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الزامات رشــــــــــــــــــــ
رويکردهاي سياستي بانکمرکزي در دولت يازدهم

در بدو تصدي دولت يازدهم ،اقتصاد ايران در شــرايط نامناسبي قرار داشت .رشد
اقتصادي منفي ،نرخهاي تورم باال ،افت شــديد رشد سرمايهگذاري ،تالطم بازارهاي
مالي و چشــمانداز نامطمئن درباره شــرايط آتي حاکم بر بازارهــا بهويژه بازار ارز از
ويژگيهاي اقتصادي کشــور در اين مقطع بود که نگرانيهاي عميقي را درباره آينده
تحوالت اقتصاد کشور ايجاد کرده بود .در چنين شرايطي اعاده مجدد ثبات به اقتصاد
و مهار نرخ فزاينده تورم ،در رأس اولويتهاي دولت جديد قرار گرفت.
در پي اتخاذ رويکرد انضباطگرايانه در سياســتهاي پولي و ثباتبخشي به بازار
ارز و نيز شکلگيري انتظارات مثبت از عملکرد دولت در زمينه بهبود روابط خارجي
و رفع تحريمها ،دســتاوردهاي چشــمگيري در کنترل فشارهاي تورمي حاصل شد؛
بهطوريکــه نرخ تورم از  40/4درصد در مهرماه ســال  1392بــه  11/2درصد در
فروردين ســال  1395کاهش يافت و بر اساس پيشبينيهاي موجود ،نرخ تورم در
تابستان سال جاري سطوح تکرقمي خود را تجربه خواهد کرد .استمرار ثباتبخشي
بانک مرکزي به بازار ارز در شــرايطي تحقق يافته که در قریب به  2ســال گذشته،
قيمتهــاي جهاني نفت و به تبع آن درآمدهاي ارزي کشــور به ميزان قابلتوجهي
کاهش يافته است.
عالوهبرايــن ،ثبــات ايجادشــده در بازارهاي دارایــی بهويژه بــازار ارز به همراه
سياستهاي مناسب اعتباري و تمرکز بر تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي،
شرايط بهتري را براي سرمايهگذاري و بهرهبرداري از ظرفيتهاي خالي اقتصاد ايجاد
کرد .در این رابطه حجم تســهيالت پرداختي شبکه بانکي در سال  1394به 4173
هزار ميليارد ريال بالغ شــد که  63/1درصد از تسهيالت مزبور به تأمين سرمايه در
گردش و احدهاي توليدي اختصاص داشت.
يکي از مهمترين ويژگيهاي اقدامات انجامشده در حوزه پولي و ارزي در سالهاي
اخير ،ســازگاري و تطابــق آنها با اصول اقتصاد مقاومتي اســت .به بيان ديگر ،بانک
مرکزي سياستها و برنامههاي خود در فاز اول اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي
را در قالــب يک هدف اصلي با عنــوان «ايجاد ثبات پايدار در اقتصاد کالن» و تأمين
سه هدف مياني «پايداري بودجهاي»« ،پايداري خارجي» و «ثبات مالي» ساماندهي
و اجــرا کرد و از اين رو ،رويکردهاي سياســتي بانک مرکزي در اين ســالها را بايد
در چارچــوب اهداف اقتصاد مقاومتي ارزيابي کرد .در فاز دوم اجراي سياســتهاي
اقتصاد مقاومتي (پس از تشکيل ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي در دولت)،
اقدامات و برنامههاي مقاومسازي حوزه پولي و ارزي کشور در چارچوب «برنامه ملي
سياســتهاي پولي و ارزي کشور» ســاماندهي و در قالب دو طرح «ارتقاي کارايي،
شــفافيت و نظارت در بازار پول کشــور» و «تنظيم سياســتهاي ارزي سازگار با
اقتضائات اقتصاد مقاومتي» تنظيم شده و از طریق اجرای پروژههای تعیینشده دنبال
خواهد شد .برهمين اساس ،انتظار ميرود با اتخاذ مجموعه اقدامات سازگار در حوزه
پولي ،مالي و تجاري و ارتقای پارادايم سياستگذاري اقتصادي در کشور ،ثبات پايدار
در اقتصاد کالن ايجاد شــده و شاهد شکوفايي دستاوردهاي حرکت اقتصاد در مسير
اقتصاد مقاومتي باشيم.
الزامات دستيابي به نرخهاي رشد باال و پايدار اقتصادي
باوجــود توفيقات حاصلشــده در زمينه کاهش نرخ تــورم و ايجاد ثبات در بازار
ارز ،اقتصاد کشــور کماکان با چالشها و مشــکالتي روبرو است که اين امر دستيابي
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به نرخهاي رشــد اقتصادي مناسب را دشــوار کرده است .حلوفصل اين مشکالت و
حصول به نرخهاي رشــد باال ،پايدار و غيرتورمي هدفگذاريشــده در برنامه ششم
توسعه کشور ،مستلزم بازبيني در ابعاد مختلف سياستگذاري کالن اقتصادي کشور
است که در ادامه به اين موارد اشاره ميشود.
حصول به رش د اقتصادي هدفگذاريشده در قانون برنامه ششم توسعه ( 8درصد)
بيش از هر چيز مستلزم بهبود عملکرد نظام تأمين مالي اقتصاد است .در حال حاضر
ســهم غالب (بيش از  90درصد) تأمين مالي اقتصاد کشور از طريق بازار پول صورت
ميپذيرد و نظام مالي کشــور يک نظام بانکمحور اســت .با ايــن وجود ،مواردي از
قبيــل حجم باالي مطالبات غيرجاري و مطالبات بانکها از بخش دولتي و همچنين
رکود بازار داراييها (مســتغالت و سهام) در عمل باعث شده تا حجم قابلتوجهي از
داراييهاي شبکه بانکي ،غيرگردشي و راکد شود .در شرايطي که بروز تنگناي اعتباري
در شبکه بانکي کشور ،تأمين مالي اقتصاد را با مشکل جدي مواجه کرده است ،اصالح
نظام مالي کشور برای بهبود و تقويت تأمين مالي اقتصاد از مهمترين الزامات دستيابي
به رشد هدفگذاريشده در برنامه ششم توسعه قلمداد ميشود و از اين رو انجام اين
مهم در رأس اولويتهاي مجموعه سياستگذاري کشور قرار گرفته است .اصالح نظام
مالي در نامه مقام محترم رياســتجمهوری به معاون اول خود در تير سال گذشته و
دستورات مؤکد ايشــان در اينبار ه به خوبي مورد توجه قرار گرفته است .برنامههاي
راهبردي اعالمي در نامه مزبور دربردارنده اصالحاتي در حوزه بانکداري ،افزايش سهم
بازار ســرمايه از تأمين مالي اقتصاد و ســاماندهي بدهيهاي دولت است .در همين
راستا ،موضوع اصالح نظام بانکي بهعنوان يکي از رويکردهاي کليدي در اين زمينه در
دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت و اين بانک پس از بررسي و مطالعات کارشناسي،
برنامههاي پيشنهادي خود برای اصالح نظام بانکي کشور را تنظيم کرده و هماکنون
نيز در مرحله تهيه نقشه اجرايي اين برنامههاست .با اين وجود ،رفع مشکالت موجود
در زمینــه تأمين مالی اقتصاد مســتلزم نقش فعالتر بازار ســرمايه در این زمینه و
ســاماندهي بدهي دولت به شبکه بانکي خواهد بود که برنامههاي مدوني نيز در اين
زمينه از سوي دستگاههاي مربوطه ارائه خواهد شد .عالوه بر اين ،تأمين مالي خارجي
نيز به عنوان يکي از گزينههاي مکمل درباره تقويت تأمين مالي اقتصاد مطرح است
که با حلوفصل مناقشات هستهاي و اجراييشدن برنامه جامع اقدام مشترک ،فضاي
تحقق اهداف مدنظر در اين زمينه نيز به ميزان زيادي بهبود داشــته و الزم است از
ظرفيتهاي حاصلشده در اين زمينه بهرهبرداري مناسب صورت پذيرد.
البته صرف برخورداری از نظام تأمين مالی مناسب برای رسیدن به رشد اقتصادی
باال و پویا کافی نیست و الزم است در تنظيم سياستهاي کالن اقتصادي به سازگاري
ميان اجزاي مختلف سياســتگذاري توجه ویژه شود .تجربه چند دهه گذشته نشان
میدهــد که يکي از داليل بــروز بيثباتيهاي اقتصادي ،نبود ســازگاري الزم ميان
سياستهاي اقتصاد کالن و تمرکز عمده بر استفاده از ظرفيت سياستهاي انبساطی
پولي براي تحرکبخشــي به اقتصاد بوده که غالباً بهصورت تشديد فشارهاي تورمي
بدون حصول به نتايجي ماندگار در زمينه رشد اقتصادي ،منجر شده است.
خوشــبختانه اين موضوع در تنظيم سياســتهاي اقتصادي در دولت يازدهم تا
حدود زيادي مورد توجه و نتايج مثبت حاصل از آن نيز در اقتصاد مشهود بوده است.
با اين وجود ضروری اســت در تنظيم سياستهاي آتي اقتصادي کماکان بر ارتقای
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ـــــــــــــــد اقتصادي
سازگاري و همافزايي ميان اجزاي مختلف سياستگذاري پولي ،مالي ،ارزي و تجاري
تأکید شود.
بهعنوانمثال در ایــن زمینه ,يکي از تغييرات الزم در پارادايم سياســتگذاري
اقتصادي کنونی ،بهرهگيري فعاالنه از ظرفيتهاي سياستهاي مالي است .واقعيت
اين اســت که در سالهای گذشــته همواره بهدليل وابستگي بودجه دولت به منابع
ارزي حاصــل از فروش نفت ،تغييــرات قيمت جهاني نفت عمــ ًا زمينههاي بروز
شــوک به اقتصاد و تشديد نوسانات اقتصادي کشــور را فراهم آورده است .در
چنين شرايطي ،سياســت مالي بهجاي اينکه ماهيتي ضدسيکلي داشته
باشد ،در قالب سياســتهاي موافق سيکلي ،خود زمينهساز تشديد
بيثباتي در اقتصاد بوده اســت .اين امر بهويژه در شــرايط کاهش
قيمتهــاي جهاني نفت و کاهش درآمدهــاي ارزي دولت ،نمود
بيشــتري مییابد؛ بهطوريکه در مواقع کاهش قيمت نفت ،افت
مخارج دولت و همزمان افزايش مالياتها ،موجب تشديد شرايط
رکودي اقتصاد میشود .در وضعيت کنوني ،رويکرد پيشنهادي
