 

سازگاری بااليی با مبانی تمامی مذاهب فقهی شیعه و اهل سنت دارند. 
با توجه به آنچه مطرح شد، توصیه می شود بانك مركزی كشور، به صورت 
جدی سیاســت جايگزينی كارت اعتباری مرابحــه به جای قالب های حقوقی 
قديمی مانند فروش اقســاطی، جعاله و مضاربه را در دستور كار قرار دهد. اين 
جايگزينی عالوه بر منافع اقتصادی متعددی كه دارد )مانند كاهش تعداد عقود، 
ساده سازی فرآيندها و غیره(، به از بین رفتن پديده شوم فاكتورسوزی در شبکه 
بانکی كمك شــايانی می كند. مسئله ای كه در سه دهه اخیر، يکی از معضالت 

جدی شبکه بانکی در اجرای بانك داری بدون ربا بوده است.   
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غالمرضا سالمي، چهره  ماندگار حسابداري ايران:

واکنش مثبت به نرخ هاي جديد سود صندوق مسکن يکم

سياست هاي  راستاي  در  که  است  کرده  اعالم  رييس جمهوری 
حمايتي در بخش مسکن، سود تســهيالت صندوق مسکن يکم، 
در مناطق فرســوده 8 و در ســاير مناطق به 9/۵ درصد کاهش 
خواهد يافت. اين موضوع تا چه اندازه بر رونق بخشــي به بخش 

کرد؟ خواهد  کمک  مسکن 
اگر منظور ما از رونق بخشــي به بازار مســکن، امکان دسترســي و 
افزايش قدرت خريد به وسیله ی كســاني باشد كه نیازمند خريد مسکن 
هســتند، بدون  شــك كاهش نرخ سود تســهیالت صندوق مسکن يکم، 
به رونق بخشــي كمك خواهد كــرد. در ماه هاي اخیر تعــداد متقاضیان 
اســتفاده از تسهیالت صندوق مســکن يکم، نسبت به سال گذشته رشد 
قابل توجهي داشــته و نشــان مي دهد كــه متقاضیان واقعي مســکن، 

واكنش مثبتي به كاهش نرخ ســود تسهیالت نشان داده اند.
كاهش نرخ ســود تســهیالت بــه كمتر از 10 درصد بــراي جوانان، 
امکان خانه دار شــدن اين قشر را افزايش داده و شاهد رونقي در خريد و 

فروش مســکن هاي ارزان قیمت در ماه هاي گذشته بوده ايم.

يکي از موضوع هايی که بعد از کاهش نرخ ســود تســهيالت 

صندوق مســکن يکم به آن پرداخته شــده، ميزان ســپرده ی 
يکســاله 8۰ ميليون توماني )4۰ ميليون براي هريک از زوجين( 
16۰ ميليوني است. جداي از اين موضوع  براي دريافت تسهيالت 
16۰ ميليون تســهيالت دريافت کنند،  در صورتي که زوجيــن 
بايــد بيش از يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه اقســاط آن 
را بپردازنــد. به نظر شــما چه تعداد از زوجيــن توان پرداخت 

سپرده ی يکساله و اقساط اين وام را دارند؟
اين كه بخواهیم آمار مشــخصي از تعداد زوجینــي كه داراي چنین 
شــرايطي هستند ارائه دهیم، بسیار ســخت است. ولي مي توانیم به طور 
يقین بگويیم كــه دهك هاي اّول و دوم جامعه چنین امکاني را نخواهند 
داشــت. در تمام دنیا نیز دهك هاي ششــم و هفتم مي توانند به فراخور 
محلي كه در آن زندگي مي كنند، با پس انداز و اســتفاده از تســهیالت، 

شوند. خانه  صاحب 
تجربه  دنیا به ما نشــان مي دهد كه شــیوه ی پرداخت تســهیالت به 
اقشــار متوســط جامعه، در خريد و فروش مســکن مؤثّر بــوده و باعث 
شــد، تا به تقاضاي بســیاري از متقاضیان پاسخ داده شود. در ايران نیز 
زوجیني كه در حــال حاضر اجاره ی ماهیانه و مبلغي وديعه ی مســکن 

دارند، مي توانند با پس انداز، صاحب خانه شــوند.
در كشــورهاي پیشــرفته، بانك ها تا 80 درصــد ارزش ملك را وام 
مي دهنــد. دهك هــاي پايین در ايــران، حّتي با دريافت تســهیالت، از 
درآمد كافي براي خريد واحدهاي كوچك برخوردار نیســتند و تا زماني 
كه ســطح تســهیالت پرداختي به حدود 70 تــا 80 درصد ارزش ملك 
نرســد، فشــار بر روي طبقه ی متوســط براي خانه دار شدن زياد است. 
به طور مثال در كشــورهاي پیشــرفته اگر ارزش ملکــي 400 میلیون 
تومان باشــد، بانــك 80 درصد ارزش آن را تســهیالت مي دهد، اّما در 

ايران، عضو شوراي  ماندگار حســابداري  غالمرضا ســالمي، چهره  
راهبردي نظام مالياتي ايران و مشــاور وزير راه و شهرسازي در امور 
حسابداري، حسابرسي و اصول حاکميت شــرکتي است. گفت و گويي با وي 
در خصوص سياست ها و ابزارهاي دولت براي رونق بخشي به بازار مسکن و 
تأثير کاهش نرخ ســود تسهيالت مسکن يکم داشــتيم که مشروح آن به 

شرح زير است:
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ايران بانك ها 80 درصد ارزش ملك تا ســقف 160 میلیون تومان را وام 
مي دهند و اين رقم حتي كمتر از 50 درصد اســت.

افزايش  از طرح هاي جديد شــوراي پول و اعتبار براي  يکي 
کمک به افراد جهت دريافت تســهيالت، تشــکيل مؤسســات 
پس انداز و تســهيالت مسکن بود که قرار است به طور منطقه اي 
به پرداخت تســهيالت بپردازند. اين مؤسسات که گفته مي شود 
اندازه  تــا چه  کرد،  فعاليــت خواهند  بانک هــاي رهني  مانند 

مي توانند به رونق بخشــي به بازار مسکن کمک کنند؟
البتــه بايد توجه داشــت كــه اين مؤسســات، به منظــور كمك به 
اقشــار كم درآمد براي خريد خانه تأســیس مي شــوند و براي خانه هاي 
لوكس نیســت. اين مؤسسات قرار اســت از محل جذب سپرده هاي ُخرد 
متقاضیان مســکن و ســرمايه گذاران ســاختماني در قالب ســهامداران 
مؤسســه، در مقیاس بزرگ به ســاخت آپارتمان اقــدام كنند و پس از 
پايان مراحل ســاخت، متناسب با ســود حاصل شده به متقاضیان بومي، 

بدهند. مسکن  تسهیالت 
تمركــز فعالیت اين مؤسســات نیز براي ســاخت و تســهیالت دهي 
آپارتمان هــاي ارزان قیمت در شهرستان هاســت. 20 درصد ســهام اين 
مؤسســات از طريق بانك مســکن و 80 درصد آن از طريق پذيره نويسي 
عام، تأمین خواهد شــد ولي تفاوتي كه با بانك مسکن دارد، آن است كه 
ُمجاز به فّعالّیت در يك منطقه جغرافیايي مشــخص اســت. اين شیوه در 
دهه 80 میالدي در بسیاري از كشــورهاي پیشرفته به كار گرفته شد و 

همچنان در برخي از كشــورها مانند آلمان وجود دارد.
يکي از داليلي كه باعث شــد اين مؤسســات در ايران تاكنون ايجاد 
نشــود، نرخ باالي سود بانکي بود. اگر نرخ ســود تسهیالت كاهش يابد، 
متقاضیــان به ويــژه در شهرســتان ها مي توانند، صاحب خانه شــوند و 
مجوزهاي صادر شــده نیز تاكنون بر روي مناطق محروم تمركز داشــته 

است.

سرمايه گذاري  که  مي گويند  اقتصادي  کارشناسان  از  بسياري 
در بخش مســکن به مانند قبل ديگر ســوددهي ندارد و يکي از 
داليلي که سرمايه گذاري در اين بخش کاهش يافته، کاهش سود 

آن است؟
بايــد بگويم كه همچنان ســرمايه گذاري در بخش مســکن باالترين 
سود را براي ســرمايه گذاران به ويژه افرادي كه خانه هاي كلنگي دارند، 
دارد. بــا اين حال قیمــت خانه هاي كلنگي در ايران، باالســت و درصد 
مشــاركت براي ســرمايه گذاران نیز 60 به 40 است. به طور مثال قیمت 
خانه هاي كلنگي در برخــي از مناطق تهران به متري 35 میلیون تومان 

مي رسد. نیز 
بــا اين حال اگــر بخواهیم به ســودآوري پايدار در بخش مســکن 
دســت پیدا كنیم، بايد انبوه سازي مســکن را با فّناوري روز دنیا انجام 
دهیم و با پايین آوردن قیمت تمام شــده، اقدام به شهرک سازي كنیم. 
هــر اندازه قیمت زمین پايین بیايد، قیمت تمام شــده ی مســکن هم، 

می يابد. كاهش 



] 38 [

تامين مالی بازار مسکن    پرونـــده

دو ماهنامه تازه های اقتصاد   بهمن 9۵   شماره 1۵۰

محمدحسن مرادی، مدير امور طرح و برنامه ی بانک مسکن:

خروج بخش مسکن از رکود شديد

وضعيت پرداخت تسهيالت صندوق مســکن يکم، در نيمه اّول 
امسال چگونه بوده است؟

هر چند 1344 فقره پرداختی از تیرماه تا پايان شــهريورماه انجام شــده 
اما تعداد كم آن، به دلیل پايین بودن حجم ورودی  افراد اســت ضمن اينکه 
متقاضیان بايد دوره ی 1/5 ساله را برای دريافت تسهیالت، در انتظار بمانند. 
البته از اين میزان نیز حدود 900 فقره، تنها در شهريورماه تسهیالت دريافت 
كرده اند همچنین قرار اســت از اين به بعد میزان پرداختی ها بیشــتر شود. 
تســهیالت صندوق يکم، دارای وقفه  است و به همین دلیل تأثیر آن هنوز در 

بازار مشخص نشده است.

در نيمه ی اّول امســال، چه ميزان خريد مسکن در قالب اوراق 
گواهی حق تقدم، انجام شده است؟

در بخــش اوراق گواهی حق تقدم، عملکرد بااليی داشــته  ايم به نحوی 
كه از حدود 57 هزار تســهیالتی كه در نیمه ی اّول امســال منجر به خريد 
خانه شد، چیزی حدود 45 هزار مورد از طريق خريد اوراق بوده است. البته 
ياد آور می شــوم اوراق، نیاز به ســپرده گذاری ندارد و سريعاً قابل استفاده 
اســت؛ بنابراين بخش قابل توجهی از بازار در شــرايط فعلی از اين طريق 

مديريّت می شود.

تأثير انتشار اوراق رهنی بازار سرمايه در بخش مسکن را چگونه 
ارزيابی می کنيد؟

اين اوراق به صورت مســتقیم در معامله هــا تأثیری ندارد زيرا يك روش 
تأمین مالی برای بانك اســت و بانك اين منابع تجهیز شده را مورد استفاده 
قرار می دهد كه اثر غیرمستقیم آن بعداً می تواند در بازار مسکن نمايان شود. 
اين اوراق به بانك امکان می دهد كه بتواند تسهیالت بهتری را پرداخت كند 
ولی نکته اين است كه تجهیز منابع به اين روش از محل بازار سرمايه، نسبت 
به صندوق، نرخ باالتری دارد و حدود 18/5 درصد هزينه ی ســود پرداختی 
بابت استفاده از اين تسهیالت اســت؛ بنابراين برای بانك هیچ مزيّتی وجود 
ندارد و تنها اگر بانك نیازمند منابع مالی باشــد، می تواند از اين طريق تأمین 

مالی انجام دهد.
بــه صورت كلی، در حال حاضر كمبودی به لحــاظ منابع مالی در بانك 
وجــود ندارد و منابعــی هم كه تجهیز شــده، َصرف اعطای تســهیالت به 
طرح های جديد كه در آينده رونمايی می شود، خواهد شد و ما در اين زمینه 
پیشــنهادهايی به بانك مركزی داده ايم كه دسترسی به تسهیالت را آسان تر 
خواهد كرد. ما بیشتر به دنبال اين هستیم كه بتوانیم تسهیالِت بدون سپرده، 
پرداخــت كنیم و به عنوان نمونه، افرادی كه به جای 30 میلیون تومان، 20 
میلیون تومان ســپرده گذاری كرده اند، بتوانند با خريد بدون سپرده هم، از 

تسهیالت استفاده كنند.

گفته می شود ممکن است به دليل تفاوت نرخ اوراق رهنی، بانک 
متضرر شود؟

نــه تنها بانك از تفــاوت نرخ اوراق رهنی ضرر نمی كنــد بلکه اگر بانك 
بتوانــد اين تســهیالت را در قالب كوتاه مّدت اعطا كند و دوباره تســهیالت 
مجدد پرداخت كند، سود قبلی به اضافه ی ســرمايه ی اّولّیه دوباره می تواند 

محمدحســن مرادی، مدير امــور طرح و برنامه  بانک مســکن در 
گفت وگويی مشــروح بــا تازه های اقتصاد ضمن تشــريح مدل ها و 
طرح های مختلف اين بانک در پرداخت تســهيالت مسکن، وضعيت حمايت 

را تشريح کرد. از رونق بخش مسکن 
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به كار گرفته شــود و بازدهی را باال می برد و اين محاسبه ها به وسیله ی بانك 
انجام شده اســت. ما به سودی رسیده ايم كه می تواند صفر باشد ولی قطعاً 
زيان نیست. اگر حاشیه سودی برای بانك ايجاد می كرد، البّته استقبال بانك 
بیشــتر می شــد ولی از آنجايی كه اين اوراق برای اولین بار در ايران منتشر 
شده است، بانك به دنبال شناخت يك روش بود كه در آينده در صورت نیاز 
بتواند از آن اســتفاده كند. بانك مســکن در حال حاضر با توّجه به پرتفوی 
تســهیالت كه بر مبنای وثیقه های رهنی اســت، می تواند بیش از 400 هزار 
میلیارد تومان اوراق منتشر كند كه در بخش اّول برنامه به اين سمت حركت 
كرديم كه 100 هزار میلیارد تومان اوراق منتشــر شود و ما برای اين موضوع 
برنامه ريزی كرده بوديم كه از اين طريق بتوانیم يك میلیون واحد مسکونی را 
تأمین مالی كنیم. در عین حال، بانك فعاًل نیازی ندارد كه بخواهد به ســمت 

انتشار اين میزان اوراق برود.

عملکرد مؤسســات و شــرکت های پس انداز منطقه ای به چه 
صورت است؟ 

با فعالیت مؤسســات پس انداز منطقه ای قبل از انقالب در ايران، هســته  
اصلی بانك مســکن ايجاد شــد البته اين بانك از ادغام 15 شركِت پس انداِز 
مســکِن منطقه ای و بانك رهنِی سابق ايجاد شده است. در اين بخش، تجهیز 
منابع به صورت تركیبی اســت و اين منابع َصرف اعطای تســهیالت خريد و 
ســاخت در هر منطقه میشــود. يکی از مزايای اين صندوق ها اين است كه، 
بانك ها می توانند از اين طريق منابع ارزان قیمت بیشــتری در اختیار داشته 
باشند. از سويی، وقتی صندوق در يك استان مستقر باشد می تواند بر اساس 
نیاز منطقه ای برنامه ريزی كنــد. تاكنون به اين صورت بوده كه در صندوق، 
يك محصول، به صورت يکنواخت برای كل اســتان ها ارائه می شــد و ما در 
شرايط جديد، دســته بندی جديدی برای شهرهای زير 200 هزار نفر،  باالی 
200 هزار نفر و تهران، ارائه كرده ايم. از سويی افراد سرمايه گذار در استان ها 
می توانند منابع خود را در مناطق ســرمايه گذاری كنند و اين مساله می تواند 
انگیزه ای برای حمايت از تأمین مالی بیشــتر باشد البته در اين شركت ها و 

در دنیا نیز تجربه موّفقی در اين زمینه ها وجود دارد.

مزايای راه اندازی شرکت های پس انداز مسکن منطقه ای چيست؟
سرمايه گذاری افراد در اين روش، برای خود آنها است به نحوی كه در 
اين مؤسســات، مانند بانك ها از سرمايه  ديگران برای تأمین مالی استفاده 
می شــود. اين صندوق ها، منازل آماده را برای فروش در اختیار مشتريان 

قرار می دهند.

عملکرد صندوق های زمين و ساختمان به چه صورت است؟
در قالــب اين صندوق ها كه يك روش تأمین مالی از بازار ســرمايه برای 
ســاخت يك مجموعه اســت، روشــی وجود دارد كه افراد به جای دريافت 
تســهیالت از بانك، مســتقیماً از بازار ســرمايه تأمین مالی می كنند و برای 

سرمايه گذاران در بورس نیز، منافعی به همراه خواهد داشت.

عالوه بر روش های يادشده، بانک مسکن چه مدل ديگری را برای 
پرداخت تسهيالت مسکن طراحی کرده است؟

روش ديگری به عنوان طرح تضمین معامالت اقســاطی نیز وجود داشت 
كــه به آن صورت مورد اســتقبال قــرار نگرفت. طرح به اين شــکل بود كه 
سازنده ها، واحدها را به صورت نسیه بفروشند و بانك معامله را تضمین كند. 
در ايــن بخش بانك تأمین مالی انجام نمی داد بلکــه تنها اطمینان را برای 
خريدار و فروشنده ايجاد می كرد. كه در عمل بیش از دو پروژه تاكنون از اين 
طريق عملیاتی نشــده است اما حجم زيادی از واحدهای موجود می توانست 
از اين طريق به فروش برســد. البته بانك برای اين بخش سقف تعیین كرد و 
اعالم شد تا ســقف 150 میلیون تومان را تضمین می كند در صورتی كه در 

اين بخش نیاز بازار بیشتر است.

چه زمانی می توان شــاهد رونق واقعی بازار مسکن بود؟
بر اساس تجربیات سال های گذشته احتماالً ديگر رونق چندانی در بازار 
اتفاق نخواهد افتاد زيرا بخش عمده ای از رونق ناشی از فّعالّیت های سوداگرانه 
در اين بازار بود، كه نمی توان آن را خوب و يا بد دانست. تجربه ی چند سال 
اخیر ذهنیت مردم را عوض كرده  و اعتقاد بر اين بود كه در بخش مســکن، 
ســود خواهند كرد كه البته در بلندمّدت ممکن اســت محقق شود ولی در 
شــرايط فعلی بعید اســت اين اتفاق بیافتد. اّما با توّجه به آمار معامالت در 
تهران، رونق دوباره اتفاق افتاده و در 6 ماه نخســت امســال نسبت به مّدت 
مشابه ســال قبل، 11 درصد معامالت بیشتر شــده است كه نشان می دهد 
ما از وضعّیت قبلی خارج شــده ايم و ديگر نمی توان گفت در شــرايط ركود 
هســتیم و امیدوارم در ســال آينده صندوِق يکم، بتواند اثر مثبت خود را در 
بــازار بگذارد البته امیدوارم در نیمه ی دوم ســال آينده، اتفاق های خوبی در 
بازار مســکن بیافتد و در حال حاضر نیز اگر طرح های بانك نبود، شرايط به 

مراتب بدتر می شد.
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مديرعامل فرابورس ايران ارزيابی کرد:

اثر سياست های اعتباری بر رونق بخش مسکن 

اثر انتشار اوراق رهنی مسکن در بازار سرمايه بر بخش مسکن 
را ارزيابی کنيد. انتشــار اين اوراق تا چه حد توانسته به خانه دار 

شدن مردم کمک کند؟ 
امیــر هامونی، مديرعامــل فرابورس ايران، گفــت: فرابورس ايران در 
هشــتمین ســال از فّعالّیت خود در راستای عمل به رســالت تأمین مالی 
پايدار اقتصاد كشــور، عهده دار پذيرش و راه اندازی معامالت ابزار جديدی 
تحت عنوان اوراق بهادار رهنی شــد. اوراق رهنی كه در فاز اّول به میزان 
ســه هزار میلیارد ريال در فرابورس ايران پذيره نويسی شد، آمده است تا 
حلقه ی تأمین مالی اقتصاد مسکن را، از مسیر بازار سرمايه، بیش از پیش 
تکمیــل كند و موجب پويايی هرچه بیشــتر اين بخش مهم از اقتصاد، در 

بازار بدهی كشور شود.  كنار تعمیق 
در شــرايط كنونــی، نبود سیســتم كارآمد تأمین مالــی در حوزه ی 
مســکن، مانع از حضــور خانواده های فاقد پس انداز و ثــروت اندوخته ی 
كالن در بازار مســکن شده و خريد، اين نیاز اّولّیه بشر، برای افراد جامعه، 
تنها در صورت گســترش دامنــه ی پرداخت هزينه های ســنگین آن، در 
طول زمان و با اســتفاده از ابزارهای تأمین مالی، ممکن شــده است. در 
حال حاضر موانعی همچون بانك محور بودن تأمین مالی اقتصاد مســکن، 
تنزل قدرت خريد مردم، تأمین مالی مســکن با اتکا بر سپرده های بخش 
خصوصــی، محدوديّت هــای ابزارهای رهنی و اســتفاده نکردن از تمامی 
ظرفیت هــای بازار ســرمايه،  به عنوان عمده ترين نقص ها و نارســايی های 

نظــام تأمین مالی بانك محور در بخش مســکن به حســاب می آيند كه 
قفل شــدن منابع بانك ها در قالب تسهیالت اعطايی به خريداران نیز، بنا 
بر ماهیت بلند مّدت اين گونه تســهیالت، مانع از گسترش دامنه ی تأمین 

مالی و اعطای تســهیالت بیشتر در اين بخش شده است.
در اين مســیر اّما تبديل بــه اوراق بهادار كردن دارايی ها بر اســاس 
ســازوكار بازار رهن ثانويه، نقطه ی عطفی در مســیر تأمین مالی اقتصاد 
مســکن، با استفاده از ظرفّیت های بازار سرمايه، به شمار می رود كه بستر 
مناســبی را برای برقراری جريان باثبات نقدينگی، كاهش ريسك و اتصال 

بازار پول به بازار ســرمايه، به خوبی فراهم كرده است.
اســتفاده از اين ابــزار تأمین مالی و تشــکیل بــازار ثانويه ی آن در 
كشــورهای توســعه يافته، سابقه ای نزديك به 40 ســال دارد و در كشور 
مــا نیز با راه انــدازی معامالت اوراق رهنی در فرابورس ايران و تشــکیل 
بازار ثانويه ی رهن، می توان ادعا كرد نه تنها شــاهد پويايی بیشتر بانك ها 
در ارائه ی تســهیالت به متقاضیان و درنتیجه رونق بیشــتر بازار مســکن 
خواهیم بود، بلکه از اين طريق می توان بدون چشم داشــت به منابع بانك 
مركــزی، تجهیــز و تخصیص منابع در اين بخــش را، به خوبی هدفمند و 

پايدار ساخت. 
در واقع با اوراق بهادارســازی و فروش مانده وام های رهنی از ســوی 
بانك، ريســك نُکول اين وام ها، به خريداران اوراق رهنی منتقل می شود 
و بانك می تواند ضمن كســب يك بازدهی معقول، نقدينگی الزم را برای 
پرداخت وام های جديد به دست آورده و خود را صرفاً محدود به سپرده ی 
افراد نکند. همچنین بانك از اين طريق قادر اســت ســاختار مالی خود از 
جمله كفايت ســرمايه را اصالح كرده و ريسك ناشی از عدم انطباق زمانی 
دارايی هــا و بدهی ها را كنترل و مديريت كند. در عین حال انتشــار اين 
اوراق، ســبب افزايش ارزش افزوده ی ســهامداران نیز می شود، زيرا وجوه 
حاصل شــده به طور عمده صرف ســرمايه گذاری در پروژه هايی با خالص 

ارزش فعلی مثبت، خواهد شد.
تشــکیل بازار ثانويــه ی رهن در خصــوص اين اوراق نیــز ازآن جا 

تبديل به اوراق بهادار کردن دارايی ها بر اســاس سازوکار بازار رهن 
ثانويه، نقطه عطفی در مســير تأمين مالی اقتصاد مسکن با استفاده 
از ظرفيت های بازار ســرمايه، به شمار می رود که بســتر مناسبی را برای 
برقراری جريان باثبات نقدينگی، کاهش ريســک و اتصال بازار پول به بازار 

است. فراهم کرده   به خوبی  را  سرمايه 
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اهمّیت دوچندانی يافته كه ممکن اســت بانك مســکن و ساير موسسات 
مالی نتوانند در شــرايط كاهش نرخ های ســود ســپرده و كاهش منابع 
ســپرده ای، به اعطای وام های رهنی مطابــق برنامه ريزی ها، اقدام كنند 
و درحالی كــه موسســات اعطاكننده ی وام رهنی با كمبــود منابع مالی 
مواجه اند، بســیاری از نهادهای مالی ديگر ازجمله سرمايه گذاران نهادی 
بازاِر ســرمايه، با مازاد منابع مالی روبه رو باشــند، به اين ترتیب با تکمیل 
چرخه ی معامالت اوراق رهنی از طريق بازار ثانويه، ضمن آن كه دســت 
بانك ها در ارائه ی تســهیالت جديد بازتر می شــود، ســرمايه گذاران نیز 
ســود مورد انتظاری را كه در شرايط كاهش نرخ سود فعلی رقم مناسبی 

كرد. خواهند  است، كسب 

ابزارهای تأمين مالی در بخش مسکن را ذکر کنيد و نگاهی به 
 بررسی تجارب بين المللی در اين زمينه داشته باشيد؟

بررســی معامالت اوراق بهادار رهنی و بازار ثانويه رهن در كشورهای 
مختلف، نشــان می دهد، اين ابزار معامالتی بیشــترين كاربرد را در بحث 

اقتصاد مسکن داشته است. تأمین مالی 
تاريخچه ی اوراق رهنی مســکن به پس از جنگ جهانی دوم در اياالت 
متحده ی آمريکا باز می گردد كه با افزايش تقاضای خريد مســکن، بانك ها 
و مؤسســات مالی و اعتباری با تقاضای فراوانی برای وام مســکن روبه رو 
شــدند. از اين رو بانك ها برای تأمین مالی به بازار ســرمايه و بازار رهن 
ثانويــه روی آوردند و از ابزار مالی جديد يعنی اوراق بهادار با پشــتوانه ی 

بهره گرفتند. وام های رهنی 
بــا توجه به اهمیت بازار رهن ثانويــه در تأمین نقدينگی برای اعطای 
تســهیالت به متقاضیان خريد مســکن، در حال حاضر در آمريکا بیش از 
50 درصــد از بازار رهن - بــازار وام های خريد مســکن- مّتکی به منابع 
حاصــل از رهن ثانويه اســت. در انگلیس، اســترالیا و ژاپن نیز بازار رهن 
ثانويــه، به ترتیب حــدود 30، 15 و 10 درصــد از كل منابع الزم برای 

پرداخت تســهیالت خريد مسکن را تأمین می كند.

بررســی طرح راه اندازی موسســات پس انداز و تســهيالت 
منطقه ای  مسکن 

بهره گيری از اوراق بهادار اســالمی )ُصکوک( در تأمين مالی 
بخش مســکن را چگونه ارزيابی می کنيد؟ آيا اين ابزار توانسته 

کند؟  کمک  بخش  اين  در  مالی  تأمين  به 
راه هــای ديگر تأمین منابع مالی مســکن، همچنین شــامل انتشــار 

اوراق مشــاركت و ُصکوک اجاره )ابزار تأمین مالی اســالمی( اســت. در 
حال حاضر ُصکوک اجاره ی مســکن ســه ماهه 20 درصد )سرمايه گذاري 
مســکن( در فرابورس مورد استفاده قرار گرفته و برای مجموعه ی شركت 
سرمايه گذاری مسکن به ارزش 238 میلیارد ريال با نماد “مسکن” منتشر 
شــده كه از ايــن طريق پروژه های ســاختمانی نیمه تمــام اين مجموعه 
تکمیل شــده است. از مشخصه های اوراق ُصکوک اجاره می توان به وجود 
نرخ ثابت تضمینی اوراق اشــاره كرد كه بر اين اساس، سرمايه گذاران در 

پايان هر 3 ماه ســود اوراق را دريافت می كنند.  
همچنین صندوق زمین و ســاختمان نیز ابزار مالی ديگری اســت كه 
به كمك سازوكارهای بازار ســرمايه امکان تأمین مالی اين بخش مهم از 
اقتصــاد را فراهم كرده اســت. هم اكنون دو صندوق زمین و ســاختمان 
نســیم و شمال غرب، در تهران فعال شده كه صندوق نسیم، فّعالّیت خود 

را از سال 1393 آغاز كرده است. 
موضــوع فّعالّیــت صنــدوق ســرمايه گذاری زمین و ســاختمان، 
جمع آوری پس اندازهای خرد و كالن و اختصاص آن به ساخت پروژه ی 
ســاختمانی مشخص و ســپس فروش واحدهای ســاختمانی پروژه ی 
يادشــده و تقسیم عوايد ناشــی از اين فعالیت، بین ســرمايه گذاران 
اســت. مواردی همچون جمــع آوری وجوه از ســرمايه گذاران، فراهم 
كــردن امکان پس انــداز تدريجي برای ســرمايه گذاران، با هر مقدار 
ســرمايه گذاری و اســتفاده از منافع رشد بخش مســکن و ساختمان 
و امــکان تکمیــل پروژه هاي نیمه تمــام با تبديل آن هــا به صندوق 
زمین و ساختمان و ورود شــركاي جديد به صندوق در قالب افزايش 
ســرمايه، از جملــه مهمترين كاربردهای صندوق زمین و ســاختمان 

می آيد. حساب  به 

در اين جا البّته الزم می دانم به اوراق تســهیالت مســکن نیز كه برای 
نخســتین بار در تاريخ بازار ســرمايه در سال 89 معامالت آن در فرابورس 
ايران آغاز شد، اشــاره كنم. اوراق تسهیالت مسکن يکی ديگر از روش های 
تأمین منابع مالی بخش مســکن اســت كه موجب تســهیل خانه دار شدن 
مردم در ســطح ُخرد شده است. اين اوراق مّدت زمان خريد و دريافت وام 
را بســیار كوتاه كرده اســت و بیش از 650 هزار نفر بــا بهره مندی از اين 
اوراق، تاكنون خانه دار شده اند. اوراق بانك مسکن متناسب با منابعی كه از 
مردم جمع آوری می كند، در قالب سپرده به صورت ماهیانه منتشر می شود 
و مــردم اين اوراق را می خرند و می توانند بــا آن وام بگیرند. كه مهم ترين 

مزيّت اين اوراق صفر بودن فاصله ی زمانی دريافت تســهیالت است.
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چرخه های قيمت مسکن و چرخه های اعتباری
 رضا بوستانی1، سحر بشیری2

بازار مســکن يکی از مهم ترين بازارهای دارايي اســت كه تحوالت آن 
همواره نقشــی اساســی در اقتصادهای جهان داشــته اســت. اهمیت اين 
بازار از آنجا اســت كه ســهم قابل توجهي از منابع خانوارهــا در اين بازار 
هزينه مي شــود و رفاه آنها تحت تأثیر نوســان های اين بازار قرار دارد. در 
سال های اخیر،  فعالیت هاي سوداگرانه ناشی از سیاست های نامناسب پولی 
و مالی باعث نوسان های شــديد قیمت در اين بازار شده است كه در ادامه 
بی اطمینانــی بخش مالی و واقعی اقتصاد و تشــديد ركــود اقتصادی را به 

دنبال داشته است.
در ادبیــات اقتصــادی، چرخه های اعتباری از جملــه مهم ترين عوامل 
برون زايی اســت كه به طور مســتقیم و يا غیرمستقیم منجر به شکل گیری 
نوسان های شــديد در بازار دارايي ها می شود. در كشورهاي در حال توسعه 
كه بازارهاي مالي نقش كم رنگ تري در اقتصاد دارند، دور از انتظار نیســت 
كه چرخه هاي اعتباري به نوســان ها در بازار مســکن منجر شود. تخصیص 
اعتبارات بانکی به بخش های مولّد اقتصاد از طريق فراهم آوردن منابع مورد 
نیاز جهت ســرمايه گذاری، موجب بهبود فعالیت های اقتصادی و دستیابی 
به رشــد می شــود، اما در صورت تزريق منابع بــدون توجه به توان جذب 
اقتصاد مي تواند مشــکالتي را در كوتاه مّدت به صورت چرخه هاي اقتصادي 
و در بلندمّدت به صورت بر هم زدن توازن ترازنامه ی بنگاه هاي واســطه گر 

مالي ايجاد نمايد. 
از اين  رو با توجه به گستردگي آثار اقتصادي نوسان قیمت بازار دارايي ها، 
ناشــي از نوسان بازار مســکن و اهمّیت فراوان اين موضوع در دستیابي به 
ثبــات اقتصادي، ثبات اين بازارها به دغدغه های اصلی سیاســت گذاران در 
بســیاری از اقتصادها تبديل شده اســت. نقش اعتبارات و نوسان های بازار 
مســکن در ايجاد بحران مالي در اياالت متحده كه منجر به ركود اقتصادي 
2009-2007 شــد، نمونــه اخیــر در اهمّیت توجه به نوســان ها در بازار 

دارايي ها و نقش اعتبارات در اين زمینه اســت. بنابراين بررسی چرخه های 
قیمت مســکن و چرخه هــای اعتباری به منظور توضیــح چگونگی حركت 
متغیرهــای مهــم بازار مالی و نوســان های قیمت مســکن به دلیل ويژگی 
پیشــنگر بودن قیمت هاي بخش ســاختمان و ارائه سیاست های پیشگیرانه 

پولی و مالی از اهمّیت ويژه ای  برخوردار است.
بر پايه مفاهیم تئوريك، تغییرات قیمت يك دارايی، متأثّر از دو دســته 
عوامل است: عوامل بنیادی كه از تغییرات عرضه و تقاضای دارايي و عوامل 
غیربنیادی كه از انگیزه هاي سوداگرانه نشأت مي گیرند )فرهن و همکاران،  
2012(. بدين ترتیب ارزش مسکن و سهم آن در تولید ناخالص ملی از يك 
سو و نیز عملکرد ضعیف و كارايی پايین ساير بازارهای مالی نظیر بازارهای 
ســهام، ارز و طال در جذب نقدينگی ســرمايه گذاران از سوی ديگر، باعث 

افزايش نوسانات قیمت مسکن می شود )ژانگ، 2013(. 
بــه عقیده بســیاری از اقتصاددانان عوامل متعددی از جمله اســتمرار 
نرخ های بهره پايین در مقايســه با تورم برای مّدت طوالنی، رشــد وام های 
رهنی پرخطر )كه باعث ايجاد فضای ســفته بازی می شدند( و افزايش حجم 
نقدينگی در سیســتم های مالی )تسی، 2013( سبب افزايش قیمت مسکن 
طی سال هاي قبل از بحران مالي آمريکا، شد. در اين راستا، اقتصاددانان بر 
اين كه نرخ بهره بانکی پايین، يکی از داليل اساســی شکل گیری و فروپاشی 
حباب قیمت مســکن ســال 2007 در امريکا و در نتیجه وقوع بحران مالی 

2008، بوده است، اجماع نظر دارند )كاتنر،2012(.
به نظر مي رســد نوسان های قیمت مسکن در ايران نیز متأثّر از نرخ هاي 
ســود  بانکي، رشد وام هاي مســکن و افزايش حجم نقدينگي در نظام مالي 
است. بررسی عوامل ايجادكننده نوسانات قیمت مسکن در ايران، بیانگر آن 
اســت كه مجموعه عوامل مذكور، به طور مســتقیم و يا غیرمستقیم، ريشه 
در سیاست های نامناسب پولی و مالی، و تخصیص ناكارآمد اعتبارات داشته 
اســت و همچنین، شــکل گیری حباب در هر يك از بخش های بازار مالی، 
ارتباط تنگاتنگی با مقوله تورم دارد. بنابراين، احتمال اينکه سیاســت های 
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اعتباری بتوانند بر شــکل گیری و يا گســترش پديده حباب قیمت مسکن 
مؤثّر باشند، دور از انتظار نیست.

مهم ترين دلیل براي مطالعه نوســان ها در بازار مسکن عالوه بر اهمّیت 
مـــسکن بـه عنـوان يك دارايي، تأثیر بسزاي قیمت آن در تصمیم سازي ها 
و تـصمیم گیـري هـــاي عوامل اقتصادی مانند دولت و خانوار است. از اين 
رو عــدم توجه به تغییرات قیمت ها در بازار مســکن باعث اتخاذ تصمیم ها 
و سیاست هاي اشتباه مي شود. اين مسئله در ايـــران از اهمیـّــت بـااليي 
برخـــوردار است چرا كه دولت همواره در بازار مسکن، سیاست گـذاري هـا 
و مـــداخالتي بـه صـــورت مستقیم و يا غیرمستقیم داشته است. يکي از 
مواردي كه به صورت غیرمستقیم بـــر قیمـــت مسکن اثرگذار است تغییر 
نرخ سود به صورت دستوري است. زماني كه قیمت مـــسکن رو به افزايش 
اســت، اگر دولت بدون توجه به روند قیمت مسکن به صورت دستوري نرخ 
ســود را كاهش دهد، كاهش نرخ ســود از دو كانال بر قیمت مسکن تأثیر 
خواهد گذاشت: نخـــست با كاهش نرخ سود، پس اندازها بـه سـمت بـازار 
مـــسکن روانـــه مي شوند. اين مسأله باعث افـــزايش تقاضـاي مـسکن و 
در نتیجـه افـــزايش قیمـت مـــسکن مي شود. دوم اينکه وقتي نرخ سود 
كاهش مي يابد، مردم با مـــشاهده نـرخ پـــايین، مشتاق به پذيرش بدهي 
باال و خريد مسکن هستند كه اين خود افـــزايش تقاضـــا و در نهايـــت 
افزايش قیمت مســکن را تشــديد مي نمايد. همچنین، افزايش ســريع در 
قیمت مســکن، افزايش فعالیت هاي ســفته بازي در بخش مسکن را نیـــز 
موجب مي شود )نظری و ســوری، 1388(. فعالیت هاي سفته بازي در بازار 
مســکن خود به علّت افزايش تقاضا، قیمـــت را باال مي برد و باعث افزايش 
انتظارات تورمی و در نتیجه باعـــث افـزايش دوبـاره قیمـت مي شود. پس، 
نوسانات در قیمـت مـــسکن، عدم ثبات مالي اقتصاد را بدنبال داشته است 
و باعث آشفتگي در بازار مسکن می شود. بنابراين روند اين نوسان ها، منجر 
به بروز و تقويت نوســان های بیشــتری در كل اقتصاد می گردد. به عنوان 
مثال، زمانی كه دولت در بازار مســکن ســقف وام را افزايش مي دهد، اين 
بازار بـا شوک افزايش تقاضا مواجه خواهد شد كه اين افزايش تقاضا، باعث 
افزايش قیمـت مـــسکن مي شود. در اين صورت، تـشديد قیمـت مـسکن 
را خـــواهیم داشـت كـه باعـث مـي شـــود سیاست گذار به هدف خود در 
راســتای تأمین يکی از نیازهای ضروری بشــريت - تهیه مســکن- نرسد. 
اين مســئله توجه به روند نوسان ها در بحث سیاســت هاي مؤثّر بر قیمت 
مسکن را آشــکار مي كند. نوسان های شديد قیمت ها داراي اثرات منفي بر 

اقتصاد هستند، چرا كه عدم تخصیص بهینـــه منـــابع را موجب مي شود و 
سطح فّعالیت هاي سفته بازي يا ســـوداگري را افـزايش مـي دهـد. سـقوط 
قیمت های رشــد يافته نیز كه معموال به دنبــال تخلیه ی حباب قیمتي به 
وجــود مي آيد، مي تواند مقـــادير بزرگي از ثروت اقتصــادي را هدر دهد. 

بنابراين توجه به روند نوســان های قیمتي در بازار مسکن ضروری است.
از طــرف ديگر تأثیر فــراوان چرخه هــای بازارهای مالی بــر فّعالیت 
بخش های مختلف اقتصاد در دســتیابی به ثبات اقتصادی بر كسی پوشیده 
نیســت. به عنوان مثال، بعــد از وقوع بزرگترين حباب مســکن در تاريخ 
اقتصادی ژاپن در اوايل دهه1990، اين اقتصاد سقوط بازار دارايی را تجربه 
كــرد. همچینین در نیمه دوم دهه 1990 بســیاری از اقتصادهای نوظهور 
آســیا پس از رونق های مســتمر اعتبارات بانکی، با بحران های عمیق مالی 
مواجه شــدند. بحران مالی جهانی اخیر در سال 2009-2007، از بازارهاي 
مالي اياالت متحده شروع شد و مشابه با تجربه های قبلي به محدوديّت های 
شــديد اعتباری و تنزل قیمت دارايی منجر گرديد. بحران های مالی صورت 
گرفته در ايــن اقتصادها، تأكیدی بر لزوم توجه هر چه بیشــتر بر اهمّیت 
چرخه های مالی اســت و لزوم مطالعه دقیق تر آنها را نمايان می سازد. براي 
بررســي تأثیر رشد اعتبارات بر قیمت هاي مسکن در ايران از نسبت »مانده 
تســهیالت بانك ها و مؤسســات اعتباری به بخش غیردولتــی« به »تولید 
ناخالــص داخلی به قیمت بازار« و شــاخص »مانده تســهیالت بانك ها و 
مؤسســات اعتباری به بخش غیردولتی« تقسیم بر شاخص قیمت كاالها و 

خدمات مصرفي به عنوان شاخص اعتبارات استفاده شده است. 
سهم تسهیالت اختصاص يافته به بخش ساختمان و مسکن به مجموع 
مانده تســهیالت بانك ها و مؤسســات اعتباری به بخش غیردولتی در دوره 
زمانی 1378-1392 معادل 27 درصد اســت كه  تخصیص سهم بااليی از 

اعتبارات طی ســال هاي اخیر را به بخش ساختمان نشان مي دهد.
از بررســي مانده ی حقیقي تســهیالت مؤسســات بانکی و اعتباری به 
بخش خصوصی مشــاهده مي شود )نمـــودار 1( كـــه میزان تسهیالت در 
ســال های افزايش درآمد نفتی 1385-1386 رشد بااليی داشته و پس از 
آن كاهش يافته و در ادامه در ســال های 1390-1391 افزايش يافته و از 

سال 1391 روند نزولي به خود گرفته است.
به منظور مطالعه ی روند قیمت مســکن، مي توان از شاخص قیمت زمین 
اســتفاده كرد. در دهه گذشته، بازار مسکن نوسان های زيادی را تجربه كرده 
اســت. نمودار )2( شاخص قیمت مســکن را برای دوره زمانی 1378 )فصل 

نمودار 1. مانده حقيقي تسهيالت بانک ها و مؤسسات اعتباری به بخش غيردولتی
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اول( تا 1392 )فصل چهارم( نشــان می دهد. از فصل چهارم ســال 1384، 
شــاخص قیمت زمین افزايش يافت و در فصل اّول ســال 1387 رشد آن به 
اوج رســید. پس از اين اوج، شــاخص قیمت زمین سقوط شديدی داشت و 
رشــد آن به پايین ترين حد خود در فصل چهارم ســال 1387 رسید. سپس 
شاخص قیمت زمین در مناطق شهری دوباره افزايش يافت. با توجه به نمودار 
)2(، انحــراف موّقت قیمت زمین از ارزش بنیادی آن و افزايش و كاهش های 
شــديد قیمت ها در بازارهای دارايی، واژه حباب را به اذهان متبادر می كند. 
به عبارت ديگر، با انحراف قیمت از قیمت تعادلی- بلندمّدت بحث تغییرهای 

كاذب قیمت ها مطرح می شود.

بــه نظر مي رســد اعطــای اعتبــارات به وســیله ی شــبکه بانکی به 
وام گیرندگان موجب افزايش تقاضای دارايی های واقعي شــده و به دنبال آن 
قیمت مسکن را افزايش داده اســت. بخصوص در سال های 1386-1385 
كه تخصیص اعتبار به طرح های زود بازده صورت می گرفت، شاخص قیمت 
در بخش مســکن افزايش پیدا كرد و با افزايش بازدهی بخش ســاختمان 
ســرمايه گذاری در اين بخش افزايش يافت. بانك ها نیز در بازده اين بخش 
ســهیم  بودند؛ به طوری كه در ســال های 1390- 1391 عايدی باال در اين 
بخش مشــوق ورود بانك ها به بخش مسکن شــد. بعد از اين تاريخ، قیمت 
بازار مســکن تثبیت شد و عايدی بانك ها از ســرمايه گذاری انجام شده در 

ســاختمان كاهش يافت. اين اتّفاق به طور مستقیم منجر به كاهش قدرت 
وام دهی بانك ها و مؤسسات اعتباری گرديد. از طرف ديگر با توجه به كانال 
اعتباری مطرح در انتقال سیاســت پولــی و تأثیر گذاری آن بر فعالیت های 
اقتصادی در سیســتم مالی كشور، كاهش قیمت مســکن از كانال كاهش 
ثروت خانوارها، وام دهی بانك ها را متأثر می ســازد. به اين صورت كه ثروت 
خالــص كمتر وام گیرنده، به معنی رهن كمتر وی در قبال وام ها می باشــد. 
پس ارزش رهن و خالص دارايی های وام گیرندگان كاهش می يابد، كه باعث 
افزايش پاداش تأمین مالی خارجی می شــود. پیامد اين امر، كاهش بیشتر 
وام ها و سرمايه گذاری اســت. به اين شیوه، كانال اعتبار، آثار انقباض پولی 

اّولیه را انتشار داده و تشديد می نمايد.
بررســی چرخه های اعتباری و چرخه های مسکن در فصل های مختلف 
اقتصاد ايران نشــان از هم حركتی اين دو شاخص دارد. همبستگی اين دو 
شــاخص، نشــان از ارتباط قوی میان انبســاط ها و انقباض های اعتباری با 
دوره هاي ركود و رونق بازار مســکن دارد. نتايج حاصل از همبســتگی بین 
اين دو چرخه بیانگر آن اســت كه چرخه های اعتبــاری پیش رو بوده اند و 
چرخه مسکن نسبت به آن تأخیر حدود 5 فصل داشته است؛ يعنی انقباض 
اعتباری ســبب شــده بعد از آن رشــد بازار مســکن كاهش يابد. در واقع 
هنگامی كه اعتبار های اعطايی افزايش می يابد، پس از حدود يکســال وارد 
رونق بازار مســکن می شــويم. زيرا قدرت جذب اعتبارات در اقتصاد پايین 
اســت و با تزريق اعتبار بانکی منابع تخصیص يافته به ســمت بازار مسکن 
به حركت درآمده و بازار مســکن رونق می گیرد. بررســی های آماری نشان 

مي دهنــد كه دوره های رونق و ركود بازار مســکن با دوره های انبســاط و 
انقباض اعتباری در ارتباط اســت. اين همبستگی هم در حالت متغّیرهای 

اسمی و هم متغیرهای حقیقی برقرار است. 
بررســی مطالعات انجام شــده در خصوص چرخه های مالی در ايران با 
اســتفاده از روش های ســنتی تحلیل چرخه تجاری برای گســتره وسیعی 
از داده ها، حقايقی را آشــکار می ســازد. اّول، ممکن است چرخه های مالی 
طوالنی شــده و به رويدادهای پرهزينه ای تبديل شوند. دوم، اين چرخه ها 
می توانند يکديگر را تقويت كنند و به بحران مالی تبديل شــوند. سوم، اين 
چرخه ها دارای يك عنصر مهم جهانی هســتند، زيرا در موارد بســیاری در 
میان كشــورها به صورت همزمان اتفاق می افتند. ســرانجام هنگامی كه اين 
چرخه ها در بســیاری از كشــورها همزمان اتفاق می افتنــد، اغلب به نتايج 
پرهزينه ای منجر می شوند. اين يافته ها، در مقايسه با تجربه كشور ما، توجه 
جّدی به بازار دارايی و نوســانات آنها را در راســتای طراحی سیاست های 

بخش مالی و اقتصادی صحیح نمايان می سازد. 
در جهت خروج از ركود، سیاســت گذار بايد حفظ و كنترل نرخ تورم را 
سرمشــق برنامه های خود قرار دهد. به اين منظور بکارگیری سیاست های 
غیرپولی پیشــنهاد می شود، در واقع تأمین مالی اعتبارات بايستی از طريق 
ابزاری خارج از منابع بانك مركزی باشد. برای فراهم آوردن منابع موردنیاز 
به منظور تأمین مالی ســرمايه گذاری، بايد تالش در جهت جذب ســرمايه 
خارجی و افزايش مســتمر سهم بازار اّولیه ســرمايه، به جای مسیر راحت 

اعتبــارات بانکی، بدون افزايش پايه پولی و تورم انجام گیرد.

نمودار 2. رشد شاخص قيمت زمين )درصد(
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به منظور تقويت توان تولید كشــور، تالشی جهت ايجاد فضای رقابتی 
بــرای بنگاه های اقتصادی موجود در بازار صورت گیرد، تا از طريق افزايش 
بهــره وری و كارايی خود در راســتای ادامه فّعالیت اقــدام نمايند. در واقع 
از ابعاد ســازنده و مثبت ركود، حذف بازيگــران با بهره وری پايین و دارای 
ريســك باال در اقتصاد است و بانك ها با تخصیص اعتبارات، فرصت فّعالیت 
به بنگاه هــای كارآمدتر داده و به هدايت و مديريّــت منابع نظام بانکی به 

بخش های مولّد می پردازند.
نظارت گســترده بر عملکرد بانك ها و موسســات اعتبــاری به منظور 
جلوگیــری از بروز خطراخالقی و انتخاب نامســاعد، در كنــار بهره گیری 
از يك سیســتم اعتبارســنجی صادق، در جهت كاهش ريســك و افزايش 
بهره وری شــركت های مختلف و اختصــاص منابع اعتبــاری به طرح ها و 
شــركت های دارای پتانسیل باالتر، موجب رشد سريع تر اقتصادی و گذر از 
ركود می شود. نظارت بايد دقیق و در راستای چارچوب كالن اقتصاد باشد. 
به اين صورت كه سیاســت گذاران افزون بر ارتباط میان تورم و چرخه های 
تجــاری، وضعّیت چرخه ها در بازارهای مالی و توجه به ارتباط متقابل میان 

آنها را نیز مّدنظر قرار دهند.
ايجاد بازار بین بانکی متشــکل و دارای عمق كافی، افزايش رقابت بین 
بانك ها و ايجاد ساز و كارهای انگیزشی برای جذب پس اندازهای خانوارها و 
ديگر نهادهای اقتصادی دارای وجوه مازاد و نیز اوراق بهادار جديد از ديگر 
راهکارها برای مديريّت اعتبــارات در برنامه های خروج از ركود بدون تورم 
معرفی شــده اســت. همچنین، طراحی مقررات احتیاطی با لحاظ ارتباط 
میان چرخه ها در بخش های مختلف بازار مالی به منظور تعديل نوســان ها 
در ســرمايه بانك ها و كاهش ريســك موجود ســرمايه گذاری در دارايی ها 
در نظر گرفته شــود. براســاس نتايج حاصله، در دوران ركود، سرمايه ها به 
بخش های تولیدی هدايت شــود و در شرايط رونق كمك به رونق بازارهای 
رقیب با بخش مســکن صورت گیــرد تا از افزايش قیمت هــا در اين بازار 
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تحليل مقايسه  ای بازدهی در بازارهای دارايی های مالی و مسکن
 سجاد ابراهیمی1 

مقدمه
يکی از مهم ترين فرصت های سرمايه گذاری در ايران سرمايه گذاری در 
بازار مســکن است. سرمايه گذاری در بخش مسکن با توجه به بازدهی های 
مناســبی كه در ســال های گذشــته داشــته، همواره يکی از گزينه  های 
جذاب ســرمايه گذاری در ايران بوده است. اما در كنار اين بازار مهم ترين 
بازارهايی كــه در اقتصاد ايران به عنوان مقصد ســرمايه گذاری ها مطرح 
می شــوند، سپرده بانکی، طال، ارز و سهام هستند كه در دوره های مختلف 
با توجه به تغییراتی كه در اين بازارها اتفاق می افتد برای ســرمايه گذاران 

می شوند.  جذاب 
تصمیم گیری در خصوص تخصیص ســرمايه گذاری به عوامل مختلفی 
بســتگی دارد. امــا بی شــك بازدهی مهم تريــن عامل اثرگــذار در نحوه 
تخصیص پس انداز به فرصت های ســرمايه گذاری مختلف اســت. در كنار 
بازدهی توجه به ريســك سرمايه گذاری و نقدشوندگی از اهمیت برخوردار 
اســت و بررســی بازدهی در كنار ريسك و نقدشــوندگی می تواند گزينه 
مناســب برای ســرمايه گذاری را مشــخص كند. در اين مقالــه به دنبال 

بررســی مقايسه ای بازدهی بازار مسکن با  بازارهای رقیب هستیم.

بازده بخش مسکن بررسی 
بازده ســرمايه گذاری در بخش مســکن به دو جز عايدی سرمايه ای2 
و سود ناشــی از اجاره دادن آن تقسیم می شــود. به عبارت ديگر اگر در 
ابتدای دوره يك واحد ســرمايه گذاری در مســکن اتفاق بیافتد، بازده آن 

برابر اســت با رشــد قیمت يك واحــد ســرمايه گذاری در انتهای دوره و 
اجاره ای كه در طول دوره به دست می آيد. ماهیت اين دو نوع بازده با هم 
متفاوت است. بازده ناشی از رشــد قیمت مسکن بازدهی همراه با ريسك 
بسیار اســت ولی بازدهی ناشــی از گرفتن اجاره با ريسك پايینی همراه 
اســت. شــکل 1 تغییرات فصلی در بازدهی ساالنه ناشــی از رشد قیمت 
مســکن3و اجاره بهای دريافتی4 و بازدهی ســاالنه كل را در شــش سال 
اخیر نشــان می دهد. بر اساس آمار بازده ساالنه ناشی از اجاره دادن واحد 
مسکن در ســال های مختلف تنها بین 5 تا 7 درصد در نوسان بوده است 
و بخش كمی از بازدهی كل ســرمايه گذاری در مسکن را شامل می شود. 
در مقابل بخش غالبی از بازده مســکن در ســال های اخیر ناشی از رشد 

قیمت ها بوده كه نوســانات به مراتب بیشتری داشته است. 
بازده كل ســرمايه گذاری در بخش مسکن از سال 1390 به بعد دارای 
نوســانات ســاالنه اســت به طوری كه به صورت يکی در میان يك سال 
افزايش در بازده و سال ديگر كاهش در بازده وجود داشته است. در سال 
1390 شاهد كاهش بازدهی از نزديك 40 درصد به زير 25 درصد بوديم. 
در حالی كه در فصل چهارم 1391 بازدهی به نزديك 80 درصد رســید. 
اين رشد عجیب در بازدهی دوام نیاورده است و در فصل چهارم 1392 با 
بازدهی منفی در اين بازار روبرو بوديم. مجددا در نیمه دوم ســال 1393 
بازده ســرمايه گذاری در بخش مسکن رشــد كرد و به بیش از 18 درصد 
رسید و در طول سال 1394 اين بازدهی روند نزولی داشت و به 5 درصد 
رســید. انتظار می رود اين تغییر در روند بازدهی بخش مســکن در سال 
1395 نیز ادامــه پیدا كند. چرا كه تا انتهــای فصل دوم 1395 بازدهی 
ســاالنه  اين بخش به نزديك 12 درصد رســیده كه حاكی از افزايش در 
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بازده در اين بخش نســبت به سال قبل است.  
با توجه به اين كه اشــاره شد بخش عمده ای از بازدهی سرمايه گذاری 
در مســکن ناشــی از رشد قیمت مســکن اســت.  به بیان ديگر می توان 
عوامل تعیین كننده قیمت مســکن را از جمله مهم ترين عوامل اثرگذار بر 
بازدهی بخش مســکن دانست. عواملی كه باعث تحريك در بخش تقاضای 

مصرفی مســکن هستند مانند رشــد درآمد خانوارها )يا رشد اقتصادی(، 
رشد نقدينگی، تســهیل در اعطای اعتبارات برای خريد مسکن، تغییرات 
جمعیتــی و افزايش جمعیــت متقاضی آپارتمان مســتقل و افزايش نرخ 
شهرنشــینی می تواننــد به افزايــش در بازدهی اين بخــش كمك كنند. 
همچنیــن عواملی كه تقاضای ســرمايه گذاری در ايــن بخش را افزايش 

می دهند مانند كاهش بازدهی و افزايش ريســك بازارهای رقیب و كاهش 
در مالیات بخش مســکن می توانند باعث افزايش بازدهی در بخش مسکن 
شــوند. به عالوه كاهش ساخت و ساز و عرضه مســکن جديد نیز می تواند 

بازده اين بخش را افزايش دهد.

نقدشوندگی  و  ريسک 
همان طور كه ذكر شــد برای تصمیم گیری در خصوص نحوه تخصیص 
ســرمايه گذاری بیــن فرصت های مختلف ســه عامل بازدهی، ريســك و 
نقدشــوندگی بايد مدنظر قرار گرفته شود. سرمايه گذاری در بخش مسکن 
از بابت نقدشــوندگی بدترين بازار به شمار می روند و نقدشوندگی در اين 
بازار بسیار پايین تر از بازارهای رقیب مانند سپرده بانکی، طال، ارز و سهام 
است. در جدول 1 تالش شده است كه عالوه بر بازدهی در بازارهای مالی 
و مســکن نگاهی هم به ريسك ســرمايه گذاری در آن ها شود. اگر انحراف 
معیار بازدهی فرصت های ســرمايه گذاری را به عنوان شاخصی از ريسك 
ســرمايه گذاری در نظر بگیريم، مشاهده می شود كه سپرده گذاری بانکی5 
طبق انتظار كمترين ريسك را داشــته و البته بازدهی كمتری هم داشته 
اســت به طوری كه متوسط بازدهی سپرده يکساله بانکی تنها بازاری است 
كه بازدهی كمتر از متوســط نرخ تورم در اين سال ها داشته است. بعد از 
ســپرده بانکی سرمايه گذاری در بخش مســکن كمترين ريسك را داشته 
است. در بین فرصت های ســرمايه گذاری )باتوجه به نسبت انحراف معیار 
به بازدهی( بازار طال6 بیشــترين ريســك را داشته اســت. با وجود اين كه 
كه بازدهی ســکه طال تقريبا برابر با بازار مســکن بوده اما نوسانات بسیار 

بیشــتری را داشته است. همچنین بیشــترين بازدهی به بازار سهام7 تعلق 
دارد ولــی با توجه به نســبت انحراف معیار به بازدهی، ريســك اين بازار 
همانند ريســك بازار ارز8 و كمتر از ريســك بازار طال است. بنابراين فارغ 
از اين كه ســطح بازدهی بازارها در چه ســطحی قــرار دارد و كدام بازار 
ســودآورتر است، توجه به ريســك و البته نقدشــوندگی آنها نیز بايد در 
نظر گرفته شود. چون بســته به درجه ريسك گريزی افراد، میزان ريسك 
هر بازار نیز در تصمیمات افراد دخیل اســت و همواره فرصتی با باالترين 

ســودآوری انتظاری، بهترين انتخاب برای افراد نخواهد بود.  

بلندمدت بازدهی در  مقايسه 
برای مقايســه بین بازدهی فرصت های ســرمايه گذاری توجه به چند 
ســال اخیر می توانــد گمراه كننده باشــد و نگاهــی بلندمدت تر به آمار 
می توانــد ديد بهتری در خصوص بازدهی بازارهای مختلف بدســت دهد. 
در جدول 2 میانگین بازدهی پنج ســاله بازارهای مالی مختلف با يکديگر 

مقايسه شده است.  
در نیمــه اول دهه 70 با توجه به تورم بااليی كه وجود داشــت بازده 
اسمی تمامی بازارها به جز نرخ سود بانکی باال بوده است اما با اين وجود 
بازدهی حقیقی بازار ارز، طال و ســپرده بانکی در اين سال ها منفی و تنها 
بازدهی بازار سهام و مســکن مثبت بوده است. در اين سال ها بازار سهام 
بیشــترين بازدهی را داشته اســت. در سال های 1376 تا 1380 علی رغم 
اين كه تورم كاهش محسوســی داشته اســت اما بازدهی بازارهای مختلف 
نیز كاهش داشــته به طوری كه تنها بازار با بازدهی حقیقی مثبت در اين 

شکل1- ترکيب بازدهی سرمايه گذاری ساالنه در بخش مسکن )در دوره زمانی فصل اول سال  139۰ تا فصل دوم 139۵(

-1۰
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جدول 1- میانگین و انحراف معیار بازدهی بازارهای مالی و مسکن در بازه زمانی فصل اول سال  1۳۹۰ تا فصل دوم 1۳۹۵ )درصد(

مسکن سهام دالر سکه طال نرخ سود بانکی

2۵/2 3۵/7 29/8 2۵/3 21/6 ميانگين بازدهی

23/2 48/6 41/1 4۰/6 ۵/6 انحراف معيار

۰/9 1/4 1/4 1/6 ۰/3 نسبت انحراف معيار به بازدهی

22 22 22 22 22 تعداد مشاهدات

* متوسط تورم در بازه مورد بررسی برابر 21/7 درصد و انحراف معيار آن 1۰/7 بوده است

جدول 2- میانگین بازدهی ساالنه سرمایه گذاری در بخش مسکن در مقایسه با سایر بازارهای موازی در 2۵ سال اخیر

مسکن سهام دالر سکه طال نرخ سود بانکی تورم ميانگين بازده بازارها

۵3/49 62/۰۵ * * 4۵/28 46/21 12 * ۵3/2۰ 1371-137۵

2۵/9۰ 18/81 14/11 1۰/32 13/6 21/3۰ 1376-138۰

37/99 32/26 3/21 36/64 13/6 18/8۵ 1381-138۵

4۰/42 32/76 18/64 7۰/۵4 14/7 2۵/14 1386-139۰

23/77 37/23 19/69 3/۰۵ 22/6 26/13 1391-139۵

36/32 36/62 2۰/18 33/3۵ 1۵/3۰ 28/92 متوسط کل دوره ها

* اعداد قرمز رنگ نشان دهنده بازدهی حقيقی منفی آن بازار در آن دوره است
** سلول های با زمينه رنگی در هر رديف نشان دهنده بازار با بيشترين بازدهی در آن دوره است

بــازه زمانی بازار مســکن بوده كه بازده حقیقی مثبــت كمتر از 5 درصد 
را كســب كرده اســت. در نیمه اول دهه 1380 هم تورم نســبت به پنج 
ســال قبل كاهش داشته و هم بازدهی اســمی بازارها )به جز ارز( نسبت 
به آن دوران افزايش داشــته است و در مجموع بازده حقیقی تمام بازارها 
افزايش داشته است اما در اين میان بازار مسکن مجددا بیشترين بازدهی 
را داشــته و بازار ارز كمترين بازدهی را داشــته است. در نیمه دوم دهه  
80 تورم نســبت به پنج سال قبل مجددا افزايش داشته است ولی مجددا 
بازده اســمی تمامی بازارها رشد داشته اســت. رشد شديد قیمت طال در 
اين سال ها بیشــترين بازدهی را نصیب سرمايه گذاران در بازار طال كرده 
است. اگرچه بازده بازار ســهام و مسکن نیز در حد مطلوب و قابل قبولی 
بوده است. در اين سال ها نیز حاصل سرمايه گذاری در ارز و سپرده گذاری 
در بانك ها بازدهی منفی بوده است. در نیمه اول دهه 90 با توجه به تورم 
بااليی كه وجود داشــت، میانگین بازدهی حقیقی سپرده گذاری در بانك 
و ســرمايه گذاری در طال و ارز و حتی بازار مسکن منفی بوده است و تنها 
سرمايه گذاری در بازار سهام توانسته قدرت خريد پول را حفظ كرده و به 

طور متوســط بازده حقیقی مثبتی را حاصل كند. 
 در مجمــوع تا قبل از چند ســال اخیر تنها بــازاری كه در بلندمدت 
همواره بازده حقیقی مثبتی را عايد ســرمايه گذارانش كرده بخش مسکن 
بوده كه متوســط بازدهی اســمی آن به بیش از 36 درصد رسیده است. 
اگرچــه بازدهی حقیقی بخش مســکن در دوره 1391 تــا 1395 منفی 
بوده اســت. بازار سهام نیز به جز در نیمه دوم دهه 70 در تمامی دوره ها 

بازده  حقیقی مثبت داشــته و در سه دوره از شش دوره بیشترين بازدهی 
را داشــته اســت. میانگین بازدهی بازار ســهام و بازار مسکن در افق 25 
ساله تقريبا مســاوی به نظر می رسد. بعد از اين دو بازار كه همواره بازده 
مثبتی داشــته  اند بازار طال قرار دارد كه تنهــا در دهه 80 بازده حقیقی 
مثبت داشــته است و در ســاير دوره های مورد بررسی بازدهی آن منفی 
بوده است. بررســی ها نشان می دهد میانگین پنج ســاله بازدهی حقیقی 
ســرمايه گذاری در بازار ارز و سپرده گذاری در بانك در تمامی شش دوره 

منفی بوده است.  

حال اگر شــاخص ريســکی كه برای ســرمايه گذاری ها در بخش قبل 
درنظــر گرفتیــم را در كنــار بازده های بدســت آمده از ايــن بازارها در 
بلندمدت قرار دهیم متوجه می شــويم بین بازار ســهام و بازار مسکن كه 
بازدهی متوســط يکسانی دارند با توجه به ريســك كمتر در بازار مسکن 
)نوســانات كمتر بازدهی( ســرمايه گذاری در اين بازار نســبت به ســاير 
بازارها بهینه تر اســت. با كنار هم قراردادن شاخص های بازدهی و ريسك 
سال های گذشــته، بخش مســکن به عنوان انتخاب بهینه سرمايه گذاری 
انتخاب می شــود اما با لحاظ نکته منفی ســرمايه گذاری در بازار مســکن 
يعنی نقدشوندگی پايین آن شــايد ديگر اين بازار بهترين انتخاب نباشد. 
ســرمايه گذاری در بازار طال نیز اگرچه بازدهی نسبتا مناسبی را دارد ولی 
با توجه به نوســانات در قیمت می توان گفت كه ريسك بیشتری نسبت به 

ساير بازارهای مورد بررسی دارد.  
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شکل 2 مقايسه بازده ساالنه بازار مسکن با ساير بازارهای موازی در بازه فصل اول سال 139۰ تا 1392

شکل 3 مقايسه بازده ساالنه بازار مسکن با ساير بازارهای موازی در بازه فصل اول سال 1393 تا فصل دوم 139۵

* قسمتی از زمينه نمودار که تيره شده نشان دهنده تورم در هر دوره است تا با مقايسه با بازده اسمی در هر بازار ميزان بازده حقيقی آن مشخص شود. از اين رو زمانی 
که منحنی بازده بازاری در قسمت خاکستری قرار دارد به معنی بازدهی حقيقی منفی است. 
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مقايسه بازدهی در کوتاه مدت
برای بررســی دقیق تر بازارهای مختلف در سال های اخیر بازدهی اين 
بازارها در بازه زمانی ســال های 1390 تا فصل دوم 1395 در دو شــکل 
2 و 3 به نمايش درآمده اســت. بر اســاس شکل 2 سرمايه گذاری در طال 
در ســال 1390، سرمايه گذاری در ارز در سال 1391 و سرمايه گذاری در 
بورس در ســال 1392 بیشترين بازدهی را داشــته اند. در بین سال های 
1390 تا 1392 بازدهی ســپرده گذاری در بخــش بانکی همواره منفی و 
كمتر از تورم بوده اســت. با توجه به شــکل 3 نیز مشــخص است كه به 
جز چنــد فصل، در بازه 1393 تا فصل دوم 1395 بیشــترين بازدهی از 
ســپرده گذاری در بانك ها به دســت می آمد كه برخالف دوره های قبل به 
دلیل كاهش در تورم بازده حقیقی مثبتی داشــته اســت. در سال 1393 
و 1394 به جز ســپرده بانك ها بازده تمامی بازارهــا به صورت حقیقی و 
اسمی منفی بوده است. در نیمه اول سال 1395 بازده حقیقی بازار سهام 
و مســکن مثبت شده است و روند رو به رشد به خود گرفته است. مقايسه 
بازده ســاالنه منتهی به فصل دوم 1395 نشــان می دهد كه بازار ســهام 
بیشــترين بازده را دارد و ســپرده بانکی و ســرمايه گذاری در مسکن نیز 
رتبه های بعدی را از نظر بازدهی دارند. نکته جالب توجه اين اســت كه از 
سال  1390 تا 1395 بازار مســکن در هیچ سالی بیشترين بازدهی را در 
بین بازارهای مورد بررســی نداشته است. البته بررسی تغییرات بلندمدت 
نشــان داد كه اين بازار گزينه مناســبی از نظر بازدهی به شــمار می آيد 

و پايین بودن بازدهی اين بخش در دوره های قبلی پايدار نبوده اســت. 

