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یک ســو  از  کــه  شــد  آغــاز  حالــی  در   1398 ســال 
فشــارهای تحریمــی افزایــش یافــت و از ســوی دیگــر جّدیت 
ــام  ــر نظ ــام ناظ ــوان مق ــزی به عن ــک مرک ــزی بان و برنامه ری
پولــی، بانکــی، و ارزی کشــور دوچنــدان شــد. براین اســاس، 
سیاســت گذار انجــام برخــی از اصالحــات زیرســاختی را 
در مســیر مقاوم ســازی نظــام بانکــی در دســتور کار قــرار داد 
کــه تصویــب دســتورالعمل عملیــات بــازار بــاز در راســتای 
بازآرایــی الگــوی سیاســت گذاری پولــی و اجرایی کــردن 

ــت.  ــن آن هاس ــی از مهم تری ــی برخ ــام بانک ــٔه ادغ برنام
شــرایط  بــه  توجــه  بــا  می رســد  به نظــر  بااین حــال، 
اقتصــاد کشــور در ســال جــاری، نیــاز اســت در مســئلٔه 
مقاوم ســازی نظــام بانکــی بــه برخــی مالحظــات و مســائل 
به صــورت ویــژه توجــه کــرد کــه در ادامــه بــه برخــی از 

می شــود. اشــاره  آن هــا  مهم تریــن 
الــف- در حــوزٔه بازآرایــی سیاســت گذاری پولــی در 
راســتای کنتــرل تــورم و ایجــاد ثبــات پولــی، خوشــبختانه بــا 
تالش هــای بانــک مرکــزی و حمایــت دولــت و ســایر ارکان 
ــات  ــام عملی ــی انج ــی و مقررات ــتر قانون ــری، بس تصمیم گی
ــت گذاری  ــد سیاس ــوی جدی ــوب الگ ــاز در چهارچ ــازار ب ب
پولــی فراهــم شــده اســت. راهبــری برنامــٔه سیاســت گذاری 
ــی  ــاز، اصالح ــازار ب ــات ب ــتاندارد عملی ــیر اس ــی از مس پول
بنیادیــن در تاریــخ بانکــداری مرکــزی کشــور محســوب 
از  سیاســت گذار  تمرکــز  تغییــر  آن  هــدف  می شــود کــه 
ســود  »نــرخ  هدف گــذاری  به ســمت  پولــی«  »کل هــای 
بــازار بین بانکــی« اســت. نتیجــٔه طبیعــی ایــن سیاســت 
تغییــر پارادایــم قدیمــی تعییــن دســتوری نرخ هــای ســود 
از  بــازاری  منطــق  اســاس  بــر  ســود  نــرخ  هدایــت  بــه 
ــرای  ــی و بسترســازی ب ــروش اوراق دولت ــد و ف ــق خری طری
ــرخ ســود  ــه ن ــی( ب ــا )بین بانک ــرخ ســود مبن ــی ن عالمت ده
ســپرده ها و تســهیالت در ســطح خــرد و کلیــٔه فعالیت هــای 

ــت. ــادی اس اقتص
ــک  ــاری بان ــای اعتب ــدن دریچه ه ــن، وثیقه دارش همچنی
ــاری( بعــد  مرکــزی )شــامل اضافه برداشــت و خطــوط اعتب
ــن  ــه ای ــد؛ ب ــکل می ده ــد را ش ــی جدی ــت پول ــر سیاس دیگ
معنــی کــه هــر نــوع اســتفاده از منابــع پرقــدرت بانــک 

مرکــزی منــوط بــه تودیــع اوراق بدهــی دولتــی )اســناد 
ــا  ــت و بانک  ه ــت( اس ــوک دول ــواع صک ــایر ان ــه و س خزان
صرفــًا بــه تســهیالت وثیقــه دار  دسترســی خواهنــد داشــت.

در  سیاســت،  ایــن  موفقیــت  به منظــور  بااین حــال، 
رویکــردی  تصمیم گیــر  ارکان  ســایر  اســت  نیــاز  عمــل، 
حمایتــی بــه برنامه هــای بانــک مرکــزی داشــته باشــند و 
بــازار  بــا هماهنگــی کامــل در مســیر توســعه و تعمیــق 
ــئلٔه  ــه مس ــی ب ــه کاف ــاره، توج ــد. دراین ب ــت کنن ــی حرک بده
پایــداری بودجــه ای، مدیریــت صحیــح بدهی هــای دولــت، 
برنامه ریــزی جهــت تســویٔه بــدون تٔاخیــر همــٔه انــواع اوراق 
ــه و  ــناد خزان ــازی اس ــت متنوع س ــت، و در نهای ــی دول بده

ســایر اوراق دولتــی قابل توصیــه اســت. 
پولــی کشــور  بــازار  مقاوم ســازی  دیگــر  رکــن  ب- 
ــه، خوشــبختانه  ــن زمین اصــاح نظــام بانکــی اســت. در ای
اهمیــت  درک  ضمــن  ســال گذشــته  از  مرکــزی  بانــک 
ایــن موضــوع، پــروژٔه بــزرگ ادغــام بانکــی را کلیــد زد. 
براین اســاس، انتظــار مــی رود ایــن سیاســت در ســال جــاری 
تمهیــدات  و  زیرســاخت ها  درنظرگرفتــن  و  جّدیــت  بــا 
)شــامل  ذی نفعــان  همــٔه  بــرای  اطمینان بخــش  و  الزم 
و  ســهامداران،  تســهیالت گیرندگان،  ســپرده گذاران، 

کارکنــان( پیگیــری شــود. 
عالوه برایــن، الزم اســت بــه ســایر ابعــاد اصــالح نظــام 
ــات  ــا و مٔوسس ــالمت بانک ه ــت س ــیر تقوی ــی در مس بانک
اعتبــاری توجــه کــرد. در ایــن ارتبــاط، درنظرگرفتــن تدابیــر 
مناســب در رابطــه بــا موضوعاتــی ماننــد کفایــت ســرمایه، 
دارایی هــای  وجــود  بنگاهــداری،  غیرجــاری،  مطالبــات 
تعــداد  مســتغالت،  و  امــالک  قالــب  در  مــازاد  ثابــت 
غیربهینــٔه شــعب، و در نهایــت رقابــت در جــذب ســپرده از 

ــت.  ــه اس ــود قابل توصی ــرخ س ــش ن ــیر افزای مس
ج- بــا توجــه بــه انتخــاب »رونــق تولیــد« به عنــوان 
ــن  ــًا ای ــری، طبیعت ــم رهب ــام معظ ــرف مق ــال از ط ــعار س ش
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــبکٔه بانک ــزی و ش ــک مرک ــار از بان انتظ
همــٔه تــوان خــود را جهــت حمایــت از بخــش حقیقــی 
اقتصــاد بــه کار گیرنــد. به نظــر می رســد نقــش اصلــی بانــک 
مرکــزی در حمایــت از تولیدکننــدگان و تجــار ایجــاد ثبــات 

مسیر مقاوم سازی نظام بانکی

دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیـــر مـــاه ۱۳۹۸، شـــماره ۱۵۶ یادداشت

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر علی دیواندری

۸



در بــازار پولــی و ارزی اســت، زیــرا بی ثباتــی در بازارهــا 
حقیقــی  بخــش  روی  پیــش  موانــع  مهم تریــن  از  یکــی 
ــت  ــزی در مدیری ــک مرک ــود و بان ــوب می ش ــاد محس اقتص

ایــن بی ثباتی هــا نقــش کلیــدی دارد. 
ــی  ــش مهم ــد نق ــی می توان ــبکٔه بانک ــر، ش ــوی دیگ از س
در تٔامیــن مالــی فعالیت هــای اقتصــادی به ویــژه از مســیر 
ــدی در راســتای  ــن ســرمایٔه در گــردش بنگاه هــای تولی تٔامی
صیانــت از تولیــد بــر عهــده داشــته باشــد. بااین حــال، 
تقویــت تٔامیــن مالــی بخــش حقیقــی توســط شــبکٔه بانکــی 
و درعین حــال جلوگیــری سیاســت گذار از رشــد بی رویــٔه 
در  را  تــورم، ظرافت هــای خاصــی  افزایــش  و  نقدینگــی 
مــورد  اســت  کــه الزم  می طلبــد  حــوزٔه سیاســت گذاری 

ــرد.  ــرار گی توجــه ق
و  آخریــن  بانکــی«  و  پولــی  قوانیــن  »اصــاح  د- 
شــاید مهم تریــن مســئلٔه دارای اهمیــت در مقاوم ســازی 
نظــام بانکــی محســوب می شــود. دلیــل ایــن مســئله آن 
ــا  ــورها ب ــٔه کش ــی در هم ــی و بانک ــن پول ــه قوانی ــت ک اس
تنظیــم روابــط ذی نفعــان )شــامل بانــک مرکــزی، دولــت، 
فعالیــت  جهــت  را  الزم  بســتر  و  قواعــد  بانک هــا(  و 
اهــداف  راســتای  در  بانکــی  و کارآمــد شــبکٔه  صحیــح 

می کننــد.  فراهــم  تعیین شــده 
در نظــام بانکــی کشــور اگرچــه چندیــن دهــه از اجــرای 
قوانیــن مرجــع پولــی و بانکــی )شــامل قانــون پولــی و 
بانکــی مصــوب 1351 و قانــون عملیــات بانکــی بــدون 

ــا  ــن ب ــن قوانی ــون ای ــذرد، تاکن ــوب 1362( می گ ــا مص رب
از تحــوالت  اســتفاده  آسیب شناســی تجــارب گذشــته و 
نظــری و تجربــی دانــش بانکــداری و بانکــداری مرکــزی 
ــن  ــد و ای ــرار نگرفته ان ــی ق ــالح اساس ــی و اص ــورد بازبین م

خــود ضــرورت انجــام اصالحــات را نشــان می دهــد. 
و  پولــی  قوانیــن  اصــالح  در  مهــم  نکتــٔه  بااین حــال، 
بانکــی توجــه ویــژه بــه نقــش بانــک مرکــزی به عنــوان نهــاد 
پولی-بانکــی  حــوزٔه  در  مرجــع  و  تخصصــی،  قانونــی، 
اســت همــٔه تالش هایــی  مناســب  براین اســاس،  اســت. 
کــه درحــال حاضــر جهــت اصــالح قوانیــن توســط مجلــس 
شــورای اســالمی و ســایر نهادهــای قانونــی درحــال پیگیــری 
ــتفادٔه  ــزی و اس ــک مرک ــا بان ــل ب ــی کام ــا هماهنگ ــت، ب اس
حداکثــری از ظرفیــت کارشناســی ایــن نهــاد صــورت پذیرد. 
ــاد  ــرایط فعلــی اقتص ــت ش ــر اس ــایان ذک ــان، ش در پای
مســئلٔه  بــه  بیشــتر  هرچــه  توجــه  ضــرورت  کشــور 
مقاوم ســازی نظــام بانکــی را در چهارچــوب راهبردهــای 
اقتصــاد مقاومتــی مطــرح می ســازد. بنابرایــن، ضــروری 
اســت همــٔه ارکان دولــت و حاکمیــت ضمــن توجــه بــه 
نقــش کلیــدی بانــک مرکــزی به عنــوان راهبــر بازارهــای 
پولــی و ارزی، زمینــٔه موفقیــت ایــن نهــاد را در ایجــاد ثبــات 
اقتصــادی فراهــم کننــد تــا در پرتــو ایــن موضــوع، اقتصــاد 
ــیر  ــکالت( در مس ــا و مش ــٔه چالش ه ــود هم ــور )باوج کش

موفقیــت و پیشــرفت قــرار گیــرد. 
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بازآرایی سیاست گذاری پولی 
و مدیریت نقدینگی

پرونده اول



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــادبازآرایی سیاست گذاری پولی و مدیریت نقدینگی
تیـــر مـــاه ۱۳۹۸، شـــماره ۱۵۶

ــن چالش هایــی اســت کــه  مدیریــت نقدینگــی یکــی از بزرگ تری
ــش آن  ــن چال ــی ای ــل اصل ــت. دلی ــا آن روبه روس ــداری ب ــام بانک نظ
ــدت  ــپرده های کوتاه م ــل س ــا از مح ــع بانک ه ــتر مناب ــه بیش ــت ک اس
ــا  ــی بانک ه ــهیالت اعطای ــن، تس ــود. عالوه برای ــی می ش ــن مال تٔامی
درجــٔه  کــه  می شــود  دارایی هایــی  در  ســرمایه گذاری  صــرف 

ــد. ــی دارن ــبتًا پایین ــوندگی نس نقدش
ـــدت  ـــدات کوتاه م ـــن تعه ـــوازن بی ـــاد ت ـــک ایج ـــی بان ـــٔه اصل وظیف
مالـــی و ســـرمایه گذاری های بلندمـــدت اســـت. نگهـــداری مقادیـــر 

ـــای  ـــی در ایف ـــدم توانای ـــر ع ـــا خط ـــک را ب ـــی بان ـــی نقدینگ ناکاف
تعهـــدات و در نتیجـــه ورشکســـتگی قـــرار می دهـــد. از طرفـــی، 
نگهـــداری مقادیـــر فـــراوان نقدینگـــی نـــوع خاصـــی از تخصیـــص 
ــوددهی  ــرخ سـ ــش نـ ــث کاهـ ــه باعـ ــت کـ ــع اسـ ــد منابـ ناکارآمـ
بانـــک بـــه ســـپرده های مـــردم و در نتیجـــه ازدســـت دادن بـــازار 
ــر  ــر اکبـ ــا دکتـ ــوع، بـ ــت موضـ ــه اهمیـ ــه بـ ــا توجـ ــود.  بـ می شـ
- گفت وگویـــی  مرکـــزی  بانـــک  قائم مقـــام   - کمیجانـــی 

داشـــته ایم کـــه در ادامـــه مـــی  آیـــد.

 رشــد مســتمر نقدینگــی یکــی از مهم تریــن 
ــمار  ــور به ش ــاد کش ــاختاری اقتص ــات س معض
و  دلیــل  مهم تریــن  شــما،  به نظــر  مــی رود. 

عوامــل ایــن معضــل چیســت؟

حرکــت در مســیر ثبــات پولــی و کنتــرل رشــد 
نقدینگــی متناســب بــا انــدازٔه اقتصــاد )تولیــد 
ناخالــص داخلــی(، مســتلزم سیاســت گذاری پولی 
و مالــی صحیــح و هماهنــگ از ســوی مجموعــٔه 
دولــت و بانــک مرکــزی اســت. دســتیابی بــه ایــن 
ــی  ــای مال ــون ناترازی ه ــی همچ ــا موانع ــدف ب ه
ســاختاری  ضعف هــای  و  دولــت  بودجــه ای  و 
ــاد  ــت. اقتص ــه اس ــاد مواج ــی اقتص ــش حقیق بخ
ایــران در چنــد دهــٔه گذشــته بــا ایــن موانــع در راه 
دســتیابی بــه ثبــات پولــی دســت بــه گریبــان بــوده 
ــی  ــه ای کــه مســئلٔه بی انضباطــی مال اســت؛ به گون
دولــت، عــدم شــفافیت و مدیریــت نامناســب 
منابــع بودجــه ای، و بهــره وری و کارایــی پاییــن 
ــٔه  ــر پای ــه ب ــا تکی ــًا ب ــی اقتصــاد غالب بخــش حقیق
پولــی و منابــع شــبکٔه بانکــی نادیــده انگاشــته 
شــده و در نهایــت به شــکل رشــد های مســتمر 

ــه اســت.  ــود یافت نقدینگــی نم
تحــوالت  رونــد  بخواهیــم  اگــر  به اختصــار 
ــم،  ــرور کنی ــر م ــٔه اخی ــی را طــی ســه ده ــٔه پول پای
تحمیلــی  جنــگ  از  پــس  می کنیــم  مشــاهده 
به علــت   ،1377-1367 ســال های  طــی  و 
اســتقراض مســتقیم دولــت از بانــک مرکــزی، 
بانــک  بــه  دولتــی  بخــش  بدهی هــای  خالــص 

ــی در  ــٔه پول ــش پای ــل افزای ــن عام مرکــزی مهم تری
ســال های مذکــور بــوده اســت. طــی ســال های 
ممنوعیــت  بــا   )1381-1388(  1380 دهــٔه 
ــک مرکــزی در  ــت از بان اســتقراض مســتقیم دول
قوانیــن برنامه هــای توســعٔه ســوم و چهــارم، نقــش 
خالــص بدهــی بخــش دولتــی بــه بانک مرکــزی در 
رشــد پایــٔه پولــی تــا حــد قابل قبولــی کنتــرل شــد، 
امــا به واســطٔه افزایــش قیمــت نفــت و تبدیــل 
درآمدهــای ارزی حاصــل از فــروش نفــت بــه ریال 

افزایــش  و  دولــت(  )توســط 
بانــک  خارجــی  دارایی هــای 
ــص دارایی هــای  مرکــزی، خال
بــه  مرکــزی  بانــک  خارجــی 
در  مســلط  و  اصلــی  عامــل 
رشــد پایــٔه پولــی بــدل گردیــد. 
در ســال های اخیــر نیــز بدهــی 
مرکــزی  بانــک  بــه  بانک هــا 
عامــل  مهم تریــن  به عنــوان 
مطــرح  پولــی  پایــٔه  رشــد 
به  گونــه ای کــه  اســت،  بــوده 
ســهم  ســال ها  از  برخــی  در 
از رشــد بدهــی بانک هــا بــه 

بانــک مرکــزی از کل رشــد پایــٔه پولــی باالتــر بــوده 
ــی  ــور کل ــوان به ط ــر را می ت ــن ام ــت ای ــت. عل اس
ــع شــبکٔه  ــه مناب ــر رویکــرد دولــت ب ناشــی از تغیی
ــل تکالیــف  بانکــی از اواخــر دهــٔه 1380 )تحمی
و تٔامیــن مالــی بخــش دولتــی از محــل منابــع 
ــع و مصــارف  ــت مناب ــا( و ضعــف مدیری بانک ه

دانســت.  بانک هــا 
دیگــر  طــرف  از 
ســاختار  بــه  توجــه  بــا 
بانک محــور نظــام تٔامیــن 

مالــی اقتصــاد ایــران، همــواره بخــش حقیقــی 
بانکــی  نظــام  بــه  مضاعفــی  فشــار  اقتصــاد 
خــود  مالــی  نیازهــای  برآورده کــردن  به جهــت 
داشــته و بانــک مرکــزی و شــبکٔه بانکــی را ناگزیــر 
بــه تٔامیــن مالــی بخش هــای مختلــف تولیــدی 
اقتصــاد در برابــر تکانه هــا 
ناکارآمدی هــای موجــود  و 
ایــن  منشــٔا  اســت.  کــرده 
نــوع تکانه هــا عمدتــًا ناشــی 
ــل  ــن عوام ــره وری پایی از به
تولیــد، مشــکالت مدیریتــی 
بــه  دسترســی  عــدم  و 
فّناوری هــای جدیــد، و یــا 
به عبــارت دیگــر ضعف هــای 
ماننــد  اقتصــاد  ســاختاری 
ســایر  و  تولیــد  تنگناهــای 
فیزیکــی  محدودیت هــای 
نظــام  ایــن رو،  از  اســت. 
یــا  و  توســعه ای  اهــداف  جهــت  در  بانکــی 
بــه  ناگزیــر  سیاســی-اجتماعی،  مالحظــات 
تولیــدی  مختلــف  بخش هــای  مالــی  تٔامیــن 
وجــود  ســایٔه  در  براین اســاس،  اســت.  شــده 
اقتصــاد،  مشــکالت ســاختاری بخــش واقعــی 
ناکارآمدی هــای موجــود در ایــن بخــش بــه بخــش 

ورود نقدینگی به 
فعالیت های مولد

قائم مقام بانک مرکزی
اکبر کمیجانی
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ـــور  ـــاختار بانک مح ـــه س ـــه ب ـــا توج ب
نظـــام تٔامیـــن مالـــی اقتصـــاد ایـــران، 
همـــواره بخـــش حقیقـــی اقتصـــاد فشـــار 
ـــت  ـــی به جه ـــام بانک ـــه نظ ـــی ب مضاعف
برآورده کـــردن نیازهـــای مالـــی خـــود 
شـــبکٔه  و  مرکـــزی  بانـــک  و  داشـــته 
ــی  ــن مالـ ــه تٔامیـ ــر بـ ــی را ناگزیـ بانکـ
ـــاد  ـــدی اقتص ـــف تولی ـــای مختل بخش ه
در برابـــر تکانه هـــا و ناکارآمدی هـــای 

موجـــود کـــرده اســـت. 
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پولــی اقتصــاد منتقــل شــده و پیامــد آن فشــار 
بــر منابــع بانــک مرکــزی و در نهایــت انبســاط 

بــوده اســت.  پایــٔه پولــی و نقدینگــی 
بنابرایــن در مجمــوع، می تــوان گفــت در 
ــد  ــته، رش ــای گذش ــی دهه ه ــران ط ــاد ای اقتص
بــاالی پایــٔه پولــی و نقدینگــی صرفــًا معطــوف 
نظــام  و  پولــی  سیاســت گذار  عملکــرد  بــه 
بانکــی نبــوده، بلکــه مجموعــٔه شــرایط حاکــم 
ــه  ــی ک ــٔه عوامل ــور و مجموع ــاد کش ــر اقتص ب
پیش تــر اشــاره شــد، نقــش تٔاثیرگــذاری در 

ــت.  ــته اس ــی داش ــای پول ــد کل ه رش

بانک هــای  ورود  کارشناســان  از  برخــی   
ــل  ــی از دالی ــول یک ــازار پ ــه ب ــی را ب خصوص
ــا  ــما، آی ــر ش ــد. به نظ ــی می دانن ــد نقدینگ رش

ــح اســت؟ ــر صحی ــن ام ای

قانــون تٔاســیس بانک هــای غیردولتــی در 
ــرایط  ــش ش ــدف افزای ــا ه ــن 1379 ب فروردی
ــی،  ــای مال ــترش بازاره ــا، گس ــی بانک ه رقابت
و تشــویق پس انــداز داخلــی از ســوی مجلــس 
شــورای اســالمی تصویــب شــد. تــا پایــان 
غیردولتــی  بانــک  هفــت  چهــارم،  برنامــٔه 
)اقتصــاد نویــن، کارآفریــن، ســامان، پارســیان، 

پاســارگارد، ســرمایه، و ســینا( و یــک مٔوسســٔه 
اعتبــاری  )مٔوسســٔه  غیربانکــی  اعتبــاری 
توســعه( در کشــور فعالیــت داشــتند. در ســال 
بانــک  چهــار  ســهام  واگــذاری  بــا   ،1388
ــت،  ــارت، مل ــادرات، تج ــی ص ــاری دولت تج
ــن  ــی، ای ــش خصوص ــه بخ ــران ب ــاه کارگ و رف
ــش  ــا افزای ــدند. ب ــی ش ــک غیردولت ــار بان چه
و  غیردولتــی  بانک هــای  انــدازٔه  و  تعــداد 
ــن ســاماندهی مٔوسســات غیرمجــاز و  همچنی
ورود آن هــا بــه بــازار رســمی پــول در دو دهــٔه 
ــول  ــق پ ــول و خل ــازار پ ــدازٔه ب ــع ان ــر، به تب اخی
نهایــت  در  و  یافتــه  افزایــش  بانکــی  شــبکٔه 
آورده  پدیــد  را  بیشــتری  نقدینگــی  حجــم 
اســت. از ســوی دیگــر، شــمول آمارهــای پولــی 
ــک  ــا افزوده شــدن شــش بان در ســال 1392 ب
و چهــار مٔوسســٔه اعتبــاری بــه آمارهــای پولــی، 
نقدینگــی  افزایــش  در  قابل توجهــی  ســهم 
واحــد   12٫9 به طــوری کــه  اســت؛  داشــته 
نقدینگــی  رشــد 38٫8 درصــدی  از  درصــد 
افزایــش  از  ناشــی   1392 ســال  پایــان  در 
مٔوسســات  و  بانک هــا  آمــاری  پوشــش 

اعتبــاری بــوده اســت. 
همان طورکــه در پاســخ بــه پرســش قبــل بــدان 
اشــاره شــد، رشــد نقدینگــی طــی دهه هــای 

تجربــه  را  باالیــی  ارقــام  همــواره  گذشــته 
تٔاســیس  صرفــًا  نمی تــوان  و  اســت  کــرده 
بانــک خصوصــی یــا دولتــی را دلیــل رشــد 
ــت  نقدینگــی قلمــداد کــرد. آنچــه دارای اهمی
اســت و فــارغ از دولتــی یــا خصوصی بــودن 
ــن اســت  ــه آن توجــه شــود ای ــد ب ــا بای بانک ه
کــه تشــدید ناتــرازی بانک هــا و افزایــش رشــد 
نقدینگــی در ســال های اخیــر ناشــی از ضعــف 
مدیریــت منابــع و مصــارف بانک هــا، ضعــف 
ــدم  ــا، ع ــرکتی بانک ه ــت ش ــدی در حاکمی ج
مقررات گــذاری مناســب همــگام بــا گســترش 
ــاری،  ــات اعتب ــی و مٔوسس ــای غیردولت بانک ه
عــدم  و  کالن،  اقتصــاد  نامناســب  شــرایط 
رعایــت انضبــاط مالــی و بودجــه ای بوده اســت. 

ــب  ــی ترکی ــار کنون ــوص آم ــًا در خص  لطف
نقدینگــی توضیحاتــی ارائــه فرماییــد.

در ســـایٔه اقدامـــات و تالش هـــای انجام شـــده 
ــط  ــزی، متوسـ ــک مرکـ ــت و بانـ ــط دولـ توسـ
اخیـــر  ســـال های  طـــی  نقدینگـــی  رشـــد 
رونـــد  بـــه  نســـبت  محسوســـی  کاهـــش 
بلندمـــدت خـــود داشـــته اســـت. بـــا بررســـی 
 1392 ســـال   پایـــان  در  نقدینگـــی  ۱۳متغیـــر 



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــادبازآرایی سیاست گذاری پولی و مدیریت نقدینگی
تیـــر مـــاه ۱۳۹۸، شـــماره ۱۵۶

می شـــود  مشـــاهده  ســـال 1397،  پایـــان  تـــا 
ــادل  ــاالنه معـ ــط سـ ــور متوسـ ــر به طـ ــن متغیـ ایـ
ـــزان 2٫6  ـــه می ـــه ب ـــته ک ـــد داش ـــد رش 24٫1 درص
ـــاالنٔه  ـــط س ـــد متوس ـــر از رش ـــد کمت ـــد درص واح
ــا  ــال 1367 تـ ــان سـ ــی بلندمـــدت )پایـ نقدینگـ

پایـــان ســـال 1391( بـــوده اســـت.
بـــر اســـاس آخریـــن وضعیـــت ارقـــام عمـــدٔه 
پولـــی، حجـــم نقدینگـــی در پایـــان ســـال 1397 
ـــال رســـید  ـــارد ری ـــم 18829٫5 هـــزار میلی بـــه رق
ـــان ســـال 1396 معـــادل 23٫1  ـــه پای کـــه نســـبت ب
ـــد  ـــزان رش ـــن می ـــد. ای ـــان می ده ـــد نش ـــد رش درص
نســـبت بـــه رشـــد نقدینگـــی در ســـال 1396 
)22٫1 درصـــد(، 1٫0 واحـــد درصـــد افزایـــش 

نشـــان می دهـــد. 
شـــد،  اشـــاره  پیش تـــر  کـــه  همان گونـــه 
مســـئلٔه بدهـــی بانک هـــا بـــه بانـــک مرکـــزی 
مهم تریـــن  از  اخیـــر همـــواره  طـــی ســـال های 
معضـــالت بـــازار پـــول بـــوده و بخـــش عمـــدٔه رشـــد 

پایـــٔه پولـــی و نقدینگـــی 
تحت تٔاثیـــر افزایـــش 
بدهـــی بانک هـــا بـــه 
رخ  مرکـــزی  بانـــک 
اتفـــاق  اســـت.  داده 
مثبـــت رخ داده در ایـــن 
ـــی  ـــش بده ـــه کاه زمین
بانک هـــا بـــه بانـــک 
مرکـــزی طـــی ماه هـــای 
پایانـــی ســـال 1397 
در  اســـت.  بـــوده 
چنـــد مـــاه گذشـــته، 
ـــت از  ـــده اس ـــعی ش س
طریـــق تقویـــت بـــازار 
ــرٔه  ــی و مذاکـ بین بانکـ
جـــدی بـــا بانک هـــای 

بـــه کنتـــرل اضافه برداشـــت  نســـبت  بدهـــکار، 
ـــبختانه  ـــه خوش ک ـــد  ی ـــل آ ـــدی به عم ـــدام ج ـــا اق بانک ه
تـــا حـــدودی ایـــن سیاســـت بـــا نتایـــج مثبتـــی همـــراه 
ـــت  ـــال محدودی ـــتا، اعم ـــن راس ـــت. در ای ـــوده اس ب
اســـتفاده از خطـــوط اعتبـــاری بانک هـــا، تعمیـــق 
بـــه  بانک هـــا  حرکـــت  و  بین بانکـــی،  بـــازار 
تٔامیـــن نقدینگـــی از ایـــن بـــازار، تســـویٔه بدهـــی 
ــی از  ــاط ناشـ ــت اقسـ ــق پرداخـ ــا از طریـ بانک هـ
بنـــد  اجـــرای  اضافه برداشـــت ها،  ســـاماندهی 
»و« تبصـــرٔه 5 قانـــون بودجـــٔه 1397 در کاهـــش 
ــوری  ــت؛ به طـ ــوده اسـ ــر بـ ــا مٔوثـ ــی بانک هـ بدهـ
ــن 1398،  ــا فروردیـ ــان تـ ــای آبـ ــی ماه هـ ــه طـ کـ
اضافه برداشـــت بانک هـــا )بـــا لحـــاظ بدهـــی 

ــدی  ــپین( رونـ ــور و کاسـ ــاری نـ ــات اعتبـ مٔوسسـ
نزولـــی داشـــته و از 864٫5 هـــزار میلیـــارد ریـــال 
در اواســـط آبـــان  1397 بـــه 648٫4 هـــزار میلیـــارد 
ـــت.  ـــیده اس ـــن  1398 رس ـــان فروردی ـــال در پای ری

ـــرای کاهـــش ســـرعت رشـــد  ـــن راهـــکار ب  بهتری
نقدینگـــی چیســـت؟

رشـــد  مهـــار  خصـــوص  در  مهـــم  نکتـــٔه 
بـــه  توجـــه  آن  ســـرعت  و کاهـــش  نقدینگـــی 
آنجاکـــه  از  اســـت.  آن  ایجادکننـــدٔه  عوامـــل 
درحـــال  نقدینگـــی  رشـــد  اصلـــی  عامـــل 
حاضـــر بـــه افزایـــش بدهـــی بانک هـــا بـــه بانـــک 
مرکـــزی مربـــوط می شـــود، لـــذا راهـــکار اصلـــی 
ــٔه  ــز اصـــالح رابطـ مدیریـــت رشـــد نقدینگـــی نیـ
ــای  ــع تنگناهـ ــزی و رفـ ــا بانـــک مرکـ ــا بـ بانک هـ
آن هاســـت؛ ازجملـــٔه ایـــن راهکارهـــا می تـــوان 
ــا تســـریع  ــا بـ ــه کنتـــرل اضافه برداشـــت بانک هـ بـ
نظـــام  اصـــالح  طـــرح  در 
بانکـــی، افزایـــش نقدپذیـــری 
و  بانک هـــا،  دارایی هـــای 
بـــه  آن هـــا  نیـــاز  کاهـــش 
مرکـــزی  بانـــک  منابـــع 
ـــی  ـــت نقدینگ ـــود مدیری )بهب
توقـــف  بانک هـــا(،  در 
ــاری  ــوط اعتبـ ــای خطـ اعطـ
توســـط بانـــک مرکـــزی بـــه 
مـــوارد  در  جـــز  بانک هـــا 
خـــاص و بـــا قیـــد اطمینـــان 
خطـــوط  اثربخشـــی  از 
اعطایـــی، تغییـــر رویکـــرد 
مٔوسســـات  ســـاماندهی 
ــع  ــل منابـ ــاز از محـ غیرمجـ
بانـــک مرکـــزی و تقویـــت 

انضبـــاط مالـــی دولـــت اشـــاره کـــرد. 
الزم بـــه توضیـــح اســـت در راســـتای اجـــرای 
ــود،  ــرخ سـ ــر نـ ــی و مدیریـــت بهتـ سیاســـت پولـ
اضافه برداشـــت  ســـاماندهی  تـــورم،  کنتـــرل 
ــرای  ــوب مشـــخص بـ ــن چارچـ ــا و تعییـ بانک هـ
مٔوسســـات  و  بانک هـــا  بـــه  اعتبـــار  اعطـــای 
ــازار  ــات بـ ــام عملیـ ــتورالعمل انجـ ــاری، دسـ اعتبـ
بـــاز و اعطـــای اعتبـــار در قبـــال اخـــذ وثیقـــه 
بانـــک مرکـــزی به تازگـــی در شـــورای  توســـط 
ـــن  ـــت. ای ـــیده اس ـــب رس ـــه تصوی ـــار ب ـــول و اعتب پ
ـــا اســـتفاده از اســـناد خزانـــٔه  ابـــزار سیاســـت پولـــی ب
دولتـــی در راه انـــدازی عملیـــات بـــازار نقـــش 
ـــزار  ـــن اب ـــک ای ـــه کم ـــت و ب ـــد داش ـــزایی خواه بس

ـــازار بین بانکـــی  ـــرخ ســـود و ب ـــر هدایـــت ن عـــالوه ب
ـــم  ـــکان فراه ـــن ام ـــدف، ای ـــود ه ـــرخ س ـــمت ن به س
شـــده اســـت تـــا اضافه برداشـــت بانک هـــا از 
منابـــع بانـــک مرکـــزی نیـــز بهتـــر از گذشـــته 

ســـاماندهی شـــود.
همچنیـــن، اقدامـــات اخیـــر سیاســـتی و نظارتـــی 
بانـــک مرکـــزی نظیـــر »اعمـــال محدودیـــت بـــر 
ــی«،  ــای بانکـ ــٔه کارت هـ ــش روزانـ ــقف تراکنـ سـ
ــه  ــًا در وجـ ــی صرفـ ــای تضمینـ ــدور چک هـ »صـ
ـــی  ـــای بانک ـــردن کارتخوان ه ـــع«، »محدودک ذی نف
در مناطـــق مـــرزی و خـــارج از کشـــور«، »نظـــارت 
ـــات پرداخـــت  ـــادالت بانکـــی و خدم ـــر مب ـــق ب دقی
پرداخـــت  نحـــؤه  »تبدیـــل  و  الکترونیـــک«، 
)از  عـــادی  کوتاه مـــدت  ســـپرده های  ســـود 
ضمـــن کمـــک  ماه شـــمار(«،  بـــه  روزشـــمار 
ـــی  ــر مثبت ــازار ارز، اثـ ـــه بـ ــی ب ـــه ثبات بخشـ ب
مانـــدگاری  افزایـــش  در کاهـــش ســـیالیت و 

اســـت.  داشـــته  بانکـــی  ســـپرده های 
در پایـــان، شـــایان توجـــه اســـت به منظـــور 
ـــی و  ـــاالی نقدینگ ـــم ب ـــرب حج ـــار مخ ـــش آث کاه
ورود آن بـــه فعالیت هـــای ســـوداگرانه و داللـــی، 
الزم اســـت موضـــوع مدیریـــت و هدایـــت نقدینگـــی 
ــورد  ــدی مـ ــد و تولیـ ــای مولـ ــمت فعالیت هـ به سـ
توجـــه قـــرار گیـــرد. در ایـــن راســـتا، می بایســـت 
راهکارهایـــی دنبـــال شـــود کـــه محیـــط کســـب وکار 
ــود  ــاد کالن بهبـ ــات اقتصـ ــر ثبـ ــه مهم تـ و از همـ
یابـــد. تحـــت ایـــن شـــرایط اســـت کـــه می تـــوان 
ــدی  ــای تولیـ ــک فعالیت هـ ــت ریسـ ــار داشـ انتظـ
کاهـــش یابـــد و بـــا افزایـــش انگیـــزه بـــرای ورود 
بـــه فعالیت هـــای مولـــد، نقدینگـــی به ســـمت 

ــود. ــا هدایـــت شـ ــن فعالیت هـ ایـ

نظارتــی  و  سیاســتی  اخیــر  اقدامــات   
ــر  ــت ب ــال محدودی ــر اعم ــزی نظی ــک مرک بان
ســقف تراکنــش روزانــٔه کارت هــای بانکــی، 
صــدور چک هــای تضمینــی صرفــًا در وجــه 
کارتخوان هــای  محدودکــردن  ذی نفــع، 
ــور،  ــارج از کش ــرزی و خ ــق م ــی در مناط بانک
نظــارت دقیــق بــر مبــادالت بانکــی و خدمــات 
نحــؤه  تبدیــل  و  الکترونیــک،  پرداخــت 
کوتاه مــدت  ســپرده های  ســود  پرداخــت 
عــادی )از روزشــمار بــه ماه شــمار(، ضمــن 
اثــر  ارز،  بــازار  بــه  ثبات بخشــی  بــه  کمــک 
افزایــش  و  ســیالیت  کاهــش  در  مثبتــی 
مانــدگاری ســپرده های بانکــی داشــته اســت. 
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یکــی از مهم تریــن انتظاراتــی کــه مــردم از دولــت و سیاســت گذاران 
دارنــد ایــن اســت کــه ضمــن کاهــش نــرخ تــورم، کنتــرل رشــد نقدینگــی 
ــد. از  ــرار دهن ــه ق ــورد توج ــادی م ــد اقتص ــش رش ــار افزای ــز در کن را نی
راهکارهــای کنتــرل رشــد نقدینگــی کاهــش اضافه برداشــت بانک هــا از 
بانــک مرکــزی اســت کــه در صــورت اجــرای صحیــح، می توانــد گامــی 

مهــم در راســتای انضباط بخشــی بــه نظــام بانکــی و بهبــود شــاخص های 
اقتصــادی باشــد. در ایــن راســتا، بــا ابوالقاســم رحیمــی انارکــی - 
مدیرعامــل بانــک مســکن - بــه گفت وگــو نشســتیم کــه مشــروح آن در 

ــذرد. ــان می گ ــه از نظرت ادام

بانــک  بــه  بانک هــا  بدهــی  افزایــش   
مرکــزی چــه اثــری در نــرخ تــورم و ســایر 

دارد؟ اقتصــادی  شــاخص های 

ــی  ــص بده ــامل خال ــی ش ــٔه پول ــع پای مناب
دولــت بــه بانــک مرکــزی، خالــص دارایــی 
ــک  ــه بان ــا ب ــی بانک ه ــزی، و بده ــک مرک بان
ــا  ــی بانک ه ــه بده ــت. ازآنجایی ک ــزی اس مرک
بــه بانــک مرکــزی برحســب منابــع یکــی از 
اجــزای پایــٔه پولــی اســت، لــذا بــا افزایــش 
بدهــی بانک هــا بــه بانــک مرکــزی، پایــٔه پولــی 

ــد. ــش می یاب ــز افزای ــدرت نی ــول پرق ــا پ ی

بــا توجــه بــه ســازوکار ایجــاد پــول در نظــام 
بانکــی کــه مشــتمل بــر پــول و شــبه پول اســت، 
در صــورت افزایــش و زمانی کــه به صــورت 
در  نشــود،  تولیــد هدایــت  به ســمت  کامــل 
آثــار  بازارهــای مالــی ســرگردان می شــود و 
ــورم  ــد. ایــن ت ــورم نمــود می یاب ــه شــکل ت آن ب
زمانــی کــه همــراه بــا رکــود اقتصــادی باشــد، 

ــه رکــود تورمــی منجــر خواهــد شــد. ب
و  تورمــی  رکــود  بــه  توجــه  بــا 
معیوب بــودن چرخــٔه بدهــی در کشــور و نبــود 
زیرســاخت های اقتصــادی و توانمندی هــای 
وارد  پــول  ایــن  تولیــد،  جهــت  داخلــی 

بــا  و  می شــود  غیرتجــاری  فعالیت هــای 
ــروت  ــع ث ــٔه توزی ــت ناعادالن ــه وضعی توجــه ب
افــراد  بــه  ثــروت  تخصیــص  و  جامعــه  در 
و  ســفته بازی  به ســمت  نقدینگــی  خــاص، 
فعالیت هــای غیرمولــد ســودآور کوتاه مــدت 
مــی رود. به عبارتــی، افزایــش تــورم ناشــی از 
بدهــی بانک هــا و جاری شــدن نقدینگــی بــه 
بخش هایــی غیــر از تولیــد چنانچــه کنتــرل 
ــد و در  ــش تولی ــف بخ ــب تضعی ــود، موج ش
داخلــی،  ناخالــص  تولیــد  نهایــت کاهــش 
فقــر  بــروز  و  اقتصــادی،  رشــد  کاهــش 

می شــود. اقتصــادی 

مدیرعامل بانک مسکن
ابوالقاسم رحیمی انارکی
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــادبازآرایی سیاست گذاری پولی و مدیریت نقدینگی
تیـــر مـــاه ۱۳۹۸، شـــماره ۱۵۶

ــه  ــش نقدینگــی زمانی ک ــر، افزای از ســوی دیگ
به صــورت کامــل به ســمت تولیــد هدایــت نشــود، 
کــه  می یابــد  نمــود  به شــکلی  آن  تورمــی  آثــار 
حتــی در بلندمــدت نیــز باوجــود ابزارهایــی نظیــر 
ــع  ــوان مان ــرخ بهــره، نمی ت ــا ن ابزارهــای ارزی و ی

ــورم شــد. از اثرگــذاری نقدینگــی در ت
ــب  ــورم مترت ــرخ ت ــش ن ــری در افزای ــار دیگ آث
ــه کاهــش مصــرف  ــوان ب ــٔه آن می ت اســت؛ ازجمل
به دلیــل کاهــش قــدرت خریــد اشــاره کــرد کــه 
در کنــار افزایــش هزینه هــای تولیــد، منجــر بــه 
ــدت  ــرمایه گذاری در بلندم ــه س ــل ب ــش تمای کاه
می شــود. واضــح اســت کــه به تبــع کاهــش تولیــد، 
نــرخ بیــکاری افزایــش می یابــد و آثــار زیان بــار 
جامعــه  بــه  را  اجتماعــی  و  اقتصــادی  متعــدد 

ــرد. ــد ک ــل خواه تحمی

 در ایــن شــرایط، چــه راهکارهایــی را می تــوان 
بــرای مدیریــت بدهــی بانک هــا اتخــاذ کــرد؟

ــال  ــگاه اقتصــادی به دنب ــد هــر بن بانک هــا مانن
ذی نفعــان  منافــع  و  ســودآوری  حداکثرکــردن 
ــه  ــا توجــه ب ــر، ب ــارت دیگ ــتند؛ به عب ــش هس خوی
فشــار فزاینــده در بــازار رقابتــی و محدودیــت 
منابــع، بانک هــا تــالش می کننــد درآمدهــای خــود 
را حداکثــر و هزینه هــا را تــا جایــی کــه ممکــن 
اســت حداقــل کننــد. بنابرایــن، بانک هــا بایــد هــم 
دارایی هــا و هــم بدهی هــای خــود را مدیریــت 
بانک هــا  بدهی هــای  اقــالم  عمده تریــن  کننــد. 
انــواع ســپرده هایی اســت کــه از ســوی بخش هــای 
مختلــف اعــم از حقیقــی و حقوقــی، خصوصــی، 
عوامــل  امــا  دولتــی ســپرده گذاری شــده اند،  و 
دیگــری نیــز بــه ایجــاد بدهــی منجــر می شــود. 
ــی  ــای عمل ــٔه راهکاره ــور ارائ ــاس به منظ براین اس
ــن کار  ــا، بهتری ــی بانک ه ــئلٔه بده ــل مس ــرای ح ب
ــه دالیــل ایجــاد آن توســط سیاســت گذار  توجــه ب
و مدیــران اجرایــی اســت. به نظــر می رســد ضمــن 
ــل  ــه دالی ــک و توجــه ب ــر بان ــت ه ــل وضعی تحلی
ایجــاد ایــن بدهــی، راهــکاری مناســب بــا شــرایط 
ــای  ــال، راهکاره ــود. به هر ح ــه ش ــک ارائ ــر بان ه
ــد  ــر در کوتاه مــدت و بلندمــدت می توان ــی زی عمل

ــد. ــی کن ــام بانک ــه نظ ــی ب ــک قابل توجه کم
افــق  در  کاربــردی  راهکارهــای  الــف- 

میان مــدت و  کوتاه مــدت 
بــازار  به ســمت  بانک هــا  ســوق دادن 
بــازار  اهــداف  مهم تریــن  از  یکــی  بین بانکــی: 
ــدت  ــع مشــکالت نقدینگــی کوتاه م بین بانکــی رف
پولــی  اجــرای سیاســت  بــه  بانک هــا و کمــک 

ــول اســت. ــازار پ ــی در ب ــرخ ســود تعادل ــن ن تعیی
توجــه بــه ســابقٔه بانک هــا در اضافه برداشــت: 
کــه  بانک هایــی  میــان  بایــد  مرکــزی  بانــک 
ــه  ــی ک ــا بانک های ــد ب ــداوم بدهکارن ــورت م به ص
ــًا و براثــر شــرایط غیرقابــل پیش بینــی دچــار  موقت
کمبــود نقدینگــی می شــوند، تفــاوت قائــل شــود.

ــرخ  ــی: کاهــش ن ــرخ ســپردٔه قانون کاهــش ن
اســت  راهکارهایــی  از  یکــی  قانونــی  ســپردٔه 
در کوتاه مــدت  می توانــد  مرکــزی  بانــک  کــه 
نقدینگــی  کمبــود  مشــکل  کاهــش  به منظــور 

کنــد. اتخــاذ  بانک هــا 
ب- راهکارهای کاربردی در افق بلند مدت

آمارهــای  ارائــٔه  در  شــفافیت  بــه  الــزام 
ــل  ــکالت در ح ــن مش ــی از بزرگ تری ــی: یک پول
معضــل اضافه برداشــت ایــن اســت کــه ســهم 
ــق  ــور دقی ــد آن به ط ــل در رش ــک از عوام ــر ی ه

نیســت. مشــخص 
تعامــل بیشــتر دولــت و بانــک مرکــزی در 
حفــظ  ضمــن  پولــی:  سیاســت های  اتخــاذ 
اســتقالل طرفیــن، رایزنــی و تعامــالت بیشــتر در 

پذیــرد. برنامه هــا صــورت  تدویــن  زمینــٔه 
مرکــزی  بانــک  برخــورد جــدی  و  نظــارت 
ــارف  ــودهای غیرمتع ــت س ــوص پرداخ در خص
مــواردی  مهم تریــن  از  یکــی  بانکــی:  نظــام  در 
و  نقدینگــی  کســری  ســبب  همــواره  کــه 
مرکــزی  بانــک  از  بانک هــا  اضافه برداشــت 
می شــود ایــن اســت کــه بانک هــا بــرای جــذب 
ــه  ــه پرداخــت ســودهایی ب ــدام ب ســپرده گاهــی اق
مشــتریان خــود می کننــد کــه قــادر بــه پرداخــت آن 
ــا کســری  ــر ســبب می شــود ب ــن ام نیســتند و همی
بانــک  منابــع  بــه  و  شــوند  روبــه رو  نقدینگــی 
مرکــزی پنــاه آورنــد. براین اســاس، بانــک مرکــزی 
بــا نظــارت و برخــورد جــدی بــا ایــن مهــم، مانــع 

شــد. خواهــد  بانک هــا  اضافه برداشــت  از 

 مدتــی اســت کــه بحــث تهاتــر بدهــی بانک هــا 
و دولــت مطــرح شــده اســت. ایــن طــرح تــا چــه 
حــد اجرایــی شــده اســت و چــه تٔاثیــری می توانــد 
در کاهــش بدهــی بانک هــا بــه بانــک مرکــزی 

داشــته باشــد؟

دولــت در الیحــٔه بودجــٔه 1397 کل کشــور در 
خصــوص تهاتــر بدهی هــا، بانک هــا را نیــز در 
مســیر تســویٔه بدهی هــا قــرار داد. امــا به منظــور 
ــیون  ــه، کمیس ــکاالت مطروح ــی از اش ــع بعض رف
تلفیــق بودجــه بــا پیشــنهاد مرکــز پژوهش هــای 
بــا  را  دولــت  بدهی هــای  زنجیــرٔه  مجلــس، 

افــزودن بانــک مرکــزی، بــه یــک چهارضلعــی 
تبدیــل کــرد تــا زنجیــرٔه  تهاتــر شــامل دولــت، 
طلبــکار  شــرکت های  و  اشــخاص،  مجموعــٔه 
از دولــت، بانــک مرکــزی، و باالخــره بانک هــا 
)همچنیــن مٔوسســات اعتبــاری غیربانکــی( شــود. 
در ســال 1397، امــکان ایــن تهاتــر فراهــم نشــد. 
ــک  ــت و بان ــا دول ــا ب ــی بانک ه ــر بده ــذا، تهات ل
ــت ایجادشــده در تبصــرٔه  ــق ظرفی مرکــزی از طری
ــز از  5 بخــش دوم قانــون بودجــٔه ســال جــاری نی

ــد. ــر ش ــه ذک ــویٔه خزان ــناد تس ــار اس ــق انتش طری
ــی  ــث انضباط بخش ــوع باع ــن موض ــه ای اگرچ
خــروج  طریــق  از  کشــور  بانکــی  نظــام  بــه 
ــت  ــول دول ــٔا آن نک ــه منش ــمی )ک ــای س دارایی ه
در ایفــای تعهداتــش اســت( از ترازنامــٔه بانک هــا 
می شــود، در ایــن خصــوص توجــه بــه چنــد نکتــه 

ــت: ــروری اس ض
ــبکٔه  ــه ش ــت ب ــی دول ــه بده ــه اینک ــه ب ــا توج ب
بانکــی بیــش از بدهــی شــرکت های دولتــی بــه 
بانک هــا  دارد  احتمــال  اســت،  بانکــی  شــبکٔه 
ــر مطالباتشــان از دولــت  ــه تهات ــل بیشــتری ب تمای
ــه دولــت  ــا بدهــی خــود ب ــی ب و شــرکت های دولت
بــه تســویٔه بدهــی  مایــل  باشــند؛ ولــی  داشــته 
دولــت  مطالبــات  محــل  از  بخــش خصوصــی 
نباشــند. بانک هــا امیدوارنــد از طریــق وثیقه هــا یــا 
وصــول مطالبــات، بخشــی از ایــن دارایی هــا را بــه 
نقدینگــی تبدیــل کننــد؛ امــا وقتــی بخــش عمــده ای 
بــه ســرفصل  ایــن مطالبــات معــوق تبدیــل  از 
ــی  ــاًل بده ــود، عم ــا ش ــه بانک ه ــت ب ــی دول بده
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فعلــی دولــت را بزرگ تــر خواهــد کــرد.
ایــن اقــدام در بلندمــدت بــه کاهــش منابــع 
و درآمــد بانک هــا و نهادهــای دولتــی کــه از 
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی )پیمانــکاران 
و ســایر اشــخاص( مطالبــات دارنــد منجــر 
تهاتــر  صــورت  در  زیــرا  شــد،  خواهــد 
بــا بدهــی  از دولــت  مطالبــات پیمانــکاران 
پیمانــکاران بــه بانــک، عمــاًل بانــک قــادر 
ــه  ــود ک ــع خ ــی از مناب ــه بخش ــود ب ــد ب نخواه
بدهــی  تســویٔه  طریــق  از  می رفــت  انتظــار 
پیمانــکاران به دســت آورد، دسترســی یابــد؛ 
ــک  ــی بان ــاری و آت ــع ج ــر، مناب ــان دیگ ــه بی ب
کاهــش می یابــد. ایــن کمبــود منابــع منجــر 
ــک  ــاری توســط بان ــه درخواســت خــط اعتب ب
ــا  ــی بانک ه ــود و بده ــزی می ش ــک مرک از بان
را بــه بانــک مرکــزی افزایــش می دهــد. اثــر 
پولــی  پایــٔه  نیــز رشــد  فراینــد  ایــن  نهایــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــوی دیگ ــود و از س ــد ب خواه
نهادهــای  و  دولــت  بــه  پیمانــکاران  بدهــی 
ــط  ــی توس ــن بده ــت ای ــدم پرداخ ــی و ع دولت
ــت(،  ــی دول ــر بده ــل تهات ــکاران )به دلی پیمان
ســازمان ها و نهادهــای دولتــی مثــل تٔامیــن 
بودجــه  شــدید  بــا کســری  و…  اجتماعــی 
تقاضــای  بانک هــا  از  و  می شــوند  روبــه رو 
تٔامیــن مالــی می کننــد کــه پیامــد آن رشــد پایــٔه 

ــود. ــد ب ــی خواه پول

 یکــی از مباحــث مهمــی کــه در اجــرای 

سیاســت بــازار بــاز مطــرح اســت، بحــث 
ــرای  ــت. ب ــت بانک هاس ــرل اضافه برداش کنت
اجرایی کــردن آن چــه پیش زمینه هایــی بایــد 

ــود؟ ــت ش رعای

بـاز کـه بـه مفهـوم خریـد  بـازار  عملیـات 
توسـط  پذیرفته شـده  بهـادار  اوراق  فـروش  و 
بانـک مرکزی اسـت، ابزاری بـرای تٔاثیرگذاری 
در نـرخ سـود کوتاه مـدت در بـازار پول اسـت؛ 
بدین ترتیـب کـه ایـن فراینـد از طریق سـازوکار 
سیاسـت پولـی منجـر بـه تغییـر سـایر نرخ های 
در  نهایـت  در  و  می شـود  اقتصـاد  در  بهـره 

سـطح قیمت هـا و تولیـد اثـر می گـذارد.
بـا تعمیـق بـازار اوراق بدهی دولـت به ویژه 
 »9« بنـد  قالـب  در  اسـالمی  خزانـٔه  اسـناد 
هماهنگـی  عالـی  شـورای  جلسـٔه  مصوبـات 
بنـد  و  مهـر 1397   10 تاریـخ  بـه  اقتصـادی 
»م« تبصـرٔه »5« قانـون بودجـٔه سـال 1398، 
مجوزهـای الزم بـرای انجـام عملیات بازار باز 
فراهم شـد. ازجملٔه نتایج اجرای این سیاسـت 
می تـوان بـه افزایـش نقدشـوندگی اوراق دولتی 
و تثبیـت نـرخ آن، ارتقـای کیفیـت و جذابیـت 
اوراق، و در نتیجـه کاهـش هزینـٔه تٔامیـن مالـی 
دولـت اشـاره کـرد. از سـوی دیگـر، لـزوم ارائٔه 
وثیقـه از سـوی بانک هـا بـرای انجـام عملیات 
دارایی هـای  ترکیـب  بهبـود  بـه  بـاز  بـازار 
مـورد  دارایی هـای  سـهم  افزایـش  و  بانک هـا 
پذیـرش بانـک مرکـزی می انجامـد کـه احتمال 

اضافه برداشـت بانک هـا از بانـک مرکـزی را 
می دهـد.  کاهـش 

اجـرای موفـق هـر سیاسـت و برنامـه در 
گـرو آماده بـودن شـرایط و زمینه هـای اجـرای 
آن اسـت. ایـن مهـم در خصـوص برنامه های 
مالـی و اقتصـادی نقـش بیشـتری دارد، زیـرا 
در صـورت آماده نبـودن زمینـه می توانـد تٔاثیر 
داشـته  اقتصـاد کالن  اوضـاع  در  معکوسـی 
باشـد. براین اسـاس در مقطـع فعلـی، کنتـرل 
سیاسـت های  راسـتای  در  - کـه   برداشـت 
پولـی و برقـراری انضبـاط در این بازار اسـت 
بـه  بانک هـا  الـزام  بـه  منـوط  آن  تحقـق  و 
از  بـود -  برداشـت خواهـد  تسـویٔه اضافـه 
توجـه  آن  اجـرای  اسـت کـه الزمـٔه  مـواردی 
بـه شـرایط درونـی بانک هـا و سـایر شـرایط 

اقتصـادی اسـت.
مصـارف  و  منابـع  وضعیـت  در  تعـادل 
ایـن  اجـرای  زمینه هـای  ازجملـه  بانک هـا 
سیاسـت اسـت کـه سیاسـت گذار بایـد بـه آن 
توجـه کنـد. به این ترتیـب کـه در برخـی مـوارد 
حـوادث  نظیـر  به دالیلـی  می شـود  مشـاهده 
و…  پیشـین،  تعهـدات  ایفـای  غیرمترقبـه، 
سـازمان های  و  نهادهـا  سـوی  از  مصارفـی 
می شـود  تکلیـف  بانک هـا  بـه  باالدسـتی 
منابـع و مصـارف  ایـن موضـوع موازنـٔه  کـه 
ایفـای  در  مشـکالتی  و  می زنـد  هـم  بـه  را 
اهمیـت  می کنـد.  ایجـاد  بانک هـا  تعهـدات 
می شـود کـه  دوچنـدان  زمانـی  موضـوع  ایـن 
بانک هـا در وصـول ایـن مطالبـات بـا مشـکل 
منابـع  از  برخـی  سوخت شـدن  بـا  عمـاًل  و 

می شـوند. مواجـه  خـود 
تٔاثیـری  به دلیـل  مـوازی  بازارهـای  ثبـات 
کـه در تجهیـز منابـع بانکی می گـذارد موضوع 
دیگـری اسـت کـه باید بـه آن توجه کافی شـود، 
زیرا بازده سـایر بازارها و نرخ گذاری دستوری 
در  را  بانک هـا  تسـهیالت،  و  سـود سـپرده ها 
جـذب منابـع بـه چالشـی می کشـاند و آن هـا را 
ناگزیـر بـه اضافه برداشـت می کنـد. به هرحـال 
در راسـتای ثبـات بـازار پـول و به منظـور کمک 
بـه نظـام بانکـی در جهـت اجـرای ایـن مهـم، 
به نظـر می رسـد می تـوان بـا ارائـٔه راهکارهـا و 
ابزارهایـی در جهـت مدیریـت بدهـی بانک هـا 
گام اساسـی برداشـت. ازجملـٔه ایـن راهکارهـا 
می تـوان بـه مـواردی نظیـر تعریـف ابزارهـای 
رتبه بنـدی  مختلـف،  قابلیت هـای  بـا  بدهـی 
دولـت  بدهی  هـای  سـاماندهی  و  بانک هـا، 

اشـاره کرد.
1۷



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــادبازآرایی سیاست گذاری پولی و مدیریت نقدینگی
تیـــر مـــاه ۱۳۹۸، شـــماره ۱۵۶

اهـــداف  عمده تریـــن  شـــما  به نظـــر   
سیاســـت های پولـــی در اقتصـــاد چیســـت؟ 
ـــد  ـــی، بای ـــادی فعل ـــرایط اقتص ـــه ش ـــه ب ـــا توج ب
پیگیـــری کـــدام هـــدف بیشـــتر مـــورد نظـــر 

قـــرار گیـــرد؟

در قوانیـــن و مقـــررات، دو هـــدف عمـــدٔه 
بـــرای  اقتصـــادی  رشـــد  و  قیمت هـــا  ثبـــات 
ــت.  ــده اسـ ــه شـ ــر گرفتـ ــی درنظـ ــت پولـ سیاسـ
ـــداف  ـــن اه ـــری ای ـــوص پیگی ـــم در خص ـــٔه مه نکت
ــای  ــه در کوتاه  مـــدت و در نرخ هـ ــن اســـت کـ ایـ
تـــورم پاییـــن، ایـــن دو هـــدف ممکـــن اســـت در 
مقابـــل هـــم قـــرار گیرنـــد؛ یعنـــی ممکـــن اســـت 
ــد  ــه ُافـــت رشـ ــورم در کوتاه مـــدت بـ کاهـــش تـ
اقتصـــاد  در  بیـــکاری  افزایـــش  و  اقتصـــادی 
ـــتانی  ـــن بده     بس ـــدت، چنی ـــا در بلندم ـــد. ام بینجام
میـــان تـــورم و رشـــد اقتصـــادی وجـــود نـــدارد. 
بلندمـــدت  در  کـــه  کشـــورهایی  بالعکـــس، 
ــادی  ــد اقتصـ ــد، رشـ ــری دارنـ ــای پایین تـ تورم هـ

باثبات تـــری را پشـــت ســـر می گذارنـــد.
کـــه  ایـــران  اقتصـــاد  فعلـــی  شـــرایط  در 
اســـت،  مواجـــه  تورمـــی  رکـــود  پدیـــدٔه  بـــا 
ــی  ــت گذاری پولـ ــرای سیاسـ ــدف بـ ــاب هـ انتخـ

ــی در  ــٔه اصلـ ــتری دارد. نکتـ ــای بیشـ پیچیدگی هـ
ـــٔه  ـــه تکان ـــت ک ـــن اس ـــی ای ـــود تورم ـــوص رک خص
منفـــی عرضـــٔه ناشـــی از اعمـــال تحریم هـــا، بـــه 
کاهـــش ســـطح تولیـــد منجـــر می شـــود و بـــه 
همیـــن دلیـــل اســـت کـــه قیمت هـــا در اقتصـــاد 
ـــدٔه  ـــی از پدی ـــورم ناش ـــه، ت ـــد. البت ـــش می یاب افزای
ـــش  ـــا کاه ـــی ب ـــت؛ یعن ـــادوام نیس ـــی ب ـــود تورم رک
می یابـــد  افزایـــش  قیمت هـــا  ســـطح  تولیـــد، 
در  اگـــر  امـــا،  می شـــود.  تثبیـــت  دوبـــاره  و 
ـــد  ـــک تولی ـــرای تحری ـــی و ب ـــود تورم ـــرایط رک ش
در اقتصـــاد از سیاســـت های پولـــی انبســـاطی 
اســـتفاده شـــود، ممکـــن اســـت دورٔه تورمـــی در 
ــن  ــه ایـ ــه بـ ــا توجـ ــود. بـ ــر شـ ــاد طوالنی تـ اقتصـ
توضیحـــات، سیاســـت  پولـــی بایـــد کاهـــش 
تـــورم را هـــدف قـــرار دهـــد و از ایـــن مســـیر بـــه 
ــرای  ــر بـ ــای بهتـ ــاد فضـ ــاد و ایجـ ــت اقتصـ تثبیـ

تولیـــد کمـــک کنـــد.

 بـــا توجـــه بـــه اینکـــه مرکـــز آمـــار نـــرخ تـــورم 
ــر  ــت، به نظـ ــرده اسـ ــام کـ ــد اعـ را 30.6 درصـ
شـــما بهتریـــن راهـــکار بـــرای کاهـــش نـــرخ 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــوان بـ ــا می تـ ــت؟ آیـ ــورم چیسـ تـ

ــرد؟ ــار کـ ــورم را مهـ ــی تـ ــرایط کنونـ شـ

ـــت  ـــی از ُاف ـــورم ناش ـــم ت ـــد می کن ـــاره تٔاکی     دوب
ــود.  ــد بـ ــادوام نخواهـ ــاد بـ ــٔه کل در اقتصـ عرضـ
اقتصـــاد تنهـــا در صـــورت تحریـــک مســـتمر 
تقاضاســـت کـــه بـــا افزایـــش دائـــم قیمت هـــا 
بـــه  توجـــه  بـــا  بنابرایـــن،  می شـــود.  مواجـــه 
اینکـــه اکنـــون تـــورم بســـیار افزایـــش یافتـــه 
ــئله می توانـــد بـــه تخصیـــص  اســـت و ایـــن مسـ
منابـــع لطمـــه بزنـــد، ضـــروری اســـت از طریـــق 
اعمـــال سیاســـت های پولـــی مناســـب بـــا تـــورم 
مقابلـــه شـــود. البتـــه، الزم بـــه یـــادآوری اســـت 
کـــه کنتـــرل تـــورم موضوعـــی صفـــر و یکـــی 
نیســـت؛ بـــه این صـــورت کـــه بانـــک مرکـــزی 
می توانـــد هـــدف تورمـــی خـــود را متناســـب بـــا 
ـــد. اگـــر در ســـه ســـال  ـــی انتخـــاب کن شـــرایط فعل
ـــی  ـــورم تک رقم ـــزی ت ـــک مرک ـــدف بان ـــته ه گذش
ــی  ــدف را کمـ ــورم هـ ــد تـ ــون می توانـ ــود، اکنـ بـ
ـــه ســـطح  ـــورم را ب ـــد ت ـــالش کن ـــش دهـــد و ت افزای
هـــدف جدیـــد نزدیـــک نمایـــد. در این صـــورت، 
از محـــل کاهـــش  یافـــت  اطمینـــان  می تـــوان 
تـــورم هزینـــه ای به صـــورت ُافـــت تولیـــد بـــه 

نمی شـــود. وارد  اقتصـــاد 

کشــورهای مختلــف از دو ابــزار سیاســت مالــی - کــه در اختیــار دولت - 
و سیاســت های پولــی - کــه در اختیــار بانــک مرکــزی اســت - بــرای تنظیــم 
اقتصــاد و به تعادل رســاندن آن اســتفاده می کننــد. طــراح سیاســت های پولــی 
ــرای  ــه اج ــق آن ب ــرد موف ــه عملک ــت؛ البت ــزی اس ــک مرک ــور بان ــر کش در ه

ــوط می شــود.  ــی دولــت مرب ــا سیاســت های مال هماهنــگ ب
ــدت  ــی کوتاه م ــای درون ــت وقفه ه ــی به عل ــت های پول ــه سیاس ازآنجایی ک
ــرض  ــا ف ــی ب ــورد توجــه خــاص سیاســت گذاران اســت، سیاســت های پول م
وجــود اســتقالل کافــی بانــک مرکــزی، در دنیــای امــروز نقــش بســیار مٔوثــری 

در بهبــود اقتصــاد ملــی و در نیــل بــه توســعٔه اقتصــادی بــازی می کننــد.
ــدارد و در  ــاز ن ــی نی ــی چندان ــه بوروکراس ــی ب ــت های پول ــب سیاس تصوی

ــن  ــا در عی ــال و نظــر سیاســت گذاران اقتصــادی اســت، ام ــورد اقب نتیجــه م
تٔاثیــر آن در متغیرهــای اقتصــادی، گاهــی غیرقابــل انتظــار و ناخواســته اســت. 
ــات  ــت مقام ــز، الزم اس ــی موفقیت آمی ــت پول ــک سیاس ــال ی ــرای اعم ب
پولــی ارزیابــی صحیحــی از زمــان و میــزان تٔاثیــر ایــن سیاســت در متغیرهــای 
اقتصــادی داشــته باشــند و الزم اســت سیاســت های پولــی به گونــه ای طراحــی 
ــه  ــا توجــه ب ــد. حــال، ب ــری کنن شــوند کــه از جهــش بیشــتر قیمت هــا جلوگی
اهمیــت نقــش سیاســت های پولــی در کنتــرل تــورم و حفــظ ثبــات اقتصــادی، 
ــت های  ــی ها و سیاس ــر ادارٔه بررس ــدی زاده، مدی ــر مه ــا جعف ــی ب گفت وگوی

اقتصــادی بانــک مرکــزی، داشــتیم کــه در زیــر می خوانیــد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی
جعفر مهدی زاده
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ــته  ــال های گذشـ   بانـــک مرکـــزی طـــی سـ
نظیـــر  پولـــی  مختلـــف  سیاســـت های 
را  انقباضـــی  و  انبســـاطی  سیاســـت های 
اجرایـــی کـــرده اســـت. به نظـــر شـــما بـــا 
ـــور،  ـــاد کش ـــی اقتص ـــرایط کنون ـــه ش ـــه ب توج
ـــه  ـــا ب ـــوند ت ـــرا ش ـــد اج ـــت ها بای ـــدام سیاس ک

ــات اقتصـــادی برســـیم؟ ثبـ

ــال های  ــه در سـ ــت هایی کـ ــب سیاسـ اغلـ
ــت های  ــت سیاسـ ــده اسـ ــام شـ ــته انجـ گذشـ
تفـــاوت  تنهـــا  و  اســـت  بـــوده  انبســـاطی 
میـــان آن هـــا درجـــٔه انبســـاطی بودن آن هـــا 
ــز  ــی نیـ ــای پولـ ــرور متغیرهـ ــوده اســـت. مـ بـ
پولـــی  شـــرایط  اکنـــون  می دهـــد  نشـــان 
ــای  ــد کل هـ ــت؛ رشـ ــاطی اسـ ــاد انبسـ اقتصـ
ـــیار  ـــاوت بس ـــرخ ســـود تف ـــت و ن ـــی باالس پول
معنـــاداری بـــا تـــورم انتظـــاری دارد. تشـــدید 
سیاســـت پولـــی انبســـاطی در شـــرایط فعلـــی 
ـــن  ـــه کاهـــش عرضـــٔه کل و همچنی ـــا توجـــه ب ب
افزایـــش تقاضـــای کل می توانـــد بـــه افزایـــش 
لجام گســـیختٔه قیمت هـــا منجـــر شـــود. پـــس 
ــردم، الزم  ــاره کـ ــاال اشـ ــه در بـ ــور کـ همان طـ
به گونـــه ای  پولـــی  سیاســـت های  اســـت 

بیشـــتر  جهـــش  از  کـــه  شـــوند  طراحـــی 
قیمت هـــا جلوگیـــری کننـــد. درصورتی کـــه 
ــًا  ــد، حتمـ ــش یابـ ــن افزایـ ــش از ایـ ــورم بیـ تـ

ــد.  ــد شـ ــرر خواهـ ــد متضـ تولیـ

 بـــا توجـــه بـــه اینکـــه اعـــام شـــد برنامـــه ای 
بـــرای تغییـــر نـــرخ ســـود بانکـــی وجـــود 
سیاســـت گذاری  ابـــزار  کـــدام  نـــدارد، 
بیشـــتر بـــرای دســـتیابی بـــه اهـــداف مـــورد 

نظـــر اســـت؟

مرکـــزی  بانـــک  فعلـــی،  شـــرایط  در 
محدودکـــردن  طریـــق  از  می کنـــد  تـــالش 
به طـــور کلـــی  و  بانک هـــا  اضافه برداشـــت 
ـــزی،  ـــک مرک ـــه بان ـــا ب ـــی بانک ه ـــش بده کاه
ـــورم  ـــی و ت ـــای پول ـــد کل ه ـــش رش ـــٔه کاه زمین
بانک هـــا ضعـــف خـــود  فراهـــم کنـــد.  را 
ــتقراض از  ــا اسـ ــی بـ ــت نقدینگـ را در مدیریـ
بانـــک مرکـــزی پوشـــش می دهنـــد و ایـــن 
ـــاد  ـــد نقدینگـــی در اقتص ـــش رش ـــث افزای باع
می شـــود. بانـــک مرکـــزی تـــالش می کنـــد 
ــد  ــیر، رشـ ــن مسـ ــردن ایـ ــق محدودکـ از طریـ

ــد.  ــرل کنـ ــورم را کنتـ ــی و تـ نقدینگـ

ــاز  ــازار بـ ــت عملیـــات بـ  اجـــرای سیاسـ
ــرل  ــداف و کنتـ ــق اهـ ــری در تحقـ ــه تٔاثیـ چـ
ـــادی دارد؟ ـــات اقتص ـــظ ثب ـــورم و حف ـــرخ ت ن

بـــازار  عملیـــات  اجـــرای  و  طراحـــی 
چارچـــوب  در  بنیادیـــن  تغییـــری  بـــاز 
ـــک مرکـــزی ایجـــاد  ـــی بان سیاســـت گذاری پول
ـــی  ـــام بانک ـــکالت نظ ـــی از مش ـــد. بخش می کن
در نتیجـــٔه قیمت گـــذاری مســـتقیم نرخ هـــای 
ســـود ســـپرده و تســـهیالت توســـط شـــورای 
پـــول و اعتبـــار بـــوده اســـت. بـــا اجـــرای 
ــرخ  ــزی نـ ــاز، بانـــک مرکـ ــازار بـ ــات بـ عملیـ
ــذاری  ــی هدف گـ ــازار بین بانکـ ــود را در بـ سـ
می کنـــد و بـــر اســـاس ایـــن نـــرخ، بانک هـــا 
در محیـــط رقابتـــی دیگـــر نرخ هـــای ســـود 
ســـپرده و تســـهیالت را تعییـــن می کننـــد. در 
ــل  ــا در مقابـ ــٔه بانک هـ ــورت، ترازنامـ این صـ
ــر  ــی انعطاف پذیرتـ ــت پولـ ــای سیاسـ تکانه هـ
ــورت  ــزی به صـ ــک مرکـ ــد و بانـ ــد شـ خواهـ
ــی را  ــت های پولـ ــد سیاسـ ــری می توانـ مٔوثرتـ

طراحـــی و اجـــرا کنـــد.

1۹



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــادبازآرایی سیاست گذاری پولی و مدیریت نقدینگی
تیـــر مـــاه ۱۳۹۸، شـــماره ۱۵۶

علی 
ابراهیم نژاد۱

مهدی 
محسنی۲

یادداشت تحلیلی

از  ناشـی  یک سـو  از  ماهـوی  تفـاوت  ایـن   

اسـت کـه  بانکـداری  صنعـت  متفـاوت  ماهیـت 
رکـن مهمـی در تخصیـص منابـع سـرمایه گذاری 
در اقتصـاد محسـوب می شـود و به عبـارت دیگـر، 
تعییـن می کنـد کـدام صنایـع و رشـته فعالیت هـا 
منابـع الزم را بـرای توسـعه و رشـد دریافـت کننـد 
و کـدام صنایـع و بنگاه هـا بایـد از دوگانـٔه اصالح 
سـاختار و تغییـر مسـیر یـا حذف شـدن از چرخـٔه 
اقتصـاد یکـی را انتخـاب کننـد. از سـوی دیگـر، 
نامناسـب  کارکـرد  از  ناشـی  سـرریز  و  پیامدهـا 
یـک یـا چنـد بانـک به مراتـب بیـش از پیامدهـای 
اسـت،  اقتصـادی  بنگاه هـای  سـایر  ناکارآمـدی 
زیـرا اواًل هرگونـه اختـالل در عملکـرد یـک بانـک 
به سـرعت بـه سـایر بانک هـا - حتـی بانک هایـی 
بانـک  بـا  مسـتقیمی  تجـاری  ارتبـاط  هیـچ  کـه 
مربوطـه ندارنـد - سـرایت می کنـد؛ دیگـر آنکـه 
سـرایت تٔاثیرات سـرریز معضـالت بانکی فقط به 
ایـن صنعـت محـدود نمی شـود و در سـایر صنایـع 

تٔاثیـر دارد. نیـز  اقتصـادی  و بخش هـای 
هرگونـه  کـرد  ادعـا  می تـوان  بدین ترتیـب، 
اختـالل در کارکـرد صحیـح نظـام بانکـی، حتـی 
بـرای مدتـی بسـیار کوتـاه، عواقـب جـدی بـرای 
اقتصـاد دارد و لـذا اطمینان از سـالمت بانکی یک 
الـزام بـرای سـالمت سـایر بخش هـای اقتصـادی 
منحصربه فـرد  ویژگی هـای  به عـالوه،  اسـت. 
نیـز مشـاهدٔه تجربـٔه سـایر  و  بانکـداری  صنعـت 

کشـورها حاکی از آن اسـت که مجموعٔه ابزارهای 
الزم بـرای اطمینـان از ایـن کارکرد صحیـح، لزومًا 
دیگـر،  به عبـارت  نیسـت.  صنایـع  سـایر  مشـابه 
جعبـٔه ابـزاری کـه سیاسـت گذار بـرای مدیریـت و 
نظـارت بـر صنعـت بانکـداری نیـاز دارد متفـاوت 
بـا مجموعـه ابزارهـای مربـوط بـه سـایر صنایع در 

اقتصـاد اسـت.
یکـی از مهم تریـن ابزارهـای الزم برای اطمینان 
از سـالمت و کارکـرد صحیـح بنگاه هـا و صنایـع 
شـرکتی  حاکمیـت  سـازوکارهای  اقتصـاد،  در 
تحـت  اقتصـادی  بنگاه هـای  در  آنچـه  اسـت. 
عنـوان حاکمیت شـرکتی شـناخته می شـود عبارت 
طریـق  از  سـازوکارهایی کـه  مجموعـه  از  اسـت 
مدیـران  حاصـل کننـد  اطمینـان  سـهامداران  آن، 
بنـگاه سـرمایٔه آن هـا را )به همـراه سـود( بـه آن هـا 
برمی گردانند )شـلیفر  و ویشـنی ، 1997(. با این 
تعریـف، حاکمیـت شـرکتی ابزاری اسـت کـه قرار 
اسـت مشـکل نمایندگـی  کـه میـان مدیـر و مالـک 
)سـهامدار( بنـگاه وجود دارد، حـل کند. به عبارت 
دیگـر، تمرکـز سـازوکارهای حاکمیـت شـرکتی بر 
تابـع  اسـت و تـالش می کنـد  منافـع سـهامداران 
هـدف مدیـران، حداکثرسـازی سـود بنـگاه باشـد. 
مبانـی علـم اقتصـاد بـه مـا می آمـوزد در یـک بـازار 
رقابـت کامـل، حداکثرسـازی سـود بنـگاه و منافع 
سـهامداران به طـور طبیعی به حداکثرسـازی منافع 

کل جامعـه نیـز می انجامـد.

سـایر  همچـون  نیـز  بانکـداری  صنعـت  در 
بنگاه هـا، کارکرد مناسـب سـازوکارهای حکمرانی 
یکـی از مهم تریـن الزامات کارکرد مناسـب اسـت. 
باوجودایـن، به دلیـل تٔاثیـرات بیرونـی قابل توجهی 
بخش هـای  مابقـی  در  بانکـداری  صنعـت  کـه 
حاکمیـت  کـرد  ادعـا  می تـوان  دارد،  اقتصـاد 
کارکـرد  بـه  لزومـًا  آن،  عـام  به معنـای  شـرکتی 
به عبـارت  نمی انجامـد.  بانکـی  نظـام  صحیـح 
دیگـر، برخـالف سـایر بنگاه هـا کـه حداکثرسـازی 
بـا  متـرادف  سـهامداران  منافـع  و  بنـگاه  سـود 
حداکثرشـدن رفـاه اجتماعـی اسـت، در صنعـت 
بانکـداری، متمرکزکـردن سـازوکارهای حکمرانی 
بـر حداکثرسـازی ثروت سـهامداران ممکن اسـت 
داشـته  اقتصـاد  کلیـت  در  نامطلوبـی  تٔاثیـرات 
باشـد. تجربـٔه بحـران  مالـی 2008 شـاهد خوبـی 
اقدامـات  از  بسـیاری  زیـرا  ادعاسـت،  ایـن  بـر 
طراحـی  ازجملـه  بانکـی  نظـام  فعالیت هـای  و 
ابزارهـای مالـی پیچیده و انـواع تکنیک های اوراق 
بهادارسـازی به رغـم آنکـه پیـش از سـال 2008 به 
افزایـش ثـروت سـهامداران منجـر شـد، نهایتـًا بـه 

انجامیـد.  اقتصـاد  در  بحـران  بـروز  و  بی ثباتـی 
بپذیریـم حداکثرسـازی  اگـر  ایـن وصـف،  بـا 
منافـع سـهامداران هدف مناسـبی بـرای حکمرانی 
کـه  اسـت  ایـن  سـٔوال  نیسـت،  بانکـی  نظـام 
را  هدفـی  چـه  بایسـتی  حکمرانـی  سـازوکارهای 
دنبـال کننـد. از نـگاه یـک برنامه ریـز اجتماعـی ، 

یکــی از ویژگی هــای منحصربه فــرد صنعــت مالــی و به ویــژه صنعــت 
اســت،  آن  بــه  مربــوط  قوانیــن و مقــررات  قابل توجــه  بانکــداری حجــم 
ــب  ــازوکار غال ــوان س ــازار به عن ــه ب ــی ک ــی در اقتصادهای ــه حت ــه ای ک به گون
به عنــوان  مقررات زدایــی  و  شــده  پذیرفتــه  اقتصــادی  روابــط  تنظیــم  در 
ــوط  ــررات مرب ــن و مق ــزان قوانی ــت، می ــول اس ــورد قب ــادی م ــل بنی ــک اص ی
بــه بانک هــا به مراتــب بیــش از ســایر صنایــع و بنگاه هاســت. جالب تــر 
آنکــه در کشــورهای توســعه یافته و دارای نظــام مالــی پیشــرفته، معمــواًل 

حجــم مقــررات بانکــی بیــش از کشــورهایی اســت کــه نظــام مالــی و بانکــی 
توســعه یافته ای ندارنــد. عالوه بــرآن، به رغــم آنکــه در بیشــتر صنایــع یــک 
رونــد بلندمــدت مقررات زدایــی در بســیاری از کشــورها حاکــم بــوده اســت، 
صنعــت بانکــداری به خصــوص در دهــٔه گذشــته و بعــد از بحــران ســال 
2008 شــاهد رشــد قابل توجــه قوانیــن و مقــررات مربوطــه بــوده اســت. همــٔه 
ــا  ــاوت ماهــوی ب ــداری تف ــت بانک ــه صنع ــوارد حاکــی از آن اســت ک ــن م ای

ســایر فعالیت هــای اقتصــادی دارد. 

چالش حکمرانی 
در نظام بانکی

۱. عضو هیئت علمی دانشکدٔه مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
۲. عضو هیئت علمی دپارتمان فاینانس دانشگاه Texas A&M، امریکا
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آنچـه اصالـت دارد کارکـرد صحیـح و مناسـب 
کل نظـام مالـی و بانکـی اسـت، درحالی کـه از 
منظـر سـهامداران، عملکـرد مناسـب و ایجـاد 
سـود حداکثـری در یـک بانـک هـدف غایـی 
برنامه ریـز  منظـر  از  گفـت  می تـوان  اسـت. 
اجتماعـی، نظـام بانکـی زمانی کارکرد مناسـبی 
دارد کـه بتوانـد میـان دو کارکـرد مهـم تـوازن 
برقـرار کنـد: نخسـت، ثبـات و سـالمت نظـام 
بانکـی، و دوم، نـوآوری و کارایـی )مهـران  و 
از یک سـو، هرگونـه وقفـه   .)2012 ، مولینـو 
و اختـالل در نظـام بانکـی هزینـٔه اجتماعـی و 
و  دارد  به دنبـال  را  زیـادی  از دسـت رفتٔه  رفـاه 
لـذا، ثبـات و سـالمت بانکـی یـک ضـرورت 
انکارناپذیـر اسـت. از سـوی دیگـر، نـوآوری و 
بهبـود در صنعـت بانکـی می توانـد بـا افزایـش 
کارایـی ایـن صنعـت، به تخصیـص بهتر منابع 
در اقتصـاد کمـک کنـد و لذا، توجه بـه نوآوری 
و بهبـود کارایـی در ایـن صنعـت نیـز یکـی از 
نظـام  بنابرایـن،  اسـت.  توجـه  مـورد  اهـداف 
حکمرانـی در بانک هـا نیـز بایسـتی بـا عنایـت به 

ایـن دو هـدف طراحـی و اجـرا شـود.
امـا، طراحـی یـک نظـام حکمرانـی مطلوب 
در  نـوآوری  و  ثبـات  هـدف  دو  بتوانـد  کـه 

چالش هـای  بـا  محقـق کنـد،  را  بانکـی  نظـام 
پیچیده تـر  به مراتـب  و  روبه روسـت  متعـددی 
در  فعـال  بنگاه هـای  در  از حاکمیـت شـرکتی 
ایـن چالش هـا  اقتصـاد اسـت.  بخـش واقعـی 
ِلویـن ، 2002(: بدیـن شـرح اند )کاپریـو  و 

• پیچیدگی و عدم شفافیت دارایی ها،
• امـکان تغییـر سـریع ترکیـب دارایی ها در 

مقایسـه با سـایر صنایع،
مداخـالت  و  قانونـی  محدودیت هـای   •

دولـت، گسـتردٔه 
• نسبت اهرمی بسیار باال،

• نبـود رقابـت بـاال در بـازار محصـول و 
مالکیـت. قبضـٔه  بـازار 

چالش هـا  ایـن  از  یـک  هـر  ادامـه،  در 
می شـوند. تشـریح 

دارایی هـا:  پیچیدگـی و عـدم شـفافیت   •
صنعـت بانکـداری به صـورت ذاتی در مقایسـه 
پیچیدگـی و عـدم شـفافیت  بـا سـایر صنایـع 
پیامدهـای  پیچیدگـی  ایـن  دارد.  بیشـتری 
متعـددی بـرای حاکمیت شـرکتی بانک ها دارد 
مناسـب  انگیزشـی  سـازوکار های  طراحـی  و 
را بـرای مدیـران و کارکنـان در راسـتای منافـع 
ذی نفعان بسـیار دشـوار می کند، زیرا پیچیدگی 

و ابهـام موجـود در صنعـت بانکـداری مانـع از 
ارزیابـی درسـت و دقیـق عملکـرد می شـود و 
سـازوکار های  و  قراردادهـا  تدویـن  بنابرایـن، 
تشـویقی مبتنـی بـر عملکرد  را دشـوار می کند؛ 
انگیزشـی  اگـر سـازوکار های  مثـال،  به عنـوان 
مدیـران و اعضـای هیئت مدیـره صرفـًا مبتنـی 
بـر سـودآوری یـا نـرخ بـازده سـاالنه باشـد، بـا 
فعالیت هـای  ماهیـت  پیچیده بـودن  بـه  توجـه 
بانـک  منابـع  می تواننـد  مدیـران  ایـن  بانکـی، 
ریسـک  بـا  پروژه هـای  و  وام هـا  به سـمت  را 
بـاال امـا ظاهـرًا پربـازده سـوق دهنـد، امـا در 
را  جبران ناپذیـری  خسـارت های  بلندمـدت 
بـه بانـک و نظـام مالـی کشـور تحمیـل کننـد. 
هجـوم سـرمایٔه بانک هـا در سـال های گذشـته 
بـازار مسـکن به منظـور کسـب سـود  به سـمت 
بیشـتر، و قفل شـدن و زیـان قابل توجـه نظـام 
بانکـی در دورٔه رکـود بعـد از آن، گویـای ایـن 
مناسـبی  انگیزشـی  نظـام   اسـت کـه  واقعیـت 
بـرای مدیـران بانک هـا طراحـی نشـده اسـت.

نظـام  طراحـی  دشـواربودن  بـر  عـالوه 
پاداش و دسـتمزد مناسـب بـرای مدیران، عدم 
می شـود  باعـث  بانکـداری  شـفافیت صنعـت 
بسـیاری از ابزارهـای اعمال حاکمیت شـرکتی 

۲۱



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــادبازآرایی سیاست گذاری پولی و مدیریت نقدینگی
تیـــر مـــاه ۱۳۹۸، شـــماره ۱۵۶

به عنـوان  باشـند؛  نداشـته  را  الزم  کارایـی  نیـز 
بـه  بانکـداری  پیچیدگـی صنعـت  و  ابهـام  مثـال، 
بیشـتری  امـکان  عمـده  سـهامداران  و  مدیـران 
از  سوءاسـتفاده  و  شـخصی  منفعت طلبـی  بـرای 
همچنیـن  ابهـام  ایـن  می دهـد.  خـرد  سـهامداران 
مالکیـت  قبضـٔه  بـرای  رقبـا  تمایـل  بـه کاهـش 
بانـک منجـر می شـود کـه در ادامه بـه آن پرداخته 

شـد. خواهـد 
ریسـک  و  ترکیـب  سـریع  تغییـر  امـکان   •
دارایی هـا: همان طـور کـه گفتـه شـد، عـدم تقـارن 
اطالعاتـی میـان مدیـران و ذی نفعـان بیرونـی در 
)فورفیـن  اسـت  سـایر صنایـع  از  بیـش  بانک هـا 
کیفیـت  تشـخیص  یک سـو،  از   .)2001  ،
تسـهیالت  همـان  )کـه  بانکـی  دارایی هـای 
به راحتـی  سرمایه گذاری هاسـت(  و  اعطاشـده 
بـرای سـایرین ممکـن نیسـت، و از سـوی دیگـر، 
بانک هـا بسـیار سـریع تر از سـایر صنایـع می توانند 
ترکیـب دارایی هـای خـود را تغییر دهنـد، زیرا این 
بـا  و  ندارنـد  فیزیکـی  ماهیـت  عمدتـًا  دارایی هـا 
سـرعت و سـهولت بیشـتری قابل مبادله اند)لوین، 
تولیـدی  شـرکت  یـک  مثـال،  به عنـوان  2004(؛ 
خـود  تولیـد  خطـوط  تغییـر  بـرای  اسـت  ممکـن 
نیازمنـد چنـد مـاه زمـان باشـد، درحالی کـه یـک 
بانـک می توانـد در مـدت بسـیار کوتاهـی بـا خرید 
دارایی هـای  سـبد  مالـی،  دارایی هـای  فـروش  و 

دهـد.  تغییـر  به کلـی  را  خـود 
امـکان تغییـر سـریع ترکیـب دارایی هـا به دلیـل 
امـکان  مدیـران  بـه  آن هـا  غیرفیزیکـی  ماهیـت 
می دهـد؛  را  بانک هـا  مشـکالت  پنهان کـردن 
به عنـوان مثـال، درصورتی کـه یـک مشـتری تـوان 
بازپرداخت وامی را نداشـته باشـد، بانک می تواند 
وام جدیدی را به وی پرداخت کند و بدهی وی را 
اسـتمهال کنـد. بدین ترتیـب، کیفیـت دارایی هـای 
شناسـایی  و  ارزیابـی  قابـل  به سـادگی  بانـک 
از  بسـیاری  در  دلیـل  همیـن  بـه  و  بـود  نخواهـد 
یـک  به صـورت  بانک هـا  ورشکسـتگی  مـوارد، 
بسـیاری  و  می دهـد  رخ  پیش بینی نشـده  شـوک 
از  پیـش  تـا  سـپرده گذاران  و  سـرمایه گذاران  از 
وقـوع آن، از وضعیـت نامطلـوب بانـک بی اطـالع 

کلینِگ بیـل،2004(. و  )کاپریـو  می ماننـد 
مداخـالت  و  قانونـی  محدودیت هـای   •
به دلیـل  بانکـداری  صنعـت  دولـت:  گسـتردٔه 
بـا  مقایسـه  در  اقتصـاد،  در  آن  کلیـدی  نقـش 
سـایر صنایـع، قوانیـن و مقـررات بسـیار بیشـتر و 
پیچیده تـری دارد و مداخـالت دولـت در آن نیز از 
جنبه هـای مختلـف به مراتـب بیش از سـایر صنایع 
اسـت؛ به عنـوان مثـال، در بیشـتر کشـورها قوانین 
سـختگیرانه ای بـرای مالکیت بانک هـا وجود دارد 

کـه مانـع تمرکـز مالکیـت می شـود. همان طـور کـه 
می دانیـم، یکـی از مهم تریـن سـازوکار های اعمـال 
حاکمیـت شـرکتی وجـود مالکیـت متمرکـز اسـت 
کـه به سـهامداران عمده امکان نظـارت بر رفتار و 
تصمیمـات مدیـران شـرکت را می دهـد. بنابرایـن، 
بانکـداری،  در صنعـت  سـایر صنایـع،  برخـالف 
ابـزار  یـک  به عنـوان  نمی توانـد  مالکیـت  تمرکـز 
قـوی حاکمیـت شـرکتی عمـل کنـد. بررسـی 107 
کشـور،   41 در  می دهـد  نشـان  جهـان  کشـور 
 37 در  و  درصـد   50 از  بیـش  مالکیـت  داشـتن 
کشـور مالکیـت بیـش از 25 درصـد در یـک بانک 
ممنـوع اسـت )بـارت ، کاپریو، و لویـن، 2004(. 
اجـرای  قانـون   5 مـادٔه  اسـاس  بـر  مـا  در کشـور 
اساسـی،  قانـون   44 اصـل  کلـی  سیاسـت های 
سـقف تملـک سـهام بانک هـای غیردولتـی بـرای 
اشـخاص  بـرای  و  درصـد   5 حقیقـی  اشـخاص 
حقوقـی 10 درصـد تعیین شـده اسـت کـه با توجه 
یکـی  می رسـد  به نظـر  بـاال  در  ذکرشـده  آمـار  بـه 

محدودیـت  سیاسـت های  سـختگیرانه ترین  از 
مالکیـت اسـت )باقـری و شوسی نسـب، 1390(.

ایـن در حالـی اسـت کـه هـدف از ممانعـت از 
بیش ازحـد  قـدرت  از  مالکیـت جلوگیـری  تمرکـز 
)بـه  احتمالـی سـهامداران عمـده  و سوءاسـتفادٔه 
زیـان سـهامداران خـرد و سـپرده گذاران( اسـت و 
عمـاًل سـازوکاری بـرای جبـران کاسـتی های مربوط 
بـه قوانیـن و مقـررات حمایت از سـهامداران خرد 
و  قوانیـن  به عبـارت دیگـر، درصورتی کـه  اسـت. 
سـهامداران  از  حمایـت  بـرای  مناسـبی  مقـررات 
خـرد وضـع شـود، عمـاًل تمایـل چندانـی از سـوی 
سـهامداران بـرای افزایـش تمرکـز مالکیـت وجـود 
نخواهد داشـت، زیرا سـهامداران تنهـا در صورتی 
تمایـل بـه افزایـش مالکیـت خود در شـرکت دارند 
کـه یـا بتواننـد به وسـیلٔه آن از حقـوق خـود دفـاع 
کننـد و یـا امکان بهره برداری های شـخصی ناشـی 

از کنتـرل مالکیـت را پیـدا کننـد.
در تٔاییـد ایـن مطلب، بررسـی ها نشـان می دهد 

در کشـورهایی کـه حقـوق سـهامداران خـرد بهتـر 
باالتـر  بانک هـا  محافظـت می شـود ارزش سـهام 
طبیعـی  به طـور  بانک هـا  در  مالکیـت  تمرکـز  و 
کمتـر اسـت. به عـالوه، در کشـورهایی کـه حقوق 
نمی شـود،  رعایـت  به درسـتی  خـرد  سـهامداران 
قوانیـن و مقـررات بانکـی سـختگیرانه منجـر بـه 
افزایـش ارزش بانک هـا نمی شـود )کاپریـو، لیـون 
، و لویـن، 2007(. بـه زبـان دیگر، به نظر می رسـد 
در  ضعـف  پیامـد  بانک هـا  در  مالکیـت  تمرکـز 
از  حمایـت  قانونـی  و  حقوقـی  زیرسـاخت های 
اعمـال  به جـای  لـذا  و  اسـت  خـرد  سـهامداران 
محدودیـت قانونـی برای میـزان مالکیت، بایسـتی 
بهبـود ایـن زیرسـاخت ها در اولویـت قـرار گیـرد. 
اینکـه اجـزای مختلـف یـک نظـام حقوقـی موفـق 
در حمایـت از سـهامداران خـرد چیسـت، موضوع 
گسـترده ای اسـت کـه خـارج از چارچوب نوشـتار 

حاضـر اسـت.
یکـی دیگـر از جنبه هـای قوانیـن و مداخـالت 
دولـت کـه حاکمیت شـرکتی در بانک هـا را مختل 
می کنـد تضمیـن آشـکار یـا ضمنـی سپرده هاسـت. 
در بسـیاری از کشـورهای جهـان ازجملـه ایـران، 
تضمیـن  صندوق هـای  تٔاسـیس  بـا  دولت هـا 
سـقف  )تـا  را  سـپرده ها  بازپرداخـت  سـپرده، 
خاصـی( تضمیـن می کننـد. ایـن موضـوع باعـث 
می شـود سـپرده گذاران انگیـزٔه خود را بـرای پایش 
رفتـار بانـک و اعمـال حاکمیت شـرکتی از دسـت 
بدهنـد، زیـرا حتـی در صورت ورشکسـتگی بانک 

زیانـی متوجـه آن هـا نخواهـد بـود.
امـا، شـاید مهم تریـن نـوع دخالـت دولـت را 
در نظـام بانکـی بتـوان مالکیـت مسـتقیم دولت در 
بانک ها دانسـت. مالکیت دولتی مشـکالت جدی 
در حاکمیـت شـرکتی بانک ها ایجـاد می کند، زیرا 
دولت در نقش مالک و در نقش نهاد ناظر قانونی 
دچـار تضـاد منافـع اسـت و ایـن مسـئله مشـکل 
ایجـاد  بانک هـا  شـرکتی  حاکمیـت  در  اساسـی 
می کنـد و باعـث ناکارایـی آن می شـود. بـر اسـاس 
دولتـی  مالکیـت  میـزان  یک سـو  از  پژوهش هـا، 
در نظـام بانکـی بـا سـطح توسـعه یافتگی صنعـت 
بانکـداری ارتبـاط معکـوس و از سـوی دیگـر، بـا 
شـاخص های ناکارایـی نظام بانکی همچـون دامنٔه 
نـرخ بهـره و هزینه های سـربار ارتباط مسـتقیم دارد 

)بـارت، کاپریـو، و لویـن، 2004(.
شـرکتی  حاکمیـت  سـاختار  در  اختـالل  ایـن 
برخـی  تصـور  برخـالف  می شـود  موجـب 
بانک هـا  در  دولـت  مالکیـت  سیاسـت گذاران، 
نه تنهـا موجـب کاهـش احتمـال بـروز بحران هـای 
آسـیب پذیری  بـه  می توانـد  بلکـه  نشـود،  بانکـی 
بیشـتر در زمـان بـروز بحـران منجر شـود؛ به عنوان 

یکــی از مهم تریــن ابزارهــای الزم بــرای 
صحیــح  کارکــرد  و  ســامت  از  اطمینــان 
بنگاه هــا و صنایــع در اقتصــاد، ســازوکارهای 
حاکمیــت شــرکتی اســت. آنچــه در بنگاه هــای 
اقتصــادی تحــت عنــوان حاکمیــت شــرکتی 
ــه  ــت از مجموع ــارت اس ــود عب ــناخته می ش ش
ســازوکارهایی کــه از طریــق آن، ســهامداران 
بنــگاه  مدیــران  کننــد  حاصــل  اطمینــان 
ســرمایٔه آن هــا را )به همــراه ســود( بــه آن هــا 

برمی گرداننــد.
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مثـال، در بحـران شـرق آسـیا در اواخـر دهـٔه 
1990م.، بانک هـای دولتـی عملکـرد بدتـری 
داشـتند  خصوصـی  بانک هـای  بـه  نسـبت 
صنعـت  در  دولـت  حضـور  میـزان  هرچـه  و 
بانکـداری بیشـتر شـود، ایـن تفـاوت عملکـرد 
شـدت بیشـتری دارد )ُکرِنت ، گو ، خاکسـاری، 

تهرانیـان، 2010(. و 
دولتـی،  بانک هـای  مـورد  در  به عـالوه، 
اعتبـار  تٔامین کننـدگان  سـایر  و  سـپرده گذاران 
انگیـزٔه  دولـت،  حمایـت  از  اطمینـان  به دلیـل 
بسـیار کمتـری بـرای نظارت و پایـش بانک در 
مقایسـه بـا بانک هـای خصوصـی دارنـد. نکتـٔه 
مالـک  دولت هایـی کـه  معمـواًل  اینکـه  دیگـر 
و  رقابـت  محدودکـردن  بـا  هسـتند  بانک هـا 
ممانعـت از ورود بازیگـران جدیـد بـه صنعت، 
تـالش می کننـد کنتـرل خـود را بـر نظـام مالـی 
حفـظ کننـد. ایـن امـر مانـع اعمـال حاکمیـت 
بـازار محصـول  در  رقابـت  از طریـق  شـرکتی 
ایـن  می شـود.  مالکیـت  قبضـٔه  بـازار  نیـز  و 
درحـال  کشـورهای  در  به خصـوص  موضـوع 
توسـعه جدی تـر اسـت و آمارهـا نشـان می دهد 
تنهـا  توسـعه یافته  کشـورهای  در  درحالی کـه 
تٔاسـیس  از درخواسـت های مجـوز  5 درصـد 
بانـک توسـط بانـک مرکـزی رد می شـوند، این 
رقـم در کشـورهای درحـال توسـعه 45 درصد 

اسـت )کاپریـو و ِپریـا ، 2002(.
از  دیگـر  یکـی  بـاال:  اهرمـی  نسـبت   •
دیگـر  شـرکت های  بـا  بانک هـا  تفاوت هـای 
در  و  آن هاسـت  بـاالی  بسـیار  اهرمـی  نسـبت 
بانک هـا  تعهـدات  بـا سـایر صنایـع،  مقایسـه 
تعهـدات(  انـواع  سـایر  و  سـپرده ها  )شـامل 
معمـواًل چندیـن برابـر حقـوق صاحبـان سـهام 
غیرمالـی،  شـرکت های  در  امریـکا  در  اسـت. 
متوسـط  به طـور  سـرمایه  بـه  بدهـی  نسـبت 
ایـن  درحالی کـه  اسـت،  درصـد   35 حـدود 
نسـبت در بانک هـا حـدود 90 درصـد اسـت. 
ایـن سـاختار سـرمایٔه منحصربه فـرد بـه مدیران 
هرچـه  سـرمایه گذاری  انگیـزٔه  سـهامداران  و 
می دهـد.  را  پرریسـک  پروژه هـای  در  بیشـتر 
پسـماند  مدیـران،  و  سـهامداران  ازآنجایی کـه 
سـود شـرکت را پـس از پرداخـت تعهـدات و 
بدهی هـا دریافـت می کننـد و از سـوی دیگـر، 
صـورت  در  محدودنـد،  مسـئولیت  دارای 
شکسـت پـروژٔه پرریسـک، بخـش عمـدٔه زیان 
حاصلـه را بـه صاحبـان بدهی منتقـل می کنند؛ 
ازآنجایی کـه  آن،  موفقیـت  صـورت  در  امـا 
مبلـغ  بدهـی  بـه صاحبـان  آن هـا  تعهـد  میـزان 
ثابتـی اسـت، بخـش بزرگـی از سـود را از آن 

خـود می کننـد. بنابرایـن، همـواره ایـن انگیـزه 
بیشـتر  هرچـه  افزایـش  بـا  کـه  دارد  وجـود 
ریسـک، بـازده مـورد انتظار باالتـری را نصیب 
خـود کننـد. هرچه نسـبت اهرمی شـرکت باالتر 
باشـد، ایـن انگیزه قوی تر اسـت و لـذا بانک ها 
به دلیـل نسـبت اهرمـی باال در مقابـل این خطر 

آسـیب پذیرند. بسـیار 
بـازار  در  بـاال  رقابـت  وجـود  عـدم   •
محصـول و بـازار قبضـٔه مالکیـت: یکـی دیگـر 
از چالش هـای حاکمیـت شـرکتی در بانک هـا 
نیـز  و  بـازار محصـول  در  رقابـت  کمتربـودن 
بـا  مقایسـه  در  مالکیـت شـرکتی  قبضـٔه  بـازار 
در  رقابـت  یک سـو  از  اسـت.  صنایـع  سـایر 
بـازار محصـول مدیـران شـرکت ها را وادار بـه 
حداکثرکـردن منافع سـهامداران کـرده و امکان 
اتالف منابع را از آن ها سـلب می کند. از سـوی 
اکتسـاب شـرکتی  و  ادغـام  بـازار  اگـر  دیگـر، 
در  همـواره  شـرکت ها  مدیـران  باشـد،  فعـال 
معـرض خطـر ازدسـت دادن موقعیـت خـود در 
صورت داشـتن عملکرد بد هسـتند و بنابراین، 
باالبـودن احتمـال قبضٔه مالکیت توسـط رقبا و 
یـا سـرمایه گذاران دیگـر، به عنـوان یـک عامـل 
انضباطـی در رفتـار مدیـران تٔاثیرگـذار اسـت. 
امـا اواًل رقابـت در بـازار محصـول در صنعـت 
بانکـی به دلیـل روابـط بلندمـدت مشـتریان بـا 
شـرکت ها  و  نیسـت  رایـج  چنـدان  بانک هـا 
معمـواًل روابـط بانکـی خـود را از یـک بانـک 
بـه دیگـری تغییـر نمی دهنـد )برجـر ، بونیـم ، 
کوویـس ، و ِهنـکاک ، 2000(. ثانیـًا، قوانیـن 
بانکـداری  صنعـت  در  موجـود  مقـررات  و 
ادغـام و اکتسـاب بانک هـا را بسـیار دشـوارتر 
و زمان برتـر از سـایر صنایـع می کنـد و بنابراین 
تهدیـد قبضـٔه مالکیـت توسـط سـایرین چندان 
جـدی نیسـت. به عـالوه، هرچـه عـدم تقـارن 
باالتـر  سـایرین  و  مدیـران  میـان  اطالعاتـی 
باشـد، تمایـل سـرمایه گذاران بیرونی بـه ادغام 
و اکتسـاب به دلیـل عـدم شـناخت از ماهیـت 
شـرکت کمتـر اسـت، و لـذا پیچیدگـی و عـدم 
ادغـام  بانکـداری  در صنعـت  ذاتـی  شـفافیت 
صنایـع  سـایر  بـا  مقایسـه  در  را  اکتسـاب  و 

می کنـد. دشـوارتر 
موقعیـت  گفـت  می تـوان  مجمـوع،  در 
به دلیـل  اقتصـاد  در  بانک هـا  منحصربه فـرد 
نقـش کلیـدی آن هـا در نظام تٔامیـن مالی باعث 
بانکـی  نظـام  در  ناکارایـی  هرگونـه  می شـود 
تحت تٔاثیـر  نیـز  را  اقتصـاد  بخش هـای  سـایر 
قـرار دهـد. کارکـرد درسـت نظـام بانکـی تنهـا 
در سـایٔه وجـود یـک نظـام حاکمیـت شـرکتی 

مناسـبی  انگیزه هـای  و  مشـوق ها  کـه  کارا 
بـرای هـر یـک از بازیگـران نظـام بانکـی فراهم 
مـی آورد محقـق می شـود. عالوه بـرآن، صنعت 
خـود  فعالیـت  ماهیـت  به دلیـل  بانکـداری 
دارد  صنایـع  سـایر  بـا  بنیادینـی  تفاوت هـای 
نظـام  طراحـی  تفاوت هـا،  همیـن  به دلیـل  و 
صنعـت  بـرای  مطلـوب  شـرکتی  حاکمیـت 
سـایر  از  پیچیده تـر  به مراتـب  بانکـداری 
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــادبازآرایی سیاست گذاری پولی و مدیریت نقدینگی
تیـــر مـــاه ۱۳۹۸، شـــماره ۱۵۶

ترکیـب  ارائه شـده  مقدمـٔه  در  همان گونـه کـه 
بهینـٔه آب، خـاک، نـور، کـود، و غیـره می توانسـت 
منجـر بـه تولیـد محصـول شـود، در اقتصـاد نیـز 
ترکیـب کار، سـرمایه، دانـش، و پـول )نوع دیگری 
از سـرمایه بـا عنـوان سـرمایٔه در گـردش( می تواند 
ابتدایی تریـن  شـود.  منجـر  محصـول  تولیـد  بـه 
اصـول رشـد اقتصادی هم حاکی از آن هسـتند که 
صـرف ترکیـب عوامـل تولیـد منجر به تولیـد بهینه 
نمی شـود، بلکـه ترکیـب صورت گرفتـه بایـد بهینـه 
باشـد و اسـتفادٔه بیش ازحـد یـا نـاکارای هرکـدام 
از ایـن عوامـل می توانـد بـه افـت تولیـد نهایـی و 
نتیجـٔه عـدم کارایـی در تولیـد بینجامـد. حتـی اگر 
ایـن عوامـل تولیـد به نحـو کارا هـم ترکیـب شـده 
باشـند، در گام نخسـت تولیـد باالتـری را به همراه 
خواهـد داشـت؛ امـا بـرای اینکه رشـد تولید حفظ 
شـود، بهـره وری عوامـل تولیـد بایـد بهبـود یابـد. 

در فراینـد تولیـد، پـول حکـم آب را در کشـت 
در  اخـالل  بـه  منجـر  آن  نبـود  دارد.  محصـول 
فراینـد تولیـد خواهـد شـد، زیرا در بسـیاری مواقع 
قراردادهـا،  در  موجـود  اصطکاک هـای  به دلیـل 
بنـگاه تولیـدی بـا مشـکل نقدینگـی مواجـه خواهد 
شـد، امـا در ایـن بیـن پرداختـی بـه عوامـل تولیـد 
زمانـی کوتاه مـدت  فواصـل  در  بایـد  ازجملـه کار 
در  نقدینگـِی کافـِی  نبـود  پـس  پذیـرد.  صـورت 

دسـترِس بنگاه همچون خشکسـالی در کشـاورزی 
ماننـد  هـم  پـول  وفـور  همیـن شـکل،  بـه  اسـت. 
مبتنـی  پـول  ماهیـت  زیـرا  می کنـد،  عمـل  سـیل 
چنانچـه  اسـت.  آن  نگـه داری  فرصـت  هزینـٔه  بـر 
نقدینگـی مـازاد بـر نیـاز بنـگاه تولیـدی در اختیـار 
باشـد، به مفهوم کاسـتی آن در سـایر بخش هاسـت 
و اصـل اقتصـادی کمیابـی منجـر بـه ایـن خواهـد 
بخـِش  از  باالتـر  رقیـب  بخـش  بـازده  کـه  شـد 
تولیـد شـود و خـود بنـگاه تولیـدی ترجیـح دهـد 
به جـای اسـتفاده از نقدینگـی در بخـش خـود، آن 
را به سـمت سـایر بخش هـا ببـرد. امـا در این میان، 
سیاسـت گذار پولـی حکـم مسـئول سـطل آب را 
دارد. اگـر نقدینگـی را بی مهابا در اقتصاد سـرازیر 
کنـد، نتیجـه سـیل ویرانگـری خواهد شـد که خود 
اگـر  تـورم مخـرب نشـان می دهـد.  را به صـورت 
نقدینگـی را به سـمت بخـش کارا هدایـت نکنـد، 
عمـل  بایـر  زمیـن  سـطح  بـر  آب  ریختـن  ماننـد 
می کنـد کـه بـاز نتیجـه ای جـز بی حاصلـی و تـورم 

داشـت. نخواهـد  به همـراه 
شـرایط امـروز اقتصـاد ایـران نشـئت گرفته از 
به دلیـل  اسـت کـه  اقتصـاد  عرضـٔه  طـرف  شـوک 
تحریم هـای نفتـی و تجـاری اتفـاق افتـاده اسـت. 
نمـود ایـن وضعیـت، رکـود تورمـی اسـت کـه در 
ادبیـات اقتصادی در دسـتٔه بدترین وضعیت ادوار 

تجـاری طبقه بنـدی می شـود. بـرای اینکـه بـا یکـی 
از مهم تریـن رکودهـای تورمـی در تاریخ اقتصاد و 
عوامل ایجادکنندٔه آن بیشـتر آشـنا شـویم، در اینجا 
بـه خالصـه ای از رکـود تورمـی دهـٔه 1970 امریکا 

اشـاره می شـود.
انگلیسـی  به اصطـالح  یـا  تورمـی  رکـود 
تـا   1973 رکـود  از  را  خـود  نـام   stagflation
ایـاالت متحـده گرفـت؛ یعنـی زمانـی کـه   1975
در پنـج فصـل رشـد اقتصـادی امریـکا منفـی شـد. 
هم زمـان در سـال 1973، تـورم در این کشـور سـه 
برابـر شـد و از 3٫4 درصـد به 9٫6 درصد رسـید و 
از فوریـٔه 1974 تـا آوریـل 1975 بیـن 10 درصـد 
تـا 12 درصـد باقـی مانـد. امـا ایـن پدیـده چگونـه 
را  آن  ریشـٔه  اقتصاددانـان  از  بسـیاری  داد؟  رخ 
تحریـم نفتـی 1973 اوپـک علیـه ایـاالت متحـدٔه 
چهاربرابرشـدن  آن  نتیجـٔه  کـه  می داننـد  امریـکا 
قیمت هـا به دنبـال تـورم قیمـت نفت بـود. اما نکتٔه 
بسـیار مهمـی کـه در این نوشـتار می خواهیـم بر آن 
تٔاکیـد کنیـم ایـن اسـت کـه تنهـا ایـن عامـل بـرای 
رکـود تورمـی در ایـاالت متحـده کافـی نبـود، بلکه 
همراهـی ایـن رخـداد بـا ترکیـب سیاسـت پولـی و 
مالـی بـود کـه منجـر به رکـود تورمی شـد. قضیه با 
یک رکود نسـبی در 1970 شـروع شـد که با نرخ 
بیـکاری 6٫1 درصـدی همـراه بـود. درعین حـال، 

ایــران بــرای چندیــن ســال متمــادی دچــار خشکســالی بــود، به نحــوی کــه در 
ســال گذشــته مســئوالن را بــر آن داشــت محدودیت هــای تــازه ای در مصــرف 
ــًا  ــالِی تقریب ــن خشکس ــد. ای ــال کنن ــی آب اعم ــاورزی، و صنعت ــی، کش خانگ
مزمــن، در ســال جــاری بــه کل معکــوس شــده، به طــوری کــه ســیل ویرانگــری 
بســیاری از اســتان های کشــور را درگیــر خــود کــرده اســت، بســیاری از 
ــطوح  ــتاها، و س ــهرها، روس ــیده اند و ش ــدن رس ــٔه سرریزش ــه مرحل ــدها ب س
زیرکشــت بســیاری بــه زیــر آب رفته انــد. هــر دوی ایــن شــرایط وضعیت هــای 
نابســامانی تلقــی می شــود و نمی تــوان از آن هــا به  عنــوان شــرایط ایــده آل آبــی 
ــام بــرد. پرسشــی کــه ممکــن اســت بــرای خواننــده پیــش آیــد  بــرای کشــور ن
ایــن اســت کــه ایــن بحــث چــه ربطــی بــه سیاســت پولــی و تٔامیــن مالــی تولیــد 
ــه  ــول، ک ــاد پ ــاًل متض ــت کام ــم از دو ماهی ــد داری ــتار قص ــن نوش دارد. در ای

بســیار بــه ویژگــی دوپهلــوی آب شــباهت دارد، صحبــت کنیــم.
همان طــور کــه نبــود آب می توانــد بــه خشکســالی و ویرانــی منجــر شــود، 
وفــور آب هــم می توانــد بســیار کشــنده باشــد. حتــی وجــود مناســب آب امــا 

عــدم اســتفادٔه بهینــه از آن هــم می توانــد مخــرب باشــد؛ بــرای مثــال، فــرض 
کنیــد شــما یــک ســطل آب در اختیــار داریــد و مســئول اســتفادٔه بهینــه از ایــن 
ــود  ــه را نمی ش ــد »آب ریخت ــی می گوی ــل پارس ــک ضرب المث ــتید. ی آب هس
ــاب  ــر آفت ــد ایــن آب را روی ســطح موزاییــک زی جمــع کــرد«. شــما می توانی
بریزیــد یــا اینکــه در زمینــی بریزیــد کــه در آن بــذر مناســب کاشــته شــده 
اســت. هــر دوی ایــن آب  ریختــه را نمی تــوان جمــع کــرد، امــا در مــورد اولــی 
نتیجــه تبخیــر آب و به دســت آوردن هیــچ اســت؛ امــا در حالــت دوم، نتیجــه 
محصولــی اســت کــه ناشــی از ترکیــب بهینــٔه آب، خــاک، نــور، کــود، و ســایر 
مایحتــاج الزم در پــرورش گیــاه اســت. نکتــٔه قابل توجــه در مــورد دوم نحــؤه 
ــت  ــر کش ــن زی ــطح زمی ــر س ــن آب ب ــگام ریخت ــر در هن ــت. اگ ــتفاده اس اس
ــًا  ــد، مطمئن ــرازیر می ش ــن س ــار روی زمی ــا فش ــه ای آب ب ــورت غیرحرف به ص
نتیجــه شسته شــدن بذرهــا توســط همــان عامــل حیاتــی می بــود کــه آخراالمــر 
ــی کل  ــه به تازگ ــیلی ک ــان س ــی هم ــن یعن ــد؛ ای ــار نمی آم ــه ب ــز ب ــی نی محصول

ــرد. محصــوالت کشــاورزی را شســت و ب

تلخی سیاست پولی به کام تولید یادداشت تحلیلی

حسین 
توکلیان

عضو هیئت علمی دانشکدٔه اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی
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ریچـارد نیکسـون به دنبـال پیـروزی دوبـاره در 
انتخابـات بـود و بـرای همیـن به دنبـال افزایش 
بـه  بـود.  تـورم  خلـق  بـدون  اقتصـادی  رشـد 
همین دلیل در اوت 1975، وی سـه سیاسـت 
مالـی اعـالم کـرد کـه بـه انتخـاب دوبـارٔه وی 
منتهـی شـد و ایـن کاشـت بـذر رکـود تورمـی 
تصمیـم  وی  ویدئویـی،  بیانیـٔه  یـک  در  بـود. 
ازجملـه  قابل توجـه،  اقتصـادِی  سیاسـت  بـر 
برتـون  بین المللـی  پولـی  نظـام  بـه  پایـان دادن 

وودز را اعـالم کـرد.
 90 دورٔه  یـک  نخسـت  گام  در  نیکسـون 
روزه فریزکـردن کلیـٔه دسـتمزدها و قیمت هـا را 
درنظـر گرفـت. او یـک کمیتـٔه حقـوق و مزایـا 
 90 از  پـس  افزایـش  هرگونـه  تٔاییـد  بـرای  را 
روز تعییـن کـرد و همیـن باعـث شـد تـا بعد از 
کمپیـن انتخاباتـی 1972 تـورم را کنتـرل کنـد. 
تعرفـٔه گمرکـی 10  اعمـال  گام دوم سیاسـت 
درصـد بـر واردات بـود که در راسـتای حمایت 
از صنایـع داخلـی و کاسـتن از تـراز تجاری بود 
بـود.  واردات  قیمـت  افزایـش  آن  نتیجـٔه  کـه 
نهایتًا در مرحلٔه سـوم، وی ایاالت متحده را از 
اسـتاندار طـال خـارج کـرد و ایـن زمانـی بود که 
بریتانیـا مطالبـٔه 3 میلیـارد دالر طـال از ایـاالت 
بـود، چراکـه  بحـران  متحـده کـرد کـه شـروع 

ایـاالت متحـده ایـن حجـم از طـال را نداشـت. 
همیـن امـر قیمـت جهانـی طـال را بـاال بـرد و 
نتیجـٔه آن افزایـش بیشـتر قیمـت واردات بـود. 
افزایـش قیمـت واردات ناشـی از دو سیاسـت، 
رشـد اقتصادی را در این کشـور کاهش داد که 
اقتصـادی  بنگاه هـای  اینکـه  به دلیـل  ادامـه  در 
دهنـد  افزایـش  را  خـود  قیمـت  نمی توانسـتند 
و سـودده باقـی بماننـد، رشـد اقتصادی بیشـتر 
کاهـش یافـت. ازآنجاکـه بنگاه هـا دسـتمزدها 
بـرای  دهنـد،  کاهـش  نمی توانسـتند  هـم  را 
اخـراج کردنـد  را  هزینه هـا، کارگـران  کاهـش 
کـه خـود منتهـی بـه کاهـش تقاضـا و بنابرایـن 
افت بیشـتر رشـد اقتصادی شـد. در واقع، سـه 
سیاسـت نیکسـون در راسـتای افزایش رشـد و 
کاهـش تـورم کامـاًل معکـوس عمـل کردند. در 
ایـن میـان، تـالش فـدرال رزرو بـرای کاهـش 
تـورم تنهـا وضعیـت را بدتر کرد. در سـال های 
1971 تـا 1978، فـدرال رزرو بـرای مبـارزه با 
تـورم، نـرخ بهره را افزایش داد و در ادامه برای 
مبـارزه بـا رکود حاصلـه، آن را کاهش داد. این 
سیاسـت ایسـت-حرکت پولـی موجـب گیجی 
کسـب  وکار شـد کـه نتیجـٔه آن بـاال نگه داشـتن 
قیمت هـا حتـی پـس از کاهش نرخ بهـره بود و 
نهایتـًا تـورم در 1979 به 13٫3 درصد رسـید. 

