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رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

ســال  ۱۳۹۸در حالــی آغــاز شــد کــه از یکســو
فشــارهای تحریمــی افزایــش یافــت و از ســوی دیگــر جدّ یت
و برنامهریــزی بانــک مرکــزی بهعنــوان مقــام ناظــر نظــام
پولــی ،بانکــی ،و ارزی کشــور دوچنــدان شــد .برایناســاس،
سیاســتگذار انجــام برخــی از اصالحــات زیرســاختی را
در مســیر مقاومســازی نظــام بانکــی در دســتور کار قــرار داد
کــه تصویــب دســتورالعمل عملیــات بــازار بــاز در راســتای
بازآرایــی الگــوی سیاســتگذاری پولــی و اجراییکــردن
برنامــه ادغــام بانکــی برخــی از مهمتریــن آنهاســت.
بااینحــال ،بهنظــر میرســد بــا توجــه بــه شــرایط
اقتصــاد کشــور در ســال جــاری ،نیــاز اســت در مســئلٔه
مقاومســازی نظــام بانکــی بــه برخــی مالحظــات و مســائل
بهصــورت ویــژه توجــه کــرد کــه در ادامــه بــه برخــی از
مهمتریــن آنهــا اشــاره میشــود.
الــف -در حــوزٔه بازآرایــی سیاســتگذاری پولــی در
راســتای کنتــرل تــورم و ایجــاد ثبــات پولــی ،خوشــبختانه بــا
تالشهــای بانــک مرکــزی و حمایــت دولــت و ســایر ارکان
تصمیمگیــری ،بســتر قانونــی و مقرراتــی انجــام عملیــات
بــازار بــاز در چهارچــوب الگــوی جدیــد سیاســتگذاری
پولــی فراهــم شــده اســت .راهبــری برنامــه سیاس ـتگذاری
پولــی از مســیر اســتاندارد عملیــات بــازار بــاز ،اصالحــی
بنیادیــن در تاریــخ بانکــداری مرکــزی کشــور محســوب
میشــود کــه هــدف آن تغییــر تمرکــز سیاســتگذار از
«کلهــای پولــی» بهســمت هدفگــذاری «نــرخ ســود
بــازار بینبانکــی» اســت .نتیجــه طبیعــی ایــن سیاســت
تغییــر پارادایــم قدیمــی تعییــن دســتوری نرخهــای ســود
بــه هدایــت نــرخ ســود بــر اســاس منطــق بــازاری از
طریــق خریــد و فــروش اوراق دولتــی و بسترســازی بــرای
عالمتدهــی نــرخ ســود مبنــا (بینبانکــی) بــه نــرخ ســود
ســپردهها و تســهیالت در ســطح خــرد و کلیــه فعالیتهــای
اقتصــادی اســت.
همچنیــن ،وثیقهدارشــدن دریچههــای اعتبــاری بانــک
مرکــزی (شــامل اضافهبرداشــت و خطــوط اعتبــاری) بعــد
دیگــر سیاســت پولــی جدیــد را شــکل میدهــد؛ بــه ایــن
معنــی کــه هــر نــوع اســتفاده از منابــع پرقــدرت بانــک

مرکــزی منــوط بــه تودیــع اوراق بدهــی دولتــی (اســناد
خزانــه و ســایر انــواع صکــوک دولــت) اســت و بانکهــا
صرفـ ًا بــه تســهیالت وثیقـهدار دسترســی خواهنــد داشــت.
بااینحــال ،بهمنظــور موفقیــت ایــن سیاســت ،در
عمــل ،نیــاز اســت ســایر ارکان تصمیمگیــر رویکــردی
حمایتــی بــه برنامههــای بانــک مرکــزی داشــته باشــند و
بــا هماهنگــی کامــل در مســیر توســعه و تعمیــق بــازار
بدهــی حرکــت کننــد .دراینبــاره ،توجــه کافــی بــه مســئلٔه
پایــداری بودج ـهای ،مدیریــت صحیــح بدهیهــای دولــت،
برنامهریــزی جهــت تســویٔه بــدون تٔاخیــر همــه انــواع اوراق
بدهــی دولــت ،و در نهایــت متنوعســازی اســناد خزانــه و
ســایر اوراق دولتــی قابلتوصیــه اســت.
ب -رکــن دیگــر مقاومســازی بــازار پولــی کشــور
اصــاح نظــام بانکــی اســت .در ایــن زمینــه ،خوشــبختانه
بانــک مرکــزی از ســال گذشــته ضمــن درک اهمیــت
ایــن موضــوع ،پــروژٔه بــزرگ ادغــام بانکــی را کلیــد زد.
برایناســاس ،انتظــار مـیرود ایــن سیاســت در ســال جــاری
بــا جدّ یــت و درنظرگرفتــن زیرســاختها و تمهیــدات
الزم و اطمینانبخــش بــرای همــه ذینفعــان (شــامل
ســپردهگذاران ،تســهیالتگیرندگان ،ســهامداران ،و
کارکنــان) پیگیــری شــود.
عالوهبرایــن ،الزم اســت بــه ســایر ابعــاد اصــاح نظــام
بانکــی در مســیر تقویــت ســامت بانکهــا و مٔوسســات
اعتبــاری توجــه کــرد .در ایــن ارتبــاط ،درنظرگرفتــن تدابیــر
مناســب در رابطــه بــا موضوعاتــی ماننــد کفایــت ســرمایه،
مطالبــات غیرجــاری ،بنگاهــداری ،وجــود داراییهــای
ثابــت مــازاد در قالــب امــاک و مســتغالت ،تعــداد
غیربهینــه شــعب ،و در نهایــت رقابــت در جــذب ســپرده از
مســیر افزایــش نــرخ ســود قابلتوصیــه اســت.
ج -بــا توجــه بــه انتخــاب «رونــق تولیــد» بهعنــوان
شــعار ســال از طــرف مقــام معظــم رهبــری ،طبیعتــ ًا ایــن
انتظــار از بانــک مرکــزی و شــبکٔه بانکــی وجــود دارد کــه
همــه تــوان خــود را جهــت حمایــت از بخــش حقیقــی
اقتصــاد بـهکار گیرنــد .بهنظــر میرســد نقــش اصلــی بانــک
مرکــزی در حمایــت از تولیدکننــدگان و تجــار ایجــاد ثبــات

{
اقتصــاد
ـای
ـههـ
تازـه
ـه
ماهنام
اقتصــاد
هــای
تازه
نام
ماـه
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

{

در بــازار پولــی و ارزی اســت ،زیــرا بیثباتــی در بازارهــا
یکــی از مهمتریــن موانــع پیــش روی بخــش حقیقــی
اقتصــاد محســوب میشــود و بانــک مرکــزی در مدیریــت
ایــن بیثباتیهــا نقــش کلیــدی دارد.
از ســوی دیگــر ،شــبکٔه بانکــی میتوانــد نقــش مهمــی
در تٔامیــن مالــی فعالیتهــای اقتصــادی بهویــژه از مســیر
تأمیــن ســرمایٔه در گــردش بنگاههــای تولیــدی در راســتای
صیانــت از تولیــد بــر عهــده داشــته باشــد .بااینحــال،
تقویــت تٔامیــن مالــی بخــش حقیقــی توســط شــبکٔه بانکــی
و درعینحــال جلوگیــری سیاســتگذار از رشــد بیرویــه
نقدینگــی و افزایــش تــورم ،ظرافتهــای خاصــی را در
حــوزٔه سیاســتگذاری میطلبــد کــه الزم اســت مــورد
توجــه قــرار گیــرد.
د« -اصــاح قوانیــن پولــی و بانکــی» آخریــن و
شــاید مهمتریــن مســئلٔه دارای اهمیــت در مقاومســازی
نظــام بانکــی محســوب میشــود .دلیــل ایــن مســئله آن
اســت کــه قوانیــن پولــی و بانکــی در همــه کشــورها بــا
تنظیــم روابــط ذینفعــان (شــامل بانــک مرکــزی ،دولــت،
و بانکهــا) قواعــد و بســتر الزم را جهــت فعالیــت
صحیــح و کارآمــد شــبکٔه بانکــی در راســتای اهــداف
تعیینشــده فراهــم میکننــد.
در نظــام بانکــی کشــور اگرچــه چندیــن دهــه از اجــرای
قوانیــن مرجــع پولــی و بانکــی (شــامل قانــون پولــی و
بانکــی مصــوب  ۱۳۵۱و قانــون عملیــات بانکــی بــدون

ربــا مصــوب  )۱۳۶۲میگــذرد ،تاکنــون ایــن قوانیــن بــا
آسیبشناســی تجــارب گذشــته و اســتفاده از تحــوالت
نظــری و تجربــی دانــش بانکــداری و بانکــداری مرکــزی
مــورد بازبینــی و اصــاح اساســی قــرار نگرفتهانــد و ایــن
خــود ضــرورت انجــام اصالحــات را نشــان میدهــد.
بااینحــال ،نکتــه مهــم در اصــاح قوانیــن پولــی و
بانکــی توجــه ویــژه بــه نقــش بانــک مرکــزی بهعنــوان نهــاد
قانونــی ،تخصصــی ،و مرجــع در حــوزٔه پولی-بانکــی
اســت .برایناســاس ،مناســب اســت همــه تالشهایــی
کــه درحــال حاضــر جهــت اصــاح قوانیــن توســط مجلــس
شــورای اســامی و ســایر نهادهــای قانونــی درحــال پیگیــری
اســت ،بــا هماهنگــی کامــل بــا بانــک مرکــزی و اســتفادٔه
حداکثــری از ظرفیــت کارشناســی ایــن نهــاد صــورت پذیرد.
در پایــان ،شــایان ذکــر اســت شــرایط فعلــی اقتصــاد
کشــور ضــرورت توجــه هرچــه بیشــتر بــه مســئلٔه
مقاومســازی نظــام بانکــی را در چهارچــوب راهبردهــای
اقتصــاد مقاومتــی مطــرح میســازد .بنابرایــن ،ضــروری
اســت همــه ارکان دولــت و حاکمیــت ضمــن توجــه بــه
نقــش کلیــدی بانــک مرکــزی بهعنــوان راهبــر بازارهــای
پولــی و ارزی ،زمینــه موفقیــت ایــن نهــاد را در ایجــاد ثبــات
اقتصــادی فراهــم کننــد تــا در پرتــو ایــن موضــوع ،اقتصــاد
کشــور (باوجــود همــه چالشهــا و مشــکالت) در مســیر
موفقیــت و پیشــرفت قــرار گیــرد.
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بازآرایی سیاستگذاری پولی و مدیریت نقدینگی

مصاحبه

اکبر کمیجانی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیـــر مـــاه  ،۱۳۹۸شـــماره ۱۵۶

ورود نقدینگی به
فعالیتهای مولد

قائم مقام بانک مرکزی

مدیریــت نقدینگــی یکــی از بزرگتریــن چالشهایــی اســت کــه
نظــام بانکــداری بــا آن روبهروســت .دلیــل اصلــی ایــن چالــش آن
اســت کــه بیشــتر منابــع بانکهــا از محــل ســپردههای کوتاهمــدت
تٔامیــن مالــی میشــود .عالوهبرایــن ،تســهیالت اعطایــی بانکهــا
صــرف ســرمایهگذاری در داراییهایــی میشــود کــه درجــه
نقدشــوندگی نســبت ًا پایینــی دارنــد.
وظیف ــه اصل ــی بان ــک ایج ــاد ت ــوازن بی ــن تعه ــدات کوتاهم ــدت
مالـــی و ســـرمایهگذاریهای بلندمـــدت اســـت .نگهـــداری مقادیـــر

رشــد مســتمر نقدینگــی یکــی از مهمتریــن
معضــات ســاختاری اقتصــاد کشــور بهشــمار
مــیرود .بهنظــر شــما ،مهمتریــن دلیــل و
عوامــل ایــن معضــل چیســت؟
حرکــت در مســیر ثبــات پولــی و کنتــرل رشــد
نقدینگــی متناســب بــا انــدازٔه اقتصــاد (تولیــد
ناخالــص داخلــی) ،مســتلزم سیاسـتگذاری پولی
و مالــی صحیــح و هماهنــگ از ســوی مجموعــه
دولــت و بانــک مرکــزی اســت .دســتیابی بــه ایــن
هــدف بــا موانعــی همچــون ناترازیهــای مالــی
و بودجــهای دولــت و ضعفهــای ســاختاری
بخــش حقیقــی اقتصــاد مواجــه اســت .اقتصــاد
ایــران در چنــد دهــه گذشــته بــا ایــن موانــع در راه
دســتیابی بــه ثبــات پولــی دســت بــه گریبــان بــوده
اســت؛ بهگونــهای کــه مســئلٔه بیانضباطــی مالــی
دولــت ،عــدم شــفافیت و مدیریــت نامناســب
منابــع بودجــهای ،و بهــرهوری و کارایــی پاییــن
بخــش حقیقــی اقتصــاد غالبــ ًا بــا تکیــه بــر پایــه
پولــی و منابــع شــبکٔه بانکــی نادیــده انگاشــته
شــده و در نهایــت بهشــکل رشــدهای مســتمر
نقدینگــی نمــود یافتــه اســت.
بهاختصــار اگــر بخواهیــم رونــد تحــوالت
پایــه پولــی را طــی ســه دهــه اخیــر مــرور کنیــم،
مشــاهده میکنیــم پــس از جنــگ تحمیلــی
و طــی ســالهای  ،1377-13۶7بهعلــت
اســتقراض مســتقیم دولــت از بانــک مرکــزی،
خالــص بدهیهــای بخــش دولتــی بــه بانــک

ناکاف ــی نقدینگ ــی بان ــک را ب ــا خط ــر ع ــدم توانای ــی در ایف ــای
تعهـــدات و در نتیجـــه ورشکســـتگی قـــرار میدهـــد .از طرفـــی،
نگه ــداری مقادی ــر ف ــراوان نقدینگ ــی ن ــوع خاص ــی از تخصی ــص
ناکارآمـــد منابـــع اســـت کـــه باعـــث کاهـــش نـــرخ ســـوددهی
بانـــک بـــه ســـپردههای مـــردم و در نتیجـــه ازدســـتدادن بـــازار
میشـــود .بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت موضـــوع ،بـــا دکتـــر اکبـــر
کمیجانـــی ‐ قائممقـــام بانـــک مرکـــزی ‐ گفتوگویـــی
داشـــتهایم کـــه در ادامـــه مـــیآیـــد.

بانکهــا دانســت.
مرکــزی مهمتریــن عامــل افزایــش پایــه پولــی در
از طــرف دیگــر
ســالهای مذکــور بــوده اســت .طــی ســالهای
بــا توجــه بــه ســاختار
دهــه  )138۱-138۸( 1380بــا ممنوعیــت
بانکمحــور نظــام تٔامیــن
اســتقراض مســتقیم دولــت از بانــک مرکــزی در
مالــی اقتصــاد ایــران ،همــواره بخــش حقیقــی
قوانیــن برنامههــای توســعٔه ســوم و چهــارم ،نقــش
اقتصــاد فشــار مضاعفــی بــه نظــام بانکــی
خالــص بدهــی بخــش دولتــی بــه بانک مرکــزی در
بهجهــت برآوردهکــردن نیازهــای مالــی خــود
رشــد پایــه پولــی تــا حــد قابلقبولــی کنتــرل شــد،
داشــته و بانــک مرکــزی و شــبکٔه بانکــی را ناگزیــر
امــا بهواســطٔه افزایــش قیمــت نفــت و تبدیــل
بــه تٔامیــن مالــی بخشهــای مختلــف تولیــدی
درآمدهــای ارزی حاصــل از فــروش نفــت بــه ریال
اقتصــاد در برابــر تکانههــا
(توســط دولــت) و افزایــش
ب ــا توج ــه ب ــه س ــاختار بانکمح ــور و ناکارآمدیهــای موجــود
داراییهــای خارجــی بانــک
مرکــزی ،خالــص داراییهــای نظ ــام تٔامی ــن مال ــی اقتص ــاد ای ــران ،کــرده اســت .منشــا ایــن
خارجــی بانــک مرکــزی بــه همــواره بخــش حقیقــی اقتصــاد فشــار نــوع تکانههــا عمدت ـ ًا ناشــی
عامــل اصلــی و مســلط در مضاعف ــی ب ــه نظ ــام بانک ــی بهجه ــت از بهــرهوری پاییــن عوامــل
رشــد پایــه پولــی بــدل گردیــد .برآوردهکـــردن نیازهـــای مالـــی خـــود تولیــد ،مشــکالت مدیریتــی
در ســالهای اخیــر نیــز بدهــی داشـــته و بانـــک مرکـــزی و شـــبکٔه و عــدم دسترســی بــه
بانکهــا بــه بانــک مرکــزی بانکـــی را ناگزیـــر بـــه تٔامیـــن مالـــی ف ّناوریهــای جدیــد ،و یــا
بهعنــوان مهمتریــن عامــل بخشه ــای مختل ــف تولی ــدی اقتص ــاد بهعبــارت دیگــر ضعفهــای
رشــد پایــه پولــی مطــرح در برابـــر تکانههـــا و ناکارآمدیهـــای ســاختاری اقتصــاد ماننــد
تنگناهــای تولیــد و ســایر
بــوده اســت ،بهگونــهای کــه موجـــود کـــرده اســـت.
محدودیتهــای فیزیکــی
در برخــی از ســالها ســهم
اســت .از ایــنرو ،نظــام
از رشــد بدهــی بانکهــا بــه
بانکــی در جهــت اهــداف توســعهای و یــا
بانــک مرکــزی از کل رشــد پایــه پولــی باالتــر بــوده
مالحظــات سیاســی-اجتماعی ،ناگزیــر بــه
اســت .علــت ایــن امــر را میتــوان بهطــور کلــی
تٔامیــن مالــی بخشهــای مختلــف تولیــدی
ناشــی از تغییــر رویکــرد دولــت بــه منابــع شــبکٔه
شــده اســت .برایناســاس ،در ســایٔه وجــود
بانکــی از اواخــر دهــه ( 1380تحمیــل تکالیــف
مشــکالت ســاختاری بخــش واقعــی اقتصــاد،
و تٔامیــن مالــی بخــش دولتــی از محــل منابــع
ناکارآمدیهــای موجــود در ایــن بخــش بــه بخــش
بانکهــا) و ضعــف مدیریــت منابــع و مصــارف

{

قانــون تٔاســیس بانکهــای غیردولتــی در
فروردیــن  1379بــا هــدف افزایــش شــرایط
رقابتــی بانکهــا ،گســترش بازارهــای مالــی،
و تشــویق پسانــداز داخلــی از ســوی مجلــس
شــورای اســامی تصویــب شــد .تــا پایــان
برنامــه چهــارم ،هفــت بانــک غیردولتــی
(اقتصــاد نویــن ،کارآفریــن ،ســامان ،پارســیان،

لطفــ ًا در خصــوص آمــار کنونــی ترکیــب
نقدینگــی توضیحاتــی ارائــه فرماییــد.
در ســـایٔه اقدامـــات و تالشهـــای انجامشـــده
توســـط دولـــت و بانـــک مرکـــزی ،متوســـط
رشـــد نقدینگـــی طـــی ســـالهای اخیـــر
کاهـــش محسوســـی نســـبت بـــه رونـــد
بلندمـــدت خـــود داشـــته اســـت .بـــا بررســـی
متغیـــر نقدینگـــی در پایـــان ســـال 1392

اقتصــاد
ـای
ـههـ
تازـه
ـه
ماهنام
اقتصــاد
هــای
تازه
نام
ماـه
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

برخــی از کارشناســان ورود بانکهــای
خصوصــی را بــه بــازار پــول یکــی از دالیــل
رشــد نقدینگــی میداننــد .بهنظــر شــما ،آیــا
ایــن امــر صحیــح اســت؟

{

پولــی اقتصــاد منتقــل شــده و پیامــد آن فشــار
بــر منابــع بانــک مرکــزی و در نهایــت انبســاط
پایــه پولــی و نقدینگــی بــوده اســت.
بنابرایــن در مجمــوع ،میتــوان گفــت در
اقتصــاد ایــران طــی دهههــای گذشــته ،رشــد
بــاالی پایــه پولــی و نقدینگــی صرفـ ًا معطــوف
بــه عملکــرد سیاســتگذار پولــی و نظــام
بانکــی نبــوده ،بلکــه مجموعــه شــرایط حاکــم
بــر اقتصــاد کشــور و مجموعــه عواملــی کــه
پیشتــر اشــاره شــد ،نقــش تٔاثیرگــذاری در
رشــد کلهــای پولــی داشــته اســت.

پاســارگارد ،ســرمایه ،و ســینا) و یــک مٔوسســه
اعتبــاری غیربانکــی (مٔوسســه اعتبــاری
توســعه) در کشــور فعالیــت داشــتند .در ســال
 ،1388بــا واگــذاری ســهام چهــار بانــک
تجــاری دولتــی صــادرات ،تجــارت ،ملــت،
و رفــاه کارگــران بــه بخــش خصوصــی ،ایــن
چهــار بانــک غیردولتــی شــدند .بــا افزایــش
تعــداد و انــدازٔه بانکهــای غیردولتــی و
همچنیــن ســاماندهی مٔوسســات غیرمجــاز و
ورود آنهــا بــه بــازار رســمی پــول در دو دهــه
اخیــر ،بهتبــع انــدازٔه بــازار پــول و خلــق پــول
شــبکٔه بانکــی افزایــش یافتــه و در نهایــت
حجــم نقدینگــی بیشــتری را پدیــد آورده
اســت .از ســوی دیگــر ،شــمول آمارهــای پولــی
در ســال  1392بــا افزودهشــدن شــش بانــک
و چهــار مٔوسســه اعتبــاری بــه آمارهــای پولــی،
ســهم قابلتوجهــی در افزایــش نقدینگــی
داشــته اســت؛ بهطــوری کــه  ۱۲٫۹واحــد
درصــد از رشــد  ۳۸٫۸درصــدی نقدینگــی
در پایــان ســال  1392ناشــی از افزایــش
پوشــش آمــاری بانکهــا و مٔوسســات
اعتبــاری بــوده اســت.
همانطورکــه در پاســخ بــه پرســش قبــل بــدان
اشــاره شــد ،رشــد نقدینگــی طــی دهههــای

گذشــته همــواره ارقــام باالیــی را تجربــه
کــرده اســت و نمیتــوان صرفــ ًا تٔاســیس
بانــک خصوصــی یــا دولتــی را دلیــل رشــد
نقدینگــی قلمــداد کــرد .آنچــه دارای اهمیــت
اســت و فــارغ از دولتــی یــا خصوصیبــودن
بانکهــا بایــد بــه آن توجــه شــود ایــن اســت
کــه تشــدید ناتــرازی بانکهــا و افزایــش رشــد
نقدینگــی در ســالهای اخیــر ناشــی از ضعــف
مدیریــت منابــع و مصــارف بانکهــا ،ضعــف
جــدی در حاکمیــت شــرکتی بانکهــا ،عــدم
مقرراتگــذاری مناســب همــگام بــا گســترش
بانکهــای غیردولتــی و مٔوسســات اعتبــاری،
شــرایط نامناســب اقتصــاد کالن ،و عــدم
رعایــت انضبــاط مالــی و بودجـهای بوده اســت.

۱۳

۱۴

بازآرایی سیاستگذاری پولی و مدیریت نقدینگی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیـــر مـــاه  ،۱۳۹۸شـــماره ۱۵۶

مٔوسســـات اعتبـــاری نـــور و کاســـپین) رونـــدی
نزول ــی داش ــته و از  ۸۶۴٫۵ه ــزار میلی ــارد ری ــال
در اواســط آبــان  1397بــه  ۶۴۸٫۴هــزار میلیــارد
ری ــال در پای ــان فروردیــن  1398رس ــیده اس ــت.

تـــا پایـــان ســـال  ،1397مشـــاهده میشـــود
ایـــن متغیـــر بهطـــور متوســـط ســـاالنه معـــادل
 ۲۴٫۱درص ــد رش ــد داش ــته ک ــه ب ــه می ــزان ۲٫۶
واح ــد درص ــد کمت ــر از رش ــد متوس ــط س ــاالنٔه
نقدینگـــی بلندمـــدت (پایـــان ســـال  13۶7تـــا
بهتری ــن راه ــکار ب ــرای کاه ــش س ــرعت رش ــد
پایـــان ســـال  )1391بـــوده اســـت.
نقدینگ ــی چیس ــت؟
بـــر اســـاس آخریـــن وضعیـــت ارقـــام عمـــدٔه
پولـــی ،حجـــم نقدینگـــی در پایـــان ســـال 1397
نکتـــه مهـــم در خصـــوص مهـــار رشـــد
ب ــه رق ــم  ۱۸۸۲۹٫۵ه ــزار میلی ــارد ری ــال رس ــید
نقدینگـــی و کاهـــش ســـرعت آن توجـــه بـــه
ک ــه نس ــبت ب ــه پای ــان س ــال  1396مع ــادل ۲۳٫۱
عوامـــل ایجادکننـــدٔه آن اســـت .از آنجاکـــه
درص ــد رش ــد نش ــان میده ــد .ای ــن می ــزان رش ــد
عامـــل اصلـــی رشـــد نقدینگـــی درحـــال
نســـبت بـــه رشـــد نقدینگـــی در ســـال 1396
حاضـــر بـــه افزایـــش بدهـــی بانکهـــا بـــه بانـــک
( ۲۲٫۱درصـــد) ۱٫۰ ،واحـــد درصـــد افزایـــش
مرکـــزی مربـــوط میشـــود ،لـــذا راهـــکار اصلـــی
نشـــان میدهـــد.
مدیریـــت رشـــد نقدینگـــی نیـــز اصـــاح رابطـــه
همانگونـــه کـــه پیشتـــر اشـــاره شـــد،
بانکهـــا بـــا بانـــک مرکـــزی و رفـــع تنگناهـــای
مســـئلٔه بدهـــی بانکهـــا بـــه بانـــک مرکـــزی
طـــی ســـالهای اخیـــر همـــواره از مهمتریـــن
آنهاســـت؛ ازجملـــه ایـــن راهکارهـــا میتـــوان
معضــات بــازار پــول بــوده و بخــش عمــدٔه رشــد
بـــه کنتـــرل اضافهبرداشـــت بانکهـــا بـــا تســـریع
پایــه پولــی و نقدینگــی
در طـــرح اصـــاح نظـــام
تحتتٔاثیـــر افزایـــش
اقدامــات اخیــر سیاســتی و نظارتــی بانک ــی ،افزای ــش نقدپذی ــری
بدهـــی بانکهـــا بـــه بانــک مرکــزی نظیــر اعمــال محدودیــت بــر داراییهـــای بانکهـــا ،و
بانـــک مرکـــزی رخ ســقف تراکنــش روزانــه کارتهــای بانکــی ،کاهـــش نیـــاز آنهـــا بـــه
داده اســـت .اتفـــاق صــدور چکهــای تضمینــی صرفــ ًا در وجــه منابـــع بانـــک مرکـــزی
مثبــت رخداده در ایــن ذینفــع ،محدودکــردن کارتخوانهــای (بهب ــود مدیری ــت نقدینگ ــی
زمین ــه کاه ــش بده ــی بانکــی در مناطــق مــرزی و خــارج از کشــور ،در بانکهـــا) ،توقـــف
بانکهـــا بـــه بانـــک نظــارت دقیــق بــر مبــادالت بانکــی و خدمــات اعطـــای خطـــوط اعتبـــاری
مرک ــزی ط ــی ماهه ــای پرداخــت الکترونیــک ،و تبدیــل نحــؤه توســـط بانـــک مرکـــزی بـــه
پایانـــی ســـال  1397پرداخــت ســود ســپردههای کوتاهمــدت بانکهـــا جـــز در مـــوارد
بـــوده اســـت .در عــادی (از روزشــمار بــه ماهشــمار) ،ضمــن خ ــاص و ب ــا قی ــد اطمین ــان
چنـــد مـــاه گذشـــته ،کمــک بــه ثباتبخشــی بــه بــازار ارز ،اثــر از اثربخشـــی خطـــوط
س ــعی ش ــده اس ــت از مثبتــی در کاهــش ســیالیت و افزایــش اعطایـــی ،تغییـــر رویکـــرد
طریـــق تقوی ــت ب ــازار مانــدگاری ســپردههای بانکــی داشــته اســت .ســـاماندهی مٔوسســـات
غیرمجـــاز از محـــل منابـــع
بینبانکـــی و مذاکـــرٔه
بانـــک مرکـــزی و تقویـــت
جـــدی بـــا بانکهـــای
انضبـــاط مالـــی دولـــت اشـــاره کـــرد.
بدهـــکار ،نســـبت بـــه کنتـــرل اضافهبرداشـــت
الزم بـــه توضیـــح اســـت در راســـتای اجـــرای
بانکه ــااق ــدام ج ــدی بهعم ــلآی ــد ک ــه خوش ــبختانه
سیاســـت پولـــی و مدیریـــت بهتـــر نـــرخ ســـود،
تــا حــدودی ایــن سیاســت بــا نتایــج مثبتــی همــراه
ب ــوده اس ــت .در ای ــن راس ــتا ،اعم ــال محدودی ــت
کنتـــرل تـــورم ،ســـاماندهی اضافهبرداشـــت
اســـتفاده از خطـــوط اعتبـــاری بانکهـــا ،تعمیـــق
بانکهـــا و تعییـــن چارچـــوب مشـــخص بـــرای
بـــازار بینبانکـــی ،و حرکـــت بانکهـــا بـــه
اعطـــای اعتبـــار بـــه بانکهـــا و مٔوسســـات
تٔامیـــن نقدینگـــی از ایـــن بـــازار ،تســـویٔه بدهـــی
اعتبـــاری ،دســـتورالعمل انجـــام عملیـــات بـــازار
بانکهـــا از طریـــق پرداخـــت اقســـاط ناشـــی از
بـــاز و اعطـــای اعتبـــار در قبـــال اخـــذ وثیقـــه
ســـاماندهی اضافهبرداشـــتها ،اجـــرای بنـــد
توســـط بانـــک مرکـــزی بهتازگـــی در شـــورای
«و» تبص ــرٔه  5قان ــون بودج ــه  1397در کاه ــش
پ ــول و اعتب ــار ب ــه تصوی ــب رس ــیده اس ــت .ای ــن
بدهـــی بانکهـــا مٔوثـــر بـــوده اســـت؛ بهطـــوری
اب ــزار سیاس ــت پول ــی ب ــا اس ــتفاده از اس ــناد خزان ــه
کـــه طـــی ماههـــای آبـــان تـــا فروردیـــن ،1398
دولتـــی در راهانـــدازی عملیـــات بـــازار نقـــش
بس ــزایی خواه ــد داش ــت و ب ــه کم ــک ای ــن اب ــزار
اضافهبرداشـــت بانکهـــا (بـــا لحـــاظ بدهـــی

ع ــاوه ب ــر هدای ــت ن ــرخ س ــود و ب ــازار بینبانک ــی
بهس ــمت ن ــرخ س ــود ه ــدف ،ای ــن ام ــکان فراه ــم
شـــده اســـت تـــا اضافهبرداشـــت بانکهـــا از
منابـــع بانـــک مرکـــزی نیـــز بهتـــر از گذشـــته
ســـاماندهی شـــود.
همچنیــن ،اقدامــات اخیــر سیاســتی و نظارتــی
بانـــک مرکـــزی نظیـــر «اعمـــال محدودیـــت بـــر
ســـقف تراکنـــش روزانـــه کارتهـــای بانکـــی»،
«صـــدور چکهـــای تضمینـــی صرفـــ ًا در وجـــه
ذینف ــع»« ،محدودک ــردن کارتخوانه ــای بانک ــی
در مناط ــق م ــرزی و خ ــارج از کش ــور»« ،نظ ــارت
دقی ــق ب ــر مب ــادالت بانک ــی و خدم ــات پرداخ ــت
الکترونیـــک» ،و «تبدیـــل نحـــؤه پرداخـــت
ســـود ســـپردههای کوتاهمـــدت عـــادی (از
روزشـــمار بـــه ما هشـــمار)» ،ضمـــن کمـــک
بـــه ثبا تبخشـــی بـــه بـــازار ارز ،اثـــر مثبتـــی
در کاهـــش ســـیالیت و افزایـــش مانـــدگاری
ســـپرد ههای بانکـــی داشـــته اســـت.
در پایـــان ،شـــایان توجـــه اســـت بهمنظـــور
کاه ــش آث ــار مخ ــرب حج ــم ب ــاالی نقدینگ ــی و
ورود آن بـــه فعالیتهـــای ســـوداگرانه و داللـــی،
الزم اســت موضــوع مدیریــت و هدایــت نقدینگــی
بهســـمت فعالیتهـــای مولـــد و تولیـــدی مـــورد
توجـــه قـــرار گیـــرد .در ایـــن راســـتا ،میبایســـت
راهکارهایــی دنبــال شــود کــه محیــط کس ـبوکار
و از همـــه مهمتـــر ثبـــات اقتصـــاد کالن بهبـــود
یابـــد .تحـــت ایـــن شـــرایط اســـت کـــه میتـــوان
انتظـــار داشـــت ریســـک فعالیتهـــای تولیـــدی
کاه ــش یاب ــد و ب ــا افزای ــش انگی ــزه ب ــرای ورود
بـــه فعالیتهـــای مولـــد ،نقدینگـــی بهســـمت
ایـــن فعالیتهـــا هدایـــت شـــود.

ابوالقاسم رحیمی انارکی
مدیرعامل بانک مسکن

یکــی از مهمتریــن انتظاراتــی کــه مــردم از دولــت و سیاســتگذاران
دارنــد ایــن اســت کــه ضمــن کاهــش نــرخ تــورم ،کنتــرل رشــد نقدینگــی
را نیــز در کنــار افزایــش رشــد اقتصــادی مــورد توجــه قــرار دهنــد .از
راهکارهــای کنتــرل رشــد نقدینگــی کاهــش اضافهبرداشــت بانکهــا از
بانــک مرکــزی اســت کــه در صــورت اجــرای صحیــح ،میتوانــد گامــی

{

منابــع پایــه پولــی شــامل خالــص بدهــی
دولــت بــه بانــک مرکــزی ،خالــص دارایــی
بانــک مرکــزی ،و بدهــی بانکهــا بــه بانــک
مرکــزی اســت .ازآنجاییکــه بدهــی بانکهــا
بــه بانــک مرکــزی برحســب منابــع یکــی از
اجــزای پایــه پولــی اســت ،لــذا بــا افزایــش
بدهــی بانکهــا بــه بانــک مرکــزی ،پایــه پولــی
یــا پــول پرقــدرت نیــز افزایــش مییابــد.

بــا توجــه بــه ســازوکار ایجــاد پــول در نظــام
بانکــی کــه مشــتمل بــر پــول و شــبهپول اســت،
در صــورت افزایــش و زمانیکــه بهصــورت
کامــل بهســمت تولیــد هدایــت نشــود ،در
بازارهــای مالــی ســرگردان میشــود و آثــار
آن بــه شــکل تــورم نمــود مییابــد .ایــن تــورم
زمانــی کــه همــراه بــا رکــود اقتصــادی باشــد،
بــه رکــود تورمــی منجــر خواهــد شــد.
بــا توجــه بــه رکــود تورمــی و
معیوببــودن چرخــه بدهــی در کشــور و نبــود
زیرســاختهای اقتصــادی و توانمندیهــای
داخلــی جهــت تولیــد ،ایــن پــول وارد

فعالیتهــای غیرتجــاری میشــود و بــا
توجــه بــه وضعیــت ناعادالنــه توزیــع ثــروت
در جامعــه و تخصیــص ثــروت بــه افــراد
خــاص ،نقدینگــی بهســمت ســفتهبازی و
فعالیتهــای غیرمولــد ســودآور کوتاهمــدت
مــیرود .بهعبارتــی ،افزایــش تــورم ناشــی از
بدهــی بانکهــا و جاریشــدن نقدینگــی بــه
بخشهایــی غیــر از تولیــد چنانچــه کنتــرل
شــود ،موجــب تضعیــف بخــش تولیــد و در
نهایــت کاهــش تولیــد ناخالــص داخلــی،
کاهــش رشــد اقتصــادی ،و بــروز فقــر
اقتصــادی میشــود.

اقتصــاد
ـای
ـههـ
تازـه
ـه
ماهنام
اقتصــاد
هــای
تازه
نام
ماـه
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

افزایــش بدهــی بانکهــا بــه بانــک
مرکــزی چــه اثــری در نــرخ تــورم و ســایر
شــاخصهای اقتصــادی دارد؟

مهــم در راســتای انضباطبخشــی بــه نظــام بانکــی و بهبــود شــاخصهای
اقتصــادی باشــد .در ایــن راســتا ،بــا ابوالقاســم رحیمــی انارکــی ‐
مدیرعامــل بانــک مســکن ‐ بــه گفتوگــو نشســتیم کــه مشــروح آن در
ادامــه از نظرتــان میگــذرد.

{

مصاحبه

راهکارهای کاربردی مدیریت بدهی بانکها
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بازآرایی سیاستگذاری پولی و مدیریت نقدینگی

از ســوی دیگــر ،افزایــش نقدینگــی زمانیکــه
بهصــورت کامــل بهســمت تولیــد هدایــت نشــود،
آثــار تورمــی آن بهشــکلی نمــود مییابــد کــه
حتــی در بلندمــدت نیــز باوجــود ابزارهایــی نظیــر
ابزارهــای ارزی و یــا نــرخ بهــره ،نمیتــوان مانــع
از اثرگــذاری نقدینگــی در تــورم شــد.
آثــار دیگــری در افزایــش نــرخ تــورم مترتــب
اســت؛ ازجملــه آن میتــوان بــه کاهــش مصــرف
بهدلیــل کاهــش قــدرت خریــد اشــاره کــرد کــه
در کنــار افزایــش هزینههــای تولیــد ،منجــر بــه
کاهــش تمایــل بــه ســرمایهگذاری در بلندمــدت
میشــود .واضــح اســت کــه بهتبــع کاهــش تولیــد،
نــرخ بیــکاری افزایــش مییابــد و آثــار زیانبــار
متعــدد اقتصــادی و اجتماعــی را بــه جامعــه
تحمیــل خواهــد کــرد.
در ایــن شــرایط ،چــه راهکارهایــی را میتــوان
بــرای مدیریــت بدهــی بانکهــا اتخــاذ کــرد؟
بانکهــا ماننــد هــر بنــگاه اقتصــادی بهدنبــال
حداکثرکــردن ســودآوری و منافــع ذینفعــان
خویــش هســتند؛ بهعبــارت دیگــر ،بــا توجــه بــه
فشــار فزاینــده در بــازار رقابتــی و محدودیــت
منابــع ،بانکهــا تــاش میکننــد درآمدهــای خــود
را حداکثــر و هزینههــا را تــا جایــی کــه ممکــن
اســت حداقــل کننــد .بنابرایــن ،بانکهــا بایــد هــم
داراییهــا و هــم بدهیهــای خــود را مدیریــت
کننــد .عمدهتریــن اقــام بدهیهــای بانکهــا
انــواع ســپردههایی اســت کــه از ســوی بخشهــای
مختلــف اعــم از حقیقــی و حقوقــی ،خصوصــی،
و دولتــی ســپردهگذاری شــدهاند ،امــا عوامــل
دیگــری نیــز بــه ایجــاد بدهــی منجــر میشــود.
برایناســاس بهمنظــور ارائــه راهکارهــای عملــی
بــرای حــل مســئلٔه بدهــی بانکهــا ،بهتریــن کار
توجــه بــه دالیــل ایجــاد آن توســط سیاس ـتگذار
و مدیــران اجرایــی اســت .بهنظــر میرســد ضمــن
تحلیــل وضعیــت هــر بانــک و توجــه بــه دالیــل
ایجــاد ایــن بدهــی ،راهــکاری مناســب بــا شــرایط
هــر بانــک ارائــه شــود .بههرحــال ،راهکارهــای
عملــی زیــر در کوتاهمــدت و بلندمــدت میتوانــد
کمــک قابلتوجهــی بــه نظــام بانکــی کنــد.
الــف -راهکارهــای کاربــردی در افــق
کوتاهمــدت و میانمــدت
ســوقدادن بانکهــا بهســمت بــازار
بینبانکــی :یکــی از مهمتریــن اهــداف بــازار
بینبانکــی رفــع مشــکالت نقدینگــی کوتاهمــدت
بانکهــا و کمــک بــه اجــرای سیاســت پولــی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیـــر مـــاه  ،۱۳۹۸شـــماره ۱۵۶

تعییــن نــرخ ســود تعادلــی در بــازار پــول اســت.
توجــه بــه ســابقٔه بانکهــا در اضافهبرداشــت:
بانــک مرکــزی بایــد میــان بانکهایــی کــه
بهصــورت مــداوم بدهکارنــد بــا بانکهایــی کــه
موقت ـ ًا و براثــر شــرایط غیرقابــل پیشبینــی دچــار
کمبــود نقدینگــی میشــوند ،تفــاوت قائــل شــود.
کاهــش نــرخ ســپردٔه قانونــی :کاهــش نــرخ
ســپردٔه قانونــی یکــی از راهکارهایــی اســت
کــه بانــک مرکــزی میتوانــد در کوتاهمــدت
بهمنظــور کاهــش مشــکل کمبــود نقدینگــی
بانکهــا اتخــاذ کنــد.
ب -راهکارهای کاربردی در افق بلندمدت
الــزام بــه شــفافیت در ارائــه آمارهــای
پولــی :یکــی از بزرگتریــن مشــکالت در حــل
معضــل اضافهبرداشــت ایــن اســت کــه ســهم
هــر یــک از عوامــل در رشــد آن بهطــور دقیــق
مشــخص نیســت.
تعامــل بیشــتر دولــت و بانــک مرکــزی در
اتخــاذ سیاســتهای پولــی :ضمــن حفــظ
اســتقالل طرفیــن ،رایزنــی و تعامــات بیشــتر در
زمینــه تدویــن برنامههــا صــورت پذیــرد.
نظــارت و برخــورد جــدی بانــک مرکــزی
در خصــوص پرداخــت ســودهای غیرمتعــارف
در نظــام بانکــی :یکــی از مهمتریــن مــواردی
کــه همــواره ســبب کســری نقدینگــی و
اضافهبرداشــت بانکهــا از بانــک مرکــزی
میشــود ایــن اســت کــه بانکهــا بــرای جــذب
ســپرده گاهــی اقــدام بــه پرداخــت ســودهایی بــه
مشــتریان خــود میکننــد کــه قــادر بــه پرداخــت آن
نیســتند و همیــن امــر ســبب میشــود بــا کســری
نقدینگــی روبــهرو شــوند و بــه منابــع بانــک
مرکــزی پنــاه آورنــد .برایناســاس ،بانــک مرکــزی
بــا نظــارت و برخــورد جــدی بــا ایــن مهــم ،مانــع
از اضافهبرداشــت بانکهــا خواهــد شــد.
مدتــی اســت کــه بحــث تهاتــر بدهــی بانکهــا
و دولــت مطــرح شــده اســت .ایــن طــرح تــا چــه
حــد اجرایــی شــده اســت و چــه تٔاثیــری میتوانــد
در کاهــش بدهــی بانکهــا بــه بانــک مرکــزی
داشــته باشــد؟
دولــت در الیحــه بودجــه  ۱۳۹۷کل کشــور در
خصــوص تهاتــر بدهیهــا ،بانکهــا را نیــز در
مســیر تســویٔه بدهیهــا قــرار داد .امــا بهمنظــور
رفــع بعضــی از اشــکاالت مطروحــه ،کمیســیون
تلفیــق بودجــه بــا پیشــنهاد مرکــز پژوهشهــای
مجلــس ،زنجیــرٔه بدهیهــای دولــت را بــا

افــزودن بانــک مرکــزی ،بــه یــک چهارضلعــی
تبدیــل کــرد تــا زنجیــر ٔه تهاتــر شــامل دولــت،
مجموعــه اشــخاص ،و شــرکتهای طلبــکار
از دولــت ،بانــک مرکــزی ،و باالخــره بانکهــا
(همچنیــن مٔوسســات اعتبــاری غیربانکــی) شــود.
در ســال  ،۱۳۹۷امــکان ایــن تهاتــر فراهــم نشــد.
لــذا ،تهاتــر بدهــی بانکهــا بــا دولــت و بانــک
مرکــزی از طریــق ظرفیــت ایجادشــده در تبصــرٔه
 ۵بخــش دوم قانــون بودجــه ســال جــاری نیــز از
طریــق انتشــار اســناد تســویٔه خزانــه ذکــر شــد.
اگرچــه ایــن موضــوع باعــث انضباطبخشــی
بــه نظــام بانکــی کشــور از طریــق خــروج
داراییهــای ســمی (کــه منشــا آن نکــول دولــت
در ایفــای تعهداتــش اســت) از ترازنامــه بانکهــا
میشــود ،در ایــن خصــوص توجــه بــه چنــد نکتــه
ضــروری اســت:
بــا توجــه بــه اینکــه بدهــی دولــت بــه شــبکٔه
بانکــی بیــش از بدهــی شــرکتهای دولتــی بــه
شــبکٔه بانکــی اســت ،احتمــال دارد بانکهــا
تمایــل بیشــتری بــه تهاتــر مطالباتشــان از دولــت
و شــرکتهای دولتــی بــا بدهــی خــود بــه دولــت
داشــته باشــند؛ ولــی مایــل بــه تســویٔه بدهــی
بخــش خصوصــی از محــل مطالبــات دولــت
نباشــند .بانکهــا امیدوارنــد از طریــق وثیقههــا یــا
وصــول مطالبــات ،بخشــی از ایــن داراییهــا را بــه
نقدینگــی تبدیــل کننــد؛ امــا وقتــی بخــش عمــدهای
از ایــن مطالبــات معــوق تبدیــل بــه ســرفصل
ً
عمــا بدهــی
بدهــی دولــت بــه بانکهــا شــود،

{
اقتصــاد
ـای
ـههـ
تازـه
ـه
ماهنام
اقتصــاد
هــای
تازه
نام
ماـه
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

یکــی از مباحــث مهمــی کــه در اجــرای

عملیـات بـازار بـاز کـه بـه مفهـوم خریـد
و فـروش اوراق بهـادار پذیرفتهشـده توسـط
بانـک مرکزی اسـت ،ابزاری بـرای تٔاثیرگذاری
در نـرخ سـود کوتاهمـدت در بـازار پول اسـت؛
بدینترتیـب کـه ایـن فراینـد از طریق سـازوکار
سیاسـت پولـی منجـر بـه تغییـر سـایر نرخهای
بهـره در اقتصـاد میشـود و در نهایـت در
سـطح قیمتهـا و تولیـد اثـر میگـذارد.
بـا تعمیـق بـازار اوراق بدهی دولـت بهویژه
اسـناد خزانـه اسلامی در قالـب بنـد «»۹
مصوبـات جلسـه شـورای عالـی هماهنگـی
اقتصـادی بـه تاریـخ  ۱۰مهـر  ۱۳۹۷و بنـد
«م» تبصـرٔه « »۵قانـون بودجـه سـال ،۱۳۹۸
مجوزهـای الزم بـرای انجـام عملیات بازار باز
فراهم شـد .ازجملٔه نتایج اجرای این سیاسـت
میتـوان بـه افزایـش نقدشـوندگی اوراق دولتی
و تثبیـت نـرخ آن ،ارتقـای کیفیـت و جذابیـت
اوراق ،و در نتیجـه کاهـش هزینـه تٔامیـن مالـی
دولـت اشـاره کـرد .از سـوی دیگـر ،لـزوم ارائٔه
وثیقـه از سـوی بانکهـا بـرای انجـام عملیات
بـازار بـاز بـه بهبـود ترکیـب داراییهـای
بانکهـا و افزایـش سـهم داراییهـای مـورد
پذیـرش بانـک مرکـزی میانجامـد کـه احتمال

{

فعلــی دولــت را بزرگتــر خواهــد کــرد.
ایــن اقــدام در بلندمــدت بــه کاهــش منابــع
و درآمــد بانکهــا و نهادهــای دولتــی کــه از
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی (پیمانــکاران
و ســایر اشــخاص) مطالبــات دارنــد منجــر
خواهــد شــد ،زیــرا در صــورت تهاتــر
مطالبــات پیمانــکاران از دولــت بــا بدهــی
ً
عمــا بانــک قــادر
پیمانــکاران بــه بانــک،
نخواهــد بــود بــه بخشــی از منابــع خــود کــه
انتظــار میرفــت از طریــق تســویٔه بدهــی
پیمانــکاران بهدســت آورد ،دسترســی یابــد؛
بــه بیــان دیگــر ،منابــع جــاری و آتــی بانــک
کاهــش مییابــد .ایــن کمبــود منابــع منجــر
بــه درخواســت خــط اعتبــاری توســط بانــک
از بانــک مرکــزی میشــود و بدهــی بانکهــا
را بــه بانــک مرکــزی افزایــش میدهــد .اثــر
نهایــی ایــن فراینــد نیــز رشــد پایــه پولــی
خواهــد بــود و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه
بدهــی پیمانــکاران بــه دولــت و نهادهــای
دولتــی و عــدم پرداخــت ایــن بدهــی توســط
پیمانــکاران (بهدلیــل تهاتــر بدهــی دولــت)،
ســازمانها و نهادهــای دولتــی مثــل تٔامیــن
اجتماعــی و… بــا کســری شــدید بودجــه
روبــهرو میشــوند و از بانکهــا تقاضــای
تٔامیــن مالــی میکننــد کــه پیامــد آن رشــد پایــه
پولــی خواهــد بــود.

سیاســت بــازار بــاز مطــرح اســت ،بحــث
کنتــرل اضافهبرداشــت بانکهاســت .بــرای
اجراییکــردن آن چــه پیشزمینههایــی بایــد
رعایــت شــود؟

اضافهبرداشـت بانکهـا از بانـک مرکـزی را
کاهـش میدهـد.
اجـرای موفـق هـر سیاسـت و برنامـه در
گـرو آمادهبـودن شـرایط و زمینههـای اجـرای
آن اسـت .ایـن مهـم در خصـوص برنامههای
مالـی و اقتصـادی نقـش بیشـتری دارد ،زیـرا
در صـورت آمادهنبـودن زمینـه میتوانـد تٔاثیر
معکوسـی در اوضـاع اقتصـاد کالن داشـته
باشـد .برایناسـاس در مقطـع فعلـی ،کنتـرل
برداشـت ‐ کـه در راسـتای سیاسـتهای
پولـی و برقـراری انضبـاط در این بازار اسـت
و تحقـق آن منـوط بـه الـزام بانکهـا بـه
تسـویٔه اضافـه برداشـت خواهـد بـود ‐ از
مـواردی اسـت کـه الزمـه اجـرای آن توجـه
بـه شـرایط درونـی بانکهـا و سـایر شـرایط
اقتصـادی اسـت.
تعـادل در وضعیـت منابـع و مصـارف
بانکهـا ازجملـه زمینههـای اجـرای ایـن
سیاسـت اسـت کـه سیاسـتگذار بایـد بـه آن
توجـه کنـد .بهاینترتیـب کـه در برخـی مـوارد
مشـاهده میشـود بهدالیلـی نظیـر حـوادث
غیرمترقبـه ،ایفـای تعهـدات پیشـین ،و…
مصارفـی از سـوی نهادهـا و سـازمانهای
باالدسـتی بـه بانکهـا تکلیـف میشـود
کـه ایـن موضـوع موازنـه منابـع و مصـارف
را بـه هـم میزنـد و مشـکالتی در ایفـای
تعهـدات بانکهـا ایجـاد میکنـد .اهمیـت
ایـن موضـوع زمانـی دوچنـدان میشـود کـه
بانکهـا در وصـول ایـن مطالبـات بـا مشـکل
ً
عملا بـا سوختشـدن برخـی از منابـع
و
خـود مواجـه میشـوند.
ثبـات بازارهـای مـوازی بهدلیـل تٔاثیـری
کـه در تجهیـز منابـع بانکی میگـذارد موضوع
دیگـری اسـت کـه باید بـه آن توجه کافی شـود،
زیرا بازده سـایر بازارها و نرخگذاری دستوری
سـود سـپردهها و تسـهیالت ،بانکهـا را در
جـذب منابـع بـه چالشـی میکشـاند و آنهـا را
ناگزیـر بـه اضافهبرداشـت میکنـد .بههرحـال
در راسـتای ثبـات بـازار پـول و بهمنظـور کمک
بـه نظـام بانکـی در جهـت اجـرای ایـن مهـم،
بهنظـر میرسـد میتـوان بـا ارائـه راهکارهـا و
ابزارهایـی در جهـت مدیریـت بدهـی بانکهـا
گام اساسـی برداشـت .ازجملـه ایـن راهکارهـا
میتـوان بـه مـواردی نظیـر تعریـف ابزارهـای
بدهـی بـا قابلیتهـای مختلـف ،رتبهبنـدی
بانکهـا ،و سـاماندهی بدهیهـای دولـت
اشـاره کرد.
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بازآرایی سیاستگذاری پولی و مدیریت نقدینگی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیـــر مـــاه  ،۱۳۹۸شـــماره ۱۵۶

کنترل تورم «صفر و یکی» نیست
مصاحبه

جعفر مهدیزاده

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی

کشــورهای مختلــف از دو ابــزار سیاســت مالــی ‐ کــه در اختیــار دولت ‐
و سیاسـتهای پولــی ‐ کــه در اختیــار بانــک مرکــزی اســت ‐ بــرای تنظیــم
اقتصــاد و بهتعادلرســاندن آن اســتفاده میکننــد .طــراح سیاس ـتهای پولــی
در هــر کشــور بانــک مرکــزی اســت؛ البتــه عملکــرد موفــق آن بــه اجــرای
هماهنــگ بــا سیاس ـتهای مالــی دولــت مربــوط میشــود.
ازآنجاییکــه سیاســتهای پولــی بهعلــت وقفههــای درونــی کوتاهمــدت
مــورد توجــه خــاص سیاســتگذاران اســت ،سیاســتهای پولــی بــا فــرض
وجــود اســتقالل کافــی بانــک مرکــزی ،در دنیــای امــروز نقــش بســیار مؤثــری
در بهبــود اقتصــاد ملــی و در نیــل بــه توســعٔه اقتصــادی بــازی میکننــد.
تصویــب سیاســتهای پولــی بــه بوروکراســی چندانــی نیــاز نــدارد و در
بهنظـــر شـــما عمدهتریـــن اهـــداف
سیاســـتهای پولـــی در اقتصـــاد چیســـت؟
ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط اقتص ــادی فعل ــی ،بای ــد
پیگیـــری کـــدام هـــدف بیشـــتر مـــورد نظـــر
قـــرار گیـــرد؟
در قوانیـــن و مقـــررات ،دو هـــدف عمـــدٔه
ثبـــات قیمتهـــا و رشـــد اقتصـــادی بـــرای
سیاســـت پولـــی درنظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.
نکت ــه مه ــم در خص ــوص پیگی ــری ای ــن اه ــداف
ایـــن اســـت کـــه در کوتاهمـــدت و در نرخهـــای
ت ــورم پایی ــن ،ای ــن دو ه ــدف ممک ــن اس ــت در
مقاب ــل ه ــم ق ــرار گیرن ــد؛ یعن ــی ممک ــن اس ــت
کاهـــش تـــورم در کوتاهمـــدت بـــه ُافـــت رشـــد
اقتصـــادی و افزایـــش بیـــکاری در اقتصـــاد
بینجام ــد .ام ــا در بلندم ــدت ،چنی ــن بدهبس ــتانی
میـــان تـــورم و رشـــد اقتصـــادی وجـــود نـــدارد.
بالعکـــس ،کشـــورهایی کـــه در بلندمـــدت
تورمهـــای پایینتـــری دارنـــد ،رشـــد اقتصـــادی
باثباتتـــری را پشـــت ســـر میگذارنـــد.
در شـــرایط فعلـــی اقتصـــاد ایـــران کـــه
بـــا پدیـــدٔه رکـــود تورمـــی مواجـــه اســـت،
انتخـــاب هـــدف بـــرای سیاســـتگذاری پولـــی

نتیجــه مــورد اقبــال و نظــر سیاســتگذاران اقتصــادی اســت ،امــا در عیــن
تأثیــر آن در متغیرهــای اقتصــادی ،گاهــی غیرقابــل انتظــار و ناخواســته اســت.
بــرای اعمــال یــک سیاســت پولــی موفقیتآمیــز ،الزم اســت مقامــات
پولــی ارزیابــی صحیحــی از زمــان و میــزان تأثیــر ایــن سیاســت در متغیرهــای
اقتصــادی داشــته باشــند و الزم اســت سیاسـتهای پولــی بهگونـهای طراحــی
شــوند کــه از جهــش بیشــتر قیمتهــا جلوگیــری کننــد .حــال ،بــا توجــه بــه
اهمیــت نقــش سیاسـتهای پولــی در کنتــرل تــورم و حفــظ ثبــات اقتصــادی،
گفتوگویــی بــا جعفــر مهــدیزاده ،مدیــر ادارٔه بررســیها و سیاســتهای
اقتصــادی بانــک مرکــزی ،داشــتیم کــه در زیــر میخوانیــد.

پیچیدگیهـــای بیشـــتری دارد .نکتـــه اصلـــی در
خص ــوص رک ــود تورم ــی ای ــن اس ــت ک ــه تکان ــه
منفـــی عرضـــه ناشـــی از اعمـــال تحریمهـــا ،بـــه
کاهـــش ســـطح تولیـــد منجـــر میشـــود و بـــه
همیـــن دلیـــل اســـت کـــه قیمتهـــا در اقتصـــاد
افزای ــش مییاب ــد .البت ــه ،ت ــورم ناش ــی از پدی ــدٔه
رک ــود تورم ــی ب ــادوام نیس ــت؛ یعن ــی ب ــا کاه ــش
تولیـــد ،ســـطح قیمتهـــا افزایـــش مییابـــد
و دوبـــاره تثبیـــت میشـــود .امـــا ،اگـــر در
ش ــرایط رک ــود تورم ــی و ب ــرای تحری ــک تولی ــد
در اقتصـــاد از سیاســـتهای پولـــی انبســـاطی
اســـتفاده شـــود ،ممکـــن اســـت دورٔه تورمـــی در
اقتصـــاد طوالنیتـــر شـــود .بـــا توجـــه بـــه ایـــن
توضیحـــات ،سیاســـت پولـــی بایـــد کاهـــش
ت ــورم را ه ــدف ق ــرار ده ــد و از ای ــن مس ــیر ب ــه
تثبیـــت اقتصـــاد و ایجـــاد فضـــای بهتـــر بـــرای
تولیـــد کمـــک کنـــد.
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه مرک ــز آم ــار ن ــرخ ت ــورم
را  30.6درصـــد اعـــام کـــرده اســـت ،بهنظـــر
شـــما بهتریـــن راهـــکار بـــرای کاهـــش نـــرخ
تـــورم چیســـت؟ آیـــا میتـــوان بـــا توجـــه بـــه
شـــرایط کنونـــی تـــورم را مهـــار کـــرد؟

دوب ــاره تٔاکی ــد میکن ــم ت ــورم ناش ــی از ُاف ــت
عرضـــه کل در اقتصـــاد بـــادوام نخواهـــد بـــود.
اقتصـــاد تنهـــا در صـــورت تحریـــک مســـتمر
تقاضاســـت کـــه بـــا افزایـــش دائـــم قیمتهـــا
مواجـــه میشـــود .بنابرایـــن ،بـــا توجـــه بـــه
اینکـــه اکنـــون تـــورم بســـیار افزایـــش یافتـــه
اســـت و ایـــن مســـئله میتوانـــد بـــه تخصیـــص
منابـــع لطمـــه بزنـــد ،ضـــروری اســـت از طریـــق
اعمـــال سیاســـتهای پولـــی مناســـب بـــا تـــورم
مقابلـــه شـــود .البتـــه ،الزم بـــه یـــادآوری اســـت
کـــه کنتـــرل تـــورم موضوعـــی صفـــر و یکـــی
نیســـت؛ بـــه اینصـــورت کـــه بانـــک مرکـــزی
میتوانـــد هـــدف تورمـــی خـــود را متناســـب بـــا
ش ــرایط فعل ــی انتخ ــاب کن ــد .اگ ــر در س ــه س ــال
گذش ــته ه ــدف بان ــک مرک ــزی ت ــورم تکرقم ــی
بـــود ،اکنـــون میتوانـــد تـــورم هـــدف را کمـــی
افزای ــش ده ــد و ت ــاش کن ــد ت ــورم را ب ــه س ــطح
ه ــدف جدی ــد نزدی ــک نمای ــد .در اینص ــورت،
میتـــوان اطمینـــان یافـــت از محـــل کاهـــش
تـــورم هزینـــهای بهصـــورت ُافـــت تولیـــد بـــه
اقتصـــاد وارد نمیشـــود.

{

در شـــرایط فعلـــی ،بانـــک مرکـــزی
تـــاش میکنـــد از طریـــق محدودکـــردن
اضافهبرداشـــت بانکهـــا و بهطـــور کلـــی
کاه ــش بده ــی بانکه ــا ب ــه بان ــک مرک ــزی،
زمین ــه کاه ــش رش ــد کله ــای پول ــی و ت ــورم
را فراهـــم کنـــد .بانکهـــا ضعـــف خـــود
را در مدیریـــت نقدینگـــی بـــا اســـتقراض از
بانـــک مرکـــزی پوشـــش میدهنـــد و ایـــن
باع ــث افزای ــش رش ــد نقدینگ ــی در اقتص ــاد
میشـــود .بانـــک مرکـــزی تـــاش میکنـــد
از طریـــق محدودکـــردن ایـــن مســـیر ،رشـــد
نقدینگـــی و تـــورم را کنتـــرل کنـــد.

اقتصــاد
ـای
ـههـ
تازـه
ـه
ماهنام
اقتصــاد
هــای
تازه
نام
ماـه
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

اغلـــب سیاســـتهایی کـــه در ســـالهای
گذشـــته انجـــام شـــده اســـت سیاســـتهای
انبســـاطی بـــوده اســـت و تنهـــا تفـــاوت
میـــان آنهـــا درجـــه انبســـاطیبودن آنهـــا
بـــوده اســـت .مـــرور متغیرهـــای پولـــی نیـــز
نشـــان میدهـــد اکنـــون شـــرایط پولـــی
اقتصـــاد انبســـاطی اســـت؛ رشـــد کلهـــای
پول ــی باالس ــت و ن ــرخ س ــود تف ــاوت بس ــیار
معنـــاداری بـــا تـــورم انتظـــاری دارد .تشـــدید
سیاســـت پولـــی انبســـاطی در شـــرایط فعلـــی
ب ــا توج ــه ب ــه کاه ــش عرض ــه کل و همچنی ــن
افزای ــش تقاض ــای کل میتوان ــد ب ــه افزای ــش
لجامگســـیختٔه قیمتهـــا منجـــر شـــود .پـــس
همانطـــور کـــه در بـــاال اشـــاره کـــردم ،الزم
اســـت سیاســـتهای پولـــی بهگونـــهای

ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه اع ــام ش ــد برنام ـهای
بـــرای تغییـــر نـــرخ ســـود بانکـــی وجـــود
نـــدارد ،کـــدام ابـــزار سیاســـتگذاری
بیشـــتر بـــرای دســـتیابی بـــه اهـــداف مـــورد
نظـــر اســـت؟

طراحـــی و اجـــرای عملیـــات بـــازار
بـــاز تغییـــری بنیادیـــن در چارچـــوب
سیاســتگذاری پول ــی بان ــک مرک ــزی ایج ــاد
میکن ــد .بخش ــی از مش ــکالت نظ ــام بانک ــی
در نتیجـــه قیمتگـــذاری مســـتقیم نرخهـــای
ســـود ســـپرده و تســـهیالت توســـط شـــورای
پـــول و اعتبـــار بـــوده اســـت .بـــا اجـــرای
عملیـــات بـــازار بـــاز ،بانـــک مرکـــزی نـــرخ
ســـود را در بـــازار بینبانکـــی هدفگـــذاری
میکنـــد و بـــر اســـاس ایـــن نـــرخ ،بانکهـــا
در محیـــط رقابتـــی دیگـــر نرخهـــای ســـود
ســـپرده و تســـهیالت را تعییـــن میکننـــد .در
اینصـــورت ،ترازنامـــه بانکهـــا در مقابـــل
تکانههـــای سیاســـت پولـــی انعطافپذیرتـــر
خواهـــد شـــد و بانـــک مرکـــزی بهصـــورت
مٔوثرتـــری میتوانـــد سیاســـتهای پولـــی را
طراحـــی و اجـــرا کنـــد.

{

بانـــک مرکـــزی طـــی ســـالهای گذشـــته
سیاســـتهای مختلـــف پولـــی نظیـــر
سیاســـتهای انبســـاطی و انقباضـــی را
اجرایـــی کـــرده اســـت .بهنظـــر شـــما بـــا
توج ــه ب ــه ش ــرایط کنون ــی اقتص ــاد کش ــور،
ک ــدام سیاســتها بای ــد اج ــرا ش ــوند ت ــا ب ــه
ثبـــات اقتصـــادی برســـیم؟

طراحـــی شـــوند کـــه از جهـــش بیشـــتر
قیمتهـــا جلوگیـــری کننـــد .درصورتیکـــه
تـــورم بیـــش از ایـــن افزایـــش یابـــد ،حتمـــ ًا
تولیـــد متضـــرر خواهـــد شـــد.

اجـــرای سیاســـت عملیـــات بـــازار بـــاز
چـــه تٔاثیـــری در تحقـــق اهـــداف و کنتـــرل
ن ــرخ ت ــورم و حف ــظ ثب ــات اقتص ــادی دارد؟
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دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیـــر مـــاه  ،۱۳۹۸شـــماره ۱۵۶

۲

 .۱عضو هیئتعلمی دانشکد ٔه مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 .۲عضو هیئتعلمی دپارتمان فاینانس دانشگاه  ،Texas A&Mامریکا

یکــی از ویژگیهــای منحصربهفــرد صنعــت مالــی و بهویــژه صنعــت
بانکــداری حجــم قابلتوجــه قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه آن اســت،
بهگونــهای کــه حتــی در اقتصادهایــی کــه بــازار بهعنــوان ســازوکار غالــب
در تنظیــم روابــط اقتصــادی پذیرفتــه شــده و مقرراتزدایــی بهعنــوان
یــک اصــل بنیــادی مــورد قبــول اســت ،میــزان قوانیــن و مقــررات مربــوط
بــه بانکهــا بهمراتــب بیــش از ســایر صنایــع و بنگاههاســت .جالبتــر
آنکــه در کشــورهای توســعهیافته و دارای نظــام مالــی پیشــرفته ،معمــو ًال
ایـن تفـاوت ماهـوی از یکسـو ناشـی از
ماهیـت متفـاوت صنعـت بانکـداری اسـت کـه
رکـن مهمـی در تخصیـص منابـع سـرمایهگذاری
در اقتصـاد محسـوب میشـود و بهعبـارت دیگـر،
تعییـن میکنـد کـدام صنایـع و رشـته فعالیتهـا
منابـع الزم را بـرای توسـعه و رشـد دریافـت کننـد
و کـدام صنایـع و بنگاههـا بایـد از دوگانـه اصالح
سـاختار و تغییـر مسـیر یـا حذفشـدن از چرخـه
اقتصـاد یکـی را انتخـاب کننـد .از سـوی دیگـر،
پیامدهـا و سـرریز ناشـی از کارکـرد نامناسـب
یـک یـا چنـد بانـک بهمراتـب بیـش از پیامدهـای
ناکارآمـدی سـایر بنگاههـای اقتصـادی اسـت،
زیـرا او ًال هرگونـه اختلال در عملکـرد یـک بانـک
بهسـرعت بـه سـایر بانکهـا  -حتـی بانکهایـی
کـه هیـچ ارتبـاط تجـاری مسـتقیمی بـا بانـک
مربوطـه ندارنـد  -سـرایت میکنـد؛ دیگـر آنکـه
سـرایت تٔاثیرات سـرریز معضلات بانکی فقط به
ایـن صنعـت محـدود نمیشـود و در سـایر صنایـع
و بخشهـای اقتصـادی نیـز تأثیـر دارد.
بدینترتیـب ،میتـوان ادعـا کـرد هرگونـه
اختلال در کارکـرد صحیـح نظـام بانکـی ،حتـی
بـرای مدتـی بسـیار کوتـاه ،عواقـب جـدی بـرای
اقتصـاد دارد و لـذا اطمینان از سلامت بانکی یک
الـزام بـرای سلامت سـایر بخشهـای اقتصـادی
اسـت .بهعلاوه ،ویژگیهـای منحصربهفـرد
صنعـت بانکـداری و نیـز مشـاهدٔه تجربـه سـایر

حجــم مقــررات بانکــی بیــش از کشــورهایی اســت کــه نظــام مالــی و بانکــی
توســعهیافتهای ندارنــد .عالوهبــرآن ،بهرغــم آنکــه در بیشــتر صنایــع یــک
رونــد بلندمــدت مقرراتزدایــی در بســیاری از کشــورها حاکــم بــوده اســت،
صنعــت بانکــداری بهخصــوص در دهــه گذشــته و بعــد از بحــران ســال
 2008شــاهد رشــد قابلتوجــه قوانیــن و مقــررات مربوطــه بــوده اســت .همــه
ایــن مــوارد حاکــی از آن اســت کــه صنعــت بانکــداری تفــاوت ماهــوی بــا
ســایر فعالیتهــای اقتصــادی دارد.

کشـورها حاکی از آن اسـت که مجموعٔه ابزارهای
الزم بـرای اطمینـان از ایـن کارکرد صحیـح ،لزوم ًا
مشـابه سـایر صنایـع نیسـت .بهعبـارت دیگـر،
جعبـه ابـزاری کـه سیاسـتگذار بـرای مدیریـت و
نظـارت بـر صنعـت بانکـداری نیـاز دارد متفـاوت
بـا مجموعـه ابزارهـای مربـوط بـه سـایر صنایع در
اقتصـاد اسـت.
یکـی از مهمتریـن ابزارهـای الزم برای اطمینان
از سلامت و کارکـرد صحیـح بنگاههـا و صنایـع
در اقتصـاد ،سـازوکارهای حاکمیـت شـرکتی
اسـت .آنچـه در بنگاههـای اقتصـادی تحـت
عنـوان حاکمیت شـرکتی شـناخته میشـود عبارت
اسـت از مجموعـه سـازوکارهایی کـه از طریـق
آن ،سـهامداران اطمینـان حاصـل کننـد مدیـران
بنـگاه سـرمایٔه آنهـا را (بههمـراه سـود) بـه آنهـا
برمیگردانند (شـلیفر و ویشـنی  .)۱۹۹۷ ،با این
تعریـف ،حاکمیـت شـرکتی ابزاری اسـت کـه قرار
اسـت مشـکل نمایندگـی کـه میـان مدیـر و مالـک
(سـهامدار) بنـگاه وجود دارد ،حـل کند .بهعبارت
دیگـر ،تمرکـز سـازوکارهای حاکمیـت شـرکتی بر
منافـع سـهامداران اسـت و تلاش میکنـد تابـع
هـدف مدیـران ،حداکثرسـازی سـود بنـگاه باشـد.
مبانـی علـم اقتصـاد بـه مـا میآمـوزد در یـک بـازار
رقابـت کامـل ،حداکثرسـازی سـود بنـگاه و منافع
سـهامداران بهطـور طبیعی به حداکثرسـازی منافع
کل جامعـه نیـز میانجامـد.

در صنعـت بانکـداری نیـز همچـون سـایر
بنگاههـا ،کارکرد مناسـب سـازوکارهای حکمرانی
یکـی از مهمتریـن الزامات کارکرد مناسـب اسـت.
باوجودایـن ،بهدلیـل تٔاثیـرات بیرونـی قابلتوجهی
کـه صنعـت بانکـداری در مابقـی بخشهـای
اقتصـاد دارد ،میتـوان ادعـا کـرد حاکمیـت
شـرکتی بهمعنـای عـام آن ،لزومـ ًا بـه کارکـرد
صحیـح نظـام بانکـی نمیانجامـد .بهعبـارت
دیگـر ،برخلاف سـایر بنگاههـا کـه حداکثرسـازی
سـود بنـگاه و منافـع سـهامداران متـرادف بـا
حداکثرشـدن رفـاه اجتماعـی اسـت ،در صنعـت
بانکـداری ،متمرکزکـردن سـازوکارهای حکمرانی
بـر حداکثرسـازی ثروت سـهامداران ممکن اسـت
تٔاثیـرات نامطلوبـی در کلیـت اقتصـاد داشـته
ن مالـی  2008شـاهد خوبـی
باشـد .تجربـه بحـرا 
بـر ایـن ادعاسـت ،زیـرا بسـیاری از اقدامـات
و فعالیتهـای نظـام بانکـی ازجملـه طراحـی
ابزارهـای مالـی پیچیده و انـواع تکنیکهای اوراق
بهادارسـازی بهرغـم آنکـه پیـش از سـال  2008به
افزایـش ثـروت سـهامداران منجـر شـد ،نهایتـ ًا بـه
بیثباتـی و بـروز بحـران در اقتصـاد انجامیـد.
بـا ایـن وصـف ،اگـر بپذیریـم حداکثرسـازی
منافـع سـهامداران هدف مناسـبی بـرای حکمرانی
نظـام بانکـی نیسـت ،سـوال ایـن اسـت کـه
سـازوکارهای حکمرانـی بایسـتی چـه هدفـی را
دنبـال کننـد .از نـگاه یـک برنامهریـز اجتماعـی ،
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آنچـه اصالـت دارد کارکـرد صحیـح و مناسـب
کل نظـام مالـی و بانکـی اسـت ،درحالیکـه از
منظـر سـهامداران ،عملکـرد مناسـب و ایجـاد
سـود حداکثـری در یـک بانـک هـدف غایـی
اسـت .میتـوان گفـت از منظـر برنامهریـز
اجتماعـی ،نظـام بانکـی زمانی کارکرد مناسـبی
دارد کـه بتوانـد میـان دو کارکـرد مهـم تـوازن
برقـرار کنـد :نخسـت ،ثبـات و سلامت نظـام
بانکـی ،و دوم ،نـوآوری و کارایـی (مهـران و
مولینـو  .)۲۰۱۲ ،از یکسـو ،هرگونـه وقفـه
و اختلال در نظـام بانکـی هزینـه اجتماعـی و
رفـاه ازدسـترفتٔه زیـادی را بهدنبـال دارد و
لـذا ،ثبـات و سلامت بانکـی یـک ضـرورت
انکارناپذیـر اسـت .از سـوی دیگـر ،نـوآوری و
بهبـود در صنعـت بانکـی میتوانـد 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
اهـداف مـورد توجـه اسـت .بنابرایـن ،نظـام
حکمرانـی در بانکهـا نیـز بایسـتی بـا عنایـت به
ایـن دو هـدف طراحـی و اجـرا شـود.
امـا ،طراحـی یـک نظـام حکمرانـی مطلوب
کـه بتوانـد دو هـدف ثبـات و نـوآوری در

نظـام بانکـی را محقـق کنـد ،بـا چالشهـای
متعـددی روبهروسـت و بهمراتـب پیچیدهتـر
از حاکمیـت شـرکتی در بنگاههـای فعـال در
بخـش واقعـی اقتصـاد اسـت .ایـن چالشهـا
بدیـن شـرحاند (کاپریـو و لِویـن :)۲۰۰۲ ،
• پیچیدگی و عدم شفافیت داراییها،
• امـکان تغییـر سـریع ترکیـب داراییها در
مقایسـه با سـایر صنایع،
• محدودیتهـای قانونـی و مداخلات
گسـتردٔه دولـت،
• نسبت اهرمی بسیار باال،
• نبـود رقابـت بـاال در بـازار محصـول و
بـازار قبضـه مالکیـت.
در ادامـه ،هـر یـک از ایـن چالشهـا
تشـریح میشـوند.
• پیچیدگـی و عـدم شـفافیت داراییهـا:
صنعـت بانکـداری بهصـورت ذاتی در مقایسـه
بـا سـایر صنایـع پیچیدگـی و عـدم شـفافیت
بیشـتری دارد .ایـن پیچیدگـی پیامدهـای
متعـددی بـرای حاکمیت شـرکتی بانکها دارد
و طراحـی سـازوکارهای انگیزشـی مناسـب
را بـرای مدیـران و کارکنـان در راسـتای منافـع
ذینفعان بسـیار دشـوار میکند ،زیرا پیچیدگی

و ابهـام موجـود در صنعـت بانکـداری مانـع از
ارزیابـی درسـت و دقیـق عملکـرد میشـود و
بنابرایـن ،تدویـن قراردادهـا و سـازوکارهای
تشـویقی مبتنـی بـر عملکرد را دشـوار میکند؛
بهعنـوان مثـال ،اگـر سـازوکارهای انگیزشـی
مدیـران و اعضـای هیئتمدیـره صرفـ ًا مبتنـی
بـر سـودآوری یـا نـرخ بـازده سـاالنه باشـد ،بـا
توجـه بـه پیچیدهبـودن ماهیـت فعالیتهـای
بانکـی ،ایـن مدیـران میتواننـد منابـع بانـک
را بهسـمت وامهـا و پروژههـای بـا ریسـک
بـاال امـا ظاهـر ًا پربـازده سـوق دهنـد ،امـا در
بلندمـدت خسـارتهای جبرانناپذیـری را
بـه بانـک و نظـام مالـی کشـور تحمیـل کننـد.
هجـوم سـرمایٔه بانکهـا در سـالهای گذشـته
بهسـمت بـازار مسـکن بهمنظـور کسـب سـود
بیشـتر ،و قفلشـدن و زیـان قابلتوجـه نظـام
بانکـی در دورٔه رکـود بعـد از آن ،گویـای ایـن
واقعیـت اسـت کـه نظـام انگیزشـی مناسـبی
بـرای مدیـران بانکهـا طراحـی نشـده اسـت.
علاوه بـر دشـواربودن طراحـی نظـام
پاداش و دسـتمزد مناسـب بـرای مدیران ،عدم
شـفافیت صنعـت بانکـداری باعـث میشـود
بسـیاری از ابزارهـای اعمال حاکمیت شـرکتی
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۲۲

بازآرایی سیاستگذاری پولی و مدیریت نقدینگی

نیـز کارایـی الزم را نداشـته باشـند؛ بهعنـوان
مثـال ،ابهـام و پیچیدگـی صنعـت بانکـداری بـه
مدیـران و سـهامداران عمـده امـکان بیشـتری
بـرای منفعتطلبـی شـخصی و سوءاسـتفاده از
سـهامداران خـرد میدهـد .ایـن ابهـام همچنیـن
بـه کاهـش تمایـل رقبـا بـرای قبضـه مالکیـت
بانـک منجـر میشـود کـه در ادامه بـه آن پرداخته
خواهـد شـد.
• امـکان تغییـر سـریع ترکیـب و ریسـک
داراییهـا :همانطـور کـه گفتـه شـد ،عـدم تقـارن
اطالعاتـی میـان مدیـران و ذینفعـان بیرونـی در
بانکهـا بیـش از سـایر صنایـع اسـت (فورفیـن
 .)۲۰۰۱ ،از یکسـو ،تشـخیص کیفیـت
داراییهـای بانکـی (کـه همـان تسـهیالت
اعطاشـده و سرمایهگذاریهاسـت) بهراحتـی
بـرای سـایرین ممکـن نیسـت ،و از سـوی دیگـر،
بانکهـا بسـیار سـریعتر از سـایر صنایـع میتوانند
ترکیـب داراییهـای خـود را تغییر دهنـد ،زیرا این
داراییهـا عمدتـ ًا ماهیـت فیزیکـی ندارنـد و بـا
سـرعت و سـهولت بیشـتری قابل مبادلهاند(لوین،
)۲۰۰۴؛ بهعنـوان مثـال ،یـک شـرکت تولیـدی
ممکـن اسـت بـرای تغییـر خطـوط تولیـد خـود
نیازمنـد چنـد مـاه زمـان باشـد ،درحالیکـه یـک
بانـک میتوانـد در مـدت بسـیار کوتاهـی بـا خرید
و فـروش داراییهـای مالـی ،سـبد داراییهـای
خـود را بهکلـی تغییـر دهـد.
امـکان تغییـر سـریع ترکیـب داراییهـا بهدلیـل
ماهیـت غیرفیزیکـی آنهـا بـه مدیـران امـکان
پنهانکـردن مشـکالت بانکهـا را میدهـد؛
بهعنـوان مثـال ،درصورتیکـه یـک مشـتری تـوان
بازپرداخت وامی را نداشـته باشـد ،بانک میتواند
وام جدیدی را به وی پرداخت کند و بدهی وی را
اسـتمهال کنـد .بدینترتیـب ،کیفیـت داراییهـای
بانـک بهسـادگی قابـل ارزیابـی و شناسـایی
نخواهـد بـود و بـه همیـن دلیـل در بسـیاری از
مـوارد ،ورشکسـتگی بانکهـا بهصـورت یـک
شـوک پیشبینینشـده رخ میدهـد و بسـیاری
از سـرمایهگذاران و سـپردهگذاران تـا پیـش از
وقـوع آن ،از وضعیـت نامطلـوب بانـک بیاطلاع
ِ
کلینگبیـل.)۲۰۰۴،
میماننـد (کاپریـو و
• محدودیتهـای قانونـی و مداخلات
گسـتردٔه دولـت :صنعـت بانکـداری بهدلیـل
نقـش کلیـدی آن در اقتصـاد ،در مقایسـه بـا
سـایر صنایـع ،قوانیـن و مقـررات بسـیار بیشـتر و
پیچیدهتـری دارد و مداخلات دولـت در آن نیز از
جنبههـای مختلـف بهمراتـب بیش از سـایر صنایع
اسـت؛ بهعنـوان مثـال ،در بیشـتر کشـورها قوانین
سـختگیرانهای بـرای مالکیت بانکهـا وجود دارد

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیـــر مـــاه  ،۱۳۹۸شـــماره ۱۵۶

کـه مانـع تمرکـز مالکیـت میشـود .همانطـور کـه
میدانیـم ،یکـی از مهمتریـن سـازوکارهای اعمـال
حاکمیـت شـرکتی وجـود مالکیـت متمرکـز اسـت
کـه به سـهامداران عمده امکان نظـارت بر رفتار و
تصمیمـات مدیـران شـرکت را میدهـد .بنابرایـن،
برخلاف سـایر صنایـع ،در صنعـت بانکـداری،
تمرکـز مالکیـت نمیتوانـد بهعنـوان یـک ابـزار
قـوی حاکمیـت شـرکتی عمـل کنـد .بررسـی 107
کشـور جهـان نشـان میدهـد در  41کشـور،
داشـتن مالکیـت بیـش از  50درصـد و در 37
کشـور مالکیـت بیـش از  25درصـد در یـک بانک
ممنـوع اسـت (بـارت  ،کاپریو ،و لویـن.)۲۰۰۴ ،
در کشـور مـا بـر اسـاس مـادٔه  5قانـون اجـرای
سیاسـتهای کلـی اصـل  ۴۴قانـون اساسـی،
سـقف تملـک سـهام بانکهـای غیردولتـی بـرای
اشـخاص حقیقـی  5درصـد و بـرای اشـخاص
حقوقـی  10درصـد تعیین شـده اسـت کـه با توجه
بـه آمـار ذکرشـده در بـاال بهنظـر میرسـد یکـی
یکــی از مهمتریــن ابزارهــای الزم بــرای
اطمینــان از ســامت و کارکــرد صحیــح
بنگاههــا و صنایــع در اقتصــاد ،ســازوکارهای
حاکمیــت شــرکتی اســت .آنچــه در بنگاههــای
اقتصــادی تحــت عنــوان حاکمیــت شــرکتی
شــناخته میشــود عبــارت اســت از مجموعــه
ســازوکارهایی کــه از طریــق آن ،ســهامداران
اطمینــان حاصــل کننــد مدیــران بنــگاه
ســرمایٔه آنهــا را (بههمــراه ســود) بــه آنهــا
برمیگرداننــد.
از سـختگیرانهترین سیاسـتهای محدودیـت
مالکیـت اسـت (باقـری و شوسینسـب.)۱۳۹۰ ،
ایـن در حالـی اسـت کـه هـدف از ممانعـت از
تمرکـز مالکیـت جلوگیـری از قـدرت بیشازحـد
و سوءاسـتفادٔه احتمالـی سـهامداران عمـده (بـه
زیـان سـهامداران خـرد و سـپردهگذاران) اسـت و
ً
عملا سـازوکاری بـرای جبـرانکاسـتیهای مربوط
بـه قوانیـن و مقـررات حمایت از سـهامداران خرد
اسـت .بهعبـارت دیگـر ،درصورتیکـه قوانیـن و
مقـررات مناسـبی بـرای حمایـت از سـهامداران
ً
عملا تمایـل چندانـی از سـوی
خـرد وضـع شـود،
سـهامداران بـرای افزایـش تمرکـز مالکیـت وجـود
نخواهد داشـت ،زیرا سـهامداران تنهـا در صورتی
تمایـل بـه افزایـش مالکیـت خود در شـرکت دارند
کـه یـا بتواننـد بهوسـیلٔه آن از حقـوق خـود دفـاع
کننـد و یـا امکان بهرهبرداریهای شـخصی ناشـی
از کنتـرل مالکیـت را پیـدا کننـد.
در تأییـد ایـن مطلب ،بررسـیها نشـان میدهد

در کشـورهایی کـه حقـوق سـهامداران خـرد بهتـر
محافظـت میشـود ارزش سـهام بانکهـا باالتـر
و تمرکـز مالکیـت در بانکهـا بهطـور طبیعـی
کمتـر اسـت .بهعلاوه ،در کشـورهایی کـه حقوق
سـهامداران خـرد بهدرسـتی رعایـت نمیشـود،
قوانیـن و مقـررات بانکـی سـختگیرانه منجـر بـه
افزایـش ارزش بانکهـا نمیشـود (کاپریـو ،لیـون
 ،و لویـن .)۲۰۰۷ ،بـه زبـان دیگر ،بهنظر میرسـد
تمرکـز مالکیـت در بانکهـا پیامـد ضعـف در
زیرسـاختهای حقوقـی و قانونـی حمایـت از
سـهامداران خـرد اسـت و لـذا بهجـای اعمـال
محدودیـت قانونـی برای میـزان مالکیت ،بایسـتی
بهبـود ایـن زیرسـاختها در اولویـت قـرار گیـرد.
اینکـه اجـزای مختلـف یـک نظـام حقوقـی موفـق
در حمایـت از سـهامداران خـرد چیسـت ،موضوع
گسـتردهای اسـت کـه خـارج از چارچوب نوشـتار
حاضـر اسـت.
یکـی دیگـر از جنبههـای قوانیـن و مداخلات
دولـت کـه حاکمیت شـرکتی در بانکهـا را مختل
میکنـد تضمیـن آشـکار یـا ضمنـی سپردههاسـت.
در بسـیاری از کشـورهای جهـان ازجملـه ایـران،
دولتهـا بـا تأسـیس صندوقهـای تضمیـن
سـپرده ،بازپرداخـت سـپردهها را (تـا سـقف
خاصـی) تضمیـن میکننـد .ایـن موضـوع باعـث
میشـود سـپردهگذاران انگیـزٔه خود را بـرای پایش
رفتـار بانـک و اعمـال حاکمیت شـرکتی از دسـت
بدهنـد ،زیـرا حتـی در صورت ورشکسـتگی بانک
زیانـی متوجـه آنهـا نخواهـد بـود.
امـا ،شـاید مهمتریـن نـوع دخالـت دولـت را
در نظـام بانکـی بتـوان مالکیـت مسـتقیم دولت در
بانکها دانسـت .مالکیت دولتی مشـکالت جدی
در حاکمیـت شـرکتی بانکها ایجـاد میکند ،زیرا
دولت در نقش مالک و در نقش نهاد ناظر قانونی
دچـار تضـاد منافـع اسـت و ایـن مسـئله مشـکل
اساسـی در حاکمیـت شـرکتی بانکهـا ایجـاد
میکنـد و باعـث ناکارایـی آن میشـود .بـر اسـاس
پژوهشهـا ،از یکسـو میـزان مالکیـت دولتـی
در نظـام بانکـی بـا سـطح توسـعهیافتگی صنعـت
بانکـداری ارتبـاط معکـوس و از سـوی دیگـر ،بـا
شـاخصهای ناکارایـی نظام بانکی همچـون دامنٔه
نـرخ بهـره و هزینههای سـربار ارتباط مسـتقیم دارد
(بـارت ،کاپریـو ،و لویـن.)۲۰۰۴ ،
ایـن اختلال در سـاختار حاکمیـت شـرکتی
موجـب میشـود برخلاف تصـور برخـی
سیاسـتگذاران ،مالکیـت دولـت در بانکهـا
نهتنهـا موجـب کاهـش احتمـال بـروز بحرانهـای
بانکـی نشـود ،بلکـه میتوانـد بـه آسـیبپذیری
بیشـتر در زمـان بـروز بحـران منجر شـود؛ بهعنوان
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مثـال ،در بحـران شـرق آسـیا در اواخـر دهـه
۱۹۹۰م ،.بانکهـای دولتـی عملکـرد بدتـری
نسـبت بـه بانکهـای خصوصـی داشـتند
و هرچـه میـزان حضـور دولـت در صنعـت
بانکـداری بیشـتر شـود ،ایـن تفـاوت عملکـرد
شـدت بیشـتری دارد ُ
(کرنِ ت ،گو  ،خاکسـاری،
و تهرانیـان.)۲۰۱۰ ،
بهعلاوه ،در مـورد بانکهـای دولتـی،
سـپردهگذاران و سـایر تأمینکننـدگان اعتبـار
بهدلیـل اطمینـان از حمایـت دولـت ،انگیـزٔه
بسـیار کمتـری بـرای نظارت و پایـش بانک در
مقایسـه بـا بانکهـای خصوصـی دارنـد .نکتـه
دیگـر اینکـه معمـو ًال دولتهایـی کـه مالـک
بانکهـا هسـتند بـا محدودکـردن رقابـت و
ممانعـت از ورود بازیگـران جدیـد بـه صنعت،
تلاش میکننـد کنتـرل خـود را بـر نظـام مالـی
حفـظ کننـد .ایـن امـر مانـع اعمـال حاکمیـت
شـرکتی از طریـق رقابـت در بـازار محصـول
و نیـز بـازار قبضـه مالکیـت میشـود .ایـن
موضـوع بهخصـوص در کشـورهای درحـال
توسـعه جدیتـر اسـت و آمارهـا نشـان میدهد
درحالیکـه در کشـورهای توسـعهیافته تنهـا
 5درصـد از درخواسـتهای مجـوز تأسـیس
بانـک توسـط بانـک مرکـزی رد میشـوند ،این
رقـم در کشـورهای درحـال توسـعه  45درصد
اسـت (کاپریـو و ِپریـا .)۲۰۰۲ ،
• نسـبت اهرمـی بـاال :یکـی دیگـر از
تفاوتهـای بانکهـا بـا شـرکتهای دیگـر
نسـبت اهرمـی بسـیار بـاالی آنهاسـت و در
مقایسـه بـا سـایر صنایـع ،تعهـدات بانکهـا
(شـامل سـپردهها و سـایر انـواع تعهـدات)
معمـو ًال چندیـن برابـر حقـوق صاحبـان سـهام
اسـت .در امریـکا در شـرکتهای غیرمالـی،
نسـبت بدهـی بـه سـرمایه بهطـور متوسـط
حـدود  35درصـد اسـت ،درحالیکـه ایـن
نسـبت در بانکهـا حـدود  90درصـد اسـت.
ایـن سـاختار سـرمایٔه منحصربهفـرد بـه مدیران
و سـهامداران انگیـزٔه سـرمایهگذاری هرچـه
بیشـتر در پروژههـای پرریسـک را میدهـد.
ازآنجاییکـه سـهامداران و مدیـران ،پسـماند
سـود شـرکت را پـس از پرداخـت تعهـدات و
بدهیهـا دریافـت میکننـد و از سـوی دیگـر،
دارای مسـئولیت محدودنـد ،در صـورت
شکسـت پـروژٔه پرریسـک ،بخـش عمـدٔه زیان
حاصلـه را بـه صاحبـان بدهی منتقـل میکنند؛
امـا در صـورت موفقیـت آن ،ازآنجاییکـه
میـزان تعهـد آنهـا بـه صاحبـان بدهـی مبلـغ
ثابتـی اسـت ،بخـش بزرگـی از سـود را از آن

خـود میکننـد .بنابرایـن ،همـواره ایـن انگیـزه
وجـود دارد کـه بـا افزایـش هرچـه بیشـتر
ریسـک ،بـازده مـورد انتظار باالتـری را نصیب
خـود کننـد .هرچه نسـبت اهرمی شـرکت باالتر
باشـد ،ایـن انگیزه قویتر اسـت و لـذا بانکها
بهدلیـل نسـبت اهرمـی باال در مقابـل این خطر
بسـیار آسـیبپذیرند.
• عـدم وجـود رقابـت بـاال در بـازار
محصـول و بـازار قبضـه مالکیـت :یکـی دیگـر
از چالشهـای حاکمیـت شـرکتی در بانکهـا
کمتربـودن رقابـت در بـازار محصـول و نیـز
بـازار قبضـه مالکیـت شـرکتی در مقایسـه بـا
سـایر صنایـع اسـت .از یکسـو رقابـت در
بـازار محصـول مدیـران شـرکتها را وادار بـه
حداکثرکـردن منافع سـهامداران کـرده و امکان
اتالف منابع را از آنها سـلب میکند .از سـوی
دیگـر ،اگـر بـازار ادغـام و اکتسـاب شـرکتی
فعـال باشـد ،مدیـران شـرکتها همـواره در
معـرض خطـر ازدسـتدادن موقعیـت خـود در
صورت داشـتن عملکرد بد هسـتند و بنابراین،
باالبـودن احتمـال قبضٔه مالکیت توسـط رقبا و
یـا سـرمایهگذاران دیگـر ،بهعنـوان یـک عامـل
انضباطـی در رفتـار مدیـران تأثیرگـذار اسـت.
امـا او ًال رقابـت در بـازار محصـول در صنعـت
بانکـی بهدلیـل روابـط بلندمـدت مشـتریان بـا
بانکهـا چنـدان رایـج نیسـت و شـرکتها
معمـو ًال روابـط بانکـی خـود را از یـک بانـک
بـه دیگـری تغییـر نمیدهنـد (برجـر  ،بونیـم ،
کوویـس  ،و ِهنـکاک  .)۲۰۰۰ ،ثانیـ ًا ،قوانیـن
و مقـررات موجـود در صنعـت بانکـداری
ادغـام و اکتسـاب بانکهـا را بسـیار دشـوارتر
و زمانبرتـر از سـایر صنایـع میکنـد و بنابراین
تهدیـد قبضـه مالکیـت توسـط سـایرین چندان
جـدی نیسـت .بهعلاوه ،هرچـه عـدم تقـارن
اطالعاتـی میـان مدیـران و سـایرین باالتـر
باشـد ،تمایـل سـرمایهگذاران بیرونی بـه ادغام
و اکتسـاب بهدلیـل عـدم شـناخت از ماهیـت
شـرکت کمتـر اسـت ،و لـذا پیچیدگـی و عـدم
شـفافیت ذاتـی در صنعـت بانکـداری ادغـام
و اکتسـاب را در مقایسـه بـا سـایر صنایـع
دشـوارتر میکنـد.
در مجمـوع ،میتـوان گفـت موقعیـت
منحصربهفـرد بانکهـا در اقتصـاد بهدلیـل
نقـش کلیـدی آنهـا در نظام تأمیـن مالی باعث
میشـود هرگونـه ناکارایـی در نظـام بانکـی
سـایر بخشهـای اقتصـاد را نیـز تحتتأثیـر
قـرار دهـد .کارکـرد درسـت نظـام بانکـی تنهـا
در سـایٔه وجـود یـک نظـام حاکمیـت شـرکتی

کارا کـه مشـوقها و انگیزههـای مناسـبی
بـرای هـر یـک از بازیگـران نظـام بانکـی فراهم
مـیآورد محقـق میشـود .عالوهبـرآن ،صنعت
بانکـداری بهدلیـل ماهیـت فعالیـت خـود
تفاوتهـای بنیادینـی بـا سـایر صنایـع دارد
و بهدلیـل همیـن تفاوتهـا ،طراحـی نظـام
حاکمیـت شـرکتی مطلـوب بـرای صنعـت
بانکـداری بهمراتـب پیچیدهتـر از سـایر
صنایـع اسـت.
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بازآرایی سیاستگذاری پولی و مدیریت نقدینگی

یادداشت تحلیلی

حسین
توکلیان

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیـــر مـــاه  ،۱۳۹۸شـــماره ۱۵۶

تلخی سیاست پولی به کام تولید
عضو هیئت علمی دانشکد ٔه اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی

ایــران بــرای چندیــن ســال متمــادی دچــار خشکســالی بــود ،بهنحــوی کــه در
ســال گذشــته مســئوالن را بــر آن داشــت محدودیتهــای تــازهای در مصــرف
خانگــی ،کشــاورزی ،و صنعتــی آب اعمــال کننــد .ایــن خشکســالیِ تقریبــ ًا
مزمــن ،در ســال جــاری بـهکل معکــوس شــده ،بهطــوری کــه ســیل ویرانگــری
بســیاری از اســتانهای کشــور را درگیــر خــود کــرده اســت ،بســیاری از
ســدها بــه مرحلــه سرریزشــدن رســیدهاند و شــهرها ،روســتاها ،و ســطوح
زیرکشــت بســیاری بــه زیــر آب رفتهانــد .هــر دوی ایــن شــرایط وضعیتهــای
نابســامانی تلقــی میشــود و نمیتــوان از آنهــا بهعنــوان شــرایط ایــدهآل آبــی
بــرای کشــور نــام بــرد .پرسشــی کــه ممکــن اســت بــرای خواننــده پیــش آیــد
ایــن اســت کــه ایــن بحــث چــه ربطــی بــه سیاســت پولــی و تأمیــن مالــی تولیــد
ً
کامــا متضــاد پــول ،کــه
دارد .در ایــن نوشــتار قصــد داریــم از دو ماهیــت
بســیار بــه ویژگــی دوپهلــوی آب شــباهت دارد ،صحبــت کنیــم.
همانطــور کــه نبــود آب میتوانــد بــه خشکســالی و ویرانــی منجــر شــود،
وفــور آب هــم میتوانــد بســیار کشــنده باشــد .حتــی وجــود مناســب آب امــا
همانگونـه کـه در مقدمـه ارائهشـده ترکیـب
بهینـه آب ،خـاک ،نـور ،کـود ،و غیـره میتوانسـت
منجـر بـه تولیـد محصـول شـود ،در اقتصـاد نیـز
ترکیـب کار ،سـرمایه ،دانـش ،و پـول (نوع دیگری
از سـرمایه بـا عنـوان سـرمایٔه در گـردش) میتواند
بـه تولیـد محصـول منجـر شـود .ابتداییتریـن
اصـول رشـد اقتصادی هم حاکی از آن هسـتند که
صـرف ترکیـب عوامـل تولیـد منجر به تولیـد بهینه
نمیشـود ،بلکـه ترکیـب صورتگرفتـه بایـد بهینـه
باشـد و اسـتفادٔه بیشازحـد یـا نـاکارای هرکـدام
از ایـن عوامـل میتوانـد بـه افـت تولیـد نهایـی و
نتیجـه عـدم کارایـی در تولیـد بینجامـد .حتـی اگر
ایـن عوامـل تولیـد بهنحـو کارا هـم ترکیـب شـده
باشـند ،در گام نخسـت تولیـد باالتـری را بههمراه
خواهـد داشـت؛ امـا بـرای اینکه رشـد تولید حفظ
شـود ،بهـرهوری عوامـل تولیـد بایـد بهبـود یابـد.
در فراینـد تولیـد ،پـول حکـم آب را در کشـت
محصـول دارد .نبـود آن منجـر بـه اخلال در
فراینـد تولیـد خواهـد شـد ،زیرا در بسـیاری مواقع
بهدلیـل اصطکاکهـای موجـود در قراردادهـا،
بنـگاه تولیـدی بـا مشـکل نقدینگـی مواجـه خواهد
شـد ،امـا در ایـن بیـن پرداختـی بـه عوامـل تولیـد
ازجملـه کار بایـد در فواصـل زمانـی کوتاهمـدت
صـورت پذیـرد .پـس نبـود نقدینگـیِ کافـیِ در

عــدم اســتفادٔه بهینــه از آن هــم میتوانــد مخــرب باشــد؛ بــرای مثــال ،فــرض
کنیــد شــما یــک ســطل آب در اختیــار داریــد و مســئول اســتفادٔه بهینــه از ایــن
آب هســتید .یــک ضربالمثــل پارســی میگویــد «آب ریختــه را نمیشــود
جمــع کــرد» .شــما میتوانیــد ایــن آب را روی ســطح موزاییــک زیــر آفتــاب
بریزیــد یــا اینکــه در زمینــی بریزیــد کــه در آن بــذر مناســب کاشــته شــده
اســت .هــر دوی ایــن آب ریختــه را نمیتــوان جمــع کــرد ،امــا در مــورد اولــی
نتیجــه تبخیــر آب و بهدس ـتآوردن هیــچ اســت؛ امــا در حالــت دوم ،نتیجــه
محصولــی اســت کــه ناشــی از ترکیــب بهینــه آب ،خــاک ،نــور ،کــود ،و ســایر
مایحتــاج الزم در پــرورش گیــاه اســت .نکتــه قابلتوجــه در مــورد دوم نحــؤه
اســتفاده اســت .اگــر در هنــگام ریختــن آب بــر ســطح زمیــن زیــر کشــت
بهصــورت غیرحرفــهای آب بــا فشــار روی زمیــن ســرازیر میشــد ،مطمئنــ ًا
نتیجــه شستهشــدن بذرهــا توســط همــان عامــل حیاتــی میبــود کــه آخراالمــر
محصولــی نیــز بــه بــار نمیآمــد؛ ایــن یعنــی همــان ســیلی کــه بهتازگــی کل
محصــوالت کشــاورزی را شســت و بــرد.

دسـترس بنگاه همچون خشکسـالی در کشـاورزی
ِ
اسـت .بـه همیـن شـکل ،وفـور پـول هـم ماننـد
سـیل عمـل میکنـد ،زیـرا ماهیـت پـول مبتنـی
بـر هزینـه فرصـت نگـهداری آن اسـت .چنانچـه
نقدینگـی مـازاد بـر نیـاز بنـگاه تولیـدی در اختیـار
باشـد ،بهمفهوم کاسـتی آن در سـایر بخشهاسـت
و اصـل اقتصـادی کمیابـی منجـر بـه ایـن خواهـد
بخـش
شـد کـه بـازده بخـش رقیـب باالتـر از
ِ
تولیـد شـود و خـود بنـگاه تولیـدی ترجیـح دهـد
بهجـای اسـتفاده از نقدینگـی در بخـش خـود ،آن
را بهسـمت سـایر بخشهـا ببـرد .امـا در این میان،
سیاسـتگذار پولـی حکـم مسـئول سـطل آب را
دارد .اگـر نقدینگـی را بیمهابا در اقتصاد سـرازیر
کنـد ،نتیجـه سـیل ویرانگـری خواهد شـد که خود
را بهصـورت تـورم مخـرب نشـان میدهـد .اگـر
نقدینگـی را بهسـمت بخـش کارا هدایـت نکنـد،
ماننـد ریختـن آب بـر سـطح زمیـن بایـر عمـل
میکنـد کـه بـاز نتیجـهای جـز بیحاصلـی و تـورم
بههمـراه نخواهـد داشـت.
شـرایط امـروز اقتصـاد ایـران نشـئتگرفته از
شـوک طـرف عرضـه اقتصـاد اسـت کـه بهدلیـل
تحریمهـای نفتـی و تجـاری اتفـاق افتـاده اسـت.
نمـود ایـن وضعیـت ،رکـود تورمـی اسـت کـه در
ادبیـات اقتصادی در دسـتٔه بدترین وضعیت ادوار

تجـاری طبقهبنـدی میشـود .بـرای اینکـه بـا یکـی
از مهمتریـن رکودهـای تورمـی در تاریخ اقتصاد و
عوامل ایجادکنندٔه آن بیشـتر آشـنا شـویم ،در اینجا
بـه خالصـهای از رکـود تورمـی دهـه  ۱۹۷۰امریکا
اشـاره میشـود.
رکـود تورمـی یـا بهاصطلاح انگلیسـی
 stagflationنـام خـود را از رکـود  ۱۹۷۳تـا
 ۱۹۷۵ایـاالت متحـده گرفـت؛ یعنـی زمانـی کـه
در پنـج فصـل رشـد اقتصـادی امریـکا منفـی شـد.
همزمـان در سـال  ،۱۹۷۳تـورم در این کشـور سـه
برابـر شـد و از  ۳٫۴درصـد به  ۹٫۶درصد رسـید و
از فوریـه  ۱۹۷۴تـا آوریـل  ۱۹۷۵بیـن  ۱۰درصـد
تـا  ۱۲درصـد باقـی مانـد .امـا ایـن پدیـده چگونـه
رخ داد؟ بسـیاری از اقتصاددانـان ریشـه آن را
تحریـم نفتـی  ۱۹۷۳اوپـک علیـه ایـاالت متحـدٔه
امریـکا میداننـد کـه نتیجـه آن چهاربرابرشـدن
قیمتهـا بهدنبـال تـورم قیمـت نفت بـود .اما نکتٔه
بسـیار مهمـی کـه در این نوشـتار میخواهیـم بر آن
تأکیـد 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  ۱۹۷۰شـروع شـد که با نرخ
بیـکاری  ۶٫۱درصـدی همـراه بـود .درعینحـال،

{
اقتصــاد
ـای
ـههـ
تازـه
ـه
ماهنام
اقتصــاد
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نام
ماـه
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
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تیر ماه

{

ریچـارد نیکسـون بهدنبـال پیـروزی دوبـاره در
انتخابـات بـود و بـرای همیـن بهدنبـال افزایش
رشـد اقتصـادی بـدون خلـق تـورم بـود .بـه
همین دلیل در اوت  ،۱۹۷۵وی سـه سیاسـت
مالـی اعلام کـرد کـه بـه انتخـاب دوبـارٔه وی
منتهـی شـد و ایـن کاشـت بـذر رکـود تورمـی
بـود .در یـک بیانیـه ویدئویـی ،وی تصمیـم
اقتصـادی قابلتوجـه ،ازجملـه
بـر سیاسـت
ِ
پایـاندادن بـه نظـام پولـی بینالمللـی برتـون
وودز را اعلام کـرد.
نیکسـون در گام نخسـت یـک دورٔه ۹۰
روزه فریزکـردن کلیـه دسـتمزدها و قیمتهـا را
درنظـر گرفـت .او یـک کمیتـه حقـوق و مزایـا
را بـرای تأییـد هرگونـه افزایـش پـس از ۹۰
روز تعییـن کـرد و همیـن باعـث شـد تـا بعد از
کمپیـن انتخاباتـی  ۱۹۷۲تـورم را کنتـرل کنـد.
گام دوم سیاسـت اعمـال تعرفـه گمرکـی ۱۰
درصـد بـر واردات بـود که در راسـتای حمایت
از صنایـع داخلـی و کاسـتن از تـراز تجاری بود
کـه نتیجـه آن افزایـش قیمـت واردات بـود.
نهایت ًا در مرحلٔه سـوم ،وی ایاالت متحده را از
اسـتاندار طلا خـارج کـرد و ایـن زمانـی بود که
بریتانیـا مطالبـه  ۳میلیـارد دالر طلا از ایـاالت
متحـده کـرد کـه شـروع بحـران بـود ،چراکـه

ایـاالت متحـده ایـن حجـم از طلا را نداشـت.
همیـن امـر قیمـت جهانـی طلا را بـاال بـرد و
نتیجـه آن افزایـش بیشـتر قیمـت واردات بـود.
افزایـش قیمـت واردات ناشـی از دو سیاسـت،
رشـد اقتصادی را در این کشـور کاهش داد که
در ادامـه بهدلیـل اینکـه بنگاههـای اقتصـادی
نمیتوانسـتند قیمـت خـود را افزایـش دهنـد
و سـودده باقـی بماننـد ،رشـد اقتصادی بیشـتر
کاهـش یافـت .ازآنجاکـه بنگاههـا دسـتمزدها
را هـم نمیتوانسـتند کاهـش دهنـد ،بـرای
کاهـش هزینههـا ،کارگـران را اخـراج کردنـد
کـه خـود منتهـی بـه کاهـش تقاضـا و بنابرایـن
افت بیشـتر رشـد اقتصادی شـد .در واقع ،سـه
سیاسـت نیکسـون در راسـتای افزایش رشـد و
ً
کاملا معکـوس عمـل کردند .در
کاهـش تـورم
ایـن میـان ،تلاش فـدرال رزرو بـرای کاهـش
تـورم تنهـا وضعیـت را بدتر کرد .در سـالهای
 ۱۹۷۱تـا  ،۱۹۷۸فـدرال 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
کسـبوکار شـد کـه نتیجـه آن بـاال نگهداشـتن
قیمتهـا حتـی پـس از کاهش نرخ بهـره بود و
نهایتـ ًا تـورم در  ۱۹۷۹به  ۱۳٫۳درصد رسـید.

امـا در نهایـت چـه شـد؟ دورٔه بسـیار معـروف
ریاسـت پـل ولکـر در فـدرال رزرو از طریـق
افزایـش نـرخ بهـره بـه  ۲۰درصـد در سـال
 ۱۹۸۰بـه رکـود تورمـی پایـان داد ،امـا ایـن بـا
هزینـه باالیـی همـراه بود ،زیـرا رکود -۱۹۸۰
 ۱۹۸۲رخ داد.
در سـال  ،۲۰۱۱بسـیاری نگـران وقـوع
دوبـارٔه رکـود تورمی در ایـاالت متحده بودند،
زیرا ممکن بود سیاسـت پولی انبسـاطی فدرال
رزرو کـه از سـال  ۲۰۰۸بـرای نجـات اقتصـاد
شـروع شـده بـود ،بـه تـورم باالیـی منتهـی
شـود .امـا بسـیاری از اقتصاددانـان احتمـال
وقـوع دوبـارٔه رکـود تورمـی را در ایـن کشـور
بسـیار پاییـن میداننـد ،چـون سیاسـتگذاران
از ایـن تجربـه تلـخ یـاد گرفتنـد در مواجهـه بـا
رکـود تورمـی نبایـد بـا سیاسـت پولی ایسـت-
حرکـت عمل کـرد ،زیرا بـه نااطمینانـی فزاینده
در فضـای کسـبوکار منجـر خواهـد شـد.
سیاسـتگذار پولـی میبایسـت در مواجهـه
بـا رکـود در یـک مسـیر سـازگار و مشـخص
حرکـت کنـد .البتـه ،ناگفتـه نمانـد ایـن امـر
در تجربـه ایـاالت متحـدٔه امریـکا بـه لطـف
ریاسـت یکـی از بزرگتریـن اقتصاددانان پولی
یعنـی بـن برنانکـه تقویـت شـد .درعینحـال،
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کـه بهراحتـی تـن بـه زیادهخواهیهـای ایـاالت
سیاسـت کنتـرل قیمـت و دسـتمزد دیگـر در میـان
متحـده ندهنـد؟ پاسـخ اقتصـادی آن بسـیار سـاده
اقتصاددانـان خریـداری نـدارد .بـه همیـن دلیـل
اسـت :بهـرهوری .اگـر بهـرهوری عوامـل تولید در
احتمـال وقـوع رکـود تورمـی در ایـاالت متحده به
اقتصـاد ایـران بـه انـدازٔه کافی باال بـود ،خود منجر
پایینتریـن حـد خـود رسـیده اسـت.
بـه مزیـت نسـبی در بخشهـای تولیـد میشـد کـه
امـا ،سیاسـتگذاران پولـی و مالـی ایـران چـه
اصـل اولیـه در تجـارت اسـت .اگر چنین میشـد،
چیزهایـی را بایـد از تجربـه رکـود تورمـی مزمـن
مسـلم ًا نیـاز اقتصـاد ایران به بخـش نفت هم کمتر
ایـاالت متحـده یـاد بگیرنـد .پیـش از ایـن بایـد
میشـد و ضربهپذیـری آن نسـبت بـه ایـن تکانه نیز
اذعـان داشـت بخـش اعظـم مشـکالت اقتصـادی
کاسـته میشـد .ایـن وظیفه بـه سیاسـتگذار مالی
بـر ایـران تحمیـل شـده اسـت .در واقـع ،زمانی که
و دولـت بهعنـوان مقامـی که بیشـتر ایـن دغدغه را
چنیـن رخـدادی در ایـاالت متحده پدیـد آمد یا در
دارد بازمیگـردد .بسـیاری از نظریـات و مکاتـب
هر کشـور دیگـری اتفـاق میافتد ،همگـی بهدنبال
اقتصـادی اعتقـادی بـه تحریکپذیـری بلندمـدت
کمک به آن کشـور در این راسـتا خواهند بود ،زیرا
و میانمـدت تولیـد بـا سیاسـت پولـی را ندارنـد و
ممکـن اسـت ایـن بحـران هماننـد آنچـه در بحران
تنهـا در کوتاهمـدت بهدلیـل وجود چسـبندگیهای
مالـی رخ داد بـه سـایر اقتصادها نیز سـرریز شـود.
قیمـت و دسـتمزد ،اثرگـذاری سیاسـت پولـی بـر
بااینحـال ،مـورد ایـران شـاید یکـی از خاصترین
بخـش تولید وجود دارد .این
و بحرانیتریـن شـرایط
رشــد
اصــول
تریــن
ی
ابتدای
در حالـی اسـت کـه مجموعٔه
رکـود تورمـی در تاریـخ
اقتصـاد دنیـا باشـد ،چـون اقتصــادی هــم حاکــی از آن هســتند مطالعـات محـدودی کـه در
یـک اقتصـاد بـزرگ بـه کــه صــرف ترکیــب عوامــل تولیــد منجــر زمینـه چسـبندگی قیمـت در
کمـک مجموعـه دیگـری بــه تولیــد بهینــه نمیشــود ،بلکــه ایـران انجـام شـده اسـت
از شـرکای تجـاری خـود با ترکیــب صورتگرفتــه بایــد بهینــه باشــد نشـاندهندٔه درجـه پاییـن
شـدیدترین سیاسـتهای و اســتفادٔه بیشازحــد یــا نــاکارای چسـبندگی قیمت اسـت .این
اقتصـادی ممکـن بهدنبـال هرکــدام از ایــن عوامــل میتوانــد بــه را بگذاریـم کنـار تغییـرات
ضربـهزدن بـه بدنـه یـک افــت تولیــد نهایــی و نتیجــه عــدم کارایــی قابلتوجـه قیمـت بهدلیـل
اقتصادنـد .ایـن شـرایط در تولیــد بینجامــد.
تغییـرات شـدید انتظـارات
تکانـه طـرف عرضـهای
ایجـاد کـرده اسـت کـه بسـیار فراتـر از مثـال
اشارهشـده در ایـاالت متحـده اسـت .همین باعث
میشـود رسـالت سیاسـتگذاران پولـی و مالـی
در ایـران بسـیار بیشـتر از حالـت عـادی باشـد.
در واقـع ،هـر حرکـت اشـتباه در سیاسـتگذاری
پولـی و مالـی میتوانـد بـه تعمیـق رکـود تورمـی
پیـش روی اقتصـاد ایـران بینجامـد کـه مشـخص
نیسـت چقـدر قـرار اسـت طـول بکشـد .ایـن نکته
را هـم بایـد مـورد تأکیـد قـرار داد کـه در اینجـا
سیاسـت پولـی و سیاسـت مالـی شانهبهشـانٔه هـم
مخاطـب قـرار گرفتـه میشـود ،چـون در حالـت
عـادی اقتصـاد ایـران بـا سـلطٔه مالـی مواجه اسـت
و در حالـت خـاص پیشآمـده بـه ضـرس قاطـع
ایـن درجـه بـه باالتریـن حـد خـود خواهـد رسـید.
پس هر حرکت اشـتباه سیاسـت مالی مسـتقیم ًا به
سیاسـت اشـتباه پولـی تبدیـل خواهـد شـد.
اولیـن نکتـهای کـه بایـد گفـت کـه زمـان آن
گذشـته اسـت اما باید تجربهای شود برای آيندگان
اقتصـاد ایـران تـا این تجربٔه تلخ بـار دیگر در آیندٔه
کشـور عزیزمان رخ ندهد این اسـت که چرا ما در
مبـادالت بینالمللـی بهنحـوی عمـل نکردهایـم کـه
شـرکای تجـاری مـا چنـان بـه ما نیاز داشـته باشـند

در دوران تحریـم؛ پـس
عامـل اصلـی تأثیرپذیـری 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.
فحـوای کالم :سیاسـت پولـی در شـرایط عـادی
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 بیشازحـد
در آب باقـی بمانـد ،پوسـیدگی و ویرانـی بههمـراه
دارد .در بلندمـدت ،گیـاه (بخوانیـد تولیـد) بیشـتر
بـه خـاک (بخوانید سـرمایه) ،نـور (بخوانید کار)
و کـود (بخوانیـد بهـرهوری) نیـاز دارد.
امـا در راسـتای تسـهیل تولیـد ،سیاسـت پولـی
چـه نبایـد بکنـد؟ اولیـن پاسـخ در تجربـه ایـاالت
متحـده در رکـود تورمـی داده شـده اسـت .بانـک
مرکـزی نبایـد سیاسـت پولـی ایسـت-حرکت
را در پیـش گیـرد .بـه بیـان دیگـر ،چنانچـه بانـک
ً
کاملا انقباضـی و
مرکـزی در برهـهای بهصـورت
در برهـهای دیگـر بهصـورت انبسـاطی عمـل کنـد،
خـود تزریـق نااطمینانـی بـه جامعـه اسـت کـه در
تعدیـل قیمـت دچـار مشـکل میشـوند و بـرای
ایمنسـازی خـود در مقابـل چنیـن تکانههایـی

باالتریـن سـطح قیمـت را تعییـن خواهنـد کـرد.
دومیـن پاسـخ کـه خـود بهنحـوی در پاسـخ اول
نهفتـه اسـت ،عبـارت از مدیریـت انتظـارات
اسـت .بانـک مرکـزی بایـد بـه فعـاالن اقتصـادی
سـطح مشـخصی از رشـد نقدینگـی و تـورم را
تضمیـن دهـد .واقعیت این اسـت که سـال ۱۳۹۸
سـالی اسـت بـا نـرخ تـورم بـاال و کلیـه انتظـارات
در ایـن زمینـه شـکل گرفتـه اسـت .بایـد پذیرفـت
کـه چهـار نـرخ تـورم سـهماهانه ،۳۰ ،۳۰ ،۳۰
و  ۳۰درصـدی بسـیار بهتـر از چهـار نـرخ تـورم
 ،۲۰ ،۱۰ ،۳۰و  ۶۰درصـدی اسـت .در هـر دو
حالـت ،نـرخ تـورم  ۳۰درصـدی سـاالنه رخ داده
اسـت؛ امـا در دومـی تغییـرات مقطعـی نـرخ تورم
چنـان نااطمینانـی ایجـاد میکنـد کـه کارگـزاران
اقتصـادی بـرای ایمنسـازی خود باالتریـن نرخ را
بهعنـوان انتظـارات خـود تلقـی میکننـد کـه خـود
بـه تـورم باالتـر دامن میزنـد ،درحالیکـه در اولی
انتظـارات میتوانـد بهدرسـتی رونـد تـورم را
تشـخیص دهـد و در تصمیمـات خـود آن را
لحـاظ کنـد.
سـوم ،واقعیـت تلـخ کـه گفتـن آن بـرای
نگارنـده بسـیار سـخت اسـت ایـن اسـت کـه
بخـش قابلتوجـه تولیـد بهدلیـل بهـرهوری پاییـن
یـا شـدت تکانـه طـرف عرضـه تحـت بیشـترین
فشارهاسـت .شـاید ایـن مقطـع زمانـی جایـی
باشـد کـه سیاسـتگذار بایـد تصمیم بگیـرد مانند
طبیعـت عمـل کنـد .قانـون طبیعـت ایـن اسـت کـه
نسـل قویتـر باقـی بماند و نسـل ضعیفتـر از بین
بـرود .همیـن امـر باعـث میشـود همیشـه نسـلی
قـوی در طبیعـت وجـود داشـته باشـد تـا بتوانـد
خـود را در برابـر خطرهـای طبیعـی حفـظ کنـد.
پـس شـاید بهتـر ایـن باشـد کـه اگـر قـرار اسـت
تسـهیل مقـداری از جانـب بانـک مرکـزی رخ
دهـد ،در راسـتای حمایـت از صنایـع و بنگاههـای
اقتصـادی صـورت گیـرد کـه توانسـتهاند باوجـود
تمـام محدودیتهـا ،کمـاکان بـه فعالیـت خـود
ادامـه دهنـد .ایـن شـاید برای شـرایط فعلی بسـیار
تلـخ باشـد ،امـا در بلندمـدت اقتصـاد را بهسـمت
بهـرهوری باالتر و تولیـد محصوالت دارای مزیت
نسـبی سـوق خواهـد داد.
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پاشنٔه آشیل عملیات بازار باز
عضو هیئت علمی و مدیر پژوهشی پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

 -۱مقدمــه :عملیــات بــازار بــاز تحولــی اساســی در چارچــوب
سیاســتگذاری پولــی کشــور در جهــت گــذار از هدفگــذاری کلهــای
پولــی بــه هدفگــذاری نــرخ ســود در بــازار بینبانکــی ریالــی اســت.
بهرهگیــری از ابــزار نــرخ ســود سیاســتی در بــازار بینبانکــی و کنــار
گذاشتهشــدن تعییــن دســتوری نرخهــای ســود بانکــی  -کــه نتیج ـهای جــز
اخــال در تخصیــص بهینــه منابــع نداشــته اســت  -میتوانــد گام مثبتــی
در راســتای دســتیابی بــه اهــداف سیاســت پولــی تلقــی شــود .ایــن ابــزار بــه
سیاســتگذار اجــازه میدهــد فعاالنــه و در زمانبنــدی مناســب در بــازار
پــول وارد شــود و بــا هدفگــذاری و مداخلــه مٔوثــر در بــازار ،نوســانات
نــرخ را تحــت کنتــرل خــود درآورد.
باوجــود تجربــه طوالنــی اســتفاده از عملیــات بــازار بــاز و کریــدور
نــرخ ســود بهعنــوان ابــزار سیاســتگذاری پولــی در دنیــا ،در ایــران
 -۲الزامــات موفقیــت عملیــات بــازار بــاز
در ایــران
الزامــات را میتــوان در ســه دســتهبندی شــامل
الزامــات قانونــی ،ســاختاری ،فنــی و اجرایــی
طبقهبنــدی کــرد .در ادامــه ،مهمتریــن الزامــات
پیادهســازی عملیــات بــازار بهاختصــار آورده
شــده اســت.
 -1-2رفـــع تعارضـــات نهادهـــای مختلـــف
تصمیمگیـــر در بســـتر قانونـــی
متولــی و مقــام ناظــر در عملیــات بــازار بــاز
کیســت؟ در راســتای پاســخ بــه ایــن پرســش،
بهتــر اســت نگاهــی اجمالــی بــه تجربــه کشــورها
بیندازیــم .در ایــاالت متحــده بــر اســاس قانــون
فــدرال رزرو ،کمیتــه بــازار باز فــدرال ()FOMC
بهعنــوان مقــام سیاسـتگذار مســئول تعییــن نــرخ
بهــرٔه سیاســتی (یــا هــدف) و کریــدور در عملیــات
بــازار بــاز اســت .ایــن کمیتــه ،کــه متشــکل از ۱۲
عضــو اســت ،مســئولیت سیاســتگذاری پولــی
را در امریــکا بــر عهــده دارد .بهعبــارت دقیقتــر،
مٔاموریــت قانونــی کمیتــه بــازار بــاز فــدرال (کــه

شــناخت دقیقــی از ابعــاد علمــی و اجرایــی ایــن عملیــات وجــود نــدارد.
قطعــ ًا بهرهگیــری از ایــن ابــزار مهــم پولــی نقطــه عطفــی در چارچــوب
سیاســتگذاری پولــی در کشــور محســوب میشــود ،ولــی بایــد بــه ایــن
نکتــه توجــه داشــته باشــیم کــه موفقیتآمیزبــودن ایــن ابــزار در گــرو تٔامیــن
پیشنیازهــا و الزاماتــی اســت کــه بــدون آنهــا ایــن ابــزار مهــم اثربخشــی
اندکــی خواهــد داشــت .در ایــن راســتا ،بررســی دقیــق ابعــاد قانونــی ،فنــی،
و اجرایــی عملیــات بــازار بــاز در کشــورهای مختلــف میتوانــد همچــون
چراغــی مســیر پیــش روی پیادهســازی موفــق عملیــات بــازار بــاز را روشــن
کنــد .در ایــن نوشــتار ،ســعی میشــود برخــی از مهمتریــن پیشنیازهــا و
الزامــات عملکــرد بهینــه عملیــات بــازار بــاز بــا توجــه بــه تجــارب موفــق
جهانــی بررســی شــود.