جمع بندی
در مجمــوع، با توجه به بررســی آمارهای 25 ســال اخیــر بازارهای 
مالی، می توان گفت كه ســرمايه گذاری در بازار مســکن و سهام در اغلب 
اوقات بازدهی باالتری در مقايســه با ساير فرصت های سرمايه گذاری مورد 
بررسی داشته است. البته در اين خصوص ريسك باالتر سرمايه گذاری در 
بازار ســهام  و نقدشوندگی پايین بازار مســکن را نیز بايد در نظر گرفت. 
با اين حال بازدهی بخش مســکن در پنج ســال اخیر با توجه به ركودی 
كه در اين بخش حاكم بوده اســت كمترين بازدهی در 25 ســال گذشته 
را داشــته، به طوری كه میانگین بازدهــی حقیقی اين بازار در اين دوره 
منفی بوده اســت. با اين حال هنوز میانگین بازدهی اســمی اين بازار در 

مقايســه با بازارهای ارز، طال و سپرده بانکی بیشتر است. 
اگرچه تحلیل بازدهی بازار مسکن در دوره های آتی با توجه به عوامل 
متعددی كه بر روی آن موثر اســت بســیار مشکل اســت، اما با توجه به 
كاهش شــديد ساخت و ساز در نتیجه ركود بوجود آمده در بازار می توان 
انتظار داشــت كه بازدهی بخش مسکن در ســال های آتی افزايش داشته 

باشــد و بازدهی منفی دوره های اخیر را جبران كند.               

پی نوشت
1( عضو هیئت علمی گروه مدل ســازی، پژوهشکده پولی و بانکی

2( Capital gain
3( متوســط قیمت فروش يك مترمربع زيربنای مســکونی در شــهر 
تهران )كه مركز آمار منتشــر می كند( به عنوان شاخص قیمت مسکن در 
نظر گرفته شده است. از رشد اين شاخص به عنوان بازدهی بخش مسکن 

)به جز بازدهی اجاره( استفاده شده است.
4( بازدهی اجاره ای از متوســط مبلغ اجاره ساالنه براي يك مترمربع 
زيربنای مســکونی تقسیم بر قیمت فروش يك مترمربع زيربنای مسکونی 

در شــهر تهران بدست می آيد كه ماهیت ساالنه دارد.
5( منظور از بازدهی در بخش ســپرده بانکی، نرخ سود سپرده يکساله 

اســت كه توسط بانك ها اعم از دولتی و خصوصی داده شده است. 
6( بازده ســاالنه بازار طال از رشد ساالنه قیمت سکه تمام بهار آزادی 

در بازار تهران بدست آمده است.  
7( بازده بازار ســهام از رشــد ساالنه شــاخص كل بازار اوراق بهادار 
تهران محاســبه شده اســت. با  توجه به نوع محاسبه شــاخص كل بازار 
تهران و اين نکته كه ســود تقســیمی شــركت ها در داخــل قیمت ها در 
نظر گرفته شــده )و پس از تقسیم ســود كاهش قیمت سهام در شاخص 
محاســبه نمی شــود( می توان اين گونه در نظر گرفت كه بازده بازار سهام 
از بازده ناشــی از رشد قیمت سهام و بازده ناشی از سود تقسیمی تشکیل 
شده كه شــاخص كل با توجه به نحوه محاسبه آن هر دو نوع بازده را در 

نظر گرفته است.  
8( بازده بازار ارز نیز از رشــد ساالنه قیمت دالر در بازار آزاد محاسبه 

شده است.
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شارژ مالی با اوراق رهنی
 علی طهماسبی1 

مقدمه
هدف گذاری رشد اقتصادی پنج  درصدی در سال 95 و همچنین تداوم آن 
در ســال های بعد، بدون توجه كافی به بازار مسکن امکان پذير نخواهد بود. چرا 
كه اين بازار در هر كشــوری می تواند تبديل به موتور محرک اقتصاد آن شده 
و ايران نیز از اين قاعده مســتثنی نیست. در همین حال بانك در جايگاه يکي 
از مهمترين نهادهاي بازار پول، نقشي انکارناپذير در تامین مالي طـرح هـــاي 
صنعتــي، تولیدي و ســاختماني دارد. اما ركود حاكم بــر اقتصاد و همچنین 
معامالت بازار مسکن ايران در سال های اخیر از يك سو و تنگنای مالی بانك ها 
پس از بروز مـسايل و مـشکالت گوناگون در اقتـصاد كشور، از سوی ديگر سهم 
تسهیالت مســکن از كل تسهیالت اعطايی شبکه بانکی را كاهش داده )طبق 
جدول يك( و با رشد باالی قیمت مسکن متعاقباً فشار بر اقشار كم درآمد جامعه 

را در پی داشته است. 

اين درحالی اســت كه كافی است همین اعداد را با مقیاس وام های رهنی 
در ســطح دنیا مقايسه كنیم. اعدادی بسیار بزرگتر كه مقايسه نرخ رشد آنها با 
رشــد قیمت مسکن  از سال 2012 تا 2014 خالی از لطف نیست. مبلغ اوراق 
رهنی منتشر شده در ســال 2015 برای كل كشورهای اروپايی 118 میلیارد 
دالر بوده اســت. در همین حال آمريکا در اين سال 1690 میلیارد دالر اوراق 
رهنی منتشر كرده است تا مبلغ كل اوراق رهنی در جريان خود را در پايان سال 
2015 بــه 17511 میلیارد دالر برســاند. اين رقم برای كل اروپا نیز به 1049 

میلیارد دالر می رسد.
پیوند بانك و مســکن در ايران و در سالیان اخیر به داليلی هم چون وجود 
محدوديت هايی از قبیل ســقف تسهیالت، نرخ ثابت، مدت بازپرداخت محدود 
و عدم تناســب تســهیالت با وثیقه آن چنان مستحکم نبوده است. با اين حال 
اين پیوند تنها يکی از الگوهای همکاری متقابل برای تامین مالی بخش مسکن 
اســت. صندوق سرمايه گذاری امالک و مستغالت، تبديل به اوراق بهادار كردن 
دارايی ها و بازار رهن ثانويه از ديگر ابزارهای تامین مالی حوزه مســکن البته از 

جدول 1- سهم تسهیالت بخش مسکن نسبت به کل تسهیالت اعطایی

سهم تسهيالت مسکن از کل
 )در صد(

رشد تسهيالت مسکن
 )در صد(

 تسهيالت پرداختی
بخش مسکن
)ميليارد ريال(

رشد کل تسهيالت
)درصد(

 کل تسهيالت
پرداختی

)ميليارد ريال(

سال

17 - 341,396 - 2,۰۰8,973 139۰

14 -23 264,13۵ -3 1,9۵۵,88۵ 1391

12 9 287,۰74 21 2,362,239 1392

12 41 4۰4,۵۰۰ 4۵ 3,414,2۰۰ 1393

جدول2-  میزان وام های رهنی منتشر شده کشورهای منتخب و رشد قیمت اسمی مسکن

2۰12 2۰13 2۰14

مانده وام های 
رهنی 

منتشرشده 
در پايان سال 
2۰12 )ميليون 

يورو(

نرخ رشد 
وام های رهنی 
منتشرشده 

نسبت به سال 
قبل )درصد(

رشد قيمت 
اسمی مسکن 
نسبت به سال 

قبل )درصد(

مانده وام های 
رهنی 

منتشرشده 
در پايان سال 
2۰13 )ميليون 

يورو(

نرخ رشد 
وام های رهنی 
منتشرشده 
نسبت به 
سال قبل 
)درصد(

رشد قيمت 
اسمی مسکن 

نسبت به 
سال قبل 
)درصد(

مانده وام های 
رهنی 

منتشرشده در 
پايان سال 2۰14 

)ميليون يورو(

نرخ رشد 
وام های رهنی 
منتشرشده 

نسبت به سال 
قبل )درصد(

رشد قيمت 
اسمی مسکن 
نسبت به سال 

قبل )درصد( کشور

1،۵۵3،837 4,1۵ 1,6 1،۵3۵،۰98 -1,21 3,6 1،666،9۰2 8,۵9 1۰ انگلستان

87۰،۰4۰ 3,18 -2,1 9۰2،64۰ 3,7۵ -1,8 924،327 2,4 -2,4 فرانسه

1،184،8۵3 1,81 3,1 1،2۰8،822 2,۰2 3,2 1،237،41۰ 2,36 3,2 آلمان

6۵2،72۵ ۰,96 -6,۵ 632،223 -3,14 -6,6 634،391 ۰,34 -1,6 هلند

641،۵1۰ -3,81 -1۰ 612،819 -4,47 -4,2 ۵86،6۰7 -4,28 1,8 اسپانيا

36۵,۵88 -۰,۵6 -2,9 361,39۰ -1,1۵ -۵,۵ 3۵9,137 -۰,62 -2,9 ايتاليا

8،241،246 -3,۵9 3,3 7،843،666 -4,82 7,6 8،882،794 13,2۵ ۵,6 آمريکا



] ۵2 [

تامين مالی بازار مسکن    پرونـــده

دو ماهنامه تازه های اقتصاد   بهمن 9۵   شماره 1۵۰

كانال بازار ســرمايه است. اگرچه با تصويب قانون بازار اوراق بهادار در آذر سال 
1384، بستر الزم برای تاسیس نهادها، ابزارها و بازارهای مالی جديد ايجاد شد، 
اما تاكنون آن چنان از ظرفیت های بازار سرمايه جهت تامین مالی بخش مسکن 

استفاده نشده است. 
در نیمه اول ســال 1395 با انتشــار اوراق بهاداری به پشــتوانه تسهیالت 
رهنی در بازار ســرمايه، بــرای اولین بار اين ابزار مالی نیز بــرای تقويت بازار 
 MBS2مسکن مورد استفاده قرار گرفت. اوراق رهني مسکن كه در دنیا با عنوان
شناخته مي شود، يکي از شناخته شده ترين و پركاربرد ترين اوراق بها دارند كه از 
مصاديق رايج اوراق بهادارسازي3 به شمار می روند. كاهش هزينه های وام گیری، 
حل مشکالت نقدينگی با تبديل دارايی های غیر نقدشونده به وجوه نقد و انتقال 
ريســك از جمله مزايای آنها به شمار می رود. اضافه بر اين گاهی خود بانك ها 
نیز كه با مشکل نقدينگی و قفل شدن دارايی های خود مواجه می شوند، از اين 
طريق دارايی های مالی با نقدشــوندگی پايین مانند وام رهنی خود را به اوراق 
بهادار قابل  معامله در بازار تبديل می كنند. طبق اين عمل، دارايی های موسسه 
مالك دارايی يا بانی، از ترازنامه آن موسسه جدا شده اما در عوض، تامین وجوه 
توسط سرمايه گذارانی انجام می شود كه يك ابزار مالی قابل مبادله را می خرند. 
همچنین بانك ها می توانند اهداف ضمنی ديگری از جمله بهبود نسبت كفايت 
ســرمايه، ايجاد درآمد )كارمزد( و  ســودآوری را نیز در كنار هدف اصلی خود 

دنبال كنند. 
شیوه كار اين اوراق نیز بدين گونه است كه بانك يا موسسه مالي تسهیالت 
رهني خود -يعنی تسهیالت خريد مسکن را كه با اخذ وثیقه رهني به متقاضیان 
مختلف اعطا كرده است- را به نهاد واسط4 می فروشد. نهاد واسط نیز به پشتوانه 
وام هايي كه از بانك دريافت كرده اســت، نسبت به انتشار اوراق رهني و فروش 
آن در بــازار اقدام مي نمايد و پس از جمع آوري وجوه، آن را در اختیار بانك يا 
موسسه مالي مزبور قرار مي دهد. در نهايت، بانك يا موسسه مالی از محل وجوه 
نقد بدست آمده، تســهیالت جديدي به متقاضیان جديد وام مسکن پرداخت 
مي نمايد. خالصه فرآيند انتشــار اوراق رهنی در نمودار يك به تصوير كشیده 

شده است.
يکی ديگر از مزيت های انتشــار اوراق رهنی اين است كه با فروش و انتقال 
وام هاي مســکن از بانك به نهاد واسط، ريســك اين اوراق نیز عماًل از ترازنامه 
بانك خارج شــده و به نهاد واســط منتقل مي شود. در اين بین نهاد واسط كه 
به عنوان ناشر اوراق5 شناخته می شود، شخصیت حقوقی كاماًل مجزايی نسبت 
به فروشــنده اوراق6 داشته و خريداران اوراق صرفاً  به جز وام های فروخته شده 

به نهاد واسط، هیچ ادعايی نسبت به ساير دارايی های فروشنده اوراق ندارند.

سود خريداران اوراق رهني از محل اقساط دريافتي وام هاي خريداري شده 
تامین مي شود. از آنجا كه اين اقساط شامل سود تسهیالت و همچنین بخشي 
از اصل مبلغ تســهیالت مي  باشد، نهاد واسط موظف است وجوه مازاد دريافتي 
بابت اصل مبلغ تسهیالت را سرمايه گذاري نمايد تا بتواند از محل اين وجوه و 
سود آنها، اصل مبلغ اسمي اوراق رهني منتشر شده را در سررسید به خريداران 

اوراق بازپرداخت نمايد.
 اصلی ترين انتشــاردهنده اوراق بهادار با پشــتوانه وام های رهنی در دنیا، 
جینی می7، فنی می8 و فردی مك9 هســتند. نقش جینی می از سال 1968 اين 
بود كه بازار ثانويــه برای رهن های تضمینی دولت فراهم می كرد. جینی می از 
بودجه فدرال اســتفاده می كرد و برنامه هايش مــورد حمايت و ضمانت دولت 
 MBS فدرال قرار داشت. دولت فدرال از طريق جینی می تا سال 1970 در بازار
فعالیت چشمگیری داشت. تا اينکه شركت وام های رهن خانه فدرال كه به نام 
فردی مك شناخته شد، توسط كنگره در سال 1970 به عنوان بازار ثانويه رهن 
در صنعت پس انداز و وام 10 تاسیس شد و در سال 1989 به يك شركت سهامی 
خاص تبديل شد. برخالف جینی می كه پشتوانه اعتبار دولت آمريکا را به همراه 
خود دارد، فنی می و فردی مك اعتبار دولت را به همراه ندارند ولی مورد حمايت 
آن11 هستند و در نوع خود اعتبار بااليی دارند. دولت اجازه نمی دهد كه به دلیل 
مشــکالت مالی فنی می و فردی مك دچار ورشکستگی بشوند. به همین دلیل 
اين موسسات اقتصادی هنگام دريافت وام به منظور پوشش ريسك اعتباری حق 

بیمه پايینی را پرداخت می كنند.
منابع ريسک اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی

دو منبع اصلی ريســك اين اوراق ريسك پرداخت پیش از موعد و ريسك 
نرخ بهره است كه در ادامه شرح داده می شوند.

الف( ريسک پرداخت پيش از موعد12: اســتقراض كنندگان وام های 
رهنــی می توانند از گزينه  پرداخت پیش از موعد وام بهره ببرند. اين گزينه به 
عنوان يك مزيت برای استقراض كنندگان و يك هشدار برای سرمايه گذاران در 
نظر گرفته می شــود.  پرداخت های پیش از موعد غیرقابل پیش بینی می توانند 
ارزش برخــی اوراق بهــادار با پشــتوانه وام رهنی را تغییر دهنــد. اين اقدام 
زمان بندی و میزان جريانات نقدی وام های رهنی و متعاقباً اوراق رهنی را برهم 
می زند.  پرداخت پیش از موعد ســريع میزان اصل وام های پشــتوانه اوراق را 

كاهش می دهد و پس از آن بهره های اوراق نیز با كاهش روبرو خواهند شد.
ب( ريســک نرخ بهره: قیمت  اوراق همزمان بــا افزايش نرخ های بهره، 
كاهــش می يابند. هم چنین در صورت عدم واريز يا تاخیر درپرداخت اقســاط 
تسهیالت مزبور توســط وام گیرندگان، جريانات نقدي نهاد واسط تحت تاثیر 

نمودار 1- فرآيند انتشار اوراق رهنی
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قرار مي گیرد و اين موضوع بر قیمــت اين اوراق در بازار تاثیرگذار خواهد بود. 
به عالوه در صورت نکول- عدم ايفاي تعهدات وام گیرندگان- نهاد واسط موظف 
اســت نسبت به انجام اقدامات حقوقي و فروش وثايق مربوطه و با هدف وصول 
مطالبات اقدام نمايد. برای مثال در ايران و در اولین اوراق رهني منتشره، بانك 
مســکن اين مســئولیت را برعهده گرفت تا در صورت وقوع نکول، نسبت به 

پیگیري حقوقي و وصول مطالبات اقدام نمايد. 
معرفی انواع اوراق بهادار با پشتوانه رهن

هنگامی كه مجموعه ای از وام  های رهنی تشــکیل شــده باشد، نوبت به 
تعیین ســاختار اوراق بهادار با پشــتوانه رهن می رسد. تعدادی از گزينه های 
موجود شــامل اوراق باواســطه13، اوراق تفکیك شــده فقط بهره دار14، اوراق 
تفکیك شــده فقط اصــل15 و تعهد با وثیقه رهن16 می شــوند. برای طراحی 
اوراق بهــادار، صادركننده كار را با جريان های نقــدی مورد انتظار مجموعه 
رهــن و تعیین قواعد مورد نیاز برای چگونگــی توزيع اين جريان های نقدی 
آغاز می كند. قواعد وضع شــده بايد ريســك  پرداخت هــای پیش از موعد و 
نکول هــای احتمالی را هم در نظر بگیرنــد. در حقیقت، قرارداد اوراق بهادار 
رهنی دســتورالعمل ها )و تضمین های قانونی( نوشته شــده به منظور شرح 
تقسیم جريانات نقدی بین سرمايه گذاران را توضیح می دهد. هريك از اوراق 
باواسطه نشــانگر جريان نقدی مجموعه ای از وام های رهنی اند. وام های اين 
مجموعه عموماً دارای سررســیدها و نرخ های متفاوتی اند. اما میانگین موزون 
اين مجموعــه از وام ها، برابر با میانگین وزنی آخرين سررســیدهای تمامی 
وام هاست كه وزن آنها از طريق تقسیم میزان اصل وام منتشره به ارزش اصل 
كل وام های مجموعه بدســت می آيد. میانگین وزنی كوپن های مجموعه نیز 

میانگین وزنی نرخ های بهره تمامی وام های مجموعه است. 
1-اوراق باواسطه رهنی17     

غالب ترين شکل اوراق بهادار با پشتوانۀ وام هاي 
رهني، اوراق باواسطه رهنی است. بهره اين اوراق با 
واسطه يك موسسه خدمات مالی از طرف وام گیرنده 
به دارنده رهن پرداخت  می شود. سرمايه گذاران در 
اوراق باواســطه رهنی جريانــات نقدی ماهانه اين 
اوراق را كه به جريان نقدی وام های رهنی پشتوانه 
اوراق بستگی دارد، پس از كسر هزينه های ضمانت 

يا بیمه و خدمات دريافت می كنند.
2- تعهد رهنی وثيقه دار18

تعهد رهنی وثیقه دار نوعی از اوراق رهنی است 
كه جريان هاي نقدي حاصــل از وام هاي رهني را 
تجمیع كرده و میان گروه های مختلفي از دارندگان 
اوراق مجدداً توزيع مي گــردد. اين اوراق، قواعدي 
را براي تقســیم جريان هاي نقدي میان گروه های 
مختلــف در نظر مي گیرند. تعهــد رهنی وثیقه دار 
مطابق نیاز ســرمايه گذار، در قالب انواع مختلفی از 

اوراق بهادار به سرمايه گذاران فروخته می شود.
تعهد رهنی وثیقه دار حالت ســاختاريافتۀ اوراق رهني است كه در آن سبد 
تسهیالت از جهات مختلفی همچون دورۀ سرمايه گذاری اوراق، ريسك اوراق، 
نوع اوراق و ... به طبقه های19 متفاوتی تقســیم می شود. فلسفۀ اين عمل وجود 
مشتريان متفاوت با گرايش های ريسك-بازده مختلف است. مهم ترين نوآوری 
در ســال 1983 در بازار اوراق رهني مربوط به زمانی می شــود كه فردی مك 
تعهد رهنی وثیقه دار را وارد بازار كرد. اولین انتشار تعهد رهنی وثیقه دار با يك 
سری از گروه های مالیاتی و مشکالت قانونی و حسابداری مواجه شد، ولی بعد 
از ســال 1986 تعهد رهنی وثیقه دار به طور فوق العاده ای رشــد كرد و قوانین 
جديــد مالیاتی باعث به وجود آمدن انواع ديگــری از ابزار رهن همچون اوراق 

رهنی تفکیك شده شد.
انواع طبقه ها در تعهدات رهنی وثیقه دار عبارتند از:

• طبقه پرداخت نوبتــی20: در اين اوراق، پرداخــت جريان های نقدی 
)مربوط به اصل اوراق( به طبقات به صورت نوبتي و براســاس طبقه ی تعهدات 
رهني وثیقه دار، میان آن ها توزيع مي شــود ولی بهره اوراق با نرخ مشخص به 
همه طبقات براساس مانده ی اصل مبلغ پرداخت می شود. لذا در اين نوع اوراق، 

طبقه مقدم تا زماني كه اصل مبلغ را كاماًل دريافت نکرده باشــد، طبقه موخر 
صرفاً بهره دريافت می كند.

• طبقه انباشــتی21: در طبقه ی پرداخت نوبتي، قواعد پرداخت ايجاب 
مي كرد كه بهره ی همه ی طبقه ها ماهانه پرداخت شود. در بسیاري از تعهدات 
رهني وثیقه دار كه داراي ســاختار پرداخت نوبتي اســت، حداقل يك طبقه از 
اوراق، بهره ی جاري دريافت نمي كند. در عوض، بهره ی اين طبقه انباشته شده 
و به مانده ی اصل آن اضافه مي شــود. بدين ترتیب، بهره اي كه مي  بايســت به 
طبقه ی انباشــتي تعلق گیرد، صرف سرعت بخشیدن به پرداخت مانده ی اصل 
طبقه هاي ديگر مي شــود. در واقع، ســرمايه گذاران در اين طبقه، هیچ اصل و 
بهره اي را تا زمان بازپرداخت كامل ديگر طبقه ها دريافت نمي كنند. اين اوراق 
عماًل طوالني ترين عمر را نســبت به ساير طبقه ها دارد. تا زمان پرداخت كامل 

ديگر طبقه ها، بهره هاي پرداخت نشده به مقدار اصل وام اضافه مي شود. 
• طبقه  اســتهالک برنامه ريزي شــده22: نوع ديگــری از اوراق تعهد 
وثیقه دار، اوراق با طبقه  اســتهالک برنامه ريزي شــده است كه در امیدنامه  آن 
برنامه  پرداخت اصل تنظیم و ارائه مي شــود. اين طبقه به گونه ای تنظیم شده 
اســت كه پرداخت های قابل  پیش بینی صرف نظر از ريســك  پرداخت پیش از 
موعد اوراق MBS پايه داشــته باشد. تضمیني وجود ندارد كه پرداخت اصل ها 
برای همه طبقات طوري محقق شــود كه برنامه ی تنظیم شده اجرا گردد، اما 
اين طبقه از اوراق طوري ســاختار يافته است كه اگر سرعت بازپرداخت ها در 
دامنه ی معینــي قرار گیرد، وثیقه ها )وام هاي رهني( مبالغ كافي جهت اجراي 
برنامه  پرداخت هاي اصل اين طبقه را فراهم مي آورد. اطمینان بیش تر نســبت 
به جريآن هاي نقدي طبقه ی استهالک برنامه ريزي شده به بهاي عدم اطمینان 
نسبت به جريآن هاي نقدي اوراقي تمام مي شود كه در اين كالس يا طبقه قرار 
ندارند. اين طبقات به طبقات پشتیبان23 اوراق تعهد 
 PAC رهنی وثیقه دار معروفند كه ريسك  طبقات
را تحمل می كنند. ســرمايه گذاران در اين اوراق با 
دريافت بازده باالتر مي پذيرند كه پرداخت هاي اصل 
وام شــان نسبت به دارندگان ديگر طبقه هاي اوراق 

بهادار در درجه ی دوم اولويت قرار بگیرد.
• طبقه  با اســتهالک هدف گذاری شده: 
طبقــه  اوراق بــا اســتهالک هدف گذاري شــده 
ســرمايه گذاران را تاحدودي در قبال پرداخت هاي 
پیش از موعــد محافظت مي نمايــد. طبقه  اوراق 
با اســتهالک برنامه ريزي شــده نســبت به طبقه  
با اســتهالک هدف گذاري شــده ســرمايه گذاران 
را در مقابــل عدم اطمینان موجود در سررســید 
مي نمايد.  محافظت  بیش تر  سرمايه گذاري هايشان 
چرا كــه طبقه  با اســتهالک هدف گذاري شــده، 
ســرمايه گذاران را تنها در قبال ريسك انقباض24 

محافظت مي كند.
3- اوراق رهنی تفکيک شده25

دارايی صندوقی كه دارای اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی است، شامل 
دو بخش اصل و فرع وام های رهنی می باشد. جريان نقدی اوراق رهنی مرسوم، 
از اصل و فرع وام های خريداری شــده مشتق می شود، در حالی كه اوراق رهنی 
تفکیك شده با پشتوانه اصل يا فرع وام های رهنی منتشر شده و در اين راستا 
به دو نوع اوراق تفکیك شــده فقط بهره  و اوراق تفکیك شده فقط اصل، تقسیم 
می شــوند. اوراق رهنی تفکیك شده نسبت به اوراق رهنی معمولی، حساسیت 
بااليی نسبت به تغییرات نرخ بهره داشته و ريسك نرخ بهره در اين نوع از اوراق 

اهمیت باالتری دارد.
روش انتشار اوراق رهنی در ايران

در دنیا در هنگام انتشــار اوراق رهنی، از روشTBA 26 استفاده می شود. در 
اين روش بانی و نهاد واســط در مورد پنج پارامتر مطالبات رهنی شــامل ناشر 
)يا بانی( اوراق، نوع تســهیالت رهنی، سررســید، كوپن و ماه تسويه به تفاهم 
می رسند. اما اطالعات دقیق وام ها شامل شماره تسهیالت، نام تسهیالت گیرنده 
و آدرس ملك مورد نظر- هنگام معامله TBA مشخص نمی شود و اين اطالعات 
بعداً مشــخص خواهد شــد. در مدلی كه در ايران و در شورای فقهی به تايید 

و  اقتصاد  بــر  حاکم  رکود 
مسکن  بازار  معامالت  همچنين 
از يک  ايران در سال های اخير 
ســو و تنگنای مالی بانک ها از 
تسهيالت  ســهم  ديگر  سوی 
تســهيالت  کل  از  مســکن 
کاهش  را  بانکی  شبکه  اعطايی 
داده و با رشــد بــاالی قيمت 
اقشار  بر  فشار  متعاقبًا  مسکن 
کم درآمــد جامعــه را در پی 

است داشته 
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رســیده نیز همین روش مورد استفاده قرار گرفته است. به عبارتی نهاد واسط 
هنگام انتشــار اوراق، مشــخصات كلی بانك عامل، نوع تسهیالت و وثايق آن، 
مبلغ و نرخ تسهیالت، دوره بازپرداخت و تعداد اقساط پرداخت شده و حتی در 
صورت لزوم مشخصات كلی تسهیالت گیرندگان -رده شغلی يا گروه اجتماعی 
خاص- يا منطقه جغرافیايی امالک و مستغالت ترهین شده را مشخص و اعالم 
می كند. همچنین مبلغ كلی انتشار اوراق رهنی، نرخ سود و دوره های پرداخت 
ســود اوراق رهنی نیز در اعالمیه پذيره نويســی تعیین و بــه عموم بازار اعالم 
می شود. بنابراين بازار با داشتن اطالعات كاملی از مشخصات اوراق و دارايی های 
ترهین شــده كه اوراق به پشتوانه آنها منتشر شده است، اقدام به قیمت گذاری 
و خريد اوراق می كند. پس از فروش اوراق در بازار، عملیات خريد تســهیالت 
رهنی و انتقال آنها به نهاد واسط صورت خواهد پذيرفت. در جدول 3 مشخصات 

بیشتری از اوراق رهني بانك مسکن در مرحله اول، مشخص شده است.
جمع بندی

با راه اندازی فاز اول بازار رهن ثانويه در تیرماه ســال جاری در ايران، 300 
میلیارد تومان اوراق رهنی منتشر شد. هرچند اين رقم نسبت به كل تسهیالت 
اعطايی برای مسکن بسیار كوچك بوده است )به عبارتی حدود يك درصد كل 
تسهیالتی است كه در طول يك سال برای خريد و ساخت مسکن از سوی كل 
بانك ها به متقاضیان و فعاالن ساختمانی پرداخت می شود(، اما در بلند مدت با 
توســعه اين بازار، از حجم وابستگی سنتی بخش مسکن به نظام بانکی، كاسته 
خواهد شــد و انواع تطابق يافته تری با اوراق رهنی متعارف منتشر خواهد شد. 
به عالوه اينکه به دلیل نرخ ســود باالتر اوراق نســبت به نرخ ســود تسهیالت 
پشتوانه آن، هزينه هايی از محل انتشار اوراق، به بانك عامل يعنی بانك مسکن 
وارد خواهد شد كه ضرورتی اجتناب ناپذير برای جذاب تر شدن اوراق در مرحله 
اول بوده اســت. الزم به يادآوری است كه اوراق رهنی با نرخ سود 18/5 درصد 
و با سررسید دو ساله، منتشر و عرضه شده در حالی كه با اين اوراق، تسهیالتی 
با نرخ ســود 15 درصد قرار است تنزيل شود و در عین حال، نرخ سود بانك ها 

نیز 15 درصد است.

پی نوشت
 1( كارشناسی ارشد مديريت 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

يکی از اجزای ريسك پرداخت پیش از موعد است كه سريع تر از حالت 
موردانتظار به وقوع می پیوندد و با كاهش نرخ های بهره افزايش می يابد. )در 

)Extension risk مقابل
25( Stripped MBS
26( To Be Announced

جدول ۳- مشخصات اوراق رهنی بانک مسکن - مرحله اول

3,۰۰۰ ميليارد ريال مبلغ اسمي اوراق منتشره

%18/۵ نرخ سود

سه ماه يکبار  دوره هاي پرداخت سود

24 ماه مدت اوراق

139۵/4/13 تاريخ انتشار

1397/4/13 تاريخ سررسيد

تأمين سرمايه بانک مسکن مشاور طراحي اوراق رهني

واسط مالي آبان دوم )ناشر اوراق )نهاد واسط

بانک مسکن باني

بانک مسکن ضامن

سازمان حسابرسي امين

بانک مسکن عامل وصول

تامين سرمايه بانک مسکن متعهد پذيره نويس

کارگزاري بانک مسکن عامل فروش

تامين سرمايه بانک مسکن بازارگردان

سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه عامل پرداخت سود اوراق
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روش های متداول تامين مالی مسکن در جهان
 ایلناز ابراهیمی1 

مقدمه
در تمام كشــورهای جهان بهره مندی از  مســکن و سر پناه جزء نیازهای 
اساســی انسان ها به شــمار می رود. با پیشرفت جوامع بشــری و گرايش به 
ســمت تخصصی شــدن امور، در حال حاضر به جای ساخت مسکن توسط 
خود خانوارها و افراد، مسکن نیز همچون كاالهای ديگر توسط سازندگان آن 
در بازار عرضه شــده و متقاضیان از طريق خريد آن اقدام به تامین خدمات 
ســر پناه می نمايند. ولی تفاوت اساسی مسکن با ساير كاال های عرضه شده در 
بازارهای ديگر، گردش مالی عظیم آن و بار ســنگین مالی است كه نسبت به 
دارايی ها بر دوش متقاضیان می گذارد. بنابر اين، فراهم كردن منابع مالی برای 
خريد مســکن بخش مهمی از ساختار مالی كشور های مختلف از جمله ايران 
اســت. باالخص اين كه بنابر آمار بانك مركزی سهم مسکن در هزينه خانوار 
شهری از 27/6 درصد در سال 1384 به 35 درصد در سال 1394رسیده كه 
افزايش 7/4 درصدی را نشــان می دهد. همچنین 25/2 درصد از خانوارهای 
ايرانی همچنان اجاره نشین هستند، كه می توان چنین تفسیر كرد كه حدود 
يك چهارم خانوارهای ايرانی می توانند متقاضی بالقوه اســتفاده از روش های 

تأمین مالی مسکن باشند.
از اين رو با توجه به اين كه در طی زمان در كشورهای مختلف، نظام های 
مختلفی برای تأمین مالی مسکن طراحی و پیاده سازی شده اند، در اين مقاله 

به مرور مختصر اين نظام ها پرداخته می شود.
روش های تأمین مالی مسکن

به طور كلی بــا مطالعه تجارب جوامع مختلف، می توان حداقل هشــت 
روش اصلی را برای تأمین مالی مسکن بر شمرد:

1- روش خود - تأمين مالی2 متقاضی خريد مسکن
در ايــن روش متقاضی و  مالك آينده مســکن، خــود از طريق پس انداز 

شــخصی خويش اقدام به تأمین مالی كرده و در نتیجه ســاير نهادها در اين 
روش مداخله چندانی ندارند. 

2- تأمين مالی از سوی فروشنده
در اين روش فروشــنده قبول می كند كه قیمت مســکن را در بازه های 
زمانــی مختلف و نه به صورت يکجــا دريافت كند كه در واقع نوعی وام دهی 
ضمنی به خريدار محسوب می شود. معموالً در اين شرايط منزل مسکونی در 

رهن فروشنده بوده و به عنوان وثیقه تلقی می شود. 
3- تأمين مالی طرف ثالث: خانواده و دوستان

در اين حالت شخص برای تأمین مالی مسکن متوسل به قرض گرفتن از 
دوســتان و آشنايان می شود. در اين مورد معموالً ملك در رهن قرض دهنده 

قرار نمی گیرد.
سه روش فوق، روش هايی هســتند كه به صورت سنتی همواره در بازار 

مسکن ايران مورد استفاده بوده اند.
4- تأمين مالی طرف ثالث: يک بانک يا موسسه مالی

در اين حالت شــخص بــا وام گیری از بانك يا ســاير موسســات مالی 
اقدام به خريد مســکن می كند و منابع مالــی اختصاص يافته اغلب از محل 
ســپرده گذاری های خرد افراد تأمین می شود. ملك در رهن بانك در می آيد 
و ســپرده گذاران كه تأمین كنندگان اصلی منابع هســتند، هزينه مشاركت 
خود)ســود( را مســتقیم از بانك طلب می كنند بدون ايــن كه برخوردی با 

وام گیرندگان داشته باشند.
۵- تأمين مالی طرف ثالث: شرکت بيمه

در اين حالت معموالً يك بانك رهنی3 اقدام به تأمین مالی خريد مسکن 
كرده و ســپس وثیقه ملکی خود را به يك شــركت بیمه واگذار می كند. به 
اين ترتیب در حقیقت اين شــركت بیمه اســت كه مسکن خريداری شده را 
تأمین مالی نموده اســت. محل تأمین مالی منابعی كه از سوی شركت بیمه 
در اختیار بانك رهنی قرار داده می شود معموالً حق بیمه پرداختی مشتريان 
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شركت بیمه اســت. به عبارت ديگر، منابع مالی 
خرد جمع آوری شــده در بازار بیمــه می تواند از 
طريق شــركت بیمه و بانك به سمت بازار مسکن 

و خريد ملك سوق پیدا كند.
ثالث: يک شرکت  مالی طرف  تأمين   -6

تأمين مالی4
در اين مورد باز معموالً خريد مسکن در ابتدا 
از طرف يك بانك رهنی تأمین مالی می شــود و 
سپس منزل خريداری شده كه در رهن بانك است 
به يك شــركت تأمین مالی واگذار می شود. خود 

اين شركت نیز منابع مالی خريد وثیقه از بانك را اغلب از طريق استقراض از 
بازارهای سرمايه تأمین می كند. 

7- تأمين مالی طرف ثالث: دولت
دولت می توانــد از طريق منابع خود كه معمــوالً از محل مالیات تأمین 
مالی می شــود، اقدام به مداخله در بازار مسکن نموده و با وام دهی مستقیم 
بــه خانواده ها از طريق يك بانــك عامل يا تزريق منابع به برخی از بانك ها و 

موسسات مالی در تأمین مالی مسکن موثر واقع شود.
در ايران، مسکن مهر نمونه ای از تالش دولت برای مداخله در بازار مسکن 
و كمك به اقشــار كم درآمد در تأمین منابع مالی الزم برای صاحبخانه شدن 

اين قشر بوده است. 
)MBS5(8- تأمين مالی طرف ثالث: اوراق قرضه با پشتوانه رهنی

اين اوراق به پشــتوانه مجموعه ای از وام های مســکن  كــه در ترازنامه 
بانك رهنی يا نهاد ديگری اســت كه وثیقه را خريداری كرده اســت منتشر 
و در بازار های اوراق بهادار فروخته می شــوند. اين كار فرآيندی است كه وام 
را تبديــل بــه  اوراق قرضه می كند و پس از فروش آنها به ســرمايه گذاران، 
وجــوه حاصله مجدداً وارد چرخه پرداخت وام مســکن می شــود. در واقع با 
اين اقدام، وجوه الزم جهت پرداخت وام به متقاضیان خريد مســکن، فراهم 
می گردد. سرمايه گذارانی كه اقدام به خريد اين اوراق بهادار می كنند می تواند 
سرمايه گذاران خصوصی، صندوق های بازنشستگی، بانك ها، شركت های بیمه 
يا هر شخصیت حقیقی و حقوقی ديگری باشد كه می خواهند در ازای خريد 
اين اوراق از بهره دريافتی از وام گیرندگان مسکن كه بین اين اوراق به نسبت 
ارزش آنها تقسیم می شود و نیز نوسانات قیمت بازاری اين اوراق منتفع شوند. 
به اين ترتیب اوراق قرضه با پشــتوانه رهنی فرصت استفاده از منابع مالی از 
سراســر اقتصاد را در بخش مسکن فراهم می آورد. از آنجا كه اوراق قرضه با 
پشــتوانه رهنی جزء اوراق بهادار هســتند، می توان آنها را بارها در بازارهای 

مالی خريد و فروش كرد.  
سیستم های تأمین مالی مسکن را می توان بر اساس دو رويکرد طبقه بندی 
و معرفی كرد. رويکرد اول بر اســاس منشاء و محل تأمین  مالی مسکن است 
كه به اختصار در باال به آن اشــاره شــد. در رويکرد دوم بر چگونگی و مسیر 
تأمین مالی تاكید می شــود. تأمین مالی مســکن در واقع فرآيند جمع آوری 
وجوه خرد برای استفاده در خريد مسکن است و سیستم های طراحی شده در 
اقتصاد های مختلف عالوه بر محل تأمین مالی بر چگونگی تجهیز اين منابع و 

تزريق آن به بخش مسکن نیز تمركز دارند. از اين 
منظر در تجربه جهانی می توان به چهار سیســتم 
مختلف تجهیز منابع مالی به شکل زير اشاره كرد:

1- روش يا مسير مستقيم
در اين روش، منابع مالی به صورت مســتقیم 
از مردمــی جــذب می شــود كه از مــازاد منابع 
برخوردار هستند. به عبارت ديگر در اين روش از 
واسطه گری مالی خبری نیست، در نتیجه روشی 
غیر رســمی برای تجهیز منابع به شمار می رود. 
معمــوالً عرضه كنندگان منابــع در اين روش از 
دوستان و آشنايان و بستگان خريدار مسکن بوده 
و تمام يا بخشــی از وجه الزم برای خريد مسکن 
را تأمین می كنند. به وضــوح اين روش، در نبود 
واســطه های مالی راهی ناكارآمد برای به دســت 

آوردن منابع مالی است. واسطه های مالی به دلیل 
كمکی كه به حل مشــکل كمبــود اطالعات در 
خصوص منابع مالی و ساختار آن، كاهش ريسك 
دارندگان منابع و سرمايه گذاران و نیز فراهم كردن 
مشاوره های تخصص می كنند، از اهمیت بسیاری 
در نظام های مختلف تأمین مالی مسکن برخوردار 
هستند. لیکن در نبود گزينه های جايگزين، روش 
تأمین مالی مستقیم چیزی است كه در بسیاری 
از مناطق توسعه نیافته و كمتر توسعه يافته جهان 

مورد استفاده قرار می گیرد.
در ايران، اين راه برای ســالیان طوالنی روشــی مرسوم برای تأمین مالی 

ساخت يا خريد مسکن بوده است.
2- روش استفاده از قرارداد  

روش قراردادی، راهی رسمی برای تأمین مالی بخشی از منابع الزم برای 
مسکن است. در اين سیستم، سرمايه گذاران پول خود را در قالب يك قرارداد 
رســمی در برخی از موسسات سرمايه گذاری می كنند كه نرخ بهره مربوط به 
اين قرارداد پايین تر از نرخ بهره بازار اســت. پس از گذشت مدت زمانی، اين 
اشــخاص در اولويت قرار گرفته و می توانند بــا نرخی پايین تر از نرخ بازار از 
اين موسسات وام بگیرند. اين دقیقاً همان روشی است كه بانك مسکن برای 

اقتصاد ايران به كار می گیرد.  
3- روش تأمين مالی از طريق سپرده

روش تأمین مالی از طريق سپرده پذيری از جمله راه های رسمی است كه 
موسســات مالی می توانند برای وام دهی از آن استفاده كنند. در اين سیستم، 
پس اندازهای خانوارها در موسسات مالی سپرده گذاری شده و به واسطه اين 

موسسات اين منابع به شکل وام در اختیار خريداران مسکن قرار می گیرد. 
انواع مختلفی از موسســات ســپرده پذير وجود دارند كــه دامنه آنها از 
بانکهای تجاری گرفته تا بانك های تخصصی مسکن گسترده است. تمام اين 
موسســات ابتدا سپرده ها را جمع می كنند و سپس تصمیم می گیرند چگونه 
منابع مالی حاصل از آن را تخصیص دهند. اين بدان مفهوم اســت كه تأمین 
مالی مسکن در رقابت با ساير بخش های تقاضا كننده منابع مالی قرار می گیرد 
و اگر بهره مربوط به وام های مســکن پايین باشــد، بالتبــع منجر به كمبود 
عرضه منابع به اين بخش خواهد شد. اين روش تأمین مالی به نوعی رويکرد 
خرده فروشــی به حساب می آيد چرا كه موسســات مالی در سپرده پذيری و 

وام دهی با آحاد جامعه برخورد مستقیم دارد.
در ايران با وجود آن كه برای ســالیان زيادی اعطای تسهیالت مسکن در 
انحصار بانك مســکن بود، با مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 1394، اين 
انحصار رفع شده و اين مصوبه از سوی بانك مركزی به كلیه بانك های دولتی 

و خصوصی ابالغ شد.
بر اساس اين مصوبه، همه بانك ها می توانند از محل منابع داخلی خود به 
متقاضیان با سود متعارف و مصوب شورای پول و اعتبار برای خريد مسکن و 
سود تسهیالت عقود مشاركت مدنی برای ساخت مسکن، تسهیالت پرداخت 

كنند.
4- مسير بانک رهنی- بازار رهن ثانويه

سیســتم بانك رهنی از جمله راه های رسمی 
تأمین مالی مســکن اســت كه در كشــورهای 
توسعه يافته بسیار مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
در اين سیســتم، يك موسسه تخصصی كه بانك 
رهنی خوانده می شــود اقدام بــه اعطای وام به 
خريداران مسکن كرده و اين وام را با انتشار اوراق 
قرضه و فروش آن در بازارهای ســرمايه تأمین 
مالی می كنــد. در نتیجه بــرای كاركرد صحیح 
اين سیستم، نیاز به بازار سرمايه توسعه يافته ای 
وجــود دارد كــه در برخی از كشــورهای كمتر 
توســعه يافته وجود ندارد. بنابر اين، اســتفاده از 
اين روش در كشورهايی كه بازار سرمايه در آنها 
به خوبی توســعه نیافته است با محدوديت روبرو 

بانــک مرکزی  آمار  بنابــر 
سهم مســکن در هزينه خانوار 
سال  در  درصد   27/6 از  شهری 
در ســال  درصد   3۵ به   1384
1394رســيده که افزايش 7/4 

درصدی را نشان می دهد

شکســت  داليل  ميان  از   
مالی  تأمين  مختلف  روش های 
به  می توان  ايران  در  مســکن 
و  تســهيالت  بين  زياد  فاصله 
باالی  اقساط  مســکن،  قيمت 
قشر  درآمد  به  نســبت  وام ها 
کاهش  و  تعديل  عدم  متوسط، 
و  تســهيالت  نرخ  متناســب 
تورم  نرخ  کاهش  با  مالی  منابع 

کرد اشاره 
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اســت. اين اوراق بهــادار از جمله ديون بانك رهنی بــوده و خريدارن اين 
اوراق بهادار اشــخاص حقیقی و موسســاتی همچون بیمه ها، صندوق های 
بازنشستگی و صندوق های ســرمايه گذاری مشترک هستند كه منابع مالی 
مازاد داشته و با خريد اين اوراق از عوايد مترتب بر آن بهره مند می شوند. در 
واقع سیســتم تأمین مالی بانك های رهنی تركیبی از سیستم عمده فروشی 
و خرده فروشــی است چرا كه در بازار سرمايه می توان اوراق بهادار را هم به 
صورت عمده به موسسات بزرگی همچون بیمه يا صندوق های بازنشستگی 

فروخت و هم می توان اقدام به فروش آن به ســرمايه گذاران خرد كرد. 
شکل تغییر يافته و شــايد تکامل يافته ای از سیستم بانك رهنی، رويکرد 
بازار رهــن ثانويه اســت. در اين سیســتم، بانك رهنی اقــدام به وام دهی 

می كند و ســپس وام های رهنــی را تجمیع كرده و آنهــا را در قالب اوراق 
بهادار به ســرمايه گذاران ارائه می كند. بر اساس اوراق انتقال وام های رهنی، 
پرداخت های اصل و بهره تعهد شــده مربوط به وام های رهنی تجمیع شده ای 
كه به وســیلۀ مؤسسات مالی ايجاد شــده اند، به سرمايه گذارهای موجود در 
بازارهــای ثانويۀ وام هــای رهنی  )دارندگان اوراق قرضه با پشــتوانه وام های 
رهنی( انتقــال می يابد. نمودار )1( به خوبی مســیر بانك رهنی- بازار رهن 
ثانويه را نشان می دهد كه در آن بانك رهنی می تواند به شکل مستقیم اقدام 
بــه فروش اوراق بهادار و جمع آوری منابع نمــوده يا در ابتدا وام اعطا كند و 
پــس از وام دهی با تبديل رهن بــه اوراق بهادار، آن را در بازار رهن ثانويه به 

سرمايه گذاران مختلف واگذار كند.   

در ايران نیز در تیر ماه 1395 با اعالم راه اندازی بازار رهن ثانويه از اوراق 
رهنی رونمايی شد.

در قراردادهايــی كه تا پیش از ســال های 1388 و 1389 بین بانك 
عامل بخش مســکن و دريافت كنندگان تســهیالت خريد مسکن منعقد 
شــده، اجازه ای مبنی بر انتقال اقساط وام به نهادی غیر از بانك مسکن، 
از طــرف وام گیرنده ها وجود نــدارد. لیکن در قراردادهــای بعد از اين 
ســال، بندی وجــود دارد كه به بانك مســکن اجازه می دهــد تعهدات 
وام گیرنده ها در بازپرداخت تســهیالت خريد مسکن به نهاد ثالث منتقل 
شــود. رفع مانع حقوقی باعث شــد اواخر سال 1394 مجوز اولیه انتشار 
اوراق بهادار رهنی صادر شــود. اوراقی كــه در قالب اوراق بهادار رهنی 

در فاز اول راه اندازی بازار رهن ثانويه، در فرابورس به فروش رســید. 
به ايــن ترتیب مشــاهده می شــود كه در ايــران تقريبــاً از تمام 

روش های تأمین مالی متداول در ســطح جهان اســتفاده می شــود، با 
ايــن وجود چنان كه در مقدمه ذكر شــد حدود يك چهارم خانوار های 
ايرانــی همچنان فاقد مســکن تحــت تملك می باشــند. از بین داليل 
شکســت روش های مختلف تأمین مالی مســکن در ايــران می توان به 
فاصله زياد بین تســهیالت و قیمت مســکن، اقساط باالی وام ها نسبت 
به درآمد قشــر متوســط، عدم تعديل و كاهش متناسب نرخ تسهیالت 

و منابع مالی با كاهش نرخ تورم اشــاره كرد.
 لذا می تــوان چنین جمع بنــدی كرد كه تنها تمركز بر گســترش 
روش هــای تأمیــن مالی مســکن بدون توجــه به كاركــرد آنها و رفع 
نقايصی كه ممکن اســت با آن مواجه باشــند، نمی تواند راهگشای حل 
معزل مســکن و رونق دهی به ايــن بخش از طريق تأمیــن مالی موثر 

باشد. آن 

منبع: لی6، 1994

نمودار 1- تامين مالی مسکن در بازار رهن ثانويه
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آسيب شناسی تأمين مالی مسکن در ايران 
 ماندانا طاهری1 

مقدمه
عملکــرد بانــك مســکن در زمینه اعطای تســهیالت خريد مســکن 
در ســال های قبــل و پــس از تصويب و اجــرای طرح مســکن مهر مورد 
آسیب شناســی دقیق قرار نگرفته است. بانك مسکن تا قبل از اجرای طرح 
مســکن مهر ســهم قابل توّجهی از بازار تأمین مالی و خريد مســکن را به 
 عهده نداشــت. بخشــی از اين ضعف می تواند ناشــی از مشکالت كالن و 
ســاختاری، عدم تعادل بازارهای مالی، تقاضای اضافی بازار برای تسهیالت 
مســکن و عدم امکان اســتفاده بانك مذكور از ابزارهای نوين تأمین مالی 

خريد مسکن باشد. 
تصويب و اجرای مســکن مهر اگر چه باعث افزايش چشم گیر سهم بانك 
مســکن در اعطای تسهیالت ســاخت و خريد مسکن در دهه اخیر گرديده 
است، اّما نحوه تأمین اين منابع از طريق استقراض مستقیم از بانك مركزی 
و انبســاط شديد پايه پولی مشــکالت عديده كالن و ساختاری جديدی را 
در عرصه اقتصاد ملی ايجاد كرده اســت كه تداوم اجرای اين سیاســت را 
غیرممکن ســاخته است. اجماع نظر موجود در مورد عدم مطلوبیت ساختار 
تأمین مالی مســکن مهــر و پیامد های اجرای اين طرح در كاهش ســهم 
مشــاركت بخش خصوصی و نیز عــدم امکان تداوم طــرح مذكور، ايجاب 
می كند تا در زمینه ســاختارهای سالم و جديد برای تأمین مالی ساخت و 

خريد مسکن اقدامات الزم صورت پذيرد. 
مســکن مهر با هدف تأمین مسکن اقشــار كم درآمد از طريق واگذاری 
زمین هــای دولتی و تأمین مالــی عمده دولت از طريق بانك مســکن، از 
همان آغاز بیشــترين توّجه ها را در حوزه هــای تخصصی میان متخصصان 
شهرســازی و اقتصاد مســکن، عرصه مطبوعات و حتــی محافل خصوصی 
به همراه داشــت كه با گذشت هشت ســال از آغاز رسمی طرح و باتوّجه به 

آثار و پیامد های زيانبار اقتصادی و اثرات نامطلوبی كه بر ســاختار ترازنامه 
بانــك مســکن بوجود آورده اســت، در حال حاضر نیاز مبــرم به خروج و 
اصالح روش های اجرايی آن ديده می شــود. خروج از مســکن مهر و طرح 
جايگزيــن آن بايد از حجم ضرر و زيان های حوزه مســکن مهر بکاهد و بر 
حجم سرمايه گذاری های بخش مســکن در آينده بیفزايد. بنابراين ارزيابی 
خروج از مســکن مهر و ارائه طرح های مؤثّر جايگزين، بســیار حايز اهمّیت 
اســت. به خصوص آن كه تأمین مالی هزينه های ساخت مسکن مهر از سال 
1388 در بانك مســکن متمركز بوده است. همچنین رقم باالی تسهیالت 
مســکن مهر در برابر كل تســهیالت پرداختی بانك مسکن نشان از حیاتی 
بودن بررســی تأثیر های اين تســهیالت بر آينده بانك مسکن به عنوان تنها 
بانك تخصصی اين حوزه و لزوم تغییرات در شیوه تأمین مالی مسکن است. 
طراحی و اجرای برنامه های جديد تأمین مالی ساخت و خريد مسکن از 
طريق جلب مشــاركت فّعال بخش خصوصــی به طور عمده با اتکا به منابع 
مالی ســازندگان و خريداران با ارائه طرح های جايگزين تأمین مالی مسکن 
از جملــه قدم های اّولیــه در اين زمینه خواهد بود كه ايجاد ســاختار ها و 
سازوكار های جديد مشــاركتی را با توّجه به سوابق بانك مسکن در تأمین 
مالی مســکن در سطح كشــور ايجاب می نمايد. اين طراحی به گسترش و 
تعمیق بازار تأمین مالی و ايجاد رقابت ســازنده تر در بازارها كمك می نمايد 
و در نهايت موجب اســتقرار روش های بهینه در زمینه تأمین مالی مسکن 

می شود كه به نفع مصرف كنندگان مسکن نیز خواهد بود. 

بررسی تاريخچه تأمين مسکن در ايران 
مســکن همواره جزء بخش های پیشــرو در اقتصاد بوده است. با ايجاد 
رونق در بخش مســکن و در نتیجه ســاير بخش های وابسته به آن، شاهد 
افزايش ســرمايه گذاری و تولید ناخالص داخلی در كشور هستیم. عموماً در 
خصوص تأمین مســکن در ايران دو مســأله جّدی وجــود دارد. اول آن كه 
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خريد مســکن در ايران به  نوعی سرمايه گذاری محسوب می شود كه بخشی 
از درآمد خانــوار را به خود اختصاص می دهد و هر تغییر كوچکی در بهای 
مســکن و اجاره بها در تصمیم خانوار بســیار اثرگذار است. دوم آن كه رشد 
غیرمعمول بهای مســکن به  ويژه در شــهر های بزرگ دارای اثر فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سیاســی است كه بر ســطح رفاه در جامعه اثرگذار 
است. عموماً در كشور های در حال توسعه درآمد سرانه و درصد شهرنشینی 
پايین و نرخ رشــد جمعّیت باال است. در اين كشور ها به دلیل فقدان منابع 
مالی كافی و مشــکالت مربوط به عرضه نهادهای تولید مســکن، مشــکل 
مســکن مسأله ای جّدی در زمینه سیاست های اقتصادی دولت ها است. زيرا 
تخصیص اعتبار به بخش مســکن در مقايســه با ساير بخش های اقتصادی 

پايین تر است. 
در ايــران اّولین ســازماني كه با عنوان رهني بــرای تأمین مالی بخش 
مســکن به  وجود آمد »مؤسســه رهني ايران« بود كه در ســال 1305، با 
ســرمايه صندوق بازنشستگي كشــور و تحت نظارت وزارت دارايي فّعالیت 
خــود را آغاز كرد. مؤسســه رهني ايران پس از تشــکیل بانــك ملي،  جزء 
ســازمان بانك مزبور شــد و از ســال 1318، با نام »بانك كارگشايي« به 
فّعالیــت خود ادامه داد. همان  طور كه گفته شــد هدف از ايجاد مؤسســه 
رهنی ايران و ســپس الحاق آن بــه بانك ملی ايران رفع نیازهای كوچك و 
كوتاه مــّدت متقاضیان از طريق تدقیق امــوال و دارايی های منقول بود كه 
ارتباط مســتقیمی به تأمین مالی فّعالیت های ساخت و ساز و خريد مسکن 

از طريق اعطای تســهیالت بلندمّدت نداشــت. 
دومین مؤسسه اي كه به  صورت رسمي تأسیس  
و به عملّیات رهني اشــتغال ورزيد »بانك رهني 
ايران« بود. اين بانك، 13 ســال پس از تأسیس 
بانك ســپه  و 10 ســال پس از بانك ملی ايجاد 
شد. با گسترش شهرنشیني،  توسعه فّعالیت هاي 
ساختماني و خانه ســازي و نیاز بخش خصوصي 
به اســتفاده از اعتبارات دولتــي و بانکي، رو به 
فزوني نهاد. شــركت پس انداز و وام مســکن نیز 
فّعالیت خود را در سال 1350 با تأسیس چندين 
شــركت وام و پس انداز آغاز كرد. اّما محدوديّت 
بودجه دولــت و صرف بخش اعظم آن در بخش 
تولیدي و زيربنايــي و همچنین عدم پیش بیني 
قابل توجه اعتبارات بانکي براي بخش مســکن،  
پاســخگوي اين نیاز روز افزون نبــود. بنابراين 
بانك مســکن با ادغام بانك هــاي رهني ايران، 

بانك ساختمان، بانك شركت هاي سرمايه گذاري ساختماني بانك هاي ايران 
و شــركت هاي مختلف پس انداز وام مسکن پس از 40 سال كه از شروع به 

كار »بانك رهني ايران« مي گذشت، تأسیس گرديد.
در ســال هاي اّولیه پس از انقالب 1357 طرح شعارها و برنامه هايي كه 
انتظــار كاهش بهاي مســکن با واگذاري زمین مّجانــي را در جامعه ايجاد 
مي كرد، عدم شفافیت سیاســت هاي مسکن و مهاجرت افراد و ترک كشور 
موجب كاهــش بهاي مســکن و افزايش تعداد و مبلــغ وام هاي پرداختي 
صندوق، طي ســال هاي 63- 1358 گرديد. سال  1364، آخرين سالي بود 
كه دارندگان حســاب صندوق پس انداز مسکن، امکان استفاده از امتیازات 
آن را جهت دريافت وام خريد خانه داشتند. پس از آن سپرده قرض الحسنه 
تأمین مســکن در سال 1364 ايجاد گرديد و طرحي براي ايجاد هماهنگي 
در امر واگذاري زمین و توزيع اعتبارات در بخش مســکن، به وسیله وزارت 
مســکن و شهرســازي و با هماهنگي بانك مســکن  تهّیه و تصويب شد كه 
براساس آن، بانك مسکن به عنوان بانك عامل توزيع اعتبارات بخش مسکن 
تعیین شد و حساب جديدي عالوه بر حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز 

مســکن، با عنوان »سپرده قرض الحسنه تأمین مسکن« ايجاد شد. 
در ســال 1369 ساختار سازماني صندوق پس انداز مسکن مورد ارزيابی 
قرار گرفت و ســپرده سرمايه گذاري مســکن، به عنوان حساب خاص اين 
صندوق در نظر گرفته شد و تغییراتی نیز در آن ايجاد شد كه از مزايای آن 

می توان به موارد ذيل اشاره كرد؛

1. استفاده از تسهیالت اعتباری احداث، تکمیل و تعمیر واحد مسکونی
2. استفاده از اولويت واگذاری واحد های مسکونی كه مستقیماً از طرف 

بانك احداث شد،
3. اســتفاده از تســهیالت واگذاری واحد های مســکونی به افراد واجد 

شرايط زمین شهری،
4. اســتفاده از تســهیالت اعتباری برای خريد مســکن به وســیله 

دولت كاركنان 
5. پرداخت سود به حساب سپرده ای

6. پرداخت تسهیالت برای احداث، تکمیل و تعمیر واحد های مسکونی، 
از طريق عقودی مانند مشــاركت مدنی، فروش اقســاطی و جعاله به كلیه 

اقشار جامعه.
در ســال 1373 تســهیالت خريد مســکن براي عموم مردم بر اساس 
پیشنهاد بانك مركزي ايران و تأيید هیئت وزيران ابالغ شد. در مهر 1374 
شــوراي پول و اعتبار پرداخت تســهیالت ويژه اي را براي ســپرده گذاران 
صندوق پس انداز مســکن به تصويب رســاند. مزاياي در نظر گرفته شــده 
تا پايان ســال 1375 بود اّما تا پايان 1378 تمديد شــد. در ســال 1378 
بــا هدف فراهم نمــودن تمهیداتي براي خانوارها خصوصاً  اقشــار جوان با 
اســتفاده از يك برنامه پس انداز بلندمّدت و امکان تجهیز منابع مالي جهت 
تأمیــن مســکن درآينده ضوابط ناظــر بر طرح »ايجاد صنــدوق پس انداز 
مسکن جوانان« در شــوراي پول و اعتبار به تصويب رسید و پس از آن در 
سال های بعدی سقف تســهیالت افزايش يافت. 
در سال 1385 طرح مسکن مهر به وسیله دولت 
نهم ارائه شــد و اجرای آن تا انتهای دولت دهم 
ادامه داشت. طرح مسکن مهر يکی از موضوعات 
چالش برانگیــز در دولت های نهــم و دهم بوده 
اســت كه از طريق آن دولت ســعی كرد  مسأله 
تأمین مســکن ارزان برای خانوار ها را با توّجه به 
میزان قدرت خريد آن ها حل نمايد. بر اســاس 
بررســی های مركز آمار ايران، در بین سال های 
1384 تا 1391 متوســط قیمت هــر مترمربع 
زيربنای مسکونی در تهران 459 درصد افزايش 
يافــت. در حالی كه بر اســاس نظر كمیســیون 
عمران مجلس شــورای اســالمی، میزان عرضه 
مســکن به مراتب بیشــتر از تقاضا بــود، با اين 
حال قیمت مســکن در ايــران در حدود 5 برابر 
شد كه نشان از حضور پررنگ دالالن مسکن در 
دولت های نهم و دهم در مقوله مسکن از جمله مسکن مهر بود. مسکن مهر 
اگرچه در رفع مشــکل كمبود مسکن در كشور تا حدودی موفق عمل كرد 
اّما آثار و پیامدهای زيانبار اقتصادی نیز به همراه داشــته است كه داليل آن 
را بايد در عدم انطباق نتايج كار با اهداف اعالم شــده بررسی كرد. هدف از 
اجرای مســکن مهر تأمین مسکن برای افراد كم درآمد در مّدت زمان كوتاه 

بود كه برای دســتیابی به اين هدف دولِت وقت سه روش:
 1. حذف هزينه زمین از قیمت تمام شده،

 2. ايجاد صرفه جويی در تولید مســکن ناشی از تولید انبوه،
 3. تخصیص وام و تسهیالت در دوره ساخت 

را برای پیاده سازی طرح مسکن در نظر داشت. نامناسب بودن موقعّیت 
جغرافیايی برخی از زمین های اختصاص داده شــده به خصوص در شهر های 
بزرگ و عدم وجود زيرساخت مناسب و ساير مشکالت عديده مسأله حذف 
هزينه زمین از طريق واگــذاری زمین های دولتی كه عموماً زمین های باير 
و خارج از شــهر بــود را منتفی نمود و از بُعد ايجاد زيرســاخت و حمل و 
نقل هزينه های بیشــتری را نیز تحمیل نمود. همچنین با توجه به افزايش 
هزينه های ســاخت، قیمت تمام شده نهايی مشــخص نبود و میزان آورده 
جديد متقاضیان و توان مالی آن ها برای تحّقق تولید انبوه مســکن مشخص 
نبود. عالوه بر آن هدف از اجرای طرح، پوشــش اقشار كم درآمد جامعه بود 
كه اين قشــر از جامعه قادر به تأمین سپرده اّولیه برای به رسمیت شناخته 
شــدن تقاضايشــان نبودند. اين گروه از متقاضیان حتی در فرصت اضافی 

طوالنی  ســابقه  وجــود  با 
بانک مســکن در زمينه اعطای 
ســاخت  و  خريد  تســهيالت 
مســکن، عــدم اســتفاده از 
باعث شد  مالی  متنوع  ابزار های 
تأمين مالی  بازار  از  بانک  اين  تا 
توجهی  قابل  ســهم  مســکن 
راستا،  اين  در  باشــد.  نداشته 
تأمين  فعاليت های  گســترش 
مالــی و ارائه ابزار هــای نوين 
تأميــن مالی مســکن ضروری 

است
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كه به آن ها داده شــد هم نتوانســتند اين آورده را تأمین كنند و از لیست 
متقاضیان حذف شــدند. اين فرآيند كنارگذاشتگی، موجب حذف آن هايی 
شد كه در مراحل بعدی هم تدريجاً از امکان تکمیل اقساط شان باز ماندند. 
بنابراين شــمار قابل توّجهی از كم درآمدهای مورد نظر اين برنامه در همان 
آغاز راه از همراهی با اين طرح بازماندند. تدوام طرح مسکن مهر و آغاز آن 
با استفاده از تسهیالت و اعتبارات بانك مسکن بود. بنابراين در حال حاضر 
بخش قابل توجهی از اعتبارات بانك مســکن در گرو طرح نافرجام مسکن 
مهر قرار دارد كه ضرورت دارد خروج از مســکن مهر و طرح های جايگزين 

آن به دقت مورد كنکاش و بررسی قرار گیرد. 
با آغاز به كار دولت يازدهم مســأله مســکن و تأمین مالی آن از طريق 
بانك مســکن وارد فاز جديدی شــد. در اولین اقدام طــرح جديدی برای 
مسکن ارائه گرديد و پس از آن بانك مسکن در تالش برای رونق بخشیدن 
به بازار معامالت مســکن و تأمین مســکن برای قشــر متوســط جامعه به 
استفاده از اوراق رهنی، سپرده ويژه زوجین و ايجاد تغییرات قابل مالحظه 
در مبلغ و نرخ تســهیالت روی آورد. با اجرای اين سیاست های اعتباری در 

حال حاضر انتظار رونق و رشــد در بخش مسکن وجود دارد. 

چالش های تأمين مالی مسکن در ايران 
در حال حاضر بررســی وضع موجود و روش های خروج از مسکن مهر، 
مسأله ای است كه در ادبیات تأمین مالی مسکن به آن پرداخته نشده است. 