تيم اقتصادي دولت مبني بر انتشــار اوراق بدهي دولت و ايجاد
بازار منسجم براي اين اوراق ،يک گام اساسي و مهم در راستای
ارتقای رویکرد سیاســت مالی و يکنواختسازي جريان مخارج
دولت و بهطور غیرمســتقیم کمک به سياستگذاري پولي به
حســاب ميآيد که در صورت اجــرا ميتواند بخش زيادي از
کاستيهاي موجود در زمينه سياســتگذاري پولي و مالي
را برطرف کند.
انطبــاق کارکردهــاي بازار پول و سياســتهاي پولي
بــر رويههاي اســتاندارد ،يکــي ديگر از الزامــات حوزه
سياســتگذاري به شــمار ميآيد .در مباحث نظري و
تجربي ،حسب شيوههاي تأمين مالي و ماهيت ابزارهاي
مورداســتفاده ،نظام مالي به بازارهاي پول و ســرمايه
طبقهبندي ميشــوند که در اين ميان بازار پول عمدتاً
بر ابزارهاي کوتاهمدت تمرکز دارد .اين مهم مورد توجه
سياســتگذار پولي نيز بوده و رويکــرد بانک مرکزي
مبني بر کاهش سقف سررســيد سپردههاي بانکي از
پنج ســال به يک ســال و تمرکز بر تأمين سرمايه در
گردش واحدهاي توليدي در سياستهاي اعتباري اين
بانک ،در همين راستا قابل ارزيابي است.
عالوهبراين ،بانکمرکزي در حوزه سياســتگذاري
پولي نيز اقدامات مناســبي را در راستای بهکارگيري
فعاالنــه ابزارهــاي غيرمســتقيم سياســتگذاري و
تنظيم اين سياســتها در چارچوب رويههاي معمول و
اســتانداردهاي موجود انجام داد که در رأس اين اقدامات
ميتوان به تعميق بازار بينبانکي و کاهش نرخ سود در اين
بازار اشاره کرد؛ بهطوريکه در نتيجه ورود فعاالنه و مديريت
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مناســب بانکمرکزي در بازار بينبانکي به همراه ساماندهي اضافه برداشت بانکها و
تبديل آن به خطوط اعتباري با نرخهاي ســود مناسب ،نرخ سود بازار بينبانکي از حدود
 29درصد در فروردين ســال  1394به حدود  17درصد و کمتر از آن در هفتههاي اخیر
کاهش يافت که گامي بســيار مهم در راستای کاهش پايدار و غيردستوري نرخهاي سود
بانکي به شمار ميرود .با اين وجود ،تعميق بيشتر بازار بينبانکي و بهبود سياستگذاري
پولي از طريق اين بازار ،مســتلزم ايجاد و راهاندازي يک بازار بدهي فعال با ابزارهاي قوي
و وثايق مورداطمينان است که همانطور که پيش از اين نيز مورد اشاره قرار گرفت ،اين
امر در راهبردهاي ابالغي رياســت محترم جمهوری در رابطه با اصالح نظام مالي کشور و
سياستهاي تيم اقتصادي دولت در اين زمينه ،مورد توجه قرار گرفته است.
عالوهبراين ،الزم اســت در راستاي افزايش ســامت نظام بانکي و تأمين مالي سالم
اقتصــاد ،به ارتقــاي چارچوبهاي مقرراتي و نظارتي بازار پول توجه ويژه شــود .تقويت
نظارت بر شــبکه بانکي هم از حيث افزايش مقاومتپذيري اقتصاد در برابر شــوکهاي
خارجي و هم از بابت فراهمســازي شرايط مناســب برای ارتباط بيواسطه با بانکهاي
خارجي و پيوســتن به بازارهاي جهاني مهم و قابلتوجه است .در اين راستا ،بانکمرکزي
از طريق تشــکيل تيمهاي تخصصي در شــبکه بانکي ،بر انجام اصالحات ساختاري در
حوزههايــي همچون مديريت ريســک ،تقويــت فرايندهاي حسابرســي داخلي ،بهبود
شاخصهاي نظارتي بانکها و حرکت در راستای رسیدن به استانداردهاي جهاني در اين
زمينه تأکید زيادي داشته است.
در عين حال ،ارتقاي چارچوب مقرراتي و حضور پايدار در بازارهاي جهاني مســتلزم
ايجاد بســترهاي الزم و رفع برخي مشــکالت موجود در اين زمينه اســت .يکي از اين
پيششرطها افزايش سرمايه بانکها و دستيابي به حداقل استانداردهاي کفايت سرمايه
در سطح استانداردهاي بينالمللي است که خوشبختانه در اين زمينه مساعدت دولت براي
افزايش سرمايه بانکهاي دولتي در حال فراهمشدن است.
عالوهبراين ،يکي ديگر از الزامات موجود در اين زمينه ،پيادهســازي و اســتقرار نظام
حاکميت شرکتي در نظام پولي و بانکي کشور است .مطالعات صورتگرفته در اين ارتباط
نشــان ميدهد ،نهادهاي مالي با ســاير بنگاههاي اقتصادي تفاوت اساسي دارند؛ چراکه
نهادهاي مالي به عنوان واســطهگر وجوه ،همواره نقشي بيبديل در اقتصاد هر کشور ايفا
ميکنند ،ليکن ايفاي اين نقش ،در کنار «حفظ منافع ســپردهگذاران»« ،حفظ اعتماد و
اطمينان به نهادهاي مالي» و از طرف ديگر پيچيدگي روزافزون در عمليات نهادهاي مالي
و حساســيت آنها به بحران نقدينگي ،شرايط پيچيدهاي را براي برقراري تعادل در منافع
همه ذينفعان نهادهاي مالي مزبور ايجاد کرده اســت .يکي از راهکارهاي مناســب براي
برقراري اين تعادل ،ارتقاي حاکميت شرکتي در نهادهاي مالي است.
برقراري حاکميت شرکتي در نهادهاي مالي و غيرمالي ،ارتقای سالمت مالي و شفافيت
اطالعات ،پيادهســازي اســتانداردهاي داخلي و بينالمللي در زمينه کنترل و حسابرسي
داخلي ،ضمن بسترســازي اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ،ازجمله ضرورتها
و پيشنيازهاي الزم براي جذب ســرمايهگذار خارجي به کشور قلمداد ميشوند .برهمين
اساس ،تدوين و اجراييکردن اســتانداردهاي حسابداري ،افزايش شفافيت سياستهاي
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پولي و مالي دولت ،تدوين قوانين و مقررات الزم توســط دستگاههاي مربوط ،شناسايي
نقاط ضعف در اجراي درســت قوانين و مقررات و افزايش کانالهاي اطالعرساني مناسب
ميتواند ازجمله اقدامات مؤثر جهت افزايش شفافيت و برقراري اصول حاکميت شرکتي
در بنگاههاي اقتصادي بوده و زمينه را براي جذب بيشتر سرمايهگذاران خارجي و استقرار
اقتصاد مقاومتي فراهم کند .عالوهبراين ،با هدف رفع برخي مشــکالت موجود در زمينه
مبــادالت بانکي با بانکهاي خارجي ،اقدامات مفیدی نيز در ارتباط با پيادهســازي نظام
مبارزه با پولشــويي و نظام مبارزه با تأمين مالي تروريســم صورت گرفته که با اقدامات
تکميلي در اين زمينه ،در مجموع شرايط مناسبي براي استقرار حاکميت شرکتي در نظام
بانکي کشور فراهم خواهد شد.
عالوه بر موارد باال ،يکسانسازي نرخ ارز در زمره برنامههاي آتي بانکمرکزي در سال
جاري قرار دارد .بانکمرکزی با توجه به وظايف و مســئوليتهاي قانوني خود نسبت به
تحوالت بازار ارز حساســيت الزم را داشته و در طول دو سال گذشته با کنترل نوسانات
بازار ارز ،فاصله ميان نرخهاي آزاد و رسمي را به ميزان زيادي کاهش داده است .رويکرد
بانکمرکزي در اين حوزه ،شرايط را براي اجراي موفقيتآميز سياست يکسانسازي نرخ
ارز فراهــم و اين بانک با توجه به جمي ع جهات و تأمين پيشنيازهاي الزم ،در نيمه دوم
سال جاري نسبت به يکسانسازي نرخ ارز اقدام خواهد کرد.
جمعبندي
جهتگيري کلي بانکمرکزي در چند ســال گذشته بر تقويت انضباط پولي ،تأمين
مالي ســالم اقتصاد ،هدايت منابع مالي به ســمت واحدهاي توليــدي و تقويت تأمين
ســرمايه در گردش واحدهاي توليدي با هدف بهرهبرداري از ظرفيتهاي خالي اقتصاد
متمرکز بوده است .جهتگيريهاي مزبور که با رويکردهاي مطرح در زمينه پيادهسازي
اقتصاد مقاومتي و مقاومسازي اقتصاد کشور در مقابل شوکهاي خارجي در هماهنگي
و ســازگاري کامل قرار دارند ،بــه نتايج مثبتي از حيث کاهــش قابلتوجه نرخ تورم،
افزايش ثبات بازار ارز و بهطورکلي تقويت ثبات اقتصادي کشــور منجر شــده اســت.
باوجود توفيقات بهدستآمده در زمينه کنترل نرخ تورم و ثباتبخشي به بازار ارز ،بروز
برخي اشــکاالت در زمينه تأمين مالي اقتصاد ،اعمال اصالحات اساســي در نظام مالي
کشــور را در رأس اولويتهاي سياستي کشور قرار داده است که اين مهم در چارچوب
راهبردهاي ابالغي رياست محترم جمهوری در قالب طرح اصالح نظام مالي کشور قابل
پيگيري و حصول خواهد بود.
بــا اين حال توافق هســتهاي و اجراي برجــام با آثار مثبتي براي اقتصاد کشــور
همراه بوده که اين آثار با اقدامات تکميلي دولت در حوزه اصالحات ســاختاري و ساير
سياســتهاي موردي ،در مجموع شرايط مناسبتري را پيشروي اقتصاد کشور قرار
خواهد داد .نتايج مثبت حاصل از اجراي برجام در کنار اجراي برنامه اصالح نظام مالي
و همچنين حفظ ســازگاري در تنظيم سياستهاي کالن اقتصادي در چارچوب اصول
حاکم بر سياســتهاي کلي اقتصاد مقاومتي ،اقتصاد کشــور را به ســمت پيشرفت و
بازگشت عزتمندانه به صحنه اقتصاد بينالملل هدايت خواهد کرد.
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دکترعلی دیواندری ،دبیر بیست و ششمین همایش ساالنه سیاستهای پولی و ارزی-رئیس پژوهشکده پولی و بانکی:

رفع تنگنای اعتباری در دستور کار دولت

ازآنجاکــه دولت یازدهم در ابعاد مختلــف اقتصادی به خصوص اقتصاد کالن،
تــاش جدی انجــام داده و اقداماتی در زمینه رفع تنگنای اعتباری در دســتور
کار دارد ،بنابراین بیســت و ششــمین همایش سیاستهای پولی و ارزی فرصت
مناســبی برای ارائــه دیدگاهها و بحثهــای علمی محققــان ،صاحبنظران و
اندیشــمندان اقتصادی کشور است؛ ضمن اینکه مســئوالن اقتصادی میتوانند
سیاستهای مورد نظر برای سال جاری و سالهای پیشرو را تبیین کنند تا نقد
و بررسیهای الزم صورت گیرد.
هرچند تحقق رشــد اقتصادی مناسب یکی از مهمترین ضرورتهای کشور به
حســاب میآید ،اما دستیابی به رشد اقتصادی مناسب در سال جاری با توجه به
اهداف در نظر گرفتهشــده در بودجه  ۹۵و برنامه توســعه باید با حفظ دستاورد
کاهــش نرخ تورم مدنظر قرار گیرد؛ البته نباید این امر را از نظر دور داشــت که
یکی از موانعی که تا حدودی ســر راه این مســئله است ،تأمین مالی بخشهای
شرکتی ،بنگاههای بزرگ و همچنین تأمین مالی خرد است.
نظــام بانکی هماکنون با تنگنای اعتباری روبــهرو بوده و بههمین دلیل باید
سیاستهای مناسب برای رفع مشکالت این بخش اتخاذ شود؛ البته برای استفاده

بهتــر از ظرفیت تأمین مالی تنها نباید به نظــام بانکی تکیه کرد و بهرهگیری از
سایر ظرفیتها همانند بازار سرمایه نیز باید مدنظر قرار گیرد؛ بنابراین هماهنگی
بازار پول و سرمایه برای نظام مالی کشور ضروری است.
باتوجه به اهمیت این موضوع یکی از محورهای بیســت و ششــمین همایش
سیاســتهای پولی و ارزی ،یکپارچهســازی نظام مالی در نظر گرفته شده تا در
قالب آن کارکردهای نظام مالی شــامل نظام پول و سرمایه و سایر بخشها مورد
بررسی قرار گیرد.
همچنیــن از آنجا که در زمــان حاضر تنگنای مالی مشــکل اصلی بنگاههای
کشــور به حساب میآید ،همکاری بازار پول و ســرمایه و همافزایی آنها باید در
زمان حاضر مورد توجه قرار گیرد.
باتوجه به اینکه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان استراتژی فراگیر،
مطرح و سیاســتهای کلی ابالغ شده ،بنابراین موضوع اقتصاد مقاومتی بهدلیل
اهمیت موضوع در این همایش مورد بررســی قرار میگیرد؛ ضمن اینکه آثار این
سیاســت در نظام بانکی کشور نیز بررسی خواهد شد .
ازآنجاکــه اقتصاد کشــور بانکمحور اســت ،بهطور طبیعــی بانکها اهمیت
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ویژهای در پیادهسازی اقتصاد مقاومتی خواهند داشت؛ بنابراین باید سیاستهای
نظام بانکی در این زمینه بهصورت شــفاف مدون و ابالغ شود.
باتوجــه به اهمیت نظارت در نظام بانکی کشــور و ابعــاد مختلف آن بهويژه
سیاســتهای احتیاطی ،بهبود شــاخصهای ســامت نظام بانکی در چارچوب
سیاســتهای حرفهای با محوریت حاکمیت شــرکتی در این همایش مورد بحث
قرار میگیرد .همچنین مسائل مربوط به مدیریت ریسک و حسابرسی مورد بحث
قرار میگیرد ،زیرا این امر از چالشهای نظام بانکی به شــمار میرود؛ هرچند در
این برهه زمانی تمام بانکها بهخوبی متوجه شدهاند که سیاستها و راهبردهای
بانک مرکزی در راستای سالمت و تقویت بانکهاست.
همچنین با توجه به اینکه سیاســتهای پولی و ســاختار پایدار نظام بانکی،
سازوکار تعیین نرخهای سود تعادلی ،نقش بانک مرکزی در بازار بینبانکی ،نقش