از ســوی مجلــس نماینــدگان تعییــن شــده اســت)،
تقویــت اشــتغال ،تٔامیــن ثبــات قیمتهــا ،و نــرخ
بهــرٔه بلندمــدت متعــادل اســت .در کانــادا نیــز
شــورای حــکام 1بانــک مرکــزی کانــادا (مشــتمل
بــر رئیــس و پنــج قائممقــام رئیــس) مســئولیت
تنظیــم سیاس ـتهای پولــی و همچنیــن عملیــات
بــازار بــاز بهعنــوان بخــش مهمــی از سیاســت
پولــی را بــر عهــده دارد.
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 کمیتـهای در بانــک مرکــزی (متشــکل از
نماینــدگان ادارات اعتبــارات ،معامــات ریالــی
و اقتصــادی) و بــا تأییــد کمیســیون اعتبــاری
بانــک صــورت پذیــرد .بهعبارتــی ،تعییــن نــرخ
ســود دیگــر نــه در شــورای پــول و اعتبــار بلکــه
در کمیســیون اعتبــاری بانــک مرکــزی تعییــن
خواهــد شــد .ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس
قانــون پولــی و بانکــی کشــور ،شــورای پــول و
اعتبــار نهــاد مســئول در تنظیــم سیاس ـت پولــی و

تصویــب آییننامههــای مرتبــط بــا حــوزٔه پولــی و
بانکــی اســت .لــذا ،بایســتی رفــع ایــن تعارضــات
حتم ـ ًا در قانــون مــادر ‐ کــه همــان قانــون بانــک
مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران اســت ‐ دیــده
شــود ،زیــرا بــر اســاس تجــارب بینالمللــی ،بدنــه
تصمیمگیــر در حــوزٔه سیاســت پولــی و مســئول
عملیــات بــازار بــاز یــک کمیتــه اســت.
 -2-2رفع ناترازی بانکی
تازمانیکــه ناتــرازی جــدی در ترازنامــه شــبکٔه
بانکــی کشــور وجــود دارد ،انتظــار اثربخشبــودن
عملیــات بــازار بــاز در کاهــش اضافهبرداش ـتها
و بدهــی بانکهــا بــه بانــک مرکــزی و در نتیجــه
کنتــرل کلهــای پولــی شــاید انتظــاری غیرقابــل
دســترس باشــد .تازمانیکــه بانکهــای ناســالم
و مشــکلدار در بــازار بینبانکــی فعالیــت دارنــد،
عمـ ً
ـا امــکان وثیقهگیــری بــا توجــه بــه وضعیــت
ترازنامــه ایــن بانکهــا وجــود نــدارد و در صــورت
مســامحٔه بانــک مرکــزی بــا ایــن بانکهــا و ادامــه
فعالیــت آنهــا ،اجــرای موفقیتآمیــز توثیــق و
عملیــات بــازار بــاز خدش ـهدار میگــردد.

{

نیســت .قطع ـ ًا طــی ایــن مســیر بــا مشــکالت
متعــددی همــراه خواهــد بــود و بهســادگی
امکانپذیــر نیســت .ایــن مــوارد همگــی
باعــث خواهــد شــد کنتــرل اضافهبرداش ـتها
حتــی بــا پیادهســازی عملیــات بــازار بــاز ،بــا
چالشهــای جــدی همــراه باشــد.
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تازمانیکــه ناتــرازی جــدی در
ترازنامــه شــبکٔه بانکی کشــور وجــود دارد،
انتظــار اثربخشبــودن عملیــات بــازار بــاز
در کاهــش اضافهبرداشــتها و بدهــی
بانکهــا بــه بانــک مرکــزی و در نتیجــه
کنتــرل کلهــای پولــی شــاید انتظــاری
غیرقابــل دســترس باشــد.

{

درحــال حاضــر در دســتورالعمل عملیــات
بــازار بــاز ،بانــک مرکــزی در قبــال دریافــت
اســناد خزانــه و یــا ســهام ســهامداران عمــدٔه
بانــک میتوانــد اجــازٔه اضافهبرداشــت
روزانــه را بــه بانکهــا (فراتــر از یــک ســقف
معیــن) دهــد .نفــس درنظرگرفتــن وثیقــه بــرای
اضافهبرداشـتها اقــدام ســازندهای اســت ،امــا
لحــاظ ســهام بانــک بهعنــوان وثیقــه و داشــتن
حــق تملــک بــر ایــن ســهام توســط بانــک
مرکــزی تبعاتــی بــا خــود بهدنبــال دارد .قطع ـ ًا
بانکهایــی کــه در بــازار بینبانکــی همــواره
بــا کمبــود منابــع مواجهانــد و نمیتواننــد
ایــن منابــع را از بــازار و از طریــق ســایر
بانکهــا جــذب کننــد ،از نظــر داراییهایــی
کــه شــرایط وثیقهســپاری را داشــته باشــند
نیــز در مضیقهانــد .در ایــن شــرایط،
درنظرگرفتــن ســهام بانــک بهعنــوان وثیقــه
تنهــا راه چــاره اســت ،امــا ترازنامــه بانــک
مرکــزی را بــا خطــر انباشــت داراییهــای
پرریســک مواجــه میکنــد .عــدم بازگشــت

تســهیالت اضافهبرداشــت توســط بانــک
در مهلــت مقــرر و در نتیجــه تملــک ســهام
توســط بانــک مرکــزی چیــزی جــز ورود بــه
مقولــه ورشکســتگی و توقــف فعالیــت بانکــی

در ایــن زمینه ،بررســی تجربــه بانک مرکزی
کانــادا در اعطــای وام اضافهبرداشــت 2در
قالــب تســهیالت قاعدهمنــد میتوانــد راهگشــا
باشــد .بانــک مرکــزی کانــادا بــه مٔوسســات
اعتبــاری فعــال در ( 3LVTSسیســتم انتقــال
وجــوه بــاال نظیــر  RTGSیــا همــان ســاتنا
(ســامانٔه تســویٔه ناخالــص آنــی)) تســهیالت
اعطــا میکنــد .تحــت مــواد منــدرج در قانــون
بانــک مرکــزی کانــادا ،تســهیالت ،LVTS
کــه عمومـ ًا بــا عنــوان وامهــای اضافهبرداشــت
شــناخته میشــوند ،در ازای دریافــت وثیقــه و
در چارچــوب تضمینهــای کافــی قابــل اعطــا
هســتند .همچنیــن ،حداکثــر مــدت سررســید
ایــن وامهــا شــش مــاه درنظــر گرفتــه میشــود.
وثیقــه قابلاســتفاده بــرای تضمیــن ایــن وامهــا
بایــد توســط بانــک مرکــزی تأییــد شــود.
بانــک مرکــزی بــر اســاس فاکتورهــای ریســک
مربــوط بــه هــر یــک از وثایــق ،ســقفی را بــرای
میــزان اعطــای وام تعییــن میکنــد و در رد یــا
قبــول دارایــی بهعنــوان وثیقــه وام و همچنیــن
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تعییــن ســقف میــزان وام بــر اســاس نســبتی از
ارزش وثیقــه کامـ ً
ـا مختــار اســت .بانــک مرکــزی
ایــن کشــور در ســندی بهطــور کامــل داراییهایــی
کــه میتواننــد بهعنــوان وثیقــه بــرای دریافــت
وام اضافهبرداشــت مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد،
تعییــن کــرده اســت .نگاهــی بــه داراییهــای مــورد
قبــول نشــان میدهــد ایــن داراییهــا یــا اوراق
دولتیانــد یــا اوراق تجــاری بــا ناشــر خارجــی و
اوراق شــرکتی کــه از نظــر دو نهــاد معتبــر دارای
رتبــه اعتبــاری  Aهســتند .لــذا ،آنچــه مســلم اســت
ســهام بانــک وثیقــه مــورد قبــول بــرای دریافــت
تســهیالت اضافهبرداشــت محســوب نمیشــود.
از ســوی دیگــر ،بررســی تجــارب بینالمللــی
حاکــی از تفــاوت نــرخ ســود دریافتــی بانــک
مرکــزی بابــت تســهیالت اضافهبرداشــت در
مقایســه بــا نــرخ تســهیالت قاعدهمنــد اســت.
بهمنظــور تســویٔه تراکنشهــای بینبانکــی در
پایــان روز ،بانــک مرکــزی چــارهای جــز اعطــای
تســهیالت بــه بانکــی کــه دچــار کمبــود نقدینگــی
شــده اســت نــدارد ،امــا ایــن بــه آن معنــا نیســت
کــه بانــک مرکــزی بــدون دریافــت وثیقــه ایــن
تســهیالت را اعطــا کنــد و از طرفــی بانــک
مرکــزی نــرخ ســودی کــه بــرای اعطــای ایــن
تســهیالت درنظــر میگیــرد عمومــ ًا باالتــر از
نــرخ تســهیالت قاعدهمنــد اســت .لــذا ،ضــرورت
دارد در دســتورالعمل بانــک مرکــزی ایــن تفــاوت
در نــرخ ســود بــرای تســهیالت اضافهبرداشــت
تصریــح شــود.
 -3-2رتبهبندی بانکها بر اساس شاخصهای
سالمت
بــر اســاس تجربــه جهانــی ،ارائــه تســهیالت
بــه بانکهــا در بــازار بینبانکــی مســتلزم تعییــن
رتبــه آنهــا بــر اســاس شــاخصهای ســامت
و دســتهبندی بانکهــا بــه بانکهــای ســالم و
ناســالم اســت .ایــن تفکیــک از ایــن بابــت اهمیــت
دارد کــه در تعییــن ســقف و نــرخ تســهیالت
اعطایــی از طــرف بانــک مرکــزی ،میــزان ســامت
بانــک عاملــی اثرگــذار محســوب میشــود؛
بــرای مثــال در نظــام پولــی فــدرال رزرو ،دو
نــوع تســهیالت در قبــال اخــذ وثیقــه قابلاعطــا
بــه مٔوسســات اعتبــاری وجــود دارد ۴:تســهیالت
اعتبــاری اولیــه ۵کــه صرفـ ًا بــه مٔوسســات اعتبــاری
ســالم (رتبــه  ۱تــا  ۳کملــز) بــا نــرخ ســقف
کریــدور ( ۰٫۵درصــد بــاالی نــرخ وجــوه فــدرال
هــدف) پرداخــت میشــود ،درحالیکــه اعتبــار
ثانویــه ۶بــه بانکهایــی کــه واجــد شــرایط دریافــت
اعتبــار اولیــه نیســتند تعلــق میگیــرد .برخــاف

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیـــر مـــاه  ،۱۳۹۸شـــماره ۱۵۶

تســهیالت اعتبــاری اولیــه ،محدودیتهایــی
بــرای اســتفاده از ایــن تســهیالت وجــود دارد و
نــرخ ارائــه ایــن تســهیالت  ۰٫۵درصــد باالتــر
از ســقف کریــدور اســت .نســبت بــه تســهیالت
اولیــه ،فراینــد نظــارت قویتــری توســط بانــک
مرکــزی در اعطــای تســهیالت ثانویــه برقــرار
اســت و وضعیــت نقدینگــی وامگیرنــده بهدقــت
رصــد میشــود .نــرخ هیــرکات( ۷تفــاوت میــان
ارزش بــازاری وثیقــه و میــزان وام اعطایــی)
باالتــری نیــز بــر وثایــق نســبت بــه تســهیالت
اولیــه اعمــال میشــود.
 -4-2تعیین کریدور بر ا ساس الگوهای
پیشبینی
مهمترین چالش پیش روی اجرای عملیات
بازار باز تعیین نرخ سود هدف و مشخصکردن
پهنای کریدور نرخ سود است .ادبیات
گستردهای در خصوص نحؤه تعیین نرخ سود
هدف سیاستگذار پولی وجود دارد .در این
بهمنظـور تسـویٔه تراکنشهـای بیـن
بانکـی در پایـان روز ،بانـک مرکـزی
چـارهای جـز اعطـای تسـهیالت بـه بانکـی
کـه دچـار کمبـود نقدینگـی شـده اسـت
نـدارد ،امـا ایـن بـه آن معنـا نیسـت کـه
بانـک مرکـزی بـدون دریافـت وثیقـه ایـن
تسـهیالت را اعطـا کنـد و از طرفـی بانـک
مرکـزی نـرخ سـودی کـه بـرای اعطـای این
تسـهیالت درنظـر میگیـرد عمومـ ًا باالتر از
نـرخ تسـهیالت قاعدهمنـد اسـت.
زمینه ،تصریح تابع هدف بانک مرکزی و تعیین
ضرایب اهمیت برای هر یک از متغیرهای کلیدی
سیاستگذار پولی از اهمیت برخوردار است.
در این چارچوب ،انحراف از متغیرهای هدف
سیاستگذار (برای مثال انحراف نرخ تورم از
نرخ هدفگذاریشدٔه آن) مطلوب نبوده و بانک
مرکزی بهدنبال بستن این شکافهاست .آنچه
در ادبیات سیاست پولی مورد تٔاکید اکثریت
مطالعات است لزوم جلونگربودن سیاستگذاری
پولی است .بهعبارت دیگر ،الزم است پیشبینی
قابلاتکایی از متغیرهای هدف (باالخص نرخ
تورم) در دسترس باشد تا بر اساس آن ،نرخ سود
هدف بهنحوی تعیین شود تا شکاف احتمالی
در آینده بسته شود .همٔه این موارد ضرورت
داشتن الگویی قابل اتکا را برای پیشبینی نرخ
تورم ،تولید ،و سایر متغیرهای کلیدی نظیر
تحوالت نرخ ارز برای اتخاذ تصمیم در ارتباط

با تعدیل نرخ سود هدف در جهت دستیابی به
مأموریتهای بانک مرکزی آشکار میسازد .در
غیر اینصورت ،تعیین نرخ سود هدف در کریدور
در بستری از آزمون و خطاها اتفاق میافتد که
نتیجهای جز سیگنالدهی غلط به عموم مردم و
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
تحریمهــا ،پیشبینــی دقیــق متغیرهــای کلیــدی
مدنظــر سیاســتگذار اگــر نگوییــم غیرممکــن،
بســیار دشــوار و غیرقابــل اتــکا خواهــد بــود.
 -5-2سیاســـت ارتباطـــی و لـــزوم تبییـــن
تحـــوالت نـــرخ ســـود سیاســـتی
بــر اســاس تجــارب بینالمللــی ،کمیتــه بــازار
بــاز یــا کمیتــه سیاســت پولــی بعــد از هــر جلســه،
منطــق تعییــن نــرخ ســود را بــرای عمــوم توضیــح
۸
میدهنــد .عالوهبرایــن ،گــزارش سیاســت پولــی
در کشــورهای مختلــف ســاالنه توســط کمیتــه
مســئول سیاســتگذاری پولــی و عملیــات بــازار
بــاز بــا هــدف توضیــح تحــوالت متغیرهــای
کلیــدی و منطــق علمــی تغییــرات نــرخ ســود
سیاســتی ارائــه میشــود .در ایــن گــزارش ،عــاوه
بــر نمودارهــای مربــوط بــه پیشبینــی تحــوالت
نــرخ متغیرهــای کلیــدی نظیــر تــورم و تولیــد،
نظرهــای اعضــای کمیتــه در خصــوص نــرخ ســود
هــدف در قالــب نمودارهایــی ارائــه میشــود.
هرقــدر دامنــه نــرخ ســود هــدف در ایــن نمودارهــا
گســتردهتر باشــد ،نشــاندهندٔه نااطمینانــی
اعضــای کمیتــه در خصــوص تعییــن مناسـبترین
نــرخ بــرای دســتیابی بــه اهــداف اصلــی مقــام
پولــی اســت .آنچــه در چارچــوب سیاسـتگذاری
پولــی مبتنــی بــر هدفگــذاری نــرخ ســود مهــم
اســت عالمتدهــی بموقــع بــه آحــاد اقتصــادی
در خصــوص تحــوالت پیــش روی اقتصــاد و
افزایــش آگاهــی از رونــد آتــی سیاســتگذاری
پولــی اســت .لــذا ،موفقیــت در شــکلدهی بــه
انتظــارات در ایــن چارچــوب توجــه بــه موضــوع
مهــم شــفافیت و سیاســت ارتباطــی بانــک مرکــزی
را میطلبــد .بــا توجــه بــه پایینبــودن ســطح
شــفافیت سیاســت پولــی در ایــران ،الزم اســت
اقداماتــی بهمنظــور ارتقــای ســطح آگاهیرســانی
بموقــع و کافــی بــه آحــاد اقتصــادی در خصــوص
علــل تغییــر نــرخ ســود سیاســتی و تحــوالت آتــی
متغیرهــای کلیــدی انجــام پذیــرد.
 -6-2فراهمآوردن امکان معامالت موقت
عملیـــات خریـــد و فـــروش اوراق توســـط
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بانـــک مرکـــزی در بـــازار بینبانکـــی بـــه دو
صـــورت انجامپذیـــر اســـت -۱ :معامـــات
قطعـــی۹؛ و  -۲معامـــات موقـــت در قالـــب
قراردادهـــای بازخریـــد (یـــا همـــان ریپـــو).
تف ــاوت ای ــن دو ن ــوع مبادل ــه در ای ــن اس ــت
کـــه در معامـــات قطعـــی ،حجـــم ذخایـــر
بانکـــی پیوســـته در بـــازار بینبانکـــی تغییـــر
میکنـــد .امـــا ،درصورتیکـــه مداخلـــه بانـــک
مرکـــزی از طریـــق قراردادهـــای بازخریـــد
انج ــام پذی ــرد ،حج ــم ذخای ــر بانک ــی در ب ــازار
موقت ـ ًا دس ــتخوش تغیی ــر میش ــود ،زی ــرا پ ــس
از سررســـید ،اوراق بـــه فروشـــندٔه آن (بانـــک
وامگیرنـــده) بازگردانـــده میشـــود .در بیشـــتر
کشـــورهای توســـعهیافته ،ابـــزار سیاســـتی
اصل ــی بان ــک مرک ــزی ب ــرای عملی ــات ب ــازار
ب ــاز ،معام ــات موق ــت اوراق بده ــی دول ــت
از طریـــق توافقنامههـــای بازخریـــد (ریپـــو)
ب ــا سررس ــیدهای کمت ــر از ی ــک هفت ــه اس ــت.
اعطـــای نـــرخ ســـود (نـــرخ کـــف کریـــدور)
توســـط بانـــک مرکـــزی بـــه بانکهـــای دارای
م ــازاد در ب ــازار بینبانک ــی نی ــز توس ــط اب ــزار
ریپـــوی معکـــوس ۱۰صـــورت میگیـــرد؛
بهاینترتیـــب کـــه بانـــک اوراق را بـــه بانـــک

مرکـــزی میفروشـــد و در سررســـید معینـــی
توافـــق میکنـــد ایـــن اوراق را از بانـــک
مرک ــزی بخ ــرد و در ازای ای ــن م ــدت س ــودی
دریافـــت کنـــد.
بهرهگیــری از قراردادهــای بازخریــد بــا
ماهیــت سیاســتگذاری پولــی در چارچــوب
کریــدور کــه عمدتـ ًا بهصــورت موقت اســت و
رویکــرد کوتاهمــدت دارد ،ســازگاری بیشــتری
دارد .همچنیــن بــر اســاس مبانــی شــرعی،
اگــر ایــن قــرارداد مبتنــی بــر خریــد و فــروش
باشــد نــه قــرض و فــروش ،مشــکلی بهلحــاظ
پیادهســازی در کشــور وجــود نــدارد .یــک
توافــق بازخریــد (ریپــو) اســامی مبادلــهای
اســت کــه در آن یــک طــرف اوراق بهــادار خود
را بــه طــرف دیگــر میفروشــد و تعهــد میکنــد
در سررســید مشــخص ،آن اوراق را بــه قیمــت
مشــخص بخــرد .بنابرایــن ،ریپــوی اســامی
میتوانــد بهعنــوان ابــزاری بــرای انجــام
عملیــات بــازار بــاز در کشــور مــورد اســتفاده
قــرار گیــرد.
 -7-2هماهنگی سیاست مالی و پولی
بهطــور کلــی ،تعامــل ۱۱سیاســتهای
مالــی و پولــی همــواره در ادبیــات اقتصــادی

بهعنــوان یــک ضــرورت بــرای نیــل بــه
اهدافــی همچــون کنتــرل نــرخ تــورم و تحقــق
رشــد اقتصــادی مطــرح بــوده اســت .اهمیــت
ایــن تعامــل بیــن سیاس ـتگذار پولــی و مالــی
در عملیــات بــازار بــاز دوچنــدان میشــود،
زیــرا در صــورت فقــدان هماهنگــی میــان
میــزان انتشــار اوراق بدهــی دولتــی و تعییــن
نــرخ ســود هدفگذاریشــده در بانــک
ً
عمــا کنتــرل نــرخ ســود در بــازار
مرکــزی
بینبانکــی در محــدودٔه هــدف بــا دشــواری
زیــادی همــراه خواهــد بــود .در ایــن راســتا،
تعییــن زمانبنــدی منظــم عرضههــا ،حجــم
عرضههــا ،نــوع ابزارهــا ،سررســید اوراق،
نــرخ کوپــن اوراق در هــر عرضــه از اهمیــت
برخــوردار اســت .همچنیــن ،توجــه بــه
مقولههــای مهمــی همچــون شــفافیت میــزان
بدهیهــای دولتــی ،پایــداری مالــی دولــت،
و مدیریــت مٔوثــر بدهیهــا در چارچوبــی
قاعدهمنــد ضــرورت دارد.
 -8-2تنوعبخشی به اوراق
طـــی ســـالهای اخیـــر باوجـــود گســـترش
فعالیـــت بـــازار بینبانکـــی ریالـــی ،بهدلیـــل
نب ــود حج ــم چش ــمگیر اوراق به ــادار دولت ــی،

۳۱

۳۲

بازآرایی سیاستگذاری پولی و مدیریت نقدینگی

عم ــق پایی ــن ب ــازار بده ــی ،و فق ــدان ابزاره ــای
الزم ،شـــرایط حضـــور مٔوثـــر سیاســـتگذار
پولـــی در بـــازار بینبانکـــی ریالـــی و اســـتفاده
از عملیـــات بـــازار بـــاز بهعنـــوان ابـــزاری در
جهـــت دســـتیابی بـــه اهـــداف تورمـــی فراهـــم
نشـــده بـــود .امـــا پـــس از ایجـــاد بســـتر مناســـب
در حـــوزٔه انتشـــار اوراق بدهـــی دولـــت بهویـــژه
اس ــناد خزان ــه اس ــامی ،درح ــال حاض ــر ام ــکان
اجـــرای عملیـــات بـــازار بـــاز در کشـــور فراهـــم
ش ــده اس ــت .باوجودای ــن ،مقایس ــه رق ــم بده ــی
بانکهـــا بـــه بانـــک مرکـــزی (در حـــدود ۱۵۰۰
ه ــزار میلی ــارد ری ــال در آذر  )۱۳۹۷و موج ــودی
اوراق در ب ــازار (حداکث ــر در ح ــدود  ۹۱۰ه ــزار
میلیـــارد ریـــال در ســـال  )۱۲۱۳۹۸در کنـــار
حجـــم معامـــات در بـــازار بینبانکـــی (در
حـــدود  ۶۴٬۰۰۰هـــزار میلیـــارد ریـــال در ســـال
 )۱۳۹۶همگـــی بیانگـــر آن اســـت کـــه بـــازار
بدهـــی دولتـــی ظرفیـــت باالیـــی بـــرای رشـــد
دارد .بهعبـــارت دیگـــر ،اگـــر بدهـــی بانکهـــا
در قالـــب اضافهبرداشـــتها بخواهـــد همگـــی از
طری ــق توثیـــق اوراق دولت ــی از طریـــق عملی ــات
بـــازار بـــاز ســـاماندهی شـــود ،بایســـتی حجـــم
بـــازار اوراق افزایـــش یابـــد تـــا پاســـخگوی ایـــن
نیـــاز باشـــد .عـــاوه بـــر حجـــم بـــازار بدهـــی،
۱۳
تنـــوع اوراق بهلحـــاظ سررســـید و نـــوع اوراق
نی ــز از اهمی ــت برخ ــوردار اس ــت .مداخل ــه بان ــک
مرکـــزی از طریـــق خریـــد و فـــروش اوراق بـــا
سررســـیدهای مختلـــف ،کنتـــرل و مدیریـــت
ن ــرخ س ــود در سررس ــیدهای متف ــاوت را ممک ــن
میســـازد .لـــذا ،عمقبخشـــی بـــه بـــازار اوراق
دولت ــی و انتش ــار اوراق ب ــا سررس ــیدهای متن ــوع
و ب ــا نرخه ــای ش ــناور یک ــی از گامهای ــی اس ــت
ک ــه در مس ــیر اج ــرای موف ــق عملی ــات ب ــازار ب ــاز
بایســـتی بـــدان توجـــه شـــود.
 -9-2بازارگردانی در بازار اوراق دولتی
نبــودِ بازارگردانــی فعــال در بــازار ثانویــه اوراق
دولتــی ،هــدف اصلــی دولــت را در تٔامیــن مالــی
کمهزینــه تحتالشــعاع قــرار میدهــد .دولــت
بــرای تضمیــن نقدشــوندگی اوراق و حفــظ
کنتــرل بــر نــرخ اوراق در بــازار ثانویــه نیــاز بــه
بازارگردانــی مطلــوب دارد .از ســویی دیگــر
در بیشــتر کشــورها ،طــرف معاملــه انحصــاری
بانــک مرکــزی بــرای عملیــات بــازار بــاز جمعــی
از معاملهگــران اصلــی هســتند .جلوگیــری از
ایجــاد انحصــار و رانــت بــرای یــک مٔوسســه
مالــی باعــث شــده اســت جمعــی متشــکل از
حداقــل  ۱۰و حداکثــر  ۳۰مٔوسســه معاملهگــر
(بانــک و شــرکت تٔامیــن ســرمایه) بازارگردانــی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیـــر مـــاه  ،۱۳۹۸شـــماره ۱۵۶

را در عملیــات بــازار بــاز بــر اســاس توصیــه
صنــدوق بینالمللــی پــول بــر عهــده گیرنــد .بــر
اســاس تجــارب بینالمللــی ،بانــک مرکــزی
مســئول انتخــاب معاملهگــران اصلــی اســت ،زیــرا
در بــازار ثانویــه بهمنظــور عملیــات بــازار بــاز و
بازارگردانــی بــا آنهــا در ارتبــاط نزدیــک اســت.
معمــو ًال ،بانکهــای مرکــزی هــر شــش مــاه
یکبــار لیســت جدیــدی از معاملهگــران اصلــی
منتشــر میکننــد .معیــار انتخــاب ،رتبــه اعتبــاری
مٔوسســات معاملهگــر ،الزامــات ســرمایهای،
ســهم از بــازار اوراق بدهــی دولتــی و مشــارکت
فعــال در حراجهــا و بازارگردانــی بــازار ثانویــه
و گزارشدهــی شــفاف و منظــم اســت .لــذا،
توجــه بــه موضــوع مهــم بازارگردانــی و اصــاح
رویههــای فعلــی در چارچــوب پیادهســازی
موفــق عملیــات بــازار بــاز ضــرورت دارد.
 -۱۰جمعبندی
در مجمــوع ،میتــوان گفــت از میــان
همــه الزامــات و پیشنیازهــای قانونــی ،فنــی،
ســاختاری ،و عملیاتــی پیادهســازی عملیــات
بــازار بــاز ،آنچــه بیــش از همــه میتوانــد کارکــرد
اصلــی و مهــم ایــن ابــزار را بــا چالــش جــدی
مواجــه کنــد ناتــرازی بانکــی و بانکهــای ناســالم
فعــال در بــازار بینبانکــی اســت .رفــع مشــکل
اضافهبرداشــت بانکهــای ناســالم و کنتــرل پایــه
پولــی و نقدینگــی در چارچــوب عملیــات بــازار
بــاز هنگامــی میســر اســت کــه برنامــه اصــاح
نظــام بانکــی بــا جدیــت توســط دولــت و بانــک
مرکــزی دنبــال شــود.
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کوچـک در ازای دریافـت وثیقه پرداخت میشـود
(معمـو ًال مٔوسسـاتی کـه در حـوزٔه کشـاورزی و
توریسـم فعالیـت دارنـد بـا کمبـود نقدینگی فصلی
مواجهانـد) .نـرخ دریافتـی بـرای ایـن نـوع وامهـا
شـناور و وابسـته بـه نـرخ بـازار اسـت.
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6) secondary credit facility
 )7همـه وامهـای پنجـرٔه تنزیـل بهطـور کامـل
وثیقهگیـری میشـوند .ارزش وثیقـه بایـد از وام
بیشـتر باشـد یـا بهعبـارت دیگـر ،وثایـق بـا نـرخ
مناسـبی  haircutمیشـوند.
8) Monetary Policy Report
9) outright
10) Reverse REPO
11) interactions
 )12گـزارش مرکـز پژوهشهای مجلس ،شـمارٔه
مسلسل ۲۲۰۱۶۲۹۴
 )13دولــت عــاوه بــر اســناد خزانــه اســامی،
انــواع دیگــری از اوراق شــامل اوراق اجــارٔه
دولتــی (بــا نمــاد آجــاد) ،اوراق مرابحــه گنــدم،
اوراق مشــارکت دولتــی ،اوراق منفعــت ،و اوراق
مرابحــه تعــاون را منتشــر کــرده اســت.

مهدی
هادیان

عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

{
اقتصــاد
ـای
ـههـ
تازـه
ـه
ماهنام
اقتصــاد
هــای
تازه
نام
ماـه
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

 -۱مقدمــه :یکــی از موضوعاتــی کــه سیاســتگذار پولــی همــواره
نســبت بــه آن مــورد ســوال واقــع میشــود اظهارنظــر در خصــوص
جهتگیــری نرخهــای بهــره اســت .ایــن موضــوع فقــط مختــص ایــران
نیســت و در همــه جــای دنیــا ســکاندار پولــی بــا اطــاع از ایــن انتظــار
عمومــی ،بهصــورت دورهای ،خالص ـهای از تصمیمــات جلســات شــورا
یــا کمیتــه پولــی را بــا بیــان چشـمانداز متغیرهــای کلیــدی اقتصــاد ازجملــه
نــرخ بهــره اعــام مــیدارد .البتــه در آن کشــورها ،کارگــزاران اقتصــادی
بیشــتر بهدنبــال ایــن هســتند کــه نــرخ بهــره چــه زمانــی تغییــر خواهــد
کــرد؛ مثـ ً
ـا ،در وضعیــت کنونــی اقتصــاد ایــاالت متحــده کــه چشـمانداز
بــروز فشــارهای تورمــی ناشــی از دورٔه رونــق وجــود دارد ،همــه منتظــر
افزایــش نــرخ بهرهانــد ،ولــی دقیقــ ًا نمیداننــد آیــا ایــن نــرخ در پایــان
ایــن فصــل افزایــش خواهــد یافــت و یــا در فصلهــای بعــدی .امــا در
اقتصــاد ایــران ،فعــاالن بازارهــا پیــش از آنکــه عالقهمنــد بــه اطــاع از
زمــان تغییــر نــرخ باشــند ،اول از همــه میخواهنــد بداننــد آیــا ایــن نــرخ
قــرار اســت کاهــش یابــد یــا افزایــش و یــا اینکــه بــدون هیچگونــه تغییــری
ثابــت خواهــد مانــد .چــرا آنجــا چنــان اســت و اینجــا چنیــن؟
واقعیــت ایــن اســت کــه وضعیــت متــداول اقتصادهــای صنعتــی و
توســعهیافته همــان چیزهایــی اســت کــه در کتابهــای اقتصــاد کالن
نیــز بهوفــور یافــت میشــود .اقتصــاد یــا در رکــود اســت و کمتــر از
ســطح اشــتغال کامــل تولیــد میشــود کــه در چنیــن وضعیتــی نیازمنــد
سیاســتهای انبســاطی در قالــب کاهــش نــرخ بهــرٔه مرجــع و افزایــش
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 سیاســتهای انقباضــی بهشــکل
افزایــش نــرخ بهــره و مدیریــت مخــارج و پرهیــز از کســری بودجــه

دولــت اســت تــا مهــار تقاضــا کشــیده شــود .بدیهــی اســت در چنیــن
شــرایط سرراســتی ،تفــاوت انتظــارات کارگــزاران نــه در جهــت تغییــرات
نــرخ بهــره ،بلکــه در زمــان تغییــر آن اســت.
امــا ،وضعیتــی کــه در اینجــا و اقتصــاد ایــران مشــاهده میشــود در
عمــدٔه مــوارد ملغمــهای اســت از رکــود و تــورم تؤامــان .از یکســو،
بنگاههــای تولیــدی کمتــر از ظرفیتهــای واقعــی خــود مشــغول بــه
کارنــد و لــذا نتیجــه آن شــده اســت کــه بخــش قابلتوجهــی از نیروهــای
فعــال و جوانــان کشــور بیکارنــد و از ســوی دیگــر ،بهــای ســبد مصرفــی
خانوارهــا هــر روز گرانتــر شــده و تــورم عمومــی رو بــه افزایــش گذاشــته
اســت .در چنیــن شــرایطی ،عــدهای معتقدنــد بانــک مرکــزی بایــد
اولویــت را بــه مشــکل کاهــش تولیــد و رکــود دهــد و از نــرخ بهــره بکاهــد
و عــدهای دیگــر نیــز بــا اشــاره بــه آمارهــای تــورم ،افزایــش نــرخ بهــره را
خواســتارند .بهنظــر میرســد سیاســتگذار پولــی نیــز در ایــن شــرایط
مرضیالطرفیــن شــده و بــا اعــام عــدم افزایــش نــرخ بهــره ،کوشــیده
اســت شــرایط را بهگونـهای مدیریــت کنــد تــا هــم التهابــات مالــی کاهــش
یابــد و هــم مشــکالت تٔامیــن مالــی بنگاههــای تولیــدی تشــدید نشــود.
امــا بهراســتی ،اگــر در چنیــن وضعیتــی مــا در مقــام سیاس ـتگذاری
بودیــم ،چــه تصمیمــی میگرفتیــم و یــا حداقــل چــه مشــورتی بــه
سیاســتگذار میدادیــم؟ اجــازه دهیــد بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش،
نخســت اهــداف بانــک مرکــزی را مــرور کنیــم و ســپس بــا بررســی
وضعیــت شــاخصهای اثرگــذار در هــر یــک از ایــن اهــداف ،بــه یــک
ارزیابــی از وضعیــت موجــود و در صــورت امــکان تبییــن راهبــرد ایــن
نهــاد بــرای دســتیابی بــه آن اهــداف برســیم.
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بازآرایی سیاستگذاری پولی و مدیریت نقدینگی

 -۲اهداف سیاستگذار پولی
بهطــور کلــی ،روی میــز سیاســتگذار پولــی
اهدافــی ماننــد کنتــرل تــورم ،کاهــش شــکاف
تولیــد ،و کاهــش بیثباتــی مالــی وجــود دارد.
البتــه ،در نظامهــای ارزی غیرشــناور ماننــد نظــام
ارزی ایــران کــه ارزش پــول داخلــی عمدتــ ًا از
طریــق مقایســه آن بــا ارزهــای خارجــی ســنجیده
میشــود ،حفــظ ارزش پــول ملــی نیــز موردانتظــار
اســت؛ ولــی در حالــت عمومــی در صــورت کنترل
تــورم ،قــدرت خریــد پــول ملــی کــه در مقایســه
بــا بهــای ســبد کاالهــا و خدمــات و نــه ارزهــای
خارجــی تعریــف میشــود ،حفــظ خواهــد شــد.
درهرصــورت ،میتــوان گفــت سیاســتگذار
پولــی بهدنبــال ارتقــای عملکــرد اقتصــاد کالن
از طریــق بهبــود ثبــات اقتصــادی (کاهــش تــورم
و بیــکاری) و ارتقــای ثبــات مالــی اســت و
لــذا ســعی میکنــد بــا اســتفاده از ابزارهــای در
دســترس خــود هماننــد نــرخ بهــره و همچنیــن
کنتــرل رشــد نقدینگــی و اعتبــارات اعطایــی
بــه بخشهــای اقتصــادی مختلــف ،در جهــت
نیــل بــه ایــن اهــداف گام بــردارد .در ادامــه ،ایــن
اهــداف و وضعیــت هــر یــک را بــا جزئیــات
بیشــتری مــرور میکنیــم.
الف -شکاف تورم
همانگونــه کــه میدانیــم ،دو عامــل اصلــی
شــامل فشــار تقاضــا و فشــار هزینــه در تــورم
اثرگــذار اســت .فشــار تقاضــا هــم میتوانــد ناشــی
از افزایــش مصــرف خصوصــی بهدلیــل افزایــش
ترازهــای نقدینگــی و هــم اینکــه ناشــی از افزایــش
مصــرف عمومــی بهدلیــل افزایــش مخــارج
بودجــهای دولــت باشــد.
بررســی آمارهــا و اطالعــات بخــش پولــی
بیانگــر آن اســت کــه طــی یــک دورٔه پنجســاله
از آغــاز ســال  1392تــا پایــان ســال ،1396
نقدینگــی بــا نــرخ رشــد متوســط  ۲۷درصــد ۳٫۳
برابــر شــده و از رقــم  460هــزار میلیــارد تومــان
بــه  1530هــزار میلیــارد تومــان بالــغ گشــته
اســت .بنابرایــن در صــورت عــدم رشــد متناســب
ظرفیتهــای تولیــدی ،ایــن میــزان افزایــش
نقدینگــی بــا تحریــک تقاضــای کل یــک پتانســیل
بســیار قــوی بــرای بــروز تــورم اســت .عــاوه بــر
بــازار کاالهــا ،ایــن حجــم انبــوه نقدینگــی در
صــورت سرریزشــدن حتــی بخــش اندکــی از آن
در هــر یــک از بازارهــای دارایــی ماننــد مســکن،
خــودرو ،ارز ،طــا ،و ســهام ،توانایــی رشــد
حبابگونــه بهــای آن دارایــی را دارد.
باوجــود ایــن ،از منظــر بــازار کاالهــا و
خدمــات ،بررســی تقاضــای کل و اجزای آن نشــان

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیـــر مـــاه  ،۱۳۹۸شـــماره ۱۵۶

میدهــد افزایــش شــدید نقدینگــی طــی ایــن دوره
آنچنــان در افزایــش مصــرف خصوصــی و دولتــی
خودنمایــی نکــرده اســت .آمارهــای حســابهای
ملــی نشــان میدهــد طــی دورٔه مــورد بررســی
مجمــوع هزینههــای ناخالــص داخلــی  ۲٫۱برابــر و
مخــارج مصرفــی خصوصــی نیــز در همیــن حــدود
افزایــش یافتــه اســت .عالوهبرایــن ،بررســی
بودجــه دولــت بیانگــر آن اســت کــه مخــارج کل
بخــش دولتــی نیــز طــی ایــن دوره  ۲٫۴برابــر
شــده اســت .بنابرایــن در مجمــوع ،ایــن آمارهــا
بیانگــر آن اســت کــه رشــدهای شــدید نقدینگــی
بــه تحریــک تقاضــای کل منجــر نشــده اســت و بــه
همیــن دلیــل شــاهد بــروز فشــارهای تورمی ناشــی
از افزایــش تقاضــا نبودهایــم .اطالعــات شــاخص
بهــای ســبد کاالهــا و خدمــات مصرفــی نیــز کــه
تحــوالت تــورم را نشــان میدهــد بیانگــر آن
اســت کــه طــی ایــن دوره ( )۱۳۹۶-۱۳۹۲نــرخ
تــورم رونــد کاهنــدهای را ســپری کــرده اســت،
بهنحــوی کــه در مجمــوع (برحســب قیمتهــای
ســال پایــه  )۱۳۹۵شــاخص بهــای مصرفکننــده
طــی ایــن دوره  ۲٫۱برابــر شــده و بهنوعــی بیانگــر
نــرخ تــورم متوســط ســاالنٔه  16درصــدی اســت و
لــذا در مقایســه بــا رشــدهای شــدید نقدینگــی و
انباشــت آن تــا پایــان دورٔه مــورد بررســی اتفــاق
معنــاداری از جانــب تــورم نیفتــاده اســت.
در مقابــل ،تــورم فشــار هزینــه ناشــی از
افزایــش بهــای مــواد اولیــه و هزینــه اســتخدام
عوامــل تولیــد اســت کــه در مجمــوع باعــث
افزایــش هزینــه نهایــی تولیــد و در نتیجــه افزایــش
قیمتهــای تولیــد و عرضــه محصــوالت
میشــود .بررســی شــاخص بهــای تولیدکننــده
کــه بهنوعــی تحــوالت هزینههــای تولیــد را
نشــان میدهــد ،بیانگــر آن اســت کــه طــی دورٔه
پنجســالٔه  ۱۳۹۲تــا  ۱۳۹۶ایــن شــاخص حــدود ًا
 ۱٫۹برابــر شــده اســت و ایــن نیــز بیانگــر نــرخ
تــورم متوســط ســاالنٔه  13درصــدی اســت و لــذا
تــا پایــان ســال  ۱۳۹۶نگرانــی چندانــی از بابــت
تــورم فشــار هزینــه نیــز روی نــداده اســت.
شــایان ذکــر اســت طــی ایــن دوره بهــای ارز در
کانــال  ۳هــزار تومــان در نوســان بــوده اســت .امــا
از اواخــر ســال  ،۱۳۹۶بهــای ارز هــم بهدالیــل
بنیــادی ناشــی از افزایــش شــدید نقدینگــی و
عــدم تعدیــل نــرخ ارز و هــم بهدالیــل سیاســی
ناشــی از تنگناهــای مالــی و تحریمهــای ظالمانــه
بینالمللــی بهشــدت افزایــش یافــت و از اوایــل
تابســتان  1397نــرخ ارز در بــازه  10تــا 15
هــزار تومــان و البتــه بــرای چنــد روز نیــز در بــازه
 15تــا  18هــزار تومــان مبادلــه شــد .بــا توجــه

بــه وابســتگی تولیــد بــه مــواد اولیــه وارداتــی و
اینکــه بیــش از دوســوم کاالهــای وارداتــی شــامل
کاالهــای ســرمایهای و مــواد اولیــه و واســطهای
تولیــد اســت ،پــرش نــرخ ارز بهشــدت در هزینــه
تولیــد بنگاههــای داخلــی اثــر گذاشــته و باعــث
شــده اســت شــاخص بهــای تولیدکننــده طبــق
آخریــن آمــار و اطالعــات در دســترس ،در دی
 1397نســبت بــه ابتــدای ســال بــه میــزان 50
درصــد افزایــش یابــد؛ بهعبــارت دیگــر ،نصــف آن
چیــزی کــه در مــدت پنــج ســال ()۱۳۹۲-۱۳۹۶
افزایــش یافتــه اســت تقریبـ ًا طــی  ۱۰مــاه نخســت
ســال قبــل تحقــق یافتــه اســت .بنابرایــن ،بــا توجــه
بــه اینکــه تــورم تولیدکننــده بــا یــک وقفــه ســه تــا
شــش ماهــه در تــورم مصرفکننــده منعکــس
میشــود ،زمانــی کــه تــورم بهــای مصرفکننــده
اعــام میشــود ،بایــد توجــه داشــت کــه منشــا
افزایــش تــور م جــاری بهدلیــل فشــارهای ناشــی
از هزینــه و آن نیــز بهدلیــل پــرش نــرخ ارز ناشــی
از انباشــت هنگفــت نقدینگــی در دورٔه گذشــته و
همچنیــن افزایــش تحریمهــای مالــی اســت.
ب -شکاف تولید
از منظــر تولیــد نیــز از راهبردهــا و نظریههــای
رشــد اقتصــادی بــه یــاد داریــم کــه عوامــل اثرگــذار
در رشــد تولیــد مبتنــی بــر انباشــت موجــودی
ســرمایه ،بهــرهوری ،و نــوآوری هســتند .امــا ،حتی
بررســیهای اجمالــی در اقتصــاد ایــران گویــای
اینانــد کــه بهواســطٔه اتفاقــات متعــددی کــه در
اقتصــاد ایــران شــکل گرفتــه اســت ،مســیرهای
ســهگانٔه رشــد اقتصــادی محــدود شــده اســت.
او ًال ســرمایهگذاری طــی چنــد ســال گذشــته رونــد

{

اجتماعــی و امنیتــی خواهــد داشــت .البتــه ،بایــد
تصریــح شــود تولیــد و بنــگاه در اقتصــاد ایــران
مشــکالت ســاختاری عدیــدهای دارنــد ،ولــی در
شــرایطی کــه تحریمهــای خارجــی عرصــه را
بــر تولیــد داخــل تنــگ کــرده اســت و دسترســی
بــه درآمدهــای نفتــی بــا کاهــش مواجــه شــده
اســت ،نبایــد بــا اقداماتــی کــه ایــن شــرایط را
بــرای بنگاههــا ســختتر میکنــد ،خودزنــی
اقتصــادی کــرد.

اقتصــاد
ـای
ـههـ
تازـه
ـه
ماهنام
اقتصــاد
هــای
تازه
نام
ماـه
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

بــروز تحریمهــای اقتصــادی و مالــی
ســبب کاهــش دسترســی بــه مــواد اولیــه و
تجهیــزات ســرمایهای شــده اســت کــه از
یکســو بــا افزایــش هزینــه مبادلــه و از
ســوی دیگــر بــا عــدم بهنگامشــدن ف ّنــاوری
تولیــد ،بهــرهوری را بــا کاهــش مواجــه
کــرده اســت .در نهایــت نیــز مشــکالت
و مســائل ناشــی از محیــط کســبوکار
زمینــه مناســبی بــرای بــروز نــوآوری و
تجاریســازی ایدههــا خلــق نکــرده اســت.

{

کاهنــده داشــته و لــذا رونــد انباشــت ســرمایه
بــا اخــال مواجــه شــده اســت .آمارهــای
حســابهای ملــی بیانگــر آن اســت کــه
تشــکیل ســرمایٔه ثابــت ناخالــص کــه معــادل
 28درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال
 1391بــوده اســت ،طــی دوره رونــدی کاهنــده
داشــته اســت و در ســال  1396بــه حــدود
 19درصــد تنــزل یافتــه اســت .بدیهــی اســت
هرچــه ســهم ســرمایهگذاری در تقاضــای کل
کاهــش یابــد ،انتظــارات از رشــد اقتصــادی
آتــی کاهنــده خواهــد بــود.
همچنیــن ،بــروز تحریمهــای اقتصــادی و
مالــی ســبب کاهــش دسترســی بــه مــواد اولیــه
و تجهیــزات ســرمایهای شــده اســت کــه از
یکســو بــا افزایــش هزینــه مبادلــه و از ســوی
دیگــر بــا عــدم بهنگامشــدن ف ّنــاوری تولیــد،
بهــرهوری را بــا کاهــش مواجــه کــرده اســت.
در نهایــت نیــز مشــکالت و مســائل ناشــی
از محیــط کســبوکار زمینــه مناســبی بــرای
بــروز نــوآوری و تجاریســازی ایدههــا خلــق
نکــرده اســت .در مجمــوع ،ایــن عوامــل باعث
میشــود بــا ایجــاد اخــال در مســیر رشــد
بنگاههــای صنعتــی و تولیــدی چشــمانداز
روشــنی بــرای رشــد اقتصــادی وجــود نداشــته
باشــد و در نتیجــه در صــورت عــدم توجــه
الزم ،شــکاف تولیــد بهشــکل منفــی درحــال
گســترش خواهــد بــود کــه پیامــد آن نیــز
افزایــش بیــکاری و کاهــش بیشــتر عرضــه
محصــول و در مرحلــه بعــد تشــدید تــورم
اســت .اطالعــات منتشرشــدٔه مرکــز آمــار

حاکــی از آن اســت کــه تعــداد بیــکاران اقتصــاد
ایــران در پایــان ســال گذشــته بــه  ۳٫۲میلیــون
نفــر بالــغ گشــته اســت و برخــی آمارهــا نیــز
بیانگــر آن اســت کــه حــدود  ۲میلیــون شــغل
در معــرض خطــر وجــود دارد .بنابرایــن در
چنیــن شــرایطی ،هرگونــه تصمیمــی کــه بــه
بدترشــدن شــرایط تولیــد و اشــتغال منجــر
شــود ،نهتنهــا آثــار اقتصــادی بلکــه حتــی تبعات

ج -ثبات مالی
از منظــر ثبــات مالــی نیــز بــا توجــه بــه
بانکمحوربــودن اقتصــاد ایــران ،مهمتریــن
بحــث ســامت مالــی بانکهاســت ،بهنحــوی
کــه سیاســتهای پولــی و اعتبــاری بانــک
مرکــزی بــا کمتریــن اصطکاکهــا عملیاتــی
شــود .در ایــن خصــوص ،بررســیها حاکــی
از آن اســت کــه شــبکٔه بانکــی کشــور بــا
معضالتــی ازجملــه حجــم زیــاد مطالبــات
غیرجــاری ،انباشــت داراییهــای ثابــت ،و
امــاک و مســتغالت مــازاد مواجــه شــده
اســت کــه بــا کاهــش کیفیــت داراییهــا و
عــدم گــردش مناســب آنهــا ،تــوان بانکهــا
را بــرای ایفــای نقــش واســطهگری مالــی و اعطــای
تســهیالت به بنگاههــای تولیدیکاهش داده اســت.
از ســوی دیگر ،بهســبب هزینههای تٔامین مالی ناشــی
از پرداخت نرخهای ســود ســپردههای ســرمایهگذاری
بانکهــا بــاکســری منابــع مواجــه شــدهاند و
الجــرم اســتقراض از منابــع بانــک مرکــزی
بهعنــوان آخریــن وامدهنــده افزایــش یافتــه
اســت .بررســی آمارهــای شــبکٔه بانکــی حاکــی
از آن اســت کــه بدهــی بانکهــا بــه بانــک
مرکــزی از  49هــزار میلیــارد تومــان در ابتــدای
ســال  1392بــه  ۱۳۲هــزار میلیــارد تومــان
در انتهــای ســال  ۱۳۹۶افزایــش یافتــه اســت.
بهعبارتــی دیگــر طــی دورٔه پنجســالٔه مــورد
بررســی ،ایــن بدهــی بــا نــرخ رشــد متوســط
 ۲۲درصــدی  ۲٫۷برابــر شــده اســت .ازآنجاکه
بدهــی بانکهــا بــه بانــک مرکــزی نیــز یکــی از
اجــزای پایــه پولــی اســت ،در صــورت افزایــش

۳۵

۳۶

بازآرایی سیاستگذاری پولی و مدیریت نقدینگی

شــدید آن ،پایــه پولــی بهصــورت منفعالنــه
افزایــش مییابــد و لــذا سیاســتگذار پولــی
امــکان هدایــت و تخصیــص بهینــه ذخایــر پولــی
بهســمت بخشهــای اقتصــادی مــورد هــدف را
نخواهــد داشــت.
اطالعــات ترازنامــه بانــک مرکــزی حاکــی از
آن اســت کــه طــی دورٔه مذکــور درحالیکــه پایــه
پولــی  116هــزار میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه
اســت ،بدهــی بانکهــا بــه بانــک مرکــزی 83
هــزار میلیــارد تومــان افزایــش داشــته اســت.
ایــن افزایــش منفعالنــه پایــه پولــی در مرحلــه
بعــد باعــث میشــود نقدینگــی افزایشیافتــه بــا
ضریــب فزاینــده کیفیــت چندانــی نداشــته باشــد.
بــه دیگــر ســخن ،ازآنجاکــه افزایــش پایــه پولــی
نــه در پاســخ بــه ظرفیتهــای تولیــدی بخــش
حقیقــی اقتصــاد ،بلکــه در واکنــش بــه کســری
منابــع بانکهــا ناشــی از پرداخــت نــرخ ســودهای
ســنگین بــه ســپردههای بانکــی افزایــش یافتــه
اســت ،افزایــش نقدینگــی نیــز تناســب چندانــی بــا
ظرفیتهــای تولیــدی نخواهــد داشــت و هرچنــد
کــه نقدینگــی افزایــش یابــد ،چــون تخصیــص
آن بــه بخشهــای اقتصــادی بــا مشــکل مواجــه
اســت ،مشــکالت نقدینگــی و تنگناهــای اعتبــاری
بنگاههــا کمــاکان برقــرار خواهــد بــود .بررســی
نســبت نقدینگــی بــه تولیــد بیانگــر آن اســت
درحالیکــه ایــن نســبت در ســال  ۱۳۹۱معــادل
 ۶۲درصــد بــوده اســت ،در ســال  ۱۳۹۶بــه ۱۰۰
درصــد بالــغ گشــته اســت .ازآنجاکــه انحــراف
ایــن نســبت از رونــد بلندمــدت آن نماگــری از
بیثباتــی مالــی در ســطح کالن اســت ،ایــن
تحــوالت بیانگــر آن اســت کــه بــرای دســتیابی
بــه ثبــات مالــی ،سیاســتگذار بایــد نســبت
بــه عوامــل اثرگــذار در نــرخ رشــد نقدینگــی
حساســیت بیشــتری داشــته باشــد.
 -۳جمعبندی
همانگونــه کــه اطــاع داریــم طــی ســالهای
 ۱۳۹۲تــا  ،۱۳۹۶عمــدٔه بانکهــا بــرای جــذب
منابــع و تٔامیــن کســری وجــوه ،بــه ســپردههای
ســرمایهگذاری نرخهــای ســود بــاالی  20درصــد
پرداخــت کردهانــد .تحــت چنیــن شــرایطی،
تقاضــای معامالتــی پــول بهشــدت کاهــش
مییابــد و بــا کاهــش ســهم پــول در نقدینگــی،
ســهم شــبهپول افزایــش میيابــد کــه طــی دورٔه
مــورد بررســی بهطــور متوســط حــدود  85درصــد
بــوده اســت.
درصورتیکــه اقتصــاد و بخــش حقیقــی
ظرفیــت تحقــق ایــن نــرخ ســودها را داشــت و
پرداخــت ســودها بهصــورت واقعــی و در قبــال

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیـــر مـــاه  ،۱۳۹۸شـــماره ۱۵۶

افزایــش ارزشافــزودٔه تولیــد انجــام میشــد،
نقدینگــی نیــز متناســب بــا بخــش حقیقــی
اقتصــاد افزایــش مییافــت .امــا ازآنجاکــه بخــش
حقیقــی نیــز عمدت ـ ًا در رکــود بــوده اســت ،ایــن
بــازده بهصــورت موهومــی و صرفــ ًا بــر اســاس
پولیکــردن بدهیهــای معــوق بانکهــا خلــق
شــده و در ترازنامــه بانکهــا جــای گرفتــه اســت.
در حقیقــت ،بــه همیــن دلیــل اســت کــه طــی دورٔه
موردبررســی مشــاهده میشــود ســرمایهگذاری و
تشــکیل ســرمایٔه ثابــت کاهــش یافتــه و از ســوی
دیگــر افزایــش نقدینگــی نیــز بــه افزایــش تقاضــا و
بــروز فشــارهای تورمــی ناشــی از افزایــش تقاضــا
منتهــی نشــده اســت .در واقــع ،خانوارهــا و برخــی
صاحبــان بنگاههــا بــا تلقــی امــکان دائمیبــودن
دریافــت نــرخ ســودهایی غیرطبیعــی و فراتــر از
ظرفیــت تولیــدی ،وجــوه خــود را در بانکهــا
ســپردهگذاری کــرده و از انجــام ســرمایهگذاری
مولــد و انباشــت ســرمایه پرهیــز کردهانــد.
در چنیــن وضعیتــی ،نقدینگــی تحــت یــک
فراینــد مارپیچــی فزاینــده بهســبب پرداخــت نــرخ
ســودهای بــاال بــه شــبهپول ،کــه عمــدٔه آن نیــز
ســپردٔه ســرمایهگذاری اســت ،انباشــته میشــود
و ظرفیتهــای ســوداگری ویرانگــری را ایجــاد
میکنــد .در واقــع اینکــه در بنــد الــف مشــاهده
شــد بهرغــم افزایــش شــدید ترازهــای نقدینگــی
تقاضــای مصرفــی خصوصــی متناســب بــا آن
افزایــش نیافتــه اســت و فشــار تورمــی ناشــی از
تقاضــا ایجــاد نشــده اســت ،ریشــه در پرداخــت
ســود موهومــی دارد .اینکــه تقاضــا افزایــش نیافتــه
اســت و بــا کاهــش تقاضــا رکــود ایجــاد شــده
اســت و ســرمایهگذاری نیــز کاهــش یافتــه اســت،
ریشــه در همــان پرداخــت نــرخ ســودهای بــاال
دارد .در نهایــت ،اینکــه مشــکالت شــبکٔه بانکــی
طــی دورٔه مــورد بررســی عمیقتــر و ناتــرازی آنهــا
بیشــتر شــده اســت ،بهدلیــل تحتفشــاربودن
آنهــا بــرای پرداخــت ســودهای موهومــی بــوده
اســت .بنابرایــن ،نــرخ ســودهای فراتــر از ظرفیــت
اقتصــاد ،عــاوه بــر اینکــه نقدینگــی را بهصــورت
مخــرب افزایــش میدهــد و پتانســیلهای تورمــی
آتــی را تقویــت میکنــد ،همزمــان بــا کاهــش
ثبــات و ســامت مالــی شــبکٔه بانکــی ،بهدلیــل
کاهــش ســرمایهگذاری ،بــه کاهــش تولیــد و
اشــتغال نیــز منتهــی میشــود.
حــال در چنیــن شــرایطی ،پرســش نخســت
را دوبــاره مــرور میکنیــم .جهتگیــری بانــک
مرکــزی نســبت بــه نــرخ ســود بــرای مدیریــت
ثبــات اقتصــادی و ثبــات مالــی چــه بایــد باشــد؟
احتمــا ًال بــا وصــف آنچــه گذشــت و درنظرگرفتــن

شــرایط ناشــی از تحریمهــای اقتصــادی ،تــا
حــدودی مبانــی رویکــرد بینابیــن بانــک مرکــزی
و پافشــاری بــرای رعایــت ســقف نرخهــای
مصــوب قبلــی مشــخص میشــود.
افزایــش نــرخ بهــره بهطــور قطــع نــرخ رشــد
نقدینگــی را افزایــش میدهــد ،مشــکالت تٔامیــن
مالــی و ســرمایٔه در گــردش بنگاههــا را تشــدید
میکنــد ،و ســبب افزایــش بیــکاری خواهــد شــد.
عالوهبرایــن ،فشــار بــر ترازنامــه بانکهــا را
بــرای پرداخــت نــرخ ســودهای موهومــی افزایــش
میدهــد و بــا کاهــش کیفیــت داراییهــا ،بــر
ناتــرازی آنهــا میافزایــد .مصــداق بــارز ایــن امــر
تغییــر محاســبٔه ســود ســپردهها از روزشــمار بــه
ماهشــمار در اواخــر پاییــز ســال گذشــته اســت
کــه باعــث شــد بــا کاهــش هزینههــای تٔامیــن
منابــع بــرای شــبکٔه بانکــی ،عرضــه وجــوه در
بــازار بینبانکــی افزایــش یابــد و انباشــت بدهــی
بانکهــا بــه بانــک مرکــزی نیــز نهتنهــا افزایــش
نیافتــه ،بلکــه حتــی کاهــش نیــز داشــته اســت .از
ســوی دیگــر ،بــا توجــه بــه منشــا تــورم کنونــی،
افزایــش نــرخ بهــره توانایــی کاســتن از فشــارهای
تورمــی ناشــی از افزایــش هزینــه را نخواهــد
داشــت .البتــه ،ایــن اقــدام ممکــن اســت در
کوتاهمــدت ظرفیتهــای ســوداگری نقدینگــی را
کاهــش دهــد ،ولــی در میانمــدت و بلندمــدت بــا
تشــدید انباشــت نقدینگــی ،انبــار مخربتــری از
نقدینگــی فعلــی شــکل خواهــد گرفــت.
در چنیــن شــرایطی ،بــرای ارتقــای ثبــات
اقتصــادی و مالــی مطلــوب سیاسـتگذار کاهــش
بیشــتر نرخهــای ســود مٔوثــر خواهــد بــود ،ولــی
بــا توجــه بــه شــرایط تحریمــی ،میتــوان ایــن
کاهــش را بهصــورت تدریجــی مدیریــت کــرد؛
بهعنــوان نمونــه ،پیشــنهاد میشــود در گــذر
زمــان ســپردههای بیشــتر از یکســال (دوســاله،
سهســاله ،و پنجســاله) احیــا شــود ،بهگونــهای
کــه در هــر مرحلــه ســقف نــرخ ســود کنونــی بــرای
ســپردههای بــا مانــدگاری بیشــتر تعریــف شــود
و بــه تناســب آن نــرخ ســود ســایر ســپردهها
تعدیــل شــود.
منابع و مآخذ
نماگرهــای اقتصــادی بانــک مرکــزی ،شــمارههای
مختلف.
گزیـدٔه آمارههــای اقتصــادی ،بخش پولــی و بانکی،
دایــرٔه آمارهــای پولــی ادارٔه بررســیها و سیاســتهای
اقتصــادی بانــک مرکــزی ،دورههــای مختلف.
مرکــز آمــار ایــران ( .)۱۳۹۷چکیــدٔه نتایــج طــرح
آمارگیــری نیــروی کار.
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بال  ۳و پیشبینی بحران بانکی
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 -1مقدمــه :در ســالهای اخیــر ،شــبکٔه بانکــی کشــور تحتتأثیــر
عوامــل خارجــی نظیــر تحریمهــای بینالمللــی ،نوســانات قیمــت
کاالهــای وارداتــی ،و عوامــل داخلــی نظیــر کاهــش رشــد اقتصــادی
و نوســانات نــرخ ارز ،بــا شــرایط نامســاعدی نظیــر افزایــش مطالبــات
غیرجــاری و کمبــود نقدینگــی مواجــه شــده اســت .بــا توجــه بــه
درهمتنیدگــی فعالیتهــای بانکهــای کشــور بــا یکدیگــر و بــا کل
اقتصــاد ،هرگونــه بیثباتــی و نوســان در ســامت هــر یــک از بانکهــای
کشــور ،کل شــبکٔه بانکــی ،و در نتیجــه کل اقتصــاد تحتتأثیــر قــرار
گرفتــه اســت.
آنچــه در ســالهای اخیــر بــرای سیاســتگذاران و دســتاندرکاران
شــبکٔه بانکــی کشــور اهمیــت داشــته اســت بهبــود توانایــی در پیشبینــی
بحــران بانکــی و نگهــداری ســپر ســرمایٔه موردنیــاز بــرای ممانعــت از
وقــوع آن بــوده اســت .نهادهــای مالــی بینالمللــی معیارهــای مختلفــی

را بــرای شناســایی بانکهــای در معــرض خطــر معرفــی میکننــد .یکــی
از مهمتریــن معیارهــا را در ایــن حــوزه بــال  ۳مطــرح کــرده اســت .بــر
اســاس بــال  ،۳مناســبترین معیــار بــرای تعییــن دورههــای خــوب و
بــد نظــام بانکــی شــکاف نســبت تســهیالت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی
اســت .برایناســاس ،شــکاف بیــن نســبت تســهیالت بــه تولیــد ناخالــص
داخلــی و رونــد بلندمــدت آن ،بهتریــن معیــار بــرای اندازهگیــری ســپر
ســرمایٔه ضــد چرخههــای تجــاری اســت .هــدف از تعییــن ســپر ســرمایٔه
ضــد چرخههــای تجــاری افزایــش کفایــت ســرمایٔه الزامــی اســت،
بهطوریکــه مقاومــت بانــک در برابــر مشــکالت مالــی افزایــش یابــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،در ایــن مقالــه معیارهــای اســتاندارد
بــر اســاس اصــول بــال بــرای پیشبینــی بحــران بانکــی و چگونگــی
اندازهگیــری ســپر ســرمایٔه موردنیــاز بیــان میشــود.

{

یادداشت تحلیلی

۳۷

۳۸

بازآرایی سیاستگذاری پولی و مدیریت نقدینگی

 -۲ش ــکاف تس ــهیالت اعطای ــی ب ــه تولی ــد
ناخالـــص داخلـــی ،معیـــاری بـــرای پیشبینـــی
بح ــران بانک ــی
یـــک نظـــام مالـــی مناســـب و بـــا عملکـــرد
خـــوب نظامـــی اســـت کـــه بهواســـطٔه نقـــش آن
در نقـــل و انتقـــال نقدینگـــی ،توزیـــع ریســـک و
نظامهـــای پرداخـــت ،میتوانـــد واســـطهگری
کافـــی وجـــوه داشـــته باشـــد و از فعالیتهـــای
اقتصـــادی حمایـــت کنـــد .توســـعٔه تســـهیالت
بـــه بخشهـــای مختلـــف اقتصـــادی باعـــث
میشـــود ســـرمایهگذاری و مصـــرف بهبـــود
یاب ــد .بنابرای ــن ،افزای ــش عرض ــه تس ــهیالت ،ک ــه
باع ــث بهب ــود تولی ــد میش ــود ،میتوان ــد ریس ــک
را بـــه اقتصـــاد و نظـــام مالـــی انتقـــال دهـــد .در
دورههای ــی ک ــه رش ــد تس ــهیالت اعطای ــی س ــریع
صـــورت گرفتـــه اســـت ،میتوانـــد بـــه ایجـــاد
بحـــران بانکـــی منجـــر شـــود و شـــکنندگی مالـــی
و اقتص ــادی را افزای ــش ده ــد .بنابرای ــن ،افزای ــش
رشـــد تســـهیالت میتوانـــد معیـــاری بالقـــوه
بـــرای آســـیبپذیری سیســـتمی باشـــد.
چالـــش اصلـــی در انتخـــاب معیـــار رشـــد
نس ــبت تس ــهیالت ب ــه تولی ــد ناخال ــص داخل ــی،
بهعنـــوان معیـــار هشـــدار بـــرای پیشبحـــران
بانک ــی ،تعیی ــن آس ــتانٔه بحران ــی ب ــرای آن اس ــت.
بهمنظ ــور اس ــتخراج آس ــتانٔه بحران ــی ب ــرای ای ــن
نس ــبت ،بن ــا ب ــر پیش ــنهاد کمیت ــه ب ــال ،از فیلت ــر
هودریــک پرســکات کــه رونــد را از ســری زمانــی
نســـبت تســـهیالت بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی
جـــدا میکنـــد ،اســـتفاده میشـــود (کمیتـــه بـــال
 .)۱۲۰۱۰ ،بحـــران مالـــی ســـال  ۲۰۰۷نشـــان
داد در شـــرایط وقـــوع بحـــران مالـــی ،نســـبت
تســـهیالت بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی بیشـــتر
از  1.5برابـــر انحـــراف اســـتاندارد آن در دورٔه
مـــورد بررســـی بـــوده اســـت .همچنیـــن ،رشـــد
ای ــن نس ــبت بی ــش از ۱۰درص ــد ب ــوده اس ــت ،ب ــه
همیــن دلیــل آســتانٔه بحرانــی در ادبیــات تجربــی
بهصـــورت زیـــر تعییـــن شـــده اســـت (توســـعه و
ارزیابـــی ریســـک ثبـــات مالـــی.)۲۰۱۳ ، ۲
همانطـــور کـــه در شـــکل  ۱مشـــاهده
میش ــود ،ش ــکاف تس ــهیالت اعطای ــی ب ــه تولی ــد
ناخالـــص داخلـــی در دورههـــای 1390-1388
و  1395-1394بیشـــتر از رونـــد بلندمـــدت و
دورههـــای  1387-1386و 1394-1391
کمتـــر از رونـــد بلندمـــدت آن بـــوده اســـت .امـــا
در همـــه دورههـــا ،بیشـــتر از آســـتانٔه بحرانـــی
قـــرار داشـــته اســـت .بهعبـــارت دیگـــر در دورٔه
مـــورد بررســـی ،بانکهـــای کشـــور رفتـــار
ریســـکپذیرانه داشـــتهاند.

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیـــر مـــاه  ،۱۳۹۸شـــماره ۱۵۶

جدول  .1آستانٔه بحرانی شکاف تسهیالت به تولید ناخالص داخلی
تعریف
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رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ

همانطـــور کـــه در شـــکل  ۲مشـــاهده
میشـــود ،رشـــد تســـهیالت اعطایـــی در همـــه
دورههـــا بیـــش از حـــد بحرانـــی و رشـــد نســـبت
تس ــهیالت اعطای ــی ب ــه تولی ــد ناخال ــص داخل ــی
بهجـــز ســـالهای  1389-1388و 1394
کمتـــر از حـــد بحرانـــی بـــوده اســـت .ایـــن
شـــکل نیـــز مؤیـــد شـــکل  ۱و بیانگـــر رویکـــرد
ریســـکپذیرانٔه شـــبکٔه بانکـــی کشـــور در دورٔه
مـــورد بررســـی بـــوده اســـت.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه رفتـــار چرخههـــای
اعتبـــاری در چرخههـــای تجـــاری مختلـــف
متفـــاوت اســـت ،در بخـــش بعـــدی ،همزمانـــی
حرکـــت چرخههـــای تجـــاری و چرخههـــای
اعتبـــاری بررســـی میشـــود.
 -۳همزمانـــی حرکـــت چرخههـــای تجـــاری
و چرخههـــای اعتبـــاری
همانط ــور ک ــه در س ــطور ب ــاال مط ــرح ش ــد،
ش ــکاف تس ــهیالت ب ــه تولی ــد ناخال ــص داخل ــی
بهعن ــوان بهتری ــن معی ــار ب ــرای پیشبین ــی بح ــران

آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ B

بانک ــی توس ــط کمیت ــه ب ــال مط ــرح ش ــده اس ــت.
ایـــن معیـــار بیانگـــر چرخههـــای اعتبـــاری در
دورٔه بلندمـــدت اســـت و بررســـی همحرکتـــی
آن بـــا چرخههـــای تجـــاری بهتـــر میتوانـــد
رفتـــار شـــبکٔه بانکـــی را در چرخههـــای تجـــاری
مختلـــف نشـــان دهـــد .چرخههـــای تجـــاری و
چرخههـــای اعتبـــاری دو مفهـــوم متفاوتانـــد،
بهطوریکـــه چرخههـــای تجـــاری بـــه مفهـــوم
نوســـانات در اقتصـــاد و چرخههـــای اعتبـــاری
بـــه مفهـــوم نوســـانات در تســـهیالت اســـت.
در شـــکل  ،۳همحرکتـــی چرخههـــای
تجـــاری و چرخههـــای اعتبـــاری نشـــان داده
شـــده اســـت .بـــرای اســـتخراج چرخههـــای
تجـــاری و چرخههـــای اعتبـــاری بهترتیـــب از
چرخههـــای رشـــد تولیـــد ناخالـــص داخلـــی بـــه
قیمـــت جـــاری و چرخههـــای شـــکاف نســـبت
تس ــهیالت ب ــه تولی ــد ناخال ــص داخل ــی و فیلت ــر
هودری ــک پرس ــکات ب ــر اس ــاس پیش ــنهاد کمیت ــه
بـــال اســـتفاده شـــده اســـت .همانطـــور کـــه در
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افزایــش تقاضــای ایــن بخــش و افزایــش
مجــدد قیمــت آن میشــود .اگــر هیــچ کنتــرل
و محدودیتــی در ایــن فراینــد وجــود نداشــته
باشــد ،ایــن موضــوع میتوانــد بــه ایجــاد
حبــاب قیمــت بخــش مســکن منجــر شــود.
بهعبـــارت دیگـــر ،اگـــر قیمتهـــای
بخـــش مســـکن خیلـــی بـــاال باشـــد ،شـــکاف
قیم ــت مس ــکن مثب ــت خواه ــد ب ــود و ش ــکاف
منفـــی در دورٔه بعـــد مـــورد انتظـــار اســـت؛
نظی ــر دورهه ــای  ۱۳۸۸-۱۳۸۵ک ــه ش ــکاف
قیمـــت مســـکن مثبـــت و در دورٔه -۱۳۸۸
 ۱۳۹۱شـــکاف قیمـــت مســـکن منفـــی بـــوده
اســـت .اگـــر قیمتهـــا خیلـــی پاییـــن باشـــد،
ارزش بخـــش مســـکن ممکـــن اســـت کمتـــر
از ارزش تســـهیالت باشـــد و بدهـــکاران در
ای ــن ش ــرایط ممک ــن اس ــت تصمی ــم ب ــه ع ــدم
بازپرداخـــت تســـهیالت بگیرنـــد و ریســـک
افزایـــش یابـــد ،بهاینترتیـــب کـــه قیمـــت
بخـــش مســـکن ممکـــن اســـت کاهـــش یابـــد
و ارزش مســـکن بـــرای پوشـــش تســـهیالت

کاف ــی نباش ــد .در اینص ــورت ریس ــک ناش ــی
از کاهـــش ارزش واقعـــی بخـــش مســـکن
افزایـــش یابـــد.
برایناســـاس ،اگـــر شـــکاف تســـهیالت
بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی مثبـــت همـــراه
ب ــا ش ــکاف مثب ــت در قیم ــت بخ ــش مس ــکن
باش ــد ،بانکه ــا را نس ــبت ب ــه وضعیت ــی ک ــه
همـــراه بـــا شـــکاف منفـــی در قیمـــت بخـــش
مســـکن اســـت ،بیشـــتر در معـــرض خطـــر
قـــرار میدهـــد .همانطـــور کـــه در شـــکل
 ۴نشـــان داده شـــده اســـت ،شـــکاف قیمـــت
مســـکن و شـــکاف نســـبت تســـهیالت بـــه
تولی ــد ناخال ــص داخل ــی رابط ــه معک ــوس ب ــا
یکدیگـــر دارنـــد .بهعبـــارت دیگـــر ،شـــکاف
مثب ــت نس ــبت تس ــهیالت ب ــه تولی ــد ناخال ــص
داخلـــی بـــا وقفـــه منجـــر بـــه ایجـــاد شـــکاف
مثبـــت در قیمـــت مســـکن میشـــود.
 -۴اندازهگیـــری ســـپر ســـرمایٔه
موردنیـــاز بـــرای پوشـــش بحـــران بانکـــی
نســـبت کفایـــت ســـرمایه یکـــی از

{

شـــکل  ۳نشـــان داده شـــده اســـت تـــا ســـال
 ،1391چرخههـــای تجـــاری و چرخههـــای
اعتبـــاری همحرکـــت بودهانـــد و پـــس از آن
خـــاف جهـــت هـــم حرکـــت کردهانـــد ،زیـــرا
تـــا ســـال  ،1391در بیشـــتر ســـالها رشـــد
اقتص ــادی مثب ــت ب ــوده و تس ــهیالت اعطای ــی
بـــه بخشهـــای مختلـــف اقتصـــادی ،کمتـــر
ب ــا مطالب ــات غیرج ــاری هم ــراه ب ــوده اس ــت.
امـــا پـــس از ســـال  1391بهدنبـــال رکـــود
اقتصـــادی و رشـــد منفـــی تولیـــد ناخالـــص
داخلـــی ،تســـهیالت اعطایـــی بـــا تأخیـــر بـــا
کاهـــش مواجـــه شـــده و بنابرایـــن شـــکاف
تســـهیالت بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی بـــا
تأخیـــر از حـــرکات چرخههـــای تجـــاری
پیـــروی کـــرده اســـت.
اگـــر شـــکاف بیـــن تولیـــد ناخالـــص
داخلـــی و رونـــد آن مثبـــت باشـــد ،نظیـــر
دورٔه  ،1390-1388 ،۱۳۸۶-۱۳۸۵و
 ،1۳۹۶-۱۳۹۴اقتصاددانـــان انتظـــار رشـــد
مثبـــت از آن دارنـــد و اینکـــه در مرحلـــه بعـــد
ب ــه ش ــکاف منف ــی برس ــند .همانط ــور ک ــه در
شــکل  ۳نیــز نشــان داده شــده اســت ،پــس از
دورهه ــای مذک ــور اقتص ــاد ب ــا ش ــکاف منف ــی
در رشـــد تولیـــد ناخالـــص داخلـــی نســـبت
ب ــه رون ــد بلندم ــدت هم ــراه ب ــوده اس ــت .در
ص ــورت رخ ــداد ای ــن پدی ــده ،س ــرمایهگذاران
کمتـــر تشـــویق بـــه ســـرمایهگذاری میشـــوند
و ســـپردهگذاران بیشـــتر تمایـــل بـــه خـــروج
ســـپرده از حســـاب بانکـــی خـــود دارنـــد.
در نتیجـــه ،شـــکنندگی بانکهـــا افزایـــش
مییابـــد و شـــکاف مثبـــت در تســـهیالت بـــه
تولیـــد ناخالـــص داخلـــی ،بـــه نظـــام بانکـــی
آســـیب خواهـــد زد.
معیـــار مهـــم دیگـــر شـــکاف شـــاخص
قیم ــت مس ــکن اس ــت ک ــه رابط ــه معن ـیدار ب ــا
چرخههـــای تجـــاری و شـــکاف تســـهیالت
بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی بهعنـــوان
چرخههـــای اعتبـــاری دارد .بـــرای محاســـبٔه
شـــکاف شـــاخص قیمـــت مســـکن نیـــز از
فیلتـــر هودریـــک پرســـکات اســـتفاده شـــده
اس ــت .ش ــکاف مثب ــت ب ــه مفه ــوم ای ــن اس ــت
کـــه قیمـــت مســـکن در بلندمـــدت بیشـــتر از
قیمـــت مســـکن در دورٔه جـــاری اســـت.
بخــش مســکن بهعنــوان وثیقــه بــرای
تســهیالت ایــن بخــش بهشــمار مــیرود.
قیمتهــای باالتــر بخــش مســکن منجــر بــه
افزایــش عرضــه تســهیالت بــه ایــن بخــش
میشــود .افزایــش عرضــه تســهیالت باعــث
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اســـتانداردهای بینالمللـــی اســـت کـــه ریســـک
ورشکســـتگی را اندازهگیـــری میکنـــد .اگـــر
کفای ــت س ــرمایه  10.5درص ــد باش ــد ،ب ــه ای ــن
مفهـــوم اســـت کـــه بانکهـــا بایـــد 10.5درصـــد
از دارای ــی م ــوزون ب ــه ریس ــک خ ــود را س ــرمایٔه
نگهـــداری کننـــد کـــه بهصـــورت ســـرمایٔه جـــزء
اول و ســـرمایٔه جـــزء دوم نشـــان داده میشـــود.
نســـبت ســـرمایٔه جـــزء اول ابـــزاری اســـت کـــه
میتوانـــد زیانهـــا را پـــس از رخـــداد فـــور ًا
نش ــان ده ــد .س ــرمایٔه ج ــزء دوم س ــرمایٔه تکمیل ــی
اس ــت ک ــه ب ــرای پوش ــش زیانه ــای مرب ــوط ب ــه
نقدشـــوندگی بانـــک و مشـــکالت مـــادی آنهـــا
نقـــد میشـــود .نگهـــداری ســـرمایه بیـــش از
کفای ــت س ــرمایه ،ب ــرای س ــپردهگذاران ایمن ــی و
ب ــرای بان ــک ثب ــات مال ــی ایج ــاد میکن ــد .ام ــا،
کفایـــت ســـرمایه در طـــول چرخههـــای تجـــاری
رفتــار متفاوتــی دارد و در ایــن میــان ســپر ســرمایه
میتوانــد مقــدار آن را تعدیــل کنــد .ســپر ســرمایه
دو هـــدف را دنبـــال میکنـــد؛ نخســـت اینکـــه
بـــا افزایـــش کشـــش ســـپر نظـــام بانکـــی ،اثـــر
منفـــی شـــوکها کاهـــش مییابـــد و دوم اینکـــه
بیثباتـــی اقتصـــاد را جـــذب میکنـــد.
ایـــن دو هـــدف بـــه هـــم مرتبـــط اســـت و
معمـــو ًال از هـــم جـــدا نمیشـــوند .امـــا بـــا
مشـــاهدٔه ترجیحـــات سیاســـتگذاران ،میتـــوان
درک کـــرد کـــه سیســـتم نظارتـــی بانکـــی چطـــور
کار میکنـــد؛ بهعنـــوان مثـــال ،اگـــر ناظـــران
بـــر هـــدف اول متمرکـــز باشـــند ،کاهـــش ســـپر
ســـرمایه زمانـــی کـــه اقتصـــاد روزگار بـــدی
میگذرانـــد ،امکانپذیـــر نیســـت.
تح ــت ب ــال  ،3بانکه ــا بای ــد س ــپر س ــرمایٔه
جـــزء اول را باالتـــر از حداقـــل ســـرمایٔه الزامـــی
نگهـــداری کننـــد .ســـپر شـــامل ســـرمایٔه معـــادل
 2.5درصـــد دارایـــی مـــوزن بـــه ریســـک اســـت
(بـــرای بانکهـــای مهـــم ایـــن بیشـــتر اســـت) و
ســـپر ســـرمایه میتوانـــد بیـــن  0درصـــد تـــا 2.5
درص ــد دارای ــی م ــوزون ب ــه ریس ــک باش ــد (ک ــه
معیـــاری بـــرای افزایـــش ســـرمایه اســـت) .ســـپر
س ــرمایه متناس ــب ب ــا تغیی ــرات رش ــد تس ــهیالت
و ش ــکاف نس ــبت تس ــهیالت ب ــه تولی ــد ناخال ــص
داخلـــی تغییـــر میکنـــد.
همانطـــور کـــه بیـــان شـــد ،بانـــک تســـویٔه
بینالملـــل از شـــکاف نســـبت تســـهیالت بـــه
تولیـــد ناخالـــص داخلـــی بـــرای تصمیمگیـــری
در مـــورد ســـپر ســـرمایه اســـتفاده میکنـــد.
شـــکاف مثبـــت نشـــاندهندٔه رشـــد بیشازحـــد
تســـهیالت اســـت .بانـــک تســـویٔه بینالملـــل
نش ــان میده ــد اگ ــر ش ــکاف نس ــبت تس ــهیالت

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیـــر مـــاه  ،۱۳۹۸شـــماره ۱۵۶

بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی بیـــن  ۲درصـــد تـــا
 10درص ــد باش ــد ،بای ــد س ــپر س ــرمایه ب ــه می ــزان
 0درصـــد تـــا  2.5درصـــد دارایـــی مـــوزون بـــه
ریس ــک نگه ــداری ش ــود (کمیت ــه ب ــال.)۲۰۱۰ ،
بنابرایـــن برحســـب میـــزان شـــکاف نســـبت
تســـهیالت بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی ،ســـپر
ســـرمایٔه موردنیـــاز اندازهگیـــری میشـــود .بـــر
اســـاس روش پیشـــنهادی بـــال  ،۳از فرمـــول
زیـــر بـــرای محاســـبٔه ســـپر ســـرمایٔه موردنیـــاز
اس ــتفاده میش ــود gap .بیانگ ــر ش ــکاف نس ــبت
تســـهیالت بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی اســـت.
مق ــدار ع ــددی دو مق ــدار حداق ــل ای ــن ش ــکاف
برحس ــب اس ــتاندارد ب ــال  ۳اس ــت ۲٫۵ .مق ــدار
س ــپر س ــرمایه ب ــر اس ــاس پیش ــنهاد ب ــال  3اس ــت.
مقـــدار  8حداقـــل کفایـــت ســـرمایه اســـت.
	(gap-2)*(2.5/8)percent
 -۵جمعبندی
بانـــک تســـویٔه بینالملـــل از شـــکاف
تســـهیالت بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی بـــرای
پیشبینـــی بحـــران بانکـــی اســـتفاده میکنـــد،
زیـــرا نشـــان میدهـــد ایـــن معیـــار بهتریـــن
معیـــار هشـــدار ســـریع بـــرای تشـــخیص بحـــران
بانکـــی اســـت .بـــا توجـــه بـــه محدودیتهـــای
بهکارگیـــری ایـــن معیـــار نظیـــر انتخـــاب نـــوع
فیلتـــر و پارامتـــر حرکـــت یکنواخـــت ، ۳بـــال ۳
الن ــدای  ۴۰۰٬۰۰۰را پیش ــنهاد میده ــد .در ای ــن
مقال ــه ب ــا توج ــه ب ــه اهمی ــت موض ــوع ،ش ــکاف
نســـبت تســـهیالت بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی
تحلیـــل و بررســـی شـــد .نتایـــج بررســـی بیانگـــر
رویک ــرد ریســکپذیرانٔه ش ــبکٔه بانک ــی کش ــور در
س ــالهای اخی ــر بهرغ ــم وج ــود رک ــود تورم ــی و
شـــرایط ســـخت بینالمللـــی بـــوده اســـت.
مهمتریــن نتیجــه بررســی شــکاف نســبت
تســهیالت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی
اندازهگیــری ســپر ســرمایٔه موردنیــاز بــرای
ممانعــت از بحــران بانکــی اســت .زمانــی کــه
شــکاف نســبت تســهیالت بــه تولیــد ناخالــص
داخلــی زیــر مقــدار عــددی  ۲باشــد ،ســپر ســرمایه
صفــر اســت؛ امــا هرچــه شــکاف بــه عــدد ۱۰
نزدیکتــر باشــد ،ســپر ســرمایٔه بیشــتری بــرای
پوشــش بحــران بانکــی موردنیــاز اســت.
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اقتصـــاد کالن
کشـــور و شـــرایط خارجـــی ،بانکهـــای کشـــور
بـــا چالشهـــای متعـــددی نظیـــر افزایـــش
ریســـک اعتبـــاری ،افزایـــش ریســـک بـــازار ،و
کمبـــود نقدینگـــی روبـــهرو هســـتند .همیـــن
موضـــوع اهمیـــت طراحـــی ســـازوکار مناســـب

بـــرای پیشبینـــی بحـــران بانکـــی و شناســـایی
بانکهـــای در معـــرض خطـــر را بیـــش از پیـــش
ســـاخته اســـت .ازآنجاکـــه در مقـــررات کشـــور
چارچ ــوب روش ــنی ب ــرای شناس ــایی بانکه ــای
در مع ــرض خط ــر وج ــود ن ــدارد ،اس ــتانداردهای
بینالمللـــی کـــه مقبولیـــت جهانـــی دارنـــد،
میتواننـــد بهتریـــن رهنمـــود بـــرای شناســـایی
بانکهـــای در معـــرض خطـــر باشـــند .لـــذا،
ایـــن مقالـــه میتوانـــد مقدمـــهای بـــرای طراحـــی
ســـازوکار مناســـب بـــرای پیشبینـــی بحـــران
بانکـــی در شـــبکٔه بانکـــی کشـــور باشـــد.
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بانک مرکزی و مقام گزیر در ایران
کارشناس پژوهشی گروه اقتصاد پژوهشکد ٔه پولی و بانکی
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 -۱مقدمــه :در ســالهای اخیــر ،نجــات بانکهــای بحرانــی و
حفــظ ثبــات نظــام بانکــی بــرای جلوگیــری از هــراس بانکــی یکــی از
اولویتهــای اصلــی اقتصــاد کشــور بــوده اســت .بــرای مدیریــت
بحرانهــای ناشــی از ورشکســتگی نهادهــای مالــی ،بهویــژه بانکهــا
کــه خــود باعــث تســری مشــکالت بــه دیگــر بخشهــای اقتصــاد اســت،
«برنامــه حــل و فصــل بحــران بانکــی» در ایــران و معــادل آن «نظــام
خــاص توقــف بانکــی» یــا نظــام گزیــر ۱در دیگــر کشــورها وجــود دارد.
هــدف کلــی نظــام خــاص توقــف بانکــی (یــا همــان نظــام گزیــر)
مدیریــت بحــران ناشــی از ناتوانــی مالــی احتمالــی بانــک یــا نهــاد مالــی
اســت ،البتــه در شــرایطی کــه او ًال فعالیتهــای حیاتــی ایــن نهــاد تــداوم
یابــد؛ دیگــر آنکــه تبعــات منفــی ناشــی از ورشکســتگی ایــن نهــاد بــه
اختــال در نظــام مالــی و اقتصــادی منتهــی نشــود؛ ســوم ،زیانهــای
حاصــل از توقــف بانکــی از طریــق منابــع مالــی عمومــی تٔامیــن نگــردد و
یــا هزینــهای بــه منابــع مالیاتدهنــدگان و دولــت تحمیــل نشــود.
نظــام گزیــر شــامل برنامــه یــا طــرح گزیــر اســت .هــدف اصلــی طــرح
گزیــر ۲آن اســت کــه او ًال 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
ناتــوان شــد ،مقامــات مســئول میتواننــد آن را تحــت گزیــر قــرار دهنــد
بــدون آنکــه از فعالیتهــای حیاتــی خــود بازمانــد .طــرح گزیــر از دو
رکــن اساســی تشــکیل شــده اســت :رکــن اول راهبــرد گزیــر ۳بانــک
یــا نهــاد مالــی اســت .راهبــرد گزیــر بــه مقــام مســئول گزیــر پیشــنهاد

میدهــد در صــورت بــروز ناتوانــی مالــی بانــک یــا نهــاد مالــی ،هــر یــک
از زیرمجموعههــای آن بایــد تحــت چــه اقداماتــی (ازجملــه فــروش،
انحــال و…) قــرار بگیــرد.
۵
۴
راهبــرد گزیــر تکنقطـهای و راهبــرد گزیــر چندنقطـهای از مهمتریــن
راهبردهــای گزیــر توســعهیافته در ســالهای اخیــر اســت .رکــن دوم
طــرح گزیــر برنامــه اجــرای راهبــرد گزیــر ۶اســت .در ایــن برنامــه ،بانــک
ضمــن معرفــی ســاختار حقوقــی و شــرکتهای زیرمجموعــه ،بایــد همــه
اطالعــات و دادههــای الزم را دربــارٔه صورتهــای مالــی ترازنامــه و
ســود و زیــان ،فعالیــت بانــک در دیگــر بازارهــا ،اطالعــات مدیــران و
کارکنــان کلیــدی ،وضعیــت مدیریــت ریســک ،فهرســت ســپردهگذاران
ضمانتشــده و ضمانتنشــده ،و هــر اطالعــات دیگــری کــه بــرای
ارزیابــی گزیرپذیــری بانــک الزم اســت ،بهتفصیــل ارائــه و گــزارش دهــد.
مســئوالن یــا مقامــات گزیــر ۷طــرح گزیــر را اجــرا میکننــد .وظیفــه
مقامــات گزیــر ایــن اســت کــه بانکهــای ضعیــف را شناســایی کننــد و
بــا انجــام اقدامــات اصالحــی بموقــع و دخالــت بهنــگام ،از بدترشــدن
وضعیــت آنهــا جلوگیــری کننــد .در برخــی مــوارد ،امــکان تغییــر شــرایط
بــرای بانکهــای ضعیــف وجــود نــدارد و در نتیجــه بــرای جلوگیــری از
ایجــاد عواقــب بــد وضعیــت بحــران ،ایــن بانکهــا بهســرعت متوقــف
میشــوند .تشــخیص امــکان ادامــه تعامــل ایــن بانکهــای ضعیــف بــا
دیگــر بخشهــای اقتصــادی نیــز جزئــی از فراینــد نظارتــی مقــام
ناظــر اســت.

{

یادداشت تحلیلی

۴۱

۴۲

بازآرایی سیاستگذاری پولی و مدیریت نقدینگی

 -۲عملیات گزیر و بانک مرکزی
ســـابقٔه ادبیـــات مرتبـــط بـــا نظـــام گزیـــر
و ایجـــاد ســـاختارهای برخـــورد بـــا توقـــف
مؤسســـات مالـــی در ایـــاالت متحـــدٔه امریـــکا
دقیقـــ ًا بـــه ســـالهای پـــس از بحـــران مالـــی
 ۱۹۲۹بازمیگـــردد و قدمتـــی  ۸۰ســـاله دارد.
پـــس از آن بحـــران ،قانونـــی بـــا عنـــوان «قانـــون
بانکـــی» بـــه تصویـــب کنگـــرٔه امریـــکا رســـید و
یک ــی از مف ــاد آن تش ــکیل ی ــک نه ــاد مس ــتقل در
قال ــب ی ــک ش ــرکت دولت ــی ب ــا عن ــوان «ش ــرکت
بیمـــه ســـپردٔه فـــدرال »۸بـــود .شـــرکت بیمـــه
ســـپردٔه فـــدرال ،بهعنـــوان نهـــادی مســـتقل،
نقـــش کلیـــدی فراینـــد حـــل و فصـــل بانکـــی یـــا
همـــان نظـــام گزیـــر را ایفـــا میکـــرد و نخســـتین
روشه ــای گزی ــر توس ــط ای ــن ش ــرکت ،بهعن ــوان
مق ــام مس ــئول گزی ــر در ای ــاالت متح ــدٔه امری ــکا
ابـــداع و عملیاتـــی شـــد .بعـــد از آن در امریـــکا،
موض ــوع توق ــف بانکه ــای س ــپردهپذیر اساســ ًا
از قوانیـــن عـــادی ورشکســـتگی مســـتثنا شـــد؛
بهط ــوری ک ــه در زم ــان ورشکس ــتگی ی ــک بان ــک
ی ــا نه ــاد مال ــی ،بان ــک مرک ــزی امری ــکا هیچگون ــه
مس ــئولیتی در قب ــال پ ــول س ــپردهگذاران آن نه ــاد
مالـــی ورشکســـته نمیپذیـــرد .در واقـــع ،جـــواز
فعالی ــت بانک ــی از س ــوی بان ــکمرک ــزی ای ــاالت
متحـــده تضمینـــی بـــرای ســـپردههای مـــردم
نیســـت ،و فقـــط شـــرکت بیمـــه ســـپردٔه فـــدرال
ســـپردهها را تـــا ســـقف خاصـــی تضمیـــن
میکنـــد .البتـــه ،دولـــت ایـــاالت متحـــده بـــرای
جلوگیـــری از بحـــران اجتماعـــی ،کـــه میتوانـــد
بـــه بحـــران سیاســـی بینجامـــد ،شـــرکت بیمـــه
ســپردٔه فــدرال را نهــادی دولتــی نگــه داشــته و آن
را ب ــه بخ ــش خصوص ــی واگ ــذار نک ــرده اس ــت.
دیگ ــر قوانی ــن ش ــرکت بیم ــه س ــپردٔه ف ــدرال ای ــن
اســـت کـــه بانکهـــای عضـــو آن موظفانـــد در
هم ــه ش ــعب تابلوی ــی نص ــب کنن ــد ک ــه ضواب ــط
ضمان ــت را بهاختص ــار ش ــرح ده ــد .نکت ــه دیگ ــر
در م ــورد ش ــرکت بیم ــه س ــپردٔه ف ــدرال ات ــکای آن
ب ــه خزانــهداری امری ــکا در ص ــورت نب ــودِ مناب ــع
کاف ــی اس ــت .ش ــایان ذک ــر اس ــت تأمی ــن مال ــی
خزانــهداری ه ــم از طری ــق ف ــروش اوراق خزان ــه
دولت ــی در ب ــازار و ی ــا بهواس ــطٔه درآم ــد مالیات ــی
اســـت و ربطـــی بـــه بانـــک مرکـــزی ایـــاالت
متحـــدٔه امریـــکا نـــدارد.
در تجربـــه کشـــور انگلســـتان هـــ م میتـــوان
رابطـــه عملیـــات گزیـــر و بانـــک مرکـــزی
را مشـــاهده کـــرد .در انگلســـتان ،عملیـــات
گزیـــر مبتنـــی بـــر «قانـــون بانکـــداری» ایـــن
۹
کشـــور اســـت .بانـــک مرکـــزی انگلســـتان

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیـــر مـــاه  ،۱۳۹۸شـــماره ۱۵۶

خـــود مســـئولیت حـــل و فصـــل بانکهـــای
متوقـــف را بـــر عهـــده دارد .ســـایر نهادهـــای
مالـــی انگلســـتان ،در راســـتای رســـیدگی بـــه
مش ــکالت توق ــف بانک ــی ،هم ــکاری نزدیک ــی ب ــا
بانـــک مرکـــزی ایـــن کشـــور دارنـــد .بااینحـــال،
مســـئولیت حفـــظ ثبـــات نظـــام مالـــی کشـــور،
ارائ ــه خدم ــات مال ــی حیات ــی ،مراقب ــت از مناب ــع
عمومیکشـــور ،حفاظـــت از ســـپردهگذاران و
ســـرمایهگذاران ،کـــه بخشـــی از طـــرح و برنامـــه
گزیـــر کشـــور اســـت ،بهطـــور کامـــل بـــا بانـــک
مرکـــزی یـــا همـــان مقـــام حـــل و فصـــل اســـت.
ادارٔه مقـــررات احتیاطـــی (نهـــادی زیرمجموعـــه
هــدف کلــی نظــام خــاص توقــف بانکــی
(یــا همــان نظــام گزیــر) مدیریــت بحــران
ناشــی از ناتوانــی مالــی احتمالــی بانــک
یــا نهــاد مالــی اســت ،البتــه در شــرایطی کــه
او ًال فعالیتهــای حیاتــی ایــن نهــاد تــداوم
یابــد؛ دیگــر آنکــه تبعــات منفــی ناشــی از
ورشکســتگی ایــن نهــاد بــه اختــال در نظام
مالــی و اقتصــادی منتهــی نشــود؛ ســوم،
زیانهــای حاصــل از توقــف بانکــی از
طریــق منابــع مالــی عمومــی تٔامیــن نگــردد
و یــا هزینــهای بــه منابــع مالیاتدهنــدگان
و دولــت تحمیــل نشــود.
بانــک مرکــزی) و ســازمان هدایــت مالــی (نهــادی
مســتقل از دولــت) و همچنیــن وزارت اقتصــاد و
مالیـــه انگلســـتان ،بـــا همـــکاری بانـــک مرکـــزی
کش ــور ،در خص ــوص واردک ــردن ی ــک بان ــک ب ــه
فراینـــد حـــل و فصـــل تصمیمگیـــری میکننـــد.
صندوقـــی بـــا عنـــوان «برنامـــه خدمـــات مالـــی
جبران ــی» ،ک ــه نه ــادی مس ــتقل از دول ــت اس ــت،
وظیفـــه ضمانـــت ســـپردهها را بـــر عهـــده دارد
ک ــه از طری ــق جمــعآوری مالی ــات از مٔوسس ــات
مالـــی تٔامیـــن مالـــی میشـــود.
 -۳عملیات گزیر در ایران و نقش بانک مرکزی
گســترٔه رابطــه نظــام گزیــر و بانــک مرکــزی
در نظــام حقوقــی ایــران بــر اســاس قانــون اعســار
۱۳۱۰ش .تــا قانــون تجــارت ۱۳۱۱ش .و
همچنیــن قانــون پولــی و بانکــی ۱۳۵۱ش .بــوده و
هرکــدام احــکام و ضوابــط خاصــی بــرای انحــال
و ورشکســتگی بانکهــا شــامل میشــوند.
در ایـــران بـــه موجـــب بنـــد «ب» مـــادٔه ۱۱
قانـــون پولـــی و بانکـــی کشـــور مصـــوب تیـــر
۱۳۵۱ش ،.بانـــک مرکـــزی وظیفـــه نظـــارت بـــر
بانکهـــا و مؤسســـات اعتبـــاری را بـــر عهـــده

دارد کـــه ایـــن نظـــارت هـــم در مرحلـــه صـــدور
مج ــوز و ه ــم در مرحل ــه کنت ــرل عملی ــات بان ــک
اعمـــال میشـــود .البتـــه ،شـــایان ذکـــر اســـت
بـــر اســـاس بنـــد «ه» مـــادٔه  ۳۹ایـــن قانـــون،
درصورتیکـــه قـــدرت پرداخـــت بانکـــی بهخطـــر
افتـــد یـــا ســـلب شـــود ،بانـــک مرکـــزی ایـــن
ام ــکان را دارد ک ــه مدیری ــت بان ــک را رٔاســ ًا ب ــر
عهـــده بگیـــرد.
مـــادٔه  ۴۱قانـــون پولـــی و بانکـــی کشـــور
مصـــوب ۱۳۵۱ش .بـــا اصالحـــات ۱۳۹۲ش.
مقـــرر مـــیدارد:
الـــف -درصورتیکـــه توقـــف یـــا
ورشکســـتگی بانکـــی اعـــام شـــود ،دادگاه قبـــل
از اتخ ــاذ هرگون ــه تصمی ــم ،نظ ــر بان ــک مرک ــزی
ج.ا.ا .را جلـــب خواهـــد کـــرد .بانـــک از تاریـــخ
وص ــول اس ــتعالم دادگاه ،بای ــد ظ ــرف ی ــک م ــاه
نظ ــر خ ــود را بهص ــورت کتب ــی ب ــه دادگاه اع ــام
دارد .دادگاه ب ــا توج ــه ب ــه نظ ــر بان ــک مرک ــزی و
دالیـــل موجـــود در پرونـــده تصمیـــم مقتضـــی را
اتخـــاذ خواهـــد کـــرد.
ب -تصفی ــه ام ــور بان ــک ورشکس ــته ب ــا ادارٔه
تصفی ــه ام ــور ورشکس ــتگی اس ــت.
ج -در تمـــام زمینههـــای انحـــال و
ورشکســـتگی بانکهـــا ،تصفیـــه امـــور ٓانهـــا بـــا
نظـــارت نماینـــدٔه بانـــک مرکـــزی ج.ا.ا .انجـــام
خواهـــد گرفـــت.
در ســـال  ،۱۳۹۲معادلـــی بـــرای  FDICدر
ای ــران ب ــا عن ــوان «صن ــدوق ضمان ــت س ــپردهها»
بـــر اســـاس مـــادٔه  ۹۵برنامـــه پنجســـالٔه پنجـــم
توســـعٔه ج.ا.ا .تٔاســـیس شـــد.
بـــر اســـاس ایـــن مـــاده ،بهمنظـــور تضمیـــن
بازپرداخـــت وجـــوه متعلـــق بـــه ســـپردهگذاران
بانکهـــا و ســـایر مؤسســـات اعتبـــاری در
صـــورت ورشکســـتگی ،بـــه بانـــک مرکـــزی
ج.ا.ا .اجـــازه داده میشـــود حداکثـــر تـــا پایـــان
ســـال اول برنامـــه ،نســـبت بـــه ایجـــاد صنـــدوق
ضمانـــت ســـپردهها بـــا رعایـــت شـــرایط ذیـــل
اقـــدام کنـــد: ۱۰
الـــف -صنـــدوق ضمانـــت ســـپردهها نهـــاد
عمومـــی غیردولتـــی اســـت کـــه از محـــل حـــق
عضویتهـــای دریافتـــی از بانکهـــا و ســـایر
مؤسســـات اعتبـــاری اداره خواهـــد شـــد.
ب -عضویـــت کلیـــه بانکهـــا و ســـایر
مؤسســـات اعتبـــاری در صنـــدوق ضمانـــت
ســـپردهها الزامـــی اســـت.
ج -میـــزان حـــق عضویتهـــا متناســـب بـــا
گـــردش مالـــی بانکهـــا و مؤسســـات اعتبـــاری
مذک ــور بن ــا ب ــه پیش ــنهاد بان ــک مرک ــزی ج.ا.ا .ب ــه
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تصویـــب هیئـــت وزیـــران میرســـد.
د -اساســـنامٔه صنـــدوق ضمانـــت
ســـپردهها بنـــا بـــر پیشـــنهاد بانـــک مرکـــزی
ج.ا.ا .و ب ــا هماهنگ ــی معاون ــت ب ــه تصوی ــب
هیئـــت وزیـــران خواهـــد رســـید.
اعضـــای هیئتامنـــای صنـــدوق از شـــش
نفـــر بـــه شـــرح زی ــر تشـــکیل میش ــود:
الـــف -رئیـــسکل بانـــک مرکـــزی
بهعنـــوان رئیـــس هیئتامنـــا،
ب -وزی ــر ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی ی ــا
مع ــاون وی،
ج -معـــاون رئیسجمهـــور و رئیـــس
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه یـــا معـــاون وی،
د -عض ــو هیئ ــت عام ــل ناظ ــر ب ــر بخ ــش
نظ ــارت بان ــک مرک ــزی،
ه -یـــک نفـــر از مدیـــران عامـــل
بانکهـــای دولتـــی بـــه انتخـــاب وزیـــر امـــور
اقتصـــادی و دارایـــی،
و -یـــک نفـــر از مدیـــران عامـــل
بانکهـــای غیردولتـــی بـــه انتخـــاب وزیـــر
امـــور اقتصـــادی و دارایـــی.
اگـــر بـــه مقایســـه قانـــون برنامـــه حـــل
و فصـــل بانکـــی ایـــران ،کـــه بـــه ترتیبـــات
انح ــال و ورشکس ــتگی بانکه ــا اختص ــاص
دارد ،بـــا اســـتانداردهای کنونـــی نظـــام گزیـــر
در جه ــان بپردازی ــم ،نکات ــی قابلفه ــم اس ــت
کـــه تـــا حـــدودی ابهـــام را از شـــرایط فعلـــی
بانکـــداری ایـــران برطـــرف میکنـــد .نقـــاط
ضعـــف متعـــددی مربـــوط بـــه صنـــدوق
ضمانـــت ســـپردهها در قانـــون برنامـــه
پنجســـالٔه پنجـــم توســـعٔه ج.ا.ا وجـــود دارد
کـــه بـــه مـــواردی اشـــاره میشـــود.
طبـــق متـــن مـــادٔه  9۵قانـــون برنامـــه
پنجســـالٔه پنجـــم توســـعه ،اختیـــار اجـــرای
عملیـــات گزیـــر بـــه صنـــدوق ضمانـــت
ســـپردهها داده شـــده اســـت تـــا صنـــدوق
بتوانـــد بـــدون ضایعشـــدن ســـپردٔه
ســـپردهگذاران خـــرد ،اقـــدام بـــه نجـــات
بانکه ــای در بح ــران کنـــد؛ و ب ــرای اج ــرای
موفـــق عملیـــات گزیـــر ،صنـــدوق بایـــد بـــر
وضعیـــت بانکهـــا نظـــارت دقیـــق داشـــته
باشـــد .امـــا در عمـــل ،شـــرایط و اختیـــارات
صنـــدوق بـــه گونـــه دیگـــری اســـت.
او ًال ،ب ــا اینک ــه اج ــرای عملی ــات گزی ــر ب ــر
عهـــدٔه صنـــدوق ضمانـــت سپردههاســـت،
قانـــون هنـــوز اختیـــار نظـــارت بـــر بانکهـــا
را بـــه صنـــدوق ضمانـــت ســـپردهها نـــداده و
ی ــا بهعب ــارت دیگ ــر ،اب ــزار اج ــرای عملی ــات

گزی ــر را در اختی ــارش ق ــرار ن ــداده اس ــت.
دوم ،اگـــر منابـــع صنـــدوق در اجـــرای
عملیـــات گزیـــر کافـــی نباشـــد ،صنـــدوق
ضمانـــت ســـپردهها از منابـــع بانـــک مرکـــزی
تٔامی ــن مال ــی خواه ــد ک ــرد .رابط ــه صن ــدوق
ضمان ــت س ــپردهها ب ــا بان ــک مرک ــزی ب ــه ای ــن
ص ــورت اس ــت ک ــه رئیــسکل بان ــک مرک ــزی
رئیـــس هیئتامنـــای صنـــدوق ضمانـــت
سپردههاســـت؛ و البتـــه رئیـــسکل بانـــک
مرک ــزی ریاس ــت کمیت ــه اضط ــرار را نی ــز ب ــر
عهـــده دارد .پـــس در زمانـــی کـــه صنـــدوق
بهدلیـــل عـــدم کفایـــت منابـــع نتوانـــد پـــول
مـــردم را بدهـــد ،از منابـــع بانـــک مرکـــزی
اســـتفاده میکنـــد.
ســـوم ،صنـــدوق ضمانـــت ســـپردهها
بهعن ــوان مق ــام گزی ــر ب ــه اطالع ــات موج ــود
در صورتهـــای مالـــی ،بـــرای شناســـایی
بانکه ــای ضعی ــف ک ــه بخش ــی از عملی ــات
گزیـــر اســـت ،احتیـــاج دارد؛ امـــا متٔاســـفانه
ای ــن اطالع ــات ک ــه ب ــا روش ابداع ــی بان ــک
مرک ــزی خل ــق ش ــده اس ــت و کام ــل از قوانی ــن
 IFRSپیـــروی نمیکنـــد ،بـــرای اجـــرای
عملیـــات گزیـــر کامـــل نیســـت و عواقـــب
تصمیمگیـــری در ایـــن شـــرایط میتوانـــد
مخـــرب باشـــد.
چهـــارم ،اگـــر صنـــدوق ضمانـــت
ســـپردههای ایـــران هـــر یـــک از بانکهـــای
تحـــت پوشـــش خـــود را مجبـــور بـــه
نصـــب ضمانتنامـــه صنـــدوق همـــراه بـــا
شـــرح شـــرایط کیفیـــت و کمیـــت ضمانـــت
ســـپردهها میکـــرد ،اطالعرســـانی کافـــی
بـــرای ســـپردهگذاران خـــرد و ســـپردهگذاران
کالن صـــورت میگرفـــت و در نتیجـــه از
ســـپردهگذاریهای پرخطـــر کاســـته میشـــد،
ش ــاهد توس ــعه و بازگش ــت ثب ــات ب ــه ش ــبکٔه
امـــن مالـــی در کشـــور میشـــدیم.
نتیجهگیری
در جمعبنــدی ،تأکیــد بــر چنــد نکتــه
در خصــوص توقــف بانکــی و نظامهــای
حــل و فصــل بســیار مهــم بهنظــر میرســد.
بنــا بــر مــوارد و واقعیــات اشارهشــده در
متــن در خصــوص قوانیــن ایــران ،مشــخص
شــد اگرچــه مــوارد قانونــی پولــی و بانکــی
بــرای حــل و فصــل و برخــورد بــا مشــکالت
توقــف و ورشکســتگی بانکهــا وجــود دارد،
قانونگــذار تاکنــون نتوانســته اســت بســترهای
الزم را بــرای انجــام فرایندهــای نظــام گزیــر
بهوجــود آورد .لــذا ،تعییــن مقــام مســئول نظــام

گزیــر میتوانــد در ایــن خصــوص اولویــت و
اهمیــت ویــژهای داشــته باشــد.
منابع و مآخذ
دفتـــر مطالعـــات اقتصـــادی ،مرکـــز
پژوهشهـــای مجلـــس شـــورای اســـامی
( .)۱۳۹۷اســـتانداردهای بینالمللـــی در
قبـــال بانکهـــای ضعیـــف ،در معـــرض
توق ــف و متوق ــف .ش ــمارٔه مسلس ــل.۱۵۰۲ :
ش ــریفزاده ،م .ج .)۱۳۹۶( .نق ــد نظ ــام
توقـــف و ورشکســـتگی بانکـــی در ایـــران و
ضرورتســـنجی جایگزینـــی آن بـــا نظـــام
گزیـــر ( )Resolutionبـــرای مقامســـازی
بخـــش مالـــی در کشـــور .پژوهشـــنامٔه
انتق ــادی مت ــون و برنامهه ــای عل ــوم انس ــانی،
پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و مطالعـــات
فرهنگـــی.)۹(۱۷ ،
ناظـــران ،پ .)۱۳۹۶( .ایـــن قرارمـــان
نب ــود! روزنام ــه دنی ــای اقتص ــاد ،ش.۴۲۲۹ .
،وبس ــایت صن ــدوق ضمان ــت س ــپردهها
https://www.idgf.ir/
پینوشت
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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دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

سیاستگذاری ارزی،
چالشها و راهکارها
 /۴۵خوب و بد فرایند بازگشت ارز حاصل از صادرات

 /۴۸مانع اتالف منابع ارزی شویم

 /۵۰تعویق در اجرای سیاست ارز تکنرخی

 /۵۲بازار ارز با بازار مشتقات ارزی متعادل میشود

 /۵۴نظام ارزی مناسب در شرایط محدودیتهای برونزای اقتصاد

 /۵۷آثار و تبعات ارز چندنرخی در اقتصاد

 /۶۰اینفوگرافیک :سامانه نیما

 /۶۱پیمانهای پولی؛ چالشها و راهکارها

 /۶۸تشکیل بازار مشتقات ارزی؛ گامی تکمیلی در مدیریت بازار ارز

مصاحبه

ارز حاصـــل از صـــادرات غیرنفتـــی
بـــه روشهـــای مختلفـــی وارد چرخـــه
تجـــاری کشـــور میشـــود کـــه یکـــی از ایـــن
ســـازوکارها عرضـــه در ســـامانٔه نیماســـت و
اف ــرادی ک ــه مج ــوز ثب ــت س ــفارش از س ــازمان
توســـعٔه تجـــارت دارنـــد ،ارز را از ســـامانٔه
نیمـــا خریـــداری و صـــرف واردات میکننـــد.