با توجه به ضرورت های مربوط به ساخت و ساز، 
ســرمايه گذاری و تامین مالی مسکن الزم است 
موضوع تامین مالی جايگزين برای بانك مسکن 
پــس از خروج از مســکن مهــر از طريق منابع 
سپرده ای و غیرسپرده ای مورد بررسی واقع شود. 
بدون شــك بررســی اين روش ها و سیاست ها 
پیونــد و ارتباط گسســت ناپذيری بــا طرح ها و 
برنامه هــای دولت و وزارت راه و شهرســازی در 
ســه قالب مســکن اجتماعی، مسکن حمايتی و 
مســکن اقشــار خاص دارد. همچنین بايد نحوه 
مشــاركت منابع مالی دولــت و نیز وزارت راه و 
شهرسازی )از طريق ابزارهای حمايتی، خصوصاً 
سیاست  واگذاری و فروش زمین( از طريق بانك 
مسکن و خارج از بانك مسکن مورد بررسی واقع 

شود. 
در واقــع برنامه ای میان مّدت برای بررســی 

نقش بانك مسکن در تأمین مالی اين بخش در قالب ساختار نهادی موجود 
مورد نیاز است. طرح مسکن حمايتی، اجتماعی و اقشار خاص سه سطح از 
تصمیم گیری تأمین مالی مســکن شامل سطح كالن )فّعالیت های دولت در 
قالب بودجه عمرانی(، سطح كالن و ُخرد )فّعالیت های دولت و سازمان های 
دولتی برای كارمندان دولت در قالب وام مســکن و زمین( و ســطح ُخرد 
)اعطای تســهیالت( قابل بررســی است. با توّجه به گســترش شهرنشینی 
و افزايش جمعّیت متقاضی مســکن طی ســال های آينده و مسائل مشابه، 
كماكان نیاز مردم به تسهیالت به  منظور خريد واحد مسکونی در قالب سه 
طــرح جايگزين وجود دارد كه ضرورت طراحی طرح حمايتی از ســه قالب 

مسکن حمايتی، اجتماعی و اقشار خاص را ايجاب می كند. 
در اين ارتباط بانك مســکن با وجود ســابقه طوالنی در زمینه اعطای 
تسهیالت خريد مســکن به دلیل عدم اســتفاده از ابزار های متنوع مالی از 
بازار تأمین مالی مســکن ســهم قابل توّجهی ندارد كه ضرورت گســترش 
فّعالیت های تأمین مالی و ارائه ابزار های نوين تأمین مالی مســکن را نمايان 
ساخته اســت. در اين خصوص دســتورالعمل اجرايی تشکیل مؤسسه های 
پس انداز و تســهیالت مسکن منطقه ای به عنوان يکی از روش های مؤثّر در 
تأمین مالی مســکن، در سال جاری به تصويب شورای پول و اعتبار رسید. 
با ايجاد ســازوكارهای جديد و با توجه به نام آشنای بانك مسکن در تأمین 
مالی مســکن در سطح كشــور می توان انتظار داشــت طراحی روش نوين 
تأمین مالی مســکن تحت نام بانك مسکن به گسترش و تعمیق بازار تأمین 

مالی مســکن و رقابت پذيری بهتر در اين بازار بیانجامد كه در نهايت به نفع 
باشد.  مصرف كنندگان 

الگو های تأمین مالی مســکن عموماً از كانال بازار پول و از طريق نظام 
سپرده گذاری و اعطای تسهیالت يا از كانال بازار سرمايه و تبديل دارايی ها 
بــه اوراق بهادار و انتشــار آن و بازار رهن ثانويه صــورت می گیرد. در آبان 
ماه 1394 بــا تأيید كمیته تخصصی فقهی ســازمان بورس و اوراق بهادار 
و تصويــب اوراق رهنی به عنــوان يك ابزار مالی جديد در شــورای عالی 
بورس، زمینه الزم برای انتشــار اين اوراق در كشورمان فراهم شده است. از 
مهم ترين مزايای اوراق رهنی می تــوان به افزايش توان وام دهی بانك ها از 
طريق افزايش نقدشوندگی دارايی های آن ها اشاره كرد؛ زيرا ارائه تسهیالت 
مســکن با دوره بازپرداخت دوازده ســاله باعث می شود تا بخش اعظمی از 
دارايی های اين بانك برای اعطای تســهیالت از دسترس خارج شود؛ تبديل 
به اوراق بهادار كردن اين تســهیالت می تواند اين منابع را به طور مجّدد به 

مسیر اعطای وام بازگرداند.
بــا توجه بــه حجم تقاضای مورد نیاز برای مســکن در هر ســال و در 
شــرايطی كه طرح های كالن ملی بخش مســکن از قبیل مســکن مهر با 
مشــکالت متعدد تأمین مالی مواجه است، ارائه راهکار مناسب می تواند از 
دغدغه همیشگی دولت، بازار پول، بازار سرمايه، شركت های تأمین سرمايه 
و سرمايه گذاری بخش مسکن، پیمانکاران و سازندگان بخش مسکن بکاهد. 
بنابراين هدف ارائه طرحی اســت كه بتواند با ايجــاد تعامل و ارتباط بین 
نهاد مربوط برای بازار مســکن كشور و ابزار های 
مالــی مناســب كــه از معیار هــای تخصصی و 
اقتصادی برای اين موضوع برخوردار اســت و با 
تجمیع و تلفیق وجوه ســرگردان بازار مسکن و 
هدايت درســت آن به ايجــاد بخش های مولّد و 
زيرســاخت های كشــور كمك نمايد و عالوه بر 
كاهش تنگناهای مالی و اعتباری بخش مســکن 
به بهبود ســرمايه گذاری اين بخش بیانجامد. با 
توجه به نقش بانك مسکن در توسعه و گسترش 
بازار رقابتی مســکن و كنتــرل و هدايت صحیح 
وجوه سرگردان در اين بازار می توان با محوريت 
بانك مســکن پــس از آسیب شناســی وضعیت 
تامین مالی فعلی در بخش مســکن،  راهکارهای 
خــروج بانك مســکن از بار تکلیــف و تعهدات 
سنگین مســکن مهر بنحو مناسب و راهکارهای 
بهینه تامین مالی مسکن در سطح كالن از طريق 
منابع بازار با اتکا به استراتژی مشاركت بخش خصوصی - دولتی و شفافّیت 
در تعهــدات مالی دولت و بانك مســکن در ســه بخش مســکن حمايتی، 

اجتماعی و اقشار خاص را بررسی نمود. 
به نظر می رسد برای حل مشــکالت بخش مسکن، دولت بايد سیاست 
برنامه ريزی جهت رويارويی با مشــکالت تاثیرگــذار بر روند تأمین و تولید 
مســکن را دنبال نمايد. عــالوه بر آن ضرورت اصالح ســاختار مديريتی و 
تصمیم گیری، حقوقی و قانونی و ســاير برنامه های تأمین و تولید مســکن 
وجود دارد. عالوه بر آن نســبت به شناســايی و تعییــن گروه های هدف و 
تأمین نمودن خواســت اين گروه ها و لحاظ نمودن شــرايط آن ها نیز بايد 

توجه خاصی نمود. 
 

جمع بندی
بررســی وضعیت مســکن و تأمین مالی آن از قبــل از انقالب تاكنون 
نشــان می دهد كه طرح های كالن ملی بخش مسکن از قبیل مسکن مهر با 
مشــکالت متعّدد تأمین مالی مواجه است و ارائه راهکار مناسب می تواند از 
دغدغه همیشگی دولت، بازار پول، بازار سرمايه، شركت های تامین سرمايه 
و سرمايه گذاری بخش مسکن، پیمانکاران و سازندگان بخش مسکن بکاهد. 
بنابراين ضرورت دارد با بررســی پیشینه تأمین مالی مسکن و مرور راه های 
رفته در اين حوزه به دنبال ارائه طرحی نوين و خالق در بحث تأمین مالی و 
كاهش تقاضای مسکن باشیم. بی گمان هر روشی كه برای حل مشکل ارائه 

با  مسکن  تســهيالت  ارائه 
ســاله  دوازده  بازپرداخت  دوره 
باعث می شود تا بخش اعظمی از 
دارايی های اين بانک برای اعطای 
تسهيالت از دسترس خارج شود؛ 
تبديل به اوراق بهادار کردن اين 
را  منابع  اين  می تواند  تسهيالت 
به طور مجّدد به مسير اعطای وام 
بازگرداند، لذا از مهم ترين مزايای 
افزايش  به  می توان  رهنی  اوراق 
توان وام دهــی بانک ها از طريق 
دارايی های  نقدشوندگی  افزايش 

آن ها اشاره کرد
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گردد، بايد از معیار های تخصصی و اقتصادی متناســب با مســأله مسکن و 
تأمین مالی آن برخوردار باشــد. همچنین انتظار می رود روش پیشنهادی با 
تجمیع و تلفیق وجوه ســرگردان بازار مسکن و هدايت درست آن به ايجاد 
بخش های مولّد و زيرســاخت های كشــور كمك نمايــد و عالوه بر كاهش 
تنگناهای مالی و اعتباری بخش مســکن به بهبود سرمايه گذاری اين بخش 

بیانجامد. 
با توجه به نقش بانك مســکن در توسعه و گسترش بازار رقابتی مسکن 
و كنترل و هدايت صحیح وجوه ســرگردان در اين بازار می توان با محوريت 
بانك مســکن پس از آسیب شناســی وضعیت تأمین مالــی فعلی در بخش 
مسکن، راهکارهای بهینه تأمین مالی مسکن در سطح كالن از طريق منابع 
بازار با اتکا به اســتراتژی مشــاركت بخش خصوصــی و دولتی ارائه گردد. 
در حال حاضر شــرايط ارائه تســهیالت بانك مســکن در قالب تسهیالت 
مسکن زوجین، تسهیالت مســکن جوانان، تسهیالت مسکن بافت فرسوده 
و تســهیالت مســکن انبوه سازان به مشــابه ابزاری نوين برای برون رفت از 
شرايط ركودی بازار مسکن ارائه شده است، اّما نکته قابل توّجه آن است كه 
ارائه ابزار تأمین مالی تنها پیش شرط خروج از ركود در بازار مسکن نیست و 

ضرورت دارد ساير ابعاد اثرگذار بر مسأله نیز حل شود. 
در ايــن ارتباط بررســی تحقیقی حســینلو )1390( در تهران نشــان 
می دهد كه عالوه بر معرفی ابزارهای نوين تأمین مالی مســکن بايد ابعادی 
همچــون ســاختار فضايی و فّعالیتی )با مشــکالتی همچــون پايین بودن 
توان مالی گروه های كم درآمــد، خروج خانوارهای كم درآمد از چرخه نظام 
اعتباری تأمین مالی مسکن، نوسان های شديد و ناپايداری در بازار مسکن، 
نازل بودن كیفیت مســکن در ســکونت گاه های غیررسمی، عدم استفاده از 
ظرفیت های درون شهری و گسترش افقی بخصوص در مقوله مسکن مهر و 
تراكم مسکونی باال در نواحی فقیر نشین(، ساختار تصمیم گیری و مديريّت 
)با مشــکالتی همچون مشاركت بســیار پايین بخش خصوصی در تأمین و 
تولید مســکن ارزان، باال بودن ريسك سرمايه گذاری برای بخش خصوصی، 

وجود گروه های سودبر و دارای قدرت و عدم پايبندی جدی آن ها به ضوابط 
و مقررات، عدم حضور ســازمان و يا تشــکل غیردولتی در امور برنامه ريزی 
توســعه و مديريت مسکن شــهری، فقدان مشــاركت نهادهای مردمی در 
تأمین مالی مســکن و درک نادرســت از نیازهای كّمی و كیفی مطرح در 
رابطه با مســکن گروه های كم درآمد( و ســاختار حقوقی و قانونی مســکن 
)با مشــکالتی همچون تعدد و عدم صراحــت در قوانین مربوط در ارتباط 
با برنامه های مســکن، ناتوانی در تشــخیص و تعیین گروه های هدف، تهیه 
مقــررات و برنامه ها بدون در نظرگرفتن نیاز گروه های ويژه، عدم هماهنگی 
بین پیشــنهادهای برنامه های توسعه مســکن شهری، عدم هماهنگی میان 
ســازمان های مسئول تأمین و تولید مســکن و كمبود منابع مالی و بودجه 
برای اجرای پروژه ها( نیز لحاظ شــود. بنابراين به  نظر می رسد تأمین مالی 
مســکن فراتر از ارائه ابــزار مالی و حل چالش های تامین مالی اســت و به 
كارگروهی متخصص برای شناخت و درک درست مشکالت و ارائه نقشه راه 
مناسب هم از بُعد مالی و مباحث تأمین مالی و هم از بُعد اجرايی و كاربردی 

بــودن طرح با هماهنگی و همکاری نهادهای مربوط نیاز دارد. 

منابع
- معصومه حســینلو، برنامه ريزي برای گســترش سیاست های مسکن 
گروه های كم درآمد شهری برای مهار بازار غیررسمی مسکن، نمونه موردی 

شهر تهران، اولین كنفرانس اقتصاد شهری ايران، 1390. 
- وب سايت بانك مسکن

- گلناز بهشتی و سروش خسروی، 80 سال تاريخ تسهیالت مسکن در 
ايران، همشهری، 17 ارديبهشت 1385. 

پی نوشت
 پژوهشگر گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
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حجت االسالم عباس موسويان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی:

سپرده های امتيازی و خاص در لوايح دوقلوی مغفول ماند

ازنظر شما نقاط قّوت پيش نويس اليحه قانون بانکداری و بانک 
چيست؟ مرکزی 

طرح دولت در خصوص لوايح دوقلوی بانك مركزی، بعد از يك ســری 
مطالعه های كارشناسی شــده كه تجربه 30 ساله فّعالّیت در اين بخش را 
به دوش می كشــد، نوشته شده اســت. ازاين رو، در آن خألها و آسیب های 
قوانین پولی و بانکی كشــور استخراج شده است البته با توجه به تجربیات 
كشــورهای ديگر پیشنهادهايی به منظور شفاف ســازی، نظارت، ابزارهای 
تجهیــز و تخصیص منابــع و بحث بازار بین بانکی بعــد از مّدت ها غیبت، 

است. مطرح شده 
در ايــن لوايــح،  بحث وجه التزام وارد قانون شــده كه بــا اين روند 
از بســیاری از سوءاستفاده ها جلوگیری می شــود. در لوايح دوقلوی بانك 
مركزی، در بخش نظارت، موارد خوبی پیش بینی شده است و همچنین در 
صندوق تضمین ســپرده، نوآوری های مناسبی صورت گرفته است كه  از 
آن جمله بیمه كردن ســپرده های ُخرد است. در بحث تنظیم صورت های 
مالی گزارشــگری مالی كه در قوانین وجود نداشــته به صورت شــفاف و 
روشــن در اليحه بانکداری مشخص شــده اســت و در اين اليحه تقسیم 
شــورای پول و اعتبار به دو بخش شــورای سیاست گذاری و نظارت، گام 

مثبتی در خصوص تخصصی و حرفه ای كردن مأموريت های شــورای پول 
و اعتبار اســت. در مباحث قیمت گذاری رويکرِد بازار محوری و مکانیســم 
عرضه و تقاضا، بیشــتر مورد توّجه و تأكیــد قرارگرفته و تمام اين موارد 

نکات مثبت لوايح دوقلوی بانك مركزی است.

همان  طور که می دانيد هم مجلــس به منظور اصالح نظام بانکی 
طرحــی را ارايه کــرده و هم دولت در پيش نويــس لوايح قانون 
بانکداری و بانک مرکزی، به اصالح نظام بانکی توجه کرده اســت. 
در مقام مقايســه، طرح مجلس و لوايــح دولت در زمينه طراحی 

بانکی چه ويژگی هايی دارند؟ ابزارهای تجهيز و تخصيص منابع 
در بخش ابزارسازی، تجهیز و تخصیص منابع، اگر با ديد منصفانه نگاه 
شود، طرح مجلس بســیار قوی تر از لوايح دولت است و در لوايح دوقلوی 
بانك مركزی در بخش تجهیِز منابع، ضعیف عمل شــده است تا جايی كه 
حتی به بعضی از ابزارهايی كه هم اكنون در نظام بانکی مورداســتفاده قرار 
می گیرد، مانند اوراق رهنی مسکن كه روشی به منظور اوراق بهادار كردن 
تســهیالت بانکی توجه نشده است. انتظار می رفت، بحث انتشار صکوک از 
ســوی بانك مركزی در قانون عملیات بانکی در اليحه بانکداری باز شــود 
و فرصت هايــی كه بانك ها می توانند از آن در بخش اوراق بهادار ســازی 
و بازارهای مالی بهره ببرند پیش بینی شــود كه نشــده است. درحالی كه 
در طــرح مجلس بــه گونه هايی از صکوک و ظرفیت هــای آن  كه بانك ها 

می توانند بهره ببرند، توجه شده است.
ايران درحالی كه ابداع كننده دانش صکوک در كشــورهای اسالمی بود 
و در حدود 22 ســال پیش؛ يعنی ســال 1373، اّولین اوراق مشاركت در 

ســپرده های امتيازی و خاص، دو نياز اساسی جامعه در بخش تجهيز 
منابع است. از اين رو انتظار می رفت، دولت در لوايح  دوقلوی بانک 
مرکزی، تدبيری در اين خصوص انديشــيده و مدل شــرعی و قانونی آن را 

کند. تعريف 
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طرح نواب را منتشــر كرد و كشورهای ديگر، بعد از ايران، از اين ابزارهای 
مالی بهره بردنــد اّما به دلیل اين كه آن ها ايــن ابزارهای مالی را تکمیل 
كردنــد و توســعه دادند در حال حاضر در بانك های اســالمی دنیا جذب 
منابع با انتشــار اوراق بهادار و گونه های مختلف آن، از سپرده های بانکی، 
پیشــی گرفته اســت. ازاين رو، بانك ها گاهی در نقــش بانك عامل برای 
مشــتری های بزرگ و در مواردی نیز برای تجهیــز منابع خود، می توانند 
اوراق منتشــر كنند. همان طور كه بانك سامان و سپه با انتشار اوراق اجاره 
دســت به تجهیز منابع زدند. ولی در طرح دولت، به اين موارد مهم توّجه 

نشده است.
يکــی از خألهای جــدی ديگر در قوانیــن پولی فعلی كشــور، بحث 
ســپرده های امتیازی اســت.  يکی از نیازهای مردم اين اســت كه منابع 
خود را درجايی ســپرده گذاری و بعد از مّدتی تســهیالت دريافت كنند و 
هدفشــان در اين كار، نه دريافت سود و نه احسان و نیکوكاری است بلکه 
با نّیت اخذ تســهیالت، در بانك ها سپرده گذاری می كنند كه در اصطالح 

به چنین مواردی ســپرده های امتیازی گفته می شود.
ايــن نیــاز مردم بســیار مؤثّــر و يکــی از عوامل مهم شــکل گیری 
صندوق هــای محلی و خانگی بوده اســت. ازاين رو به منظور پاســخگويی 
به اين نیاز، برخی از بانك ها و مؤسســات، ســپرده های شــرطی طراحی 
كرده اند. بانك مركزی نیز به دلیل اين كه خالف شــرع و مقررات است، با 
آن مخالفــت می كند. ولی از آنجايی كه اين موارد نیاز واقعی مردم جامعه 

اســت، برخالف مخالفت های بانك مركزی، در كشور عملیاتی می شود.
بر اساس آمارهای غیررسمی از هر 10 بانك، در پنج بانك سپرده های 
امتیــازی رواج دارد كه خود دلیل روشــنی بر نیاز جامعه به آن اســت. 
جامعــه و بانك ها در اين خصوص به بخشــنامه های بانــك مركزی اعتنا 

نمی كنند و مشــکل نظارت اين نهاد ناظر، با اين روند، پیچیده می شود.
انتظــار می رفت بنا بــر داليلی مذكور دولت در لوايــح بانك مركزی، 
دولــت تدبیری در خصوص ســپرده های امتیازی اتخــاذ و برای آن مدل 
شــرعی و قانونی تعريف و آن را تبديل به قانون كند بانك های اســالمی 
دنیا، راهکار شــرعی در اين خصوص ارائه كردند و به اين نیاز مردم پاسخ 
داده اند؛ البته در طرح مجلس برای ســپرده های امتیازی راهکار شــرعی 

انديشیده شده است.
موضــوع بعدی كــه بايــد در لوايح بانــك مركــزی موردتوجه قرار 

می گرفت، بحث ســپرده های خــاص برای طرح هــا و پروژه های عمرانی 
اســت كه سپرده گذاران عالقه مند به ســرمايه گذاری آن ها هستند و بايد 
به منظور پاســخگويی به اين نیاز نیز در بانك ها سپرده های خاص تعريف 
شود. با تمام اين تفاســیر در بخش تجهیز منابع دولت موارد خوبی را در 
لوايح دوقلوی بانك مركزی پیش بینی كرده اما میزان آن كافی نیســت و 

بايد اين موارد نیز به آن اضافه شــود تا جامع و كامل باشد.

در بخــش تخصيص منابع چه مــواردی در لوايح دولت مورد 
توّجه قرارگرفته و چه مواردی مغفول مانده است؟

طرح مجلس در بخش تخصیص منابع به دلیل انجام كار كارشناســی 
مطلوب اســت. در ايــن طرح نوع نیازهــای مردم، اهداف و ســلیقه ها و 
ابزارهای پاســخگويی به نیازها مورد بررسی قرارگرفته و خألها استخراج  
شــده اســت. به طور مثال در حال حاضر ابزار و تسهیالتی به منظور رهن 
مســکن و محل كار، در قوانین، پیش بینی  نشده و در اليحه بانکداری نیز 
به اين موارد توّجه نشده اســت درصورتی كه در طرح مجلس بحث اجاره 

با راهکار شرعی پیش بینی شده است. موازی 
فرد متقاضی در خريد ســلف، بايد كل مبلغ را يکجــا به تولیدكننده 
پرداخت كند تا فروشنده محصول را به متقاضی تحويل دهد درصورتی كه 
در برخــی موارد خــود تولیدكننده نیازی به دريافــت كل پول به صورت 
يکجــا ندارد و می خواهد آن را به صــورت تدريجی دريافت كند و قرارداد 
ســلف، چنین ظرفیتــی را ندارد درصورتی كه در طــرح مجلس برای اين 

مدل، قرارداد صلح و يك قرارداد تركیبی پیش بینی شــده است.

در خصوص شــبهه ربوی که در بازار بين بانکی وجود دارد در 
لوايح دولت چه تدبيری انديشيده شده است؟

در بحث بــازار بین بانکی هم لوايح دولت و هــم طرح مجلس ضعیف 
عمل كرده و بازار بین بانکی در آينده به دلیل توســعه بانك های خصوصی 
و خصوصی ســازی بانك های دولتی از جايگاه ويژه ای برخوردار می شــود 
ازاين رو نرخ ها رقابتی و منجر به ايجاد كسری و مازاد در بانك ها به صورت 
مســتمر می شود به اين معنا كه بانك ها به صورت مرتب در بعضی از روزها 
با كســری منابع مالی و برخی ديگــر با مازاد منابع، مواجه می شــوند و 

اهمیت بازار بین بانکی بســیار بیشتر می شود.
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تا سه ســال پیش نرخ های سود در كشــور به صورت دستوری تعیین 
می شــد ازاين رو همواره صف تقاضا داغ بود و هیــچ بانکی با مازاد منابع 
مواجه نمی شــد و بــازار بین بانکــی نیز كاربردی نداشــت ولی در دولت 
يازدهم با گرايش نرخ ها به ســمت تعادل، برخی بانك ها با مازاد و بعضی 

با كسرِی منابع مواجه هستند.
به همین دلیــل در لوايح دولت بايد بخش بیشــتری به مباحث بازار 
بین بانکی اختصاص يابد. بازار بین بانکی ازلحاظ ســاختار، تعیین نهاِد ناظر 
و بازيگران، سیستم ارتباطی بازار، مسائل وثیقه ای اين بازار، چاره انديشی 
در حــل   و فصل نُکول، تأخیر در منابع اخذشــده در ايــن بازار و از همه 
مهم تر بحث ابزارها و شیوه های معامالتی در بازار بین بانکی دارای اهمیت 
اســت. توســعه اين بازار، تنها از طريق ســپرده گذاری متقابل امکان پذير 
نیســت و بدين منظور بايد در آن تنوع ابزاری ايجاد شود و بايد با عنايت 
بیشــتری با اختصاص دادن مواد و تبصره های بیشــتر، اين بخش تقويت 

شود.

نرخ وجه التزام يا جريمه تأديه، يکی ديگر از مواردی است که 
محل اختالف بين علما اســت. در لوايح دولت چه تدبيری در اين 

انديشيده شده است؟ خصوص 
در پیش نويــس لوايح دولت بايد تدابیری انديشــیده شــود كه منابع 
بانك كه در قالب تســهیالت به متقاضیان پرداخت می شود در زمان مقرر 
اصل و ســود به بانك برگردانده شود. در اليحه بانکداری اخذ وجه التزام 
به شــیوه كنونی در بانك ها قانونی شده است. البته در قوانین روش وجه 
التزام وجود نداشــت و تنها آيین نامه موقتی كه شــورای پول و اعتبار آن 
را تصويــب و شــورای نگهبان آن را تأيید كرده از ســال 1361 به عنوان 
ماده ای در قراردادها به عنوان شرط وجه التزام گنجانده  شده است و حال 

در لوايح دولت به صورت قانون درآمده كه گامی روبه جلو اســت.
البته در طرح مجلس بهتر به اين موضوع بهتر پرداخته  شــده اســت 
و اين مســئله از چند منظر قابل  بررسی اســت. روش وجه التزام باوجود 
تأيید شورای نگهبان هنوز محل اختالف نظر فقهی است. در روشی كه در 
طرح مجلس آمده چون با مشــورت مراجع تقلید طراحی  شده اين مشکل 
برطرف شــده اســت و تفاوت آن با روشــی كه در اليحه دولت آمده اين 
اســت كه وجه التزام به عنوان يك قانون كشــوری پیش بینی  شده است و 
اگر فردی از بانك تســهیالتی گرفت و طبق زمان بندی برنگرداند، متخلف 
شناخته شــده و بايد به ازای هر يك روز تأخیر، جريمه به دولت بپردازد و 

با اين روند اين مقوله به يك حکم جزايی تبديل می شــود.
در اين روش چون هم جامعه و هم بانك از اين تخلف متضرر می شود 
بخشــی از جرائم طبــق صالحديد بانك مركزی به بانــك مربوطه داده و 
بخشــی ديگر نیز به خزانه دولت واريز می شــود كه مــورد توافق مراجع 
تقلیــد و فقها اســت و اتهام بــه بانك ها در خصوص سســتی در وصول 

مطالبه ها بــه دلیل ذينفع بودن از مبلغ جريمه نیز، از بین می رود.
در طــرح مجلس، بانك حداكثر در حد نرخ ســود تســهیالت از اين 
جريمــه برخــوردار می شــود. از اين  رو وقتــی با تأخیــر در بازپرداخت 
تســهیالت منابع بانك از دســت بــرود و مبلغ اضافه ای نیــز به آن تعلق 

نگیرد، اقدامــات جدی تری به منظور وصول مطالبه ها انجام می دهد.

با اين روش اين فرآيند پيچيده نمی شــود؟ اين جريمه ابتدا به 
دســت دولت برسد و در مرحله بعد دولت ميزان ضرر بانک از اين 

محل را بررسی و مبلغ را به بانک برگرداند؟
 نرخ های جرايم هرســاله طبق طرح مجلس در شــورای پول و اعتبار 
تعیین می شــود و اگر اين شــورا اين نرخ را نرخ ســود بانکــی به اضافه 
6 درصــد جريمــه تعیین كند به  صــورت طبیعی بانك مركــزی از مبلغ 
جريمــه ای كه دريافت می كند درصــدی به بانك مربوطه و 6 درصد را به 
خزانه دولت واريز می كند كه اين فرآيند با طراحی نرم افزاری به ســادگی 
امکان پذير اســت. بانك مركــزی می تواند اگر بانکــی در اين بخش و در 
اعتبار ســنجی و وصول، كوتاهی كرده بود رقــم كمتری از اين جريمه را 

به آن پرداخت كند.

در لوايح دولت به منظور برخورد با معســرين و قانون اعسار 
است؟ شده  انديشيده  تدبيری  چه 

در طرح مجلس، اعســار و قوانین آن تعريف شــده اســت اعسار بايد 
به دســت حاكم شرع و دادگاه تشخیص داده شــود و طبق قوانین كشور 
نبايد جريمه ای از فرد معســر، در صورت اثبات اعسار وی، از سوی مراجع 
قضايی اخذ شــود. بانك ديگر حق ندارد از خود فرد وجهی را مطالبه كند 
و درصورتی كــه فرد ضامن داشــته، اين مطالبه بــه وی منتقل و اگر فرد 
وثیقه  داشــت، بانك آن را به اجرا می گذارد اّمــا درصورتی كه فرد وثیقه 

نداشــت و ضامن نیز معسر بود بانك ديگر از طلب خود می گذرد.

اگر فرد ملکی را کــه در آن زندگی می کند به عنوان ضمانت 
برای بازپرداخت تســهيالت بگذارد، در صورت اثبات اعســار، 

می شود؟ واگذار  بانک  به  ملک 
در فقه، وثیقه مقدم بر اعســار اســت و اگر فردی به دســت خودش 
خانــه ای را كه در آن زندگی می كنــد به عنوان وثیقه بــرای بازپرداخت 
تسهیالت بگذارد بدين معنا است كه اگر به هر دلیلی فرد نتوانست بدهی 
خود را بپردازد بانك حق دارد ملك را بفروشد و بدهی خود را وصول كند 
و فرد پیشــاپیش رضايت خود را اعالم كــرده و بانك به اندازه وثیقه حتی 

اگر كمتر از بدهی باشــد می تواند آن را وصول كند.
در لوايح دولت نیز به قانون اعســار توجه نشــده است. در حال حاضر 
با توجه به اين  كه نســبت به وجه التزام و اعســار در قوانین بانکی كشور 
قانون تعريف  شــده ای نداريم  بانك ها و دادگاه ها بر اســاس قانون مدنی 
حکم اعســار را لحاظ می كنند. به اين معنی كه اگر مشــتری بانکی معسر 
بود و حکم اعســار خود را نیــز از دادگاه گرفته بــود، طبق قانون با وی 
رفتار می شــود. در حال حاضر نیز حکم اعسار در شبکه بانکی كشور اجرا 
می شود اّما تفاوت در اين است كه با روند فعلی تمام مردم از اين موضوع 

ندارند. خبر 
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مرتضی زمانيان، مدير گروه مطالعات اقتصادی انديشکده مطالعات حاکميت و سياست گذاری:

وصول مطالبات بانکی از بخش خصوصی در برنامه ششم 
ديده شد

اثر انتشار اوراق رهنی مسکن در بازار سرمايه بر بخش مسکن 
را ارزيابی کنيد. انتشــار اين اوراق تا چه حد توانسته به در اليحه 
برنامه ششــم توسعه، مواردی که به بانک ها مختص شده است در 
خصوص نظــارت و موارد ديگر، از ديدگاه شــما چه نقاط قّوت و 

دارند؟ ضعفی 
در خصوص اليحه برنامه ششم توسعه دو نکته قابل بررسی است. اين 
اليحه دو بار به مجلس ارســال شد. دفعه اول، دولت در سال گذشته آن 
را به مجلس شــورای اسالمی ارسال كرد كه بسیار مورد انتقاد قرار گرفت 
و رد شــد. يکی از مهم ترين نقد ها اين بود كه اليحه كیفی و كلّی بوده و 
هیچ هدف گذاری مشخصی را دنبال نکرده است. در مرداد ماه سال جاری 
اين اليحه از سوی ســازمان مديريت و برنامه ريزی، بازنگری و دوباره به 
مجلس ارســال شد. تفاوت آن در اين اســت كه چند ماده به آن اضافه و 
يك ســری هدف گذاری در آن گنجانده شده اّما هنوز راهکار محقق شدن 

اهدافی كه در اين اليحه مورد توجه قرار گرفته مشــخص نشده است.
رويکرد دولت در اليحه برنامه ششــم توسعه، كلّی نگری است و در آن 
به يکســری احکام كلّی اشاره شده است. اين اليحه دو قسمت دارد. يك 
بخش آن مربوط به سیاســت های انقباضی بودجه ای است كه در آن سعی 
شده دولت به ســمت كاهش مخارج حركت كند و رويکرد كلی ديگر اين 
اليحه كه قســمت عمده آن نیز به شمار می رود در ماده 27 اليحه جديد 

و 23 اليحه قديم گنجانده شــده اســت. اين ماّده، به نظر بنده قوی ترين 
بخش اين اليحه اســت كه به بانك مركزی اختیار داده تا يك تنظیم گری 

جدی بر شبکه بانکی داشته باشد.
اين ماّده، مشــخص و مدون است از اين رو اسیر كلیات نشده و ماّده 
قوی اســت اّما نکته ای كه در اين بین مطرح بوده اين اســت كه تاكنون 
شــئون مختلف بانــك مركزی كه يك بخش آن سیاســت گذاری پولی و 
ديگــری تنظیم گری بخش بانکی اســت به معنای واقعــی از هم تفکیك 
نشــده بود و اكنون در ماده 27 اليحه برنامه ششــم به صورت مشــخص 
تنظیم گری شــبکه بانکی مستقیم به بانك مركزی تفويض شده است و با 
اين روند اين نهاِد ناظر را در قبال شبکه بانکی پاسخگو می كند. اين ماده 
يکی از موارد خوب اين اليحه اســت و تنها قســمتی است كه به صورت 

بانکی می پردازد. به نظام  مشخص 
در تبصره های ماده 27 به صورت مشــخص به بانك مركزی اجاز داده 
شــده است تا به منظور تنظیم گری شــبکه بانکی از اعمال جريمه نقدی، 
اعمال محدوديّت، ممنوعّیت توزيع ســود و اندوخته ها به ســهام داران و 
محدوديّــت درپرداخت پاداش و مزايا به مديران، بهره برداری كند. در اين 
ماّده، بانك مركزی می تواند از ابزارهای ســلب حق تقدم خريد ســهام يا 
الزام به واگذاری ســهام خود، اعمال ممنوعّیت تملك سهام در بانك ها و 
موسســات اعتباری غیربانکی، لغو مجوز فّعالّیت و سلب صالحّیت حرفه ای 
مديــران عامل و اعضای هیأت مديره،  به منظور نظارت بیشــتر بر بانك ها 

كند. استفاده 
در ايــن مــاّده، بانك مركزی موّظف اســت مقررات الزم به تناســب 
اســتانداردهای بین المللــی در خصوص نســبت كفايت ســرمايه، نحوه 
طبقه بنــدی دارايی هــا و میــزان ذخیره گیــری مطالبــات غیرجاری و 
نســبت های نقدينگی،  حداقــل الزامات ناظر بر نظــام كنترل های داخلی 
را تعییــن كنــد و از اين رو رعايــت نکردن اين موارد از ســوی بانك ها، 
موجب اعمــال اقدامات نظارتــی و انتظامی در قبال آن ها می شــود.  در 
اين ماّده هر گونه انجام عملّیــات بانکی، لیزينگ و صرافی منوط به مجوز 

بانکی در اليحه  بانک مرکزی در تنظيم گری شــبکه  افزايش قدرت 
برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. از اين رو ماده 27 
ايــن اليحه به اعمــال نظارت کامل بانــک مرکزی بر بازار و ســاماندهی 
مؤسسات و بازارهای غيرمتشــکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافّيت و 
ســالمت بانکی توّجه دارد اّما يکی از نقاط ضعــف اين اليحه، بی توّجهی به 

است. بخش خصوصی  از  مطالبات  وصول 
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بانك مركزی و همکاری جّدی نیروی انتظامی در راســتای اقدامات بانك 
مركزی شده  است.

در يکی از موارد اين اليحه به دولت اجازه داده شــده اســت 
که بدهی های شرکت نفت )تا پايان ســال 94( را از طريق مازاد 
درآمدهای نفتی به شــبکه بانکی تســويه کند، نظر شما در اين 

چيست؟ خصوص 
يکی از ماّده های اين اليحه به صــورت كلّی به بازپرداخت بدهی های 
دولت اختصاص دارد كه بخشــی در اين ماّده و بخشــی ديگر به انتشــار 
اوراق اســناد خزانه به منظور بازپرداخت بدهی دولت به شــبکه بانکی و 
بخش خصوصی مورد توّجه قرار گرفته است كه در كل، اين رويکرد، يکی 

از نکات مثبت اين اليحه است.
بــرای اّولین بار در ايــن اليحه، زمینه قانونی تشــکیل بازار بدهی در 
نظام پولی و مالی كشــور فراهم شده اســت و چارچوب استفاده از اسناد 
خزانه اسالمی و ساير انواع صکوک، جهت سامان دهی بدهی های دولت به 
شــبکه بانکی و بخش خصوصی مورد توّجه جّدی قرار گرفته است و نکته 
قابــل توّجه و مثبت اين اليحه اين اســت كه دولت به اين ترتیب خود را 

ملزم به بازپرداخت بدهی هايش كرده است.
در تبصره ســه، ماّده پنجم اليحه به دولت اجازه داده شده است كه از 
طريق بانك مركزی، بدهی های ارزی شــركت ملی نفت ايران، به سیستم 
بانکی كشــور را پرداخت كند كه گام موثــری در كاهش مطالبات معّوق 

بانکی و رفع تنگنای اعتباری شــبکه بانکی كشور است.
اّما مســئله ای كه در اين بین مطرح بوده اين اســت كه شبکه بانکی 
در حال حاضر با حجم بااليی از بدهی های معّوق مواجه اســت كه بخشی 
بدهــی دولت به شــبکه بانکی و بخش ديگر بدهی هــای بخش خصوصی 
بــه نظام بانکی اســت. از اين رو بهترين و كم ريســك ترين طلب بانك ها 
از دولت اســت و مطالبات از دولت، با ريســك كمی مواجه است ودر اين 
اليحــه به آن بخش از مطالبات كه بخش دردسر ســاز و شــاخص كفايت 
ســرمايه را در بانك ها تحت تاثیر قرار می دهد و آن را كاهش و ريســك 
بانك هــا را افزايــش می دهد)كه همان بدهی بخش خصــوص به بانك ها 
اســت( توجه نشده و مغفول مانده است و انتظار می رفت در اين اليحه به 

اين مورد بیش از بدهی دولت به بانك ها توّجه شــود.

با توّجه به اين که ميزان بدهی دولت به شبکه بانکی بسيار باال 
است و از طرف ديگر، کاهش شديد قيمت نفت و تنگنای اعتباری 
دولت، انتشار اوراق اسناد خزانه اسالمی به منظور پرداخت بدهی 
دولت بــه بخش خصوصی هم مورد توّجه قرار گرفته اســت، اين 

نيست؟ طور 
درســت اســت. با توّجه به تنگنای اعتباری كه در دولت وجود دارد و 
روندی كه در اليحه برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است، برای خود 
من نیز ســوال است كه با تســعیر نرخ ارز كه دولت در مجلس به تصويب 
رســانده اســت يك مثلث، بین بانــك مركزی، دولــت و بانك ها ايجاد و 
بدهی ها با هم تهاتر و تســويه می شود. از اين رو با اين روند، بدهی دولت 
به بانك ها و بانك ها به بانك مركزی تســويه می شود اّما نحوه بازپرداخت 
بدهــی بخش خصوصی به بانك ها كه بســیار نقش كلیــدی و مؤثّری در 

كاهش تنگنای اعتباری حاكم بر شــبکه بانکی دارد، مغفول می ماند.
به گفته كارشناســان، پرداخت بدهی دولــت به بخش خصوصی نقش 
مؤثّــری دركاهش مطالبات معّوق بانکی كه بــه دلیل تنگنای اعتباری در 

اين بخش به وجود آمده، دارد. به نظر شــما اين نظريه درست نیست؟
درســت اســت. دولت در اليحه برنامه ششم توســعه پیش بینی كرده 
اســت كه با انتشــار اوراق اســناد خزانه بدهی خود به بخش خصوصی را 
تســويه كند اّما معلوم نیســت چه بخشــی از بدهی های دولت به بخش 
خصوصی منجر به پرداخت بدهی ها به شــبکه بانکی می شود و آماری نیز 
در اين خصوص وجود ندارد والزم بود كه در برنامه ششــم توسعه به اين 

موضوع كامل پرداخته شود. 
به طور كلی ماّده ششــم و تبصره های يــك، دو و چهار اين اليحه به 
دولت اجازه داده تا پايان برنامه ششــم، معادل كل بدهی های قطعی شده 
خود به اشــخاص تا پايان ســال 1394 را از طريق انتشــار اوراق بهادار 
تســويه كند. همچنین بــه منظور تأمین اعتبار الزم بــرای پرداخت های 
مرتبط با اوراق بهادار مذكور )اعم از ســود و اصل(، هر سال رديف خاصی  
در اليحه بودجه ســنواتی پیش بینی شــده اســت اّما هنوز معلوم نیست 
چه مقــدار از پرداخت بدهــی دولت به بخش خصوصــی موجب وصول 

بدهی های معوق در شــبکه بانکی از بخش خصوصی خواهد شد.
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کامران ندری،  مدير گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی:

قانون بانکداری بدون ربا نيازمند اصالحات ساختاری 

قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 دارای چه نقايصی  بود؟ 
و آيا قانون جديد توانسته است اين نقايص را  برطرف کند؟

در حوزه بانکداری اســالمی چندين مشــکل عمده وجــود دارد. پديده 
صوری بودن قراردادها در عملیات بانکداری بدون ربا، مغفولّیت نظارت شرعی 
به  منظور ســنجش انطباق عملیات بانکداری شبکه بانکی با قوانین بانکداری 
بدون ربا و دســتورالعمل های آن، تدوين نشدن صورت های مالی بانك ها در 
تطابــق با قانون بانکداری بدون ربا، موضوع وجه التزام يا نرخ تأخیر تأديه كه 
مورد اعتراض مراجع تقلید و آحاد مردم اســت، مغفول ماندن قانون برخورد 
با معســر و همچنین توســعه نیافتن ابزارهای مالی اسالمی در قانون جديد 
اصالحات ســاختاری صورت نگرفته و تنها عقودی كه اســتفاده زيادی مثل 
مضارعه و مساقات به كل حذف و عقود پركابرد در نظام بانکی نداشتند دوباره 
ابقا شــده اند و يکی ديگر از تغییرات، كمیته فقهی اســت كه پیش از اين از 
جايگاه قانونی برخوردار نبود و تنها جايگاه مشــورتی داشت. در قانون جديد 
كه در لوايح دوگانه بانك مركزی آمده، كمیته فقهی همان جنبه مشــورتی 

دارد اّما رسمیت پیدا كرده است.

در مورد نقايص بانکداری بدون ربا بيشتر توضيح دهيد؟
يکی از عمده ترين مشــکالت اين است كه عقودی كه در قانون بانکداری 

بدون ربا تعريف شــده است و تســهیالتی كه در قالب اين عقود در بانك ها 
ارائه می شــود، با نیازهای مردم همخوانی ندارد. به  طور مثال تســهیالت در 
قالــب كمك  هزينه تحصیل وجود نداشــته و متقاضیــان به منظور رفع اين 
نیاز مجبور به دريافت تســهیالت كاال و خودرو هســتند. به همین دلیل به 
منظور اخذ تسهیالت نیز مجبور  به ارائه اسناد جعلی و فاكتور صوری خريد 
كاال و خودرو بودند كه چالش صــوری بودن قراردادها را ايجاد كرده بود. از 
اين رو انتظار می رود در قانــون جديد بانکداری بدون ربا به اين مورد توّجه 
و روش های تأمین مالی در شــبکه بانکی توســعه يابد تا توان پاســخگويی 
به نیازهای مردم را داشــته باشــد و با اين روند از ارائــه فاكتورهای صوری 
جلوگیری شــود و همچنین حّداقل الزامات قانونی در جهت رفع اين مسائل 
ديده  شود تا قانونی كه در آينده تصويب می شود، راهگشای اين مشکل باشد. 
متأســفانه در اين موارد نیز در قانون بانکداری بدون ربا كه در لوايح دوگانه 

بانك مركزی آمده، تغییر محسوسی  مشاهده نمی شود.
قانون بانکداری بدون ربا مصوب ســال 1362 كه بانك ها مکلّف به انجام 
عملّیات بانکداری بر اساس ضوابط و مقررات آن بودند هیچ معیاری به منظور 
كشــف عملّیات بانکداری شــبکه بانکی مطابق ضوابط شرعی نداشته است. 
حتی اگر مغايرتی نیز كشــف می شــد دســتورالعملی برای برخورد با بانك 
خاطی وجود نداشــت. ضمن اينکه در قانون عملیــات بانکد اری بدون ربا و 

دستورالعمل های آن از همان ابتدا مسئله نظارت شرعی مغفول مانده بود.
نظارت شــرعی به اين معنا اســت كه بايد ناظری برای سنجش انطباق 
عملیات بانکداری شبکه بانکی، با قوانین بانکداری بدون ربا و دستورالعمل های 
آن وجود داشــته باشد و جرايمی نیز برای بانك ها در صورت انطباق نداشتن 

فّعالّیت ها با قوانین، در نظر گفته شود.
نظــارت، همواره جز جدا نشــدنی قانون بوده و يکــی از خألهای قانوِن 
عملّیات بانکداری بدون ربا، مســئله نظارت اســت. در ماّده 27 اليحه جديد 
قانــون بانك مركزی، شــورای فقهی بانك، به عنوان يك ركن مشــورتی با 

اصالحات  بــه  نياز  کشــور،  در  اســالمی  بانکداری  اجرای  تحقق 
بانک  لوايح دوگانه  ربا که در  بانکداری بدون  قانون  ســاختاری در 
مرکزی آمده دارد زيرا با شــرايط فعلی، اين قانون قادر به پياده ســازی 

نيست. بانکی  شبکه  در  اسالمی  قوانين 
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حضور پنج فقیه زيرنظر رئیس كل بانك مركزی قرار گرفته اســت. از اين رو 
نظارت شــرعی در ماّده 27 اليحه جديد قانون بانك مركزی مغفول مانده و 
مســئله انطباق عملیات بانکی با موازين شــرعی به عنوان هدف از تشکیل 
شورای فقهی در اين ماّده، ذكر نشده است و تنها به حصول اطمینان انطباق 
دســتور العمل ها با موازين شرعی اشــاره دارد كه كاركرد اين شورا را تنها به 

اين مورد محدود می كند.

چه تغييراتی بايد در اين خصوص اعمال شــود تا اين شورا 
برسد؟ خود  اصلی  کارکرد  به  بتواند 

شورای فقهی بايد به منظور اجرای بانکداری اسالمی در كشور در اليحه 
جديد قانون بانك مركزی وظیفه ســنجش و بررسی میزان انطباق عملّیات 
بانکی با موازين شــرعی و ارائه راهکار به منظور پیاده سازی كامل اين قوانین 
را همزمان با انطباق دســتور العمل های بانك مركزی، بر عهده بگیرد. ايجاد 
نظارت شرعی بر فّعالّیت شبکه بانکی از اين رو كه قانون، بانك ها را مکلّف به 
انطباق عملیات بانکی با موازين شرعی كرده، اجتناب ناپذير است. به منظور 
تحقق اين هدف بايد دفاتری با حضور مشاوران فقهی برای نظارت بر اجرای 
عملّیات بانکی در بانك ها تشکیل و در اين مراكز، گزارش های انطباق با شرع 

و میزان رعايت موازين شرعی در شبکه بانکی به صورت منظم تولید شود.
تشــکیل اين مراكز در جهت ســنجش رعايت قوانین و مقررات در بدنه 
هر بانك به منظور ســنجش عملّیات بانکی با موازين شــرعی ضروری است 
تا مشــخص شــود اين قوانین كه بانك مکلّف به اجرای آن شده اند در مقام 
اجرا تا چه حد قابل پیاده سازی است و قابلّیت اجرايی كامل دارد. اين مراكز 
بايد پیچیدگی ها و موانع اجرای موازين شــرعی و میــزان انحراف از اجرای 
بانکداری اســالمی را با ارائه گزارش هايی، مشــخص و بررسی كنند. يکی از 
وظايف شورای فقهی بانك مركزی بايد دريافت و تحلیل گزارش های انطباق 
با شــرع بانك ها باشد. اگر اين مراكز در بانك ها تشکیل شود و شورای فقهی 
بانك مركزی با بررسی مشکالت پیاده سازی عملّیات بانکداری اسالمی موانع 

را شناسايی كند، می تواند برای رفع آن ها نیز، راهکار ارائه دهد.
بدون نظارت شرعی، اين گونه برداشت می شود كه قانون بانکداری بدون 
ربا و قراردادهای آن بدون عیب و نقص اســت و قابلّیت پیاده ســازی كامل 
قوانین در عملیات بانکی وجود دارد. اگر انحراف، شناســايی و برای رفع آن 
راهکار تدوين نشــود قانون بانکداری اسالمی شايد هیچ گاه به صورت كامل 

در كشور اجرا نشود.

يکی ديگر از مشــکالت بانکداری بدون ربا در کشور، همان 
طور که به آن اشاره کرديد، تدوين صورت های مالی بانک ها در 
تطابــق با قانون بانکداری بدون ربا اســت. در اين خصوص چه 

است؟ گرفته  صورت  جديد  قانون  در  اقداماتی 
هنگامی كه قانونی تصويب می شــود بانك مركــزی بايد لوازم تحقق آن 
قانــون را فراهم كند كه يکی از زمینه هــای تحقق رعايت ضوابط بانك داری 

بدون ربا اين اســت كه در تنظیم صورت های مالی بانك ها اســتانداردهای 
حسابداری و حسابرسی برای تطابق با قانون بانکداری بدون ربا تدوين شود. 
البّتــه در اين خصوص اصــالح صورت های مالی در دســتور كار قرار گرفته 
و به بانك ها ابالغ شــده اســت. در تدوين صورت های مالی جديد در بخش 
تجهیــز منابع، گزارش عملکرد ســپرده های مدت دار از بانك ها درخواســت 
شــده اســت اّما به منظور تحقق اين هدف بايد اين روند در بخش تخصیص 
منابع و اعطای تســهیالت نیز انجام شود. در اليحه جديد بانکداری بدون ربا 
بايد در تنظیم صورت های مالی بانك ها اســتانداردهايی تدوين شــود كه در 
اين صورت های مالی كه در حکم شناســنامه مؤسسات مالی هستند، رعايت 
ضوابط اسالمی مشهود و قابل شناسايی باشد و بانك مركزی شبکه بانکی را 

ظرف مّدت معینی ملزم به رعايت اين استانداردها كند. 

نــرخ وجه التزام نيــز يکی از موارد اختــالف فقها و مورد 
در  بايد  اقداماتی  اين خصوص چــه  در  اســت.  مردم  اعتراض 

گيرد؟ قرار  کار  دستور 
 مســئله تأخیر تأديه مورد اعتراض مراجع تقلید و آحاد مردم است زيرا 
اين مسئله در نظام بانکی به درستی تبیین نشده است و اعتراض های زيادی 
بر نحوه اجرای آن وجود دارد و تنها به  عنوان وجه التزام مورد تأيید شــورای 
نگهبان قرارگرفته اســت. جريمه تأخیر تأديه يا وجه التزام، برای آن دسته از 
مشتريانی است كه توانايی بازپرداخت دارند اّما اقساط خود را نمی پردازند و 
بايد جريمه شــوند. اّما در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 هیچ 
مبنايی برای شناسايی معسر )معسر كسی است كه به واسطه نداشتن دارايی 
يا دسترســی نداشتن به مالش توانايی هزينه محاكمه يا ديون خود را ندارد( 
در نظر گرفته نشــده بود. البّته در تمام دنیا تشخیص اعسار با خود مشتری 
است كه بايد از جانب وی اظهار شود و در صورت اظهار، نبايد از وی جريمه 
تأخیر تأديه گرفته شود. در اليحه جديد بانکداری بدون ربا به منظور حل اين 
معضل بايد قوانین و دســتورالعمل هايی تدوين شود. زيرا اخذ جريمه تأخیر 
تأديه از معســر، مصداق بارز ربا است و در قانون جديد قانون اعسار كه مورد 
تأيید شــورای نگهبان قرار گرفته اســت تنها در قوانین آمده است كه با اين 

روند، هنوز اين مسئله برای فقها حل نمی شود.

ابزار  در خصوص تنظيم قوانين و مقررات برای اســتفاده از 
ربا  بدون  بانکــداری  قانون  نواقص  از  يکی  که  اســالمی،  مالی 

است؟ گرفته  اقداماتی صورت  چه  بود،   1362 مصوب سال 
ابزار مالی كه می توانســت در بازار بدهی، خريد  و  فروش شــود در قانون 
بانکداری بدون ربا مســکوت مانده بود البّته از آنجايی كه  بازاری هم در اين 
خصوص تشــکیل نشده بود تاكنون با مشکلی هم مواجه نشده بوديم. از اين 
رو در قانون جديد با توجه به توسعه اين بازار در اقتصاد كشور بايد قوانین و 
مقرراتی برای استفاده و خريد  و  فروش ابزارهای مالی در بازار بدهی اسالمی 

تدوين شود. 
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آسيب شناسی اليحه قانون بانک مرکزی از منظر استقالل، 
شفافيت و پاسخ گويی

 مریم همتی1 

مه مقد
اســتقالل، شــفافّیت و پاسخ گويی ســه ركن اساســی در حاكمیت 
بانــك مركزی2  هســتند. تجربه هــای بین المللی حاكی از آن اســت كه 
بانك های مركزی تغییرات مهمی را در قوانین خود در راســتای ارتقای 
ســه شاخص استقالل، شفافّیت و پاســخ گويی ايجاد كرده اند. با توجه به 
تدوين پیش نويس اليحه بانك مركزی در اين نوشــتار ســعی داريم تا از 
اين ســه جنبه به بررسی اين اليحه بپردازيم. تدوين قانون بانك مركزی 
كــه تاكنون نظام مالی كشــور از آن بی بهره بوده، گام مهم و مؤثّری در 
جهت اصالح ســاختارهای مالی در كشــور و نیل به اهداف اقتصاد كالن 
خواهــد بود. همچنیــن بانك مركزی بــا قرار دادن لوايــح قانون بانك 
مركــزی و بانــك داری در درگاه خــود گام مهم و مؤثّــری را در جهت 
ايجاد تعامل و ارتباط دوســويه و جلب مشاركت ذی نفعان و استفاده از 
نظرات آن ها برداشــته است. در اين راستا، آسیب شناسی و تقويت اليحه 
بانك مركزی می تواند تركیب نســبتا متوازنی از شــاخص های استقالل، 

پاســخ گويی و شفافّیت را برای اين نهاد فراهم آورد.
مرکزی بانک  استقالل  تقويت 

اســتقالل بانــك مركزی بــه اين معناســت كــه اين نهــاد بتواند 
سیاســت های پولی و اعتباری را فارغ از هرگونه فشار سیاسی و بر اساس 
مصالــح اقتصــادی تنظیم و اجرا نمايد و نســبت به نتايج آن پاســخ گو 
باشــد. اســتقالل بانك مركزی در دو دهه اخیر بــه عنوان راهکار اصلی 
كنترل تورم در جهان مطرح شــده اســت. تعداد زيادی از كشــورهای 

جهــان در ايــن دوره به بازنگــری و تغییرات اساســی در قوانین بانك 
مركزی در جهت تقويت اســتقالل اين نهاد روی آورده اند.

اســتقالل بانك مركزی به دو جزء استقالل سیاسی و اقتصادی قابل 
تقســیم است. استقالل سیاســی به وســیله عواملی از قبیل نحوه نصب 
ريیــس و اعضای هیئت مديــره بانك مركزی، دوره تصــدی منصوبان و 
میــزان مســئولّیت بانك مركزی برای دســتیابی به هــدف ثبات قیمت 
تعیین می شــود. به عبارت ديگر، استقالل سیاسی نشان دهنده آن است 
كه تا چه حد به بانك مركزی اجازه داده می شــود تا بر هدف اصلی اش 
بدون مداخله مقامات سیاسی پافشاری كند. استقالل اقتصادی به میزان 
توانايی بانك مركزی در تعیین و اســتفاده از ابزارهای سیاســت گذاری 
پولی بدون دخالت دولت وابســته اســت )شــامل عواملی مانند كنترل 
میــزان اعتبارات بانك مركزی به دولــت، میزان آزادی بانك مركزی در 
تعییــن نرخ بهره وام ها و نــرخ تنزيل(. اين تعريف از اســتقالل، گاهی 

می شود. نامیده  نیز  ابزاری  استقالل 
در تدوين پیش نويــس اليحه قانون بانك مركزی اقدامات مؤثّری در 
جهت تقويت اســتقالل سیاسی اين نهاد انجام شده است. در اين قانون، 
بانــك مركزی از اعطای تســهیالت مالی به وزارت خانه ها، مؤسســات و 
شــركت های دولتی و واحدهای تابعه آن ها، منع شــده است و اين بانك 
مجاز نیســت تا زمانی كه وجوه تنخواه گردان خزانه در هر ســال تصفیه 
نشده اســت، وجوه تازه ای تحت اين عنوان به دولت بپردازد. همچنین، 
بانــك مركزی از خريد و يا تملك اوراق  بهادار صادر شــده و يا تضمین 
شــده به وســیله دولت در عرضه های اّولیه منع شــده است. اين مواد، 
اســتقالل قانونی مناســبی برای بانك مركزی به منظور پی گیری هدف 
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می كنند. فراهم  خود،  اصلی 
برخی از پتانســیل های اين اليحه از بُعد تقويت استقالل بانك مركزی:

بانک مرکزی بر عزل رييس کل  ناظر  قوانين   •
طبق تبصــره ماده 20 بند 3، ريیس جمهــور جديد در ابتدای دوره 
می توانــد بر طبق روال اين قانون، ريیس كل بانك مركزی را كه بیش از 
يکســال از دوره تصدی وی باقی مانده باشد، تغییر دهد. در اين تبصره 
داليل قانونی جهت عزل ريیس كل به صراحت بیان نشــده اســت و در 
نتیجه اين عزل می تواند بســته به صالحديد ريیس جمهور و بدون لحاظ 
ارزيابــی عملکرد ريیس كل بانك مركزی در دوره تصّدی اش اتفاق افتاد. 
پس اين تبصره می تواند آســیب جدی به اســتقالل قانونی بانك مركزی 
وارد نمايــد. بنابراين به منظور ارتقای اســتقالل قانونــی بانك مركزی 
الزم اســت شــرايط عزل ريیس كل در قانون به صراحت بیان شود. اين 
شــرايط بايســتی با تمركز بر عملکرد ريیس كل در حوزه سیاست های 
پولی و اعتباری و تحّقق اهداف سیاســت پولی )به ويژه دستیابی به نرخ 

شود. تعیین  تورم هدف( 

سياست گذاری  هيئت  ساختار   •
بر اساس ماده 89 قانون برنامه پنجم توسعه تعداد اعضای شورای پول 
و اعتبــار به 15 نفر افزايش يافت بــه نحوی كه وزارت خانه های بازرگانی، 
كشاورزی، صنايع، صنايع سنگین، معادن و فلزات، جهادسازندگی، تعاون 
يك عضو در شورا داشتند. باال بودن نسبت اعضای دولتی به اعضای داخل 
بانك مركزی و متخصصان حوزه پولی و بانکی ضمن افزايش میزان سلطه 
سیاســت های مالی بر سیاســت گذاری های پولی می توانــد باعث افزايش 

احتمــال خطا در اتخاذ تصمیم های مناســب و 
به هنگام پولــی گردد. اين در حالی اســت كه 
در پیش نويــس اليحه بانك مركــزی عالوه بر 
تفکیك شــورای پول و اعتبار به دو ركن هیئت 
سیاســت گذاری و نظارت، تعداد اعضای دارای 
حــق رای در هیئت سیاســت گذاری به 9 عدد 
كاهش يافته اســت. از ايــن 9 رای، دو رای از 
بدنه بانك مركزی و 3 رای مختص كارشناسان 
و متخصصــان پولــی و بانکی اســت. بنابراين 

می توان گفت ســاختار هیئت، تخصصی تر شــده زيرا بیش از نیمی از آرا 
به بدنه كارشناســی اختصاص يافته است. كاهش تعداد و حركت به سمت 
اعطای حق رای بیشــتر به بدنه كارشناسی گام مؤثّری در ارتقای شاخص 

بانك مركزی است. استقالل 
بــا اين وجود با توجه به اين كه اتاق تعاون و اتاق بازرگانی و صنايع، 
معادن و كشــاورزی ايران از جملــه نهادهای حاكمیتی سیاســت گذار 
كالن نیســتند و همچنین با توجه به ديدگاه بخشی كه بعضا اين دو نهاد 
دارند، روســای آن ها می توانند از تركیب اعضای هیئت سیاســت گذاری 
پولی حذف شــوند. اين پیشــنهاد می تواند از جهت گیری های احتمالی 
بــه يك بخش خاص در تدوين سیاســت های پولــی و بانکی ممانعت به 

آورد. عمل 

• تعييــن معيارهــا و شــرايط اعضای منتخــب هيئت های 
نظارت و  سياست گذاری 

در معرفــی اعضای دو هیئت سیاســت گذاری )مــاده 22( و هیئت 
نظــارت )مــاده 23( آمده اســت كه يك نفــر كارشــناس و متخصص 
اقتصادی، مالــی و بانکی به انتخــاب اكثريّت مديــران عامل بانك ها و 
دو نفــر كارشــناس و متخصص پولــی و بانکی به پیشــنهاد ريیس كل 
بانك مركزی و تأيید ريیس جمهور، ســه عضو هر يك از اين شــوراها را 
تشــکیل می دهند بدون آن كه معیارها و شرايط اين افراد در تبصره و يا 
بندی از اين ماده به روشــنی بیان شــود. با توجه به سهم اين اعضا در 
تصمیم گیری هــای اين دو هیئت الزم اســت بندی در قانون در خصوص 
ويژگی ها و صالحیت های نصــب اين اعضا - در دو بُعد علمی و تجربی- 

گردد. اضافه 

مرکزی بانک  ارتقای سطح شفافيت   
شــفافّیت به اين معنی اســت كه بانــك مركزی اطالعــات مربوط 
بــه اســتراتژی ها، تصمیم های سیاســت پولی و همچنیــن فرآيندهای 
تصمیم گیری خود را به شــیوه ای روشــن، آشــکار و به هنگام در اختیار 
عمــوم مردم و بازارها قرار دهد. روشــن بودن اهداف سیاســت پولی و 
نحوه واكنش بانك مركزی به شــوک های وارده بــر اقتصاد، بی اطمینانی 
را كاهــش داده و با كمك به خانوارها و بنگاه هــا در پیش بینی اقدامات 
بانــك مركزی، كارايــی سیاســت را افزايش می دهد. وضوح بیشــتر و 
نااطمینانــی كمتر به نوبه خــود توانايی سیاســت گذاران را جهت تأثیر 
بر رشــد اقتصادی و تورم افزايش می دهد. با توجه بــه مباحث مذكور، 
بانك مركزی ايران بايســتی شفافّیت بیشــتر و اطالع رسانی به عموم را 

در برنامه خود گنجانده و اهمّیت بیشــتری به مديريّت انتظارت دهد.
شــفافّیت در 5 حوزه ذيل قابل تفکیك است:

- شــفافیت سیاســی به روشن و آشــکار بودن اهداف سیاست پولی 
اشــاره دارد. اين شفافیت شامل بیانیه رســمی در مورد اهداف )اولويت 
بنــدی اهداف در صورت چند هدفی بودن بانــك مركزی(، كّمی كردن 
اهداف اصلی و مناســبات نهادی صريح میان بانك مركزی و دولت است.