[ ] 14

اثرگذار نظام بانکی در کاهش نرخ ســود ،بهرهگیری از ابزارهای جدید مبتنی بر
شــریعت برای سیاســتگذاری پولی و بازار بدهی از نکات کلیدی امروز اقتصاد
کشــور بوده؛ بنابراین در این همایش به این موارد نیز پرداخته شده است.
در بخــش سیاســتهای ارزی و مدیریت بــازار ارز نیــز موضوعاتی همانند
تکنرخیکــردن ارز ،مدیریت نــرخ ارز ،راهاندازی بازار ســلف ارزی و الزامات،
پیشنیازها ،ریســکها و ســازوکارهای قیمتگذاری ارز ،بررســی و چشمانداز
سیاســتگذاری پولی در ارتباط با تحقق ارز تکنرخی مشخص میشود.
همچنین بــا توجه به اینکه برای تشــویق رونق اقتصادی ،ایجاد اشــتغال و
حفظ دســتاوردهای ناشی از کاهش نرخ تورم در مقطع خاصی از تجربه تاریخی
اقتصاد ایران قرار داریم ،این همایش تالش میکند روشــنگر چشمانداز اقتصادی
کشور باشد.
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بانک کشاورزی
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1

فصل

نظام مالی

پرونـــده

ضرورت تشکیل شورای ثبات مالی
راهکار یکپارچهسازی نظارت مالی

ایلناز ابراهیمی

*

مقدمه
هزینههای فراوانی که بحرانهای مالی و نوسانات شدید در بازارهای دارایی
میتواند برای کشور و اقتصاد به بار آورد و اختاللی که در کارکرد سیاست پولی
ایجاد میکند ،لزوم تشکیل نهادی متولی برای سیاستگذاری ،پیشبینی وقوع
بحرانهای مالی و عوامل دخیل در برهمزدن ثبات مالی ،مداخله در بسترهای
وقوع بحران و شناســایی و پیشــنهاد راهکارهایی برای برقراری ثبات مالی را
نمایان میســازد .از سیاســتهایی که برای صیانت از ثبات مالی و آرامش در
1
بازارهای دارایی اتخاذ میشوند ،با عنوان سیاستهای احتیاطی کالن اقتصادی
یاد میشود.
گام اول در طراحی ســازوکار مرتبط با ثبات مالی و برقراری آن در ساختار
سیاســتگذاریهای اقتصادی یک کشور ،تعریفی است که در ارتباط با ثبات
مالی انجام میشود .در تعریف ثبات مالی دو دیدگاه عمده بین سیاستگذاران
اقتصادی وجود دارد که عبارتاند از:
 .1کسانی که مایلاند بیثباتی مالی را تعریف و شناسایی کنند.
 .2افراد و نهادهایی که بهجای توجه به بیثباتی مالی به تعریف و طبقهبندی
ثبات مالی اهمیت میدهند.
بسته به اینکه بانک مرکزی هر کشوری به تعریف ثبات مالی بیشتر اهمیت
دهد یا وجود بیثباتی مالی ،ابزارهای طراحیشــده برای استفاده در بازارها و
فضــای مالی اقتصاد متفاوت بوده و رویکردهای متفاوتی در این حیطه اختیار
میکنــد .البته باید متذکر شــد که تعریف و اجماع نظــر دقیقی در رابطه با
مؤلفههای ثبات یا بیثباتی مالی بین دانشگاهیان ،سیاستگذاران و فعاالن بازار
وجود نداشته و هر کشوری بنا به مقتضیات اقتصادی خود مشخصاتی برای این
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وضعیتها قائل است.
جایگاه ثبات مالی در سیاست پولی و تعامل و تداخل آن با اهداف
متعارف
اهــداف مربوط به سیاســتهای احتیاطی کالن را کــه ناظر بر ثبات مالی
هســتند ،میتوان متفاوت از اهداف و وظایف تعریفشده برای سیاست پولی
ارزیابی نمود .البته چنانچه از شــواهد امر پیداست ،تداخل جدی بین این دو
حوزه وجود دارد .سیاستهای احتیاطی کالن که برای دستیابی و حفظ ثبات
مالی اجرا میشــوند ،میتوانند بر آثار اعمال سیاســتهای پولی اثر معکوس
داشته باشــند و البته عکس این موضوع در خصوص اثر سیاستهای پولی بر
ثبات مالی نیز برقرار اســت .همین تداخل بین سیاستهای پولی و احتیاطی
اســت که لزوم مطالعه حوزه اثرگذاری آنها و هماهنگی بین این سیاســتها
را تحت شــرایط مختلف اقتصادی به وجود میآورد و باعث شــده در بسیاری
از کشــورها ،ســاختار و نهادی برای پایش وضعیت ثبات مالی و سیاستهای
احتیاطی کالن و آثار آن بر اقتصاد در بانکهای مرکزی به وجود آید.
در برخی از کشــورها ،اهداف ،ابزارها و ساختارهای سازمانی موردنیاز برای
اجرا و اعمال سیاســتهای پولی متناسب با شرایط اقتصادی برقرار است ،ولی
حوزه سیاســتهای احتیاطی کالن در بسیاری از کشورها هنوز شناختهشده
نیست و آثار و تداخالت بین تنظیم سیاستهای مالی و باالخص پولی و حفظ
ثبات مالی چندان مورد بررسی قرار نگرفته و سازوکار و متولی مشخصی برای
حفظ این ثبات و ســازمان متولی آن تعیین نشده است که ایران ازجمله این
کشورها به شمار میرود.
همانگونه که ذکر شــد ،اولین گام در این راســتا تعریفی است که از ثبات
مالی یا بیثباتی آن در سیســتم اقتصادی یک کشور ارائه میشود .ثبات مالی
وضعیتی اســت که در آن سیستم مالی یعنی بازارهای مالی کلیدی و سیستم
ســازمانی مالی در برابر شوکهای اقتصادی مقاوم بوده و میتواند در راه انجام
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نظام مالی

