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بررسـیها نشـان مـی دهـد بیـش از  ۶۰درصـد
از پروندههـای تشـکیل شـده در پلیـس فتـا بـه
برداشـتهای اینترنتـی غیرمجـاز از حسـابهای
بانکـی مربـوط اسـت .رشـد بـاالی تعـداد ایـن
پروندههـا در سـال جـاری نسـبت به سـالگذشـته
ضـرورت تغییـر رویکـرد در ایـن حـوزه را آشـکار
کـرده اسـت .برآوردها نشـان میدهـد در حالیکه
رشـد تعـداد این دسـت پروندهها در سـال ۱۳۹۷
نسـبت بـه سـال  ۱۳۹۶برابـر بـا  ۱۰۰درصد بود،
در سـال  ۹۸افزایشـی  ۴۰۰درصدی در این حوزه
تجربه شـده اسـت.
از این رو نرخ باالی این رشـد میتواند زمینه
را بـرای بـروز بحـران بـرای دارنـدگان کارتهـای
بانکـی مهیـا نمایـد« .فیشـینگ» یکـی از انـواع
کالهبرداریهـای الکترونیکـی در بسـتر فضـای
مجـازی و اینترنـت اسـت کـه بـا وجـود مقابلـه
گسـترده بـا ایـن پدیده ،بر اسـاس آمارها همچنان
بـه صـورت گسـترده در ایـران و جهـان قربانـی
میگیرد و توانسـته مشکالت گستردهای در حوزه
پرداخـت الکترونیـک ایجـاد کنـد؛ ایـن پدیـده از
تکنیکهـای مهندسـی اجتماعی به منظـور فریب
کاربـر اسـت و بـرای اولیـن بـار در سـال ۱۹۸۷
تعریـف و واژه فیشـینگ در سـال  ۱۹۹۶بـرای
آن اسـتفاده شـد .فیشـنگ در حقیقـت راهـی
اسـت کـه مجرمـان سـایبری اطالعاتـی از جملـه
نـامکاربـری ،رمـز عبـور ،شـماره  ۱۶رقمـی عابـر
بانـک ،رمـز دوم و  CVV2را از طریـق ابزارهای
الکترونیکـی ارتباطـات در شـبکههای اجتماعـی،
سـایتهای حراجـی و و درگاههـای پرداخـت
آنالیـنکـه شـباهت بسـیار زیـادی بـه سـایتهای
سـالم و قانونـی دارد بـه سـرقت میبرنـد و از ایـن
طریـق اقـدام بـه برداشـت غیـر مجـاز از کارت
بـدون اطلاع فرد یـا فروش اطالعـاتکارتهای
بانکـی میکننـد .نکتـه جالـب در ایـن خصـوص
این اسـت که بررسـیها نشـان میدهد در شـرایط
کنونی اتفاقا «فیشـرها» کسـانی نیسـتند که سـواد
باالی کامپیوتری و ...دارند و با تسـهیل دسترسی
به ابزارهای فیشـینگ بسـیاری از کسـانیکه سواد
چندانـی در حـوزهکامپیوتـر ندارنـد نیـز دسـت بـه
کار کالهبـرداری اینترنتـی شـدهاند.

بـا توجـه بـه ایـن مـوارد از اواخـر سـال ۹۶
موضوع پویاسـازی یا اسـتفاده از یک المان متغیر
در پرداختهـای بـدون حضـور کارت بـه عنـوان
یـک دغدغـه جـدی در حـوزه نظام پرداخـت ،نزد
رگوالتـور مطـرح بـود .چـرا کـه بانکهـای کشـور
طـی ایـن سـالها کارتهـای مغناطیسـی زیـادی
را بـه مشـتریان ارائـه داده بودنـد -که در مقایسـه
بـا کارتهـای  EMVاز ضریـب امنیتـی کمتـری
برخ�وردار هسـتند  -و مشـتری میتوانسـت بـا
اسـتفاده از همیـنکارت در فضـای مجـازیکلیـه
امـور مربـوط بـه پرداخـت و نقـل و انتقـال وجـوه
را انجـام دهـد ،وابسـتگی بسـیار زیـادی بـه ایـن
کارتهـا در میـا آحـاد اقتصـادی شـکل گرفـت.
در چنین فضایی سوءاستفاده و برداشتهای
غیرمجـاز از کارتهـای بانکـی از سـال  ۹۶در
شـبکه پرداخـت رو بـه افزایـش بـود و بانکهـا
و بانـک مرکـزی را بـه صرافـت انداخـت تـا راه
حلـی بـرای ایـن مسـئله بیاندیشـند .بنابرایـن
بخشـنامههای بانـک مرکـزی در ایـن حـوزه در
ً
عمال بانک
سـال  ۹۷برای بانکها ارسـال شـد و
مرکـزی در آن زمـانکل مدیریـت ایـن پـروژه را به
خـود بانکهـا واگـذار کـرد و از آنهـا خواسـتکه
در ایـن حـوزهکار کننـد و یـک فاکتـور متغیری را
طراحـیکننـد کـه بانـک هـا اسـم آن را رمـز یکبار
مصـرف گذاشـتند.
رویکـرد بانـک مرکـزی در محـول نمـودن
«طراحـی و اعمـال المـان متغیـر در کارتهـای
بانکی» به شـبکه بانکی در سـال  ۹۷و شـش ماهه
اول سـال  ۹۸ادامه داشـت .به این شـکلکه بانک
مرکـزی بخشـنامههای الزم در ایـن خصـوص را
بـه شـبکه بانکـی ابلاغ میکـرد و بانکهـا هـم
محصـوالت خـود را ارائـه میکردنـد و تلاش
داشـتند که مشـتریان خود را برای اسـتفاده از این
محصـوالت ترغیـب کننـد امـا در همیـن فاصلـه
آمـار برداشـتهای غیرمجـاز افزایـش یافتـه بـود
و نـرخ رشـد آن در سـال  ۹۸نسـبت بـه سـال ۹۷
تقریبـ ًا  ۳۰۰درصـد بـود و این خالئیکه در حوزه
پرداخـت وجود داشـت با گذشـت هر سـال مورد
سوءاسـتفاده بیشـتر قـرار میگرفـت.
در ایـن شـرایط بانـک مرکـزی با هـدف ایجاد

یکپارچگـی در ایـن حوزه وکمک به شـبکه بانکی
کشـور ،بـه ایـن طـرح ورود پیداکـرد و یک برنامه
اقـدام مشـترک را مطـرح کـرد تـا ایـن یکپارچگـی
در حـوزه رمـز پویـا به عنـوان یک المـان متغیر در
کارتهـای بانکی انجام شـود.
طبیعتـ ًا در اصـل و ضـرورت اسـتفاده از رمـز
پویـا چـه از طـرف بانکهـا ،چـه از نظـر رگوالتور
و هم از دیدگاه مشـتریان مخالفتی وجود نداشـت
چـرا کـه ارتقای امنیـت یکی از موضوعاتی اسـت
کـه وظیفـه بانـک و بـه نفـع مشـتریان اسـت امـا
بحـث اصلـی در ایـن زمینـه شـیوه پیادهسـازی
آن اسـت و چیـزی کـه بانـک مرکـزی از ابتـدا در
تمـام مواضـع خـود بـا بانکهـا مطـرحکـرده ایـن
اسـت کـه بایـد بـه مشـتریان در سـبد خدمـات
محصوالتشـان حـق انتخـاب دهنـد کـه از میان
کانالهـای مختلـف بـرای اسـتفاده از رمـز پویـا
مانند اپلیکیشـن ،پیامـک، ussdیا سـایر روشها
از روش مطلـوب خودشـان اسـتفاده کننـد کـه
از ابتـدای کار متاسـفانه ایـن امـر چنـدان در نظـر
گرفتـه نشـد و بانکهـا بیشـتر روی اپلیکیشـن
تمرکـز کردنـد .بنابرایـن بانک مرکـزی تالش کرد
کـه در ایـن حـوزه ورود پیـداکنـد و تمـام تمرکز و
هدفـش بـر این بود که او ًال روند رشـد سرسـامآور
جرایـم مربـوط بـه برداشـتهای غیرمجـاز از
کارتهـای بانکـی راکاهـش دهـد و ثانیـ ًا تمامـی
مشـتریان در همه بانکهای کشـور در اسـتفاده از
ایـن المـان متغیـر باکمترین مشـکل و سـردرگمی
مواجـه شـوند .خوشـبختانه شـواهد حاکـی از آن
اسـتکـه بعـد از ورود بانـک مرکزی بـه این طرح
و ایجاد سـامانه هریم ،رشـد و توسـعه وگسـترش
ایـن خدمـت از آبان  ۹۸به بعد با دو سـال پیش از
آن قابل مقایسـه نیسـت و به واسطه هماهنگی که
بـا بانکهـا انجام شـد ،رشـد نفوذ پـروژه در میان
مشـتریان شـبکه بانکی بسـیار قابل مالحظه بوده،
هرچنـد هنـوز یکسـری خالهـا و کاسـتیهایی
وجـود دارد.
امیـد اسـتکـه بـا تلاش روزافـزون مجموعه
همـکاران نظـام بانکـی و همراهـی مـردم بـه
پیشـرفتهای بیشـتری در این حوزه نائل شـویم.
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نظارت دیجیتال؛ ابزار کشف جرایم و
ب در شبکٔه بانکی
تقل 
مصاحبه

مرتضی ترک تبریزی

معاون ف ّناوری اطالعات بانک ملت

قابلتوجهــی
امــروزه ،گســترش کاربردهــای ف ّنــاوری اطالعــات بهصــورت ِ
ریســک مٔوسســات مالــی را افزایــش داده کــه باعــث شــده اســت اســتفاده
از راهکارهــای نظارتــی و ســامانههای کشــف تقلــب بهمنظــور جلوگیــری
از پولشــویی ،شناســایی نفــوذ ،دسترســی غیرمجــاز بــه اطالعــات ،و
جلوگیــری از اقدامــات متقلبانــه در سیســتمهای بانکــداری در راســتای
امــروزه ،نظــام بانکــی و پرداخــت میزبــان
میلیاردهــا تراکنــش بهصــورت روزانــه اســت
و همیــن موضــوع باعــث شــده اســت نظــارت
بــرای پیشــگیری از وقــوع جرایــم و قابلیــت
پیگیــری اهمیــت بســیار زیــادی داشــته باشــد.
شــما مهمتریــن بحــث در حــوزٔه نظــارت و
کشــف تقلــب را چــه میدانیــد؟
از دادههـا در نظـام بانکـی بایـد بـرای
درآمدزایی اسـتفاده کـرد ،اما این بهمعنای تولید
و ایجـاد محصـول بـهازای مشـتریان نیسـت؛
بایـد از داده اسـتفاده کـرد تـا محصـول بـهازای
هـر مشـتری بر اسـاس عالقهمنـدی و نیازهایش
بـر اسـاس سـابقٔه فعالیـت در بانک تولیـد کرد.
امـا درعینحـال ،بایـد از همـان دادههـا بـرای
نظـارت اسـتفاده کـرد .ایـن موضـوع هزینـه
بانـک را بهدنبـال دارد ،زیـرا محصولـی تولیـد
میشـود کـه مشـتری بـه آن نیـاز دارد و در لحظه
مورداسـتفادٔه عملیاتـی قـرار میگیـرد ،بهجـای
اینکـه تولید شـود و مـدت زیـادی در بانک قرار
گیرد و سـپس توسـط مشـتری اسـتفاده شود .از
سـویی دیگـر ،اسـتفاده از دادههـا بـرای نظـارت
و تولیـد محصـول ،افزایش درآمدهـای بانک را
بهدنبـال دارد و دلیـل آن ایـن اسـت کـه بانـک
بابـت محصولـی کـه در اختیـار مشـتری قـرار
میدهـد ،درآمـد کسـب میکنـد.
در زمینـه نظـارت ،دادههـا نقـش مهمـی

کاهــش ضررهــا و مخاطــرات مســئلهای ضــروری و اجتنابناپذیــر باشــد.
بهمنظــور بررســی اهمیــت و عملکــرد ســامانههای نظارتــی و کشــف
تقلــب در سیســتم بانکــی ایــران ،بــا مرتضــی تــرک تبریــزی  -معــاون
ف ّنــاوری اطالعــات بانــک ملــت  -بــه گفتوگــو پرداختیــم کــه مشــروح
آن را در ادامــه میخوانیــد:

دارنـد و تحلیـل و بهکارگیـری آن ایـن امـکان را
بـه بانـک میدهـد بتوانـد نسـبت به شناسـایی و
تصمیمگیـری صحیـح بهمنظـور پیشـگیری از
وقـوع جرایـم اقـدام کند .یکـی از اقدامـات الزم
نظـارت بـر کارکـرد کاربـران سـتادی و صفـی
بانکهاسـت .در واقـع بـا اسـتفاده از دادههـا و
رفتارهـای سیسـتمها و تراکنشهـا ،این قابلیت
فراهـم میشـود تـا بانـک بتوانـد متوجه شـود که
کاربـر درحـال انجام چه کاری بـوده و اگر رفتار
مشـکوکی وجـود داشـته باشـد ،دیگـر نیـازی بـه
بازرسـی سـنتی و بررسـی تمـام دادهها ،شـعب،
و کارمنـدان بـرای پیداکـردن کاربـر انجامدهندٔه
رفتار مشـکوک و غیرقانونی در سیسـتم نیسـت،
زیـرا ایـن قابلیـت بـا اسـتفاده از سـامانههای
نظارتـی الکترونیکـی قدرتمنـد وجـود دارد که با
بررسـی دادههـا در یـک زمـان مشـخص ،بتـوان
مـورد مشـکوک ازجملـه رفتـار غیرقانونـی مانند
اختلاس یـا کالهبـرداری را شناسـایی و نسـبت
بـه پیشـگیری و پیگیـری آن اقـدام کـرد.
از سـویی دیگـر در حـوزٔه نظـارت و اسـتفاده
از سـامانههای نظارتـی ،یـک محیـط دیگـر
کـ ُر بنکینـگ و سـوئیچ صادرکنندگـی کارت
بهشـمار مـیرود کـه در آنجـا بهجـای اینکـه
منتظـر شـویم کالهبـرداری رخ دهـد ،با اسـتفاده
از دادههـای موردنیـاز ،اقداماتـی بـرای نظـارت
تعریـف میشـود؛ بـرای نمونـه ،واریـز متعـدد
در طـول یـک بـازه زمانـی بـه یـک حسـاب

یـا برداشـت مبالـغ خـرد بـا تعـداد زیـاد از آن
مشـکوک اسـت کـه بـا چنـد دقیقـه تٔاخیـر بـا
اسـتفاده از تـوان سـامانههای جانبـی و نظارتی،
ایـن دسـته از رفتارهـا و تراکنشهـا شناسـایی و
بررسـی میشـوند و در نهایت از تقلب و جرایم
 کـه باعـث ایجـاد مشـکل بـرای مشـتریانمیشـود  -جلوگیـری میکنـد.
درحـال حاضـر ،بـا اسـتفاده از دادههایـی
کـه بـه انـدازٔه کافـی در بانکهـا وجـود دارد،
میتـوان اقدامـات الزم را بـرای عملیاتیکـردن
ابزارهـا انجـام داد تـا از جرایم پیـش از رخدادن
در شـبکٔه بانکـی و پرداخـت جلوگیـری کـرد.
در بانـک ملـت از سـال  1381کـه سیسـتمهای
جدیـد در حـوزٔه نظـارت و کشـف تقلـب را
کلیـد زدیـم ،بهمـرور زمـان دادههـای الزم را
تٔامیـن کردیـم و بـا انجـام اقدامـات الزم ،در چه
بخشهایـی باید دقت بیشـتری داشـته باشـیم و
بـا افزایـش نظـارت از جرایـم جلوگیـری کنیـم و
درعینحـال در کـدام بخشهـا انـرژی کمتـری
قـرار دهیـم.
چــرا ســامانههای نظارتــی و کشــف تقلــب
قدرتمنــد در نظــام بانکــی و پرداخــت ایــران
الزامــی اســت؟
در نظـام بانکـی و پرداخـت ،بهدنبـال آن
هسـتیم تـا تقلبهـا و جرایـم را قبـل از رخدادن
جلوگیـری کنیـم و درعینحـال نقـاط تقلبخیـز
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تقلـب در ایران با رونـد جهانی تفاوتهایی
دارد ،زیـرا در اروپـا اسـکیمهای کارتـی وجـود
دارد و در ایران بانکها و شـرکتهای پرداخت
وظایفـی را دارنـد کـه بایـد انجـام دهنـد؛ بـرای
نمونـه ،اگـر در تهـران تراکنشـی بـا یـک کارت
بانکـی انجـام شـد و پس از نیم سـاعت با همان
کارت بانکـی در بندرعباس تراکنشـی در شـبکه
ثبـت شـد ،نشـان از یـک تقلـب و مشـکل دارد

متٔاسـفانه در نظـام بانکـی و پرداخـت تـا بـه
امـروز ،شـاهد چندیـن نقـص بـزرگ و نشـت
اطالعات بودهایم که باعث ایجاد مشـکل در نظام
بانکی شـده و به اعتماد مشـتریان خدشه واردکرده
اسـت کـه نیـاز اسـت بـا پیـروی از اسـتانداردها و
اسـتفاده از سـامانههای نظارتی قدرتمنـد ،از وقوع
چنیـن مشـکالتی جلوگیری شـود.
اعتقـاد دارم بایـد به اسـتانداردها پناه ببریم.
اوضـاع ایـران در زمینـه شـرایط نظـام بانکـی و
تخلفـات بـا جهـان متفـاوت اسـت ،زیرا شـبکٔه

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
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۱۵۹
۱۳۹۸
ـماره ۱۵۶
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جرایــم و تقلبهــا در ایــران بــا روندهــای
جهانــی چقــدر متفــاوت اســت؟

شــما تٔاکیــد داریــد کــه ســامانههای نظارتــی
بهمنظــور جلوگیــری از جرایــم و تقلــب در
نظــام بانکــی و پرداخــت اهمیــت بســیار زیادی
دارنــد؛ امــا ،بــرای جلوگیــری از نقصهــای
بــزرگ ماننــد نشــت اطالعــات در شــبکٔه
بانکــی کشــور چــه بایــد کــرد؟

{

را شناسـایی کنیـم و بـر آنهـا نظـارت الزم را
داشـته باشـیم.
آقـای محرمیـان  -معـاون ف ّناوریهـای نوین
بانـک مرکـزی  -معتقدند باید بهسـمت نظارت
دیجیتـال حرکـت کـرد کـه بنـده نیـز اعتقـاد دارم
در شـبکٔه بانکـی بایـد از نظـارت دیجیتـال و
هوشـمندی اسـتفاده کرد تا با اسـتفاده از تحلیل
دادههـا ،از هزینهکردهـای اضافـی جلوگیـری
شـود .تعـداد تراکنشهـای شـبکٔه پرداخـت و
بانکـی بهصـورت روزانه بسـیار زیاد اسـت و اگر
از ایـن ابزارهـا اسـتفاده نکنیـم و اگـر بخواهیـم
بهسـمت نظـارت اجرایـی برویـم ،بههیچعنـوان
نمیتوانیـم از جرایـم و تقلبهـا در شـبکٔه بانکی
و پرداخـت جلوگیـری کنیـم و ناگزیـر هسـتیم
از تـوان سـامانههای نظارتـی الکترونیکـی و
هوشـمند اسـتفاده کنیـم.

کـه بـا اسـتفاده از سـامانههای نظارتی و کشـف
تقلـب ،از انجـام تراکنش جلوگیری و نسـبت به
پیگیـری بهسـرعت اقـدام میشـود.
درصورتیکـه یکبـار قوانیـن و سیاسـتها
بهعنوان اسـتراتژی بانک و شـرکت پرداخت در
موتـور سـامانٔه نظارتـی و کشـف تقلـب تعریف
شـود ،از وجـود مشـکل و تقلـب در تراکنشهـا
و فرایندهـا جلوگیری میشـود که اهمیت بسـیار
زیـادی دارد و در نهایت باعث میشـود صنعت
بانکـی و پرداخـت دچـار نقص و چالش نشـود.

بانکـی دچـار حالـت جنگـی و تحریـم اسـت و
تخلفـات نیـز گسـترده و متفـاوت بـوده کـه نیاز
اسـت مراقبتهـای الزم را داشـت .در همـه
کشـورها ،نشسـت اطالعـات وجـود دارد،
امـا بایـد بـر کارشناسـان و افـراد فعـال کـه بـه
اطالعـات دسترسـی دارنـد مراقبـت و نظـارت
گسـتردهای داشـت تا نشـت اطالعات حسـاس
ماننـد اطالعـات مشـتریان صـورت نگیـرد.
مـا در کشـوری زندگـی میکنیـم کـه حجـم
ترافیـک تراکنـش بسـیار زیـادی دارد و افـراد
فعـال در صنعـت بانکـی بـا سـختی بـاال در
ایـن صنعـت کار میکننـد .امـا در ایـن میـان،
هسـتند برخـی افـراد کـه دلشـان بـرای کشـور و
صنعـت بانکـی ایـران نمیسـوزد و بـا ارتبـاط بـا
انسـانهای خـارج از ایـران ،قصـد ضربـهزدن به
نظـام بانکـی را دارنـد کـه نیـاز اسـت نظـارت
بیشـتری بر اطالعات ،سـامانهها ،و کارشناسـان
صـورت گیـرد.

۷

۸

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۹

نظارت دیجیتال

راهکاری برای نظارت دیجیتال
مصاحبه

ناصر حکیمی

معاون سابق ف ّناور یهای نوین بانک مرکزی

مدتــی اســت کــه مقولــه دیجیتالیشــدن مــورد توجــه بانکهــا در دنیــا
قــرار گرفتــه اســت .البتــه ،برخــی بانکهــا در ایــران برنامهریــزی و
مطالعــه در ایــن زمینــه را آغــاز کردهانــد .بــر همیــن اســاس ،طبیعتــ ًا
مقولــه نظــارت بــر بانکهــای دیجیتــال مقول ـهای حائــز اهمیــت اســت.
البتــه ،اساســ ًا اصــول نظــارت بــر فعالیتهــای بانکــی تغییــر جدیــدی
نخواهــد کــرد ،ولــی موضــوع مهــم نیــاز مقــام ناظــر بــه ابزارهــای جدیــد
بــا توجــه بــه اینکــه فینتکهــا در ســالهای
اخیــر بــه دنیــای بانکــداری وارد شــدهاند
و ایــن امــر میتوانــد در دیجیتالیشــدن
بانکهــا تٔاثیرگــذار باشــد ،بهنظــر شــما آیــا
بایــد بسترســازیهای جدیــدی ازجملــه در
مقولــه نظــارت انجــام شــود؟
از نظـر اجرایـی ،امـکان نظـارت بـر
فینتکهـا وجـود نـدارد و بهنظـر من هـر بانکی
بـه فینتکهـا  APIمیدهـد ،بایـد تٔاییدیـه
تراکنـش را از مشـتری بگیـرد .دادن  APIبـه
فینتکهـا و نقـش رگوالتـور در ایـن زمینـه
بـرای حفـظ محرمانگـی اطالعـات اسـت .در
دنیـا ،ایـن موضـوع دارای اسـتاندارد PSD2
اسـت؛ ولـی وقتـی مـا اسـتانداردها را رعایـت
نمیکنیـم یـا بـه آنهـا توجـه نمیکنیـم ،مشـکل
درسـت میشـود.
هرچنـد بـر اسـتاندارد  PSD2بـرای احـراز
هویـت قوی تٔاکید میشـود ،احـراز هویت قوی
بایـد توسـط بانـک و مسـتقل از فینتـک انجـام
شـود .فینتـک شـروعکننده یـا ارسـالکنندٔه
تراکنـش از طریـق  APIبـاز اسـت ،ولـی
اطالعـات مربـوط بـه تراکنـش نبایـد در اختیـار
فینتـک قـرار بگیـرد.
چــرا نبایــد ایــن اطالعــات در اختیــار فینتــک
قــرار بگیــرد؟
ایـن موضـوع دو دلیـل عمـده دارد؛ نخسـت
اینکـه فینتـک آنقـدر امیـن اسـت کـه مـا
اطالعـات محرمانـه را کـه بـرای انجـام یـک

بــرای اعمــال نقــش نظارتــی اســت .ایــن امــر نیــز بایــد بــا توجــه بــه ورود
بازیگــران جدیــد ماننــد فینتکهــا موردتوجــه قــرار گیــرد .تازههــای
اقتصــاد بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،بــا ناصــر حکیمــی  -معــاون
ســابق ف ّناوریهــای نویــن بانــک مرکــزی  -گفتوگویــی انجــام داده
اســت کــه در ادامــه میآیــد.

تراکنـش الزم اسـت ،بـه او میدهیـم .بـرای
احـراز ایـن امانتـداری قـوی ،بایـد بـه فینتـک
مجـوز داد و بـر آن نظـارت کرد تا این امانتداری
بـرای مـا اثبـات شـود ،کمااینکـه درحـال حاضر
دوازده  PSPفعـال در کشـور کـه اطالعـات
کارت بانکـی مـردم را در اختیـار دارنـد ،تحـت
نظـارت دقیـق و شـدید شـاپرکاند.
بااینحـال ،اگـر بخواهیـم بـه فینتکهـا
مجـوز دهیـم و بـر آنها نظـارت کنیـم ،دیگر نام
آنهـا فینتـک نخواهـد بـود ،بلکـه مٔوسسـهای
مجـوزدار هسـتند کـه بایـد دههـا الـزام و
اجبـار را رعایـت کننـد .ایـن در حالـی اسـت
کـه ذات فینتکهـا کوچـک بـوده و فـارغ از
سـختگیریهای مرسـوم فعالیـت میکننـد.
فینتکهـا نـوآوری و خالقیـت دارنـد و
کار خـود را بـا امکانـات کـم شـروع میکننـد و
اگـر بخواهیـم فینتکهـا را وارد بـازی نظـارت
کنیـم ،نقـض غـرض کردهایـم.
مسـئلٔه دیگـر ایـن اسـت کـه نظارت ،تـوان و
پشـتوانهای در نهـاد رگوالتـور میخواهـد؛ نهـاد
ناظـر بایـد عقبـه و تـوان نظـارت هـم داشـته
باشـد ،زیـرا نمیتوانـد همزمـان بـر 2هـزار
فینتـک نظـارت کنـد .چنیـن موضوعـی از نظـر
عقلـی و اجرایـی امکانپذیـر نیسـت.
در دنیـا ،ایـن مشـکل را بـا بحـث احـراز
هویـت قـوی حـل کردهانـد و الزامـات کلـی
و کمدردسـری بـرای فینتکهـا در نظـر
گرفتهانـد؛ ماننـد اینکـه در جایـی ثبـت شـده و

کسـبوکار آن معلـوم باشـد.
فینتکهـا در حقیقـت شـروعکنندٔه
تراکنشانـد و آن را از مشـتری میگیرنـد و
بـرای بانـک میفرسـتند؛ ایـن بانـک اسـت
کـه بایـد بهنحـوی بـا مشـتری تمـاس گرفتـه و
تٔاییدیـه تراکنـش را از او بگیـرد .بهنظـر مـن،
رگوالتـور بایـد بـر ایـن موضـوع تمرکـز کنـد که
هـر بانکـی  APIمیدهـد ،بایـد خـودش هـم
تٔاییدیـه تراکنـش را از مشـتری بگیـرد و آن را
پیادهسـازی کنـد.
بهنظــر شــما ،نهــاد ناظــر دربــارٔه ایجــاد
ســامانههای کشــف تقلــب و تخلــف چــه
نقشــی دارد؟
متٔاسـفانه ،ایـن موضـوع بهدرسـتی تبییـن
نشـده اسـت و همـه انتظـار دارنـد رگوالتـور
خـود سیسـتم کشـف تقلـب را راهانـدازی کنـد.
امـا ،واقعیـت ایـن اسـت کـه کشـف تقلـب نیـاز
بـه رفتارشناسـی مشـتری و داشـتن اطالعـات
تراکنشهـای او از منظـر منطقـه جغرافیایـی
و منحنیهـای رفتـاری دارد کـه ایـن مـوارد در
اختیـار بانـک اسـت.
رگوالتـور در ایـن زمینـه بیشـتر الزاماتـی را
بـرای ایجـاد پروفایـل هـر مشـتری در بانکهـا
مشـخص میکنـد و در ایـن پروفایـل مشـتری
رفتارسـنجی شـده و رفتارهـای مشـکوک او از
طریـق تٔاییـد یـا عـدم تٔاییـد تراکنـش اجرایـی
میشـود.
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هدف از پیادهســازی  XBRLاستانداردســازی
گزارشــگری مالــی بانکهــا بــه بانــک مرکــزی
اســت .نخســتین مســئله در گزارشــگری مالــی
آن اســت کــه در گزارشهــا مفاهیــم بهصــورت
تخصصی و اســتاندارد وارد شــوند .بســیار اهمیت
دارد روابــط سلســهمراتبی ،کــه میــان مفاهیــم
وجــود دارد ،رعایــت شــود .از ســویی دیگــر،

کنیــم و بــرای انبــار دادههــای بانــک مرکــزی
مســتقیم ًا و بــدون دخالــت انســان ارســال
شــود .بــه همیــن ســبب ،انتظــار مـیرود بهطــور
مشــخص بــا اجــرای  XBRLکیفیــت دادههــا
بهشــدت بهبــود یابــد .بههرحــال در شــرایط
حاضــر ،کیفیــت دادههــا مشــکل اصلــی اســت
کــه میتوانــد در تصمیمگیریهــا و امــر
نظــارت چالــش ایجــاد کنــد .دادههــا بــدون
استانداردســازی و صحتســنجی آنگونــه کــه
بایــد ،معتبــر نیســتند و چیــزی کــه  XBRLدر
ایــن مســیر بــه مــا میدهــد ایــن اســت کــه همــه

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
۱۵۹
۱۳۹۸
ـماره ۱۵۶
شمارهشـ
، ۱۳۹۸
اسفندماه ماه
تیر

اجــرای اســتاندارد  XBRLچقــدر میتوانــد
کیفیــت گزارشــگری مالــی بانکهــا را ارتقــا
دهــد؟

بســیار مهــم اســت کــه وقتــی یــک فــرم از
طــرف بانکهــا تکمیــل میشــود و بهســمت
بانــک مرکــزی میآیــد ،حتــی قبــل از ارســال
آن ،بحــث صحــت و اعتبارســنجی اطالعــات
انجــام شــده باشــد .درعینحــال ،بایــد بــه ایــن
نکتــه اشــاره کــرد مســئلهای کــه در یــک افــق
بلندمــدت مهــم اســت آن اســت کــه اطالعاتــی
قابلفهــم
کــه ارائــه میشــود بــرای ماشــین
ِ
باش��د .بــر همیــن اســاس ،اگــر ایــن اتفــاق
رخ بدهــد ،ایــن امــکان را در آینــده خواهیــم
داشــت کــه از ماشــین اطالعــات را دریافــت

{

استانداردســازی گزارشــگری مالــی در چنــد ســال اخیــر در دنیــا بهصــورت
گســترده از ســوی کشــورهای توســعهیافته و درحــال توســعه بــه مرحلــه
اجرایــی رســیده اســت تــا یــک زبــان مالــی مشــترک بیــن کشــورها حاکــم
شــود .در چنــد ســال اخیــر و در دهــه  ،۱۳۹۰اجراییشــدن XBRL
در بــورس ایــران آغــاز بــه کار کــرد .در همیــن حــال ،بانــک مرکــزی
نیــز از چنــدی پیــش تــا بــه حــال در اندیشــه پیادهســازی ایــن اســتاندارد

گزارشــگری بــرای نظــام بانکــی اســت تــا صورتهــای مالی شــرکتهای بانکی
بــا زبــان اســتانداری تهیــه و تفســیر شــود .بــرای اطــاع از مزایــا ،فرصتهــا ،و
چشـمانداز  XBRLدر نظــام بانکــی ،بــا دکتــر مهــرداد ســپهوند  -مدیرگــروه
بانکــداری پژوهشــکدٔه پولــی و بانکــی -گفتوگویــی انجــام دادهایــمکــه در
ادامــه آن را میخوانیــد.

{

مصاحبه

مهرداد سپهوند

مدیرگروه بانکداری پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

۹

۱۰

نظارت دیجیتال

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۹

ایــن مشــکالت را حــل میکنــد .آن چیــزی
کــه در  XBRLوجــود دارد و ایــن توانمنــدی
را ایجــاد میکنــد یــک طبقهبنــدی اســت کــه
مبنــای تعریــف دقیــق دادههــا و ارتبــاط دادههــا
قابلفهــم
انجــام میشــود و ایــن را بهشــکل
ِ
بــرای ماشــین درم ـیآورد .از همــه مهمتــر آنکــه
 ،XBRLهمانطــور کــه از نامــش پیداســت،
قابلتوســعه اســت؛ یعنــی ایجــاد تغییــرات و
ِ
یــا افــزودن مــوارد جدیــد در حســابها و یــا
تغییــر فرمولهــا بهراحتــی در ایــن چهارچــوب
انجامپذیــر اســت.

انجــام اســت از ســطح پیچیدگــی بســیار باالتــری
نســبت بــه بــورس برخــوردار اســت و مــا ایــن
افتخــار را داریــم کــه در داخــل ایــران ایــن پــروژه
را بــا بهرهگیــری از کارشناســان داخلــی انجــام
میدهیــم و تــا کنــون تــا حــدود  ۶۰درصــد
ایــن پــروژه پیــش رفتــه اســت .درحــال حاضــر،
صورتهــای مالــی اساســی انجــام شــده اســت.
لینــک بیسهــا را فراهــم کردهایــم و آنهــا
را داخــل ابــزار هــم وارد کردهایــم .در زمینــه
یادداشـتها هــم از  ۶۷یادداشــت تــا یادداشــت
 ۴۰صورتهــای مالــی را انجــام دادهایــم.

آیــا اجــرای  XBRLدر نظــام بانکــی هماننــد
بــورس خواهــد بــود و یــا بــا آن متفــاوت
اســت؟

کشــورهای دیگــر در زمینــه پیادهســازی
اســتاندارد  XBRLدر چــه شــرایطی قــرار
دارنــد؟

در چنــد ســال اخیــر ،بــورس اوراق بهــادار
اســتفاده از  XBRLرا بــا کمــک مشــاوران
خارجــی عملیاتــی کــرده اســت؛ ولــی در بانــک
کــه اتفاقـ ًا خیلــی پیچیدهتــر هــم اســت ،برنامهای
کــه بــر اســاس اهــداف بانــک مرکــزی تعییــن
شــده ایــن اســت کــه عــاوه بــر صورتهــای
مالــی ،اســناد پیوســت صورتهــای مالــی را هــم
در قالــب  XBRLبیاوریــم و ایــن بــا توجــه بــه
تعــداد زیــاد آیتمهــا و جداولــی کــه وجــود دارد،
و همچنیــن پیچیدگیهــای خاصــی کــه دارنــد،
بســیار دشــوارتر اســت .کاری کــه در بانــک
مرکــزی و پژوهکشــدٔه پولــی و بانکــی درحــال

نگاهــی بــه آمارهــای موجــود نشــان میدهــد
اجــرای اســتاندارد  XBRLاز دو دهــه پیش در
ســطح دنیــا آغــاز شــده و بهســرعت پیــش رفتــه
اســت .در اروپــا ،بانکهــا در قالــب XBRL
بــه بانکهــای مرکــزی گــزارش میدهنــد و در
ادامــه بانکهــا هــم ایــن گزارشهــا را بــرای
 ECBارســال میکننــد .در ایــاالت متحــده
هــم بانکهــا در قالــب  XBRLگزارشهــای
خــود را بــه فــدرال رزرو یــا  FIDCارائــه
میکننــد و آنهــا اطالعــات در قالــب
 XBRLرا بــه مقــام ناظــر کل بازارهــای مالــی
« »FFIDCمیدهنــد .در برخــی از کشــورهای

منطقــه هــم در ایــن زمینــه اقدامهــای جــدی
صــورت گرفتــه اســت.
بــر اســاس برنامهریزیهــای صورتگرفتــه
چــه زمانــی پــروژٔه  XBRLدر ایــران عملیاتــی
میشــود؟
مــا هــم بنــا داریــم در نظــام بانکــی،
گزارشــگری مالــی را در قالــب اســتاندارد
 IFRSبانــک مرکــزی در چهارچــوب
اســتاندارد  XBRLپیادهســازی کنیــم و
زمانبنــدی اجــرای ایــن پــروژه اینگونــه
اســت کــه تــا خــرداد ســال  ۱۳۹۹بــه مرحلـهای
میرســیم کــه تســت اولیــه آن انجــام میشــود
وبهصــورت آزمایشــی در اختیــار نظــام بانکــی
قــرار میگیــرد تــا بازخــورد و فیدبکهــای
موردنیــاز را دریافــت کنیــم .نهایتــ ًا انتظــار
داریــم در شــهریور  ۱۳۹۹پــروژه بهصــورت
اجرایــی و کامــل در نظــام بانکــی پیادهســازی
شــود تــا گزارشهــا در قالــب  XBRLارائــه
شــود .در اجــرای ایــن پــروژه ،بانــک مرکــزی و
شــرکت خدمــات انفورماتیــک مشــارکت فعــال
و در کمیتــه راهبــری پــروژه حضــور دارنــد.

کمتوجهی به نکات امنیتی در صیانت از دادههای
مشتریان؛ مهمترین چالش نظارت دیجیتال

ف ّناوریهـای دیجیتـال اجـازٔه ایجاد ،تغییـر ،ذخیره ،و دسـترسپذیرکردن
همـه نـوع اطالعـات را بـا حجمهـای مختلـف کـه تاکنـون انجامشـدنی
نبـود ،میدهنـد .برخـی از ایـن ف ّناوریهـا طـول عمـر بسـیاری از عناصـر
(اشـیاء) موجـود در خـود را کـه تولیـد میکننـد ،بـه خطـر میاندازنـد.
نظـارت دیجیتـال فراینـدی اسـت بـرای بهبودبخشـیدن بـه مدیریـت و
مراقبـت از داراییهـای معنـوی موجـود در سـازمانهای گوناگـون کـه از
ف ّناوریهـای دیجیتـال اسـتفاده میکننـد .ازایـنرو ،نظـارت دیجیتـال را
میتـوان مدیریـت و نگهـداری فعـال منابـع دیجیتـال طـی چرخـه حیـات
مطالـب علمـی و پژوهشـی ،فـرای زمـان نسـل جـاری و آینـدٔه کاربـران

مهمتریـــن چالـــش در بحـــث فـــراد و کشـــف
تقل ــب چیس ــت؟

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
۱۵۹
۱۳۹۸
ـماره ۱۵۶
شمارهشـ
، ۱۳۹۸
اسفندماه ماه
تیر

در خصـــوص پرســـش نخســـت ،قطعـــ ًا
میـــزان ســـرمایهگذاری بانکهـــا در زمینـــه
پیشـــگیری از جرایـــم و کشـــف تقلـــب در
قی ــاس ب ــا می ــزان و تن ــوع تراکنشهای ــی ک ــه
در نظـــام بانکـــی و مالـــی بهصـــورت آنالیـــن
درحـــال انجـــام بـــوده ،بســـیار انـــدک اســـت.
ش ــاید عل ــت ای ــن موض ــوع نی ــز بروزنک ــردن
مشـــکل جـــدی بـــرای نظـــام بانکـــی در ایـــن
زمینـــه اســـت .بـــه همیـــن دلیـــل ،شـــاید
قابلوقـــوع
هنـــوز درک درســـتی از جرایـــم
ِ
و میـــزان تٔاثیـــر آن در حســـن شـــهرت بانـــک

و بانکـــداری و خســـارتهای مـــادی کـــه
ممکـــن اســـت متوجـــه بانکهـــا شـــود،
وجـــود نداشـــته باشـــد و در نتیجـــه ،نـــگاه
وی ــژه و ج ــدی ب ــه ای ــن مقولهه ــا در بانکه ــا
دیـــده نمیشـــود .شـــاید جدیتریـــن جرایـــم
رخدادهش ــده در نظ ــام پول ــی و بانک ــی ای ــران
مربـــوط بـــه سوءاســـتفاده از رمـــز دوم ایســـتا
ب ــوده ک ــه می ــزان خس ــارت م ــادی و معن ــوی
آن در مقایســـه بـــا حجـــم تراکنشهایـــی کـــه
طـــی روزهـــا و ماههـــا و ســـالها انجـــام
میشـــود ،بســـیار بســـیار ناچیـــز بـــوده و
جه ــت رف ــع آن نی ــز فع ـ ً
ـا راه ــکار اس ــتفاده
از رمـــز دوم پویـــا توســـط بانـــک مرکـــزی
ارائـــه و اجرایـــی شـــده اســـت.

مهمتریـــن چالـــش در ایـــن حیطـــه
بیتوجهـــی بـــه نـــکات امنیتـــی در توجـــه بـــه
صیانــت از دادههــای مشــتریان ،خصوصـ ًا حیــن
ارائ ــه س ــرویسهای بانک ــی ب ــه ش ــرکای تج ــاری
و فینتکهاس ــت ،ک ــه درح ــال حاض ــر قوانی ــن
کامــل و نظــارت جــدی روی آن وجــود نــدارد و
بانکه ــا نی ــز نظ ــارت دقی ــق و حسابش ــدهای
روی ســـرویسها و دادههـــای مبادلهشـــده و
نح ــؤه اس ــتفاده و حت ــی نگه ــداری از آن توس ــط
اســـتفادهکنندگان ایـــن ســـرویسها و دادههـــا
ندارنـــد .همچنیـــن ،وجـــود ایـــن امـــکان کـــه
تراکنشهـــای آنالیـــن بانکـــی و بینبانکـــی،
بـــدون نظـــارت کافـــی و بـــدون بهرهگیـــری از
روشه ــای کنترل ــی اس ــتاندارد و بــهروز ،مانن ــد
شناس ــایی دو ی ــا چن ــد عام ــل مش ــتری جه ــت
اطمینـــان از صحـــت درگاه ارائـــه خدمـــات و
مشـــتری اجـــرا شـــوند ،از چالشهـــای جـــدی
در ایـــن حـــوزه اســـت.