- شــفافّیت اقتصــادی بــر افشــای اطالعــات اقتصــادی -كه در 
سیاســت گذاری های پولی مورد اســتفاده قرار می گیرند- تمركز دارد. 
اين اطالعات شــامل: داده هــای اقتصادی، مدل اقتصــادی به كار گرفته 
شــده برای پیش بینی يا ارزيابی اثرات سیاست ها به وسیله بانك مركزی 
و در نهايــت پیش بینی های )مبتنی بر مدل يا قضاوت كارشناســان( كه 
بانك مركزی در سیاســت گذاری هايش به آنها 

می كند. استناد 
- شفافیت رويه به مســیری كه تصمیمات 
سیاســتی اتخاذ می شــود مربوط اســت. اين 
جنبه از شــفافیت شــامل ارائه اطالعات راجع 
بــه قاعده يا اســتراتژی سیاســت پولی - كه 
چارچوب سیاســت گذاری پولی را توصیف می 
كند-، نحوه رســیدن به تصمیمات سیاســتی 
در جلســات شــورا )آرای اعضــای شــورا( و 

است. شورا  اين  صورت جلسات 
- شــفافّیت سیاست پولی به معنی افشای ســريع تصمیمات مربوط 
به سیاســت گذاری اســت. به عالوه، اين جنبه از شــفافّیت شامل ارائه 
توضیحــات به وســیله سیاســت گذار در مــورد تصمیمــات و همچنین 

اطالع رسانی راجع به سیاســت های محتمل در آينده نیز هست.
- شــفافّیت عملیاتی به اجرای سیاســت های بانــك مركزی مربوط 
می شــود. اين جنبه از شــفافّیت، شــامل صحبت در مواردی همچون:      
1( میــزان موفقیــت در دســتیابی به اهــداف عملیاتــی، 2( اختالالت 
)غیرقابل پیش بینی( اقتصاد كالن كه ســاز و كار سیاســت پولی را تحت 
تأثیــر قرار می دهنــد 3( ارزيابی نتايج سیاســت ها با توجــه به اهداف 

است.  كالن،  اقتصاد 
در ادامــه اين بخش، به بررســی اليحه قانون بانــك مركزی در هر 
يك از پنج حوزه مذكور پرداخته خواهد شــد. در ماّده 11 اليحه قانون 
بانــك مركزی، تأمین ثبات قیمت ها به عنــوان هدف اصلی بانك  مركزی 
در نظر گرفته شــده اســت. همچنین با توجه به ناسازگاری میان اهداف 
)به ويژه ثبات قیمت ها و كمك به رشــد اقتصادی و اشتغال( و اين مهم 
كه دســتیابی بــه تمامی اهداف به طور همزمان با توجه به ناســازگاری 
آن ها ممکن نخواهد بود، در تبصره ای در اين اليحه آمده اســت كه ساير 
اهداف با اولويّت ثبات قیمت ها دنبال شود. اولويّت بندی اهداف و برتری 
هدف ثبات قیمت ها بر ســاير اهداف باعث می شــود تا میزان شــفافّیت 
اهــداف سیاســت پولی افزايش يابد. البّته الزم اســت تــا جهت ارتقای 
بیشتر سطح شــفافّیت سیاسی، در قانون به صورت صريح و روشن بیان 
شود كه نرخ تورم هدف گذاری شده سیاست گذار در افق میان مّدت، چه 

اليحه  پيش نويس  تدوين  در 
اقدامات  مرکــزی  بانک  قانون 
مؤثّــری در جهــت تقويــت 
نهاد  اين  اســتقالل سياســی 

انجام شده است
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میزان اســت. اعالم عمومی نرخ تورم هدف، به 
شــرطی كه معتبر و امکان عملی داشته باشد 
نقش بســزايی در لنگر كردن انتظارات تورمی 

دارد. عموم 
متغّیرهای  پیش بینــی  تولیــد  بــه  رغــم 
كلیدی در بانــك مركزی، تاكنون اين آمار در 
قالــب گزارش های ادواری بــه صورت عمومی 
بانــك مركزی  نیافته  انــد. همچنین  انتشــار 
الگوهايی)شــامل الگوهای اقتصاد ســنجی و يا 
تعــادل عمومی پويای تصادفی( كه بر اســاس 

آن هــا پیش بینی بــرای متغّیرهــای كلیدی را تولید و بر اســاس آن ها 
سیاســت های خــود را تنظیم می كنــد، اعالم نکرده اســت.  با توجه به 
نقــش مؤثّری كه پیش بینی هــای متغّیرهای كلیدی اقتصادی و در رأس 
آنها نرخ تورم در مديريت انتظــارات بخش خصوصی و همچنین كارايی 
سیاســت های پولــی ايفا می كنند، پیشــنهاد می شــود بانك مركزی در 
گزارشــی به ارائــه پیش بینی خود از چشــم انداز اقتصــادی – در تواتر 
ماهانــه يا فصلی- بپــردازد. در اين گــزارش بايســتی اطالعات مکفی 
راجع به مدل اقتصادی بکار گرفته شــده بــرای پیش بینی ها و همچنین 
پیش فرض های مدل، ارائه گردد. انتشــار اين گزارش در افزايش شاخص 

شــفافّیت اقتصادی بانك مركزی تأثیر بسزايی خواهد داشت.
در خصــوص شفاف ســازی و اطالع رســانی در رابطــه بــا فرآينــد 
در  تبصــره ای  نظــارت  و  سیاســت گذاری  هیئــت  دو  تصمیم گیــری 
پیش نويــس اليحه قانون اضافه شــده كه جواب ســواالتی مانند 1( آيا 
تصمیمــات به اتفــاق آرا اتخاذ خواهند شــد يا با رای گیــری؟ 2( اگر 
تصمیمات با رای گیری انجام خواهند شــد، آيا اكثريت نسبی مالک قرار 
خواهــد گرفت يا اكثريــت مطلق )نصف به عالوه يك( يــا اكثريت مقید 
)دو ســوم آرا(؟ را داده اســت. اين تبصره عبارت است از: »در مواردی 
كه تعداد آرای موافق و مخالف در تصمیم گیری های هیئت، برابر باشــد، 
رای ريیس كل بانك قاطع اســت«. بنابراين مشخص شده كه تصمیمات 

شــورا با رای گیری انجام شده و مالک اكثريت مطلق است.  
بــا اين حــال همچنان در اليحــه فعلی، بندی در خصوص انتشــار 
به موقع صورت جلســات هیئت های سیاســت گذاری و نظارت، به چشــم 
نمی خــورد. بررســی تجربه هــای بین المللی، حاكی از آن اســت كه به 
منظور افزايش مشاركت و پاســخ گويی اعضا، صورت جلسات هیئت ها كه 
حاوی آرا و منطق ارائه شــده به وســیله اعضا برای تصمیم گیری هاست، 
پس از مّدتی انتشــار می يابد. با اين حال در ايــران اطالعات مربوط به 
چگونگی اتخاذ تصمیم های سیاســت پولی و میزان تکثر آرا در شــورای 
پــول و اعتبار به صــورت عمومی انتشــار نمی يابد. بنابراين پیشــنهاد 
می شود در راســتای ارتقای سطح شــفافّیت، در اليحه فعلی، بندی در 
خصوص انتشــار صورت جلسات هیئت های سیاست گذاری پولی و نظارت 

و همچنین تأخیر مجاز در انتشــار آن ها در نظر گرفته شود.
از ســويی ديگر اعالم برنامه زمانی جلســات شــورا و اعالم عمومی 
آن نقش بســزايی در ارتقای ســطح اطالع رســانی دارد. بررسی قوانین 
بانك های مركزی با درجه شــفافّیت باال نشــان می دهد كه اين بانك ها 
موظف اند برنامه زمانی تشــکیل جلســات شــورا را در درگاه خود قرار 
دهند. اعالم عمومی زمان بندی جلســات می تواند كمك شايانی به بهبود 
تعامل مقام پولی با ســودبران و شــکل دهی به انتظارت فّعاالن بازارهای 
مالی در خصوص تحوالت قیمت ها داشــته باشــد. البته ارائه تقويم، تنها 
به اعالم برنامه زمانی جلســات شورا ختم نمی شود و می تواند زمان بندی 
طیف وســیعی از رويدادها نظیر انتشار گزارش های ادواری، كنفرانس ها 

و ساير موارد را نیز شامل شود.
در راســتای افزايش ســطح شــفافّیت، در اليحه فعلی مقرر گشــته 
تــا بانك مركزی حداقــل ماهی يك بار، خالصه ای از وضع حســاب های 
خود را انتشــار دهد. اين در حالی اســت كه انتشار گزارش های ادورای 
مانند گزارش تورم و گزارش سیاســت پولــی و در نظر گرفتن بندی در 
اين خصوص در قانون بانك مركزی می تواند به ارتقای ســطح شــفافّیت 

شود. منجر  پولی  سیاست 

مرکزی بانک  پاسخ گويی  سطح  ارتقای 
تفويــض اختیار بــه بانك مركــزی بايد با 
پاســخ گويی همراه باشــد تا كنترل مناسب و 
حاكمیت خوب3 را تضمین نمايد. پاســخ گويی 
همتــای طبیعــی اســتقالل بانــك مركــزی 
اســت. وجود ســاز و كارهايی برای اطمینان از 
پاســخ گويی به عموم، اعتبار و كارايی سیاست 
پولــی را افزايش می دهد. به عــالوه، افزايش 
ســطح پاســخ گويی می تواند تا حدود زيادی از فشــارهای سیاســی در 

اتخــاذ تصمیمات، ممانعت به عمل آورد. 
مــروری بر قوانین بانك های مركزی نشــان می دهد كه به طور كلی 
در راســتای تقويت پاســخ گويی بانك  های مركــزی بندهايی در رابطه 
با »ارائه گزارش های ســاالنه بانــك مركزی به مجلــس« و »ارائه نامه 
سرگشــاده يا گزارشــی در خصوص داليل عدم تحّقق اهــداف كّمی و 
توضیح سیاســت های آتــی و زمان بندی آن ها برای رســیدن به مقادير 
هدف گذاری شــده« در قانون ديده شده اســت. به  رغم آن كه پايه های 
حقوقــی پاســخ گويی در قوانیــن بانك هــای مركزی تصريــح گرديده، 
در اليحــه فعلی قانــون بانك مركزی، مــاّده ای در رابطه بــا چگونگی 

ندارد.  وجود  ايران  مركزی  بانك  پاسخ گويی 
در اين زمینه پیشــنهاد می شــود تــا بندی در اليحــه فعلی اضافه 
شــود كه بر مبنای آن هیئت سیاســت گذاری موظف باشــد تا گزارش 
عملکــرد سیاســت پولی را در تواتر 6 ماهه يا ســاالنه )در قالب گزارش 
سیاســت پولی4( تهیه نمايد. اين گزارش ها بايد برای قوه مقّننه و مجريّه 
فرســتاده شــده و برای ارتقای ســطح پاســخ گويی به مردم به صورت 
عمومی نیز منتشــر شــود. به منظور ارتقای ســطح پاسخ گويی به دولت 
و عموم مردم پیشــنهاد می شود تا گزارش ســاالنه سیاست های پولی به 
وســیله ريیس كل بانــك مركزی به مجلس ارائه گــردد. همچنین ارائه 
توضیحات و منطق تصمیم گیری ها در رابطه با اتخاذ سیاســت های پولی 
پس از جلســات شورا می تواند نقش بسزايی در افزايش پاسخ گويی بانك 

باشد. داشته  مركزی 

پی نوشت
1( پژوهشــگر گروه پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی

2( Central bank governance
3( Good Governance
4( Monetary policy report

پايه های  کــه  آن  به رغــم 
حقوقی پاســخ گويی در قوانين 
تصريح  مرکــزی  بانک هــای 
گرديــده، در اليحه فعلی قانون 
رابطه  در  ماّده ای  مرکزی،  بانک 
بانک  پاســخ گويی  چگونگی  با 

مرکزی ايران وجود ندارد
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توجه برنامه هـای پنجم و ششم توسعه به نهـادهای ايجاد 
رشد اقتصادي

 سعید بیات 1 

مقدمه
رشــد اقتصادی مفهومی بلندمدت اســت و زمانی حاصل می شود كه 
تولید به طور دائم و همیشــگي به سطحی باالتر منتقل شود و يا به عبارت 
ديگر روند تولید صعودي )و با حداقل نوســان( باشــد. اما افزايش رشــد 

اقتصادی براي يك كشور چگونه قابل حصول است؟ 
دو شاخه مطالعاتی مجزا در ادبیات نظري رشد اقتصادی وجود دارد كه 
عوامل دســتیابی به رشد اقتصادی را واكاوي می كند. دسته اول مطالعات، 
افزايش نرخ پس انداز، انباشــت ســرمايه و افزايش ابداعات و اختراعات را 
عامل مســلط در افزايش رشــد اقتصادی می داند و كمــاكان پرالتهاب به 
بســط و گســترش مطالعه خود ادامه می دهد. اما دو اقتصاددان معروف به 
نام های نورث و توماس در ســال 1973 عنوان كردند كه عوامل فوق الذكر 
)افزايش نرخ پس انداز، انباشــت ســرمايه و افزايش ابداعات و اختراعات( 
عامل رشــد اقتصادی نیستند بلکه خود، رشــد اقتصادی هستند. در واقع 
اگر كشــوری بتواند به نرخ های مطلوب انباشت سرمايه و يا سطح بااليی از 
ابداعات و اختراعات دســت يابد، رشد يافته است. استدالل اثرگذار اين دو 
اقتصاددان سبب شد تا شــاخه جديدی از مطالعات در ادبیات نظري رشد 
اقتصادی شــکل بگیرد. اين مطالعات، شــانس، جغرافیا، فرهنگ و كیفیت 
نهادهای اقتصادی و سیاســی را عامل افزايش رشــد اقتصادی و تفاوت در 
ســطح درآمد سرانه كشورهای مختلف می داند. از میان اين عوامل، كیفیت 
نهادهای اقتصادی و سیاســی طرفداران بیشــتری را بــه خود جلب كرده 

است. 

اين فرضیه كه تفاوت در نهادها را عامل اصلی تفاوت در رشد اقتصادی 
كشــورها می داند بر اين فرض اســتوار اســت كه نهادها راهی هستند كه 
جامعــه برمی گزيند و اين راه تعیین می كند كه جامعه به چه ســطحي از 
رشد اقتصادي و رفاه می رســد. برخي جوامع نهادهايي را برمي گزينند كه 
مردم را به ابتکار و اختراع، پس انداز براي آينده، باال بردن سطح آگاهي و 
دانش، حل مســائل جمعي و تولید كاالي عمومي تشويق می كند و برخي 
جوامع اين چنین نیســتند. نورث در ســال 1990 تعريف زير را براي نهاد 
ارئه داده اســت: نهادها قواعد بازي در جامعه هســتند. بــه عبارت ديگر، 
نهادها محدوديت هاي ســاخته شده به دست بشــر هستند كه تعامل افراد 
جامعه را شــکل مي دهند. بنابراين نهادها انگیزه افراد جامعه براي تبادالت 

سیاسي، اجتماعي و اقتصادي را سامان می دهند. 
هرچنــد نمی تــوان يك مجموعــه نهاد خــاص را به منزلــه بهترين 
نهادهــاي ممکــن براي همه كشــورها در نظر گرفت اما به نظر می رســد 
اصلی ترين نهادهــای اقتصادی رشــدآفرين برای همه كشــورها عبارتند 
از: بهبود محیط كســب و كار )دسترســی به اعتبــارات بانکی، حمايت از 
ســرمايه گذار و تولیدكننــده، ...(، تامین حقوق مالکیــت مادی و معنوی، 
مبارزه با نیروهای ضد رقابتی در بازارها )شــامل رفــع انحصارهای نابجا، 
ارتقای شــفافیت اطالعات،...(، ثبات اقتصاد كالن از طريق سیاســت های 
پولی و مالی منضبــط و هماهنگ با يکديگر، گســترش برنامه های تامین 
اجتماعی و كاهش مخاطرات پیشــاروی افراد در ارتباط با درآمد و اشتغال، 
و مديريــت تعارض میان گروه ها و تقويت همکاری های اجتماعی )از طريق 

قانون گرايی، قوه قضايیه كارآمد تقويت مشــاركت اجتماعی و ...(. 
در ادبیــات نظري نهادگرايی عــالوه بر نهادهــای فوق الذكر، دو نهاد 
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ديگر نیز معرفی شــده است كه مختص كشــورهای در حال توسعه است 
و پیشــنهاد شــده كه اين كشــورها فوراً به اجرای آن بپردازند. اول، نهاد 
برون گرايی و آزادســازی تجارت با دنیا و الحاق به اقتصاد جهانی )از طريق 
عضويت در سازمان های اقتصادی جهانی و منطقه ای نظیر WTO( و دوم، 
سیاست گذاری پولی و مالی معتبر و افزايش اعتبار سیاست گذار میان آحاد 

اقتصادی است.

برای فهم اينکه دستیابی به نهادهای اقتصادی رشدآفرين چه جايگاهی 
در تفکر سیاست گذاران كشور دارد الزم است تا اسناد باالدستی نظام نظیر 
قانون اساسی، سند چشــم انداز 20 ساله و برنامه های 5 ساله توسعه مورد 
بررســی قرار گیرند. نوشتار حاضر تالش دارد جای پای نهادهای اقتصادی 
رشــد آفرين را در برنامه های پنجم و ششم توسعه شناسايی كرده و ضمن 
مقايســه میزان توجه دو برنامه توســعه به اين نهادها، حفره های موجود را 

در اين خصوص معرفی نمايد.

نهادهای اقتصادی رشد آفرين در برنامه های پنجم و ششم 
از میــان مجموعــه نهادهای اقتصادی رشــدآفرين، 4 نهــاد اصالح و 
بهبــود محیط كســب و كار، ثبــات اقتصاد كالن، حقــوق مالکیت و نهاد 
برون گرايی و ارتباط با اقتصاد جهانی به طور مشــترک در برنامه های پنجم 
و ششــم توسعه مشاهده مي شــود. نهاد رفع مبارزه با نیروهای ضد رقابتی 
در بــازار فقط در برنامه پنجم مورد تاكید قرار گرفته در برنامه ششــم به 
آن اشــاره اي نشده و از طرفي نهاد ثبات اقتصاد كالن تنها در برنامه ششم 
مورد توجه بوده اســت. ساير نهادهای رشــد آفرين از قبیل نهاد گسترش 
برنامه های تامین اجتماعی و كاهش مخاطرات پیشــاروی افراد در ارتباط 

با درآمد و اشتغال، و نهاد مديريت تعارض میان 
گروه ها و تقويــت همکاری های اجتماعی و نهاد 
سیاســت گذاری پولی و مالــی معتبر و افزايش 
اقتصادی در  اعتبار سیاســت گذار میان آحــاد 
هیچ يك از اين دو برنامه مورد اشــاره مســتقیم 
قرار نگرفته اند. همچنین می توان مشــاهده كرد 
كــه در مجموع، ايــن دو برنامه توســعه توجه 
ويژه ای به نهاد اصالح و بهبود محیط كســب و 
كار داشته اند. بنابراين می توان امیدوار بود كه با 

توجه ويژه سیاست گذاران به امر تولید و تصويب قوانین مورد نیاز متناسب 
با برنامه های توســعه، شــرايط تولید بهبود يافته و انگیزه ســرمايه گذاری 
افزايش پیدا كند. در ادامه، به نهادهاي اقتصادي رشــدآفرين كه به صورت 
مشــترک در برنامه های پنجم و ششــم توســعه مورد توجه قــرار گرفته، 

پرداخته می شود. 

نهاد اصالح و بهبود محيط کسب و کار
محیط كســب و كار به استناد گزارش فصلی پايش محیط كسب و كار 
ايران كه توســط مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی منتشر می شود 
مولفه هايی نظیر دسترســی بنگاه به تسهیالت بانکی، توان بازار سرمايه در 
تامین مالی تولید، وجود فساد در دســتگاه های حکومتی، بی ثباتی قوانین 
و مقررات مربوط به تولید و ســرمايه گذاری، ضعف دادسراها در رسیدگی 
موثر به شکايات را در بر دارد كه افزايش كیفیت اين مولفه ها می تواند يك 
فعالیت تولیدی را به خوبی تسهیل كرده و انگیزه تولیدكنندگان برای آغاز 

و ادامه فعالیت تولیدی را افزايش دهد.  
بهبود محیط كســب وكار مســتقل از عملکرد مديران بنگاه های بخش 
خصوصی اســت، بنابراين دولت تنها مرجعي اســت كه می تواند از طريق 
ايجــاد نهادهای بازارســاز و تعیین قواعد بازی مشــاركت هرچه بیشــتر 
فعاالن بخش خصوصی را براي دســتیابي به رشــد و توسعه پايدار فراهم 
آورد. فصل پنجم قانون برنامه پنجم توســعه بــه راه كارهای بهبود محیط 
كســب و كار پرداخته اســت. رتبه ايران در زمان نــگارش و تنظیم اليحه 
برنامه پنجم توســعه يعنی در ســال 1389 از بین 183 كشور، رتبه 131 
را داشــته است. آسان سازی شــروع فعالیت های كسب و كار اولین قدم در 

راســتای بهبود محیط كسب و كار اســت. در ماده 71 قانون برنامه پنجم 
توسعه پیشــنهاد شده كه به منظور بهبود بهره وری نظام اداری، سازمان ها 
و موسســات دولتی و يا غیردولتی كه به مردم خدمــات ارائه می كنند به 
صورت شــبانه روزی و يا در دو نوبت كاری به انجام وظیفه مبادرت ورزند. 
همچنیــن در ذيل فصل نظــام اداري و مديريت، در مــاده 46 به منظور 
بســط خدمات دولت الکترونیك انجام اقداماتي تکلیف شــده است، اما به 
راه كارهــای عملیاتــی صريح جهت مقررات زدايي و كاهــش تعداد مراحل 
اداری به منظور ســهولت شــرايط اخذ مجوز راه اندازی كسب و كار جديد 

اشاره مستقیمی نشده است.
ماده 72 قانون پنجم توســعه بــه منظور حمايت از ســرمايه گذاران،  
بیمه مركــزی را به ارائه خدمات بیمه ای )از طريق شــركت های بیمه( به 
تولیدكنندگان و صادركنندگان به منظور كاهش ريســك نوسانات برابری 
ارزهای خارجی با پول داخلی ملزم می كند. اما در اين زمینه به راه كارهای 
ديگري در جهت افشــاگری اطالعــات بنگاه ها، كاهــش تمركز مالکیت و 

دسترســی آسان به اطالعات بنگاه ها اشاره  مستقیمی نشده است.
اخذ مالیات موثر از ســوی دولت را می تــوان معادل ارائه خدمات بهتر 
عمومی از جمله بهبود دســتگاه قضايی و قانونی دانست. ماده 120 قانون 
برنامه پنجم توســعه ســازمان امور مالیاتی را مکلف نموده برای باال بردن 
پايه مالیاتی دولت پايگاه اطالعات مؤديان مالیاتی شامل اطالعات درآمدي 
و هزينه اي اشــخاص حقیقی را تا پايان برنامه و اشخاص حقوقی را حداكثر 

تا پايان سال دوم برنامه به پايان رساند. 
در راســتاي گســترش و تعمیق بازار ســرمايه و بازار پــول به عنوان 
روشــی برای تامین مالی تولید، ماده 83 به بانــك مركزي اجازه مي دهد 
در چهارچوب قانون بودجه ســنواتی جهت تأمین مالی پروژه هاي زيربنايی 
توسعه اي دولتی نسبت به انتشار اوراق مشاركت 
و انواع صکوک اســالمی در بازارهاي بین المللی 
اقدام نمايــد. همچنین به شــركت هاي دولتی 
و شــهرداری ها اجازه داده در راســتاي تأمین 
منابع ارزي طرح هاي ســرمايه گذاري خود، پس 
از تأيید وزارت امــور اقتصادي و دارائی و بانك 
مركزي، اقدام به انتشــار اوراق مشاركت و انواع 

صکوک اسالمی نمايند.
تضمین قراردادها كه با يك سیســتم قضايی 
كارا و قاطــع برقرار می شــود موجــب بهبود محیط كســب و كار و رونق 
اقتصادی خواهد شــد. تاخیر در برگزاری دادگاه ها و طوالنی بودن مراحل 
دادرســی از جمله جدی ترين مواردی است كه ضمانت اجرای قراردادها را 
با تهديد مواجه می كند. در ماده 211 اين قانون تاكید شــده كه راســتای 
اجرای سیاســت های كلی نظام در امور قضايــی اقداماتی از قبیل تقويت و 
سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله ديوان عالی كشور بر عملکرد محاكم 
و كاركنــان قضايی و همچنیــن با تدوين طرح تخصصــی كردن ظابطان 
قضايی، قوه قضايه را مکلف نموده اســت تا فرآيند رســیدگی به پرونده ها 

تسريع شود.
در سال 1394 كه آخرين ســال اجرای برنامه پنجم توسعه بوده است 
ايران در میان 189 كشــور به رتبه 118 محیط كســب و كار دست پیدا 
كرده اســت. هرچند اين رتبه نسبت به رتبه ايران در سال 1389 به اندازه 
13 پله بهبود يافته اســت اما اين رتبه نشان مي دهد فضاي كسب و كار در 
ايران با آنچه كه در شــأن اين كشور است فاصله بسیار زيادي دارد و الزم 
اســت در برنامه بعدي توســعه ضمن توجه بیشــتر به اين مقوله بر حسن 

اجراي آن نیز توجه و نظارت بیشتري شود.
ماده 3 برنامه ششــم توسعه )1395-1399(، مســائل محوری برنامه 
ششم را در 4 بند خالصه كرده است كه بند 4 آن بر اصالح و بهبود محیط 
كســب و كار تاكید می كند. قــرار گرفتن موضوع اصــالح و بهبود محیط 
كســب و كار در كنار موضوعی نظیر آب و محیط زيســت نشــان می دهد 
كه اهمیت ارتقای كیفیت اين نهاد اقتصادی توســط سیاست گذاران درک 

شده است.
همان طور كه در ابتدای اين بخش اشاره شد مولفه های اصالح و بهبود 

برنامه ششــم تالش کرده تا 
انضباط مالی دولت را مورد توجه 
 4 از ماده   4 بند  ويژه قرار دهد. 
نهاد  با  همسو  می توان  را  برنامه 

انضباط مالی دولت دانست
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محیط اقتصاد كالن بســیار متنوع است اما 
برنامه ششــم بر اصالح دو مولفــه تاكید جدی 
دارد كه در قالب مواد 6 و 28 برنامه تجلی يافته 
اســت. ماده 6 برنامه كه به گســترش و تعمیق 
نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن )بازار پول، 
ســرمايه و بیمه ها( اختصــاص دارد به خوبی بر 
يکی از مهمترين مولفه های بهبود محیط كسب 
و كار تاكید می كنــد. مطابق اين ماده، دولت از 
طريق انتشــار اوراق بهــادار بدهی های خود به 
پیمانکاران و شبکه بانکی را تسويه خواهد كرد. 
يکــی ديگر از مولفه های اصلی محیط كســب و 
كار، بی تعهدی شــركت ها و موسسات دولتی به 
پرداخت به موقع بدهی به پیمانکاران اســت كه 

تولیدكنندگان سال هاســت خواهان اصالح آن هســتند. بند 1 و 7 از ماده 
28 برنامــه در ارتباط با افزايش دقت و ســرعت ارائــه خدمات قضايی و 
كاهش اطاله دادرســی تنظیم شده است. اين ماده به خوبی می تواند يکی 
از مولفه های مهم محیط كســب و كار )ضعف دادسراها در رسیدگی موثر 
به شکايت ها و اجبار طرف های قرارداد به انجام تعهدات( را بهبود بخشیده 

و فضای مناســبتری برای تولید و سرمايه گذاری فراهم آورد.

نهاد تامين حقوق مالکيت
تامیــن حقوق مالکیــت خصوصی به اين معناســت كــه تولیدكننده 
اطمینان داشته باشد دارايی های وی اعم از كارخانه و دستگاه های تولیدی 
هیچ گاه مصادره نخواهند شد و همچنین مطمئن باشد كه بر عوايد فعالیت 
تولیدی خود تسلط كامل دارد. تامین اين شرايط انگیزه ای دوچندان برای 
ســرمايه گذاری در تولید فراهم می كند. در ماده 69 قانون برنامه پنجم بر 
حفظ حقــوق معنوی تولیدكنندگان از نام و نشــان تجاری در بازار خرده 
فروشــی و عمده فروشی تاكید شده اســت. ماده 8 برنامه ششم توسعه كه 
برای ارتقای امنیت ســرمايه گذاری تدوين شده است با نهاد تامین حقوق 

مالکیت خصوصی همراستا است.

نهاد مبارزه با نيروهای ضد رقابتی در بازار
در ماده 74 قانون برنامه پنجم توســعه به منظور شکل گیری بازارهای 
رقابتی بر اجرای سیاســت های كلی اصل 44 قانون اساســی تاكید شــده 
اســت. ضمن آنکه در مــاده 75 به منظور تبادل نظــر بین دولت و بخش 
خصوصی در جهت تســهیل فعالیت های اقتصادی پیشــنهاد شده شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشــکیل شود. همچنین شناسايی مستمر 
قوانین، مقررات و بخش نامه های مخل تولید و ســرمايه گذاری در ايران از 
طريق مشاركت اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزی 
ديگر ماده ای اســت )76( كه در متن قانون برنامه پنجم به آن اشاره شده 

اســت. برنامه ششم توسعه ماده ای مرتبط با اين نهاد ندارد.

نهاد ثبات اقتصاد کالن
برنامه ششــم تالش كرده تا انضباط مالی دولت را مورد توجه ويژه قرار 
دهد. بند 4 از ماده 4 برنامه را می توان همســو با نهاد انضباط مالی دولت 
دانســت. اين ماده بر بودجه يزی مبتنی بر عملکــرد تاكید می كند. اجرای 
اين ماده كمــك می كند تا مخارج جاری دولت در يك چهارچوب بســته 
و منطقی و متناســب با خدمات تولید شــده توسط دســتگا های اجرايی 
هزينه شــود. وجود اين ماده ســبب می شــود تا امکان نظارت بر هزينه ها 
و اهداف پیش بینی شــده دولت مهیا شــده و از مخــارج بی قاعده دولت 
پیشگیری شود. عالوه بر آن بندهاي 5 و 6 ماده 4 برنامه نیز همسو با نهاد 
انضباط مالی دولت اســت. اجرای اين مواد كمك می كند تا مخارج عمرانی 
دولت قاعده مند شــوند و مقامــات عالی اجرايی نمی تواننــد با صالحديد 
شــخصی و پیشنهاد شــوراهای اســتانی اقدام به افتتاح پروژه های تملك 
دارايی ســرمايه ای نمايند و انضباط بودجه را به صورت پیش بینی نشــده 
بــر هم بزنند. ماده 219 فصل مربوط به بودجــه و نظارت در برنامه پنجم 

توسعه بر اســتقرار نظام بودجه ريزي تاكید دارد 
كه مي تواند ارتبــاط نزديك تري با انضباط مالي 

دولن داشته باشد.

نهاد برون گرايی و ارتباط با اقتصاد جهانی
تجــارت خارجی يکی از الزمه های توســعه 
اقتصادی كشورها است و شــايد نتوان كشوری 
توســعه يافتــه را مثــال زد كــه بــا اقتصاد و 
ســاختاری بســته به درجه اي از توسعه يافتگی 
رســیده باشــد. در حال حاضر در كشورهای در 
حال توسعه از جمله ايران موانع متعدد تعرفه ای 
و غیرتعرفــه ای، امــکان تجــارت آزاد با دنیاي 
بیرون را محدود نموده اســت. براي اين منظور 
دولــت در ماده 104 متن قانون پنجم توســعه خود را موظف كرده ضمن 
ايجاد همســويی قوانین و مقررات بخش تجاري كشور با قوانین و مقررات 
اتحاديه هاي منطقه اي و بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، نسبت 
به آماده ســازي و توانمندســازي اركان اقتصادي كشور براي عضويت در 

سازمان توسعه تجارت جهانی )WTO( اقدام قانونی نمايد.
ماده 15 برنامه ششــم توسعه در نظر دارد تا با نگاهی برون گرا، ارتباط 
اقتصاد ايران با اقتصاد جهانی را از طريق مشــاركت در ترانزيت بین المللی 
تا حــدی تقويت كند. بند 1 و 2 اين ماده به ســازمان بنادر و دريانوردی 
اجازه مشاركت با شــركت های معتبر بین المللی برای اداره بنادر با كاركرد 

بین المللی را اعطا می كند. 
همچنیــن ماده 30 برنامه ششــم نیز وظايف وزارت امــور خارجه در 
ارتباط با گسترش تعامل با كشورهای منطقه، همسايه و قدرت های نوظهور 
را تبیین می كند. طبعا يکی از وجوه اصلی گســترش تعامالت بین المللی از 
نوع تعامالت اقتصادی است كه به طور مشخص بند دوم اين ماده به تقويت 
ديپلماســی اقتصادی با تمركز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات و 

همچنین تالش برای جذب سرمايه گذاری خارجی تاكید می كند.

جمع بندی
با مطالعه و مقايســه برنامه هاي پنجم و ششــم توسعه چنین مي توان 
گفــت كــه در هیچ يك از ايــن دو برنامه همه نهادهاي مهــم اقتصادي و 
غیراقتصادي كه رشد اقتصادي باال و پايدار را براي ايران ايجاد نمايد مورد 
توجه قرار نگرفته اســت. اگرچه از میان مجموعه نهادها، به نظر می رسد به 
نهاد اصالح و بهبود محیط كسب و كار در برنامه های پنجم و ششم توسعه 
اهمیت داده شده اســت اما بر اســاس آمارهای بین المللی، اجرای برنامه 
پنجم توســعه نتوانسته شــرايط محیط كســب و كار را به طور معناداري 
بهبود ببخشد. با اين حال توجه مجدد برنامه ششم توسعه به بهبود محیط 
كســب و كار اين امید را زنده نگه می دارد كه در ســال های آتی شــرايط 

كسب و كار بهتر از قبل شود.  
برنامه ششــم توسعه نســبت به نهاد مبارزه با نیروهای ضد رقابتی در 
بــازار و تقريبــاً هر دو برنامه، بــه نهاد ثبات اقتصاد كالن كه برای رشــد 
اقتصادی بســیار مهم اســت توجه ويژه ای مبذول نکرده انــد. هرچند در 
محافل رســانه ای دولت های پس از انقالب بارهــا در مورد اهمیت اين دو 
نهاد بحث شده است اما در عرصه قانونگذاری و اجرا هنوز نسبت به اهمیت 

اين دو نهاد باور جدی مشاهده نشده است.
برنامه های پنجم و ششم توسعه توجه نسبتاً مطلوبی به موضوع ارتباط 
با اقتصاد جهانی داشــته اند و امید اســت كه در پرتو اجرای مواد مرتبط با 
برون گرايــی و ارتباط با اقتصاد جهانی كه به طور مفصل در برنامه ششــم 
مورد بحث قرار گرفته شــرايط ارتباط و تعامالت اقتصــاد ايران با اقتصاد 

جهاني بهتر و گستره تر شود.

پی نوشت
1( پژوهشگر گروه مدل سازی، پژوهشکده پولی و بانکی

آمارهــای  اســاس  بــر 
پنجم  برنامه  اجرای  بين المللی، 
محيط  شرايط  نتوانسته  توسعه 
کسب و کار را به طور معناداري 
با اين حال توجه  بهبود ببخشد. 
به  توسعه  برنامه ششــم  مجدد 
بهبود محيط کســب و کار اين 
نگه می دارد که در  را زنده  اميد 
سال های آتی شــرايط کسب و 

کار بهتر از قبل شود 
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برنامه ششم توسعه و ضرورت افزايش سرمايه بانک ها
 مهشید شاهچرا1، ماندانا طاهری2 

مقدمه
همزمان با برطرف شــدن تحريم ها و مســاعد شــدن فضاي اقتصادي 
كشــور، ضرورت تأمین  مالی ســرمايه در گردش كارخانه ها، شــركت هاي 
تولیدي و بازرگاني و همچنین رفع نیاز سرمايه ثابت راه اندازي شركت هاي 
تولیدي جديد، امري قطعي بوده و مســتلزم تأمین مالي در مقیاس وسیع 
اســت. تأمین منابع بخش تولیدی نقش موثری در دستیابی به رشد پايدار 

و اهداف برنامه های توسعه اقتصادی دارد. 
در اين میان برنامه ششــم توســعه اقتصادی در ايران ارائه شده است 
كه سیاســت های كلّی آن شــامل رشــد اقتصادی پايدار، بهبود مســتمر 
فضای كسب و كار، تقويت ســاختارهای رقابتی در بازارهای مالی و پولی، 
مشــاركت كلیه نهادهای جامعه برای رســیدن به اين اهــداف و تأكید بر 
گســترش و تعمیق نظام جامــع تأمین مالی و ابزارهــای آن در بازار پول 
و ســرمايه، قابل توجه اســت. به عبارتی در اين برنامه، تأمین مالی شفاف 
و پايــدار با توجه بــه بازار پول محور بودن اقتصاد ايران، بر دوش شــبکه 
بانکی اســت. بنابراين تأمین مالی واحدهای ُخرد، متوسط و بزرگ تولیدی 
و مشــاركت فّعال در اقتصاد و ايفای وظیفه واسطه گری شبکه بانکی برای 
رســیدن به رشد اقتصادی پايدار ضروری اســت. به خصوص آنکه در حال 
حاضر با رفع تدريجی تحريم ها، كنترل نرخ تورم و كاهش ريســك سیاسی 
در ايران به نظر می رسد كه شبکه بانکی نقش مؤثّری در تزريق منابع مالی 
بــه بنگاه ها و افزايش تولیــد دارد. بنابراين در اين سیســتم بايد به دنبال 
تامین مالی پايدار و باثبات و البته بلندمّدت باشیم، به گونه ای كه در نهايت 
منجر به جذب نقدينگی ُخرد و سرگردان در اقتصاد و هدايت آن به بخش 

تولیدی شود. 

در چنین شــرايطي تأمین منابع مالي بانك هــا به منظور حفظ قدرت 
وام دهي آنها، از ســه روش قابل دستیابي است. نخســت تزريق نقدينگي 
مستقیم به شبکه بانکي كه به دلیل كنترل تورم و جلوگیري از رشد بی رويه 
پايه پولي، بانك مركزي اعطاي خطوط اعتباري به بانك ها را محدود كرده 
اســت و اضافه برداشت بانك ها را نیز به شدت كنترل  مي نمايد. روش دوم، 
جذب خطوط اعتباري و ريفاينانس از ســاير بانك ها به خصوص بانك هاي 
خارجي و منابع ســپرده اي مردمي مي باشد كه به نوبه خود مستلزم بهبود 
شــاخص كفايت ســرمايه جهت جلب اعتماد سپرده گذاران و افزايش توان 
ايفاي تعهدات بانك در قبال آنها مي باشــد. راه حل ســوم افزايش سرمايه 
نقدي بانك ها اســت كه اين مهم عــالوه بر تزريق نقدينگــی به بانك ها، 
موجب اصالح ســاختار مالي آنها نیز مي شود. در نتیجه افزايش سرمايه به 
اين طريق، اثر مضاعفي بر قدرت وام دهي بانك ها دارد و در صورت هدايت 
صحیح تســهیالت به بخش تولید، اثر مســتقیم بر رشد اقتصادی و تأمین 

اهداف برنامه ششم توسعه خواهد داشت. 

بانک ها بهبود ساختار سرمايه 
در برنامه ششم توسعه برای اعمال نظارت كامل و فراگیر بانك مركزی 
بر بازار پولی و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و بازارهای غیرمتشکل 
پولــی، دولت به بانك مركــزی در چارچوب ضوابط مصوب شــورای پول 
و اعتبار و با هدف ارتقا ســالمت، ثبات و شــفافیت شــبکه بانکی كشــور 

اختیاراتی را اعطا نموده اســت كه اهم آنها عبارتند از: 
الف( تعیین نسبت كفايت سرمايه؛

ب( تعییــن نحــوه طبقه بنــدی دارايی هــا و میــزان ذخیره گیری 
غیرجاری؛ مطالبه های 

نقدينگی؛ تعیین نسبت های  ج( 
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د( تعییــن حداقــل الزامات ناظــر بر نظام 
داخلی. كنترل های 

در ايــن موارد نســبت كفايت ســرمايه در 
ارتبــاط با ســاختار مطلوب و بهینه ســرمايه و 
رعايت  به منظور  ســرمايه  افزايش  امکان سنجی 
الزامات ســرمايه در شــبکه بانکی ايــران قابل 
توجه اســت. افزايش ســرمايه بــراي برخي از 
بانك هاي كشور به منظور افزايش قدرت اعطاي 

تســهیالت، ضرورت دارد. تزريق نقدينگي ســهام داران و عدم تقسیم سود 
و انباشــته شــدن آن در بانك، می تواند منابع مالی بــرای افزايش قدرت 
وام دهــی بانك ها را افزايش دهد. عالوه بر آن می تواند ســاختار ســرمايه 
مطلوب با بهینه نمودن نســبت های اهرمی در بانك را ايجاد نمايد كه اين 

مهــم از بُعد نظارت از طرف مرجع قانون گذاری اهمّیت دارد. 
امروزه و به ويژه پس از بحران بانکی در دهه 1990 ســاختار سرمايه و 
نسبت سرمايه بانك ها به عنوان يکی از موضوعات مهم در عرصه بانك داری 
مورد توجه قرار گرفت و قانون گذاران را بر آن داشــت تا برای جلوگیری از 
تکــرار چنین بحران هايی در آينده و به جهت حفظ ســالمت نظام مالی و 
پولی داخلی و بین المللی تدابیری در اين خصوص اتخاذ نمايند. در همین 
راســتا كمیته بال در سال 1988 مشــخص كرد كه سرمايه بانك بايستی 

حداقل 8 درصد ارزش موزون دارايی های ريسکی باشد.
يکــی از داليــل مهم باالبردن نســبت ســرمايه در بانك هــا توانمند 
ســاختن آنها برای مقابله با خطر عدم بازپرداخت تسهیالت بانکی از طرف 
وام گیرندگان يا همان ريســك اعتباری است، زيرا در شرايط بحرانی بانك 
از سرمايه خود به عنوان يك سپر در مقابل ورشکستگی استفاده می نمايد. 
اين هــدف يعنی تضمین ســالمت  بانك در مقابل خطر ورشکســتگی و 
حداكثر كردن ســود ســهام داران آن باعث شده اســت كه موضوع بهینه 
كردن ســاختار ســرمايه بانك با هدف حداقل كردن خطر ورشکستگی و 
حداكثر كردن ســود ســهام داران مورد توّجه انديشــمندان حوزه مالی و 

بانکی قرار گیرد.
از اين رو، برای بهینه كردن ســاختار ســرمايه بانك، درک و شناخت 
منابــع مختلف مالی بانك ها و هزينه هايی كه بانك ها به جهت تأمین مالی 
متقبل می شوند، بسیار حايز اهمیت است و عالوه بر محاسبه میزان هزينه 
تأمیــن مالی بانك هــا در هريك از بخش ها مديران مالــی بانك ها بايد در 
خصوص تصمیم گیری در زمینه تأمین مالی و جهت دهی تأمین مالی برای 
جذب ارائه كنندگان منابع خاص ) ارزان و كم ريســك ( به منظور حداكثر 

كردن ارزش بانك، بايد اقدامات مناســب و مشخصی داشته باشند.
به جهت ارتباط تنگاتنگی كه بین ســاختار ســرمايه با هزينه سرمايه 
و ريســك مالی از يك طرف و همچنین بین هزينه سرمايه با ارزش واحد 
انتفاعــی از طــرف ديگر وجــود دارد، تصمیم گیری در خصوص ســاختار 
سرمايه يکی از موضوعات مهمی است كه مديران بانك ها در جهت كاهش 
ريســك مالی و در نتیجه كاهش خطر ورشکستگی و در عین حال افزايش 
ســودآوری بانك با توجه به محدوديت های قانونی، با آن روبرو هســتند تا 
شــايد بتوانند تركیبی بهینه از منابع مالی را بــرای حداكثر كردن ارزش 
بانك تعیین و عملی ســازند. همچنین در رابطه با كاهش ريســك مالی و 

ريســك تجاری بانك، نسبت سرمايه از موضوعات حايز اهمّیت است. 

راهکارهای افزايش سرمايه بانک ها
افزايش سرمايه در شبکه بانکی از راه هاي مختلفي امکان پذير است كه 

در ادامه توضیح داده می شود.
افزايــش ســرمايه از محل ســود  الــف( 

اندوخته ها و  انباشته 
 معموال بنگاه )بانك( مقداری از سود ساالنه 
خود را در حســاب سود انباشــته و يا اندوخته 
ذخیــره می كند و در زمان مناســب بــا انتقال 
موجودی اين حساب به حساب سرمايه و انتشار 
اوراق ســهام جديد، ســرمايه بنــگاه را افزايش 

می دهد و ســپس اوراق سهام جديد را به نسبت 
ســهام قبلی بین ســهام داران توزيع می نمايد. 
به عبارتی، ســودهای تقســیم نشــده سال های 
قبل در جهت جبران مخارج ســرمايه گذاری ها 
و عملیات شــركت به كار گرفته شــده و جريان 
نقدی جديدی وارد شــركت نمی شود. به دلیل 
اينکه، در اين حالت سهام داران پولی بابت اوراق 
جديد پرداخت نمی كنند، به اصطالح به ســهام 
تعلق گرفته به ســهام داران، سهام جايزه و يا سود سهمی می گويند. سهام 
جايزه متعلّق به همه ســهام داران است و سهام داران بدون نیاز به پرداخت 
وجه، مالك ســهام جايزه می شــوند به طوری كه میزان مالکّیت سهام داران 

پس از افزايش سرمايه تغییر نمی يابد.
ب( افزايش سرمايه از محل آورده نقدی و مطالبات

زمانی كه بانك بنگاه اندوخته يا سود انباشته ای جهت افزايش سرمايه 
در اختیار نداشته و يا تصمیم به استفاده از آن برای افزايش سرمايه ندارد، 
می توانــد از محل مطالبات يا آورده نقدی، افزايش ســرمايه دهد. در اين 
حالت، بنــگاه با تصويب مجمع عمومی فوق العاده تصمیم می گیرد از محل 
آورده نقدی يا مطالبات ســهام داران، افزايش ســرمايه خود را انجام دهد. 
بنابرايــن با توجه به اينکه افزايش ســرمايه به اين روش، مســتلزم تأمین 
منابع جديد از سوی ســهام داران فعلی می باشد، بنگاه ابتدا به سهامداران 
خود اين حق را می دهد تا در افزايش ســرمايه شركت نمايند و اين حق را 
به صورت برگه هايی به نام حقّ  تقّدم به ســهام داران خود اعالم می كند. در 
صورت عدم تأمین منابع به وســیله ســهام داران فعلی، گواهی های مذكور 
در معرض پذيره نويسی عمومی قرار گرفته و سايرين جايگزين سهام داران 
فعلی می شــوند. پس از تصويب افزايش ســرمايه به وسیله مجمع عمومی 
فوق العاده، مراتب از طريق نشــر آگهی در روزنامه كثیراالنتشار به اطالع 
صاحبان سهام می رسد. در اين حالت به هر سهام دار به نسبت تعداد سهام 
قبلی حّق تقّدم تعلق می گیرد كه قابلیت اجرايی شدن از طرف سهام داران 
را دارد و در صورتی كه ســهام دار به هر علّتی، تمايل به اســتفاده از حّق 

تقّدم خود نداشــته باشد، می تواند اين امتیاز را به ديگری واگذار نمايد. 
عالوه بر اين با توّجه به تأكید حســابداری بر بهای تمام شــده تاريخی 
در شــبکه بانکی، يکی از موارد ديگری كه موجب افزايش حقوق صاحبان 
سهام بانك ها شده اّما تأثیر مستقیمی بر افزايش نقدينگی بانك ها و قدرت 
وام دهی آنها ندارد، تجديد ارزيابی در شــبکه بانکی اســت كه معموال در 

قالب يکی از اقالم حقوق صاحبان ســهام افشا می شود. 
ج( افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابی 

تورم باعث ايجاد تغییرات در قیمت نســبی كاال و خدمات می شود. اين 
امر به خصوص در زمان اســتفاده از ســازوكار چند نرخی بودن ارز، سبب 
اختالف شــديد میان بهای تمام شــده )ارزش تاريخی( دارايی های ثابت و 
ســرمايه گذاری های بلند مّدت با ارزش های جديد و جاری می شود. تجديد 
ارزيابــی، يکی از روش هايی اســت كه می تواند اين مشــکالت را تا حدی 
رفع  كند. قیمتی كه در تجديد ارزيابی برای ارزش ثبت شــده يك دارايی 
تعیین می شــود، مازاد تجديد ارزيابی نامیده می شــود. اين مازاد محاسبه 
شــده، به عنوان درآمد )عايدی( يا چیزی شــبیه آن محســوب نمی شود، 
زيــرا اين روش )تجديد ارزيابی( فقط منتســب كــردن ارزش های جديد 
به دارايی های موجود و اتفاقی اســت و مبنــی بر ايجاد درآمد و يا عايدی 
نیست. در اين روش، افزايش ارزش دفتری يك دارايی ثابت مشهود كه به 
عنــوان يك درآمد غیرعملیاتی تحقــق نیافته، از محل تجديد ارزيابی و يا 
افزايش ســرمايه از محل تجديد ارزيابی خواهد 
بود، به صورت مســتقیم و با نــام مازاد تجديد 
ارزيابی به ثبت می رســد. مازاد تجديد ارزيابی 
به عنوان بخشــی از حقوق صاحبان سرمايه در 
ترازنامــه می آيد و در صورت ســود و زيان نیز 
ذكر می شود. در افزايش سرمايه از محل تجديد 
ارزيابی، با درنظر گرفتن اين كه حســاب افزايش 
ســرمايه به روش مذكور اندوختــه ای غیرقابل 

محل  از  عمومــا  بانک هــا 
سهم  دارايی ها  ارزيابی  تجديد 
را  حقوق صاحبان ســهام خود 
افزايــش داده که بــا توّجه به 
قابل  ســرمايه  کفايت  الزامات 

توّجه است

بانــک قوامين و پارســيان 
طی ســال های 1387 تا 1393 
سرمايه  افزايش  تعداد  بيشترين 

را در بين بانک ها داشته اند
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تقســیم خواهد بود و به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمايه محسوب 
می شــود، در هر دوره مالی به مقدار استهالک ناشی از مابه التفاوت تجديد 
ارزيابی به عنوان هزينه منظور شــده و به حســاب افزايش سرمايه منتقل 
می شود. ســهام داران بايد به اين نکته توّجه داشــته باشند كه از آنجا كه 
مازاد تجديــد ارزيابی به عنوان عايدی و چیزی شــبیه به آن محســوب 

نمی شود، ارزش ذاتی شركت تغییری نخواهد كرد.
مــازاد تجديد ارزيابــی به عنوان بخشــی از حقوق صاحبان ســرمايه 
طبقه بندی می شــود كه برای افزايش سرمايه از اين محل می توان با توّجه 
به تلقی حســاب افزايش سرمايه )بر اثر تجديد ارزيابی( به عنوان اندوخته 
غیرقابل تقســیم و منظور نمودن آن در شــمار حقوق صاحبان ســرمايه 
در هــر دوره مالی به میزان اســتهالكی كه از بابــت مابه التفاوت تجديد 
ارزيابی به هزينه منظور می شــود، طبق استانداردهای حسابداری مربوط، 

به حساب افزايش سرمايه برد. 
بنابرايــن بايد توّجه كنیم چنانچه قصد اســتفاده از افزايش ســرمايه 
شــبکه بانکی در فّعالیت های تولیدی و حضور مؤثّر شبکه بانکی به عنوان 

واســطه گر مالی در اقتصاد را داريم، بايد ابزار مناســب افزايش ســرمايه 
كه مجوز و اجرای درســت و دقیق انتشــار ســهام بانك ها در عرضه اّولیه 
بازار ســرمايه می باشد را فراهم نمايیم. از ســوی ديگر می توان با پیگیری 
اعمال استانداردهای بین المللی در شبکه بانکی بستر مناسب جهت حضور 
بانك هــای بزرگ ايران را در بازارهای مالی بین المللی فراهم نمود تا امکان 
جذب ســرمايه و ظرفیت جذب نقدينگی برای شــبکه بانکی و به تبع آن 
ســرمايه گذاری در بخش های تولیدی ايجاد شــود. در اين ارتباط بررسی 
آمــاری تعداد دفعات افزايش ســرمايه در منتخبــی از بانك های ايران از 
1387 تا 1393 در نمودار 1 نشــان داده شده است. اين بانك ها بر اساس 

میزان دسترسی به اطالعات انتخاب شده اند.
همــان طور كه نمودار نشــان می دهــد بانك قوامین و ســپس بانك 
پارســیان طی سال های 1393 - 1387 بیشترين تعداد افزايش سرمايه را 
داشــته و نکته قابل توجه آن است كه ساير بانك ها عموما از محل تجديد 
ارزيابی دارايی ها ســهم حقوق صاحبان ســهام خود را افزايش داده كه با 

توّجه به الزامات كفايت سرمايه قابل توّجه است. 

شــبکه بانکــی در دوره تحريم با افزايش نرخ بهــره ، نقدينگی ُخرد و 
ســرگردان در اقتصاد ايران را در شــرايط وجود ركود در ســاير بازارهای 
موازی جذب كرده است. با توجه به سابقه افزايش سرمايه بانك های بزرگ 
در بازار ســرمايه و هزينه های مرتبط به آن كه ريســك دو برابر بر شــبکه 
بانکی تحمیل می نمايد، مناســب است كه افزايش سرمايه با همکاری های 
بین المللــی در زمینه بانــك داری بین الملل و ارتباطــات نظام پرداخت ها 
همراه باشــد و عالوه بر جــذب نقدينگــی، ورود تکنولوژی های جديد در 
قالــب قراردادهای كارا در ســطح بین المللی دنبال شــود. بی گمان ايجاد 
چنین فضايی در شــبکه بانکی، فراتر از مقررات و اســتانداردهای افزايش 
ســرمايه خواهد بود و توصیه می شود بانك مركزی به عنوان ناظر بر شبکه 
بانکــی اين مهم را از طريق همکاری با نهادهای مربوط دنبال نمايد. عالوه 

بر مســائل افزايش سرمايه در برنامه ششم می توان به لزوم برقراری شرايط 
نظارتی مناســب بانك مركزی بر بانك ها نیز اشاره ای داشت.

براســاس ماده 27 قانون برنامه ششــم توسعه ای كشــور، برای اعمال 
نظــارت كامل و فراگیــر بانك مركزی بر بازار و مؤسســات پولی، بانکی و 
اعتباری و ســاماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشــکل پولی و مالی در 
جهت ارتقای شــفافیت و سالمت و كاهش نســبت مطالبات غیرجاری به 

تسهیالت بايد اقدام های مؤثّری انجام شود.
بانك مركــزی می تواند در چارچوب ضوابطی كه به تصويب شــورای 
پول و اعتبار می رســد عالوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی 
و بانکی كشــور، حســب مورد اقدام های نظارتی و انتظامی ذيل را نیز در 

قبال بانك ها و مؤسســات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نمايد:

نمودار 1: تعداد دفعات افزايش سرمايه منتخبی از بانک ها )1393-1387(

     منبع:يافته های تحقيق، منابع آماری: صورت مالی بانک های عضو بورس. 
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الف- اعمال جريمه نقدی تا ســقف حداكثر يك درصد آخرين سرمايه 
ثبت شــده بانك يا موسســه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و 

نوع تخلف از محل سهم سود سهام داران
ب- اعمــال محدوديّــت يــا ممنوعّیت توزيــع ســود و اندوخته ها به 

سهام داران و يا پرداخت پاداش و مزايای مديران
ج- حســب مورد ســلب حق رای تمام يا برخی از سهام داران به طور 
موّقت، ســلب حــّق تقّدم خريد ســهام تمام يا برخی از ســهام داران و يا 
الزام به واگذاری ســهام خود و اعمال ممنوعّیت تملك سهام در بانك ها و 

غیربانکی. اعتباری  مؤسسات 
د- لغو مجوز فّعالیت

ه- ســلب صالحّیت حرفه ای مديران عامل و اعضای هیئت مديره
مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی 

موضــوع اين تبصره هیئت  انتظامی بانك ها خواهد بود.
از اين رو، تقويت استقالل بانك مركزی و فراهم شدن بسترهای قانونی 

و حقوقی به گســترش نظم و سالمت در بازار پول كشور كمك می كند.

جمع بندی
در راستای برنامه ششم، بانك مركزی با تقويت نظارت بانکی و كنترل 
بــر فّعالیت های بانکــی و مالی می تواند هــر گونه انجــام عملیات بانکی، 
لیزينگ و يا صرافی توســط اشــخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز 
كنترل كند و برحســب درجــات تخلف بانك مركــزی می تواند برای آنها 
مجازات در نظــر بگیرد. نیــروی انتظامی نیز با همکاری های مســتمر با 
بانك مركزی می تواند نســبت به توّقف فّعالیت و يا تعطیل كردن شــعبه 

يا مؤسســه متخلف اقدام نمايد و با همکاری بیشــتر، نظارت بانك مركزی 
را تقويت نمايد. برنامه ششــم توســعه با مشخص نمودن موارد اصالحی و 
تنبیهی در جهت برقراری نظــارت كامل بر بانك ها موضع گیری كرده و با 
تأكید بر برقراری الزامات ســرمايه ای مطابق با اســتانداردهای بین المللی 
بال، در شــبکه بانکی و ضرورت افزايش ســرمايه، موارد مقابله با تخلف را 
نیز كه در قانون پولی و بانکی كشــور در نظر گرفته شده است مورد تأكید 
قــرار می دهد. از اين رو بانك ها همگام با برقراری اســتانداردهای افزايش 
ســرمايه و نظارت بانك مركزی ســالمت را در بخش بانکی كشور تضمین 
می كنــد. در اســتانداردهای بین المللی بال، تأكید بر الزامات ســرمايه ای 
همــراه با فرآيندهای نظــارت چه به صورت حضــوری و چه غیرحضوری 
بیان شــده كه در برنامه ششم نیز با همین رويه، برنامه ريزی جهت تقويت 
انضباط بازار در شبکه بانکی كشور صورت پذيرفته است. انضـــباط بـازار 
مي تواند به ايجاد يك محیط مطمئن و ســالم بانکي منجر شده و شرايطی 
را فراهــم نمايد كه در آن ناظران بتوانند مؤسســات تحت نظارت را ملزم 
نمايند تا عملّیات خود را به شـــیوه هاي مطمـئن و صـحیح انجـام دهند. 
در چنین شرايطي، ناظران قادرند تا بانك ها را ملزم به افشاي اطالعـــات 
نمـــوده، از آنهـــا بخواهند تا در گزارش هاي نظارتي خود، اطالعات مورد 

نظر را ارائه كنند. 

پی نوشت
1( عضو هیئت علمی گروه بانکداری، پژوهشــکده پولی و بانکی
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نهادهــای مالـــی مستقل در راستــای تحقق اهداف 
قوانين توسعه

 ژاله زارعی1

مقدمه
قوانین برنامه های توسعه، جزء مهم ترين قوانین باالدستی كشور محسوب 
می شــوند كه به وسیله دولت وقت تنظیم گرديده و با تصويب مجلس شورای 
اسالمی در راستای رســیدن به اهداف نظام در افق پنج ساله تعريف و تبیین 
می شوند. از سال 68 تاكنون، پنج قانون برنامه توسعه به تصويب مجلس رسیده 
و اجرايی شده است. در سال گذشته اليحه برنامه ششم توسعه تقديم مجلس 
شورای اسالمی شد و روند بررسی آن در كمیسیون های تخصصی مجلس آغاز 
شده است. با اين وجود با گذشت نزديك به سه دهه از تاريخ برنامه ريزی برای 
توسعه كشور، مشاهده می شود بیشتر دولت ها در رسیدن به اهداف تعريف شده 
در برنامه هــا ناموفق بوده  اند. به عبارتی، با وجود تعريف و تبیین قواعد مالی در 
برنامه های مذكور، اين قوانین نتوانســته  اند اثر معنی داری در انضباط سیاست 

مالی ايران داشته باشند. 
مطالعه ها نشان می دهد كه برخی كشورها در راستای تحّقق اهداف قواعد 
مالی و نظارت بر سیاســت بودجه ای و اجرای آن ها، بر اســتفاده از نهادهای 
مالی به عنــوان جايگزين و يا مکملی برای قواعد مالــی تأكید نموده اند. لذا 
اين نوشــتار ســعی دارد به نقش نهادهای مالی مستقل به عنوان جايگزين و 
يا مکملی برای قواعد مالی پرداخته و در راســتای كاهش شکاف بین اهداف 
تعريف شده در قانون برنامه ششــم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و 
متغیرهای مالی دولت و همچنین افزايش انضباط مالی دولت پیشــنهادهايی 

را ارائه نمايد. 

1.ارزيابی اهداف برنامه های توسعه پنج ساله اقتصاد ايران
در برنامه های توسعه پنج ساله اقتصاد ايران اهداف كّمی متعددی در نظر 
گرفته می شود كه در اين نوشتار صرفاً تورم و رشد اقتصادی و تحّقق آن ها مورد 

بررسی قرار می گیرد.2  
با پايان جنگ و ضرورت های موجود برای بازسازی هر چه سريع تر كشور، 
برنامه پنج ساله اول توســعه در اواخر سال 1368 به تصويب مجلس رسید و 

همان سال به عنوان سال ابتدايی اجرای برنامه اعالم شد.
راهبرد برنامه اول آزادســازی اقتصادی تعیین شد. اين برنامه به دنبال آن 
بود تا با ســرمايه گذاری دولتی خســارت های جنگ تحمیلی را جبران نموده 
و بهره برداری حداكثری را از ظرفیت های موجود در كشــور را داشــته باشد، 
به  طوری  كه رشد تولید ناخالص داخلی كشور به 8/16 درصد برسد. اين برنامه 
اگر چه در كاهش نرخ بیکاری و در برخی زمینه های اجتماعی موفق بود اما در 
زمینه خصوصی ســازی و كاهش نقش دولت ناموّفق بود و در سال های پايانی 
برنامه اّول، تورم افزايش بســیاری يافت و رشــد اقتصادی هم به 7/52 درصد 
رســید. به طوری كه در نمودار )1( و )2( مشاهده می شود، اهداف تعريف شده 
در برنامه اول تحّقق نیافت. به نظر می رسد كه بلند پروازانه بودن اهداف تعیین 
شــده و ناســازگاری اهداف با يکديگر از داليل اصلی عدم موفقّیت برنامه اول 

توسعه باشد. 
برنامه پنج ساله دوم توسعه از سال 1374 تا 1378 به اجرا درآمد و عدالت 
اجتماعی، افزايش بهره وری و كاهش وابســتگی به نفت را به عنوان مهم ترين 
اهداف اقتصادی خود بیان كرد. اما چنانچه در نمودار )2( مشاهده می شود اين 
برنامه در پايان دوره نتوانست به رشد اقتصادی 5/1 پیش بینی شده، دست پیدا 
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كند و نرخ تورم نیز به علت افزايش نقدينگی )به طور متوســط 25 درصد در 
سال(، از هدف تعیین شده به میزان زيادی فاصله گرفت. 

برنامه سوم توسعه از سال 1379 آغاز شد. رويکرد اين برنامه، توسعه اقتصاد 
رقابتی به همراه اصالحات در زيرســاخت های اقتصادی و اجتماعی و تسهیل 
ســرمايه گذاری بود. پس در اين برنامه بر مواردی همچون يکسان ســازی نرخ 
ارز، حذف موانع غیرتعرفه ای، تأسیس بانك های خصوصی، ايجاد حساب ذخیره 
ارزی، اصالح نظام قیمت ها و نیز آماده سازی شرايط اقتصادی در راستای حذف 
يارانه انرژی، تأكید گرديد. برنامه سوم توسعه به نسبت ديگر برنامه های كشور 

موّفق تر عمل كــرد. به طوری كه ارزيابی آمارهای منــدرج در برنامه به عنوان 
اهداف تعريف شده و آمارهای اقتصادی به عنوان عملکرد دولت نشان می دهند 
اين برنامه و دولت وقت توانســت به رشد اقتصادی مناسب بیش از 6 درصدی 
در كنار افزايش 10 درصدی سرمايه گذاری دست يابد. ضمن اينکه تورم ساالنه 

به سطح 14/1 رسید كه 1/8 كمتر از برآوردهای برنامه بود.
برنامه چهارم توســعه از ســال 1384 تا 1388 در چارچوب ســند چشم 
انداز20 ســاله و ابالغ سیاست های كلّی رهبر انقالب تهیه و تصويب شد. نکته 
مهــم اين برنامه تصويب آن در اواخر دوره اصالحات بود كه مورد توّجه دولت 

نهم قرار گرفت ضمن اين كه اجرای اين برنامه با انحالل سازمان برنامه بودجه 
در دولت نهم همراه شد. 

توجه به رشــد سريع اقتصادی و مقوله هايی همچون پیشرفت های علمی، 
محیط زيســت و آمايش سرزمینی و توازن منطقه ای نیز از نکته های بارز اين 
برنامه بود اما مقايسه اهداف و عملکرد اين برنامه نیز مؤيّد آن است كه در پايان 
برنامه، متوسط رشد كشور از میزان 7/4 درصد پیش بینی شده، كمتر بود و نرخ 

تورم نیز نسبت به مقادير پیش بینی  شده در برنامه فراتر رفت. 
 اجرای برنامه پنج ســاله پنجم توســعه با هدف حركت شتابنده به سمت 
تحّقق جامعه اســالمی اُســوه و شــاهد، با رويکرد عدالت محوری و مشاركت 
مردمی در همه عرصه ها، از ابتدای ســال 1390 آغاز شد اما با توّجه به فقدان 
اعــداد، ارقام و جداول كّمی در اهداف برنامه، نمی توان ارزيابی دقیقی از میزان 
تحّقق اهداف و مقايسه اهداف كّمی و عملکرد دولت داشت. با اين حال، به نظر 
می رســد با توجه به تحريم های بین المللی و عدم تحّقق درآمدهای پیش بینی 
شده دولت در قوانین بودجه های سنواتی از يك سو و تعويض دولت و رويکردها 
و ديدگاه های آن ها در میانه اجرای برنامه، نمی توان به تحّقق اهداف تعیین شده 

در برنامه امیدوار بود. 
درمجموع بررسی  برخی اهداف تعريف شده در قوانین پنج ساله برنامه های 
توســعه نشــان داد، عملکرد دولت ها مغاير با اهداف تبیین شــده بوده است. 
به طوری كه با تغییر دولت ها بســیاری از روندهای اجرای برنامه های توســعه 

كم اثر شــده و يا اين كه دولت ها از قاطعّیت الزم بــرای اجرای قوانین تبیین 
شــده برخوردار نبوده  اند. پس می توان به اين نکته توّجه داشت كه معرفی و 
تعريف صرف قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ضامن موفقّیت در 
سیاست گذاری و دســتیابی به اهداف مقرر نیست. حال پرسش اين است كه 
چگونه می توان در راستای تحّقق اهداف برنامه های توسعه گام برداشت و انگیزه 

دولت ها را در اجرای قوانین تبیین شده افزايش داد؟

2.نهادهای مالی مستقل
در بســیاری از كشورها به منظور اجتناب از بی انضباطی مالی و تعامل بهتر 
سیاســت های پولی و مالی، قواعدی را در قوانین باالدستی و يا قانون اساسی 
تعريف و تبیین نموده  اند كه به سختی می توان آن ها را ملغی نمود. اين قواعد 
ماندگاری بیشــتری دارند و اصالح آن ها حتی با تغییر دولت نیز مشکل است. 
يکی از قديمی ترين قواعد تعريف شــده در بسیاری از كشورها، برقراری توازن 
بین درآمدها و مخارج دولت می باشد و بر اين موضوع تأكید دارد كه دولت تنها 
از طريق تأمین مالی می تواند ســرمايه گذاری عمومی نمايد. تحلیل اقتصادی 
كمیســیون اروپايی3 )2009( در 27 كشور عضو اين حوزه نشان داده است كه 
تعريف و پیاده سازی قواعد مالی توانسته است اثر مثبت و معنی داری را بر تراز 
بودجه اين كشــورها داشته باشد و با افزايش میزان كّمی شاخص تعريف شده 
در قواعد مالی، كشورها توانسته اند كسری بودجه های كمتری و يا حتی مازاد 

نمودار 1. عملکرد و هدف نرخ تورم در طول برنامه پنج ساله توسعه اول تا پنجم
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بودجه بیشــتری داشته باشــند. با اين وجود نمی توان كتمان نمود كه قواعد 
مالی حتی زمانی كه به خوبی طراحی و تنظیم شــده باشند، به تنهايی بتوانند 
از پايــداري مالی، ثبات اقتصادي و نیز اهداف ناظر بر رفتار دولت پشــتیبانی 
نمايند. به طوری كه اگر ســاز و كار های اجرايی و پاســخ گويی در داخل كشور 
ضعیف باشند، الزاماً قواعد مالی اثربخش نخواهند بود. به عنوان نمونه می توان 

به بحران های بدهی در يونان و ايرلند در دهه اخیر اشاره نمود. 
بر اين اســاس، ويپلوز4 )2005( معتقد است قواعد مالی تا زمانی اثربخش 
خواهد بود كه انضباط مالی بلندمّدت دولت بر اهداف كوتاه مّدت آن ترجیح داده 
شــود. زيرا همواره اين ريسك وجود دارد كه دولت در شرايط ركود اقتصادی، 
موافق چرخه های تجاری عمل نمايد. بنابراين در برخی اقتصادهای پیشــرفته 
حمايــت از قواعد مالی، متنوع تر بــوده و از پیمان های بین المللی و توافق های 
ائتالفی در راستای تحّقق اهداف تعريف شده در قواعد و ممانعت از انحراف های 

بزرگ در سیاست مالی استفاده شده است.
اما در ســال های اخیر مشاهده شده اســت كه برخی كشورها برای تحّقق 
اهداف قواعد مالی و نظارت بر سیاســت بودجه ای و اجرای آن ها، بر اســتفاده 
از نهادهــای مالی به عنوان جايگزين و يا مکملی برای قواعد مالی تأكید نموده 
 اند. اين نهادها در راستای افزايش اعتبار5  سیاست مالی و پايداری مالی دولت 
تشکیل شــده اند. به طوری كه، تحقیقات كمیسیون اروپا در سال 2006 نشان 
داد كه به طور متوســط كشورهايی كه دارای حداقل يك نهاد مستقل از دولت 
برای ارزيابی سیاســت مالی در دوره زمانــی 1995-2005 دارند، دارای مازاد 
اّولیه باالتری بوده و نســبت بدهی كلّی دولت های آن ها به طور متوسط در ده 
ســال گذشته كاهش يافته است كه اين امر در مورد كشورهای فاقد نهادهای 

مستقل صادق نمی باشد. 
بنابراين تعداد نهادهای مالی مســتقل در حال افزايش است. به طوری كه 
گزارش های بانك مركزی اروپا در ســال 2015 نشان می دهد 47 نهاد مستقل 
در سال 2014 در 25 كشور حوزه اروپا فّعال بوده و در سال 2015 نیز نهادهای 

مالی بین المللی تأسیس شده است. 
نهادهای مالی دو نوع هستند )نمودار 3(. از انواع نهادهای مالی می توان به 
شــوراهای مالی6  اشاره نمود. اين شوراها به عنوان نهادهای عمومی غیرحزبی 

مســتقل از سیســتم بانکی، دولت مركزی و يا مجلس می باشــند كه وظايف 
ارزيابــی، پیش بینی و يا تحلیل عینی و هنجاری از سیاســت مالی را بر عهده 

دارند و بدين طريق به بهبود سیاست مالی كمك می نمايند.
به عبارتی اين نهادها می توانند با پیش بینی های متغیرهای كالن اقتصادی 
و بودجه ای، تأمین مالی عمومی، تحلیل اثر شوک ها و نظارت بر عملکرد مالی 
در پیاده ســازی سیاســت مالی مناسب، دولت را ياری رســانند. با اين وجود، 
مهم ترين وظیفه اين نهاد مســتقل در بســیاری از كشورها، نظارت بر انطباق 

رفتار مالی دولت با قواعد مالی می باشد.
بر اســاس قوانین تعريف شــده در بسیاری از كشورها، شــوراهای مالی 
مؤسسات دولتی و مستقل هستند. با اين حال، در برخی كشورها، اين شوراها 
به يکی ديگر از نهادهای عمومی مانند بانك مركزی )اتريش و اســتونی(، دفتر 
حسابرســی ملی )فرانسه، جمهوری مالت و لیتوانی( وابسته هستند. همچنین 
اعضای اين شــوراها معموالً توسط مجلس، دولت و يا ساير نهادها مانند بانك 

مركزی منصوب می شوند. 
عالوه  بر اين، در برخی كشــورها همچون بلژيك، هلند، اتريش و اسلوانی 
نهادهای مســتقل جداگانه ای از شــوراها وجود دارد كه فقط برای پیش بینی 
متغیرهای اقتصــاد كالن فعالیت می كنند. اما نکته اين اســت كه دولت های 
كشــورهای حوزه يورو از پیش بینی های محاسبه شده به وسیله نهادهای مالی 
مســتقل، اعم از شوراها و يا ساير نهادها استفاده می نمايند )بلژيك، دانمارک، 
لتونی، هلند، اتريش، اسلوونی و انگلستان(. اين درحالی است كه در كشورهای 
دانمارک و لتونی، دولت موّظف به استفاده از پیش بینی های تهّیه شده به وسیله 

شورای مالی نمی باشد.
نهادهای مالی ديگری نیز با نام »مقامات مالی مستقل«7 تبیین شده اند كه 
وظیفه اصلی آن ها ارائه توصیه های سیاســتی و يا ارزيابی عملکرد مالی دولت 
در مقابل اهداف  تعريف شــده در قواعد مالی می باشد. البته بايد توجه داشت 
كه براســاس ديدگاه بوگرت8 )2006( اين نهادهای مالی نمی توانند هیچ گونه 

مداخله ای روی سیاست مالی داشته باشند. 
1-2.عملکرد شوراهای مالی و اثرگذاری آن ها بر سیاست مالی

شــوراهای مالی می توانند اعتبار فرآيند سیاســتی را بــا اثرگذاری روی 

نمودار2. عملکرد و هدف رشد اقتصادی در طول برنامه پنج ساله توسعه اّول تا پنجم
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انگیزه های سیاســت گذاران باال ببرند. به طوری كه اين نهادها می توانند از طريق 
ارائه كنفرانس از يافته های خود،گفتگو و تبادل نظر بر عملکرد دولت تأثیر گذارند. 
در جــدول )1( می توان تعدادی از كشــورهای اتحاديه اروپا را كه اقدام به 

تأسیس شوراهای مالی نموده اند مشاهده كرد. 
دبرون و كومار9 در ســال 2009 شاخص هايی را برای بررسی اين شوراها 
تعريف و بر اســاس آن ها، اين شــوراها را در زمینه اســتقالل و اثر مشهود بر 
انضباط مالی امتیازبندی نموده اند. آن ها باالترين امتیاز را عدد 10 قرار داده اند. 
محاسبات آن ها نشان داد كه متوسط میزان شاخص استقالل و اثرگذاری 
بر فرآيند بودجه به ترتیب برابر 3/4 و 2/7 بوده و در بین كشــورها، شوراهای 
مالی بلژيك و اسپانیا باالترين امتیاز را داشته اند. اما بررسی شاخص مربوط به 
استقالل سیاسی، نشان می دهد كه شوراهای مالی فقط در كشورهای بلژيك، 
هلند، آلمان و اتريش اســتقالل سیاسی داشته اند كه البته میزان اين استقالل 
نیز پايین بوده است. اين در حالی است كه اين نوع از نهادهای مالی توانسته اند 
در كشورهای استونی، اسپانیا، هلند و بلژيك اثرگذاری نسبتاً خوبی در مقايسه 

با ساير كشورهای حوزه اروپا بر انضباط مالی دولت ها داشته باشند. 
2-2.آژانس های مالی مستقل

عالوه بر شــوراهای مالی و مقامات مالی مستقل، آژانس های مالی مستقل 
)IFA(10 نیز وجود دارند. اين آژانس ها دارای اختیاراتی شبیه بانك های مركزی 
هستند كه می توانند قانون گذاری مستقل در حوزه سیاست مالی داشته باشند. 
اين اختیارات می تواند شامل تبیین، تعیین و پیاده سازی اهداف مالی بلندمدت 
و اهداف بودجه ای ساالنه در راستای دستیابی به توازن بودجه باشد. اين نهادها 
حتی می توانند طرح هايی را كه در تضاد با اهداف قواعد مالی باشند، وتو نمايند. 
يکی از ويژگی های اين آژانس ها آن اســت كه اعضای آن بايد متخصصان 
منصوب )و نه منتخب( برای يك دوره خاص باشند. طول دوره بايد آنقدر كافی 
باشد تا متخصصان را كاماًل مستقل از سیاست گرداند و همچنین بايد فراتر از 
افق هدف سیاســتی باشد. اين يك ويژگی عمومی است كه نهادهايی همچون 
بانك های مركزی و شــورای رقابت نیز اين اصل را به رسمیت شناخته اند. البته 
بايد به اين نکته توجه داشت كه در ابتدا بايد قواعد مالی مشخصی تبیین گردد 
و اهداف مذكور به وسیله مقامات سیاسی )دولت و مجلس( به  عنوان يك هدف 

بودجه ای به آژانس ارائه گردد. دراين صورت، اختیارات آژانس های مالی مستقل 
شامل قدرت تصمیم گیری روی موازنه بودجه براساس يك پیش بینی واضح و 
مستقل از تولید ناخالص داخلی خواهد بود. بنابراين مجلس حّق تصمیم گیری 
روی هدف موازنه بودجه را در سال معین )بسته به وضعیت چرخه ای( به آژانس 
واگذار نموده و متعّهد به پیروی از توصیه های آن خواهد شد. البته مجلس حّق 
تصمیم گیری روی اين كه چه سیاست هايی برای درآمدهای مالیاتی يا مخارج 
دولت، برای رسیدن به هدف تعیین شده توسط آژانس مورد نیاز است را برای 
خود محفوظ می دارد. IFA توســعه های بودجه ای و چرخه ای را در طول سال 
مالی مشاهده و كنترل نموده و در صورت نیاز اصالحیه هايی را روی بودجه وضع 
می كند تا هدف تعیین شــده توسط خودش تحقق يابد اما در نهايت IFA نیز 
بايد در مقابل مجلس پاسخ گو  باشد. در واقع IFA می تواند از تصمیم گیری های 
مصلحتــی دولت و مجلس جلوگیری نموده و صرفاً سیاســت های دولت را در 

مسیر اهداف تبیین شده در قاعده مالی هدايت نمايد. 
مزيت اين رويکرد اين است كه IFA به نحو مناسب تری تجهیز می گردد تا 
هدف تثبیت اقتصاد كالن را دنبال نمايد زيرا نرخ های مالیات، ساير درآمدها و 
سطوح مخارج دولت را كنترل نموده و بهتر می تواند رفتار مالی دولت را مورد 

مالحظه قرار دهد. 
اما بررســی ها نشان می دهد تا به امروز هیچ آژانس  مالی مستقلی تأسیس 
نشده است. به نظر می رسد سیاست گذاران مالی از واگذاری اختیارات خود به 
نهادهای مالی مستقلی كه حوزه اختیارات آنها را تا به اين اندازه محدود نمايد 
ترس داشــته اند. از سوی ديگر، شواهد نشــان می دهد در بین نهادهای مالی، 
مقامات مالی مســتقل در مقايسه با شــوراهای مالی، عموماً نقش بیشتری در 

انضباط مالی دولت داشته اند )دبرون ، 2009(.
 