چرخـــه رســـمی تجـــاری کشـــور اســـت.
دربـــارٔه وضعیـــت فعلـــی بازگشـــت ارز
حاصـــل از صـــادرات در کشـــور توضیـــح
دهی ــد .بهنظ ــر ش ــما ،ش ــیؤه عملک ــرد بان ــک
مرکـــزی و تجـــار درســـت اســـت؟

اقتصــاد
ـای
ـههـ
تازـه
ـه
ماهنام
اقتصــاد
هــای
تازه
نام
ماـه
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

لطفــ ًا بفرمایی ــد درح ــال حاض ــر بازگش ــت
ارز حاص ــل ب ــه چرخ ــه اقتص ــادی کش ــور ب ــا
چـــه ســـازوکاری انجـــام میشـــود؟

روش دیگـــر ایـــن اســـت کـــه بـــا هماهنگـــی
صادرکننـــدگان و واردکننـــدگان ،صـــادرات
در مقابـــل واردات انجـــام میشـــود و ارز
نی ــز تخصی ــص مییاب ــد و واردات ب ــه کش ــور
انجـــام میشـــود.
اگـــر صادرکننـــده بدهـــی ارزی بـــه
بانکهـــا دارد ،میتوانـــد ارز را عرضـــه
کنـــد و بانکهـــا بابـــت قســـط صادرکننـــده
ایـــن ارز را دریاف ــت کنن ــد .چهارمی ــن روش،
س ــپردهگذاری ارزی صادرکنن ــدگان و عرض ــه
ارز نـــزد نظـــام بانکـــی کشـــور و ورود ارز بـــه

{

دســتورالعمل و ضوابــط اجرایــی رفــع تعهــد ارزی صادرکننــدگان و
برگشــت ارز حاصــل از صــادرات کاال بــه چرخــه اقتصــادی کشــور در
ســال گذشــته ،در شــش بنــد بــه دســتگاههای ذیربــط ابــاغ شــد .بــر
همیــن اســاس ،ایــن دســتورالعمل بــه اســتناد نامــه هیئــت دولــت مبنــی
بــر تکلیــف همــه دســتگاههای اجرایــی بــر رعایــت سیاس ـتهای ارزی
ابالغــی بانــک مرکــزی و اجراییکــردن تصویبنامــه هیئــت وزیــران
موضــوع «برگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اقتصــادی
کشــور» ،تهیــه و ابــاغ شــد.
بانــک مرکــزی نیــز در راســتای تشــویق صادرکنندگانــی کــه مطابــق

دســتورالعملهای ابالغــی نســبت بــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات
خــود اقــدام کردهانــد ،نحــؤه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات را
اعــام کــرد .امــا از زمــان ابــاغ ایــن بخشــنامه تاکنــون ،تجــار و فعــاالن
اقتصــادی همــواره انتقادهایــی نســبت بــه مفــاد و شــیؤه ایــن بخشــنامه
داشــتهاند .حــال بــا توجــه بــه ایــن شــرایط و انتقادهــا ،گفتوگویــی بــا
دکتــر علــی صالحآبــادی ،مدیرعامــل بانــک توســعٔه صــادرات ،دربــارٔه
رونــد و وضعیــت بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اقتصــادی
کشــور داشــتهایم کــه در زیــر میخوانیــد.

{

علی صالحآبادی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات

خوب و بد فرایند بازگشت
ارز حاصل از صادرات

خوشــبختانه در یــک ســال گذشــته ،ســامانٔه
نیمـــا شـــکل گرفتـــه اســـت و صادرکننـــدگان
مکلـــف شـــدند ارز خـــود را در ایـــن ســـامانه
عرضـــه کننـــد و واردکننـــدگان نیـــز میتواننـــد
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ارز آنهـــا را خریـــداری کننـــد.
خوشـبختانه ،اشـراف بانـک مرکـزی بـه ایـن
سـامانه بسـیار خـوب اسـت و صادرکننـدگان
عمـده مثـل فوالدیهـا و شـرکتهای بـزرگ
بهصـورت منظـم ارز حاصـل از صـادرات خـود را
در ایـن زمـان عرضـه میکننـد .مقرراتـی نیـز برای
صادرکننـدگان درنظـر گرفتـه شـده اسـت کـه ایـن
ارز را بـه چرخـه تجـاری کشـور بازگرداننـد.
بررســـیها شـــروع شـــده اســـت و
صادرکننـــدگان نیـــز بایـــد بـــرای ارز حاصـــل از
ص ــادرات ،ب ــه بان ــک مرک ــزی پاســخگو باش ــند.
بهنظـــر مـــن ،ســـامانههایی کـــه درحـــال حاضـــر
وجـــود دارد ،ســـامانههای خوبـــی اســـت و بیـــن
بانـــک مرکـــزی ،بانکهـــا ،صرافیهـــا ،ســـازمان
توس ــعٔه تج ــارت ،گم ــرک ای ــران ،و س ــایر مراج ــع
قانونـــی بهشـــکل ســـامانه ارتباطـــات برقـــرار
اســـت و نظارتهـــای خوبـــی نیـــز صـــورت
گرفتـــه اســـت.
ای ــن رون ــد بای ــد ت ــداوم داش ــته باش ــد و هم ــه
صادرکنن ــدگان نی ــز بای ــد خ ــود را متعه ــد بدانن ــد
ک ــه ارز حاص ــل از ص ــادرات خ ــود را ب ــه چرخ ــه
تجـــاری کشـــور بازگرداننـــد؛ بهویـــژه در شـــرایط
فعلـــی کـــه صـــادرات نفـــت کشـــور بـــا کاهـــش
مواجـــه میشـــود ،بهحـــدی صـــادرات غیرنفتـــی
داش ــته باش ــیم ک ــه بتوانی ــم ب ــا ص ــادرات غیرنفت ــی
بهط ــور کل ــی کش ــور را از نظ ــر ارزی تأمی ــن مال ــی
کنی ــم و واردات کااله ــای مج ــاز در کش ــور از ارز
حاص ــل از ص ــادرات تٔامی ــن ش ــود.
برخـــی فعـــاالن اقتصـــادی انتقادهـــا و
ایرادهایـــی بـــه نحـــؤه بازگشـــت ارز حاصـــل
از صـــادرات دارنـــد .نظـــر شـــما در ایـــن بـــاره
چیســـت؟ آیـــا ایـــن انتقادهـــا وارد اســـت؟
بخشـــی از انتقادهـــا وارد اســـت؛ بـــه ایـــن
معنـــا کـــه ســـامانهها بایـــد ارتقـــا پیـــدا کنـــد و
بهنظـــرم روزبـــهروز ایـــن اتفـــاق رخ داده اســـت.
بخشـــی از مباحثـــی هـــم کـــه دارنـــد مربـــوط بـــه
گمـــرک اســـت و انتقـــاد بـــه تعرفههایـــی کـــه
در گمـــرک در نظـــر گرفتـــه شـــده بـــرای اقـــام
صادراتـــی اســـت کـــه اعـــداد واقعـــی نیســـتند و
بایـــد تعدیـــل و واقعـــی شـــوند.
نکتـــه دیگـــری کـــه مـــورد انتقـــاد اســـت
نـــرخ مطرحشـــده در ســـامانٔه نیماســـت.
درحـــال حاضـــر ،نرخهـــای متفاوتـــی بـــرای
بیشـــتر صنایـــع بهویـــژه بـــرای صادرکننـــدگان
غیرپتروشـــیمی و غیرفـــوالدی مطـــرح میشـــود.
امـــا اکنـــون در ســـامانٔه نیمـــا ،نـــرخ ارزِ مربـــوط

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

ب ــه ای ــن صنای ــع ح ــدود  ۲۱ه ــزار توم ــان اس ــت
ک ــه ب ــه ب ــازار آزاد نزدی ــک اس ــت و بهنظ ــرم ن ــرخ
منطقـــی اســـت.
امـــا در طـــول زمـــان ،نرخهـــا بایـــد متعـــادل
شـــود .لـــذا ،نکاتـــی کـــه مطـــرح میکننـــد بحـــق
اســـت و بایـــد برطـــرف شـــود و هماکنـــون
درحـــال برطرفشـــدن اســـت .اصـــل موضـــوع
کـــه صادرکننـــدگان غیرنفتـــی بایـــد ارز خـــود را
وارد چرخـــه تجـــاری کشـــور کننـــد امـــر مهمـــی
اســـت و بایـــد ایـــن اتفـــاق بیفتـــد.
در شـــرایطی کـــه صـــادرات نفـــت کاهـــش
یافتـــه اســـت ،ارز غیرنفتـــی کشـــور بـــه میزانـــی
اســـت کـــه تمـــام واردات اساســـی کشـــور را
تٔامیـــن مالـــی میکنـــد و بهنظـــرم در اصـــل
موض ــوع هم ــه بای ــد اجم ــاع نظ ــر داش ــته باش ــند
و در شـــرایط فعلـــی بـــه کشـــور کمـــک کننـــد تـــا
نیازهـــای ارزی خـــود را از محـــل صـــادرات
تأمیـــن کنـــد.
بهنظـــرم یـــک رســـالت تاریخـــی بـــرای
صادرکننـــدگان اســـت تـــا ارز کشـــور را تٔامیـــن
کننـــد .البتـــه در شـــرایط فعلـــی ،نواقصـــی هـــم
وجـــود دارد کـــه رفـــع نشـــده اســـت کـــه بایـــد
هرچـــه ســـریعتر مرتفـــع شـــود.
تحلیـــل جنابعالـــی از وضعیـــت و رونـــد
بازگشـــت ارز حاصـــل از صـــادرات پـــس از
ابـــاغ ایـــن بخشـــنامه از ســـوی بانـــک مرکـــزی
چیســـت؟
بهنظــر مــن ،در رونــد بازگشــت ارز حاصــل
از صــادرات بــه چرخــه تجــاری کشــور موفقیــت
نســبی حاصــل شــده اســت ،امــا دربــارٔه اینکــه در
مدتزمــان مجــاز اعالمشــده بــرای بازگشــت ارز
تاکنــون صادرکننــدگان عملکــرد خوبــی داشــتهاند
یــا خیــر ،اطالعــات کافــی وجــود نــدارد ،زیــرا
مهلــت زمــان س ـهماههای کــه درنظــر گرفتــه شــده
اســت یــا بــه پایــان نرســیده و یــا اطالعــات آن
درحــال بررســی اســت.
بهنظـــر مـــن ،دربـــارٔه برخـــی بخشهـــا مثـــل
پتروشـــیمی و فـــوالد بهخوبـــی عمـــل شـــده
اســـت ،امـــا برخـــی حوزههـــا بـــه همـــکاری
بیشـــتری نیـــاز دارنـــد کـــه امیـــد داریـــم امســـال
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه نیـــاز کشـــور بـــه ارز
صادرکننـــدگان غیرنفتـــی بیشـــتر اســـت ،شـــاهد
ایـــن باشـــیم کـــه ســـایر گروههـــای کاالیـــی هـــم
بـــا توجـــه بـــه نرخهـــای جذابتـــری کـــه بـــرای
عرضـــه آنهـــا در نیمـــا درنظـــر گرفتـــه شـــده
اســـت ،ارز خـــود را عرضـــه کننـــد و امســـال بـــا

مشـــکلی مواجـــه نشـــویم.
در مجمــوع ،ایــن رونــد موفــق بــوده اســت،
امــا بــه تــداوم نیــاز دارد .بهدلیــل اینکــه ایــن
ســامانه تــازه آغــاز بــهکار کــرده اســت،نیازمنــد
بررســی بیشــتر اســت و بــا صادرکننــدگان نیــز باید
جلســات بیشــتری برگــزار شــود تــا مشــکالت و
ضعفهــای احتمالــی برطــرف شــود .امــا بهنظــر
مــن ،تــا پایــان ســال  ۱۳۹۸صادرکننــدهای وجــود
نخواهــد داشــت کــه ارز خــود را بــه ســامانه و
چرخــه تجــاری بازنگردانــده باشــد.
آی ــا در ش ــرایط فعل ــی ک ــه ب ــا عن ــوان جن ــگ
اقتصـــادی یـــاد میشـــود ،زیرســـاختهای الزم
بـــرای بازگشـــت ارز حاصـــل از صـــادرات در
کش ــور ایج ــاد ش ــده اس ــت؟
درحـــال حاضـــر ،ســـامانههای مختلفـــی
ازجملـــه ســـامانههای نیمـــا ،جامـــع تجـــارت،
بانـــک مرکـــزی ،و گمـــرک وجـــود دارد کـــه
بـــه یکدیگـــر متصلانـــد ،امـــا همچنـــان
برخـــی اشـــکاالت در ایـــن ســـامانهها وجـــود
دارد .همچنیـــن ،برخـــی مشـــکالت و کـــم و
کاســـتیهایی در ایـــن ســـامانهها وجـــود
دارد کـــه امیـــد دارم در شـــش مـــاه اول ســـال

{

دربـــارٔه نقـــاط قـــوت ســـامانههایی کـــه
ایج ــاد ش ــده اس ــت میت ــوان ب ــه اتص ــال ای ــن
ســـامانهها بـــه یکدیگـــر اشـــاره کـــرد ،زیـــرا
بـــا ارتبـــاط آنهـــا نظـــارت بـــر عرضـــه ارز و
فرآینـــد تخصیـــص آن افزایـــش مییابـــد.
نقطـــه قـــوت دیگـــری کـــه وجـــود دارد
کنتــرل ثبــت ســفارش و تقاضــای ارز در ایــن
س ــامانه اس ــت؛ یعن ــی میش ــود تخصی ــص ارز
را بـــه یکســـری از کاالهـــای غیرضـــروری و
لوکـــس محـــدود یـــا ممنـــوع کـــرد کـــه البتـــه
تـــا حـــدودی ایـــن کار انجـــام شـــده اســـت،
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ـای
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تازـه
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لطفـــ ًا نقـــاط قـــوت و ضعـــف بازگشـــت
ارز حاص ــل از ص ــادرات ب ــه کش ــور را بی ــان
کنیـــد .بهنظـــر شـــما رونـــد فعلـــی چگونـــه
اســـت؟

{

جـــاری ،ابهامـــات ســـامانهای رفـــع شـــود و
صادرکننــدگان بتواننــد ارز خــود را در ســامانه
بـــدون مشـــکل عرضـــه و معاملـــه کننـــد .در
ماههـــای اخیـــر نیـــز اقدامـــات چشـــمگیری
در ای ــن س ــامانه و در ای ــن رون ــد انج ــام ش ــده
اس ــت ،ام ــا همچن ــان اش ــکاالتی وج ــود دارد
کـــه درحـــال مرتفعشـــدن اســـت.

و ارزی کـــه عرضـــه میشـــود بـــرای واردات
کاالهـــای ضـــروری باشـــد.
یکـــی دیگـــر از مزایـــای ایـــن سیســـتم
مدیری ــت عرض ــه و تقاض ــای ارز و مدیری ــت
مص ــرف اس ــت ت ــا کنت ــرل ش ــود ارزِ موج ــود
ِ
واردات چ ــه کاالهای ــی مص ــرف و چ ــه
ب ــرای
کاالهای ــی وارد کش ــور ش ــده اس ــت ،ک ــه اگ ــر
ارز تخصیـــص یافـــت و پرداخـــت شـــد امـــا
کاالیـــی بـــه کشـــور وارد نشـــد ،بـــه ســـازمان
تعزی ــرات معرف ــی شـــوند و برخ ــورد قانون ــی
صـــورت گیـــرد.
امـــکان سیاســـتگذاری در ایـــن حـــوزه
فراه ــم ش ــده اس ــت ،زی ــرا ب ــا کنت ــرل عرض ــه
و تقاضـــا توســـط بانـــک مرکـــزی ،امـــکان
سیاســـتگذاری نیـــز وجـــود دارد؛ یعنـــی
اگـــر در یـــک زمـــان عرضـــه ارز کمتـــر شـــد،
میتوانـــد اولویـــت برخـــی کاالهـــا را تغییـــر
دهـــد و بـــر اســـاس آن تغییـــرات عمـــل کنـــد
و امـــکان سیاســـتگذاری ارزی نیـــز در ایـــن
شـــرایط فراهـــم میشـــود ،ضمـــن اینکـــه
ام ــکان برخ ــورد ب ــا متخلف ــان نی ــز ب ــا توج ــه
بـــه شـــفافیت ایـــن ســـامانه وجـــود دارد.
یک ــی دیگ ــر از مزای ــای ای ــن س ــامانه ای ــن
اس ــت ک ــه اگ ــر صادرکنن ــده ارز را در اختی ــار

داشـــته و جنســـی را صـــادر کـــرده باشـــد،
بان ــک مرک ــزی میتوان ــد بهدلی ــل اتص ــال ب ــه
گمرک،گ ــزارش ص ــادرات تم ــام کااله ــا را در
اختی ــار داش ــته باش ــد و در س ــامانههای بان ــک
مرک ــزی تعه ــد صادرکنن ــدگان مش ــخص ش ــده
اســـت .همچنیـــن بهدلیـــل اینکـــه ســـفارشها
نیـــز مشـــخص و ثبتشـــده اســـت ،امـــکان
مدیریـــت ناتـــرازی ارزی نیـــز امکانپذیـــر
میشـــود و بانـــک مرکـــزی نیـــز میتوانـــد از
طریـــق ایـــن ســـامانهها ناتـــرازی ارزی را در
کش ــور تنظی ــم کن ــد.
البت ــه در کن ــار ای ــن م ــوارد ،ب ــازار متش ــکل
ارزی هـــم فعالیـــت دارد کـــه میتوانـــد در
زمین ــه عرض ــه و تقاض ــای اس ــکناس ،ام ــکان
مدیریـــت بـــازار ارز و نظـــارت بیشـــتر بانـــک
مرک ــزی را فراه ــم کن ــد.

۴۷

۴۸

سیاستگذاری ارزی ،چالش ها و راهکارها

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

مانع اتالف منابع ارزی شویم
مصاحبه

مسعود خوانساری

رییس اتاق بازرگانی تهران

ســال  1398ســال دشــواری بــرای سیاســتگذاری ارزی اســت ،زیــرا تحریمهــای یکجانبــه و
غیرقانونــی امریــکا صــادرات نفــت ایــران را هــدف گرفتــه و از ســوی دیگــر محدودیتهــای تحمیلشــده
مانــع از دسترســی مناســب بــه ارز حاصــل از صــادرات نفــت و همچنیــن کاالهــای دیگــر شــده اســت.
بــرای بررســی بیشــتر ایــن موضــوع و چالشهــا و فرصتهــای سیاس ـتگذاری ارزی در ســال جــاری
و همچنیــن تٔاثیــر اجراییشــدن ســازوکار مالــی ایــران و اروپــا (اینســتکس) ،بــا مســعود خوانســاری،
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران ،گفتوگویــی داشــتهایم کــه مشــروح آن بــه شــرح زیــر اســت.

ســـال  ۱۳۹۸ســـال دشـــواری بـــرای
سیاســـتگذاری ارزی اســـت ،زیـــرا دولـــت
امریـــکا معافیـــت از تحریمهـــای یکجانبـــه
خـــود را بـــرای خریـــد نفـــت از ایـــران لغـــو
کـــرده اســـت و ایـــن موضـــوع بهنوعـــی کار
بان ــک مرک ــزی را ب ــرای مدیری ــت ب ــازار س ــخت
میکنـــد .بهتریـــن سیاســـت از نظـــر شـــما در
ایـــن برهـــه زمانـــی خـــاص چیســـت؟
نتیجـــه احتمالـــی شـــرایط موجـــود و
چشـــمانداز کوتاهمدتـــی کـــه میتـــوان ترســـیم
کـــرد کاهـــش منابـــع در اختیـــار بانـــک مرکـــزی
خواهـــد بـــود کـــه ایـــن مســـئله حـــوزٔه مانـــور
سیاســتگذار پول ــی کش ــور را کوچ ــک میکن ــد.
ب ــا ای ــن هم ــه ،اس ــتفاده از تج ــارب پیش ــین ه ــم
در مواجه ــه ب ــا تحریــم و ه ــم در براب ــر تنگن ــای
منابــع ،کــه هــر دو را پیوســته و بــا شــدت و ضعف
متفـــاوت از ســـر گذراندهایـــم ،میتوانـــد بســـیار
ب ــه کم ــک سیاســتگذار بیای ــد .بای ــد از تج ــارب
پیشـــین درس بگیریـــم و اشـــتباهات گذشـــته را
تکـــرار نکنیـــم؛ اشـــتباهات سیاســـتگذاری
کـــه منجـــر بـــه ایجـــاد فســـاد و رانـــت میشـــود.
درح ــال حاض ــر ب ــا توج ــه ب ــه تنگن ــای مناب ــع ک ــه

ب ــرای بان ــک مرک ــزی ش ــکل گرفت ــه اس ــت ،بهت ــر
اســـت از اتـــاف و هـــدرروی منابـــع جلوگیـــری
شـــود؛ بـــرای نمونـــه ،از یارانـــه بیهدفـــی کـــه
بـــرای انـــرژی پرداخـــت میشـــود ،جلوگیـــری
شـــود .ایـــن اقـــدام میتوانـــد بـــا سیاســـتهای
پش ــتیبانی از اقش ــار آس ــیبپذیر انج ــام ش ــود ت ــا
ه ــم جل ــوی ُخس ــران اجتماع ــی آن گرفت ــه ش ــود،
هـــم در منابـــع دولـــت صرفهجویـــی باالیـــی
انجـــام شـــود؛ ضمـــن اینکـــه واقعیســـازی
قیم ــت انگی ــزٔه الزم را ب ــرای اصالح ــات بع ــدی
در تولیدکننـــده و مصرفکننـــده و تغییـــر الگـــوی
تولیـــد و مصـــرف پدیـــد مـــیآورد.
آی ــا ب ــدون دراختیارداش ــتن درآمده ــای ارزی
حاصـــل از صـــادرات نفـــت و تنهـــا بـــا اتـــکا
بـــه درآمدهـــای صـــادرات غیرنفتـــی میتـــوان
نیازهـــای وارداتـــی را تٔامیـــن کـــرد؟
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه ت ــراز تج ــاری کش ــور در
س ــال  1397مثب ــت و می ــزان ص ــادرات غیرنفت ــی
بیـــش از واردات بـــوده اســـت ،میتـــوان از نظـــر
آمـــاری بـــه ایـــن نتیجـــه رســـید کـــه درآمدهـــای
صادراتـــی کفـــاف واردات را میدهـــد ،امـــا

نبایـــد از ایـــن مســـئله غافـــل بـــود کـــه او ًال در
ســـال گذشـــته ممنوعیتهـــا و محدودیتهـــا
در عرصـــه تجـــارت خارجـــی بســـیار بـــوده
اس ــت .دوم ،بخش ــی از واردات ب ــا مناب ــع بان ــک
مرک ــزی و اس ــتفاده از ارز دولت ــی انج ــام ش ــده و
حتـــی بانـــک مرکـــزی احتمـــا ًال ارز نیمایـــی نیـــز
بـــه واردات تخصیـــص داده اســـت .در نهایـــت
اینکـــه گفتـــه میشـــود برخـــی صادرکننـــدگان
ارز خـــود را بـــه هـــر دلیلـــی برنگرداندهانـــد .در
واق ــع ،آم ــار ت ــراز مثب ــت تج ــاری ،اع ــداد برآم ــده
از واردات و صـــادرات ثبتشـــده در گمـــرک
اســـت و بـــا آنچـــه از نظـــر ورود و خـــروج ارز
در واقعیـــت بـــازار رخ داده اســـت ،تفـــاوت
دارد .ضمـــن اینکـــه درآمدهـــای نفتـــی بخـــش
مهم ــی از بودج ــه دول ــت را ش ــکل میده ــد ،ب ــا
ً
عمـــا منابعـــی کـــه در حالـــت عـــادی
حـــذف آن
بانـــک مرکـــزی بـــرای واردات و تخصیـــص ارز
در نظـــر میگیـــرد ،دیگـــر در دســـترس نخواهـــد
ب ــود .بهنظ ــر میرس ــد دول ــت ب ــرای ادارٔه کش ــور
همچن ــان ب ــه درآمده ــای نفت ــی نی ــاز دارد و بای ــد
راهـــکار حفـــظ صـــادرات و برگشـــت درآمـــد
حاصـــل از آن اندیشـــیده شـــود.
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اروپـــا پیـــش از ایـــن هـــم تجربـــه
مش ــابهی در م ــورد کوب ــا داش ــته اس ــت و ب ــا
ســـازوکار اسپـــیوی بیگانـــه نیســـت .البتـــه،
تحریـــم فعلـــی و جرایـــم ســـنگینی کـــه بـــرای
شـــرکتهای اروپایـــی همـــکار بـــا ایـــران از
طـــرف امریـــکا درنظـــر گرفتـــه شـــده اســـت،
قابلقی ــاس ب ــا مس ــئلٔه تحری ــم کوب ــا نیس ــت.
بااینحـــال ،ســـازوکاری کـــه درنظـــر گرفتـــه
شـــده و اینســـتکس جزئـــی از آن اســـت تنهـــا
در صورتـــی کارگـــر خواهـــد بـــود کـــه منافـــع

{

س ــه کش ــور اروپای ــی انگلی ــس ،فرانس ــه ،و
آلم ــان س ــازوکار تس ــهیل تج ــارت ب ــا ای ــران
(اینســـتکس) را ثبـــت کردهانـــد و طـــرف
ایرانـــی نیـــز اقـــدام مشـــابهی را انجـــام داده
اســـت تـــا بـــا اســـتفاده از ایـــن ســـازوکار،
تج ــارت دســتکم ب ــرای کااله ــای اساس ــی
و دارو فراهـــم باشـــد .مهمتریـــن موانـــع
بـــرای عملیاتیشـــدن ایـــن ســـازوکار و
همچنیـــن اضافهشـــدن کاالهـــای دیگـــر بـــه
آن چیســـت؟ تـــا چـــه انـــدازه میتـــوان بـــه
عملیاتیشـــدن اینســـتکس بـــدون ایجـــاد
مانـــع از ســـوی امریـــکا امیـــد داشـــت؟

ه ــر دو ط ــرف را فراه ــم کن ــد .قاعدتــ ًا اروپ ــا
بایـــد بـــه فکـــر منافـــع اقتصـــادی خـــودش
باش ــد و نبای ــد اینس ــتکس را ب ــه چش ــم نوع ــی
کمـــک و امدادرســـانی بـــه اقتصـــاد ایـــران
تلقـــی کـــرد .از ســـوی دیگـــر ،نـــه مـــا و نـــه
خـــود دولتهـــای اروپایـــی نمیتوانیـــم
شـــرکتهای خصوصـــی در اروپـــا را بـــه کار
بـــا ایـــن کانـــال و همـــکاری بـــا شـــرکتهای
ایرانـــی ملـــزم کنیـــم .اینســـتکس بهتنهایـــی
کاری از پیـــش نمیبـــرد ،بلکـــه بایـــد انگیـــزٔه
الزم بـــرای بنگاههـــا در دو طـــرف ایجـــاد
شـــود .بـــرای تدویـــن ســـازوکار ایـــن کانـــال
مالـــی بایـــد هـــر دو طـــرف جدیتـــر و
باانگیزهتـــر برخـــورد کننـــد .بـــا تعلـــل و دیـــر
تصمیمگرفتـــن نمیتـــوان امیـــدوار بـــود کـــه
نتایـــج مثبتـــی از اینســـتکس گرفتـــه شـــود؛
ضم ــن اینک ــه در ابت ــدا ای ــن گمانهزن ــی وج ــود
داش ــت ک ــه پای ــه ای ــن س ــازوکار ب ــر ف ــروش
نفــت و درآمدهــای حاصــل از آن اســت .امــا،
کشــورهای اروپایــی ‐ کــه البتــه میــزان کمــی
از نف ــت ای ــران را میخریدن ــد ‐ ای ــن خری ــد
را متوقـــف کردهانـــد و بایـــد برنامههـــای
تـــازهای روی محصـــوالت صادراتـــی دیگـــر

اع ــم از محص ــوالت پتروش ــیمی ت ــا ص ــادرات
ســـنتی بـــه اروپـــا پیـــاده شـــود .قاعدتـــ ًا،
میتـــوان درنظـــر گرفـــت کـــه موانـــع موجـــود
زیـــاد و امریـــکا بهشـــدت پیگیـــر اســـت تـــا
از ایجـــاد هـــر ارتبـــاط و کانالـــی جلوگیـــری
کن ــد ،ام ــا در نهای ــت بای ــد زودت ــر در م ــورد
ایـــن مســـئله تصمیمگیـــری شـــود؛ ضمـــن
اینکـــه بایـــد بهنحـــوی باشـــد کـــه بانکهـــای
اروپایـــی ،ولـــو بانکهـــای کوچکتـــری کـــه
ب ــا امری ــکا م ــراودٔه مال ــی ندارن ــد ،انگی ــزٔه الزم
را ب ــرای مش ــارکت داش ــته باش ــند ت ــا بت ــوان از
ای ــن کان ــال ب ــرای کااله ــای موردنی ــاز ک ــه در
ابت ــدا احتم ــا ًال فق ــط غ ــذا و داروس ــت و بع ــد
میتوانـــد بـــه دیگـــر کاالهـــا تعمیـــم یابـــد،
اســـتفاده کـــرد .اینســـتکس میتوانـــد یـــک
کان ــال کارا باش ــد ،بهش ــرطی ک ــه س ــازوکاری
روان و تسهیلشـــده داشـــته باشـــد و انگیـــزٔه
الزم در طرفیـــن بـــرای بهرهبـــرداری از آن
ایجـــاد شـــود.

۴۹

۵۰

سیاستگذاری ارزی ،چالش ها و راهکارها

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

تعویق در اجرای سیاست ارز تکنرخی
مصاحبه

افروز بهرامی

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران

اقتصــاد ایــران در برهههایــی شــاهد یکسانســازی نــرخ ارز بــوده اســت،
امــا بهدلیــل نبــود بســترهای الزم از قبیــل بــازار منســجم و شــفاف جهــت
تعییــن قیمــت ارز و همچنیــن مشــکالتی از قبیــل تکانــه ناشــی از تحریمهــا و
فشــار تقاضــای ناشــی از نقدینگــی بــاال ،ارز تکنرخــی ادامــه نیافتــه اســت.
نــرخ ارز در ســیر تاریخــی خــود تغییــر و تحــوالت گســتردهای بــه خــود
دیــده اســت .نظــام ارزی در اقتصــاد ایــران تــا ســال  ،۱۳۸۰یــک نظــام
ارزی حداقــل دونرخــی شــامل یــک نــرخ ارز رســمی ثابــت و یــک نــرخ ارز
غیررســمی بهصــورت شــناور مدیریتشــده بــوده اســت.
بــا اجــرای سیاســت یکسانســازی نــرخ ارز از ســال  ،۱۳۸۱نظــام
ارزی ایــران بــه نظــام ارزی تکنرخــی شــناور مدیریتشــده تغییــر یافــت.
باوجودایــن ،از نیمــه دوم ســال  ۱۳۸۹و بــا گســترش شــکاف میــان نــرخ ارز
رســمی و غیررســمی ،اقتصــاد ایــران عمـ ً
ـا بــه نظــام ارزی دونرخــی بازگشــت.
همچنیــن در ســال  ۱۳۷۲نیــز بهمــدت هفــت مــاه ارز تکنرخــی شــد کــه

نظــام ارزی چندنرخــی چــه آثــار و تبعاتــی در
اقتصــاد کشــور دارد؟
هرچنـــد نظـــام چندنرخـــی ارز در شـــرایط
ویـــژٔه کنونـــی ،آثـــاری نظیـــر ورود ارزانتـــر
کااله ــای اساســی ،دارو ،و همچنی ــن تخصی ــص
ان ــرژی ارزان در پ ــی خواه ــد داش ــت ،ادام ــه ای ــن
فراین ــد ب ــه تبعات ــی نظی ــر افزای ــش رانتخ ــواری،
قاچـــاق گســـتردهتر کاالهـــای مشـــمول بـــا نـــرخ
ارز پایینت ــر نظی ــر فرآوردهه ــای ان ــرژی ،ات ــاف
مناب ــع ،ع ــدم ش ــفافیت مناس ــبات پول ــی و مال ــی،
بیثباتـــی قیمتهـــا در بـــازار ،و گســـترش عـــد م
تعـــادل جانـــب عرضـــه و تقاضـــا (تولیـــد و
مصـــرف) ،گســـترش نابرابـــری و عمیقترشـــدن
فاصلـــه طبقـــات اجتماعـــی منجـــر میشـــود.
بهاجمـــال ،نظـــام چندنرخـــی ارز حـــاوی

بهدالیلــی ادامــه نیافــت .سیاسـتهای ارزی در ســال  ۹۷نیــز دســتخوش تغییــر
و تحــوالت زیــادی شــد ،دولــت در ابتــدای ســال تصمیــم بــه یکسانســازی
نــرخ ارز بــا دالر  ۴۲۰۰تومانــی گرفــت و در پــی آن هــر گونــه خریــد و فــروش
ارز خــارج از سیســتم بانکــی و صرافیهــای مجــاز را قاچــاق محســوب کــرد
امــا ایــن یکسانســازی 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 برنامهریــزی بــرای
راهانــدازی بــازار متشــکل ارزی امیــد بیشــتری بــه موفقیــت آن دارد.
نظــام ارزی چندنرخــی مزایــا و معایبــی بههمــراه دارد کــه بــرای بررســی
بیشــتر ایــن موضــوع بــا افــروز بهرامــی ‐ رئیــس هیئتمدیــره و مدیرعامــل
صنــدوق ضمانــت صــادرات ‐ بــه گفتوگــو نشســتیم.

معایبـــی بـــه شـــرح زیـــر اســـت:
•خلـق آثـار نامطلـوب در تخصیـص بهینٔه منابع
و ایجـاد الگوهـای ناکارآمـد تولید و مصرف؛
•توســـعٔه فعالیتهـــای ســـوداگرانٔه ارزی و
افزایـــش رانتخـــواری و فســـاد مالـــی ناشـــی
از تخصیـــص دســـتوری نـــرخ ارز؛
•نیـــاز بـــه وضـــع مجموعـــه مقـــررات ارزی
خـــاص و رشـــد بوروکراســـی؛
•ایج ــاد ش ــرایط نابراب ــری رقابت ــی در اقتص ــاد
بخشهـــای خصوصـــی و دولتـــی.

مقدماتـــی اســـت کـــه بـــدون آن ،موفقیـــت
اجـــرای ایـــن سیاســـت مهـــم اقتصـــادی را
نمیتـــوان انتظـــار داشـــت ،کـــه ازجملـــه ایـــن
مقدمـــات میتـــوان بـــه ثباتبخشـــی سیاســـی و
اقتص ــادی کش ــور ،اجم ــاع حاکمی ــت ب ــر اج ــرای
سیاســـت تکنرخـــی ارز و حمایـــت حقیقـــی از
واقعیک ــردن ن ــرخ ارز ،وض ــع قوانی ــن متناس ــب،
کاهـــش اتـــکای سیاســـتهای تثبیتـــی بـــه لنگـــر
ن ــرخ ارز ،اج ــرای اصالح ــات اقتص ــادی فراگی ــر،
و کاهـــش وابســـتگی اقتصـــاد ایـــران بـــه منابـــع
ارزی نفتـــی اشـــاره کـــرد.

چـــرا تجربـــه تکنرخیکـــردن ارز در کشـــور
تاکن ــون شکس ــت خ ــورده و ب ــرای موفقی ــت آن
چ ــه ش ــرایطی الزم اس ــت؟

آی ــا در ش ــرایط فعل ــی ام ــکان تکنرخیک ــردن
ارز وجود دارد؟

تکنرخیشـــدن نـــرخ ارز مســـتلزم وقـــوع

بهنظـــر میرســـد بهلحـــاظ اوضـــاع ویـــژٔه

{

مهمتریـــن اقدامـــی کـــه ضـــرورت دارد
بانـــک مرکـــزی در شـــرایط فعلـــی اقتصـــادی

بـــا تشـــکیل بـــازار متشـــکل ارزی،
انتظـــار بـــر آن اســـت کـــه نـــرخ تعادلـــی ارز
بهصـــورت شـــفاف و بـــر اســـاس ســـازوکار
عرضـــه و تقاضـــا صـــورت گیـــرد .یکـــی از
مهمتری ــن اه ــداف راهان ــدازی ب ــازار متش ــکل
ارزی تبدیلشـــدن آن بـــه مرجعـــی بـــرای
کش ــف ن ــرخ ارز اس ــت .مهمتری ــن اث ــر ای ــن
اقـــدام تعییـــن نـــرخ ارز بـــر اســـاس عرضـــه
و تقاضـــا در داخـــل کشـــور بـــوده و امـــکان
مداخل ــه در نرخگ ــذاری در خ ــارج از کش ــور
(نظی ــر دب ــی ،ه ــرات ،و س ــلیمانیه) را س ــلب
خواهـــد کـــرد.

اقتصــاد
ـای
ـههـ
تازـه
ـه
ماهنام
اقتصــاد
هــای
تازه
نام
ماـه
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

چـــه راهکارهایـــی را میتـــوان بـــرای
ثبـــات بـــازار ارز در شـــرایط فعلـــی بـــهکار
گرفـــت؟

تشــکیل بــازار متشــکل ارزی چــه تٔاثیراتــی
در ثبــات بــازار ارز خواهــد داشــت؟

{

اقتصـــادی درحـــال حاضـــر ،بســـتر مناســـبی
بـــرای اجـــرای تکنرخیشـــدن ارز فراهـــم
نباشـــد .ایـــن شـــرایط ویـــژه ســـبب میشـــود
از یکســـو در جانـــب عرضـــه ،درآمدهـــای
ارزی حاصـــل از صـــادرات نفـــت کـــه ســـهم
عمـــدهای دارد ،دچـــار نوســـان شـــود و از
س ــوی دیگ ــر بخ ــش مهم ــی از تقاض ــا ب ــرای
ارز در جایـــگاه ارز بهعنـــوان یـــک دارایـــی و
نـــه بهعنـــوان وســـیلٔه پرداخـــت در تجـــارت
خارجـــی نگریســـته شـــود .از ایـــنرو ،الزم
اســـت اجـــرای ایـــن سیاســـت تـــا زمـــان
پای ــداری ش ــرایط اقتص ــادی ب ــه تعوی ــق افت ــد.

بـــهکار گیـــرد مدیریـــت مٔوثـــر منابـــع و
مصـــارف ارزی اســـت .در شـــرایطی کـــه
درآمدهـــای نفتـــی دچـــار نوســـانات جـــدی
شـــده و دسترســـی مســـتقیم بـــه ایـــن منابـــع
دش ــوارتر ش ــده اس ــت،بای ــد مقام ــات پول ــی
تخصیــص بهینــه منابــع را فــارغ از فشــارهای
گروههـــای ذینفـــع انجـــام دهنـــد .انجـــام
اقداماتـــی کـــه کمابیـــش نیـــز درحـــال انجـــام
اســـت ‐ نظیـــر مذاکـــرات دیپلماتیـــک بـــا
طرفهـــای عمـــدٔه تجـــاری (چیـــن ،ترکیـــه،
روســیه ،و… ) و اتحادیــه اروپــا جهــت تســهیل
نقلوانتقـــاالت ارزی ،اجـــرای پیمانهـــای
پول ــی دو ی ــا چندجانب ــه ب ــا کش ــورهای ط ــرف
تجـــاری ،طراحـــی یـــا اســـتفاده از پیامرســـان
مالـــی غیرمتمرکـــز (مبتنـــی بـــر ف ّنـــاوری
بالکچیـــن) ،و ارائـــه پیشـــنهادهای جـــذاب
ســـرمایهگذاری بـــرای مدیریـــت نگهـــداری
دارایـــی بـــه ماننـــد صکـــوک ارزی یـــا ایجـــاد
صنـــدوق پـــروژه بـــرای پروژههـــای ارزآور

مانن ــد پروژهه ــای نفت ــی ‐ از دیگ ــر اقدامات ــی
اســـت کـــه بایـــد در دســـتور کار قـــرار گیـــرد.

۵۱

۵۲

سیاستگذاری ارزی ،چالش ها و راهکارها

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

تعادل بازار ارز با بازار مشتقات ارزی
مصاحبه

حامد سلطانینژاد

مدیرعامل بورس کاال

ایــن روزهــا بــازار مشــتقات ارزی و ســازوکارهای آن بهشــدت مــورد
توجــه دولــت ،بانــک مرکــزی ،و فعــاالن بازارهــای مالــی قــرار گرفتــه اســت و
شــکلگیری نوســانهای گاهوبیــگاه ارزی در کشــور نیــز محــرک خوبــی شــده
اســت تــا راهانــدازی ایــن بــازار بــه دغدغ ـهای جــدی تبدیــل شــود .ایــن بــازار
کــه در جهــان و در کشــورهای بســیاری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ،تــا
حــدود زیــادی اثربخــش بــوده اســت و میتوانــد بهصــورت بومیسازیشــده
در ایــران نیــز اجرایــی شــود .درعینحــال ،بــازار متشــکل ،دارای مقــررات
خــاص ،و بازارهــای متمرکــزی بــرای مشــتقات اســتاندارد شــده اســت .در
همیــن حــال ،ابزارهــای مشــتقٔه ارزی ازجملــه محصــوالت نویــن مالــی هســتند
کــه در دهــه اخیــر مــورد اســتقبال بانکهــای مرکــزی ،بانکهــای تجــاری،

و عمــوم ســرمایهگذاران واقــع شــدهاند .البتــه بایــد اذعــان داشــت کــه بــه
هــر ترتیــب اســتفاده از ابزارهــای نویــن مالــی در هــر اقتصــادی بــه الزامــات
خاصــی نیــاز دارد کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا در ابتــدا اعتمادســاز بــودن
ابــزار مــورد اســتفاده از ســوی دولــت و بازارهــای هــدف آن ابــزار اســت.
برایــن اســاس بــازار مشــتقه ارزی نیــز میبایســت از ســوی گرداننــدگان آن،
فعــاالن و نهادهــای مرتبــط مــورد حمایــت ویــژه قــرار گیــرد .در ایــن زمینــه ،بــا
دکتــر حامــد ســلطانینژاد ‐ مدیرعامــل بــورس کاالی ایــران ‐ در خصــوص
تشــکیل بــازار مشــتقٔه ارزی و تٔاثیــرات آن در کنتــرل و مدیریــت ایــن بــازار
و ایجــاد ثبــات در آن گفتوگویــی انجــام دادهایــم کــه در ادامــه میخوانیــد.

بـــر اســـاس آخریـــن آمارهـــای موجـــود،
بازارهـــای مشـــتقه در چنـــد دهـــه اخیـــر
پیشـــرفت چشـــمگیری داشـــتهاند .در بیـــن
ســـالهای تـــا ۲۰۰۹م ،.حجـــم معامـــات
قراردادهـــای مشـــتقه در سراســـر جهـــان
نزدیـــک بـــه  ۶۰۰تریلیـــون دالر بـــود کـــه
بســـیار باالتـــر از تولیـــد ناخالـــص داخلـــی
امریـــکا بهعنـــوان بزرگتریـــن اقتصـــاد
جهـــان بـــود .از ســـویی دیگـــر بـــر اســـاس
اطالعـــات ارائهشـــده از ســـوی بانـــک
تسویهحســـابهای بینالمللـــی ،در ابتـــدای
ســـال  ،۲۰۰۰بیـــش از  ۹۰درصـــد از ۴۵۰
کمپانـــی در دنیـــا از ابزارهـــای مشـــتقه بـــرای
مدیریــت ریســک نــرخ بهــره اســتفاده کردنــد.
بازارهـــای مشـــتقه در وضعیـــت فعلـــی دنیـــا
ازجملـــه کنترلگرهایـــی اســـت کـــه میتوانـــد
در تعادلبخشـــیها کمـــک کنـــد و در ســـویی
دیگـــر بـــا ســـرعت درحـــال رشـــد اســـت.
بهطـــور کلـــی ،قراردادهـــای مشـــتقه چـــه
تفاوتـــی بـــا اوراق قرضـــه و ســـهام دارد؟

راهان ــدازی ب ــازار مش ــتقٔه ارزی در کنت ــرل
التهابـــات چقـــدر میتوانـــد ثمربخـــش
باشـــد؟
اساســ ًا ،راهانــدازی بازارهــای مشــتقه
میتوانــد التهابــات را کنتــرل کنــد ،زیــرا
بخشــی از بــازار نقــد بهســمت بــازار
مشــتقه کشــیده میشــود ،بــه اینصــورت
کــه ســازوکارهای ایــن بــازار بهصــورت
اســتاندارد و خودنظامیافتــه ســعی میکنــد
قســمتی از بــازار را جــدا کنــد و بهســمت
بــازار مشــتقه بکشــاند و در واقــع بخــش
التهابــی بــازار بهســمت بــازار مشــتقه منتقــل
میشــود و بــا ایــن ســازوکار وضعیــت در
شــرایط کنترلشــدهای قــرار میگیــرد و بــر
همیــن اســاس درحــال حاضــر و در بــورس
ً
فعــا درخواســتی از
کاال ،در شــرایطی کــه
ســوی نهادهــای باالدســتی اعــام نشــده ،همــه
زیرســاختهای بــازار مشــتقٔه ارزی در بــازار
ســرمایه آمــاده شــده اســت.

{

آی ــا ای ــن ب ــازار تٔاثی ــرات یکس ــانی در هم ــه
کش ــورها از خ ــود ب ــر ج ــای گذاش ــته اس ــت؟

ایــن یــک واقعیــت اســت کــه کنتــرل
نوســانها یکــی از مهمتریــن کارکردهــای ایــن
بــازار اســت و بهصــورت بنیــادی مشــتقات
بــه تخصیــص ریســک بیــن ســرمایهگذاران
و بنگاههــا کمــک میکننــد و میتواننــد
هزینههــای تنوعبخشــی بــه پورتفــوی
را کاهــش دهنــد .عالوهبرایــن ،قیمــت
ابزارهــای مشــتقه ممکــن اســت اطالعاتــی را
بــرای معاملهگــران آشــکار کنــد کــه میتوانــد
بــه ایجــاد بازارهــای مالــی پایدارتــر کمــک
کنــد .در تحقیقــی ،رابطــهای بیــن بازارهــای
مشــتقه و رشــد اقتصــادی پیــدا کردنــد کــه
نشــان مــیداد اگــر نقدینگــی کافــی در بــازار
نقــدی پایــه وجــود داشــته باشــد ،میتــوان
معاملــه ابزارهــای مشــتقه را حفــظ کــرد .در
ســویی دیگــر ،شــواهد تجربــی ارائهشــده در
ایــن تحقیــق نشــان میدهــد بازارهــای مشــتقه
ممکــن اســت تٔاثیــرات عمــدهای در رشــد
اقتصــادی داشــته باشــند .تالشهــای بیشــتر

ذات ایــن بــازار ازبینبــردن شــکافهای
عمیــق بیــن بــازار نقــد و بــازار آتــی اســت و
بــه همیــن دلیــل گســترش بازارهــای مشــتقه
بایــد هدفــی اصلــی بــرای سیاســتگذاران و
تصمیمگیــران بــرای ترویــج رشــد اقتصــادی و
رفــاه باشــد .بنابرایــن ،اجــرای تمــام اقدامــات
قانونــی الزم بــرای ازبینبــردن معامــات
غیرشــفاف بــا محصوالتــی از مشــتقات خاص
الزم اســت تــا اقتصــاد جهانــی را بــه مســیر
پایــدار رشــد اقتصــادی قــوی و متعــادل تبدیــل
کنــد و ایــن امــر رخ نخواهــد داد مگــر اینکــه
بــه ایــن بــاور برســیم کــه بــازار مشــتقه یــک راه
اســت و فقــط ابــزاری ســاده نیســت.

اقتصــاد
ـای
ـههـ
تازـه
ـه
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ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

درحــال حاضــر ،ابزارهــا و قراردادهــای
مشــتقه در بازارهــای بورســی و خــارج از
بــورس رشــد بســیار یــا ســازمانیافته داشــته
اســت .ایــن ابزارهــا از طریــق ســازوکار
بهاشــتراکگذاری ریســک ،فرصتهــای
ســرمایهگذاری بــا بــازده بالقــؤه باالتــر از
آنچــه در بــازار اوراق قرضــه و ســهام وجــود
دارد ،ارائــه میدهنــد .محصــوالت مشــتقه
ابزارهــای مالــی هســتند کــه قیمــت آن بــه
ســایر متغیرهــای اساســی ماننــد قیمــت ســهام
و شــاخصها ،نــرخ بهــره ،نــرخ ارز ،قیمــت
کاالهــا ،و… وابســته اســت؛ یعنــی ابزارهــای
مشــتقه ابزارهــای مالــی مرتبــط بــا دارایــی
پایهانــد و ابــزار مفیــدی بــرای پوشــش ریســک
نوســانات قیمــت در محیطهــای ناپایــدار
بهشــمار میآینــد و هــر روز درحــال کســب
جایگاههــای تازهتــری در بازارهــای مالــی
دنیــا در کشــورهای متفــاوت اســت.

بازاره ــای مش ــتقه در زمین ــه پایدارس ــازی
بازارهـــای مالـــی چگونـــه عمـــل میکننـــد؟

ایـــن بـــازار چـــه راهحلهایـــی را بـــرای
معامـــات غیرشـــفاف ارائـــه میدهـــد؟

{

وضعیـــت بازارهـــای مشـــتقه در دنیـــا
چگونـــه اســـت و حجـــم معامـــات در چـــه
ســـطحی صـــورت میگیـــرد؟

مطالعــات اخیــر و بررســی آمارهــا نشــان
میدهــد ایــن بــازار در کشــورهای دنیــا کــه
عملیاتــی شــده ،بازتابهــای متنوعــی داشــته
اســت؛ بهطــوری کــه تٔاثیــرات و پیامدهــای
بازارهــای مشــتقه در یــک اقتصــاد میتوانــد
بهطــور توســعهیافتهای متفــاوت باشــد.
بســیاری از محققــان بــر ســازوکارهای
بهاشــتراکگذاری ریســک تمرکــز میکننــد و
ابزارهایــی را بــرای شــرکتها بهمنظــور مقابلــه
بــا شــرایط شــکلگرفته و احتمالــی و همچنیــن
دســتیابی بــه اطالعــات تکمیلــی در بازارهــای
مالــی فراهــم میآورنــد .درهرصــورت،
بازارهــای مشــتقه در دهههــای گذشــته رشــد
چشــمگیری داشــتهاند ،اگرچــه ســود حاصــل
از بازارهــای مشــتقه میتوانــد بســیار بزرگتــر
باشــد .البتــه ،ابزارهــای مشــتقه ممکــن اســت
در دســتیابی بــه تخصیــص کارآمــد ریســک در
کل اقتصــاد نیــز کمــک کننــد .همچنیــن ،در
ایجــاد بــازار بــرای ارائــه فرصتهــای جدیــد
بــرای ســرمایهگذاران مفیدنــد .عالوهبرایــن،
مشــتقات اطالعــات را بــه بازارهــای مالــی
ارائــه میدهنــد و بنابرایــن نقــش مهمــی در
کاهــش نوســانات آینــده در بازارهــای مالــی
جهانــی ایفــا میکننــد.

بــرای توســعٔه بازارهــای مشــتقه بــه تقویــت
فعالیــت اقتصــادی کمــک میکنــد ،بنابرایــن
رفــاه جامعــه را بهبــود میبخشــد و ایــن
ابزارهــا از طریــق انتقــال ریســک میتواننــد
نقــش مهمــی در رشــد اقتصــادی ایفــا کننــد
کــه مهمتریــن آن کنتــرل نوسانهاســت.

۵۳

۵۴

سیاستگذاری ارزی ،چالش ها و راهکارها

نظام ارزی مناسب در شرایط
محدودیتهای برونزای اقتصاد

یادداشت تحلیلی

حمید
آذرمند

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

کارشناس اقتصادی

 -۱مقدمــه :تحریمهــای خارجــی ‐ بهعنــوان عاملــی بــرونزا ‐ ضمــن ایجــاد
نااطمینانــی در اقتصــاد ،محدودیتهایــی را بــر رونــد صــادرات نفــت ،تجــارت
خارجــی غیرنفتــی ،و مبــادالت بانکــی تحمیــل کــرده اســت .ایــن محدودیتهــا
از مســیرهای مختلــف ،بــازار ارز را تحتتأثیــر قــرار میدهنــد.
از یکســو ،بــا تشــدید تحریمهــای خارجــی ،صــادرات نفتــی و غیرنفتــی
کشــور کاهــش یافتــه و بهتبــع آن ورودی منابــع ارزی کشــور کمتــر شــده اســت.
از ســوی دیگــر ،تشــدید تحریمهــای خارجــی و افزایــش نااطمینانــی نســبت
بــه چش ـمانداز آینــده  ،تقاضــای احتیاطــی بــرای ارزهــای خارجــی را افزایــش
داده اســت .در چنیــن شــرایطی ،بــا بــروز نوســانات و بیثباتــی در بــازار ارز،
بهطــور طبیعــی انگیــزٔه ســوداگری در بــازار ارز شــکل میگیــرد و بــازار ارز بــا
بیثباتــی بیشــتر مواجــه میشــود.
ج ــدا از نق ــش محدودیته ــای ب ــرونزای ناش ــی از تحری ــم در تح ــوالت
ب ــازار ارز ،متغیره ــای اقتص ــاد کالن نی ــز در ای ــن زمین ــه نق ــش تعیینکنن ــدهای
 -۲مروری بر سیاستهای ارزی جاری
چارچـوب فعلـی نظـام ارزی بهگونـهای اسـت
که بخشی از تقاضای ارز کشور با ارز ترجیحی به
نـرخ ثابـت تأمیـن میشـود .در واقع بـا تعیین یک
نـرخ ثابـت بـهازای 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
نـرخ ارز شـناور بـوده ،ولـی بهواسـطٔه مداخلـه
بانـک مرکـزی ،متوسـط نـرخ بـازار با نـرخ تعادلی
فاصلـه یافتـه اسـت .بـازار کمعمـق دیگـری هـم
وجـود دارد کـه در آن واردکننـده ،بـه نـرخ توافقی،
ارز موردنیـاز خـود را از صادرکننـده خریـداری
میکنـد .همزمـان بـا بازارهـای رسـمی ،بـازار
غیررسـمی ارز نیـز وجـود دارد کـه نـرخ ارز در آن
بـازار فاصلـه قابلتوجهـی بـا بـازار ثانویـه دارد.
چنین سـاختاری در نظام ارزی کشـور عوارض
و تبعـات مخربـی را بـه کل اقتصاد کشـور تحمیل
کـرده اسـت .از یکسـو ،نظـام ارزی چندنرخـی
موجـب بیثباتـی و اخلال در سـایر بازارهـا و
چندنرخیشـدن بـازار کاالهـا شـده اسـت .از
سـوی دیگـر ،چنیـن سـاختاری انگیزٔه صـادرات و
بازگشـت ارز بـه کشـور را کاهـش داده اسـت.

دارن ــد .پ ــس از چن ــد دوره ثب ــات نس ــبی ،ن ــرخ ت ــورم از اوای ــل س ــال 1397
تـــا کنـــون رونـــدی فزاینـــده یافتـــه اســـت و ایـــن رونـــد ادامـــه دارد .رشـــد
انباش ــتٔه نقدینگ ــی س ــالهای گذش ــته و رون ــد فزاین ــدٔه ن ــرخ ت ــورم ،بهعن ــوان
عاملـــی بنیادیـــن ،نقـــش تعیینکننـــدهای در بیثباتـــی بـــازار ارز و تحـــوالت
آت ــی آن دارد.
بنابرایــن ،عواملــی ماننــد کاهــش منابــع ارزی حاصــل از صــادرات،
محدودیــت نقــل و انتقــاالت ارز ،افزایــش تقاضــای ســوداگری و تقاضــای
احتیاطــی ارز و افزایــش نــورخ تــورم عواملیانــد کــه بــازار ارز را تحتتأثیــر
قــرار داده و زمینــه بیثباتــی بــازار را فراهــم کردهانــد .نظــام ارزی و
سیاس ـتهای فعلــی ،ظرفیــت الزم را بــرای ثباتبخشــی بــه بــازار ارز نــدارد
و الزم اســت چارچــوب سیاســتگذاری و نظــام ارزی کشــور متناســب بــا
قیــود و مختصــات موجــود تغییــر کنــد.

فاصلـه قابلتوجـه نـرخ ارز ترجیحـی و نـرخ
بـازار ارز غیررسـمی بهطـور طبیعـی پیامدهایـی
ماننـد شـکلگیری صـف ثبـت سـفارش و رقابـت
بـرای دسـتیابی بـه منابـع ارزی ارزان ایجـاد کـرده
اسـت .فاصلـه قابلتوجـه قیمتهـا در بازارهـای
مختلـف ارز زمینـه واردات مـازاد ،صـادرات
مجـدد ،خـروج قاچـاق ،توزیـع رانـت ،اخلال در
بازارهـا ،کاهـش تولیـدات داخلـی ،و نظایـر آن را
بهدنبـال داشـته اسـت.
ضعــف عمــدٔه سیاســت ارزی فعلــی آن اســت
کـــه دولـــت در شـــرایط تنگنـــای منابـــع ارزی،
سیاســـت ارزی را ابـــزاری بـــرای سیاســـتهای
رفاه ــی خ ــود ق ــرار داده اس ــت و ت ــاش میکن ــد
ب ــا اس ــتفاده از تثبی ــت ن ــرخ ارز و تخصی ــص ارز
دولت ــی ،مان ــع از کاه ــش ق ــدرت خری ــد خان ــوار
و حفـــظ رفـــاه شـــهروندان شـــود .از ابتـــدای
ســـال گذشـــته و در بـــدو اعـــام سیاســـت ارزی
جدیـــد ،بهروشـــنی قابلپیشبینـــی بـــود کـــه
ای ــن سیاس ــت دوام نخواه ــد داش ــت و ع ــوارض
مخربـــی بهدنبـــال خواهـــد داشـــت .عـــوارض
مخ ــرب نظ ــام ارزی پیچی ــده و چندنرخ ــی فعل ــی
از یکســـو ،قیـــود و محدودیتهـــای بـــرونزای
جدی ــد تحمیلش ــده ب ــه اقتص ــاد کش ــور از س ــوی

دیگـــر ،ضـــرورت تغییـــر نظـــام ارزی و اصـــاح
سیاســـتهای ارزی را نشـــان میدهـــد.
 -۳نظام ارزی مناسب
در طراحـی نظـام ارزی مناسـب بـرای اقتصـاد
کشـور ،بهویـژه بـا درنظرگرفتـن محدودیتهـای
بـرونزای فعلـی ،چهـار مؤلفـه زیـر الزم اسـت
درنظـر گرفتـه شـود:
نخسـت آنکـه بایـد پذیرفـت در شـرایطی کـه
شـکاف قابلتوجهـی بیـن نـرخ تـورم داخـل و
خـارج وجـود دارد و از سـوی دیگـر منابـع ارزی
کشـور نیـز بـا محدودیـت مواجـه اسـت ،امـکان
تثبیـت نـرخ ارز اسـمی بهمـدت طوالنـی وجـود
نـدارد .در چنیـن شـرایطی ،قطعـ ًا تثبیـت نـرخ
ارز اسـمی و تخصیـص ارز دولتـی ابـزار مناسـبی
بـرای سیاسـتهای رفاهـی محسـوب نمیشـود و
حتـی ایـن سیاسـت ابـزار مناسـبی بـرای سیاسـت
پولـی و کنتـرل انتظـارات تورمـی نیـز نخواهـد
بـود .سیاسـتگذار چـارهای نخواهـد داشـت
جـز آنکـه بپذیـرد آثـار محدودیـت منابـع ارزی
بهصـورت تعدیـل نـرخ ارز آشـکار شـود .انتقـال
آثـار محدودیـت منابـع ارزی بـه تغییـرات نـرخ
ارز ،بـه شـکلگیری یـک تعـادل پایـدار در بـازار
ارز کمـک میکنـد .بنابرایـن ،یکـی از ویژگیهـای
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نظـام ارزی مناسـب آن اسـت کـه از تثبیـت
نـرخ ارز اسـمی و تعهـد دولـت نسـبت بـه
تأمیـن ارز بـه یـک نـرخ ثابـت اجتنـاب شـود.
عالوهبـرآن ،الزم اسـت مدیریـت نـرخ ارز
توسـط سیاسـتگذار موجـب فشـار بـر ذخایـر
ارزی و نیـز تغییـرات نـرخ ارز موجـب بـروز
ناتـرازی نشـود .ایـن مسـئله مسـتلزم پذیـرش
نرخهـای شـناور و تعادلـی اسـت .پذیـرش
نـرخ تعادلـی بـازار در شـرایط محدودیـت
منابـع ارزی مؤلفـهای بسـیار کلیـدی اسـت و
میتوانـد 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
تخصیـص ارز ترجیحـی در اولیـن فرصـت
بهیکبـاره متوقـف شـود .کاهـش تدریجـی
اقالم مشـمول یارانٔه ارزی ،خود منشـا تشـدید
اخلال در بازارهـا خواهـد شـد و ضـروری
اسـت ایـن سیاسـت بهصـورت یکجـا و کامـل
متوقـف شـود .بهدنبـال آن ،نرخهـای متعـدد
ارز در بـازار موسـوم بـه ثانویـه ،بایـد همگـرا
و بـر اسـاس عرضـه و تقاضـای بـازار تعییـن
شـود .بـا افزایـش شـفافیت و کارایی بـازار ارز

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

نقـش انتظـارات در افزایـش تقاضـای ارز و
بیثباتـی بـازار ،مسـئلٔه انگیزههـای سـوداگری
نیز در بیثباتی بازار ارز مؤثر اسـت .نوسـانات
نـرخ ارز و تغییـرات پیدرپـی مقـررات ارزی
و تجـاری و ناپایـداری سیاسـتها ،زمینـه
سـوداگری را مسـاعد میکنـد .در صـورت
شـکلگیری انگیزههـای سـوداگری ،مدیریـت
بـازار ارز بـا دشـواری مواجـه خواهـد شـد .در
ایـن زمینـه ،اگر بانـک مرکزی بتواند نوسـانات
نـرخ ارز را بهصـورت شـناور و در یک کریدور
نـرخ ارز مدیریـت کنـد و اجـازٔه تعدیـل نـرخ
ارز متناسـب بـا نـرخ تـورم را بدهـد ،نـرخ
ارز پیشبینیپذیـر خواهـد شـد و در نتیجـه
انگیـزٔه سـوداگری کاهـش خواهـد یافـت.
البتـه ،ایـن مسـئله مسـتلزم حفـظ اعتبـار بانک
مرکـزی اسـت .هرگونـه ابهـام در سیاسـتها و
نااطمینانـی نسـبت بـه توانایـی بانـک مرکـزی
در مدیریـت بـازار ار ز بـه تشـدید نااطمینانـی
و شـکلگیری انتظـارات منفـی در جامعـه
منجـر خواهـد شـد .بنابراین ،الزم اسـت بانک
مرکـزی ضمـن پذیرش نرخ ارز شـناور و ایجاد
یـک کریـدور نـرخ ارز و اعلام سیاسـتهای
خـود ،در عمـل بـا قاطعیـت از سیاسـت ارزی
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خـود حمایـت کنـد تـا انگیـزٔه سـوداگری در بـازار
کاهـش یابـد.
سـوم آنکـه در اوضـاع تحریـم و تشـدید
بیثباتـی ،الزم اسـت کنتـرل بیشـتری بـر خـروج
سـرمایه شـکل بگیـرد .بـا تشـدید نااطمینانـی و
ریسـکهای خارجـی ،انگیزه برای خروج سـرمایه
افزایـش خواهـد یافـت .خـروج سـرمایه ممکـن
اسـت بهصـورت ذخیرهسـازی اسـکناس در داخل
کشـور توسـط بنگاههـا و خانـوار ،کماظهـاری
صـادرات توسـط صادرکننـدگان ،بیشاظهـاری
واردات و ذخیرهسـازی اعتبـار نـزد صادرکننـدٔه
خارجـی ،صـادرات ریالـی ،عـدم بازگشـت ارز
توسـط صادرکننـدگان در مهلـت قانونـی ،قاچـاق
اسـکناس و طلا از کشـور و طرق دیگـر رخ دهد.
خـروج سـرمایه در شـرایط فعلـی اقتصـاد موجـب
بیثباتـی و ناپایـداری بـازار ارز خواهـد شـد.
لـذا ،الزم اسـت همزمـان بـا طراحـی یـک نظـام
ارزی مناسـب ،اقدامـات الزم بـرای جلوگیـری از
خـروج سـرمایه در شـریط تحریـم انجـام شـود.
بخشـی از خـروج سـرمایه در سـال  1396ناشـی
از سـرکوب نرخ ارز و سـهولت دسترسـی به منابع
ارزی و در سـال  1397ناشـی از تخصیـص ارز
ترجیحـی و فاصلـه قابلتوجـه آن بـا نـرخ تعادلـی
و بـازار غیررسـمی بـوده اسـت .بـا اصلاح نـرخ و
شـناورکردن نـرخ ارز ،بخشـی از خـروج سـرمایه
کاهـش خواهـد یافـت .بخـش دیگـر خـروج
سـرمایه ناشـی از ریسـکهای داخلـی متأثـر از
تحـوالت خارجـی اسـت و لـذا خـارج از حـوزٔه
سیاسـت ارزی محسـوب میشـود .اجـرای دقیـق
قوانیـن مبـارزه بـا پولشـویی و تقویـت عملکـرد
واحـد اطالعـات مالـی وزارت اقتصـاد و افزایـش
کارایـی و سلامت مبـادی ورود و خـروج کاال در
کشـور میتوانـد در کاهـش رونـد خـروج سـرمایه
مؤثـر باشـد.
چهـارم آنکـه طراحـی یک نظام ارزی مناسـب،
بـدون کنتـرل رشـد نقدینگـی ،امکانپذیـر نیسـت
و در معـرض بیثباتـی و شـکنندگی قـرار دارد.
جهـش نقدینگـی موجـب بیثباتـی بـازار ارز و
ناپایـداری نـرخ ارز خواهـد شـد .لـذا در ایـن
شـرایط ،کنتـرل رشـد نقدینگـی بیـش از هـر زمـان
دیگـری اهمیـت دارد .هماکنـون در اقتصـاد
کشـور ،دو عامـل عمـدٔه کسـری بودجـه دولـت و
مشـکالت سـاختاری نظـام بانکـی زمینـه جهـش
نقدینگـی را در سـال جـاری بهوجود آورده اسـت.
از یـک طـرف دولـت بهدلیـل کاهـش درآمدهـای
نفتـی و کاهـش درآمدهـای مالیاتـی بـا کسـری
بودجـه عمـده مواجـه اسـت و جبـران کسـری
بودجـه بـه شـیوههای معمـول میتوانـد بـه جهـش

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
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نقدینگـی منجـر شـود .از طـرف دیگـر ،مشـکالت
سـاختاری بانکهـا ،افزایـش بدهیهـای معـوق
بنگاههـا بـه بانکهـا براثـر رکـود تولیـد ،تحمیـل
بدهـی دولـت بـه بانکهـا و نظایـر آن ،همگـی
منجـر بـه افزایـش رونـد اضافهبرداشـت بانکهـا
از منابـع بانـک مرکـزی خواهـد شـد کـه آن نیـز
عامل دیگر رشـد نقدینگی در سـال جاری اسـت.
بنابرایـن در سـال جـاری ،زمینـه افزایـش شـدید
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
در بـازار ارز و ناکارایـی سیاسـتهای ارزی
را فراهـم خواهـد کـرد .عواملـی ماننـد کسـری
بودجـه فزاینـدٔه دولت ،مشـکالت سـاختاری نظام
بانکـی ،انتقـال هزینههـای ناشـی از تحریمهـا بـه
منابـع بانـک مرکـزی ،فقـدان شـفافیت و انضبـاط
مالـی در بخـش عمومـی ،بدهیهـای فزاینـدٔه
دولـت ،تـداوم سیاسـتهای مخربـی ماننـد توزیع
یارانههـای غیرهدفمنـد و پرداخـت یارانـه انـرژی،
فقـدان اسـتقالل و کارایـی الزم بانـک مرکـزی
و ناکارایـی جـدی سیاسـتهای مالـی دولـت،
میتوانـد در کوتاهمـدت بـه جهـش نقدینگـی
منجـر شـود .بنابرایـن ،دولـت بایـد مدیریت رشـد
نقدینگـی را بهعنـوان یـک الـزام حیاتـی درنظـر
داشـته باشـد و بـرای ایـن منظـور اقداماتـی بایـد
صـورت بگیـرد .مدیریـت رشـد نقدینگـی در گام
نخسـت مسـتلزم آن اسـت کـه دولـت بـرای حـل
مشـکالت بودجـهای خود مسـتقیم یا غیرمسـتقیم
از منابـع بانـک مرکـزی اسـتفاده نکنـد .اسـتفاده
از منابـع بانـک مرکـزی در قالـب برداشـت ریالـی
دولـت از صنـدوق توسـعٔه ملـی یـا خریـد اوراق
دولـت توسـط بانـک مرکـزی بـرای تأمیـن مالـی
هزینههـای جـاری دولـت ،در شـرایط فعلـی بیـش
از هـر زمـان دیگـری میتوانـد بـه بحـران بینجامد.
الزم اسـت دولـت شـیوههای کمهزینهتـری
بـرای جبـران کسـری بودجـه از قبیـل اصلاح
سیاسـت ارزی و تکنرخیکـردن ارز ،واگـذاری
داراییهـای دولـت ،اصلاح بازار انـرژی ،مالیات
بـر دارایـی و نظایـر آن طراحـی و اجرا کند .مسـئلٔه
دیگـری کـه میتوانـد زمینـه جهـش نقدینگـی را
فراهـم کنـد مشـکالت نظـام بانکـی اسـت .رونـد
فزاینـدٔه اضافهبرداشـت بانکهـا ،کـه انتظـار
مـیرود بـا تعمیـق رکـود و افزایـش مطالبـات
غیرجـاری تشـدید شـود ،یکـی از عوامـل افزایـش
رشـد نقدینگـی در سـال جـاری اسـت .از سـوی
دیگـر ،شـیؤه حـل و فصـل مشـکالت بانکهـا و
ادغـام بانکهـا نیـز اگـر بهدرسـتی طراحی نشـود،

میتوانـد زمینـه جهـش نقدینگـی را فراهـم کنـد.
الزم اسـت در سـال جـاری ،اصالح نظـام بانکی و
تعییـن تکلیـف بانکهـای مشـکلدار بهعنوان یک
اولویـت اساسـی مـورد توجـه قـرار گیـرد .اگرچـه
ممکـن اسـت اصالحـات گسـترده در نظـام بانکـی
برخـی هزینههـای اجتماعـی یـا سیاسـی بـرای
دولـت بهدنبـال داشـته باشـد ،از طـرف مقابـل
هرگونـه تعلـل در ایـن زمینـه و بهتعویقانداختـن
اصلاح نظـام بانکـی ،کشـور را بـا بحرانهـای
بسـیار عمـدهای در آینـدٔه نزدیـک مواجـه خواهـد
کـرد کـه یکـی از مهمترین آنهـا بیثباتی بـازار ارز
و جهـش نـرخ ارز اسـت.
 -۴نکتٔه آخر
با توجه به ناکارایی نظام ارزی و سیاستهای
فعلـی و آسـیبپذیری آن در برابـر محدودیتهـای
ایجادشـدٔه ناشـی از عوامـل بـرونزا ،الزم اسـت
سیاسـتهای ارزی در اسـرع وقـت بازنگـری
و اصلاح شـود .گامهـای الزم بـرای اصلاح
سیاسـتهای ارزی در شـرایط تحریـم ،توقـف
فـوری و کامـل تخصیـص ارز ترجیحی ،همگرایی
نرخهـا و شـناورکردن نـرخ ارز ،ایجـاد کریـدور
نـرخ ارز ،افزایـش کارایـی سـامانٔه نیمـا ،برقـراری
سـازوکار حـراج در معاملات ارزی ،توقـف
ممنوعیتهـای صادراتـی و پیشبینیپذیرکـردن
نـرخ ارز اسـت .از سـوی دیگـر ،اصلاح سیاسـت
ارزی و ایجـاد یـک نظـام ارزی مناسـب زمانـی
میتوانـد پایـدار و باثبات باشـد که رشـد نقدینگی
کنتـرل شـود .جهـش نقدینگـی و افزایـش تـورم،
کارایـی سیاسـتهای ارزی را مخـدوش و زمینـه
بیثباتـی بـازار ارز را فراهـم خواهـد کـرد .نکتـه
قابلتأکیـد دیگـر آن اسـت کـه تاکنـون دولـت از
سیاسـت ارزی بهعنوان ابزاری برای سیاسـتهای
رفاهـی اسـتفاده کـرده اسـت .سیاسـت ارزی،
حداقـل در شـرایط فعلـی ،چنیـن کارکـردی نـدارد
و الزم اسـت اهـداف سیاسـت ارزی از برنامههای
رفاهـی دولـت تفکیـک شـود و دولـت برنامههـای
رفاهـی خـود را از راه بازتوزیـع منابـع حاصـل
از اصلاح بـازار انـرژی یـا نظایـر آن دنبـال کنـد.
الزم اسـت همزمـان بـا اصلاح سیاسـت ارزی،
سـرکوب قیمـت در بازارهـا و دخالـت دولـت در
قیمتگـذاری محصـوالت نیـز کاهـش یابـد ،زیرا
تعییـن سـقف قیمتـی بـرای محصـوالت در فرایند
شناورسـازی نـرخ ارز ،مانـع از تعدیـل بازارهـا
میشـود و آثـار رکـودی بهدنبـال خواهـد داشـت.
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 -۱مقدمــه :یکــی از موضوعــات مطــرح در اقتصــاد و بهویــژه در
زمینــه تجــارت ،بحــث نــرخ ارز اســت .اگــر بخواهیــم بــدون واردکــردن
مباحــث سیاســی بــه قضیــه نــگاه بیندازیــم ،در واقــع ارز نیــز ماننــد هــر
کاالی دیگــری در اقتصــاد دارای قیمــت اســت و ایــن قیمــت نیــز بــر
اســاس قوانیــن عرضــه و تقاضــا و نقطــه تعــادل آنهــا تعییــن میشــود.
ایــن نقطــه تعادلــی ســبب میشــود اقتصــاد بــر اســاس ایــن قیمــت بــه
صــادرات و واردات بپــردازد و تجــارت خــود را بــا ســایر کشــورها شــکل
دهــد .امــا در واقــع ،مشــکل از جایــی شــروع میشــود کــه دولــت و
سیاســتمداران بــه جهــت نیــل بــه اهــداف خــود ایــن قیمــت را دســتکاری
میکننــد کــه باعــث بــروز مشــکالت و یــا مزایایــی در اقتصــاد میشــود.
در حقیقــت ،ثبــات نــرخ ارز و نوســانات کــم در آن بــرای هــر
اقتصــادی یــک مزیــت محســوب میشــود کــه در کشــورهای پیشــرفته
بهدلیــل ماهیــت ســاختاری اقتصــادی آنهــا و در کشــورهای درحــال
توســعه بــا کمــک دولــت و بانــک مرکــزی ســعی در ثبــات ایــن نــرخ و
یــا جلوگیــری از نوســانات شــدید آن میشــود .بااینحــال معمــو ًال در
کشــورهای درحــال توســعه بهدلیــل نامتناســببودن سیاســتهای
اقتصــادی ،مشــکالت در رابطــه بــا عــدم تحقــق برنامههــای دولتهــا،
سیاســتگذاریهای غلــط و هــزاران دلیــل دیگــر ،گاهیاوقــات
بحرانهــای ارزی شــکل میگیــرد .زمانیکــه دولــت و بانــک مرکــزی

ابــزار دفــاع از نــرخ ارز مدنظــر خــود را در بــازار نداشــته باشــند ،ایــن
نوســانهای ارزی شــکل میگیــرد .در واقــع ،بحــران ارزی یــا بحــران
در ترازپرداختهــا عبــارت اســت از کاهــش ســریع و شــدید در ارزش
پــول ملــی داخلــی کــه اغلــب بهدلیــل هجــوم ســفتهبازان بــه بــازار رخ
میدهــد .معمــو ًال ،زمانــی کــه ذخایــر ارزی بانــک مرکــزی بــه هــر دلیلــی
اعــم از کســری طوالنیمــدت تــراز پرداختهــا ،محدودیــت نقــل و
انتقــال ،و یــا بــه هــر دلیلــی تــوان الزم را جهــت پاس ـخگویی بــه تقاضــا
نداشــته نباشــد و دولــت نیــز نتوانــد بــا اســتقراض خارجــی ایــن مشــکل
را برطــرف کنــد ،در نتیجــه مــازاد تقاضــای ارز در بــازار ایجــاد میشــود
کــه ایــن مــازاد تقاضــا کــه در ابتــدا بیشــتر معامالتــی اســت ،بــا هجــوم
تقاضــای ســفتهبازی ســبب کاهــش شــدید در ارزش پــول ملــی میشــود.
یکــی از راهکارهایــی کــه دولتهــا بــرای مقابلــه بــا ایــن بحرانهــای
ارزی در پیــش میگیرنــد اســتفاده از نظامهــای دوگانــه تــا چندگانــه ارزی
اســت تــا بتوانــد در کنــار برخــی محدودیتهــای تجارتــی و محدودیــت
در واردات برخــی از کاالهــا ،از التهابــات بــازار ارز بکاهــد و از افزایــش
بیشــتر نــرخ ارز جلوگیــری کنــد .ایــن تجربــه نهتنهــا در ایــران بلکــه در
بســیاری از کشــورهایی کــه بــا بحــران ارز مواجــه شــدهاند بــه اجــرا
درآمــده اســت تــا بتوانــد جلــوی التهابــات بــازار را بگیــرد.
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یادداشت تحلیلی
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سیاستگذاری ارزی ،چالش ها و راهکارها

 -۲تحوالت ارزی و چندگانگی در نرخهای ارز
بایـد گفـت در کشـور مـا و پـس از انقلاب
اسلامی سیاسـت ارزی کـه بیـش از همـه در
اقتصـاد کشـور مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت
سیاسـتهای نرخهـای چندگانـه ارزی بـوده
کـه آن هـم بهدلیـل شـرایط خـاص کشـور در ایـن
سـالها بوده اسـت .وقـوع جنگ تحمیلـی در دهٔه
 ، 1360کاهـش شـدید ذخایـر ارزی و سررسـید
بدهیهـای خارجـی در اوایـل دهـه  1370سـبب
شـد کشـور تـا سـالهای نخسـتین دهـه 1380
ً
عملا بـا سیاسـتهای نرخهـای چندگانـه ارزی

بـه ادامـه مسـیر بپـردازد ،ضمن آنکه تلاش دولت
در سـال  1372بـرای تکنرخیکـردن ارز نیـز در
نهایت با شکسـت مواجه شـد و نتوانسـت بیش از
نُـه مـاه دوام آورد .در ایـن سـالها ،تهیـه مایحتـاج
اساسـی مـردم با نـرخ متعـادل ،حمایـت از صنایع
داخلـی بـا تهیـه مـواد اولیـه و کاالهـای واسـطهای
بـرای آنهـا ،و نیـز تٔامیـن ارز طرحهـای عمرانـی
کشـور از دالیلـی بـود کـه سیاسـت چندگانـه ارز را
توجیـه میکـرد .بااینحـال در آغـاز دهـه 1380
و بـا افزایـش مـداوم درآمدهـای ارزی و ایجـاد
ذخایـر ارزی مناسـب ،ایـن امـکان فراهـم آمـد کـه
سیاسـت ارز تکنرخـی بـا موفقیـت اجـرا شـود و
تـا سـال  1389دوام آورد .در ایـن سـالها ،دولت
سـعی کـرد بـه کاالهـای اساسـی کـه از نرخهـای
ارز پایینتـر اسـتفاده میکردنـد ،بـا اختصـاص
یارانـه ریالـی بهجـای ارز دولتـی ،بـه متعادلکـردن
قیمتهـا کمـک کنـد .امـا ،بـا شـروع تحریمهـای
مرتبـط بـا برنامـه ف ّنـاوری هسـتهای کشـور و
مشـکالت انتقـاالت ارزی کشـور و تحریـم نظـام
بانکـی و بانـک مرکـزی کشـور ،دوبـاره قیمـت ارز
در بـازار رو بـه افزایـش نهـاد و در نتیجـه مجـدد ًا
نظـام دوگانـه بـر کشـور حاکـم شـد .اگرچـه بـا
تصویـب برجـام از التهابـات بـازار کاسـته شـد و
امیدهـا بـه تکنرخیشـدن ارز افزایـش یافـت ،بـا
خـروج امریـکا از برجـام دوبـاره کشـور بـا بحـران
ارزی مواجه شـد .باید توجه داشـت در سـالهایی
کـه نظـام ارزی تکنرخـی بـر کشـور حاکـم بـود،
اقتصـاد بیشـتر بـر عرضـه ارز تمرکـز داشـت و
مدیریـت تقاضـا بهدرسـتی صـورت نگرفـت .در
نتیجـه بهدلیـل عـدم مدیریـت صحیـح در ایـن
سـالها کـه در واقع تعدیل نـرخ ارز با تفاوت نرخ
تـورم داخلـی و خارجـی بـود ،سـبب شـد تقاضـا
بهخصـوص در زمینـه کاالهـای مصرفـی افزایـش
یابـد کـه نتیجـه آن در سـالهای 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

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

یـا چندگانـه در کشـور دنبـال میشـود .در مجموع
در  ۴۰سـال گذشـته ،تقریبـ ًا در بیـش از  ۳۰سـال
اقتصـاد کشـور بـا نرخهـای چندگانـه مواجـه بـوده
اسـت و بهنوعی با این سیاسـت خو گرفته اسـت.
 -۳تکـرار پدیـدٔه ارز چندنرخـی در دورٔه جدیـد
نوسـانهای ارزی
شـاید برای تحلیل مشـکالت ارزی کشـور باید
توضیحاتـی در ارتبـاط بـا الگوهـای بحـران ارزی
کشـور ارائه داد .در ادبیات اقتصادی ،بحرانهای
ارزی بـه سـه الگـوی مختلـف تقسـیم میشـود کـه
بهنظـر میرسـد مشـکالت ارزی کشـور مـا بیشـتر
متعلـق بـه الگویـی باشـد کـه پـل کروگمـن آن را
بـه شـرحی کـه در ادامـه میآیـد ،بیـان میکنـد .در
کشـورهای دارای نـرخ ارز تثبیتشـده کـه ذخایـر
ارزی بهدلیـل مشـکالتی شـروع به کاهـش میکند،
سـفتهبازان بـا پیشبینـی کاهـش ذخایـر ارزی بـه
بـازار هجـوم میآورنـد و بهجـای کاهـش تدریجـی
ذخایـر ارز ،بهیکبـاره در صـدد خـروج کلیـه ذخایر
برمیآینـد .کروگمـن اسـتدالل میکنـد رفتـار
سـفتهبازان و فعـاالن بـازار ارز مبتنـی بـر رفتـار
در حقیقــت ،ثبــات نــرخ ارز و نوســانات
کــم در آن بــرای هــر اقتصــادی یــک مزیــت
محســوب میشــود کــه در کشــورهای
پیشــرفته بهدلیــل ماهیــت ســاختاری
اقتصــادی آنهــا و در کشــورهای درحــال
توســعه بــا کمــک دولــت و بانــک مرکــزی
ســعی در ثبــات ایــن نــرخ و یــا جلوگیــری از
نوســانات شــدید آن میشــود.
عقالیـی اسـت کـه بـر اسـاس انتظـارات شـکل
گرفتـه اسـت و نگهـداری ارز را بـرای آنـان جذاب
و سـودآور میکنـد.
بـر اسـاس ایـن الگو و توضیحات ارائهشـده در
باال ،یکی از نکات بسیار تٔاثیرگذار در دورٔه جدید
نوسـانهای ارزی (سـال  )1397آن بود که فعاالن
اقتصـادی کشـور تجربـه بحـران ارزی سـالهای
 1389تـا  1391را داشـتند .از ایـنرو ،بهسـرعت
عامـل انتظـاری خـود را تطبیـق دادنـد و در نتیجـه
جهشهـای ارزی در ایـن سـال بسـیار شـدیدتر از
دورٔه پیشـین بـود .بااینحـال ،بحـران ارزی کـه در
سـال  1397گریبان کشـور را گرفت ،چنان سـریع
و عجیـب بـود که سـبب شـد دولتمـردان بخواهند
بـا انـواع و اقسـام راهکارهـا بـه سـاماندادن ایـن
بـازار بپردازنـد .از اینرو ،آشـفتهبازاری در کشـور
ایجـاد شـد کـه نرخهـای ارز در کشـور بـه بیش از
حتـی  ۱۰نـرخ 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،
ایـن نرخهـای چندگانـه چـه تٔاثیـری در اقتصـاد
میگـذارد و چـه مزایـا و معایبـی دارد؟ باید گفت
از نظـر همـه اقتصاددانـان ،در شـرایط عـادی،
بهتریـن نظام ارزی اسـتفاده از نظـام ارز تکنرخی
اسـت و در رابطـه بـا ایـن موضـوع تقریبـ ًا بین آنان
اجمـاع وجـود دارد .اما در شـرایطی مانند شـرایط
کشـور مـا کـه درگیـر تحریمهاسـت ،بـه دالیلـی
دولت خواسـته یا ناخواسـته مجبور به اسـتفاده از
سیاسـتهای نـرخ ارز چندگانـه اسـت .البتـه ،باید
درنظـر داشـت هرچـه تعـداد ایـن نرخهـا بیشـتر
باشـد ،ناکارایـی در اقتصـاد بیشـتر خواهـد شـد.
 -۴تبعات استمرار چندگانگی در نرخ ارز
امـا در ایـن یکسـال ،کـه نرخهـای چندگانـه
ارز بـه ایـن شـدت شـکل گرفتـه ،چـه تبعاتـی برای
اقتصـاد کشـور داشـته اسـت؟ شـاید اولیـن بعـدی
کـه کشـور را بـا آن مواجـه کـرده اسـت تبعـات
اجتماعـی برخـی فسـادها در کشـور و سـلب
اعتمـاد عمومی نسـبت بـه نهادهای داخلی اسـت.
در طـول یکسـال گذشـته ،تقریبـ ًا بحـث دریافـت
ارز ‐ چـه ارز دولتـی بـا نـرخ  4200تومانـی و
چه ارز نیمایی ‐ مسـئلهای بوده اسـت که اقتصاد
کشـور را درگیـر خـود کرده اسـت و از این رهگذر
پروندههـای عدیـدهای از فسـاد اقتصـادی شـکل
گرفتـه اسـت .بسـیاری از افـرادی کـه نـرخ ارز
دولتـی دریافـت کردهانـد ،کاالی خـود را بـا نـرخ
ارز بـازار آزاد بـه بـازار عرضـه کردنـد کـه ایـن امـر
سـبب دریافـت سـودهای کالن و نجومـی از ایـن
بابـت شـد .همچنیـن ،هـر روز نـام مٔوسسـه یـا
نهـادی مطـرح میشـود که وجـود خارجی نداشـته
و از ارز دولتـی اسـتفاده کـرده اسـت .یکـی از
آخریـن نمونههایـی کـه کشـور بـا آن روبـهرو بـوده
اسـت بحـث واردات کاغـذ بـا نـرخ دولتـی اسـت
کـه گفتـه میشـود ارز بـه آن اختصـاص یافتـه
امـا کاغـذی وارد نشـده اسـت .ایـن مسـائل در
کنـار سـایر مسـائلی کـه هرازچندگاهـی رسـانهای
میشـود ،سـبب شـده اسـت اعتمـاد آحـاد جامعـه
از نهادهـا و تصمیمگیـران کشـور سـلب شـود و
در بزنگاههایـی کـه جامعـه میتوانـد بـه یـاری
ً
عملا وارد نشـود و بـه جهـت
دولـت بشـتابد،
اعتمـاد سلبشـده ،حاضـر بـه مشـارکت و یـاری
بـه سیاسـتگذاران کشـور نباشـد .در اینصورت،
طرحهایـی کـه دولـت نیـز بـا تکیـه بـر مشـارکت
مـردم درصـدد بهبـود آن اسـت ،چـه در ارتبـاط بـا
بهبـود بـازار ارز باشـد چـه بـرای بهبـود بخشهـای
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ً
عملا بـه شکسـت میانجامـد.
دیگـر،
بعـد دیگـر تبعات اجتماعـی بحث اختالف
طبقاتـی و تشـدید آن اسـت .اینکـه ارز ارزان
در اختیـار چـه کاالهایـی قـرار گیـرد و یـا در
چـه جایـی خـرج شـود ،بسـیار مهـم اسـت
کـه میتوانـد در وضعیـت دهکهـای جامعـه
تٔاثیرگذار باشـد؛ بهعنـوان مثال ،اختصاص ارز
بـرای سـفرهای خارجی که در تـوان دهکهای
پاییـن جامعـه بـرای اسـتفاده از آن نبـود،
سـبب شـد عـدهای بـا فراهمکـردن مبالغ سـفر
خارجـی و دریافـت ارز ارزان و سـپس فـروش
ً
عملا هزینـه سـفر خـود را
ارز در بـازار آزاد
بهنوعـی دریافـت کننـد و حتـی گفتـه میشـد
ً
عملا
بـرای برخـی ،مسـافرتهای خارجـی
رایـگان و حتـی باسـود همـراه بـود .همچنیـن،
اختصـاص ارز بـرای واردات ماشـینهای
گرانقیمـت خارجـی سـبب شـده اسـت در
عمـل ذخایـر ارزی کشـور در جهـت کاالهایـی
مصـرف شـود کـه موردنیاز اقشـار مرفـه جامعه
اسـت .از ایـن مثالهـا میتـوان موارد بسـیاری
را مطـرح کـرد ،بنابرایـن در هـر حالـت ایـن
دهکهـای برخـوردار جامعهانـد کـه توانسـتند
از ارز ارزان نهایـت اسـتفاده را کننـد و در
نتیجـه شـرایط خـود را بهبـود بخشـند و اقشـار
ً
عملا نتوانسـتند از ایـن ارز بـه مانند
کمدرآمـد
دهکهـای باالیـی اسـتفاده ببرنـد و در نتیجـه
وضعیـت آنـان بدتـر از گذشـته شـد.
یکـی دیگـر از تبعـات نرخهـای چندگانـه
ارز در کشـور بحث قاچاق کاالسـت .بسـیاری
از کاالهـا کـه بـه جهـت مصـرف آحـاد جامعـه
بـا قیمـت ارز دولتـی وارد میشـود ،بـا خریـد
و جمـعآوری ایـن کاالهـا از سـطح جامعـه و
فـروش آن در کشـورهای همسـایه و دریافـت
ارز ،سـود کالنـی را نصیـب ایـن افـراد میکند.
ایـن امـر سـبب میشـود درحالیکـه هـدف از
پرداخـت ارز دولتـی تٔامیـن کاالهـای موردنیـاز
بـرای شـهروندان کشـور اسـت ،هـم میـزان
تقاضـای بـازار از میـزان مدنظـر بیشـتر شـود و
هـم اینکـه بهواسـطٔه قاچـاق بهجـای اسـتفادٔه
افـراد کشـور ،قاچاقچیـان و همسـایگان
بیشـترین منافـع را از ایـن قضیـه بـه خـود
اختصـاص دهند .از طرف دیگر ،عدم تناسـبی
بیـن قیمـت کاالهـای داخلی با قیمـت کاالهای
خارجـی نیـز در کشـور بهوجـود میآیـد کـه این
امـر نیـز سـبب قاچـاق گسـتردٔه کاال از کشـور
میشـود .بنزیـن نمونـه آشـنای این قضایاسـت
کـه بـا توجـه به نـرخ ارز در بازار آزاد در کشـور
ً
عملا قاچـاق ایـن
و ثابتمانـدن نـرخ بنزیـن،

کاال چنـان سـود سرشـاری داشـته کـه دولت را
از ارائـه راهـکاری برای حل آن مسـتٔاصل کرده
اسـت .از یکسـو ،گروهـی بهدلیـل تٔاثیـرات
تورمـی افزایـش قیمـت بنزیـن در کشـور
مخالـف افزایـش آنانـد و از سـوی دیگـر،
ً
عملا هـر روز گسـتردهتر از
قاچـاق بنزیـن نیـز
دیـروز درحـال انجـام اسـت .ایـن قضیه نشـان
میدهـد سیاسـتهای کالن کشـور میتوانـد
تحتتٔاثیـر نظـام ایـن قیمتهـای چندگانـه
بـا اخلال مواجـه شـود و نتوانـد تصمیمـی
متناسـب بـا شـرایط کشـور اخـذ کنـد.
در کنـار ایـن قضیـه ،یکـی از مسـائلی کـه
بـرای کشـورهای درحـال توسـعه و بهویـژه
کشـور مـا ضـروری بهنظـر میرسـد بحـث
جذب و ورود سـرمایهگذار خارجی اسـت .اما
ً
عمال کشـور با آن مواجه اسـت،
با شـرایطی که
امـکان ورود سـرمایهگذار خارجـی باوجـود
نرخهـای چندگانـه ارز کاهـش مییابـد ،زیـرا
سـرمایهگذار خارجـی نمیتوانـد هزینـه و فایدٔه
خـود را از ورود بـه بـازار بهدرسـتی مشـخص
ً
عملا در
کنـد و امـکان بازگشـت سـرمایه نیـز
هالـهای از ابهـام فـرو مـیرود ،در نتیجه رغبتی
بـرای ورود بـه بـازار کشـور نمییابـد.
در کنـار ایـن مسـائل ،بایـد گفـت نظـام
چندگانـه ارزی بهنوعـی سـبب میشـود
صادرکننـدگان تمایلـی بـه اظهـار واقعـی میزان
صـادرات خـود نداشـته باشـند ،زیـرا مجبورند
بـا توجـه بـه دسـتورالعملهای دولـت و یـا
بانـک مرکـزی آن را بـا نرخـی پایینتـر از نـرخ
بـازار آزاد بـه فـروش برسـانند .در نتیجـه ،ایـن
کار را نوعـی مالیـات بر صـادرات میدانند که
سـبب کاهـش سـود صادرکننـدگان میشـود.
از ایـنرو ،تـا آنجـا کـه در تـوان داشـته باشـند
از ارائـه ارز حاصـل از صـادرات در بازارهـای
رسـمی جلوگیـری و بهسـوی بـازار آزاد رجـوع
ً
اصلا ارز حاصـل از صـادرات
میکننـد و یـا
را بـه داخـل کشـور انتقـال نمیدهنـد .برخـی
نیـز بـا توجـه به مشـکالت در ارتبـاط با فروش
ارز و تصمیمـات متفاوتـی که هر روز از سـوی
سیاسـتگذاران در ایـن زمینـه گرفتـه میشـود،
یـا عطـای صـادرات را بـه لقـای آن میبخشـند
و یـا بـه انتظـار مینشـینند تـا شـرایط بـرای
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 بهشـدت
افزایـش مییابـد .از طرفـی ،بهدلیل محدودیت
ارز بـرای واردات ،کسـب سـهمیٔه ارزی مزیـت

محسـوب میشـود که سـبب سـودآوری بیشـتر
و ایجـاد رانـت میشـود .بنابرایـن ،بسـیاری
از افـراد در تلاش برمیآینـد مجـوز واردات
کاالهـای موردنظـر خـود را بهدسـت آورنـد و
ایـن امـر را بـا نزدیکـی بـه مراکز قدرت کسـب
میکننـد .ایـن نزدیکـی بـه مراکـز قـدرت و
تصمیمگیـری سـبب میشـود زمینههـای رانت
و فسـاد افزایـش یابد و تبعـات نامطلوبی برای
اقتصـاد داشـته باشـد .بازشـدن سـایت ثبـت
سـفارش خودرو برای خودروهـای گرانقیمت
و وارداتـی ،کـه حـرف و حدیثهـای بسـیاری
در مـورد آن بهوجـود آمـد ،یکـی از نمونههـای
افزایـش فسـاد سیسـتمی و اداری اسـت.
از سـوی دیگـر بـا نرخهـای چندگانـه،
تخصیـص منابـع در کشـور از مسـیر درسـت
خـود خـارج میشـود و بهسـمتی مـیرود کـه
بتوانـد از ارز ارزان اسـتفاده کنـد؛ یعنـی از
یکسـو توان جامعه از تولید بهسـمت واردات
کاالهـا بهویـژه کاالهـای بـا ارز دولتـی مـیرود
و در حقیقـت فرهنـگ داللـی و واسـطهگری
را بـرای کشـور ترغیـب میکنـد .اثـر نرخهـای
چندگانـه در تولیـد بـه همینجـا خالصـه
نمیشـود ،زیـرا اگـر یـک تولیدکننـده بتوانـد
بهدلیـل نزدیکـی بـه مراکـز قـدرت یـا رانـت،
مـواد اولیـه خـود را بـا قیمتـی ارزانتـر از سـایر
ً
عملا میتوانـد بـازار
تولیدکننـدگان وارد کنـد،
را در اختیـار خـود بگیـرد و تولیدکنندگان دیگر
ً
عملا رقابـت در بـازار را بـا
را بـا مشـکل و
اخلال مواجـه کند و باعث از دور خارجشـدن
برخـی تولیدکننـدگان از بـازار شـود.
 -۵جمعبندی
همانطـور کـه دیده میشـود ،آثـار و تبعات
ً
عملا سـبب
نظـام ارزی بـا نرخهـای چندگانـه
مشـکالت عدیـده بـرای اقتصـاد میشـود.
بایـد درنظـر داشـت دولـت و بانـک مرکزی در
کوتاهمـدت ابتـدا بایـد نظـام چندگانـه نـرخ ارز
را بهسـمت 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 میانمـدت نیـز بـا ارائـه راهـکاری ازجملـه
دادن یارانـه ریالـی بـه کاالهـای اساسـی ،نظـام
ارزی کشـور را بهسـمت نظـام ارز تکنرخـی
سـوق دهند.
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سیاستگذاری ارزی ،چالش ها و راهکارها
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دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

رسول
خوانساری

پژوهشگر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

 -۱مقدمــه :امــروزه ،حجــم عمــدٔه تجــارت جهانــی برحســب تعــداد
محــدودی از ارزهــا بهویــژه دالر انجــام میشــود .ازآنجاکــه پــس از
جنــگ جهانــی ،طبــق معاهــدٔه برتــون وودز ،دالر ارز اصلــی جهانــی
درنظــر گرفتــه شــد ،ایــن ارز همچنــان غلبــه خــود را در جهــان حفــظ
کــرده اســت .نقــش کلیــدی سیاســتهای ایــاالت متحــده و دالر در
تجــارت و تٔامیــن مالــی دنیــا ،امــروزه دالر را بــه ســاحی اقتصــادی در
برابــر کشــورهای دیگــر تبدیــل کــرده اســت .درحــال حاضــر ،حــدود
 ۶۰درصــد از کشــورها ،کــه نزدیــک بــه  ۷۰درصــد از تولیــد ناخالــص
داخلــی جهــان را بــه خــود اختصــاص دادهانــد ،از دالر بهعنــوان لنگــر
ارزی خــود اســتفاده میکننــد .ایــن در حالــی اســت کــه ســهم ایــاالت
متحــده از تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان ،از  ۳۰درصــد در پایــان جنــگ
جهانــی دوم بــه حــدود  ۲۰درصــد کاهــش یافتــه و از ســوی دیگــر ســهم
چیــن چهــار برابــر شــده و بــه حــدود  ۱۶درصــد رســیده اســت.

{

از طریـــق پیمانهـــای پولـــی ،تٔاثیـــرات
پولهـــای پرقـــدرت جهانـــی ماننـــد دالر و
ی ــورو را در اقتص ــاد خ ــود کاه ــش دهن ــد و از
بحرانه ــای پول ــی آین ــده جلوگی ــری کنن ــد .از
آن زم ــان ب ــه بع ــد ،دیگ ــر ابت ــکارات منطق ـهای
بهدنب ــال گس ــترش و تکمی ــل نق ــش «معاه ــدٔه
ابتـــکاری چندجانبـــه چیانـــگ مـــای» بودنـــد
(لـــی و پـــارک.)۲۰۱۲ ،
اولیـــن پیمـــان پولـــی دوجانبـــه در ســـال
 ۲۰۰۱بیـــن کشـــورهای چیـــن و تایلنـــد بـــه
ارزش  ۲میلیـــارد دالر منعقـــد شـــد .رونـــد
اســـتفاده از پیمانهـــای پولـــی بهویـــژه پـــس
از ب ــروز بح ــران مال ــی س ــال  ۲۰۰۷می ــادی،
شـــتاب بیشـــتری یافتـــه اســـت و تاکنـــون
بیـــش از  ۴۰کشـــور دنیـــا حـــدود  ۶۰پیمـــان
پول ــی را بی ــن خ ــود منعق ــد کردهان ــد .مزی ــت
اســـتفاده از پیمانهـــای پولـــی صرفـــ ًا بـــرای
شـــرایط خـــاص هماننـــد تحریـــم تعریـــف
نشـــده اســـت ،بلکـــه حتـــی کشـــورهایی
همچـــون ژاپـــن و کـــرٔه جنوبـــی کـــه روابـــط

حســـنه بـــا امریـــکا دارنـــد از طریـــق انعقـــاد
پیمانهـــای پولـــی دوجانبـــه ،ســـعی دارنـــد
وابســـتگی خودشـــان را بـــه دالر کاهـــش
دهنـــد .همچنیـــن ،گـــروه بریکـــس متشـــکل
از کش ــورهای روس ــیه ،چی ــن ،برزی ــل ،هن ــد،
و افریقـــای جنوبـــی در راســـتای کاهـــش
وابس ــتگی خ ــود ب ــه سیس ــتم دالری و افزای ــش
اســـتفاده از ارزهـــای ملـــی ســـعی دارنـــد
همکاریهـــای خودشـــان را در ایـــن حـــوزه
گســـترش دهنـــد .حتـــی کشـــورهایی چـــون
ژاپـــن و کـــرٔه جنوبـــی کـــه روابـــط خوبـــی بـــا
امری ــکا دارن ــد ،از طری ــق انعق ــاد پیمانه ــای
پولـــی ،ســـعی دارنـــد وابســـتگی خـــود را بـــه
دالر کاهـــش دهنـــد (حبیبـــی.)۱۳۹۷ ،
کاه ــش وابس ــتگی ب ــه ارزه ــای بینالملل ــی
هماننـــد دالر و یـــورو ،تســـهیل تجـــارت بـــا
ارزهـــای ملـــی ،افزایـــش مصونیـــت در برابـــر
نوس ــانهای ارزی ،کم ــک ب ــه کاه ــش کس ــری
بودجـــه کشـــورها بهویـــژه در کشـــورهای
مواجهشـــده بـــا کاهـــش درآمدهـــای نفتـــی،
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 -۲معرفی پیمانهای پولی
«پیمـــان پولـــی» ۱توافقـــی اســـت کـــه
کش ــورها ب ــرای تس ــهیل تج ــارت و برداش ــتن
موان ــع انتق ــال ارز بی ــن خ ــود امض ــا میکنن ــد
تـــا بهجـــای اســـتفاده از ارزهـــای دیگـــری
همچـــون دالر و یـــورو ،از پـــول ملـــی در
صـــادرات و واردات خـــود اســـتفاده کننـــد.
پیمانهـــای پولـــی ممکـــن اســـت بهصـــورت
دوجانبـــه بیـــن دو کشـــور یـــا بهصـــورت
چندجانبـــه بیـــن چنـــد کشـــور منعقـــد شـــوند
(خوانســـاری .)۱۳۹۷ ،پیمانهـــای پولـــی
نخســـتینبار پـــس از بـــروز بحـــران مالـــی
ســـال  ۱۹۹۷در کشـــورهای جنوبشـــرقی
آســـیا ،بهعنـــوان یکـــی از مفـــاد توافـــق
«چیان ــگ م ــای» مط ــرح ش ــد ک ــه بعده ــا ب ــه
«معاه ــدٔه ابت ــکاری جندجانب ــه چیان ــگ م ــای»
( )CMIMتغییـــر نـــام داد .ایـــن توافـــق از
ســـال  ۲۰۰۰بیـــن کشـــورهای عضـــو آســـهآن
بهعـــاؤه چیـــن ،ژاپـــن ،و کـــرٔه جنوبـــی بـــه
اج ــرا درآم ــد و ای ــن کش ــورها ت ــاش کردن ــد

یکــی از راهکارهــای مطرحشــده بــرای کاهــش وابســتگی
بــه دالر و نیــز افزایــش اعتبــار واحــد پــول کشــورها اســتفاده از
انــواع موافقتنامههــای پولــی و ازجملــه پیمانهــای پولــی و
بهکارگیــری پولهــای ملــی کشــورها در مبــادالت تجــاری میــان
آنهاســت .هرچنــد در چنــد ســال گذشــته اقدامــات گوناگونــی
بــرای اســتفاده از ظرفیــت پیمانهــای پولــی در نظــام اقتصــادی
ایــران صــورت گرفتــه اســت ،برخــی موانــع و چالشهــا موجــب
شــده اســت بــه حــد کافــی از ظرفیــت ایــن پیمانهــا اســتفاده
نشــود .در مقالــه پیــش رو ضمــن معرفــی مختصــر پیمانهــای
پولــی ،برخــی از مهمتریــن چالشهــای پیــش روی اســتفاده از
ایــن ســازوکار در نظــام اقتصــادی کشــور بررســی و تحلیــل و
راهکارهــای احتمالــی بــرای رفــع آنهــا پیشــنهاد خواهــد شــد.
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یادداشت تحلیلی

پیمانهای پولی؛
چالشها و راهکارها

۶۱

۶۲

سیاستگذاری ارزی ،چالش ها و راهکارها

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

جدول  .۱حجم صادرات و واردات ایران در سال ۱۳۹۷
بـــا دیگـــر کشـــورها را از طریـــق
کاهـــش تٔاثیـــرات تحریمهـــای
و ظرفیت پیمانهای پولی
انعقـــاد پیمانهـــای پولـــی دوجانبـــه
بانکـــی و مقاومســـازی اقتصـــادی
و چندجانبـــه انجـــام داد.
و مالـــی ،افزایـــش انگیـــزه بـــرای
ظرفیت پیمان پولی
واردات
صادرات
کشور
انعقــاد پیمانهــای پولــی
رونـــق تولیـــد داخلـــی و تقویـــت
دوجانبه
(میلیون دالر)
(میلیون دالر)
دوجانبــه و چندجانبــه ازجملــه
تولیـــد صادراتمحـــور ،برخـــی
ســازوکارهایی بــوده اســت کــه در
از مهمتریـــن مزایـــای احتمالـــی
۰٫۸۹
۱۰٬۳۱۵
۹٬۲۱۸
چین
ســالهای اخیــر بهویــژه بــا تشــدید
انعقـــاد پیمانهـــای پولـــی بهشـــمار
۰٫۰۰۶
۵۹
۸٬۹۶۱
عراق
تحریمهــای اقتصــادی علیــه
میآینـــد .در مقابـــل هزینههـــای
۰٫۹۰
۶٬۵۶۷
۵٬۹۵۵
امارات
ایــران ،مــورد توجــه مســئوالن و
احتمالـــی قفلشـــدن منابـــع در
۰٫۰۰۴
۱۱
۲٬۹۲۷
افغانستان
سیاس ـتگذاران قــرار گرفتــه اســت.
کشـــورهای دیگـــر ،لـــزوم عـــدم
۰٫۹۰
۲٬۶۱۷
۲٬۳۶۹
ترکیه
در بنــد چهــارم سیاســتهای کلــی
تف ــاوت زی ــاد س ــهم طرفی ــن در س ــبد
۰٫۷۸
۲٬۵۹۴
۲٬۰۴۳
هند
برنامــه ششــم توســعه ،بــر «انعقــاد
تجـــاری یکدیگـــر ،لـــزوم وجـــود
پیمــان پولــی دوجانبــه و چندجانبــه
تنـــوع کافـــی در کاالهـــا و خدمـــات
۰٫۸۰
۲٬۰۴۹
۲٬۵۶۸
کرٔه جنوبی
بــا کشــورهای طــرف تجــارت در
مبادلهشـــده بیـــن طرفیـــن ،احتمـــال
۰٫۲۶
۳۳۰
۱٬۲۴۷
پاکستان
چارچــوب بندهــای  ،۱۱ ،۱۰و
نوســـان نـــرخ برابـــری ارز بیـــن دو
۰٫۱۷
۱۳۱
۷۸۷
اندونزی
 ۱۲سیاســتهای کلــی اقتصــاد
کشـــور طـــرف قـــرارداد و احتمـــال
۰٫۵۹
۴۳۳
۷۲۹
عمان
مقاومتــی» تٔاکیــد شــده اســت.
بـــروز تنشهـــای سیاســـی بیـــن دو
۰٫۲۱
۱٬۳۴۳
۲۸۱
فدراسیون
نخســتین بــار در ایــران در ســال
کش ــور برخ ــی از چالشه ــای پی ــش
روسیه
 ،۱۳۸۹کارشناســان ایــن روش را
روی توس ــعٔه پیمانه ــای پول ــی بی ــن
۰٫۶۲
۳۹۵
۲۴۷
مالزی
بــه دولــت پیشــنهاد کردنــد و پــس
کشـــورها بهشـــمار میآینـــد.
۰٫۳۳
۲۳۲
۷۱۰
تایلند
از جدیشــدن ایــن پیشــنهاد در
 -۳ظرفیـــت پیمانهـــای پولـــی در
۸٬۶۵۳
۴٬۷۵۴
سایر کشورها
فضــای رســانهای ،معــاون ارزی
ای ــران
بانــک مرکــزی اعــام کــرد بــا ســه
آخریــن آمــار بهدســتآمده از
۴۲٬۶۱۲
۴۴٬۳۰۹
مجموع
کشــور روســیه ،ترکیــه ،و عــراق
گمــرک جمهــوری اســامی حاکــی
منبع :گمرک جمهوری اسالمی ایران ( )۱۳۹۸و محاسبات نویسنده.
پیمــان پولــی بســته شــده اســت .امــا در عرصــه
اســت کــه حجــم صــادرات قطعــی کاالهــای
عمــل ،تغییــری در روابــط بانکــی ایــران و ایــن ســه
خــام،
غیرنفتــی ایــران (بهاســتثنای نفــت
مقاصـــد عمـــدٔه صـــادرات غیرنفتـــی ایـــران
کشــور ایجــاد نشــد تــا اینکــه در مهــر  ۱۳۹۶ایــران
نفــت کــوره ،و نفــت ســفید و همچنیــن بــدون
بهترتیـــب کشـــورهای چیـــن ،عـــراق ،امـــارات
اولیــن بــار بــا گذشــت بیــش از  ۱۶ســال از امضای
صــادرات از محــل تجــارت چمدانــی) در ۱۲
متحـــدٔه عربـــی ،افغانســـتان ،ترکیـــه ،هنـــد ،کـــرٔه
نخســتین پیمــان دوجانبــه پولــی در دنیــا ،توانســت
ماهــه  ۱۳۹۷بالــغ بــر  ۱۱۷میلیــون تــن بــه ارزش
جنوب ــی ،پاکس ــتان ،اندون ــزی ،و عم ــان بودهان ــد.
بهصــورت رســمی نخســتین پیمــان دوجانبــه
 ۴۴٫۳۱میلیــارد دالر بــوده کــه نســبت بــه مــدت
همچنیــن ،عمــدٔه واردات بــه ایــران از کشــورهای
پولــی خــود را بــا ترکیــه امضــا کنــد و بــا عقــد ایــن
مشــابه ســال گذشــته ،کاهــش  ۱۱٫۷۸درصــدی در
چیـــن ،امـــارات متحـــدٔه عربـــی ،ترکیـــه ،هنـــد،
قــرارداد تجــارت خارجــی ایــران و ترکیــه کــه در
وزن و  ۵٫۶۹درصــدی در ارزش دالری را نشــان
آلمــان ،ســوئیس ،کــرٔه جنوبــی ،روســیه ،هلنــد ،و
ســال  ۲۰۱۷بــه میــزان  ۶میلیــارد دالر گــزارش
میدهــد .اقــام عمــدٔه صادراتــی شــامل میعانــات
ایتالی ــا ب ــوده اس ــت .بهمنظ ــور تخمی ــن ظرفی ــت
شــده بــود ،بــه رقــم  ۳۰میلیــارد دالر بــرای ســال
گازی ( ۱۱٫۱۴درصــد) ،گاز طبیعــی مایعشــده
پیمـــان پولـــی ،میتـــوان نســـبت صـــادرات
 2018هدفگــذاری شــد.
( ۴٫۳۴درصــد) ،پروپــان مایعشــده (۳٫۸۶
بـــه واردات را بیـــن دو کشـــور (یـــا برعکـــس
پـــس از حضـــور رئیسجمهـــور ترکیـــه در
درصــد) ،ســایر روغنهــای ســبک و فرآوردههــا
آن درصورتیکـــه واردات کمتـــر از صـــادرات
ایـــران در اکتبـــر  ،۲۰۱۷بهمنظـــور ایجـــاد
بهجــز بنزیــن ( ۳٫۲۹درصــد) و متانــول (۳٫۰۵
باش ــد) م ــاک ق ــرار داد؛ ب ــرای مث ــال ،ص ــادرات
ش ــرایط الزم ب ــرای توس ــعٔه تج ــارت و هم ــکاری
درصــد) بودهاســت .طــی همیــن دوره ،میــزان
ایـــران بـــه ترکیـــه در  ۱۲مـــاه ســـال ،۱۳۹۷
اقتصـــادی بیـــن دو کشـــور و متعاقـــب آن
واردات بــه کشــور بــا کاهشــی  ۱۷٫۵۳درصــدی
 ۲٫۳۶۹میلی ــارد دالر و در مقاب ــل حج ــم واردات
حضـــور رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی ایـــران در
در وزن و  ۲۱٫۷۵درصــدی در ارزش دالری در
از ترکیـــه بـــه ایـــران  ۲٫۶۱۶میلیـــارد دالر بـــوده
ترکیـــه ،تفاهمنامـــه مربـــوط بـــه پیمـــان پولـــی
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ،بــه ارقــام
اس ــت .بنابرای ــن ،میت ــوان گف ــت ام ــکان تس ــویٔه
دوجانب ــه ریال-لی ــره م ــورد موافق ــت بانکه ــای
 ۳۲میلیــون تــن و  ۶۲٫۶۱۲میلیــارد دالر رســیده
حـــدود  ۹۰درصـــد از حجـــم مبـــادالت بیـــن دو
مرکـــزی دو کشـــور قـــرار گرفـــت .بـــر اســـاس
اســت .اقــام عمــدٔه وارداتــی شــامل ذرت دامــی
کش ــور ب ــر اس ــاس پیمانه ــای پول ــی دوجانب ــه ب ــا
ایـــن تفاهمنامـــه ،دو طـــرف  ۵میلیـــارد لیـــره
( ۴٫۹درصــد) ،برنــج ( ۳٫۷۷درصــد) ،قطعــات
ارزه ــای مل ــی وج ــود دارد .ای ــن نس ــبت در م ــورد
(و معـــادل ریالـــی آن) اعتبـــار بـــرای بانکهـــای
منفصلــه تولیــد خــودرو ( ۳٫۲۴درصــد) ،لوبیــای
کش ــورهای چی ــن ،ام ــارات متح ــدٔه عرب ــی ،ک ــرٔه
عامـــل دو کشـــور بهمنظـــور گشـــایش اعتبـــارات
ســویا ( ۲٫۷۲درصــد) ،و کنجالــه ســویا (۱٫۵۳
جنوب ــی ،روس ــیه ،و هن ــد بهترتی ــب ح ــدود ،۸۹
اســـنادی بـــرای بازرگانـــان بـــا دورٔه بازپرداخـــت
درصــد) بــوده اســت (گمــرک جمهــوری اســامی
 ،۲۱ ،۸۰ ،۹۱و  ۷۸درص ــد اس ــت (ج ــدول .)۱
یکســـاله تخصیـــص دادنـــد .بهعـــاوه پـــس
ایــران.)۱۳۹۸ ،
بنابرای ــن ،میت ــوان بخش ــی از مب ــادالت تج ــاری

{
اقتصــاد
ـای
ـههـ
تازـه
ـه
ماهنام
اقتصــاد
هــای
تازه
نام
ماـه
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

{

از مذاکـــرات بیـــن مقامـــات عالیرتبـــه دو
کشـــور ،تصمیـــم گرفتـــه شـــد بهمنظـــور
تســـهیل تجـــارت دوجانبـــه ،مرزهـــای دو
کشـــور  ۲۴ســـاعته بـــاز باشـــد.
هـــدف از ایـــن توافقنامـــه ارتقـــای
س ــطح تج ــارت دوجانب ــه بی ــن دو کش ــور ب ــا
اســـتفاده از پولهـــای ملـــی بهمنظـــور تٔامیـــن
مالـــی تجـــارت و ســـرمایهگذاری مســـتقیم
بـــود .برایناســـاس ،بانکهـــای عامـــل دو
کشـــور میتوانســـتند از ابزارهـــای پرداخـــت
بینالملل ــی برحس ــب پ ــول مل ــی ب ــرای تٔامی ــن
مالـــی تجـــارت دوجانبـــه اســـتفاده کننـــد.
در واقـــع ،بانکهـــای عامـــل میتوانســـتند
از ابزارهـــای پرداخـــت بینالمللـــی ماننـــد
اعتبـــار اســـنادی یـــا حوالـــه بـــرای تٔامیـــن
مالـــی تجـــارت دوجانبـــه اســـتفاده کننـــد .در
ای ــن تفاهمنام ــه ،بان ــک مل ــی ای ــران و بان ــک
زراع ــت ترکی ــه ،در م ــورد چگونگ ــی اس ــتفاده
از خـــط اعتبـــاری برحســـب پولهـــای ملـــی
توافـــق کردنـــد .بانـــک ملـــی ایـــران اولیـــن
اعتب ــار اس ــنادی ب ــرای تٔامی ــن مال ــی تج ــارت
بـــا ترکیـــه را بـــر اســـاس ایـــن توافقنامـــه در
 ۲۷فروردیـــن  ۱۶( ۱۳۹۷آوریـــل )۲۰۱۸
گشـــایش کـــرد .ایـــن اقـــدام گام مهمـــی
بهشـــمار میآمـــد ،زیـــرا تفاهمنامههـــای
قبلـــی ایـــران در ایـــن رابطـــه بـــا دیگـــر
کشـــورها ،هرگـــز بـــه مرحلـــه عملیاتیشـــدن
نرس ــیده ب ــود .ب ــر اس ــاس ترتیب ــات اجرای ــی
ای ــن س ــازوکار ،اعتب ــارات درنظ ــر گرفتهش ــده
بـــرای بازرگانـــان ایرانـــی ،برحســـب لیـــر
ترکی ــه از مح ــل پیم ــان پول ــی دوجانب ــه تٔامی ــن
خواهـــد شـــد .بـــا توجـــه بـــه حجـــم بـــاالی
تج ــارت ای ــران و ترکی ــه در ح ــدود  ۶میلی ــارد
دالر ســـاالنه ،اســـتفاده از ارزهـــای ملـــی در
قال ــب ترتیب ــات اجرای ــی پیم ــان پول ــی ،نق ــش
مهم ــی در تس ــهیل رواب ــط بانک ــی و تج ــاری
بی ــن دو کش ــور خواه ــد داش ــت .باوجودای ــن
بهدلیـــل تشـــدید تحریمهـــای اقتصـــادی
علی ــه ای ــران ،درح ــال حاض ــر ای ــن توافقنام ــه
مـــورد اســـتفاده قـــرار نمیگیـــرد.
در جریــان ســفر معــاون اول رئیسجمهــور
در بهمـــن  ،۱۳۹۳رٔوســـای بانـــک مرکـــزی
و بـــا حضـــور رئیـــس اتـــاق مشـــترک ایـــران
و عـــراق مذاکراتـــی بـــرای انعقـــاد پیمـــان
دوجانبـــه پولـــی بیـــن ایـــران و عـــراق انجـــام
دادن ــد .ول ــی ای ــن پیم ــان همچن ــان مس ــکوت
مانـــده اســـت .درعینحـــال در تاریـــخ ۱۷
بهم ــن  ،۱۳۹۷ط ــی دی ــدار رئیــسکل بان ــک

مرکـــزی ایـــران بـــا همتـــای عراقـــی خـــود در
ای ــن کش ــور ،س ــازوکار پرداخ ــت مال ــی بی ــن
ایـــران و عـــراق بـــه امضـــای طرفیـــن رســـید.
عبدالناصـــر همتـــی در ارتبـــاط بـــا ایـــن
توافقنامـــه گفتـــه اســـت:
«بـــر اســـاس توافقـــات انجامشـــده،
رواب ــط پول ــی و بانک ــی م ــا و ع ــراق در قال ــب
ی ــورو و دین ــار خواه ــد ب ــود ،بنابرای ــن بان ــک
مرکــزی ایــران هــم حســاب دینــاری در عــراق
خواه ــد داش ــت و ه ــم یوروی ــی و تعام ــات
بانک ــی را از طری ــق بانکه ــای عراق ــی انج ــام
میدهی ــم .توافق ــی ک ــه بی ــن دو کش ــور امض ــا
شـــده اســـت ســـبب میشـــود ارتبـــاط خوبـــی
بی ــن بانکه ــای ایران ــی مس ــتقر در ع ــراق ب ــا
بانکهـــای عراقـــی برقـــرار شـــود و امـــکان
اینکـــه بانکهـــای عراقـــی هـــم بتواننـــد در
ایـــران شـــعبه بزننـــد وجـــود دارد» (بانـــک
مرکـــزی.)۱۳۹۷ ،
شــایان ذکــر اســت بیــن ایــران و پاکســتان
نی ــز مذاکرات ــی درب ــارٔه پیم ــان پول ــی دوجانب ــه
و ازســـرگیری کانالهـــای بانکـــی انجـــام
شـــده اســـت .در ســـال  ،۱۳۹۶بانکهـــای
مرکـــزی دو کشـــور طـــی قـــراردادی دربـــارٔه
نظ ــام بانک ــی و پرداخ ــت ،رس ــیدن ب ــه س ــطح
تجـــارت دوجانبـــه  ۵میلیـــارد دالری را
هدفگـــذاری کردنـــد؛ ولـــی تاکنـــون پیمـــان
پولــی دوجانبــه بــا ایــن کشــور عملیاتــی نشــده
اســـت .در تیـــر  ،۱۳۹۷قـــرارداد همـــکاری
دوجانبـــه بیـــن ایـــران و روســـیه در ششـــمین
نشس ــت گ ــروه بانک ــی و تٔامی ــن مال ــی ای ــران
و روســـیه بـــه میزبان ــی بان ــک مرک ــزی ای ــران
امضـــا شـــد .هـــدف از ایـــن قـــرارداد توســـعٔه
روابـــط بانکـــی و افزایـــش ســـطح تجـــارت
دو کش ــور ذک ــر ش ــده اس ــت .س ــفیر روس ــیه
در ای ــران در مصاحب ــه ب ــا خبرگ ــزاری دولت ــی
روســـیه گفتـــه اســـت« :مســـکو و تهـــران دالر
را از موافقتنامههـــای پرداختـــی خـــود
ح ــذف کردهان ــد و در نظ ــر دارن ــد ت ــا بهط ــور
کامـــل ،روابـــط مالـــی خـــود را بـــر اســـاس
پولهـــای ملـــی و درصورتیکـــه گزینـــهای
نباشـــد بـــر اســـاس یـــورو انجـــام دهنـــد»
(معاون ــت دیپلماس ــی وزارت ام ــور خارج ــه،
 .)۱۳۹۷بان ــک مرک ــزی ای ــران ب ــا دو کش ــور
چیـــن و روســـیه نیـــز تفاهمنامـــه امضاکـــرده
اس ــت ،ول ــی تاکن ــون پیم ــان پول ــی دوجانب ــه
بـــا هیچیـــک از ایـــن دو کشـــور بـــه مرحلـــه
اجـــرا نرســـیده اســـت.
 -۴چالشهـــای پیمانهـــای پولـــی در

ایـــران و راهکارهـــای پیشـــنهادی
مهمتریـــن چالشهـــای پیـــش رو در
توســـعه و اســـتفاده از ظرفیـــت پیمانهـــای
پول ــی بی ــن ای ــران و کش ــورهای دیگ ــر و نی ــز
راهکارهـــای پیشـــنهادی بـــرای مواجهـــه بـــا
آنهـــا بـــه شـــرح ذیـــل اســـت:
الـــف -تحریمهـــای اقتصـــادی و
محدودیـــت در نقـــل و انتقـــال وجـــوه
یکـــی از موانـــع اصلـــی در توســـعٔه
پیمانهـــای پولـــی بیـــن ایـــران و کشـــورهای
دیگـــر وجـــود تحریمهـــای اقتصـــادی
بهویـــژه در روابـــط و مـــراودات بانکـــی
اســـت کـــه نهتنهـــا موجـــب دشـــواربودن
نقـــل و انتقـــال وجـــوه میشـــود ،بلکـــه بـــا
اهرمه ــای فش ــاری ک ــه در اختی ــار کش ــورهای
تحریمکننـــده قـــرار دارد ،ممکـــن اســـت
نهادهـــای مالـــی و بهویـــژه بانـــک مرکـــزی
کشـــورهای طـــرف قـــرارداد را بـــا مشـــکالتی
روبـــهرو ســـازد .ایـــن امـــر موجـــب میشـــود
کشـــورهای طــرف تجــاری ایــران از امضـــای
پیمـــانهای پولـــی بـــا ایــران امتنــاع ورزنــد یــا
انگیـــزٔه کافـــی بـــرای ورود بـــه توافقنامههـــا
نداشـــته باشـــند.
راهـــکار ارائهشـــده بـــرای رفـــع ایـــن
چالـــش آن اســـت کـــه ایــــن پیمانهــــا بــــا
کشـــورهایی منعقــد شــود کــه در بلـــوک مقابل
کش ــورهای تحریمکنن ــده قـ ــرار دارن ــد؛ ب ــرای
مث ــال ،در خص ــوص رژی ــم تحریم ــی امری ــکا
میتـــوان بـــه کشـــورهایی ماننـــد روســــیه و
چیـــن اشـــاره کـــرد (مرکـــز پژوهشهـــای
مجلـــس .)۱۳۹۳ ،باوجودایـــن ،ســـیطرٔه
اقتصـــادی امریـــکا و همپیمانـــان ایـــن کشـــور
در عرصـــه تجـــارت جهانـــی بهحـــدی اســـت
کـــه نمیتـــوان بهراحتـــی بـــه کشـــورهای
بلـــوک مقابـــل امریـــکا در تمایـــل بـــه ایجـــاد
پیمانهـــای پولـــی بـــا کشـــور تحریمشـــده
دلخـــوش بـــود .از ایـــنرو ،اســـتفاده از
س ــازوکارهای انگیزش ــی ب ــرای ایج ــاد تمای ــل
کشـــورها در ایـــن زمینـــه ضـــروری اســـت؛
ب ــرای مث ــال ،میت ــوان کااله ــای صادرات ــی را
هم ــراه ب ــا تخفیـ ــف وی ــژه ب ــا ه ــدف افزای ــش
رغبـــت کشــــورهای طـــرف پیمـــان پولـــی بـــه
آنه ــا فروخ ــت .البت ــه در ص ــورت ص ــادرات
کاالهـــا توســـط بخـــش خصوصـــی ،الزم
اســـت دولـــت مابهالتفـــاوت تخفیـــف را بـــه
بخ ــش تولیدکنن ــدٔه داخل ــی پرداخ ــت کن ــد ک ــه
ایـــن موضـــوع در هزینههـــای دولـــت کشـــور
تحریمشـــده اثـــر افزایشـــی خواهـــد داشـــت.