{

بـــا توجـــه بـــه اینکـــه نظـــام بانکـــی روزانـــه
میزب ــان میلیارده ــا تراکن ــش اس ــت ،توج ــه ب ــه
س ــامانههای نظ ــارت و کش ــف تقل ــب جه ــت
پیش ــگیری از وق ــوع جرای ــم چ ــه می ــزان حائ ــز
اهمی ــت اس ــت و آی ــا بانکه ــا در ای ــن زمین ــه
ســـرمایهگذاری میکننـــد؟

دانسـت .نظـارت دیجیتـال دربـارٔه نگهـداری و ارزشافزایـی بـه حجـم
مطمئنـی از اطالعـات دیجیتـال بـرای اسـتفادٔه حـال و آینـده اسـت .بـا
توجـه بـه مفهـوم و فعالیتهای نظارت دیجیتال ،نیاز بـه نظامهایی برای
مدیریـت فرایندهـای چرخـه آن احسـاس میشـود کـه نظامهـای موردنظر
در نظـارت دیجیتـال بهعنـوان مخـازن دیجیتـال یـا آرشـیوهای دیجیتـال
مطـرح هسـتند .امـا بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن موضـوع ،گفتوگویـی بـا
محمـد صادقـی  -معـاون ف ّنـاوری اطالعـات بانـک اقتصـاد نویـن  -در
ایـن زمینـه داشـتیم کـه بـا هـم میخوانیـم:

{

مصاحبه

محمد صادقی

معاون ف ّناوری اطالعات بانک اقتصاد نوین

۱۱

۱۲

نظارت دیجیتال

معیارهـــای تقلـــب در ایـــران بـــا روندهـــای
دنیـــا چـــه میـــزان تفـــاوت دارد؟
وقـــوع جرایـــم و بـــروز تقلـــب در هـــر
صنعـــت یـــا محیطـــی تابـــع نقایـــص کنترلـــی
یـــا کمبـــود قوانیـــن و مقـــررات در آن بســـتر
اســـت .متٔاســـفانه در صنعـــت بانکـــداری
ایـــران ،نحـــؤه اســـتفاده از ابزارهـــای بانکـــی
و مدلهـــای تراکنشـــی ناصحیـــح بـــوده و در
نتیج ــه ،ن ــوع جرای ــم و تقلبه ــا نی ــز مخت ــص
ای ــران اســـت؛ بهعنـــوان مث ــال ،کارک ــرد چ ــک
در ایـــران بـــا هیـــچ جـــای دنیـــا قابلِمقایســـه
نیســـت و در نتیجـــه ،جرایـــم یـــا تقلبهایـــی
کـــه در ایـــران بـــا اســـتفاده از چـــک رخ
میدهـــد ،در هیـــچ جـــای دنیـــا نظیـــر نـــدارد.
ایـــن موضـــوع در خصـــوص نـــوع اســـتفاده از
کارت نقـــدی و انجـــام تراکنشهـــای آنالیـــن
کارتبـــهکارت و همچنیـــن کاربـــرد عملیـــات
پایـــا و ســـاتنا در ایـــران نیـــز صـــادق اســـت و
نـــوع اســـتفاده از ایـــن ابزارهـــا و تراکنشهـــا
باعـــث بـــروز جرایـــم و تقلبهایـــی مختـــص
نظـــام بانکـــداری ایـــران میشـــود کـــه نمونـــه
خارجـــی نـــدارد .مســـئلٔه مهمـــی کـــه بایـــد بـــر
آن تٔاکیـــد کنـــم ایـــن اســـت کـــه همزمـــان بـــا
ایجـــاد ایـــن روشهـــا و مدلهـــای اســـتفاده،

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۹

قوانیـــن و مقـــررات الزم جهـــت پیشبینـــی
و پوشـــش جرایـــم احتمالـــی حاصـــل از نـــوع
اســـتفاده و کاربـــرد آن دیـــده نشـــده اســـت.
مهمتریـــن چالـــش در ایـــن حیطـــه
بیتوجهـــی بـــه نـــکات امنیتـــی در توجـــه بـــه
صیانـــت از دادههـــای مشـــتریان ،خصوصـــ ًا
حی ــن ارائ ــه س ــرویسهای بانک ــی ب ــه ش ــرکای
تجـــاری و فینتکهاســـت.

تعری ــف ش ــود و در آنه ــا س ــعی ش ــود ت ــا ح ــد
ام ــکان از روشه ــای مت ــداول در دنی ــا جه ــت
اســـتفاده از ابزارهـــا و مدلهـــای تراکنشـــی
اســـتفاده کـــرد تـــا بتـــوان بـــا اعمـــال قوانیـــن
و مقـــررات درســـت ،مانـــع از بـــروز تقلـــب
و پیشـــگیری از جرایـــم شـــد و بانکـــداری را
بهســـمت شـــفافبودن هدایـــت کـــرد.

آیا استانداردها را رعایت میکنیم؟
بهنظـــر میرســـد تـــا کنـــون اســـتانداردها
را رعایـــت نکردهایـــم ،زیـــرا اساســـ ًا
اســـتانداردی منطبـــق بـــا نـــوع اســـتفاده از
ابزارهـــا و مدلهـــای تراکنشـــی مورداســـتفاده
در بانکـــداری ایـــران وجـــود نـــدارد؛ اگرچـــه
مدت ــی اس ــت بان ــک مرک ــزی در ت ــاش اس ــت
بـــا وضـــع قوانیـــن و مقـــررات محدودکننـــده
اســـتانداردهایی ایجـــاد کنـــد ،بهنظـــر بنـــده
بایـــد پیـــش از انجـــام چنیـــن فعالیتهایـــی،
پـــروژه یـــا پروژههایـــی جهـــت بازتعریـــف یـــا
حت ــی بازآفرین ــی ابزاره ــا و مدله ــای تراکنش ــی
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عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

 -۱مقدمــه :ذات نــوآوری رهایــی از کالبــد گذشــته و درانداختــن
طرحــی نــو در شــقوق مختلــف فعالیتهــای بشــری اســت .بدینســبب
گفتــه میشــود نــوآوری خاصیتــی برهمزننــده دارد ،بهنحــوی کــه
زیرســاختها و در نتیجــه بازیگــران قبلــی یــک فراینــد را دگرگــون
میکنــد و زیرســاختها و بازیگــران جدیــدی بــه میــدان مــیآورد .از
ایــن جهــت نیــز فقــط بعــد از آرامگرفتــن آن میتــوان راجــع بــه برآینــد آثــار
مثبــت و منفــی نفــوذ یــک نــوآوری قضــاوت کــرد .امــا ،مشــکل آن اســت
کــه نــوآوری هیچگونــه مــرز انتهایــی نــدارد و نمیتــوان بــرای پرهیــز
از آثــار منفــی نســخٔه نهایــی راهحلهــا را ارائــه داد .بــا ایــن مقدمــه،
یکــی از فعالیتهــای اصلــی بشــر ‐کــه بهویــژه طــی دهــه گذشــته در
معــرض پذیــرش انــواع نــوآوری قــرار گرفتــه اســت ‐ محیــط اقتصــاد
و بهطــور خــاص بخــش پولــی و مالــی فعالیتهــای جامعــه اســت.
ایــن نــوآوری ،کــه از اوایــل قــرن جــاری بیشــتر منبعــث از تحــوالت
ف ّنــاوری اطالعــات و کاربــرد آن در ارائــه خدمــات مالــی بــوده اســت،
ســبب بــروز کس ـبوکارهای جدیــدی در بخــش پولــی و مالــی اقتصــاد
کشــورها تحــت عنــوان ف ّنــاوری مالــی شــده اســت .کســبوکارهای
فینتکــی خدمــات و محصــوالت مالــی را کــه ســابقبراین مٔوسســات
مالــی و اعتبــاری مختلــف و عمدت ـ ًا بهشــکل فیزیکــی و حضــوری ارائــه
میکردهانــد ،اکنــون در قالبهــای نویــن ماننــد گوشــیهای هوشــمند

{

در قالـب آن بـا توجـه بـه سـطح پذیرش ریسـک
کاربـر ،گزینههـای متعـددی از سـرمایهگذاری
در ابزارهـای مالـی هماننـد سـپردههای بانکـی،
اوراق بهـادار بـا درآمـد ثابـت ،اسـناد خزانـه
اسلامی ،و همچنیـن سـهام شـرکتها و یـا
ترکیبـی از آنهـا پیشـنهاد و ارائـه میشـود .امـا
در حـوزٔه پـول و بانـک ،کـه شـاید بتـوان گفـت
دربرگیرنـدٔه مفهـوم خاصـی از فینتـک در
ی مدنظـر اسـت
ایـران باشـد ،ف ّناوریهـای مالـ 
کـه در الیههـای مختلفـی از نظـام بانکـی و
نظـام پرداخـت در کشـور فعالیـت دارنـد.
ایـن فینتکهـا در فعالیتهـای مختلفـی
ماننـد پرداخـت ،تٔامیـن مالـی (قرضدهـی و

وامدهـی) ،انتقـال بینالمللـی پـول ،و بهتازگـی
نیـز پولهـای مجـازی و رمزارزهـا فعالیـت
دارنـد .باوجـود تنـوع محصـوالت در حـوزٔه
بانکـی ،الگـوی کسـبوکار عمـدٔه فینتکهـا
در ایـران بـر پرداخـت متمرکـز اسـت و کمتـر به
سـایر حیطهها وارد شـدهاند که البته این مسـئله
نیـز ریشـه در وضعیـت شـمول مالـی و فرهنـگ
بانکـداری در ایـران دارد .درحالیکـه بر اسـاس
برخـی آمـار و اطالعـات حـدود  ۳۴۰میلیـون
کارت بانکـی وجـود دارد کـه بهنوعـی بهطـور
میانگیـن بـرای هـر فـرد حـدود چهـار کارت
بانکـی صـادر شـده اسـت ،در قسـمت اعطـای
تسـهیالت و اعتبـارات ایـن فراگیـری وجـود
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 -۲تنوع فینتکها در نظام مالی ایران
فینتکهـا به تناسـب سـاختار بخـش مالی،
در حوزههـای بانـک ،بیمـه ،و بـازار سـرمایه
ظهـور یافتهانـد .در حـوزٔه بیمـه ،اینشـورتکها
طیـف متعـددی از خدمـات و محصـوالت
بیمـهای را بـا ارائـه بهـای نهایـی آن در هریـک
از شـرکتهای رسـمی فعـال پیشـنهاد میکننـد
تـا از ایـن طریـق کاربـر بتوانـد بـا صـرف هزینـه
جسـتوجوی کمتـر ،مناسـبترین طـرح بیمـه
مدنظـر را خریداری کند .در حوزٔه بازار سـرمایه
نیـز فینتکهـا عمدتـ ًا بـر ارائـه محصـوالت در
زمینـه مدیریـت ثـروت شـخصی متمرکزنـد کـه
عمدتـ ًا بـا نـام ولثتکهـا شـناخته میشـوند و

و کامپیوترهــای شــخصی و بهگونــهای کاربرپســند بــه مشــتری ارائــه
میدهنــد .از ایــن منظــر ،انتظــار مــیرود کــه اولیــن اثــر فینتکهــا
افزایــش کارایــی در ارائــه خدمــات و محصــوالت مالــی بــه مشــتریان
ـل ایــن افزایــش کارایــی ،هزینــه و یــا مالحظاتــی
باشــد .امــا ،آیــا در مقابـ ِ
ـل ایــن کارایــی
نیــز وجــود خواهــد داشــت؟ مهمتریــن بحثــی کــه در مقابـ ِ
قابلطــرح اســت ایمنــی و
و یــا ســهولت دسترســی بــه خدمــات مالــی ِ
امنیــت کاربــران در قالبهــای جدیــد ارائــه محصــوالت و در ســطح
باالتــر حفــظ یکپارچگــی و ثبــات نظــام پولــی و مالــی اســت .بــه همیــن
جهــت ،فضایــی بــرای نقشآفرینــی سیاســتگذاران و تنظیمگــران
ایجــاد میشــود تــا بــا هدایــت آثــار برهمزنندگــی ف ّناوریهــای مالــی،
بهنوعــی توازنــی بیــن کارایــی و ایمنــی برقــرار شــود .اینکــه حــد بهینــه
نظــارت و تنظیمگــری چیســت پرسشــی اســت کــه بهنظــر میرســد
پاســخ آن بیــش از مٔولفههــای اقتصــادی ،بــه مٔولفههــای فرهنگــی و
اجتماعــی هــر کشــور وابســته اســت .بهرغــم ایــن ،در ادامــه یادداشــت
پیــش رو ســعی میشــود بــا معرفــی فینتکهــای مختلــف و همچنیــن
بــا تمرکــز بــر زیس ـتبوم ف ّنــاوری مالــی در اقتصــاد ایــران ،رویکردهــای
نظارتــی متعــدد بههمــراه مزایــا و معایــب آن ارائــه شــود تــا ابعــاد بیشــتری
از ایــن پرســش مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گیــرد.

{

یادداشت تحلیلی

الگوی نظارت بر فینتکهای
حوزٔه پول و بانک

۱۳

۱۴

نظارت دیجیتال

نـدارد و بخـش عمـدهای از افـراد جامعـه خارج
از پوشـش محصـوالت اعتبـاری بانکهـا قـرار
گرفتهانـد .امـا در کشـورهای توسـعهیافته ،ایـن
ناهمگنـی کمتـر اسـت و دسترسـی بـه ابزارهـای
تٔامیـن مالـی و کارتهـای اعتبـاری فراگیـری
بیشـتری دارد .در نتیجـه ،بهدلیـل تمرکـز
بـاالی حـوزٔه پرداخـت بیـن مشـتریان بانکهـا
و باالخـص کاربـران جـوان و یـا برخـوردار از
گوشـیهای هوشـمند ،عالقـه فینتکهـا بـه
حضـور در بخـش پرداخـت نیـز پررنـگ اسـت
و از ایـن منظـر سـبب شـده اسـت بـرای پرهیـز
از اخلال در امنیـت کاربـران و در سـطح باالتـر
ایجـاد چالـش در ثبـات نظـام پرداختهـا،
ضـرورت نظـارت بـر فعالیـت فینتکهـا
بیشازپیـش موردمطالبـه قـرار گیرد .بـا توجه به
اینکـه در اقتصـاد ایـران بانـک مرکـزی بهعنـوان
ناظـر بخـش پولـی نیـز مسـئول حراسـت از
بـازار پـول اسـت ،اتخـاذ و اعلام سیاسـتهای
نظارتـی بـرای به رهمنـدی نظـام پولـی از
منافـع ف ّناوریهـای مالـی بههمـراه پرهیـز از
چالشهـا و آسـیبهای بالقـؤه آن نقـش حیاتـی
خواهـد داشـت .بدینمنظـور ،در ادامـه انـواع
رویکردهـای متـداول تنظیمگـری فینتکهـا
تبییـن میشـود.
 -۳چارچوبهای نظارت بر فینتکها
نخسـتین رویکرد سیاسـتگذاری و نظارت
در حـوزٔه فینتکهـا آن اسـت کـه بـا پرهیـز از
تنظیمگـری ،اجـازه داد نفـوذ ف ّنـاوری مالـی
در ارائـه خدمـات و محصـوالت در کشـور بـه
مرحلـهای از بلـوغ برسـد تـا بیشازپیش ظرفیت
نـوآوری و ارائـه محصـوالت خالقانـه در نظـام

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
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بانکـی و نظـام پرداخـت کشـور شـکوفا شـود.
امـا همانگونـه کـه در آغـاز نیـز ذکـر شـد،
نـوآوری هیچگونـه حـد و مـرزی نـدارد و لـذا
در صـورت عـدم نظـارت و یا ارائـه چهارچوب
بـرای حرکـت درون آن مرزهـا ،ممکـن اسـت
سـبب بـروز هرجومـرج و آشـفتگی در بـازار
پولـی و تسـری آن بـه کلیـت بخش مالـی و نظام
اقتصادی کشـور شـود .بهعبـارت دیگر ،احتمال
دارد در ایـن شـرایط امنیـت نظـام پرداخـت
کشـور قربانـی کارایی و سـهولت ارائـه خدمات
شـود .بـا توجـه به آنکـه هنوز آثار و تبعات رشـد
قارچگونـه مٔوسسـات اعتبـاری غیرمجـاز در
نظـام بانکـی و اقتصـادی کشـور از یادهـا نرفتـه
اسـت ،نمیتوان انتظار داشـت چنیـن رویکردی
نیـز توسـط مقـام ناظـر بخـش پولـی در مقابـل
گسـترش فینتکهـا اتخـاذ شـود.
رویکـرد دوم حضـور مٔوثـر و قدرتمند بانک
مرکـزی بهعنـوان ناظـر بخـش پولی کشـور برای
نظـارت و اعطـای مجـوز بـه فینتکهاسـت.
ایـن رویکـرد هرچنـد باعـث شـکلگیری یـک
وحـدت رویـه و اعمـال قوانیـن یکپارچـه در
نظـارت بـر فینتکهـا میشـود ،معایـب
متعـددی نیـز دارد .مـورد نخسـت ایـن اسـت
کـه بخـش عمـدهای از ظرفیـت بدنـه بانـک
مرکـزی ،کـه میتوانـد بـرای امور دیگـری صرف
شـود ،بـه امـر نظـارت بـر فینتکهـا اختصاص
مییابـد کـه ممکن اسـت تخصیـص بهینهای در
حـوزٔه سیاسـتگذاری و نظـارت بـر بازارهـای
پولـی نباشـد .مـورد بعـد اینکـه ف ّناوریهـای
مالـی بهطـور پویا و پیوسـته درحال تغییر شـکل
و ارائـه خدمـات نوینانـد و نظـارت متمرکـز

مسـتلزم بهنگامرسـانی مـداوم قوانیـن حـوزٔه
نظـارت خواهـد بود .بـا توجه بـه پیچیدگی تهیه
و تنظیـم آییننامههـا و زمانبربـودن فرایندهـای
تصویـب و ابلاغ آن ،ایـن فراینـد مشـمول
مـرور زمـان و بروکراسـیهای متعـدد خواهـد
بـود .مـورد سـوم ایـن اسـت کـه اگـر بـه هـر
دلیلـی مشـکل یـا سوءاسـتفادهای از مجوزهـای
اعطایـی بانـک مرکـزی انجـام شـود و افـرادی
از ایـن محـل دچـار ضـرر و زیـان واقـع شـوند،
مسـئولیت آن متوجـه بانـک مرکـزی بهعنـوان
ناظـر بـر فینتکهـا خواهـد بـود .در نتیجـه بـا
توجـه بـه ایـن مالحظـات ،ایـن رویکـرد نیـز بـا
محدودیتهایـی بـرای مقام ناظر همراه اسـت.
در نهایـت ،رویکـرد سـومی کـه مطـرح
میشـود بهنوعـی چهارچوبی میـان عدم نظارت
و نظـارت متمرکـز اسـت .در ایـن حالـت،
مقـام ناظـر سیاسـتهای کلـی خـود در حـوزٔه
فینتکهـا را ابلاغ ،ولـی از طـرح مصداقهـا
و اسـتانداردهای آن پرهیـز میکنـد .در مقابـل،
ایـن امـکان را بـه انجمنهـا و توسـعهدهندگان
نرمافزارهـا میدهـد کـه اسـتانداردهای
مشـخصی را در ایـن حـوزه تعریـف و رعایـت
کننـد و هریـک از نهادهـای مجـوزدار کنونـی
(مٔوسسـات پولـی و اعتبـاری) نیـز کـه تمایل به
همـکاری و تعامـل بـا فینتکهـا دارنـد ،بایـد
ر ً
ٔاسـا بـا قبـول مسـئولیت و پذیـرش هرگونـه
ریسـکی بـا آنهـا مشـارکت کننـد.
در همیـن راسـتا ،توجـه بـه رهنمودهـای
کلیـدی کمیتـه بـال در حـوزٔه ف ّناوریهـای نویـن
مالـی کـه بـرای بانکهـا و ناظـران بانکـی ارائـه
کـرده اسـت ،نشـان میدهـد رویکـرد سـوم از
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banks and bank supervisors. Basel
Committee on Banking Supervi.sion, ISBN 978-92-9259-087-1

{

یکس�و با نوآوری و پیشـرفتهای روز سـازگار
اسـت و درعینحـال بـر ضـرورت بهکارگیـری
مق�ررات احتیاط�ی بـرای امنیـت نظـام پرداخت
و ثبـات نظـام مالـی تٔاکیـد دارد (بانـک تسـویٔه
بینالمللـی ،کمیتـه بـال .)۲۰۱۷ ،همچنیـن،
توجـه به متن ارائهشـده توسـط بانـک مرکزی در
ارتبـاط بـا سیاسـتهای ایـن نهـاد در خصـوص
ف ّنـاوری مالـی نیـز بیانگـر آن اسـت کـه ایـن
رویکـرد تـا حـدود زیـادی موردپذیـرش واقـع
شـده و سـعی شـده اسـت بهجای ارائٔه ضوابط و
اسـتانداردهای نظارتـی ،نقشهـا و کارکردهـای
گونههـای مختلـف فینتکهـا را تعریـف کنـد؛
بهگونـهای کـه تلاش شـده اسـت در یـک نظـام
سلسـلهمراتبی ،ارتبـاط فینتکهـا بـا نظـام
پولـی کشـور از طریـق بانکهـا و مٔوسسـات
اعتبـاری برقـرار شـود و در نتیجـه ،مدیریـت
ریسـک و تطبیق با مقـررات و همچنین رعایت
اسـتانداردهای امنیتـی را بـر عهـدٔه مٔوسسـات
زیـر نظـر خـود قـرار داده اسـت.
عالوهبرایـن ،در سیاسـتنامٔه بانـک مرکزی
در خصـوص ف ّناوریهـای مالـی بـه تعریـف
پنـج نقـش پرداختسـاز (آغازکننـدگان و
گردآورنـدگان دسـتور پرداخـت) ،پرداختیـار
(راهبـران شـبکٔه پذیرندگان جـزء) ،پرداختبان
(ارائهدهنـدگان ابزارهـای پرداخـت و پذیـرش
ریزمبلـغ) ،حسـابیار (ارائهدهنـدگان خدمـات
مدیریـت حسـاب مسـتقل از بانـک) ،و
ضابطهیـار (خدمات تطبیق عملکرد مٔوسسـات
مالـی بـا مقـررات) پرداختـه و قـرار بـوده اسـت
چهارچوبهـای هریـک از نقشهـای فـوق
بههمـراه اختیارات و مسـئولیتهای مٔوسسـات
مالـی طـرف قـرارداد بـا هریـک از آنهـا را تـا
انتهـای سـال  ۱۳۹۶تدویـن و ابلاغ کنـد ،ولـی
تاکنـون بـه جـز نقـش پرداختبانهـا ،اسـناد
دیگـر اجـزا ابلاغ نشـده اسـت.
بدیهـی اسـت تٔاخیـر بیشازحـد در ارائـه
چهارچوبهـای نظارتـی هریک از ارکان مدنظر
نهـاد ناظـر ،اگـر نگوییـم بیـش از رویکـرد عـدم
نظـارت ،حداقـل بـه انـدازٔه آن ،توانایـی تحمیل
خطرهـا و آسـیبهای ناشـی از شـکلگیری و
گسـترش فینتکهـای بعضـ ًا فاقـد صالحیـت
فنی و عملیاتی را دارد که ممکن اسـت در ادامه
بهسـبب تعلـل در تنظیمگـری آنـان ،بهقـدری
بـزرگ شـوند کـه انجـام هرگونـه اصلاح و
برگشـت آنـان بـه درون چهارچـوب تنهـا بـا

صـرف هزینههـای هنگفـت و شـاید همـراه بـا
مالحظـات امنیتـی امکانپذیـر باشـد .از سـوی
دیگـر ،در صـورت تعلـل عامدانه ،ممکن اسـت
ایـن تصـور مطـرح شـود کـه نهـاد ناظـر بخـش
مقابـل نوآوریهـای مالـی مقاومـت
پولـی در
ِ
دارد و بدینترتیـب ذینفعـان و بازیگـران
آن در تلاش بـرای ارائـه راهحـل و خـروج از
فضـای مبهـم تنظیمگـری ،بـا انتقـال مطالبـات
خـود بـه سـایر ارکان حاکمیتـی ،خاسـتگاهی
بـرای تصمیمگیریهـای غیرکارشناسـی و یـا
اخـذ مصوباتـی خـارج از حـوزٔه صالحیـت
و تخصـص نهادهـای تصویبکننـده فراهـم
کننـد کـه ایـن اقدامـات نیـز زمینـه را بـرای
کاهـش اقتـدار و اسـتقالل مقـام ناظـر فراهـم
خواهـد کـرد .در شـرایطی کـه نمونـه یـک چنین
اقداماتـی در ارائـه طرحهایـی بـرای قوانیـن
مرجـع پولـی و بانکـی کشـور از سـوی نهادهـای
غیرتخصصـی طـی چنـد سـال گذشـته بهکـ ّرات
مشـاهده شـده اسـت ،ضـروری اسـت بانـک
مرکـزی بهصـورت شـفاف کاسـتیهای قانونـی
و مقرراتـی سیاسـتگذاری و تنظیمگـری در
حـوزٔه فینتکهـا را بیـان کنـد و بـا تلاش برای
رفـع آن نقیصههـا و چالشهـا ،زمینـه را بـرای
نظـارت مٔوثـر و کاری خـود بـر حـوزٔه پـول و
بانـک که پیشـتاز بومیسـازی ف ّناوریهـای مالی
اسـت ،مهیـا کنـد.
 -۴جمعبندی و پیشنهادها
نسـل جدیـد مشـتریان بانکـی آنهاییانـد
کـه ابزارهـای ارتباطـی مـدرن و گوشـیهای
هوشـمند بـه جـزء جداییناپذیـر سـبک زندگـی
نسـل جدیـد مشـتریان تبدیـل شـده اسـت .در
چنیـن فضایـی ،ارائـه محصـوالت و خدمـات
مالـی در قالبهـای سـنتی دیگـر کارایـی نـدارد
و مٔوسسـات مالـی ناچارنـد بهمنظـور بقـا و
حفـظ سـهم بـازار ،بهسـمت مشـارکت و تعامل
بـا فینتکهـا حرکـت کننـد .ایـن امـر در شـبکٔه
بانکـی و نظـام پرداخـت ایـران کـه در پذیـرش
ف ّناوریهـای نویـن نسـبت بـه سـایر حوزههـای
بخـش مالـی پیشـگامتر اسـت ،بیشازپیـش
برجسـت ه شـده اسـت .امـا در ایـن میـان ،وجـود
یـک چهارچـوب شـفاف نظارتـی سـبب ایجـاد
محیطـی امن و یکپارچگـی در ارائٔه محصوالت
و خدمـات خواهـد شـد کـه از یکسـو امـکان
فعالیـت بدون دغدغـه کاربران را فراهم میآورد
و از سـوی دیگـر سـبب افزایـش کارایـی نظـام

پرداختهـای کشـور و ارتقـای سلامت و ثبات
آن خواهـد شـد .در همیـن راسـتا ،بانک مرکزی
‐ بهعنـوان نهـاد ناظـر بخـش پـول و بانـک ‐
نیـز تالشهایـی انجـام داده و کوشـیده اسـت
بهنوعـی یـک سـاختار نظارتـی سلسـلهمراتبی
مبتنـی بـر تعریـف نقشهـای هریـک از
بازیگـران فینتکـی در حـوزٔه پـول و بانـک
ارائـه کنـد و بـا پرهیـز از ارائـه اسـتانداردهای
فنـی و عملیاتـی ،مسـئولیت همـکاری بـا ایـن
اجـزا را بـه مٔوسسـات پولـی و اعتبـاری تحـت
نظـارت خـود واگـذار کند .امـا ،بهنظر میرسـد
بهنگامرسـانی سیاسـتها و چهارچوبهـای
نظارتـی ایـن حـوزه بـا وقفههایـی همـراه شـده
اسـت ،بهنحـوی کـه بعـد از گذشـت دو سـال
تکمیـل پازلهـای ایـن چهارچـوب هنـوز بـه
سـرانجام نرسـیده اسـت.
بـا توجـه بـه اینکـه در بحث گسـترش کاربرد
ف ّناوریهـای مالـی ،حفـظ حریـم خصوصـی
کاربـران و دادههـای آنـان از اهمیـت باالیـی
برخـوردار اسـت ،بهنظـر میرسـد بخشـی از
تٔاخیـر در ابلاغ چهارچوبهـای نظارتـی،
ناشـی از کمبودهـا و نقصهـای قانونـی در
حـوزٔه حقـوق دادٔه مشـتریان و حفاظـت از
اطالعـات آنهـا در فضـای مجـازی اسـت
کـه ارائـه هرگونـه الگـوی نظـارت و مسـئولیت
را منـوط بـه فراهمبـودن زیرسـاختهای
حقوقـی یادشـده میکنـد .بدینمنظـور و بـرای
همگامسـازی سیاسـتها و آییننامههـای
نظارتـی حـوزٔه ف ّناوریهـای مالـی ،ضـروری
اسـت زیرسـاختهای حقوقـی و قانونـی
موردنیـاز در حـوزٔه حریـم شـخصی اطالعـات
و دادههـای کاربـران مصـوب شـود تا بر اسـاس
آن نیـز بانـک مرکـزی سـایر چهارچوبهـای
نظارتـی موردنیـاز را تکمیـل و ابلاغ کنـد.

۱۵

نظارت دیجیتال

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۹
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ف ّناوریهای نوآورانٔه حوزٔه نظارتی
()SUPTECH؛ منافع و چالشها
یادداشت تحلیلی

.۲عضو هیئت علمی پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

 -۱مقدمــه :شــفافیت ‐ طبــق توافقنامــه ســرمایٔه بــال  ‐ IIبــه
کمــی و کیفــی صحیــح،
مفهــوم «افشــای عمومــی و بموقــع اطالعــات ّ
قابلمقایســه ،جامــع ،و مرتبــط اســت کــه از آن طریــق ذینفعــان قــادر
ِ
خواهنــد بــود شــناخت کلــی و ارزیابــی صحیحــی از اهــداف ،ســاختار،
عملکــرد ،وضعیــت ریســک ،و روشهــای مدیریتــی بانکهــا پیــدا
کننــد» .قانــون برنامــه پنجســالٔه پنجــم توســعٔه جمهــوری اســامی ایــران
آشــکارا بــر افزایــش شــفافیت بانکــی تٔاکیــد کــرده اســت و شــورای پــول و
اعتبــار نیــز بــر اســاس تکلیــف قانونــی اقــدام بــه تصویــب و ایفــاد ضوابــط
ناظــر بــر حداقــل اســتانداردهای شــفافیت و انتشــار عمومــی اطالعــات
توســطمٔوسســات اعتبــاری در ســال  ۱۳۹۳کــرد تــا در اســرع وقــت
قابلانتشــار در چهارچــوب ضوابــط مذکــور در پایــگاه
کلیــه اطالعــات ِ
اطالعرســانی بانکهــا و مٔوسســات مالــی و اعتبــاری قــرار گیــرد و
ســایر اطالعــات نیــز در مقاطــع زمانــی مقــرر منتشــر شــود .ایــن ضوابــط
در نُــه بخــش شــامل تعاریــف و کلیــات ،انتشــار اطالعــات مربــوط بــه

{

گزارشدهــی و مقرراتــی را بهصــورت
دیجیتالــی طراحــی و پیادهســازی کننــد و
ماحصــل آن پایــش کاراتــر و پویاتــر ریســک و
تطبیــق در بانکهــا خواهــد بــود.
 ۲-۲انــواع ف ّناوریهــای نوآورانــه حــوزٔه
نظــارت مالــی ()SUPTECH
ف ّناوریهــای نوآورانــه حــوزٔه نظــارت مالــی
بــر اســاس دو نــوع شــامل برنامههــای نــوع
اول (جمــعآوری داده) و برنامههــای نــوع دوم
(تحلیــل داده) طبقهبنــدی میشــوند.
 ۲-۲-۱برنامههای نوع اول (جمعآوری داده)
نــوع اول از برنامههــای کاربــردی و
ف ّناوریهــای نوآورانــه بــه جمــعآوری داده
مربــوط میشــود کــه بهطــور خــاص بــر ســه

زمینــه گزارشدهــی ،مدیریــت داده ،و پشــتیبانی
مجــازی تمرکــز دارد .عناویــن برنامههــای
کاربــردی کــه در ایــن نــوع از ف ّناوریهــای
نــوآورانبــهکار میرونــد عبارتانــد از رابــط
برنامهنویســی کاربــردی ،رویکــرد ورود داده،
رویکــرد کشــیدن داده ،مقــررات خواندنــی
توســط ماشــین یــا کامپیوتــر ،محاســبات ابــری،
و چتبــات (جــدول .)۱
 ۲-۲-۲برنامههای نوع دوم (تحلیل داده)
در حــوزٔه تحلیــل دادههــا ۱۰ ،برنامــه
شــامل دادههــای عظیــم ،هــوش مصنوعــی،
برنامهری��زی عصب��ی زبان��ی ،یادگیــری ماشــین،
یادگی��ری تحـ�ت نظـ�ارت ،یادگیــری بــدون
نظــارت ،مدلســازی موضوعــی ،جنــگل
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 -۲تعریــف و انــواع فنّاوریهــای نوآورانــه
حــوزٔه نظــارت مالــی ()SUPTECH
در ایــن بخــش ،بــه تعریــف و انــواع
ف ّناوریهــای نوآورانــه حــوزٔه نظــارت مالــی
اعــم از جمــعآوری و تحلیــل دادههــا اشــاره
خواهــد شــد.
 ۲-۱تعریف
ف ّناوریهــای نوآورانــه حــوزٔه نظــارت مالــی
بــه مفهــوم بهکارگیــری ف ّناوریهــای نویــن
و نوآورانــه توســط نهادهــای نظارتــی بــرای
پشــتیبانی از حــوزٔه نظــارت در بانکهــا و
مؤسســات مالــی و اعتبــاری اســت (بــرودرز و
پرنیــو .)۲۰۱۸ ،ایــنف ّناوریهــا بــه نهادهــای
نظارتــی کمــک خواهنــد کــرد فرایندهــای

صورتهــای مالــی ،انتشــار اطالعــات مربــوط بــه مدیریــت ریســک،
انتشــار اطالعــات مربــوط بــه حاکمیــت شــرکتی و کنتــرل داخلــی ،انتشــار
اطالعــات مربــوط بــه رویدادهــای بااهمیــت ،مقاطــع زمانــی انتشــار
اطالعــات ،نحــؤه انتشــار عمومــی اطالعــات ،ضمانــت اجــرا ،و ســایر
تصویــب و ابــاغ شــد (بانــک مرکــزی .)۱۳۹۳ ،چهــار بخــش از ایــن
ضوابــط مســتقیم ًا ناظــر بــر جمـعآوری دادههــا و انتشــار اطالعــات بوده و
بهنظــر میرســدبهکارگیــریف ّناوریهــای نظارتــی حــوزٔه نظارتــی مالــی
( )SUPTECHباوجــود تمــام منافــع و چالشهــای آن در ســطوح
مختلــف اعــم از معرفــی ،طراحــی و پیادهســازی ،زمینــه شــفافیت بیشــتر
و نظــارتمٔوثــر از ســوی نهادهــای نظارتــی و ذینفعــان را فراهــم ســازد.
هــدف از تهیــه یادداشــت حاضــر معرفــیف ّناوریهــای نوآورانــه حــوزٔه
نظــارت مالــی و بیــان منافــع و چالشهــای بهکارگیــری آن بهمنظــور
بهبــود شــفافیت در نظــام بانکــی ایــران بــوده اســت.
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۱

رابط برنامهنویسی کاربردی
(Application Programing
)Interface API

رابــط برنامهنویســی کاربــردی بســتهای از دســتورات تعریفشــده بــرای برقــراری ارتبــاط میــان
نرمافزارها،ســختافزارها ،و ســایتهای اینترنتــی اســت و بهعنــوان ابــزاری مهــم در ارســال دســتورات
الزم بــرای برقــراری ارتبــاط و تعامــل بیــن سیســتمهای نرمافــزاری و ســختافزاری عمــل میکنــد.

۲

رویکرد ورود داده
(Data Input
)Approach

رویکــرد ورود داده ،طبــق تعریــف ،برنامــه یــا بخشــی از سیســتم عامــل اســت کــه هریــک از دادههــا نظیــر
فشــردن کلیدهــای صفحهکلیــد بهعنــوان دادههــای ورودی را بهعنــوان اطالعــات ورودی و دریافتــی در
نظــر میگیــرد .کاربــران میتواننــد عالمتهــا و ویژگیهــا را از ایــن طریــق وارد کننــد.

۳

۴

۵
۶

رویکرد دریافت داده
)(Data Pull Approach
مقررات خواندنی توسط
ماشین یا کامپیوتر
(Machine-readable
)regulation
محاسبات ابری
()Cloud Computing
چتبات
()Chatbot

رویکــرد دریافــت داده یــا دریافــت دادٔه مشــتری بهعنــوان ســبکی از ارتبــاط شــبکه اســت کــه از
درخواســت اولیــه دادههــا از مشــتری شــروع میکنــد و ســپس اطالعــات دریافتــی توســط ســرور پاســخ
داده میشـ�ود.
مقــررات خواندنــی توســط ماشــین یــا کامپیوتــر ابــزاری بــرای دریافــت و ارســال حجــم وســیع دادههــای
مربــوط بــه مقــررات کس ـبوکار ،محصــوالت ،و تراکنشهــای مالــی اســت .وظیفــه اصلــی ایــن ابــزار
تهیــه گزارشهــای خــودکار از مقــررات جدیــد و یافتــن راه حــل فنــی بــرای تفســیر مقــررات جهــت
اســتفاده در بانکهــا و مٔوسســات مالــی و اعتبــاری اســت.
محاســبات ابــری همچنیــن بــا عنــوان «رایانــش ابــری» شــناخته میشــود .ایــن ابــزار بــا ارائــه
ســرویسهای پردازشــی شــامل برنامههــای کاربــردی ،پایــگاه دادههــا ،شــبکه ،نرمافزارهــا ،آنالیزورهــا،
ذخیرهســازی ،و قــدرت پــردازش اســت کــه در بســتر اینترنــت انجــام میشــود.
چتبــات برنامــه کامپیوتــری اســت کــه بــا اســتفاده از متــن یــا صــدا و هــوش مصنوعــی بــه تقلیــد
مکالمــات انســانی میپــردازد .ایــن نــوع برنامههــا در چهارچــوب ارائــه خدمــات بــه مشــتریان اســتقرار
مییابــد و بهصــورت یــک پشــتیبان حیــن خریــد عمــل میکنــد و دارای ف ّنــاوری درحــال رشــد بــا
قابلیتهــای پیشــرفته اســت.

تصادفـ�ی ،تش��خیص از روی تصوی��ر ،و شــبکٔه
عصبــی میشــود (جــدول .)۲
 -۳منافــع و چالشهــای فنّاوریهــای
نوآورانــه
 ۳-۱منافع فنّاوریهای نوآورانه
منافــع آتــی اســتفاده از ف ّناوریهــای
نوآورانــه بــه قــدری کافــی اســت کــه بانکهــا
را ترغیــب میکنــد تــا از برنامههــای کاربــردی
حــوزٔه  SUPTECHاســتفاده کننــد (بانــک
تســویٔه بینالمللــی .)۲۰۱۹ ،ایــن منافــع شــامل
افزایــش اثربخشــی درفرایندهــای گزارشدهــی
و مقرراتــی ،کاهــش هزینههــا ،و افزایــش
قابلیتهــا و توانمندیهــا بــرای ارتقــای
ابزارهــای نظارتــی جهــت بهبــود شــفافیت
اســت .برنامههــای کاربــردی SUPTECH
بهطــور خــاص در زمینــه تجزیــه و تحلیــل

دادههــا امــکان دگردیســی پایــش ریســک و
تطبیــق از یــک رویکــرد گذشــتهنگر بــهفراینــد
قابلپیشبینــی و پویــا را فراهــم خواهــد کــرد.
ِ
منافــع برنامههــای کاربــردی در حوزههــای
نظارتــی شــامل کاهــش هزینههــای تطبیــق و
مشــارکت بــرای اثربخشــی مدیریــت ریســک
بــوده اســت و نتیجــه آن بهطــور خــاص
گزارشدهــی خــودکار خواهــد بــود .در ایــن
چهارچــوب ،نهادهــای نظارتــی بــه شناســایی
ریســکهایی اقــدام میکننــد کــه بهموجــب
آن کاربــرد ف ّناوریهــای نظارتــی منجــر بــه
تنظیمکــردن رفتــار اعضــا در بــازار بــرای
بهکارگیــری ف ّنــاوری میشــود.
 ۳-۲چالشهــای بهکارگیــری و توســعٔه
فنّاوریهــای نوآورانــه
چالشهــای پیــشرویف ّناوریهــای نوآورانــه

حــوزٔه نظــارت مالی را جهــت طراحی و پیادهســازی
(بــرودرز و پرنیــو )۲۰۱۸ ،در چهــار ســطح
میتــوان بیــانکــرد :چالــش ســطح  :۱ســرعت
در برابــر امنیــت؛ چالــش ســطح  :۲مالکیــت بــر
مشــتری؛ چالــش ســطح  :۳بانکهــا شــخص
ثالــث را بخرنــد ،آن را بــرای خود بســازند ،و یا وارد
تشــریک مســاعی بــا آن شــوند؛ و چالــش ســطح :۴
ســایر مــوارد شــامل فرهنــگ ســازمانی در بانکهــا
و نحــؤه عملیــات و اجــرا (جــدول .)۳
 -۴جمعبندی
ف ّناوریهــای نوآورانــه حــوزٔه نظــارت
مالــی ( )SUPTECHابزارهــای الزم بــرای
تحقــق شــفافیت در دو حــوزٔه جمــعآوری
داده و تحلیــل آن جهــتتٔامیــن ضوابــط ناظــر
بــر افزایــش شــفافیت وضعیــت عملکــردی
بانکهــا ومٔوسســات اعتبــاری و یکسانســازی
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عنوان
دادههای عظیم

تعریف
دادههــای عظیــم ســاختار بهروزشــده بــا حجــم خاصــی بــرای دادههــای بســیار بــزرگ اســت کــه برخــاف
پایــگاه دادههــای ســنتی و نرمافزارهــای موجــود ،از ســرعت بررســی و قــدرت بــاالی پــردازش برخــوردار
اســت و ایــن پتانســیل را دارد کــه پــس از جمــعآوری حجــم دادههــای عظیــم ،تحلیــل ســریعتر و
هوشــمندانهتری در اختیــار دارد .برنامــه دادههــای عظیــم بیانگــر چهارچــوب تحلیلــی اطالعاتــی دادههــای
کالن اســت کــه از ویژگیهایــی نظیــر حجــم بــاال ،ف ّنــاوری ،ســرعت بــاال ،و تنــوع کافــی برخــوردار اســت.

هوش مصنوعی

بــا باالرفتــن حجــم دادههــا و اطالعــات مالــی و بانکــی ،تصمیمگیــری ســریع و هوشــمند بیــش از پیــش
ضــرورت مییابــد .هــوش مصنوعــی سیســتمی اســت کــه بهصــورت هوشــمند عمــل میکنــد و واکنشهایــی
شــبیه رفتارهــای هوشــمند انســان در حوزههــای یادگیــری و ظرفیــت کســب دانــش و اســتدالل جهــت حــل
مســائل در وضعیــت بســیار پیچیــده از خــود بــروز میدهــد.

)(Big Data

(Artificial Intelli)gence
برنامهریزی عصبی زبانی

برنامهریــزی عصبــی زبانــی بــا تٔاکیــد بــر وجــود رابطــه میــان فرایندهــای عصبــی ،پــردازش زبانــی ،و
الگوهــای رفتــاری ،و بــا اســتفاده از قابلیــت ذهــن انســان ،امــکان برنامهریــزی و تعییــن مســیرهای آتــی را
فراهــم میکنــد .ایــن رویکــرد در جهــت بهبــود اثربخشــی فــردی ،ذهــن را بــرای برنامهریــزی مجــدد آمــاده
میکنــد و بــا اســتفاده از تصاویــر و فیلترهــای ذهنــی ،رویدادهــای اطــراف را تفســیر میکنــد.

یادگیری ماشین

یادگیــری ماشــین رویکــردی اســت کــه بــا اســتفاده از شــیوهها و الگوریتمهــای تنظیمشــده ،رایانههــا،
و ســامانهها توانایــی یادگیــری پیــدا میکننــد .جســتوجو در گــوگل نوعــی یادگیــری ماشــینی اســت
کــه بهموجــب آن نرمافزارهــای یادگیــری ماشــین نحــؤه رتبهبنــدی بــرای یــک صفحــه اینترنتــی را درک
میکننــد .سیســتمهای یادگیــری ماشــین بــا اســتفاده از یــک برنامــه آشــکار در مــورد یــک موضــوع خــاص
بهطــور تدریجــی و بــا افزایــش حجــم دادههــا ،امــکان کارایــی بیشــتر در انجــام وظایــف محولــه را انجــام
میدهنــد .مثالهایــی از ایــن وظایــف را میتــوان در تشــخیص خــودکار چهــره پــس از مالحظــه نمونههــای
مختلــف جســتوجو کــرد.