امـا در نهایـت چـه شـد؟ دورٔه بسـیار معـروف 
از طریـق  فـدرال رزرو  پـل ولکـر در  ریاسـت 
سـال  در  درصـد   20 بـه  بهـره  نـرخ  افزایـش 
1980 بـه رکـود تورمـی پایـان داد، امـا ایـن بـا 
هزینـٔه باالیـی همـراه بود، زیـرا رکود 1980-

1982 رخ داد.
وقـوع  نگـران  بسـیاری   ،2011 سـال  در 
دوبـارٔه رکـود تورمی در ایـاالت متحده بودند، 
زیرا ممکن بود سیاسـت پولی انبسـاطی فدرال 
رزرو کـه از سـال 2008 بـرای نجـات اقتصـاد 
منتهـی  باالیـی  تـورم  بـه  بـود،  شـده  شـروع 
احتمـال  اقتصاددانـان  از  بسـیاری  امـا  شـود. 
وقـوع دوبـارٔه رکـود تورمـی را در ایـن کشـور 
بسـیار پاییـن می داننـد، چـون سیاسـت گذاران 
از ایـن تجربـٔه تلـخ یـاد گرفتنـد در مواجهـه بـا 
رکـود تورمـی نبایـد بـا سیاسـت پولی ایسـت-

حرکـت عمل کـرد، زیرا بـه نااطمینانـی فزاینده 
شـد.  خواهـد  منجـر  فضـای کسـب وکار  در 
مواجهـه  در  می بایسـت  پولـی  سیاسـت گذار 
بـا رکـود در یـک مسـیر سـازگار و مشـخص 
امـر  ایـن  نمانـد  ناگفتـه  البتـه،  حرکـت کنـد. 
لطـف  بـه  امریـکا  متحـدٔه  ایـاالت  تجربـٔه  در 
ریاسـت یکـی از بزرگ تریـن اقتصاددانان پولی 
یعنـی بـن برنانکـه تقویـت شـد. درعین حـال، 

۲۵



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــادبازآرایی سیاست گذاری پولی و مدیریت نقدینگی
تیـــر مـــاه ۱۳۹۸، شـــماره ۱۵۶

سیاسـت کنتـرل قیمـت و دسـتمزد دیگـر در میـان 
دلیـل  همیـن  بـه  نـدارد.  خریـداری  اقتصاددانـان 
احتمـال وقـوع رکـود تورمـی در ایـاالت متحده به 

پایین تریـن حـد خـود رسـیده اسـت.
امـا، سیاسـت گذاران پولـی و مالـی ایـران چـه 
چیزهایـی را بایـد از تجربـٔه رکـود تورمـی مزمـن 
بایـد  ایـن  از  پیـش  بگیرنـد.  یـاد  متحـده  ایـاالت 
اذعـان داشـت بخـش اعظـم مشـکالت اقتصـادی 
بـر ایـران تحمیـل شـده اسـت. در واقـع، زمانی که 
چنیـن رخـدادی در ایـاالت متحده پدیـد آمد یا در 
هر کشـور دیگـری اتفـاق می افتد، همگـی به دنبال 
کمک به آن کشـور در این راسـتا خواهند بود، زیرا 
ممکـن اسـت ایـن بحـران هماننـد آنچـه در بحران 
مالـی رخ داد بـه سـایر اقتصادها نیز سـرریز شـود. 
بااین حـال، مـورد ایـران شـاید یکـی از خاص ترین 

شـرایط  بحرانی تریـن  و 
تاریـخ  در  تورمـی  رکـود 
اقتصـاد دنیـا باشـد، چـون 
بـه  بـزرگ  اقتصـاد  یـک 
دیگـری  مجموعـٔه   کمـک 
از شـرکای تجـاری خـود با 
سیاسـت های  شـدید ترین 
به دنبـال  ممکـن  اقتصـادی 
یـک  بدنـٔه  بـه  ضربـه زدن 
شـرایط  ایـن  اقتصادنـد. 
عرضـه ای  طـرف  تکانـٔه 

مثـال  از  فراتـر  بسـیار  اسـت کـه  کـرده  ایجـاد 
اشاره شـده در ایـاالت متحـده اسـت. همین باعث 
مالـی  و  پولـی  سیاسـت گذاران  رسـالت  می شـود 
باشـد.  عـادی  حالـت  از  بیشـتر  بسـیار  ایـران  در 
در واقـع، هـر حرکـت اشـتباه در سیاسـت گذاری 
پولـی و مالـی می توانـد بـه تعمیـق رکـود تورمـی 
پیـش روی اقتصـاد ایـران بینجامـد کـه مشـخص 
نیسـت چقـدر قـرار اسـت طـول بکشـد. ایـن نکته 
را هـم بایـد مـورد تٔاکیـد قـرار داد کـه در اینجـا 
سیاسـت پولـی و سیاسـت مالـی شانه به شـانٔه هـم 
مخاطـب قـرار گرفتـه می شـود، چـون در حالـت 
عـادی اقتصـاد ایـران بـا سـلطٔه مالـی مواجه اسـت 
بـه ضـرس قاطـع  و در حالـت خـاص پیش آمـده 
ایـن درجـه بـه باالتریـن حـد خـود خواهـد رسـید. 
پس هر حرکت اشـتباه سیاسـت مالی مسـتقیمًا به 

سیاسـت اشـتباه پولـی تبدیـل خواهـد شـد.
آن  زمـان  گفـت کـه  بایـد  نکتـه ای کـه  اولیـن 
گذشـته اسـت اما باید تجربه ای شود برای آيندگان 
اقتصـاد ایـران تـا این تجربٔه تلخ بـار دیگر در آیندٔه 
کشـور عزیزمان رخ ندهد این اسـت که چرا ما در 
مبـادالت بین المللـی به نحـوی عمـل نکرده ایـم کـه 
شـرکای تجـاری مـا چنـان بـه ما نیاز داشـته باشـند 

ایـاالت  زیاده خواهی هـای  بـه  تـن  به راحتـی  کـه 
متحـده ندهنـد؟ پاسـخ اقتصـادی آن بسـیار سـاده 
اسـت: بهـره وری. اگـر بهـره وری عوامـل تولید در 
اقتصـاد ایـران بـه انـدازٔه کافی باال بـود، خود منجر 
بـه مزیـت نسـبی در بخش هـای تولیـد می شـد کـه 
اصـل اولیـه در تجـارت اسـت. اگر چنین می شـد، 
مسـلمًا نیـاز اقتصـاد ایران به بخـش نفت هم کمتر 
می شـد و ضربه پذیـری آن نسـبت بـه ایـن تکانه نیز 
کاسـته می شـد. ایـن وظیفه بـه سیاسـت گذار مالی 
و دولـت به عنـوان مقامـی که بیشـتر ایـن دغدغه را 
دارد بازمی گـردد. بسـیاری از نظریـات و مکاتـب 
اقتصـادی اعتقـادی بـه تحریک پذیـری بلندمـدت 
و میان مـدت تولیـد بـا سیاسـت پولـی را ندارنـد و 
تنهـا در کوتاه مـدت به دلیـل وجود چسـبندگی های 
قیمـت و دسـتمزد، اثرگـذاری سیاسـت پولـی بـر 
بخـش تولید وجود دارد. این 
در حالـی اسـت کـه مجموعٔه 
مطالعـات محـدودی کـه در 
در  قیمـت  زمینـٔه چسـبندگی 
اسـت  شـده  انجـام  ایـران 
پاییـن  درجـٔه  نشـان دهندٔه 
چسـبندگی قیمت اسـت. این 
تغییـرات  کنـار  بگذاریـم  را 
به دلیـل  قیمـت  قابل توجـه 
انتظـارات  شـدید  تغییـرات 
پـس  تحریـم؛  دوران  در 
عامـل اصلـی تٔاثیرپذیـری بخـش حقیقـی اقتصـاد 
از سیاسـت پولـی یعنـی منحنـی فیلیپـس تـورم در 
ایران بسـیار پرشیب و دارای حساسیت حداکثری 
تورمـی بـه هـر نـوع سیاسـت طـرف تقاضاسـت. 
پولـی در شـرایط عـادی  فحـوای کالم: سیاسـت 
یـک اقتصـاد تنهـا نقشـی کـه دارد هماننـد آب کـه 
بـذر در دورٔه زمانـی کوتـاه به آن نیـاز دارد تا جوانه 
بزنـد. اگـر پـس از ایـن مرحلـه جوانـه بیش ازحـد 
در آب باقـی بمانـد، پوسـیدگی و ویرانـی به همـراه 
دارد. در بلندمـدت، گیـاه )بخوانیـد تولیـد( بیشـتر 
بـه خـاک )بخوانید سـرمایه(، نـور )بخوانید کار( 

و کـود )بخوانیـد بهـره وری( نیـاز دارد. 
امـا در راسـتای تسـهیل تولیـد، سیاسـت پولـی 
چـه نبایـد بکنـد؟ اولیـن پاسـخ در تجربـٔه ایـاالت 
متحـده در رکـود تورمـی داده شـده اسـت. بانـک 
ایسـت-حرکت  پولـی  سیاسـت  نبایـد  مرکـزی 
را در پیـش گیـرد. بـه بیـان دیگـر، چنانچـه بانـک 
مرکـزی در برهـه ای به صـورت کامـاًل انقباضـی و 
در برهـه ای دیگـر به صـورت انبسـاطی عمـل کنـد، 
خـود تزریـق نااطمینانـی بـه جامعـه اسـت کـه در 
بـرای  و  می شـوند  مشـکل  دچـار  قیمـت  تعدیـل 
تکانه هایـی  چنیـن  مقابـل  در  خـود  ایمن سـازی 

باالتریـن سـطح قیمـت را تعییـن خواهنـد کـرد. 
اول  به نحـوی در پاسـخ  دومیـن پاسـخ کـه خـود 
انتظـارات  مدیریـت  از  عبـارت  اسـت،  نهفتـه 
اسـت. بانـک مرکـزی بایـد بـه فعـاالن اقتصـادی 
را  تـورم  و  نقدینگـی  رشـد  از  مشـخصی  سـطح 
تضمیـن دهـد. واقعیت این اسـت که سـال 1398 
سـالی اسـت بـا نـرخ تـورم بـاال و کلیـٔه انتظـارات 
در ایـن زمینـه شـکل گرفتـه اسـت. بایـد پذیرفـت 
 ،30  ،30  ،30 سـه ماهانه  تـورم  نـرخ  چهـار  کـه 
و 30 درصـدی بسـیار بهتـر از چهـار نـرخ تـورم 
30، 10، 20، و 60 درصـدی اسـت. در هـر دو 
حالـت، نـرخ تـورم 30 درصـدی سـاالنه رخ داده 
اسـت؛ امـا در دومـی تغییـرات مقطعـی نـرخ تورم 
کـه کارگـزاران  می کنـد  ایجـاد  نااطمینانـی  چنـان 
اقتصـادی بـرای ایمن سـازی خود باالتریـن نرخ را 
به عنـوان انتظـارات خـود تلقـی می کننـد کـه خـود 
بـه تـورم باالتـر دامن می زنـد، درحالی کـه در اولی 
را  تـورم  رونـد  به درسـتی  می توانـد  انتظـارات 
را  آن  خـود  تصمیمـات  در  و  دهـد  تشـخیص 

لحـاظ کنـد.
بـرای  آن  گفتـن  کـه  تلـخ  واقعیـت  سـوم، 
کـه  اسـت  ایـن  اسـت  سـخت  بسـیار  نگارنـده 
بخـش قابل توجـه تولیـد به دلیـل بهـره وری پاییـن 
بیشـترین  تحـت  تکانـٔه طـرف عرضـه  یـا شـدت 
جایـی  زمانـی  مقطـع  ایـن  شـاید  فشارهاسـت. 
باشـد کـه سیاسـت گذار بایـد تصمیم بگیـرد مانند 
طبیعـت عمـل کنـد. قانـون طبیعـت ایـن اسـت کـه 
نسـل قوی تـر باقـی بماند و نسـل ضعیف تـر از بین 
بـرود. همیـن امـر باعـث می شـود همیشـه نسـلی 
بتوانـد  تـا  باشـد  قـوی در طبیعـت وجـود داشـته 
برابـر خطرهـای طبیعـی حفـظ کنـد.  را در  خـود 
پـس شـاید بهتـر ایـن باشـد کـه اگـر قـرار اسـت 
رخ  مرکـزی  بانـک  جانـب  از  مقـداری  تسـهیل 
دهـد، در راسـتای حمایـت از صنایـع و بنگاه هـای 
اقتصـادی صـورت گیـرد کـه توانسـته اند باوجـود 
خـود  فعالیـت  بـه  محدودیت هـا، کمـاکان  تمـام 
ادامـه دهنـد. ایـن شـاید برای شـرایط فعلی بسـیار 
تلـخ باشـد، امـا در بلندمـدت اقتصـاد را به  سـمت 
بهـره وری باالتر و تولیـد محصوالت دارای مزیت 

نسـبی سـوق خواهـد داد. 
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رشــد  اصــول  ابتدایی تریــن   
هســتند  آن  از  حاکــی  هــم  اقتصــادی 
ــر  ــد منج ــل تولی ــب عوام ــرف ترکی ــه ص ک
بلکــه  نمی شــود،  بهینــه  تولیــد  بــه 
ترکیــب صورت گرفتــه بایــد بهینــه باشــد 
نــاکارای  یــا  بیش ازحــد  اســتفادٔه  و 
هرکــدام از ایــن عوامــل می توانــد بــه 
افــت تولیــد نهایــی و نتیجــٔه عــدم کارایــی 
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــادبازآرایی سیاست گذاری پولی و مدیریت نقدینگی
تیـــر مـــاه ۱۳۹۸، شـــماره ۱۵۶

۲- الزامــات موفقیــت عملیــات بــازار بــاز 
ــران در ای

الزامــات را می تــوان در ســه دســته بندی شــامل 
فنــی و اجرایــی  قانونــی، ســاختاری،  الزامــات 
طبقه بنــدی کــرد. در ادامــه، مهم تریــن الزامــات 
آورده  به اختصــار  بــازار  عملیــات  پیاده ســازی 

ــده اســت. ش
۲-1- رفـــع تعارضـــات نهادهـــای مختلـــف 

تصمیم گیـــر در بســـتر قانونـــی
ــاز  ــازار ب ــات ب ــر در عملی ــام ناظ ــی و مق متول
کیســت؟ در راســتای پاســخ بــه ایــن پرســش، 
ــه تجربــٔه کشــورها  بهتــر اســت نگاهــی اجمالــی ب
ــون  ــاس قان ــر اس ــده ب ــاالت متح ــم. در ای بیندازی
 )FOMC( فــدرال رزرو، کمیتــٔه بــازار باز فــدرال
به عنــوان مقــام سیاســت گذار مســئول تعییــن نــرخ 
بهــرٔه سیاســتی )یــا هــدف( و کریــدور در عملیــات 
بــازار بــاز اســت. ایــن کمیتــه، کــه متشــکل از 12 
ــی  ــت گذاری پول ــئولیت سیاس ــت، مس ــو اس عض
ــر،  ــارت دقیق ت ــر عهــده دارد. به عب ــکا ب را در امری
ــدرال )کــه  ــاز ف ــازار ب ــٔه ب ــی کمیت ــت قانون مٔاموری

از ســوی مجلــس نماینــدگان تعییــن شــده اســت(، 
تقویــت اشــتغال، تٔامیــن ثبــات قیمت هــا، و نــرخ 
بهــرٔه بلندمــدت متعــادل اســت. در کانــادا نیــز 
ــادا )مشــتمل  ــک مرکــزی کان شــورای حــکام1 بان
بــر رئیــس و پنــج قائم مقــام رئیــس( مســئولیت 
ــات  ــن عملی ــی و همچنی ــم سیاســت های پول تنظی
بــازار بــاز به عنــوان بخــش مهمــی از سیاســت 

ــر عهــده دارد.  ــی را ب پول
بــر اســاس دســتورالعمل بانــک مرکــزی، قــرار 
اســت تعییــن نــرخ ســود هــدف، کریــدور، و حجم 
و نــوع عملیــات بــازار بــاز مبتنــی بــر ایــن نــرخ، بــه 
پیشــنهاد کمیتــه ای در بانــک مرکــزی )متشــکل از 
نماینــدگان ادارات اعتبــارات، معامــالت ریالــی 
اعتبــاری  تٔاییــد کمیســیون  بــا  و  اقتصــادی(  و 
ــرخ  ــن ن ــی، تعیی ــرد. به عبارت ــورت پذی ــک ص بان
ــه  ــار بلک ــول و اعتب ــورای پ ــه در ش ــر ن ــود دیگ س
تعییــن  مرکــزی  بانــک  اعتبــاری  در کمیســیون 
خواهــد شــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس 
قانــون پولــی و بانکــی کشــور، شــورای پــول و 
ــار نهــاد مســئول در تنظیــم سیاســت  پولــی و  اعتب

ــا حــوزٔه پولــی و  تصویــب آیین نامه هــای مرتبــط ب
بانکــی اســت. لــذا، بایســتی رفــع ایــن تعارضــات 
حتمــًا در قانــون مــادر - کــه همــان قانــون بانــک 
مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران اســت - دیــده 
شــود، زیــرا بــر اســاس تجــارب بین المللــی، بدنــٔه 
ــئول  ــی و مس ــت پول ــوزٔه سیاس ــر در ح تصمیم گی

عملیــات بــازار بــاز یــک کمیتــه اســت.
۲-۲- رفع ناترازی بانکی

تازمانی کــه ناتــرازی جــدی در ترازنامــٔه شــبکٔه 
بانکــی کشــور وجــود دارد، انتظــار اثربخش بــودن 
ــاز در کاهــش اضافه برداشــت ها  ــازار ب ــات ب عملی
ــه بانــک مرکــزی و در نتیجــه  و بدهــی بانک هــا ب
ــل  ــاری غیرقاب ــاید انتظ ــی ش ــای پول ــرل کل ه کنت
دســترس باشــد. تازمانی کــه بانک هــای ناســالم 
و مشــکل دار در بــازار بین بانکــی فعالیــت دارنــد، 
عمــاًل امــکان وثیقه گیــری بــا توجــه بــه وضعیــت 
ترازنامــٔه ایــن بانک هــا وجــود نــدارد و در صــورت 
مســامحٔه بانــک مرکــزی بــا ایــن بانک هــا و ادامــٔه 
فعالیــت  آن هــا، اجــرای موفقیت آمیــز توثیــق و 

ــاز خدشــه دار می گــردد. ــازار ب ــات ب عملی

چارچــوب  در  اساســی  تحولــی  بــاز  بــازار  عملیــات  مقدمــه:   -1
سیاســت گذاری پولــی کشــور در جهــت گــذار از هدف گــذاری کل هــای 
بــازار بین بانکــی ریالــی اســت.  نــرخ ســود در  بــه هدف گــذاری  پولــی 
و کنــار  بین بانکــی  بــازار  در  سیاســتی  ســود  نــرخ  ابــزار  از  بهره گیــری 
گذاشته شــدن تعییــن دســتوری نرخ هــای ســود بانکــی - کــه نتیجــه ای جــز 
ــی  ــد گام مثبت ــت - می توان ــته اس ــع نداش ــٔه مناب ــص بهین ــالل در تخصی اخ
در راســتای دســتیابی بــه اهــداف سیاســت پولــی تلقــی شــود. ایــن ابــزار بــه 
سیاســت گذار اجــازه می دهــد فعاالنــه و در زمان بنــدی مناســب در بــازار 
ــانات  ــازار، نوس ــر در ب ــٔه مٔوث ــذاری و مداخل ــا هدف گ ــود و ب ــول وارد ش پ

ــود درآورد. ــرل خ ــت کنت ــرخ را تح ن
باوجــود تجربــٔه طوالنــی اســتفاده از عملیــات بــازار بــاز و کریــدور 
ایــران  در  دنیــا،  در  پولــی  سیاســت گذاری  ابــزار  به عنــوان  ســود  نــرخ 

ــدارد.  ــود ن ــات وج ــن عملی ــی ای ــی و اجرای ــاد علم ــی از ابع ــناخت دقیق ش
قطعــًا بهره گیــری از ایــن ابــزار مهــم پولــی نقطــٔه عطفــی در چارچــوب 
ــن  ــه ای ــد ب ــی بای ــود، ول ــوب می ش ــور محس ــی در کش ــت گذاری پول سیاس
نکتــه توجــه داشــته باشــیم کــه موفقیت آمیزبــودن ایــن ابــزار در گــرو تٔامیــن 
ــم اثربخشــی  ــزار مه ــن اب ــا ای ــدون آن ه ــه ب ــی اســت ک ــا و الزامات پیش نیازه
اندکــی خواهــد داشــت. در ایــن راســتا، بررســی دقیــق ابعــاد قانونــی، فنــی، 
ــون  ــد همچ ــف می توان ــورهای مختل ــاز در کش ــازار ب ــات ب ــی عملی و اجرای
چراغــی مســیر پیــش روی پیاده ســازی موفــق عملیــات بــازار بــاز را روشــن 
ــا و  ــن پیش نیازه ــی از مهم تری ــود برخ ــعی می ش ــتار، س ــن نوش ــد. در ای کن
ــق  ــه تجــارب موف ــا توجــه ب ــاز ب ــازار ب ــات ب ــٔه عملی الزامــات عملکــرد بهین

ــی بررســی شــود. جهان

اصاح نظام بانکی؛ 
پاشنٔه آشیل عملیات بازار باز  یادداشت تحلیلی

عضو هیئت علمی و مدیر پژوهشی پژوهشکدٔه پولی و بانکی

مریم
 همتی
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درحــال حاضــر در دســتورالعمل عملیــات 
ــت  ــال دریاف ــزی در قب ــک مرک ــاز، بان ــازار ب ب
ــدٔه  ــهام داران عم ــهام س ــا س ــه و ی ــناد خزان اس
اضافه برداشــت  اجــازٔه  می توانــد  بانــک 
ــر از یــک ســقف  ــه بانک هــا )فرات ــه را ب روزان
معیــن( دهــد. نفــس درنظرگرفتــن وثیقــه بــرای 
اضافه برداشــت ها اقــدام ســازنده ای اســت، امــا 
لحــاظ ســهام بانــک به عنــوان وثیقــه و داشــتن 
حــق تملــک بــر ایــن ســهام توســط بانــک 
ــال دارد. قطعــًا  ــا خــود به دنب مرکــزی تبعاتــی ب
بانک هایــی کــه در بــازار بین بانکــی همــواره 
نمی تواننــد  و  مواجه انــد  منابــع  بــا کمبــود 
ســایر  طریــق  از  و  بــازار  از  را  منابــع  ایــن 
بانک هــا جــذب کننــد، از نظــر دارایی هایــی 
کــه شــرایط وثیقه ســپاری را داشــته باشــند 
شــرایط،  ایــن  در  مضیقه انــد.  در  نیــز 
درنظرگرفتــن ســهام بانــک به عنــوان وثیقــه 
تنهــا راه چــاره اســت، امــا ترازنامــٔه بانــک 
دارایی هــای  انباشــت  خطــر  بــا  را  مرکــزی 
بازگشــت  عــدم  مواجــه می کنــد.  پرریســک 

بانــک  توســط  اضافه برداشــت  تســهیالت 
در مهلــت مقــرر و در نتیجــه تملــک ســهام 
ــه  ــز ورود ب ــزی ج ــزی چی ــک مرک ــط بان توس
مقولــٔه ورشکســتگی و توقــف فعالیــت بانکــی 

ــا مشــکالت  ــن مســیر ب ــًا طــی ای نیســت. قطع
به ســادگی  و  بــود  خواهــد  همــراه  متعــددی 
همگــی  مــوارد  ایــن  نیســت.  امکان پذیــر 
باعــث خواهــد شــد کنتــرل اضافه برداشــت ها 
ــا  ــاز، ب ــازار ب ــات ب ــا پیاده ســازی عملی ــی ب حت

باشــد. چالش هــای جــدی همــراه 

در ایــن زمینه، بررســی تجربــٔه بانک مرکزی 
در  اضافه برداشــت2  وام  اعطــای  در  کانــادا 
قالــب تســهیالت قاعده منــد می توانــد راه گشــا 
باشــد. بانــک مرکــزی کانــادا بــه مٔوسســات 
ــاری فعــال در 3LVTS )سیســتم انتقــال  اعتب
ــاتنا  ــان س ــا هم ــر RTGS ی ــاال نظی ــوه ب وج
ــهیالت  ــی(( تس ــص آن ــویٔه ناخال ــامانٔه تس )س
اعطــا می کنــد. تحــت مــواد منــدرج در قانــون 
 ،LVTS بانــک مرکــزی کانــادا، تســهیالت
کــه عمومــًا بــا عنــوان وام هــای اضافه برداشــت 
شــناخته می شــوند، در ازای دریافــت وثیقــه و 
در چارچــوب تضمین هــای کافــی قابــل اعطــا 
ــر مــدت سررســید  ــن، حداکث هســتند. همچنی
ایــن وام هــا شــش مــاه درنظــر گرفتــه می شــود. 
وثیقــٔه قابل اســتفاده بــرای تضمیــن ایــن وام هــا 
شــود.  تٔاییــد  مرکــزی  بانــک  توســط  بایــد 
بانــک مرکــزی بــر اســاس فاکتورهــای ریســک 
مربــوط بــه هــر یــک از وثایــق، ســقفی را بــرای 
میــزان اعطــای وام تعییــن می کنــد و در رد یــا 
قبــول دارایــی به عنــوان وثیقــٔه وام و همچنیــن 

در  جــدی  ناتــرازی  تازمانی کــه   
ترازنامــٔه شــبکٔه بانکی کشــور وجــود دارد، 
انتظــار اثربخش بــودن عملیــات بــازار بــاز 
بدهــی  و  اضافه برداشــت ها  کاهــش  در 
بانک هــا بــه بانــک مرکــزی و در نتیجــه 
انتظــاری  شــاید  پولــی  کل هــای  کنتــرل 

باشــد. دســترس  غیرقابــل 

۲۹



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــادبازآرایی سیاست گذاری پولی و مدیریت نقدینگی
تیـــر مـــاه ۱۳۹۸، شـــماره ۱۵۶

تعییــن ســقف میــزان وام بــر اســاس نســبتی از 
ارزش وثیقــه کامــاًل مختــار اســت. بانــک مرکــزی 
ایــن کشــور در ســندی به طــور کامــل دارایی هایــی 
کــه می تواننــد به عنــوان وثیقــه بــرای دریافــت 
وام اضافه برداشــت مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد، 
تعییــن کــرده اســت. نگاهــی بــه دارایی هــای مــورد 
قبــول نشــان می دهــد ایــن دارایی هــا یــا اوراق 
ــا ناشــر خارجــی و  ــا اوراق تجــاری ب ــد ی دولتی ان
ــر دارای  ــاد معتب ــر دو نه ــه از نظ ــرکتی ک اوراق ش
رتبــٔه اعتبــاری A هســتند. لــذا، آنچــه مســلم اســت 
ــت  ــرای دریاف ــول ب ــورد قب ــٔه م ــک وثیق ســهام بان
ــود. ــوب نمی ش ــت محس ــهیالت اضافه برداش تس

ــی  ــر، بررســی تجــارب بین الملل از ســوی دیگ
حاکــی از تفــاوت نــرخ ســود دریافتــی بانــک 
در  اضافه برداشــت  تســهیالت  بابــت  مرکــزی 
مقایســه بــا نــرخ تســهیالت قاعده منــد اســت. 
در  بین بانکــی  تراکنش هــای  تســویٔه  به منظــور 
ــک مرکــزی چــاره ای جــز اعطــای  ــان روز، بان پای
تســهیالت بــه بانکــی کــه دچــار کمبــود نقدینگــی 
ــا نیســت  ــه آن معن ــن ب ــدارد، امــا ای شــده اســت ن
کــه بانــک مرکــزی بــدون دریافــت وثیقــه ایــن 
بانــک  طرفــی  از  و  اعطــا کنــد  را  تســهیالت 
ایــن  اعطــای  بــرای  نــرخ ســودی کــه  مرکــزی 
از  باالتــر  عمومــًا  می گیــرد  درنظــر  تســهیالت 
نــرخ تســهیالت قاعده منــد اســت. لــذا، ضــرورت 
دارد در دســتورالعمل بانــک مرکــزی ایــن تفــاوت 
در نــرخ ســود بــرای تســهیالت اضافه برداشــت 

ــود. ــح ش تصری
۲-3- رتبه بندی بانک ها بر اساس شاخص های 

سامت
ــهیالت  ــٔه تس ــی، ارائ ــٔه جهان ــاس تجرب ــر اس ب
ــن  ــتلزم تعیی ــی مس ــازار بین بانک ــا در ب ــه بانک ه ب
رتبــٔه آن هــا بــر اســاس شــاخص های ســالمت 
بانک هــای ســالم و  بــه  بانک هــا  و دســته بندی 
ناســالم اســت. ایــن تفکیــک از ایــن بابــت اهمیــت 
نــرخ تســهیالت  و  تعییــن ســقف  دارد کــه در 
اعطایــی از طــرف بانــک مرکــزی، میــزان ســالمت 
می شــود؛  محســوب  اثرگــذار  عاملــی  بانــک 
دو  رزرو،  فــدرال  پولــی  نظــام  در  مثــال  بــرای 
ــا  ــٔه قابل اعط ــذ وثیق ــال اخ ــهیالت در قب ــوع تس ن
ــاری وجــود دارد:4 تســهیالت  ــه مٔوسســات اعتب ب
اعتبــاری اولیــه5 کــه صرفــًا بــه مٔوسســات اعتبــاری 
ســالم )رتبــٔه 1 تــا 3 کملــز( بــا نــرخ ســقف 
کریــدور )0٫5 درصــد بــاالی نــرخ وجــوه فــدرال 
هــدف( پرداخــت می شــود، درحالی کــه اعتبــار 
ثانویــه6 بــه بانک هایــی کــه واجــد شــرایط دریافــت 
ــالف  ــرد. برخ ــق می گی ــتند تعل ــه نیس ــار اولی اعتب

محدودیت هایــی  اولیــه،  اعتبــاری  تســهیالت 
ــود دارد و  ــهیالت وج ــن تس ــتفاده از ای ــرای اس ب
نــرخ ارائــٔه ایــن تســهیالت 0٫5 درصــد باالتــر 
ــه تســهیالت  ــدور اســت. نســبت ب از ســقف کری
ــک  ــط بان ــری توس ــارت قوی ت ــد نظ ــه، فراین اولی
برقــرار  ثانویــه  تســهیالت  اعطــای  در  مرکــزی 
ــت  ــده به دق ــی وام گیرن ــت نقدینگ ــت و وضعی اس
ــان  ــاوت می ــرکات7 )تف ــرخ هی ــود. ن ــد می ش رص
اعطایــی(  وام  میــزان  و  وثیقــه  بــازاری  ارزش 
باالتــری نیــز بــر وثایــق نســبت بــه تســهیالت 

اولیــه اعمــال می شــود.
الگو های  اساس  بر  کریدور  تعیین   -4-۲

پیش بینی
عملیات  اجرای  روی  پیش  چالش  مهم ترین 
بازار باز تعیین نرخ سود هدف و  مشخص کردن 
ادبیات  است.  سود  نرخ  کریدور  پهنای 
سود  نرخ  تعیین  نحؤه  خصوص  در  گسترده ای 
این  در  دارد.  وجود  پولی  سیاست گذار  هدف 

تعیین  و  مرکزی  بانک  تابع هدف  زمینه، تصریح 
ضرایب اهمیت برای هر یک از متغیرهای کلیدی 
است.  برخوردار  اهمیت  از  پولی  سیاست گذار 
هدف  متغیرهای  از  انحراف  چارچوب،  این  در 
از  تورم  نرخ  انحراف  مثال  )برای  سیاست گذار 
نرخ هدف گذاری شدٔه آن( مطلوب نبوده و بانک 
آنچه  شکاف هاست.  این  بستن  به دنبال  مرکزی 
اکثریت  تٔاکید  مورد  پولی  سیاست  ادبیات  در 
مطالعات است لزوم جلونگربودن سیاست گذاری 
پولی است. به عبارت دیگر، الزم است پیش بینی 
نرخ  )باالخص  هدف  متغیرهای  از  قابل اتکایی 
تورم( در دسترس باشد تا بر اساس آن، نرخ سود 
احتمالی  شکاف  تا  شود  تعیین  به نحوی  هدف 
ضرورت  موارد  این  همٔه  شود.  بسته  آینده  در 
نرخ  پیش بینی  برای  را  اتکا  قابل  الگویی  داشتن 
نظیر  کلیدی  متغیرهای  سایر  و  تولید،  تورم، 
ارتباط  در  تصمیم  اتخاذ  برای  ارز  نرخ  تحوالت 

به  دستیابی  در جهت  نرخ سود هدف  تعدیل  با 
در  می سازد.  آشکار  مرکزی  بانک  مٔاموریت های 
غیر این صورت، تعیین نرخ سود هدف در کریدور 
که  می افتد  اتفاق  خطاها  و  آزمون  از  بستری  در 
به عموم مردم و  نتیجه ای جز سیگنال دهی غلط 

فعاالن بازارهای مالی نخواهد داشت.
البتــه، توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه 
در شــرایط فعلــی حاکــم بــر اقتصاد ایــران و وجود 
نااطمینانــی بــاال پیرامــون مســائل سیاســی و ابعــاد 
تحریم هــا، پیش بینــی دقیــق متغیرهــای کلیــدی 
مدنظــر سیاســت گذار اگــر نگوییــم غیرممکــن، 

بســیار دشــوار و غیرقابــل اتــکا خواهــد بــود. 
تبییـــن  لـــزوم  و  ارتباطـــی  سیاســـت   -5-۲

نـــرخ ســـود سیاســـتی تحـــوالت 
ــازار  ــٔه ب ــی، کمیت ــر اســاس تجــارب بین الملل ب
بــاز یــا کمیتــٔه سیاســت پولــی بعــد از هــر جلســه، 
منطــق تعییــن نــرخ ســود را بــرای عمــوم توضیــح 
ــی8  ــد. عالوه برایــن، گــزارش سیاســت پول می دهن
در کشــورهای مختلــف ســاالنه توســط کمیتــٔه 
ــازار  ــات ب ــی و عملی مســئول سیاســت گذاری پول
متغیرهــای  تحــوالت  توضیــح  هــدف  بــا  بــاز 
کلیــدی و منطــق علمــی تغییــرات نــرخ ســود 
سیاســتی ارائــه می شــود. در ایــن گــزارش، عــالوه 
ــوالت  ــی تح ــه پیش بین ــوط ب ــای مرب ــر نموداره ب
نــرخ متغیرهــای کلیــدی نظیــر تــورم و تولیــد، 
نظرهــای اعضــای کمیتــه در خصــوص نــرخ ســود 
می شــود.  ارائــه  نمودارهایــی  قالــب  در  هــدف 
هرقــدر دامنــٔه نــرخ ســود هــدف در ایــن نمودارهــا 
نااطمینانــی  نشــان دهندٔه  باشــد،  گســترده تر 
اعضــای کمیتــه در خصــوص تعییــن مناســب ترین 
نــرخ بــرای دســتیابی بــه اهــداف اصلــی مقــام 
پولــی اســت. آنچــه در چارچــوب سیاســت گذاری 
ــم  ــود مه ــرخ س ــذاری ن ــر هدف گ ــی ب ــی مبتن پول
ــادی  ــاد اقتص ــه آح ــع ب ــی بموق ــت عالمت ده اس
اقتصــاد و  پیــش روی  در خصــوص تحــوالت 
افزایــش آگاهــی از رونــد آتــی سیاســت گذاری 
پولــی اســت. لــذا، موفقیــت در شــکل دهی بــه 
ــه موضــوع  انتظــارات در ایــن چارچــوب توجــه ب
مهــم شــفافیت و سیاســت ارتباطــی بانــک مرکــزی 
ســطح  پایین بــودن  بــه  توجــه  بــا  می طلبــد.  را 
ــت  ــران، الزم اس ــی در ای ــت پول ــفافیت سیاس ش
ــای ســطح آگاهی رســانی  ــی به منظــور ارتق اقدامات
بموقــع و کافــی بــه آحــاد اقتصــادی در خصــوص 
علــل تغییــر نــرخ ســود سیاســتی و تحــوالت آتــی 

ــرد. ــام پذی ــدی انج ــای کلی متغیره
۲-6- فراهم آوردن امکان معامات موقت 

عملیـــات خریـــد و فـــروش اوراق توســـط 

بیـن  تراکنش هـای  تسـویٔه  به منظـور 
مرکـزی  بانـک  روز،  پایـان  در   بانکـی 
چـاره ای جـز اعطـای تسـهیات بـه بانکـی 
اسـت  شـده  نقدینگـی  کمبـود  دچـار  کـه 
کـه  نیسـت  معنـا  آن  بـه  ایـن  امـا  نـدارد، 
ایـن  وثیقـه  دریافـت  بـدون  مرکـزی  بانـک 
کنـد و از طرفـی بانـک  تسـهیات را اعطـا 
مرکـزی نـرخ سـودی کـه بـرای اعطـای این 
تسـهیات درنظـر می گیـرد عمومـًا باالتر از 

اسـت. قاعده منـد  تسـهیات  نـرخ 

۳۰



اد
صــ

قت
ی ا

هــا
زه 

 تا
ــه

ام
ه ن

ما
و 

د
۱۵

۶ 
ره

ما
شــ

   
  ،

   
 ۱۳

۹۸
ه 

ما
یر 

ت
{

{ صــاد
قت

ی ا
هــا

زه 
 تا

ــه
ام

هن
ما

و 
د

۱۵
۶ 

ره
ما

شــ
   

   
   

۱۳
۹۸

ه 
ما

یر 
ت

بانـــک مرکـــزی در بـــازار بین بانکـــی بـــه دو 
ــالت  ــت: 1- معامـ ــر اسـ ــورت انجام پذیـ صـ
قطعـــی9؛ و 2- معامـــالت موقـــت در قالـــب 
قراردادهـــای بازخریـــد )یـــا همـــان ریپـــو(. 
تفـــاوت ایـــن دو نـــوع مبادلـــه در ایـــن اســـت 
کـــه در معامـــالت قطعـــی، حجـــم ذخایـــر 
ــر  ــی تغییـ ــازار بین بانکـ ــته در بـ ــی پیوسـ بانکـ
می کنـــد. امـــا، درصورتی کـــه مداخلـــٔه بانـــک 
بازخریـــد  قراردادهـــای  طریـــق  از  مرکـــزی 
ـــازار  انجـــام پذیـــرد، حجـــم ذخایـــر بانکـــی در ب
ـــرا پـــس  ـــر می شـــود، زی ـــًا دســـتخوش تغیی موقت
از سررســـید، اوراق بـــه فروشـــندٔه آن )بانـــک 
وام  گیرنـــده( بازگردانـــده می شـــود. در بیشـــتر 
سیاســـتی  ابـــزار  توســـعه یافته،  کشـــورهای 
ـــازار  ـــات ب ـــرای عملی ـــزی ب ـــک مرک ـــی بان اصل
ـــت  ـــی دول ـــت اوراق بده ـــالت موق ـــاز، معام ب
ــو(  ــد )ریپـ ــای بازخریـ ــق توافق نامه هـ از طریـ
ـــه اســـت.  ـــک هفت ـــر از ی ـــا سررســـیدهای کمت ب
ــدور(  ــف کریـ ــرخ کـ ــود )نـ ــرخ سـ ــای نـ اعطـ
توســـط بانـــک مرکـــزی بـــه بانک هـــای دارای 
ـــزار  ـــط اب ـــز توس ـــی نی ـــازار بین بانک ـــازاد در ب م
می گیـــرد؛  صـــورت  معکـــوس10  ریپـــوی 
ــک  ــه بانـ ــک اوراق را بـ ــه بانـ ــب کـ به این ترتیـ

مرکـــزی می فروشـــد و در سررســـید معینـــی 
بانـــک  از  را  اوراق  ایـــن  می کنـــد  توافـــق 
ـــودی  ـــدت س ـــن م ـــرد و در ازای ای ـــزی بخ مرک

دریافـــت کنـــد.
بــا  بازخریــد  قراردادهــای  از  بهره گیــری 
ــی در چارچــوب  ــت سیاســت گذاری پول ماهی
کریــدور کــه عمدتــًا به صــورت موقت اســت و 
رویکــرد کوتاه مــدت دارد، ســازگاری بیشــتری 
دارد. همچنیــن بــر اســاس مبانــی شــرعی، 
ــد و فــروش  ــر خری ــی ب ــرارداد مبتن ــن ق اگــر ای
ــه قــرض و فــروش، مشــکلی به لحــاظ  باشــد ن
نــدارد. یــک  پیاده ســازی در کشــور وجــود 
توافــق بازخریــد )ریپــو( اســالمی مبادلــه ای 
اســت کــه در آن یــک طــرف اوراق بهــادار خود 
را بــه طــرف دیگــر می فروشــد و تعهــد می کنــد 
در سررســید مشــخص، آن اوراق را بــه قیمــت 
ــالمی  ــوی اس ــن، ریپ ــرد. بنابرای ــخص بخ مش
انجــام  بــرای  ابــزاری  به عنــوان  می توانــد 
ــاز در کشــور مــورد اســتفاده  ــازار ب ــات ب عملی

ــرد. ــرار گی ق
۲-7- هماهنگی سیاست مالی و پولی

سیاســت های  تعامــل11  کلــی،  به طــور 
ــادی  ــات اقتص ــواره در ادبی ــی هم ــی و پول مال

بــه  نیــل  بــرای  ضــرورت  یــک  به عنــوان 
اهدافــی همچــون کنتــرل نــرخ تــورم و تحقــق 
رشــد اقتصــادی مطــرح بــوده اســت. اهمیــت 
ایــن تعامــل بیــن سیاســت گذار پولــی و مالــی 
در عملیــات بــازار بــاز دوچنــدان می شــود، 
میــان  هماهنگــی  فقــدان  صــورت  در  زیــرا 
ــن  ــی و تعیی ــی دولت ــار اوراق بده ــزان انتش می
بانــک  در  هدف گذاری شــده  ســود  نــرخ 
مرکــزی عمــاًل کنتــرل نــرخ ســود در بــازار 
بین بانکــی در محــدودٔه هــدف بــا دشــواری 
ــتا،  ــن راس ــود. در ای ــد ب ــراه خواه ــادی هم زی
تعییــن زمان بنــدی منظــم عرضه هــا، حجــم 
اوراق،  سررســید  ابزارهــا،  نــوع  عرضه هــا، 
ــت  ــه از اهمی ــر عرض ــن اوراق در ه ــرخ کوپ ن
بــه  توجــه  همچنیــن،  اســت.  برخــوردار 
ــزان  مقوله هــای مهمــی همچــون شــفافیت می
بدهی هــای دولتــی، پایــداری مالــی دولــت، 
چارچوبــی  در  بدهی هــا  مٔوثــر  مدیریــت  و 

دارد. ضــرورت  قاعده منــد 
۲-8- تنوع بخشی به اوراق

طـــی ســـال های اخیـــر باوجـــود گســـترش 
فعالیـــت بـــازار بین بانکـــی ریالـــی، به دلیـــل 
ـــی،  ـــادار دولت ـــمگیر اوراق به ـــم چش ـــود حج ۳۱نب



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــادبازآرایی سیاست گذاری پولی و مدیریت نقدینگی
تیـــر مـــاه ۱۳۹۸، شـــماره ۱۵۶

عمـــق پاییـــن بـــازار بدهـــی، و فقـــدان ابزارهـــای 
سیاســـت گذار  مٔوثـــر  حضـــور  شـــرایط  الزم، 
پولـــی در بـــازار بین بانکـــی ریالـــی و اســـتفاده 
ابـــزاری در  بـــاز به عنـــوان  بـــازار  از عملیـــات 
جهـــت دســـتیابی بـــه اهـــداف تورمـــی فراهـــم 
نشـــده بـــود. امـــا پـــس از ایجـــاد بســـتر مناســـب 
ــژه  ــار اوراق بدهـــی دولـــت به ویـ ــوزٔه انتشـ در حـ
اســـناد خزانـــٔه اســـالمی، درحـــال حاضـــر امـــکان 
ــم  ــور فراهـ ــاز در کشـ ــازار بـ ــات بـ ــرای عملیـ اجـ
شـــده اســـت. باوجودایـــن، مقایســـٔه رقـــم بدهـــی 
بانک هـــا بـــه بانـــک مرکـــزی )در حـــدود 1500 
ـــودی  ـــال در آذر 1397( و موج ـــارد ری ـــزار میلی ه
ـــزار  ـــدود 910 ه ـــر در ح ـــازار )حداکث اوراق در ب
کنـــار  در   )121398 ســـال  در  ریـــال  میلیـــارد 
)در  بین بانکـــی  بـــازار  در  معامـــالت  حجـــم 
حـــدود 64٬000 هـــزار میلیـــارد ریـــال در ســـال 
1396( همگـــی بیانگـــر آن اســـت کـــه بـــازار 
بدهـــی دولتـــی ظرفیـــت باالیـــی بـــرای رشـــد 
دارد. به عبـــارت دیگـــر، اگـــر بدهـــی بانک هـــا 
در قالـــب اضافه برداشـــت ها بخواهـــد همگـــی از 
طریـــق توثیـــق اوراق دولتـــی از طریـــق عملیـــات 
ــم  ــتی حجـ ــود، بایسـ ــاماندهی شـ ــاز سـ ــازار بـ بـ
بـــازار اوراق افزایـــش یابـــد تـــا پاســـخ گوی ایـــن 
ــی،  ــازار بدهـ ــم بـ ــر حجـ ــالوه بـ ــد. عـ ــاز باشـ نیـ
ــید و نـــوع اوراق13  تنـــوع اوراق به لحـــاظ سررسـ
ـــٔه بانـــک  ـــز از اهمیـــت برخـــوردار اســـت. مداخل نی
مرکـــزی از طریـــق خریـــد و فـــروش اوراق بـــا 
مدیریـــت  و  مختلـــف، کنتـــرل  سررســـیدهای 
ـــن  ـــاوت را ممک ـــرخ ســـود در سررســـیدهای متف ن
می ســـازد. لـــذا، عمق بخشـــی بـــه بـــازار اوراق 
ـــوع  ـــیدهای متن ـــا سررس ـــار اوراق ب ـــی و انتش دولت
ـــت  ـــی اس ـــی از گام های ـــناور یک ـــای ش ـــا نرخ ه و ب
ـــاز  ـــازار ب ـــات ب ـــق عملی کـــه در مســـیر اجـــرای موف

بایســـتی بـــدان توجـــه شـــود.
۲-9- بازارگردانی در بازار اوراق دولتی

نبــوِد بازارگردانــی فعــال در بــازار ثانویــٔه اوراق 
ــی  ــن مال ــت را در تٔامی ــی دول ــی، هــدف اصل دولت
کم هزینــه تحت الشــعاع قــرار می دهــد. دولــت 
حفــظ  و  اوراق  نقدشــوندگی  تضمیــن  بــرای 
ــه  ــاز ب ــه نی ــازار ثانوی ــرخ اوراق در ب ــر ن ــرل ب کنت
دیگــر  ســویی  از  دارد.  مطلــوب  بازارگردانــی 
در بیشــتر کشــورها، طــرف معاملــٔه انحصــاری 
ــاز جمعــی  ــازار ب بانــک مرکــزی بــرای عملیــات ب
از  جلوگیــری  هســتند.  اصلــی   معامله گــران  از 
ایجــاد انحصــار و رانــت بــرای یــک مٔوسســٔه 
از  باعــث شــده اســت جمعــی متشــکل  مالــی 
حداقــل 10 و حداکثــر 30 مٔوسســٔه معامله گــر 
ــی  ــرمایه( بازارگردان ــن س ــرکت تٔامی ــک و ش )بان

توصیــٔه  اســاس  بــر  بــاز  بــازار  را در عملیــات 
ــر  ــد. ب ــده گیرن ــر عه ــول ب ــی پ ــدوق بین الملل صن
مرکــزی  بانــک  بین المللــی،  تجــارب  اســاس 
مســئول انتخــاب معامله گــران اصلــی اســت، زیــرا 
ــاز و  ــازار ب ــات ب ــور عملی ــه به منظ ــازار ثانوی در ب
ــک اســت.  ــاط نزدی ــا در ارتب ــا آن ه ــی ب بازارگردان
مــاه  شــش  هــر  مرکــزی  بانک هــای  معمــواًل، 
یک بــار لیســت جدیــدی از معامله گــران اصلــی 
ــاری  ــٔه اعتب ــار انتخــاب، رتب ــد. معی منتشــر می کنن
ســرمایه ای،  الزامــات  معامله گــر،  مٔوسســات 
ــارکت  ــی و مش ــی دولت ــازار اوراق بده ــهم از ب س
فعــال در حراج هــا و بازارگردانــی بــازار ثانویــه 
لــذا،  اســت.  منظــم  و  شــفاف  گزارش دهــی  و 
ــالح  ــی و اص ــم بازارگردان ــوع مه ــه موض ــه ب توج
پیاده ســازی  چارچــوب  در  فعلــی  رویه هــای 

موفــق عملیــات بــازار بــاز ضــرورت دارد.
10- جمع بندی

میــان  از  گفــت  می تــوان  مجمــوع،  در 
فنــی،  الزامــات و پیش  نیازهــای قانونــی،  همــٔه 
عملیــات  پیاده ســازی  عملیاتــی  و  ســاختاری، 
بــازار بــاز، آنچــه بیــش از همــه می توانــد کارکــرد 
اصلــی و مهــم ایــن ابــزار را بــا چالــش جــدی 
مواجــه کنــد ناتــرازی بانکــی و بانک هــای ناســالم 
فعــال در بــازار بین بانکــی اســت. رفــع مشــکل 
ــٔه  ــرل پای اضافه برداشــت بانک هــای ناســالم و کنت
ــازار  ــات ب ــوب عملی ــی در چارچ ــی و نقدینگ پول
بــاز هنگامــی میســر اســت کــه برنامــٔه اصــالح 
ــک  ــت و بان ــت توســط دول ــا جدی نظــام بانکــی ب
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پی نوشت
1(Governing Council
2( overdraft loans
3( Large Value Transfer System 
) L V T S (
 seasonal وام،  نـوع  دو  ایـن  بـر  عـالوه   )4   
credit یـا تسـهیالت اعتبـاری فصلـی نیـز بـرای 
مالـی  مٔوسسـات  فصلـی  نقدینگـی  رفـع کمبـود 
کوچـک در ازای دریافـت وثیقه پرداخت می شـود 
و  حـوزٔه کشـاورزی  در  مٔوسسـاتی کـه  )معمـواًل 
توریسـم فعالیـت دارنـد بـا کمبـود نقدینگی فصلی 
مواجه انـد(. نـرخ دریافتـی بـرای ایـن نـوع وام هـا 

شـناور و وابسـته بـه نـرخ بـازار اسـت.
5( primary credit facility
6( secondary credit facility
به طـور کامـل  تنزیـل  پنجـرٔه  وام هـای  همـٔه   )7   
وام  از  بایـد  وثیقـه  ارزش  وثیقه گیـری می شـوند. 
بیشـتر باشـد یـا به عبـارت دیگـر، وثایـق بـا نـرخ 

می شـوند.  haircut مناسـبی 
8( Monetary Policy Report
9( outright
10( Reverse REPO
11( interactions
  12( گـزارش مرکـز پژوهش های مجلس، شـمارٔه 

مسلسل 22016294
ــٔه اســالمی،  ــر اســناد خزان ــت عــالوه ب   13( دول
اجــارٔه  اوراق  شــامل  اوراق  از  دیگــری  انــواع 
ــدم،  ــٔه گن ــاد(، اوراق مرابح ــاد آج ــا نم ــی )ب دولت
اوراق مشــارکت دولتــی، اوراق منفعــت، و اوراق 

مرابحــٔه تعــاون را منتشــر کــرده اســت.
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ــواره  ــی هم ــت گذار پول ــه سیاس ــی ک ــی از موضوعات ــه: یک 1- مقدم
نســبت بــه آن مــورد ســٔوال واقــع می شــود اظهارنظــر در خصــوص 
جهت گیــری نرخ هــای بهــره اســت. ایــن موضــوع فقــط مختــص ایــران 
ــن انتظــار  ــا اطــالع از ای ــی ب ــا ســکاندار پول نیســت و در همــه جــای دنی
عمومــی، به صــورت دوره ای، خالصــه ای از تصمیمــات جلســات شــورا 
یــا کمیتــٔه پولــی را بــا بیــان چشــم انداز متغیرهــای کلیــدی اقتصــاد ازجملــه 
ــه در آن کشــورها، کارگــزاران اقتصــادی  ــره اعــالم مــی دارد. البت ــرخ به ن
ــد  ــر خواه ــی تغیی ــره چــه زمان ــرخ به ــه ن ــن هســتند ک ــال ای بیشــتر به دنب
کــرد؛ مثــاًل، در وضعیــت کنونــی اقتصــاد ایــاالت متحــده کــه چشــم انداز 
بــروز فشــارهای تورمــی ناشــی از دورٔه رونــق وجــود دارد، همــه منتظــر 
ــان  ــرخ در پای ــن ن ــا ای ــد آی ــًا نمی دانن ــی دقیق ــد، ول ــرخ بهره ان ــش ن افزای
ــا در  ــدی. ام ــای بع ــا در فصل ه ــت و ی ــد یاف ــش خواه ــن فصــل افزای ای
ــه اطــالع از  ــد ب ــه عالقه من ــش از آنک ــا پی ــاالن بازاره ــران، فع اقتصــاد ای
زمــان تغییــر نــرخ باشــند، اول از همــه می خواهنــد بداننــد آیــا ایــن نــرخ 
قــرار اســت کاهــش یابــد یــا افزایــش و یــا اینکــه بــدون هیچ گونــه تغییــری 

ثابــت خواهــد مانــد. چــرا آنجــا چنــان اســت و اینجــا چنیــن؟
ــی و  ــای صنعت ــداول اقتصاده ــت مت ــه وضعی ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــاد کالن  ــای اقتص ــه در کتاب ه ــت ک ــی اس ــان چیزهای ــعه یافته هم توس
نیــز به وفــور یافــت می شــود. اقتصــاد یــا در رکــود اســت و کمتــر از 
ــد  ــی نیازمن ــن وضعیت ــه در چنی ــود ک ــد می ش ــل تولی ــتغال کام ــطح اش س
ــش  ــرٔه مرجــع و افزای ــرخ  به ــب کاهــش ن سیاســت های انبســاطی در قال
مخــارج دولتــی اســت تــا بــا تحریــک تقاضــا، تولیــد نیــز افزایــش یابــد؛ 
و یــا اینکــه در دورٔه رونــق اســت و خطــر بــروز فشــارهای تورمــی وجــود 
دارد کــه ایــن وضعیــت نیــز نیازمنــد سیاســت های انقباضــی به شــکل 
افزایــش نــرخ  بهــره و مدیریــت مخــارج و پرهیــز از کســری بودجــٔه 

ــن  ــت در چنی ــی اس ــود. بدیه ــیده ش ــا کش ــار تقاض ــا مه ــت ت ــت اس دول
شــرایط سرراســتی، تفــاوت انتظــارات کارگــزاران نــه در جهــت تغییــرات 

ــر آن اســت.  ــرخ بهــره، بلکــه در زمــان تغیی ن
ــود در  ــاهده می ش ــران مش ــاد ای ــا و اقتص ــه در اینج ــی ک ــا، وضعیت ام
عمــدٔه مــوارد ملغمــه ای اســت از رکــود و تــورم تؤامــان. از یک ســو، 
بنگاه  هــای تولیــدی کمتــر از ظرفیت هــای واقعــی خــود مشــغول بــه 
کارنــد و لــذا نتیجــه آن شــده اســت کــه بخــش قابل توجهــی از نیروهــای 
فعــال و جوانــان کشــور بیکارنــد و از ســوی دیگــر، بهــای ســبد مصرفــی 
خانوارهــا هــر روز گران تــر شــده و تــورم عمومــی رو بــه افزایــش گذاشــته 
بایــد  بانــک مرکــزی  اســت. در چنیــن شــرایطی، عــده ای معتقدنــد 
اولویــت را بــه مشــکل کاهــش تولیــد و رکــود دهــد و از نــرخ بهــره بکاهــد 
و عــده ای دیگــر نیــز بــا اشــاره بــه آمارهــای تــورم، افزایــش نــرخ بهــره را 
ــرایط  ــن ش ــز در ای ــی نی ــت گذار پول ــد سیاس ــر می رس ــتارند. به نظ خواس
ــیده  ــره، کوش ــرخ به ــش ن ــدم افزای ــالم ع ــا اع ــده و ب ــن ش مرضی الطرفی
اســت شــرایط را به گونــه ای مدیریــت کنــد تــا هــم التهابــات مالــی کاهــش 
ــدی تشــدید نشــود. ــی بنگاه هــای تولی ــن مال ــد و هــم مشــکالت تٔامی یاب

امــا به راســتی، اگــر در چنیــن وضعیتــی مــا در مقــام سیاســت گذاری 
بــه  یــا حداقــل چــه مشــورتی  و  بودیــم، چــه تصمیمــی می گرفتیــم 
ــش،  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــد ب ــازه دهی ــم؟ اج ــت گذار می دادی سیاس
نخســت اهــداف بانــک مرکــزی را مــرور کنیــم و ســپس بــا بررســی 
ــک  ــه ی ــداف، ب ــن اه ــک از ای ــر ی ــذار در ه ــت شــاخص های اثرگ وضعی
ــن  ــرد ای ــن راهب ــکان تبیی ــت موجــود و در صــورت ام ــی از وضعی ارزیاب

ــیم. ــداف برس ــه آن اه ــتیابی ب ــرای دس ــاد ب نه

نرخ سود بانکی
 افزایش یابد یا کاهش؟
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــادبازآرایی سیاست گذاری پولی و مدیریت نقدینگی
تیـــر مـــاه ۱۳۹۸، شـــماره ۱۵۶

۲- اهداف سیاست گذار پولی
ــی  ــت گذار پول ــز سیاس ــی، روی می ــور کل به ط
اهدافــی ماننــد کنتــرل تــورم، کاهــش شــکاف 
تولیــد، و کاهــش بی ثباتــی مالــی وجــود دارد. 
البتــه، در نظام هــای ارزی غیرشــناور ماننــد نظــام 
ارزی ایــران کــه ارزش پــول داخلــی عمدتــًا از 
ــا ارزهــای خارجــی ســنجیده  طریــق مقایســٔه آن ب
می شــود، حفــظ ارزش پــول ملــی نیــز موردانتظــار 
اســت؛ ولــی در حالــت عمومــی در صــورت کنترل 
ــه  ــه در مقایس ــی ک ــول مل ــد پ ــدرت خری ــورم، ق ت
ــه ارزهــای  ــا بهــای ســبد کاالهــا و خدمــات و ن ب
ــظ خواهــد شــد.  ــف می شــود، حف خارجــی تعری
سیاســت گذار  گفــت  می تــوان  درهرصــورت، 
پولــی به دنبــال ارتقــای عملکــرد اقتصــاد کالن 
از طریــق بهبــود ثبــات اقتصــادی )کاهــش تــورم 
و  اســت  مالــی  ثبــات  ارتقــای  و  بیــکاری(  و 
لــذا ســعی می کنــد بــا اســتفاده از ابزارهــای در 
دســترس خــود هماننــد نــرخ بهــره و همچنیــن 
اعطایــی  اعتبــارات  و  نقدینگــی  رشــد  کنتــرل 
بــه بخش هــای اقتصــادی مختلــف، در جهــت 
ــردارد. در ادامــه، ایــن  ــه ایــن اهــداف گام ب ــل ب نی
بــا جزئیــات  اهــداف و وضعیــت هــر یــک را 

بیشــتری مــرور می کنیــم.
الف- شکاف تورم

همان گونــه کــه می دانیــم، دو عامــل اصلــی 
شــامل فشــار تقاضــا و فشــار هزینــه در تــورم 
اثرگــذار اســت. فشــار تقاضــا هــم می توانــد ناشــی 
ــش  ــل افزای ــی به دلی ــرف خصوص ــش مص از افزای
ترازهــای نقدینگــی و هــم اینکــه ناشــی از افزایــش 
مخــارج  افزایــش  به دلیــل  عمومــی  مصــرف 

ــد. ــت باش ــه ای دول بودج
پولــی  بخــش  اطالعــات  و  آمارهــا  بررســی 
بیانگــر آن اســت کــه طــی یــک دورٔه پنج ســاله 
پایــان ســال 1396،  تــا  آغــاز ســال 1392  از 
نقدینگــی بــا نــرخ رشــد متوســط 27 درصــد 3٫3 
ــارد تومــان  ــر شــده و از رقــم 460 هــزار میلی براب
بالــغ گشــته  تومــان  میلیــارد  هــزار   1530 بــه 
اســت. بنابرایــن در صــورت عــدم رشــد متناســب 
افزایــش  میــزان  ایــن  تولیــدی،  ظرفیت هــای 
نقدینگــی بــا تحریــک تقاضــای کل یــک پتانســیل 
بســیار قــوی بــرای بــروز تــورم اســت. عــالوه بــر 
بــازار کاالهــا، ایــن حجــم انبــوه نقدینگــی در 
ــی از آن  ــش اندک ــی بخ ــدن حت ــورت سرریزش ص
ــد مســکن،  در هــر یــک از بازارهــای دارایــی مانن
رشــد  توانایــی  ســهام،  و  طــال،  ارز،  خــودرو، 

دارد. را  دارایــی  آن  بهــای  حباب گونــٔه 
و  کاالهــا  بــازار  منظــر  از  ایــن،  باوجــود 
خدمــات، بررســی تقاضــای کل و اجزای آن نشــان 

می دهــد افزایــش شــدید نقدینگــی طــی ایــن دوره 
آنچنــان در افزایــش مصــرف خصوصــی و دولتــی 
خودنمایــی نکــرده اســت. آمارهــای حســاب های 
ملــی نشــان می دهــد طــی دورٔه مــورد بررســی 
مجمــوع هزینه هــای ناخالــص داخلــی 2٫1 برابــر و 
مخــارج مصرفــی خصوصــی نیــز در همیــن حــدود 
بررســی  عالوه برایــن،  اســت.  یافتــه  افزایــش 
ــه مخــارج کل  ــر آن اســت ک ــت بیانگ بودجــٔه دول
برابــر  ایــن دوره 2٫4  نیــز طــی  بخــش دولتــی 
ــا  ــن آماره ــوع، ای ــن در مجم ــت. بنابرای ــده اس ش
ــه رشــدهای شــدید نقدینگــی  ــر آن اســت ک بیانگ
بــه تحریــک تقاضــای کل منجــر نشــده اســت و بــه 
همیــن دلیــل شــاهد بــروز فشــارهای تورمی ناشــی 
از افزایــش تقاضــا نبوده ایــم. اطالعــات شــاخص 
بهــای ســبد کاالهــا و خدمــات مصرفــی نیــز کــه 
آن  بیانگــر  می دهــد  نشــان  را  تــورم  تحــوالت 
اســت کــه طــی ایــن دوره )1392-1396( نــرخ 
تــورم رونــد کاهنــده ای را ســپری کــرده اســت، 
ــای  ــوع )برحســب قیمت ه ــه در مجم به نحــوی ک
ســال پایــٔه 1395( شــاخص بهــای مصرف کننــده 
طــی ایــن دوره 2٫1 برابــر شــده و به نوعــی بیانگــر 
نــرخ تــورم متوســط ســاالنٔه 16 درصــدی اســت و 
ــا رشــدهای شــدید نقدینگــی و  ــذا در مقایســه ب ل
ــاق  ــورد بررســی اتف ــان دورٔه م ــا پای انباشــت آن ت

ــاده اســت. ــورم نیفت ــب ت ــاداری از جان معن
از  ناشــی  هزینــٔه  فشــار  تــورم  مقابــل،  در 
افزایــش بهــای مــواد اولیــه و هزینــٔه اســتخدام 
باعــث  مجمــوع  در  اســت کــه  تولیــد  عوامــل 
افزایــش هزینــٔه نهایــی تولیــد و در نتیجــه افزایــش 
محصــوالت  عرضــٔه  و  تولیــد  قیمت هــای 
بهــای تولید کننــده  می شــود. بررســی شــاخص 
را  تولیــد  هزینه هــای  تحــوالت  به نوعــی  کــه 
ــی دورٔه  ــه ط ــت ک ــر آن اس ــد، بیانگ ــان می ده نش
پنج ســالٔه 1392 تــا 1396 ایــن شــاخص حــدودًا 
ــرخ  ــر ن ــز بیانگ ــن نی ــت و ای ــده اس ــر ش 1٫9 براب
تــورم متوســط ســاالنٔه 13 درصــدی اســت و لــذا 
ــت  ــی از باب ــی چندان ــان ســال 1396 نگران ــا پای ت

تــورم فشــار هزینــه نیــز روی نــداده اســت. 
شــایان ذکــر اســت طــی ایــن دوره بهــای ارز در 
کانــال 3 هــزار تومــان در نوســان بــوده اســت. امــا 
از اواخــر ســال 1396، بهــای ارز هــم به دالیــل 
و  نقدینگــی  شــدید  افزایــش  از  ناشــی  بنیــادی 
عــدم تعدیــل نــرخ ارز و هــم به دالیــل سیاســی 
ــٔه  ناشــی از تنگناهــای مالــی و تحریم هــای ظالمان
بین المللــی به شــدت افزایــش یافــت و از اوایــل 
تــا 15  بــازه 10  در  ارز  نــرخ  تابســتان 1397 
هــزار تومــان و البتــه بــرای چنــد روز نیــز در بــازه 
ــه  ــا توج ــد. ب ــه ش ــان مبادل ــزار توم ــا 18 ه 15 ت

بــه وابســتگی تولیــد بــه مــواد اولیــٔه وارداتــی و 
اینکــه بیــش از دوســوم کاالهــای وارداتــی شــامل 
ــطه  ای  ــه و واس ــواد اولی ــرمایه ای و م ــای س کااله
تولیــد اســت، پــرش نــرخ ارز به شــدت در هزینــٔه 
ــث  ــته و باع ــر گذاش ــی اث ــای داخل ــد بنگاه ه تولی
شــده اســت شــاخص بهــای تولیدکننــده طبــق 
آخریــن آمــار و اطالعــات در دســترس، در دی 
1397 نســبت بــه ابتــدای ســال بــه میــزان 50 
درصــد افزایــش یابــد؛ به عبــارت دیگــر، نصــف آن 
چیــزی کــه در مــدت پنــج ســال )1392-1396( 
افزایــش یافتــه اســت تقریبــًا طــی 10 مــاه نخســت 
ســال قبــل تحقــق یافتــه اســت. بنابرایــن، بــا توجــه 
بــه اینکــه تــورم تولیدکننــده بــا یــک وقفــٔه ســه تــا 
منعکــس  تــورم مصرف کننــده  در  ماهــه  شــش 
ــده  ــای مصرف کنن ــورم به ــه ت ــی ک ــود، زمان می ش
اعــالم می شــود، بایــد توجــه داشــت کــه منشــٔا 
ــی  ــارهای ناش ــل فش ــاری به دلی ــورم  ج ــش ت افزای
ــز به دلیــل پــرش نــرخ ارز ناشــی  ــه و آن نی از هزین
از انباشــت هنگفــت نقدینگــی در دورٔه گذشــته و 

ــت. ــی اس ــای مال ــش تحریم ه ــن افزای همچنی
ب- شکاف تولید

از منظــر تولیــد نیــز از راهبردهــا و نظریه هــای 
رشــد اقتصــادی بــه یــاد داریــم کــه عوامــل اثرگــذار 
در رشــد تولیــد مبتنــی بــر انباشــت موجــودی 
ســرمایه، بهــره وری، و نــوآوری هســتند. امــا، حتی 
بررســی های اجمالــی در اقتصــاد ایــران گویــای 
ــه در  ــددی ک ــات متع ــطٔه اتفاق ــه به واس ــد ک این ان
اقتصــاد ایــران شــکل گرفتــه اســت، مســیرهای 
ــت.  ــده اس ــدود ش ــادی مح ــد اقتص ــه گانٔه رش س
اواًل ســرمایه گذاری طــی چنــد ســال گذشــته رونــد 
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ــد انباشــت ســرمایه  ــذا رون ــده داشــته و ل کاهن
آمارهــای  اســت.  شــده  مواجــه  اخــالل  بــا 
کــه  اســت  آن  بیانگــر  ملــی  حســاب های 
ــادل  ــه مع ــص ک ــت ناخال تشــکیل ســرمایٔه ثاب
ــی در ســال  ــد ناخالــص داخل 28 درصــد تولی
1391 بــوده اســت، طــی دوره رونــدی کاهنــده 
داشــته اســت و در ســال 1396 بــه حــدود 
ــه اســت. بدیهــی اســت  ــزل یافت 19 درصــد تن
ــای کل  ــرمایه گذاری در تقاض ــهم س ــه س هرچ
ــادی  ــد اقتص ــارات از رش ــد، انتظ ــش یاب کاه

ــود. ــد ب ــده خواه ــی کاهن آت
ــای اقتصــادی و  ــروز تحریم ه ــن، ب همچنی
مالــی ســبب کاهــش دسترســی بــه مــواد اولیــه 
و تجهیــزات ســرمایه ای شــده اســت کــه از 
ــه و از ســوی  ــٔه مبادل ــا افزایــش هزین یک ســو ب
ــد،  ــاوری تولی ــدن فّن ــدم بهنگام ش ــا ع ــر ب دیگ
ــت.  ــرده اس ــه ک ــش مواج ــا کاه ــره وری را ب به
در نهایــت نیــز مشــکالت و مســائل ناشــی 
از محیــط کســب وکار زمینــٔه مناســبی بــرای 
ــق  ــا خل ــازی ایده ه ــوآوری و تجاری س ــروز ن ب
نکــرده اســت. در مجمــوع، ایــن عوامــل باعث 
می شــود بــا ایجــاد اخــالل در مســیر رشــد 
چشــم انداز  تولیــدی  و  صنعتــی  بنگاه هــای 
روشــنی بــرای رشــد اقتصــادی وجــود نداشــته 
باشــد و در نتیجــه در صــورت عــدم توجــه 
ــال  ــی درح ــکل منف ــد به ش ــکاف تولی الزم، ش
نیــز  آن  پیامــد  بــود کــه  خواهــد  گســترش 
بیشــتر عرضــٔه  و کاهــش  بیــکاری  افزایــش 
تــورم  بعــد تشــدید  محصــول و در مرحلــٔه 
آمــار  مرکــز  منتشرشــدٔه  اطالعــات  اســت. 

حاکــی از آن اســت کــه تعــداد بیــکاران اقتصــاد 
ایــران در پایــان ســال گذشــته بــه 3٫2 میلیــون 
ــز  ــا نی ــی آماره ــت و برخ ــته اس ــغ گش ــر بال نف
ــون شــغل  بیانگــر آن اســت کــه حــدود 2 میلی
در معــرض خطــر وجــود دارد. بنابرایــن در 
چنیــن شــرایطی، هرگونــه تصمیمــی کــه بــه 
بدترشــدن شــرایط تولیــد و اشــتغال منجــر 
شــود، نه تنهــا آثــار اقتصــادی بلکــه حتــی تبعات 

اجتماعــی و امنیتــی خواهــد داشــت. البتــه، بایــد 
تصریــح شــود تولیــد و بنــگاه در اقتصــاد ایــران 
مشــکالت ســاختاری عدیــده ای دارنــد، ولــی در 
ــه را  ــی عرص ــای خارج ــه تحریم ه ــرایطی ک ش
بــر تولیــد داخــل تنــگ کــرده اســت و دسترســی 
ــا کاهــش مواجــه شــده  ــی ب ــه درآمدهــای نفت ب
ــا اقداماتــی کــه ایــن شــرایط را  اســت، نبایــد ب
بــرای بنگاه هــا ســخت تر می کنــد، خودزنــی 

ــرد. ــادی ک اقتص

ج- ثبات مالی
از منظــر ثبــات مالــی نیــز بــا توجــه بــه 
مهم تریــن  ایــران،  اقتصــاد  بانک محوربــودن 
بحــث ســالمت مالــی بانک هاســت، به نحــوی 
بانــک  اعتبــاری  و  پولــی  کــه سیاســت های 
مرکــزی بــا کمتریــن اصطکاک هــا عملیاتــی 
ــی  ــی ها حاک ــوص، بررس ــن خص ــود. در ای ش
بــا  بانکــی کشــور  شــبکٔه  اســت کــه  آن  از 
مطالبــات  زیــاد  ازجملــه حجــم  معضالتــی 
و  ثابــت،  دارایی هــای  انباشــت  غیرجــاری، 
شــده  مواجــه  مــازاد  مســتغالت  و  امــالک 
اســت کــه بــا کاهــش کیفیــت دارایی هــا و 
ــا  ــوان بانک ه ــا، ت ــب آن ه ــردش مناس ــدم گ ع
را بــرای ایفــای نقــش واســطه گری مالــی و اعطــای 
تســهیالت به بنگاه هــای تولیدی کاهش داده اســت. 
از ســوی دیگر، به ســبب هزینه های تٔامین مالی ناشــی 
از پرداخت نرخ های ســود  ســپرده های ســرمایه گذاری 
بانک هــا بــا کســری منابــع مواجــه شــده اند و 
الجــرم اســتقراض از منابــع بانــک مرکــزی 
یافتــه  افزایــش  وام دهنــده  آخریــن  به عنــوان 
اســت. بررســی آمارهــای شــبکٔه بانکــی حاکــی 
از آن اســت کــه بدهــی بانک هــا بــه بانــک 
مرکــزی از 49 هــزار میلیــارد تومــان در ابتــدای 
ســال 1392 بــه 132 هــزار میلیــارد تومــان 
در انتهــای ســال 1396 افزایــش یافتــه اســت. 
به عبارتــی دیگــر طــی دورٔه پنج ســالٔه مــورد 
ــط  ــد متوس ــرخ رش ــا ن ــی ب ــن بده ــی، ای بررس
22 درصــدی 2٫7 برابــر شــده اســت. ازآنجاکه 
بدهــی بانک هــا بــه بانــک مرکــزی نیــز یکــی از 
اجــزا ی پایــٔه پولــی اســت، در صــورت افزایــش 

مالــی  و  اقتصــادی  تحریم هــای  بــروز 
ــه و  ــواد اولی ــه م ــی ب ــش دسترس ــبب کاه س
تجهیــزات ســرمایه ای شــده اســت کــه از 
از  و  مبادلــه  هزینــٔه  افزایــش  بــا  یک ســو 
ســوی دیگــر بــا عــدم بهنگام شــدن فّنــاوری 
مواجــه  کاهــش  بــا  را  بهــره وری  تولیــد، 
مشــکات  نیــز  نهایــت  در  اســت.  کــرده 
کســب وکار  محیــط  از  ناشــی  مســائل  و 
و  نــوآوری  بــروز  بــرای  مناســبی  زمینــٔه 
تجاری ســازی ایده هــا خلــق نکــرده اســت.
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــادبازآرایی سیاست گذاری پولی و مدیریت نقدینگی
تیـــر مـــاه ۱۳۹۸، شـــماره ۱۵۶

منفعالنــه  به صــورت  پولــی  پایــٔه  آن،  شــدید 
پولــی  سیاســت گذار  لــذا  و  می یابــد  افزایــش 
ــٔه ذخایــر پولــی  امــکان هدایــت و تخصیــص بهین
به ســمت بخش هــای اقتصــادی مــورد هــدف را 

ــت. ــد داش نخواه
ــی از  ــک مرکــزی حاک ــٔه بان اطالعــات ترازنام
ــٔه  ــه پای ــور درحالی ک ــی دورٔه مذک ــه ط ــت ک آن اس
ــه  ــش یافت ــان افزای ــارد توم ــزار میلی ــی 116 ه پول
اســت، بدهــی بانک هــا بــه بانــک مرکــزی 83 
اســت.  داشــته  افزایــش  تومــان  میلیــارد  هــزار 
ایــن افزایــش منفعالنــٔه پایــٔه پولــی در مرحلــٔه 
ــا  ــه ب ــی افزایش یافت ــود نقدینگ ــث می ش ــد باع بع
ضریــب فزاینــده کیفیــت چندانــی نداشــته باشــد. 
ــی  ــٔه پول ــش پای ــه افزای ــر ســخن، ازآنجاک ــه دیگ ب
نــه در پاســخ بــه ظرفیت هــای تولیــدی بخــش 
حقیقــی اقتصــاد، بلکــه در واکنــش بــه کســری 
منابــع بانک هــا ناشــی از پرداخــت نــرخ ســودهای 
ســنگین بــه ســپرده های بانکــی افزایــش یافتــه 
اســت، افزایــش نقدینگــی نیــز تناســب چندانــی بــا 
ظرفیت هــای تولیــدی نخواهــد داشــت و هرچنــد 
کــه نقدینگــی افزایــش یابــد، چــون تخصیــص 
آن بــه بخش هــای اقتصــادی بــا مشــکل مواجــه 
اســت، مشــکالت نقدینگــی و تنگناهــای اعتبــاری 
بنگاه هــا کمــاکان برقــرار خواهــد بــود. بررســی 
اســت  آن  بیانگــر  تولیــد  بــه  نقدینگــی  نســبت 
ــادل  ــال 1391 مع ــبت در س ــن نس ــه ای درحالی ک
62 درصــد بــوده اســت، در ســال 1396 بــه 100 
درصــد بالــغ گشــته اســت. ازآنجاکــه انحــراف 
ایــن نســبت از رونــد بلندمــدت آن نماگــری از 
ایــن  اســت،  ســطح کالن  در  مالــی  بی ثباتــی 
تحــوالت بیانگــر آن اســت کــه بــرای دســتیابی 
نســبت  بایــد  سیاســت گذار  مالــی،  ثبــات  بــه 
نقدینگــی  رشــد  نــرخ  در  اثرگــذار  عوامــل  بــه 

حساســیت بیشــتری داشــته باشــد.
3- جمع بندی

ــم  طــی ســال های  ــه اطــالع داری ــه ک همان گون
ــرای جــذب  ــا ب ــدٔه بانک ه ــا 1396، عم 1392 ت
منابــع و تٔامیــن کســری وجــوه، بــه ســپرده های 
ســرمایه گذاری نرخ هــای ســود بــاالی 20 درصــد 
شــرایطی،  چنیــن  تحــت  کرده انــد.  پرداخــت 
کاهــش  به شــدت  پــول  معامالتــی  تقاضــای 
می یابــد و بــا کاهــش ســهم پــول در نقدینگــی، 
ســهم شــبه پول افزایــش می يابــد کــه طــی دورٔه 
مــورد بررســی به طــور متوســط حــدود 85 درصــد 

ــوده اســت. ب
حقیقــی  بخــش  و  اقتصــاد  درصورتی کــه 
ــت و  ــودها را داش ــرخ س ــق ایــن ن ــت تحق ظرفی
پرداخــت ســودها به صــورت واقعــی و در قبــال 

می شــد،  انجــام  تولیــد  ارزش افــزودٔه  افزایــش 
حقیقــی  بخــش  بــا  متناســب  نیــز  نقدینگــی 
اقتصــاد افزایــش می یافــت. امــا ازآنجاکــه بخــش 
ــن  ــوده اســت، ای ــًا در رکــود ب ــز عمدت حقیقــی نی
بــازده به صــورت موهومــی و صرفــًا بــر اســاس 
خلــق  بانک هــا  معــوق  بدهی هــای  پولی کــردن 
شــده و در ترازنامــٔه بانک هــا جــای گرفتــه اســت. 
در حقیقــت، بــه همیــن دلیــل اســت کــه طــی دورٔه 
ــرمایه گذاری و  ــود س ــاهده می ش ــی مش موردبررس
ــه و از ســوی  تشــکیل ســرمایٔه ثابــت کاهــش یافت
دیگــر افزایــش نقدینگــی نیــز بــه افزایــش تقاضــا و 
بــروز فشــارهای تورمــی ناشــی از افزایــش تقاضــا 
منتهــی نشــده اســت. در واقــع، خانوارهــا و برخــی 
ــودن  ــکان دائمی ب ــی ام ــا تلق ــا ب ــان بنگاه ه صاحب
ــر از  ــی و فرات ــودهایی غیرطبیع ــرخ س ــت ن دریاف
ظرفیــت تولیــدی، وجــوه خــود را در بانک هــا 
ســپرده گذاری کــرده و از انجــام ســرمایه گذاری 

ــد. ــز کرده ان ــرمایه پرهی ــت س ــد و انباش مول
در چنیــن وضعیتــی، نقدینگــی تحــت یــک 
فراینــد مارپیچــی فزاینــده به ســبب پرداخــت نــرخ 
ســودهای بــاال بــه شــبه پول، کــه عمــدٔه آن نیــز 
ســپردٔه ســرمایه گذاری اســت، انباشــته می شــود 
و ظرفیت هــای ســوداگری ویرانگــری را ایجــاد 
ــاهده  ــف مش ــد ال ــه در بن ــع اینک ــد. در واق می کن
ــی  ــای نقدینگ ــدید ترازه ــش ش ــم افزای ــد به رغ ش
بــا آن  تقاضــای مصرفــی خصوصــی متناســب 
ــی از  ــی ناش ــار تورم ــت و فش ــه اس ــش نیافت افزای
تقاضــا ایجــاد نشــده اســت، ریشــه در پرداخــت 
ســود موهومــی دارد. اینکــه تقاضــا افزایــش نیافتــه 
ــده  ــاد ش ــود ایج ــا رک ــش تقاض ــا کاه اســت و ب
اســت و ســرمایه گذاری نیــز کاهــش یافتــه اســت، 
ریشــه در همــان پرداخــت نــرخ ســودهای بــاال 
دارد. در نهایــت، اینکــه مشــکالت شــبکٔه بانکــی 
طــی دورٔه مــورد بررســی عمیق تــر و ناتــرازی آن هــا 
تحت فشــاربودن  به دلیــل  اســت،  شــده  بیشــتر 
ــوده  ــی ب ــودهای موهوم ــت س ــرای پرداخ ــا ب آن ه
اســت. بنابرایــن، نــرخ ســودهای فراتــر از ظرفیــت 
اقتصــاد،  عــالوه بــر اینکــه نقدینگــی را به صــورت 
مخــرب افزایــش می دهــد و پتانســیل های تورمــی 
بــا کاهــش  را تقویــت می کنــد، هم زمــان  آتــی 
ثبــات و ســالمت مالــی شــبکٔه بانکــی، به دلیــل 
و  تولیــد  بــه کاهــش  ســرمایه گذاری،  کاهــش 

ــود.  ــی می ش ــز منته ــتغال نی اش
حــال در چنیــن شــرایطی، پرســش نخســت 
را دوبــاره مــرور می کنیــم. جهت گیــری بانــک 
مرکــزی نســبت بــه نــرخ ســود بــرای مدیریــت 
ثبــات اقتصــادی و ثبــات مالــی چــه بایــد باشــد؟ 
احتمــااًل بــا وصــف آنچــه گذشــت و درنظرگرفتــن 

تــا  اقتصــادی،  تحریم هــای  از  ناشــی  شــرایط 
ــزی  ــک مرک ــن بان ــرد بینابی ــی رویک ــدودی مبان ح
نرخ هــای  ســقف  رعایــت  بــرای  پافشــاری  و 

مصــوب قبلــی مشــخص می شــود.
ــرخ رشــد  ــره به طــور قطــع ن ــرخ به ــش ن افزای
ــن  نقدینگــی را افزایــش می دهــد، مشــکالت تٔامی
مالــی و ســرمایٔه در گــردش بنگاه هــا را تشــدید 
می کنــد، و ســبب افزایــش بیــکاری خواهــد شــد. 
را  بانک هــا  ترازنامــٔه  بــر  فشــار  عالوه برایــن، 
بــرای پرداخــت نــرخ ســودهای موهومــی افزایــش 
بــر  دارایی هــا،  بــا کاهــش کیفیــت  و  می دهــد 
ناتــرازی آن هــا می افزایــد. مصــداق بــارز ایــن امــر 
ــه  ــمار ب ــپرده ها از روزش ــود س ــبٔه س ــر محاس تغیی
ماه شــمار در اواخــر پاییــز ســال گذشــته اســت 
کــه باعــث شــد بــا کاهــش هزینه هــای تٔامیــن 
منابــع بــرای شــبکٔه بانکــی، عرضــٔه وجــوه در 
ــد و انباشــت بدهــی  ــازار بین بانکــی افزایــش یاب ب
ــش  ــا افزای ــز نه تنه ــزی نی ــک مرک ــه بان ــا ب بانک ه
ــز داشــته اســت. از  ــه، بلکــه حتــی کاهــش نی نیافت
ــی،  ــورم کنون ــٔا ت ــه منش ــه ب ــا توج ــر، ب ــوی دیگ س
افزایــش نــرخ بهــره توانایــی کاســتن از فشــارهای 
نخواهــد  را  هزینــه  افزایــش  از  ناشــی  تورمــی 
در  اســت  ممکــن  اقــدام  ایــن  البتــه،  داشــت. 
کوتاه مــدت ظرفیت هــای ســوداگری نقدینگــی را 
کاهــش دهــد، ولــی در میان مــدت و بلندمــدت بــا 
ــری از  ــار مخرب ت تشــدید انباشــت نقدینگــی، انب

ــت. ــد گرف ــکل خواه ــی ش ــی فعل نقدینگ
ثبــات  ارتقــای  بــرای  شــرایطی،  چنیــن  در 
اقتصــادی و مالــی مطلــوب سیاســت گذار کاهــش 
ــی  ــود، ول ــد ب ــر خواه بیشــتر نرخ هــای ســود مٔوث
بــا توجــه بــه شــرایط تحریمــی، می تــوان ایــن 
کاهــش  را به صــورت تدریجــی مدیریــت کــرد؛ 
گــذر  در  می شــود  پیشــنهاد  نمونــه،  به عنــوان 
ــاله،  ــال )دوس ــتر از یک س ــپرده های بیش ــان س زم
به گونــه ای  احیــا شــود،  سه ســاله، و پنج ســاله( 
کــه در هــر مرحلــه ســقف نــرخ ســود کنونــی بــرای 
ــدگاری بیشــتر تعریــف شــود  ــا مان ســپرده های  ب
بــه تناســب آن نــرخ ســود ســایر ســپرده ها  و 

ــود. ــل ش تعدی
منابع و مآخذ

نماگرهــای اقتصــادی بانــک مرکــزی، شــماره های 
مختلف.

گزیــدٔه آماره هــای اقتصــادی، بخش پولــی و بانکی، 
ــت های  ــی ها و سیاس ــی ادارٔه بررس ــای پول ــرٔه آماره دای

اقتصــادی بانــک مرکــزی، دوره هــای مختلف.
ــج طــرح  ــدٔه نتای ــران )1397(. چکی ــار ای مرکــز آم

نیــروی کار. آمارگیــری 

۳۶



اد
صــ

قت
ی ا

هــا
زه 

 تا
ــه

ام
ه ن

ما
و 

د
۱۵

۶ 
ره

ما
شــ

   
  ،

   
 ۱۳

۹۸
ه 

ما
یر 

ت
{

{ صــاد
قت

ی ا
هــا

زه 
 تا

ــه
ام

هن
ما

و 
د

۱۵
۶ 

ره
ما

شــ
   

   
   

۱۳
۹۸

ه 
ما

یر 
ت

ــر  ــور تحت تٔاثی ــی کش ــبکٔه بانک ــر، ش ــال های اخی ــه: در س  1- مقدم
قیمــت  نوســانات  بین المللــی،  تحریم هــای  نظیــر  خارجــی  عوامــل 
کاالهــای وارداتــی، و عوامــل داخلــی نظیــر کاهــش رشــد اقتصــادی 
ــات  ــش مطالب ــر افزای ــا شــرایط نامســاعدی نظی ــرخ ارز، ب و نوســانات ن
بــه  توجــه  بــا  اســت.  شــده  مواجــه  نقدینگــی  و کمبــود  غیرجــاری 
بــا کل  و  یکدیگــر  بــا  بانک هــای کشــور  فعالیت هــای  درهم تنیدگــی 
اقتصــاد، هرگونــه بی ثباتــی و نوســان در ســالمت هــر یــک از بانک هــای 
کشــور، کل شــبکٔه بانکــی، و در نتیجــه کل اقتصــاد تحت تٔاثیــر قــرار 

ــت.  ــه اس گرفت
ــت اندرکاران  ــت گذاران و دس ــرای سیاس ــر ب ــال های اخی ــه در س آنچ
شــبکٔه بانکــی کشــور اهمیــت داشــته اســت بهبــود توانایــی در پیش بینــی 
ــت از  ــرای ممانع ــاز ب ــرمایٔه موردنی ــپر س ــداری س ــی و نگه ــران بانک بح
ــی  ــی معیارهــای مختلف ــی بین الملل ــوده اســت. نهادهــای مال ــوع آن ب وق

را بــرای شناســایی بانک هــای در معــرض خطــر معرفــی می کننــد. یکــی 
ــر  ــال 3 مطــرح کــرده اســت. ب ــن حــوزه ب ــن معیارهــا را در ای از مهم تری
ــوب و  ــای خ ــن دوره ه ــرای تعیی ــار ب ــب ترین معی ــال 3، مناس ــاس ب اس
بــد نظــام بانکــی شــکاف نســبت تســهیالت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی 
اســت.  براین اســاس، شــکاف بیــن نســبت تســهیالت بــه تولیــد ناخالــص 
ــپر  ــری س ــرای اندازه گی ــار ب ــن معی ــدت آن، بهتری ــد بلندم ــی و رون داخل
ســرمایٔه ضــد چرخه هــای تجــاری اســت. هــدف از تعییــن ســپر ســرمایٔه 
اســت،  الزامــی  افزایــش کفایــت ســرمایٔه  ضــد چرخه هــای تجــاری 
ــد. ــش یاب ــی افزای ــکالت مال ــر مش ــک در براب ــت بان ــه مقاوم به طوری ک

بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، در ایــن مقالــه معیارهــای اســتاندارد 
بــر اســاس اصــول بــال بــرای پیش بینــی بحــران بانکــی و چگونگــی 

اندازه گیــری ســپر ســرمایٔه موردنیــاز بیــان می شــود.

بال ۳ و پیش بینی بحران بانکی
یادداشت تحلیلی

عضو هیئت علمی گروه بانکداری پژوهشکدٔه پولی و بانکی 

اعظم 
احمدیان
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــادبازآرایی سیاست گذاری پولی و مدیریت نقدینگی
تیـــر مـــاه ۱۳۹۸، شـــماره ۱۵۶

۲- شـــکاف تســـهیات اعطایـــی بـــه تولیـــد 
ــی  ــرای پیش بینـ ــاری بـ ــی، معیـ ــص داخلـ ناخالـ

بحـــران بانکـــی
یـــک نظـــام مالـــی مناســـب و بـــا عملکـــرد 
ــش آن  ــطٔه نقـ ــه به واسـ ــت کـ ــی اسـ ــوب نظامـ خـ
در نقـــل و انتقـــال نقدینگـــی، توزیـــع ریســـک و 
واســـطه گری  می توانـــد  پرداخـــت،  نظام هـــای 
کافـــی وجـــوه داشـــته باشـــد و از فعالیت هـــای 
اقتصـــادی حمایـــت کنـــد. توســـعٔه تســـهیالت 
باعـــث  اقتصـــادی  مختلـــف  بخش  هـــای  بـــه 
بهبـــود  مصـــرف  و  ســـرمایه گذاری  می شـــود 
ـــه  ـــش عرضـــٔه تســـهیالت، ک ـــن، افزای ـــد. بنابرای یاب
ـــد ریســـک  ـــد می شـــود، می توان ـــود تولی باعـــث بهب
را بـــه اقتصـــاد و نظـــام مالـــی انتقـــال دهـــد. در 
ـــی ســـریع  ـــه رشـــد تســـهیالت اعطای ـــی ک دوره های
صـــورت گرفتـــه اســـت، می توانـــد بـــه ایجـــاد 
بحـــران بانکـــی منجـــر شـــود و شـــکنندگی مالـــی 
و اقتصـــادی را افزایـــش دهـــد. بنابرایـــن، افزایـــش 
بالقـــوه  معیـــاری  می توانـــد  تســـهیالت  رشـــد 

بـــرای آســـیب پذیری سیســـتمی باشـــد.
چالـــش اصلـــی در انتخـــاب معیـــار رشـــد 
ـــی،  ـــص داخل ـــد ناخال ـــه تولی ـــهیالت ب ـــبت تس نس
پیش بحـــران  بـــرای  هشـــدار  معیـــار  به عنـــوان 
ـــت.  ـــرای آن اس ـــی ب ـــتانٔه بحران ـــن آس ـــی، تعیی بانک
به منظـــور اســـتخراج آســـتانٔه بحرانـــی بـــرای ایـــن 
نســـبت، بنـــا بـــر پیشـــنهاد کمیتـــٔه بـــال، از فیلتـــر 
هودریـــک پرســـکات کـــه رونـــد را از ســـری زمانـــی 
نســـبت تســـهیالت بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی 
جـــدا می کنـــد، اســـتفاده می شـــود )کمیتـــٔه بـــال 
، 12010(. بحـــران مالـــی ســـال 2007 نشـــان 
داد در شـــرایط وقـــوع بحـــران مالـــی، نســـبت 
تســـهیالت بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی بیشـــتر 
از 1٫5 برابـــر انحـــراف اســـتاندارد آن در دورٔه 
ــد  ــن، رشـ ــت. همچنیـ ــوده اسـ ــی بـ ــورد بررسـ مـ
ـــه  ـــوده اســـت، ب ـــن نســـبت بیـــش از 10درصـــد ب ای
همیـــن دلیـــل آســـتانٔه بحرانـــی در ادبیـــات تجربـــی 
به صـــورت زیـــر تعییـــن شـــده اســـت )توســـعه و 

ارزیابـــی ریســـک ثبـــات مالـــی2 ، 2013(.
مشـــاهده   1 شـــکل  در  کـــه  همان طـــور 
ـــد  ـــه تولی ـــی ب می شـــود، شـــکاف تســـهیالت اعطای
ناخالـــص داخلـــی در دوره هـــای 1390-1388 
و 1394-1395 بیشـــتر از رونـــد بلندمـــدت و 
 1394-1391 و   1387-1386 دوره هـــای 
کمتـــر از رونـــد بلندمـــدت آن بـــوده اســـت. امـــا 
در همـــٔه دوره هـــا، بیشـــتر از آســـتانٔه بحرانـــی 
ــر در دورٔه  ــارت دیگـ ــت. به عبـ ــته اسـ ــرار داشـ قـ
رفتـــار  کشـــور  بانک هـــای  بررســـی،  مـــورد 

داشـــته اند.  ریســـک پذیرانه 

مشـــاهده   2 شـــکل  در  کـــه  همان طـــور 
می شـــود، رشـــد تســـهیالت اعطایـــی در همـــٔه 
دوره هـــا بیـــش از حـــد بحرانـــی و رشـــد نســـبت 
ـــی  ـــص داخل ـــد ناخال ـــه تولی ـــی ب ـــهیالت اعطای تس
 1394 و   1389-1388 ســـال های  به جـــز 
ایـــن  اســـت.  بـــوده  بحرانـــی  حـــد  از  کمتـــر 
ــرد  ــر رویکـ ــکل 1 و بیانگـ ــد شـ ــز مٔویـ ــکل نیـ شـ
ریســـک پذیرانٔه شـــبکٔه بانکـــی کشـــور در دورٔه 

ــت. ــوده اسـ ــی بـ ــورد بررسـ مـ
رفتـــار چرخه هـــای  اینکـــه  بـــه  توجـــه  بـــا 
مختلـــف  تجـــاری  چرخه هـــای  در  اعتبـــاری 
ــی  ــدی، هم زمانـ ــاوت اســـت، در بخـــش بعـ متفـ
چرخه هـــای  و  تجـــاری  چرخه هـــای  حرکـــت 

می شـــود. بررســـی  اعتبـــاری 
3- هم زمانـــی حرکـــت چرخه هـــای تجـــاری 

و چرخه هـــای اعتبـــاری 
ـــرح شـــد،  همان طـــور کـــه در ســـطور بـــاال مط
ـــی  ـــص داخل ـــد ناخال ـــه تولی ـــهیالت ب ـــکاف تس ش
ـــی بحـــران  ـــرای پیش بین ـــار ب ـــن معی ـــوان بهتری به عن

ـــت.  ـــده اس ـــرح ش ـــال مط ـــٔه ب ـــط کمیت ـــی توس بانک
ایـــن معیـــار بیانگـــر چرخه هـــای اعتبـــاری در 
دورٔه بلندمـــدت اســـت و بررســـی هم حرکتـــی 
می توانـــد  بهتـــر  تجـــاری  چرخه هـــای  بـــا  آن 
رفتـــار شـــبکٔه بانکـــی را در چرخه هـــای تجـــاری 
ــاری و  ــای تجـ ــد. چرخه هـ ــان دهـ ــف نشـ مختلـ
چرخه هـــای اعتبـــاری دو مفهـــوم متفاوت انـــد، 
به طوری کـــه چرخه هـــای تجـــاری بـــه مفهـــوم 
نوســـانات در اقتصـــاد و چرخه هـــای اعتبـــاری 

بـــه مفهـــوم نوســـانات در تســـهیالت اســـت.
چرخه هـــای  هم حرکتـــی   ،3 شـــکل  در 
داده  نشـــان  اعتبـــاری  چرخه هـــای  و  تجـــاری 
چرخه هـــای  اســـتخراج  بـــرای  اســـت.  شـــده 
تجـــاری و چرخه هـــای اعتبـــاری به ترتیـــب از 
چرخه هـــای رشـــد تولیـــد ناخالـــص داخلـــی بـــه 
قیمـــت جـــاری و چرخه هـــای شـــکاف نســـبت 
ـــر  ـــی و فیلت ـــص داخل ـــد ناخال ـــه تولی ـــهیالت ب تس
ـــٔه  ـــر اســـاس پیشـــنهاد کمیت ـــک پرســـکات ب هودری
ــه در  ــور کـ ــت. همان طـ ــده اسـ ــتفاده شـ ــال اسـ بـ
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ــال  ــا سـ ــده اســـت تـ ــان داده شـ شـــکل 3 نشـ
1391، چرخه هـــای تجـــاری و چرخه هـــای 
اعتبـــاری هم حرکـــت بوده انـــد و پـــس از آن 
خـــالف جهـــت هـــم حرکـــت کرده انـــد، زیـــرا 
ــد  ــال ها رشـ ــتر سـ ــال 1391، در بیشـ ــا سـ تـ
ـــی  ـــوده و تســـهیالت اعطای ـــت ب اقتصـــادی مثب
ــر  ــادی، کمتـ ــف اقتصـ ــای مختلـ ــه بخش هـ بـ
ـــت.  ـــوده اس ـــراه ب ـــاری هم ـــات غیرج ـــا مطالب ب
امـــا پـــس از ســـال 1391 به دنبـــال رکـــود 
ــص  ــد ناخالـ ــی تولیـ ــد منفـ ــادی و رشـ اقتصـ
ــا  داخلـــی، تســـهیالت اعطایـــی بـــا تٔاخیـــر بـ
کاهـــش مواجـــه شـــده و بنابرایـــن شـــکاف 
ــا  ــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی بـ تســـهیالت بـ
تجـــاری  چرخه هـــای  حـــرکات  از  تٔاخیـــر 

پیـــروی کـــرده اســـت.
ناخالـــص  تولیـــد  بیـــن  شـــکاف  اگـــر 
داخلـــی و رونـــد آن مثبـــت باشـــد، نظیـــر 
و   ،1390-1388  ،1386-1385 دورٔه 
ــد  ــار رشـ ــان انتظـ 1394-1396، اقتصاددانـ
مثبـــت از آن دارنـــد و اینکـــه در مرحلـــٔه بعـــد 
ـــه در  ـــور ک ـــند. همان ط ـــی برس ـــکاف منف ـــه ش ب
شـــکل 3 نیـــز نشـــان داده شـــده اســـت، پـــس از 
ـــی  ـــکاف منف ـــا ش ـــاد ب ـــور اقتص ـــای مذک دوره ه
در رشـــد تولیـــد ناخالـــص داخلـــی نســـبت 
بـــه رونـــد بلندمـــدت همـــراه بـــوده اســـت. در 
ـــده، ســـرمایه گذاران  ـــن پدی صـــورت رخـــداد ای
کمتـــر تشـــویق بـــه ســـرمایه گذاری می شـــوند 
ــروج  ــه خـ ــل بـ ــتر تمایـ ــپرده گذاران بیشـ و سـ
ســـپرده از حســـاب بانکـــی خـــود دارنـــد. 
افزایـــش  بانک هـــا  شـــکنندگی  نتیجـــه،  در 
می یابـــد و شـــکاف مثبـــت در تســـهیالت بـــه 
ــام بانکـــی  ــه نظـ تولیـــد ناخالـــص داخلـــی، بـ

ــد زد.  ــیب خواهـ آسـ
معیـــار مهـــم دیگـــر شـــکاف شـــاخص 
ـــا  ـــی دار ب قیمـــت مســـکن اســـت کـــه رابطـــٔه معن
چرخه هـــای تجـــاری و شـــکاف تســـهیالت 
به عنـــوان  داخلـــی  ناخالـــص  تولیـــد  بـــه 
چرخه هـــای اعتبـــاری دارد. بـــرای محاســـبٔه 
شـــکاف شـــاخص قیمـــت مســـکن نیـــز از 
ــده  ــتفاده شـ ــکات اسـ ــک پرسـ ــر هودریـ فیلتـ
ـــه مفهـــوم ایـــن اســـت  ـــت ب اســـت. شـــکاف مثب
کـــه قیمـــت مســـکن در بلندمـــدت بیشـــتر از 

ــت.  ــاری اسـ ــکن در دورٔه جـ ــت مسـ قیمـ
بــرای  وثیقــه  به عنــوان  مســکن  بخــش 
مــی رود.  به شــمار  بخــش  ایــن  تســهیالت 
ــه  ــر ب ــکن منج ــش مس ــر بخ ــای باالت قیمت  ه
افزایــش عرضــٔه تســهیالت بــه ایــن بخــش 
ــث  ــهیالت باع ــٔه تس ــش عرض ــود. افزای می ش

افزایــش  و  بخــش  ایــن  تقاضــای  افزایــش 
ــرل  ــچ کنت مجــدد قیمــت آن می شــود. اگــر هی
ــته  ــود نداش ــد وج ــن فراین ــی در ای و محدودیت
ایجــاد  بــه  می توانــد  موضــوع  ایــن  باشــد، 
ــود.  ــر ش ــکن منج ــش مس ــت بخ ــاب قیم حب
قیمت هـــای  اگـــر  دیگـــر،  به عبـــارت 
بخـــش مســـکن خیلـــی بـــاال باشـــد، شـــکاف 
قیمـــت مســـکن مثبـــت خواهـــد بـــود و شـــکاف 
منفـــی در دورٔه بعـــد مـــورد انتظـــار اســـت؛ 
ـــکاف  ـــه ش ـــای 1385-1388 ک ـــر دوره ه نظی
قیمـــت مســـکن مثبـــت و در دورٔه 1388-
1391 شـــکاف قیمـــت مســـکن منفـــی بـــوده 
اســـت. اگـــر قیمت هـــا خیلـــی پاییـــن باشـــد، 
ــر  ــت کمتـ ــن اسـ ــکن ممکـ ــش مسـ ارزش بخـ
از ارزش تســـهیالت باشـــد و بدهـــکاران در 
ـــه عـــدم  ـــم ب ـــن شـــرایط ممکـــن اســـت تصمی ای
بازپرداخـــت تســـهیالت بگیرنـــد و ریســـک 
قیمـــت  به این ترتیـــب کـــه  یابـــد،  افزایـــش 
بخـــش مســـکن ممکـــن اســـت کاهـــش یابـــد 
و ارزش مســـکن بـــرای پوشـــش تســـهیالت 

ـــی  ـــک ناش ـــورت ریس ـــد. در این ص ـــی نباش کاف
واقعـــی بخـــش مســـکن  ارزش  از کاهـــش 

افزایـــش یابـــد. 
براین اســـاس، اگـــر شـــکاف تســـهیالت 
ــراه  ــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی مثبـــت همـ بـ
ـــکن  ـــش مس ـــت بخ ـــت در قیم ـــکاف مثب ـــا ش ب
باشـــد، بانک هـــا را نســـبت بـــه وضعیتـــی کـــه 
همـــراه بـــا شـــکاف منفـــی در قیمـــت بخـــش 
مســـکن اســـت، بیشـــتر در معـــرض خطـــر 
قـــرار می دهـــد. همان طـــور کـــه در شـــکل 
4 نشـــان داده شـــده اســـت، شـــکاف قیمـــت 
مســـکن و شـــکاف نســـبت تســـهیالت بـــه 
ـــا  ـــوس ب ـــٔه معک ـــی رابط ـــص داخل ـــد ناخال تولی
ــکاف  ــر، شـ ــارت دیگـ ــد. به عبـ ــر دارنـ یکدیگـ
ـــد ناخالـــص  ـــه تولی مثبـــت نســـبت تســـهیالت ب
داخلـــی بـــا وقفـــه منجـــر بـــه ایجـــاد شـــکاف 

مثبـــت در قیمـــت مســـکن می شـــود.
ســـرمایٔه  ســـپر  اندازه گیـــری   -4
موردنیـــاز بـــرای پوشـــش بحـــران بانکـــی

از  یکـــی  ســـرمایه  کفایـــت  نســـبت 

شکل 3. هم حرکتی چرخه های تجاری و چرخه های اعتباری

شکل 4. شکاف قیمت مسکن در مقابل شکاف نسبت تسهیات به تولید ناخالص داخلی

‑١۵

‑١٠

‑۵

٠

۵

١٠

١۵

١٣٨۵ ١٣٨۶ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩۴ ١٣٩۵ ١٣٩۶

ادوار ش اف نسبت تسهیالت به تولید ناخالص داخل�ادوار رشد تولید ناخالص داخل�  

‑٨
‑۶
‑۴
‑٢
٠
٢
۴
۶
٨
١٠
١٢

ل�
اخ

ص د
خال

 نا
ید

تول
به 

ت 
یال

سه
ت ت

سب
ف ن

�ا
ش

ش�اف نسبت تسهیالت به تولید ناخالص داخل� (ادوار مال�) ش�اف قیمت بخش مس�ن

�ن
مس

ش 
بخ

ت 
یم

ف ق
�ا

ش

‑١۵٠٠

‑١٠٠٠

‑۵٠٠

٠

۵٠٠

١٠٠٠

١۵٠٠

١٣٨۵ ١٣٨۶ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩۴ ١٣٩۵

 

  

۳۹



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــادبازآرایی سیاست گذاری پولی و مدیریت نقدینگی
تیـــر مـــاه ۱۳۹۸، شـــماره ۱۵۶

ــک  ــه ریسـ ــت کـ ــی اسـ ــتانداردهای بین المللـ اسـ
اگـــر  می کنـــد.  اندازه گیـــری  را  ورشکســـتگی 
کفایـــت ســـرمایه 10٫5 درصـــد باشـــد، بـــه ایـــن 
مفهـــوم اســـت کـــه بانک هـــا بایـــد 10٫5درصـــد 
از دارایـــی مـــوزون بـــه ریســـک خـــود را ســـرمایٔه 
ــزء  ــرمایٔه جـ ــورت سـ ــه به صـ ــد کـ ــداری کننـ نگهـ
ــود.  ــان داده می شـ ــزء دوم نشـ ــرمایٔه جـ اول و سـ
ــه  ــت کـ ــزاری اسـ ــزء اول ابـ ــرمایٔه جـ ــبت سـ نسـ
فـــورًا  رخـــداد  از  پـــس  را  زیان هـــا  می توانـــد 
نشـــان دهـــد. ســـرمایٔه جـــزء دوم ســـرمایٔه تکمیلـــی 
اســـت کـــه بـــرای پوشـــش زیان هـــای مربـــوط بـــه 
ــا  ــادی آن هـ ــکالت مـ ــک و مشـ ــوندگی بانـ نقدشـ
از  بیـــش  ســـرمایه  نگهـــداری  می شـــود.  نقـــد 
ـــی و  ـــپرده گذاران ایمن ـــرای س ـــرمایه، ب ـــت س کفای
بـــرای بانـــک ثبـــات مالـــی ایجـــاد می کنـــد. امـــا، 
کفایـــت ســـرمایه در طـــول چرخه هـــای تجـــاری 
رفتـــار متفاوتـــی دارد و در ایـــن میـــان ســـپر ســـرمایه 
می توانـــد مقـــدار آن را تعدیـــل کنـــد. ســـپر ســـرمایه 
دو هـــدف را دنبـــال می کنـــد؛ نخســـت اینکـــه 
بـــا افزایـــش کشـــش ســـپر نظـــام بانکـــی، اثـــر 
ــه  ــد و دوم اینکـ ــش می یابـ ــوک ها کاهـ ــی شـ منفـ

بی ثباتـــی اقتصـــاد را جـــذب می کنـــد.
ایـــن دو هـــدف بـــه هـــم مرتبـــط اســـت و 
بـــا  امـــا  نمی شـــوند.  جـــدا  هـــم  از  معمـــواًل 
مشـــاهدٔه ترجیحـــات سیاســـت گذاران، می تـــوان 
درک کـــرد کـــه سیســـتم نظارتـــی بانکـــی چطـــور 
ناظـــران  اگـــر  مثـــال،  به عنـــوان  کار می کنـــد؛ 
ــپر  ــش سـ ــند، کاهـ ــز باشـ ــدف اول متمرکـ ــر هـ بـ
بـــدی  روزگار  اقتصـــاد  زمانـــی کـــه  ســـرمایه 

نیســـت. امکان پذیـــر  می گذرانـــد، 
تحـــت بـــال 3، بانک هـــا بایـــد ســـپر ســـرمایٔه 
جـــزء اول را باالتـــر از حداقـــل ســـرمایٔه الزامـــی 
نگهـــداری کننـــد. ســـپر شـــامل ســـرمایٔه معـــادل 
2٫5 درصـــد دارایـــی مـــوزن بـــه ریســـک اســـت 
)بـــرای بانک هـــای مهـــم ایـــن بیشـــتر اســـت( و 
ســـپر ســـرمایه می توانـــد بیـــن 0 درصـــد تـــا 2٫5 
ـــه  ـــد )ک ـــک باش ـــه ریس ـــوزون ب ـــی م ـــد دارای درص
معیـــاری بـــرای افزایـــش ســـرمایه اســـت(. ســـپر 
ـــهیالت  ـــد تس ـــرات رش ـــا تغیی ـــب ب ـــرمایه متناس س
ـــه تولیـــد ناخالـــص  و شـــکاف نســـبت تســـهیالت ب

ــد. ــر می کنـ ــی تغییـ داخلـ
همان طـــور کـــه بیـــان شـــد، بانـــک تســـویٔه 
بین الملـــل از شـــکاف نســـبت تســـهیالت بـــه 
ــری  ــص داخلـــی بـــرای تصمیم گیـ تولیـــد ناخالـ
می کنـــد.  اســـتفاده  ســـرمایه  ســـپر  مـــورد  در 
ــد  ــد بیش ازحـ ــان دهندٔه رشـ ــت نشـ ــکاف مثبـ شـ
تســـهیالت اســـت. بانـــک تســـویٔه بین الملـــل 
نشـــان می دهـــد اگـــر شـــکاف نســـبت تســـهیالت 

بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی بیـــن 2 درصـــد تـــا 
ـــزان  ـــه می ـــد ســـپر ســـرمایه ب 10 درصـــد باشـــد، بای
ــه  ــوزون بـ ــد دارایـــی مـ ــا 2٫5 درصـ ــد تـ 0 درصـ
ـــال، 2010(.  ـــٔه ب ـــود )کمیت ـــداری ش ـــک نگه ریس
نســـبت  شـــکاف  میـــزان  برحســـب  بنابرایـــن 
ــپر  ــد ناخالـــص داخلـــی، سـ ــه تولیـ تســـهیالت بـ
ســـرمایٔه موردنیـــاز اندازه گیـــری می شـــود. بـــر 
از فرمـــول  بـــال 3،  اســـاس روش پیشـــنهادی 
زیـــر بـــرای محاســـبٔه ســـپر ســـرمایٔه موردنیـــاز 
اســـتفاده می شـــود. gap  بیانگـــر شـــکاف نســـبت 
تســـهیالت بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی اســـت. 
مقـــدار عـــددی دو مقـــدار حداقـــل ایـــن شـــکاف 
برحســـب اســـتاندارد بـــال 3 اســـت. 2٫5 مقـــدار 
ـــال 3 اســـت.  ـــر اســـاس پیشـــنهاد ب ســـپر ســـرمایه ب

ــرمایه اســـت.  ــدار 8 حداقـــل کفایـــت سـ مقـ
 )gap-2(*)2.5/8(percent

5- جمع بندی
شـــکاف  از  بین الملـــل  تســـویٔه  بانـــک 
ــرای  ــی بـ ــد ناخالـــص داخلـ ــه تولیـ ــهیالت بـ تسـ
پیش بینـــی بحـــران بانکـــی اســـتفاده می کنـــد، 
بهتریـــن  معیـــار  ایـــن  می دهـــد  نشـــان  زیـــرا 
معیـــار هشـــدار ســـریع بـــرای تشـــخیص بحـــران 
ــای  ــه محدودیت هـ ــه بـ ــا توجـ ــت. بـ ــی اسـ بانکـ
ــوع  ـــاب نـ ـــر انتخ ـــار نظی ـــن معی ــری ای به کارگیـ
ــال 3  ــت3 ، بـ ــت یکنواخـ ــر حرکـ ــر و پارامتـ فیلتـ
ـــن  ـــد. در ای ـــدای 400٬000 را پیشـــنهاد می ده الن
ـــکاف  ـــا توجـــه بـــه اهمیـــت موضـــوع، ش مقالـــه ب
نســـبت تســـهیالت بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی 
تحلیـــل و بررســـی شـــد. نتایـــج بررســـی بیانگـــر 
ـــور در  ـــی کش ـــبکٔه بانک ـــک پذیرانٔه ش ـــرد ریس رویک
ـــی و  ـــود تورم ـــود رک ـــم وج ـــر به رغ ـــال های اخی س

شـــرایط ســـخت بین المللـــی بـــوده اســـت. 
نســبت  شــکاف  بررســی  نتیجــٔه  مهم تریــن 
داخلــی  ناخالــص  تولیــد  بــه  تســهیالت 
بــرای  موردنیــاز  ســرمایٔه  ســپر  اندازه گیــری 
ممانعــت از بحــران بانکــی اســت. زمانــی کــه 
شــکاف نســبت تســهیالت بــه تولیــد ناخالــص 
داخلــی زیــر مقــدار عــددی 2 باشــد، ســپر ســرمایه 
صفــر اســت؛ امــا هرچــه شــکاف بــه عــدد 10 
نزدیک تــر باشــد، ســپر ســرمایٔه بیشــتری بــرای 

اســت.  موردنیــاز  بانکــی  بحــران  پوشــش 
کالن  اقتصـــاد  شـــرایط  بـــه  توجـــه  بـــا 
ــور  ــای کشـ ــی، بانک هـ ــرایط خارجـ ــور و شـ کشـ
افزایـــش  نظیـــر  متعـــددی  چالش هـــای  بـــا 
ریســـک اعتبـــاری، افزایـــش ریســـک بـــازار، و 
همیـــن  هســـتند.  روبـــه رو  نقدینگـــی  کمبـــود 
ــب  ــازوکار مناسـ ــی سـ ــت طراحـ ــوع اهمیـ موضـ

بـــرای پیش بینـــی بحـــران بانکـــی و شناســـایی 
بانک هـــای در معـــرض خطـــر را بیـــش از پیـــش 
ــور  ــررات کشـ ــه در مقـ ــت. ازآنجاکـ ــاخته اسـ سـ
چارچـــوب روشـــنی بـــرای شناســـایی بانک هـــای 
ـــتانداردهای  ـــدارد، اس ـــود ن ـــر وج ـــرض خط در مع
دارنـــد،  جهانـــی  مقبولیـــت  کـــه  بین المللـــی 
می تواننـــد بهتریـــن رهنمـــود بـــرای شناســـایی 
لـــذا،  باشـــند.  معـــرض خطـــر  در  بانک هـــای 
ایـــن مقالـــه می توانـــد مقدمـــه ای بـــرای طراحـــی 
بـــرای پیش بینـــی بحـــران  ســـازوکار مناســـب 

ــد. ــور باشـ ــی کشـ ـــبکٔه بانکـ ــی در ش بانکـ
منابع و مآخذ

 .)1385-1396( ایـــران  آمـــار  مرکـــز 
ــت و اجـــارٔه مســـکن در نقـــاط  اطالعـــات قیمـ

شـــهری کشـــور. 
داده هـــای صـــورت مالـــی بانک هـــای کشـــور 
)1396-1385(. مٔوسســـٔه عالـــی بانکـــداری 
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و  بحرانــی  بانک هــای  نجــات  اخیــر،  ســال های  در  مقدمــه:   -1
ــی از  ــی یک ــراس بانک ــری از ه ــرای جلوگی ــی ب ــام بانک ــات نظ ــظ ثب حف
مدیریــت  بــرای  اســت.  بــوده  کشــور  اقتصــاد  اصلــی  اولویت هــای 
بحران هــای ناشــی از ورشکســتگی نهاد هــای مالــی، به ویــژه بانک هــا 
کــه خــود باعــث تســری مشــکالت بــه دیگــر بخش هــای اقتصــاد اســت، 
»برنامــٔه حــل و    فصــل بحــران بانکــی« در ایــران و معــادل آن »نظــام 
خــاص توقــف بانکــی« یــا نظــام گزیــر1 در دیگــر کشــور ها وجــود دارد.
ــر(  ــام گزی ــان نظ ــا هم ــی )ی ــف بانک ــاص توق ــام خ ــی نظ ــدف کل ه
مدیریــت بحــران ناشــی از ناتوانــی مالــی احتمالــی بانــک یــا نهــاد مالــی 
اســت، البتــه در شــرایطی کــه اواًل فعالیت هــای حیاتــی ایــن نهــاد تــداوم 
ــه  ــاد ب ــن نه ــتگی ای ــی از ورشکس ــی ناش ــات منف ــه تبع ــر آنک ــد؛ دیگ یاب
اختــالل در نظــام مالــی و اقتصــادی منتهــی نشــود؛ ســوم، زیان هــای 
حاصــل از توقــف بانکــی از طریــق منابــع مالــی عمومــی تٔامیــن نگــردد و 

ــود.  ــل نش ــت تحمی ــدگان و دول ــع مالیات دهن ــه مناب ــه ای ب ــا هزین ی
نظــام گزیــر شــامل برنامــه یــا طــرح گزیــر  اســت. هــدف اصلــی طــرح 
گزیــر2 آن اســت کــه اواًل بانــک از طریــق آن بــه مقامــات مســئول نشــان 
دهــد در صــورت بــروز بحــران و در نتیجــه احتمــال ناتوانــی مالــی، تدابیــر 
الزم جهــت توقــف از پیــش صــورت گرفتــه اســت. دوم، حتــی اگــر بانــک 
ــد آن را تحــت گزیــر قــرار دهنــد  ناتــوان شــد، مقامــات مســئول می توانن
بــدون آنکــه از فعالیت هــای حیاتــی خــود بازمانــد. طــرح گزیــر از دو 
رکــن اساســی تشــکیل شــده اســت: رکــن اول راهبــرد گزیــر3 بانــک 
ــنهاد  ــر پیش ــئول گزی ــام مس ــه مق ــر ب ــرد گزی ــت. راهب ــی اس ــاد مال ــا نه ی

می دهــد در صــورت بــروز ناتوانــی مالــی بانــک یــا نهــاد مالــی، هــر یــک 
از زیرمجموعه هــای آن بایــد تحــت چــه اقداماتــی )ازجملــه فــروش، 

ــرد. انحــالل و…( قــرار بگی
راهبــرد گزیــر تک نقطــه ای 4 و راهبــرد گزیــر چندنقطــه ای5 از مهم تریــن 
راهبردهــای گزیــر توســعه یافته در ســال های اخیــر اســت. رکــن دوم 
طــرح گزیــر برنامــٔه اجــرای راهبــرد گزیــر6 اســت. در ایــن برنامــه، بانــک 
ضمــن معرفــی ســاختار حقوقــی و شــرکت های زیرمجموعــه، بایــد همــٔه 
اطالعــات و داده هــای الزم را دربــارٔه صورت هــای مالــی ترازنامــه و 
ــران و  ــات مدی ــا، اطالع ــر بازاره ــک در دیگ ــت بان ــان، فعالی ســود و زی
ــت ریســک، فهرســت ســپرده گذاران  ــت مدیری ــدی، وضعی ــان کلی کارکن
بــرای  ضمانت شــده و ضمانت نشــده، و هــر اطالعــات دیگــری کــه 
ارزیابــی گزیرپذیــری بانــک الزم اســت، به تفصیــل ارائــه و گــزارش دهــد. 
ــٔه  ــد. وظیف ــر را اجــرا می کنن ــر7 طــرح گزی ــا مقامــات گزی مســئوالن ی
ــد و  ــر ایــن اســت کــه بانک هــای ضعیــف را شناســایی کنن مقامــات گزی
ــگام، از بدترشــدن  ــت بهن ــع و دخال ــات اصالحــی بموق ــا انجــام اقدام ب
وضعیــت آن هــا جلوگیــری کننــد. در برخــی مــوارد، امــکان تغییــر شــرایط 
بــرای بانک هــای ضعیــف وجــود نــدارد و در نتیجــه بــرای جلوگیــری از 
ــد وضعیــت بحــران، ایــن بانک هــا به ســرعت متوقــف  ایجــاد عواقــب ب
ــا  ــف ب ــن بانک هــای ضعی ــل ای ــٔه تعام ــکان ادام می شــوند. تشــخیص ام
از فراینــد نظارتــی مقــام  نیــز جزئــی  اقتصــادی  دیگــر بخش هــای 

ناظــر اســت.

بانک مرکزی و مقام گزیر در ایران
یادداشت تحلیلی

کارشناس پژوهشی گروه اقتصاد پژوهشکدٔه پولی و بانکی 

ضحی 
ریاحی
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــادبازآرایی سیاست گذاری پولی و مدیریت نقدینگی
تیـــر مـــاه ۱۳۹۸، شـــماره ۱۵۶

۲- عملیات گزیر و بانک مرکزی
بـــا نظـــام گزیـــر  ادبیـــات مرتبـــط  ســـابقٔه 
توقـــف  بـــا  برخـــورد  ســـاختارهای  ایجـــاد  و 
مٔوسســـات مالـــی در ایـــاالت متحـــدٔه امریـــکا 
دقیقـــًا بـــه ســـال های پـــس از بحـــران مالـــی 
1929 بازمی گـــردد و قدمتـــی 80 ســـاله دارد. 
پـــس از آن بحـــران، قانونـــی بـــا عنـــوان »قانـــون 
ــید و  ــکا رسـ ــرٔه امریـ ــب کنگـ ــه تصویـ ــی« بـ بانکـ
ـــاد مســـتقل در  ـــک نه ـــاد آن تشـــکیل ی ـــی از مف یک
ـــرکت  ـــوان »ش ـــا عن ـــی ب ـــرکت دولت ـــک ش ـــب ی قال
بیمـــٔه ســـپردٔه فـــدرال8« بـــود. شـــرکت بیمـــٔه 
مســـتقل،  نهـــادی  به عنـــوان  فـــدرال،  ســـپردٔه 
نقـــش کلیـــدی فراینـــد حـــل و فصـــل بانکـــی یـــا 
همـــان نظـــام گزیـــر را ایفـــا می کـــرد و نخســـتین 
ـــوان  ـــرکت، به عن ـــن ش ـــط ای ـــر توس ـــای گزی روش ه
ـــکا  ـــدٔه امری ـــاالت متح ـــر در ای ـــئول گزی ـــام مس مق
ابـــداع و عملیاتـــی شـــد. بعـــد از آن در امریـــکا، 
موضـــوع توقـــف بانک هـــای ســـپرده پذیر اساســـًا 
از قوانیـــن عـــادی ورشکســـتگی مســـتثنا شـــد؛ 
ـــک  ـــک بان ـــان ورشکســـتگی ی ـــه در زم به طـــوری ک
ـــه  ـــی، بانـــک مرکـــزی امریـــکا هیچ گون ـــا نهـــاد مال ی
ـــاد  ـــپرده گذاران آن نه ـــول س ـــال پ ـــئولیتی در قب مس
ــواز  ــع، جـ ــرد. در واقـ ــته نمی پذیـ ــی ورشکسـ مالـ
ـــاالت  ـــک  مرکـــزی ای ـــت بانکـــی از ســـوی بان فعالی
مـــردم  ســـپرده های  بـــرای  تضمینـــی  متحـــده 
نیســـت، و فقـــط شـــرکت بیمـــٔه ســـپردٔه فـــدرال  
تضمیـــن  خاصـــی  ســـقف  تـــا  را  ســـپرده ها 
ــرای  ــده بـ ــاالت متحـ ــه، دولـــت ایـ ــد. البتـ می کنـ
ــد  ــه می توانـ ــی، کـ ــران اجتماعـ ــری از بحـ جلوگیـ
ــٔه  ــرکت بیمـ ــد، شـ ــی بینجامـ ــران سیاسـ ــه بحـ بـ
ســـپردٔه فـــدرال را نهـــادی دولتـــی نگـــه داشـــته و آن 
ـــت.  ـــرده اس ـــذار نک ـــی واگ ـــش خصوص ـــه بخ را ب
ـــن  ـــدرال ای ـــپردٔه ف ـــٔه س ـــرکت بیم ـــن ش ـــر قوانی دیگ
ــد در  ــو آن موظف انـ ــای عضـ ــه بانک هـ ــت کـ اسـ
ـــط  ـــه ضواب ـــد ک ـــب کنن ـــی نص ـــعب تابلوی ـــٔه ش هم
ـــٔه دیگـــر  ـــت را به اختصـــار شـــرح دهـــد. نکت ضمان
در مـــورد شـــرکت بیمـــٔه ســـپردٔه فـــدرال اتـــکای آن 
ـــع  ـــوِد مناب ـــورت نب ـــکا در ص ـــه داری امری ـــه خزان ب
کافـــی اســـت. شـــایان ذکـــر اســـت تٔامیـــن مالـــی 
خزانـــه داری هـــم از طریـــق فـــروش اوراق خزانـــٔه 
ـــی  ـــد مالیات ـــطٔه درآم ـــا به  واس ـــازار و ی ـــی در ب دولت
اســـت و ربطـــی بـــه بانـــک  مرکـــزی ایـــاالت 

متحـــدٔه امریـــکا نـــدارد. 
در تجربـــٔه کشـــور انگلســـتان هـــم  می تـــوان 
بانـــک  مرکـــزی  و  گزیـــر  عملیـــات  رابطـــٔه 
عملیـــات  انگلســـتان،  در  مشـــاهده کـــرد.  را 
ایـــن  بانکـــداری«  »قانـــون  بـــر  مبتنـــی  گزیـــر 
انگلســـتان9  مرکـــزی  بانـــک  اســـت.  کشـــور 

بانک هـــای  فصـــل  و  حـــل  مســـئولیت  خـــود 
متوقـــف را بـــر عهـــده دارد. ســـایر نهادهـــای 
بـــه  راســـتای رســـیدگی  در  انگلســـتان،  مالـــی 
ـــا  مشـــکالت توقـــف بانکـــی، همـــکاری نزدیکـــی ب
بانـــک مرکـــزی ایـــن کشـــور دارنـــد. بااین حـــال، 
ــور،  ــی کشـ ــام مالـ ــات نظـ ــظ ثبـ ــئولیت حفـ مسـ
ـــع  ـــت از مناب ـــی، مراقب ـــی حیات ـــات مال ـــٔه خدم ارائ
و  ســـپرده گذاران  از  حفاظـــت  عمومی کشـــور، 
ســـرمایه گذاران، کـــه بخشـــی از طـــرح و برنامـــٔه 
گزیـــر کشـــور اســـت، به طـــور کامـــل بـــا بانـــک 
 مرکـــزی یـــا همـــان مقـــام حـــل و فصـــل اســـت. 
ادارٔه مقـــررات احتیاطـــی )نهـــادی زیرمجموعـــٔه 

بانـــک مرکـــزی( و ســـازمان هدایـــت مالـــی )نهـــادی 
مســـتقل از دولـــت( و همچنیـــن وزارت اقتصـــاد و 
مالیـــٔه انگلســـتان، بـــا همـــکاری بانـــک مرکـــزی 
ـــه  کشـــور، در خصـــوص واردکـــردن یـــک بانـــک ب
ــد.  ــری می کننـ ــل تصمیم گیـ ــل و فصـ ــد حـ فراینـ
ــی  ــات مالـ ــٔه خدمـ ــوان »برنامـ ــا عنـ ــی بـ صندوقـ
ـــت،  ـــت اس ـــتقل از دول ـــادی مس ـــه نه ـــی«، ک جبران
وظیفـــٔه ضمانـــت ســـپرده ها را بـــر عهـــده دارد 
ـــات  ـــات از مٔوسس ـــع آوری مالی ـــق جم ـــه از طری ک

ــود. مالـــی تٔامیـــن مالـــی می شـ
3- عملیات گزیر در ایران و نقش بانک مرکزی 
گســترٔه رابطــٔه نظــام گزیــر و بانــک مرکــزی 
در نظــام حقوقــی ایــران بــر اســاس قانــون اعســار 
و  1311ش.  تجــارت  قانــون  تــا  1310ش. 
همچنیــن قانــون پولــی و بانکــی 1351ش. بــوده و 
هرکــدام احــکام و ضوابــط خاصــی بــرای انحــالل 

و ورشکســتگی بانک هــا شــامل می شــوند. 
در ایـــران بـــه موجـــب بنـــد »ب« مـــادٔه 11 
قانـــون پولـــی و بانکـــی کشـــور مصـــوب تیـــر 
1351ش.، بانـــک مرکـــزی وظیفـــٔه نظـــارت بـــر 
بانک هـــا و مٔوسســـات اعتبـــاری را بـــر عهـــده 

ــدور  ــٔه صـ ــم در مرحلـ ــارت هـ ــن نظـ ــه ایـ دارد کـ
ـــک  ـــات بان ـــرل عملی ـــٔه کنت ـــم در مرحل ـــوز و ه مج
اعمـــال می شـــود. البتـــه، شـــایان ذکـــر اســـت 
بـــر اســـاس بنـــد »ه« مـــادٔه 39 ایـــن قانـــون، 
درصورتی کـــه قـــدرت پرداخـــت بانکـــی به خطـــر 
افتـــد یـــا ســـلب شـــود، بانـــک مرکـــزی ایـــن 
امـــکان را دارد کـــه مدیریـــت بانـــک را رٔاســـًا بـــر 

ــرد.  ــده بگیـ عهـ
بانکـــی کشـــور  مـــادٔه 41 قانـــون پولـــی و 
مصـــوب 1351ش. بـــا اصالحـــات 1392ش. 