پرونـــده

است یا خیر.
وظایف اصلی خود یعنی واســطهگری
 .2بایدتعیین شــود وظیفه بانک مرکزی یا هر نهاد ناظر
وجوه مالی ،مدیریت ریسکها و انجام
به علت آثار متقابل بازار پول
و سیاســتگذار دیگــر حفظ ثبات مالی اســت یا مبارزه با
ترتیبات و هماهنگیهــای پرداخت از
با بازار ســایر داراییهای مالی و
بیثباتی مالی.
خود انعطاف نشــان دهــد 2.در همین
های
ک
بان
از
بســیاری
مالی
ر
غی
 .3همچنین مشــخص گردد منظور از سیســتم مالی که
راســتا ،شــاخصهای ســامت مالی
مرکزی اقــدام به احداث اداراتی
درگیر مسائل مرتبط با ثبات و بیثباتی مالی است ،دقیقاً ناظر
نهادهای بازارهای مذکــور نیز باید در
برای بررســی ثبات یا بیثباتی
بر چه نهادها یا بازارهایی است.
وضعیت و دامنه نرمال قرار گیرند.
مالی و رصد تحوالت سیستم مالی
 .4اگــر بنا به تصمیم سیاســتگذار ،بانک مرکزی موظف
کروکت 3ثبات مالی را اینگونه تعریف
و باالخص بازارهای مالی کردهاند
به مداخله در مســئله ثبات و بیثباتی مالی اســت ،وظایف و
میکند که در آن «نهادهای کلیدی در
تا در مواقع مقتضی بتوانند تحلیل
اختیاراتش به چه میزان است.
سیستم مالی با ثبات هستند که در این
درستی از شــرایط داشته و در
بررسی ادبیات موضوع نشان میدهد که هر سیستم مالی را
ثبات درجه اعتماد به استمرار کارکرد
صورت لــزوم در فرایند عملکرد
میتوان متشکل از بازارها(بازار پول ،سرمایه ،مستغالت ،ارز،
این نهادها در انجام وظایف سنتی خود
سیستم مالی مداخله نمایند
اوراق بدهی و بورس کاال) ،نهادها(بانکها و مؤسسات اعتباری،
بدون مداخله یا کمکهای بیرونی باال
بیمهها ،صندوقهای بازنشستگی ،شرکتهای سرمایهگذاری و
اســت و بازارهای اصلی باثبات هستند
و فعاالن اقتصادی میتواننــد در این بازارها با اطمینان در قیمتهایی مبادله صندوقهای پوششی) ،مقامات نظارتی ،سیاستگذار و نیز ابزارها(ابزار دارایی،
انجــام دهند که این قیمتها نشــاندهنده عوامل بنیادین بوده و تا زمانی که بدهی و  )...دانست.
با توجه به نکات فوق ،مهمترین ارکان سیاستهای احتیاطی کالن عبارتاند
تغییرات اساسی در این بنیانها نباشد ،در کوتاهمدت چندان تغییر نمیکند».
از این تعریف میتوان چنین برداشت کرد که نوسانات شدید قیمت در بازارهای از )۱ :جمعآوری اطالعات درخصوص ریسکهای مربوط به سیستم مالی)۲ ،
دارایی نشــانهای از بیثباتی مالی بوده و البته ثبات مالی زمانی برقرار است که تحلیل و ارزیابی اطالعات جمعآوریشده )۳ ،طراحی و مهیاکردن چهارچوب
سیاستی و ترتیبات نهادی برای مدیریت این ریسکها و  )۴بنیاننهادن نهادها
سیستم مالی بدون «کمک خارجی» به عملکرد معمول خود ادامه دهد.
به علت آثار متقابل بازار پول با بازار سایر داراییهای مالی و غیرمالی بسیاری و اعمال و اجرای سیاســتهای الزم برای هدف قراردادن ریســکها و عواقب
از بانکهای مرکزی اقدام به احداث اداراتی برای بررسی ثبات یا بیثباتی مالی مترتب بر آنها .همچنین در اعمال سیاســتهای کالن اقتصادی سعی بر این
و رصد تحوالت سیســتم مالی و باالخص بازارهــای مالی کردهاند تا در مواقع اســت که هماهنگی و اطالعات شفاف بین اجزای تشکیلدهنده سیستم مالی
مقتضی بتوانند تحلیل درســتی از شرایط داشــته و در صورت لزوم در فرایند و بدنه نظارتی کالن وجود داشــته و مسئولیت هر جزء در برقراری ثبات مالی
عملکرد سیستم مالی مداخله نمایند تا نوسانات سیستم مالی موجب اختالل مشخص باشد.
اجرای چنین سیاستهایی در کشــورهای متفاوت در قالبهای مختلف و
در فرایند اثرگذاری سیاستهای پولی نگردد.
در دیدگاه بعدی تالش جهت تعریف بیثباتی مالی است که از بین مهمترین سازوکارهای متفاوتی صورت میپذیرد و برای طراحی ساختار نهادی و اداری
نظریهپردازان آن میتوان به فردریک میشــکین 4اشــاره کرد که بنا به تعریف مسئولیت اعمال این سیاستها باید به وجوه مختلفی توجه داشت .اول اینکه
وی «بیثباتی مالی زمانی رخ میدهد که شــوکهای وارد بر سیســتم مالی باید تعیین شــود که درجه التقاط و همگرایی ســازمانی بین بانک مرکزی و
با جریان اطالعات تداخل پیدا میکند ،بهگونهای که این سیســتم دیگر قادر هرگونه نهــاد نظارتی و تنظیمگر چه میزان باشــد .دوم ،مجوز قانونی اعمال
به انجام وظیفه خود که همانا کانالیزهکردن وجوه مالی به ســمت فرصتهای سیاســتها بوده که باید تعیین شــود در اختیار کدام ســازمان یا نهاد است.
ســرمایهگذاری مولد است ،نباشد (میشکین .»)۱۹۹۹ ،در این تعریف بر نقش همچنین نقش و ســهم دولت در اعمال این سیاستها چیست؟ تصمیمگیری
واسطهای سیستم مالی در فراهمکردن اعتبارات برای بخشهای مالی و حقیقی درخصوص ابزارهای اعمال سیاست پولی تا چه اندازه با استفاده از این ابزارها و
اقتصاد و نقش اصلی عدمتقارن اطالعاتی در بهوجود آمدن بیثباتی مالی تأکید زمانبندی استفاده از آنها جداست و در نهایت آیا باید نهاد یا سازمانی باشد که
شده است .دیویس 5نیز ریسک سیستمی و بیثباتی مالی را بهصورت افزایش با وجود اینکه خود مجوز اعمال سیاستهای احتیاطی کالن را ندارد ،مسئولیت
ریسک «بحران مالی» تعریف میکند و بحران مالی را با عنوان سقوط سیستم ایجاد هماهنگی بین سازمانها و نهادهای دخیل در این امر را بر عهده گیرد؟
تجربه کشورها در زمینه تشکیل نهاد مسئول اعمال سیاستهای احتیاطی
مالی تعریف میکند که باعث میشود این سیستم قابلیت ارائه خدمات پرداخت
امروزه در بســیاری از کشورهای جهان ،نهادها و ســازوکار مرتبطی برای
یا تخصیص اعتبار به فرصتهای سرمایهگذاری مولد را نداشته باشد.
فرگوسن 6بیثباتی مالی را حالتی تعریف میکند که در آن این سه خصیصه اعمال و مدیریت سیاستهای احتیاطی بهمنظور مقابله با ریسکهای مترتب
برقرار باشد )۱ :قیمت برخی از مهمترین داراییها بهشدت از قیمتهای اصلی بر سیستم مالی تعبیه شــده است که ازجمله مهمترین آنها میتوان به موارد
آنها فاصله بگیرد )۲ ،عملکرد بازار و مهیابودن منابع مالی و اعتبارات بهشــدت زیر اشاره کرد:
9
در ایــاالت متحده آمریکا ،شــورایی با عنوان شــورای نظارتی ثبات مالی
مختل شود [بهگونهای که نتیجه آن این باشد که]  )۳مخارج کل قادر به تأمین