3.تشکيل نهادهای مالی مستقل در ايران 
بررســی آمارها و مقايســه عملکرد مالی دولت ها و اهداف تعريف شده در 
برنامه های پنج ساله توسعه نشان می دهد با گذشت نزديك به سه دهه از تاريخ 
برنامه ريزی برای توســعه كشور، بیشتر برنامه های پنج ساله توسعه در رسیدن 
به اهداف خود ناموّفــق بوده اند. به عبارتی با وجود تعريف و تبیین قواعد مالی 

        نمودار 3. انواع نهادهای مالی
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در برنامه های مذكور، اين قوانین نتوانسته اند اثر معنی داری را در كاهش درجه 
موافق چرخه ای سیاست مالی در ايران داشته باشند. 

حال سؤال اين  اســت كه آيا می توان در ايران نیز نهادهای مالی مستقلی 
را تعريف 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 دولت ها را كاهش دهند و در نهايت در 

راستای انضباط مالی دولت و تحّقق قواعد مالی گام بردارند؟
بررســی آمار ارائه شده به وســیله صندوق بین المللی پول در سال 2014 
نشــان می دهد ايران جزء كشورهايی اســت كه در آن شورای مالی مستقلی 

تأسیس نشده است. 
البّته، فعالیت شورای اقتصاد به عنوان كمیته هماهنگ كننده سیاست های 
پولی و مالی در ايران در مقام يك نهاد ناظر و مشاور در جريان سازماندهی به 
ساختار اقتصادی كشور در نخستین سال های دهه 1340 آغاز شد كه از اهداف 
آن می توان به نظارت بر برنامه های توســعه، مديريّت استقراض خارجی برای 
اجرای برنامه های اقتصادی، نظارت بر تراز پرداخت ها، سیاســت پولی و مالی و 
ســرمايه گذاری های خارجی اشاره كرد. مستندات موجود و انتشار يافته نشان 
می دهد كه در اين شــورا معموالً برنامه های بلندمّدت و اثرات آ ن ها بر اقتصاد 
كشور مطرح شده است. فعالیت اين شورا در دوره های پس از انقالب نیز ادامه 
داشــت. اما اگر شــورای اقتصاد در چارچوبی فعالیت كند كه در دو دهه اخیر 
فعالیت نموده است، می توان گفت شورای اقتصاد، نهادی كم كاربرد است. پس 

برای تشــکیل نهاد مالی مستقل و يا تقويت و ارتقای كیفیت عملکرد شورای 
اقتصاد در ايران بايد گام هايی برداشته شود كه به صورت ذيل بیان می گردد.

نخســت، بر اســاس ديگاه ون هاگن11 )2013(، »شــورای مالی مستقل 
می تواند به بهبود سیاســت مالی كمك نمايد اگر و تنها اگر دولت بر عملکرد 
ضعیف خود واقف بوده و آن را پذيرفته باشــد و نیز بر اين باور باشــد كه بايد 
در راســتای تقويت و ارتقای عملکرد مالی دولت گامی برداشته شود«.در ايران 
نیز در گام اّول دولت ها بايد بپذيرند كه سیاســت مالی در بسیاری از دوره های 
رونق و ركود اقتصادی، حتی با وجود تعريف قواعد مالی در برنامه های پنج ساله 
توســعه، موافق چرخه ای بوده اســت و در گام دوم نیز بر اين باور باشــند كه 
تشکیل نهادهای مالی مستقل می تواند آن ها را در افزايش اعتبار سیاست مالی 

ياری نموده و از اتخاذ سیاست های صالحديدی جلوگیری نمايد. 
دوم، بايد آسیب های اجتماعی حاصل از پیاده سازی سیاست  مالی مورد نظر 
به وسیله دولت و يا نمايندگان سیاسی بررسی شود. اين امر در مورد سیاست 
پولی روشن است. زيرا بر همگان آشکار است در صورت افزايش نقدينگی، تورم 
خیلی فراتر خواهد رفت و ممکن اســت عواقب غیرقابل قبولی داشــته باشد. 
بنابراين درخصوص سیاســت مالی نیز بايد كاماًل مشــخص گردد كه عوارض 
ناشی از حضور مداوم كسری های بودجه دولت و انباشت بدهی عمومی از نظر 
اجتماعی مضر بــوده و می تواند تورم را افزايش و به دنبال آن رفاه اجتماعی را 

كاهش دهد. 
سوم، در هر حوزه خاص، بايد اجماعی روی آنچه كه »سیاست مناسب« را 

جدول 1- اثرگذاری شوراهای مالی بر سیاست مالی

 اثرگذاری بر انضباط
مالی

استقالل سياسی  اثرگذاری قانونی بر
فرآيند بودجه

ميزان استقالل تعداد شوراهای مالی نام کشور

1/۵ ۰/2 ۰/8 1/3 1 اتريش

6/3 2/3 6/۵ ۵/7 2 بلژيک

۰/8 ۰ 2/4 3/۵ 1 دانمارک

7/1 ۰ 2/9 4 1 استونی

1/3 ۰ 1/۵ 1/7 2  فرانسه

2/۵ ۰/2 1/4 3/7 4  آلمان

۰/2 ۰ ۰/2 1/۵ 1 يونان

3/3 ۰ 4/6 4/2 1 مجارستان

2/۵ ۰ 1/1 1/9 1  ايتاليا

2/7 ۰ 3/6 4/8 1 لوکزامبورگ

6/3 1/1 2/6 3/۵ 1 هلند

1/۵ ۰ 2/۵ 4/1 1  پرتغال

7/1 ۰ ۵ ۵/۵ 2  اسپانيا

1/۵ ۰ 2 1/9 1 انگليس

3/2 ۰/3 2/7 3/4 -  متوسط امتياز

منبع: دبرون و کومار ) 2۰۰8(
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تشــکیل می دهد، وجود داشته باشد. به عنوان نمونه اجماع روی ثبات قیمتی 
برای سیاســت پولی همواره وجود داشته است. پس بايد هدفی برای موازنه 
بودجه يا نســبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای سیاست مالی تعريف 
شده باشــد تا بر اساس اهداف مشخص، نظارت و ارزيابی رفتار مالی دولت 
به يك نهاد مســتقل امکان پذير باشــد. در صورت فقــدان چنین اجماعی، 
شرايط سخت و پیچیده ای برای تبادل سیاستی به وجود خواهد آمد. البّته 
بايد متذكر شــد كه با توجه به وابستگی اقتصاد ايران به درآمدهای نفتی، 
اين هدف می تواند محدوديتی برای نسبت كسری بودجه غیرنفتی به تولید 
ناخالــص داخلی بدون نفت به عنوان يکی از شــاخص های ارزيابی پايداری 

مالی در كشورهای نفتی در نظر گرفته شود.
چهارم، درصورتی می توان ارزيابی و نظارت بر سیاست مالی را به نهادهای 
مالی مســتقل واگذار نمــود كه هماهنگی كامل بین سیاســت گذاران و نهاد 
مربوطه، وجود داشته باشــد. به  عبارتی اين هماهنگی بايد به وسیله ترتیبات 

نهادی و عملیاتی كاماًل پشتیبانی شوند. 

نتيجه گيری و پيشنهادها
علی رغــم وجود اجماع كامل در خصوص قاعده مند كردن سیاســت 
پولــی و آثار آن در اعتباربخشــی بــه بانك های مركــزی، نظريه های 
كمتــری در حوزه سیاســت مالی از طرف دانشــگاهیان و اقتصاددانان 
مطرح شده اســت. اگرچه معرفی قواعد مالی دولت می تواند يك روش 
درمانی مؤثّر در برابر افزايش مداوم كســری بودجه دولت ها باشــد، اما 
بايد 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 آن ها واگذار شود. اين شــوراها همچنین بايد وظايف ديگری 
همچــون پیش بینی و ارزيابی اقتصادی اجرای سیاســت مالی را نیز بر 

باشند.  داشته  عهده 
با توجه به اين كه شواهد نشان می دهد در بین نهادهای مالی، مقامات مالی 
مســتقل در مقايسه با شــوراهای مالی، عموماً نقش بیشتری در انضباط مالی 
دولت داشــته اند )دبرون ، 2009(. پس به نظر می رسد كه بايد وظايف محوله 
به شــورای اقتصاد در ايران بازبینی و بازنويســی گردد تا قدرت اين نهاد مالی 
مســتقل در نظارت بر رفتار مالی دولت در راستای اهداف برنامه های پنج ساله 
توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، افزايش يابد و اهداف قواعد مالی را با 

اثرگذاری بر سیاست بودجه ای تأمین كند. 
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 افزايش سرمايه بانک ها از کانال تسعير نرخ ارز

افزايش ســرمايه بانک ها از کانال تسعير نرخ ارز چه تأثيری 
بر اقتصاد ايران خواهد داشــت؟ آيا اين اقــدام منجر به اصالح 
دولتي  بانک هاي  ســرمايه  کفايت  و  بانک هــا  مالی  صورت های 

شد؟  خواهد 
علی صالح آبادی، مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران، گفت: 
اقتصاد ايران بانك محور بوده و مســئولّیت نظام بانکي، بسیار زياد است. در 
حال حاضر بانك ها براي پاســخگويي به مشتريان و ياري رساندن به دولت 
براي خروج از شــرايط تنگناي اعتباري و بازشــدن فضاي كسب و كار در 
كشــور و قرارگرفتن اقتصاد در بستر مناسب، نیاز 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 بانك هاي خصوصي، افزايش ســرمايه از محل ســود حاصل 
از عملیات بانك داري يا از آورده ی ســهامداران انجام مي شــود اّما افزايش 
ســرمايه بانك هاي دولتي بايــد در لوايح بودجه ديده شــود و به تصويب 
مجلس برســد. با توّجه به قانــون اخیر مجلــس، در اصالحیه ی بودجه از 
محــل تجديد ارزيابي دارايي هاي خارجي بانك مركزي و يا همان تســعیر 
نــرخ ارز، منابعي به دســت مي آيد كه از اين منابــع مي توان براي افزايش 
ســرمايه ی بانك ها و به خصوص افزايش سرمايه ی بانك هاي توسعه اي مثل 
بانك توســعه  صادرات، صنعت و معدن و ... استفاده كرد تا گردش اين پول 
بتوانــد تحرک قابــل توجهي در اقتصاد و فضاي كســب وكار ايجاد كند و 
وضعّیت بانك هاي كشــور را براي جذب ســرمايه گذاري خارجي، مشاركت 
بانك هاي معتبر جهان و تأمین مالي قراردادهاي بزرگ و متوســط كشــور 

نمايد.  ساماندهي 
در مورد بانك توســعه صادرات، سرمايه اين بانك 2500 میلیارد تومان 
اســت كه با توجه به مصوبه اخیر مجلس، 880 میلیارد تومان براي افزايش 

سرمايه ی اين بانك از محل تســعیر نرخ ارز پیش بیني شده است. افزايش 
ســرمايه از محل تســعیر نرخ ارز، منابع جديدي وارد بانــك نمي كند اّما 
صورت هاي مالــي را اصالح مي كند و كفايت ســرمايه بانك هاي دولتي را 
بهبود مي بخشــد و بدهي بانك ها به بانك مركزي و طلب بانك ها از دولت 

را ساماندهي مي كند.

لطفًا پيچيدگي ها و چالش هاي عملّيات حســابداري انواع عقود 
در نظام بانکي را تشريح کنيد؟

عمده مباحث و اســتانداردهاي كالسیك حسابداري موجود را مي توان 
بــه نگاه غربي حاكــم بر معامالت بانکي نســبت داد. بر اين اســاس و بر 
مبناي نگاه اســالمي حاكم بر مسائل بانکي، وجود معیارها و استانداردهاي 
حســابداري اســالمي كه به گزارشــگري و انداز ه گیري میزان مشروعّیت 
معامالت بر مبناي دســتورات اسالم بپردازد، ضروري است. در اين ديدگاه 
تنهــا رويدادها و آثار مالــي عقود و معامالتي كه بر مبناي شــريعت واقع 
شــده اند قابل قبول خواهند بود. هر چند در اين راســتا، نهادهاي متفاوت 
اســالمي به بررســي و ارائه راهکار پرداخته اند كه از آن جمله مي توان به 
سازمان حســابداري و حسابرسي اســالمي )AAOIFI( اشاره كرد كه به 
وضع اســتانداردهاي حسابداري و حسابرسي اسالمي مي پردازد. اّما به نظر 
مي رسد در بســیاري بخش ها همچنان امکان بهبود وجود داشته باشد. به 
عنوان مثال: حفظ منافع ذي نفعان: در بســیاري از عقود مورد استفاده در 
نظام بانکي فعلي، ســاز و كار ُمدّوني جهت ثبــت رويدادهاي مالي با نگاه 

اندازه گیري و گزارشگري منافع ذي نفعان مورد نیاز است. 
شــفافّیت در گزارشــگري:  نظام حســابداري اســالمي بر شــفافّیت 
رويدادهاي مالي منطبق با شــريعت اســالم همچون میزان سود حاصل از 
معامالت مالي تأكید دارند كه ابزارهاي مورد اســتفاده فعلي در اين زمینه، 

همچنان امکان بهبود خواهند داشت.
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در سيستم  تطبيق  ريســک  مديريت  و  کنترل  شناســايي، 
بانکي، چه تأثيری به ويژه در دوران پســاتحريم بر ارتباط های 

دارد؟  کشورمان  بانکی  بين المللی  
امروزه موضوع تطبیق )Compliance( يکي از موضوعات با اهمّیت 
در شبکه بانکي كشــور براي ورود به ارتباط های بانکي بین المللي است كه 
در دوره پســاتحريم اين موضوع از اهمّیت بیشتري برخوردار است. تطبیق، 
در واقع سازگاري فّعالّیت بانك با قوانین، مقررات و استانداردهاي مرتبط با 
فّعالّیت هاي انجام شــده در بانك است كه ناديده گرفتن آن، موجب افزايش 

ريسك تطبیق خواهد شد. 
ريســك تطبیق عبارت اســت از احتمال شــمول جريمه، مجازات هاي 
قانونــي، تنبیهات نظارتي، مواجهــه با زيان هاي دارای اهمّیت يا آســیب 
وارد  شــدن به ُحسن شــهرت بانك، به دلیل عدم رعايت قوانین، مقررات و 
استانداردها است. مديريت ريسك تطبیق نیز به فرآيند شناسايي، ارزيابي، 
اندازه گیري، واكنش مناســب نسبت به ريسك تطبیق و نیز پايش و نظارت 
مســتمر بر آن، گفته مي شود. هدف از بحث شناســايي، كنترل و مديريت 
ريســك تطبیق، كاهش ريســك عدم رعايت ضوابــط و مقررات در تمامي 
فّعالّیت هــاي بانك و نیز اطمینان بخشــي از اين كه هر كارمند به قوانین و 

مقررات مربوط به حیطه كاري خود آگاهي دارد، است.
ريسك تطبیق به وسیله انواع ديگر ريسك ها اعّم از ريسك عملیاتي، 
اعتبــاري و... تحت تأثیر قرار مي گیرد و با آن هــا ارتباط نزديکي دارد. 
به عنوان مثال ريســك تطبیق از بســیاري جهات با ريسك اعتباري كه 
ناشــي از عدم رعايت قوانین و بهداشــت اعتباري اســت، ارتباط دارد. 
همچنیــن با توجه بــه اين  كه يکي از مــوارد ريســك عملیاتي، نقص 

و يا عــدم رعايت قوانین و مقررات مي باشــد، 
پس ريســك تطبیق مي تواند يکي از مصاديق 
ريسك عملیاتي تلقي شــود. بنابراين مديريت 
فّعالّیت اصلي مديريت  به منزله  ريسك تطبیق 
ريســك در بانــك تلقي شــده و ايجاد بخش 
مســتقل از فّعالّیت هــاي بانکي در بانك، تحت 
عنــوان بخش تطبیق توصیه شــده اســت كه 
نظارتي و مطابقــت عملکرد  وظیفه كنترلــي، 
ســازمان با قوانین، مقــررات و بخش نامه هاي 
درون ســازماني و برون ســازماني را بــه عهده 
دارد و در واقــع بــه نحوي يك نظــام كامل 
اعتباربخشــي و اطمینان دهــي به گزارش های 

اجراي آزمون كنترل هاي داخلي در بانك ها اســت.
بر اســاس مجموعــه رهنمودها بــراي مديريت موثر ريســك تطبیق، 
منتشرشــده به وسیله ی كمیته نظارت بر بانکداري، بانك تسويه بین المللي 
)بازل(، بانك ها و مؤسسه های اعتباري، با توجه به ساختار سازماني گسترده 
و حجم فّعالّیت ها، الزم اســت، سیســتمي را براي مديريّت ريسك تطبیق، 

طراحي نمايند كه اين سیســتم بايد عناصر ذيل را داشته باشد:
- برنامه هاي مديريّت ريسك تطبیق 

- رويه هاي مديريّت ريسك تطبیق
- برنامه هاي مستمر آموزشي تطبیق

پیرو رهنمودهاي ذكر شــده، كمیته هاي حسابرســي داخلي و كمیته 
عالي مديريّت ريســك در بانك ها به عنوان بازوهاي مشــورتي هیئت مديره 

نیز داراي ارتباط كاري تنگاتنگ با واحد تطبیق هستند.
در بانك توسعه صادرات، در حوزه تطبیق، اقدامات ذيل انجام شده است:

- راه انــدازي واحد تطبیق )در نمودار ســازماني تحــت عنوان اداره ی 
مبارزه با پولشويي و تطبیق(

- تدويــن گزارش ها )تطبیق مقررات بین المللي مبارزه با پولشــويي با 
وضعّیت داخلي بانك(

- شــركت كارشناسان واحد تطبیق و اداره مديريّت ريسك در همايشي 
با عنوان كارگاه آموزشي بین المللي تطبیق و آشنايي با آخرين دستاوردهاي 

علمي اين موضوع.

- برگــزاري همايش داخلي با عنــوان كارگاه مديريّــت تطبیق، براي 
آشــنايي همکاران با موضوع تطبیق، به وســیله همــکاران اداره مبارزه با 

پولشويي و تطبیق.
جهان  برتر  بانک های  تجهيز  و  تخصيص  از  مقايســه ای  لطفًا 

کنيد؟ ارائه  ايران  و 
وظیفه اصلي بانك ها ومؤسســه های مالي به طور اعّم، به واســطه گري 
مالي در بخش اقتصاد هر كشــور خالصه مي شــود و در اين راه بانك ها به 
طور معمول به تجهیز منابع، تخصیص منابع و خدمات بانکي اشتغال دارند. 
در بخش مرتبط با ارائه خدمات بانکي، تمامي بانك ها در مقابل خدمات 
ارائه شــده رويکرد يکساني داشــته اند و در مقابل ارائه اين خدمات نسبت 
به اخذ كارمزد، اقــدام مي كنند. تفاوت بانك ها بــه طورعمده در تجهیز و 
تخصیص منابع اســت. مثاًل در بانکداري اســالمي )بانــك داري بدون ربا(، 
بانك وكیل سپرده گذاران در سرمايه گذاري و ارائه تسهیالت در بخش هاي 
مختلــف اقتصادي بوده اســت و در اين راه بر اســاس عقود مشــاركتي و 
مبادله اي، نســبت به تخصیص منابع مالي، اقدام مي كند. بانك ها با اين كار 
با پرداخت سود علي الحســاب و مشاركت در طرح هاي اقتصادي، ماموريت 
اصلی خــود را انجام می دهند، اّما بانکداري متعــارف، صرفاً بر مبناي نرخ 

بهره عمل كرده و بر اســاس آن، منابع را تخصیص مي دهد.
درخصــوص تجهیز منابع نیز برخي از بانك هاي اســالمي مانند مالزي، 
پاكســتان و قطر از ابزاري با عنــوان ُصکوک براي تجهیز منابع اســتفاده 
مي كنند. يا مثــاًل ابزار تأمین مالي صادرات در قالــب اعتبار خريدار براي 
كشــورهايي كه از بانکداري اســالمي تبعیت نمي كنند با اندكي پیچیدگي 
همراه بوده اســت اّما در بانکداري اســالمي با استفاده از عقود مبادله اي از 
قبیل فروش اقســاطي و اجاره به شــرط تملیك نســبت به رفع آن، اقدام 

شده است.
در بانك توسعه صادرات در زمینه تخصیص 
منابع، اعطاي تســهیالت به بخــش صادرات بر 
اساس اسناد باالدســتي و استراتژي هاي تدوين 
 شــده، صورت می گیــرد. مهم ترين مســأله در 
تخصیص منابع، وجود يك سیســتم رتبه بندي 
اعتباري قوي اســت تــا بتوان احتمــال نُکول 

تسهیالت را تا حد ممکن كاهش داد. 
ســاختار منابع بانك بر اساس سرمايه بانك، 
منابع صندوق توســعه ملي و يا خطوط اعتباري 
بانك مركزي است. در زمینه ی تجهیز منابع نیز 
نیاز اســت عالوه بر تزريق سرمايه ی دولتي، در 
جهت تأمین منابع )محلي و بین المللي( اقدام هايي انجام می شــود تا بانك 
توســعه صادرات ايران، بتواند با انتشار اوراق و ايجاد بدهي، منابع عظیمي 
را جــذب كرده و از اين طريق حمايت مؤثرتري از زنجیره ی صادرات كند.

لطفًا تحليلی از وضعّيت  ســالمت شــبکه ی بانکي کشــور 
بانکی  نظام  افزايش مطالبه های غيرجاری  باشــيد. دليل  داشته 

و وضعّيت نقدينگــی در بانک ها را چگونه ارزيابی می کنيد؟ 
براي بررسي و ارزيابي سطح سالمت نظام بانکي بايد شاخص هايي نظیر 
كیفیت دارايي ها، كفايت ســرمايه، وضعّیــت نقدينگي و نیز میزان توّجه به 
وضعّیت بازار و ريسك هاي مربوطه و دخالت نتايج آن، در تصمیم گیري هاي 

بانکي را، مورد توجه قرار داد.
اصوالً هــر بنگاه اقتصادي براي برخورداري از شــرايط مناســب براي 
فّعالّیت، بايد از بنیه ی مالي مناسبي برخوردار باشد. اين مهم در بانك ها به 
عنوان واسطه گران  مالي و نقششان در تأمین مالي تولیدات و خدمات جامعه 
بســیار اهمّیت دارد؛ به طوري كه سرمايه ی كافي، از جمله پیش فرض هاي 
اساسي شــروع و اســتمرار فّعالّیت يك بانك اســت. بنابراين بانك ها بايد 
همواره ريســك هاي حاصل بر فّعالّیت هاي خود را مورد بررسي قرارداده و 
متناسب با شرايط، از كفايت ســرمايه ی مناسبي براي مواجهه با مشکالت 
احتمالي ناشي از هر نوع ريسك، برخوردار باشند. امري كه به نظر مي رسد 
در سال هاي اخیر و به داليل مختلف از جمله افزايش مطالبه های غیرجاري 

و  بانک ها  اصلــي  وظيفــه 
طور  بــه  مالي  مؤسســه های 
در  مالي  واســطه گري  به  اعم، 
خالصه  کشور  هر  اقتصاد  بخش 
بانک ها  راه  اين  در  و  مي شــود 
منابع،  تجهيز  به  معمول  طور  به 
بانکي  خدمات  و  منابع  تخصيص 

اشتغال دارند
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بانك ها، كمتر مورد توجه نظام بانکي كشــور بوده ، بر اين اساس الزم است 
بانك هــا ضمن اهتمام بر وصول مطالبه هــای غیرجاري و با همکاري دولت 

نسبت به افزايش سرمايه، اقدام كنند.
از جمله داليل افزايش مطالبه های غیرجــاري نظام بانکي نیز مي توان 
به عواملي نظیر شــرايط تحمیلي به مشــتريان نظیر خشکسالي، ركود در 
بخش هــاي مختلف اقتصاد، تغییر يکباره  ی برخي قوانین ، شــرايط تحريم 
و غیره كه نه تحت كنترل بانك اســت و نه مشــتري، اشاره كرد، كه روي 

كیفیت دارايي هاي بانکي نیز تأثیر گذارند.
به هر حال بخش مهم ســودآوري بانك ها از محــل تخصیص بهینه ی 
منابع، حاصل مي شود. در بانك هاي تجاري، شاخص سودآوري تا بانك هاي 
توســعه اي مهم تر جلوه مي كند. بديهي اســت كه هر چه سودآوري بانك ها 

بیشــتر باشد در واقع توان مقابله ی آنها با مشکالت را باالتر مي برد.   
در زمینه ی نقدينگي نیز، در سال هاي اخیر، نظام بانکي كشور به دلیل 
افزايــش مطالبه های غیرجاري، همواره در تنگنا بوده اســت. به طوري كه 
بخشــي از دارايي هاي بانك ها نقدشــوندگي الزم را نداشته است و بانك ها 
بــراي تأمین نقدينگي مورد نیاز، به اســتقراض از بانــك مركزي و گاهی 
درگیر رقابت ناســالم در جذب منابع مي شــوند. از ديگــر نکته های مهمي 
كــه قطعاً مســئوالن بانکي به آن توّجه دارند، نظارت بــر تغییرها ی برخي 
آيتم هــاي اقتصادي جامعه، از جمله تغییرهای نرخ ارز، تغییر نرخ بهره هاي 
بانکي ، قیمت ســهام و غیره است و بررسي ريســك هاي حاصل و تنظیم 
تصمیم گیري هاي درون بانکي و يا در حوزه ی سیستم كالن بانکي كشور با 

توّجه به تغییرهای مربوطه است. 
تمامي موارد باال، زير نظر مديريّت صحیح بانکي با در نظر داشتن موارد 
مهمي از قبیل ارتقا سیســتم هاي مديريّتي، افزايش توان و ســازوكارهاي 
كنترلــي و نظارتي، ارتقا فرهنگ ســازماني  و تالش براي افزايش كارايي و 
اثر بخشــي تمام منابع در اختیار بانك، با هدف حداكثر ســازي بهره وري و 
حداقل سازي هزينه هاي غیر ضروري، براي رسیدن به هدف متعالي داشتن 

سیســتم ســالم بانکي به منظور تحقق اهداف متعالي تر اقتصادي جامعه، 
امکان پذير خواهد شد.  

در چنین شــرايطي الزم اســت بانك ها به طور جــّدي و به روش های 
مختلف نســبت به بهبود كفايت سرمايه ی خود اقدام كرده و همزمان براي 
بهبود كیفّیت  دارايي هاي خود از طريق به كارگیري سیستم هاي رتبه بندي 

اعتباري مناسب و نیز وصول مطالبه های غیرجاري، تالش كنند. 

توافق نامه ی بازخريد )ريپو( در بازار بين بانکي اســالمي را 
می کنيد؟  ارزيابی  چگونه 

در خصوص »ريپو« كه بســیاري از فقها بر آن تأكیــد دارند، ايراداتي 
همچون دو بیع مشــروط به يکديگر و نیز بیع اوراق قرضه با ماهیت ســود 
َربَوي ديده می شــود؛ كه پیاده سازي آن را در نظام بانکي اسالمي با اشکال 
مواجه مي ســازد. در اين راســتا، محققان، با ارائه ی ريپوي اسالمي، تالش 
دارند تا اين نقدها را برطرف كنند. به اين ترتیب توجه به موارد زير به نظر 

سودمند خواهد بود:
تمركز بر بیع دارايي هاي موجود در نظام بانکداري اسالمي، مي تواند به 
عنوان يك راهکار در جايگزيني اوراق قرضه، مّد نظر قرار گیرد. دارايي هايي 
مانند صکوک و نیز اوراق مشاركت هم به واسطه ی ماهیت اسالمي و هم به 

دلیل پشتوانه ی دارايي خود نمونه هاي مناسبي خواهند بود.
در خصوص مشروط كردن بیع دوم )بازخريد اوراق از سوي فروشنده(، 
مي توان، شــرايط ديگري چون اختیار را مطرح كرد. به عبارت ديگر اضافه 
كردن ابزارهاي مشــتقه و تشــکیل يك ابزار تركیبــي، مي تواند جايگزين 

رويکرد قديمی شود.
پس بــا توجه به ظرفیت هاي بالقوه ی ابزار ريپــو، براي تأمین نیازهاي 
كوتاه مّدت و فوري نقدينگي بانك ها، الزم است كارشناسان و صاحب نظران 
مربوطه با برگزاري نشســت ها و جلســه های هم انديشي، نسبت به بررسي 

موضوع و رفع اشــکال موانع شرعي استفاده از اين ابزار مالي، اقدام كنند.
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پيچيدگی ها و چالش های عمليات حسابداری انواع عقود در 
نظام بانکی

 لیال محرابی1، فرشته مالکریمی2 

دکتــر مهدی طغيانی: اجراي صحیح مفــاّد قانون بانك داري بدون 
ربا با تأكید بر مشــاركت بانك در ســود يا زيان موضوع قرارداد، مستلزم 
آن اســت كه حســابداري مورد اســتفاده بانك و سیســتم حســابداري 
تســهیالت گیرنده از چنان قابلیتي برخوردار باشــد كه امکان محاســبه، 
تعیین و كنترل سود و زيان موضوع مشاركت را براي طرفین به شیوهاي 
قابــل اتکا و اعتماد فراهم كنــد. امروزه براي نظارت بیشــتر بر عملّیات 
حســـابداری و حســـابرسی بنگـــاه ها و مؤسسـات مـــالی و اقتصادي، 
اســتانداردهاي ايجاد و انتشــار گزارش هاي مالی و حسابداری تدوين و 
اعالم می گردد. در ايران با تشــکیل ســازمان حسابرسی متشکل از چهار 
مؤسســه حسابرســی بخش عمومی در ســال 1366، بــه  موجب قانون 

تشــکیل و اساسنامه قانونی سازمان مزبور، استانداردهای ملی حسابداری 
پشــتوانه قانونی يافت و سازمان حسابرسی به  عنوان مرجع رسمی تدوين 

ايران شناخته شد. استانداردهای حسابداری در 
الزم به ذكر است كه از لحاظ استانداردسازي حسابداری و گزارشگری 
مالی در دنیـــا نهادهـــايی به وجود آمده و مشــغول فّعالّیت می باشــند 
كه در میــان آن ها می توان به كمیته »تدوين اســتانداردهای بین المللی 
حسابداری« اشــاره نمود. اين كمیته از سال 1975 مصوباتی را در قالب 
41 اســتاندارد وضع كرده است كه 34 استاندارد آن الزم االجرا است. در 
جهان اســالم نیز »بانك توسعه اسالمی« برای استانداردكردن فرايندهای 
مالی اســالمی در ســال 1991 و با هدف تهّیه و تدوين اســتانداردهاي 
حســابداري، حسابرســي، حاكمّیتي و اخالقي مربوط به فّعالّیت نهادهاي 
مالي اســالمي با پیروي از اصول شــرعي و در نظر گرفتن استانداردهاي 
بین المللي، اقدام به تأسیس »ســازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای 
مالی اســالمی )AAOIFI(« كرد كه تاكنون 26 استاندارد حسابداری و 

5 اســتاندارد حسابرسی برای مؤسسات مالی اسالمی تهّیه كرده است. 
در اين مقاله عملّیات حســابداری در عقد مضاربه و مشــاركت مدنی 
به عنوان عقود مشــاركتی و عقد اجاره به شــرط تملیك به عنوان عقود 
مبادله ای بررســی و چالش های آن مورد تحلیل قرار گرفت. در ارتباط با 
وضعیت موجود عملیات حســابداری عقد مضاربه می توان گفت كه صرفاً 
عملّیات حســابداری ثبت قرارداد، به منزلــه وجود قراردادی بین بانك و 
مشــتری اســت. اين نوع ثبت ها فقط جنبه آماری و كنترلی داشته و در 
بانك در مورد اوراق حقوقی و دارای ارزش، به عنوان وجود ســابقه ثبت 
می گردد. از ويژگی های اين حساب ها آن است كه به هیچ عنوان در متن 
ترازنامــه گزارش نمی گردند و صرفاً ذيل ترازنامه و يا در يادداشــت های 
توضیحی همراه صورت های مالی افشــا می شــوند. به طور كلّی، طبیعت 

جلســه نقد پژوهش های بانــك داری و مالی اســالمی با موضوع 
»حسابداری تخصیص منابع )مضاربه، ســرمايه گذاری و اجاره به 
شــرط تملیك( در بانکداری اسالمی« با ارائه دكتر مهدی طغیانی )عضو 
هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان( و با حضور دكتر جواد شکرخواه 
)عضو هیئت علمی گروه حســابداری دانشگاه عالمه طباطبايی( به عنوان 
رئیس جلسه برگزار شد. دكتر مهدی طغیانی بر اساس مباحث مطرح در 
مقاله مشــترک خود با امیرعباس آجری آيسك و مرجان طاهری صفار - 
مندرج در فصلنامه معرفت اقتصاد اسالمی- به آسیب شناسی حسابداری 
تخصیص منابع در برخی عقود و قراردادها در بانکداری اسالمی پرداخت. 

در ادامه گزارشی از اين نشست ارائه می شود. 
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مضاربه در حقیقت يك نوع ســرمايه گذاری اســت و وجه  واگذار شده به 
اســتفاده كننده نبايد بدهی تلّقی شــود كه مجبور به پرداخت اصل پول 
به عنوان يك بدهی شــود؛ بلکه اســتفاده كننده ، تأمین كننده وجه را در 
چگونگی ســرمايه گذاری و سود و زيان حاصله دخالتی نداده و رأساً اقدام 
به ســرمايه گذاری می نمايــد. در نتیجه عملّیات حســابداری در بانك ها، 
طبیعــت مضاربــه را ناديده گرفته اســت. در اين نوع از معامله ريســك 
تأمین كننده وجه برای تمام ســرمايه و همچنین هزينه فرصت از دســت 
رفته بســیار باال بوده و مادام كه قرارداد مضاربه جاری است اين ريسك 
بــرای او وجود دارد. همچنین ســرمايه گذاری در شــرايط عدم اطمینان 
بوده و نرخ بازگشــت ســرمايه نیز قابل پیش بینی نیســت و همبستگی 

كاملی نیز بین نرخ بازگشــت سرمايه و هزينه سرمايه وجود دارد.
در اين میان، بررســی ها نشــان می دهد كه مشــکل اصلــی عملیات 
حســابداری مضاربه، بند 3 »ثبت حق صلح هزينه هاي احتمالي« می باشد 
كه بانك با واريز مبلغ 1000ريال، خود را در صورت زيان ده بودن معامله 
بیمه نموده و زيان نیز بر عهده عامل )وام گیرنده( می باشــد. از اين رو، با 
اصــل قرداد مضاربه كه در صورت بروز زيــان، اگر عامل در انجام تجارت 
كوتاهی نکرده باشــد بر عهده سرمايه گذار )بانك( می باشد، مغايرت دارد. 
زيرا در عقد مضاربه نمي توان شــرط نمود كه خســارت حاصله از تجارت 
متوّجه عامل باشــد و چنانچه چنین شــرطي ذكر شود، عقد باطل است 
مگر اينکه به طور لزوم )عقد الزم شــرط( شــرط شــود كه عامل از مال 
خود به مقدار خســارت مجانی به مالك تملیــك كند. )ماده 558 قانون 

مدني(.  مشاركت 
عالوه بر ايــن، دريافت وثايق به میزان اصل ســرمايه و ســود مورد 
انتظــار از ايرادهای وارد بر اين عقد می باشــد. زيــرا از ويژگی های عقد 
مضاربه امین بودن عامل اســت، بانك می تواند با نظارت و اعتبارســنجی 
اين مشــکل را برطرف كنــد و همچنین مــّدت قرارداد بــدون در نظر 
گرفتــن مّدت واقعی و مورد نیاز برای يــك دوره خريد و فروش، به طور 
مشخص شــش ماه در نظر گرفته می شود. اگرچه بر اساس نقش قرارداد 
مضاربــه، كلیه هزينه های انجام معامله )قیمــت خريد كاال، حمل و نقل، 

انبارداری، بیمه، هزينه گمركی و ســود بازرگانی، هزينه های بانکی، حق 
ثبت ســفارش و...( بايستی به وسیله صاحب سرمايه )مالك( تأمین شود، 
با وجود اين، در هیچ يك از قراردادهای مشــاهده شده به اين امر توّجه 
نشــده و هزينه ها به صورت مجزا، مشــخص و معین نشــده است و اگر 
هزينه ای هم مالک عمل قرار گرفته، از محل سرمايه پرداخت شده است.

در اين راســتا، اعتبارسنجی مشــتری و نظارت دقیق بر انجام معامله 
مضاربه و محاســبه ســود و زيان واقعی از جملــه اقدامات ضروری برای 
ايجاد شــرايط مطلــوب و بهبود عملّیات حســابداری بانك ها به شــمار 
می رود. عالوه بر اين، بايستی به مواردی چون عدم دريافت وثیقه، حذف 
ثبت شماره 3، واريزحاصل فروش در طول مّدت قرارداد به حساب وجوه 
دريافتــی مضاربه و ثبت حســابداری در صورت زيان دهی با شــرط عدم 

كوتاهی عامل در انجام معامله مضاربه توّجه ويژه ای شــود.
عقد ديگر مورد بررســی مشــاركت مدنی اســت كــه در بخش هاي 
تولیــدي )صنعتي، معدني، كشــاورزي و مســکن(، بازرگانــي )داخلي، 
صــادرات و واردات( و خدمــات كاربرد دارد. برخــالف مضاربه كه بانك 
ســرمايه نقدی مورد نیاز را به انحصار تأمین می كند، در مشاركت مدنی، 
تأمین ســرمايه اعّم از نقدی و غیر نقدی، به صورت مشــاركتی به وسیله 
بانك و شــريك اســت. موضوع مشــاركت بايد در قراردادهــاي منعقده 
كاماًل مشــخص باشد و واحدها موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد 
مشــاركت مدني، عملیات موضوع مشاركت را بررسي و اطمینان 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 اين قرارداد يکســال و در مواردي كه مشاركت مدني براي 
امور تولیدي، صنعتي، معدني، كشــاورزي، احداث مســکن و ساختمان 
و همچنین طرح هاي جديد خدماتــي صورت مي پذيرد حداكثر مدت 3 
ســال تعیین مي گردد كه در موارد اســتثنايي با اجازه بانك مركزي اين 

يابد. افزايش  مي تواند  مّدت 
بررسی وضعّیت موجود عملّیات حسابداری عقد مشاركت مدنی نشان 
می دهد كه بند6 )محاسبه سود و تسويه حساب مشاركت مدني(، قسمت 
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ب )در صورتیکــه نتیجه حاكي از زيان باشــد( از ايــرادات اين عملّیات 
است. در حالت 1 )مانده بســتانکار حساب مشترک مشاركت مدني بیش 
از ســرمايه سهم بانك باشــد(، بانك كل مبلغ موجود در حساب مشترک 
مشــارک مدنی را بدهکار كرده و به مقدار سهم سود سرمايه بانك از قبل 
تعیین شــده را به حساب تسهیالت اعطايي- مشاركت مدني واريز می كند 
و در حالت 2 )مانده حســاب مشــترک مشــاركت مدني تکافوي ســهم 
ســرمايه بانك را ننمايد( نیز به مقدار زيان وارده از حساب قرض الحسنه 
)حساب عامل يا وام گیرنده( برداشت كرده و به حساب تسهیالت اعطايي 
مشــاركت مدني واريز می شــود. در هردو حالت بانــك از پذيرش زيان 
اجتناب كرده كه با ماهّیت اصلی قرداد مشــاركت مدنی كه زيان بر عهده 

تمام شركا می باشد در تناقض است. 
طبیعت مشــاركت، نوعی ســرمايه گذاری اســت و حالت بدهی برای 
اســتفاده كننده وجــود ندارد كه در ايــن قرارداد نیز طبیعت مشــاركت 
ناديده گرفته شــده اســت. تأمین كننده وجه، خود در جريان مشــاركت 
می  تواند كنترل كامل داشــته باشــد، اما ريســك فرصت از دست رفته و 
يا ســرمايه به عهده خود اوســت و در تمام مّدت مشــاركت، اين ريسك 
به طور كامل متوّجه تأمین كننده وجوه می باشــد و میزان نرخ بازگشــت 
ســرمايه قابل پیش بینی دقیق نبوده و ســرمايه گذاری در شــرايط عدم 
اطمینان كامل صورت می پذيرد. هزينه ســرمايه و نرخ بازگشــت سرمايه 
نیز در اين حالت كامال يکســان می باشــد. از اين  رو، روش حســابداری 
موجود باعث فاصله گرفتن از اصل و طبیعت مشاركت شده است كه بانك 
با اســتفاده از اعتبارســنجی و نظارت كامل بر موضوع شركت می تواند از 
ســود انتظاری ثابت فاصله گرفته و در ســود و زيان واقعی شريك شود. 
عــالوه بر اين، بانك می تواند با توجه به ســهم خــود در مديريّت پروژه 
مشــاركت داشته باشد كه خود تضمین بیشتری را در كار فراهم می آورد. 
با تمام اين تفاســیر عملّیات حسابداری موجود، نشان می دهد كه قرارداد 
صرفاً به منظور اعطای تســهیالت به متقاضی منعقد شده و عملّیات مزبور 

از نظر متقاضی، مشــابه اعتبارات معمول بانك داری متعارف می باشد.
مبحث ســوم پرداخته شــده در مقاله مربوط به بحث قراداد اجاره به 

شرط تملیك است. اين عقد به دلیل ماهّیت مبادله ای بودن آن، كم ترين 
مشــکل را با فضای حسابداری موجود، دارد. با اين وجود، در قرادادهای 
اجاره به شرط تملیك، می توان انواع و اقسام تسويه را با مشتريان داشته 
باشــیم كه در حســابداری موجود برای اجاره به شرط تملیك، واگذاری 
كاهنده )تنازلی( ســهم بانك به مشتری و پرداخت اقساط به نحو فزاينده 
از جهت اجاره ديده نمی شــود. از اين رو، فرايند موجود هیچ گونه انعطافی 
در زمینۀ تســويه و واگــذاري اموال موضوع اجاره نــدارد. عالوه بر اين، 
دريافت جريمه بابت تأخیر در پرداخت اجاره، از نظر فقهی، محل اشــکال 
اســت، ضـــمن اينکه در صورت قرارداد اجارۀ كاهنده، الزم است جريمۀ 

متناسب با ســهم متغیر و در حال كاهش بانك از مال االجاره باشد.
در پايان می توان گفت كه نظام حســابداری مرســوم پاسخ گوی نیاز 
شــرعی و كاربران نبوده و عقود را از ماهّیت خود دور نموده اســت. اين 
در حالی اســت كه با استفاده از عملّیات حسابداری، بسیاری از مشکالت 
بانــك داری بدون ربــا قابل حل خواهد بود. به طور كلّــی، عمده نتايج و 

از: آمده عبارتند  به دست  پیشنهادهای 
1. مــدل حســابداري مورد عمــل در نظــام بانك داري كشــور، از 
قابلّیت هاي الزم براي نگهداري حســاب و گزارشگري سود يا زيان مبتني 
بــر نتايج واقعي عملکرد حاصل از عقود مشــاركتي برخوردار نیســت. از 
اين رو، ضرورت بازنگري در وضع رايج گزارشــگري مالي بانك هاي كشور 
و بررسي جامع و تدوين چارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري الزم 

براي اين حوزه الزم است.
2. ماهّیت قرداد مضاربه و مشــاركت به گونه ای است كه عامل بدهکار 
تلقی نمی شــود و ملزم به بازپرداخت اصل پول يا پرداخت ســود حتمی 
و مشــخص نیســت و حتی در صورت زيان اگر مشــخص شود عامل در 
انجام تجارت كوتاهی نکرده، زيان بر عهده تأمین كننده ســرمايه اســت. 
ولی با توّجه به عملیات حســابداری اين عقد عامل بدهکار تلقی شــده و 
ملــزم به بازپرداخت اصل پول می باشــد و درصورت زيان ملزم به جبران 
خســارت می باشد كه باعث شده از طبیعت خود فاصله گرفته و مشابه به 

اعطا گردد. تسهیالت  بانك داری سنتی 
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3. عدم محاســبه ســود مبتني بر عملکرد واقعي به وســیله بانك ها 
و اعمــال درآمد و در نتیجه ســود براســاس نرخ-هاي مــورد انتظار به 
صورت تضمیني و بدون توّجه به نتايج عملکرد موضوع مشــاركت با مفاّد 
قانــون عملّیات بانك داري بدون ربا و ضوابط شــرعي ناظر بر آن به طور 
كامل منطبق نبوده و بايســتی در نهايت براســاس نتايج عملکرد واقعي 

تعديل های الزم در حساب ها صورت پذيرد.
4. تشــکیل هیئت نظارت شرعي و ارائه و كنترل كامل اين هیئت در 
مورد تطابق فّعالّیت ها و عقود مختلف با اصول و الزامات شــرعي ضرورت 

دارد.
5. كاربــر اطالعــات مالي مرتبط با عملّیات بانــك داري بدون ربا، در 
اســتفاده از گزارش هاي مالي بانك هاي اســالمي، در وهله اّول به دنبال 
حصــول اطمینان از نحوه عمل بانك ها درباره اين عملّیات اســت و معیار 
بعدي وي در انتخاب يك بانك اســالمي براي ســرمايه گذاري، تجزيه و 
تحلیل هــاي اقتصادي مي باشــد. بنابراين، گزارش-هــاي مالي يك بانك 
اســالمي بايد بتواند او را در ايــن موارد خطیر ياري نمايــد. تحّقق اين 
امر مســتلزم آن است كه نظام حســابداري و گزارشگري مالي بانك هاي 
اســالمي از چارچوب نظري براي تدوين اهداف حسابداري استفاده نمايد 

كه بر مســئولّیت پاسخ گويي تمركز داشته باشد.
دکتر جواد شــکرخواه: در ابتدا از پژوهشــکده پولــی و بانکی به 
دلیل برگزاری چنین جلساتی به خصوص در حوزه حسابداری بانك داری 
اســالمی تشــکر می كنــم. همچنین به آقــای دكتر طغیانــی بابت ارائه 
خوبشــان خســته نباشــید می گويم. به طور كلّی موضوع حسابداری، از 
جمله مباحثی اســت كه در كشــور مورد غفلت قرار گرفته اســت. ما از 
ابتدای انقالب بــا حذف اصل بهره و اجرای قانــون عملّیات بانکی بدون 

ربا در نظام بانکی، متأســفانه شــاهد استفاده 
مکرر از ســاز و كار های قديمی حســابداری در 
نظــام بانکی تا به امروز هســتیم. به طور كلّی، 
بانك داری در بخش تجهیز منابع در قالب عقود 
مبادله ای با نرخ ســود معّین و عقود مشاركتی 
صورت می گیرد. در حسابداری عقود مبادله ای، 
بــه طور كلّی با چالش زيــادی مواجه نخواهیم 
بود. زيرا اســتانداردها، رويه هــا و نحوه ثبت و 
گزارشــگری آن ها همانند روش هايی است كه 
در گذشته انجام می داديم و در حوزه بین الملل 
نیز به همین صورت اســت. اما در حوزه عقود 
مشــاركتی كه با وجود مبانی فقهی و شرعی و 

روح قانون بانك داری بدون ربا، ملزم به محاســبه ســود و زيان بر مبنای 
نتايج عملکرد و تقســیم آن میان شريکان هستیم، پس در حسابداری آن 

هستیم.  چالش  دچار 
نقدهــای خــود را به پنج بخش تقســیم بندی می كنم كــه در ادامه 
بــه آن خواهم پرداخت. اّولیــن نقد بنده در خصــوص مقاله آقای دكتر 
طغیانــی به ادغــام دو نوع عقــود مبادله ای )اجاره به شــرط تملیك( و 
مشــاركتی )مضاربه و مشــاركت مدنی( و بررســی همزمان آن در مقاله 
مربوط می شــود. اين در حالی اســت كه مســايل و مباحث پیرامون اين 
دو قرارداد كاماًل با يکديگر متفاوت اســت. بــه عنوان مثال صوری  بودن 
عقود مبادله ای، به نحوه حســابداری، ارتباطی ندارد بلکه با روح قرارداد 
در تناقض اســت. اما در عقود مشاركتی، ما بر روی بحث حسابداری آن، 
بــا چالش زيادی روبرو هســتیم. از جمله اين كه چــه زمانی درآمد بايد 
شناســايی شود، چه زمانی قابل تسهیم اســت و يا اين كه چگونه و با چه 

می شود.  تقسیم  شريکان  بین  نسبتی 
قبــل از بیــان نقد دوم خود، ذكــر اين نکته كلّی ضروری اســت كه 
مــا در نظام بانکــی، بانك را به عنوان محور، ســپرده گذاران را به عنوان 
عرضه كننده درآمــد و منابع بانك ها و در نهايــت خريداران را به عنوان 
دريافت كنندگان تســهیالت داريم كه منابع را به مصرف می رسانند. ما در 
نظام بانکی متأســفانه، محصول را در قالب سپرده ها تعريف می كنیم، در 
صورتی كه ســپرده ها در اصل مواد اّولیه بانك ها هستند و محصول جايی 

اســت كه اين منابع را به مصرف می رسانند. از اين رو، اين نگاه را در نظام 
داد.  تغییر  بايد  بانکی 

نقد دوم بنده به شــیوه پژوهشــی مقاله بر می گــردد. در اين مقاله، 
تحقیق قابل اتکايی برای نشــان دادن اين كه اين شیوه در حال حاضر در 
بانك های ما در حال اجراســت يا خیر، وجود نــدارد. به عنوان مثال در 
مقاله به اين مســأله اشاره نشده كه آيا با مراجعه به چندين شعب بانکی، 
توانســته وضعّیت و روش های ثبت حســابداری موجــود در قالب عقود 
مختلف را ترســیم نمايد و يا اين كه استنباط فردی نويسنده اينطور بوده 
اســت. از ســوی ديگر، در چکیده مقاله به مصاحبــه و نظرخواهی عمیق 
اشــاره شده است در حالی كه در متن مقاله هیچ اشاره ای به موضوع افراد 
مصاحبه شــونده )حوزه بانکی و يا حسابداران خبره(، سواالت، فرضّیات و 
غیره نشــده است. از اين رو، شــیوه پژوهش در اين مقاله مشخص نیست 
و به تبع آن، نتايج گرفته شــده چندان قابل اتکا نمی باشــد. پس انتظار 
می رود كارهای پژوهشــی همــواره مبتنی بر يك شــیوه علمی بوده كه 

نتايج آن قابل تعمیم و اســتفاده باشد.
نقد ســوم به اين مسأله بر می گردد كه اين حوزه، يك حوزه تخصصی 
حســابداری اســت. البته آقای دكتر طغیانی نیز فرمودند كه از  همکاران 
حوزه حســابداری در تهیــه مقاله كمــك نگرفته اند. بــه همین منظور 
مشــاهده می شــود كه مبانی نظــری مقاله از لحاظ توضیح حســابداری 
ضعیف بوده و نتوانســته مطالــب قابل توّجهی را به منظور اســتفاده در 
بخــش تحلیل، بررســی و نتیجه گیــری ارائه نمايد. به عنــوان مثال در 
حســابداری اصلی به عنوان اصل »تحّقق درآمد« وجود دارد. در اين اصل 
به اين مســأله می پردازيم كه درآمدها زمانی محّقق و شناســايی می شود 
كه فرآيند كســب ســود كامل شــود. مثاًل در فروش دارايــی می گويیم 
دريافت پول منوط به شناســايی درآمد فروش 
نیســت بلکه فرايند فروش و كسب سود زمانی 
كامل می شــود كــه محصــول تعّهد شــده به 
مشــتری تحويل داده شود. اگر در مقاله از اين 
قبیل اصول در مبانی نظری اســتفاده می شد و 
ســپس به تحلیل اين مســأله می پرداختیم كه 
فرآيند كسب ســودمان در عقود مشاركتی چه 
زمانی كامل می شــود، شــايد می توانستیم كار 
عمیق تــری را در حوزه حســابداری بانك داری 
اســالمی انجام دهیم. از اين رو، برداشــت من 
از شــیوه پژوهش انجام  شده اين است كه آقای 
دكتر طغیانی و همکارانشــان، شــیوه ای را كه 
تصور می كردند در حســابداری نظام بانکی ثبت می شود و به نوعی شايد 
برگرفته از رويه ها و دســتورالعمل هايی باشد كه بانك مركزی به بانك ها 
در حوزه حســابداری تجويز می كند، مورد تحلیل فردی خود قرار داده اند 
و ايرادهايی را بر آن وارد نموده اند كه البته ايرادهای نابجايی نیز نیســت. 

)به عنوان مثال صوری  شدن عقود(.
نقــد چهارم: عالوه بر اين، به نظر من شــايد بهتر بــود میان تحلیل 
همین شیوه مورد بررســی در مقاله، تفکیکی قايل می شد. در واقع آقای 
دكتر و همکارانشــان می توانســتند نقد خود را به دو بخش تقسیم  كنند. 
به طوری كه در بخش اّول به نقد اســتاندارد حســابداری و شــیوه های 
مــورد عمل حســابداری می پرداختند و در بخش دوم شــیوه مورد عمل 
نظام بانکی را نقد می كردند. زيرا ايشــان نیز فرمودند در اســتانداردهای 
حســابداری، بحث هزينه های مربوط به اعتبارسنجی و برنامه های كسب 
و كار طرح هــا مورد غفلت واقع شــده و جايگاهی برای آن در نظر گرفته 
نشــده است. البته پاسخ ســازمان حسابرســی با توّجه به »اصل تطابق« 
در حســابداری، خالف اين موضوع را مطــرح می كند. در واقع با توّجه به 
اين اصل، هزينه های مربوط به درآمدهای كســب شده بايستی در همان 
دوره  ای كه درآمد شناســايی شده، ثبت گردد. اما مسأله اين است كه ما 
ايــن اصل را مورد عمل قرار نمی دهیم. پــس در اينجا، نقد وارده، نقد بر 
استاندارد نیســت بلکه بر شیوه مورد عمل در نظام بانکی است كه به هر 
دلیلی در حال اســتفاده می باشــد. از اين رو، تفکیك میان نقدها بسیار 

اعتبارســنجی مشــتريان، 
معامله  انجام  بــر  دقيق  نظارت 
مضاربه و محاســبه سود و زيان 
اقدامات ضروری  از جمله  واقعی 
مطلوب  ايجاد شــرايط  بــرای 
حســابداری  عملّيات  بهبود  و 

بانک ها به شمار می رود
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مهم و ضروری است.
 نکته مورد توّجه ديگر اين اســت كه در بررســی شــیوه حسابداری 
بانك هــا بايد محدوديّت های آن نظام را هــم، در نظر بگیريم. ما در نظام 
بانــك داری با يك چالش اساســی روبرو هســتیم. از لحاظ عرف، ســود 
متعلّق به ســپرده های بانکی بايد علی الحســاب، ماهانه پرداخت شود كه 
به يکی از بزرگ ترين معضالت نظام بانکی تبديل شــده است. اين مسأله 
از شناســايی ســود مبتنی بر نتايج واقعی عملکرد در مصارف، جلوگیری 
می كند. البته ظرفّیت های قانونی اجازه عدم پرداخت ماهانه را به حســاب 
ســپرده گذاران می دهد. به عنــوان مثال در قانون بانــك داری ما، اجازه 
دريافت ســپرده خاص برای مصارف خاص وجود دارد كه متأســفانه اين 
عملّیات به دلیل كاســتی های حســابداری در بانك ها به درســتی انجام 
نمی شــود. به عبارت ديگر در اين مبحث بايســتی كلیه ســودبران مؤثّر 
در اين حوزه، اعّم از جامعه حســابداران رســمی، بانك ها، شورای پول و 
اعتبــار و بانك مركزی با هم فکری يکديگر به راه حلّی جامع در اين زمینه 

يابند. دست  
نقد پنجم بنده به بخش پايانی مقاله مربوط می شــود. در نتیجه گیری و 
جمع بندی به مطالبی اشــاره شــده كه مبتنی بر تحلیل و كار انجام شده در 
مقاله نیســت و بیشتر برگرفته از نتايج مطالعات انجام شده به وسیله ديگران 
است كه به نظر بنده يك ايراد جّدی برای مقاله به شمار می رود و بهتر است 

بر مبنای نتايج حاصله از تحقیق، نتیجه گیری بیان شود.   
دكتر مهدی طغیانی: همان گونه كه مستحضريد كارهای علمی به صورت 
تدريجی تکامل می يابد. اين پژوهــش نیز با برطرف نمودن ايرادهای مطرح 
شــده، قطعاً اصالح و تکمیل می گردد اّما در رابطه با نکات ضعف مطرح شده، 
ارائه توضیحاتی الزم است. در اين مقاله بحث تفاوت عقود در حوزه حسابداری 
مّد نظر قرار گرفته اســت اّما چون هــدف پرداختن به كلّیت تخصیص عقود 
بوده اســت، از بین عقود، عقودی كه نشــان دهنده ی رويه هستند، انتخاب 
شــده اند. در عقود مبادله ای، اجاره به شــرط تملیك و در عقود مشــاركتی، 

مضاربه و مشاركت مدنی رويه را نشان می دهند. 
در حــال حاضــر حوزه حســابداری داخلی بــر اســاس مجموعه ای از 
اســتانداردهای تعريف شده  عمل می كند. البّته در حوزه حسابداری  اسالمی، 
اســتانداردهايی مثل )AAOIFI( موجود اســت كه نظام بانکی ايران از اين 
استانداردها در رويه های موجود استفاده نمی كند. در صورتی كه اگر بر اساس 
آن عمل می شــد، بدون ترديد برخی از مشکالت فعلی حوزه حسابداری حل 
می شد. به عنوان نمونه ماده 8 از استاندارد )AAOIFI( می گويد: دارايی های 
تحصیل شده برای اجاره بايد در زمان تحصیل به بهای تمام شده تقويم شود. 
اين بهای تمام شده شامل تمام هزينه های قابل استفاده  كردن دارايی مذكور 
جهت اجاره است. در حالی كه رويه فعلی ما بی توّجه به استانداردها و با اكتفا 

به فاكتورها می باشد. 
يکی ديگر از موانع موجود در اين پژوهش، عدم انتشار رويه ی حسابداری 
بانك داری اســت يعنی هیچ رويه ی مســتدل و مکتوبی در اين زمینه وجود 
ندارد. يکی از پیشــنهادهای مؤثّر در اين زمینه، تدوين و انتشــار رويه های 
موجود حسابداری به صورت مستند و مستدل است. آنچه در اين مقاله مبنا 
قرار گرفته، عملّیات حســابداری بانك هاست كه از طريق مراجعه به خبرگان 
و متخصصین حوزه حســابدرای به دست آمده و به صورت يك رويه تدوين 

شده است. 
افزون بر اين، ناآشــنايی با ادبّیات حســابداری نیز مانع از نقد رويه های 
موجود با زبان فنی حســابداری شده اســت. در رابطه با نتايج مقاله نیز ذكر 
اين نکته ضروری اســت كه قدری از نتايج به پیشنهادها اختصاص داده شده 
اســت. بر اســاس الگوهای روش تحقیق، لزومی ندارد كه حتماً پیشنهادها 

مبتنی بر تحقیقات باشد.  
حاضرين در جلسه: توجه به چند نکته موجب تکمیل اين تحقیق می شود. 
با توجه به اين كه در نظام بانکی كشــور به استانداردهای )AAOIFI( عمل 
نمی شــود، الزم اســت اين اســتانداردها پس از مطابقت با ضوابط فقهی و 
چارچوب حقوقی كشور، بومی سازی گردد. همچنین مناسب است بین برخی 
از بانك های اسالمی كه اين استانداردها را به كار گرفته اند با بانك های داخلی 
كشــور مقايســه ای صورت گیرد. به عنوان مثال بانك های اسالمی در عقود 

مشاركتی وثیقه مطالبه نمی كنند؛ زيرا معتقدند موضوع اين عقود، مشاركت 
اســت نه بدهی كه بتوان در مقابل آن وثیقه دريافت كرد. اين در حالی است 
كه در كشور ما، متقاضیان تسهیالت مشاركتی حتما بايد وثیقه گذاری كنند. 
نکته ديگر اينکه با توّجه به كاربردی بودن موضوع، شايســته بود در مقاله به 

ارائه توصیه های سیاستی و جزئی نیز  اهتمام بیشتری شود. 
دکتر مهدی طغيانی: در اين مقاله استانداردهای )AAOIFI( به عنوان 
يك نمونه از آن چه در فضای مالی دنیا در حال اجرا است، مطرح شده است. 
يکی از اهداف مقاله، نشــان دادن اهمّیت اين استانداردهاســت كه به دلیل 
برخورداری از رهنمودهای مناســب قطعــاً می تواند منجر به ايجاد رويه  های 
حســابداری مشخص تر در حوزه عملّیاتی گردد. البّته در كنار وحدت رويه ها، 
فراگیری دانــش قراردادها نیز مهم و تأثیرگذار اســت و با بهره مندی از آن 
می توان متناسب با شرايط مشــتريان،قراردادهای متفاوتی را طراحی نمود. 
اين مســأله می تواند در تسهیل و شفافّیت شیوه  های حسابداری عقود بانکی 

نیز، مؤثّر واقع شود. 
در رابطه با مقايســه بین بانك های داخلــی و خارجی نیز بايد گفت كه 
چنین مقايســه ايی خارج از چارچوب و ظرفّیــت مقاله بود و در تحقیق های 

آتی می توان به صورت مستقل به آن پرداخته شود. 
دكتر جواد شکرخواه: در راســتای بهتر عمل كردن به قانون، الزم است 
كســانی كه با قانــون تعامل دارند، به اجرای آن باور و اعتقاد كامل داشــته 
باشــند. اگر در صورت های مالی شــركت های پذيرفته شــده در بورس نگاه 
كنیم، كمتر شــركتی يافت می شود كه تســهیالتی در قالب عقود مشاركتی 
از بانك ها نگرفته باشــد. اين شركت ها تمام هزينه های مالی خود را در قالب 
يك خط پايین صورت ســود و زيان طبقه بنــدی می كنند. هیچ كدام از اين 
شركت ها قايل به تســهیم درآمدها نیستند و عقود مبادله  ای را از مشاركتی 
جدا نمی كنند. در حالی كه بايد عملّیات حســابداری عقود مشاركتی از عقود 

مبادله ای تفکیك شود. 
حاضرين در جلســه: در اين مقاله آيا دستور العمل های بانك مركزی در 
مورد عقود، مطالعه و بررســی شده اســت؟ در عقد اجاره به شرط تملیك، 
آيا مالکّیت با هر قســطی منتقل می شــود يا اينکه در پايان اقساط، محّقق 
می شــود؟ دكتر مهدی طغیانی: در رابطه با ســوال نخســت بايد گفت كه 
دســتور العمل هايی كه بانك ها مطابــق آن عمل می كنند، داخلی اســت و 
محّققــان به آن ها دسترســی ندارند. تنها چیزی كه محّقــق می تواند به آن 

دست يابد آن رويه ای است كه در بانك ها اجرا می شود. 
اّما پاسخ ســوال دوم اين اســت كه در رابطه با ثبت حسابداری قرارداد 
اجاره به شــرط تملیك، روش های متفاوتی وجود دارد و در رويه های موجود 
به هیچ كدام از اين روش ها اشــاره نشده اســت. مالکّیت در اجاره می تواند از 
طريق هبه غیرمعوضــه، انتقال مالکّیت قانونی پــس از پايان مّدت اجاره يا 
پیش از مّدت، به مبلغی معادل اقســاط پرداخت شــده يا به صورت تدريجی 

منتقل شود.
دكتر جواد شکرخواه: متأسفانه در نظام مقررات گذاری، گاهی اتفاق هايی 
رخ می دهــد كــه روح حاكم بر قانون و مصوبات شــورای پــول و اعتبار را 
تحت تأثیر قرار می دهد به گونه ای كه حتی شــکل ظاهــری قوانین مبتنی 
بر شــريعت را نیز نقض می كند. به عنوان نمونه بخش نامه ای كه سقف عقود 
مشــاركتی را روی 24 درصد بســته اســت و قید كرده قراردادهايی با سود 
مورد انتظار باالی 24 درصد بايد به تأيید بانك مركزی برسد. اين بخش نامه 
مديران بانك ها را به عنوان وكالی ســپرده گذاران محدود كرده و آن ها را از 
انعقــاد قراردادهای باالی 24 درصد به دلیل ريســك بــاالی آن منع نموده 
اســت اّما اين مسأله مبنا ندارد و با روح عقود مشاركتی و ماهّیت و چارچوب 
شرعی آن مخالف است. پیشنهاد می شود پژوهشکده پولی و بانکی با برگزاری 
جلسات هم انديشی بین جامعه حسابداری و شبکه بانکی، زمینه الزم را برای 

برطرف نمودن مشکالت موجود در زمینه حسابداری فراهم آورد.  