مقـــرر مـــی دارد: 
یـــا  توقـــف  درصورتی کـــه  الـــف- 
ورشکســـتگی بانکـــی اعـــالم شـــود، دادگاه قبـــل 
ـــزی  ـــک مرک ـــر بان ـــم، نظ ـــه تصمی ـــاذ هرگون از اتخ
ج.ا.ا. را جلـــب خواهـــد کـــرد. بانـــک از تاریـــخ 
وصـــول اســـتعالم دادگاه، بایـــد ظـــرف یـــک مـــاه 
ـــالم  ـــه دادگاه اع ـــی ب ـــورت کتب ـــود را به ص ـــر خ نظ
ـــزی و  ـــک مرک ـــر بان ـــه نظ ـــه ب ـــا توج دارد. دادگاه ب
دالیـــل موجـــود در پرونـــده تصمیـــم مقتضـــی را 

اتخـــاذ خواهـــد کـــرد.
ـــا ادارٔه  ب- تصفیـــٔه امـــور بانـــک ورشکســـته ب

ـــٔه امـــور ورشکســـتگی اســـت. تصفی
و  انحـــالل  زمینه هـــای  تمـــام  در  ج- 
ورشکســـتگی بانک هـــا، تصفیـــٔه امـــور آن هـــا بـــا 
ــام  ــزی ج.ا.ا. انجـ ــک مرکـ ــدٔه بانـ ــارت نماینـ نظـ

خواهـــد گرفـــت.
ــرای FDIC در  ــی بـ ــال 1392، معادلـ در سـ
ـــپرده ها«  ـــت س ـــدوق ضمان ـــوان »صن ـــا عن ـــران ب ای
ــم  ــالٔه پنجـ ــٔه پنج سـ ــادٔه 95 برنامـ ــاس مـ ــر اسـ بـ

توســـعٔه ج.ا.ا. تٔاســـیس شـــد.
ــن  ــور تضمیـ ــاده، به منظـ ــن مـ ــاس ایـ ــر اسـ بـ
ــپرده گذاران  ـــه سـ ـــق ب ــوه متعل ــت وجـ بازپرداخـ
در  اعتبـــاری  مٔوسســـات  ســـایر  و  بانک هـــا 
مرکـــزی  بانـــک  بـــه  ورشکســـتگی،  صـــورت 
ــان  ــا پایـ ــر تـ ــود حداکثـ ــازه داده می شـ ج.ا.ا. اجـ
ســـال اول برنامـــه، نســـبت بـــه ایجـــاد صنـــدوق 
ــل  ــرایط ذیـ ــت شـ ــا رعایـ ــپرده ها بـ ــت سـ ضمانـ

ــد10 : ــدام کنـ اقـ
ــاد  ــپرده ها نهـ ــدوق ضمانـــت سـ الـــف- صنـ
ــق  ــل حـ ــه از محـ ــت کـ ــی اسـ ــی غیردولتـ عمومـ
و ســـایر  بانک هـــا  از  دریافتـــی  عضویت هـــای 

ــد. ــد شـ ــاری اداره خواهـ ــات اعتبـ مٔوسسـ
ســـایر  و  بانک هـــا  عضویـــت کلیـــٔه  ب- 
ضمانـــت  صنـــدوق  در  اعتبـــاری  مٔوسســـات 

اســـت. الزامـــی  ســـپرده ها 
ــا  ــا متناســـب بـ ــق عضویت هـ ــزان حـ ج- میـ
ــاری  ــا و مٔوسســـات اعتبـ گـــردش مالـــی بانک هـ
ـــه  ـــه پیشـــنهاد بانـــک مرکـــزی ج.ا.ا. ب ـــا ب مذکـــور بن

هــدف کلــی نظــام خــاص توقــف بانکــی 
ــران  ــت بح ــر( مدیری ــام گزی ــان نظ ــا هم )ی
ناشــی از ناتوانــی مالــی احتمالــی بانــک 
یــا نهــاد مالــی اســت، البتــه در شــرایطی کــه 
اواًل فعالیت هــای حیاتــی ایــن نهــاد تــداوم 
ــی از  ــی ناش ــات منف ــه تبع ــر آنک ــد؛ دیگ یاب
ورشکســتگی ایــن نهــاد بــه اختــال در نظام 
مالــی و اقتصــادی منتهــی نشــود؛ ســوم، 
از  بانکــی  توقــف  از  حاصــل  زیان هــای 
طریــق منابــع مالــی عمومــی تٔامیــن نگــردد 
ــدگان  ــع مالیات دهن ــه مناب ــه ای ب ــا هزین و ی

ــود.  ــل نش ــت تحمی و دول
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تصویـــب هیئـــت وزیـــران می رســـد.
ضمانـــت  صنـــدوق  اساســـنامٔه  د- 
ــزی  ــک مرکـ ــنهاد بانـ ــر پیشـ ــا بـ ــپرده ها بنـ سـ
ـــب  ـــه تصوی ـــت ب ـــی معاون ـــا هماهنگ ج.ا.ا. و ب

هیئـــت وزیـــران خواهـــد رســـید.
اعضـــای هیئت امنـــای صنـــدوق از شـــش 

نفـــر بـــه شـــرح زیـــر تشـــکیل می شـــود:
مرکـــزی  بانـــک  رئیـــس کل  الـــف - 

هیئت امنـــا، رئیـــس  به عنـــوان 
ـــا  ـــی ی ـــادی و دارای ـــور اقتص ـــر ام ب - وزی

ـــاون وی، مع
رئیـــس  و  رئیس جمهـــور  معـــاون  ج- 
ــاون وی، ــا معـ ــه یـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ سـ

ـــر بخـــش  د- عضـــو هیئـــت عامـــل ناظـــر ب
نظـــارت بانـــک مرکـــزی،

عامـــل  مدیـــران  از  نفـــر  یـــک  ه- 
بانک هـــای دولتـــی بـــه انتخـــاب وزیـــر امـــور 

دارایـــی، و  اقتصـــادی 
عامـــل  مدیـــران  از  نفـــر  یـــک  و- 
بانک هـــای غیردولتـــی بـــه انتخـــاب وزیـــر 

دارایـــی. و  اقتصـــادی  امـــور 
اگـــر بـــه مقایســـٔه قانـــون برنامـــٔه حـــل 
و فصـــل بانکـــی ایـــران، کـــه بـــه ترتیبـــات 
ـــاص  ـــا اختص ـــتگی بانک ه ـــالل و ورشکس انح
دارد، بـــا اســـتانداردهای کنونـــی نظـــام گزیـــر 
ـــت  ـــم اس ـــی قابل فه ـــم، نکات ـــان بپردازی در جه
کـــه تـــا حـــدودی ابهـــام را از شـــرایط فعلـــی 
بانکـــداری ایـــران برطـــرف می کنـــد. نقـــاط 
صنـــدوق  بـــه  مربـــوط  متعـــددی  ضعـــف 
برنامـــٔه  قانـــون  در  ســـپرده ها  ضمانـــت 
پنج ســـالٔه پنجـــم توســـعٔه ج.ا.ا وجـــود دارد 

کـــه بـــه مـــواردی اشـــاره می شـــود.
برنامـــٔه  قانـــون   95 مـــادٔه  متـــن  طبـــق 
پنج ســـالٔه پنجـــم توســـعه، اختیـــار اجـــرای 
ضمانـــت  صنـــدوق  بـــه  عملیـــات گزیـــر 
ســـپرده ها داده شـــده اســـت تـــا صنـــدوق 
ســـپردٔه  ضایع شـــدن  بـــدون  بتوانـــد 
نجـــات  بـــه  اقـــدام  خـــرد،  ســـپرده گذاران 
بانک هـــای در بحـــران کنـــد؛ و بـــرای اجـــرای 
ــر  ــد بـ ــدوق بایـ ــر، صنـ ــات گزیـ ــق عملیـ موفـ
وضعیـــت بانک هـــا نظـــارت دقیـــق داشـــته 
باشـــد. امـــا در عمـــل، شـــرایط و اختیـــارات 

صنـــدوق بـــه گونـــٔه دیگـــری اســـت. 
ـــر  ـــر ب ـــات گزی ـــا اینکـــه اجـــرای عملی اواًل، ب
عهـــدٔه صنـــدوق ضمانـــت سپرده هاســـت، 
ــا  ــر بانک هـ ــارت بـ ــار نظـ ــوز اختیـ ــون هنـ قانـ
را بـــه صنـــدوق ضمانـــت ســـپرده ها نـــداده و 
ـــات  ـــرای عملی ـــزار اج ـــر، اب ـــارت دیگ ـــا به عب ی

گزیـــر را در اختیـــارش قـــرار نـــداده اســـت. 
دوم، اگـــر منابـــع صنـــدوق در اجـــرای 
عملیـــات گزیـــر کافـــی نباشـــد، صنـــدوق 
ضمانـــت ســـپرده ها از منابـــع بانـــک مرکـــزی 
ـــدوق  ـــٔه صن ـــرد. رابط ـــد ک ـــی خواه ـــن مال تٔامی
ـــه ایـــن  ـــا بانـــک مرکـــزی ب ضمانـــت ســـپرده ها ب
ـــک مرکـــزی  ـــس کل بان ـــه رئی صـــورت اســـت ک
ضمانـــت  صنـــدوق  هیئت امنـــای  رئیـــس 
بانـــک  رئیـــس کل  البتـــه  و  سپرده هاســـت؛ 
مرکـــزی ریاســـت کمیتـــٔه اضطـــرار را نیـــز بـــر 
عهـــده دارد. پـــس در زمانـــی کـــه صنـــدوق 
ــول  ــد پـ ــع نتوانـ ــت منابـ ــدم کفایـ ــل عـ به دلیـ
مـــردم را بدهـــد، از منابـــع بانـــک مرکـــزی 

می کنـــد. اســـتفاده 
ســـپرده ها  ضمانـــت  صنـــدوق  ســـوم، 
به عنـــوان مقـــام گزیـــر بـــه اطالعـــات موجـــود 
شناســـایی  بـــرای  مالـــی،  صورت هـــای  در 
بانک هـــای ضعیـــف کـــه بخشـــی از عملیـــات 
ــفانه  ــا متٔاسـ ــاج دارد؛ امـ ــر اســـت، احتیـ گزیـ
ایـــن اطالعـــات کـــه بـــا روش ابداعـــی بانـــک 
مرکـــزی خلـــق شـــده اســـت و کامـــل از قوانیـــن 
اجـــرای  بـــرای  نمی کنـــد،  پیـــروی   IFRS
عملیـــات گزیـــر کامـــل نیســـت و عواقـــب 
می توانـــد  شـــرایط  ایـــن  در  تصمیم گیـــری 

ــد. مخـــرب باشـ
ضمانـــت  صنـــدوق  اگـــر  چهـــارم، 
ســـپرده های ایـــران هـــر یـــک از بانک هـــای 
بـــه  مجبـــور  را  خـــود  پوشـــش  تحـــت 
نصـــب ضمانت نامـــٔه صنـــدوق همـــراه بـــا 
ــت  ــت ضمانـ ــت و کمیـ ــرایط کیفیـ ــرح شـ شـ
کافـــی  اطالع رســـانی  می کـــرد،  ســـپرده ها 
ــپرده گذاران  ــرد و سـ ــپرده گذاران خـ ــرای سـ بـ
از  نتیجـــه  در  و  می گرفـــت  صـــورت  کالن 
ســـپرده گذاری های پرخطـــر کاســـته می شـــد، 
شـــاهد توســـعه و بازگشـــت ثبـــات بـــه شـــبکٔه 

می شـــدیم. در کشـــور  مالـــی  امـــن 
نتیجه گیری

نکتــه  چنــد  بــر  تٔاکیــد  جمع بنــدی،  در 
نظام هــای  و  بانکــی  توقــف  خصــوص  در 
حــل و فصــل بســیار مهــم به نظــر می رســد. 
در  اشاره  شــده  واقعیــات  و  مــوارد  بــر  بنــا 
ــخص  ــران، مش ــن ای ــوص قوانی ــن در خص مت
شــد اگرچــه مــوارد قانونــی پولــی و بانکــی 
ــا مشــکالت  ــرای حــل و فصــل و برخــورد ب ب
توقــف و ورشکســتگی بانک هــا وجــود دارد، 
قانون گــذار تاکنــون نتوانســته اســت بســترهای 
الزم را بــرای انجــام فرایندهــای نظــام گزیــر 
به وجــود آورد. لــذا، تعییــن مقــام مســئول نظــام 

ــت و  ــن خصــوص اولوی ــد در ای ــر می توان گزی
ــد.  ــته باش ــژه ای داش ــت وی اهمی

منابع و مآخذ
مرکـــز  اقتصـــادی،  مطالعـــات  دفتـــر 
اســـالمی  شـــورای  مجلـــس  پژوهش هـــای 
در  بین المللـــی  اســـتاندارد های   .)1397(
معـــرض  در  ضعیـــف،  بانک هـــای  قبـــال 
ـــف. شـــمارٔه مسلســـل: 1502. ـــف و متوق توق

شـــریف زاده، م. ج. )1396(. نقـــد نظـــام 
توقـــف و ورشکســـتگی بانکـــی در ایـــران و 
نظـــام  بـــا  آن  جایگزینـــی  ضرورت ســـنجی 
گزیـــر )Resolution( بـــرای مقام ســـازی 
پژوهشـــنامٔه  کشـــور.  در  مالـــی  بخـــش 
ـــانی،  ـــوم انس ـــای عل ـــون و برنامه ه ـــادی مت انتق
مطالعـــات  و  انســـانی  علـــوم  پژوهشـــگاه 

.)9(17 فرهنگـــی، 
قرارمـــان  ایـــن   .)1396( ناظـــران، پ. 
ـــاد، ش. 4229.  ـــای اقتص ـــٔه دنی ـــود! روزنام نب

ـــپرده ها ـــت س ـــدوق ضمان ـــایت صن  ،وب س
https://www.idgf.ir/

پی نوشت
1( resolution regime
2( resolution plan
3( resolution strategy
4( single point of entry
5( multiple point of entry
6( implementation plan
7( resolution authorities
8( Federal Deposit Insurance 
Corporation )FDIC(
9( Bank of England
10( https://www.idgf.ir/
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ـــت  ـــر بازگش ـــال حاض ـــد درح ـــًا بفرمایی  لطف
ـــا  ـــور ب ـــادی کش ـــه اقتص ـــه چرخ ـــل ب ارز حاص

چـــه ســـازوکاری انجـــام می شـــود؟

غیرنفتـــی  صـــادرات  از  حاصـــل  ارز 
چرخـــه  وارد  مختلفـــی  روش هـــای  بـــه 
ــن  ــی از ایـ ــه یکـ ــود کـ ــور می شـ ــاری کشـ تجـ
ــامانه نیماســـت و  ــه در سـ ــازوکارها عرضـ سـ
افـــرادی کـــه مجـــوز ثبـــت ســـفارش از ســـازمان 
توســـعه تجـــارت دارنـــد، ارز را از ســـامانه 
نیمـــا خریـــداری و صـــرف واردات می کننـــد. 

ــی  ــا هماهنگـ ــه بـ ــت کـ ــن اسـ ــر ایـ روش دیگـ
صادرکننـــدگان و واردکننـــدگان، صـــادرات 
ارز  و  می شـــود  انجـــام  واردات  مقابـــل  در 
ـــور  ـــه کش ـــد و واردات ب ـــص می یاب ـــز تخصی نی

می شـــود. انجـــام 
بـــه  ارزی  بدهـــی  صادرکننـــده  اگـــر 
عرضـــه  را  ارز  می توانـــد  دارد،  بانک هـــا 
ــده  ــط صادرکننـ ــت قسـ ــا بابـ ــد و بانک هـ کنـ
ایـــن ارز را دریافـــت کننـــد. چهارمیـــن روش، 
ـــه  ـــدگان و عرض ـــپرده گذاری ارزی صادرکنن س
ارز نـــزد نظـــام بانکـــی کشـــور و ورود ارز بـــه 

ــت. ــور اسـ ــاری کشـ ــمی تجـ ــه رسـ چرخـ

  دربـــارٔه وضعیـــت فعلـــی بازگشـــت ارز 
حاصـــل از صـــادرات در کشـــور توضیـــح 
ـــک  ـــرد بان ـــیؤه عملک ـــما، ش ـــر ش ـــد. به نظ دهی

مرکـــزی و تجـــار درســـت اســـت؟ 

خوشـــبختانه در یـــک ســـال گذشـــته، ســـامانه 
ــه اســـت و صادرکننـــدگان  ــا شـــکل گرفتـ نیمـ
مکلـــف شـــدند ارز خـــود را در ایـــن ســـامانه 
عرضـــه کننـــد و واردکننـــدگان نیـــز می تواننـــد 

خوب و بد فرایند بازگشت 
ارز حاصل از صادرات

ــدگان و  ــع تعهــد ارزی صادرکنن ــی رف ــط اجرای دســتورالعمل و ضواب
ــور در  ــادی کش ــه اقتص ــه چرخ ــادرات کاال ب ــل از ص ــت ارز حاص برگش
ــر  ــد. ب ــالغ ش ــط اب ــتگاه های ذی رب ــه دس ــد ب ــش بن ــته، در ش ــال گذش س
همیــن اســاس، ایــن دســتورالعمل بــه اســتناد نامــه هیئــت دولــت مبنــی 
ــر رعایــت سیاســت های ارزی  ــی ب ــر تکلیــف همــه دســتگاه های اجرای ب
ابالغــی بانــک مرکــزی و اجرایی کــردن تصویب نامــه هیئــت وزیــران 
اقتصــادی  چرخــه  بــه  صــادرات  از  حاصــل  ارز  »برگشــت  موضــوع 

ــالغ شــد. ــه و اب کشــور«، تهی
ــق  ــه مطاب ــی ک ــز در راســتای تشــویق صادرکنندگان ــزی نی ــک مرک بان

دســتورالعمل های ابالغــی نســبت بــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات 
را  از صــادرات  ارز حاصــل  بازگشــت  نحــؤه  اقــدام کرده انــد،  خــود 
اعــالم کــرد. امــا از زمــان ابــالغ ایــن بخشــنامه تاکنــون، تجــار و فعــاالن 
ــه مفــاد و شــیؤه ایــن بخشــنامه  اقتصــادی همــواره انتقادهایــی نســبت ب
ــا  داشــته اند. حــال بــا توجــه بــه ایــن شــرایط و انتقادهــا، گفت وگویــی ب
ــارٔه  ــک توســعه صــادرات، درب ــل بان ــادی، مدیرعام ــی صالح آب ــر عل دکت
رونــد و وضعیــت بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اقتصــادی 

ــد. ــر می خوانی ــه در زی ــته ایم ک ــور داش کش

مدیرعامل بانک توسعه صادرات
علی صالح آبادی 
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

سیاستگذاری ارزی، چالش ها و راهکارها

ارز آن هـــا را خریـــداری کننـــد.
ایـن  بـه  مرکـزی  بانـک  اشـراف  خوشـبختانه، 
صادرکننـدگان  و  اسـت  خـوب  بسـیار  سـامانه 
بـزرگ  شـرکت های  و  فوالدی هـا  مثـل  عمـده 
به صـورت منظـم ارز حاصـل از صـادرات خـود را 
در ایـن زمـان عرضـه می کننـد. مقرراتـی نیـز برای 
صادرکننـدگان درنظـر گرفتـه شـده اسـت کـه ایـن 

بازگرداننـد. بـه چرخـه تجـاری کشـور  را  ارز 
و  اســـت  شـــده  شـــروع  بررســـی ها 
ــل از  ــرای ارز حاصـ ــد بـ ــز بایـ ــدگان نیـ صادرکننـ
ـــند.  ـــخ گو باش ـــزی پاس ـــک مرک ـــه بان ـــادرات، ب ص
ــال حاضـــر  ــه درحـ ــامانه هایی کـ ــر مـــن، سـ به نظـ
وجـــود دارد، ســـامانه های خوبـــی اســـت و بیـــن 
بانـــک مرکـــزی، بانک هـــا، صرافی هـــا، ســـازمان 
ـــران، و ســـایر مراجـــع  توســـعه تجـــارت، گمـــرک ای
برقـــرار  ارتباطـــات  ســـامانه  به شـــکل  قانونـــی 
نیـــز صـــورت  نظارت هـــای خوبـــی  و  اســـت 

ــه اســـت. گرفتـ
ـــه  ـــداوم داشـــته باشـــد و هم ـــد ت ـــد بای ـــن رون ای
ـــد  ـــد بدانن ـــود را متعه ـــد خ ـــز بای ـــدگان نی صادر کنن
ـــه چرخـــه  ـــه ارز حاصـــل از صـــادرات خـــود را ب ک
تجـــاری کشـــور بازگرداننـــد؛ به ویـــژه در شـــرایط 
ــا کاهـــش  ــور بـ ــادرات نفـــت کشـ ــه صـ ــی کـ فعلـ
مواجـــه می شـــود، به حـــدی صـــادرات غیرنفتـــی 
داشـــته باشـــیم کـــه بتوانیـــم بـــا صـــادرات غیرنفتـــی 
ـــی  ـــن مال ـــی کشـــور را از نظـــر ارزی تأمی به طـــور کل
ـــم و واردات کاالهـــای مجـــاز در کشـــور از ارز  کنی

ـــود. ـــن ش ـــادرات تأمی ـــل از ص حاص

و  انتقادهـــا  اقتصـــادی  فعـــاالن  برخـــی    
ایرادهایـــی بـــه نحـــؤه بازگشـــت ارز حاصـــل 
ــاره  ــن بـ ــما در ایـ ــر شـ ــد. نظـ ــادرات دارنـ از صـ

چیســـت؟ آیـــا ایـــن انتقادهـــا وارد اســـت؟

بخشـــی از انتقاد هـــا وارد اســـت؛ بـــه ایـــن 
ــد و  ــدا کنـ ــا پیـ ــد ارتقـ ــامانه ها بایـ ــه سـ ــا کـ معنـ
به نظـــرم روزبـــه روز ایـــن اتفـــاق رخ داده اســـت. 
بخشـــی از مباحثـــی هـــم کـــه دارنـــد مربـــوط بـــه 
گمـــرک اســـت و انتقـــاد بـــه تعرفه هایـــی کـــه 
ــالم  ــرای اقـ ــده بـ ــه شـ ــر گرفتـ ــرک در نظـ در گمـ
ــتند و  ــی نیسـ ــداد واقعـ ــه اعـ ــی اســـت کـ صادراتـ

ــوند. ــی شـ ــل و واقعـ ــد تعدیـ بایـ
اســـت  انتقـــاد  مـــورد  دیگـــری کـــه  نکتـــه 
نیماســـت.  ســـامانه  در  مطرح شـــده  نـــرخ 
بـــرای  متفاوتـــی  نرخ هـــای  حاضـــر،  درحـــال 
بیشـــتر صنایـــع به ویـــژه بـــرای صادرکننـــدگان 
غیرپتروشـــیمی و غیرفـــوالدی مطـــرح می شـــود. 
امـــا اکنـــون در ســـامانه نیمـــا، نـــرخ ارِز مربـــوط 

ـــت  ـــان اس ـــزار توم ـــدود ۲۱ ه ـــع ح ـــن صنای ـــه ای ب
ـــرخ  ـــک اســـت و به  نظـــرم ن ـــازار آزاد نزدی ـــه ب کـــه ب

ــت. ــی اسـ منطقـ
امـــا در طـــول زمـــان، نرخ هـــا بایـــد متعـــادل 
شـــود. لـــذا، نکاتـــی کـــه مطـــرح می کننـــد بحـــق 
هم اکنـــون  و  شـــود  برطـــرف  بایـــد  و  اســـت 
ــوع  ــل موضـ ــت. اصـ ــدن اسـ ــال برطرف شـ درحـ
کـــه صادر کننـــدگان غیرنفتـــی بایـــد ارز خـــود را 
ــر مهمـــی  ــد امـ ــور کننـ ــاری کشـ ــه تجـ وارد چرخـ

اســـت و بایـــد ایـــن اتفـــاق بیفتـــد.
در شـــرایطی کـــه صـــادرات نفـــت کاهـــش 
ــی  ــه میزانـ ــور بـ ــی کشـ ــه اســـت، ارز غیرنفتـ یافتـ
را  تمـــام واردات اساســـی کشـــور  اســـت کـــه 
اصـــل  در  به نظـــرم  و  می کنـــد  مالـــی  تأمیـــن 
ـــند  ـــته باش ـــر داش ـــاع نظ ـــد اجم ـــه بای ـــوع هم موض
و در شـــرایط فعلـــی بـــه کشـــور کمـــک کننـــد تـــا 
محـــل صـــادرات  از  را  خـــود  ارزی  نیازهـــای 

ــد. ــن کنـ تأمیـ
بـــرای  تاریخـــی  رســـالت  یـــک  به نظـــرم 
ــن  ــور را تأمیـ ــا ارز کشـ ــت تـ ــدگان اسـ صادرکننـ
ــم  ــی هـ ــی، نواقصـ ــرایط فعلـ ــه در شـ ــد. البتـ کننـ
ــد  ــه بایـ ــت کـ ــده اسـ ــع نشـ ــه رفـ ــود دارد کـ وجـ

شـــود. مرتفـــع  ســـریع تر  هرچـــه 

رونـــد  و  وضعیـــت  از  جنابعالـــی  تحلیـــل   
از  پـــس  بازگشـــت ارز حاصـــل از صـــادرات 
ابـــاغ ایـــن بخشـــنامه از ســـوی بانـــک مرکـــزی 

چیســـت؟

به نظــر مــن، در رونــد بازگشــت ارز حاصــل 
ــه چرخــه تجــاری کشــور موفقیــت  از صــادرات ب
نســبی حاصــل شــده اســت، امــا دربــارٔه اینکــه در 
مدت زمــان مجــاز اعالم شــده بــرای بازگشــت ارز 
تاکنــون صادرکننــدگان عملکــرد خوبــی داشــته اند 
یــا خیــر، اطالعــات کافــی وجــود نــدارد، زیــرا 
مهلــت زمــان ســه ماهه  ای کــه درنظــر گرفتــه شــده 
ــات آن  ــا اطالع ــیده و ی ــان نرس ــه پای ــا ب ــت ی اس

درحــال بررســی اســت.
به نظـــر مـــن، دربـــارٔه برخـــی بخش هـــا مثـــل 
شـــده  عمـــل  به خوبـــی  فـــوالد  و  پتروشـــیمی 
بـــه همـــکاری  برخـــی حوزه هـــا  امـــا  اســـت، 
بیشـــتری نیـــاز دارنـــد کـــه امیـــد داریـــم امســـال 
ارز  بـــه  کشـــور  نیـــاز  اینکـــه  بـــه  توجـــه  بـــا 
صادر کننـــدگان غیرنفتـــی بیشـــتر اســـت، شـــاهد 
ایـــن باشـــیم کـــه ســـایر گروه هـــای کاالیـــی هـــم 
ــرای  ــه بـ ــه نرخ هـــای جذاب تـــری کـ ــه بـ ــا توجـ بـ
عرضـــه آن هـــا در نیمـــا درنظـــر گرفتـــه شـــده 
اســـت، ارز خـــود را عرضـــه کننـــد و امســـال بـــا 

ــویم. ــه نشـ ــکلی مواجـ مشـ
ــت،  ــوده اس ــق ب ــد موف ــن رون ــوع، ای در مجم
ایــن  اینکــه  نیــاز دارد. به دلیــل  بــه تــداوم  امــا 
ــد  ــه کار کــرده اســت،  نیازمن ــاز ب ــازه آغ ســامانه ت
بررســی بیشــتر اســت و بــا صادرکننــدگان نیــز باید 
ــکالت و  ــا مش ــود ت ــزار ش ــتری برگ ــات بیش جلس
ــی برطــرف شــود. امــا به نظــر  ضعف هــای احتمال
مــن، تــا پایــان ســال ۱۳۹۸ صادرکننــده ای وجــود 
نخواهــد داشــت کــه ارز خــود را بــه ســامانه و 

ــد. ــده باش ــاری بازنگردان ــه تج چرخ

  آیـــا در شـــرایط فعلـــی کـــه بـــا عنـــوان جنـــگ 
اقتصـــادی یـــاد می شـــود، زیرســـاخت های الزم 
بـــرای بازگشـــت ارز حاصـــل از صـــادرات در 

کشـــور ایجـــاد شـــده اســـت؟

مختلفـــی  ســـامانه های  حاضـــر،  درحـــال 
ازجملـــه ســـامانه های نیمـــا، جامـــع تجـــارت، 
دارد کـــه  وجـــود  و گمـــرک  مرکـــزی،  بانـــک 
همچنـــان  امـــا  متصل انـــد،  یکدیگـــر  بـــه 
برخـــی اشـــکاالت در ایـــن ســـامانه ها وجـــود 
و  و کـــم  مشـــکالت  برخـــی  همچنیـــن،  دارد. 
وجـــود  ســـامانه ها  ایـــن  در  کاســـتی هایی 
دارد کـــه امیـــد دارم در شـــش مـــاه اول ســـال 
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ــود و  ــع شـ ــامانه ای رفـ ــات سـ ــاری، ابهامـ جـ
صادرکننـــدگان بتواننـــد ارز خـــود را در ســـامانه 
ــد. در  ــه کننـ ــه و معاملـ ــکل عرضـ ــدون مشـ بـ
ماه هـــای اخیـــر نیـــز اقدامـــات چشـــمگیری 
ـــد انجـــام شـــده  ـــن رون ـــن ســـامانه و در ای در ای
ـــود دارد  ـــکاالتی وج ـــان اش ـــا همچن ـــت، ام اس

کـــه درحـــال مرتفع شـــدن اســـت.

ــت  ــوت و ضعـــف بازگشـ ــاط قـ ــًا نقـ   لطفـ
ـــان  ـــور را بی ـــه کش ـــادرات ب ـــل از ص ارز حاص
ــه  ــی چگونـ ــد فعلـ ــما رونـ ــر شـ ــد. به نظـ کنیـ

اســـت؟

دربـــارٔه نقـــاط قـــوت ســـامانه هایی کـــه 
ـــن  ـــال ای ـــه اتص ـــوان ب ـــت می ت ـــده اس ـــاد ش ایج
ــرا  ــرد، زیـ ــاره کـ ــر اشـ ــه یکدیگـ ــامانه ها بـ سـ
بـــا ارتبـــاط آن هـــا نظـــارت بـــر عرضـــه ارز و 

فرآینـــد تخصیـــص آن افزایـــش می یابـــد.
نقطـــه قـــوت دیگـــری کـــه وجـــود دارد 
کنتـــرل ثبـــت ســـفارش و تقاضـــای ارز در ایـــن 
ـــی می شـــود تخصیـــص ارز  ســـامانه اســـت؛ یعن
را بـــه یک ســـری از کاالهـــای غیرضـــروری و 
لوکـــس محـــدود یـــا ممنـــوع کـــرد کـــه البتـــه 
ــت،  ــده اسـ ــام شـ ــن کار انجـ ــدودی ایـ ــا حـ تـ

ــرای واردات  ــود بـ ــه می شـ ــه عرضـ و ارزی کـ
کاالهـــای ضـــروری باشـــد.

یکـــی دیگـــر از مزایـــای ایـــن سیســـتم 
مدیریـــت عرضـــه و تقاضـــای ارز و مدیریـــت 
مصـــرف اســـت تـــا کنتـــرل شـــود ارِز موجـــود 
ـــه  ـــرف و چ ـــی مص ـــه کاالهای ـــرای وارداِت چ ب
ـــر  ـــه اگ ـــت، ک ـــده اس ـــور ش ـــی وارد کش کاالهای
ــا  ــد امـ ارز تخصیـــص یافـــت و پرداخـــت شـ
کاالیـــی بـــه کشـــور وارد نشـــد، بـــه ســـازمان 
تعزیـــرات معرفـــی شـــوند و برخـــورد قانونـــی 

صـــورت گیـــرد.
امـــکان سیاســـت گذاری در ایـــن حـــوزه 
ـــه  ـــرل عرض ـــا کنت ـــرا ب ـــت، زی ـــده اس ـــم ش فراه
و تقاضـــا توســـط بانـــک مرکـــزی، امـــکان 
یعنـــی  دارد؛  وجـــود  نیـــز  سیاســـت گذاری 
اگـــر در یـــک زمـــان عرضـــه ارز کمتـــر شـــد، 
ــر  ــا را تغییـ ــی کاالهـ ــت برخـ ــد اولویـ می توانـ
دهـــد و بـــر اســـاس آن تغییـــرات عمـــل کنـــد 
و امـــکان سیاســـت گذاری ارزی نیـــز در ایـــن 
اینکـــه  ضمـــن  می شـــود،  فراهـــم  شـــرایط 
ـــه  ـــا توج ـــز ب ـــان نی ـــا متخلف ـــورد ب ـــکان برخ ام

ــود دارد. ــامانه وجـ ــفافیت ایـــن سـ ــه شـ بـ
ـــن  ـــامانه ای ـــن س ـــای ای ـــر از مزای ـــی دیگ یک
ـــار  ـــده ارز را در اختی ـــر صادرکنن ـــه اگ ـــت ک اس

داشـــته و جنســـی را صـــادر کـــرده باشـــد، 
بانـــک مرکـــزی می توانـــد به دلیـــل اتصـــال بـــه 
گمرک،گـــزارش صـــادرات تمـــام کاالهـــا را در 
ـــار داشـــته باشـــد و در ســـامانه های بانـــک  اختی
مرکـــزی تعهـــد صادر کننـــدگان مشـــخص شـــده 
اســـت. همچنیـــن به دلیـــل اینکـــه ســـفارش ها 
ــکان  ــت، امـ ــده اسـ ــخص و ثبت شـ ــز مشـ نیـ
امکان پذیـــر  نیـــز  ارزی  ناتـــرازی  مدیریـــت 
ــد از  ــز می توانـ ــزی نیـ ــک مرکـ ــود و بانـ می شـ
ـــرازی ارزی را در  ـــامانه ها نات ـــن س ـــق ای طری

کشـــور تنظیـــم کنـــد.
ـــازار متشـــکل  ـــار ایـــن مـــوارد، ب ـــه در کن البت
ارزی هـــم فعالیـــت دارد کـــه می توانـــد در 
ـــکان  ـــکناس، ام ـــای اس ـــه و تقاض ـــه عرض زمین
مدیریـــت بـــازار ارز و نظـــارت بیشـــتر بانـــک 

مرکـــزی را فراهـــم کنـــد.
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

سیاستگذاری ارزی، چالش ها و راهکارها

بـــرای  دشـــواری  ســـال   ۱۳۹۸ ســـال   
دولـــت  زیـــرا  اســـت،  ارزی  سیاســـت گذاری 
یک جانبـــه  تحریم هـــای  از  معافیـــت  امریـــکا 
خـــود را بـــرای خریـــد نفـــت از ایـــران لغـــو 
به نوعـــی کار  ایـــن موضـــوع  کـــرده اســـت و 
ـــخت  ـــازار س ـــت ب ـــرای مدیری ـــزی را ب ـــک مرک بان
می کنـــد. بهتریـــن سیاســـت از نظـــر شـــما در 

ایـــن برهـــه زمانـــی خـــاص چیســـت؟

و  موجـــود  شـــرایط  احتمالـــی  نتیجـــه 
چشـــم انداز کوتاه مدتـــی کـــه می تـــوان ترســـیم 
کـــرد کاهـــش منابـــع در اختیـــار بانـــک مرکـــزی 
خواهـــد بـــود کـــه ایـــن مســـئله حـــوزٔه مانـــور 
سیاســـت گذار پولـــی کشـــور را کوچـــک می کنـــد. 
ـــم  ـــین ه ـــارب پیش ـــتفاده از تج ـــه، اس ـــن هم ـــا ای ب
در مواجهـــه بـــا تحریـــم  و هـــم در برابـــر تنگنـــای 
منابـــع، کـــه هـــر دو را پیوســـته و بـــا شـــدت و ضعف 
متفـــاوت از ســـر گذرانده ایـــم، می توانـــد بســـیار 
ـــد از تجـــارب  ـــد. بای ـــه کمـــک سیاســـت گذار بیای ب
پیشـــین درس بگیریـــم و اشـــتباهات گذشـــته را 
سیاســـت گذاری  اشـــتباهات  نکنیـــم؛  تکـــرار 
کـــه منجـــر بـــه ایجـــاد فســـاد و رانـــت می شـــود. 
ـــه  ـــع ک ـــای مناب ـــه تنگن ـــه ب ـــا توج ـــر ب ـــال حاض درح

ـــر  ـــت، بهت ـــه اس ـــکل گرفت ـــزی ش ـــک مرک ـــرای بان ب
اســـت از اتـــالف و هـــدرروی منابـــع جلوگیـــری 
شـــود؛ بـــرای نمونـــه، از یارانـــه بی هدفـــی کـــه 
بـــرای انـــرژی پرداخـــت می شـــود، جلوگیـــری 
ــت های  ــا سیاسـ ــد بـ ــدام می توانـ ــن اقـ ــود. ایـ شـ
ـــا  ـــود ت ـــام ش ـــیب پذیر انج ـــار آس پشـــتیبانی از اقش
ـــود،  ـــه ش ـــی آن گرفت ـــران اجتماع ـــوی ُخس ـــم جل ه
باالیـــی  منابـــع دولـــت صرفه جویـــی  هـــم در 
واقعی ســـازی  اینکـــه  ضمـــن  شـــود؛  انجـــام 
ـــرای اصالحـــات بعـــدی  قیمـــت انگیـــزٔه الزم را ب
در تولیدکننـــده و مصرف کننـــده و تغییـــر الگـــوی 

تولیـــد و مصـــرف پدیـــد مـــی آورد.

ـــای ارزی  ـــتن درآمده ـــدون دراختیارداش ـــا ب   آی
ــادرات نفـــت و تنهـــا بـــا اتـــکا  ــل از صـ حاصـ
بـــه درآمدهـــای صـــادرات غیرنفتـــی می تـــوان 

نیازهـــای وارداتـــی را تٔامیـــن کـــرد؟

بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تـــراز تجـــاری کشـــور در 
ســـال ۱۳۹۷ مثبـــت و میـــزان صـــادرات غیرنفتـــی 
بیـــش از واردات بـــوده اســـت، می تـــوان از نظـــر 
آمـــاری بـــه ایـــن نتیجـــه رســـید کـــه درآمدهـــای 
امـــا  می دهـــد،  را  واردات  صادراتـــی کفـــاف 

نبایـــد از ایـــن مســـئله غافـــل بـــود کـــه اواًل در 
ســـال گذشـــته ممنوعیت هـــا و محدودیت هـــا 
بـــوده  بســـیار  خارجـــی  تجـــارت  عرصـــه  در 
ـــک  ـــع بان ـــا مناب ـــی از واردات ب ـــت. دوم، بخش اس
ـــده و  ـــام ش ـــی انج ـــتفاده از ارز دولت ـــزی و اس مرک
حتـــی بانـــک مرکـــزی احتمـــااًل ارز نیمایـــی نیـــز 
ــت  ــت. در نهایـ ــص داده اسـ ــه واردات تخصیـ بـ
اینکـــه گفتـــه می شـــود برخـــی صادرکننـــدگان 
ــد. در  ــی برنگردانده انـ ــر دلیلـ ــه هـ ــود را بـ ارز خـ
ـــت تجـــاری، اعـــداد برآمـــده  ـــراز مثب ـــار ت ـــع، آم واق
در گمـــرک  ثبت شـــده  واردات و صـــادرات  از 
اســـت و بـــا آنچـــه از نظـــر ورود و خـــروج ارز 
تفـــاوت  اســـت،  داده  رخ  بـــازار  واقعیـــت  در 
دارد. ضمـــن اینکـــه درآمدهـــای نفتـــی بخـــش 
مهمـــی از بودجـــه دولـــت را شـــکل می دهـــد، بـــا 
حـــذف آن عمـــاًل منابعـــی کـــه در حالـــت عـــادی 
ــرای واردات و تخصیـــص ارز  ــزی بـ ــک مرکـ بانـ
در نظـــر می گیـــرد، دیگـــر در دســـترس نخواهـــد 
ـــور  ـــرای ادارٔه کش ـــت ب ـــد دول ـــر می رس ـــود. به نظ ب
ـــد  ـــاز دارد و بای ـــی نی ـــای نفت ـــه درآمده ـــان ب همچن
راهـــکار حفـــظ صـــادرات و برگشـــت درآمـــد 

ــود. ــیده شـ ــل از آن اندیشـ حاصـ

ســال ۱۳۹۸ ســال دشــواری بــرای سیاســت گذاری ارزی اســت، زیــرا تحریم هــای یک جانبــه و 
غیرقانونــی امریــکا صــادرات نفــت ایــران را هــدف گرفتــه و از ســوی دیگــر محدودیت هــای تحمیل شــده 
مانــع از دسترســی مناســب بــه ارز حاصــل از صــادرات نفــت و همچنیــن کاالهــای دیگــر شــده اســت. 
ــن موضــوع و چالش هــا و فرصت هــای سیاســت گذاری ارزی در ســال جــاری  ــرای بررســی بیشــتر ای ب
ــا مســعود خوانســاری،  ــا )اینســتکس(، ب ــران و اروپ ــی ای ــر اجرایی شــدن ســازوکار مال ــن تأثی و همچنی

رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران، گفت وگویــی داشــته ایم کــه مشــروح آن بــه شــرح زیــر اســت.

مانع اتالف منابع ارزی شویم

رییس اتاق بازرگانی تهران
مسعود خوانساری 
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ـــی انگلیـــس، فرانســـه، و   ســـه کشـــور اروپای
ـــران  ـــا ای ـــارت ب ـــهیل تج ـــازوکار تس ـــان س آلم
)اینســـتکس( را ثبـــت کرده انـــد و طـــرف 
ــام داده  ــابهی را انجـ ــدام مشـ ــز اقـ ــی نیـ ایرانـ
ــازوکار،  ــن سـ ــتفاده از ایـ ــا اسـ ــا بـ ــت تـ اسـ
ـــی  ـــای اساس ـــرای کااله ـــت کم ب ـــارت دس تج
موانـــع  مهم تریـــن  باشـــد.  فراهـــم  دارو  و 
و  ســـازوکار  ایـــن  عملیاتی شـــدن  بـــرای 
ــه  ــر بـ ــای دیگـ ــدن کاالهـ ــن اضافه شـ همچنیـ
ــه  ــوان بـ ــدازه می تـ ــه انـ ــا چـ ــت؟ تـ آن چیسـ
ایجـــاد  بـــدون  اینســـتکس  عملیاتی شـــدن 

ــت؟ ــد داشـ ــکا امیـ ــوی امریـ ــع از سـ مانـ

تجربـــه  هـــم  ایـــن  از  پیـــش  اروپـــا 
مشـــابهی در مـــورد کوبـــا داشـــته اســـت و بـــا 
ســـازوکار اس پـــی وی بیگانـــه نیســـت. البتـــه، 
تحریـــم فعلـــی و جرایـــم ســـنگینی کـــه بـــرای 
ــران از  ــا ایـ ــکار بـ ــی همـ ــرکت های اروپایـ شـ
طـــرف امریـــکا درنظـــر گرفتـــه شـــده اســـت، 
قابل قیـــاس بـــا مســـئله تحریـــم کوبـــا نیســـت. 
ــه  ــر گرفتـ ــه درنظـ ــازوکاری کـ ــال، سـ بااین حـ
شـــده و اینســـتکس جزئـــی از آن اســـت تنهـــا 
در صورتـــی کارگـــر خواهـــد بـــود کـــه منافـــع 

ـــا  ـــًا اروپ ـــد. قاعدت ـــم کن ـــرف را فراه ـــر دو ط ه
بایـــد بـــه فکـــر منافـــع اقتصـــادی خـــودش 
ـــه چشـــم نوعـــی  ـــد اینســـتکس را ب باشـــد و نبای
کمـــک و امدادرســـانی بـــه اقتصـــاد ایـــران 
ــه  ــا و نـ ــه مـ ــر، نـ ــوی دیگـ ــرد. از سـ ــی کـ تلقـ
نمی توانیـــم  اروپایـــی  دولت هـــای  خـــود 
ــه کار  ــا را بـ ــی در اروپـ ــرکت های خصوصـ شـ
بـــا ایـــن کانـــال و همـــکاری بـــا شـــرکت های 
ایرانـــی ملـــزم کنیـــم. اینســـتکس به تنهایـــی 
کاری از پیـــش نمی بـــرد، بلکـــه بایـــد انگیـــزٔه 
ایجـــاد  بنگاه هـــا در دو طـــرف  بـــرای  الزم 
شـــود. بـــرای تدویـــن ســـازوکار ایـــن کانـــال 
و  جدی تـــر  طـــرف  دو  هـــر  بایـــد  مالـــی 
باانگیزه تـــر برخـــورد کننـــد. بـــا تعلـــل و دیـــر 
ــه  ــود کـ ــدوار بـ ــوان امیـ ــن نمی تـ تصمیم گرفتـ
نتایـــج مثبتـــی از اینســـتکس گرفتـــه شـــود؛ 
ـــی وجـــود  ـــن گمانه زن ـــدا ای ـــه در ابت ـــن اینک ضم
داشـــت کـــه پایـــه ایـــن ســـازوکار بـــر فـــروش 
نفـــت و درآمدهـــای حاصـــل از آن اســـت. امـــا، 
کشـــورهای اروپایـــی ‐ کـــه البتـــه میـــزان کمـــی 
ـــد  ـــن خری ـــد ‐ ای ـــران را می خریدن ـــت ای از نف
برنامه هـــای  بایـــد  و  متوقـــف کرده انـــد  را 
ــر  ــی دیگـ ــوالت صادراتـ ــازه ای روی محصـ تـ

اعـــم از محصـــوالت پتروشـــیمی تـــا صـــادرات 
پیـــاده شـــود. قاعدتـــًا،  اروپـــا  بـــه  ســـنتی 
می تـــوان درنظـــر گرفـــت کـــه موانـــع موجـــود 
ــا  ــت تـ ــر اسـ ــدت پیگیـ ــکا به شـ ــاد و امریـ زیـ
ــری  ــی جلوگیـ ــاط و کانالـ ــر ارتبـ ــاد هـ از ایجـ
کنـــد، امـــا در نهایـــت بایـــد زودتـــر در مـــورد 
ایـــن مســـئله تصمیم گیـــری شـــود؛ ضمـــن 
اینکـــه بایـــد به نحـــوی باشـــد کـــه بانک هـــای 
ــه  ــری کـ ــای کوچک تـ ــو بانک هـ ــی، ولـ اروپایـ
بـــا امریـــکا مـــراودٔه مالـــی ندارنـــد، انگیـــزٔه الزم 
ـــوان از  ـــا بت ـــرای مشـــارکت داشـــته باشـــند ت را ب
ـــه در  ـــاز ک ـــای موردنی ـــرای کااله ـــال ب ـــن کان ای
ـــدا احتمـــااًل فقـــط غـــذا و داروســـت و بعـــد  ابت
ــد،  ــم یابـ ــا تعمیـ ــر کاالهـ ــه دیگـ ــد بـ می توانـ
اســـتفاده کـــرد. اینســـتکس می توانـــد یـــک 
ـــازوکاری  ـــه س ـــرطی ک ـــد، به ش ـــال کارا باش کان
ــزٔه  ــد و انگیـ ــته باشـ ــده داشـ روان و تسهیل شـ
آن  از  بهره بـــرداری  بـــرای  طرفیـــن  در  الزم 

ایجـــاد شـــود.

۴۹



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

سیاستگذاری ارزی، چالش ها و راهکارها

  نظـــام ارزی چندنرخـــی چـــه آثـــار و تبعاتـــی در 
اقتصـــاد کشـــور دارد؟

هر چنـــد نظـــام چندنرخـــی ارز در شـــرایط 
ارزان تـــر  ورود  نظیـــر  آثـــاری  ویـــژٔه کنونـــی، 
ـــص  ـــن تخصی کاالهـــای اساســـی ، دارو، و همچنی
ـــن  ـــرژی ارزان در پـــی خواهـــد داشـــت، ادامـــه ای ان
ـــواری،  ـــش رانت خ ـــر افزای ـــی نظی ـــه تبعات ـــد ب فراین
قاچـــاق گســـترده تر کاالهـــای مشـــمول بـــا نـــرخ 
 ارز پایین تـــر نظیـــر فرآورده هـــای انـــرژی، اتـــالف 
ـــی،  ـــی و مال ـــع، عـــدم شـــفافیت مناســـبات پول مناب
بی ثباتـــی قیمت هـــا در بـــازار، و گســـترش عـــدم  
تعـــادل جانـــب عرضـــه و تقاضـــا )تولیـــد و 
ــدن  ــری و عمیق تر شـ ــترش نابرابـ ــرف(، گسـ مصـ

ــود. ــر می شـ ــی منجـ ــات اجتماعـ ــه طبقـ فاصلـ
حـــاوی  ارز  چند نرخـــی  نظـــام  به اجمـــال، 

ــت: ــر اسـ ــرح زیـ ــه شـ ــی بـ معایبـ
خلـق آثـار نامطلـوب در تخصیـص بهینه منابع 	 

و ایجـاد الگوهـای ناکارآمـد تولید و مصرف؛
و 	  ارزی  ســـوداگرانه  فعالیت هـــای  توســـعه 

افزایـــش رانت خـــواری و فســـاد مالـــی ناشـــی 
ــرخ ارز؛ ــتوری نـ ــص دسـ از تخصیـ

نیـــاز بـــه وضـــع مجموعـــه مقـــررات ارزی 	 
خـــاص و رشـــد بوروکراســـی؛

ـــاد 	  ـــی در اقتص ـــری رقابت ـــرایط نابراب ـــاد ش ایج
ــی. ــی و دولتـ ــای خصوصـ بخش هـ

  چـــرا تجربـــه تک نرخی کـــردن ارز در کشـــور 
تاکنـــون شکســـت خـــورده و بـــرای موفقیـــت آن 

ـــت؟ ـــرایطی الزم اس ـــه ش چ

وقـــوع  مســـتلزم  ارز  نـــرخ  تک نرخی شـــدن 

موفقیـــت  آن،  بـــدون  اســـت کـــه  مقدماتـــی 
را  اقتصـــادی  مهـــم  سیاســـت  ایـــن  اجـــرای 
نمی تـــوان انتظـــار داشـــت، کـــه ازجملـــه ایـــن 
ــی و  ــه ثبات بخشـــی سیاسـ ــوان بـ ــات می تـ مقدمـ
ـــر اجـــرای  ـــت ب ـــاع حاکمی اقتصـــادی کشـــور، اجم
ــی از  ــت حقیقـ ــی ارز و حمایـ ــت تک نرخـ سیاسـ
ـــب،  ـــن متناس ـــع قوانی ـــرخ ارز، وض ـــردن ن واقعی ک
کاهـــش اتـــکای سیاســـت های تثبیتـــی بـــه لنگـــر 
نـــرخ ارز، اجـــرای اصالحـــات اقتصـــادی فراگیـــر، 
ــه منابـــع  ــاد ایـــران بـ و کاهـــش وابســـتگی اقتصـ

ــاره کـــرد. ارزی نفتـــی اشـ

ـــا در شـــرایط فعلـــی امـــکان تک نرخی کـــردن    آی
ارز وجود دارد؟

ویـــژٔه  اوضـــاع  به لحـــاظ  می رســـد  به نظـــر 

اقتصــاد ایــران در برهه هایــی شــاهد یکسان ســازی نــرخ ارز بــوده اســت، 
ــت  ــفاف جه ــجم و ش ــازار منس ــل ب ــترهای الزم از قبی ــود بس ــل نب ــا به دلی ام
تعییــن قیمــت ارز و همچنیــن مشــکالتی از قبیــل تکانــه ناشــی از تحریم هــا و 
ــه اســت. فشــار تقاضــای ناشــی از نقدینگــی بــاال، ارز تک نرخــی ادامــه نیافت

ــه خــود  ــر و تحــوالت گســترده ای ب ــرخ ارز در ســیر تاریخــی خــود تغیی ن
دیــده اســت. نظــام ارزی در اقتصــاد ایــران تــا ســال ۱۳۸۰، یــک نظــام 
ــرخ ارز  ــرخ ارز رســمی ثابــت و یــک ن ارزی حداقــل دونرخــی شــامل یــک ن

غیررســمی به صــورت شــناور مدیریت شــده بــوده اســت.
نظــام   ،۱۳۸۱ ســال  از  ارز  نــرخ  یکسان ســازی  سیاســت  اجــرای  بــا 
ارزی ایــران بــه نظــام ارزی تک نرخــی شــناور مدیریت شــده تغییــر یافــت. 
باوجودایــن، از نیمــه دوم ســال ۱۳۸۹ و بــا گســترش شــکاف میــان نــرخ ارز 
رســمی و غیررســمی، اقتصــاد ایــران عمــاًل بــه نظــام ارزی دونرخــی بازگشــت. 
ــه  ــد ک ــی ش ــاه ارز تک نرخ ــت م ــدت هف ــز به م ــال ۱۳۷۲ نی ــن در س همچنی

به دالیلــی ادامــه نیافــت. سیاســت های ارزی در ســال ۹۷ نیــز دســتخوش تغییــر 
ــه یکسان ســازی  ــم ب ــدای ســال تصمی ــادی شــد، دولــت در ابت و تحــوالت زی
نــرخ ارز بــا دالر ۴۲۰۰ تومانــی گرفــت و در پــی آن هــر گونــه خریــد و فــروش 
ارز خــارج از سیســتم بانکــی و صرافی هــای مجــاز را قاچــاق محســوب کــرد 
امــا ایــن یکسان ســازی نیــز دوام چندانــی نیافــت و بــه مــرور ارز نیمایــی، بــه 
جــز در خصــوص تامیــن ارز واردات کاالهــای اساســی، جایگزیــن ارز دولتــی 
شــد و بانــک مرکــزی ســعی کــرد بــه مــرور نــرخ نیمایــی را نیــز بــه بــازار آزاد 
نزدیــک کنــد؛ اقدامــی کــه بانــک مرکــزی در ســال جــاری بــا برنامه ریــزی بــرای 

راه انــدازی بــازار متشــکل ارزی امیــد بیشــتری بــه موفقیــت آن دارد.
ــرای بررســی  ــه ب ــراه دارد ک ــی به هم ــا و معایب ــام ارزی چندنرخــی مزای نظ
ــره و مدیرعامــل  ــا افــروز بهرامــی ‐ رئیــس هیئت مدی بیشــتر ایــن موضــوع ب

ــو نشســتیم. ــه گفت وگ ــت صــادرات ‐ ب ــدوق ضمان صن

تعویق در اجرای سیاست ارز تک نرخی

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران
افروز بهرامی  
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ــبی  ــتر مناسـ ــر، بسـ ــال حاضـ ــادی درحـ اقتصـ
ارز فراهـــم  بـــرای اجـــرای تک نرخی شـــدن 
نباشـــد. ایـــن شـــرایط ویـــژه ســـبب می شـــود 
از یک ســـو در جانـــب عرضـــه، درآمدهـــای 
ارزی حاصـــل از صـــادرات نفـــت کـــه ســـهم 
عمـــده ای  دارد، دچـــار نوســـان شـــود و از 
ـــرای  ـــا ب ـــی از تقاض ـــش مهم ـــر بخ ـــوی دیگ س
ــی و  ــوان یـــک دارایـ ــگاه ارز به عنـ ارز در جایـ
ــارت  ــت در تجـ ــیله پرداخـ ــوان وسـ ــه به عنـ نـ
خارجـــی نگریســـته شـــود. از ایـــن رو، الزم 
تـــا زمـــان  ایـــن سیاســـت  اســـت اجـــرای 
ـــد.  ـــق افت ـــه تعوی ـــداری شـــرایط اقتصـــادی ب پای

بـــرای  می تـــوان  را  راهکارهایـــی  چـــه   
ــه کار  ــی بـ ــرایط فعلـ ــازار ارز در شـ ــات بـ ثبـ

گرفـــت؟

اقدامـــی کـــه ضـــرورت دارد  مهم تریـــن 
بانـــک مرکـــزی در شـــرایط فعلـــی اقتصـــادی 

و  منابـــع  مٔوثـــر  مدیریـــت  گیـــرد  بـــه کار 
شـــرایطی کـــه  در  اســـت.  ارزی  مصـــارف 
ــدی  ــانات جـ ــار نوسـ ــی دچـ ــای نفتـ درآمدهـ
ــع  ــن منابـ ــه ایـ ــتقیم بـ ــی مسـ ــده و دسترسـ شـ
ـــی  ـــات پول ـــد مقام ـــت،  بای ـــده اس ـــوار تر ش دش
تخصیـــص بهینـــه منابـــع را فـــارغ از فشـــارهای 
گروه هـــای ذی نفـــع انجـــام دهنـــد. انجـــام 
اقداماتـــی کـــه کمابیـــش نیـــز درحـــال انجـــام 
اســـت ‐ نظیـــر مذاکـــرات دیپلماتیـــک بـــا 
ــه،  ــاری )چیـــن، ترکیـ ــدٔه تجـ ــای عمـ طرف هـ
روســـیه، و…(  و اتحادیـــه اروپـــا جهـــت تســـهیل 
پیمان هـــای  اجـــرای  ارزی،  نقل وانتقـــاالت 
ـــرف  ـــورهای ط ـــا کش ـــه ب ـــا چندجانب ـــی دو ی پول
تجـــاری، طراحـــی یـــا اســـتفاده از پیام رســـان 
فّنـــاوری  بـــر  )مبتنـــی  غیرمتمرکـــز  مالـــی 
ــذاب  ــنهادهای جـ ــه پیشـ ــن(، و ارائـ بالک چیـ
ســـرمایه گذاری بـــرای مدیریـــت نگهـــداری 
دارایـــی بـــه ماننـــد صکـــوک ارزی یـــا ایجـــاد 
ارزآور  پروژه هـــای  بـــرای  پـــروژه  صنـــدوق 

ـــی  ـــی ‐ از دیگـــر اقدامات ـــد پروژه هـــای نفت مانن
اســـت کـــه بایـــد در دســـتور کار قـــرار گیـــرد.

  تشـــکیل بـــازار متشـــکل ارزی چـــه تٔاثیراتـــی 
در ثبـــات بـــازار ارز خواهـــد داشـــت؟

ارزی،  متشـــکل  بـــازار  تشـــکیل  بـــا 
ــه نـــرخ تعادلـــی ارز  ــار بـــر آن اســـت کـ انتظـ
به صـــورت شـــفاف و بـــر اســـاس ســـازوکار 
ــی از  ــرد. یکـ ــورت گیـ ــا صـ ــه و تقاضـ عرضـ
ـــکل  ـــازار متش ـــدازی ب ـــداف راه ان ـــن اه مهم تری
بـــرای  مرجعـــی  بـــه  آن  تبدیل شـــدن  ارزی 
ـــن  ـــر ای ـــن اث ـــت. مهم تری ـــرخ ارز اس ـــف ن کش
اقـــدام تعییـــن نـــرخ ارز بـــر اســـاس عرضـــه 
ــکان  ــوده و امـ ــور بـ ــا در داخـــل کشـ و تقاضـ
ـــور  ـــارج از کش ـــذاری در خ ـــه در نرخ گ مداخل
ـــی، هـــرات، و ســـلیمانیه( را ســـلب  ـــر دب )نظی

خواهـــد کـــرد.

۵۱



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

سیاستگذاری ارزی، چالش ها و راهکارها

ایــن روزهــا بــازار مشــتقات ارزی و ســازوکارهای آن به شــدت مــورد 
توجــه دولــت، بانــک مرکــزی، و فعــاالن بازارهــای مالــی قــرار گرفتــه اســت و 
شــکل گیری نوســان های گاه وبیــگاه ارزی در کشــور نیــز محــرک خوبــی شــده 
اســت تــا راه انــدازی ایــن بــازار بــه دغدغــه ای جــدی تبدیــل شــود. ایــن بــازار 
کــه در جهــان و در کشــورهای بســیاری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت، تــا 
ــد به صــورت بومی سازی شــده  ــوده اســت و می توان ــادی اثربخــش ب حــدود زی
ــررات  ــکل، دارای مق ــازار متش ــال، ب ــود. درعین ح ــی ش ــز اجرای ــران نی در ای
ــت. در  ــده اس ــتاندارد ش ــتقات اس ــرای مش ــزی ب ــای متمرک ــاص، و بازاره خ
همیــن حــال، ابزارهــای مشــتقه ارزی ازجملــه محصــوالت نویــن مالــی هســتند 
ــاری،  ــای تج ــزی، بانک ه ــای مرک ــتقبال بانک ه ــورد اس ــر م ــه اخی ــه در ده ک

و عمــوم ســرمایه گذاران واقــع شــده اند. البتــه بایــد اذعــان داشــت کــه بــه 
هــر ترتیــب اســتفاده از ابزارهــای  نویــن مالــی در هــر اقتصــادی بــه الزامــات 
ــودن  ــاز ب ــدا اعتمادس ــا در ابت ــن  آن ه ــی از مهم تری ــه یک ــاز دارد ک ــی نی خاص
ــت.  ــزار اس ــدف آن اب ــای ه ــت و بازاره ــوی دول ــتفاده از س ــورد اس ابــزار م
ــدگان آن،  ــوی گردانن ــت از س ــز می بایس ــتقه ارزی نی ــازار مش ــاس ب ــن اس برای
فعــاالن و نهادهــای مرتبــط مــورد حمایــت ویــژه قــرار گیــرد. در ایــن زمینــه، بــا 
دکتــر حامــد ســلطانی نژاد ‐ مدیرعامــل بــورس کاالی ایــران ‐ در خصــوص 
ــازار  ــن ب ــت ای ــرل و مدیری ــرات آن در کنت ــتقه ارزی و تأثی ــازار مش ــکیل ب تش
ــد.  ــه می خوانی ــم کــه در ادام ــی انجــام داده ای ــات در آن گفت وگوی و ایجــاد ثب

تعادل بازار ارز با بازار مشتقات ارزی
مدیرعامل بورس کاال

حامد سلطانی نژاد 
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دنیـــا  در  مشـــتقه  بازارهـــای  وضعیـــت   
ــه  ــم معامـــات در چـ ــه اســـت و حجـ چگونـ

می گیـــرد؟ صـــورت  ســـطحی 

ــاس آخریـــن آمارهـــای موجـــود،  بـــر اسـ
اخیـــر  دهـــه   چنـــد  در  مشـــتقه  بازارهـــای 
پیشـــرفت چشـــمگیری داشـــته اند. در بیـــن 
ســـال های  تـــا ۲۰۰۹م.، حجـــم معامـــالت 
جهـــان  سراســـر  در  مشـــتقه  قراردادهـــای 
نزدیـــک بـــه ۶۰۰ تریلیـــون دالر بـــود کـــه 
بســـیار باالتـــر از تولیـــد ناخالـــص داخلـــی 
اقتصـــاد  بزرگ تریـــن  به عنـــوان  امریـــکا 
جهـــان بـــود. از ســـویی دیگـــر بـــر اســـاس 
بانـــک  ســـوی  از  ارائه شـــده  اطالعـــات 
تسویه حســـاب های بین المللـــی، در ابتـــدای 
ســـال ۲۰۰۰، بیـــش از ۹۰ درصـــد از ۴۵۰ 
کمپانـــی در دنیـــا از ابزارهـــای مشـــتقه بـــرای 
مدیریـــت ریســـک نـــرخ بهـــره اســـتفاده کردنـــد. 
بازارهـــای مشـــتقه در وضعیـــت فعلـــی دنیـــا 
ازجملـــه کنترل گرهایـــی اســـت کـــه می توانـــد 
در تعادل بخشـــی ها کمـــک کنـــد و در ســـویی 

ــت. ــد اسـ ــال رشـ ــرعت درحـ ــا سـ ــر بـ دیگـ

ــه  ــتقه چـ ــای مشـ ــی، قراردادهـ ــور کلـ  به طـ
تفاوتـــی بـــا اوراق قرضـــه و ســـهام دارد؟

درحــال حاضــر، ابزارهــا و قراردادهــای 
از  خــارج  و  بورســی  بازارهــای  در  مشــتقه 
ــته  ــازمان یافته داش ــا س ــیار ی ــد بس ــورس رش ب
ســازوکار  طریــق  از  ابزارهــا  ایــن  اســت. 
فرصت هــای  ریســک،  به اشــتراک گذاری 
از  باالتــر  بالقــؤه  بــازده  بــا  ســرمایه گذاری 
ــود  ــهام وج ــه و س ــازار اوراق قرض ــه در ب آنچ
مشــتقه  محصــوالت  می دهنــد.  ارائــه  دارد، 
ابزارهــای مالــی هســتند کــه قیمــت آن بــه 
ســایر متغیرهــای اساســی ماننــد قیمــت ســهام 
ــت  ــرخ ارز، قیم ــره، ن ــرخ به ــاخص ها، ن و ش
ــی ابزارهــای  ــا، و… وابســته اســت؛ یعن کااله
مشــتقه ابزارهــای مالــی مرتبــط بــا دارایــی 
پایه انــد و ابــزار مفیــدی بــرای پوشــش ریســک 
ناپایــدار  محیط هــای  در  قیمــت  نوســانات 
به شــمار می آینــد و هــر روز درحــال کســب 
مالــی  بازارهــای  در  تازه تــری  جایگاه هــای 

دنیــا در کشــورهای متفــاوت اســت.

ـــه  ـــرات یکســـانی در هم ـــازار تٔاثی ـــن ب ـــا ای  آی
ـــر جـــای گذاشـــته اســـت؟ کشـــورها از خـــود ب

ــان  ــا نش ــی آماره ــر و بررس ــات اخی مطالع
می دهــد ایــن بــازار در کشــورهای دنیــا کــه 
ــی شــده، بازتاب هــای متنوعــی داشــته  عملیات
اســت؛ به طــوری کــه تأثیــرات و پیامدهــای 
ــد  ــاد می توان ــک اقتص ــتقه در ی ــای مش بازاره
باشــد.  متفــاوت  توســعه یافته ای  به طــور 
ســازوکارهای  بــر  محققــان  از  بســیاری 
ــد و  ــز می کنن ــک تمرک ــتراک گذاری ریس به اش
ابزارهایــی را بــرای شــرکت ها به منظــور مقابلــه 
بــا شــرایط شــکل گرفته و احتمالــی و همچنیــن 
دســتیابی بــه اطالعــات تکمیلــی در بازارهــای 
درهرصــورت،  می آورنــد.  فراهــم  مالــی 
ــد  ــته رش ــای گذش ــتقه در دهه ه ــای مش بازاره
چشــمگیری داشــته اند، اگرچــه ســود حاصــل 
از بازارهــای مشــتقه می توانــد بســیار بزرگ تــر 
باشــد. البتــه، ابزارهــای مشــتقه ممکــن اســت 
در دســتیابی بــه تخصیــص کارآمــد ریســک در 
ــن، در  ــد. همچنی ــک کنن ــز کم ــاد نی کل اقتص
ــد  ــه فرصت هــای جدی ــرای ارائ ــازار ب ایجــاد ب
بــرای ســرمایه گذاران مفیدنــد. عالوه برایــن، 
مشــتقات اطالعــات را بــه بازارهــای مالــی 
ارائــه می دهنــد و بنابرایــن نقــش مهمــی در 
ــی  ــای مال ــده در بازاره ــانات آین ــش نوس کاه

جهانــی ایفــا می کننــد.

 بازارهـــای مشـــتقه در زمینـــه پایدارســـازی 
بازارهـــای مالـــی چگونـــه عمـــل می کننـــد؟

اســت کــه کنتــرل  واقعیــت  یــک  ایــن 
نوســان ها یکــی از مهم تریــن کارکردهــای ایــن 
بــازار اســت و به صــورت بنیــادی مشــتقات 
بــه تخصیــص ریســک بیــن ســرمایه گذاران 
می تواننــد  و  می کننــد  کمــک  بنگاه هــا  و 
پورتفــوی  بــه  تنوع بخشــی  هزینه هــای 
قیمــت  عالوه برایــن،  دهنــد.  کاهــش  را 
ابزارهــای مشــتقه ممکــن اســت اطالعاتــی را 
ــد  ــد کــه می توان ــرای معامله گــران آشــکار کن ب
بــه ایجــاد بازارهــای مالــی پایدارتــر کمــک 
ــای  ــن بازاره ــه ای بی ــی، رابط ــد. در تحقیق کن
مشــتقه و رشــد اقتصــادی پیــدا کردنــد کــه 
ــازار  ــی در ب ــی کاف ــر نقدینگ ــی داد اگ ــان م نش
نقــدی پایــه وجــود داشــته باشــد، می تــوان 
ــرد. در  ــظ ک ــتقه را حف ــای مش ــه ابزاره معامل
ــده در  ــی ارائه ش ــواهد تجرب ــر، ش ــویی دیگ س
ایــن تحقیــق نشــان می دهــد بازارهــای مشــتقه 
تأثیــرات عمــده ای در رشــد  اســت  ممکــن 
ــتر  ــای بیش ــند. تالش ه ــته باش ــادی داش اقتص

ــت  ــه تقوی ــتقه ب ــای مش ــعه بازاره ــرای توس ب
ــن  ــد، بنابرای ــک می کن ــادی کم ــت اقتص فعالی
ایــن  و  می بخشــد  بهبــود  را  جامعــه  رفــاه 
ابزارهــا از طریــق انتقــال ریســک می تواننــد 
ــد  ــا کنن ــادی ایف ــد اقتص ــی در رش ــش مهم نق

نوسان هاســت. آن کنتــرل  مهم تریــن  کــه 

 ایـــن بـــازار چـــه راه حل هایـــی را بـــرای 
می دهـــد؟ ارائـــه  غیرشـــفاف  معامـــات 

ذات ایــن بــازار ازبین بــردن شــکاف های 
ــی اســت و  ــازار آت ــد و ب ــازار نق ــن ب ــق بی عمی
ــتقه  ــای مش ــترش بازاره ــل گس ــن دلی ــه همی ب
ــت گذاران و  ــرای سیاس ــی ب ــی اصل ــد هدف بای
تصمیم گیــران بــرای ترویــج رشــد اقتصــادی و 
رفــاه باشــد. بنابرایــن، اجــرای تمــام اقدامــات 
معامــالت  ازبین بــردن  بــرای  الزم  قانونــی 
غیرشــفاف بــا محصوالتــی از مشــتقات خاص 
الزم اســت تــا اقتصــاد جهانــی را بــه مســیر 
پایــدار رشــد اقتصــادی قــوی و متعــادل تبدیــل 
ــن امــر رخ نخواهــد داد مگــر اینکــه  ــد و ای کن
بــه ایــن بــاور برســیم کــه بــازار مشــتقه یــک راه 

ــزاری ســاده نیســت. اســت و فقــط اب

ـــتقه ارزی در کنتـــرل   راه انـــدازی بـــازار مش
ثمربخـــش  می توانـــد  چقـــدر  التهابـــات 

ــد؟ باشـ

مشــتقه  بازارهــای  راه انــدازی  اساســًا، 
زیــرا  کنــد،  کنتــرل  را  التهابــات  می توانــد 
بــازار  به ســمت  نقــد  بــازار  از  بخشــی 
این صــورت  بــه  می شــود،  مشــتقه کشــیده 
به صــورت  بــازار  ایــن  ســازوکارهای  کــه 
می کنــد  ســعی  خودنظام یافتــه  و  اســتاندارد 
به ســمت  و  جــدا کنــد  را  بــازار  از  قســمتی 
بخــش  واقــع  در  و  بکشــاند  مشــتقه  بــازار 
ــازار مشــتقه منتقــل  ــازار به ســمت ب ــی ب التهاب
ایــن ســازوکار وضعیــت در  بــا  و  می شــود 
بــر  و  قــرار می گیــرد  شــرایط کنترل شــده ای 
همیــن اســاس درحــال حاضــر و در بــورس 
از  کاال، در شــرایطی کــه فعــاًل درخواســتی 
ســوی نهادهــای باالدســتی اعــالم نشــده، همــه 
ــازار  ــتقه ارزی در ب ــازار مش ــاخت های ب زیرس

ســرمایه آمــاده شــده اســت.

۵۳



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

سیاستگذاری ارزی، چالش ها و راهکارها

۲- مروری بر سیاست های ارزی جاری
چارچـوب فعلـی نظـام ارزی به گونـه ای اسـت 
که بخشی از تقاضای ارز کشور با ارز ترجیحی به 
نـرخ ثابـت تأمیـن می شـود. در واقع بـا تعیین یک 
نـرخ ثابـت بـه ازای یـک ارز مبنـا، بخشـی از نظـام 
ارزی کشـور هماننـد یـک رژیـم ارزی میخکـوب 
تعریـف شـده اسـت. بـه مـوازات، بازاری موسـوم 
بـه بـازار ثانویـه تعریف شـده اسـت کـه در آن بازار 
مداخلـه  به واسـطه  ولـی  بـوده،  شـناور  ارز  نـرخ 
بانـک مرکـزی، متوسـط نـرخ بـازار با نـرخ تعادلی 
فاصلـه یافتـه اسـت. بـازار کم عمـق دیگـری هـم 
وجـود دارد کـه در آن واردکننـده، بـه نـرخ توافقی، 
خریـداری  صادرکننـده  از  را  خـود  موردنیـاز  ارز 
بـازار  رسـمی،  بازارهـای  بـا  هم زمـان  می کنـد. 
غیررسـمی ارز نیـز وجـود دارد کـه نـرخ ارز در آن 

بـازار فاصلـه قابل توجهـی بـا بـازار ثانویـه دارد. 
چنین سـاختاری در نظام ارزی کشـور عوارض 
و تبعـات مخربـی را بـه کل اقتصاد کشـور تحمیل 
ارزی چندنرخـی  نظـام  از یک سـو،  کـرده اسـت. 
و  بازارهـا  سـایر  در  اخـالل  و  بی ثباتـی  موجـب 
از  اسـت.  شـده  کاالهـا  بـازار  چندنرخی شـدن 
سـوی دیگـر، چنیـن سـاختاری انگیزٔه صـادرات و 

بازگشـت ارز بـه کشـور را کاهـش داده اسـت. 

نـرخ  ارز ترجیحـی و  نـرخ  قابل توجـه  فاصلـه 
پیامدهایـی  طبیعـی  به طـور  غیررسـمی  ارز  بـازار 
ماننـد شـکل گیری صـف ثبـت سـفارش و رقابـت 
بـرای دسـتیابی بـه منابـع ارزی ارزان ایجـاد کـرده 
اسـت. فاصلـه قابل توجـه قیمت هـا در بازارهـای 
صـادرات  مـازاد،  واردات  زمینـه  ارز  مختلـف 
مجـدد، خـروج قاچـاق، توزیـع رانـت، اخـالل در 
بازارهـا، کاهـش تولیـدات داخلـی، و نظایـر آن را 

به دنبـال داشـته اسـت.
ضعـــف عمـــدٔه سیاســـت ارزی فعلـــی آن اســـت 
کـــه دولـــت در شـــرایط تنگنـــای منابـــع ارزی، 
سیاســـت ارزی را ابـــزاری بـــرای سیاســـت های 
ـــد  ـــالش می کن ـــت و ت ـــرار داده اس ـــود ق ـــی خ رفاه
ـــص ارز  ـــرخ ارز و تخصی ـــت ن ـــتفاده از تثبی ـــا اس ب
ـــوار  ـــد خان ـــدرت خری ـــش ق ـــع از کاه ـــی، مان دولت
و حفـــظ رفـــاه شـــهروندان شـــود. از ابتـــدای 
ســـال گذشـــته و در بـــدو اعـــالم سیاســـت ارزی 
بـــود کـــه  قابل پیش بینـــی  به روشـــنی  جدیـــد، 
ـــوارض  ـــت و ع ـــد داش ـــت دوام نخواه ـــن سیاس ای
مخربـــی به دنبـــال خواهـــد داشـــت. عـــوارض 
ـــی  ـــده و چندنرخـــی فعل ـــام ارزی پیچی مخـــرب نظ
ــرون زای  ــای بـ ــود و محدودیت هـ ــو، قیـ از یک سـ
ـــه اقتصـــاد کشـــور از ســـوی  ـــد تحمیل شـــده ب جدی

دیگـــر، ضـــرورت تغییـــر نظـــام ارزی و اصـــالح 
سیاســـت های ارزی را نشـــان می دهـــد.

۳- نظام ارزی مناسب 
در طراحـی نظـام ارزی مناسـب بـرای اقتصـاد 
بـا درنظرگرفتـن محدودیت هـای  به ویـژه  کشـور، 
اسـت  الزم  زیـر  مٔولفـه  چهـار  فعلـی،  بـرون زای 

درنظـر گرفتـه شـود: 
نخسـت آنکـه بایـد پذیرفـت در شـرایطی کـه 
و  داخـل  تـورم  نـرخ  بیـن  قابل توجهـی  شـکاف 
خـارج وجـود دارد و از سـوی دیگـر منابـع ارزی 
کشـور نیـز بـا محدودیـت مواجـه اسـت، امـکان 
وجـود  به مـدت طوالنـی  اسـمی  ارز  نـرخ  تثبیـت 
نـرخ  تثبیـت  قطعـًا  شـرایطی،  چنیـن  در  نـدارد. 
ارز اسـمی و تخصیـص ارز دولتـی ابـزار مناسـبی 
بـرای سیاسـت های رفاهـی محسـوب نمی شـود و 
حتـی ایـن سیاسـت ابـزار مناسـبی بـرای سیاسـت 
نخواهـد  نیـز  تورمـی  انتظـارات  و کنتـرل  پولـی 
داشـت  نخواهـد  چـاره ای  سیاسـت گذار  بـود. 
ارزی  منابـع  محدودیـت  آثـار  بپذیـرد  آنکـه  جـز 
به صـورت تعدیـل نـرخ ارز آشـکار شـود. انتقـال 
نـرخ  تغییـرات  بـه  ارزی  منابـع  محدودیـت  آثـار 
ارز، بـه شـکل گیری یـک تعـادل پایـدار در بـازار 
ارز کمـک می کنـد. بنابرایـن، یکـی از ویژگی هـای 

۱- مقدمــه: تحریم هــای خارجــی ‐ به عنــوان عاملــی بــرون زا ‐ ضمــن ایجــاد 
نااطمینانــی در اقتصــاد، محدودیت هایــی را بــر رونــد صــادرات نفــت، تجــارت 
خارجــی غیرنفتــی، و مبــادالت بانکــی تحمیــل کــرده اســت. ایــن محدودیت هــا 

از مســیرهای مختلــف، بــازار ارز را تحت تأثیــر قــرار می دهنــد. 
از یک ســو، بــا تشــدید تحریم هــای خارجــی، صــادرات نفتــی و غیرنفتــی 
کشــور کاهــش یافتــه و به تبــع آن ورودی منابــع ارزی کشــور کمتــر شــده اســت. 
ــی نســبت  ــش نااطمینان از ســوی دیگــر، تشــدید تحریم هــای خارجــی و افزای
ــده،  تقاضــای احتیاطــی بــرای ارزهــای خارجــی را افزایــش  بــه چشــم انداز آین
داده اســت. در چنیــن شــرایطی، بــا بــروز نوســانات و بی ثباتــی در بــازار ارز،  
به طــور طبیعــی انگیــزٔه ســوداگری در بــازار ارز شــکل می گیــرد و بــازار ارز بــا 

ــی بیشــتر مواجــه می شــود.  بی ثبات
ـــوالت  ـــم در تح ـــی از تحری ـــرون زای ناش ـــای ب ـــش محدودیت ه ـــدا از نق ج
بـــازار ارز، متغیرهـــای اقتصـــاد کالن نیـــز در ایـــن زمینـــه نقـــش تعیین کننـــده ای 

ـــال ۱۳۹۷  ـــل س ـــورم از اوای ـــرخ ت ـــبی، ن ـــات نس ـــد دوره ثب ـــس از چن ـــد. پ دارن
ــد  ــه دارد. رشـ ــد ادامـ ــن رونـ ــت و ایـ ــه اسـ ــده یافتـ ــدی فزاینـ ــون رونـ ــا کنـ تـ
ـــوان  ـــورم، به عن ـــرخ ت ـــدٔه ن ـــد فزاین ـــته و رون ـــال های گذش ـــی س ـــته نقدینگ انباش
عاملـــی بنیادیـــن، نقـــش تعیین کننـــده ای در بی ثباتـــی بـــازار ارز و تحـــوالت 

ـــی آن دارد. آت
از صــادرات،  ارزی حاصــل  منابــع  ماننــد کاهــش  بنابرایــن، عواملــی 
ــش تقاضــای ســوداگری و تقاضــای  ــاالت ارز، افزای ــل و انتق ــت نق محدودی
ــر  ــازار ارز را تحت تأثی ــد کــه ب ــورخ تــورم عواملی ان احتیاطــی ارز و افزایــش ن
و  ارزی  نظــام  فراهــم کرده انــد.  را  بــازار  بی ثباتــی  زمینــه  و  داده  قــرار 
ــدارد  ــازار ارز ن ــه ب ــرای ثبات بخشــی ب ــی، ظرفیــت الزم را ب سیاســت های فعل
ــا  ــوب سیاســت گذاری و نظــام ارزی کشــور متناســب ب ــت چارچ و الزم اس

ــد.  ــر کن ــود تغیی ــات موج ــود و مختص قی

نظام ارزی مناسب در شرایط 
محدودیت های برون زای اقتصاد

حمید
 آذرمند

یادداشت تحلیلی

کارشناس اقتصادی

۵۴



اد
صــ

قت
ی ا

هــا
زه 

 تا
ــه

ام
ه ن

ما
و 

د
۱۵

۶ 
ره

ما
شــ

   
  ،

   
 ۱۳

۹۸
ه 

ما
یر 

ت
{

{ صــاد
قت

ی ا
هــا

زه 
 تا

ــه
ام

هن
ما

و 
د

۱۵
۶ 

ره
ما

شــ
   

   
   

۱۳
۹۸

ه 
ما

یر 
ت

تثبیـت  از  اسـت کـه  آن  مناسـب  ارزی  نظـام 
بـه  نسـبت  دولـت  تعهـد  و  اسـمی  ارز  نـرخ 
تأمیـن ارز بـه یـک نـرخ ثابـت اجتنـاب شـود. 
ارز  نـرخ  مدیریـت  اسـت  الزم  عالوه بـرآن، 
توسـط سیاسـت گذار موجـب فشـار بـر ذخایـر 
ارزی و نیـز تغییـرات نـرخ ارز موجـب بـروز 
ناتـرازی نشـود. ایـن مسـئله مسـتلزم پذیـرش 
پذیـرش  اسـت.  تعادلـی  و  شـناور  نرخ هـای 
محدودیـت  شـرایط  در  بـازار  تعادلـی  نـرخ 
منابـع ارزی مٔولفـه ای بسـیار کلیـدی اسـت و 
می توانـد موجـب کاهـش تقاضـای وارداتی ارز 
و افزایـش انگیـزه بـرای صـادرات و بازگشـت 
ارز بـه اقتصـاد شـود. دسـتیابی بـه ایـن هـدف 
نیازمند اقداماتی اسـت. نخسـت باید سیاسـت 
فرصـت  اولیـن  در  ترجیحـی  ارز  تخصیـص 
تدریجـی  کاهـش  شـود.  متوقـف  به یکبـاره 
اقالم مشـمول یارانه ارزی، خود منشـأ تشـدید 
ضـروری  و  شـد  خواهـد  بازارهـا  در  اخـالل 
اسـت ایـن سیاسـت به صـورت یکجـا و کامـل 
متعـدد  نرخ هـای  آن،  به دنبـال  متوقـف شـود. 
ارز در بـازار موسـوم بـه ثانویـه، بایـد همگـرا 
و بـر اسـاس عرضـه و تقاضـای بـازار تعییـن 
شـود. بـا افزایـش شـفافیت و کارایی بـازار ارز 

تثبیـت  بـرای  مرکـزی  بانـک  مداخلـه  عـدم  و 
نـرخ، می تـوان انتظـار شـکل گیری یـک تعـادل 

بـازار ارز داشـت.  پایـدار را در 
دوم آنکـه در شـرایط نااطمینانـی، مدیریـت 
اسـت.  اهمیـت  حائـز  بسـیار  انتظـارات 
تصـوری کـه  و  اقتصـادی  فعـاالن  انتظـارات 
مسـتقیمًا  دارنـد،  آینـده  چشـم انداز  از  افـراد 
اگـر  اسـت.  مٔوثـر  ارز  احتیاطـی  تقاضـای  در 
داشـته  انتظـار  واردکننـدگان  و  تولیدکننـدگان 
باشـند در آینـده نـرخ ارز افزایـش و منابع ارزی 
کاهـش یابـد، بـر تقاضـای ارز خـود خواهنـد 
افزایـش  انتظـار  صادرکننـدگان  اگـر  و  افـزود 
ارزی را در  ارز و کمیابـی بیشـتر منابـع  نـرخ 
آینـده داشـته باشـند، بازگشـت ارز بـه چرخـه 
یـا  انداخـت  خواهنـد  تأخیـر  بـه  را  اقتصـاد 
چرخـه  بـه  ارز  بازگشـت  عـدم  بـرای  انگیـزه 
اقتصـاد خواهنـد داشـت. در ایـن بیـن، عـالوه 
بـر محدودیـت منابـع ارزی، تورم مـورد انتظار 
مٔوثـر  ارز  احتیاطـی  تقاضـای  میـزان  در  نیـز 
افزایـش  بـه  نسـبت  انتظـاری  اسـت. چنانچـه 
نـرخ تـورم و تضعیـف ارزش پول ملی در آینده 
شـکل بگیـرد، انگیـزه بـرای تبدیل پـول ملی به 
ارزهـای خارجـی افزایـش می یابـد. جـدای از 

و  ارز  تقاضـای  افزایـش  در  انتظـارات  نقـش 
بی ثباتـی بـازار، مسـئله انگیزه هـای سـوداگری 
نیز در بی ثباتی بازار ارز مٔوثر اسـت. نوسـانات 
نـرخ ارز و تغییـرات پی درپـی مقـررات ارزی 
زمینـه  سیاسـت ها،  ناپایـداری  و  تجـاری  و 
صـورت  در  می کنـد.  مسـاعد  را  سـوداگری 
شـکل گیری انگیزه هـای سـوداگری، مدیریـت 
بـازار ارز بـا دشـواری مواجـه خواهـد شـد. در 
ایـن زمینـه، اگر بانـک مرکزی بتواند نوسـانات 
نـرخ ارز را به صـورت شـناور و در یک کریدور 
نـرخ ارز مدیریـت کنـد و اجـازٔه تعدیـل نـرخ 
نـرخ  بدهـد،  را  تـورم  نـرخ  بـا  متناسـب  ارز 
نتیجـه  در  و  شـد  خواهـد  پیش بینی پذیـر  ارز 
یافـت.  خواهـد  کاهـش  سـوداگری  انگیـزٔه 
البتـه، ایـن مسـئله مسـتلزم حفـظ اعتبـار بانک 
مرکـزی اسـت. هرگونـه ابهـام در سیاسـت ها و 
نااطمینانـی نسـبت بـه توانایـی بانـک مرکـزی 
در مدیریـت بـازار ارز  بـه تشـدید نااطمینانـی 
جامعـه  در  منفـی  انتظـارات  شـکل گیری  و 
منجـر خواهـد شـد. بنابراین، الزم اسـت بانک 
مرکـزی ضمـن پذیرش نرخ ارز شـناور و ایجاد 
یـک کریـدور نـرخ ارز و اعـالم سیاسـت های 
۵۵خـود، در عمـل بـا قاطعیـت از سیاسـت ارزی 



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

سیاستگذاری ارزی، چالش ها و راهکارها

خـود حمایـت کنـد تـا انگیـزٔه سـوداگری در بـازار 
کاهـش یابـد. 

تشـدید  و  تحریـم  اوضـاع  در  آنکـه  سـوم 
بی ثباتـی، الزم اسـت کنتـرل بیشـتری بـر خـروج 
و  نااطمینانـی  تشـدید  بـا  بگیـرد.  شـکل  سـرمایه 
ریسـک های خارجـی، انگیزه برای خروج سـرمایه 
ممکـن  سـرمایه  خـروج  یافـت.  خواهـد  افزایـش 
اسـت به صـورت ذخیره سـازی اسـکناس در داخل 
کم اظهـاری  خانـوار،  و  بنگاه هـا  توسـط  کشـور 
بیش اظهـاری  صادرکننـدگان،  توسـط  صـادرات 
نـزد صادرکننـدٔه  اعتبـار  ذخیره سـازی  و  واردات 
ارز  بازگشـت  عـدم  ریالـی،  صـادرات  خارجـی، 
توسـط صادرکننـدگان در مهلـت قانونـی، قاچـاق 
اسـکناس و طـال از کشـور و طرق دیگـر رخ دهد. 
خـروج سـرمایه در شـرایط فعلـی اقتصـاد موجـب 
شـد.  خواهـد  ارز  بـازار  ناپایـداری  و  بی ثباتـی 
لـذا، الزم اسـت هم زمـان بـا طراحـی یـک نظـام 
ارزی مناسـب، اقدامـات الزم بـرای جلوگیـری از 
انجـام شـود.  تحریـم  در شـریط  خـروج سـرمایه 
بخشـی از خـروج سـرمایه در سـال ۱۳۹۶ ناشـی 
از سـرکوب نرخ ارز و سـهولت دسترسـی به منابع 
ارزی و در سـال ۱۳۹۷ ناشـی از تخصیـص ارز 
ترجیحـی و فاصلـه قابل توجـه آن بـا نـرخ تعادلـی 
و بـازار غیررسـمی بـوده اسـت. بـا اصـالح نـرخ و 
شـناورکردن نـرخ ارز، بخشـی از خـروج سـرمایه 
خـروج  دیگـر  بخـش  یافـت.  خواهـد  کاهـش 
از  متأثـر  داخلـی  ریسـک های  از  ناشـی  سـرمایه 
تحـوالت خارجـی اسـت و لـذا خـارج از حـوزٔه 
سیاسـت ارزی محسـوب می شـود. اجـرای دقیـق 
قوانیـن مبـارزه بـا پول شـویی و تقویـت عملکـرد 
واحـد اطالعـات مالـی وزارت اقتصـاد و افزایـش 
کارایـی و سـالمت مبـادی ورود و خـروج کاال در 
کشـور می توانـد در کاهـش رونـد خـروج سـرمایه 

مٔوثـر باشـد. 
چهـارم آنکـه طراحـی یک نظام ارزی مناسـب، 
بـدون کنتـرل رشـد نقدینگـی، امکان پذیـر نیسـت 
دارد.  قـرار  شـکنندگی  و  بی ثباتـی  معـرض  در  و 
و  ارز  بـازار  بی ثباتـی  موجـب  نقدینگـی  جهـش 
ایـن  در  لـذا  شـد.  خواهـد  ارز  نـرخ  ناپایـداری 
شـرایط، کنتـرل رشـد نقدینگـی بیـش از هـر زمـان 
اقتصـاد  در  هم اکنـون  دارد.  اهمیـت  دیگـری 
کشـور، دو عامـل عمـدٔه کسـری بودجـه دولـت و 
مشـکالت سـاختاری نظـام بانکـی زمینـه جهـش 
نقدینگـی را در سـال جـاری به وجود آورده اسـت. 
از یـک طـرف دولـت به دلیـل کاهـش درآمدهـای 
بـا کسـری  مالیاتـی  درآمدهـای  و کاهـش  نفتـی 
جبـران کسـری  و  اسـت  مواجـه  عمـده  بودجـه 
بودجـه بـه شـیوه های معمـول می توانـد بـه جهـش 

نقدینگـی منجـر شـود. از طـرف دیگـر، مشـکالت 
معـوق  بدهی هـای  افزایـش  بانک هـا،  سـاختاری 
بنگاه هـا بـه بانک هـا براثـر رکـود تولیـد، تحمیـل 
همگـی  آن،  نظایـر  و  بانک هـا  بـه  دولـت  بدهـی 
منجـر بـه افزایـش رونـد اضافه برداشـت بانک هـا 
نیـز  از منابـع بانـک مرکـزی خواهـد شـد کـه آن 
عامل دیگر رشـد نقدینگی در سـال جاری اسـت. 
افزایـش شـدید  بنابرایـن در سـال جـاری، زمینـه 
نرخ رشـد نقدینگی بسـیار مهیاسـت. رشـد شـدید 
نقدینگـی در شـرایط رکـود بخـش واقعـی منجـر 
بـه جهـش نـرخ تـورم خواهـد شـد. رشـد شـدید 
تـورم زمینـه جهـش نـرخ ارز و بحـران سـوداگری 
ارزی  سیاسـت های  ناکارایـی  و  ارز  بـازار  در 
کسـری  ماننـد  عواملـی  کـرد.  خواهـد  فراهـم  را 
بودجـه فزاینـدٔه دولت، مشـکالت سـاختاری نظام 
بانکـی، انتقـال هزینه هـای ناشـی از تحریم هـا بـه 
منابـع بانـک مرکـزی، فقـدان شـفافیت و انضبـاط 
فزاینـدٔه  بدهی هـای  عمومـی،  بخـش  در  مالـی 
دولـت، تـداوم سیاسـت های مخربـی ماننـد توزیع 
یارانه هـای غیرهدفمنـد و پرداخـت یارانـه انـرژی، 
مرکـزی  بانـک  الزم  و کارایـی  اسـتقالل  فقـدان 
دولـت،  مالـی  سیاسـت های  جـدی  ناکارایـی  و 
نقدینگـی  جهـش  بـه  کوتاه مـدت  در  می توانـد 
منجـر شـود. بنابرایـن، دولـت بایـد مدیریت رشـد 
درنظـر  حیاتـی  الـزام  یـک  به عنـوان  را  نقدینگـی 
داشـته باشـد و بـرای ایـن منظـور اقداماتـی بایـد 
صـورت بگیـرد. مدیریـت رشـد نقدینگـی در گام 
نخسـت مسـتلزم آن اسـت کـه دولـت بـرای حـل 
مشـکالت بودجـه ای خود مسـتقیم یا غیرمسـتقیم 
از منابـع بانـک مرکـزی اسـتفاده نکنـد. اسـتفاده 
از منابـع بانـک مرکـزی در قالـب برداشـت ریالـی 
دولـت از صنـدوق توسـعه ملـی یـا خریـد اوراق 
دولـت توسـط بانـک مرکـزی بـرای تأمیـن مالـی 
هزینه هـای جـاری دولـت، در شـرایط فعلـی بیـش 
از هـر زمـان دیگـری می توانـد بـه بحـران بینجامد. 
کم هزینه تـری  شـیوه های  دولـت  اسـت  الزم 
اصـالح  قبیـل  از  بودجـه  جبـران کسـری  بـرای 
ارز، واگـذاری  ارزی و تک نرخی کـردن  سیاسـت 
دارایی هـای دولـت، اصـالح بازار انـرژی، مالیات 
بـر دارایـی و نظایـر آن طراحـی و اجرا کند. مسـئله 
را  نقدینگـی  زمینـه جهـش  می توانـد  دیگـری کـه 
فراهـم کنـد مشـکالت نظـام بانکـی اسـت. رونـد 
انتظـار  کـه  بانک هـا،  اضافه برداشـت  فزاینـدٔه 
مطالبـات  افزایـش  و  رکـود  تعمیـق  بـا  مـی رود 
غیرجـاری تشـدید شـود، یکـی از عوامـل افزایـش 
رشـد نقدینگـی در سـال جـاری اسـت. از سـوی 
دیگـر، شـیؤه حـل و فصـل مشـکالت بانک هـا و 
ادغـام بانک هـا نیـز اگـر به درسـتی طراحی نشـود، 

می توانـد زمینـه جهـش نقدینگـی را فراهـم کنـد. 
الزم اسـت در سـال جـاری، اصالح نظـام بانکی و 
تعییـن تکلیـف بانک هـای مشـکل دار به عنوان یک 
اولویـت اساسـی مـورد توجـه قـرار گیـرد. اگرچـه 
ممکـن اسـت اصالحـات گسـترده در نظـام بانکـی 
بـرای  سیاسـی  یـا  اجتماعـی  هزینه هـای  برخـی 
مقابـل  طـرف  از  باشـد،  داشـته  به دنبـال  دولـت 
به تعویق انداختـن  ایـن زمینـه و  تعلـل در  هرگونـه 
بحران هـای  بـا  را  بانکـی، کشـور  نظـام  اصـالح 
بسـیار عمـده ای در آینـدٔه نزدیـک مواجـه خواهـد 
کـرد کـه یکـی از مهم ترین آن هـا بی ثباتی بـازار ارز 

و جهـش نـرخ ارز اسـت. 
۴- نکته آخر

با توجه به ناکارایی نظام ارزی و سیاست های 
فعلـی و آسـیب پذیری آن در برابـر محدودیت هـای 
ایجادشـدٔه ناشـی از عوامـل بـرون زا، الزم اسـت 
بازنگـری  وقـت  اسـرع  در  ارزی  سیاسـت های 
اصـالح  بـرای  الزم  شـود. گام هـای  اصـالح  و 
توقـف  تحریـم،  شـرایط  در  ارزی  سیاسـت های 
فـوری و کامـل تخصیـص ارز ترجیحی، همگرایی 
ارز، ایجـاد کریـدور  نرخ هـا و شـناورکردن نـرخ 
نـرخ ارز، افزایـش کارایـی سـامانه نیمـا، برقـراری 
توقـف  ارزی،  معامـالت  در  حـراج  سـازوکار 
پیش بینی پذیرکـردن  و  صادراتـی  ممنوعیت هـای 
نـرخ ارز اسـت. از سـوی دیگـر، اصـالح سیاسـت 
زمانـی  مناسـب  ارزی  نظـام  یـک  ایجـاد  و  ارزی 
می توانـد پایـدار و باثبات باشـد که رشـد نقدینگی 
کنتـرل شـود. جهـش نقدینگـی و افزایـش تـورم، 
کارایـی سیاسـت های ارزی را مخـدوش و زمینـه 
بی ثباتـی بـازار ارز را فراهـم خواهـد کـرد. نکتـه 
قابل تأکیـد دیگـر آن اسـت کـه تاکنـون دولـت از 
سیاسـت ارزی به عنوان ابزاری برای سیاسـت های 
ارزی،  سیاسـت  اسـت.  کـرده  اسـتفاده  رفاهـی 
حداقـل در شـرایط فعلـی، چنیـن کارکـردی نـدارد 
و الزم اسـت اهـداف سیاسـت ارزی از برنامه های 
رفاهـی دولـت تفکیـک شـود و دولـت برنامه هـای 
حاصـل  منابـع  راه بازتوزیـع  از  را  خـود  رفاهـی 
از اصـالح بـازار انـرژی یـا نظایـر آن دنبـال کنـد. 
ارزی،  بـا اصـالح سیاسـت  الزم اسـت هم زمـان 
سـرکوب قیمـت در بازارهـا و دخالـت دولـت در 
قیمت گـذاری محصـوالت نیـز کاهـش یابـد، زیرا 
تعییـن سـقف قیمتـی بـرای محصـوالت در فرایند 
بازارهـا  تعدیـل  از  مانـع  ارز،  نـرخ  شناورسـازی 
می شـود و آثـار رکـودی به دنبـال خواهـد داشـت. 
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۱- مقدمــه: یکــی از موضوعــات مطــرح در اقتصــاد و به ویــژه در 
زمینــه تجــارت، بحــث نــرخ ارز اســت. اگــر بخواهیــم بــدون واردکــردن 
مباحــث سیاســی بــه قضیــه نــگاه بیندازیــم، در واقــع ارز نیــز ماننــد هــر 
ــر  ــز ب ــت نی ــن قیم ــت و ای ــت اس ــاد دارای قیم ــری در اقتص کاالی دیگ
اســاس قوانیــن عرضــه و تقاضــا و نقطــه تعــادل آن هــا تعییــن می شــود. 
ــه  ــن قیمــت ب ــر اســاس ای ــی ســبب می شــود اقتصــاد ب ــن نقطــه تعادل ای
صــادرات و واردات بپــردازد و تجــارت خــود را بــا ســایر کشــورها شــکل 
دهــد. امــا در واقــع، مشــکل از جایــی شــروع می شــود کــه دولــت و 
سیاســتمداران بــه جهــت نیــل بــه اهــداف خــود ایــن قیمــت را دســتکاری 
می کننــد کــه باعــث بــروز مشــکالت و یــا مزایایــی در اقتصــاد می شــود.

بــرای هــر  آن  در  نوســانات کــم  و  ارز  نــرخ  ثبــات  در حقیقــت، 
ــرفته  ــورهای پیش ــه در کش ــود ک ــوب می ش ــت محس ــک مزی ــادی ی اقتص
به دلیــل ماهیــت ســاختاری اقتصــادی آن هــا و در کشــورهای درحــال 
ــرخ و  ــن ن ــات ای ــت و بانــک مرکــزی ســعی در ثب ــا کمــک دول توســعه ب
یــا جلوگیــری از نوســانات شــدید آن می شــود. بااین حــال معمــواًل در 
سیاســت های  نامتناســب بودن  به دلیــل  توســعه  درحــال  کشــورهای 
ــا عــدم تحقــق برنامه هــای دولت هــا،  اقتصــادی، مشــکالت در رابطــه ب
گاهی اوقــات  دیگــر،  دلیــل  هــزاران  و  غلــط  سیاســت گذاری های 
بحران هــای ارزی شــکل می گیــرد. زمانی کــه دولــت و بانــک مرکــزی 

ــن  ــند، ای ــته باش ــازار نداش ــود را در ب ــر خ ــرخ ارز مدنظ ــاع از ن ــزار دف اب
نوســان های ارزی شــکل می گیــرد. در واقــع، بحــران ارزی یــا بحــران 
ــارت اســت از کاهــش ســریع و شــدید در ارزش  ــا عب در ترازپرداخت ه
ــازار رخ  ــه ب ــفته بازان ب ــوم س ــل هج ــب به دلی ــه اغل ــی ک ــی داخل ــول مل پ
می دهــد. معمــواًل، زمانــی کــه ذخایــر ارزی بانــک مرکــزی بــه هــر دلیلــی 
اعــم از کســری طوالنی مــدت تــراز پرداخت هــا، محدودیــت نقــل و 
انتقــال، و یــا بــه هــر دلیلــی تــوان الزم را جهــت پاســخ گویی بــه تقاضــا 
نداشــته نباشــد و دولــت نیــز نتوانــد بــا اســتقراض خارجــی ایــن مشــکل 
را برطــرف کنــد، در نتیجــه مــازاد تقاضــای ارز در بــازار ایجــاد می شــود 
کــه ایــن مــازاد تقاضــا کــه در ابتــدا بیشــتر معامالتــی اســت، بــا هجــوم 
تقاضــای ســفته بازی ســبب کاهــش شــدید در ارزش پــول ملــی می شــود. 
ــای  ــن بحران ه ــا ای ــرای مقابلــه ب ــه دولت هــا ب ــی ک ــی از راهکارهای یک
ارزی در پیــش می گیرنــد اســتفاده از نظام هــای دوگانــه تــا چندگانــه ارزی 
اســت تــا بتوانــد در کنــار برخــی محدودیت هــای تجارتــی و محدودیــت 
در واردات برخــی از کاالهــا، از التهابــات بــازار ارز بکاهــد و از افزایــش 
ــه در  ــران بلک ــا در ای ــه نه تنه ــن تجرب ــد. ای ــری کن ــرخ ارز جلوگی ــتر ن بیش
بســیاری از کشــورهایی کــه بــا بحــران ارز مواجــه شــده اند بــه اجــرا 

ــرد. ــازار را بگی ــات ب ــوی التهاب ــد جل ــا بتوان درآمــده اســت ت

آثار و تبعات ارز چندنرخی در اقتصاد
محمد 
گلشاهی

یادداشت تحلیلی

دانش آموختٔه بازار مالی

۵۷



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

سیاستگذاری ارزی، چالش ها و راهکارها

۲- تحوالت ارزی و چندگانگی در نرخ های ارز
بایـد گفـت در کشـور مـا و پـس از انقـالب 
در  همـه  از  بیـش  ارزی کـه  سیاسـت  اسـالمی 
اقتصـاد کشـور مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت 
بـوده  ارزی  چندگانـه  نرخ هـای  سیاسـت های 
کـه آن هـم به دلیـل شـرایط خـاص کشـور در ایـن 
سـال ها بوده اسـت. وقـوع جنگ تحمیلـی در دهه 
۱۳۶۰ ، کاهـش شـدید ذخایـر ارزی و سررسـید 
بدهی هـای خارجـی در اوایـل دهـه ۱۳۷۰ سـبب 
 ۱۳۸۰ دهـه  نخسـتین  سـال های  تـا  کشـور  شـد 
ارزی  چندگانـه  نرخ هـای  سیاسـت های  بـا  عمـاًل 
بـه ادامـه مسـیر بپـردازد، ضمن آنکه تـالش دولت 
در سـال ۱۳۷۲ بـرای تک نرخی کـردن ارز نیـز در 
نهایت با شکسـت مواجه شـد و نتوانسـت بیش از 
ُنـه مـاه دوام آورد. در ایـن سـال ها، تهیـه مایحتـاج 
اساسـی مـردم با نـرخ متعـادل، حمایـت از صنایع 
داخلـی بـا تهیـه مـواد اولیـه و کاالهـای واسـطه ای 
بـرای آن هـا، و نیـز تأمیـن ارز طرح هـای عمرانـی 
کشـور از دالیلـی بـود کـه سیاسـت چندگانـه ارز را 
بااین حـال در آغـاز دهـه ۱۳۸۰  توجیـه می کـرد. 
ایجـاد  و  ارزی  درآمدهـای  مـداوم  افزایـش  بـا  و 
ذخایـر ارزی مناسـب، ایـن امـکان فراهـم آمـد کـه 
سیاسـت ارز تک نرخـی بـا موفقیـت اجـرا شـود و 
تـا سـال ۱۳۸۹ دوام آورد. در ایـن سـال ها، دولت 
از نرخ هـای  بـه کاالهـای اساسـی کـه  سـعی کـرد 
اختصـاص  بـا  می کردنـد،  اسـتفاده  پایین تـر  ارز 
یارانـه ریالـی به جـای ارز دولتـی، بـه متعادل کـردن 
قیمت هـا کمـک کنـد. امـا، بـا شـروع تحریم هـای 
و  کشـور  هسـته ای  فّنـاوری  برنامـه  بـا  مرتبـط 
مشـکالت انتقـاالت ارزی کشـور و تحریـم نظـام 
بانکـی و بانـک مرکـزی کشـور، دوبـاره قیمـت ارز 
در بـازار رو بـه افزایـش نهـاد و در نتیجـه مجـددًا 
بـا  اگرچـه  شـد.  حاکـم  بـر کشـور  دوگانـه  نظـام 
تصویـب برجـام از التهابـات بـازار کاسـته شـد و 
امیدهـا بـه تک نرخی شـدن ارز افزایـش یافـت، بـا 
خـروج امریـکا از برجـام دوبـاره کشـور بـا بحـران 
ارزی مواجه شـد. باید توجه داشـت در سـال هایی 
کـه نظـام ارزی تک نرخـی بـر کشـور حاکـم بـود، 
و  داشـت  تمرکـز  ارز  عرضـه  بـر  بیشـتر  اقتصـاد 
مدیریـت تقاضـا به درسـتی صـورت نگرفـت. در 
ایـن  در  صحیـح  مدیریـت  عـدم  به دلیـل  نتیجـه 
سـال ها کـه در واقع تعدیل نـرخ ارز با تفاوت نرخ 
تـورم داخلـی و خارجـی بـود، سـبب شـد تقاضـا 
به خصـوص در زمینـه کاالهـای مصرفـی افزایـش 
یابـد کـه نتیجـه آن در سـال های تحریـم بـا فشـار 
بـرای واردات کاالهایـی کـه چندان ضـروری نبود، 
سـبب فشـار بیشـتر از طرف تقاضا شـد. در ادامه، 
تـا بـه امـروز نیـز همچنـان سیاسـت نـرخ ارز دو 

یـا چندگانـه در کشـور دنبـال می شـود. در مجموع 
در ۴۰ سـال گذشـته، تقریبـًا در بیـش از ۳۰ سـال 
اقتصـاد کشـور بـا نرخ هـای چندگانـه مواجـه بـوده 
اسـت و به نوعی با این سیاسـت خو گرفته اسـت.

۳- تکـرار پدیـدٔه ارز چند نرخـی در دورٔه جدیـد 
ارزی نوسـان های 

شـاید برای تحلیل مشـکالت ارزی کشـور باید 
توضیحاتـی در ارتبـاط بـا الگوهـای بحـران ارزی 
کشـور ارائه داد. در ادبیات اقتصادی، بحران های 
ارزی بـه سـه الگـوی مختلـف تقسـیم می شـود کـه 
به نظـر می رسـد مشـکالت ارزی کشـور مـا بیشـتر 
متعلـق بـه الگویـی باشـد کـه پـل کروگمـن آن را 
بـه شـرحی کـه در ادامـه می آیـد، بیـان می کنـد. در 
کشـورهای دارای نـرخ ارز تثبیت شـده کـه ذخایـر 
ارزی به دلیـل مشـکالتی شـروع به کاهـش می کند، 
سـفته بازان بـا پیش بینـی کاهـش ذخایـر ارزی بـه 
بـازار هجـوم می آورنـد و به جـای کاهـش تدریجـی 
ذخایـر ارز، به یکبـاره در صـدد خـروج کلیـه ذخایر 
رفتـار  می کنـد  اسـتدالل  کروگمـن  برمی آینـد. 
رفتـار  بـر  مبتنـی  ارز  بـازار  فعـاالن  و  سـفته بازان 

شـکل  انتظـارات  اسـاس  بـر  اسـت کـه  عقالیـی 
گرفتـه اسـت و نگهـداری ارز را بـرای آنـان جذاب 

و سـودآور می کنـد.
بـر اسـاس ایـن الگو و توضیحات ارائه شـده در 
باال، یکی از نکات بسیار تأثیرگذار در دورٔه جدید 
نوسـان های ارزی )سـال ۱۳۹۷( آن بود که فعاالن 
سـال های  ارزی  بحـران  تجربـه  اقتصـادی کشـور 
۱۳۸۹ تـا ۱۳۹۱ را داشـتند. از ایـن رو، به سـرعت 
عامـل انتظـاری خـود را تطبیـق دادنـد و در نتیجـه 
جهش هـای ارزی در ایـن سـال بسـیار شـدیدتر از 
دورٔه پیشـین بـود. بااین حـال، بحـران ارزی کـه در 
سـال ۱۳۹۷ گریبان کشـور را گرفت، چنان سـریع 
و عجیـب بـود که سـبب شـد دولتمـردان بخواهند 
بـا انـواع و اقسـام راهکارهـا بـه سـامان دادن ایـن 
بـازار بپردازنـد. از این رو، آشـفته بازاری در کشـور 
ایجـاد شـد کـه نرخ هـای ارز در کشـور بـه بیش از 
حتـی ۱۰ نـرخ در ایـن سـال رسـید و سـردرگمی 

فعـاالن اقتصـادی را در پـی داشـت و در نتیجـه 
انـواع و اقسـام نـرخ ارز در کشـور، چـه در بعـد 
دولتـی و چـه در بـازار آزاد، شـکل گرفت که باعث 
سـردرگمی در فعالیـت اقتصـادی کشـور شـد. اما، 
اقتصـاد  در  تأثیـری  چـه  چندگانـه  نرخ هـای  ایـن 
می گـذارد و چـه مزایـا و معایبـی دارد؟ باید گفت 
عـادی،  شـرایط  در  اقتصاددانـان،  همـه  نظـر  از 
بهتریـن نظام ارزی اسـتفاده از نظـام ارز تک نرخی 
اسـت و در رابطـه بـا ایـن موضـوع تقریبـًا بین آنان 
اجمـاع وجـود دارد. اما در شـرایطی مانند شـرایط 
دالیلـی  بـه  تحریم هاسـت،  درگیـر  مـا کـه  کشـور 
دولت خواسـته یا ناخواسـته مجبور به اسـتفاده از 
سیاسـت های نـرخ ارز چندگانـه اسـت. البتـه، باید 
بیشـتر  ایـن نرخ هـا  درنظـر داشـت هرچـه تعـداد 

باشـد، ناکارایـی در اقتصـاد بیشـتر خواهـد شـد.
۴- تبعات استمرار چندگانگی در نرخ ارز

ایـن یک سـال، کـه نرخ هـای چندگانـه  امـا در 
ارز بـه ایـن شـدت شـکل گرفتـه، چـه تبعاتـی برای 
اقتصـاد کشـور داشـته اسـت؟ شـاید اولیـن بعـدی 
تبعـات  اسـت  مواجـه کـرده  آن  بـا  را  کـه کشـور 
سـلب  و  کشـور  در  فسـادها  برخـی  اجتماعـی 
اعتمـاد عمومی نسـبت بـه نهادهای داخلی اسـت. 
در طـول یک سـال گذشـته، تقریبـًا بحـث دریافـت 
بـا نـرخ ۴۲۰۰ تومانـی و  ارز ‐ چـه ارز دولتـی 
چه ارز نیمایی ‐ مسـئله ای بوده اسـت که اقتصاد 
کشـور را درگیـر خـود کرده اسـت و از این رهگذر 
پرونده هـای عدیـده ای از فسـاد اقتصـادی شـکل 
ارز  نـرخ  افـرادی کـه  از  بسـیاری  اسـت.  گرفتـه 
دولتـی دریافـت کرده انـد، کاالی خـود را بـا نـرخ 
ارز بـازار آزاد بـه بـازار عرضـه کردنـد کـه ایـن امـر 
سـبب دریافـت سـودهای کالن و نجومـی از ایـن 
یـا  مٔوسسـه  نـام  روز  هـر  همچنیـن،  شـد.  بابـت 
نهـادی مطـرح می شـود که وجـود خارجی نداشـته 
از  یکـی  اسـت.  اسـتفاده کـرده  دولتـی  ارز  از  و 
آخریـن نمونه هایـی کـه کشـور بـا آن روبـه رو بـوده 
اسـت بحـث واردات کاغـذ بـا نـرخ دولتـی اسـت 
یافتـه  اختصـاص  آن  بـه  ارز  می شـود  کـه گفتـه 
در  مسـائل  ایـن  اسـت.  نشـده  وارد  امـا کاغـذی 
کنـار سـایر مسـائلی کـه هرازچندگاهـی رسـانه ای 
می شـود، سـبب شـده اسـت اعتمـاد آحـاد جامعـه 
از نهادهـا و تصمیم گیـران کشـور سـلب شـود و 
یـاری  بـه  می توانـد  جامعـه  بزنگاه هایـی کـه  در 
جهـت  بـه  و  نشـود  وارد  عمـاًل  بشـتابد،  دولـت 
اعتمـاد سلب شـده، حاضـر بـه مشـارکت و یـاری 
بـه سیاسـت گذاران کشـور نباشـد. در این صورت، 
طرح هایـی کـه دولـت نیـز بـا تکیـه بـر مشـارکت 
مـردم درصـدد بهبـود آن اسـت، چـه در ارتبـاط بـا 
بهبـود بـازار ارز باشـد چـه بـرای بهبـود بخش هـای 

در حقیقــت، ثبــات نــرخ ارز و نوســانات 
کــم در آن بــرای هــر اقتصــادی یــک مزیــت 
کشــورهای  در  کــه  می شــود  محســوب 
ســاختاری  ماهیــت  به دلیــل  پیشــرفته 
ــال  ــورهای درح ــا و در کش ــادی آن ه اقتص
ــزی  ــک مرک ــت و بان ــک دول ــا کم ــعه ب توس
ســعی در ثبــات ایــن نــرخ و یــا جلوگیــری از 

نوســانات شــدید آن می شــود. 
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دیگـر، عمـاًل بـه شکسـت می انجامـد.
بعـد دیگـر تبعات اجتماعـی بحث اختالف 
طبقاتـی و تشـدید آن اسـت. اینکـه ارز ارزان 
در اختیـار چـه کاالهایـی قـرار گیـرد و یـا در 
اسـت  مهـم  بسـیار  شـود،  خـرج  جایـی  چـه 
کـه می توانـد در وضعیـت دهک هـای جامعـه 
تأثیرگذار باشـد؛ به عنـوان مثال، اختصاص ارز 
بـرای سـفرهای خارجی که در تـوان دهک های 
نبـود،  آن  از  اسـتفاده  بـرای  جامعـه  پاییـن 
سـبب شـد عـده ای بـا فراهم کـردن مبالغ سـفر 
خارجـی و دریافـت ارز ارزان و سـپس فـروش 
آزاد عمـاًل هزینـه سـفر خـود را  بـازار  ارز در 
می شـد  و حتـی گفتـه  دریافـت کننـد  به نوعـی 
عمـاًل  خارجـی  مسـافرت های  برخـی،  بـرای 
رایـگان و حتـی باسـود همـراه بـود. همچنیـن، 
ماشـین های  واردات  بـرای  ارز  اختصـاص 
در  اسـت  شـده  سـبب  خارجـی  گران قیمـت 
عمـل ذخایـر ارزی کشـور در جهـت کاالهایـی 
مصـرف شـود کـه موردنیاز اقشـار مرفـه جامعه 
اسـت. از ایـن مثال هـا می تـوان موارد بسـیاری 
ایـن  هـر حالـت  در  بنابرایـن  مطـرح کـرد،  را 
دهک هـای برخـوردار جامعه انـد کـه توانسـتند 
در  و  را کننـد  اسـتفاده  نهایـت  ارزان  ارز  از 
نتیجـه شـرایط خـود را بهبـود بخشـند و اقشـار 
کم درآمـد عمـاًل نتوانسـتند از ایـن ارز بـه مانند 
دهک هـای باالیـی اسـتفاده ببرنـد و در نتیجـه 

وضعیـت آنـان بدتـر از گذشـته شـد.
چندگانـه  نرخ هـای  تبعـات  از  دیگـر  یکـی 
ارز در کشـور بحث قاچاق کاالسـت. بسـیاری 
از کاالهـا کـه بـه جهـت مصـرف آحـاد جامعـه 
بـا قیمـت ارز دولتـی وارد می شـود، بـا خریـد 
و جمـع آوری ایـن کاالهـا از سـطح جامعـه و 
فـروش آن در کشـورهای همسـایه و دریافـت 
ارز، سـود کالنـی را نصیـب ایـن افـراد می کند. 
ایـن امـر سـبب می شـود درحالی کـه هـدف از 
پرداخـت ارز دولتـی تأمیـن کاالهـای موردنیـاز 
میـزان  هـم  اسـت،  شـهروندان کشـور  بـرای 
تقاضـای بـازار از میـزان مدنظـر بیشـتر شـود و 
هـم اینکـه به واسـطه قاچـاق به جـای اسـتفادٔه 
همسـایگان  و  قاچاقچیـان  کشـور،  افـراد 
خـود  بـه  قضیـه  ایـن  از  را  منافـع  بیشـترین 
اختصـاص دهند. از طرف دیگر، عدم تناسـبی 
بیـن قیمـت کاالهـای داخلی با قیمـت کاالهای 
خارجـی نیـز در کشـور به وجـود می آیـد کـه این 
امـر نیـز سـبب قاچـاق گسـتردٔه کاال از کشـور 
می شـود. بنزیـن نمونـه آشـنای این قضایاسـت 
کـه بـا توجـه به نـرخ ارز در بازار آزاد در کشـور 
و ثابت مانـدن نـرخ بنزیـن، عمـاًل قاچـاق ایـن 

کاال چنـان سـود سرشـاری داشـته کـه دولت را 
از ارائـه راهـکاری برای حل آن مسـتأصل کرده 
تأثیـرات  به دلیـل  یک سـو، گروهـی  از  اسـت. 
کشـور  در  بنزیـن  قیمـت  افزایـش  تورمـی 
دیگـر،  سـوی  از  و  آن انـد  افزایـش  مخالـف 
قاچـاق بنزیـن نیـز عمـاًل هـر روز گسـترده تر از 
دیـروز درحـال انجـام اسـت. ایـن قضیه نشـان 
می توانـد  سیاسـت های کالن کشـور  می دهـد 
چندگانـه  قیمت هـای  ایـن  نظـام  تحت تأثیـر 
تصمیمـی  نتوانـد  و  شـود  مواجـه  اخـالل  بـا 

متناسـب بـا شـرایط کشـور اخـذ کنـد. 
از مسـائلی کـه  ایـن قضیـه، یکـی  در کنـار 
به ویـژه  و  توسـعه  درحـال  بـرای کشـورهای 
بحـث  می رسـد  به نظـر  ضـروری  مـا  کشـور 
جذب و ورود سـرمایه گذار خارجی اسـت. اما 
با شـرایطی که عماًل کشـور با آن مواجه اسـت، 
باوجـود  خارجـی  سـرمایه گذار  ورود  امـکان 
زیـرا  می یابـد،  ارز کاهـش  نرخ هـای چندگانـه 
سـرمایه گذار خارجـی نمی توانـد هزینـه و فایدٔه 
خـود را از ورود بـه بـازار به درسـتی مشـخص 
کنـد و امـکان بازگشـت سـرمایه نیـز عمـاًل در 
هالـه ای از ابهـام فـرو مـی رود، در نتیجه رغبتی 

بـرای ورود بـه بـازار کشـور نمی یابـد.
نظـام  گفـت  بایـد  مسـائل،  ایـن  در کنـار 
می شـود  سـبب  به نوعـی  ارزی  چندگانـه 
صادرکننـدگان تمایلـی بـه اظهـار واقعـی میزان 
صـادرات خـود نداشـته باشـند، زیـرا مجبورند 
یـا  و  دولـت  دسـتورالعمل های  بـه  توجـه  بـا 
بانـک مرکـزی آن را بـا نرخـی پایین تـر از نـرخ 
بـازار آزاد بـه فـروش برسـانند. در نتیجـه، ایـن 
کار را نوعـی مالیـات بر صـادرات می دانند که 
می شـود.  صادرکننـدگان  سـود  سـبب کاهـش 
از ایـن رو، تـا آنجـا کـه در تـوان داشـته باشـند 
از ارائـه ارز حاصـل از صـادرات در بازارهـای 
رسـمی جلوگیـری و به سـوی بـازار آزاد رجـوع 
می کننـد و یـا اصـاًل ارز حاصـل از صـادرات 
را بـه داخـل کشـور انتقـال نمی دهنـد. برخـی 
نیـز بـا توجـه به مشـکالت در ارتبـاط با فروش 
ارز و تصمیمـات متفاوتـی که هر روز از سـوی 
سیاسـت گذاران در ایـن زمینـه گرفتـه می شـود، 
یـا عطـای صـادرات را بـه لقـای آن می بخشـند 
بـرای  شـرایط  تـا  می نشـینند  انتظـار  بـه  یـا  و 

صـادرات مهیـا شـود.
از سـوی دیگر، واردات نیـز برای کاالهایی 
کـه بتواننـد از نـرخ ارز دولتـی و یـا هـر نـرخ 
ارزی کمتـر از بازار آزاد اسـتفاده کنند به شـدت 
افزایـش می یابـد. از طرفـی، به دلیل محدودیت 
ارز بـرای واردات، کسـب سـهمیه ارزی مزیـت 

محسـوب می شـود که سـبب سـودآوری بیشـتر 
بسـیاری  بنابرایـن،  می شـود.  رانـت  ایجـاد  و 
واردات  مجـوز  برمی آینـد  تـالش  در  افـراد  از 
کاالهـای موردنظـر خـود را به دسـت آورنـد و 
ایـن امـر را بـا نزدیکـی بـه مراکز قدرت کسـب 
و  قـدرت  مراکـز  بـه  نزدیکـی  ایـن  می کننـد. 
تصمیم گیـری سـبب می شـود زمینه هـای رانت 
و فسـاد افزایـش یابد و تبعـات نامطلوبی برای 
ثبـت  بازشـدن سـایت  باشـد.  داشـته  اقتصـاد 
سـفارش خودرو برای خودروهـای گران قیمت 
و وارداتـی، کـه حـرف و حدیث هـای بسـیاری 
در مـورد آن به وجـود آمـد، یکـی از نمونه هـای 

افزایـش فسـاد سیسـتمی و اداری اسـت.
چندگانـه،  نرخ هـای  بـا  دیگـر  سـوی  از 
تخصیـص منابـع در کشـور از مسـیر درسـت 
مـی رود کـه  به سـمتی  و  خـود خـارج می شـود 
از  یعنـی  اسـتفاده کنـد؛  ارزان  ارز  از  بتوانـد 
یک سـو توان جامعه از تولید به سـمت واردات 
کاالهـا به ویـژه کاالهـای بـا ارز دولتـی مـی رود 
و در حقیقـت فرهنـگ داللـی و واسـطه گری 
را بـرای کشـور ترغیـب می کنـد. اثـر نرخ هـای 
خالصـه  همین جـا  بـه  تولیـد  در  چندگانـه 
بتوانـد  تولیدکننـده  یـک  اگـر  زیـرا  نمی شـود، 
به دلیـل نزدیکـی بـه مراکـز قـدرت یـا رانـت، 
مـواد اولیـه خـود را بـا قیمتـی ارزان تـر از سـایر 
تولیدکننـدگان وارد کنـد، عمـاًل می توانـد بـازار 
را در اختیـار خـود بگیـرد و تولیدکنندگان دیگر 
بـا  بـازار را  بـا مشـکل و عمـاًل رقابـت در  را 
اخـالل مواجـه کند و باعث از دور خارج شـدن 

برخـی تولیدکننـدگان از بـازار شـود.
۵- جمع بندی

همان طـور کـه دیده می شـود، آثـار و تبعات 
نظـام ارزی بـا نرخ هـای چندگانـه عمـاًل سـبب 
می شـود.  اقتصـاد  بـرای  عدیـده  مشـکالت 
بایـد درنظـر داشـت دولـت و بانـک مرکزی در 
کوتاه مـدت ابتـدا بایـد نظـام چندگانـه نـرخ ارز 
را به سـمت نظـام دوگانـه یعنـی نـرخ ارز دولتی 
و نـرخ ارز بـازار آزاد سـوق دهنـد و نـرخ ارز 
دولتـی نیـز بـرای کاالها، اقالم اساسـی، و دارو 
مـورد اسـتفاده قـرار گیرد نـه واردات خودرو و 
کاالهایـی لوکـس ماننـد آن، و از طـرف دیگـر 
در میان مـدت نیـز بـا ارائـه راهـکاری ازجملـه 
دادن یارانـه ریالـی بـه کاالهـای اساسـی، نظـام 
ارز تک نرخـی  به سـمت نظـام  را  ارزی کشـور 

دهند. سـوق 
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۲- معرفی پیمان های پولی
اســـت کـــه  توافقـــی  پولـــی«۱  »پیمـــان 
ـــتن  ـــارت و برداش ـــهیل تج ـــرای تس ـــورها ب کش
ـــد  ـــا می کنن ـــود امض ـــن خ ـــال ارز بی ـــع انتق موان
تـــا به جـــای اســـتفاده از ارزهـــای دیگـــری 
پـــول ملـــی در  از  یـــورو،  همچـــون دالر و 
صـــادرات و واردات خـــود اســـتفاده کننـــد. 
ــای پولـــی ممکـــن اســـت به صـــورت  پیمان هـ
به صـــورت  یـــا  کشـــور  دو  بیـــن  دوجانبـــه 
چندجانبـــه بیـــن چنـــد کشـــور منعقـــد شـــوند 
پولـــی  پیمان هـــای   .)۱۳۹۷ )خوانســـاری، 
نخســـتین بار پـــس از بـــروز بحـــران مالـــی 
ســـال ۱۹۹۷ در کشـــورهای جنوب شـــرقی 
توافـــق  مفـــاد  از  یکـــی  به عنـــوان  آســـیا، 
ـــه  ـــا ب ـــه بعده ـــد ک ـــرح ش ـــای« مط ـــگ م »چیان
ـــه چیانـــگ مـــای«  ـــکاری جندجانب »معاهـــدٔه ابت
ــق از  ــن توافـ ــام داد. ایـ ــر نـ )CMIM( تغییـ
ســـال ۲۰۰۰ بیـــن کشـــورهای عضـــو آســـه آن 
ــه  ــی بـ ــرٔه جنوبـ ــن، و کـ ــن، ژاپـ ــالؤه چیـ به عـ
اجـــرا درآمـــد و ایـــن کشـــورها تـــالش کردنـــد 

تأثیـــرات  پولـــی،  پیمان هـــای  طریـــق  از 
پول هـــای پرقـــدرت جهانـــی ماننـــد دالر و 
ـــد و از  ـــورو را در اقتصـــاد خـــود کاهـــش دهن ی
بحران هـــای پولـــی آینـــده جلوگیـــری کننـــد. از 
آن زمـــان بـــه بعـــد، دیگـــر ابتـــکارات منطقـــه ای 
ـــدٔه  ـــش »معاه ـــل نق ـــترش و تکمی ـــال گس به دنب
ــد  ــای« بودنـ ــه چیانـــگ مـ ابتـــکاری چندجانبـ

)لـــی و پـــارک، ۲۰۱۲(.
ــال  ــه در سـ ــی دوجانبـ ــان پولـ ــن پیمـ اولیـ
ــه  ــد بـ ــن و تایلنـ ــورهای چیـ ــن کشـ ۲۰۰۱ بیـ
ارزش ۲ میلیـــارد دالر منعقـــد شـــد. رونـــد 
ــس  ــژه پـ ــی به ویـ ــای پولـ ــتفاده از پیمان هـ اسـ
ـــالدی،  ـــی ســـال ۲۰۰۷ می ـــروز بحـــران مال از ب
شـــتاب بیشـــتری یافتـــه اســـت و تاکنـــون 
بیـــش از ۴۰ کشـــور دنیـــا حـــدود ۶۰ پیمـــان 
ـــت  ـــد. مزی ـــد کرده ان ـــود منعق ـــن خ ـــی را بی پول
ــرای  ــًا بـ ــی صرفـ ــای پولـ ــتفاده از پیمان هـ اسـ
شـــرایط خـــاص هماننـــد تحریـــم تعریـــف 
حتـــی کشـــورهایی  بلکـــه  اســـت،  نشـــده 
ــط  ــه روابـ ــی کـ ــرٔه جنوبـ ــن و کـ ــون ژاپـ همچـ

ــاد  ــق انعقـ ــد از طریـ ــکا دارنـ ــا امریـ ــنه بـ حسـ
پیمان هـــای پولـــی دوجانبـــه، ســـعی دارنـــد 
دالر کاهـــش  بـــه  را  خودشـــان  وابســـتگی 
ــکل  ــس متشـ ــروه بریکـ ــن، گـ ــد. همچنیـ دهنـ
ـــد،  ـــل، هن ـــن، برزی ـــیه، چی ـــورهای روس از کش
راســـتای کاهـــش  در  جنوبـــی  افریقـــای  و 
وابســـتگی خـــود بـــه سیســـتم دالری و افزایـــش 
دارنـــد  ســـعی  ملـــی  ارزهـــای  از  اســـتفاده 
همکاری هـــای خودشـــان را در ایـــن حـــوزه 
ــون  ــورهایی چـ ــی کشـ ــد. حتـ ــترش دهنـ گسـ
ژاپـــن و کـــرٔه جنوبـــی کـــه روابـــط خوبـــی بـــا 
امریـــکا دارنـــد، از طریـــق انعقـــاد پیمان هـــای 
پولـــی، ســـعی دارنـــد وابســـتگی خـــود را بـــه 

دالر کاهـــش دهنـــد )حبیبـــی، ۱۳۹۷(.
ـــی  ـــه ارزهـــای بین الملل کاهـــش وابســـتگی ب
ــا  ــارت بـ ــهیل تجـ ــورو، تسـ ــد دالر و یـ هماننـ
ارزهـــای ملـــی، افزایـــش مصونیـــت در برابـــر 
ـــری  ـــش کس ـــه کاه ـــک ب ـــان های ارزی، کم نوس
کشـــورهای  در  به ویـــژه  بودجـــه کشـــورها 
مواجه شـــده بـــا کاهـــش درآمدهـــای نفتـــی، 

۱- مقدمــه: امــروزه، حجــم عمــدٔه تجــارت جهانــی برحســب تعــداد 
محــدودی از ارزهــا به ویــژه دالر انجــام می شــود. ازآنجاکــه پــس از 
جنــگ جهانــی، طبــق معاهــدٔه برتــون وودز، دالر ارز اصلــی جهانــی 
ــظ  ــان حف ــود را در جه ــه خ ــان غلب ــن ارز همچن ــد، ای ــه ش ــر گرفت درنظ
کــرده اســت. نقــش کلیــدی سیاســت های ایــاالت متحــده و دالر در 
ــا، امــروزه دالر را بــه ســالحی اقتصــادی در  تجــارت و تأمیــن مالــی دنی
ــدود  ــر، ح ــال حاض ــت. درح ــرده اس ــل ک ــر تبدی ــورهای دیگ ــر کش براب
ــد ناخالــص  ــه ۷۰ درصــد از تولی ۶۰ درصــد از کشــورها، کــه نزدیــک ب
ــر  ــوان لنگ ــد، از دالر به عن ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــان را ب ــی جه داخل
ــاالت  ــهم ای ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــتفاده می کنن ــود اس ارزی خ
متحــده از تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان، از ۳۰ درصــد در پایــان جنــگ 
جهانــی دوم بــه حــدود ۲۰ درصــد کاهــش یافتــه و از ســوی دیگــر ســهم 

ــه حــدود ۱۶ درصــد رســیده اســت.  ــر شــده و ب ــن چهــار براب چی

وابســتگی  بــرای کاهــش  مطرح شــده  راهکارهــای  از  یکــی 
ــتفاده از  ــورها اس ــول کش ــد پ ــار واح ــش اعتب ــز افزای ــه دالر و نی ب
و  پولــی  پیمان هــای  ازجملــه  و  پولــی  موافقت نامه هــای  انــواع 
ــان  ــاری می ــادالت تج ــورها در مب ــی کش ــای مل ــری پول ه به کارگی
آن هاســت. هرچنــد در چنــد ســال گذشــته اقدامــات گوناگونــی 
ــادی  ــام اقتص ــی در نظ ــای پول ــت پیمان ه ــتفاده از ظرفی ــرای اس ب
ــع و چالش هــا موجــب  ــه اســت، برخــی موان ــران صــورت گرفت ای
شــده اســت بــه حــد کافــی از ظرفیــت ایــن پیمان هــا اســتفاده 
نشــود. در مقالــه پیــش رو ضمــن معرفــی مختصــر پیمان هــای 
پولــی، برخــی از مهم تریــن چالش هــای پیــش روی اســتفاده از 
ایــن ســازوکار در نظــام اقتصــادی کشــور بررســی و تحلیــل و 
ــد. ــد ش ــنهاد خواه ــا پیش ــع آن ه ــرای رف ــی ب ــای احتمال راهکاره

  پیمان های پولی؛
 چالش ها و راهکارها

رسول 
خوانساری

یادداشت تحلیلی
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تحریم هـــای  تأثیـــرات  کاهـــش 
اقتصـــادی  مقاوم ســـازی  و  بانکـــی 
بـــرای  انگیـــزه  افزایـــش  مالـــی،  و 
تقویـــت  و  داخلـــی  تولیـــد  رونـــق 
برخـــی  صادرات محـــور،  تولیـــد 
احتمالـــی  مزایـــای  مهم تریـــن  از 
ــمار  ــی به شـ ــای پولـ ــاد پیمان هـ انعقـ
هزینه هـــای  مقابـــل  در  می آینـــد. 
در  منابـــع  قفل شـــدن  احتمالـــی 
عـــدم  لـــزوم  دیگـــر،  کشـــورهای 
تفـــاوت زیـــاد ســـهم طرفیـــن در ســـبد 
وجـــود  لـــزوم  یکدیگـــر،  تجـــاری 
تنـــوع کافـــی در کاالهـــا و خدمـــات 
ــال  ــن، احتمـ ــن طرفیـ ــده بیـ مبادله شـ
نوســـان نـــرخ برابـــری ارز بیـــن دو 
ــال  ــرارداد و احتمـ ــرف قـ ــور طـ کشـ
بـــروز تنش هـــای سیاســـی بیـــن دو 
کشـــور برخـــی از چالش هـــای پیـــش 
ـــن  ـــی بی ـــای پول ـــعه پیمان ه روی توس

می آینـــد.  به شـــمار  کشـــورها 
ــی در  ــای پولـ ــت پیمان هـ ۳- ظرفیـ

ـــران ای
از  به دســت آمده  آمــار  آخریــن 
گمــرک جمهــوری اســالمی حاکــی 

اســت کــه حجــم صــادرات قطعــی کاالهــای 
خــام،  نفــت  )به اســتثنای  ایــران  غیرنفتــی 
نفــت کــوره، و نفــت ســفید و همچنیــن بــدون 
صــادرات از محــل تجــارت چمدانــی( در ۱۲ 
ماهــه ۱۳۹۷ بالــغ بــر ۱۱۷ میلیــون تــن بــه ارزش 
ــه مــدت  ــوده کــه نســبت ب ــارد دالر ب ۴۴٫۳۱ میلی
مشــابه ســال گذشــته، کاهــش ۱۱٫۷۸ درصــدی در 
ــان  ــدی در ارزش دالری را نش وزن و ۵٫۶۹ درص
می دهــد. اقــالم عمــدٔه صادراتــی شــامل میعانــات 
گازی )۱۱٫۱۴ درصــد(، گاز طبیعــی مایع شــده 
 ۳٫۸۶( مایع شــده  پروپــان  درصــد(،   ۴٫۳۴(
ــا  ــبک و فرآورده ه ــای س ــایر روغن ه ــد(، س درص
ــول )۳٫۰۵  به جــز بنزیــن )۳٫۲۹ درصــد( و متان
درصــد( بوده اســت. طــی همیــن دوره، میــزان 
ــدی  ــی ۱۷٫۵۳ درص ــا کاهش ــور ب ــه کش واردات ب
در وزن و ۲۱٫۷۵ درصــدی در ارزش دالری در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته، بــه ارقــام 
۳۲ میلیــون تــن و ۶۲٫۶۱۲ میلیــارد دالر رســیده 
اســت. اقــالم عمــدٔه وارداتــی شــامل ذرت دامــی 
ــج )۳٫۷۷ درصــد(، قطعــات  )۴٫۹ درصــد(، برن
منفصلــه تولیــد خــودرو )۳٫۲۴ درصــد(، لوبیــای 
ــویا )۱٫۵۳  ــه س ــد(، و کنجال ــویا )۲٫۷۲ درص س
درصــد( بــوده اســت )گمــرک جمهــوری اســالمی 

ایــران، ۱۳۹۸(.