۶۳

۶۴

سیاستگذاری ارزی ،چالش ها و راهکارها

همچنیـــن ،اگـــر مـــراد ،صـــادرات تخفیـــفدار
محصـــوالت دولتـــی (مثـــل صـــادرات نفـــت و
گاز) باشـــد ،ایـــن اقـــدام میتوانـــد بـــر حجـــم
درآمدهـــای دولتـــی کشـــور تحریمشـــده اثـــر
کاهش ــی داش ــته باش ــد .روش ــن اس ــت ک ــه ثم ــرٔه
هـــر دو حالـــت بیانشـــده ایجـــاد و یـــا تشـــدید
کســـری بودجـــه دولـــت خواهـــد بـــود.
ب-تـــورم و نوســـان شـــدید نـــرخ برابـــری
ارزهـــای ملـــی
هرچنـــد پیمانهـــای پولـــی میتواننـــد بـــه
کاهـــش نوســـانهای شـــدید ارزی کمـــک کننـــد،
ممکـــن اســـت خـــود آنهـــا نیـــز از نوســـانهای
ارزی متٔاثـــر شـــوند .از ایـــن بابـــت ،چنانچـــه
کشــوری بــا نــرخ تــورم متوســط و بــاال (کاهــش
ارزش پـــول ملـــی) و نوســـان شـــدید نـــرخ
برابـــری ارزهـــای ملـــی مواجـــه باشـــد ،امـــکان
متضررش ــدن ش ــرکای تج ــاری در هن ــگام تس ــویٔه
پیمانهـــای پولـــیوجـــود خواهـــد داشـــت کـــه
ایـــن عامـــل بهنحـــو طبیعـــی منجـــر بـــه کاهـــش
رغبـــت ایـــن شـــرکا خواهـــد شـــد (خوانســـاری،
 .)۱۳۹۷جهـــت کاهـــش ایـــن محدودیتهـــاو
تهدیدهـــا میتـــوان دو راهـــکار کلـــی را مدنظـــر
قـــرار داد:
 -۱کاهـــش ســـطح نیـــاز بـــه تســـویٔه پایـــان
دوره :بـــرای کاهـــش ســـطح نیـــاز بـــه تســـویٔه
پایـــان دوره ،میتـــوان انعقـــاد پیمانهـــای
دوجانب ــه را از کش ــورهایی ش ــروع ک ــرد ک ــه ت ــراز
تج ــاری ب ــا آنه ــا نزدی ــک ب ــه صف ــر اس ــت ت ــا در
پای ــان دوره نی ــاز کمت ــری ب ــه تس ــویٔه دو حس ــاب
باشـــد .همچنیـــن ،میتـــوان بـــرای پیمانهـــای
پولـــی بـــا کشـــورهایی کـــه تـــراز تجـــاری ایـــران
بـــا آنـــان معنـــادار اســـت ،ســـقف تعییـــن کـــرد؛
بـــرای مثـــال ،اگـــر ایـــران ســـاالنه  ۱۰۰واحـــد
پولـــی بـــه ترکیـــه بدهـــکار باشـــد و ترکیـــه تنهـــا
 ۷۰واح ــد پول ــی ب ــه ای ــران بده ــکار باش ــد ،ب ــرای
کاهـــش ســـطح نیـــاز بـــه تســـویٔه پایـــان دوره،
میت ــوان س ــقف پیم ــان پول ــی ب ــا ای ــن کش ــور را
در حــد  ۷۰واحــد پولــی مقــرر کــرد .اقــدام ســوم
بـــرای ایـــن مـــورد اســـتفاده از پیمانهـــای پولـــی
ســـهجانبه و یـــا بیشـــتر اســـت؛ بـــرای مثـــال،
ایــران  ۱۰واحــد پولــی بــه ترکیــه بدهــکار اســت؛
ترکی ــه  ۱۲واح ــد ب ــه ع ــراق ،و ع ــراق  ۱۸واح ــد
پول ــی ب ــه ای ــران بده ــکار اس ــت .ب ــا اس ــتفاده از
پیمانهـــای چندجانبـــه ،امـــکان کاهـــش ســـطح
نیـــاز بـــه تســـویٔه پایـــان دوره فراهـــم میشـــود
(مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس.)۱۳۹۳ ،
 -۲برابرســازی پولهــای ملــی بــا واحدهــای
پولــی شــاخص یــا داراییهــای ثابــت :جهــت

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

پوشــش ریســک تــورم در کشــور طــرف پیمــان
پولــی ،میتــوان از برابرســازی پولهــای ملــی
بــا واحــد پولــی صنــدوق بینالمللــی پــول
( ،۲)SDRیــورو یــا واحدهــای پولــی دیگــر و یــا
حتــی داراییهــای ثابــت (طــا ،نفــت خــام ،و
غیــره) اســتفاده کــرد؛ بــرای مثــال در تاریــخ اول
اردیبهشــت ،ایــران مبلــغ  ۶میلیــارد روپیــه بــه
هنــد بدهــکار میشــود .در ســامانٔه نرمافــزاری
ایــن پیمــان ،معــادل ایــن مبلــغ بــه  SDRذخیــره
میشــود کــه در ایــن تاریــخ (بــا نــرخ برابــری یــک
 SDRبرابــر بــا  ۴۰هــزار ریــال) ،ایــران بــه انــدازٔه
 ۱۵۰هــزار  SDRبــه هنــد بدهــکار میشــود.
هنــد در تاریــخ  ۲اردیبهشــت ۲ ،میلیــون روپیــه
بــه ایــران بدهــکار میشــود .ایــن مبلــغ بــر اســاس
نــرخ برابــری روپیــه بــه  SDRدر ســامانه ثبــت
میشــود .در پایــان دوره ،میــزان بدهــی و طلــب
هــر دو کشــور بــر اســاس  SDRدر ســامانه
ذخیــره شــده اســت و میتوانــد برحســب توافــق
طرفیــن تســویه شــود (مرکــز پژوهشهــای
مجلــس.)۱۳۹۳ ،
یک ــی از راهه ــای دیگ ــر برابرس ــازی پوله ــای
مل ــی ب ــا ی ــک واح ــد پ ــول ش ــاخص اس ــتفاده از
«سیســـتم حســـابداری یورویـــی» اســـت .بـــرای
تشـــریح ایـــن روش ،فـــرض کنیـــد بانکهـــای
مرکـــزی ایـــران و پاکســـتان قصـــد دارنـــد در
قالـــب پیمـــان پولـــی دوجانبـــه اقـــدام بـــه انجـــام
تبـــادالت تجـــاری و مالـــی کننـــد .بدیـــن منظـــور
ابتـــدا بانکهـــای مرکـــزی دو کشـــور یـــک خـــط
اعتبـــاری بـــر مبنـــای یـــک ارز واســـط ماننـــد
یـــورو (حســـاب ویـــژٔه یورویـــی) بـــا ســـقف
مشـــخص (بـــرای مثـــال ۱۰۰ ،میلیـــون یـــورو)
بـــرای یکدیگـــر درنظـــر میگیرنـــد .نکتـــه حائـــز
اهمیـــت اینکـــه ارز واســـط یـــورو در اصـــل
«معیـــار حســـابداری» بـــرای تبـــادالت میـــان دو
کشـــور اســـت و نیـــازی بـــه حضـــور فیزیکـــی
آن یـــا قـــراردادن یـــورو در حســـابهای بانکـــی
جهـــت انجـــام پرداختهـــای میـــان دو کشـــور
نیســـت؛ بهعبـــارت دیگـــر در ایـــن حالـــت،
عملیـــات حســـابداری میـــان دو کشـــور بـــر
مبنـــای یـــورو محاســـبه و توافـــق میشـــود .در
مقاب ــل ،عملی ــات داخل ــی می ــان بان ــک مرک ــزی،
بانـــک عامـــل ،و تاجـــران جهـــت پرداختهـــا و
دریافتهـــای مربـــوط بـــه واردات و صـــادرات،
بـــه ارز ملـــی کشـــور مبـــدأ انجـــام میشـــود.
بهعن ــوان ی ــک نمون ــه عملیات ــی ،وقت ــی ی ــک
واردکنن ــدٔه ایران ــی بخواه ــد مع ــادل  ۱۰میلی ــون
یـــورو کاال از پاکســـتان وارد کنـــد (قراردادهـــای
تج ــاری خ ــود ب ــا تاج ــر پاکس ــتانی را بهص ــورت

یورویـــی منعقـــد میکنـــد) ،معـــادل ریالـــی آن
را بـــر مبنـــای ارزش یـــورو در همـــان روز بـــه
حســـاب بانـــک مرکـــزی ایـــران واریـــز میکنـــد.
بان ــک مرک ــزی ای ــران نی ــز در ارتب ــاط ب ــا بان ــک
مرک ــزی پاکس ــتان درخواس ــت را ارس ــال میکن ــد
و  ۱۰میلیـــون یـــورو از حســـاب ایـــران نـــزد
بان ــک مرک ــزی پاکس ــتان کس ــر میش ــود؛ بان ــک
مرکـــزی پاکســـتان نیـــز معـــادل مبلـــغ مذکـــور را
بـــه روپیـــه در اختیـــار صادرکننـــدٔه خـــود قـــرار
میدهـــد .در مقابـــل ،وقتـــی یـــک صادرکننـــدٔه
ایرانـــی بخواهـــد کاالیـــی بـــه ارزش  ۱۰میلیـــون
ی ــورو ب ــه پاکس ــتان ص ــادر کن ــد ،همی ــن اتف ــاق
بهصـــورت برعکـــس رخ میدهـــد و در ایـــران،
بانـــک مرکـــزی معـــادل ریالـــی ارزش صادراتـــی
وی را مطابـــق بـــا نـــرخ روز یـــورو بـــه حســـابش
واریـــز میکنـــد و همزمـــان ،ایـــن میـــزان از
حســـاب یورویـــی پاکســـتان در بانـــک مرکـــزی
ایـــران کســـر میگـــردد .در ایـــن شـــرایط بـــر
اســـاس توافـــق طرفیـــن ،مابهالتفـــاوت (مـــازاد
ب ــر ت ــراز تج ــاری) حس ــابها در پای ــان ه ــر روز
ب ــر اس ــاس ن ــرخ الیب ــور ۳م ــورد تواف ــق محاس ــبه
میشـــود و در پایـــان دورٔه یکســـاله قـــرارداد یـــا
مجـــدد ًا تمدیـــد میشـــود.
در روش حســابداری یورویــی ،کشــورها
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{

بهســبب نوســان ارزی یکدیگــر دچــار ریســک
نمیشــوند؛ در واقــع ،ازآنجاییکــه در ایــن
ســازوکار خطــوط اعتبــاری کشــورها نــزد
یکدیگــر بــه ارز واســط یــورو و در یک حســاب
ویــژٔه یورویــی درنظــر گرفتــه شــده اســت،
درصورتیکــه کشــوری دچــار نوســان ارزی
شــود ،کشــور مقابــل از ایــن نوســانات در خــط
اعتبــاری خــود نــزد بانــک مرکــزی آن کشــور
متأثــر نخواهــد شــد و دارایــی کشــورها نــزد
یکدیگــر بــه همــان میــزان باقــی خواهــد مانــد.
در ایــن حالــت ،نوســانات ارزی و مدیریــت
آن یــک بحــث داخلــی اســت و کشــوری کــه
دچــار نوســان شــده اســت ،بایــد ایــن مســئله
را درســت ماننــد زمانــی کــه بــا ارزهــای
جهــانروا مبادلــه میکنــد ،مدیریــت کنــد
(مقاومتینیــوز.)1397 ،
در خصـــوص برابرســـازی پولهـــای
ملـــی بـــا داراییهـــای ثابـــت (مثـــل طـــا
و نفـــت) نیـــز رویـــه فـــوق میتوانـــد مٔوثـــر
باشـــد .کشـــور چیـــن بـــا اســـتفاده از ایـــن
راهـــکار توانســـته اســـت بـــا کشـــورهایی
کـــه نـــرخ تـــورم باالیـــی دارنـــد ‐ ازجملـــه
آرژانتی ــن ،ب ــاروس ،ازبکس ــتان ،و پاکس ــتان
‐ پیمانهـــای پولـــی منعقـــد ســـازد (مرکـــز

پژوهشهـــای مجلـــس.)۱۳۹۳ ،
در صــورت برابرســازی پولهــای ملــی
بــا یــک شــاخص ،چنانچــه در حیــن پیمــان
پولــی ،پــول یکــی از طرفیــن پیمــان دچــار
افــت ارزش شــود ،کشــور همپیمــان (کشــور
دوم) متضــرر نمیشــود ،زیــرا حســاب بانــک
مرکــزی کشــور دوم اگرچــه بــر پایــه واحد پول
کشــور اول اســت ،ایــن حســاب بــا شــاخصی
معــادل گردیــده و ریســک افــت ارزش پــول
ملــی پوشــش داده شــده اســت .گفتنــی اســت
تســویٔه روزانــه اختــاف حســابها در
کنــار برابرســازی پولهــای ملــی میتوانــد
کارآمــدی ایــن روش را افزایــش دهــد .در
مجمــوع ،بهنظــر میرســد جهــت پوشــش
ریســکهای پیشگفتــه ،بایــد از پیمانهــای
پولــی صرف ـ ًا جهــت تســویٔه تجــاری اســتفاده
شــود و نــه ذخیــرٔه ارزی.
ج -تنشهـــای سیاســـی و لـــزوم وجـــود
رواب ــط پای ــدار ب ــا کش ــورهای ط ــرف ق ــرارداد
مس ــئلٔه مه ــم دیگ ــر در ارتب ــاط ب ــا پای ــداری
پیمانهـــای پولـــی ،وجـــود روابـــط سیاســـی
پایـــدار بیـــن دو کشـــور اســـت .در واقـــع،
کش ــورهایی میتوانن ــد از مزای ــای پیمانه ــای
پولـــی بهنحـــو مٔوثرتـــری اســـتفاده کننـــد کـــه

روابـــط مســـتحکمتری بـــا یکدیگـــر داشـــته
باشــند و بــا وقــوع تحــوالت سیاســی هماننــد
تغییـــر دولتهـــا ،روابـــط آنهـــا دســـتخوش
تغییـــرات جـــدی نشـــود .بهمنظـــور کاهـــش
احتمـــال تضعیـــف پیمانهـــای پولـــی براثـــر
تغییـــر دولتهـــا ،میتـــوان از راهکارهایـــی
ماننـــد تصویـــب قوانیـــن باالدســـتی بـــرای
برقـــراری پیمانهـــای پولـــی اســـتفاده کـــرد.
همچنیـــن ،وجـــود دیپلماســـی فعـــال از
س ــوی دول ــت ب ــرای ایج ــاد رواب ــط سیاس ــی
راهبـــردی و بلندمـــدت اهمیـــت زیـــادی دارد
(خوانس ــاری .)۱۳۹۷ ،ب ــا توج ــه ب ــه تش ــکیل
رســـمی معاونـــت دیپلماســـی اقتصـــادی
وزارت امــور خارجــه در اواخــر ســال ،۱۳۹۶
میتـــوان از ظرفیـــت ایـــن معاونـــت در
راس ــتای رایزن ــی اقتص ــادی بهمنظ ــور انعق ــاد
پیمانهـــای پولـــی بـــا کشـــورهای گوناگـــون
اس ــتفاده ک ــرد .در واق ــع ،بهت ــر اس ــت بان ــک
مرکـــزی تمرکـــز اصلـــی خـــود را بـــر طراحـــی
ســـازوکار انـــواع موافقتنامههـــای پولـــی
ب ــا دیگ ــر کش ــورها ق ــرار ده ــد و از ظرفی ــت
معاون ــت دیپلماس ــی اقتص ــادی وزارت ام ــور
خارج ــه نی ــز در جه ــت رایزن ــی و رف ــع موان ــع
در میـــدان سیاســـی اســـتفاده کنـــد.

۶۵

۶۶

سیاستگذاری ارزی ،چالش ها و راهکارها

د -مشـــکالت کالن اقتصـــادی و
پایینبـــودن ســـطح اســـتانداردهای
نظـــام بانکـــی
برخـــی مشـــکالت در ســـطح کالن
اقتصـــادی ایـــران وجـــود دارد کـــه ممکـــن
اســـت توســـعٔه تجـــارت بـــا پولهـــای ملـــی
را تحتتٔاثیـــر قـــرار دهـــد .درحـــال حاضـــر،
مســـائلی از قبیـــل نوســـان و چندنرخیبـــودن
ارز ،کمبـــود ابزارهـــای سیاســـتگذاری
پول ــی ،باالب ــودن حج ــم نقدینگ ــی ،و احتم ــال
بازگشـــت نرخهـــای تـــورم بـــاال در ایـــران
وجـــود دارد کـــه ممکـــن اســـت در تجـــارت
دوجانبـــه نیـــز اثـــر بگـــذارد .برطرفکـــردن
ایـــن چالشهـــا نقـــش مهمـــی در آمادهشـــدن
ش ــرایط اقتص ــادی و ترغی ــب دیگ ــر کش ــورها
بـــرای انعقـــاد پیمانهـــای پولـــی بـــا ایـــران
دارد .از ســـوی دیگـــر ،نظـــام بانکـــی نقـــش
مهمـــی در اجـــرای موفقیتآمیـــز پیمانهـــای
پول ــی و تج ــارت دوجانب ــه دارد .باوجودای ــن
درح ــال حاض ــر ،نظ ــام بانک ــی ای ــران بهدالی ــل
گوناگ ــون و ازجمل ــه تحریمه ــای اقتص ــادی،
بـــا اســـتانداردها و شـــاخصهای بینالمللـــی
در زمین ــه صنع ــت بانک ــداری فاصل ــه بس ــیاری
دارد و بـــا مشـــکالتی همچـــون پایینبـــودن
ســـطح کفایـــت ســـرمایه ،باالبـــودن ســـطح
مطالبـــات غیرجـــاری ،عـــدم اجـــرای کامـــل
اســـتانداردهای بینالمللـــی گزارشـــگری
مالـــی ،و ضعـــف در اجـــرای اســـتانداردهای
حاکمیـــت شـــرکتی و مدیریـــت ریســـک
مواجـــه اســـت .از ایـــنرو ،اگـــر بخواهـــد در
فضـــای بینالمللـــی و ازجملـــه در ارتبـــاط بـــا
پیمانهـــای پولـــی نقـــش فعالـــی ایفـــا کنـــد،
الزم اســـت شـــاخصهای ســـامت بانکـــی
ارتقـــا یابـــد و اســـتانداردهای بینالمللـــی
صنعـــت بانکـــداری در ســـطح باالتـــری
رعایـــت شـــود .شـــایان ذکـــر اســـت برخـــی
اقدامـــات صورتگرفتـــه توســـط بانـــک
مرک ــزی در چن ــد م ــاه اخی ــر همچ ــون کنت ــرل
و شفافســـازی معامـــات ارزی ،تشـــکیل
ب ــازار متش ــکل ارزی ،تصوي ــب دس ــتورالعمل
عمليـــات بـــازار بـــاز ،و تدویـــن طـــرح
جدیـــد بانکـــداری جمهـــوری اســـامی در
مجلـــس ،گامهـــای مثبتـــی در مســـیر بهبـــود
شـــرایط کالن اقتصـــادی و تقویـــت نظـــام
بانکـــی بهشـــمار میآینـــد و میتوانـــد بـــه
فراهمشـــدن زمینـــه بهتـــر بـــرای انعقـــاد
پیمانهـــای پولـــی کمـــک کنـــد.
ه -مسائل مربوط به صادرات و واردات

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

یکـــی دیگـــر از چالشهـــای مربـــوط بـــه
پیمانهـــای پولـــی در ایـــران مســـائل مربـــوط
بـــه صـــادرات و واردات کاال و خدمـــات
اســـت .ازجملـــه ایـــن مســـائل نبـــود تنـــوع
کافـــی در مبـــادی وارداتـــی اســـت کـــه طـــی
ســـالیان گذشـــته بـــه چنـــد کشـــور خـــاص
محـــدود شـــده اســـت .طبـــق آمـــار گمـــرک
جمه ــوری اس ــامی در س ــال  ،۱۳۹۷ح ــدود
 ۴۰درصـــد ارزش کاالهـــای وارداتـــی تنهـــا
مربـــوط بـــه دو کشـــور چیـــن و امـــارات
بـــوده اســـت (گمـــرک ،و درحـــال حاضـــر
نیـــز کاالهـــای چینـــی در بـــازار ایـــران غلبـــه
دارد) .در ای ــن وضعی ــت ،حف ــظ رقاب ــت بی ــن
کاالهـــای وارداتـــی و محصـــوالت داخلـــی
دشـــوار اســـت ،زیـــرا محصـــوالت داخلـــی
ایـــران در شـــاخصهای مختلفـــی همچـــون
قیمــت ،قابلیــت دسترســی ،و کیفیــت رقابــت
میکننـــد و ایـــن امـــر بـــه غلبـــه کاالهـــای
چینـــی در بـــازار ایـــران منجـــر میشـــود .از
ایـــنرو ،الزم اســـت بـــازار واردات ایـــران بـــا
کش ــورهای دیگ ــری همچ ــون هن ــد ،روس ــیه،
ترکیـــه ،پاکســـتان ،و غیـــره متنـــوع شـــود.
همچنیـــن در ارتبـــاط بـــا صـــادرات کاال،
یکـــی از موانـــع اصلـــی در زمینـــه انعقـــاد
پیمانه ــای پول ــی نب ــود انگی ــزٔه کاف ــی در بی ــن
صادرکننـــدگان بـــرای اســـتفاده از پولهـــای
ملـــی در مـــراودات تجـــاری خـــود و تمایـــل
آنهـــا بـــرای دریافـــت ارزهایـــی همچـــون
دالر و یـــورو اســـت .در واقـــع ،بســـیاری از
صادرکننـــدگان (حتـــی بنگاههـــای دولتـــی)
ترجیـــح میدهنـــد بهجـــای دریافـــت ریـــال
باب ــت ص ــادرات کااله ــای خ ــود و تبدی ــل آن
بـــه دالر و ارزهـــای دیگـــر بهمنظـــور انجـــام
خریدهـــای خارجـــی خـــود ،همـــان ارزهـــا را
مســـتقیم ًا دریافـــت کننـــد و بـــا ســـرعت و
ســهولت بیشــتری مــورد اســتفاده قــرار دهنــد،
زی ــرا درح ــال حاض ــر رویهه ــا و س ــازوکارها
بهگونــهای اس ــت ک ــه صادرکنن ــدگان ترجی ــح
میدهنـــد بهجـــای طیکـــردن مراحـــل
طوالنـــی همـــراه بـــا تشـــریفات اداری و
تحمـــل ریســـک ناشـــی از تغییـــرات نـــرخ
ارز ،خودشـــان ارز حاصـــل از صـــادرات
را بهطـــور مســـتقیم دریافـــت و در مراحـــل
بع ــدی اس ــتفاده کنن ــد .ای ــن ام ــر در بس ــیاری
از م ــوارد از طری ــق نزدی ــکان و آش ــنایان تاج ــر
در خـــارج از کشـــور انجـــام میشـــود و از
ایــنرو ش ــخص صادرکنن ــده تمای ــل چندان ــی
بـــرای دریافـــت ریـــال نخواهـــد داشـــت.

بـــرای رفـــع ایـــن چالـــش و افزایـــش انگیـــزٔه
صادرکننـــدگان بـــرای اســـتفاده از پولهـــای
مل ــی ،الزم اس ــت نخس ــت رویهه ــا و مراح ــل
اداری الزم بـــرای صـــدور مجوزهـــا و انجـــام
نقـــل و انتقـــال وجـــوه در کمتریـــن زمـــان و
ب ــا کمتری ــن هزین ــه انج ــام ش ــود و دوم اینک ــه
بـــا درنظرگرفتـــن مشـــوقهایی همچـــون
معافیتهـــای مالیاتـــی ،ارائـــه تخفیفهـــای
گمرکـــی و تســـهیالت بانکـــی ،موجـــب
ترغیـــب تجـــار بـــه اســـتفاده از پولهـــای
مل ــی ش ــد .تعام ــل مس ــتمر بان ــک مرک ــزی ب ــا
ات ــاق بازرگان ــی ای ــران در ای ــن زمین ــه راهگش ــا
خواهـــد بـــود.
و -نبـــود موازنـــه تجـــاری بـــا برخـــی
کشـــورها
ازآنجاکــه پیمانهــای پولــی مبتنــی بــر
صــادرات و واردات میــان دو کشــور (در
پیمانهــای دوجانبــه) اســت ،چنانچــه پــس از
امضــای پیمــان ،وضعیــت تولیــد و صــادرات
یــک کشــور براثــر شــوکهای داخلــی و
خارجــی و یــا تغییــرات سیاســتهای
اقتصــادی داخلــی بهشــکلی شــود کــه ایــن
کشــور نتوانــد ســطح مــورد انتظــار صادراتــی
خــود را پوشــش دهــد ،ایــن تجــارت بــه
جریانــی یکطرفــه از ســوی کشــور همپیمــان
منجــر میشــود و ممکــن اســت بــه تضعیــف
صنایــع داخلــی کشــور اول بینجامــد؛ فــارغ از
آنکــه بــا یکسویهشــدن اســتفاده از پیمــان
پولــی ،دشــواریهای پیشگفتــه در خصــوص
تســویٔه پایــان دوره افزایــش مییابــد .از
ایــنرو ،یــک راهــکار مٔوثــر میتوانــد تعییــن
ســقف حجمــی و زمانــی بــرای پیمانهــا
باشــد تــا طــی دوره ،ایــن پیمــان بــه تجــارت
یکســویه از جانــب یــک کشــور تبدیــل نشــود.
ز -کمبـــود هماهنگـــی کافـــی بیـــن
دســـتگاههای مرتبـــط بـــا پیمانهـــای پولـــی
در ارتبـــاط بـــا پیمانهـــای پولـــی،
دســـتگاههای گوناگونـــی همچـــون بانـــک
مرکـــزی ،وزارت امـــور اقتصـــادی و دارایـــی،
وزارت امـــور خارجـــه ،وزارت صنعـــت،
معـــدن و تجـــارت ،و اتـــاق بازرگانـــی ایـــران
ایفـــای نقـــش میکننـــد .هرچنـــد درحـــال
حاض ــر بیش ــتر اقدام ــات مرب ــوط ب ــه انعق ــاد
پیمانهـــای پولـــی از طریـــق بانـــک مرکـــزی
انجـــام میشـــود ،تالشهـــای صورتگرفتـــه
تمرکـــز الزم را نـــدارد و ناهماهنگیهـــای
موجــود میــان دســتگاههای ذیربــط ،در کنــار
س ــایر موان ــع منج ــر ب ــه ع ــدم حص ــول نتای ــج
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الزم در ایـــن خصـــوص میشـــود .همچنیـــن،
در ســـطح بانـــک مرکـــزی نیـــز دیدگاههـــای
متفاوتـــی دربـــارٔه ضـــرورت یـــا عـــدم
ضـــرورت انعقـــاد پیمانهـــای پولـــی وجـــود
دارد و تحـــوالت مدیریتـــی نیـــز در پیگیـــری
یـــا عـــدم پیگیـــری ایـــن پیمانهـــا اثرگـــذار
اســـت .بهمنظـــور اســـتفادٔه بهینـــه از ظرفیـــت
پیمانهـــای پولـــی ،پیشـــنهاد میشـــود بانـــک
مرکـــزی بهعنـــوان محـــور اصلـــی ،مســـئولیت
طراحـــی و انعقـــاد پیمانهـــای پولـــی و نیـــز
انـــواع موافقتنامههـــای پولـــی دیگـــر را بـــر
عهـــده گیـــرد و بـــا فراهمکـــردن اختیـــارات
قانونـــی الزم بـــرای ایـــن بانـــک در ســـطح
کالن ،سیاســـتگذاری و هماهنگـــی الزم
بیـــن دســـتگاههای گوناگـــون نیـــز از طریـــق
بانـــک مرکـــزی صـــورت گیـــرد.
در پایـــان ،ذکـــر ایـــن نکتـــه ضـــروری
اســـت کـــه پیمانهـــای پولـــی یکـــی از انـــواع
موافقتنامههـــای پولـــی اســـت و در ایـــن
نوشـــتار تـــاش شـــد برخـــی از مهمتریـــن
چالشهـــا در ارتبـــاط بـــا آن تبییـــن
گـــردد .درعینحـــال ،میتـــوان از ســـایر
موافقتنامهه ــای پول ــی ،مطاب ــق ب ــا ش ــرایط
موجـــود و برحســـب نـــوع تعامـــل بـــا کشـــور
طـــرف قـــرارداد اســـتفاده کـــرد .در واقـــع،
متولیـــان امـــر میتواننـــد بـــا تحلیـــل شـــرایط
کشـــور طـــرف قـــرارداد و شـــرایط اقتصـــاد
داخلـــی ایـــران ،گزینههـــای مناســـبی را

پیشـــنهاد دهنـــد کـــه درعینحـــال کـــه بـــرای
ط ــرف مقاب ــل ایج ــاد انگی ــزه میکن ــد ،ب ــرای
صادرکننـــدگان و واردکننـــدگان داخلـــی نیـــز
مقرونبهصرف ــه باش ــد .امی ــد اس ــت در کن ــار
اقدام ــات اثرگ ــذار بان ــک مرک ــزی در ارتب ــاط
بـــا ایجـــاد ثبـــات ارزی و توســـعٔه ابزارهـــای
سیاســـتگذاری پولـــی ،پیمانهـــای پولـــی
نی ــز م ــورد توج ــه بیش ــتری ق ــرار گی ــرد و ب ــا
رفــع موانــع پیــش رو ،زمینــه اســتفادٔه مٔوثرتــر
از اینگون ــه س ــازوکارها در راس ــتای کاه ــش
وابســـتگی بـــه دالر و تقویـــت مـــراودات
تجـــاری خارجـــی فراهـــم گـــردد.
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سیاستگذاری ارزی ،چالش ها و راهکارها

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

تشکیل بازار مشتقات ارزی؛
گامی تکمیلی در مدیریت بازار ارز
عضو هیئت علمی پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

 -۱مقدمــه :از منظــر سیاسـتگذاری اقتصــادی ،ســال  ۱۳۹۸بــا دو اقــدام
بانــک مرکــزی در زمینــه سیاســتگذاری پولــی و ارزی آغــاز شــد .ایــن دو
اقــدام عبارتانــد از :تصویــب دســتورالعمل عملیــات بــازار بــاز در تاریــخ
 ۲۷فروردیــن و در دســتور کار قــراردادن تشــکیل «بــازار متشــکل ارزی»
جهــت انجــام معامــات عمدهفروشــی نقــدی ارز در بســتری مدیریتشــده و
درعینحــال مبتنــی بــر منطــق بــازار.
ٔ
بااینحــال ،بهنظــر میرســد همچنــان خــا مهمــی در سیاســتگذاری و
مدیریــت بــازار ارز وجــود دارد و آن نبــود «بــازار مشــتقات ارزی» اســت .ایــن
 -۲ماهیت و ضرورت بازار مشتقٔه ارزی
«بـــازار مشـــتقات ارزی» یکـــی از انـــواع
بازارهـــای مشـــتقه محســـوب میشـــود کـــه
بهصـــورت گســـترده در ســـطح بینالمللـــی
م ــورد اس ــتفادٔه ذینفع ــان مختل ــف (بانکه ــای
مرکـــزی ،بانکهـــا و مٔوسســـات مالـــی،
ســـفتهبازان ،و غی ــره) ق ــرار میگی ــرد .بنابرای ــن،
جه ــت درک ماهی ــت ای ــن ب ــازار الزم اس ــت ب ــه
ماهی ــت ابزاره ــای مش ــتقه توج ــه ش ــود .بهلح ــاظ
علمـــی ،منظـــور از «ابـــزار مشـــتقه» قـــراردادی
اس ــت ک ــه ارزش خ ــود را از ی ــک «وج ــود پای ــه
(ضمن ــی) » دریاف ــت میکن ــد .ای ــن موجودی ــت
پای ــه میتوانن ــد م ــوارد مختلف ــی را ش ــامل ش ــود؛
مثـ ً
ـا ،نــرخ بهــره ،شــاخص بــازار ســهام ،طــا و
ارز خارجـــی (هـــال ،۲۰۱۴ ،ص.)۸۸ .
در بــازار مشــتقات ارزی ،انــواع قراردادهــای
مشــتقه بــر روی یــک دارایــی پایــه خــاص (ارز
خارجــی) مــورد مبادلــه قــرار میگیرنــد .در
واقــع،ذینفعــان بــا اهــداف گوناگــون در ایــن
بــازار وارد میشــوند و بــا اتخــاذ موقعیتهــای
صحیــح خریــد و فــروش ،تــاش میکننــد بــه
بهتریــن نحــو بــه اهــداف خــود دســت پیــدا کننــد.
درحالیکــه بانکهــای مرکــزی در ایــن بــازار
بــا هــدف ایجــاد ثبــات ارزی در ســطح کالن و

مســئله چالشهــای فراوانــی بــرای ذینفعــان اقتصــادی و عمــوم مــردم ایجــاد
و برنامهریزیهــای تولیــد و ســرمایهگذاری را بــا چالــش جــدی مواجــه کــرده
ا ست .
برایناســاس ،در ایــن یادداشــت تــاش میشــود بهاختصــار بــه ضــرورت
و اهمیــت تشــکیل بــازار مشــتقات ارزی در ســطح خــرد و کالن (بهعنــوان
گامــی تکمیلــی در مدیریــت بــازار ارز) اشــاره شــود و برخــی از ابعــاد آن مــورد
بحــث قــرار گیــرد.

سیاســتگذاری وارد میشــوند ،ســفتهبازان
بــا هــدف کســب ســود از پیشبینیهــای خــود
و تجــار و تولیدکننــدگان بــا هــدف پوشــش
ریســک در ایــن بــازار حضــور مییابنــد (بارکبــو،
برگلیــوت ،و لــی ،۲۰۱۰ ،ص.)۱۸ .
نظریــات اقتصــادی و تجــارب کشــورهای
گوناگــون بهخوبــی نشــان میدهــد بــازار مشــتقٔه
ارزی از ایــن توانایــی برخــوردار اســت کــه بــه
برخــی از مهمتریــن نیازهــای ذینفعــان اقتصــادی
(بهویــژه پوشــش ریســک نوســانات نــرخ ارز)
پاســخ دهــد؛ نیازهایــی کــه تقریب ـ ًا هیــچ بــازار یــا
روش جایگزیــن دیگــری بــرای پاســخگویی بــه
آنهــا وجــود نــدارد.
بهطــور مشــخص ،بهنظــر میرســد راهانــدازی
صحیــح بــازار مشــتقٔه ارزی میتوانــد منافع مهمی
بههمــراه داشــته باشــد و همیــن مــوارد ضــرورت
تشــکیل ایــن بــازار را توجیــه میکنــد (میثمــی،
زمــانزاده ،شــاهمرادی ،و نیلــی ،۱۳۹۳ ،ص.
 .)۹برخــی از مهمتریــن منافــع تشــکیل بــازار
مشــتقٔه ارزی عبارتانــد از:
•زمینهســازی سیاســتگذاری در راســتای
ایجــاد ثبــات ارزی در ســطح کالن؛
•فراهمنمــودن بســتر پوشــش ریســک بــرای
ســرمایهگذاران ،تولیدکننــدگان ،و تجــار؛

•تولیــد اطالعــات و بهبــود تــوان تقریــب
سیاســتگذار در ارتبــاط بــا بــازار ارز؛
•فراهمکــردن چارچوبــی مشــخص ،قانونــی،
قاعدهمنــد ،و تحــت نظــارت بــرای
ســفتهبا ز ی ؛
•انتقــال معامــات غیررســمی مشــتقه بــه بــازار
رســمی و تحــت نظــارت مشــتقات ارزی؛
•شفافســازی مســیر آتــی نــرخ ارز حداقــل در
افــق کوتاهمــدت.
هــر یــک از ایــن منافــع بهتفصیــل در
تحقیقــات مرتبــط مــورد بحــث قــرار گرفتــه
اســت؛ بهعنــوان مثــال در زمینــه پوشــش ریســک،
وجــود بــازار مشــتقٔه ارزی (در کنــار بــازار نقــدی
ارز) ،میتوانــد ریســک نوســانات نــرخ ارز را
کــم و ســرمایهگذاران و فعــاالن اقتصــادی
(شــامل واردکننــدگان و صادرکننــدگان) را در
مقابــل نوســانات قیمــت ارز ،بهنحــوی بیمــه
کنــد .بهعبــارت دیگــر در بــازار مشــتقات ارزی،
ریســک تغییــرات نــرخ ارز مــورد خریــد و فــروش
افــراد ریســکپذیر و ریســکگریز واقــع میشــود
و اشــخاص گــروه دوم میتواننــد بــا پرداخــت
مبلغــی مشــخص ،فعالیــت اقتصــادی خــود را
بیمــه کننــد (میســنر ،۲۰۰۵ ،ص.)۴۵ .

{
اقتصــاد
ـای
ـههـ
تازـه
ـه
ماهنام
اقتصــاد
هــای
تازه
نام
ماـه
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

 -۳ضـــرورت تفکیـــک بیـــن ســـطح خـــرد
و کالن
یکــی از نــکات کلیــدی در ارتبــاط بــا بــازار
مشــتقات ارزی ضــرورت تفکیــک بــازار بیــن

{

همچنیــن در زمینــه شفافســازی مســیر
آتــی نــرخ ارز ،شــایان ذکــر اســت در نبــود بازار
مشــتقٔه ارزی ،بهصــورت طبیعــی اشــخاصی
حقیقــی و حقوقــی کــه احســاس میکننــد
قیمــت ارز در آینــده افزایــش خواهــد یافــت،
تــاش خواهنــد کــرد بــا خریــد نقــدی ارز و
ذخیرهکــردن آن ،از ســود فــروش در آینــده
برخــوردار شــوند .ایــن کار میتوانــد تعــادل
بــازار ارز را بهصــورت منفــی تحتتٔاثیــر قــرار
دهــد .امــا باوجــود بــازار مشــتقٔه ارزی بــا تنــوع
کافــی در سررســید ،امــکان مشــاهدٔه پیشبینــی
عمــوم ذینفعــان بــازار از قیمتهــای آتــی
ارز فراهــم میشــود و اشــخاص عالقهمنــد
بــه کســب ســود ،میتواننــد بهجــای خریــد
نقــدی ارز ،بــا مبالــغ بســیار کمتــری نســبت بــه
خریــد ابزارهــای مشــتقه اقــدام کننــد (رضایــی
و اکبــری ،۱۳۹۲ ،ص.)۸ .

دو ســطح خــرد و کالن اســت .ایــن مســئله
بهطــور خــاص در شــرایط فعلــی بــازار ارز
در کشــور دارای اهمیــت دوچنــدان اســت.
توضیــح آنکــه الزم اســت بیــن معامــات
مشــتقٔه خــرد ارز کــه عمدتــ ًا بــا هــدف
ســفتهبازانه (کســب ســود در کوتاهمــدت)
و توســط اشــخاص حقیقــی انجــام میشــود،
بــا معامــات مشــتقٔه عمــده ،کــه غالبـ ًا توســط
اشــخاص حقوقــی بــا هــدف پوشــش ریســک
انجــام میشــود ،تفــاوت قائــل شــد.
معامــات مشــتقٔه خــرد ارز کــه میتــوان
آن را «معامــات خردهفروشــی مشــتقٔه ارز»
نامیــد ،معمــو ًال توســط ســفتهبازان و بــا
هــدف کســب ســود از پیشبینیهایــی کــه در
رابطــه بــا تغییــرات نــرخ ارز در آینــدٔه نزدیــک
دارنــد ،انجــام میشــود .درحــال حاضــر ،ایــن
فعالیتهــا بــا عنــوان «معامــات فردایــی ارز»
بهصــورت غیررســمی در بــازار ارز کشــور
جریــان دارد؛ هرچنــد از منظــر قوانیــن و
مقــررات ایــن دســته از معامــات بهصــورت
کلــی غیرمجــاز اســت.
امــا ،معامــات مشــتقٔه کالن ارزی کــه

میتــوان آن را «معامــات عمدهفروشــی
مشــتقٔه ارز» نامیــد ،اساســ ًا بــه ذینفعــان
دیگــری بــا اهــداف و حجــم معامــات
متفــاوت پاســخ میدهــد .ذینفعــان
اصلــی ایــن بــازار را بانکهــا ،صرافیهــا،
واردکننــدگان ،صادرکننــدگان ،تولیدکننــدگان،
و غیــره تشــکیل میدهنــد کــه معمــو ًال جهــت
پوشــش نوســانات نــرخ ارز در آینــده بــا
یکدیگــر وارد معاملــه میشــوند .بهصــورت
طبیعــی ،میــزان و جنــس عرضــه و تقاضــا،
سررســید قراردادهــا و غیــره ،در این معامالت
بهصــورت اساســی بــا ســطح خــرد تفــاوت
دارد و تدابیــر خــاص خــود را میطلبــد.
گفتنــی اســت بــازار مشــتقٔه عمدهفروشــی
ارز تاکنــون در کشــور بهصــورت رســمی و
غیررســمی تشــکیل نشــده اســت.
برایناســاس ،اگــر بــازار مشــتقٔه ارزی
بخواهــد در کشــور تشــکیل شــود ،ضــرورت
دارد ابتــدا زمینــه انجــام «معامــات
عمدهفروشــی مشــتقٔه ارز» فراهــم شــود .ایــن
معامــات میتوانــد بهعنــوان یــک گزینــه
جدیــد در بســتر ســامانههای بانــک مرکــزی

۶۹

۷۰

سیاستگذاری ارزی ،چالش ها و راهکارها

ً
(مثــا بــازار متشــکل ارزی) انجــام شــود.
البتـــه ،جهـــت جـــذب حداکثـــری اعتمـــاد
ً
(مثـــا صادرکننـــدگان) و کاهـــش
ذینفعـــان
پیچیدگیه ــا و فراینده ــای عملیات ــی و همچنی ــن
بـــا درنظرگرفتـــن تجـــارب بینالمللـــی در زمینـــه
تشــکیل بــازار مشــتقٔه ارز ،اولویــت اول آن اســت
کـــه بـــازار عمدهفروشـــی مشـــتقٔه ارز بهصـــورت
توافقـــی و بـــر مبنـــای چانهزنـــی عرضهکننـــده و
تقاضاکننـــده ( )OTCشـــکل بگیـــرد.
پـــس از شـــکلگیری بـــازار عمدهفروشـــی
مشـــتقٔه ارز و فراهمشـــدن بســـتر اســـتخراج
نـــرخ آتـــی ارز از آن ،زمینـــه تشـــکیل بـــازار
خردهفروشـــی مشـــتقٔه ارزی در بـــازار ســـرمایه
فراه ــم خواه ــد ش ــد .درح ــال حاض ــر ،تج ــارب
خوبـــی در ارتبـــاط بـــا تشـــکیل بـــازار مشـــتقات
ً
(مثـــا ســـکٔه
بـــر روی ســـایر داراییهـــای پایـــه
به ــار آزادی ی ــا زعف ــران) در ب ــورس کاال وج ــود
دارد و میت ــوان از ای ــن بس ــتر معامالت ــی جه ــت
تشـــکیل بـــازار معامـــات مشـــتقٔه ارز در ســـطح
خـــرد اســـتفاده کـــرد.
در اینجــا الزم اســت بــه ســه نکتــه اشــاره
شــود .او ًال ،بهصــورت طبیعــی نــرخ معامــات
عمدهفروشــی مشــتقٔه ارز پایینتــر از نــرخ
معامــات خردهفروشــی اســت و بهنحــوی بــه
معامــات در ســطح خــرد عالمــت (ســیگنال)
میدهــد .ثانیــ ًا ،ورود سیاســتگذار صرفــ ًا
محــدود بــه بــازار عمدهفروشــی ارز و بــا رویکــرد
بازارمحــور اســت؛ در واقــع ،بانــک مرکــزی
بهعنــوان یــک بازیگــر اصلــی کــه بــر اســاس قانــون
پولــی و بانکــی وظیفــه سیاسـتگذاری و مدیریت
بــازار ارز را بــر عهــده دارد ،در بازار عمدهفروشــی
وارد میشــود و بــا اتخــاذ موقعیتهــای خریــد
و فــروش مناســب ،بــازار ارز را بهصــورت
غیردســتوری بهســمت کریــدور مــورد نظــر
سیاســتگذار هدایــت میکنــد .در مرحلــه
بعــد ،ســیگنال ارسالشــده از بــازار معامــات
عمدهفروشــی بــه ســطح خردهفروشــی ،ســبب
میگــردد نــرخ معامــات خــرد نیــز تحتتٔاثیــر
قــرار بگیــرد.
ایــن مســئله مشــابه اقدامــی اســت کــه بانــک
مرکــزی قصــد دارد در ســال جــاری بــا اســتفاده از
عملیــات بــازار بــاز انجــام دهــد؛ بــه ایــن معنــی کــه
بــا اســتفاده از ایــن روش نویــن سیاســتگذاری
پولــی ،نــرخ ســود مرجــع (بینبانکــی) را بــه
کریــدور هدفگذاریشــده هدایــت کنــد.
نکتــه پایانــی اینکــه تشــکیل بــازار مشــتقٔه
ارزی در ســطح عمدهفروشــی و خردهفروشــی
نیازمنــد برخــی پیشنیازهاســت کــه یکــی از
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مهمتریــن آنهــا وجــود بــازاری بــرای «معامــات
عمدهفروشــی نقــدی ارز» اســت ،زیــرا تــا
زمانــی کــه بســتر مناســب بــرای انجــام معامــات
عمدهفروشــی نقــدی ارز وجــود نداشــته باشــد،
نمیتــوان معامــات عمدهفروشــی مشــتقه را
عملیاتــی کــرد.
بااینحــال ،خوشــبختانه تشــکیل «بــازار
متشــکل ارزی» (همانطــور کــه قبـ ً
ـا ذکــر شــد)
در دســتور کار جــاری بانــک مرکــزی قــرار دارد
و انتظــار م ـیرود ایــن بــازار عمـ ً
ـا زمینــه انجــام
معامــات عمدهفروشــی نقــدی ارز و اســتخراج
نــرخ بــازاری از ایــن معامــات را فراهــم کنــد.
بنابرایــن ،تشــکیل بــازار عمدهفروشــی مشــتقٔه ارز
مکمــل بــرای سیاســت صحیــح راهاندازی
اقدامــی
ّ
بــازار متشــکل ارزی محســوب میشــود.
 -۴نتیجهگیری
در ایــن یادداشــت ،تــاش شــد ایــدٔه تشــکیل
بــازار مشــتقات ارزی جهــت مدیریــت بهتــر بــازار
ارز در کشــور مطــرح شــود و برخــی ابعــاد آن
مــورد بحــث قــرار گیــرد .یافتههــای تحقیــق نشــان
میدهــد بــازار مشــتقات ارزی یکــی از نهادهــای
مفقــوده در بــازار مالــی کشــور محســوب میشــود
کــه نبــود آن هزینههــای گوناگونــی بــرای ذینفعــان
اقتصــادی و عمــوم مــردم ایجــاد کــرده اســت.
برایناســاس ،بهنظــر میرســد برنامهریــزی
جهــت راهانــدازی بــازار مشــتقه در ســطح کالن و
خــرد گامــی تکمیلــی جهــت مدیریــت بهتــر بــازار
ارز و زمینهســازی جهــت ایجــاد ثبــات ارزی
محســوب میشــود.
در عمــل ،بــازار «معامــات عمدهفروشــی
مشــتقٔه ارز» میتوانــد تحــت نظــارت بانــک
مرکــزی و بــا حضــور ذینفعــان اصلــی بــازار
ماننــد بانکهــا ،صرافیهــا ،واردکننــدگان،
صادرکننــدگان ،تولیدکننــدگان ،و غیــره تشــکیل
شــود .پــس از ایــن مرحلــه ،میتــوان تشــکیل
بــازار «معامــات خردهفروشــی مشــتقٔه ارز»
را در بــورس کاال در دســتور کار قــرار دارد تــا
معامــات ســفتهبازانٔه ارز نیــز از بــازار غیررســمی
بــه چارچوبــی ســاختاریافته ،قاعدهمنــد ،و تحــت
نظــارت هدایــت شــود.
در پایــان ،گفتنــی اســت تشــکیل بــازار مشــتقٔه
ارزی در ســطح خــرد و کالن نیازمنــد فراهمشــدن
برخــی مقدمــات اســت کــه یکــی از مهمتریــن آنها
رســمیتیافتن «معامــات عمدهفروشــی نقــدی
ارز» اســت .انتظــار مــیرود بــا اجراییشــدن
برنامــه بانــک مرکــزی در راهانــدازی بــازار متشــکل
ارزی ،ایــن پیشنیــاز تــا حــد قابــل قبولــی فراهــم
شــود .عالوهبرایــن ،ابعــاد شــرعی ابزارهــای قابــل

معاملــه در بــازار مشــتقٔه ارز ،جزئیــات اجرایــی
تشــکیل بــازار مذکــور ،و ریسـکها و چالشهــای
احتمالــی ذینفعــان نیازمنــد انجــام تحقیقــات
علمــی بیشــتر اســت.
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دبیرکل سابق بانک مرکزی

ســاماندهی مٔوسســات مالــی غیرمجــاز یکــی از مــواردی بــود کــه در ســالهای گذشــته دغدغههایــی
را بــرای نظــام بانکــی و اقتصــادی کشــور ایجــاد کــرده بــود ،امــا بههرحــال حــل و فصــل ایــن مســئله
باعــث شــد گــره بــزرگ غیرشــفافی در نظــام بانکــی بــاز شــود و همیــن اتفــاق باعــث ازبینرفتــن
حاشــیههای بزرگــی شــد .در ایــن میــان ،همچنــان ابهامهــای بســیاری از فعالیتهــای ایــن مٔوسســات
مالــی غیرمجــاز وجــود دارد .امــا بههرحــال 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 اینبــاره ،بــا ســید محمــود احمــدی ،دبیــرکل
ســابق بانــک مرکــزی ،گفتوگویــی را انجــام دادهایــم البتــه در ایــن گفتوگــو ،نهتنهــا بــه مســئلٔه
ســاماندهی مٔوسســات مالــی غیرمجــاز پرداختیــم ،بلکــه الزامــات راهبــردی پیــش از اصــاح قانــون
بانکــداری و مقاومســازی نظــام بانکــی نیــز بررســی شــده اســت.
ســـاماندهی مٔوسســـات مالـــی غیرمجـــاز در
ابتـــدا چگونـــه آغـــاز شـــد؟
بحــث ســاماندهی مٔوسســات مالــی غیرمجــاز
را بایــد از چنــد بعــد بررســی کــرد .نخســت اینکــه
ایــن مٔوسســات بــا دراختیارداشــتن پولهــای
کالن ،در بازارهــای مختلــف هماننــد مســکن،
طــا ،و ارز حضــور فعــال داشــتند امــا هیــچ
اطالعاتــی وجــود نداشــت .در ایــن میــان،
نهتنهــا هیــچ اطالعاتــی وجــود نداشــت ،بلکــه
ایــن مٔوسســات حتــی در شــبکٔه بانکــی هــم
فعالیتهــای خــود را انجــام میدادنــد و ایــن امــر
ســبب شــده بــود همــه فعالیــت ایــن مٔوسســات
در کارنامــه بانــک فعــال ثبــت و اعمــال شــود.
بنابرایــن ،بانــک مرکــزی ،نهــاد ناظــر ،و رگوالتــور
هیــچ تفاوتــی بیــن فعالیتهــای مجــاز و
غیرمجــاز احســاس نمیکــرد .بهاینترتیــب،
وقتــی بانــک مرکــزی وارد ســاماندهی چنــد
مٔوسســه غیرمجــاز شــد ،تــازه مشــخص شــد کــه

متٔاســفانه برخــی از بانکهــا بــرای مٔوسســات
غیرمجــاز بــا ایجــاد یــک « َبــکدُ ر » ،فرصــت
فعالیــت در نظــام بانکــی را ایجــاد کردهانــد و
ایــن فعالیتهــا نیــز بــا برنــد و نــام بانــک مربوطــه
انجــام میشــود .البتــه ،ناگفتــه نمانــد عملکــرد
و فعالیتهــای مالــی مٔوسســات غیرمجــاز در
هشــت بانــک توزیــع شــده بــود.
دوم ســـاماندهی مٔوسســـات مالـــی
در گام ِ
غیرمج ــاز چ ــه فعالیتهای ــی ص ــورت گرف ــت؟
در گام دوم ،بانــک مرکــزی توانســت ابتــدا
مٔوسســات غیرمجــاز و بانکهایــی کــه بــرای
آنهــا « َبــکدُ ر» ایجــاد کردهانــد ،مجــزا کنــد و
بعــد از ایــن اتفــاق دقیق ًا مشــخص شــد چــه میزان
حجــم مــراودات مالــی مربــوط بــه مٔوسســات
غیرمجــاز و چقــدر مربــوط بــه ایــن بانکهاســت.
هرچنــد در ایــن میــان حتــی برخــی از بانکهــا بعد
از ایجــاد « َبـکدُ ر» بــرای فعالیتهــای مٔوسســات

غیرمجــاز ،عملکــرد آنهــا را بــرای خودشــان
محســوب میکردنــد و طبیعتــ ًا امتیازهــای آن را
نیــز تصاحــب میکردنــد.
بهطـــور مشـــخص ،ســـاماندهی مٔوسســـات
مالـــی غیرمجـــاز چـــه کمکـــی بـــه نظـــام بانکـــی
در ایـــران کـــرد؟
مشــخص ًا ،یکــی از مهمتریــن تصمیماتــی کــه
در ایــن زمینــه گرفتــه شــد بــه کنتــرل نــرخ ســود
انجامیــد و رقابتهــای شــدید نــرخ ســود بــا
حضــور فعــال برخــی از افــراد هــم در ایــن بیــن
بحرانهــای زیــادی را ایجــاد کــرده بــود .بحــث
دیگــر بــه شــبکٔه ایــن مٔوسســات برمیگــردد.
درحالیکــه ایــن مٔوسســات مالــی غیرمجــاز
مجــوز نداشــتند ،بعضـ ًا بیــش از  500شــعبه بــرای
فعالیتهــا افتتــاح کــرده بودنــد و در بازارهــا
دخالــت میکردنــد .درعینحــال ،شــفافنبودن
فعالیتهــای ایــن بانکهــا نیــز بــه معضــل
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اصـــاح و مقاومســـازی نظـــام بانکـــی
از طریـــق قانـــون جدیـــد بانکـــداری بـــر

بیتردیــد ،اجــرای قانــون جدیــد میتوانــد
بــه نظــام بانکــی کمــک کنــد ،امــا بایــد بــه ایــن
موضــوع مهــم توجــه شــود کــه الزامــات کمیتــه
بــه زیرســاختهای بنیــادی و گســتردهای نیــاز
دارد .یکــی از مهمتریــن مســائل اشــرافیت و
نظارتهــای بانــک مرکــزی اســت .مجموعــه
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
زیرســاختهای الزم شــکل بگیــرد ،زیــرا
هماکنــون زیرســاختها بهشــدت ناقــص
اســت .یــک سیســتم همیشــه بــرای اصــاح ،به
انجــام مراحــل مقدماتــی نیــاز دارد .بــه همیــن

{

بزرگــی در نظــام بانکــی ایــران تبدیــل شــده بود
کــه پــس از تالشهــای بســیار و شفافشــدن
فعالیتهــا ،عملکــرد ،و روشهایــی کــه
بــرای حیــات خــود در نظــام بانکــی در پیــش
گرفتــه بودنــد ،ایــن مســئله کنتــرل ،مهــار ،و
حــل و فصــل شــد .از ســویی دیگــر ،فســاد
گســتردٔه مٔوسســات مالــی غیرمجــاز نیــز
دردســرآفرین شــده بــود ،بهطــوری کــه برخــی
از ایــن مٔوسســات در بحــث واردات نیــز
ً
عمــا مجموعــهای
مشــارکت کــرده بودنــد و
بودنــد کــه همــه فعالیتهــای بانکــی و پولــی
و فراتــر از آن را انجــام میدادنــد و حتــی در
بازارهــای مالــی دیگــر نیــز فعــال بودنــد ،امــا
هیــچ ردپایــی وجــود نداشــت؛ بهطــوری کــه
میتــوان از آن بهعنــوان یــک شــبکٔه زیرزمینــی
تبهــکاری فاســد نــام بــرد.

مبنـــای سیاســـتهای کمیتـــه بـــال ،چقـــدر
میتوانـــد بـــه تقویـــت شـــفافیت و حـــذف
آســـیبهای فعلـــی نظـــام بانکـــی کمـــک
کنـــد؟

دلیــل بعــد از مٔوسســات مالــی غیرمجــاز،
بایــد ســاماندهی بانکهــا اجرایــی شــود و
اگــر انجــام نشــود ،در نهایــت موفقیتهــای
اندکــی حاصــل میشــود ،زیــرا درحــال حاضــر
بانکهــا نیــز بهنوعــی بــا همــان مشــکالت
و آســیبهای مٔوسســات مالــی غیرمجــاز
در اشــکال دیگــری مواجهانــد ،پــس ابتــدا
بایــد سیاســتهای همهجانبــه ســاماندهی
بانکهــا در دســتور کار قــرار گیــرد؛ ســپس بــا
اصــاح قوانیــن بانکــی و اجــرای آن ،انتظــار
یــک تحــول بــزرگ و فراگیــر را داشــته باشــیم
و بــرای ایــن منظــور بایــد راهبــرد دقیقــی
داشــته باشــیم تــا بــه هــدف نهایــی برســیم.
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اصــاح قانــون بانکــداری در یــک دهــه اخیــر بهصــورت جدیتــری
مــورد توجــه دولــت و بانــک مرکــزی قــرار گرفتــه اســت .در کنــار آن ،بحــران
مٔوسســات مالــی یکبــار دیگــر ثابــت کــرد اگــر بهصــورت بنیــادی بــرای
اصــاح قانــون بانکــداری و استانداردســازی آن بــا قواعــد و چارچوبهایــی
کــه درحــال حاضــر در دنیــا اجــرا میشــود اقــدام نشــود ،کوچکتریــن فعالیــت
غیرشــفاف در بــازار پــول در آینــدهای نهچنــدان دور بــه بحرانــی بــزرگ و
پیچیــده ،هماننــد آنچــه مٔوسســات مالــی غیررســمی در بــازار پــول ایجــاد
کردنــد ،منجــر خواهــد شــد .در همیــن حــال ،همــه ماجــرا فقــط بــه تشــدید
اصـــاح نظـــام بانکـــی در ایـــران بعـــد از
ســـالها در چـــه شـــرایطی قـــرار دارد؟
در وضعیــت فعلــی ،مبنــای مباحــث مرتبــط
بــا بانکــداری در چارچــوب قانــون پولــی و بانکــیِ
مصــوب ســال  1351قابلتحلیــل اســت .از 45
مــادٔه ایــن قانــون ،مــواد  30تــا  45در قالــب فصل
ســوم در حــوزٔه مربــوط بــه بانکــداری تدویــن
شــدهاند؛ بهعبــارت دیگــر کلیــه مباحــث بانکــی
در  16مــاده بیــان شــده اســت .پــس از انقــاب،
کــه قانــون بانکــداری بــدون ربــا عملیاتــی شــد،
اصــو ًال بــه فعالیتهــای مجــاز بانکهــا پرداختــه
اســت .درحالیکــه یــک قانــون بانکــداری
بایــد کل ســیکل حیــات بانــک را تٔامیــن کنــد؛
بدینمعنــا کــه قبــل از تٔاســیس بانــک مشــخص
شــود چــه فعالیتهایــی مجــاز و غیرمجــاز
اســت و اگــر کســی بخواهــد فعالیتهایــی
انجــام دهــد بایــد چــه شــرایطی داشــته باشــد و
نحــؤه گرفتــن مجــوز چگونــه اســت؛ فعالیتهــا
تابــع چــه ضوابــط و مقرراتــی اســت و حتــی چــه
محدودیتهایــی در ایــن بیــن وجــود دارد و چــه
نظارتهایــی بــر آن اعمــال میشــود؛ اگــر تخلفــی
صــورت گرفــت ،بایــد چــه برخوردهایــی صــورت
گیــرد و در نهایــت ،اگــر ســیکل حیــات بانــک
بهصــورت اختیــاری یــا در چارچــوب انحــال و

نظارتهــا نیــز ختــم نمیشــود و ارتبــاط دوســویه بــا ســایر کشــورها از مســیر
نظــام بانکــی نیــز نیــاز بــه قواعــد اســتاندارد جهانشــمول دارد تــا بــه درک
متقابــل منتهــی شــود .بــه همیــن منظــور در ســالهای اخیــر ،اصــاح قانــون
بانکــداری بــا جدیــت بیشــتری در ایــران دنبــال میشــود .در همیــن راســتا ،بــا
آقــای امیرحســین امیــنآزاد ‐ پژوهشــگر اقتصــادی ‐ گفتوگویــی انجــام
دادهایــم کــه در ادامــه آن را میخوانیــد.

ورشکســتگی قــرار گیــرد ،یــا قواعــدی کــه امــروز
در چارچــوب تعییــن و تکلیــف از آن نــام بــرده
میشــود ،قانــون بانکــداری بایــد صراحتــ ًا ایــن
مــوارد را درنظــر بگیــرد.
در شـــرایط کنونـــی ،ایـــن  16مـــادٔه قانـــون
پولـــی و بانکـــی میتوانـــد چـــه چالشهایـــی از
بـــازار پـــول را حـــل کنـــد؟
نگاهــی بــه وضعیــت موجــود ،نشــان میدهــد
تقریبــ ًا ایــن  16مــادٔه قانــون پولــی و بانکــی
نمیتوانــد مســائل و چالشهــا را حــل کنــد.
اینکــه بایــد چــه قوانیــن و مقرراتــی وجــود داشــته
باشــد ،دقیقــ ًا بــه همــان ســیکلی برمیگــردد کــه
عنــوان شــد .لــذا ،بایــد قانونــی وجــود داشــته
باشــد کــه بتوانــد همــه تحــوالت و قواعــدی کــه
در ســیکل بانکــداری از آغــاز تــا پایــان وجــود
دارد ،مطابــق بــا احــکام مــورد نیــاز پوشــش دهــد.
بـــا وضعیـــت موجـــود ،آیـــا میتوانیـــم
امیـــدوار باشـــیم قانـــون بانکـــداری در مســـیر
اصـــاح و بهنگامرســـانی جامـــع قـــرار گیـــرد و
ســـاختار فعلـــی تغییـــر کنـــد؟
ایــن مســئله روشــن اســت کــه الیحــه یــا طــرح

بانکــداری جدیــد کــه شــکل میگیــرد ،بایــد
احــکام کاملــی دربــارٔه موضوعــات مطرحشــدٔه
فعلــی داشــته باشــد .ایــن یــک واقعیــت اســت
کــه درحــال حاضــر در دنیــا مباحــث و قوانیــن
بانکــی و بانکــداری در دنیــا بهشــدت نســبت بــه
گذشــته و دهههــای قبــل تغییــر کــرده اســت،
بهطــوری کــه مبنــا و چارچوبهــای جدیــد آمــده
اســت و بانکهــا در جهــان ســعی میکننــد در
قالــب همــان چارچوبهــای شــکلگرفتٔه جدیــد
فعالیــت کننــد؛ بهطــور مثــال در ســالهای قبــل،
چارچــوب اصــول نظارتهــای مٔوثــر بانکــی از
ســوی کمیتــه «بــال» منتشــر شــد کــه ایــن اصــول
در ابتــدا 25گانــه بــود و درحــال حاضــر 29گانــه
شــده و چارچــوب نظــارت بانکــی اثربخــش را
بــرای یــک نظــام پولــی و بانکــی اســتاندارد در
دنیــا تعریــف کــرده اســت.
چارچوبهـــای کمیتـــه بـــال در نظـــام بانکـــی
کش ــورهای دنی ــا چ ــه می ــزان اج ــرا ش ــده اس ــت؟
آمارهــا نشــان میدهــد همــه کشــورها در دنیــا
تــاش کردهانــد در قانــون بانکــداری خودشــان
اصــول 29گانــه کمیتــه بــال را بــا شــرح و تفســیر
در چارچوبهــای نظــام بانکــی خودشــان
اجرایــی کننــد تــا عــاوه بــر داشــتن روش

اصـــول 29گانـــه کمیتـــه بـــال در قانـــون
بانک ــداری ای ــران چق ــدر ج ــدی گرفت ــه ش ــده
اســـت؟

{

تــا پیــش از دهــه  ،۱۳۸۰اساســ ًا هیــچ
کاری انجــام نشــد و در پایــان ایــن دهــه و
ابتــدای دهــه  ،۱۳۹۰بانــک مرکــزی یــک
الیحــه قانــون بانکــداری تهیــه و بــه هیئــت
دولــت ارائــه کــرد ،امــا ظاهــر ًا دولــت بــا تدوین
یــک قانــون مجــزا موافــق نبــود و درخواســت
داشــت بخشهــای مهــم مــورد نظــر بانــک
مرکــزی از قانــون بانکــداری جــدا شــود و
بهصــورت بخشــی مجــزا بــه مجلــس ارائــه
شــود و بهنظــر میرســد در ســالهای ۱۳۹۶
و  ،۱۳۹۷بــه مجلــس ارائــه شــد و مجلــس
هــم تشــخیص داد ایــن طــرح بــه اینصــورت
کافــی و کامــل نیســت و مباحــث نظــارت
بانکــی در ایــن الیحــه قانونــی ارائــه نشــده

بــر اســاس درخواســت بانــک مرکــزی،
در پژوهشــکدٔه پولــی و بانکــی بحــث تدویــن
قانــون بانکــداری از ســال  ۱۳۹۷کلیــد 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 اینصــورت 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
تبــادل نظــر و بررســی قــرار میگیــرد تــا بعــد
از نهاییشــدن بــه دولــت ارائــه شــود.
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هماکنــون ،نظــام بانکــی ایــران در وضعیــت
عــدم انطبــاق بــا اصــول 29گانــه کمیتــه بــال
قــرار دارد و امیــدوارم اگــر قانــون بانکــداری
جدیــد طراحــی و اجــرا شــود ،بتوانیــم ایــن
اصــول را در نظــام بانکــی کشــور اجرایــی
کنیــم و یــا حداقــل بــه نقطــهای برســیم کــه
انطباقپذیــری زیــادی بــا ایــن اصــول داشــته
باشــیم ،زیــرا اساسـ ًا ازآنجاکــه مبنــای دنیــا بــر
اســاس همیــن اصــول درحــال عمومیتپذیری
اســت ،مــا نیــز بایــد بــه ایــن ســمت حرکــت
کنیــم .از طرفــی دیگــر ،وقتــی نهادهــای
بینالمللــی کشــوری را ارزیابــی میکننــد،
دقیقــ ًا بــر اســاس همــان اصــول 29گانــه
کمیتــه بــال ارزیابیهــا را انجــام میدهنــد تــا
انطباقپذیــری یــا عــدم انطباقپذیــری کشــور
هــدف مشــخص شــود .بههرحــال ،ایــران هــم

پژوهشــکدٔه پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی
چ ــه نقش ــی در تدوی ــن قان ــون بانک ــداری ب ــر
عه ــده دارد؟

{

اســتاندارد و همهجانبــهای در بحــث نظــارت
و پوشــش ریســکها ،فعالیتهــای بانکــی را
بــا حداکثــر قــدرت و شــفافیت انجــام دهنــد.

اگــر میخواهــد قانــون بانکــداری بهنــگام و
مســتحکمی داشــته باشــد ،بایــد بــر اســاس
همیــن اصــول آن را پیادهســازی و از تجربــه
فعلــی در دنیــا اســتفاده کنــد
.
چـــرا تـــا بـــه امـــروز و در چنـــد دهـــه
اخیـــر نظـــام بانکـــداری ایـــران بهســـمت
پیادهســـازی اصـــول و اســـتانداردهای
جهانـــی گام برنداشـــته اســـت؟

اســت و در حقیقــت اصــول 29گانــه کمیتــه
بــال در آن بهصــورت منســجم وجــود نــدارد.

۷۵

۷۶

یادداشت تحلیلی

علی
بهادر

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

مقاومسازی در سایه ادغام

اصالح قانون بانکداری؛
پیشرفتها و چالشها
کارشناس اقتصادی و دانشآموختهٔ دانشگاه صنعتی شریف

 -۱مقدمــه :قانــون پولــی و بانکــی کشــور یکــی از مهمتریــن قوانیــن
حاکــم بــر نظــام اقتصــادی ایــران اســت کــه بیــش از  ۴۵ســال از تصویــب
آن میگــذرد ،امــا باوجودایــن افــرادی هرچنــد کمتعــداد ،هســتند کــه ایــن
ِ
قانــون بهنســبت قابلدفــاع میداننــد .در مقابــل
قانــون را همچنــان یــک
ایــن مدافعــان ،بســیاری معتقدنــد ایــن قانــون دیگــر نمیتوانــد بســتر حقوقــی
 -۲ضـــرورت اصـــاح قوانیـــن مربـــوط بـــه
نظـــام بانکـــی
در دنیــا ،بانکهــای مرکــزی معمــو ًال در
پاســخ بــه دو ضــرورت ایجــاد شــدند .ضــرورت
اول ضــرب مســکوکات و انتشــار پولهــای رایــج
کشــور و تجهیــز منابــع بــرای دولتهــای مســتقر
بــود کــه در برخــی مــوارد مدیریــت بدهیهــای
دولتــی نیــز بــه ایــن وظایــف افــزوده میشــد.
ضــرورت دوم کــه از اواخــر قــرن  ۱۹و در
کشــورهایی کــه نظــام بانکــی نســبت ًا پیشــرفتهتری
داشــتند نمایــان شــد ،بهنوعــی حمایــت از
ثبــات نظــام بانکــی بــود؛ بــرای مثــال ،پیــش از
ایجــاد فــدرال رزرو در امریــکا ،ایــن کشــور بــا
مجموعــهای از بحرانهــای بانکــی پیدرپــی
روبـهرو بــود کــه از هجــوم ســپردهگذاران بــه یــک
بانــک آغــاز میشــد و بــا ایجــاد هــراس بانکــی
بــه ســایر بانکهــا نیــز تســری پیــدا میکــرد و
ایــن شــروع همــان وظیفــه شناختهشــدٔه امــروزی
بانکهــای مرکــزی یعنــی آخریــن قرضدهنــده
یــا آخریــن ملجــأ قرضدهنــده بــود .تصویــر فــوق
هرچنــد برشــی کوتــاه از تولــد بانکهــای مرکــزی
را روایــت میکنــد ،همیــن مــرور ســاده نشــان
میدهــد از همــان ابتــدا ،بانکهــای مرکــزی
نهتنهــا ارتبــاط مهمــی بــا دولتهــا داشــتهاند،
بلکــه از همــان بــدو تٔاســیس ،بانکهــای مرکــزی
از جایگاهــی منحصربهفــرد و تخصصــی

الزم را بــرای عملیاتیشــدن بانکــداری مرکــزی نویــن در کشــور و همچنیــن
بانکــداری مــدرن فراهــم کنــد .منتقــدان معتقدنــد از زمــان تصویــب قانــون
پولــی و بانکــی کشــور در ســال  ،۱۳۵۱پارادایــم بانکــداری مرکــزی و بانکداری
در دنیــا دچــار تغییــرات مهمــی شــده اســت.

برخــوردار بودهانــد کــه هــدف نهایــی از اعطــای
چنیــن جایگاهــی بــه بانــک مرکــزی ،چیــزی نبــود
جــز تأمیــن منافــع عمــوم از طریــق حفــظ ثبــات
نظــام بانکــی.
ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه مفه ــوم بانک ــداری
مرکـــزی کـــه در چنیـــن فضـــای فکـــری متولـــد
شـــده بـــود ،در قـــرن  ۲۱و در مواجهـــه بـــا
تجـــارب جهانـــی بـــه بلـــوغ رســـیده اســـت.
برخـــی از مهمتریـــن فرازوفرودهـــای ایـــن دوران
بحرانهـــای مالـــی مختلـــف ،ملغیشـــدن
پش ــتوانٔه ط ــا ب ــرای چ ــاپ پ ــول ،تٔامی ــن مال ــی
مخـــارج جنگهـــای جهانـــیِ دولتهـــا از
طریـــق بانکهـــای مرکـــزی ،ظهـــور و البتـــه
ریشهکنشـــدن تورمهـــای مزمـــن و حتـــی
ابرتورمهـــا هســـتند .دقیقـــ ًا بهدلیـــل چنیـــن
تجربههایـــی اســـت کـــه امـــروزه بانکـــداری
مرک ــزی ب ــر آموزهه ــای برآم ــده از تجرب ــه و عل ــم
متکـــی اســـت و یکـــی از محوریتریـــن ایـــن
آموزههـــا بهعنـــوان «اســـتقالل بانـــک مرکـــزی»
شـــناخته میشـــود.
هرچنــد در زبــان فارســی واژٔه
 independenceبــه «اســتقالل» ترجمــه شــده
اســت ،شــاید عبــارت بهتــر بــرای ترجمــه ایــن
مفهــوم «عــدم وابســتگی بانــک مرکــزی» باشــد،
زیــرا اصــل اســتقالل بانــک مرکــزی ،در حقیقــت
عــدم وابســتگی بانــک مرکــزی بــه دولــت در

ایفــای وظایــف تخصصـیاش را الزامــی میدانــد.
بهعبــارت دیگــر ،هرچنــد بانکهــای مرکــزی
در ابتــدای تولــد ارتبــاط گســتردهای بــا دولتهــا
داشــتند ،تجربــه نشــان داد ایــن ارتبــاط بایســتی
مدیریــت شــود ،در غیــر اینصــورت بانــک
مرکــزی بــه هــدف خــود یعنــی تٔامیــن منافــع
عمومــی نخواهــد رســید .دلیــل ایــن امــر نیــز بــه
ایــن واقعیــت برمیگــردد کــه بانکهــای مرکــزی
ابزارهایــی ماننــد چــاپ پول و مقــررات نظارتی را
در اختیــار دارنــد کــه میتوانــد بــه وســیلهای بــرای
تٔامیــن منافــع کوتاهمــدت سیاســتمداران تبدیــل
شــود ،درحالیکــه حاصــل اســتفاده از ایــن ابزارها
بــرای تٔامیــن ایــن نــوع منافــع ،در بلندمــدت
چیــزی جــز ضــرر عمومــی نیســت .بــر ایــن مبنــا
امــروزه ،بانکهــای مرکــزی در دنیــا نهادهایــی
تخصصــی و بســیار مهــم قلمــداد میشــوند و
تــاش میشــود ایــن نهــاد تخصصــی تــا حــد
ممکــن تحتتٔاثیــر انگیزههــای سیاســتمداران
قــرار نگیــرد .در همیــن راســتا ،امــروزه دولتهــا
نیــز در سرتاســر دنیــا بانکهــای مرکــزی مســتقل
را پذیرفتهانــد و عمـ ً
ـا بانکهــای مرکــزی آنچنــان
جایــگاه مهمــی دارنــد کــه رئیــس بانکهــای
مرکــزی بهلحــاظ توانایــی اثرگــذاری در اقتصــاد
حداقــل همتــراز مقامــات ارشــد دولتــی قلمــداد
میشــود .ایــن آموزههــا در حالــی اســت کــه
قانــون پولــی و بانکــی کشــور اســتقالل الزم بــرای
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{

بانــک مرکــزی را تأمیــن نمیکنــد.
یکــی از اولیــن تغییــرات دیگــری کــه بــا
فاصلــه زمانــی کمــی بعــد از تصویــب قانــون
پولــی و بانکــی کشــور اتفــاق افتــاده اســت
ازبینرفتــن نظــام برتــونوودز اســت کــه
موجــب شــده اســت مفاهیــم اخــذ پشــتوانه
بــرای انتشــار اســکناس و مســکوک بــدون
ضــرورت قلمــداد شــود .ایــن در حالــی اســت
کــه در کشــور مــا همچنــان بانــک مرکــزی
بهموجــب قانــون موظــف بــه نگهــداری
پشــتوانههای الزم بــرای انتشــار اســکناس
و مســکوک اســت و دقیقــ ًا بــرای نظــارت
بــر اجــرای همیــن موضــوع (کــه امــروزه در
بانکــداری مرکــزی نویــن جایگاهــی نــدارد)
هیئــت نظــارت اندوختــه اســکناس در بانــک
مرکــزی ایــران همچنــان بــر انتشــار اســکناس
و نگهــداری پشــتوانٔه کافــی نظــارت میکنــد.
تقریب ـ ًا میتــوان اذعــان داشــت معــادل چنیــن
چارچوبــی را بهنــدرت میتــوان در قوانیــن
ســایر کشــورها مشــاهده کــرد.
در کنـــار ایـــن موضـــوع ،سیاســـتگذاری
پولـــی نیـــز ‐ کـــه یکـــی از مهمتریـــن
وظایـــف بانـــک مرکـــزی اســـت ‐ دچـــار
تحـــوالت عدیـــدهای شـــده اســـت.
امـــروزه ،چارچوبهـــای نوینـــی بـــرای
سیاســـتگذاری پولـــی تدویـــن شـــده اســـت
ک ــه ب ــا ضواب ــط نظ ــام سیاســتگذاری پول ــی
در زمـــان تصویـــب قانـــون پولـــی و بانکـــی
کشـــور بـــه میـــزان بســـیار زیـــادی متفـــاوت
اســـت؛ بـــرای نمونـــه در زمـــان تهیـــه قانـــون
پولـــی و بانکـــی کشـــور ،نظـــام برتـــونوودز
آنچنـــان بـــر بانکهـــای مرکـــزی ازجملـــه
بان ــک مرک ــزی ای ــران حکمفرم ــا ب ــوده اس ــت
ک ــه در ای ــن دوران سیاس ــت پول ــی عم ـ ً
ـا در
قالـــب راهبـــرد تثبیـــت ارزی دنبـــال میشـــده
اس ــت و حت ــی ت ــا س ــالها بع ــد از فروپاش ــی
نظـــام برتـــون وودز نیـــز بانکهـــای مرکـــزی
در سرتاســـر دنیـــا تـــاش میکردنـــد ایـــن
راهبـــرد را همچنـــان بهعنـــوان راهبـــرد پولـــی
خ ــود حف ــظ کنن ــد .ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه
از دهـــه  ۱۹۹۰میـــادی بـــه بعـــد ،تقریبـــ ًا
راهبردهـــای پولـــی مبتنـــی بـــر تثبیـــت ارزی
جـــای خـــود را بـــه راهبردهایـــی ماننـــد
هدفگـــذاری پولـــی و هدفگـــذاری
تورمـــی داد و یـــک دهـــه بعـــد بیثباتیهـــای
مربـــوط بـــه تابـــع تقاضـــای پـــول ،شکســـت
توصیههـــای پولیـــون در مـــورد مطلوببـــودن
رش ــد پ ــول ثاب ــت و موفقیته ــای کش ــورهای

هدفگـــذار تـــورم ،توجهـــات را بهســـمت
راهبـــرد هدفگـــذاری تورمـــی جلـــب کـــرد.
بهرغـــم ایـــن تغییـــرات در برخـــی نقـــاط
دنیـــا ،شـــرایط بهنحـــو دیگـــری رقـــم خـــورد،
بهطـــوری کـــه کشـــورهای اروپایـــی و برخـــی
کشـــورهای کوچـــک تثبیـــت ارزی را رهـــا
کردنـــد و از طریـــق پذیـــرش واحـــد پولـــی
خارجـــی یـــا پیوســـتن بـــه اتحادیههـــای
ً
عمـــا سیاســـت پولـــی مســـتقل خـــود
پولـــی
را کن ــار گذاش ــتند .ام ــا ،بح ــران  ۲۰۰۸فص ــل
جدیـــدی در تاریخچـــه هدفگـــذاران تـــورم
رق ــم زد و انتقادهای ــی را در م ــورد کوتاهبین ــی
در تمرک ــز بیشازح ــد ب ــر ت ــورم متوج ــه ای ــن
راهبـــرد پولـــی کـــرد؛ بهطـــوری کـــه امـــروزه
مرکـــزی هدفگـــذار تـــورم
حتـــی بانکهـــای
ِ
نیـــز بهدقـــت آثـــار سیاســـتهای خـــود را در
ثبـــات مالـــی درنظـــر میگیرنـــد.
عالوهبرایــن ،درحالیکــه تــا حــدود دو
دهــه قبــل تصــور میشــد سیاســتگذاری
پولــی بایــد پشــت دربهــای بســته صــورت
پذیــرد و تصمیمــات سیاســتگذاران
پولــی نبایــد بــرای عمــوم افشــا شــود ،در
دهههــای اخیــر رعایــت شــفافیت در
سیاســتگذاری پولــی بهعنــوان یکــی از
مهمتریــن اصــول سیاســتگذاری پولــی
مــدرن قلمــداد میشــود .بــه تعبیــر دقیقتــر،
امــروزه سیاســتگذاران پولــی میکوشــند در
اتاقهــای شیشــهای تصمیمگیــری و فعالیــت
کننــد تــا آحــاد اقتصــادی بتواننــد در ســایٔه
پیشبینیپذیــری سیاســتگذاری پولــی
تصمیمــات اقتصــادی مناســب اتخــاذ کننــد.
عالوهبرایــن ،امــروزه بانکهــای مرکــزی
حتــی تــاش میکننــد بــا اعــام سیاس ـتهای
خــود بهصــورت عمومــی ،انتظــارات مــردم و
آحــاد اقتصــادی را بهنحــو مؤثــری مدیریــت
کننــد تــا بــا کارآمــدی بیشــتری بــه اهــداف
خــود دســت یابنــد.
امــروزه ،بانکهــای مرکــزی بــرای
عملیــات خــود بــر طیــف متنوعــی از ابزارهــای
سیاسـتگذاری پولــی تکیــه دارنــد کــه حــدود
نیــم قــرن پیــش چنیــن ابزارهایــی بــرای
سیاس ـتگذاری پولــی چنــدان رواج نداشــتند.
در زمــان تصویــب قانــون پولــی و بانکــی
کشــور ،بانکهــای مرکــزی از ابزارهــای
غیرمدرنــی بــرای اجــرای سیاس ـتهای پولــی
خــود اســتفاده میکردنــد کــه شــامل اقداماتــی
همچــون اعمــال محدودیــت مقرراتــی بــر
اعتبــارات یــا نرخهــای ســود در اقتصــاد

میشــدند .کنتــرل نــرخ ســود ،ســقف اعتبــاری
و تســهیالتدهی هدایتشــده ازجملــه
مهمتریــن ایــن ابزارهــا بودنــد  .امــا امــروزه،
بانکهــای مرکــزی از ابزارهــای نوینــی
همچــون عملیــات بــازار بــاز ،تســهیالت
قاعدهمنــد ،کریــدور نــرخ ســود ،و خریــد و
فــروش ارز اســتفاده میکننــد.
نظامهــای پرداخــت از مهمتریــن
حوزههایــی اســت کــه بهصــورت ویــژه از
دهــه  ۱۹۹۰میــادی تغییــرات شــگرفی را
تجربــه کــرده اســت کــه رواج ســامانههای
تســویٔه ناخالــص آنــی صرفــ ًا یــک نمونــ ه
از ابتداییتریــن و درعینحــال یکــی از
تأثیرگذارتریــن تغییــرات ایــن حــوزه اســت.
امــروزه بــا پیشــرفتهای ف ّنــاوری و تغییــرات
صنعــت پرداخــت ،اقدامــات پیشــگیرانهای
‐ همچــون طراحــی اســکناسهای تــا حــد
ممکــن غیرقابــل جعــل و تٔامیــن امنیــت
نقــل و انتقــاالت پولــی  -جــای خــود را بــه
تٔامیــن اســتانداردها و الزامــات خاصــی در
حــوزٔه ابزارهــای ارتباطــی ،نرمافزارهــا ،و
زیرســاختها داده اســت .مقرراتگــذاری
حــوزٔه ف ّناوریهــای نویــن و کســبوکارهای
نوپــا و کالن دادههــای حاصــل از توســعٔه
روشهــای نویــن در نظامهــای پرداخــت
نمونــهای دیگــر از مهمتریــن دغدغههــای
مقامهــای مقرراتگــذار و ناظــر در دنیــا
بهشــمار مــیرود.
قانــون پولــی و بانکــی کشــور در ســال
۱۹۷۳( ۱۳۵۱م ).در حالــی بــه تصویــب
رســید کــه در آن ســالها هنــوز مهمتریــن
رکــن مقرراتگــذار فعالیتهــای بانکــی
یعنــی کمیتــه نظــارت بانکــی بــال تشــکیل
نشــده بــود .کمیتــه نظــارت بانکــی بیــش از
یــک دهــه بعــد از تصویــب قانــون پولــی و
بانکــی کشــور اولیــن نســخه از مقــررات خــود
 یعنــی بــال  - ۱را بــرای مقرراتگــذاریفعالیــت بانکهــا پیشــنهاد داد .در نیمــه دوم
دهــه  ۱۹۹۰در نتیجــه تجــارب بینالمللــی و
همچنیــن درسهــای برآمــده از بحرانهــای
بانکــی ،فراینــد اصــاح بــال  ۱آغــاز شــد و
در ســال  ۲۰۰۶آخریــن نســخه از مقــررات
بــال  ۲منتشــر شــد .هنــوز مــدت زیــادی از
اجراییشــدن بــال  ۲نگذشــته بــود کــه وقــوع
بحــران  ۲۰۰۸ضعفهــای ایــن مقــررات را
نیــز نمایــان ســاخت و ایــن بــار مقــررات بــال
 ۳متکفــل رفــع نواقــص موجــود در مقــررات
قبلــی شــد.

۷۷
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مقاومسازی در سایه ادغام

امــا امــروزه ،چارچوبهــای مقرراتــی و
نظارتــی مــورد تأکیــد در اکوسیســتم نظــام بانکــی
بــه مقــررات احتیاطــی محــدود نیســت ،بلکــه در
ســالهای اخیــر طیــف وســیعی از تالشهــای
مقامهــای مقرراتگــذار و ناظــر معطــوف بــه
مقرراتگــذاری و نظــارت بــر بانکهــا بــا هــدف
مبــارزه بــا جرمهــای مالــی ازجملــه پولشــویی،
تٔامیــن مالــی تروریســم ،و فــرار مالیاتــی شــده
اســت .بــر ایــن مبناســت کــه میتــوان اذعــان
داشــت در دهههــای قبــل محیــط مقرراتــی حــوزٔه
بانکــی بهطــور قطــع و یقیــن بــه پیچیدگــی شــرایط
فعلــی نبــوده اســت.
بحــران  ۲۰۰۸درسهــای مهمــی بــرای
اصــاح بســترهای حقوقــی و مقــررات نظــام
بانکــی بههمــراه داشــت .ایــن بحــران آموزههــای
مهمــی در مــورد مقرراتگــذاری و نظــارت
احتیاطــی کالن و خــرد ،مقرراتگــذاری و
نظــارت بــر زیرســاختهای مالــی ،طراحــی
نظــام ویــژٔه ورشکســتگی و حــل و فصــل بــرای
بانکهــا و مؤسســات بااهمیــت (گزیــر)،
بازتعریــف اکوسیســتم شــبکههای ایمنــی شــامل
ضوابــط فراهمکــردن نقدینگــی اضطــراری
(آخریــن قرضدهنــده) و صنــدوق ضمانــت
ســپردهها و همچنیــن چارچــوب مدیریــت
بحرانهــای مالــی بههمــراه داشــت؛ بــرای نمونــه،
یکــی از اساســیترین نیازهــای نظــام بانکــی کــه
بهصــورت طبیعــی در نتیجــه بهنگامنبــودن قانــون
پولــی و بانکــی کشــور مــورد توجــه قــرار نگرفتــه
اســت مســئلٔه مســتثناکردن بانکهــا از ضوابــط
ورشکســتگی شــرکتی موضــوع قانــون تجــارت
و طراحــی ویــژٔه ورشکســتگی و حــل و فصــل
بــرای بانکهاســت.
مطالبــی کــه بیــان شــد تنهــا مــروری گــذرا
بــر گزیــدهای از تحوالتــی بــود کــه نمــودی در
قانــون پولــی و بانکــی کشــور نداشــتهاند .بــر
ایــن مبناســت کــه متخصصــان حــوزٔه بانکــی
اذعــان دارنــد نظــام بانکــی مــا نیــز بایــد ب ـهزودی
گامهــای مٔوثــری در زمینــه اصــاح قوانیــن
مربوطــه بهمنظــور منطبقکــردن ایــن قوانیــن بــا
اکوسیســتم مقرراتــی و بســترهای نویــن حقوقــی
بــردارد .در همیــن راســتا ،مســتقرکردن پارادایــم
نویــن سیاســتگذاری پولــی و مقرراتگــذاری
و نظــارت بانکــی  -کــه بســیاری از ضعفهــای
موجــود در شــبکٔه بانکــی نتیجــه بهنگامنبــودن ایــن
پارادایــم اســت  -بــدون داشــتن پشــتوانههای
قانونــی قابــل اتــکا ممکــن نیســت .بــه بیــان دیگــر،
در شــرایط کنونــی کــه بیــش از چهــار دهــه از
تصویــب قانــون پولــی و بانکــی کشــور در ســال

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

 ۱۳۵۱میگــذرد ،تدویــن قوانیــن نویــن و روزآمــد
بانــک مرکــزی و بانکــداری ضرورتــی انکارناپذیــر
در جهــت اصــاح ســاختارهای مالــی در کشــور
و نیــل بــه اهــداف اقتصــاد کالن تلقــی میشــود
کــه متٔاســفانه تاکنــون نظــام مالــی کشــور از آن
بیبهــره بــوده اســت.
 -۳بررســـی تالشهـــای دو دهـــه اخیـــر بـــرای
اصـــاح قوانیـــن پولـــی و بانکـــی
بررســی اصالحــات قوانیــن بانــک مرکــزی
و بانکــداری در کشــورهای مختلــف بهروشــنی
نشــان میدهــد اصــاح قوانیــن مــادر مربــوط بــه
حــوزٔه پولــی و بانکــی فراینــدی مداوم و همیشــگی
اســت .در ایــن راســتا ،مقامــات مقرراتگــذار و
ناظــر وظیفــه دارنــد پیوســته ٔ
خالهــا و اصالحــات
ضــروری قانونــی را شناســایی و اصالحــات را
بموقــع بــه مراجــع ذیربــط ارائــه کننــد.
بانــک مرکــزی ایــران نیــز از نزدیــک بــه ســه
دهــه قبــل لــزوم بازنگــری در قانــون پولــی و بانکی
کشــور را تشــخیص داده و برخــی اقدامــات را
بــرای اصــاح ایــن قانــون و ســایر قوانیــن مربوطــه
ســاماندهی کــرده اســت ،هرچنــد بســیاری از ایــن
تالشهــا بهدالیــل مختلــف بــه مقصــود الزم
نائــل نیامدنــد.
بهصــورت ویــژه نیــاز بــه اصــاح قوانیــن
مربوطــه در نیمــه دوم دهــه  ،۱۳۸۰کــه همزمــان با
ترویــج و توســعٔه بانکــداری خصوصــی در کشــور
نیــز بــود ،بیــش از پیــش احســاس شــد .همزمــان
دولــت وقــت تأکیــد بســیاری بــر اصــاح نظــام
بانکــی داشــت و دولــت نیــز اقداماتــی را در ایــن
خصــوص آغــاز کــرد.
در نتیجــه ایــن شــرایط در نیمــه دوم دهــه
 ،۱۳۸۰اصــاح قانــون پولــی و بانکــی کشــور
بهصــورت جدیتــری مــورد توجــه قــرار گرفــت
و بانــک مرکــزی کمیتههــای مشــخصی را مأمــور
بازنگــری و اصــاح ایــن قانــون کــرد .در آن زمــان،
بررســی قانــون پولــی و بانکــی کشــور و بهویــژه
توجــه بــه اختیــارات و وظایــف سیاســتگذاری
و نظارتــی مصــرح در قانــون ازجملــه اختیــارات
و وظایــف موضــوع مــادٔه  ۱۴قانــون پولــی و
بانکــی کشــور ،نشــان مــیداد شــرایط جدیــد
کشــور نیازمنــد تفکیــک شــورای پــول و اعتبــار بــه
هیئــت سیاســتگذاری و هیئــت نظــارت اســت
کــه هیئــت سیاســتگذاری میــراثدار وظایــف
شــورای پــول و اعتبــار در زمینــه ادارٔه بانــک
مرکــزی و سیاســتگذاری پولــی باشــد و هیئــت
نظــارت وظایــف مربــوط بــه مقرراتگــذاری 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
میپــردازد ،بهعنــوان الیحــه قانــون بانــک
مرکــزی مــورد بازنگــری قــرار گیــرد و رویکــرد
کلــی در ایــن بخــش اصالحــات حداقلــی قانــون
پولــی و بانکــی کشــور باشــد .همچنیــن ،الیحـهای
مجــزا بهعنــوان الیحــه قانــون بانکــداری تهیــه و
جایگزیــن قســمت ســوم قانــون پولــی و بانکــی
کشــور شــود کــه در آن رویکــرد اصالحــات
حداقلــی قانــون پولــی و بانکــی کشــور کنــار
گذاشــته شــود .در عمــل الیحــه قانــون بانکــداری
بــا توجــه بــه محدودیتهــای زمانــی موجــود،
علیرغــم متحولکــردن بســیاری از بســترهای
قانونــی نســبت بــه قســمت ســوم قانــون پولــی و
بانکــی کشــور و تشــریح برخــی اختیــارات بانــک
مرکــزی در کل چرخــه حیــات یــک بانــک از
مجوزدهــی و فعالیــت تــا انحــال و ورشکســتگی
آن ،بهگونــهای تدویــن شــد کــه نهتنهــا متناســب
بــا دانــش مربــط بــه پیــش از بحــران  ۲۰۰۸بــود،
بلکــه میتــوان آن را بهنوعــی نیازمنــد تکمیــل و
ارتقــای بیشــتر نیــز دانســت .در عرصــه عمــل نیــز
لوایــح دوقلــوی تهیهشــده توســط بانــک مرکــزی
متأســفانه بهدالیــل مختلــف امــکان تصویــب را
پیــدا نکــرد.
در ســال  ،۱۳۹۵مجلــس وقــت تــاش
بســیاری کــرد بخــش مربــوط بــه عملیــات
بانکــداری را تحــت عنــوان طــرح یکفوریتــی
عملیــات بانکــی بــدون ربــا اصــاح کنــد .ایــن
اصالحیــه بیشــتر پاســخی بــه دغدغههــای
شــرعی مربــوط بــه عملیــات بانکهــا بــود کــه
مقــرر شــد بــا اســتفاده از اختیــارات موضــوع
اصــل  ۸۵قانــون اساســی ،تنهــا بــا تصویــب در
کمیســیون اقتصــادی مجلــس بهصــورت موقــت
اجرایــی شــود .امــا ،کمیســیون اقتصــادی مجلــس
نتوانســت تــا روزهــای پایانــی ایــن طــرح را کــه بــا
مخالفــت بانــک مرکــزی و دولــت همــراه شــده
بــود ،تصویــب کنــد .یکــی از ایرادهــای مهــم
وارد بــر ایــن طــرح عــدم جامعنگــری الزم بــرای
فائقآمــدن بــر مشــکالت شــبکٔه بانکــی بــود.
بــا رویکارآمــدن مجلــس جدیــد ،دوبــاره
اصــاح قوانیــن پولــی و بانکــی کشــور بــه جریــان
افتــاد و ایــن بــار نماینــدگان مربوطــه تصمیــم
گرفتنــد بــا مبنــا قــراردادن متــن الیحــه قانــون
بانکــداری تدوینشــده توســط بانــک مرکــزی،
دغدغههــای شــرعی مربــوط بــه عملیــات بانکهــا
را ذیــل فصــل مربوطــه در ایــن الیحــه برطــرف
کننــد .بــر ایــن مبنــا ،طــرح قانــون بانکــداری
جمهــوری اســامی توســط کمیســیون اقتصــادی

{
اقتصــاد
ـای
هـ
تازـه
ماهنامــه
اقتصــاد
هــای
تازه
ـه
ماهنام
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

{

مجلــس تهیــه شــد کــه بهدلیــل مبنــا قــراردادن
الیحــه قانــون بانکــداری از جامعیــت بیشــتری
برخــوردار بــود و تکمیلهــا و اصالحــات
دیگــری را نیــز نســبت بــه مــواد قانونــی فصــول
دیگــر الیحــه بانکــداری دربــر داشــت.
ت نیــز رغبــت
در ایــن شــرایط ،دولــ 
چندانــی بــه اصالحــات گســترده در قانــون
پولــی و بانکــی کشــور نشــان نــداد و بــا ایــن
اســتدالل کــه دولــت در نظــر دارد لوایــح کامــل
و جامعــی بــرای اصــاح بــه مجلــس ارائــه
کنــد ،بــرای مدتــی پیشــرفت طــرح بانکــداری
در مجلــس را متوقــف کــرد .نهایتــ ًا دولــت
الیحــه اصــاح قانــون پولــی و بانکــی را در
ســال  ۱۳۹۶بــه مجلــس ارائــه کــرد کــه تنهــا
بــه بخــش نظــارت بانــک مرکــزی ،واحــد
پولــی کشــور ،قوانیــن ورشکســتگی ،ادغــام
و انحــال بانکهــا ،صنــدوق ضمانــت
ســپردهها ،و پیگیــری تخلفــات میپرداخــت.
الیحــه اصــاح قانــون پولــی و بانکــی نظــر
کمیســیون اقتصــادی مجلــس را در اصــاح
کامــل قانــون پولــی و بانکــی کشــور تأمیــن
نمیکــرد ،بــه همیــن دلیــل طــرح بانکــداری
در مجلــس پیگیــری شــد .در بررســی ایــن
طــرح ،مشــخص شــد طــرح مذکــور شــدید ًا بــه
قانــون بانــک مرکــزی وابســته اســت و بــدون
اصــاح قانــون بانــک مرکــزی ایــن طــرح نیــز
واجــد تأثیــر الزم نخواهــد بــود .لــذا ،اصــاح
قســمت اول و دوم قانــون پولــی و بانکــی

کشــور نیــز در دســتور کار مجلــس قــرار
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 اســامی در دســتور مجلــس
شــورای اســامی و بــا محوریــت مرکــز
پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی قــرار
گرفــت .ایــن در حالــی بــود کــه پژوهشــکدٔه
پولــی و بانکــی نیــز از مدتــی قبــل در قالــب
یــک طــرح پژوهشــی تدویــن پیشنویســی
بــرای قانــون بانــک مرکــزی را در دســتور کار
قــرار داده و تدویــن آن را بــه نتیجــه رســانده
بــود .محصــول مجموعــه ایــن تالشهــا در
قالــب طــرح قانــون بانــک مرکــزی مــدون شــد.
در ادامــه ،مجلــس بــا بهرهگیــری از پیشــینٔه
مطالعــات انجامشــده در بانــک مرکــزی و
ســایر مراکــز ،بخــش دیگــری را نیــز ناظــر بــر
بانکــداری توســعه در ایــران مــدون کــرد و بــه
مجموعــه مــواد پیشــنهادی خــود افــزود.
 -۴ارزیابی تالشهای انجامشده
در شــرایط فعلــی ،تنهــا بررســی طــرح
بانــک مرکــزی بهعنــوان جایگزیــن قســمت
اول و دوم قانــون پولــی و بانکــی کشــور در
دســتور کار صحــن علنــی مجلــس قــرار دارد.
اگرچــه ایــن طــرح نســبت بــه قانــون پولــی و
بانکــی کشــور گامهــای رو بــه جلــوی مؤثــری
برداشــته اســت ،متٔاســفانه در فرایندهــای

داخلــی کمیســیون اقتصــادی مجلــس برخــی
ضوابــط قانونــی ایــن طــرح ازجملــه ضوابــط
مربــوط بــه اســتقالل و مدیریــت بانــک
مرکــزی ،برخــاف نســخههای اولیــه و
تدوینشــده توســط مراکــز پژوهشــی ،از
اســتانداردهای الزم فاصلــه گرفتــه اســت کــه
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 ،بهدلیــل مبنــا قــراردادن پارادایــم
پیــش از بحــران  ۲۰۰۸و نپرداختــن کافــی بــه
بســیاری از جنبههــای بانکــداری ،نیازمنــد
تقویــت اســت و رجــوع بــه تجــارب موجــود
در مراکــز پژوهشــی تخصصــی ایــن حــوزه
میتوانــد بخــش مهمــی از ایــن ضعفهــا را
برطــرف کنــد.
در هــر صــورت ،جــای ایــن امیــدواری
وجــود دارد کــه ظرفیــت الزم بــرای اصــاح
بنیادیــن قانــون پولــی و بانکــی کشــور در
نهادهــای تخصصــی مربوطــه بهوجــود آمــده
اســت و در صــورت وجــود جدیــت بــرای
اصــاح بنیادیــن در ایــن حــوزه ،میتــوان ایــن
قانــون مــادر را بــا قوانیــن بهمراتــب کارآمدتــر
جایگزیــن کــرد.
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دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

راهکارهای اصالح ساختار و
ترازنامٔه شبکٔه بانکی
دکتری اقتصاد پول و کارشناس بانک مرکزی

 -۱مقدمــه :پیشنیــاز هرگونــه اصــاح در ســاختار نظــام بانکــداری و
شــبکٔه بانکــی کشــور تغییــر نگــرش آحــاد جامعــه و سیاسـتگذاران بــه مقولــه
بانکــداری و نظــام بانکــی اســت .امــروزه ،بیشــتر ذینفعــان نظــام بانکــی
بانکهــا را منبعــی بــرای کســب منابــع مالــی بــرای فعالیتهــای خــود قلمــداد
میکننــد .ســهامداران و ســایر اشــخاص مرتبــط بــا بانــک ،اشــخاص ذینفــع
واحــد ،و حتــی دولــت در تالشانــد منابــع سپردهگذاریشــده در بانکهــا
را بــه خــود اختصــاص دهنــد و بیشــترین منابــع را از شــبکٔه بانکــی دریافــت
کننــد .همــه اینهــا در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی حاکــم
بــر نظــام اقتصــادی کشــور در دهــه اخیــر ،بــازده واقعــی در اقتصــاد ایــران
بهشــدت تنــزل یافتــه اســت و افزایــش تقاضــا بــرای منابــع بانکهــا توســط
 -۲فاصلـــه نظـــام بانکـــی کشـــور بـــا شـــرایط
مطلـــوب
در خصــوص اصــاح 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
باشــد .بهعبــارت دیگــر ،بــا توجــه بــه نیازهــای
گســترده و متنــوع مشــتریان بانکــی ،بانکهــا نیــز
بــه همــان تناســب بایــد دارای تنــوع و گســتردگی
باشــند .یــک شــبکٔه بانکــی باثبــات شــبکهای اســت
از مجموعــه بانکهــای تخصصــی و اختصاصــی
کــه در راســتای تٔامیــن نیازهــای خانوارهــا و
بنگاههــای اقتصــادی فعالیــت میکننــد .دوم،
شــبکٔه بانکــی ســالم و باثبــات شــبکهای اســت
کــه از نظامــات داخلــی بانکــداری و قواعــد
و قوانیــن مســتحکم در ایــن زمینــه برخــوردار
اســت .اصــول مربــوط بــه ســهامداری بانــک،
ســرمایهگذاریهای بانــک ،حاکمیــت شــرکتی و
مدیریــت ریســک ،حسابرســی و نظــارت ،تعامــل
بــا بانکهــای ضعیــف و مشــکلدار و در نهایــت
موضــوع نظــم بــازار کــه شــامل اســتانداردهای
ورود و خــروج بــه صنعــت بانکــداری اســت،
موضوعاتیانــد کــه تعیینکننــدٔه عملکــرد ســالم

تکتــک نهادهــای یادشــده بــا نــگاه بــه نــرخ بــاالی ســود بانکــی ،نمیتوانــد
دلیــل اقتصــادی و تولیــدی داشــته باشــد مگــر ورود بــه عرصــه واســطهگری
بــا منابــع ســپردهگذاران و منابــع حاصــل از اضافهبرداشــت بانکهــا از
بانــک مرکــزی .متٔاســفانه ،ماحصــل چنیــن نگرشــی بــه شــبکٔه بانکــی در
تورمهــای لجامگســیخته ،تنگنــای مالــی بنگاههــای تولیــدی ،و افزایــش میــل
بــه واســطهگری و داللــی در جامعــه قابــل رٔویــت اســت .بــر همیــن اســاس،
هرگونــه اصــاح و تغییــر در ســاختار شــبکٔه بانکــی کشــور بایــد در راســتای
ایجــاد فضایــی بــرای انجــام درســت کارکــرد بانکهــا یعنــی واســطهگری
وجــوه وتٔامیــن مالــی نیازهــای واقعــی مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان باشــد

و باثبــات بانکهاســت.
در کنــار مســائل و موضوعــات کلــییادشــده،
ســاختار شــبکٔه بانکــی و ترازنامــه آن درحــال
حاضــر وضعیــت مناســبی نــدارد .مجموعــه
شــبکٔه بانکــی کشــور بــا یکســری مشــکالت
بنیادیــن و برخــی از بانکهــا بهطــور خــاص بــا
برخــی چالشهــا مواجهانــد .مشــکالت بنیادیــن
موجــود در شــبکٔه بانکــی را میتــوان در وجــود
حجــم بــاالی مطالبــات غیرجــاری ،داراییهــا و
امــاک در تملــک کــه گاهــی بهصــورت قهــری
در ترازنامــه بانکهــا قــرار گرفتــه اســت ،بدهــی
مجموعــه دولــت بــه شــبکٔه بانکــی و تعهــدات
بــاالی مربــوط بــه پرداخــت ســود ســپردهها کــه
در برخــی مواقــع از طریــق اضافهبرداشــت از
بانــک مرکــزیتٔامیــن میشــود ،خالصــه کــرد.
چنیــن مشــکالتی باعــث شــده اســت بانکهــا بــه
انجــام ســرمایهگذاری و فعالیتهــای پرمخاطــره
بپردازنــد .چالشهایــی از قبیــل وجــود
ســهامداران عمــدٔه غیرمتخصــص ،دارابــودن
ســرمایٔه منفــی ،تخلفــات و عدم رعایــت قوانین و
مقــررات ،عــدم اجــرای دســتورات بانــک مرکــزی
ازجملــه مواردیانــد کــه در برخــی از بانکهــا
ومٔوسســات اعتبــاری غیربانکــی بهطــور ویــژه

قابلتوجــه اســت .بــا توجــه بــه ایــن دوگانگــی در
موضوعــات و مشــکالت شــبکٔه بانکــی ،ضــرورت
دارد سیاســتگذاران و در رأس آنهــا بانــک
مرکــزی اقدامــات و سیاســتهای متناســبی را
بــرای هــر دســته از ایــن بانکهــا اعمــال کنــد.
 -۳مدیرت بحران در نظام بانکی
بــرای برخــورد و تعامــل بــا چالشهــای
بنیادیــن ،ضــروری اســت بــه موضوعاتــی
همچــون اصــاح قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه
حــوزٔه بانکــداری ،اصــاح ســاختار سیاسـتهای
مالــی و بودجــه دولــت ،اصــاح وضعیــت
کنونــی نحــؤه اضافهبرداشــت بانکهــا از بانــک
مرکــزی ،ایجــاد نهادهــا و نظامــات خاصــی بــرای
حــذف داراییهــای منجمــد ازجملــه بدهیهــای
غیرجــاری از ترازنامــه بانکهــا و بهعبارتــی
سالمســازی ترازنامــه بانکهــا ،تــاش در جهــت
ارتقــای بــازده اقتصــادی در کشــور و ســوقدادن
منابــع بانکــی بــه نیازهــای واقعــی خانوارهــا و
بنگاههــای تولیــدی توجــه داشــت .لیکــن برخــورد
بــا چالشهــای مربــوط بــه برخــی از بانکهــا،
کــه عارضــه مربــوط بــه کل شــبکٔه بانکــی نیســت،
بایــد قاطعانــه و در راســتای حفــظ نظــم بــازار
باشــد .متٔاســفانه ،نــوع برخــورد بــا بازیگــران بــد
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بــازار صنعــت بانکــداری در ســالهای گذشــته
بهنحــوی بــوده اســت کــه نهتنهــا باعــث
بقــای آنهــا شــده اســت ،بلکــه بازیگــران و
بانکهــای خــوب صنعــت بانکــداری را بــه
انجــام رفتارهــای پرخطــر و پرریســک تشــویق
کردهانــد .بهعبــارت دیگــر ،نحــؤه تعامــل و
برخــورد سیاســتگذاران اقتصــادی و بانــک
مرکــزی بــا بانکهــای مشــکلدار بــه ایجــاد
مخاطــرٔه اخالقــی منجــر شــده اســت.بهنظــر
میرســد امــروزه و بعــد از وقــوع بحرانهــای
متعــدد بانکــی در جهــان ،اســتانداردهای نحؤه
برخــورد بــا بانکهــای مشــکلدار بســیار
مشــخص و دقیــق تعییــن شــده و در نظــام
بانکــداری کشــور نیــز قابــل اســتفاده اســت.
درحـال حاضـر ،شـبکٔه بانکـی کشـور و
بهطـور کلـی نظـام بانکـداری در وضعیـت
مناسـب و ایدهآلـی قـرار نـدارد .از دیـدگاه
بسـیاری از کارشناسـان ،وضعیـت شـبکٔه
بانکـی بحرانـی اسـت .در تعریـف بحـران،
چنیـن بیـان میشـود کـه یـک سیسـتم یـا
نظـام وقتـی دچـار بحـران میشـود کـه نتوانـد
چالشهـا و مشـکالت بهوجودآمـده را بـا
اسـتفاده از ابزارهـا و روشهـای تعبیهشـده در
داخـل سیسـتم یـا نظـام خـود حل و فصـل کند
و نیـاز بـه مداخلـه در آن وجـود دارد .بـا ایـن
تعریـف ،اگـر مجموعـه نظـام بانکـداری را کـه
شـامل بانک مرکـزی و نهادهای تحت نظارت
آن اعـم از بانکهـا و مٔوسسـات اعتبـاری

غیربانکـی بدانیـم ،و فـرض کنیم ایـن مجموعه
و نظـام دچـار چالشهـا و مسـائل عدیـدهای
اسـت ،کمـا اینکه در پاراگرافهای پیشـین نیز
به برخی از این مسـائل و چالشها اشـاره شـد،
حـال پرسـش این اسـت که آیـا نظـام بانکداری
کشـور تـوان خـروج از وضعیـت فعلـی و نیـل
بـه وضعیـت ایـدهآل و باثبـات را دارد یـا خیـر.
پاسـخ بـه ایـن پرسـش تعیینکننـده وجـود یـا
نبـودِ بحـران در نظـام بانکـداری اسـت.بهنظـر
میرسـد در شـرایط اقتصـاد سیاسـی موجـود
کـه فعالیتهـا و اقدامـات بانـک مرکـزی و
ً
کاملا تخصصی و حرفهای
بانکهـا بهصورت
صـورت نمیپذیـرد و اسـتقالل حرفـهای در
تصمیمگیریهـا کمرنـگ اسـت ،همچنیـن
قوانیـن و مقـررات محکمـی در حمایـت از
اقدامـات الزماالجـرای بانـک مرکـزی وجـود
نـدارد ،مجموعـه نظـام بانکـداری قـادر به حل
و فصـل مشـکالت و چالشهـای اشارهشـده
بهویـژه چالشهـای بنیادیـن مبتالبـه نیسـت.
اگـر قوانین و ابزارهـای دقیقی در اختیار بانک
مرکـزی قـرار داشـت و نهادهـا و ارگانهـای
مختلـف بـر اسـاس قوانیـن مزبـور مکلـف بـه
همـکاری و هماهنگـی بـا بانـک مرکـزی بودند
و از طرفـی دولـت بـرایتٔامیـن نیازهـای خـود
دسـت از سـلطٔه مالـی برمیکشـید ،پاسـخ بـه
پرسـش یادشـده قطعـ ًا منفـی و چالشهـای
موجـود در داخـل نظـام بانکـداری کشـور قابل
حـل و فصـل بـود.