پی نوشت
1( پژوهشــگر گروه بانکداری اسالمی، پژوهشکده پولی و بانکی
2( پژوهشــگر گروه بانکداری اسالمی، پژوهشکده پولی و بانکی
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توافق نامه بازخريد )ريپو( در بازار بين بانکی اسالمی

 زینب بیابانی1 

حجت االسالم سيد عباس موسويان
گاهــي بانك ها در انجــام امــور روزمره خود 
چون پرداخت ســپرده قانوني؛ بازپرداخت بدهي ها؛ 
اســتفاده از فرصت هاي ســودآور، با كمبود منابع 
روبه رو مي شوند. به طور معمول تأمین اين كسري 
منابع كه مي تواند يك شبه يا بیشتر باشد از طريق 
خط اعتباري بانك مركزي )اضافه برداشت( صورت 
می پذيــرد. اين روش اثرها و پیامدهاي منفي چون 
رشــد بي رويه نقدينگي؛ كاهش قدرت خريد پول ملي؛ افزايش قیمت ها را به 
همراه دارد. نقطه مقابــل اين روش، تأمین نیازهاي مالي كوتاه مّدت بانك ها از 
طريق مراجعه به بنگاه هاي مشــابه و به  طور مشــخص بازار بین بانکی است، 
اگر بــازار بین بانکی از نظر كیفّیت و كمّیت ارتقا داده شــود، به اقتصاد ملی، 

سالم سازی بازار و افزايش سطح سودآوری بانك ها كمك خواهد شد. 

 بازارهاي بین بانکي با هدف تأمین نقدينگي بانك ها و مؤسسه هاي مالي از 
راه وام هاي تضمین شــده در كوتاه مّدت )از يك شب تا يك سال( طراحي شده 
اســت؛ ابزارهای اين بازار عبارتند از: اسناد خزانه، گواهي سپرده، وجوه فدرال، 
توافق نامه بازخريد، اوراق تجاري، پذيرش بانکي، استقراض از بانك هاي مركزي، 

قرض هاي دالر اروپايي و سپرده شبانه.
نقش ســپرده گذاران در بخش های مورد فّعالیت بانك چه در حوزه تجهیز 
و چه در حوزه تخصیص منابع پررنگ اســت و اين امر باعث می شود تا بانك ها 
همواره در معرض ريســك از سوی ســپرده گذاران قرار داشته باشند به عنوان 
مثال ممکن است نوعی سپرده به وسیله بانك طراحی و عرضه شود ولی مورد 

استقبال سپرده گذاران قرار نگیرد. 
ابزارهای مختلفی در بازار بین بانکی مورد اســتفاده قرار می گیرد، يکی از 
ابزارهای پركاربرد در اين بازار توافق نامه بازخريد )ريپو( است. تعاريف متعّدد 
و متنوعی توســط صاحب نظران در رابطه با ريپو و ماهّیت آن ارائه شده است 
كه می توان در قالب دو گروه اين نظرات را بیان كرد. گروه اّول همچون بانك 
مركزی آمريکا، قرارداد ريپو را به صورت رســمی به اين صورت تعريف كرده : 
ريپو، فروش اوراق بهادار همزمان با توافق به بازخريد آن اوراق يا مشابه آن به 
قیمت مشخص در تاريخ آينده است. اين گروه ماهیت ريپو را خريد و فروش 
اوراق می دانند نه اســتقراض به پشتوانه وثیقه گذاری اوراق، از نظر آن ها اين 
توافق نامه از نظر اقتصادي شــبیه به وام تضمین شده به وسیله وثیقه است. 
در حالــی كه گــروه دوم ماهیت اين اوراق را وثیقــه می داند نه مبیع و مال 

فروخته شده. 
متأســفانه در به كارگیری ادبیات و مفاهیم به كار گرفته شده در مباحث 
جانبی اين قرارداد اين دو ديدگاه َخلط شده   اند و دّقت الزم به كار گرفته نشده 
است و اين عدم شفاف ســازی، باعث گرديده كه در زمان ورود به ادبیات ريپو 
نوعی ترديد ايجاد شــود و ماهیت ريپو گاهی قرض و گاهی خريد و فروش در 

نظر گرفته شود.
اين ابزار در طي زمان متنوع شده و انواع گوناگوني از آن با توجه به سلیقه ها 
و نیازهاي گوناگــون فّعاالن بازارهاي مالي مورد اســتفاده قرار مي گیرد. انواع 
گوناگون ريپو عبارتند از: ريپوي كالسیك يا سنتي، ريپوي معکوس، ريپوي سه 

در جلســه نقد پژوهش های بانك داری و مالی اســالمی با موضوع 
»توافق نامه بازخريد )ريپو( در بازار بین بانکی اسالمی«، حجت االسالم 
سید عباس موسويان )دانشیار اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی( 
به بیان ديدگاه های مطرح شــده در مقاله مشــترک خــود با محمدرضا 
كاتوزيان، دكتر محمد طالبی و محمدرضا حاجیان -مندرج در شماره 60 
فصلنامه علمی پژوهشــی اقتصاد اسالمی- پرداخت. دكتر علی ديواندری 
)رئیس پژوهشــکده پولی و بانکی(، ســید علی اصغــر میرمحمد صادقی 
)مديــركل اعتبارات بانك مركزی(، حجت االســالم محمدجواد محقق نیا 
)عضو هئیت  علمی دانشــگاه عالمه طباطبايــی( و ايمان نوربخش )مدير 
ريسك بانك كارآفرين( اعضای هیئت رئیسه نشست مذكور بودند. در ادامه 

گزارشی از اهم موضوعات مطرح شده در اين نشست ارائه می شود. 
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طرفه/ جانبه، ريپوي تأمین مالي وثیقه عمومي.
در ريپوي كالســیك يا ســنتي دو طرف اصلي، فروشنده اوراق بهادار براي 
نمونــه، بانك »الف« و خريدار اوراق بهادار براي نمونه، بانك »ب« وجود دارند. 
روز مبادله هر دو بانك وارد توافق مي شــوند و در يك روز معین كه همان روز 
تسويه باشد، بانك »الف« به بانك »ب« اوراق بهادار را به مقدار اسمي در عوض 
پول نقد مبادله مي كند. قیمت دريافت شــده براي اوراق بهادار در روز معامله با 
قیمت تسويه اوراق بهادار ارتباط مستقیم خواهد داشت. طرفین همچنین توافق 
مي كنند كــه در روز اتمام قرارداد، بانك »ب« همــان اوراق بهادار را بر طبق 
قیمت توافق شده پیشین به بانك »الف« بفروشد و پیرو آن بانك »ب« پول نقد 
خود را به همراه بهره توافق شــده بر طبق نرخ ريپو خواهد داشت. در حقیقت 
توافق بازخريد شبیه وام تضمین شده و مطمئن است و نرخ ريپو نیز شبیه نرخ 
بهره وام مي باشــد. در توافق نامه بازخريد كالسیك اگر در طول دوره توافق نامه 
به اوراق بهاداري كه به وثیقه گذاشته شده است سود يا بهره اي تعلّق گیرد اين 
وجوه به فروشــنده اوراق بهادار  وام گیرنده  به صورت آني پرداخت خواهد شد. 
در ريپوي كالســیك اگر ارزش بازاري اوراق بهادار ســقوط كند، اين فروشنده 
اوراق بهادار است كه بايد ضرر سرمايه اي اين اوراق را براي خريدار جبران كند. 
به عبارتي ديگر، مزيت ها و ضررهاي اقتصادي اوراق بهادار بر عهده فروشــنده 
باقي مي ماند، توضیحات بیان شــده از نگاه بانك »الف« است. اگر از نگاه بانك 
»ب« به قضیه پرداخته شود ريپوی معکوس گفته می شود، ريپوی سه جانبه نیز 
بیشتر در راستای اعتماد و اطمینان است و اينکه اين اوراق نزد امین نگهداری 
شــود، توضیحات تکمیلی و انواع مختلف ديگر ريپو در متن مقاله آمده است. 
از كاركردهای اقتصــادی و مالی ريپو می توان به مواردی همچون تأمین مالی 
موقعیت خريد يا فروش اوراق بهادار، متنوع سازي سبد سرمايه گذاري با ريسك 
پايین، كاهش ريســك اعتباري بازار، اســتفاده از وثیقه ها براي ريپوي ديگر و 

ابزاری برای عملیات بازار باز اشاره كرد. 
توّجه به يکسری از نکات در بحث قرارداد ريپو 
ضروری به نظر می رسد، يکی از مهم ترين نکات اين 
است كه ماهّیت ريپو را بیع بدانیم يا استقراض زيرا 
پذيرش هر كدام از اين دو ماهّیت به احکام خاص 

خود منتهی می شود.  
برای درک بهتر قــرارداد ريپو و مباحث فقهی 
مربــوط به آن ابتدا قرارداد بیع مورد بررســی قرار 
می گیرد. قرارداد بیع تفاوت چندانی در فقه و قانون 
ما با قوانین ديگر كشــورها ندارد و آن را  تملیك 

مال به عوض معین يا انتقال ملکیت عین از شخصي به ديگري در مقابل عوض 
معین با رضايت تعريف كرده اند. براساس فقه و قانون مدنی می توان در قرارداد 
بیع  شــرط ضمن عقد گذاشــت، از منظر فقهی اين شــرايط خود بايد دارای 
شرايطی باشند و هر چیزی را نمی توان به عنوان شرط قرار داد. از شرايط صحت 
شــرط به مواردی همچون مقدور بودن، حالل بودن، وجود انگیزه مورد اعتنا، 
مخالف نبودن با كتاب و سّنت، عدم منافات با مقتضاي عقد )مقتضاي ذات عقد، 
مقتضاي اطالق عقد(، مجهول نبودن شــرط، ذكر در متن عقد، مستلزم محال 

نبودن شرط، منجّز بودن شرط می توان اشاره كرد.
در اســالم و فقه مدون قراردادهــای بیع العینه و بیع الخیار از برخی جهات 
شبیه قرارداد ريپو می باشند. لذا آشنايی با اين دو قرارداد به منظور شفاف سازی 
تفاوت ها و شــباهت های آنها با قرارداد ريپو ضروری است. تحلیل اين موضوع 
مهم اســت كه آيا تفاوت های احتمالی به حّدی است كه دو ماهّیت مختلف را 
ايجاد كند و منجر به احکام متفاوت شود  و يا اين كه اين تفاوت ها تنها در سطح 

كاربردی خالصه می شوند.
پس از نزول آيات تحريم ربا، ربا به وسیله پیامبر )ص( و ائمه اطهار به طور 
كامل تشــريح شد، از منظر اســالم هر زياده ای ربا محسوب نمی شود و زياده 
تنها  در قرارداد قرض كه به صورت شــرط آمده باشد و در قرارداد بیع كاالهای 
همجنس كه به صورت مکیل و موزون هســتند ربا اســت. پس از تحريم ربای 
قرضــی برخی از مســلمانان برای فرار از ربا در قرض ربــوی يا وصول طلب از 
بدهکار به معامله  ديگری تحت عنوان بیع العینه روی آوردند، بیع العینه عبارت 
از اين است كه انسان چیزي را به طور نسیه بخرد؛ سپس آن را به كمتر از آن 
قیمت نقدي در همان مجلس بفروشــد. به عبــارت ديگر خريد كاال به صورت 

نسیه و فروش نقدی آن به بهای كمتر به خود فروشنده را بیع العینه مي گويند. 
اين معامله به دو صورت انجام می گرفته است: در روش اول، شخص نیازمند به 
نقدينگــی برای فرار از ربا با صاحب مال معامله ای به اين صورت انجام می دهد 
كه از وي به صورت نســیه كااليی را گران تر از قیمت نقد می خرد؛ ســپس در 
همان جلسه آن را به قیمت كمتر به صورت نقد به فروشنده می فروشد. نتیجه 
اين معامله، دســتیابی خريدار نخست به پول نقد و دستیابی فروشنده نخست 
به سود كاالی فروخته شده به نسیه مي باشد كه در سررسید، تحويل بهای كاال 
قابل وصول است در روش ديگر طلبکار برای وصول طلب خود از فردی كه توان 
پرداخت بدهی خويش را ندارد، كااليی معین را نسیه به وي می فروشد؛ سپس 
همان كاال را به بهايی كمتر، نقد از وي مي خرد تا بدهکار بتواند با پول دريافتی 

از طلبکار طلب پیشین وي را بپردازد. 
بايد توجه داشــت در رابطه با اين نوع معامله روايت هايي وجود دارد مبني 
بر اينکه هرگاه در بیع العینه شرط بازخريد صورت گیرد، معامله باطل است. در 
اين نوع معامله اگر بیع دوم به گونه اي باشد كه خريدار در فروش دوباره يا عدم 
فروش آن مختار باشد و فروشنده نیز در خريد دوباره يا عدم آن اختیار داشته 
باشد، معامله صحیح بوده و اشکالي در آن نیست و هرگاه بیع العینه به گونه اي 
باشد كه مشتري در فروش مبیع به ديگران غیر از بايع اختیاري نداشته باشد، 

معامله باطل است.
بنابراين براســاس روايات بیع العینه به دو گروه تقســیم می شود: گروه اول 
بیع العینه ای است كه معامله دوم در آن شرط شده است كه ربا و حرام است و 
گروه دوم بیع العینه ای اســت كه معامله دوم در معامله اول شرط نشده كه اين 

معامله صحیح است.
دومین معامله كه به ريپو شباهت دارد بیع الخیار است. بیع الخیار يا بیع الوفا 
يا بیع به شرط، بیعي است كه در آن فروشنده شرط مي كند اگر در مد،ت معیني 
قیمت را برگرداند، خیار فســخ معامله را داشته و 
بتوانــد مبیع را به خــود برگرداند و در صورتي كه 
مــّدت معین بگذرد و قیمت را برنگرداند حق خیار 
وي ساقط شده و معامله الزم شود. صحت بیع الخیار 
بین فقیهان امامیه مورد اتفاق است و ادعاي اجماع 
بر صحت چنین شرطي در آراءِ فقیهان شیعه وجود 
دارد ولی فقیهان مذهب هاي چهارگانه اهل سنت، 
برخالف فقیهان شــیعه در اين مســئله با يکديگر 
اختــالف كرده و حتي در يك مذهب نیز قول هاي 
متعددي وجود دارد؛ براي نمونه، در مذهب حنیفه، 
هشــت قول در اين باره وجود دارد. بسیاري از فقیهان معاصر اهل سنت بر اين 
باور هستند كه بیع به شرط يا بیع الوفا، حیله رباست؛ از اين رو مجلس مجمع 
فقه اسالمي در نشست هفتم خود پس از بحث و بررسي درباره اين قرارداد در 
بیانیه پاياني خود چنین آورده است: »اين بیع در حقیقت قرض با بهره و حیله 

ربا است«.
به نظر مي رســد قرارداد ريپو گرچه شباهت هايي با بیع العینه و بیع الخیار 
دارد؛ اما مصداق هیچ يك از آ ن دو نبوده و تفاوت هاي معناداري با آن ها دارد. 
همان طور كه پیشتر گفته شد دو ديدگاه برای ماهّیت ريپو بیان شده است كه 
در اينجا ماهیت خريد و فروش برای ريپو در نظر گرفته شده است، پذيرش اين 
امر منتهج به سه حالت بیع العینه، بیع الخیار و يك ماهّیت سوم می گردد. هدف 
اين مقاله نشــان دادن اين نکته است كه ريپو نه بیع العینه است و نه بیع الخیار 
بلکه دارای ماهیتی متفاوت از دو حالت قبلی اســت. در اين مقاله ادعا می شود 
كــه اگر ريپوی متعــارف نتواند از دام بیع العینه خارج شــود می توان با اعمال 
يکسری تغییرات تفاوت ها را تبديل به تفاوت ماهوی كرد و تحت عنوان ريپوی 
اسالمی يك معامله جديد را با همان كاركرد طراحی نمود. در اين راستا در ابتدا 
تفاوت های ريپو با بیع العینه مورد بررسی قرار می گیرد. در بیع العینه در بیع اول 
شرط مي شود كه در همان مجلس عقد قرارداد دوم منعقد شود و مبیع جز براي 
لحظه اي از مالکیت فروشنده خارج نمي شود و چنانکه فروشنده به شرط عمل 
نکند، خريدار معامله اول را فســخ مي كند؛ در حالي كه در ريپو قرارداد دوم با 
فاصله زماني قابل مالحظه كه ممکن است يك روز تا سه ماه طول بکشد، انجام 
مي گیرد و اگر فروشنده به شرط خود عمل نکند معامله اول تثبیت مي شود. از 
طرف ديگر در بیع العینه شرط مي شود كه همان كاال به فروشنده فروخته شود؛ 

و  ســپرده گذاری  تاکنــون 
سپرده پذيری به عنوان تنها ابزار 
رايج در بازار بين بانکی کشور بوده 
و ساير ابزارهای پيش بينی شده در 
آيين نامه تا به حال مورد استفاده 

قرار نگرفته است
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در حالي كه در ريپو ممکن اســت خريدار اوراق بهادار آنها را در بازار بفروشد و 
در سررسید ريپو اوراق مشــابه آن ها را از بازار خريده و به فروشنده بفروشد و 
تفــاوت آخر اين كه در بیع العینه در فاصله بین دو قرارداد هیچ پديده خاصي و 
هیچ فعالیت اقتصادي واقعي رخ نمي دهد؛ در حالي كه در قرارداد ريپو فروشنده 
اوراق با اســتفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق ســرمايه گذاري خاص انجام 
مي دهد و بعد از رفع كمبود نقدينگي كه ممکن است يك روز تا سه ماه طول 

بکشد، معامله دوم را انجام مي دهد.
در بیان تفاوت ريپو با بیع الخیار مي توان گفت: در بیع الخیار، شرط مي شود 
كه چنان كه فروشنده ثمن معامله را تا سررسید معین برگرداند حق فسخ معامله 
و برگرداندن مبیع به خود را داشته باشد؛ اين در حالي است كه در قرارداد ريپو 
فروش اول فسخ نمي شود بلکه فروش معکوسي در سررسید انجام مي شود؛ در 
بیع الخیار ثمن معامله اّول داده مي شود اّما در ريپو به طور معمول ثمن معامله 
دوم به تناسب سررسید بیشتر از ثمن معامله اّول است؛ در بیع به شرط منافع 
مبیع تا سررسید متعلق به خريدار است و انگیزه وي از خريد هم همان است اّما 
در ريپو سود تخصیصي به اوراق بهادار تا سررسید اگر باشد، از آن فروشنده است 

و انگیزه خريدار براي خريد انتفاع از تفاوت قیمت خريد وفروش دوباره است.
بنابرايــن قراردادهاي بیع العینه، بیع الخیار و ريپو ســه قرارداد مســتقل 
از هم و با ويژگي هاي خاص خودشــان هســتند. در برخی كشورهای اسالمی 
همچون مالزی ريپو متعارف را مصداق بیع العینه می د انند لذا راهکارهايی برای 
تصحیح قــرارداد ريپو ارائه داده اند. در مالزی از قــرارداد وعد جايگزيني براي 
ريپو اســتفاده شده اســت و توافق فروش و خريد دوباره )SBBA(  به عنوان 
توافق نامه بازخريد اســالمی جايگزيني براي ريپــوي متداول در بانك مركزي 
مالزي )بانك نگارا( معرفی شده است. بانك مركزي مالزي از آگوست 2002 م 
دســتورالعمل توافق نامه فروش و بازخريد يا توافق نامه بازخريد اسالمي را براي 
بانك ها الزم االجرا كرده است. ساختار اين توافق نامه مانند ساختار متداول ريپو 
اســت با اين تفاوت كه توافق مبني بر بازخريد اوراق بهادار به وسیله فروشنده  
SBBA و فروش اوراق بهادار به وسیله خريدار SBBA مبتني بر وعده است 
و در اين وعده قیمت و روز معامله از پیش مشــخص مي شود. نکته قابل توجه 
در اين توافق نامه اين اســت كه طبق دســتورالعمل اجرايي، در روز سررسید 
خريدار و فروشنده بايد به وعده خود عمل كنند و در صورت نکول يك طرف از 
انجام وعده اش، طرف مقابل مي تواند ادعاي خسارت كند. مهم ترين اشکال اين 
راهکار در آن است كه اگر وعد را در ماهّیت خود حفظ كنیم، الزم الوفا نیست؛ 
در نتیجــه طرفین معامله به هم اعتماد نکــرده و معامله انجام نمي گیرد و اگر 

مطابق دستورالعمل بانك مركزي مالزي توافق دوم را الزامي بدانیم، آنچه كه در 
عمل صورت مي گیرد با ماهّیت و تعريف ارائه شده از وعد مغاير است و مشکل 

بیع العینه فرضي تکرار مي شود.
تحلیل دقیق قرارداد ريپو نشــان داد كه اين قرارداد نه بیع العینه است و نه 
بیع الخیار و از اين جهت ها اشکالي بر اين قرارداد وارد نیست؛ اّما در عین حال 
محل لغزش به سمت حیله ربا در آن وجود دارد. بر اين اساس با دگرگوني هاي 
اندكي اين قرارداد را بازســازي مي كنیم تا زمینه ربا در آن منتفي و براي نهاد 
ناظر امکان نظارت داشــته باشــد بنابراين الزم اســت براي انطباق با موازين 
شــريعت و پرهیز از حیله ربا شــدن قرارداد ريپو، ويژگي هايی در قرارداد ريپو 
اســالمي تأكید يا لحاظ شود. اين ويژگی ها عبارتند از: 1. قرارداد ريپو اسالمي 
بــر پايه خريدوفروش: در ريپو متعارف دو احتمــال قرض و فروش مطرح بود؛ 
اما ريپو اســالمي بر پايه فروش اســت؛ بنابراين قوانین و مقررات و آيین نامه ها 
و دســتورالعمل هاي حقوقي و حســابداري ريپو اســالمي همه بر پايه قرارداد 
خريدوفروش اوراق بهادار تنظیم مي شــوند. 2. مشروعیت اوراق بهادار موضوع 
قرارداد ريپو اســالمي: موضوع قرارداد ريپو متعــارف اكثراً اوراق قرضه يا اوراق 
مبتني بر بهره اســت كه از ديد اسالمي خريدوفروش آنها اشکال دارد؛ بنابراين 
اوراق بهادار موضوع قرارداد ريپو اسالمي بايد مشروعیت الزم براي انجام معامله 
را داشته باشد مانند اوراق سهام، اوراق مشاركت، انواع صکوک اسالمي يا اسناد 
خزانه اسالمي. 3. تعیین دقیق سررسید و قیمت: براي رفع غرر از قرارداد ريپو 
اسالمي، الزم اســت زمان بازخريد و قیمت بازخريد به صورت شفاف و روشن 
مشخص شود تا هیچ گونه جهالت و ابهامي كه باعث خطر و غرري شدن معامله 
شــود رخ ندهد. 4. فروش همراه با حق اختیار خريد وفروش: خريدار اوراق در 
ضمن قرارداد خريد متعهد مي شود در سررسید مشخص يا تا سررسید مشخص 
هر زمان كه فروشــنده بخواهد بايد خود آن اوراق يا مثل آن ها را از بازار تهّیه 
كرده طبق قیمت توافق شده به وي بفروشد؛ همانطوركه فروشنده متعّهد است 
در سررســید مشخص يا تا سررسید مشخص هر زمان كه خريدار بخواهد بايد 
اوراق را از وي بخرد. 5. فروش اوراق به صورت مسلوب المنفعه: 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 سررسید 
به صورت مســلوب المنفعه فروخته مي شوند و منفعت خريدار اوراق در تفاوت 
قیمت خريد و فروش منحصر اســت. روشن است كه اگر تا سررسید هیچ يك 
از طرفیــن اعمال حق اختیار نکردند منافع و درآمدهاي حاصل از اوراق بعد از 

سررسید به خريدار خواهد رسید.
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بنابرايــن يك توافق بازخريد )ريپو( اســالمي، مبادله اي اســت كه در آن 
يك طرف، اوراق بهادار خود را به طرف ديگر مي فروشــد و در ضمن آن تعّهد 
مي كنند در سررسید مشخص يا در زمان مطالبه تا سررسید مشخص، آن اوراق 
يا مشــابه آن اوراق بهادار را به قیمت مشــخص معامله معکوس انجام دهند. 
بنابرايــن توافق نامه بازخريد رايج با اصالح هايي در شــرط هاي قرارداد و تحت 
عنوان توافق نامه بازخريد اســالمي مي تواند در بازارهاي مالي اســالمي كاربرد 
بسیار مؤثري در تأمین مالي كوتاه مّدت بانك ها و سرمايه گذاران داشته باشد و 
دشواري آن چه كه تحت پديده استقراض از بانك مركزي است را برطرف سازد؛ 
از طرفي ســرمايه گذاري امن كوتاه مّدتي براي بانك ها و مؤسســات مالي باشد 
كه در برخي از بازه هاي زماني با كســري يا مازاد منابع مالي رو به رو هستند؛ 
همچنین مي تواند به عنوان ابزاري براي انجام عملیات بازار باز در كشــورهاي 

اسالمي مورد استفاده قرار گیرد.

علی ديواندری
درصورت انجام تحلیل های الزم و برطرف شدن 
مباحــث فقهی اين ابزار می تواند در بازار بین بانکی 
كشور و پر كردن شکاف های نقدينگی بانك ها مفید 
و مثمر ثمر واقع شــود. با توجه به اينکه بازار بدهی 
در اقتصاد ايران در حال شکل گیری است اين ابزار 
می تواند از جهات مختلف در نظام بانکی كشور آثار 
مثبت به همراه داشته باشد. در حال حاضر در كشور 

ما بازار اوراق نزديك به 17، 18 هزار میلیارد تومان است. 
دولت به داليل گوناگونی همچــون بازپرداخت بدهی خود به پیمانکاران، 
بانك ها، ... و همچنین در راســتای برخی از فّعالیت های خود به دنبال تقويت 
اين بازار اســت. دولت حتی در نظر دارد از سازوكار اوراق جهت افزايش سرمايه 
بانك های دولتی بهره گیرد لذا به نظر می رســد كه اين اوراق از رشد خوبی در 
آينده نزديك برخوردار شــوند، در اين راستا و به منظور جلوگیری از مشکالت 
اقتصادی ايجاد محلی برای معامالت اين اوراق ضروری است و روشن است كه 

اگر اين اوراق قابل معامله نباشند، بازار كارايی الزم را نخواهد داشت.
گروهی كه قرارداد ريپو را  بیع نمی دانند بايد توجه داشته باشند كه قرارداد 
 repurchase« ريپو در شکل متداول، همان گونه كه از نامش مشخص است
agreement « يك قرارداد بیع و خريد و فروش اســت و با يك ديد شرعی 

نمی توان ماهّیت متداول ريپو در دنیا را تغییر داد. 

سيد علی اصغر ميرمحمدصادقی
طراحــی ابزار جديد در اين بازار موضوع مهمی 
اســت كه سال هاســت بانك مركزی با آن درگیر 
می باشد و اين در حالی است كه نیاز بازار بین بانکی 
كشور به ابزارهای جديد كاماًل احساس می شود. در 
بازار بین بانکی از زمان شروع فّعالیت معامالت كمی 
صورت گرفته اســت و اعضــای كمی در آن حضور 
داشــتند. شــرط اســتحکام بازار خصوصاً در بازار 
بین بانکی شــرط تثبیت و ايفای تعهدات اســت در اين بــازار ناظر عالی بانك 
مركزی می باشد. بازار بین بانکی كشور امروز به جايی رسیده كه حدود 12 هزار 
میلیارد تومان در روز دادوســتد دارد و نرخ اين بازار از حدود 29ـ30 درصد به 
میانگین 17/4 تا 17/5 درصد رســیده اســت همچنین اعضای آن از شش يا 
هفت بانك به حدود تقريباً 28 بانك افزايش يافته اســت و اين در حالی است 
كه تاكنون ســپرده گذاری و سپرده پذيری به عنوان تنها ابزار در اين بازار وجود 
داشته است و ساير ابزارهای پیش بینی شده در آيین نامه تاكنون تحقق نیافته اند.

بحــث كلیدی در اين مبحث مالکیت می باشــد در اينجا يك طرف دارنده 
اوراق و طرف ديگر دارنده پول اســت به نظر می رسد با توّجه به گذاشته شدن 
شــرط در اين قرارداد مالکّیت به معنای مطلق و شبیه ساير خريد و فروش ها 
نباشد در واقع بايد توّجه داشت كه مرز بسیار باريکی بین ماهّیت خريد و فروش 
و قــرض وجود دارد و اگر بحث وثیقه در اين قرارداد به میان بیايد دوباره بحث 
ربوی بودن مطرح می شود. گفته می شود بیع العینه دارای اقساط است ولی ريپو 
به صورت اقســاطی نیست در حالی كه ريپو نیز می تواند در قالب اقساط باشد 

در كل به نظر می رســد تقريباً از تمام جهات ريپو شبیه عقدالعینه است. بايد 
توّجه داشت بازار ايران برخالف بازارهای دنیا عمیق نیست و تنها يکسری اوراق 
محدود و خاص با نرخ ســود يکسان در آن وجود دارد. در رابطه با اين كه گفته 
می شــود در ريپو اسالمی فروشنده از ساير مزايا استفاده می كند بايد گفت كه 
عماًل مزايايی برای بهره مندی فروشنده وجود ندارد، زيرا سود 18 درصد به اضافه 
قیمت توافق شــده در زمان سررسید به خريدار واگذار می شود و  از آنجايی كه 

مزايای ديگری برای فروشنده باقی نمی ماند به عقدالعینه مشابهت دارد. 
توّجه به اين نکته ضروری اســت كه عقد وعد اســاس كار بازار است و در 
رابطه با اين كه گفته می شود ممکن است تثبت صورت نگیرد بايد گفت كه اگر 
قرار باشــد نکول رخ دهد اصاًل بازار شــکل نخواهد گرفت و در واقع تثبت يك 
امر ضروری برای شــکل گیری بازار است همان گونه كه در بانك مركزی مالزی 

اين امر محّقق شد. 
در كل به نظر می رسد ريپو )توافق نامه بازخريد( به همان وثیقه و قرض باز 
می گردد و از لحاظ شــرعی ايراد دارد اّما اگر اعتقاد تمام مراجع اين باشــد كه 
اين قرارداد در قالب قرض و وثیقه نیست و بر اساس خريدوفروش است، نیاز به 

بحث و بررسی بیشتر دارد.

حجت االسالم محمدجواد محّقق نيا
به نظر می رسد كلیه شــواهد دال بر عدم بیع 
بــودن اين نوع قرارداد اســت. در فقه داريم العقود 
تابعه للقصود، طبق آن چه در مقاله مورد بحث آمده 
اســت اين قرارداد از نظر اقتصــادی كاركرد قرض 
دارد و در نظر اســت كه از منظر حقوقی اصالحاتی 
صورت گیرد. در رابطه با بحث وثايق معموالً بانك ها 
150درصد اوراق يا سهام را وثیقه می گیرند سوالی 
كه در اينجا مطرح می شود اين است كه آيا در ريپو اوراق به اندازه همان پولی 
كه داده می شود است يا بیشتر؟ معموالً بانك ها وثايق وام ها را با سودش لحاظ 
می كنند و احتماالً در ريپو نیز به ازای اصل و فرع سود اوراق گرفته می شود كه 
در اين حالت اوراق فروخته نشده است و كاركرد وثیقه ای دارد. گفته شد منافع 
اوراق متعلّق به فروشنده است نه خريدار كه اين امر خود شاهدی است بر اين 
نکته كه اوراق فروخته نشده است زيرا »نما« هنوز متعلق به فروشنده است همه 
اين موارد نشان دهنده اين است كه ماهّیت ريپو قرض است. با توّجه به اين كه 
خريد و فروش در حیطه فّعالیت بانك نیست، به نظر می رسد در صورت تثبت، 

اين اوراق بايد در جايی مثل بورس مورد استفاده قرار گیرد. 

ايمان نوربخش
با توّجه به اين كه گفته شــد در اين قرارداد در 
نظر اســت از شرط فاصله گرفته شــود و از اختیار 
خريد و فروش به جای آن اســتفاده شــود و با در 
نظر گرفتن اين نکته كــه در بحث اختیار خريد و 
فروش همواره طرف، طرفی كه اختیار دارد مجبور 
اســت و بايد به تعّهد خود عمل كند اين سوال به 
ذهن خطور می كند كه آيا نحوه برخورد در ريپوی 
اسالمی همانند ريپوی مرسوم كه در سررسید طرف مقابل ملزم به ايفای تعّهد 
خود اســت می باشد؟ لزوماً چرا در نظر است كه از شرط فاصله گرفته شود و با 
توّجه به اين كه كاركرد بازار بین بانکی عمدتاً يك روزه تا يك هفته اســت، چه 
داليلی برای ترجیح ريپوی اسالمی نسبت به سپرده گذاری وكالتی وجود دارد.

در پايان اين نشست دكتر موسويان توضیحاتی در رابطه با سواالت مطرح 
شده از سوی اعضای هیئت رئیسه و حاضران در جلسه ارائه داد.

پی نوشت
1( پژوهشگر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی
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مسئوليت جبران کاهش ارزش پول بر عهده کيست؟

 وهاب قلیچ1 

مقدمه
با پیروزی انقالب اسالمی سعی بر آن شد تا نظام بانکی كشور به سمت نظام 
اســالمی حركت كند. اين تالش در قالب تصويب قانون عملیات بانکی بدون ربا 
در ســال 1362 بروز بیشتری يافت. عمده تفاوت عملیات بانکداری بدون ربا با 
بانکداری متعارف در تجهیز و تخصیص منابع خالصه می شود. در نظام بانکداری 
متعــارف تجهیز و تخصیص منابع عمدتاً با قرض همراه با بهره ربوی اســت در 
حالیکه در بانکداری بدون ربا سعی بر اين است كه عقود اسالمی همچون عقود 

قرض الحسنه، مبادله ای و مشاركتی مبنای اين عملیات بانکی قرار بگیرد.
گرچه اســتفاده از عقود اسالمی به جای عملیات قرض ربوی بسیار ضروری 
است اما محدود كردن مرزهای بانکداری اسالمی به اين مورد اشتباهی است كه 
نظام اقتصادی كشور را از ساير محسنات اقتصاد اسالمی محروم می كند. يکی از 
ويژگی های اقتصاد اسالمی احترام به حقوق، پرداخت حق هر صاحب حقی به او 
و جبران ضرر و زيان وارده به حقوق افراد اســت و تمامی راهبردها، ساختارها و 

سیاست های اين نظام در اين راستا تعريف می شود.
مســلماً هر فردی نسبت به پولی كه در ملکیت دارد دارای حق است و هیچ 
كســی نمی تواند بدون دلیل از ارزش آن كم كنــد. اين ارزش محدود به ارزش 
اسمی نیست و ارزش حقیقی كه بعضا ً از آن به عنوان »قدرت خريد« ياد می شود 

را هم دربر می گیرد.
كاهش ارزش پول يکی از مهمترين مباحث حوزه اقتصادی است كه در علم 
اقتصــاد مورد تجزيه و تحلیل قرار می گیــرد. اما لزوم جبران اين كاهش ارزش، 
موردی اســت كه از آن عموماً در مباحث فقهی و حقوقی ياد می شــود. در بین 
مطالعات اقتصاد اسالمی، لزوم جبران كاهش ارزش پول و مسئولیت اين جبران 
از مطالبی است كه بسیار كمتر از اسالمی كردن تجهیز و تخصیص منابع مالی 
مورد بررسی قرار گرفته است. اين يادداشت قصد دارد از اين دريچه به اين مسئله 

بنگرد و پاسخی برای اين پرسش بیابد كه آيا جبران كاهش ارزش پول معقول و 
مشروع است و مسئولیت اين جبران متوجه چه كسی است؟

ماهيت پول و مسئله کاهش ارزش
پول امروزی با پول های صدر اسالم تفاوت هايی دارد از جمله آنکه پول های 
صدر اسالم پول حقیقی )طال و نقره( بوده ولی پول های امروزی اعتباری محض 
هســتند. همچنین پول های گذشته افزون بر ارزش مبادله دارای ارزش مصرفی 
هم بوده اند ولی پول های امروزی فقط دارای ارزش مبادله ای هســتند؛ افزون بر 

اين شیوه تولید و عرضه آنها نیز با يکديگر متفاوت است )يوسفی، 1388: 98(.
همچنین افزون بر اين كه پول های امروزی از نوع اعتباری است ولی از ديدگاه 
فقهی حقوقی نوعی مال به حســاب می آيد. مال چیزی است كه مورد رغبت و 
تقاضای عقال باشد، بگونه ای كه حاضر باشند در قبال آن عوضی بپردازند )خويی، 
1413: 32(. از ايــن رو با توجه به صدق اين تعاريف برای پول های امروزی بنا بر 
اعتباری كه حاكمیت به آن داده و مورد مقبولیت عرف اســت، می توان آن را در 

تعريف مال قرار داد.
عالوه براين پول دارای دو ارزش اسمی و حقیقی است. اگر ارزش پول را بدون 
لحاظ شاخص قیمت ها و تورم در نظر داشت به ارزش اسمی پول اشاره شده است 
و اگر قدرت خريد آن در نظر گرفته شود به ارزش حقیقی پول توجه شده است.

الزام يا عدم الزام جبران کاهش ارزش پول
نکته ای كه در اينجا طرح می شــود اين اســت كه آيا الزم است كه كاهش 
ارزش پول را جبران كرد يا خیر؟ عده ای بر اين اعتقادند كه پول برحسب ارزش 
اســمی خود از اموال مثلی اســت و نه از حیث ارزش حقیقی. به عبارتی قدرت 
خريد از عوارض و حاالت پول اســت و مقوم مثلی بودن آن نیست. از اين رو در 
قرض، كاهش ارزش حقیقی پول قرض دهنده، ملزم به جبران نمی شــود. از اين 
جهت مخالفین جبران كاهش ارزش پول به طور طبیعی، راهکاری همچون شرط 
نمودن پرداخت ارزش حقیقی پول در ضمن عقد را طرح كرده اند. بر اين اساس 
كاهش ارزش حقیقی پول تنها در صورتی قابل جبران اســت كه در قالب شرط 
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ضمن عقد اصلی، مشروط شده باشد.
در مقابــل، اين نظر وجود دارد كه گرچه پول امروزی نیز مثلی اســت ولی 
قدرت خريد و ارزش حقیقی در آن دخیل است و اين قدرت خريد از خصوصیات 
ذاتی پول است و نه خصوصیات نسبی آن. توان و قدرت خريد پول در نگاه عرفی 
و عقاليی همچون صفت حقیقی بکار می رود و همانطور كه اگر خود جنس پول 
و يا اوصاف جنس توسط فعل زيان بار ديگری از بین برود بايد جبران شود، كسر 
مالیت و قدرت خريد آن هم الزاماً نیازمند جبران اســت )طباطبايی و سرمدی، 

.)57-56 :1394
ارزش پول های حقیقی همچون سکه طال و نقره برخاسته از جنس آن است 
در حالی كه ارزش پول های امروزی منوط به اعتبار داده شــده به آن اســت. در 
پول هــای حقیقی كاهش ارزش برعهده نمی آيد چراكه مالیت آن برخاســته از 
جنس خودشــان اســت؛ اما ارزش مبادله ای و توان خريد پول های اعتباری در 
نگاه عرف و عقال همچون صفت حقیقی اســت و كسر آن ملزم به جبران توسط 

كسردهنده آن است.
قانونگذار نیز نظريه لزوم جبران كاهش ارزش پول را به نحوی پذيرفته است؛ 
بر اين اســاس در صورت وجود تورم بايد كاهش ارزش پول بر اســاس نرخ تورم 
رســمي اعالم شده از سوی بانك مركزي جبران شود. در اين جهت، قانونگذار با 
الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني )در مهريه اي كه وجه رايج باشد( و 
نیز در ماده 522 قانون آيین دادرسي مدني در خصوص جبران خسارت در دين 
به تناسب تغییر شاخص ساالنه كه توسط  بانك مركزی تعیین می گردد اين اصل 

را تأيید و تصويب نموده تا بخشي از ضرر افراد جامعه جبران گردد.
قاعده الضرر

قاعده الضرر يك قاعده عقلی و عرفی اســت كه در اسالم به وسیله حديث 
نبوی »الضرر و الضرار فی االسالم« تايید شده است و نه اينکه اين قاعده وضع 

و تاسیس اســالم باشد )سیســتانی، 1414: ج2، 
294(. همچنین از آنجاكه پول اعتباری اســتواری 
و حیثیتش به ارزش مبادله ای آن در بازار وابســته 
اســت، با كاهش ارزش در طی زمان زيان نزد عرف 
عام صادق می باشد )هاشمی شاهرودی، 1417: 82(. 
بنابراين كاهش ارزش حقیقی و قدرت خريد پول به 
نوعی ضرر به حساب آمده و حسب اين قاعده، ضرر 
وارد شــده به دارنده پول كه خارج از توان و اختیار 

وی بوده، بايد توسط خسارت زننده جبران شود.
البتــه گرچه زيان و ضرر بــودن كاهش قدرت 

خريد پول از نگاه عرفی امری مقبول و روشــن اســت اما در مباحث فقهی بین 
فقهــا اختالف زيادی وجود دارد كه عمدتا ً مربوط به اين نکته می شــود كه آيا 
قرض گیرنده ملزم به جبران كاهش ارزش پول قرض گرفته از قرض دهنده است 
يا خیر. اما در مجموع به نظر می رسد داليل موافقین قابلیت جبران اين كاهش 

ارزش، قوی تر از داليل رقبا است )طباطبايی و سرمدی، 1394: 70(.
قاعده اتالف

مفاد قاعده اتالف )من أَتلَف ماَل الَغیِر َفهو لَه ضامن( در كتب حديثي نیامده 
ولي از چندان شــهرتي برخوردار است كه به عنوان حديث معصوم تلقي شده و 
مورد استناد فقها قرارگرفته است. در اين قاعده نیاز نیست كه اتالف كننده عمدی 
داشته باشد همین كه انتســاب فعل زيان بار به وی اثبات شود كافی است، ولو 
آنکه او قصد و عمدی در اتالف مال ديگری نداشــته باشد. از آنچه در خصوص 
مســتندات و قلمرو قاعده اتالف وجود دارد چنین استفاده مي شود كه هر فرد 
حقیقي يا حقوقي )دولتي يا غیردولتي(، مال ديگري را از بین ببرد، حال چه خود 
مال از بین برود يا مالیت آن، يا كارايي آن، به طور كامل از بین برود يا بخشي از 
آن نابود شــود، از روي ناآگاهي انجام شود يا به صورت عمد، در تمامي اين صور 
ضمان وجود دارد، با اين تفاوت كه در جايي كه عمد باشد افزون بر ضمانت، كیفر 
هم وارد اســت )جعفری و باقری، 1393: 107(. بر اين اساس اگر بتوان كاهش 
ارزش حقیقی و قــدرت خريد پول را مصداق اتالف مال نامید می توان متلف را 

ملزم به جبران دانست.
عدم تقصير قرض گيرنده در کاهش ارزش پول

افــزون براينکه كاهش ارزش پول و ايراد ضرر بــرای هر دارنده پول، فارغ از 
انعقاد عقد و قرارداد طرفینی قابل تصور اســت، در عقد قرض، چنانچه پولی كه 

قرض دهنــده به قرض گیرنده می دهد دچار كاهش ارزش و كســر قدرت خريد 
شود، مسئله جبران توسط قرض گیرنده در مباحث فقهی حقوقی طرح و بررسی 
می شــود. يکی از اركان مهم مســئولیت مدنی وجود رابطه سببیت بین ضرر و 
فعل زيان بار است كه اغلب حقوق دانان از آن به »انتساب عرفی« تعبیر می كنند 
)صفايی و رحیمی، 1389: 107(. اين رابطه بدين معناســت كه عرف بايد ضرر 
را منتســب به فعل فاعل زيان بار بداند. در قرض آنچه موجب كاهش ارزش پول 
شده است نه فعل قرض گیرنده كه عمدتاً عوامل اقتصادی است كه از تحت اختیار 
قرض گیرنده خارج بوده اســت. ازاين رو به نحو مسلم، علت ضرر حاصل شده به 

ارزش حقیقی پول ارتباطی با وی ندارد.
در اين حال فرض شود كه نفر اول به نفر دوم كااليی را قرض بدهد. در اين 
زمان اگر نفر ســوم ضرری به اين كاال وارد بســازد وی ضامن جبران ضرر است 
گرچه از مسیر نفر دوم پیگیری جبران صورت می پذيرد. به عبارتی آن كسی كه 
بايد ضرر وارده را جبران نهايی نمايد نفر سوم است و نه نفر دوم. بنابراين نفر اول 
و دوم متحمل ضرر نخواهند بود و صرفا پیگیری امر بر عهده نفر دوم قرار می گیرد 
چراكه كاالی قرضی در زمانی كه تحت ملکیت وی بود دچار ضرر شــده است و 

حال وی بايد از نفر سوم تقاضای جبران ضرر نمايد.
نقش نظام بانکی و حاکميت در کاهش ارزش پول

عموماً بانك يك نهاد واســطه مالی2 تلقی می شود كه سپرده  ها را از يکسو 
تجهیز و از سوی ديگر تخصیص می بخشد )میشکین، 2004: 34(. اين تلقی از 
بانك ناشی از نوع نگاه به چگونگی و نحوه ورود به پول های سپرده ای به اقتصاد 
و يا اصطالحاً خلق پول است. در اين رويکرد كه به رويکرد ضريب فرآينده پولی3  
مشهور است، فرآيند خلق پول با سپرده گذاری سپرده گذار در بانك آغاز می شود. 
به صورت ساده شده، بانك پذيرنده، كسری از سپرده را تحت اين نظام بر اساس 
نرخ ذخیره قانونی به عنوان ذخیره نگه می دارد و مابقی را تســهیالت می دهد. 
اين عمل به افزايش موجودی حساب وام گیرنده در 
بانك منجر می شود. بانك در مرحله بعدی كسری 
ديگر از سپرده جديد را به عنوان ذخیره نگه می دارد 
و مابقی را تسهیالت می دهد. در يك مدل ساده اين 
روند به همین منوال ادامه می يابد و پول جديد خلق 
می شود )منکیو، 2011: 446(. بنا به نظر جکسون 
و دی ســون )2012: 78-76( در رويکــرد ضريب 
فزاينده، بانك هــا منتظر می مانند تا فردی اقدام به 
سپرده گذاری كند تا پس از آن و بعد از كسر ذخیره 
قانونی اقــدام به وام دهی انجام شــود. در حقیقت 
بانك ها تنها واسطه  هايی هستند كه به نحو منفعالنه وام دهی خود را متوقف بر 
سپرده گذاری مشتريان می كنند. در اين رويکرد نرخ ذخیره قانونی نقش اساسی 
داشته و با كاهش و افزايش آن قدرت و امکان خلق پول بانك ها را تغییر می دهد.

اما در رويکرد رقیب كه به نظريه پول درون زا4 معروف است بر خالف رويکرد 
ضريب فزاينده، بانك فارغ از سپرده گذاری مشتری تحت محدوديت های مشخص 
می تواند هر زمان كه بخواهد وام بدهد و به شیوه فوق، خلق پول نمايد. بر اساس 
اين نظريه بانك ديگر لزوماً يك نهاد واسطه مالی نیست چراكه وام دهی و خلق 
پول متوقف بر وجود ســپرده نیست و بانك می تواند مستقاًل اقدام به خلق پول 
جديد در اقتصاد كند. )حســینی، 1395: 182-180(. شواهد تجربی و واقعیت 
بانکداری امروزی نیز تايید می كند كه امروزه بانك ها صرفاً واسطه مالی نیستند و 

به راحتی امکان خلق پول از هیچ را دارند )ورنر، 2014(.
پس مشخص می شود كه اگر حاكمیت و يا به نحو تخصصی تر بانك مركزی 
كه مقام ناظر بازار پولی اســت، نظارت موثری بر فرآيند خلق پول شبکه بانکی 
نداشته باشــد )مفهوم سلبی(، بدون شك كاهش ارزش پول رهاورد اين جريان 
خواهد بود. افزون بر اين، اضافه برداشــت شبکه بانکی از بانك مركزی و اعطای 
خط اعتباری به اين شبکه در كنار اعمال ساير سیاست های انبساطی پولی بانك 
مركزی )مفهوم ايجابی( نقش پررنگ تری برای بانك مركزی در خلق پول جديد، 

كاهش ارزش پول و به تبع آن لزوم جبران آن ايجاد می نمايد.
البته ممکن است اعمال سیاست پولی انبساطی و يا خلق پول توسط شبکه 
بانکی از الزامات اقتصادی و از سیاست های خروج از ركود در راستای تامین منافع 
عمومی جامعه باشــد. فارغ از بحث مفصل ارتباط اثرگذاری خلق پول بر خروج 
از ركــود كه نظــرات موافق و مخالف خاص خــود را دارد، بنا به ماده 11 قانون 

 در بين مطالعات اقتصاد اسالمی، 
لزوم جبران کاهــش ارزش پول و 
مســئوليت اين جبران از مطالبی 
است که بســيار کمتر از اسالمی 
کردن تجهيز و تخصيص منابع مالی 

مورد بررسی قرار گرفته است
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مسئولیت مدنی الزام جبران ضرر كاهش ارزش پول ناشی از اينگونه سیاست ها 
از بین می رود. اين ماده اشاره می كند كه: »در مورد اعمال حاكمیت دولت هرگاه 
اقداماتی كه بر حســب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل 

آيد و موجب ضرر ديگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.«
همچنین از آنجاكه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است، چنانچه عواملی 
خارج از كنترل و تصمیم حاكمیت همچون شــرايط اقتصاد جهانی موجب بروز 

زيان مذكور شده باشد، حاكمیت از اين نوع مسئولیت مدنی معاف خواهد بود.
تفکيک شــخصيت حقيقی و حقوقی در مسئله جبران کاهش 

ارزش پول
با فرض آنکه بپذيريم حاكمیت به دلیل اعمال سیاست  های اقتصادی و يا عدم 
نظارت صحیح بر فرآيند خلق پول شبکه بانکی در كاهش ارزش پول دارای نقش 
هســتند و جبران ضرر بر عهده آنان است، پرسش ديگری مطرح می شود و آن 
اينکه آيا جبران اين ضرر بر عهده بیت المال مسلمین و از محل درآمدهای عمومی 
دولت اســت و يا ذمه مديران، تصمیم گیرندگان و مسئولین بازار پول شخصاً در 

اين جبران مشغول است؟
از آنجا كه سیاســتگذاری پولی و تغییــر ارزش حقیقی پول به علت اعمال 
سیاست های اقتصادی از مسائل جديد و مستحدثه است، مباحثات فقها و احکام 
فقهی ناظر به مسئولیت حاكمیت در اين حوزه از حیث فقهی كمتر مورد توجه 
و پرداخت قرار داشــته است. در اين بین مواردي كه براساس آن مي توان ردپاي 
مســئولیت حاكمیت را پیدا نمود، مربوط به مســائلی همچون پرداخت ديه در 
موارد خاص از بیت المال و لزوم جبران خطا و اشــتباه قضات، كارمندان دولت و 
شهرداری ها و مؤسسات وابسته از بیت المال است. بنابراين هرچند اين موارد ارتباط 
مســتقیمی با كاهش ارزش پول ندارد ولی می تواند تقريبی از مسئولیت پذيری 

حاكمیت در قبال جبران ايراد ضرر به افراد متضرر باشد.
بــه عنوان نمونه، از لحاظ حقوقی ماده 13 قانون مجازات اســالمی مصوب 
 1392ــ بیان می دارد كه: »حکم به مجــازات يا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای 
آنها حســب مورد نبايد از میزان و كیفیتی كه در قانون يا حکم دادگاه مشخص 
شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتی كه از اين جهت حاصل شود، 
درصورتیکه از روی عمد يا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت كیفری و 

مدنی است و در غیر اينصورت، خسارت از بیت المال جبران می شود«.
اين عبارت بیان كننده اين واقعیت است كه در مواقعی كه صدمه و خسارتی 
از ناحیه حاكمیت بر افراد وارد می شود، نیازمند جبران است. در خصوص جبران 
اين نوع خســارات و صدمات  كه ناشی از خطای قاضی است، عالوه بر ماده فوق 
از قانون مجازات اسالمی، اصل 171 قانون اساسی بیان می دارد كه »هرگاه در اثر 
تقصیر يا اشتباه قاضی در موضوع يا در حکم يا در تطبیق حکم بر مورد خاص، 
ضرر مادی يا معنوی متوجه كســی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازين 
اسالمی ضامن است و در غیر اين صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود 

و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد«.
عالوه براين بر اســاس چنین مبنايی، در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در 
خصوص كارمندان دولت و شــهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها كه موجب 
خســارت به اشــخاص می شــوند می گويد: »كارمندان دولت و شهرداری ها و 
مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظیفه عمداً يا در نتیجه بی احتیاطی 
خساراتی به اشخاص  وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند 
ولی هرگاه خســارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل 
ادارات و يا  مؤسســات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا 

مؤسسه مربوطه است«.
همچنین از لحاظ فقهی ديه مقتولی كه در شارع عام به قتل رسیده باشد و 
قاتل وی متواری شده باشد )تشخیص و دسترسی به مقصر امکان نداشته باشد( 
و پرداخت ديه از اموال جانی و يا بستگانش نیز ممکن نباشد، بايد از بیت المال 
پرداخت شــود )شهید ثانی، 1410، ج3: 72(. اما در مورد خطای قاضی بنا به 
قاعده »خطا الحاكم فی بیت المال«، مسئولیت حاكمیت در قبال خسارت وارده 
از سوی حاكمیت تبیین می شود. فقهای امامیه براين باورند كه هرگاه ضرری 
از حکم قاضی متوجه جان و مال كسی شود در صورتیکه قاضی در استنباط و 
يا اجتهاد دچار خطا و اشتباهی باشد جبران خسارت بر عهده بیت المال خواهد 
بود ولی اگر ضرر به دلیل تقصیر قاضی باشــد، ضمان يا پرداخت ديه برعهده 
قاضی )نجفی، 1412، ج40، 78-79( و شخصیت حقیقی اوست. به بیان ديگر 

اگــر قاضی در حکمی كه راجع به اموال يا قصاص اشــخاص می دهد با وجود 
تالش زياد خطا كند جبران خســارت و زيان متوجه شخصیت حقوقی قاضی 
و با بیت المال اســت و در حالتی كه قاضی شــخصاً خطا كرده باشد و از اصول 
و قواعد قضاوت تخطی نموده و يا در حالت پرخاشــگری و عصبانیت قضاوت 
نموده از موجبات مسئولیت قاضی بر مبنای تقصیر او دانسته شده است )شهید 

ثانی، 1410، ج2: 346(.
بديهی است تعمیم قطعی اين حکم به ساير حوزه های مسئولیت حاكمیت، 
مانند ضمان كاهش ارزش پول نیاز به مداقه فقهی و پژوهش های عمیق تری دارد. 
اما در هر صورت چنانچه جواز فقهی اين تعمیم اثبات گردد، می توان حاكمیت 
را در اعمال سیاست های فراتر از الزامات اقتصادی كه منجر به كاهش ارزش پول 
شود، ملزم به جبران دانست. همچنین چنانچه اين كاهش بر اثر كوتاهی و تقصیر 
متولیان امر باشد حتی می توان پا را فراتر از اين نهاد و جبران ضرر وارده را متوجه 

شخصیت حقیقی ايشان نمود.
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آنچه ما در ايران با آن روبرو هســتیم بر اســاس قانون عملیات بانکی 
بدون ربا اســت كه اين قانون را نمی توان تمام بانکداری اســالمی بنامیم. 

به عبارتی بانکداری اســالمی مقوله ای فراتر از بانکداری بدون ربا است.
بــا نگاهی به وضعیت فعلی بانکداری كشــور درمی يابیم كه ما تاكنون 
نتوانســتیم در ايران الگوی بانکداری اسالمی را اجرايی و عملیاتی سازيم؛ 
گرچه ســعی و تالش های بســیاری نیز از ســوی مديران و مســئوالنی 
همچــون مرحوم دكتر نوربخش در اين زمینه انجام شــده اســت؛ اما در 
نهايت آنچه امروزه در كشــور اجرايی می شود با حســن نیت تنها نسخه 
صندوق بین المللی پول اســت كه بايد تالش نمود از اين فضا خارج شويم.

قرآن كريم منبع ارزشمندی از كالم وحی است. با رجوع به اين منبع 
آســمانی می توانیم زمینه های بســیاری جهت كشف و توسعه بانکداری و 
مالی اسالمی اســتخراج نمايیم. در آيه 275 سوره بقره از »بیع« و »ربا« 
ســخن آورده و در آيه 282 همین سوره از »تجارت« نامی به میان آورده 
اســت. قرآن كريم كتابی فصیح اســت كه با زبان عربی كه از رســاترين 
زبان های جهان اســت با ما سخن می گويد. از اين رو نمی توان گفت قرآن 
يك مفهوم واحد را با دو لغت مختلف اســتفاده كرده است. پس حتماً بین 
»بیع« و »تجارت« تفاوت هايی وجود دارد كه قرآن كريم از دو لفظ برای 
آن اســتفاده كرده اســت. درک اين تفاوت ها نیاز به تعمق و تحقیق دارد 
كه بايد موسســاتی مانند پژوهشــکده پولی و بانکی از منابع ارزشمندی 
چون قرآن راه های استخراج بانکداری اسالمی را پیدا كرده و ادامه دهند.

همچنیــن ما در قرآن كريم شــاهد بیان تئوری رشــد هســتیم. به 
عنوان نمونه آنجا كه در آيه 96 ســوره اعراف می فرمايــد: »َولَْو أَنَّ أَْهَل 
ــَماء َواألَْرِض َولَِکن  الُْقــَری آَمُنواْ َو اتََّقــواْ لََفَتْحَنا َعلَْیِهم بَــَرَكاٍت مَِّن السَّ
بُــواْ َفَأَخْذنَاُهم بَِما َكانُواْ يَْکِســُبوَن«؛ )اگر مــردم  قريه ها ايمان آورده  َكذَّ
و پرهیزگاری  پیشــه كرده بودند؛ بركات آســمان و زمین را به  رويشان 
می گشــوديم(. بحث بركت و نمــّو يك بحث اقتصادی اســت كه نیاز به 
تفســیر و تدبر عمیق اقتصادی توسط محققین و پژوهشگران دارد. يا كه 
َِّذيَن آَمُنــواْ أَْوُفواْ بِالُْعُقوِد«؛  در آيه اول ســوره مائده می فرمايد: »يَا أَيَُّها ال
)ای كســانی كه ايمان آورده ايد، به پیمان ها وفــا كنید(. وفای به عهد و 
پیمــان موجب ايجاد اطمینــان و اعتماد عمومی می شــود و اين اعتماد 

بسترساز و زمینه ساز رشد اقتصادی خواهد بود.
همچنین در جای ديگر قرآن اشــاره شده اســت كه شما عمل صالح 
انجام دهید تا بهشت و سرای آخرت برای شما تضمین شود؛ اين به نوعی 
به رفتارشناســی هجینگ اشــاره دارد. مثال ديگر آيه دوم سوره مباركه 
عنکبوت اســت كه می فرمايد: »أََحِســَب النَّاُس أَن يُْتَرُكوا أَن يَُقولُوا آَمنَّا 
َوُهــْم اَل يُْفَتُنوَن«. بدين معنا كه »آيا مردم پنداشــته اند كه چون بگويند 
ايمان آورديم، رهايشــان می كنند و ديگر نمی آزمايندشان«. اين احتمال 
همیشــگی مورد آزمون و آزمايش قرار گرفتن و وجود اختیار برای انسان 
در انتخــاب بین راه  ها و گزينه های مختلف، نوعی رفتارشناســی پذيرش 

ريســك است كه همواره بیع توام با آن می باشد.
افزون بر شــواهد زياد در قرآن كريم، روايات بسیار عالی نیز در زمینه 
توســعه مالی اســالمی وجود دارد كه نیازمند كار تحقیقاتی بر روی آنان 
هســتیم. عترت و اهل بیت علیهم الســالم خیلی از مســائل را برای ما باز 
كرده انــد و فقــط بايد با تحقیق آنان را پیدا كنیم و مناســب با مســائل 
امروزی، كاربردی ســازيم. به عنوان مثال بنده حدود 35 ســال پیش با 
يــك روايتی برخورد كردم كه فردی از امام صادق)ع( پرســیده بود چرا 
دارايی هايتــان را در يك جا ســرمايه گذاری نمی كنید؟ حضرت قريب به 

دکتر عباس ميراخور :

راه شکوفايی مالی اسالمی

مهمان   139۵ هفتم شــهريور  تاريــخ  در  ميراخور  عبــاس  دکتر 
پژوهشــکده پولی و بانکی بودند و در اين ديــدار ضمن مالقات با 
اعضای گروه بانکداری اســالمی پژوهشــکده و آشــنايی با فعاليت ها و 
کارهای در دست  از  ابراز خرســندی  و  اين مجموعه  زمينه های تحقيقاتی 
اقدام پژوهشــکده پولی و بانکی، به ارايه نکاتــی مهم در خصوص نحوه 
توسعه و رشــد بانکداری اســالمی پرداختند. در ادامه خالصه ای از اين 

می گذرانيم: نظر  از  را  سخنان 
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مضمون اينگونه پاســخ داده بودند كه من آن را چند بخش كرده ام تا اگر 
بخشی ضرر و بخشی سود كرد در مجموع توازن در آن رعايت شده باشد. 
اين يك درس و آموزه بزرگ برای اقتصاد مالی اســت كه چند قرن پیش 

بدان اشاره شده است.
نکته ديگر آن اســت كــه خیلی از ابزارها و قوانیــن كه االن در نظام 
اقتصادی ما مورد استفاده قرار می گیرد برای دوره اضطرار و ضرورت بوده 
كه با تاســف به روند دايمی و مستمر تبديل شده است. اين موارد مطمئناً 

بازبینی هستند. و  نیازمند اصالح 
موضــوع ديگر رعايت اين نکته اســت كه محققیــن مالی و بانکداری 
اســالمی بايد هم روش اجتهادی و فقه اسالمی كه فقهی پويا و كاربردی 
است را خوب بشناسند و هم علم فاينانس و تامین مالی را. اين بهره مندی 
از دو دانش است كه می تواند آنان را در پیشبرد مالی و بانکداری اسالمی 

برساند. كمك 
و نکته آخر اينکه كشــور ما در زمینه دســتیابی بــه الگوی بانکداری 
اسالمی از مزايا و ضعف هايی برخوردار است. مهمترين مزيت آن است كه 
نظام بانکداری در كشــور بر اســاس نظام يکپارچه و تماماً اسالمی تعريف 
شــده است و اين يك فرصت خوب برای حركت رو به جلو است؛ اما نقطه 
ضعف مهم آن اســت كه برخالف برخی از كشورهای فعال در اين حوزه، 
پويايی و تکاپوی الزم و كافی برای دســتیابی به الگوی بانکداری اسالمی 
در كشــور ديده نمی شــود. به نظر بخشــی از اين مشــکالت، ريشه های 

دارد. فرهنگی 
امید اســت با مراجعه به منابع غنی و ارزشــمند اسالمی و روش های 
نوين و مناســب مقتضای زمان و بهره گیری از تجــارب مفید ديگران راه 
برقراری هرچه كامل تر بانکداری اســالمی در كشور سريع تر پیموده شود.
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شناسايی، کنترل  و مديريت ريسک تطبيق در شبکه بانکی 

 ترجمه: مریم کشتکار1 

مقدمه
بــه طور كلی در صحنه اقتصاد جهانی، بعد از جنگ جهانی دوم به تدريج با 
رشــد و توســعه اقتصادی در دهه 60 میالدی و تاسیس شركت ها و موسسات 
اقتصادی بزرگ و چند ملیتی، موضوع تطبیق2 مطرح شــد. در ابتدا تطبیق به 
معنی مطابقت داشتن فعالیت موسســات با دستورالعمل های مقرره و قوانین و 
مقررات بود. به عنوان مثال زمانی كه يك موسســه اقتصادی شروع به فعالیت 
می كند، در وهله اول، فعالیت موسسه بايد مطابق با قوانین و مقررات كشور متبوع 
و كشور حوزه فعالیت خود باشد. همچنین فعالیت موسسه بايد مطابق با اصول 
اخالق حرفه ای تدوين شده توسط مجامع يا انجمن های حرفه ای ذی ربط باشد. 
افزون بر اين، نوع و حوزه فعالیت آن موسسه بايد مطابق با دستورالعمل های لحاظ 
شده در اساسنامه موسسه و مقررات داخلی وضع شده توسط هیات عامل يا هیات 
مديره  موسســه باشد. در اين راستا به تدريج مساله نظارت به منظور اطمینان 
يافتن از تطبیق فعالیت يك موسسه با قوانین، مقررات و دستورالعمل ها نیز مطرح 
شد. نظارت دو جنبه دارد، نظارت داخلی و خارجی، نظارت داخلی توسط بازرسان 
داخلی موسسه انجام می گیرد  و در اين نظارت تطابق يا عدم تطابق فعالیت های 
موسسه با دستورالعمل ها و مقررات داخلی و اصول حرفه ای فعالیت موسسه مورد 
بررســی قرار می گیرد. نظارت خارجی نیز توسط مقام ناظر مسئول ذی ربط در 
كشور متبوع موسســه يا كشور میزبان محل فعالیت موسسه به منظور بررسی 
مطابقت فعالیت موسســه با قوانین و مقررات و دستورالعمل جاری ذی ربط در 
سطح ملی انجام می شود. برای مثال در مورد بانك ها و موسسات اعتباری نظارت 
خارجی توســط ناظران بانك مركزی به منظور تطابق فعالیت اين موسسات با 

قوانین و مقررات بانکی در مقاطع زمانی مختلف انجام می شود.
عدم تطابق با قوانین و مقررات داخلی و ملی و نیز دستورالعمل های بین المللی 
به ويژه دســتورالعمل ها و مقررات در خصوص مقابله با پولشــويی/تامین مالی 

تروريســم می تواند ضرر و زيان، وضع جريمه، تحريم و به خطر افتادن شهرت و 
اعتبار  موسســه را به همراه داشته باشد، كه به طور كلی به آنها ريسك تطبیق 
گفته می شود. در سال های اخیر ريسك تطبیق به عنوان يك نوع ريسك متمايز 
به رسمیت شناخته شــده و الزم است برنامه هايی برای شناسايی و كنترل اين 
ريسك  طراحی شود و توسط مديريت ارشد هر موسسه ای مورد نظارت قرار گیرد. 
در ســال های اخیر در برقراری روابط بانکی و كارگزاری بین المللی نیز ريســك 
تطبیق موسســات اعتباری و بانکی بســیار مورد توجه قرار گرفته است. بر اين 
اساس موسسات بانکی و اعتباری كه قصد برقراری رابطه بانکی بین المللی دارند 
با نظر به وجود اين ريســك و ضرورت كنترل آن بايد نســبت به تشکیل واحد 
تطبیق و كنترل ريســك تطبیق اقدام كنند. در اين راســتا نیز كمیته بال در 
آوريل ســال 2005 مقاله ای تحت عنوان -تطبیق و واحد تطبیق در بانك ها-3  
منتشــر كرد. در اين مقاله ضمن ارائه تعريفی از ريسك تطبیق، مسئولیت های 
هیات مديره و مديريت ارشــد در خصوص تطبیق مورد نظر قرار گرفته و اصول 
مبانی برای پی ريزی واحد تطبیق تعیین شده است. همچنین رهنمودهايی در 
خصوص نحوه پايش و گزارش دهی و آموزش ارائه شــده اســت. از سال 2005 
تنظیم كنندگان مقررات بانکی جهانی نیز تاكید كرده اند موسســات مالی بايد 

برنامه هايی در خصوص مديريت موثر ريسك تطبیق داشته باشند. 