ــران  ــی ایـ ــادرات غیرنفتـ ــدٔه صـ ــد عمـ مقاصـ
به ترتیـــب کشـــورهای چیـــن، عـــراق، امـــارات 
متحـــدٔه عربـــی، افغانســـتان، ترکیـــه، هنـــد، کـــرٔه 
ـــد.  ـــزی، و عمـــان بوده ان جنوبـــی، پاکســـتان، اندون
همچنیـــن، عمـــدٔه واردات بـــه ایـــران از کشـــورهای 
ــه، هنـــد،  ــارات متحـــدٔه عربـــی، ترکیـ چیـــن، امـ
آلمـــان، ســـوئیس، کـــرٔه جنوبـــی، روســـیه، هلنـــد، و 
ایتالیـــا بـــوده اســـت. به منظـــور تخمیـــن ظرفیـــت 
صـــادرات  نســـبت  می تـــوان  پولـــی،  پیمـــان 
بـــه واردات را بیـــن دو کشـــور )یـــا برعکـــس 
صـــادرات  از  واردات کمتـــر  درصورتی کـــه  آن 
ـــال، صـــادرات  ـــرای مث ـــرار داد؛ ب باشـــد( مـــالک ق
مـــاه ســـال ۱۳۹۷،  ترکیـــه در ۱۲  بـــه  ایـــران 
ـــارد دالر و در مقابـــل حجـــم واردات  ۲٫۳۶۹ میلی
ــوده  ــارد دالر بـ ــران ۲٫۶۱۶ میلیـ ــه ایـ ــه بـ از ترکیـ
ـــویه  ـــکان تس ـــت ام ـــوان گف ـــن، می ت ـــت. بنابرای اس
حـــدود ۹۰ درصـــد از حجـــم مبـــادالت بیـــن دو 
ـــا  ـــه ب ـــی دوجانب ـــر اســـاس پیمان هـــای پول کشـــور ب
ارزهـــای ملـــی وجـــود دارد. ایـــن نســـبت در مـــورد 
ـــرٔه  ـــی، ک ـــدٔه عرب ـــارات متح ـــن، ام ـــورهای چی کش
جنوبـــی، روســـیه، و هنـــد به ترتیـــب حـــدود ۸۹، 
۹۱، ۸۰، ۲۱، و ۷۸ درصـــد اســـت )جـــدول ۱(. 
ـــاری  ـــادالت تج ـــی از مب ـــوان بخش ـــن، می ت بنابرای

طریـــق  از  را  کشـــورها  دیگـــر  بـــا 
ــه  ــی دوجانبـ ــای پولـ ــاد پیمان هـ انعقـ

ــام داد. ــه انجـ و چندجانبـ
پولــی  پیمان هــای  انعقــاد 
ازجملــه  چندجانبــه  و  دوجانبــه 
ســازوکارهایی بــوده اســت کــه در 
ســال های اخیــر به ویــژه بــا تشــدید 
علیــه  اقتصــادی  تحریم هــای 
و  مســئوالن  توجــه  مــورد  ایــران، 
ــه اســت.  ــرار گرفت سیاســت گذاران ق
در بنــد چهــارم سیاســت های کلــی 
برنامــه ششــم توســعه، بــر »انعقــاد 
پیمــان پولــی دوجانبــه و چندجانبــه 
در  تجــارت  طــرف  بــا کشــورهای 
و   ،۱۱  ،۱۰ بندهــای  چارچــوب 
اقتصــاد  کلــی  سیاســت های   ۱۲
اســت.  شــده  تأکیــد  مقاومتــی« 
ســال  در  ایــران  در  بــار  نخســتین 
را  روش  ایــن  ۱۳۸۹، کارشناســان 
بــه دولــت پیشــنهاد کردنــد و پــس 
در  پیشــنهاد  ایــن  جدی شــدن  از 
ارزی  معــاون  رســانه ای،  فضــای 
بانــک مرکــزی اعــالم کــرد بــا ســه 
عــراق  و  ترکیــه،  روســیه،  کشــور 
ــا در عرصــه  ــی بســته شــده اســت. ام پیمــان پول
عمــل، تغییــری در روابــط بانکــی ایــران و ایــن ســه 
کشــور ایجــاد نشــد تــا اینکــه در مهــر ۱۳۹۶ ایــران 
اولیــن بــار بــا گذشــت بیــش از ۱۶ ســال از امضای 
نخســتین پیمــان دوجانبــه پولــی در دنیــا، توانســت 
دوجانبــه  پیمــان  نخســتین  رســمی  به  صــورت 
پولــی خــود را بــا ترکیــه امضــا کنــد و بــا عقــد ایــن 
ــه در  ــه ک ــران و ترکی ــرارداد تجــارت خارجــی ای ق
ــزارش  ــارد دالر گ ــزان ۶ میلی ــه می ــال ۲۰۱۷ ب س
شــده بــود، بــه رقــم ۳۰ میلیــارد دالر بــرای ســال 

شــد. هدف گــذاری   ۲۰۱۸
ترکیـــه در  از حضـــور رئیس جمهـــور  پـــس 
ایجـــاد  به منظـــور   ،۲۰۱۷ اکتبـــر  در  ایـــران 
ـــکاری  ـــارت و هم ـــعه تج ـــرای توس ـــرایط الزم ب ش
آن  متعاقـــب  و  کشـــور  دو  بیـــن  اقتصـــادی 
حضـــور رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی ایـــران در 
ترکیـــه، تفاهم نامـــه مربـــوط بـــه پیمـــان پولـــی 
ـــای  ـــت بانک ه ـــورد موافق ـــره م ـــه ریال‐لی دوجانب
ــاس  ــر اسـ ــت. بـ ــرار گرفـ ــور قـ ــزی دو کشـ مرکـ
ایـــن تفاهم نامـــه، دو طـــرف ۵ میلیـــارد لیـــره 
)و معـــادل ریالـــی آن( اعتبـــار بـــرای بانک هـــای 
عامـــل دو کشـــور به منظـــور گشـــایش اعتبـــارات 
اســـنادی بـــرای بازرگانـــان بـــا دورٔه بازپرداخـــت 
یک ســـاله تخصیـــص دادنـــد. به عـــالوه پـــس 

صادراتکشور

 )میلیون دالر(

واردات

 )میلیون دالر(

ظرفیت پیمان پولی 
دوجانبه

۹٬۲۱۸۱۰٬۳۱۵۰٫۸۹چین

۸٬۹۶۱۵۹۰٫۰۰۶عراق

۵٬۹۵۵۶٬۵۶۷۰٫۹۰امارات

۲٬۹۲۷۱۱۰٫۰۰۴افغانستان

۲٬۳۶۹۲٬۶۱۷۰٫۹۰ترکیه

۲٬۰۴۳۲٬۵۹۴۰٫۷۸هند

۲٬۵۶۸۲٬۰۴۹۰٫۸۰کرٔه جنوبی

۱٬۲۴۷۳۳۰۰٫۲۶پاکستان

۷۸۷۱۳۱۰٫۱۷اندونزی

۷۲۹۴۳۳۰٫۵۹عمان

فدراسیون 
روسیه

۲۸۱۱٬۳۴۳۰٫۲۱

۲۴۷۳۹۵۰٫۶۲مالزی

۷۱۰۲۳۲۰٫۳۳تایلند

‐۴٬۷۵۴۸٬۶۵۳سایر کشورها

‐۴۴٬۳۰۹۴۲٬۶۱۲مجموع

جدول ۱. حجم صادرات و واردات ایران در سال ۱۳۹۷ 

و ظرفیت پیمان های پولی

منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران )۱۳۹۸( و محاسبات نویسنده.
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از مذاکـــرات بیـــن مقامـــات عالی رتبـــه دو 
به منظـــور  شـــد  تصمیـــم گرفتـــه  کشـــور، 
دو  مرزهـــای  دوجانبـــه،  تجـــارت  تســـهیل 

ــد. ــاز باشـ ــاعته بـ ــور ۲۴ سـ کشـ
ارتقـــای  توافق نامـــه  ایـــن  از  هـــدف 
ـــا  ـــور ب ـــن دو کش ـــه بی ـــارت دوجانب ـــطح تج س
اســـتفاده از پول هـــای ملـــی به منظـــور تأمیـــن 
مالـــی تجـــارت و ســـرمایه گذاری مســـتقیم 
بـــود. براین اســـاس، بانک هـــای عامـــل دو 
ــت  ــای پرداخـ ــتند از ابزارهـ ــور می توانسـ کشـ
ـــن  ـــرای تأمی ـــی ب ـــول مل ـــی برحســـب پ بین الملل
مالـــی تجـــارت دوجانبـــه اســـتفاده کننـــد. 
در واقـــع، بانک هـــای عامـــل می توانســـتند 
ماننـــد  بین  المللـــی  پرداخـــت  ابزارهـــای  از 
اعتبـــار اســـنادی یـــا حوالـــه بـــرای تأمیـــن 
مالـــی تجـــارت دوجانبـــه اســـتفاده کننـــد. در 
ـــک  ـــران و بان ـــی ای ـــک مل ـــه، بان ـــن تفاهم نام ای
ـــورد چگونگـــی اســـتفاده  ـــه، در م زراعـــت ترکی
ــی  ــای ملـ ــب پول هـ ــاری برحسـ ــط اعتبـ از خـ
توافـــق کردنـــد. بانـــک ملـــی ایـــران اولیـــن 
ـــارت  ـــی تج ـــن مال ـــرای تأمی ـــنادی ب ـــار اس اعتب
ــه در  ــر اســـاس ایـــن توافق نامـ ــه را بـ ــا ترکیـ بـ
آوریـــل ۲۰۱۸(  ۲۷ فروردیـــن ۱۳۹۷ )۱۶ 
مهمـــی  اقـــدام گام  ایـــن  گشـــایش کـــرد. 
تفاهم نامه هـــای  زیـــرا  می آمـــد،  به شـــمار 
دیگـــر  بـــا  رابطـــه  ایـــن  در  ایـــران  قبلـــی 
ــز بـــه مرحلـــه عملیاتی شـــدن  کشـــورها، هرگـ
نرســـیده بـــود. بـــر اســـاس ترتیبـــات اجرایـــی 
ـــارات درنظـــر گرفته شـــده  ـــن ســـازوکار، اعتب ای
لیـــر  برحســـب  ایرانـــی،  بازرگانـــان  بـــرای 
ـــن  ـــه تأمی ـــی دوجانب ـــه از محـــل پیمـــان پول ترکی
ــاالی  ــم بـ ــه حجـ ــه بـ ــا توجـ ــد. بـ ــد شـ خواهـ
ـــارد  ـــه در حـــدود ۶ میلی ـــران و ترکی تجـــارت ای
ــی در  ــای ملـ ــتفاده از ارزهـ ــاالنه، اسـ دالر سـ
ـــی، نقـــش  ـــات اجرایـــی پیمـــان پول قالـــب ترتیب
مهمـــی در تســـهیل روابـــط بانکـــی و تجـــاری 
ـــن  ـــت. باوجودای ـــد داش ـــور خواه ـــن دو کش بی
اقتصـــادی  تحریم هـــای  تشـــدید  به دلیـــل 
ـــه  ـــن توافق نام ـــران، درحـــال حاضـــر ای ـــه ای علی

مـــورد اســـتفاده قـــرار نمی گیـــرد.
در جریـــان ســـفر معـــاون اول رئیس جمهـــور 
در بهمـــن ۱۳۹۳، رٔوســـای بانـــک مرکـــزی 
ــران  ــترک ایـ ــاق مشـ ــور رئیـــس اتـ ــا حضـ و بـ
و عـــراق مذاکراتـــی بـــرای انعقـــاد پیمـــان 
دوجانبـــه پولـــی بیـــن ایـــران و عـــراق انجـــام 
ـــکوت  ـــان مس ـــان همچن ـــن پیم ـــی ای ـــد. ول دادن
مانـــده اســـت. درعین حـــال در تاریـــخ ۱۷ 
ـــک  ـــس کل بان ـــدار رئی ـــی دی ـــن ۱۳۹۷، ط بهم

مرکـــزی ایـــران بـــا همتـــای عراقـــی خـــود در 
ایـــن کشـــور، ســـازوکار پرداخـــت مالـــی بیـــن 
ایـــران و عـــراق بـــه امضـــای طرفیـــن رســـید. 
ایـــن  بـــا  ارتبـــاط  در  همتـــی  عبدالناصـــر 

توافق نامـــه گفتـــه اســـت: 
انجام شـــده،  توافقـــات  اســـاس  »بـــر 
ـــب  ـــا و عـــراق در قال ـــی و بانکـــی م ـــط پول رواب
ـــک  ـــن بان ـــود، بنابرای ـــد ب ـــار خواه ـــورو و دین ی
مرکـــزی ایـــران هـــم حســـاب دینـــاری در عـــراق 
خواهـــد داشـــت و هـــم یورویـــی و تعامـــالت 
ـــام  ـــی انج ـــای عراق ـــق بانک ه ـــی را از طری بانک
ـــا  ـــور امض ـــن دو کش ـــه بی ـــی ک ـــم. توافق می دهی
شـــده اســـت ســـبب می شـــود ارتبـــاط خوبـــی 
ـــا  ـــراق ب ـــتقر در ع ـــی مس ـــای ایران ـــن بانک ه بی
بانک هـــای عراقـــی برقـــرار شـــود و امـــکان 
اینکـــه بانک هـــای عراقـــی هـــم بتواننـــد در 
ایـــران شـــعبه بزننـــد وجـــود دارد« )بانـــک 

ــزی، ۱۳۹۷(.  مرکـ
شـــایان ذکـــر اســـت بیـــن ایـــران و پاکســـتان 
ـــه  ـــی دوجانب ـــان پول ـــارٔه پیم ـــی درب ـــز مذاکرات نی
انجـــام  بانکـــی  کانال هـــای  ازســـرگیری  و 
شـــده اســـت. در ســـال ۱۳۹۶، بانک هـــای 
ــارٔه  ــراردادی دربـ ــی قـ ــور طـ ــزی دو کشـ مرکـ
ـــه ســـطح  نظـــام بانکـــی و پرداخـــت، رســـیدن ب
را  دالری  میلیـــارد   ۵ دوجانبـــه  تجـــارت 
هدف گـــذاری کردنـــد؛ ولـــی تاکنـــون پیمـــان 
پولـــی دوجانبـــه بـــا ایـــن کشـــور عملیاتـــی نشـــده 
اســـت. در تیـــر ۱۳۹۷، قـــرارداد همـــکاری 
دوجانبـــه بیـــن ایـــران و روســـیه در ششـــمین 
نشســـت گـــروه بانکـــی و تأمیـــن مالـــی ایـــران 
و روســـیه بـــه میزبانـــی بانـــک مرکـــزی ایـــران 
امضـــا شـــد. هـــدف از ایـــن قـــرارداد توســـعه 
ــارت  ــطح تجـ ــش سـ ــی و افزایـ ــط بانکـ روابـ
دو کشـــور ذکـــر شـــده اســـت. ســـفیر روســـیه 
ـــی  ـــزاری دولت ـــا خبرگ ـــه ب ـــران در مصاحب در ای
روســـیه گفتـــه اســـت: »مســـکو و تهـــران دالر 
خـــود  پرداختـــی  موافقت نامه هـــای  از  را 
ـــور  ـــا به ط ـــد ت ـــر دارن ـــد و در نظ ـــذف کرده ان ح
ــاس  ــر اسـ ــود را بـ ــی خـ ــط مالـ ــل، روابـ کامـ
درصورتی کـــه گزینـــه ای  و  ملـــی  پول هـــای 
نباشـــد بـــر اســـاس یـــورو انجـــام دهنـــد« 
ـــه،  ـــور خارج ـــی وزارت ام ـــت دیپلماس )معاون
ـــور  ـــا دو کش ـــران ب ـــزی ای ـــک مرک ۱۳۹۷(. بان
چیـــن و روســـیه نیـــز تفاهم نامـــه امضاکـــرده 
ـــی دوجانبـــه  اســـت، ولـــی تاکنـــون پیمـــان پول
ــه  ــه مرحلـ ــور بـ ــن دو کشـ ــک از ایـ ــا هیچ یـ بـ

اجـــرا نرســـیده اســـت. 
در  پولـــی  پیمان هـــای  چالش هـــای   -۴

پیشـــنهادی راهکارهـــای  و  ایـــران 
در  رو  پیـــش  چالش هـــای  مهم تریـــن 
توســـعه و اســـتفاده از ظرفیـــت پیمان هـــای 
پولـــی بیـــن ایـــران و کشـــورهای دیگـــر و نیـــز 
ــا  ــه بـ ــرای مواجهـ ــنهادی بـ ــای پیشـ راهکارهـ

آن هـــا بـــه شـــرح ذیـــل اســـت:
و  اقتصـــادی  تحریم هـــای  الـــف- 
وجـــوه انتقـــال  و  نقـــل  در  محدودیـــت 

توســـعه  در  اصلـــی  موانـــع  از  یکـــی 
ــورهای  ــران و کشـ ــن ایـ ــی بیـ ــای پولـ پیمان هـ
اقتصـــادی  تحریم هـــای  وجـــود  دیگـــر 
بانکـــی  مـــراودات  و  روابـــط  در  به ویـــژه 
دشـــواربودن  موجـــب  نه تنهـــا  اســـت کـــه 
نقـــل و انتقـــال وجـــوه می شـــود، بلکـــه بـــا 
ـــار کشـــورهای  ـــه در اختی ـــای فشـــاری ک اهرم ه
اســـت  ممکـــن  دارد،  قـــرار  تحریم کننـــده 
نهادهـــای مالـــی و به ویـــژه بانـــک مرکـــزی 
کشـــورهای طـــرف قـــرارداد را بـــا مشـــکالتی 
روبـــه رو ســـازد. ایـــن امـــر موجـــب می شـــود 
کشــــورهای طـــرف تجـــاری ایـــران از امضــــای 
پیمــــان های پولــــی بــــا ایـــران امتنـــاع ورزنـــد یـــا 
ــا  ــه توافق نامه هـ ــرای ورود بـ ــی بـ ــزٔه کافـ انگیـ

ــند. ــته باشـ نداشـ
ایـــن  رفـــع  بـــرای  ارائه شـــده  راهـــکار 
چالـــش آن اســـت کـــه ایــــن پیمان هــــا بــــا 
کشــــورهایی منعقـــد شـــود کـــه در بلــــوک مقابل 
ـــرای  ـــد؛ ب ـــرار دارن ـــده قـ ـــورهای تحریم کنن کش
ـــکا  ـــی امری ـــم تحریم ـــوص رژی ـــال، در خص مث
می تـــوان بـــه کشـــورهایی ماننـــد روســــیه و 
پژوهش هـــای  )مرکـــز  اشـــاره کـــرد  چیـــن 
ســـیطرٔه  باوجودایـــن،   .)۱۳۹۳ مجلـــس، 
اقتصـــادی امریـــکا و هم پیمانـــان ایـــن کشـــور 
در عرصـــه تجـــارت جهانـــی به حـــدی اســـت 
بـــه کشـــورهای  به راحتـــی  نمی تـــوان  کـــه 
بلـــوک مقابـــل امریـــکا در تمایـــل بـــه ایجـــاد 
پیمان هـــای پولـــی بـــا کشـــور تحریم شـــده 
از  اســـتفاده  ایـــن رو،  از  بـــود.  دلخـــوش 
ـــل  ـــرای ایجـــاد تمای ســـازوکارهای انگیزشـــی ب
کشـــورها در ایـــن زمینـــه ضـــروری اســـت؛ 
ـــی را  ـــای صادرات ـــوان کااله ـــال، می ت ـــرای مث ب
ـــا هـــدف افزایـــش  ـــژه ب ـــف وی ـــا تخفیـ همـــراه ب
رغبـــت کشــــورهای طـــرف پیمـــان پولـــی بـــه 
ـــادرات  ـــورت ص ـــه در ص ـــت. البت ـــا فروخ آن ه
الزم  خصوصـــی،  بخـــش  توســـط  کاالهـــا 
اســـت دولـــت مابه التفـــاوت تخفیـــف را بـــه 
ـــد کـــه  ـــدٔه داخلـــی پرداخـــت کن بخـــش تولیدکنن
ایـــن موضـــوع در هزینه هـــای دولـــت کشـــور 
ــر افزایشـــی خواهـــد داشـــت.  ــده اثـ ۶۳تحریم شـ



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

سیاستگذاری ارزی، چالش ها و راهکارها

ــف دار  ــادرات تخفیـ ــراد، صـ ــر مـ ــن، اگـ همچنیـ
ــت و  ــادرات نفـ ــل صـ ــی )مثـ ــوالت دولتـ محصـ
گاز( باشـــد، ایـــن اقـــدام می توانـــد بـــر حجـــم 
اثـــر  تحریم شـــده  دولتـــی کشـــور  درآمدهـــای 
ـــرٔه  ـــه ثم ـــت ک ـــن اس ـــد. روش ـــته باش ـــی داش کاهش
ــدید  ــا تشـ ــاد و یـ ــده ایجـ ــت بیان شـ ــر دو حالـ هـ

ــود. ــد بـ ــه دولـــت خواهـ کســـری بودجـ
ــری  ــرخ برابـ ــدید نـ ــان شـ ــورم و نوسـ ب- تـ

ــای ملـــی ارزهـ
بـــه  پولـــی می تواننـــد  پیمان هـــای  هرچنـــد 
کاهـــش نوســـان های شـــدید ارزی کمـــک کننـــد، 
ــان های  ــز از نوسـ ــا نیـ ــود آن هـ ــن اســـت خـ ممکـ
ارزی متأثـــر شـــوند. از ایـــن بابـــت، چنانچـــه 
کشـــوری بـــا نـــرخ تـــورم متوســـط و بـــاال )کاهـــش 
نـــرخ  شـــدید  نوســـان  و  ملـــی(  پـــول  ارزش 
ــکان  ــد، امـ ــه باشـ ــی مواجـ ــای ملـ ــری ارزهـ برابـ
ـــویه  ـــگام تس ـــاری در هن ـــرکای تج ـــدن ش متضررش
ــه  ــت کـ ــد داشـ ــود خواهـ ــی  وجـ ــای پولـ پیمان هـ
ایـــن عامـــل به نحـــو طبیعـــی منجـــر بـــه کاهـــش 
رغبـــت ایـــن شـــرکا خواهـــد شـــد )خوانســـاری، 
۱۳۹۷(. جهـــت کاهـــش ایـــن محدودیت هـــا و 
ــا می  تـــوان دو راهـــکار کلـــی را مدنظـــر  تهدیدهـ

ــرار داد: قـ
ــان  ــویه پایـ ــه تسـ ــاز بـ ۱‐ کاهـــش ســـطح نیـ
دوره: بـــرای کاهـــش ســـطح نیـــاز بـــه تســـویه 
پیمان هـــای  انعقـــاد  می تـــوان  دوره،  پایـــان 
ـــراز  ـــه ت ـــه را از کشـــورهایی شـــروع کـــرد ک دوجانب
ـــا در  ـــه صفـــر اســـت ت ـــا آن هـــا نزدیـــک ب تجـــاری ب
ـــه تســـویه دو حســـاب  ـــری ب ـــاز کمت ـــان دوره نی پای
باشـــد. همچنیـــن، می تـــوان بـــرای پیمان هـــای 
پولـــی بـــا کشـــورهایی کـــه تـــراز تجـــاری ایـــران 
بـــا آنـــان معنـــادار اســـت، ســـقف تعییـــن کـــرد؛ 
ــد  ــاالنه ۱۰۰ واحـ ــران سـ ــر ایـ ــال، اگـ ــرای مثـ بـ
پولـــی بـــه ترکیـــه بدهـــکار باشـــد و ترکیـــه تنهـــا 
ـــرای  ـــران بدهـــکار باشـــد، ب ـــه ای ـــی ب ۷۰ واحـــد پول
ــان دوره،  ــویه پایـ ــه تسـ ــاز بـ ــطح نیـ ــش سـ کاهـ
ـــور را  ـــن کش ـــا ای ـــی ب ـــان پول ـــقف پیم ـــوان س می ت
در حـــد ۷۰ واحـــد پولـــی مقـــرر کـــرد. اقـــدام ســـوم 
بـــرای ایـــن مـــورد اســـتفاده از پیمان هـــای پولـــی 
ســـه جانبه و یـــا بیشـــتر اســـت؛ بـــرای مثـــال، 
ایـــران ۱۰ واحـــد پولـــی بـــه ترکیـــه بدهـــکار اســـت؛ 
ـــراق ۱۸ واحـــد  ـــراق، و ع ـــه ع ـــه ۱۲ واحـــد ب ترکی
پولـــی بـــه ایـــران بدهـــکار اســـت. بـــا اســـتفاده از 
ــطح  ــش سـ ــکان کاهـ ــه، امـ ــای چندجانبـ پیمان هـ
نیـــاز بـــه تســـویه پایـــان دوره فراهـــم می شـــود 

)مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس، ۱۳۹۳(.
ــا واحدهــای  ۲‐ برابرســازی پول هــای ملــی ب
پولــی شــاخص یــا دارایی هــای ثابــت: جهــت 

ــان  ــرف پیم ــور ط ــورم در کش ــک ت ــش ریس پوش
ملــی  پول هــای  برابرســازی  از  می تــوان  پولــی، 
پــول  بین المللــی  صنــدوق  پولــی  واحــد  بــا 
)SDR(۲، یــورو یــا واحدهــای پولــی دیگــر و یــا 
حتــی دارایی هــای ثابــت )طــال، نفــت خــام، و 
ــال در تاریــخ اول  ــرای مث ــره( اســتفاده کــرد؛ ب غی
اردیبهشــت، ایــران مبلــغ ۶ میلیــارد روپیــه بــه 
هنــد بدهــکار می شــود. در ســامانه نرم افــزاری 
ایــن پیمــان، معــادل ایــن مبلــغ بــه SDR ذخیــره 
می شــود کــه در ایــن تاریــخ )بــا نــرخ برابــری یــک 
SDR برابــر بــا ۴۰ هــزار ریــال(، ایــران بــه انــدازٔه 
۱۵۰ هــزار SDR بــه هنــد بدهــکار می شــود. 
ــه  ــون روپی ــت، ۲ میلی ــخ ۲ اردیبهش ــد در تاری هن
بــه ایــران بدهــکار می شــود. ایــن مبلــغ بــر اســاس 
ــت  ــامانه ثب ــه SDR در س ــه ب ــری روپی ــرخ براب ن
ــب  ــی و طل ــزان بده ــان دوره، می ــود. در پای می ش
ســامانه  در   SDR اســاس  بــر  دو کشــور  هــر 
ــق  ــد برحســب تواف ــره شــده اســت و می توان ذخی
پژوهش هــای  )مرکــز  شــود  تســویه  طرفیــن 

.)۱۳۹۳ مجلــس، 
ـــای  ـــازی پول ه ـــر برابرس ـــای دیگ ـــی از راه ه یک
ـــتفاده از  ـــاخص اس ـــول ش ـــد پ ـــک واح ـــا ی ـــی ب مل
ــرای  ــت. بـ ــی« اسـ ــابداری یورویـ ــتم حسـ »سیسـ
تشـــریح ایـــن روش، فـــرض کنیـــد بانک هـــای 
مرکـــزی ایـــران و پاکســـتان قصـــد دارنـــد در 
قالـــب پیمـــان پولـــی دوجانبـــه اقـــدام بـــه انجـــام 
تبـــادالت تجـــاری و مالـــی کننـــد. بدیـــن منظـــور 
ابتـــدا بانک هـــای مرکـــزی دو کشـــور یـــک خـــط 
اعتبـــاری بـــر مبنـــای یـــک ارز واســـط ماننـــد 
یـــورو )حســـاب ویـــژٔه یورویـــی( بـــا ســـقف 
ــورو(  ــون یـ ــال، ۱۰۰ میلیـ ــرای مثـ مشـــخص )بـ
بـــرای یکدیگـــر درنظـــر می گیرنـــد. نکتـــه حائـــز 
اصـــل  در  یـــورو  واســـط  ارز  اینکـــه  اهمیـــت 
ــابداری« بـــرای تبـــادالت میـــان دو  »معیـــار حسـ
کشـــور اســـت و نیـــازی بـــه حضـــور فیزیکـــی 
ــی  ــاب های بانکـ ــورو در حسـ ــراردادن یـ ــا قـ آن یـ
ــور  ــان دو کشـ ــای میـ ــام پرداخت هـ ــت انجـ جهـ
حالـــت،  ایـــن  در  دیگـــر  به عبـــارت  نیســـت؛ 
بـــر  کشـــور  دو  میـــان  حســـابداری  عملیـــات 
مبنـــای یـــورو محاســـبه و توافـــق می شـــود. در 
ـــزی،  ـــک مرک ـــان بان ـــی می ـــات داخل ـــل، عملی مقاب
بانـــک عامـــل، و تاجـــران جهـــت پرداخت هـــا و 
ــادرات،  ــه واردات و صـ ــوط بـ ــای مربـ دریافت هـ

ــود. ــام می شـ ــدأ انجـ ــور مبـ ــی کشـ ــه ارز ملـ بـ
به عنـــوان یـــک نمونـــه عملیاتـــی، وقتـــی یـــک 
ـــادل ۱۰ میلیـــون  واردکننـــدٔه ایرانـــی بخواهـــد مع
یـــورو کاال از پاکســـتان وارد کنـــد )قراردادهـــای 
ـــورت  ـــتانی را به ص ـــر پاکس ـــا تاج ـــود ب ـــاری خ تج

یورویـــی منعقـــد می کنـــد(، معـــادل ریالـــی آن 
را بـــر مبنـــای ارزش یـــورو در همـــان روز بـــه 
حســـاب بانـــک مرکـــزی ایـــران واریـــز می کنـــد. 
بانـــک مرکـــزی ایـــران نیـــز در ارتبـــاط بـــا بانـــک 
ـــد  مرکـــزی پاکســـتان درخواســـت را ارســـال می کن
و ۱۰ میلیـــون یـــورو از حســـاب ایـــران نـــزد 
بانـــک مرکـــزی پاکســـتان کســـر می شـــود؛ بانـــک 
مرکـــزی پاکســـتان نیـــز معـــادل مبلـــغ مذکـــور را 
ــرار  ــود قـ ــدٔه خـ ــار صادرکننـ ــه در اختیـ ــه روپیـ بـ
ــدٔه  ــک صادرکننـ ــی یـ ــل، وقتـ ــد. در مقابـ می دهـ
ایرانـــی بخواهـــد کاالیـــی بـــه ارزش ۱۰ میلیـــون 
یـــورو بـــه پاکســـتان صـــادر کنـــد، همیـــن اتفـــاق 
به صـــورت برعکـــس رخ می دهـــد و در ایـــران، 
بانـــک مرکـــزی معـــادل ریالـــی ارزش صادراتـــی 
وی را مطابـــق بـــا نـــرخ روز یـــورو بـــه حســـابش 
از  میـــزان  ایـــن  هم زمـــان،  و  می کنـــد  واریـــز 
ــزی  ــک مرکـ ــتان در بانـ ــی پاکسـ ــاب یورویـ حسـ
ایـــران کســـر می گـــردد. در ایـــن شـــرایط بـــر 
ــازاد  ــاوت )مـ ــن، مابه التفـ ــق طرفیـ ــاس توافـ اسـ
ـــر روز  ـــان ه ـــاب ها در پای ـــاری( حس ـــراز تج ـــر ت ب
ـــبه  ـــق محاس ـــورد تواف ـــور۳ م ـــرخ الیب ـــاس ن ـــر اس ب
می شـــود و در پایـــان دورٔه یک ســـاله قـــرارداد یـــا 

ــود. ــد می شـ ــددًا تمدیـ مجـ
کشــورها  یورویــی،  حســابداری  روش  در 
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به ســبب نوســان ارزی یکدیگــر دچــار ریســک 
ایــن  ازآنجایی کــه در  نمی شــوند؛ در واقــع، 
نــزد  اعتبــاری کشــورها  خطــوط  ســازوکار 
یکدیگــر بــه ارز واســط یــورو و در یک حســاب 
ویــژٔه یورویــی درنظــر گرفتــه شــده اســت، 
ارزی  درصورتی کــه کشــوری دچــار نوســان 
شــود، کشــور مقابــل از ایــن نوســانات در خــط 
ــزی آن کشــور  ــک مرک ــزد بان ــاری خــود ن اعتب
ــزد  ــورها ن ــی کش ــد و دارای ــد ش ــر نخواه متأث
یکدیگــر بــه همــان میــزان باقــی خواهــد مانــد. 
در ایــن حالــت، نوســانات ارزی و مدیریــت 
ــه  ــوری ک ــت و کش ــی اس ــث داخل ــک بح آن ی
ــد ایــن مســئله  دچــار نوســان شــده اســت، بای
ارزهــای  بــا  زمانــی کــه  ماننــد  درســت  را 
مدیریــت کنــد  می کنــد،  مبادلــه  جهــان روا 

.)۱۳۹۷ )مقاومتی نیــوز، 
پول هـــای  برابرســـازی  خصـــوص  در 
ملـــی بـــا دارایی هـــای ثابـــت )مثـــل طـــال 
ــر  ــد مٔوثـ ــوق می توانـ ــه فـ ــز رویـ ــت( نیـ و نفـ
باشـــد. کشـــور چیـــن بـــا اســـتفاده از ایـــن 
بـــا کشـــورهایی  اســـت  توانســـته  راهـــکار 
ــه  ــد ‐ ازجملـ ــی دارنـ ــورم باالیـ ــرخ تـ ــه نـ کـ
ـــتان  ـــتان، و پاکس ـــالروس، ازبکس ـــن، ب آرژانتی
ــز  ــازد )مرکـ ــد سـ ــی منعقـ ــای پولـ ‐ پیمان هـ

.)۱۳۹۳ مجلـــس،  پژوهش هـــای 
ملــی  پول هــای  برابرســازی  در صــورت 
ــان  ــن پیم ــه در حی ــاخص، چنانچ ــک ش ــا ی ب
پولــی، پــول یکــی از طرفیــن پیمــان دچــار 
افــت ارزش شــود، کشــور هم پیمــان )کشــور 
دوم( متضــرر نمی شــود، زیــرا حســاب بانــک 
مرکــزی کشــور دوم اگرچــه بــر پایــه واحد پول 
کشــور اول اســت، ایــن حســاب بــا شــاخصی 
ــول  ــت ارزش پ ــک اف ــده و ریس ــادل گردی مع
ملــی پوشــش داده شــده اســت. گفتنــی اســت 
در  حســاب ها  اختــالف  روزانــه  تســویه 
می توانــد  ملــی  پول هــای  برابرســازی  کنــار 
کارآمــدی ایــن روش را افزایــش دهــد. در 
پوشــش  جهــت  می رســد  به نظــر  مجمــوع، 
ریســک های پیش گفتــه، بایــد از پیمان هــای 
پولــی صرفــًا جهــت تســویه تجــاری اســتفاده 

ــرٔه ارزی. ــه ذخی ــود و ن ش
ج- تنش هـــای سیاســـی و لـــزوم وجـــود 
ـــا کشـــورهای طـــرف قـــرارداد ـــدار ب ـــط پای رواب

مســـئله مهـــم دیگـــر در ارتبـــاط بـــا پایـــداری 
ــی  ــط سیاسـ ــود روابـ ــی، وجـ ــای پولـ پیمان هـ
پایـــدار بیـــن دو کشـــور اســـت. در واقـــع، 
ـــای  ـــای پیمان ه ـــد از مزای ـــورهایی می توانن کش
پولـــی به نحـــو مٔوثرتـــری اســـتفاده کننـــد کـــه 

روابـــط مســـتحکم تری بـــا یکدیگـــر داشـــته 
باشـــند و بـــا وقـــوع تحـــوالت سیاســـی هماننـــد 
ــتخوش  ــا دسـ ــط آن هـ ــا، روابـ ــر دولت هـ تغییـ
ــش  ــور کاهـ ــود. به منظـ ــدی نشـ ــرات جـ تغییـ
ــر  ــی براثـ ــای پولـ ــال تضعیـــف پیمان هـ احتمـ
تغییـــر دولت هـــا، می تـــوان از راهکارهایـــی 
ماننـــد تصویـــب قوانیـــن باالدســـتی بـــرای 
ــرد.  ــتفاده کـ ــی اسـ ــای پولـ ــراری پیمان هـ برقـ
از  فعـــال  دیپلماســـی  وجـــود  همچنیـــن، 
ســـوی دولـــت بـــرای ایجـــاد روابـــط سیاســـی 
راهبـــردی و بلندمـــدت اهمیـــت زیـــادی دارد 
ـــه تشـــکیل  ـــا توجـــه ب )خوانســـاری، ۱۳۹۷(. ب
اقتصـــادی  دیپلماســـی  معاونـــت  رســـمی 
وزارت امـــور خارجـــه در اواخـــر ســـال ۱۳۹۶، 
در  معاونـــت  ایـــن  ظرفیـــت  از  می تـــوان 
ـــاد  ـــادی به منظـــور انعق راســـتای رایزنـــی اقتص
ــون  ــورهای گوناگـ ــا کشـ ــی بـ ــای پولـ پیمان هـ
ـــک  ـــت بان ـــر اس ـــع، بهت ـــرد. در واق ـــتفاده ک اس
مرکـــزی تمرکـــز اصلـــی خـــود را بـــر طراحـــی 
پولـــی  موافقت نامه هـــای  انـــواع  ســـازوکار 
بـــا دیگـــر کشـــورها قـــرار دهـــد و از ظرفیـــت 
ـــور  ـــادی وزارت ام ـــی اقتص ـــت دیپلماس معاون
ـــع  ـــع موان ـــی و رف ـــز در جهـــت رایزن خارجـــه نی

۶۵در میـــدان سیاســـی اســـتفاده کنـــد.



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

سیاستگذاری ارزی، چالش ها و راهکارها

و  اقتصـــادی  کان  مشـــکات  د- 
اســـتانداردهای  ســـطح  پایین بـــودن 

بانکـــی نظـــام 
کالن  ســـطح  در  مشـــکالت  برخـــی 
اقتصـــادی ایـــران وجـــود دارد کـــه ممکـــن 
ــی  ــای ملـ ــا پول هـ ــارت بـ ــعه تجـ ــت توسـ اسـ
را تحت تأثیـــر قـــرار دهـــد. درحـــال حاضـــر، 
ــودن  ــان و چندنرخی بـ ــل نوسـ ــائلی از قبیـ مسـ
سیاســـت گذاری  ابزارهـــای  کمبـــود  ارز، 
ـــودن حجـــم نقدینگـــی، و احتمـــال  ـــی، باالب پول
بازگشـــت نرخ هـــای تـــورم بـــاال در ایـــران 
ــارت  ــت در تجـ ــن اسـ ــه ممکـ ــود دارد کـ وجـ
دوجانبـــه نیـــز اثـــر بگـــذارد. برطرف کـــردن 
ایـــن چالش هـــا نقـــش مهمـــی در آماده شـــدن 
ـــب دیگـــر کشـــورها  شـــرایط اقتصـــادی و ترغی
ــران  ــا ایـ ـــی بـ ــای پول ــاد پیمان هـ ــرای انعقـ بـ
ــش  ــی نقـ ــام بانکـ ــر، نظـ ــوی دیگـ دارد. از سـ
ــای  ــز پیمان هـ ــرای موفقیت آمیـ مهمـــی در اجـ
پولـــی و تجـــارت دوجانبـــه دارد. باوجودایـــن 
ـــران به دالیـــل  درحـــال حاضـــر، نظـــام بانکـــی ای
ـــادی،  ـــای اقتص ـــه تحریم ه ـــون و ازجمل گوناگ
ــتانداردها و شـــاخص های بین المللـــی  ــا اسـ بـ
ـــه بســـیاری  ـــه صنعـــت بانکـــداری فاصل در زمین
دارد و بـــا مشـــکالتی همچـــون پایین بـــودن 
ــطح  ــودن سـ ــرمایه، باالبـ ــت سـ ــطح کفایـ سـ
ــل  ــرای کامـ ــدم اجـ ــاری، عـ ــات غیرجـ مطالبـ
گزارشـــگری  بین المللـــی  اســـتانداردهای 
ــتانداردهای  مالـــی، و ضعـــف در اجـــرای اسـ
ریســـک  مدیریـــت  و  شـــرکتی  حاکمیـــت 
مواجـــه اســـت. از ایـــن رو، اگـــر بخواهـــد در 
فضـــای بین المللـــی و ازجملـــه در ارتبـــاط بـــا 
ــا کنـــد،  پیمان هـــای پولـــی نقـــش فعالـــی ایفـ
الزم اســـت شـــاخص های ســـالمت بانکـــی 
بین المللـــی  اســـتانداردهای  و  یابـــد  ارتقـــا 
باالتـــری  ســـطح  در  بانکـــداری  صنعـــت 
ــی  ــر اســـت برخـ ــایان ذکـ ــود. شـ رعایـــت شـ
بانـــک  توســـط  صورت گرفتـــه  اقدامـــات 
ـــرل  ـــون کنت ـــر همچ ـــاه اخی ـــد م ـــزی در چن مرک
و شفاف ســـازی معامـــالت ارزی، تشـــکیل 
ـــتورالعمل  ـــب دس ـــکل ارزی، تصوي ـــازار متش ب
طـــرح  تدویـــن  و  بـــاز،  بـــازار  عمليـــات 
جدیـــد بانکـــداری جمهـــوری اســـالمی در 
ــود  ــیر بهبـ ــی در مسـ ــای مثبتـ مجلـــس، گام هـ
شـــرایط کالن اقتصـــادی و تقویـــت نظـــام 
بـــه  به شـــمار می آینـــد و می توانـــد  بانکـــی 
انعقـــاد  بـــرای  بهتـــر  زمینـــه  فراهم شـــدن 

پیمان هـــای پولـــی کمـــک کنـــد.
ه- مسائل مربوط به صادرات و واردات

ــه  ــوط بـ ــای مربـ ــر از چالش هـ ــی دیگـ یکـ
پیمان هـــای پولـــی در ایـــران مســـائل مربـــوط 
خدمـــات  و  واردات کاال  و  صـــادرات  بـــه 
اســـت. ازجملـــه ایـــن مســـائل نبـــود تنـــوع 
ــی  ــه طـ ــت کـ ــی اسـ ــادی وارداتـ ــی در مبـ کافـ
ســـالیان گذشـــته بـــه چنـــد کشـــور خـــاص 
ــرک  ــار گمـ ــق آمـ ــت. طبـ ــده اسـ ــدود شـ محـ
جمهـــوری اســـالمی در ســـال ۱۳۹۷، حـــدود 
۴۰ درصـــد ارزش کاالهـــای وارداتـــی تنهـــا 
امـــارات  و  دو کشـــور چیـــن  بـــه  مربـــوط 
بـــوده اســـت )گمـــرک، و درحـــال حاضـــر 
نیـــز کاالهـــای چینـــی در بـــازار ایـــران غلبـــه 
ـــن  ـــت بی ـــن وضعیـــت، حفـــظ رقاب دارد(. در ای
کاالهـــای وارداتـــی و محصـــوالت داخلـــی 
دشـــوار اســـت، زیـــرا محصـــوالت داخلـــی 
ــون  ــی همچـ ــاخص های مختلفـ ــران در شـ ایـ
قیمـــت، قابلیـــت دسترســـی، و کیفیـــت رقابـــت 
می کننـــد و ایـــن امـــر بـــه غلبـــه کاالهـــای 
چینـــی در بـــازار ایـــران منجـــر می شـــود. از 
ایـــن رو، الزم اســـت بـــازار واردات ایـــران بـــا 
ـــیه،  ـــد، روس ـــون هن ـــری همچ ـــورهای دیگ کش

ــود. ــوع شـ ــره متنـ ــتان، و غیـ ــه، پاکسـ ترکیـ
ــادرات کاال،  ــا صـ ــاط بـ ــن در ارتبـ همچنیـ
یکـــی از موانـــع اصلـــی در زمینـــه انعقـــاد 
ـــن  ـــی در بی ـــزٔه کاف ـــود انگی ـــی نب ـــای پول پیمان ه
ــای  ــتفاده از پول هـ ــرای اسـ ــدگان بـ صادرکننـ
ــل  ــود و تمایـ ــاری خـ ــراودات تجـ ــی در مـ ملـ
آن هـــا بـــرای دریافـــت ارزهایـــی همچـــون 
دالر و یـــورو اســـت. در واقـــع، بســـیاری از 
صادرکننـــدگان )حتـــی بنگاه هـــای دولتـــی( 
ترجیـــح می دهنـــد به جـــای دریافـــت ریـــال 
ـــل آن  ـــود و تبدی ـــای خ ـــادرات کااله ـــت ص باب
ــام  ــور انجـ ــر به منظـ ــای دیگـ ــه دالر و ارزهـ بـ
خریدهـــای خارجـــی خـــود، همـــان ارزهـــا را 
مســـتقیمًا دریافـــت کننـــد و بـــا ســـرعت و 
ســـهولت بیشـــتری مـــورد اســـتفاده قـــرار دهنـــد، 
زیـــرا درحـــال حاضـــر رویه هـــا و ســـازوکارها 
ـــح  ـــدگان ترجی ـــه صادرکنن ـــت ک ـــه ای اس به گون
مراحـــل  طی کـــردن  به جـــای  می دهنـــد 
و  اداری  تشـــریفات  بـــا  همـــراه  طوالنـــی 
تحمـــل ریســـک ناشـــی از تغییـــرات نـــرخ 
صـــادرات  از  حاصـــل  ارز  خودشـــان  ارز، 
را  به طـــور مســـتقیم دریافـــت و در مراحـــل 
ـــیاری  ـــر در بس ـــن ام ـــد. ای ـــتفاده کنن ـــدی اس بع
از مـــوارد از طریـــق نزدیـــکان و آشـــنایان تاجـــر 
در خـــارج از کشـــور انجـــام می شـــود و از 
ـــی  ـــل چندان ـــده تمای ـــخص صادرکنن ـــن رو ش ای
داشـــت.  نخواهـــد  ریـــال  دریافـــت  بـــرای 

بـــرای رفـــع ایـــن چالـــش و افزایـــش انگیـــزٔه 
ــای  ــتفاده از پول هـ ــرای اسـ ــدگان بـ صادرکننـ
ـــا و مراحـــل  ـــی، الزم اســـت نخســـت رویه ه مل
اداری الزم بـــرای صـــدور مجوزهـــا و انجـــام 
ــان و  ــن زمـ ــوه در کمتریـ ــال وجـ ــل و انتقـ نقـ
ـــه  ـــود و دوم اینک ـــام ش ـــه انج ـــن هزین ـــا کمتری ب
همچـــون  مشـــوق هایی  درنظرگرفتـــن  بـــا 
ــای  ــه تخفیف هـ ــی، ارائـ ــای مالیاتـ معافیت هـ
موجـــب  بانکـــی،  تســـهیالت  و  گمرکـــی 
ترغیـــب تجـــار بـــه اســـتفاده از پول هـــای 
ـــا  ـــزی ب ـــک مرک ـــل مســـتمر بان ـــی شـــد. تعام مل
اتـــاق بازرگانـــی ایـــران در ایـــن زمینـــه راهگشـــا 

خواهـــد بـــود. 
و- نبـــود موازنـــه تجـــاری بـــا برخـــی 

کشـــورها
بــر  مبتنــی  پولــی  پیمان هــای  ازآنجاکــه 
)در  کشــور  دو  میــان  واردات  و  صــادرات 
پیمان  هــای دوجانبــه( اســت، چنانچــه پــس از 
امضــای پیمــان، وضعیــت تولیــد و صــادرات 
و  داخلــی  شــوک های  براثــر  کشــور  یــک 
سیاســت  های  تغییــرات  یــا  و  خارجــی 
ایــن  اقتصــادی داخلــی به شــکلی شــود کــه 
کشــور نتوانــد ســطح مــورد انتظــار صادراتــی 
بــه  تجــارت  ایــن  دهــد،  پوشــش  را  خــود 
ــان  ــه از ســوی کشــور هم پیم ــی یک طرف جریان
ــه تضعیــف  منجــر می شــود و ممکــن اســت ب
صنایــع داخلــی کشــور اول بینجامــد؛ فــارغ از 
بــا یک سویه شــدن اســتفاده از پیمــان  آنکــه 
پولــی، دشــواری های پیش گفتــه در خصــوص 
از  می یابــد.  افزایــش  دوره  پایــان  تســویه 
ــن  ــد تعیی ــر می توان ــکار مٔوث ــک راه ــن رو، ی ای
پیمان هــا  بــرای  زمانــی  و  حجمــی  ســقف 
ــه تجــارت  ــن پیمــان ب ــا طــی دوره، ای باشــد ت
یک ســویه از جانــب یــک کشــور تبدیــل نشــود.
بیـــن  کافـــی  هماهنگـــی  کمبـــود  ز- 
ــا پیمان هـــای پولـــی دســـتگاه های مرتبـــط بـ
پولـــی،  پیمان هـــای  بـــا  ارتبـــاط  در 
بانـــک  همچـــون  دســـتگاه های گوناگونـــی 
مرکـــزی، وزارت امـــور اقتصـــادی و دارایـــی، 
صنعـــت،  وزارت  خارجـــه،  امـــور  وزارت 
معـــدن و تجـــارت، و اتـــاق بازرگانـــی ایـــران 
ایفـــای نقـــش می کننـــد. هرچنـــد درحـــال 
حاضـــر بیشـــتر اقدامـــات مربـــوط بـــه انعقـــاد 
ــزی  ــک مرکـ ــق بانـ ــی از طریـ ــای پولـ پیمان هـ
ــه  ــای صورت گرفتـ ــود، تالش هـ ــام می شـ انجـ
ناهماهنگی هـــای  و  نـــدارد  را  الزم  تمرکـــز 
موجـــود میـــان دســـتگاه های ذی ربـــط، در کنـــار 
ـــج  ـــدم حصـــول نتای ـــه ع ـــع منجـــر ب ســـایر موان
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الزم در ایـــن خصـــوص می شـــود. همچنیـــن، 
ــای  ــز دیدگاه هـ ــزی نیـ ــک مرکـ ــطح بانـ در سـ
عـــدم  یـــا  ضـــرورت  دربـــارٔه  متفاوتـــی 
ــود  ــی وجـ ــای پولـ ــاد پیمان هـ ــرورت انعقـ ضـ
ــری  ــز در پیگیـ ــی نیـ ــوالت مدیریتـ دارد و تحـ
یـــا عـــدم پیگیـــری ایـــن پیمان هـــا اثرگـــذار 
اســـت. به منظـــور اســـتفادٔه بهینـــه از ظرفیـــت 
پیمان هـــای پولـــی، پیشـــنهاد می شـــود بانـــک 
مرکـــزی به عنـــوان محـــور اصلـــی، مســـئولیت 
ــز  ــی و نیـ ــای پولـ ــاد پیمان هـ ــی و انعقـ طراحـ
ــر  ــر را بـ ــی دیگـ ــای پولـ ــواع موافقت نامه هـ انـ
عهـــده گیـــرد و بـــا فراهم کـــردن اختیـــارات 
قانونـــی الزم بـــرای ایـــن بانـــک در ســـطح 
الزم  هماهنگـــی  و  سیاســـت گذاری  کالن، 
ــق  ــز از طریـ ــون نیـ ــتگاه های گوناگـ ــن دسـ بیـ

ــرد. بانـــک مرکـــزی صـــورت گیـ
در پایـــان، ذکـــر ایـــن نکتـــه ضـــروری 
اســـت کـــه پیمان هـــای پولـــی یکـــی از انـــواع 
ایـــن  موافقت نامه هـــای پولـــی اســـت و در 
نوشـــتار تـــالش شـــد برخـــی از مهم تریـــن 
تبییـــن  آن  بـــا  ارتبـــاط  در  چالش هـــا 
ســـایر  از  می تـــوان  درعین حـــال،  گـــردد. 
موافقت نامه هـــای پولـــی، مطابـــق بـــا شـــرایط 
موجـــود و برحســـب نـــوع تعامـــل بـــا کشـــور 
طـــرف قـــرارداد اســـتفاده کـــرد. در واقـــع، 
متولیـــان امـــر می تواننـــد بـــا تحلیـــل شـــرایط 
ــاد  ــرارداد و شـــرایط اقتصـ ــور طـــرف قـ کشـ
را  مناســـبی  گزینه هـــای  ایـــران،  داخلـــی 

ــه بـــرای  ــال کـ ــه درعین حـ ــنهاد دهنـــد کـ پیشـ
ـــرای  ـــد، ب ـــزه می کن ـــاد انگی ـــل ایج ـــرف مقاب ط
ــز  ــی نیـ ــدگان داخلـ ــدگان و واردکننـ صادرکننـ
مقرون به صرفـــه باشـــد. امیـــد اســـت در کنـــار 
اقدامـــات اثرگـــذار بانـــک مرکـــزی در ارتبـــاط 
ــای  ــعه ابزارهـ ــات ارزی و توسـ ــاد ثبـ ــا ایجـ بـ
سیاســـت گذاری پولـــی، پیمان هـــای پولـــی 
نیـــز مـــورد توجـــه بیشـــتری قـــرار گیـــرد و بـــا 
رفـــع موانـــع پیـــش رو، زمینـــه اســـتفادٔه مٔوثرتـــر 
از این گونـــه ســـازوکارها در راســـتای کاهـــش 
مـــراودات  تقویـــت  و  دالر  بـــه  وابســـتگی 

ــردد. ــم گـ ــی فراهـ ــاری خارجـ تجـ
منابع و مآخذ

بانـــک مرکـــزی ج.ا.ا. )۱۳۹۷(. فعالیـــت 
ــای  ــق بانک هـ ــی از طریـ ــدگان ایرانـ صادرکننـ
https://cbi.ir/ از:  برگرفتـــه  عراقـــی. 

.showitem/18846.aspx
حبیبـــی، ر. )۱۳۹۷(. پیمان هـــای پولـــی؛ 
ایـــران  بانکـــی  بـــرای مشـــکالت  عالجـــی 
و عـــراق. خبرگـــزاری فـــارس. برگرفتـــه از: 

.http://yon.ir/Vwwoy
خوانســـاری، ر. )۱۳۹۷(. مهـــار توســـن 
دوماهنامـــه  پولـــی.  پیمان هـــای  بـــا  دالر 

.۱۵۳ اقتصـــاد،  تازه هـــای 
ایـــران.  اســـالمی  جمهـــوری  گمـــرک 
)۱۳۹۸(. آمـــار مقدماتـــی ماهیانـــه تجـــارت 
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شـــورای  مجلـــس  پژوهش هـــای  مرکـــز 
و  ضـــرورت  بررســـی   .)۱۳۹۳( اســـالمی. 
ـــر  ـــه. دفت ـــی دو جانب ـــان پول ـــاد پیم ـــکان انعق ام

مطالعـــات اقتصـــادی.
امـــور  وزارت  دیپلماســـی  معاونـــت 
خارجـــه. )۱۳۹۷(. حـــذف دالر از مبـــادالت 
ـــیه  ـــفیر روس ـــا س ـــه ب ـــیه. مصاحب ـــران و روس ای
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

سیاستگذاری ارزی، چالش ها و راهکارها

۲- ماهیت و ضرورت بازار مشتقه ارزی 
انـــواع  از  یکـــی  ارزی«  مشـــتقات  »بـــازار 
می شـــود کـــه  محســـوب  مشـــتقه  بازارهـــای 
بین المللـــی  ســـطح  در  گســـترده  به صـــورت 
ـــای  ـــف )بانک ه ـــان مختل ـــتفادٔه ذی نفع ـــورد اس م
مالـــی،  مٔوسســـات  و  بانک هـــا  مرکـــزی، 
ســـفته بازان، و غیـــره( قـــرار می گیـــرد. بنابرایـــن، 
جهـــت درک ماهیـــت ایـــن بـــازار الزم اســـت بـــه 
ماهیـــت ابزارهـــای مشـــتقه توجـــه شـــود. به لحـــاظ 
ــراردادی  ــتقه« قـ ــزار مشـ ــور از »ابـ ــی، منظـ علمـ
اســـت کـــه ارزش خـــود را از یـــک »وجـــود پایـــه 
ـــت  ـــن موجودی ـــد. ای ـــت می کن ـــی( « دریاف )ضمن
ـــی را شـــامل شـــود؛  ـــوارد مختلف ـــد م ـــه می توانن پای
مثـــاًل، نـــرخ بهـــره، شـــاخص بـــازار ســـهام، طـــال و 

ارز خارجـــی )هـــال، ۲۰۱۴، ص. ۸۸(. 
ــای  ــواع قرارداده ــازار مشــتقات ارزی، ان در ب
ــاص )ارز  ــه خ ــی پای ــک دارای ــر روی ی ــتقه ب مش
در  می گیرنــد.  قــرار  مبادلــه  مــورد  خارجــی( 
واقــع،  ذی نفعــان بــا اهــداف گوناگــون در ایــن 
بــازار وارد می شــوند و بــا اتخــاذ موقعیت هــای 
صحیــح خریــد و فــروش، تــالش می کننــد بــه 
بهتریــن نحــو بــه اهــداف خــود دســت پیــدا کننــد. 
بــازار  ایــن  در  مرکــزی  بانک هــای  درحالی کــه 
بــا هــدف ایجــاد ثبــات ارزی در ســطح کالن و 

ســفته بازان  می شــوند،  وارد  سیاســت گذاری 
بــا هــدف کســب ســود از پیش بینی هــای خــود 
پوشــش  هــدف  بــا  تولیدکننــدگان  و  تجــار  و 
ریســک در ایــن بــازار حضــور می یابنــد )بارکبــو، 

لــی، ۲۰۱۰، ص. ۱۸(. و  برگلیــوت، 
تجــارب کشــورهای  و  اقتصــادی  نظریــات 
ــازار مشــتقه  ــی نشــان می دهــد ب گوناگــون به خوب
ارزی از ایــن توانایــی برخــوردار اســت کــه بــه 
برخــی از مهم تریــن نیازهــای ذی نفعــان اقتصــادی 
)به ویــژه پوشــش ریســک نوســانات نــرخ ارز( 
پاســخ دهــد؛ نیازهایــی کــه تقریبــًا هیــچ بــازار یــا 
روش جایگزیــن دیگــری بــرای پاســخ گویی بــه 

ــدارد.  آن هــا وجــود ن
ــدازی  به طــور مشــخص، به نظــر می رســد راه ان
صحیــح بــازار مشــتقه ارزی می توانــد منافع مهمی 
به همــراه داشــته باشــد و همیــن مــوارد ضــرورت 
ــی،  ــد )میثم ــه می کن ــازار را توجی ــن ب ــکیل ای تش
نیلــی، ۱۳۹۳، ص.  و  زمــان زاده، شــاهمرادی، 
بــازار  منافــع تشــکیل  از مهم تریــن  برخــی   .)۹

مشــتقه ارزی عبارت انــد از: 
راســتای 	  در  سیاســت گذاری  زمینه ســازی 

ایجــاد ثبــات ارزی در ســطح کالن؛
فراهم نمــودن بســتر پوشــش ریســک بــرای 	 

تجــار؛ و  تولیدکننــدگان،  ســرمایه گذاران، 

تقریــب 	  تــوان  بهبــود  و  اطالعــات  تولیــد 
ارز؛ بــازار  بــا  ارتبــاط  در  سیاســت گذار 

ــی، 	  ــخص، قانون ــی مش ــردن چارچوب فراهم ک
بــرای  نظــارت  تحــت  و  قاعده منــد، 

؛  ی ز ســفته با
انتقــال معامــالت غیررســمی مشــتقه بــه بــازار 	 

رســمی و تحــت نظــارت مشــتقات ارزی؛
شفاف ســازی مســیر آتــی نــرخ ارز حداقــل در 	 

افــق کوتاه مــدت.

در  به تفصیــل  منافــع  ایــن  از  یــک  هــر 
گرفتــه  قــرار  بحــث  مــورد  مرتبــط  تحقیقــات 
اســت؛ به عنــوان مثــال در زمینــه پوشــش ریســک، 
وجــود بــازار مشــتقه ارزی )در کنــار بــازار نقــدی 
را  ارز  نــرخ  نوســانات  ریســک  می توانــد  ارز(، 
اقتصــادی  فعــاالن  و  ســرمایه گذاران  و  کــم 
در  را  و صادرکننــدگان(  واردکننــدگان  )شــامل 
بیمــه  به نحــوی  ارز،  قیمــت  نوســانات  مقابــل 
ــازار مشــتقات ارزی،  ــارت دیگــر در ب ــد. به عب کن
ریســک تغییــرات نــرخ ارز مــورد خریــد و فــروش 
ــع می شــود  ــراد ریســک پذیر و ریســک گریز واق اف
و اشــخاص گــروه دوم می تواننــد بــا پرداخــت 
مبلغــی مشــخص، فعالیــت اقتصــادی خــود را 

بیمــه کننــد )میســنر، ۲۰۰۵، ص. ۴۵(. 

۱- مقدمــه: از منظــر سیاســت گذاری اقتصــادی، ســال ۱۳۹۸ بــا دو اقــدام 
ــن دو  ــد. ای ــاز ش ــی و ارزی آغ ــت گذاری پول ــه سیاس ــزی در زمین ــک مرک بان
ــخ  ــاز در تاری ــازار ب ــات ب ــتورالعمل عملی ــب دس ــد از: تصوی ــدام عبارت ان اق
۲۷ فروردیــن و در دســتور کار قــراردادن تشــکیل »بــازار متشــکل ارزی« 
جهــت انجــام معامــالت عمده فروشــی نقــدی ارز در بســتری مدیریت شــده و 

ــازار.  ــر منطــق ب ــی ب درعین حــال مبتن
ــت گذاری و  ــی در سیاس ــأل مهم ــان خ ــد همچن ــر می رس ــال، به نظ بااین ح
مدیریــت بــازار ارز وجــود دارد و آن نبــود »بــازار مشــتقات ارزی« اســت. ایــن 

مســئله چالش هــای فراوانــی بــرای ذی نفعــان اقتصــادی و عمــوم مــردم ایجــاد 
و برنامه ریزی هــای تولیــد و ســرمایه گذاری را بــا چالــش جــدی مواجــه کــرده 

است.
براین اســاس، در ایــن یادداشــت تــالش می شــود به اختصــار بــه ضــرورت 
ــوان  ــرد و کالن )به عن ــطح خ ــتقات ارزی در س ــازار مش ــکیل ب ــت تش و اهمی
گامــی تکمیلــی در مدیریــت بــازار ارز( اشــاره شــود و برخــی از ابعــاد آن مــورد 

بحــث قــرار گیــرد.

تشکیل بازار مشتقات ارزی؛
گامی تکمیلی در مدیریت بازار ارز

حسین 
میثمی

یادداشت تحلیلی

عضو هیئت علمی پژوهشکدٔه پولی و بانکی
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همچنیــن در زمینــه شفاف ســازی مســیر 
آتــی نــرخ ارز، شــایان ذکــر اســت در نبــود بازار 
مشــتقه ارزی، به صــورت طبیعــی اشــخاصی 
می کننــد  احســاس  حقوقــی کــه  و  حقیقــی 
ــت،  ــش خواهــد یاف ــده افزای قیمــت ارز در آین
ــدی ارز و  ــد نق ــا خری ــرد ب ــد ک ــالش خواهن ت
آینــده  فــروش در  از ســود  آن،  ذخیره کــردن 
برخــوردار شــوند. ایــن کار می توانــد تعــادل 
بــازار ارز را به صــورت منفــی تحت تأثیــر قــرار 
دهــد. امــا باوجــود بــازار مشــتقه ارزی بــا تنــوع 
کافــی در سررســید، امــکان مشــاهدٔه پیش بینــی 
عمــوم ذی نفعــان بــازار از قیمت هــای آتــی 
اشــخاص عالقه منــد  فراهــم می شــود و  ارز 
بــه کســب ســود، می تواننــد به جــای خریــد 
نقــدی ارز، بــا مبالــغ بســیار کمتــری نســبت بــه 
خریــد ابزارهــای مشــتقه اقــدام کننــد )رضایــی 

و اکبــری، ۱۳۹۲، ص. ۸(.

۳- ضـــرورت تفکیـــک بیـــن ســـطح خـــرد 
و کان

یکــی از نــکات کلیــدی در ارتبــاط بــا بــازار 
مشــتقات ارزی ضــرورت تفکیــک بــازار بیــن 

دو ســطح خــرد و کالن اســت. ایــن مســئله 
به طــور خــاص در شــرایط فعلــی بــازار ارز 
در کشــور دارای اهمیــت دوچنــدان اســت. 
معامــالت  بیــن  اســت  الزم  آنکــه  توضیــح 
هــدف  بــا  عمدتــًا  کــه  ارز  خــرد  مشــتقه 
در کوتاه مــدت(  ســفته بازانه )کســب ســود 
و توســط اشــخاص حقیقــی انجــام می شــود، 
بــا معامــالت مشــتقه عمــده، کــه غالبــًا توســط 
اشــخاص حقوقــی بــا هــدف پوشــش ریســک 

انجــام می شــود، تفــاوت قائــل شــد. 
معامــالت مشــتقه خــرد ارز کــه می تــوان 
آن را »معامــات خرده فروشــی مشــتقه ارز« 
بــا  و  ســفته بازان  توســط  معمــواًل  نامیــد، 
ــه در  ــی ک ــود از پیش بینی های ــب س ــدف کس ه
رابطــه بــا تغییــرات نــرخ ارز در آینــدٔه نزدیــک 
دارنــد، انجــام می شــود. درحــال حاضــر، ایــن 
فعالیت هــا بــا عنــوان »معامــالت فردایــی ارز« 
ارز کشــور  بــازار  در  غیررســمی  به صــورت 
و  قوانیــن  منظــر  از  هرچنــد  دارد؛  جریــان 
ــالت به صــورت  ــن دســته از معام ــررات ای مق

ــت.  ــاز اس ــی غیرمج کل
ارزی کــه  مشــتقه کالن  معامــالت  امــا، 

عمده فروشــی  »معامــات  را  آن  می تــوان 
ذی نفعــان  بــه  اساســًا  نامیــد،  ارز«  مشــتقه 
معامــالت  حجــم  و  اهــداف  بــا  دیگــری 
ذی نفعــان  می دهــد.  پاســخ  متفــاوت 
بانک هــا، صرافی هــا،  را  بــازار  ایــن  اصلــی 
واردکننــدگان، صادرکننــدگان، تولیدکننــدگان، 
و غیــره تشــکیل می دهنــد کــه معمــواًل جهــت 
بــا  آینــده  در  ارز  نــرخ  نوســانات  پوشــش 
یکدیگــر وارد معاملــه می شــوند. به صــورت 
طبیعــی، میــزان و جنــس عرضــه و تقاضــا، 
سررســید قراردادهــا و غیــره، در این معامالت 
به صــورت اساســی بــا ســطح خــرد تفــاوت 
می طلبــد.  را  خــود  خــاص  تدابیــر  و  دارد 
عمده فروشــی  مشــتقه  بــازار  اســت  گفتنــی 
ارز تاکنــون در کشــور به صــورت رســمی و 

اســت.  نشــده  تشــکیل  غیررســمی 
ارزی  مشــتقه  بــازار  اگــر  براین اســاس، 
ــرورت  ــود، ض ــکیل ش ــور تش ــد در کش بخواه
»معامــالت  انجــام  زمینــه  ابتــدا  دارد 
ــن  عمده فروشــی مشــتقه ارز« فراهــم شــود. ای
یــک گزینــه  به عنــوان  می توانــد  معامــالت 
۶۹جدیــد در بســتر ســامانه های بانــک مرکــزی 



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

سیاستگذاری ارزی، چالش ها و راهکارها

شــود. انجــام  ارزی(  متشــکل  بــازار  )مثــاًل 
البتـــه، جهـــت جـــذب حداکثـــری اعتمـــاد 
و کاهـــش  )مثـــاًل صادرکننـــدگان(  ذی نفعـــان 
ـــن  ـــی و همچنی ـــای عملیات ـــا و فراینده پیچیدگی ه
بـــا درنظرگرفتـــن تجـــارب بین المللـــی در زمینـــه 
تشـــکیل بـــازار مشـــتقه ارز، اولویـــت اول آن اســـت 
کـــه بـــازار عمده فروشـــی مشـــتقه ارز به صـــورت 
ــده و  ــی عرضه کننـ ــای چانه زنـ ــر مبنـ ــی و بـ توافقـ

تقاضاکننـــده )OTC( شـــکل بگیـــرد. 
بـــازار عمده فروشـــی  شـــکل گیری  از  پـــس 
اســـتخراج  بســـتر  فراهم شـــدن  و  ارز  مشـــتقه 
بـــازار  تشـــکیل  زمینـــه  آن،  از  ارز  آتـــی  نـــرخ 
خرده فروشـــی مشـــتقه ارزی در بـــازار ســـرمایه 
ـــارب  ـــر، تج ـــال حاض ـــد. درح ـــد ش ـــم خواه فراه
خوبـــی در ارتبـــاط بـــا تشـــکیل بـــازار مشـــتقات 
ــاًل ســـکه  ــه )مثـ ــای پایـ ــایر دارایی هـ ــر روی سـ بـ
بهـــار آزادی یـــا زعفـــران( در بـــورس کاال وجـــود 
دارد و می تـــوان از ایـــن بســـتر معامالتـــی جهـــت 
تشـــکیل بـــازار معامـــالت مشـــتقه ارز در ســـطح 

خـــرد اســـتفاده کـــرد. 
در اینجــا الزم اســت بــه ســه نکتــه اشــاره 
شــود. اواًل، به صــورت طبیعــی نــرخ معامــالت 
نــرخ  از  پایین تــر  ارز  مشــتقه  عمده فروشــی 
معامــالت خرده فروشــی اســت و به نحــوی بــه 
معامــالت در ســطح خــرد عالمــت )ســیگنال( 
صرفــًا  سیاســت گذار  ورود  ثانیــًا،  می دهــد. 
محــدود بــه بــازار عمده فروشــی ارز و بــا رویکــرد 
مرکــزی  بانــک  واقــع،  در  اســت؛  بازارمحــور 
به عنــوان یــک بازیگــر اصلــی کــه بــر اســاس قانــون 
پولــی و بانکــی وظیفــه سیاســت گذاری و مدیریت 
بــازار ارز را بــر عهــده دارد، در بازار عمده فروشــی 
وارد می شــود و بــا اتخــاذ موقعیت هــای خریــد 
به صــورت  را  ارز  بــازار  مناســب،  فــروش  و 
نظــر  مــورد  کریــدور  به ســمت  غیردســتوری 
مرحلــه  در  می کنــد.  هدایــت  سیاســت گذار 
بعــد، ســیگنال ارسال شــده از بــازار معامــالت 
بــه ســطح خرده فروشــی، ســبب  عمده فروشــی 
ــر  ــز تحت تأثی ــرد نی ــالت خ ــرخ معام ــردد ن می گ

ــرد.  ــرار بگی ق
ــک  ــه بان ــی اســت ک ــن مســئله مشــابه اقدام ای
مرکــزی قصــد دارد در ســال جــاری بــا اســتفاده از 
عملیــات بــازار بــاز انجــام دهــد؛ بــه ایــن معنــی کــه 
ــت گذاری  ــن سیاس ــن روش نوی ــتفاده از ای ــا اس ب
بــه  را  )بین بانکــی(  مرجــع  ســود  نــرخ  پولــی، 

کریــدور هدف گذاری شــده هدایــت کنــد. 
بــازار مشــتقه  اینکــه تشــکیل  پایانــی  نکتــه 
خرده فروشــی  و  عمده فروشــی  ســطح  در  ارزی 
از  یکــی  پیش نیازهاســت کــه  برخــی  نیازمنــد 

مهم تریــن آن هــا وجــود بــازاری بــرای »معامــات 
تــا  زیــرا  اســت،  ارز«  نقــدی  عمده فروشــی 
زمانــی کــه بســتر مناســب بــرای انجــام معامــالت 
عمده فروشــی نقــدی ارز وجــود نداشــته باشــد، 
را  مشــتقه  عمده فروشــی  معامــالت  نمی تــوان 

عملیاتــی کــرد. 
»بــازار  تشــکیل  خوشــبختانه  بااین حــال، 
ــاًل ذکــر شــد(  متشــکل ارزی« )همان طــور کــه قب
ــرار دارد  ــزی ق ــک مرک ــاری بان ــتور کار ج در دس
ــه انجــام  ــازار عمــاًل زمین ــن ب و انتظــار مــی رود ای
ــتخراج  ــدی ارز و اس ــی نق ــالت عمده فروش معام
نــرخ بــازاری از ایــن معامــالت را فراهــم کنــد. 
بنابرایــن، تشــکیل بــازار عمده فروشــی مشــتقه ارز 
اقدامــی مکّمــل بــرای سیاســت صحیــح راه اندازی 

بــازار متشــکل ارزی محســوب می شــود. 
۴- نتیجه گیری

در ایــن یادداشــت، تــالش شــد ایــدٔه تشــکیل 
بــازار مشــتقات ارزی جهــت مدیریــت بهتــر بــازار 
ارز در کشــور مطــرح شــود و برخــی ابعــاد آن 
مــورد بحــث قــرار گیــرد. یافته هــای تحقیــق نشــان 
ــازار مشــتقات ارزی یکــی از نهادهــای  می دهــد ب
مفقــوده در بــازار مالــی کشــور محســوب می شــود 
کــه نبــود آن هزینه هــای گوناگونــی بــرای ذی نفعــان 
اقتصــادی و عمــوم مــردم ایجــاد کــرده اســت. 
برنامه ریــزی  می رســد  به نظــر  براین اســاس، 
جهــت راه انــدازی بــازار مشــتقه در ســطح کالن و 
خــرد گامــی تکمیلــی جهــت مدیریــت بهتــر بــازار 
ارزی  ثبــات  ایجــاد  جهــت  زمینه ســازی  و  ارز 

محســوب می شــود. 
»معامــات عمده فروشــی  بــازار  در عمــل، 
بانــک  نظــارت  تحــت  می توانــد  ارز«  مشــتقه 
مرکــزی و بــا حضــور ذی نفعــان اصلــی بــازار 
واردکننــدگان،  صرافی هــا،  بانک هــا،  ماننــد 
صادرکننــدگان، تولیدکننــدگان، و غیــره تشــکیل 
شــود. پــس از ایــن مرحلــه، می تــوان تشــکیل 
ارز«  مشــتقه  خرده فروشــی  »معامــات  بــازار 
را در بــورس کاال در دســتور کار قــرار دارد تــا 
معامــالت ســفته بازانه ارز نیــز از بــازار غیررســمی 
بــه چارچوبــی ســاختاریافته، قاعده منــد، و تحــت 

نظــارت هدایــت شــود. 
در پایــان، گفتنــی اســت تشــکیل بــازار مشــتقه 
ارزی در ســطح خــرد و کالن نیازمنــد فراهم شــدن 
برخــی مقدمــات اســت کــه یکــی از مهم تریــن آن ها 
ــدی  ــی نق ــات عمده فروش ــمیت یافتن »معام رس
اجرایی شــدن  بــا  مــی رود  انتظــار  اســت.  ارز« 
برنامــه بانــک مرکــزی در راه انــدازی بــازار متشــکل 
ارزی، ایــن پیش نیــاز تــا حــد قابــل قبولــی فراهــم 
شــود. عالوه برایــن، ابعــاد شــرعی ابزارهــای قابــل 

ــی  ــات اجرای ــتقه ارز، جزئی ــازار مش ــه در ب معامل
تشــکیل بــازار مذکــور، و ریســک ها و چالش هــای 
احتمالــی ذ ی نفعــان نیازمنــد انجــام تحقیقــات 

علمــی بیشــتر اســت. 
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
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مقاوم سازی در سایه ادغام

ــاز در  ــی غیرمجـ ــات مالـ ــاماندهی مٔوسسـ  سـ
ابتـــدا چگونـــه آغـــاز شـــد؟

بحــث ســاماندهی مٔوسســات مالــی غیرمجــاز 
را بایــد از چنــد بعــد بررســی کــرد. نخســت اینکــه 
پول هــای  دراختیارداشــتن  بــا  مٔوسســات  ایــن 
کالن، در بازارهــای مختلــف هماننــد مســکن، 
امــا هیــچ  طــال، و ارز حضــور فعــال داشــتند 
میــان،  ایــن  در  نداشــت.  وجــود  اطالعاتــی 
نه تنهــا هیــچ اطالعاتــی وجــود نداشــت، بلکــه 
هــم  بانکــی  شــبکٔه  در  حتــی  مٔوسســات  ایــن 
فعالیت هــای خــود را انجــام می دادنــد و ایــن امــر 
ــات  ــن مٔوسس ــت ای ــٔه فعالی ــود هم ــده ب ــبب ش س
در کارنامــٔه بانــک فعــال ثبــت و اعمــال شــود. 
بنابرایــن، بانــک مرکــزی، نهــاد ناظــر، و رگوالتــور 
و  مجــاز  فعالیت هــای  بیــن  تفاوتــی  هیــچ 
به این ترتیــب،  نمی کــرد.  احســاس  غیرمجــاز 
چنــد  ســاماندهی  وارد  مرکــزی  بانــک  وقتــی 
مٔوسســٔه غیرمجــاز شــد، تــازه مشــخص شــد کــه 

متٔاســفانه برخــی از بانک هــا بــرای مٔوسســات 
غیرمجــاز بــا ایجــاد یــک »َبــک ُدر «، فرصــت 
فعالیــت در نظــام بانکــی را ایجــاد کرده انــد و 
ایــن فعالیت هــا نیــز بــا برنــد و نــام بانــک مربوطــه 
انجــام می شــود. البتــه، ناگفتــه نمانــد عملکــرد 
در  مالــی مٔوسســات غیرمجــاز  فعالیت هــای  و 

ــود. ــده ب ــع ش ــک توزی ــت بان هش

  در گام دوِم ســـاماندهی مٔوسســـات مالـــی 
ـــت؟ ـــورت گرف ـــی ص ـــه فعالیت های ـــاز چ غیرمج

ابتــدا  در گام دوم، بانــک مرکــزی توانســت 
بــرای  بانک هایــی کــه  و  غیرمجــاز  مٔوسســات 
آن هــا »َبــک ُدر« ایجــاد کرده انــد، مجــزا کنــد و 
بعــد از ایــن اتفــاق دقیقًا مشــخص شــد چــه میزان 
حجــم مــراودات مالــی مربــوط بــه مٔوسســات 
غیرمجــاز و چقــدر مربــوط بــه ایــن بانک هاســت. 
هرچنــد در ایــن میــان حتــی برخــی از بانک هــا بعد 
از ایجــاد »َبــک ُدر« بــرای فعالیت هــای مٔوسســات 

بــرای خودشــان  را  آن هــا  غیرمجــاز، عملکــرد 
محســوب می کردنــد و طبیعتــًا امتیازهــای آن را 

نیــز تصاحــب می کردنــد.

ــات  ــاماندهی مٔوسسـ ــخص، سـ ــور مشـ   به طـ
مالـــی غیرمجـــاز چـــه کمکـــی بـــه نظـــام بانکـــی 

در ایـــران کـــرد؟

ــه  ــی ک ــن تصمیمات مشــخصًا، یکــی از مهم تری
ــرخ ســود  ــرل ن ــه کنت ــد ب ــه ش ــه گرفت ــن زمین در ای
بــا  نــرخ ســود  انجامیــد و رقابت هــای شــدید 
ــن  ــن بی ــم در ای ــراد ه ــی از اف ــال برخ ــور فع حض
ــود. بحــث  ــرده ب ــادی را ایجــاد ک ــای زی بحران ه
برمی گــردد.  مٔوسســات  ایــن  شــبکٔه  بــه  دیگــر 
غیرمجــاز  مالــی  مٔوسســات  ایــن  درحالی کــه 
مجــوز نداشــتند، بعضــًا بیــش از 5۰۰ شــعبه بــرای 
بازارهــا  در  و  بودنــد  افتتــاح کــرده  فعالیت هــا 
دخالــت می کردنــد. درعین حــال، شــفاف نبودن 
معضــل  بــه  نیــز  بانک هــا  ایــن  فعالیت هــای 

ســاماندهی مٔوسســات مالــی غیرمجــاز یکــی از مــواردی بــود کــه در ســال های گذشــته دغدغه هایــی 
ــن مســئله  ــا به هرحــال حــل و فصــل ای ــود، ام ــرای نظــام بانکــی و اقتصــادی کشــور ایجــاد کــرده ب را ب
باعــث شــد گــره بــزرگ غیرشــفافی در نظــام بانکــی بــاز شــود و همیــن اتفــاق باعــث ازبین رفتــن 
ــن مٔوسســات  ــان ابهام هــای بســیاری از فعالیت هــای ای ــان، همچن ــن می حاشــیه های بزرگــی شــد. در ای
مالــی غیرمجــاز وجــود دارد. امــا به هرحــال درحــال حاضــر، بــازار پــول از وجــود ایــن مٔوسســات مالــی 
غیرمجــاز تــا حــدود زیــادی پاکســازی شــده اســت. حــال، تٔاثیــر ایــن حــذف در نظــام بانکــی بــه محلــی 
بــرای تحلیــل و ارزیابــی کارشناســان تبدیــل شــده اســت. در این بــاره، بــا ســید محمــود احمــدی، دبیــرکل 
ســابق بانــک مرکــزی، گفت وگویــی را انجــام داده ایــم البتــه در ایــن گفت وگــو، نه تنهــا بــه مســئلٔه 
ــون  ــالح قان ــش از اص ــردی پی ــات راهب ــه الزام ــم، بلک ــاز پرداختی ــی غیرمج ــات مال ــاماندهی مٔوسس س

ــز بررســی شــده اســت. بانکــداری و مقاوم ســازی نظــام بانکــی نی

مٔوسسات مالی غیرمجاز، 
شبکه زیرزمینی تبهکاری 

دبیرکل سابق بانک مرکزی
سید محمود احمدی
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بزرگــی در نظــام بانکــی ایــران تبدیــل شــده بود 
کــه پــس از تالش هــای بســیار و شفاف شــدن 
کــه  روش هایــی  و  عملکــرد،  فعالیت هــا، 
ــات خــود در نظــام بانکــی در پیــش  ــرای حی ب
ــار، و  ــرل، مه ــئله کنت ــن مس ــد، ای ــه بودن گرفت
حــل و فصــل شــد. از ســویی دیگــر، فســاد 
نیــز  غیرمجــاز  مالــی  مٔوسســات  گســتردٔه 
ــود، به طــوری کــه برخــی  دردســرآفرین شــده ب
نیــز  واردات  بحــث  در  مٔوسســات  ایــن  از 
ــه ای  ــاًل مجموع ــد و عم ــرده بودن ــارکت ک مش
ــی  ــد کــه همــٔه فعالیت هــای بانکــی و پول بودن
و فراتــر از آن را انجــام می دادنــد و حتــی در 
ــد، امــا  ــز فعــال بودن ــی دیگــر نی بازارهــای مال
ــه  ــوری ک ــت؛ به ط ــود نداش ــی وج ــچ ردپای هی
می تــوان از آن به عنــوان یــک شــبکٔه زیرزمینــی 

ــرد. ــام ب ــد ن ــکاری فاس تبه

  اصـــاح و مقاوم ســـازی نظـــام بانکـــی 
بـــر  بانکـــداری  جدیـــد  قانـــون  طریـــق  از 

ــدر  ــال، چقـ ــه بـ ــت های کمیتـ ــای سیاسـ مبنـ
می توانـــد بـــه تقویـــت شـــفافیت و حـــذف 
بانکـــی کمـــک  آســـیب های فعلـــی نظـــام 

ــد؟ کنـ

ــد  بی تردیــد، اجــرای قانــون جدیــد می توان
بــه نظــام بانکــی کمــک کنــد، امــا بایــد بــه ایــن 
موضــوع مهــم توجــه شــود کــه الزامــات کمیتــه 
بــه زیرســاخت های بنیــادی و گســترده ای نیــاز 
دارد. یکــی از مهم تریــن مســائل اشــرافیت و 
نظارت هــای بانــک مرکــزی اســت. مجموعــٔه 
بانکــی در ایــران و بانکــداری خصوصــی در 
گذشــته و تفکــر حاکــم بــر آن باعــث شــده 
بــود بخشــی از اطالعــات از بانــک مرکــزی 
پنهــان شــود. در ایــن وضعیــت، نخســت بایــد 
زیــرا  بگیــرد،  شــکل  الزم  زیرســاخت های 
ناقــص  به شــدت  زیرســاخت ها  هم اکنــون 
اســت. یــک سیســتم همیشــه بــرای اصــالح، به 
انجــام مراحــل مقدماتــی نیــاز دارد. بــه همیــن 

مالــی غیرمجــاز،  از مٔوسســات  بعــد  دلیــل 
بایــد ســاماندهی بانک هــا اجرایــی شــود و 
ــای  ــت موفقیت ه ــود، در نهای ــام نش ــر انج اگ
اندکــی حاصــل می شــود، زیــرا درحــال حاضــر 
بانک هــا نیــز به نوعــی بــا همــان مشــکالت 
غیرمجــاز  مالــی  مٔوسســات  آســیب های  و 
ابتــدا  پــس  مواجه انــد،  دیگــری  اشــکال  در 
ســاماندهی  همه جانبــٔه  سیاســت های  بایــد 
بانک هــا در دســتور کار قــرار گیــرد؛ ســپس بــا 
ــار  ــرای آن، انتظ ــی و اج ــن بانک ــالح قوانی اص
یــک تحــول بــزرگ و فراگیــر را داشــته باشــیم 
دقیقــی  راهبــرد  بایــد  ایــن منظــور  بــرای  و 

ــی برســیم. ــه هــدف نهای ــا ب داشــته باشــیم ت

۷۳



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

مقاوم سازی در سایه ادغام

از  بعـــد  ایـــران  بانکـــی در  نظـــام   اصـــاح 
دارد؟ قـــرار  شـــرایطی  چـــه  در  ســـال ها 

در وضعیــت فعلــی، مبنــای مباحــث مرتبــط 
بــا بانکــداری در چارچــوب قانــون پولــی و بانکــِی 
ــل اســت. از ۴5  مصــوب ســال ۱35۱ قابل تحلی
مــادٔه ایــن قانــون، مــواد 3۰ تــا ۴5 در قالــب فصل 
ســوم در حــوزٔه مربــوط بــه بانکــداری تدویــن 
ــی  ــث بانک ــٔه مباح ــر کلی ــارت دیگ ــده اند؛ به عب ش
در ۱۶ مــاده بیــان شــده اســت. پــس از انقــالب، 
ــی شــد،  ــا عملیات ــدون رب ــون بانکــداری ب ــه قان ک
ــه  ــه فعالیت هــای مجــاز بانک هــا پرداخت اصــواًل ب
بانکــداری  قانــون  یــک  درحالی کــه  اســت. 
بایــد کل ســیکل حیــات بانــک را تٔامیــن کنــد؛ 
ــخص  ــک مش ــیس بان ــل از تٔاس ــه قب ــا ک بدین معن
غیرمجــاز  و  مجــاز  فعالیت هایــی  چــه  شــود 
فعالیت هایــی  بخواهــد  کســی  اگــر  و  اســت 
ــد و  ــته باش ــرایطی داش ــه ش ــد چ ــد بای ــام ده انج
ــا  ــت؛ فعالیت ه ــه اس ــوز چگون ــن مج ــؤه گرفت نح
تابــع چــه ضوابــط و مقرراتــی اســت و حتــی چــه 
محدودیت هایــی در ایــن بیــن وجــود دارد و چــه 
نظارت هایــی بــر آن اعمــال می شــود؛ اگــر تخلفــی 
صــورت گرفــت، بایــد چــه برخوردهایــی صــورت 
گیــرد و در نهایــت، اگــر ســیکل حیــات بانــک 
ــا در چارچــوب انحــالل و  ــاری ی به صــورت اختی

ورشکســتگی قــرار گیــرد، یــا قواعــدی کــه امــروز 
ــرده  ــام ب ــف از آن ن ــن و تکلی ــوب تعیی در چارچ
ــن  ــًا ای ــد صراحت ــداری بای ــون بانک ــود، قان می ش

ــرد. ــر بگی ــوارد را درنظ م

 در شـــرایط کنونـــی، ایـــن 16 مـــادٔه قانـــون 
پولـــی و بانکـــی می توانـــد چـــه چالش هایـــی از 

بـــازار پـــول را حـــل کنـــد؟

نگاهــی بــه وضعیــت موجــود، نشــان می دهــد 
بانکــی  و  پولــی  قانــون  مــادٔه   ۱۶ ایــن  تقریبــًا 
حــل کنــد.  را  چالش هــا  و  مســائل  نمی توانــد 
اینکــه بایــد چــه قوانیــن و مقرراتــی وجــود داشــته 
ــه همــان ســیکلی برمی گــردد کــه  ــًا ب باشــد، دقیق
عنــوان شــد. لــذا، بایــد قانونــی وجــود داشــته 
ــد همــٔه تحــوالت و قواعــدی کــه  باشــد کــه بتوان
در ســیکل بانکــداری از آغــاز تــا پایــان وجــود 
دارد، مطابــق بــا احــکام مــورد نیــاز پوشــش دهــد.

می توانیـــم  آیـــا  موجـــود،  وضعیـــت  بـــا   
امیـــدوار باشـــیم قانـــون بانکـــداری در مســـیر 
اصـــاح و بهنگام رســـانی جامـــع قـــرار گیـــرد و 

ــد؟ ــر کنـ ــی تغییـ ــاختار فعلـ سـ

ایــن مســئله روشــن اســت کــه الیحــه یــا طــرح 

بایــد  می گیــرد،  شــکل  کــه  جدیــد  بانکــداری 
احــکام کاملــی دربــارٔه موضوعــات مطرح شــدٔه 
فعلــی داشــته باشــد. ایــن یــک واقعیــت اســت 
کــه درحــال حاضــر در دنیــا مباحــث و قوانیــن 
ــه  ــا به شــدت نســبت ب بانکــی و بانکــداری در دنی
گذشــته و دهه هــای قبــل تغییــر کــرده اســت، 
ــد آمــده  ــا و چارچوب هــای جدی به طــوری کــه مبن
اســت و بانک هــا در جهــان ســعی می کننــد در 
ــد  ــب همــان چارچوب هــای شــکل گرفتٔه جدی قال
ــل،  ــال در ســال های قب ــد؛ به طــور مث ــت کنن فعالی
چارچــوب اصــول نظارت هــای مٔوثــر بانکــی از 
ســوی کمیتــٔه »بــال« منتشــر شــد کــه ایــن اصــول 
در ابتــدا ۲5گانــه بــود و درحــال حاضــر ۲۹گانــه 
شــده و چارچــوب نظــارت بانکــی اثربخــش را 
بــرای یــک نظــام پولــی و بانکــی اســتاندارد در 

ــرده اســت. ــف ک ــا تعری دنی

 چارچوب هـــای کمیتـــه بـــال در نظـــام بانکـــی 
ـــزان اجـــرا شـــده اســـت؟ ـــا چـــه می کشـــورهای دنی

آمارهــا نشــان می دهــد همــٔه کشــورها در دنیــا 
تــالش کرده انــد در قانــون بانکــداری خودشــان 
اصــول ۲۹گانــٔه کمیتــٔه بــال را بــا شــرح و تفســیر 
خودشــان  بانکــی  نظــام  چارچوب هــای  در 
روش  داشــتن  بــر  عــالوه  تــا  اجرایــی کننــد 

به صــورت جدی تــری  اخیــر  یــک دهــٔه  بانکــداری در  قانــون  اصــالح 
مــورد توجــه دولــت و بانــک مرکــزی قــرار گرفتــه اســت. در کنــار آن، بحــران 
مٔوسســات مالــی یک بــار دیگــر ثابــت کــرد اگــر به صــورت بنیــادی بــرای 
اصــالح قانــون بانکــداری و استانداردســازی آن بــا قواعــد و چارچوب هایــی 
کــه درحــال حاضــر در دنیــا اجــرا می شــود اقــدام نشــود، کوچک تریــن فعالیــت 
غیرشــفاف در بــازار پــول در آینــده ای نه چنــدان دور بــه بحرانــی بــزرگ و 
ــاد  ــول ایج ــازار پ ــمی در ب ــی غیررس ــات مال ــه مٔوسس ــد آنچ ــده، همانن پیچی
کردنــد، منجــر خواهــد شــد. در همیــن حــال، همــٔه ماجــرا فقــط بــه تشــدید 

نظارت هــا نیــز ختــم نمی شــود و ارتبــاط دوســویه بــا ســایر کشــورها از مســیر 
ــه درک  ــا ب ــمول دارد ت ــتاندارد جهان ش ــد اس ــه قواع ــاز ب ــز نی ــی نی ــام بانک نظ
ــر، اصــالح قانــون  ــه همیــن منظــور در ســال های اخی متقابــل منتهــی شــود. ب
بانکــداری بــا جدیــت بیشــتری در ایــران دنبــال می شــود. در همیــن راســتا، بــا 
ــام  ــی انج ــادی ‐ گفت وگوی ــگر اقتص ــن آزاد ‐ پژوهش ــین امی ــای امیرحس آق

ــد. ــه آن را می خوانی ــه در ادام ــم ک داده ای

صاحب نظر پولی و بانکی
امیرحسین امین آزاد
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ــارت  ــث نظ ــه ای در بح ــتاندارد و همه جانب اس
ــی را  ــای بانک ــک ها، فعالیت ه ــش ریس و پوش
بــا حداکثــر قــدرت و شــفافیت انجــام دهنــد.

ــال در قانـــون   اصـــول 29گانـــه کمیتـــه بـ
ـــده  ـــه ش ـــدی گرفت ـــدر ج ـــران چق ـــداری ای بانک

اســـت؟

هم اکنــون، نظــام بانکــی ایــران در وضعیــت 
ــال  ــٔه ب ــٔه کمیت ــا اصــول ۲۹گان ــاق ب عــدم انطب
ــداری  ــون بانک ــر قان ــدوارم اگ ــرار دارد و امی ق
جدیــد طراحــی و اجــرا شــود، بتوانیــم ایــن 
اجرایــی  بانکــی کشــور  نظــام  در  را  اصــول 
کنیــم و یــا حداقــل بــه نقطــه ای برســیم کــه 
ــته  ــول داش ــن اص ــا ای ــادی ب ــری زی انطباق پذی
باشــیم، زیــرا اساســًا ازآنجاکــه مبنــای دنیــا بــر 
اســاس همیــن اصــول درحــال عمومیت پذیری 
ــن ســمت حرکــت  ــه ای ــد ب ــز بای ــا نی اســت، م
نهادهــای  وقتــی  دیگــر،  طرفــی  از  کنیــم. 
می کننــد،  ارزیابــی  را  بین المللــی کشــوری 
۲۹گانــٔه  اصــول  همــان  اســاس  بــر  دقیقــًا 
ــا  ــد ت ــال ارزیابی هــا را انجــام می دهن ــٔه ب کمیت
ــور  ــری کش ــدم انطباق پذی ــا ع ــری ی انطباق پذی
هــدف مشــخص شــود. به هرحــال، ایــران هــم 

اگــر می خواهــد قانــون بانکــداری بهنــگام و 
مســتحکمی داشــته باشــد، بایــد بــر اســاس 
همیــن اصــول آن را پیاده ســازی و از تجربــٔه 

ــد ــتفاده کن ــا اس ــی در دنی فعل
.

امـــروز و در چنـــد دهـــه  بـــه  تـــا   چـــرا 
به ســـمت  ایـــران  بانکـــداری  نظـــام  اخیـــر 
اســـتانداردهای  و  اصـــول  پیاده ســـازی 

اســـت؟ برنداشـــته  گام  جهانـــی 

تــا پیــش از دهــٔه ۱3۸۰، اساســًا هیــچ 
کاری انجــام نشــد و در پایــان ایــن دهــه و 
یــک  مرکــزی  بانــک   ،۱3۹۰ دهــٔه  ابتــدای 
الیحــٔه قانــون بانکــداری تهیــه و بــه هیئــت 
دولــت ارائــه کــرد، امــا ظاهــرًا دولــت بــا تدوین 
یــک قانــون مجــزا موافــق نبــود و درخواســت 
داشــت بخش هــای مهــم مــورد نظــر بانــک 
و  بانکــداری جــدا شــود  قانــون  از  مرکــزی 
به صــورت بخشــی مجــزا بــه مجلــس ارائــه 
ــال های ۱3۹۶  ــد در س ــر می رس ــود و به نظ ش
و ۱3۹۷، بــه مجلــس ارائــه شــد و مجلــس 
هــم تشــخیص داد ایــن طــرح بــه این صــورت 
کافــی و کامــل نیســت و مباحــث نظــارت 
بانکــی در ایــن الیحــٔه قانونــی ارائــه نشــده 

ــٔه  ــٔه کمیت ــول ۲۹گان ــت اص ــت و در حقیق اس
ــدارد. ــال در آن به صــورت منســجم وجــود ن ب

 پژوهشـــکدٔه پولـــی و بانکـــی بانـــک مرکـــزی 
ـــر  ـــداری ب ـــون بانک ـــن قان ـــی در تدوی ـــه نقش چ

عهـــده دارد؟

بانــک مرکــزی،  بــر اســاس درخواســت 
در پژوهشــکدٔه پولــی و بانکــی بحــث تدویــن 
قانــون بانکــداری از ســال ۱3۹۷ کلیــد خــورد 
و آغــاز شــد و حتــی تــا بــه امــروز در کنــار 
آن جلســات بســیاری نیــز در بانــک مرکــزی 
برگــزار شــده اســت تــا چارچــوب قانونــی 
کاملــی بــرای بحــث قانــون بانکــداری تدویــن 
و نهایــی شــود. در حقیقــت، روال ایــن پــروژه 
بــه این صــورت تعریــف شــده اســت کــه بعــد از 
تدویــن قانــون بانکــداری در پژوهشــکدٔه پولــی 
و بانکــی و ارائــه بــه بانــک مرکــزی، در بانــک 
مرکــزی از ســوی مســئوالن و مقامــات مــورد 
ــا بعــد  ــرد ت ــرار می گی ــادل نظــر و بررســی ق تب

ــود. ــه ش ــت ارائ ــه دول ــدن ب از نهایی ش
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

مقاوم سازی در سایه ادغام

2- ضـــرورت اصـــاح قوانیـــن مربـــوط بـــه 
نظـــام بانکـــی

در  معمــواًل  مرکــزی  بانک هــای  دنیــا،  در 
ــه دو ضــرورت ایجــاد شــدند. ضــرورت  پاســخ ب
اول ضــرب مســکوکات و انتشــار پول هــای رایــج 
کشــور و تجهیــز منابــع بــرای دولت هــای مســتقر 
بــود کــه در برخــی مــوارد مدیریــت بدهی هــای 
دولتــی نیــز بــه ایــن وظایــف افــزوده می شــد. 
در  و   ۱۹ قــرن  اواخــر  از  دوم کــه  ضــرورت 
کشــورهایی کــه نظــام بانکــی نســبتًا پیشــرفته تری 
از  حمایــت  به نوعــی  شــد،  نمایــان  داشــتند 
ــش از  ــال، پی ــرای مث ــود؛ ب ــی ب ــام بانک ــات نظ ثب
ایجــاد فــدرال رزرو در امریــکا، ایــن کشــور بــا 
پی درپــی  بانکــی  بحران هــای  از  مجموعــه ای 
روبــه رو بــود کــه از هجــوم ســپرده گذاران بــه یــک 
ــی  ــراس بانک ــاد ه ــا ایج ــد و ب ــاز می ش ــک آغ بان
بــه ســایر بانک هــا نیــز تســری پیــدا می کــرد و 
ایــن شــروع همــان وظیفــٔه شناخته شــدٔه امــروزی 
بانک هــای مرکــزی یعنــی آخریــن قرض دهنــده 
یــا آخریــن ملجــٔا قرض دهنــده بــود. تصویــر فــوق 
هرچنــد برشــی کوتــاه از تولــد بانک هــای مرکــزی 
را روایــت می کنــد، همیــن مــرور ســاده نشــان 
مرکــزی  بانک هــای  ابتــدا،  همــان  از  می دهــد 
نه تنهــا ارتبــاط مهمــی بــا دولت هــا داشــته اند، 
بلکــه از همــان بــدو تٔاســیس، بانک هــای مرکــزی 
تخصصــی  و  منحصر به فــرد  جایگاهــی  از 

ــی از اعطــای  ــد کــه هــدف نهای برخــوردار بوده ان
چنیــن جایگاهــی بــه بانــک مرکــزی، چیــزی نبــود 
ــات  ــق حفــظ ثب ــع عمــوم از طری ــن مناف جــز تٔامی

ــی. ــام بانک نظ
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه مفهـــوم بانکـــداری 
ــد  ــری متولـ ــای فکـ ــن فضـ ــه در چنیـ ــزی کـ مرکـ
بـــا  مواجهـــه  در  و   ۲۱ قـــرن  در  بـــود،  شـــده 
بلـــوغ رســـیده اســـت.  بـــه  تجـــارب جهانـــی 
برخـــی از مهم تریـــن فرازوفرودهـــای ایـــن دوران 
ملغی شـــدن  مختلـــف،  مالـــی  بحران هـــای 
پشـــتوانٔه طـــال بـــرای چـــاپ پـــول، تٔامیـــن مالـــی 
از  دولت هـــا  جهانـــِی  جنگ هـــای  مخـــارج 
البتـــه  و  ظهـــور  مرکـــزی،  بانک هـــای  طریـــق 
حتـــی  و  مزمـــن  تورم هـــای  ریشه کن شـــدن 
چنیـــن  به دلیـــل  دقیقـــًا  هســـتند.  ابرتورم هـــا 
بانکـــداری  امـــروزه  اســـت کـــه  تجربه هایـــی 
ـــم  ـــه و عل ـــده از تجرب ـــای برآم ـــر آموزه ه ـــزی ب مرک
متکـــی اســـت و یکـــی از محوری تریـــن ایـــن 
ــزی«  ــک مرکـ ــتقالل بانـ ــوان »اسـ ــا به عنـ آموزه هـ

می شـــود.  شـــناخته 
واژٔه  فارســی  زبــان  در  هرچنــد 
ــده  ــه ش ــتقالل« ترجم ــه »اس independence ب
ــن  ــٔه ای ــرای ترجم ــر ب ــارت بهت ــاید عب ــت، ش اس
ــک مرکــزی« باشــد،  مفهــوم »عــدم وابســتگی بان
زیــرا اصــل اســتقالل بانــک مرکــزی، در حقیقــت 
بــه دولــت در  بانــک مرکــزی  وابســتگی  عــدم 

ایفــای وظایــف تخصصــی اش را الزامــی می دانــد. 
مرکــزی  بانک هــای  هرچنــد  دیگــر،  به عبــارت 
ــا دولت هــا  ــاط گســترده ای ب ــد ارتب ــدای تول در ابت
ــتی  ــاط بایس ــن ارتب ــان داد ای ــه نش ــتند، تجرب داش
بانــک  این صــورت  غیــر  در  شــود،  مدیریــت 
تٔامیــن منافــع  بــه هــدف خــود یعنــی  مرکــزی 
ــه  ــز ب عمومــی نخواهــد رســید. دلیــل ایــن امــر نی
ایــن واقعیــت برمی گــردد کــه بانک هــای مرکــزی 
ابزارهایــی ماننــد چــاپ پول و مقــررات نظارتی را 
در اختیــار دارنــد کــه می توانــد بــه وســیله ای بــرای 
تٔامیــن منافــع کوتاه مــدت سیاســتمداران تبدیــل 
شــود، درحالی کــه حاصــل اســتفاده از ایــن ابزارها 
بلندمــدت  در  منافــع،  نــوع  ایــن  تٔامیــن  بــرای 
ــا  ــر ایــن مبن چیــزی جــز ضــرر عمومــی نیســت. ب
امــروزه، بانک هــای مرکــزی در دنیــا نهادهایــی 
تخصصــی و بســیار مهــم قلمــداد می شــوند و 
تــالش می شــود ایــن نهــاد تخصصــی تــا حــد 
سیاســتمداران  انگیزه هــای  تحت تٔاثیــر  ممکــن 
قــرار نگیــرد. در همیــن راســتا، امــروزه دولت هــا 
نیــز در سرتاســر دنیــا بانک هــای مرکــزی مســتقل 
را پذیرفته انــد و عمــاًل بانک هــای مرکــزی آنچنــان 
بانک هــای  رئیــس  کــه  دارنــد  مهمــی  جایــگاه 
ــاد  ــذاری در اقتص ــی اثرگ ــاظ توانای ــزی به لح مرک
ــداد  ــی قلم ــات ارشــد دولت ــراز مقام ــل هم ت حداق
اســت کــه  حالــی  در  آموزه هــا  ایــن  می شــود. 
قانــون پولــی و بانکــی کشــور اســتقالل الزم بــرای 

1- مقدمــه: قانــون پولــی و بانکــی کشــور یکــی از مهم تریــن قوانیــن 
ــب  ــال از تصوی ــش از ۴5 س ــه بی ــت ک ــران اس ــادی ای ــام اقتص ــر نظ ــم ب حاک
ــن  ــه ای ــتند ک ــداد، هس ــد کم تع ــرادی هرچن ــن اف ــا باوجودای ــذرد، ام آن می گ
قانــون را همچنــان یــک قانــوِن به نســبت قابل دفــاع می داننــد. در مقابــل 
ایــن مدافعــان، بســیاری معتقدنــد ایــن قانــون دیگــر نمی توانــد بســتر حقوقــی 

ــن  ــن در کشــور و همچنی ــرای عملیاتی شــدن بانکــداری مرکــزی نوی الزم را ب
ــون  ــب قان ــان تصوی ــد از زم ــدان معتقدن ــد. منتق ــم کن ــدرن فراه ــداری م بانک
پولــی و بانکــی کشــور در ســال ۱35۱، پارادایــم بانکــداری مرکــزی و بانکداری 

ــرات مهمــی شــده اســت.  ــا دچــار تغیی در دنی

اصالح قانون بانکداری؛
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بانــک مرکــزی را تٔامیــن نمی کنــد.
یکــی از اولیــن تغییــرات دیگــری کــه بــا 
ــون  ــب قان ــد از تصوی ــی بع ــی کم ــٔه زمان فاصل
پولــی و بانکــی کشــور اتفــاق افتــاده اســت 
کــه  اســت  برتــون وودز  نظــام  ازبین رفتــن 
ــتوانه  ــذ پش ــم اخ ــت مفاهی ــده اس ــب ش موج
بــدون  و مســکوک  اســکناس  انتشــار  بــرای 
ضــرورت قلمــداد شــود. ایــن در حالــی اســت 
کــه در کشــور مــا همچنــان بانــک مرکــزی 
نگهــداری  بــه  موظــف  قانــون  به موجــب 
اســکناس  انتشــار  بــرای  الزم  پشــتوانه های 
نظــارت  بــرای  دقیقــًا  و  اســت  و مســکوک 
ــروزه در  ــه ام ــوع )ک ــن موض ــرای همی ــر اج ب
بانکــداری مرکــزی نویــن جایگاهــی نــدارد( 
ــک  ــٔه اســکناس در بان ــت نظــارت اندوخت هیئ
ــر انتشــار اســکناس  ــان ب ــران همچن مرکــزی ای
ــد.  ــی نظــارت می کن ــداری پشــتوانٔه کاف و نگه
ــًا می تــوان اذعــان داشــت معــادل چنیــن  تقریب
به نــدرت می تــوان در قوانیــن  چارچوبــی را 

ســایر کشــورها مشــاهده کــرد. 
ــوع، سیاســـت گذاری  ــار ایـــن موضـ در کنـ
مهم تریـــن  از  یکـــی  کـــه   ‐ نیـــز  پولـــی 
وظایـــف بانـــک مرکـــزی اســـت ‐ دچـــار 
اســـت.  شـــده  عدیـــده ای  تحـــوالت 
بـــرای  نوینـــی  چارچوب هـــای  امـــروزه، 
سیاســـت گذاری پولـــی تدویـــن شـــده اســـت 
ـــی  ـــت گذاری پول ـــام سیاس ـــط نظ ـــا ضواب ـــه ب ک
در زمـــان تصویـــب قانـــون پولـــی و بانکـــی 
ــاوت  ــادی متفـ ــیار زیـ ــزان بسـ ــه میـ ــور بـ کشـ
اســـت؛ بـــرای نمونـــه در زمـــان تهیـــٔه قانـــون 
ــون وودز  ــام برتـ ـــور، نظـ ــی کش ـــی و بانکـ پول
ازجملـــه  بانک هـــای مرکـــزی  بـــر  آنچنـــان 
ـــت  ـــوده اس ـــا ب ـــران حکم فرم ـــزی ای ـــک مرک بان
کـــه در ایـــن دوران سیاســـت پولـــی عمـــاًل در 
قالـــب راهبـــرد تثبیـــت ارزی دنبـــال می شـــده 
ـــی  ـــد از فروپاش ـــال ها بع ـــا س ـــی ت ـــت و حت اس
ــزی  ــای مرکـ ــز بانک هـ ــون وودز نیـ ــام برتـ نظـ
در سرتاســـر دنیـــا تـــالش می کردنـــد ایـــن 
راهبـــرد را همچنـــان به عنـــوان راهبـــرد پولـــی 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــد. ای ـــظ کنن ـــود حف خ
از دهـــٔه ۱۹۹۰ میـــالدی بـــه بعـــد، تقریبـــًا 
ــت ارزی  ــر تثبیـ ــی بـ ــی مبتنـ ــای پولـ راهبرد هـ
ماننـــد  راهبرد هایـــی  بـــه  را  خـــود  جـــای 
هدف گـــذاری  و  پولـــی  هدف گـــذاری 
تورمـــی داد و یـــک دهـــه بعـــد بی ثباتی هـــای 
مربـــوط بـــه تابـــع تقاضـــای پـــول، شکســـت 
توصیه هـــای پولیـــون در مـــورد مطلوب بـــودن 
ـــت و موفقیت هـــای کشـــورهای  ـــول ثاب رشـــد پ

هدف گـــذار تـــورم، توجهـــات را به ســـمت 
ــرد.  ــب کـ ــی جلـ ــذاری تورمـ ــرد هدف گـ راهبـ
نقـــاط  برخـــی  در  تغییـــرات  ایـــن  به رغـــم 
دنیـــا، شـــرایط به نحـــو دیگـــری رقـــم خـــورد، 
به طـــوری کـــه کشـــورهای اروپایـــی و برخـــی 
کشـــورهای کوچـــک تثبیـــت ارزی را رهـــا 
کردنـــد و از طریـــق پذیـــرش واحـــد پولـــی 
اتحادیه هـــای  بـــه  پیوســـتن  یـــا  خارجـــی 
پولـــی عمـــاًل سیاســـت پولـــی مســـتقل خـــود 
ـــار گذاشـــتند. امـــا، بحـــران ۲۰۰۸ فصـــل  را کن
ــورم  ــذاران تـ ــٔه هدف گـ ــدی در تاریخچـ جدیـ
ـــی  ـــی را در مـــورد کوتاه بین ـــم زد و انتقادهای رق
در تمرکـــز بیش ازحـــد بـــر تـــورم متوجـــه ایـــن 
ــروزه  ــه امـ ــوری کـ ــرد؛ به طـ ــی کـ ــرد پولـ راهبـ
حتـــی بانک هـــای مرکـــزِی هدف گـــذار تـــورم 
نیـــز به دقـــت آثـــار سیاســـت های خـــود را در 

ثبـــات مالـــی درنظـــر می گیرنـــد.
دو  حــدود  تــا  درحالی کــه  عالوه برایــن، 
سیاســت گذاری  می شــد  تصــور  قبــل  دهــه 
ــورت  ــته ص ــای بس ــت درب ه ــد پش ــی بای پول
سیاســت گذاران  تصمیمــات  و  پذیــرد 
در  شــود،  افشــا  عمــوم  بــرای  نبایــد  پولــی 
در  شــفافیت  رعایــت  اخیــر  دهه هــای 
از  یکــی  به عنــوان  پولــی  سیاســت گذاری 
پولــی  سیاســت گذاری  اصــول  مهم تریــن 
ــر،  ــر دقیق ت ــه تعبی ــود. ب ــداد می ش ــدرن قلم م
ــند در  ــی می کوش ــت گذاران پول ــروزه سیاس ام
ــت  ــری و فعالی ــه ای تصمیم گی ــای شیش اتاق ه
کننــد تــا آحــاد اقتصــادی بتواننــد در ســایٔه 
پولــی  سیاســت گذاری  پیش بینی پذیــری 
ــد.  تصمیمــات اقتصــادی مناســب اتخــاذ کنن
مرکــزی  بانک هــای  امــروزه  عالوه برایــن، 
حتــی تــالش می کننــد بــا اعــالم سیاســت های 
خــود به صــورت عمومــی، انتظــارات مــردم و 
ــت  ــری مدیری ــو مٔوث ــادی را به نح ــاد اقتص آح
کننــد تــا بــا کارآمــدی بیشــتری بــه اهــداف 

خــود دســت یابنــد.
بــرای  مرکــزی  بانک هــای  امــروزه، 
عملیــات خــود بــر طیــف متنوعــی از ابزارهــای 
سیاســت گذاری پولــی تکیــه دارنــد کــه حــدود 
بــرای  ابزارهایــی  چنیــن  پیــش  قــرن  نیــم 
سیاســت گذاری پولــی چنــدان رواج نداشــتند. 
بانکــی  و  پولــی  قانــون  تصویــب  زمــان  در 
ابزارهــای  از  مرکــزی  بانک هــای  کشــور، 
ــی  ــرای اجــرای سیاســت های پول ــی ب غیرمدرن
خــود اســتفاده می کردنــد کــه شــامل اقداماتــی 
بــر  مقرراتــی  محدودیــت  اعمــال  همچــون 
اقتصــاد  در  ســود  نرخ هــای  یــا  اعتبــارات 

می شــدند. کنتــرل نــرخ ســود، ســقف اعتبــاری 
ازجملــٔه  هدایت شــده  تســهیالت دهی  و 
ــروزه،  ــا ام ــد . ام ــا بودن ــن ابزاره ــن ای مهم تری
نوینــی  ابزارهــای  از  مرکــزی  بانک هــای 
تســهیالت  بــاز،  بــازار  عملیــات  همچــون 
قاعده منــد، کریــدور نــرخ ســود، و خریــد و 

می کننــد. اســتفاده  ارز  فــروش 
مهم تریــن  از  پرداخــت  نظام هــای 
از  ویــژه  به صــورت  اســت کــه  حوزه هایــی 
را  تغییــرات شــگرفی  میــالدی  دهــٔه ۱۹۹۰ 
ســامانه های  رواج  اســت کــه  تجربــه کــرده 
آنــی  صرفــًا یــک نمونــه   تســویٔه ناخالــص 
از  یکــی  درعین حــال  و  ابتدایی تریــن  از 
تٔاثیرگذارتریــن تغییــرات ایــن حــوزه اســت. 
ــرات  ــاوری و تغیی ــا پیشــرفت های فّن امــروزه ب
پیشــگیرانه ای  اقدامــات  پرداخــت،  صنعــت 
‐ همچــون طراحــی اســکناس های تــا حــد 
امنیــت  تٔامیــن  و  جعــل  غیرقابــل  ممکــن 
ــه  ــی ‐ جــای خــود را ب ــاالت پول ــل و انتق نق
الزامــات خاصــی در  تٔامیــن اســتانداردها و 
و  نرم افزارهــا،  ارتباطــی،  ابزارهــای  حــوزٔه 
مقررات گــذاری  اســت.  داده  زیرســاخت ها 
حــوزٔه فّناوری هــای نویــن و کســب وکارهای 
توســعٔه  از  حاصــل  داده هــای  و کالن  نوپــا 
پرداخــت  نظام هــای  در  نویــن  روش هــای 
دغدغه هــای  مهم تریــن  از  دیگــر  نمونــه ای 
دنیــا  در  ناظــر  و  مقررات گــذار  مقام هــای 

مــی رود. به شــمار 
ســال  در  بانکــی کشــور  و  پولــی  قانــون 
تصویــب  بــه  حالــی  در  )۱۹۷3م.(   ۱35۱
مهم تریــن  هنــوز  ســال ها  آن  در  کــه  رســید 
بانکــی  فعالیت هــای  مقررات گــذار  رکــن 
یعنــی کمیتــٔه نظــارت بانکــی بــال تشــکیل 
نشــده بــود. کمیتــٔه نظــارت بانکــی بیــش از 
یــک دهــه بعــد از تصویــب قانــون پولــی و 
بانکــی کشــور اولیــن نســخه از مقــررات خــود 
‐ یعنــی بــال ۱ ‐ را بــرای مقررات گــذاری 
ــٔه دوم  ــنهاد داد. در نیم ــا پیش ــت بانک ه فعالی
ــی و  ــارب بین الملل ــٔه تج ــٔه ۱۹۹۰ در نتیج ده
همچنیــن درس هــای برآمــده از بحران هــای 
بانکــی، فراینــد اصــالح بــال ۱ آغــاز شــد و 
در ســال ۲۰۰۶ آخریــن نســخه از مقــررات 
بــال ۲ منتشــر شــد. هنــوز مــدت زیــادی از 
ــوع  ــود کــه وق ــال ۲ نگذشــته ب اجرایی شــدن ب
ــررات را  ــن مق ــای ای ــران ۲۰۰۸ ضعف ه بح
نیــز نمایــان ســاخت و ایــن بــار مقــررات بــال 
3 متکفــل رفــع نواقــص موجــود در مقــررات 

ــد.  ــی ش ۷۷قبل



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

مقاوم سازی در سایه ادغام

و  مقرراتــی  چارچوب هــای  امــروزه،  امــا 
نظارتــی مــورد تٔاکیــد در اکوسیســتم نظــام بانکــی 
بــه مقــررات احتیاطــی محــدود نیســت، بلکــه در 
ســال های اخیــر طیــف وســیعی از تالش هــای 
بــه  ناظــر معطــوف  و  مقام هــای مقررات گــذار 
مقررات گــذاری و نظــارت بــر بانک هــا بــا هــدف 
ــویی،  ــه پول ش ــی ازجمل ــای مال ــا جرم ه ــارزه ب مب
تٔامیــن مالــی تروریســم، و فــرار مالیاتــی شــده 
اســت. بــر ایــن مبناســت کــه می تــوان اذعــان 
داشــت در دهه هــای قبــل محیــط مقرراتــی حــوزٔه 
بانکــی به طــور قطــع و یقیــن بــه پیچیدگــی شــرایط 

ــوده اســت. ــی نب فعل
بــرای  مهمــی  درس هــای   ۲۰۰۸ بحــران 
نظــام  مقــررات  و  بســتر های حقوقــی  اصــالح 
ــن بحــران آموزه هــای  بانکــی به همــراه داشــت. ای
نظــارت  و  مقررات گــذاری  مــورد  در  مهمــی 
و  مقررات گــذاری  خــرد،  و  کالن  احتیاطــی 
طراحــی  مالــی،  زیرســاخت های  بــر  نظــارت 
ــرای  ــل ب ــل و فص ــتگی و ح ــژٔه ورشکس ــام وی نظ
)گزیــر(،  بااهمیــت  مٔوسســات  و  بانک هــا 
ــی شــامل  ــف اکوسیســتم شــبکه های ایمن بازتعری
اضطــراری  نقدینگــی  فراهم کــردن  ضوابــط 
ضمانــت  صنــدوق  و  قرض دهنــده(  )آخریــن 
مدیریــت  چارچــوب  همچنیــن  و  ســپرده ها 
بحران هــای مالــی به همــراه داشــت؛ بــرای نمونــه، 
ــه  ــی ک ــام بانک ــای نظ ــی ترین نیازه ــی از اساس یک
به صــورت طبیعــی در نتیجــٔه بهنگام نبــودن قانــون 
ــه  ــی و بانکــی کشــور مــورد توجــه قــرار نگرفت پول
ــط  ــا از ضواب ــتثناکردن بانک ه ــئلٔه مس ــت مس اس
ــارت  ــون تج ــوع قان ــرکتی موض ــتگی ش ورشکس
و طراحــی ویــژٔه ورشکســتگی و حــل و فصــل 

بانک هاســت. بــرای 
مطالبــی کــه بیــان شــد تنهــا مــروری گــذرا 
بــر گزیــده ای از تحوالتــی بــود کــه نمــودی در 
بــر  نداشــته اند.  بانکــی کشــور  و  پولــی  قانــون 
بانکــی  مبناســت کــه متخصصــان حــوزٔه  ایــن 
اذعــان دارنــد نظــام بانکــی مــا نیــز بایــد بــه زودی 
قوانیــن  اصــالح  زمینــٔه  در  مٔوثــری  گام هــای 
مربوطــه به منظــور منطبق کــردن ایــن قوانیــن بــا 
ــی و بســتر های نویــن حقوقــی  اکوسیســتم مقررات
ــم  ــن راســتا، مســتقرکردن پارادای ــردارد. در همی ب
نویــن سیاســت گذاری پولــی و مقررات گــذاری 
و نظــارت بانکــی ‐ کــه بســیاری از ضعف هــای 
موجــود در شــبکٔه بانکــی نتیجــٔه بهنگام نبــودن ایــن 
پارادایــم اســت ‐ بــدون داشــتن پشــتوانه های 
قانونــی قابــل اتــکا ممکــن نیســت. بــه بیــان دیگــر، 
در شــرایط کنونــی کــه بیــش از چهــار دهــه از 
ــال  ــور در س ــی کش ــی و بانک ــون پول ــب قان تصوی

۱35۱ می گــذرد، تدویــن قوانیــن نویــن و روزآمــد 
بانــک مرکــزی و بانکــداری ضرورتــی انکارناپذیــر 
ــی در کشــور  در جهــت اصــالح ســاختارهای مال
ــی می شــود  ــداف اقتصــاد کالن تلق ــه اه ــل ب و نی
کــه متٔاســفانه تاکنــون نظــام مالــی کشــور از آن 

بی بهــره بــوده اســت.
ــرای  ــر بـ ــه اخیـ ــای دو دهـ ــی تاش هـ ۳- بررسـ

اصـــاح قوانیـــن پولـــی و بانکـــی
بررســی اصالحــات قوانیــن بانــک مرکــزی 
و بانکــداری در کشــورهای مختلــف به روشــنی 
ــه  ــوط ب ــن مــادر مرب نشــان می دهــد اصــالح قوانی
حــوزٔه پولــی و بانکــی فراینــدی مداوم و همیشــگی 
اســت. در ایــن راســتا، مقامــات مقررات گــذار و 
ناظــر وظیفــه دارنــد پیوســته خألهــا و اصالحــات 
ضــروری قانونــی را شناســایی و اصالحــات را 

بموقــع بــه مراجــع ذی ربــط ارائــه کننــد.
ــه  ــه س ــک ب ــز از نزدی ــران نی ــزی ای ــک مرک بان
دهــٔه قبــل لــزوم بازنگــری در قانــون پولــی و بانکی 
کشــور را تشــخیص داده و برخــی اقدامــات را 
بــرای اصــالح ایــن قانــون و ســایر قوانیــن مربوطــه 
ســاماندهی کــرده اســت، هرچنــد بســیاری از ایــن 
الزم  مقصــود  بــه  مختلــف  به دالیــل  تالش هــا 

نائــل نیامدنــد. 
قوانیــن  اصــالح  بــه  نیــاز  ویــژه  به صــورت 
مربوطــه در نیمــٔه دوم دهــٔه ۱3۸۰، کــه هم زمــان با 
ترویــج و توســعٔه بانکــداری خصوصــی در کشــور 
نیــز بــود، بیــش از پیــش احســاس شــد. هم زمــان 
ــام  ــر اصــالح نظ ــد بســیاری ب ــت تٔاکی ــت وق دول
ــز اقداماتــی را در ایــن  بانکــی داشــت و دولــت نی