)(NLP

(Machine Learn)ing

یادگیری تحت نظارت
(Supervised
)Learning

مدلسازی موضوعی

مدلســازی موضوعــی سیســتمی اســت کــه بــا ایجــاد فراینــد اســتخراج موضوعــات متنــوع و متعــدد
ِ
بهصــورت خــودکار از طریــق ســاخت الگوریتــم در زمینههــای مختلــف حرفهــای ،ایــن موضوعــات را
هوشــمندانه و ســریع طبقهبنــدی میکنــد .ایــن سیســتم بــا شناســایی الگوهــای موجــود در میــان دادههــا،
امــکان گروهبنــدی عملیــات را فراهــم میکنــد.
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(Topic Model)ling

۸

)(Random Forest

۱۰

جنگل تصادفی

Image Recognition
Neural Networks

جنــگل تصادفــی سیســتمی مبتنــی بــر الگوریتــم ترکیبــی اســت کــه بــا داشــتن درخــت تصمیــم ،امــکان
طبقهبنــدی دادههــا را در قالــب مجموعــهای از درختــان تصمیــم کــه تولیــد یــک جنــگل میکننــد را فراهــم
ســاخته و در نهایــت بهتریــن تصمیــم را بهصــورت خــودکار از بیــن تصمیمــات موجــود انتخــاب میکنــد.

تشــخیص از روی تصویــر ،سیســتمی اســت کــه بــا اســتفاده از دادههــای خــام و تحلیــل و تصمیمگیــری
بــر اســاس دســتهبندی دادههــای موجــود و بهکارگیــری دانــش قبلــی اقــدام بــه تشــخیص هویــت از طریــق
تصویــر خواهــد کــرد .مکانیــزم پــردازش تصویــر از دو ویژگــی تشــخیص و تطبیــق الگــو در ایــن چهارچــوب
اســتفاده میکنــد.
شــبکٔه عصبــی سیســتمی اســت کــه بــا اســتفاده از علــوم کامپیوتــر و هــوش مصنوعــی و الهــام از کارکــرد
نورونهــای مغــزی در ارســال پیــام ،الگوریتمــی میســازد کــه آن را شــبکٔه عصبــی مینامنــد .مدلهــای
مختلــف و پیچیــدهای از طریــق ایــن الگوریتمهــا میتــوان ســاخت و بــا طبقهبنــدی دقیــق ،امــکان
خوشــهبندی دادههــای بــزرگ را میتــوان فراهــم کــرد.
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{

یادگیری بدون نظارت

ـری بــدون نظــارت ،سیســتمی اســت کــه در آن در جهــت بررســی و یافتــن الگوهــای پنهــان در میــان
یادگیـ ِ
دادههــای بــدون هویــت تــاش میشــود .روشهایــی نظیــر خوش ـهبندی ،مارکــوف ،تشــخیص ناهنجــاری،
و شــبکههای عصبــی مصنوعــی ازجملــه سیســتمهای یادگیــری بــدون نظــارت بهشــمار میرونــد.

(Unsupervised
)Learning

۹

یادگیــری تحــت نظــارت نوعــی رویکــرد مبتنــی بــر یادگیــری ماشــین اســت کــه در آن مجموعــهای از
ِ
زوج مرتــب دادههــای ورودی و خروجــی را بــه آن سیســتم میدهــد تــا بــه سیســتم بفهمانــد کــه تابعــی
از اطالعــات ورودی بــه اطالعــات خروجــی را دربــر میگیــرد .ســاختار یادگیــری تحــت نظــارت بــرای
آمــوزش بــه سیســتمهای خــود نیازمنــد دادههــای ورودی اســت ،هرچنــد ممکــن اســت بهدلیــل وجــود برخــی
مشــکالت ،خروجــی مناســب بــرای آن وجــود نداشــته باشــد .یافتــن رابطــه بیــن اطالعــات ورودی به سیســتم
و اطالعــات خروجــی آن وظیفــه مهمــی اســت کــه بــر عهــدٔه ســاختار یادگیــری تحــت نظــارت گذاشــته شــده
اســت.
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دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
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نظارت دیجیتال

جدول  -۳چالشهایبهکارگیری و توسعه فنّاوریهای نوآورانه

ردیف

نوع
چالش

عنوان چالش

مفهوم

۱

سطح ۱

سرعت در برابر
امنیت

شــهرت طوالنــی بانکهــا کــه آن را بهســختی بهدســت آوردهانــد ،بــرای تٔامیــن امنیــت خدمــات بانکــی
نیــز در ایــن زمینــه نقــش ایفــا میکنــد .حساســیت و وســواس بانکهــا بــرای باالبــردن امنیــت ارائــه
خدمــات مالــی و بانکــی کار را بــرای بانکهــا ســخت میکنــد و امــکان همحرکتــی بــا فینتکهــا را از
نظــر ســرعت و اجــرا در عمــل از بیــن میبــرد .نکتــه دیگــر اینکــه بــا ورود اطالعــات واقعــی از بانــک
بــه SUPTECHهــا ،الگوریتمهــای ایــن ف ّناوریهــا از هــم میپاشــد و ایــن باعــث باالرفتــن ریســک و
چالــش همــکاری بــا ف ّناوریهــای نوآورانــه میشــود.

۲

سطح ۲

مالکیت بر
مشتری

۳

سطح ۳

۴

سطح ۴

بانکها شخص
ثالث را بخرند،
آن را برای خود
بسازند ،و یا
وارد تشریک
مساعی با آن
شوند؟
سایر (فرهنگ
سازمانی در
بانکها و نحؤه
عملیات و
اجرا)

تصــور ســنتی وجــود دارد کــه بانکهــا مالــک مشــتری خــود هســتند .بــرای بهکارگیــری ایــن
نــوع ف ّنــاوری ،بایــد راجــع بــه ایــن فــرض تجدیــد نظــر شــودAPI .هــای بــاز اغلــب بهدلیــل بــدون
چهارچوببــودن از حیــث نــوع خدماتــی کــه ارائــه میدهنــد ،اقامــه دعــوا علیــه مشــتری را مشــکل
میکننــد .ب هاشتراکگذاشــتن اطالعــات مشــتری ایــن چالــش را بیشــتر میکنــد ،زیــرا موانــع ورود را
کاهــش میدهــد و بــه رقبــا بهویــژه بانکهــای کوچــک اجــازه میدهــد بــه اطالعــات مشــتری دسترســی
پیــدا کــرده و محصــوالت رقابتــی را بــرای دریافــت ســهم مشــتری بیشــتر از ِآن خــود کننــد.
مســئله ایــن اســت کــه در برابــر پیشــنهادی کــه از طریــق تشــریک مســاعی ارائــه میشــود« ،چــه محصــول
یــا خدماتــی را بایــد بهصــورت داخلــی عرضــه یــا خریــداری کــرد» .بــا فــرض وجــود تاریخچــه آن در
حفــظ سیســتمهای امــن و بســته ،یکــی از راههایــی کــه میشــود ایــن دوراهــی را مدیریــت کــرد رفتــن
و قرارگرفتــن در مســیر خریــد شــخص ثالــث اســت؛ خــواه بنــا بهدالیــل امنیتــی باشــد یــا بهخاطــر
دیدهشــدن .اگرچــه خریــد شــخص ثالــث توســط بانکهــا کــه امــری بســیار حیاتــی بــرای پلتفرمهاســت
ممکــن اســت مســئله را حــل کنــد ،احتمــا ًال هزینهبــر بــوده و معایبــی را در بلندمــدت بــا خــود بههمــراه
دارد.

فرهنــگ ســازمانی در بانکهــا و نحــؤه عملیــات و اجــرا دو چالــش جــدی بــرای ســاخت ایــن نــوع
ف ّناوریهــا بــه حســاب میآینــد و ســواالت رایــج در ایــن خصــوص عبارتانــد از:
 چه فاکتورهایی برای مشتری مهم است؟ چند درصد از این عوامل جزو هستٔه اصلی فعالیتهای بانک است؟ برای ارائٔه خدمات مالی با چه شرکتی میتوان همکاری کرد؟در پاســخ میتــوان اشــاره کــرد کــه اســتفاده از پلتفــرم بهعنــوان روشــی بــرای آزمــودن پیشــنهادهای
ارزشــمند بــه مشــتریان و هدفگذاریهــای بعــدی کــه انجــام میشــوند ،بــه گونــهای خواهــد بــود کــه
ف ّناوریهــای نوآورانــه بایــد جــزو فعالیــت اصلــی بانــک تلقــی شــوند و روش مناســبی بــرای انتخــاب در
دوراهــی خریــد یــا ســاخت برگزیــده خواهــد شــد.

رویههــای جمـعآوری دادههــا و انتشــار عمومــی
اطالعــات مربــوط بــه صورتهــای مالــی،
انتشــار اطالعــات مربــوط بــه مدیریــت ریســک،
انتشــار اطالعــات مربــوط بــه حاکمیــت شــرکتی
و کنتــرل داخلــی ،انتشــار اطالعــات مربــوط بــه
رویدادهــای بااهمیــت ،مقاطــع زمانــی انتشــار
اطالعــات ،نحــؤه انتشــار عمومــی اطالعــات،
ضمانــت اجــرا ،و غیــره محســوب میشــوند.
منافــع حاصــل از بهکارگیــری ف ّناوریهــای
نظارتــی حــوزٔه نظارتــی مالــی ()SUPTECH
شــامل افزایــش اثربخشــی در فرایندهــای
گزارشدهــی و مقرراتــی ،کاهــش هزینههــا و
افزایــش قابلیتهــا و توانمندیهــا بــرای ارتقــای
ابزارهــای نظارتــی جهــت بهبــود شــفافیت
بــوده و برنامههــای کاربــردی SUPTECH
امــکان دگردیســی پایــش ریســک و تطبیــق
از یــک رویکــرد گذشــتهنگر را بــه فراینــد

قابلپیشبینــی و پویــا فراهــم میکننــد .امــا،
ِ
چالشهــایبهکارگیــریف ّناوریهــای نوآورانــه
را میتــوان در چهــار ســطح شــامل ســرعت در
برابــر امنیــت ،مالکیــت بــر مشــتری ،خریــداری
شــخص ثالــث یــا تشــریک مســاعی بــا آنهــا،
و ســایر مــوارد (شــامل فرهنــگ ســازمانی در
بانکهــا و نحــؤه عملیــات و اجــرا) برشــمرد.
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استادیار گروه بانکی پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

 -۱مقدمــه :رمــزارز یــک دارایــی دیجیتــال اســت کــه بهعنــوان
یــک وســیلٔه مبادلــه بــا اســتفاده از رمزنــگاری طراحــی شــده اســت تــا
معامــات را ایمــن و ایجــاد واحدهــای پــول بیشــتر را کنتــرل کنــد.
رمزارزهــا زیرمجموعــهای از پولهــای دیجیتالانــد .رمــزارز بــا
اســتفاده از پروتکلهــای رمزگــذاری و یــا سیســتمهای کدگــذاری بســیار
پیچیــدهای کــه انتقــال اطالعــات حســاس را رمزگــذاری میکنــد ،واحــد
مبادلــه خــود را ایمــن میســازد .رمــزارز نیــز بــا کنتــرل تمرکززدایــی
معنــی پیــدا میکنــد .عرضــه و ارزش پولهــای مجــازی نــه بــر اســاس
تصمیمگیریهــای آگاهانــه بانکهــای مرکــزی و ســایر مقامــات
نظارتــی ،بلکــه بــا فعالیتهــای کاربــران و پروتکلهــای بســیار پیچیــدهای
کــه در کدهــای نظارتــی آنهــا ســاخته شــده اســت ،کنتــرل میشــود .در
سیســتمهای غیرمتمرکــز در داراییهــای رمزنگاریشــده ،هیــچ نهــاد
مرکــزی (بهعنــوان مثــال ،یــک بانــک مرکــزی) وجــود نــدارد کــه سیســتم
را مدیریــت کنــد و نهــاد مرکــزی بــا چهارچوبــی از پروتکلهــای داخلــی

{

سیســتم غیرمتمرکــز ،واســطه بــا فراینــد تأییــد
غیرمتمرکــز توســط همــه شــرکتکنندگان در
شــبکه جایگزیــن میشــود .غالبــ ًا ایــن کار در
بلــوک معامــات انجــام میشــود ،ازایــنرو
اصطــاح بالکچیــن زنجیــرهای از معامــات
تأییدشــده اســت کــه بــه روش غیرمتمرکــز
ذخیــره شــدهاند .یکــی از مهمتریــن مشــکالتی
کــه شــبکههای پولــی نيازمنــد حــل آن هســتند،
مقولــه دوبــار خرجکــردن اســت .ایــن یــک
روش متقلبانــه بــرای خرجکــردن دوبــارٔه
یــک مبلــغ مشــخص اســت )وجــه یــا مقــدار
مشــخصی پــول الکترونيکــی بيــش از یکبــار
خــرج یــا مصــرف شــود ،ماننــد اینکــه کســی
یــک زميــن را هــم زمــان بــه دو نفــر بفروشــد(.

راهحــل ســنتی بــرای ازبینبــردن ایــن موضــوع
آن اســت کــه یــک شــخص ثالــث مورداعتمــاد )
ســرور مرکــزی( نظــارت و کنتــرل را بــر دســت
گیــرد .هرچنــد ایــن روش همــواره مســتلزم
وجــود کســی اســت کــه اساســ ًا کنتــرل منابــع
مالــی و جزئيــات تمام اطالعات شــخصی شــما
در اختيــارش باشــد .در یــک شــبکٔه غيرمتمرکــز
ماننــد بيتکویــن ،تکتــک اعضــای شــبکه
الزم اســت ایــن کار را انجــام دهنــد .ایــن امــر از
قابلدســترس
طریــق بالکچيــن ،کــه بــرای همــه ِ
اســت ،صــورت میگيــرد .در نتيجــه ،کليــه
افــراد درون شــبکه توانایــی مشــاهدٔه کليــه
تــراز حســابها را خواهنــد داشــت .هــر
تراکنــش ،یــک فایــل حــاوی کليدهــای عمومــی
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 -۲پتانسیلهای موجود در رمزارزها
ف ّنــاوری رمزنــگاری بــه دو پتانســیل عــدم
تمرکزــ و ازهمگس�یـختگی دســت یافتــه اســت.
عــدم تمرکزبهمعنــای ایــن اســت کــه ایــن
ف ّنــاوری واســطه را از معامــات خــارج میکنــد.
بیتکویــن (بهعنــوان مثــال) میتوانــد بهعنــوان
ابــزار پرداخــت ،بهصــورت ناشــناس و بــدون
نیــاز بــه یــک واســطه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
از ســوی دیگــر ،توزیعشــدهبودن بهمعنــای ایــن
اســت کــه ایــن ف ّنــاوری یــک راهحــل معتبــر بــرای
مشــکل دوبرابرشــدن هزینــه ارائــه میدهــد .در
معاملــه نقــدی بیــن دو عامــل ،انتقــال از کیــف
پــول یکــی بــه دیگــری انجــام میشــود و امــکان
دوبرابرکــردن هزینــه وجــود نــدارد .در یــک

جایگزیــن میشــود کــه عملکــرد سیســتم را راهبــری و نظــارت میکنــد
و تأییــد تراکنشهایــی را کــه توســط اعضــای همــان سیســتم صــورت
میگیــرد ،امکانپذیــر میســازد و پرداختهــا و تراکنشهــا از طریــق
سیســتم الکترونیکــی صــورت میگیرنــد .کارکردهــای مختلفــی برحســب
انــواع رمزارزهــا وجــود دارد؛ رمزارزهــا میتواننــد رقابــت و نــوآوری
در نظامهــای پرداخــت را تقویــت و تســهیل در نقلوانتقــاالت نظــام
پرداختهــا را ایجــاد کننــد .رمزارزهــا میتواننــد بهعنــوان ابــزار مالــی
جایگزیــن ،بــرای ایجــاد و توزیــع پــول کمــک کننــد؛ البتــه در ایــن مســیر
بــا چالشهــا و مســائل مختلفــی روب ـهرو هســتند .بــا توجــه بــه اهمیــت
موضــوع و کارکردهــای رمزارزهــا ،مســئلٔه قانونگــذاری در رمزارزهــا
مســئلهای نویــن اســت کــه ســعی بــر آن اســت در ایــن تحقیــق بــا توجــه
بــه نظرهــای کمیتــه بــال بــه آن پرداختــه شــود .ناظــران و تنظیمکننــدگان
مقــررات در نظــام مالــی بایــد تصمیمــات مشــخص را در مــورد چگونگــی
و نظــارت رمزارزهــا داشــته باشــند.

{

یادداشت تحلیلی

قانونگذاری رمزارزها از دیدگاه
کمیتٔه بال

۲۱

۲۲

نظارت دیجیتال

ارسـ�الکننده و دریافتکننــده) آدرسهــای
کيــف پــول( و ميــزان کویــن منتقلشــده اســت.
وعــدٔه ف ّنــاوری جدیــد مبتنــی بــر ســوابق
غیرمتمرکــز اســت و عــدم تمرکــز ،اعتمــاد را
فراهــم مــیآورد .بهجــای یــک دفتــر مرکــزی
متمرکــز کــه در یــک مٔوسســه معتبــر ســپرده
شــده اســت ،اطالعــات روی یــک دفترچــه
توزیعشــده ضبــط میشــود؛ بهعبــارت دیگــر،
همــان اطالعــات بهطــور همزمــان در تعــداد
زیــادی رایانــه ذخیــره میشــود .ایــن عــدم
تمرکــز باعــث افزایــش اعتمــاد میشــود.
ایــن دو ویژگــی ارزشافــزودٔه واقعــی ایــن
ف ّنــاوری و رمزارزهــا را تشــکیل میدهــد.
رمزارزهــا میتواننــد بهعنــوان ابــزار
مالــی جایگزیــن ،بــرای ایجــاد و توزیــع پــول
کمــک کننــد؛ البتــه در ایــن مســیر بــا چالشهــا
و مســائل مختلفــی روب ـهرو هســتند.
اول ،ورود بــه سیســتم معامــات ثبتشــده را
نمیتــوان دســتکاری کــرد؛ ایــن بدانمعنــی اســت
کــه ســوابق تاریخــی قطعیانــد ،ویژگــیای کــه
بــرای هــر شــغلی کــه بــه ردیابــی دادههــا متکــی
باشــد ،بســیار ارزشــمند اســت .دوم ،اصل اجماع
(یعنــی فراینــد تأییــد) در یک دفترچــه غیرمتمرکز
انگیزههایــی بــرای شــرکتکنندگان جهــت
گــزارش صحیــح ایجــاد کــرده اســت .بنابرایــن،
دفاتــر توزیعشــده بــرای دســتیابی بــه تعــادل
خوبــی کــه در آن اطالعــات صحیــح توســط خود
آشــکار میشــود ،دارای ســاختارهای داخلــی
اســت .اینهــا همــه نوآوریهــای قدرتمندیانــد
کــه میتواننــد راه ردیابــی و بهروزرســانی
اطالعــات را پیــش ببرنــد.
از جهــت دیگــر ،ایــن ف ّنــاوری پتانســیل
ارائــه راهحلهــای نوآورانــه را در بســیاری از
زمینههــا ازجملــه امــور مالــی فراهــم مــیآورد.
مقیــاس واقعــی پتانســیل ایــن ف ّنــاوری در امــور
مالــی بهشــدت موردبحــث اســت .بانکهــای
بــزرگ و مٔوسســات مالــی و شــرکتها
و ســرمایهگذاران بهطــور چشــمگیری در
ایــن ف ّناوریهــا ســرمایهگذاری میکننــد.
عالقهمنــدان بــه ف ّنــاوری ادعــا میکننــد ایــن
ف ّنــاوری همهچیــز را تغییــر خواهــد داد .امــا
بهطــور فزاینــده ،بازیکنــان بــازار میداننــد کــه

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۹

بهدســتآوردن مزایــای ایــن ف ّنــاوری ممکــن
اســت ســختتر از آنچــه در ابتــدا تصــور
میشــد باشــد .همچنیــن ،بزرگترشــدن
پروندههــا نگرانیهــای جــدی در مــورد ذخیــرٔه
دادههــا و در نهایــت بانــد اینترنــت را ایجــاد
کنــد .عالوهبرایــن ،تشــکیل نظــام پرداخــت
مؤثــر در زمــان واقعــی بســیار وقتگیــر
اســت .ایــن امــر باعــث شــده اســت آخریــن
نســل از ف ّنــاوری رمزنــگاری بــه «سیســتمهای
متمرکــز» برگــردد کــه در آن فقــط بــه چنــد
گــره اجــازٔه تأییــد معامــات انجــام میشــود.
همچنیــن ،تشــخیص داده شــده اســت کــه ورود
بــه دفترچههــا هنــوز بــه صحــت اطالعــات
واردشــده وابســته اســت.
 -۳اصــول نظارتــی کمیتــه بــال دربــارٔه
رمزارزهــا
کمیتــه بــال درحــال پیگیــری تعــدادی از
طرحهــای سیاســتگذاری و نظارتــی مربــوط
بــه داراییهــای رمزنگاریشــده اســت .ایــن
کمیتــه بــر جنبههــای مربــوط بــه تقویــت
مقرراتگــذاری ،نظــارت و عملکــرد بانکهــا
در سراســر جهــان ،بــا هــدف تقویــت ثبــات
مالــی تمرکــز دارد.
بررســیهای کمیتــه بــال در زمینــه
داراییهــای رمزنگاریشــده شــامل ســه بخــش
زیــر اســت:
 -۱نظــارت کامــل بــر تحــوالت بــازار
داراییهــای رمزپایــه و ارزیابــی تأثیــر چنیــن
تحوالتــی در نظــام بانکــی؛
 -۲تعییــن میــزان قرارگرفتــن در معــرض
ریســک مســتقیم و غیرمســتقیم بانکهــا
نســبت بــه داراییهــای رمزنــگاری و خدمــات
مرتبــط از طریــق دورههــای جمــعآوری
دادههــای دورهای؛
 -۳ارزیابــی از اقدامــات احتیاطــی
مناســب در برابــر ریســکهای داراییهــای
رمزنگار یشــدٔه بانکهــا.
در مــارس  ،۲۰۱۹کمیتــه بــال در
مــورد ریســکهای مرتبــط بــا داراییهــای
رمزنگاریشــده گزارشــی منتشــر کــرده اســت.
کمیتــه بــال خاطــر نشــان کــرده اســت رشــد
مــداوم داراییهــای رمزنگاریشــده ایــن
پتانســیل را دارد کــه نگرانیهــای ثبــات مالــی
و ریســکهایی کــه بانکهــا بــا آن روبــهرو
هســتند ،افزایــش دهــد .ایــن پیشــنهادیه

مجموعــهای از حداقــل انتظــارات نظارتــی را
بــرای بانکهایــی کــه مجــاز بــه تصویبانــد،
تصریــح کــرده اســت.
کمیتــه بــال بــر ایــن عقیــده اســت کــه نــوع
داراییهــای رمزنــگاری قبــل از مشــخصکردن
یــک چهارچــوب احتیاطــی اهمیــت دارد.
داراییهــای رمزنگاریشــده دارای درجــه
باالیــی از نوســانات اســت .آنهــا ریســکهای
زیــادی بــرای بانکهــا ازجملــه ریســک
نقدینگــی ،ریســک اعتبــاری ،ریســک بــازار،
ریســک عملیاتــی (ازجملــه کالهبــرداری و
خطرهــای ســایبری) ،پولشــویی و ریســک
تأمیــن مالــی تروریســم ،و خطرهــای قانونــی و
شــهرت ایجــاد میکننــد .برایناســاس ،کمیتــه
انتظــار دارد در صــورت مجازبــودن یــک بانــک
و تصمیــم بــه قرارگرفتــن در معــرض ریســک
داراییهــای رمزنگاریشــده یــا ارائــه خدمــات
مرتبــط ،مــوارد زیــر را حداقــل بایــد اتخــاذ کنــد:
دقــت کافــی :یــک بانــک پیــش از
قرارگرفتــن در معــرض ریســک داراییهــای
رمزنگاریشــده یــا ارائــه خدمــات مرتبــط ،بایــد
تجزیــه و تحلیلهــای جامعــی از ریســکهای
موجــود انجــام دهــد .بانــک بایــد اطمینــان
حاصــل کنــد از تخصــص فنــی و الزم برخوردار
اســت تــا ریســکهای ناشــی از داراییهــای
رمزنــگاری را بهطــور مناســب ارزیابــی کنــد.
حاکمیــت و مدیریــت ریســک :بانــک بایــد
یــک چهارچــوب جامــع مدیریــت ریســک
شــفاف و قــوی داشــته باشــد کــه بــرای مواجهــه
بــا ریســک داراییهــای رمزنگاریشــده و
خدمــات مرتبــط بــا آن مناســب باشــد .بــا
توجــه بــه ناشــناسبودن و نظــارت محــدود
بــر بســیاری از داراییهــای رمزنگاریشــده،
چهارچــوب مدیریــت ریســک بانکــی بــرای
ً
کامــا
داراییهــای رمزنگاریشــده بایــد
منطبــق بــا فرایندهــای کلــی مدیریــت ریســک
ازجملــه مــوارد مرتبــط بــا پولشــویی و مبــارزه
بــا تأمیــن مالــی تروریســم باشــد .بنابرایــن،
انتظــار مــیرود بانکهــا فرایندهــای مدیریــت
ریســکی را اجــرا کننــد کــه مطابــق بــا درجــه
باالیــی از ریســک داراییهــای رمزنگاریشــده
اســت .انتظــار مـیرود مدیریــت ارشــد مربوطــه
در نظــارت بــر چهارچــوب ارزیابــی ریســک
نقــش فعالــی داشــته باشــد .بــه هیئتمدیــره
و مدیریــت ارشــد بایــد اطالعــات بموقــع و
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مرتبــط در ارتبــاط بــا مشــخصات ریســک
داراییهــای رمزنگاریشــدٔه بانــک ارائــه
شــود .ارزیابــی خطرهــای شرحدادهشــده در
بــاال مربــوط بــه قرارگرفتــن در معــرض ریســک
داراییهــای رمزنــگاری مســتقیم و غیرمســتقیم
و ســایر خدمــات بایــد در ســرمایٔه داخلــی
بانــک و فرایندهــای ارزیابــی کفایــت نقدینگــی
درج شــود.
افشــای اطالعــات :یــک بانــک بایــد از
افشــای مالــی منظــم خــود ،هرگونــه مواجهــه
بــا داراییهــای رمزنگاریشــده یــا خدمــات
مرتبــط بــه آن اطــاع داشــته باشــد و آن را افشــا
کنــد و رفتــار حســابداری مشــخص را بــرای
اینگونــه مواجهههــا ،مطابــق بــا قوانیــن و
مقــررات داخلــی مشــخص کنــد.
یکپارچگــی نظارتــی :بانکهــا بایــد بــا
مرجــع نظارتــی خــود در ارتبــاط باشــند و ایــن
مرجــع را از فعالیتهــای موجــود در مــورد
دارایــی رمزنگاریشــده و یــا ســرمایهگذاری
واقعــی و برنامهریزیشــده بموقــع آگاه ســازند
و اطمینــان حاصــل کننــد مجازبــودن فعالیــت و
خطرهــای مرتبــط خدمــات موردنظــر را بهطــور
کامــل ارزیابــی کــرده اســت و راهکارهــای
کاهــش ریســکهای اینچنینــی را بیــان کنــد.
در بررســی چگونگــی تعییــن یــک رفتــار
محتاطانــه و نظارتــی ،کمیتــه بــال بــرای

داراییهــای رمزنگاریشــده بــر چهارچــوب
کلــی زیــر تٔاکیــد کــرده اســت:
ریســک ،فعالیت ،رفتار مشــابه و متناســب
بــا هــم :مشــابه بــا نــوع فعالیــت و ریســک
متناســب بــا آن ،چهارچــوب محتاطانــه اتخــاذ
شــود .بنابرایــن ،نبایــد بهگونــهای چهارچــوب
احتیاطــی طراحــی شــود کــه صریح ـ ًا از ایجــاد
یــا نوآوریهــای ف ّناوریهــای خــاص مربــوط
بــه داراییهــای رمزنگاریشــده جلوگیــری
بهعمــل آیــد .متناســب بــا ریســکهای ناشــی
از ویژگیهــای منحصربهفــرد هریــک از
داراییهــای رمزپایــه ،سیاســتهای احتیاطــی
در نظــر گرفتــه شــود.
ســادگی :داراییهــای رمزپایــه درحــال
حاضــر در یــک کالس دارایــی نســبت ًا کوچــک
در ســطح جهــان هســتند و کاربــرد گســتردهای
ندارنــد ،امــا ایــن پتانســیل وجــود دارد کــه انــواع
خاصــی از داراییهــای رمزنگاریشــده از نظــر
سیســتم اهمیــت پیــدا کننــد .ازای ـنرو ،طراحــی
رفتــار احتیاطــی از داراییهــای رمزنگاریشــده
بایــد از نظــر ماهیــت ســاده و انعطافپذیــر
باشــد؛ بهعنــوان مثــال ،بــرای محاســبٔه الزامــات
نظارتــی نبایــد از روشهــای پیچیــدٔه داخلــی
اســتفاده شــود و در صــورت لــزوم ،رفتــار
احتیاطــی بایــد بــر اســاس چهارچــوب موجــود
بنــا شــود.

حداقــل الزامــات :هرگونــه رفتــار محتاطانــه
مشــخص داراییهــای رمزپایــه توســط کمیتــه
بــال حداقــل الزامــات را تشــکیل میدهــد .در
صــورت ضــرورت ،میتــوان اقدامــات اضافــی
و یــا محافظهکارانــه بیشــتر اعمــال کــرد.
اصــول نظارتــی کمیتــه بــال تٔاکیــد کــرده
اســت بــرای اطمینــان از یکپارچگــی نظــام
مالــی ،بایــد ریســکها و مقــررات نظارتــی
متناســب بــا هــم باشــند و مقــررات بایــد در
مــورد پیشــرفتهای ف ّنــاوری بیطــرف باشــد.
داراییهــای
قانونیبــودن
مفهــوم
رمزنگاریشــده بایــد بهطــور واضــح تشــریح
شــود .داراییهــای رمزنگاریشــده در بســیاری
از حوزههــا قانونیانــد ،مگــر اینکــه مقــررات
ممنوعیــت آشــکار وجــود داشــته باشــد .پنــج
اصــل اساســی زیــر بــرای نظــارت مٔوثــر در
داراییهــای رمزنــگاری بیــان شــده اســت:
 -۱تعامــل ســازنده :داراییهــای
رمزنگاریشــده بــا کالهبــرداری و اغــراق
بیرویــه همــراه بودهانــد .بســیاری از
پروژههــای دارایــی رمزنــگاری منجــر بــه
قابلتوجهــی
عــدم موفقیــت و ضــرر و زیــان ِ
بــرای ســرمایهگذاران و کالهبــرداری گســترده
شــده اســت .بااینحــال ،بســیاری از پروژههــا
نتایــج مثبتــی بههمــراه آورده و نوآوریهــای
ف ّنــاوری واقعــی را ارائــه دادهانــد .مقــررات
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نبایــد بــه صورتــی ســختگیرانه تنظیــم شــوند
بلکــه یــک رویکــرد ســازنده را دنبــال کنــد تــا
بــه دنبــال تعامــل ســازنده امــکان اســتفاده از
داراییهــای رمزپایــه در تمهیــدات مالــی فراهــم
شــود .درحالیکــه میتــوان از داراییهــای
رمزنگاریشــده در معامــات غیرقانونــی
اســتفاده کــرد ،اصــول مقرراتــی بایــد بــه
اســتفاده از دارایــی رمزنــگاری بهعنــوان ابــزار
پرداخــت توجــه داشــته باشــد.
 -۲طبقهبنــدی :داراییهــای رمزنگاریشــده
را میتــوان بهصــورت کاربــردی در توکنهــا،
ارزهــای رمزپایــه ،اوراق بهــادار رمزنــگاری ،و
طرحهــای ســرمایهگذاری جمعــی رمزنگاریشــده
طبقهبنــدی کــرد .طبقهبنــدی داراییهــای
رمزپایــهای بحثبرانگیــز اســت و هرکــدام
از ایــن دســتهبندیها میتوانــد متفــاوت بــا
دیگــری لحــاظ شــود .در برقــراری قوانیــن و
مقــررات بایــد بــه ابــزار رمزنــگاری توجــه کــرد.
اصطالحات بســیار پرکاربرد ارز رمزنگاریشــده
و داراییهــای رمزپایــه ناخواســته مفهــوم ارز و
داراییهــای مالــی را منتقــل میکننــد ،بهطــوری
کــه بســیاری از داراییهــای رمزنــگاری دیگــر را
شــامل نمیشــوند .همانطــور کــه در برقــراری
قوانیــن و مقــررات بایــد بــه نــوع دارایــی
رمزنــگاری توجــه کــرد ،راهکارهــای نظارتــی
پیشــنهادی داراییهــای رمزنگاریشــده ماننــد
بیتکویــن نیــز بــا راهکارهــای انــواع دیگــر از
داراییهــای رمزنگاریشــده مطابقــت نــدارد.
 -۳حمایــت از مصرفکننــده و
ســرمایهگذار :نظــارت فعالیتهــای مربــوط
بــه داراییهــای رمزنــگاری بایــد مشــمول
اصــول کلــی مشــاغل مالــی باشــد .اینهــا
شــامل اصــول کلــی صداقــت ،احتیــاط مالــی،
رفتــار منظــم در بــازار ،شــفافیت ،محافظــت
از داراییهــای مشــتری ،و جلوگیــری از
تضــاد منافــع اســت .همچنیــن ،قوانیــن و
مقــررات جدیــد بایــد کامـ ً
ـا مبتنــی بــر قوانیــن
تنظیــم قراردادهــای هوشــمند و غیرمتمرکــز
ســازمانها بهدلیــل محتــوای حقوقــی و
کاربــردی آنهــا باشــد .صحــت اجــرای یــک
قــرارداد ،شــبیه بــه یــک قــرارداد مشــتقات،
بایــد راهنمــای قانونــی را بــرای اطمینــان از
حمایــت کافــی از ســرمایهگذاران فراهــم کنــد.
اطمینــان قانونــی در معامــات ضــروری اســت.
قانونیبــودن مطالبــات و بدهیهــای مربــوط

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۹

بــه داراییهــای رمزنگاریشــده نبایــد بــا ســایر
قراردادهــای مالــی معمولــی و متفــاوت باشــد.
 -۴رمزنــگاری و ف ّنــاوری :مقــررات بایــد
دقیقــ ًا مبتنــی بــر کارکردهــای داراییهــای
رمزنگاریشــده باشــد و بر اســاس ف ّناوری نباشــد.
ف ّنــاوری دفاتــر توزیعشــده نمیتوانــد محدودکننده
و تعیینکننــدٔه مســائل نظارتــی شــود.
 -۵ثبــات :تنظیــم قوانیــن و مقــررات در
داراییهــای رمزپایــه و فعالیتهــای مرتبــط بایــد
قابلپیشبینــی باشــد .عــدم
شــفاف ،پایــدار ،و ِ
قطعیــت در مــورد چهارچــوب نظارتــی ممکــن
اســت مانــع نظــم و ثبــات و یکپارچگــی شــود.
 -۴جمعبندی
بهطــور کلــی ،نظــارت بــر داراییهــای
رمزنگاریشــده بــا روشهــای کلــی نامناســب
اســت .بــر اســاس اســتانداردهای بینالمللــی
کمیتــه بــال ،کلینگــری میتوانــد بــه نــوآوری
صدمــه وارد کنــد ،ازایـنرو توجه بــه کارکردهای
رمزارزهــا و داراییهــای رمزنگاریشــده
حائــز اهمیــت اســت .در برقــراری نظــارت بــر
داراییهــای رمزنگاریشــده میتــوان دیــد
ســختگیرانه داشــت کــه در اینصــورت میتــوان
نظــارت بــر واســطهها را در ایــن بــازار افزایــش
داد کــه در اینصــورت محدودکــردن توانایــی
بانکهــا یــا تٔامیــن مالــی بــرای ســرمایهگذاری
در داراییهــای رمزنگاریشــده را بههمــراه
دارد و میتوانــد اشــکاالتی را بهوجــود آورد.
ایــن مداخلــه بهخودیخــود نیــز ممکــن اســت
توســعٔه داراییهــای رمزنگاریشــده را بســیار
بیشــتر از نظــارت مســتقیم داراییهــا محــدود
کنــد .کمیتــه بــال بــر ایــن عقیــده تٔاکیــد دارد
کــه داراییهــای رمزنگاریشــده اکنــون بایــد
تنظیــم و نظــارت شــوند ،امــا نبایــد از سیســتم
عــادی مالــی جــدا شــوند ،زیــرا جداســازی
رمزارزهــا از بازارهــای مالــی و عــدم شناســایی
و تٔاییــد آنهــا میتوانــد بــه ادغــام عمیقتــر
رمزارزهــا در نظــام مالــی منجــر شــود.
محدودکــردن فعالیتهــای مؤسســات
مالــی در برابــر داراییهــای رمزنگاریشــده
معقــول اســت ،امــا نــه بهصورتــی کــه ارزش
اجتماعــی آنهــا را کاهــش دهــد ،زیــرا باوجــود
ریســک مالــی بــاال ثبــات مالــی را در خطــر
میانــدازد .رویکــرد سیاســتگذاری عمومــی
در مــورد داراییهــای رمزنگاریشــده بــه
هماهنگــی جهانــی در مــورد نظــارت نیــاز

دارد .محدودکــردن پولشــویی و تأمیــن مالــی
تروریســم یــا جلوگیــری از فــرار مالیاتی مســتلزم
همــکاری بینالمللــی و حتــی بیشــتر در دنیــای
داراییهــای رمزنگاریشــده اســت . .از طــرف
دیگــر ،دسترســی بــه مبــادالت رمزنــگاری
اساس ـ ًا بــه دسترســی بــه اینترنــت بســتگی دارد
و ایــن گســتردگی مبــادالت توجــه بــه حمایت از
مصــرف کننــده و ســرمایهگذار بیــش از پیــش
بــا اهمیــت میســازد.
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.۱عضو هیئت علمی پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

.۲پژوهشگر پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

 -۱مقدمــه :یکــی از چالشهــای صنعــت بانکــداری گزارشــگری
اطالعــات مالــی و تراکنشهــای بانکهاســت .درحالیکــه ارائــه
صورتهــای مالــی اساســی و یادداشـتهای همــراه بــه نهــاد ناظــر بانکــی،
هماننــد دیگــر حوزههــای مالــی در ایــن صنعــت نیــز ضــروری اســت،
گزارشــگری عملیاتــی و داخلــی تراکنشهــا و دفاتــر کل نیــز در حــوزٔه
بانکــداری از اهمیــت باالیــی بــرای ارتقــای شــفافیت و افزایــش ســرعت
و کیفیــت در تصمیمگیــری برخــوردار اســت .باوجودایــن ،از چالشهــای

{

دقیقــی از اینکــه ایــن ســامانهها تــا چــه
حــد توانســتهاند پاســخگوی نیــاز بانکهــا
باشــند ،در دســترس نبــوده و ایــن مهــم تقریب ـ ًا
قابلاندازهگیــری نیســت .امــا بهطــور کلــی
ِ
بــا تحقیقــات و بررســیهای صورتگرفتــه
در ایــن زمینــه ،میتــوان اذعــان داشــت
بانکهــای بــزرگ در مقایســه بــا بانکهــای
کوچــک چالشهــا و مســائل بســیار مهمــی
بــرای اســتقرار کامــل ســامانٔه متمرکــز بانکــی و
ی خــود
کنارگذاشــتن تمــام سیســتمهای قدیمــ 
پیــش رو داشــتهاند و برخــی از بانکهــای
دولتــی و بــزرگ حتــی هنــوز موفــق نشــدهاند
نظــام بانکــداری متمرکــز را بهصــورت کامــل در
بانــک پیادهســازی کننــد و بــه هــدف موردانتظار
مبتنــی بــر افزایــش حداکثــری در شــفافیت و
نظــارت بــه پشــتوانٔه آن پیــدا کننــد؛ بهعنــوان
مثــال در گزارشــگری مالــی ،تمــام عملیــات
و معامــات مالــی کــه در هــر بانــک صــورت
میپذیــرد و اکثــر ســرویسها و خدماتــی کــه
توســط آنهــا ارائــه میشــود ،بایــد بــه ترتیــب
تاریــخ در دفتــر روزنامــه ثبــت شــوند .پــس

از آن ،عملیــات ثبتشــده در دفاتــر روزنامــه
برحســب ســرفصل یــا کدگــذاری حســابها
در صفحــات مخصــوص دفتــر کل ()GL
ثبــت میشــود ،بــه ترتیبــی کــه اســتخراج دیگــر
صورتهــای مالــی اعــم از حســاب ســود و
زیــان و ترازنامــه از آن امکانپذیــر باشــد .در
حقیقــت ،هــر عملیــات بانکــی در نهایــت بــه
یــک رخــداد مالــی ختــم شــده و دفتــر کل بانــک
بهعنــوان ویتریــن ســامانههای مالــی بانــک
خالصــه ســرفصلهای بانــک را نشــان میدهــد.
در نظــام بانکــداری ســنتی (حســابداری
غیرمتمرکــز) ،هرکــدام از ســرفصلهای دفتــر
کل در یــک سیســتم جداگانــه وارد شــده
و ســپس ســرجمع هــر ســرفصل بــه main
فرســتاده و در دفتــر کل درج میشــود ،لــذا
همــه اطالعــات بــر روی یــک بانــک اطالعاتــی
وجــود نــدارد .درحالیکــه در نظــام بانکــداری
متمرکــز (حســابداری متمرکــز) ،هــدف اصلــی
متمرکزبــودن بانــک اطالعاتــی و مجتمعبــودن
تمــام اطالعــات اســت.
باوجــود اینکــه همــه بانکهــای کشــور
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 -۲ســامانههای بانکــداری متمرکــز در شــبکٔه
بانکــی ایــران
یــک راهحــل پیشبینیشــده بــرای افزایــش
شــفافیت در بانکهــا و دسترســی کاراتــر و
ســریعتر بــه اطالعــات اســتفاده از ســامانٔه
متمرکــز بانکــی اســت .بــر اســاس بررس ـیهای
صورتگرفتــه ،درحــال حاضــر همــه
بانکهــای کشــور اعــم از دولتــی یــا خصوصــی
و بــزرگ یــا کوچــک ،از ســامانٔه متمرکــز بانکــی
اســتفاده میکننــد .بعضــی از ایــن ســامانهها
نظیــر ســامانٔه «آفریــن» از شــرکتهای خارجــی
خریــداری و ســپس توســط شــرکتهای
نرمافــزاری بومیســازی میشــود و هماکنــون
بانــک کارآفریــن از ایــن ســامانه بهــره میبــرد.
بیشــتر ایــن ســامانهها نیــز تولیــد و توســعهیافتٔه
داخلیانــد کــه در جــدول  ۱بهاختصــار بــه
آنهــا اشــاره شــده اســت.
 -۳میــزان اثربخشــی ســامانههای بانکــداری
متمرکــز
باوجــود اســتفاده از ســامانههای بانکــداری
متمرکــز در شــبکٔه بانکــی کشــور ،اطالعــات