تعريف ريسک تطبيق
در مقاله كمیته بال ريســك تطبیق، به معنی ريسك تحريم های قانونی يا 
مقرراتی، زيان های مالی عمده يا از دست دادن شهرت بانك ناشی از عدم تطابق 
و تخطی از قوانین و مقررات، استانداردهای سازمانی مربوطه و رويه های قابل اجرا 

برای فعالیت های بانکی تعريف شده است.
تطبیق قوانین، مقررات و اســتانداردها نیز عموما موضوعاتی از قبیل رعايت 
استانداردها در خصوص مبارزه با پولشويی/ تامین مالی ترويسم را شامل می شود 
و می توانــد به قوانین مالیاتی مربوط به ســاختار محصوالت بانکی يا مشــاوره 
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مشتری نیز تعمیم يابد. اگر در مشاركت بانك در نقل و انتقاالت مالی از الزامات 
گزارش دهی مالی يا الزامات مقرراتی سرپیچی شود، فرار مالیاتی رخ دهد يا رفتار 
غیر قانونی تسهیل شود، ريسك تطبیق قابل توجهی به سبب اين نقل و انتقاالت 

بر بانك تحمیل خواهد شد. 
نکته حائز اهمیت در خصوص تطبیق اين است كه تطبیق بايد جزء فرهنگ 
ســازمانی شــود. به اين معنی كه تطبیق نبايد فقط در حیطه وظايف كاركنان 
مســئول و متخصص تطبیق باشد، بلکه تمام كاركنان بايد نسبت به موضوعات 
تطبیق آگاهی داشته و مطابق با آن عمل كنند. با اين اوصاف بانکی قادر خواهد 
بود ريســك تطبیق خود را به طور موثــری مديريت كند كه يك واحد تطبیق 
مبتنی بر» اصول واحد تطبیق« -كه در بخش بعدی توضیح داده خواهد شــد- 

داشته باشد.
در مورد تشکیالت واحد تطبیق، تفاوت های قابل توجهی بین بانك ها وجود 

دارد. در بانك های بزرگتر، كاركنان تطبیق می توانند در 
رشته های كســب و كار عملیاتی مستقر شــوند و بانك هايی كه در سطح 
بین المللی فعال هستند می توانند گروه و ماموران تطبیق محلی داشته باشند. در 
بانك های كوچکتر كاركنان واحد تطبیق می توانند در يك واحد مستقر شوند. در 
برخی از بانك ها برای حوزه های تخصصی مانند حفاظت اطالعات و جلوگیری از 

پولشويی/تامین مالی تروريسم واحدهای جداگانه ايجاد شده است.
بانك بايد واحد تطبیق خود را سازماندهی كند و اولويت هايی را برای مديريت 
ريسك تطبیق خود تعیین كند، به گونه ای كه در تطابق با ساختارها و استراتژی 
مديريت ريسك آن بانك باشــد. برای مثال برخی از بانك ها ممکن است مايل 
باشند واحد تطبیق خود را در واحد ريسك عملیاتی سازماندهی كنند، زيرا ارتباط 
نزديکی بین ريســك تطبیق و جنبه های معینی از ريسك عملیاتی وجود دارد. 
برخی ديگر از بانك ها نیز ممکن اســت ترجیح دهنــد واحدهای جداگانه برای 

ريسك عملیاتی و ريسك تطبیق داشته باشند، اما 
ســاز و كارهای مورد نیاز نیز در خصوص همکاری 
نزديك بین اين دو واحد در مورد موضوعات تطبیق 

را ايجاد كنند.
صرف نظر از چگونگی سازماندهی واحد تطبیق 
در يك بانك، واحد تطبیق بايد مســتقل و از دانش 
كافی برخوردار باشد، مسئولیت های آن نیز بايد به 
وضوح مشخص شده باشد و فعالیت های اين واحد 
نیز بايد توســط واحد حسابرســی داخلی به طور 
دوره ای و مســتقل مورد ارزيابی قــرار گیرد. به هر 
حال بانك به هر شــکلی كــه واحد تطبیق خود را 

سازماندهی كند، بايد نشان دهد اين واحد به شکل موثری عمل می كند.
روش اجرای »اصول تطبیق« مطرح شده در بخش بعدی توسط بانك ها نیز 
بستگی به عواملی از قبیل اندازه، ماهیت، پیچیدگی و وسعت جغرافیايی كسب 
و كار آن بانــك و چارچوب قانونی و مقرراتی كه بانك در آن عمل می كند دارد. 
برای مثال در بانك های كوچکتر ممکن اســت اجــرای كامل برخی از اقدامات 
خاص توصیه شده عملی نباشد، با اين حال بانك می تواند با اعمال اقدامات ديگر 

به همان نتايج برسد.

اصول تطبيق
به منظور پی ريزی واحد تطبیق، رعايت ده اصل ذيل توصیه می شود. چهار 
اصل اول در مورد مســئولیت های هیات مديره يا مديريت ارشــد در خصوص 

تطبیق است.
 اصول تطبیق در خصوص مسئولیت های هیات مديره

 اصل اول: هیات مديره، مسئول نظارت بر مديريت ريسك تطبیق بانك است. 
هیات مديره بايد خط مشــی بانك در خصوص تطبیق را تصويب كند. اين خط 
مشی شامل سند رسمی ايجاد يك واحد دائم و موثر تطبیق می شود. حدا قل يك 
بار در ســال، هیات مديره يا كمیته ای متشکل از اعضا هیات مديره بايد وسعت 

مديريت ريسك تطبیق بانك را ارزيابی كنند.
در مورد اصل اول الزم به ذكر اســت كه همانند ســاير ريســك ها، هیات 

مديره بايد
اطمینان يابد كه خط مشی مناسبی برای مديريت ريسك تطبیق بانك برقرار 

شده است. هیات مديره بايد اجرای خطی مشی در خصوص تطبیق را نیز مورد 
نظارت قرار دهد و مطمئن شود مسائل تطبیق به خوبی و در اسرع وقت توسط 
مديريت ارشد و با كمك واحد تطبیق حل شده اند. البته هیات مديره می تواند 
اين وظايف را به يك كمیته در سطح هیات مديره واگذار كند ) برای مثال كمیته 

حسابرسی بانك(
اصل دوم: هیات مديره مسئول مديريت موثر ريسك تطبیق بانك است.

اصل ســوم: مديريت ارشد بانك مسئول ايجاد و برقراری ارتباط در خصوص 
خط مشی تطبیق است؛ مديريت ارشد تحت نظارت هیات مديره است و به هیات 

مديره در خصوص مديريت ريسك تطبیق گزارش می دهد.
در مورد اصل ســوم الزم به ذكر اســت مديريت ارشد بانك مسئول تدوين 
ســند خط مشی مکتوب بانك در خصوص تطبیق است. اين سند شامل اصول 
اساسی دنبال شده توسط مديريت و كاركنان بانك است. در اين سند فرايندهای 
اصلی كه توسط آن ريسك تطبیق در تمام سطوح سازمانی شناسايی و مديريت 
می شوند، شرح داده می شود. افزايش وضوح و شفافیت اين سند می تواند از طريق 
اعمال اســتانداردهای متمايز برای تمام كاركنان بانك و قواعدی كه تنها برای 

گروه های خاصی از كاركنان اعمال می شود، حاصل شود.
وظیفه مديريت ارشد اين است كه اطمینان يابد در صورت برزو نقض در خط 
مشی تطبیق، اقدام انضباطی يا چاره ساز مناسبی انجام خواهد گرفت. مديريت 

ارشد با كمك واحد تطبیق بايد اقدامات زير را انجام دهد:
• حداقل يك بار در سال، مسائل اصلی در خصوص ريسك تطبیق كه بانك 
با آن مواجه است را مشخص و ارزيابی كند و برنامه های خود برای مديريت آنها 
را نیز مشخص كند. اين برنامه ها بايد هر گونه كاستی )درخصوص خط مشی ها، 
رويه های اجرايی، پیاده سازی يا اجرای سیاست ها( در ارتباط با چگونگی مديريت 
موثر ريســك های تطبیق موجود و نیز نیاز به هر نوع خط مشی ها يا رويه های 
اضافی برای مقابله با ريسك های تطبیق شناسايی 
شــده را تحت عنوان  نتايج ارزيابی ساالنه ريسك 

تطبیق مشخص كنند.
• حداقل يك بار در ســال به هیات مديره يا 
كمیتــه ای از هیات مديــره در خصوص مديريت 
ريســك تطبیق بانك، گزارش دهد به گونه ای كه 
بــه اعضا هیات مديره كمك كنــد در مورد موثر 
بودن مديريت ريسك تطبیق، قضاوت آگاهانه ای 

داشته باشند.
• گزارش سريع به هیات مديره يا كمیته از هیات 
مديره در مورد هر نوع قصور مهم در خصوص تطبیق 
)برای مثال قصوری كه می تواند ريســك قابل توجهی در خصوص تحريم های 
مقرراتی يا قانونی، زيان مالی عمده يا از دست رفتن شهرت به دنبال داشته باشد(.

اصل چهارم: به عنوان بخشــی از خط مشی تطبیق، مديريت ارشد مسئول 
ايجاد يك واحد تطبیق دائم و موثر در بانك اســت. مديريت ارشد بايد اقدامات 
ضــروری را انجام دهد تا اطمینــان يابد واحد تطبیق دائم مطابق اصول تطبیق 

پی ريزی شده است.

اصول تطبيق در خصوص واحد تطبيق
اصل پنجم: اســتقالل واحد تطبیق؛ واحد تطبیق بانك بايد مستقل باشد. 
مفهوم اســتقالل در برگیرنده چهار جزء مرتبط است. اول اين كه واحد تطبیق 
بايد وضعیت رسمی در بانك داشته باشد. دوم، يك گروه مامور تطبیق يا سرگروه 
مسئول تطبیق با مسئولیت كامل برای هماهنگی مديريت ريسك وجود داشته 
باشد.  سوم، كاركنان واحد تطبیق و به ويژه سر پرست تطبیق نبايد در جايگاهی 
باشــد كه امکان برخورد منافع بین مسئولیت های تطبیق آنها و مسئولیت های 
ديگری كه ممکن است داشته باشند، به وجود آيد. چهارم، واحد تطبیق بايد برای 
انجام مسئولیت های خود به اطالعات و پرسنل الزم دسترسی داشته باشد. الزم 
به ذكر اســت استقالل به اين معنی نیست كه واحد تطبیق نمی تواند همکاری 
نزديکی با مديريت و كاركنان واحدهای كســب و كار مختلف در بانك داشــته 
باشــد. در واقع لزوم وجود يك رابطه كاری با تشريك مساعی بین واحد تطبیق 
و واحدهای كســب و كار به شناسايی و مديريت ريسك های تطبیق در  مراحل 

اولیه كمك می كند.

تطبيــق بايد جــزء فرهنگ 
سازمانی شــود. به اين معنی که 
تطبيق نبايد فقط در حيطه وظايف 
کارکنان مسئول و متخصص تطبيق 
باشد، بلکه تمام کارکنان بايد نسبت 
به موضوعات تطبيق آگاهی داشته 

و مطابق با آن عمل کنند



] 1۰7 [

بانکداری و چالش های پيش رو    پرونـــده

دو ماهنامه تازه های اقتصاد   بهمن 9۵   شماره 1۵۰

در سند مدونی كه در خصوص خط مشی های تطبیق بانك و واحد تطبیق 
توسط هیات مديره تدوين و تصويب می شود، الزم است موارد زير لحاظ شود:

• نقش و مسئولیت های واحد تطبیق؛
• اقدامات بر ای اطمینان از استقالل واحد تطبیق؛

• در مواردی كه مســئولیت های تطبیق توسط كاركنان در ادارات مختلف 
انجام می شود، چگونگی تخصیص اين مســئولیت ها میان ادارات، بايد در سند 
مذكور مشــخص شــود. همچنین وظیفه مربوط به كاركنان بانك در خصوص 

تشريك مساعی در ارائه اطالعات نیز بايد در سند ذكر شود؛
• حق دسترسی داشتن به  اطالعات ضروری برای انجام مسئولیت ها؛

• حق انجام بررســی ها در خصوص امکان رخداد قصور در مورد خط مشی 
تطبیق و در صورت مقتضی، حق تعیین متخصصانی در خارج از بانك برای انجام 

اين وظیفه  بايد در سند فوق ذكر شود.
در خصوص نقش و مســئولیت های واحد تطبیق الزم به ذكر اســت در هر 
بانك بايد يك مدير اجرايی يا عضو ارشد تحت عنوان مدير يا سرپرست تطبیق با 
مسئولیت كامل به منظور هماهنگی، شناسايی و مديريت ريسك تطبیق و نظارت 
بر فعالیت ســاير كاركنان واحد تطبیق وجود داشــته باشد. در برخی از بانك ها 

سرپرست تطبیق تحت عنوان مامور تطبیق است.
در مورد لزوم و نحوه گزارش دهی در واحد تطبیق بايد گفت ماهیت مســیر 
گزارش دهی در واحد تطبیق بستگی به چگونگی سازماندهی واحد تطبیق دارد. 
اگر كاركنان واحد تطبیق درون واحدهای كسب و كار عملیاتی يا در واحدهای 
تابعه محلی مســتقر شده باشــند، در اين صورت بديهی است كه بايد به مدير 
واحد كســب و كار يا به مديريت واحد تابعه محلی گزارش دهند اما به شــرط 
اينکه كاركنان تطبیق با توجه به مسئولیت هايشان در واحد تطبیق، يك مسیر 
گزارش دهی به مدير يا سرپرســت تطبیق نیز داشــته باشــند. در مواردی كه 
كاركنان واحد تطبیق در واحدهای مســتقل مستقر باشند )برای مثال مديريت 
ريســك، كنترل مالی(، در اين صورت لزومی ندارد كه يك مسیر گزارش دهی از 
كاركنان تطبیق در اين واحدها به ســمت سرپرست تطبیق وجود داشته باشد. 
اما اين واحدها بايد برای اطمینان يافتن از اين كه سرپرســت تطبیق می تواند 
مسئولیت های خود را به طور موثری انجام دهد، بايد اين واحدها همکاری نزديکی 
با سرپرست تطبیق داشته باشند. سرپرست تطبیق می تواند عضوی از مديريت 
ارشد باشد. او در خط كسب و كار يا رشته فعالیت نبايد مسئولیت مستقیم داشته 
باشد. اگر سرپرست تطبیق عضو مديريت ارشد نباشد، در اين صورت او بايد يك 
مســیر گزارش دهی مستقیم به مديريت ارشد داشته باشد. زمانی كه سرپرست 
تطبیق ترک خدمت می كند، ناظر بانك و هیات مديره بايد مطلع شوند و داليل 

ترک خدمت بايد مشخص شود. در مورد بانك هايی كه در سطح بین المللی فعال 
هستند و ماموران تطبیق محلی دارند، در اين صورت ناظر كشور میزبان بايد به 

طور مشابه از اشتغال به كار يا ترک خدمت سرپرست تطبیق آگاه شود.
در خصوص اســتقالل واحد تطبیق، الزم به ذكر اســت كمیته بال ترجیج 
می دهد در يك بانك كاركنان تطبیق فقط مسئولیت تطبیق را به عهده داشته 
باشند و مســئولیت های ديگری نداشته باشــند، اگر غیر از اين باشد استقالل 
سرپرست تطبیق و كاركنان تطبیق تضعیف می شود، چون ممکن است برخورد 
منافع واقعی يا بالقوه بین مسئولیت های تطبیق و ساير مسئولیت های آنها وجود 
داشته باشد. البته كمیته بال قبول دارد در بانك های كوچکتر اين عملی نیست. 
در ايــن موارد كاركنان واحد تطبیق می توانند وظايف غیر تطبیق انجام دهند، 
به شــرط اين كه از برخورد احتمالی منافع اجتناب شود. افزون بر اين استقالل 
كاركنان تطبیق می تواند تضعیف شود، در صورتی كه پاداش آنها مرتبط با عملکرد 
مالی خط كسب و كاری باشد كه آنها مسئولیت های تطبیق آن را انجام می دهند. 

اما پاداش مرتبط با عملکرد مالی بانك در كل، قابل قبول است.
در مورد حق دسترسی واحد تطبیق به اطالعات مورد نیاز، بايد گفت واحد 
تطبیق برای انجام مسئولیت های خود حق دارد با هر از يك كاركنان گفتگو كند 
و حق دسترسی به هر گزارش يا سوابقی كه الزم است را داشته باشد. اين واحد 
همچنین حق دارد با ابتکار عمل خود در تمام ادارات بانك كه ريســك تطبیق 
وجــود دارد، وظیفه خود در خصوص تطبیق را انجام دهد. اين واحد حق انجام 
بررسی در خصوص نقض خط مشی تطبیق را دارد و می تواند از متخصصان درون 
بانك در خواســت كمك و همکاری كند )برای مثال از حسابرس داخلی( و در 

صورت مقتضی حق دارد متخصصان خارج از بانك را به كارگیرد.
در خصوص حق انجام بررسی هرگونه قصور توسط واحد تطبیق الزم به ذكر 
است كه واحد تطبیق برای گزارش دادن به مديريت ارشد در مورد هر گونه بی 
نظمی يا نقض احتمالی آشکار شده توسط بررسی های اين واحد، بايد آزاد باشد، 
بدون ترس از اين كه از طرف مدير يا ســاير كاركنان مورد  انتقام يا غضب قرار 
بگیرد. اگر چه مســیر گزارش دهی معمول بايد به مديريت ارشد باشد، اما واحد 
تطبیق بايد همچنین حق دسترســی مســتقیم به هیات مديره يا كمیته ای از 
اعضای هیات مديره نیز داشته باشد. تا در صورت لزوم بتواند مسیر گزارش دهی 
معمول را دور بزند. افزون بر اين برای هیات مديره يا كمیته ای از اعضای هیات 
مديره مفید اســت كه حداقل به طور ساالنه با سرپرست تطبیق مالقات داشته 
باشــند تا ارزيابی كند تا چه حدی بانك ريســك تطبیق خود را به طور موثری 

مديريت می كند.
اصل ششم: منابع كافی؛ واحد تطبیق برای انجام موثر وظايف خود بايد منابع 
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كافی در دسترس داشته باشد. منابع در اختیار واحد 
تطبیق بايد كافی و مناسب باشند تا اطمینان حاصل 
شود ريســك تطبیق بانك به طور موثری مديريت 
می شــود. به ويژه كاركنان تطبیق بايد از صالحیت 
حرفه ای و تخصصی الزم برخوردار باشند تا بتوانند 
وظايف خاص محولــه را به خوبی انجام دهند. اين 
كاركنان بايد فهم درستی از استانداردها و قوانین و 
مقررات تطبیق داشته باشند و نسبت به تاثیر عملی 
كار خود روی عملیات بانك آگاهی داشــته باشند. 

مهارت هــای حرفه ای كاركنان تطبیق، بايد همگام با تحوالت در اســتانداردها، 
قوانین و مقررات تطبیق به روز شــود و در اين راســتا بايد آموزش و تحصیالت 

منظم و سیستماتیك وجود داشته باشد.
اصل هفتم: مسئولیت های واحد تطبیق؛ به طور كلی مسئولیت واحد تطبیق 
كمك به مديريت ارشد در مديريت موثر ريسك های تطبیق است كه بانك با آن 
مواجه است. تمام مسئولیت های تطبیق لزوما توسط واحد تطبیق يا اداره تطبیق 
انجام نمی گیرد. مســئولیت های تطبیق می تواند توسط كاركنان ادارات مختلف 
انجام شود. برای مثال در برخی بانك ها اداره های حقوقی و تطبیق ممکن است 
جدا باشــند. اداره حقوقی می تواند مسئول ارائه مشاوره به مديريت در خصوص 
استانداردها، قوانین و مقررات تطبیق و تهیه دستورالعمل برای كاركنان باشد. در 
حالی كه اداره تطبیق می تواند مسئول پايش تطبیق با خط مشی ها و رويه های 
اجرايی و گزارش به مديريت باشد. در برخی ديگر از بانك ها، بخش هايی از واحد 
تطبیق می توانند در گروه مديريت ريســك عملیاتی يا گروه مديريت ريســك 
عمومی تری مســتقر شوند. اگر تقســیم وظايفی بین ادارات وجود داشته باشد، 
تخصیص مســئولیت ها نیز به هر اداره بايد روشن باشــد. همچنین بايد ساز و 
كارهايی برای همکاری میان ادارات و سرپرست تطبیق وجود داشته باشد )برای 
مثال در زمینه تهیه و تبادل اطالعات و مشــاوره(. اين سازوكارها بايد از كفايت 
الزم برخوردار باشند تا اطمینان حاصل شود سرپرست تطبیق می تواند به طور 
موثری مســئولیت های خود را انجام دهد. به هر حال اگر برخی مسئولیت های 
واحد تطبیق توســط كاركنانی در ادارات مختلف انجام می شود، تخصیص اين 

مسئولیت ها به هر اداره بايد به وضوح مشخص شده باشد.
واحد تطبیق بايد به مديريت ارشد در مورد استانداردها، قوانین و مقررات 
تطبیق مشــاوره دهد و آنها را از تحوالت منطقــه ای در خصوص تطبیق نیز 

مطلع نمايد.
واحد تطبیق بايد در موارد زير به مديريت ارشد كمك كند:

• آموزش كاركنان در خصوص موضوعات تطبیق
• نقش رابط در بانك در زمینه پرسش و پاسخ از كاركنان در مورد تطبیق 

• تهیه دستورالعمل مکتوب برای كاركنان در مورد اجرای مناسب استانداردها 
و قوانین و مقررات تطبیق از طريق خط مشی ها و رويه های اجرايی و ساير اسناد 

مانند راهنمای تطبیق، دستورالعمل های عملی و رفتاری 

شناسايی، سنجش و ارزيابی ريسک تطبيق
واحــد تطبیق بايــد فعاالنه، ريســك های تطبیق كه بانــك به خاطر انواع 
فعالیت های كســب و كار خود - از جمله ايجاد محصوالت و شیوه های كسب و 
كار جديد، ايجاد انواع جديد كسب و كار يا روابط كاری با مشتری يا تغییرات مهم 
در ماهیت اين روابط - با آن مواجه است را شناسايی، مستند سازی و بررسی كند. 
اگر بانك دارای كمیته محصوالت است، كاركنان واحد تطبیق بايد در آن كمیته 
نماينده داشــته باشــند. واحد تطبیق بايد روش هايی را برای سنجش يا اندازه 
گیری ريسك تطبیق، مورد نظر قرار دهد )برای مثال با استفاده از شاخص های 
عملکرد(. واحد تطبیق همچنین بايد مناســب بودن دستورالعمل ها و رويه های 
اجرايی تطبیق را ارزيابی كند و هر گونه ناكارايی شناسايی شده را پی گیری و در 

صورت لزوم پیشنهاداتی برای انجام اصالحات تنظیم كند.

پايش، آزمون و گزارش دهی
واحــد تطبیق بايد از طريــق انجام آزمون های مختلــف، تطابق عملیات و 
فعالیت های بانك با استانداردها و قوانین و مقررات تطبیق را مورد آزمون و پايش 
قرار داده و نتايج اين آزمون بايد از طريق خط گزارش دهی واحد تطبیق، مطابق 

با رويه های مديريت ريسك بانك به رده های باالی 
مديريت گزارش داده شود. سرپرست تطبیق بايد به 
طور منظــم در مورد موضوعات تطبیق به مديريت 
ارشــد گزارش دهد. مرجع گزارش هــا بايد ارزيابی 
ريســك تطبیق انجام شــده در طول دوره گزارش 
باشــد، گزارش ها در برگیرنده هر گونه تغییرات در 
مشخصات ريســك تطبیق بر اساس شاخص های 
مربوطه از قبیل شــاخص های عملکرد، همچنین 
خالصــه ای از نقص ها و/ يــا ناكارايی ها و اقدامات 
اصالحی توصیه شده برای رسیدگی به آنها و اقدامات اصالحی كه در حال حاضر 
انجام شــده اســت نیز بايد در گزارش ها لحاظ شود. شکل گزارش بايد مناسب 
با فعالیت ها و مشــخصات ريســك تطبیق بانك باشــد. واحد تطبیق می تواند 
مسئولیت های قانونی خاصی داشته باشد )برای مثال انجام نقش مامور مقابله با 
پولشويی(، اين واحد می تواند با نهادهای خارجی مربوطه از جمله وضع كنندگان 
مقررات و تعیین كنندگان اســتانداردها و متخصص های خارجی ارتباط برقرار 
كند. واحد تطبیق بايدمسئولیت های خود را طبق يك برنامه تطبیق انجام دهد، 
برنامه ای كه فعالیت های برنامه ريزی شده واحد تطبیق را مشخص می كند، از آن 
جمله اجرا و بررسی رويه های اجرايی و خط مشی ها در خصوص تطبیق، ارزيابی 
ريسك تطبیق، آزمون تطبیق و آموزش كاركانان در خصوص تطبیق است. برنامه 
تطبیق بايد مبتنی بر ريسك باشد و مشمول نظارت توسط سرپرست تطبیق باشد 
تا اطمینان حاصل شود تمام كسب و كارهای بانك و هماهنگی میان واحدهای 

مديريت ريسك در برنامه تطبیق لحاظ شده است.
اصل هشــتم: رابطه با واحد حسابرسی داخلی؛ دامنه و وسعت فعالیت های 
واحد تطبیق بايد مشمول ارزيابی دوره ای توسط واحد حسابرسی داخلی شود. 
ريسك تطبیق بايد در روش شناسی ارزيابی ريسك واحد حسابرسی داخلی لحاظ 
شده باشد و يك برنامه حسابرسی كه كفايت و اثر بخشی واحد تطبیق بانك را 
پوشش می دهد بايد ايجاد شده باشد. اين برنامه شامل آزمون كنترل ها متناسب 

با سطح ريسك درک شده است.
اصل نهم: مسائل مرزی؛ تشکیالت و ساختار واحد تطبیق و مسئولیت های 
آن بايــد مطابق با الزامات قوانین و مقررات محلی كشــور حوزه فعالیت بانك 
باشــد. بانك ها می توانند از طريق شــعب يا واحدهای تابعه خود، كسب و كار 
بین المللی داشته باشند. الزامات قانونی و مقرراتی از يك كشور به كشور ديگر 
می تواند متفاوت باشد. اين الزامات می تواند بسته به نوع كسب و كار انجام شده 
توسط بانك يا شکل حضور آن بانك در آن كشور متفاوت باشد. بانك هايی كه 
انجام كسب و كار در يك كشور خاص را انتخاب می كنند بايد مطابق با قوانین 
و مقررات محلی آن كشــور فعالیت كنند. برای مثال بانك هايی كه به شــکل 
واحد تابعه عمل می كنند بايد الزامات قانونی و مقرراتی كشور میزبان را رعايت 
كنند. كشورهای خاص نیز می توانند در مورد شعب بانك های خارجی الزامات 
خاصی داشته باشند. در مورد كسب و كارهای محلی بايد اطمینان حاصل شود 
مسئولیت های تطبیق خاص هر كشور توسط فردی با دانش و تخصص محلی 
مناسب و با نظارت سرپرســت تطبیق در همکاری با ساير واحدهای مديريت 

ريسك بانك انجام می شود.
اصل دهم: برون سپاری؛ تطبیق در بانك بايد به عنوان يك فعالیت مديريت 
ريسك مركزی در نظر گرفته شود. هر چند وظايف خاص واحد تطبیق می تواند 
برون ســپاری شــود، اما به هر حال وظايف تطبیق بانك بايد مشمول نظارت 
مناسب توسط سرپرست تطبیق باشــد. يك بانك بايد اطمینان يابد هر گونه 
توافق برون ســپاری وظايف تطبیق ، مانع نظارت موثر توســط ناظرانشــان 
نمی شــود. صرف نظر از ايــن كه تا چه اندازه ای وظايــف واحد تطبیق برون 
سپاری می شــود، هیات مديره و مدير ارشد مســئول تطابق با استانداردها و 

قوانین و مقررات هستند.
 

پی نوشت
1( كارشناس ارشد اقتصاد

2( Compliance.
3( Compliance and Compliance function in banks, 

April2005.

برقراری  قصد  که  بانک هايی 
بايد  دارند  کارگــزاری  روابط 
تطبيق  واحد  تشکيل  به  نسبت 

نمايند اقدام 
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بانک های آينده1 

 ترجمه و تالیف: علی ابدالی2، سیده زهره پیروز3 

مقدمه
در ســال هاي اخیر به واســطه پیشرفت چشــم گیر فناوري اطالعات و 
ارتباطــات، تغییرات شــگرفی در محیط های كســب و كار به ويژه صنعت 
خدمــات مالی و بانك داری ايجاد شــده اســت. ظهــور پديده هايي مانند 
شــبکه هاي اجتماعي، هوش مصنوعي، واقعّیت مجــازي و افزايش ضريب 
نفوذ استفاده از فناوري  ارتباطات شخصي در آينده اي نه چندان دور، بیش 
از پیــش منجر به تحول درعرصه بانك داري خواهد شــد. آينده بانك داری 
بیشــتر فناوری است تا بانك داری و بانك ها بايد بیشتر يك شركت فناوری 
باشند تا بتوانند برای مشتريان، تجربه های عالی فراهم كنند. به موازات اين 
امر و با گذر از بانك داری ســنتی به ديجیتال و دگرگونی در چهره كســب 
و كار ســنتی، راهبردهای جديدی برای تعامل با مشتريان و مديريت بانك 
الزم اســت. از اين رو هدف از اين مقاله، ترسیم چشم اندازي از ابعاد صنعت 
بانك داري در آينده بر اســاس روند تغییــرات فناوري اطالعات و ارتباطات 
اســت؛ به نحوی كه بانك ها مدل های كســب و كار متناسب با آينده را در 

افق پیش روی خود طرح ريزی نمايند.
مهم تريــن چالش هاي آينده بانك داري از ديدگاه مشــتريان، شــهرت 
بانك، دسترســي به قوانین و مقــررات بانــك داري الکترونیکي لحظه اي، 
اطمینان از امنیت بانك داری الکترونیکی، فراهم شــدن خدمات متنوع تر و 
سريع تر و قابل اعتماد بودن بانك است. با كمي تأمل مي توان نتیجه گرفت 
كه يك بانك وقتي از شــهرت و نام و نشان معروفي برخوردار مي گردد كه 
بتواند براي مشــتريانش خدمات ايمن تر، ســريع تر و متنوع تر فراهم كند و 
از اطالعات و حريم خصوصي مشــتريانش حفاظت كنــد. تغییر، مورد نیاز 
است اّما تغییر تنها در مورد اجرای مقررات بهتر و ايجاد كسب و كار شفاف 
روزانه نیســت بلکه حركت روبه جلو با پیشرفت فناوری و ارائه راه حل های 
تجاری آســان بر پايه نوآوری و ساده سازی ساختار و فرضیه های بانك داری 

ضروری است.
با توجه به تغییرات جامعــه امروزی و توانايی های جديدی كه با بهبود 
فناوری ايجاد شده است، ساختارهای مالی، نیاز به انعکاس اين تغییرات در 
اصول و قوانین و در رفتار و تعامالت كاركنانشــان خواهند داشت به طوری 

كه اين امر كسب و كاری با پیچیدگی های كمتر از چیزی كه امروزه وجود 
دارد، خواهد ساخت.

راه حل های خالقانه، ضرورت آينده
راه حل های خالقانه مالی اغلب طبق فناوری های قديمی اجرا می شــوند 
اين چیزی اســت كه هزينه ها را افزايش می دهد و در عمل اين راه حل ها 
بازدهی الزم را كســب نمی كنند. راه حل های خالقانه جديد بايد متناسب با 

تغییرات و پیشرفت های فناوری اطالعات باشد.
راه حل های تجاری خالقانه، همیشــه در قلب يك ســازمان قرار دارد، 
اما تاكنون در رأس دســتور جلســات مديريتی نبوده اســت. ما خالقّیت 
را مديريــت نمی كنیم بلکه برای خالقّیت، مديريــت می كنیم. راه حل های 
خالقانه برای كارآفرين ضروری اســت و برای توســعه اين راه حل ها بايد از 
ســاختار سلسله مراتبی اجتناب نمود. به منظور دستیابی به باالترين سطح 
خالقّیت، اّول بايد از آوردن افراد با ســوابق يکســان، رشته های مشابه و از 
مناطق يکسان خودداری كرد چرا كه تنّوع، خالقّیت را ترقی می دهد. برای 

توسعه راه حل های خالقانه، كارمندان با انگیزه الزم است.
كارمندان باانگیزه، برای ســازمان حیاتی هستند و به همین دلیل اجازه 
دارند شور و اشتیاق خود را دنبال نمايند. افرادی كه در تفکراتشان انقالبی 
به پا كرده اند برای نوآوری بنیادی، بسیار مناسب تر از افرادی هستند كه از 

كار كردن با آخرين نســخه يك نرم افزار، خرسند هستند.
به عنــوان يك مدير، می توانید برای اين كــه يك ذهن خالق، خالق تر 
شــود، يك شنونده مشتاق باشید. يك مدير بايد ترس از شکست را برطرف 
كند. هدف، بايد ايجاد فرهنگی همراه با شکســت ها باشد، اما تا آنجايی كه 
ممکن اســت در طی فرايند، دانش جديدی آموخت. شکســت ها نبايد زير 

باشد.  میکروسکوپ 

فرايندکنترل و  بازرسی در آينده
ساز و كار های كنترل، اطمینان ايجاد می كنند، اطمینان از اين كه كسب 
و كار می توانــد در سیســتم های صف باعث ايجــاد ارزش مالی گردد. اين 
موضوع می تواند از طريق مركز، كنترل گردد. روش های مناســب كنترل و 
فرايندهايی كه می تواند به صورت خودكار در اين زمینه اجرا شود می تواند 
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از اشــتباهاتی كه منجر به ضررهای بزرگ و صدمه به وجهه بانك می شود ، 
ممانعت كند. به اين معنی كه هر زمانی كه فعالیتی در بخش صف به وجود 
آيد، اگر همه فرآيندها و گام های ضروری پیاده شوند راه حل های هوشمند، 
آن ها را بررســی می كنند. بنابراين، كسب و كار برای بانك های آينده كاماًل 
ايمن می شــود چرا كه آن ها فرايند كنترل را توسط نرم افزارهای هوشمند 
به عنوان بخشــی از مغز بانك آينده، در محیط شــان پیــاده می كنند. اين 
كار برای حذف خطرات ناخواســته ايجاد می شــود. در آينده، راه حل های 
اســتاندارد فناوری اطالعات وجود خواهد داشــت راه حل های اســتاندارد 
فناوری اطالعات به صاحبان كسب و كار اين اجازه را می دهد تا با محاسبه 
ريســك، قادر به بازی آزادانه در بازارهای مالی باشند. راه حل های هوشمند 
آينــده طوری توســعه خواهند يافت كــه می تواند خطــرات را به صورت 
خودكار ارزيابی كرده و گزارش ها را به مديران ارشد، سهام داران، مشتريان 
و همچنیــن مقامات نظارتی ارســال نماينــد. در صورتی كه خطری وجود 

نداشــته باشد، با هیچ يك از افراد فوق ارتباط مستقیمی برقرار نمی شود.

لذت کار گروهی
اگر يك مدير بتواند »لّذت همــکاری« در گروه را ايجاد كند، می تواند 
بــه راه حــل فوق العاده ای دســت يابد. بانــك آينده به لّذت بــردن از كار 
گروهــی ارزش خواهد داد اّمــا نه فقط به خاطر اين كــه آن ها می خواهند 
از فرســودگی شــغلی4 جلوگیری نمايند، بلکه به خاطر اين كه راه حل های 
تجاری فوق العاده، در جايی به دســت می آيند كه متخصصین لّذت مسئول 
بودن در يك موضوع خاص را داشــته باشــند و در مورد كاری كه آن ها در 

گروه انجام می دهند، مورد احترام قرار گیرند. 
بانــك آينده »الگوهای فکری« معمول را تغییر خواهد داد و اين امکان 
را فراهــم خواهد كرد تا ارزش ها و توانايی های كارمندان در قالب يك گروه 
برای ايجاد راه حل های جديد تركیب شــوند. طبــق مقاله تجاری هاروارد5   
عامل مهم در موفقیت گوگل6 اين است كه آن ها تخصص های تركیبی را به 

منظور ابداع و خلق دانش بیشتر توسعه داده اند.

مشتری سازی
ما شاهد پیشرفت هايی مانند تولید برنامه ها7، بازی ها8 و مشتری سازی9  
و داده های بزرگ10 هســتیم. ما در زمانی زندگی می كنیم كه مشتری سازی 
و خدمات رسانی، قلب تعداد زيادی از تالش ها و فّعالّیت ها هستند. بانك ها، 
به منظور عقب نماندن از رقبا و پیشی گرفتن از آن ها به روش های مختلف 
به دنبال دستیابی به ايده های جديد خدمت رسانی و مشتری سازی خواهند 
بود. بانك فیدور با توجه به اين واقعّیت كه جمعّیت در منطقه يورو در سال 
2011، 332 میلیون نفر اســت و در همین ســال، حدود هشتصد میلیون 
نفر از فیس بوک اســتفاده می كنند به دنبال بهره برداری از اين پتانســیل و 

ايده يابی جهت يافتن مشتريان جديد است.

رايانش ابری11 آينده
تاكنون تجربه رايانش ابری، مزايای در دســترس بودن دايمی اطالعات 
را ثابت كرده اســت. اين امر بانك ها را بیشتر و بیشتر مجاب می كند تا اين 
مهم را برای كسب  و كار روزانه شان مورد توجه قرار دهند. داده ها به صورت 
فزاينــده ای در ابر بر اســاس فايل های میزبان وب ذخیره می شــوند. اين 
داده ها در هر كجا قابل دسترســی خواهند بود و اجازه تبادل داده ها میان 
بخش های مختلف يك سازمان، مستقل از زمان و مکان را می دهد. رايانش 
ابری، امکان دســتیابی به داده های محل كار را فراهم می كند. رايانش ابری 
تبديل به مركز مديريّت داده خواهد شــد و حّتی آرشیوها و اشتراک گذاری 
داده ها در میان تیم ها، اعضای پروژه و بخش ها، در آينده، به وسیله رايانش 
ابری انجام می شــوند، و راه های امروزی ذخیره داده ها از بین خواهد رفت. 
ايــن امر به ويژه بــرای مديريّت امنیت داده های حســاس، مانند داده های 

مشتريان سودمند خواهد بود.
از طريق روش ابری، دسترسی كارمندان فناوری اطالعات و يا مشتريان 
در بانك های آينده ديگر با زحمت همراه نیســت. همه فّعالّیت ها بر پايه ابر 
ذخیره خواهد شــد. مشــتری می تواند همه فرايندهای كارهايش را ببیند 

و درک كند. اين راه حل، ســطح جديدی از شــفافیت را برای مشــتريان 
می كند.   فراهم 

کارمندان آينده 
كسب و كار بانك داری بر مبنای كیفّیت خدماتی كه به وسیله كارمندان 
بانك به مشــتريان ارائه می شود، استوار است. اين دلیلی بر چرايی اهمّیت 
انتخــاب و آموزش كارمندان برای بانك اســت، چرا كه اين افراد محبوبّیت 
بانك و مطلوبّیت خدمات بانك را تعیین می كنند. پس از بحران  مالی اخیر، 
بارها به كارمندان بانك گفته شــده اســت كه تعداد زيادی از متخصصان 
در بازار هســتند كه در جســتجوی كارند، كه اين می تواند باعث دلخوری 
و آزار كارمندان باشــد، حّتی اگر اين موضوع درســت هم باشد؛ نیازی به 
بیان كردن آن برای تحت فشــار قرار دادن نیست. اين امر، سرانجام  باعث 
ضربه به فرهنگ و آســیب رســاندن به سازمان می شــود. چرا كه افراد با 
احساســات مثبت، نه تنها در انجام كارشان بهتر هســتند، بلکه در كسب 

رضايت مشتری هم عالی عمل می كنند.
مهم ترين دارايی يك مديــر، توانايی حفظ رضايت و انگیزش كارمندان 
است. روش های زيادی برای حفظ رضايت و انگیزش كارمندان وجود دارد. 
يك مدير می تواند انعطاف پذيری، ارتباط های نظام مند، تشويق، حّتی برای 
موفقیت هــای كوچك، حمايــت و خودمختاری را فراهــم نمايد، همچنین 
فرهنگ ســازمانی می تواند روش های جديدی برای ايجاد رضايت در محیط 
كار فراهم كند. مهم ترين روش رضايت كارمندان، اختصاص مسئولیت های 
شــّفاف، نشان دادن احترام و اعتماد است. ما نیاز به درک ارزش احساسات 
در سازمان و توســعه هوش هیجانی داريم، چرا كه احساسات مهم هستند 
و بر تصمیمــات ما اثر گذار می باشــند. صاحب نظران توصیــه می كنند به 
احساســات توجه شــود و از آن ها به عنوان ابزاری برای دستیابی به نتايج 

بهتر استفاده شود. 

مشتريان آينده 
مشــتريان عصر اطالعات، به وســیله انتخاب های بزرگ تر، دسترســی 
بیشــتر و روش های بهتر، ســريع تر و كاراتر برای تحويــل خدمات، قدرت 
زيادی به دســت آورده اند. اگر شــما با سرعتی كه مشــتريان تان در حال 
اســتفاده از فناوری های جديد هســتند، نوآوری های جديدی در كارهای 
بانکی شان به وجود نمی آوريد، دارای نقص قابل مالحظه ای هستید. مشکل 
اساســی اين است كه رفتار مشــتريان همراه با فناوری در حال تغییر است 
اما بانك ها در همان دانش ســازمانی و تعصب های كانال های ارتباطی قديم 
باقــی مانده اند و اين اتّفاق، شــکاف رفتاری قابل توجهی بین مشــتريان و 

بانك به وجود می آورد، كه در آينده بايد به ســرعت اين شکاف پر شود. 
مشــتری بايد همیشه نســبت به همه چیز در اولويّت باشد و ارتباط با 
آن ها بايد بر مبنای شايســتگی، توجه و صداقت باشد. اين امر باعث خواهد 
شد، مشتری رضايت بیشتری داشــته باشد. عالوه بر اين، احترام و ارتباط 

عالی با مشتريان در آينده ضرورت بیشتری می يابد.

مدل های کسب و کار بانکی در آينده
مدل كســب و كار بسیاری از بانك ها تا ســال 2020 دگرگون خواهد 
شــد. آن ها برای ديجیتالی شــدن، دســتیابی به كانال هــای همه كاره و 
نوآوری تا ســال 2020، بايد در برنامه هــای عملیاتی خود، بازنگری كنند. 
فراهم كننــدگان ديجیتال به موقع: به اين مفهوم اســت كــه بانکی ماهر، 
خدماتی بســیار ويــژه ارائه می دهد. چنیــن فراهم كنندگانــی با تکیه بر 
رســانه های اجتماعی، فناوری تلفن همراه و انعطاف زيرساخت ها از منافع 
آن بهره مند می شــوند. آن ها با ارائه خدماتی پیچیده همچون مشاوره، وارد 
عرصه رقابت می شــوند. به عنوان مثال يك فراهم كننده فناوری خدمات و 
مشــاوره هايی را برای مديريت ســرمايه از طريق كانال های ديجیتالی كه 

اثربخش تر و كم هزينه تر است را در ورای مرزها ارائه می دهد.
 بانکی با خدمات تمام ديجیتال: مفهوم آن اين اســت كه موسسه هايی 
با توان ســرعتی باال با تکیه بر راه حل های فناوری، محصوالت گســترده اي 
را ارائه می دهند. اين بانك ها بــا برخورداری از تجربه ديجیتال وارد عرصه 
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رقابت می شــوند و مي توانند محصوالتي با برخــي از ويژگي هاي پیچیده و 
همچنین خدماتي شبیه به آنچه كه بانك هاي تماما سنتي عرضه مي كنند، 
به مشــتريان خود ارائه دهند. اين دسته از بانك ها را مي توان موسسه هاي 
بزرگي دانســت كه ســرمايه هاي خود را در بنیان هــاي ديجیتال، دو برابر 
مي كنند و از فرصت هاي موجود استفاده مي كنند و يا تازه وارداني همچون 
شركت هاي فناوري تازه تأسیس شده اي دانست كه به سمت فضاي بانکي، 

پیش مي روند.
بانك هايي با جعبه بزرگ12: به آن دســته از مؤسساتي گفته مي شود كه 
رقابت گســترده اي بر ســر قیمت دارند و محصوالت فیزيکي را به بازاري با 
انبوه مشتريان ارائه مي كنند. قابل ذكر است كه چنین بانك هايي مي توانند 
در ســطوح مختلف چابکي، اداره شــوند. چنین موسســاتي هم مي توانند 
بانك هاي موجود در بازار و هم تازه واراداني همچون ُخرده فروشــان بزرگ 
باشند. در هر دو صورت آن ها با به اشتراک گذاري فوري سهم بازار و كاهش 

قیمت، از منافع جذب مشتري بهره مند مي شوند.

ی جمع بند
آينــده بُعد زمانی طوالنی تر و تنّوع بیشــتری از اين پیش بینی ها دارد. 
ويژگی عصر جديد، ســرعت، تنــوع ، پیچیدگی و گســتردگی تغییرات و 
تحوالت اســت. ما متوجه شــده ايم كه مــدل انتقال بانك هاي ســنتي به 
ديجیتال در بســیاري از بانك ها قابل تحّقق نیســت. حركت آن ها بیش از 
حد آهســته است و در خیلي از موارد به دلیل ضعف در پذيرش ريسك، با 
عدم ســرمايه گذاري الزم مواجه است. عدم پیش بیني و اقدام در مواجهه با 
اين تغییرات، به معني از دســت دادن سهم بازار و روبه رو شدن با كاهش 
رشــِد درآمدها اســت. صنعت بانك داري ايران، ممکن اســت در آينده اي 
نزديــك، خود را در رقابت بــا  بانك هايی ببیند كه مجهــز به جديدترين 
مزايــای رقابتی در حوزه قیمت و كیفیت هســتند. برای رفع اين خطرات 

بانك های ســنتی می توانند با تقويت نقاط قّوتشــان به منظور رســیدن به 
درجه ای از چابکی موّفق شوند. از سوي ديگر با درهم شکستن نظام تحريم 
و آزادســازي تدريجي جريان تجارت بین المللي نقش شــبکه بانکي بیش 
از پیش اهمّیت خواهد يافت. مشــتريان با دسترســي به سرويس هاي مالي 
نوين دنیا، تجربه های جديدي در عرصه خدمات مالي كســب خواهند كرد 
و اين امر ســطح انتظارات جامعه از كیفیت خدمات بانکي در داخل كشور 
را، افزايــش خواهد داد و اين فرصت مغتنمي اســت تا شــبکه بانك داري 
ايران با بهره برداري از الگوهاي موفــق، نظام اجرايي خود را به جديدترين 
دســت آوردهاي مديريت و فناوري مجهز سازد تا براي پاسخ گويي به نیازها 

و خواســته هاي مشتريان نسل آينده خود، آمادگي كافي داشته باشد. 

پی نوشت
  Banks of the« 1( مقالــه حاضــر برگرفتــه از ترجمــه  كتــاب

Future«  نوشته Sohella Thuiner  است.
2( عضو هیئت مديره بانك قوامین

3( كارشناس واحد تحقیق و توسعه بازار بانك قوامین
4( Burnouts
5( Harvard
6( Google
7( Appification
8( Gamification
9( Consumerization
10( Big data
11( Cloud computing
12( Big Box
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 ) GIPS( استانداردهای انجام فعاليت های سرمايه گذاری جهانی

  ترجمه و تلخیص: وهاب قلیچ1، محمد ولی پور پاشاه2 

مقدمه
در سال 1995 موسســه تحلیلگران مالی خبره )CFA(3 كه به انجمن 
تحقیق و مديريت ســرمايه  گذاری )AIMR(4 مشــهور اســت از شــورای 
اســتانداردهای عملیات ســرمايه گذاری جهانی5 جهت توسعه استانداردها، 
حمايت و پشــتیبانی كرد. در سال 1998 استانداردهای پیشنهادی بر روی 
ســايت موسســه CFA قرار گرفت و جهت دريافت نظرات كارشناسان به 
بیش از چهار هزار نفر ارسال گرديد. با بررسی نظرات گردآوری شده اولین 
نســخه از اين اســتانداردها در آوريل سال 1999 منتشــر شد. اين نسخه 

شامل موارد ذيل بود:
- امکان پذيرش و تصويب اســتانداردها در بازارهای در حال توسعه

- يــك رويکرد عموما پذيرفته شــده برای محاســبه و ارائه عملکرد به 
صنعت مديريت سرمايه گذاری جهانی

- وضعیت دارايی )حقوق صاحبان ســهام، درآمد ثابت و پول نقد(
در ســال 1999 بــا هدف توســعه و گســترش اســتانداردهای انجام 
فعالیت های سرمايه گذاری جهانی )GIPS(6، عنوان شورای استانداردهای 
انجام فعالیت های ســرمايه گذاری جهانی به شــورای انجــام فعالیت های 
ســرمايه گذاریIPC(7( تغییر كــرد. اســتانداردهای GIPS يك نوآوری 
جهانی اســت كه با مشاركت افراد و سازمان های بیش از 32 كشور از جمله 
آمريکا، اســترالیا، اتريش، انگلیس، فرانسه، آلمان، ايتالیا، پرتغال، پاكستان، 
روسیه، ســنگاپور، اســپانیا، كره جنوبی، آفريقای جنوبی و ساير به وجود 
آمده اســت. نسخه دوم استانداردهای GIPS در فوريه 2005 منتشر شد. 
اين نســخه كامل تر از نسخه قبلی بود و  IPC تصمیم گرفت تا مالحظات 
محلی را از اين استانداردها حذف كرده و يك نسخه يکپارچه از آن را برای 

همگان منتشر سازد.
در سال 2005 موسسه CFA، شورای انجام فعالیت های سرمايه گذاری 
را منحل نمود و به جای آن شــورای اجرايــی GIPS را به عنوان مركزی 
بــرای تصمیم گیری در خصوص تدوين اســتانداردها پايه گذاری نمود. اين 
شــورا وظیفه تسهیل مشــاركت همه كشــورهای حامی مالی در توسعه و 

ارتقای اين استانداردها را عهده دار شد.

بقــای ارتباطات جهانی و ماهیت پويای صنعت ســرمايه گذاری در گرو 
به روز ماندن اســتانداردهای GIPS اســت. از اين جهت در ســال 2008 
شــورای اجرايی GIPS فراينــد بازبینی، اصالح، حــذف و اضافه نمودن 
سرفصل های مورد نیاز در اســتاندارهای مذكور را آغاز كرد. در اين راستا، 
شــورای اجرايی همکاری نزديکی با زيربخش های فنی، گروه های كاری و 
كشــورهای حامی داشت. اين گروه  ها با تحقیق، نظرسنجی و ساير روش  ها 
اســتانداردها را بازبینی كردند و مقدمات الزم جهت تهیه نسخه جديد اين 
اســتانداردها را برای ســال 2010 تدارک ديدند. البته اين جريان متوقف 

نشــده و اين استانداردها همچنان در حال تغییر و به روزرسانی هستند.

اهميت استانداردهای سرمايه گذاری 
بازارهای مالی و مديريت ســرمايه گذاری به ســرعت در حال توســعه 
و جهانی شــدن هســتند. رشــد تعداد بنگاه های مالی، پیچیده تر  شدن و 
نیز جهانی  شــدن فرآيند ســرمايه گذاری ها و همچنین افزايش رقابت بین 
بنگاه های متولی مديريت در امر ســرمايه گذاری نشــان از نیاز اين صنعت 
به يك ســری اســتانداردهای مدون جهــت ارايه و ارزيابــی فعالیت های 
ســرمايه گذاری دارد. اين اســتانداردها امکان مقايســه میــان بنگاه های 
ســرمايه گذاری بــه منظــور ارزيابی عملکــرد آن ها را فراهم می ســازد و 

معیارهای مناسبی جهت انتخاب آنان به شمار می روند.

اهداف
تدويــن اســتانداردهای داوطلبانــه جهت ارائــه و ارزيابــی عملکرد 
سرمايه گذاری در ايجاد يك مجموعه پذيرفته شده از بهترين تجربیات موفق 
در دنیا مؤثر بوده و امکان مقايســه و رقابت بین بنگاه های سرمايه گذاری را 
)فارغ از محل جغرافیايی آنان( فراهم می ســازد. همچنین اين استانداردها 
امکان نمايندگی عادالنه و افشای مناسب و كامل اطالعات و نیز بکارگیری 
اطالعات دقیق و صحیح در سرمايه گذاری از سوی بنگاه  های سرمايه گذاری 

را فراهم می كند.

 بررسی اجمالی
 ،)GIPS( اســتانداردهای انجــام فعالیت های ســرمايه گذاری جهانی
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اســتانداردهايی جامع و داوطلبانه اســت كه توســط مديران جهت انجام 
فعالیت های ســرمايه گذاری منصفانه، شــفاف و قابل مقايسه مورد استفاده 
قــرار می گیرد. امــروزه اين اســتانداردها در بیش از 35 كشــور از جمله 
آمريکای شــمالی، اروپا، آفريقا و منطقه آســیا و اقیانوســیه مورد پذيرش 

قرار گرفته اند.
GIPS بــه منزله راهنما و خط مشــی اســت كه در اختیــار مديران 
سرمايه گذاری قرار گرفته و در امر ارزيابی و بهبود اقدامات پیشین به آن ها 
ياری می رســاند. همچنین اين اســتانداردها ضمن رفع موانع و مشــکالت 
موجــود،  از صاحبان ســرمايه در حوزه انتقال ســرمايه به ديگر كشــورها 
حمايت می كنند و از يك طرف، نه تنها امکان گســترش دامنه فعالیت های 
اقتصادی مقرون  به صرفه را برای بنگاه های اقتصادی فراهم می ســازد بلکه 
بــه مشــتريان بالقوه و موجود بنگا ه هــا اطمینان می دهد كــه فرآيندهای 

سرمايه گذاری از يك الگوی يکپارچه تبعیت می كنند.
 CFA متعلق به موسسه تحلیلگران مالی خبره GIPS شورای اجرايی
است كه مســئولیت توسعه اســتراتژيك، بهبود و اجرای استانداردها را بر 
عهده داشــته و همچنین شــورای فنی GIPS مســئولیت نظارت فنی بر 
اســتانداردها، نمايندگی ســهامداران صنعت و مناطق جغرافیايی موردنظر 

جهت انجام سرمايه گذاری را بر عهده دارد.
حمايت ســازمان های محلی از توسعه GIPS و عملکرد مؤثر آن امری 
ضروری اســت. از ســويی ديگر مديران و صاحبان دارايی ها، قانونگذاران، 
صندوق های بازنشســتگی، حامیان مالی برنامه ها، مشاوران سرمايه گذاری 
و ناظران از اســتانداردهای انجام فعالیت های ســرمايه گذاری جهانی تأثیر 

خواهند گرفت.
منافع اين استانداردها عمدتاً متوجه بنگاه های مديريت سرمايه گذاری، 
صاحبان دارايی، مشاوران سرمايه گذاری و كلیه افرادی است كه مسئولیت 
نظارت و ارزيابــی بنگاه  های مديريت ســرمايه گذاری را برعهده دارند زيرا 
امکان كنترل داخلی عملکرد ســرمايه گذاری با استفاده از اين استانداردها 

بهتر فراهم می شود.
انطباق با GIPS كامال داوطلبانه اســت و خــودداری از آن به معنای 
نقــض قوانین و مقــررات نیســت. البته بنگاه هــای ســرمايه گذاری بايد 
جديدترين نسخه استانداردها را كه به عنوان كتاب راهنمای استانداردهای 
انجام فعالیت های ســرمايه گذاری جهانی بر روی درگاه GIPS8 قرار داده 

شده است، معیار فعالیت های خود قرار دهند.
نکته مورد اشــاره ديگر آن اســت كه برای بهره بــرداری كامل از اين 
اســتانداردها الزم اســت كه اطالعات صحیح و دقیق ارائه شود. اطالعات 

اشــتباه و غیردقیق به كاهش كارايی اين نوع استانداردها می انجامد.
 

فعاليت هــای  انجــام  اســتانداردهای  الزامــات  معرفــی 
جهانی سرمايه گذاری 

اين الزامات به 9 بخش تقســیم شده اند و هر بخش از حیث نوع كاربرد 
و درجــه انطباق پذيــری فعالیت های ســرمايه گذاری شــامل »الزامات« و 
»توصیه ها« اســت. بنگاه ها بايد برای انطباق كامــل با GIPS تمامی اين 
 GIPS الزامات« را رعايت كنند تا بتوانند ادعا كنند كه با اســتانداردهای«
انطبــاق كامل دارند و آنگاه رغبت مضاعفی بــرای اجرای »توصیه ها« پیدا 
كننــد. به بیان ديگر »توصیه هــا« به اندازه »الزامــات« از اهمیت اجرايی 
شدن برخوردار نیســتند بدين معنا كه برای بنگاه ها در مرحله اول، اجرای 
»الزامات« GIPS برای انطباق با اين نوع استانداردها الزم و ضروری بوده 
و در ســطحی پايین تر اجرای »توصیه ها« به آنان پیشنهاد می شود. اجرای 
»توصیه ها« موجب حركت بنگاه در مسیر تبديل شدن به »بهترين تجربیات 

موفق9« شــده و آن را به مقصود و ماهیت GIPS نزديك تر می سازد.
الزامات نه گانه GIPS عبارتند از:

مبانی انطباق با اســتانداردها: اين مبانی شامل يك سری از اصول 
محوری از جملــه تعريف صحیح از بنگاه های ســرمايه گذاری، ارائه تصوير 
روشن از اســتانداردها به مشتريان آتی، تعیین صالحديد و مصلحت بنگاه، 
انطبــاق با قوانین و مقررات كاربردی، اطمینان از صحت و ســقم اطالعات 
پايه گــذار GIPS اســت. در دوران تطبیــق فعالیت های ســرمايه گذاری  

بنگاه ها بــا GIPS، دو موضوع مهم بايد مدنظــر بنگا ه ها قرار گیرند: اول، 
تعريف بنگاه ســرمايه گذاری و دوم، تعريف بنگاه از صالحديد. تعريف بنگاه  
سرمايه گذاری مبنای انطباق پذيری بنگاه ها با استانداردها به حساب می آيد 
و مرزهای روشــنی برای تعیین مقدار كل دارايی های بنگاه تعیین می كند. 
همچنین تعريــف بنگاه از صالحديد معیارهايی را بــرای قضاوت در مورد 
تركیب ســبد دارايی های بنگاه بدســت می دهد و مبتنی بر توان بنگاه در 

اجرای استراتژی های سرمايه گذاری خود است. 
اطالعــات ورودی: ســازگاری اطالعــات ورودی مورد اســتفاده در 
 GIPS اندازه گیــری عملکرد بنگاه های ســرمايه گذاری در انطباق مؤثر با
حیاتی به نظر می رســد و پايه گذار يك نسخه جامع،  منصفانه و قابل قیاس 
از عملکرد ســرمايه گذاری به حســاب می آيد. بر اين اساس تمامی تركیب 
ســبد دارايی هــای بنگا ه ها بايد بــر مبنای اصول و موازيــن ارزش گذاری 
اســتانداردهای انجــام فعالیت های ســرمايه گذاری جهانی )GIPS( مورد 

ارزيابی قرار گیرند. 
آنکه  برای  سرمايه گذاری:  فعاليت های  اندازه گيری  روش شناسی 
بنگاه های مديريت ســرمايه گذاری را بتوان با يکديگر مقايســه كرد و يك 
وحدت رويه ای وجود داشته باشد، استانداردهای GIPS يك روش شناسی 

مشخص و واحد برای محاسبات تعیین نموده است. 
ترکيب سازی: منظور از تركیب سازی، تجمیع يك يا چند سبد دارايی 
مديريت شــده مطابق با الزامات،  اهداف و اســتراتژی های مشــابه در حوزه 
ســرمايه گذاری اســت. ارائه گزارش های اســتاندارد و صحیح در خصوص 
نحوه محاســبه بازدهی ســرمايه گذاری ها – كه از محاسبه میانگین موزون 
بازده ســرمايه گذاری ها بدست می آيد- موجب ارايه منصفانه، باثبات و قابل 

مقايســه در طول زمان و در بین بنگاه های سرمايه گذاری می گردد.
افشاء: گسترش افشای  نسخه های عملکردی قابل مقايسه، امکان ايجاد 
يك چارچوب مناســب را برای مخاطبین فراهم نمــوده تا درک بهتری از 
عملکرد بنگاه های ســرمايه گذاری داشته باشند. در اين چارچوب الزم است 
كه بنگاه ها نســبت به افشای اطالعات مشــخص برای گزارش های عملکرد 
جهت انطباق با GIPS و سیاســت های مورد قبول بنگا ه ها مبادرت ورزند. 
اگرچه برخی از گزارش های افشاء شده برای تمامی بنگا ه های سرمايه گذاری 
ضرورت دارد،  اما گزارش های ديگر در مواقع خاص تهیه شــده و لزوماً برای 
كل شــرايط ممکن اســت مورد اســتفاده قرار نگیرد. بنگاه هايی كه در پی 
انطباق با اســتانداردها هستند و الزم است كه »الزامات« استانداردها را به 
طور كامل به اجرا برســانند، بايستی اطالعات مربوط به اجرای اين الزامات 
را به نحو مناســب افشــا نمايند. نسخه سال 2010 اســتانداردهای انجام 
فعالیت های ســرمايه گذاری جهانی شــامل گزاره های تطبیقی تجديدنظر 
شــده اســت كه نشــان دهنده شــمول يك يا چند بنگاه نوعی در قالب 

استانداردهای مذكور می باشد.
نســخه نهايی گزارش و نحوه گزارش دهی: پس از تركیب ســازی، 
جمــع آوری اطالعــات ورودی، محاســبه بازدهــی و افشــاء گزارش های 
عملکــرد،  بنگاه هــا بايد ماحصل ايــن فرايند را بر مبنــای الزامات موجود 
 )GIPS( در اســتانداردهای انجــام فعالیت هــای ســرمايه گذاری جهانی
طبقه بنــدی و تنظیم نماينــد. در واقع نمی توان يــك مجموعه متناهی از 
الزامات را به منظور پوشــش تمامی موقعیت های بالقوه و يا توسعه ساختار، 
تکنولوژی، محصوالت و تجربیات آتی بنگاه ها در امر ســرمايه گذاری تدوين 
نمود و بنگاه های سرمايه گذاری در مواقع لزوم بايد بتوانند از استانداردها و 

دستورالعمل هايی غیر از GIPS در فعالیت های خود استفاده كنند.     
امالک و مستغالت: اين بخش به عنوان مکمل شش الزام فوق الذكر، 
با نام الزامات امالک و مســتغالت10 معرفی شــده است. اين الزام در نسخه 
ســال 2005 برای اولین بار لحاظ شــد و از اول ژانويه ســال 2006 مورد 
اســتفاده قرار گرفت. نسخه سال 2010 اســتانداردهای انجام فعالیت های 
ســرمايه گذاری جهانــی )GIPS( دربردارنده الزامات جديــد برای وجوه 
امالک و مســتغالت می باشــد. بنگاه ها بايد در گزارش عملکرد اســتاندارد 
خود به اين نکته توجه داشــته باشند كه برخی الزامات موجود در مقررات 

شش گانه در حوزه امالک و مستغالت، كاربرد ندارند. 
حقوق صاحبان سهام خصوصی: اين بخش نیز به عنوان مکمل شش 
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بخــش اول از مجموعه الزاامات GIPS به شــمار مــی رود. الزامات حقوق 
صاحبان ســهام خصوصی اولین بار در نسخه سال 2005 از GIPS مطرح 
شــد و در ابتدای ژانويه سال 2006 مورد استفاده قرار گرفت. بنگاه ها بايد 
توجه داشــته باشند كه برخی الزامات شــش گانه در حوزه حقوق صاحبان 

سهام خصوصی، كاربرد ندارند. 
هزينه کارمزد: اين نوع هزينه شــامل كلیه كارمزدهای دريافتی توسط 
مدير سرمايه گذاری از مشتريان در ازای خدمات مشاوره سرمايه گذاری نظیر 
كارمزد تحقیق و توســعه و مخارج ناشــی از خدمات كارگزاری می شود. اين 
بخش نیز مانند دو بخش ششــم و هفتم به عنوان مکمل شش بخش اول از 
مجموعه الزامات GIPS به شــمار می رود. بنگاه ها بايد توجه داشــته باشند 

كه برخی الزامات شش گانه در حوزه هزينه پوشش كارمزد، كاربرد ندارند.