خصــوص آغــاز کــرد. 
نیمــٔه دوم دهــٔه  ایــن شــرایط در  نتیجــٔه  در 
۱3۸۰، اصــالح قانــون پولــی و بانکــی کشــور 
ــت  ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــری م ــورت جدی ت به ص
و بانــک مرکــزی کمیته هــای مشــخصی را مٔامــور 
بازنگــری و اصــالح ایــن قانــون کــرد. در آن زمــان، 
ــژه  ــور و به وی ــی کش ــی و بانک ــون پول ــی قان بررس
ــت گذاری  ــف سیاس ــارات و وظای ــه اختی ــه ب توج
ــارات  ــه اختی ــون ازجمل ــی مصــرح در قان و نظارت
پولــی و  قانــون  و وظایــف موضــوع مــادٔه ۱۴ 
جدیــد  شــرایط  مــی داد  نشــان  بانکــی کشــور، 
کشــور نیازمنــد تفکیــک شــورای پــول و اعتبــار بــه 
ــت  ــارت اس ــت نظ ــت گذاری و هیئ ــت سیاس هیئ
ــف  ــراث دار وظای ــت گذاری می ــت سیاس ــه هیئ ک
بانــک  ادارٔه  زمینــٔه  در  اعتبــار  و  پــول  شــورای 
ــت  ــی باشــد و هیئ مرکــزی و سیاســت گذاری پول
نظــارت وظایــف مربــوط بــه مقررات گــذاری و 
نظــارت شــورای پــول و اعتبــار را متکفــل شــود. 
در همیــن راســتا، مقــرر گردیــد قســمت اول و دوم 

قانــون پولــی و بانکــی کشــور، کــه بــه موضوعــات 
مربــوط بــه پــول و ســاختار و ادارٔه بانــک مرکــزی 
بانــک  قانــون  الیحــٔه  به عنــوان  می پــردازد، 
مرکــزی مــورد بازنگــری قــرار گیــرد و رویکــرد 
ــون  ــی قان ــن بخــش اصالحــات حداقل ــی در ای کل
پولــی و بانکــی کشــور باشــد. همچنیــن، الیحــه ای 
ــه و  ــون بانکــداری تهی ــوان الیحــٔه قان مجــزا به عن
ــی  ــی و بانک ــون پول ــوم قان ــمت س ــن قس جایگزی
اصالحــات  رویکــرد  آن  در  شــود کــه  کشــور 
بانکــی کشــور کنــار  و  پولــی  قانــون  حداقلــی 
گذاشــته شــود. در عمــل الیحــٔه قانــون بانکــداری 
بــا توجــه بــه محدودیت هــای زمانــی موجــود، 
بســتر های  از  بســیاری  متحول کــردن  علی رغــم 
ــی و  ــون پول ــه قســمت ســوم قان ــی نســبت ب قانون
بانکــی کشــور و تشــریح برخــی اختیــارات بانــک 
از  بانــک  یــک  مرکــزی در کل چرخــٔه حیــات 
مجوزدهــی و فعالیــت تــا انحــالل و ورشکســتگی 
ــب  ــا متناس ــه نه تنه ــد ک ــن ش ــه ای تدوی آن، به گون
بــا دانــش مربــط بــه پیــش از بحــران ۲۰۰۸ بــود، 
بلکــه می تــوان آن را به نوعــی نیازمنــد تکمیــل و 
ارتقــای بیشــتر نیــز دانســت. در عرصــٔه عمــل نیــز 
ــوی تهیه شــده توســط بانــک مرکــزی  ــح دوقل لوای
ــب را  ــکان تصوی ــف ام ــل مختل ــفانه به دالی متٔاس

ــدا نکــرد.  پی
تــالش  وقــت  مجلــس   ،۱3۹5 ســال  در 
عملیــات  بــه  مربــوط  بخــش  کــرد  بســیاری 
بانکــداری را تحــت عنــوان طــرح یک فوریتــی 
ــن  ــد. ای ــالح کن ــا اص ــدون رب ــی ب ــات بانک عملی
دغدغه هــای  بــه  پاســخی  بیشــتر  اصالحیــه 
شــرعی مربــوط بــه عملیــات بانک هــا بــود کــه 
مقــرر شــد بــا اســتفاده از اختیــارات موضــوع 
ــب در  ــا تصوی ــا ب ــی، تنه ــون اساس ــل ۸5 قان اص
ــت  ــس به صــورت موق کمیســیون اقتصــادی مجل
اجرایــی شــود. امــا، کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
نتوانســت تــا روز هــای پایانــی ایــن طــرح را کــه بــا 
ــده  ــراه ش ــت هم ــزی و دول ــک مرک ــت بان مخالف
ایرادهــای مهــم  از  بــود، تصویــب کنــد. یکــی 
ــرای  ــر ایــن طــرح عــدم جامع نگــری الزم ب وارد ب

فائق آمــدن بــر مشــکالت شــبکٔه بانکــی بــود.
دوبــاره  جدیــد،  مجلــس  روی کار آمــدن  بــا 
اصــالح قوانیــن پولــی و بانکــی کشــور بــه جریــان 
افتــاد و ایــن بــار نماینــدگان مربوطــه تصمیــم 
گرفتنــد بــا مبنــا قــراردادن متــن الیحــٔه قانــون 
بانکــداری تدوین شــده توســط بانــک مرکــزی، 
دغدغه هــای شــرعی مربــوط بــه عملیــات بانک هــا 
ــرف  ــه برط ــن الیح ــه در ای ــل مربوط ــل فص را ذی
کننــد. بــر ایــن مبنــا، طــرح قانــون بانکــداری 
ــوری اســالمی توســط کمیســیون اقتصــادی  جمه
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مجلــس تهیــه شــد کــه به دلیــل مبنــا قــراردادن 
الیحــٔه قانــون بانکــداری از جامعیــت بیشــتری 
اصالحــات  و  تکمیل هــا  و  بــود  برخــوردار 
دیگــری را نیــز نســبت بــه مــواد قانونــی فصــول 

ــت.  ــر داش ــداری درب ــٔه بانک ــر الیح دیگ
رغبــت  نیــز  دولــت   شــرایط،  ایــن  در 
چندانــی بــه اصالحــات گســترده در قانــون 
ــن  ــا ای ــداد و ب ــان ن ــور نش ــی کش ــی و بانک پول
اســتدالل کــه دولــت در نظــر دارد لوایــح کامــل 
و جامعــی بــرای اصــالح بــه مجلــس ارائــه 
کنــد، بــرای مدتــی پیشــرفت طــرح بانکــداری 
در مجلــس را متوقــف کــرد. نهایتــًا دولــت 
الیحــٔه اصــالح قانــون پولــی و بانکــی را در 
ــا  ــه تنه ــه کــرد ک ــس ارائ ــه مجل ســال ۱3۹۶ ب
بانــک مرکــزی، واحــد  بــه بخــش نظــارت 
پولــی کشــور، قوانیــن ورشکســتگی، ادغــام 
ضمانــت  صنــدوق  بانک هــا،  انحــالل  و 
ــات می پرداخــت.  ــری تخلف ســپرده ها، و پیگی
الیحــٔه اصــالح قانــون پولــی و بانکــی نظــر 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس را در اصــالح 
کامــل قانــون پولــی و بانکــی کشــور تٔامیــن 
ــداری  ــرح بانک ــل ط ــن دلی ــه همی ــرد، ب نمی ک
در مجلــس پیگیــری شــد. در بررســی ایــن 
طــرح، مشــخص شــد طــرح مذکــور شــدیدًا بــه 
ــدون  ــون بانــک مرکــزی وابســته اســت و ب قان
اصــالح قانــون بانــک مرکــزی ایــن طــرح نیــز 
واجــد تٔاثیــر الزم نخواهــد بــود. لــذا، اصــالح 
بانکــی  و  پولــی  قانــون  دوم  و  اول  قســمت 

قــرار  مجلــس  دســتور کار  در  نیــز  کشــور 
گرفــت و ایــن بــار مجلــس بــه ایــن نتیجــه 
رســید کــه اصالحــات حداقلــی در قســمت 
اول و دوم قانــون پولــی و بانکــی کشــور وافــی 
مقصــود نیســت، لــذا تدویــن طــرح بانــک 
مرکــزی جمهــوری اســالمی در دســتور مجلــس 
مرکــز  محوریــت  بــا  و  اســالمی  شــورای 
ــرار  پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی ق
ــکدٔه  ــه پژوهش ــود ک ــی ب ــن در حال ــت. ای گرف
ــب  ــل در قال ــی قب ــز از مدت ــی نی ــی و بانک پول
پیش نویســی  تدویــن  پژوهشــی  طــرح  یــک 
ــک مرکــزی را در دســتور کار  ــون بان ــرای قان ب
ــانده  ــه رس ــه نتیج ــن آن را ب ــرار داده و تدوی ق
بــود. محصــول مجموعــٔه ایــن تالش هــا در 
قالــب طــرح قانــون بانــک مرکــزی مــدون شــد. 
در ادامــه، مجلــس بــا بهره گیــری از پیشــینٔه 
و  مرکــزی  بانــک  در  انجام شــده  مطالعــات 
ســایر مراکــز، بخــش دیگــری را نیــز ناظــر بــر 
ــه  بانکــداری توســعه در ایــران مــدون کــرد و ب

ــزود. ــود اف ــنهادی خ ــواد پیش ــٔه م مجموع
۴- ارزیابی تاش های انجام شده

طــرح  بررســی  تنهــا  فعلــی،  شــرایط  در 
بانــک مرکــزی به عنــوان جایگزیــن قســمت 
اول و دوم قانــون پولــی و بانکــی کشــور در 
دســتور کار صحــن علنــی مجلــس قــرار دارد. 
ــی و  ــون پول ــه قان ــن طــرح نســبت ب اگرچــه ای
ــه جلــوی مٔوثــری  بانکــی کشــور گام هــای رو ب
فرایندهــای  در  متٔاســفانه  اســت،  برداشــته 

ــی  ــس برخ ــادی مجل ــیون اقتص ــی کمیس داخل
ــط  ــه ضواب ــن طــرح ازجمل ــی ای ــط قانون ضواب
بانــک  مدیریــت  و  اســتقالل  بــه  مربــوط 
و  اولیــه  نســخه های  برخــالف  مرکــزی، 
از  پژوهشــی،  مراکــز  توســط  تدوین شــده 
ــه  ــت ک ــه اس ــه گرفت ــتانداردهای الزم فاصل اس
بررســی ابعــاد فنــی ایــن مســئله از مجــال ایــن 
نوشــتار خــارج اســت. همچنیــن، گفتنی اســت 
طــرح بانکــداری مجلــس نیــز کــه قــرار اســت 
جایگزیــن قســمت ســوم قانــون پولــی و بانکــی 
کشــور شــود، به دلیــل مبنــا قــراردادن پارادایــم 
پیــش از بحــران ۲۰۰۸ و نپرداختــن کافــی بــه 
نیازمنــد  بانکــداری،  جنبه هــای  از  بســیاری 
ــه تجــارب موجــود  تقویــت اســت و رجــوع ب
در مراکــز پژوهشــی تخصصــی ایــن حــوزه 
ــا را  ــن ضعف ه ــی از ای ــش مهم ــد بخ می توان

ــد.  ــرف کن برط
در هــر صــورت، جــای ایــن امیــدواری 
ــالح  ــرای اص ــت الزم ب ــه ظرفی ــود دارد ک وج
در  بانکــی کشــور  و  پولــی  قانــون  بنیادیــن 
ــده  ــود آم ــه به وج ــی مربوط ــای تخصص نهاده
اســت و در صــورت وجــود جدیــت بــرای 
اصــالح بنیادیــن در ایــن حــوزه، می تــوان ایــن 
قانــون مــادر را بــا قوانیــن به مراتــب کارآمدتــر 

جایگزیــن کــرد.
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

مقاوم سازی در سایه ادغام

ــرایط  ــا شـ ــور بـ ــی کشـ ــام بانکـ ــه نظـ 2- فاصلـ
مطلـــوب

در خصــوص اصــالح ســاختار شــبکٔه بانکــی 
کشــور بــه دو نکتــه بایــد توجــه داشــت: نخســت، 
شــبکٔه بانکــی ســالم و باثبــات اســت کــه از میــزان 
تنــوع و تکثــر الزم در انــواع بانــک برخــوردار 
ــای  ــه نیازه ــه ب ــا توج ــر، ب ــارت دیگ ــد. به عب باش
گســترده و متنــوع مشــتریان بانکــی، بانک هــا نیــز 
بــه همــان تناســب بایــد دارای تنــوع و گســتردگی 
باشــند. یــک شــبکٔه بانکــی باثبــات شــبکه ای اســت 
از مجموعــٔه بانک هــای تخصصــی و اختصاصــی 
و  خانوارهــا  نیازهــای  راســتای  تٔامیــن  در  کــه 
دوم،  می کننــد.  فعالیــت  اقتصــادی  بنگاه هــای 
شــبکٔه بانکــی ســالم و باثبــات شــبکه ای اســت 
قواعــد  و  بانکــداری  داخلــی  نظامــات  از  کــه 
ایــن زمینــه برخــوردار  و قوانیــن مســتحکم در 
اســت. اصــول مربــوط بــه ســهامداری بانــک، 
ــرکتی و  ــت ش ــک، حاکمی ــرمایه گذاری های بان س
مدیریــت ریســک، حسابرســی و نظــارت، تعامــل 
بــا بانک هــای ضعیــف و مشــکل دار و در نهایــت 
ــتانداردهای  ــامل اس ــه ش ــازار ک ــم ب ــوع نظ موض
ورود و خــروج بــه صنعــت بانکــداری اســت، 
ــالم  ــرد س ــدٔه عملک ــه تعیین کنن ــد ک موضوعاتی ان

بانک هاســت.  باثبــات  و 
در کنــار مســائل و موضوعــات کلــی  یادشــده، 
درحــال  آن  ترازنامــٔه  و  بانکــی  ســاختار شــبکٔه 
مجموعــٔه  نــدارد.  مناســبی  وضعیــت  حاضــر 
بــا یک ســری مشــکالت  بانکــی کشــور  شــبکٔه 
ــا  ــاص ب ــور خ ــا به ط ــی از بانک ه ــن و برخ بنیادی
ــن  ــکالت بنیادی ــد. مش ــا مواجه ان ــی چالش ه برخ
موجــود در شــبکٔه بانکــی را می تــوان در وجــود 
ــا و  ــات غیرجــاری، دارایی ه ــاالی مطالب ــم ب حج
امــالک در تملــک کــه گاهــی به صــورت قهــری 
ــه اســت، بدهــی  ــرار گرفت ــا ق ــٔه بانک ه در ترازنام
مجموعــٔه دولــت بــه شــبکٔه بانکــی و تعهــدات 
ــه  ــپرده ها ک ــود س ــت س ــه پرداخ ــوط ب ــاالی مرب ب
از  اضافه برداشــت  طریــق  از  مواقــع  برخــی  در 
بانــک مرکــزی  تٔامیــن می شــود، خالصــه کــرد. 
چنیــن مشــکالتی باعــث شــده اســت بانک هــا بــه 
انجــام ســرمایه گذاری و فعالیت هــای پرمخاطــره 
وجــود  قبیــل  از  چالش هایــی  بپردازنــد. 
دارابــودن  غیرمتخصــص،  عمــدٔه  ســهامداران 
ســرمایٔه منفــی، تخلفــات و عدم رعایــت قوانین و 
مقــررات، عــدم اجــرای دســتورات بانــک مرکــزی 
ازجملــه مواردی انــد کــه در برخــی از بانک هــا 
و  مٔوسســات اعتبــاری غیربانکــی به طــور ویــژه 

قابل توجــه اســت. بــا توجــه بــه ایــن دوگانگــی در 
موضوعــات و مشــکالت شــبکٔه بانکــی، ضــرورت 
بانــک  آن هــا  رأس  در  و  سیاســت گذاران  دارد 
اقدامــات و سیاســت های متناســبی را  مرکــزی 
ــد.  ــال کن ــا اعم ــن بانک ه ــته از ای ــر دس ــرای ه ب

۳- مدیرت بحران در نظام بانکی
چالش هــای  بــا  تعامــل  و  برخــورد  بــرای 
موضوعاتــی  بــه  اســت  ضــروری  بنیادیــن، 
ــه  ــوط ب ــن و مقــررات مرب همچــون اصــالح قوانی
حــوزٔه بانکــداری، اصــالح ســاختار سیاســت های 
وضعیــت  اصــالح  دولــت،  بودجــٔه  و  مالــی 
ــک  ــا از بان ــت بانک ه ــؤه اضافه برداش ــی نح کنون
مرکــزی، ایجــاد نهادهــا و نظامــات خاصــی بــرای 
ــای  ــه بدهی ه ــد ازجمل ــای منجم ــذف دارایی ه ح
به عبارتــی  و  بانک هــا  ترازنامــٔه  از  غیرجــاری 
سالم ســازی ترازنامــٔه بانک هــا، تــالش در جهــت 
ــازده اقتصــادی در کشــور و ســوق دادن  ارتقــای ب
منابــع بانکــی بــه نیازهــای واقعــی خانوارهــا و 
بنگاه هــای تولیــدی توجــه داشــت. لیکــن برخــورد 
بــا چالش هــای مربــوط بــه برخــی از بانک هــا، 
کــه عارضــٔه مربــوط بــه کل شــبکٔه بانکــی نیســت، 
بایــد قاطعانــه و در راســتای حفــظ نظــم بــازار 
باشــد. متٔاســفانه، نــوع برخــورد بــا بازیگــران بــد 

ــداری و  ــام بانک ــاختار نظ ــالح در س ــه اص ــاز هرگون ــه: پیش نی  1- مقدم
شــبکٔه بانکــی کشــور تغییــر نگــرش آحــاد جامعــه و سیاســت گذاران بــه مقولــٔه 
بانکــداری و نظــام بانکــی اســت. امــروزه، بیشــتر ذی نفعــان نظــام بانکــی 
بانک هــا را منبعــی بــرای کســب منابــع مالــی بــرای فعالیت هــای خــود قلمــداد 
می کننــد. ســهامداران و ســایر اشــخاص مرتبــط بــا بانــک، اشــخاص ذی نفــع 
واحــد، و حتــی دولــت در تالش انــد منابــع سپرده گذاری شــده در بانک هــا 
ــع را از شــبکٔه بانکــی دریافــت  ــد و بیشــترین مناب ــه خــود اختصــاص دهن را ب
کننــد. همــٔه این هــا در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی حاکــم 
ــران  ــاد ای ــی در اقتص ــازده واقع ــر، ب ــٔه اخی ــور در ده ــادی کش ــام اقتص ــر نظ ب
ــع بانک هــا توســط  ــرای مناب ــه اســت و افزایــش تقاضــا ب ــزل یافت به شــدت تن

ــه نــرخ بــاالی ســود بانکــی، نمی توانــد  ــا نــگاه ب تک تــک نهادهــای یادشــده ب
ــه عرصــٔه واســطه گری  ــدی داشــته باشــد مگــر ورود ب ــل اقتصــادی و تولی دلی
از  بانک هــا  اضافه برداشــت  از  منابــع حاصــل  و  ســپرده گذاران  منابــع  بــا 
بانــک مرکــزی. متٔاســفانه، ماحصــل چنیــن نگرشــی بــه شــبکٔه بانکــی در 
تورم هــای لجام گســیخته، تنگنــای مالــی بنگاه هــای تولیــدی، و افزایــش میــل 
ــر همیــن اســاس،  ــه واســطه گری و داللــی در جامعــه قابــل رٔویــت اســت. ب ب
ــد در راســتای  ــر در ســاختار شــبکٔه بانکــی کشــور بای ــه اصــالح و تغیی هرگون
ایجــاد فضایــی بــرای انجــام درســت کارکــرد بانک هــا یعنــی واســطه گری 
وجــوه و  تٔامیــن مالــی نیازهــای واقعــی مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان باشــد

فرهاد 
علی نژاد

یادداشت تحلیلی

دکتری اقتصاد پول و کارشناس بانک مرکزی  

راهکارهای اصالح ساختار و 
ترازنامٔه شبکٔه بانکی
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بــازار صنعــت بانکــداری در ســال های گذشــته 
باعــث  نه تنهــا  اســت کــه  بــوده  به نحــوی 
بقــای آن هــا شــده اســت، بلکــه بازیگــران و 
بانک هــای خــوب صنعــت بانکــداری را بــه 
انجــام رفتارهــای پرخطــر و پرریســک تشــویق 
کرده انــد. به عبــارت دیگــر، نحــؤه تعامــل و 
ــک  ــادی و بان ــت گذاران اقتص ــورد سیاس برخ
ــاد  ــه ایج ــکل دار ب ــای مش ــا بانک ه ــزی ب مرک
ــی منجــر شــده اســت.  به نظــر  مخاطــرٔه اخالق
ــوع بحران هــای  ــد از وق ــروزه و بع می رســد ام
متعــدد بانکــی در جهــان، اســتانداردهای نحؤه 
بســیار  مشــکل دار  بانک هــای  بــا  برخــورد 
مشــخص و دقیــق تعییــن شــده و در نظــام 
ــل اســتفاده اســت.  ــز قاب بانکــداری کشــور نی
و  بانکـی کشـور  شـبکٔه  حاضـر،  درحـال 
وضعیـت  در  بانکـداری  نظـام  کلـی  به طـور 
دیـدگاه  از  نـدارد.  قـرار  ایده آلـی  و  مناسـب 
شـبکٔه  وضعیـت  کارشناسـان،  از  بسـیاری 
بحـران،  تعریـف  در  اسـت.  بحرانـی  بانکـی 
یـا  سیسـتم  یـک  کـه  می شـود  بیـان  چنیـن 
نظـام وقتـی دچـار بحـران می شـود کـه نتوانـد 
بـا  را  به وجودآمـده  مشـکالت  و  چالش هـا 
اسـتفاده از ابزارهـا و روش هـای تعبیه شـده در 
داخـل سیسـتم یـا نظـام خـود حل و فصـل کند 
و نیـاز بـه مداخلـه در آن وجـود دارد. بـا ایـن 
تعریـف، اگـر مجموعـٔه نظـام بانکـداری را کـه 
شـامل بانک مرکـزی و نهادهای تحت نظارت 
اعتبـاری  و  مٔوسسـات  بانک هـا  از  اعـم  آن 

غیربانکـی بدانیـم، و فـرض کنیم ایـن مجموعه 
و نظـام دچـار چالش هـا و مسـائل عدیـده ای 
اسـت، کمـا اینکه در پاراگراف های پیشـین نیز 
به برخی از این مسـائل و چالش ها اشـاره شـد، 
حـال پرسـش این اسـت که آیـا نظـام بانکداری 
کشـور تـوان خـروج از وضعیـت فعلـی و نیـل 
بـه وضعیـت ایـده آل و باثبـات را دارد یـا خیـر. 
پاسـخ بـه ایـن پرسـش تعیین کننـده وجـود یـا 
نبـوِد بحـران در نظـام بانکـداری اسـت.  به نظـر 
می رسـد در شـرایط اقتصـاد سیاسـی موجـود 
و  مرکـزی  بانـک  اقدامـات  و  فعالیت هـا  کـه 
بانک هـا به صورت کامـاًل تخصصی و حرفه ای 
در  حرفـه ای  اسـتقالل  و  نمی پذیـرد  صـورت 
همچنیـن  اسـت،  کم رنـگ  تصمیم گیری هـا 
از  حمایـت  در  محکمـی  مقـررات  و  قوانیـن 
بانـک مرکـزی وجـود  اقدامـات الزم االجـرای 
نـدارد، مجموعـٔه نظـام بانکـداری قـادر به حل 
اشاره شـده  و فصـل مشـکالت و چالش هـای 
نیسـت.  مبتالبـه  بنیادیـن  چالش هـای  به ویـژه 
اگـر قوانین و ابزارهـای دقیقی در اختیار بانک 
ارگان هـای  و  نهادهـا  و  داشـت  قـرار  مرکـزی 
مختلـف بـر اسـاس قوانیـن مزبـور مکلـف بـه 
همـکاری و هماهنگـی بـا بانـک مرکـزی بودند 
و از طرفـی دولـت بـرای  تٔامیـن نیازهـای خـود 
دسـت از سـلطٔه مالـی برمی کشـید، پاسـخ بـه 
چالش هـای  و  منفـی  قطعـًا  پرسـش  یادشـده 
موجـود در داخـل نظـام بانکـداری کشـور قابل 

حـل و فصـل بـود. 

۴- جمع بندی
چنیــن  می تــوان  جمع بنــدی،  یــک  در 
بیــان کــرد کــه نظــام بانکــداری در اقتصــاد 
بانک محــور ایــران از جایــگاه و نقــش مهــم در 
رشــد و توســعٔه اقتصــادی برخــوردار اســت و 
شایســته اســت به منظــور حفــظ کارایــی نظــام 
ــادی و  ــای اقتص ــش هزینه ه ــداری و کاه بانک
اجتماعــی بحــران بانکــی احتمالــی، اقدامــات 
اصالحــی بنیادیــن در حــوزٔه قوانیــن و مقررات 
بانکــداری و بانــک مرکــزی و همچنیــن تغییــر 
ــرد.  ــٔه بانکــداری صــورت گی ــه مقول نگــرش ب
خوشــبختانه بــا اهتمــام دولــت و مجلــس، 
اقداماتــی در راســتای اصــالح قوانیــن صــورت 
ــا تشــکیل شــورای عالــی  ــه و همچنیــن ب گرفت
ــارات  ــوا، اختی ــران ق ــادی س ــی اقتص هماهنگ
مناســبی بــه رئیــس کل بانــک مرکــزی در حــوزٔه 
برخــورد بــا بانک هــای ناســالم اعطــا شــده 
اســت. همــٔه ایــن اقدامــات در صورتــی مکفــی 
و وافــی بــه مقصــود خواهــد بــود کــه نقــش و 
جایــگاه بانــک مرکــزی در مدیریــت امــور نظام 
ــن ســطح  ــی و در باالتری بانکــی کشــور به خوب
تعریــف شــده باشــد و ســایر ارگان هــا و نهادها 
ــٔه شــبکٔه  ــٔه اصــالح ســاختار و ترازنام در زمین
بانکــی کشــور و ســایر اصالحــات ضــروری در 
نظــام بانکــداری، بــا بانــک مرکــزی همــکاری 

ــد. و مســاعدت کنن
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

مقاوم سازی در سایه ادغام

2- روش های مختلف گزیر
گزیـر،  مختلـف  روش هـای  تشـریح  بـرای 
نخسـت بایـد تعریـف مختصـری از ایـن اصطالح 
مختلـف  علمـی  متـون  بـه  نگاهـی  شـود.  ارائـه 
و  واحـد  تعریـف  می دهـد  نشـان  زمینـه  ایـن  در 
منحصر به فـردی در ایـن خصـوص وجـود نـدارد، 
مقامـات  کـه  می افتـد  اتفـاق  زمانـی  ولـی گزیـر 
مسـئول در نظام بانکی یک کشـور تشـخیص دهند 
یـک بانـک درحـال سـقوط یا ورشکسـتگی اسـت 
یـا امـکان ابتـالی آن بـه ایـن حالـت وجـود دارد و 
نمی تـوان راه حلـی از سـوی بخـش خصوصـی پیدا 

کـرد کـه بتوانـد در یـک مدت زمـان کوتـاه امـکان 
ادامـٔه حیـات را بـرای بانـک یـا مٔوسسـه اعتبـاری 
در معـرض خطـر فراهـم کند. همچنیـن، رویه های 
معمـول حـل و فصـل ناتوانـی در انجـام تعهـدات 
مالـی۴، مانند اعالم ورشکسـتگی، باعـث بی ثباتی 
مالـی شـود. در ایـن هنـگام اسـت که مقام مسـئول 
طراحی شـدٔه  ابزار هـای  از  اسـتفاده  بـا  گزیـر 
ادامـٔه  از  اطمینـان  بـا هـدف  و  ایـن کار  مختـص 
حفـظ  و  بانـک   حیاتـی  و کارکرد هـای  وظایـف 
ثبـات مالـی، اقـدام بـه بازسـازی آن و حفـظ تمـام 

یـا بخشـی از ایـن نهـاد مالـی می کنـد. 

دالیـل  بـه  مربـوط  موضـوع  ادبیـات  در 
بحران هـای بانکـی و نحؤه حـل و فصل آن، طیف 
بـرای  تـالش  و  برخـورد  روش هـای  از  وسـیعی 
حفـظ ثبـات مالـی و مصـون نگه داشـتن اقتصـاد 
از آسـیب های ناشـی از بحـران بانکـی و اختالالت 
ناشـی از آن در نظـام مالـی و اقتصـادی یک کشـور 
و  روش هـا  ایـن  مهم تریـن  می شـود.  مشـاهده 

از: عبارت انـد  اقدامـات 
یـا  تمـام  ایـن روش  در  تقبـل۵:  1- خریـد و 
بخشـی از امـوال و دارایی هـای بانـک متوقـف یـا 
در معـرض خطـر جـدی بـه بانـک داوطلبـی کـه از 

1- مقدمــه: بحــران مالــی جهانــی در ســال های ۲۰۰۷‐۲۰۰۸، کــه 
ــا ریشــٔه  ــی ب ــا ســال ها بعــد ادامــه یافــت، نشــان داد بحران هــای مال ــار آن ت آث
ــه تعــادل  ــار بســیار مخربــی در تعــادل کل اقتصــاد ازجمل ــد آث بانکــی می توانن
بخش هــای غیرمالــی و حقیقــی داشــته باشــند. ایــن بحــران از بخــش بانکــی 
ایــاالت متحــده شــروع شــد؛ بــه ایــن ترتیــب کــه در ســال های اول دهــٔه ۲۰۰۰، 
اقــدام فــدرال رزرو در پاییــن آوردن نــرخ بهــره بســیاری از مــردم را تشــویق بــه 
اخــذ وام بــا بهــرٔه پاییــن کــرد. بــازار مســکن بســیاری از ایــن منابــع را جــذب 
کــرد و تقاضــا در ایــن بخــش افزایــش یافــت و به تبــع آن قیمت هــا بــاال رفــت. 
ــن امــالک  ــه پشــتوانٔه ای ــزٔه اخــذ وام  مســکن ب ــر انگی ــا افزایــش قیمت هــا، ب ب
ــن  ــت ای ــی در قیم ــر حباب ــن ام ــد و ای ــزوده ش ــه روز اف ــه روز ب ــوان وثیق به عن
ــدون  ــق ملکــی، ب ــان از ایــن وثای ــا اطمین ــز ب دارایــی ایجــاد کــرد. بانک هــا نی
ــان  ــه متقاضی ــه اعطــای وام هــای ســنگین ب اعمــال ضوابطــی خــاص، اقــدام ب
کردنــد. فــدرال رزرو در پاســخ بــه افزایــش حباب گونــٔه قیمــت مســکن و 
ــث  ــئله باع ــن مس ــش داد و همی ــره را افزای ــای به ــب، نرخ ه ــی عجی در اقدام
ــیاری از  ــی بس ــز ناتوان ــت آن، و نی ــت قیم ــکن، ُاف ــرای مس ــا ب ــش تقاض کاه
افــراد در باز پرداخــت اقســاط وام هــای دریافتــی شــد و بــه ایــن ترتیــب بحــران، 
ــن مٔوسســٔه اعطــای وام  ــت و ورشکســتگی چندی ــر گرف بخــش بانکــی را درب
و البتــه بانــک بزرگــی بــه نــام لمــن بــرادرز۱ باعــث شــد بحــران بانکــی ابعــاد 
ــا شــروع رســمی بحــران در بخــش بانکــی، اوراق  ــرد. ب ــه خــود بگی ــازه ای ب ت
ــه  ــد کــه از ســوی نظــام بانکــی ب ــی ۲ کــه اوراقــی بودن ــا پشــتوانٔه رهن قرضــه ب
پشــتوانٔه وثایــق ملکــی منتشــر می شــدند و در بازارهــای مالــی بســیاری از 
ــرکت های  ــیاری از ش ــٔه بس ــدند و در تراز نام ــه می ش ــان مبادل ــورهای جه کش

ــا افــت شــدید ارزش مواجــه شــدند  ــز ب ــی حضــور داشــتند نی ــی و غیر مال مال
ــاد  ــر اقتص ــه سراس ــی ب ــش بانک ــتگی از بخ ــران و ورشکس ــب بح و به این ترتی
گســترش یافــت و جهــان شــاهد بزرگ تریــن بحــران اقتصــادی مشاهده شــده 

از دهــٔه ۱۹3۰ بــه ایــن ســو شــد. 
ــل و  ــزی در ح ــای مرک ــا و بانک ه ــٔه دولت ه ــدم مداخل ــه ع ــد ک ــت ش ثاب
ــر  ــام گزی ــه ن ــی ب ــات فارس ــه در ادبی ــی، ک ــای بانک ــگام بحران ه فصــل زود هن
یــا گــزرد 3 خوانــده می شــود، می توانــد هزینه هــای بســیاری را بــر اقتصــاد 
ــه،  ــد. البت ــاد کن ــادی ایج ــد اقتص ــیر رش ــیاری را در مس ــع بس ــل و موان تحمی
مداخلــٔه دولت هــا و بانک هــای مرکــزی و روش هــای مختلــف گزیــر نیــز 
بــدون هزینــه نیســت و انجــام هــر یــک از روش هــای پیشنهاد شــده در ادبیــات 
موضــوع می توانــد هزینــه ای را بــر اقتصــاد و کارگــزاران آن تحمیــل کنــد 
ــه  ــا و در نتیج ــن روش ه ــک از ای ــر ی ــاب ه ــرش و انتخ ــت در پذی ــه اولوی ک
ــد در حیطــٔه  ــه آن می توان تحمــل هزینه هــای اقتصــادی و اجتماعــی وابســته ب
اقتصــاد سیاســی مــورد توجــه قــرار گیــرد. منافــع فعــاالن مختلــف در عرصــٔه 
سیاســی یــک کشــور و شــرایط سیاســی‐اقتصادی حاکــم بــر اقتصــاد، در 
ــیار  ــی بس ــران بانک ــل بح ــل و فص ــب ح ــکار مناس ــاذ راه ــدی اتخ اولویت بن
مٔوثــر اســت. در ادامــه در ایــن مقالــه، نخســت بــه روش هــای مختلــف گزیــر 
در ادبیــات موضــوع پرداختــه و ســپس توضیــح داده می شــود کــه چــرا از بیــن 
ــی و  ــت گذاران پول ــات و سیاس ــیاری از مقام ــر، بس ــف گزی ــای مختل روش ه
مالــی بــرای حــل و فصــل بحــران بانکــی، تمایــل بیشــتری بــه اســتفاده از منابــع 

ــد. ــٔه مســتقیم دارن عمومــی و انجــام مداخل

اقتصاد سیاسی نجات مالی 
در بخش بانکی

ایلناز 
ابراهیمی 

یادداشت تحلیلی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کالن پژوهشکدٔه پولی و بانکی 
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سـالمت مالی برخوردار اسـت، واگذار و تمام 
تعهـدات متناظـر بـا ایـن دارایی هـا نیـز بـه ایـن 
بانـک داوطلـب منتقـل می شـود. بـا انجـام این 
کار، بانـک درگیـر گزیـر از نظـر حقوقـی بسـته 
بدهی هـای  و  دارایی هـا  تصفیـٔه  و  می شـود 
و  اسـت  مقـام گزیـر  عهـدٔه  بـر  آن  باقی مانـدٔه 
اغلـب از طریـق اسـتفاده از منابـع حاصـل از 
فـروش دارایی هـای سـالم بـه بانـک داوطلـب 

تٔامیـن مالـی می شـود. 
بانکـی،  ادغـام  در  تملـک6:  و  ادغـام   -2
ادغـام  هـم  در  بانـک  دو  حقوقـی  شـخصیت 
می شـوند و شـخصیت حقوقی جدیـدی ایجاد 
از  اسـتفاده  آن  ایجـاد  از  هـدف  می شـود کـه 
بـرای  مقیـاس  صرفه هـای  و  مدیریتـی  تـوان 
بانـک ورشکسـته اسـت. در ادغـام و  نجـات 
تملـک، هرگـز نبایـد دو بانـک ضعیـف و در 
معـرض خطـر بـا هـم ادغـام شـوند، بلکـه یکی 
از بانک هـا بایـد از وضعیـت سـالمت مناسـبی 
برخـوردار باشـد و بـا تـوان مدیریتـی و مالـی 
خـود، بتوانـد از عهـدٔه حـل و فصل مشـکالت 

بر آیـد. ضعیف تـر  بانـک 
۳- بانـک انتقالـی۷: در ایـن روش، بانکی 
تحـت عنـوان بانـک انتقالـی از محـل انتقـال 
بخشـی  نیـز  و  دارایی هـا  از  بخشـی  یـا  تمـام 
تٔاسـیس  گزیـر  تحـت  بانـک  بدهی هـای  از 

می شـود. ایـن بانـک، دولتـی یـا عمومـی بـوده 
اسـت  عمومـی  بخـش  آن  اصلـی  سـهامدار  و 
تحـت گزیـر  بانـک  آن،  تٔاسـیس  به محـض  و 
بسـته می شـود. تٔاسـیس بانک انتقالـی از محل 
منابـع بخـش عمومـی اسـت و بعـد از حـل و 
در  معمـواًل  ضعیـف،  بانـک  بحـران  فصـل 
مدت زمانـی بیـن ۲ تا 5 سـال از تاریـخ ایجاد، 
بـه بخـش خصوصـی واگـذار می شـود. در ایـن 
تمـام  انتقـال  امـکان  نیـز ممکـن اسـت  روش 
دارایی هـای بانـک در معـرض بحـران به بانک 
انتقالـی فراهـم نباشـد و در نتیجـه مقـام گزیـر 
مجبـور اسـت تصفیـٔه دارایی هـا و بدهی هـای 

باقی مانـده را رأسـًا بـر عهـده بگیـرد. 
۴- پرداخت سـپرده های ضمانت شـده و 
انحـال بانـک ۸: در این حالـت، مقام گزیر با 
پرداخـت سـپرده های ضمانت شـده، بانـک را 
منحـل اعـالم می کنـد. در ایـن روش، تصفیـٔه 
اسـت.  مقـام گزیـر  عهـدٔه  بـر  بانـک  نهایـی 
کشـورها،  از  برخـی  و  متحـده  ایـاالت  در 
انحـالل نیـز از ابزار هـای گزیـر اسـت و مقـام 
دارد،  مسـئولیت  آن  انجـام  قبـال  در  گزیـر 
اقتضـای  درصورتی کـه  اروپـا  در  درحالی کـه 
منافـع عمومـی در دخالـت مقـام گزیر نباشـد، 
موضـوع جهـت صدور حکـم ورشکسـتگی به 

می شـود.  ارجـاع  دادگاه 

روش،  ایـن  در  درون9:  از  نجـات   -۵
اسـت  داخلـی  منابـع  از  اسـتفاده  در  اولویـت 
تجدیـد  بـر  متمرکـز  عمـده  به صـورت  و 
سـاختار اجبـاری بدهی هـا از طریـق تبدیـل بـه 
و سـرمایه ای کردن سـپرده  سـهام کردن سـپرده 
می شـود. به صـورت کلـی، دارایی های باکيفیت 
سـپرده های  شـامل  عـادی  حالـت  در  بانـک 
تضمين شـده و سـپرده های تضمين نشده است. 
در چارچوب روش نجات از درون، در شـرایط 
بـروز توقـف بانـک، تـالش می شـود از طریـق 
»سـپرده های  مربوطـه،  فرایندهـای  پيگيـری 
»سـپرده های  بـه  به نوعـی  تضمين نشـده« 
تبدیـل  سـهام«  بـه  تبدیل شـده  تضمين نشـدٔه 
شـود. براین اسـاس، ترازنامـٔه بانـک بـا پيگيری 
و  بازیافـت  و  شـده  مهندسـی   فراینـد،  یـک 
ترازنامـٔه  از  می شـود  باعـث  سـرمایه  جبـران 
بانـک اهرم زدایـی شـود؛ یعنی نسـبت بدهی به 
حقـوق صاحبـان سـهام کاهـش یابـد و این امر 
از طریـق تبدیـل بدهـی بـه سـرمایٔه سـهامداران 
جدیـد ممکـن می شـود. پـس از ایـن مرحلـه، 
و  می شـود  ریاضتـی  دورٔه  یـک  وارد  بانـک 
تحـت نظـارت شـدید نهـاد ناظـر پولـی قـرار 
خواهـد گرفـت. اعطـای تسـهيالت جدیـد و 
مدیریـت  و  می شـود  محـدود  سـپرده گيری، 
۸۳دارایی هـا تحـت نظـارت جدی تـر مقـام ناظـر 



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

مقاوم سازی در سایه ادغام

ایـن  قـرار خواهـد گرفـت. سـبد اعتبـاری تحـت 
مقـررات به سـرعت اصـالح خواهـد شـد. اعطـای 
بانـک بسـيار محـدود  بـه سـهامداران  تسـهيالت 
می شـود و فرایندهـای اعتبارسـنجی و کنترل هـای 
مرحلـه،  ایـن  در  شـد.  خواهـد  تشـدید  داخلـی 
به تدریـج منابـع حمایتـی عمومـی در هـر شـکلی 
کـه قبـاًل متعـارف بـوده اسـت، به شـکل بدهـی و 
تزریـق  آن  بـه  بانـک  دارایی هـای  وثيقه گيـری  بـا 
بازپرداخـت  برنامـٔه  بـا  منابـع  ایـن  شـد.  خواهـد 
ساختارشـده  تجدیـد  بانـک  اختيـار  در  منسـجم 
داد  نخواهـد  اجـازه  مقـررات  و  می گيـرد  قـرار 
از  عمومـی  منابـع  محـل  از  مالی شـده  دارایـی 

شـود.  خـارج  سـهامدار  به نفـع  ترازنامـه 
۳- بحـران بانکـی و مداخلـه مسـتقیم از طریـق 

منابـع عمومـی
روش هـای یادشـده عمده تریـن روش هایی انـد 
کـه کشـورهایی کـه برنامـٔه مدونـی در خصـوص 
حـل و فصـل بحران هـای بانکـی  )گزیـر( دارنـد، 
اغلـب  در  ولـی  می شـوند؛  متوسـل  آن هـا  بـه 
کشـورها به ویـژه کشـورهایی بـا نظـام مالـی کمتـر 
از  بانکـی  بحـران  وقـوع  هنـگام  توسـعه یافته، 
سـاده ترین روش یعنـی دخالـت مسـتقیم دولـت و 
بانـک مرکـزی و تزریـق نقدینگـی و منابـع مالـی 
الزم از سـوی آن هـا اسـتفاده می شـود. ایـن روش 
از  نجـات  عنـوان  تحـت  اقتصـادی  ادبیـات  در 
بیـرون۱۰ شـناخته می شـود. نجـات مالـی به معنـی 
رهایـی و خالصـی دادن یـک نهـاد مالـی از خطـر 

واقعـی یـا بالقـؤه ورشکسـتگی توسـط یـک نهـاد 
اقتصـادی دیگـر بـوده کـه عمومـًا دولـت یـا بانـک 
مرکـزی اسـت. نجـات مالی از بیـرون معمواًل باید 
صـورت  موقـت  به صـورت  و  خـاص  مـوارد  در 
گیـرد و تنها تسـکین موقتی برای معضالت ناشـی 

از بحـران باشـد. 
در تعریفـی دیگـر از »نجـات مالـی از بیـرون« 
وقـوع  به هنـگام  روش،  ایـن  در  می شـود  گفتـه 
می شـود  اسـتفاده  عمومـی  منابـع  از  بحـران 
دارای  بانکـی  باالخـص  و  مالـی  نهادهـای  تـا 
مالکیـت خصوصـی نجـات پیـدا کننـد. معمـواًل، 
نجـات مالـی از بیـرون زمانـی اتفـاق می افتـد کـه 
صاحب نظـران و مسـئوالن امـر هشـدار دهنـد در 
صـورت عـدم مداخلـٔه مسـتقیم دولـت یـا بانـک 
مرکـزی، سـقوط بانـک گرفتـار بحـران بـه وقـوع 
بحـران سیسـتمی۱۱منجر و بحـران یـک بانـک یـا 
نهـاد مالـی بـه کل نظـام مالـی تسـری پیـدا خواهـد 
کـرد. معمـواًل بانک هایـی کـه انـدازٔه آن هـا بسـیار 
خدمـت  در  زیـادی  نیـروی کار  اسـت،  بـزرگ 
صنایـع  بـا  آن هـا  مالـی  پیوندهـای  نیـز  و  دارنـد 
مختلـف بسـیار زیـاد اسـت، می تواننـد هـراس از 
تبعـات منفـی ورشکسـتگی خـود بـر کل اقتصـاد 
افزایـش دهنـد. همیـن هشـدار  مـردم  بیـن  در  را 
باعـث ایجـاد فشـار بـر رهبـران سیاسـی در جهـت 
مداخلـه می شـود و منابـع عمومـی را در خدمـت 
می دهـد. کمک هـای  قـرار  بحـران  فصـل  و  حـل 
در  می توانـد  منابـع عمومـی  محـل  از  انجام شـده 

اوراق سـهام،  اوراق قرضـه،  وام،  اعطـای  قالـب 
یـا به صـورت کمـک نقـدی باشـد یـا باز پرداخـت 
دولتـی  مالـی  منابـع  محـل  از  بانکـی  سـپرده های 
صـورت گیـرد. روش نجات مالـی از بیرون اگرچه 
را  اقتصـاد  بـه کل  بانکـی  بحـران  انتشـار  جلـوی 
می گیـرد، تبعـات منفـی مختـص بـه خـود را دارد. 
بـه  باشـد،  پیش بینی شـده  مالـی  نجـات  ایـن  اگـر 
ایـن معنـی کـه کارگـزاران اقتصـادی اعـم از بانـک 
و  وام گیرنـدگان،  سـپرده گذاران،  نجات یافتـه، 
سـایر کسـانی کـه بـا ایـن بانـک سـروکار دارنـد، 
ایـن  گاه باشـند کـه دولـت اجـازٔه ورشکسـتگی  آ
مالـی  بـه وجـوه  آسـیبی  نـداده اسـت و  را  بانـک 
مربـوط بـه مـراودات این بانک وارد نخواهد شـد، 
رفتـار کژمنشـی تشـویق خواهـد شـد. اگـر کمـک 
نباشـد،  پیش بینی پذیـر  عمومـی  منابـع  محـل  از 
دیـده  آتـی  بحران هـای  و  اتفاقـات  در  کژ منشـی 
بلند مـدت،  و  میان مـدت  در  نتیجـه  در  می شـود. 
بانک هـای  و  می شـود  کـم  اقتصـادی  کارایـی 
در  و  می دهنـد  ادامـه  خـود  حیـات  بـه  ضعیـف 
بسـیاری مـوارد امـکان ایجـاد بانک هـای قـوی و 
دارای سـالمت مالـی کاهـش می یابـد. همچنیـن، 
منابـع مالـی عمومـی کـه به نوعـی از محـل مالیـات 
تٔامیـن  نفـت  پـول صـادرات  یـا  مالیات دهنـدگان 
به جـای  آشـکار  باز  توزیعـی  در  اسـت،  شـده 
منافـع  برآورده کـردن  جهـت  در  عمومـی،  منافـع 
ذی نفعـان  سـایر  و  سـپرده گذاران،  سـهامداران، 
مٔوسسـات مالـی و بانکـی ضعیـف بـه کار می رود. 
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همچنیـن، نبایـد از تٔاثیـرات تورمـی نجـات از 
تزریـق  بـه  اقـدام  زمانی کـه  شـد  غافـل  بیـرون 
نقدینگـی بـه بانک های در معرض ورشکسـتگی 
می شـود و بالتبع رشـد نقدینگـی در اقتصاد باال 
مـی رود بـدون اینکـه رشـد تولیـد حقیقـی اتفاق 
افتـاده باشـد و ایـن تـورم به مثابـٔه مالیـات پنهان 
ذی نفعـان  منافـع  تٔامیـن  جهـت  در  مـردم  از 
بانک هـای ضعیـف عمـل می نمایـد که بـا اصل 

نـدارد. عدالـت چنـدان سـازگاری 
اسـتفاده  شـد  متذکـر  بایـد  عالوه برایـن، 
در صـورت  حتـی  بیـرون،  از  نجـات  روش  از 
بانـک  ورشکسـتگی  از  جلوگیـری  و  موفقیـت 
مشـکالت  ریشـه ای  حـل  به معنـای  ضعیـف، 
مدیریتـی  مشـکالت  درصورتی کـه  و  نیسـت 
و اجرایـی و عملیاتـی چنیـن بانکـی از اسـاس 
درمـان نشـود، هـر آن امکان بروز مجـدد بحران 
در بانـک ضعیـف و بالتبـع در کل نظـام مالـی 
وجـود دارد و نجـات موقـت می توانـد به معنـی 

باشـد. بـازار  شکسـت کارایـی 
فضـای  در  بانکـی  بحـران  فصـل  و  حـل   -۴

سیاسـی اقتصـاد 
در  بانکـی  مختلـف  بحران هـای  بررسـی 
موضـوع  ادبیـات  نیـز  و  مختلـف  کشـور های 
سیاسـتمداران  برخـورد  نحـؤه  می دهـد  نشـان 
و دولت هـا بـا بحران هـای بانکـی و نیـز میـزان 
از  بانک هـا  نجـات  بـرای  آن هـا  هزینـه ای کـه 
خطـر ورشکسـتگی انجـام می دهنـد، بـه چندین 
عامـل مهـم بسـتگی دارد کـه مهم تریـن آن هـا را 

برشـمرد:  ترتیـب  ایـن  بـه  می تـوان 
نکتــٔه اولــی کــه در تــالش دولــت در نجــات 
ــی از کل  ــش بانک ــهم بخ ــر دارد س ــا اث بانک ه
تولیــد اقتصــاد اســت؛ هرچــه ایــن ســهم باالتــر 
ــی بیشــتری در  ــر منف باشــد، بحران زدگــی آن اث
تولیــد کل اقتصــاد دارد و در نتیجــه مطالبــٔه 
و  دولــت  مســتقیم  مداخلــٔه  بــرای  عمومــی 
بانــک مرکــزی بــرای حــل و فصــل موضــوع 
بیشــتر خواهــد بــود. عامــل اثر گــذار دوم میــزان 
وابســتگی نظــام مالــی کشــور و تٔامیــن مالــی 
بخش هــای مختلــف اقتصــاد بــه بخــش بانکــی 
یــا به عبــارت دیگــر بانک محوربــودن آن اســت. 
طبیعــی اســت در کشــورهایی کــه به جــای بــازار 
تٔامیــن  در  را  نقــش اصلــی  بانک هــا  ســهام، 
مالــی بخش هــای مختلــف دارنــد، صــدای ایــن 
بخــش و قــدرت چانه زنــی آن هــا بــرای اســتفاده 
ــران  ــت از بح ــرای برون رف ــی ب ــع عموم از مناب

بلند تــر اســت.
بخـش  در  تمرکـز  میـزان  بعـدی  مسـئلٔه 
بانکـی اسـت؛ بـه ایـن معنـی کـه هرچـه درجـٔه 

تعـداد  و  باشـد  بیشـتر  بانکـی  بخـش  تمرکـز 
شـکل  را  بانکـی  نظـام  بانـک کل  محـدودی 
داده باشـند، طبیعـی اسـت کـه مـراودات آن هـا 
بـا سیاسـتمداران و تـوان چانه زنـی آن هـا بـرای 
اسـتفاده از منابع عمومی بیشـتر اسـت. از طرف 
نیـز  بحـران  معـرض  در  بانـک  انـدازٔه  دیگـر، 
بسـیار مهـم اسـت. بانک هایـی کـه به اصطـالح 
نسـبت  ورشکست ناشدنی«۱۲هسـتند،  »بـزرگ 
بـه بانک هـا و مٔوسسـات مالـی کوچک که سـهم 
اندکـی از بـازار را در اختیـار دارنـد، از شـانس 
بـرای  عمومـی  منابـع  جـذب  بـرای  بیشـتری 
از  برون رفـت  و  خـود  ضعـف  نقـاط  پوشـش 
بحـران برخوردارنـد. عالوه برایـن، تجربـه ثابت 
بانک هـای  یـا  دولتـی  بانک هـای  اسـت  کـرده 
پیونـد  به دلیـل  عمومـی  نهادهـای  بـه  وابسـته 
از  بسـیاری  عمومـی،  منابـع  بـا  سـاختاری 
اسـتفاده  بـا  را  خـود  سـاختاری  ضعف هـای 
به دلیـل  و  می دهنـد  پوشـش  منابـع  ایـن  از 
بـه  نسـبت  قـدرت،  هسـتٔه  بـه  نزدیک تربـودن 
منابـع  موهبـت  از  خصوصـی،  بانک هـای 

برخوردارنـد. بیشـتر  عمومـی 
۵- خاصه و نتیجه گیری

باوجـود آنکـه بعـد از بحـران مالی سـال های 
از  بسـیاری  بـه  آن  تسـری  و   ۲۰۰۸‐۲۰۰۷
اقتصاد هـای جهـان، روش هـای مختلفـی بـرای 
باالخـص  مالـی  بحران هـای  فصـل  و  حـل 
شـکل  و  شـده  پیشـنهاد  بانکـی  بحران هـای 
اجرایی آن تبیین شده و بهبود یافته است، هنوز 
هـم »نجات مالـی از بیرون« یکـی از اصلی ترین 
گزینه هـای مطـرح در حـل و فصـل بحران هـای 
بانکـی اسـت. اگرچـه بـا نظـارت مقـام گزیـر، 
از  می تـوان  جهـان  کشـور های  از  بسـیاری  در 
طریـق خریـد و تقبـل، ادغام و تملک، اسـتفاده 
سـپرده های  پرداخـت  انتقالـی،  بانـک  یـک  از 
از  نجـات  و  بانـک  انحـالل  و  ضمانت شـده 
و  بانک هـای ضعیـف  نجـات  بـه  اقـدام  درون 
در معـرض خطـر کـرد، هنـوز هـم اصلی تریـن 
گزینٔه مورد اسـتفادٔه بیشـتر سیاسـتمداران برای 
و  مسـتقیم  مداخلـٔه  بانکـی  بحـران  بـا  مقابلـه 
نجـات از طریـق تزریـق منابـع عمومـی اسـت، 
زیـرا اواًل روش هـای گزیـر ذکرشـده نسـبت بـه 
روش نجـات از بیـرون نیازمنـد صـرف وقـت و 
زمـان بیشـتری اسـت و اثر گـذاری آن بـرای حل 
می پذیـرد.  صـورت  به کنـدی  بحـران  فصـل  و 
دوم، البـی بانک هـای بزرگ در کشـورهایی که 
بانک محـور بـوده و درجـٔه تمرکـز نظـام بانکـی 
در آن هـا باالسـت و بسـیاری از بانک هـا متعلـق 
بـه دولـت و سـایر نهاد هـای عمومـی هسـتند، 

را توجیـه می کنـد کـه  به ر احتـی سیاسـتمداران 
بـا اسـتفاده از منابـع مالـی عمومـی حاصـل از 
بـه  مربـوط  درآمدهـای  یـا  مالیات دهنـدگان 
نفـت،  همچـون  خامـی  کاال هـای  صـادرات 
اقـدام بـه حـل و فصـل بحـران بانکـی بنماینـد 
تٔاثیـرات  ظهـور  و  بـروز  اینکـه  نهایـت  در  و 
مخـرب اسـتفاده از منابـع عمومـی بـرای نجات 
بانک هـا، کـه اغلـب خـود را در قالـب اتـالف 
منابـع و نیـز تـورم نشـان می دهـد، مدت زمانـی 
بـرای  را  طـول می کشـد کـه می توانـد فرصتـی 
بـار  پذ یـرش  از  فـرار  بـرای  سیاسـت گذاران 

مسـئولیت آن فراهـم کنـد. 
منابع و مآخذ

بیابانـــی، زینـــب  )۱3۹۷(. جایـــگاه نظـــام گزیـــر 
ـــٔه سیاســـتی شـــمارٔه  ـــی کشـــور )مقال ـــات مال در ثب

۹۷۰۱۲(. تهـــران: پژوهشـــکدٔه پولـــی و بانکـــی. 
شـــریف زاده، م. ج.، و ســـید حســـین زاده 
ـــا  ـــاد، ابزار ه ـــی ابع ـــزدی، س.  )۱3۹۶(. بررس ی
و کارکرد هـــای نجـــات مالـــی در مقابلـــه بـــا 
بانکـــی در کشـــور های جهـــان.  بحران هـــای 
مجموعه مقـــاالت بیســـت وهفتمین همایـــش 
ســـاالنٔه سیاســـت های پولـــی و ارزی     )3۶3‐
۴۱3(، تهـــران: پژوهشـــکدٔه پولـــی و بانکـــی.

ــام  ــد نظـ ــریف زاده، م. ج. )۱3۹۶(. نقـ شـ
توقـــف و ورشکســـتگی بانکـــی در ایـــران و 
ـــر  ـــام گزی ـــا نظ ـــی آن ب ـــنجی جایگزین ضرورت س
ــش  ــازی بخـ ــرای مقاوم سـ )Resolution( بـ
انتقـــادی  پژوهش نامـــٔه  کشـــور.  در  مالـــی 
متـــون و برنامه هـــای علـــوم انســـانی، ۱۷ )۹(، 

ــص ۱۴3‐۱۶۲. ــی 5۲، صـ ــمارٔه پیاپـ شـ
Grossman, E., & Woll, C. 

)2014(. Saving the banks: The po-
litical economy of bailouts. Com-
parative Political Studies, 47)4(, 
574-600.

پی نوشت
 1( Lehman Brothers
 2( mortgage-backed securities
 3( resolution
 4( insolvency
 5( purchase and assumption
 6( mergers and acquisitions
 7( bridge bank
 8( bank liquidation
 9( bail-in
 10( bail out
 11(systemic crisis
 12(too big to fail

۸۵



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

مقاوم سازی در سایه ادغام

2- عملکرد و وضعیت مالی بانک ها 
آنچــه در ســال های اخیــر موجبــات نگرانــی 
خصــوص  در  را  مالــی  و  اقتصــادی  مقامــات 
بانک هــای فعــال کشــور به عنــوان بخــش محــوری 
ــت  ــرده اس ــم ک ــاد فراه ــی اقتص ــن مال ــام تٔامی نظ
وضعیــت مالــی بانک هــا به معنــای عــام و به طــور 
خــاص وضعیــت ترازنامــه ای آن هاســت. ترازنامــه 
اســت  شــرکت  یــک  مالــی  صورت وضعیــت 
ــوق  ــی، و حق ــی، بده ــزء دارای ــه ج ــه دارای س ک
صاحبــان ســهام اســت. آسیب شناســی ترازنامــٔه 
بانک هــا بایــد بــا واکاوی هــر ســه جــزء ترازنامــٔه 
مهم تریــن  باوجودایــن،  پذیــرد؛  انجــام  آن هــا 
ــای آن  ــی دارایی ه ــاد مال ــن نه ــٔه ای ــش ترازنام بخ
اســت. مباحــث بســیاری دربــارٔه ترکیــب و کیفیــت 
و  توســط صاحب نظــران  بانک هــا  دارایی هــای 
مقامــات مختلــف مطــرح شــده اســت کــه فصــل 
ــودن  ــه بی کیفیت ب ــان ب ــا اذع ــام آن ه ــترک تم مش

دارایی هــای بانک هاســت. »کیفیــت« می توانــد 
ــی در  ــد، ول ــته باش ــر داش ــی را درب ــی مختلف معان
کنــار مقاصــد دیگــر، آنچــه در درجــٔه نخســت در 
خصــوص کیفیــت دارایــی بــرای یــک بانــک مهــم 
اســت عملکــرد آن دارایــی در ایجــاد جریانــات 
ــان  ــارات و در زم ــا انتظ ــب ب ــد ورودی متناس نق
ــد  ــزان تولی ــر، می ــارت دیگ ــت؛ به عب ــی اس مقتض
دارایی هــا  توســط  ورودی  نقــد  جریانــات 
اگــر  اســت.  دارایــی  جنبــٔه کیفیــت  مهم تریــن 
دارایی هــای بانکــی را بــه دو دســتٔه تســهیالت 
و  دارایی هــا(  از  عمــده ای  بخــش  )به عنــوان 
بررســی  بــرای  کنیــم،  تقســیم  غیرتســهیالت 
دارایــی   نــوع  بایــد هــر دو  دارایی هــا  کیفیــت 
را مــورد بررســی و تحلیــل قــرار داد. مهم تریــن 
تســهیالت  بانــک  یــک  دارایی هــای  بخــش 
حاضــر، کیفیــت  درحــال  اســت.  آن  اعطایــی 
ــر  ــی ب ــا نگاه ــوان ب ــا را می ت ــای بانک ه دارایی ه

ــورد  ــات غیرجــاری شــبکٔه بانکــی م حجــم مطالب
مطالبــات  بــاالی  حجــم  داد.  قــرار  قضــاوت 
ــودن  ــر پایین ب ــی ب ــی گواه ــبکٔه بانک ــاری ش غیرج
دارایی هــای  از  عمــده ای  بخــش  کیفیــت 
بانک هاســت کــه باعــث مخدوش شــدن تولیــد 
ــان نقــد در بانک هــا شــده اســت.  و گــردش جری
دالیــل  بانک هــا  غیرجــاری  تســهیالت  رشــد 
اقتصــاد  منظــر  از  اســت کــه  داشــته  متفاوتــی 
بــرای  حقیقــی  ســود  نــرخ   منفی بــودن  کالن، 
ــی و  ــورم واقع ــش ت ــت افزای ــال ها به عل ــتر س بیش
انتظــاری، رکــود اقتصادی و در نتیجه وخیم شــدن 
وضعیــت مالــی و ترازنامــه ای تســهیالت  گیرندگان 
ــوق و  ــائل کالن ف ــه مس ــن ب ــت. پرداخت ــوده اس ب
ــا و  ــتفاده از روش ه ــا اس ــا ب ــع آن ه ــالش در رف ت
ابزارهــای مناســب، می توانــد بــه بهبــود وضعیــت 
ســطح  در  بانک هــا کمــک کنــد.  ترازنامــه ای 
هــر بانــک، دالیلــی از قبیــل مدیریــت ضعیــف 

1- مقدمــه: به طورکلــی، نحــؤه عملکــرد بانک هــا به عنــوان مهم تریــن جــزء نظــام مالــی به خصــوص 
در کشــورهایی کــه دارای نظام هــای مالــی مبتنــی بــر بانــک )هماننــد کشــور مــا( هســتند، به لحــاظ 
ــادی در  ــذاری زی ــف اقتصــاد، تٔاثیرگ ــای مختل ــی بخش ه ــن مال ــده ای از تٔامی ــتن بخــش عم برعهده داش
عملکــرد واحدهــای مختلــف اقتصــادی در بخــش واقعــی و مالــی دارنــد. بنابرایــن، حساســیت زیــادی در 
تمــام دنیــا از جانــب مقامــات نظارتــی مختلــف در خصــوص کیفیــت ترازنامــٔه بانک هــا، وضعیــت مالــی 
آن هــا، و انجــام اصالحاتــی در ایــن زمینــه وجــود داشــته اســت. تمــام ایــن تالش هــا بدیــن منظــور بــوده 
اســت کــه بانک هــا در مســیر صحیــح و معیــن مطابــق بــا نقــش اصلــی خــود در نظــام اقتصــادی حرکــت 
کننــد تــا قــادر باشــند وظیفــٔه خطیــر خــود را در اقتصــاد یعنــی تٔامیــن مالــی واحدهــای اقتصــادی انجــام 
دهنــد. بنابرایــن، مقولــٔه مدیریــت دارایــی و بدهــی نه تنهــا بــرای بانک هــا به منظــور بهبــود وضعیــت مالــی 
موضــوع مهمــی تلقــی می شــود، بلکــه امــری اســت کــه باعــث شــده اســت مراجــع و مقامــات نظارتــی 
ــه وضعیــت مالــی بانک هــا، به واســطٔه اهمیــت و جایــگاه ایــن نــوع از نهادهــای مالــی در  توجــه ویــژه ب

اقتصــاد داشــته باشــند و سیاســت های مقتضــی را در ایــن زمینــه اجرایــی و پیاده ســازی کننــد. 

کیفیت دارایی ها در شبکه بانکی و 
چشم انداز وضعیت ترازنامه بانکی

حسین 
صدقی

یادداشت تحلیلی

کارشناس بانک مرکزی و دکتری اقتصاد مالی
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مســائلی  و  به طــور کلــی  اعتبــاری  ریســک  
تعهــدات  و  تســهیالت  وضعیــت  قبیــل  از 
مرتبــط کــه عمدتــًا ناشــی از نفــوذ و کنتــرل 
برخــی اشــخاص بــر بانــک اســت، تســهیالت 
بــرای  مشــخص  رویــٔه  فقــدان  تکلیفــی، 
ــاری و  ــات غیرج ــری مطالب ــت، و پیگی مدیری
ــت  ــٔه مدیری ــص در زمین ــدان تخص ــًا فق بعض
ریســک در بانک هــا در کنــار مســائلی از قبیــل 
ــی،  ــی و مقررات ــای قانون ــودن زیربناه ناکافی ب
باعــث ایجــاد و انباشــت مطالبــات غیرجــاری 
)تســهیالت غیرجــاری( بانک هــا شــده اســت. 
ــودن ســایر  ــر تســهیالت، بی کیفیت ب عــالوه ب
دارایی هــا از حیــث تولیــد صحیــح و مــورد 
انتظــار جریانــات نقــد ورودی بــرای بانــک 
ــرای  ــد ب ــای غیرمول ــه انباشــت دارایی ه ــز ب نی
درحــال  اســت.  انجامیــده  بانک هــا  برخــی 
بدهی هــای  و  دارایی هــا  ترکیــب  حاضــر، 

بانک هــا به گونــه ای نیســت کــه نشــان دهندٔه 
تــوازن در عملکــرد بانــک باشــد و همــواره 
شــکاف عمیقــی در وضعیــت مالــی برخــی 
ــد  ــای مول ــا از لحــاظ انجــام فعالیت ه بانک ه
و کارا در مقابــل تعهــدات ســپرده ای وجــود 
ــد  ــب درآم ــدم تناس ــاد ع ــث ایج ــه باع دارد ک
اســت و در  بانک هــا شــده  بــرای  و هزینــه 
صــورت عــدم رســیدگی ریشــه ای و اصولــی 
ــٔه  ــت ترازنام ــواره وضعی ــائل، هم ــن مس ــه ای ب

بانک هــا رو بــه افــول خواهــد بــود. 
و اصــاح  الگــوی کســب وکار  ۳- تغییــر 

نظــام بانکــی
اگرچــه پرداختــن بــه وضعیــت ترازنامــٔه 
بهبــود  و  بــرای اصــالح  تــالش  و  بانک هــا 
می توانــد  بانک هــا  دارایی هــای  کیفیــت 
ــه  ــاز ب ــی نی راه گشــا باشــد، در ایــن برهــٔه زمان
ــی  ــبکٔه بانک ــی در ش ــات کالن و اساس اصالح

کشــور امــری ضــروری اســت. بنابرایــن، در 
شــرایط فعلــی بــرای بهبــود وضعیــت مالــی 
ــه  ــاز ب ــا نی ــٔه آن ه ــا و در نتیجــه ترازنام بانک ه
ــد دارای  اصالحــات بانکــی اســت کــه می توان
ابعــاد مختلفــی باشــد. یکــی از مهم تریــن امــور 
ــر الگــوی کســب وکار  در اصــالح بانکــی تغیی
فعلــی  روش  کــه  به نحــوی  بانک هاســت، 
ــد.  ــر ده ــا تغیی ــالح و ی ــب وکار را اص در کس
به عبــارت دیگــر، اصــالح نظــام بانکــی کشــور 
به طــور جــد در گــرو تغییــر و تحــول مثبــت 
و مٔوثــر در الگــوی کســب وکار بانک هــا بــا 
کنــار  در  درآمــدی  منابــع  افزایــش  رویکــرد 
بانک هــا  غیرضــروری  هزینه هــای  کاهــش 
اســالمی  بانکــداری  قواعــد  چارچــوب  در 
اســت. در ایــن راســتا به عنــوان مثــال، الزم 
اســت عــالوه بــر تغییــر شــیؤه فعالیت هــای 
یــا  و  تعریــف  بانک هــا،  تســهیالت دهی 

۸۷



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

مقاوم سازی در سایه ادغام

بازتعریــف روش و فعالیت هایــی کــه می توانــد 
به همــراه  بانــک   بــرای  غیرمشــاع  درآمدهــای 
بدان معنــی کــه  گیــرد؛  قــرار  مدنظــر  نیــز  آورد 
تغییــر الگــوی کســب وکار بانک هــا در راســتای 
ــدار  ــرای ایجــاد درآمــد پای فراهم ســازی شــرایط ب
بــرای آن هــا در چارچــوب بانکــداری اســالمی 
از ضروریــات اســت. به نظــر می رســد تاکنــون 
در مقولــٔه اصــالح رفتــار و الگــوی کســب وکار 
کســب  پایــدار  روش هــای  بــه  بانک هــا کمتــر 
درآمــد بــا ریســک کمتــر پرداختــه شــده اســت 
بــه  معطــوف  عمدتــًا  بانک هــا  توجــه  لــذا  و 
درآمدزایــی از محــل اعطــای تســهیالت بــوده 
حــوزه  ایــن  در  موجــود  ناکارایی هــای  اســت. 
نامتعــارف  حجــم  شــکل گیری  بــه  منجــر 
دولــت،  از  مطالبــات  غیرجــاری،  مطالبــات 
تنگنــای  و  غیرمالــی  دارایی هــای  انباشــت  و 
اعتبــاری شــده اســت کــه درآمدزایــی بانک هــا 
را به شــدت کاهــش داده و در نتیجــه شــرایطی 
را ایجــاد کــرده اســت کــه بانک هــا فاقــد حداقــل 
ــی  ــی در زمینه های ــی بانک ــتانداردهای بین الملل اس
ســایر  و  ذخایــر،  نقدینگــی،  ســرمایه،  هچــون 
ترازنامه ای انــد.  مناســب  نســبت های  و  اقــالم 
بنابرایــن، ارائــٔه الگویــی متناســب بــا شــرایط، 
می توانــد بخشــی از مشــکالت بانک هــا در زمینــٔه 
ــه،  ــد. در نتیج ــل کن ــه را ح ــرازی درآمد‐هزین نات
ایــن موضــوع جــزء اساســی برنامــٔه اصــالح بانکــی 

ــرد. ــرار گی ــد ق بای
انجــام اصــالح بانکــی، صرف نظــر از الگــو 
پیاده ســازی  زیــاد  احتمــال  بــه  آن،  روش  و 
ــی  برخــی بانک هــا  فرایندهــای حــل و فصــل مال
و  بدهی هــا  بــه  پرداختــن  به معنــای  کــه  را، 
ســرمایٔه بانک هاســت، نیــز شــامل می شــود. از 
حیــث اســتانداردهای جــاری در دنیــا، معمــواًل 
حائــز  مالــی  ثبــات  حیــث  از  بانک هایــی کــه 
و  باوجــود مشــکالت ســاختاری  و  اهمیت انــد 
ــات  ــد حی ــه تجدی ــت ک ــوز الزم اس ــی، هن عملیات
و  حــل  فرایندهــای  اول  گزینــٔه  بایــد  شــوند، 
ــا واکاوی مســتندات  ــد. ب ــرار گیرن ــی ق فصــل مال
مثــال،  )به عنــوان  دنیــا  در  موجــود  تجــارب  و 
ــک  ــول و بان ــی پ ــدوق  بین الملل ــای صن گزارش ه
تســویٔه بین المللــی در ایــن زمینــه(، مــواردی در 
ــه شــرحی کــه  ــی ب مــورد انجــام حــل و فصــل مال
در ادامــه می آیــد قابل توجــه اســت. ســهامداران 
ــهام در  ــان س ــوق صاحب ــی از حق ــوان جزئ )به عن
ــرمایه ای  ــای س ــع حمایت ه ــن مناب ــه( اولی ترازنام
بــرای بانک هــا هســتند کــه بایــد بانــک را بــا 
نجــات  مشــکل  از  باکیفیــت  ســرمایٔه  تٔامیــن 
بــرای  الزم  شــرایط  بایــد  بنابرایــن،  دهنــد. 

ــود و  ــم ش ــهامداران فراه ــرمایه ای س ــت س حمای
درصورتی کــه ســهامداران نتواننــد یــا نخواهنــد 
مدیــران  یــا  و  دهنــد  انجــام  ســرمایه  تٔامیــن 
بانــک در عملیــات خــود دچــار مشــکل هســتند، 
بانکــی  ناظــر  مقــام  یــا  و  مرکــزی  بانک هــای 
ــد  ــه  کنن ــک مداخل ــع در بان ــور قاط ــریعًا و به ط س
کــه بعضــًا بــه انتصــاب مدیــر موقــت بــرای بانــک 
دولتــی  بانک هــای  مــورد  در  می انجامــد.  هــم 
کــه دارای کســری ســرمایه اند ولــی تــوان ادامــٔه 
حیــات دارنــد، تجدیــد ســرمایه توســط دولــت و 
ــا اســتفاده از اوراق انجــام  در قالــب وجــه نقــد ی
بــرای  اســت  مــوارد، الزم  می شــود. در برخــی 
حفــظ ثبــات مالــی کل سیســتم، بانــک مرکــزی یــا 
ــد  ــام، خری ــای ادغ ــی از روش ه ــر بانک ــام ناظ مق
و پذیــرش  )تعهــدات(، و یــا ســازوکار بانــک 
واســط  بــرای مدیریــت بانک هــای مشــکل دار 
اســتفاده کنــد. نکتــٔه اول در ایــن زمینــه ایــن اســت 
کــه مقــام ناظــر بایــد در انتخــاب روش مناســب، 
روشــی کــه هزینــٔه کمتــری دربــر دارد در اولویــت 
قــرار دهــد. روش ادغــام، زمانــی توجیــه دارد کــه 
ــام  ــر ادغ ــای قوی ت ــر در بانک ه ــورد نظ ــک م بان
ــا تملــک گــردد و در نتیجــه نهادهــای قوی تــری  ی
شــکل گیــرد. روش خریــد و پذیــرش می توانــد 
در خصــوص بانک هــای دولتــی کــه حیــات آن 
ــرد. در  ــر نیســت، مــورد توجــه قــرار گی امکان پذی
این صــورت، بانــک مشــکل دار بایــد بــه انــدازٔه 
تملــک  بــرای  مناســب  دارایی هــای  از  کافــی 
برخــوردار باشــد و بدهی هــای آن بــه انــدازٔه ارزش 
ــد  ــک دیگــر متعه دارایی هــای مذکــور توســط بان
ــده ای )در  شــود. در شــرایطی کــه هیــچ تملک کنن
ایــن  ولــی  باشــد  نداشــته  کوتاه مــدت( وجــود 
ــک از  ــٔه بان ــر ترازنام ــه اگ ــان وجــود دارد ک اطمین
ــوی  ــود به نح ــازی ش ــد پاکس ــای غیرمول دارایی ه
کــه ارزشــمند گــردد، تملک کننــده ای بــرای آن 
پیــدا شــود، در ایــن شــرایط بانک هــای واســط 
می تواننــد به عنــوان یــک راهبــرد جهــت مدیریــت 
ترازنامــٔه بانک هــای دارای مشــکل مــورد اســتفاده 
واســط  بانــک  یــک  عملیــات  گیرنــد.  قــرار 
شــباهت بســیاری بــا روش خریــد و پذیــرش دارد، 
بــا ایــن تفــاوت کــه در الگــوی بانــک واســط 
غالبــًا ایــن دولــت اســت کــه مدیریــت بانــک 
ــدود در  ــن و مح ــی معی ــک دورٔه زمان ــرای ی را ب
ــرای  ــده ای ب ــا اینکــه تملک کنن ــرد ت دســت می گی

ــود. ــدا ش ــک پی آن بان
ــک  ــا بان ــا ب ــل بانک ه ــؤه تعام ــاح نح ۴- اص

مرکــزی
اصــالح نــوع و نحــؤه تعامــل بانک هــا بــا بانک 
مرکــزی یــا مقــام ناظــر بانکــی نیــز یکــی از مــوارد 

بســیار مهمــی اســت کــه در اصــالح نظــام بانکــی 
بایــد بــدان توجــه خــاص داشــت تــا اینکه بتــوان به 
ــارٔه وضعیــت ترازنامــه ای  چشــم انداز روشــنی درب
زمانــی  موضــوع  ایــن  داشــت.  امیــد  بانک هــا 
ــی  ــا بانک های ــک ی ــه بان ــت ک ــت اس ــز اهمی حائ
دچــار بحــران شــوند و بانــک مرکــزی بایــد نقــش 
خــود را در خصــوص اصــالح ترازنامــٔه بانک هــا 
و نجــات و یــا انحــالل آن هــا ایفــا کنــد. بنابرایــن، 
یکــی از مــواردی کــه می تــوان به عنــوان یکــی از 
نمونه هــای اصــالح ترازنامــٔه بانک هــا از طریــق 
ــت دارایی هــای آن هــا توســط مقــام  تقویــت کیفی
ناظــر درنظــر گرفــت، اقداماتــی اســت کــه معمــواًل 
بعــد از وقــوع بحران هــای بانکــی توســط مقامــات 
بانکــی کشــورهای درگیــر بحــران  اقتصــادی و 
انجــام شــده اســت؛ به عنــوان مثــال، بحــران مالــی 
ســال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ یکــی از بحران هایــی 
اســت کــه بخش هــای اصلــی نظــام مالــی و بانکــی 
ــاخت. در  ــکل س ــار مش ــتان را دچ ــور انگلس کش
ــال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸،  ــی س ــران مال ــان بح زم
بانــک RBS، بارکلیــز، لویــدز و HBOS، کــه 
قلــب نظــام مالــی کشــور انگلســتان بودنــد، دچــار 
ــپرده گذاران  ــوم س ــم از هج ــی، بی ــود نقدینگ کمب
و ســایر تٔامین کننــدگان مالــی بانــک و شــرایط 
شــوک  بــا  ســپتامبر ۲۰۰۸  در  شــدند.  بحــران 
واردشــده بــه HBOS، بانــک مرکــزی انگلســتان 
ــر آن شــد در ســال ۲۰۰۹ طــرح ویــژٔه حمایــت  ب
نقدینگــی  خــود را اعــالم کنــد. بانــک مرکــزی 
ــق  ــد را از طری ــارد پون ــادل 5۰ میلی انگلســتان مع
ــذ  ــل اخ ــا در مقاب ــه بانک ه ــه ب ــناد خزان ــٔه اس ارائ
به عنــوان  وثیقــه،  به مثابــٔه  آن هــا  دارایی هــای 
ــدف از  ــم آورد. ه ــا فراه ــرای بانک ه ــی ب نقدینگ
ایــن طــرح فراهــم آو ردن دارایی هــای ســالم بــرای 
بانک هــا )اســناد خزانــٔه مزبــور( بــود تــا قــادر 
شــوند ایــن نــوع دارایی هــا را به عنــوان وثیقــه 
بــرای اخــذ وام در بــازار بیــن بانکــی اســتفاده 
کننــد و بدین ترتیــب بــازار بین بانکــی بــه فعالیــت 
  HBOS،عــادی خــود برگــردد. به طــور مشــخص
و RBS مشــمول کمــک نقدینگــی دولــت شــدند، 
تٔامیــن    HSBCو بارکلیــز  بانک هــای  ولــی 
نقدینگــی از منابــع خصوصــی را درپیــش گرفتنــد. 
ــرای  ــت ب ــدی دول ــزان کمــک نق ــی، می به طــور کل
تجدیــد ســرمایٔه نظــام بانکــی معــادل ۲5 میلیــارد 
پونــد بــود کــه به شــکل مشــارکت مســتقیم دولــت 
بانک هــا و حقــوق صاحبــان ســهام  در ســهام 
ــوان  ــت به عن ــان، دول ــت. هم زم ــام گرف ــا انج آن ه
شــد،  ظاهــر  بانک هــا  قرض گیــری  پشــتوانٔه 
به نحــوی کــه بازپرداخــت وام هــای کوتاه مــدت 
ــا ســقف ۲5۰  ــا را ت ــدت توســط بانک ه و بلندم
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ــد بــرای ســه ســال تضمیــن کــرد.  ــارد پون میلی
ایــن امــر در راســتای افزایــش جایــگاه اعتبــاری 
قرض گیــری  عملیــات  تســهیل  و  بانک هــا 
ــازار بین بانکــی انجــام  آن هــا به خصــوص در ب
انگلســتان  مرکــزی  بانــک  هم زمــان،  شــد. 
نیــز اعطــای اســناد خزانــه را بــه بانک هــا، 
میلیــارد   ۲۰۰ بــه  شــد،  اشــاره  بــدان  کــه 
پونــد افزایــش داد. ایــن مــورد، نمونــه ای از 
مدیریــت بحــران نظــام مالــی به ویــژه نظــام 
بانکــی اســت کــه در دنیــا اتفــاق افتــاده اســت 
کــه دولــت مربوطــه بــا حفــظ منافــع خــود، بــه 
حــل بحــران و اصــالح سیســتم مبــادرت کــرده 
ــه نشــان می دهــد کــه  اســت. تجــارب این گون
مدیریــت بحــران نظــام بانکــی به عنوان بخشــی 
از فراینــد اصــالح ایــن سیســتم بــا روش هــای 
منطقــی امکان پذیــر اســت و در نتیجــه اصــالح 

ــد. ــن می کن ــری ممک ــی را ام ــام بانک نظ
۵-نتیجه گیری

ترازنامــٔه  اخیــر، وضعیــت  در ســال های 
آسیب شناســی  کافــی  انــدازٔه  بــه  بانک هــا 
ــت دارایی هــای  ــودن کیفی شــده اســت. پایین ب
اصلــی  عامــل  تســهیالت  به ویــژه  بانکــی 

بانک هاســت  مالــی  وضعیــت  وخیم بــودن 
کــه دالیــل متنوعــی دارنــد. وضعیــت اقتصــاد 
کالن، ناتــرازی درآمــد‐ هزینــه به علــت مــدل 
نامناســب  ترکیــب  کســب وکار،  نامناســب 
دارایی هــا و عــدم تناســب آن بــا بدهی هــا و 
حقــوق صاحبــان ســهام بانــک و غیرمولدبودن 
دارایی هــای بانکــی منجــر بــه شــکاف بیــن 
ــک  ــی در بان ــد ورودی و خروج ــات نق جریان
شــده کــه در نهایــت ناتــرازی در وضعیــت مالی 
ــرای  ــالش ب ــن ت ــت. ضم ــرده اس ــاد ک را ایج
ــای  ــام واحده ــادی تم ــت اقتص ــود وضعی بهب
کالن،  سیاســت های  طریــق  از  اقتصــادی 
ــران  ــت بح ــالح و مدیری ــح اص ــرای صحی اج
چشــم اندازی  تعیین کننــدٔه  می توانــد  بانکــی 
ترازنامــٔه  اصــالح  خصــوص  در  روشــن 
بانک هــا و در نتیجــه بهبــود وضعیــت مالــی 
آن هــا گــردد. درحــال حاضــر، سیاســت های 
اصــالح نظــام بانکــی بــه مرحلــٔه عمــل درآمــده 
اســت، بــا امیــد بــه اینکــه نتایــج مثبتــی را دربــر 

ــد.  ــته باش داش
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2- بانک؛ عامل ثبات یا بحران
بحـــران  مالـــی،  ثبـــات  مقابـــل  طـــرف 
ــره و  ــای بهـ ــی آن نرخ هـ ــه طـ ــت کـ ــی اسـ مالـ
قیمـــت دارایی هـــا دچـــار تغییـــر ناگهانـــی 
از  اشـــاعه  بـــا  اســـت  ممکـــن  و  می شـــود 
یـــک دارایـــی بـــه دارایـــی دیگـــر، کارکـــرد کل 
ــر  ــد. بـ ــم زنـ ــر هـ ــی را بـ ــام مالـ ــاختار نظـ سـ
اســـاس ادعـــای اقتصاددانـــان، بحران هـــای 
ــای  ــر معضـــالت و بی ثباتی هـ ــًا بـ ــی غالبـ مالـ
ــز اســـت. پـــس در  ــا متمرکـ ــی در بانک هـ مالـ
واقـــع، بانک هـــا کانـــون اصلـــی ثبـــات مالـــی 
را تشـــکیل می دهنـــد، آن هـــم در کشـــوری 
ــًا از کانـــال  کـــه تٔامیـــن مالـــی صنایـــع عمدتـ
ــوع  ــود. از مجمـ ــرده می شـ ــش بـ ــا پیـ بانک هـ
گزاره هـــای پیشـــین، می تـــوان اســـتنتاج کـــرد 
کـــه وقـــوع بحـــران در بانک هـــا به ســـرعت 
دیگـــر مٔوسســـات مالـــی و اعتبـــاری را در 
قـــرار  بـــاال(  )اکســـپوژر  آســـیب  معـــرض 
ـــایر  ـــه س ـــران ب ـــال بح ـــب انتق ـــد و موج می ده

مٔوسســـات مالـــی می شـــود. 
طــی  کشــور  بانک هــای  ترازنامه هــای 
ســالیان گذشــته مٔامــن انباشــت دارایی هــای 
ــوده اســت. سیاســت های  موهــوم و منجمــد ب
نادرســت دولت هــا  رفتارهــای  و  اقتصــادی 

در ابعــاد مختلــف شــرایطی را پیــش آورده 
معیــوب  چرخــٔه  آن،  تحــت  کــه  اســت 
در  ناتوانــی  تســهیالت دهی،  در  ناتوانــی 
تعهــدات  ایفــای  در  ناتوانــی  و  ســودآوری، 
بــه ســپرده گذاران شــکل گرفتــه اســت. ایــن 
در  تعــادل  عــدم  به وجــودآوردن  بــا  چرخــه 
ترازنامــه، عــدم تعــادل درآمــد، و هزینــه و 
عــدم تعــادل جریــان نقــدی، نظــام بانکــی را از 
ــه اســت. به نظــر می رســد  کارایــی الزم انداخت
تــوازن ظاهــری ترازنامــٔه  نظــام بانکــی، کــه 
تحــت لــوای حســابداری نامطلــوب ایجــاد 
ــق  ــر در خل ــل مٔوث ــی از عوام شــده اســت، یک
نقدینگــی و متعاقبــًا آثــار تورمــی و رکــودی 

اقتصــاد کشــور بــوده اســت.
۳- زمینه  آسیب پذیری بانک ها

آســـیب پذیری ذاتـــی بانک هـــا به عنـــوان 
آن  به دلیـــل  معمـــواًل  مالـــی  واســـطه گران 
آن هـــا  گذشـــته،  در  کـــه  می افتـــد  اتفـــاق 
بـــا  را  کوتاه مـــدت  ســـپرده های  عمدتـــًا 
ــد.  ــه می کردنـ ــدت معاوضـ ــهیالت بلندمـ تسـ
در  سررســـیدها  تطابـــق  عـــدم  ایـــن  امـــا، 
ماه هـــای اخیـــر، به شـــکل دیگـــری ظهـــور 
ســـپرده هایی کـــه  اســـت.  یافتـــه  بـــروز  و 
مـــردم نـــزد بانک هـــا بـــه امانـــت می گذارنـــد 

اکثـــرًا عندالمطالبه انـــد یـــا بـــا فاصلـــٔه اندکـــی 
درحالی کـــه  می شـــوند.  تبدیـــل  نقـــد  بـــه 
از تســـهیالت گیرندگان  بانک هـــا  مطالبـــات 
به ســـادگی  و  هســـتند  بلندمـــدت  اکثـــرًا 
بـــر  بانک هـــا  ندارنـــد.  نقدشـــدن  قابلیـــت 
اســـاس محاســـبات و مـــرور روندهـــای گذشـــتٔه 
ـــروج  ـــواًل ورود و خ ـــه معم ـــد ک ـــود، می دانن خ
مختلـــف  فصـــول  و  ماه هـــا  در  ســـپرده ها 
میـــزان  منظـــر،  ایـــن  از  و  اســـت  چگونـــه 
مشـــخصی از دارایی هـــای خـــود را در قالـــب 
وجـــه نقـــد نگهـــداری می کننـــد کـــه بـــرای 
ـــی  ـــارف، کاف ـــای متع ـــه تقاضاه ـــخ گویی ب پاس
ــاص،  ــی خـ ــر دالیلـ ــا بـ ــر بنـ ــا اگـ ــد. امـ باشـ
ــی  ــد معینـ ــپرده ها از حـ ــروج سـ ــای خـ تقاضـ
فراتـــر رود، هجـــوم بخـــش قابل توجهـــی از 
دریافـــت  بـــرای  به یکبـــاره  ســـپرده گذاران 
ـــک را در معـــرض خطـــر  وجـــوه، به ســـادگی بان
ــن رو،  ــد داد. از ایـ ــرار خواهـ ــتگی قـ ورشکسـ
هجـــوم مـــردم بـــه بانک هـــا می توانـــد باعـــث 
ـــروز بحـــران بانکـــی شـــود.  ـــی ب ـــا حت تشـــدید ی
ــود یکـــی از  ــه می شـ ــور، گفتـ ــه همیـــن منظـ بـ
بانکـــداری  ریســـک های مهـــم در صنعـــت 
ـــا  ـــک را ب ـــن ریس ـــت. ای ـــی اس ـــک نقدینگ ریس
ــی  ــه یکـ ــنجند کـ ــی می سـ ــنجه های مختلفـ سـ

تولیــد  ســرمایه،  انباشــت  از  اســتفاده  بــا  مقدمــه: کشــورها   -1
ــدار  ــادی پای ــد اقتص ــد و رش ــش می دهن ــود را افزای ــی خ ــص داخل ناخال
ایجــاد می کننــد. آمارهــا نشــان می دهــد ســال گذشــته در کشــور مــا، 
ســهم ســرمایه گذاری از تولیــد ناخالــص داخلــی بــه زیــر ۱5 درصــد 
رســیده و رشــد موجــودی ســرمایه کــه بــرای شــش ســال در حــدود ۱.۶ 
ــع  ــت. مناب ــده اس ــک ش ــر نزدی ــه صف ــته ب ــال گذش ــوده، در س ــد ب درص
طبیعــی نیــز کــه مولــد رفــاه مــردم بــوده اســت، پرشــتاب مصــرف شــده 
ــام بانکــی(  ــای کالن )بودجــه و نظ ــز در بخش ه ــی کشــور نی ــراز مال و ت

و حتــی خــرد )بنگاه هــا( منفــی شــده و ابرچالش هــای اقتصــادی اینــک 
بیشــتر ظهــور و بــروز یافتــه اســت. شــواهد تجربــی نشــان می دهــد رشــد 
اقتصــادی کشــورها همــراه بــا ثبــات مالــی آن هــا شــکل گرفتــه اســت. در 
ــای  ــی فعالیت ه ــتٔه اصل ــوان هس ــا به  عن ــی بانک ه ــات مال ــان، ثب ــن می ای
پولــی و مالــی از اهمیــت وافــری برخــوردار بــوده اســت. پــس، صنعــت 
بانکــداری یکــی از بخش هــای مهــم مالــی هــر کشــوری قلمــداد می شــود 
توســعٔه  نویدبخــش  آن  مســتحکم  و  فعــال،  نظام منــد،  حضــور  کــه 

ــت.  ــادی کشورهاس اقتص

ثبات مالی در چنتٔه بانک ها

علی 
طهماسبی

یادداشت تحلیلی

کارشناس امور بانکی

۹۱



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

مقاوم سازی در سایه ادغام

 )LCR( ـــی ـــش نقدینگ ـــبت پوش ـــا نس از آن ه
اســـت کـــه قابلیـــت بانـــک را بـــرای پوشـــش 
خـــروج ســـپرده ها در شـــرایط بحرانـــی بـــرای 

مـــدت 3۰ روز نشـــان می دهـــد.
آســـیب پذیری دیگـــر بانک هـــا آن اســـت 
ــه  ــا کـ ــٔه بانک هـ ــت ترازنامـ ــمت راسـ ــه سـ کـ
ــا کیفیـــت  بالقـــوه در معـــرض دارایی هـــای بـ
جریـــان  تولیـــد  بـــه  قـــادر  اســـت،  انـــدک 
ـــاًل از آن  ـــه عم ـــت ک ـــی اس ـــالمی از نقدینگ ناس
بـــه نقدینگـــی بـــدون پشـــتوانه یـــاد می شـــود. 
منشـــٔا ایـــن نـــوع نقدینگـــی از آنجـــا حاصـــل 
می شـــود کـــه تـــورم بدهـــی در ســـمت چـــپ 
ــمت  ــت در سـ ــی باکیفیـ ــا دارایـ ــه، بـ ترازنامـ
راســـت ترازنامـــه همـــراه نشـــود. بانک هـــا 
در ســـال های گذشـــته تعهـــد ســـود ســـپردٔه 
در ســـمت  آنکـــه  داده انـــد. حـــال  باالیـــی 
ــًا تســـهیالتی وجـــود  راســـت ترازنامـــه عمدتـ
ـــی  ـــات انتهای ـــاًل در طبق ـــه عم ـــت ک ـــته اس داش
سوخت شـــده  یـــا  غیرجـــاری  مطالبـــات 
ــه  ــدی از ترازنامـ ــی فراینـ ــد طـ ــد و بایـ بوده انـ
ـــوع  ـــه وق ـــاق ب ـــن اتف ـــا ای ـــدند؛ ام ـــارج می ش خ

ــته اســـت. نپیوسـ
عامـــل بیرونـــی دیگـــری کـــه ســـالمت 
نقـــش  و  می انـــدازد  خطـــر  بـــه  را  بانکـــی 
ــام مالـــی دارد  مخربـــی در جهـــت ثبـــات نظـ
ــور و  ــی کشـ ــش مالـ ــر بخـ ــت بـ ــیطرٔه دولـ سـ
ــای  ــت. نمودهـ ــی اسـ ــرکوب قیمتـ ــدٔه سـ پدیـ
ــا در  ــزام بانک هـ ــار و الـ ــاق در اجبـ ــن اتفـ ایـ
اعطـــای تســـهیالت مدنظـــر دولـــت، توزیـــع 
ـــت  ـــاص، حمای ـــای خ ـــن بخش ه ـــارات بی اعتب
از شـــرکت های دولتـــی و اعطـــای تســـهیالت 
بـــه بنگاه هـــای بـــا ریســـک باالســـت کـــه بـــه 
بی ثباتـــی در نظـــام بانکـــی منجـــر می شـــود 
و نهایتـــًا بی ثباتـــی را در بازارهـــای مالـــی بـــه 

همـــراه خواهـــد داشـــت. 
۴- ماندگاری تورم؛ بیماری بی ثباتی

ــت  ــده اسـ ــه ای شـ ــرایط به گونـ ــون شـ اکنـ
کـــه پـــول به ســـرعت در میـــان بازارهـــای 
مترصـــد  و  می کنـــد  حرکـــت  مختلـــف 
ــورم  ــرایط تـ ــتر اســـت. در شـ ــای بیشـ بازده هـ
ــه  ــند کـ ــاور می رسـ ـــن بـ ــه ای ــردم بـ ــاال، مـ بـ
اگـــر پـــول را به شـــکل وجـــه نقـــد یـــا ســـپردٔه 
بانکـــی ریالـــی نـــزد خـــود نگـــه دارنـــد، در آینـــده 
بـــا همـــان پـــول نخواهنـــد توانســـت کاالهـــا 
و خدمـــات روزهـــای قبـــل را تقاضـــا کننـــد؛ 
ـــواع و اقســـام  ـــه ان ـــل آن ب ـــه تبدی ـــذا، دســـت ب ل
می زننـــد.  دیگـــر  دارایی هـــای  مختلـــف 
ـــاد  ـــول داغ ی ـــه پ ـــی از آن ب ـــه به نوع ـــده ای ک پدی

می شـــود. در ایـــن پدیـــده، متعاقـــب افزایـــش 
ســـطح عمومـــی قیمت هـــا )تـــورم( و هجـــوم 
ــرات روانـــی مخـــرب، ســـرعت گـــردش  تٔاثیـ
ـــه ایجـــاد  ـــده ب ـــد. ایـــن پدی پـــول افزایـــش می یاب
حباب هـــای قیمتـــی نیـــز منجـــر می شـــود. 
ــنا در  ــی ناآشـ ــه اتفاقـ ــی کـ ــاب قیمتـ ــا، حبـ امـ
بـــازار دارایی هـــا نیســـت، بلکـــه خطـــر آنجـــا 
احســـاس می شـــود کـــه حبـــاب از دارایـــی بـــه 
ـــده  ـــدٔه یادش ـــود. پدی ـــل ش ـــر منتق ـــی دیگ دارای
ــد  ــه رشـ ــود کـ ــوس می شـ ــاًل ملمـ ــی کامـ زمانـ
نقدینگـــی از رشـــد تولیـــد ناخالـــص داخلـــی 
ــه از  ــده کـ ــکاف یادشـ ــر رود. شـ ــیار فراتـ بسـ
ســـال گذشـــته شـــکل گرفتـــه اســـت و به نظـــر 
ــر  ــز کوچک تـ ــاری نیـ ــال جـ ــد در سـ نمی رسـ
شـــود، حاصـــل مابه التفـــاوت میانگیـــن ۲۰ 
درصـــدی نـــرخ رشـــد نقدینگـــی بـــا نـــرخ 
منفـــی رشـــد تولیـــد اســـت. در ایـــن شـــرایط،  
همـــگام بـــا افزایـــش جذابیـــت بازارهـــای 
ــه جهـــت  ــراد بـ ــل افـ ــی، تمایـ ــی و فیزیکـ مالـ
نقدشـــوندگی  بـــا  دارایی هـــای  نگهـــداری 
ترکیـــب  لـــذا  و  می یابـــد  فزونـــی  باالتـــر 
دیـــداری  بـــه  غیردیـــداری  از  ســـپرده ها 
ـــدٔه  ـــز مان ـــاس نی ـــن اس ـــر همی ـــه و ب ـــر یافت تغیی
بیشـــتری  رشـــد  کوتاه مـــدت  ســـپرده های 
ــد  ــدت خواهنـ ــپرده های بلندمـ ــه سـ ــبت بـ نسـ
ــای  ــن آمارهـ ــر آخریـ ــروری بـ ــا مـ ــت. بـ داشـ
منتشرشـــده از ســـوی بانـــک مرکـــزی، مشـــاهده 
ــداری در آذر  ــپرده های دیـ ــد سـ ــود رشـ می شـ
۱3۹۷ نســـبت بـــه آذر ۱3۹۶ و آذر ۱3۹۷ 
نســـبت بـــه اســـفند ۱3۹۶ به ترتیـــب ۴3.۷ 
ـــن  ـــت. همی ـــوده اس ـــد ب ـــد و 3۲.۴ درص درص
در  غیردیـــداری  ســـپرده های  بـــرای  ارقـــام 
بـــازه زمانـــی یادشـــده ۱۹.5 درصـــد و ۱3.۸ 

درصـــد بـــوده اســـت. 
اعتمـــاد  ازبین رفتـــن  اســـت  گفتنـــی 
ــٔه  ــن یـــک مٔوسسـ ــی پـــس از فروریختـ عمومـ
ـــار مشـــابهی  ـــد آث ـــز می توان ـــاری نی ـــی و اعتب مال
ـــار تـــوده وار نیـــز جـــزء  داشـــته باشـــد. بـــروز رفت
جدایی ناپذیـــر بحران هـــای مالـــی اســـت و 
بـــه تســـریع در حجـــم جابه جایـــی ســـرمایه ها 

منتـــج می شـــود.
۵- جمع بندی

به طـــور کلـــی، اهمیـــت و ضـــرورت ثبـــات 
ـــور  ـــد فاکت ـــال شـــبکٔه بانکـــی در چن ـــی از کان مال

ــود: ــه می شـ خالصـ
ـــران  ـــال بح ـــتعد انتق ـــیار مس ـــا بس • بانک ه

ـــر ســـرایت هســـتند. ـــق اث ـــی از طری مال
ـــع  ـــن مناب • بانک هـــا ســـهم بســـزایی در تٔامی

مالـــی در بیـــن بازارهـــای مختلـــف دارنـــد.
ـــاد ســـپرده گذاران، کاهـــش  • کاهـــش اعتم
ـــی  ـــروت عموم ـــد و ث ـــق درآم ـــهیالت و خل تس
می توانـــد  حتـــی  و  مـــی آورد  به همـــراه  را 
ـــی  ـــی سیاس ـــای اجتماع ـــاد هزینه ه ـــث ایج باع

گـــزاف شـــود.
دســـتیابی  شـــرایط کنونـــی  در  هرچنـــد 
بـــه رشـــد اقتصـــادی هدف گذاری شـــده در 
قانـــون برنامـــٔه ششـــم توســـعه )۸ درصـــد( 
آن  مســـیر  باشـــد،  دشـــوار  بســـیار  شـــاید 
ــرد  ــود عملکـ ــتلزم بهبـ ــز مسـ ــش از هرچیـ بیـ
نظـــام تٔامیـــن مالـــی کشـــور و در رأس آن، 
نظـــام بانکـــی اســـت. امـــا در عمـــل، حجـــم 
قابل توجهـــی از دارایی هـــای نظـــام بانکـــی 
ـــه  ـــالح هرچ ـــذا، اص ـــد. ل ـــد و موهوم ان غیرمول
زودتـــر نظـــام بانکـــی ضـــروری اســـت. عـــدم 
ـــق  ـــود خل ـــث می ش ـــی باع ـــام بانک ـــالح نظ اص
وجـــود  بانک هـــا  در  همچنـــان  نقدینگـــی 
بخـــش  رکـــود،  به دلیـــل  و  باشـــد  داشـــته 
کوچک تر شـــدن  بـــه  رو  اقتصـــاد  واقعـــی 
گـــذارد. تـــورم موجـــود نیـــز بـــا باالبـــردن 
ـــا  ـــردش، بنگاه ه ـــرمایٔه در گ ـــی س ـــکاف منف ش
بیشـــتر  تســـهیالت  دریافـــت  به ســـمت  را 
بیشـــتر  بـــه خلـــق  را  آن هـــا  و  بانک هـــا  از 
دارایی هـــای  می دهـــد.  ســـوق  نقدینگـــی 
ــی را  ــام بانکـ ــٔه  نظـ ــب ترازنامـ ــوم تخریـ موهـ
تشـــدید می کنـــد و جریـــان ناســـالم نقدینگـــی 
را شـــدت می بخشـــد. لـــذا در مجمـــوع، ایـــن 
ــاز  ــی آغـ ــام بانکـ ــه از نظـ ــوب کـ ــٔه معیـ چرخـ

شـــده بـــود، توســـط آن تشـــدید می شـــود.
حفــظ ارزش پــول ملــی نیــز آثــار مســتقیمی 
دارد.  مالــی  بازارهــای  آرامــش  برقــراری  در 
کنتــرل تــورم، کــه در ســال های دولــت یازدهــم 
پــس از تٔامیــن انضبــاط مالــی پدیــدار شــد، در 
جــدی  به طــور  دوازدهــم  دولــت  ســال های 

ــه اســت.  ــد شــده و از دســت رفت تهدی
به جهـــت  الزم  زیرســـاخت های  ایجـــاد 
و  بانکـــی  مٔوثـــر  نظـــارت  نظـــام  طراحـــی 
عـــدم دخالـــت دولـــت در تعییـــن نـــرخ ســـود 
از دیگـــر  بانک هـــا،  و کســـب وکار اصلـــی 
ثبـــات بخـــش مالـــی  راهکارهـــای تٔامیـــن 

کشـــور اســـت.
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۹۴/میزگردصندوقهایبازنشستگی؛چالشهاوفرصتها
۱۰۰/لزومبازبینیدراهدافصندوقتوسعٔهملیبرای

نقشآفرینیبیشترآندرثباتمالی
۱۰۲/اصالحناقصساختاربودجهبهابرتورمتبدیلمیشود
۱۰۳/اصالحنظامپرداختیارانهوقیمتکاالهایاساسی
۱۰۴/صکوکوظرفیتهاییبرایکاهشرکوداقتصادی

۱۰۷/بدهیهایدولتوثباتمالی
۱۱۲/اصالحساختارصندوقهایبازنشستگی)چالشهاو

راهکارها(
۱۱۶/بررسیرویههاینظارتیومقاومسازیبانکها

۱۲۰/اینفوگرافیک:پایداریبودجهای
۱۲۶/واکنشسیاستگذارانبهبحرانبانکی

۱۳۲/ارائهروششناسیبازبینیکیفیتداراییها)AQR(در
شبکٔهبانکیکشور

پایداری مالی 
و ثبات اقتصادی

پرونده چهارم



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

تهدید هــای  از  بازنشســتگی  صندوق هــای 
آینــدٔه ایــران شــناخته می شــود و بــا توجــه بــه 
ــنی  ــرم س ــد و ه ــرخ رش ــادی، ن ــت اقتص وضعی
ادامــه حیــات صندوق هــای  رونــد فعالیــت و 
صنــدوق  ســه  به ویــژه   ‐ بازنشســتگی 
و  مســلح،  نیروهــای  بازنشســتگی کشــوری، 
تعــداد  به دلیــل   ‐ اجتماعــی  ســازمان تٔامیــن 
ــت بســیار  ــاد مســتمری بگیران از اهمی بســیار زی
زیــادی برخــوردار اســت و همیــن مســئله باعــث 
شــده اســت بــا توجــه بــه اتــکای خطرنــاک و 
وابســتگی ایجادشــده بــه حمایت هــای نقــدی 
ــی باشــد؛  ــدٔه آن هــا دچــار بحران های ــت، آین دول
مشــکالت  دلیــل  خصــوص  در  شــما  نظــر 
رفــع  راهــکار  و  بازنشســتگی  صندوق هــای 

چیســت؟ مشــکالت 

فرشاد حیدری
را ایــران در بازنشســتگی صندوقهــای
ــی،وبخــش ــی،بخــشعموم صندوقهــایدولت
میــان، ایــن در میدهــد. تشــکیل خصوصــی
صنــدوقســازمانتٔامیــناجتماعــیوصنــدوق
دولتــی صندوقهــای کشــوری بازنشســتگی
صندوقهــای نظیــر دیگــری صندوقهــای و
بازنشســتگیشــهرداری،صداوســیما،وبانکهــا
بازنشســتگی مهمتریــنصندوقهــای زمــرٔه در
میآینــد. بهشــمار عمومــی بخــش بــه متعلــق
صندوقهایــی اخیــر، ســالهای در همچنیــن

دربخــشخصوصــینیــزایجــادشــدهاســتکــه
فعالیتانــد. درحــال

ــتگی ــهوبازنشس ــایبیم ــدکارصندوقه رون
بدینصــورتاســتکــهحــقبیمــهومبلغــیاز
ــع ــنمناب ــدوقای ــاجــذبمیشــودوصن کارفرم
را کارکــرد ســالهای طــول در جذبشــده

دوران در آینــده در تــا میکنــد ســرمایهگذاری
بازنشســتگینســبتبــهپرداخــتمســتمریاقــدام
کنــد.یکــیازمشــکالتبرخــیصندوقهــای
صنــدوق ســاختار بــه کشــور در بازنشســتگی
وابتــدایفعالیــتآنهــابازمیگــردد،زیــرادر
ــراینکــه ــدوق،عــالوهب ــهکارصن زمــانشــروعب

مشــکالت اساســیترین از یکــی معتقدنــد اقتصــادی کارشناســان
صندوقهــای بــه مربــوط آتــی ســالهای در ایــران اقتصــاد ســاختاری
ــود،بهطــوریکــههرســالهدولــت بازنشســتگیکشــوریولشــکریخواهــدب
ــای ــهصندوقه ــتوکمــکب ــهحمای ــعبودجــهنســبتب ــااســتفادهازمناب ب
بازنشســتگیاقــداممیکنــدکــهبــاتوجــهبــهموضوعاتــیازجملــهتــورم،
ــد ــنامی ــلباالرفت هــرمســنی،وافزایــشســالهایدریافــتمســتمریبهدلی
ــرایدولــتباشــد. ــزرگب ــدچالشــیبســیارحســاسوب ــهزندگــی،میتوان ب
حمیــدزمــانزاده،معــاونپژوهشــکدٔهپولــیوبانکــیبانــکمرکــزی،فرشــاد

ــریگنجــه، ــیبانکــداری،حســینامی ــسمٔوسســٔهآمــوزشعال ــدری،رئی حی
ــی،و ــناجتماع ــازمانتٔامی ــزیس ــتاقتصــادیوبرنامهری ــتمعاون سرپرس
علیاکبــرخســروینژاد،عضــوهیئتعلمــیدانشــکدٔهاقتصــادوحســابداری
دانشــگاهآزادواحــدتهــرانمرکــز،درمیزگــردیبــاعنــوان»صندوقهــای
ــود ــایخ ــاودیدگاهه ــاننظره ــهبی ــا«ب ــاوفرصته ــتگی؛چالشه بازنشس
درخصــوصصندوقهــایبازنشســتگی،چالشهــا،وراهکارهــایبهبــود

وضعیــتآینــدٔهآنهــاپرداختهانــد.

صندوق های بازنشستگی؛ 
چالش ها و فرصت ها

میزگرد
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مشــترکانجدیــدجــذبمیشــدند،بایــدحــق
مســتمریبازنشســتگاننیــزپرداخــتمیشــد
ــٔه ــهازحــقبیم ــعحاصل ــهباعــثشــدمناب ک
ســرمایهگذاری بهجــای شــاغل مشــتریان
ــرایپرداخــتحــقمســتمریبازنشســتگان ب

ــود. ــتفادهش ــدوقاس صن
مســئلٔهدومکــهبســیارحائــزاهمیتاســت،
عــدمدخالــتصندوقهــایبازنشســتگیدر
تعییــنحقــوقومزایاســت؛میــزانحقــوقو
مزایــارادرکشــوردولــتبررســیوتصویــب
صندوقهــای نظــر هیــچگاه و میکنــد
بازنشســتگیفعــالدرکشــوردرخصــوص
تعییــنحقــوقومزایــاازســوینهادهــای
ذیربــطپرســشنشــدهکــهســببشــدهاســت
عــدم بهدلیــل بازنشســتگی صندوقهــای
ــنو ــزانســوددرتعیی دخالــتومالحظــٔهمی
پرداخــتحــقبیمــهبــامشــکلمواجــهباشــند.
در پارامتریـــک اشـــتباهات ازجملـــٔه
ــه ــدبـ ــرانبایـ ــتگیایـ ــایبازنشسـ صندوقهـ
حســـاب جدانبـــودن و بازنشســـتگی ســـن
ــار ــرانمعیـ ــهدرایـ ــتکـ ــارهداشـ ــناشـ معیـ
مـــدت ثابـــت میـــزان بازنشســـتگی ســـن
شـــاغلبودنوامـــکانبازنشســـتگیدر5۰
ســـالگیاســـتوپرداخـــتمســـتمریبـــر
حـــق پایانـــی ســـال دو میانگیـــن اســـاس
ــادر ــود؛امـ ــبهمیشـ ــیمحاسـ ــٔهپرداختـ بیمـ
نمونـــٔهجهانـــی،یـــکســـنبهعنـــوانمـــرز

و میشـــود گرفتـــه نظـــر در بازنشســـتگی
ـــرددرهـــرســـنیاســـتخدامشـــود ـــیکـــهف زمان
وبـــهســـنتعیینشـــدهبرســـدوکســـوراترا
پرداخـــتکـــردهباشـــد،میتوانـــددردوران

بازنشســـتگیمســـتمریدریافـــتکنـــد.
میــزان و مســتمری میــزان محاســبٔه
مــدتخدمــتیکــیازمشــکالتپیچیــده
کشــور در بازنشســتگی صندوقهــای در
اســت،زیــرادربرخــیصندوقهــابــراســاس
کســورات و خدمــت مجمــوع میانگیــن
مســتمری دریافــت محاســبات پرداختــی
انجــام بازنشســتگی صندوقهــای توســط
ــهدربرخــی ــیاســتک ــندرحال میشــود.ای
ــیحــق ــنپرداخت ــامیانگی ــرازصندوقه دیگ
بیمــهدردوســالپایانــیخدمــتیــاحتــی
آخریــنروزخدمــتبــرایپرداخــتمســتمری

میشــود. گرفتــه درنظــر
ــای ــائلصندوقهـ ــیاریازمسـ ــٔابسـ منشـ
بازنشســـتگیناشـــیازنقـــصقانـــوناســـت
ــد ــیماننـ ــهقانونـ ــدبـ ــهبایـ ــراینمونـ ــهبـ کـ
حمایـــتاززنـــانسرپرســـتخانـــواراشـــاره
داشـــتکـــهباعـــثشـــدهاســـتزمانـــیکـــه
ــد، ــمفـــوتمیکنـ ــدریـــکخانـ ــاپـ ــادریـ مـ
نســـبتبـــهانجـــامطـــالقاقـــدامکنـــدو
ـــالقصـــوری ـــزارانط ـــته ـــئلهثب ـــنمس همی
رابهدنبـــالداردتـــافـــردبتوانـــدمســـتمری
راازصنـــدوقبازنشســـتگیدریافـــتکنـــد

ــتگی ــودصنـــدوقبازنشسـ ــهباعـــثمیشـ کـ
ــبت ــترینسـ ــالهایبیشـ ــودوسـ ــیشـ قربانـ

ــد. ــدامکنـ ــتمریاقـ ــهپرداخـــتمسـ بـ
صندوقهــای دیگــر، ســویی از
ارائهدهنــدٔه مــوارد برخــی در بازنشســتگی
بیمــٔه حالــت و بازنشســتگیاند و بیمــه
اشــخاص بــرای هزینــه بــدون اجتماعــی
ایجــادمیکننــدکــهدولــتبــااســتفادهاز
بــه نســبت بازنشســتگی ایــنصندوقهــای
ــد،امــاایــندر ــراداقــداممیکن حمایــتازاف
ــچ ــورهی ــایمذک ــهصندوقه ــیاســتک حال

نمیکننــد. دریافــت را مبلغــی
ــای ــرایصندوقه ــمب ــیازمســائلمه یک
مســتمری پرداختــی میــزان و بازنشســتگی
بحــثتــورماســت.تــورمباعــثشــدهاســت
میــزانپرداختــیافزایــشبســیارزیــادیداشــته
باشــدودولــتتٔاکیــددارددرهمیــنراســتابه
ــت ــادرحقیق ــد،ام ــکمیکن ــاکم صندوقه
مســتمری حقــوق پرداخــت مســئولیت
بازنشســتگانوافزایــشآنبــاکســیاســتکــه
تــورمراایجــادکــردهاســتودولــتدرایــن

خصــوصبایــدپاســخگوباشــد.
ســراغ بــه بایــد حاضــر، درحــال
قربانــی کــه بازنشســتگی صندوقهــای
نیســتندبرویــمکــهبــازدهپاییــندارنــدودر
و نداشــتند مســتمریبگیر ایجــاد، زمــان
صرفــًابــادریافــتحــقبیمــهدرحــالجــذب
ــت ــالپرداخ ــونبهدنب ــدوهماکن ــعبودن مناب
مســتمریبــهافــرادیهســتندکــهبازنشســتگی
آنهــافرارســیدهاســت.بهنظــرمــن،مهمتریــن
ــور ــتگیدرکش ــایبازنشس ــئلٔهصندوقه مس
مدیــران انتصــاب آییننامههــای بیکفایتــی
صندوقهــابهشــمارمــیرودوبایــدتعییــن
ــک ــری ــرهومدی ــهاعضــایهیئتمدی ــردک ک
شــرایطی چــه بایــد بازنشســتگی صنــدوق
داشــتهباشــدودرهمیــنراســتابرخــیافــراد
ــدوق ــهمیشــوندوصن ــهکارگرفت ــدب ناکارآم
دچــاربحرانهــایخطرنــاکخواهــدشــد.
از بســیاری اخیــر، ســالهای در
دســتگاههایدولــتاســتخدامندارنــد،امــا
دولــت ســوی از زودهنــگام بازنشســتگی
تشــویقمیشــودکــهباعــثمیشــودتعــداد
افزایــش مســتمریبگیران و بازنشســتگان
چالشهــای از یکــی کــه باشــد داشــته
صندوقهــایبازنشســتگیبهشــمارمــیرود.
ــور ــیدرکشـ ــهزندگـ ــدبـ ــن،امیـ همچنیـ
ـــکی، ـــائلپزش ـــامس ـــتوب ـــهاس ـــشیافت افزای
۹۵فـــرددارایطـــولعمـــربیشـــتریاســـتو



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

همیـــنموضـــوعباعـــثشـــدهاســـتمیانگیـــن
ــته ــالگذشـ ــالدر۳۰سـ ــراز5۲سـ ــولعمـ طـ
ـــه ـــدک ـــشیاب ـــه۷۲ســـالدرســـالجـــاریافزای ب
باعـــثمیشـــودفـــردیکـــه۲5ســـالکســـورات
پرداخـــتکـــردهاســـتتـــا۶۰ســـالمســـتمری
دریافـــتکنـــدکـــهباعـــثمیشـــودنســـبت
ــازده ــتگیبـ ــایبازنشسـ ــتیبانیدرصندوقهـ پشـ

پایینـــیداشـــتهباشـــد.
ــدی ــایکلی ــیازراهکاره ــدت،یک درکوتاهم
بازنشســتگی صندوقهــای منابــع مدیریــت
دریافــت و بازنشســتگی ســاختار اصــالح و
مســتمری،انجــاماصالحاتــیفــوریدرزمینــٔه
ــر ــتگیزودت ــذفبازنشس ــتگیوح ــنبازنشس س
ازموقــعاســت.درواقــع،بایــدســنخدمــت
ــا ــودوب ــنش ــتجایگزی ــیخدم ــنتقریب ــاس ب
درنظرگرفتــنضریبــیتقریبــی،ســنبازنشســتگی
حداقــلیکســالافزایــشیابــدتــاافــرادیکســال
بیشــترکســوراتپرداخــتوکمتــرمســتمری
ــیصندوقهــای ــدکــهتوانگــریمال دریافــتکنن

میدهــد. افزایــش را بازنشســتگی
صندوقهــای مســائل و مشــکالت ریشــٔه
و قوانیــن بحــث در کشــور در بازنشســتگی
ــا ــنصندوقه ــازدهای ــزانب ــرراتاســتومی مق
ــرا ــدازاقتصــادکشــوربیشــترباشــد،زی نمیتوان
بایــددرحــوزٔهســرمایهگذاریفعالیــتقانونــی
داشــتهباشــند؛اعتقــاددارمیکــیازبدتریــنموارد
ــی ــناســتکــهقانونگــذارقانون ــونای وضــعقان
راتصویــبکنــد،امــاندانــدچــهبرنامــهایداشــته

ــد. ــودهرخده ــرارب ــیق اســتوچــهاتفاق

ســازمان ازجملــه بــزرگ صندوقهــای در
بازنشســتگان صنــدوق و اجتماعــی تٔامیــن
و کســورات، دولــت، کمــک کشــوری،
بیشــترین بهترتیــب درآمدهــا ســرمایهگذاری

صندوقهاســت. درآمــدی منابــع
علی اکبر خسروی نژاد

حـــوزٔه در بودجـــه و برنامـــه ســـازمان
صندوقهـــایبازنشســـتگیوســـنبازنشســـتگی
را تالشهایـــی ۱۳۹۸ بودجـــٔه بخـــش در
انجـــامداد؛درزمینـــٔهاصالحـــاتپارامتریـــک
ــتگیو ــنبازنشسـ ــرسـ ــهتغییـ ــیازجملـ اقداماتـ
ــای ــرٔهصندوقهـ ــابهیئتمدیـ ــنانتخـ همچنیـ
بازنشســـتگیدردســـتورکارقـــرارگرفـــت،امـــا

ــید. ــهنرسـ ــٔهبودجـ ــهالیحـ بـ
ریشــهای مشــکالت از بخــش یــک
صندوقهــایبازنشســتگیدرایــرانبــهبحــث
بدینمعنــا برمیگــردد؛ مقــررات و قوانیــن
ــار ــکب ــهایجــادی ــرراتب ــنومق ــنقوانی کــهای
ــروزعمــدٔه ــهام ــاب تعهــدیمنجــرمیشــودکــهت

ــهاجــرای توجــهمدیریــتصندوقهــامعطــوفب
ایــنتعهــداتبودهاســت.اینمســئلهســببشــده
ــش ــرافزای ــزب ــیوتمرک ــگاهدرآمدزای اســتازن
شــود غفلــت صندوقهــا بــه ورودی منابــع
کــهمتعاقــبآنمشــکالتمتعــددیگریبانگیــر
صندوقهــایبازنشســتگیشــدهاســت.موضــوع
اســت مطــرح حالــی در مقــررات و قوانیــن
ــنو ــاندادهاســتاصــالحقوانی ــهنش ــهتجرب ک

بــود. مقــرراتزمانبــرودشــوارخواهــد
میتواننــد بازنشســتگی صندوقهــای

ــذب ــاج ــندوب ــتهباش ــیداش ــایمختلف نقشه
منابــعازطریــقکســورات،ســرمایهگذاریانجــام
میدهنــدتــادرزمانبازنشســتگیاشــخاِصعضو
نســبتبــهپرداخــتاقــدامکننــد،امــامیتــوان
درصورتیکــه و داشــت آن بــه حمایتــی نــگاه
تکلیــفقانونــیدرایــنزمینــهوجــودداشــته

باشــد،مشــکلاضافــهایجــادخواهــدشــد.
ــق ــردهاســتوطب ــرک ــیتغیی شــرایطمحیط
خروجــی و ورودی صندوقهــا مرســوم، روال
بایــدبهســویســرمایهگذاری دارنــد.صنــدوق
ســرمایهگذاریرا عایــدی و میکــرد حرکــت
درصنــدوققــرارمــیدادوســپستعهــداترا
پرداخــتمیکــردوبــافــرضانجــاممراحــل
ــت ــودحمای ــتگیباوج ــدوقبازنشس ــطصن توس
ــبت ــرمایهگذارینس ــازدهس ــرخب ــرن ــت،اگ دول
باشــد، کمتــر مســتمری تعهــدات نــرخ بــه
صنــدوقســرمایهگذاریدچــارمشــکالتیجــدی
میشــودوهمیــنمســئلهباعــثمیشــودشــرایط
حــوزٔه در رکــود دوران در اقتصــادی محیــط
عایــدیصنــدوقتٔاثیرگــذارباشــدودرنتیجــه
تٔامیــنتعهــداتصنــدوقبازنشســتگیبــامشــکل

ــود. ــهروش روب
دربهتریــنشــرایط،کمتریــنســنورودبــهکار
بــرایتحصیلکردههــا۲5ســالاســتوبــاتوجــه
بــهبازنشســتگیدر۶۰ســالگی،بالــغبــر۳5
ســالورودیمنابــعاســت،امــاخروجــیبیشــتراز
ورودیاســتکــهدرحقیقــتباعــثشــدهاســت
ســالهای از کمتــر بســیار ســنواتکســورات
تعهــدباشــدکــهروشاصــالحایــنبحــثمهــم
ــوانمیشــود ــردنســنبازنشســتگیعن ــزباالب نی
ــر ــرایآنتدبی ــهب ــهدربحــثالیحــهدربودج ک

شــدهبــود.
قوانیــنومقــررات،شــرایطمحیطــیاقتصــاد
شــرایط و بخشــی، و حــوزٔهکالن در ایــران
ــرویکارمهمتریــنچالشهــای ــازارنی محیطــیب

کشــورند. در بازنشســتگی صندوقهــای
حمید زمان زاده

و مشــکالت باوجــود حاضــر درحــال
چالشهــا،شــاهدروزهــایخــوبصندوقهــای
صندوقهــا ایــن زیــرا هســتیم، بازنشســتگی
بهدلیــلعــدمتــوازندرمنابــعورودیوخروجــی
وهــرمســنیجمعیــتکشــوربــهیــکبــازی

هرمــیتبدیــلشــدهاســت.
گذشــته در ایــران جامعــٔه در ســنی هــرم
بهشــکلیبــودکــهســالمندانومســتمریبگیران
ــون ــااکن ــد،ام ــکیلمیدادن ــدهراتش ــشعم بخ
تشــکیل کار دورٔه در جوانــان را اکثریــت
ــی ــٔهمســتمریبازنشســتگانفعل ــدوهزین میدهن
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بهجــایپرداخــتازطریــقمنابــعحاصلــه،
از ازســرمایهگذاریواریزیهــایخودشــان
ــدو ــزیحــقبیمــٔهاعضــایجدی بخــشواری
شــاغالنپرداخــتمیشــودکــهآینــدٔهآنهــارا

بــامشــکلروبــهرومیســازد.
باوجــودمشــکالتبــاتوجــهبــهاینکــه
ــانوکســانی ــتشــاغالنازجوان ــاًلاکثری فع
کــهحــقبیمــهپرداخــتمیکننــدتشــکیل
شــدهاســت،نســبتپشــتیباندرصندوقهــای
ــود؛ ــیمیش ــیارمناســبتلق ــتگیبس بازنشس
امــادر۲۰ســالآینــدهکــهجوانــانفعلــی
وارددورانبازنشســتگیشــوندوبــاتوجــهبــه
ــرادشــاغلجــوانمحــدود اینکــهبهدلیــلاف
میــزانمنابــعورودیازحــقبیمــهکاهــش
پیــدامیکنــد،پرداخــتمســتمریازســوی
ــود ــلمیش ــرانتبدی ــکبح ــهی ــاب صندوقه

ــود. ــمب ــهخواهی ــاهدفاجع وش
بحــثپرتفــویصندوقهــایبازنشســتگی
ســختی و داراییهــا فــروش همچنیــن، و
بــرای غیرنقدشــونده داراییهــای فــروش
از یکــی مســتمریبگیران حــق پرداخــت
موضوعــاتوچالشهــایبســیارمهــماســت.
بــاال تورمهــای و ارزی نوســانات
باعــثشــدهاســتدرآینــده،پرتفوســازی
بهدلیــل بازنشســتگی صندوقهــای
پارامترهــایســختاقتصــادیکشــورتوســط
صندوقهــای شــرایط همچنیــن و مدیــران
ــا ــشهزینهه ــهافزای ــهب ــاتوج ــتگیب بازنشس
ــد. ــوارباش ــورمدش ــدت ــشرون ــلافزای بهدلی

حسین امیری گنجه
بازنشســتگی صنــدوق ۱۸ کشــور، در
ــدوق ــابهجــزصن ــٔهآنه ــتداردکــههم فعالی
تٔامیــناجتماعــیبهعنــوانیکــیازبزرگتریــن
ــت ــهدول ــورب ــتگیکش ــایبازنشس صندوقه
ــهســاختار ــد،درحالیک ــلدارن وابســتگیکام
ــتنیســت. ــهدول ــناجتماعــیوابســتهب تٔامی
و حسابرســی جدیدتریــن اســاس بــر
ــازمان ــهس ــتب ــده،دول ــیهایانجامش بررس
تٔامیــناجتماعــیبالــغبــر۱۸۰هــزارمیلیــارد
ــالهحــدود۲۰ ــکاراســتوهرس ــانبده توم
تــا۲5هــزارمیلیــاردتومــانبــهبدهــیدولــت
بــهســازمانتٔامیــناجتماعــیاضافــهمیشــود.
ازجملــهنشــانههایبحــراندرصنــدوق
تٔامیــناجتماعــیبایــدبــهتــرازبلندمــدت،
کــرد. اشــاره نقدینگــی و کوتاهمــدت،
از منابــع جــذب خصــوص در همچنیــن
تٔامیــن ســازمان بانکــی، نظــام تســهیالت
اجتماعــیمجبــورشــددراســفند۱۳هــزار

حــق پرداخــت بهمنظــور تومــان میلیــارد
ــن ــتنقدینگــیوتٔامی ــرایمدیری مســتمریب
ــنراســتا5 ــهدرهمی ــدک ــعپرداخــتکن مناب
ــوان ــاهبهعن ــاردتومــانازبانــکرف هــزارمیلی
بانــکعامــلاســتقراضکــرد.درهرصــورت،
بایــدســودوامپرداخــتشــودکــهیکــیدیگــر
بهشــمار اجتماعــی تٔامیــن چالشهــای از
مــیرو.ایــنمســئلهباعــثشــدهاســتســاالنه
بانــکرفــاه۹هــزارمیلیــاردتومــانبــرای
بهدنبــال هزینــه اجتماعــی تٔامیــن ســازمان

داشــتهباشــد.
ســاالنه و ماهانــه دولــت درصورتیکــه
بدهــیخــودراپرداخــتکنــد،صنــدوقتٔامیــن
اجتماعــیهیــچبحــرانومشــکلینخواهــد
ــٔهاســتقراضهاومشــکالتدر داشــتوهم
ــلعــدمتســویٔهبدهــی ــعبهدلی خصــوصمناب

ــتاســت. ازســویدول
همچنیــن،برخــیدیگــرازمشــکالتدر
بــهشــرکتهایزیــانده،کــه زمینــٔهمنابــع
ــهســازمانتٔامیــناجتماعــیتحویــل دولــتب
حقیقــت، در میشــود؛ مربــوط میدهــد،
بــاارزشدفتــری برابــرزیــانرجــا هفــت
ــات ــااقدام ــردوب ــریمیک ــرکتبراب ــنش ای
ســازمانتٔامیــناجتماعــی،امــروزهرجــابــا
ــه ــردهوب ــداک ــتحکامپی ــرمایهاس ــشس افزای
یــکدارایــیقابلخریــداریدربــورستبدیــل

ــت. ــدهاس ش
حــوزٔه در اجتماعــی تٔامیــن ســازمان
ــی ــناجتماع ــکلدارد؛تٔامی ــوندگیمش نقدش
۴۲هــزارمیلیــاردتومــاندارایــیتکمیلنشــده
داردکــهبــاتکمیــلآنهــا،بــهدارایــیایــن

ســازماناضافــهخواهــدشــد.
راسـتای در اجتماعـی تٔامیـن سـازمان
بورسیشـدن بهدنبـال بنـگاهداری از خـروج
بـا و اسـت سـال پایـان تـا شـرکتها تمـام
توجـهبهتٔاکیدانجامشـدهازسـویحاکمیت،

کـرد. خواهـد غیرفعـال را بنـگاهداری
بحــثهــرمســنیبحــثمهمــیعنــوان
رفتــن درحــال بیمهشــدگان و میشــود
بهســمتکهنســالیاندکــههشــداریجــدی
مــدت کاهــش مثــل موضوعاتــی اســت؛
دریافــت مــدت افزایــش بیمهپــردازی،
و زندگــی، بــه امیــد افزایــش مســتمری،
اشــتغال، زمــان در بیمــه حــق پایینبــودن
و بیمــه طرحهــای مالــی منابــع تٔامیــن و
افزایــشبیمهشــدگاندرطرحهــایحمایتــی،
بــا بازنشســتگان حقــوق همسانســازی
ســطحتــورموافزایــشبدهیهــایدولــت
صندوقهــای امــروزٔه چالشهــای از
بازنشســتگیاســتکــهباعــثشــدهاســت
منابــعآنهــابســیارســریعدرحــالاتمــامباشــد.
اصــالح در مٔوثــر راهــکاری بهعنــوان
بایــد بازنشســتگی، صندوقهــای ســاختار
اصــالحقوانیــنموضوعاتــیازجملــهافزایــش
ــرارداد. ســنبازنشســتگیرادردســتورکارق
دولــت تٔاکیــد مــورد موضوعــات از یکــی
خــروجســازمانتٔامیــناجتماعــیازبانــک
رفــاهوانتقــالآنبــهبخــشخصوصــیبــرای
برنامهریــزی کــه اســت خصوصیســازی
بــرایآندردســتورکارقــرارگرفتــهاســت.