پیــش روی گزارشــگری داخلــی و عملیاتــی بانکهــا میتــوان بــه عــدم
اتصــال اقــام گزارشهــای نظارتــی بــه دادههــای جزئــی ثبتشــده در
ســامانهها ،تعــدد واحدهــای زیرمجموعــه ،ســامانهها و پایگاههــای دادٔه
مرتبــط بــا آنهــا ،عــدم امــکان دسترســی و تفســیر جــداول پایگاههــای
دادٔه ســامانهها ،دشــواری ردیابــی اطالعــات ،و کشــف اقــام جزئــی
تشــکیلدهندٔه خالصــه دفتــر کل اشــاره کــرد.
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یادداشت تحلیلی

۲۵
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دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۹
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جدول  -۱بانکهای کاربر سامانههای متمرکز بانکی داخلی

سامانه

شرکت تولیدکننده

بانکها و مؤسسات کاربر

۱

سامانٔه یکپارچٔه بانکی

شرکت خدمات
انفورماتیک

ملی ،صادرات ،سپه ،توسعٔه صادرات ،آینده ،مٔوسسٔه
اعتباری نور ،کارآفرین ،و بانک مرکزی

۲

سامانههای بنکو و فرانگین

شرکت توسن

انصار ،سامان ،اقتصاد نوین ،سرمایه ،سینا ،صنعت و
معدن ،پارسیان ،مٔوسسٔه مالی اعتباری مهر ،مٔوسسٔه
اعتباری توسعه ،حکمت ایرانیان ،قرضالحسنٔه مهر ،و
صندوق مهر رضا

۳

سامانٔه نرمافزاری جامع شعب (س.ن.ج.ش)

شرکت بهسازان ملت

ملت

۴

سامانٔه بانکداری متمرکز داتین
برای بانکهای متوسط و کوچک

شرکت داتین

پاسارگاد ،توسعٔه تعاون ،گردشگری ،و قرضالحسنٔه
رسالت

۵

سامانٔه بانکداری متمرکز

۶

سامانٔه جامع بانکداری متمرکز لوتوس
کاسپین

۷

سامانٔه جامع بانکی مبتنی بر دانش بومی
«امید»

مدعیانــد از نظــام بانکــداری متمرکــز اســتفاده
میکننــد ،هنــوز در اســتفاده از ایــن ف ّنــاوری
دچــار چالشانــد و نتوانســتهاند آن را بهطــور
کامــل اجرایــی کننــد و اســتخراج گزارشهــای
مالــی در قالــب موردانتظــار انجــام نمیشــود.
بــا تحقیقــات و بررســیهای صورتگرفتــه،
هنــوز تعــدادی از بانکهــای بــزرگ ‐ کــه
دارای نظــام بانکــداری متمرکزنــد ‐ بعضــی از
اطالعــات دفتــر کل نظیــر حســاب تســهیالت
اعطایــی و یــا حســاب ســپردٔه مشــتریان را از
سیســتمهای جداگانـهای دریافــت و جمــع ایــن
ســرفصلها را بــه نظــام بانکــداری متمرکــز
خــود منتقــل میکننــد کــه ایــن امــر دسترســی
ایــن بانکهــا را بــه اطالعــات جزئیتــر
(ســطح شــعب) ،گرفتــن گزارشهــای مدیریتــی
در ســطحی باالتــر ،و همینطــور امــر نظــارت
نهــاد ناظــر بانکــی دچــار مشــکل میکنــد.
 -۴چالــش بانکهــا در اســتفاده از
ســامانههای بانکــداری متمرکــز
بهرغــم مزایــای فــراوان ،اســتفاده از
بانکــداری متمرکــز نظیــر استانداردســازی
فراینــد در ســطح شــعب و بانــک ،ارائــه
خدمــات بهتــر بــه مشــتریان ،شــفافیت

شرکت پدیسار
انفورماتیک

کشاورزی
پارسیان
سپه و پاسارگاد

در تراکنشهــای بانکــی ،بهبــود مدیریــت
مســتندات ،نگهــداری و متمرکزکــردن دادههــا،
و تســهیل در تهیــه انــواع گزارشهــای
موردنیــاز در انــواع ســطوح بانکــی هنــوز در
پیادهســازی کامــل ایــن سیســتم در ایــران دچــار
چالــش هســتیم .یکــی از چالشهــای پیــش
رو ایــن اســت کــه نظــام بانکــداری متمرکــز
مبتنــی بــر پلتفــرم اســت و بایــد قابلیــت
اجــرا بــر روی انــواع پلتفرمهــا مثــل IBM
 ،UNIX ،MainFrameو  Intelبــرای
انــواع پایــگاه دادههــا ماننــد ،DB2 ،Oracle
و  SQL Serverرا داش��ته باش��د .از طرفــی،
عــدم طراحــی بانکــداری متمرکــز داخلــی و یــا
بومیســازیکردن بســیاری از سیســتمهای
خارجــی بــرای بانکهــای بــزرگ و دولتــی در
رونــد پیادهســازی ایــن سیســتم اخــال ایجــاد
کــرده اســت.
جهــت یکپارچهســازی سیســتم بانکهــا
و مدیریــت ایــن چالــش ،یــک راهحــل
کنارگذاشــتن سیســتمهای متعــدد قدیمــی و
فراهمکــردن زیرســاختهای موردنیــاز نظــام
بانکــداری متمرکــز و ایجــاد آن بهصــورت
مســتقل و از ابتــدا و نقطــه صفــر اســت کــه

بهنظــر میرســد بــا توجــه بــه شــرایط موجــود
بانکهــای کشــور ،ایــن امــکان در شــرایط
کنونــی صنعــت بانکــداری کشــور وجــود نــدارد
و فعالیــت بانکهــا را مختــل میکنــد.
راهحــل دیگــر کــه بعضــی بانکهــای بــزرگ
درحــال حاضــر بــه آن روی آوردهانــد اتصــال
برخــی از سیســتمهای قدیمــی بــه سیســتم
متمرکــز و یــا واردکــردن بخشــی از اطالعــات
ســامانههای قدیمــی بــه ایــن سیســتم اســت.
واضــح اســت کــه در ایــن روش هنــوز همــه
اطالعــات بهصــورت یکپارچــه در یکجــا
ذخیــره نشــده و قابلیــت دسترســی آســان
بــه اطالعــات جزئــی در ســطوح پایینتــر و
نظــارت مســتقیم بــر روی صورتهــای مالــی
اساســی و یادداشــتهای همــراه ارائهشــده
توســط بانکهــا توســط بانــک مرکــزی در
بعضــی مــوارد وجــود نخواهــد داشــت.
ســامانٔه بانکــداری متمرکــز اگرچــه در
مــورد برخــی چالشهــای مطرحشــده نظیــر
تعــدد واحدهــای زیرمجموعــه ،ســامانهها و
پایگاههــای دادٔه مرتبــط بــا آنهــا ،و همینطــور
عــدم امــکان دسترســی و تفســیر جــداول
پایگاههــای دادٔه ســامانهها توانســته اســت در
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بانکهــای بــزرگ در مقایســه بــا
بانکهــای کوچــک چالشهــا و مســائل بســیار
مهمــی بــرای اســتقرار کامــل ســامانٔه متمرکــز
بانکــی و کنارگذاشــتن تمــام سیســتمهای
قدیمــی خــود پیــش رو داشــتهاند.

{
ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
۱۵۹
۱۳۹۸
ـماره ۱۵۶
شمارهشـ
، ۱۳۹۸
اسفندماه ماه
تیر

اســتفاده از زبــان گزارشــگری کســبوکار
توســعهپذیر( )XBRLاســت کــه از بــدو
ظهــور خــود در نهادهــای نظارتــی مختلــف
مالــی جایــگاه ویــژهای یافــت و بهعنــوان یکــی
از اصلیتریــن رویکردهــای یکپارچهســازی
و تعاملپذیــری دادههــای مختلــف در ایــن
حــوزه و گزارشــگری آنهــا تبدیــل شــده
اســت .بهعــاوه ،تجربــه پیادهســازی زبــان
گزارش��گری کســبوکاری توســعهپذیر در
کشــورها نشــان میدهــد شــکافهای عمــده
در فراینــد جمــعآوری ،طبقهبنــدی و گــزارش
اطالعــات مالــی بیــن سیســتمهای تجــاری
حــذف شــده و ایــن ســامانه موجــب بهبــود در
کیفیــت اطالعــات شــده اســت .پیادهســازی
زب��ان گزارش��گری کســبوکاری توســعهپذیر
میتوانــد بســتر گزارشــگری و نظارتــی
بانکهــا را نیــز توســط بانــک مرکــزی فراهــم
کنــد.
زبــان گزارشــگری کسـبوکار گســترشپذیر
زبانــی مبتنــی بــر  XMLاســت کــه تولیــد
ردهشناســیهای اســتاندارد را بــرای مفاهیــم
و تولیــد گزارشهــای نهایــی بــر مبنــای آنهــا
را پوشــش میدهــد .ایــن زبــان اســتانداردی
بــرای مفاهیــم مالــی نیســت ،ولــی میتوانــد
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ایــران مٔوثــر واقــع شــود ،بــا توجــه بــه مشــکالت
پیــش روی آن جهــت پیادهســازی در کشــور،
هنــوز در مــواردی بــا مشــکالتی نظیــر عــدم
اتصــال اقــام گزارشهــا نظارتــی بــه دادههــای
جزئــی ثبتشــده در ســامانهها و دشــواری
ردیابــی اطالعــات و کشــف اقــام جزئــی
تشــکیلدهندٔه بعضــی از اقــام خالصــه دفتــر
کل مواجــه اســت.
 -۵زبــان گزارشــگری کسـبوکار توســعهپذیر
()XBRL
راهــکار دیگــری کــه بــرای مرتفعکــردن
چالشهــای فــوق در دنیــا درحــال اجــرا
بــوده و پیشــرفت چشــمگیری داشــته اســت

اســتانداردهای مختلــف گزارشــگری مالــی
نظیــر  IFRSرا پوشــش دهــد و امــکان تهیــۀ
گزارشهــای مالــی بــر مبنــای ایــن اســتانداردها
را میســر ســازد (عبدالهــی و یعقوبــی رفیــع،
.)۱۳۹۳
اصطــاح گزارشــگری تجــاری در واقــع
بیانگــر هــدف  ،XBRLیعنــی تســهیل
امــکان تهیــۀ انــواع گزارشهــای مالــی و
دیگــر گزارشهــای تجــاری استفادهشــده
در فعالیتهــای کســبوکار اســت .ســازمان
بینالمللــی  XBRLایــن زبــان را چهارچوبــی
مبتنــی بــر  XMLتعریــف کــرده اســت کــه
بهمنظــور ایجــاد و تبــادل و تحلیــل اطالعــات
گزارشهــای مالــی شــامل صورتهــای مالــی
ســاالنه و فصلــی و اطالعــات عمومــی و برنامــۀ
حسابرســی ،در معــرض اســتفادۀ زنجیــرۀ
تأمیــن اطالعــات کس ـبوکار بینالمللــی قــرار
میگیــرد (هافمــن.)۲۰۰۶ ،
 -۶کاربرد XBRLدر صنعت بانکداری
همانطــور کــه مطــرح شــد ،ضرورتهــای
بســیاری بــرای توســعٔه  XBRLوجــود دارد کــه
دلیــل اصلــی مقبولیــت و گســترش ایــن زبــان
بهشــمار م ـیرود .لــذا ،میتــوان از ویژگیهــای
ذیــل بهعنــوان برخــی از مهمتریــن امتیــازات
پیادهســازی  XBRLدر شــبکٔه بانکــی کشــور
نــام بــرد کــه عبارتانــد از:
• تبــادل خــودکار اطالعــات میــان ذینفعــان
زنجیــرٔه تأمیــن گزارشــگری مالــی (شــامل
تهیهکننــدگان گزارشهــا ،نهادهــای نظارتــی،
واســطههای درگیــر در فراینــد تهیــه و انتشــار
گزارشهــا ماننــد حسابرســان ،ســرمایهگذاران،
عرضهکننــدگان نرمافــزار ،و اســتفادهکنندگان
اطالعــات)؛
• بهبــود شــفافیت و قابلیــت اطمینــان
مالــی؛
گزارشهــای
• افزایــش قابلیــت مقایســه اطالعــات
ایجادشــده توســط بانکهــای مختلــف؛
• سادهسازی تحلیل اطالعات افشاشده؛
• بهبــود دقــت ،کیفیــت ،و جامعیــت اطالعات
افشاشده؛
• بهبــود توســعهپذیری تبــادل اطالعــات
کســبوکار بــا توجــه بــه ماهیــت پویــای آن؛
• بهبــود فراینــد گزارشــگری کســبوکار در
بلندمــدت؛
• بهبود فرایند تصمیمگیری بانک مرکزی.

بــه بیــان دقیقتــر ،یکــی از مهمتریــن
اهــداف پیادهســازی ایــن ابــزار گزارشــگری
مالــی بیرونــی اســت؛ لــذا بــرای دســتیابی
بــه ایــن مهــم و پیادهســازی آن ،الزم اســت
زیرســاختهای هدفگــذاری روشــن بــرای
گزارشــگری مالــی و نظارتــی ،یکسانســازی
مفاهیــم و اصطالحــات ،تعریــف رویههــای
محاســباتی و قاعــدهای را فراهــم کــرد و جهــت
اطمینــان از کیفیــت اطالعــات ورودی و
برقــراری چهارچــوب الزم بــرای گزارشــگری
مالــی و نظارتــی و بهروزرســانی آن بــا
بانکهــا در تعامــل باشــد .همچنیــن بهمنظــور
کاربردپذیــری ایــن واژهنامــه نیــاز بــه توســعٔه
ابزارهــای نرمافــزاری مختلفــی وجــود دارد کــه
برخــی از آنهــا مربــوط بــه نهــاد ناظــر بهعنــوان
دریافتکننــدٔه گــزارش و برخــی از آنهــا
مربــوط بــه نهــاد گزارشدهنــده اســت.
 -۷ضــرورت توجــه بــه  XBRL FRدر
کنــار XBRL
هرچنــد  XBRLبهعنــوان ابــزاری بــرای
تواناییبخشــی بــه بانکهــا در ســازماندهی
و استانداردســازی اطالعــات پردازششــده
توســط ســامانٔه اطالعاتــی شــرکتها بهویــژه
ارتقــای شــفافیت شــناخته میشــود ،کاربــری آن
صرفـ� ًا در گزارشـ�گری مالـ�ی ( )XBRL FRبه
نهادهــای بیرونــی در قالــب صورتهــای مالــی
و گزارشهــای ارســالی بــه نهادهــای مقرراتــی
خالصـ�ه نمیشـ�ود .در حقیقـ�تXBRL ،
 GLدر کنــار ابــزار فــوق ،برای استانداردســازی
اطالعــات در حــوزٔه کاربریهــای داخلــی
مشــتمل بــر کنتــرل فرایندهــا و تصمیمگیــری
در کنــار مبادلــه برخــی اطالعــات بــا ذینفعــان
اســتفاده میشــود .بــه بیــان دقیقتــر ،هــدف از
ایــن ابــزار استانداردســازی اطالعــات جزئــی
و پراکنــدٔه موجــود در برنامههــای مختلــف
برنامهریــزی منابــع ســازمان ،حســابداری ،و
برنامــه عملیاتــی اســت (داال وایــا و گاربلوتــو،
 .)۲۰۱۵ازایــنرو ،ایــن افزایــش شــفافیت
داخلــی از کاربریهــای مهــم ایــن ابــزار اســت.
بــه بیــان دقیقتــر ،موفقیــت کســبوکار
مســتلزم اندازهگیــری ،تجزیــه و تحلیــل،
و انتقــال اطالعاتــی اســت کــه بهصــورت
پراکنــده در کل ســازمان و حتــی در منابــع
بیرونــی وجــود دارد .در ایــن راســتاXBRL ،
 GLبهعنــوان ابــزار جدیــدی تعریــف شــده

۲۷

۲۸

نظارت دیجیتال

اســت تــا غلبــه بــر ناکارآمدیهــای ســامانههای
حســابداری و مالــی غیرهمگــن ،غیریکپارچه ،و
برونسپاریشــده را بــه کمــک قــدرت XML
تســهیل بخشــد .بهاینترتیــب ،بهکارگیرنــدگان
ایــن ابــزار شــکاف موجــود بیــن ســامانههای
عملیاتــی داخلــی ،ســامانههای خــارج از محــل
بانــک یــا برونسپاریشــده ،و ســامانههای
حســابداری و گزارشــگری دفاتــر ســتادی را
برطــرف میکننــد.
ازایــنرو ،اســتفاده از ایــن ابــزار در کنــار
 XBRLوظایــف عملیاتــی مختلــف ســازمان
را بــا گزارشهــای نهایــی مرتبــط ســاخته و
امــکان ردیابــی اطالعــات را فراهــم کــرده و بــا
حداقلکــردن احتمــال ســوخت اطالعــات در
سیســتم ،امــکان زنجیــرٔه عطــف در حسابرســیرا
فراهــم مــیآورد .همچنیــن بــه پشــتوانٔه ایــن
ابــزار ،امــکان ایجــاد قواعــد و کنترلهــای
قابلپیادهســازی بــر اطالعــات
اســتاندارد
ِ
ذخیرهشــده در برنامههــای مختلــف موجــود
در سیســتم فراهــم میشــود .بهاینترتیــب،
کیفیــت دادههــا ارتقــا پیــدا میکنــد و امــکان
حسابرســی و پایــش اطالعــات بهصــورت
مــداوم مهیــا میشــود (همــان).
ازایــنرو در مجمــوع در صــورت وجــود
 XBRL FRدر کنــار  ،XBRL GLبــه
ارتقــای شــفافیت و نظــارت در ســطوح بیرونــی
و داخلــی در شــبکٔه بانکــی میانجامــد و ســطح
کارایــی در نظــام مالــی را افزایــش خواهــد داد.
 -۸کاربریهای کلیدی XBRL GL
توانایــی ایــن ابــزار در ســاماندهی
انــواع مختلــف اطالعــات ،امــکان اســتفادٔه
چندینبــارٔه فیلدهــای اطالعاتــی را بــرای
اهــداف و تحلیلهــای مختلــف فراهــم میکنــد
و خطاهــای ناشــی از تایــپ دوبــارٔه اطالعــات
و دیگــر اشــتباهات ذیربــط در اســتفاده از
پایــگاه دادههــای مختلــف را کاهــش میدهــد.
همچنیــن ،ایــن ابــزار اطالعــات اضافــی و زائــد
و منابــع خطــا را از ســامانه حــذف میکنــد.
توانایــی مدیریــت انــواع مختلفــی از
اطالعــات در ایــن ابــزار منجــر بــه فرصــت
ایجــاد گزارشهــای چندبعــدی شــده و بــه
اســتفاده از روشهــای تحلیــل اطالعــات
پیچیــده بــرای گزارشــگری پیشــرو کس ـبوکار
منتهــی میشــود .در حقیقــتXBRL GL ،
نیــاز بــه ســامانههای قدیمــی مختلــف را

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۹

برطــرف میکنــد؛ ســامانههایی کــه توانایــی
برقــراری ارتبــاط و مبادلــه اطالعــات بــا
یکدیگــر را ندارنــد .نگاشــت اطالعــات در
ایــن ابــزار نیــاز بــه ادغــام دســتی اطالعــات را
حــذف و امــکان ایجــاد گزارشهــای بالدرنــگ
را تســهیل میکنــد و امــکان وقــوع گزارشــگری
مــداوم را افزایــش میدهــد .ازایــنرو ،ایــن
روش جدیــد گزارشــگری مالــی بــه ارتقــای
تصمیمگیــری و شــفافیت منتهــی میشــود و
میتوانــد مزیــت رقابتــی شــناخته شــود.
توجــه شــود اطالعــات بــازار کــه توســط
 XBRL GLکدگــزاری شــدهاند نیــز
میتواننــد بهراحتــی در تجزیــه و تحلیلهــا
در کنــار اطالعــات داخلــی در ایــن ابــزار مــورد
اســتفاده قــرار گیرنــد .ازایــنرو ،تصمیمهــای
مدیریتــی بــر پایــه اطالعــات بیشــتر و ســریعتر
اتخــاذ میشــوند .عالوهبرایــن ،امــکان اســتفاده
از اطالعــات کیفــی فرصــت توســعٔه ســامانٔه
کاملــی بــرای ارزیابــی عملکــرد و توســعٔه یــک
کارت متــوازن را در اختیــار قــرار میدهــد.
همچنیــن تحلیلهــای هزینه-فایــده بــا
اســتخراج دورٔه زمانــی فعالیتهــا از ســامانٔه
اطالعاتــی میتوانــد ارتقــا یابــد و رویــه
نگاشــت مورداســتفاده بــرای اطالعــات زمانــی،
پیچیدگــی پیادهســازی روشهــای هزینهیابــی
را کاهــش میدهــد.
توجــه شــود کــه زبــان اســتاندارد XBRL
 GLانتقــال و ســازگاری اطالعــات بیــن
شــرکتهای وابســته بــه شــرکت مــادر را در
یــک هلدینــگ فراهــم میکنــد .بهاینترتیــب،
اطالعــات بهســرعت همهجــا در دســترس
بــوده و توســط ابزارهــای مختلــف میتوانــد
تحلیــل شــود .حتــی مشــکل اســتفاده از
ســامانههای حســابداری مختلــف در دیگــر
واحدهــای ســازمانی ،کــه بهعنــوان مشــکلی
در ادغــام بودجهریــزی مطــرح اســت ،بــا ایــن
ابــزار حــل میشــود .تحلیلهــای ســناریوهای
پیچیــده و انجــام پیشبینیهــای مختلــف
بــدون اتــاف وقــت مقــدور بــوده و مقایســه
بیــن نتایــج واقعــی و بودجهریزیشــده بــه
ســهولت انجــام خواهــد شــد.
 -۹جمعبندی و پیشنهادها
هرچنــد  XBRL FRو XBRL GL
هریــک بهتنهایــی میتوانــد شــفافیت در
گزارشــگری مالــی بیرونــی و درونــی ،و ارتقــای

زیرســاختهای نظارتــی را در شــبکٔه بانکــی
بهوجــود آورد و امــکان اســتفادٔه کاراتــر از
اطالعــات پراکنــدٔه موجــود در بانکهــا و
مٔوسســات مالــی را بههمــراه داشــته باشــد،
توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه
برقــراری پیونــد بیــن دو ابــزار فــوق امــکان
برقــراری ارتبــاط بیــن خالصــه صورتهــای
مالــی ،مالیاتــی ،و دیگــر گزارشهــای مقرراتــی
را فراهــم میکنــد و رویــه ایجــاد گــزارش را
تســهیل میبخشــد .بهاینترتیــب بــا برقــراری
پــل ارتباطــی بیــن تراکنــش و گزارشهــای
نهایــی ،اعمــال ســریع اصالحــات در گــزارش
بــر اســاس نیازهــای اطالعاتــی خــاص مقــدور
شــده و امــکان دســتیابی بــه تحلیلهــای
دقیقتــر در صــورت لــزوم مهیــا میشــود.
ازایــنرو ،ســطح باالتــری از شــفافیت در
کنــار امــکان نظــارت دقیقتــر دیجیتالــی در
شــبکٔه بانکــی کشــور بــا پیادهســازی مناســب دو
ابــزار فــوق در کشــور میتوانــد حاصــل شــود.
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ارتقای امنیت تراکنش بانکی
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محمدبیگـی :ابتـدا بایـد توضیحـی دربـارٔه
دیـدگاه بانـک مرکزی در پـروژٔه رمز پویا و تفاوت
آن بـا رمـز دوم یکبارمصـرف ارائه کنـم .از اواخر
سـال  ،۱۳۹۶موضـوع پویاسـازی یـا اسـتفاده از
یـک ِالِمـان متغیـر در پرداختهای بـدون حضور
کارت مط�رح ب�ود .بانکهـا طـی ایـن سـالها
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تیر

ضــرورت اجرای طــرح رمــز دوم یکبارمصرف
چــه بــود و چــه فراینــدی موجــب شــد بانــک
مرکــزی بــه ایــن حــوزه وارد شــود؟

یـک کارت پالسـتیکی بـه مشـتریان داده بودنـد و
مشـتری میتوانسـت با اینکار هرکاری در فضای
مجـازی انجـام دهـد .یکسـری ِالمانهایـی روی
ایـن کارت چـاپ میشـود کـه بعضـ ًا برخـی از آن
ِالمانهـا مانند  CVV2نباید روی کارت باشـد و
بایـد پشـت کارت چاپ شـود ،در نتیجه فرایندی
اتفـاق افتـاد کـه همهچیـز مـردم بـه ایـنکارتهـا
وابسـته شد.
طبیعتـ ًا در چنیـن فضایـی ،سوءاسـتفاده و
برداشـتهای غیرمجاز از سـال  ۱۳۹۶در شـبکٔه

پرداخـت رو بـه افزایـش بـود که بانکهـا و بانک
مرکـزی را بـه ایـن فکـر برد کـه راهحلی بـرای این
مسـئله بیندیشـند .بخشـنامههای بانـک مرکـزی
در ایـن حـوزه در سـال  ۱۳۹۷بـرای بانکهـا
ً
عمال بانک مرکزی در آن زمان کل
ارسـال شـد و
مدیریـت ایـن پـروژه را بـه خـود بانکهـا واگذار
کرد و از آنها خواسـت در این حوزه کار کنند و
فاکتـور متغیـری را طراحی کنند که بانکها اسـم
آن را رمـز یکبارمصـرف گذاشـتند.
سـال  ۱۳۹۷و شـشماهٔه اول سـال ۱۳۹۸

{

افزایــش فیشــینگ و جرایــم مبتنــی بــر برداشــت غیرمجــاز در طــول
ســالهای اخیــر باعــث شــد ارتقــای امنیــت تراکنشهــای بانکــی بــدون
حضــور کارت ازجملــه پرداخــت اینترنتــی ،عملیــات کارتبــهکارت،
خریــد شــارژ ،یــا پرداخــت قبــوض بهصــورت جــدی از ســوی بانــک
مرکــزی بــا تٔاکیــد پلیــس فتــا و نهادهــای قضایــی بهمنظــور افزایــش
امنیــت مشــتریان و کاهــش کالهبرداریهــا در دســتور کار قــرار بگیــرد.
در همیــن راســتا ،بانــک مرکــزی از ســال گذشــته برنامهریــزی کــرد تــا
رمزهــای دوم پویــا بــا رمزهــای دوم ایســتا جایگزیــن شــوند و مشــتریان
نیــز بتواننــد از طریــق اپلیکیشــن ،پیامــک ،و حتــی کدهــای دســتوری بــه
رمــز یکبارمصــرف بهســادگی و بــدون هزینــه دسترســی داشــته باشــند.
طــرح رمــز دوم پویــا بــا نهاییشــدن اتصــال بانکهــا بــه ســامانٔه هریــم

(هدایــت رمــز یکبارمصــرف) بهمنظــور ارســال پیامکــی رمــز دوم از
اواســط بهمــن در بانکهــا اجرایــی شــد و در راســتای تســهیل دسترســی
مشــتریان ،مقــرر شــد انجــام تراکنــش تــا ســقف روزانــه  ۱۰۰هــزار
تومــان بــا رمــز دوم ایســتا امکانپذیــر باشــد .بهدلیــل اهمیــت ایــن
موضــوع و بررســی ابعــاد آن ،میزگــردی بــا حضــور داوود محمدبیگــی،
مدیــر ادارٔه نظامهــای پرداخــت بانــک مرکــزی ،مســعود خاتونــی ،معــاون
ف ّنــاوری اطالعــات بانــک ملــی ایــران ،محمــد گرکانینــژاد ،کارشــناس
حــوزٔه پرداخــت الکترونیــک ،و پیمــان طبــری ،مدیرعامــل شــرکت
کارت اعتبــاری ایــران کیــش ،برگــزار شــد کــه بخشــی از آن را در ادامــه
میخوانیــد.

۲۹

۳۰

نظارت دیجیتال

بـه ایـن شـکل گذشـت کـه بانـک مرکـزی مرتـب
بخشـنامه مـیداد و پیگیـری میکـرد و بانکهـا
هـم محصـوالت خود را ارائـه میکردند و تالش
داشـتند مشـتریان خـود را بـرای اسـتفاده از ایـن
محصـوالت ترغیـب کننـد و در همیـن اثنـا هـم
برداشـتهای غیرمجـاز افزایش یافتـه بود و نرخ
رشـد آن در سـال  ۱۳۹۸نسـبت به سـال ۱۳۹۷
تقریبـ ًا  ۳۰۰درصـد بـود و ایـن ٔ
خال کـه در حوزٔه
پرداخـت وجـود داشـت بـا گذشـت هـر سـال
مـورد سوءاسـتفادٔه بیشـتر قـرار میگرفـت.
بانکهـا بـه دالیـل مختلـف در ایـن حـوزه
انتظاراتـی را کـه بایـد بـرآورده نکردنـد کـه یکـی
از ایـن دالیـل رقابـت بـا یکدیگـر بـود و برخـی
از بانکهـا عنـوان میکردنـد کـه اگـر رمـز
یکبارمصـرف را بهصـورت الـزام بـرای همـه
مشـتریان فعـال کنیـم ،مشـتری بهدلیـل سـختی
آن بـه بانکهـای دیگـر رجـوع میکنـد .موضـوع
دیگـری کـه از سـمت مشـتریان مطـرح بـود
ایـن بـود کـه بههرحـال شـاید دوسـت نداشـتند
اپلیکیشـن را نصـب کننـد و نیاز داشـتند بانکها
راهحلهـای دیگـری پیـش روی آنهـا قـرار
دهنـد و از سـویی هزینـه پیامـک بـرای بانکهـا
دغدغـه جـدی بود و تالش داشـتند بـرای کاهش
هزینههـا ،مشتریانشـان را بهسـمت اسـتفاده از
اپلیکیشـنها ترغیـب کننـد.
در ایـن شـرایط ،بانـک مرکـزی بـرای اینکـه

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۹

یـک همگامـی و یکپارچگـی را در حـوزٔه نظـام
بانکـی کشـور ایجـاد کنـد ،بـه ایـن طـرح وارد
شـد و درصورتیکـه ایـن اتفـاق در شـبکٔه بانکـی
میافتـاد و خـود بانکهـا هماهنـگ بـا یکدیگـر
ً
عملا
میتوانسـتند ایـن کار را انجـام دهنـد،
هیچوقـت پـای بانـک مرکـزی بـه ایـن پـروژه باز
ک مرکـزی
نمیشـد .در چنیـن شـرایطی ،بانـ 
برنامـه اقـدام مشـترک را مطـرح کـرد تـا یـک
یکسانسـازی در شـبکٔه بانکـی انجـام شـود.
طبیعتـ ًا در بحـث اسـتفاده از یـک المـان
متغیـر ،هـم سـمت بانکهـا ،هـم سـمت بانـک
مرکـزی ،و هـم سـمت مشـتریان مخالفتی وجود
نداشـت ،زیرا ارتقای امنیـت یکی از موضوعاتی
اسـت کـه وظیفـه بانـک و بهنفـع مشـتریان
اسـت .امـا ،بحـث اصلـی در ایـن زمینـه شـیؤه
پیادهسـازی اسـت و چیـزی کـه بانـک مرکـزی از
ابتـدا در همـه مواضـع خـود بـا بانکهـا مطـرح
کـرده ایـن اسـت کـه بایـد بـه مشـتریان در سـبد
خدمـات محصوالتشـان حـق انتخـاب دهند که
از اپلیکیشـن ،پیامـک، ،ussdیـا سـایر روشهـا
اسـتفاده کنند که از ابتدای کار متٔاسـفانه این امر
کمرنگ دیده شـد و بانکها بیشـتر بر اپلیکیشن
تمرکـز کردنـد .بنابرایـن ،بانـک مرکـزی تلاش
کـرد در ایـن حـوزه وارد شـود و تمـام تمرکـز و
هـدف مـا ایـن بود که کل مشـتریان همـه بانکها
را بـا هـم ببینیـم که این اقـدام ممکن اسـت مورد

انتقـاد برخـی بانـک باشـد ،زیـرا آنهـا تعـداد
مشـتریان و اهمیتشـان در نظـام بانکـی بیشـتر
اسـت و بانـک مرکـزی بـا درنظرگرفتـن همٔه این
شـرایط ،تلاش کـرد همـه بانکهـا بـه سـطح
قابلقبولـی از شـرایط دسترسـی پیـدا کننـد.
ِ
بنابرایـن قطعـ ًا ،نیـاز بـه اجرای چنیـن طرحی
حـس میشـد و سـالها بـود کـه شـبکٔه بانکـی در
ایـن زمینـه کار کـرده بـود ،امـا اشـکال اصلی این
بـود کـه بانکهـا نتوانسـتند ضریـب نفـوذ جذب
مشـتریان را به هر دلیلی باال ببرند و ظریب نفوذ
بعـد از حـدود دو سـال کار خیلـی افزایـش نیافته
بـود .از سـوی دیگـر ،برداشـتهای غیرمجـاز
افزایـش یافتـه بـود و بانـک مرکـزی مجبـور
شـد بـه ایـن حـوزه وارد شـود و طرحـی را بـرای
یکسانسـازی در شـبکٔه بانکـی پیاده کنـد .بعد از
ورود بانـک مرکـزی ،رشـد و توسـعه و گسـترش
ایـن خدمـت از آبـان  ۱۳۹۸بـه بعـد بـا دو سـال
قابلمقایسـه نیسـت و بعـد از ورود
پیـش از آن ِ
بانـک مرکـزی بـا هماهنگی کـه با بانکهـا انجام
شـد ،رشـد نفـوذ پـروژه انفجـاری بـود ،هرچنـد
هنـوز یکسـری ٔ
خالها و کاسـتیهایی وجود دارد
کـه در ادامـه توضیـح خواهـم داد.
بانکهــا بــرای اجــرای طــرح رمــز دوم پویــا
طرحهــای مختلفــی اجــرا کردنــد کــه تعــدد ایــن
طرحهــا و اطالعرســانیهای غیرمنســجم تــا

خاتونـی :روشهـای تٔاییـد پرداخـت و
اسـتفاده از رمزهـای یکبارمصـرف در دنیـا
مرسـوم اسـت و بانکهـا سـعی میکننـد از
مسـیرهای مختلـف ماننـد اسـتفاده از ایمیـل،
پیامک ،چاپ رمز در شـعبه ،دسـتورهای،ussd
و اسـتفاده از نرمافزارهـا سـبد محصـوالت خود
را کامـل کننـد .دلیـل اصلی کـه به این طـرح وارد
شـدیم ایـن اسـت کـه آمارهـا در کشـور ما نشـان
میدهـد جرایـم سـایبری در سـال  ۱۳۹۶نسـبت
بـه سـال  ۱۳۹۵حـدود  ۶۰درصـد افزایـش پیـدا
قابلتوجهـی اسـت و یکسـوم
کـرده کـه عـدد
ِ
آن را فیشـینگ در اختیـار دارد و زمانیکـه ایـن
بخـش را بررسـی کنیـم ،متوجـه میشـویم حـوزٔه
بانکـی بیشـترین جرایـم را بـه خـود اختصـاص
داده اسـت.
بانـک مرکـزی در شـهریور  ۱۳۹۷بـا صـدور
ابالغیـه بـه ایـن حـوزه وارد شـد و قبـل از ایـن نیز
مطالعاتـی در شـبکٔه بانکـی صـورتگرفتـه بـود و
بانکهـا بـه ایـن نقطـه رسـیدند کـه راهکارهـای
فعلـی دیگـر پاسـخگو نیسـت و بایـد محصوالت

جدیـدی بـرای ایمنسـازی حـوزٔه پرداخـت بـه
مشـتریان ارائـه کننـد کـه برایناسـاس OTP
بهعنـوان یکـی از راهکارهایـیکـه در دنیا مرسـوم
اس�ت ،ش�کل گرفت .در این حوزه ،مشتریان باید
از کانالهـای مختلـف ماننـد اپلیکیشـن ،ایمیـل،
پیامـک ،و یـا چـاپ رمـز در شـعبه ،این محصول
را از بانـک دریافـت کننـد کـه در ایـن میـان چاپ
رمـز در شـعبه ارزانتریـن راه و ارسـال پیامـک
پرهزینهتریـن روش بـرای شـبکٔه بانکـی اسـت.

گرکانینـژاد :بـه ضـرورت اجـرای طـرح و
یکـی از چالشهـای اصلـی آن کـه اطالعرسـانی
اسـت ،اشـارههایی شـد کـه هـر دوی ایـن مـوارد
درسـت اسـت .همچنیـن ،ضـرورت دیگـر
ایـن اسـت کـه مشـتریان (چـه مشـتریان بیشـتر
عالقهمنـد و آمادهتـر بـرای تطبیق بـا ف ّناوریهای
نویـن کـه معمـو ًال هـدف اصلی این جـور طرحها
قـرار میگیرنـد و چـه مشـتریان کمتـر عالقهمنـد
بـه آمـدن در فضاهـای مـدرن) بایـد موردتوجـه

{

آیــا بهتــر نبــود بانکهــا یــک اپلیکیشــن
مشــترک را بــرای دریافــت رمــز دوم پویــا
طراحــی کننــد تــا تعــدد اپلیکیشـنها و راههــای
مختلــف دریافــت رمــز ایــن ســردرگمی را بــرای
مــردم ایجــاد نکنــد؟

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
۱۵۹
۱۳۹۸
ـماره ۱۵۶
شمارهشـ
، ۱۳۹۸
اسفندماه ماه
تیر

دلیــل اصلــی حرکــت نظــام بانکــی بــه
ســمت اســتفاده از رمــز پویــا ایــن اســت کــه
آمارهــا در کشــور نشــان مــیداد کــه جرایــم
ســایبری در ســال  ۱۳۹۶نســبت بــه ۱۳۹۵
حــدود  ۶۰درصــد افزایــش پیــدا کــرده و
از ایــن میــزان افزایــش یــک ســوم آن را
فیشــینگ در اختیــار داشــت کــه عــدد قابــل
توجهــی اســت

{

حــدود زیــادی بــه ســردرگمی مــردم منجــر شــد؛
چــه چالشهایــی در ایــن راه وجــود داشــت و
آیــا نمیشــد ایــن طــرح را بــا ســهولت بیشــتری
اجــرا کــرد تــا مــردم هــم از همــان ابتــدا اســتقبال
بیشــتری کننــد؟

دو نکتـه در این میان عامل اصلی سـردرگمی
مشـتریان اسـت .نخسـتین مسـئله کـه نهتنهـا
در ایـن محصـول بلکـه در همـه محصـوالت
شـبکٔه بانکـی بـه چشـم میخـورد ،اطالعرسـانی
دقیـق و کامـل اسـت .معمـو ًال بانکهـا روی
محصوالتشـان اطالعرسـانی جامعـی ندارنـد و
اطالعرسـانیها کل جامعـه آمـاری را پوشـش
نمیده�د .دومیـن مسـئله  -کـه بـه رگوالتـور
برمیگـردد  -ایـن اسـت کـه سیاسـتگذاریها
و هدفگذاریهـا منظـم نیسـت و در ابتـدا یـک
سیاسـت و هدفـی را تبیین میکنیـم ،اما در طول
مسـیر بنـا بـه مشـکالتی کـه در طـول راه بـه آن
برخـورد میکنیـم ،این مسـئله باعث میشـود در
طـول مسـیر مجـدد ًا اطالعرسـانیهایی صـورت
گیـرد که موجب سـردرگمی مردم میشـود؛ برای
مثال ،بانک ملی در نیمٔه اول سـال  ۱۳۹۶اعالم
میکنـد کـه رمـز یکبارمصرف را صرفـ ًا بر روی
اپلیکیشـن ارائـه میکنـد ،امـا بـا گذشـت زمـان
مشـکالت پیش میآید که رگوالتور در جلسـات
بیـرون از نظـام بانکـی به نتایجی میرسـد و برای
اینکـه وضعیـت را مدیریـت کنـد ،نتیجهگیـری
میکنـد کـه بایـد در کنـار نرمافـزار ،پیامـک نیـز
اضافـه شـود کـه بـا ایـن تغییـر سیاسـتها مـردم
دچار سـردرگمی میشـوند .اما باوجـود همٔه این
شـرایط ،اگـر شـبکٔه بانکـی اطالعرسـانی خـوب
و آمـوزش مناسـب را بـه مشـتریان دهـد ،درحال
حاضـر همـه بانکهـا شـرایط دادن سـرویس
مناسـب بـرای رمـز دوم یکبارمصـرف بـرای
مشـتریان را فراهـم کردهانـد.