نیاز اقتصاد برای پوشش تولید نبوده که این انحراف میتواند باالتر یا پایینتر از بنیان نهاده شــده که ریاست آن بر عهده وزیر خزانهداری است .عالوه بر وزیر
میزان مخارج الزم برای پوشش تولیدات اقتصادی باشد .نکات جالبی در تعریف خزانهداری که ریاست شورا را بر عهده دارد ،بقیه اعضا عبارتاند از :رئیس فدرال
فرگوسن از بیثباتی مالی وجود دارد .در تعریف وی بر انحراف قیمت داراییها رزرو ،مدیران نظارت مالی ایالتی و عضوی مستقل که متخصص امور بیمه است.
در ایجاد بیثباتی مالی و اینکه انحرافات قیمت دارایی از طریق اثر آن بر مخارج اعضای فوقالذکر  ۱۰نفر و دارای حق رأی بوده و عالوه بر آنها پنج نفر دیگر نیز
عضو هستند که حق رأی ندارند و عبارتاند از :مدیر اداره تحقیقات مالی ،مدیر
کل میتواند آثار کالن اقتصادی داشته باشد ،تأکید شده است.
10
در بســیاری از کشــورهای جهــان برای جلوگیــری از بیثباتــی مالی از اداره بیمه فدرال و ســه نفر از نمایندگان ناظران ایالتی .اداره تحقیقات مالی
سیاســتهای کالن احتیاطی استفاده میشود .بنا به تعاریفی که بانک تسویه در چهارچوب وزارت خزانهداری به شکل سازمانی پایهگذاری شده که مسئول
بینالمللــی 7و صندوق بینالمللی پول 8از سیاســتهای کالن احتیاطی ارائه جمعآوری و تحلیل اطالعات الزم برای شــورای نظارتی ثبات مالی اســت .به
میکنند .چنین سیاســتهای از ابزارهای احتیاطی برای تحدید ریسکهای عالوه ،اختیارات قانونی فدرال رزرو نیز تقویت شد تا امکان نظارت و ساماندادن
به مؤسسات مالی نظاممند مهم 11را پیدا کند.
مالی فراگیر سیستمی یا سیستماتیک استفاده میکنند.
در بریتانیا ســازمان خدمات مالی 12که فقط مســئول سیاســتهای خرد
با توجه به مطالب ذکرشده ،به نظر میرسد نکاتی که باید سیاستگذار پولی
احتیاطی بود ،برچیده شــد و بهجای آن ساختار سهگانهای مشتمل بر کمیته
در حیطه ثبات مالی رعایت نماید ،به این ترتیب است:
.1تعریف دقیقی از ثبات یا بیثباتی مالی و نیز سیاستهای کالن احتیاطی سیاســت مالی ، 13مقام ناظر احتیاطی 14و مقــام مدیریت مالی 15پایهگذاری
ارائه نماید و مشخص شود که آیا حاضر به قبول مسئولیت در این حوزه کاری گردید .کمیته سیاست مالی که مسئول سیاست کالن احتیاطی است ،کمیتهای
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درون بانک مرکزی انگلســتان است ،لیکن اعضای آن متشکل از رئیس و قائم
مقام این بانک ،مدیر اجرایی ثبات مالی در بانک مرکزی انگلستان ،مدیرعامل
نهاد مدیریت مالی و چهار عضو دیگر منسوب وزیر دارایی است ،این اعضا از حق
رأی برخوردارند .البته یک نماینده از وزارت دارایی اســت که حق رأی ندارد.
مدیر اجرایی بانک مرکزی انگلســتان در امور بازارها نیز در جلســات شرکت
میکنــد .عالوه بر این ،وزارت دارایی میتوانــد در زمینه انجام برخی کارها و
وظایف به ســازمان خدمات مالی توصیههایی داشــته باشد .ساختار سازمانی
بهگونهای طراحی شده که میتواند هماهنگی کامل بین بانک مرکزی انگلستان
و وزارت دارایی را جهت سیاستگذاری حول ثبات مالی تضمین کند		 .
در اتحادیه اروپا شورای ریسک سیستماتیک اروپا 16پایهریزی شد .این شورا به
شکل سازمانی بوده که مسئولیت سیاستهای کالن اقتصادی را بر عهده دارد
و البته همراه با آن مقام ناظر اروپایی 17فعالیت میکند که مسئول سیاستهای
خرد اقتصادی است.
شورای ریسک سیستماتیک اروپا شامل رئیسکل بانک مرکزی اروپا ،قائم
مقام وی ،مدیران بانکهای مرکزی کشــورهای عضو اتحادیه اروپا ،نمایندهای
از کمیسیون اروپا ،رؤسای اداره بانکداری اروپایی ، 18رؤسای اداره بیمه و بیمه
مشــاغل اروپا ، 19ســازمان بازارها و اوراق بهادار اروپا ، 20رئیس و نایب رئیس
کمیته مشــاور علمی و رئیس کمیته مشــاوره فنی است که تمام این اعضا از
حــق رأی برخوردارند .همچنین ،نمایندهای از ادارات نظارت ملی هر کشــو ِر
عض ِو اتحادیه و نیز رئیس کمیته اقتصادی و مالی 21این شــورا عضو هستند و
حق رأی ندارند .ساختار سازمانی شورای ریسک سیستماتیک بهگونهای شکل
ی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در
گرفته اســت که بتواند مشکل هماهنگ 
زمینــه بخشهای مالی آنها را حلوفصل نماید و به ثبات مالی در این اتحادیه
کمک کند.
گزارشهای ثبات مالی
با توجه به تجارب کشــورهای فوقالذکر معموالً در اغلب آنها گزارشهای
ادواری (فصلی و ســاالنه) در خصوص ثبات سیســتم مالی 22و ارزیابی آن از
طرف بانکهای مرکزی منتشر میشود و اغلب حاوی نکات مهمی در خصوص
عرضه ،تقاضا ،نوسانات قیمت ،رونق و رکود در بیشتر بازارهای مالی و نهادهای
دخیل در این بازارها اســت .بهعنوان مثال به بررســی شــاخصهای سالمت
مالی در بانکها ،بخش بیمه ،سپردهپذیران غیربانکی ،بازارهای مالی ،سیستم
پرداختها ،بازار مســتغالت ،بخش تجاری و بخش کشاورزی(بورس کاالهای
کشاورزی) پرداخته میشود.
خالصه و پیشنهاد سیاستی
بحرانهای مالی اثرات مضر بسیار زیادی بر کارکرد سیستم اقتصادی داشته
و میتوانند باعث اختالل در عملکرد مناســب سیاستهای اقتصادی باالخص
سیاست پولی شوند .در نتیجه در بسیاری از کشورها ،عالوه بر اهداف متعارف
سیاســت پولی ازجمله کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی ،اهداف دیگری
نیز مدنظر سیاســتگذاران در بانکهای مرکزی قرار گرفته که برقراری ثبات
مالی ازجمله آنها به شــمار میرود .برای دستیابی به این هدف ،سیاستهایی
با عنوان سیاســتهای کالن احتیاطی اعمال میشــوند که ازجمله ارکان آن
شناسایی ریسکهای مترتب بر سیستم مالی و طراحی راهکارهایی برای مقابله
با آن اســت و در بســیاری از کشــورها این مهم از طریق ایجاد شورایی برای
برقراری ثبات مالی و نظارت عالی بر عملکرد کل سیستم مالی انجام میپذیرد.
پیشنهاد میشود در ایران نیز چنین شورای عالی با دربرگرفتن نمایندگانی از
شورای عالی بورس ،شــورای پول و اعتبار ،شورای عالی معماری و شهرسازی
و سایر نهادهای دخیل در نوسانات سیستم مالی همچون صندوقهای بیمه و
بازنشستگی و با نظارت عالی بانک مرکزی تشکیل شود.
پینوشت:
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رابطه ثبات مالی و ثبات قیمتی
علی بهادر