۹۷



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

صندوق هـــای  اینکـــه  بـــه  توجـــه  بـــا 
ــا  ــد، آیـ ــری ندارنـ ــور ناظـ ــتگی در کشـ بازنشسـ
صندوق هـــای بازنشســـتگی در کشـــور بـــرای 
قانونـــی  موضوعـــات  تعییـــن  و  هماهنگـــی 
نیازمنـــد یـــک شـــورای ناظـــر ماننـــد ســـایر 
بخش هـــای بـــازار مالـــی و ســـرمایه هســـتند؟ 
ـــتگی،  ـــای بازنشس ـــام صندوق ه ـــورت ادغ در ص
ـــدا  ـــود پی ـــش بهب ـــن بخ ـــای ای ـــرایط و بحران ه ش

خواهـــد کـــرد؟

فرشاد حیدری
بازنشســـتگی صندوقهـــای دارم اعتقـــاد
بهدلیـــلتعـــدادواهمیـــتدرایـــراننیازمنـــد
ــتند ــوراهسـ ــاشـ ــندیکا،یـ ــا،سـ ــکهیئتامنـ یـ
تـــابتواننـــدبـــاهماهنگـــیووحـــدتنســـبت
بـــهگفتوگـــوبـــادولـــتاقـــدامکننـــدودر
ــا ــدٔهصندوقهـ ــعآینـ ــیبهنفـ ــاتقانونـ موضوعـ
ـــی ـــهیک ـــدک ـــعکنن واردشـــوندومشـــکالترارف
ـــن ـــوزٔهتعیی ـــردرح ـــالمنظ ـــداع ـــامیتوان ازآنه
حقـــوقومزایـــاازطریـــقایـــنکانـــالارتباطـــی
بـــادولـــتباشـــد،زیـــراایـــنصندوقهـــابایـــد
ـــاازآنهـــا ـــدام پرداخـــتمســـتمریراانجـــامدهن
هیـــچنظـــریدرخصـــوصتعییـــنتکلیـــف

حقـــوقدربودجـــهدرخواســـتنمیشـــود.
برخـــوردارییـــکدســـتگاهناظـــرازجملـــه
ســـندیکابـــرایایجـــادنهـــادناظـــرمســـتقل
واجـــببهشـــمارمـــیرودکـــهدررفـــعچالشهـــا
ــیار ــدبسـ ــدٔهصنـــدوقمیتوانـ ــایآینـ وبحرانهـ

مفیـــدواقـــعشـــود.
تٔامیـــناجتماعـــیبـــاتوجـــهبـــهوظیفـــٔه
بهداشـــتودرمـــانبایـــدبـــا۲۷درصـــدمبلـــغ
دریافتـــیحـــقبیمـــههزینـــٔهبیشـــتریانجـــام
دهـــدوچالـــشبیشـــترینســـبتبـــهســـایر
ســـازمان دارد. بازنشســـتگی صندوقهـــای
تٔامیـــناجتماعـــی۲۰تـــا۲۲هـــزارمیلیـــارد
تومـــاننیـــزدربخـــشدرمـــانهزینـــهپرداخـــت
هزینـــٔه صندوقهـــا ســـایر در امـــا میکنـــد،

درمـــانوجـــودنـــدارد.
میتوانـــد کوچـــک صندوقهـــای ادغـــام
اگـــر امـــا شـــود، راندمـــان افزایـــش باعـــث
دارای موضـــوع یـــک در صندوقهـــا ایـــن
مشـــکلباشـــند،ازترکیـــبدوعنصـــربـــدجـــز
یـــکصنـــدوقبزرگتـــربـــدودارایمشـــکل
ــاس، ــناسـ ــرهمیـ ــارداشـــت.بـ ــوانانتظـ نمیتـ
مشـــکالت و صندوقهـــا بررســـی بـــا بایـــد

تصمیمگیـــریکـــرد. آنهـــا دربـــارٔه
مشـــترکان دارای هماکنـــون صندوقهـــا
خـــاص،مســـائلحقوقـــی،ومشـــکالتیاندکـــه

آنهـــادشـــواریهایی ادغـــام باعـــثمیشـــود
از یکـــی تـــورم نـــرخ افزایـــش کنـــد. ایجـــاد
مشـــکالتاصلـــیوزمینگیرکننـــدٔهصندوقهـــای
بازنشســـتگیاســـتوبایـــدیـــکخـــطقرمـــزباشـــد.
اصـــالح و کســـبوکار فضـــای بهبـــود
ــیار ــیازبسـ ــهیکـ ــرادجامعـ ــتکاریافـ وضعیـ
ــٔه ــوانوظیفـ ــهبهعنـ ــماســـتکـ ــاتمهـ موضوعـ
و صندوقهـــا مشـــکالت میتوانـــد دولـــت

جامعـــهراحـــلکنـــد.
ـــقترســـیمیســـندچشـــمانداز ـــقاف ـــرایتحق ب
بیمههـــای و اجتماعـــی تٔامیـــن حـــوزٔه در
و طرحریـــزی در دولـــت بایـــد اجتماعـــی،
ـــت ـــٔهعدال ـــی،مقول ـــهواقدام ـــربرنام ـــزیه پیری
ـــٔه ـــهدووظیف ـــراردهـــدوب اجتماعـــیرامدنظـــرق
تـــوازن اصلـــیخـــوددرقبـــالمـــردمیعنـــی
سیاســـتهای اعمـــال طریـــق از اجتماعـــی
ــوارضو ــه،عـ ــقبیمـ ــات،حـ ــی)مالیـ بازتوزیعـ
تعرفههـــابـــرایمتناسبســـازیتوزیـــعدرآمـــد(،
وتکافـــلاجتماعـــیازطریـــقایجـــادرفـــاه،
ـــناجتماعـــیو ـــی،تٔامی ـــتاجتماعـــیوغذای امنی

ــد. ــرونابرابـــریعمـــلکنـ ــعفقـ رفـ
ــی ــداجانمایـ ــدابتـ ــور،بایـ ــنمنظـ ــرایایـ بـ
مـــردمازنظـــرنـــوعوســـطحنیـــازبـــهدریافـــت
ـــی ـــناجتماع ـــامتٔامی ـــشهاینظ ـــاتوپوش خدم
ــدادی، ــایامـ ــرقلمروهـ ــتملبـ ــهمشـ ــدالیـ چنـ
حمایتـــی،وبیمـــهایصـــورتپذیـــردوســـپسبـــر
اســـاسترســـیمیـــکمســـیرحرکتـــیدرپیوســـتاری
ـــدرااز ـــرادنیازمن ـــا،اف ـــد،وپوی هوشـــمند،هدفمن
ـــوقدادو حـــوزٔهامـــدادیبـــهحـــوزٔهحمایتـــیس
پـــسازرســـیدنافـــرادبـــهســـطحیازحداقـــل
سیاســـتهای اعمـــال بـــا زندگـــی کیفیـــت
توانمندســـازیوکارگســـتری،ترتیباتـــیاتخـــاذ
شـــودکـــهافـــرادموصـــوفبتواننـــدمتناســـب
بـــادرآمـــدیـــاتـــوانمالـــیدرتٔامیـــنمنابـــع
مالـــیپوشـــشهاوخدمـــاتموردنیـــازخـــود

ــد. ــارکتکننـ مشـ
ـــگاه ـــسازشـــکلدهیپای ـــناســـاسپ ـــرهمی ب
اطالعـــات،ســـامانهوپنجـــرٔهواحـــدخدمـــاترفـــاه
وتٔامیـــناجتماعـــیوتخصیـــصشناســـٔهواحـــدو
ــی ــناجتماعـ ــاهوتٔامیـ ــیرفـ ــدٔهالکترونیکـ پرونـ
ـــددرقلمروهـــایامـــدادی ـــهبای ـــرایآحـــادجامع ب
ـــیو ـــعدولت ـــهمناب ـــهبیشـــترمتکـــیب ـــیک وحمایت
ــی ــارکتهایمردمـ ــزمشـ ــیونیـ ــٔهعمومـ بودجـ
رفـــع ســـاختار، اصـــالح بهســـمت اســـت،
مـــوازیکاری،ورفـــعهمپوشـــانیهااقـــدامو
ـــعبهصـــورت ـــاممناب ـــاتم ـــیاتخـــاذکـــردت ترتیبات
هدفمنـــدومعطـــوفومتناســـببـــانیـــازافـــراد
بیـــننهادهـــایمتولـــیمربوطـــهتقســـیمشـــودو

تخصیـــصیابـــد.
)درمـــان، اجتماعـــی بیمههـــای حـــوزٔه در
بایـــد نیـــز و…( ازکارافتادگـــی، بازنشســـتگی،
اصالحـــات اجـــرای بـــه نســـبت بهســـرعت
سیســـتماتیکوپارامتریـــکســـاختاریوفنـــیو
اجرایـــیدرچهارچـــوبنظـــامچندالیـــه)امـــدادی،
ــطوح ــطحی)سـ ــهای(وچندسـ ــی،وبیمـ حمایتـ
ـــدامکـــرد ـــل(اق ـــازاد،ومضاعـــفومکم ـــه،م پای
ـــد ـــاتبای ـــناقدام ـــامای ـــاســـرلوحٔهتم ـــهی ومقدم
تهیـــهوتدویـــنوابـــالغاصـــولوسیاســـتهای
کلـــینظـــامدرحـــوزٔهتٔامیـــناجتماعـــیباشـــد.
همچنیـــن،یکـــیازشـــاخصهایاصلـــیدر
حـــوزٔهبیمههـــایاجتماعـــی»تعـــادلمنابـــعو
ــر ــایبیمهگـ ــازمانهاوصندوقهـ ــارف«سـ مصـ
ــادل، ـــنتعـ ــظای ــرایحفـ ـــت.بـ ــیاس اجتماعـ
ــا، ــوصآنهـ ــریدرخصـ ــرازتصمیمگیـ ــدتـ بایـ
ـــا ـــهایباشـــدت اصـــول،قواعـــد،ومحاســـباتبیم
بتـــوانازاعمـــالقاعـــدٔهعدالـــتدرارتبـــاطبـــا
ـــور ـــرد؛بهط ـــانحاصـــلک ـــااطمین ـــانآنه ذینفع
مثـــالدرحـــالحاضـــر،ازمجموعـــٔه۲۲صنـــدوق
وســـازمانبیمهگـــراجتماعـــیکشـــورتنهـــاســـه
مـــورد)ســـازمانتٔامیـــناجتماعـــی،صنـــدوقبیمـــٔه
ـــایر،و ـــتاییان،وعش ـــاورزان،روس ـــیکش اجتماع
صنـــدوقآیندهســـاز(داراینســـبتوابســـتگی
ـــن ـــرای ـــاازنظ ـــیآنه ـــتندومابق ـــراز۳هس باالت
ــدو ــراردارنـ ــیقـ ــتبحرانـ ــاخصدروضعیـ شـ
ـــع ـــاازمناب ـــهمصـــارفآنه ـــنبدانمعناســـتک ای
ـــی، ـــرینقدینگ ـــارکس ـــهاســـتودچ ـــیگرفت پیش
کســـریمنابـــعجـــاری،وکســـریتعهـــدات
بینالنســـلیشـــدهاند.اگرچـــهبخشـــیازایـــن
عـــدمتعادلهـــامربـــوطبـــهعوامـــلبیرونـــی
متغیرهـــای یعنـــی نهادهـــا ایـــن پیرامونـــی و
مقیـــاس اســـت، و… جمعیتـــی اقتصـــادی،
ـــد، ـــتاصـــول،قواع ـــدمرعای ـــاوع کوچـــکآنه
تصمیمگیریهـــای در بیمـــهای محاســـبات و
گذشـــتهیکـــیازتٔاثیرگذارتریـــنعوامـــلدرایـــن
زمینـــهبـــودهاســـت،زیـــراقانـــوناعـــدادبـــزرگ
باعـــثتوزیـــعنرمـــالریســـکدرســـازمانهای
ملـــی و بزرگمقیـــاس اجتماعـــی بیمهگـــر
خدمـــات ســـطحبندی و الیهبنـــدی میشـــود.
اصالحـــات انجـــام بیمـــهای، پوشـــشهای و
سیســـتماتیکوپارامتریـــک،اعمـــالنظـــارت
مٔوثـــروتنظیمگـــریبهبـــودطرحهـــایتٔامیـــن
مالـــیایـــنســـازمانهامیتوانـــدمانـــعازبـــروز

ــود. ــیشـ ــایآتـ ــدمتعادلهـ عـ
علی اکبر خسروی نژاد

صنـــدوق ۱۰ بهجـــای مســـئلهکـــه ایـــن
بازنشســـتگیدرکشـــور،دویـــاســـهصنـــدوق
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ــام ــتهباشـــدوادغـ بازنشســـتگیوجـــودداشـ
ـــدارد؛امـــاپیششـــرط انجـــامشـــود،مشـــکلین
کارکـــرد، حـــوزٔه در همگنشـــدن آن
ــه ــاتوجـ ــهبـ ــتکـ ــداتاسـ ــی،وتعهـ دارایـ
بـــهایـــنمســـئلهمیتـــوانانتظـــارداشـــت
ـــادشـــود.معتقـــدم ـــریایج خروجیهـــایبهت
ــیارمفیـــد ــابسـ تعـــدادمحدودتـــرصندوقهـ
ــرد ــٔهکارکـ ــیدرزمینـ ــودوخروجـ ــدبـ خواهـ

بهبـــودپیـــدامیکنـــد.
ادغـــامدربلندمـــدتمســـیریبســـیارخـــوب
تلقـــیمیشـــود،امـــابایـــدپیششـــرطهای
آنوجـــودداشـــتهباشـــد.بایـــدبـــرایـــن
صندوقهـــای داشـــتکـــه تٔاکیـــد نکتـــه
بازنشســـتگیکامـــاًلنمیتواننـــدخصوصـــی
ـــا ـــارهازآنه ـــدبهیکب ـــتنمیتوان ـــوندودول ش
ــهبـــهخدماتـــیکـــه ــاتوجـ خـــارجشـــودوبـ
ــد، ــهمیدهنـ ــتگیارائـ ــایبازنشسـ صندوقهـ
ـــدوبخـــشخصوصـــی دولـــتبایـــدکمـــککن
ــر ــارابـ ــاموظایـــفوهزینههـ ــدتمـ نمیتوانـ

عهـــدهبگیـــرد.
حمید زمان زاده

ســـاختارواحـــدیبـــراینهادهـــایمالـــی
وایجـــادیـــکشـــورایاختصاصـــیوناظـــر
بـــرایصندوقهـــایبازنشســـتگیبهعنـــوان
ســـاختارینهـــادیمیتوانـــدمفیـــدباشـــد

کـــهدرکنـــارآنســـندیکایصندوقهـــای
تـــا باشـــد داشـــته فعالیـــت بازنشســـتگی

ــد. ــشیابـ ــکالتکاهـ مشـ
صندوقهـــای از دولـــت خـــروج
بههیچعنـــوان درکوتاهمـــدت بازنشســـتگی
بـــا میتـــوان و نیســـت امکانپذیـــر
برنامهریـــزیومقـــرراتنســـبتبـــهخـــروج
و بازنشســـتگی صندوقهـــای از دولـــت
ســـرمایهگذاریحرکـــتکـــردکـــهبایـــددر

پیگیـــریشـــود. مقـــررات حـــوزٔه
حسین امیری گنجه

بـــرای قوانیـــنحمایتـــییـــکچالـــش
بهعنـــوان زیـــرا اســـت، تٔامیـــناجتماعـــی
ـــرایســـازمان ـــهطـــرحتحـــولســـالمتب نمون
تٔامیـــناجتماعـــی۲۱هـــزارمیلیـــاردتومـــان
دولـــت و اســـت داشـــته بهدنبـــال هزینـــه
ــبت ــپسنسـ ــیوسـ ــارابررسـ ــدهزینههـ بایـ
دنیـــا، در اقـــدامکنـــد. قانونگـــذاری بـــه
تٔامیـــناجتماعـــیعـــاموخـــاصداریـــم،
امـــادرکشـــورمـــاایـــندومســـئلهترکیـــبو

اســـت. مشکلســـازشـــده
ادغـــامیـــکبحـــثحقـــوقشـــرعیداردو
ــرا ــت،زیـ ــدداشـ ــالخواهـ ــاسبهدنبـ حقالنـ
ـــاشـــرکتمنعقـــدکـــرده ـــراردادیراب ـــردیق ف
وقـــرارشـــدهاســـتازخدماتـــیاســـتفاده

کنـــد.هماکنـــون،۱۸صنـــدوقبازنشســـتگی
ــر۱۷ ــغبـ ــابالـ ــد،امـ ــتدارنـ ــورفعالیـ کشـ

مـــوردورشکســـتهاند.
علی اکبر خسروی نژاد

ازمهمتریـــنچالشهـــایصندوقهـــای
ــررات، ــنومقـ ــهقوانیـ ــدبـ ــتگیبایـ بازنشسـ
فضـــایکســـبوکار،وعـــدمبرخـــورداری
ازمحیـــطاقتصـــادی،ووضعیـــتمدیریـــت
اشـــارهکـــرد. بازنشســـتگی صندوقهـــای
ــابایـــدبـــهمدیریـــت درخصـــوصراهکارهـ
تغییـــر بـــه کوتاهمـــدت در بازنشســـتگی
اصـــالح و بیاوریـــم روی پارامتریـــک
ــت. ــدتاسـ ــیربلندمـ ــکمسـ ــایـ صندوقهـ

فرشاد حیدری
صندوقهـــای توانگـــری بهبـــود بـــرای
بازنشســـتگیدرکشـــوربایـــدســـهاقـــدامانجـــام
ــع ــرراتبهنفـ ــنومقـ ــالحقوانیـ ــود:اصـ شـ
انجـــام صنـــدوق، مشـــترکان و صنـــدوق
اصالحـــاتپارامتریـــکوغیرپارامتریـــک،و
پرداخـــتهزینههایـــیکـــهبـــرایصندوقهـــا
ــود. ــادمیشـ ــهایجـ ــازندٔههزینـ ــطٔهسـ بهواسـ
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

تعریـف  بفرماییـد   در پرسـش نخسـت، لطفـًا 
شـما از صنـدوق توسـعه ملـی چیسـت؟

ـــامفهومـــیکـــه ـــااجـــازٔهشـــمانخســـتب مـــنب
درســـطحبینالمللـــیشناختهشـــدهتراســـت،
ــم. ــازمیکنـ ــی،آغـ ــروتملـ ــدوقثـ ــیصنـ یعنـ
درهمـــانزمانـــیکـــهصنـــدوقتوســـعٔهملـــی
تشـــکیلشـــد،شـــاهدآنبودیـــمدرکشـــورهایی
عوایـــد پایانپذیـــر منابـــع رهگـــذر از کـــه
ـــه ـــهب ـــاتوج ـــود،ب ـــدهب ـــانش ـــمگیرینصیبش چش
ـــهاقتصـــاد ـــدب ـــنعوای ـــقای ـــهتزری آســـیبهاییک
ـــور ـــود،بهط ـــردهب ـــادک ـــتهایج ـــورهادرگذش کش

گســـتردهبـــهراهانـــدازیصندوقهـــایثـــروت
ملـــیرویآوردنـــد.مـــوجنخســـتتٔاســـیس
صندوقهـــایثـــروتملـــیالبتـــهبـــهاواســـط
ســـدٔهپیشـــینبرمیگـــرددکـــهبهدنبـــالافزایـــش
عوایـــدحاصـــلازامتیـــازاتنفتـــی،درآمدهـــای
ـــد. ـــزش ـــورهاینفتخی ـــبکش ـــادآوردهاینصی ب
گفـــت بایـــد صندوقهـــا، ایـــن تعریـــف در
صندوقهـــای ملـــی ثـــروت صندوقهـــای
ــتند: ــادوویژگـــیخـــاصهسـ ــرمایهگذاریبـ سـ
ـــوعنهادهـــای ـــنصندوقهـــاازن نخســـتآنکـــهای
مالـــیحاکمیتیانـــدوبـــامنابـــعملـــیســـروکار
دارنـــد.دومیـــنویژگـــیایـــنصندوقهـــا،فـــارغ

داراییهـــای پرتفـــوی ترکیـــب و اهـــداف از
آنهـــا،تمرکـــزبـــربازارهـــایبیالمللـــیاســـت.

ـــی  ـــی ارتباط ـــروت مل ـــای ث ـــن صندوق ه ـــا ای  آی
ـــد؟ ـــداری مالـــی دارن ـــات و پای ـــا ثب ب

تٔاســـیس از هـــدف واقـــع، در البتـــه!
صندوقهـــایثـــروتملـــیپیـــشازهرچیـــز
خنثیســـازیوپیشـــگیریازتٔاثیـــراتناخواســـتهو
ـــد ـــشعوای ـــٔهافزای ـــهتکان ـــدهایاســـتک ناترازکنن
ــارٔه ــشیکبـ ــاافزایـ ــی،یـ ــعطبیعـ ــیازمنابـ ناشـ
بازارهـــای صـــادراتمیتوانـــددرتعـــادلدر

صنــدوقتوســعٔهملــیایــراننهــادیحکومتــیاســتکــهبــاهــدفتبدیــل
بخشــیازعوایــدناشــیازفــروشنفــتوگازومیعانــاتگازیوفرآوردههای
ــادی،و ــدٔهاقتص ــرمایههایزاین ــد،وس ــدگار،مول ــایمان ــهثروته ــیب نفت
نیــزحفــظســهمنســلهایآینــدهازمنابــعنفــتوگازوفرآوردههــاینفتــی

ــن ــاختارای ــراصــالحس ــیتٔاثی ــیچگونگ ــرایبررس ــالب ــد.ح ــیسش تٔاس
صنــدوقدرپایــداریمالــی،گفتوگــوبــامهــردادســپهوند،مدیــرگــروه

ــد: ــرمیخوانی ــی،رادرزی ــیوبانک ــکدٔهپول ــداریپژوهش بانک

لزوم بازبینی در اهداف صندوق توسعٔه ملی برای 
افزایش نقش آفرینی آن در ثبات مالی

مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی
مهرداد سپهوند 
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ــه ــیکـ ــرااززمانـ ــد،زیـ ــتهباشـ ــیداشـ داخلـ
مطالعـــٔهُکـــردنونیـــری)۱۹۸۲(انتشـــار
ــدی« ــاریهلنـ ــوم»بیمـ ــتومفهـ ــهاسـ یافتـ
بهعنـــوانیـــکتـــرمومفهـــوماقتصـــادی
ــود ــیبهوجـ ــاورعمومـ ــنبـ ــد،ایـ معرفـــیشـ
ــارهمیتوانـــد ــهحصـــولعوایـــدیکبـ آمـــدکـ
ـــر ـــرایه ـــیب ـــتومصیبت ـــهنقم ـــتک ـــهنعم ن

ــد. ــادباشـ اقتصـ
دلیـــلایـــنامـــرهـــم،آنچنانکـــهایـــندو
پژوهشـــگردرمقالـــٔهخـــودعنـــوانمیکننـــد،
ــا ــارٔهدرآمدهـ ــشیکبـ ــنافزایـ ــرایـ ــهدواثـ بـ
باعـــث تٔاثیراتـــیکـــه میشـــود؛ مربـــوط
را خـــود بهطـــورکاذب ملتهـــا میشـــود
ـــد. ـــدتصـــورکنن ـــتثروتمن ـــکمل ـــتی درهیئ
اثـــرنخســـتمربـــوطبـــهجابهجایـــیمنابـــع
نیـــرویکار میشـــود باعـــث اســـتکـــه
ـــت ـــودراازدس ـــتخ ـــاکیفی ـــودوی ـــرانش گ
دهـــد.دوم،اثـــرهزینـــهایاســـتکـــهســـبب
ـــهاش ـــدونتیج ـــشیاب ـــودمصـــرفافزای میش
ایجـــادجامعـــهایرانتـــیومصرفـــیاســـتکـــه
ـــا ـــد.ب ـــکهمیافت ـــتازس ـــدوصنع درآنتولی
ــیدر ــروتملـ ــایثـ ــر،صندوقهـ ــنتعبیـ ایـ
ـــتاقتصـــادی ـــرایایجـــادتثبی ـــزاریب ـــعاب واق

اســـت.
البتـــهدرتٔاســـیسصندوقهـــایثـــروت
ملـــی،اهـــدافتوزیعـــینیـــزمدنظـــرقـــراردارد.
ـــی، ـــایبینالملل ـــهبازاره ـــدب ـــتعوای ـــاهدای ب
ـــارغ ـــروت‐ف ـــنث ـــیرودارزشای ـــارم انتظ
ازنوســـاناتداخلـــی‐بـــراینســـلهای
آینـــدهحفـــظشـــود؛ایـــنبدانمعنـــیاســـت
ـــای ـــکیلصندوقه ـــی،تش ـــدتوزیع ـــهازبع ک
ثـــروتملـــیبـــهعدالـــتبیننســـلیهـــم

کمـــکمیکنـــد.

ملـــی  ثـــروت  صندوق هـــای  بـــه  شـــما   
اشـــاره کردیـــد، امـــا آیـــا ارتباطـــی بـــا صنـــدوق 
ــا  ــر، آیـ ــارت دیگـ ــی دارد؟ به عبـ ــعه ملـ توسـ
صنـــدوق توســـعه ملـــی یـــک صنـــدوق ثـــروت 

ملـــی اســـت؟

ـــٔهپنجـــمتوســـعه ـــونبرنام ـــادٔه۸۴قان درم
اگرچـــههـــدفایـــنصنـــدوقتبدیـــلعوایـــد
ناشـــیازفـــروشنفـــتبـــهثـــروتمانـــدگار
ـــی ـــادٔهقانون ـــنم ـــد)ط(ای ـــدهودربن ـــانش بی
نیـــزســـرمایهگذاریدربازارهـــایپولـــیو
ــایر ــهدرسـ ــاآنچـ ــقبـ ــیمطابـ ــیخارجـ مالـ
ــتیم ــاهدهسـ ــیشـ ــروتملـ ــایثـ صندوقهـ
ذکـــرشـــدهاســـت،خلـــطمفهـــومصنـــدوق

ـــعهایدر ـــکتوس ـــومبان ـــامفه ـــیب ـــروتمل ث
همـــاناساســـنامهمشـــهوداســـت.درعمـــل
نیـــزبـــاتوجـــهبـــهشـــرایطکشـــورآنچـــه
صـــورتگرفتـــهاســـتوتاکنـــونشـــاهدآن
بودهایـــم،صرفـــًاســـرمایهگذاریدرداخـــل
کشـــوروصـــرفمنابـــعبـــرایطرحهـــای
ـــنمـــوردآخـــراساســـًا ـــودهاســـتکـــهای ـــیب مل

ــراردارد. درحـــوزٔهوظایـــفدولـــتقـ
در ســـرمایهگذاری توســـعٔه هرچنـــد
ـــیارارزشـــمندی ـــرکشـــورهـــدفبس داخـــله
اســـتومیتوانـــدمنظـــوروهـــدفهـــر
قـــرار ســـرمایهگذاری حاکمیتـــی نهـــاد
گیـــردتـــابدینوســـیلهبـــهتوســـعٔهاقتصـــادی
کمـــکشـــود،بایـــدتوجـــهداشـــتایـــنهـــدف
ارزشـــمندراهـــکاریبهجـــزصنـــدوقثـــروت
چارچـــوب در عمدتـــًا و میطلبـــد ملـــی
بانکهـــاونهادهـــایملـــیتوســـعهایدنبـــال

میشـــود.

بـــاایـــنتوضیحـــات،روشـــنمیشـــود
تعریـــف در ملـــی توســـعٔه صنـــدوق کـــه
خـــودبهعنـــوانیـــکنهـــاددچـــارآمیختگـــی
واختـــالطشـــدهاســـتوایـــنمیتوانـــد
ایـــن مشـــکالت از برخـــی توضیحدهنـــدٔه

صنـــدوقباشـــد.
اینکـــهکشـــورینمیتوانـــددرخـــارجاز
بینالمللـــی مالـــی بازارهـــای در و کشـــور
و بهانـــه نبایـــد کنـــد، ســـرمایهگذاری
دســـتاویزیبـــرایابهامآفرینـــیدرتعریـــف
نهادهـــایمالـــیشـــود.بهنظـــرمـــن،راهحـــل
ــه ــهسـ ــدوقبـ ــهصنـ ــتکـ ــتترآناسـ درسـ
نهـــادمجـــزاشکســـتهشـــود:نخســـتآنبخـــش
کـــهصرفـــًابهدنبـــالاهـــدافتوســـعهایاســـت.
ایـــنمیتوانـــدماننـــدیـــکبانـــکتوســـعهای
ـــف ـــیکشـــورتعری ـــاممال ـــردرعرصـــٔهنظ دیگ

ـــهســـایر ـــعمربوطـــهراب ـــوانمناب ـــامیت شـــودی
ـــصداد. ـــورتخصی ـــعهایکش ـــایتوس بانکه
هرچنـــداگـــربنـــارابـــرایجـــادیـــکبانـــک
توســـعهایجدیـــدبگذاریـــم،بایـــدبتوانیـــم
ـــاد ـــننه ـــرایایجـــادای ـــدهایب ـــهقانعکنن توجی

جدیـــدارائـــهکنیـــم.
یـــک بهعنـــوان میتوانـــد دوم بخـــش
صنـــدوقتثبیـــتتعریـــفشـــود.ممکـــن
توســـعٔه آنچـــهصنـــدوق برابـــر در اســـت
ملـــیبـــدانمتعهـــدشـــدهاســـت،یعنـــی
اقـــدام ایـــن خصوصـــی، بخـــش توســـعٔه
گامـــیبـــهپـــسوعقبنشـــینیمحســـوب
شـــود؛امـــاایـــنبرداشـــتدرســـتنیســـت،
ـــت ـــدوقتثبی ـــنصن ـــداردای ـــین ـــراضرورت زی
دراختیـــاردولـــتباشـــد.میتـــوانماننـــد
یونـــانیـــکصنـــدوقتثبیـــتخـــاصبـــرای
بهعنـــوانمثـــالنظـــامبانکـــیتعریـــفکـــرد.
ـــرایکشـــورمـــاهـــم ـــهایاســـتکـــهب ایـــنگزین
ــه ــازبـ ــودونیـ ــهمیشـ ــدیتوصیـ ــورجـ بهطـ
ـــام ـــینظ ـــتبحران ـــاوضعی ـــهب ـــرایمقابل آنب

بانکـــیاحســـاسمیشـــود.
بازســـازیســـاختارینظـــامبانکـــیبـــه
در بانکهـــا چنانچـــه و دارد نیـــاز منابـــع
نظـــامتٔامیـــنمالـــیکارشـــانرابهدرســـتی
انجـــامدهنـــد،شـــایدبـــهایجـــادیـــکنهـــاد
ــرمایهگذاری ــعٔهسـ ــرایتوسـ ــدبـ ــیجدیـ مالـ

ــد. ــازنباشـ نیـ
تخصیـــص بـــا میتوانـــد هـــم دولـــت
ــع ــیازمنابـ ــودوبخشـ ــعخـ ــیازمنابـ بخشـ
بـــرای تثبیـــت صنـــدوق یـــک صنـــدوق،
شـــرایطغیرمترقبـــهوبحرانـــیایجـــادکنـــد.
ـــردن ـــیمحدودک ـــادچنیـــنصندوق ارزشایج
تعـــدیودســـتدرازیدولـــتبـــهســـایر
برنامهریـــزی زیـــرا صندوقهاســـت،
کـــه ســـرمایهگذاری صندوقهـــای منابـــع
ماهیتـــًابلندمـــدتاســـت،بـــابرداشـــتها
ــهایـــن ــگاهدولـــتبـ ــتبردهایگاهوبیـ ودسـ
نـــداردومدیریـــت صندوقهـــاســـازگاری
کارآمـــدمنابـــعآنراغیرممکـــنمیســـازد.
نیـــز ازصنـــدوق بخشـــی نهایـــت، در
میتوانـــدبـــهیـــکصنـــدوقواقعـــیثـــروت
ملـــیتبدیـــلشـــود.هرچنـــدایـــنبخـــش
از درشـــرایطکنونـــیســـهممحدودتـــری
بـــا مدیریـــتکنـــد، میتوانـــد را منابـــع
آن بـــر ترجیـــح تحریمهـــا برداشتهشـــدن
ــش ــنبخـ ــدازٔهایـ ــتوانـ ــهاهمیـ ــتکـ اسـ

بهطـــورجـــدیافزایـــشیابـــد.

ملــــی  ثــــروت  صندوق هــــای 
ابــــزاری بــــرای ایجـــاد تثبیـــت 
اقتصـــادی هستند که در تٔاســـیس 
نیــــز  توزیعــــی  اهــــداف  آنهـا، 
مدنظــــر قــــرار داده شده است. 
بــــا هدایــــت عوایــــد حاصـل از 
بازارهــــای  بــــه  صندوق هـا  ایـن 
بین المللــــی، انتظــــار مـــی رود 
برابـر   در  ثــــروت  ایــــن  ارزش 
نوســـانات داخلـــی مصون مانده 
آینــــده  نســــل های  بــــرای  و 

شـــود.  حفــــظ 

۱۰۱
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بایــد  چگونــه  بودجــه  ســاختار  اصــالح   
حرکــت کنــد؟ بودجــه  به ســمت کیفی ســازی 

و دولــت درســطح و درحاکمیــت ابتــدا
مجلــسبایــدبــهایــنجمعبنــدیبرســندکــه
بودجــهچیســت. ســاختار اصــالح از منظــور
اصــالح از برداشــتیکــه زمانهــا، برخــی در
ســاختاربودجــهمیشــودایــناســتکــهمــابایــد
روشبودجهریــزیراتغییــردهیــم.بــرفــرض
اگــربودجــهبــراســاسبودجهریــزیافزایشــی
عملکــردی مبنــای بــر را بودجهریــزی بــود،
انجــامدهیــمویــاروشهــایدیگــریکــهوجــود
حقیقــت در درحالیکــه اســتفادهکنیــم. دارد
ــیازاصــالح ــراوقت ــنراهدرســتینیســت،زی ای
ــد،منظــور ــانمیآی ــیبهمی ســاختاربودجــهحرف
و بنیــادی اصالحــات بایــد اســتکــه ایــن
ســاختاریدربودجهریــزیاتفــاقعملیاتــیشــود
ــراتســطحی ــایتغیی ــرمبن ــزب ــهآنکــههمهچی ن
صــورتبگیــردکــهبهطــورمشــخصمعلــوم
اســتدرنهایــتراهبــهجایــینخواهیــمبــرد
وعمــاًلاتفــاقثمربخشــیروینمیدهــد.بــر
بایــدروشهــایبودجهریــزی همیــناســاس،
ــه ــیاینک ــد؛یعن ــرکن ــاختاریتغیی بهصــورتس
نبایــدبهســمتتغییــراتشــکلیبــرود،بلکــه
اصالحــات ایــن عمیقتــری بهصــورت بایــد

صــورتگیــرد.

 به طــور مشــخص، بــرای اصــالح ســاختار 
تــا  بدهــد  رخ  بایــد  اتفاق هایــی  چــه  بودجــه 

اهــداف اصلــی محقــق شــود؟

ــر ــداتغیی ــرایاصــالحســاختاربودجــه،ابت ب
ــال، ــورمث ــازاســت؛بهط ــایریشــهاینی روشه
ــدیــکبازنگــریاساســیدرحیطــٔهوظایــف بای
دولــتصــورتبگیــرد.آیــاوظایفــیکــهدرحــال
حاضــردولــتدرحــالانجــامدادنآناســت،
ــح ــیصحی ــعفعل ــتمناب ــهمحدودی ــهب ــاتوج ب
خصوصــی، بخــش توســعٔه اســت؟ کامــل و
دولــتالکترونیــکو…،کــهدربخــشحکمرانــی
ــا ــت،آی ــهاس ــانصــورتگرفت ــادرجه دولته
ــهشــود؟ ــهآنپرداخت ــزب ــراننی الزماســتدرای
و وظایــف بایــد نخســت، گام در بنابرایــن
ــق ــتبهصــورتشــفافودقی ــایدول کارکرده
مــوردبررســیوارزیابــیقــرارگیــرد.درگامدوم
ــننتیجــهمیرســیمکــه ــهای ــٔهبعــد،ب ودرمرحل
ــال ــتدرح ــهدول ــیک ــیازوظایف ــابرخ چهبس
انجــامدادنآناســتدیگــرنیــازینیســتآن
ــاربگــذاردو ــاراکن ــدآنه راانجــامدهــدوبای
بخشــیازآنهــارابــاهزینههــایکمتــریانجــام
دهــد،زیــرامنطقــینیســتوبایــدبــاتغییــر
نگــرش،آنهــارادربودجهریــزیاصــالحکنیــم.

ــارف  ــع و مص ــش مناب ــت در بخ ــاز اس ــا نی  آی
ــرد؟ ــورت گی ــی ص ــز اصالحات ــه نی بودج

از صحبــت وقتــی مشــخص، بهطــور
ــی ــد،یک ــانمیآی ــهبهمی ــاختاربودج اصــالحس
ــوردبررســیو ــًام ــددقیق ــهبای ــیک ازبخشهای
ــردبخــش ــراربگی ــریق ــروبازنگ ــااًلتغیی احتم
ــن ــددرای ــعومصــارفبودجــهاســتوبای مناب
بهینهســازی هــدف بــا تغییراتــی هــم بخــش

بهســمت بایــد برایناســاس، صــورتگیــرد.
ــد،مولدســازی ــیجدی گســترشپایههــایمالیات
داراییهــایدولــت،اصــالحارتبــاطنفــتبــا
بودجــٔهکشــور،و…حرکــتکنیــم.دربحــث
ــنســاماندهیرابهســمت ــدای مصــارفهــمبای
ــت ــددول ــاوتوســعٔهفراین حــذفموازیکاریه
ــده ــاایجــادتحــوالتعم ــاب ــردت ــکب الکترونی
ــکاصــالح ــمی ــم،بتوانی ــشمه ــندوبخ درای
ســاختاربودجــٔهمنســجموتوســعهنگررااجرایــی
ــد ــکمیکن ــتکم ــهدول ــتب ــهدرنهای ــمک کنی
ــرات ــازاســتتغیی ــینی ــددرچــهبخشهای بدان
وبهینهســازیهایویــژهایراصــورتدهــدتــا

شــود. جلوگیــری منابــع هدررفــت از

 اصــالح ســاختار بودجــه چــه تٔاثیــری در آثــار 
پولــی بودجــه دارد؟ 

آثــارپولــیدربخــشاصــالحســاختاربودجــه
پولیکــردن بهســمت کنــد کمــک میتوانــد
نکنیــم. حرکــت بودجــه مالــیکســر تٔامیــن
ــری ــیکس ــنمال ــرایتٔامی ــودب ــایموج زمزمهه
ــدرت ــولپرق ــهوپ بودجــهحرکــتبهســمتپای
اصــالح بهســمت اگــر برایناســاس، اســت.
جامــعبودجــهحرکــتنکنیــم،دچــارمشــکالت
ــر ــورممنج ــهابرت ــهب ــدک ــمش ــدهایخواهی عم

ــد. ــدش خواه

در اقتصــادی تحــوالت مهمتریــن از یکــی بودجــه ســاختار اصــالح
ــا ــرد،نهتنه ــعصــورتنگی ــقوجام ــردقی ــهاگ ــیرودک ــابهشــمارم دولته
ــد، ــرارمیده ــیخــودق ــاتمنف ــرتبع ــیترسیمشــدهراتحتتٔاثی ــدافکل اه
بلکــهمیتوانــدبــرایدولــتهزینههــایتازهتــریراشــکلدهــدکــهدر
نهایــتباعــثبینظمــیوآســیبســاختاربودجــهمیشــود.بــرایاینکــه
بتوانیــمارزیابــیدقیــقوکارشناســیدربــارٔهایــنمســئلهداشــتهباشــیموبدانیم

دقیقــًااصــالحســاختاربودجــهبایــددرچــهمســیریحرکــتکندواساســًاباید
چــهتحوالتــیدربخــشنــگاهحاکمیــتشــکلگیــرد،بــاســیدمحمدهــادی
ســبحانیان‐عضــوهیئتعلمــیدانشــگاهخوارزمــی‐گفتوگویــیانجــام

ــد. ــهآنرامیخوانی ــهدرادام ــمک دادهای

اصالح ناقص ساختار بودجه به ابرتورم 
تبدیل می شود

محمدهادی 
سبحانیان

مصاحبه

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
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۲‐ لزوم اجرای سیاست حمایتی 
درکنـارتمـامپیامدهایمنفیعنوانشـدهبرای
حمایتـی،کمتـر سیاسـتهای و یارانههـا انـواع
کشـوریرامیتـواندردنیـاپیـداکـردکـهحداقـل
باشـد. نگذاشـته اجـرا بـه حمایتـی برنامـٔه یـک
درزمانـیکـهشـرایطاقتصـادکالنبـانوسـاناتی
در درآمـد درحالیکـه وهمچنیـن اسـت مواجـه
نمیشـود، توزیـع مسـاوی بهطـور مـردم بیـن
در بهخصـوص حمایتـی سیاسـتهای اجـرای
بسـیاری اهمیـت از اقتصـادی نوسـانات دوران
پیشـرفته کشـورهای در حتـی اسـت. برخـوردار
کـهاقتصـادازثبـاتنسـبیبرخـورداراسـتنیـز
آسـیبپذیر گروههـای از حمایتـی سیاسـتهای

میگیـرد. صـورت
هرچنـدایـرانبهلحـاظمیـزانتولیـدناخالـص
دارد، قـرار جهانـی متوسـط از باالتـر داخلـی

همچنـانبـاچالـشفقـرمطلـقدرگیربـودهونرخ
بـراسـاسبـرآورد ایـنکشـورباالسـت. فقـردر
مرکـزپژوهشهـایمجلـسشـورایاسـالمی،در
درکل متوسـط بهطـور فقـر نـرخ سـال۱۳۹۶،
کشـوردرحـدود۱۶درصدبهدسـتآمدهاسـت؛
یعنـیدرحـدود۱۳میلیـوننفرازجمعیتکشـور
درزیـرخـطفقـرمطلـققـراردارنـد.ایـندرحالی
اسـتکـهنوسـاناتاقتصادکالندرسـال۱۳۹۷
عـدٔهبیشـتریرادرزیـرخـطفقرقراردادهاسـت.
نـرختـورم)نقطهبهنقطـه(بهعنـوانمهمتریـن
در اقتصـادی، ثبـات وضعیـت نماینـدٔه متغیـر
اسـت. رسـیده درصـد ۴۷.5 بـه ۱۳۹۷ اسـفند
افزایـشنـرختـورمدرکنـاررشـداقتصـادیمنفی
شـدید ۱۳۹۷کاهـش سـال در ایـران اقتصـاد
درآمدهـایحقیقـیورفاهخانـوارایرانیرادرپی
داشـتهاسـت.بهطـورکلـی،سـهعامـلاساسـیدر

سـال۱۳۹۷باعـثکاهـشرفـاهخانوارهـاودر
نتیجـهافزایـشاحتمالـینـرخفقـرشـدهاسـت:
قیمـــت شـــاخص قابلتوجـــه افزایـــش
حداقـــل تٔامیـــن هزینـــٔه کـــه مصرفکننـــده
نیازهـــایاساســـیبـــرایخانـــواررابهشـــدت

اســـت. داده افزایـــش
رشـداقتصادیمنفیکهمنجربهکوچکشـدن
کیـکاقتصـادوسـهمهـریـکازایرانیـانازکل

درآمدهایکشـورمیشـود.
درآمـد کـه بهطـوری بیـکاری نـرخ افزایـش
حاصـلازشـغلمهمتریـنمنبعدرآمـددهکهای
پاییـندرآمـدیاسـتوبیـکاریموجـبکاهـش
درآمـدشـدیددرفقـراودرنتیجـهافزایـشنـرخ

فقـروهمچنیـنشـدتفقـرمیشـود.
بـراسـاسبـرآوردمرکـزپژوهشهـایمجلـس
شـورایاسـالمی،نـرخفقـردرسـال۱۳۹۷بیـن

۱‐ مقدمــه: موضــوعیارانههــادرایــرانهمــوارهیکــیازچالشهــای
اساســیبــودهاســت.عــدمتخمیــندقیــقازحجــمیارانههــا،غیرهدفمندبودن
یارانههــا،میــزاناصابــتبــههــدفیارانــه،وکارابــودندرحمایــتازاقشــار
نیازمنــدوهمچنیــنتعییــنمنبــعمناســببــرایپرداخــتیارانــهبهطوریکــه
پیامدهــایتورمــیویــاســایرپیامدهــایاقتصــادیرادرپــینداشــتهباشــد،
همــوارهیکــیازمســئلههایاصلــیاقتصــادایــرانبــودهاســتکــههرازگاهــی
درهنــگامکمبــودمنابــعبهطــورجدیتــربــهآنپرداختــهومجــددًادردوران

رونــقووفــورمنابــعبــهفراموشــیســپردهمیشــود.
ــش ــیبی ــرانحت ــیاقتصــادای ــهایفعل ــامیاران ــهنظ ــوطب ــایمرب پیامده
ــدارهایاقتصــادی ــاتوهش ــترمطالع ــهآندربیش ــهب ــتک ــواردیاس ازم
پرداختــهمیشــود.یارانههــادرجنبههــایمختلــفمیتوانــدنظــاماقتصــادی
رادچــاراخــاللکنــد؛بهعنــوانمثــال،یارانــٔهقیمتــیکــهمنجــربــهکمتربــودن
قیمــتیــککاالنســبتبــهقیمــتتعادلــی)جهانــی،تمامشــده،یــا…(شــود،
ــورد ــاینســبیواســتفادٔهبیشازحــدازکاالیم ــردرقیمته موجــبتغیی
نظــرمیشــود.یارانــهبــررویحاملهــایانــرژیدرایــرانازایــننــوعیارانــه
ــل، ــن،گازوئی ــدبنزی ــیمانن ــٔهحاملهای ــبمصــرفبیروی ــهموج ــتک اس
بــرق،و…وهمچنیــنآبشــدهوبحــرانایــنمنابــعرادرپــیداشــتهاســت.
ــرل ــاکنت ــراهب ــههم ــدک ــایتولی ــرروینهادهه ــهب ــر،یاران ازطــرفدیگ
قیمــتکاالیتولیــدینهایــیاســت،منجــربــهکاهــشســودتولیدکننــدهودر
ــال، ــوانمث ــدکاالدرداخــلمیشــود؛بهعن ــتتولی ــنظرفی نتیجــهازبینرفت

درســالهایزیــادیچنیــنرویــهایدرکشــوروجــودداشــتهاســت)ودارد(
ــرار ــاورزانق ــارکش ــهایدراختی ــتیاران ــاقیم ــاورزیب ــایکش ــهنهادهه ک
ــرلشــدهاســت.کاهــش ــیآنهــاکنت ــلقیمــتکاالینهای ــهودرمقاب گرفت
ــن ــیســودکشــاورزراازای ــهوکاهــشقیمــتکاالینهای ــواداولی قیمــتم
ــراســودبهصــورتدرصــدیازقیمــتکاالی ــد)زی ــتکاهــشمیده فعالی

نهایــیودرواقــعاختــالفقیمــتبیــننهــادهوکاالینهایــیاســت(.
ــهخــوداســت. ــزدارایپیامدهــایمخصــوصب ــواعدیگــریارانههــانی ان
یارانــٔهکاالیــیبهطــوریکــهکاالییارانــهایبیــنخانوارهــایمختلــفتوزیــع
شــودنیــزدارایپیامدهایــیماننــدایجــادرانــتوفســاددرفراینــدتوزیــعو

هزینههــایمربــوطبــهتوزیــعاســت.
درمیـانانـواعیارانههـا،یارانـٔهنقـدیدارایسـازوکارکمتـروهزینههـای
کمتـریاسـت،امـادرمقابـلنحـؤهتٔامیـنمنابـعیارانـٔهنقـدینیـزمیتوانـد
نقـدی یارانـٔه پرداخـت بـرای موردنیـاز منابـع باشـد. پیامدهایـی دارای
درصورتیکـهازمنابـعبانـکمرکـزیتٔامیـنشـود،پیامدهـایتورمـیدرپـی
داردومجـددًاباعـثاخـاللوبیثباتـیدرمتغیرهـایاقتصادکالنمیشـود.
بنابرایـن،یارانههـاونحـؤهپرداخـتآنازاهمیـتباالییبرخورداراسـت
ودرصورتیکـهتوجـهویـژهبـهآننشـود،میتوانـدموجـبهدررفـتمنابـع،
ناکارایـی،وعـدماصابـتبـههـدف،افزایـشهزینههـایناشـیازتوزیـعو

نظـارت،وهمچنیـنپیامدهـایبرهمخـوردنقیمتهـاینسـبیشـود.
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۲۳درصـدتـا۴۰درصـددرکلکشـورقـرار
بهتریـن در درصورتیکـه گرفـت. خواهـد
حالـتفـرضکنیمدرآمدفقرادرسـال۱۳۹۷
نسـبتبـهسـال۲۰،۱۳۹۶درصـدافزایـش
داشـته،دراینصـورتنرخفقـر۲۳درصد،و
درصورتیکـهفـرضکنیمافزایـشدرآمدیرخ
نـدادهاسـت،نـرخفقر۴۰درصـدخواهدبود.
بنابرایـن،پیشبینـیمیشـودنـرخفقـررقمـی

بیـنایـندوباشـد.
پیشبینـی بـه توجـه بـا اینصـورت در
،۱۳۹۸ سـال در تورمـی رکـود وضعیـت
میتوانانتظارداشـت)درصورتیکهسیاسـت
حمایتـیجـدیبـهاجـراگذاشـتهنشـود(نـرخ
فقـرنسـبتبـهسـال۱۳۹۷بـازهـمافزایـش
بدتـر خانـوار رفاهـی وضعیـت و پیـداکنـد
شـود.افزایـشنـرختـورمهزینـٔهدسـتیابیبـه
حداقـلکالـریموردنیـازروزانهرانیـزافزایش
دادهودرصورتیکـهسیاسـتحمایتـیجـدی
بـهاجـراگذاشـتهنشـود،سـوءتغذیـهبـهیکـی
آینـده سـالهای در اساسـی مشـکالت از
تبدیـلخواهـدشـد.شـاخصقیمـتخوراکی
بـه نسـبت ۱۳۹۷ اسـفند در آشـامیدنیها و
و داشـته رشـد درصـد ۷۴ از بیـش ،۱۳۹۶
ایـندرحالـیاسـتکـهطـیایـنبـازهزمانـی
مانـده ثابـت حالـت بهتریـن در فقـرا درآمـد
اسـت.بنابرایـن،یکـیازچالشهـایاساسـی
اجـرای فعلـی، شـرایط در سیاسـتگذار
سیاسـتیبهمنظـورجبـرانبخشـیازهزینههای
حداقـلکالـری تٔامیـن یـا و خانـوار غذایـی

اسـت. خانـوار موردنیـاز دریافتـی
جبـران راسـتای در اقدامـیکـه مهمتریـن
بخشـیازرفـاهازدسـترفتٔهخانـوارازسـوی
سیاسـتگذاردرسـال۱۳۹۷صـورتگرفتـه
اسـتتعییـن۲5قلـمکاالبهعنـوانکاالهـای
نـرخ بـا یارانـهای ارز اختصـاص و اساسـی
۴۲۰۰تومـانبـهازایهـردالربـرایواردات

ایـنکاالهاسـت.
۳‐ نقـــدی بـــر سیاســـت اعطـــای ارز یارانـــه ای 

بـــه کاالهـــای اساســـی
بـه ترجیحـی ارز اختصـاص سیاسـت
سـال ابتـدای از اساسـی کاالهـای واردات
بـا ۱۳۹۷ مـرداد در و شـد پیگیـری ۱۳۹۷
معرفـی۲5قلمکاالبهعنوانکاالهایاساسـی،
ارزبـانـرخترجیحـیتنهـابـرایوارداتایـن

شـد. داده اختصـاص قلـمکاال ۲5
در منـدرج اقـالم ،۱ جـدول اسـاس بـر
بـا ارز ۱۳۹۷ سـال ابتـدای از جـدول ایـن
نـرخ۴۲۰۰تومـانبـهازایهـردالردریافـت

کردهانـدکـهبخشـیازاینکاالهادرشـاخص
قیمـتتولیدکننـدهوبرخیدرشـاخصقیمت
اجـرای از هـدف دارنـد. قـرار مصرفکننـده
ایـنسیاسـتثبـاتویـارشـدحداقلـیقیمت
ایـنکاالهـابـودهاسـت.امـا،بررسـیهانشـان

میدهـدایـنهـدفمحقـقنشـدهاسـت.
مرکـزی، بانـک از اسـتعالم اسـاس بـر
در ترجیحـی ارز مشـمول اساسـی کاالهـای
و )CPI( مصرفکننـده قیمـت شـاخص
تولیدکننـده)PPI(ازاسـفند۱۳۹۶تـابهمـن

درصـد ۴۷ و درصـد 5۳ بهترتیـب ۱۳۹۷
رشـدقیمـتراتجربـهکردهانـد.درهمیـنبازه
درصـد ۷۳ ،CPI در شـاخصکاال زمانـی،
رشـد درصـد ۸5 غیرمشـمول کاالهـای و
بـه داشـتهاند؛یعنـیاختصـاصارزترجیحـی
وارداتکاالهایاساسـیتوانسـتهاسـترشـد
درصـدی ۸5 رشـد مقابـل در درصـدی 5۳
کاالهـا ایـن بـرای غیرمشـمول، کاالهـای

باشـد. داشـته بههمـراه
کاالهـایاساسـیکـهارزترجیحیبـهآنها
تخصیصدادهشـدهاسـتنهتنهارشـدشـدید
قیمتـی رشـد بلکـه تجربـهکردنـد، را قیمـت
آنهـادرماههـایاخیـربیشـتربودهاسـتودر
نتیجـهپیشبینـیمیشـودبـهزودیگـذارکامل
بهطـوری دهـد؛ رخ آنهـا روی بـر ارز نـرخ
ایـنگروههـایکاالیـی از برخـی قیمـت کـه
درحـالحاضـربیـشازقیمتـیاسـتکـهدر
صـورتوارداتبـاارزنیمایـیبـرایآنهـا

میشـود. پیشبینـی
درجـدول۲،قیمتهـایبرآوردشـدهبرای
کاالهـایاساسـیوارداتیدرصـورتواردات
ایـنکاالهـا فعلـی قیمـت بـا نیمایـی ارز بـا
مقایسـهشـدهاسـت.همانطـورکـهمشـخص
است،برایدوکاالیشکروگوشتگوساله،
قیمـتپیشبینیشـدهحتـیازمتوسـطقیمـت
نیـزکمتـراسـت؛یعنـیدرحالیکـهکاالهـای
مشخصشـدهبـاارزترجیحـیواردمیشـوند،
قیمـتآنهـابیشـترازحالتیاسـتکـهوزارت
صنعـت،معـدنوتجارتدرحالتوارداتبا
ارزنیمایـیپیشبینیکردهاسـت.درخصوص
قیمـت از پایینتـر متوسـط قیمـت برنـج،
برآوردشـدهبوده،اماحداکثرقیمتدراسـفند
۱۳۹۷بیـشازایـنرقـمبـرآوردشـدهاسـت.
گوشـتمـرغهنـوزازقیمـتبـازارکمتـربوده
امـافاصلـٔهاندکـیبـاارقـامبرآوردشـدهداشـته
اسـتودرخصـوصروغـنهنـوزاختـالف

قیمـتوجـوددارد.
درمجمـوعبـاتوجـهبـهمواردمطرحشـده،
بهنظـرمیرسـدهـدفثبـاتقیمـتکاالهـای
نـرخ بـا ارز اختصـاص طریـق از اساسـی
ترجیحـیبـرایوارداتآنهـا،نتوانسـتهاسـت

شـود. محقـق بهخوبـی
ازطـرفدیگـر،بایـدتوجـهداشـتهباشـیم
اصـواًلپاییـننگهداشـتنقیمـتبرخـیکاالهـا
وازجملـهکاالهـایاساسـیبهدالیـلمتعـددی
یـکسیاسـت نمیتوانـد زیـر دالیـل ازجملـه
جامعـه آسـیبپذیر گروههـای از حمایتـی
بهمنظـورتٔامیـنامنیـتغذایـیآنهـاباشـد.

نامکاال

برنجخارجی۱

گندم۲

گوشتقرمزسرد)سنگین(۳

گوشتقرمزسبکگرم۴

گوشتمرغ5

تخممرغ۶

کنجالٔهسویا۷

ذرت۸

جو۹

داروهایدامیضروری۱۰

انواعکودشیمیایی۱۱

سمومتکنیکالشیمیایی۱۲

انواعبذر۱۳

شکرخام۱۴

روغنخوراکینیمهجامدومایع۱5

روغنخام۱۶

حبوباتشاملعدس،لپه،نخود،۱۷
وانواعلوبیا

انواعدانههایروغنی)سویا(۱۸

الستیکسنگین۱۹

کاغذچاپوتحریر۲۰

کاغذروزنامه۲۱

خمیرکاغذ۲۲

چایخشکخارجی۲۳

دارووتجهیزاتوملزومات۲۴
ضروریپزشکی

ماشینآالتوتجهیزاتتولیدکنندٔه۲5
کاالهایاساسیمانندکمباینو

نشاکارزمین

  جدول ۱. فهرست اقالم كاالهای اساسی

۱۰۵



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

بـر )یارانـه یارانـٔهکاالیـی هرگونـهسیاسـت
رویقیمـتکاال(دچـارمشـکالتتوزیـعبـودهو
حتـیاگـردرفراینـداختصـاصارزدچـارمشـکل
نشـود،درفراینـدتوزیـعبـاپیچیدگیهایگسـترده

وفسـادمواجـهاسـت.
مصـــرف الگـــوی متفاوتبـــودن بهعلـــت
ممکـــن یارانـــهای کاالی توزیـــع خانوارهـــا،
اســـتمتناســـببـــاالگـــویمصـــرفگروهـــیاز

خانوارهـــانباشـــد.
یارانـهبـررویقیمـتکاالبهمعنـایآناسـت
کهمصرفبیشـترکاالییارانهای،یارانٔهبیشـتری
ازآنجاییکـه بنابرایـن، دارد. بههمـراه نیـز را
از بیشـتری مصـرف درآمـدی بـاالی دهکهـای
کاالهـادارنـد،سـهمبیشـتریازیارانـٔهکاالهـای

میکننـد. دریافـت را اساسـی
نـرخ بـا ارز اختصـاص سیاسـت بنابرایـن،
در اساسـیکـه وارداتکاالهـای بـه ترجیحـی
نمیتوانـد شـد، اجـراگذاشـته بـه ۱۳۹۷ سـال
بهعنـوانیـکسیاسـتحمایتـیبهمنظـورجبـران
رفـاهازدسـترفتٔهخانـواروبهخصـوصگروههای

شـود. گرفتـه درنظـر آسـیبپذیر
۴‐ جمع بندی و پیشنهاد 

ایـران در یارانـهای نظـام اصـالح موضـوع
بتـوان مدتهاسـتکـهمطـرحمیشـودوشـاید

گفـتدرتمـاموجـوهیارانـهاینیازمنـداصـالح
ایـننوشـتارکـه درشـیؤهپرداخـتهسـتیم.در
بـهموضـوعیارانـٔهکاالهایاساسـیپرداختهشـده
سـال ابتـدای از درحالیکـه شـد اشـاره اسـت،
عالوهبـرآن و شـده بدتـر فقـرا وضعیـت ۱۳۹۷
بـرنـرخفقـرافـزودهشـدهاسـتوافـرادبیشـتری
درزیـرخـطفقـرمطلـققـرارگرفتهانـد،حمایـت
جـدیازخانـوارصـورتنگرفتـهاسـت.طـیاین
بازهزمانیتنهاسیاسـتیارانهایکهدراینراسـتا
بـهاجـراگذاشـتهشـدهاسـتسیاسـتاعطـایارز
بـانـرخترجیحـیبـرایوارداتکاالهـایاساسـی
ثبـات هـدف اسـت نتوانسـته نهتنهـا اسـتکـه
قیمـتایـنکاالهـارامحقـقسـازد،بلکـهبهعلت
نـوعیارانـه)یارانـهبـررویقیمتکاال(بیشـتردر
اختیـاردهکهـایبـاالیدرآمـدیقـرارمیگیـرد

تـادهکهـایپاییـندرآمـدی.
میلیـارد از۱۴ بیـش درطـولسـال۱۳۹۷،
دالربـهوارداتکاالهـایاساسـیاختصـاصداده
شـدهاسـت.ازایـنمیـزاندرحـدود۳میلیـارد
بـرایواردات بـرایوارداتداروومابقـی دالر
کاالهـایاساسـیموجوددرسـبدمصرفکنندهو
تولیدکننـدهبـودهاسـت.بـافـرضاختـالفقیمت
5هـزارتومانـیبیـنارزترجیحـیوارزنیمایـی
یـاارزبـازارآزاد)وارداتبـاارزنیمایـیدرحالـی

مـوارد برخـی در آزاد بـازار در ارز قیمـت کـه
اختـالفقیمـتقابلمالحظهایباارزنیماداشـته
محسـوب ترجیحـی ارز بهنوعـی خـود اسـت،
درحـدود۷۰ درطـولسـال۱۳۹۷ میشـود(،
هـزارمیلیـاردتومـانیارانـهبـهکاالهـایاساسـی
پرداخـتشـدهاسـت.ایـندرحالـیاسـتکـهکل
مبلـغپیشبینیشـدهبـراییارانـٔهنقدیبرایسـال
۱۳۹۸درحـدود۴۹هـزارمیلیـاردتومـاناسـت.
ایـنیارانـٔه۷۰هـزارمیلیـاردتومانـیمیتوانـد
بیـنمصرفکننـدهوتولیدکننـدهتوزیـعشـود.در
ایـنخصـوصبایدتوجهداشـتکـهتولیدکنندگان
نیـزدرشـرایطفعلـینیازمندحمایتانـد.افزایش
نیـاز باعـث تولیـد نهادههـای قیمـت شـدید
تولیدکننـدگانبـهسـرمایٔهدرگـردشبیشـترشـده
ودرایـنخصـوصتنهـاتولیدکننـدگانکاالهـای
اساسـینیسـتندکـهبـهحمایـتنیـازدارنـد،بلکـه
بایـدحمایـتازهمـٔهتولیدکنندگانصـورتگیرد.
پرداخـتنقـدیبـارعایتالزامـاتآنبهترین
درصورتیکـه اسـت. خانـوار از حمایـت شـیؤه
پرداخـتنقـدیبهصـورتمنظـمنباشـدومقـدار
مشـخصینیـزنداشـتهباشـد،تصـوردرآمـددائـم
ایجـادنمیکنـدوبـهتعهـدجدیـدیبـرایدولـت
شـرایط، ایـن تحـت بنابرایـن نمیشـود. تبدیـل
مقـدار و نامنظـم فواصـل در نقـدی پرداخـت
شـیؤه جایگزیـن بهتریـن میتوانـد نامشـخص
باشـد. بـهمصرفکننـده یارانـه فعلـیپرداخـت
اسـت الزم نیـز تولیدکننـده خصـوص در
اعطـای سیاسـت از آزادهشـده منابـع از بخشـی
ارزترجیحـیبـهوارداتکاالهـایاساسـی،جهت
اعطایتسـهیالتبـهتولیدکننـدگاندرازایتولید
واسـتخدام،یـاحفـظنیـرویکارپرداخـتشـود.
ایـنشـیوهازحمایـتکهمیتواندمشـکلسـرمایٔه
مرتفـع تاحـدودی را تولیدکننـدگان درگـردش
رانتجویانـٔه شـیؤه از بهینهتـر بهمراتـب سـازد،
قبلـیاسـت؛ضمنآنکههمانطورکهاشـارهشـد،
یارانـٔهپرداختـیبایـدبیـنتولیدکننـدگانکاالهـای
اساسـیویاغیراساسـیبهطوریکسانتوزیعشود.
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۲‐ عقد وکالت
و تفویـض بهمعنـای لغـت در وکالـت
بـه اعتمادکـردن و بـهکسـی واگـذاریکاری
اسـتکـه عقـدى اصطـالح در و اسـت وی
بهسـببآنیکـىازطرفیـن،دیگـرىرابـراى
انجـامامـرىنایـبخـودقـرارمیدهـد.امـام
تعریـف اینگونـه را وکالـت خمینـی)ره(
اینکـه از اسـت عبـارت »وکالـت میکننـد:
کنـد واگـذار دیگـری بـه را خـود انسـانکار
کـهتـازنـدهاسـتانجـامدهـدویـاتـازنـده
اسـتیکیازاموراوراراهبیندازد«)موسـوی
قانـون ۶5۶ مـادٔه .)۲۶۷ :۱۳۸۰ خمینـی،
مدنـیایـراننیـزایـنتعریـفراتٔاییـدمیکنـد
وبیـانمـیداردعقـدوکالـتعقـدیاسـتکه
بهموجـبآن،یکـیازطرفیـن،طـرفدیگـررا

نایـبخـودمیکنـد. امـری انجـام بـرای
جایــز ازجملــهعقدهــای وکالــت عقــد

اســتکــهماننــدســایرعقــودازرکــنایجــاب
وقبــولبرخــورداراســت.افزونبرایــن،آنچــه
ــورى ــدازام ــعمیشــودبای ــتواق ــوردوکال م
باشــدکــهنیابتپذیــربــودهوازامــورممنوعــه
بــرایمــوکلیــاوکیــلنباشــد.همچنیــن،
مــوردوکالــتبایــدمعلــومومعیــنبــودهودر

ــرارداشــتهباشــد. تصــرفمــوکلق
ــک ــتاقســامیوجــوددارد:ی ــرایوکال ب
نــوعآنوکالــتخــاصاســتکــهدرآنمــورد
ــوم ــلمعل ــاراتوکی ــتومحــدودٔهاختی وکال
اســت.نــوعدیگــروکالــتعــاماســتکــه
خــودبــهســهدســتهتقســیممیشــود:اولعــام
ازجهــتتصــرفوخــاصازجهــتمتعلــق
ــن ــودایـ ــهشـ ــال،گفتـ ــورمثـ ــت؛بـهطـ وکالـ
ســرمایٔهمعیــنراهــرنــوعکــهصــالحمیدانــى
ــره. ــارهوغی ــعواج ــمازبی ــناع ــتفادهک اس
دومعــامازجهــتمتعلــقوکالــتوخــاصاز

جهتتصرف؛بهطـــورمثـــال،موکـــلبگویـــد
هـــرآنچــهازامــوالمــنراکــهصــالحمیدانــى
بفــروش.وســومعــامازجهــتتصــرفو
متعلــقوکالــت؛بهطــورمثــال،مــوکلبــههــر
نـــوعتصـــرفىدرجمیـــعامــوالخــودوکالــت

دهــد)موســویان،۱۱۸:۱۳۸۶‐۱۱۹(.
بــرایعقــدوکالــتاحکامــیوجــوددارد؛
ــد ــوکلمیتوان ــهم ــنآناینک ــهمهمتری ازجمل
ــر ــد،مگ ــزلکن ــلراع ــدوکی ــتبخواه هروق
اینکــهوکالــتوکیــلیــاعــدمعــزلدرضمــن
عقــدالزمشــرطشــدهباشــد)مــادٔه۶۷۹
ــه ــبتب ــلنس ــن،وکی ــی(.همچنی ــونمدن قان
آنچــهازموکلــشدردســتداردامیــناســت؛
ــر ــتمگ ــننیس ــد،ضام ــفش ــرتل ــیاگ یعن
ــا ــردهباشــدوی ــظآنکوتاهــیک ــهدرحف آنک
ــهکارشبســتهباشــد بیــشازحــدمتعــارفب
)موســویخمینــی،۱۳۸۰،ص.۲۷۹(.نکتــٔه

۱‐ مقدمـه: امـروزه،رکـوداقتصـادیمفهومـیملموسبـرایفعاالن
اسـاس بـر اسـت. اقتصـادکشـور درشـاخههایمختلـف کسـبوکار
اطالعـاتمنتشـرٔهمرکـزآمـارایـراندرفروردیـن۱۳۹۸،رشـداقتصادی
ایراندرُنهماهٔهنخسـتسـال۱۳۹۷به۳.۸‐درصدبااحتسـابنفت
ومنفی۱.۹درصدبدوننفترسـیدهاسـت.همچنین،سـایراطالعات
ایـنمرکـزنشـانمیدهـددرایندورهرشـداقتصادیدرگروهکشـاورزی

۱.۲‐،صنعـت۷.۹‐،وگـروهخدمـات۰.۶درصـدبودهاسـت.
یکـیازنشـانههایرکـوداقتصـادیتوقـفوعـدمرشـدفعالیـتدر
بخـشتولیـدییـککشـوراسـتکـهبـهبیـانسـادهتربیشـترینتٔاثیـررا
دررشـدتولیـد،اشـتغالزایی،ودرنتیجـهرونـقاقتصـادییـککشـور
بـرجـایمیگـذارد.ایـندرحالـیاسـتکـهمشـکلتٔامیـننقدینگـیو
خصوصـًاسـرمایٔهدرگـردشبهعنـوانیکـیازمهمتریـنموانـعتولیـددر

اقتصـادکشـورشناسـاییشـدهاسـت.
فـارغازمشـکالتومحدودیتهـایتحریمهـایبینالمللی،میتوان
مالحظـهکـردبخشـیازرکـودموجـوددربخـشتولیـدناشـیازعـدم
هدایـتجریـاننقدینگـیبهسـمتایـنبخـشبـودهاسـت.امـروزه،بـر

کسـیپوشـیدهنیسـتکـهجریـانتٔامینمالـیدراقتصـادایـراننمیتواند
صرفـًامتکـیبـرنظـامبانکـیباشـدوبهنظـرمیرسـداسـتفادهازظرفیت
بازارهـایمالـیواوراقبهـاداراسـالمی)صکـوک(بهعنـوانراهـکاری
مکمـلمیتوانـدتـاحـدیازفشـارهایواقعبردوشنظـامبانکیبکاهد.
البتـه،شـایانذکـراسـتیکـیازدالیـلعـدمتمایـلواحدهـایتولیـدی
نسـبتبـهتٔامیـنمالـیازطریقبازارهـایمالـیواوراق)صکوک(،عدم
گاهـیوشـناختایـنواحدهـاازسـازوکارایـنابزارهـایمالـیاسـت آ
واینکـهکمـاکانفکـرمیکننـدتٔامیـنمالـیازطریـقتسـهیالتبانکـی

مسـیریبهتـروکمهزینهتـردارد.
یکـیازمـواردیکـهچنـدانبـدانپرداختـهنشـدهاسـتکاربـرداوراق
وکالـتبهعنـوانیکـیازابزارهـایتٔامیـنمالـیاسـالمیاسـت.اوراق
وکالـتاوراقـیاسـتکـهمحـورآنبـرپایـٔهعقـدوکالـتقـرارداردوبـه
تناسـبازسـایرعقوداسـالمینیزدرآنبهرهگرفتهمیشـود۱.اگرچهاز
انتشـارایـناوراقدرکشـورهایاسـالمیمدتزمـانزیـادینمیگـذرد،
اسـتفاده وسـیعی درحجـم اسـالمی مالـی بازارهـای در آن از امـروزه

میشـود)بـازاربینالمللـیمالـیاسـالمی۳۰:۲۰۱۷،۲‐۲۸(.

صکوک و ظرفیت هایی برای 
کاهش رکود اقتصادی

مطالعٔه موردی: اوراق وکالت

وهاب
 قلیچ

یادداشت تحلیلی

عضو هیئت علمی پژوهشکدٔه پولی و بانکی 

۱۰۷



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

ــل ــروکی ــوکلب ــتمصلحــتم ــهرعای ــرآنک دیگ
الزماســتووکیــلازآنجاکــهجانشــینمــوکل
اســتبایــدهماننــداونســبتبــهتٔامیــنمصالــح
خویــش،تــالشعقالیــیداشــتهباشــد.مــادٔه
ــد: ــنخصــوصمیگوی ــیدرای ــونمدن ۶۶۷قان
خــود اقدامــات و تصرفــات در بایــد »وکیــل
مصلحــتمــوکلرامراعــاتنمایــدوازآنچــه
مــوکلبــاصراحــتبــهاواختیــاردادهیــابرحســب
قرایــنوعــرفوعــادتداخــلدراختیــاراوســت
تجــاوزنکنــد«.نکتــٔهآخــراینکــهبرایوکیــلجایز
نیســتدیگــریرادرانجــامکاریکــهخــودش
وکیــلانجــامدادنــششــدهاســت،وکیــلنمایــد
ــرف ــلازط ــهوکی ــودون ــرفخ ــلازط ــهوکی ن
ــر ــهاذناوه ــهب ــوکلک ــهاذنم ــرب ــش،مگ موکل
ــزاســت)موســوی ــرایاوجای ــلب دوقســمتوکی

خمینــی،۱۳۸۰،ص.۲۷۴(.
۳‐ اوراق وکالت

اوراقوکالــتیکــیازانــواعاوراقبهــادار
و ســرمایهگذاران آن، در اســتکــه اســالمی
عاملــی )موکلیــن(، مــازاد وجــوه دارنــدگان
)وکیــل()اعــمازدولــت،بخشهــایدولتــی،
ســرمایهگذاری، بــرای را غیردولتــی( یــا و
ــت ــندس ــوریازای ــاتوام ــدکاالوخدم خری
بــه باشــد شــریعت موازیــن بــا مطابــق کــه
ــااســتفادهازوجــوه ــااوب ــدت ــتبرمیگزینن وکال
ــقانتشــاراوراق،درراســتای تجمیعشــدهازطری
اهــدافواقدامــاتپیشبینیشــدهگامبــردارد.
ــی ــنمال ــرمایهگذاریوتٔامی ــلازس ــازدهحاص ب
انجامشــدهپــسازکســرحقالوکالــٔهعامــل،بیــن
ــهتناســبتقســیممیشــود.در دارنــدگاناوراقب
ــان تاریــخسررســید،عامــلبــهوکالــتازصاحب
منابــع و کــرده نقــد را اوراق پرتفــوی اوراق،
موکلیــن بــه ناشــر طریــق از را بهدســتآمده
فــروش میکنــد. تســویه آنــان بــا و پرداخــت
اوراقوکالــتدربــازارثانویــهازبــابفــروش
سهمالشــرکٔهفــرددرداراییهــاوخدمــاتمشــاع
اســتکــهازجهــتفقهیبالاشــکالبــودهوقیمت
ــررشــود. ــنمق ــقطرفی ــاتواف ــدب ــروشمیتوان ف
پــسازمعاملــه،دارنــدٔهجدیــداوراقدرتمــام
موضوعــاتحقوقــیجایگزیــندارندٔهقبلــیاوراق
خواهــدبــود)موســویان،حســینپور،وکاونــد،

.)۱۱۰‐۱۰۹ ،۱۳۹۱
ــهاز ــتکـ ــیاسـ ــتدارایارکانـ اوراقوکالـ
مـــوارد ایـــن بـــه میتـــوان آنهـــا مهمتریـــن

ــرد: ــارهکـ اشـ
و خریــداران ســرمایهگذاران: ‐
ــن ــدونقــشموکلی ــدگاناوراقوکالتان دارن

میکننــد. ایفــا را

اســتکــه حقوقــی شــخصیتی وکیــل: ‐
ــابــرمفــادوتوافقــاتانجامشــده وظیفــهداردبن
درعقــدوکالــت،وجــوهتجمیعشــدهراجهــت
کســببــازدهدرچارچــوبضوابــطقــراردادو
ــازده ــردوب ــهکارگی ــنشــریعتاســالمیب موازی
بازههــای در شــفاف بهنحــو را حاصلشــده
و اوراق وجــوه اصــل و اعــالم مقــرر زمانــی
سررســیدهای در را بــازده کوپنهــای مبلــغ
بانــی عمومــًا، پرداخــتکنــد. مشخصشــده

نقــشوکیــلراهــمبــرعهــدهدارد.
‐ناشــر)واســط(:شــخصیتیحقوقــیاســت
کــهوظیفــٔهانعقــادقــراردادوکالــترابــاوکیــلو
ــر ــرهراب ــیاوراقوغی ــاروپذیرهنویس ــزانتش نی

عهــدهدارد.
اســتکــه حقوقــی شــخصیتی امیــن:  ‐
بــهنمایندگــیازدارنــدگاناوراقجهــتحفــظ
فراینــد کل بــر نظــارت وظیفــٔه آنــان منافــع
اصــل پرداخــت رتبهبنــدی، انتشــار، عملیاتــی
پرتفــوی بــر نظــارت ســرمایهها، ســود و
ــل،واجــرایســایر شکلگرفتهشــدهتوســطوکی

بــرعهــدهدارد. را مفــادعقــدوکالــت
اعتبــاری:شــخصیتیحقوقــی رتبهبنــدی ‐
بــه اقــدام اوراق، انتشــار از پیــش اســتکــه
ــه ــادرامیدنام ــدت ــاریاوراقمیکن ــدیاعتب رتبهبن

ذکــرشــود.
ــریهمچــون ــناوراقازارکاندیگ ــه،ای البت

ســرمایهگذاری، صندوقهــای بازارگــردان،
ــت ــورداراس ــمبرخ ــرهه ــه،وغی ــاورعرض مش
صرفنظــر آن شــرح از اختصــار جهــت کــه

ــت. ــدهاس ش
اوراق عملیاتــی ســاختار از ســاده نمونــٔه

وکالتبهاینشرحاست:
۱‐امیــنبــرتمــامفرایندهــایاجرایــیاوراق

وکالــتنظــارتوکنتــرلدارد.
اقــدام اعتبــاری رتبهبنــدی مٔوسســٔه ‐۲
بــهرتبهبنــدیاوراقمیکنــدتــادرامیدنامــه

ــرشــود. ذک
۳‐وکیلاقدامبهانتشارامیدنامهمیکند.

۴‐واســطاقــدامبــهپذیرهنویســیوانتشــار
میکنــد. اوراق

5‐وجــوهتجمیعشــدٔهاوراقبــهنهــادواســط
منتقــلمیشــود.

۶‐واســطبهعنــوانمــوکل)توکیــل(،قــرارداد
وکالــترابیــنخــودووکیــلمنعقــدمیکنــدتــا
مطابــقآن،وکیــلدرچارچــوبمشخصشــده
پرتفویــیازســرمایهگذاری)اســتخرمنابــع(را

تشــکیلدهــد.
۷‐وکیــلدرچارچــوبتعیینشــدهاقــدام
ــیازســرمایهگذاری)اســتخر ــهتشــکیلپرتفوی ب

منابــع(میکنــد.
۸‐بـازدهحاصـلازاسـتخرمنابـعبهدسـت

میرسـد. وکیـل
۹‐ایـنبـازدهبهنحـودورهایجهـتتسـویٔه
کوپنهاازطرفوکیلبهواسـطمنتقلمیشـود.
۱۰‐پرداختهــایدورهایازطــرفواســط
انجــام اوراق دارنــدگان و ســرمایهگذاران بــه

میپذیــرد.

۱۱‐اصــلســرمایٔهناشــیازفــروشاســتخر
ــلمیرســد. ــعبهدســتوکی مناب

ــهواســط ــلب ــنوجــوهازطــرفوکی ۱۲‐ای
منتقــلمیشــود.

۱۳‐اصــلســرمایٔهدارنــدگاناوراقازطــرف

شکل ۱. نمونه ساده از ساختار عملیاتی اوراق وکالت

۱۰۸
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توســط اوراق و میشــود پرداخــت واســط
دارنــدگانآنجهــتتســویٔهنهایــیبــهواســط

تحویــلدادهمیشــود.
۴‐ اوراق وکالت در بازارهای بین المللی

اوراقوکالــتازجملــهابزارهــایتٔامیــن
مالــیاســالمیاســتکــهدرچندیــنســال
الگوهــایمختلــف، و گذشــتهدرشــیوهها
مــوردتوجــهبیشــتردولتهــاوبنگاههــای
اقتصــادیواقــعشــدهاســت.ســهمایــناوراق
ســال از قبــل بینالمللــی، اوراق میــان در
۲۰۱۰میــالدیبهطــورمتوســط۱۴درصــد
ــا ــت)شــیخ،۲۰۱۶،ص.۲۰(؛ام ــودهاس ب
ــی ــازاربینالملل ــنآمــارب ــراســاسجدیدتری ب
مالــیاســالمی)IIFM(،ایــنســهمازژانویــٔه
بــه۴۳درصــد، تــادســامبر۲۰۱5 ۲۰۱۰
بــه ۲۰۱۶ دســامبر تــا ۲۰۱۶ ژانویــٔه از
۷5درصــد،وازژانویــٔه۲۰۱۷تــادســامبر
ــازار ــت)ب ــیدهاس ــدرس ــه5۱درص ۲۰۱۷ب
بینالمللــیمالــیاســالمی،۲۰۱۸،صــص.
اوراق خصــوص در همچنیــن .)۴۹‐۴۸
وکالــتبــاناشــردولتــی،ســهمایــناوراق
نســبتبــهســایراوراقدولتــیدیگــربــرای
دورٔهژانویــٔه۲۰۰۱تــادســامبر۲۰۱۷معــادل
۷5درصــدبــودهاســتکــهتنهــادرحدفاصــل
ژانویــٔه۲۰۱۷تــادســامبراینســال،اینســهم
بــه۹۲درصــدمیرســد)بــازاربینالمللــی

.)5۱ ص. ،۲۰۱۸ اســالمی، مالــی
ــه،دولــتمالــزیدرتاریــخ ــواننمون بهعن
۲۸ژوئــن۲۰۱۱،اوراقدولتــیبینالمللــی
ــن ــرد.ای ــرک ــارددالرمنتش ــم۲میلی ــهحج ب
میلیــارد ۱.۲ شــامل شــاخه۳ دو در اوراق
بــاسررســیدپنجســالهو۰.۸میلیــارد دالر
دالربــاسررســید۱۰ســالهمنتشــرشــد.نکتــٔه
ــناوراق ــناوراقاولی ــهای ــبتوجــهاینک جال
ــی ــهدالردرســطحجهان ــیمنتشرشــدهب دولت
درســال۲۰۱۱وبزرگتریــناوراقدولتــی
بینالمللــی بازارهــای در دالر بــه مالــزی
تــاآنروزبــودهاســت؛همچنیــنازلحــاظ
سررســید،ایــناوراقاولیــناوراقدولتــیبــه
ــاسررســید۱۰ســالهبهحســاب ــکاب دالرامری
میآیــد؛همچنیــندرایــناوراق،ازعقــود
تــورقدربخــش بیــع،اجــاره،مرابحــه،و
شــدیدًا و شــده اســتفاده ســرمایهگذاری
ــان ــیازسراســرجه ــورداســتقبالخریداران م
ــناوراقرا ــنرو،ای ــت.ازای ــهاس ــرارگرفت ق
از نمایشــی و موفقیتــیچشــمگیر میتــوان
قــدرتدولــتمالــزیدراســتفادهازابزارهــای

تٔامیــنمالــیاســالمیبهشــمارآورد.

بازارهــای از اوراق ایــن ســرمایهگذاران
مالــزی،خاورمیانــه،ســایربازارهــایآســیایی،
ــک ــری ــهمه ــهس ــدک ــکابودن ــا،وامری اروپ
بهترتیــب پنجســاله سررســید بــا اوراق در
۹ درصــد، ۱۸ درصــد، ۴۳ درصــد، ۲۶
درصــد،۴درصــد،ودراوراقبــاسررســید
بهترتیــب۲۸درصــد،۷درصــد، ۱۰ســاله
ــوده ۲۹درصــد،۲۱درصــد،و۱5درصــدب
ــی ــناوراقترکیب اســت.ســرمایهگذاراندرای
ســرمایهگذاری، صندوقهــای بانکهــا، از
مٔوسســاتدولتــی،وبیمههــابودنــدکــهســهم
پنجســاله سررســید بــا اوراق در یــک هــر
۲۴ درصــد، ۱۷ درصــد، 5۷ بهترتیــب
درصــد،و۲درصــد،ودراوراقبــاسررســید
۱۰ســالهبهترتیــب۲۸درصــد،۴5درصــد،
اســت؛ بــوده درصــد ۸ و درصــد، ۱۹
و درصــد ۲.۹۹۱ ســود نــرخ همچنیــن،
۴.۶۴۶درصــدارزشاســمیســاالنهبهترتیــب
اســت۴ رســیده ثبــت بــه یــک هــر بــرای
)۱۸ ص. ،۲۰۱۲ امانــه5، )اچاسبیســی

۵‐ کاربرد عقود مختلف در اوراق وکالت
ابزارهــای ازجملــه وکالــت اوراق
چنانچــه و اســت مالــی انعطافپذیــر
بهدرســتیاســتفادهشــود،میتوانــدبــهتٔامیــن
مالــیبانــیبینجامــد.تٔامیــنمالــیبخــش
تولیــد)بانــی(عمومــًایــادرتٔامیــننقدینگــی
ــی ــندارای ــادرتٔامی وســرمایٔهدرگــردشوی
فیزیکــیوابــزارآالتوتجهیــزاتموردنیــازو

یــادرهــردوحالــتبــهکارمــیرود.
وکالــت، اوراق مختلــف الگوهــای در
میتــوانغیــرازعقــدوکالــت‐کــهبهعنــوان
عقــدپایــٔهاوراقبهــاداراســت‐اســتفاده
ازعقــودیماننــدجعالــه،اجــارهبــهشــرط
مرابحــه و دیــن، خریــد ســلف، تملیــک،
و نیازمندیهــا، شــرایط، بــه بســته را
ــی ــوزاتقانون ــیومج ــادبان ــاینه ظرفیته
ومقرراتــیدرمراحــلمختلفــیتوصیــهکــرد.
پیــشازانتشــاراوراقنیــازاســتنهــاد
بانــیشناســاییوســازماندهیشــود.بــاتوجه
بــهآنکــهانتشــاراوراقبــرایتکبنگاههــای
ــدارد ــادین ــٔهاقتص ــطصرف ــکومتوس کوچ
وچنــدانمتــداولنیســت،بهتــراســتبــا
مشــارکتوزارتاقتصــادییــاهــروزارت
واحدهــای از مجموعــهای دیگــر، مرتبــط
ــی( ــادبان ــی)نه ــنمال ــدتٔامی ــدینیازمن تولی
انتخــابونــوعنیــازبــهتٔامیــنمالــیآنــان
اعــمازنیــازبــهســرمایٔهدرگــردشویــانیــاز
ماشــینآالت و ابــزارآالت و تجهیــزات بــه

دقیــق بهنحــو ایــندســت، از مــواردی یــا
شناســاییشــود.

میتوانــد مجموعــه ایــن انتخــاب
اســتانیباشــد؛بــهایــنطریــقکــهبــرایکلیــٔه
مالــی تٔامیــن نیازمنــد تولیــدی واحدهــای
منتخــبیــکاســتان،اوراقوکالــتطراحــی
ومنتشــرشــود؛همچنیــن،انتخــابمجموعــٔه
بــراســاسشــاخهورشــتٔه بانــیمیتوانــد
خاصــیازفعالیتهــایتولیــدیباشــد؛مثــاًل،
مجموعــٔهمنتخــبدامپــرورانیــامجموعــٔه
منتخــبتولیدکننــدگانصنــفپوشــاک،در
تابــعهــدفطراحــیوانتشــاراوراقوکالــت
ــه،بهکارگیــریهــردوروش ــد.البت قــرارگیرن
ــصرشــتهای ــاتخصی ــصاســتانیوی تخصی
قابــلطــرحاســت.روشــناســتکــهانتخــاب
ــن ــتتٔامی ــدیجه ــایتولی ــٔهواحده مجموع
مالــیازطریــقایــنابــزارمالــیبــاتوجــه
بــهشــرایطموجــودواحدهــاوبرنامهریــزی
ــردیوسیاســتگذاریهایکالنبخــش راهب

اقتصــادصــورتخواهــدپذیرفــت.
جهـــتپیشـــبردامـــور،پیشـــنهادمیشـــود
مدیریـــت تخصصـــی »شـــرکت یـــک
امـــورمربوطـــه داراییهـــا«متخصـــصدر
ــای ــیبخشهـ ــنمالـ ــدتٔامیـ ــاًلدرفراینـ )مثـ
ـــنشـــرکت ـــاورزی،ای ـــااقتصـــادکش ـــطب مرتب
ــد(، ــاورزیباشـ ــورکشـ ــدمتخصـــصامـ بایـ
زیـــرنظـــروزارتمتبـــوع)درمثـــالپیشگفتـــه
وزارتجهـــادکشـــاورزی(ونهادهـــایمرتبـــط
تولیـــدی واحدهـــای از نمایندگـــی جهـــت
ــن ــود.ایـ ــکیلشـ ــیتشـ ــنمالـ ــدتٔامیـ نیازمنـ
ـــًادردورٔهاســـتفادهازاوراق شـــرکتکـــهصرف
وکالـــتپیشـــنهادیفعـــالاســـت،وظیفـــه
دارددروهلـــٔهنخســـتنیازهـــایواحدهـــای
تولیـــدیهـــدفراشناســـاییومتناســـببـــا
حجـــمنیـــاز،درخواســـتانتشـــاراوراقرا
بـــهنهـــادواســـطمنتقـــلکنـــد.پـــسازتهیـــٔه
وکســـب بررســـیها انجـــام و امیدنامـــه
اطمینـــانالزم،نهـــادواســـطدرنقـــشناشـــر
ــداران ــوهخریـ ــرووجـ اوراق،اوراقرامنتشـ
ــادآوری ــهیـ ــد.الزمبـ اوراقراجـــذبمیکنـ
ـــرو ـــت،ناش ـــدوکال ـــدٔهعق ـــهقاع ـــاب ـــتبن اس
ــا ــٔهمتناســـببـ شـــرکتمذکـــورازحقالوکالـ

ــد. ــدشـ ــدخواهنـ ــودبهرهمنـ ــتخـ فعالیـ
خریــداراناوراقبهواســطٔهایــنعملیــات،
بــهناشــروکالــتمیدهنــدوجــوهدریافتــی
بخــش اقتصــادی معیــن پروژههــای در را
کســب و گیــرد بــهکار هدفگذاریشــده
ســودکنــد.ناشــربــااســتفادهازقاعــدٔهتوکیــل،

۱۰۹



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

ــهشــرکت ــاب ــتداراییه وجــوهراجهــتمدیری
ــد. ــذارمیکن ــاواگ ــتداراییه تخصصــیمدیری
ــش ــٔهازپی ــاسبرنام ــراس ــرکتب ــنش ــال،ای ح
تعیینشــده،وجــوهرادرقالــبعقــودیماننــد
جعالــه،اجــارهبــهشــرطتملیــک،ســلف،خریــد
دیــن،ومرابحــهبــهواحدهــایتولیــدیمــورد
نظــرمیرســاندوبنــابــهشــرایطومقتضیــات

هــرعقــد،ســودالزمرادریافــتمیکنــد۶.
از بهنحــوتدریجــی ایــنمرحلــه،ســود در
بهدســت مقــرر، زمانهــای در ناشــر کانــال
پایــان در رســید. خواهــد اوراق دارنــدگان
عملیــات،اصــلوجــوهازواحدهــایتولیــدی
تٔامیــنمالیشــدهجمــعآوریمیشــودودوبــاره
میرســد اوراق دارنــدگان بــه ناشــر کانــال از
واصــلبرگــٔهاوراقازایشــاندریافــتواوراق
تســویهمیشــود.درایــنســاختارپیشــنهادی،
برنامهریــزیومدیریــتوجــوهجهــتتخصیــص
منابــعبــهواحدهــایتولیــدیهــدفبهعنــوان
ــعاز ــصمناب ــودتخصی ــتس ــی،دریاف ــادبان نه
ایشــان،ودرنهایــتپرداخــتمنظــمســوداوراق
بــهدارنــدگاناوراقبــرعهــدٔهشــرکتتخصصــی

مدیریــتداراییهــاخواهــدبــود.
۶‐ سود اوراق

مســلمًا،روشپرداخــتســودمیتوانــدیکــی

ازگزینههــایجذابیــتاوراقبــرایخریــداران
ــود ــوانس ــی،میت ــیمکل ــکتقس ــد.دری آنباش
اوراقرابــهدونــوعثابــت۷ومتغیــر۸تقســیم
کــرد.ســودثابــتبــرایافــرادریســکگریزتر
گزینــٔهبهتــریاســت.آنچــهدرخصــوصثابــتو
یــامتغیربــودنســوداوراقوکالــتاهمیــتدارد
ــت ــهوکال ــرب ــهناش ــتک ــیاس ــوعقراردادهای ن
ــد ــیمنعق ــادبان ــانه ــدگاناوراقب ــرفدارن ازط
ــری میســازد.چنانچــهوکالــتناشــردربهکارگی
ــرخ ــًان ــد،طبیعت ــارکتیباش ــودمش ــوهدرعق وج
ســوداوراقوکالــتهــممتغیــرخواهــدبــود؛ولــی
ــریوجــوهدر ــتناشــردربهکارگی چنانچــهوکال
عقــودمبادلــهایبــانــرخســودثابــتباشــد،نــرخ
ــود. ــدهمیش ــتوازپیشتعیینش ــوداوراقثاب س
دفعیبــودن یــا و تدریجــی دیگــر مــورد
اســت اوراق( سررســید )در ســود پرداخــت
کــهعمدتــًاحالــتاولبــرایخریــداراناوراق
مطلوبتــرخواهــدبــود.دراینجــا،نقــششــرکت
هماهنگــی در داراییهــا مدیریــت تخصصــی
ــده ــدهازقراردادهــایمنعق ــدیبرآم ــاندرآم جری
درشــاخههایمختلــفمهــماســت.ایــنشــرکت
درآمــدیحاصــل ترکیــبوجــوه بــا میتوانــد
برنامهریــزیکنــدکــه بهنحــوی درطــیدوره،
کوپنهــایدورهایســودبــدونتٔاخیــرتوســط

سررســید در و شــود نقــد اوراق دارنــدگان
اوراق،اصــلوجــوهبــهایشــانتحویــلواوراق

تســویهشــوند.
مزایا

امــکان اوراق ایــن مزایــای مهمتریــن از
بخشهــای مالــی تٔامیــن در آن از اســتفاده
مختلفــیتولیــدیاعــمازصنعــت،خدمــات،
وکشــاورزیاســت.بــاتوجــهبــهچالشهــای
ــنبخــشدراقتصــاد ــیای ــنمال ــشرویتٔامی پی
اســالمی مالــی ابزارهــای از اســتفاده ایــران،
همچــوناوراقوکالــتمیتوانــددرکاهــشایــن
چالشهــاودرمجمــوعکاهــشرکــوداقتصــادی

راهگشــاباشــد.
درایــنالگــوبــااســتفادهازظرفیتهــایعقــد
وکالــتوانعطافپذیــریاوراقوکالــتمیتــوان
اجــاره اوراق جعالــه، اوراق انتشــار بهجــای
ــه، ــلف،اوراقمرابح ــک،اوراقس ــرطتملی بهش
واوراقخریــددیــن)اســنادخزانــٔهاســالمی(،
کــههــریــکمســتلزمصــرفهزینــهایجداگانــه
وقابلتوجــهاســت،همــٔهایــنعقــودراصرفــًابــا

ــرارداد. انتشــاریــکاوراقمــورداســتفادهق
اســتفادهازقراردادهــایمختلــفمیتوانــد
بــه داراییهــا، ســبد متنوعســازی۹ ضمــن
غیرسیســتماتیک ریســکهای بهتــر مدیریــت

۱۱۰
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منجــرشــود.
ــکان ــناوراقام ــایای ــرازمزای ــیدیگ یک
ــتودرفواصــل ــرخثاب ــان ــودب پرداخــتس
بــه میتوانــد اســتکــه مشــخص زمانــی

بینجامــد. اوراق جذابیــت
تخصصــی »شــرکت نهــاد از اســتفاده
توزیــعوجــوه داراییهــا«جهــت مدیریــت
مابیــن وکالــت اوراق جمعآوریشــدٔه
میتوانــد منتخــب، تولیــدی واحدهــای
و تقویــت در را دولــت کالن اهــداف
ــفبخــش ــاخههایمختل ــهش ــیب رونقبخش

باشــد. داشــته همــراه تولیــد
محدودیت ها

از اســتفاده محدودیــت مهمتریــن از ‐
اوراقوکالــتوهــراوراقبهــاداراســالمیبــا
ــش ــدوکاه ــیبخــشتولی ــنمال ــدفتٔامی ه
رکــوداقتصــاد،تعییــننــرخســودجــذاب
رکــودی، شــرایط در اســت. اوراق بــرای
ــدگان ــرایدارن ــکانکســبســودجــذابب ام
موانعــی بــا تولیــدی بنگاههــای از اوراق
نــرخســود اگــر بهعبارتــی، همــراهاســت.
اوراقبــاالباشــد،نهادهــایتولیــدیبهســبب
ــت ــوانبازپرداخ ــودی،ت ــایرک محدودیته
ــت.از ــدداش ــعرانخواهن ــودمناب اصــلوس
ــد ــنباشــد،خری ــرخپایی ســویدیگــر،اگــرن
ــدان ــدگانوجــوهمــازادچن اوراقتوســطدارن
مطلوبیتــینخواهــدداشــت.ازایــنحیــث،
ــرد ــگاهسیســتمی،راهب ــکن ــای ــازاســتب نی
ــبامــراتخــاذ ــالحــاظتمــامجوان مناســبیب

شــود.
‐جدیدبــودناســتفادهازاوراقوکالــت
ــداقتصــاد ــیبخــشتولی ــنمال درحــوزٔهتٔامی
ابتدایــی گامهــای در میتوانــد ایــران
ــی ــثخألهــایحقوق دشــواریهاییراازحی
بهوجــود اقتصــادی سیاســتگذاریهای و
همراهــی و کارشناســان بهتــر تبییــن آورد.
متولیــانامــروقانونگــذارانبــازارســرمایه
میتوانــدازحجــمایــندشــواریهابکاهــد.

۷‐ جمع بندی
بخــشعمــدهایازراهحلهــایبرونرفــت
ازرکــوداقتصــادیدرگــروحــلمشــکالت
درگــردش تٔامیــنســرمایٔه و مالــی تٔامیــن
ــن ــدتٔامی ــرمیرس ــداســت.بهنظ بخــشتولی
مالــیایــنبخــشازاقتصــادایــرانازمجــرای
بــازارســرمایه،هنــوزبــهبلــوغکامــلنرســیده
وبرخــالفتجــاربطوالنــی،نتوانســتهاســت
بهنحــوکارا انتخــابو الگــویبهینــهایرا
مــورداســتفادهقــراردهــد.ازایــنرو،میتــوان

ــی گفــتدرحــالحاضــر،خــأنهادهــایمال
نــوآور،انعطافپذیــر،چابــک،وخطرپذیــر
بهصــورتفراگیــرودرسراســرکشــورمنجــر
بــهکندشــدنفراینــدتوســعهوتولیــدوخــروج
ــودیاقتصــادشــدهاســت. ــایرک ازگردنهه
بررســی و مطالعــه وضعیــت، ایــن در
اســتفادهازابزارهــایجایگزیــنتســهیالت
بانکــیهمچــونابزارهــایبازارهــایمالــی
اســالمیبــالحــاظویژگیهــاوحساســیتهای
بخــشتولیــدمیتوانــددرمســیرتٔامیــنمالــی
ایــنبخــشوکمــکبــهتوســعٔهآنراهگشــا
ــابهاختصــار ــتارکوشــیدت ــننوش باشــد.ای
مســیری وکالــت«، »اوراق معرفــی بــا
ــانتر ــیکاراوآس ــنمال ــتتٔامی ــدجه جدی

تبییــنکنــد.
ــب ــتموجــبمیشــوددرقال اوراقوکال
ــود، ــهاوراقموج ــبتب ــرینس ــودمتنوعت عق
تجهیزشــده منابــع بهکارگیــری امــکان
بهوجــودآیــد.انعطافپذیــریاوراقوکالــت،
انتشــار بــا مقایســه در هزینههــا کاهــش
جــذب در تســهیل اوراق، ســایر انفــرادی
منابــع،ســودآوریبــانــرخمطمئــنوحتــی
ثابــتبــرایدارنــدگانوجــوهمــازاد)مالــکان
بــه مقتضــی فرصتدهــی امــکان اوراق(،
تولیدکننــدگانتٔامینمالیشــدهجهــترونــق
تولیــدوکســبســودبــاهــدفتســهیلدر
ــندســت ــواردیازای ــعوم بازپرداخــتمناب
نقدینگــی تٔامیــن چالــش میشــود موجــب
بخــشتولیــدیتــاحــدیپاســخدادهشــود
وبتــوانبــهیافتــنمســیرهاییبیشــتربــرای
خــروجازرکــوداقتصــادیامیــدواربــود.
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

۲‐ بحران مالی امریکا ۲008
ــًا ــکاومتعاقب ــکندرامری ــتمس ــابقیم حب
بحــرانوامهــایرهنــی)۲۰۰۷(درنتیجــٔهعوامل
ــی، ــدوامده ــهیلدرفراین ــونتس ــیهمچ مختلف
ضعــفمدیریــتریســکدرنهادهــایمالــی،
وضعــفدرقوانیــننظارتــیرخداد.جریــان
دیگــری عامــل بینالمللــی ســطح در ســرمایه
ــری ــشمٔوث ــینق ــلداخل ــارعوام ــهدرکن ــودک ب
درایجــادحبــابقیمــتمســکنوبحرانهــای

ــنموضــوعرا ــسازآنداشــت.نخســتینبارای پ
ــرآن ــیب ــرد.برنانک ــرحک ــی)۲۰۰5(مط برنانک
بــودمــازادپسانــدازنســبتبــهموقعیتهــای
ــورو ــازارنوظه ــایب ــرمایهگذاریدراقتصاده س
کشــورهایصادرکننــدٔهنفــتبــهشــکلگیری
بــه ســرمایه ورود جریــان و پسانــداز اشــباع
ایــاالتمتحــدهمنجــرشــدکــهموجــبافزایــش
قیمــتداراییهــاوکاهــشنــرخبهــرٔهبلندمــدت

ــد. ــاگردی آنه

و کابالــرو کــه بعــدی مطالعــات در
ترکیــب دانــد، انجــام )۲۰۰۹( کریشــنامورتی
پسانــداز اشــباع بــا مالــیکشــورهای ســبد
ــدٔه ــاندادعم ــتونش ــرارگرف ــیق ــوردبررس م
جریــانورودیســرمایهبهســمتاوراققرضــٔه
وامهــای پشــتوانٔه بــا بهــادار اوراق و دولتــی
ــاال( ــدیب ــارتبهبن ــیبخــشخصوصــی)وب رهن
درایــاالتمتحــدهبــودهاســت.درواقــع،تمایــل
ــاب ــازادحس ــرمایهگذاریم ــهس ــورهاب ــنکش ای

۱‐ مقدمــه: انتشــاراوراقبدهــیدولتــیازســال۱۳۹۳ودرراســتای
اوراقبهادارســازیبدهیهــایپیشــینوتٔامیــنمالــیجــاریدولــت،بهمــرور
ســهمقابلتوجهــیرادرتٔامیــنمالــیبخــشدولتــیبــهخــوداختصــاصدادو
بــاگذشــتپنــجســال،ارزشبــازاریایــناوراقبهبیــشاز۸۰۰هــزارمیلیارد
ریــالرســید.بــاتوســعٔهبــازاربدهــیدولتــی،اســتفادهازســایرظرفیتهــای
ــات ــتثب ــیوتقوی ــهکارکــردآندرسیاســتگذاریپول ــیازجمل اوراقدولت
مالــیدرکنــارتٔامیــنمالــیدولــت،مــوردنظــرسیاســتگذارانقــرارگرفــت.
ــی ــااوراقبدهــیدولت ــناســتکــهآی امــا،پرســشمهــِممطــرحدراینجــاای
درحــالحاضــرظرفیــتبرآوردهســاختناهــدافپیشگفتــهرادارد.وبهطــور
ــواندارایــی کلــی،پیشنیازهــایالزمجهــتوروداوراقبدهــیدولتــیبهعن
ــاتمالــیواســتفادهاز ــودثب بــدونریســکدرترازنامــٔهبانکهــاجهــتبهب
ــن ــرایای ــنپاســخیب ــیچیســت؟جهــتیافت آنهــادرسیاســتگذاریپول
ــه ــنب ــیام ــرد.دارای ــتفادهک ــناس ــیام ــاتدارای ــوانازادبی ــش،میت پرس
ــی، ــکوپروت ــاریاســت)گال ــدریســکاعتب ــهمیشــودکــهفاق ــیگفت دارای
۲۰۱۷(وتســویٔهآنبــدونقیــدوشــرطدرقیمــتاســمیصــورتمیپذیــرد
)هولمســتروم،۲۰۱5(.صنــدوقبینالمللــیپــولنیــزدرگــزارشثبــاتمالــی
ســال۲۰۱۲،دارایــیامــنرابــراســاسکارکردهــایآندرنظــاممالــیتعریــف
کــردهاســت.بــراســاسایــنگــزارش،دارایــیامــنمیتوانــدبهعنــوانوثیقــه
درمبــادالتمالــی،اعمــالسیاســتهایخــرداحتیاطــی،قیمتگــذاری
داراییهــایریســکی،واجــرایسیاســتپولــیبــهکارگرفتــهشــود.کابالــرو،
ــهارزش ــدک ــیمیدانن ــنرادارای ــیام ــس)۲۰۱۷(دارای ــی،وگورنَچ فره

ــد. ــظمیکن ــتمیکحف ــایسیس خــودرادربحرانه
دارایــیامــنمیتوانــدتوســطدولــتیــابهصــورتشــبهامنتوســطبخــش
خصوصــیعرضــهشــود.بهطــورســنتی،انتشــاراوراقبدهــیدولتــیتوســط
ــنبهحســاب ــیام ــیعرضــٔهدارای ــعاصل ــوانمنب اقتصادهــایپیشــرفتهبهعن
میآیــد.دارایــیامــنتولیدشــدهتوســطبخــشخصوصــیرادارایــیشــبهامن

مینامنــد؛بــهایــندلیــلکــهاگرچــهممکــناســتایــنداراییهــادرشــرایط
ــتمیک، ــکهایسیس ــروزریس ــاب ــند،ب ــارینباش ــکاعتب ــادیدارایریس ع
بهســرعتماهیــتامــنخــودراازدســتمیدهنــدوبــهداراییهــایغیرنقــد
بــدلمیشــوند.بهطــورکلــی،تفــاوتاوراقبدهــیبخــشخصوصــیو
ــًا ــدکــهذات ــددارایــیمنتشــرکنن ــناســتکــهدولتهــامیتوانن ــیدرای دولت
امــناســت.ولــی،میــزانامنیــتاوراقمنتشرشــدهتوســطبخــشخصوصــی
تحــتفراینــداوراقبهادارســازی،بــهمیــزانامنیــتدارایــیپایــهبســتگیدارد
ــه،بحــران ــهمیشــود.البت ــنداراییهــاشــبهامنگفت ــهای ــلب ــندلی ــههمی وب
بدهــیاروپــانشــانمیدهــددولتهــانیــزدرصــورتعــدمرعایــتالزامــات
انتشــاردارایــیامــنمیتواننــددارایــیشــبهامنرادرقالــبدارایــیامــنوارد

نظــاممالــیکننــد.
ــروزبحــران ــندرب ــیام ــاتانجامشــدهدرخصــوصنقــشدارای مطالع
ــد ــانمیده ــانش ــی۲۰۱۰اروپ ــکاوبحــرانبده ــی۲۰۰۷‐۲۰۰۸امری مال
بخشــیازبیثباتــیمالــیدرایــاالتمتحــدهوســرایتآنبــهدیگــراقتصادهــا،
ناشــیازعرضــٔهناکافــیداراییهــایامــندولتــیدرســطحملــیوبینالمللــی
وشناســاییاشــتباهبرخــیداراییهــابهعنــواندارایــیامــنبــودهاســت.ورود
بخــشخصوصــیودولتهــایناامــندرعرضــٔهدارایــیامــنعامــلاصلــی
کمبــوددارایــیامــنوتعمیــقبحرانهــایمالــیمذکــوربــودهاســت.درواقــع،
ــد ــیمانن ــیدولت ــداوراقبده ــانمیده ــورهانش ــایرکش ــٔهس ــیتجرب بررس
ســایرداراییهــایمالــی،بــههمــانانــدازهکــهقابلیــتتوســعٔهبازارهــایمالــی
ــد،درصــورتتوســعه، ــیبیشــترسیاســتگذاریرادارن ــالآنکارای وبهدنب
بــدونلحــاظپیشنیازهــاوالزامــاتمیتواننــدخــودبهعنــوانعاملــیجهــت
تعمیــقبحرانهــاعمــلکننــد.بــاتوجــهبــهرونــدروبــهتوســعٔهبــازاربدهــی
ــای ــریبحرانه ــانحــؤهتٔاثیرپذی ــٔهاولآشــناییب ــران،درمرحل ــیدرای دولت
مالــیازتشــخیصاشــتباهدارایــیامــنودرمرحلــٔهدومشــناختپیشنیازهــا

بــرایطراحــیوایجــاددارایــیامــنازضروریــاتاســت.

بدهی های دولت و ثبات مالی

رضا
 بوستانی1

هدی 
حاجی دوالبی2 

یادداشت تحلیلی

1. دکتری اقتصاد از دانشگاه ساوت همپتون انگلستان
2. دانش آموختٔه اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف
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جــاریدراوراقباکیفیــتوامــن،کــهدولــت
ــهعرضــٔه ــادرب ــنکشــورهاق ــیای ونظــاممال
آننبودنــد،زمینــٔهورودمــازادپسانــدازرا
ــدٔه ــوروصادرکنن ــازارنوظه ــایب ازاقتصاده
توســعهیافته بــهکشــورهای طبیعــی منابــع
دالیــل از یکــی خــود ســاختکــه فراهــم
امریــکا اوراق امنتریــن بــازده پایینبــودن
بــود.همانطــورکــهشــکل۱نشــانمیدهــد،
دردهههــایاخیــربــازدهاوراقبدهــیدولتــی
درایــاالتمتحــدهدررونــدینزولــیپیوســته

کاهــشیافتــهاســت.
بعــدازکشــورهایبــامــازادپسانــداز،
متقاضیــان مهمتریــن اروپایــی کشــورهای
ایــاالت در امــن دارایــی بــرای خارجــی
بــا کشــورهای برخــالف بودنــد. متحــده
آنهــا خریــد عمــدٔه پسانــداز،کــه مــازاد
شــاملاوراقبدهــیخزانــهداریامریــکابــود،
ــی ــوددارای ــلکمب ــیبهدلی ــورهایاروپای کش
امــندولتــی،دردامنــٔهوســیعتریازداراییهــا
شــاملاوراقبدهــیبخشخصوصــیواوراق
رهنــی اوراق )شــامل دارایــی پشــتوانٔه بــا
ســرمایهگذاریکردنــد. بخــشخصوصــی(
درحالیکــههــدفکشــورهایاروپایــیخریــد
ــبد ــود،س ــاالب ــوندگیب ــانقدش ــنب اوراقام
مالــیآنهــادرمقایســهبــاکشــورهایبــامــازاد
پسانــدازریســکبیشــتریداشــت.درواقــع،
عــدمتٔامیــنتقاضــایکشــورهایاروپایــی
ــرایدارایــیامــنازیــکطــرفوسیاســت ب
ــراد ــهاف تســهیلاعطــایتســهیالتمســکنب
کمدرآمــدتوســطمٔوسســاتمالــیعواملــی

ــاپشــتوانٔه ــهشــکلگیریاوراقب ــدکــهب بودن
دارایــیازجملــهاوراقرهنــیمنجــرشــدندکــه
ــٔه ــارتب ــهاوراقب ــایریســکیب طــیآن،وامه
ــای ــفداراییه ــدندودرردی ــلش ــاالتبدی ب

ــد. ــرارگرفتن ــنق ام
بــاخالیشــدنحبــابقیمــتمســکنو
بــروزبحــرانوامهــایرهنــی،داراییهــای
شــبهامنبهســرعتماهیــتامنبــودنخــود
راازدســتدادنــدوهمزمــانعرضــٔهدارایــی
ــا ــنداراییه ــرایای ــاب ــشوتقاض ــنکاه ام
افزایــشیافــتکــهنتیجــٔهآنکاهــشنرخهــای
بهــرهبــهمحــدودٔهزیــرصفــروتشــدیدبحــران
بــه توجــه بــا ایــنشــرایط در بــود. مالــی
ــره، ــایبه ــترنرخه ــشبیش ــکانکاه ــدمام ع
ســطحتولیــدنقــشمتغیــرتعدیلــیراایفــا
ــقایجــادرکــودی ــاازطری ــادلتنه کــردوتع
ــی،و ــرو،فره ــد)کابال ــرش ــقامکانپذی عمی
ازآنجاکــه همچنیــن، .)۲۰۱۷ گورنَچــس،
ــت ــکن،قیم ــتمس ــشقیم ــاکاه ــانب همزم
‐ ســابپرایم وامهــای پشــتوانٔه بــا اوراق
دولتــی شــرکتهای ضمانــت بهدلیــل کــه
دولتــی امــن دارایــی در پــیکســری در و
گرفتــه قــرار امــن داراییهــای ردیــف در
ــاکاهــشارزش،وبانکهــا‐کــه ــد‐ب بودن
ــا ــاالیوامهــایســابپرایمواوراقب حجــمب
پشــتوانٔهایــنوامهــارادرترازنامــهداشــتند‐با
ــال ــدندوبهدنب ــهش ــتگیمواج ــرورشکس خط
مشــکالتایجادشــدهازمحــلایــناوراق،
ــاســایر ــهیکدیگــری ازپرداخــتتســهیالتب
ــار ــایاعتب ــدوتنگن مشــتریانخــودداریکردن

رکــود عمیقترشــدن باعــث ایجادشــده
موجــودگردیــد)اسکیدلســکی،۲۰۰۹(.در
واقــع،شناســاییاشــتباهدارایــیامــنعاملــی
ــاد ــارایج ــیدرکن ــرایطبحران ــهدرش ــودک ب
بیثباتــیدرنظــاممالــی،موجــبشــکلگیری
عــدمتعــادلدراقتصــادکالنگردیــد.درایــن
شــرایط،افزایــشعرضــٔهدارایــیامــندولتــی
بهعنــوانراهــکاریبــرایتحریــکاقتصــاد
جهــتخــروجازرکــودمطــرحشــد)کابالــرو،

.)۲۰۱۷ وگورنَچــس، فرهــی،
۳‐ بحران بدهی ۲0۱0 اروپا

ریشــٔهبــروزبحــرانبدهــی۲۰۱۰رادر
ــورها ــتکش ــانعضوی ــهزم ــوانب ــامیت اروپ
دراتحادیــٔهپولــیاروپــانســبتداد.عضویــت
کشــورهادراتحادیــٔهپولــیایــنبــاورراایجــاد
کــردکــهاتحادیــهاجــازٔهایجــادبحــراندر
هیچیــکازکشــورهایعضــورانخواهــدداد
وبهواســطٔهایــنحمایــتبــههمــٔهکشــورهای
داده امنیــت بهلحــاظ یکســانی وزن عضــو
ــرهدر ــرخبه ــرین ــرباعــثبراب ــنام شــد.ای
کشــورهاییماننــدیونــان،ایرلنــد،پرتغــال،
عملکــرد ســاختار بهلحــاظ اســپانیا،کــه و
دولتهایشــانوضعیــتپایــدارینداشــتند،
ــد، ــدآلمــان،فنالن ــیمانن ــاکشــورهایباثبات ب
امــن بهاینترتیــب، گردیــد. بلژیــک و
تلقیکــردناوراقبدهــیدولتهــادرکلیــٔه
اتحادیــه در عضویــت بهواســطٔه کشــورها
ــعارزانقیمــترااز ــهمناب ــکاندسترســیب ام

ــرد. ــمک ــیفراه ــتقراضخارج ــقاس طری
ــان، ــرخبهــرهدرکشــورهاییون کاهــشن
شــد باعــث ایرلنــد و ایتالیــا، اســپانیا،
مصــرفوســرمایهگذاریدرایــنکشــورها
کشــورها ایــن و یابــد افزایــش بهشــدت
رشــدهایباالیــیراتجربــهکننــد.بهدنبــال
افزایــشتولیــد،درآمدهــایدولــتافزایــش
یافــتودولتهــابــادائمپنداشــتنافزایــش
افزودنــد. خــود هزینههــای بــر درآمدهــا،
بحــرانمالــی۲۰۰۷،کــهرشــدایــنکشــورها
رامتوقــفســاخت،ازیکســوباعــثکاهــش
دیگــر ســوی از و شــد دولــت درآمدهــای
بهدلیــلچســبندگیهزینههــا،کاهــشآنهــا
دولتهــا نتیجــه، در ســاخت. ناممکــن را
توانایــیخــودرادرعمــلبــهتعهــداتدر
دادنــد. دســت از اعتباردهنــدگان مقابــل
ســرمایهگذاران اشــتباه نمایانشــدن بــا
کشــورهای بدهــی اوراق امندانســتن در
ــن ــیای ــرایاوراقدولت بحــرانزده،تقاضــاب
کشــورهاکاهــشوبــازدهآنهــاافزایــشیافــت.
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

شــکل۲نــرخبــازدهاوراقبدهــیدولتهــای
اروپایــیرانشــانمیدهــد.نــرخبــازدهاوراق
از دولتــیدرکشــورهایبحــرانزدهکــهپیــش
افزایشــی بــا بودنــد، پاییــن و باثبــات ۲۰۰۷
چشــمگیرهمــراهشــدکــهباعــثافزایــشهزینــٔه
تٔامیــنمالــیازطریــقبازارهــایمالــیوریســک
تٔامیــنمالــیمجــددوتشــدیدبیثباتــیوکســری
بودجــٔهبیشــتردرایــنکشــورهاگردیــد.نکتــٔه
۲۰۱۰کاهــش بدهــی بحــران در قابلتوجــه
نــرخســوداوراققرضــٔهآلمــانبــودکــهحکایــت
ازامنبــودنایــناوراقدرنظــرســرمایهگذاران
درشــرایطبحــراندارد.بعــدازایــنبحــران،
عرضــٔه افزایــش جهــت بســیاری تالشهــای
دارایــیامــندراتحادیــٔهاروپــاصــورتگرفتــه

دولتهــای اســتقالل بهدلیــل امــا، اســت؛
دولتهــای یکســان اعتبــار عــدم و اروپایــی
عضــو،عرضــٔهکافــیدارایــیامــندراتحادیــٔه
اروپــاهیــچگاهبــهراحتــیدیگــراقتصادهــانبــوده
اســت.بــرایرفــعایــنمشــکل،مطالعاتــیدر
هیئــتریســکسیســتمیاروپــاانجــامشــدهاســت
ــن ــیام ــقایجــاددارای ــدازطری ــالشدارن ــهت ک
یکســانبــرایکشــورهایحــوزٔهیــورو،کمبــود

ــد. ــرانکنن ــنراجب ــیام دارای
۴‐ پیش نیازها و الزامات

ایــران در دولتــی بدهــی اوراق انتشــار
اقتصــادی فعــاالن ســوی از درصورتیکــه
ارتقــای ازمســیر تلقــیشــود،میتوانــد امــن
بیشــتر بــهکارایــی  مالــی بازارهــای عملکــرد
ریســکهای وکاهــش پولــی سیاســتگذاری
سیســتمیدرنظــاممالــیبینجامــد.همچنیــن،
ایــناوراقمیتوانــدبــاایجــادمنبــعدرآمــدی
پایــداربــرایدولــت،بــهکاهــشوابســتگیبودجــٔه
ــیودرنتیجــهکاهــش ــهدرآمدهــاینفت ــتب دول

منجــر اقتصــاد بــه نفتــی شــوکهای انتقــال
شــود.امــا،درصورتیکــهفعــاالناقتصــادیایــن
ــدزمینهســاز ــد،میتوانن اوراقراامــنتلقــینکنن
بــروزبحــرانشــوندویــادرشــرایطبحرانــی
ــهای ــد؛تجرب ــشدهن ــرانراافزای ــایبح هزینهه
ــز ــانی ــٔهاروپ کــهبرخــیکشــورهایعضــواتحادی
بــاآنروبــهرو دربحــرانبدهــیســال۲۰۱۰
ــیایجــاد ــوانتمهیدات شــدند.برایناســاس،میت
ــاتوجــه ــهب ــی‐ک ــاازاوراقبدهــیدولت کــردت
بــهرویکــرددولــتدرتٔامیــنمالــیازایــنروش،
مســیریروبــهرشــدراطــیمیکنــد‐بتــوان
بهعنــواندارایــیامــندرارتقــایکارکــردوثبــات

ــت. ــرهجس ــیبه ــاممال نظ
الیــٔه ســه در پیشــنهادی چارچــوب

سیاســتگذاری پولــی، سیاســتگذاری
بودجــهای،وســاختاربــازاردارایــیامــنبررســی
ــهازکابالــرو میشــود.ایــنچارچــوبکــهبرگرفت
میکنــد: تٔاکیــد اســت، همــکاران)۲۰۱۷( و
ــن ــیام ــددارای ــرایتولی ــککشــورب ــتی »ظرفی
توســطمحدودیتهــایاعمالشــدهبــربخــش
ــتبودجــهای ــی،ظرفی ــی،ســطحتوســعٔهمال مال
ــه دولــت،وســابقٔهبانــکمرکــزیدردســتیابیب
تعییــنمیشــود«. ارز نــرخ ثبــاتقیمتهــاو
چارچــوب سیاســت گذاری پولــی:اقتصــادی
میتوانــددارایــیامــنایجــادکنــدکــهعــدم
آنکنتــرل کالن اقتصــاد محیــط در اطمینــان
شــدهباشــد.ازایــنرو،ثبــاتدرســطحعمومــی
مهمتریــن ســود نــرخ و ارز، نــرخ قیمتهــا،
هســتند. امــن دارایــی توســعٔه پیشنیازهــای
ایــنمــوارددرحــوزٔهسیاســتگذاریپولــیاز
اهــدافسیاســتگذارپولــیبهشــمارمــیرود.
ــوان ــرانبهعن ــزیای ــکمرک ــر،بان ــالحاض درح
نهــادمســئولدرایجــادوحفــظثبــاتدرســطح

عمومــیقیمتهــابــادوچالــشســلطٔهمالــی
بانکــی شــبکٔه ســاختاری مشــکالت و دولــت
مواجــهاســت.برایناســاس،تقویــتاســتقالل
ــزام ــنال ــوانمهمتری ــیرامیت ــتگذارپول سیاس

ــمرد. ــیبرش ــاتپول ــهثب ــتیابیب دس
بودجــه ای: سیاســت گذاری  چارچــوب 
مالــی ظرفیــت بــه بدهــی اوراق هــر ریســک
انتشــاردهندٔهآنبســتگیدارد.ازایــنرو،ظرفیــت
فعــاالن تلقــی تعیینکننــدٔه دولــت بودجــهای
اقتصــادینســبتبــهاوراقبدهــیآناســتو
میتــواناینگونــهتعبیــرکــردکــهتوســعٔهدارایــی
ــی ــهوجــوددولت ــدب ــیدرگاماولمقی امــندولت
ــدف، ــنه ــهای ــیدنب ــترس ــد.جه ــنمیباش ام
الزماســتالزامــاتپایــداریوضــعمالــیدولــت
دربودجههــایمیانمــدتگنجانــدهشــودونحــؤه
عملکــردآندرقوانیــنبودجــٔهســاالنهمــوردرصد
قــرارگیــرد.بهعــالوه،تنظیــمقانــوندارایــیامــن
توســطدولــتاقــداممهمــیاســتکــهبــاتعییــن
خصوصیــاتدارایــیامــنوچارچــوبعملکــرد
بخــشدولتــیجهــتتحققبخشــیدنبــهماهیــت
امنبــودناوراقمنتشــرهدرکنــارتضمیــنحقــوق
میتوانــد دولتــی، اوراق دارنــدگان مالکیــت
گاممٔوثــریجهــتجلــباعتمــادعمومــیو
اعتباربخشــیدنبــهبدهیهــایبخــشعمومــی

ــود. ــوبش محس
ســاختار بــازار دارایــی امــن:میــزانامنبــودن
یــکدارایــیعــالوهبــرویژگیهــایعرضهکننــدٔه
آن،بــهخصوصیــاتبــازاریکــهدرآنعرضــه
مثــال، بــرای اســت؛ وابســته نیــز میشــود
نقدشــوندگییــکدارایــیبــراســاسعمقبــازاری
میگــردد تعییــن میشــود معاملــه آن در کــه
داشــت توجــه بایــد البتــه، )پاگانــو،۱۹۸۹(.
افزایــشعمــقبــازاربهلحــاظحجــمداراییهــای
ــازار ــقب ــشعم ــاافزای ــتاب ــدهمراس ــودبای موج
بهلحــاظبازیگــرانبــازارایــندارایــیصــورت
بــازده نــرخ ازنوســانات گیــرد،زیــرابخشــی
ریســکهای مهمتریــن از دولتــی‐کــه اوراق
توســعٔهبــازاربدهــیدولتــیبهحســابمیآیــد
‐ورایدالیــلاقتصــادیوسیاســی،ریشــهدر
ازجملــه بــازار عناصــرتشــکیلدهندٔهســاختار
بازیگــراناصلــیآندارد.تجربــٔهتوســعٔهبــازار
ــیدرســایرکشــورهانشــانمیدهــد بدهــیدولت
بدهــی بازارهــای دارای کشــورهای بیشــتر در
مهمتریــن تجــاری بانکهــای توســعهیافته،
ــه ــهب ــاتوج ــد.ب ــیدولتیان ــازاربده ــرانب بازیگ
مشــکالتســاختاریشــبکٔهبانکــیومشــکل
بانکهــا،گام ترازنامــٔه در داراییهــا انجمــاد
در میتــوان را بانکهــا مٔوثــر درحضــور اول
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اصــالحترازنامــٔهآنهــا،کــهخــودازمســیر
ــیمیســرمیشــود، ــندولت ــیام توســعٔهدارای
بازیگــران بــر عــالوه کــرد. جســتوجو
طــرفعرضــهوتقاضــا،حضــوربازارگردانــان
دولتــی بدهــی بــازار توســعٔه الزامــات از
بازارگردانــان وجــود میشــود. محســوب
در عمــده معامــالت اثــر کنتــرل جهــت
قیمــتذاتــیداراییهــاوجلوگیــریازایجــاد
در و قیمتــی منفــی و مثبــت حبابهــای
ــی ــرخبهــرهازســطحتعادل نتیجــهانحــرافن
ضــروریاســت.درارتبــاطبــاایجــاددارایــی
ــوان ــزیبهعن ــکمرک ــی،وجــودبان ــندولت ام
ــیدر ــددارای ــهخری ــدآنب ــردانوتعه بازارگ
یــکســطح از آن صــورتکاهــشقیمــت
ــازاراز مشــخصوفــروشآندرزمانــیکــهب
کشــشالزمبرخــورداربــود،عــالوهبــراینکــه
میتوانــدبــهاوراقبدهــیدولتــیبهعنــوان
یــکدارایــیامــناعتبــاربخشــد،میتوانــددر
ــتازنرخهــایسیاســتیمدنظــر ــٔهحمای زمین
ــره ــرخبه ــاتن ــهثب ــکمرکــزیوکمــکب بان

نیــزیاریرســانباشــد.
ــی ــازاردارای ــقب ــشعم ــتافزای محدودی
ــداری ــدوننقــضحــدودمتضامــنپای امــنب
ســایر تــا میکنــد ایجــاب دولــت، مالــی
داراییهــایشــبهامندرنظــاممالــیجهــت
ــت ــاماهی ــی،ب ــاتمال ــامباثب ــازنظ ــننی تٔامی
نزدیــکبــهدارایــیامــندولتــیایجــادوتکثیــر
ــه ــزاریاســتک ــااب ــٔهبانکه ــد.ترازنام گردن
میتوانــددررســیدنبــهایــنهــدفمــورد

ــی ــییک ــرد.مٔوسســاتمال ــرارگی ــتفادهق اس
ازســهضلــعمنتشــرکنندٔهدارایــیامــنهســتند
کــهســپردههایبانکــیرابهعنــواندارایــی
شــبهامنایجــادمیکننــد.ترازنامــٔهبانکهــا
ــته ــتراداش ــدٔهامنی ــشتکثیرکنن ــدنق میتوان
بــه باشــداگــردرســمتدارایــیترازنامــه
انــدازٔهکافــیدارایــیامــنوجــودداشــتهباشــد.
دارایــی اینکــه بــر عــالوه اینصــورت، در
ایجادشــدهتوســطبانکهــابیشــترماهیــت
امــنخواهــدداشــت،بــاتوجــهبــهبتــایمنفــی
منفــیوســهم تکانههــای بــا امــن دارایــی
بــاالیبانکهــادرنظــاممالــی،ایــنمٔوسســات
بــهبیمهگرانــیدرنظــاممالــیبــرایمقابلــهبــا
ریســکهایسیســتمیمبــدلخواهنــدشــد.
بنابرایــندرتوســعٔهدارایــیامــندولتــی،تٔامیــن
نیــازشــبکٔهبانکــیازدارایــیامــنبایــددر
اولویــتقــرارگیــردتــابتــواندرشــرایطعــدم
امــکانانتشــاردارایــیامــندولتــیبهدلیــل
قیدهــایمرتبــطبــاپایــداریمالــیدولــت،
ازقابلیــتترازنامــٔهبانکهــاجهــتجبــران
محدودیــتمذکــوربــدونتهدیــدثبــاتمالــی

اســتفادهکــرد.
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

۱. مقدمــه: نظــاممســتمریدرایــرانترکیبــیازنظــامبیمــهای)مشــارکتی(
وغیربیمــهای)غیــرمشــارکتی(اســتکــهحــدود6۸درصــدازجمعیــت
ــت ــالخورده)جمعی ــتس ــدازجمعی ــًا46درص ــاغلوتقریب ــرویکارش نی
65ســالوباالتــر(رانظــامبیمــهایپوشــشمیدهــد.نظــامبیمــهایاز
نــوعنظــامغیرذخیــرهایمبتنــیبــرمزایاســت.نظــامبیمــهایدرایــراننظــام
گســتردهایاســتکــهازچهــارصنــدوقبــزرگوحــدود۱4صنــدوقکوچــک
تشــکیلشــدهاســت.دربیــنایــن۱۸صنــدوق،بزرگتریــنصنــدوقاز
ــز ــانی ــنآنه ــیوقدیمیتری ــناجتماع ــدوقتٔامی ــترکانصن ــدادمش ــرتع نظ
ــری ــاتعبی ــوانب ــنســاختاررامیت ــدوقبازنشســتگیکشــوریاســت.ای صن
دیگــرتوصیــفکــرد؛نظــامموجــودبازنشســتگیایــرانبهشــدتچندپــارهو
ــتگی ــدوقبازنشس ــنصن ــتگیاســت.بزرگتری ــرحبازنشس ــباز۱۸ط مرک
ایــرانصنــدوقتٔامیــناجتماعــی)تحــتمدیریــتســازمانتٔامیــناجتماعــی(
اســتکــهشــاغالنبخــشخصوصــیرســمیومســتخدمینقــراردادیدولــت

ــاآمــارســال۱۳۹5،ایــنصنــدوقحــدود۱۳ راپوشــشمیدهــد.مطابــقب
میلیــونشــاغل)مــٔودیحــقبیمــه(و۲.۶میلیــونبازنشســتهومســتمریبگیر
ــونمســتخدمرســمی ــدوقبازنشســتگیکشــوریحــدود۱.۲میلی دارد.صن
دولتــیو۱.۳میلیــونمســتمریبگیردارد.عــالوهبــرایــنصندوقهــا،حــدود
ــدحملونقــل،نفــت،فــوالد،مــس، ــیمانن ــزرگدربخشهای ۱4شــرکتب
وبخــشمالــی)ازجملــهبانــکمرکــزی(وهمچنیــنارتــشبــرایمســتخدمین

ــد. ــدوقبازنشســتگیمســتقلیراتٔاســیسکردهان خــودصن
ســرانجام،چندیــننظــامغیربیمــهاینیــزوجــودداردکــهدربیــنآنهاطرح
شــهیدرجایــیبــامدیریــتکمیتــٔهامــدادامــامخمینــی)ره(،کــه۱.۳میلیــون
ــد، ــشمیده ــالخورده(راپوش ــتس ــدازجمعی ــالخورده)۲۸درص ــرس نف
بزرگتریــنطــرحمحســوبمیگــردد.ایــنطرحهــایغیربیمــهایدرتوســعٔه
پوشــشمســتمریبــهگروههــایجمعیتــیکمدرآمــداهمیــتبســزاییدارنــد.