جمع بندی
به طور كل اســتانداردهای بین المللی و كاربردی جهان در هر شاخه 
و موضوعــی برای بهبود و تقويت اوضاع، يکسان ســازی فرآيندها و ايجاد 
امکان رقابت، ارزيابی و مقايســه موضوعات مختلف موجود در آن شــاخه 
بکار گرفته می شــوند. اســتانداردهای GIPS نیز از اين قاعده مســتثنا 
نیســتند؛ اين اســتانداردها برای بهبود وضعیت ســرمايه گذاری از حیث 
امکان مقايســه و رقابت بین بنگاه های ســرمايه گذاری طراحی و تدوين 
شــده اند. اين اســتانداردهای بین المللی كه اجباری به پذيرش آن وجود 
ندارد و صرفا ً جهت پیشــرفت عملکردهای سرمايه گذاری در جهان مورد 
استفاده قرار می گیرند امکان نمايندگی عادالنه و افشای مناسب اطالعات 

و نیز بکارگیری آن در ســرمايه گذاری از ســوی بنگاه  های سرمايه گذاری 
را ايجاد می كند. 
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ثبات قيمت ها، استراتژی و ابزارهای پولی بانک مرکزی اروپا

 عبداله یاوران بخشایش1

مقدمه
بانك مركزي اروپا به عنوان بانك دار مركزِي منطقه يورو و مجري سیاســت 
پولي در اين منطقه است، كه شامل 18 كشور عضو اتحاديه اروپا است كه واحد 

پولی »يورو« را پذيرفته اند. 
بر اساس معاهده جامعه اروپايي2، در يك دوره زماني تمامي اعضاي اتحاديه 
اروپا پول واحــد اروپايي »يورو« را خواهند پذيرفــت و نظام اروپايي بانك هاي 
مركزي3 )شــامل بانك مركزی اروپا و 28 كشور اروپايی( عهده دار انجام وظايف 
بانك داري مركزي در منطقه اروپا است. اّما در حال حاضر بعضی از كشورها هنوز 
واحد پولی »يورو« را نپذيرفته اند و هنوز پول ملي كشورشــان را نگه  داشته اند 
و سیاســت هاي پولي شان را خودشــان هدايت مي كنند. به عبارتي اين بانك ها 
حاكمیت پولي خود را حفظ كرده اند و در عملکرد فّعالیت هاي اصلي اتحاديه اروپا 
نظیر هدايت سیاست هاي پولي اتحاديه اروپا وارد نمي شوند. بنابراين تا آن زمان 
»نظام اروپايی4« كه شامل بانك مركزی اروپا و 19 كشور اروپايی-كه پول واحد 
يورو را پذيرفته اند- عهده دار اجرای سیاســت های پولی در منطقه يورو هستند. 
هدف اصلي نظام اروپايي، تامین ثبات قیمت ها است. كه اين كلیدي ترين هدف 

سیاست پولي، جزئي از معاهده جامعه اروپايي مقرر شده است. 
تعريف ثبات قيمت در اروپا

اگر چه پیمان و معاهده جامعه اروپايي به طور واضح هدف اّولیه از تشــکیل 
بانــك مركزي اروپا را ثبات قیمت ها قرار داده اســت اّمــا تعريف آن ها از ثبات 
قیمت ها چیســت؟ با اين ذهنّیت، در اكتبر 1998 شوراي حکام5 بانك مركزي 
اروپا يك تعريف كّمي از ثبات قیمت ها اعالم و بدين صورت بیان كرد كه “افزايش 
يك سال، نسبت به ســال پیش، شاخص بهاي مصرف كننده موزون شده6 براي 
منطقه يورو، زير 2 درصد باشد”. البّته با توّجه به اين كه ثبات قیمت در يك بازه 
زماني بیش از میان مّدت، نگه داشــته مي شود، شوراي حکام در مي 2003 طي 
يك ارزيابي از استراتژي سیاست هاي پولي بانك مركزي اروپا، اين تعريف را تأيید 
كرد. به خاطر اين موقعّیت، شوراي حکام تعريف خود را به اين صورت عنوان كرد 
كه: هدف، نگهداري نرخ تورم پايین باشد اّما در میان مّدت فقط زير 2 درصد باشد. 
اشاره به “شاخص بهاي مصرف كننده موزون شده براي منطقه يورو” نشان مي دهد 
كه هدف از سیاست هاي پولي بانك مركزي اروپا، ثبات قیمت در منطقه يورو به 
عنوان يك كّل است و آن را با هدف حفاظت كامل و مؤثّر در برابر زيان هاي وارد 

شده و قدرت خريد پول است.
 عبارت »زير 2 درصد« يك خط مرز براي نرخ تورم است كه سازگار با ثبات 

قیمت ها در میان مّدت اســت. در عین حال با ديدي براي نرخ تورم مثبت پايین 
»نزديك به 2 درصد« حاشیه مناسبي را فراهم مي كند كه از ريسك ضد تورمي 
)كاهش قیمت( خودداري نمايد. بعالوه تعريف كّمي بانك مركزي اروپا از ثبات 
قیمت ها، با يك حساب، امکان تورش را در اندازگیري شاخص بهاي مصرف كننده 
به وجود مي آورد و اين شــايد از تورم و ماهّیت ســاختاري بین مناطق اروپايي 

متفاوت شود.
عبارت “میان مّدت” اين پیام را مي رساند كه سیاست پولي نمي تواند در يك 
افــق كوتاه مّدت چند ماهه، تحوالتي در تورم و قیمت ها ايجاد كند. تغییرات در 
سیاســت هاي پولي همیشه با يك وقفه پر معني در قیمت ها اثر مي گذارد و در 
حجم و دامنه اثر هم احتمال عدم اطمینان وجود دارد كه بیانگر اين اســت كه 
سیاست پولي نمي تواند همه شوک هاي پیش بیني نشده سطح قیمت را در يك 
دوره زماني كوتاه مّدت، حساب كند. بنابراين بعضي از نوسان های كوتاه مّدت در 

تورم، غیرقابل اجتناب است.
داليل تعريف کّمي

سه دلیل اصلي براي اعالم يك تعريف كّمي از ثبات قیمت ها به وسیله بانك 
مركزي اروپا وجود دارد:

1. وضوح اهداف سیاست پولي، يعني تعريف كّمي در ساختن سیاست پولي 
شفاف تر، كمك می كند.

2. تعريف كّمي، معیار و سنجشی در مقابل عموم مردم است كه بانك مركزي 
اروپا مي تواند پاســخگويی اش را فراهم سازد. در نتیجه تحّوالت قیمت، از ثبات 
قیمت ها، مي تواند به آساني به وسیله شهروندان شناسايي گردد و بانك مركزي 
اروپا بايد توضیح دهد كه ثبات قیمت ها، بین يك دوره زماني قابل قبول، چگونه 

باز گردانده مي شود.
3. تعريف كّمي، باعث هدايت عموم براي شــکل گیري انتظارات از تحّوالت 
قیمت در آينده می شــود. ثبات انتظارات توّرمي بلند مّدت، در راستاي تسهیل 

ثبات قیمتي از سیاست پولي و افزايش اثربخشي آن است.
مزاياي ثبات قیمت ها از منظر بانك مركزي اروپا

ثبــات قیمت ها از چندين طريق در رســیدن به ســطح بااليي از اقتصاد و 
اشتغال، كمك می كند:

1. ثبات قیمت ها، تشــخیص مردم را در تغییرات نوســان های سطح كلّي 
قیمت ها آسان می كند و اين، توانايي مصرف كنندگان و بنگاه ها را در تصمیم گیري 
بهتر و آگاهانه بر مصرف و سرمايه گذاري بیشتر مي سازد. و اين، به نوبه خود بازار 
را قادر مي ســازد كه منابع را به صورت كاراتر تخصیص دهد و بازار منابع را در 
جاهاي كه مي تواند مولد باشد، هدايت كند. در واقع ثبات قیمت ها، پتانسیل مولّد 
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در اقتصاد است.
2. اگر سرمايه گذاران مطمئن باشند كه قیمت ها در آينده ثبات خواهد داشت 
در بلند مّدت براي جبران ريســك سرمايه گذاري و تخصیص دارايي هاي اسمي 
خود، “صرف ريســك توّرمي” تقاضا نخواهند داشت. به وسیله كاهش اين گونه 
صرف ريســك در نرخ بهره سیاست پولي، مي تواند كارايي تخصیصي را در بازار 
سرمايه بوجود آورد و اين خود باعث افزايش مشّوق هاي سرمايه گذاري است كه 

بعداً منجر به رفاه اقتصادي خواهد شد.
3. حفــظ و ثبات قیمت ها، احتمــال اين كه افراد و شــركت ها منابع را از 
اســتفاده هاي مولّد براي پوشش ريســك در مقابل توّرم منحرف سازند، كمتر 
مي نمايد. براي مثال در يك محیط توّرمي باال، مشّوقي براي انبار كردن كاالهاي 
واقعي وجود دارد تا آن ها را از ارزش پولي يا حّتي ساير دارايي هاي مالي در چنین 
موقعّیت هايی حفظ نمايد. به هر حال، انبار سازي كاال، يك تصمیم سرمايه گذاري 

كارا نیست و مانع رشد اقتصادي مي شود. 
4. سیســتم هاي رفاهي و مالیات مي تواند مشّوق هاي منحرفي را خلق كند 
كه رفتار اقتصادي را تحريف نمايد. در بسیاري از موارد اين تحريف ها به وسیله 
توّرم تشديد مي شود؛ يعني بدترين شرايط توّرمي، تأثیر مخرب بر سیستم هاي 
تأمین اجتماعي و مالیات دارد. اّما ثبات قیمت ها هزينه هاي واقعي اقتصاد را روشن 

مي نمايد و ديگر چنین تحريف هايی صورت نمي گیرد. 
5. حفظ انسجام و ثبات اجتماعي: ثبات قیمت ها از توزيع خودسرانه و قابل 
توجــه دوباره ثروت و درآمد جلوگیري مي كند كه هر دو از محیط هاي توّرم باال 
و تورم پايین نشأت مي گیرند. چند مورد در قرن بیستم نشان داده است كه نرخ 

باالي توّرم يا كاهش قیمت، بي ثباتي سیاسي و اجتماعي ايجاد مي كند.
نقش استراتژي سياست پولي بانک مرکزي اروپا

استراتژي سیاست پولي شرح منسجم و ساختار يافته از چگونگي تصمیم گیري 
سیاست پولي، براي به دست آوردن اهداف بانك مركزي است كه دو كار مهم از 
نظر داخلی و خارجی انجام می دهد: اول اين كه استراتژي، با تحمیل كردن يك 
ساختار روشن از فرايند سیاست گذاري خود، اين تضمین را به شوراي حکام بانك 
مركــزي اروپا می دهد كه اطالعات الزم و تحلیل هاي مورد نیاز براي تصمیمات 
خود را در دســترس قرار دهد )از نظر داخلي(. دوم اين كه وســیله اي است كه 
تصمیم های سیاســت پولي را به عامه مردم توضیــح مي دهد )از نظر خارجي(. 
استراتژي به وسیله كمك به اثربخشي سیاست هاي پولي و الزام بانك مركزي به 

ثبات قیمت ها، به اعتبار بانك مركزي در بازارهاي مالي كمك مي كند.
وظیفه اصلي بانك مركزي اروپا به عنوان قلب نظام اروپايي، هدايت سیاست 
پولي در منطقه يورو با هدف حفظ ثبات قیمت ها اســت كــه در كوتاه مّدت با 

نرخ بهره، اثرگذاري سیاســت پولي را در اقتصاد و در نهايت بر ســطح قیمت، 
نشــان می دهد )جدول1(. مطابق با استراتژي سیاست پولي، بانك مركزي اروپا 
نرخ هاي بازار پولي كوتاه مّدت را به وسیله سیگنال دهی وضع سیاست پولي خود 
و وضعیت نقدينگي در بازار پول، هدايت مي كند. بعالوه نرخ هاي بهره به وسیله 
مديريّت كردن نقدينگي، هدايت مي شوند. همچنین بانك مركزي اروپا مي تواند 
سیگنال وضع سیاست پولي اش را در بازار پول به وسیله تغییر دادن شرايطي كه 

نظام اروپايي خواهان ورود به داخل مبادالت با بازار پول است، نشان دهد. 
رويکرد دو ستون7در استراتژی سياست پولی

براي انجام سیاست پولي با بهترين راه ممکن، بانك مركزي اروپا رويکردی 
خاص را در تعیین ماهیت و حد ريســك هاي ثبات قیمت در منطقه يورو دنبال 
مي كند. به منظور انجام اين كار، بانك مركزي اروپا كامال نیاز به تحلیل اقتصادي 
و تحوالت پولي دارد. تا مطمئن گردد كه هیچ اطالعاتی را ناديده نگرفته است. 

كه اين رويکرد به عنوان “رويکرد دوستون” نامیده می شود. 
رويکرد بانك مركزي اروپا در سازمان دادن، ارزيابي و بررسي متقابل اطالعات، 
براي ارزيابي ريسك هاي ثبات قیمت ها به دو ديدگاه تحلیلي و مکمل )دو ستونه( 

اشاره می كند:
1. تحلیل اقتصادي:

تحلیل اقتصادي بــر ارزيابي كوتاه به عنوان عوامــل میان مّدت از تحّوالت 
قیمتي، با تمركز بر فّعالیت هاي واقعي و شــرايط مالي در اقتصاد، مي پردازد. در 
واقع تحّوالت قیمت در طی زمان به صورت گسترده، به وسیله اثر متقابل عرضه 

و تقاضا در كاالها و خدمات و عوامل بازار، تاثیر مي گذارد.
2. تحلیل پولی:

 تحلیل پولي بر روي افق بلند مــّدت بین پول و قیمت تمركز دارد. تحلیل 
پولي در اصل به عنوان يك بررســي متقابل از حد میانه ديدگاه بلند مّدت است، 
بنابراين شــاخص هاي میان مّدت براي سیاست پولي از تحلیل هاي اقتصادي به 

وجود مي آيد. 
رويکرد دو ســتون قصد دارد مطمئن شــود كه هیچ اطالعاتی را در ارزيابي 
ريسك هاي ثبات قیمت از دست نداده و با توّجه مناسب به ديدگاه هاي مختلف 
پرداخت شــده و بررسي متقابل اطالعات به صورت صحیح به منظور رسیدن به 

يك قضاوت كلّي بر روي ريسك هاي ثبات قیمتي انجام شده است. 
ابزارهاي سياست پولي

رســیدن به اهداف اصلي كه همان حفظ ثبات قیمت ها است، نظام اروپايي 
را برآن مي دارد كه يك مجموعه ابزارهاي سیاســت پولي در اختیار داشته باشد. 
بنابراين براي دســت يابي به اين هدف، سیستم يورو بر اساس سیاست بازار باز 

جدول 1. چگونگي ساز و کار انتقال اثرگذاري نرخ بهره بر قيمت ها
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همراه با رقابــت آزاد )به منظور تخصیص كارايی منابع( عمل مي كند. ابزارهاي 
سیاست پولي در سیستم يورو به شرح زير است:

عمليات بازار باز
عملیات بازار باز8 مهم ترين گروه از اقدامات سیاست پولي است. به طور كلّي 
عملیات بازار باز به وسیله بانك هاي مركزي ملي )كشورهای اروپايی( در بازار پولي 
يعني در بازارهاي كه سررسید آن ها كمتر از يك سال است، اجرا مي گردد. اين 

ابزار در موارد زير بکار مي رود:
   1. هموار سازي و هدايت نرخ هاي بهره در منطقه يورو

   2. مديريّت وضعّیت نقدينگي در بازار پولي منطقه يورو
   3. عالمت دهی وضع سیاست پولي

عملّیات بازار باز بر اســاس نوع هدف، نظم بندي، رويه و نحوه انجام كارش، 
در چهــار گــروه طبقه بندي مي گــردد: 1. عملّیات تأمین مالــي مجدد اصلي 

)ريفاينانــس(9، كه تدارک نقدينگي منظم از طريق مبادله معکوس10 به صورت 
هفتگي و با سررسید يك هفته اي انجام مي گیرد. اين عملّیات از طريق بانك هاي 
مركزي كشورها و براساس قراردادهاي استاندارد انجام می شود. اين نوع عملّیات 
در راستاي اهداف عملّیات بازار باز، سیستم يورو و عرضه بخِش عمده نقدينگِي 
الزم براي تأمین مالي مجدد در بخش مالي كشورهاي عضو، عمده ترين نقش را 
ايفا مي كند. اقدام های تأمین مالي مجدد، مهم ترين عملّیات بازار باز و اصلي ترين 
ابزار سیاســت پولي در نظام اروپايي است كه حجم بزرگي از نقدينگي سیستم 
بانك داري را تأمین مي كند و نقشــی اساســي در هدايت دهــي نرخ هاي بهره، 
مديريّت  كردن وضعّیت نقدينگي در بازار و سیگنال دهي وضع سیاست پولي دارد. 
2. عملّیات تأمین مالي مجدد بلندمّدت تر11 كه تدارک نقدينگي منظم با مبادله 
معکوسي ماهانه، با سررسید معموالً سه ماهه، صورت مي پذيرد. به طور معمول اين 
نوع عملّیات به دلیل اين كه به منظور تأمین نقدينگي بازار انجام مي گیرد و نظام 

جدول2 : استراتژي سياست پولي ثبات گرايي بانک مرکزي اروپا )رويکرد دو ستونه(

جدول3: استراتژي سياست پولي؛ چگونگي تحليل اقتصادي و پولي
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اروپايي قصد تنظیم نرخ بازار را ندارد، با نرخ توافقي صورت مي پذيرد.  
3. عملّیات تنظیم دقیق12، بر روي يك پايه تك كاره13 و موردي عمل مي كند 
و به قصد مديريّت كردن وضعیت نقدينگي در بازار و در هدايت كردن نرخ هاي 
بهره، بخصوص اثر ماليم نوسان های نقدينگي بازار غیر منتظره و از طريق مبادله 
معکوس اجرا مي شــود كه مي توان از طريق مبادله مستقیم14، سوآپ ارزي15و 
پذيرش بر اســاس نوع مبادله و اهداف خــاص، عملّیات را تنظیم كرد. عملّیات 
تنظیم دقیق، عمدتاً به وسیله بانك هاي مركزي ملي كشورها از طريق مناقصات 
سريع يا رويه هاي دوسويه انجام مي شود اّما ممکن است تحت شرايط استثنايي با 

نظر شوراي حکام، بانك مركزي اروپايي نیز وارد اين عملّیات شود.
4. اقدامات ســاختاري، كه از طريق انتشار گواهي هاي بدهي بانك مركزي 
اروپا16، مبادله معکوس و مبادله مســتقیم انجــام مي پذيرد. اين عملّیات وقتي 
صورت مي گیرد كه بانك مركزي اروپا بخواهد وضعّیت ســاختاري نظام اروپايي 
را در مقابل بخش مالي تنظیم كند. اين عملّیات در قالب انتشــار گواهي بدهي 
و مبادلــه معکوس از طريق بانك هاي مركزي ملي كشــورها از طريق رويه هاي 
دوســويه، اجرايي مي شود اّما ممکن است تحت شرايط استثنايي با نظر شوراي 

حکام، بانك مركزي اروپايي نیز وارد اين عملیات شود.
اعطاي تسهيالت براي حفظ وضع موجود17

نظام اروپايي، تســهیالتي براي حفظ وضع موجود ارائه مي كند كه هدف آن 
فراهم آوردن و جذب نقدينگي يك شبه است و مجموعه مرزهايي براي بازار يك 
شــبه نرخ بهره است. نرخ هاي بهره براي اين گونه وام هاي يك شبه اساساً بیشتر 
از نرخ هاي بهره بازار مي باشد. بنابراين مؤسسات اعتباري فقط در مواقع ضروري 
به عنوان وام گیرنده نهايي براي به دست آوردن وجوه نقدينگي در كوتاه مّدت از 
اين تسهیالت استفاده مي كنند. دو حالت در تسهیالت براي حفظ وضع موجود 

مي باشد:
1. تسهیالت اعطايي حاشــیه اي )بعنوان وام دهنده نهايي( كه در آن اجازه 
مشاركت هاي مؤسسات مالي مثل بانك ها را براي به دست آوردن نقدينگي يك 
شــبه از بانك هاي مركزي ملي در مقابل وثیقه دارايي هاي قابل قبول مي دهد و 
معموالً، هیچ گونه محدوديّت و ســقفي براي چنین تســهیالتي وجود ندارد )به 
جز دارايي پشــتوانه(. نرخ سود اين تسهیالت معموالً سقف نرخ سود كوتاه مّدت 

)شبانه( بازار را تعیین مي كند.
2. تسهیالت سپرده اي، به وسیله مشــاركت ساختن سپرده هاي يك شبه 
با بانك هاي مركزي ملي، مي توانند اســتفاده شــوند. كه كارگزاران، بازار سپرده 
كوتاه مّدت )يك شــبه( را نزد بانك مركزي كشــورهاي عضو، ايجاد مي كنند. 
در حالت عادي هیچ گونه محدوديّتي براي ســپرد  گذاري و يا دسترسي به اين 
تســهیالت وجود ندارد. نرخ سود اين سپرده ها معموالً كف نرخ سود كوتاه مّدت 
)يك شــبه( بازار را تعیین مي كند. بانك هاي مركزي كشورهاي عضو تسهیالت 

بانك مركزي را به صورت غیرمتمركز اجرا مي كنند.
رغبت بانك ها براي اســتفاده از تسهیالت در وضع موجود، به دلیل نرخ هاي 
غیر عرف آن ها، به طور معناداري كاهش پیدا مي كند، بنابراين میانگین استفاده 
روزانه از اين تسهیالت در حالت عمومي محدود است كه جمع مانده آن ها تقريباً 
كمتر از يك میلیارد يورو اســت و نشان دهنده اين است كه اين ساز و كار براي 

جذب نقدينگي در شرايط استثنايي، مورد استفاده است.
ذخاير قانوني18

سیستم حداقل ذخاير قانوني19 با هدف ثبات نرخ سود بازار و كنترل قدرت 
خلق نقدينگي بانك ها و مؤسسات اعتباري بر تمامي بانك ها و مؤسسات اعتباري 
منطقه يورو، اعمال مي شود. حداقل ذخیره قانوني هر مؤسسه به عوامل ترازنامه 
مؤسسه بستگي دارد. سیســتم حداقل ذخیره قانوني به منظور ثبات نرخ سود 
به مؤسســات اين اجازه را مي دهد كه متوســط اندوخته هــاي20 خود را به كار 
گیرند. نرخ ذخیره قانوني معموالً براساس متوسط میزان مانده سپرد ه هاي روزانه 
مؤسسات تعیین و اعمال مي شود. به ذخاير قانوني مؤسسات، سودي با نرخ مرجع 

عملّیات تأمین مالي مجدد نظام اروپايي تعلق مي گیرد.
ساز و کار مشارکت21

براي حصول اطمینان از اين كه كلّیه مؤسســات اعتباري، سیســتم حداقل 
ذخیره قانوني را رعايت مي كنند، مؤسساتي مي توانند از تسهیالت بانك مركزي 
استفاده و در عملیات بازار باز )مناقصه هاي استاندارد بانك مركزي( مشاركت كنند 
كه حداقل ذخیره قانوني را رعايت كرده باشند، همچنین سیستم يورو از تعداد 
مؤسسات محدودي براي عملّیات تنظیم دقیق، استفاده مي كند. براي عملّیات 
مبادله مستقیم هیچ گونه محدوديّتي اعمال نمی شود. براي عملّیات سوآپ ارزي، 
مؤسسات فّعال در بازار ارز انتخاب مي شوند. در تمامي عملّیات مذكور مؤسساتي 

می توانند شركت كنند كه در منطقه يورو فّعال باشند.
به وثيقه گذاشتن دارايی ها22

بر اســاس مقررات بانك هاي سیستم يورو، كلّیه اعتبارات سیستم يورو بايد 
به پشتوانه وثیقه كافي باشد. سیستم يورو طیف وسیعي از دارايي ها را به عنوان 
پشــتوانه مي پذيرد. سیستم يورو يك چارچوب منحصر به فرد براي وثیقه مورد 
قبول تدوين كرده كه در تمام سیســتم يورو اســتفاده می شود. از ابتداي سال 
2007 اين چارچوب منحصر به فرد كه شامل فهرستي از دارايي هاي مورد قبول 
بود، با يك سیستم دواليه اي23 جايگزين شد كه در اين سیستم دارايي هاي بازاري 

و غیربازاري24مورد قبول را، سیستم يورو به طور مشخص بیان نمود.
تعديالت چهار چوب سياست پولي

شــوراي حکام بانك مركزي اروپا ممکن است در هر زماني ابزارها، شرايط، 
ضوابط و رويه هايی را براي اجراي عملّیات سیاست پولي نظام اروپايي تغییر دهد.

جدول4. ابزارهاي سياست پولي بانک مرکزي اروپا



] 12۰ [

اقتصاد جهان در يک نگاه    پرونـــده

دو ماهنامه تازه های اقتصاد   بهمن 9۵   شماره 1۵۰

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

پی نوشت
1( كارشناس ارشد مديريت مالی، اداره آمار اقتصادی، بانك مركزی ج.ا.ا.
2( European Community 
3( The European System Of Central Banks (ESCB(
4( European System (ES(
5( Governing Council

از هیئت های تصمیم گیرنده اصلي در نظام اروپايي مي باشد كه شامل اعضای 
هیئت عامل بانك مركزی اروپا و روسای ُكّل بانك های مركزی )ملّی( كشورهای 

منطقه يورو است.
 Harmonised Index of( شاخص بهاي مصرف كننده موزون شده )6
Consumer Prices (HICP(( شاخصي است كه تقريباُ تغییرات دوره اي 
در طول زمان را در قیمت يك سبد كه نماينده اي از كاالهاي مصرفي و خدمات 

خريداري شده به وسیله خانوارهاي منطقه يورو است، نشان مي دهد.
7( TWO-PILLAR APPROACH

8( هــدف معمول از عملیات بازار باز، كنترل نرخ بهره كوتاه مّدت و عرضه ي 
پايه ي پول در اقتصاد اســت كه به طور غیر مســتقیم بر كّل عرضه پول تأثیر 
مي گذارد. اين كار شامل رسیدن به تقاضاي پايه پول در نرخ بهره هدف به وسیله 
خريد يا فروش اوراق قرضه دولتي و ساير ابزارهاي مالي مي باشد كه براي رسیدن 

به  اهداف پولي نظیر توّرم، نرخ بهره و يا نرخ برابري ارز، اجرا مي شود.
9( Main refinancing operations (MRO(

مزايده هاي MRO دوشــنبه ها برگزاري مي شود، با تسويه چهارشنبه. براي 
مثال در مزايده 6 اكتبر سال ECB 2008 250 میلیون يورو براي 8 اكتبر با نرخ 

4/25 درصد تهیه كرد و میزان 250 میلیون يورو را با نرخ متوسط 4/99 درصد 
به متقاضیان تخصیص داد. اما از اواسط اكتبر ECB 2008 رويه متفاوتي را در 
پیش گرفت. در اين حالت ECB نه نرخي را تعیین مي كند و نه میزان اعتباري 
را كه مي تواند ايجاد شــود. بلکه بانك ها مي توانند هر چه مي خواهند درخواست 

دهند. اين روش پس از بحران مالي سال 2008 ضروري به نظر مي رسد.
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

جدول۵ : اقدامات سیاست پولي نظام اروپایي 

رويه و نحوه عمل دوره زماني سررسيد نوع مبادالت اقدامات سياست پولي

جذب نقدينگي فراهم آوردن نقدينگي

عمليات بازار باز

مناقصات استاندارد به صورت هفتگي - مبادالت معکوس  عمليات تأمين مالي
مجدد اصلي

مناقصات استاندارد ماهانه سه ماهه - مبادالت معکوس  عمليات تأمين مالي
مجدد بلند مّدت

مناقصات سريع
مناقصات دوسويه غير منظم غير استاندارد شده

-مبادالت معکوس
-سپرده با شرايط معين

-سوآپ ارزي

-مبادالت معکوس
-سوآپ ارزي عمليات تنظيم دقيق

مناقصات استاندارد منظم و غير منظم استاندارد/ غير استاندارد انتشار گواهي بدهي مبادالت معکوس
رويه دوسويهعمليات ساختاري غير منظم - فروش هاي فوری خريد هاي فوری

تسهيالت براي وضع موجود

به صورت مشارکت مصلحتي يک شبه - مبادالت معکوس  تسهيالت به عنوان
آخرين وام گيرنده

به صورت مشارکت مصلحتي يک شبه سپرده - تسهيالت سپرده اي
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راهکارهای برگرفته از طرح تامين مسکن هند تا سال 2۰22

 ترجمه و تالیف: مهشید شاهچرا1، فاطمه نوربخش2

مه مقد
در كشــورهای مختلف، مســکن می تواند به طور قابل توجهی منعکس 
كننده مســايل اجتماعی و اقتصادی باشــد. رشــد بخش مسکن می تواند با 
تغییرات جمعیتی، افزايش درآمد و توسعه شهرها همراه باشد. بخش مسکن 
ســهم قابل توجهی از كل بودجه خانوار را به خود اختصاص می دهد. كاهش 
فشــار هزينه های زندگی خانوارها، به ويــژه خانوارهای كم درآمد و جوانان، 
بايد بخشــی از دغدغه سیاســت گذار باشــد. ممانعت از شکل گیری فرصت 
رانت و ســوداگری در بازار مســکن ضمن برقراری ثبات در بازار مســکن و 
كمك به تامین مســکن گروه های هدف، باعث می شوند تا درآمدهای اتفاقی 
قابل توجهی را كه عايد گروه های محدود می شــود، كاهش و فاصله طبقاتی 
و شــکافی درآمدی را تقلیــل دهد. بنابراين برقراری ثبات در بازار مســکن 
تکمیل كننــده روش های يارانه ای و مالیاتی دولــت در بهبود توزيع درآمد و 

كاهش شکاف طبقاتی خواهد بود.
جلوگیــری از وقوع شــوک های قیمتــی و ايجاد ثبات در بازار مســکن 
می تواند نقش كلیدی و محــوری در تخصیص بهینه منابع میان بخش های 
تولیــدی و خدماتی و بازار مالی ايفا كند. برقراری بازدهی نرمال و قابل قبول 
در تولید و همچنین ســرمايه گذارِی مسکن موجب تخصیص بهینه منابع در 
بخش مســکن در كشورها شده و سرمايه ها را به بخش های تولیدی، صنعتی 
و خدماتی منتقل نموده و از ســرمايه گذاری كمتر و بیشتر از حد نیاِز بخش 
مسکن در ادوار تجاری ممانعت خواهد كرد. از اين رو الزم است با شناسايی و 
تشويق راهکارهای افزايش انگیزه های تولیدی و سرمايه گذاری در بخش های 
اقتصادی، از فرصت های كســب سود اتفاقی در سوداگری مسکن ممانعت به 
عمل آيد و سرمايه ها به فعالیت های اقتصادی و بازار سرمايه انتقال پیدا كنند 

كه خود تشويق كننده تولید و اشتغال است.
عملکرد بهینه بخش مســکن و تقويت نقش اين بخش در تحريك رشد 
اقتصــادی و كنترل تورم مســتلزم جلوگیری از بروز شــوک قیمت و اجاره 
مســکن و حاكمیت تقاضای مســکن به عنوان سرپناه و حذف سوداگری در 
بازار مسکن است. استفاده از مبانی نظری اقتصاد مسکن و تجارب كشورهای 
موفق در اين زمینه چند راهکار اساســی را پیشــنهاد می نمايد. در ادامه با 
استفاده از طرح  بخش مسکن در كشور هند به بررسی راهکارهای پیشنهادی 

برای بخش مسکن كشور ايران پرداخته می شود. 

طرح چشم انداز مربوط به بخش مسکن در کشور هند
ابتدا تنگناها و مشــکالت مربوط به بخش مســکن بررســی و شناسايی 
خواهد شــد تا بتوان از طريق آن، يك اســتراتژی موثر ارائه نمود. در ســال 
2014در كشــور هند در حدود شــش واحد كرور3 كمبود مسکن به چشم 
می خورد و ســطح سرمايه گذاری ساالنه در مســکن در سال 2014، 120 
میلیارد دالر اســت. با وجود آنکه به طور متوســط ساالنه 5 تا 6 درصد رشد 
در سرمايه گذاری بخش امالک وجود دارد اما رشد و توزيع مسکن در بخش 

روستايی نامناسب است. 
به نظر می رســد كه كشــور هند برای بهبود شــرايط بازار مسکن خود 
تا ســال 2022 نیاز به توســعه حدود 11 كرور واحد مســکونی و ســرمايه 
گذاری ســاالنه بیش از 260 میلیارد دالر دارد. بدين منظور متوســط رشد 
ســرمايه گذاری اسمی تا سال 2022 در حدود 12 تا 13 درصد تعیین شده 
و تا ســال 2022 بايد هفتاد درصد از نیازهای مســکن در نه ايالت متمركز 

كشور هند  برطرف شود. 
مالحظات كلیدی دولت مركزی هند به منظور توســعه مسکن به شرح 

زير است: 
1. عدم وجود يك چارچوب سیاست اقتصادی موثر 

2. رشد هزينه های ساخت و ساز
3. در دسترس نبودن و ناكافی بودن تأمین مالی خرد

4. عدم تأمین مالی بلند مدت در سراسر عمر پروژه
5. توجیه هزينه های متعدد و مالیات در سراسر پروژه

6. نرخ باالی شهرنشینی، همراه با میزان باالی مهاجرت از مناطق روستايی 
7. برنامه ريزی برای رفع كمبود مسکن و تامین زيرساخت های شهری مرتبط

8. تمركز بر توسعه شهرهای جديد 
9. توجه به قابلیت ســاخت و ساز، در دســترس بودن نیروی كار، مواد 

ساخت و ساز و قیمت مسکن.
10. عدم هماهنگی بین دولت مركزی و وزارتخانه های مربوطه

تشــويق و ايجاد انگیزه در بخش خصوصی جهت مشــاركت در توسعه 
مسکن شهری نیز می تواند مفید باشد و برای اين كار نیاز به تالش هماهنگ 
از طرف دولت مركزی و دولت های ايالتی اســت. تا سال 2022 نقش كلیدِی 
دولت مركزی در چشــم انداز »مســکن برای همه« چنین خواهد بود كه به 
معرفی قانون و نظارت بیشــتر در اين زمینه می پردازد و در بخش امالک و 
مستغالت نقش يك تنظیم كننده را دارد كه با بررسی مقررات قديمی حاكم 
بر بخش امالک و مســتغالت، تسهیالِت ويژه ای را فراهم می نمايد و موانع و 
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مشکالت را در جهت بهبود و توسعه شهری كاهش می دهد.
مراحِل مورد نیاز برای تايید از ســازمان های دولتی مركزی كاهش يافته 
و از اين طريق مراحل اولیه برای شــروع به فعالیت در بخش مسکن تسهیل 
خواهد شــد. دولت مركزی هند با ساده ســازِی فرآيند تصويب و مکانیسِم 
ترخیِص كاال از گمرک می تواند شــرايط مناســبی را بــا كوتاه نمودِن زمان 
ســاخت و ساز در بخش مسکن فراهم نمايد. با تسهیل اين مکانیسم می توان 
هزينه های ســاخت و ساز را كاهش داد. طبق مشــاهدات صورت گرفته در 
كشور هند، در برخی موارد برای دستیابی به شرايط الزم جهت ساخت و ساز، 
حدود دو تا سه سال زمان نیاز بوده كه متعاقب با آن هزينه های ساخت و ساز 
نیز افزايش پیدا می كند و با افزايش هزينه های ساخت و ساز نیز كشور 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 كه در ساخت و 
ساز مسکن وجود دارد توجه به مالیات بر مسکن از اهمیت ويژه ای برخوردار 
اســت. مطابق با آنچه در جدول 1 نشان داده شــده است در كشور هند در 
حدود 36 درصد مالیات مستقیم و غیر مستقیم دريافت می شود كه خود می 
تواند برای توســعه بخش مسکن در كشور هند مانع محسوب شود. به منظور 
بررســی سرمايه گذاری در بخش مسکن، نیاز اســت كه مالیات های مختلف 
بررســی و تأثیر آن ها بر بخش مسکن نیز مورد توجه قرار گیرد. ايجاد انگیزه 
به منظور مشاركت بخش خصوصی، از ديگر اقداماتی است كه دولت هند به 
منظور بهبود و رشد بخش مسکن بر آن تکیه دارد. يکی از مؤثرترين ابزارهای 
كنترِل ســوداگری در بازار مســکن، ابزار مالیاتی اســت كه ضمن كمك به 
تامین سرپناه خانوارها، مانع از سوداگری در بازار مسکن می شود. كشورهای 

پیشرفته و برخی از كشورهای در حال توسعه با اجرای سیاست های مالیاتی 
مناســب، مانع از ايجاد شوک بازار مســکن و افزايش تکانه ای قیمت و اجاره 

مسکن شده اند.
دولت مركزی هند با تاكید بر مســکِن مقرون به صرفه، چشم اندازِ خود را 
برای ســال 2022 روشن نموده اســت. وضعیت زيرساخت ها در بخش مسکن 
نیز از اهمیت ويژه ای برخوردار اســت. تدوين و بازبینی سیاست، استانداردها و 
دستورالعمل های مسکن با تمركز بر مسکِن مقرون به صرفه از ديگر مسايلی است 

كه دولت مركزی هند به آن توجه داشته است.
وضعیت زيرســاخِت بخش مسکِن مقرون به صرفه، توسعه زير ساخت های 
شهری در مقیاس بزرگ و پروژه های توسعه ای و اجتماعی را شامل می شود. در 
اين زمینه، دولت می تواند با استفاده از دريافت بودجه اضافی يا اختصاِص مزايای 
مالیاتی برای شــركت های بیمه با جذب كمك های مالی از شركت های بیمه به 

توسعه مسکن شهری بپردازد.
همچنین دولت مركزی هند می تواند با تشــکیل يــك گروه هماهنگ در 
وزارت مســکن و شهرسازی، به كاهش فقر و تسهیل و توسعه پروژه های مسکن 
مقرون به صرفه، بپــردازد. اين گروه هماهنگ كننده فعالیت های مســکن در 
راستای توسعه اين بخش،  در میان بخش خصوصی، مصرف كنندگان، مؤسسات 
وام دهی، بانك ها، سرمايه گذاران و بخش زيرساخت وزارتخانه باشد. گروه مذكور 
می تواندهماهنگی هــای الزم میان وزارتخانه های مختلف برای اجرای پروژه های 
بزرگ مســکن را برعهده گیرد و منابع مالی را به سمت بخش مسکن هدايت و 

تسهیل نمايد.

خريد زمین های خرد و ساخته نشده توسط دولت نیز می تواند منجر به رشد 
و توسعه بخش مسکن در كشور هند شود. در اين زمینه دولت با تمركززدايی و 
اتخاذ سیاست های تشويقی برای نوسازی بخش های فرسوده، می تواند اصالحاتی 
را در سطح محلی انجام دهد. مشکل تراكم و پاركینگ در كشور هند نیز از ديگر 
مشکالتی اســت كه دولت در چشم انداز سال 2022 بخش مسکن خود به آن 

توجه دارد. 
اصالح قانون در بخش مســکن از جمله مواردی است كه كشور هند به آن 
توجه ويژه دارد و انتظار می رود بر توســعه شهرها در مقیاس بزرگ و پروژه های 
مســکن مقرون به صرفه تاثیر عمده ای داشته باشــد. دولت مركزی در جهت 
ساخت و ساز مرتبط و مناسب، بايد تغییراتی را برای تحريك مسکن و رشد كلی 
زيرساخت ها انجام دهد. از ديگر راهکارها در گسترش مسکن در كشور هند ترويج 
اجاره مسکن به صورت تركیبی از اجاره و مالکیت مسکن است. قانون اجاره جديد 
مسکن در كشور هند هم به نفع مستاجر و هم به نفع مالك است و می تواند به 
توسعه بازار اجاره رسمی در اين كشور و بهبود اشغال خانه های خالی نیز كمك 
نمايد. همچنین با اقدامات جديد دولت در جهت طبقه بندی سهام مسکن اجاره 
به عنوان امالک تجاری، می توان به ســرمايه گذاری مناســب در اجاره امالک و 

تسريع توسعه مسکن دست پیدا كرد. 
برخی از راهکارهای كشور هند در اين زمینه عبارتند از:

افزايش نفوذ خدمات بانکداری  •
برای خانواده های كم درآمد دسترســی به اعتبار، به علت اشتغال در بخش 
غیررسمی، ضعیف است. بسیاری از اين خانواده ها به دلیل نداشتن هويت مناسب، 

جدول 1- فهرست مالیات های مستقیم و غیرمستقیم اعمال شده بر ساخت و احداث امالک در هند

درصد هزينه مالکيت انواع ماليات

۵ هزينه پروانه ساخت

۵ هزينه برای خريد ملک

1 ثبت ملک

1 ماليات بر ارزش افزوده

2,6 ماليات بر خدمات

4 ماليات بر ارزش افزوده پيمانکار

2,6 ماليات بر خدمات

1۵ ماليات غيرمستقيم و عوارض گمرکی

36,2 کل

KPMG)2014( :منبع           
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آدرس ودرآمد مشخص برای دسترسی به اعتبار دچار مشکل می شوند و بسیاری 
از بانك ها و موسسات مالی تمايلی به اعطای وام مسکن به اين خانواده ها را ندارند 
و دلیل آن نیز ريسك اعطای وام و نوسان درآمد اين افراد است. در نهايت، سواد 
كم مالی اين خانواده ها، به خصوص در امور مربوط به بازپرداخت وام از موسسات 
رســمی نیز به افزايش ريســك مالی بانك ها منجر خواهد شد. آنچه مهم است 
پررنگ نمودن نقش شركت های سرمايه  گذاری مسکن خرد است كه به تقويت 
جريــان اعتبارات به اين خانواده ها می پردازند. عــالوه بر اين، دولت های ايالتی، 
بانکداران و نهادها با همکاری يکديگر می توانند اقدام به آموزش و تسهیل جريان 

اعتباری به اين خانواده ها نمايند. 
اعطای يارانه بهره در وام مسکن مقرون به صرفه نیز از ديگر اقداماتی است كه 
دولت مركزی می تواند از اين طريق جريان اعتباری به خانوارها را تسهیل نمايد. 
دولت همچنین اقداماتی را در زمینه افزايش مدت زمان بازپرداخت وام و امکان 

استفاده همزمان خانوار از مسکن و پرداخت وام ها ارائه می كند. 
• تکنيک مديريت پروژه موثر

افزايش تحويل پروژه و قابلیت ها و ترويج استقرار موثر و استفاده از تکنیك های 
مديريت پروژه و بررســی تنگناهای اجرای پروژه های مسکن می تواند به كاهش 
هزينه و زمان انجام پروژه های مسکن كمك كند. تکنیك مديريت پروژه موثر نیز 
می تواند مديريت منابع )نیروی كار، تجهیزات و غیره( را بهبود بخشد و به موفقیت 

كلی پروژه كمك كند.
روش های ســاخت و ساز پیشرفته، مانند پیش ساخته ها و استفاده از مصالح 
ســاختمانی جديد نیز از ديگر مســايلی اســت كه می تواند در اجرای پروژه ها 

كمك های بیشتری را فراهم كند. 
همچنین پیشنهاداتی شامل چشم پوشــی از عوارض گمركی در ساخت و 
سازهای ويژه و واردات تجهیزات، فن آوری و مواد اولیه و ارائه مشوق هايی همچون 
صرف نظر كردن 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 
بازاريابی جديدتر، فن آوری موثرتر در داخل كشور نیز می تواند راه گشای توسعه 

در بخش مسکن باشد. 

ی جمع بند
بخش مسکن در ايران شامل ويژگی »عدم تناسب هزينه تامین مسکن با توان 
اقتصادی خانوارها« و »نابرابری بین میزان رشــد قیمت مسکن و میزان افزايش 
درآمد افراد« است، بنابراين توجه به تامین مالی در بخش مسکن از طرف دولت 
برای خانوارها اهمیت بیشــتری پیدا می كند و دولت بايد هزينه خريد مسکن از 

طريق تسهیالت بلندمدت را برای متقاضیان مسکن پوشش دهد. 
حمايت از سیاست های مناسب دولت در زمینه ترويج ساخت و ساز مسکن 
انبوه و اســتفاده از فن آوری و تکنولوژی، می تواند بــه اجرای موثرتر پروژه های 
مسکن در زمان كمتر كمك نمايد. دولت بايد در جهت كاهش هزينه های مسکن 
اقدام نمايد و در مرحله دوم، الزم اســت تا توانمندســازی خانواده ها را برای در 
اختیار گرفتن مســکن در پیش بگیرد. تأمین مالی بلندمدت در مسکن شهری، 

می تواند رشد ساالنه سرمايه گذاری در اين بخش را ايجاد نمايد. دولت برای جذب 
سرمايه گذاری باالتر با افزايش وام دهی برای اين بخش، می تواند به معرفی اوراق 
قرضه مســکن بلند مدت بپردازد. از اين رو با جذب پس انداز خصوصی و تقويت 
بازارهای مالی داخلی در بخش مســکن می توان فضای كســب و كار را بهبود 
بخشید. البته بايد توجه داشت كه شرايط بازار مسکن به شرايط اقتصادی از نظر 
وجود تورم و يا ركود و رونق مرتبط بوده و دولت ها بايد سیاست های خاص خود 
را با توجه به شــرايط اقتصادی تنظیم كنند. شرايط تورمی كشور ايران تاثیرات 
بسزايی بر بخش مسکن داشته كه كنترل آن در سطوح پايین می تواند به رشد 

اين بخش كمك شايانی نمايد.
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بحران بعدی از کجا ناشی می شود؟ 1

 ترجمه: فرزانه ستاکه

اگر كمی خرافاتی باشــید و يا اندكــی در قید و بند آمار، با توجه به رقم 
سمت راست سال آينده میالدی كه عدد هفت است، به اين نتیجه می رسید 
كه بحران مالی ديگری در راه اســت. بزرگ ترين سقوط يك روزه تاريخ وال 
اســتريت در ســال 1987 روی داد، بحران آسیا در سال 1997 بود، بدترين 
بحران جهانی از زمان ركورد بزرگ پس از شکســت وام دهندگان مســکن 
نورترن راک2 در انگلیس و شــركت قرن جديد مالی3  آمريکا در سال 2007 

اتفاق افتاد.
اگرچــه نمی توان بحران بعدی را از روی تقويم نشــان داد ولی می توان 
فهمیــد كه بیــن تمامی اين اتفاق هــا، نظم خاصی وجــود دارد و برخی از 

پیش نیازها برای بحران بعدی در حال روی دادن است.
صندوق بین المللی پول در گزارش ســاالنه خود از ثبات مالی جهان كه 
در ماه اكتبر منتشــر شد، به گوشــه ای از اين اتفاق ها اشاره كرده است. در 
اين گزارش آمده اســت كه ريسك های كوتاه مّدت عمال كاهش يافته اند. اّما 
صندوق به بازگشــت قیمت كاال4 كه می تواند به بازارهای مهم نوظهور كمك 
كند نیز اشاره كرده است. همچنین صندوق تأكید كرده است كه ريسك های 
میان مّدت همچنان به وجود خواهند آمد. در اين گزارش اشاره ای هم به جو 
ناپايدار سیاسی شده كه برخورد با مشکالت را دشوار تر می كند. همچنین به 
برخی مؤسســات ضعیف مالی در بازارهای توسعه يافته و بدهی های سنگین 

مشاركتی در بازارهای نوظهور نیز اشاره شده است.
احتمال بروز ريســك هايی كه بحرانی نیستند، قبل از وقوع بحران وجود 
دارد. آنچه مســلّم اســت، بدهی به عنوان جرقه هر بحران مالی، به سرعت 
در حال افزايش اســت. به طوری كه بر اســاس اعالم صندوق بین المللی پول، 
بدهی هــای بخش دولتــی و خصوصی خارج از بخش مالــی، هم اكنون در 
باالترين ســطح خود قرار دارد )225 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان(. 
بدهی، موجب رشــد اقتصادی می شود اّما همزمان وام گیرندگان را هم، نابود 
می كند. بدهکاران حتی اگر توانايی بازپرداخت خود را از دست بدهند، سعی 
می كنند پولشــان را حفظ كنند. كوتاهی آنها در بازپرداخت بدهی هايشــان 

موجب آسیب به وام دهندگان می شود و اين دومینو ادامه خواهد داشت.
بانك های جهان هم اكنون نســبت به زمان پیــش از بحران مالی قبلی، 
قدرتمندتر شــده اند اما استثناهای مهمی هم وجود دارد. سهام دويچه بانك 
به عنوان بزرگ ترين بانك آلمان، 62 درصد نســبت به سال 2015 افت كرده  
است و جان كرايان5، مدير اجرايی اين بانك، تاكنون نسبت به هرگونه راه حل 
برای تقويت اين بانك مثل جمع آوری پول از طريق صدور سهام جديد كه م  
تواند مالکیت ســهامداران كنونی را كمرنگ كند، مقاومت كرده است. دولت 
آلمان نیز ضمن مخالفت با كمك بانك های جنوب اروپا، تأكید كرده اســت 
كه مســیر فعلی بانك خود را تغییر نخواهد داد. در ايتالیا هم بدهی بانك ها 

به رقمی معادل يك چهارم تولید ناخالص داخلی اين كشور رسیده است.
حتی در آمريکا نیز به گفته لری سامرز6، وزير سابق خزانه داری اين كشور، 
و ناتاشــا سارين7، از فارغ التحصیالن دانشگاه هاروارد، سرمايه گذاران شرايط 
بانك های بزرگ را امن تر نســبت به دوران پیــش از بحران قبلی نمی دانند. 
قیمت سهام بانك های بزرگ آمريکا اُفت كرده كه نشان دهنده كاهش ارزش 
آن ها اســت. بدين ترتیب بانك های آمريکا با وقــوع هرگونه بحرانی، دوران 
سختی را در پیش خواهند داشت و مجبور خواهند شد با انحالل دارايی های 

خود، بدهی هايشان را بپردازند.
نرخ های بســیار پايین بهــره، به بانك ها برای مقاومــت در برابر بحران، 
كمکی نمی كنــد. نرخ های پايین بهره موجب كاهش درآمدی می شــود كه 
بانك هــا برای امنیت خود نیاز دارند و حجم درآمد آنها در قبال وام هايی كه 
پرداخت می كنند را كاهش می دهد. نه تنها نرخ های بهره، بلکه تفاوت اندک 
بین نرخ های كوتاه مّدت پول هايی كه بانك ها قرض می گیرند و نرخ های بلند 

مّدت وام هايی كه آنها پرداخت می كنند نیز بر اين موضوع، تأثیر می گذارد.
در اروپا قرار اســت دو قانون از ســال 2018 در مورد بانك ها اجرا شود 
كــه در ســال 2017 آنها را آماده خواهد كرد. يکی از ســوی كمیته بال در 
امور نظارت بر بانکداری اســت كه به شّدت قدرت بانك ها برای تولید پول را 
محدود می كند. ديگری هم، آن ها را وادار می كند با ســرعت بیشتری، زيان 
ناشی از پرداخت وام را تشخیص بدهند. اگرچه اجرای اين قوانین بايد بانك ها 
را امن تر كند اّما می تواند موجب كاهش بیشــتر درآمد آن ها هم، بشود. اگر 
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بانك ها سعی به افزايش سرمايه خود از طريق سهامداران نکنند، ممکن است 
حتی آسیب پذيرتر از گذشته شوند.

 وينســنت رينهارت8، يکی از كارشناســان مطرح اقتصادی استنديش9، 
در اين باره گفته اســت: هرچه فشار بر بانك های متعارف بیشتر باشد، آن ها 
احتماالً با ريســك كمتری نسبت به سیســتم بانکی سايه، رو به رو خواهند 
شد. طبق قانون اصالح وال استريت و حفاظت مصرف كننده )موسوم به قانون 
داد- فرانك10(، با افزايش هزينه-های عامل يك بانك متعارف، پول بیشتری 
به ســمت بانك های ســايه، سرازير می شود. سیســتم بانکداری سايه شامل 
صندوق های پوشش ريسك11، صندوق های سرمايه گذاری مشترک بازار پول12  

و اوراق بهادار وام-دهندگان و وام گیرندگان وال استريت است.
چین شايد ترسناک ترين منبع خطر در آينده باشد. بر اساس گزارش تام 
اورلیك13، كارشــناس بلومبرگ در امور آسیا، نرخ رشد اين كشور به وسیله 
گسترش سريع و غیر قابل تحمل وام دهی به بخش تجارت و خانواده ها اداره 
می شود. دولت چین در ســرمقاله يکی از روزنامه های اين كشور اعالم كرده 
اســت كه قصد دارد كاهش نسبت بدهی به سرمايه را آغاز كند. اما به گفته 

اورلیك، هنوز صّحت اين موضوع مشخص نیست.
ســاموئل مالونه14، مدير مدل ســازی تخصصی در مؤسسه مودی، در اين 
خصوص اظهار كــرد: بانك های چین، خطری بزرگ برای بحران مالی بعدی 
هســتند. وی بــا نگاهی به مقدار شــکنندگی و ارتبــاط متقابل بزرگ ترين 
بانك های دنیا، نتیجه گرفته اســت كه همســايگان جنوب شــرقی چین به 
خصوص ســنگاپور، بیش از همه تحت تأثیر مســتقیم اين خطر قرار دارند. 
سیستم بانك داری ســايه چین بسیار گسترده است و ضرر و زيان آن خیلی 

زود می تواند به بانك های متعارف منتقل شود.
ويلم بويتر15، اقتصاددان ارشــد سیتی گروپ، در مصاحبه ای كه در مجله 
چونگ كنگ دانشکده تحصیالت تکمیلی كسب و كار پکن16 منتشر شده، ابراز 
اطمینان كرده اســت كه: مقامات چین ابزار الزم برای جلوگیری از وقوع يك 

بحران تمام عیار را دارند اّما ممکن است تا زمان برگزاری انتخابات احزاب در 
پايیز سال 2017، به مسئله بدهی ها نپردازند. وی، با  وجود  اين، گفته است: 

ترديد دارم كه نیروهای بحران مالی تا آن زمان صبر كنند.

پی نوشت
 Where the next crisis« 1( اين مقاله ترجمه يادداشتی با عنوان

will come from« نوشته Peter Coy است. 
h t t p s : / / w w w . b l o o m b e r g . c o m / n e w s /

articles/2016-10-20/where-the-next-crisis-will-
come-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
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 ترجمه: فرزانه ستاکه

كاهش آمار اشــتغال و اتفاقات خارجی مثل خروج بريتانیا از اتحاديه اروپا 
)برگزيت(، فدرال رزرو را بر آن داشت تا در ماه ژوئن بیانیه ای را مبنی بر حفظ 

نرخ فعلی بهره منتشر كند.
اما كارشناســان معتقدند كه اين بانك تا پايان سال جاری میالدی پس از 

ارزيابی برخی از شاخص های اقتصادی، اين نرخ را افزايش خواهد داد.
جانت يلن ريیس فدرال رزرو نیز به دلیل نگرانی از رشــد اقتصادی چین و 
تورم پايین تر از انتظار آمريکا، رويکرد محتاطانه ای را در قبال سیاست های پولی 

اين بانك در پیش گرفته است.
سال گذشته بسیاری از كارشناسان معتقد بودند كه فدرال رزرو سیاست های 
پولی انقباضــی را در پیش خواهد گرفت. نظريه ای كامال متضاد با ديدگاه های 
بازار كه به دلیل نگرانی از رشد اندک اقتصاد جهانی و بازارهای متالطم مالی از 

حفظ سیاست های اين بانك تا سال 2017 حکايت می كرد.

تاريخچه نرخ بهره در آمريکا
چرا نرخ بهره در آمريکا برای مدت های طوالنی پايين نگه داشــته 

شده است؟
اقتصاد آمريکا در بین ســال های 2007 تا 2009 از بازار مســکن و بخش 
بانکی خود آسیب فراوانی متحمل شد از اين رو فدرال رزرو تصمیم گرفت برای 
جلوگیری از ســقوط اقتصاد اين كشور به يك ركود بزرگ ديگر، تمامی موانع 
را از میان بردارد. يکی از اين راه ها كاهش هزينه های اســتقراض به پايین ترين 

سطح خود بود.
آيا نرخ بهره آمريکا به سطح قبل از بحران اقتصادی خواهد رسيد؟

به اعتقاد كارشناســان اين اتفاق در آينده نزديك روی نخواهد داد. فدرال 
رزرو هم معتقد اســت نرخ بهره، سازگار با رشد پايدار و همچنین قیمت ها به 
دلیل تأثیرات طوالنی مدت بحران اقتصادی، به سرعت كاهش يافته است و از 

اين رو به تدريج افزايش خواهد يافت. 
افزايش نرخ وجوه فدرال چگونه در ســطح وسيع تری از اقتصاد 

تأثيرگذار خواهد بود؟
تعديل نرخ وجوه فدرال بر نرخ های كوتاه مدت ديگری كه توسط شركت ها 

و خانوارها پرداخت می شــود، تأثیر می گذارد. اين تغییــرات بر نرخ های بلند 
مدت مثل وام های مسکن و اوراق مشاركت نیز تأثیرگذار خواهد بود. تغییر در 
نرخ های بلند مدت هم روی قیمت دارايی هايی مثل بازار ســهام اثر می گذارد. 
در خالل بحران مالی آمريکا، فدرال رزرو برای كاهش سطح نرخ های بلند مدت 
اقــدام به خريد اوراق بهادار و اوراق خزانــه داری بلند مدت كرد. اين خريدها 

اكنون می تواند افزايش نرخ بهره را برای فدرال رزرو پیچیده تر كند. 

اقتصاد آمريکا
آيا اقتصاد آمريکا آمادگی افزايش بيشتر نرخ بهره را دارد؟

اين يك پرســش میلیارد دالری اســت و نظرات مختلفی در رابطه با آن 
وجود دارد. ديدگاه خوشبینانه اين است كه خروج موفق فدرال رزور از بحران، 
اقتصادهای ديگر را هم تحت الشعاع قرار داده است. اين افراد می گويند افزايش 
ســه ماهه نرخ بهره گرچه تأثیر اندكی دارد اما نخستین گام برای اطمینان از 
پیشی گرفتن فدرال رزرو نسبت به تورم است. ديدگاه بدبینانه هم معتقد است 
تورم همچنان پايین اســت و افزايش نرخ بهره ممکن اســت موجب آشفتگی 

بازارهای جهان و باال بردن ارزش دالر شود.
آيا تجارت ها آماده افزايش هزينه های استقراض هستند؟

بسیاری از شركت ها از فضای نرخ پايین و استقراض پول از طريق بازارهای 
اوراق قرضه سود برده اند. بسیاری از شركت ها می گويند كه نگران تأثیر افزايش 
انــدک نرخ بهره نیســتند چراكه اعتقاد دارند بازار پیــش از اين اوراق خود را 
قیمت گذاری كرده اســت. با وجود اين برخی از كارشناســان می گويند سود 
پرداختی شركت هايی كه بدهی های اندكی دارند ممکن است به سرعت افزايش 

يابد.
افزايش نرخ بهره چه مفهومی برای مصرف کنندگان دارد؟

افزايش نرخ بهره كوتاه مدت به نفع پس انداز كنندگانی اســت كه تا كنون 
سود زيادی بر روی ســپرده های خود دريافت نکرده اند اما اين تغییر می تواند 
عــالوه بر اين به طیف ديگری از نرخ های بهره مثل وام های خودرو، كارت های 
اعتباری و وام های مسکن هم تأثیر بگذارد و هزينه آنها را افزايش دهد. با وجود 
اين كاهش بدهی های انباشــت شده خانواده ها از زمان بحران تا كنون به 114 
درصد از درآمد قابل تصرف خالص آنها كاهش يافته است كه اين يعنی آمادگی 

بیشتر مشتريان برای افزايش هزينه های استقراض.

همه چيز در مورد نرخ بهره در آمريکا 1
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بازارهای مالی
واکنش سرمايه گذاران به افزايش نرخ بهره آمريکا چه خواهد بود؟

اولین واكنش ســرمايه گذاران به افزايش نرخ بهره بعد از حدود يك دهه، 
آسودگی خاطر از اتفاقی است كه سرانجام به وقوع پیوست. اين گروه از مدتی 
قبل پايان سیاســت نرخ بهره صفر را پیش بینی كرده بودند اما سیاست گذاران 
تالش كرده اند چرخه انقباض پولی آينده به قدری آرام باشــد كه موجب تکرار 
آشــفتگی بازار بعد از اعالم پايان سیاست های تسهیل مقداری نشود. تحركات 
ابتدايی بازار بعد از اعالم خبر احتمال افزايش نرخ بهره، نشــان می دهد كه در 

اين زمینه موفق بوده اند.
موضع معامله گران ارز چگونه خواهد بود؟

بازارهــای ارز واكنش های متفاوتی در صورت افزايــش نرخ بهره خواهند 
داشت. برای مثال اگر يك ســرمايه گذار اروپايی می تواند وام ارزانی در برلین 
بگیرد و اوراق بازده باالتری در آمريکا بخرد، از اين پس به دلیل افزايش ارزش 
دالر در مقابل يورو، در شرايط مساوی قرار خواهد گرفت. در نتیجه دالر نیز با 
توجه به شــاخص اندازه گیری آن در برابر سبد ارزهای معتبر، سال متفاوتی را 
آغاز خواهد كرد و به سركوب ازرهای بازار نوظهور ادامه خواهد داد گرچه يورو و 

ين ژاپن نیز تالش می كنند دوباره جايگاه خود را به دست بیاورند. 
با وجود اين بسیاری از كارشناســان و مديران صندوق انتظار دارند ارزش 

دالر در سال های آينده به دلیل افزايش بیشتر نرخ بهره آمريکا، باالتر رود.
چه ســرمايه گذارانی نســبت به افزايش نرخ بهره حساسيت 

بيشتری دارند؟
اين روزها تقريبا تمامی انواع دارايی ها در دنیا نشــانه هايی از حباب دارند 
اما برخی نسبت به نرخ های باالتر بهره آسیب پذيرتر هستند. معموال نرخ باالتر 
بهره نشــان دهنده رشد ثابت اقتصادی و به نفع شركت ها است. طال درخشش 
خــود را در صورت افزايش نرخ بهره از دســت می دهد چراكــه اين فلز مثل 
حساب های بانکی هیچ سودی پرداخت نمی كند. بازار اوراق بهادار نیز بی تأثیر 
نمانده اســت. بدهی های با نرخ باال با بازدهی پايین معامله می شــوند كه اين 
يعنی آسیب پذيری حتی نسبت به كمترين افزايش نرخ بهره. افزايش هزينه های 
اســتقراض، در حالی كه اوراق صادر شده از سوی شركت ها را بی ارزش می كند، 

موجب ورشکستگی برخی از گروه های ضعیف تر نیز خواهد شد.

 واکنش انگليس
آيا انگليس از افزايش نرخ بهره در آمريکا پيروی می کند؟

هیچ گونه ارتباط رســمی و يا خودكاری بین نرخ بهره در آمريکا و انگلیس 
وجود ندارد اما انتظار می رود بانك انگلیس، بانك بعدی باشد كه بعد از آمريکا 
نرخ بهره را افزايش می دهد. با وجود اينکه شــرايط اقتصادی انگلیس به دلیل 
رشــد ثابت اقتصادی و بازار كار قوی در حال بهبود است اما بانك مركزی اين 

كشور معموال پیرو سیاست های فدرال رزرو است.
آنچه ما از افزايش نرخ بهره انگلیس انتظار داريم؟  -

مــارک كارنی ريیس بانك مركزی انگلیس تأكید كرده اســت كه هرگونه 
افزايش نرخ بهره در اين كشــور محدود و تدريجی خواهد بود. تمامی 9 عضو 
شــورای سیاســت  پولی بانك مركزی انگلیس در جلســه اخیر خود در مورد 
تعیین نرخ بهره، رأی به حفظ نرخ 0.5 درصد دادند. به همین دلیل بسیاری از 
كارشناسان از پیش بینی های خود در مورد زمان افزايش نرخ بهره انگلیس عقب 
نشینی كردند و به گفته يکی از آنها نرخ بهره انگلیس تا سه ماهه نخست سال 

2017 تغییری نخواهد كرد.

واکنش جهانی
آيــا تمامی بانک های مرکزی بزرگ دنيا بــه فکر افزايش نرخ 

هستند؟ بهره 
خیر. با توجه به تورم پايین ناشــی از تداوم كاهش قیمت نفت، بسیاری از 
بانك های مركزی كشورهای ثروتمند به دنبال انبساط پولی بیشتر برای مثال 
توســط گسترش برنامه های تسهیل مقداری هستند. ماريو دراگی ريیس بانك 
مركزی اروپا راه را برای گســترش تسهیل مقداری هموار و بانك مركزی ژاپن 
نرخ بهره خود را منفی كرده اســت. بانك مركزی چین نیز برای تحريك رشد 
اقتصدی ممکن اســت نرخ بهره را كاهش دهــد. اما پیش بینی آينده بازارهای 

نوظهور ســخت تر است. افزايش نرخ بهره در آمريکا می تواند موجب آشفتگی 
در آفريقا، آســیا و آمريکای التین شــود به طوری كه كشورهای اين مناطق 
ممکن اســت تصمیم بگیرند برای كمك به اقتصادشــان، نرخ بهره را كاهش 
دهند و يا برای منصرف كردن ســرمايه گذاران از خارج كردن پول های خود، 

آن را باال ببرند.
چرا افزايش نرخ بهره در آمريکا بر بازارهای نوظهور تأثير می گذارد؟

قبال شــاهد تأثیرات اصلی اين اتفاق بوده ايــم. افزايش ارزش دالر موجب 
كاهش ارزش پول بازارهای نوظهور می شود آن هم در زمانی كه اقتصاد بسیاری 
از اين بازارها قبال دچار افت شده است و پول آنها ارزش خود را در مقابل دالر 
از دست داده است. افزايش نرخ بهره آمريکا ممکن است نه تنها آشفتگی در اين 

بازارها را تشديد كند بلکه يك بحران تمام عیار را در آنها رقم بزند.

تأثيرات جهانی افزايش نرخ بهره در آمريکا
• مکزيک

بدهی های هنگفت دالری شــركت ها و همچنین افزايش تورم اقتصاد اين 
كشور را تهديد می كند و حکم بازار نوظهوری را دارد كه در آستانه طوفان است.

• برزيل
شركت های برزيلی به دلیل میلیاردها دالر بدهی به هیچ عنوان چشم انداز 
خوبی نســبت به افزايش قیمــت دالر در نتیجه افزايش نــرخ بهره ندارند به 

خصوص بعد از اين كه اقتصاد كند چین موجب كاهش قیمت كاال شده است.
• اندونزی

 اقتصاد اندونزی در مقايسه با امواج شوكه كننده ای كه فدرال رزرو دو سال 
 Taper Tantrum پیش با تصمیمات خود به بازارهای نوظهور وارد كرد و به
و يا واكنش هیجانی همراه با خشــم بازار معروف شد، اكنون آمادگی بیشتری 

برای افزايش نرخ بهره آمريکا دارد.
• چين

بیشتر اقتصاددانان معتقدند كه تأثیر مستقیم اين اتفاق بر روی چین اندک 
خواهد بود.
• ژاپن

تورم در ژاپن همچنان در نزديکی صفر اســت. بانك مركزی اين كشــور 
چندی پیش تصمیم غافلگیر كننده ای گرفت و نرخ بهره را به منطقه منفی برد.

• آفريقای جنوبی 
بانــك مركزی آفريقــای جنوبی در بیش از دو ســال گذشــته با معضل 
پیچیده ای در مورد سیاســت افزايش نرخ بهره دســت به گريبان بوده است و 
ســیل اخیر تالطم های اخیر بازار جهانی به نظر می رســد كه اين وضعیت را 

پیچیده تر كرده است.
• ترکيه

افزايــش نرخ بهره آمريکا می تواند خبرهای بــدی را برای تركیه و لیر اين 
كشور به همراه داشته باشد كه با حجم بااليی از بدهی های خارجی روبرو  است.

• روسيه
افزايش نرخ بهره آمريکا كه موجب افزايش ارزش دالر خواهد شد، وضعیت 
را برای بانك مركزی روسیه در بازسازی ذخاير بین المللی خود دشوارتر خواهد 

كرد.
• مجارستان 

كارشناسان در مجموع شرايط بهتری را برای اين كشور پیش بینی كرده اند.
• منطقه يورو

افزايش نرخ بهــره در آمريکا به نفع اقتصاد اروپا نخواهد بود و آشــفتگی 
بیشتری را در بازار اين منطقه به دنبال خواهد داشت.

• سوييس
اما در سويیس نشانه هايی از آسودگی خاطر در مقابل افزايش نرخ بهره در 

آمريکا وجود دارد.

پی نوشت
 in depth: US interest« 1( اين يادداشت ترجمه مقاله ای با عنوان

rates « است كه در فايننشال تايمز منتشر شده است:
https://ig.ft.com/sites/when-rates-rise/
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