 -۴جمعبندی
در یــک جمعبنــدی ،میتــوان چنیــن
بیــان کــرد کــه نظــام بانکــداری در اقتصــاد
بانکمحــور ایــران از جایــگاه و نقــش مهــم در
رشــد و توســعٔه اقتصــادی برخــوردار اســت و
شایســته اســت بهمنظــور حفــظ کارایــی نظــام
بانکــداری و کاهــش هزینههــای اقتصــادی و
اجتماعــی بحــران بانکــی احتمالــی ،اقدامــات
اصالحــی بنیادیــن در حــوزٔه قوانیــن و مقررات
بانکــداری و بانــک مرکــزی و همچنیــن تغییــر
نگــرش بــه مقولــه بانکــداری صــورت گیــرد.
خوشــبختانه بــا اهتمــام دولــت و مجلــس،
اقداماتــی در راســتای اصــاح قوانیــن صــورت
گرفتــه و همچنیــن بــا تشــکیل شــورای عالــی
هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا ،اختیــارات
مناســبی بــه رئیـسکل بانــک مرکــزی در حــوزٔه
برخــورد بــا بانکهــای ناســالم اعطــا شــده
اســت .همــه ایــن اقدامــات در صورتــی مکفــی
و وافــی بــه مقصــود خواهــد بــود کــه نقــش و
جایــگاه بانــک مرکــزی در مدیریــت امــور نظام
بانکــی کشــور بهخوبــی و در باالتریــن ســطح
تعریــف شــده باشــد و ســایر ارگانهــا و نهادها
در زمینــه اصــاح ســاختار و ترازنامــه شــبکٔه
بانکــی کشــور و ســایر اصالحــات ضــروری در
نظــام بانکــداری ،بــا بانــک مرکــزی همــکاری
و مســاعدت کننــد.

۸۱

۸۲

یادداشت تحلیلی

ایلناز
ابراهیمی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

مقاومسازی در سایه ادغام

اقتصاد سیاسی نجات مالی
در بخش بانکی
عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد کالن پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

 -۱مقدمــه :بحــران مالــی جهانــی در ســالهای  ،۲۰۰۸-۲۰۰۷کــه
آثــار آن تــا ســالها بعــد ادامــه یافــت ،نشــان داد بحرانهــای مالــی بــا ریشــه
بانکــی میتواننــد آثــار بســیار مخربــی در تعــادل کل اقتصــاد ازجملــه تعــادل
بخشهــای غیرمالــی و حقیقــی داشــته باشــند .ایــن بحــران از بخــش بانکــی
ایــاالت متحــده شــروع شــد؛ بــه ایــن ترتیــب کــه در ســالهای اول دهــه ،۲۰۰۰
اقــدام فــدرال رزرو در پاییـنآوردن 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 بهتبــع آن قیمتهــا بــاال رفــت.
بــا افزایــش قیمتهــا ،بــر انگیــزٔه اخــذ وام مســکن بــه پشــتوانٔه ایــن امــاک
بهعنــوان وثیقــه روزبــهروز افــزوده شــد و ایــن امــر حبابــی در قیمــت ایــن
دارایــی ایجــاد کــرد .بانکهــا نیــز بــا اطمینــان از ایــن وثایــق ملکــی ،بــدون
اعمــال ضوابطــی خــاص ،اقــدام بــه اعطــای وامهــای ســنگین بــه متقاضیــان
کردنــد .فــدرال رزرو در پاســخ بــه افزایــش حبابگونــه قیمــت مســکن و
در اقدامــی عجیــب ،نرخهــای بهــره را افزایــش داد و همیــن مســئله باعــث
کاهــش تقاضــا بــرای مســکنُ ،افــت قیمــت آن ،و نیــز ناتوانــی بســیاری از
افــراد در بازپرداخــت اقســاط وامهــای دریافتــی شــد و بــه ایــن ترتیــب بحــران،
بخــش بانکــی را دربــر گرفــت و ورشکســتگی چندیــن مٔوسســه اعطــای وام
و البتــه بانــک بزرگــی بــه نــام لمــن بــرادرز ۱باعــث شــد بحــران بانکــی ابعــاد
تــازهای بــه خــود بگیــرد .بــا شــروع رســمی بحــران در بخــش بانکــی ،اوراق
قرضــه بــا پشــتوانٔه رهنــی  ۲کــه اوراقــی بودنــد کــه از ســوی نظــام بانکــی بــه
پشــتوانٔه وثایــق ملکــی منتشــر میشــدند و در بازارهــای مالــی بســیاری از
کشــورهای جهــان مبادلــه میشــدند و در ترازنامــه بســیاری از شــرکتهای
 -۲روشهای مختلف گزیر
بـرای تشـریح روشهـای مختلـف گزیـر،
نخسـت بایـد تعریـف مختصـری از ایـن اصطالح
ارائـه شـود .نگاهـی بـه متـون علمـی مختلـف
در ایـن زمینـه نشـان میدهـد تعریـف واحـد و
منحصربهفـردی در ایـن خصـوص وجـود نـدارد،
ولـی گزیـر زمانـی اتفـاق میافتـد کـه مقامـات
مسـئول در نظام بانکی یک کشـور تشـخیص دهند
یـک بانـک درحـال سـقوط یا ورشکسـتگی اسـت
یـا امـکان ابتلای آن بـه ایـن حالـت وجـود دارد و
نمیتـوان راهحلـی از سـوی بخـش خصوصـی پیدا

مالــی و غیرمالــی حضــور داشــتند نیــز بــا افــت شــدید ارزش مواجــه شــدند
و بهاینترتیــب بحــران و ورشکســتگی از بخــش بانکــی بــه سراســر اقتصــاد
گســترش یافــت و جهــان شــاهد بزرگتریــن بحــران اقتصــادی مشاهدهشــده
از دهــه  ۱۹۳۰بــه ایــن ســو شــد.
ثابــت شــد کــه عــدم مداخلــه دولتهــا و بانکهــای مرکــزی در حــل و
فصــل زودهنــگام بحرانهــای بانکــی ،کــه در ادبیــات فارســی بــه نــام گزیــر
یــا گــزرد  ۳خوانــده میشــود ،میتوانــد هزینههــای بســیاری را بــر اقتصــاد
تحمیــل و موانــع بســیاری را در مســیر رشــد اقتصــادی ایجــاد کنــد .البتــه،
مداخلــه دولتهــا و بانکهــای مرکــزی و روشهــای مختلــف گزیــر نیــز
بــدون هزینــه نیســت و انجــام هــر یــک از روشهــای پیشنهادشــده در ادبیــات
موضــوع میتوانــد هزینــهای را بــر اقتصــاد و کارگــزاران آن تحمیــل کنــد
کــه اولویــت در پذیــرش و انتخــاب هــر یــک از ایــن روشهــا و در نتیجــه
تحمــل هزینههــای اقتصــادی و اجتماعــی وابســته بــه آن میتوانــد در حیطــه
اقتصــاد سیاســی مــورد توجــه قــرار گیــرد .منافــع فعــاالن مختلــف در عرصــه
سیاســی یــک کشــور و شــرایط سیاســی-اقتصادی حاکــم بــر اقتصــاد ،در
اولویتبنــدی اتخــاذ راهــکار مناســب حــل و فصــل بحــران بانکــی بســیار
مٔوثــر اســت .در ادامــه در ایــن مقالــه ،نخســت بــه روشهــای مختلــف گزیــر
در ادبیــات موضــوع پرداختــه و ســپس توضیــح داده میشــود کــه چــرا از بیــن
روشهــای مختلــف گزیــر ،بســیاری از مقامــات و سیاســتگذاران پولــی و
مالــی بــرای حــل و فصــل بحــران بانکــی ،تمایــل بیشــتری بــه اســتفاده از منابــع
عمومــی و انجــام مداخلــه مســتقیم دارنــد.

کـرد کـه بتوانـد در یـک مدتزمـان کوتـاه امـکان
ادامـه حیـات را بـرای بانـک یـا مٔوسسـه اعتبـاری
در معـرض خطـر فراهـم کند .همچنیـن ،رویههای
معمـول حـل و فصـل ناتوانـی در انجـام تعهـدات
مالـی ،۴مانند اعالم ورشکسـتگی ،باعـث بیثباتی
مالـی شـود .در ایـن هنـگام اسـت که مقام مسـئول
گزیـر بـا اسـتفاده از ابزارهـای طراحیشـدٔه
مختـص ایـن کار و بـا هـدف اطمینـان از ادامـه
وظایـف و کارکردهـای حیاتـی بانـک و حفـظ
ثبـات مالـی ،اقـدام بـه بازسـازی آن و حفـظ تمـام
یـا بخشـی از ایـن نهـاد مالـی میکنـد.

در ادبیـات موضـوع مربـوط بـه دالیـل
بحرانهـای بانکـی و نحؤه حـل و فصل آن ،طیف
وسـیعی از روشهـای برخـورد و تلاش بـرای
حفـظ ثبـات مالـی و مصـون نگهداشـتن اقتصـاد
از آسـیبهای ناشـی از بحـران بانکـی و اختالالت
ناشـی از آن در نظـام مالـی و اقتصـادی یک کشـور
مشـاهده میشـود .مهمتریـن ایـن روشهـا و
اقدامـات عبارتانـد از:
 -۱خریـد و تقبـل :۵در ایـن روش تمـام یـا
بخشـی از امـوال و داراییهـای بانـک متوقـف یـا
در معـرض خطـر جـدی بـه بانـک داوطلبـی کـه از
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سلامت مالی برخوردار اسـت ،واگذار و تمام
تعهـدات متناظـر بـا ایـن داراییهـا نیـز بـه ایـن
بانـک داوطلـب منتقـل میشـود .بـا انجـام این
کار ،بانـک درگیـر گزیـر از نظـر حقوقـی بسـته
میشـود و تصفیـه داراییهـا و بدهیهـای
باقیمانـدٔه آن بـر عهـدٔه مقـام گزیـر اسـت و
اغلـب از طریـق اسـتفاده از منابـع حاصـل از
فـروش داراییهـای سـالم بـه بانـک داوطلـب
تأمیـن مالـی میشـود.
۶
 -۲ادغـام و تملـک  :در ادغـام بانکـی،
شـخصیت حقوقـی دو بانـک در هـم ادغـام
میشـوند و شـخصیت حقوقی جدیـدی ایجاد
میشـود کـه هـدف از ایجـاد آن اسـتفاده از
تـوان مدیریتـی و صرفههـای مقیـاس بـرای
نجـات بانـک ورشکسـته اسـت .در ادغـام و
تملـک ،هرگـز نبایـد دو بانـک ضعیـف و در
معـرض خطـر بـا هـم ادغـام شـوند ،بلکـه یکی
از بانکهـا بایـد از وضعیـت سلامت مناسـبی
برخـوردار باشـد و بـا تـوان مدیریتـی و مالـی
خـود ،بتوانـد از عهـدٔه حـل و فصل مشـکالت
بانـک ضعیفتـر برآیـد.
 -۳بانـک انتقالـی :۷در ایـن روش ،بانکی
تحـت عنـوان بانـک انتقالـی از محـل انتقـال
تمـام یـا بخشـی از داراییهـا و نیـز بخشـی
از بدهیهـای بانـک تحـت گزیـر تأسـیس

میشـود .ایـن بانـک ،دولتـی یـا عمومـی بـوده
و سـهامدار اصلـی آن بخـش عمومـی اسـت
و بهمحـض تأسـیس آن ،بانـک تحـت گزیـر
بسـته میشـود .تأسـیس بانک انتقالـی از محل
منابـع بخـش عمومـی اسـت و بعـد از حـل و
فصـل بحـران بانـک ضعیـف ،معمـو ًال در
مدتزمانـی بیـن  ۲تا  ۵سـال از تاریـخ ایجاد،
بـه بخـش خصوصـی واگـذار میشـود .در ایـن
روش نیـز ممکـن اسـت امـکان انتقـال تمـام
داراییهـای بانـک در معـرض بحـران به بانک
انتقالـی فراهـم نباشـد و در نتیجـه مقـام گزیـر
مجبـور اسـت تصفیـه داراییهـا و بدهیهـای
باقیمانـده را رأسـ ًا بـر عهـده بگیـرد.
 -۴پرداخت سـپردههای ضمانتشـده و
انحلال بانـک  :۸در این حالـت ،مقام گزیر با
پرداخـت سـپردههای ضمانتشـده ،بانـک را
منحـل اعلام میکنـد .در ایـن روش ،تصفیـه
نهایـی بانـک بـر عهـدٔه مقـام گزیـر اسـت.
در ایـاالت متحـده و برخـی از کشـورها،
انحلال نیـز از ابزارهـای گزیـر اسـت و مقـام
گزیـر در قبـال انجـام آن مسـئولیت دارد،
درحالیکـه در اروپـا درصورتیکـه اقتضـای
منافـع عمومـی در دخالـت مقـام گزیر نباشـد،
موضـوع جهـت صدور حکـم ورشکسـتگی به
دادگاه ارجـاع میشـود.

 -۵نجـات از درون :۹در ایـن روش،
اولویـت در اسـتفاده از منابـع داخلـی اسـت
و بهصـورت عمـده متمرکـز بـر تجدیـد
سـاختار اجبـاری بدهیهـا از طریـق تبدیـل بـه
سـهامکردن سـپرده و سـرمایهایکردن سـپرده
میشـود .بهصـورت کلـی ،داراییهای باکيفیت
بانـک در حالـت عـادی شـامل سـپردههای
تضمينشـده و سـپردههای تضميننشده است.
در چارچوب روش نجات از درون ،در شـرایط
بـروز توقـف بانـک ،تلاش میشـود از طریـق
پيگيـری فرایندهـای مربوطـه« ،سـپردههای
تضميننشـده» بهنوعـی بـه «سـپردههای
تضميننشـدٔه تبدیلشـده بـه سـهام» تبدیـل
شـود .برایناسـاس ،ترازنامـه بانـک بـا پيگيری
یـک فراینـد ،مهندسـی شـده و بازیافـت و
جبـران سـرمایه باعـث میشـود از ترازنامـه
بانـک اهرمزدایـی شـود؛ یعنی نسـبت بدهی به
حقـوق صاحبـان سـهام کاهـش یابـد و این امر
از طریـق تبدیـل بدهـی بـه سـرمایٔه سـهامداران
جدیـد ممكـن میشـود .پـس از ایـن مرحلـه،
بانـک وارد یـک دورٔه ریاضتـی میشـود و
تحـت نظـارت شـدید نهـاد ناظـر پولـی قـرار
خواهـد گرفـت .اعطـای تسـهيالت جدیـد و
سـپردهگيری ،محـدود میشـود و مدیریـت
داراییهـا تحـت نظـارت جدیتـر مقـام ناظـر
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قـرار خواهـد گرفـت .سـبد اعتبـاری تحـت ایـن
مقـررات بهسـرعت اصلاح خواهـد شـد .اعطـای
تسـهيالت بـه سـهامداران بانـک بسـيار محـدود
میشـود و فرایندهـای اعتبارسـنجی و کنترلهـای
داخلـی تشـدید خواهـد شـد .در ایـن مرحلـه،
بهتدریـج منابـع حمایتـی عمومـی در هـر شـكلی
کـه ً
قبلا متعـارف بـوده اسـت ،بهشـكل بدهـی و
بـا وثيقهگيـری داراییهـای بانـک بـه آن تزریـق
خواهـد شـد .ایـن منابـع بـا برنامـه بازپرداخـت
منسـجم در اختيـار بانـک تجدیـد ساختارشـده
قـرار میگيـرد و مقـررات اجـازه نخواهـد داد
دارایـی مالیشـده از محـل منابـع عمومـی از
ترازنامـه بهنفـع سـهامدار خـارج شـود.
 -۳بحـران بانکـی و مداخلـه مسـتقیم از طریـق
منابـع عمومـی
روشهـای یادشـده عمدهتریـن روشهاییانـد
کـه کشـورهایی کـه برنامـه مدونـی در خصـوص
حـل و فصـل بحرانهـای بانکـی (گزیـر) دارنـد،
بـه آنهـا متوسـل میشـوند؛ ولـی در اغلـب
کشـورها بهویـژه کشـورهایی بـا نظـام مالـی کمتـر
توسـعهیافته ،هنـگام وقـوع بحـران بانکـی از
سـادهترین روش یعنـی دخالـت مسـتقیم دولـت و
بانـک مرکـزی و تزریـق نقدینگـی و منابـع مالـی
الزم از سـوی آنهـا اسـتفاده میشـود .ایـن روش
در ادبیـات اقتصـادی تحـت عنـوان نجـات از
بیـرون 10شـناخته میشـود .نجـات مالـی بهمعنـی
رهایـی و خالصـیدادن یـک نهـاد مالـی از خطـر

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

واقعـی یـا بالقـؤه ورشکسـتگی توسـط یـک نهـاد
اقتصـادی دیگـر بـوده کـه عمومـ ًا دولـت یـا بانـک
مرکـزی اسـت .نجـات مالی از بیـرون معمو ًال باید
در مـوارد خـاص و بهصـورت موقـت صـورت
گیـرد و تنها تسـکین موقتی برای معضالت ناشـی
از بحـران باشـد.
در تعریفـی دیگـر از «نجـات مالـی از بیـرون»
گفتـه میشـود در ایـن روش ،بههنـگام وقـوع
بحـران از منابـع عمومـی اسـتفاده میشـود
تـا نهادهـای مالـی و باالخـص بانکـی دارای
مالکیـت خصوصـی نجـات پیـدا کننـد .معمـو ًال،
نجـات مالـی از بیـرون زمانـی اتفـاق میافتـد کـه
صاحبنظـران و مسـئوالن امـر هشـدار دهنـد در
صـورت عـدم مداخلـه مسـتقیم دولـت یـا بانـک
مرکـزی ،سـقوط بانـک گرفتـار بحـران بـه وقـوع
بحـران سیسـتمی۱1منجر و بحـران یـک بانـک یـا
نهـاد مالـی بـه کل نظـام مالـی تسـری پیـدا خواهـد
کـرد .معمـو ًال بانکهایـی کـه انـدازٔه آنهـا بسـیار
بـزرگ اسـت ،نیـروی کار زیـادی در خدمـت
دارنـد و نیـز پیوندهـای مالـی آنهـا بـا صنایـع
مختلـف بسـیار زیـاد اسـت ،میتواننـد هـراس از
تبعـات منفـی ورشکسـتگی خـود بـر کل اقتصـاد
را در بیـن مـردم افزایـش دهنـد .همیـن هشـدار
باعـث ایجـاد فشـار بـر رهبـران سیاسـی در جهـت
مداخلـه میشـود و منابـع عمومـی را در خدمـت
حـل و فصـل بحـران قـرار میدهـد .کمکهـای
انجامشـده از محـل منابـع عمومـی میتوانـد در

قالـب اعطـای وام ،اوراق قرضـه ،اوراق سـهام،
یـا بهصـورت کمـک نقـدی باشـد یـا بازپرداخـت
سـپردههای بانکـی از محـل منابـع مالـی دولتـی
صـورت گیـرد .روش نجات مالـی از بیرون اگرچه
جلـوی انتشـار بحـران بانکـی بـه کل اقتصـاد را
میگیـرد ،تبعـات منفـی مختـص بـه خـود را دارد.
اگـر ایـن نجـات مالـی پیشبینیشـده باشـد ،بـه
ایـن معنـی کـه کارگـزاران اقتصـادی اعـم از بانـک
نجاتیافتـه ،سـپردهگذاران ،وامگیرنـدگان ،و
سـایر کسـانی کـه بـا ایـن بانـک سـروکار دارنـد،
آ گاه باشـند کـه دولـت اجـازٔه ورشکسـتگی ایـن
بانـک را نـداده اسـت و آسـیبی بـه وجـوه مالـی
مربـوط بـه مـراودات این بانک وارد نخواهد شـد،
رفتـار کژمنشـی تشـویق خواهـد شـد .اگـر کمـک
از محـل منابـع عمومـی پیشبینیپذیـر نباشـد،
کژمنشـی در اتفاقـات و بحرانهـای آتـی دیـده
میشـود .در نتیجـه در میانمـدت و بلندمـدت،
کارایـی اقتصـادی کـم میشـود و بانکهـای
ضعیـف بـه حیـات خـود ادامـه میدهنـد و در
بسـیاری مـوارد امـکان ایجـاد بانکهـای قـوی و
دارای سلامت مالـی کاهـش مییابـد .همچنیـن،
منابـع مالـی عمومـی کـه بهنوعـی از محـل مالیـات
مالیاتدهنـدگان یـا پـول صـادرات نفـت تأمیـن
شـده اسـت ،در بازتوزیعـی آشـکار بهجـای
منافـع عمومـی ،در جهـت برآوردهکـردن منافـع
سـهامداران ،سـپردهگذاران ،و سـایر ذینفعـان
مٔوسسـات مالـی و بانکـی ضعیـف بـهکار میرود.
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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

{

همچنیـن ،نبایـد از تٔاثیـرات تورمـی نجـات از
بیـرون غافـل شـد زمانیکـه اقـدام بـه تزریـق
نقدینگـی بـه بانکهای در معرض ورشکسـتگی
میشـود و بالتبع رشـد نقدینگـی در اقتصاد باال
مـیرود بـدون اینکـه رشـد تولیـد حقیقـی اتفاق
افتـاده باشـد و ایـن تـورم بهمثابـه مالیـات پنهان
از مـردم در جهـت تأمیـن منافـع ذینفعـان
بانکهـای ضعیـف عمـل مینمایـد که بـا اصل
عدالـت چنـدان سـازگاری نـدارد.
عالوهبرایـن ،بایـد متذکـر شـد اسـتفاده
از روش نجـات از بیـرون ،حتـی در صـورت
موفقیـت و جلوگیـری از ورشکسـتگی بانـک
ضعیـف ،بهمعنـای حـل ریشـهای مشـکالت
نیسـت و درصورتیکـه مشـکالت مدیریتـی
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 میتوانـد بهمعنـی
شکسـت کارایـی بـازار باشـد.
 -۴حـل و فصـل بحـران بانکـی در فضـای
اقتصـاد سیاسـی
بررسـی بحرانهـای مختلـف بانکـی در
کشـورهای مختلـف و نیـز ادبیـات موضـوع
نشـان میدهـد نحـؤه برخـورد سیاسـتمداران
و دولتهـا بـا بحرانهـای بانکـی و نیـز میـزان
هزینـهای کـه آنهـا بـرای نجـات بانکهـا از
خطـر ورشکسـتگی انجـام میدهنـد ،بـه چندین
عامـل مهـم بسـتگی دارد کـه مهمتریـن آنهـا را
میتـوان بـه ایـن ترتیـب برشـمرد:
نکتــه اولــی کــه در تــاش دولــت در نجــات
بانکهــا اثــر دارد ســهم بخــش بانکــی از کل
تولیــد اقتصــاد اســت؛ هرچــه ایــن ســهم باالتــر
باشــد ،بحرانزدگــی آن اثــر منفــی بیشــتری در
تولیــد کل اقتصــاد دارد و در نتیجــه مطالبــه
عمومــی بــرای مداخلــه مســتقیم دولــت و
بانــک مرکــزی بــرای حــل و فصــل موضــوع
بیشــتر خواهــد بــود .عامــل اثرگــذار دوم میــزان
وابســتگی نظــام مالــی کشــور و تأمیــن مالــی
بخشهــای مختلــف اقتصــاد بــه بخــش بانکــی
یــا بهعبــارت دیگــر بانکمحوربــودن آن اســت.
طبیعــی اســت در کشــورهایی کــه بهجــای بــازار
ســهام ،بانکهــا نقــش اصلــی را در تأمیــن
مالــی بخشهــای مختلــف دارنــد ،صــدای ایــن
بخــش و قــدرت چانهزنــی آنهــا بــرای اســتفاده
از منابــع عمومــی بــرای برونرفــت از بحــران
بلندتــر اســت.
مسـئلٔه بعـدی میـزان تمرکـز در بخـش
بانکـی اسـت؛ بـه ایـن معنـی کـه هرچـه درجـه

تمرکـز بخـش بانکـی بیشـتر باشـد و تعـداد
محـدودی بانـک کل نظـام بانکـی را شـکل
داده باشـند ،طبیعـی اسـت کـه مـراودات آنهـا
بـا سیاسـتمداران و تـوان چانهزنـی آنهـا بـرای
اسـتفاده از منابع عمومی بیشـتر اسـت .از طرف
دیگـر ،انـدازٔه بانـک در معـرض بحـران نیـز
بسـیار مهـم اسـت .بانکهایـی کـه بهاصطلاح
«بـزرگ ورشکستناشدنی»۱2هسـتند ،نسـبت
بـه بانکهـا و مٔوسسـات مالـی کوچک که سـهم
اندکـی از بـازار را در اختیـار دارنـد ،از شـانس
بیشـتری بـرای جـذب منابـع عمومـی بـرای
پوشـش نقـاط ضعـف خـود و برونرفـت از
بحـران برخوردارنـد .عالوهبرایـن ،تجربـه ثابت
کـرده اسـت بانکهـای دولتـی یـا بانکهـای
وابسـته بـه نهادهـای عمومـی بهدلیـل پیونـد
سـاختاری بـا منابـع عمومـی ،بسـیاری از
ضعفهـای سـاختاری خـود را بـا اسـتفاده
از ایـن منابـع پوشـش میدهنـد و بهدلیـل
نزدیکتربـودن بـه هسـتٔه قـدرت ،نسـبت بـه
بانکهـای خصوصـی ،از موهبـت منابـع
عمومـی بیشـتر برخوردارنـد.
 -۵خالصه و نتیجهگیری
باوجـود آنکـه بعـد از بحـران مالی سـالهای
 ۲۰۰۸-۲۰۰۷و تسـری آن بـه بسـیاری از
اقتصادهـای جهـان ،روشهـای مختلفـی بـرای
حـل و فصـل بحرانهـای مالـی باالخـص
بحرانهـای بانکـی پیشـنهاد شـده و شـکل
اجرایی آن تبیین شده و بهبود یافته است ،هنوز
هـم «نجات مالـی از بیرون» یکـی از اصلیترین
گزینههـای مطـرح در حـل و فصـل بحرانهـای
بانکـی اسـت .اگرچـه بـا نظـارت مقـام گزیـر،
در بسـیاری از کشـورهای جهـان میتـوان از
طریـق خریـد و تقبـل ،ادغام و تملک ،اسـتفاده
از یـک بانـک انتقالـی ،پرداخـت سـپردههای
ضمانتشـده و انحلال بانـک و نجـات از
درون اقـدام بـه نجـات بانکهـای ضعیـف و
در معـرض خطـر کـرد ،هنـوز هـم اصلیتریـن
گزینٔه مورد اسـتفادٔه بیشـتر سیاسـتمداران برای
مقابلـه بـا بحـران بانکـی مداخلـه مسـتقیم و
نجـات از طریـق تزریـق منابـع عمومـی اسـت،
زیـرا او ًال روشهـای گزیـر ذکرشـده نسـبت بـه
روش نجـات از بیـرون نیازمنـد صـرف وقـت و
زمـان بیشـتری اسـت و اثرگـذاری آن بـرای حل
و فصـل بحـران بهکنـدی صـورت میپذیـرد.
دوم ،البـی بانکهـای بزرگ در کشـورهایی که
بانکمحـور بـوده و درجـه تمرکـز نظـام بانکـی
در آنهـا باالسـت و بسـیاری از بانکهـا متعلـق
بـه دولـت و سـایر نهادهـای عمومـی هسـتند،

بهراحتـی سیاسـتمداران را توجیـه میکنـد کـه
بـا اسـتفاده از منابـع مالـی عمومـی حاصـل از
مالیاتدهنـدگان یـا درآمدهـای مربـوط بـه
صـادرات کاالهـای خامـی همچـون نفـت،
اقـدام بـه حـل و فصـل بحـران بانکـی بنماینـد
و در نهایـت اینکـه بـروز و ظهـور تٔاثیـرات
مخـرب اسـتفاده از منابـع عمومـی بـرای نجات
بانکهـا ،کـه اغلـب خـود را در قالـب اتلاف
منابـع و نیـز تـورم نشـان میدهـد ،مدتزمانـی
طـول میکشـد کـه میتوانـد فرصتـی را بـرای
سیاسـتگذاران بـرای فـرار از پذیـرش بـار
مسـئولیت آن فراهـم کنـد.
منابع و مآخذ
ب ( .)۱۳۹۷جایــگاه نظــام گزیــر
بیابانــی ،زینـ 
در ثب ــات مال ــی کش ــور (مقال ــه سیاس ــتی ش ــمارٔه
 .)۹۷۰۱۲تهــران :پژوهشــکدٔه پولــی و بانکــی.
شـــریفزاده ،م .ج ،.و ســـید حســـینزاده
ی ــزدی ،س .)۱۳۹۶(.بررس ــی ابع ــاد ،ابزاره ــا
و کارکردهـــای نجـــات مالـــی در مقابلـــه بـــا
بحرانهـــای بانکـــی در کشـــورهای جهـــان.
مجموعهمقـــاالت بیســـتوهفتمین همایـــش
ســاالنٔه سیاس ـتهای پولــی و ارزی (-۳۶۳
 ،)۴۱۳تهـــران :پژوهشـــکدٔه پولـــی و بانکـــی.
شـــریفزاده ،م .ج .)۱۳۹۶( .نقـــد نظـــام
توقـــف و ورشکســـتگی بانکـــی در ایـــران و
ضرورتس ــنجی جایگزین ــی آن ب ــا نظ ــام گزی ــر
( )Resolutionبـــرای مقاومســـازی بخـــش
مالـــی در کشـــور .پژوهشنامـــه انتقـــادی
مت ــون و برنامهه ــای عل ــوم انس ــانی،)۹( ۱۷ ،
شـــمارٔه پیاپـــی  ،۵۲صـــص .۱۶۲-۱۴۳
Grossman, E., & Woll, C.
(2014). Saving the banks: The political economy of bailouts. Comparative Political Studies, 47(4),
574-600.
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مقاومسازی در سایه ادغام

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

کیفیت داراییها در شبکه بانکی و
چشمانداز وضعیت ترازنامه بانکی
یادداشت تحلیلی

حسین
صدقی

کارشناس بانک مرکزی و دکتری اقتصاد مالی

 -۱مقدمــه :بهطورکلــی ،نحــؤه عملکــرد بانکهــا بهعنــوان مهمتریــن جــزء نظــام مالــی بهخصــوص
در کشــورهایی کــه دارای نظامهــای مالــی مبتنــی بــر بانــک (هماننــد کشــور مــا) هســتند ،بهلحــاظ
برعهدهداشــتن بخــش عمــدهای از تأمیــن مالــی بخشهــای مختلــف اقتصــاد ،تأثیرگــذاری زیــادی در
عملکــرد واحدهــای مختلــف اقتصــادی در بخــش واقعــی و مالــی دارنــد .بنابرایــن ،حساســیت زیــادی در
تمــام دنیــا از جانــب مقامــات نظارتــی مختلــف در خصــوص کیفیــت ترازنامــه بانکهــا ،وضعیــت مالــی
آنهــا ،و انجــام اصالحاتــی در ایــن زمینــه وجــود داشــته اســت .تمــام ایــن تالشهــا بدیــن منظــور بــوده
اســت کــه بانکهــا در مســیر صحیــح و معیــن مطابــق بــا نقــش اصلــی خــود در نظــام اقتصــادی حرکــت
کننــد تــا قــادر باشــند وظیفــه خطیــر خــود را در اقتصــاد یعنــی تأمیــن مالــی واحدهــای اقتصــادی انجــام
دهنــد .بنابرایــن ،مقولــه مدیریــت دارایــی و بدهــی نهتنهــا بــرای بانکهــا بهمنظــور بهبــود وضعیــت مالــی
موضــوع مهمــی تلقــی میشــود ،بلکــه امــری اســت کــه باعــث شــده اســت مراجــع و مقامــات نظارتــی
توجــه ویــژه بــه وضعیــت مالــی بانکهــا ،بهواســطٔه اهمیــت و جایــگاه ایــن نــوع از نهادهــای مالــی در
اقتصــاد داشــته باشــند و سیاس ـتهای مقتضــی را در ایــن زمینــه اجرایــی و پیادهســازی کننــد.
 -۲عملکرد و وضعیت مالی بانکها
آنچــه در ســالهای اخیــر موجبــات نگرانــی
مقامــات اقتصــادی و مالــی را در خصــوص
بانکهــای فعــال کشــور بهعنــوان بخــش محــوری
نظــام تأمیــن مالــی اقتصــاد فراهــم کــرده اســت
وضعیــت مالــی بانکهــا بهمعنــای عــام و بهطــور
خــاص وضعیــت ترازنامـهای آنهاســت .ترازنامــه
صورتوضعیــت مالــی یــک شــرکت اســت
کــه دارای ســه جــزء دارایــی ،بدهــی ،و حقــوق
صاحبــان ســهام اســت .آسیبشناســی ترازنامــه
بانکهــا بایــد بــا واکاوی هــر ســه جــزء ترازنامــه
آنهــا انجــام پذیــرد؛ باوجودایــن ،مهمتریــن
بخــش ترازنامــه ایــن نهــاد مالــی داراییهــای آن
اســت .مباحــث بســیاری دربــارٔه ترکیــب و کیفیــت
داراییهــای بانکهــا توســط صاحبنظــران و
مقامــات مختلــف مطــرح شــده اســت کــه فصــل
مشــترک تمــام آنهــا اذعــان بــه بیکیفیتبــودن

داراییهــای بانکهاســت« .کیفیــت» میتوانــد
معانــی مختلفــی را دربــر داشــته باشــد ،ولــی در
کنــار مقاصــد دیگــر ،آنچــه در درجــه نخســت در
خصــوص کیفیــت دارایــی بــرای یــک بانــک مهــم
اســت عملکــرد آن دارایــی در ایجــاد جریانــات
نقــد ورودی متناســب بــا انتظــارات و در زمــان
مقتضــی اســت؛ بهعبــارت دیگــر ،میــزان تولیــد
جریانــات نقــد ورودی توســط داراییهــا
مهمتریــن جنبــه کیفیــت دارایــی اســت .اگــر
داراییهــای بانکــی را بــه دو دســتٔه تســهیالت
(بهعنــوان بخــش عمــدهای از داراییهــا) و
غیرتســهیالت تقســیم کنیــم ،بــرای بررســی
کیفیــت داراییهــا بایــد هــر دو نــوع دارایــی
را مــورد بررســی و تحلیــل قــرار داد .مهمتریــن
بخــش داراییهــای یــک بانــک تســهیالت
اعطایــی آن اســت .درحــال حاضــر ،کیفیــت
داراییهــای بانکهــا را میتــوان بــا نگاهــی بــر

حجــم مطالبــات غیرجــاری شــبکٔه بانکــی مــورد
قضــاوت قــرار داد .حجــم بــاالی مطالبــات
غیرجــاری شــبکٔه بانکــی گواهــی بــر پایینبــودن
کیفیــت بخــش عمــدهای از داراییهــای
بانکهاســت کــه باعــث مخدوششــدن تولیــد
و گــردش جریــان نقــد در بانکهــا شــده اســت.
رشــد تســهیالت غیرجــاری بانکهــا دالیــل
متفاوتــی داشــته اســت کــه از منظــر اقتصــاد
کالن ،منفیبــودن نــرخ ســود حقیقــی بــرای
بیشــتر ســالها بهعلــت افزایــش تــورم واقعــی و
انتظــاری ،رکــود اقتصادی و در نتیجه وخیمشــدن
وضعیــت مالــی و ترازنامـهای تســهیالتگیرندگان
بــوده اســت .پرداختــن بــه مســائل کالن فــوق و
تــاش در رفــع آنهــا بــا اســتفاده از روشهــا و
ابزارهــای مناســب ،میتوانــد بــه بهبــود وضعیــت
ترازنامــهای بانکهــا کمــک کنــد .در ســطح
هــر بانــک ،دالیلــی از قبیــل مدیریــت ضعیــف

{
اقتصــاد
ـای
هـ
تازـه
ماهنامــه
اقتصــاد
هــای
تازه
ـه
ماهنام
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

{

ریســک اعتبــاری بهطــور کلــی و مســائلی
از قبیــل وضعیــت تســهیالت و تعهــدات
مرتبــط کــه عمدتــ ًا ناشــی از نفــوذ و کنتــرل
برخــی اشــخاص بــر بانــک اســت ،تســهیالت
تکلیفــی ،فقــدان رویــه مشــخص بــرای
مدیریــت ،و پیگیــری مطالبــات غیرجــاری و
بعضــ ًا فقــدان تخصــص در زمینــه مدیریــت
ریســک در بانکهــا در کنــار مســائلی از قبیــل
ناکافیبــودن زیربناهــای قانونــی و مقرراتــی،
باعــث ایجــاد و انباشــت مطالبــات غیرجــاری
(تســهیالت غیرجــاری) بانکهــا شــده اســت.
عــاوه بــر تســهیالت ،بیکیفیتبــودن ســایر
داراییهــا از حیــث تولیــد صحیــح و مــورد
انتظــار جریانــات نقــد ورودی بــرای بانــک
نیــز بــه انباشــت داراییهــای غیرمولــد بــرای
برخــی بانکهــا انجامیــده اســت .درحــال
حاضــر ،ترکیــب داراییهــا و بدهیهــای

بانکهــا بهگونــهای نیســت کــه نشــاندهندٔه
تــوازن در عملکــرد بانــک باشــد و همــواره
شــکاف عمیقــی در وضعیــت مالــی برخــی
بانکهــا از لحــاظ انجــام فعالیتهــای مولــد
و کارا در مقابــل تعهــدات ســپردهای وجــود
دارد کــه باعــث ایجــاد عــدم تناســب درآمــد
و هزینــه بــرای بانکهــا شــده اســت و در
صــورت عــدم رســیدگی ریشــهای و اصولــی
بــه ایــن مســائل ،همــواره وضعیــت ترازنامــه
بانکهــا رو بــه افــول خواهــد بــود.
 -۳تغییــر الگــوی کســبوکار و اصــاح
نظــام بانکــی
اگرچــه پرداختــن بــه وضعیــت ترازنامــه
بانکهــا و تــاش بــرای اصــاح و بهبــود
کیفیــت داراییهــای بانکهــا میتوانــد
راهگشــا باشــد ،در ایــن برهــه زمانــی نیــاز بــه
اصالحــات کالن و اساســی در شــبکٔه بانکــی

کشــور امــری ضــروری اســت .بنابرایــن ،در
شــرایط فعلــی بــرای بهبــود وضعیــت مالــی
بانکهــا و در نتیجــه ترازنامــه آنهــا نیــاز بــه
اصالحــات بانکــی اســت کــه میتوانــد دارای
ابعــاد مختلفــی باشــد .یکــی از مهمتریــن امــور
در اصــاح بانکــی تغییــر الگــوی کســبوکار
بانکهاســت ،بهنحــوی کــه روش فعلــی
در کســبوکار را اصــاح و یــا تغییــر دهــد.
بهعبــارت دیگــر ،اصــاح نظــام بانکــی کشــور
بهطــور جــد در گــرو تغییــر و تحــول مثبــت
و مؤثــر در الگــوی کســبوکار بانکهــا بــا
رویکــرد افزایــش منابــع درآمــدی در کنــار
کاهــش هزینههــای غیرضــروری بانکهــا
در چارچــوب قواعــد بانکــداری اســامی
اســت .در ایــن راســتا بهعنــوان مثــال ،الزم
اســت عــاوه بــر تغییــر شــیؤه فعالیتهــای
تســهیالتدهی بانکهــا ،تعریــف و یــا
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بازتعریــف روش و فعالیتهایــی کــه میتوانــد
درآمدهــای غیرمشــاع بــرای بانــک بههمــراه
آورد نیــز مدنظــر قــرار گیــرد؛ بدانمعنــی کــه
تغییــر الگــوی کســبوکار بانکهــا در راســتای
فراهمســازی شــرایط بــرای ایجــاد درآمــد پایــدار
بــرای آنهــا در چارچــوب بانکــداری اســامی
از ضروریــات اســت .بهنظــر میرســد تاکنــون
در مقولــه اصــاح رفتــار و الگــوی کســبوکار
بانکهــا کمتــر بــه روشهــای پایــدار کســب
درآمــد بــا ریســک کمتــر پرداختــه شــده اســت
و لــذا توجــه بانکهــا عمدتــ ًا معطــوف بــه
درآمدزایــی از محــل اعطــای تســهیالت بــوده
اســت .ناکاراییهــای موجــود در ایــن حــوزه
منجــر بــه شــکلگیری حجــم نامتعــارف
مطالبــات غیرجــاری ،مطالبــات از دولــت،
و انباشــت داراییهــای غیرمالــی و تنگنــای
اعتبــاری شــده اســت کــه درآمدزایــی بانکهــا
را بهشــدت کاهــش داده و در نتیجــه شــرایطی
را ایجــاد کــرده اســت کــه بانکهــا فاقــد حداقــل
اســتانداردهای بینالمللــی بانکــی در زمینههایــی
هچــون ســرمایه ،نقدینگــی ،ذخایــر ،و ســایر
اقــام و نســبتهای مناســب ترازنامهایانــد.
بنابرایــن ،ارائــه الگویــی متناســب بــا شــرایط،
میتوانــد بخشــی از مشــکالت بانکهــا در زمینــه
ناتــرازی درآمد-هزینــه را حــل کنــد .در نتیجــه،
ایــن موضــوع جــزء اساســی برنامــه اصــاح بانکــی
بایــد قــرار گیــرد.
انجــام اصــاح بانکــی ،صرفنظــر از الگــو
و روش آن ،بــه احتمــال زیــاد پیادهســازی
فرایندهــای حــل و فصــل مالــی برخــی بانکهــا
را ،کــه بهمعنــای پرداختــن بــه بدهیهــا و
ســرمایٔه بانکهاســت ،نیــز شــامل میشــود .از
حیــث اســتانداردهای جــاری در دنیــا ،معمــو ًال
بانکهایــی کــه از حیــث ثبــات مالــی حائــز
اهمیتانــد و باوجــود مشــکالت ســاختاری و
عملیاتــی ،هنــوز الزم اســت کــه تجدیــد حیــات
شــوند ،بایــد گزینــه اول فرایندهــای حــل و
فصــل مالــی قــرار گیرنــد .بــا واکاوی مســتندات
و تجــارب موجــود در دنیــا (بهعنــوان مثــال،
گزارشهــای صنــدوق بینالمللــی پــول و بانــک
تســویٔه بینالمللــی در ایــن زمینــه) ،مــواردی در
مــورد انجــام حــل و فصــل مالــی بــه شــرحی کــه
در ادامــه میآیــد قابلتوجــه اســت .ســهامداران
(بهعنــوان جزئــی از حقــوق صاحبــان ســهام در
ترازنامــه) اولیــن منابــع حمایتهــای ســرمایهای
بــرای بانکهــا هســتند کــه بایــد بانــک را بــا
تأمیــن ســرمایٔه باکیفیــت از مشــکل نجــات
دهنــد .بنابرایــن ،بایــد شــرایط الزم بــرای

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
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حمایــت ســرمایهای ســهامداران فراهــم شــود و
درصورتیکــه ســهامداران نتواننــد یــا نخواهنــد
تأمیــن ســرمایه انجــام دهنــد و یــا مدیــران
بانــک در عملیــات خــود دچــار مشــکل هســتند،
بانکهــای مرکــزی و یــا مقــام ناظــر بانکــی
ســریع ًا و بهطــور قاطــع در بانــک مداخلــهکننــد
کــه بعضـ ًا بــه انتصــاب مدیــر موقــت بــرای بانــک
هــم میانجامــد .در مــورد بانکهــای دولتــی
کــه دارای کســری ســرمایهاند ولــی تــوان ادامــه
حیــات دارنــد ،تجدیــد ســرمایه توســط دولــت و
در قالــب وجــه نقــد یــا اســتفاده از اوراق انجــام
میشــود .در برخــی مــوارد ،الزم اســت بــرای
حفــظ ثبــات مالــی کل سیســتم ،بانــک مرکــزی یــا
مقــام ناظــر بانکــی از روشهــای ادغــام ،خریــد
و پذیــرش (تعهــدات) ،و یــا ســازوکار بانــک
واســط بــرای مدیریــت بانکهــای مشــکلدار
اســتفاده کنــد .نکتــه اول در ایــن زمینــه ایــن اســت
کــه مقــام ناظــر بایــد در انتخــاب روش مناســب،
روشــی کــه هزینــه کمتــری دربــر دارد در اولویــت
قــرار دهــد .روش ادغــام ،زمانــی توجیــه دارد کــه
بانــک مــورد نظــر در بانکهــای قویتــر ادغــام
یــا تملــک گــردد و در نتیجــه نهادهــای قویتــری
شــکل گیــرد .روش خریــد و پذیــرش میتوانــد
در خصــوص بانکهــای دولتــی کــه حیــات آن
امکانپذیــر نیســت ،مــورد توجــه قــرار گیــرد .در
اینصــورت ،بانــک مشــکلدار بایــد بــه انــدازٔه
کافــی از داراییهــای مناســب بــرای تملــک
برخــوردار باشــد و بدهیهــای آن بــه انــدازٔه ارزش
داراییهــای مذکــور توســط بانــک دیگــر متعهــد
شــود .در شــرایطی کــه هیــچ تملککننــدهای (در
کوتاهمــدت) وجــود نداشــته باشــد ولــی ایــن
اطمینــان وجــود دارد کــه اگــر ترازنامــه بانــک از
داراییهــای غیرمولــد پاکســازی شــود بهنحــوی
کــه ارزشــمند گــردد ،تملککننــدهای بــرای آن
پیــدا شــود ،در ایــن شــرایط بانکهــای واســط
میتواننــد بهعنــوان یــک راهبــرد جهــت مدیریــت
ترازنامــه بانکهــای دارای مشــکل مــورد اســتفاده
قــرار گیرنــد .عملیــات یــک بانــک واســط
شــباهت بســیاری بــا روش خریــد و پذیــرش دارد،
بــا ایــن تفــاوت کــه در الگــوی بانــک واســط
غالبــ ًا ایــن دولــت اســت کــه مدیریــت بانــک
را بــرای یــک دورٔه زمانــی معیــن و محــدود در
دســت میگیــرد تــا اینکــه تملککننــدهای بــرای
آن بانــک پیــدا شــود.
 -۴اصــاح نحــؤه تعامــل بانکهــا بــا بانــک
مرکــزی
اصــاح نــوع و نحــؤه تعامــل بانکهــا بــا بانک
مرکــزی یــا مقــام ناظــر بانکــی نیــز یکــی از مــوارد

بســیار مهمــی اســت کــه در اصــاح نظــام بانکــی
بایــد بــدان توجــه خــاص داشــت تــا اینکه بتــوان به
چش ـمانداز روشــنی دربــارٔه وضعیــت ترازنام ـهای
بانکهــا امیــد داشــت .ایــن موضــوع زمانــی
حائــز اهمیــت اســت کــه بانــک یــا بانکهایــی
دچــار بحــران شــوند و بانــک مرکــزی بایــد نقــش
خــود را در خصــوص اصــاح ترازنامــه بانکهــا
و نجــات و یــا انحــال آنهــا ایفــا کنــد .بنابرایــن،
یکــی از مــواردی کــه میتــوان بهعنــوان یکــی از
نمونههــای اصــاح ترازنامــه بانکهــا از طریــق
تقویــت کیفیــت داراییهــای آنهــا توســط مقــام
ناظــر درنظــر گرفــت ،اقداماتــی اســت کــه معمــو ًال
بعــد از وقــوع بحرانهــای بانکــی توســط مقامــات
اقتصــادی و بانکــی کشــورهای درگیــر بحــران
انجــام شــده اســت؛ بهعنــوان مثــال ،بحــران مالــی
ســالهای  2007و  2008یکــی از بحرانهایــی
اســت کــه بخشهــای اصلــی نظــام مالــی و بانکــی
کشــور انگلســتان را دچــار مشــکل ســاخت .در
زمــان بحــران مالــی ســالهای  2007و ،2008
بانــک  ،RBSبارکلیــز ،لویــدز و  ،HBOSکــه
قلــب نظــام مالــی کشــور انگلســتان بودنــد ،دچــار
کمبــود نقدینگــی ،بیــم از هجــوم ســپردهگذاران
و ســایر تأمینکننــدگان مالــی بانــک و شــرایط
بحــران شــدند .در ســپتامبر  2008بــا شــوک
واردشــده بــه  ،HBOSبانــک مرکــزی انگلســتان
بــر آن شــد در ســال  2009طــرح ویــژٔه حمایــت
نقدینگــی خــود را اعــام کنــد .بانــک مرکــزی
انگلســتان معــادل  50میلیــارد پونــد را از طریــق
ارائــه اســناد خزانــه بــه بانکهــا در مقابــل اخــذ
داراییهــای آنهــا بهمثابــه وثیقــه ،بهعنــوان
نقدینگــی بــرای بانکهــا فراهــم آورد .هــدف از
ایــن طــرح فراهــم آوردن داراییهــای ســالم بــرای
بانکهــا (اســناد خزانــه مزبــور) بــود تــا قــادر
شــوند ایــن نــوع داراییهــا را بهعنــوان وثیقــه
بــرای اخــذ وام در بــازار بیــن بانکــی اســتفاده
کننــد و بدینترتیــب بــازار بینبانکــی بــه فعالیــت
عــادی خــود برگــردد .بهطــور مشــخصHBOS،
و  RBSمشــمول کمــک نقدینگــی دولــت شــدند،
ولــی بانکهــای بارکلیــز و HSBCتأمیــن
نقدینگــی از منابــع خصوصــی را درپیــش گرفتنــد.
بهطــور کلــی ،میــزان کمــک نقــدی دولــت بــرای
تجدیــد ســرمایٔه نظــام بانکــی معــادل  25میلیــارد
پونــد بــود کــه بهشــکل مشــارکت مســتقیم دولــت
در ســهام بانکهــا و حقــوق صاحبــان ســهام
آنهــا انجــام گرفــت .همزمــان ،دولــت بهعنــوان
پشــتوانٔه قرضگیــری بانکهــا ظاهــر شــد،
بهنحــوی کــه بازپرداخــت وامهــای کوتاهمــدت
و بلندمــدت توســط بانکهــا را تــا ســقف 250
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میلیــارد پونــد بــرای ســه ســال تضمیــن کــرد.
ایــن امــر در راســتای افزایــش جایــگاه اعتبــاری
بانکهــا و تســهیل عملیــات قرضگیــری
آنهــا بهخصــوص در بــازار بینبانکــی انجــام
شــد .همزمــان ،بانــک مرکــزی انگلســتان
نیــز اعطــای اســناد خزانــه را بــه بانکهــا،
کــه بــدان اشــاره شــد ،بــه  200میلیــارد
پونــد افزایــش داد .ایــن مــورد ،نمونــهای از
مدیریــت بحــران نظــام مالــی بهویــژه نظــام
بانکــی اســت کــه در دنیــا اتفــاق افتــاده اســت
کــه دولــت مربوطــه بــا حفــظ منافــع خــود ،بــه
حــل بحــران و اصــاح سیســتم مبــادرت کــرده
اســت .تجــارب اینگونــه نشــان میدهــد کــه
مدیریــت بحــران نظــام بانکــی بهعنوان بخشــی
از فراینــد اصــاح ایــن سیســتم بــا روشهــای
منطقــی امکانپذیــر اســت و در نتیجــه اصــاح
نظــام بانکــی را امــری ممکــن میکنــد.
-۵نتیجهگیری
در ســالهای اخیــر ،وضعیــت ترازنامــه
بانکهــا بــه انــدازٔه کافــی آسیبشناســی
شــده اســت .پایینبــودن کیفیــت داراییهــای
بانکــی بهویــژه تســهیالت عامــل اصلــی

وخیمبــودن وضعیــت مالــی بانکهاســت
کــه دالیــل متنوعــی دارنــد .وضعیــت اقتصــاد
کالن ،ناتــرازی درآمــد -هزینــه بهعلــت مــدل
نامناســب کســبوکار ،ترکیــب نامناســب
داراییهــا و عــدم تناســب آن بــا بدهیهــا و
حقــوق صاحبــان ســهام بانــک و غیرمولدبودن
داراییهــای بانکــی منجــر بــه شــکاف بیــن
جریانــات نقــد ورودی و خروجــی در بانــک
شــده کــه در نهایــت ناتــرازی در وضعیــت مالی
را ایجــاد کــرده اســت .ضمــن تــاش بــرای
بهبــود وضعیــت اقتصــادی تمــام واحدهــای
اقتصــادی از طریــق سیاســتهای کالن،
اجــرای صحیــح اصــاح و مدیریــت بحــران
بانکــی میتوانــد تعیینکننــدٔه چشــماندازی
روشــن در خصــوص اصــاح ترازنامــه
بانکهــا و در نتیجــه بهبــود وضعیــت مالــی
آنهــا گــردد .درحــال حاضــر ،سیاســتهای
اصــاح نظــام بانکــی بــه مرحلــه عمــل درآمــده
اســت ،بــا امیــد بــه اینکــه نتایــج مثبتــی را دربــر
داشــته باشــد.

منابع و مآخذ
پژوهشکدٔه پولی و بانکی بانک مرکزی
ج.ا.ا .)1396( .آسیبشناسی نظام بانکی
کشور ،درhttps://www.mbri. :
ac.ir/userfiles/file/working%20
_paper/1396/MBRI-SR_96011
mehrabi.pdf
Bank of England (2012). The
Bank of England’s Special Liquidity Scheme. In:
https://www.bankofengland.
co.uk/quarterly-bulletin/2012/q1/
the-bank-of-englands-special-liquidity-scheme.
Baudino, P., Gagliano, A., Rulli, E., & Walters, R. (2018). How
to manage failures of non-systemic
banks? A review of country practices. FSI Insights on policy implementation No 10, Bank for International Settlements.

۸۹

۹۰

اینفوگرافیک

مقاومسازی در سایه ادغام

ادغام بانکها

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

ثبات مالی در چنتٔه بانکها
یادداشت تحلیلی

 -۱مقدمــه :کشــورها بــا اســتفاده از انباشــت ســرمایه ،تولیــد
ناخالــص داخلــی خــود را افزایــش میدهنــد و رشــد اقتصــادی پایــدار
ایجــاد میکننــد .آمارهــا نشــان میدهــد ســال گذشــته در کشــور مــا،
ســهم ســرمایهگذاری از تولیــد ناخالــص داخلــی بــه زیــر  15درصــد
رســیده و رشــد موجــودی ســرمایه کــه بــرای شــش ســال در حــدود 1.6
درصــد بــوده ،در ســال گذشــته بــه صفــر نزدیــک شــده اســت .منابــع
طبیعــی نیــز کــه مولــد رفــاه مــردم بــوده اســت ،پرشــتاب مصــرف شــده
و تــراز مالــی کشــور نیــز در بخشهــای کالن (بودجــه و نظــام بانکــی)

{

در ابعــاد مختلــف شــرایطی را پیــش آورده
اســت کــه تحــت آن ،چرخــه معیــوب
ناتوانــی در تســهیالتدهی ،ناتوانــی در
ســودآوری ،و ناتوانــی در ایفــای تعهــدات
بــه ســپردهگذاران شــکل گرفتــه اســت .ایــن
چرخــه بــا بهوجــودآوردن عــدم تعــادل در
ترازنامــه ،عــدم تعــادل درآمــد ،و هزینــه و
عــدم تعــادل جریــان نقــدی ،نظــام بانکــی را از
کارایــی الزم انداختــه اســت .بهنظــر میرســد
تــوازن ظاهــری ترازنامــه نظــام بانکــی ،کــه
تحــت لــوای حســابداری نامطلــوب ایجــاد
شــده اســت ،یکــی از عوامــل مؤثــر در خلــق
نقدینگــی و متعاقبــ ًا آثــار تورمــی و رکــودی
اقتصــاد کشــور بــوده اســت.
 -۳زمینٔه آسیبپذیری بانکها
آســـیبپذیری ذاتـــی بانکهـــا بهعنـــوان
واســـطهگران مالـــی معمـــو ًال بهدلیـــل آن
اتفـــاق میافتـــد کـــه در گذشـــته ،آنهـــا
عمدتـــ ًا ســـپردههای کوتاهمـــدت را بـــا
تســـهیالت بلندمـــدت معاوضـــه میکردنـــد.
امـــا ،ایـــن عـــدم تطابـــق سررســـیدها در
ماههـــای اخیـــر ،بهشـــکل دیگـــری ظهـــور
و بـــروز یافتـــه اســـت .ســـپردههایی کـــه
مـــردم نـــزد بانکهـــا بـــه امانـــت میگذارنـــد

اکثـــر ًا عندالمطالبهانـــد یـــا بـــا فاصلـــه اندکـــی
بـــه نقـــد تبدیـــل میشـــوند .درحالیکـــه
مطالبـــات بانکهـــا از تســـهیالتگیرندگان
اکثـــر ًا بلندمـــدت هســـتند و بهســـادگی
قابلیـــت نقدشـــدن ندارنـــد .بانکهـــا بـــر
اســاس محاســبات و مــرور روندهــای گذشــتٔه
خ ــود ،میدانن ــد ک ــه معم ــو ًال ورود و خ ــروج
ســـپردهها در ماههـــا و فصـــول مختلـــف
چگونـــه اســـت و از ایـــن منظـــر ،میـــزان
مشـــخصی از داراییهـــای خـــود را در قالـــب
وجـــه نقـــد نگهـــداری میکننـــد کـــه بـــرای
پاســخگویی ب ــه تقاضاه ــای متع ــارف ،کاف ــی
باشـــد .امـــا اگـــر بنـــا بـــر دالیلـــی خـــاص،
تقاضـــای خـــروج ســـپردهها از حـــد معینـــی
فراتـــر رود ،هجـــوم بخـــش قابلتوجهـــی از
ســـپردهگذاران بهیکبـــاره بـــرای دریافـــت
وج ــوه ،بهس ــادگی بان ــک را در مع ــرض خط ــر
ورشکســـتگی قـــرار خواهـــد داد .از ایـــنرو،
هجـــوم مـــردم بـــه بانکهـــا میتوانـــد باعـــث
تش ــدید ی ــا حت ــی ب ــروز بح ــران بانک ــی ش ــود.
بـــه همیـــن منظـــور ،گفتـــه میشـــود یکـــی از
ریســـکهای مهـــم در صنعـــت بانکـــداری
ریس ــک نقدینگ ــی اس ــت .ای ــن ریس ــک را ب ــا
ســـنجههای مختلفـــی میســـنجند کـــه یکـــی

اقتصــاد
ـای
هـ
تازـه
ماهنامــه
اقتصــاد
هــای
تازه
ـه
ماهنام
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

 -۲بانک؛ عامل ثبات یا بحران
طـــرف مقابـــل ثبـــات مالـــی ،بحـــران
مالـــی اســـت کـــه طـــی آن نرخهـــای بهـــره و
قیمـــت داراییهـــا دچـــار تغییـــر ناگهانـــی
میشـــود و ممکـــن اســـت بـــا اشـــاعه از
ی ــک دارای ــی ب ــه دارای ــی دیگ ــر ،کارک ــرد کل
ســـاختار نظـــام مالـــی را بـــر هـــم زنـــد .بـــر
اســـاس ادعـــای اقتصاددانـــان ،بحرانهـــای
مالـــی غالبـــ ًا بـــر معضـــات و بیثباتیهـــای
مالـــی در بانکهـــا متمرکـــز اســـت .پـــس در
واقـــع ،بانکهـــا کانـــون اصلـــی ثبـــات مالـــی
را تشـــکیل میدهنـــد ،آن هـــم در کشـــوری
کـــه تٔامیـــن مالـــی صنایـــع عمدتـــ ًا از کانـــال
بانکهـــا پیـــش بـــرده میشـــود .از مجمـــوع
گزارههـــای پیشـــین ،میتـــوان اســـتنتاج کـــرد
کـــه وقـــوع بحـــران در بانکهـــا بهســـرعت
دیگـــر مٔوسســـات مالـــی و اعتبـــاری را در
معـــرض آســـیب (اکســـپوژر بـــاال) قـــرار
میده ــد و موج ــب انتق ــال بح ــران ب ــه س ــایر
مٔوسســـات مالـــی میشـــود.
ترازنامههــای بانکهــای کشــور طــی
ســالیان گذشــته مأمــن انباشــت داراییهــای
موهــوم و منجمــد بــوده اســت .سیاس ـتهای
اقتصــادی و رفتارهــای نادرســت دولتهــا

و حتــی خــرد (بنگاههــا) منفــی شــده و ابرچالشهــای اقتصــادی اینــک
بیشــتر ظهــور و بــروز یافتــه اســت .شــواهد تجربــی نشــان میدهــد رشــد
اقتصــادی کشــورها همــراه بــا ثبــات مالــی آنهــا شــکل گرفتــه اســت .در
ایــن میــان ،ثبــات مالــی بانکهــا بهعنــوان هســتٔه اصلــی فعالیتهــای
پولــی و مالــی از اهمیــت وافــری برخــوردار بــوده اســت .پــس ،صنعــت
بانکــداری یکــی از بخشهــای مهــم مالــی هــر کشــوری قلمــداد میشــود
کــه حضــور نظاممنــد ،فعــال ،و مســتحکم آن نویدبخــش توســعٔه
اقتصــادی کشورهاســت.
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مقاومسازی در سایه ادغام

از آنه ــا نس ــبت پوش ــش نقدینگ ــی ()LCR
اســـت کـــه قابلیـــت بانـــک را بـــرای پوشـــش
خـــروج ســـپردهها در شـــرایط بحرانـــی بـــرای
مـــدت  30روز نشـــان میدهـــد.
آســـیبپذیری دیگـــر بانکهـــا آن اســـت
کـــه ســـمت راســـت ترازنامـــه بانکهـــا کـــه
بالقـــوه در معـــرض داراییهـــای بـــا کیفیـــت
انـــدک اســـت ،قـــادر بـــه تولیـــد جریـــان
ناس ــالمی از نقدینگ ــی اس ــت ک ــه عم ـ ً
ـا از آن
بـــه نقدینگـــی بـــدون پشـــتوانه یـــاد میشـــود.
منشـــا ایـــن نـــوع نقدینگـــی از آنجـــا حاصـــل
میشـــود کـــه تـــورم بدهـــی در ســـمت چـــپ
ترازنامـــه ،بـــا دارایـــی باکیفیـــت در ســـمت
راســـت ترازنامـــه همـــراه نشـــود .بانکهـــا
در ســـالهای گذشـــته تعهـــد ســـود ســـپردٔه
باالیـــی دادهانـــد .حـــال آنکـــه در ســـمت
راســـت ترازنامـــه عمدتـــ ًا تســـهیالتی وجـــود
داش ــته اس ــت ک ــه عم ـ ً
ـا در طبق ــات انتهای ــی
مطالبـــات غیرجـــاری یـــا سوختشـــده
بودهانـــد و بایـــد طـــی فراینـــدی از ترازنامـــه
خ ــارج میش ــدند؛ ام ــا ای ــن اتف ــاق ب ــه وق ــوع
نپیوســـته اســـت.
عامـــل بیرونـــی دیگـــری کـــه ســـامت
بانکـــی را بـــه خطـــر میانـــدازد و نقـــش
مخربـــی در جهـــت ثبـــات نظـــام مالـــی دارد
ســـیطرٔه دولـــت بـــر بخـــش مالـــی کشـــور و
پدیـــدٔه ســـرکوب قیمتـــی اســـت .نمودهـــای
ایـــن اتفـــاق در اجبـــار و الـــزام بانکهـــا در
اعطـــای تســـهیالت مدنظـــر دولـــت ،توزیـــع
اعتب ــارات بی ــن بخشه ــای خ ــاص ،حمای ــت
از شـــرکتهای دولتـــی و اعطـــای تســـهیالت
بـــه بنگاههـــای بـــا ریســـک باالســـت کـــه بـــه
بیثباتـــی در نظـــام بانکـــی منجـــر میشـــود
و نهایتـــ ًا بیثباتـــی را در بازارهـــای مالـــی بـــه
همـــراه خواهـــد داشـــت.
 -۴ماندگاری تورم؛ بیماری بیثباتی
اکنـــون شـــرایط بهگونـــهای شـــده اســـت
کـــه پـــول بهســـرعت در میـــان بازارهـــای
مختلـــف حرکـــت میکنـــد و مترصـــد
بازدههـــای بیشـــتر اســـت .در شـــرایط تـــورم
بـــاال ،مـــردم بـــه ایـــن بـــاور میرســـند کـــه
اگـــر پـــول را بهشـــکل وجـــه نقـــد یـــا ســـپردٔه
بانکــی ریالــی نــزد خــود نگــه دارنــد ،در آینــده
بـــا همـــان پـــول نخواهنـــد توانســـت کاالهـــا
و خدمـــات روزهـــای قبـــل را تقاضـــا کننـــد؛
ل ــذا ،دس ــت ب ــه تبدی ــل آن ب ــه ان ــواع و اقس ــام
مختلـــف داراییهـــای دیگـــر میزننـــد.
پدی ــدهای ک ــه بهنوع ــی از آن ب ــه پ ــول داغ ی ــاد

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

میشـــود .در ایـــن پدیـــده ،متعاقـــب افزایـــش
س ــطح عموم ــی قیمته ــا (ت ــورم) و هج ــوم
تٔاثیـــرات روانـــی مخـــرب ،ســـرعت گـــردش
پ ــول افزای ــش مییاب ــد .ای ــن پدی ــده ب ــه ایج ــاد
حبابهـــای قیمتـــی نیـــز منجـــر میشـــود.
امـــا ،حبـــاب قیمتـــی کـــه اتفاقـــی ناآشـــنا در
بـــازار داراییهـــا نیســـت ،بلکـــه خطـــر آنجـــا
احس ــاس میش ــود ک ــه حب ــاب از دارای ــی ب ــه
دارای ــی دیگ ــر منتق ــل ش ــود .پدی ــدٔه یادش ــده
ً
کامـــا ملمـــوس میشـــود کـــه رشـــد
زمانـــی
نقدینگـــی از رشـــد تولیـــد ناخالـــص داخلـــی
بســـیار فراتـــر رود .شـــکاف یادشـــده کـــه از
ســـال گذشـــته شـــکل گرفتـــه اســـت و بهنظـــر
نمیرســـد در ســـال جـــاری نیـــز کوچکتـــر
شـــود ،حاصـــل مابهالتفـــاوت میانگیـــن 20
درصـــدی نـــرخ رشـــد نقدینگـــی بـــا نـــرخ
منف ــی رش ــد تولی ــد اس ــت .در ای ــن ش ــرایط،
همـــگام بـــا افزایـــش جذابیـــت بازارهـــای
مالـــی و فیزیکـــی ،تمایـــل افـــراد بـــه جهـــت
نگهـــداری داراییهـــای بـــا نقدشـــوندگی
باالتـــر فزونـــی مییابـــد و لـــذا ترکیـــب
ســـپردهها از غیردیـــداری بـــه دیـــداری
تغیی ــر یافت ــه و ب ــر همی ــن اس ــاس نی ــز مان ــدٔه
ســـپردههای کوتاهمـــدت رشـــد بیشـــتری
نســـبت بـــه ســـپردههای بلندمـــدت خواهنـــد
داشـــت .بـــا مـــروری بـــر آخریـــن آمارهـــای
منتشرشــده از ســوی بانــک مرکــزی ،مشــاهده
میشـــود رشـــد ســـپردههای دیـــداری در آذر
 ۱۳۹۷نســـبت بـــه آذر  ۱۳۹۶و آذر ۱۳۹۷
نســـبت بـــه اســـفند  ۱۳۹۶بهترتیـــب 43.7
درص ــد و  32.4درص ــد ب ــوده اس ــت .همی ــن
ارقـــام بـــرای ســـپردههای غیردیـــداری در
بـــازه زمانـــی یادشـــده  19.5درصـــد و 13.8
درصـــد بـــوده اســـت.
گفتنـــی اســـت ازبینرفتـــن اعتمـــاد
عمومـــی پـــس از فروریختـــن یـــک مٔوسســـه
مال ــی و اعتب ــاری نی ــز میتوان ــد آث ــار مش ــابهی
داش ــته باش ــد .ب ــروز رفت ــار ت ــودهوار نی ــز ج ــزء
جداییناپذیـــر بحرانهـــای مالـــی اســـت و
بـــه تســـریع در حجـــم جابهجایـــی ســـرمایهها
منتـــج میشـــود.
 -۵جمعبندی
بهطـــور کلـــی ،اهمیـــت و ضـــرورت ثبـــات
مال ــی از کان ــال ش ــبکٔه بانک ــی در چن ــد فاکت ــور
خالصـــه میشـــود:
• بانکه ــا بس ــیار مس ــتعد انتق ــال بح ــران
مال ــی از طری ــق اث ــر س ــرایت هس ــتند.
• بانکه ــا س ــهم بس ــزایی در تٔامی ــن مناب ــع

مالــی در بیــن بازارهــای مختلــف دارنــد.
• کاه ــش اعتم ــاد س ــپردهگذاران ،کاه ــش
تس ــهیالت و خل ــق درآم ــد و ث ــروت عموم ــی
را بههمـــراه مـــیآورد و حتـــی میتوانـــد
باع ــث ایج ــاد هزینهه ــای اجتماع ــی سیاس ــی
گ ــزاف ش ــود.
هرچنـــد در شـــرایط کنونـــی دســـتیابی
بـــه رشـــد اقتصـــادی هدفگذاریشـــده در
قانـــون برنامـــه ششـــم توســـعه ( ۸درصـــد)
شـــاید بســـیار دشـــوار باشـــد ،مســـیر آن
بیـــش از هرچیـــز مســـتلزم بهبـــود عملکـــرد
نظـــام تٔامیـــن مالـــی کشـــور و در رٔاس آن،
نظـــام بانکـــی اســـت .امـــا در عمـــل ،حجـــم
قابلتوجهـــی از داراییهـــای نظـــام بانکـــی
غیرمول ــد و موهومان ــد .ل ــذا ،اص ــاح هرچ ــه
زودت ــر نظ ــام بانک ــی ض ــروری اس ــت .ع ــدم
اص ــاح نظ ــام بانک ــی باع ــث میش ــود خل ــق
نقدینگـــی همچنـــان در بانکهـــا وجـــود
داشـــته باشـــد و بهدلیـــل رکـــود ،بخـــش
واقعـــی اقتصـــاد رو بـــه کوچکترشـــدن
گـــذارد .تـــورم موجـــود نیـــز بـــا باالبـــردن
ش ــکاف منف ــی س ــرمایٔه در گ ــردش ،بنگاهه ــا
را بهســـمت دریافـــت تســـهیالت بیشـــتر
از بانکهـــا و آنهـــا را بـــه خلـــق بیشـــتر
نقدینگـــی ســـوق میدهـــد .داراییهـــای
موهـــوم تخریـــب ترازنامـــه نظـــام بانکـــی را
تش ــدید میکن ــد و جری ــان ناس ــالم نقدینگ ــی
را ش ــدت میبخش ــد .ل ــذا در مجم ــوع ،ای ــن
چرخـــه معیـــوب کـــه از نظـــام بانکـــی آغـــاز
شـــده بـــود ،توســـط آن تشـــدید میشـــود.
حفــظ ارزش پــول ملــی نیــز آثــار مســتقیمی
در برقــراری آرامــش بازارهــای مالــی دارد.
کنتــرل تــورم ،کــه در ســالهای دولــت یازدهــم
پــس از تٔامیــن انضبــاط مالــی پدیــدار شــد ،در
ســالهای دولــت دوازدهــم بهطــور جــدی
تهدیــد شــده و از دســت رفتــه اســت.
ایجـــاد زیرســـاختهای الزم بهجهـــت
طراحـــی نظـــام نظـــارت مٔوثـــر بانکـــی و
ع ــدم دخال ــت دول ــت در تعیی ــن ن ــرخ س ــود
و کســـبوکار اصلـــی بانکهـــا ،از دیگـــر
راهکارهـــای تٔامیـــن ثبـــات بخـــش مالـــی
کشـــور اســـت.

پرونده چهارم
پایداری مالی
و ثبات اقتصادی
 /۹۴میزگرد صندوقهای بازنشستگی؛ چالشها و فرصتها

 /۱۰۰لزوم بازبینی در اهداف صندوق توسعٔه ملی برای

نقشآفرینی بیشتر آن در ثبات مالی

 /۱۰۲اصالح ناقص ساختار بودجه به ابرتورم تبدیل میشود

 /۱۰۳اصالح نظام پرداخت یارانه و قیمت کاالهای اساسی
 /۱۰۴صکوک و ظرفیتهایی برای کاهش رکود اقتصادی

 /۱۰۷بدهیهای دولت و ثبات مالی

 /۱۱۲اصالح ساختار صندوقهای بازنشستگی (چالشها و

راهکارها)

 /۱۱۶بررسی رویههای نظارتی و مقاومسازی بانکها
 /۱۲۰اینفوگرافیک :پایداری بودجهای

 /۱۲۶واکنش سیاستگذاران به بحران بانکی

 /۱۳۲ارائه روششناسی بازبینی کیفیت داراییها ( )AQRدر

شبکٔه بانکی کشور
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پایداری مالی و ثبات اقتصادی

۹۴

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

صندوقهای بازنشستگی؛
چالشها و فرصتها
میزگرد
کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد یکــی از اساســیترین مشــکالت
ســاختاری اقتصــاد ایــران در ســالهای آتــی مربــوط بــه صندوقهــای
بازنشســتگی کشــوری و لشــکری خواهــد بــود ،بهطــوری کــه هرســاله دولــت
بــا اســتفاده از منابــع بودجــه نســبت بــه حمایــت و کمــک بــه صندوقهــای
بازنشســتگی اقــدام میکنــد کــه بــا توجــه بــه موضوعاتــی ازجملــه تــورم،
هــرم ســنی ،و افزایــش ســالهای دریافــت مســتمری بهدلیــل باالرفتــن امیــد
بــه زندگــی ،میتوانــد چالشــی بســیار حســاس و بــزرگ بــرای دولــت باشــد.
حمیــد زمــانزاده ،معــاون پژوهشــکدٔه پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی ،فرشــاد
صندوقهــای بازنشســتگی از تهدیدهــای
آینــدٔه ایــران شــناخته میشــود و بــا توجــه بــه
وضعیــت اقتصــادی ،نــرخ رشــد و هــرم ســنی
رونــد فعالیــت و ادامــه حیــات صندوقهــای
بازنشســتگی ‐ بهویــژه ســه صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری ،نیروهــای مســلح ،و
ســازمان تٔامیــن اجتماعــی ‐ بهدلیــل تعــداد
بســیار زیــاد مســتمریبگیران از اهمیــت بســیار
زیــادی برخــوردار اســت و همیــن مســئله باعــث
شــده اســت بــا توجــه بــه اتــکای خطرنــاک و
وابســتگی ایجادشــده بــه حمایتهــای نقــدی
دولــت ،آینــدٔه آنهــا دچــار بحرانهایــی باشــد؛
نظــر شــما در خصــوص دلیــل مشــکالت
صندوقهــای بازنشســتگی و راهــکار رفــع
مشــکالت چیســت؟
فرشاد حیدری
صندوقهــای بازنشســتگی در ایــران را
صندوقهــای دولتــی ،بخــش عمومــی ،و بخــش
خصوصــی تشــکیل میدهــد .در ایــن میــان،
صنــدوق ســازمان تٔامیــن اجتماعــی و صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری صندوقهــای دولتــی
و صندوقهــای دیگــری نظیــر صندوقهــای
بازنشســتگی شــهرداری ،صداوســیما ،و بانکهــا
در زمــرٔه مهمتریــن صندوقهــای بازنشســتگی
متعلــق بــه بخــش عمومــی بهشــمار میآینــد.
همچنیــن در ســالهای اخیــر ،صندوقهایــی

حیــدری ،رئیــس مٔوسســه آمــوزش عالــی بانکــداری ،حســین امیــری گنجــه،
سرپرســت معاونــت اقتصــادی و برنامهریــزی ســازمان تٔامیــن اجتماعــی ،و
علیاکبــر خســروینژاد ،عضــو هیئتعلمــی دانشــکدٔه اقتصــاد و حســابداری
دانشــگاه آزاد واحــد تهــران مرکــز ،در میزگــردی بــا عنــوان «صندوقهــای
بازنشســتگی؛ چالشهــا و فرصتهــا» بــه بیــان نظرهــا و دیدگاههــای خــود
در خصــوص صندوقهــای بازنشســتگی ،چالشهــا ،و راهکارهــای بهبــود
وضعیــت آینــدٔه آنهــا پرداختهانــد.

در بخــش خصوصــی نیــز ایجــاد شــده اســت کــه
درحــال فعالیتانــد.
رونــد کار صندوقهــای بیمــه و بازنشســتگی
بدینصــورت اســت کــه حــق بیمــه و مبلغــی از
کارفرمــا جــذب میشــود و صنــدوق ایــن منابــع
جذبشــده در طــول ســالهای کارکــرد را

ســرمایهگذاری میکنــد تــا در آینــده در دوران
بازنشســتگی نســبت بــه پرداخــت مســتمری اقــدام
کنــد .یکــی از مشــکالت برخــی صندوقهــای
بازنشســتگی در کشــور بــه ســاختار صنــدوق
و ابتــدای فعالیــت آنهــا بازمیگــردد ،زیــرا در
زمــان شــروع بــه کار صنــدوق ،عــاوه بــر اینکــه

{
اقتصــاد
ـای
هـ
تازـه
ماهنامــه
اقتصــاد
هــای
تازه
ـه
ماهنام
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

{

مشــترکان جدیــد جــذب میشــدند ،بایــد حــق
مســتمری بازنشســتگان نیــز پرداخــت میشــد
کــه باعــث شــد منابــع حاصلــه از حــق بیمــه 
مشــتریان شــاغل بهجــای ســرمایهگذاری
بــرای پرداخــت حــق مســتمری بازنشســتگان
صنــدوق اســتفاده شــود.
مســئلٔه دوم کــه بســیار حائــز اهمیت اســت،
عــدم دخالــت صندوقهــای بازنشســتگی در
تعییــن حقــوق و مزایاســت؛ میــزان حقــوق و
مزایــا را در کشــور دولــت بررســی و تصویــب
میکنــد و هیــچگاه نظــر صندوقهــای
بازنشســتگی فعــال در کشــور در خصــوص
تعییــن حقــوق و مزایــا از ســوی نهادهــای
ذیربــط پرســش نشــده کــه ســبب شــده اســت
صندوقهــای بازنشســتگی بهدلیــل عــدم
دخالــت و مالحظــه میــزان ســود در تعییــن و
پرداخــت حــق بیمــه بــا مشــکل مواجــه باشــند.
ازجملـــه  اشـــتباهات پارامتریـــک در
صندوقهـــای بازنشســـتگی ایـــران بایـــد بـــه
ســـن بازنشســـتگی و جدانبـــودن حســـاب
معیـــن اشـــاره داشـــت کـــه در ایـــران معیـــار
ســـن بازنشســـتگی میـــزان ثابـــت مـــدت
شـــاغلبودن و امـــکان بازنشســـتگی در 50
ســـالگی اســـت و پرداخـــت مســـتمری بـــر
اســـاس میانگیـــن دو ســـال پایانـــی حـــق
بیمـــه پرداختـــی محاســـبه میشـــود؛ امـــا در
نمونـــه جهانـــی ،یـــک ســـن بهعنـــوان مـــرز

بازنشســـتگی در نظـــر گرفتـــه میشـــود و
زمان ــی ک ــه ف ــرد در ه ــر س ــنی اس ــتخدام ش ــود
و ب ــه س ــن تعیینش ــده برس ــد و کس ــورات را
پرداخـــت کـــرده باشـــد ،میتوانـــد در دوران
بازنشســـتگی مســـتمری دریافـــت کنـــد.
محاســبٔه میــزان مســتمری و میــزان
مــدت خدمــت یکــی از مشــکالت پیچیــده
در صندوقهــای بازنشســتگی در کشــور
اســت ،زیــرا در برخــی صندوقهــا بــر اســاس
میانگیــن مجمــوع خدمــت و کســورات
پرداختــی محاســبات دریافــت مســتمری
توســط صندوقهــای بازنشســتگی انجــام
میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه در برخــی
دیگــر از صندوقهــا میانگیــن پرداختــی حــق
بیمــه در دو ســال پایانــی خدمــت یــا حتــی
آخریــن روز خدمــت بــرای پرداخــت مســتمری
درنظــر گرفتــه میشــود.
منشـــا بســـیاری از مســـائل صندوقهـــای
بازنشســـتگی ناشـــی از نقـــص قانـــون اســـت
کـــه بـــرای نمونـــه بایـــد بـــه قانونـــی ماننـــد
حمایـــت از زنـــان سرپرســـت خانـــوار اشـــاره
داشـــت کـــه باعـــث شـــده اســـت زمانـــی کـــه
مـــادر یـــا پـــدر یـــک خانـــم فـــوت میکنـــد،
نســـبت بـــه انجـــام طـــاق اقـــدام کنـــد و
همی ــن مس ــئله ثب ــت ه ــزاران ط ــاق ص ــوری
را بهدنبـــال دارد تـــا فـــرد بتوانـــد مســـتمری
را از صنـــدوق بازنشســـتگی دریافـــت کنـــد

کـــه باعـــث میشـــود صنـــدوق بازنشســـتگی
قربانـــی شـــود و ســـالهای بیشـــتری نســـبت
بـــه پرداخـــت مســـتمری اقـــدام کنـــد.
از ســویی دیگــر ،صندوقهــای
بازنشســتگی در برخــی مــوارد ارائهدهنــدٔه
بیمــه و بازنشســتگیاند و حالــت بیمــه 
اجتماعــی بــدون هزینــه بــرای اشــخاص
ایجــاد میکننــد کــه دولــت بــا اســتفاده از
ایــن صندوقهــای بازنشســتگی نســبت بــه
حمایــت از افــراد اقــدام میکنــد ،امــا ایــن در
حالــی اســت کــه صندوقهــای مذکــور هیــچ
مبلغــی را دریافــت نمیکننــد.
یکــی از مســائل مهــم بــرای صندوقهــای
بازنشســتگی و میــزان پرداختــی مســتمری
بحــث تــورم اســت .تــورم باعــث شــده اســت
میــزان پرداختــی افزایــش بســیار زیــادی داشــته
باشــد و دولــت تٔاکیــد دارد در همیــن راســتا به
صندوقهــا کمــک میکنــد ،امــا در حقیقــت
مســئولیت پرداخــت حقــوق مســتمری
بازنشســتگان و افزایــش آن بــا کســی اســت کــه
تــورم را ایجــاد کــرده اســت و دولــت در ایــن
خصــوص بایــد پاســخگو باشــد.
درحــال حاضــر ،بایــد بــه ســراغ
صندوقهــای بازنشســتگی کــه قربانــی
نیســتند برویــم کــه بــازده پاییــن دارنــد و در
زمــان ایجــاد ،مســتمریبگیر نداشــتند و
صرف ـ ًا بــا دریافــت حــق بیمــه درحــال جــذب
منابــع بودنــد و هماکنــون بهدنبــال پرداخــت
مســتمری بــه افــرادی هســتند کــه بازنشســتگی
آنهــا فرارســیده اســت .بهنظــر مــن ،مهمتریــن
مســئلٔه صندوقهــای بازنشســتگی در کشــور
بیکفایتــی آییننامههــای انتصــاب مدیــران
صندوقهــا بهشــمار مــیرود و بایــد تعییــن
کــرد کــه اعضــای هیئتمدیــره و مدیــر یــک
صنــدوق بازنشســتگی بایــد چــه شــرایطی
داشــته باشــد و در همیــن راســتا برخــی افــراد
ناکارآمــد بــهکار گرفتــه میشــوند و صنــدوق
دچــار بحرانهــای خطرنــاک خواهــد شــد.
در ســالهای اخیــر ،بســیاری از
دســتگاههای دولــت اســتخدام ندارنــد ،امــا
بازنشســتگی زودهنــگام از ســوی دولــت
تشــویق میشــود کــه باعــث میشــود تعــداد
بازنشســتگان و مســتمریبگیران افزایــش
داشــته باشــد کــه یکــی از چالشهــای
صندوقهــای بازنشســتگی بهشــمار مــیرود.
همچنیـــن ،امیـــد بـــه زندگـــی در کشـــور
افزای ــش یافت ــه اس ــت و ب ــا مس ــائل پزش ــکی،
فـــرد دارای طـــول عمـــر بیشـــتری اســـت و

۹۵

۹۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

همی ــن موض ــوع باع ــث ش ــده اس ــت میانگی ــن
طـــول عمـــر از  52ســـال در  30ســـال گذشـــته
ب ــه  72س ــال در س ــال ج ــاری افزای ــش یاب ــد ک ــه
باع ــث میش ــود ف ــردی ک ــه  25س ــال کس ــورات
پرداخـــت کـــرده اســـت تـــا  60ســـال مســـتمری
دریافـــت کنـــد کـــه باعـــث میشـــود نســـبت
پشـــتیبانی در صندوقهـــای بازنشســـتگی بـــازده
پایینـــی داشـــته باشـــد.
در کوتاهمــدت ،یکــی از راهکارهــای کلیــدی
مدیریــت منابــع صندوقهــای بازنشســتگی
و اصــاح ســاختار بازنشســتگی و دریافــت
مســتمری ،انجــام اصالحاتــی فــوری در زمینــه 
ســن بازنشســتگی و حــذف بازنشســتگی زودتــر
از موقــع اســت .در واقــع ،بایــد ســن خدمــت
بــا ســن تقریبــی خدمــت جایگزیــن شــود و بــا
درنظرگرفتــن ضریبــی تقریبــی ،ســن بازنشســتگی
حداقــل یکســال افزایــش یابــد تــا افــراد یکســال
بیشــتر کســورات پرداخــت و کمتــر مســتمری
دریافــت کننــد کــه توانگــری مالــی صندوقهــای

در صندوقهــای بــزرگ ازجملــه ســازمان
تٔامیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگان
کشــوری ،کمــک دولــت ،کســورات ،و
ســرمایهگذاری درآمدهــا بهترتیــب بیشــترین
منابــع درآمــدی صندوقهاســت.
علیاکبر خسروینژاد
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه در حـــوزٔه
صندوقهـــای بازنشســـتگی و ســـن بازنشســـتگی
در بخـــش بودجـــه   ۱۳۹۸تالشهایـــی را
انجـــام داد؛ در زمینـــه اصالحـــات پارامتریـــک
اقداماتـــی ازجملـــه تغییـــر ســـن بازنشســـتگی و
همچنیـــن انتخـــاب هیئتمدیـــرٔه صندوقهـــای
بازنشســـتگی در دســـتور کار قـــرار گرفـــت ،امـــا
بـــه الیحـــه بودجـــه نرســـید.
یــک بخــش از مشــکالت ریشــهای
صندوقهــای بازنشســتگی در ایــران بــه بحــث
قوانیــن و مقــررات برمیگــردد؛ بدینمعنــا
کــه ایــن قوانیــن و مقــررات بــه ایجــاد یــک بــار
تعهــدی منجــر میشــود کــه تــا بــه امــروز عمــدٔه

بازنشســتگی را افزایــش میدهــد.
ریشــه  مشــکالت و مســائل صندوقهــای
بازنشســتگی در کشــور در بحــث قوانیــن و
مقــررات اســت و میــزان بــازده ایــن صندوقهــا
نمیتوانــد از اقتصــاد کشــور بیشــتر باشــد ،زیــرا
بایــد در حــوزٔه ســرمایهگذاری فعالیــت قانونــی
داشــته باشــند؛ اعتقــاد دارم یکــی از بدتریــن موارد
وضــع قانــون ایــن اســت کــه قانونگــذار قانونــی
را تصویــب کنــد ،امــا ندانــد چــه برنامـهای داشــته
اســت و چــه اتفاقــی قــرار بــوده رخ دهــد.

توجــه مدیریــت صندوقهــا معطــوف بــه اجــرای
ایــن تعهــدات بوده اســت .این مســئله ســبب شــده
اســت از نــگاه درآمدزایــی و تمرکــز بــر افزایــش
منابــع ورودی بــه صندوقهــا غفلــت شــود
کــه متعاقــب آن مشــکالت متعــددی گریبانگیــر
صندوقهــای بازنشســتگی شــده اســت .موضــوع
قوانیــن و مقــررات در حالــی مطــرح اســت
کــه تجربــه نشــان داده اســت اصــاح قوانیــن و
مقــررات زمانبــر و دشــوار خواهــد بــود.
صندوقهــای بازنشســتگی میتواننــد

نقشهــای مختلفــی داشــته باشــند و بــا جــذب
منابــع از طریــق کســورات ،ســرمایهگذاری انجــام
ـخاص عضو
میدهنــد تــا در زمان بازنشســتگی اشـ
ِ
نســبت بــه پرداخــت اقــدام کننــد ،امــا میتــوان
نــگاه حمایتــی بــه آن داشــت و درصورتیکــه
تکلیــف قانونــی در ایــن زمینــه وجــود داشــته
باشــد ،مشــکل اضافــه ایجــاد خواهــد شــد.
شــرایط محیطــی تغییــر کــرده اســت و طبــق
روال مرســوم ،صندوقهــا ورودی و خروجــی
دارنــد .صنــدوق بایــد بهســوی ســرمایهگذاری
حرکــت میکــرد و عایــدی ســرمایهگذاری را
در صنــدوق قــرار مــیداد و ســپس تعهــدات را
پرداخــت میکــرد و بــا فــرض انجــام مراحــل
توســط صنــدوق بازنشســتگی باوجــود حمایــت
دولــت ،اگــر نــرخ بــازده ســرمایهگذاری نســبت
بــه نــرخ تعهــدات مســتمری کمتــر باشــد،
صنــدوق ســرمایهگذاری دچــار مشــکالتی جــدی
میشــود و همیــن مســئله باعــث میشــود شــرایط
محیــط اقتصــادی در دوران رکــود در حــوزٔه
عایــدی صنــدوق تٔاثیرگــذار باشــد و در نتیجــه
تٔامیــن تعهــدات صنــدوق بازنشســتگی بــا مشــکل
روبــهرو شــود.
در بهتریــن شــرایط ،کمتریــن ســن ورود بــه کار
بــرای تحصیلکردههــا  ۲۵ســال اســت و بــا توجــه
بــه بازنشســتگی در  60ســالگی ،بالــغ بــر 35
ســال ورودی منابــع اســت ،امــا خروجــی بیشــتر از
ورودی اســت کــه در حقیقــت باعــث شــده اســت
ســنوات کســورات بســیار کمتــر از ســالهای
تعهــد باشــد کــه روش اصــاح ایــن بحــث مهــم
نیــز باالبــردن ســن بازنشســتگی عنــوان میشــود
کــه در بحــث الیحــه در بودجــه بــرای آن تدبیــر
شــده بــود.
قوانیــن و مقــررات ،شــرایط محیطــی اقتصــاد
ایــران در حــوزٔه کالن و بخشــی ،و شــرایط
محیطــی بــازار نیــروی کار مهمتریــن چالشهــای
صندوقهــای بازنشســتگی در کشــورند.
حمید زمانزاده
درحــال حاضــر باوجــود مشــکالت و
چالشهــا ،شــاهد روزهــای خــوب صندوقهــای
بازنشســتگی هســتیم ،زیــرا ایــن صندوقهــا
بهدلیــل عــدم تــوازن در منابــع ورودی و خروجــی
و هــرم ســنی جمعیــت کشــور بــه یــک بــازی
هرمــی تبدیــل شــده اســت.
هــرم ســنی در جامعــه  ایــران در گذشــته
بهشــکلی بــود کــه ســالمندان و مســتمریبگیران
بخــش عمــده را تشــکیل میدادنــد ،امــا اکنــون
اکثریــت را جوانــان در دورٔه کار تشــکیل
میدهنــد و هزینــه مســتمری بازنشســتگان فعلــی

بهجــای پرداخــت از طریــق منابــع حاصلــه،
از ســرمایهگذاری واریزیهــای خودشــان از
بخــش واریــزی حــق بیمــه اعضــای جدیــد و
شــاغالن پرداخــت میشــود کــه آینــدٔه آنهــا را
بــا مشــکل روبــهرو میســازد.
باوجــود مشــکالت بــا توجــه بــه اینکــه
ً
فعــا اکثریــت شــاغالن از جوانــان و کســانی
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میلیــارد تومــان بهمنظــور پرداخــت حــق
مســتمری بــرای مدیریــت نقدینگــی و تٔامیــن
منابــع پرداخــت کنــد کــه در همیــن راســتا 5
هــزار میلیــارد تومــان از بانــک رفــاه بهعنــوان
بانــک عامــل اســتقراض کــرد .درهرصــورت،
بایــد ســود وام پرداخــت شــود کــه یکــی دیگــر
از چالشهــای تٔامیــن اجتماعــی بهشــمار
مـیرو .ایــن مســئله باعــث شــده اســت ســاالنه
بانــک رفــاه  9هــزار میلیــارد تومــان بــرای
ســازمان تٔامیــن اجتماعــی هزینــه بهدنبــال
داشــته باشــد.
درصورتیکــه دولــت ماهانــه و ســاالنه
بدهــی خــود را پرداخــت کنــد ،صنــدوق تٔامیــن
اجتماعــی هیــچ بحــران و مشــکلی نخواهــد
داشــت و همــه اســتقراضها و مشــکالت در
خصــوص منابــع بهدلیــل عــدم تســویٔه بدهــی
از ســوی دولــت اســت.
همچنیــن ،برخــی دیگــر از مشــکالت در
زمینــه منابــع بــه شــرکتهای زیــانده ،کــه
دولــت بــه ســازمان تٔامیــن اجتماعــی تحویــل
میدهــد ،مربــوط میشــود؛ در حقیقــت،
هفــت برابــر زیــان رجــا بــا ارزش دفتــری
ایــن شــرکت برابــری میکــرد و بــا اقدامــات
ســازمان تٔامیــن اجتماعــی ،امــروزه رجــا بــا
افزایــش ســرمایه اســتحکام پیــدا کــرده و بــه
یــک دارایــی قابلخریــداری در بــورس تبدیــل
شــده اســت.
ســازمان تٔامیــن اجتماعــی در حــوزٔه
نقدشــوندگی مشــکل دارد؛ تٔامیــن اجتماعــی
 ۴۲هــزار میلیــارد تومــان دارایــی تکمیلنشــده
دارد کــه بــا تکمیــل آنهــا ،بــه دارایــی ایــن

ســازمان اضافــه خواهــد شــد.
سـازمان تٔامیـن اجتماعـی در راسـتای
خـروج از بنـگاهداری بهدنبـال بورسیشـدن
تمـام شـرکتها تـا پایـان سـال اسـت و بـا
توجـه به تٔاکید انجامشـده از سـوی حاکمیت،
بنـگاهداری را غیرفعـال خواهـد کـرد.
بحــث هــرم ســنی بحــث مهمــی عنــوان
میشــود و بیمهشــدگان درحــال رفتــن
بهســمت کهنســالیاند کــه هشــداری جــدی
اســت؛ موضوعاتــی مثــل کاهــش مــدت
بیمهپــردازی ،افزایــش مــدت دریافــت
مســتمری ،افزایــش امیــد بــه زندگــی ،و
پایینبــودن حــق بیمــه در زمــان اشــتغال،
و تٔامیــن منابــع مالــی طرحهــای بیمــه و
افزایــش بیمهشــدگان در طرحهــای حمایتــی،
همسانســازی حقــوق بازنشســتگان بــا
ســطح تــورم و افزایــش بدهیهــای دولــت
از چالشهــای امــروزٔه صندوقهــای
بازنشســتگی اســت کــه باعــث شــده اســت
منابــع آنهــا بســیار ســریع درحــال اتمــام باشــد.
بهعنــوان راهــکاری مٔوثــر در اصــاح
ســاختار صندوقهــای بازنشســتگی ،بایــد
اصــاح قوانیــن موضوعاتــی ازجملــه افزایــش
ســن بازنشســتگی را در دســتور کار قــرار داد.
یکــی از موضوعــات مــورد تٔاکیــد دولــت
خــروج ســازمان تٔامیــن اجتماعــی از بانــک
رفــاه و انتقــال آن بــه بخــش خصوصــی بــرای
خصوصیســازی اســت کــه برنامهریــزی
بــرای آن در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

{

کــه حــق بیمــه پرداخــت میکننــد تشــکیل
شــده اســت ،نســبت پشــتیبان در صندوقهــای
بازنشســتگی بســیار مناســب تلقــی میشــود؛
امــا در  20ســال آینــده کــه جوانــان فعلــی
وارد دوران بازنشســتگی شــوند و بــا توجــه بــه
اینکــه بهدلیــل افــراد شــاغل جــوان محــدود
میــزان منابــع ورودی از حــق بیمــه کاهــش
پیــدا میکنــد ،پرداخــت مســتمری از ســوی
صندوقهــا بــه یــک بحــران تبدیــل میشــود
و شــاهد فاجعــه خواهیــم بــود.
بحــث پرتفــوی صندوقهــای بازنشســتگی
و همچنیــن ،فــروش داراییهــا و ســختی
فــروش داراییهــای غیرنقدشــونده بــرای
پرداخــت حــق مســتمریبگیران یکــی از
موضوعــات و چالشهــای بســیار مهــم اســت.
نوســانات ارزی و تورمهــای بــاال
باعــث شــده اســت در آینــده ،پرتفوســازی
بهدلیــل
بازنشســتگی
صندوقهــای
پارامترهــای ســخت اقتصــادی کشــور توســط
مدیــران و همچنیــن شــرایط صندوقهــای
بازنشســتگی بــا توجــه بــه افزایــش هزینههــا
بهدلیــل افزایــش رونــد تــورم دشــوار باشــد.
حسین امیری گنجه
در کشــور 18 ،صنــدوق بازنشســتگی
فعالیــت دارد کــه همــه آنهــا بهجــز صنــدوق
تٔامیــن اجتماعــی بهعنــوان یکــی از بزرگتریــن
صندوقهــای بازنشســتگی کشــور بــه دولــت
وابســتگی کامــل دارنــد ،درحالیکــه ســاختار
تٔامیــن اجتماعــی وابســته بــه دولــت نیســت.
بــر اســاس جدیدتریــن حسابرســی و
بررســیهای انجامشــده ،دولــت بــه ســازمان
تٔامیــن اجتماعــی بالــغ بــر  180هــزار میلیــارد
تومــان بدهــکار اســت و هرســاله حــدود 20
تــا  25هــزار میلیــارد تومــان بــه بدهــی دولــت
بــه ســازمان تٔامیــن اجتماعــی اضافــه میشــود.
ازجملــه نشــانههای بحــران در صنــدوق
تٔامیــن اجتماعــی بایــد بــه تــراز بلندمــدت،
کوتاهمــدت ،و نقدینگــی اشــاره کــرد.
همچنیــن در خصــوص جــذب منابــع از
تســهیالت نظــام بانکــی ،ســازمان تٔامیــن
اجتماعــی مجبــور شــد در اســفند  ۱۳هــزار
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بـــا توجـــه بـــه اینکـــه صندوقهـــای
بازنشســـتگی در کشـــور ناظـــری ندارنـــد ،آیـــا
صندوقهـــای بازنشســـتگی در کشـــور بـــرای
هماهنگـــی و تعییـــن موضوعـــات قانونـــی
نیازمنـــد یـــک شـــورای ناظـــر ماننـــد ســـایر
بخشهـــای بـــازار مالـــی و ســـرمایه هســـتند؟
در ص ــورت ادغ ــام صندوقه ــای بازنشس ــتگی،
ش ــرایط و بحرانه ــای ای ــن بخ ــش بهب ــود پی ــدا
خواهـــد کـــرد؟
فرشاد حیدری
اعتقـــاد دارم صندوقهـــای بازنشســـتگی
بهدلیـــل تعـــداد و اهمیـــت در ایـــران نیازمنـــد
یـــک هیئتامنـــا ،ســـندیکا ،یـــا شـــورا هســـتند
تـــا بتواننـــد بـــا هماهنگـــی و وحـــدت نســـبت
بـــه گفتوگـــو بـــا دولـــت اقـــدام کننـــد و در
موضوعـــات قانونـــی بهنفـــع آینـــدٔه صندوقهـــا
وارد ش ــوند و مش ــکالت را رف ــع کنن ــد ک ــه یک ــی
از آنه ــا میتوان ــد اع ــام نظ ــر در ح ــوزٔه تعیی ــن
حقـــوق و مزایـــا از طریـــق ایـــن کانـــال ارتباطـــی
بـــا دولـــت باشـــد ،زیـــرا ایـــن صندوقهـــا بایـــد
پرداخ ــت مس ــتمری را انج ــام دهن ــد ام ــا از آنه ــا
هیـــچ نظـــری در خصـــوص تعییـــن تکلیـــف
حقـــوق در بودجـــه درخواســـت نمیشـــود.
برخـــورداری یـــک دســـتگاه ناظـــر ازجملـــه
ســـندیکا بـــرای ایجـــاد نهـــاد ناظـــر مســـتقل
واج ــب بهش ــمار مــیرود ک ــه در رف ــع چالشه ــا
و بحرانهـــای آینـــدٔه صنـــدوق میتوانـــد بســـیار
مفیـــد واقـــع شـــود.
تٔامیـــن اجتماعـــی بـــا توجـــه بـــه وظیفـــه 
بهداشـــت و درمـــان بایـــد بـــا  27درصـــد مبلـــغ
دریافتـــی حـــق بیمـــه هزینـــه بیشـــتری انجـــام
دهـــد و چالـــش بیشـــتری نســـبت بـــه ســـایر
صندوقهـــای بازنشســـتگی دارد .ســـازمان
تٔامیـــن اجتماعـــی  ۲۰تـــا  ۲۲هـــزار میلیـــارد
توم ــان نی ــز در بخ ــش درم ــان هزین ــه پرداخ ــت
میکنـــد ،امـــا در ســـایر صندوقهـــا هزینـــه 
درمـــان وجـــود نـــدارد.
ادغـــام صندوقهـــای کوچـــک میتوانـــد
باعـــث افزایـــش راندمـــان شـــود ،امـــا اگـــر
ایـــن صندوقهـــا در یـــک موضـــوع دارای
مشـــکل باشـــند ،از ترکیـــب دو عنصـــر بـــد جـــز
یـــک صنـــدوق بزرگتـــر بـــد و دارای مشـــکل
نمیتـــوان انتظـــار داشـــت .بـــر همیـــن اســـاس،
بایـــد بـــا بررســـی صندوقهـــا و مشـــکالت
دربـــارٔه آنهـــا تصمیمگیـــری کـــرد.
صندوقهـــا هماکنـــون دارای مشـــترکان
خـــاص ،مســـائل حقوقـــی ،و مشـــکالتیاند کـــه

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

باعـــث میشـــود ادغـــام آنهـــا دشـــواریهایی
ایجـــاد کنـــد .افزایـــش نـــرخ تـــورم یکـــی از
مشـــکالت اصلـــی و زمینگیرکننـــدٔه صندوقهـــای
بازنشســتگی اســت و بایــد یــک خــط قرمــز باشــد.
بهبـــود فضـــای کســـبوکار و اصـــاح
وضعیـــت کاری افـــراد جامعـــه یکـــی از بســـیار
موضوعـــات مهـــم اســـت کـــه بهعنـــوان وظیفـــه 
دولـــت میتوانـــد مشـــکالت صندوقهـــا و
جامعـــه را حـــل کنـــد.
ب ــرای تحق ــق اف ــق ترس ــیمی س ــند چشــمانداز
در حـــوزٔه تٔامیـــن اجتماعـــی و بیمههـــای
اجتماعـــی ،بایـــد دولـــت در طرحریـــزی و
پیری ــزی ه ــر برنام ــه و اقدام ــی ،مقول ــه عدال ــت
اجتماع ــی را مدنظ ــر ق ــرار ده ــد و ب ــه دو وظیف ــه 
اصلـــی خـــود در قبـــال مـــردم یعنـــی تـــوازن
اجتماعـــی از طریـــق اعمـــال سیاســـتهای
بازتوزیعـــی (مالیـــات ،حـــق بیمـــه ،عـــوارض و
تعرفهه ــا ب ــرای متناسبس ــازی توزی ــع درآم ــد)،
و تکافـــل اجتماعـــی از طریـــق ایجـــاد رفـــاه،
امنی ــت اجتماع ــی و غذای ــی ،تٔامی ــن اجتماع ــی و
رفـــع فقـــر و نابرابـــری عمـــل کنـــد.
بـــرای ایـــن منظـــور ،بایـــد ابتـــدا جانمایـــی
مـــردم از نظـــر نـــوع و ســـطح نیـــاز بـــه دریافـــت
خدم ــات و پوشــشهای نظ ــام تٔامی ــن اجتماع ــی
چنـــد الیـــه مشـــتمل بـــر قلمروهـــای امـــدادی،
حمایت ــی ،و بیم ـهای ص ــورت پذی ــرد و س ــپس ب ــر
اســاس ترســیم یــک مســیر حرکتــی در پیوســتاری
هوش ــمند ،هدفمن ــد ،و پوی ــا ،اف ــراد نیازمن ــد را از
ح ــوزٔه ام ــدادی ب ــه ح ــوزٔه حمایت ــی س ــوق داد و
پـــس از رســـیدن افـــراد بـــه ســـطحی از حداقـــل
کیفیـــت زندگـــی بـــا اعمـــال سیاســـتهای
توانمندســـازی و کارگســـتری ،ترتیباتـــی اتخـــاذ
شـــود کـــه افـــراد موصـــوف بتواننـــد متناســـب
بـــا درآمـــد یـــا تـــوان مالـــی در تٔامیـــن منابـــع
مالـــی پوشـــشها و خدمـــات موردنیـــاز خـــود
مشـــارکت کننـــد.
ب ــر همی ــن اس ــاس پ ــس از ش ــکلدهی پای ــگاه
اطالعــات ،ســامانه و پنجــرٔه واحــد خدمــات رفــاه
و تٔامیــن اجتماعــی و تخصیــص شناســه واحــد و
پرونـــدٔه الکترونیکـــی رفـــاه و تٔامیـــن اجتماعـــی
ب ــرای آح ــاد جامع ــه بای ــد در قلمروه ــای ام ــدادی
و حمایت ــی ک ــه بیش ــتر متک ــی ب ــه مناب ــع دولت ــی و
بودجـــه عمومـــی و نیـــز مشـــارکتهای مردمـــی
اســـت ،بهســـمت اصـــاح ســـاختار ،رفـــع
مـــوازیکاری ،و رفـــع همپوشـــانیها اقـــدام و
ترتیبات ــی اتخ ــاذ ک ــرد ت ــا تم ــام مناب ــع بهص ــورت
هدفمن ــد و معط ــوف و متناس ــب ب ــا نی ــاز اف ــراد
بیـــن نهادهـــای متولـــی مربوطـــه تقســـیم شـــود و

تخصی ــص یاب ــد.
در حـــوزٔه بیمههـــای اجتماعـــی (درمـــان،
بازنشســـتگی ،ازکارافتادگـــی ،و…) نیـــز بایـــد
بهســـرعت نســـبت بـــه اجـــرای اصالحـــات
سیس ــتماتیک و پارامتری ــک س ــاختاری و فن ــی و
اجرایــی در چهارچــوب نظــام چندالیــه (امــدادی،
حمایتـــی ،و بیمـــهای) و چندســـطحی (ســـطوح
پای ــه ،م ــازاد ،و مضاع ــف و مکم ــل) اق ــدام ک ــرد
و مقدم ــه ی ــا س ــرلوحٔه تم ــام ای ــن اقدام ــات بای ــد
تهی ــه و تدوی ــن و اب ــاغ اص ــول و سیاســتهای
کلـــی نظـــام در حـــوزٔه تٔامیـــن اجتماعـــی باشـــد.
همچنیـــن ،یکـــی از شـــاخصهای اصلـــی در
حـــوزٔه بیمههـــای اجتماعـــی «تعـــادل منابـــع و
مصـــارف» ســـازمانها و صندوقهـــای بیمهگـــر
اجتماعـــی اســـت .بـــرای حفـــظ ایـــن تعـــادل،
بایـــد تـــراز تصمیمگیـــری در خصـــوص آنهـــا،
اص ــول ،قواع ــد ،و محاس ــبات بیمــهای باش ــد ت ــا
بتـــوان از اعمـــال قاعـــدٔه عدالـــت در ارتبـــاط بـــا
ذینفع ــان آنه ــا اطمین ــان حاص ــل ک ــرد؛ بهط ــور
مث ــال درح ــال حاض ــر ،از مجموع ــه  ۲۲صن ــدوق
و ســـازمان بیمهگـــر اجتماعـــی کشـــور تنهـــا ســـه
مــورد (ســازمان تٔامیــن اجتماعــی ،صنــدوق بیمــه 
اجتماع ــی کش ــاورزان ،روس ــتاییان ،و عش ــایر ،و
صنـــدوق آیندهســـاز) دارای نســـبت وابســـتگی
باالت ــر از  ۳هس ــتند و مابق ــی آنه ــا از نظ ــر ای ــن
شـــاخص در وضعیـــت بحرانـــی قـــرار دارنـــد و
ای ــن بدانمعناس ــت ک ــه مص ــارف آنه ــا از مناب ــع
پیش ــی گرفت ــه اس ــت و دچ ــار کس ــری نقدینگ ــی،
کســـری منابـــع جـــاری ،و کســـری تعهـــدات
بینالنســـلی شـــدهاند .اگرچـــه بخشـــی از ایـــن
عـــدم تعادلهـــا مربـــوط بـــه عوامـــل بیرونـــی
و پیرامونـــی ایـــن نهادهـــا یعنـــی متغیرهـــای
اقتصـــادی ،جمعیتـــی و… اســـت ،مقیـــاس
کوچ ــک آنه ــا و ع ــدم رعای ــت اص ــول ،قواع ــد،
و محاســـبات بیمـــهای در تصمیمگیریهـــای
گذش ــته یک ــی از تٔاثیرگذارتری ــن عوام ــل در ای ــن
زمین ــه ب ــوده اس ــت ،زی ــرا قان ــون اع ــداد ب ــزرگ
باعـــث توزیـــع نرمـــال ریســـک در ســـازمانهای
بیمهگـــر اجتماعـــی بزرگمقیـــاس و ملـــی
میشـــود .الیهبنـــدی و ســـطحبندی خدمـــات
و پوشـــشهای بیمـــهای ،انجـــام اصالحـــات
سیســـتماتیک و پارامتریـــک ،اعمـــال نظـــارت
مٔوثـــر و تنظیمگـــری بهبـــود طرحهـــای تٔامیـــن
مالـــی ایـــن ســـازمانها میتوانـــد مانـــع از بـــروز
عـــدم تعادلهـــای آتـــی شـــود.
علیاکبر خسروینژاد
ایـــن مســـئله کـــه بهجـــای  ۱۰صنـــدوق
بازنشســـتگی در کشـــور ،دو یـــا ســـه صنـــدوق
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بازنشســـتگی وجـــود داشـــته باشـــد و ادغـــام
انج ــام ش ــود ،مش ــکلی ن ــدارد؛ ام ــا پیشش ــرط
آن همگنشـــدن در حـــوزٔه کارکـــرد،
دارایـــی ،و تعهـــدات اســـت کـــه بـــا توجـــه
بـــه ایـــن مســـئله میتـــوان انتظـــار داشـــت
خروجیه ــای بهت ــری ایج ــاد ش ــود .معتق ــدم
تعـــداد محدودتـــر صندوقهـــا بســـیار مفیـــد
خواهـــد بـــود و خروجـــی در زمینـــه کارکـــرد
بهبـــود پیـــدا میکنـــد.
ادغــام در بلندمــدت مســیری بســیار خــوب
تلقـــی میشـــود ،امـــا بایـــد پیششـــرطهای
آن وجـــود داشـــته باشـــد .بایـــد بـــر ایـــن
نکتـــه تٔاکیـــد داشـــت کـــه صندوقهـــای
ً
کامـــا نمیتواننـــد خصوصـــی
بازنشســـتگی
ش ــوند و دول ــت نمیتوان ــد بهیکب ــاره از آنه ــا
خـــارج شـــود و بـــا توجـــه بـــه خدماتـــی کـــه
صندوقهـــای بازنشســـتگی ارائـــه میدهنـــد،
دول ــت بای ــد کم ــک کن ــد و بخ ــش خصوص ــی
نمیتوانـــد تمـــام وظایـــف و هزینههـــا را بـــر
عهـــده بگیـــرد.
حمید زمانزاده
ســـاختار واحـــدی بـــرای نهادهـــای مالـــی
و ایجـــاد یـــک شـــورای اختصاصـــی و ناظـــر
بـــرای صندوقهـــای بازنشســـتگی بهعنـــوان
ســـاختاری نهـــادی میتوانـــد مفیـــد باشـــد

کـــه در کنـــار آن ســـندیکای صندوقهـــای
بازنشســـتگی فعالیـــت داشـــته باشـــد تـــا
مشـــکالت کاهـــش یابـــد.
خـــروج دولـــت از صندوقهـــای
بازنشســـتگی در کوتاهمـــدت بههیچعنـــوان
امکانپذیـــر نیســـت و میتـــوان بـــا
برنامهریـــزی و مقـــررات نســـبت بـــه خـــروج
دولـــت از صندوقهـــای بازنشســـتگی و
ســـرمایهگذاری حرکـــت کـــرد کـــه بایـــد در
حـــوزٔه مقـــررات پیگیـــری شـــود.
حسین امیری گنجه
قوانیـــن حمایتـــی یـــک چالـــش بـــرای
تٔامیـــن اجتماعـــی اســـت ،زیـــرا بهعنـــوان
نمون ــه ط ــرح تح ــول س ــامت ب ــرای س ــازمان
تٔامیـــن اجتماعـــی  ۲۱هـــزار میلیـــارد تومـــان
هزینـــه بهدنبـــال داشـــته اســـت و دولـــت
بایـــد هزینههـــا را بررســـی و ســـپس نســـبت
بـــه قانونگـــذاری اقـــدام کنـــد .در دنیـــا،
تٔامیـــن اجتماعـــی عـــام و خـــاص داریـــم،
ام ــا در کش ــور م ــا ای ــن دو مس ــئله ترکی ــب و
مشکلســـاز شـــده اســـت.
ادغ ــام ی ــک بح ــث حق ــوق ش ــرعی دارد و
حقالنـــاس بهدنبـــال خواهـــد داشـــت ،زیـــرا
ف ــردی ق ــراردادی را ب ــا ش ــرکت منعق ــد ک ــرده
و قـــرار شـــده اســـت از خدماتـــی اســـتفاده

کنـــد .هماکنـــون ۱۸ ،صنـــدوق بازنشســـتگی
کشـــور فعالیـــت دارنـــد ،امـــا بالـــغ بـــر ۱۷
مـــورد ورشکســـتهاند.
علیاکبر خسروینژاد
از مهمتریـــن چالشهـــای صندوقهـــای
بازنشســـتگی بایـــد بـــه قوانیـــن و مقـــررات،
فضـــای کســـبوکار ،و عـــدم برخـــورداری
از محیـــط اقتصـــادی ،و وضعیـــت مدیریـــت
صندوقهـــای بازنشســـتگی اشـــاره کـــرد.
در خصـــوص راهکارهـــا بایـــد بـــه مدیریـــت
بازنشســـتگی در کوتاهمـــدت بـــه تغییـــر
پارامتریـــک روی بیاوریـــم و اصـــاح
صندوقهـــا یـــک مســـیر بلندمـــدت اســـت.
فرشاد حیدری
بـــرای بهبـــود توانگـــری صندوقهـــای
بازنشســتگی در کشــور بایــد ســه اقــدام انجــام
شـــود :اصـــاح قوانیـــن و مقـــررات بهنفـــع
صنـــدوق و مشـــترکان صنـــدوق ،انجـــام
اصالحـــات پارامتریـــک و غیرپارامتریـــک ،و
پرداخـــت هزینههایـــی کـــه بـــرای صندوقهـــا
بهواســـطٔه ســـازندٔه هزینـــه ایجـــاد میشـــود.