صندوق هــای  روی  پیــش  نگرانی هــای   ‐۲
نشســتگی ز با

ــوراز ــیکش ــتگیعموم ــایبازنشس صندوقه
تٔامیــناجتماعــی بازیگــرانحــوزٔه اصلیتریــن
حائــز آثــار دارای و میرونــد بهشــمار کشــور
بــههمیــن اقتصــادیواجتماعیانــد. اهمیــت
ــاذ ــدماتخ ــاوع ــهآنه ــوطب ــرانمرب ــل،بح دلی
راهبردهــایمناســبدرارتبــاطبــامدیریــتایــن
بحــران،ثبــاتحوزههــایاقتصــادی،اجتماعــی،
ــیبســیارجــدی ــامخاطرات وسیاســیکشــورراب

ــرد. ــدک ــهروخواه روب
امــا،آنچــهبــهیــکنگرانــیمهــمواصلــیبرای
اجتماعــی تٔامیــن حــوزٔه در خطمشــیگذاران
نگرانکننــدٔه وضعیــت اســت شــده تبدیــل
صندوقهــایبازنشســتگیاســت؛بهصورتیکــه
ــت ــجام،وکفای ــداری،انس ــاخصپای ــهش ــاس ب
بــهمــرزنگرانــیوهشــداررســیدهاســتوحتــی
مــرزعبــور ایــن از ایــنصندوقهــا از برخــی
ــریوپوشــش ــد.ازمنظــرشــاخصفراگی کردهان
جمعیتــیهرچنــدتوفیقاتــیوجــودداشــتهاســت،
کار بــازار فعــاالن از زیــادی تعــداد همچنــان
و غیررســمی حــوزٔهکارکنــان در بهخصــوص
خویشفرمایــیتحــتپوشــشایــننظــامنیســتند

)حــدود۷میلیــونازغیــرمــزدوحقوقبگیــران(.
ایــننگرانــیهــمازمنظــرمدیریــتوراهبــری
صندوقهــاوهــمازمنظــرمدیریــتکالنکشــور،
ــیآنهــا ــعمال ــنکســریمناب کــهمســئولیتتٔامی
رابــرعهــدهگرفتــهاســت،قابلطــرحبــودهو
بــهیکــیازبحرانهــایاصلــیکشــوردرکنــار
ــل ــطزیســتتبدی ــدآبومحی ــیمانن بحرانهای

شــدهاســت.
ــت ــممل ــتوه ــمدول ــهه ــت،ک ــنوضعی ای
از مجموعــهای محصــول هســتند، آن بازنــدٔه
ــٔه ــدده ــیدرچن ــوالتجمعیت ــتهاوتح سیاس
ــهزندگــیو گذشــتهبــودهاســت.افزایــشامیــدب
تحــوالتجمعیتــی،تحــولدربــازارکار،قوانیــن
ومقــرراتتعهــدآورونحــؤهمدیریــتذخایــر
صندوقهــاهمگــیدرپیدایــشایــنوضعیــت

داشــتهاند. نقــش
ــد،در ــانمیده ــدول۱نش ــهج ــورک همانط
۱۰ســالاخیــربهرغــماینکــهســهمقابلتوجــه
منابــعمالــیبــهکلبودجــٔهرفاهــیاختصــاص
دادهشــدهاســت،ســهمباالیــیازایــنمنابــع
مالــیبــهکمــکدولــتبــرایپوشــشکســری
صندوقهــایبازنشســتگیکشــوریونیروهــای
مســلحبابــتپرداخــتحقــوقبازنشســتگانو

ــهم ــهاســت.س ــتمریبگیراناختصــاصیافت مس
ــٔه ــهمبودج ــدوقازس ــهدوصن ــتب ــکدول کم
رفاهــیدرســال۱۳۸۸برابــربــا۲۷درصــدبــوده
ــه5۲.۷درصــد کــهدرســال۱۳۹۷ایــنســهمب
رســیدهاســت.شــایانذکــراســتایــنمبلــغ
مســتمریبگیر میلیــون ۲ حــدود بــرای صرفــًا
ایــندوصنــدوقهزینــهمیشــود،درحالیکــه
مبلغــیکــهبهعنــوانیارانــهدرســال۱۳۹۷بــه
۷5میلیــوننفــرتخصیــصیافتــهاســتبالــغبــر
ــودهاســت.ازســویی ــاردتومــانب ۴۲هــزارمیلی
ازسیاســترفاهــی دیگــر،درحالیکــههــدف
آســیبپذیرترین نیازهــای تٔامیــن میبایســت
ایــن ســهم ســال هــر باشــد، جامعــه اقشــار
اجتماعــی تٔامیــن و رفــاه فصــل در برنامههــا

بودجــهکاهــشمییابــد.
حــدود ،۱۳۹۸ ســال بودجــٔه الیحــٔه در
ــدوق ــرایصن ــارب ــاناعتب ــاردتوم ۴۰,5۰۰میلی
بازنشســتگیکشــوری)۳۴درصــدافزایشنســبت
تومــان میلیــارد ســال۱۳۹۷(،۲۹۶,۲۰۰ بــه
بــرایصنــدوقتٔامیــناجتماعــینیروهــایمســلح
)۲۷.۴درصــدافزایــشنســبتبــهســال۱۳۹۷(
ــدوق ــرایصن ــاردتومــانب وحــدود۳,۱۰۰میلی
فــوالد،بــهانضمــام۳,۰۰۰میلیــاردتومــاناعتبــار

اصالح ساختار صندوق های 
بازنشستگی )چالش ها و راهکارها(


اسماعیل 
گرجی پور 

یادداشت تحلیلی

کارشناس حوزٔه رفاه و تٔامین اجتماعی 

۱۱۶
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بازنشســتگان حقــوق همسانســازی بــرای
بــرایصنــدوقکشــوریولشــکریدیــدهشــده
کــهجمعــًاحــدود۷5,۲۰۰میلیــاردتومــان
بابــتکمــکبــهایــنصندوقهــاپیشبینــی

شــدهاســت.
ســهم ســالگذشــته، ۱۰ در ایــنرو از
عمــوممــردمجامعــهازبودجــٔهرفاهــیکاهــش
صندوقهــای بازنشســتگان ســهم و یافتــه
کشــوریونیروهــایمســلحازبودجــٔهرفاهــی
وبودجــٔهکلکشــورافزایــشیافتــهاســت.
۹۲.۲۱۲ مبلــغ مجموعــًا ،۱۳۸۸ ســال در
میلیــاردریــالازبودجــٔهامــوررفــاهاجتماعــی
و بازنشســتگیکشــوری صندوقهــای بــه
ــر۹.5 ــهبراب ــدک ــصدادهش لشــکریتخصی
ــوده ــتب ــیدول ــٔهعموم ــعبودج ــدمناب درص
ــن ــزانای ــهمی ــیاســتک ــندرحال اســت.ای
ــغ5۳۴,۸5۴ ــهمبل ــاردرســال۱۳۹۷ب اعتب
بودجــٔه درصــد ۱۲ برابــر ریــال، میلیــارد
ــن ــترســیدهاســت.چنانچــهای عمومــیدول
رونــدبدینصــورتتــداومیابــدواصالحــات
الزمصــورتنگیــرد،ایــننســبتبــهانضمــام
کمــکدولــتبابــتهمسانســازیوصنــدوق
فــوالدتــا۲۸درصــددر5ســالآینــدهافزایــش
ــهم ــتیس ــمبایس ــنرق ــهای ــت.ب ــدیاف خواه
ســازمان بیمهشــدگان بــه را دولــت کمــک

تٔامیــناجتماعــینیــزاضافــهکــردکــهدرســال
۱۴۰۴جمــعتعهــداتدولــتبــه۴۰درصــد

ــید. ــدرس ــیخواه ــٔهعموم بودج
بررســیهای و محاســبات مطابــق
۲۰۱۶ ســال در پــول بینالمللــی صنــدوق
ذخایــرســازمانتٔامیــناجتماعــی۳.۸درصــد
کشــوری بازنشســتگی صنــدوق ذخایــر و
مطابــق اســت. بــوده GDP درصــد ۱.۱
میشــود پیشبینــی انجامشــده، محاســبات
ــا ــناجتماعــیازســال۲۰۲۸ب ســازمانتٔامی
اتمــامذخایــرخــودنیازمنــدیارانــٔهبودجــه
ــر ــد.ذخای ــرحباش ــیط ــننقدینگ ــرایتٔامی ب
صنــدوقبازنشســتگیکشــوریتقریبــًانصــف
اســت. آن یکســالٔه )مصــارف( مزایــای
ذخایــر فــروشکلیــٔه بــا دیگــر، بهعبــارت
پاســخگوی میتــوان تنهــا صنــدوق ایــن
ــالآن ــکس ــاهازمصــارفی حــدودشــشم
بــود.لــذا،بــافــروشداراییهــاوذخایــرایــن
صندوقهــاصرفــًامــدتکوتاهــیازتعهــدات
تغییــر بــا بایســتی و دادهمیشــود پوشــش
رویکــردواســتفادهازتجربــٔهســایرکشــورها،
بســتٔهجامعتــریرابــرایخــروجازبحــران

طراحــیواجــراکــرد.
۳‐ ضــرورت انجــام اصالحــات در مقــررات 

و ســاختار صندوق هــای بازنشســتگی

موضــوعبحــرانصندوقهــایبازنشســتگی
پدیــدهایجهانــیاســتوهمــٔهکشــورهابــاآن
روبــهروبودهانــدیــاروبــهروخواهنــدشــد.
مطالعــاتنشــانمیدهــددردودهــٔهگذشــته
بیــشاز۱۱5کشــورجهــانمجبــوربــهاصالح
مقــرراتصندوقهــایبازنشســتگیشــدهاند.
درایــران،نهتنهــادرجهــتاصــالحمقــررات
نشــده حرکــت بازنشســتگی صندوقهــای
اســت،بلکــهروندهــایناصحیــحهمچنــان

ادامــهدارد.
وضعیــتفعلــیبــدونتردیــدمحصــول
بهویــژه زمــان طــول در مــا عمــلجمعــی
ــا ــهی ــهآگاهان ــتک ــودهاس ــرب ــرناخی ــمق نی
فرصتطلبانــه یــا مســئوالنه و گاهانــه ناآ
صندوقهــای در را فعلــی وضعیــت
بازنشســتگیعمومــیکشــوررقــمزدهایــم.ایــن
صندوقهــاازفشــارهایسیاســی،شــوکهای
مقرراتــی،ونوســاناتاقتصادیبســیارآســیب
دیــدهودرایــنمیــانذینفعــانآنهــاقربانیــان
اصلــیفســادوناکارآمــدی،فقــدانشــفافیت
وعــدماســتفادٔهبهینــهازمشــارکتجمعــیو

بودهانــد. مشــارکتکارگــری بهویــژه
بحــران بــا مواجهــه در ایــران کشــور
بســتٔه نیازمنــد بازنشســتگی صندوقهــای
ــایمشــخصاســت. ــاویژگیه ــیب اصالحات
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

حــل قابلیــت از عبارتانــد ویژگیهــا ایــن
یــا میانمــدت بهتعویقانداختــن نــه و مســئله
ــتحــلمعضــالتاقتصــاد ــدتآن،قابلی بلندم
معضــل حــل قابلیــت اصالحــات، سیاســی
ســرمایهگذاریصندوقهــا،قابلیــتحــلمســئلٔه
ســازگاری ، انگیزشــی ســازگاری ، تشــخیص
بســتههای بــا ســازگاری و رفاهــی، نظــام بــا

ابرچالشهــا. ســایر اصالحــات
خصــوص در کــه اصالحاتــی غالــب
ســه بــه برمیشــمرند بازنشســتگی نظامهــای
سیســتمی، پارامتریــک، اصالحــات دســته
میشــوند. تقســیم ســاختاری اصالحــات و
ــش ــدافزای ــیمانن ــکتغییرات اصالحــاتپارامتری
ســنبازنشســتگیرادربــرمیگیــردواصالحــات
ســاختاریعمدتــًابــهتغییــرالگــویحکمرانــی
مربــوطاســت.اصالحــاتپارامتریــکروشــن
اجــرا در لیکــن میرســد، بهنظــر ســاده و
بهشــدت سیاســی اقتصــاد معضــل بهدلیــل
منافــع درگیربــودن بهعلــت اســت. پیچیــده
بخــشقابلتوجهــیازجامعــهبــاصندوقهــای
بازنشســتگی،دربرابــراصالحــاتپارامتریــک
مقاومــتاجتماعــیشــدیدیوجــوددارد؛طبیعتــًا
اجــرای بــرای تمایلــی هــم مجلــس و دولــت
آنهــا فعالیــت خــاص دورٔه در اصالحــات
ازآنجاییکــه ســاختاری اصالحــات ندارنــد.
ناظــربــرتغییــرالگــویحکمرانــیوهمچنیــن
ــربرخــیساختارهاســت،چنانچــه ــرتغیی ناظــرب
بهخوبــیطراحــیشــود،قــدرتدرونیســازی
بســیاریازاصالحــاتپارامتریــکرادرخــود

داردوبهصــورتغیرمســتقیممقاومــتدربرابــر
داد. خواهــد راکاهــش اصالحــات

خصــوص در دیگــر توجــه قابــل مســئلٔه
اصالحــاتپارامتریــکآناســتکــهایــندســتهاز
اصالحــاتتنهــاقــدرتتعویــقونــهحــلچالــش
وبحــرانرادرنظامهــایبازنشســتگیدارنــد،
درحالیکــهضــروریاســتیــکبســتٔهاصالحــی
پارامتریــک ازاصالحــات فراتــر بســیار مٔوثــر
صــرفباشــدوتــوانحــلمســئلهراداشــتهباشــد.
صرفــًا اتخــاذ صــورت در دیگــر، بهعبارتــی
ــردغالــب، ــوانراهب اصالحــاتپارامتریــکبهعن
ــدان نظــامبازنشســتگیکشــوردرســالهاینهچن
دورمجــددًابــامســائلیکــهامــروزگرفتــارآن
اســتدســتوپنجــهنــرمخواهــدکــرد؛بنابرایــن
ــاقابلیــتحــلکامــل ــنب الزماســتنظامــینوی

مســئلهطراحــیشــود.
بســتٔهاصالحــاتبایــدبــرایحــلمعضــالت
ــد. اقتصــادسیاســیاصالحــاتچارهاندیشــیکن
بــه اقتصــادسیاســی درنظرگرفتــنمالحظــات
ایــنمعناســتکــهاگــررویکاغــذراهــکاربهینــٔه
اولشناســاییشــودلیکــنعــدمامــکانمدیریــت
اقتصــادسیاســیآنمحــرزباشــد،ضــروریاســت
بهینــٔهاولراکنــارگذاشــتوبهینــٔهبعــدبــاامکان
چارهاندیشــیدرخصــوصاقتصــادسیاســیآن
ــٔه ــکبهین ــراینصــورت،ی ــدهشــود.درغی برگزی
اولخواهیــمداشــتکــهتنهــایــککارکارشناســی

بســیارقــویمانــدهبــررویکاغــذاســت.
ــد ــتدرفراین ــروریاس ــهض ــریک ــددیگ بع
حــوزٔه بــه مربــوط شــود لحــاظ اصالحــات

بازنشســتگی صندوقهــای ســرمایهگذاریهای
ســود ،IMF تخمینهــای بــر منطبــق اســت.
در اصلــیکشــور صنــدوق دو ســرمایهگذاری
دهــٔهگذشــتهبهصــورتمیانگیــنمنفــیبــوده
اســت.تفکــرغالــبممنوعیــتصندوقهــابــرای
بنــگاهداریاســت،لیکــنواگــذاریبایــدچگونــه
انجــامشــود؟حجــمدارایــیدوصنــدوقاصلــی
بازنشســتگیکشــوربســیارباالســت.بنــگاهداری،
در ســرمایهگذاری بــورس، در ســرمایهگذاری
بــورسخارجــی،ویــاواگــذاریداراییهــابــه
ــود ــنموج ــایممک بخــشخصوصــیرویکرده
میدهــد نشــان تجــارب میرســند. بهنظــر
بخــشخصوصــیکشــورقــدرتجــذبدارایــی
نــدارد.مســائلمتعــددازجملــه صندوقهــارا
ســرمایهگذاری بــرای کشــور محدودیتهــای
را ایــنگزینــه خارجــی بــورس بازارهــای در
مبنــا چنانچــه میســازد. خــارج دســترس از
باشــد، صندوقهــا بنــگاهداری ممنوعیــت
بــازار بــه داراییهــا از حجــم ایــن ســرازیری
بهنظــر ممکــن رویکــرد تنهــا بــورسکشــور
میرســدوایــندرحالــیاســتکــهبــازاربــورس
ایــرانعمــقوبــازدهکافــینــداردکــهبتوانــد
ارتقــا را صندوقهــا ســرمایهگذاری وضعیــت
ــن ــرایســرمایهگذاریای ــدب ــن،بای ــد.بنابرای ده
اندیشــیدهشــود. دیگــر صندوقهــاچــارهای

و پارامترهـا بـه مربـوط مسـائل از پـس
چگونگـیسـرمایهگذاریاندوختههـاوهمچنیـن
مسـئلٔه حـل تغییـر، سیاسـی اقتصـاد معضـالت
تشـخیصدرصندوقهـاضـرورتدارد.افراددر
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جامعـهبـراسـاسسـطحدرآمدشـانناهمگـن
در بـرایکماظهـاری قـوی انگیـزٔه و هسـتند
پیشـنهادی بسـتٔه دارد. وجـود صندوقهـا
کـهمتضمـنیـکسـاختارجدیـداسـت،بایـد
دارنـد، بـاال درآمـد افـرادیکـه تضمیـنکنـد
درآمـدخـودراپایینگـزارشنمیکنند.ویژگی
بعـدیسـازگاریانگیزشـیوبرقـراریویژگـی
خودکنترلیاسـت.اگرمنافعاعضادردرسـت
خودبهخـود باشـد، درآمدهـا گـزارشدادن

مسـئلٔهتشـخیصهـمحـلشـدهاسـت.
حتـی و سـاختاری اصالحـات اجـرای
اصالحـاتپارامتریـکبـایـکبحـثحقوقـی
جدیمواجهاسـت.اعضـایکنونیصندوقها
چارچـوب در کشـور بازنشسـتگی نظـام و
کنونـیبـهعضویـتصندوقهـادرآمدهانـدو
ایـنامـربـرایاعضـاحقـیراایجـادکـردهو
صنـدوقدرقبـالآنـاندارایتعهـداتحقوقی
اسـت. قبلـی قواعـد بـا و قبلـی سـاختار در
بنابرایـن،ایـنبحـثقابـلطرحاسـتکهنظام
نویـنبایـدتنهابـرایاعضاومشـموالنجدید
ونـهبـرایاعضـایپیشـینطراحیشـود،زیرا
کنونـی اعضـای نمیتـوان حقوقـی بهلحـاظ
صندوقهـارااجبـاربـهعضویـتدرصنـدوق
ونظـامجدیـدکـرد.چنانچـهاصالحـاتتنهـا
پذیرفتهشـدگان بـرای نویـن نظامـی طراحـی
پایـداری مسـائل از بسـیاری باشـد، جدیـد
مالـیتـامیانمـدتهمـراهصندوقهـاخواهـد
بـرای بـود.دربسـتٔهاصالحـاتطراحیشـده
نظـامبازنشسـتگیایـران،درقالـبدورویکرد
آنکـه آمـد.نخسـت فائـق بـرمسـئله میتـوان
انگیزههـایالزموکافیبرایپیوسـتناعضای
نظـامقدیمبازنشسـتگیبـهنظامنویـنطراحی
در پارامتریـک اصالحـات آنکـه دوم و شـود
نظـامقدیـمموجـبشبیهسـازینظـامنویندر
تمایـل بـه میتـوان اینصـورت در آنگـردد.
اعضـابـهتغییـرنـوعبازنشسـتگیومهاجـرت
بـهنظـامجدیـدودرنتیجـهسـرعتباالترحل

مسـئلهامیـدواربـود.
ویژگــیدیگــربســتٔهاصالحــاتســازگاری
ــع ــتمناب ــانظــامرفاهــیکشــوراســت.دول ب
ــد؛ ــیصــرفمیکن ــامرفاه ــراینظ ــادیب زی
مثــل نهادهایــی تــا نقــدی یارانههــای از
چــون بهزیســتی. ســازمان و امــداد کمیتــٔه
ــل ــدهعم ــایپراکن ــابهصــورتجزیرهه اینه
ــدر ــعه ــیازمناب ــد،بخــشقابلتوجه میکنن
نظــام بــا بازنشســتگی نظــام اگــر مــیرود.
ــوان ــند،میت ــهباش ــازگارویکپارچ ــیس رفاه
بهبــود بــرای و احیــا را هدررفتــه منابــع

عملکــردسیســتمخــرجکــرد.درنهایــت،الزم
صندوقهــای اصالحــات بســتٔه اســتکــه
ــایر ــاتس ــتههایاصالح ــابس ــتگیب بازنشس
ابرچالشهــاهــمســازگاریداشــتهباشــد.

بســتٔه طراحــی از هــدف بنابرایــن،
اصالحــاتتحقــقکارآمــدینظــامدرهــر
مالــی و اجتماعــی، اقتصــادی، بعــد ســه
اســت.دربعــداقتصــادی،کارآمــدینظــامدر
ــا، ــت،وانگیزهه ــاف،عدال ــاتانص موضوع
در نظــام کارآمــدی اجتماعــی، بعــد در
و )مصــارف( مزایــا کفایــت موضوعــات
پوشــشحداکثــریودربعــدمالــی،کارآمــدی
توانایــی و پایــداری موضوعــات در نظــام
پرداخــتپیگیــریمیشــوند.مســّلماســت
ــروســازگاری ــدافدرگ ــناه ــهای ــلب ــهنی ک
بازیگــران انگیزههــای بــا پیشــنهادی بســتٔه
ــرح ــراینصــورت،ط ــفاســت؛درغی مختل
ــررویکاغــذمحکــوم ــًاب ــهپیشــنهادیصرف ب
ــت ــددول ــود؛ضمــناینکــههــمبای خواهــدب
توانایــیمالــیکافــیبــرایاجــرایایــنبســته
راداشــتهباشــدوهــماعضــایصندوقهــا
توانایــیفعالیــتدرترتیبــاتوسیاســتهای
ــن ــکل۱ای ــند.ش ــتهباش ــدهراداش طراحیش

اهــدافرابــهتصویــرکشــیدهاســت.


۴‐ نتیجه گیری و جمع بندی
درجمعبنـدی،یـادآورمیشـوداصالحـات
پیچیـدهای بسـیار بحـث بازنشسـتگی نظـام
اصالحـات یکسـری بـه فقـط کـه اسـت
پارامتـریوفنـیخالصـهنمیشـود،بلکـهبعـد
اجتماعـیاصالحـاتوهمراهیباآنموضوع
سیاسـی اقتصـاد بسـتر در اسـتکـه مهمـی
اصالحاتـی هرگونـه قطعـًا میشـود. تعریـف
و بازنـدگان و دارد بههمـراه پیامدهایـی
طرفـی، از داشـت. خواهـد را برندگانـی
بهلحـاظ ایـنطرحهـا از یـک هـر مشـموالن

و میداننـد راصاحـبحقـی حقوقـی،خـود
بـر و اولیـه قراردادهـای مطابـق صندوقهـا
در را تعهداتـی تعیینشـده، ضوابـط اسـاس

پذیرفتهانـد. اعضـا قبـال
آنچـهنظـامبازنشسـتگیایـرانراپیچیـده
مشـخص سـاختار و اهـداف نبـود کـرد
صندوقهـای بیشـتر اسـت. بیمـهای نظـام
بیمـهای طرحهـای اجتماعـیکوچـک، بیمـٔه
حرفـهایوشـغلیاندکـهمعمـواًلدرنظامـات
نظـام دوم الیـٔه در کشـورها دیگـر رفاهـی
ملغمـهای بنابرایـن، شـدند. تعریـف رفاهـی
راشـاهد بازنشسـتگیمختلـف ازطرحهـای
سـطح از جزیـرهای بهصـورت کـه هسـتیم
را سـقفی هیـچ بـدون تـاگاهـی حداقلهـا

میدهنـد. پوشـش
ایـنموضـوعبـرایدولتهایـیکـهچنیـن
ایجـاد ضمـن صـادرکردنـد، را مجوزهایـی
اختـاللدرمدیریـتکالنایـننظـامبهدلیـل
ناهمگونـی،موجـبتعهـداتپنهـانوآشـکار
مالـیبهخصـوصبـرایدولتهـاونسـلهای
بعـدیبهدلیـلایجـادتعهـداتبدونسـقفو
همچنیـنتشـدیدبیعدالتـیوایجـادتبعیـض

درارائـٔهخدمـاتوتعهـداتشـدهاسـت.
و باالدسـتی قوانیـن مطابـق دولتهـا
تٔامیـن و تضمیـن بـه متعهـد جهانـی تجربـٔه
اعضـای بـرای اساسـی نیـاز حداقلهـای
جامعهانـد.شـفافنبودنسـقفتعهـداتبیمٔه
پایـهواصـولحاکـمبـرآنومشـارکتبرابـر
ومشـخصدولتهـا،ریشـهدربههمریختگـی
پایـٔهنظـریواهـدافمشـخصنظـامرفاهـی

کشـورمـاازگذشـتهتـاکنـوندارد.
لـذا،اصالحـاتدرحـوزٔهپارادایمـینظـام
رفاهـیوتعییـنوظایـفونقـشدولتهـادر
مدیریـتایـنحـوزه،اصلـیاسـتکـهبایسـتی
دراسـرعوقـتدردسـتورکارتصمیمگیـران
یـک چارچـوب در تـا گیـرد قـرار کشـور
شـود. سـاماندهی ملـی اجمـاع و گفتوگـو
قطعـًانگاهـیبـهتجربٔهکلیٔهکشـورهایپیشـرو
ازآنداردکـهنمیشـود ایـنزمینـهنشـان در
همـٔهاهـدافنظـامرفاهـیراهمزمـانبهعنوان
اصـولاساسـیوخـطقرمزهـادنبـالکـرد.در
هـرصـورت،ایـنعالم،عالمنسـبیتاسـتو
مـادردامنـٔهانتخابهـایمحـدودقـرارداریـم

وگزیـریجـزآننیسـت.

شکل۱.اهدافمدنظردربستٔهاصالحات

۱۱۹



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

۲‐ دامنه و کارکردهای رویه های نظارتی
بــا مرتبــط نظارتــی رویههــای مهمتریــن
در مقرراتــی تعدیــالت بانکهــا مقاومســازی
ســاختارســرمایٔهبانکهــاوطبــقرهنمودهــاو
بهطــور و اســت بینالمللــی دســتورالعملهای
یــادر یــکو بــرســرمایٔهســطح ناظــر کلــی
ــک ــطحی ــرمایٔهس ــیازس ــتترکیب ــنحال بهتری
ــد، ــابخواهن ــربانکه ــودواگ وســطحدومیش
ــر، ــااعــالمســرمایٔهســطحیــکباالت ــدب میتوانن
و پولــی ناظــر بــه باالتــری ســرمایٔه کفایــت
میــزان اینکــه از فــارغ بانکــیگــزارشکننــد،
ــوانمهمتریــنبخــش ســرمایٔهعــادیبانــکبهعن
ــدٔهزیانهــایاحتمالــیازچــهســطحو جذبکنن
ــای ــن،رویهه ــورداراســت.همچنی ــیبرخ کیفیت
ــدو ــرقواع ــیب ــهمبتن ــورهاییک ــیدرکش نظارت
میکننــد فعالیــت بینالمللــی اســتانداردهای
عــدم و دارنــد تفاوتهایــی یکدیگــر بــا نیــز
امــکان بانکهــا، ســرمایٔه ســاختار ســازگاری
ــامشــکلمواجــهمیســازد. مقایســٔهتطبیقــیراب
در بانکهــا ســرمایٔه ســاختار شــفافیت عــدم
نظارتــی اســتانداردهای و رویههــا چارچــوب
ــات ــایوجــودنقــصونارســاییدرجزئی بهمعن
مربــوطبــهترکیــبســرمایهدرگزارشهــایافشــا

ــی ــراینکــهبهنظــرمیرســدارزیاب ــیب اســت،مبن
دقیقــیازکیفیــتوتطبیــقومقایســٔهمعنــاداربــا

ســایربانکهــادردســتنیســت.
مشــخصی نظارتــیکارکردهــای رویههــای
در مســئول نهادهــای آن، بهموجــب و دارنــد
کشــورهایمختلــفمتولــیامــرنظــارتبــربــازار
پــولوایجــادســاختارهایالزمدرکنــارتوســعٔه
نهادهــایفعــالدربــازارپــولوایجــادتنــوع
ــیو ــاتمال ــواعمحصــوالتوخدم ــیدران کاف
ــی ــایمبتن ــقتکنیکه ــاازطری ــتندت ــیهس بانک
بحرانهــای از پیشــگیری امــکان ریســک، بــر
حرکــت ســازند. فراهــم را احتمالــی مالــی
بهســمتمقاومســازیبانکهــاوایجــادثبــات
مالــیرامیتــواناصلیتریــنهــدفبازنگــری
ــردودر ــامب ــین ــننظارت ــاینوی وایجــادرویهه
ــودآوردن ــابهوج ــیب ــایمال ــتا،نهاده ــنراس ای
واحدهــاینظارتــیجدیــدازجملــهواحــدتطبیــق
وتنظیــمروابــطفنــیبــاواحدهــایمقــررات
احتیاطــی،مدیریــتریســکوطــرحوبرنامــه،
ــرریســکرابــرایخــود ــیب امــکاننظــارتمبتن
فراهــممیکننــدوبــابهدســتدادنســازوکارهای
الزمبــراینظــارتمســتقیمازطریــقحضــور
ناظــراندرعملیــاتشــعبونظــارتســتادی

یــاغیرمســتقیم،امــکانکنترلهــایمســتقیمو
غیرحضــوریراایجــادمیکننــد.رهنمودهــای
نظارتــیبهعنــواناســنادمحــلرجــوعدراختیــار
شــیوههای بــه نســبت تــا دارد قــرار ناظــران
اســتانداردبازرســیونظــارتبانکــیشــناخت
ــد ــایناکارآم ــصموجــوددررویهه ــدونواق یابن
ــات ــوالتوخدم ــعکننــد.محص وســنتیرارف
میگردنــد ناشــی بانکهــا فعالیــت از بانکــی
ــتدرذاتخــود ــنفعالی ــهای ــیاســتک وطبیع
از یکــی لــذا، دارد. بههمــراه ریســکهایی
کارکردهــایاصلــیرویههــاینظارتــیایــناســت
ریســکهای گســترش از ممانعــت بــرای کــه
از تــا آمدهانــد بهوجــود غیرمالــی و مالــی
طریــقاقدامــاتاســتانداردوســازگار،اقــدام
آســیبپذیری از جلوگیــری و پیشــگیری بــه
بانکهــاودرنهایــتمقاومســازیبانکهــارا

محقــقکننــد.
بــراســاسقانــونپولــیوبانکــیکشــور،بانک
نظــام تنظیمکننــدٔه نهــاد بهعنــوان ‐ مرکــزی
پولــیواعتبــاریکشــور‐عهــدهدارنظــارتبــر
ــاریاســتو ــیواعتب ــاومٔوسســاتمال بانکه
رویههــاینظارتــیدرراســتایانجــاموظایــف
قانونــیبــرعهــدٔهمعاونــتنظارتــیبانــکمرکــزی

۱‐مقدمــه:بانکهــاومٔوسســاتمالــیواعتبــاری،بهدلیــلماهیــتویــژٔه
فعالیتهــایخــود،همــوارهبایــددرپــیرویههــاوفرایندهــاینظارتــیبــرای
بهبــودعملکــردباشــندتــاضمــنپیشــگیریوممانعــتازبــروزچالشهــای
ــازی ــد.مقاومس ــیبرآین ــیوعملیات ــدافنظارت ــقاه ــی،درصــددتحق بانک
ــه ــهب ــنتوج ــیدرضم ــامبانک ــاتوســالمتنظ ــظثب ــیحف ــادرپ بانکه
حقــوقذینفعــان،مدیریــتریســکسیســتمی،کنترلهــایداخلــیونظــارت
بــررویههــایاجرایــیآییننامههــاودســتورالعملهایاحتیاطــی،نظــارت
بــرمبــادالتمشــکوک،وکشــفمعامــالتمجرمانــهبــودهاســتودرچنیــن
انتظــارداشــتمشــکالتونواقــصتجهیــزمنابــعو محیطــیمیتــوان
تخصیــصمصــارفبــامدیریــتریســکوکنترلهــایداخلــیمرتفــعشــوند.

رویههــاوســاختارهاییکــهتــابــهامــروزوجــودداشــتهانددرراســتایاصــالح
ســاختارنظــامبانکــیبهعنــوانامــریمــداومومســتمرکارکردهانــدوپیوســته
ــده ــاابزارهــایپیچی ــرب ــابانکهــایمنعطفت ــلمیشــوندت ــیوتحلی ارزیاب
ومتنــوعدرانجــامعملیــاتبانکــیدراختیــارمٔوسســاتمالــیقــرارگیــرد.
ــا ــازیبانکه ــیومقاومس ــاینظارت ــیرویهه ــدفبررس ــاه ــتارب ــننوش ای
ــران،درپــیواکاویکارکردهــا ــیونظــامبانکــیای درنظــامبانکــیبینالملل
وجنبههــایکلیــدیرویههــاینظارتــیوتٔاثیــرآندرمقاومســازیآنهاســت
تــابــابهبــودآن،امــکانایجــادبانکهــایمقاومتــردربرابــرچالشهــای

ــیفراهــمشــود. ــیوشــوکهایبیرون داخل

بررسی رویه های نظارتی 
و مقاوم سازی بانک ها

محمد
 ولی پور پاشاه

یادداشت تحلیلی

پژوهشگر گروه بانکداری پژوهشکدٔه پولی و بانکی

۱۲۰
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قــراردارد.حصــولاطمینــانازبرقــراریثبات
وســالمتدربانکهــا،مٔوسســاتاعتبــاریو
مٔوسســاتپولــیغیربانکــی،تطبیــقعملکــرد
بانکهــا،مٔوسســاتاعتبــاریومٔوسســات
و مقــررات قوانیــن، بــا غیربانکــی پولــی
و حضــوری نظــارت بــا دســتورالعملها
ــا ــیبانکه ــتمال ــرموقعی نظــارتمســتمرب
وســایرمٔوسســاتپولــیازطریــقتجزیــه
شناســایی جهــت اطالعــات تحلیــل و
از پیشــگیری بهمنظــور ریســکها بموقــع
وقــوعبحرانهــایمالــیوانجــاماقدامــات
نظارتــی اهــداف بــه نیــل بــرای اصالحــی
بانــکمرکــزی،اهــدافعمــدٔهسیاســتیو
اعمــالرویههــاینظارتــیراشــاملمیشــوند

.)۱۳۹۶ )مصطفیپــور،
۳‐ جنبه های کلیدی رویه های نظارتی

رویههــای کلیــدی جنبههــای بررســی
نظارتــیفــارغازوجــوداصــولورویههــای
بانکــی نظــام بــه دســتیابی بــرای نظارتــی
و داخلــی چالشهــای برابــر در مقــاوم
تکانههــایبیرونــیومقاومســازیبانکهــا
ــاتوســالمتنظــامبانکــی درپــیحفــظثب
ذینفعــان، حقــوق بــه توجــه ضمــن در

کنترلهــای سیســتمی، ریســک مدیریــت
اجرایــی رویههــای بــر نظــارت و داخلــی
احتیاطــی، دســتورالعملهای و آییننامههــا
وکشــف مشــکوک مبــادالت بــر نظــارت
و اهمیتانــد حائــز مجرمانــه معامــالت
جنبــٔه چهــار توجــهکــرد. آنهــا بــه بایــد
میتــوان نظارتــی رویههــای بــرای کلیــدی
ــر، ــارتمٔوث ــرطهاینظ ــرد:پیشش تصــورک
ــی ــمومبان ــی،مفاهی ــٔهنظارت ــایبدن ویژگیه
مدیریــتریســک)بهویــژهریســکاعتبــاری(،
مــدرندر وتکنیکهــایمدیریــتریســک
بانکهــاونهادهــاینظارتــی)نــوی،۱۹۹۹(.

۳‐۱‐ پیش شرط های نظارتی 
بــرای موردنیــاز سیاســتهای فقــدان
تٔامیــنســالمتحــوزٔهاقتصــادکالنبهمعنــای
آناســتکــهناظــرانبانکــیهیــچتصویــر
و ندارنــد اقتصــادی وضعیــت از روشــنی
لــذا، نیســتند. آشــنا آن بــامحدودیتهــای
امــکانپیادهســازیوظایــفومســئولیتهای
و مالــی مٔوسســات و بانکهــا در نظارتــی
اعتبــاریرانخواهنــدداشــت.همچنیــن،بــرای
تٔامیــنثبــاتنظــاممالــیبایــدزیرســاختهای
ــن ــارداشــت.ای عمومــیتوســعهیافتهدراختی

قوانیــنکافــی زیرســاختهاشــاملوجــود
بهوســیلٔه تــا درکسبوکارهاســت مٔوثــر و
آنحقــوقمالکیــتوقراردادهــایمحکــم
اقتصــادی و مالــی نظــام دفــاعدر قابــل و
اســتانداردهای از و کــرد پیادهســازی را
حســابداریتعریفشــدهبرخــورداربــودتــا
سیســتمحسابرســیمســتقلبــرایارزیابــی
ــا ــیبانکه ــایمال ــذاریصورته وارزشگ
ــود. ــادش ــاریایج ــیواعتب ــاتمال ومٔوسس
و امــن تســویٔه سیســتم دو، ایــن درکنــار
باپشــتوانهوایجــادســازوکارنظارتــیکارآمــد
بــرایبخشهــایغیربانکــیرانبایــدازذهــن
ــوارد ــنم ــکازای ــری ــدانه ــت.فق دورداش
بــرای جــدی محدودیــت یــک بهمعنــای
ــای ــازیرویهه ــتپیادهس ــردرجه ــامناظ مق
و البتــه،کیفیــت میشــود. تعبیــر نظارتــی
ــتکارناظــرانبانکــیدرپیادهســازی صالحی
ــزاماساســیبهشــمارمــیرود. رویههــایــکال
همچنیــن،حاکمیــتشــرکتیوشــفافیتکافی
مســئولیت از فراتــر مالــی فعالیتهــای در
ناظــرانبانکــیبــودهاســتوکاریاســتکــه
ــادو ــدافت ــاقنخواه بههیچوجــهیکشــبهاتف
۱۲۱نیــازبــهانعطــافکافــیبــرایحــلمشــکالت



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

دارد. موجــود چالشهــای و
۳‐۲‐ ویژگی های بدنه نظارتی 

چارچــوبســازگارمســئولیتهاهمــراهبــا
ــت ــتواراس ــهاس ــنپای ــرای ــیب ــتقاللعملیات اس
خدمــت بــه را ناظرانــی نظارتــی، بدنــٔه کــه
میگیــردکــهتحتتٔاثیــرفشــارهایسیاســیقــرار
نگیرنــدوضمــنمشــورتبــاســایرنهادهــای
و تغییــرات آخریــن خصــوص در نظارتــی
مالحظــاتمقرراتــی،تصمیــمنهایــیراخــود
آمــوزش، بــرای اتخــاذمیکننــد.منابــعکافــی
ــران ــرایناظ ــیب ــاوریکاف ــٔهفّن ــت،وارائ پرداخ
نیــزازویژگیهــایمهــمومٔوثــربدنــٔهنظارتــی
طریــق از آن بــر عــالوه تــا میگــردد قلمــداد
چارچــوبقانــونبانکــداریامــکانتنظیــمقواعــد
بههمــراه اطالعــات جمــعآوری و احتیاطــی
تعییــنجریمــهبــرایمــواردعــدمانطبــاقبــا
قوانیــنومقــرراتبینالمللــیرافراهــمکنــدو
ــهدوصــورت ــرایدیونــیکــهب پوشــشهاییراب
ــد.در ــادیالزماســت،ایجــادکن شــخصیونه
ایــنراســتا،بدنــٔهنظارتــیقــادرخواهــدبــود
ضمــنبهاشتراکگذاشــتناطالعــاتبــاســایر
و قوانیــن وضعکننــدگان و تنظیمکننــدگان
مقــررات،حفــظمحرمانگــیاطالعــاترانیــزدر

اولویــتقــراردهــد.
۳‐۳‐ مفاهیــم و مبانــی مدیریــت ریســک 

)اعتبــاری(
اهمیــتمدیریــتریســکبــاتوجــهبــهابعــاد
وتقســیمبندیهاییکــهبهطــورمتعــارفبــرای

بهگونــهای میشــود ارائــه آن
اســتکــهریســکاعتبــاریرا،
بهعنــوان انتظــار، برخــالف
ــش ــیپیدای ــدأوریشــٔهاصل مب
ورشکســتگیبیشــتربانکهــا
میکننــد شناســایی دنیــا در
وســایرانــواعریســکنظیــر
بــازار، نقدینگــی، ریســک
رتبههــای در را عملیاتــی و
در میدهنــد. قــرار بعــدی
ــارات ــااعتب ــت،بانکه حقیق
مصــرف جایــی در را خــود
بیشــتر بــازده کــه میکننــد

کســبکننــدوازمحــلایــنبــازده،اقــدامبــه
و ســپردهگذاران بــه خــود بدهــی بازپرداخــت
ــرای ــیب ــنتکالیف ــلتعیی ــابهدلی ــد؛ام ــرهکنن غی
بانکهــابــاایــنتوجیــهکــهبخــشیــابخشهایــی
ازاقتصــادنیازمنــدتٔامیــنمالــیاســت،بــدون
آنکــهدربیشــترمواقــعرویههــاینظارتــیمدنظــر
اعطــا دســت ایــن از تســهیالتی گیــرد، قــرار

میشــود.درایــنراســتا،مطالبــاتغیرجــاریدر
ــزرگ ــودٔهب ــکت ــورتی ــابهص ــٔهبانکه ترازنام
بــامشــکل را بانکــی نظــام ظهــوروســاختار
مواجــهمیکنــد،ودرنهایــتدولــتوبانــک
مرکــزیازطریــقحمایتهــایخــودوتــالش
بانکــیدرصــدد بــرایتجدیــدســاختارنظــام
رویههــای برمیآینــد. موجــود مشــکالت حــل
نظارتــیدرتجدیــدســاختارمذکــورازطریــق
تدویــنواتخــاذسیاســتهایکارآمــددرجهــت
ارزیابــیاعتبــاری،ارزشیابــیکیفیــتداراییهــا
داراییهــای برابــر در ذخیرهگیــری بهوســیلٔه
کمــک بــه تمرکزهــا مدیریــت و معیــوب
ــتریســکهای ــی،مدیری ــاینظارت محدودیته
کشــوریوچالشهــایحــوزٔهوامدهــی،تجــارب
اعتبــاریســالمرابههمــراهاســتانداردهاییبــرای
اعمــالسیاســتهایبانکــیبــهکارمیگیرنــد.
احتیاطــی رویکــرد از اســتفاده و پایهگــذاری
ریســک مدیریــت جهــت بنیادیــن شــیؤه بــه
بــر ناظــر ملــی، ســطح در بهویــژه اعتبــاری،
ایــن در اســت. مورنیــاز مهارتهــای توســعٔه
چارچــوب،الزماســتمهارتهــایالزمبــرای
کاربــریتســهیالتوارزیابــیروشهــایبررســی
آن،حسابرســیوکنترلهــایداخلــی،وتوجیــه
ســودآوربودن بــر مبنــی تســهیالت متقاضیــان
طرحهایــیکــهبهواســطٔهآندرخواســتاعتبــار

کردهانــد،منتقــلوتقویــتگــردد.
۳‐۴‐ تکنیک هــای مدیریــت ریســک مــدرن 

در بانک هــا و نهادهــای نظارتــی
مدیریــت تکنیکهــای
ــا ریســکمــدرنمســتقیمًاب
قــدرتکّمیوکیفــیناظران
بانکــیدرارتبــاطاســتو
نکتــٔهمهــمدرایــنمــورد
آناســتکــهناظــرانبانکــی
اقــدام برنامــٔه اجــرای بــا
ســریعدرمقابــلمشــکالت
ومســائلنوظهــوربانکــیاز
طریــقتکنیکهــایمدیریــت
ظاهــر )مــدرن( ریســک
اســتفاده بــا تــا میشــوند
گزارشــگری، الزامــات از
ــذار ــودیاثرگ ــژه،وایجــادقی حسابرســیهایوی
ــهام ــودس ــررویس ــتب ــالمحدودی ــداعم مانن
مدیریــت ضعــف نقــاط اعــالم و توزیعشــده
را اوضــاع ضعیــف، عملکــرد بهدلیــل بانــک

تحــتکنتــرلداشــتهباشــند.
۴‐ مقاوم سازی بانک ها

یــک بهعنــوان بانکــی نظــام مقاومســازی

ــاناهــدافاصــالحســاختار اولویــتمهــمازمی
نظــامبانکــی)بانــکتســویٔهبینالمللــی،۲۰۱۸(
ــت، ــتکیفی ــومتقوی ــهمفه ــودوب ــرحمیش مط
ــی، ــی،بده ســازگاری،وشــفافیتاجــزایدارای
ــای ــرمبن ــاب ــیبانکه وســاختارســرمایٔهمقررات
ــاریســکهای ــیاســتت اســتانداردهایبینالملل
ــدشناســایی، ــاآنمواجهان ــدیکــهبانکهــاب کلی
ــال، ــوانمث ــیشــوند.بهعن ــری،وارزیاب اندازهگی
ــم ــایمه ــیازابزاره ــتیک ــرمایٔهباکیفی ــپرس س
بــرایمقاومســازیبانکهاســتوســازوکاری
ــامحققشــده ــیی ــرایجــذبزیانهــایاحتمال ب
بینالمللــی، تســویٔه )بانــک دارد اختیــار در
ســرمایٔه کافینبــودن یعنــی ایــن و )۲۰۰۹
و بــروز بــرای الزم بســتر تنهــا اگــر بانکهــا
بانکــی نظــام در مالــی بحرانهــای تشــدید
ــنزمینههــای ــینباشــد،یکــیازمهمتری بینالملل

مناســببــرایاشــاعٔهآنبهشــمارمــیرود.
ــی و  ــای نظارت ــان رویه ه ــاط می ــی ارتب ۵‐ بررس

بانک هــا مقاوم ســازی 
وجــود بهدلیــل بانکهــا مقاومســازی

ایجــاد رویه هــای نظارتــی نویــن 
ســنتی  رویه هــای  در  بازنگــری  و 
ــازی  ــمت مقاوم س ــه س ــت ب ــرای حرک ب
بانک هــا و ایجــاد ثبــات مالــی صــورت 
مؤسســات  و  بانک هــا  و  می گیــرد 
مالــی و اعتبــاری  در راســتای ایجــاد 
واحدهــای  در  الزم  هماهنگی هــای 
تطبیــق،  واحــد  جملــه  از  نظارتــی 
و  برنامــه  و  طــرح  ریســک،  مدیریــت 
گامه ایــی  نیــز  مقرراتــی  واحدهــای 

. ند شــته ا ا د بر

۱۲۲



اد
صــ

قت
ی ا

هــا
زه 

 تا
ــه

ام
هن

ما
و 

د
۱۵

۶ 
ره

ما
شــ

   
  ،

   
 ۱۳

۹۸
ه 

ما
یر 

ت
{

{ صــاد
قت

ی ا
هــا

زه 
 تا

ــه
ام

هن
ما

و 
د

۱۵
۶ 

ره
ما

شــ
   

   
   

۱۳
۹۸

ه 
ما

یر 
ت

ــر ــیاجتنابناپذی ــیوغیرمال ریســکهایمال
و نامســاعد انتخــاب مســئلٔه لــذا و اســت
مخاطــراتاخالقــیدرقالــبعــدمتقــارن
اطالعــاتبــهواردآمــدنآســیبهاییبــهبدنــٔه
شــبکٔهبانکــیمنجــرمیشــودوبهدلیــلســهم
حداکثــریبانکهــادرتٔامیــنمالــیوامــکان
باالرفتــناشــتهایریســکبــرایکســببــازده
بیشــتر،نیازمنــداعمــالرویههــاینظارتــی
ــار ــت.آث ــاناس ــوقذینفع ــنحق ــرایتٔامی ب
مخــربباالرفتــناشــتهایریســکدرهجــوم
بانکــیوبحرانهــایمالــیاحتمالــیبــروز
بههمریختگــی موجــب و میکننــد پیــدا
نظــاممالــیوصنایــعوابســتهبــهآنمیشــوند.
بهعبــارتدیگــر،ازطریــقرویههــاینظارتــی
و بانکهــا اســتعداد میتــوان کــه اســت
مٔوسســاتمالــیواعتبــاریرادرپیدایــش
ــیســنجیدو ــایبحــرانمال ــرمٔولفهه وتکثی
ــی، ــوعبحــرانمال ــشازوق ــردوپی ــرلک کنت
میــزان تــا اعــالمکــرد را هشــدارهایالزم
انحرافــاتفنــیوســاختاریعملیــاتبانکــی

ــودو ــلش ــیتعدی ــتانداردهایبینالملل ازاس
ازایــنطریــقفراینــدمقاومســازیبانکهــا
طــیگــردد.بهعبــارتدیگــر،دسترســیبــه
اطالعــاتوبررســیهایالزمازطریــقاعمال
میتــوانکلیدیتریــن را نظارتــی رویههــای
نظیــر اهدافــی تحقــق و پیگیــری دلیــل
مســئولیت برشــمرد. بانکهــا مقاومســازی
ــتقالل ــواس ــیازیکس ــرانبانک ــنگینناظ س
مقــامناظــرراگوشــزدمیکنــدوازســوی
ــیو ــدیابزارهــاورویههــایفن دیگــر،کارآم
بهنگامشــدهدرحــوزٔهنظــارترامــوردتوجــه
قــرارمیدهــد.اعمــالبرخــیسیاســتهاو
اقتصــاد اهــداف تٔامیــن بهمنظــور رویههــا
بــرای توجیهــی بهعنــوان نبایــد کالن
ــا پیادهســازیرویههــایناســازگارومتضــادب
عملکــردبانکهــامبتنــیبــراســتانداردهای
بــا عالوهبرایــن، شــود. مطــرح بینالمللــی
توجــهبــهنقــشبســیارمهــمبانکهــادرثبــات
مالــیوماهیــتبســیارمتفــاوتبانکــداری
ــق ــارتدقی ــعدراقتصــاد،نظ ــاســایرصنای ب

ایــنحــوزهضــروریاســت. وکارآمــددر
مقــام اســتقالل کارآمــد، نظــارت الزمــٔه
اســت نظــارت تحــت مجموعــٔه از ناظــر

پرهیــزکاری،۱۳۹۶(. و )روحانــی
در را نظارتــی رویههــای هرچنــد
میتــوان بینالمللــی رهنمودهــای
خــود از مهمتــر پیــداکــرد، و جســتوجو
آنهســتندکــه نهادهــایمجــری رویههــا،
بایــدازاســتقاللکافــیبرخــوردارباشــندودر
صــورتوجــودکنشهــایبیرونــی،التــزامبــه
اجــرایرویههــاینظارتــیاســتانداردراتــداوم
ــاد ــازیوایج ــتایمقاومس ــندودرراس بخش
ــالش ــات ــتردربانکه ــالمتبیش ــاتوس ثب
ــع ــهبررســیقاط ــنبدانمعناســتک ــد.ای کنن
ــد ــینیازمن ــدوناغمــاضرویههــاینظارت وب
رویههــای پیادهســازی در اســتقاللکامــل
اســتاندارداســتتــاارزیابــیحرفــهایوفنــی
گزارشهــای و اعمــالگــردد تنــش بــدون
مســتمرومــداومدراختیــارســپردهگذاران،
دریافتکننــدگان و ســهام، ۱۲۳صاحبــان



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

اقدامــات، ایــن بــا گیــرد. قــرار تســهیالت
میتــوانامیــدواربــودمقایســٔهعملکــردبانکهــا
ســالمت، مقاومبــودن، نظــر از یکدیگــر بــا
از اســتفاده بــا بانکــی عملیــات کیفیــت و

اســت. انجامپذیــر قابلاتــکا ســنجههای
و ثبــات برقــراری از اطمینــان حصــول
مٔوسســات و بانکهــا در مالــی ســالمت
اعتبــاریومٔوسســاتپولــیغیربانکــیدرایــران،
ازجملــه مســتمر نظــارت و عملکــرد، تطبیــق
بانــکمرکــزی اهدافــیبهشــمارمیرونــدکــه
جهــت در نظارتــی رویههــای بهکارگیــری در
مقاومســازیبانکــیبــهکاربســتهاســت.مهمتریــن
ایــران بانکــی نظــام در را نظارتــی رویههــای
میتــواندرمــواردینظیــرانجــامبازرســیهای
ــیبهصــورت حضــوریبهصــورتادواریوگاه
ــا،مٔوسســات ــربانکه ــوردیازشــعبودفات م
قرضالحســنه، صندوقهــای اعتبــاری،
لیزینگهــا، اعتبــار، تعاونــی شــرکتهای
بانکهــایخارجــی نمایندگیهــای صرافیهــا،
ــات ــاقعملی ــانازانطب ــورحصــولاطمین بهمنظ
مقــررات، قوانیــن، بــا آنهــا فعالیتهــای و
دســتورالعملها، و بخشنامههــا آییننامههــا،
ــات ــا،مٔوسس ــتبانکه ــتمدیری ــیکیفی ارزیاب
اعتبــاریومٔوسســاتپولــیغیربانکــی،وارزیابی

کلــیازنظــامفّنــاوریاطالعــاتبههمــراهامنیــت
شــبکهونرمافزارهــایموجــودازطریــقبازرســی
بــا مقابلــه و پیشــگیری هــدف بــا حضــوری
ریســکهایموجــود،تجزیــهوتحلیــلاطالعــات
و اعتبــاری مٔوسســات و بانکهــا از دریافتــی
پولــیغیربانکــیبهمنظــورشناســاییریســکهای
هشــدارهای اعــالم و بانکــی نظــام مختلــف
ــی ــایاحتمال ــتپیشــگیریازخطره ــعجه بموق
آینــده،رتبهبنــدیبانکهــاومٔوسســاتاعتبــاری
پــسازتجزیــهوتحلیــلجامــعوفراگیــرادواری
یــامــوردیازنســبتهایمالــیوریســکهای
مختلــفدربانکهــاوکلشــبکٔهبانکــی،تعییــن
تٔاثیــرریســکهایمختلــف و اهمیــت میــزان
پولــی و اعتبــاری مٔوسســات و بانکهــا در
بازرســیهایحضــوریو ازطریــق غیربانکــی
غیرحضــوری،تهیــهوتدویــندســتورالعملها،
چکلیســتها،ورویههــاینظــارتحضــوری
وغیرحضــوریوبهنگامرســانیآنهــا،رســیدگی
بــهشــکایاتاشــخاصحقیقــیوحقوقــینســبت
ــون،مقــرراتو ــاعــدمرعایــتقان ــهتخلــفی ب
رســیدگی و مرکــزی بانــک دســتورالعملهای
در آنهــا بــه پاســخگویی و اظهارنظــر بــه
ــان ــهوحصــولاطمین ــفمحول چارچــوبوظای
ــررات،دســتورالعملهای ــن،مق ــتقوانی ازرعای

بانــکمرکــزیبــراســاساطالعــاتدریافتــی
بهخصــوصدرزمینــٔهصحــتمحاســبهوتودیــع
مٔوسســات و بانکهــا قانونــی ســپردٔه بموقــع
اعتبــاریودرنهایــتدریافــتآمــارواطالعــات
و پولــی اعتبــاری مٔوسســات و بانکهــا از
غیربانکــیبــاهــدفحصــولاطمینــانازکیفیــت
وصحــتآنهــاازطریــقبازرســیهایحضــوری
وارزیابــیکیفیــتوکمیــتایــناطالعــاتاز
طریــقبازرســیغیرحضــوریوغیــرهخالصــه
کــرد.البتــه،بایــدتوجــهداشــتمســائلمتعــددی
گســترده، غیررســمی بــازار وجــود همچــون
بانکهــا، احتیاطــی نســبتهای ضعــف
ــا ــرب ــالهایاخی ــرهدرس ــوقوغی ــاتمع مطالب
ــا ــربانکه ــارتب ــرراتونظ ــممق ــئلٔهتنظی مس
مرتبطانــد غیربانکــی اعتبــاری مٔوسســات و
ــهســه کــهدرایــنخصــوص،منشــٔامشــکلراب
ــف ــی،ضع ــامبانک ــانظ ــتب ــٔهدول ــوزٔهرابط ح
و آنهــا اجــرای یــا و مقــررات و قوانیــن در
نظــارت و مقرراتگــذاری وظیفــٔه همزمانــی
بــربانکهــاومٔوسســاتمالــیواعتبــاریبــا
بانــک بــرای پولــی سیاســتگذاری وظیفــٔه
نظــارت ســاختار نقایــص کنــار در مرکــزی
مربــوط و تقســیمبندی مقرراتگــذاری و

.)۱۳۹5 )مصطفیپــور، میداننــد

۱۲۴
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امــکان  و  نظارتــی  رویه هــای  بهبــود   ‐۶
بانک هــا مقاوم ســازی 

طبیعــی بهطــور نظارتــی رویههــای
مقاومســازیبانکهــاراازطریــقکنتــرلو
پایــشســاختارســرمایهونقدینگــیبانــک،
مدیریــت،وکیفیــتداراییهــاوســودآوری
ونیــزجــذبشــوکهاییکــهبراثــرنوســانات
نرخهــاازبــازاربــهشــبکٔهبانکــیســرایت
ایــن در و میدهــد قــرار هــدف میکنــد،
چارچــوب،بــاانتشــارگزارشهــایفنــیپــس
ــکان ــا،ام ــاتبانکه ــتمرعملی ــشمس ازپای
اختیــار در را مقاومســازی رونــد بررســی
قــرار ســهامداران و هیئتمدیــره اعضــای
مقــررات انطبــاق بهاینترتیــب، و میدهــد
واســتانداردهابــاواقعیتهــایموجــوددر
عملکــردبانــکرامــوردارزیابــیقــرارخواهند
نظارتــی رویههــای پیادهســازی فراینــد داد.
امــریپیچیــدهوحســاستلقــیمیگــرددو
اغلــببهدلیــلحســاسبودناهــدافبانــک
وجلوگیــریازانحرافــاتبرنامــٔهجــاریو
آتــیاســتکــهبــرپیچیدگــیوحساســیت
ــاد ــریوایج ــلپیگی ــود.دلی ــزودهمیش آناف
دغدغــهبــراینظــارتبــرعملیــاتبانکــی
توســطذینفعــانبانــکرامیتــوانبهمنظــور
شفافســازی و مالــی اطالعــات گــردش
تعبیــرکــردتــابــاشــناختکافــیازنقــاط
ضعــفوقــوت،اصــالحوترمیــمراهکارهاو
رویههــاینظارتــیســنتیدردســتورکارقــرار
گیرنــد.پیچیدگــیوتنــوعفعالیــتبانکهــابــا
یکدیگــرتفــاوتداردومشــخصاتریســکی
ومحیــطمقرراتــیدرکنــارانــدازٔهبانــکنیــز
درنظــارتبــربانکهــاومٔوسســاتمالــی
واعتبــاریبهعنــوانیــکفراینــدمــداومو
مســتمراثرگــذاراســت.بانکهــایمرکــزیدر
همــٔهکشــورهامســئولنظــارتبــرنظامهــای
پرداخــتوتســویهاندوبــاتوجــهبــهاهمیــت
در تعیینکننــده نقشــی مســئولیت، ایــن
میکننــد. ایفــا کشــوری هــر مالــی ثبــات
مختلفــی ابزارهــای از مرکــزی بانکهــای
بــرایحمایــتازثبــاتمالــیبرخوردارنــد
ابزارهــای میتــوان ایــنخصــوص در کــه
ــازار ــهدرب ــایمداخل ــی،ابزاره ــتپول سیاس
را نظارتــی ابزارهــای مــواردی در و پــول،
ــن، ــور،۱۳۹۶(.همچنی ــرد)مصطفیپ ــامب ن
بانــکمرکــزیدرنظــاممالــیبیشــترکشــورها
بهدلیــلتدویــنواجــرایسیاســتهایپولــی
واعتبــاری،کنتــرلتــرازپرداختهــا،وحفــظ
ارزشپــولملــینقــشمهــموتعیینکننــدهای

ــدهدارد. ــرعه ــاب ــربانکه ــارتب ــرنظ درام
اهمیــتنقــشنظارتــیبانــکمرکــزیبــر
بانکهــاومٔوسســاتمالــیواعتبــاریدر
ــق ــلقــدرتخل ــٔهوظایــفآنبهدلی ــانکلی می
پــولونســبتاهرمــیبانکهــادرمقایســه
سررســید نامتــوازن ســاختار یکدیگــر، بــا
اعتمــاد بــه اتــکا و بدهیهــا و داراییهــا
مالــی مٔوسســات و ســپردهگذاران عمومــی
ــرو ــت)تهرانف ــودهاس ــداتب ــایتعه درایف

.)۱۳۹۳ قلیبگلــو،
ابزارهــا، پیچیدگــی بــه توجــه ضمــن
ارتباطــات و بانکــی، فعالیتهــای تنــوع
نظارتــی اهــداف میــان در درونســامانهای
اصلــی اهــداف مهمتریــن ازجملــٔه بانــک،
حفــظ بــر تٔاکیــد را بانکهــا بــر نظــارت
ــتاز ــیوحمای ــامبانک ــاتنظ ســالمتوثب
مشــتریانآننظیــرســپردهگذارانوحقــوق
ــه ــیب ــادعموم ــظاعتم ــهام،حف ــانس صاحب
احتیاطــی، مقــررات بانکــی،اعمــال نظــام
اطمینــانازاســتقرارواثربخشــیمدیریــت
جلوگیــری و داخلــی وکنترلهــای ریســک
ــرداری، ــرکالهب ــینظی ــممال ــشجرای وکاه
برشــمرد میتــوان غیــره و پولشــویی،
شــاهد بانکــی نظــام واقعــی دلســوزان تــا
مٔوسســات و بانکهــا بیشــتر مقاومشــدن

اعتبــاریباشــند. مالــیو
۷‐ جمع بندی

نظــامبانکــیدرپــیاصــالحســاختارخــود
بهمعنــای مقاومســازی بهدنبــال نهایــت در
شــفافیت و ســازگاری، کیفیــت، تقویــت
ــرمایٔه ــاختارس ــی،وس ــی،بده ــزایدارای اج
ــتانداردهای ــایاس ــرمبن ــاب ــیبانکه مقررات
ریســکهایکلیــدی تــا اســت بینالمللــی
شناســایی، مواجهانــد آن بــا بانکهــا کــه
شــوند. کنتــرل و ارزیابــی، اندازهگیــری،
دســتیابیبــهایــنهــدفبهعنــوانپشــتوانهای
ــهیالت، ــاروتس ــدگاناعتب ــرایدریافتکنن ب
امــکان ســهام، صاحبــان و ســپردهگذاران
انــواع بــه آن تخصیــص و منابــع جــذب
مصــارفبانکــیمتضمــننقــشواســطهگری
و اعتبــاری و مالــی مٔوسســات و بانکهــا
تٔامیــنمالــی ســهمحداکثــریبانکهــادر
بــرای باالرفتــناشــتهایریســک امــکان و
نیازمنــد لــذا اســت، بیشــتر بــازده کســب
تٔامیــن بــرای نظارتــی رویههــای اعمــال
حقــوقذینفعــانهســتند.کارآمــدیابزارهــاو
رویههــایفنــیدرکنــاراســتقاللمقــامناظــر
نشــانازاهمیــتروزافــزونمســئولیتهای

حــوزٔهنظــارتبانکــیبــرایتقویــتعملکــرد
الزامــات اجــرای تــداوم و بانکهاســت
ــاتوســالمتبانکهــارادرپــی ــیثب نظارت
ــی ــور،بررس ــنمنظ ــههمی ــدداشــت.ب خواه
بانکهــا رویههــاینظارتــیومقاومســازی
ــه ــردکــهتوجــهب ــنهــدفانجــاممیگی ــاای ب
رویههــای جنبههــایکلیــدی و کارکردهــا
بانکهــا مقاومســازی راســتای در نظارتــی
رویههــای بهبــود و میشــود واقــع مٔوثــر
ــایمقاومتــریرا نظارتــیدرنهایــتبانکه
شــوکهای و داخلــی برابــرچالشهــای در

بیرونــینتیجــهخواهــدداد.
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

 ۲‐ واکنش  سیاست گذار مالی به بحران بانکی 
مالـــی سیاســـتگذار واکنـــش چگونگـــی
ـــیاریرا ـــثبس ـــی،مباح ـــرانبانک ـــلبح ـــرایح ب
ـــرح ـــانوسیاســـتمدارانمط ـــاناقتصاددان درمی

کـــردهاســـت.
ــران ــلبحـ ــتدرحـ ــتدولـ ــاندخالـ مخالفـ
بانکـــیاســـتداللمیکننـــدکـــهحمایتهـــای
دولتـــیازجملـــهتضمینهـــایکلـــیوتزریـــق
بـــه بانکهـــا ملیکـــردن و ســـرمایهای
ازبینرفتـــنانگیـــزٔهمدیـــرانایـــنبخـــشبـــرای
ــا ــت.آنهـ ــدهاسـ ــرشـ ــرانمنجـ ــابحـ ــارزهبـ مبـ
ــد ــیمیتوانـ ــالتدولتـ ــدمداخـ ــارمیدارنـ اظهـ
ــکپذیری ــشریسـ ــهافزایـ ــیرابـ ــایمالـ نهادهـ
ایـــن بهگونـــهایکـــه تشـــویقکنـــد، بیشـــتر
اقدامـــاتدرنهایـــتهزینههـــایمالـــیباالتـــری
بـــرایبانکهـــاوتٔاثیـــراتمنفـــیرادررشـــد
اقتصـــادییـــککشـــوربهدنبـــالداشـــتهباشـــد.
بـــراســـاسمتـــوننظـــریموجـــود،حداقـــل
ـــهممکـــن ـــهوجـــوددارد.نخســـتاینک ســـهفرضی
ـــراســـاساصـــول ـــهب ـــرایمداخل ـــمب اســـتتصمی
ماهیـــت دارای صرفـــًا و نباشـــد بانکـــداری
مداخـــالت اینصـــورت، در باشـــد. سیاســـی
ــاز ــتریننیـ ــهبیشـ ــیکـ ــاتونهادهایـ درمٔوسسـ

ــه ــه،بلکـ ــامنپذیرفتـ ــدانجـ ــتدارنـ ــهحمایـ رابـ
مٔوسســـاتیکـــهازنظـــرسیاســـیهمرویکـــرد
میتواننـــد هســـتند، سیاســـتگذار مقـــام بـــا
حمایـــتشـــوند.دوماینکـــهممکـــناســـتاجـــرای
راهبردهـــایاجراشـــدهبـــرایحـــلمشـــکالت
ــٔه ــزانمداخلـ ــامیـ ــودهویـ ــببـ ــک،نامناسـ بانـ
صحیـــحنباشـــد.درآخـــر،تٔاخیـــردراجـــرا،
عـــدمتمایـــلقانونگـــذاربـــهاجـــرایاقدامـــات
ـــاد ـــاختار،وسیاســـتایج ـــدس ـــهتجدی ـــوطب مرب
اقدامـــات اثربخشـــی میتوانـــد محدودیـــت

ــد. ــشدهـ ــتیراکاهـ سیاسـ
کـــرد اســـتدالل میتـــوان برایناســـاس،
مداخـــالتدولـــتتنهـــازمانـــیمیتوانـــددر
حـــلوفصـــلبحـــرانبخـــشبانکـــداریمٔوثـــر
و مناســـب حمایتهـــای کـــه شـــود واقـــع
بموقعـــیازمٔوسســـاتونهادهایـــیکـــهبیشـــترین

ــرد. ــورتگیـ ــد،صـ ــهآندارنـ ــازرابـ نیـ
ـــت ـــانمداخـــالتدول ـــر،موافق ـــویدیگ ازس
بـــرایرفـــعاعســـاربانکـــیبـــرایـــنباورنـــدکـــه
ـــود ـــی،بهب ـــادمال ـــایاعتم ـــاتدراحی ـــناقدام ای
عملکـــرد،وافزایـــشکارایـــیبانکهـــامٔوثـــر
ـــای ـــراتســـودمندیدراحی ـــدتٔاثی ـــودهومیتوان ب
رشـــداقتصـــادیکشـــوربههمـــراهداشـــتهباشـــد.

دیدگاههـــای دقیقتـــر ارزیابـــی بـــرای
موافقـــانومخالفـــان،بهتـــرآناســـتکـــهدرابتـــدا
راهبردهـــایحمایـــتمالـــیدولـــتبررســـیشـــود
ودرگامبعـــدی،انـــواعمداخـــالتدولـــتدر
نظـــامبانکـــیوسیاســـتهایکالناقتصـــادی

مـــوردبحـــثقـــرارگیـــرد.
۳‐ راهبرد های حمایت مالی دولت 

ــی ــدوقبینالمللـ ــیصنـ ــاتمالـ ــزارشثبـ گـ
پـــول)IMF(درســـال۲۰۰۹،ادعـــامیکنـــد
کـــهمداخـــالتدولتـــینقـــشتعیینکننـــدهای
و اعتبـــاری شـــرایط نرمالســـازی در
دارد. پایـــدار رشـــد تجدیـــد آن بهدنبـــال
برایناســـاس،دولتهـــاوبانکهـــایمرکـــزی
سیاســـتگذاریهایمتعـــددیرابـــرایخـــروج
ازبحـــرانمالـــیوبانکـــیاســـتفادهمیکننـــد.
باوجـــودآنکـــههیـــچدوبحرانـــیشـــبیههـــم
نیســـتند،سیاســـتهایمربـــوطبـــهمدیریـــت
طبقهبنـــدی دوگـــروه در میتـــوان را بحـــران
واکنشهـــای و اقدامـــات اول، کـــرد.گـــروه
فـــوریبـــرایمهـــاراولیـــٔهبحـــرانوگـــروهدوم،
تجدیدســـاختار هـــدف بـــا سیاســـتهایی
هســـتند. بانکـــداری مختلـــف بخشهـــای

ـــی ـــران،زمان ـــکبح ـــروزی ـــٔهب ـــٔهاولی درمرحل

مالــی ۲۰۰۸،کارشناســان ســال مالــی بحــران از پــس مقدمــه: ‐۱
سیاســتهایکالن آتــی تٔاثیــرات نمیتــوان کــه دریافتنــد اقتصــادی و
ــورمو ــرخت ــاین ــی،ومتغیره ــی،مال ــتهایپول ــونسیاس اقتصــادیهمچ
ارزوسیاســتهایگزیــررادرچگونگــیخــروجازبحــرانبانکــینادیــده
ــاد ــایاقتص ــیومتغیره ــرانبانک ــنبح ــاندادبی ــواهدنش ــراش ــت،زی گرف
رابطــٔه سیاســتگذاران توســط اتخاذشــده سیاســتی چارچــوب و کالن
ــب ــایمترت ــهبحــرانبانکــیوهزینهه ــهایک ــهایوجــوددارد،بهگون دوطرف
بــرخــروجازایــنشــرایطمیتوانــدحتــیمنشــٔاایجــادنوســاناتدرنــرخارز
ــودودرسیاســتهایمالــیوپولــیاثرگــذارباشــد.از وافزایــشتــورمش
ســویدیگــر،رکــوداقتصــادی،نوســاننــرخارز،افزایــشتــورم،وهمچنیــن
ــات ــشمطالب ــازافزای ــدزمینهس ــیمیتوان ــیومال ــدپول ــتقواع ــدمرعای ع
معــوقازیکســووهزینههــایبانکهــاازســویدیگــروموجــببــروز
بحــرانبانکــیشــود.ازایــنرو،نحــؤهمداخــالتدولــتوسیاســتهای
ــنتصمیمــات کالناقتصــادیاتخاذشــدهتوســطسیاســتگذارانوهمچنی

سیاســیورویکــردسیاســتمدارانبــرایخــروجازبحــرانبانکــیازاهمیــت
باالیــیبرخــورداراســت.مطالعــٔهتجربــیدیپاتــیوکاشــیاپ)۲۰۱۷(
نشــانمیدهــدتنهــایکســومازبانکهایــیکــهکمــکدولتــیدریافــت

شــدهاند. بازیابــی کردهانــد،
مداخــالتگســتردٔهدولتــیدربخشهــایبانکــداریوچشــماندازکنونــی
بهطــور قالــبسیاســتهایگزیــر، ایــنمداخــالتدر از مالــیحاصــل
مشــخصایــنپرســشرامطــرحکــردهاســتکــهآیــامداخــالتدولتــی
میتوانــدبهطــورمٔوثــریکارایــیبلندمــدتبخــشبانکــداریرابــدونافزایــش
ــددر ــککشــورمیتوان ــاشــرایطسیاســیی ــد؟آی ــاکن چشــمگیرریســکاحی
چگونگــیخــروجازبحــراناثرگــذارباشــد؟ایــننوشــتارســعیداردبــهایــن
پرســشپاســخدهــدوضمــنبررســیواکنــشسیاســتگذارمالــیوپولــیبــه
بحــرانبانکــیواثرگــذاریاقتصــادسیاســیدرآن،بــهچگونگــیحمایتهــای
مالــیدولــتازبخــشبانکــداریدرکشــورهایمختلــف‐کــهبحــرانبانکــی

درآنهــابــروزکــردهبــود‐بپــردازد.

واکنش سیاست گذاران به بحران بانکی
ژاله

 زارعی

یادداشت تحلیلی

مدیر انجمن علمی پول و بانک ایران 

۱۲۶
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عـــدم و انجمادنـــد دچـــار بازارهـــا کـــه
ــت، ــماسـ ــاحاکـ ــرآنهـ ــادیبـ ــانزیـ اطمینـ
دولتهـــاتمایـــلبـــهاجـــرایسیاســـتهایی
ــاممالـــی ــهنظـ ــادبـ ــایاعتمـ ــاهـــدفاحیـ بـ
ـــامناظـــرموظـــف ـــنشـــرایط،مق ـــد.درای دارن
بـــهشناســـاییبانکهـــایآســـیبپذیراســـت
ـــی، ـــاتاصالح ـــاماقدام ـــاانج ـــتب ومیبایس
ازوخیمترشـــدنوضعیـــتایـــننهادهـــای
مالـــیجلوگیـــریکنـــد.دوسیاســـتمهـــم
مرحلـــهشـــامل ایـــن طـــول در اجراشـــده
تزریـــق و تٔامیـــن و ســـپردهها تضمیـــن
بانکهـــای بـــرای اضطـــراری نقدینگـــی
آســـیبدیدهاســـت.کارشناســـانبـــرایـــن
ـــار ـــرایمه ـــهب ـــاتاولی ـــراقدام ـــهاگ ـــدک باورن
بحـــرانمناســـبباشـــد،نیـــازسیاســـتگذار
ـــود. ـــدب ـــرخواه ـــدیکمت ـــدامبع ـــاماق ـــهانج ب
ـــدســـاختار ـــٔهتجدی ـــیمرحل گـــروهدومیعن
مســـتلزم بانکـــداری مختلـــف بخشهـــای
پیچیدهتـــری ســـازوکارهای پیادهســـازی
اســـتکـــههـــدفآنهـــااغلـــباحیـــای
ــت. ــکاسـ ــیبانـ ــشکارایـ ــهوافزایـ ترازنامـ
ــه ــنمرحلـ ــیدرایـ ــایاساسـ ــیازگامهـ یکـ
تجدیـــدســـاختاربدهـــیمٔوسســـاتمالـــی

ـــرایدســـتیابی اســـت.رایـــجتریـــناقدامـــاتب
بـــهایـــناهـــدافتوســـطدولتهـــا،تقویـــت
ازجملـــٔه کـــه اســـت گزیـــر نظامهـــای
ادغـــام تضمیـــن، بـــه میتـــوان آنهـــا
بانکـــی،ملیشـــدنمٔوسســـاتخصوصـــی
داراییهـــای انتقـــال یـــا و آســـیبدیده،
مدیریـــت شـــرکتهای بـــه غیرجـــاری۱

اشـــارهکـــرد. ۲)AMC( دارایـــی
ــد ــیبلنـ ــاریگامـ ــایتجـ ــامبانکهـ ادغـ
جهـــتایجـــاداندوختـــٔهدانـــشحقوقـــی
وعملـــیدرحـــوزٔهبـــازارپـــولاســـتو
میتوانـــدبـــراینجـــاتبانکهـــاازشـــرایط
نابســـامانمالـــیویـــابهرهگیـــریازتـــوان
ـــالم ـــایس ـــاوریبانکه ـــهرت،وفّن ـــی،ش مال
بهرهبـــرداری مـــورد مشـــترک بهصـــورت
واســـتفادهقـــرارگیـــرد.ادغـــاممیتوانـــد
بـــهشـــرایط بـــاتوجـــه درهـــرکشـــوری
پذیـــرد. صـــورت اجتماعـــی و اقتصـــادی
از پیشـــگیری مالـــی، هزینههـــای کاهـــش
ـــای ـــتازرشـــدداراییه ورشکســـتگی،ممانع
ـــداف ـــهاه ـــاازجمل ـــدوســـمی۳بانکه منجم
تبیینشـــدهدرادغـــاممحســـوبمیشـــوند.
ــی ــیبدیدهیکـ ــاتآسـ ــدنمٔوسسـ ملیشـ

راهحلهـــایموجـــوددرمرحلـــٔه از دیگـــر
محســـوب بانکهـــا ســـاختار تجدیـــد
میشـــود.درایـــنرویکـــرد،دولـــتســـاختار
مالـــیایـــنمٔوسســـاترادرازایمالکیـــت

آنهـــاتجدیـــدمیکنـــد.
مالـــی، حمایـــت سیاســـت آخریـــن
مدیریـــت شـــرکتهای شـــکلگیری
انتقـــال هـــدف بـــا )AMC( دارایـــی
ـــات ـــٔهمٔوسس ـــاریازترازنام ـــهیالتغیرج تس
ایجادشـــده صندوقهـــای بـــه آســـیبپذیر
توســـطآنهـــادرســـریعترینبـــازهزمانـــی
ــنآوردن ــرایپاییـ ــرکتهابـ ــنشـ ــت.ایـ اسـ
ســـطحداراییهـــایغیرجـــاریبانکهـــااز
طریـــقدراختیارگرفتـــنتســـهیالتوانتقـــالآن
ـــذااز ـــوند.ل ـــودتٔاســـیسمیش ـــویخ ـــهپرتف ب
ایـــنطریـــق،بانکهـــامیتواننـــدتســـهیالت
غیرجـــاریخـــودرابـــاکســـرتنزیـــلبـــه
ایـــنمٔوسســـاتانتقـــالدهنـــدووجـــهنقـــد
دریافـــتکننـــدوترکیـــبداراییهـــایخـــود
رادرترازنامـــهتغییـــردهنـــد.بـــااتخـــاذایـــن
ــیازداراییهـــایغیرمولـــد رویکـــرد،بخشـ
ــود. ــلمیشـ ــدتبدیـ ــیمولـ ــهدارایـ ــکبـ ۱۲۷بانـ



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

مالـــی  مداخـــالت  از  تجربـــه کشـــورها   ‐۴
بانکـــی  بحـــران  در  دولت هـــا 

ـــٔهبحرانهـــای دولتهـــادرطـــولمراحـــلاولی
بانکـــی،عـــالوهبـــرحمایتکـــردنازطریـــق
ــدات ــترتعهـ ــابیشـ ــییـ ــی،برخـ ــننقدینگـ تٔامیـ
ــت ــلضمانـ ــاکامـ ــدودیـ ــورمحـ ــیرابهطـ بانکـ
بانـــکبحـــرانزدهراازهجـــوم میکننـــدتـــا
بانکـــینجـــاتدهنـــدوفشـــارهاینقدینگـــیروی

آنراکـــمکننـــد.آنهـــامعمـــواًلسیاســـتگذاران
ـــر ـــرگزی ـــایجامعت ـــیبرنامهه ـــهطراح ـــزمب رامل

وتجدیـــدســـاختارمیکننـــد.
کشـــورهای میدهـــد نشـــان بررســـیها
ــران ــاربحـ ــهدچـ ــیکـ ــاالدرزمانـ ــدبـ ــادرآمـ بـ
بانکـــیشـــدهاند،بـــرایخـــروجازایـــنشـــرایط
را مالـــی ابزارهـــای از گســـتردهتری طیـــف
اســـتفادهکردهانـــد.ایـــندرحالـــیاســـتکـــه
ـــن ـــدپایی ـــادرآم ـــورهایب سیاســـتگذاراندرکش
بیشـــترتمایـــلبـــهاســـتفادهازابزارهایـــیماننـــد
تزریـــقســـرمایه،تجدیـــدســـاختار،وتٔامیـــن
مهارکننـــده ابـــزار یـــک بهعنـــوان نقدینگـــی
دارنـــد.البتـــه،تٔامیـــننقدینگـــیاولیـــنواکنـــش
ـــه ـــورهاب ـــروهازکش ـــردوگ ـــاته ـــتیمقام سیاس
بحـــرانبانکـــیاســـت،بهویـــژهدرمواقعـــیکـــه
هجـــومبانکـــی۴رخمیدهـــد.امـــا،کارشناســـان
ـــادرآمـــد ـــدکـــهبرخـــیکشـــورهایب ـــرایـــنباورن ب
پاییـــنومتوســـطبهدلیـــلضعـــفنهادهـــای
قانونگـــذاریوعـــدماســـتقاللبانـــکمرکـــزی
ــن ــهتٔامیـ ــبتبـ ــینسـ ــکایبلندمدتـ ــوارهاتـ همـ
ــدو ــیدارنـ ــرانبانکـ ــلبحـ ــرایحـ ــیبـ نقدینگـ

ازایـــنجهـــتورشکســـتگیبانـــکرادیرتـــر
ــد. ــخیصدادهانـ تشـ

ـــونووالنســـیادرســـال۲۰۱۳از ـــیالئ ارزیاب
۴۲بانکـــیکـــهدچـــارمشـــکالتمالـــیشـــدهاند
ضمانتهـــای از بانـــک ۳۴ میدهـــد نشـــان
کلـــیاســـتفادهکردهانـــدکـــهدرایـــنبیـــن،۱۹
ـــد. ـــدبودهان ـــورهایپردرآم ـــاازکش ـــوردازآنه م
ــاد ــیزیـ ــارهاینقدینگـ ــهفشـ ــواردیکـ درمـ

اداری اقدامـــات بـــه اســـت،کشـــورها بـــوده
ــه ــیبـ ــتازدسترسـ ــدهاند.»ممانعـ ــلشـ متوسـ
۶ بانکهـــا« موقـــت »تعطیلـــی و ســـپردهها«5
پیادهســـازیسیســـتمهایجدیـــد بهانـــٔه )بـــه
ایـــن از البتـــه، ایـــنمواردنـــد. IT(ازجملـــٔه
دوروشبهنـــدرتاســـتفادهشـــدهاســـتواز
ــورد ــتمـ ــاهشـ ــیتنهـ ــوردبررسـ ــکمـ ۴۲بانـ
ـــپردههارا ـــهس ـــیب ـــتازدسترس ـــتممانع سیاس
ـــدام ـــااق ـــوردازآنه ـــردهوشـــشم ـــازیک پیادهس

بـــهتعطیلـــیموقـــتکردهانـــد.
هـــدفازسیاســـتهایفـــوقمهـــارفشـــارهای
نقدینگـــیاســـت.درصورتیکـــهبانـــکتوانایـــی
ــد، ــتهباشـ ــودرانداشـ ــیخـ ــرازمالـ ــراریتـ برقـ
همچـــون دیگـــری روشهـــای از میبایســـت
ـــا ـــیوی ـــببخـــشدولت ـــقســـرمایه«ازجان »تزری

خصوصـــیاقـــدامکنـــد.
ــی ــیازابزارهایـ ــکیکـ ــرمایٔهبانـ ــنسـ تٔامیـ
اســـتکـــهدربیشـــتربحرانهـــایبانکـــیمـــورد
اســـتفادهقـــرارگرفتـــهوهزینههـــایمالـــیرا
بهوجـــود دولـــت بـــرای مســـتقیم بهصـــورت
ـــود ـــثمیش ـــبباع ـــنروشاغل ـــت.ای آوردهاس

ــت ــکدرمالکیـ ــرمایٔهبانـ ــادیازسـ ــشزیـ بخـ
دولـــتقـــرارگیـــرد.

ازجملـــه نیـــز بانـــک« »ملیکـــردن
ـــرایخـــروج ـــهکشـــورهاب سیاســـتهاییاســـتک
ازبحـــرانویـــامهـــارآناســـتفادهکردهانـــد.
ـــروج ـــایخ ـــرازابزاره ـــیدیگ ـــت،یک درنهای
ازبحـــرانبانکـــی»خریـــددارایـــی«توســـطبانـــک
مرکـــزییـــاوزارتدارایـــیویـــایـــکشـــرکت
ــت ــتحمایـ ــهجهـ ــتکـ ــیاسـ ــتدارایـ مدیریـ
ــای ــادیازداراییهـ ــمزیـ ــیحجـ ــامبانکـ ازنظـ

ــد. ــداریمیکننـ ــکراخریـ بانـ
ترکیـــب بیـــن تفـــاوت ،۱ شـــکل در
سیاســـتهایمالـــی۷استفادهشـــدهبـــرایمقابلـــه
بـــابحـــرانبانکـــیدرکشـــورهایپردرآمـــد،
کمدرآمـــد،ودرآمـــدمتوســـطنشـــاندادهشـــده
اســـت.ایـــنشـــکلنشـــانمیدهـــدکشـــورهای
متعلـــقبـــههـــردوگـــروهدرآمـــدیبـــرایمقابلـــهبـــا
بحرانهـــایسیســـتماتیکبانکـــیسیاســـتهای
یکســـانیرابهاســـتثنایاســـتفادهازتضمینهـــا
بـــرای ارائـــٔهضمانـــت پیادهســـازیکردهانـــد.
بیـــنکشـــورهای در معمـــواًل بحـــران مهـــار
ـــاالی ـــارب پردرآمـــدرایـــجاســـتکـــهدلیـــلآناعتب
و نهادهـــا توســـط صـــادره ضمانتنامههـــای

ــت. ــیاسـ ــاتمالـ مٔوسسـ
در  اقتصـــادی  کالن  متغیرهـــای  رفتـــار   ‐۵

بانکـــی  بحـــران 
ـــران ـــلوفصـــلبح ـــرایح ـــتگذارانب سیاس
ــی، ــشمالـ ــهدربخـ ــرمداخلـ ــالوهبـ ــی،عـ بانکـ
اغلـــبازسیاســـتهایمالـــیوپولـــیبـــرای
ــتفاده ــااسـ ــادیآنهـ ــایاقتصـ ــشپیامدهـ کاهـ
ـــان ـــنابزارهـــادرمی ـــا،اســـتفادهازای ـــد.ام میکنن
ــدو ــورهایکمدرآمـ ــدوکشـ ــورهایپردرآمـ کشـ

درآمـــدمتوســـطمتفـــاوتاســـت.
درکشـــورهای میدهـــد نشـــان ۲ شـــکل
ســـال در بهـــرٔهکوتاهمـــدت نـــرخ پردرآمـــد،
ـــه ـــرانازمتوســـط5درصـــدب ـــروعبح ـــسازش پ
ـــت. ـــردهاس ـــقوطک ـــرس ـــهصف ـــکب ـــددینزدی ع
درمقابـــل،متوســـطنـــرخبهـــرٔهکوتاهمـــدت
متوســـط درآمـــد و درکشـــورهایکمدرآمـــد
ـــاندهندٔه ـــرنش ـــنام ـــهای ـــتک ـــهاس ـــشیافت افزای
فضـــایمحـــدودبـــرایاجـــرایسیاســـتهای
پولـــیمخالـــفادواریدرزمانهایـــیاســـت
ـــقوط ـــت.س ـــهاس ـــدتیافت ـــیش ـــرانمال ـــهبح ک
ــه ــورهاودرنتیجـ ــنکشـ ــولایـ ــدیدارزشپـ شـ
قرارگرفتـــنترازنامههـــایمٔوسســـاتخصوصـــی
ـــرخریســـکارزباعـــثشـــدهاســـت درمعـــرضن
ایـــنکشـــورهامجبـــورشـــوندنـــرخبهـــرهرا
افزایـــشدهنـــدکـــهدرنتیجـــٔهایـــنکارکیفیـــت

٠

٢۵

۵٠

٧۵

١٠٠

ممانعت از دسترس�

به سپرده

تعطیل� بانک

تضمین بده� بانک

تأمین نقدینگ�

مل� کردن

خرید دارایی

تزریق سرمایه

کشورهای با درآمد پایین و متوسطکشورهای با درآمد باال

شکل ۱. سیاست های گزیر و مهار بحران در دورٔه زمانی ۱9۷0‐۲0۱۷

۱۲۸



اد
صــ

قت
ی ا

هــا
زه 

 تا
ــه

ام
هن

ما
و 

د
۱۵

۶ 
ره

ما
شــ

   
  ،

   
 ۱۳

۹۸
ه 

ما
یر 

ت
{

{ صــاد
قت

ی ا
هــا

زه 
 تا

ــه
ام

هن
ما

و 
د

۱۵
۶ 

ره
ما

شــ
   

   
   

۱۳
۹۸

ه 
ما

یر 
ت

شـــدیدتری افـــت بانـــک داراییهـــای
کردهانـــد. پیـــدا

اولیـــٔه بررســـیرونـــدترازهـــایمالـــی
ـــج ـــننتای ـــدهمی ـــزمٔوی ـــکل۳نی ـــتدرش دول
ــهدر ــرازاولیـ ــطتـ ــهمتوسـ ــت.درحالیکـ اسـ
ــده ــرشـ ــدتبدتـ ــدبهشـ ــورهایپردرآمـ کشـ
ـــد ـــادرآم ـــدوب ـــورهایکمدرآم ـــت،درکش اس

متوســـطبهتـــرشـــدهاســـت.
ـــدمتوســـط ـــدودرآم ـــمدرآم ـــورهایک کش
مالـــی، تٔامیـــن در محدودیـــت بهدلیـــل
میبایســـتسیاســـتمالـــیموافـــقادواری

ــد. ــاذکننـ اتخـ
در  پراداینـــز و  لویـــگ عالوهبرایـــن،
ســـال۲۰۱۹بـــابررســـیبحرانهـــایبانکـــی
‐۱۹۷۰ زمانـــی دورٔه در ۱۴۶کشـــور در
۲۰۱۳نشـــانمیدهنـــدچارچـــوبسیاســـتی
ــوط ــیمربـ ــایواقعـ ــحهزینههـ ــرایتوضیـ بـ
بـــهبحرانهـــایبانکـــیازاهمیـــتباالیـــی
ــود ــر،»نبـ ــوردقیقتـ ــت.بهطـ ــورداراسـ برخـ
یـــا مهـــار »هزینههـــای بـــا محدودیـــت«
خـــروجازبحـــران«رابطـــٔهمســـتقیمدارد؛
بهعنـــوانمثـــال،زیانهـــایمـــوردانتظـــار

بـــرایکشـــورهاییکـــهقواعـــدیبـــرایتـــراز
ــورهایی ــاکشـ ــهبـ ــددرمقایسـ ــهندارنـ بودجـ
کـــهقواعـــدمالـــیمشـــخصولـــیمنعطـــف
ــهاز ــت.البتـ ــتراسـ ــربیشـ ــجبرابـ ــد،پنـ دارنـ
ســـویدیگـــر،درشـــرایطیکـــهکشـــورها
سیاســـتهایبســـیارســـختگیرانهماننـــد
ـــف ـــدونتعری ـــی،وارزیب ـــی،پول ـــدمال قواع
بـــازهانحـــرافدرشـــرایطبحـــرانداشـــته
ــرانو ــاربحـ ــایمهـ ــزانهزینههـ ــند،میـ باشـ
افزایـــشمییابـــد. ازآنبهشـــدت خـــروج
ــراه ــفهمـ ـــیمنعطـ ــدمال ـــل،قواعـ درمقاب
ــوب ــهوچارچـ ــرخارزمیانـ ــاینـ ــانظامهـ بـ
هدفگـــذاریتـــورممیتواننـــدبـــانظمدهـــی
و مهـــار هزینههـــای انعطافپذیـــری، و

ــد. ــرلکننـ ــرانراکنتـ ــروجازبحـ خـ
ـــار ـــانموردانتظ ـــدزی شـــواهدنشـــانمیده
درکشـــورهاییکـــهبـــراســـاسنظامهـــای
نـــرخارزکرنـــرعمـــلکردهانـــد،دوبرابـــر
ـــرخ ـــامن ـــهنظ ـــتک ـــورهاییاس ـــایکش زیانه
ارزمیانـــهراپیادهســـازیکردهانـــد.بهطـــور
مشـــابه،دنبالکـــردنراهبـــردهدفگـــذاری
ـــهبحـــران ـــوطب ـــیمرب ـــایواقع ـــورم،هزینهه ت

ــد. ــفمیکنـ ــیرانصـ مالـ
عـــالوهبـــرمـــواردفـــوق،ارزیابـــیهزینـــٔه
از گـــروه دو در بانکـــی۸ بحـــران مالـــی
کشـــورهایمذکـــورمســـتخرجازصنـــدوق
ــٔه ــهمطالعـ ــتنادبـ ــااسـ ــولوبـ ــیپـ بینالمللـ
الئـــونووالنســـیادرســـال۲۰۱۳،نشـــان
در بحرانهـــا هزینـــٔه میانگیـــن میدهـــد
کشـــورهایپردرآمـــد۶.۷درصـــدGDPو
درکشـــورهایکمدرآمـــدودرآمـــدمتوســـط
البتـــه، اســـت. GDP درصـــد ۱۰ برابـــر
)یعنـــی خالـــص مالـــی هزینـــٔه میانگیـــن
تفاضـــلمخـــارجوبازگشـــتهزینههـــا۹(
بـــرای GDPدرصـــد بهترتیـــب۳.۳ نیـــز
GDPکشـــورهایپردرآمـــدو۹.۶درصـــد
درآمـــد و درآمـــد بـــرایکشـــورهایکـــم

میشـــود. متوســـط
در بانکـــی بحـــران میرســـد بهنظـــر
متوســـط، درآمـــد و کشـــورهایکمدرآمـــد
ــیار ــتقیم،بسـ ــیمسـ ــایمالـ ــرهزینههـ ازنظـ
ـــر،بازگشـــت ـــودهوازســـویدیگ ـــرب پرهزینهت
ــد ــورهایپردرآمـ ــتدرکشـ ــایدولـ هزینههـ
ـــا ـــنتفاوته ـــت.ای ـــتهاس ـــریداش ـــدبهت رون
ممکـــناســـتدرنتیجـــٔهاتـــکایبیشـــتربـــه
ـــه ـــدک ـــتیاقتصـــادکالنباش ـــایسیاس ابزاره
مســـئولیتسیاســـتهایبخـــشاعتبـــاری
میدهـــد؛ بحـــرانکاهـــش بـــرایحـــل را
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

بهعنـــواننمونـــه،اســـتفادهازفضـــایمالـــی۱۰
ـــی ـــشانتشـــاراوراقبدهـــیدولت کـــهباعـــثافزای
درکشـــورهایپردرآمـــدمیشـــود،معمـــواًلدر
کشـــورهایکمدرآمـــدودرآمـــدمتوســـطنقـــش
بهگونـــهای دارنـــد، کمرنگتـــری بســـیار
کـــهمیانگیـــنافزایـــشبدهـــیعمومـــیقبـــلاز
شـــروعبحـــرانبانکـــیدرکشـــورهایپردرآمـــد
بـــه۲۱.۱درصـــدودرکشـــورهایکمدرآمـــد
ودرآمـــدمتوســـط۱۶.۴درصـــدGDPبـــوده
اســـت.عالوهبرایـــن،اتخـــاذسیاســـتمالـــی
مصلحتـــی۱۱وتثبیتکنندههـــایخـــودکارنیـــز
مســـتقیمًادرهزینههـــایبحـــراناثرگذارنـــد.

عـــالوهبـــرمـــواردفـــوق،مقایســـٔهمطالبـــات
ــورهای ــروهازکشـ ــاری)NPL(دردوگـ غیرجـ
ـــی ـــتدارای ـــدیدکیفی ـــشش ـــرکاه ـــوربیانگ مذک
درآمـــد و کمدرآمـــد کشـــورهای بانکهـــای
ــداز ــه۷۰درصـ ــودآنکـ ــت.باوجـ ــطاسـ متوسـ
بحرانهـــایبانکـــیدرکشـــورهایپردرآمـــدرخ
ـــن ـــنگـــروهازکشـــورها،میانگی دادهاســـت،درای
حداکثـــرمطالبـــاتغیرجـــاریهرگـــزبـــهبیشـــتر
از۲۰درصـــدکلتســـهیالتنرســـیدهاســـت
وهمـــوارهحـــدود۱۱درصدنـــد.درمقابـــل،
ــانبحرانهـــای میانگیـــنحداکثـــرNPLدرمیـ
بانکـــیکشـــورهایکمدرآمـــدودرآمـــدمتوســـط
در تولیـــد افـــت میرســـد. درصـــد ۳۰ بـــه
کشـــورهایپردرآمـــدبســـیاربیشـــترازکشـــورهای
بهنظـــر کمدرآمـــدودرآمـــدمتوســـطاســـت.
میرســـدوقـــوعایـــنشـــرایطمیتوانـــدبهدلیـــل
وجـــودنظامهـــایمالـــیعمیقتـــروبزرگتـــری
تٔاثیـــرات آنهـــا در اختـــالل کـــه باشـــد

قدرتمندتـــریدراقتصـــادواقعـــیداشـــتهاســـت.
تـــداوم ایـــن میرســـد بهنظـــر بههرحـــال،
درکاهـــشخروجـــیپـــسازبحـــرانبانکـــی،
از مشـــهودتر بســـیار پردرآمـــد درکشـــورهای
کشـــورهایکمدرآمـــدودرآمـــدمتوســـطاســـت.
۶‐ اثرگـــذاری اقتصـــاد سیاســـی در طـــول دورٔه 

ــی و برون رفـــت از آن  ــران بانکـ بحـ
بایـــدتوجـــهداشـــتمداخلـــهدربحرانهـــای
مالـــیبـــهتصمیمـــاتسیاســـینیـــازدارد.شـــواهد
گویـــایآناســـتکـــهمحیـــطسیاســـیداخلـــی
میتوانـــددرگزینههـــایسیاســـتیوابزارهـــای
مالـــی بحرانهـــای مدیریـــت بـــرای دولـــت
ـــانســـاده،اقتصـــادسیاســـی ـــهبی اثرگـــذارباشـــد.ب
ــای ــرمتغیرهـ ــورهاازنظـ ــنکشـ ــاوتبیـ ــاتفـ یـ
سیاســـیدرتصمیمـــاتسیاســـتیودرنتیجـــه
درهزینههـــایمالـــیمدیریـــتبحـــرانمٔوثرنـــد،
ـــر ـــوننظـــریاقتصـــادسیاســـیب ـــهایکـــهمت بهگون
نقـــشنهادهـــاونظامهـــایسیاســـیدرتوســـعٔه
بااینحـــال، دارنـــد. تٔاکیـــد مالـــی نظامهـــای
یشـــترتحقیقاتـــیکـــهدرعلـــوماقتصـــادیومالـــی
ــدهاند، ــامشـ ــیانجـ ــایبانکـ ــٔهبحرانهـ درزمینـ
ــتهاند. ــهمتغیرهـــایسیاســـینداشـ توجهـــیبـ

و بحـــران مهارکـــردن جهـــت مداخلـــه
تجدیـــدســـاختاروحـــلوفصـــلمشـــکالت
انتقـــالدادن بهمعنـــی اعتبـــاری مٔوسســـات
ــا ــیآنهـ ــایمالـ ــرازیصورتهـ ــایناتـ هزینههـ
بـــهگروههـــایخاصـــیازجامعـــهاســـتکـــه
میتوانـــدزمینـــٔهنارضایتـــیجامعـــهرافراهـــم
آورد؛بهعنـــواننمونـــه،اعمـــالسیاســـتهای
ریاضـــتاقتصـــادی،افزایـــشمالیـــاتبـــرای

ـــرات ـــران،تغیی ـــتقیمبح ـــٔهمس ـــیهزین ـــنمال تٔامی
ــهیالت ــدگانتسـ ــرایدریافتکننـ ــرهبـ ــرخبهـ نـ
آن بهدنبـــال و اقتصـــادی رکـــود افزایـــش و
زمینـــٔهکاهـــش میتوانـــد بیـــکاری افزایـــش
ـــهنظـــامسیاســـی اعتمـــادسیاســـیشـــهروندانراب
فراهـــمآورد.ازایـــنرو،نحـــؤهمداخلـــهوشـــرایط
سیاســـیکشـــورازعوامـــلمهـــمدرمســـیرخـــروج

ــت. ــیاسـ ــرانبانکـ ازبحـ
نشـــان تحقیقـــات مثـــال، بهعنـــوان
میدهـــدنظامهـــایدموکـــراتدرمقایســـهبـــا
دولتهـــایغیردموکراتیـــکازنظـــرتمایـــلبـــه
ـــد. ـــممتفاوتان ـــاه ـــرون۱۲،ب ـــیازبی نجـــاتمال
اینکـــهسیاســـتمداراندرنظامهـــایدموکـــرات
ـــاینجـــات ـــرفعالیته ـــریدرگی ـــالکمت ـــااحتم ب
میدهـــد نشـــان میشـــوند، بیـــرون از مالـــی
ــم ــدٔهمهـ ــلتعیینکننـ ــیازعوامـ ــاتیکـ انتخابـ
بـــهبحـــراناســـت،بهگونـــهایکـــه واکنـــش
مالـــی بحرانهـــای میدهـــد نشـــان شـــواهد
بهطـــورکلـــیهمبســـتگیباالیـــیبـــاعـــزلو

دارد. سیاســـی نصبهـــای
نتایـــجمطالعـــٔهاوکیـــووتـــرزیدرســـال
۲۰۱5نشـــانمیدهـــددولتهـــایتکحزبـــی
وچندحزبـــیدرنظامهـــایریاســـتجمهوری
اقتصـــادی، بحرانهـــای مدیریـــت هنـــگام
هزینههـــایمالـــیکمتـــریدارنـــد.عالوهبرایـــن،
ــران ــاربحـ ــایمهـ ــیراهبردهـ ــاارزیابـ ــابـ آنهـ
ــای ــادرراهبردهـ ــندولتهـ ــدایـ ــانمیدهنـ نشـ
ـــرمایٔه ـــنس ـــایتٔامی ـــتبحـــران،ازرویکره مدیری
در را دولـــت کـــه ضمانتهایـــی و بانـــک
معـــرضبدهیهـــایمالـــیمســـتقیمومشـــروط

شکل ۴. ارائه تصویری نتایج
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قـــرارمیدهنـــد،کمتـــراســـتفادهمیکننـــد.
عـــدماســـتفادهازایـــنابزارهـــادرراهبـــرد
میشـــود باعـــث مالـــی، بحـــران مدیریـــت
ـــر ـــد.عـــالوهب ـــیدولـــتکاهـــشیاب ریســـکمال
مـــواردیادشـــده،آنهـــابـــرایـــنموضـــوعتٔاکیـــد
ــا ــایریاســـتجمهوریبـ ــهنظامهـ ــتندکـ داشـ
دولتهـــایچندحزبـــیزیـــانبیشـــتریرابـــه

میکننـــد. تحمیـــل ســـپردهگذاران
ــه ــتکـ ــناسـ ــرایـ ــتنباطبـ ــنرو،اسـ ازایـ
موفقیـــتمداخلـــهدربخـــشمالـــیبهشـــدت
ــی،و ــی،نظارتـ ــایسیاسـ ــتنهادهـ ــهکیفیـ بـ
ـــیبســـتگیدارد،بهطـــوریکـــهتحقیقـــات قانون
ـــال۲۰۰5 ـــوندرس ـــل،والئ ـــنز،کلینگبی کلیس
بـــاتٔاکیـــدبـــرایـــنموضـــوعنشـــانمیدهـــد
ـــت ـــودکیفی ـــر‐شـــاملبهب ـــادیبهت توســـعٔهنه
همچنیـــن و قضایـــی نظامهـــای و نهادهـــا
ارتقـــاینظـــارت‐بـــادورٔهزمانـــیبحـــرانو
شـــرایطخـــروجازآنارتبـــاطمســـتقیمدارد.

۷‐ نتیجه گیری
در دولتـــی مداخـــالت گســـتردهترین
ــران ــٔه۱۹۲۰دربحـ ــیازدهـ ــایمالـ بخشهـ
ــهای ــاد،بهگونـ ــاقافتـ ــال۲۰۰۸اتفـ مالـــیسـ
کـــهحجـــمحمایـــتدولتـــیدرایـــنعرصـــه
ــاابتـــدادرایـــاالتمتحـــدهو ــٔهآنهـ ومداخلـ
ـــود. ـــتردهب ـــیارگس ـــیابس ـــاوآس ســـپسدراروپ
درایـــنراســـتا،سیاســـتگذارانازابزارهـــای
از خـــروج یـــا و مهـــار بـــرای مختلفـــی
بحرانهـــایسیســـتماتیکبانکـــداریاســـتفاده
کردنـــد.درمجمـــوع،بیشـــترکشـــورهاتضمیـــن
نقدینگـــی تزریـــق و تٔامیـــن و ســـپردهها
اضطـــراریرابـــرایمهـــاراولیـــٔهبحـــرانبانکـــی
ـــن ـــروجازای ـــرایخ ـــرراب ـــتهایگزی وسیاس

شـــرایطپیادهســـازیکردنـــد.
و بانکـــی بحـــران از چگونگـــیخـــروج
ــدرت ــاندهندٔهقـ ــدنشـ ــانآنمیتوانـ مدتزمـ
اقتصـــادییـــککشـــوروهمچنیـــنمدیریـــت
ــد. ــیآنباشـ ــامبانکـ ــبنظـ ــحومناسـ صحیـ
باعجلـــه تصمیمـــات از بســـیاری چهبســـا
اثربخشـــی از مناســـب ارزیابـــی بـــدون و
پیامدهـــای و شـــده انتخـــاب ســـازوکارها
در سیاســـتگذاران مداخلـــٔه بـــه مربـــوط
بخـــشبانکـــداریبازیابـــیاقتصـــادوخـــروج
ـــد ـــیدررون ازبحـــرانراســـختترکـــردهوحت
وشـــدترشـــداقتصـــادیاثرگذاشـــتهاســـت،
میدهـــد نشـــان بررســـیها بهگونـــهایکـــه
تنهـــا ،۲۰۱۰ ســـال از قبـــل دهههـــای در
یکســـومازبانکهایـــیکـــهکمـــکدولتـــی
از شـــدهاند. بازیابـــی کردهانـــد، دریافـــت

ایـــنرو،میتـــواناســـتنباطکـــردمداخـــالت
دولـــتتنهـــازمانـــیمیتوانـــددرحـــلو
مٔوثـــر بانکـــداری بخـــش بحـــران فصـــل
واقـــعشـــودکـــهحمایتهـــایمناســـبو
نهادهایـــیکـــه و مٔوسســـات از بموقعـــی
بیشـــتریننیـــازرابـــهآندارنـــد،صـــورت
ــارت ــا،نظـ ــنحمایتهـ ــارایـ ــرد.درکنـ گیـ
ـــران ـــتبح ـــرنحـــؤهمدیری ـــرانب ـــتقلناظ مس
و آســـیبدیده بانکهـــای تکتـــک در
آنهـــا ترازنامههـــای تغییـــرات ارزیابـــی
ـــراری ـــرایبرق ـــهب ـــواردیاســـتک ـــٔهم ازجمل
ــت ــیمیبایسـ ــشبانکـ ــیدربخـ ــاتمالـ ثبـ

همـــوارهمدنظـــرقـــرارگیـــرد.
ـــروج ـــرایخ ـــهداشـــتب ـــدتوج ـــه،بای البت
ــاوسیاســـتهای ازبحـــرانبانکـــی،ابزارهـ
ــه ــودکـ ــتفادهشـ ــهایاسـ ــدبهگونـ ــربایـ گزیـ
تٔاثیـــر داخلـــیکمتریـــن سیاســـی محیـــط
ابزارهـــای و سیاســـتی گزینههـــای در را
ــی ــایمالـ ــتبحرانهـ ــرایمدیریـ ــتبـ دولـ
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پی نوشت
1( Non-PerformingAssets
کلیــٔه بــه غیرجــاری داراییهــای
ــک ــیی ــرددکــهط ــالقمیگ ــیاط داراییهای
ــد ــهوجــهنق ــتتبدیلشــدنب ــیقابلی دورٔهمال
بلندمــدت، ســرمایهگذاریهای ندارنــد. را
و مشــهود، ثابــت و نامشــهود داراییهــای
ــدی ــنطبقهبن ــددرای ــامیتوانن ــایرداراییه س

قــرارگیرنــد.
2(AssetManagementCompany
3(toxicassets
4(bankruns
5(depositfreezes
6(bankholidays
7(financialpolicy
۸(مجمــوعمخــارجمالیازشــروعبحران
مســتقیمًابــهدولــتبابــتهمــٔهمداخــالتدر
برقرارکــردنثبــاتدرنظــامبانکــیتحمیــل
ــدناخالــص ــاتولی شــدهاســت.ایــنمخــارجب
ــنبحرانهــا ــیاســمیســالیکــهدرآنای داخل

ــزشــدهاســت. رخدادهنرماالی
۹(بازگشــتهزینههــایدولــتبهصــورت
درآمــدحاصــلازفــروشداراییهــایاعتبــاری
حــل بــرای خریداریشــده )داراییهــای
بحــرانبانکــی(،درآمــدحاصــلازکارمــزد
ضمانتهــا،ســودهایســهام،بهــره،وهــر
جریــاننقــدیورودیدیگــریکــهبتــوانآن
رابهطــورمســتقیمبــهمداخلــهجهــتحــل

مشــکلبخــشمالــینســبتداد.
10(fiscalspace
اســتکــهدولــت میزانــی مالــی فضــای
میتوانــدقــرضبگیــرد،بــدوناینکــهدسترســی
بــهبــازارکاهــشیابــدویــاپایــداریمالــی

دچــارمشــکلشــود.
11(discretionaryfiscalpolicy
12(bail-outs۱۳۱



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

کاهـش بـرای شـرایط، ایـن در بنابرایـن
زیانهـایواردهبـربانکهـاوارتقـایشـفافیت
توصیههـای بـه توجـه بـا بانکهـا مالـی
صنـدوق ماننـد بینالمللـی سـازمانهای
جهانـی، بانـک و )IMF( پـول بینالمللـی
مرحلـٔهاولایجـادتحـولبانکـیبازبینـیکیفیـت
کشـور بانکـی نظـام )AQR(  داراییهـای
اسـت.رویکردهـایپیادهسـازیبازبینـیکیفیـت
داراییهـابـاتوجـهبـهاسـتانداردهایموجـوددر
میتوانـد یـککشـور باالدسـتی قوانیـن و دنیـا
دارایتفاوتهـایجزئـیباشـد.ایـنتفاوتهـا
در موجـود سـاختارهای بـه توجـه بـا میتوانـد
اقتصادهرکشـوریوهمچنینقوانینباالدسـتی
شناسـاییودرنهایـتدرقالـبهمـانرویکـرد
اسـتانداردقابلقبولطراحیوپیادهسـازیشـود.
مسـئلٔهاصلـیکهدرپیادهسـازیایناسـتانداردها
دربخـشبانکـیکشـوربایـدمـوردتٔاکیـدقـرار
دادایـناسـتکـهبومیسـازینسـخههایاصلـی
نبایـدخـارجازقوانیـنمـوردتٔاییـدکارشناسـان
ماننـد معتبـر مالـی مشـاورهای مٔوسسـات و
همچنیـن و بـوده و… KPMG شـرکتهای
باشـد. اقتضایـی نبایـد آنهـا بـا برخـورد نحـؤه

در نظارتـی قوانیـن بازبینـی مشـابه نسـخٔه
امریـکانیـزپـسازبحرانهـایمالـیدهـٔهاخیـر
رخدادوموجـبشـدسـاختارنظارتـیوارزیابی
وضعیـتسـالمتمالـیبانکهابهشـکلانفرادی
وسیسـتمیکمـوردتغییـروتحـولاساسـیقـرار
۲۰۰۷ سـال مالـی بحـران دراینمیـان، بگیـرد.
قوانیـن در هـم تحولـی ایجـاد باعـث امریـکا
اسـتانداردهای در هـم و بانکهـا بـر نظـارت
صورتهـایمالـیشـد.پسازاینبحـران،بانک
پیادهسـازی بـه )Fed( متحـده ایـاالت مرکـزی
و  داد‐فرانـک ماننـد نظارتـی و بانکـی قوانیـن
قانـونحمایـتازمصرفکننـده،کـهبـهتصویـب
کنگـرهرسـیدهبـود،ملـزمشـد.محـوراصلـیاین
قوانیـنتغییـرنظـارتبـربانکهـاونظـامبانکـی
هـمدربخـشنظـارتحضـوریوهـمدربخـش
نظـارتغیرحضوریازرویکرداسـمیبهرویکرد
تحلیـلبـراسـاسریسـکوسناریوسـازیبـود.
بحرانهـای از پیـش میدانیـم، کـه همانطـور
مالـیدهـٔهاخیـر،نحؤهنظـارتبربانکهـاعمدتًا
اسـتفاده بـا و غیرحضـوری نظـارت بهشـکل
برگرفتـه مالـی سـالمت نسـبتهای برخـی از
ایـن بـود.  کملـز ماننـد مالـی صورتهـای از

نسـبتهاسـالمتمالـیبانـکرادرپنـجبخـش
اصلـیکفایتسـرمایه،کیفیتدارایـی،مدیریت،
سـودآوریودرآمدزایـی،وحساسـیتبـهریسـک
بـازارتحلیـلوبررسـیمیکـردوبـراسـاسآن
بیـن۱ ازنظـرسـالمتمالـیدررتبـٔه را بانـک
)وضعیـتسـالمتمالـیعالـی(تـا5)وضعیـت
اگرچـه مـیداد. قـرار ضعیـف( مالـی سـالمت
تکامـلاسـتفادهازایـننسـبتهایصورتهـای
رخ ۱۹۹۷ تـا ۱۹۷5 سـال از بانکهـا مالـی
عـدم آنهـا نقطهضعـف اصلیتریـن بـود، داده
توانایـیپیشبینـیوضعیـتسـالمتمالـیبانـک
درسـالهایآتـیبـود.بـرایکمترشـدناثـرایـن
نقطهضعـفاساسـیطرحهـایارزیابـیوضعیت
سـالمتمالـیبانکهـاونظـامبانکـیبـاتغییـر
نـگاهازیـکرویکـردبـراسـاسنسـبتمالـیبـه
رویکـردارزیابـیبـراسـاسریسـکمواجـهشـده
اتحادیـٔه مرکـزی بانـک جدیـد طـرح در اسـت.
مرحلـٔه سـه مهـم ایـن بـرای ،)ECB( اروپـا

از: عبارتانـد داردکـه اساسـیوجـود
۱‐نظارتبراساسارزیابیریسکبانک،

وضعیـت کیفـی و کّمـی ارزیابـی ‐۲
داراییهـای بازبینـیکیفیـت برنامـٔه ریسـکهای

۱‐مقدمــه:وضعیــتنظــامبانکــیکشــوردردهــٔه۱۳۹۰بیــشازپیــش
روبــهوخامــتگذاشــتهاســت.عواملــیکــهباعــثوخامــتوضعیــتنظــام
ــرونزا ــلدرونزاوب ــهدوبخــشعوام ــوانبهاختصــارب بانکــیشــدهاندمیت
تقســیمکــرد.عوامــلدرونزاناشــیازنبــودبهــرهوریبــرایکنتــرلهزینههــاو
بهبــودوضعیــتدرآمدهــادربانکهــاومٔوسســاتاعتبــاریاســتکــهدارای
مجــوزرســمیفعالیــتازبانــکمرکــزیهســتند.همچنیــن،برخــیازعوامــل
بــرونزاعبارتانــداز:بحرانهــایسیاســیوتحریــم،بحرانهــایبخــش
واقعــیواســمیاقتصــاد،رقابــتناســالمونبــودنظــارتکافــیسیاســتگذار
پولــیدرپیادهســازیوجامعیتبخشــیدنبــهمباحــثحاکمیــتشــرکتی،
مدیریــتریســکوحسابرســیوکنتــرلداخلــیدربانکهــاومٔوسســات
و بانکــی بحرانهــای موجــبعمیقترشــدن عوامــل ایــن اعتبــاری،کــه
ــر ــهب ــت.ازآنجاک ــدهاس ــاش ــیبانکه ــایمال ــدیددرصورته ــرازیش نات
اســاسآمارهــایموجــودبانــکمرکــزیدرســال۱۳۹5بیــشاز۸۹درصــد

منابــعموردنیــازبنگاههــایاقتصــادیجهــتتولیــدومــراوداتبازرگانــیاز
طریــقنظــامبانکــیتٔامیــنمالــیمیشــود،بنابرایــنعملکــردضعیــفنظــام
مالــیبــاتســریبــهبخــشواقعــی،موجــبتنگنــایشــدیداعتبــاریوکمبــود
ــاراعالمشــده، ــراســاساطالعــاتموجــودواخب نقدینگــیشــدهاســت.ب
شناســاییزیــانانباشــتهدرســال۱۳۹۶توســطبانکهــایخصوصــیو
شــبهخصوصیدرکشــوربالــغبــر۱5هــزارمیلیــاردتومــانبــودهاســت.
بــاتوجــهبــهتغییــرقالــباســتانداردهایگزارشــگریمالــیبانکهــادر
چارچــوباســتانداردهایبینالمللــیگزارشــگریمالــی)IFRS(،دیگــر
مطالبــات از موهومــی درآمدهــای شناســایی توانایــی بانکهــایکشــور
مشــکوکالوصولبــهروالاســتانداردهایحســابداریســنتیرانداشــتندو
ــا ــایآنه ــیوداراییه ــایمال ــازیصورته ــدپاکس ــهموجــبش ــنروی ای

ــد. ــدانیاب اهمیــتدوچن

ارائه روش شناسی بازبینی کیفیت دارایی ها 
)AQR( در شبکٔه بانکی کشور
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،)AQR( بانـک
۳‐پیادهسازیآزمونتنش.