قـرار گیرنـد .در مجمـوع ،فکـر میکنـم ماحصل
رصـد و پایـش ایـن شـرایط ،میـزان پوشـش و
میـزان ارائـه این خدمت به تمام سـطوح و اقشـار
جامعه ،رگوالتور را بهسـمتی برد که سـازوکاری
را تبییـن کنـد تـا بتوانـد با این سـازوکار پوششـی
جامعتـر و کاملتـر و بـه تعبیـری تجربهشـده در
دنیـا را بـه اجـرا بگـذارد.
راهکار این اسـت که مشـتری در لحظهای که
نیـاز بـه پرداخت پیـدا میکند ،بهویژه در شـرایط
غیرحضوری ،سازوکاری در اختیارش قرار گیرد
کـه از طریـق آن سـازوکار از بانـک صادرکننـدٔه
کارت اطالعـات آن متغیـر را درخواسـت کنـد
تـا المـان بـرای او ارسـال شـود .بـرای ارسـال
ایـن المـان ،روشهـا میتوانـد متفـاوت باشـد
کـه در شـروع روی پیامـک تٔاکیـد زیـادی شـده
اسـت .سـازوکار سـامانٔه هریـم یـا هدایـت رمـز
یکبارمصـرف کار را بـرای کاربـر راحت میکند
و در لحظـه نیـاز ،بـا زدن یـک دکمـه اعلام نیـاز
میکنـد و سیسـتم کار خـود را انجـام میدهـد و
رمـز بـرای مشـتری فرسـتاده میشـود .ایـن المان
متغیـر کـه اینجـا رمـز یکبارمصـرف اسـت،
میتوانـد از کانالهـای مختلفـی ماننـد ایمیـل،
اپهـای آنالیـن ،و روشهـای دیگـر در اختیـار
مشـتری قرار گیـرد؛ بنابراین با جاافتـادن طرح و
گذشـت زمان ممکن اسـت روشهای ارزانتر و
راحتتـری ایجـاد شـود.
در مـورد اپهـای آفالیـن ،یـک اپلیکیشـن
مشـترک شـرایط حقوقـی خاصـی را ایجـاد
میکنـد ،زیـرا موضـوع احـراز هویـت در اختیـار
هـر بانـک صادرکننـده اسـت و اینکـه بانـک
مرکـزی ایـن مسـئولیت را بـردارد ،بهلحـاظ
حقوقـی مسـائلی دارد؛ امـا اینکـه بانکهـا بـا
هـم بـه توافـق برسـند و یـک اپلیکیشـن متمرکـز
را توسـط چنـد بانـک ارائـه دهنـد ایرادی نـدارد،
امـا از نظـر اجرایـی و مسـائل حقوقـی کاری
دشـوار اسـت .تصـور مـن این اسـت کـه اپهای
آنالیـن بـرای خیلـی از کاربـران میتوانـد راهحـل
جایگزیـن باشـد و بهجای ارسـال پیامـک ،المان
متغیـر روی اپهـای آنالیـن تحویـل داده شـود.
ضمـن اینکـه طـرح رمـز یکبارمصـرف
یکچیز اسـت و اینکه به این المان یکبارمصرف
موضوعـات امنیتـی دیگـری را وصـل کنیـم و
ضریـب امنیـت را بـاال ببریـم ،موضـوع دیگـری
ً
مثلا ،در طرحـی کـه رمزهـا را تحویـل
اسـت؛
مشـتری دهیـم باعـث میشـود نتوانیـم در لحظٔه

۳۱

۳۲

نظارت دیجیتال

وقـوع تراکنـش تصمیـم بگیریـم .امـا اآلن،
دنیـا بهسـمتی رفتـه اسـت کـه در لحظـه وقـوع
تراکنـش و در صـورت اعلام نیـاز تراکنـش بـه
اینکـه از کجـا و چـه میـزان خریـد میکنید ،قفل
میشـود .این روشـی اسـت که سـامانه در اختیار
سیسـتم و بانکهـای صادرکننـده قـرار خواهـد
داد و بـا اپهـای آنالیـن و غیـره بـه ایـن المـان
پویـا نخواهیـم رسـید .بنابرایـن ،سـامانٔه هریـم
هـم مشـکل پوشـش کـم ابتـدای طـرح را جبـران
میکنـد و هـم بـرای کسـانی کـه موبایل هوشـمند
یـا عالقـهای به اسـتفاده از اپها ندارنـد ،راهحل
ارائـه میدهـد و نکتـه سـوم ایـن اسـت کـه ایـن
سـامانه میتوانـد المـان پویایـی را بهمعنی واقعی
کلمـه کـه امنیـت بیشـتر و حداکثـری خواهد بود
برقـرار کنـد کـه جمیـع این مـوارد نشـان میدهد
راهانـدازی ایـن سـامانه اجتنابناپذیـر بـود.
بهنظـر مـن ،درنظرگرفتـن معافیتهـا نیـز کار
درسـت و اصولـی اسـت؛ حتـی بایـد معافیتهـای
هوشـمندانهتری نیـز بـه سیسـتم اضافـه شـود و
میتوان سقف مبلغ  ۱۰۰هزار تومان را اضافهکرد
یـا تمهیداتـی اندیشـید تـا بـرای یکسـریکارهـای
منظ�م و تک�راری ،درگی�ر دریاف�ترم�ز نش�ویم.
معافیــت تراکنشهــای زیــر  ۱۰۰هــزار تومــان
از دریافــت رمــز دوم پویــا را کافــی میدانیــد؟
بــا توجــه بــه اینکــه حتــی تراکنشهایــی ماننــد
پرداخــت قبــوض هــم گاهــی از ایــن ســقف
باالتــر اســت؟
محمدبیگـی :چشـمانداز بانـک مرکـزی ایـن
نبـود کـه تنهـا یـک رمـز یکبارمصـرف بـرای
کاربـر ارائـه کنـد کـه اگـر چنیـن بـود ،بانکهـا
پیش از این به سـراغ  OTPرفته بودند و نیازی
بـه ورود بانـک مرکـزی نبود .زمانی کـه این طرح
را شـروع کردیـم ،مقاومـت عجیـب و غریبـی
وجـود داشـت؛ ً
مثلا ،در جلسـات میگفتیـم کـه
میخواهیـم بـه بانـک صادرکننـدٔه کارت اطلاع
دهیـم مشـتری او کـه در یـک سـایت خریـد
میکنـد ،بانـک از آن خریـد خبـر داشـته باشـد.
خوبـی ایـن طـرح ایـن بـود کـه هیـچ تغییـری در
سـوئیچ کارتهـای بانکها ایجاد نشـد و ما این
امـکان را فراهـم کردیـم که قبـل از اینکه تراکنش
انجام شـود ،به بانک اعالم شـود مشتری درحال
خریـد اسـت؛ امـا مقاومتی از طرف شـرکتهای
 pspبـود کـه ایـن اطالعـات بـه بانکهـا داده

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
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نشـود .باوجودایـن ،بانـک مرکـزی مقاومت کرد
و معتقـد بـود حـق بانـک صادرکننـده اسـت کـه
بدانـد مشـتری در چـه زمانـی چـه اقدامـی انجـام
میدهـد و ایـن سـامانه همـه اطالعـات را در
اختیـار بانکهـا قـرار میدهـد .درحالیکـه رمـز
یکبارمصرفـی کـه در اپهـا وجـود دارد ایـن
چنیـن نیسـت؛ بانـک نمیدانـد مشـتری ایـن رمز
را کجـا اسـتفاده میکنـد ،بـه همیـن دلیـل اسـت
کـه مـا میگوییـم رمـز پویـا بـا  OTPاز نظـر
ماهیـت و جنـس رمـز تفاوتهـای زیـادی دارد.
موضـوع دیگـر بحـث رفتـار مشـتری اسـت.
واقعیت این اسـت که ما یک کارت دسـت مردم
دادیـم و گفتیـم از هرجـا هرمیزان کـه میخواهند
بـا آن خریـد کننـد و آنهـا هـم یک شـارژ  ۲هزار
تومانـی و هـم کاالی  ۵۰میلیـون تومانـی را بـا
همیـن چهـار المـان ثابـت خریـد میکننـد .ایـن
کار تـا چنـد سـال قبـل جـواب مـیداد؛ امـا بعـد
ســامانٔه هریــم هــم مشــکل پوشــش کــم
ابتــدای طــرح را جبــران میکنــد و هــم بــرای
کســانی کــه موبایــل هوشــمند یــا عالق ـهای بــه
اســتفاده از اپهــا ندارنــد ،راهحــل ارائــه
میدهــد .همچنیــن ایــن ســامانه میتوانــد
المــان پویایــی را بهمعنــی واقعــی کلمــه
کــه امنیــت بیشــتر و حداکثــری خواهــد بــود
برقــرار کنــد.
از آنکـه موضوعـات پیچیـده شـد و مباحـث
فیشـینگ پیـش آمـد ،توجـه به رفتـار مشـتری در
سـایتهای مختلـف و زمانهـا و مکانهـای
مختلف ،موضوعاتی اسـت کـه کمتر در بانکها
و شـرکتهای پرداخـت بـه آن پرداختـه شـده
اسـت کـه اگـر در ایـن حـوزه خـوب کار کـرده
بودیـم و سیسـتمهای فـراد را خـوب تقویـت
میکردیـم و محصوالتـی را متناسـب با عملکرد
و نیـاز شـخص ارائـه میدادیـم ،اکنـون در ایـن
نقطـه نبودیـم و ایـن اتفاقـات بایـد خیلـی قبلتـر
از اینهـا میافتـاد .ایـن اقـدام بانـک مرکزی یک
نقطـه شـروع و تلنگـری بـود کـه روی ایـن قضیه
فکـر کنیـد و بانکهـا بایـد خیلـی جـدی بـر ایـن
موضـوع تمرکـز کننـد.
در مـورد بحـث معافیـت زیـر  ۱۰۰هـزار
تومـان ،واقعیـت ایـن بـود کـه در ابتـدا قـرار بـود
همـه تراکنشهـا بـا رمز پویـا باشـد و انتقادی که
آقـای خاتونـی در مورد تغییر سیاسـتها داشـتند

در ایـن مـورد درسـت اسـت ،امـا بهدلیـل اینکـه
بایـد بیـن تراکنشهـای خـرد و تراکنشهـای
خریـد بـا قیمت بـاال تفاوتهایی ایجاد میشـد،
ایـن سیاسـت در دسـتور کار قـرار گرفـت و دلیل
انتخـاب مبلـغ  ۱۰۰هـزار تومـان ایـن بـود کـه
 ۸۰درصـد تراکنشهـا زیـر  ۱۰۰هـزار تومـان
اسـت و بـا ایـن سـقف  ۸۰درصـد تراکنشهـا
از ایـن معافیـت اسـتفاده میکننـد کـه بخشـی از
مشـکالت مشـتریان را حـل و کار را بـرای آنهـا
راحتتـر میکنـد .از طـرف دیگـر بـا نگرانـی کـه
مـا در حـوزٔه فیشـینگ داریـم ،بـا توجـه بـه اینکه
ایـن مبلـغ روی جمـع تراکنـش مشـتریان اسـت،
بنابرایـن خیلـی نگرانـی جدی وجود نـدارد .طبق
آمارهایـی کـه در حـوزٔه فیشـینگ داریـم ،تعـداد
پروندههـای زیـر  ۱۰۰هـزار تومـان بهشـدت
کـم اسـت و زیـر  ۱درصـد پروندههـا را تشـکیل
میدهـد .البتـه ،ممکـن اسـت ایـن انتقـاد وارد
شـود کـه از ایـن بـه بعـد کالهبـرداران بهسـمت
تراکنشهـای زیـر  ۱۰۰هـزار تومـان میروند که
انتقـاد درسـتی اسـت و بانـک مرکـزی بایـد خود
را در طـول زمـان بـا شـرایط تطبیق دهد و مسـیر
را بهینـه کنـد.
خاتونـی :اگـر بـه تاریخچـه  ۱۰سـال گذشـته
برگردیـم ،تمرکزگرایـی یکـی از عواملـی بـود کـه
بانکهـا را دچـار چالـش کـرد .سـامانٔه هریـم
اکنـون دیتـا را بـه بانکهـا میدهـد تـا بداننـد
تراکنش در چه زمان و مکانی انجام شـده اسـت.
امـا ،بایـد پرسـید که قبـل از این ،چهکسـی جلوی
ایـن کار را گرفتـه بـود؟ آیـا شـاپرک نبـود و بانـک
مرکـزی سیاسـتگذاری را بـر تمرکـز نگذاشـت؟
بانکهـا مجبورنـد بـرای حفـظ امنیت مشـتریان،
وارد فضایـی شـوند و ابزارهایـی را تولیـد کننـد
کـه بتوانـد مشـتری را حفـظکنـد و باید حـق را به
بانکهـا داد .احـراز هویت چند عاملـی چهزمانی
میتوانـد در بانکهـا پیـاده شـود؟ زمانیکـه
بانکها دیتا را در مبدٔا تراکنش داشته باشند .اگر
آن زمـان ایـن اطالعـات بـه بانکهـا داده میشـد،
آیـا واقعـ ًا نمیتوانسـتند جلـوی فـراد را بگیرنـد؟
مـا در بانـک سـامانٔهکشـف تقلـب داریـم و چنـد
سـال اسـتکـه پیـادهکردهایـم ،امـا دیتـا نداریـم و
اطالعـات بـا تٔاخیـر بهدسـت ما میرسـد و ما این
نگرانـی را داریـم کـه آیـا اطالعاتـی کـه از شـاپرک
بـه مـا میرسـد همـان اطالعـات اصلـی اسـت یـا
فیلتـر شـده اسـت و کامل نیسـت .به اعتقـاد من،
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اجــرای طــرح رمــز دوم پویــا چــه تٔاثیــری
در تعــداد تراکنشهــا داشــته و درآمدهــای
شــرکتهای پرداخــت را چــه میــزان تحتتٔاثیــر

طبـری :بایـد تٔاکیـد کنـم اجـرای طـرح رمـز
دوم پویـا بـا توجـه بـه نگرانیهایـی کـه در جامعه
در حـوزٔه فیشـینگ وجـود داشـت ،کار بسـیار
خوبـی بـود .ایـن طـرح ،طبـق آمـاری کـه داریـم،
بیشـتر از  ۱۵درصـد تـا  ۲۰درصـد کاهـش
تراکنـش بـرای مصرفکننـدگان و دارنـدگان
کارت ایجـاد نکـرده و حتـی رصدهـا نشـان
میدهـد کسـانی که عـادت نداشـتند نیـز آرامآرام
بـه ایـن سـمت روی آوردهانـد و مجـدد ًا میـزان
تراکنشهـا درحال بازگشـت اسـت؛ ضمن اینکه
ایـن طـرح در زمـان خوبی اتفاق افتـاد و بهمن و
اسـفند موقـع اسـتفاده و خریدهای زیاد اسـت و
مـردم بهدلیـل اینکـه نیـاز بـه خریـد در ایـن ماهها
دارنـد ،بهسـمت فعالکـردن رمـز پویـا رفتهانـد.
طبیعـی اسـت که ایـن موضـوع در درآمدهای
شـرکتهای  PSPاثـر گذاشـته اسـت ،زیـرا
یکـی از مهمتریـن محلهـای درآمـد PSPهـا،
بهویـژه در بخـش تراکنشهـای بـدون حضـور
کارت ،کارمـزد شـاپرکی اسـت کـه هرچقـدر

{

تمرکزگرایی کار درسـتی نیسـت و در هریم همین
کار صورت گرفته اسـت که در آینده مشـکالتی را
ایجـاد میکنـد.
از سـوی دیگـر ،ایجـاد معافیـت بـرای
تراکنشهـای زیـر  ۱۰۰هزار تومـان کالهبرداران
را بهسـمت ایـن تراکنشهـا هدایـت میکنـد
و در آینـده در ایـن بخـش دچـار چالشهـای
فیشـینگ میشـویم و بـه همیـن دلیـل از روز اول
بـا اعطـای معافیت بـرای تراکنشهـای زیر ۱۰۰
هـزار تومـان مخالف بـودم ،زیرا بسـتر خالف را
فراهـم میکنـد .باید اجازه میدادیـم مردم از روز
اول بـه ایـن طـرح عادت کننـد و نبایـد از کاهش
تراکنشهـای بانکـی نگـران میبودیـم و اصـرار
نمیکردیـم کـه کار غلـط ادامـه داشـته باشـد .بـا
اطمینـان میگویـم کـه ظـرف یـک سـال آینـده
پروندههـای فیشـینگ زیـر  ۱۰۰هـزار تومـان مـا
در بانکهـا چشـمگیر خواهـد بـود.
در مـورد ارائـه یـک اپلیکیشـن مشـترک ،باید
بگویـم زمانـی قصـد انجـام ایـن کار را داشـتیم و
بـا چنـد بانـک بزرگ که بیشـترین تعداد مشـتری
را دارند ،جلسـاتی برگزار کردیم تا برای تسـهیل

کار مشـتریان ،کنسرسـیومی تشـکیل دهیـم و
نرمافـزار آفالیـن ایجـاد کنیـم کـه هـم هزینههـا
کاهـش یابـد و هـم مشـتریان ایـن بانکهـا  -که
عمـدٔه مشـتریان شـبکٔه بانکـی هسـتند  -بـا یک
نرمافـزار کار خـود را انجـام دهنـد ،امـا بانکهـا
احسـاس کردند کسبوکارشان با مشکل مواجه
میشـود و ایـن کسـبوکارها ،آینده و اسـتراتژی
کـه بـرای خـود تبیین کـرده بودنـد به آنهـا اجازه
نـداد ایـن کار را کـه بسـیاری از مشـکالت را حل
میکـرد ،انجـام دهنـد .امـروز هـم بانـک ملـی
آمادگـی دارد و بارهـا بـه بانکهـای همکار اعالم
کـرده اسـت کـه ایـن طـرح را در یـک فضـای
مشـترک ارائـه دهـد .امـا باوجـود ایجـاد سـامانٔه
هریـم ،بانکهـا دیگـر احسـاس نیـاز چندانـی بـه
ایـن موضـوع نمیکننـد و بهتـر اسـت وضعیتـی
کـه شـکل گرفتـه را مدیریـت کنیـم تـا مـردم بـا
اطالعرسـانی ،بـه نتیجـه خوبـی برسـند.

قــرار داده اســت؟

۳۳

۳۴

نظارت دیجیتال

تعـداد تراکنشهـا کاهـش یابـد ،بهتبـع در
درآمـد شـرکتها تٔاثیـر میگـذارد .امـا ،معافیـت
 ۱۰۰هـزار تومـان کـه توسـط بانـک مرکـزی
قـرار داده شـد تصمیـم خوبـی بـود ،زیـرا اغلـب
تراکنشهـا کمتـر از ایـن مبلـغ اسـت؛ بهویـژه
اینکـه اغلب تراکنشها خرید شـارژ و بسـتههای
اینترنتـی اسـت .معتقـدم حـال کـه بانـک مرکزی
سیاسـتگذاری خوبـی کـرده اسـت ،اقدامـی
کـه میتـوان در کنـار سـامانٔه هریـم انجـام داد
ایـن اسـت کـه معافیتهـا را بـه نـوع تراکنـش
وابسـته کنیـم .ایـن اتفـاق در بانـک مرکـزی
توسـط سیسـتم شـاپرک  ۲افتـاده اسـت کـه برای
پیمنتهـا و خریـد شـارژها تراکنشهـای خاص
انجـام میدهـد کـه میتوانیـم بـرای ایـن مـدل
تراکنشهـا رمـز پویـا اسـتفاده نکنیـم .بنابرایـن،
میتـوان معافیـت را بـه نـوع تراکنـش تسـری
داد کـه اکنـون ایـن کار انجـام نشـده اسـت ،امـا
میتوانسـتیم الـزام کنیـم بـرای همـه تراکنشهای
خریـد از رمـز پویـا اسـتفاده شـود ،امـا در قالـب
غیرخریـد کـه در صنعـت  pspبـه آن پیمنـت
میگوینـد ،نیـاز بـه رمـز یکبارمصـرف نباشـد.
همچنیـن ،یکـی از مسـائلی کـه بانکهـا
شـکایت دارنـد مبالـغ خـردی ماننـد خریـد شـارژ
اسـتکـه بانک بـرای آنکارمـزد پرداخت میکند
و سیسـتم را به هم ریخته اسـت .اگر این تفکیک
صـورت بگیرد (که کارهای آن انجام شـده اسـت
و بـرای اجـرا بـه زمان نیـاز دارد) ،فراینـد رمز پویا

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۹

بسـیار کاملتـر خواهد شـد.
در بحــث ریســکهای شناساییشــدٔه
پرداختــ ،بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه
آســیبپذیری مــا بیشــتر از کــدام نقطــه اســت.
برایناســاس در حــوزٔه رمــز اول هــم تقلــب و
کالهبرداریهایــی داشــتیم ،امــا نــگاه بانــک
مرکــزی در بحــث پویاســازی رمــز اول ماننــد
رمــز دوم نبــوده اســت؛ علــت آن چیســت؟ نکتٔه
دیگــر اینکــه در بحــث معافیــت تراکنشهــای
زیــر  ۱۰۰هــزار تومــان ،بانــک مرکــزی چقــدر
نــگاه کســبوکارمحور داشــته اســت؟
محمدبیگـی :نخسـت در پاسـخ بـه آقـای
خاتونـی ،بایـد بگویـم قبـل از آمـدن شـاپرک،
شـرکتهای  PSPمسـتقیم ًا بـا بانکهـا قـرارداد
داشـتند و بانکهـا بـا شـرکتهای متعـددی
بـرای خدماتـی مثـل خدمـت کارتبـهکارت
قـرارداد داشـتند و درحالیکـه مسـئولیت در ایـن
قابلبرونسـپاری نیسـت ،میدیدیـم
حوزههـا
ِ
کـه مسـئولیتها نیـز درحـال واگـذاری اسـت و
عـدهای از بانکهـا کنتـرل و نظـارت الزم را بـر
عملکـرد شـرکتهای خدماتدهنـده نداشـتند.
حـال ،بانـک مرکـزی بـا چـه ابـزار و مکانیزمـی
بایـد بتوانـد سیاسـتهای خـود را در ایـن شـبکٔه
پیچیـده و درهمتنیـده اعمـال کند؟ یکـی از راهها
تمرکزگرایـی اسـت و در سـالهای گذشـته آمـدن

شـاپرک شـبکٔه اسـتار را ایجـاد کـرد .در ایـن
مـدل ،امـکان اعمـال سیاسـتها و نظارتهـا
سـادهتر اسـت و رگوالتـور اطمینـان خاطـر دارد
و از سـویی بهنفـع خـود بانکهاسـت و یکـی
از موضوعاتـی کـه باعـث شـده اسـت حجـم
دغدغههـای بانکهـا کاهـش یابد ایجاد شـاپرک
ب�وده اس�ت.
البتـه ،ایـن تنها راهحل نیسـت ،اما برای رفتن
بهسـمت راهحلهـای دیگـر بایـد کل ایـن شـبکه
بهسـمت بلـوغ برسـد و از آن جملـه رگالتـور نیز
بایـد خوـد را ب�هروز کنـد .سـامانٔه هریـم نقطـه
شـروعی بـرای ایجـاد تعامـل اسـت و اتفاقـ ًا در
سـامانٔه هریـم نـگاه بانـک مرکـزی این نیسـت که
بانـک نبایـد اطالعـات داشـته باشـد ،برعکـس
بانـک بایـد اطالعـات داشـته باشـد و در ایـن
شـبکه دنبـال مسـیرهایی میگردیـم کـه بانـک
را مطلـع کنیـم و یکـی از ایـن مسـیرها همیـن
سیسـتم اسـت کـه بانکهـا میتواننـد از مزایـای
آن اسـتفاده کننـد.
در مـورد پویاسـازی رمـز اول ،بایـد گفـت
رگوالتـور بهدنبـال ایـن اسـت کـه رمـز از یـک
موجودیـت  Passiveیاـ غیرفعاـل بایـد بـه یـک
موجودیـت  Activeیـا فعـال تبدیـل شـود و
فرقـی بیـن رمـز اول و دوم وجـود نـدارد .ایـن
مسـیری اسـت کـه بایـد آن را طـی کنیـم و نـوع
نـگاه بانکهـا و شـرکتهای  PSPو رگوالتـور
در ایـن حوزههـا بایـد بـه رفتـار مشـتری بسـتگی

گرکانینـژاد :اعتقـادی بـه ناامنبـودن
سـرویس پیامـک نـدارم .در منطقـه ،ترکیـه و
امـارات بهصـورت فراگیر از سیسـتم ارسـال رمز

مش�تری وظیف�ه دارد هزین�ه آن را پرداخ�ت کن�د.
آمارهـا نشـان میدهـد بانـک ملـی بابـت سـامانٔه
هریـم بایـد ظـرف یـک مـاه آینـده تـا  ۵میلیـون
در روز پیامـک ارسـال کنـد کـه مبلغـی بالـغ بـر
 ۵۰میلیـون تومـان در روز میشـود .بانـک ملـی
پـروژٔه رمـز یکبارمصـرف را بـا ایـن هـدف کلید
زد کـه جلـوی فـراد و تراکنشهـای صـوری برای
دریافـت کارمـزد را بگیـرد ،امـا نهتنها ایـن اتفاق
بهدلیـل معافیتهـای زیـر  ۱۰۰هزارتومـان
صـورت نگرفـت ،بلکـه هزینٔه ارسـال پیامک نیز
بـه بانـک تحمیـل شـد.
بانـک مرکـزی از طرفـی با بانکهـا در ارتباط
اسـت کـه آنهـا را خـوب میشناسـد؛ امـا از
سـوی دیگـر بـا پلیـس فتـا ،قـؤه قضائیه ،و سـایر

از طریـق پیامـک اسـتفاده میکننـد و در اروپـا
نیـز بهصـورت نیمهفراگیـر مـورد اسـتفاده قـرار
میگیـرد .البتـه ،اگـر بتـوان از پیامـک بهسـمت
اپ آنالیـن رفـت ،جذابتـر و ایمنتـر اسـت؛
امـا اینکـه پیـش فـرض بگیریـم کـه پیامـک امـن
نیسـت ،شـاهدی بر ایـن ادعا نـدارم .پیامک نیاز
بـه رمزگـذاری نـدارد و با توجه بـه هزینههایی که
ایـن کار دارد ،معمـول نیسـت .در اروپـا ،حرکت
بهسـمت اپلیکیشـنهای آنالین آغاز شـده اسـت
و یکـی دو بانـک در انگلیـس ایـن کار را انجـام
میدهنـد ،امـا هنـوز پیامـک فراگیـر اسـت،
قابلسوءاسـتفاده
بنابرایـن امنیـت دارد؛ اما هنوز ِ
در برخـی شـرایط خـاص بهویـژه بـا مهندسـی
اجتماعـی نیـز اسـت.

بهنظــر میرســد ســرویس پیامــک بــا توجــه بــه
اینکــه رمزگذاریشــده نیســت ،امنیــت باالیــی
نــدارد و از طرفــی بحثهایــی ماننــد ســیم
ســوآپ نیــز مطــرح اســت؛ در ایــن زمینــه چــه
نظــری داریــد؟
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خاتونـی :زمانیکـه PSPهـا شـکل گرفتنـد،
بانـک مرکـزی فضـا را بـاز کـرد کـه بانکهـا
قـرارداد امضـا کننـد .اینکـه هـر بانکـی چقـدر
قـدرت دارد کـه ایـن قراردادهـا را مدیریـت و
نظـارت کنـد ،به ظرفیـت بانک بازمیگـردد؛ اما،
آیـا بانـک حـق نداشـت مابـهازای کارمـزدی کـه
بـه PSPهـا میپـردازد ،بـرای خـود درآمـد ایجاد
کنـد؟ مـا در بانـک باید پاسـخگوی صورتهای
مالـی باشـیم .وقتـی صورتهـا را بررسـی
میکنیـم ،متوجـه میشـویم در یـک سـال مالـی
بالـغ بـر  ۹۰۰میلیـارد تومان پرداخت شـاپرکی و
شـتابی داشـتهایم ،امـا در سـمت درآمدهـا ،هیچ
درآمـدی نداشـتهایم.
در ادامـه ،زمانیکـه میخواهیـم ایـن هزینهها
را بهشـکلی جمـع کنیـم ،هزینههـای دیگـری
ً
مثلا ،روزی کـه پـروژٔه رمـز
نیـز وارد میشـود؛
یکبارمصـرف در سـال  ۱۳۹۵در بانـک ملـی
کلید خورد ،هم رمز اول و هم رمز دوم را در آن
دیدیـم و نـگاه آیندهنگر داشـتیم .درحالیکه فراد
و تقلبهـا اغلـب در زمینٔه رمـز دوم بود و هدف
مـا مقابلـه بـا تراکنشهـای صـوری بـود کـه برای
دریافـت کارمـزد از بانـک صـورت میگرفـت.
جالـب اسـت کـه عمـدٔه ایـن تراکنشهـا زیـر
 ۱۰۰هـزار تومـان بـود و بـه همیـن دلیـل اصـرار
دارم معافیتهـای زیـر  ۱۰۰هـزار تومـان نبایـد
در نظـر گرفتـه میشـد ،چراکـه رگوالتـور بایـد
ترازنامـه بانکهـا را نیـز میگرفـت .دلیـل
اینکـه رمـز اول را در نظـر گرفتیـم ایـن بـود کـه
باوجـود اینکـه کالهبـرداری در رمـز اول هزینـه
و سـختیهای بیشـتری بـرای متقلبـان دارد،
اگـر راهـی را ببندیـم ،راه دیگـری بـاز میشـود
و مطمئنـم در بـازه زمانـی کوتـاه کالهبـرداران

بـر رمـز اول متمرکـز میشـوند .بنابرایـن از روز
اول ،بایـد ایـن دو را بهعنـوان اهرمی موازی جلو
میبردیـم کـه در این زمینه بانک ملی هوشـمندانه
عم�ل ک�رد و ه�ر دو را با ه�م اجرایی ک�رد .البته،
رمـز یکبارمصـرف سـد و مانعـی در برابـر ایـن
مهندسـی اجتماعـی اسـت و بهطورکلـی همـه
مشـکالت را حـل نمیکنـد و آ گاهـی مشـتریان
اهمیـت بسـیار زیـادی دارد.
حـال ،چـرا بانـک ملـی اپلیکیشـن تولیـد
کـرد؟ بـرای اینکـه بـه فکـر هزینههـا نیـز بـود.
بانـک مرکـزی از یـک طـرف میگویـد رمـز دوم
پویـا رایـگان اسـت و از طـرف دیگـر هزینـه آن را
بانکهـا باید بپردازند .درسـت اسـت که بخشـی
از ایـن خدمـت وظیفـه بانـک اسـت کـه بایـد
امنیـت را حفـظ کنـد ،ولی بخشـی دیگر آسـایش
و امنیتـی اسـت کـه بـرای مشـتری ایجـاد شـده و

{

داشـته باشـد و تفاوت بین تراکنشهـای با ارقام
بـاال و ارقـام پاییـن در نظر گرفته شـود .در حوزٔه
رمـز اول هـم در اسـنادی کـه بـه بانـک مرکـزی
ً
فعلا بـه
ارائـه کردیـم ،پویاسـازی دیـده شـده و
بانکهـا توصیـه کردهایـم ایـن کار را انجام دهند.
امـا ،تمرکـز را بـر رمـز دوم گذاشـتیم .بـا توجه به
اینکـه تغییر رمز دوم چالشهایی برای مشـتریان
ایجـاد کـرده اسـت و در چنیـن فضایـی اگـر رمز
اول و دوم را همزمـان اجـرا میکردیـم ،شـبکه
تحمـل چنیـن تغییـری را نداشـت ،بنابرایـن در
ایـن بخـش فقـط توصیـه کردیـم و بهعنـوان یـک
سیاسـت بلندمـدت در دسـتور کار قـرار دارد.

نهادهـا در ارتبـاط اسـت .بـه بانـک مرکـزی حـق
میدهـم کـه مجبـور اسـت سیاسـتهای خـود را
بـا توجه به درخواسـت سـایر نهادهـا تغییر دهد،
امـا بایـد مراقـب باشـد و اجـازه ندهـد کسـی بـا
صورتهـای مالـی بانکهـا چـاق شـود کـه ایـن
اتفـاق رخ داده اسـت.

۳۵

۳۶

نظارت دیجیتال

در بحـث سیمسـوآپ اپراتـور ِبجـد میگویـد
کـه ایـن بحـث در ایـران وجـود نـدارد .در اروپا،
هنـوز سـیمکارتهای بـدون نـام داریـم ،امـا در
ایـران چنیـن اتفاقـی نمیافتـد .بنابرایـن ،احتمال
سیمسـوآپ بسـیار ضعیف اسـت و رگوالتور دو
حـوزه بـا هـم هماهنگیهایـی داشـتند و بحـث
سیمسـوآپ بسـته شـده اسـت.
خاتونـی :البتـه ،موضـوع سیمسـوآپ وجـود
دارد و پروندههایـی نیـز در ایـن زمینـه داریـم.
امـا ،مسـئله ایـن اسـت کـه در کشـورهای دیگـر
هـر سرویسـی کـه ارائـه میشـود ،ابتـدا قوانیـن
و مقـررات آن در حـوزٔه قضایـی محکـم بسـته
میشـود .اما در کشـور ،زمانی که سرویسی تولید
میکنیـم ،قوانیـن و مقـررات در حـوزٔه خـارج از
رگوالتـوری بانکـی سـالها طـول میکشـد تـا
شـکل بگیـرد .رشـد قوانیـن و مقـررات در حوزٔه
قضایـی بهمراتـب نسـبت بـه رشـد ف ّناوریهـا
بهخصـوص در حـوزٔه بانکی عقبتر اسـت و در
نتیجـه بانکهـا آسـیبپذیری بیشـتری نیـز دارند
و بایـد مراقـب باشـیم کاری انجام دهیـم که چند
سـال دیگـر مثـل رمزهـای یکبارمصـرف قـؤه
قضائیـه و مراکـز مختلـف بـه ما اجبـار نکنند که
ایـن کار را قطـع کنیـم.
گرکانینـژاد :در بحـث تمرکزگرایـی بانـک
مرکـزی نیـز یک موضوع مطرح اسـت؛ سـاختار
پرداخـت در کل دنیـا نیـز تمرکـز دارد و چهـار
تـا پنـج شـرکت ماننـد ویـزا ،مسـتر ،امریکـن
اکسـپرس ،و ...کل ایـن سیسـتم را در اختیـار
دارنـد .سـاختار پرداخـت در دنیـا بهدالیـل
کسـبوکاری در مـدل اسـتار شـکل گرفتـه و در
ایـران خیلـی هـم از ایـن موضـوع دور نبودهایـم
و معمـاری متفاوتـی نسـبت بـه دنیا نداریـم .باید
یـادآور شـوم روزی وجـود داشـت کـه پذیرندههـا
حاضـر بـه پرداخـت  ۵۰۰تا  ۶۰۰تومـان کارمزد
بودنـد ،امـا ایـن بحث در یک جنگـی بدون اینکه
بانـک مرکـزی وارد شـود ،تبدیـل بـه یـک رقابت
وارونـه و ارائـه سـرویس رایـگان شـد کـه خـود
بانکهـا آن را ایجـاد کردنـد .همیـن اآلن اگـر
کارمزدهـا را راه بیندازیـم ،بهطـور حتـم موضوع
بعـدی کـه بانـک مرکـزی بایـد دنبالش باشـد این
اس�ت که بانکه�ا پول را به پذیرن�ده برنگردانند.
اکنـون ،بانکهـا طبـق قانـون میتواننـد کارمـزد
بگیرنـد ،امـا بهدلیـل رقابـت ،هیچکـس حاضـر
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نیسـت ایـن کار را بکنـد و همـه منتظـر بانـک
مرکزیانـد کـه ایـن کار را انجام دهد؛ به تعبیری،
خـود بازیگـران هسـتند که بانک مرکـزی را وادار
میکننـد وارد ایـن بـازی شـود.
در مـورد مسـئلٔه رمـز دوم هـم همیـن بـود.
در ابتـدا ،بانـک مرکـزی کار را بـه بانکهـا
واگـذار کـرد ،امـا عملکـرد آنهـا طـوری بـود که
بانـک مرکـزی مجبـور بـه ورود بـه ایـن موضـوع
شـد .بایـد بپذیریـم فضـای فرهنگـی جامعـه مـا
رگوالتورهـا را وادار میکنـد وارد مجموعـهای از
تعاملات و تضمینهـا بـرای تنظیـم بـازی بیـن
بازیگـران شـوند ،بـدون اینکـه بخواهیـم بگوییـم
این موضوع خوب اسـت یا بد .واقعیت شـرایط
کشـور ماسـت که مجبور میشویم برخی ضوابط
و قواعـد را کـه در دنیـا جاری اسـت بومیسـازی
کنیـم ،امـا شـکوفایی صنعـت بانکـداری و
پرداخـت کـه موتـور محـرک آن بانکهـا و
شـرکتهای پرداخـت هسـتند ،نشـان میدهـد
مسـیر تاکنـون بهخوبـی پیـش رفتـه اسـت و ایـن
اعتقـاد را نـدارم کـه یـک تمرکزگرایـی بیشازحد
داشـتهایم و از سـوی دیگـر اعتقـاد دارم بانکهـا
نیـز بـر اسـاس ضرورتهایـی برخـی از کارها را
انجـام میدهنـد.
مالحظــه درآمدهــای PSPهــا چــه میــزان در
بحــث معافیتهــای زیــر  ۱۰۰هــزار تومــان
دخیــل بــوده اســت؟ راههــای جایگزیــن ماننــد
کیــف پــول چقــدر توســط رگوالتــور در ایــن
طــرح مدنظــر قــرار گرفتــه اســت؟
محمدبیگـی :یکـی از فاکتورهـای مهـم در
تعییـن ایـن معافیت تعـداد این تراکنشهـا بود و
در مـورد زمان ارسـال پیامکها نگرانی داشـتیم.
قابلتوجهـی از مشـتریان از سـرویس
تعـداد
ِ
پیامکـی اسـتفاده میکننـد و بـا توجـه بـه تعـداد
بـاالی تراکنشهـای زیـر  ۱۰۰هـزار تومـان،
ممکـن بـود شـبکٔه اپراتـوری مـا تحـت فشـار
قـرار بگیـرد و پیامکهـا در زمـان الزم بهدسـت
مشـتری نرسـد .بنابرایـن ،بههیچوجـه درآمدهای
PSPهـا مدنظـر مـا نبـوده و پارامتـر و شـاخص
اصلـی مـا کیفیـت سـرویس سـمت مشـتری
ب�وده اس�ت .مـردم امـروز تحتتٔاثیـر وضعیـت
اقتصـادی و روحـی و روانـی تحـت فشـارند و
اجرای طرح در این شـرایط جرئت ،جسـارت ،و
هوشـمندی زیادی میخواسـت کـه بانک مرکزی

بـا کمک بانکها توانسـت ایـن کار را انجام دهد
و نگرانـی بـزرگ بانک مرکزی سـمت مشـتری و
اپراتورهـا بـوده اسـت.
سـختی کارکـرد بـا رمـز دوم انگیـزٔه مـردم را
بـرای اسـتفاده از کیـف پـول افزایـش خواهـد
داد .درحـال کارکـردن روی ایـن موضوع هسـتیم
و امیدواریـم بـهزودی بتوانیـم کاری کـه بانـک
مرکـزی طـی یکـی دو سـال گذشـته چنـد بـار
بـرای اجـرای آن اقـدام کـرده اسـت ،به سـرانجام
برسـانیم.
طبـری :فراینـدی که بانـک مرکزی بـرای رمز
ً
کامال مشـخص و
دوم پویـا اجـرا و یـک حرکـت
مدونـی اجـرا کـرد ،بهطـوری کـه تمـام PSPهـا
و بانکهـا وارد سـامانٔه هریـم شـدند ،تجربـه
خوبـی اسـت کـه بقیـه سیاسـتگذاریها نیـز
بـه ایـن سـرعت انجـام شـود و فکـر میکنـم اگـر
فاصلـه ندهیـم و در کنار ایـن کار خوب ،کارهای
خـوب دیگـر را نیـز بهسـرعت انجـام دهیـم،
میتوانیـم بهسـرعت وضعیت پرداخـت و بانکی
کشـور را بهتـر از قبـل کنیـم .قرار اسـت شـاپرک
سـامانٔه هریـم کارتبـهکارت را راه بیندازد و اگر
ایـن طرحهـا پشـت سـر هـم اجـرا شـود ،بسـیار
کمککننـده خواهـد بـود .در قسـمت ارسـال
پیامـک کـه یکـی از دغدغههاسـت ،اکنـون
سـرویسهای پشـت اساماس ایجاد شـده است
اپ متمرکز توسـط کنسرسـیومی
و میتوانـد یک ِ
از بانکهـا و شـرکتهای پرداخـت ایجاد شـود،
کمااینکـه در اپلیکیشـن PSPهـا بـا زدن یـک
دکمـه ایـن کار انجـام میشـود ،امـا بایـد توجـه
داشـت کـه نمیتوانـد تنها راهحل باشـد و پیامک
را حـذف کنیـم ،زیـرا جامعـه بزرگی از مشـتریان
گوشـیهای هوشـمند ندارنـد.
بانک مرکزی سـامانهای به نام پیوند را ایجاد
کرد که مغفول واقع شـده اسـت و حرکت بسـیار
خوبـی بـود .اگـر ایـن ایـده را پیگیـری میکردیم
و ماننـد مسـئلٔه رمـز پویـا جـدی میگرفتیـم ،این
دغدغـه کـه چـرا اجـازه میدهیم شـمارٔه کارت را
شـرکتهای پرداخـت بگیرنـد حـل میشـد ،زیرا
اگـر سـامانٔه پیونـد چنـد سـال پیـش راه میافتاد،
اآلن دیتابیـس بسـیار خوبـی وجـود داشـت کـه
بسـیاری از دغدغههای فیشـینگ و سوءاسـتفاده
از کارتهـا را حـل میکـرد.
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عملیـات بـازار بـاز روز  ۲۶دی سـال جاری توسـط رئیسجمهـور در بانک
مرکـزی بهصـورت رسـمی کلیـد خـورد و از سـامانٔه آن نیـز رونمایـی شـد.
رئیـسکل بانـک مرکـزی دراینبـاره عنـوان کـرد بـرای نخسـتینبار بانـک
مرکـزی مجهـز بـه ابـزار مدیریـت نرخ سـود با اسـتفاده از سـازوکار بـازار و
نه روشهای دسـتوری به مدد عملیات بازار باز شـده اسـت .برای بررسـی
هــدف از بهکارگیــری ابــزار عملیــات بــازار
بــاز توســط سیاســتگذار پولــی چیســت و
چــه دســتاوردهایی را در صــورت فراهمشــدن
همــه زیرســاختها و شــرایط اجــرای کامــل آن
بههمــراه خواهــد داشــت؟
ابتــدا بایــد گفــت عملیــات بــازار بــاز
میتوانــد شــروع شــود بــدون اینکــه الزامــ ًا بــا
هدفگــذاری تــورم همــراه باشــد .عملیــات
بــازار بــاز یــک ابــزار اســت و خیلــی از کشــورها
در زمانــی کــه هدفگــذاری تــورم نداشــتند
نیــز عملیــات بــازار بــاز را بهعنــوان یــک ابــزار
بانــک مرکــزی در اختیــار داشــتند و بانــک
مرکــزی در آن زمــان بــرای کــم و زیادشــدن
حجــم پــول در اقتصــاد از عملیــات بــازار
بــاز اســتفاده میکــرد .در واقــع ،پیادهســازی
عملیــات بــازار بــاز اجــرای یکــی از ابزارهــای
متعــارف سیاســت پولــی اســت کــه نظــام پولــی
مــا نداشــته اســت .آن چیــزی کــه عملیــات
بــازار بــاز را درحــال حاضــر متفــاوت کــرده و
یــا چیــزی کــه در ذهــن منتقــدان و تحلیلگــران
اســت در اصــل عملیــات بــازار بــاز نیســت،
بلکــه هدفگــذاری تورمــی اســت؛ بــه ایــن معنــا
کــه عملیــات بــازار بــاز هــدف نیســت و ابــزار

بیشـتر کارکـرد ایـن ابـزار و نحـؤه تٔاثیرگـذاری در اقتصـاد ایـران ،بـا تیمـور
رحمانـی ‐ صاحبنظـر اقتصـادی و عضـو هیئتعلمـی دانشـکدٔه اقتصاد
دانشـگاه تهـران ‐ گفتوگویـی انجـام شـده اسـت کـه بـا هـم میخوانیـم.