۹۹

۱۰۰

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

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

مصاحبه

مهرداد سپهوند

مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی

صنــدوق توســعٔه ملــی ایــران نهــادی حکومتــی اســت کــه بــا هــدف تبدیــل
بخشــی از عوایــد ناشــی از فــروش نفــت و گاز و میعانــات گازی و فرآوردههای
نفتــی بــه ثروتهــای مانــدگار ،مولــد ،و ســرمایههای زاینــدٔه اقتصــادی ،و
نیــز حفــظ ســهم نس ـلهای آینــده از منابــع نفــت و گاز و فرآوردههــای نفتــی
در پرسـش نخسـت ،لطفـ ًا بفرماییـد تعریـف
شـما از صنـدوق توسـعٔه ملـی چیسـت؟
م ــن ب ــا اج ــازٔه ش ــما نخس ــت ب ــا مفهوم ــی ک ــه
در ســـطح بینالمللـــی شناختهشـــدهتر اســـت،
یعنـــی صنـــدوق ثـــروت ملـــی  ،آغـــاز میکنـــم.
در همـــان زمانـــی کـــه صنـــدوق توســـعٔه ملـــی
تش ــکیل ش ــد ،ش ــاهد آن بودی ــم در کش ــورهایی
کـــه از رهگـــذر منابـــع پایانپذیـــر عوایـــد
چش ــمگیری نصیبش ــان ش ــده ب ــود ،ب ــا توج ــه ب ــه
آس ــیبهایی ک ــه تزری ــق ای ــن عوای ــد ب ــه اقتص ــاد
کش ــورها در گذش ــته ایج ــاد ک ــرده ب ــود ،بهط ــور

تأســیس شــد .حــال بــرای بررســی چگونگــی تٔاثیــر اصــاح ســاختار ایــن
صنــدوق در پایــداری مالــی ،گفتوگــو بــا مهــرداد ســپهوند ،مدیــر گــروه
بانکــداری پژوهشــکدٔه پولــی و بانکــی ،را در زیــر میخوانیــد:

گســـترده بـــه راهانـــدازی صندوقهـــای ثـــروت
ملـــی روی آوردنـــد .مـــوج نخســـت تٔاســـیس
صندوقهـــای ثـــروت ملـــی البتـــه بـــه اواســـط
ســـدٔه پیشـــین برمیگـــردد کـــه بهدنبـــال افزایـــش
عوای ــد حاصـــل از امتیـــازات نفت ــی ،درآمده ــای
ب ــادآوردهای نصی ــب کش ــورهای نفتخی ــز ش ــد.
در تعریـــف ایـــن صندوقهـــا ،بایـــد گفـــت
صندوقهـــای ثـــروت ملـــی صندوقهـــای
ســـرمایهگذاری بـــا دو ویژگـــی خـــاص هســـتند:
نخس ــت آنک ــه ای ــن صندوقه ــا از ن ــوع نهاده ــای
مالـــی حاکمیتیانـــد و بـــا منابـــع ملـــی ســـروکار
دارن ــد .دومی ــن ویژگ ــی ای ــن صندوقه ــا ،ف ــارغ

از اهـــداف و ترکیـــب پرتفـــوی داراییهـــای
آنهـــا ،تمرکـــز بـــر بازارهـــای بیالمللـــی اســـت.
آی ــا ای ــن صندوقه ــای ث ــروت مل ــی ارتباط ــی
ب ــا ثب ــات و پای ــداری مال ــی دارن ــد؟
البتـــه! در واقـــع ،هـــدف از تٔاســـیس
صندوقهـــای ثـــروت ملـــی پیـــش از هرچیـــز
خنثیســازی و پیشــگیری از تٔاثیــرات ناخواســته و
ناترازکنن ــدهای اس ــت ک ــه تکان ــه افزای ــش عوای ــد
ناشـــی از منابـــع طبیعـــی ،یـــا افزایـــش یکبـــارٔه
صـــادرات میتوانـــد در تعـــادل در بازارهـــای

{

در م ــادٔه  ۸۴قان ــون برنام ــه پنج ــم توس ــعه
اگرچ ــه ه ــدف ای ــن صن ــدوق تبدی ــل عوای ــد
ناشـــی از فـــروش نفـــت بـــه ثـــروت مانـــدگار
بی ــان ش ــده و در بن ــد (ط) ای ــن م ــادٔه قانون ــی
نیـــز ســـرمایهگذاری در بازارهـــای پولـــی و
مالـــی خارجـــی مطابـــق بـــا آنچـــه در ســـایر
صندوقهـــای ثـــروت ملـــی شـــاهد هســـتیم
ذکـــر شـــده اســـت ،خلـــط مفهـــوم صنـــدوق

بـــا ایـــن توضیحـــات ،روشـــن میشـــود
کـــه صنـــدوق توســـعٔه ملـــی در تعریـــف
خـــود بهعنـــوان یـــک نهـــاد دچـــار آمیختگـــی
و اختـــاط شـــده اســـت و ایـــن میتوانـــد
توضیحدهنـــدٔه برخـــی از مشـــکالت ایـــن
صنـــدوق باشـــد.
اینکـــه کشـــوری نمیتوانـــد در خـــارج از
کشـــور و در بازارهـــای مالـــی بینالمللـــی
ســـرمایهگذاری کنـــد ،نبایـــد بهانـــه و
دســـتاویزی بـــرای ابهامآفرینـــی در تعریـــف
نهادهـــای مالـــی شـــود .بهنظـــر مـــن ،راهحـــل
درســـتتر آن اســـت کـــه صنـــدوق بـــه ســـه
نهــاد مجــزا شکســته شــود :نخســت آن بخــش
ک ــه صرف ـ ًا بهدنب ــال اه ــداف توس ــعهای اس ــت.
ایـــن میتوانـــد ماننـــد یـــک بانـــک توســـعهای
دیگ ــر در عرص ــه نظ ــام مال ــی کش ــور تعری ــف

اقتصــاد
ـای
هـ
تازـه
ماهنامــه
اقتصــاد
هــای
تازه
ـه
ماهنام
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

شـــما بـــه صندوقهـــای ثـــروت ملـــی
اشــاره کردیــد ،امــا آیــا ارتباطــی بــا صنــدوق
توســـعٔه ملـــی دارد؟ بهعبـــارت دیگـــر ،آیـــا
صن ــدوق توس ــعٔه مل ــی ی ــک صن ــدوق ث ــروت
مل ــی اس ــت؟

صندوقهــــای ثــــروت ملــــی
ابــــزاری بــــرای ایجـــاد تثبیـــت
اقتصـــادی هستند که در تٔاســـیس
آنهـا ،اهــــداف توزیعــــی نیــــز
مدنظــــر قــــرار داده شده است.
بــــا هدایــــت عوایــــد حاصـل از
ایـن صندوقهـا بــــه بازارهــــای
بین المللــــی ،انتظــــار مـــیرود
ارزش ایــــن ثــــروت در برابـر
نوســـانات داخلـــی مصون مانده
و بــــرای نســــلهای آینــــده
حفــــظ شـــود.

{

داخلـــی داشـــته باشـــد ،زیـــرا از زمانـــی کـــه
ُ
مطالعـــه کـــردن و نیـــری ( )۱۹۸۲انتشـــار
یافتـــه اســـت و مفهـــوم «بیمـــاری هلنـــدی»
بهعنـــوان یـــک تـــرم و مفهـــوم اقتصـــادی
معرفـــی شـــد ،ایـــن بـــاور عمومـــی بهوجـــود
آمـــد کـــه حصـــول عوایـــد یکبـــاره میتوانـــد
ن ــه نعم ــت ک ــه نقم ــت و مصیبت ــی ب ــرای ه ــر
اقتصـــاد باشـــد.
دلیـــل ایـــن امـــر هـــم ،آنچنانکـــه ایـــن دو
پژوهش ــگر در مقال ــه خ ــود عن ــوان میکنن ــد،
بـــه دو اثـــر ایـــن افزایـــش یکبـــارٔه درآمدهـــا
مربـــوط میشـــود؛ تٔاثیراتـــی کـــه باعـــث
میشـــود ملتهـــا بهطـــور کاذب خـــود را
در هیئ ــت ی ــک مل ــت ثروتمن ــد تص ــور کنن ــد.
اثـــر نخســـت مربـــوط بـــه جابهجایـــی منابـــع  
اســـت کـــه باعـــث میشـــود نیـــروی کار
گ ــران ش ــود و ی ــا کیفی ــت خ ــود را از دس ــت
ده ــد .دوم ،اث ــر هزینــهای  اس ــت ک ــه س ــبب
میش ــود مص ــرف افزای ــش یاب ــد و نتیجــهاش
ایج ــاد جامع ـهای رانت ــی و مصرف ــی اس ــت ک ــه
در آن تولی ــد و صنع ــت از س ــکه میافت ــد .ب ــا
ایـــن تعبیـــر ،صندوقهـــای ثـــروت ملـــی در
واق ــع اب ــزاری ب ــرای ایج ــاد تثبی ــت اقتص ــادی
اســـت.
البتـــه در تٔاســـیس صندوقهـــای ثـــروت
ملــی ،اهــداف توزیعــی نیــز مدنظــر قــرار دارد.
ب ــا هدای ــت عوای ــد ب ــه بازاره ــای بینالملل ــی،
انتظ ــار مــیرود ارزش ای ــن ث ــروت ‐ ف ــارغ
از نوســـانات داخلـــی ‐ بـــرای نســـلهای
آینـــده حفـــظ شـــود؛ ایـــن بدانمعنـــی اســـت
ک ــه از بع ــد توزیع ــی ،تش ــکیل صندوقه ــای
ثـــروت ملـــی بـــه عدالـــت بیننســـلی هـــم
کمـــک میکنـــد.

ث ــروت مل ــی ب ــا مفه ــوم بان ــک توس ــعهای در
همـــان اساســـنامه مشـــهود اســـت .در عمـــل
نیـــز بـــا توجـــه بـــه شـــرایط کشـــور آنچـــه
صـــورت گرفتـــه اســـت و تاکنـــون شـــاهد آن
بودهایـــم ،صرفـــ ًا ســـرمایهگذاری در داخـــل
کشـــور و صـــرف منابـــع بـــرای طرحهـــای
مل ــی ب ــوده اس ــت ک ــه ای ــن م ــورد آخ ــر اساس ـ ًا
در حـــوزٔه وظایـــف دولـــت قـــرار دارد.
هرچنـــد توســـعٔه ســـرمایهگذاری در
داخ ــل ه ــر کش ــور ه ــدف بس ــیار ارزش ــمندی
اســـت و میتوانـــد منظـــور و هـــدف هـــر
نهـــاد حاکمیتـــی ســـرمایهگذاری قـــرار
گی ــرد ت ــا بدینوس ــیله ب ــه توس ــعٔه اقتص ــادی
کمــک شــود ،بایــد توجــه داشــت ایــن هــدف
ارزشـــمند راهـــکاری بهجـــز صن ــدوق ث ــروت
ملـــی میطلبـــد و عمدتـــ ًا در چارچـــوب
بانکهـــا و نهادهـــای ملـــی توســـعهای دنبـــال
میشـــود.

ش ــود ی ــا میت ــوان مناب ــع مربوط ــه را ب ــه س ــایر
بانکه ــای توس ــعهای کش ــور تخصی ــص داد.
هرچنـــد اگـــر بنـــا را بـــر ایجـــاد یـــک بانـــک
توســـعهای جدیـــد بگذاریـــم ،بایـــد بتوانیـــم
توجی ــه قانعکنن ــدهای ب ــرای ایج ــاد ای ــن نه ــاد
جدیـــد ارائـــه کنیـــم.
بخـــش دوم میتوانـــد بهعنـــوان یـــک
صنـــدوق تثبیـــت تعریـــف شـــود .ممکـــن
اســـت در برابـــر آنچـــه صنـــدوق توســـعٔه
ملـــی بـــدان متعهـــد شـــده اســـت ،یعنـــی
توســـعٔه بخـــش خصوصـــی ،ایـــن اقـــدام
گامـــی بـــه پـــس و عقبنشـــینی محســـوب
شـــود؛ امـــا ایـــن برداشـــت درســـت نیســـت،
زی ــرا ضرورت ــی ن ــدارد ای ــن صن ــدوق تثبی ــت
در اختیـــار دولـــت باشـــد .میتـــوان ماننـــد
یونـــان یـــک صنـــدوق تثبیـــت خـــاص بـــرای
بهعنـــوان مثـــال نظـــام بانکـــی تعریـــف کـــرد.
ای ــن گزین ـهای اس ــت ک ــه ب ــرای کش ــور م ــا ه ــم
بهطـــور جـــدی توصیـــه میشـــود و نیـــاز بـــه
آن ب ــرای مقابل ــه ب ــا وضعی ــت بحران ــی نظ ــام
بانکـــی احســـاس میشـــود.
بازســـازی ســـاختاری نظـــام بانکـــی بـــه
منابـــع نیـــاز دارد و چنانچـــه بانکهـــا در
نظـــام تٔامیـــن مالـــی کارشـــان را بهدرســـتی
انجـــام دهنـــد ،شـــاید بـــه ایجـــاد یـــک نهـــاد
مالـــی جدیـــد بـــرای توســـعٔه ســـرمایهگذاری
نیـــاز نباشـــد.
دولـــت هـــم میتوانـــد بـــا تخصیـــص
بخشـــی از منابـــع خـــود و بخشـــی از منابـــع
صنـــدوق ،یـــک صنـــدوق تثبیـــت بـــرای
شـــرایط غیرمترقبـــه و بحرانـــی ایجـــاد کنـــد.
ارزش ایج ــاد چنی ــن صندوق ــی محدودک ــردن
تعـــدی و دســـتدرازی دولـــت بـــه ســـایر
برنامهریـــزی
زیـــرا
صندوقهاســـت،
منابـــع صندوقهـــای ســـرمایهگذاری کـــه
ماهیتـــ ًا بلندمـــدت اســـت ،بـــا برداشـــتها
و دســـتبردهای گاه و بیـــگاه دولـــت بـــه ایـــن
صندوقهـــا ســـازگاری نـــدارد و مدیریـــت
کارآمـــد منابـــع آن را غیرممکـــن میســـازد.
در نهایـــت ،بخشـــی از صنـــدوق نیـــز
میتوانـــد بـــه یـــک صنـــدوق واقعـــی ثـــروت
ملـــی تبدیـــل شـــود .هرچنـــد ایـــن بخـــش
در شـــرایط کنونـــی ســـهم محدودتـــری از
منابـــع را میتوانـــد مدیریـــت کنـــد ،بـــا
برداشتهشـــدن تحریمهـــا ترجیـــح بـــر آن
اســـت کـــه اهمیـــت و انـــدازٔه ایـــن بخـــش
بهطـــور جـــدی افزایـــش یابـــد.
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اصالح ناقص ساختار بودجه به ابرتورم
تبدیل میشود
عضو هیئتعلمی دانشگاه خوارزمی

اصــاح ســاختار بودجــه یکــی از مهمتریــن تحــوالت اقتصــادی در
دولتهــا بهشــمار مــیرود کــه اگــر دقیــق و جامــع صــورت نگیــرد ،نهتنهــا
اهــداف کلــی ترسیمشــده را تحتتٔاثیــر تبعــات منفــی خــود قــرار میدهــد،
بلکــه میتوانــد بــرای دولــت هزینههــای تازهتــری را شــکل دهــد کــه در
نهایــت باعــث بینظمــی و آســیب ســاختار بودجــه میشــود .بــرای اینکــه
بتوانیــم ارزیابــی دقیــق و کارشناســی دربــارٔه ایــن مســئله داشــته باشــیم و بدانیم
اصــاح ســاختار بودجــه چگونــه بایــد
بهســمت کیفیســازی بودجــه حرکــت کنــد؟
ابتــدا در حاکمیــت و در ســطح دولــت و
مجلــس بایــد بــه ایــن جمعبنــدی برســند کــه
منظــور از اصــاح ســاختار بودجــه چیســت.
در برخــی زمانهــا ،برداشــتی کــه از اصــاح
ســاختار بودجــه میشــود ایــن اســت کــه مــا بایــد
روش بودجهریــزی را تغییــر دهیــم .بــر فــرض
اگــر بودجــه بــر اســاس بودجهریــزی افزایشــی
بــود ،بودجهریــزی را بــر مبنــای عملکــردی
انجــام دهیــم و یــا روشهــای دیگــری کــه وجــود
دارد اســتفاده کنیــم .درحالیکــه در حقیقــت
ایــن راه درســتی نیســت ،زیــرا وقتــی از اصــاح
ســاختار بودجــه حرفــی بهمیــان میآیــد ،منظــور
ایــن اســت کــه بایــد اصالحــات بنیــادی و
ســاختاری در بودجهریــزی اتفــاق عملیاتــی شــود
نــه آنکــه همهچیــز بــر مبنــای تغییــرات ســطحی
صــورت بگیــرد کــه بهطــور مشــخص معلــوم
اســت در نهایــت راه بــه جایــی نخواهیــم بــرد
ً
عمــا اتفــاق ثمربخشــی روی نمیدهــد .بــر
و
همیــن اســاس ،بایــد روشهــای بودجهریــزی
بهصــورت ســاختاری تغییــر کنــد؛ یعنــی اینکــه
نبایــد بهســمت تغییــرات شــکلی بــرود ،بلکــه
بایــد بهصــورت عمیقتــری ایــن اصالحــات
صــورت گیــرد.
بهطــور مشــخص ،بــرای اصــاح ســاختار
بودجــه چــه اتفاقهایــی بایــد رخ بدهــد تــا
اهــداف اصلــی محقــق شــود؟

دقیقـ ًا اصــاح ســاختار بودجــه بایــد در چــه مســیری حرکــت کند و اساسـ ًا باید
چــه تحوالتــی در بخــش نــگاه حاکمیــت شــکل گیــرد ،بــا ســید محمدهــادی
ســبحانیان ‐ عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه خوارزمــی ‐ گفتوگویــی انجــام
دادهایــم کــه در ادامــه آن را میخوانیــد.

بــرای اصــاح ســاختار بودجــه ،ابتــدا تغییــر
روشهــای ریشــهای نیــاز اســت؛ بهطــور مثــال،
بایــد یــک بازنگــری اساســی در حیطــه وظایــف
دولــت صــورت بگیــرد .آیــا وظایفــی کــه درحــال
حاضــر دولــت درحــال انجــامدادن آن اســت،
بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع فعلــی صحیــح
و کامــل اســت؟ توســعٔه بخــش خصوصــی،
دولــت الکترونیــک و… ،کــه در بخــش حکمرانــی
دولتهــا در جهــان صــورت گرفتــه اســت ،آیــا
الزم اســت در ایــران نیــز بــه آن پرداختــه شــود؟
بنابرایــن در گام نخســت ،بایــد وظایــف و
کارکردهــای دولــت بهصــورت شــفاف و دقیــق
مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار گیــرد .در گام دوم
و در مرحلــه بعــد ،بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه
چهبســا برخــی از وظایفــی کــه دولــت درحــال
انجــامدادن آن اســت دیگــر نیــازی نیســت آن
را انجــام دهــد و بایــد آنهــا را کنــار بگــذارد و
بخشــی از آنهــا را بــا هزینههــای کمتــری انجــام
دهــد ،زیــرا منطقــی نیســت و بایــد بــا تغییــر
نگــرش ،آنهــا را در بودجهریــزی اصــاح کنیــم.
آیــا نیــاز اســت در بخــش منابــع و مصــارف
بودجــه نیــز اصالحاتــی صــورت گیــرد؟
بهطــور مشــخص ،وقتــی صحبــت از
اصــاح ســاختار بودجــه بهمیــان میآیــد ،یکــی
از بخشهایــی کــه بایــد دقیقــ ًا مــورد بررســی و
احتمــا ًال تغییــر و بازنگــری قــرار بگیــرد بخــش
منابــع و مصــارف بودجــه اســت و بایــد در ایــن
بخــش هــم تغییراتــی بــا هــدف بهینهســازی

صــورت گیــرد .برایناســاس ،بایــد بهســمت
گســترش پایههــای مالیاتــی جدیــد ،مولدســازی
داراییهــای دولــت ،اصــاح ارتبــاط نفــت بــا
بودجــه کشــور ،و … حرکــت کنیــم .در بحــث
مصــارف هــم بایــد ایــن ســاماندهی را بهســمت
حــذف موازیکاریهــا و توســعٔه فراینــد دولــت
الکترونیــک بــرد تــا بــا ایجــاد تحــوالت عمــده
در ایــن دو بخــش مهــم ،بتوانیــم یــک اصــاح
ســاختار بودجــه منســجم و توســعهنگر را اجرایــی
کنیــم کــه در نهایــت بــه دولــت کمــک میکنــد
بدانــد در چــه بخشهایــی نیــاز اســت تغییــرات
و بهینهســازیهای ویــژهای را صــورت دهــد تــا
از هدررفــت منابــع جلوگیــری شــود.
اصــاح ســاختار بودجــه چــه تٔاثیــری در آثــار
پولــی بودجــه دارد؟
آثــار پولــی در بخــش اصــاح ســاختار بودجــه
میتوانــد کمــک کنــد بهســمت پولیکــردن
تٔامیــن مالــی کســر بودجــه حرکــت نکنیــم.
زمزمههــای موجــود بــرای تٔامیــن مالــی کســری
بودجــه حرکــت بهســمت پایــه و پــول پرقــدرت
اســت .برایناســاس ،اگــر بهســمت اصــاح
جامــع بودجــه حرکــت نکنیــم ،دچــار مشــکالت
عمــدهای خواهیــم شــد کــه بــه ابرتــورم منجــر
خواهــد شــد.
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تحلیلگر اقتصادی

 -۱مقدمــه :موضــوع یارانههــا در ایــران همــواره یکــی از چالشهــای
اساســی بــوده اســت .عــدم تخمیــن دقیــق از حجــم یارانههــا ،غیرهدفمندبودن
یارانههــا ،میــزان اصابــت بــه هــدف یارانــه ،و کارابــودن در حمایــت از اقشــار
نیازمنــد و همچنیــن تعییــن منبــع مناســب بــرای پرداخــت یارانــه بهطوریکــه
پیامدهــای تورمــی و یــا ســایر پیامدهــای اقتصــادی را در پــی نداشــته باشــد،
همــواره یکــی از مســئلههای اصلــی اقتصــاد ایــران بــوده اســت کــه هرازگاهــی
در هنــگام کمبــود منابــع بهطــور جدیتــر بــه آن پرداختــه و مجــدد ًا در دوران
رونــق و وفــور منابــع بــه فراموشــی ســپرده میشــود.
پیامدهــای مربــوط بــه نظــام یارانــهای فعلــی اقتصــاد ایــران حتــی بیــش
از مــواردی اســت کــه بــه آن در بیشــتر مطالعــات و هشــدارهای اقتصــادی
پرداختــه میشــود .یارانههــا در جنبههــای مختلــف میتوانــد نظــام اقتصــادی
را دچــار اخــال کنــد؛ بهعنــوان مثــال ،یارانــه قیمتــی کــه منجــر بــه کمتربــودن
قیمــت یــک کاال نســبت بــه قیمــت تعادلــی (جهانــی ،تمامشــده ،یــا…) شــود،
موجــب تغییــر در قیمتهــای نســبی و اســتفادٔه بیشازحــد از کاالی مــورد
نظــر میشــود .یارانــه بــر روی حاملهــای انــرژی در ایــران از ایــن نــوع یارانــه
اســت کــه موجــب مصــرف بیرویــه حاملهایــی ماننــد بنزیــن ،گازوئیــل،
بــرق ،و… و همچنیــن آب شــده و بحــران ایــن منابــع را در پــی داشــته اســت.
از طــرف دیگــر ،یارانــه بــر روی نهادههــای تولیــد کــه همــراه بــا کنتــرل
قیمــت کاالی تولیــدی نهایــی اســت ،منجــر بــه کاهــش ســود تولیدکننــده و در
نتیجــه ازبینرفتــن ظرفیــت تولیــد کاال در داخــل میشــود؛ بهعنــوان مثــال،
 -۲لزوم اجرای سیاست حمایتی
در کنـار تمـام پیامدهای منفی عنوانشـده برای
انـواع یارانههـا و سیاسـتهای حمایتـی ،کمتـر
کشـوری را میتـوان در دنیـا پیـدا کـرد کـه حداقـل
یـک برنامـه  حمایتـی بـه اجـرا نگذاشـته باشـد.
در زمانـی کـه شـرایط اقتصـاد کالن بـا نوسـاناتی
مواجـه اسـت و همچنیـن درحالیکـه درآمـد در
بیـن مـردم بهطـور مسـاوی توزیـع نمیشـود،
اجـرای سیاسـتهای حمایتـی بهخصـوص در
دوران نوسـانات اقتصـادی از اهمیـت بسـیاری
برخـوردار اسـت .حتـی در کشـورهای پیشـرفته
کـه اقتصـاد از ثبـات نسـبی برخـوردار اسـت نیـز
سیاسـتهای حمایتـی از گروههـای آسـیبپذیر
صـورت میگیـرد.
هرچنـد ایـران بهلحـاظ میـزان تولیـد ناخالـص
داخلـی باالتـر از متوسـط جهانـی قـرار دارد،

در ســالهای زیــادی چنیــن رویـهای در کشــور وجــود داشــته اســت (و دارد)
کــه نهادههــای کشــاورزی بــا قیمــت یارانــهای در اختیــار کشــاورزان قــرار
گرفتــه و در مقابــل قیمــت کاالی نهایــی آنهــا کنتــرل شــده اســت .کاهــش
قیمــت مــواد اولیــه و کاهــش قیمــت کاالی نهایــی ســود کشــاورز را از ایــن
فعالیــت کاهــش میدهــد (زیــرا ســود بهصــورت درصــدی از قیمــت کاالی
نهایــی و در واقــع اختــاف قیمــت بیــن نهــاده و کاالی نهایــی اســت).
انــواع دیگــر یارانههــا نیــز دارای پیامدهــای مخصــوص بــه خــود اســت.
یارانــه کاالیــی بهطــوری کــه کاالی یارانـهای بیــن خانوارهــای مختلــف توزیــع
شــود نیــز دارای پیامدهایــی ماننــد ایجــاد رانــت و فســاد در فراینــد توزیــع و
هزینههــای مربــوط بــه توزیــع اســت.
در میـان انـواع یارانههـا ،یارانـه نقـدی دارای سـازوکار کمتـر و هزینههـای
کمتـری اسـت ،امـا در مقابـل نحـؤه تأمیـن منابـع یارانـه نقـدی نیـز میتوانـد
دارای پیامدهایـی باشـد .منابـع موردنیـاز بـرای پرداخـت یارانـه  نقـدی
درصورتیکـه از منابـع بانـک مرکـزی تأمیـن شـود ،پیامدهـای تورمـی در پـی
دارد و مجـدد ًا باعـث اخلال و بیثباتـی در متغیرهـای اقتصاد کالن میشـود.
بنابرایـن ،یارانههـا و نحـؤه پرداخـت آن از اهمیـت باالیی برخوردار اسـت
و درصورتیکـه توجـه ویـژه بـه آن نشـود ،میتوانـد موجـب هدررفـت منابـع،
ناکارایـی ،و عـدم اصابـت بـه هـدف ،افزایـش هزینههـای ناشـی از توزیـع و
نظـارت ،و همچنیـن پیامدهـای برهمخـوردن قیمتهـای نسـبی شـود.

همچنـان بـا چالـش فقـر مطلـق درگیر بـوده و نرخ
فقـر در ایـن کشـور باالسـت .بـر اسـاس بـرآورد
مرکـز پژوهشهـای مجلـس شـورای اسلامی ،در
سـال  ،1396نـرخ فقـر بهطـور متوسـط در کل
کشـور در حـدود  16درصد بهدسـت آمده اسـت؛
یعنـی در حـدود  13میلیـون نفر از جمعیت کشـور
در زیـر خـط فقـر مطلـق قـرار دارنـد .ایـن درحالی
اسـت کـه نوسـانات اقتصاد کالن در سـال 1397
عـدٔه بیشـتری را در زیـر خـط فقر قرار داده اسـت.
نـرخ تـورم (نقطهبهنقطـه) بهعنـوان مهمتریـن
متغیـر نماینـدٔه وضعیـت ثبـات اقتصـادی ،در
اسـفند  1397بـه  47.5درصـد رسـیده اسـت.
افزایـش نـرخ تـورم در کنـار رشـد اقتصـادی منفی
اقتصـاد ایـران در سـال  1397کاهـش شـدید
درآمدهـای حقیقـی و رفاه خانـوار ایرانی را در پی
داشـته اسـت .بهطـور کلـی ،سـه عامـل اساسـی در

سـال  1397باعـث کاهـش رفـاه خانوارهـا و در
نتیجـه افزایـش احتمالـی نـرخ فقـر شـده اسـت:
افزایـــش قابلتوجـــه شـــاخص قیمـــت
مصرفکننـــده کـــه هزینـــه  تأمیـــن حداقـــل
نیازهـــای اساســـی بـــرای خانـــوار را بهشـــدت
افزایـــش داده اســـت.
رشـد اقتصادی منفی که منجر به کوچکشـدن
کیـک اقتصـاد و سـهم هـر یـک از ایرانیـان از کل
درآمدهای کشـور میشـود.
افزایـش نـرخ بیـکاری بهطـوری کـه درآمـد
حاصـل از شـغل مهمتریـن منبع درآمـد دهکهای
پاییـن درآمـدی اسـت و بیـکاری موجـب کاهـش
درآمـد شـدید در فقـرا و در نتیجـه افزایـش نـرخ
فقـر و همچنیـن شـدت فقـر میشـود.
بـر اسـاس بـرآورد مرکـز پژوهشهـای مجلـس
شـورای اسلامی ،نـرخ فقـر در سـال  1397بیـن

نام کاال
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برنج خارجی

3

گوشت قرمز سرد (سنگین)

2
4
5
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7
8
9

گندم

گوشت قرمز سبک گرم
گوشت مرغ
تخممرغ

کنجالٔه سویا
ذرت
جو

10

داروهای دامی ضروری

12

سموم تکنیکال شیمیایی

11
13
14
15

16
17
18

انواع کود شیمیایی
انواع بذر

شکر خام

روغن خوراکی نیمهجامد و مایع
روغن خام

حبوبات شامل عدس ،لپه ،نخود،
و انواع لوبیا
انواع دانههای روغنی (سویا)

19

الستیک سنگین

21

کاغذ روزنامه

20
22
23
24

خمیر کاغذ

چای خشک خارجی

ماشینآالت و تجهیزات تولیدکنندٔه
کاالهای اساسی مانند کمباین و
نشاکار زمین

کردهانـد کـه بخشـی از این کاالها در شـاخص
قیمـت تولیدکننـده و برخی در شـاخص قیمت
مصرفکننـده قـرار دارنـد .هـدف از اجـرای
ایـن سیاسـت ثبـات و یـا رشـد حداقلـی قیمت
ایـن کاالهـا بـوده اسـت .امـا ،بررسـیها نشـان
میدهـد ایـن هـدف محقـق نشـده اسـت.
بـر اسـاس اسـتعالم از بانـک مرکـزی،
کاالهـای اساسـی مشـمول ارز ترجیحـی در
شـاخص قیمـت مصرفکننـده ( )CPIو
تولیدکننـده ( )PPIاز اسـفند  1396تـا بهمـن

{

دارو و تجهیزات و ملزومات
ضروری پزشکی

اقتصــاد
ـای
هـ
تازـه
ماهنامــه
اقتصــاد
هــای
تازه
ـه
ماهنام
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

25

کاغذ چاپ و تحریر

{

 23درصـد تـا  40درصـد در کل کشـور قـرار
خواهـد گرفـت .درصورتیکـه در بهتریـن
حالـت فـرض کنیم درآمد فقرا در سـال 1397
نسـبت بـه سـال  20 ،1396درصـد افزایـش
داشـته ،در اینصـورت نرخ فقـر  23درصد ،و
درصورتیکـه فـرض کنیم افزایـش درآمدی رخ
نـداده اسـت ،نـرخ فقر  40درصـد خواهد بود.
بنابرایـن ،پیشبینـی میشـود نـرخ فقـر رقمـی
بیـن ایـن دو باشـد.
در اینصـورت بـا توجـه بـه پیشبینـی
وضعیـت رکـود تورمـی در سـال ،1398
میتوان انتظار داشـت (درصورتیکه سیاسـت
حمایتـی جـدی بـه اجـرا گذاشـته نشـود) نـرخ
فقـر نسـبت بـه سـال  1397بـاز هـم افزایـش
پیـدا کنـد و وضعیـت رفاهـی خانـوار بدتـر
شـود .افزایـش نـرخ تـورم هزینـه دسـتیابی بـه
حداقـل کالـری موردنیـاز روزانه را نیـز افزایش
داده و درصورتیکـه سیاسـت حمایتـی جـدی
بـه اجـرا گذاشـته نشـود ،سـوء تغذیـه بـه یکـی
از مشـکالت اساسـی در سـالهای آینـده
تبدیـل خواهـد شـد .شـاخص قیمـت خوراکی
و آشـامیدنیها در اسـفند  1397نسـبت بـه
 ،1396بیـش از  74درصـد رشـد داشـته و
ایـن درحالـی اسـت کـه طـی ایـن بـازه زمانـی
درآمـد فقـرا در بهتریـن حالـت ثابـت مانـده
اسـت .بنابرایـن ،یکـی از چالشهـای اساسـی
سیاسـتگذار در شـرایط فعلـی ،اجـرای
سیاسـتی بهمنظـور جبـران بخشـی از هزینههای
غذایـی خانـوار و یـا تأمیـن حداقـل کالـری
دریافتـی موردنیـاز خانـوار اسـت.
مهمتریـن اقدامـی کـه در راسـتای جبـران
بخشـی از رفـاه ازدسـترفتٔه خانـوار از سـوی
سیاسـتگذار در سـال  1397صـورت گرفتـه
اسـت تعییـن  25قلـم کاال بهعنـوان کاالهـای
اساسـی و اختصـاص ارز یارانـهای بـا نـرخ
 4200تومـان بـهازای هـر دالر بـرای واردات
ایـن کاالهاسـت.
 -۳نقــدی بــر سیاســت اعطــای ارز یارانـهای
بــه کاالهــای اساســی
سیاسـت اختصـاص ارز ترجیحـی بـه
واردات کاالهـای اساسـی از ابتـدای سـال
 1397پیگیـری شـد و در مـرداد  1397بـا
معرفـی  25قلم کاال بهعنوان کاالهای اساسـی،
ارز بـا نـرخ ترجیحـی تنهـا بـرای واردات ایـن
 25قلـم کاال اختصـاص داده شـد.
بـر اسـاس جـدول  ،1اقلام منـدرج در
ایـن جـدول از ابتـدای سـال  1397ارز بـا
نـرخ  4200تومـان بـهازای هـر دالر دریافـت

جدول  .1فهرست اقالم كاالهای اساسی

 1397بهترتیـب  53درصـد و  47درصـد
رشـد قیمـت را تجربـه کردهانـد .در همیـن بازه
زمانـی ،شـاخص کاال در  73 ،CPIدرصـد
و کاالهـای غیرمشـمول  85درصـد رشـد
داشـتهاند؛ یعنـی اختصـاص ارز ترجیحـی بـه
واردات کاالهای اساسـی توانسـته اسـت رشـد
 53درصـدی در مقابـل رشـد  85درصـدی
کاالهـای غیرمشـمول ،بـرای ایـن کاالهـا
بههمـراه داشـته باشـد.
کاالهـای اساسـی کـه ارز ترجیحی بـه آنها
تخصیص داده شـده اسـت نهتنها رشـد شـدید
قیمـت را تجربـه کردنـد ،بلکـه رشـد قیمتـی
آنهـا در ماههـای اخیـر بیشـتر بوده اسـت و در
نتیجـه پیشبینـی میشـود بـهزودی گـذار کامل
نـرخ ارز بـر روی آنهـا رخ دهـد؛ بهطـوری
کـه قیمـت برخـی از ایـن گروههـای کاالیـی
درحـال حاضـر بیـش از قیمتـی اسـت کـه در
صـورت واردات بـا ارز نیمایـی بـرای آ نهـا
پیشبینـی میشـود.
در جـدول  ،2قیمتهـای برآوردشـده برای
کاالهـای اساسـی وارداتی در صـورت واردات
بـا ارز نیمایـی بـا قیمـت فعلـی ایـن کاالهـا
مقایسـه شـده اسـت .همانطـور کـه مشـخص
است ،برای دو کاالی شکر و گوشت گوساله،
قیمـت پیشبینیشـده حتـی از متوسـط قیمـت
نیـز کمتـر اسـت؛ یعنـی درحالیکـه کاالهـای
مشخصشـده بـا ارز ترجیحـی وارد میشـوند،
قیمـت آنهـا بیشـتر از حالتی اسـت کـه وزارت
صنعـت ،معـدن و تجارت در حالت واردات با
ارز نیمایـی پیشبینی کرده اسـت .در خصوص
برنـج ،قیمـت متوسـط پایینتـر از قیمـت
برآوردشـده بوده ،اما حداکثر قیمت در اسـفند
 1397بیـش از ایـن رقـم بـرآورد شـده اسـت.
گوشـت مـرغ هنـوز از قیمـت بـازار کمتـر بوده
امـا فاصلـه اندکـی بـا ارقـام برآوردشـده داشـته
اسـت و در خصـوص روغـن هنـوز اختلاف
قیمـت وجـود دارد.
در مجمـوع بـا توجـه بـه موارد مطرحشـده،
بهنظـر میرسـد هـدف ثبـات قیمـت کاالهـای
اساسـی از طریـق اختصـاص ارز بـا نـرخ
ترجیحـی بـرای واردات آنهـا ،نتوانسـته اسـت
بهخوبـی محقـق شـود.
از طـرف دیگـر ،بایـد توجـه داشـته باشـیم
اصـو ًال پاییـن نگهداشـتن قیمـت برخـی کاالهـا
و ازجملـه کاالهـای اساسـی بهدالیـل متعـددی
ازجملـه دالیـل زیـر نمیتوانـد یـک سیاسـت
حمایتـی از گروههـای آسـیبپذیر جامعـه
بهمنظـور تأمیـن امنیـت غذایـی آنهـا باشـد.

۱۰۵

۱۰۶

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

جدول  .2قیمت مصوب وزارت صمت و پیشبینیشده بعد از حذف ارز ترجیحی برخی اقالم
وارداتی بههمراه قیمت خردهفروشی مرکز آمار ایران (تومان)
قیمت خردهفروشی در سطح
كشور در اسفند 1397

برآورد قیمت مصرفکنندٔه تخصیص
ارز نیمایی ( 8300تومان)

نام کاالی
وارداتی

نام کاال

روغن خام

روغن
شکر وارداتی

متوسط
قیمت

حداکثر قیمت

۷۸۲۵

۸۷۵۴

۱۲۶۳۷

۵۸۵۴

۶۶۴۴

۵۲۲۰

شکر خام

۸۶۸۲۴

۹۶۹۸۴

۵۹۲۴۶

گوشت منجمد

۱۴۸۹۰

۱۶۱۷۹

۱۶۴۳۰

۸۸۲۹

۱۴۷۸۹

۱۴۴۰۰

ذرت

کنجاله
برنج

*

گوشت منجمد
گوسالٔه وارداتی
گوشت مرغ

**

برنج

منبع :وزارت صنعت ،معدن و تجارت و مرکز آمار ایران
* در جـدول  ،2ردیفهـای قرمـز مـواردی را نشـان میدهـد کـه قیمـت فعلی بیش از قیمت برآورد شـده اسـت .ردیـف آبی برابر
نسـبی قیمـت بـازار بـا قیمـت برآوردشـده و ردیف سـبز حالتی اسـت که حداکثـر قیمت کاال در بـازار نیز از قیمت پیشبینیشـده
کمتر است.
** ازآنجاییکـه کشـور مـا بهلحـاظ تولیـد مـرغ نیـاز بـه واردات نـدارد ،مـرغ بهطـور مسـتقیم ارز  4200دریافـت نکـرده اسـت
(هرچنـد یـک محمولـه مـرغ وارد شـده اسـت) و در آمارهـای وزارت صنعـت دیتایـی برای واردات مـرغ وجود نـدارد .اما ،جنبٔه
یارانـهای مـرغ اعطـای ارز ترجیحـی بـه ذرت و کنجالـه اسـت کـه بهعنـوان نهادههـای مرغداریها هسـتند .بنابرایـن در اینجا ،ارز
اختصاصـی بـه ذرت و کنجالـه بهعنـوان یارانـه اختصاصـی بـه مـرغ مـورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت.

هرگونـه سیاسـت یارانـه کاالیـی (یارانـه بـر
روی قیمـت کاال) دچـار مشـکالت توزیـع بـوده و
حتـی اگـر در فراینـد اختصـاص ارز دچـار مشـکل
نشـود ،در فراینـد توزیـع بـا پیچیدگیهای گسـترده
و فسـاد مواجـه اسـت.
بهعلـــت متفاوتبـــودن الگـــوی مصـــرف
خانوارهـــا ،توزیـــع کاالی یارانـــهای ممکـــن
اســـت متناســـب بـــا الگـــوی مصـــرف گروهـــی از
خانوارهـــا نباشـــد.
یارانـه بـر روی قیمـت کاال بهمعنـای آن اسـت
که مصرف بیشـتر کاالی یارانهای ،یارانٔه بیشـتری
را نیـز بههمـراه دارد .بنابرایـن ،ازآنجاییکـه
دهکهـای بـاالی درآمـدی مصـرف بیشـتری از
کاالهـا دارنـد ،سـهم بیشـتری از یارانـه کاالهـای
اساسـی را دریافـت میکننـد.
بنابرایـن ،سیاسـت اختصـاص ارز بـا نـرخ
ترجیحـی بـه واردات کاالهـای اساسـی کـه در
سـال  1397بـه اجـرا گذاشـته شـد ،نمیتوانـد
بهعنـوان یـک سیاسـت حمایتـی بهمنظـور جبـران
رفـاه ازدسـترفتٔه خانـوار و بهخصـوص گروههای
آسـیبپذیر درنظـر گرفتـه شـود.
 -۴جمعبندی و پیشنهاد
موضـوع اصلاح نظـام یارانـهای در ایـران
مدتهاسـت کـه مطـرح میشـود و شـاید بتـوان

گفـت در تمـام وجـوه یارانـهای نیازمنـد اصلاح
در شـیؤه پرداخـت هسـتیم .در ایـن نوشـتار کـه
بـه موضـوع یارانـه کاالهای اساسـی پرداخته شـده
اسـت ،اشـاره شـد درحالیکـه از ابتـدای سـال
 1397وضعیـت فقـرا بدتـر شـده و عالوهبـرآن
بـر نـرخ فقـر افـزوده شـده اسـت و افـراد بیشـتری
در زیـر خـط فقـر مطلـق قـرار گرفتهانـد ،حمایـت
جـدی از خانـوار صـورت نگرفتـه اسـت .طـی این
بازه زمانی تنها سیاسـت یارانهای که در این راسـتا
بـه اجـرا گذاشـته شـده اسـت سیاسـت اعطـای ارز
بـا نـرخ ترجیحـی بـرای واردات کاالهـای اساسـی
اسـت کـه نهتنهـا نتوانسـته اسـت هـدف ثبـات
قیمـت ایـن کاالهـا را محقـق سـازد ،بلکـه بهعلت
نـوع یارانـه (یارانـه بـر روی قیمت کاال) بیشـتر در
اختیـار دهکهـای بـاالی درآمـدی قـرار میگیـرد
تـا دهکهـای پاییـن درآمـدی.
در طـول سـال  ،1397بیـش از  14میلیـارد
دالر بـه واردات کاالهـای اساسـی اختصـاص داده
شـده اسـت .از ایـن میـزان در حـدود  3میلیـارد
دالر بـرای واردات دارو و مابقـی بـرای واردات
کاالهـای اساسـی موجود در سـبد مصرفکننده و
تولیدکننـده بـوده اسـت .بـا فـرض اختلاف قیمت
 5هـزار تومانـی بیـن ارز ترجیحـی و ارز نیمایـی
یـا ارز بـازار آزاد (واردات بـا ارز نیمایـی درحالـی

کـه قیمـت ارز در بـازار آزاد در برخـی مـوارد
اختلاف قیمـت قابلمالحظهای با ارز نیما داشـته
اسـت ،خـود بهنوعـی ارز ترجیحـی محسـوب
میشـود) ،در طـول سـال  1397در حـدود 70
هـزار میلیـارد تومـان یارانـه بـه کاالهـای اساسـی
پرداخـت شـده اسـت .ایـن درحالـی اسـت کـه کل
مبلـغ پیشبینیشـده بـرای یارانـه نقدی برای سـال
 1398در حـدود  49هـزار میلیـارد تومـان اسـت.
ایـن یارانـه  70هـزار میلیـارد تومانـی میتوانـد
بیـن مصرفکننـده و تولیدکننـده توزیـع شـود .در
ایـن خصـوص باید توجه داشـت کـه تولیدکنندگان
نیـز در شـرایط فعلـی نیازمند حمایتانـد .افزایش
شـدید قیمـت نهادههـای تولیـد باعـث نیـاز
تولیدکننـدگان بـه سـرمایٔه در گـردش بیشـتر شـده
و در ایـن خصـوص تنهـا تولیدکننـدگان کاالهـای
اساسـی نیسـتند کـه بـه حمایـت نیـاز دارنـد ،بلکـه
بایـد حمایـت از همـه تولیدکنندگان صـورت گیرد.
پرداخـت نقـدی بـا رعایت الزامـات آن بهترین
شـیؤه حمایـت از خانـوار اسـت .درصورتیکـه
پرداخـت نقـدی بهصـورت منظـم نباشـد و مقـدار
مشـخصی نیـز نداشـته باشـد ،تصـور درآمـد دائـم
ایجـاد نمیکنـد و بـه تعهـد جدیـدی بـرای دولـت
تبدیـل نمیشـود .بنابرایـن تحـت ایـن شـرایط،
پرداخـت نقـدی در فواصـل نامنظـم و مقـدار
نامشـخص میتوانـد بهتریـن جایگزیـن شـیؤه
فعلـی پرداخـت یارانـه بـه مصرفکننـده باشـد.
در خصـوص تولیدکننـده نیـز الزم اسـت
بخشـی از منابـع آزادهشـده از سیاسـت اعطـای
ارز ترجیحـی بـه واردات کاالهـای اساسـی ،جهت
اعطای تسـهیالت بـه تولیدکننـدگان در ازای تولید
و اسـتخدام ،یـا حفـظ نیـروی کار پرداخـت شـود.
ایـن شـیوه از حمایـت که میتواند مشـکل سـرمایٔه
در گـردش تولیدکننـدگان را تاحـدودی مرتفـع
سـازد ،بهمراتـب بهینهتـر از شـیؤه رانتجویانـه 
قبلـی اسـت؛ ضمن آنکه همانطور که اشـاره شـد،
یارانـه پرداختـی بایـد بیـن تولیدکننـدگان کاالهـای
اساسـی و یا غیر اساسـی بهطور یکسان توزیع شود.
منابع
نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی.
کاویانـی ،ز ،.صادقـی ،ن ،.شـهبازیان ،آ،.
و عبداللهـی ،م .ر .)1398( .سیاسـت حمایتـی
جایگزیـن ارز ترجیحـی .مرکـز پژوهشهـای
مجلـس شـورای اسلامی.
مرکـز پژوهشهـای مجلـس شـورای اسلامی.
(در درسـت انتشـار) .گـزارش سیاسـت حمایتـی
جایگزیـن ارز ترجیحـی  .مرکـز آمـار ایـران.

صکوک و ظرفیتهایی برای
کاهش رکود اقتصادی
مطالعٔه موردی :اوراق وکالت

یادداشت تحلیلی

عضو هیئتعلمی پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

 -۱مقدمـه :امـروزه ،رکـود اقتصـادی مفهومـی ملموس بـرای فعاالن
کسـبوکار در شـاخههای مختلـف اقتصـاد کشـور اسـت .بـر اسـاس
اطالعـات منتشـرٔه مرکـز آمـار ایـران در فروردیـن  ،۱۳۹۸رشـد اقتصادی
ایران در نُه ماهٔه نخسـت سـال  ۱۳۹۷به  -۳٫۸درصد با احتسـاب نفت
و منفی  ۱٫۹درصد بدون نفت رسـیده اسـت .همچنین ،سـایر اطالعات
ایـن مرکـز نشـان میدهـد در این دوره رشـد اقتصادی در گروه کشـاورزی
 ،-۱٫۲صنعـت  ،-۷٫۹و گـروه خدمـات  ۰٫۶درصـد بوده اسـت.
یکـی از نشـانههای رکـود اقتصـادی توقـف و عـدم رشـد فعالیـت در
بخـش تولیـدی یـک کشـور اسـت کـه بـه بیـان سـادهتر بیشـترین تٔاثیـر را
در رشـد تولیـد ،اشـتغالزایی ،و در نتیجـه رونـق اقتصـادی یـک کشـور
بـر جـای میگـذارد .ایـن در حالـی اسـت کـه مشـکل تٔامیـن نقدینگـی و
خصوصـ ًا سـرمایٔه در گـردش بهعنـوان یکـی از مهمتریـن موانـع تولیـد در
اقتصـاد کشـور شناسـایی شـده اسـت.
فـارغ از مشـکالت و محدودیتهـای تحریمهـای بینالمللی ،میتوان
مالحظـه کـرد بخشـی از رکـود موجـود در بخـش تولیـد ناشـی از عـدم
هدایـت جریـان نقدینگـی بهسـمت ایـن بخـش بـوده اسـت .امـروزه ،بـر

{

اســت کــه ماننــد ســایر عقــود از رکــن ایجــاب
و قبــول برخــوردار اســت .افزونبرایــن ،آنچــه
مــورد وکالــت واقــع میشــود بایــد از امــورى
باشــد کــه نیابتپذیــر بــوده و از امــور ممنوعــه
بــرای مــوکل یــا وکیــل نباشــد .همچنیــن،
مــورد وکالــت بایــد معلــوم و معیــن بــوده و در
تصــرف مــوکل قــرار داشــته باشــد.
بــرای وکالــت اقســامی وجــود دارد :یــک
نــوع آن وکالــت خــاص اســت کــه در آن مــورد
وکالــت و محــدودٔه اختیــارات وکیــل معلــوم
اســت .نــوع دیگــر وکالــت عــام اســت کــه
خــود بــه ســه دســته تقســیم میشــود :اول عــام
از جهــت تصــرف و خــاص از جهــت متعلــق
وکالـــت؛ بـهطـــور مثـــال ،گفتـــه شـــود ایـــن
ســرمایٔه معیــن را هــر نــوع کــه صــاح میدانــى
اســتفاده کــن اعــم از بیــع و اجــاره و غیــره.
دوم عــام از جهــت متعلــق وکالــت و خــاص از

جهت تصرف؛ بهطـــور مثـــال ،موکـــل بگویـــد
هـــر آنچــه از امــوال مــن را کــه صــاح میدانــى
بفــروش .و ســوم عــام از جهــت تصــرف و
متعلــق وکالــت؛ بهطــور مثــال ،مــوکل بــه هــر
نـــوع تصـــرفى در جمیـــع امــوال خــود وکالــت
دهــد (موســویان.)۱۱۹-۱۱۸ :۱۳۸۶ ،
بــرای عقــد وکالــت احکامــی وجــود دارد؛
ازجملــه مهمتریــن آن اینکــه مــوکل میتوانــد
هروقــت بخواهــد وکیــل را عــزل کنــد ،مگــر
اینکــه وکالــت وکیــل یــا عــدم عــزل در ضمــن
عقــد الزم شــرط شــده باشــد (مــادٔه ۶۷۹
قانــون مدنــی) .همچنیــن ،وکیــل نســبت بــه
آنچــه از موکلــش در دســت دارد امیــن اســت؛
یعنــی اگــر تلــف شــد ،ضامــن نیســت مگــر
آنکــه در حفــظ آن کوتاهــی کــرده باشــد و یــا
بیــش از حــد متعــارف بــه کارش بســته باشــد
(موســوی خمینــی ،۱۳۸۰ ،ص .)۲۷۹ .نکتــه 
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تیر ماه

 -۲عقد وکالت
وکالـت در لغـت بهمعنـای تفویـض و
واگـذاری کاری بـه کسـی و اعتمادکـردن بـه
وی اسـت و در اصطلاح عقـدى اسـت کـه
بهسـبب آن یکـى از طرفیـن ،دیگـرى را بـراى
انجـام امـرى نایـب خـود قـرار میدهـد .امـام
خمینـی(ره) وکالـت را اینگونـه تعریـف
میکننـد« :وکالـت عبـارت اسـت از اینکـه
انسـان کار خـود را بـه دیگـری واگـذار کنـد
کـه تـا زنـده اسـت انجـام دهـد و یـا تـا زنـده
اسـت یکی از امور او را راه بیندازد» (موسـوی
خمینـی .)۲۶۷ :۱۳۸۰ ،مـادٔه  ۶۵۶قانـون
مدنـی ایـران نیـز ایـن تعریـف را تٔاییـد میکنـد
و بیـان مـیدارد عقـد وکالـت عقـدی اسـت که
بهموجـب آن ،یکـی از طرفیـن ،طـرف دیگـر را
بـرای انجـام امـری نایـب خـود میکنـد.
عقــد وکالــت ازجملــه عقدهــای جایــز

کسـی پوشـیده نیسـت کـه جریـان تٔامین مالـی در اقتصـاد ایـران نمیتواند
صرفـ ًا متکـی بـر نظـام بانکـی باشـد و بهنظـر میرسـد اسـتفاده از ظرفیت
بازارهـای مالـی و اوراق بهـادار اسلامی (صکـوک) بهعنـوان راهـکاری
مکمـل میتوانـد تـا حـدی از فشـارهای واقع بر دوش نظـام بانکی بکاهد.
البتـه ،شـایان ذکـر اسـت یکـی از دالیـل عـدم تمایـل واحدهـای تولیـدی
نسـبت بـه تٔامیـن مالـی از طریق بازارهـای مالـی و اوراق (صکوک) ،عدم
آ گاهـی و شـناخت ایـن واحدهـا از سـازوکار ایـن ابزارهـای مالـی اسـت
و اینکـه کمـاکان فکـر میکننـد تٔامیـن مالـی از طریـق تسـهیالت بانکـی
مسـیری بهتـر و کمهزینهتـر دارد.
یکـی از مـواردی کـه چنـدان بـدان پرداختـه نشـده اسـت کاربـرد اوراق
وکالـت بهعنـوان یکـی از ابزارهـای تٔامیـن مالـی اسلامی اسـت .اوراق
وکالـت اوراقـی اسـت کـه محـور آن بـر پایـه عقـد وکالـت قـرار دارد و بـه
تناسـب از سـایر عقود اسلامی نیز در آن بهره گرفته میشـود .۱اگرچه از
انتشـار ایـن اوراق در کشـورهای اسلامی مدتزمـان زیـادی نمیگـذرد،
امـروزه از آن در بازارهـای مالـی اسلامی در حجـم وسـیعی اسـتفاده
میشـود (بـازار بینالمللـی مالـی اسلامی.)۲۸-۳۰ :۲۰۱۷ ،۲

{

وهاب
قلیچ

۱۰۷

۱۰۸

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

دیگــر آنکــه رعایــت مصلحــت مــوکل بــر وکیــل
الزم اســت و وکیــل ازآنجاکــه جانشــین مــوکل
اســت بایــد هماننــد او نســبت بــه تٔامیــن مصالــح
خویــش ،تــاش عقالیــی داشــته باشــد .مــادٔه
 ۶۶۷قانــون مدنــی در ایــن خصــوص میگویــد:
«وکیــل بایــد در تصرفــات و اقدامــات خــود
مصلحــت مــوکل را مراعــات نمایــد و از آنچــه
مــوکل بــا صراحــت بــه او اختیــار داده یــا برحســب
قرایــن و عــرف و عــادت داخــل در اختیــار اوســت
تجــاوز نکنــد» .نکتــه آخــر اینکــه برای وکیــل جایز
نیســت دیگــری را در انجــام کاری کــه خــودش
وکیــل انجــام دادنــش شــده اســت ،وکیــل نمایــد
نــه وکیــل از طــرف خــود و نــه وکیــل از طــرف
موکلــش ،مگــر بــه اذن مــوکل کــه بــه اذن او هــر
دو قســم توکیــل بــرای او جایــز اســت (موســوی
خمینــی ،۱۳۸۰ ،ص.)۲۷۴ .
 -۳اوراق وکالت
اوراق وکالــت یکــی از انــواع اوراق بهــادار
اســامی اســت کــه در آن ،ســرمایهگذاران و
دارنــدگان وجــوه مــازاد (موکلیــن) ،عاملــی
(وکیــل) (اعــم از دولــت ،بخشهــای دولتــی،
و یــا غیردولتــی) را بــرای ســرمایهگذاری،
خریــد کاال و خدمــات و امــوری از ایــن دســت
کــه مطابــق بــا موازیــن شــریعت باشــد بــه
وکالــت برمیگزیننــد تــا او بــا اســتفاده از وجــوه
تجمیعشــده از طریــق انتشــار اوراق ،در راســتای
اهــداف و اقدامــات پیشبینیشــده گام بــردارد.
بــازده حاصــل از ســرمایهگذاری و تٔامیــن مالــی
انجامشــده پــس از کســر حقالوکالــه عامــل ،بیــن
دارنــدگان اوراق بــه تناســب تقســیم میشــود .در
تاریــخ سررســید ،عامــل بــه وکالــت از صاحبــان
اوراق ،پرتفــوی اوراق را نقــد کــرده و منابــع
بهدســتآمده را از طریــق ناشــر بــه موکلیــن
پرداخــت و بــا آنــان تســویه میکنــد .فــروش
اوراق وکالــت در بــازار ثانویــه از بــاب فــروش
سهمالشــرکٔه فــرد در داراییهــا و خدمــات مشــاع
اســت کــه از جهــت فقهی بالاشــکال بــوده و قیمت
فــروش میتوانــد بــا توافــق طرفیــن مقــرر شــود.
پــس از معاملــه ،دارنــدٔه جدیــد اوراق در تمــام
موضوعــات حقوقــی جایگزیــن دارندٔه قبلــی اوراق
خواهــد بــود (موســویان ،حســینپور ،و کاونــد،
.)۱۱۰-۱۰۹ ،۱۳۹۱
اوراق وکالـــت دارای ارکانـــی اســـت کـــه از
مهمتریـــن آنهـــا میتـــوان بـــه ایـــن مـــوارد
اشـــاره کـــرد:
  ســرمایهگذاران :خریــداران ودارنــدگان اوراق وکالتانــد و نقــش موکلیــن
را ایفــا میکننــد.

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

  وکیــل :شــخصیتی حقوقــی اســت کــهوظیفــه دارد بنــا بــر مفــاد و توافقــات انجامشــده
در عقــد وکالــت ،وجــوه تجمیعشــده را جهــت
کســب بــازده در چارچــوب ضوابــط قــرارداد و
موازیــن شــریعت اســامی بــهکار گیــرد و بــازده
حاصلشــده را بهنحــو شــفاف در بازههــای
زمانــی مقــرر اعــام و اصــل وجــوه اوراق و
مبلــغ کوپنهــای بــازده را در سررســیدهای
مشخصشــده پرداخــت کنــد .عمومــ ًا ،بانــی
نقــش وکیــل را هــم بــر عهــده دارد.
 ناشــر (واســط) :شــخصیتی حقوقــی اســتکــه وظیفــه انعقــاد قــرارداد وکالــت را بــا وکیــل و
نیــز انتشــار و پذیرهنویســی اوراق و غیــره را بــر
عهــده دارد.
   امیــن :شــخصیتی حقوقــی اســت کــهبــه نمایندگــی از دارنــدگان اوراق جهــت حفــظ
منافــع آنــان وظیفــه  نظــارت بــر کل فراینــد
عملیاتــی انتشــار ،رتبهبنــدی ،پرداخــت اصــل
و ســود ســرمایهها ،نظــارت بــر پرتفــوی
شکلگرفتهشــده توســط وکیــل ،و اجــرای ســایر
مفــاد عقــد وکالــت را بــر عهــده دارد.
 رتبهبنــدی اعتبــاری :شــخصیتی حقوقــیاســت کــه پیــش از انتشــار اوراق ،اقــدام بــه
رتبهبنــدی اعتبــاری اوراق میکنــد تــا در امیدنامــه
ذکــر شــود.
البتــه ،ایــن اوراق از ارکان دیگــری همچــون

وکالت به این شرح است:
 -۱امیــن بــر تمــام فرایندهــای اجرایــی اوراق
وکالــت نظــارت و کنتــرل دارد.
  -۲مٔوسســه  رتبهبنــدی اعتبــاری اقــدام
بــه رتبهبنــدی اوراق میکنــد تــا در امیدنامــه
ذکــر شــود.
-۳وکیل اقدام به انتشار امیدنامه میکند.
-۴واســط اقــدام بــه پذیرهنویســی و انتشــار
اوراق میکنــد.
 -۵وجــوه تجمیعشــدٔه اوراق بــه نهــاد واســط
منتقــل میشــود.
 -۶واســط بهعنــوان مــوکل (توکیــل) ،قــرارداد
وکالــت را بیــن خــود و وکیــل منعقــد میکنــد تــا
مطابــق آن ،وکیــل در چارچــوب مشخصشــده
پرتفویــی از ســرمایهگذاری (اســتخر منابــع) را
تشــکیل دهــد.
 -۷وکیــل در چارچــوب تعیینشــده اقــدام
بــه تشــکیل پرتفویــی از ســرمایهگذاری (اســتخر
منابــع) میکنــد.
 -۸بـازده حاصـل از اسـتخر منابـع بهدسـت
وکیـل میرسـد.
 -۹ایـن بـازده بهنحـو دورهای جهـت تسـویٔه
کوپنها از طرف وکیل به واسـط منتقل میشـود.
 -۱۰پرداختهــای دورهای از طــرف واســط
بــه ســرمایهگذاران و دارنــدگان اوراق انجــام
میپذیــرد.

بازارگــردان ،صندوقهــای ســرمایهگذاری،
مشــاور عرضــه ،و غیــره هــم برخــوردار اســت
کــه جهــت اختصــار از شــرح آن صرفنظــر
شــده اســت.
نمونــه  ســاده از ســاختار عملیاتــی اوراق

 -۱۱اصــل ســرمایٔه ناشــی از فــروش اســتخر
منابــع بهدســت وکیــل میرســد.
 -۱۲ایــن وجــوه از طــرف وکیــل بــه واســط
منتقــل میشــود.
 -۱۳اصــل ســرمایٔه دارنــدگان اوراق از طــرف

شکل  .۱نمونٔه ساده از ساختار عملیاتی اوراق وکالت

{

مرتب ــط ب ــا اقتص ــاد کش ــاورزی ،ای ــن ش ــرکت
بایـــد متخصـــص امـــور کشـــاورزی باشـــد)،
زیــر نظــر وزارت متبــوع (در مثــال پیشگفتــه
وزارت جهــاد کشــاورزی) و نهادهــای مرتبــط
جهـــت نمایندگـــی از واحدهـــای تولیـــدی
نیازمنـــد تٔامیـــن مالـــی تشـــکیل شـــود .ایـــن
ش ــرکت ک ــه صرفــ ًا در دورٔه اس ــتفاده از اوراق
وکالـــت پیشـــنهادی فعـــال اســـت ،وظیفـــه
دارد در وهلـــه نخســـت نیازهـــای واحدهـــای
تولیـــدی هـــدف را شناســـایی و متناســـب بـــا
حجـــم نیـــاز ،درخواســـت انتشـــار اوراق را
ب ــه نه ــاد واس ــط منتق ــل کن ــد .پ ــس از تهی ــه 
امیدنامـــه و انجـــام بررســـیها و کســـب
اطمین ــان الزم ،نه ــاد واس ــط در نق ــش ناش ــر
اوراق ،اوراق را منتشـــر و وجـــوه خریـــداران
اوراق را جـــذب میکنـــد .الزم بـــه یـــادآوری
اس ــت بن ــا ب ــه قاع ــدٔه عق ــد وکال ــت ،ناش ــر و
شـــرکت مذکـــور از حقالوکالـــه متناســـب بـــا
فعالیـــت خـــود بهرهمنـــد خواهنـــد شـــد.
خریــداران اوراق بهواســطٔه ایــن عملیــات،
بــه ناشــر وکالــت میدهنــد وجــوه دریافتــی
را در پروژههــای معیــن اقتصــادی بخــش
هدفگذاریشــده بــهکار گیــرد و کســب
ســود کنــد .ناشــر بــا اســتفاده از قاعــدٔه توکیــل،
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واســط پرداخــت میشــود و اوراق توســط
دارنــدگان آن جهــت تســویٔه نهایــی بــه واســط
تحویــل داده میشــود.
 -۴اوراق وکالت در بازارهای بینالمللی
اوراق وکالــت ازجملــه ابزارهــای تٔامیــن
مالــی اســامی اســت کــه در چندیــن ســال
گذشــته در شــیوهها و الگوهــای مختلــف،
مــورد توجــه بیشــتر دولتهــا و بنگاههــای
اقتصــادی واقــع شــده اســت .ســهم ایــن اوراق
در میــان اوراق بینالمللــی ،قبــل از ســال
 ۲۰۱۰میــادی بهطــور متوســط  ۱۴درصــد
بــوده اســت (شــیخ ،۲۰۱۶ ،ص)۲۰ .؛ امــا
بــر اســاس جدیدتریــن آمــار بــازار بینالمللــی
مالــی اســامی ( ،)IIFMایــن ســهم از ژانویــه 
 ۲۰۱۰تــا دســامبر  ۲۰۱۵بــه  ۴۳درصــد،
از ژانویــه   ۲۰۱۶تــا دســامبر  ۲۰۱۶بــه
 ۷۵درصــد ،و از ژانویــه  ۲۰۱۷تــا دســامبر
 ۲۰۱۷بــه  ۵۱درصــد رســیده اســت (بــازار
بینالمللــی مالــی اســامی ،۲۰۱۸ ،صــص.
 .)۴۹-۴۸همچنیــن در خصــوص اوراق
وکالــت بــا ناشــر دولتــی ،ســهم ایــن اوراق
نســبت بــه ســایر اوراق دولتــی دیگــر بــرای
دورٔه ژانویــه  ۲۰۰۱تــا دســامبر  ۲۰۱۷معــادل
 ۷۵درصــد بــوده اســت کــه تنهــا در حدفاصــل
ژانویــه  ۲۰۱۷تــا دســامبر این ســال ،این ســهم
بــه  ۹۲درصــد میرســد (بــازار بینالمللــی
مالــی اســامی ،۲۰۱۸ ،ص.)۵۱ .
بهعنــوان نمونــه ،دولــت مالــزی در تاریــخ
 ۲۸ژوئــن  ،۲۰۱۱اوراق دولتــی بینالمللــی
بــه حجــم  ۲میلیــارد دالر منتشــر کــرد .ایــن
اوراق در دو شــاخه ۳شــامل  ۱٫۲میلیــارد
دالر بــا سررســید پنجســاله و  ۰٫۸میلیــارد
دالر بــا سررســید ۱۰ســاله منتشــر شــد .نکتــه 
جالــب توجــه اینکــه ایــن اوراق اولیــن اوراق
دولتــی منتشرشــده بــه دالر در ســطح جهانــی
در ســال  ۲۰۱۱و بزرگتریــن اوراق دولتــی
مالــزی بــه دالر در بازارهــای بینالمللــی
تــا آن روز بــوده اســت؛ همچنیــن از لحــاظ
سررســید ،ایــن اوراق اولیــن اوراق دولتــی بــه
دالر امریــکا بــا سررســید ۱۰ســاله بهحســاب
میآیــد؛ همچنیــن در ایــن اوراق ،از عقــود
بیــع ،اجــاره ،مرابحــه ،و تــورق در بخــش
ســرمایهگذاری اســتفاده شــده و شــدید ًا
مــورد اســتقبال خریدارانــی از سراســر جهــان
قــرار گرفتــه اســت .از ایــنرو ،ایــن اوراق را
میتــوان موفقیتــی چشــمگیر و نمایشــی از
قــدرت دولــت مالــزی در اســتفاده از ابزارهــای
تٔامیــن مالــی اســامی بهشــمار آورد.

ســرمایهگذاران ایــن اوراق از بازارهــای
مالــزی ،خاورمیانــه ،ســایر بازارهــای آســیایی،
اروپــا ،و امریــکا بودنــد کــه ســهم هــر یــک
در اوراق بــا سررســید پنجســاله بهترتیــب
 ۲۶درصــد ۴۳ ،درصــد ۱۸ ،درصــد۹ ،
درصــد ۴ ،درصــد ،و در اوراق بــا سررســید
۱۰ســاله بهترتیــب  ۲۸درصــد ۷ ،درصــد،
 ۲۹درصــد ۲۱ ،درصــد ،و  ۱۵درصــد بــوده
اســت .ســرمایهگذاران در ایــن اوراق ترکیبــی
از بانکهــا ،صندوقهــای ســرمایهگذاری،
مؤسســات دولتــی ،و بیمههــا بودنــد کــه ســهم
هــر یــک در اوراق بــا سررســید پنجســاله
بهترتیــب  ۵۷درصــد ۱۷ ،درصــد۲۴ ،
درصــد ،و  ۲درصــد ،و در اوراق بــا سررســید
۱۰ســاله بهترتیــب  ۲۸درصــد ۴۵ ،درصــد،
 ۱۹درصــد ،و  ۸درصــد بــوده اســت؛
همچنیــن ،نــرخ ســود  ۲٫۹۹۱درصــد و
 ۴٫۶۴۶درصــد ارزش اســمی ســاالنه بهترتیــب
۴
بــرای هــر یــک بــه ثبــت رســیده اســت
(اچاسبیســی امانــه ،۲۰۱۲ ،۵ص)۱۸ .
 -۵کاربرد عقود مختلف در اوراق وکالت
اوراق وکالــت ازجملــه ابزارهــای
انعطافپذیــر مالــی اســت و چنانچــه
بهدرســتی اســتفاده شــود ،میتوانــد بــه تٔامیــن
مالــی بانــی بینجامــد .تٔامیــن مالــی بخــش
تولیــد (بانــی) عموم ـ ًا یــا در تٔامیــن نقدینگــی
و ســرمایٔه در گــردش و یــا در تٔامیــن دارایــی
فیزیکــی و ابــزارآالت و تجهیــزات موردنیــاز و
یــا در هــر دو حالــت بــهکار مــیرود.
در الگوهــای مختلــف اوراق وکالــت،
میتــوان غیــر از عقــد وکالــت ‐ کــه بهعنــوان
عقــد پایــه اوراق بهــادار اســت ‐ اســتفاده
از عقــودی ماننــد جعالــه ،اجــاره بــه شــرط
تملیــک ،ســلف ،خریــد دیــن ،و مرابحــه
را بســته بــه شــرایط ،نیازمندیهــا ،و
ظرفیتهــای نهــاد بانــی و مجــوزات قانونــی
و مقرراتــی در مراحــل مختلفــی توصیــه کــرد.
پیــش از انتشــار اوراق نیــاز اســت نهــاد
بانــی شناســایی و ســازماندهی شــود .بــا توجه
بــه آنکــه انتشــار اوراق بــرای تکبنگاههــای
کوچــک و متوســط صرفــه اقتصــادی نــدارد
و چنــدان متــداول نیســت ،بهتــر اســت بــا
مشــارکت وزارت اقتصــادی یــا هــر وزارت
مرتبــط دیگــر ،مجموعــهای از واحدهــای
تولیــدی نیازمنــد تٔامیــن مالــی (نهــاد بانــی)
انتخــاب و نــوع نیــاز بــه تٔامیــن مالــی آنــان
اعــم از نیــاز بــه ســرمایٔه در گــردش و یــا نیــاز
بــه تجهیــزات و ابــزارآالت و ماشــینآالت

یــا مــواردی از ایــن دســت ،بهنحــو دقیــق
شناســایی شــود.
انتخــاب ایــن مجموعــه میتوانــد
اســتانی باشــد؛ بــه ایــن طریــق کــه بــرای کلیــه 
واحدهــای تولیــدی نیازمنــد تٔامیــن مالــی
منتخــب یــک اســتان ،اوراق وکالــت طراحــی
و منتشــر شــود؛ همچنیــن ،انتخــاب مجموعــه 
بانــی میتوانــد بــر اســاس شــاخه و رشــتٔه
خاصــی از فعالیتهــای تولیــدی باشــد؛ مثـ ً
ـا،
مجموعــه منتخــب دامپــروران یــا مجموعــه 
منتخــب تولیدکننــدگان صنــف پوشــاک ،در
تابــع هــدف طراحــی و انتشــار اوراق وکالــت
قــرار گیرنــد .البتــه ،بهکارگیــری هــر دو روش
تخصیــص اســتانی و یــا تخصیــص رشــتهای
قابــل طــرح اســت .روشــن اســت کــه انتخــاب
مجموعــه واحدهــای تولیــدی جهــت تٔامیــن
مالــی از طریــق ایــن ابــزار مالــی بــا توجــه
بــه شــرایط موجــود واحدهــا و برنامهریــزی
راهبــردی و سیاس ـتگذاریهای کالن بخــش
اقتصــاد صــورت خواهــد پذیرفــت.
جهـــت پیشـــبرد امـــور ،پیشـــنهاد میشـــود
یـــک «شـــرکت تخصصـــی مدیریـــت
داراییهـــا» متخصـــص در امـــور مربوطـــه
ً
(مثـــا در فراینـــد تٔامیـــن مالـــی بخشهـــای
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وجــوه را جهــت مدیریــت داراییهــا بــه شــرکت
تخصصــی مدیریــت داراییهــا واگــذار میکنــد.
حــال ،ایــن شــرکت بــر اســاس برنامــه از پیــش
تعیینشــده ،وجــوه را در قالــب عقــودی ماننــد
جعالــه ،اجــاره بــه شــرط تملیــک ،ســلف ،خریــد
دیــن ،و مرابحــه بــه واحدهــای تولیــدی مــورد
نظــر میرســاند و بنــا بــه شــرایط و مقتضیــات
هــر عقــد ،ســود الزم را دریافــت میکنــد.۶
در ایــن مرحلــه ،ســود بهنحــو تدریجــی از
کانــال ناشــر در زمانهــای مقــرر ،بهدســت
دارنــدگان اوراق خواهــد رســید .در پایــان
عملیــات ،اصــل وجــوه از واحدهــای تولیــدی
تٔامیــن مالیشــده جمــعآوری میشــود و دوبــاره
از کانــال ناشــر بــه دارنــدگان اوراق میرســد
و اصــل برگــه اوراق از ایشــان دریافــت و اوراق
تســویه میشــود .در ایــن ســاختار پیشــنهادی،
برنامهریــزی و مدیریــت وجــوه جهــت تخصیــص
منابــع بــه واحدهــای تولیــدی هــدف بهعنــوان
نهــاد بانــی ،دریافــت ســود تخصیــص منابــع از
ایشــان ،و در نهایــت پرداخــت منظــم ســود اوراق
بــه دارنــدگان اوراق بــر عهــدٔه شــرکت تخصصــی
مدیریــت داراییهــا خواهــد بــود.
 -۶سود اوراق
مســلم ًا ،روش پرداخــت ســود میتوانــد یکــی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

از گزینههــای جذابیــت اوراق بــرای خریــداران
آن باشــد .در یــک تقســیم کلــی ،میتــوان ســود
اوراق را بــه دو نــوع ثابــت ۷و متغیــر ۸تقســیم
کــرد .ســود ثابــت بــرای افــراد ریســکگریزتر
گزینــه بهتــری اســت .آنچــه در خصــوص ثابــت و
یــا متغیربــودن ســود اوراق وکالــت اهمیــت دارد
نــوع قراردادهایــی اســت کــه ناشــر بــه وکالــت
از طــرف دارنــدگان اوراق بــا نهــاد بانــی منعقــد
میســازد .چنانچــه وکالــت ناشــر در بهکارگیــری
وجــوه در عقــود مشــارکتی باشــد ،طبیعتــ ًا نــرخ
ســود اوراق وکالــت هــم متغیــر خواهــد بــود؛ ولــی
چنانچــه وکالــت ناشــر در بهکارگیــری وجــوه در
عقــود مبادلـهای بــا نــرخ ســود ثابــت باشــد ،نــرخ
ســود اوراق ثابــت و ازپیشتعیینشــده میشــود.
مــورد دیگــر تدریجــی و یــا دفعیبــودن
پرداخــت ســود (در سررســید اوراق) اســت
کــه عمدتــ ًا حالــت اول بــرای خریــداران اوراق
مطلوبتــر خواهــد بــود .در اینجــا ،نقــش شــرکت
تخصصــی مدیریــت داراییهــا در هماهنگــی
جریــان درآمــدی برآمــده از قراردادهــای منعقــده
در شــاخههای مختلــف مهــم اســت .ایــن شــرکت
میتوانــد بــا ترکیــب وجــوه درآمــدی حاصــل
در طــی دوره ،بهنحــوی برنامهریــزی کنــد کــه
کوپنهــای دورهای ســود بــدون تٔاخیــر توســط

دارنــدگان اوراق نقــد شــود و در سررســید
اوراق ،اصــل وجــوه بــه ایشــان تحویــل و اوراق
تســویه شــوند.
مزایا
از مهمتریــن مزایــای ایــن اوراق امــکان
اســتفاده از آن در تٔامیــن مالــی بخشهــای
مختلفــی تولیــدی اعــم از صنعــت ،خدمــات،
و کشــاورزی اســت .بــا توجــه بــه چالشهــای
پیــش روی تٔامیــن مالــی ایــن بخــش در اقتصــاد
ایــران ،اســتفاده از ابزارهــای مالــی اســامی
همچــون اوراق وکالــت میتوانــد در کاهــش ایــن
چالشهــا و در مجمــوع کاهــش رکــود اقتصــادی
راهگشــا باشــد.
در ایــن الگــو بــا اســتفاده از ظرفیتهــای عقــد
وکالــت و انعطافپذیــری اوراق وکالــت میتــوان
بهجــای انتشــار اوراق جعالــه ،اوراق اجــاره
بهشــرط تملیــک ،اوراق ســلف ،اوراق مرابحــه،
و اوراق خریــد دیــن (اســناد خزانــه اســامی)،
کــه هــر یــک مســتلزم صــرف هزین ـهای جداگانــه
و قابلتوجــه اســت ،همــه ایــن عقــود را صرفـ ًا بــا
انتشــار یــک اوراق مــورد اســتفاده قــرار داد.
اســتفاده از قراردادهــای مختلــف میتوانــد
ضمــن متنوعســازی ۹ســبد داراییهــا ،بــه
مدیریــت بهتــر ریســکهای غیرسیســتماتیک

2)International Islamic Financial
)Market (IIFM
3)Dual-Tranche

 )۴جهت اطالع بیشتر از سازوکار اوراق
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منجــر شــود.
یکــی دیگــر از مزایــای ایــن اوراق امــکان
پرداخــت ســود بــا نــرخ ثابــت و در فواصــل
زمانــی مشــخص اســت کــه میتوانــد بــه
جذابیــت اوراق بینجامــد.
اســتفاده از نهــاد «شــرکت تخصصــی
مدیریــت داراییهــا» جهــت توزیــع وجــوه
جمعآوریشــدٔه اوراق وکالــت مابیــن
واحدهــای تولیــدی منتخــب ،میتوانــد
اهــداف کالن دولــت را در تقویــت و
رونقبخشــی بــه شــاخههای مختلــف بخــش
تولیــد همــراه داشــته باشــد.
محدودیتها
  از مهمتریــن محدودیــت اســتفاده ازاوراق وکالــت و هــر اوراق بهــادار اســامی بــا
هــدف تٔامیــن مالــی بخــش تولیــد و کاهــش
رکــود اقتصــاد ،تعییــن نــرخ ســود جــذاب
بــرای اوراق اســت .در شــرایط رکــودی،
امــکان کســب ســود جــذاب بــرای دارنــدگان
اوراق از بنگاههــای تولیــدی بــا موانعــی
همــراه اســت .بهعبارتــی ،اگــر نــرخ ســود
اوراق بــاال باشــد ،نهادهــای تولیــدی بهســبب
محدودیتهــای رکــودی ،تــوان بازپرداخــت
اصــل و ســود منابــع را نخواهنــد داشــت .از
ســوی دیگــر ،اگــر نــرخ پاییــن باشــد ،خریــد
اوراق توســط دارنــدگان وجــوه مــازاد چنــدان
مطلوبیتــی نخواهــد داشــت .از ایــن حیــث،
نیــاز اســت بــا یــک نــگاه سیســتمی ،راهبــرد
مناســبی بــا لحــاظ تمــام جوانــب امــر اتخــاذ
شــود.
 جدیدبــودن اســتفاده از اوراق وکالــتدر حــوزٔه تٔامیــن مالــی بخــش تولیــد اقتصــاد
ایــران میتوانــد در گامهــای ابتدایــی
دشــواریهایی را از حیــث ٔ
خالهــای حقوقــی
و سیاســتگذاریهای اقتصــادی بهوجــود
آورد .تبییــن بهتــر کارشناســان و همراهــی
متولیــان امــر و قانونگــذاران بــازار ســرمایه
میتوانــد از حجــم ایــن دشــواریها بکاهــد.
 -۷جمعبندی
بخــش عمــدهای از راهحلهــای برونرفــت
از رکــود اقتصــادی در گــرو حــل مشــکالت
تٔامیــن مالــی و تٔامیــن ســرمایٔه در گــردش
بخــش تولیــد اســت .بهنظــر میرســد تٔامیــن
مالــی ایــن بخــش از اقتصــاد ایــران از مجــرای
بــازار ســرمایه ،هنــوز بــه بلــوغ کامــل نرســیده
و برخــاف تجــارب طوالنــی ،نتوانســته اســت
الگــوی بهینــهای را انتخــاب و بهنحــو کارا
مــورد اســتفاده قــرار دهــد .از ایـنرو ،میتــوان

گفــت درحــال حاضــر ،خــأ نهادهــای مالــی
نــوآور ،انعطافپذیــر ،چابــک ،و خطرپذیــر
بهصــورت فراگیــر و در سراســر کشــور منجــر
بــه کندشــدن فراینــد توســعه و تولیــد و خــروج
از گردنههــای رکــودی اقتصــاد شــده اســت.
در ایــن وضعیــت ،مطالعــه و بررســی
اســتفاده از ابزارهــای جایگزیــن تســهیالت
بانکــی همچــون ابزارهــای بازارهــای مالــی
اســامی بــا لحــاظ ویژگیهــا و حساســیتهای
بخــش تولیــد میتوانــد در مســیر تٔامیــن مالــی
ایــن بخــش و کمــک بــه توســعٔه آن راهگشــا
باشــد .ایــن نوشــتار کوشــید تــا بهاختصــار
بــا معرفــی «اوراق وکالــت» ،مســیری
جدیــد جهــت تٔامیــن مالــی کارا و آســانتر
تبییــن کنــد.
اوراق وکالــت موجــب میشــود در قالــب
عقــود متنوعتــری نســبت بــه اوراق موجــود،
امــکان بهکارگیــری منابــع تجهیزشــده
بهوجــود آیــد .انعطافپذیــری اوراق وکالــت،
کاهــش هزینههــا در مقایســه بــا انتشــار
انفــرادی ســایر اوراق ،تســهیل در جــذب
منابــع ،ســودآوری بــا نــرخ مطمئــن و حتــی
ثابــت بــرای دارنــدگان وجــوه مــازاد (مالــکان
اوراق) ،امــکان فرصتدهــی مقتضــی بــه
تولیدکننــدگان تٔامینمالیشــده جهــت رونــق
تولیــد و کســب ســود بــا هــدف تســهیل در
بازپرداخــت منابــع و مــواردی از ایــن دســت
موجــب میشــود چالــش تٔامیــن نقدینگــی
بخــش تولیــدی تــا حــدی پاســخ داده شــود
و بتــوان بــه یافتــن مســیرهایی بیشــتر بــرای
خــروج از رکــود اقتصــادی امیــدوار بــود.
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پی نوشت:
 )۱از دیربــاز اســتفاده از عقــود اســامی در
تٔامیــن مالــی فعالیتهایتولیــدی بیــن افــراد
جامعــه متــداول بــوده اســت .حتــی پیــش
از ظهــور اســام نیــز ایــن عقــود بــه انحــای
مختلــف مــورد کاربــرد مــردم قــرار داشــته
اســت و اســام تنهــا بــا امضــا و تعدیــل احــکام
برخــی از آنهــا ســعی در تنظیــم و مدیریــت
امــور اقتصــادی جامعــه داشــته اســت.
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 .1دکتری اقتصاد از دانشگاه ساوتهمپتون انگلستان
 .2دانشآموختهٔ اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف

 -۱مقدمــه :انتشــار اوراق بدهــی دولتــی از ســال  1393و در راســتای
اوراقبهادارســازی بدهیهــای پیشــین و تٔامیــن مالــی جــاری دولــت ،بهمــرور
ســهم قابلتوجهــی را در تٔامیــن مالــی بخــش دولتــی بــه خــود اختصــاص داد و
بــا گذشــت پنــج ســال ،ارزش بــازاری ایــن اوراق به بیــش از  800هــزار میلیارد
ریــال رســید .بــا توســعٔه بــازار بدهــی دولتــی ،اســتفاده از ســایر ظرفیتهــای
اوراق دولتــی ازجملــه کارکــرد آن در سیاســتگذاری پولــی و تقویــت ثبــات
مالــی در کنــار تٔامیــن مالــی دولــت ،مــورد نظــر سیاسـتگذاران قــرار گرفــت.
ـم مطــرح در اینجــا ایــن اســت کــه آیــا اوراق بدهــی دولتــی
امــا ،پرســش مهـ ِ
درحــال حاضــر ظرفیــت برآوردهســاختن اهــداف پیشگفتــه را دارد .و بهطــور
کلــی ،پیشنیازهــای الزم جهــت ورود اوراق بدهــی دولتــی بهعنــوان دارایــی
بــدون ریســک در ترازنامــه بانکهــا جهــت بهبــود ثبــات مالــی و اســتفاده از
آنهــا در سیاســتگذاری پولــی چیســت؟ جهــت یافتــن پاســخی بــرای ایــن
پرســش ،میتــوان از ادبیــات دارایــی امــن اســتفاده کــرد .دارایــی امــن بــه
دارایــی گفتــه میشــود کــه فاقــد ریســک اعتبــاری اســت (گالــک و پروتــی،
 )2017و تســویٔه آن بــدون قیــد و شــرط در قیمــت اســمی صــورت میپذیــرد
(هولمســتروم .)2015 ،صنــدوق بینالمللــی پــول نیــز در گــزارش ثبــات مالــی
ســال  ،2012دارایــی امــن را بــر اســاس کارکردهــای آن در نظــام مالــی تعریــف
کــرده اســت .بــر اســاس ایــن گــزارش ،دارایــی امــن میتوانــد بهعنــوان وثیقــه
در مبــادالت مالــی ،اعمــال سیاســتهای خــرد احتیاطــی ،قیمتگــذاری
داراییهــای ریســکی ،و اجــرای سیاســت پولــی ب ـهکار گرفتــه شــود .کابالــرو،
چــس ( )2017دارایــی امــن را دارایــی میداننــد کــه ارزش
فرهــی ،و گورن َ
خــود را در بحرانهــای سیســتمیک حفــظ میکنــد.
دارایــی امــن میتوانــد توســط دولــت یــا بهصــورت شــبهامن توســط بخــش
خصوصــی عرضــه شــود .بهطــور ســنتی ،انتشــار اوراق بدهــی دولتــی توســط
اقتصادهــای پیشــرفته بهعنــوان منبــع اصلــی عرضــه دارایــی امــن بهحســاب
میآیــد .دارایــی امــن تولیدشــده توســط بخــش خصوصــی را دارایــی شــبهامن
 -۲بحران مالی امریکا 2008
حبــاب قیمــت مســکن در امریــکا و متعاقبــ ًا
بحــران وامهــای رهنــی ( )2007در نتیجــه عوامل
مختلفــی همچــون تســهیل در فراینــد وامدهــی،
ضعــف مدیریــت ریســک در نهادهــای مالــی،
و ضعــف در قوانیــن نظارتــی رخ داد .جریــان
ســرمایه در ســطح بینالمللــی عامــل دیگــری
بــود کــه در کنــار عوامــل داخلــی نقــش مؤثــری
در ایجــاد حبــاب قیمــت مســکن و بحرانهــای

مینامنــد؛ بــه ایــن دلیــل کــه اگرچــه ممکــن اســت ایــن داراییهــا در شــرایط
عــادی دارای ریســک اعتبــاری نباشــند ،بــا بــروز ریســکهای سیســتمیک،
بهســرعت ماهیــت امــن خــود را از دســت میدهنــد و بــه داراییهــای غیرنقــد
بــدل میشــوند .بهطــور کلــی ،تفــاوت اوراق بدهــی بخــش خصوصــی و
دولتــی در ایــن اســت کــه دولتهــا میتواننــد دارایــی منتشــر کننــد کــه ذات ـ ًا
امــن اســت .ولــی ،میــزان امنیــت اوراق منتشرشــده توســط بخــش خصوصــی
تحــت فراینــد اوراقبهادارســازی ،بــه میــزان امنیــت دارایــی پایــه بســتگی دارد
و بــه همیــن دلیــل بــه ایــن داراییهــا شــبهامن گفتــه میشــود .البتــه ،بحــران
بدهــی اروپــا نشــان میدهــد دولتهــا نیــز در صــورت عــدم رعایــت الزامــات
انتشــار دارایــی امــن میتواننــد دارایــی شــبهامن را در قالــب دارایــی امــن وارد
نظــام مالــی کننــد.
مطالعــات انجامشــده در خصــوص نقــش دارایــی امــن در بــروز بحــران
مالــی  ۲۰۰۸-۲۰۰۷امریــکا و بحــران بدهــی  2010اروپــا نشــان میدهــد
بخشــی از بیثباتــی مالــی در ایــاالت متحــده و ســرایت آن بــه دیگــر اقتصادهــا،
ناشــی از عرضــه ناکافــی داراییهــای امــن دولتــی در ســطح ملــی و بینالمللــی
و شناســایی اشــتباه برخــی داراییهــا بهعنــوان دارایــی امــن بــوده اســت .ورود
بخــش خصوصــی و دولتهــای ناامــن در عرضــه دارایــی امــن عامــل اصلــی
کمبــود دارایــی امــن و تعمیــق بحرانهــای مالــی مذکــور بــوده اســت .در واقــع،
بررســی تجربــه ســایر کشــورها نشــان میدهــد اوراق بدهــی دولتــی ماننــد
ســایر داراییهــای مالــی ،بــه همــان انــدازه کــه قابلیــت توســعٔه بازارهــای مالــی
و بهدنبــال آن کارایــی بیشــتر سیاســتگذاری را دارنــد ،در صــورت توســعه،
بــدون لحــاظ پیشنیازهــا و الزامــات میتواننــد خــود بهعنــوان عاملــی جهــت
تعمیــق بحرانهــا عمــل کننــد .بــا توجــه بــه رونــد رو بــه توســعٔه بــازار بدهــی
دولتــی در ایــران ،در مرحلــه اول آشــنایی بــا نحــؤه تٔاثیرپذیــری بحرانهــای
مالــی از تشــخیص اشــتباه دارایــی امــن و در مرحلــه دوم شــناخت پیشنیازهــا
بــرای طراحــی و ایجــاد دارایــی امــن از ضروریــات اســت.

پــس از آن داشــت .نخســتینبار ایــن موضــوع را
برنانکــی ( )2005مطــرح کــرد .برنانکــی بــر آن
بــود مــازاد پسانــداز نســبت بــه موقعیتهــای
ســرمایهگذاری در اقتصادهــای بــازار نوظهــور و
کشــورهای صادرکننــدٔه نفــت بــه شــکلگیری
اشــباع پسانــداز و جریــان ورود ســرمایه بــه
ایــاالت متحــده منجــر شــد کــه موجــب افزایــش
قیمــت داراییهــا و کاهــش نــرخ بهــرٔه بلندمــدت
آنهــا گردیــد.

در مطالعــات بعــدی کــه کابالــرو و
کریشــنامورتی ( )2009انجــام دانــد ،ترکیــب
ســبد مالــی کشــورهای بــا اشــباع پسانــداز
ن داد عمــدٔه
مــورد بررســی قــرار گرفــت و نشــا 
جریــان ورودی ســرمایه بهســمت اوراق قرضــه 
دولتــی و اوراق بهــادار بــا پشــتوانٔه وامهــای
رهنــی بخــش خصوصــی (و بــا رتبهبنــدی بــاال)
در ایــاالت متحــده بــوده اســت .در واقــع ،تمایــل
ایــن کشــورها بــه ســرمایهگذاری مــازاد حســاب
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جــاری در اوراق باکیفیــت و امــن ،کــه دولــت
و نظــام مالــی ایــن کشــورها قــادر بــه عرضــه 
آن نبودنــد ،زمینــه ورود مــازاد پسانــداز را
از اقتصادهــای بــازار نوظهــور و صادرکننــدٔه
منابــع طبیعــی بــه کشــورهای توســعهیافته
فراهــم ســاخت کــه خــود یکــی از دالیــل
پایینبــودن بــازده امنتریــن اوراق امریــکا
بــود .همانطــور کــه شــکل  1نشــان میدهــد،
در دهههــای اخیــر بــازده اوراق بدهــی دولتــی
در ایــاالت متحــده در رونــدی نزولــی پیوســته
کاهــش یافتــه اســت.
بعــد از کشــورهای بــا مــازاد پسانــداز،
کشــورهای اروپایــی مهمتریــن متقاضیــان
خارجــی بــرای دارایــی امــن در ایــاالت
متحــده بودنــد .برخــاف کشــورهای بــا
مــازاد پسانــداز ،کــه عمــدٔه خریــد آنهــا
شــامل اوراق بدهــی خزان ـهداری امریــکا بــود،
کشــورهای اروپایــی بهدلیــل کمبــود دارایــی
امــن دولتــی ،در دامنــه وســیعتری از داراییهــا
شــامل اوراق بدهــی بخش خصوصــی و اوراق
بــا پشــتوانٔه دارایــی (شــامل اوراق رهنــی
بخــش خصوصــی) ســرمایهگذاری کردنــد.
درحالیکــه هــدف کشــورهای اروپایــی خریــد
اوراق امــن بــا نقدشــوندگی بــاال بــود ،ســبد
مالــی آنهــا در مقایســه بــا کشــورهای بــا مــازاد
پسانــداز ریســک بیشــتری داشــت .در واقــع،
عــدم تٔامیــن تقاضــای کشــورهای اروپایــی
بــرای دارایــی امــن از یــک طــرف و سیاســت
تســهیل اعطــای تســهیالت مســکن بــه افــراد
کمدرآمــد توســط مؤسســات مالــی عواملــی

بودنــد کــه بــه شــکلگیری اوراق بــا پشــتوانٔه
دارایــی ازجملــه اوراق رهنــی منجــر شــدند کــه
طــی آن ،وامهــای ریســکی بــه اوراق بــا رتبــه 
بــاال تبدیــل شــدند و در ردیــف داراییهــای
امــن قــرار گرفتنــد.
بــا خالیشــدن حبــاب قیمــت مســکن و
بــروز بحــران وامهــای رهنــی ،داراییهــای
شــبهامن بهســرعت ماهیــت امنبــودن خــود
را از دســت دادنــد و همزمــان عرضــه دارایــی
امــن کاهــش و تقاضــا بــرای ایــن داراییهــا
افزایــش یافــت کــه نتیجــه آن کاهــش نرخهــای
بهــره بــه محــدودٔه زیــر صفــر و تشــدید بحــران
مالــی بــود .در ایــن شــرایط بــا توجــه بــه
عــدم امــکان کاهــش بیشــتر نرخهــای بهــره،
ســطح تولیــد نقــش متغیــر تعدیلــی را ایفــا
کــرد و تعــادل تنهــا از طریــق ایجــاد رکــودی
عمیــق امکانپذیــر شــد (کابالــرو ،فرهــی ،و
چــس .)2017 ،همچنیــن ،ازآنجاکــه
گورن َ
همزمــان بــا کاهــش قیمــت مســکن ،قیمــت
اوراق بــا پشــتوانٔه وامهــای ســابپرایم ‐
کــه بهدلیــل ضمانــت شــرکتهای دولتــی
و در پــی کســری در دارایــی امــن دولتــی
در ردیــف داراییهــای امــن قــرار گرفتــه
بودنــد ‐ بــا کاهــش ارزش ،و بانکهــا ‐ کــه
حجــم بــاالی وامهــای ســابپرایم و اوراق بــا
پشــتوانٔه ایــن وامهــا را در ترازنامــه داشــتند ‐ با
خطــر ورشکســتگی مواجــه شــدند و بهدنبــال
مشــکالت ایجادشــده از محــل ایــن اوراق،
از پرداخــت تســهیالت بــه یکدیگــر یــا ســایر
مشــتریان خــودداری کردنــد و تنگنــای اعتبــار

ایجادشــده باعــث عمیقترشــدن رکــود
موجــود گردیــد (اسکیدلســکی .)2009 ،در
واقــع ،شناســایی اشــتباه دارایــی امــن عاملــی
بــود کــه در شــرایط بحرانــی در کنــار ایجــاد
بیثباتــی در نظــام مالــی ،موجــب شــکلگیری
عــدم تعــادل در اقتصــاد کالن گردیــد .در ایــن
شــرایط ،افزایــش عرضــه دارایــی امــن دولتــی
بهعنــوان راهــکاری بــرای تحریــک اقتصــاد
جهــت خــروج از رکــود مطــرح شــد (کابالــرو،
چــس.)2017 ،
فرهــی ،و گورن َ
 -۳بحران بدهی  2010اروپا
ریشــه بــروز بحــران بدهــی  2010را در
اروپــا میتــوان بــه زمــان عضویــت کشــورها
در اتحادیــه پولــی اروپــا نســبت داد .عضویــت
کشــورها در اتحادیــه پولــی ایــن بــاور را ایجــاد
کــرد کــه اتحادیــه اجــازٔه ایجــاد بحــران در
هیچیــک از کشــورهای عضــو را نخواهــد داد
و بهواســطٔه ایــن حمایــت بــه همــه کشــورهای
عضــو وزن یکســانی بهلحــاظ امنیــت داده
شــد .ایــن امــر باعــث برابــری نــرخ بهــره در
کشــورهایی ماننــد یونــان ،ایرلنــد ،پرتغــال،
و اســپانیا ،کــه بهلحــاظ ســاختار عملکــرد
دولتهایشــان وضعیــت پایــداری نداشــتند،
بــا کشــورهای باثباتــی ماننــد آلمــان ،فنالنــد،
و بلژیــک گردیــد .بهاینترتیــب ،امــن
تلقیکــردن اوراق بدهــی دولتهــا در کلیــه 
کشــورها بهواســطٔه عضویــت در اتحادیــه
امــکان دسترســی بــه منابــع ارزانقیمــت را از
طریــق اســتقراض خارجــی فراهــم کــرد.
کاهــش نــرخ بهــره در کشــورهای یونــان،
اســپانیا ،ایتالیــا ،و ایرلنــد باعــث شــد
مصــرف و ســرمایهگذاری در ایــن کشــورها
بهشــدت افزایــش یابــد و ایــن کشــورها
رشــدهای باالیــی را تجربــه کننــد .بهدنبــال
افزایــش تولیــد ،درآمدهــای دولــت افزایــش
یافــت و دولتهــا بــا دائمپنداشــتن افزایــش
درآمدهــا ،بــر هزینههــای خــود افزودنــد.
بحــران مالــی  ،2007کــه رشــد ایــن کشــورها
را متوقــف ســاخت ،از یکســو باعــث کاهــش
درآمدهــای دولــت شــد و از ســوی دیگــر
بهدلیــل چســبندگی هزینههــا ،کاهــش آنهــا
را ناممکــن ســاخت .در نتیجــه ،دولتهــا
توانایــی خــود را در عمــل بــه تعهــدات در
مقابــل اعتباردهنــدگان از دســت دادنــد.
بــا نمایانشــدن اشــتباه ســرمایهگذاران
در امندانســتن اوراق بدهــی کشــورهای
بحــرانزده ،تقاضــا بــرای اوراق دولتــی ایــن
کشــورها کاهــش و بــازده آنهــا افزایــش یافــت.

۱۱۳

۱۱۴

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

انتقــال شــوکهای نفتــی بــه اقتصــاد منجــر
شــود .امــا ،درصورتیکــه فعــاالن اقتصــادی ایــن
اوراق را امــن تلقــی نکننــد ،میتواننــد زمینهســاز
بــروز بحــران شــوند و یــا در شــرایط بحرانــی
هزینههــای بحــران را افزایــش دهنــد؛ تجربــهای
کــه برخــی کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا نیــز
در بحــران بدهــی ســال  2010بــا آن روبــهرو
شــدند .برایناســاس ،میتــوان تمهیداتــی ایجــاد
کــرد تــا از اوراق بدهــی دولتــی ‐ کــه بــا توجــه
بــه رویکــرد دولــت در تٔامیــن مالــی از ایــن روش،
مســیری رو بــه رشــد را طــی میکنــد ‐ بتــوان
بهعنــوان دارایــی امــن در ارتقــای کارکــرد و ثبــات
نظــام مالــی بهــره جســت.
چارچــوب پیشــنهادی در ســه الیــه 

شــکل  2نــرخ بــازده اوراق بدهــی دولتهــای
اروپایــی را نشــان میدهــد .نــرخ بــازده اوراق
دولتــی در کشــورهای بحــرانزده کــه پیــش از
 2007باثبــات و پاییــن بودنــد ،بــا افزایشــی
چشــمگیر همــراه شــد کــه باعــث افزایــش هزینــه 
تٔامیــن مالــی از طریــق بازارهــای مالــی و ریســک
تٔامیــن مالــی مجــدد و تشــدید بیثباتــی و کســری
بودجــه بیشــتر در ایــن کشــورها گردیــد .نکتــه 
قابلتوجــه در بحــران بدهــی  2010کاهــش
نــرخ ســود اوراق قرضــه آلمــان بــود کــه حکایــت
از امنبــودن ایــن اوراق در نظــر ســرمایهگذاران
در شــرایط بحــران دارد .بعــد از ایــن بحــران،
تالشهــای بســیاری جهــت افزایــش عرضــه 
دارایــی امــن در اتحادیــه اروپــا صــورت گرفتــه

شکل  .2نرخ بهرٔه اوراق قرضٔه بلندمدت دولتی
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اســت؛ امــا ،بهدلیــل اســتقالل دولتهــای
اروپایــی و عــدم اعتبــار یکســان دولتهــای
عضــو ،عرضــه کافــی دارایــی امــن در اتحادیــه 
اروپــا هیـچگاه بــه راحتــی دیگــر اقتصادهــا نبــوده
اســت .بــرای رفــع ایــن مشــکل ،مطالعاتــی در
هیئــت ریســک سیســتمی اروپــا انجــام شــده اســت
کــه تــاش دارنــد از طریــق ایجــاد دارایــی امــن
یکســان بــرای کشــورهای حــوزٔه یــورو ،کمبــود
دارایــی امــن را جبــران کننــد.
 -۴پیشنیازها و الزامات
انتشــار اوراق بدهــی دولتــی در ایــران
درصورتیکــه از ســوی فعــاالن اقتصــادی
امــن تلقــی شــود ،میتوانــد از مســیر ارتقــای
عملکــرد بازارهــای مالــی  بــه کارایــی بیشــتر
سیاســتگذاری پولــی و کاهــش ریســکهای
سیســتمی در نظــام مالــی بینجامــد .همچنیــن،
ایــن اوراق میتوانــد بــا ایجــاد منبــع درآمــدی
پایــدار بــرای دولــت ،بــه کاهــش وابســتگی بودجــه 
دولــت بــه درآمدهــای نفتــی و در نتیجــه کاهــش
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سیاســتگذاری
پولــی،
سیاســتگذاری
بودج ـهای ،و ســاختار بــازار دارایــی امــن بررســی
میشــود .ایــن چارچــوب کــه برگرفتــه از کابالــرو
و همــکاران ( )2017اســت ،تٔاکیــد میکنــد:
«ظرفیــت یــک کشــور بــرای تولیــد دارایــی امــن
توســط محدودیتهــای اعمالشــده بــر بخــش
مالــی ،ســطح توســعٔه مالــی ،ظرفیــت بودجــهای
دولــت ،و ســابقٔه بانــک مرکــزی در دســتیابی بــه
ثبــات قیمتهــا و نــرخ ارز تعییــن میشــود».
چارچــوب سیاسـتگذاری پولــی :اقتصــادی
میتوانــد دارایــی امــن ایجــاد کنــد کــه عــدم
اطمینــان در محیــط اقتصــاد کالن آن کنتــرل
شــده باشــد .از ای ـنرو ،ثبــات در ســطح عمومــی
قیمتهــا ،نــرخ ارز ،و نــرخ ســود مهمتریــن
پیشنیازهــای توســعٔه دارایــی امــن هســتند.
ایــن مــوارد در حــوزٔه سیاســتگذاری پولــی از
اهــداف سیاســتگذار پولــی بهشــمار مــیرود.
درحــال حاضــر ،بانــک مرکــزی ایــران بهعنــوان
نهــاد مســئول در ایجــاد و حفــظ ثبــات در ســطح

عمومــی قیمتهــا بــا دو چالــش ســلطٔه مالــی
دولــت و مشــکالت ســاختاری شــبکٔه بانکــی
مواجــه اســت .برایناســاس ،تقویــت اســتقالل
سیاســتگذار پولــی را میتــوان مهمتریــن الــزام
دســتیابی بــه ثبــات پولــی برشــمرد.
چارچــوب سیاســتگذاری بودجــهای:
ریســک هــر اوراق بدهــی بــه ظرفیــت مالــی
انتشــاردهندٔه آن بســتگی دارد .از ایـنرو ،ظرفیــت
بودجــهای دولــت تعیینکننــدٔه تلقــی فعــاالن
اقتصــادی نســبت بــه اوراق بدهــی آن اســت و
میتــوان اینگونــه تعبیــر کــرد کــه توســعٔه دارایــی
امــن دولتــی در گام اول مقیــد بــه وجــود دولتــی
امــن میباشــد .جهــت رســیدن بــه ایــن هــدف،
الزم اســت الزامــات پایــداری وضــع مالــی دولــت
در بودجههــای میانمــدت گنجانــدهشــود و نحــؤه
عملکــرد آن در قوانیــن بودجــه ســاالنه مــورد رصد
قــرارگیــرد .بهعــاوه ،تنظیــم قانــون دارایــی امــن
توســط دولــت اقــدام مهمــی اســت کــه بــا تعییــن
خصوصیــات دارایــی امــن و چارچــوب عملکــرد
بخــش دولتــی جهــت تحققبخشــیدن بــه ماهیــت
امنبــودن اوراق منتشــره در کنــار تضمیــن حقــوق
مالکیــت دارنــدگان اوراق دولتــی ،میتوانــد
گام مؤثــری جهــت جلــب اعتمــاد عمومــی و
اعتباربخشــیدن بــه بدهیهــای بخــش عمومــی
محســوب شــود.
ســاختار بــازار دارایــی امــن :میــزان امنبــودن
یــک دارایــی عــاوه بــر ویژگیهــای عرضهکننــدٔه
آن ،بــه خصوصیــات بــازاری کــه در آن عرضــه
میشــود نیــز وابســته اســت؛ بــرای مثــال،
نقدشــوندگی یــک دارایــی بــر اســاس عمق بــازاری
کــه در آن معاملــه میشــود تعییــن میگــردد
(پاگانــو .)1989 ،البتــه ،بایــد توجــه داشــت
افزایــش عمــق بــازار بهلحــاظ حجــم داراییهــای
موجــود بایــد همراســتا بــا افزایــش عمــق بــازار
بهلحــاظ بازیگــران بــازار ایــن دارایــی صــورت
گیــرد ،زیــرا بخشــی از نوســانات نــرخ بــازده
اوراق دولتــی ‐ کــه از مهمتریــن ریســکهای
توســعٔه بــازار بدهــی دولتــی بهحســاب میآیــد
‐ ورای دالیــل اقتصــادی و سیاســی ،ریشــه در
عناصــر تشــکیلدهندٔه ســاختار بــازار ازجملــه
بازیگــران اصلــی آن دارد .تجربــه توســعٔه بــازار
بدهــی دولتــی در ســایر کشــورها نشــان میدهــد
در بیشــتر کشــورهای دارای بازارهــای بدهــی
توســعهیافته ،بانکهــای تجــاری مهمتریــن
بازیگــران بــازار بدهــی دولتیانــد .بــا توجــه بــه
مشــکالت ســاختاری شــبکٔه بانکــی و مشــکل
انجمــاد داراییهــا در ترازنامــه  بانکهــا ،گام
اول در حضــور مٔوثــر بانکهــا را میتــوان در
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اصــاح ترازنامــه آنهــا ،کــه خــود از مســیر
توســعٔه دارایــی امــن دولتــی میســر میشــود،
جســتوجو کــرد .عــاوه بــر بازیگــران
طــرف عرضــه و تقاضــا ،حضــور بازارگردانــان
از الزامــات توســعٔه بــازار بدهــی دولتــی
محســوب میشــود .وجــود بازارگردانــان
جهــت کنتــرل اثــر معامــات عمــده در
قیمــت ذاتــی داراییهــا و جلوگیــری از ایجــاد
حبابهــای مثبــت و منفــی قیمتــی و در
نتیجــه انحــراف نــرخ بهــره از ســطح تعادلــی
ضــروری اســت .در ارتبــاط بــا ایجــاد دارایــی
امــن دولتــی ،وجــود بانــک مرکــزی بهعنــوان
بازارگــردان و تعهــد آن بــه خریــد دارایــی در
صــورت کاهــش قیمــت آن از یــک ســطح
مشــخص و فــروش آن در زمانــی کــه بــازار از
کشــش الزم برخــوردار بــود ،عــاوه بــر اینکــه
میتوانــد بــه اوراق بدهــی دولتــی بهعنــوان
یــک دارایــی امــن اعتبــار بخشــد ،میتوانــد در
زمینــه حمایــت از نرخهــای سیاســتی مدنظــر
بانــک مرکــزی و کمــک بــه ثبــات نــرخ بهــره
نیــز یاریرســان باشــد.
محدودیــت افزایــش عمــق بــازار دارایــی
امــن بــدون نقــض حــدود متضامــن پایــداری
مالــی دولــت ،ایجــاب میکنــد تــا ســایر
داراییهــای شــبهامن در نظــام مالــی جهــت
تٔامیــن نیــاز نظــام باثبــات مالــی ،بــا ماهیــت
نزدیــک بــه دارایــی امــن دولتــی ایجــاد و تکثیــر
گردنــد .ترازنامــه بانکهــا ابــزاری اســت کــه
میتوانــد در رســیدن بــه ایــن هــدف مــورد

اســتفاده قــرار گیــرد .مٔوسســات مالــی یکــی
از ســه ضلــع منتشــرکنندٔه دارایــی امــن هســتند
کــه ســپردههای بانکــی را بهعنــوان دارایــی
شــبهامن ایجــاد میکننــد .ترازنامــه بانکهــا
میتوانــد نقــش تکثیرکننــدٔه امنیــت را داشــته
باشــد اگــر در ســمت دارایــی ترازنامــه بــه
انــدازٔه کافــی دارایــی امــن وجــود داشــته باشــد.
در اینصــورت ،عــاوه بــر اینکــه دارایــی
ایجادشــده توســط بانکهــا بیشــتر ماهیــت
امــن خواهــد داشــت ،بــا توجــه بــه بتــای منفــی
دارایــی امــن بــا تکانههــای منفــی و ســهم
بــاالی بانکهــا در نظــام مالــی ،ایــن مؤسســات
بــه بیمهگرانــی در نظــام مالــی بــرای مقابلــه بــا
ریســکهای سیســتمی مبــدل خواهنــد شــد.
بنابرایــن در توســعٔه دارایــی امــن دولتــی ،تٔامیــن
نیــاز شــبکٔه بانکــی از دارایــی امــن بایــد در
اولویــت قــرار گیــرد تــا بتــوان در شــرایط عــدم
امــکان انتشــار دارایــی امــن دولتــی بهدلیــل
قیدهــای مرتبــط بــا پایــداری مالــی دولــت،
از قابلیــت ترازنامــه بانکهــا جهــت جبــران
محدودیــت مذکــور بــدون تهدیــد ثبــات مالــی
اســتفاده کــرد.
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پایداری مالی و ثبات اقتصادی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

اصالح ساختار صندوقهای
بازنشستگی (چالشها و راهکارها)
کارشناس حوز ٔه رفاه و ت ٔامین اجتماعی

 .1مقدمــه :نظــام مســتمری در ایــران ترکیبــی از نظــام بیمـهای (مشــارکتی)
و غیربیمــهای (غیــر مشــارکتی) اســت کــه حــدود  68درصــد از جمعیــت
نیــروی کار شــاغل و تقریبــ ًا  46درصــد از جمعیــت ســالخورده (جمعیــت
 65ســال و باالتــر) را نظــام بیمــهای پوشــش میدهــد .نظــام بیمــهای از
نــوع نظــام غیرذخیــرهای مبتنــی بــر مزایاســت  .نظــام بیم ـهای در ایــران نظــام
گســتردهای اســت کــه از چهــار صنــدوق بــزرگ و حــدود  14صنــدوق کوچــک
تشــكیل شــده اســت .در بیــن ایــن  18صنــدوق ،بزرگتریــن صنــدوق از
نظــر تعــداد مشــترکان صنــدوق تٔامیــن اجتماعــی و قدیمیتریــن آنهــا نیــز
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اســت .ایــن ســاختار را میتــوان بــا تعبیــری
دیگــر توصیــف کــرد؛ نظــام موجــود بازنشســتگی ایــران بهشــدت چندپــاره و
مرکــب از  18طــرح بازنشســتگی اســت .بزرگتریــن صنــدوق بازنشســتگی
ایــران صنــدوق تٔامیــن اجتماعــی (تحــت مدیریــت ســازمان تٔامیــن اجتماعــی)
اســت کــه شــاغالن بخــش خصوصــی رســمی و مســتخدمین قــراردادی دولــت
 -۲نگرانیهــای پیــش روی صندوقهــای
با ز نشســتگی
صندوقهــای بازنشســتگی عمومــی کشــور از
اصلیتریــن بازیگــران حــوزٔه تٔامیــن اجتماعــی
کشــور بهشــمار میرونــد و دارای آثــار حائــز
اهمیــت اقتصــادی و اجتماعیانــد .بــه همیــن
دلیــل ،بحــران مربــوط بــه آنهــا و عــدم اتخــاذ
راهبردهــای مناســب در ارتبــاط بــا مدیریــت ایــن
بحــران ،ثبــات حوزههــای اقتصــادی ،اجتماعــی،
و سیاســی کشــور را بــا مخاطراتــی بســیار جــدی
روبــهرو خواهــد کــرد.
امــا ،آنچــه بــه یــک نگرانــی مهــم و اصلــی برای
خطمشــیگذاران در حــوزٔه تٔامیــن اجتماعــی
تبدیــل شــده اســت وضعیــت نگرانکننــدٔه
صندوقهــای بازنشســتگی اســت؛ بهصورتیکــه
بــا ســه شــاخص پایــداری ،انســجام ،و کفایــت
بــه مــرز نگرانــی و هشــدار رســیده اســت و حتــی
برخــی از ایــن صندوقهــا از ایــن مــرز عبــور
کردهانــد .از منظــر شــاخص فراگیــری و پوشــش
جمعیتــی هرچنــد توفیقاتــی وجــود داشــته اســت،
همچنــان تعــداد زیــادی از فعــاالن بــازار کار
بهخصــوص در حــوزٔه کارکنــان غیررســمی و
خویشفرمایــی تحــت پوشــش ایــن نظــام نیســتند

را پوشــش میدهــد .مطابــق بــا آمــار ســال  ،۱۳۹۵ایــن صنــدوق حــدود 13
میلیــون شــاغل (مــؤدی حــق بیمــه) و  ۲٫۶میلیــون بازنشســته و مســتمریبگیر
دارد .صنــدوق بازنشســتگی کشــوری حــدود  1.2میلیــون مســتخدم رســمی
دولتــی و  1.3میلیــون مســتمریبگیر دارد .عــاوه بــر ایــن صندوقهــا ،حــدود
 14شــرکت بــزرگ در بخشهایــی ماننــد حملونقــل ،نفــت ،فــوالد ،مــس،
و بخــش مالــی (ازجملــه بانــک مرکــزی) و همچنیــن ارتــش بــرای مســتخدمین
خــود صنــدوق بازنشســتگی مســتقلی را تأســیس کردهانــد.
ســرانجام ،چندیــن نظــام غیربیمـهای نیــز وجــود دارد کــه در بیــن آنها طرح
شــهید رجایــی بــا مدیریــت کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) ،کــه  1.3میلیــون
نفــر ســالخورده ( 28درصــد از جمعیــت ســالخورده) را پوشــش میدهــد،
بزرگتریــن طــرح محســوب میگــردد .ایــن طرحهــای غیربیمـهای در توســعٔه
پوشــش مســتمری بــه گروههــای جمعیتــی کمدرآمــد اهمیــت بســزایی دارنــد.