هـدفنهاییازپیادهسـازیاینسـهمرحله
ارتقـایسـالمتمالیبانـکودرنهایتنظام
بانکیبرایکاهشریسـکسیسـتمیکاسـت.
بـاتوجـهبـهترتیـبوتوالـیمراحـلفـوقدر
برنامـٔه پیادهسـازی جامـع ارزیابـی برنامـٔه
بهعنـوان بانـک داراییهـای بازبینـیکیفیـت
سـناریوهایورودیبـرایپیادهسـازیآزمـون
تنـشدربانـکمحسـوبمیشـود.ازآنجاکـه
حسـابداری قوانیـن و اصـول اسـاس بـر
صورتهـای در موجـود داراییهـای عمدتـًا
مالـیبانکهـابـراسـاسقیمـتاسـمیثبـت
ممکـن ثبـتحسـابداری ایـن امـا میشـوند،
اسـتبـاارزشبـازاریویـاارزشمنصفانـٔه
دارایـیدارایاختـالفزیـادیباشـد،بنابراین
بازبینـیکیفیـتدارایـیبـهایـنمفهـوماسـت
بانـک داراییهـای ارزش گاهیاوقـات کـه
بیشـترازحـدواقعـیبـرآوردمیشـود.درایـن
شـرایط،بانـکبـرایجلوگیـریازمنفیشـدن
بـه نیـاز خـود داراییهـای ارزش خالـص
از ناشـی زیـان پوشـش بـرای تٔامیـنسـرمایه
ایـنموضـوعدارد.الگـویبازنگـریکیفیـت
پوشـش بـرای الزم سـرمایٔه میـزان دارایـی،
ایـنزیـانرابـرآوردمیکنـدودرواقـعپایـهو
اسـاسالگوهـایجدیدآزموناسـترساسـت.
نظـام در دارایـی بازنگـریکیفیـت اغلـب،
بانکـیویـابانکهایـیصـورتمیگیـردکـه
دچـاربحرانهـایاقتصـادیومالـیشـدهاند.
دارایی  هـا  کیفیـت  بازبینـی  برنامـه 
اسـت جامعـی برنامـٔه بانـک در   )AQR(
شـاملبازنگـریدرفرایندهـاوچارچوبهـای
ارزشگـذاری ذخیرهگیـری حسـابداری،
ارزشگـذاری و شناسـایی وثایـق، واقعـی
در و آنهـا واقعـی طبقـٔه و تسـهیالت نـوع
نامبردهشـده رویههـای اثـر ارزیابـی نهایـت
دروضعیـتسـرمایٔهپایـٔهنـوعاولونسـبت
مهـمسـرمایٔهنـوعاول.مهمتریـنجـزءبرنامـٔه
بازنگـریکیفیـتداراییهـایAQRشـامل
سـبدتسـهیالتبانـکاسـتکـهمـواردمهمـی
ارزش تسـهیالتی، روندهـای بررسـی ماننـد
مجـدد ارزشگـذاری و وثیقههـا، جـاری
تسـهیالتراشـاملمیشـود.بازبینـیکیفیـت
برقـراری بـرای ضـروری مرحلـهای دارایـی
ارتبـاطبیـنبانـکوبخـشواقعـیاسـتکـه
داراییهـای ارزیابـی آن اهـداف مهمتریـن
نگهداریشـدهتوسـطبانـک،محاسـبٔهارزش
درمعـرضخطـر)VaR(آنهـاومحاسـبٔه

آنهاسـت. بـا مرتبـط وثایـق جـاری ارزش
بـرایدسـتیابیبـهایـناهـداففراینـدبازبینی
کیفیـتدارایـیدارایسـهمرحلـهاسـت؛در
بهویـژه بانـک ریسـکهای نخسـت، مرحلـٔه
در و میشـود بررسـی اعتبـاری و نقدینگـی
مرحلـٔهدومبازنگـریکیفیـتدارایـیصـورت
میگیـردکـهدراینمرحله،تسـهیالتواوراق
بهـادارتجزیـهوتحلیـلمیشـوندودرنهایـت
نیـزآزمـونتنشصـورتمیگیردتامشـخص
شـودکیفیـتداراییهـاتـاچـهحـدتحتتٔاثیر
میگیـرد. صـورت کالن اقتصـاد تحـوالت
نتایـجحاصـلازپیادهسـازیبرنامٔهبازبینی
و منتخـب بانکهـای در داراییهـا کیفیـت
مهـم۱۶کشـورعضـواتحادیـٔهاروپـادرسـال
ایـن آوردهشـدهاسـت. ۲۰۱۴درجـدول۱
جـدولشـاملچهـارسـتوناصلـیاسـتکـه
بـرایهرکـدامازکشـورهایایـناتحادیـهبـر
اتحادیـٔه مرکـزی بانـک دسـتورالعمل اسـاس
اروپـامقـدارمـوزوننسـبتکفایـتسـرمایٔه

سـال در  )%CET اول نـوع )سـرمایٔه پایـه
بازبینـی برنامـٔه اجـرای از قبـل کـه ۲۰۱۳
کیفیـتداراییهاسـت،باسـالپـسازاجرای
برنامهیعنیسـال۲۰۱۴مقایسـهشـدهاسـت.
مـوزونکفایـت میانگیـن مقـدار همچنیـن،
سـرمایٔهنـوعاولمجموعـٔهبانکهـایمنتخب
هـرکشـوردردوسـناریویپایـهوسـناریوی
پیادهسـازی از پـس بحـران آزمـون  بدبینانـٔه
سـال در داراییهـا کیفیـت بازبینـی برنامـٔه
۲۰۱۶نیـزنشـاندادهشـدهاسـت.همانطـور
کـهدرایـنجـدولنیزنشـاندادهشـدهاسـت،
بـرایعمـدٔهکشـورهامقـدارمیانگیـنمـوزون
سـال در اول نـوع سـرمایٔه نسـبتکفایـت
۲۰۱۴وپـسازاجـرایبرنامـٔهبازبینیکیفیت
بـوده چشـمگیری کاهـش دارای داراییهـا
اسـت.همچنیـن،نکتـٔهقابلتوجـهایـناسـت
کـهدرسـناریوهایمتفـاوتبـرایآزمونتنش
تحـتبرنامـٔهAQRمقـدارمـوزونکفایـت
سـرمایٔهنـوعاولدرعمـدٔهکشـورهایاتحادیٔه

میانگینموزون
نسبتسرمایٔهنوع
اولپسازسناریوی
پایٔهسال۲۰۱۳

)درصد(

میانگینموزوننسبت
سرمایٔهنوعاولپس
ازپیادهسازیبرنامٔه

AQR

۲۰۱۴)درصد(

میانگینموزوننسبت
سرمایٔهنوعاولپس
ازسناریویپایٔهسال
۲۰۱۶)درصد(

میانگینموزون
نسبتسرمایٔهنوع
اولپسازسناریوی
بدبینانٔهسال۲۰۱۶

)درصد(

نامکشور

۱۱.5 ۱۰.۶ ۱۰.۶ ۷.5 اتریش

۱۴.۶ ۱۴.۱ ۱۲.۱ ۷.۴ بلژیک

۷.۲ 5.۰ ۹.۸ ‐۰.۴ قبرس

۱۳.۱ ۱۲.۹ ۱۲.۸ ۹.۱ دانمارک

۱۰.۶ ۱۰.۴ ۱۱.۶ ۹.۰ اسپانیا

۱5.۳ ۱۴.۸ ۱5.۹ ۱۱.۳ فنالند

۱۱.5 ۱۱.۳ ۱۱.۸ ۹.۰ فرانسه

۱۲.۸ ۹.۹ ۸.۰ ۲.۰ آلمان

۱۳.۶ ۱۳.۲ ۱۱.۶ ۷.۴ ایرلند

۱۰.۲ ۹.5 ۹.۳ ۶.۱ ایتالیا

۱۸.۲ ۱۷.۸ ۱۸.۷ ۱۶.۶ لیتوانی

۱۸.۳ ۱۸.۰ ۱۷.۷ ۱۳.۳ لوگزامبورگ

۲۱.۶ ۲۰.۶ ۲۱.۶ ۱۹.۳ لتونی

۴۰.۲ ۳۹.5 ۴۰.۷ ۳۴.۰ مالت

۱۲.۱ ۱۱.۷ ۱۲.۲ ۸.۸ هلند

۱۲.۱ ۱۱.۱ ۱۰.۱ ۶.۰ پرتغال

جدول ۱. میانگین موزون نسبت سرمایه پایه پیش و پس از برنامه بازبینی کیفیت دارایی  ها 
در بانک  های منتخب کشورهای اتحادیه اروپا )درصد(

۱۳۳



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

بهگونـهای دارد، ملموسـی بسـیار سـقوط اروپـا
کـهدربرخـیازکشـورهاماننـدقبـرس،ایتالیـا،
وپرتغـالایـنسـقوطچشـمگیرتراسـت،اگرچـه
وضعیـتکفایـتسـرمایٔهمـوزونبـرایبرخـیاز
کشـورهاحتـیپـسازپیادهسـازیبرنامـٔهبازبینـی
کیفیـتداراییهـاماننـدلیتوانـی،لتونـی،ومالت
اسـتاندارد مقـدار و انتظـار ازحـد فراتـر بسـیار

مـوردتٔاییـدایـناتحادیـهبـودهاسـت.
۲‐ ضـرورت و نحـؤه پیاده  سـازی برنامه بازبینی 

کیفیـت   دارایی  ها در شـبکه بانکی کشـور
بانکهـایکشـوربـرایایجـادسـودوتٔامیـن
سـرمایهازمحـلمنابـعداخلـیوهمینطورایجاد
جریانهـاینقـدیبهمنظـورکفـافبدهـیدچـار
رویههـای دولتـی میـراث فراوانیانـد. مشـکالت
اعطـایوامتکلیفـیووامهـایاعطایـیبـهافـراد
و ریسـک، مدیریـت پاییـن ظرفیـت مرتبـط،
باعـثشـده الگوهـایکسـبوکارغیـرسـودآور
اسـتترازنامـٔهبانکهـایایرانبهطرزبـدیناتراز
ووضعیـتسـرمایٔهایـنبانکهـاتضعیـفشـود.
کیفیـتاعتبـاریپاییـنپرتفـویوامبانکهـابـا
تٔاخیـردولـتدربازپرداخـتبدهـیوتعهـدات
خـود،کهدرسـپتامبر۲۰۱۶معادلدوسـومماندٔه
نسـبت و شـد بانکهـا غیرجـاری بدهیهـای
۳۰ حـدود بـه را )NPL( غیرجـاری وامهـای
وامهـارسـاند،وخیمتـر ناخالـص مانـدٔه درصـد

نیـزشـدهاسـت.
بـرای اصلـی عامـل سـاختاری مشـکالت
یعنـی ایرانـی بانکهـای روی پیـش مسـئلٔه دو
نقدشـوندگیوقـدرتپرداخـتتعهـداتاسـت.

پیادهسـازی بهمنظـور انجامشـده توصیههـای
بانکهـای داراییهـای کیفیـت بازبینـی برنامـٔه
کشـوررامیتـوانشـاملدوبخـشتوصیههـای
سـازمانهایبینالمللـیمانندصنـدوقبینالمللی
کارشناسـان سـایر توصیههـای و )IMF( پـول
دانسـت. انجامشـده تحقیقاتـی مطالعـات و
داراییهـا کیفیـت بازبینـی برنامـٔه پیادهسـازی
AQRبهعنـوانیـکبرنامـٔهبسـیارحیاتـیبـرای
مهـم بانکهـای بهخصـوص و بانکـی نظـام

کشـورمحسـوبمیشـود.درامتـدادتحقیقـات
ابعـاد بـهگسـترٔه توجـه بـا و داخلـی انجامشـدٔه
مشـکالتدرنظـامبانکـیکشـور،ازاوایـلسـال
مرکـزی بانـک در تحقیقاتـی طـرح دو ۱۳۹۴
تعریفشـد.درطرحاول،سـالمتمالیبانکها
بـراسـاساسـتانداردهایبینالمللـیدردوحـوزٔه
کفایـتسـرمایهونسـبتهاینقدینگـیبـاتوجـه
بـهاهمیـتسیسـتمیبانکهـاوتٔاکیـدویـژهبـر
مطالبـاتغیرجـاریمـوردارزیابـیقـرارگرفتـهو

درطـرحدوم،چشـماندازصنعـتخدمـاتمالـی
کشـوربـاتٔاکیدبـربخشبانکیوسـاختارنهادی
بانکـی اصالحـات از پشـتیبانی بـرای مناسـب
بـهتصویـرکشـیدهشـدهاسـت.بازبینـیکیفیـت
در میتـوان را بانکهـایکشـور در داراییهـا
امتـدادایندوپـروژٔهبزرگتحقیقاتیودرجهت
در سـمی داراییهـای از برخـی حـذف شـروع
ترازنامـٔهبانکهـایکشـورارزیابـیکـرد.مراحـل
پیادهسـازیبرنامـٔهبازبینـیکیفیـتداراییهـادر

بانـکنمونـهبـهشـرحزیـراسـت:
ارتقـای AQR پیادهسـازی اول فـاز ‐۱
شـفافیتداراییهـایبانـکاسـت.تغییـرفرمـت
IFRS قالـب بـه بانکهـا مالـی گزارشـگری
میتوانـدتـاحـدیبهعنـوانفـازاولپیادهسـازی

شـود. محسـوب AQR
بـه نیـاز اسـت ممکـن فـاز ایـن در الـف‐
زیـان، و سـود صورتهـای بازگزارشـگری
بـر بانـک ترازنامـٔه و نقـد وجـوه جریانـات
و ،IAS39،IFRS9متمـم نسـخههای اسـاس

IFRS10باشـد.
۲‐درفـازدوم،بـرایتهیٔهگـزارشبازبینیبه
جمعآوریدادهدردوسـطحبازرسـیحضوریو

بازرسـیغیرحضورینیازاسـت.
نـوع دو حضـوری بازرسـی سـطح در ‐۳
نمونهگیـریمتفـاوتانجـاممیشـود.نمونهگیری
هدفمنـدبـراسـاسسـطحبالقؤهناکافـیذخایر،
نسـبتپاییـنذخایـر،ویـاکاهـششـدیدنسـبت
در آمـاری نمونهگیـری میشـود. انجـام ذخایـر
چهـارخوشـهبهصـورتتصادفـیانجاممیشـود.

رفـــع  جهـــت  در  گام  نخســـتین 
ــی  ــبکٔه بانکـ ــا در شـ ــرازی بانک هـ ناتـ
کشـور پاک ســـازی ترازنامـــه بـا تٔاکیـد 
بر ســـمت دارایی هـــای بانک هاســـت. 
ــک روش  ــاب یـ ــان، انتخـ ــن میـ در ایـ
ــات  ــد مؤسسـ ــورد تٔاییـ ــتاندارد مـ اسـ
بین المللــی یکــی از مشـــکالتی اســـت 
کــه سیاســـت گذاران و ناظــران بخــش 

مالــی بــا آن مواجه انـــد.

۱۳۴



اد
صــ

قت
ی ا

هــا
زه 

 تا
ــه

ام
هن

ما
و 

د
۱۵

۶ 
ره

ما
شــ

   
  ،

   
 ۱۳

۹۸
ه 

ما
یر 

ت
{

{ صــاد
قت

ی ا
هــا

زه 
 تا

ــه
ام

هن
ما

و 
د

۱۵
۶ 

ره
ما

شــ
   

   
   

۱۳
۹۸

ه 
ما

یر 
ت

توسـط زمـان، محدودیـت بـه توجـه بـا
داخلـیخـود وحسابرسـی ریسـک مدیریـت
بررسـی تیـم راهنماهـای اسـاس بـر بانـک
میدهـد. انجـام را پروندههـا روی بـر کار
دو در AQR برنامـٔه پیادهسـازی ازآنجاکـه
بخـشنظـارتحضوریوغیرحضـوریبرای
بانـکنمونـهانجامخواهدشـد،بنابراینروش
تجزیـهوتحلیـلوفراینـدپیادهسـازیآندر

آوردهشـدهاسـت. شـکل۱
۳‐ جمع  بندی و نتیجه  گیری 

در گام نخسـتین اسـت ایـن واقعیـت
جهـترفـعناتـرازیبانکهـادرشـبکٔهبانکـی
کشـورپاکسـازیترازنامـهبـاتٔاکیـدبرسـمت
میـان، ایـن در بانکهاسـت. داراییهـای
تٔاییـد مـورد اسـتاندارد روش یـک انتخـاب
مٔوسسـاتبینالمللییکیازمشـکالتیاسـت
کهسیاسـتگذارانوناظرانبخشمالیباآن
مواجهانـد.درایـنراسـتا،اسـتفادهازتجـارب
مسـتقلبانـکمرکـزیاتحادیـٔهاروپـابـاتوجه
بـهنـوعارتباطبیشـتربانکهایکشـورباآنها
میتوانـدراهبـردیاساسـیبرایشفافسـازی
صورتهـایمالـیبانکهـایکشـورباشـد.

ازجملـهچالشهـایاصلـیکـهپیادهسـازی
)AQR( داراییهـا بازبینـیکیفیـت برنامـٔه
درشـبکٔهبانکـیکشـورمیتوانـدبـاآنمواجـه
پروندههـای از نمونهگیـری نحـؤه باشـد
ارزشگـذاری نحـؤه و موجـود تسـهیالتی
تسـهیالت،داراییهـا،ووثایـقاسـت.اگرچه
بانـکمرکـزیدرسـالهایاخیـرتـالشکـرده
و کلـی چارچـوب اولیـٔه نسـخههای اسـت
بینالمللـیگزارشـگری اسـتانداردهای اولیـٔه
مالـی)IFRS(راپیادهسـازیکنـد،واقعیـت
مالـی قالـبگزارشـگری ایـن اسـتکـه ایـن
بسـیار فاصلـٔه آن اصلـی قالـب تـا هنـوز
بنابرایـندرهمـانگامنخسـت زیـادیدارد.
کیفیـت بازبینـی برنامـٔه پیادهسـازی بـرای
داراییها،شـبکٔهبانکیکشـورنیازمنـدبازبینی
در وخطمشـیهایحسـابداری اسـتانداردها

اسـت. مالـی صورتهـای
ازطرفـی،بحرانهـایپیدرپـیسـالهای
اخیـرموجـبانباشـتبیشازحـدداراییهـای
نیـاز و بانکهـا مالـی صورتهـای در بـد
اساسـیبهپیادهسـازیاینبرنامهشـدهاسـت.
برنامـٔه پیادهسـازی دسـتاورد مهمتریـن
بانکهـای در داراییهـا کیفیـت بازبینـی
کشـورمحاسـبٔهمیزانسـرمایٔهموردنیازشـبکٔه
بانکـیبـاتوجـهبـهجهتگیـریسیاسـتگذار
پولـیوبانکـییعنـیشـورایپـولواعتبـارو

درجهـت برنامـه ایـن اسـت. مرکـزی بانـک
بهکارگیـریچارچـوباسـتانداردگزارشـگری
آن ارتقـای همچنیـن و )IFRS( مالـی
بینالمللـی اسـتانداردهای بـه رسـیدن بـرای
IFRS9، نسـخههای ماننـد حسـابداری
بازبینـی برنامـٔه پیادهسـازی اسـت. IAS37
کیفیـتداراییهـاازجملـهمهمتریـنالزامـات
حسـابداریدرجهـتارتقـایشـفافیتمالـی
صورتهـایمالـیبانکوهمچنینشناسـایی
سـودهایواقعـیتعهـدیازصورتهـایمالی
بانکهـای از برخـی ازآنجاکـه بانکهاسـت.
کشـورماننـدبانکهـایدولتـیوخصوصـی
سـایر در وابسـته و مسـتقل شـعبات دارای
کشـورهاهسـتند،پیادهسـازیبرنامـٔهبازبینـی
اعتبـار کسـب بـر عـالوه داراییهـا کیفیـت
درنظـامبانکـیبهعنـوانبانـکپیشـرودرایـن
ارائـٔه در بینالمللـی اعتبـار موجـب عرصـه،
بهمنظـور بینالمللـی خدمـاتکارگزاریهـای
کارگـزاری و بانکـی روابـط سـطح ارتقـای

خواهـدبـود.
بـاتوجـهبـهاینکـهبانکهـایکشـوردارای
شـرکتهایتابعـهووابسـتٔهبسـیاریازجملـه
امـر ایـن سـرمایهگذاریاند، شـرکتهای
بـا داراییهـای نـوع بیشـتر تجمـع موجـب
گـردشپاییـنویـابـددرصورتهـایمالـی
ایـن شناسـایی شـد. خواهـد آنهـا تلفیقـی
در مشـخص برنامـٔه یـک ارائـٔه و داراییهـا
جهـتنگهـداریویاتبدیلبـهمنابعباگردش
بـاالنیـزازجملـهنتایـجمهـمپیادهسـازیایـن
برنامـهخواهـدبود.پیادهسـازیبرنامـٔهبازبینی
از فـاز اولیـن بهعنـوان داراییهـا کیفیـت
شـرکتی، حاکمیـت جامـع بسـتٔه پیادهسـازی

بـود. مدیریـتریسـک،وتطبیـقخواهـد
منابع و مآخذ
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 به نظـــر شـــما، پذیـــرش لوایـــح مبـــارزه 
بـــا پول شـــویی و تٔامیـــن مالـــی تروریســـم 
ـــی  ـــادی و بانک ـــام اقتص ـــزان در نظ ـــه می ـــا چ ت
تٔاثیـــر دارد و چـــرا تصویـــب و پیوســـتن بـــه 
 FATF ازجملـــه  بین المللـــی  نهادهـــای 
همـــواره مـــورد تٔاکیـــد مدیـــران شـــبکٔه بانکـــی 

کشـــور اســـت؟
ــس  ــه رئیـ ــی ازجملـ ــبکٔه بانکـ ــران شـ مدیـ
بایـــد  دارنـــد  تٔاکیـــد  مرکـــزی  بانـــک  کل 
ـــی  ـــن مال ـــویی و تٔامی ـــا پول ش ـــارزه ب ـــح مب لوای
ـــل  ـــی کام ـــارت و بررس ـــایٔه نظ ـــم در س تروریس
جوانـــب هرچـــه ســـریع تر تعییـــن تکلیـــف 

شـــود تـــا ایـــران از وضعیـــت بالتکلیـــف خـــارج 
شـــود و نظـــام بانکـــی در ســـایٔه پیوســـتن بـــه 
نهادهـــای بین المللـــی در ایـــن حـــوزه بتوانـــد 
بـــا شـــفافیت و در راه ســـالم گام بـــردارد کـــه 
مســـئله ای مهـــم و ضـــروری اســـت. مجلـــس 
شـــورای اســـالمی و کمیســـیون اقتصـــادی 

و  تحریم هــا  ســایٔه  در  ایــران  معتقدنــد  اقتصــادی  کارشناســان 
فشــارهای دولــت ایــاالت متحــدٔه امریــکا، بــرای افزایــش روابــط بانکــی 
و بهبــود وضعیــت اقتصــادی، بایــد به ســوی شــفافیت و نظــام اقتصــادی 
ســالم حرکــت کنــد و یکــی از گام هــای راهبــردی و ضــروری در راســتای 
بین المللــی  قوانیــن  پذیــرش  بانکــی کشــور  نظــام  در  فشــار  کاهــش 
ــارزه بــا پول شــویی و تٔامیــن مالــی تروریســم و پیوســتن بــه نهادهــای  مب
ــد  ــد دارن ــان تٔاکی ــی کارشناس ــر، برخ ــویی دیگ ــت. از س ــی اس بین الملل
پیوســتن بــه نهادهــای بین المللــی و پذیــرش قوانیــن مبــارزه بــا پول شــویی 

و تٔامیــن مالــی تروریســم بــرای کشــور معایــب بزرگــی در زمینــٔه سیاســی 
به دنبــال دارد و همیــن مســئله باعــث شــده اســت پذیــرش لوایــح مبــارزه 
ــان در  ــا همچن ــد از مدت ه ــم بع ــی تروریس ــن مال ــویی و تٔامی ــا پول ش ب
ــف  ــن تکلی ــدون تعیی ــس ب ــه مجل نهادهــای اقتصــادی و سیاســی ازجمل
معطــل بمانــد. در همیــن زمینــه بــا محمدرضــا پورابراهیمــی، عضــو 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی، بــه گفت وگــو پرداختیــم 

ــد. ــه می خوانی ــروح آن را در ادام ــه مش ک

  FATF دغدغٔه سیاسی دارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
محمدرضا پورابراهیمی
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

تحریموتسهیلمبادالتبینالمللی

ــور  ــادی کشـ ــی و اقتصـ ــبکٔه بانکـ ــران شـ ــا مدیـ بـ
ـــز درســـت اســـت،  ـــا نی ـــر آن ه ـــد و نظ ـــاط دارن ارتب
امـــا مســـئلٔه لوایـــح و پیوســـتن بـــه نهادهـــای 
ــویی و  ــا پول شـ ــارزه بـ ــوزٔه مبـ ــی در حـ بین المللـ
تٔامیـــن مالـــی تروریســـم بـــا توجـــه بـــه عضویـــت 
ـــی  ـــی سیاس ـــا دغدغه های ـــورها در آن ه ـــی کش برخ
اســـت  شـــده  باعـــث  کـــه  دارد  به دنبـــال  را 
تصمیم گیـــری دربـــارٔه آن هـــا ســـخت و زمان بـــر 
ــس  ــدم نفـ ــوص FATF، معتقـ ــد. در خصـ باشـ
ــا  ــارزه بـ ــول و مبـ ــل قبـ ــروه قابـ ــن گـ ــداف ایـ اهـ
پول شـــویی و شفاف ســـازی مالـــی امـــر بســـیار 
مهمـــی اســـت، امـــا مشـــکل در بخشـــی به شـــمار 
ـــا پول شـــویی  ـــارزه ب ـــن مب مـــی رود کـــه بحـــث قوانی
ـــه  ـــران ب ـــا ای ـــاط ب و تٔامیـــن مالـــی تروریســـم در ارتب
ـــا  ـــل شـــده اســـت ت ـــکا تبدی ـــرای امری دســـتاویزی ب
ـــد،  ـــتفاده کنن ـــران اس ـــالمی ای ـــوری اس ـــه جمه علی
زیـــرا بســـیاری از کشـــورها حتـــی در بحـــث 
ــا  ــی اروپایی هـ ــی برجامـ ــی و مالـ ــدات بانکـ تعهـ
صرفـــًا تٔاکیـــد دارنـــد تعهـــدات پـــس از پذیـــرش 
ـــویی  ـــا پول ش ـــارزه ب ـــن مب ـــاص از قوانی ـــوادی خ م
و تٔامیـــن مالـــی تروریســـم انجـــام خواهـــد شـــد.

و  اقتصـــادی  کارشناســـان  کـــه  همان طـــور 
سراســـر  در  سیاســـی 
جهـــان مطلع انـــد، کشـــور 
ــدٔه  ــتان تٔامین کننـ عربسـ
گروه هـــای  مالـــی 
تروریســـتی در ســـوریه، 
لبنـــان، و عـــراق اســـت 
بـــر  موضـــوع  ایـــن  و 
پوشـــیده  هیچ کـــس 
داعـــش  نیســـت کـــه 
ماه هـــا نفـــت ســـوریه و 
عـــراق را می فروخـــت 
وجـــه  آن  ازای  در  و 

دریافـــت می کـــرد. بـــر همیـــن اســـاس، اگـــر گـــروه 
اقـــدام مالـــی صریحـــًا به دنبـــال جلوگیـــری از 
ـــم  ـــی تروریس ـــن مال ـــا تٔامی ـــارزه ب ـــویی و مب پول ش
ــط  ــت توسـ ــروش نفـ ــای فـ ــد پول هـ ــت، بایـ اسـ
گـــروه تروریســـتی داعـــش پیگیـــری و ضبـــط 
ـــکا،  ـــا در امری ـــاب های آن ه ـــًا حس ـــه اساس ـــود ک ش
ـــض در  ـــن تناق ـــرار دارد و ای ـــتان ق ـــا، و عربس اروپ
قرارگرفتـــن کشـــورهای  نشـــان دهندٔه  برخـــورد 
ـــم صهیونیســـتی اســـرائیل  ـــکا، عربســـتان، رژی امری
و  پول شـــویی  نقـــاط  بزرگ تریـــن  به عنـــوان 
تٔامین کننـــدٔه منابـــع بـــرای اقدامـــات تروریســـتی 
ــی  ـــدٔه اصلـ ـــو و تصمیم گیرن ــورهای عض در کشـ

به عنـــوان پشـــت پـــردٔه لوایـــح اســـت کـــه باعـــث 
ـــالمی  ـــوری اس ـــا جمه ـــان ب ـــت مخالفتش ـــده اس ش
ـــک  ـــران ی ـــتن ای ـــد و پیوس ـــاز باش ـــران مشکل س ای

بـــرود. به شـــمار  چالـــش 

 یکـــی از موضوعـــات مهمـــی کـــه مطـــرح 
ـــس  ـــدگان مجل ـــی نماین ـــت برخ ـــود، مخالف می ش
ـــی  ـــن مال ـــا پول شـــویی و تٔامی ـــارزه ب ـــح مب ـــا لوای ب
تروریســـم به دلیـــل ایجـــاد شـــفافیت و احتمـــال 
ــان  ــوریه و لبنـ ــا سـ ــران بـ ــاط ایـ ــدن ارتبـ قطع شـ
بـــرای تٔامیـــن مالـــی و حمایـــت از گروه هـــای 
سیاســـی اســـت. ایـــن مســـئله را چگونـــه ارزیابـــی 

می کنیـــد؟

داشـــتند،  تٔاکیـــد  رهبـــری  همان طـــور کـــه 
ــفافیت و  ــوی شـ ــادی به سـ ــام اقتصـ ــد در نظـ بایـ
تدویـــن لوایـــح مبـــارزه بـــا پول شـــویی و تٔامیـــن 
ــح  ــئلٔه لوایـ ــت. مسـ ــم گام برداشـ ــی تروریسـ مالـ
ـــام  ـــی نظ ـــطوح باالی ـــس و س ـــز در مجل ـــور نی مذک
درحـــال بررســـی و تصمیم گیـــری قـــرار دارد و 
در مجلـــس نیـــز طرفـــداران و مخالفانـــی وجـــود 
دارنـــد کـــه برخـــی مخالفـــان اعتقـــاد دارنـــد بـــا 
ـــارزه  ـــن مب ـــرش قوانی پذی
و  پول شـــویی  بـــا 
ـــم،  ـــی تروریس ـــن مال تٔامی
نهادهـــای تصمیم گیرنـــده 
پشـــت  کشـــورهای  و 
ازجملـــه  نهادهـــا  ایـــن 
رژیـــم  و  عربســـتان 
اســـرائیل  صهیونیســـتی 
شـــد  باعـــث خواهنـــد 
نظـــام اقتصـــادی کشـــور 
ــار و  ــکالت گرفتـ در مشـ
ـــم  ـــای دورزدن تحری راه ه
بســـته شـــود، و قابلیـــت تٔامیـــن مالـــی گروه هـــای 
ــا ایـــران در برخـــی کشـــورها  سیاســـی همـــکار بـ
وجـــود نداشـــته باشـــد کـــه بایـــد دغدغه هـــا 
بررســـی شـــوند. امـــا، بســـیاری از دغدغه هـــا 
ـــال  ـــز به دنب ـــس نی ـــت و مجل ـــت نیس ـــدان درس چن
بررســـی کارشناســـی جوانـــب و تصمیم گیـــری 

اســـت. ملـــی کشـــور  ظرفیت  هـــای  به نفـــع 

ـــت  ـــف وضعی ـــن تکلی ـــدم تعیی ـــه ع ـــه ب ـــا توج  ب
قوانیـــن مبـــارزه بـــا پول شـــویی و تٔامیـــن مالـــی 
لیســـت  در  ایـــران  قرارگرفتـــن  و  تروریســـم 

ــت؟ ــس چیسـ ــکار مجلـ ــق، راهـ تعلیـ

یکـــی از مســـائل بســـیار مهـــم در شـــرایط فعلـــی 
ــٔه  ــم تجربـ ــٔه تحریـ ــران در زمینـ ــه ایـ ــت کـ آن اسـ
اســـتفاده  بـــا  بســـیار خوبـــی دارد و می تـــوان 
از تجـــارب و ظرفیت هـــای موجـــود و تحقـــق 
اقتصـــاد مقاومتـــی در راســـتای تٔاکیـــدات رهبـــر 
را  تحریم هـــا  از  ناشـــی  تٔاثیـــرات  انقـــالب، 
کاهـــش داد کـــه در همیـــن راســـتا بایـــد از ظرفیـــت 
ــد  ــٔه ضـ ــی در زمینـ ــران بانکـ ــان و مدیـ کارشناسـ
ــل  ــط بین الملـ ــاد روابـ ــی ایجـ ــم و چگونگـ تحریـ
اســـتفاده  تجـــارت  به منظـــور گـــردش  بانکـــی 
ــیون  ــالمی و کمیسـ ــورای اسـ ــس شـ ــود. مجلـ شـ
اقتصـــادی تٔاکیـــد دارنـــد بایـــد ایـــن قوانیـــن 
ـــار  ـــود و انتظ ـــف ش ـــن تکلی ـــریع تر تعیی ـــه س هرچ
مـــی رود بـــا همراهـــی مراجـــع تصمیم گیرنـــده و 

ــود. ــه شـ ــبی گرفتـ ــم مناسـ ــی، تصمیـ اجرایـ

 مجلــــــس شــــــورای اســــــامی و کمیســـیون 
ـــی و  ـــبکٔه بانکـــ ـــران شـــ ـــا مدیـــ ـــادی بـــ اقتصـــ
ـــا  ـــد، امـــ ـــاط دارنـــ ـــور ارتبـــ ـــادی کشـــ اقتصـــ
ـــای  ـــه نهادهـــ ـــتن بـــ ـــح و پیوســـ ـــئلٔه لوایـــ مســـ
بــــــا  مبــــــارزه  حــــــوزٔه  در  بین المللــــــی 
پول شــــــویی و تٔامیــــــن مالــــــی تروریســــــم بــــــا 
ـــورها در  ـــه عضویــــــت برخــــــی کشـــ ـــه بـــ توجـــ
آن هــــــا دغدغه هایــــــی سیاســــــی را به دنبــــــال 
دارد کــــــه باعــــــث شـــده اســــــت تصمیم گیـــری 
دربــــــارٔه آن هــــــا ســــــخت و زمـــان بــــــر ، باشـــد
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بانک هـــای  کـــه  مشـــکلی  مهم تریـــن   
ایرانـــی درحـــال حاضـــر بـــا آن روبـــه رو هســـتند 
اعمـــال تحریم هـــای یک جانبـــٔه امریـــکا و 
ـــای  ـــت. بانک ه ـــران اس ـــا ای ـــتد ب ـــع دادوس من
ــود  ــی خـ ــه نگرانـ ــه بـ ــا توجـ ــا بـ ــزرگ دنیـ بـ
ـــه  ـــکا حاضـــر ب ـــازار امری ـــرای ازدســـت دادن ب ب
ـــتند. در  ـــی نیس ـــای ایران ـــا بانک ه ـــکاری ب هم
ـــد انجـــام داد؟ ـــی بای ـــن اوضـــاع، چـــه اقدام ای

بانک هـــای کوچـــک  از  اندکـــی  تعـــداد 
نیـــز کمابیـــش  درحـــال حاضـــر  اروپایـــی 
روابـــط کارگـــزاری خـــود را بـــا ایـــران حفـــظ 
اســـت کـــه  ایـــن  مشـــکل  امـــا  کرده انـــد، 
تـــرس  از  نیـــز  بانک هـــای کوچـــک  ایـــن 

تحریم هـــای یک جانبـــٔه مریـــکا هیـــچ گاه ایـــن 
ــاید امـــروز  ارتبـــاط را اعـــالم نمی کننـــد و شـ
ــردا آن را  ــد و فـ ــام دهنـ ــی را انجـ نقل وانتقالـ
ــای  ــن بانک هـ ــن، ایـ ــد. همچنیـ ــام ندهنـ انجـ
ـــط  ـــن، فق ـــرمایٔه پایی ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــک ب کوچ
دادوســـتد را در حـــد محـــدود کارگـــزاری 
می کننـــد. نســـبت کفایـــت ســـرمایٔه پاییـــن 
ـــر  ـــه ب ـــت ک ـــن بانک هاس ـــر ای ـــکل دیگ ـــم مش ه
ریســـک مٔوسســـات مالـــی ایرانـــی می افزایـــد. 
امـــا در شـــرایطی کـــه همـــٔه راه هـــا بســـته اســـت، 
شـــاید کارکـــردن بـــا هـــر بانکـــی توجیه پذیـــر 
می شـــود. مشـــکل دیگـــر ایـــن اســـت کـــه 
ــی را  ــزاری باالیـ ــٔه کارگـ ــا هزینـ ــن بانک هـ ایـ
ــی  ــل آن را بررسـ ــد و دلیـ ــت می کننـ درخواسـ

ــویی و  ــا پول شـ ــارزه بـ ــی و مبـ ــوارد تطبیقـ مـ
ــالم  ــهرت اعـ ــن افزایـــش ریســـک شـ همچنیـ

می کننـــد. 

دلیلـــی  هـــر  بـــه  ایـــران  درصورتی کـــه   
بـــه عضویـــت گـــروه ویـــژٔه اقـــدام مالـــی 
بـــرای  آیـــا شانســـی  )FATF( درنیایـــد، 
همکاری هـــای بانکـــی بین المللـــی وجـــود 

خواهـــد داشـــت؟

تابـــع  نـــوع همـــکاری بین المللـــی  هـــر 
توصیه هـــای  و  دســـتورالعمل ها  و  قوانیـــن 
هرآنچـــه  اســـت.  بین المللـــی  نهادهـــای 
بـــه ارتبـــاط بـــا خـــارج از مرزهـــا مربـــوط 

یک جانبــٔه  تحریم هــای  و  غیرقانونــی  ایجادشــدٔه  محدودیت هــای 
امریــکا باعــث شــده اســت فعالیــت  بین المللــی بانک هــا در ماه هــای 
اخیــر تحت تٔاثیــر قــرار بگیــرد. فعالیت هــای تجــاری بازرگانــان نیــز، 
کــه ارتبــاط مســتقیمی بــا بانک هــای خارجــی دارنــد، از ایــن ناحیــه 

ــا ســعید  ــن موضــوع ب ــرای بررســی بیشــتر ای آســیب پذیر شــده اســت. ب
ــان  ــران و آلم ــع ای ــی و صنای ــاق بازرگان ــٔه ات ــو هیئت رئیس ــنی، عض روش
داشــته ایم کــه  فاینانــس، گفت وگویــی  و  بانــک  رئیــس کمیســیون  و 

مشــروح آن در ذیــل می آیــد.

دو چالش همکاری 
با بانک های کوچک خارجی

عضو هیئت  رئیسه اتاق بازرگانی
سعید روشنی
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

تحریموتسهیلمبادالتبینالمللی

می شـــود - چـــه در بحـــث دیپلماســـی، چـــه 
قوانیـــن  ایـــن  تابـــع   - غیـــره  و  ورزش،  در 
بحـــث  متٔاســـفانه،  دستورالعمل هاســـت.  و 
ـــران  ـــی در ای ـــدام مال ـــژٔه اق ـــروه وی ـــت در گ عضوی
بـــه یـــک مســـئلٔه سیاســـی ملـــی تبدیـــل شـــده اســـت، 
ـــوع  ـــن موض ـــه ای ـــی ب ـــد فن ـــد از دی ـــه بای درحالی ک
ـــعٔه  ـــرای توس ـــی ب ـــی، شانس ـــد فن ـــت. از دی نگریس
ــدون عضویـــت در  ــی بـ ــی بانکـ روابـــط بین المللـ
ایـــن گـــروه وجـــود نـــدارد و حتـــی اگـــر شانســـی 
هـــم بـــرای همکاری هـــای بین المللـــی بانکـــی 
هزینـــٔه  باشـــد،   FATF در  عضویـــت  بـــدون 
ـــی  ـــی ایران ـــا و مٔوسســـات مال ـــر بانک ه ســـنگینی ب
می کنـــد. تحمیـــل  آن کســـب وکارها  به تبـــع  و 

ـــه و اســـتفاده  ـــی دوجانب ـــا پیمان هـــای پول ـــا ب  آی
بانکـــی  مبـــادالت  بـــرای  ملـــی  ارزهـــای  از 
کشـــورها  از  برخـــی  بـــا  تجـــارت  می تـــوان 
ـــد،  ـــه، هن ـــیه، ترکی ـــراق، روس ـــن، ع ـــه چی ازجمل

و… را حفـــظ کـــرد؟

فعلـــی،  وضعیـــت  در  پولـــی  پیمان هـــای 
ــادی  ــرایط جنـــگ اقتصـ ــه شـ ــباهت بـ ــه بی شـ کـ
ــوان  ــه می تـ نیســـت، یکـــی از راه هایـــی اســـت کـ
اشـــاره  بـــا کشـــورهایی کـــه  به ویـــژه  رفـــت، 
ــن کار  ــٔه ایـ ــه هزینـ ــت کـ ــح اسـ ــد. پرواضـ کردیـ
در  باالســـت.  بانک هـــا  و  بازرگانـــان  بـــرای 
واقـــع، نه فقـــط از لحـــاظ بانکـــی بلکـــه از لحـــاظ 
ـــر  ـــای دیگ ـــه ارزه ـــل ارز ب ـــک تبدی ـــی ریس بازرگان
ـــش  ـــرارداد افزای ـــرف ق ـــورهای ط و دالر را در کش
را  مـــا  ملـــی،  اقتصـــاد  لحـــاظ  از  و  می دهـــد 
مجبـــور بـــه دادســـتد بـــا ایـــن کشـــورها می کنـــد 
و در بلندمـــدت آثـــار خوبـــی به جـــا نخواهـــد 

گذاشـــت. 

 ســـه کشـــور اروپایـــی انگلیـــس، فرانســـه، و 
ــران  ــا ایـ ــارت بـ ــهیل تجـ ــازوکار تسـ ــان سـ آلمـ
ـــی  ـــرف ایران ـــد و ط ـــت کرده ان ـــتکس( را ثب )اینس
ـــا  ـــا ب ـــت ت ـــام داده اس ـــابهی را انج ـــدام مش ـــز اق نی
ـــت کم  ـــارت دس ـــازوکار، تج ـــن س ـــتفاده از ای اس
بـــرای کاالهـــای اساســـی و دارو فراهـــم باشـــد. 
 مهم تریـــن موانـــع بـــرای عملیاتی شـــدن ایـــن 
ســـازوکار و همچنیـــن اضافه شـــدن کاالهـــای 

دیگـــر بـــه آن چیســـت؟ 

اینســـتکس فقـــط یـــک کانـــال مالـــی اســـت و 
ـــات  ـــق مٔوسس ـــد از طری ـــا بای ـــان تراکنش ه همچن

مالـــی و بانک هـــا صـــورت پذیرنـــد؛ ایـــن یعنـــی 
بانک هایـــی وجـــود داشـــته  یـــا  بانـــک  بایـــد 
ـــٔه  ـــد. نکت ـــام دهن ـــزاری را انج ـــا کار کارگ ـــند ت باش
دیگـــر ایـــن اســـت کـــه اینســـتکس ســـازمانی اســـت 
کـــه تابه حـــال فعالیتـــی شـــبیه ایـــن را انجـــام نـــداده 
و نوپاســـت و ســـازوکار اجرایـــی بـــرای آن از قبـــل 
ـــای  ـــه تحریم ه ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــی نشـــده اس طراح
امریـــکا، بـــر اســـاس آزمـــون و خطـــا حرکـــت 
ــی  ــازمانی موفقـ ــوی سـ ــد الگـ ــا بتوانـ ــد تـ می کنـ
را اجـــرا کنـــد. البتـــه به عنـــوان مثـــال، درحـــال 
ـــط  ـــه رواب ـــک خاورمیان ـــخ بان ـــعبٔه مونی ـــر ش حاض
کارگـــزاری را بـــرای دادوســـتد کاالهـــای اساســـی و 
دارو و تجهیـــزات پزشـــکی راه انـــدازی کـــرده اســـت 
ـــًا اینســـتکس بایـــد ارزش افـــزودٔه بیشـــتری  و قاعدت

ـــد. ـــه ده ارائ
اینســـتکس در واقـــع می توانـــد در بلندمـــدت 
ــا  ــٔه اروپـ هـــم بـــرای ایـــران و هـــم بـــرای اتحادیـ
مفیـــد  احتمالـــی  تحریم هـــای  دورزدن  بـــرای 

به نظـــر نمی آیـــد در کوتاه مـــدت  امـــا،  باشـــد. 
مانـــع  مهم تریـــن  باشـــد.  موفـــق  ایـــن کار  در 
همـــکاری  عـــدم  اینســـتکس  عملیاتی شـــدن 
بانک هـــای اروپایـــی اســـت کـــه همچنـــان از 
ــد.  ــراس دارنـ ــکا هـ ــٔه امریـ ــای یک جانبـ تحریم هـ

از وضعیـــت فعالیـــت بانک هـــا بعـــد از تحریـــم 
چـــه ارزیابـــی ای داریـــد و به نظـــر شـــما بهتریـــن 
راهـــکار بـــرای ادامـــٔه روابـــط بین المللـــی نظـــام 

ـــت؟ ـــی چیس بانک

منفعالنـــه  فعلـــی  حالـــت  در  بانک هـــا 
اســـت  پرواضـــح  البتـــه،  می کننـــد؛  برخـــورد 
بـــرای مثـــال در تصویـــب عضویـــت در  کـــه 
ــا  ــد FATF یـ ــی ماننـ ــیون های بین المللـ کنوانسـ

مبـــارزه بـــا جرایـــم ســـازمان یافته، بانک هـــا تابـــع 
ــور  ــد به طـ ــا بایـ ــا، بانک هـ ــتمداران اند. امـ سیاسـ
فعـــال مزایـــای عضویـــت و البتـــه هزینه هـــای 
عـــدم عضویـــت در ایـــن کنوانســـیون ها را بـــرای 

مراجـــع تصمیم گیرنـــده تشـــریح کننـــد. 
اینجاســـت کـــه  مشـــکل  بنـــده،  نظـــر  بـــه 
ـــرای  ـــی ب ـــت فعل ـــکاری را در وضعی ـــوان راه نمی ت
گســـترش یـــا ادامـــٔه فعالیت هـــای بین المللـــی 
ـــی  ـــاط بین الملل ـــرای ارتب ـــا ب ـــام دره ـــه داد. تم ارائ

مســـتقیم بانکـــی بســـته اســـت. 
در  تغییـــر  بانک هاســـت  تـــوان  در  آنچـــه 
ســـاختارهای مالـــی اعـــم از اجـــرای اســـتانداردهای 
بین المللـــی حسابرســـی، همگراکـــردن قوانیـــن 
ملـــی و بین المللـــی مبـــارزه بـــا پول شـــویی، و 
اجـــرای ســـازوکارهای مدیریـــت ریســـک )اعـــم 
از ریســـک عملیاتـــی، اعتبـــاری، و غیـــره( در 
ـــرای  بانک هاســـت. در واقـــع، بهتریـــن فرصـــت ب
ـــی  ـــای کنون ـــان تحریم ه ـــرات زم ـــن تغیی ـــام ای انج
ــٔه  ــای یک جانبـ ــد تحریم هـ ــر نمی آیـ ــت. به نظـ اسـ
ـــس از  ـــا پ ـــند، ام ـــته باش ـــادی داش ـــکا دوام زی امری
ایـــن تحریم هـــا هزینه-فرصـــت بـــرای تغییـــرات 
ســـاختاری در نظـــام بانکـــی بـــاال خواهـــد بـــود. 
ـــرد،  ـــرار می گی ـــت ق ـــورد غفل ـــه م ـــه همیش آنچ
ایـــن اســـت کـــه همچنـــان تصمیم هـــای سیاســـی 
مهم تریـــن تٔاثیرگـــذاری را در روابـــط بین المللـــی 
صـــورت  در  مثـــال،  به عنـــوان  دارد؛  بانکـــی 
ـــازی  ـــاید نی ـــکا ش ـــران و امری ـــتقیم ای ـــرٔه مس مذاک
ــتکس  ــا اینسـ ــه یـ ــی دوجانبـ ــای پولـ ــه پیمان هـ بـ
ــکالت  ــتر مشـ ــد و بیشـ ــادی نباشـ ــرایط عـ در شـ
ــکالت  ــا مشـ ــرود، امـ ــن بـ ــی از بیـ ــطحی فعلـ سـ
ســـاختاری باقـــی می ماننـــد. بـــرای حـــل ایـــن 
ـــوان  ـــا می ت ـــش آن ه ـــا کاه ـــاختاری ی ـــکالت س مش
امـــروز دســـت بـــه کار شـــد، زیـــرا بـــا تحریم هـــا 

ارتباطـــی ندارنـــد.

درحـــــال حاضـــــر تعـــــداد اندکـــــی از 
بانک هـــــای کوچـــــک اروپایـــــی کمابیـــش 
روابـــــط کارگـــــزاری خـــــود را بـــا ایـــران 
ــن  ــا مشـــــکل ایـــ ــد، امـــ حفـــــظ کرده انـــ
ــک  ــای کوچـــ ــن بانک هـــ ــه ایـــ ــت کـــ اســـ
نیـــــز از تـــــرس تحریم هـــــای یــک جانبـــــٔه 
را  ارتبـــــاط  ایـــــن  هیـــــچ گاه  آمریـــــکا 
اعـــــام نمی کننـــــد و شـــــاید امـــــروز نقــل 
وانتقالـــــی را انجـــــام دهنـــــد و فـــردا آن 

را انجـــــام ندهنـــــد
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ـــران از  ـــدد ای ـــای مج ـــه تحریم ه ـــه ب ـــا توج  ب
ســـوی امریـــکا، نظـــر شـــما دربـــارٔه تنگناهـــای 

ـــت؟ ـــی چیس ـــادالت بین الملل مب

در ابتـــدا بایـــد بـــه یک ســـری مفروضـــات 
ـــران  ـــه ای ـــل اینک ـــم. به دلی ـــاره کن ـــار اش به اختص
ـــان  ـــرح در جه ـــم، و مط ـــزرگ، مه ـــوری ب کش
نمی توانـــد  به هیچ وجـــه  اســـت،  منطقـــه  و 
ـــه برعکـــس  ـــوار بکشـــد؛ بلک ـــون خـــود دی پیرام
ـــی،  ـــالت سیاســـی، اقتصـــادی، بانک ـــد تعام بای
ـــان داشـــته  ـــا جه ـــگ ب ـــت تنگاتن و تجـــاری مثب
اصـــل  ایـــن  پذیـــرش  همچنیـــن،  باشـــد. 
مهـــم کـــه نمی توانیـــم انتظـــار تعامـــل بـــا 
ـــی را داشـــته باشـــیم  بازیگـــران بازارهـــای جهان

ــران را  ــایر بازیگـ ــم سـ ــه می خواهیـ درحالی کـ
ـــد  ـــم، بای ـــد خـــود دربیاوری ـــه خواســـته و عقای ب
پذیرفته شـــدٔه  اســـتانداردهای  بـــا  را  خـــود 
ـــا  ـــم ت ـــازار هماهنـــگ کنی ـــی و بازیگـــران ب جهان
ـــی  ـــای جهان ـــر در بازاره ـــوان بازیگ ـــم عن بتوانی

ــم. ــی کنیـ ــیم و نقش آفرینـ ــته باشـ را داشـ
مطلـــب مهـــم دیگـــر ایـــن اســـت کـــه اقتصـــاد 
جمهـــوری اســـالمی ایـــران هماننـــد بســـیاری 
ــور  ــعه بانک محـ ــال توسـ ــورهای درحـ از کشـ
اســـت و چنانچـــه بانکـــداری دچـــار مشـــکل 
شـــود، بی شـــک کلیـــٔه بخش هـــای اقتصـــادی 
ـــد شـــد.  ـــا مشـــکل مواجـــه خواهن ـــز ب کشـــور نی
ــی  ــنجیدٔه سیاسـ ــه تعامـــالت سـ ــم اینکـ به رغـ
یـــک اصـــل مهـــم به شـــمار مـــی رود، چنانچـــه 

تعامـــالت بانکـــی درون و برون مـــرزی بـــه 
مفهـــوم گـــردش پـــول به درســـتی صـــورت 
اقتصـــاد  راهبـــری  حتـــم  به طـــور  نگیـــرد، 

کشـــور بـــا مشـــکل روبـــه رو خواهـــد شـــد.
یـــک  به مثابـــٔه  بانـــک  به عنـــوان مثـــال، 
ــور  ــک موتـ ــت؛ یـ ــوره اسـ ــای دوموتـ هواپیمـ
مرتبـــط  و  پـــول محلـــی  بـــا  تعامـــالت  آن 
و  اســـت  داخـــل کشـــور  فعالیت  هـــای  بـــا 
موتـــور دیگـــر تعامـــالت بـــا پـــول غیرمحلـــی 
و ارز خواهـــد بـــود کـــه متٔاســـفانه درحـــال 
ـــی  ـــول غیرمحل ـــا پ ـــالت ب ـــور تعام ـــر موت حاض
معامـــالت  بـــا  ارتبـــاط  در  ارز  همـــان  یـــا 
باوجـــود  و  سیاســـی  به دالیـــل  بین المللـــی 
ــام  ــزی و نظـ ــدٔه بانـــک مرکـ ــای عدیـ تالش هـ

امریــکا، مشــکالت  متحــدٔه  ایــاالت  از ســوی  ایــران  تحریــم  بــا 
عدیــده ای در اقتصــاد و به ویــژه روابــط بانکــی ایــران و عرصــٔه بین المللــی 
ایجــاد شــد کــه نتیجــٔه ادامــٔه ایــن رونــد موجــب دورشــدن ایــران از 
عرصــٔه بین المللــی شــد و ازآنجایی کــه اقتصــاد ایــران بــار بســیار ســنگین 
ــازه ای  ــای ت ــا تنگنا ه ــر دوش دارد، ب ــی را ب ــای غرب ــختگیری بانک ه س

روبــه رو شــده اســت کــه از رفتــار روز بــه روز خصمانه تــر بانک هــای 
ــا گذشــت حــدود شــش مــاه از آغــاز  منطقــه ای منشــٔا می گیرنــد. حــال ب
ــا ســیاوش  ــکا، گفت وگویــی ب ــران از ســوی امری دور دوم تحریم هــای ای
نقشــینه - صاحب نظــر در امــور پولــی و بانکــی - دربــارٔه تنگناهــای 

مبــادالت بین المللــی داشــته ایم کــه در ادامــه می خوانیــد.

تنگناهای مبادالت بین المللی ایران 
در دوران تحریم

صاحب نظر در امور پولی و بانکی
سیاوش نقشینه
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

تحریموتسهیلمبادالتبینالمللی

ــد.  ــل کار نمی کنـ ــور کامـ ــور به طـ ــی در کشـ بانکـ
امـــا، نکتـــٔه جالـــب ایـــن اســـت کـــه هواپیمـــا 
ـــت  ـــی اس ـــت و بدیه ـــرواز اس ـــال پ ـــان درح همچن
بین المللـــی  مبـــادالت  در  شـــرایط  ایـــن  کـــه 
ــه  ــته اســـت و چنانچـ ــی گذاشـ ــرات منفـ ــا تٔاثیـ مـ
ــار  ــد، آثـ ــه یابـ ــوال ادامـ ــن منـ ــه همیـ ــرایط بـ شـ
ـــی آن در اقتصـــاد کشـــور ســـنگینی خواهـــد  تخریب
ـــور  ـــای کش ـــایر بانک ه ـــزی و س ـــک مرک ـــرد. بان ک
ــس از  ــش و پـ ــاوت پیـ ــای متفـ در دورٔه تحریم هـ
برجـــام شایســـتگی های خـــود را نشـــان دادنـــد 
ــد  ــه کار گرفتنـ ــود را بـ ــالش خـ ــام تـ ــٔه تمـ و همـ
تـــا بـــا امکانـــات محـــدود، ابتـــکارات مختلـــف 
حـــدودی  تـــا  هزینه هـــای گـــزاف،  تحمـــل  و 
درحـــال  مرتفـــع کننـــد.  را  نیازهـــای کشـــور 
حاضـــر، می تـــوان گفـــت از دورٔه تحریم هـــای 
ــچ  ــت هیـ ــران تحـ ــده ایم و ایـ ــارج شـ ــی خـ بانکـ
تحریـــم بانکـــی از ســـوی ســـازمان ملـــل و اتحادیـــٔه 
اروپـــا نیســـت، امـــا متٔاســـفانه بـــه دورٔه انـــزوای 
ــده ایم و ایـــن  ــزاری بانکـــی وارد شـ روابـــط کارگـ
ـــات  ـــق اقدام ـــع از پایدارشـــدن موف ـــزوا مان دورٔه ان

می شـــود. بانکـــی 

 به نظـــر شـــما راهـــکار پیـــش رو بـــرای بهبـــود 
ـــت؟  ـــت چیس وضعی

بانکـــداری در داالن سیاســـت گیر کـــرده اســـت 
و خـــروج از آن راه حـــل بانکـــی نـــدارد و تنهـــا 
راه حـــل سیاســـی اســـت کـــه می توانـــد کشـــور 
را از تنگناهـــا و شـــرایط موجـــود نجـــات دهـــد. 
خوشـــبختانه در کشـــور مـــا، سیاســـتمداران و 
بانکـــداران کهنـــه کار و باتجربـــه وجـــود دارد کـــه 
به صـــورت  آن هـــا  مشـــترک  نهایـــی  نظرهـــای 
باشـــد. عبـــور  واقع بینانـــه می توانـــد راهگشـــا 
ــک  ــر یـ ــا اگـ ــت، امـ ــوار نیسـ ــن دوران دشـ از ایـ
ـــره  گـــروه کاری از سیاســـتمداران و بانکـــداران خب
ــا بخواهیـــم  و منتخـــب تشـــکیل شـــود و از آن هـ
واقع بینانـــه مشـــکالت و دالیـــل بـــروز آن هـــا 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــم بـ ــور حتـ ــد، به طـ ــی کننـ را بررسـ
مـــوارد ذکرشـــده می توانیـــم راهـــکاری بـــرای 

برون رفـــت از ایـــن وضعیـــت ارائـــه کنیـــم.

 اینســـتکس یکـــی از راه حل هـــای پیـــش رو 
بـــرای بهبـــود ایـــن وضعیـــت معرفـــی شـــده 

ــما در ایـــن بـــاره چیســـت؟ اســـت؛ نظـــر شـ

ــران  ــر ایـ ــال تهاتـ ــوم کانـ ــه مفهـ ــتکس بـ اینسـ
و اروپـــا یـــا یـــک شـــکل بهتـــر ســـازوکار مالـــی 
و  ایـــران  تجـــاری  و  پولـــی  تعامـــالت  بـــرای 

ــم  ــی به رغـ ــم اروپایـ ــور مهـ ــه کشـ اروپاســـت. سـ
ـــت  ـــرای حمای ـــازوکاری ب ـــکا، س ـــای امری تهدید ه
از تعامـــالت تجـــاری ایـــران و اروپـــا اعـــالم 
ـــن ســـه کشـــور در صـــورت  ـــدام ای ـــه اق ـــد ک کرده ان
ـــد  ـــا بای ـــیار ارزشـــمند اســـت و م اجرایی شـــدن بس

ــم. ــگاه کنیـ ــه آن نـ ــت بـ ــک فرصـ ــوان یـ به عنـ
چنانچـــه ایـــران حمایـــت سیاســـی ایـــن ســـه 
کشـــور اروپایـــی را از دســـت بدهـــد، وضعیـــت 
بدتـــری از لحـــاظ تعامـــالت اقتصـــادی پیـــش 
ــرای  ــی بـ ــازوکار مالـ ــود. سـ ــد بـ ــا خواهـ روی مـ
تعامـــالت پولـــی و تجـــاری ایـــران بـــدون شـــک 
ـــرد.  ـــد ک ـــاد خواه ـــازار ایج ـــایش هایی را در ب گش
بـــه حیطـــٔه  بســـتگی  ایـــن گشـــایش ها  دامنـــٔه 
ــن  ــازمان ایـ ــرا، سـ ــؤه اجـ ــت، نحـ ــل، مدیریـ عمـ
ــی  ــات جانبـ ــه، و اقدامـ ــران و فرانسـ ــاد در ایـ نهـ

موردنیـــاز دارد.
یقینـــًا عملکـــرد خـــوب ایـــن ســـازوکار مالـــی 
می توانـــد جاذبه هایـــی بـــرای فعالیـــت بیشـــتر 
ــرا به نظـــر مـــن  شـــرکت های کوچـــک باشـــد، زیـ
ـــاد  ـــه احتمـــال زی ـــزرگ و متوســـط ب شـــرکت های ب
ـــد  ـــن تحـــوالت نخواهن در شـــرایط حاضـــر وارد ای
ـــای بشردوســـتانه. ـــارٔه کااله ـــًا درب ـــر صرف شـــد مگ
مثبت بـــودن  در  کـــه  عواملـــی  از  یکـــی 
جمهـــوری  نظـــر  از  نهـــاد  ایـــن  فعالیت هـــای 
اســـالمی ایـــران اثرگـــذار خواهـــد بـــود امکانـــات 
و  اروپاســـت  در  یـــورو  پرداخـــت  و  دریافـــت 
چنانچـــه ایـــن ســـازوکار مالـــی بتوانـــد ترتیباتـــی 
کنـــد  ایجـــاد  حاضـــر  امکانـــات  از  فراتـــر  را 
ایـــران  اســـالمی  دریافت هـــای جمهـــوری  تـــا 
ــت و  ــادرات نفـ ــل صـ ــت ماحصـ ــورو بابـ ــه یـ بـ
ــیمی و  ــًا پتروشـ ــه عمدتـ ــی، کـ ــای غیرنفتـ کاالهـ
فـــوالد اســـت، و پرداخت هـــای کشـــور بابـــت 
عملـــی  اروپـــا  از  خریداری شـــده  کاالهـــای 
ـــد  ـــی خواه ـــایش باارزش ـــم گش ـــور حت ـــد، به ط باش
بـــود؛ امـــا اگـــر ایـــن ســـازوکار به دنبـــال روابـــط 
ــت  ــرود، موفقیـ ــن بـ ــر فی مابیـ ــزاری حاضـ کارگـ
ــط  ــن روابـ ــرا ایـ ــت، زیـ ــد داشـ ــی نخواهـ چندانـ
اکنـــون محدودیت هـــای بی شـــماری از لحـــاظ 

پرداخـــت و دریافـــت دارنـــد.
ـــدن  ـــت و روان ش ـــور حمای ـــن، به منظ ـــر م به نظ
ایـــن ســـازوکار ضـــروری  عملیـــات اجرایـــی 
ـــی از  ـــل یک ـــا حداق ـــا ی ـــزی اروپ ـــک مرک ـــت بان اس
ـــا صـــدور  ـــا فرانســـه ب ـــان ی بانک هـــای مرکـــزی آلم
بیانیـــه ای، ایـــن ســـازوکار را بـــه بازیگـــران پولـــی و 
ـــد  ـــد و از آن هـــا بخواهن ـــا معرفـــی کنن تجـــاری اروپ

ـــد. ـــکاری کنن ـــازوکار هم ـــن س ـــا ای ب
مطلـــب مهـــم دیگـــر چگونگـــی تـــوازن ارزش 
کاالهـــای خریداری شـــدٔه کشـــور بـــا ماحصـــل 

غیرنفتـــی  کاالهـــای  ســـایر  و  نفـــت  فـــروش 
ـــال  ـــه درح ـــت. ازآنجایی ک ـــروش در اروپاس قابل ف
ــورهای  ــت کشـ ــی نفـ ــداران اروپایـ ــر خریـ حاضـ
نفـــت  و  هســـتند  یونـــان  و  اســـپانیا،  ایتالیـــا، 
ــد  ــداری نمی کننـ ــران خریـ ــه ای از ایـ قابل مالحظـ
ــت  ــرات مثبـ ــده تغییـ ــد در آینـ ــر نمی رسـ و به نظـ
چندانـــی در سیاســـت خـــود اعمـــال کننـــد، لـــذا 
چنانچـــه نتـــوان در ایـــن ســـازوکار ماحصـــل 
فـــروش نفـــت بـــه ســـایر کشـــورها مثـــل چیـــن، 
هنـــد، و غیـــره را بـــرای پوشـــش نیازمندی هـــای 
کشـــور در اروپـــا بـــه کار بگیریـــم یـــا اروپایی هـــا 
ـــد،  ـــا بخرن ـــتری از م ـــت بیش ـــه نف ـــم ک را وادار کنی
ـــن بســـیار دشـــوار اســـت  ـــورد به نظـــر م ـــن م ـــه ای ک
ـــود،  ـــق نش ـــده محق ـــرض ذکر ش ـــن دو ف ـــر ای و اگ
ـــران از  ـــب جمهـــوری اســـالمی ای ـــی نصی بهـــرٔه کاف

ایـــن کانـــال مالـــی نخواهـــد شـــد.

 بـــا توجـــه بـــه اینکـــه اکنـــون شـــما در خـــارج 
از ایـــران فعالیـــت داریـــد و بســـیاری از مســـائل 
ایـــران  از  بیـــرون  بُعـــدی  از  را  مشـــکالت  و 
می بینیـــد، به نظـــر شـــما بـــرای ایـــن تنگناهـــای 
مالـــی  مبـــادالت  در  هم اکنـــون  کـــه  مالـــی 
بین المللـــی ایـــران ایجـــاد شـــده اســـت، چـــه 

ــود؟ ــد بـ ــور خواهیـ ــده ای متصـ آینـ

ـــکا در  ـــت امری ـــر دول ـــدام اخی ـــه اق ـــه ب ـــا توج ب
مـــورد ســـپاه پاســـداران ایـــران، به طـــور حتـــم 
ـــران مشـــکالتی  ـــط بانکـــی و تجـــاری ای ـــرای رواب ب
ایجـــاد خواهـــد کـــرد و به تدریـــج دامنـــٔه ایـــن 

محدودیت هـــا بیشـــتر خواهـــد شـــد.

ادامـــه  محدودیت هـــا  روال  هنگامی کـــه   
ــش  ــز کاهـ ــی نیـ ــادالت مالـ ــد، مبـ ــته باشـ داشـ

خواهـــد یافـــت؛ نظـــر شـــما چیســـت؟

ـــاط  ـــه برقـــراری ارتب ـــه روی آوردن ب مـــا ناچـــار ب
بیشـــتر بـــا کشـــورهایی مثـــل چیـــن، هنـــد، و ترکیـــه 
ـــرای  ـــٔه مهمـــی کـــه به نظـــر مـــن ب ـــا، نکت هســـتیم. ام
ـــود دارد،  ـــدود وج ـــرایط مح ـــن ش ـــی ای ـــود حت بهب
ــتن  ــدم پیوسـ ــرا عـ تصویـــب FTAF اســـت، زیـ
بـــه ایـــن گـــروه از منظـــر بانکـــی به معنـــای قطـــع 
ارتبـــاط بانکـــی بـــا کل دنیـــا خواهـــد بـــود و 
تعامـــالت بانکـــی برون مـــرزی کشـــور به تدریـــج 
ــمی  ــای غیررسـ ــه بازارهـ ــمی بـ ــای رسـ از بازارهـ
ــورت  ــزاف به صـ ــای گـ ــرات و هزینه هـ ــا مخاطـ بـ

غیرپایـــدار ســـوق داده خواهـــد شـــد.
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نظـــارت  و  مالـــی  ســـالمت  ضوابـــط   -۲
بانکـــی شـــبکٔه  احتیاطـــی 

قلــب  اعتبــاری  و  مٔوسســات  بانک هــا 
ــات و  ــه خدم ــوند ک ــی می ش ــی تلق ــام مال نظ
ــازار  ــات ب ــب عملی ــا در قال ــوالت آن ه محص
پــول عرضــه می شــود. مجموعــٔه مبــادالت 
مالی-تجــاری در بازارهــای مختلــف داخلــی 
بانکــی ثبــت  و بین المللــی غالبــًا در شــبکٔه 
دارد،  پایــش  قابلیــت  و  می شــود  تســویه  و 

نظارتــی  ضوابــط  ســختگیرانه ترین  لــذا 
مالــی  مختلــف  بازارهــای  مجموعــٔه  در 
قرضــه،  اوراق  ســهام،  )کاال،  غیرمالــی  و 
ــول،  ــه، پ ــتغالت، بیم ــتقه، مس ــای مش ابزاره
آن هــا  فعــال  نهادهــای  و  و…(  طــال،  ارز، 
ــای  ــول و نهاده ــازار پ ــه ب ــوط ب ــب مرب به ترتی
اعتبــاری )بانک هــا و  مٔوسســات اعتبــاری( 
ــت  ــه از یک ســو قابلی ــه آن اســت، ک ــوط ب مرب
پایــش مبــادالت بازارهــای مختلــف را فراهــم 

ــدازٔه  ــر اســاس ان می ســازد و از ســوی دیگــر ب
ــن  ــدی(  مهم تری ــدی و تعه ــان وجــوه )نق جری
بــازار مالــی در دنیــا تلقــی می گــردد. در همیــن 
راســتا، ضوابــط نظــارت احتیاطــی و ســالمت 
مالــی شــبکٔه بانکــی قابلیــت منحصربه فــرد 
بــر  ناظــر  احتمالــی  ضعف هــای  پوشــش 
ضوابــط احتیاطــی نهادهــای فعــال در ســایر 
را  غیرپــول(  )بازارهــای  مالــی  بازارهــای 
بــر  ناظــر  ضوابــط  دیگــر،  به عبــارت  دارد. 

ــول  ــازار پ ــام و ب ــور ع ــی به ط ــی بین الملل ــای مال ــه: بازاره ۱- مقدم
باالیی انــد،  انحصــار  و  دارای درهم تنیدگــی، تمرکــز،  به طــور خــاص 
قابلیــت  بــا  اســعار مــورد معاملــه  نــوع  به طــوری کــه در حوزه هــای 
انجــام  بازارهــای محــل  مــکان  مبــادالت،  ذخیره ســازی، جغرافیــای 
مبــادالت مالی-تجــاری، نهادهــای مالــی عرضه کننــدٔه محصــوالت 
حمل ونقــل،  بیمه هــا،  شــرکت های  )بانک هــا،  مالــی  خدمــات  و 
ــورس  ــل کاران ب ــوروارد، حق العم ــات ف ــدٔه خدم ــرکت های عرضه کنن  ش
ــی،  ــی بین الملل ــدٔه خدمــات ارتباطــی مال و بیمــه،  شــرکت های عرضه کنن
ــط حســابداری-ممیزی-گزارش دهی  ــدی، و…(، ضواب نهادهــای رتبه بن
مالــی، و خصوصــًا مقــررات ســالمت مالــی و نظــارت احتیاطــی عمــاًل 
ــی  ــی و بین الملل ــطوح مل ــی در س ــی، و یکپارچگ ــز، همگون ــی تمرک نوع
وجــود دارد. ایــن تمرکــز، یکپارچگــی، و درهم تنیدگــی فضــای محیطــی 
)در شــرایطی کــه ســهم ۱۹ اقتصــاد برتــر دنیــا بیــش از ۸۵ درصــد تولیــد 
و مبــادالت مالی-تجــاری بین المللــی اســت( عمــاًل همگرایــی را در 
راســتای بهره منــدی و ارتقــای مزیت هــای نســبی ملــی بــرای کشــورهای 

مختلــف اجتناب ناپذیــر ســاخته اســت.
نخســتین مرحلــه از همگرایــی در نظــام مالی-تجــاری یکپارچــٔه 
بین المللــی همگون ســازی ضوابــط و مقــررات مالــی، ممیــزی، ســالمت 
مالــی، و نظــارت احتیاطــی اســت. شــبکٔه مالــی کشــور در حــوزٔه ضوابــط 
اســتاندارد  پیشــرفت های  مالــی  حتــی گزارش دهــی  و  مالی-ممیــزی 
محسوســی داشــته، امــا در خصــوص ضوابــط ســالمت مالــی و نظــارت 
احتیاطــی شــبکٔه مالــی )بیمــه،  شــرکت های ســرمایه گذاری، صندوق هــای 

ــن اجتماعــی و بازنشســتگی، صندوق هــای ســرمایه گذاری مشــترک  تٔامی
و بانک هــا( به علــت تحــوالت ســریع، گســترده، و پیچیــدٔه ضوابــط 
میــان  شــکاف  نوعــی  عمــاًل  انطبــاق،  زمان بــر  و  فراینــد  بین المللــی 
ضوابــط ملــی و بین المللــی طــی چهــار دهــٔه گذشــته به طــور عــام و دهــٔه 

گذشــته به طــور خــاص ایجــاد شــده اســت.
در ایــن تحقیــق،  تٔاثیــرات عــدم انطبــاق بــا ضوابــط و مقــررات 
ــط  ــا ضواب ــم ب ــی تروریس ــن مال ــویی و تٔامی ــا پول ش ــارزه ب ــی مب بین الملل
پایــه و کلیــدی مقــررات نظــارت احتیاطــی و ســالمت مالــی بین المللــی 
بررســی و آثــار آن در مبــادالت مالی-تجــاری کشــور تحلیــل خواهد شــد. 
ــه از پنــج بخــش تشــکیل می شــود. در بخــش دوم،  چارچــوب  ایــن مقال
ضوابــط نظــارت احتیاطــی و ســالمت مالــی بــا رویکــرد ضوابــط موضــوع 
ــات و راهبردهــای  ــن شــده اســت و در قســمت ســوم الزام ــق تبیی تحقی
نظارتــی ناظــر بــر مبــارزه بــا پول شــویی و مقابلــه بــا تٔامیــن مالی تروریســم 
نیــز بررســی خواهــد شــد. در بخــش چهــارم نیــز  تٔاثیــرات متفــاوت عــدم 
ــارت احتیاطــی  ــی و نظ ــررات ســالمت مال ــا مق ــاق ب ــدم انطب اجــرا و ع
ــی تروریســم  ــن مال ــا پول شــویی و تٔامی ــارزه ب ــط مب ــام و ضواب به طــور ع
به طــور خــاص در مبــادالت مالی-تجــاری بین المللــی در حوزه هــای 
شــبکٔه پرداخــت و تســویه، شــبکه های اعتبــاری، عملیــات کارگــزاری 
مالــی، خدمــات مشــاوره و ممیــزی مالــی، مدیریــت دارایی هــا و ذخایــر 
خارجــی کشــور و تجــارت بین المللــی مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد. در 

بخــش پنجــم و پایانــی نتایــج تحقیــق ارائــه خواهــد شــد.

 تٔاثیر اجرای مقررات مبارزه با 
پول شویی و تٔامین مالی تروریسم در 

مبادالت مالی-تجاری بین المللی

حسین 
باستان زاد

یادداشت تحلیلی

پژوهشگر ارشد گروه اقتصاد کالن پژوهشکدٔه پولی و بانکی 
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

تحریموتسهیلمبادالتبینالمللی

ــان،  ــتریان،  ذی نفع ــنجی مش شناســایی و اعتبارس
در  بانک هــا  کارگــزاران  و  حق العمــل کاران، 
یک طــرف  از  بین المللــی  و  داخلــی  بازارهــای 
و  مبــادالت  مجموعــٔه  مســتمر  پایــش  زمینــٔه 
اشــخاص مســتقر در بازارهــای مختلــف مالــی 
ــت  ــر وضعی ــرف دیگ ــازند و از ط ــم می س را فراه
ــط  ــی محی ــاری، و حت ــٔه اعتب ــی، رتب ــالمت مال س
بازارهــا و بخش هــای مختلــف را  کســب وکار 
ــات  ــک  مٔوسس ــت ریس ــای مدیری ــط واحده توس
اعتبــاری مــورد شناســایی و ارزیابــی مســتمر قــرار 
ــط نظــارت احتیاطــی و ســالمت  ــد. ضواب می دهن
ــازار پــول  ــاری ب مالــی بانک هــا و  مٔوسســات اعتب
کــه مجموعــٔه الزامــات ناظــر بر شــرایط تٔاســیس و 
فعالیــت در ســرزمین اصلی-مناطــق آزاد و شــعب 
خارجــی، شــرایط انتخــاب مدیــران و ســهامداران، 
صاحبــان  حقــوق  ترکیــب  و  ســرمایه  کفایــت 
جــذب  الزامــات  و  اعتبــاری  ضوابــط  ســهام، 
مدیریــت  شــرکتی،  منابــع، ضوابــط حاکمیــت 
ــاری مشــتریان، بازرســی  ــدی اعتب ریســک، رتبه بن
و حسابرســی داخلــی، مبــادالت برون ترازنامــه ای، 
بــر  ناظــر  مقــررات  ســرمایه گذاری،  ضوابــط 
ــوط  ــط مرب ــتاندارد، ضواب ــی اس ــی مال گزارش ده
بــه مبــارزه بــا پول شــویی و مقابلــه بــا تٔامیــن 
ــی، و…  ــرار مالیات ــا ف ــارزه ب ــم و مب ــی تروریس مال
بخشــی از شــمول مقــررات نظــارت احتیاطــی 
و ســالمت مالــی ملــی و بین المللــی بــوده کــه 
عــدم اجــرای آن هــا بــا درجــات اهمیــت مختلــف 

عمــاًل روابــط بانکــی و 
بین المللــی  کارگــزاری 
مالــی  و  بانکــی  شــبکٔه 
را دچــار وقفــه  داخلــی 
خواهــد ســاخت. ضوابط 
ــی  ــطوح مل ــور در س مذک
توســط نهادهــای همــکار 
)صنــدوق  بین المللــی 
بین المللــی پــول، بانــک 
جهانــی، گــروه ویــژٔه اقدام 
تســویٔه  بانــک  مالــی، 
مقامــات  بین الملــل، 
ــی کشــوهای  نظــارت مال
ــتمرًا  ــف، و…( مس مختل
مــورد پایــش و ارزیابــی 

همــٔه  بــرای  آن هــا  اجــرای  و  می گیــرد  قــرار 
نهادهــای فعــال در بازارهــای مالــی )بانــک، بیمه، 
صندوق هــای  ســرمایه گذاری،   شــرکت های 
بازنشســتگی، و تٔامیــن اجتماعــی، و…( به طــور 
عــام و بــازار پــول به طــور خــاص در ســطوح 
نظارتــی و نهــادی الــزام آور تلقــی می گــردد. عــدم 

ــادالت  تحقــق الزامــات مذکــور ســبب توقــف مب
واحدهــای  بــا  ملــی  نهادهــای  مالی-تجــاری 
اقمــاری آن هــا در خــارج از کشــور و نیــز شــرکای 
دیگــر،  به عبــارت  می شــود.  آن هــا  بین المللــی 
محقق نشــدن ایــن ضوابــط نظارتــی از یک ســو 
شــرکای  بــا  همــکاری  جهــت  نهــادی  موانــع 
دیگــر  ســوی  از  و  می کنــد  ایجــاد  خارجــی 
ــاًل  ــورها عم ــی کش ــی و پول ــارت مال ــات نظ مقام
نهادهــای ملــی خــود را از همــکاری بــا چنیــن 

می کننــد. منــع  کشــورهایی 
۳- الزامـــات نظارتـــی ناظـــر بـــر مبـــارزه بـــا 
ـــم ـــی تروریس ـــن مال ـــا تٔامی ـــه ب ـــویی و مقابل پول ش

ضوابــط  زیربخش هــای  از  مهم تریــن  یکــی 
ــی  ــی و نظــارت احتیاطــی شــبکٔه مال ســالمت مال
به طــور عــام و بــازار پــول به طــور خــاص ضوابــط 
ناظــر بــر مبــارزه بــا پول شــویی، مقابلــه بــا تٔامیــن 
مالــی تروریســم، مبــارزه بــا جرایــم ســازمان یافته، 
ــی و قاچــاق  ــرار مالیات ــدٔه ف ــا پدی ــارزه ب ــز مب و نی
جرم انــگاری  هــدف  بــا  ضوابــط  ایــن  اســت. 
اقدامــات  از  ناشــی  ثانویــٔه  و  منشــٔا  جرایــم 
اشــخاص و گروه هــای متخلــف توســط نهادهــای 
مالی-نظارتــی بین المللــی تدویــن شــده اســت. 
و  نهــادی  زیرســاخت های  راســتا،  همیــن  در 
مقرراتــی گســترده ای در مجموعــٔه بازارهــای مالــی 
کشــورهای مختلــف دنیــا بــا هــدف شناســایی 
ــی و  ــوابق مال ــادالت، س ــان مب ــتریان،  ذی نفع مش
اعتبــاری اشــخاص، حوزه هــای فعالیــت گروه هــای 
تبهکاری، شناســایی حوزه های 
و  بازارهــا  آســیب پذیری 
مالــی،  مختلــف  نهادهــای 
شناســایی و پایــش مبــادالت 
ایجــاد  و کثیــف  مشــکوک 
شــده اســت تــا از یک طــرف 
آســیب پذیری نظــام مالــی در 
مقابــل گــردش پرنوســان وجــوه 
مالــی ناشــی از فعالیت هــای 
از  و  مذکــور  مجرمانــٔه 
زمینه هــای  دیگــر  طــرف 
فعــال  اشــخاص  فعالیــت 
در ایــن حوزه هــای ناســالم 
تمرکــز  یابــد.  کاهــش 
مقرراتــی  زیرســاخت های 
ایــن  نظارتــی  نهادهــای  فعالیت هــای  و  فــوق 
بــه  محــدود  عمدتــًا  آســیب پذیر  بازارهــای 
در  هیــچ کشــوری  و  اســت  ملــی  جغرافیــای 
نظارتــی،  و  عملیاتــی  حوزه هــای  فرایندهــای 
ــی و  ــبکٔه مال ــات ش ــردازش اطالع ــردآوری و پ گ
تخلفــات ناظــر بــر موضوعــات مذکــور، ســازوکار 

قهریــه،  و  نظارتــی  نهادهــای  نقــش  تفکیــک 
 فرایندهــای قضایــی و شــدت مجــازات اشــخاص 
ــف، و ســازوکارهای تشــخیصی اشــخاص  متخل
و اقدامــات مجرمانــٔه آن هــا عمــاًل امــکان مداخلــه 
در ضوابــط عملیاتــی )غیرمقرراتــی( کشــور ثالــث 
را نــدارد. در همیــن راســتا، راهبردهای پیشــنهادی 
توســط کارگــروه ویــژٔه اقــدام مالــی جهــت مبــارزه 
ــا پول شــویی و تٔامیــن مالــی تروریســم ناظــر بــر  ب
مقــررات کلــی بــوده و هــر کشــوری بــا توجــه بــه 
اقتصادی-اجتماعی-جغرافیایــی  مقتضیــات 
 فرایندهــای پیشــگیرانٔه ملــی خود را تدویــن و اجرا 
ــات پیشــگیرانه،  ــت، اقدام ــزان موفقی ــد. می می کن
مالــی هــر کشــوری در  آســیب پذیری شــبکٔه  و 
مقابــل فعالیت هــای مجرمانــٔه مذکــور و تحــوالت 
آن در طــی زمــان در گزارش هــای ادواری ارزیابــی 
ریســک ملــی به صــورت حداقــل دو ســال یک بــار 
مقامــات  همــکاری  بــا  کــه  می یابــد  انعــکاس 
مختلــف نظــارت مالــی ملــی تدویــن می شــود، کــه 
البتــه انتشــار آن نیــز کامــاًل بــر اســاس ترجیحــات 

و مالحظــات ملــی اســت.
ــالمت  ــررات سـ ــرای مقـ ــدم اجـ ــرات عـ ۴-  تٔاثیـ
مالـــی در مبـــادالت مالی-تجـــاری بین المللـــی

همگرایــی، یکپارچگــی، و در هم تنیدگــی            
شـــبکٔه مالـــی بین المللـــی کـــه مجموعـــٔه 
قرضـــه،  اوراق  ســـرمایه،  بازارهـــای 
شـــامل  را  پـــول  بـــازار  و  مشـــتقات،  کاال، 
وحـــدت  و  هماهنگـــی  عمـــا  می شـــود، 
رویــه در حوزه هــای مقــررات حســابداری، 
گزارش دهـ ــی مالـــی، ممیـــزی، حاکمیـــت 
ضوابـــط  احتیاطـــی،  نظـــارت  شـــرکتی، 
ناظـــر بـــر نظام هـــای پرداخـــت و تســـویه، 
مقـــررات مبـــارزه بـــا پول شـــویی و مقابلــه 
بــا تٔامیــن مالــی تروریســم را اجتناب ناپذیــر 

ســاخته اســـت.
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و  مالــی  ســالمت  بــر  ناظــر  ضوابــط 
ــی به طــور عــام  نظــارت احتیاطــی شــبکٔه مال
در  فراینــد  خــاص  به طــور  پــول  بــازار  و 
مبــادالت مالــی تجــاری بین المللــی در دو 
قالــب مقــررات پایــه و ضوابــط عملکــرد 

می شــود. طبقه بنــدی  نهــادی 
طریــق  از  نهــادی  عملکــرد  ضوابــط 
تغییــرات مٔولفه هــای ســالمت مالــی مســتقیمًا 
در رتبــٔه اعتبــاری بانک هــا و  مٔوسســات مالــی 
ــادالت  ــادی( در مب ــب ســبد ریســک نه )ترکی
اثرگــذار  آن هــا  بین المللــی  و  داخلــی  مالــی 
اســت. ریســک مذکــور در قالــب رتبــٔه اعتباری 
تعدیــل  طریــق  از  انعکاس یافتــه  نهــادی 
ــود  ــیٔه س ــر حاش ــزد، تغیی ــر کارم ــق، تغیی وثای
روابــط کارگــزاری، و نیــز تغییــر مســتمر در 
ترکیــب ســبد محصــوالت و خدمــات روابــط 
الزامــات و  کارگــزاری )بــا مفروض داشــتن 
اقدامــات تکلیفــی مقامــات نظــارت مالــی( 
ــال در  ــای فع ــش نهاده ــت و پای ــورد مدیری م
در همیــن  قــرار می گیــرد.  مالــی  بازارهــای 
راســتا، روابــط کارگــزاری بانکــی بــا توجــه بــه 
ــه ای  ــاری )ریســک( در دامن ــٔه اعتب ــر رتب مقادی

میــان مبــادالت مالــی بــا حداکثــر ظرفیــت 
اعتبــاری و مبــادالت مالــی بــا حداقــل ظرفیــت 
ــاری و حتــی محــدود در انجــام خدمــات  اعتب
تعریــف  قابــل  پرداخــت  و  انتقالــی  پولــی 
اســت. به عبــارت دیگــر، روابــط کارگــزاری 
نهادهــای پولــی بــا رتبــٔه اعتبــاری ضعیــف 
بــا بانک هــای کارگــزار داخلــی و بین المللــی 
ــق و ســپرده های نقــدی  ــه وثای ــکا ب ــا ات ــا ب تنه
بــاال و نیــز بــا محدودیــت خدمــات پرداخــت 
و انتقــاالت پولــی همــراه اســت، ولــی امــکان 
اســتفاده از خدمــات کارگــزاری مالی-بانکی و 
شــبکه های پرداخــت، تســویه، و ارتباطــات در 
ــرای  ــی ب ــی و بین الملل ــی داخل ــبکه های مال ش

ــود. ــد ب ــر خواه ــا میس آن ه
مقــررات پایــٔه نظــارت احتیاطــی - که ذیل 
ضوابــط عــام نظــارت احتیاطــی طبقه بنــدی 
شــده اســت - اگرچــه در ســالمت شــبکٔه 
مالــی به طــور عــام و بــازار پــول به طــور خــاص 
ــاری نهادهــای  ــٔه اعتب ــز رتب ــوده و نی اثرگــذار ب
مالــی را متٔاثــر ســاخته اســت، عــدم احــراز 
پایــٔه  مقرراتــی  حداقل هــای کیفــی ضوابــط 
ــی  ــای نظارت ــا و نهاده ــط بانک ه ــور توس مذک

موجــب توقــف همکاری هــای مالــی و روابــط 
بین المللــی  و  ملــی  ســطوح  در  کارگــزاری 
می شــود. در همیــن راســتا، ضوابــط ناظــر بــر 
مبــارزه بــا پول شــویی، مقابلــه بــا تٔامیــن مالــی 
تروریســم، و ضوابــط شــفافیت به طــور خــاص 
ذیــل ضوابــط مقرراتــی پایــه قــرار دارد. عــدم 
اســتانداردهای  اجــرای  و  مقــررات  تدویــن 
مبــارزه بــا پول شــویی و مقابلــه بــا تٔامیــن مالــی 
تروریســم در مرحلــٔه نخســت موجــب افزایــش 
ریســک اعتبــاری نهــاد مالــی و در مرحلــٔه دوم 
ــزاری  ــط کارگ ــٔه رواب ــف مجموع ــب توق موج
چنیــن  در  شــد.  خواهــد  بانکــی  و  مالــی 
یــک  مالی-اعتبــاری  نهادهــای  شــرایطی، 
ــل کارگــزاری  ــا از خدمــات متقاب کشــور نه تنه
نهــادی توســط شــرکای خــود در بازارهــای 
ســرمایه،  پــول،  )بــازار  بین المللــی  مالــی 
اوراق، بیمــه، ابزارهــای مشــتقه، و…( محــروم 
مالــی  نظــارت  مقامــات  بلکــه  می شــود، 
خارجــی نیــز دسترســی آن هــا را بــه بازارهــای 
ــپرده گذاری،  ــت و س ــبکه های پرداخ ــول، ش پ
ــی، شــبکه های بیمــٔه  ــی و مال نظــام تســویٔه پول
۱۴۵اعتبــاری و تجــاری ممنــوع خواهنــد ســاخت. 



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

تحریموتسهیلمبادالتبینالمللی

به عبــارت دیگــر، نه تنهــا مبــادالت مالــی بلکــه 
مبــادالت تجــاری )صــادرات و واردات کاالهــا 
و خدمــات( بــا کشــورهای هــدف مســدود خواهــد 
شــد. در همیــن راســتا، دسترســی کشــورهایی کــه 
در حوزه هــای ضوابــط مبــارزه بــا پول شــویی و 
ــزی  ــی تروریســم توســط نهادهــای ممی ــن مال تٔامی
ــک  ــا پرریس ــکار و ی ــی غیرهم ــی بین الملل و نظارت
و  پیام رســان  شــبکه های  بــه  شــده اند،  شــناخته  
ارتباطــات مالــی )ســوئیفت( و نیــز شــبکه های 
اطالعــات و پایــش مبــادالت مالــی بین المللــی 
)بلومبــرگ و رویتــرز( عمــاًل متوقــف خواهــد شــد.
بـــا  انطبـــاق  عـــدم  متفـــاوت  ۵-  تٔاثیـــرات 
ــم  ــا تحریـ ــی بـ ــارت احتیاطـ ــٔه نظـ ــررات پایـ مقـ
تحریم هــای یــک یــا چندجانبــه در راســتای 
ــی-اجتماعی-اقتصادی  ــف سیاس ــداف مختل اه
یــک یــا چنــد کشــور اعمــال شــده کــه لزومــًا 
منجــر بــه انســداد مبــادالت مالی-تجــاری بــا 
ــدٔه  ــورهای اعمال کنن ــی کش ــورها و حت ــایر کش س
مــوارد  از  بســیاری  در  و  اســت  نشــده  تحریــم 
بخش هــای خاصــی از مبــادالت مالی-تجــاری 
قــرار  هــدف  مــورد  کشــور  چنــد  یــا  و  دو 
می گیــرد. در  فراینــد اعمــال تحریــم، نهادهــا و 
اقتصادهــای  از  بســیاری  مختلــف  بخش هــای 
ثالــث عمــاًل مبــادالت مالی-تجــاری گذشــتٔه 
خــود را بــا کشــور هــدف تــداوم بخشــیده و بعضــًا 
روابــط کارگــزاری و تجــاری خــود را در غیبــت 
کشــورهای اعمال کننــدٔه تحریــم توســعه خواهنــد 
نظــارت  پایــٔه  مقــررات  بــا  انطبــاق  عــدم  داد. 
احتیاطــی در حوزه هــای مبــارزه بــا پول شــویی 
به طــور  تروریســم  مالــی  تٔامیــن  بــا  مقابلــه  و 
ماهــوی بــا مقولــٔه تحریم هــای یــک یــا چندجانبــه 
الزامــات  بــا  انطبــاق  عــدم  اســت.  متفــاوت 
مقرراتــی مذکــور هماننــد یــک تحریــم یکپارچــه، 
منســجم، و هماهنــگ بین المللــی اســت کــه همــٔه 
ــای  ــی اقتصاده ــارت مال ــای نظ ــورها، نهاده کش
مختلــف، و نیــز مجموعــٔه  مٔوسســات مالــی-

اعتبــاری در اقصــا نقــاط دنیــا بــر توقــف و عــدم 
مالی-تجــاری  مبــادالت  در  نهــادی  همــکاری 
یــک اقتصــاد تصمیــم هماهنــگ اخــذ خواهنــد 
کــرد.  فراینــد مذکــور بــرای اقتصادهــای دارای درجــٔه 
بازبــودن متوســط و بــاال، کشــش های قیمتــی پاییــن 
بــرای صــادرات و واردات، مبــادالت مالــی تجــاری 
ــای  ــز دارایی ه ــزرگ و نی ــاس ب ــا مقی ــز ب غیرمتمرک
خارجــی بــا انــدازٔه بــاال پرچالش تــر و نیــز پرهزینه تــر 

ــود.  خواهــد ب
۶- نتیجه گیری 

درهم تنیدگــی  و  یکپارچگــی،  همگرایــی، 
ــای  ــٔه بازاره ــه مجموع ــی ک ــی بین الملل شــبکٔه مال

ــازار  ــتقات، و ب ــه، کاال، مش ــرمایه، اوراق قرض س
هماهنگــی  عمــاًل  می شــود،  شــامل  را  پــول 
مقــررات  حوزه هــای  در  رویــه  وحــدت  و 
ممیــزی،  مالــی،  گزارش دهــی  حســابداری، 
ــط  ــی، ضواب ــارت احتیاط ــرکتی، نظ ــت ش حاکمی
ناظــر بــر نظام هــای پرداخــت و تســویه، مقــررات 
ــی  ــن مال ــا تٔامی ــه ب ــویی و مقابل ــا پول ش ــارزه ب مب
اســت.  ســاخته  اجتناب ناپذیــر  را  تروریســم 
وحــدت رویــٔه مذکــور در قالب انطباق بــا مقررات 
متحدالشــکل بین المللــی انعــکاس یافتــه اســت 
زبــان مشــترک مجموعــٔه  یــک  به صــورت  کــه 
اقتصادهــا، بازارهــا، نهادهــا، و مقامــات نظارتــی 
خــود را ملــزم بــه انطبــاق، تبعیــت، همســویی، و 
اســتفاده از زبــان مذکــور جهــت انجــام مبــادالت 

می داننــد. بین المللــی  و  داخلــی  مالــی 
ــی و نظــارت احتیاطــی  مقــررات ســالمت مال
بین المللــی بــه دو گــروه مقــررات پایــه و مقــررات 
در  اســت. ضعــف  طبقه بنــدی  قابــل  اعتبــاری 
ــاری  ــٔه اعتب ــر در رتب حــوزٔه مقــررات نظارتــی  مٔوث
مالــی- مبــادالت  و  روابــط کارگــزاری  عمــاًل 

ــاخته  ــف س ــادی را تضعی ــی نه ــاری بین الملل تج
و هزینه هــای روابــط کارگــزاری و تٔامیــن مالــی 
خارجــی، ترکیــب عرضــٔه محصــوالت و نــوع 
وثایــق را متناســب بــا تغییــرات رتبــٔه اعتبــاری 
نهــادی تغییــر می دهــد. در خصــوص مقــررات 
ــی  ــامل موضوعات ــه ش ــروه دوم ک ــٔه گ ــی پای نظارت
ــن  ــا تٔامی ــه ب ــا پول شــویی، مقابل ــارزه ب ــد مب همانن
مالــی تروریســم و شــفافیت اســت، عــدم انطبــاق 
ــب  ــاًل موج ــی عم ــررات بین الملل ــا مق ــی ب حداقل
توقــف روابــط کارگــزاری با  مٔوسســات و نهادهای 
ــی  ــاری بین الملل ــای اقم ــی واحده ــزار و حت کارگ
شــده کــه متعاقبــًا زمینــٔه توقــف مبــادالت تجــاری 
خارجــی کشــورها را نیــز به دنبــال دارد. در همیــن 
مالــی  شــبکه های  نظارتــی  واحدهــای  راســتا، 
بین المللــی  مالــی  مبــادالت  طــرف  کشــورهای 
اخبــار  و  مســتقیم گزارش هــا  پایــش  طریــق  از 
نهادهــای ممیــزی و نظارتــی بین المللــی  فراینــد 
ــور را رصــد و  ــررات مذک ــا مق ــاق ب ــی انطب اجرای
ــی نمــوده و  مٔوسســات همــکار و کارگــزار  ارزیاب
ــف  ــاط ضع ــان نق ــتمرًا در جری ــی را مس بین الملل
ــن  ــی، و همچنی ــای مال ــا، نهاده ــبکه ها، بازاره ش
قــرار  متخلــف  بانک هــای  و  پــول  بازارهــای 
می دهنــد.  مٔوسســات مالــی کارگــزار بین المللــی 
در صــورت عــدول از محدودیت هــا و ضوابــط 
و  ملــی  نظــارت  مقامــات  توســط  اعالمــی 
بــا  همــکاری  عــدم  خصــوص  در  بین المللــی 
ضوابــط  کــه  اعتبــاری  و  مٔوسســات  نهادهــا 
نظارتــی )ضوابــط نظــارت احتیاطــی به طــور عــام 

و مقــررات مبــارزه بــا پول شــویی و مقابلــه بــا 
تٔامیــن مالــی تروریســم به طــور خــاص( را رعایــت 
ــف و  ــات مختل ــمول تنبیه ــاًل مش ــد، عم نمی کنن
بازارهــای مالــی  اعتبــاری در  افزایــش ریســک 
بین المللــی خواهنــد شــد. در چنیــن شــرایطی، 
انطبــاق بــا ضوابــط نظارتــی مذکــور در بازارهــای 
یکپارچــه و درهم تنیــدٔه فعلــی بین المللــی یــک 
ــر اســت کــه عــدم رعایــت آن  اصــل اجتناب ناپذی
انســداد قطعــی روابــط مالــی و اعتبــاری بین المللی 
را در ســه ســطح مختلــف نظام هــای پرداخــت 
نهادهــای  نیــز  و  مالــی،  شــبکه های  تســویه،  و 

واســطه گر مالــی در پــی خواهــد داشــت. 
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کنوانسیون های بین المللیاینفوگرافیک

۱۴۷



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

تحریموتسهیلمبادالتبینالمللی

ـــویی  ـــا پول ش ـــارزه ب ـــن مب ـــول قوانی ـــیر تح ۲- س
و تٔامیـــن مالـــی تروریســـم در ایـــران

به عنـــوان  پول شـــویی  بـــا  مبـــارزه  قانـــون 
اولیـــن گام مهـــم ایـــران در ایـــن راســـتا در ســـال 
ــره و در  ــاده و ۷ تبصـ ــر ۱۲ مـ ــتمل بـ ۱۳۸۶ مشـ
ادامـــه در ســـال ۱۳۹۴ قانـــون مبـــارزه بـــا تٔامیـــن 
مالـــی تروریســـم مشـــتمل بـــر ۱۷ مـــاده و ۵ تبصـــره 
بـــه تصویـــب مجلـــس شـــورای اســـالمی رســـید. 
ــص  ــا و نقایـ ــی ایرادهـ ــود برخـ ــه به وجـ ــا توجـ بـ
موجـــود در قوانیـــن، اصـــالح آن هـــا در دســـتور کار 
قـــرار گرفـــت کـــه نهایتـــًا قانـــون اصـــالح قانـــون 
ـــر ۱۳۹۵  ـــی تروریســـم در تی ـــن مال ـــا تٔامی ـــارزه ب مب
ـــون  ـــالح قان ـــون اص ـــاده و قان ـــج م ـــر پن ـــتمل ب مش
مبـــارزه بـــا پول شـــویی در مهـــر ۱۳۹۷ مشـــتمل 
بـــر ۱۳ مـــاده بـــه تصویـــب مجلـــس شـــورای 
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تاریـــخ  در  و  رســـید  اســـالمی 
از ســـوی مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام 
ـــام  ـــا مصلحـــت نظ ـــق ب ـــی مواف ـــراه اصالحات به هم

تشـــخیص داده شـــد.
صورت گرفتـــه  پیشـــرفت های  مهم تریـــن   -۳

در مســـیر اصـــالح قوانیـــن
ـــًا در راســـتای  ـــد عمدت ـــن جدی ـــٔه قوانی اصالحی

ــا پول شـــویی و تٔامیـــن  ــارزه بـ ــام مبـ تقویـــت نظـ
مالـــی تروریســـم و رفـــع ایـــرادات موجـــود در 
قوانیـــن قبلـــی انجـــام شـــده اســـت کـــه در ادامـــه 
ـــون  ـــد )قان ـــون جدی ـــنات قان ـــه محس ـــار ب به اختص
اصـــالح قانـــون مبـــارزه بـــا پول شـــویی( نســـبت 
ـــال  ـــوب س ـــویی مص ـــا پول ش ـــارزه ب ـــون مب ـــه قان ب

۱۳۸۶ اشـــاره می شـــود.
۱-۳ شفافیت بیشتر در تعاریف و تفاسیر

یکـــی از ایرادهایـــی کـــه در قانـــون قبلـــی وجـــود 
داشـــت، عـــدم ورود بـــه جزئیـــات الزامـــی در متـــن 
قانـــون و به نوعـــی کلی گویـــی بـــود، به طـــوری 
کـــه بســـیاری از الزاماتـــی کـــه می بایســـت در 
متـــن قانـــون تصریـــح می شـــد، در مقـــررات 
پایین دســـتی نظیـــر آیین نامـــٔه اجرایـــی قانـــون 
دســـتورالعمل های  و  پول شـــویی  بـــا  مبـــارزه 
مرتبـــط پوشـــش داده شـــده بـــود. در قانـــون جدیـــد، 
ایـــن موضـــوع تـــا حـــد بســـیار زیـــادی مرتفـــع شـــده 
ــدی در  ــارات کلیـ اســـت. تعاریـــف واژگان و عبـ
ـــن موضـــوع  ـــی بیانگـــر ای ـــون به خوب مـــادٔه یـــک قان
ـــین  ـــات پیش ـــد ابهام ـــم می توان ـــن مه ـــه ای ـــت ک اس
به ویـــژه ابهامـــات مربـــوط بـــه تعریـــف جـــرم را 

برطـــرف کنـــد.

قانـــون  در  اصاله الصحـــه  اصـــل  حـــذف 
قبلـــی، کـــه متعـــارض بـــا روح قانـــون مبـــارزه 
در  مهـــم  تغییـــرات  از  بـــود،  پول شـــویی  بـــا 
ــرم  ــف جـ ــالح تعریـ ــت. اصـ ــد اسـ ــون جدیـ قانـ
بـــا  مقابلـــه  بـــه  شـــایانی  پول شـــویی کمـــک 
پول شـــویان توســـط مراجـــع ذی صـــالح کـــرده 
اســـت. تبصـــرٔه ۱ بنـــد پ مـــادٔه ۲ در قانـــون 
ـــته و  ـــاط برجس ـــی از نق ـــال ۱۳۹۷ یک ـــوب س مص
ـــن تبصـــره، مســـئولیت  قابل مالحظـــه اســـت. در ای
ـــوال در  ـــل ام ـــالت و تحصی ـــت معام ـــات صح اثب
ــه عـــدم  ــه علـــم بـ ــه ظـــن نزدیـــک بـ هنگامـــی کـ
ــود  ــوال وجـ ــل امـ ــالت و تحصیـ ــت معامـ صحـ
ــه  ــا توجـ ــًا و بـ ــه نوعـ ــد آنکـ ــد، ماننـ ــته باشـ داشـ
بـــه شـــرایط امـــکان تحصیـــل آن میـــزان دارایـــی 
ـــد،  ـــته باش ـــود نداش ـــخص وج ـــان مش ـــک زم در ی
ـــه  ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــرف اس ـــدٔه متص ـــر عه ب
اثبـــات صحـــت معامـــالت در شـــرایط ذکرشـــده 
بـــر عهـــدٔه متصـــرف اســـت، می تـــوان گفـــت در 
اینجـــا مفهـــوم مبـــارزه بـــا پول شـــویی به درســـتی 
درک شـــده اســـت. اضافه کـــردن ایـــن تبصـــره 
شـــفاف کردن  بـــر  عـــالوه  جدیـــد  قانـــون  در 
ــری در  ــک مٔوثـ ــد کمـ ــویی می توانـ ــرم پول شـ جـ

۱- مقدمــه: جــرم پول شــویی و تٔامیــن مالــی تروریســم بــا توجــه بــه ارتباطــی کــه بــا جرایــم 
ســازمان یافته و مفاســد اقتصــادی ازجملــه قاچــاق مــواد مخــدر، قاچــاق اســلحه، قاچــاق انســان، 
اختــالس، ارتشــاء، و… دارد، آثــار مخــرب اقتصــادی، سیاســی، امنیتــی، و اجتماعــی بــر جــای می گــذارد.
پول شــویی و تٔامیــن مالــی تروریســم می تواننــد عــالوه بــر اینکــه نظــام بانکــی کشــور را تضعیــف کننــد، 
شــهرت و اعتبــار بانک هــا بلکــه بخــش مالــی را مــورد تهدیــد جــدی قــرار دهنــد؛ از ایــن رو، مبــارزه بــا 
پول شــویی و تٔامیــن مالــی تروریســم عنصــری کلیــدی در بهبــود اســتحکام و ســالمت نظــام اقتصــادی هــر 
کشــور اســت. در ایــن راســتا، یکــی از اصلی تریــن اقداماتــی کــه در کشــور بــرای مقابلــه بــا پول شــویی و 
ســرکوب تٔامیــن مالــی تروریســم صــورت گرفتــه اســت، تصویــب قوانیــن مبــارزه بــا پول شــویی و مبــارزه 

بــا تٔامیــن مالــی تروریســم اســت.

اصاح قوانین مبارزه با تٔامین 
مالی تروریسم و پول شویی؛ 

پیشرفت ها و چالش ها

محمدحسین 
دهقان

یادداشت تحلیلی

سربازرس گروه بازرسی ادارٔه مبارزه با پول شویی بانک مرکزی 
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مراجـــع  بـــه  پول شـــویی  محکومیت هـــای 
قضایـــی کنـــد. در اینجـــا، دیگـــر الزم نیســـت 
ابتـــدا جـــرم اولیـــه ثابـــت شـــود، ســـپس بـــه 
بلکـــه  جـــرم پول شـــویی رســـیدگی شـــود؛ 
ـــون  ـــف قان ـــق تعری ـــم قاضـــی مطاب چنانچـــه عل
مجـــازات اســـالمی مبنـــی بـــر عـــدم صحـــت 
باشـــد،  امـــوال  تحصیـــل  یـــا  معامـــالت 
متصـــرف مســـئولیت اثبـــات را بـــر عهـــده 
ـــه  ـــک ب ـــن نزدی ـــد ظ ـــن بن ـــرٔه ۳ همی دارد. تبص
علـــم بـــر تحصیـــل از طریـــق نامشـــروع را در 
ــًا  ــه قطعـ ــد کـ ــروع می دانـ ــال نامشـ ــم مـ حکـ
ــتر ایـــن قانـــون در  ــی بیشـ موجـــب بازدارندگـ

مقابلـــه بـــا پول شـــویی اســـت.
۲-۳ تغییـــرات در ترکیـــب و وظایـــف 

شـــورای عالـــی مبـــارزه بـــا پول شـــویی
ـــا  ـــارزه ب اصـــالح ترکیـــب شـــورای عالـــی مب
پول شـــویی کـــه موجـــب فراقوه ای شـــدن ایـــن 
ـــرات  ـــر از تغیی ـــی دیگ ـــت، یک ـــده اس ـــورا ش ش
ــا  ــارزه بـ ــون مبـ ــالح قانـ ــون اصـ ــم در قانـ مهـ
پول شـــویی اســـت. حضـــور اعضـــای جدیـــد 
ـــورای  ـــس ش ـــه و مجل ـــؤه قضائی ـــورا از ق در ش
ـــور،  ـــالح کش ـــع ذی ص ـــایر مراج ـــالمی و س اس

ــر  ــده و بـ ــورا شـ ــتر شـ ــی بیشـ ــب کارایـ موجـ
ـــزوده  ـــای آن اف ـــار تصمیمـــات شـــورا و غن اعتب

ـــت. اس
اصـــالح وظایـــف شـــورای عالـــی مبـــارزه 
وظایـــف  محول کـــردن  و  پول شـــویی  بـــا 
ــی  ــات مالـ ــز اطالعـ ــه مرکـ ــورا بـ ــی شـ اجرایـ
حائـــز  نـــکات  از  دیگـــر  یکـــی   )FIU(
ــف  ــت. تعریـ ــد اسـ ــون جدیـ ــت در قانـ اهمیـ
مرکـــز اطالعـــات مالـــی )FIU( در قانـــون 
همـــواره مـــورد تٔاکیـــد نهادهـــای بین المللـــی 
بـــوده اســـت. خوشـــبختانه مـــادٔه ۷ مکـــرر 
قانـــون مصـــوب ســـال ۱۳۹۷ ضمـــن اشـــاره 
بـــه ســـاختار و ترکیـــب مرکـــز اطالعـــات 
مالـــی، وظایـــف و اختیـــارات ایـــن مرکـــز 
را به طـــور موســـع مشـــخص کـــرده اســـت. 
نحـــؤه همـــکاری ســـایر نهادهـــا )موضـــوع 
خصـــوص  در  مذکـــور(  مـــادٔه  ب  بنـــد 
ــورد  ــز در مـ ــتعالمات آن مرکـ ــه اسـ ــخ بـ پاسـ
اطالعـــات تکمیلـــی مرتبـــط بـــا معامـــالت و 
ـــویی  ـــه پول ش ـــکوک ب ـــی مش ـــای مال تراکنش ه
به صـــورت برخـــط امـــن نیـــز ازجملـــه مـــوارد 

مهـــم و قابل توجـــه اســـت. 

به نظـــر می رســـد تعریـــف دقیـــق مرکـــز 
اطالعـــات مالـــی به عنـــوان یـــک مٔوسســـٔه 
و  اقتصـــادی  امـــور  وزارت  تابـــع  دولتـــی 
دارایـــی، اشـــاره بـــه ســـاختار ایـــن مرکـــز، 
شـــرایط  مرکـــز،  رئیـــس  انتخـــاب  نحـــؤه 
احـــراز رئیـــس و کارکنـــان مرکـــز، ضمـــن 
نظام مندشـــدن بیشـــتر ســـاختار مبـــارزه بـــا 
پول شـــویی، تقویـــت و اســـتقالل آن مرکـــز را 

داشـــت. خواهـــد  به همـــراه 
از تبصــرٔه ۱ بنــد أ مــادٔه ۷ مکــرر قانــون 
اصــالح قانــون مبــارزه بــا پول شــویی می تــوان 
قــوت  نقــاط  مهم تریــن  از  یکــی  به عنــوان 
ــرای  ــن تبصــره، ب ــاد کــرد. در ای ــون ی ــن قان ای
اولیــن بــار اختیــار توقیــف و جلوگیــری از 
انتقــال وجــوه و امــوال مشــکوک بــه مرکــز 
اطالعــات مالــی )حداکثــر تــا ۲۴ ســاعت( 
ــازٔه  ــی، اج ــررات قبل ــت. در مق ــده اس داده ش
ــًا پــس از حکــم صــادره توســط  توقیــف صرف
مرجــع قضایــی انجــام می شــد. اجــازٔه توقیــف 
۲۴ســاعته بــه مرکــز اطالعــات مالــی، عــالوه 
بــر اینکــه یکــی از مــوارد مهــم مــورد ایــراد 
۱۴۹ســازمان های بین المللــی را رفــع کــرده اســت، 



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
تیــر مــاه ۱۳۹۸، شــماره ۱۵۶

تحریموتسهیلمبادالتبینالمللی

از پول شــویی و تٔامیــن  می توانــد در جلوگیــری 
مالــی تروریســم در کشــور بســیار راه گشــا باشــد.

ــه  ــون بـ ــمول قانـ ــتر شـ ــترش بیشـ ۳-۳ گسـ
اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی دولتـــی

قانـــون  مشـــمول  اشـــخاص  گسترده شـــدن 
ــرکت  ــد شـ ــازمان هایی ماننـ ــه سـ ــعٔه آن بـ و توسـ
و  ســـازمان گســـترش  و  ایـــران  نفـــت  ملـــی 
ـــارزه  ـــون مب ـــز تقویـــت اجـــرای قان نوســـازی و… نی
داشـــت.  خواهـــد  پـــی  در  را  پول شـــویی  بـــا 
تشـــدید مجـــازات بـــرای مدیـــران و کارکنـــان 
دســـتگاه های اجرایـــی کـــه عالمـــًا و عامـــدًا و بـــه 
ـــام  ـــون از انج ـــوع قان ـــم موض ـــهیل جرای ـــد تس قص
ـــرٔه  ـــه در تبص ـــد، ک ـــودداری کنن ـــرر خ ـــف مق تکالی
ــت،  ــده اسـ ــه شـ ــه آن پرداختـ ــادٔه ۷ بـ ــد ث مـ بنـ
ــا  ــارزه بـ ــررات مبـ ــر مقـ ــرای دقیق تـ ــب اجـ موجـ
پول شـــویی توســـط مدیـــران اشـــخاص مشـــمول 
ـــًا  ـــی صرف ـــون قبل ـــه در قان خواهـــد شـــد. درحالی ک
مجـــازات انفصـــال خدمـــت بـــرای مدیـــران و 
کارکنـــان اشـــخاص مشـــمول کـــه مقـــررات مبـــارزه 
بـــا پول شـــویی را اجـــرا نمی کننـــد پیش بینـــی 
ـــال  ـــر انفص ـــالوه ب ـــر ع ـــون اخی ـــود، در قان ـــده ب ش
خدمـــت، فـــرض عـــدم انجـــام تکالیـــف قانونـــی را 
بـــه قصـــد تســـهیل جرایـــم )به نوعـــی همدســـتی 
بـــا پول شـــویی( کـــه عالمـــاً  و عامـــدًا انجـــام 
ــازات جدی تـــری  شـــود، پیش بینـــی کـــرده و مجـ
بـــرای ایـــن دســـته از کارکنـــان درنظـــر گرفتـــه 
اســـت کـــه ایـــن مهـــم، قطعـــًا تقویـــت نظـــام 
مبـــارزه بـــا پول شـــویی را موجـــب خواهـــد شـــد.

بـــا  قوانیـــن  بازدارندگـــی  ارتقـــای   ۳-۴
احـــکام اجرایـــی  ضمانـــت  تقویـــت 

ایـــراد  مهم تریـــن  گفـــت  بتـــوان  شـــاید 
ـــا پول شـــویی  ـــارزه ب ـــی مب ـــون قبل ـــر قان واردشـــده ب
عـــدم بازدارندگـــی قانـــون بـــرای مرتکبـــان جـــرم 
پول شـــویی بـــوده اســـت، به طـــوری کـــه در مـــادٔه 
۹ قانـــون پیشـــین مرتکـــب جـــرم پول شـــویی 
ــل  ــد حاصـ ــد و عوایـ ــترداد درآمـ ــر اسـ ــالوه بـ عـ
از ارتـــکاب جـــرم، صرفـــًا بـــه جـــزای نقـــدی 
به طـــور  مـــورد  ایـــن  و  می شـــد  محکـــوم 
ــی و  ــع بین المللـ ــٔه مراجـ ــد همـ ــورد نقـ ــدی مـ جـ
کارشناســـان داخلـــی بـــود، زیـــرا جـــزای نقـــدی 
بـــرای  بازدارنـــده  عامـــل  نمی توانـــد  قطعـــًا 
جرایـــم جـــدی ماننـــد پول شـــویی باشـــد. بـــا 
ــویی  ــرم پول شـ ــواًل جـ ــه معمـ ــن اینکـ درنظرگرفتـ
ــد،  ــد شـ ــام خواهـ ــازمان یافته انجـ ــورت سـ به صـ
ـــرد.  ـــد ک ـــه خواه ـــب توج ـــتر جل ـــص بیش ـــن نق ای
خوشـــبختانه در مـــادٔه ۱۰ قانـــون جدیـــد کـــه 
ـــال ۱۳۸۶  ـــوب س ـــون مص ـــادٔه ۹ قان ـــن م جایگزی
شـــده اســـت، بـــرای مرتکبـــان جـــرم پول شـــویی 

ـــج  ـــری پن ـــس تعزی ـــدی، حب ـــزای نق ـــر ج ـــالوه ب ع
ـــه شـــده اســـت. تبصـــرٔه  ـــز درنظـــر گرفت و چهـــار نی
۴ ایـــن مـــاده از قانـــون به خوبـــی بـــا اشـــاره بـــه 
ــدید  ــرم، تشـ ــن جـ ــازمان یافته بودن ایـ ــکان سـ امـ
مجـــازات بـــرای جـــرم پول شـــویی به صـــورت 
ســـازمان یافته را تصریـــح کـــرده اســـت. نکتـــٔه 
مجازات هـــای  در  دیگـــر  مالحظـــٔه  قابـــل 
پیش بینی شـــده در قانـــون مصـــوب ســـال ۱۳۹۷ 
تســـری مجـــازات مرتکـــب جـــرم پول شـــویی بـــه 
به طـــور خالصـــه  اشـــخاص حقوقـــی اســـت. 
اهـــم مـــوارد اضافه شـــده در خصـــوص مجـــازات 
ــازات  ــال مجـ ــویی، اعمـ ــرم پول شـ ــان جـ مرتکبـ
تســـری  پول شـــویان،  بـــرای  تعزیـــری  حبـــس 
اشـــخاص  توســـط  پول شـــویی  بـــه  مجـــازات 
صـــورت  در  مجـــازات  تشـــدید  حقوقـــی، 
درنظرگرفتـــن  جـــرم،  ایـــن  ســـازمان یافته بودن 
ـــت، و شـــرکت  ـــه جـــرم، معاون مجـــازات شـــروع ب

ــت. ــرم اسـ در جـ
بـــه  مربـــوط  مقـــررات  تقویـــت   ۳-۵

هویـــت احـــراز 
به عنـــوان نکتـــٔه پایانـــِی مـــواد اصالح شـــده 
در قانـــون جدیـــد می تـــوان بـــه موضـــوع احـــراز 
ــف  ــد الـ ــرد. بنـ ــاره کـ ــوع اشـ ــت ارباب رجـ هویـ
مـــادٔه ۷ قانـــون مصـــوب ســـال ۱۳۸۶ احـــراز 
ــود  ــه وجـ ــروط بـ ــوع را مشـ ــاب رجـ ــت اربـ هویـ
قرینـــه ای مبنـــی بـــر تخلـــف دانســـته بـــود. البتـــه، 
ـــالح  ـــتی اص ـــررات پایین دس ـــوع در مق ـــن موض ای
ـــبت  ـــمول نس ـــخاص مش ـــاًل اش ـــت و عم ـــده اس ش
بـــدون  ارباب رجوع هـــا  شناســـایی کلیـــٔه  بـــه 
ــتند. لیکـــن عـــالوه  ــام داشـ ــور اهتمـ شـــرط مذکـ
بـــر اینکـــه در بنـــد الـــف مـــادٔه ۷ قانـــون جدیـــد 
ــت،  ــده اسـ ــته شـ ــرط برداشـ ــن شـ ــتی ایـ به درسـ
عـــالوه بـــر مراجعـــان بـــه اشـــخاص مشـــمول 
وظیفـــٔه شناســـایی بـــه مالـــکان واقعـــی نیـــز تســـری 

یافتـــه اســـت.
اصالحـــات  و  اصلـــی  چالش هـــای   -۴
موردنیـــاز در ادامـــٔه مســـیر اصـــالح قوانیـــن

باوجـــود همـــٔه مـــوارد پیش گفتـــه کـــه بـــه 
اصالحـــات بســـیار خوبـــی در قانـــون جدیـــد 
ــان  ــد همچنـ ــر می رسـ ــده اســـت، به نظـ ــر شـ منجـ
ـــی وجـــود دارد کـــه در صـــورت اصـــالح  چالش های
می توانـــد کارایـــی و مٔوثرتربـــودن قانـــون را در 
ــد. ــته باشـ ــراه داشـ ــویان به همـ ــا پول شـ ــه بـ مقابلـ

۱-۴ ارتقای جایگاه نظارتی ناظرین
ــن  ــادٔه ۵ جایگزیـ ــی و مـ ــون قبلـ ــادٔه ۵ قانـ مـ
بانـــک  ازجملـــه  ناظریـــن  اخیـــر  قانـــون  در 
ــًا در زمـــرٔه اشـــخاص مشـــمول  مرکـــزی را صرفـ
و ماننـــد ســـایر بانک هـــا، صرافی  هـــا، و حتـــی 

ــر  ــنه درنظـ ــای قرض الحسـ ــف صندوق هـ هم ردیـ
آیین نامـــٔه اجرایـــی قانـــون  گرفتـــه اســـت. در 
ــن  ــش ناظریـ ــی نقـ ــویی اندکـ ــا پول شـ ــارزه بـ مبـ
ُپررنگ تـــر دیـــده شـــده اســـت و طبـــق مـــادٔه ۲۰ 
ـــی شـــده اســـت.  ـــام ناظـــر معرف ـــه، مق ـــن آیین نام ای
ـــی اســـت کـــه به نظـــر می رســـد شـــٔان و  ایـــن در حال
جایـــگاه نظارتـــی ناظریـــن بـــر اشـــخاص مشـــمول، 
می بایســـت به صـــورت پررنگ تـــر و در قانـــون 
تصریـــح شـــود. جایـــگاه نظـــارت و قـــدرت اعمـــال 
نظـــارت بـــرای ناظـــر موضـــوع بســـیار بااهمیتـــی 
ــگاه  ــل و جایـ ــه محمـ ــاز بـ ــًا نیـ ــه حتمـ ــت کـ اسـ
ــر در  ــوان ناظـ ــادی به عنـ ــی نهـ ــی دارد. وقتـ قانونـ
ــدرت  ــد قـ ــد بتوانـ ــود، بایـ ــرح می شـ ــی مطـ جایـ

اعمـــال نظـــارت داشـــته باشـــد. 
در قانـــون می بایســـت یـــک مـــادٔه نظارتـــی 
ـــن  ـــر ای ـــتگاه های ناظ ـــود دس ـــح ش ـــه و تصری اضاف
قانـــون از قبیـــل بانـــک مرکـــزی، بیمـــٔه مركـــزی، 
ـــت،   ـــادار، وزارت صنع ـــورس اوراق به ـــازمان ب س
معـــدن و تجـــارت،  وزارت کشـــور، ســـازمان ثبـــت 
اســـناد و امـــالک کشـــور، کانـــون وکال، ســـازمان 
حسابرســـی ایـــران، و… در چارچـــوب حـــدود 
ـــارت در  ـــه نظ ـــبت ب ـــود نس ـــی خ ـــارات قانون اختی
خصـــوص رعایـــت ) تطبیـــق( قانـــون،  آیین نامـــٔه 
دســـتورالعمل های  و  آیین نامه هـــا  آن،   اجرایـــی 
مربـــوط، و همچنیـــن قانـــون مبـــارزه بـــا تٔامیـــن 
مالـــی تروریســـم و مقـــررات مربـــوط بـــه آن از 
را  الزم  اقدامـــات  مشـــمول  اشـــخاص  ســـوی 
مبـــذول کننـــد. از طرفـــی، بایـــد بـــرای متخلفـــان 
از ایـــن امـــر )عـــدم رعایـــت قوانیـــن و مقـــررات 
مربـــوط بـــه مبـــارزه بـــا پول شـــویی و مبـــارزه 
ــی در  ــم( مجازات هایـ ــی تروریسـ ــن مالـ ــا تٔامیـ بـ
ــی  ــات تنبیهـ ــن اقدامـ ــح و همچنیـ ــون تصریـ قانـ
مقـــرر در حیطـــٔه اختیـــارات دســـتگاه های ناظـــر 

قـــرار داده شـــود. 
ــاًل  ــن اســت کــه مث ــر ای شــاید تصــور برخــی ب
ــاس  ــر اس ــول و ب ــورت معم ــزی به ص ــک مرک بان
ــر  ــی ب ــی کاف ــدرت نظارت ــی و بانکــی ق ــون پول قان
بانک هــا و اعمــال جرایــم مربــوط را بــا توجــه 
بــه ســازوکار قانونــی و از طریــق هیئــت انتظامــی 
ــون  ــه قان ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب ــا دارد. لیک بانک ه
مبــارزه بــا پول شــویی بــه موضوعــی جــدای از 
بانکــی  قانــون پولــی و  مــوارد تصریح شــده در 
اشــاره دارد و اعمــال مجــازات منــدرج در قانــون 
ــی  ــت انتظام ــازوکار هیئ ــق س ــی طب ــی و بانک پول
صرفــًا منــوط بــه مــوارد تخطــی از قانــون مذکــور 
ــن  ــگاه ناظری ــد نقــش و جای ــن رو بای اســت، از ای
بــا  مبــارزه  قانــون  در  مرکــزی  بانــک  ازجملــه 
پول شــویی نیــز تصریــح شــود. اگــر از ناظریــن 

۱۵۰
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ــزار  ــدون داشــتن اب ــر را ب انتظــار نظــارت مٔوث
ــد  ــر می رس ــیم، به نظ ــته باش ــی الزم داش نظارت
ایــن مهــم به طــور کامــل انجام پذیــر نباشــد؛ بــه 
طــور نمونــه، بانــک مرکــزی بایــد حســب مورد 
به طــور شــفاف قــدرت اعمــال مجــازات در دو 
ســطح )مجــازات کارمنــدان متخلــف مٔوسســٔه 
بانــک  بــا  انضباطــی  برخــورد  و  اعتبــاری( 
ــار داشــته و ایــن اختیــارات  خاطــی را در اختی
بایــد به عنــوان مقــام ناظــر و در ذیــل مقــررات 
مبــارزه بــا پول شــویی تصریــح شــده باشــد 
مجازات هــای  صرفــًا  مجــازات  از  )منظــور 

اداری اســت نــه مجازات هــای کیفــری(. 
آنچــه مســلم اســت، ناظریــن بایــد در قانون 
دارای شــٔان، جایــگاه، قــدرت، و اختیــار کافــی 
بــرای اعمــال نظــات باشــند و حمایــت قانونــی 
در راســتای اجــرای اهــداف نظارتــی از ایشــان 
وجــود داشــته باشــد تــا بتواننــد بــا اعمــال 
مجازات هــای اداری الزم حســب مــورد، از 
ــا اشــخاص  ــق اقدامــات انضباطــی الزم ب طری
مشــمول کــه مقــررات را به درســتی رعایــت 

ــد. ــد برخــورد مناســب انجــام دهن نمی کنن
۲-۴ تقویــت ســازوکار های ارزیابــی و 
کنتــرل ریســک های مربــوط بــه پول شــویی
یکــی دیگــر از مــواردی کــه مفیــد اســت در 
قانــون بــدان پرداختــه شــود، موضــوع مباحــث 
مرتبــط بــا ارزیابــی و کنترل ریســک پول شــویی 
به ویــژه رویکــرد مبتنــی بــر ریســک در ایــن 
ــا  ــٔه ریســک ب خصــوص اســت. امــروزه، مقول
توجــه بــه امکانــات محــدود و ریســک های 
بــرای کشــور  پول شــویی  از  ناشــی  متنــوع 

از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت. کلیــٔه 
ســازمان ها اهــم از اشــخاص مشــمول، ناظــر، 
و مجــری می بایســت تــالش و فعالیت هــای 
خــود را بــا توجــه بــه امکانــات موجــود و 
ــد تــا  ریســک مــورد انتظــار، اولویت بنــدی کنن
حداکثــر بهره بــرداری را بــرای جلوگیــری از 
پول شــویی در کشــور انجــام دهنــد. از ایــن رو، 
به نظــر می رســد شایســته اســت قانــون هرچنــد 
به اختصــار بــه ایــن موضــوع وارد شــود. البتــه، 
ــی  ــٔه اجرای ــوع در آیین نام ــن موض ــااًل ای احتم

ــون مطــرح خواهــد شــد. ایــن قان
۳-۴ توجــه ویــژه بــه نقــل و انتقــاالت 

الکترونیکــی
ــت در  ــورد اهمی ــث م ــر از مباح ــی دیگ یک
نقــل و  بین المللــی موضــوع  اســتانداردهای 
انتقــاالت الکترونیکــی اســت کــه در قانــون 
ــده  ــه نش ــه آن پرداخت ــویی ب ــا پول ش ــارزه ب مب
اســت. پیشــنهاد می شــود نقــل و انتقــاالت 
ــت در  ــوارد بااهمی ــی از م ــه یک ــی ک الکترونیک
حــوزٔه پول شــویی و موردتوجــه پول شــویان 
اســت، به صــورت یــک مــادٔه مجــزا یــا در 
ذیــل مــوارد عنوان شــده در مــادٔه ۷ مطــرح 
انتقــاالت  و  نقــل  بــه  ویــژه  توجــه  شــود. 
ــات  ــذ اطالع ــردن اخ ــک و الزام آورک الکترونی
مربــوط بــه فرســتنده و گیرنــدٔه وجــه بــرای 
بانک هــا و صرافی هــای فرســتنده، گیرنــده و 
ــداری  ــویی در بانک ــا پول ش ــارزه ب ــطه، مب واس
ضابطه مندکــردن کارت هــای  و  الکترونیــک 
پرداخــت و اعتبــاری به منظــور جلوگیــری از 
ــٔه  ــد در آیین نام ــان می توان ــتفادٔه مجرم سوءاس

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــون م ــی قان اجرای
۵- جمع بندی

عــالوه بــر پیشــرفت ها و فرصت هایــی کــه 
در ایــن نوشــتار بــه آن هــا اشــاره شــده اســت، 
عــدم  تعاریــف،  در  نقــص  نظیــر  مــواردی 
پرداختــن به اشــخاص دارای ریســک سیاســی، 
اشــاره نکردن بــه ســازمان های غیرانتفاعــی، 
و  بین المللــی  همکاری هــای  در  نقــص 
مشــروط بودن آن، و عــدم ســهولت در توقیــف 
امــوال نیــز وجــود دارد کــه بــا پرداختــن بــه 
ــن و مقــررات،  ــد اصــالح قوانی آن هــا در فراین
ــت  ــز و ضمان ــه اجــرای موفقیت آمی ــوان ب می ت
ــدوار  ــن امی ــن قوانی ــتر ای ــه بیش ــی هرچ اجرای
ــر  ــون ذک ــوال در قان ــف ام ــه توقی ــود. اگرچ ب
به گونــه ای  قانــون  بــود  بهتــر  اســت،  شــده 
طراحــی می شــد کــه بحــث توقیــف امــوال 
دالیــل کافــی  ذکــر  بــا  بیشــتر  به ســهولت 
از ســوی اســخاص مشــمول توســط مرکــز 

اطالعــات مالــی انجــام می شــد.
منابع و مآخذ

مصــوب  پول شــویی  بــا  مبــارزه  قانــون 
.۱۳۸۶ ســال 

بــا  مبــارزه  قانــون  اصــالح  قانــون 
.۱۳۹۷ ســال  مصــوب  پول شــویی 

۱۵۱
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