اســت و از طریــق ایــن ابــزار ،بانــک مرکــزی
میخواهــد بــه هــدف نهایــی برســد .حــال ،ایــن
اهــداف چیســت؟ اهــداف نهایــی ابتــدا کنتــرل
نــرخ تــورم اســت؛ یعنــی بانــک مرکــزی تــاش
کنــد نــرخ تــورم را در حولوحــوش عــددی کــه
فکــر میکنــد از نظــر اجتماعــی بهینــه اســت
نگــه دارد .همچنیــن ،ثباتبخشــی بــه تولیــد
نیــز از ایــن طریــق دنبــال میشــود و بانــک
مرکــزی میخواهــد اجــازه ندهــد تولیــد ملــی
دچــار نوســانات زیــاد شــود و درعینحــال در
زمــان رکــود بتوانــد بــا اســتفاده از ابــزاری که در
اختیــار دارد زودتــر مشــکل رکــود را حــل کنــد و
اقتصــاد را بــه شــرایط ثبــات برســاند .بنابرایــن،
عملیــات بــازار بــاز ابــزار اســت و عالوهبــرآن
بانــک مرکــزی بــه هدفــی میانــی احتیــاج دارد
و ایــن هــدف میانــی اآلن در دنیــا نــرخ ســود
در بــازار بینبانکــی اســت و بــا اســتفاده از
عملیــات بــازار بــاز و ابزارهــای جانبــی یعنــی
کریــدور نــرخ ســود میتــوان بــه اهــداف نهایــی
دســت یافــت .در ایــن کریــدور ،نــرخ ســود کــف
و ســقف داریــد و در نــرخ کــف معمــو ًال بانــک
مرکــزی از بانکهــا ســپرده قبــول میکنــد و در
نــرخ ســقف کریــدور نیــز معمــو ًال بــا وثیقــه بــه
بانکهــا در بــازار بینبانکــی اعتبــار میدهــد و

عملیــات بــازار بــازار در کنــار ایــن نــرخ ســقف
و کــف مجموعــه ابــزار بانــک مرکــزی اســت و
هــدف میانــی یــا واســط آن در واقــع نــرخ ســود
بــازار بینبانکــی اســت.
بانــک مرکــزی میکوشــد آنچــه مطلــوب
اقتصــاد بهعنــوان نــرخ ســود بــازار بینبانکــی
اســت تشــخیص بدهــد و زمانیکــه تشــخیص
داد بهعنــوان نمونــه نــرخ  ۱۸درصــد اســت،
ایــن اصطالحــ ًا بهعنــوان نــرخ ســود سیاســتی
در نظــر گرفتــه میشــود و کریــدوری هــم
دارد حــول همیــن نــرخ سیاســتی کــه تعریــف
میشــود کــه بهمــرور آن کریــدور بایــد محدودتــر
شــود .نــرخ ســود هــدف نهایــی بانــک مرکــزی
نیســت و هــدف میانــی محســوب میشــود؛
یعنــی بانــک مرکــزی بــا عملیــات بــازار بــاز و
ابزارهــای جانبــی ســعی میکنــد نــرخ ســود را
حــول آن چیــزی کــه نــرخ ســود سیاســتی اســت
در بــازار بینبانکــی نگــه دارد و آن وقــت اگــر
بــه ایــن هــدف میانــی رســید ،بــه ایــن معنــی
اســت کــه چــون ایــن نــرخ ســود سیاســتی بــا
توجــه بــه هــدف نهایــی تــورم و ثبــات تولیــد
تعییــن میشــود یعنــی او ًال تشــخیص دادیــد
کــه اگــر میگوییــد نــرخ ســود بــازار بینبانکــی
بایــد فــان عــدد باشــد ،معنــی آن ایــن اســت

چــه دامنـهای از نــرخ تــورم را میتــوان بــا اجــرای
عملیــات بــازار بــاز متصــور بــود؟ بــه بیــان
ســادهتر ،پــس از اجــرای موفــق عملیــات بــازار
بــاز و مشخصشــدن کارکردهــای آن ،نــرخ تــورم
در چــه محــدودهای قــرار خواهــد گرفــت؟

{

اســت کــه اقتصــاد را بــه نــرخ تــورم مطلــوب و
رشــد تولیــد برســاند .بنابرایــن ،هدفگــذاری
نــرخ تــورم بــه ایــن صــورت اســت و عملیــات
بــازار بــاز بــه ایــن شــکل پیگیــری میشــود و در
ایــران درصــد باالیــی ایــن دو مبحــث را خلــط
میکننــد و فکــر میکننــد عملیــات بــازار خــود
هــدف نهایــی سیاسـتگذار پولــی اســت ،ولــی
ایــن عملیــات خــود یــک ابــزار اســت و هــدف
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بــازار بــاز یــک ابــزار اســت و خیلــی از
کشــورها در زمانــی کــه هدفگــذاری تــورم
نداشــتند نیــز عملیــات بــازار بــاز را بهعنــوان
یــک ابــزار بانــک مرکــزی در اختیــار داشــتند
و بانــک مرکــزی در آن زمــان بــرای کــم و
زیادشــدن حجــم پــول در اقتصــاد از عملیــات
بــازار بــاز اســتفاده میکــرد.

{

کــه بــرای کنتــرل تــورم و ثبــات تولیــد ایــن نــرخ
مناســب اســت .حــال ،شــما بــا عملیــات بــازار
بــاز ســعی میکنیــد نــرخ ســود را حولوحــوش
نــرخ سیاســتی نگــه داریــد و از ایــن طریــق
میتوانیــد بــه ســطح تولیــد مناســب در اقتصــاد
و نــرخ تــورم مناســب دســت پیدا کنیــد و در این
زمــان تــورم و تولیــد بهمعنــای اهــداف نهایــی
عملیــات بــازار بــاز تلقــی میشــوند ،ولــی نــرخ
ســود بــازار بینبانکــی هــدف واســط و میانــی

اصلــی سیاســتگذار پولــی کنتــرل تــورم و
ثبــات تولیــد اســت؛ بنابرایــن در واقــع چیــزی
کــه مهــم اســت کنتــرل تــورم و ثبــات تولیــد
اســت و عملیــات بــازار بــاز یــک ابــزار اســت.
درعینحــال ،ایــن عملیــات بهتازگــی شــروع
شــده اســت و زمــان میبــرد تــا در اقتصــاد جــا
بیفتــد و شــما از آن زمــان بــه بعــد میتوانیــد بــا
خیــال راحــت از آن اســتفاده کنیــد و ایــن هــدف
زمــان میبــرد و بانــک مرکــزی بههیچوجــه
اینگونــه فکــر نمیکنــد کــه بــا اجــرای
عملیــات بــازار بــاز نــرخ تــورم و ثبــات تولیــد به
نــرخ مناســب خــود خواهــد رســید .اگــر بانــک
مرکــزی چنیــن تصــوری بخواهــد داشــته باشــد،
کار از همــان ابتــدا گــره خواهــد خــورد ،ولــی
قطع ـ ًا چنیــن نگاهــی نــدارد و بهدقــت میدانــد
چــه محدودیتهــا و گرفتاریهایــی وجــود
دارد ،ولــی ابزارهــا را معرفــی کــرده تــا بهمــرور
اقتصــاد را بهســمت نــرخ تــورم مناســب ســوق
بدهــد و بــه سروســامان برســد.

اینکــه ایــن سیاســتگذاری نویــن پولــی
میتوانــد نــرخ تــورم را کنتــرل کنــد تردیــدی در
آن نیســت ،چــون باالخــره در دنیــا اتفــاق افتــاده
و کشــورهایی بــا اســتفاده از ایــن سیاســت
توانســتند نــرخ تــورم را بهصــورت محسوســی
کاهــش بدهنــد .ولــی طبیعــی اســت کــه شــما
نمیتوانیــد در اقتصــاد ناتــرازی انباشــت کنیــد
و بعــد بگوییــد سیاســتگذاری پولــی بانــک
مرکــزی آن را حــل خواهــد کــرد؛ ناتــرازی
بهشــکل کســری بودجههــای همیشــگی نــه
موقتــی ،چــون موقتــی ممکــن اســت بــرای
مقابلــه بــا رکــود نیــاز بــه کســری بودجــه باشــد،
ولــی اگــر شــما کســری بودجــه شــدیدی داشــته
باشــید کــه پایــداری مالــی بــرای دولــت زیــر
ســوال بــرود نمیتوانیــد امیــدوار باشــید بانــک
مرکــزی بتوانــد همهچیــز را حــل کنــد و یــا
اگــر ریســکهای دیگــری در اقتصــاد انباشــت
میشــود و تالشــی بــرای کنتــرل آنهــا صــورت
نمیگیــرد ،نمیتوانیــد بگوییــد سیاســت پولــی
همــه آنهــا را حــل میکنــد .منظــور ایــن اســت
کــه بــا اجــرای عملیــات بــازار بــاز ،اقدامــات
دیگــری نیــز بایــد بــرای کاهــش ناترازیهــا در
اقتصــاد صــورت بگیــرد کــه در نهایــت بتوانــد
بــه کنتــرل نــرخ تــورم منجــر شــود .حــال اینکــه
نــرخ در چــه دامنــه و محــدودهای اســت،
بایــد بدانیــم چقــدر طــول میکشــد تــا ایــن
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عملیات بازار باز

عملیــات بــه ســرانجام برســد و هــم اینکــه آن
عــدد مطلــوب چــه نرخــی اســت .ایــن در واقــع
مســئلهای نیســت کــه خیلــی بتــوان بــا قاطعیــت
دربــارٔه آن ســخن گفــت و عــدد مطلــوب
نــرخ تــورم میتوانــد در طــول زمــان تغییــر
کنــد؛ بهعنــوان نمونــه در ســالهای ۲۰۰۸
و  ،۲۰۰۹خیلــی از افــراد عنــوان میکردنــد
کــه کاش بانکهــای مرکــزی میتوانســتند
نــرخ تــورم هــدف را باالتــر ببرنــد و ایــن
نشــان میدهــد کــه متٔاثــر از شــرایط ،ممکــن
اســت نــرخ تــورم مطلــوب تغییــر کنــد ،ولــی
کســی نمیگویــد در بلندمــدت نــرخ تــورم
مطلــوب بهعنــوان نمونــه  ۲۰درصــد اســت .در
کوتاهمــدت ممکــن اســت شــما از نــرخ تــورم
مطلــوب بهدلیــل مالحظــات دیگــر عــدول
کنیــد .بهطــور معمــول ،نــرخ تــورم مطلــوب
اگــر صفــر نیســت ،نمیتوانــد خیلــی باالتــر هــم
باشــد .بنابرایــن بعــد از سپریشــدن یــک مــدت
زمانــی ،بایــد دنبــال نــرخ تورمهــای تکرقمــی
باشــیم کــه مطمئــن باشــیم بتوانیــم آن را حفــظ
کنیــم  ،ولــی اینکــه چــه زمانــی طــول میکشــد
تــا بــه نــرخ مطلــوب برســیم بــه تکانههایــی
بســتگی دارد کــه بــه اقتصــاد وارد میشــود.
کنتــرل ناترازیهــای اقتصــاد در ایــن بخــش
تعیینکننــده اســت و هرچقــدر ناترازیهــای
وارده بــه اقتصــاد شــدیدتر باشــد ،ممکــن
اســت دیرتــر بــه نــرخ مطلــوب تــورم برســید و
هرچقــدر تــاش بــرای کاهــش ناترازیهــای
اقتصــاد کمتــر باشــد ،دیرتــر بــه اهــداف دســت
خواهیــد یافــت؛ بنابرایــن ،نمیتــوان گفــت
بعــد از یکســال و دو ســال بــه آن خواهیــم
رســید و مســیر اینگونــه اســت و مــا اگــر ســعی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۹

کنیــم تــورم متوســط را در یــک دورٔه ســه تــا
چهارســاله بــه دامنــه  ۱۲درصــد تــا  ۱۳درصــد
هــم بیاوریــم ،هنــوز هــم ممکــن اســت خیلــی
موفقیــت محســوب شــود .امــا بهطــور طبیعــی
اگــر زمــان بیشــتر باشــد ،بایــد نــرخ را بهســمت
نرخهــای تکرقمــی ببریــم و آن را حفــظ
کنیــم .ولــی امــروز نمیتــوان گفــت کــه چنــد
ســال طــول میکشــد بــه تورمهــای مطلــوب و
بلندمــدت میرســیم و نــرخ تــورم مطلــوب هــم
اآلن مشــخص نیســت کــه چــه عــددی اســت و
ایــن نــرخ در طــول زمــان تغییــر خواهــد کــرد
و ممکــن اســت از ایــن نظــر بخواهیــم خــود را
مرتبــ ًا بــهروز کنیــم.
در مجمــوع ،چالشهــای پیــش روی اجــرای
ایــن طــرح را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
میخواهــم ایــن نکتــه را بگویــم کــه چــون
خیلــی از افــراد نقــد میکننــد و میگوینــد
عملیــات بــازار بــاز در زمــان مناســبی اجــرا
نمیشــود و یــا اینکــه گفتــه شــده اســت ابتــدا
بایــد زمینههــای اجــرای آن فراهــم شــود تــا
اجــرای عملیــات بــازار بــاز موفــق باشــد ،مــن
میخواهــم بگویــم اساس ـ ًا راهانــدازی عملیــات
بــازار بــاز در واقــع راهانــدازی یــک ابــزار اســت
کــه خیلیهــا بــه ایــن موضــوع توجــه ندارنــد؛
بهعنــوان نمونــه ،شــما نــرخ ذخیــرٔه قانونــی
را بهعنــوان یــک ابــزار در سیاســت پولــی
داشــتید؛ حــاال وجــود و یــا نیــودِ نــرخ ذخیــرٔه
قانونــی نمیتوانــد بــه اینصــورت باشــد کــه
بگوییــم چــه زمانــی باشــد و یــا نباشــد .نــرخ
ذخیــرٔه قانونــی ابــزاری اســت کــه بــوده اســت

و هســت و فعـ ً
ـا هــم در چهارچــوب بانکــداری
مرکــزی یــک ابــزار اســت و کســی دربــارٔه آن
بحثــی نمیکنــد .در ایــن زمینــه ،نمیگوییــم
کــه ابتــدا بایــد همــه مشــکالت حــل شــود تــا
بعــد ًا نــرخ ذخیــرٔه قانونــی را اعمــال کنیــم؛
در مــورد عملیــات بــازار بــاز نیــز همینگونــه
اســت و شــما ابــزار معرفــی میکنیــد و ایــن
ابــزاری کــه معرفــی میشــود دربــارٔه آن بحــث
بســتر و شــرایط موضوعیــت نــدارد ،چــون
شــما ابــزار معرفــی کردهایــد و از ایــن بــه بعــد
اینکــه چگونــه از ایــن ابــزار اســتفاده کنیــد تــا بــه
هــدف مطلــوب برســید مهــم اســت .خــود ابــزار
مشــکلی نــدارد و شــما میتوانیــد از آن اســتفاده
نکنیــد و یــا زیــاد اســتفاده کنیــد و یا تمــام تمرکز
را بــر آن قــرار بدهیــد و تــاش شــود تــا در
چهارچــوب هدفگــذاری تــورم تمــام تــاش
صــورت گیــرد تــا نــرخ کنتــرل شــود .در واقــع،
الزاماتــی کــه میگوییــم فراهــم نباشــد بــه ایــن
معنــی نیســت کــه شــما نبایــد عملیــات بــازار
بــاز را راهانــدازی کنیــد .معنــی آن ایــن اســت کــه
شــما در توفیــق ایــن ابــزار وقفــه داشــته باشــید و
بهســرعت بــه آن اهــداف مطلــوب خــود نرســید
کــه بانــک مرکــزی نیــز از قبــل ایــن موضــوع
را میدانــد و حواســش جمــع اســت کــه یــک
هــدف آرمانــی را متصــور نباشــد کــه از طریــق
عملیــات بــازار بــاز بــه مــردم بگویــد نــرخ
تــورم از ســال آینــده بهعنــوان نمونــه  ۳درصــد
خواهــد بــود و هیــچگاه چنیــن ادعایــی نشــده
اســت و حــواس بانــک مرکــزی جمــع اســت کــه
چگونــه ایــن ابــزار جــا بیفتــد کــه در یــک بــازه
مطلوبــی اقتصــاد را بــه سمتوســوی مطلــوب
هدایــت کنــد.

کارکردهای عملیات بازار باز
در اقتصاد

کارشناس مسائل پولی و بانکی

هــر چنــد جهــت ارائــه یــک پاســخ کامــل
(و در تــوان مــن) بــه ایــن ســئوال مهــم مجــال

{

جنابعالــی بــه عنــوان کارشــناس مســائل پولــی
و بانکــی چــه تحلیلــی از راه انــدازی ابــزار
عملیــات بــازار بــاز و تاثیــر آن بــر شــاخص
هــای اقتصــادی از جملــه نــرخ تــورم و
نقدینگــی و همچنیــن ایجــاد رونــق اقتصــادی
داریــد؟

بســیار بیشــتری از ایــن گفتگــو نیــاز اســت ،لیکــن
میتــوان گفــت کــه اگــر اقتصــاد را در قالــب دو
دســته از متغیرهــای واقعــی و اســمی تحلیــلکنیم
میتوانیــم بگوییــم کــه بــازار کاال (یــا خدمــت)
مرتبــط بــا متغیرهــای واقعــی و بازارهــای مالــی
(در اینجــا بطــور خــاص بــازار پــول) مرتبــط بــا
متغیرهــای اســمی اســت .قیمتهــای کاال و پــول
هریــک بــه ترتیــب در بازارهــای کاال و پــول و بــر
اســاس عرضــه و تقاضــا تعییــن میشــوند؛ امــا

یکــی از تفاوتهــای عمــده بــازار پــول بــا بــازار
کاال ایــن اســت کــه عرضــه پــول بــر خــاف
عرضــه کاال میتوانــد بــدون محدودیــت و در
یــک بــازه زمانــی بســیار کوتــاه تغییــر نمایــد و بــه
همیــن دلیــل ،پــول ایــن ویژگــی را داردکــه قیمــت
آن بــا تغییــر آنــی عرضــه آن بــه راحتــی قابــل تغییر
میباشــد .حــال اگــر عرضــه پــول (چــه توســط
بانــک مرکــزی و چــه توســط بانکهــا) افزایــش
یابــد ،قیمــت آن -کــه همــان نــرخ ســود اســت-

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
۱۵۹
۱۳۹۸
ـماره ۱۵۶
شمارهشـ
، ۱۳۹۸
ماه ماه
اسفندتیر

 ۲۶دی مــاه ســال جــاری عملیــات بازار بــاز به صورت رســمی در بانک مرکزی
رونمایــی شــد .دکتــر عبدالناصــر همتــی؛ رئیــسکل بانــک مرکــزی در اینبــاره
عنــوانکــرد :امــروزه بانکهــای مرکــزی عملیــات بــازار بــاز یــا خریــد و فــروش
اوراق را بــرای دســتیابی بــه اهــداف اقتصــاد کالن خــود ،یعنــیکنتــرل تــورم و
ثبــات رشــد اقتصــادی انجــام میدهنــد و بــرای آنکــه قــادر باشــند نــرخ تــورم و
ســطح تولیــد را درجهــت مطلــوب و مــورد نظــر خــود تحــت تاثیــر قــرار دهند،
احتیــاج بــه یــک واســط یا هــدف میانی دارنــد که امکانکنتــرل قابل توجــه آن را

داشــته باشــند .متغیــریکــه امروزه بانکهــای مرکزی بــه عنوان واســطه و هدف
میانــی بــرای دســتیابی بــه تــورم و تولیــد مطلــوب از آن اســتفاده میکننــد ،نــرخ
ســود بــازار بینبانکــی اســت .بانــک مرکزی جمهــوری اســامی ایران نیــز از این
پــس و بــه تدریــج با خرید و فروش اوراق اســامی منتشــره از ســوی خزانهداری
دولــت ،ایــن ابــزار مهــم سیاسـتگذاری پولــی را بــهکار خواهــد گرفــت .بــرای
بررســی بیشــتر ایــن موضــوعگفتگویــی بــا محمــود نــادری؛کارشــناس مســائل
پولــی و بانکــی داشــتیمکــه بــا هــم میخوانیــم.

{

مصاحبه

محمود نادری

۴۱

۴۲

عملیات بازار باز

پاییــن میآیــد؛ بــا ایــن توضیــح کــه کاهــش نــرخ
ســود از مســیر افزایــش مســتمر عرضــه پــول
نتیجــهای جــز کاهــش قــدرت خریــد پــول در
اقتصــاد نخواهــد داشــت؛ کاهشــی کــه عمدتـ ًا در
رشــد قابــل مالحظــه شــاخص قیمتکاالهــا و
خدمــات مصرفــی (نرخ تورم) و احتمــا ًال افزایش
نوســانات نــرخ تــورم مشــاهده میشــود .پیامــد
فراینــد مزبــور ایــن خواهــد بودکــه ســرمایهگذاران
بــرای ســرمایهگذاری و مصرفکننــدگان بــرای
انتخــاب میــان مصــرف و پــس انــداز بــه شــدت
در مضیقــه خواهنــد بــود؛ مضیقــهای کــه مــآ ًال
رشــد اقتصــادی را تحــت انقبــاض جــدی قــرار
خواهــد داد .بــر همیــن اســاس اســت کــه ادبیــات
متعــارف سیاســت پولــی ،مهمتریــن وظیفــه
مقــام پولــی در قبــال رشــد اقتصــادی (و نــه در
قبــال ســیکلهای تجــاری) را مهــار انتظــارات
تورمــی و کنتــرل نــرخ تــورم در ســطح پاییــن و
پایــدار دانســته اســت .بانکهــای مرکــزی در
طــول ســیصد ســال گذشــته (بویــژه حــدود 100
ســال اخیــر و پــس از تاســیس فــدرال رزرو در
ســال  )1913در برهههــای زمانــی مختلــف بــا
اولویتگذاریهــای مختلفــی در حــوزه اهــداف
نهایــی (رشــد ،تأمیــن مالــی دولــت ،بیــکاری،
ثبــات قیمتهــا) روبــرو بودهانــد .در حــوزه
مهمتریــن هــدف کــه همــان ثبــات قیمتهــا
میباشــد(به عنــوان رهیافــت تقریبــًا مســلط)،
بانکهــای مزبــور اســتراتژیهای مختلفــی را
جهــت کنتــرل نــرخ تــورم برگزیدهانــد کــه از
جملــه مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه هدفگــذاری
نــرخ ارز ،هدفگــذاری کلهــای پولــی و
هدفگــذاری تورمــی اشــاره کــرد .اگــر از ایــن
موضــوعکــه در دوره ثبــات بــزرگ (حــدود ًا اوایل
دهــه  1980تــا ابتــدای دهــه  ،)2000موفقیــت

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۹

قابــل توجــه اســتراتژی هدفگــذاری تورمــی بــر
ســایر اســتراتژیهای از پیشبــکار گرفتــه شــده در
کشــورهای مختلــف صرفنظــر کنیــم ،بایــد بــه
ایــن نکتــه مهــم اشــاره کنیــم کــه عملیــات بــازار
بــاز تقریب ـ ًا در همــه اســتراتژیهای گفتــه شــده،
بــکار گرفتــه شــده اســت .بنابرایــن بایــد گفــت
کــه عملیــات بــازار بــاز تنهــا یــک ابــزار اجرایــی
یــا عملیاتــی اســت کــه در صــورت وجــود یــک
چارچــوب مســتحکم سیاســتگذاری پولــی و
همچنیــن اجــرای مناســب آن ،میتوانــد در مهــار
انتظــارات تورمــی و بــه تبــع آن نــرخ تــورم بــکار
گرفتــه شــود .تأکیــد اینجانــب بــر ایــن اســت کــه
اگــر از ابــزار عملیــات بــازار بــاز در چارچوبــی از
سیاس ـتگذاری پولــی اســتفاده شــود کــه کنتــرل
ف عملیاتــی مترتــب بــر
بانــک مرکــزی بــر هــد 
آن ضعیــف باشــد ،آنــگاه حتــی بــا وجــود ابــزار
عملیــات بــازار بــاز یــا ابزارهــای متعــارف دیگــر،
احتمــا ًال نتیجــه مثبتــی حاصــل نخواهــد شــد.
نحــوه کارکــرد عملیــات بــازار بــاز در بخــش
بانکــی بــه چــه نحــو اســت؟
بــرای پاســخ دادن بــه ایــن ســئوال بایــد بــه
ایــن نکتــه اشــاره شــود کــه در بــازار بینبانکــی،
نوعــی  1IOUیــا یــک نــوع پــول میــان نهادهــای
مالــی ســپردهپذیر مبادلــه میشــود کــه منتشــر
کننــده آن بانــک مرکــزی و دارنــده آن بانکهــا
هســتند؛ پولــی کــه غالب ـ ًا در ادبیــات پولــی از آن
تحــت عنــوان ذخایــر یــاد میشــود .ایــن نــوع از
پــول متفــاوت از پولــی اســت کــه تحــت عنــوان
ن آن نقدینگــی) در
ســپرده (یــا در ســطح کال 
بــازار پــول مشــاهده میشــود؛ چــرا کــه منتشــر
کننــده پــول نــوع دوم (یــا ســپردههای بانکــی)،

بانکهــا و دارنــده آن بخــش غیردولتــی هســتند.
حــال مهمتریــن ابــزاری کــه در بــازار بینبانکــی
بکارگرفتــه میشــود تــا مبــادالت میــان
بانکهــای دارای ذخایــر مــازاد بــا بانکهــای
دارای کمبــود ذخایــر بــه راحتــی و بــا کمتریــن
ریســک صــورت گیــرد ،اوراق بدهــی دولتــی
اســت که ایــن اوراق تقریب ًا فاقد ریســک اعتباری
ناشــر میباشــد .پــر واضــح اســت کــه از میــان
نهادهــای مختلــف منتشــر کننــده اوراق بدهــی
در یــک کشــور (و نــه در ســطح بینالمللــی)،
تنهــا دولــت اســت کــه دارای ریســک اعتبــاری
تقریبـ ًا صفــر اســت .اینجاســت کــه تقریبـ ًا اکثــر
مبــادالت میــان بانکهــا بــرای نقــل و انتقــال
ذخایــر در بــازار بینبانکــی ،از طریــق اوراق
بدهــی دولتــی انجــام میشــود .بــا ایــن تفاســیر
حــال میتوانیــم تعریفــی از عملیــات بــازار
بــاز داشــته باشــیم؛ بدیــن ترتیــب کــه عملیــات
بــازار بــاز ،مبادلــه اوراق بدهــی دولتــی بــا ذخایــر
منتشــر شــده توســط بانــک مرکــزی اســت .در
یــک چارچــوب مســتحکم از سیاســتگذاری
پولــی ،هــدف عملیاتــی بایــد در کنتــرل بانــک
مرکــزی باشــد و از آنجــا کــه بــازار بینبانکــی بــا
درجــه بســیار باالیــی تحــت کنتــرل ایــن بانــک
اســت ،بنابرایــن بــا مبادلــه اوراق بدهــی دولتــی
بــا بانکهــا میتوانــد عرضــه ذخایــر در بــازار
بینبانکــی را در چارچــوب نــرخ سیاســتی از
پیشتعییــن شــده خــود کنتــرل نمایــد .اینکــه
از واژه مبادلــه اوراق بــه جــای خریــد و فــروش
اوراق اســتفاده میکنیــم ،بــه ایــن دلیــل اســت
کــه عمــده ایــن مبــادالت در ســطح جهانــی در
قالــب توافــق نامــه بازخریــد انجــام میشــود کــه
بــه لحــاظ ماهیــت اقتصــادی (و نــه حقوقــی)،
بــه وام وثیقــهدار نزدیکتــر اســت.

1- I owe you
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گذری بر اجرای عملیات
بازار باز

یادداشت تحلیلی

پژوهشگر بانک مرکزی

بانــک مرکــزی از حــدود یــک ســال پیــش موضــوع اجــرای عملیــات
بــازار بــاز را مطــرح کــرده اســت .امــا پیــش از اجــرای عملیــات بــازار
بــاز ،ایــن موضــوع در قانــون بودجــه ســال  ۱۳۹۸مطــرح شــد .پــس از
ایــن بــود کــه توجههــا بــه عملیــات بــازار بــاز جلــب شــد و مصاحبههــا
و نوشــتههای بســیاری آن را مــورد بررســی قــرار دادنــد .امــا آنچــه مســلم
اســت ،هنــوز درک جامعــی از ماهیــت و نحــؤه اجــرای عملیــات بــازار

{

داشــته باشــد کــه تــا حــد زیــادی تحــت کنتــرل
بانــک مرکــزی باشــد .مقــدار ذخایــر یــا قیمــت
ای ــن ذخای ــر (ن ــرخ به ــره) اب ــزار تح ــت کنت ــرل
بان ــک مرک ــزی هس ــتند .بان ــک مرک ــزی ‐ ک ــه
خالـــق پـــول (ذخایـــر) اســـت ‐ میتوانـــد
مقـــدار ذخایـــر را تغییـــر دهـــد و بـــا توجـــه
بـــه اینکـــه ایـــن ذخایـــر در بـــازار بینبانکـــی
مبادلـــه میشـــوند ،میتوانـــد از طریـــق تغییـــر
در ذخایـــر ،نـــرخ بهـــره را در بـــازار بینبانکـــی
تغیی ــر ده ــد .ب ــه همی ــن دلی ــل اس ــت ک ــه ن ــرخ
بهــره یــا مقــدار ذخایــر بهعنــوان ابــزار مشــترک
در چهارچوبهـــای سیاســـتگذاری پولـــی
مـــورد اســـتفاده بـــوده اســـت.
چهارچـــوب هدفگـــذاری تـــورم اکنـــون
چهارچـــوب سیاســـتگذاری پولـــی مـــورد
اســـتفاده در بســـیاری از اقتصادهـــای جهـــان
اســـت .در ایـــن چهارچـــوب بـــرای رســـیدن
بـــه هـــدف نهایـــی (ثبـــات قیمتهـــا) ،نـــرخ
تـــورم از پیـــش اعالمشـــده بهعنـــوان هـــدف
میان ــی انتخ ــاب میش ــود و اب ــزار رس ــیدن ب ــه
ای ــن اه ــداف نی ــز ن ــرخ به ــره در ب ــازار ذخای ــر
اســـت .بـــازار ذخایـــر بـــازاری اســـت کـــه در
آن ذخایـــر بانکهـــا نـــزد بانـــک مرکـــزی در
سررســـیدهای بســـیار کوتاهمـــدت (اغلـــب
یکشـــبه) میـــان بانکهـــا مبادلـــه میشـــود.
ش ــکل  ۱تع ــادل را در ب ــازار بینبانک ــی نش ــان

میدهـــد .در ایـــن بـــازار ،از یـــک طـــرف
بانکهـــا متقاضـــی دریافـــت ذخایرنـــد و از
ط ــرف دیگ ــر بان ــک مرک ــزی انحص ــار عرض ــه
ذخای ــر را در اختی ــار دارد .ن ــرخ به ــرٔه تعادل ــی
در ای ــن ب ــازار ب ــا توج ــه ب ــه عرض ــه و تقاض ــای
ذخایـــر بهدســـت میآیـــد.
ذخایـــر یـــا ســـپردههای بانکهـــا نـــزد
قابلتوجهـــی از پایـــه
بانـــک مرکـــزی بخـــش ِ
پولـــی را شـــامل میشـــوند؛ بهطـــور مثـــال
در ایـــران ،پایـــه پولـــی در پایـــان ســـال ۱۳۹۷
در حـــدود  ۲۶۶هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــوده
اســـت کـــه از ایـــن مقـــدار  ۲۴درصـــد (۶۴
ه ــزار میلی ــارد توم ــان) بهص ــورت اس ــکناس و
مســکوک در گــردش و  ۷۶درصــد ( ۲۰۲هــزار
میلی ــارد توم ــان) بهص ــورت ذخای ــر ی ــا س ــپردٔه
بانکهـــا نـــزد بانـــک مرکـــزی بـــوده اســـت.
ذخایـــر بانکهـــا نـــزد بانـــک مرکـــزی بـــه دو
صـــورت ســـپردٔه قانونـــی و ســـپردٔه دیـــداری
قابلتوجهـــی از
نگهـــداری میشـــوند .بخـــش ِ
ذخایـــر بهصـــورت ســـپردٔه قانونـــی نگهـــداری
میشـــود ( ۱۹۵هـــزار میلیـــارد تومـــان در
پای ــان س ــال  ،)۱۳۹۷ام ــا بانکه ــا میتوانن ــد
ســـپردههای دیـــداری خـــود را بـــا یکدیگـــر
مبادلـــه کننـــد ( ۷هـــزار میلیـــارد تومـــان).
شـــکلگیری بـــازار بینبانکـــی بـــرای ذخایـــر
بـــه کشـــف قیمـــت (نـــرخ ســـود) ذخایـــر
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اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
۱۵۹
۱۳۹۸
ـماره ۱۵۶
شمارهشـ
، ۱۳۹۸
ماه ماه
اسفندتیر

عملیـــات بـــازار بـــاز بـــه مجموعـــه اقدامـــات
بانـــک مرکـــزی گفتـــه میشـــود کـــه بـــا هـــدف
اثرگــذاری در نــرخ بهــره در بــازار ذخایــر انجــام
میشـــود .بـــرای درک بهتـــر ،بایـــد مختصـــری
درب ــارٔه سیاســتگذاری پول ــی و ب ــازار ذخای ــر
توضیـــح داد .چهارچـــوب سیاســـتگذاری
پول ــی ش ــامل ی ــک اب ــزار ،ی ــک ه ــدف میان ــی،
و یـــک هـــدف نهایـــی اســـت .هـــدف نهایـــی
سیاســـتگذاری پولـــی ثبـــات قیمتهـــا
یـــا کنتـــرل تـــورم اســـت .امـــا ،چگونگـــی
دســـتیابی بـــه ایـــن هـــدف نهایـــی نیازمنـــد
یـــک چهارچـــوب سیاســـتگذاری اســـت
کـــه هـــدف میانـــی را بـــرای سیاســـتگذار
مشـــخص کنـــد .تاکنـــون ســـه چهارچـــوب
سیاســـتگذاری متفـــاوت در اقتصادهـــای
جهـــان اجـــرا شـــده اســـت :هدفگـــذاری
نـــرخ ارز ،هدفگـــذاری کلهـــای پولـــی،
و هدفگـــذاری تـــورم .هریـــک از ایـــن
چهارچوبه ــای سیاســتگذاری پول ــی متغی ــر
متفاوتـــی را بهعنـــوان هـــدف میانـــی انتخـــاب
میکنـــد .هـــدف میانـــی در هدفگـــذاری
نـــرخ ارز ،هدفگـــذاری کلهـــای پولـــی ،و
هدفگـــذاری تـــورم بهترتیـــب نـــرخ ارز،
عرضـــه پـــول ،و نـــرخ تـــورم اعـــام شـــده
اســـت .همچنیـــن بـــرای دســـتیابی بـــه هـــدف
میان ــی ،بان ــک مرک ــزی بای ــد اب ــزاری در اختی ــار

بــاز در میــان صاحبنظــران شــکل نگرفتــه اســت .از ایــنرو ،ایــن
یادداشــت تــاش میکنــد بــا ارائــه توضیحاتــی در خصــوص ماهیــت و
نحــؤه اجــرای عملیــات بــازار بــاز ،زمینــه را بــرای ایجــاد اجماعــی میــان
کارشناســان اقتصــادی فراهــم کنــد.
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بوستانی

۴۳
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عملیات بازار باز

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۹

شکل  .1بازار بین بانکی

میانجامـــد و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بانـــک
مرکـــزی انحصـــار تولیـــد ذخایـــر را دارد،
میتوانـــد بـــا تغییـــر در عرضـــه ذخایـــر ،نـــرخ
س ــود را در ای ــن ب ــازار تعیی ــن کن ــد .از ط ــرف
دیگـــر ،بهدلیـــل اینکـــه نـــرخ ســـود در بـــازار
بینبانک ــی ب ــا ن ــرخ س ــود اوراق بده ــی دولت ــی
کوتاهمـــدت رابطـــه مســـتقیم دارد ،بانـــک
مرک ــزی میتوان ــد ب ــا تغیی ــر در مق ــدار ذخای ــر،
ن ــرخ س ــود در ب ــازار بینبانک ــی را تعیی ــن کن ــد
و بـــه اینصـــورت در نرخهـــای ســـود ســـایر
داراییهـــا اثـــر بگـــذارد.
بـــا ایـــن مقدمـــه ،میتـــوان درک بهتـــری از
عملیـــات بـــازار بـــاز داشـــت :عملیـــات بـــازار
بـــاز بـــه مجموعـــه اقدامـــات بانـــک مرکـــزی
گفتـــه میشـــود کـــه بـــا هـــدف اثرگـــذاری در
نـــرخ بهـــره در بـــازار ذخایـــر انجـــام میشـــود.
بان ــک مرک ــزی ،ب ــا تغیی ــر در عرض ــه ذخای ــر،
نـــرخ ســـود را در بـــازار بینبانکـــی و ســـایر
بازارهـــای مالـــی تغییـــر میدهـــد و ســـعی
میکن ــد از ایـــن مس ــیر ،اه ــداف کالن (ثب ــات
قیمتهـــا و رشـــد اقتصـــادی) را دنبـــال کنـــد.
چگونگـــی رابطـــه میـــان ابـــزار بانـــک مرکـــزی
(نـــرخ ســـود در بـــازار بینبانکـــی) و اهـــداف
کالن نیـــز نیازمنـــد بررســـی جداگانـــه اســـت.
امـــا بـــه اختصـــار ،میتـــوان گفـــت افزایـــش
نـــرخ ســـود از طریـــق محدودکـــردن تقاضـــای
کل در اقتصـــاد منجـــر بـــه کاهـــش تـــورم و
محدودشـــدن رونـــق میشـــود و بالعکـــس،

کاهـــش نـــرخ ســـود از طریـــق تحریـــک
تقاض ــای کل در اقتص ــاد ب ــه افزای ــش ت ــورم و
کاه ــش رک ــود میانجام ــد .ب ــا ای ــن اس ــتدالل
اســـت کـــه بانکهـــای مرکـــزی از ابـــزار نـــرخ
ســـود بـــرای تثبیـــت اقتصـــاد در کوتاهمـــدت
(تخفیـــف چرخههـــای رونـــق و رکـــود)
اســـتفاده میکننـــد.
عملی ــات ب ــازار ب ــاز چهارچ ــوب عملیات ــی
بانکهـــا بـــرای اجـــرای سیاســـتهای پولـــی
اســـت .شـــرایطی را در نظـــر بگیریـــد کـــه
بهدلیـــل اوضـــاع رکـــودی ،رشـــد اقتصـــادی و
س ــطح قیمته ــا درح ــال کاه ــش اس ــت .ای ــن
عملیـــات بـــازار بـــاز بـــه مجموعـــه
اقدامـــات بانـــک مرکـــزی گفتـــه میشـــود کـــه
ب ــا ه ــدف اثرگ ــذاری در ن ــرخ به ــره در ب ــازار
ذخایـــر انجـــام میشـــود.
شـــرایط بهوضـــوح کاهـــش تقاضـــای کل را
در اقتصـــاد نشـــان میدهـــد .بانـــک مرکـــزی
میتوانـــد بـــا درپیشگرفتـــن یـــک سیاســـت
پولـــی انبســـاطی ،تقاضـــای کل را تحریـــک
کنـــد و همزمـــان رشـــد اقتصـــادی و ثبـــات
قیمتهـــا را حفـــظ کنـــد .در عمـــل ،بانـــک
مرکـــزی بایـــد نـــرخ ســـود را کاهـــش دهـــد و
ای ــن کاه ــش ن ــرخ س ــود بای ــد از طری ــق تزری ــق
ذخایـــر در بـــازار بینبانکـــی صـــورت گیـــرد.
بانـــک مرکـــزی تزریـــق ذخایـــر را از طریـــق

خریـــد برخـــی داراییهـــا از بانکهـــا انجـــام
میدهـــد .بهعبـــارت دیگـــر ،بانـــک مرکـــزی
در قبـــال خریـــد دارایـــی از بانکهـــا ،میـــزان
ذخای ــر آنه ــا را ن ــزد خ ــود افزای ــش میده ــد.
همانطـــور کـــه شـــکل  ۲نشـــان میدهـــد،
تزریـــق ذخایـــر از طریـــق عملیـــات بـــازار بـــاز
باع ــث کاه ــش ن ــرخ س ــود در ب ــازار بینبانک ــی
میشـــود .کاهـــش نـــرخ ســـود نیـــز منجـــر بـــه
افزایـــش مصـــرف ،ســـرمایهگذاری ،افزایـــش
نــرخ ارز ،و افزایــش خالــص صــادرات خواهــد
ش ــد .درصورتیک ــه اقتص ــاد ب ــا مش ــکل ت ــورم
روبـــهرو باشـــد ،بانکهـــای مرکـــزی ســـطح
نـــرخ ســـود را در اقتصـــاد از طریـــق جـــذب
ذخایـــر در بـــازار بینبانکـــی و فـــروش برخـــی
داراییهـــا بـــه بانکهـــا افزایـــش میدهنـــد.
در م ــورد عملی ــات ب ــازار ب ــاز ،ک ــه ش ــامل
خریدوفـــروش دارایـــی میـــان بانـــک مرکـــزی
و بانکهـــا میشـــود ،بایـــد بـــه نکتـــه مهمـــی
توجـــه داشـــت .بانکهـــای مرکـــزی تمایـــل
دارنـــد داراییهایـــی را از بانکهـــا خریـــداری
کننـــد کـــه عـــاوه بـــر کمریســـکبودن،
بـــازار عمیـــق و نقدشـــونده داشـــته باشـــند.
دارای ــی ک ــه چنی ــن ویژگیهای ــی داش ــته باش ــد
بایـــد یـــک دارایـــی مالـــی بـــا انتشـــاردهندٔه
معتب ــر باش ــد .ب ــر همی ــن اس ــتدالل اس ــت ک ــه
بانکهـــای مرکـــزی از اوراق بدهـــی دولتـــی
بهعن ــوان دارای ــی پای ــه ب ــرای انج ــام عملی ــات
بـــازار بـــاز اســـتفاده میکننـــد .اوراق بدهـــی
دولتـــی کمتریـــن ریســـک اعتبـــاری و اغلـــب
ب ــازار بس ــیار ب ــزرگ و نق ــدی دارد .بنابرای ــن،
بانـــک مرکـــزی در زمـــان اعمـــال سیاســـت
پولـــی انبســـاطی (هماننـــد آنچـــه در شـــکل ۲
توضی ــح داده ش ــد) ،اوراق بده ــی دولت ــی را از
بانکه ــا خری ــداری میکن ــد ی ــا ب ــرای اعم ــال
سیاســـت پولـــی انقباضـــی ،اوراق بدهـــی
دولتـــی را بـــه بانکهـــا میفروشـــد .شـــاید
تٔاکی ــد ب ــر ای ــن نکت ــه مفی ــد باش ــد ک ــه ه ــدف
از خریـــد (فـــروش) اوراق بدهـــی دولتـــی از
(بـــه) بانکهـــا تزریـــق (جـــذب) نقدینگـــی
در بـــازار بینبانکـــی اســـت و بانـــک مرکـــزی
تمایلـــی نـــدارد از طریـــق مبادلـــه مســـتقیم ًا در
قیم ــت اوراق بده ــی در ب ــازار تٔاثی ــر بگ ــذارد،
زیــرا قیمــت اوراق و تخصیــص آنهــا بایــد در
ب ــازار تعیی ــن ش ــود؛ در نتیج ــه بان ــک مرک ــزی
تمایلـــی نـــدارد مســـتقیم ًا در قیمـــت اوراق
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مرک ــزی ک ــه تمای ــل دارد جه ــت کاه ــش ن ــرخ
س ــود ذخای ــر بیش ــتری تزری ــق کن ــد ،از طری ــق
مکانیـــزم حـــراج ،اوراق را از بانکهایـــی
خریـــداری میکنـــد کـــه بهدلیـــل مشـــکل
نقدینگـــی تمایـــل دارنـــد اوراق را بـــا قیمـــت
کمت ــری ب ــه بان ــک مرک ــزی بفروش ــند .همی ــن
طـــور در زمـــان اجـــرای سیاســـت انقباضـــی،
بانــک مرکــزی اوراق خــود را در فراینــد حــراج
بـــه بانکهایـــی میفروشـــد کـــه بهدلیـــل
مـــازاد نقدینگـــی تمایـــل دارنـــد اوراق را بـــه
قیمـــت باالتـــری خریـــداری کننـــد .در نتیجـــه،
مکانیـــزم حـــراج بـــه تخصیـــص بهتـــر ذخایـــر
در بـــازار بینبانکـــی کمـــک خواهـــد کـــرد.