(حــدود  7میلیــون از غیــر مــزد و حقوقبگیــران).
ایــن نگرانــی هــم از منظــر مدیریــت و راهبــری
صندوقهــا و هــم از منظــر مدیریــت کالن کشــور،
کــه مســئولیت تٔامیــن کســری منابــع مالــی آنهــا
را بــر عهــده گرفتــه اســت ،قابلطــرح بــوده و
بــه یکــی از بحرانهــای اصلــی کشــور در کنــار
بحرانهایــی ماننــد آب و محیــط زیســت تبدیــل
شــده اســت.
ایــن وضعیــت ،کــه هــم دولــت و هــم ملــت
بازنــدٔه آن هســتند ،محصــول مجموعــهای از
سیاســتها و تحــوالت جمعیتــی در چنــد دهــه 
گذشــته بــوده اســت .افزایــش امیــد بــه زندگــی و
تحــوالت جمعیتــی ،تحــول در بــازار کار ،قوانیــن
و مقــررات تعهــدآور و نحــؤه مدیریــت ذخایــر
صندوقهــا همگــی در پیدایــش ایــن وضعیــت
نقــش داشــتهاند.
همانطــور کــه جــدول  ۱نشــان میدهــد ،در
 10ســال اخیــر بهرغــم اینکــه ســهم قابلتوجــه
منابــع مالــی بــه کل بودجــه رفاهــی اختصــاص
داده شــده اســت ،ســهم باالیــی از ایــن منابــع
مالــی بــه کمــک دولــت بــرای پوشــش کســری
صندوقهــای بازنشســتگی کشــوری و نیروهــای
مســلح بابــت پرداخــت حقــوق بازنشســتگان و

مســتمریبگیران اختصــاص یافتــه اســت .ســهم
کمــک دولــت بــه دو صنــدوق از ســهم بودجــه 
رفاهــی در ســال  1388برابــر بــا  27درصــد بــوده
کــه در ســال  1397ایــن ســهم بــه  52.7درصــد
رســیده اســت .شــایان ذکــر اســت ایــن مبلــغ
صرفــ ًا بــرای حــدود  2میلیــون مســتمریبگیر
ایــن دو صنــدوق هزینــه میشــود ،درحالیکــه
مبلغــی کــه بهعنــوان یارانــه در ســال  1397بــه
 75میلیــون نفــر تخصیــص یافتــه اســت بالــغ بــر
 42هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت .از ســویی
دیگــر ،درحالیکــه هــدف از سیاســت رفاهــی
میبایســت تٔامیــن نیازهــای آســیبپذیرترین
اقشــار جامعــه باشــد ،هــر ســال ســهم ایــن
برنامههــا در فصــل رفــاه و تٔامیــن اجتماعــی
بودجــه کاهــش مییابــد.
در الیحــه  بودجــه  ســال  ،1398حــدود
 40,500میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری ( 34درصــد افزایش نســبت
بــه ســال  296,200 ،)1397میلیــارد تومــان
بــرای صنــدوق تٔامیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح
( ۲۷٫۴درصــد افزایــش نســبت بــه ســال )1397
و حــدود  3,100میلیــارد تومــان بــرای صنــدوق
فــوالد ،بــه انضمــام  3,000میلیــارد تومــان اعتبــار

جدول  .۱سهم بودجٔه امور رفاه اجتماعی از بودجٔه عمومی کشور و سهم کمک دولت به دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای
مسلح از بودجٔه امور رفاه اجتماعی طی ( 1397-1388میلیارد ریال  -درصد)
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تٔامیــن اجتماعــی نیــز اضافــه کــرد کــه در ســال
 1404جمــع تعهــدات دولــت بــه  40درصــد
بودجــه عمومــی خواهــد رســید.
مطابــق محاســبات و بررســیهای
صنــدوق بینالمللــی پــول در ســال 2016
ذخایــر ســازمان تٔامیــن اجتماعــی  3.8درصــد
و ذخایــر صنــدوق بازنشســتگی کشــوری
 1.1درصــد  GDPبــوده اســت .مطابــق
محاســبات انجامشــده ،پیشبینــی میشــود
ســازمان تٔامیــن اجتماعــی از ســال  2028بــا
اتمــام ذخایــر خــود نیازمنــد یارانــه بودجــه
بــرای تٔامیــن نقدینگــی طــرحباشــد .ذخایــر
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری تقریبـ ًا نصــف
مزایــای (مصــارف) یکســالٔه آن اســت.
بهعبــارت دیگــر ،بــا فــروش کلیــه  ذخایــر
ایــن صنــدوق تنهــا میتــوان پاســخگوی
حــدود شــش مــاه از مصــارف یــک ســال آن
بــود .لــذا ،بــا فــروش داراییهــا و ذخایــر ایــن
صندوقهــا صرفـ ًا مــدت کوتاهــی از تعهــدات
پوشــش داده میشــود و بایســتی بــا تغییــر
رویکــرد و اســتفاده از تجربــه ســایر کشــورها،
بســتٔه جامعتــری را بــرای خــروج از بحــران
طراحــی و اجــرا کــرد.
 -۳ضــرورت انجــام اصالحــات در مقــررات
و ســاختار صندوقهــای بازنشســتگی

موضــوع بحــران صندوقهــای بازنشســتگی
پدیــدهای جهانــی اســت و همــه کشــورها بــا آن
روبــهرو بودهانــد یــا روبــهرو خواهنــد شــد.
مطالعــات نشــان میدهــد در دو دهــه گذشــته
بیــش از  115کشــور جهــان مجبــور بــه اصالح
مقــررات صندوقهــای بازنشســتگی شــدهاند.
در ایــران ،نهتنهــا در جهــت اصــاح مقــررات
صندوقهــای بازنشســتگی حرکــت نشــده
اســت ،بلکــه روندهــای ناصحیــح همچنــان
ادامــه دارد.
وضعیــت فعلــی بــدون تردیــد محصــول
عمــل جمعــی مــا در طــول زمــان بهویــژه
نیــم قــرن اخیــر بــوده اســت کــه آگاهانــه یــا
ناآ گاهانــه و مســئوالنه یــا فرصتطلبانــه
وضعیــت فعلــی را در صندوقهــای
بازنشســتگی عمومــی کشــور رقــم زدهایــم .ایــن
صندوقهــا از فشــارهای سیاســی ،شــوکهای
مقرراتــی ،و نوســانات اقتصادی بســیار آســیب
دیــده و در ایــن میــان ذینفعــان آنهــا قربانیــان
اصلــی فســاد و ناکارآمــدی ،فقــدان شــفافیت
و عــدم اســتفادٔه بهینــه از مشــارکت جمعــی و
بهویــژه مشــارکت کارگــری بودهانــد.
کشــور ایــران در مواجهــه بــا بحــران
صندوقهــای بازنشســتگی نیازمنــد بســتٔه
اصالحاتــی بــا ویژگیهــای مشــخص اســت.
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بــرای همسانســازی حقــوق بازنشســتگان
بــرای صنــدوق کشــوری و لشــکری دیــده شــده
کــه جمعــ ًا حــدود  75,200میلیــارد تومــان
بابــت کمــک بــه ایــن صندوقهــا پیشبینــی
شــده اســت.
از ایــنرو در  10ســال گذشــته ،ســهم
عمــوم مــردم جامعــه از بودجــه رفاهــی کاهــش
یافتــه و ســهم بازنشســتگان صندوقهــای
کشــوری و نیروهــای مســلح از بودجــه رفاهــی
و بودجــه کل کشــور افزایــش یافتــه اســت.
در ســال  ،1388مجموعــ ًا مبلــغ 92.212
میلیــارد ریــال از بودجــه امــور رفــاه اجتماعــی
بــه صندوقهــای بازنشســتگی کشــوری و
لشــکری تخصیــص داده شــد کــه برابــر ۹٫۵
درصــد منابــع بودجــه عمومــی دولــت بــوده
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه میــزان ایــن
اعتبــار در ســال  1397بــه مبلــغ 534 ,854
میلیــارد ریــال ،برابــر  12درصــد بودجــه 
عمومــی دولــت رســیده اســت .چنانچــه ایــن
رونــد بدینصــورت تــداوم یابــد و اصالحــات
الزم صــورت نگیــرد ،ایــن نســبت بــه انضمــام
کمــک دولــت بابــت همسانســازی و صنــدوق
فــوالد تــا  28درصــد در  5ســال آینــده افزایــش
خواهــد یافــت .بــه ایــن رقــم بایســتی ســهم
کمــک دولــت را بــه بیمهشــدگان ســازمان
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پایداری مالی و ثبات اقتصادی

ایــن ویژگیهــا عبارتانــد از قابلیــت حــل
مســئله و نــه بهتعویقانداختــن میانمــدت یــا
بلندمــدت آن ،قابلیــت حــل معضــات اقتصــاد
سیاســی اصالحــات ،قابلیــت حــل معضــل
ســرمایهگذاری صندوقهــا ،قابلیــت حــل مســئلٔه
تشــخیص  ،ســازگاری انگیزشــی  ،ســازگاری
بــا نظــام رفاهــی ،و ســازگاری بــا بســتههای
اصالحــات ســایر ابرچالشهــا.
غالــب اصالحاتــی کــه در خصــوص
نظامهــای بازنشســتگی برمیشــمرند بــه ســه
دســته اصالحــات پارامتریــک ،سیســتمی،
و اصالحــات ســاختاری تقســیم میشــوند.
اصالحــات پارامتریــک تغییراتــی ماننــد افزایــش
ســن بازنشســتگی را دربــر میگیــرد و اصالحــات
ســاختاری عمدتــ ًا بــه تغییــر الگــوی حکمرانــی
مربــوط اســت .اصالحــات پارامتریــک روشــن
و ســاده بهنظــر میرســد ،لیکــن در اجــرا
بهدلیــل معضــل اقتصــاد سیاســی بهشــدت
پیچیــده اســت .بهعلــت درگیربــودن منافــع
بخــش قابلتوجهــی از جامعــه بــا صندوقهــای
بازنشســتگی ،در برابــر اصالحــات پارامتریــک
مقاومــت اجتماعــی شــدیدی وجــود دارد؛ طبیعتـ ًا
دولــت و مجلــس هــم تمایلــی بــرای اجــرای
اصالحــات در دورٔه خــاص فعالیــت آنهــا
ندارنــد .اصالحــات ســاختاری ازآنجاییکــه
ناظــر بــر تغییــر الگــوی حکمرانــی و همچنیــن
ناظــر بــر تغییــر برخــی ساختارهاســت ،چنانچــه
بهخوبــی طراحــی شــود ،قــدرت درونیســازی
بســیاری از اصالحــات پارامتریــک را در خــود

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

دارد و بهصــورت غیرمســتقیم مقاومــت در برابــر
اصالحــات را کاهــش خواهــد داد.
مســئلٔه قابــل توجــه دیگــر در خصــوص
اصالحــات پارامتریــک آن اســت کــه ایــن دســته از
اصالحــات تنهــا قــدرت تعویــق و نــه حــل چالـش
و بحــران را در نظامهــای بازنشســتگی دارنــد،
درحالیکــه ضــروری اســت یــک بســتٔه اصالحــی
مٔوثــر بســیار فراتــر از اصالحــات پارامتریــک
صــرف باشــد و تــوان حــل مســئله را داشــته باشــد.
بهعبارتــی دیگــر ،در صــورت اتخــاذ صرفــ ًا
اصالحــات پارامتریــک بهعنــوان راهبــرد غالــب،
نظــام بازنشســتگی کشــور در ســالهای نهچنــدان
دور مجــدد ًا بــا مســائلی کــه امــروز گرفتــار آن
اســت دســت و پنجــه نــرم خواهــد کــرد؛ بنابرایــن
الزم اســت نظامــی نویــن بــا قابلیــت حــل کامــل
مســئله طراحــی شــود.
بســتٔه اصالحــات بایــد بــرای حــل معضــات
اقتصــاد سیاســی اصالحــات چارهاندیشــی کنــد.
درنظرگرفتــن مالحظــات اقتصــاد سیاســی بــه
ایــن معناســت کــه اگــر روی کاغــذ راهــکار بهینــه 
اول  شناســایی شــود لیکــن عــدم امــکان مدیریــت
اقتصــاد سیاســی آن محــرز باشــد ،ضــروری اســت
بهینــه اول را کنــار گذاشــت و بهینــه بعــد  بــا امکان
چارهاندیشــی در خصــوص اقتصــاد سیاســی آن
برگزیــده شــود .در غیــر اینصــورت ،یــک بهینــه 
اول خواهیــم داشــت کــه تنهــا یــک کار کارشناســی
بســیار قــوی مانــده بــر روی کاغــذ اســت.
بعــد دیگــری کــه ضــروری اســت در فراینــد
اصالحــات لحــاظ شــود مربــوط بــه حــوزٔه

ســرمایهگذاریهای صندوقهــای بازنشســتگی
اســت .منطبــق بــر تخمینهــای  ،IMFســود
ســرمایهگذاری دو صنــدوق اصلــی کشــور در
دهــه گذشــته بهصــورت میانگیــن منفــی بــوده
اســت .تفکــر غالــب ممنوعیــت صندوقهــا بــرای
بنــگاهداری اســت ،لیکــن واگــذاری بایــد چگونــه
انجــام شــود؟ حجــم دارایــی دو صنــدوق اصلــی
بازنشســتگی کشــور بســیار باالســت .بنــگاهداری،
ســرمایهگذاری در بــورس ،ســرمایهگذاری در
بــورس خارجــی ،و یــا واگــذاری داراییهــا بــه
بخــش خصوصــی رویکردهــای ممکــن موجــود
بهنظــر میرســند .تجــارب نشــان میدهــد
بخــش خصوصــی کشــور قــدرت جــذب دارایــی
صندوقهــا را نــدارد .مســائل متعــدد ازجملــه
محدودیتهــای کشــور بــرای ســرمایهگذاری
در بازارهــای بــورس خارجــی ایــن گزینــه را
از دســترس خــارج میســازد .چنانچــه مبنــا
ممنوعیــت بنــگاهداری صندوقهــا باشــد،
ســرازیری ایــن حجــم از داراییهــا بــه بــازار
بــورس کشــور تنهــا رویکــرد ممکــن بهنظــر
میرســد و ایــن در حالــی اســت کــه بــازار بــورس
ایــران عمــق و بــازده کافــی نــدارد کــه بتوانــد
وضعیــت ســرمایهگذاری صندوقهــا را ارتقــا
دهــد .بنابرایــن ،بایــد بــرای ســرمایهگذاری ایــن
صندوقهــا چــارهای دیگــر اندیشــیده شــود.
پـس از مسـائل مربـوط بـه پارامترهـا و
چگونگـی سـرمایهگذاری اندوختههـا و همچنیـن
معضلات اقتصـاد سیاسـی تغییـر ،حـل مسـئلٔه
تشـخیص در صندوقهـا  ضـرورت دارد .افراد در

{

 -۴نتیجهگیری و جمعبندی
در جمعبنـدی ،یـادآور میشـود اصالحـات
نظـام بازنشسـتگی بحـث بسـیار پیچیـدهای
اسـت کـه فقـط بـه یکسـری اصالحـات
پارامتـری و فنـی خالصـه نمیشـود ،بلکـه بعـد
اجتماعـی اصالحـات و همراهی با آن موضوع
مهمـی اسـت کـه در بسـتر اقتصـاد سیاسـی
تعریـف میشـود .قطعـ ًا هرگونـه اصالحاتـی
پیامدهایـی بههمـراه دارد و بازنـدگان و
برندگانـی را خواهـد داشـت .از طرفـی،
مشـموالن هـر یـک از ایـن طرحهـا بهلحـاظ

اقتصــاد
ـای
هـ
تازـه
ماهنامــه
اقتصــاد
هــای
تازه
ـه
ماهنام
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

شکل  .۱اهداف مدنظر در بستٔه اصالحات

{

جامعـه بـر اسـاس سـطح درآمدشـان ناهمگـن
هسـتند و انگیـزٔه قـوی بـرای کماظهـاری در
صندوقهـا وجـود دارد .بسـتٔه پیشـنهادی
کـه متضمـن یـک سـاختار جدیـد اسـت ،بایـد
تضمیـن کنـد افـرادی کـه درآمـد بـاال دارنـد،
درآمـد خـود را پایین گـزارش نمیکنند .ویژگی
بعـدی سـازگاری انگیزشـی  و برقـراری ویژگـی
خودکنترلی اسـت .اگر منافع اعضا در درسـت
گـزارشدادن درآمدهـا باشـد ،خودبهخـود
مسـئلٔه تشـخیص هـم حـل شـده اسـت.
اجـرای اصالحـات سـاختاری و حتـی
اصالحـات پارامتریـک بـا یـک بحـث حقوقـی
جدی مواجه اسـت .اعضـای کنونی صندوقها
و نظـام بازنشسـتگی کشـور در چارچـوب
کنونـی بـه عضویـت صندوقهـا درآمدهانـد و
ایـن امـر بـرای اعضـا حقـی را ایجـاد کـرده و
صنـدوق در قبـال آنـان دارای تعهـدات حقوقی
در سـاختار قبلـی و بـا قواعـد قبلـی اسـت.
بنابرایـن ،ایـن بحـث قابـل طرح اسـت که نظام
نویـن بایـد تنها بـرای اعضا و مشـموالن جدید
و نـه بـرای اعضـای پیشـین طراحی شـود ،زیرا
بهلحـاظ حقوقـی نمیتـوان اعضـای کنونـی
صندوقهـا را اجبـار بـه عضویـت در صنـدوق
و نظـام جدیـد کـرد .چنانچـه اصالحـات تنهـا
طراحـی نظامـی نویـن بـرای پذیرفتهشـدگان
جدیـد باشـد ،بسـیاری از مسـائل پایـداری
مالـی تـا میانمـدت همـراه صندوقهـا خواهـد
بـود .در بسـتٔه اصالحـات طراحیشـده بـرای
نظـام بازنشسـتگی ایـران ،در قالـب دو رویکرد
میتـوان بـر مسـئله فائـق آمـد .نخسـت آنکـه
انگیزههـای الزم و کافی برای پیوسـتن اعضای
نظـام قدیم بازنشسـتگی بـه نظام نویـن طراحی
شـود و دوم آنکـه اصالحـات پارامتریـک در
نظـام قدیـم موجـب شبیهسـازی نظـام نوین در
آن گـردد .در اینصـورت میتـوان بـه تمایـل
اعضـا بـه تغییـر نـوع بازنشسـتگی و مهاجـرت
بـه نظـام جدیـد و در نتیجـه سـرعت باالتر حل
مسـئله امیـدوار بـود.
ویژگــی دیگــر بســتٔه اصالحــات ســازگاری
بــا نظــام رفاهــی کشــور اســت .دولــت منابــع
زیــادی بــرای نظــام رفاهــی صــرف میکنــد؛
از یارانههــای نقــدی تــا نهادهایــی مثــل
کمیتــه  امــداد و ســازمان بهزیســتی .چــون
اینهــا بهصــورت جزیرههــای پراکنــده عمــل
میکننــد ،بخــش قابلتوجهــی از منابــع هــدر
مــیرود .اگــر نظــام بازنشســتگی بــا نظــام
رفاهــی ســازگار و یکپارچــه باشــند ،میتــوان
منابــع هدررفتــه را احیــا و بــرای بهبــود

عملکــرد سیســتم خــرج کــرد .در نهایــت ،الزم
اســت کــه بســتٔه اصالحــات صندوقهــای
بازنشســتگی بــا بســتههای اصالحــات ســایر
ابرچالشهــا هــم ســازگاری داشــته باشــد.
بنابرایــن ،هــدف از طراحــی بســتٔه
اصالحــات تحقــق کارآمــدی نظــام در هــر
ســه بعــد اقتصــادی ،اجتماعــی ،و مالــی
اســت .در بعــد اقتصــادی ،کارآمــدی نظــام در
موضوعــات انصــاف ،عدالــت ،و انگیزههــا،
در بعــد اجتماعــی ،کارآمــدی نظــام در
موضوعــات کفایــت مزایــا (مصــارف) و
پوشــش حداکثــری و در بعــد مالــی ،کارآمــدی
نظــام در موضوعــات پایــداری و توانایــی
پرداخــت پیگیــری میشــوند .مســ ّلم اســت
کــه نیــل بــه ایــن اهــداف در گــرو ســازگاری
بســتٔه پیشــنهادی بــا انگیزههــای بازیگــران
مختلــف اســت؛ در غیــر اینصــورت ،طــرح
بــه پیشــنهادی صرف ـ ًا بــر روی کاغــذ محکــوم
خواهــد بــود؛ ضمــن اینکــه هــم بایــد دولــت
توانایــی مالــی کافــی بــرای اجــرای ایــن بســته
را داشــته باشــد و هــم اعضــای صندوقهــا
توانایــی فعالیــت در ترتیبــات و سیاس ـتهای
طراحیشــده را داشــته باشــند .شــکل  ۱ایــن
اهــداف را بــه تصویــر کشــیده اســت.

حقوقـی ،خـود را صاحـب حقـی میداننـد و
صندوقهـا مطابـق قراردادهـای اولیـه و بـر
اسـاس ضوابـط تعیینشـده ،تعهداتـی را در
قبـال اعضـا پذیرفتهانـد.
آنچـه نظـام بازنشسـتگی ایـران را پیچیـده
کـرد نبـود اهـداف و سـاختار مشـخص
نظـام بیمـهای اسـت .بیشـتر صندوقهـای
بیمـه  اجتماعـی کوچـک ،طرحهـای بیمـهای
حرفـهای و شـغلیاند کـه معمـو ًال در نظامـات
رفاهـی دیگـر کشـورها در الیـه  دوم نظـام
رفاهـی تعریـف شـدند .بنابرایـن ،ملغمـهای
از طرحهـای بازنشسـتگی مختلـف را شـاهد
هسـتیم کـه بهصـورت جزیـرهای از سـطح
حداقلهـا تـا گاهـی بـدون هیـچ سـقفی را
پوشـش میدهنـد.
ایـن موضـوع بـرای دولتهایـی کـه چنیـن
مجوزهایـی را صـادر کردنـد ،ضمـن ایجـاد
اختلال در مدیریـت کالن ایـن نظـام بهدلیـل
ناهمگونـی ،موجـب تعهـدات پنهـان و آشـکار
مالـی بهخصـوص بـرای دولتهـا و نسـلهای
بعـدی بهدلیـل ایجـاد تعهـدات بدون سـقف و
همچنیـن تشـدید بیعدالتـی و ایجـاد تبعیـض
در ارائـه خدمـات و تعهـدات شـده اسـت.
دولتهـا مطابـق قوانیـن باالدسـتی و
تجربـه  جهانـی متعهـد بـه تضمیـن و تٔامیـن
حداقلهـای نیـاز اساسـی بـرای اعضـای
جامعهانـد .شـفافنبودن سـقف تعهـدات بیمٔه
پایـه و اصـول حاکـم بـر آن و مشـارکت برابـر
و مشـخص دولتهـا ،ریشـه در بههمریختگـی
پایـه نظـری و اهـداف مشـخص نظـام رفاهـی
کشـور مـا از گذشـته تـا کنـون دارد.
لـذا ،اصالحـات در حـوزٔه پارادایمـی نظـام
رفاهـی و تعییـن وظایـف و نقـش دولتهـا در
مدیریـت ایـن حـوزه ،اصلـی اسـت کـه بایسـتی
در اسـرع وقـت در دسـتور کار تصمیمگیـران
کشـور قـرار گیـرد تـا در چارچـوب یـک
گفتوگـو و اجمـاع ملـی سـاماندهی شـود.
قطعـ ًا نگاهـی بـه تجربٔه کلیٔه کشـورهای پیشـرو
در ایـن زمینـه نشـان از آن دارد کـه نمیشـود
همـه اهـداف نظـام رفاهـی را همزمـان بهعنوان
اصـول اساسـی و خـط قرمزهـا دنبـال کـرد .در
هـر صـورت ،ایـن عالم ،عالم نسـبیت اسـت و
مـا در دامنـه انتخابهـای محـدود قـرار داریـم
و گزیـری جـز آن نیسـت.
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یادداشت تحلیلی

محمد
ولیپور پاشاه

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

بررسی رویههای نظارتی
و مقاومسازی بانکها
پژوهشگر گروه بانکداری پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

 -۱مقدمــه :بانکهــا و مؤسســات مالــی و اعتبــاری ،بهدلیــل ماهیــت ویــژٔه
فعالیتهــای خــود ،همــواره بایــد در پــی رویههــا و فرایندهــای نظارتــی بــرای
بهبــود عملکــرد باشــند تــا ضمــن پیشــگیری و ممانعــت از بــروز چالشهــای
بانکــی ،در صــدد تحقــق اهــداف نظارتــی و عملیاتــی برآینــد .مقاومســازی
بانکهــا در پــی حفــظ ثبــات و ســامت نظــام بانکــی در ضمــن توجــه بــه
حقــوق ذینفعــان ،مدیریــت ریســک سیســتمی ،کنترلهــای داخلــی و نظــارت
بــر رویههــای اجرایــی آییننامههــا و دســتورالعملهای احتیاطــی ،نظــارت
بــر مبــادالت مشــکوک ،و کشــف معامــات مجرمانــه بــوده اســت و در چنیــن
محیطــی میتــوان انتظــار داشــت مشــکالت و نواقــص تجهیــز منابــع و
تخصیــص مصــارف بــا مدیریــت ریســک و کنترلهــای داخلــی مرتفــع شــوند.
 -۲دامنه و کارکردهای رویههای نظارتی
مهمتریــن رویههــای نظارتــی مرتبــط بــا
مقاومســازی بانکهــا تعدیــات مقرراتــی در
ســاختار ســرمایٔه بانکهــا و طبــق رهنمودهــا و
دســتورالعملهای بینالمللــی اســت و بهطــور
کلــی ناظــر بــر ســرمایٔه ســطح یــک و یــا در
بهتریــن حالــت ترکیبــی از ســرمایٔه ســطح یــک
و ســطح دو میشــود و اگــر بانکهــا بخواهنــد،
میتواننــد بــا اعــام ســرمایٔه ســطح یــک باالتــر،
کفایــت ســرمایٔه باالتــری بــه ناظــر پولــی و
بانکــی گــزارش کننــد ،فــارغ از اینکــه میــزان
ســرمایٔه عــادی بانــک بهعنــوان مهمتریــن بخــش
جذبکننــدٔه زیانهــای احتمالــی از چــه ســطح و
کیفیتــی برخــوردار اســت .همچنیــن ،رویههــای
نظارتــی در کشــورهایی کــه مبتنــی بــر قواعــد و
اســتانداردهای بینالمللــی فعالیــت میکننــد
نیــز بــا یکدیگــر تفاوتهایــی دارنــد و عــدم
ســازگاری ســاختار ســرمایٔه بانکهــا ،امــکان
مقایســه تطبیقــی را بــا مشــکل مواجــه میســازد.
عــدم شــفافیت ســاختار ســرمایٔه بانکهــا در
چارچــوب رویههــا و اســتانداردهای نظارتــی
بهمعنــای وجــود نقــص و نارســایی در جزئیــات
مربــوط بــه ترکیــب ســرمایه در گزارشهــای افشــا

رویههــا و ســاختارهایی کــه تــا بــه امــروز وجــود داشــتهاند در راســتای اصــاح
ســاختار نظــام بانکــی بهعنــوان امــری مــداوم و مســتمر کار کردهانــد و پیوســته
ارزیابــی و تحلیــل میشــوند تــا بانکهــای منعطفتــر بــا ابزارهــای پیچیــده
و متنــوع در انجــام عملیــات بانکــی در اختیــار مؤسســات مالــی قــرار گیــرد.
ایــن نوشــتار بــا هــدف بررســی رویههــای نظارتــی و مقاومســازی بانکهــا
در نظــام بانکــی بینالمللــی و نظــام بانکــی ایــران ،در پــی واکاوی کارکردهــا
و جنبههــای کلیــدی رویههــای نظارتــی و تأثیــر آن در مقاومســازی آنهاســت
تــا بــا بهبــود آن ،امــکان ایجــاد بانکهــای مقاومتــر در برابــر چالشهــای
داخلــی و شــوکهای بیرونــی فراهــم شــود.

اســت ،مبنــی بــر اینکــه بهنظــر میرســد ارزیابــی
دقیقــی از کیفیــت و تطبیــق و مقایســه معنــادار بــا
ســایر بانکهــا در دســت نیســت.
رویههــای نظارتــی کارکردهــای مشــخصی
دارنــد و بهموجــب آن ،نهادهــای مســئول در
کشــورهای مختلــف متولــی امــر نظــارت بــر بــازار
پــول و ایجــاد ســاختارهای الزم در کنــار توســعٔه
نهادهــای فعــال در بــازار پــول و ایجــاد تنــوع
کافــی در انــواع محصــوالت و خدمــات مالــی و
بانکــی هســتند تــا از طریــق تکنیکهــای مبتنــی
بــر ریســک ،امــکان پیشــگیری از بحرانهــای
مالــی احتمالــی را فراهــم ســازند .حرکــت
بهســمت مقاومســازی بانکهــا و ایجــاد ثبــات
مالــی را میتــوان اصلیتریــن هــدف بازنگــری
و ایجــاد رویههــای نویــن نظارتــی نــام بــرد و در
ایــن راســتا ،نهادهــای مالــی بــا بهوجــود آوردن
واحدهــای نظارتــی جدیــد ازجملــه واحــد تطبیــق
و تنظیــم روابــط فنــی بــا واحدهــای مقــررات
احتیاطــی ،مدیریــت ریســک و طــرح و برنامــه،
امــکان نظــارت مبتنــی بــر ریســک را بــرای خــود
فراهــم میکننــد و بــا بهدس ـتدادن ســازوکارهای
الزم بــرای نظــارت مســتقیم از طریــق حضــور
ناظــران در عملیــات شــعب و نظــارت ســتادی

یــا غیرمســتقیم ،امــکان کنترلهــای مســتقیم و
غیرحضــوری را ایجــاد میکننــد .رهنمودهــای
نظارتــی بهعنــوان اســناد محــل رجــوع در اختیــار
ناظــران قــرار دارد تــا نســبت بــه شــیوههای
اســتاندارد بازرســی و نظــارت بانکــی شــناخت
یابنــد و نواقــص موجــود در رویههــای ناکارآمــد
و ســنتی را رفــع کننــد .محصــوالت و خدمــات
بانکــی از فعالیــت بانکهــا ناشــی میگردنــد
و طبیعــی اســت کــه ایــن فعالیــت در ذات خــود
ریســکهایی بههمــراه دارد .لــذا ،یکــی از
کارکردهــای اصلــی رویههــای نظارتــی ایــن اســت
کــه بــرای ممانعــت از گســترش ریســکهای
مالــی و غیرمالــی بهوجــود آمدهانــد تــا از
طریــق اقدامــات اســتاندارد و ســازگار ،اقــدام
بــه پیشــگیری و جلوگیــری از آســیبپذیری
بانکهــا و در نهایــت مقاومســازی بانکهــا را
محقــق کننــد.
بــر اســاس قانــون پولــی و بانکــی کشــور ،بانک
مرکــزی ‐ بهعنــوان نهــاد تنظیمکننــدٔه نظــام
پولــی و اعتبــاری کشــور ‐ عهــدهدار نظــارت بــر
بانکهــا و مؤسســات مالــی و اعتبــاری اســت و
رویههــای نظارتــی در راســتای انجــام وظایــف
قانونــی بــر عهــدٔه معاونــت نظارتــی بانــک مرکــزی
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قــرار دارد .حصــول اطمینــان از برقــراری ثبات
و ســامت در بانکهــا ،مؤسســات اعتبــاری و
مؤسســات پولــی غیربانکــی ،تطبیــق عملکــرد
بانکهــا ،مؤسســات اعتبــاری و مؤسســات
پولــی غیربانکــی بــا قوانیــن ،مقــررات و
دســتورالعملها بــا نظــارت حضــوری و
نظــارت مســتمر بــر موقعیــت مالــی بانکهــا
و ســایر مؤسســات پولــی از طریــق تجزیــه
و تحلیــل اطالعــات جهــت شناســایی
بموقــع ریســکها بهمنظــور پیشــگیری از
وقــوع بحرانهــای مالــی و انجــام اقدامــات
اصالحــی بــرای نیــل بــه اهــداف نظارتــی
بانــک مرکــزی ،اهــداف عمــدٔه سیاســتی و
اعمــال رویههــای نظارتــی را شــامل میشــوند       
(مصطفیپــور.)۱۳۹۶ ،
 -۳جنبههای کلیدی رویههای نظارتی
بررســی جنبههــای کلیــدی رویههــای
نظارتــی فــارغ از وجــود اصــول و رویههــای
نظارتــی بــرای دســتیابی بــه نظــام بانکــی
مقــاوم در برابــر چالشهــای داخلــی و
تکانههــای بیرونــی و مقاومســازی بانکهــا
در پــی حفــظ ثبــات و ســامت نظــام بانکــی
در ضمــن توجــه بــه حقــوق ذینفعــان،

مدیریــت ریســک سیســتمی ،کنترلهــای
داخلــی و نظــارت بــر رویههــای اجرایــی
آییننامههــا و دســتورالعملهای احتیاطــی،
نظــارت بــر مبــادالت مشــکوک و کشــف
معامــات مجرمانــه حائــز اهمیتانــد و
بایــد بــه آنهــا توجــه کــرد .چهــار جنبــه 
کلیــدی بــرای رویههــای نظارتــی میتــوان
تصــور کــرد :پیششــرطهای نظــارت مؤثــر،
ویژگیهــای بدنــه نظارتــی ،مفاهیــم و مبانــی
مدیریــت ریســک (بهویــژه ریســک اعتبــاری)،
و تکنیکهــای مدیریــت ریســک مــدرن در
بانکهــا و نهادهــای نظارتــی (نــوی.)۱۹۹۹،
 -۱-۳پیششرطهای نظارتی
فقــدان سیاســتهای موردنیــاز بــرای
تأمیــن ســامت حــوزٔه اقتصــاد کالن بهمعنــای
آن اســت کــه ناظــران بانکــی هیــچ تصویــر
روشــنی از وضعیــت اقتصــادی ندارنــد و
بــا محدودیتهــای آن آشــنا نیســتند .لــذا،
امــکان پیادهســازی وظایــف و مســئولیتهای
نظارتــی در بانکهــا و مؤسســات مالــی و
اعتبــاری را نخواهنــد داشــت .همچنیــن ،بــرای
تأمیــن ثبــات نظــام مالــی بایــد زیرســاختهای
عمومــی توســعهیافته در اختیــار داشــت .ایــن

زیرســاختها شــامل وجــود قوانیــن کافــی
بوکارهاســت تــا بهوســیلٔه
و مؤثــر در کس 
آن حقــوق مالکیــت و قراردادهــای محکــم
و قابــل دفــاع در نظــام مالــی و اقتصــادی
را پیادهســازی کــرد و از اســتانداردهای
حســابداری تعریفشــده برخــوردار بــود تــا
سیســتم حسابرســی مســتقل بــرای ارزیابــی
و ارزشگــذاری صورتهــای مالــی بانکهــا
و مؤسســات مالــی و اعتبــاری ایجــاد شــود.
در کنــار ایــن دو ،سیســتم تســویٔه امــن و
باپشــتوانه و ایجــاد ســازوکار نظارتــی کارآمــد
بــرای بخشهــای غیربانکــی را نبایــد از ذهــن
دور داشــت .فقــدان هــر یــک از ایــن مــوارد
بهمعنــای یــک محدودیــت جــدی بــرای
مقــام ناظــر در جهــت پیادهســازی رویههــای
نظارتــی تعبیــر میشــود .البتــه ،کیفیــت و
صالحیــت کار ناظــران بانکــی در پیادهســازی
رویههــا یــک الــزام اساســی بهشــمار م ـیرود.
همچنیــن ،حاکمیــت شــرکتی و شــفافیت کافی
در فعالیتهــای مالــی فراتــر از مســئولیت
ناظــران بانکــی بــوده اســت و کاری اســت کــه
بههیچوجــه یکشــبه اتفــاق نخواهــد افتــاد و
نیــاز بــه انعطــاف کافــی بــرای حــل مشــکالت
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پایداری مالی و ثبات اقتصادی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

میشــود .در ایــن راســتا ،مطالبــات غیرجــاری در
و چالشهــای موجــود دارد.
ترازنامــه بانکهــا بهصــورت یــک تــودٔه بــزرگ
 -۲-۳ویژگیهای بدنٔه نظارتی
ظهــور و ســاختار نظــام بانکــی را بــا مشــکل
چارچــوب ســازگار مســئولیتها همــراه بــا
مواجــه میکنــد ،و در نهایــت دولــت و بانــک
اســتقالل عملیاتــی بــر ایــن پایــه اســتوار اســت
مرکــزی از طریــق حمایتهــای خــود و تــاش
کــه بدنــه  نظارتــی ،ناظرانــی را بــه خدمــت
بــرای تجدیــد ســاختار نظــام بانکــی درصــدد
میگیــرد کــه تحتتأثیــر فشــارهای سیاســی قــرار
حــل مشــکالت موجــود برمیآینــد .رویههــای
نگیرنــد و ضمــن مشــورت بــا ســایر نهادهــای
نظارتــی در تجدیــد ســاختار مذکــور از طریــق
نظارتــی در خصــوص آخریــن تغییــرات و
تدویــن و اتخــاذ سیاس ـتهای کارآمــد در جهــت
مالحظــات مقرراتــی،تصمیــم نهایــی را خــود
ارزیابــی اعتبــاری ،ارزشیابــی کیفیــت داراییهــا
اتخــاذ میکننــد .منابــع کافــی بــرای آمــوزش،
بهوســیلٔه ذخیرهگیــری در برابــر داراییهــای
پرداخــت ،و ارائــه ف ّنــاوری کافــی بــرای ناظــران
معیــوب و مدیریــت تمرکزهــا بــه کمــک
نیــز از ویژگیهــای مهــم و مؤثــر بدنــه نظارتــی
محدودیتهــای نظارتــی ،مدیریــت ریســکهای
قلمــداد میگــردد تــا عــاوه بــر آن از طریــق
کشــوری و چالشهــای حــوزٔه وامدهــی ،تجــارب
چارچــوب قانــون بانکــداری امــکان تنظیــم قواعــد
اعتبــاری ســالم را بههمــراه اســتانداردهایی بــرای
احتیاطــی و جمــعآوری اطالعــات بههمــراه
اعمــال سیاســتهای بانکــی بــهکار میگیرنــد.
تعییــن جریمــه بــرای مــوارد عــدم انطبــاق بــا
پایهگــذاری و اســتفاده از رویکــرد احتیاطــی
قوانیــن و مقــررات بینالمللــی را فراهــم کنــد و
بــه شــیؤه بنیادیــن جهــت مدیریــت ریســک
پوش ـشهایی را بــرای دیونــی کــه بــه دو صــورت
اعتبــاری ،بهویــژه در ســطح ملــی ،ناظــر بــر
شــخصی و نهــادی الزم اســت ،ایجــاد کنــد .در
توســعٔه مهارتهــای مورنیــاز اســت .در ایــن
ایــن راســتا ،بدنــه نظارتــی قــادر خواهــد بــود
چارچــوب ،الزم اســت مهارتهــای الزم بــرای
ضمــن بهاشتراکگذاشــتن اطالعــات بــا ســایر
کاربــری تســهیالت وارزیابــی روشهــای بررســی
تنظیمکننــدگان و وضعکننــدگان قوانیــن و
آن ،حسابرســی و کنترلهــای داخلــی ،و توجیــه
مقــررات ،حفــظ محرمانگــی اطالعــات را نیــز در
متقاضیــان تســهیالت مبنــی بــر ســودآوربودن
اولویــت قــرار دهــد.
طرحهایــی کــه بهواســطٔه آن درخواســت اعتبــار
 -۳-۳مفاهیــم و مبانــی مدیریــت ریســک
کردهانــد ،منتقــل و تقویــت گــردد.
(اعتبــاری)
 -۴-۳تکنیکهــای مدیریــت ریســک مــدرن
اهمیــت مدیریــت ریســک بــا توجــه بــه ابعــاد
در بانکهــا و نهادهــای نظارتــی
و تقســیمبندیهایی کــه بهطــور متعــارف بــرای
تکنیکهــای مدیریــت
آن ارائــه میشــود بهگونــهای
ایجــاد رویههــای نظارتــی نویــن ریســک مــدرن مســتقیم ًا بــا
اســت کــه ریســک اعتبــاری را،
کمی و کیفــی ناظران
برخــاف انتظــار ،بهعنــوان و بازنگــری در رویههــای ســنتی قــدرت ّ
مبــدأ و ریشــه اصلــی پیدایــش بــرای حرکــت بــه ســمت مقاومســازی بانکــی در ارتبــاط اســت و
ورشکســتگی بیشــتر بانکهــا بانکهــا و ایجــاد ثبــات مالــی صــورت نکتــه مهــم در ایــن مــورد
در دنیــا شناســایی میکننــد میگیــرد و بانکهــا و مؤسســات آن اســت کــه ناظــران بانکــی
و ســایر انــواع ریســک نظیــر مالــی و اعتبــاری در راســتای ایجــاد بــا اجــرای برنامــه  اقــدام
ریســک نقدینگــی ،بــازار ،هماهنگیهــای الزم در واحدهــای ســریع در مقابــل مشــکالت
و عملیاتــی را در رتبههــای نظارتــی از جملــه واحــد تطبیــق ،و مســائل نوظهــور بانکــی از
بعــدی قــرار میدهنــد .در مدیریــت ریســک ،طــرح و برنامــه و طریــق تکنیکهــای مدیریــت
حقیقــت ،بانکهــا اعتبــارات واحدهــای مقرراتــی نیــز گامهایــی ریســک (مــدرن) ظاهــر
میشــوند تــا بــا اســتفاده
خــود را در جایــی مصــرف برداشــتهاند.
از الزامــات گزارشــگری،
میکننــد کــه بــازده بیشــتر
حسابرســیهای ویــژه ،و ایجــاد قیــودی اثرگــذار
کســب کننــد و از محــل ایــن بــازده ،اقــدام بــه
ماننــد اعمــال محدودیــت بــر روی ســود ســهام
بازپرداخــت بدهــی خــود بــه ســپردهگذاران و
توزیعشــده و اعــام نقــاط ضعــف مدیریــت
غیــره کننــد؛ امــا بهدلیــل تعییــن تکالیفــی بــرای
بانــک بهدلیــل عملکــرد ضعیــف ،اوضــاع را
بانکهــا بــا ایــن توجیــه کــه بخــش یــا بخشهایــی
تحــت کنتــرل داشــته باشــند.
از اقتصــاد نیازمنــد تأمیــن مالــی اســت ،بــدون
 -۴مقاومسازی بانکها
آنکــه در بیشــتر مواقــع رویههــای نظارتــی مدنظــر
مقاومســازی نظــام بانکــی بهعنــوان یــک
قــرار گیــرد ،تســهیالتی از ایــن دســت اعطــا

اولویــت مهــم از میــان اهــداف اصــاح ســاختار
نظــام بانکــی (بانــک تســویٔه بینالمللــی)۲۰۱۸ ،
مطــرح میشــود و بــه مفهــوم تقویــت کیفیــت،
ســازگاری ،و شــفافیت اجــزای دارایــی ،بدهــی،
و ســاختار ســرمایٔه مقرراتــی بانکهــا بــر مبنــای
اســتانداردهای بینالمللــی اســت تــا ریس ـکهای
کلیــدی کــه بانکهــا بــا آن مواجهانــد شناســایی،
اندازهگیــری ،و ارزیابــی شــوند .بهعنــوان مثــال،
ســپر ســرمایٔه باکیفیــت یکــی از ابزارهــای مهــم
بــرای مقاومســازی بانکهاســت و ســازوکاری
بــرای جــذب زیانهــای احتمالــی یــا محققشــده
در اختیــار دارد (بانــک تســویٔه بینالمللــی،
 )۲۰۰۹و ایــن یعنــی کافینبــودن ســرمایٔه
بانکهــا اگــر تنهــا بســتر الزم بــرای بــروز و
تشــدید بحرانهــای مالــی در نظــام بانکــی
بینالمللــی نباشــد ،یکــی از مهمتریــن زمینههــای
مناســب بــرای اشــاعٔه آن بهشــمار مــیرود.
 -۵بررســی ارتبــاط میــان رویههــای نظارتــی و
مقاومســازی بانکهــا
مقاومســازی بانکهــا بهدلیــل وجــود
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{

ریســکهای مالــی و غیرمالــی اجتنابناپذیــر
اســت و لــذا مســئلٔه انتخــاب نامســاعد و
مخاطــرات اخالقــی در قالــب عــدم تقــارن
اطالعــات بــه واردآمــدن آســیبهایی بــه بدنــه 
شــبکٔه بانکــی منجــر میشــود و بهدلیــل ســهم
حداکثــری بانکهــا در تأمیــن مالــی و امــکان
باالرفتــن اشــتهای ریســک بــرای کســب بــازده
بیشــتر ،نیازمنــد اعمــال رویههــای نظارتــی
بــرای تأمیــن حقــوق ذینفعــان اســت .آثــار
مخــرب باالرفتــن اشــتهای ریســک در هجــوم
بانکــی و بحرانهــای مالــی احتمالــی بــروز
پیــدا میکننــد و موجــب بههمریختگــی
نظــام مالــی و صنایــع وابســته بــه آن میشــوند.
بهعبــارت دیگــر ،از طریــق رویههــای نظارتــی
اســت کــه میتــوان اســتعداد بانکهــا و
مؤسســات مالــی و اعتبــاری را در پیدایــش
و تکثیــر مؤلفههــای بحــران مالــی ســنجید و
کنتــرل کــرد و پیــش از وقــوع بحــران مالــی،
هشــدارهای الزم را اعــام کــرد تــا میــزان
انحرافــات فنــی و ســاختاری عملیــات بانکــی

از اســتانداردهای بینالمللــی تعدیــل شــود و
از ایــن طریــق فراینــد مقاومســازی بانکهــا
طــی گــردد .بهعبــارت دیگــر ،دسترســی بــه
اطالعــات و بررسـیهای الزم از طریــق اعمال
رویههــای نظارتــی را میتــوان کلیدیتریــن
دلیــل پیگیــری و تحقــق اهدافــی نظیــر
مقاومســازی بانکهــا برشــمرد .مســئولیت
ســنگین ناظــران بانکــی از یکســو اســتقالل
مقــام ناظــر را گوشــزد میکنــد و از ســوی
دیگــر،کارآمــدی ابزارهــا و رویههــای فنــی و
بهنگامشــده در حــوزٔه نظــارت را مــورد توجــه
قــرار میدهــد .اعمــال برخــی سیاســتها و
رویههــا بهمنظــور تأمیــن اهــداف اقتصــاد
کالن نبایــد بهعنــوان توجیهــی بــرای
پیادهســازی رویههــای ناســازگار و متضــاد بــا
عملکــرد بانکهــا مبتنــی بــر اســتانداردهای
بینالمللــی مطــرح شــود .عالوهبرایــن ،بــا
توجــه بــه نقــش بســیار مهــم بانکهــا در ثبــات
مالــی و ماهیــت بســیار متفــاوت بانکــداری
بــا ســایر صنایــع در اقتصــاد ،نظــارت دقیــق

و کارآمــد در ایــن حــوزه ضــروری اســت.
الزمــه  نظــارت کارآمــد ،اســتقالل مقــام
ناظــر از مجموعــه  تحــت نظــارت اســت                                                     
(روحانــی و پرهیــزکاری.)۱۳۹۶ ،
هرچنــد رویههــای نظارتــی را در
میتــوان
بینالمللــی
رهنمودهــای
جســتوجو و پیــدا کــرد ،مهمتــر از خــود
رویههــا ،نهادهــای مجــری آن هســتند کــه
بایــد از اســتقالل کافــی برخــوردار باشــند و در
صــورت وجــود کنشهــای بیرونــی ،التــزام بــه
اجــرای رویههــای نظارتــی اســتاندارد را تــداوم
بخشــند و در راســتای مقاومســازی و ایجــاد
ثبــات و ســامت بیشــتر در بانکهــا تــاش
کننــد .ایــن بدانمعناســت کــه بررســی قاطــع
و بــدون اغمــاض رویههــای نظارتــی نیازمنــد
اســتقالل کامــل در پیادهســازی رویههــای
اســتاندارد اســت تــا ارزیابــی حرف ـهای و فنــی
بــدون تنــش اعمــال گــردد و گزارشهــای
مســتمر و مــداوم در اختیــار ســپردهگذاران،
صاحبــان ســهام ،و دریافتکننــدگان

۱۲۳

۱۲۴

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

تســهیالت قــرار گیــرد .بــا ایــن اقدامــات،
میتــوان امیــدوار بــود مقایســه عملکــرد بانکهــا
بــا یکدیگــر از نظــر مقاومبــودن ،ســامت،
و کیفیــت عملیــات بانکــی بــا اســتفاده از
ســنجههای قابلاتــکا انجامپذیــر اســت.
حصــول اطمینــان از برقــراری ثبــات و
ســامت مالــی در بانکهــا و مؤسســات
اعتبــاری و مؤسســات پولــی غیربانکــی در ایــران،
تطبیــق عملکــرد ،و نظــارت مســتمر ازجملــه
اهدافــی بهشــمار میرونــد کــه بانــک مرکــزی
در بهکارگیــری رویههــای نظارتــی در جهــت
مقاومســازی بانکــی بـهکار بســته اســت .مهمتریــن
رویههــای نظارتــی را در نظــام بانکــی ایــران
میتــوان در مــواردی نظیــر انجــام بازرســیهای
حضــوری بهصــورت ادواری و گاهــی بهصــورت
مــوردی از شــعب و دفاتــر بانکهــا ،مؤسســات
قرضالحســنه،
صندوقهــای
اعتبــاری،
شــرکتهای تعاونــی اعتبــار ،لیزینگهــا،
صرافیهــا ،نمایندگیهــای بانکهــای خارجــی
بهمنظــور حصــول اطمینــان از انطبــاق عملیــات
و فعالیتهــای آنهــا بــا قوانیــن ،مقــررات،
آییننامههــا ،بخشنامههــا و دســتورالعملها،
ارزیابــی کیفیــت مدیریــت بانکهــا،مؤسســات
اعتبــاری و مؤسســات پولــی غیربانکــی ،و ارزیابی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

کلــی از نظــام ف ّنــاوری اطالعــات بههمــراه امنیــت
شــبکه و نرمافزارهــای موجــود از طریــق بازرســی
حضــوری بــا هــدف پیشــگیری و مقابلــه بــا
ریسـکهای موجــود ،تجزیــه و تحلیــل اطالعــات
دریافتــی از بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری و
پولــی غیربانکــی بهمنظــور شناســایی ریس ـکهای
مختلــف نظــام بانکــی و اعــام هشــدارهای
بموقــع جهــت پیشــگیری از خطرهــای احتمالــی
آینــده ،رتبهبنــدی بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری
پــس از تجزیــه و تحلیــل جامــع و فراگیــر ادواری
یــا مــوردی از نســبتهای مالــی و ریســکهای
مختلــف در بانکهــا و کل شــبکٔه بانکــی،تعییــن
میــزان اهمیــت و تأثیــر ریســکهای مختلــف
در بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری و پولــی
غیربانکــی از طریــق بازرســیهای حضــوری و
غیرحضــوری ،تهیــه و تدویــن دســتورالعملها،
چکلیســتها ،و رویههــای نظــارت حضــوری
و غیرحضــوری و بهنگامرســانی آنهــا ،رســیدگی
بــه شــکایات اشــخاص حقیقــی و حقوقــی نســبت
بــه تخلــف یــا عــدم رعایــت قانــون ،مقــررات و
دســتورالعملهای بانــک مرکــزی و رســیدگی
بــه اظهارنظــر و پاســخگویی بــه آنهــا در
چارچــوب وظایــف محولــه و حصــول اطمینــان
از رعایــت قوانیــن ،مقــررات ،دســتورالعملهای

بانــک مرکــزی بــر اســاس اطالعــات دریافتــی
بهخصــوص در زمینــه صحــت محاســبه و تودیــع
بموقــع ســپردٔه قانونــی بانکهــا و مؤسســات
اعتبــاری و در نهایــت دریافــت آمــار و اطالعــات
از بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری پولــی و
غیربانکــی بــا هــدف حصــول اطمینــان از کیفیــت
و صحــت آنهــا از طریــق بازرسـیهای حضــوری
و ارزیابــی کیفیــت و کمیــت ایــن اطالعــات از
طریــق بازرســی غیرحضــوری و غیــره خالصــه
کــرد .البتــه ،بایــد توجــه داشــت مســائل متعــددی
همچــون وجــود بــازار غیررســمی گســترده،
ضعــف نســبتهای احتیاطــی بانکهــا،
مطالبــات معــوق و غیــره در ســالهای اخیــر بــا
مســئلٔه تنظیــم مقــررات و نظــارت بــر بانکهــا
و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی مرتبطانــد
کــه در ایــن خصــوص ،منشــأ مشــکل را بــه ســه
حــوزٔه رابطــه دولــت بــا نظــام بانکــی ،ضعــف
در قوانیــن و مقــررات و یــا اجــرای آنهــا و
همزمانــی وظیفــه  مقرراتگــذاری و نظــارت
بــر بانکهــا و مؤسســات مالــی و اعتبــاری بــا
وظیفــه  سیاســتگذاری پولــی بــرای بانــک
مرکــزی در کنــار نقایــص ســاختار نظــارت
و مقرراتگــذاری تقســیمبندی و مربــوط
میداننــد (مصطفیپــور.)۱۳۹۵ ،
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{

 -۶بهبــود رویههــای نظارتــی و امــکان
مقاومســازی بانکهــا
رویههــای نظارتــی بهطــور طبیعــی
مقاومســازی بانکهــا را از طریــق کنتــرل و
پایــش ســاختار ســرمایه و نقدینگــی بانــک،
مدیریــت ،و کیفیــت داراییهــا و ســودآوری
و نیــز جــذب شــوکهایی کــه براثــر نوســانات
نرخهــا از بــازار بــه شــبکٔه بانکــی ســرایت
میکنــد ،هــدف قــرار میدهــد و در ایــن
چارچــوب ،بــا انتشــار گزارشهــای فنــی پــس
از پایــش مســتمر عملیــات بانکهــا ،امــکان
بررســی رونــد مقاومســازی را در اختیــار
اعضــای هیئتمدیــره و ســهامداران قــرار
میدهــد و بهاینترتیــب ،انطبــاق مقــررات
و اســتانداردها بــا واقعیتهــای موجــود در
عملکــرد بانــک را مــورد ارزیابــی قــرار خواهند
داد .فراینــد پیادهســازی رویههــای نظارتــی
امــری پیچیــده و حســاس تلقــی میگــردد و
اغلــب بهدلیــل حســاسبودن اهــداف بانــک
و جلوگیــری از انحرافــات برنامــه جــاری و
آتــی اســت کــه بــر پیچیدگــی و حساســیت
آن افــزوده میشــود .دلیــل پیگیــری و ایجــاد
دغدغــه بــرای نظــارت بــر عملیــات بانکــی
توســط ذینفعــان بانــک را میتــوان بهمنظــور
گــردش اطالعــات مالــی و شفافســازی
تعبیــر کــرد تــا بــا شــناخت کافــی از نقــاط
ضعــف و قــوت ،اصــاح و ترمیــم راهکارها و
رویههــای نظارتــی ســنتی در دســتور کار قــرار
گیرنــد .پیچیدگــی و تنــوع فعالیــت بانکهــا بــا
یکدیگــر تفــاوت دارد و مشــخصات ریســکی
و محیــط مقرراتــی در کنــار انــدازٔه بانــک نیــز
در نظــارت بــر بانکهــا و مؤسســات مالــی
و اعتبــاری بهعنــوان یــک فراینــد مــداوم و
مســتمر اثرگــذار اســت .بانکهــای مرکــزی در
همــه کشــورها مســئول نظــارت بــر نظامهــای
پرداخــت و تســویهاند و بــا توجــه بــه اهمیــت
ایــن مســئولیت ،نقشــی تعیینکننــده در
ثبــات مالــی هــر کشــوری ایفــا میکننــد.
بانکهــای مرکــزی از ابزارهــای مختلفــی
بــرای حمایــت از ثبــات مالــی برخوردارنــد
کــه در ایــن خصــوص میتــوان ابزارهــای
سیاســت پولــی ،ابزارهــای مداخلــه در بــازار
پــول ،و در مــواردی ابزارهــای نظارتــی را
نــام بــرد (مصطفیپــور .)۱۳۹۶ ،همچنیــن،
بانــک مرکــزی در نظــام مالــی بیشــتر کشــورها
بهدلیــل تدویــن و اجــرای سیاس ـتهای پولــی
و اعتبــاری ،کنتــرل تــراز پرداختهــا ،و حفــظ
ارزش پــول ملــی نقــش مهــم و تعیینکننــدهای

در امــر نظــارت بــر بانکهــا بــر عهــده دارد.
اهمیــت نقــش نظارتــی بانــک مرکــزی بــر
بانکهــا و مؤسســات مالــی و اعتبــاری در
میــان کلیــه وظایــف آن بهدلیــل قــدرت خلــق
پــول و نســبت اهرمــی بانکهــا در مقایســه
بــا یکدیگــر ،ســاختار نامتــوازن سررســید
داراییهــا و بدهیهــا و اتــکا بــه اعتمــاد
عمومــی ســپردهگذاران و مؤسســات مالــی
در ایفــای تعهــدات بــوده اســت (تهرانفــر و
قلیبگلــو.)۱۳۹۳ ،
ضمــن توجــه بــه پیچیدگــی ابزارهــا،
تنــوع فعالیتهــای بانکــی ،و ارتباطــات
درونســامانهای در میــان اهــداف نظارتــی
بانــک ،ازجملــه  مهمتریــن اهــداف اصلــی
نظــارت بــر بانکهــا را تأکیــد بــر حفــظ
ســامت و ثبــات نظــام بانکــی و حمایــت از
مشــتریان آن نظیــر ســپردهگذاران و حقــوق
صاحبــان ســهام ،حفــظ اعتمــاد عمومــی بــه
نظــام بانکــی ،اعمــال مقــررات احتیاطــی،
اطمینــان از اســتقرار و اثربخشــی مدیریــت
ریســک و کنترلهــای داخلــی و جلوگیــری
و کاهــش جرایــم مالــی نظیــر کالهبــرداری،
پولشــویی ،و غیــره میتــوان برشــمرد
تــا دلســوزان واقعــی نظــام بانکــی شــاهد
مقاومشــدن بیشــتر بانکهــا و مؤسســات
مالــی و اعتبــاری باشــند.
 -۷جمعبندی
نظــام بانکــی در پــی اصــاح ســاختار خــود
در نهایــت بهدنبــال مقاومســازی بهمعنــای
تقویــت کیفیــت ،ســازگاری ،و شــفافیت
اجــزای دارایــی ،بدهــی ،و ســاختار ســرمایٔه
مقرراتــی بانکهــا بــر مبنــای اســتانداردهای
بینالمللــی اســت تــا ریســکهای کلیــدی
کــه بانکهــا بــا آن مواجهانــد شناســایی،
اندازهگیــری ،ارزیابــی ،و کنتــرل شــوند.
دســتیابی بــه ایــن هــدف بهعنــوان پشــتوانهای
بــرای دریافتکننــدگان اعتبــار و تســهیالت،
ســپردهگذاران و صاحبــان ســهام ،امــکان
جــذب منابــع و تخصیــص آن بــه انــواع
مصــارف بانکــی متضمــن نقــش واســطهگری
بانکهــا و مؤسســات مالــی و اعتبــاری و
ســهم حداکثــری بانکهــا در تأمیــن مالــی
و امــکان باالرفتــن اشــتهای ریســک بــرای
کســب بــازده بیشــتر اســت ،لــذا نیازمنــد
اعمــال رویههــای نظارتــی بــرای تأمیــن
حقــوق ذینفعــان هســتند .کارآمــدی ابزارهــا و
رویههــای فنــی در کنــار اســتقالل مقــام ناظــر
نشــان از اهمیــت روزافــزون مســئولیتهای

حــوزٔه نظــارت بانکــی بــرای تقویــت عملکــرد
بانکهاســت و تــداوم اجــرای الزامــات
نظارتــی ثبــات و ســامت بانکهــا را در پــی
خواهــد داشــت .بــه همیــن منظــور ،بررســی
رویههــای نظارتــی و مقاومســازی بانکهــا
بــا ایــن هــدف انجــام میگیــرد کــه توجــه بــه
کارکردهــا و جنبههــای کلیــدی رویههــای
نظارتــی در راســتای مقاومســازی بانکهــا
مؤثــر واقــع میشــود و بهبــود رویههــای
نظارتــی در نهایــت بانکهــای مقاومتــری را
در برابــر چالشهــای داخلــی و شــوکهای
بیرونــی نتیجــه خواهــد داد.
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پایداری مالی و ثبات اقتصادی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

واکنش سیاستگذاران به بحران بانکی
مدیر انجمن علمی پول و بانک ایران

  -۱مقدمــه :پــس از بحــران مالــی ســال  ،۲۰۰۸کارشناســان مالــی سیاســی و رویکــرد سیاسـتمداران بــرای خــروج از بحــران بانکــی از اهمیــت
و اقتصــادی دریافتنــد کــه نمیتــوان تٔاثیــرات آتــی سیاســتهای کالن باالیــی برخــوردار اســت .مطالعــه تجربــی دیپاتــی  و کاشــیاپ  ()۲۰۱۷
اقتصــادی همچــون سیاســتهای پولــی ،مالــی ،و متغیرهــای نــرخ تــورم و نشــان میدهــد تنهــا یکســوم از بانکهایــی کــه کمــک دولتــی دریافــت
ارز و سیاســتهای گزیــر را در چگونگــی خــروج از بحــران بانکــی نادیــده کردهانــد ،بازیابــی شــدهاند.
مداخــات گســتردٔه دولتــی در بخشهــای بانکــداری و چش ـمانداز کنونــی
گرفــت ،زیــرا شــواهد نشــان داد بیــن بحــران بانکــی و متغیرهــای اقتصــاد
کالن و چارچــوب سیاســتی اتخاذشــده توســط سیاســتگذاران رابطــه  مالــی حاصــل از ایــن مداخــات در قالــب سیاســتهای گزیــر ،بهطــور
دوطرفــهای وجــود دارد ،بهگونــهای کــه بحــران بانکــی و هزینههــای مترتــب مشــخص ایــن پرســش را مطــرح کــرده اســت کــه آیــا مداخــات دولتــی
بــر خــروج از ایــن شــرایط میتوانــد حتــی منشــأ ایجــاد نوســانات در نــرخ ارز میتوانــد بهطــور مؤثــری کارایــی بلندمــدت بخــش بانکــداری را بــدون افزایــش
و افزایــش تــورم شــود و در سیاســتهای مالــی و پولــی اثرگــذار باشــد .از چشــمگیر ریســک احیــا کنــد؟ آیــا شــرایط سیاســی یــک کشــور میتوانــد در
ســوی دیگــر ،رکــود اقتصــادی ،نوســان نــرخ ارز ،افزایــش تــورم ،و همچنیــن چگونگــی خــروج از بحــران اثرگــذار باشــد؟ ایــن نوشــتار ســعی دارد بــه ایــن
عــدم رعایــت قواعــد پولــی و مالــی میتوانــد زمینهســاز افزایــش مطالبــات پرســش پاســخ دهــد و ضمــن بررســی واکنـش سیاسـتگذار مالــی و پولــی بــه
معــوق از یکســو و هزینههــای بانکهــا از ســوی دیگــر و موجــب بــروز بحــران بانکــی و اثرگــذاری اقتصــاد سیاســی در آن ،بــه چگونگــی حمایتهــای
بحــران بانکــی شــود .از ایــنرو ،نحــؤه مداخــات دولــت و سیاســتهای مالــی دولــت از بخــش بانکــداری در کشــورهای مختلــف ‐ کــه بحــران بانکــی
کالن اقتصــادی اتخاذشــده توســط سیاســتگذاران و همچنیــن تصمیمــات در آنهــا بــروز کــرده بــود ‐ بپــردازد.
شسیاستگذارمالیبهبحرانبانکی
 -۲واکن 
چگونگـــی واکنـــش سیاســـتگذار مالـــی
ب ــرای ح ــل بح ــران بانک ــی ،مباح ــث بس ــیاری را
در می ــان اقتصاددان ــان و سیاســتمداران مط ــرح
کـــرده اســـت.
مخالفـــان دخالـــت دولـــت در حـــل بحـــران
بانکـــی اســـتدالل میکننـــد کـــه حمایتهـــای
دولتـــی ازجملـــه تضمینهـــای کلـــی و تزریـــق
ســـرمایهای و ملیکـــردن بانکهـــا بـــه
ازبینرفتـــن انگیـــزٔه مدیـــران ایـــن بخـــش بـــرای
مبـــارزه بـــا بحـــران منجـــر شـــده اســـت .آنهـــا
اظهـــار میدارنـــد مداخـــات دولتـــی میتوانـــد
نهادهـــای مالـــی را بـــه افزایـــش ریســـکپذیری
بیشـــتر تشـــویق کنـــد ،بهگونـــهای کـــه ایـــن
اقدامـــات در نهایـــت هزینههـــای مالـــی باالتـــری
بـــرای بانکهـــا و تٔاثیـــرات منفـــی را در رشـــد
اقتصـــادی یـــک کشـــور بهدنبـــال داشـــته باشـــد.
بـــر اســـاس متـــون نظـــری موجـــود ،حداقـــل
س ــه فرضی ــه وج ــود دارد .نخس ــت اینک ــه ممک ــن
اس ــت تصمی ــم ب ــرای مداخل ــه ب ــر اس ــاس اص ــول
بانکـــداری نباشـــد و صرفـــ ًا دارای ماهیـــت
سیاســـی باشـــد .در اینصـــورت ،مداخـــات
در مؤسســـات و نهادهایـــی کـــه بیشـــترین نیـــاز

را بـــه حمایـــت دارنـــد انجـــام نپذیرفتـــه ،بلکـــه
مؤسســـاتی کـــه از نظـــر سیاســـی همرویکـــرد
بـــا مقـــام سیاســـتگذار هســـتند ،میتواننـــد
حمایــت شــوند .دوم اینکــه ممکــن اســت اجــرای
راهبردهـــای اجراشـــده بـــرای حـــل مشـــکالت
بانـــک ،نامناســـب بـــوده و یـــا میـــزان مداخلـــه 
صحیـــح نباشـــد .در آخـــر ،تأخیـــر در اجـــرا،
عـــدم تمایـــل قانونگـــذار بـــه اجـــرای اقدامـــات
مرب ــوط ب ــه تجدی ــد س ــاختار ،و سیاس ــت ایج ــاد
محدودیـــت میتوانـــد اثربخشـــی اقدامـــات
سیاســـتی را کاهـــش دهـــد.
برایناســـاس ،میتـــوان اســـتدالل کـــرد
مداخـــات دولـــت تنهـــا زمانـــی میتوانـــد در
حـــل و فصـــل بحـــران بخـــش بانکـــداری مؤثـــر
واقـــع شـــود کـــه حمایتهـــای مناســـب و
بموقع ــی از مؤسس ــات و نهادهای ــی ک ــه بیش ــترین
نیـــاز را بـــه آن دارنـــد ،صـــورت گیـــرد.
از س ــوی دیگ ــر ،موافق ــان مداخ ــات دول ــت
ب ــرای رف ــع اعس ــار بانک ــی ب ــر ای ــن باورن ــد ک ــه
ای ــن اقدام ــات در احی ــای اعتم ــاد مال ــی ،بهب ــود
عملکـــرد ،و افزایـــش کارایـــی بانکهـــا مؤثـــر
ب ــوده و میتوان ــد تٔاثی ــرات س ــودمندی در احی ــای
رش ــد اقتص ــادی کش ــور بههم ــراه داش ــته باش ــد.

بـــرای ارزیابـــی دقیقتـــر دیدگاههـــای
موافقــان و مخالفــان ،بهتــر آن اســت کــه در ابتــدا
راهبرده ــای حمای ــت مال ــی دول ــت بررس ــی ش ــود
و در گام بعـــدی ،انـــواع مداخـــات دولـــت در
نظـــام بانکـــی و سیاســـتهای کالن اقتصـــادی
مـــورد بحـــث قـــرار گیـــرد.
 -۳راهبردهای حمایت مالی دولت
گـــزارش ثبـــات مالـــی صنـــدوق بینالمللـــی
پـــول ( )IMFدر ســـال  ،۲۰۰۹ادعـــا میکنـــد
کـــه مداخـــات دولتـــی نقـــش تعیینکننـــدهای
در نرمالســـازی شـــرایط اعتبـــاری و
بهدنبـــال آن تجدیـــد رشـــد پایـــدار دارد.
برایناســـاس ،دولتهـــا و بانکهـــای مرکـــزی
سیاســـتگذاریهای متعـــددی را بـــرای خـــروج
از بحـــران مالـــی و بانکـــی اســـتفاده میکننـــد.
باوجـــود آنکـــه هیـــچ دو بحرانـــی شـــبیه هـــم
نیســـتند ،سیاســـتهای مربـــوط بـــه مدیریـــت
بحـــران را میتـــوان در دو گـــروه طبقهبنـــدی
کـــرد .گـــروه اول ،اقدامـــات و واکنشهـــای
فـــوری بـــرای مهـــار اولیـــه بحـــران و گـــروه دوم،
سیاســـتهایی بـــا هـــدف تجدیدســـاختار
بخشهـــای مختلـــف بانکـــداری هســـتند.
در مرحل ــه اولی ــه ب ــروز ی ــک بح ــران ،زمان ــی
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کـــه بازارهـــا دچـــار انجمادنـــد و عـــدم
اطمینـــان زیـــادی بـــر آنهـــا حاکـــم اســـت،
دولتهـــا تمایـــل بـــه اجـــرای سیاســـتهایی
بـــا هـــدف احیـــای اعتمـــاد بـــه نظـــام مالـــی
دارن ــد .در ای ــن ش ــرایط ،مق ــام ناظ ــر موظ ــف
بـــه شناســـایی بانکهـــای آســـیبپذیر اســـت
و میبایس ــت ب ــا انج ــام اقدام ــات اصالح ــی،
از وخیمترشـــدن وضعیـــت ایـــن نهادهـــای
مالـــی جلوگیـــری کنـــد .دو سیاســـت مهـــم
اجراشـــده در طـــول ایـــن مرحلـــه شـــامل
تضمیـــن ســـپردهها و تأمیـــن و تزریـــق
نقدینگـــی اضطـــراری بـــرای بانکهـــای
آســـیبدیده اســـت .کارشناســـان بـــر ایـــن
باورن ــد ک ــه اگ ــر اقدام ــات اولی ــه ب ــرای مه ــار
بحـــران مناســـب باشـــد ،نیـــاز سیاســـتگذار
ب ــه انج ــام اق ــدام بع ــدی کمت ــر خواه ــد ب ــود.
گ ــروه دوم یعن ــی مرحل ــه تجدی ــد س ــاختار
بخشهـــای مختلـــف بانکـــداری مســـتلزم
پیادهســـازی ســـازوکارهای پیچیدهتـــری
اســـت کـــه هـــدف آنهـــا اغلـــب احیـــای
ترازنامـــه و افزایـــش کارایـــی بانـــک اســـت.
یکـــی از گامهـــای اساســـی در ایـــن مرحلـــه
تجدیـــد ســـاختار بدهـــی مؤسســـات مالـــی

اس ــت .رای ــج تری ــن اقدام ــات ب ــرای دس ــتیابی
بـــه ایـــن اهـــداف توســـط دولتهـــا ،تقویـــت
نظامهـــای گزیـــر اســـت کـــه ازجملـــه 
آنهـــا میتـــوان بـــه تضمیـــن ،ادغـــام
بانکـــی ،ملیشـــدن مؤسســـات خصوصـــی
آســـیبدیده ،و یـــا انتقـــال داراییهـــای
غیرجـــاری 1بـــه شـــرکتهای مدیریـــت
دارایـــی ( 2)AMCاشـــاره کـــرد.
ادغـــام بانکهـــای تجـــاری گامـــی بلنـــد
جهـــت ایجـــاد اندوختـــه دانـــش حقوقـــی
و عملـــی در حـــوزٔه بـــازار پـــول اســـت و
میتوانـــد بـــرای نجـــات بانکهـــا از شـــرایط
نابســـامان مالـــی و یـــا بهرهگیـــری از تـــوان
مال ــی ،ش ــهرت ،و ف ّن ــاوری بانکه ــای س ــالم
بهصـــورت مشـــترک مـــورد بهرهبـــرداری
و اســـتفاده قـــرار گیـــرد .ادغـــام میتوانـــد
در هـــر کشـــوری بـــا توجـــه بـــه شـــرایط
اقتصـــادی و اجتماعـــی صـــورت پذیـــرد.
کاهـــش هزینههـــای مالـــی ،پیشـــگیری از
ورشکس ــتگی ،ممانع ــت از رش ــد داراییه ــای
منجم ــد و س ــمی  3بانکه ــا ازجمل ــه اه ــداف
تبیینشـــده در ادغـــام محســـوب میشـــوند.
ملیشـــدن مؤسســـات آســـیبدیده یکـــی

دیگـــر از راهحلهـــای موجـــود در مرحلـــه 
تجدیـــد ســـاختار بانکهـــا محســـوب
میشـــود .در ایـــن رویکـــرد ،دولـــت ســـاختار
مالـــی ایـــن مؤسســـات را در ازای مالکیـــت
آنهـــا تجدیـــد میکنـــد.
آخریـــن سیاســـت حمایـــت مالـــی،
مدیریـــت
شـــرکتهای
شـــکلگیری
دارایـــی ( )AMCبـــا هـــدف انتقـــال
تس ــهیالت غیرج ــاری از ترازنام ــه مؤسس ــات
آســـیبپذیر بـــه صندوقهـــای ایجادشـــده
توســـط آنهـــا در ســـریعترین بـــازه زمانـــی
اســـت .ایـــن شـــرکتها بـــرای پاییـــنآوردن
ســـطح داراییهـــای غیرجـــاری بانکهـــا از
طریــق دراختیارگرفتــن تســهیالت و انتقــال آن
ب ــه پرتف ــوی خ ــود تأس ــیس میش ــوند .ل ــذا از
ایـــن طریـــق ،بانکهـــا میتواننـــد تســـهیالت
غیرجـــاری خـــود را بـــا کســـر تنزیـــل بـــه
ایـــن مؤسســـات انتقـــال دهنـــد و وجـــه نقـــد
دریافـــت کننـــد و ترکیـــب داراییهـــای خـــود
را در ترازنام ــه تغیی ــر دهن ــد .ب ــا اتخ ــاذ ای ــن
رویکـــرد ،بخشـــی از داراییهـــای غیرمولـــد
بانـــک بـــه دارایـــی مولـــد تبدیـــل میشـــود.

۱۲۷

۱۲۸

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

 -۴تجربـــه کشـــورها از مداخـــات مالـــی
دولتهـــا در بحـــران بانکـــی
دولته ــا در ط ــول مراح ــل اولی ــه بحرانه ــای
بانکـــی ،عـــاوه بـــر حمایتکـــردن از طریـــق
تأمیـــن نقدینگـــی ،برخـــی یـــا بیشـــتر تعهـــدات
بانکـــی را بهطـــور محـــدود یـــا کامـــل ضمانـــت
میکننـــد تـــا بانـــک بحـــرانزده را از هجـــوم
بانکــی نجــات دهنــد و فشــارهای نقدینگــی روی

از ایـــن جهـــت ورشکســـتگی بانـــک را دیرتـــر
تشـــخیص دادهانـــد.
ارزیاب ــی الئ ــون و والنس ــیا در س ــال  201۳از
 42بانک ــی ک ــه دچ ــار مش ــکالت مال ــی ش ــدهاند
نشـــان میدهـــد  34بانـــک از ضمانتهـــای
کلـــی اســـتفاده کردهانـــد کـــه در ایـــن بیـــن19 ،
م ــورد از آنه ــا از کش ــورهای پردرآم ــد بودهان ــد.
در مـــواردی کـــه فشـــارهای نقدینگـــی زیـــاد
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آن را کـــم کننـــد .آنهـــا معمـــو ًال سیاســـتگذاران
را مل ــزم ب ــه طراح ــی برنامهه ــای جامعت ــر گزی ــر
و تجدیـــد ســـاختار میکننـــد.
بررســـیها نشـــان میدهـــد کشـــورهای
بـــا درآمـــد بـــاال در زمانـــی کـــه دچـــار بحـــران
بانکـــی شـــدهاند ،بـــرای خـــروج از ایـــن شـــرایط
طیـــف گســـتردهتری از ابزارهـــای مالـــی را
اســـتفاده کردهانـــد .ایـــن در حالـــی اســـت کـــه
سیاســتگذاران در کش ــورهای ب ــا درآم ــد پایی ــن
بیش ــتر تمای ــل ب ــه اس ــتفاده از ابزارهای ــی مانن ــد
تزریـــق ســـرمایه ،تجدیـــد ســـاختار ،و تأمیـــن
نقدینگـــی بهعنـــوان یـــک ابـــزار مهارکننـــده
دارنـــد .البتـــه ،تأمیـــن نقدینگـــی اولیـــن واکنـــش
سیاس ــتی مقام ــات ه ــر دو گ ــروه از کش ــورها ب ــه
بحـــران بانکـــی اســـت ،بهویـــژه در مواقعـــی کـــه
هجـــوم بانکـــی 4رخ میدهـــد .امـــا ،کارشناســـان
ب ــر ای ــن باورن ــد ک ــه برخ ــی کش ــورهای ب ــا درآم ــد
پاییـــن و متوســـط بهدلیـــل ضعـــف نهادهـــای
قانونگـــذاری و عـــدم اســـتقالل بانـــک مرکـــزی
همـــواره اتـــکای بلندمدتـــی نســـبت بـــه تأمیـــن
نقدینگـــی بـــرای حـــل بحـــران بانکـــی دارنـــد و

بـــوده اســـت ،کشـــورها بـــه اقدامـــات اداری
متوســـل شـــدهاند« .ممانعـــت از دسترســـی بـــه
6
ســـپردهها» 5و «تعطیلـــی موقـــت بانکهـــا»
(بـــه بهانـــه پیادهســـازی سیســـتمهای جدیـــد
 )ITازجملـــه ایـــن مواردنـــد .البتـــه ،از ایـــن
دو روش بهنـــدرت اســـتفاده شـــده اســـت و از
 ۴۲بانـــک مـــورد بررســـی تنهـــا هشـــت مـــورد
سیاس ــت ممانع ــت از دسترس ــی ب ــه س ــپردهها را
پیادهس ــازی ک ــرده و ش ــش م ــورد از آنه ــا اق ــدام
بـــه تعطیلـــی موقـــت کردهانـــد.
هــدف از سیاس ـتهای فــوق مهــار فشــارهای
نقدینگـــی اســـت .درصورتیکـــه بانـــک توانایـــی
برقـــراری تـــراز مالـــی خـــود را نداشـــته باشـــد،
میبایســـت از روشهـــای دیگـــری همچـــون
«تزری ــق س ــرمایه» از جان ــب بخ ــش دولت ــی و ی ــا
خصوصـــی اقـــدام کنـــد.
تأمیـــن ســـرمایٔه بانـــک یکـــی از ابزارهایـــی
اســـت کـــه در بیشـــتر بحرانهـــای بانکـــی مـــورد
اســـتفاده قـــرار گرفتـــه و هزینههـــای مالـــی را
بهصـــورت مســـتقیم بـــرای دولـــت بهوجـــود
آورده اس ــت .ای ــن روش اغل ــب باع ــث میش ــود

بخـــش زیـــادی از ســـرمایٔه بانـــک در مالکیـــت
دولـــت قـــرار گیـــرد.
«ملیکـــردن بانـــک» نیـــز ازجملـــه
سیاســتهایی اس ــت ک ــه کش ــورها ب ــرای خ ــروج
از بحـــران و یـــا مهـــار آن اســـتفاده کردهانـــد.
در نهای ــت ،یک ــی دیگ ــر از ابزاره ــای خ ــروج
از بح ــران بانک ــی «خری ــد دارای ــی» توس ــط بان ــک
مرکـــزی یـــا وزارت دارایـــی و یـــا یـــک شـــرکت
مدیریـــت دارایـــی اســـت کـــه جهـــت حمایـــت
از نظـــام بانکـــی حجـــم زیـــادی از داراییهـــای
بانـــک را خریـــداری میکننـــد.
در شـــکل  ،۱تفـــاوت بیـــن ترکیـــب
سیاســتهای مال ــی 7استفادهش ــده ب ــرای مقابل ــه
بـــا بحـــران بانکـــی در کشـــورهای پردرآمـــد،
کمدرآمـــد ،و درآمـــد متوســـط نشـــان داده شـــده
اســـت .ایـــن شـــکل نشـــان میدهـــد کشـــورهای
متعلــق بــه هــر دو گــروه درآمــدی بــرای مقابلــه بــا
بحرانهـــای سیســـتماتیک بانکـــی سیاســـتهای
یکســـانی را بهاســـتثنای اســـتفاده از تضمینهـــا
پیادهســـازی کردهانـــد .ارائـــه ضمانـــت بـــرای
مهـــار بحـــران معمـــو ًال در بیـــن کشـــورهای
پردرآم ــد رای ــج اس ــت ک ــه دلی ــل آن اعتب ــار ب ــاالی
ضمانتنامههـــای صـــادره توســـط نهادهـــا و
مؤسســـات مالـــی اســـت.
 -۵رفتـــار متغیرهـــای کالن اقتصـــادی در
بحـــران بانکـــی
سیاســتگذاران ب ــرای ح ــل و فص ــل بح ــران
بانکـــی ،عـــاوه بـــر مداخلـــه در بخـــش مالـــی،
اغلـــب از سیاســـتهای مالـــی و پولـــی بـــرای
کاهـــش پیامدهـــای اقتصـــادی آنهـــا اســـتفاده
میکنن ــد .ام ــا ،اس ــتفاده از ای ــن ابزاره ــا در می ــان
کشـــورهای پردرآمـــد و کشـــورهای کمدرآمـــد و
درآمـــد متوســـط متفـــاوت اســـت.
شـــکل  ۲نشـــان میدهـــد در کشـــورهای
پردرآمـــد ،نـــرخ بهـــرٔه کوتاهمـــدت در ســـال
پ ــس از ش ــروع بح ــران از متوس ــط  5درص ــد ب ــه
ع ــددی نزدی ــک ب ــه صف ــر س ــقوط ک ــرده اس ــت.
در مقابـــل ،متوســـط نـــرخ بهـــرٔه کوتاهمـــدت
در کشـــورهای کمدرآمـــد و درآمـــد متوســـط
افزای ــش یافت ــه اس ــت ک ــه ای ــن ام ــر نش ــاندهندٔه
فضـــای محـــدود بـــرای اجـــرای سیاســـتهای
پولـــی مخالـــف ادواری در زمانهایـــی اســـت
ک ــه بح ــران مال ــی ش ــدت یافت ــه اس ــت .س ــقوط
شـــدید ارزش پـــول ایـــن کشـــورها و در نتیجـــه
قرارگرفتـــن ترازنامههـــای مؤسســـات خصوصـــی
در مع ــرض ن ــرخ ریس ــک ارز باع ــث ش ــده اس ــت
ایـــن کشـــورها مجبـــور شـــوند نـــرخ بهـــره را
افزای ــش دهن ــد ک ــه در نتیج ــه ای ــن کار کیفی ــت
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داراییهـــای بانـــک افـــت شـــدیدتری
پیـــدا کرد هانـــد.
بررســـی رونـــد ترازهـــای مالـــی اولیـــه 
دول ــت در ش ــکل  ۳نی ــز مؤی ــد همی ــن نتای ــج
اســـت .درحالیکـــه متوســـط تـــراز اولیـــه در
کشـــورهای پردرآمـــد بهشـــدت بدتـــر شـــده
اس ــت ،در کش ــورهای کمدرآم ــد و ب ــا درآم ــد
متوســـط بهتـــر شـــده اســـت.
کش ــورهای ک ــم درآم ــد و درآم ــد متوس ــط
بهدلیـــل محدودیـــت در تأمیـــن مالـــی،
میبایســـت سیاســـت مالـــی موافـــق ادواری

اتخـــاذ کننـــد.
عالوهبرایـــن ،لویـــگ   و پراداینـــز   در
ســـال  ۲۰۱۹بـــا بررســـی بحرانهـــای بانکـــی
در  146کشـــور در دورٔه زمانـــی  -1970
 2013نشـــان میدهنـــد چارچـــوب سیاســـتی
بـــرای توضیـــح هزینههـــای واقعـــی مربـــوط
بـــه بحرانهـــای بانکـــی از اهمیـــت باالیـــی
برخـــوردار اســـت .بهطـــور دقیقتـــر« ،نبـــود
محدودیـــت» بـــا «هزینههـــای مهـــار یـــا
خـــروج از بحـــران» رابطـــه مســـتقیم دارد؛
بهعنـــوان مثـــال ،زیانهـــای مـــورد انتظـــار

{
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شکل  .۲نرخ بهرٔه کوتاهمدت طی بحران بانکی

بـــرای کشـــورهایی کـــه قواعـــدی بـــرای تـــراز
بودجـــه ندارنـــد در مقایســـه بـــا کشـــورهایی
کـــه قواعـــد مالـــی مشـــخص ولـــی منعطـــف
دارنـــد ،پنـــج برابـــر بیشـــتر اســـت .البتـــه از
ســـوی دیگـــر ،در شـــرایطی کـــه کشـــورها
سیاســـتهای بســـیار ســـختگیرانه ماننـــد
قواع ــد مال ــی ،پول ــی ،و ارزی ب ــدون تعری ــف
بـــازه انحـــراف در شـــرایط بحـــران داشـــته
باشـــند ،میـــزان هزینههـــای مهـــار بحـــران و
خـــروج از آن بهشـــدت افزایـــش مییابـــد.
در مقابـــل ،قواعـــد مالـــی منعطـــف همـــراه
بـــا نظامهـــای نـــرخ ارز میانـــه و چارچـــوب
هدفگـــذاری تـــورم میتواننـــد بـــا نظمدهـــی
و انعطافپذیـــری ،هزینههـــای مهـــار و
خـــروج از بحـــران را کنتـــرل کننـــد.
ش ــواهد نش ــان میده ــد زی ــان موردانتظ ــار
در کشـــورهایی کـــه بـــر اســـاس نظامهـــای
نـــرخ ارز کرنـــر عمـــل کردهانـــد ،دو برابـــر
زیانه ــای کش ــورهایی اس ــت ک ــه نظ ــام ن ــرخ
ارز میانـــه را پیادهســـازی کردهانـــد .بهطـــور
مشـــابه ،دنبالکـــردن راهبـــرد هدفگـــذاری
ت ــورم ،هزینهه ــای واقع ــی مرب ــوط ب ــه بح ــران
مالـــی را نصـــف میکنـــد.
ع ــاوه ب ــر م ــوارد ف ــوق ،ارزیاب ــی هزین ــه 
مالـــی بحـــران بانکـــی 8در دو گـــروه از
کشـــورهای مذکـــور مســـتخرج از صنـــدوق
بینالمللـــی پـــول و بـــا اســـتناد بـــه مطالعـــه 
الئـــون و والنســـیا در ســـال  ،۲۰۱۳نشـــان
میدهـــد میانگیـــن هزینـــه  بحرانهـــا در
کشـــورهای پردرآمـــد  ۶٫۷درصـــد  GDPو
در کشـــورهای کمدرآمـــد و درآمـــد متوســـط
برابـــر  10درصـــد  GDPاســـت .البتـــه،
میانگیـــن هزینـــه  مالـــی خالـــص (یعنـــی
تفاضـــل مخـــارج و بازگشـــت هزینههـــا )9
نیـــز بهترتیـــب  ۳٫۳درصـــد  GDPبـــرای
کشـــورهای پردرآمـــد و ۹٫۶درصـــد GDP
بـــرای کشـــورهای کـــم درآمـــد و درآمـــد
متوســـط میشـــود.
بهنظـــر میرســـد بحـــران بانکـــی در
کشـــورهای کمدرآمـــد و درآمـــد متوســـط،
از نظـــر هزینههـــای مالـــی مســـتقیم ،بســـیار
پرهزینهت ــر ب ــوده و از س ــوی دیگ ــر ،بازگش ــت
هزینههـــای دولـــت در کشـــورهای پردرآمـــد
رون ــد بهت ــری داش ــته اس ــت .ای ــن تفاوته ــا
ممکـــن اســـت در نتیجـــه اتـــکای بیشـــتر بـــه
ابزاره ــای سیاس ــتی اقتص ــاد کالن باش ــد ک ــه
مســـئولیت سیاســـتهای بخـــش اعتبـــاری
را بـــرای حـــل بحـــران کاهـــش میدهـــد؛

۱۲۹

۱۳۰

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶
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چارچوب سختگیرانه
(قواعد انعطافناپذیر)

بهعنـــوان نمونـــه ،اســـتفاده از فضـــای مالـــی
ک ــه باع ــث افزای ــش انتش ــار اوراق بده ــی دولت ــی
در کشـــورهای پردرآمـــد میشـــود ،معمـــو ًال در
کشـــورهای کمدرآمـــد و درآمـــد متوســـط نقـــش
بســـیار کمرنگتـــری دارنـــد ،بهگونـــهای
کـــه میانگیـــن افزایـــش بدهـــی عمومـــی قبـــل از
شـــروع بحـــران بانکـــی در کشـــورهای پردرآمـــد
بـــه  ۲۱٫۱درصـــد و در کشـــورهای کمدرآمـــد
و درآمـــد متوســـط ۱۶٫۴درصـــد  GDPبـــوده
اســـت .عالوهبرایـــن ،اتخـــاذ سیاســـت مالـــی
مصلحتـــی 11و تثبیتکنندههـــای خـــودکار نیـــز
مســـتقیم ًا در هزینههـــای بحـــران اثرگذارنـــد.
ع ــاوه ب ــر م ــوارد ف ــوق ،مقایس ــه مطالب ــات
غیرجـــاری ( )NPLدر دو گـــروه از کشـــورهای
مذک ــور بیانگ ــر کاه ــش ش ــدید کیفی ــت دارای ــی
بانکهـــای کشـــورهای کمدرآمـــد و درآمـــد
متوســـط اســـت .باوجـــود آنکـــه  70درصـــد از
بحرانهـــای بانکـــی در کشـــورهای پردرآمـــد رخ
داده اس ــت ،در ای ــن گ ــروه از کش ــورها ،میانگی ــن
حداکث ــر مطالب ــات غیرج ــاری هرگ ــز ب ــه بیش ــتر
از  20درصـــد کل تســـهیالت نرســـیده اســـت
و همـــواره حـــدود  11درصدنـــد .در مقابـــل،
میانگیـــن حداکثـــر  NPLدر میـــان بحرانهـــای
بانکـــی کشـــورهای کمدرآمـــد و درآمـــد متوســـط
بـــه  30درصـــد میرســـد .افـــت تولیـــد در
کش ــورهای پردرآم ــد بس ــیار بیش ــتر از کش ــورهای
کمدرآمـــد و درآمـــد متوســـط اســـت .بهنظـــر
میرســـد وقـــوع ایـــن شـــرایط میتوانـــد بهدلیـــل
وجـــود نظامهـــای مالـــی عمیقتـــر و بزرگتـــری
باشـــد کـــه اختـــال در آنهـــا تٔاثیـــرات
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قدرتمندت ــری در اقتص ــاد واقع ــی داش ــته اس ــت.
بههرحـــال ،بهنظـــر میرســـد ایـــن تـــداوم
در کاهـــش خروجـــی پـــس از بحـــران بانکـــی،
در کشـــورهای پردرآمـــد بســـیار مشـــهودتر از
کشـــورهای کمدرآمـــد و درآمـــد متوســـط اســـت.
 -۶اثرگ ــذاری اقتص ــاد سیاس ــی در ط ــول دورٔه
بحـــران بانکـــی و برونرفـــت از آن
بایـــد توجـــه داشـــت مداخلـــه در بحرانهـــای
مال ــی ب ــه تصمیم ــات سیاس ــی نی ــاز دارد .ش ــواهد
گویـــای آن اســـت کـــه محیـــط سیاســـی داخلـــی
میتوانـــد در گزینههـــای سیاســـتی و ابزارهـــای
دولـــت بـــرای مدیریـــت بحرانهـــای مالـــی
اثرگ ــذار باش ــد .ب ــه بی ــان س ــاده ،اقتص ــاد سیاس ــی
یـــا تفـــاوت بیـــن کشـــورها از نظـــر متغیرهـــای
سیاســـی در تصمیمـــات سیاســـتی و در نتیجـــه
در هزینههـــای مالـــی مدیریـــت بحـــران مؤثرنـــد،
بهگون ـهای ک ــه مت ــون نظ ــری اقتص ــاد سیاس ــی ب ــر
نقـــش نهادهـــا و نظامهـــای سیاســـی در توســـعٔه
نظامهـــای مالـــی تٔاکیـــد دارنـــد .بااینحـــال،
یشــتر تحقیقاتــی کــه در علــوم اقتصــادی و مالــی
در زمینـــه بحرانهـــای بانکـــی انجـــام شـــدهاند،
توجهـــی بـــه متغیرهـــای سیاســـی نداشـــتهاند.
مداخلـــه جهـــت مهارکـــردن بحـــران و
تجدیـــد ســـاختار و حـــل و فصـــل مشـــکالت
مؤسســـات اعتبـــاری بهمعنـــی انتقـــالدادن
هزینههـــای ناتـــرازی صورتهـــای مالـــی آنهـــا
بـــه گروههـــای خاصـــی از جامعـــه اســـت کـــه
میتوانـــد زمینـــه نارضایتـــی جامعـــه را فراهـــم
آورد؛ بهعنـــوان نمونـــه ،اعمـــال سیاســـتهای
ریاضـــت اقتصـــادی ،افزایـــش مالیـــات بـــرای
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تأمی ــن مال ــی هزین ــه مس ــتقیم بح ــران ،تغیی ــرات
نـــرخ بهـــره بـــرای دریافتکننـــدگان تســـهیالت
و افزایـــش رکـــود اقتصـــادی و بهدنبـــال آن
افزایـــش بیـــکاری میتوانـــد زمینـــه کاهـــش
اعتم ــاد سیاس ــی ش ــهروندان را ب ــه نظ ــام سیاس ــی
فراه ــم آورد .از ای ـنرو ،نح ــؤه مداخل ــه و ش ــرایط
سیاس ــی کش ــور از عوام ــل مه ــم در مس ــیر خ ــروج
از بحـــران بانکـــی اســـت.
بهعنـــوان مثـــال ،تحقیقـــات نشـــان
میدهـــد نظامهـــای دموکـــرات در مقایســـه بـــا
دولتهـــای غیردموکراتیـــک از نظـــر تمایـــل بـــه
نج ــات مال ــی از بی ــرون  ،12ب ــا ه ــم متفاوتان ــد.
اینکـــه سیاســـتمداران در نظامهـــای دموکـــرات
ب ــا احتم ــال کمت ــری درگی ــر فعالیته ــای نج ــات
مالـــی از بیـــرون میشـــوند ،نشـــان میدهـــد
انتخابـــات یکـــی از عوامـــل تعیینکننـــدٔه مهـــم
واکنـــش بـــه بحـــران اســـت ،بهگونـــهای کـــه
شـــواهد نشـــان میدهـــد بحرانهـــای مالـــی
بهطـــور کلـــی همبســـتگی باالیـــی بـــا عـــزل و
نصبهـــای سیاســـی دارد.
نتایـــج مطالعـــه اوکیـــو  و تـــرزی  در ســـال
 ۲۰۱۵نشـــان میدهـــد دولتهـــای تکحزبـــی
و چندحزبـــی در نظامهـــای ریاســـتجمهوری
هنـــگام مدیریـــت بحرانهـــای اقتصـــادی،
هزینههـــای مالـــی کمتـــری دارنـــد .عالوهبرایـــن،
آنهـــا بـــا ارزیابـــی راهبردهـــای مهـــار بحـــران
نشـــان میدهنـــد ایـــن دولتهـــا در راهبردهـــای
مدیری ــت بح ــران ،از رویکره ــای تأمی ــن س ــرمایٔه
بانـــک و ضمانتهایـــی کـــه دولـــت را در
معـــرض بدهیهـــای مالـــی مســـتقیم و مشـــروط

{
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ـای
هـ
تازـه
ماهنامــه
اقتصــاد
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ـه
ماهنام
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

{

قـــرار میدهنـــد ،کمتـــر اســـتفاده میکننـــد.
عـــدم اســـتفاده از ایـــن ابزارهـــا در راهبـــرد
مدیریـــت بحـــران مالـــی ،باعـــث میشـــود
ریس ــک مال ــی دول ــت کاه ــش یاب ــد .ع ــاوه ب ــر
مــوارد یادشــده ،آنهــا بــر ایــن موضــوع تأکیــد
داشـــتند کـــه نظامهـــای ریاســـتجمهوری بـــا
دولتهـــای چندحزبـــی زیـــان بیشـــتری را بـــه
ســـپردهگذاران تحمیـــل میکننـــد.
از ایـــنرو ،اســـتنباط بـــر ایـــن اســـت کـــه
موفقیـــت مداخلـــه در بخـــش مالـــی بهشـــدت
بـــه کیفیـــت نهادهـــای سیاســـی ،نظارتـــی ،و
قانون ــی بس ــتگی دارد ،بهط ــوری ک ــه تحقیق ــات
کلیس ــنز ،کلینگبی ــل ،و الئ ــون در س ــال 2005
بـــا تأکیـــد بـــر ایـــن موضـــوع نشـــان میدهـــد
توس ــعٔه نه ــادی بهت ــر ‐ ش ــامل بهب ــود کیفی ــت
نهادهـــا و نظامهـــای قضایـــی و همچنیـــن
ارتق ــای نظ ــارت ‐ ب ــا دورٔه زمان ــی بح ــران و
شـــرایط خـــروج از آن ارتبـــاط مســـتقیم دارد.
 -۷نتیجهگیری
گســـتردهترین مداخـــات دولتـــی در
بخشهـــای مالـــی از دهـــه  1920در بحـــران
مالـــی ســـال  ۲۰۰۸اتفـــاق افتـــاد ،بهگونـــهای
کـــه حجـــم حمایـــت دولتـــی در ایـــن عرصـــه
و مداخلـــه آنهـــا ابتـــدا در ایـــاالت متحـــده و
س ــپس در اروپ ــا و آس ــیا بس ــیار گس ــترده ب ــود.
در ایـــن راســـتا ،سیاســـتگذاران از ابزارهـــای
مختلفـــی بـــرای مهـــار و یـــا خـــروج از
بحرانه ــای سیس ــتماتیک بانک ــداری اس ــتفاده
کردنــد .در مجمــوع ،بیشــتر کشــورها تضمی ـن
ســـپردهها و تأمیـــن و تزریـــق نقدینگـــی
اضط ــراری را ب ــرای مه ــار اولی ــه بح ــران بانک ــی
و سیاســتهای گزی ــر را ب ــرای خ ــروج از ای ــن
شـــرایط پیادهســـازی کردنـــد.
چگونگـــی خـــروج از بحـــران بانکـــی و
مدتزمـــان آن میتوانـــد نشـــاندهندٔه قـــدرت
اقتصـــادی یـــک کشـــور و همچنیـــن مدیریـــت
صحیـــح و مناســـب نظـــام بانکـــی آن باشـــد.
چهبســـا بســـیاری از تصمیمـــات باعجلـــه
و بـــدون ارزیابـــی مناســـب از اثربخشـــی
ســـازوکارها انتخـــاب شـــده و پیامدهـــای
مربـــوط بـــه مداخلـــه  سیاســـتگذاران در
بخ ــش بانک ــداری بازیاب ــی اقتص ــاد و خ ــروج
از بح ــران را س ــختتر ک ــرده و حت ــی در رون ــد
و شـــدت رشـــد اقتصـــادی اثرگذاشـــته اســـت،
بهگونـــهای کـــه بررســـیها نشـــان میدهـــد
در دهههـــای قبـــل از ســـال  ،۲۰۱۰تنهـــا
یکســـوم از بانکهایـــی کـــه کمـــک دولتـــی
دریافـــت کردهانـــد ،بازیابـــی شـــدهاند .از

ایـــنرو ،میتـــوان اســـتنباط کـــرد مداخـــات
دولـــت تنهـــا زمانـــی میتوانـــد در حـــل و
فصـــل بحـــران بخـــش بانکـــداری مؤثـــر
واقـــع شـــود کـــه حمایتهـــای مناســـب و
بموقعـــی از مؤسســـات و نهادهایـــی کـــه
بیشـــترین نیـــاز را بـــه آن دارنـــد ،صـــورت
گیـــرد .در کنـــار ایـــن حمایتهـــا ،نظـــارت
مس ــتقل ناظ ــران ب ــر نح ــؤه مدیری ــت بح ــران
در تکتـــک بانکهـــای آســـیبدیده و
ارزیابـــی تغییـــرات ترازنامههـــای آنهـــا
ازجمل ــه م ــواردی اس ــت ک ــه ب ــرای برق ــراری
ثبـــات مالـــی در بخـــش بانکـــی میبایســـت
همـــواره مدنظـــر قـــرار گیـــرد.
البت ــه ،بای ــد توج ــه داش ــت ب ــرای خ ــروج
از بحـــران بانکـــی ،ابزارهـــا و سیاســـتهای
گزیـــر بایـــد بهگونـــهای اســـتفاده شـــود کـــه
محیـــط سیاســـی داخلـــی کمتریـــن تأثیـــر
را در گزینههـــای سیاســـتی و ابزارهـــای
دولـــت بـــرای مدیریـــت بحرانهـــای مالـــی
داشـــته باشـــد.
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پینوشت
1) Non-Performing Assets
داراییهــای غیرجــاری بــه کلیــه 
داراییهایــی اطــاق میگــردد کــه طــی یــک
دورٔه مالــی قابلیــت تبدیلشــدن بــه وجــه نقــد
را ندارنــد .ســرمایهگذاریهای بلندمــدت،
داراییهــای نامشــهود و ثابــت مشــهود ،و
ســایر داراییهــا میتواننــد در ایــن طبقهبنــدی
قــرار گیرنــد.
2) Asset Management Company
3) toxic assets
4) bank runs
5) deposit freezes
6) bank holidays
7) financial policy
   )8مجمــوع مخــارج مالی از شــروع بحران
مســتقیم ًا بــه دولــت بابــت همــه مداخــات در
برقرارکــردن ثبــات در نظــام بانکــی تحمیــل
شــده اســت .ایــن مخــارج بــا تولیــد ناخالــص
داخلــی اســمی ســالی کــه در آن ایــن بحرانهــا
رخ داده نرماالیــز شــده اســت.
   )9بازگشــت هزینههــای دولــت بهصــورت
درآمــد حاصــل از فــروش داراییهــای اعتبــاری
(داراییهــای خریداریشــده بــرای حــل
بحــران بانکــی) ،درآمــد حاصــل از کارمــزد
ضمانتهــا ،ســودهای ســهام ،بهــره ،و هــر
جریــان نقــدی ورودی دیگــری کــه بتــوان آن
را بهطــور مســتقیم بــه مداخلــه جهــت حــل
مشــکل بخــش مالــی نســبت داد.
  10) fiscal space
فضــای مالــی میزانــی اســت کــه دولــت
میتوانــد قــرض بگیــرد ،بــدون اینکــه دسترســی
بــه بــازار کاهــش یابــد و یــا پایــداری مالــی
دچــار مشــکل شــود.
  11) discretionary fiscal policy
  12) bail-outs

۱۳۱

۱۳۲

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

ارائه روششناسی بازبینی کیفیت داراییها
( )AQRدر شبکٔه بانکی کشور

یادداشت تحلیلی

هادی
حیدری

1

رامین
مجاب

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

2

.1کارشناس گروه بانکی پژوهشکد ٔه پولی و بانکی
.2هیئتعلمی پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

 -۱مقدمــه :وضعیــت نظــام بانکــی کشــور در دهــه  ۱۳۹۰بیــش از پیــش
رو بــه وخامــت گذاشــته اســت .عواملــی کــه باعــث وخامــت وضعیــت نظــام
بانکــی شــدهاند میتــوان بهاختصــار بــه دو بخــش عوامــل درونزا و بــرونزا
تقســیم کــرد .عوامــل درونزا ناشــی از نبــود بهــرهوری بــرای کنتــرل هزینههــا و
بهبــود وضعیــت درآمدهــا در بانکهــا و مٔوسســات اعتبــاری اســت کــه دارای
مجــوز رســمی فعالیــت از بانــک مرکــزی هســتند .همچنیــن ،برخــی از عوامــل
بــرونزا عبارتانــد از :بحرانهــای سیاســی و تحریــم ،بحرانهــای بخــش
واقعــی و اســمی اقتصــاد ،رقابــت ناســالم و نبــود نظــارت کافــی سیاسـتگذار
پولــی در پیادهســازی و جامعیتبخشــیدن بــه مباحــث حاکمیــت شــرکتی،
مدیریــت ریســک و حسابرســی و کنتــرل داخلــی در بانکهــا و مٔوسســات
اعتبــاری ،کــه ایــن عوامــل موجــب عمیقترشــدن بحرانهــای بانکــی و
ناتــرازی شــدید در صورتهــای مالــی بانکهــا شــده اســت .ازآنجاکــه بــر
اســاس آمارهــای موجــود بانــک مرکــزی در ســال  ۱۳۹۵بیــش از  ۸۹درصــد
بنابرایـن در ایـن شـرایط ،بـرای کاهـش
زیانهـای وارده بـر بانکهـا و ارتقـای شـفافیت
مالـی بانکهـا بـا توجـه بـه توصیههـای
سـازمانهای بینالمللـی ماننـد صنـدوق
بینالمللـی پـول ( )IMFو بانـک جهانـی،
مرحلـه اول ایجـاد تحـول بانکـی بازبینـی کیفیـت
داراییهـای   ( )AQRنظـام بانکـی کشـور
اسـت .رویکردهـای پیادهسـازی بازبینـی کیفیـت
داراییهـا بـا توجـه بـه اسـتانداردهای موجـود در
دنیـا و قوانیـن باالدسـتی یـک کشـور میتوانـد
دارای تفاوتهـای جزئـی باشـد .ایـن تفاوتهـا
میتوانـد بـا توجـه بـه سـاختارهای موجـود در
اقتصاد هر کشـوری و همچنین قوانین باالدسـتی
شناسـایی و در نهایـت در قالـب همـان رویکـرد
اسـتاندارد قابلقبول طراحی و پیادهسـازی شـود.
مسـئلٔه اصلـی که در پیادهسـازی این اسـتانداردها
در بخـش بانکـی کشـور بایـد مـورد تٔاکیـد قـرار
داد ایـن اسـت کـه بومیسـازی نسـخههای اصلـی
نبایـد خـارج از قوانیـن مـورد تٔاییـد کارشناسـان
و مٔوسسـات مشـاورهای مالـی معتبـر ماننـد
شـرکتهای  KPMGو… بـوده و همچنیـن
نحـؤه برخـورد بـا آنهـا نبایـد اقتضایـی باشـد.

منابــع موردنیــاز بنگاههــای اقتصــادی جهــت تولیــد و مــراودات بازرگانــی از
طریــق نظــام بانکــی تٔامیــن مالــی میشــود ،بنابرایــن عملکــرد ضعیــف نظــام
مالــی بــا تســری بــه بخــش واقعــی ،موجــب تنگنــای شــدید اعتبــاری و کمبــود
نقدینگــی شــده اســت .بــر اســاس اطالعــات موجــود  و اخبــار اعالمشــده،
شناســایی زیــان انباشــته در ســال  ۱۳۹۶توســط بانکهــای خصوصــی و
شــبهخصوصی در کشــور بالــغ بــر  15هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت.
بــا توجــه بــه تغییــر قالــب اســتانداردهای گزارشــگری مالــی بانکهــا در
چارچــوب اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری مالــی ( ،)IFRSدیگــر
بانکهــای کشــور توانایــی شناســایی درآمدهــای موهومــی از مطالبــات
مشــکوکالوصول بــه روال اســتانداردهای حســابداری ســنتی را نداشــتند و
ایــن رویــه موجــب شــد پاکســازی صورتهــای مالــی و داراییهــای آنهــا
اهمیــت دوچنــدان یابــد.