*

مقدمه
امروزه برقــراری ثبات قیمتی مهمترین هدف از مجموعه اهدافی اســت
که بانکهای مرکزی در کشــورهای مختلف (بهعنوان سیاستگذاران پولی)
مســئول تأمین آن هستند .در برخی کشــورها عالوه بر هدف ثبات قیمتی
اهدافی مانند ثبات تولید و ثبات مالی نیز بین اهداف سیاســتگذاران پولی
مشــاهده میگردد .ثبات قیمتی (که در نــگاه اول عبارتی کلی و نامفهوم به
نظر میرسد) به شرایطی از اقتصاد گفت ه میشود که در آن به موجب عملکرد
سیاســتگذار پولی ،تورم در اقتصاد دو ویژگی مهم را تأمین کند .اول ،نرخ
تورم کم باشــد ،بهطوری که نرخ رشد قیمتهای اســمی تصمیماتی را که
آحاد اقتصادی بر مبنای قیمتهای نسبی اتخاذ میکنند ،دچار اختالل نکند.
امروزه سیاســتگذاران پولی نرخهای تور ِم بین  ۲تا  ۳درصد شاخص بهای
مصرفکننده را یکی از مصداقهای تورم کم قلمداد میکنند .دوم ،این تورم
کم باید پایدار باشــد .بر این مبنا ثبات قیمتی امروزه به معنای تورم کم و با
ثبات معنا میشود.
در ادبیات اقتصاد پولی بهصورت ســنتی ثبات قیمتی بهصورت مســتقل
از ثبات مالی مورد بررســی قرار میگیرد .در ایــن چهارچوب مطابق با نگاه
پولگرایــان افزایش حجم پول موجب افزایش ســطح قیمتهای اســمی
میشــود ،بهطوری که میلتون فریدمن معتقد اســت «تورم همیشه و همه
جــا یک پدیدهی پولی اســت »1و برای حل تورم قاعدهی رشــد حجم پول
ثابت را پیشــنهاد میکند .در ســوی دیگر ،بعد از آزادســازیهای دهه ۸۰
میــادی با بهوجود آمدن بیثباتی در تابع تقاضای پول ،اقتصاددانان کینزی
جدید تحلیل چهارچوب ویکســلی 2را تکمیل کردند و از آن به بعد نرخ بهره