تٔامیـــن شـــده اســـت.
تکمیـــل چهارچـــوب اجرایـــی سیاســـت
پولـــی نیازمنـــد تســـهیالت قاعدهمنـــد در
کنـــار عملیـــات بـــازار بـــاز اســـت .تســـهیالت
قاعدهمنـــد شـــکل تکاملیافتـــه اجـــرای نقـــش
بانکـــدار بانکهـــا توســـط بانـــک مرکـــزی
اســـت .بـــازار ذخایـــر (بـــازار بینبانکـــی)
روزانـــه بـــا تکانههـــای متعـــددی روبهروســـت
و درصورتیکـــه بانـــک مرکـــزی بـــرای جـــذب
ایـــن تکانههـــا اقدامـــی نکنـــد ،ممکـــن اســـت
ثبـــات در نظـــام بانکـــی بـــا چالـــش مواجـــه
شـــود .در نتیجـــه ،بانکهـــای مرکـــزی
هم ــواره تس ــهیالتی را ب ــرای تٔامی ــن نقدینگ ــی

{

تٔاثیرگ ــذار باش ــد .البت ــه ش ــایان ذک ــر اس ــت ک ــه
بهعنـــوان بخشـــی از مکانیـــزم انتقـــال پولـــی،
اجـــرای سیاســـت پولـــی در قیمـــت داراییهـــا
تٔاثی ــر خواه ــد داش ــت و اوراق بده ــی دولت ــی
نیـــز از ایـــن قاعـــده مســـتثنی نیســـتند.
در اجـــرای عملیـــات بـــازار بـــاز ،تفکـــر
بانکهـــای مرکـــزی پرهیـــز از ایجـــاد اختـــال
در نظـــام بـــازار اســـت؛ بهطـــور مثـــال ،بانـــک
مرکـــزی بـــه گونـــهای خریدوفـــروش اوراق را
انجـــام نمیدهـــد تـــا بهصـــورت تـــورشدار،
قیمـــت داراییهـــا تحتتٔاثیـــر قـــرار گیـــرد.
مکانیــزم حــراج در خریــد یــا فــروش اوراق نیــز
ب ــه همی ــن دلی ــل برگزی ــده ش ــده اس ــت .بان ــک

حتـــی بانکهـــای مرکـــزی بـــرای عـــدم ایجـــاد
اخت ــال در ترکی ــب ترازنام ــه بانکه ــا ،کمت ــر
از خریدوفـــروش قطعـــی در عملیـــات بـــازار
بـــاز اســـتفاده میکننـــد و بیشـــتر بـــر قـــرارداد
بازخری ــد تٔاکی ــد دارن ــد .در ق ــرارداد بازخری ــد
(ق ــرارداد بازخری ــد معک ــوس) ،بان ــک موظ ــف
اســـت در قبـــال دریافـــت (پرداخـــت) ذخایـــر
و ف ــروش (خری ــد) اوراق ب ــه بان ــک مرک ــزی،
در سررســـید ،اوراق را از بانـــک مرکـــزی
خری ــداری کن ــد (ب ــه بان ــک مرک ــزی بفروش ــد).
در اینصـــورت ،نقدینگـــی بـــازار بینبانکـــی
بـــدون اینکـــه تغییـــری در ترکیـــب ترازنامـــه
بانـــک مرکـــزی و نظـــام بانکـــی ایجـــاد شـــود،

بانکهـــای ســـالم ارائـــه میکردهانـــد؛
بهطـــور مثـــال ،اگـــر بانکـــی بـــا مشـــکل
نقدینگـــی گـــذرا مواجـــه شـــود ،میتوانـــد از
بانـــک مرکـــزی اعتبـــار دریافـــت کنـــد و در
اولیـــن فرصـــت ایـــن اعتبـــار را بازگردانـــد .در
فق ــدان ای ــن تس ــهیالت ،بان ــک ممک ــن اس ــت
ب ــا مش ــکل نقدینگ ــی مواج ــه ش ــود و از طری ــق
برهـــمزدن بـــازار بینبانکـــی ،ســـایر بانکهـــا
را نیـــز بـــا مشـــکل مواجـــه ســـازد .ازایـــنرو،
بانکهـــای مرکـــزی همـــواره تســـهیالتی
بهص ــورت پنج ــرٔه تنزی ــل مج ــدد ب ــه بانکه ــا
ارائـــه میکردهانـــد و اســـناد تنزیلـــی آنهـــا را
مجـــدد ًا تنزیـــل میکردهانـــد .تنزیـــل اســـناد
ماننـــد خریـــد ایـــن اســـناد اســـت؛ یعنـــی
بانکهـــا در قبـــال خریـــد دارایـــی بانکهـــا
بـــه آنهـــا اعتبـــار میدادهانـــد .در چهارچـــوب
عملیاتـــی مـــدرن ،ایـــن نقـــش بانـــک مرکـــزی
بهصـــورت تســـهیالت قاعدهمنـــد اعتبـــاری
ایفـــا میشـــود .بانکهـــا میداننـــد کـــه در
صـــورت داشـــتن داراییهـــای باکیفیـــت،
حتمــ ًا میتوانن ــد از تس ــهیالت بان ــک مرک ــزی
اســـتفاده کننـــد و در اینصـــورت الزم نیســـت
بـــا هـــر نرخـــی منابـــع را در بـــازار بینبانکـــی
اســـتقراض کننـــد .ایـــن موضـــوع بهصـــورت
بخـــش افقـــی منحنـــی عرضـــه ذخایـــر در
ش ــکل  ۱نش ــان داده ش ــده اس ــت .ل ــذا ،وج ــود
تســـهیالت قاعدهمنـــد اعتبـــاری عـــاوه بـــر
تٔامی ــن ثب ــات مال ــی ،باع ــث کاه ــش نوس ــانات
در بـــازار ذخایـــر میشـــود .از طـــرف دیگـــر،
بانکهـــای مرکـــزی بـــرای تضمیـــن کاهـــش
نوســـانات در بـــازار ذخایـــر ،تســـهیالت
قاعدهمنـــدی ســـپردهای بـــه بانکهـــا اعطـــا
میکننـــد .در ایـــن تســـهیالت قاعدهمنـــد،
بانکهـــا مـــازاد ذخایـــر خـــود را نـــزد بانـــک
مرکـــزی ســـپردهگذاری و بـــرای آن ســـود
دریافـــت میکننـــد .ایـــن موضـــوع بهصـــورت
بخـــش افقـــی منحنـــی تقاضـــای ذخایـــر در
شـــکل  ۱نشـــان داده شـــده اســـت .وجـــود
تســـهیالت قاعدهمنـــد ســـپردهای بـــه بانکهـــا
ایـــن انگیـــزه را میدهـــد تـــا در بـــازار ذخایـــر
نـــرخ کمتـــری را قبـــول نکننـــد .بنابرایـــن،
وجـــود تســـهیالت قاعدهمنـــد اعتبـــاری و
س ــپردهای باع ــث ایج ــاد س ــقف و ک ــف ن ــرخ
ســـود در بـــازار بینبانکـــی میشـــود کـــه از آن
بهعنـــوان کریـــدور نـــرخ بهـــره یـــاد میشـــود.

۴۵

۴۶

عملیات بازار باز

کری ــدور ن ــرخ به ــره از نوس ــانات ش ــدید ن ــرخ
جلوگیـــری میکنـــد و تضمیـــن مینمایـــد
کـــه نـــرخ ســـود بـــازار بینبانکـــی در داخـــل
کریـــدور بمانـــد.
ترکیـــب عملیـــات بـــازار بـــاز و تســـهیالت
قاعدهمنـــد چهارچـــوب عملیاتـــی دقیقـــی بـــه
بانـــک مرکـــزی میدهـــد کـــه در عیـــن تٔامیـــن
نقدینگـــی موردنیـــاز نظـــام مالـــی توســـط
تســـهیالت قاعدهمنـــد ،ســـطح نـــرخ ســـود را
بـــا عملیـــات بـــازار بـــاز در بـــازار بینبانکـــی
تعییـــن کنـــد و اطمینـــان داشـــته باشـــد کـــه
ذخایـــر توســـط نیروهـــای بـــازار بهصـــورت
کارا تخصیـــص داده شـــود .بـــا توجـــه بـــه
همیـــن ویژگیهاســـت کـــه اغلـــب بانکهـــای
مرکـــزی ،ایـــن چهارچـــوب عملیاتـــی را بـــرای
دســـتیابی بـــه اهـــداف سیاســـتی برگزیدهانـــد
و از آن بهعنـــوان بســـتری بـــرای ایجـــاد ثبـــات
مالـــی و ثبـــات قیمتهـــا بهـــرهمیگیرنـــد.
بهرغـــم مزایـــای فـــراوان اجـــرای عملیـــات
بـــازار بـــاز ،ایـــن چهارچـــوب عملیاتـــی در
ایـــران اجـــرا نشـــده بـــود و شـــاید مهمتریـــن
دلیـــل را بـــرای تٔاخیـــر در اجـــرای آن بتـــوان
بـــه فقـــدان دارایـــی مالـــی بـــا نقدشـــوندگی
ب ــاال نس ــبت داد ،زی ــرا از ی ــک ط ــرف دول ــت
تمایلـــی بـــه انتشـــار اوراق بدهـــی نداشـــت و
از طـــرف دیگـــر بهدلیـــل مســـائل شـــرعی،
امـــکان انتشـــار اوراق بدهـــی بانـــک مرکـــزی
وجـــود نداشـــت .داراییهایـــی نیـــز کـــه در
ی الزم
ترازنام ــه بانکه ــا وج ــود داش ــت ویژگــ 
را نداشـــتند کـــه از آنهـــا در مبـــادالت میـــان
بان ــک مرک ــزی و بانکه ــا اس ــتفاده ش ــود .در
نتیج ــه ،بس ــتر مناس ــب ب ــرای اج ــرای عملی ــات
بـــازار بـــاز فراهـــم نبـــود.
اکنـــون کـــه بـــازار اوراق بدهـــی دولتـــی
ایجـــاد شـــده و تـــا حـــدودی عمـــق یافتـــه
اســـت ،شـــرایط الزم بـــرای اجـــرای عملیـــات
بــازار بــاز فراهــم شــده اســت .امــا ،ایــن شــرط
بهتنهایـــی کافـــی نیســـت و بهرهبـــرداری مٔوثـــر
از عملی ــات ب ــازار ب ــاز نیازمن ــد پیشنیازه ــای
دیگـــری اســـت .در بحـــث تٔامیـــن نقدینگـــی
بـــازار بینبانکـــی ،اجـــرای عملیـــات بـــازار
بـــاز نیازمنـــد وجـــود اوراق بدهـــی دولتـــی در
ترازنامـــه بانکهـــا و بانـــک مرکـــزی ،وجـــود
قـــرارداد بازخریـــد و امـــکان اجـــرای کمهزینـــه
آن ،تغییـــر نگـــرش بانکهـــا در تٔامیـــن

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۹

نقدینگـــی کوتاهمـــدت از اضافهبرداشـــت بـــه
بـــازار بینبانکـــی و تســـهیالت قاعدهمنـــد،
ایجـــاد ســـازگاری درونـــی در بانـــک
مرکـــزی میـــان عملیـــات بـــازار بـــاز و ســـایر
فعالیتهـــای بانـــک مرکـــزی و… اســـت .از
طـــرف دیگـــر ،اجـــرای عملیـــات بـــازار بـــاز
در سیاســـتگذاری پولـــی نیازمنـــد بهبـــود
وضعیـــت ترازنامـــه بانکهـــا ،کاهـــش هزینـــه
معامل ــه در ب ــازار اوراق بده ــی دولت ــی ،بهب ــود
وضعیـــت بودجـــه دولـــت ،و… اســـت.
البتـــه ،هیچکـــدام از شـــروطی کـــه در بـــاال
ب ــه آنه ــا اش ــاره شـــد ب ــه ایـــن معنـــی نیســـت
کـــه عملیـــات بـــازار بـــاز ممکـــن اســـت در
عمـــل موفقیتآمیـــز نباشـــد .در مقایســـه بـــا
شـــرایط فعلـــی ،اجـــرای عملیـــات بـــازار بـــاز
در هـــر ســـطحی یـــک موفقیـــت اســـت ،زیـــرا
در شـــرایط فعلـــی ،بانـــک مرکـــزی بـــدون
وثیقـــه بـــه بانکهـــا تســـهیالت میدهـــد و
حت ــی برخ ــی بانکه ــا از مناب ــع بان ــک مرک ــزی
اضافـــه برداشـــت میکننـــد .در ایـــن شـــرایط،
اگ ــر عملی ــات ب ــازار ب ــاز موف ــق ش ــود دریاف ــت
تســـهیالت از طـــرف بانکهـــا را مشـــروط بـــه
وثیقـــه کنـــد ،یـــک دســـتاورد بـــزرگ خواهـــد
بـــود .از طـــرف دیگـــر ،در شـــرایط فعلـــی
هیـــچ ســـازوکار مشـــخصی بـــرای اجـــرای
سیاســـتگذاری پولـــی وجـــود نـــدارد.
سیاس ــت پول ــی در تثبی ــت نرخه ــای س ــود در
نظ ــام بانک ــی و اعط ــای اعتب ــارات ب ــه برخ ــی
طرحهـــا خالصـــه میشـــود .اگـــر عملیـــات
بـــازار بـــاز منجـــر بـــه حـــذف نرخگـــذاری
دســـتوری در نظـــام مالـــی شـــود ،میتـــوان
انتظـــار داشـــت کانالهـــای انتقـــال پولـــی در
اقتص ــاد ایج ــاد ش ــوند و بان ــک مرک ــزی بتوان ــد
از ایـــن طریـــق سیاســـتهای کارآمدتـــری
را اجـــرا کنـــد .در مجمـــوع ،هیـــچ زیانـــی در
اجـــرای عملیـــات بـــازار بـــاز وجـــود نـــدارد و
تنهـــا بایـــد تـــاش کـــرد بـــا اجـــرای درســـت
ایـــن چهارچـــوب ،منافـــع اقتصـــادی جامعـــه
حداکثـــر شـــود.
آنچـــه میتوانـــد دســـتیابی بـــه کلیـــه
مزای ــای عملی ــات ب ــازار ب ــاز را تضمی ــن کن ــد
هماهنگ ــی می ــان نهاده ــای اقتص ــادی اس ــت؛
هماهنگ ــی می ــان بان ــک مرک ــزی ،وزارت ام ــور
اقتصـــادی و دارایـــی ،و ســـازمان مدیریـــت
و برنامهریـــزی میتوانـــد اجـــرای عملیـــات

بـــازار بـــاز را تســـریع کنـــد و همراســـتاکنندٔه
اهـــداف ایـــن ســـه نهـــاد باشـــد .از هماکنـــون
میت ــوان انتظ ــار داش ــت ب ــا اج ــرای عملی ــات
بـــازار بـــاز ،نقدشـــوندگی بازارهـــای مالـــی
افزایـــش یابـــد ،وضعیـــت ترازنامـــه بانکهـــا
تـــا حـــدودی بهتـــر شـــود ،و تٔامیـــن مالـــی
کوتاهمـــدت ‐ و نـــه بلندمـــدت ‐ تســـهیل
گـــردد .بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه توجـــه داشـــت
ک ــه وج ــود ی ــک ب ــازار پ ــول ب ــا نقدش ــوندگی
بـــاال الزمـــه یـــک بـــازار ســـرمایٔه توســـعهیافته
اس ــت .ازایــنرو ،اج ــرای عملی ــات ب ــازار ب ــاز
بـــا تٔامیـــن نقدینگـــی موردنیـــاز بـــازار پـــول
بـــه بهبـــود عملکـــرد کلیـــه بازارهـــای مالـــی
کمـــک میکنـــد .در اینجـــا ،منظـــور از بـــازار
پـــول تٔامیـــن مالـــی کوتاهمـــدت فعالیتهـــای
س ــرمایهگذاری اس ــت .عملی ــات ب ــازار ب ــاز ب ــا
تٔامیـــن نقدینگـــی بـــازار پـــول منجـــر میشـــود
کـــه تٔامیـــن مالـــی کوتاهمـــدت تســـهیل شـــود.
البتـــه ،عملیـــات بـــازار بـــاز بهطـــور مســـتقیم
در تٔامیـــن مالـــی بلندمـــدت اثـــری نخواهـــد
داش ــت ،زی ــرا تٔامی ــن مال ــی بلندم ــدت در ب ــازار
ســـرمایه انجـــام میشـــود .ولـــی ،غیرمســـتقیم
و از طریـــق ارتبـــاط بـــازار پـــول و ســـرمایه
میتـــوان انتظـــار داشـــت عملیـــات بـــازار بـــاز
ت ــا ح ــدودی ب ــه بهب ــود تٔامی ــن مال ــی بلندم ــدت
نیـــز کمـــک کنـــد.

سیاست ارتباطی بانک مرکزی
در چارچوب عملیات بازار باز
یادداشت تحلیلی

عضو هیئت علمی و مدیر پژوهشی پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

-۱مقدمه«:هنــر مدیریــت انتظــارات» شــیرازٔه سیاســت پولــی و
بانکــداری مرکــزی اســت .انتظــارات در مکانیــزم انتقــال سیاســت
پولــی نقــش مهمــی ایفــا میکنــد و درصورتیکــه بانــکمرکــزی بتوانــد
انتظــارات را بهخوبــی تحــت کنتــرل درآورد ،آنــگاه دســتیابی بــه اهــداف
ت پولــی بــا توفیــق بیشــتری همــراه خواهــد بــود .سیاســت پولــی
سیاس ـ 
موفــق تنهــا بهمعنــی کنتــرل مٔوثــر ابــزار سیاســت پولــی نیســت ،بلکــه
شــکلدهی انتظــارات کارگــزاران از تحــوالت آینــدٔه متغیرهــای کلیــدی
اقتصــاد در کارایــی سیاســتهای پولــی نقــش مٔوثــری بــر عهــده دارد.
در طــول دو دهــه گذشــته ،سیاســت ارتباطــی یــا همــان راهبردهــای
اطالعرســانی و تعامــل کارای بانــک مرکــزی بــا ذینفعــان بــه رکــن
مهمــی از سیاســتگذاری پولــی تبدیــل شــده ،بهنحــوی کــه اهمیــت آن
روزبـهروز درحــال افزایــش اســت .درحــال حاضــر ،ایــن اجمــاع در میــان
اقتصاددانــان پولــی وجــود دارد کــه اطالعرســانی مناســب در ارتبــاط بــا

{

جلســه شــورا :ایــن خبــر در عیــن ایجــاز بایــد
شــامل تصمیمــات اتخاذشــده باشــد و علــل
و منطــق پشــت تصمیمگیریهــا را تبییــن
کنــد .ایــن خبــر در فاصلــه زمانــی حداکثــر یــک
ســاعت پــس از اتمــام جلســه شــورا بایــد در
درگاه بانــک مرکــزی منتشــر شــود.
برگــزاری کنفرانــس خبــری پس از جلســات
شــورا :ایــن ابــزار ،ضمــن بررســی دقیقتــر
مصوبــات شــورا ،میتوانــد بــه درک عمومــی از
علــل و منطــق تصمیمگیریهــا کمــک شــایانی
کنــد .همچنیــن ،درصورتیکــه ایــن کنفرانــس
بــا پوشــش تلویزیونــی و پرســش و پاســخ
رســانهها همــراه باشــد ،میتوانــد بــر شــفافیت
اطالعرســانی بیفزایــد .کنفرانــس خبــری بعــد
از انتشــار خبــر مطبوعاتــی و حداکثــر در فاصلــه
زمانــی دو ســاعت بعــد از اتمــام جلســه شــورا

برگــزار میشــود.
انتشــار صورتجلســات شــورا :ایــن ابــزار
میتوانــد اطــاع مفصلتــری راجــع بــه نحــؤه
تصمیمگیــری سیاســتهای پولــی در اختیــار
عمــوم قــرار دهــد .ایــن صورتجلســه الزم
اســت حداکثــر تــا دو هفتــه بعــد از جلســه
شــورا در وبســایت بانــک بارگــذاری شــود.
پیشــنهاد میشــود صورتجلســات شــورا
بــا توضیحــات تفصیلــی نظرهــای مخالــف
و موافــق منتشــر شــود .انتشــار آرای اعضــا
میتوانــد در تقویــت پاســخگویی اعضــا و
مشــارکت فعاالنــه آنهــا مٔوثــر باشــد.
مصاحبــه اعضــای شــورا :پیشــنهاد
میشــود اعضــای شــورا تــا قبــل از زمــان
انتشــار خبــر مطبوعاتــی و کنفرانــس خبــری،
از مصاحبــه بــا رســانهها خــودداری کننــد.

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
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دو دو
۱۵۹
۱۳۹۸
ـماره ۱۵۶
شمارهشـ
، ۱۳۹۸
ماه ماه
اسفندتیر

 -۲پیشــنهادهایی در راســتای تقویــت تعامــل
بانــک مرکــزی بــا ذینفعــان
راهکارهــا و پیشــنهادها در ســه دســتهبندی
قابلطبقهبنــدی اســت:
مهــم و کلیــدی ِ
الــف -شــفافیت رویــه سیاســتگذاری
پولــی :بهمعنــای اطالعرســانی در خصــوص
نحــؤه رســیدن بــه تصمیمــات سیاســتی در
جلســات شــورا و افشــای ســریع تصمیمــات
شوراســت .ایــن شــفافیت رویــه میتوانــد از
طریــق کانالهــای ارتباطــی ذیــل فراهــم شــود:
اعــام عمومــی تقویــم برگــزاری جلســات
شــورا :الزم اســت برنامــه زمانبنــدی دقیــق
برگــزاری جلســات شــورای سیاســتگذاری
پولــی در و بســایت بانــک مرکــزی قــرار
داده شــود.
انتشــار خبــر مطبوعاتــی بالفاصلــه بعــد از

اقدامــات و سیاســتهای بانــک مرکــزی در کاهــش نااطمینانــی ،کــه
کارگــزاران اقتصــادی بــا آن مواجهانــد ،ضــروری اســت.
در وضعیــت فعلــی اقتصــاد ایــران ،بهدالیلــی ماننــد وجــود
درجــه باالیــی از نااطمینانــی بهدلیــل تحریمهــا و تغییــر چهارچــوب
سیاسـتگذاری پولــی در نتیجــه اجــرای عملیــات بــازار بــاز ،چهارچــوب
ارتباطــی مناســب بــرای بان ـک مرکــزی اهمیــت دوچنــدان مییابــد .ایــن
شــرایط ویــژه بانــک مرکــزی را بــا چالــش بیســابقٔه برقــراری ارتبــاط
بــا فعــاالن بازارهــای مالــی و عمــوم مــردم مواجــه میکنــد .ایــن نوشــتار
ســعی دارد بــا توجــه بــه کانالهــای ارتباطــی مٔوثــر و تجــارب بانکهــای
مرکــزی دنیــا ،پیشــنهادهای عملــی در جهــت بهکارگیــری راهبردهــای
ارتباطــی کارا در چهارچــوب عملیــات بــازار بــاز در ایــران ارائــه دهــد.
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عملیات بازار باز

بهتریــن زمــان بــرای انجــام مصاحبــه بعــد از
انتشــار صورتجلســات اســت کــه ممکــن
اســت اعضــای شــورای سیاســتگذاری
پولــی بخواهنــد توضیحــات مفصلــی راجــع
بــه نظرهــای شــخصی خــود (بههمــراه آمــار و
اطالعــات مربوطــه) ارائــه دهنــد.
اســتفادٔه مناســب از ظرفیــت وبســایت
بانــک مرکــزی :فعالســازی هرچــه بیشــتر
بخــش «چندرســانهای» بــرای بارگــذاری
فایــل ویدئویــی منتخبــی از ســخنرانیها،
مصاحبههــای مقامــات پولــی (بــه تفکیــک نــام
مقامــات) ،کنفرانسهــای خبــری و مطبوعاتــی
در خصــوص سیاســت پولــی میتوانــد در
جــذب مخاطــب و انتقــال مفاهیــم بــه عمــوم
مفیــد باشــد.
ب -شــفافیت و اطالعرســانی در خصوص
آمارهــای اقتصــادی و ارائــه چشـمانداز آتی
در وضعیــت فعلــی اقتصــاد ایــران،
بهدالیلــی ماننــد وجــود درجــه باالیــی از
نااطمینانــی بهدلیــل تحریمهــا و تغییــر
چهارچــوب سیاســتگذاری پولــی در نتیجــه
اجــرای عملیــات بــازار بــاز ،چهارچــوب
ک مرکــزی
ارتباطــی مناســب بــرای بانــ 
اهمیــت دوچنــدان مییابــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت انتشــار بموقــع و منظــم
آمارهــا و اطالعــات اقتصــادی در شــکلگیری
انتظــارات بخــش خصوصــی ،الزم اســت در
بخــش «آمارهــا و دادههــا» در ســایت بانــک
مرکــزی ،بخشــی بــا عنــوان «تقویــم انتشــار
آمــار» اضافــه شــود و بانــک مرکــزی متعهــد
شــود در تاریخهــای اعالمشــده ،آمــار مربوطــه
را در ســایت منتشــر کنــد.
انتشــار گــزارش تــورم بهصــورت فصلــی
در وبســایت بانــک مرکــزی :محتــوای
گــزارش تــورم بایــد شــامل ارزیابــی بانــک
مرکــزی از شــرایط اقتصــادی و پیشبینــی
ایــن نهــاد از تــورم ،تولیــد ،و نــرخ بیــکاری در
افقهــای زمانــی دوســاله (بــا تواتــر فصــل)
باشــد .همچنیــن ،در ایــن گــزارش الزم اســت
ریســکهای مترتــب بــر افزایــش و کاهــش
نــرخ تــورم و نــرخ رشــد اقتصــادی از مقادیــر
پیشبینیشــده ،تحــت ســناریوهای مختلــف

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۹

بررســی شــود .بهمنظــور اثربخشــی بهتــر ،ایــن
گــزارش بایــد در اواســط مــاه دوم هــر فصــل
منتشــر شــود .اهمیــت ایــن گــزارش در انتقــال
اطالعــات و تعامــل بــا ذینفعــان بهحــدی
اســت کــه پیشــنهاد میشــود بانــک مرکــزی
پــس از انتشــار ایــن گــزارش ،مبــادرت بــه
برگــزاری یــک کنفرانــس خبــری بــا پوشــش
تلویزیونــی کنــد تــا از دریافــت پیــام بهطــور
صحیــح توســط ذینفعــان اطمینــان یابــد.
ت پولــی
انتشــار گــزارش سیاســ 
بهصــورت فصلــی :ایــن گــزارش شــامل ســه
بخــش عمــده اســت -۱ :تحــوالت اقتصــادی
داخلــی و بینالمللــی -۲ ،سیاســت پولــی ،و
 -۳پیشبینیهــا و چشــمانداز اقتصــادی.
الزم اســت ایــن گــزارش در نیمــه اول ماههــای
تیــر (مربــوط بــه فصــل اول) ،مهــر (مربــوط
بــه فصــل دوم) ،دی (مربــوط بــه فصــل ســوم)
و فروردیــن (مربــوط بــه فصــل چهــارم) تهیــه
و در وبســایت بانــک مرکــزی بهصــورت
عمومــی منتشــرشــود.
انتشــار آمــار مربــوط بــه نــرخ ســود در
بــازار بینبانکــی در وبســایت بانــک مرکــزی
بهصــورت روزانــه و انتشــار «گــزارش عملیــات
بــازار بــاز» در فروردیــن هــر ســال مربــوط بــه
عملکــرد ســال گذشــته (حــاوی اطالعاتــی در
خصــوص مدیریــت نــرخ ســود کوتاهمــدت،
مدیریــت ترازنامــه و…).
تهیــه پیمایشهــای فصلــی نظرســنجی
از خبــرگان اقتصــادی و خانوارهــا بهمنظــور
دریافــت درک درســتی از انتظــارات تورمــی
در اقتصــاد یکــی از کانالهایــی اســت کــه
بانکهــای مرکــزی دنیــا از آن بهنحــو مٔوثــری
در برنامهریــزی راهبردهــای ارتباطــی خــود
در راســتای شــکلدهی بهتــر بــه انتظــارات
اســتفاده میکننــد.
ج -تعامل بانک مرکزی با دولت و مجلس
پیشــنهاد میشــود رئی ـسکل بانــک مرکــزی
در تواتــر شــش مــاه یکبــار در صحــن
علنــی مجل��س حاضــر ش��ود و ضمــن ارائــه
گزارشــی از تحــوالت پولــی ،بــه ســواالت
نماین�دـگان پاســخ دهدــ .گــزارش بــه مجلــس
بایــد شــامل توضیحــات دقیقــی راجــع بــه
 -۱تصمیمــات سیاســت پولــی گذشــته و
پیشبینــی اثــر اقتصــادی آن -۲ ،وضعیــت
جــاری و چشــمانداز آینــدٔه اقتصــاد کشــور

باشــد .ایــن تعامــل بانــک مرکــزی بــا مجلــس،
ضمــن تقویــت پاســخگویی سیاســتگذار
پولــی ،میتوانــد زمینهســاز تبــادل اطالعــات و
نقطهنظــرات بــا مقامــات شــود.
برگــزاری جلســات ماهانــه بــا مقامــات
دولتــی در قالــب شــورای هماهنگــی سیاســت
پولــی و مالــی بــا هــدف هماهنگــی بیشــتر در
خصــوص زمــان و حجــم انتشــار اوراق بدهــی
و همچنیــن حصــول اطمینــان از پایــداری
بودجــه دولــت.
 -۳مالحظات
در همــه کانالهــای ارتباطــی یادشــده،
توجــه بــه برخــی مســائل و مالحظــات
میتوانــد در میــزان اثربخشــی و رســیدن بــه
اهــداف ازپیشتعیینشــده بــرای هــر راهبــرد
ارتباطــی مٔوثــر باشــد .در ذیــل ،بــه برخــی از
ایــن مالحظــات پرداختــه میشــود:
بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه ممکــن اســت
عمــوم مــردم ماهیــت شــرطی پیشبینیهــای
منــدرج در گزارشهــای تــورم و سیاســت پولــی
را درک نکننــد ،در عمــل ایــن نگرانــی وجــود
دارد کــه ایــن نــوع از اطالعرســانی بــا تعهــد
بانــک مرکــزی اشــتباه گرفتــه شــود .در ایــن
شــرایط اگــر ایــن پیشبینیهــا محقــق نگــردد،
تفــاوت میــان نــرخ تــورم پیشبینیشــده و
نــرخ تــورم محققشــده ممکــن اســت بــه اعتبــار
بانــک مرکــزی لطمــه وارد ســازد .بهمنظــور
ممانعــت از بــروز ایــن مشــکالت ،الزم اســت
بانــک مرکــزی در گزارشهــای تــورم و
سیاســت پولــی و در همــه مصاحبههــا بــر ایــن
نکتــه تأکیــد کنــد کــه هــر ارزیابــی آیندهنگــر
مشــروط بــر اطالعــات جــاری اســت و بنابرایــن
میتوانــد دســتخوش تغییــرات احتمالــی قــرار
گیــرد و بهطــور منظــم بــر مشــروطبودن مســیر
پیشبینیشــده بــرای نــرخ تــورم و ســایر
متغیرهــای کلیــدی تأکیــد و بیــان کنــد کــه «ایــن
یــک پیشبینــی اســت و نــه یــک تعهــد».
بهمنظــور نظــارت بــر کارایــی و اثربخشــی
کانالهــای ارتباطــی ،الزم اســت بهصــورت
مســتمر واکنــش بازارهــای مالــی و فعــاالن
اقتصــادی بــه محتــوا و راهبردهــای ارتباطــی
توســط یــک تیــم در بانــک مرکــزی (متشــکل از
نمایندگانــی از واحــد روابــط عمومــی و معاونت
اقتصــادی) و بــا بهرهگیــری از الگوهــای
تحلیــل بررســی وقایــع پایــش و مــورد ارزیابــی
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قــرار گیــرد .ارائــه نتایــج بررســیها در قالــب
یــک گــزارش هفتگــی بــا عنــوان «ســنجش
اثرگــذاری ارتباطــات بانــک مرکــزی» بــه کمیتــه
سیاستســازی ،میتوانــد در تصحیــح و
تجدیدنظــر در نحــؤه گزارشنویســی و انتقــال
شــفاهی اطالعــات و مصوبــات سیاســت پولــی
ثمربخــش باشــد.
در وضعیــت حــال حاضــر ،توجــه عمــوم
مــردم بــه ســخنان رئیــس بانــک مرکــزی بیــش
از گذشــته شــده اســت .در گذشــته ،ارتبــاط
بانــک مرکــزی بــر یــک گــروه هــدف خــاص -
بازارهــای مالــی ،رســانههای مالــی تخصصــی،
و محافــل دانشــگاهی - تمرکــز داشــت .بانــک
مرکــزی در برقــراری ارتبــاط بــا ایــن گــروه
بیشــتر از اصطالحــات تخصصــی اقتصــاد
قابلفهــم
پولــی  -کــه بــرای عمــوم مــردم
ِ
نبــود  -اســتفاده میکــرد .در شــرایط کنونــی
اقتصــاد کشــور ،مســائل و موضوعــات حــوزٔه
سیاســت پولــی و عملکــرد بانــک مرکــزی
بازتــاب بســیاری در رســانهها پیــدا کــرده و
توجــه عمــوم مــردم را بیشازپیــش بــه خــود
جلــب کــرده اســت .بنابرایــن ،ضــرورت دارد
بانــک مرکــزی مســتقیم ًا بــه ارائــه اطالعــات و
توضیحــات در ارتبــاط بــا سیاســتهایش بــه
عمــوم مــردم بپــردازد (تــا اینکــه مــردم از منابــع
واســط دیگــر  -رســانهها و مقامــات دولتــی -
ایــن اطالعــات را بهدســت آورنــد) .همچنیــن،

در ایــن وضعیــت آنچــه از اهمیــت ویــژهای
قابلفهمبــودن
برخــوردار اســت ســادگی و
ِ
پیامهــای ارســالی از ســوی بانــک مرکــزی
بــه مــردم اســت .پیچیدگــی و مبهمبــودن
اطالعــات باعــث بدفهمــی عمــوم و تحریــف
تصویــر واقعــی شــرایط اقتصــادی در اذهــان
عمومــی میشــود.
ناســازگاری عالئــم ارســالی :در مواقعــی کــه
اظهارنظــر مقامــات دولتــی در جهتــی عکــس بــا
صحبتهــای مقامــات بانــک مرکــزی باشــد،
میتوانــد در کارایــی سیاســت ارتباطــی بانــک
مرکــزی اخــال ایجــاد کنــد .لــذا ،ضــرورت دارد
مقامــات سیاســی در ارتبــاط بــا سیاســت پولــی و
بهویــژه در خصــوص نــرخ ســود هــدف در بــازار
بینبانکــی تــا حــد امــکان از اظهارنظــر بپرهیزنــد.
در دورٔه گــذار بــه چهارچــوب جدیــد
سیاســتگذاری پولــی ،توجــه بــه موضــوع
مهــم ارتقــای ســطح دانــش عمومــی در
حــوزٔه بانکــداری مرکــزی و سیاســت پولــی
از اهمیــت بس��یاری برخ��وردار اســت .ســطح
ســواد و آ گاهــی عمــوم مــردم در ارتبــاط بــا
مســائل و موضوعــات اقتصــادی و باالخــص
سیاســت پولــی ،مشــکلی اســت کــه خصوصــ ًا
بانکهــای مرکــزی در کشــورهای درحــال
توســعه در رابطــه بــا راهبردهــای ارتباطــی
خــود بــا آن مواجهانــد .هرچــه درک عمــوم از
مســائل اقتصــادی و موضوعــات بانکــداری

مرکــزی بیشــتر باشــد ،کارایــی اطالعرســانی
بانــک مرکــزی در جهــت کنتــرل انتظــارات
بیش��تر خواه��د ب�وـد .ایــن دوره فرصــت
مغتنمــی اســت تــا بانــک مرکــزی بــا اســتفاده از
ابزارهــای ارتباطــی مناســب (شــامل کلیپهــا
و انیمیشــنهای تصویــری کوتــاه و بارگــذاری
آنهــا در وبســایت بانــک مرکــزی و پخــش آن
از رســانٔه ملــی ،تهیــه کتابچههــای تصویــری بــا
قابلیــت پخــش در مراکــز عمومــی نظیــر متــرو،
اســتفاده از ظرفیــت بنرهــای در ســطح شــهر در
جهــت انتقــال مفاهیــم پولــی و…) بــه ترویــج
مفاهیــم کلیــدی بــرای مخاطبــان عــام بپــردازد.
همچنیــن ،بانــک مرکــزی بــا بهرهگیــری
از کیتهــای آمــوزش اقتصــاد بــه مــدارس
(شــامل انیمیشــن ،کتابچــه ،و بازیهــای
اقتصــادی) میتوانــد بــه ســطح وســیعی از
مخاطبــان (شــامل نوجوانــان ،معلمــان ،و
والدیــن) دسترســی یابــد و از ایــن طریــق ســطح
دانــش اقتصــادی جامعــه را افزایــش دهــد.
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عملیات بازار باز

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۹

عملیات بازار باز و بهروز رسانی
ابزار سیاستگذاری بانک مرکزی
پژوهشگر اقتصادی

یکــی از دغدغههــای اصلــی سیاسـتگذاران پولــی در کشــور مــا اســتفاده
از ابزارهــا و ظرفیتهــای معمــول و مرســوم بانکــداری دنیــا در قالــب
طرحهــای بانکــداری بــدون ربــا و بانکــداری اســامی اســت .بنابرایــن،
هــر طرحــی کــه در دنیــای بانکــداری چــه در قالــب بانکهــای تجــاری
و چــه در قالــب بانکهــای دولتــی و مرکــزی مطــرح میشــود ،نیازمنــد
آن اســت کــه بررســی شــود و بــا چهارچــوب قوانیــن بانکــی مــا انطبــاق
یابــد .ازایــنرو ،شــروع هــر طرحــی نســبت بــه نمونههــای خارجــی آن
یکــی از جدیدتریــن ابــزار ارائهشــده در بــازار
پولــی و مالــی کشــور عملیــات بــازار بــاز اســت
کــه از شــنبه مــورخ  28دی  1398در کشــور
آغــاز بــهکار کــرد .در واقــع ،عملیــات بــازار
بــاز یــک ابــزار سیاســت پولــی مــدرن اســت
کــه بانکهــای مرکــزی در سراســر دنیــا از
آن اســتفاده میکننــد .بــرای درک بهتــر ایــن
موضــوع ،بایــد گفــت بــا توجــه بــه اینکــه
دخالــت بانــک مرکــزی در فراینــد اقتصــادی
هــر کشــوری سیاســت پولــی آن کشــور را
تشــکیل میدهــد ،ایــن دخالتهــا میتوانــد
مســتقیم یــا غیرمســتقیم باشــد؛ دخالتهــای
مســتقیم ماننــد تعییــن نــرخ ســود بانکــی و یــا
تعییــن ســقف اعتبــاری اســت و دخالتهــای
غیرمســتقیم ماننــد تغییــر ســپردٔه قانونــی ،تغییــر
نــرخ تنزیــل (نــرخ اســتقراض بانکهــا از
بانــک مرکــزی) ،و یــا همیــن عملیــات بــازار
بــاز اســت کــه قصــد توضیــح آن را داریــم.
البتــه ،دخالتهــای بانــک مرکــزی معمــو ًال
بــه چنــد دلیــل صــورت میگیــرد .اولیــن و
مهمتریــن دلیــل ایــن دخالــت در واقــع ثبــات
قیمتهاســت .در کنــار آن ،رشــد اقتصــادی و
کاهــش نوســانات تولیــد و همچنیــن اشــتغال

ممکــن اســت بــا فاصلــه چندیــن و چندســاله شــکل بگیــرد کــه البتــه ایــن
حســن را دارد کــه در زمــان شــروع هــر طرحــی امــکان مطالعــه روی
اثربخشــی ایــن سیاســت در طیــف وســیعی از کشــورها ‐ از توســعهیافته
و درحــال توســعه تــا اروپایــی و منطق ـهای ‐ فراهــم اســت و در نتیجــه
راحتتــر میتــوان روی پیشنیازهــا و الزامــات یــک طــرح بحــث کــرد
و مســتندات ارائــه کــرد.