نسـخٔه مشـابه بازبینـی قوانیـن نظارتـی در
امریـکا نیـز پـس از بحرانهـای مالـی دهـه اخیـر
رخ داد و موجـب شـد سـاختار نظارتـی و ارزیابی
وضعیـت سلامت مالـی بانکها بهشـکل انفرادی
و سیسـتمیک مـورد تغییـر و تحـول اساسـی قـرار
بگیـرد .دراینمیـان ،بحـران مالـی سـال 2007
امریـکا باعـث ایجـاد تحولـی هـم در قوانیـن
نظـارت بـر بانکهـا و هـم در اسـتانداردهای
صورتهـای مالـی شـد .پس از این بحـران ،بانک
مرکـزی ایـاالت متحـده ( )Fedبـه پیادهسـازی
قوانیـن بانکـی و نظارتـی ماننـد داد-فرانـک  و
قانـون حمایـت از مصرفکننـده ،کـه بـه تصویـب
کنگـره رسـیده بـود ،ملـزم شـد .محـور اصلـی این
قوانیـن تغییـر نظـارت بـر بانکهـا و نظـام بانکـی
هـم در بخـش نظـارت حضـوری و هـم در بخـش
نظـارت غیرحضوری از رویکرد اسـمی به رویکرد
تحلیـل بـر اسـاس ریسـک و سناریوسـازی بـود.
همانطـور کـه میدانیـم ،پیـش از بحرانهـای
مالـی دهـه اخیـر ،نحؤه نظـارت بر بانکهـا عمدت ًا
بهشـکل نظـارت غیرحضـوری و بـا اسـتفاده
از برخـی نسـبتهای سلامت مالـی برگرفتـه
از صورتهـای مالـی ماننـد کملـز   بـود .ایـن

نسـبتها سلامت مالـی بانـک را در پنـج بخـش
اصلـی کفایت سـرمایه ،کیفیت دارایـی ،مدیریت،
سـودآوری و درآمدزایـی ،و حساسـیت بـه ریسـک
بـازار تحلیـل و بررسـی میکـرد و بـر اسـاس آن
بانـک را از نظـر سلامت مالـی در رتبـه بیـن 1
(وضعیـت سلامت مالـی عالـی) تـا ( 5وضعیـت
سلامت مالـی ضعیـف) قـرار مـیداد .اگرچـه
تکامـل اسـتفاده از ایـن نسـبتهای صورتهـای
مالـی بانکهـا از سـال  1975تـا  1997رخ
داده بـود ،اصلیتریـن نقطهضعـف آنهـا عـدم
توانایـی پیشبینـی وضعیـت سلامت مالـی بانـک
در سـالهای آتـی بـود .بـرای کمترشـدن اثـر ایـن
نقطهضعـف اساسـی طرحهـای ارزیابـی وضعیت
سلامت مالـی بانکهـا و نظـام بانکـی بـا تغییـر
نـگاه از یـک رویکـرد بـر اسـاس نسـبت مالـی بـه
رویکـرد ارزیابـی بـر اسـاس ریسـک مواجـه شـده
اسـت .در طـرح جدیـد بانـک مرکـزی اتحادیـه 
اروپـا ( ،)ECBبـرای ایـن مهـم سـه مرحلـه 
اساسـی وجـود دارد کـه عبارتانـد از:
 -۱نظارت بر اساس ارزیابی ریسک بانک،
کمـی و کیفـی وضعیـت
  -۲ارزیابـی
ّ
ریسـکهای برنامـه  بازبینـی کیفیـت داراییهـای
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بانـک (،)AQR
 -۳پیادهسازی آزمون تنش.
هـدف نهایی از پیادهسـازی این سـه مرحله
ارتقـای سلامت مالی بانـک و در نهایت نظام
بانکی برای کاهش ریسـک سیسـتمیک اسـت.
بـا توجـه بـه ترتیـب و توالـی مراحـل فـوق در
برنامـه  ارزیابـی جامـع پیادهسـازی برنامـه 
بازبینـی کیفیـت داراییهـای بانـک بهعنـوان
سـناریوهای ورودی بـرای پیادهسـازی آزمـون
تنـش در بانـک محسـوب میشـود .ازآنجاکـه
بـر اسـاس اصـول و قوانیـن حسـابداری
عمدتـ ًا داراییهـای موجـود در صورتهـای
مالـی بانکهـا بـر اسـاس قیمـت اسـمی ثبـت
میشـوند ،امـا ایـن ثبـت حسـابداری ممکـن
اسـت بـا ارزش بـازاری و یـا ارزش منصفانـه 
دارایـی دارای اختلاف زیـادی باشـد ،بنابراین
بازبینـی کیفیـت دارایـی بـه ایـن مفهـوم اسـت
کـه گاهیاوقـات ارزش داراییهـای بانـک
بیشـتر از حـد واقعـی بـرآورد میشـود .در ایـن
شـرایط ،بانـک بـرای جلوگیـری از منفیشـدن
خالـص ارزش داراییهـای خـود نیـاز بـه
تٔامیـن سـرمایه بـرای پوشـش زیـان ناشـی از
ایـن موضـوع دارد .الگـوی بازنگـری کیفیـت
دارایـی ،میـزان سـرمایٔه الزم بـرای پوشـش
ایـن زیـان را بـرآورد میکنـد و در واقـع پایـه و
اسـاس الگوهـای جدید آزمون اسـترس اسـت.
اغلـب ،بازنگـری کیفیـت دارایـی در نظـام
بانکـی و یـا بانکهایـی صـورت میگیـرد کـه
دچـار بحرانهـای اقتصـادی و مالـی شـدهاند.
برنامـه بازبینـی کیفیـت داراییهـا
( )AQRدر بانـک برنامـه  جامعـی اسـت
شـامل بازنگـری در فرایندهـا و چارچوبهـای
حسـابداری ،ذخیرهگیـری ارزشگـذاری
واقعـی وثایـق ،شناسـایی و ارزشگـذاری
نـوع تسـهیالت و طبقـه  واقعـی آنهـا و در
نهایـت ارزیابـی اثـر رویههـای نامبردهشـده
در وضعیـت سـرمایٔه پایـه نـوع اول و نسـبت
مهـم سـرمایٔه نـوع اول .مهمتریـن جـزء برنامـه 
بازنگـری کیفیـت داراییهـای  AQRشـامل
سـبد تسـهیالت بانـک اسـت کـه مـوارد مهمـی
ماننـد بررسـی روندهـای تسـهیالتی ،ارزش
جـاری وثیقههـا ،و ارزشگـذاری مجـدد
تسـهیالت را شـامل میشـود .بازبینـی کیفیـت
دارایـی مرحلـهای ضـروری بـرای برقـراری
ارتبـاط بیـن بانـک و بخـش واقعـی اسـت کـه
مهمتریـن اهـداف آن ارزیابـی داراییهـای
نگهداریشـده توسـط بانـک ،محاسـبٔه ارزش
در معـرض خطـر  ( )VaRآنهـا و محاسـبٔه

ارزش جـاری وثایـق مرتبـط بـا آنهاسـت.
بـرای دسـتیابی بـه ایـن اهـداف فراینـد بازبینی
کیفیـت دارایـی دارای سـه مرحلـه اسـت؛ در
مرحلـه  نخسـت ،ریسـکهای بانـک بهویـژه
نقدینگـی و اعتبـاری بررسـی میشـود و در
مرحلـه دوم بازنگـری کیفیـت دارایـی صـورت
میگیـرد کـه در این مرحله ،تسـهیالت و اوراق
بهـادار تجزیـه و تحلیـل میشـوند و در نهایـت
نیـز آزمـون تنش صـورت میگیرد تا مشـخص
شـود کیفیـت داراییهـا تـا چـه حـد تحتتأثیر
تحـوالت اقتصـاد کالن صـورت میگیـرد.
نتایـج حاصـل از پیادهسـازی برنامٔه بازبینی
کیفیـت داراییهـا در بانکهـای منتخـب و
مهـم  ۱۶کشـور عضـو اتحادیـه اروپـا در سـال
 201۴در جـدول  ۱آورده شـده اسـت .ایـن
جـدول شـامل چهـار سـتون اصلـی اسـت کـه
بـرای هرکـدام از کشـورهای ایـن اتحادیـه بـر
اسـاس دسـتورالعمل بانـک مرکـزی اتحادیـه 
اروپـا مقـدار مـوزون نسـبت کفایـت سـرمایٔه

پایـه (سـرمایٔه نـوع اول    )%CETدر سـال
 2013کـه قبـل از اجـرای برنامـه  بازبینـی
کیفیـت داراییهاسـت ،با سـال پـس از اجرای
برنامه یعنی سـال  201۴مقایسـه شـده اسـت.
همچنیـن ،مقـدار میانگیـن مـوزون کفایـت
سـرمایٔه نـوع اول مجموعـه بانکهـای منتخب
هـر کشـور در دو سـناریوی پایـه  و سـناریوی
بدبینانـه   آزمـون بحـران پـس از پیادهسـازی
برنامـه  بازبینـی کیفیـت داراییهـا در سـال
 201۶نیـز نشـان داده شـده اسـت .همانطـور
کـه در ایـن جـدول نیز نشـان داده شـده اسـت،
بـرای عمـدٔه کشـورها مقـدار میانگیـن مـوزون
نسـبت کفایـت سـرمایٔه نـوع اول در سـال
 ۲۰۱۴و پـس از اجـرای برنامـه بازبینی کیفیت
داراییهـا دارای کاهـش چشـمگیری بـوده
اسـت .همچنیـن ،نکتـه قابلتوجـه ایـن اسـت
کـه در سـناریوهای متفـاوت بـرای آزمون تنش
تحـت برنامـه  AQRمقـدار مـوزون کفایـت
سـرمایٔه نـوع اول در عمـدٔه کشـورهای اتحادیٔه

۱۳۳

۱۳۴

پایداری مالی و ثبات اقتصادی

اروپـا سـقوط بسـیار ملموسـی دارد ،بهگونـهای
کـه در برخـی از کشـورها ماننـد قبـرس ،ایتالیـا،
و پرتغـال ایـن سـقوط چشـمگیرتر اسـت ،اگرچـه
وضعیـت کفایـت سـرمایٔه مـوزون بـرای برخـی از
کشـورها حتـی پـس از پیادهسـازی برنامـه بازبینـی
کیفیـت داراییهـا ماننـد لیتوانـی ،لتونـی ،و مالت
بسـیار فراتـر از حـد انتظـار و مقـدار اسـتاندارد
مـورد تٔاییـد ایـن اتحادیـه بـوده اسـت.
 -۲ضـرورت و نحـؤه پیادهسـازی برنامٔه بازبینی
کیفیـت داراییها در شـبکٔه بانکی کشـور

بانکهـای کشـور بـرای ایجـاد سـود و تٔامیـن
سـرمایه از محـل منابـع داخلـی و همینطور ایجاد
جریانهـای نقـدی بهمنظـور کفـاف بدهـی دچـار
مشـکالت فراوانیانـد .میـراث دولتـی رویههـای
اعطـای وام تکلیفـی و وامهـای اعطایـی بـه افـراد
مرتبـط ،ظرفیـت پاییـن مدیریـت ریسـک ،و
الگوهـای کسـبوکار غیـر سـودآور باعـث شـده
اسـت ترازنامـه بانکهـای ایران بهطرز بـدی ناتراز
و وضعیـت سـرمایٔه ایـن بانکهـا تضعیـف شـود.
کیفیـت اعتبـاری پاییـن پرتفـوی وام بانکهـا بـا
تٔاخیـر دولـت در بازپرداخـت بدهـی و تعهـدات
خـود ،که در سـپتامبر  ۲۰۱۶معادل دوسـوم ماندٔه
بدهیهـای غیرجـاری بانکهـا شـد و نسـبت
وامهـای غیرجـاری ( )NPLرا بـه حـدود 30
درصـد مانـدٔه ناخالـص وامهـا رسـاند ،وخیمتـر
نیـز شـده اسـت.
مشـکالت سـاختاری عامـل اصلـی بـرای
دو مسـئلٔه پیـش روی بانکهـای ایرانـی یعنـی
نقدشـوندگی و قـدرت پرداخـت تعهـدات اسـت.

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

توصیههـای انجامشـده بهمنظـور پیادهسـازی
برنامـه  بازبینـی کیفیـت داراییهـای بانکهـای
کشـور را میتـوان شـامل دو بخـش توصیههـای
سـازمانهای بینالمللـی مانند صنـدوق بینالمللی
پـول ( )IMFو توصیههـای سـایر کارشناسـان
و مطالعـات تحقیقاتـی انجامشـده دانسـت.
پیادهسـازی برنامـه  بازبینـی کیفیـت داراییهـا
 AQRبهعنـوان یـک برنامـه بسـیار حیاتـی بـرای
نظـام بانکـی و بهخصـوص بانکهـای مهـم
نخســـتین گام در جهـــت رفـــع
ناتـــرازی بانکهـــا در شـــبکٔه بانکـــی
کشـور پا کســـازی ترازنامـــه بـا تٔاکیـد
بر ســـمت داراییهـــای بانکهاســـت.
در ایـــن میـــان ،انتخـــاب یـــک روش
اســـتاندارد مـــورد تٔاییـــد مٔوسســـات
بینالمللــی یکــی از مشـــکالتی اســـت
کــه سیاسـ ـتگذاران و ناظــران بخــش
مالــی بــا آن مواجهانـــد.
کشـور محسـوب میشـود .در امتـداد تحقیقـات
انجامشـدٔه داخلـی و بـا توجـه بـه گسـترٔه ابعـاد
مشـکالت در نظـام بانکـی کشـور ،از اوایـل سـال
 ۱۳۹۴دو طـرح تحقیقاتـی در بانـک مرکـزی
تعریف شـد .در طرح اول ،سلامت مالی بانکها
بـر اسـاس اسـتانداردهای بینالمللـی در دو حـوزٔه
کفایـت سـرمایه و نسـبتهای نقدینگـی بـا توجـه
بـه اهمیـت سیسـتمی بانکهـا و تٔاکیـد ویـژه بـر
مطالبـات غیرجـاری مـورد ارزیابـی قـرار گرفتـه و

در طـرح دوم ،چشـمانداز صنعـت خدمـات مالـی
کشـور بـا تٔاکید بـر بخش بانکی و سـاختار نهادی
مناسـب بـرای پشـتیبانی از اصالحـات بانکـی
بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت .بازبینـی کیفیـت
داراییهـا در بانکهـای کشـور را میتـوان در
امتـداد این دو پـروژٔه بزرگ تحقیقاتی و در جهت
شـروع حـذف برخـی از داراییهـای سـمی در
ترازنامـه بانکهـای کشـور ارزیابـی کـرد .مراحـل
پیادهسـازی برنامـه بازبینـی کیفیـت داراییهـا در
بانـک نمونـه بـه شـرح زیـر اسـت:
  -۱فـاز اول پیادهسـازی  AQRارتقـای
شـفافیت داراییهـای بانـک اسـت .تغییـر فرمـت
گزارشـگری مالـی بانکهـا بـه قالـب IFRS
میتوانـد تـا حـدی بهعنـوان فـاز اول پیادهسـازی
 AQRمحسـوب شـود.
الـف  -در ایـن فـاز ممکـن اسـت نیـاز بـه
بازگزارشـگری صورتهـای سـود و زیـان،
جریانـات وجـوه نقـد و ترازنامـه  بانـک بـر
اسـاس نسـخههای متمـم  ،IAS39، IFRS9و            
I F R S 1 0با شـد .
 -۲در فـاز دوم ،بـرای تهیٔه گـزارش بازبینی به
جمعآوری داده در دو سـطح بازرسـی حضوری و
بازرسـی غیرحضوری  نیاز اسـت.
  -۳در سـطح بازرسـی حضـوری دو نـوع
نمونهگیـری متفـاوت انجـام میشـود .نمونهگیری
هدفمنـد بـر اسـاس سـطح بالقؤه ناکافـی ذخایر،
نسـبت پاییـن ذخایـر ،و یـا کاهـش شـدید نسـبت
ذخایـر انجـام میشـود .نمونهگیـری آمـاری در
چهـار خوشـه بهصـورت تصادفـی انجام میشـود.
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بانـک مرکـزی اسـت .ایـن برنامـه در جهـت
بهکارگیـری چارچـوب اسـتاندارد گزارشـگری
مالـی ( )IFRSو همچنیـن ارتقـای آن
بـرای رسـیدن بـه اسـتانداردهای بینالمللـی
حسـابداری ماننـد نسـخههای IFRS9،
 IAS37اسـت .پیادهسـازی برنامـه  بازبینـی
کیفیـت داراییهـا ازجملـه مهمتریـن الزامـات
حسـابداری در جهـت ارتقـای شـفافیت مالـی
صورتهـای مالـی بانک و همچنین شناسـایی
سـودهای واقعـی تعهـدی از صورتهـای مالی
بانکهاسـت .ازآنجاکـه برخـی از بانکهـای
کشـور ماننـد بانکهـای دولتـی و خصوصـی
دارای شـعبات مسـتقل و وابسـته در سـایر
کشـورها هسـتند ،پیادهسـازی برنامـه بازبینـی
کیفیـت داراییهـا علاوه بـر کسـب اعتبـار
در نظـام بانکـی بهعنـوان بانـک پیشـرو در ایـن
عرصـه ،موجـب اعتبـار بینالمللـی در ارائـه 
خدمـات کارگزاریهـای بینالمللـی بهمنظـور
ارتقـای سـطح روابـط بانکـی و کارگـزاری
خواهـد بـود.
بـا توجـه بـه اینکـه بانکهـای کشـور دارای
شـرکتهای تابعـه و وابسـتٔه بسـیاری ازجملـه
شـرکتهای سـرمایهگذاریاند ،ایـن امـر
موجـب تجمـع بیشـتر نـوع داراییهـای بـا
گـردش پاییـن و یـا بـد در صورتهـای مالـی
تلفیقـی آنهـا خواهـد شـد .شناسـایی ایـن
داراییهـا و ارائـه  یـک برنامـه  مشـخص در
جهـت نگهـداری و یا تبدیل بـه منابع با گردش
بـاال نیـز ازجملـه نتایـج مهـم پیادهسـازی ایـن
برنامـه خواهـد بود .پیادهسـازی برنامـه بازبینی
کیفیـت داراییهـا بهعنـوان اولیـن فـاز از
پیادهسـازی بسـتٔه جامـع حاکمیـت شـرکتی،

مدیریـت ریسـک ،و تطبیـق خواهـد بـود.
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بـا توجـه بـه محدودیـت زمـان ،توسـط
مدیریـت ریسـک و حسابرسـی داخلـی خـود
بانـک بـر اسـاس راهنماهـای تیـم بررسـی
کار بـر روی پروندههـا را انجـام میدهـد.
ازآنجاکـه پیادهسـازی برنامـه   AQRدر دو
بخـش نظـارت حضوری و غیرحضـوری برای
بانـک نمونـه انجام خواهد شـد ،بنابراین روش
تجزیـه و تحلیـل و فراینـد پیادهسـازی آن در
شـکل  ۱آورده شـده اسـت.
 -۳جمعبندی و نتیجهگیری
واقعیـت ایـن اسـت نخسـتین گام در
جهـت رفـع ناتـرازی بانکهـا در شـبکٔه بانکـی
کشـور پاکسـازی ترازنامـه بـا تٔاکیـد بر سـمت
داراییهـای بانکهاسـت .در ایـن میـان،
انتخـاب یـک روش اسـتاندارد مـورد تٔاییـد
مٔوسسـات بینالمللی یکی از مشـکالتی اسـت
که سیاسـتگذاران و ناظران بخش مالی با آن
مواجهانـد .در ایـن راسـتا ،اسـتفاده از تجـارب
مسـتقل بانـک مرکـزی اتحادیـه اروپـا بـا توجه
بـه نـوع ارتباط بیشـتر بانکهای کشـور با آنها
میتوانـد راهبـردی اساسـی برای شفافسـازی
صورتهـای مالـی بانکهـای کشـور باشـد.
ازجملـه چالشهـای اصلـی کـه پیادهسـازی
برنامـه  بازبینـی کیفیـت داراییهـا ()AQR
در شـبکٔه بانکـی کشـور میتوانـد بـا آن مواجـه
باشـد نحـؤه نمونهگیـری از پروندههـای
تسـهیالتی موجـود و نحـؤه ارزشگـذاری
تسـهیالت ،داراییهـا ،و وثایـق اسـت .اگرچه
بانـک مرکـزی در سـالهای اخیـر تلاش کـرده
اسـت نسـخههای اولیـه  چارچـوب کلـی و
اولیـه  اسـتانداردهای بینالمللـی گزارشـگری
مالـی ( )IFRSرا پیادهسـازی کنـد ،واقعیـت
ایـن اسـت کـه ایـن قالـب گزارشـگری مالـی
هنـوز تـا قالـب اصلـی آن فاصلـه  بسـیار
زیـادی دارد .بنابرایـن در همـان گام نخسـت
بـرای پیادهسـازی برنامـه  بازبینـی کیفیـت
داراییها ،شـبکٔه بانکی کشـور نیازمنـد بازبینی
اسـتانداردها و خطمشـیهای حسـابداری در
صورتهـای مالـی اسـت.
از طرفـی ،بحرانهـای پیدرپـی سـالهای
اخیـر موجـب انباشـت بیشازحـد داراییهـای
بـد در صورتهـای مالـی بانکهـا و نیـاز
اساسـی به پیادهسـازی این برنامه شـده اسـت.
مهمتریـن دسـتاورد پیادهسـازی برنامـه 
بازبینـی کیفیـت داراییهـا در بانکهـای
کشـور محاسـبٔه میزان سـرمایٔه موردنیاز شـبکٔه
بانکـی بـا توجـه بـه جهتگیـری سیاسـتگذار
پولـی و بانکـی یعنـی شـورای پـول و اعتبـار و

شکل  .۱گامهای استاندارد پیادهسازی برنامٔه بازبینی کیفیت داراییها در یک بانک نمونه
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پرونده پنجم

تحریم و تسهیل
مبادالت بینالمللی
 FATF /۱۳۷دغدغٔه سیاسی دارد

 /۱۳۹دو چالش همکاریکردن با بانکهای کوچک خارجی

 /۱۴۱تنگناهای مبادالت بینالمللی ایران در دوران تحریم

  /۱۴۳تٔاثیرات اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تٔامین
مالی تروریسم در مبادالت مالی-تجاری بینالمللی
 /۱۴۷اینفوگرافیک :کنوانسیونهای بین المللی

 /۱۴۸اصالح قوانین مبارزه با تٔامین مالی تروریسم و

پولشویی؛ پیشرفتها و چالشها

 FATFدغدغٔه سیاسی دارد

{

بهنظـــر شـــما ،پذیـــرش لوایـــح مبـــارزه
بـــا پولشـــویی و تٔامیـــن مالـــی تروریســـم
ت ــا چ ــه می ــزان در نظ ــام اقتص ــادی و بانک ــی
تٔاثیـــر دارد و چـــرا تصویـــب و پیوســـتن بـــه
نهادهـــای بینالمللـــی ازجملـــه FATF
هم ــواره م ــورد تٔاکی ــد مدی ــران ش ــبکٔه بانک ــی

کشـــور اســـت؟
مدیـــران شـــبکٔه بانکـــی ازجملـــه رئیـــس
کل بانـــک مرکـــزی تٔاکیـــد دارنـــد بایـــد
لوای ــح مب ــارزه ب ــا پولش ــویی و تٔامی ــن مال ــی
تروریس ــم در س ــایٔه نظ ــارت و بررس ــی کام ــل
جوانـــب هرچـــه ســـریعتر تعییـــن تکلیـــف

شــود تــا ایــران از وضعیــت بالتکلیــف خــارج
شـــود و نظـــام بانکـــی در ســـایٔه پیوســـتن بـــه
نهادهـــای بینالمللـــی در ایـــن حـــوزه بتوانـــد
بـــا شـــفافیت و در راه ســـالم گام بـــردارد کـــه
مســـئلهای مهـــم و ضـــروری اســـت .مجلـــس
شـــورای اســـامی و کمیســـیون اقتصـــادی

اقتصــاد
ـای
هـ
تازـه
ماهنامــه
اقتصــاد
هــای
تازه
ـه
ماهنام
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد ایــران در ســایٔه تحریمهــا و
فشــارهای دولــت ایــاالت متحــدٔه امریــکا ،بــرای افزایــش روابــط بانکــی
و بهبــود وضعیــت اقتصــادی ،بایــد بهســوی شــفافیت و نظــام اقتصــادی
ســالم حرکــت کنــد و یکــی از گامهــای راهبــردی و ضــروری در راســتای
کاهــش فشــار در نظــام بانکــی کشــور پذیــرش قوانیــن بینالمللــی
مبــارزه بــا پولشــویی و تٔامیــن مالــی تروریســم و پیوســتن بــه نهادهــای
بینالمللــی اســت .از ســویی دیگــر ،برخــی کارشناســان تٔاکیــد دارنــد
پیوســتن بــه نهادهــای بینالمللــی و پذیــرش قوانیــن مبــارزه بــا پولشــویی

و تٔامیــن مالــی تروریســم بــرای کشــور معایــب بزرگــی در زمینــه سیاســی
بهدنبــال دارد و همیــن مســئله باعــث شــده اســت پذیــرش لوایــح مبــارزه
بــا پولشــویی و تٔامیــن مالــی تروریســم بعــد از مدتهــا همچنــان در
نهادهــای اقتصــادی و سیاســی ازجملــه مجلــس بــدون تعییــن تکلیــف
معطــل بمانــد .در همیــن زمینــه بــا محمدرضــا پورابراهیمــی ،عضــو
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی ،بــه گفتوگــو پرداختیــم
کــه مشــروح آن را در ادامــه میخوانیــد.

{

مصاحبه

محمدرضا پورابراهیمی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

۱۳۷

۱۳۸

تحریم و تسهیل مبادالت بینالمللی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

بهعن ــوان پشـــت پ ــردٔه لوای ــح اســـت کـــه باعـــث
ش ــده اس ــت مخالفتش ــان ب ــا جمه ــوری اس ــامی
ای ــران مشکلس ــاز باش ــد و پیوس ــتن ای ــران ی ــک
چالـــش بهشـــمار بـــرود.

بـــا مدیـــران شـــبکٔه بانکـــی و اقتصـــادی کشـــور
ارتب ــاط دارن ــد و نظ ــر آنه ــا نی ــز درس ــت اس ــت،
امـــا مســـئلٔه لوایـــح و پیوســـتن بـــه نهادهـــای
بینالمللـــی در حـــوزٔه مبـــارزه بـــا پولشـــویی و
تٔامی ــن مال ــی تروریس ــم ب ــا توج ــه ب ــه عضوی ــت
یکـــی از موضوعـــات مهمـــی کـــه مطـــرح
برخ ــی کش ــورها در آنه ــا دغدغههای ــی سیاس ــی
میش ــود ،مخالف ــت برخ ــی نماین ــدگان مجل ــس
را بهدنبـــال دارد کـــه باعـــث شـــده اســـت
ب ــا لوای ــح مب ــارزه ب ــا پولش ــویی و تٔامی ــن مال ــی
تصمیمگیـــری دربـــارٔه آنهـــا ســـخت و زمانبـــر
تروریســـم بهدلیـــل ایجـــاد شـــفافیت و احتمـــال
باشـــد .در خصـــوص  ،FATFمعتقـــدم نفـــس
قطعشـــدن ارتبـــاط ایـــران بـــا ســـوریه و لبنـــان
اهـــداف ایـــن گـــروه قابـــل قبـــول و مبـــارزه بـــا
بـــرای تٔامیـــن مالـــی و حمایـــت از گروههـــای
پولشـــویی و شفافســـازی مالـــی امـــر بســـیار
سیاس ــی اس ــت .ای ــن مس ــئله را چگون ــه ارزیاب ــی
مهم ــی اس ــت ،ام ــا مش ــکل در بخش ــی بهش ــمار
میکنیـــد؟
م ـیرود ک ــه بح ــث قوانی ــن مب ــارزه ب ــا پولش ــویی
و تٔامی ــن مال ــی تروریس ــم در ارتب ــاط ب ــا ای ــران ب ــه
همانطـــور کـــه رهبـــری تٔاکیـــد داشـــتند،
دس ــتاویزی ب ــرای امری ــکا تبدی ــل ش ــده اس ــت ت ــا
بایـــد در نظـــام اقتصـــادی بهســـوی شـــفافیت و
علی ــه جمه ــوری اس ــامی ای ــران اس ــتفاده کنن ــد،
زیـــرا بســـیاری از کشـــورها حتـــی در بحـــث
تدویـــن لوایـــح مبـــارزه بـــا پولشـــویی و تٔامیـــن
تعهـــدات بانکـــی و مالـــی برجامـــی اروپاییهـــا
مالـــی تروریســـم گام برداشـــت .مســـئلٔه لوایـــح
صرفــ ًا تٔاکی ــد دارن ــد تعه ــدات پ ــس از پذی ــرش
مذک ــور نی ــز در مجل ــس و س ــطوح باالی ــی نظ ــام
م ــوادی خ ــاص از قوانی ــن مب ــارزه ب ــا پولش ــویی
درحـــال بررســـی و تصمیمگیـــری قـــرار دارد و
و تٔامیـــن مالـــی تروریســـم انجـــام خواهـــد شـــد.
در مجلـــس نیـــز طرفـــداران و مخالفانـــی وجـــود
همانطـــور کـــه کارشناســـان اقتصـــادی و
دارنـــد کـــه برخـــی مخالفـــان اعتقـــاد دارنـــد بـــا
سیاســـی در سراســـر
پذی ــرش قوانی ــن مب ــارزه
جه ــان مطلعان ــد،کش ــور
بـــا پولشـــویی و
مجلـــــس شـــــورای اســـــامی و کمیســـیون
تٔامی ــن مال ــی تروریس ــم،
عربســـتان تٔامینکننـــدٔه
اقتصـــ ــادی بـــ ــا مدیـــ ــران شـــ ــبکٔه بانکـــ ــی و
نهادهــای تصمیمگیرنــده
گروههـــای
مالـــی
اقتصـــ ــادی کشـــ ــور ارتبـــ ــاط دارنـــ ــد ،امـــ ــا
تروریســـتی در ســـوریه،
و کشـــورهای پشـــت
مســـ ــئلٔه لوایـــ ــح و پیوســـ ــتن بـــ ــه نهادهـــ ــای
ایـــن نهادهـــا ازجملـــه
لبنـــان ،و عـــراق اســـت
بینالمللــــــی در حــــــوزٔه مبــــــارزه بــــــا
عربســـتان و رژیـــم
و ایـــن موضـــوع بـــر
پولشـــــویی و تٔامیـــــن مالـــــی تروریســـــم بـــــا
هیچکـــس پوشـــیده
صهیونیســـتی اســـرائیل
توجـــ ــه بـــ ــه عضویـــ ــت برخـــ ــی کشـــ ــورها در
نیســـت کـــه داعـــش
باعـــث خواهنـــد شـــد
آن هـــــا دغدغههایـــــی سیاســـــی را به دنبـــــال
ماههـــا نفـــت ســـوریه و
نظـــام اقتصـــادی کشـــور
دارد کـــــه باعـــــث شـــده اســـــت تصمیمگیـــری
عـــراق را میفروخـــت
در مشـــکالت گرفتـــار و
دربـــــارٔه آن هـــــا ســـــخت و زمــان بـــــر  ،باشــد
و در ازای آن وجـــه
راهه ــای دورزدن تحری ــم
دریاف ــت میک ــرد .ب ــر همی ــن اس ــاس ،اگ ــر گ ــروه
بس ــته ش ــود ،و قابلی ــت تٔامی ــن مال ــی گروهه ــای
اقـــدام مالـــی صریحـــ ًا بهدنبـــال جلوگیـــری از
سیاســـی همـــکار بـــا ایـــران در برخـــی کشـــورها
پولش ــویی و مب ــارزه ب ــا تٔامی ــن مال ــی تروریس ــم
وجـــود نداشـــته باشـــد کـــه بایـــد دغدغههـــا
اســـت ،بایـــد پولهـــای فـــروش نفـــت توســـط
بررســـی شـــوند .امـــا ،بســـیاری از دغدغههـــا
گـــروه تروریســـتی داعـــش پیگیـــری و ضبـــط
چن ــدان درس ــت نیس ــت و مجل ــس نی ــز بهدنب ــال
ش ــود ک ــه اساســ ًا حس ــابهای آنه ــا در امری ــکا،
بررســـی کارشناســـی جوانـــب و تصمیمگیـــری
بهنفـــع ظرفیتهـــای ملـــی کشـــور اســـت.
اروپ ــا ،و عربس ــتان ق ــرار دارد و ای ــن تناق ــض در
برخـــورد نشـــاندهندٔه قرارگرفتـــن کشـــورهای
ب ــا توج ــه ب ــه ع ــدم تعیی ــن تکلی ــف وضعی ــت
امری ــکا ،عربس ــتان ،رژی ــم صهیونیس ــتی اس ــرائیل
بهعنـــوان بزرگتریـــن نقـــاط پولشـــویی و
قوانیـــن مبـــارزه بـــا پولشـــویی و تٔامیـــن مالـــی
تٔامینکننـــدٔه منابـــع بـــرای اقدامـــات تروریســـتی
تروریســـم و قرارگرفتـــن ایـــران در لیســـت
در کشـــورهای عضـــو و تصمیمگیرنـــدٔه اصلـــی
تعلیـــق ،راهـــکار مجلـــس چیســـت؟

یکــی از مســائل بســیار مهــم در شــرایط فعلــی
آن اســـت کـــه ایـــران در زمینـــه تحریـــم تجربـــه
بســـیار خوبـــی دارد و میتـــوان بـــا اســـتفاده
از تجـــارب و ظرفیتهـــای موجـــود و تحقـــق
اقتصـــاد مقاومتـــی در راســـتای تٔاکیـــدات رهبـــر
انقـــاب ،تٔاثیـــرات ناشـــی از تحریمهـــا را
کاهــش داد کــه در همیــن راســتا بایــد از ظرفیــت
کارشناســـان و مدیـــران بانکـــی در زمینـــه ضـــد
تحریـــم و چگونگـــی ایجـــاد روابـــط بینالملـــل
بانکـــی بهمنظـــور گـــردش تجـــارت اســـتفاده
شـــود .مجلـــس شـــورای اســـامی و کمیســـیون
اقتصـــادی تٔاکیـــد دارنـــد بایـــد ایـــن قوانیـــن
هرچ ــه س ــریعتر تعیی ــن تکلی ــف ش ــود و انتظ ــار
مـــیرود بـــا همراهـــی مراجـــع تصمیمگیرنـــده و
اجرایـــی ،تصمیـــم مناســـبی گرفتـــه شـــود.

عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی

محدودیتهــای ایجادشــدٔه غیرقانونــی و تحریمهــای یکجانبــه
ت بینالمللــی بانکهــا در ماههــای
امریــکا باعــث شــده اســت فعالیــ 
اخیــر تحتتٔاثیــر قــرار بگیــرد .فعالیتهــای تجــاری بازرگانــان نیــز،
کــه ارتبــاط مســتقیمی بــا بانکهــای خارجــی دارنــد ،از ایــن ناحیــه

{

تعـــداد اندکـــی از بانکهـــای کوچـــک
اروپایـــی درحـــال حاضـــر نیـــز کمابیـــش
روابـــط کارگـــزاری خـــود را بـــا ایـــران حفـــظ
کردهانـــد ،امـــا مشـــکل ایـــن اســـت کـــه
ایـــن بانکهـــای کوچـــک نیـــز از تـــرس

تحریمهـــای یکجانبـــه مریـــکا هیـــچگاه ایـــن
ارتبـــاط را اعـــام نمیکننـــد و شـــاید امـــروز
نقلوانتقالـــی را انجـــام دهنـــد و فـــردا آن را
انجـــام ندهنـــد .همچنیـــن ،ایـــن بانکهـــای
کوچ ــک ب ــا توج ــه ب ــه س ــرمایٔه پایی ــن ،فق ــط
دادوســـتد را در حـــد محـــدود کارگـــزاری
میکننـــد .نســـبت کفایـــت ســـرمایٔه پاییـــن
ه ــم مش ــکل دیگ ــر ای ــن بانکهاس ــت ک ــه ب ــر
ریس ــک مٔوسس ــات مال ــی ایران ــی میافزای ــد.
امــا در شــرایطی کــه همــه راههــا بســته اســت،
شـــاید کارکـــردن بـــا هـــر بانکـــی توجیهپذیـــر
میشـــود .مشـــکل دیگـــر ایـــن اســـت کـــه
ایـــن بانکهـــا هزینـــه کارگـــزاری باالیـــی را
درخواســـت میکننـــد و دلیـــل آن را بررســـی

مـــوارد تطبیقـــی و مبـــارزه بـــا پولشـــویی و
همچنیـــن افزایـــش ریســـک شـــهرت اعـــام
میکننـــد .

درصورتیکـــه ایـــران بـــه هـــر دلیلـــی
بـــه عضویـــت گـــروه ویـــژٔه اقـــدام مالـــی
( )FATFدرنیایـــد ،آیـــا شانســـی بـــرای
همکاریهـــای بانکـــی بینالمللـــی وجـــود
خواهـــد داشـــت؟

اقتصــاد
ـای
هـ
تازـه
ماهنامــه
اقتصــاد
هــای
تازه
ـه
ماهنام
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

مهمتریـــن مشـــکلی کـــه بانکهـــای
ایرانــی درحــال حاضــر بــا آن روب ـهرو هســتند
اعمـــال تحریمهـــای یکجانبـــه امریـــکا و
من ــع دادوس ــتد ب ــا ای ــران اس ــت .بانکه ــای
بـــزرگ دنیـــا بـــا توجـــه بـــه نگرانـــی خـــود
ب ــرای ازدس ـتدادن ب ــازار امری ــکا حاض ــر ب ــه
هم ــکاری ب ــا بانکه ــای ایران ــی نیس ــتند .در
ای ــن اوض ــاع ،چ ــه اقدام ــی بای ــد انج ــام داد؟

آســیبپذیر شــده اســت .بــرای بررســی بیشــتر ایــن موضــوع بــا ســعید
روشــنی ،عضــو هیئترئیســه اتــاق بازرگانــی و صنایــع ایــران و آلمــان
و رئیــس کمیســیون بانــک و فاینانــس ،گفتوگویــی داشــتهایم کــه
مشــروح آن در ذیــل میآیــد.

{

مصاحبه

سعید روشنی

دو چالش همکاری
با بانکهای کوچک خارجی

هـــر نـــوع همـــکاری بینالمللـــی تابـــع
قوانیـــن و دســـتورالعملها و توصیههـــای
نهادهـــای بینالمللـــی اســـت .هرآنچـــه
بـــه ارتبـــاط بـــا خـــارج از مرزهـــا مربـــوط

۱۳۹

۱۴۰

تحریم و تسهیل مبادالت بینالمللی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

میشـــود ‐ چـــه در بحـــث دیپلماســـی ،چـــه
در ورزش ،و غیـــره ‐ تابـــع ایـــن قوانیـــن
و دستورالعملهاســـت .متٔاســـفانه ،بحـــث
عضوی ــت در گ ــروه وی ــژٔه اق ــدام مال ــی در ای ــران
بــه یــک مســئلٔه سیاســی ملــی تبدیــل شــده اســت،
درحالیک ــه بای ــد از دی ــد فن ــی ب ــه ای ــن موض ــوع
نگریس ــت .از دی ــد فن ــی ،شانس ــی ب ــرای توس ــعٔه
روابـــط بینالمللـــی بانکـــی بـــدون عضویـــت در
ایـــن گـــروه وجـــود نـــدارد و حتـــی اگـــر شانســـی
هـــم بـــرای همکاریهـــای بینالمللـــی بانکـــی
بـــدون عضویـــت در  FATFباشـــد ،هزینـــه
س ــنگینی ب ــر بانکه ــا و مٔوسس ــات مال ــی ایران ــی
و بهتبـــع آن کســـبوکارها تحمیـــل میکنـــد.

مالـــی و بانکهـــا صـــورت پذیرنـــد؛ ایـــن یعنـــی
بایـــد بانـــک یـــا بانکهایـــی وجـــود داشـــته
باش ــند ت ــا کار کارگ ــزاری را انج ــام دهن ــد .نکت ــه
دیگ ــر ای ــن اس ــت ک ــه اینس ــتکس س ــازمانی اس ــت
ک ــه تابهح ــال فعالیت ــی ش ــبیه ای ــن را انج ــام ن ــداده
و نوپاس ــت و س ــازوکار اجرای ــی ب ــرای آن از قب ــل
طراح ــی نش ــده اس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه تحریمه ــای
امریـــکا ،بـــر اســـاس آزمـــون و خطـــا حرکـــت
میکنـــد تـــا بتوانـــد الگـــوی ســـازمانی موفقـــی
را اجـــرا کنـــد .البتـــه بهعنـــوان مثـــال ،درحـــال
حاض ــر ش ــعبٔه مونی ــخ بان ــک خاورمیان ــه رواب ــط
کارگــزاری را بــرای دادوســتد کاالهــای اساســی و
دارو و تجهیــزات پزشــکی راهانــدازی کــرده اســت
و قاعدت ـ ًا اینس ــتکس بای ــد ارزشاف ــزودٔه بیش ــتری
ارائ ــه ده ــد.
اینســـتکس در واقـــع میتوانـــد در بلندمـــدت
هـــم بـــرای ایـــران و هـــم بـــرای اتحادیـــه اروپـــا
بـــرای دورزدن تحریمهـــای احتمالـــی مفیـــد

پیمانهـــای پولـــی در وضعیـــت فعلـــی،
کـــه بیشـــباهت بـــه شـــرایط جنـــگ اقتصـــادی
نیســـت ،یکـــی از راههایـــی اســـت کـــه میتـــوان
رفـــت ،بهویـــژه بـــا کشـــورهایی کـــه اشـــاره
کردیـــد .پرواضـــح اســـت کـــه هزینـــه ایـــن کار
بـــرای بازرگانـــان و بانکهـــا باالســـت .در
واق ــع ،نهفق ــط از لح ــاظ بانک ــی بلک ــه از لح ــاظ
بازرگان ــی ریس ــک تبدی ــل ارز ب ــه ارزه ــای دیگ ــر
و دالر را در کش ــورهای ط ــرف ق ــرارداد افزای ــش
میدهـــد و از لحـــاظ اقتصـــاد ملـــی ،مـــا را
مجبـــور بـــه دادســـتد بـــا ایـــن کشـــورها میکنـــد
و در بلندمـــدت آثـــار خوبـــی بهجـــا نخواهـــد
گذاشـــت.

درحـــــال حاضـــــر تعـــــداد اندکـــــی از
بانکهـــــای کوچـــــک اروپایـــــی کمابیـــش
روابـــــط کارگـــــزاری خـــــود را بـــا ایـــران
حفـــــظ کردهانـــــد ،امـــــا مشـــــکل ایـــــن
اســـــت کـــــه ایـــــن بانکهـــــای کوچـــــک
نیـــــز از تـــــرس تحریمهـــــای یــک جانبـــــه
آمریـــــکا هیـــــچگاه ایـــــن ارتبـــــاط را
اعـــــام نمیکننـــــد و شـــــاید امـــــروز نقــل
وانتقالـــــی را انجـــــام دهنـــــد و فـــردا آن
را انجـــــام ندهنـــــد

آی ــا ب ــا پیمانه ــای پول ــی دوجانب ــه و اس ــتفاده
از ارزهـــای ملـــی بـــرای مبـــادالت بانکـــی
میتـــوان تجـــارت بـــا برخـــی از کشـــورها
ازجمل ــه چی ــن ،ع ــراق ،روس ــیه ،ترکی ــه ،هن ــد،
و… را حفـــظ کـــرد؟

ســـه کشـــور اروپایـــی انگلیـــس ،فرانســـه ،و
آلمـــان ســـازوکار تســـهیل تجـــارت بـــا ایـــران
(اینس ــتکس) را ثب ــت کردهان ــد و ط ــرف ایران ــی
نی ــز اق ــدام مش ــابهی را انج ــام داده اس ــت ت ــا ب ــا
اس ــتفاده از ای ــن س ــازوکار ،تج ــارت دســتکم
بـــرای کاالهـــای اساســـی و دارو فراهـــم باشـــد.
مهمتریـــن موانـــع بـــرای عملیاتیشـــدن ایـــن
ســـازوکار و همچنیـــن اضافهشـــدن کاالهـــای
دیگـــر بـــه آن چیســـت؟
اینس ــتکس فق ــط ی ــک کان ــال مال ــی اس ــت و
همچن ــان تراکنشه ــا بای ــد از طری ــق مٔوسس ــات

باشـــد .امـــا ،بهنظـــر نمیآیـــد در کوتاهمـــدت
در ایـــن کار موفـــق باشـــد .مهمتریـــن مانـــع
عملیاتیشـــدن اینســـتکس عـــدم همـــکاری
بانکهـــای اروپایـــی اســـت کـــه همچنـــان از
تحریمهـــای یکجانبـــه امریـــکا هـــراس دارنـــد.
از وضعیـــت فعالیـــت بانکهـــا بعـــد از تحریـــم
چـــه ارزیابـــیای داریـــد و بهنظـــر شـــما بهتریـــن
راهـــکار بـــرای ادامـــه روابـــط بینالمللـــی نظـــام
بانک ــی چیس ــت؟
بانکهـــا در حالـــت فعلـــی منفعالنـــه
برخـــورد میکننـــد؛ البتـــه ،پرواضـــح اســـت
کـــه بـــرای مثـــال در تصویـــب عضویـــت در
کنوانســـیونهای بینالمللـــی ماننـــد  FATFیـــا

مب ــارزه ب ــا جرای ــم س ــازمانیافته ،بانکه ــا تاب ــع
سیاســـتمداراناند .امـــا ،بانکهـــا بایـــد بهطـــور
فعـــال مزایـــای عضویـــت و البتـــه هزینههـــای
عـــدم عضویـــت در ایـــن کنوانســـیونها را بـــرای
مراجـــع تصمیمگیرنـــده تشـــریح کننـــد.
بـــه نظـــر بنـــده ،مشـــکل اینجاســـت کـــه
نمیت ــوان راه ــکاری را در وضعی ــت فعل ــی ب ــرای
گســـترش یـــا ادامـــه فعالیتهـــای بینالمللـــی
ارائ ــه داد .تم ــام دره ــا ب ــرای ارتب ــاط بینالملل ــی
مســـتقیم بانکـــی بســـته اســـت.
آنچـــه در تـــوان بانکهاســـت تغییـــر در
ســاختارهای مالــی اعــم از اجــرای اســتانداردهای
بینالمللـــی حسابرســـی ،همگراکـــردن قوانیـــن
ملـــی و بینالمللـــی مبـــارزه بـــا پولشـــویی ،و
اجـــرای ســـازوکارهای مدیریـــت ریســـک (اعـــم
از ریســـک عملیاتـــی ،اعتبـــاری ،و غیـــره) در
بانکهاس ــت .در واق ــع ،بهتری ــن فرص ــت ب ــرای
انج ــام ای ــن تغیی ــرات زم ــان تحریمه ــای کنون ــی
اســـت .بهنظـــر نمیآیـــد تحریمهـــای یکجانبـــه
امری ــکا دوام زی ــادی داش ــته باش ــند ،ام ــا پ ــس از
ایـــن تحریمهـــا هزینه-فرصـــت بـــرای تغییـــرات
ســـاختاری در نظـــام بانکـــی بـــاال خواهـــد بـــود.
آنچ ــه همیش ــه م ــورد غفل ــت ق ــرار میگی ــرد،
ایـــن اســـت کـــه همچنـــان تصمیمهـــای سیاســـی
مهمتریـــن تٔاثیرگـــذاری را در روابـــط بینالمللـــی
بانکـــی دارد؛ بهعنـــوان مثـــال ،در صـــورت
مذاک ــرٔه مس ــتقیم ای ــران و امری ــکا ش ــاید نی ــازی
بـــه پیمانهـــای پولـــی دوجانبـــه یـــا اینســـتکس
در شـــرایط عـــادی نباشـــد و بیشـــتر مشـــکالت
ســـطحی فعلـــی از بیـــن بـــرود ،امـــا مشـــکالت
ســـاختاری باقـــی میماننـــد .بـــرای حـــل ایـــن
مش ــکالت س ــاختاری ی ــا کاه ــش آنه ــا میت ــوان
امـــروز دســـت بـــهکار شـــد ،زیـــرا بـــا تحریمهـــا
ارتباطـــی ندارنـــد.

سیاوش نقشینه

صاحبنظر در امور پولی و بانکی

بــا تحریــم ایــران از ســوی ایــاالت متحــدٔه امریــکا ،مشــکالت
عدیــدهای در اقتصــاد و بهویــژه روابــط بانکــی ایــران و عرصــه بینالمللــی
ایجــاد شــد کــه نتیجــه ادامــه ایــن رونــد موجــب دورشــدن ایــران از
عرصــه بینالمللــی شــد و ازآنجاییکــه اقتصــاد ایــران بــار بســیار ســنگین
ســختگیری بانکهــای غربــی را بــر دوش دارد ،بــا تنگناهــای تــازهای

{

در ابتـــدا بایـــد بـــه یکســـری مفروضـــات
بهاختص ــار اش ــاره کن ــم .بهدلی ــل اینک ــه ای ــران
کش ــوری ب ــزرگ ،مه ــم ،و مط ــرح در جه ــان
و منطقـــه اســـت ،بههیچوجـــه نمیتوانـــد
پیرام ــون خ ــود دی ــوار بکش ــد؛ بلک ــه برعک ــس
بای ــد تعام ــات سیاس ــی ،اقتص ــادی ،بانک ــی،
و تج ــاری مثب ــت تنگاتن ــگ ب ــا جه ــان داش ــته
باشـــد .همچنیـــن ،پذیـــرش ایـــن اصـــل
مهـــم کـــه نمیتوانیـــم انتظـــار تعامـــل بـــا
بازیگ ــران بازاره ــای جهان ــی را داش ــته باش ــیم

درحالیکـــه میخواهیـــم ســـایر بازیگـــران را
ب ــه خواس ــته و عقای ــد خ ــود دربیاوری ــم ،بای ــد
خـــود را بـــا اســـتانداردهای پذیرفتهشـــدٔه
جهان ــی و بازیگ ــران ب ــازار هماهن ــگ کنی ــم ت ــا
بتوانی ــم عن ــوان بازیگ ــر در بازاره ــای جهان ــی
را داشـــته باشـــیم و نقشآفرینـــی کنیـــم.
مطلــب مهــم دیگــر ایــن اســت کــه اقتصــاد
جمهـــوری اســـامی ایـــران هماننـــد بســـیاری
از کشـــورهای درحـــال توســـعه بانکمحـــور
اســـت و چنانچـــه بانکـــداری دچـــار مشـــکل
شـــود ،بیشـــک کلیـــه بخشهـــای اقتصـــادی
کش ــور نی ــز ب ــا مش ــکل مواج ــه خواهن ــد ش ــد.
بهرغـــم اینکـــه تعامـــات ســـنجیدٔه سیاســـی
ی ــک اص ــل مه ــم بهش ــمار مــیرود ،چنانچ ــه

تعامـــات بانکـــی درون و برونمـــرزی بـــه
مفهـــوم گـــردش پـــول بهدرســـتی صـــورت
نگیـــرد ،بهطـــور حتـــم راهبـــری اقتصـــاد
کشـــور بـــا مشـــکل روبـــهرو خواهـــد شـــد.
بهعنـــوان مثـــال ،بانـــک بهمثابـــه یـــک
هواپیمـــای دوموتـــوره اســـت؛ یـــک موتـــور
آن تعامـــات بـــا پـــول محلـــی و مرتبـــط
بـــا فعالیتهـــای داخـــل کشـــور اســـت و
موتـــور دیگـــر تعامـــات بـــا پـــول غیرمحلـــی
و ارز خواهـــد بـــود کـــه متٔاســـفانه درحـــال
حاض ــر موت ــور تعام ــات ب ــا پ ــول غیرمحل ــی
یـــا همـــان ارز در ارتبـــاط بـــا معامـــات
بینالمللـــی بهدالیـــل سیاســـی و باوجـــود
تالشهـــای عدیـــدٔه بانـــک مرکـــزی و نظـــام

اقتصــاد
ـای
هـ
تازـه
ماهنامــه
اقتصــاد
هــای
تازه
ـه
ماهنام
دو دو
ـمارهـ۱۵۶
تیر ماه
ـماره ۱۵۶
شـ ش
، ۱۳۹۸۱۳۹۸
تیر ماه

ب ــا توج ــه ب ــه تحریمه ــای مج ــدد ای ــران از
س ــوی امری ــکا ،نظ ــر ش ــما درب ــارٔه تنگناه ــای
مب ــادالت بینالملل ــی چیس ــت؟

روبــهرو شــده اســت کــه از رفتــار روزبــهروز خصمانهتــر بانکهــای
منطق ـهای منشــا میگیرنــد .حــال بــا گذشــت حــدود شــش مــاه از آغــاز
دور دوم تحریمهــای ایــران از ســوی امریــکا ،گفتوگویــی بــا ســیاوش
نقشــینه ‐ صاحبنظــر در امــور پولــی و بانکــی ‐ دربــارٔه تنگناهــای
مبــادالت بینالمللــی داشــتهایم کــه در ادامــه میخوانیــد.

{

مصاحبه

تنگناهای مبادالت بینالمللی ایران
در دوران تحریم

۱۴۱

۱۴۲

تحریم و تسهیل مبادالت بینالمللی

بانکـــی در کشـــور بهطـــور کامـــل کار نمیکنـــد.
امـــا ،نکتـــه جالـــب ایـــن اســـت کـــه هواپیمـــا
همچن ــان درح ــال پ ــرواز اس ــت و بدیه ــی اس ــت
کـــه ایـــن شـــرایط در مبـــادالت بینالمللـــی
مـــا تٔاثیـــرات منفـــی گذاشـــته اســـت و چنانچـــه
شـــرایط بـــه همیـــن منـــوال ادامـــه یابـــد ،آثـــار
تخریب ــی آن در اقتص ــاد کش ــور س ــنگینی خواه ــد
ک ــرد .بان ــک مرک ــزی و س ــایر بانکه ــای کش ــور
در دورٔه تحریمهـــای متفـــاوت پیـــش و پـــس از
برجـــام شایســـتگیهای خـــود را نشـــان دادنـــد
و همـــه تمـــام تـــاش خـــود را بـــهکار گرفتنـــد
تـــا بـــا امکانـــات محـــدود ،ابتـــکارات مختلـــف
و تحمـــل هزینههـــای گـــزاف ،تـــا حـــدودی
نیازهـــای کشـــور را مرتفـــع کننـــد .درحـــال
حاضـــر ،میتـــوان گفـــت از دورٔه تحریمهـــای
بانکـــی خـــارج شـــدهایم و ایـــران تحـــت هیـــچ
تحریــم بانکــی از ســوی ســازمان ملــل و اتحادیــه
اروپـــا نیســـت ،امـــا متٔاســـفانه بـــه دورٔه انـــزوای
روابـــط کارگـــزاری بانکـــی وارد شـــدهایم و ایـــن
دورٔه ان ــزوا مان ــع از پایدارش ــدن موف ــق اقدام ــات
بانکـــی میشـــود.
بهنظ ــر ش ــما راه ــکار پی ــش رو ب ــرای بهب ــود
وضعی ــت چیس ــت؟
بانکــداری در داالن سیاس ـتگیر کــرده اســت
و خـــروج از آن راهحـــل بانکـــی نـــدارد و تنهـــا
راهحـــل سیاســـی اســـت کـــه میتوانـــد کشـــور
را از تنگناهـــا و شـــرایط موجـــود نجـــات دهـــد.
خوشـــبختانه در کشـــور مـــا ،سیاســـتمداران و
بانکـــداران کهنـــهکار و باتجربـــه وجـــود دارد کـــه
نظرهـــای نهایـــی مشـــترک آنهـــا بهصـــورت
واقعبینانـــه میتوانـــد راهگشـــا باشـــد .عبـــور
از ایـــن دوران دشـــوار نیســـت ،امـــا اگـــر یـــک
گ ــروه کاری از سیاس ــتمداران و بانک ــداران خب ــره
و منتخـــب تشـــکیل شـــود و از آنهـــا بخواهیـــم
واقعبینانـــه مشـــکالت و دالیـــل بـــروز آنهـــا
را بررســـی کننـــد ،بهطـــور حتـــم بـــا توجـــه بـــه
مـــوارد ذکرشـــده میتوانیـــم راهـــکاری بـــرای
برونرفـــت از ایـــن وضعیـــت ارائـــه کنیـــم.
اینســـتکس یکـــی از راهحلهـــای پیـــش رو
بـــرای بهبـــود ایـــن وضعیـــت معرفـــی شـــده
اســـت؛ نظـــر شـــما در ایـــن بـــاره چیســـت؟
اینســـتکس بـــه مفهـــوم کانـــال تهاتـــر ایـــران
و اروپـــا یـــا یـــک شـــکل بهتـــر ســـازوکار مالـــی
بـــرای تعامـــات پولـــی و تجـــاری ایـــران و

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

اروپاســـت .ســـه کشـــور مهـــم اروپایـــی بهرغـــم
تهدیده ــای امری ــکا ،س ــازوکاری ب ــرای حمای ــت
از تعامـــات تجـــاری ایـــران و اروپـــا اعـــام
کردهان ــد ک ــه اق ــدام ای ــن س ــه کش ــور در ص ــورت
اجراییش ــدن بس ــیار ارزش ــمند اس ــت و م ــا بای ــد
بهعنـــوان یـــک فرصـــت بـــه آن نـــگاه کنیـــم.
چنانچـــه ایـــران حمایـــت سیاســـی ایـــن ســـه
کشـــور اروپایـــی را از دســـت بدهـــد ،وضعیـــت
بدتـــری از لحـــاظ تعامـــات اقتصـــادی پیـــش
روی مـــا خواهـــد بـــود .ســـازوکار مالـــی بـــرای
تعامـــات پولـــی و تجـــاری ایـــران بـــدون شـــک
گش ــایشهایی را در ب ــازار ایج ــاد خواه ــد ک ــرد.
دامنـــه ایـــن گشـــایشها بســـتگی بـــه حیطـــه
عمـــل ،مدیریـــت ،نحـــؤه اجـــرا ،ســـازمان ایـــن
نهـــاد در ایـــران و فرانســـه ،و اقدامـــات جانبـــی
موردنیـــاز دارد.
یقینــ ًا عملک ــرد خ ــوب ای ــن س ــازوکار مال ــی
میتوانـــد جاذبههایـــی بـــرای فعالیـــت بیشـــتر
شـــرکتهای کوچـــک باشـــد ،زیـــرا بهنظـــر مـــن
ش ــرکتهای ب ــزرگ و متوس ــط ب ــه احتم ــال زی ــاد
در ش ــرایط حاض ــر وارد ای ــن تح ــوالت نخواهن ــد
ش ــد مگ ــر صرفــ ًا درب ــارٔه کااله ــای بشردوس ــتانه.
یکـــی از عواملـــی کـــه در مثبتبـــودن
فعالیتهـــای ایـــن نهـــاد از نظـــر جمهـــوری
اس ــامی ای ــران اثرگ ــذار خواهـــد ب ــود امکان ــات
دریافـــت و پرداخـــت یـــورو در اروپاســـت و
چنانچـــه ایـــن ســـازوکار مالـــی بتوانـــد ترتیباتـــی
را فراتـــر از امکانـــات حاضـــر ایجـــاد کنـــد
تـــا دریافتهـــای جمهـــوری اســـامی ایـــران
بـــه یـــورو بابـــت ماحصـــل صـــادرات نفـــت و
کاالهـــای غیرنفتـــی ،کـــه عمدتـــ ًا پتروشـــیمی و
فـــوالد اســـت ،و پرداختهـــای کشـــور بابـــت
کاالهـــای خریداریشـــده از اروپـــا عملـــی
باش ــد ،بهط ــور حت ــم گش ــایش باارزش ــی خواه ــد
بـــود؛ امـــا اگـــر ایـــن ســـازوکار بهدنبـــال روابـــط
کارگـــزاری حاضـــر فیمابیـــن بـــرود ،موفقیـــت
چندانـــی نخواهـــد داشـــت ،زیـــرا ایـــن روابـــط
اکنـــون محدودیتهـــای بیشـــماری از لحـــاظ
پرداخـــت و دریافـــت دارنـــد.
بهنظ ــر م ــن ،بهمنظ ــور حمای ــت و روانش ــدن
عملیـــات اجرایـــی ایـــن ســـازوکار ضـــروری
اس ــت بان ــک مرک ــزی اروپ ــا ی ــا حداق ــل یک ــی از
بانکه ــای مرک ــزی آلم ــان ی ــا فرانس ــه ب ــا ص ــدور
بیانی ـهای ،ای ــن س ــازوکار را ب ــه بازیگ ــران پول ــی و
تج ــاری اروپ ــا معرف ــی کنن ــد و از آنه ــا بخواهن ــد
ب ــا ای ــن س ــازوکار هم ــکاری کنن ــد.
مطل ــب مه ــم دیگ ــر چگونگ ــی ت ــوازن ارزش
کاالهـــای خریداریشـــدٔه کشـــور بـــا ماحصـــل

فـــروش نفـــت و ســـایر کاالهـــای غیرنفتـــی
قابلف ــروش در اروپاس ــت .ازآنجاییک ــه درح ــال
حاضـــر خریـــداران اروپایـــی نفـــت کشـــورهای
ایتالیـــا ،اســـپانیا ،و یونـــان هســـتند و نفـــت
قابلمالحظـــهای از ایـــران خریـــداری نمیکننـــد
و بهنظـــر نمیرســـد در آینـــده تغییـــرات مثبـــت
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 نیازمندیهـــای
کشـــور در اروپـــا بـــهکار بگیریـــم یـــا اروپاییهـــا
را وادار کنی ــم ک ــه نف ــت بیش ــتری از م ــا بخرن ــد،
ک ــه ای ــن م ــورد بهنظ ــر م ــن بس ــیار دش ــوار اس ــت
و اگ ــر ای ــن دو ف ــرض ذکرش ــده محق ــق نش ــود،
به ــرٔه کاف ــی نصی ــب جمه ــوری اس ــامی ای ــران از
ایـــن کانـــال مالـــی نخواهـــد شـــد.
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه اکن ــون ش ــما در خ ــارج
از ایـــران فعالیـــت داریـــد و بســـیاری از مســـائل
و مشـــکالت را از بُعـــدی بیـــرون از ایـــران
میبینیـــد ،بهنظـــر شـــما بـــرای ایـــن تنگناهـــای
مالـــی کـــه هماکنـــون در مبـــادالت مالـــی
بینالمللـــی ایـــران ایجـــاد شـــده اســـت ،چـــه
آینـــدهای متصـــور خواهیـــد بـــود؟
ب ــا توج ــه ب ــه اق ــدام اخی ــر دول ــت امری ــکا در
مـــورد ســـپاه پاســـداران ایـــران ،بهطـــور حتـــم
ب ــرای رواب ــط بانک ــی و تج ــاری ای ــران مش ــکالتی
ایجـــاد خواهـــد کـــرد و بهتدریـــج دامنـــه ایـــن
محدودیتهـــا بیشـــتر خواهـــد شـــد.
هنگامیکـــه روال محدودیتهـــا ادامـــه
داشـــته باشـــد ،مبـــادالت مالـــی نیـــز کاهـــش
خواهـــد یافـــت؛ نظـــر شـــما چیســـت؟
م ــا ناچ ــار ب ــه رویآوردن ب ــه برق ــراری ارتب ــاط
بیشــتر بــا کشــورهایی مثــل چیــن ،هنــد ،و ترکیــه
هس ــتیم .ام ــا ،نکت ــه مهم ــی ک ــه بهنظ ــر م ــن ب ــرای
بهب ــود حت ــی ای ــن ش ــرایط مح ــدود وج ــود دارد،
تصویـــب  FTAFاســـت ،زیـــرا عـــدم پیوســـتن
بـــه ایـــن گـــروه از منظـــر بانکـــی بهمعنـــای قطـــع
ارتبـــاط بانکـــی بـــا کل دنیـــا خواهـــد بـــود و
تعامـــات بانکـــی برونمـــرزی کشـــور بهتدریـــج
از بازارهـــای رســـمی بـــه بازارهـــای غیررســـمی
بـــا مخاطـــرات و هزینههـــای گـــزاف بهصـــورت
غیرپایـــدار ســـوق داده خواهـــد شـــد.

حسین
باستانزاد

پژوهشگر ارشد گروه اقتصاد کالن پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

{

 -۲ضوابـــط ســـامت مالـــی و نظـــارت
احتیاطـــی شـــبکٔه بانکـــی
بانکهــا و مٔوسســات اعتبــاری قلــب
نظــام مالــی تلقــی میشــوند کــه خدمــات و
محصــوالت آنهــا در قالــب عملیــات بــازار
پــول عرضــه میشــود .مجموعــه مبــادالت
مالی-تجــاری در بازارهــای مختلــف داخلــی
و بینالمللــی غالبــ ًا در شــبکٔه بانکــی ثبــت
و تســویه میشــود و قابلیــت پایــش دارد،

لــذا ســختگیرانهترین ضوابــط نظارتــی
در مجموعــه بازارهــای مختلــف مالــی
و غیرمالــی (کاال ،ســهام ،اوراق قرضــه،
ابزارهــای مشــتقه ،مســتغالت ،بیمــه ،پــول،
ارز ،طــا ،و…) و نهادهــای فعــال آنهــا
بهترتیــب مربــوط بــه بــازار پــول و نهادهــای
اعتبــاری (بانکهــا و مٔوسســات اعتبــاری)
مربــوط بــه آن اســت ،کــه از یکســو قابلیــت
پایــش مبــادالت بازارهــای مختلــف را فراهــم

میســازد و از ســوی دیگــر بــر اســاس انــدازٔه
جریــان وجــوه (نقــدی و تعهــدی)مهمتریــن
بــازار مالــی در دنیــا تلقــی میگــردد .در همیــن
راســتا ،ضوابــط نظــارت احتیاطــی و ســامت
مالــی شــبکٔه بانکــی قابلیــت منحصربهفــرد
پوشــش ضعفهــای احتمالــی ناظــر بــر
ضوابــط احتیاطــی نهادهــای فعــال در ســایر
بازارهــای مالــی (بازارهــای غیرپــول) را
دارد .بهعبــارت دیگــر ،ضوابــط ناظــر بــر
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ـای
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اقتصــاد
هــای
تازه
ـه
ماهنام
دو دو
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تیر ماه
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 -۱مقدمــه :بازارهــای مالــی بینالمللــی بهطــور عــام و بــازار پــول
بهطــور خــاص دارای درهمتنیدگــی ،تمرکــز ،و انحصــار باالییانــد،
بهطــوری کــه در حوزههــای نــوع اســعار مــورد معاملــه بــا قابلیــت
ذخیرهســازی ،جغرافیــای مبــادالت ،مــکان بازارهــای محــل انجــام
مبــادالت مالی-تجــاری ،نهادهــای مالــی عرضهکننــدٔه محصــوالت
و خدمــات مالــی (بانکهــا ،بیمههــا ،شــرکتهای حملونقــل،
شــرکتهای عرضهکننــدٔه خدمــات فــوروارد ،حقالعمــلکاران بــورس
و بیمــه،شــرکتهای عرضهکننــدٔه خدمــات ارتباطــی مالــی بینالمللــی،
نهادهــای رتبهبنــدی ،و…) ،ضوابــط حســابداری-ممیزی-گزارشدهی
مالــی ،و خصوص ـ ًا مقــررات ســامت مالــی و نظــارت احتیاطــی عمـ ً
ـا
نوعــی تمرکــز ،همگونــی ،و یکپارچگــی در ســطوح ملــی و بینالمللــی
وجــود دارد .ایــن تمرکــز ،یکپارچگــی ،و درهمتنیدگــی فضــای محیطــی
(در شــرایطی کــه ســهم  ۱۹اقتصــاد برتــر دنیــا بیــش از  ۸۵درصــد تولیــد
ً
عمــا همگرایــی را در
و مبــادالت مالی-تجــاری بینالمللــی اســت)
راســتای بهرهمنــدی و ارتقــای مزیتهــای نســبی ملــی بــرای کشــورهای
مختلــف اجتنابناپذیــر ســاخته اســت.
نخســتین مرحلــه از همگرایــی در نظــام مالی-تجــاری یکپارچــه
بینالمللــی همگونســازی ضوابــط و مقــررات مالــی ،ممیــزی ،ســامت
مالــی ،و نظــارت احتیاطــی اســت .شــبکٔه مالــی کشــور در حــوزٔه ضوابــط
مالی-ممیــزی و حتــی گزارشدهــی مالــی اســتاندارد پیشــرفتهای
محسوســی داشــته ،امــا در خصــوص ضوابــط ســامت مالــی و نظــارت
احتیاطــی شــبکٔه مالــی (بیمــه،شــرکتهای ســرمایهگذاری ،صندوقهــای

تٔامیــن اجتماعــی و بازنشســتگی ،صندوقهــای ســرمایهگذاری مشــترک
و بانکهــا) بهعلــت تحــوالت ســریع ،گســترده ،و پیچیــدٔه ضوابــط
ً
عمــا نوعــی شــکاف میــان
بینالمللــی و فراینــد زمانبــر انطبــاق،
ضوابــط ملــی و بینالمللــی طــی چهــار دهــه گذشــته بهطــور عــام و دهــه
گذشــته بهطــور خــاص ایجــاد شــده اســت.
در ایــن تحقیــق ،تٔاثیــرات عــدم انطبــاق بــا ضوابــط و مقــررات
بینالمللــی مبــارزه بــا پولشــویی و تٔامیــن مالــی تروریســم بــا ضوابــط
پایــه و کلیــدی مقــررات نظــارت احتیاطــی و ســامت مالــی بینالمللــی
بررســی و آثــار آن در مبــادالت مالی-تجــاری کشــور تحلیــل خواهد شــد.
ایــن مقالــه از پنــج بخــش تشــکیل میشــود .در بخــش دوم،چارچــوب
ضوابــط نظــارت احتیاطــی و ســامت مالــی بــا رویکــرد ضوابــط موضــوع
تحقیــق تبییــن شــده اســت و در قســمت ســوم الزامــات و راهبردهــای
نظارتــی ناظــر بــر مبــارزه بــا پولشــویی و مقابلــه بــا تٔامیــن مالی تروریســم
نیــز بررســی خواهــد شــد .در بخــش چهــارم نیــزتٔاثیــرات متفــاوت عــدم
اجــرا و عــدم انطبــاق بــا مقــررات ســامت مالــی و نظــارت احتیاطــی
بهطــور عــام و ضوابــط مبــارزه بــا پولشــویی و تٔامیــن مالــی تروریســم
بهطــور خــاص در مبــادالت مالی-تجــاری بینالمللــی در حوزههــای
شــبکٔه پرداخــت و تســویه ،شــبکههای اعتبــاری ،عملیــات کارگــزاری
مالــی ،خدمــات مشــاوره و ممیــزی مالــی ،مدیریــت داراییهــا و ذخایــر
خارجــی کشــور و تجــارت بینالمللــی مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد .در
بخــش پنجــم و پایانــی نتایــج تحقیــق ارائــه خواهــد شــد.
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تٔاثیر اجرای مقررات مبارزه با
پولشویی و تٔامین مالی تروریسم در
مبادالت مالی-تجاری بینالمللی
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تحریم و تسهیل مبادالت بینالمللی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

تحقــق الزامــات مذکــور ســبب توقــف مبــادالت
شناســایی و اعتبارســنجی مشــتریان،ذینفعــان،
مالی-تجــاری نهادهــای ملــی بــا واحدهــای
حقالعمــلکاران ،و کارگــزاران بانکهــا در
اقمــاری آنهــا در خــارج از کشــور و نیــز شــرکای
بازارهــای داخلــی و بینالمللــی از یکطــرف
بینالمللــی آنهــا میشــود .بهعبــارت دیگــر،
زمینــه پایــش مســتمر مجموعــه مبــادالت و
محققنشــدن ایــن ضوابــط نظارتــی از یکســو
اشــخاص مســتقر در بازارهــای مختلــف مالــی
موانــع نهــادی جهــت همــکاری بــا شــرکای
را فراهــم میســازند و از طــرف دیگــر وضعیــت
خارجــی ایجــاد میکنــد و از ســوی دیگــر
ســامت مالــی ،رتبــه اعتبــاری ،و حتــی محیــط
ً
عمــا
مقامــات نظــارت مالــی و پولــی کشــورها
کســبوکار بازارهــا و بخشهــای مختلــف را
نهادهــای ملــی خــود را از همــکاری بــا چنیــن
توســط واحدهــای مدیریــت ریســکمٔوسســات
کشــورهایی منــع میکننــد.
اعتبــاری مــورد شناســایی و ارزیابــی مســتمر قــرار
 -۳الزامـــات نظارتـــی ناظـــر بـــر مبـــارزه بـــا
میدهنــد .ضوابــط نظــارت احتیاطــی و ســامت
پولش ــویی و مقابل ــه ب ــا تٔامی ــن مال ــی تروریس ــم
مالــی بانکهــا ومٔوسســات اعتبــاری بــازار پــول
یکــی از مهمتریــن زیربخشهــای ضوابــط
کــه مجموعــه الزامــات ناظــر بر شــرایط تٔاســیس و
ســامت مالــی و نظــارت احتیاطــی شــبکٔه مالــی
فعالیــت در ســرزمین اصلی-مناطــق آزاد و شــعب
بهطــور عــام و بــازار پــول بهطــور خــاص ضوابــط
خارجــی ،شــرایط انتخــاب مدیــران و ســهامداران،
ناظــر بــر مبــارزه بــا پولشــویی ،مقابلــه بــا تٔامیــن
کفایــت ســرمایه و ترکیــب حقــوق صاحبــان
مالــی تروریســم ،مبــارزه بــا جرایــم ســازمانیافته،
ســهام ،ضوابــط اعتبــاری و الزامــات جــذب
و نیــز مبــارزه بــا پدیــدٔه فــرار مالیاتــی و قاچــاق
منابــع ،ضوابــط حاکمیــت شــرکتی ،مدیریــت
اســت .ایــن ضوابــط بــا هــدف جرمانــگاری
ریســک ،رتبهبنــدی اعتبــاری مشــتریان ،بازرســی
جرایــم منشــا و ثانویــه ناشــی از اقدامــات
و حسابرســی داخلــی ،مبــادالت برونترازنامـهای،
اشــخاص و گروههــای متخلــف توســط نهادهــای
ضوابــط ســرمایهگذاری ،مقــررات ناظــر بــر
مالی-نظارتــی بینالمللــی تدویــن شــده اســت.
گزارشدهــی مالــی اســتاندارد ،ضوابــط مربــوط
در همیــن راســتا ،زیرســاختهای نهــادی و
بــه مبــارزه بــا پولشــویی و مقابلــه بــا تٔامیــن
مقرراتــی گســتردهای در مجموعــه بازارهــای مالــی
مالــی تروریســم و مبــارزه بــا فــرار مالیاتــی ،و…
کشــورهای مختلــف دنیــا بــا هــدف شناســایی
بخشــی از شــمول مقــررات نظــارت احتیاطــی
مشــتریان،ذینفعــان مبــادالت ،ســوابق مالــی و
و ســامت مالــی ملــی و بینالمللــی بــوده کــه
اعتبــاری اشــخاص ،حوزههــای فعالیــت گروههــای
عــدم اجــرای آنهــا بــا درجــات اهمیــت مختلــف
ً
تبهکاری ،شناســایی حوزههای
عمــا روابــط بانکــی و
همگرایــی،یکپارچگــی،ودرهمتنیدگــی آســیبپذیری بازارهــا و
کارگــزاری بینالمللــی
شــبکٔه بانکــی و مالــی شـــبکٔه مالـــی بینالمللـــی کـــه مجموعـــه نهادهــای مختلــف مالــی،
داخلــی را دچــار وقفــه بازارهـــای ســـرمایه ،اوراق قرضـــه ،شناســایی و پایــش مبــادالت
خواهــد ســاخت .ضوابط کاال ،مشـــتقات ،و بـــازار پـــول را شـــامل مشــکوک و کثیــف ایجــاد
مذکــور در ســطوح ملــی میشـــود ،عمــلا هماهنگـــی و وحـــدت شــده اســت تــا از یکطــرف
توســط نهادهــای همــکار رویــه در حوزههــای مقــررات حســابداری ،آســیبپذیری نظــام مالــی در
بینالمللــی (صنــدوق گزارشدهـــی مالـــی ،ممیـــزی ،حاکمیـــت مقابــلگــردش پرنوســان وجــوه
بینالمللــی پــول ،بانــک شـــرکتی ،نظـــارت احتیاطـــی ،ضوابـــط مالــی ناشــی از فعالیتهــای
جهانــی ،گــروه ویــژٔه اقدام ناظـــر بـــر نظامهـــای پرداخـــت و تســـویه ،مجرمانــه مذکــور و از
مالــی ،بانــک تســویٔه مقـــررات مبـــارزه بـــا پولشـــویی و مقابلــه طــرف دیگــر زمینههــای
بینالملــل ،مقامــات بــا تٔامیــن مالــی تروریســم را اجتنابناپذیــر فعالیــت اشــخاص فعــال
در ایــن حوزههــای ناســالم
نظــارت مالــی کشــوهای ســاختهاســـت.
کاهــش یابــد .تمرکــز
مختلــف ،و…) مســتمر ًا
زیرســاختهای مقرراتــی
مــورد پایــش و ارزیابــی
فــوق و فعالیتهــای نهادهــای نظارتــی ایــن
قــرار میگیــرد و اجــرای آنهــا بــرای همــه
بازارهــای آســیبپذیر عمدتــ ًا محــدود بــه
نهادهــای فعــال در بازارهــای مالــی (بانــک ،بیمه،
جغرافیــای ملــی اســت و هیــچ کشــوری در
شــرکتهای ســرمایهگذاری ،صندوقهــای
حوزههــای فرایندهــای عملیاتــی و نظارتــی،
بازنشســتگی ،و تٔامیــن اجتماعــی ،و…) بهطــور
گــردآوری و پــردازش اطالعــات شــبکٔه مالــی و
عــام و بــازار پــول بهطــور خــاص در ســطوح
تخلفــات ناظــر بــر موضوعــات مذکــور ،ســازوکار
نظارتــی و نهــادی الــزامآور تلقــی میگــردد .عــدم

تفکیــک نقــش نهادهــای نظارتــی و قهریــه،
فرایندهــای قضایــی و شــدت مجــازات اشــخاص
متخلــف ،و ســازوکارهای تشــخیصی اشــخاص
و اقدامــات مجرمانــه آنهــا عمـ ً
ـا امــکان مداخلــه
در ضوابــط عملیاتــی (غیرمقرراتــی) کشــور ثالــث
را نــدارد .در همیــن راســتا ،راهبردهای پیشــنهادی
توســط کارگــروه ویــژٔه اقــدام مالــی جهــت مبــارزه
بــا پولشــویی و تٔامیــن مالــی تروریســم ناظــر بــر
مقــررات کلــی بــوده و هــر کشــوری بــا توجــه بــه
مقتضیــات اقتصادی-اجتماعی-جغرافیایــی
فرایندهــای پیشــگیرانٔه ملــی خود را تدویــن و اجرا
میکنــد .میــزان موفقیــت ،اقدامــات پیشــگیرانه،
و آســیبپذیری شــبکٔه مالــی هــر کشــوری در
مقابــل فعالیتهــای مجرمانــه مذکــور و تحــوالت
آن در طــی زمــان در گزارشهــای ادواری ارزیابــی
ریســک ملــی بهصــورت حداقــل دو ســال یکبــار
انعــکاس مییابــد کــه بــا همــکاری مقامــات
مختلــف نظــارت مالــی ملــی تدویــن میشــود ،کــه
البتــه انتشــار آن نیــز کامـ ً
ـا بــر اســاس ترجیحــات
و مالحظــات ملــی اســت.
-۴تٔاثیـــرات عـــدم اجـــرای مقـــررات ســـامت
مالـــی در مبـــادالت مالی-تجـــاری بینالمللـــی
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ضوابــط ناظــر بــر ســامت مالــی و
نظــارت احتیاطــی شــبکٔه مالــی بهطــور عــام
و بــازار پــول بهطــور خــاص در فراینــد
مبــادالت مالــی تجــاری بینالمللــی در دو
قالــب مقــررات پایــه و ضوابــط عملکــرد
نهــادی طبقهبنــدی میشــود.
ضوابــط عملکــرد نهــادی از طریــق
تغییــرات مٔولفههــای ســامت مالــی مســتقیم ًا
در رتبــه اعتبــاری بانکهــا ومٔوسســات مالــی
(ترکیــب ســبد ریســک نهــادی) در مبــادالت
مالــی داخلــی و بینالمللــی آنهــا اثرگــذار
اســت .ریســک مذکــور در قالــب رتبــه اعتباری
نهــادی انعکاسیافتــه از طریــق تعدیــل
وثایــق ،تغییــر کارمــزد ،تغییــر حاشــیٔه ســود
روابــط کارگــزاری ،و نیــز تغییــر مســتمر در
ترکیــب ســبد محصــوالت و خدمــات روابــط
کارگــزاری (بــا مفروضداشــتن الزامــات و
اقدامــات تکلیفــی مقامــات نظــارت مالــی)
مــورد مدیریــت و پایــش نهادهــای فعــال در
بازارهــای مالــی قــرار میگیــرد .در همیــن
راســتا ،روابــط کارگــزاری بانکــی بــا توجــه بــه
مقادیــر رتبــه اعتبــاری (ریســک) در دامن ـهای

میــان مبــادالت مالــی بــا حداکثــر ظرفیــت
اعتبــاری و مبــادالت مالــی بــا حداقــل ظرفیــت
اعتبــاری و حتــی محــدود در انجــام خدمــات
پولــی انتقالــی و پرداخــت قابــل تعریــف
اســت .بهعبــارت دیگــر ،روابــط کارگــزاری
نهادهــای پولــی بــا رتبــه اعتبــاری ضعیــف
بــا بانکهــای کارگــزار داخلــی و بینالمللــی
تنهــا بــا اتــکا بــه وثایــق و ســپردههای نقــدی
بــاال و نیــز بــا محدودیــت خدمــات پرداخــت
و انتقــاالت پولــی همــراه اســت ،ولــی امــکان
اســتفاده از خدمــات کارگــزاری مالی-بانکی و
شــبکههای پرداخــت ،تســویه ،و ارتباطــات در
شــبکههای مالــی داخلــی و بینالمللــی بــرای
آنهــا میســر خواهــد بــود.
مقــررات پایــه نظــارت احتیاطــی ‐ که ذیل
ضوابــط عــام نظــارت احتیاطــی طبقهبنــدی
شــده اســت ‐ اگرچــه در ســامت شــبکٔه
مالــی بهطــور عــام و بــازار پــول بهطــور خــاص
اثرگــذار بــوده و نیــز رتبــه اعتبــاری نهادهــای
مالــی را متٔاثــر ســاخته اســت ،عــدم احــراز
حداقلهــای کیفــی ضوابــط مقرراتــی پایــه
مذکــور توســط بانکهــا و نهادهــای نظارتــی

موجــب توقــف همکاریهــای مالــی و روابــط
کارگــزاری در ســطوح ملــی و بینالمللــی
میشــود .در همیــن راســتا ،ضوابــط ناظــر بــر
مبــارزه بــا پولشــویی ،مقابلــه بــا تٔامیــن مالــی
تروریســم ،و ضوابــط شــفافیت بهطــور خــاص
ذیــل ضوابــط مقرراتــی پایــه قــرار دارد .عــدم
تدویــن مقــررات و اجــرای اســتانداردهای
مبــارزه بــا پولشــویی و مقابلــه بــا تٔامیــن مالــی
تروریســم در مرحلــه نخســت موجــب افزایــش
ریســک اعتبــاری نهــاد مالــی و در مرحلــه دوم
موجــب توقــف مجموعــه روابــط کارگــزاری
مالــی و بانکــی خواهــد شــد .در چنیــن
شــرایطی ،نهادهــای مالی-اعتبــاری یــک
کشــور نهتنهــا از خدمــات متقابــل کارگــزاری
نهــادی توســط شــرکای خــود در بازارهــای
مالــی بینالمللــی (بــازار پــول ،ســرمایه،
اوراق ،بیمــه ،ابزارهــای مشــتقه ،و…) محــروم
میشــود ،بلکــه مقامــات نظــارت مالــی
خارجــی نیــز دسترســی آنهــا را بــه بازارهــای
پــول ،شــبکههای پرداخــت و ســپردهگذاری،
نظــام تســویٔه پولــی و مالــی ،شــبکههای بیمــه
اعتبــاری و تجــاری ممنــوع خواهنــد ســاخت.

۱۴۵

۱۴۶

تحریم و تسهیل مبادالت بینالمللی

بهعبــارت دیگــر ،نهتنهــا مبــادالت مالــی بلکــه
مبــادالت تجــاری (صــادرات و واردات کاالهــا
و خدمــات) بــا کشــورهای هــدف مســدود خواهــد
شــد .در همیــن راســتا ،دسترســی کشــورهایی کــه
در حوزههــای ضوابــط مبــارزه بــا پولشــویی و
تٔامیــن مالــی تروریســم توســط نهادهــای ممیــزی
و نظارتــی بینالمللــی غیرهمــکار و یــا پرریســک
شــناخت ه شــدهاند ،بــه شــبکههای پیامرســان و
ارتباطــات مالــی (ســوئیفت) و نیــز شــبکههای
اطالعــات و پایــش مبــادالت مالــی بینالمللــی
(بلومبــرگ و رویتــرز) عمـ ً
ـا متوقــف خواهــد شــد.
 -۵تٔاثیـــرات متفـــاوت عـــدم انطبـــاق بـــا
مقـــررات پایـــه نظـــارت احتیاطـــی بـــا تحریـــم
تحریمهــای یــک یــا چندجانبــه در راســتای
اهــداف مختلــف سیاســی-اجتماعی-اقتصادی
یــک یــا چنــد کشــور اعمــال شــده کــه لزومــ ًا
منجــر بــه انســداد مبــادالت مالی-تجــاری بــا
ســایر کشــورها و حتــی کشــورهای اعمالکننــدٔه
تحریــم نشــده اســت و در بســیاری از مــوارد
بخشهــای خاصــی از مبــادالت مالی-تجــاری
دو و یــا چنــد کشــور مــورد هــدف قــرار
میگیــرد .درفراینــد اعمــال تحریــم ،نهادهــا و
بخشهــای مختلــف بســیاری از اقتصادهــای
ً
عمــا مبــادالت مالی-تجــاری گذشــتٔه
ثالــث
خــود را بــا کشــور هــدف تــداوم بخشــیده و بعضـ ًا
روابــط کارگــزاری و تجــاری خــود را در غیبــت
کشــورهای اعمالکننــدٔه تحریــم توســعه خواهنــد
داد .عــدم انطبــاق بــا مقــررات پایــه نظــارت
احتیاطــی در حوزههــای مبــارزه بــا پولشــویی
و مقابلــه بــا تٔامیــن مالــی تروریســم بهطــور
ماهــوی بــا مقولــه تحریمهــای یــک یــا چندجانبــه
متفــاوت اســت .عــدم انطبــاق بــا الزامــات
مقرراتــی مذکــور هماننــد یــک تحریــم یکپارچــه،
منســجم ،و هماهنــگ بینالمللــی اســت کــه همــه
کشــورها ،نهادهــای نظــارت مالــی اقتصادهــای
مختلــف ،و نیــز مجموعــه مٔوسســات مالــی-
اعتبــاری در اقصــا نقــاط دنیــا بــر توقــف و عــدم
همــکاری نهــادی در مبــادالت مالی-تجــاری
یــک اقتصــاد تصمیــم هماهنــگ اخــذ خواهنــد
کــرد.فراینــد مذکــور بــرای اقتصادهــای دارای درجــه
بازبــودن متوســط و بــاال ،کشـشهای قیمتــی پاییــن
بــرای صــادرات و واردات ،مبــادالت مالــی تجــاری
غیرمتمرکــز بــا مقیــاس بــزرگ و نیــز داراییهــای
خارجــی بــا انــدازٔه بــاال پرچالشتــر و نیــز پرهزینهتــر
خواهــد بــود.
 -۶نتیجهگیری
همگرایــی ،یکپارچگــی ،و درهمتنیدگــی
شــبکٔه مالــی بینالمللــی کــه مجموعــه بازارهــای

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

ســرمایه ،اوراق قرضــه ،کاال ،مشــتقات ،و بــازار
ً
عمــا هماهنگــی
پــول را شــامل میشــود،
و وحــدت رویــه در حوزههــای مقــررات
حســابداری ،گزارشدهــی مالــی ،ممیــزی،
حاکمیــت شــرکتی ،نظــارت احتیاطــی ،ضوابــط
ناظــر بــر نظامهــای پرداخــت و تســویه ،مقــررات
مبــارزه بــا پولشــویی و مقابلــه بــا تٔامیــن مالــی
تروریســم را اجتنابناپذیــر ســاخته اســت.
وحــدت رویــه مذکــور در قالب انطباق بــا مقررات
متحدالشــکل بینالمللــی انعــکاس یافتــه اســت
کــه بهصــورت یــک زبــان مشــترک مجموعــه
اقتصادهــا ،بازارهــا ،نهادهــا ،و مقامــات نظارتــی
خــود را ملــزم بــه انطبــاق ،تبعیــت ،همســویی ،و
اســتفاده از زبــان مذکــور جهــت انجــام مبــادالت
مالــی داخلــی و بینالمللــی میداننــد.
مقــررات ســامت مالــی و نظــارت احتیاطــی
بینالمللــی بــه دو گــروه مقــررات پایــه و مقــررات
اعتبــاری قابــل طبقهبنــدی اســت .ضعــف در
حــوزٔه مقــررات نظارتــیمٔوثــر در رتبــه اعتبــاری
ً
عمــا روابــط کارگــزاری و مبــادالت مالــی-

تجــاری بینالمللــی نهــادی را تضعیــف ســاخته
و هزینههــای روابــط کارگــزاری و تٔامیــن مالــی
خارجــی ،ترکیــب عرضــه محصــوالت و نــوع
وثایــق را متناســب بــا تغییــرات رتبــه اعتبــاری
نهــادی تغییــر میدهــد .در خصــوص مقــررات
نظارتــی پایــه گــروه دوم کــه شــامل موضوعاتــی
هماننــد مبــارزه بــا پولشــویی ،مقابلــه بــا تٔامیــن
مالــی تروریســم و شــفافیت اســت ،عــدم انطبــاق
ً
عمــا موجــب
حداقلــی بــا مقــررات بینالمللــی
توقــف روابــط کارگــزاری بامٔوسســات و نهادهای
کارگــزار و حتــی واحدهــای اقمــاری بینالمللــی
شــده کــه متعاقبـ ًا زمینــه توقــف مبــادالت تجــاری
خارجــی کشــورها را نیــز بهدنبــال دارد .در همیــن
راســتا ،واحدهــای نظارتــی شــبکههای مالــی
کشــورهای طــرف مبــادالت مالــی بینالمللــی
از طریــق پایــش مســتقیم گزارشهــا و اخبــار
نهادهــای ممیــزی و نظارتــی بینالمللــیفراینــد
اجرایــی انطبــاق بــا مقــررات مذکــور را رصــد و
ارزیابــی نمــوده ومٔوسســات همــکار و کارگــزار
بینالمللــی را مســتمر ًا در جریــان نقــاط ضعــف
شــبکهها ،بازارهــا ،نهادهــای مالــی ،و همچنیــن
بازارهــای پــول و بانکهــای متخلــف قــرار
میدهنــد.مٔوسســات مالــی کارگــزار بینالمللــی
در صــورت عــدول از محدودیتهــا و ضوابــط
اعالمــی توســط مقامــات نظــارت ملــی و
بینالمللــی در خصــوص عــدم همــکاری بــا
نهادهــا و مٔوسســات اعتبــاری کــه ضوابــط
نظارتــی (ضوابــط نظــارت احتیاطــی بهطــور عــام

و مقــررات مبــارزه بــا پولشــویی و مقابلــه بــا
تٔامیــن مالــی تروریســم بهطــور خــاص) را رعایــت
ً
عمــا مشــمول تنبیهــات مختلــف و
نمیکننــد،
افزایــش ریســک اعتبــاری در بازارهــای مالــی
بینالمللــی خواهنــد شــد .در چنیــن شــرایطی،
انطبــاق بــا ضوابــط نظارتــی مذکــور در بازارهــای
یکپارچــه و درهمتنیــدٔه فعلــی بینالمللــی یــک
اصــل اجتنابناپذیــر اســت کــه عــدم رعایــت آن
انســداد قطعــی روابــط مالــی و اعتبــاری بینالمللی
را در ســه ســطح مختلــف نظامهــای پرداخــت
و تســویه ،شــبکههای مالــی ،و نیــز نهادهــای
واســطهگر مالــی در پــی خواهــد داشــت.
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تحریم و تسهیل مبادالت بینالمللی

اصالح قوانین مبارزه با تٔامین
مالی تروریسم و پولشویی؛
پیشرفتها و چالشها
سربازرس گروه بازرسی ادار ٔه مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

 -۱مقدمــه :جــرم پولشــویی و تٔامیــن مالــی تروریســم بــا توجــه بــه ارتباطــی کــه بــا جرایــم
ســازمانیافته و مفاســد اقتصــادی ازجملــه قاچــاق مــواد مخــدر ،قاچــاق اســلحه ،قاچــاق انســان،
اختــاس ،ارتشــاء ،و… دارد ،آثــار مخــرب اقتصــادی ،سیاســی ،امنیتــی ،و اجتماعــی بــر جــای میگــذارد.
پولشــویی و تٔامیــن مالــی تروریســم میتواننــد عــاوه بــر اینکــه نظــام بانکــی کشــور را تضعیــف کننــد،
شــهرت و اعتبــار بانکهــا بلکــه بخــش مالــی را مــورد تهدیــد جــدی قــرار دهنــد؛ از ای ـنرو ،مبــارزه بــا
پولشــویی و تٔامیــن مالــی تروریســم عنصــری کلیــدی در بهبــود اســتحکام و ســامت نظــام اقتصــادی هــر
کشــور اســت .در ایــن راســتا ،یکــی از اصلیتریــن اقداماتــی کــه در کشــور بــرای مقابلــه بــا پولشــویی و
ســرکوب تٔامیــن مالــی تروریســم صــورت گرفتــه اســت ،تصویــب قوانیــن مبــارزه بــا پولشــویی و مبــارزه
بــا تٔامیــن مالــی تروریســم اســت.
 -۲س ــیر تح ــول قوانی ــن مب ــارزه ب ــا پولش ــویی
و تٔامیــن مالــی تروریســم در ایــران
قانـــون مبـــارزه بـــا پولشـــویی بهعنـــوان
اولیـــن گام مهـــم ایـــران در ایـــن راســـتا در ســـال
 ۱۳۸۶مشـــتمل بـــر  ۱۲مـــاده و  ۷تبصـــره و در
ادام ــه در س ــال  ۱۳۹۴قان ــون مب ــارزه ب ــا تٔامی ــن
مالــی تروریســم مشــتمل بــر  ۱۷مــاده و  ۵تبصــره
ب ــه تصوی ــب مجل ــس ش ــورای اس ــامی رس ــید.
بـــا توجـــه بهوجـــود برخـــی ایرادهـــا و نقایـــص
موجــود در قوانیــن ،اصــاح آنهــا در دســتور کار
ق ــرار گرفـــت کـــه نهایتــ ًا قان ــون اصـــاح قان ــون
مب ــارزه ب ــا تٔامی ــن مال ــی تروریس ــم در تی ــر ۱۳۹۵
مش ــتمل ب ــر پن ــج م ــاده و قان ــون اص ــاح قان ــون
مبـــارزه بـــا پولشـــویی در مهـــر  ۱۳۹۷مشـــتمل
بـــر  ۱۳مـــاده بـــه تصویـــب مجلـــس شـــورای
اســـامی رســـید و در تاریـــخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
از ســـوی مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام
بههم ــراه اصالحات ــی مواف ــق ب ــا مصلح ــت نظ ــام
تشـــخیص داده شـــد.
 -۳مهمتریـــن پیشـــرفتهای صورتگرفتـــه
در مســـیر اصـــاح قوانیـــن
اصالحی ــه قوانی ــن جدی ــد عمدتــ ًا در راس ــتای

تقویـــت نظـــام مبـــارزه بـــا پولشـــویی و تٔامیـــن
مالـــی تروریســـم و رفـــع ایـــرادات موجـــود در
قوانیـــن قبلـــی انجـــام شـــده اســـت کـــه در ادامـــه
بهاختص ــار ب ــه محس ــنات قان ــون جدی ــد (قان ــون
اصـــاح قانـــون مبـــارزه بـــا پولشـــویی) نســـبت
ب ــه قان ــون مب ــارزه ب ــا پولش ــویی مص ــوب س ــال
 ۱۳۸۶اشـــاره میشـــود.
 ۳-۱شفافیت بیشتر در تعاریف و تفاسیر
یکــی از ایرادهایــی کــه در قانــون قبلــی وجــود
داشــت ،عــدم ورود بــه جزئیــات الزامــی در متــن
قانـــون و بهنوعـــی کلیگویـــی بـــود ،بهطـــوری
کـــه بســـیاری از الزاماتـــی کـــه میبایســـت در
متـــن قانـــون تصریـــح میشـــد ،در مقـــررات
پاییندســـتی نظیـــر آییننامـــه اجرایـــی قانـــون
مبـــارزه بـــا پولشـــویی و دســـتورالعملهای
مرتبــط پوشــش داده شــده بــود .در قانــون جدیــد،
ایــن موضــوع تــا حــد بســیار زیــادی مرتفــع شــده
اســـت .تعاریـــف واژگان و عبـــارات کلیـــدی در
م ــادٔه ی ــک قان ــون بهخوب ــی بیانگ ــر ای ــن موض ــوع
اس ــت ک ــه ای ــن مه ــم میتوان ــد ابهام ــات پیش ــین
بهویـــژه ابهامـــات مربـــوط بـــه تعریـــف جـــرم را
برط ــرف کن ــد.

حـــذف اصـــل اصالهالصحـــه در قانـــون
قبلـــی ،کـــه متعـــارض بـــا روح قانـــون مبـــارزه
بـــا پولشـــویی بـــود ،از تغییـــرات مهـــم در
قانـــون جدیـــد اســـت .اصـــاح تعریـــف جـــرم
پولشـــویی کمـــک شـــایانی بـــه مقابلـــه بـــا
پولشـــویان توســـط مراجـــع ذیصـــاح کـــرده
اســـت .تبصـــرٔه  ۱بنـــد پ مـــادٔه  ۲در قانـــون
مص ــوب س ــال  ۱۳۹۷یک ــی از نق ــاط برجس ــته و
قابلمالحظ ــه اس ــت .در ای ــن تبص ــره ،مس ــئولیت
اثب ــات صح ــت معام ــات و تحصی ــل ام ــوال در
هنگامـــی کـــه ظـــن نزدیـــک بـــه علـــم بـــه عـــدم
صحـــت معامـــات و تحصیـــل امـــوال وجـــود
داشـــته باشـــد ،ماننـــد آنکـــه نوعـــ ًا و بـــا توجـــه
بـــه شـــرایط امـــکان تحصیـــل آن میـــزان دارایـــی
در ی ــک زم ــان مش ــخص وج ــود نداش ــته باش ــد،
ب ــر عه ــدٔه متص ــرف اس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه
اثب ــات صح ــت معام ــات در ش ــرایط ذکرش ــده
بـــر عهـــدٔه متصـــرف اســـت ،میتـــوان گفـــت در
اینجـــا مفهـــوم مبـــارزه بـــا پولشـــویی بهدرســـتی
درک شـــده اســـت .اضافهکـــردن ایـــن تبصـــره
در قانـــون جدیـــد عـــاوه بـــر شـــفافکردن
جـــرم پولشـــویی میتوانـــد کمـــک مٔوثـــری در
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محکومیتهـــای پولشـــویی بـــه مراجـــع
قضای ــی کن ــد .در اینج ــا ،دیگ ــر الزم نیس ــت
ابتـــدا جـــرم اولیـــه ثابـــت شـــود ،ســـپس بـــه
جـــرم پولشـــویی رســـیدگی شـــود؛ بلکـــه
چنانچ ــه عل ــم قاض ــی مطاب ــق تعری ــف قان ــون
مجـــازات اســـامی مبنـــی بـــر عـــدم صحـــت
معامـــات یـــا تحصیـــل امـــوال باشـــد،
متصـــرف مســـئولیت اثبـــات را بـــر عهـــده
دارد .تبص ــرٔه  ۳همی ــن بن ــد ظ ــن نزدی ــک ب ــه
عل ــم ب ــر تحصی ــل از طری ــق نامش ــروع را در
حکـــم مـــال نامشـــروع میدانـــد کـــه قطعـــ ًا
موجـــب بازدارندگـــی بیشـــتر ایـــن قانـــون در
مقابلـــه بـــا پولشـــویی اســـت.
 ۳-۲تغییـــرات در ترکیـــب و وظایـــف
شـــورای عالـــی مبـــارزه بـــا پولشـــویی
اص ــاح ترکی ــب ش ــورای عال ــی مب ــارزه ب ــا
پولشـــویی کـــه موجـــب فراقوهایشـــدن ایـــن
ش ــورا ش ــده اس ــت ،یک ــی دیگ ــر از تغیی ــرات
مهـــم در قانـــون اصـــاح قانـــون مبـــارزه بـــا
پولشـــویی اســـت .حضـــور اعضـــای جدیـــد
در ش ــورا از ق ــؤه قضائی ــه و مجل ــس ش ــورای
اس ــامی و س ــایر مراج ــع ذیص ــاح کش ــور،

موجـــب کارایـــی بیشـــتر شـــورا شـــده و بـــر
اعتب ــار تصمیم ــات ش ــورا و غن ــای آن اف ــزوده
اس ــت.
اصـــاح وظایـــف شـــورای عالـــی مبـــارزه
بـــا پولشـــویی و محولکـــردن وظایـــف
اجرایـــی شـــورا بـــه مرکـــز اطالعـــات مالـــی
( )FIUیکـــی دیگـــر از نـــکات حائـــز
اهمیـــت در قانـــون جدیـــد اســـت .تعریـــف
مرکـــز اطالعـــات مالـــی ( )FIUدر قانـــون
همـــواره مـــورد تٔاکیـــد نهادهـــای بینالمللـــی
بـــوده اســـت .خوشـــبختانه مـــادٔه  ۷مکـــرر
قانـــون مصـــوب ســـال  ۱۳۹۷ضمـــن اشـــاره
بـــه ســـاختار و ترکیـــب مرکـــز اطالعـــات
مالـــی ،وظایـــف و اختیـــارات ایـــن مرکـــز
را بهطـــور موســـع مشـــخص کـــرده اســـت.
نحـــؤه همـــکاری ســـایر نهادهـــا (موضـــوع
بنـــد ب مـــادٔه مذکـــور) در خصـــوص
پاســـخ بـــه اســـتعالمات آن مرکـــز در مـــورد
اطالعـــات تکمیلـــی مرتبـــط بـــا معامـــات و
تراکنشه ــای مال ــی مش ــکوک ب ــه پولش ــویی
بهصـــورت برخـــط امـــن نیـــز ازجملـــه مـــوارد
مهـــم و قابلتوجـــه اســـت.

بهنظـــر میرســـد تعریـــف دقیـــق مرکـــز
اطالعـــات مالـــی بهعنـــوان یـــک مٔوسســـه
دولتـــی تابـــع وزارت امـــور اقتصـــادی و
دارایـــی ،اشـــاره بـــه ســـاختار ایـــن مرکـــز،
نحـــؤه انتخـــاب رئیـــس مرکـــز ،شـــرایط
احـــراز رئیـــس و کارکنـــان مرکـــز ،ضمـــن
نظاممندشـــدن بیشـــتر ســـاختار مبـــارزه بـــا
پولش ــویی ،تقوی ــت و اس ــتقالل آن مرک ــز را
بههمـــراه خواهـــد داشـــت.
از تبصــرٔه  ۱بنــد أ مــادٔه  ۷مکــرر قانــون
اصــاح قانــون مبــارزه بــا پولشــویی میتــوان
بهعنــوان یکــی از مهمتریــن نقــاط قــوت
ایــن قانــون یــاد کــرد .در ایــن تبصــره ،بــرای
اولیــن بــار اختیــار توقیــف و جلوگیــری از
انتقــال وجــوه و امــوال مشــکوک بــه مرکــز
اطالعــات مالــی (حداکثــر تــا  ۲۴ســاعت)
داده شــده اســت .در مقــررات قبلــی ،اجــازٔه
توقیــف صرف ـ ًا پــس از حکــم صــادره توســط
مرجــع قضایــی انجــام میشــد .اجــازٔه توقیــف
۲۴ســاعته بــه مرکــز اطالعــات مالــی ،عــاوه
بــر اینکــه یکــی از مــوارد مهــم مــورد ایــراد
ســازمانهای بینالمللــی را رفــع کــرده اســت،
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تحریم و تسهیل مبادالت بینالمللی

میتوانــد در جلوگیــری از پولشــویی و تٔامیــن
مالــی تروریســم در کشــور بســیار راهگشــا باشــد.
 ۳-۳گســـترش بیشـــتر شـــمول قانـــون بـــه
اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی دولتـــی
گستردهشـــدن اشـــخاص مشـــمول قانـــون
و توســـعٔه آن بـــه ســـازمانهایی ماننـــد شـــرکت
ملـــی نفـــت ایـــران و ســـازمان گســـترش و
نوس ــازی و… نی ــز تقوی ــت اج ــرای قان ــون مب ــارزه
بـــا پولشـــویی را در پـــی خواهـــد داشـــت.
تشـــدید مجـــازات بـــرای مدیـــران و کارکنـــان
دس ــتگاههای اجرای ــی ک ــه عالمــ ًا و عام ــد ًا و ب ــه
قص ــد تس ــهیل جرای ــم موض ــوع قان ــون از انج ــام
تکالی ــف مق ــرر خ ــودداری کنن ــد ،ک ــه در تبص ــرٔه
بنـــد ث مـــادٔه  ۷بـــه آن پرداختـــه شـــده اســـت،
موجـــب اجـــرای دقیقتـــر مقـــررات مبـــارزه بـــا
پولشـــویی توســـط مدیـــران اشـــخاص مشـــمول
خواه ــد ش ــد .درحالیک ــه در قان ــون قبل ــی صرفــ ًا
مجـــازات انفصـــال خدمـــت بـــرای مدیـــران و
کارکنــان اشــخاص مشــمول کــه مقــررات مبــارزه
بـــا پولشـــویی را اجـــرا نمیکننـــد پیشبینـــی
ش ــده ب ــود ،در قان ــون اخی ــر ع ــاوه ب ــر انفص ــال
خدم ــت ،ف ــرض ع ــدم انج ــام تکالی ــف قانون ــی را
بـــه قصـــد تســـهیل جرایـــم (بهنوعـــی همدســـتی
بـــا پولشـــویی) کـــه عالمـــًا و عامـــد ًا انجـــام
شـــود ،پیشبینـــی کـــرده و مجـــازات جدیتـــری
بـــرای ایـــن دســـته از کارکنـــان درنظـــر گرفتـــه
اســـت کـــه ایـــن مهـــم ،قطعـــ ًا تقویـــت نظـــام
مب ــارزه ب ــا پولش ــویی را موج ــب خواه ــد ش ــد.
 ۳-۴ارتقـــای بازدارندگـــی قوانیـــن بـــا
تقویـــت ضمانـــت اجرایـــی احـــکام
شـــاید بتـــوان گفـــت مهمتریـــن ایـــراد
واردش ــده ب ــر قان ــون قبل ــی مب ــارزه ب ــا پولش ــویی
عـــدم بازدارندگـــی قانـــون بـــرای مرتکبـــان جـــرم
پولشـــویی بـــوده اســـت ،بهطـــوری کـــه در مـــادٔه
 ۹قانـــون پیشـــین مرتکـــب جـــرم پولشـــویی
عـــاوه بـــر اســـترداد درآمـــد و عوایـــد حاصـــل
از ارتـــکاب جـــرم ،صرفـــ ًا بـــه جـــزای نقـــدی
محکـــوم میشـــد و ایـــن مـــورد بهطـــور
جـــدی مـــورد نقـــد همـــه مراجـــع بینالمللـــی و
کارشناســـان داخلـــی بـــود ،زیـــرا جـــزای نقـــدی
قطعـــ ًا نمیتوانـــد عامـــل بازدارنـــده بـــرای
جرایـــم جـــدی ماننـــد پولشـــویی باشـــد .بـــا
درنظرگرفتـــن اینکـــه معمـــو ًال جـــرم پولشـــویی
بهصـــورت ســـازمانیافته انجـــام خواهـــد شـــد،
ای ــن نق ــص بیش ــتر جل ــب توج ــه خواه ــد ک ــرد.
خوشـــبختانه در مـــادٔه  ۱۰قانـــون جدیـــد کـــه
جایگزی ــن م ــادٔه  ۹قان ــون مص ــوب س ــال ۱۳۸۶
شـــده اســـت ،بـــرای مرتکبـــان جـــرم پولشـــویی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
تیــر مــاه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۶

ع ــاوه ب ــر ج ــزای نق ــدی ،حب ــس تعزی ــری پن ــج
و چه ــار نی ــز درنظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت .تبص ــرٔه
 ۴ایـــن مـــاده از قانـــون بهخوبـــی بـــا اشـــاره بـــه
امـــکان ســـازمانیافتهبودن ایـــن جـــرم ،تشـــدید
مجـــازات بـــرای جـــرم پولشـــویی بهصـــورت
ســـازمانیافته را تصریـــح کـــرده اســـت .نکتـــه
قابـــل مالحظـــه دیگـــر در مجازاتهـــای
پیشبینیشـــده در قانـــون مصـــوب ســـال ۱۳۹۷
تس ــری مج ــازات مرتک ــب ج ــرم پولش ــویی ب ــه
اشـــخاص حقوقـــی اســـت .بهطـــور خالصـــه
اه ــم م ــوارد اضافهش ــده در خص ــوص مج ــازات
مرتکبـــان جـــرم پولشـــویی ،اعمـــال مجـــازات
حبـــس تعزیـــری بـــرای پولشـــویان ،تســـری
مجـــازات بـــه پولشـــویی توســـط اشـــخاص
حقوقـــی ،تشـــدید مجـــازات در صـــورت
ســـازمانیافتهبودن ایـــن جـــرم ،درنظرگرفتـــن
مج ــازات ش ــروع ب ــه ج ــرم ،معاون ــت ،و ش ــرکت
در جـــرم اســـت.
 ۳-۵تقویـــت مقـــررات مربـــوط بـــه
احـــراز هویـــت
بهعنـــوان نکتـــه پایانـــیِ مـــواد اصالحشـــده
در قانـــون جدیـــد میتـــوان بـــه موضـــوع احـــراز
هویـــت اربابرجـــوع اشـــاره کـــرد .بنـــد الـــف
مـــادٔه  ۷قانـــون مصـــوب ســـال  ۱۳۸۶احـــراز
هویـــت اربـــاب رجـــوع را مشـــروط بـــه وجـــود
قرینــهای مبن ــی ب ــر تخل ــف دانس ــته ب ــود .البت ــه،
ای ــن موض ــوع در مق ــررات پاییندس ــتی اص ــاح
ش ــده اس ــت و عم ـ ً
ـا اش ــخاص مش ــمول نس ــبت
بـــه شناســـایی کلیـــه اربابرجوعهـــا بـــدون
شـــرط مذکـــور اهتمـــام داشـــتند .لیکـــن عـــاوه
بـــر اینکـــه در بنـــد الـــف مـــادٔه  ۷قانـــون جدیـــد
بهدرســـتی ایـــن شـــرط برداشـــته شـــده اســـت،
عـــاوه بـــر مراجعـــان بـــه اشـــخاص مشـــمول
وظیف ــه شناس ــایی ب ــه مال ــکان واقع ــی نی ــز تس ــری
یافتـــه اســـت.
 -۴چالشهـــای اصلـــی و اصالحـــات
موردنیـــاز در ادامـــه مســـیر اصـــاح قوانیـــن
باوجـــود همـــه مـــوارد پیشگفتـــه کـــه بـــه
اصالحـــات بســـیار خوبـــی در قانـــون جدیـــد
منجـــر شـــده اســـت ،بهنظـــر میرســـد همچنـــان
چالشهای ــی وج ــود دارد ک ــه در ص ــورت اص ــاح
میتوانـــد کارایـــی و مٔوثرتربـــودن قانـــون را در
مقابلـــه بـــا پولشـــویان بههمـــراه داشـــته باشـــد.
 ۴-۱ارتقای جایگاه نظارتی ناظرین
مـــادٔه  ۵قانـــون قبلـــی و مـــادٔه  ۵جایگزیـــن
در قانـــون اخیـــر ناظریـــن ازجملـــه بانـــک
مرکـــزی را صرفـــ ًا در زمـــرٔه اشـــخاص مشـــمول
و ماننـــد ســـایر بانکهـــا ،صرافیهـــا ،و حتـــی

همردیـــف صندوقهـــای قرضالحســـنه درنظـــر
گرفتـــه اســـت .در آییننامـــه اجرایـــی قانـــون
مبـــارزه بـــا پولشـــویی اندکـــی نقـــش ناظریـــن
پُررنگتـــر دیـــده شـــده اســـت و طبـــق مـــادٔه ۲۰
ای ــن آییننام ــه ،مق ــام ناظ ــر معرف ــی ش ــده اس ــت.
ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه بهنظ ــر میرس ــد ش ــان و
جای ــگاه نظارت ــی ناظری ــن ب ــر اش ــخاص مش ــمول،
میبایســـت بهصـــورت پررنگتـــر و در قانـــون
تصریــح شــود .جایــگاه نظــارت و قــدرت اعمــال
نظ ــارت ب ــرای ناظ ــر موض ــوع بس ــیار بااهمیت ــی
اســـت کـــه حتمـــ ًا نیـــاز بـــه محمـــل و جایـــگاه
قانونـــی دارد .وقتـــی نهـــادی بهعنـــوان ناظـــر در
جایـــی مطـــرح میشـــود ،بایـــد بتوانـــد قـــدرت
اعمـــال نظـــارت داشـــته باشـــد.
در قانـــون میبایســـت یـــک مـــادٔه نظارتـــی
اضاف ــه و تصری ــح ش ــود دس ــتگاههای ناظ ــر ای ــن
قانـــون از قبیـــل بانـــک مرکـــزی ،بیمـــه مركـــزی،
س ــازمان ب ــورس اوراق به ــادار ،وزارت صنع ــت،
معــدن و تجــارت ،وزارت کشــور ،ســازمان ثبــت
اس ــناد و ام ــاک کش ــور ،کان ــون وکال ،س ــازمان
حسابرســـی ایـــران ،و… در چارچـــوب حـــدود
اختی ــارات قانون ــی خ ــود نس ــبت ب ــه نظ ــارت در
خصـــوص رعایـــت (تطبیـــق) قانـــون،آییننامـــه
اجرایـــی آن  ،آییننامههـــا و دســـتورالعملهای
مربـــوط ،و همچنیـــن قانـــون مبـــارزه بـــا تٔامیـــن
مالـــی تروریســـم و مقـــررات مربـــوط بـــه آن از
ســـوی اشـــخاص مشـــمول اقدامـــات الزم را
مبـــذول کننـــد .از طرفـــی ،بایـــد بـــرای متخلفـــان
از ای ــن ام ــر (ع ــدم رعای ــت قوانی ــن و مق ــررات
مربـــوط بـــه مبـــارزه بـــا پولشـــویی و مبـــارزه
بـــا تٔامیـــن مالـــی تروریســـم) مجازاتهایـــی در
قانـــون تصریـــح و همچنیـــن اقدامـــات تنبیهـــی
مقـــرر در حیطـــه اختیـــارات دســـتگاههای ناظـــر
قـــرار داده شـــود.
شــاید تصــور برخــی بــر ایــن اســت کــه مثـ ً
ـا
بانــک مرکــزی بهصــورت معمــول و بــر اســاس
قانــون پولــی و بانکــی قــدرت نظارتــی کافــی بــر
بانکهــا و اعمــال جرایــم مربــوط را بــا توجــه
بــه ســازوکار قانونــی و از طریــق هیئــت انتظامــی
بانکهــا دارد .لیکــن بــا توجــه بــه اینکــه قانــون
مبــارزه بــا پولشــویی بــه موضوعــی جــدای از
مــوارد تصریحشــده در قانــون پولــی و بانکــی
اشــاره دارد و اعمــال مجــازات منــدرج در قانــون
پولــی و بانکــی طبــق ســازوکار هیئــت انتظامــی
صرف ـ ًا منــوط بــه مــوارد تخطــی از قانــون مذکــور
اســت ،از ایــنرو بایــد نقــش و جایــگاه ناظریــن
ازجملــه بانــک مرکــزی در قانــون مبــارزه بــا
پولشــویی نیــز تصریــح شــود .اگــر از ناظریــن
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انتظــار نظــارت مٔوثــر را بــدون داشــتن ابــزار
نظارتــی الزم داشــته باشــیم ،بهنظــر میرســد
ایــن مهــم بهطــور کامــل انجامپذیــر نباشــد؛ بــه
طــور نمونــه ،بانــک مرکــزی بایــد حســب مورد
بهطــور شــفاف قــدرت اعمــال مجــازات در دو
ســطح (مجــازات کارمنــدان متخلــف مٔوسســه
اعتبــاری) و برخــورد انضباطــی بــا بانــک
خاطــی را در اختیــار داشــته و ایــن اختیــارات
بایــد بهعنــوان مقــام ناظــر و در ذیــل مقــررات
مبــارزه بــا پولشــویی تصریــح شــده باشــد
(منظــور از مجــازات صرفــ ًا مجازاتهــای
اداری اســت نــه مجازاتهــای کیفــری).
آنچــه مســلم اســت ،ناظریــن بایــد در قانون
دارای شــان ،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
مجازاتهــای اداری الزم حســب مــورد ،از
طریــق اقدامــات انضباطــی الزم بــا اشــخاص
مشــمول کــه مقــررات را بهدرســتی رعایــت
نمیکننــد برخــورد مناســب انجــام دهنــد.
 ۴-۲تقویــت ســازوکارهای ارزیابــی و
کنتــرل ریســکهای مربــوط بــه پولشــویی
یکــی دیگــر از مــواردی کــه مفیــد اســت در
قانــون بــدان پرداختــه شــود ،موضــوع مباحــث
مرتبــط بــا ارزیابــی و کنترل ریســک پولشــویی
بهویــژه رویکــرد مبتنــی بــر ریســک در ایــن
خصــوص اســت .امــروزه ،مقولــه ریســک بــا
توجــه بــه امکانــات محــدود و ریســکهای
متنــوع ناشــی از پولشــویی بــرای کشــور

از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت .کلیــه
ســازمانها اهــم از اشــخاص مشــمول ،ناظــر،
و مجــری میبایســت تــاش و فعالیتهــای
خــود را بــا توجــه بــه امکانــات موجــود و
ریســک مــورد انتظــار ،اولویتبنــدی کننــد تــا
حداکثــر بهرهبــرداری را بــرای جلوگیــری از
پولشــویی در کشــور انجــام دهنــد .از ایـنرو،
بهنظــر میرســد شایســته اســت قانــون هرچنــد
بهاختصــار بــه ایــن موضــوع وارد شــود .البتــه،
احتمــا ًال ایــن موضــوع در آییننامــه اجرایــی
ایــن قانــون مطــرح خواهــد شــد.
 ۴-۳توجــه ویــژه بــه نقــل و انتقــاالت
الکترونیکــی
یکــی دیگــر از مباحــث مــورد اهمیــت در
اســتانداردهای بینالمللــی موضــوع نقــل و
انتقــاالت الکترونیکــی اســت کــه در قانــون
مبــارزه بــا پولشــویی بــه آن پرداختــه نشــده
اســت .پیشــنهاد میشــود نقــل و انتقــاالت
الکترونیکــی کــه یکــی از مــوارد بااهمیــت در
حــوزٔه پولشــویی و موردتوجــه پولشــویان
اســت ،بهصــورت یــک مــادٔه مجــزا یــا در
ذیــل مــوارد عنوانشــده در مــادٔه  ۷مطــرح
شــود .توجــه ویــژه بــه نقــل و انتقــاالت
الکترونیــک و الزامآورکــردن اخــذ اطالعــات
مربــوط بــه فرســتنده و گیرنــدٔه وجــه بــرای
بانکهــا و صرافیهــای فرســتنده ،گیرنــده و
واســطه ،مبــارزه بــا پولشــویی در بانکــداری
الکترونیــک و ضابطهمندکــردن کارتهــای
پرداخــت و اعتبــاری بهمنظــور جلوگیــری از
سوءاســتفادٔه مجرمــان میتوانــد در آییننامــه

اجرایــی قانــون مــورد توجــه قــرار گیــرد.
 -۵جمعبندی
عــاوه بــر پیشــرفتها و فرصتهایــی کــه
در ایــن نوشــتار بــه آنهــا اشــاره شــده اســت،
مــواردی نظیــر نقــص در تعاریــف ،عــدم
پرداختــن به اشــخاص دارای ریســک سیاســی،
اشــارهنکردن بــه ســازمانهای غیرانتفاعــی،
نقــص در همکاریهــای بینالمللــی و
مشــروطبودن آن ،و عــدم ســهولت در توقیــف
امــوال نیــز وجــود دارد کــه بــا پرداختــن بــه
آنهــا در فراینــد اصــاح قوانیــن و مقــررات،
میتــوان بــه اجــرای موفقیتآمیــز و ضمانــت
اجرایــی هرچــه بیشــتر ایــن قوانیــن امیــدوار
بــود .اگرچــه توقیــف امــوال در قانــون ذکــر
شــده اســت ،بهتــر بــود قانــون بهگونــهای
طراحــی میشــد کــه بحــث توقیــف امــوال
بهســهولت بیشــتر بــا ذکــر دالیــل کافــی
از ســوی اســخاص مشــمول توســط مرکــز
اطالعــات مالــی انجــام میشــد.
منابع و مآخذ
قانــون مبــارزه بــا پولشــویی مصــوب
ســال .۱۳۸۶
قانــون اصــاح قانــون مبــارزه بــا
پولشــویی مصــوب ســال .۱۳۹۷
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دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
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