بــه میــزان مطلــوب و طبیعــی آن از دیگــر
اهــداف بانــک مرکــزی اســت .نکتــه اینجاســت
کــه سیاســت پولــی معمــو ًال غیرمســتقیم و
بــا فاصلــه زمانــی در اهــداف اثــر میگــذارد و
ازآنجاکــه ایــن فاصلــه زمانــی باعــث میشــود
در صــورت وجــود اشــتباه در سیاســتگذاری
پولــی فرصتــی بــرای تصحیــح وجــود نداشــته
باشــد ،یعنــی زمــان زیــادی الزم اســت تــا اثــر
ایــن سیاس ـتها در قیمتهــا ،رشــد اقتصــادی،
و اشــتغال مشــاهده شــود و در نتیجــه فرصــت
واکنــش بــه اشــتباهات احتمالــی نیــز از دســت
مــیرود .بنابرایــن ،بانکهــای مرکــزی بــه ایــن
فکــر افتادنــد تــا بهجــای تمرکــز بــر ایــن اهــداف
اصلــی ،بــه اهدافــی توجــه کننــد کــه هــم بهطــور
مســتقیم در اهــداف اصلــی اثرگــذار باشــد و هــم
قابلکنتــرل و اندازهگیــری ســریع باشــد.
اینکــه ِ
ایــن اهــداف ،کــه بــه اهــداف میانــی مشــهور
شــدهاند ،در واقــع حلقــه واســط بیــن ابزارهــای
سیاســت پولــی و اهــداف اصلــی هســتند کــه از
مهمتریــن ایــن عوامــل میتــوان بــه کلهــای
پولـ�ی یـ�ا همـ�ان  M1و  ،M2نرخهــای بهــرٔه
کوتاهمــدت ،نــرخ ارز ،نــرخ تــورم ،و غیــره
اشــاره کــرد .بــا اتــکا بــه ایــن اهــداف میانــی،

داوری در ارتبــاط بــا درســتی یــا نادرســتی
سیاســتهای پولــی راحتتــر خواهــد بــود.
پــس بایــد در رابطــه بــا ایــن حلقــه واســط یــک
هدفگــذاری صــورت گیــرد کــه در اصطــاح
بــه آن لنگــر اســمی میگوینــد .در واقــع ،لنگــر
اســمی عبــارت اســت از مقادیــر از پیــش
تعیینشــدٔه متغیرهــای اقتصــادی بــرای آینــده
کــه سیاسـتگذاران در طــول زمــان بایــد طــوری
عمــل کننــد کــه متغیرهــا بــه مقادیــر تعیینشــده
بــرای آن برســند .اصلیتریــن لنگرهــای اســمی
عبارتانــد از هدفگــذاری کلهــای پولــی،
هدفگــذاری نــرخ ارز ،هدفگــذاری تــورم،
هدفگــذاری تولیــد ناخالــص داخلــی بــه
قیمــت جــاری ،و… .
هریــک از ایــن لنگرهــای اســمی بــر اســاس
نظریههــا و گفتمــان اقتصــادی در هــر دورهای
مورداســتفادٔه بانکهــای مرکــزی قــرار
گرفــت و در دورهای دیگــر اســتفاده نشــد یــا
کمتــر مــورد اســتفاده قــرار گرفــت؛ بــه عنــوان
نمونــه در دوران نفــوذ تفکــرات پولگرایــان،
ابــزار سیاســتگذاری بانــک مرکــزی کنتــرل
کلهــای پولــی بــود و بانکهــای مرکــزی ســعی
میکردنــد بــا کنتــرل کلهــای پولــی ماننــد حجــم

آغــاز عملیــات بــازار بــاز یــک گام رو بــه
جلــو اســت کــه اگــر جوانــب و الزامــات آن
رعایــت نشــود ،در همیــن ســطح متوقــف
خواهــد مانــد و از مزایــای فــراوان آن نظــام
بانکــی کشــور بهرهمنــد نخواهــد شــد.
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بانکــداری بهخصــوص بــرای سیاســتگذار
پولــی اهمیــت یافــت ،زیــرا میتوانســت بــا
اســتفاده از عملیــات بــازار بــاز ،حجــم نقدینگــی
را در بــازار بینبانکــی بهنحــوهای تغییــر دهــد
کــه نــرخ بهــره در ایــن بــازار بــه نــرخ بهــرٔه
موردنظــر آنــان نزدیکتــر شــود.
توضیحــات بــاال در واقــع مقدمــه و
تاریخچـهای از علــل انجــام عملیــات بــازار بــاز
در بانکهــای مرکــزی دنیــا بــود .بااینحــال،
پرســش ایــن اســت کــه اهــداف بانــک مرکــزی
ایــران از انجــام عملیــات بــازار بــاز چــه بــوده
اســت .آیــا بانــک مرکــزی تاکنــون در بــازار
بینبانکــی دخالــت نکــرده اســت؟ اگــر ایــن
دخالــت صورتگرفتــه بــه چــه نحــو بــوده و
چــرا بانــک مرکــزی بهدنبــال عملیــات بــازار
بــاز رفتــه اســت؟
البتــه ،پیــش از پاســخ بــه ایــن پرســشها
بایــد بــه تعریــف عملیــات بــازار بــاز بپردازیــم
و دراینبــاره شــاید بهتــر اســت تعریــف رئیــس
محتــرم بانــک مرکزی را در خصوص ســازوکار

{

پــول و حجــم نقدینگــی تــورم را پاییــن و باثبــات
نگــه دارنــد .امــا ،رفتهرفتــه مشــخص شــد تابــع
تقاضــای پــول تابــع بیثباتــی اســت ،زیــرا بــا
آزادســازیهای صورتگرفتــه در بخــش مالــی
کــه از دهــه  1980میــادی آغــاز شــد ،در کنــار
توســعٔه بازارهــای مالــی و افزایــش ابداعــات
مالــی ،عمـ ً
ـا ثبــات تقاضــای پــول از میــان رفــت
و در نتیجــه متخصصــان و سیاســتگذاران
بخــش پولــی تصمیــم گرفتنــد بهجــای تمرکــز بــر
کلهــای پولــی ماننــد حجــم پــول و نقدینگــی،
بــه برآینــد عرضــه و تقاضــای پــول یــا همــان
نــرخ بهــره توجــه کننــد و آن را مــورد هــدف
قــرار دهنــد .ازآنجاییکــه نــرخ بهــره در بــازار
بینبانکــی میتوانســت تحتتٔاثیــر اقدامــات
بانــک مرکــزی باشــد ،لــذا هدفگــذاری
بهســمت نــرخ بهــرٔه بینبانکــی ســوق یافــت.
از اینجــا بــود کــه نقــش عملیــات بــازار بــاز در

عملیــات بــازار بــاز در اینجــا بیاوریــم:
«بهطــور خالصــه ،ایــن ســازوکار بــرای
کنتــرل نوســانات نــرخ ســود در حولوحــوش
نــرخ سیاســتگذاری بســیار کوتاهمــدت در
بــازار ذخایــر بانکهــا اســتفاده میشــود .در
ایــن بــازار ،خریدوفــروش قطعــی اوراق دولتــی
و نی��ز قرارداده��ای بازخریــد و بازخریــد مجــدد
اوراق دولتــی در قالــب قواعــد مصــوب شــورای
فقهــی انجــام خواهــد شــد .در مواقعــی کــه نــرخ
ســود باالتــر از نــرخ سیاســتگذاری قــرار
گیــرد ،بانــک مرکــزی اقــدام بــه خریــد اوراق
و افزایــش عرضــه پــول میکنــد .و برعکــس،
هنگامــی کــه نــرخ ســود پایینتــر از نــرخ
سیاسـتگذاری بیایــد ،اقــدام بــه فــروش اوراق
و کاهــش عرضــه پــول میکنــد.
همزمــان ،بانــک مرکــزی داالن نــرخ
ســود بینبانکــی را تعریــف کــرده اســت .در
ایــن داالن ،نــرخ کــف داالن نــرخ پسانــداز
منابــع بانکهــا نــزد بانــک مرکــزی ،نــرخ
ســقف داالن ،و نــرخ تنزیــل مجــدد نهایــی
میباش�نـد .ن��رخ سیاس��تگذاری همــان نــرخ
میانــه داالن نــرخ اســت .هــدف بانــک مرکــزی
بهثباترســاندن نــرخ مبــادالت بیــن بانکهــا
در حولوح��وش ن��رخ سیاس��تگذاری اس��ت».
همانطــور کــه از توضیحــات مشــخص
اســت ،هــدف بانــک مرکــزی از ایــن فراینــد در
دو بخــش دنبــال میشــود .از طرفــی ،نــرخ ســود
اســت کــه بــا راهکارهــای خــود ســعی در کنتــرل
نوســانات آن دارد و ازایــنرو داالن نــرخ ســود
بینبانکــی را نیــز تعریــف کــرده اســت .در واقــع،
بانــک مرکــزی یکــی از دالیــل افزایــش نقدینگــی
را نــرخ بــاالی ســود بانکــی در ســالهای اخیــر
میدانــد کــه بهرغــم نرخهــای مصــوب بانــک
مرکــزی ،همچنــان برخــی بانکهــا آن را رعایــت
نمیکننــد .پــس در ایــن زمینــه ،تصمیــم گرفتــه
اســت بــا هدایــت نرخهــا از افزایــش بیشــتر
نقدینگــی جلوگیــری کنــد .از ســوی دیگــر،
اجــرای سیاســت انبســاطی و انقباضــی از طریــق
خریدوفــروش اوراق دولتــی هــدف دیگــر بانــک
مرکــزی اســت.
حــال ،اگــر بــه پرســشهای مطرحشــده
دوبــاره مراجعــه کنیــم ،بایــد گفــت بانــک
مرکــزی پیــش از ایــن در بــازار بینبانکــی
حضــور داشــته و دارد و گاهیاوقــات
سیاســتهای خــود را از طریــق ایــن بــازار بــه

انجــام میرســاند؛ بهعنــوان نمونــه ،زمانیکــه
دولــت یازدهــم سیاســت نــرخ تــورم تکرقمــی
را در پیــش گرفــت ،پــس از مدتــی نــرخ تــورم
از ارقــام بــاالی  30درصــد بــه کمتــر از 20
درصــد و بــا ادامــه رونــد حتــی بــه کمتــر از 10
درصــد نیــز رســید .امــا برخــاف ایــن کاهــش
نــرخ تــورم نــرخ ســود بانکــی نهتنهــا در ایــن
دوران کاهــش نیافــت ،بلکــه بهدلیــل رقابــت
بانکهــا در ایــن بــازار ســپرده و بهاصطــاح
جنــگ قیمتــی بانکهــا ،نــرخ ســود افزایــش
نیــز یافــت .البتــه ،یکــی از دالیــل ایــن موضــوع
وضعیــت نابســامان مٔوسســات مالــی غیرمجــاز
و بــازی پانــزی برخــی از ایــن مٔوسســات بــود
کــه بــه هــر نحــوی ســعی داشــتند ســپردهها
را جــذب کننــد تــا بتواننــد ســود ســپردههای
قبلــی را بدهنــد .ایــن امــر موجــب شــد بهرغــم
فضــای رکــودی حاکــم بــر کشــور در آن مقطــع
تقاضــای پــول افزایــش یابــد و نــرخ بهــره
یــا ســود بانکــی نیــز بهرغــم کاهــش تــورم
کاهــش نیابــد .در کنــار آن ،نــرخ بهــره در بــازار
بینبانکــی نیــز بــه همیــن نحــو بــاال بــود .بانــک
مرکــزی در آن زمــان ابتــدا بهصــورت دســتوری
بانکهــا را موظــف بــه کاهــش نــرخ ســود کــرد،
امــا در کنــار آن بــازار بینبانکــی را بهعنــوان
یکــی از عوامــل تعیینکننــدٔه نــرخ ســود مــورد
هــدف قــرار داد و بــا تزریــق پــول توانســت نــرخ
ســود را در ایــن بــازار در مــدت کمــی بــه حــدود
نــرخ ســپردٔه اعالمــی خــود برســاند و کمــی از
التهابــات را در آن مقطــع بکاهــد.
حــال ،ســوال مطرحشــده ایــن اســت
بــا توجــه بــه اینکــه بانــک مرکــزی امــکان
اثرگــذاری در نــرخ ســود بینبانکــی را داشــت،
چــرا اقــدام بــه اجــرای عملیــات بــازار بــاز
کــرد؟ در حقیقــت ،بانــک مرکــزی تصمیــم
گرفتــه اســت بــه هــر نحــوی بــه نیــاز مالــی
بانکهــا پاســخگو نباشــد و بانکهــا را مقیــد
کنــد تــا داراییهــای باکیفیتــی در ترازنامــه
خــود داشــته باشــند تــا بتواننــد در موقــع لــزوم
از بانــک مرکــزی کمــک بگیرنــد .بهعبــارت
دیگــر ،بانــک مرکــزی کمــک خــود را در
قبــال دریافــت دارایــی خــاص از بانکهــا بــه
آنهــا ارائــه میکنــد کــه ایــن موضــوع باعــث
میشــود ترازنامــه بانــک مرکــزی بهخصــوص
اضافهبرداشــت بانکهــا ‐ کــه یکــی از عوامــل
رشــد پایــه پولــی اســت ‐ کمتــر در معــرض

۵۱

۵۲

عملیات بازار باز

اضافهشــدن قــرار گیــرد و در ســمت مقابــل
نیــز بانکهــا در مدیریــت پرتفــوی خــود بــه
فکــر دارایــی نقدشــوندٔه مناســب باشــند ،زیــرا
تــا پیــش از ایــن هــر موقــع نیــاز بــه نقدینگــی
داشــتند ،بهراحتــی از بانــک مرکــزی دریافــت
میکردنــد .در کنــار ایــن قضیــه ،شفافشــدن
حضــور بانــک مرکــزی در بــازار نیــز هــدف
دیگــر بانــک مرکــزی اســت؛ یعنــی پیــش از
ایــن بانــک مرکــزی در بــازار بینبانکــی کــه در
حقیقــت بــازار متعلــق بــه بانکهاســت ،اقــدام
بــه فعالیــت غیرمســتقیم و توســط بانکهــای
عامــل میکــرد و بانکهــا را نیــز بــه انجــام
معامــات در ایــن بســتر وامیداشــت .امــا
بــا راهانــدازی عملیــات بــازار بــاز ،فعالیــت
در بــازار بینبانکــی توســط خــود بانکهــا
صــورت خواهــد گرفــت و دخالــت بانــک
مرکــزی ضابطهمنــد و معیــن خواهــد شــد .در
مجمــوع ،میشــود گفــت یکــی از نــکات مهــم
در عملیــات بــازار بــاز کریــدور نــرخ بهــره یــا
همــان داالن نــرخ ســود بینبانکــی اســت .اگــر
ایــن داالن نــرخ ســود بینبانکــی بهدرســتی
کار خــود را انجــام دهــد ،تــوان ســرایت نــرخ
خــود را بــه تمــام بازارهــای مالــی دارد و در
نهایــت تقاضــای کل را نیــز تحتتٔاثیــر قــرار
میدهــد کــه البتــه در اقتصــاد ایــران بــا توجــه
بــه شــرایط آن ممکــن اســت نتوانــد بهطــور
قدرتمنــد عمــل کنــد.
نکتــه دیگــر بحــث انجام ســریع سیاسـتهای
پولــی انبســاطی و انقباضــی اســت کــه امــر بســیار
مهمــی اســت .تــا پیــش از آغــاز عملیــات بــازار
بــاز ،بانــک مرکــزی تنهــا میتوانســت سیاســت
پولــی انبســاطی را بــه اجــرا بگــذارد ،ولــی
در اجــرای سیاســتهای انقباضــی چنــدان
نمیتوانســت موفــق عمــل نمایــد .بهعبــارت
دیگــر ،ایــن امــکان فراهــم نبــود کــه بانــک
مرکــزی نقدینگــی تزریقشــدٔه خــود بــه بــازار
را جمــعآوری کنــد کــه شــاید یکــی از دالیــل
مانــدگاری تــورم در کشــور مــا نیــز ایــن امــر
باشــد .بهعبــارت دیگــر ،راحتــی امــکان تغییــر
وضعیــت از سیاســت انبســاطی بــه انقباضــی
فراهــم نبــود ،امــا عملیــات بــازار بــاز ایــن
امــکان را بــه بانــک مرکــزی میدهــد تــا در
زمــان موردنیــاز ایــن نقدینگــی را از بــازار
جم ـعآوری کنــد و بــا ســرعت بیشــتری بتوانــد
سیاســتهای موردنظــر خــود بهخصــوص

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۹

سیاســت انقباضــی را بــه اجــرا بگــذارد.
البتــه ،بحــث دیگــر ایــن اســت کــه اگــر
بــازار بــاز اجرایــی شــود ،ممکــن اســت برخــی
مشــکالت بانکهــا در قبــال تســهیالت معــوق
حــل شــود .در حقیقــت ،اگــر دولــت تصمیــم
بگیــرد بدهــی خــود را بــه برخــی پیمانــکاران
بــا پرداخــت اوراق حــل کنــد ،ایــن پیمانــکاران
نیــز میتواننــد بدهــی خــود را بــه نظــام بانکــی
بــا پرداخــت ایــن اوراق تهاتــر کننــد .در
اینصــورت ،خــود بانکهــا نیــز بــه دریافــت
ایــن اوراق بهعنــوان یــک دارایــی باکیفیــت
عالقهمنــد میشــوند .بدینترتیــب ،هــم
بســیاری از شــرکتهای خصوصــی از لیســت
بدهــکاران بانکــی خــارج میشــوند ،هــم
معوقــات بانکــی بهنوعــی وصــول میشــود و
هــم بدهــی دولــت پرداخــت میشــود .شــاید
یکــی از انتقاداتــی کــه بــه عملیــات بــازار بــاز
شــده اســت همیــن باشــد کــه دولــت قصــد
دارد کســری بودجــه خــود را از طریــق انتشــار
اوراق دولتــی و اجبــار آن بــرای خریــد از ســوی
بانکهــا جبــران کنــد .امــا ،اگــر اوراق دولتــی
بــه پیمانــکاران طلبــکار از دولــت داده شــود ،در
یــک فراینــد میتوانــد گرهگشــای بخشهــای
مختلــف اقتصــاد باشــد و بــا توجــه بــه اینکــه
امــکان اخــذ تســهیالت بــا ایــن اوراق بــرای
بانکهــا نیــز فراهــم اســت ،اســتقبال بانکهــا
از ایــن اوراق نســبت بــه گذشــته بیشــتر خواهــد
بــود و ایــن چرخــه نیــز میتوانــد تٔاثیــر مثبتــی
در وضعیــت اقتصــادی داشــته باشــد و بــه
بهبــود ترازنامــه بانکهــا کمــک کنــد .البتــه،
بانــک مرکــزی پیشــنهاد داده اســت فعــاالن
اقتصــادی و بانکهــا داراییهــای خــود را بــه
اوراق دولتــی تبدیــل کننــد تــا بتواننــد از مزایــای
آن بهرهمنــد شــوند کــه نشــاندهندٔه آن اســت
کــه برنامــه ویــژهای بــرای ایــن موضــوع تــدارک
دیــده اســت.
بااینحــال ،بایــد دانســت بــه اعتقــاد
بســیاری از کارشناســان اقتصــادی و بانکــی،
آغــاز عملیــات بــازار بــاز یــک گام رو بــه جلــو
اســت کــه اگــر جوانــب و الزامــات آن رعایــت
نشــود ،در همیــن ســطح متوقــف خواهــد مانــد
و از مزایــای فــراوان آن نظــام بانکــی کشــور
بهرهمنــد نخواهــد شــد.
نخســت هماهنگــی بیــن بانــک مرکــزی
دولــت و نظــام بانکــی کشــور در ایــن قضیــه

بســیار مهــم اســت؛ یعنــی بــازار بــاز بایــد در
فراینــد بلندمــدت زمینهســاز سالمســازی نظــام
بانکــی شــود و در کنــار آن دولــت ضمــن کاهش
دخالــت خــود در سیاســتهای پولــی کشــور
زمینــه اســتقالل بانــک مرکــزی را فراهــم آورد
و در نهایــت بانــک مرکــزی بــا شــفافکردن
عملکــرد خــود بتوانــد پاســخگوی اقدامــات
خــود باشــد .هرچنــد عــدهای از افــراد عملیــات
بــازار بــاز را پوششــی بــرای کســری بودجــه
دولــت میداننــد ،همانطــور کــه در بــاال
توضیــح داده شــد ،اگــر ایــن قضیــه بهصــورت
هدفمنــد صــورت گیــرد ،گرهگشــای بخشــی
از مشــکالت اقتصــاد کشــور خواهــد شــد .در
کنــار ایــن امــر ،تشــکیل صنــدوق بــازار پــول
و بــازار ریپــو نیــز بایــد در دســتور کار قــرار
گیــرد کــه در ارتبــاط بــا بــازار ریپــو اقداماتــی
صــورت گرفتــه اســت؛ امــا اگــر زمینــه حضــور
مٔوثــر ایــن بازارهــا فراهــم نشــود ،عمـ ً
ـا بــازار
بــاز نیمـهکاره خواهــد مانــد .در مجمــوع ،بایــد
آغــاز عملیــات بــازار بــاز را یــک حرکــت بــرای
بهروزرســانی ابــزار سیاســتگذاری بانــک
مرکــزی بــا انطبــاق بــا موازیــن بانکــداری بــدون
ربــا دانســت کــه انجــام ایــن امــر خــود دســتاورد
بزرگــی اســت.
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۵۴

عملیات بازار باز

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۹

الگوهای کاربرد صکوک در عملیات بازار باز؛
بسترسازی برای اجرای برنامٔه جدید سیاستگذاری پولی

یادداشت تحلیلی

حسین
میثمی

عضو هیئت علمی و مدیرگروه بانکداری اسالمی،
پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

 -۱مقدمــه :بــدون شــک ،یکــی از مهمتریــن اقدامــات و اصالحــات
زیرســاختی بانــک مرکــزی در ســال  ۱۳۹۸اجــرای برنامــه جدیــد
سیاس ـتگذاری پولــی در راســتای راهبــری سیاس ـتهای پولــی از مســیر
عملیــات بــازار بــاز بــود .بــر اســاس ایــن طــرح ،امــکان اجــرای عملیــات
بــازار بــاز (خریدوفــروش اوراق بهــادار) توســط بانــک مرکــزی از مســیر
تشــکیل کریــدور نرخ ســود در بســتر تســهیالت قاعدهمندفراهــم میگردد.
«تســهیالت قاعدهمنــد» عبارتــی جامــع جهــت توصیــف کلیــه روشهــای
ســپردهپذیری بانــک مرکــزی بــا نــرخ کــف و ارائــه تســهیالت در نــرخ
ســقف محســوب میشــود (بیندســیل ،۲۰۱۴ ،ص .)۲۳۱ .عالوهبرایــن،
در چهارچــوب جدیــد قــرار اســت بخــش عمــدٔه روابــط بانــک مرکــزی بــا
بانکهــا و روابــط بانکهــا بــا یکدیگــر در بــازار بینبانکــی ،بــر اســاس
وثیقهگــذاری اوراق بهــادار انجــام شــود .برایناســاس ،بهنظــر میرســد
پیشنیــاز موفقیــت اجــرای برنامــه جدیــد سیاســتگذاری پولــی در
 -۲صکوک دولت
اجــرای عملیــات بــازار بــاز بــر روی اوراق
منتشرشــده توســط دولــت اولیــن و رایجتریــن
نــوع سیاسـتگذاری پولــی بــر اســاس تجــارب
بینالمللــی اســت .ایــن شــیوه در بیشــتر
کشــورهای توســعهیافته کــه دارای بازارهــای
ثانــوی ســاختاریافته و عمیــق بــر روی «اوراق
بهــادار دولتــی» هســتند ،مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .در ایــن روش ابتــدا ،دولــت در بــازار
اولــی نســبت بــه انتشــار صکــوک اقــدام میکنــد
(سیاســت مالــی) و ســپس بانــک مرکــزی بــا
ورود در بــازار ثانــوی اوراق و خریدوفــروش
صکــوک دولتــی بــه اعمــال سیاســتهای
موردنظــر خــود میپــردازد (سیاســت پولــی).
بهصــورت طبیعــی ،اوراق دولتــی از حداقــل
ریســک برخوردارنــد و از ایــن جهــت خطــری
متوجــه سیاســتگذار نمیشــود .صکــوک

قابلتوجهــی از اوراق بهــادار
نظــام بانکــی کشــور آن اســت کــه حجــم ِ
منطبــق بــا شــریعت (صکــوک) در ترازنامــه بانــک مرکــزی و بانکهــا
وجــود داشــته باشــد تــا سیاســتگذار بتوانــد بــا خریدوفــروش آنهــا،
نســبت بــه اجــرای عملیــات بــازار بــاز اقــدام ورزد؛ یــا اینکــه ایــن اوراق
بهعنــوان وثیقــه جهــت اســتفاده از تســهیالت قاعدهمنــد بانــک مرکــزی
کاربــرد پیــدا کنــد .بهرغــم آنچــه مطــرح شــد ،مشــکلی کــه وجــود دارد آن
اســت کــه درحــال حاضــر بــازار بدهــی کشــور عمــق کافــی نــدارد و حجــم
صکــوک موجــود در نظــام مالــی پاس ـخگوی حضــور بازیگــران عمــدهای
چــون بانــک مرکــزی و بانکهــا و مٔوسســات اعتبــاری غیربانکــی نیســت.
برایناســاس ،ضــرورت طراحــی الگوهــای جدیــد صکــوک در راســتای
بسترســازی بــرای اجــرای برنامــه جدیــد سیاس ـتگذاری پولــی احســاس
میشــود .در ادامــه ،بــه تبییــن ظرفیتهــای موجــود در حــوزٔه «صکــوک
دولــت»« ،صکــوک بانــک مرکــزی» و «صکــوک بانکــی» اشــاره میشــود.

دولتــی میتوانــد حداقــل شــامل چهــار الگــوی
اســناد خزانــه اســامی ،صکــوک مرابحــه
دولــت ،صکــوک اجــارٔه دولــت ،و صکــوک
اســتصناع دولتــی باشــد کــه در ادامــه دو مــورد
اول مــورد بحــث قــرار میگیــرد.
 ۲-۱اسناد خزانٔه اسالمی
«اســناد خزانــه» اصلیتریــن اوراقــی اســت
کــه توســط بانکهــای مرکــزی بــرای عملیــات
بــازار بــاز اســتفاده میشــود؛ بهنحــوی کــه
درحــالحاضــر بخــش مهمــی از اقــام دارایــی
موجــود در ترازنامــه بانکهــای مرکــزی اســناد
خزانــه دولــت (در کنــار دیگــر اوراق بهــادار
کمریســک) اســت .ایــن اوراق معمــو ًال توســط
دولــت در قطــع بــاال ،بــدونریســک ،بهصــورت
تنزیلــی (اوراق بــا کوپــن صفــر) ،و در بــازار
بینبانکــی (بــازار پــول) ارائــه میشــود و بانــک
مرکــزی ،بانکهــا ،و مٔوسســات اعتبــاری

غیربانکــی مشــتری اصلــی ایــن دســته از اوراق
بهحســاب میآینــد (قضــاوی و بازمحمــدی،
 ،۱۳۹۱ص.)۳۶ .
اســناد خزانــه اســامی بهلحــاظ ماهیــت شــبیه
اســناد خزانــه متعــارف اســت .بــا ایــن تفــاوت
کــه در اینجــا الزم اســت اوراق حتمـ ًا بــه پشــتوانٔه
دارایــی واقعــی منتشــر شــود؛ یعنــی بدهــی
مبنــای انتشــار اوراق بایــد ناشــی از آن دســته از
بدهیهــای دولــت باشــد کــه براثــر فعالیتهــای
بخــش واقعــی اقتصــاد ایجــاد شــدهاند.
شــیؤه معمــول و رایــج کاربــرد اســناد خزانــه
اســامی بــرای عملیــات بــازار بــاز بدینصــورت
اســت کــه ابتــدا دولــت در بــازار اولــی اقــدام بــه
انتشــار اســناد خزانــه اســامی میکنــد و آنهــا
را بــه طلبکارانــی کــه از دولــت طلــب دارنــد
(ماننــد پیمانــکاران) تحویــل میدهــد .در ادامــه،
پیمانــکاران بــه تنزیل ایــن اوراق در بازار ثانوی و
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دســتیابی بــه منابــع نقــد اقــدام میکننــد .در ایــن
شــرایط ،بانــک مرکــزی نیــز میتوانــد بــا ورود
در بــازار ثانــوی اوراق و انجــام خریدوفــروش،
بــه اعمــال سیاســتهای انبســاطی و انقباضــی
موردنظــر خــود اقــدام کنــد (موســویان و میثمــی،
 ،۱۳۹۶ص.)۱۴۳ .
هرچنــد درحــال حاضــر اســناد خزانــه
دولتــی در سررســیدهای گوناگــون منتشــر شــده
و در بــازار فرابــورس کشــور درحــال معاملــه
اســت ،دقــت در ماهیــت ایــن ابــزار نشــان
میدهــد تاکنــون صرفــ ًا یکــی از الگوهــای
اســناد خزانــه اســامی بــه مرحلــه اجــرا رســیده
و ســایر الگوهــا عملیاتــی نشــده اســت .در
واقــع ،تاکنــون دولــت صرفـ ًا از الگــوی «انتشــار
اســناد خزانــه اســامی بــر روی بدهیهــای
سررسیدهشــدٔه دولــت بــه پیمانــکاران جهــت
پروژههــای خاتمهیافتــه» اســتفاده کــرده اســت؛
درحالیکــه میتــوان اســناد خزانــه اســامی را
حداقــل بــر اســاس پنــج الگــوی نظــری دیگــر
طراحــی کــرد کــه عبارتانــد از:
• انتشــار اســناد خزانــه بــر روی بدهیهــای
دولــت بــه پیمانــکاران جهــت پروژههــای
درحــال انجــام؛
• انتشــار اســناد خزانــه بــر روی بدهیهــای
دولــت بــه شــبکٔه بانکــی؛
• انتشــار اســناد خزانــه بــر روی بدهیهــای
دولــت بــه نهادهــای عمومــی غیردولتــی
(ســازمان بازنشســتگی ،تٔامیــن اجتماعــی ،و
شــهردار یها)؛
• انتشــار اســناد خزانــه جهــت تٔامیــن کاالها
و خدمــات موردنیــاز دولــت؛

• انتشــار اســناد خزانــه جهــت تٔامیــن وجــوه
نقــد بــرای دولت.
 ۲-۲صکوک مرابحٔه دولت
اوراق مرابحــه اوراق بهــاداری اســت کــه
دارنــدگان آنهــا بهصــورت مشــاع مالــک
دارایــی مالــی (دیونــی) هســتند کــه بــر اســاس
قــرارداد مرابحــه حاصــل شــده اســت .ایــن
اوراق بــازده ثابــت دارد و قابلِفــروش در
بــازار ثانــوی اســت (موســویان ،۱۳۹۱ ،ص.
 .)۲۲۱شــیؤه کاربــرد ایــن اوراق در عملیــات
بــازار بــاز بدینصــورت اســت کــه ابتــدا دولــت
در بــازار اولــی اقــدام بــه انتشــار اوراق مرابحــه
بــرای تٔامیــن نیازهــای واقعــی خــود بــه کاالهــا
ً
(مثــا خریــد یــک قطعــه زمیــن)
و خدمــات
میکنــد .بــا تشــکیل بــازار صکــوک مرابحــه
دولــت ،بانــک مرکــزی میتوانــد در ایــن
بــازار وارد شــود و بــا خریدوفــروش اوراق ،بــه
اجــرای عملیــات بــازار بــاز بپــردازد.
 -۳صکوک بانک مرکزی
برخــاف کشــورهای توســعهیافته ،برخــی
کشــورهای درحالتوســعه یــا اساس ـ ًا بازارهــای
مالــی ثانــوی اوراق بهــادار دولتــی ندارنــد یــا
بــازار مذکــور وجــود دارد ،امــا عمــق کافــی
نــدارد .در ایــن شــرایط ،بانــک مرکــزی
نمیتوانــد صرفــ ًا بــا خریدوفــروش اوراق
بهــادار دولتــی بــه انجــام عملیــات بــازار بــاز
موردنظــر خــود اقــدام ورزد .بهمنظــور حــل ایــن
مشــکل ،در برخــی از ایــن کشــورها بانکهــای
مرکــزی بــه انتشــار مســتقیم «اوراق بهــادار
بانــک مرکــزی» اقــدام میکننــد و عملیــات
بــازار بــاز را از ایــن طریــق ســامان میدهنــد.

در ایــن زمینــه ،صنــدوق بینالمللــی پــول
در ســال  ۲۰۱۵تحقیقــی انجــام داد و در آن
از بانکهــای مرکــزی کشــورهای مختلــف
خواســت دربــارٔه ابزارهــای مورداســتفادٔه خــود
بــرای عملیــات بــازار بــاز اظهارنظــر کننــد.
بــر اســاس یافتههــای ایــن پژوهــش ،بیــش
از یکســوم بانکهــای مرکــزی جهــان (کــه
عمدتــ ًا کشــورهای درحــال توســعه بودهانــد)
بهنحــوی از اوراق بهــادار بانــک مرکــزی بــرای
سیاســتگذاری پولــی اســتفاده میکردنــد
(صنــدوق بینالمللــی پــول ،۲۰۱۵ ،ص.)۱۲۱ .
در نظــام پولــی کشــور نیــز بانــک مرکــزی
میتوانــد جهــت تقویــت صکــوک موجــود در
نظــام مالــیکشــور در راســتای بسترســازی اجرای
عملیــات بــازار بــاز ،نســبت بــه انتشــار اوراق
بهــادار بانــک مرکــزی اقــدام کنــد .در ادامــه بــه دو
مــورد از ایــن نــوع صکــوک اشــاره میشــود.
 ۳-۱صکوک ودیعٔه بانک مرکزی
در ایــن الگــو ،بانــک مرکــزی نســبت بــه
انتشــار صکــوک ودیعــه اقدام میکنــد و آن را در
بــازار بینبانکــی جهــت جم ـعآوری منابــع نقــد
از بانکهــای دارای مــازاد عرضــه میکنــد.
در اینجــا ،رابطــه مالــی بیــن بانــک مرکــزی و
بانــک خریــدار اوراق بــر اســاس قالــب حقوقــی
ودیعــه شــکل میگیــرد .در واقــع ،بانــک
مرکــزی اعــام میکنــد حاضــر اســت منابــع
بانکهــا را بــر اســاس عقــد ودیعــه (امانــت)
دریافــت کنــد و در عــوض ،هدیــهای (یــا
هب ـهای) غیرمشــروط بهعنــوان ســود (بــه تعبیــر
دقیقتــر ،جهــت حفــظ قــدرت خریــد) بــه آنهــا
بپــردازد .در اینجــا ،رابطــه حقوقــی دارنــدگان
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اوراق بــا بانــک مرکــزی ،رابطــه ودیعــه اســت
(نــه قــرض) و وجــوه حاصلــه بــه ملکیــت بانــک
مرکــزی درنمیآیــد (بلکــه در راســتای هــدف
سیاســتگذار مســدود میشــود).
 ۳-۱-۱صکوک بیع دین بانک مرکزی
صکــوک بیــع دیــن بانــک مرکــزی ابــزاری
مالــی اســت کــه بــر مبنــای عقــد بیــع دیــن ،بــر
اســاس مطالباتــی کــه بانــک مرکــزی از بانکهــا
و مٔوسســات اعتبــاری غیربانکــی دارد ،منتشــر
ن کوپــن ســود (بهصــورت تنزیلــی) در
و بــدو 
بــازار بینبانکــی عرضــه میشــود .دیــن مبنــای
انتشــار اوراق بایــد حقیقــی (غیرصــوری) و
قابلیــت تبدیلشــدن بــه اوراق بهــادار را نیــز
داشــته باشــد .بــا فــروش دیــن ،مالکیــت دیــن
بــهغیــر بانــک مرکــزی واگــذار میشــود و ایــن
امــکان بــرای مالــک جدیــد نیــز میســر اســت کــه
دیــن را دوبــاره بــهفــروش برســاند .بــا فــروش
ایــن اوراق ،نقدینگــی از اقتصــاد جمــعآوری
میشــود کــه ایــن بهمعنــای کاهــش پایــه پولــی
و اعمــال سیاســت انقباضــی اســت .عملیــات
ً
کامــا مشــابه و بــا
انبســاطی نیــز بهصورتــی
خریــد اوراق اتفــاق میافتــد (میثمــی و نــدری،
 ،۱۳۹۵ص.)۲۳۷ .
 -۴صکوک بانکی
اســتفاده از اوراق بهــادار بانکــی جهــت
عملیــات بــازار بــاز راهــکار دیگــری اســت
کــه میتوانــد جهــت اجــرای سیاســتگذاری
پولــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .در ایــن الگــو،
ابتــدا یــک بانــک نســبت بــه انتشــار اوراق
بهــادار اقــدام میکنــد و ســپس بانــک مرکــزی
در بــازار ثانویــه ایــن اوراق وارد میشــود و بــا
خریدوفــروش آن بــه اجــرای عملیــات بــازار بــاز
اقــدام میکنــد.
شــاید در نــگاه اول اینطــور بهنظــر رســد
کــه بانــک مرکــزی بایــد صرفـ ًا نســبت بــه خریــد
اوراق باکیفیــت دولتــی اقــدام کنــد و واردشــدن
در بــازار اوراق بانکــی میتوانــد ســتون دارایــی
ترازنامــه بانــک مرکــزی را بــا ریســک مواجــه
ســازد .امــا ،دقــت در ایــن مســئله نشــان
میدهــد آنچــه اهمیــت دارد باکیفیتبــودن
اوراق مبنــای عملیــات بــازار بــاز اســت و بــا
توجــه بــه اینکــه معمــو ًال ریســک بســیاری
از بانکهــا پاییــن محســوب میشــود ،لــذا
میتــوان اوراق آنهــا را نیــز بــرای عملیــات
بــازار بــاز مــورد توجــه قــرار داد .البتــه ،طبیعــی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۹

اســت کــه اســتفاده از ایــن راهــکار مخصــوص
شــرایطی اســت کــه بــازار اوراق باکیفیــت
دولتــی عمــق کافــی نداشــته باشــد یــا بــه هــر
دلیــل امــکان واردشــدن در ایــن بــازار بــرای
بانــک مرکــزی فراهــم نیســت.
در ایــن ارتبــاط ،بررســی تجــارب بینالمللــی
نشــان میدهــد بانکهــای مرکــزی کشــورهای
گوناگــون در دورههــای مختلــف فهرســتی
از اوراق بهــاداری کــه در عملیــات بــازار بــاز
قابلیــت پذیــرش دارنــد (فهرســت وثایــق معتبر)
منتشــر میکننــد کــه در ایــن فهرســت انــواع
اوراق بهــاداری کــه از نظــر بانــک مرکــزی از
کیفیــت مناســب بــرای ورود در عملیــات بــازار
بــاز برخوردارنــد ،ذکــر میشــود .نکتــه جالــب
توجــه آنکــه ایــن فهرســت قابلیــت تعدیــل دارد و
بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی تغییــر میکنــد؛
ً
مثــا در بحــران مالــی ســال  ۲۰۰۸در برخــی
درحــال حاضــر بــازار بدهــی کشــور عمــق
کافــی نــدارد و حجــم صکــوک موجــود در
نظــام مالــی پاســخگوی حضــور بازیگــران
عمــدهای چــون بانــک مرکــزی و بانکهــا و
مٔوسســات اعتبــاری غیربانکــی نیســت.
از کشــورهای اروپایــی ،فهرســت اوراق بهــادار
قابلقبــول جهــت عملیــات بــازار بــاز تــا حــد
ِ
زیــادی توســعه یافــت و عــاوه بــر اســناد خزانــه
و اوراق دولتــی ،برخــی اوراق بانکــی و حتــی
اوراق شــرکتی باکیفیــت نیــز در ایــن فهرســت
قــرار گرفــت.
بــا توجــه بــه آنچــه مطــرح شــد ،میتــوان
انــواع مختلفــی از صکــوک بانکــی را جهــت
عملیــات بــازار بــاز توســط بانــک مرکــزی
کشــور پیشــنهاد داد کــه در ادامــه بــه ســه مــورد
از مهمتریــن آنهــا اشــاره میشــود.
 ۴-۱صکوک گام :گواهی اعتباری مولد
اوراق گواهــی اعتبــاری مولــد (گام) یکــی
از جدیدتریــن نوآوریهــای نظــام بانکــی
کشــور در راســتای تٔامیــن مالــی زنجیــرٔه
تٔامیــن و حمایــت از بخــش حقیقــی اقتصــاد
بــا اســتفاده از ابزارهــای اســامی محســوب
میشــود کــه در بهمــن  ۱۳۹۸بــه مرحلــه اجــرا
رســیده اســت .در ایــن روش ،ابتــدا بانکهــا
نســبت بــه انتشــار و واگــذاری صکــوک گام
اقــدام میکننــد و بــا شــکلگیری بــازار ثانــوی

بــرای ایــن اوراق ،بانــک مرکــزی در ایــن بــازار
وارد میشــود و نســبت بــه اجــرای عملیــات
بــازار بــاز اقــدام میکنــد.
ماهیــت حقوقــی اوراق گام بــر اســاس قالــب
حقوقــی «ضمانــت» و «خریــد خدمــت» اســتوار
اســت ،زیــرا در ایــن اوراق ،بانــک بــه فروشــندٔه
نهــاده بــه یــک واحــد تولیــدی خدمــت خاصــی
ارائــه میکنــد و آن تبدیــل چــک واحــد تولیــدی
بــه اوراق مالــی اســتاندارد و ضمانتشــده
اســت .در اینجــا ،ایــن اوراق اســتاندارد از دو
ویژگــی مهــم برخوردارنــد کــه عبارتانــد از:
تضمیــن بانــک در سررســید و نقدشــوندگی.
 ۴-۲صکـ�وک بی��ع دی��ن ب��ر روی داراییهـ�ای
تس��هیالتی بانکها
بهلحــاظ ترازنامــهای ،ســتون دارایــی
ترازنامــه هــر بانــک شــامل چنــد جــزء بــوده
کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا «مطالبــات ناشــی
از اعطــای تســهیالت» اســت کــه اصطالحــ ًا
«داراییهــای تســهیالتی» نامیــده میشــود.
صکــوک بیــع دیــن بانکــی بــر اســاس ایــن
داراییهــا منتشــر میشــود .در ایــن شــیوه،
بانکهایــی کــه منابــع خــود را از راه اعطــای
تســهیالت در اختیــار متقاضیــان قــرار دادهانــد
(مطالبــات تســهیالتی دارنــد) ،میتواننــد بــا
تبدیــل مطالبههــای خــود بــه اوراق بهــادار
قابلفــروش در بازارهــای مالــی ،منابــع را
ِ
آزاد کننــد و آنهــا را بــه ســایر مشــتریان
تســهیالت دهنــد .اســتفاده از ایــن شــیوه بــه
آزادشــدن ســریعتر منابــع بانکهــا و افزایــش
شــاخصهای ســامت بانکــی کمــک میکنــد.
 ۴-۳صک��وک اج��اره جه��ت تٔامی��ن نقدینگی
بــر روی داراییهاــی غیرتس��هیالتی بانکهــا
بانکهــا عــاوه بــر داراییهــای
قابلتوجهــی
تســهیالتی ،دارای حجــم
ِ
از «داراییهــای غیرتســهیالتی» هســتند.
منظــور از داراییهــای غیرتســهیالتی کلیــه
مــواردی اســت کــه در ســتون دارایــی ترازنامــه
بانــک موجــود اســت و شــامل داراییهــای
تســهیالتی نمیگــردد (ماننــد ســاختمانها
و ســایر داراییهــای غیرمنقــول بانــک).
رســوب انــواع داراییهــای غیرتســهیالتی در
ترازنامــه بانکهــا در عمــل باعــث شــده تــا
قابلتوجهــی از داراییهــای شــبکٔه
حجــم
ِ
بانکــی از فراینــد واســطهگری مالــی بانکهــا
خــارج شــود.
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در ایــن الگــو ،میتــوان بــا اســتفاده از
ظرفیــت ابــزار «صکــوک اجــاره جهــت تٔامیــن
نقدینگــی» ،داراییهــای غیرتســهیالتی را
بــه اوراق بهــادار تبدیــل کــرد .در ایــن روش،
ابتــدا بانکهــا داراییهــای غیرتســهیالتی
خــود را بــه صکــوک اجــاره تبدیــل میکننــد
و بــا شــکلگیری بــازار بــرای اوراق ،بانــک
مرکــزی نســبت بــه ورود در ایــن بــازار و اجــرای
عملیــات بــازار بــاز اقــدام مــیورزد.
ایــن نــوع صکــوک بهلحــاظ حقوقــی بــر
اســاس منطــق «فــروش و اجــارٔه مجدد»طراحی
میشــود .در ایــن روش ،بانــک ابتــدا
نســبت بــه تشــکیل اســتخری از داراییهــای
غیرتســهیالتی خــود اقــدام میکنــد؛ در ادامــه
و بــا انتشــار اوراق ،ایــن داراییهــا را بــه
خریــداران اوراق میفروشــد و همزمــان اجــاره
بــه شــرط تملیــک میکنــد.
 -۵جمعبندی و نتیجهگیری
خوشــبختانه پــس از ســالها ،اجــرای
برنامــه جدیــد سیاسـتگذاری پولــی و راهبــری
نرخهــای ســود از طریــق عملیــات بــازار
بــاز در بســتر کریــدور نــرخ ســود تســهیالت
قاعدهمنــد در دســتور کار سیاســتگذار پولــی
قــرار گرفــت و در ســال  ۱۳۹۸اجرایــی شــد.
بااینحــال ،خطــری کــه ایــن برنامــه را
تهدیــد میکنــد کمعمقبــودن بــازار بدهــی
و صکــوک در کشــور اســت ،زیــرا پیشنیــاز
اجــرای برنامــه جدیــد سیاســتگذاری پولــی
قابلتوجهــی از صکــوک
آن اســت کــه حجــم ِ
در ســتون دارایــی ترازنامــه بانــک مرکــزی
و بانکهــا موجــود باشــد تــا بتــوان بــا
خریدوفــروش ایــن اوراق بــه اجــرای عملیــات
بــازار بــاز اقــدام کــرد.
در ایــن تحقیــق ،انــواع مختلفــی از صکــوک
دولــت ،صکــوک بانــک مرکــزی ،و صکــوک
بانکــی جهــت اجــرای عملیات بــازار باز پیشــنهاد
شــد کــه اســتفاده از آنهــا میتوانــد بهتدریــج در
دســتور کار بانــک مرکــزی قــرار گیــرد (کلیــه ایــن
روشهــا در شــکل  ۱تبییــن شــده اســت) .البتــه،
بدیهــی اســت اســتفاده از صکــوک و توســعٔه
بــازار بدهــی الزم اســت بــا درنظرگرفتــن تدابیــر
الزم در ســطح اقتصــاد کالن ازجملــه نظــارت و
پایــش مســتمر بــر میــزان نســبت بدهــی بــه تولیــد
ناخالــص داخلــی (بــا توجــه ویــژه بــه مســئلٔه
پایــداری مالــی) انجــام شــود.
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