بهعنــوان کنترلکنندهی تقاضای کل و ابزار سیاســتی بانک مرکزی معرفی
شد .به عبارت دیگر در چهارچوب اقتصاد کینزی جدید سیاستگذاری پولی
بهصــورت تغییر نرخ بهره تجلی پیدا میکند .قاعده تیلور نیز از جمله همین
چهارچوبها است که بیان میکند عملکرد سیاستگذاری پولی در آمریکا را
میتوان برمبنای یک رابطهی خطی ســاده توصیف کرد که در آن نرخ بهره
متناســب با (اما بیشتر از تغییر یک به یک) شــکاف تورم (تفاوت تورم از
تورم هدف ،همان  ۲تا  ۳درصد) و نیز شــکاف تولید (تفاوت تولید از مقدار
هــدف آن) تغییر میکند .گذشــته از این مباحث نظــری ،در دنیای واقع
نیز چهارچوب هدفگذاری تــورم (حداقل پیش از بحران  ۲۰۰۸آمریکا)
بهعنوان بهتریــن عملکرد بینالمللی مطرح بوده کــه در آن نرخ بهره در
چهارچوب صالحدید محدودشــده 3متناسب با تفاوت تورم پیشبینی شده
با تورم هدف تعدیل میشــود .این مرور اجمالی نیز نشــان میدهد ادبیات
پولــی (حداقل تا پیش از بحران مالــی  )۲۰۰۸بدون توجه ویژه به ادبیات
ثبات مالی توسعه مییابد.
بحران  ۲۰۰۸موجب توجه بیش از پیش اقتصاددانان حوزه پولی به برخی
پیشنیازهای سیاستگذاری پولی شــد .پس از بحران مالی ،ارتباط متقابل
ثبات مالی با عملکرد سیاســتگذار پولی مــورد توجه ویژه قرار گرفت .تأثیر
سیاســتگذاری پولی بر ثبات مالی اولین محــور از مجموعه محورهای این
توجه بوده اســت و در اثر این توجهات امروزه بســیاری از سیاســتگذاران
پولی بهصورت قانونی موظف به حمایت از ثبات مالی شــدهاند یا حداقل آثار
سیاســتگذاریهای خود را بر ثبات مالی مورد توجه قرار دادهاند .برای مثال
امروزه سیاستگذاران پولی تمایل چندانی به ادامهدادن تسهیل طوالنیمدت
پولی ندارند ،زیرا بین متفکران اقتصادی اجماعی در حال شــکلگیری است
که یکــی از دالیل وقوع بحرانهای مالی (بهصورت ویــژه بحران  )۲۰۰۸را
تداوم نرخهای بهره کم و تسهیل پولی طوالنیمدت میدانند.
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دومین محور از مجموعه محورهای مطرحشــده پس از بحران  ۲۰۰۸اثر
ثبات مالی بر عملکرد سیاســت پولی است .این مباحث از این جهت اهمیت
دارد که نشــان میدهد سیاســتگذاری پولی و اثرگــذاری آن را نمیتوان
مســتقل از شرایط بخش مالی تحلیل کرد .این نوشــتار در ادامه به بررسی
ضرورت ثبات بخش مالی برای تحقق ثبات قیمتی میپردازد.
هرچند مباحث مطرحشــده پس از بحــران  ۲۰۰۸درباره اثر بخش مالی
بر عملکرد سیاســت پولی منحصر به شــبکه بانکی نیســت ،اما این نوشتار
ضمن برشــمردن اهمیتهای ســایر بازارهای مالی ،تالش میکند بهصورت
مشــخصتر بر نقش ثباتبخش بانکی بر سیاســتگذاری پولی بپردازد .این
تأکید ویژه ناشــی از این واقعیت است که در برخی کشورهای درحالتوسعه
بازارهای اوراق بهادار عمدتاً به اندازهی کافی توســعه نیافتهاند ،بهطوری که
سهم شــبکه بانکی در بخش مالی اقتصاد زیاد اســت و کشور ایران یکی از
مصداقهای این شرایط در بخش مالی است.
ثبات مالی و سیاستگذاری پولی
بهصورت کلی عملکرد و موفقیت سیاســتگذاری پولی در یک اقتصاد به
فراهمبودن ثبات مالی وابســته اســت .ثبات مالی تعبیری است که علیرغم
وجود تعاریف متفاوت از این مفهوم ،میتوان آن را شرایطی از اقتصاد دانست
که در آن نظام مالی بتواند خدمات ضروری برای عملکرد مناســب اقتصاد را
بهصورت پیوســته ارائه کند و ارائه این خدمات نیز در مقابل وقوع تکانههای
مختلف با مشــکل روبهرو نشود (برای مطالعه بیشــتر در مورد تعریف ثبات
مالی ر.ک .به شیناسی.)۲۰۰۴ 4،
بر اســاس اســناد بانک مرکزی انگلســتان برخی از این خدمات ضروری
عبارتاند از پرداخت ،تســویه و تصفیه ،بانکداری خرد ،بانکداری شــرکتی،
مبادله وجــوه بین مؤسســات مالی ، 5خدمــات بانکداری ســرمایهگذاری
(مؤسسات تأمین ســرمایه) ،خدمات نگهداری وجوه 6و ارائه خدمات بیمهای
بحران  ۲۰۰۸بیش از پیش نشــان داد که ثبات مالی برای سیاســتگذاری
پولی مهم تلقی میشــود .بهصورت کلی دو محــور را میتوان برای توضیح
اهمیت ثبات مالی برای سیاستگذاری پولی برشمرد ،این دو محور عبارتاند
از :اثــرات متقابل ثبات مالی و عملکرد بازارهــای مالی و اثرات متقابل ثبات
مالی و تقاضای کل.
عملکرد بازارهای مالی و سیاست پولی
بیثباتی مالی موجب بروز اختالل در عملکرد بازارهای مالی میشــود .در
حضور بیثباتی مالی معموالً بازارهای مالی (عالوه بر عدم قطعیتها ) 7دچار
ابهامهایی 8میشــوند که آحاد اقتصادی را از انجام مبادله عادی در بازارهای
مالی باز میدارد .در این شــرایط معموالً واســطهگری وجوه بهسختی انجام
میشــود که در نتیجه این پدیده دسترسی به اعتبار برای آحاد اقتصادی در
بخش حقیقی دشوار میگردد.
عالوه بر اثــر بروز ابهامها بر عملکــرد بازارهای مالی ،نمایانشــدن آثار
ترازنامهای بحران بر مؤسسات مالی نیز توان اعطای تسهیالت و واسطهگری
وجــوه را در اقتصاد محدود میکند .در نتیجه این پدیدهها عملکرد بازارهای
مالی (از جمله واســطهگری وجوه) دچار اختالل میشــود ،در حالی که در
کشــورهای توسعهیافته ســازوکار انتقال پولی 9همان سازوکار نرخهای بهره
است .لذا سیاســتگذاری پولی زمانی میتواند بر تقاضای کل اثرگذار باشد
که بازارهای مالی عملکرد طبیعی خود را داشته باشند و عملیات پولی بتواند
نرخهای مختلف را تحت تأثیر قرار دهد.
در برخی کشــورهای درحالتوســعه سازوکار نرخ بهره ســازوکار انتقال
پولی نیســت ،زیرا در این کشــورها بازارهای مالی بــه اندازهکافی از عمق و
ارتباط متقابل برخوردار نیســتند .در این کشــورها دسترســی به اعتبار 10و
جیرهبندیشــدن اعتبارات 11نقش مهمی در اثربخشی سیاست پولی دارند.
در این چهارچوب تنگترشدن محدودیتهای اعتباری عم ً
ال سازوکار انتقال
پولی یعنی حجم اعتبارات را تضعیف میکند و سیاستگذار پولی را از منظر
اثرگذاری سیاســتهای خود در مضیقه قرار میدهد .به بیان سادهتر در این
شــرایط تا حد زیادی احتمال خلعسالحشدن سیاستگذاری پولی در مقابل
تکانههای اقتصاد وجود دارد.
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اما بحرانهای مالی نیز از طریق تغییر ریســکها سیاستگذاری پولی را
با مشــکل مواجه میکنند .با بروز بحرانهای مالی معموالً از یک سو ،شرایط
ترازنامهای آحاد اقتصادی دچار مشــکل میشود و از سوی دیگر ،با تضعیف
عملکرد بخش حقیقی ریســک کسبوکارهای اقتصادی افزایش مییابد .این
افزایش ریســکها (حتی بدون ایجاد ابهام در بازار) عدم قطعیتهای اقتصاد
را تشــدید میکنند و باعث میشوند صرف ریسکهایی 12افزایش پیدا کنند
که سرمایهگذاران و تسهیالتدهندگان در بازارهای مالی از داراییهای مالی
تقاضا میکنند .این افزایش صرف ریسک باعث افزایش نرخ بهره در بازارهای
مالی میشــود ،در حالی که معموالً بعد از بحران سیاستگذاران پولی برای
مقابله با کاهش تقاضای بحران ،سیاستهای پولی انبساطی را اتخاذ میکنند
و تمایل دارند در اثر این سیاســتها نرخ بهــره در بازارهای مختلف کاهش
پیدا کند.
بــه عبارت ســادهتر ایجاد عدمقطعیــت در زمان بیثباتــی مالی نقش
خنثیکننده برای سیاســتهای انبســاطی در اقتصاد بازی میکند .بر این
مبنا نهتنها بیثباتی مالی اثرگذاری و عملکرد سیاســتگذاری پولی را تحت
تأثیر قرار میدهد ،بلکه سیاستگذاران پولی باید همواره به تغییر شرایط در
بازارهای مالی در اثر بیثباتیهای مالی توجه ویژه داشــته باشند .در غیر این
صورت احتمال بروز بیثباتیهایی در ســطح اقتصاد کالن وجود دارد که از
بیثباتیهای مالی نشأت میگیرند.
تقاضای کل و سیاست پولی
محور دوم برای تبیین اهمیت ثبات مالی برای سیاستگذاری پولی ،توجه
به آثــار متقابل ثبات مالــی و تقاضای کل در اقتصاد اســت .معموالً در اثر
وقوع تکانههای مالی تقاضای اقتصاد دچار مشــکالت عدیدهای میشود .بروز
نااطمینانی ،ضررهای ترازنامهای ،ابهامات اقتصادی و حتی لزوم کاهش اهرم
مالی ناشی از تغییرات تنظیمگری برخی از عواملی هستند که موجب کاهش
تقاضای کل بعد از بیثباتیهای مالی میشوند.
در واقع بیثباتیهای مالی تقاضای داخلی را میتواند آنچنان کاهش دهد
که سیاســتگذاری پولی را برای مقابله با این افت تقاضا دچار مشکلکند.
برای مثال در بحران  ۲۰۰۸نیز کشورهای اروپایی و آمریکا دچار افت تقاضای
کل شــدند .بهدنبال افت تقاضای کل در آمریــکا و اروپا ،فدرال رزرو و بانک
مرکزی اروپا با شدت بسیار سیاســتهای انبساطی مرسوم را آغاز کردند تا
جایی که نرخ بهره سیاستی خود را نزدیک صفر تنظیم کردند .صفرشدن نرخ
بهرهی سیاستی عم ً
ال در این کشورها باعث شد که سیاستگذاری پولی توان
اثرگذاری و مقابله با رکود خود را تا حد زیادی از دست بدهد.
در ادامه بانکهای مرکزی به سیاســتهای غیرمرسوم پولی روی آوردند
که «تســهیل مقداری »13یا «خرید دارایی با مقیاس بزرگ 15»14و «هدایت
رو به جلو (یا راهنمایی در مورد آینده) 17»16از مهمترین این ابزارها هســتند.
اما نکته مهم در اینباره این اســت که سیاســتهای نوین پولی حداقل دو
کاستی مهم دارد .در درجه اول میزان اثرگذاری این سیاستها مورد انتقاد و
تردیدهایی قرار دارد و در درجه دوم تداوم این سیاستها میتواند آثار منفی
بر ثبات مالی داشته باشد.
بحث فوق نشــان میدهد بیثباتی بخش مالی بهصورت بالقوه میتواند به
اندازهای کاهش تقاضای کل اقتصاد را به همراه داشته باشد که سیاستگذار
پولــی را در مواجهه با رکو ِد پس از بحران ناتوان کند .بر این مبنا ثباتبخش
مالی یکی از مهمترین پیشنیازهای سیاستگذاری پولی است.
ثبات بانکی در کشورهای در حال توسعه و سیاستگذاری پولی
هرچند شبکه بانکی نیز جزئی از نظام مالی محسوب میشود ،اما بهصورت
خــاص میتوان ســازوکارهای دیگری را نیز برای ضــرورت ثبات این بخش
بر سیاســتگذاری پولی ارائه کرد .نقش بانک مرکزی بهعنوان فراهمکننده
امکان مبادالت بانکی اولین ســازوکاری اســت که موجــب بروز اختالل در
سیاستگذاری پولی میشود .اینکه بانک مرکزی وظیفه ایفای نقش آخرین
ملجا قرضدهندگی 18را (یا فراهمکردن نقدینگی بهعنوان یکی از شبکههای
ایمنی )19در بازارهای مالی بر عهدهدارد ،دومین سازوکاری است که موجب
بروز اختالل در سیاستگذاری پولی میگردد.
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در شبک ه بانکی مبادالت بینبانکی از طریق نظامهای پرداخت و با استفاده
از ذخایر بانک مرکزی انجام میشود .در حالت ایدهآل نیز بانکها باید بتوانند
ریسک نقدینگی خود را مدیریت کنند و در صورت بروز نیاز به نقدینگی نیز
از بانکهای دارای منابع مازاد ،منابع مورد نیاز خود را دریافت کنند .در این
شرایط در صورتی که یک بانک بهصورت موقت نتواند از بازار بینبانکی منابع
مورد نیاز خود را تأمین کند ،بانک مرکزی در قالب تسهیالت پنجرهیتنزیل
(یا بهطور کلی تســهیالت آماده )20این وجوه را بهصورت موقت و با نرخهای
باالتر از بازار تأمین میکند.
اگر شــرایط ایدهآل را کنار بگذاریم ،در بســیاری کشورها همین سازوکار
میتواند بــرای ثبات قیمتی خطرآفرین باشــد .در صورتی که بانکها دچار
ضعف مدیریت نقدینگی باشــند یا فرایند تنظیمگری 21بانکی به خوبی انجام
نشود ،مراجعات به بانک مرکزی برای دریافت تسهیالت پنجر ه تنزیل افزایش
مییابد .از طرفی اگر بانکها نیز ریسکهای اعتباری خود را بهخوبی مدیریت
نکننــد و مقام ناظر نیز نظارتهای کافــی را در این حوزه برای ذخیرهگیری
و ســایر اقدامات الزم اعمال نکند ،در نهایت بانکها با تســهیالت غیرجاری
زیادی روبهرو میشــوند .در نتیجهی این امور نیز با انجماد داراییها نیاز به
نقدینگی بانکها و جنگ قیمتی برای عدمخروج سپردهها به نرخهای بهرهی
باال ،نرخ رشد باالی نقدینگی و نرخ رشد باالی پایه پولی منجر میشود.
از آنجــا که بانک مرکزی عهــدهدار وظیفهی ایفای نقــش آخرین ملجا
قرضدهندگی است ،میتواند از بیثباتی مالی آسیب ببیند .این وظیفه باعث
میشــود که هرگاه ثبــات نظام مالی در معرض خطر قــرار گیرد ،بانکهای
مرکزی با تزریق نقدینگی به مؤسساتی (که دچار مشکل نقدینگی شدهاند) با
این خطر مقابله کنند ،اما نباید فراموش کرد تعبیهکردن این نقش در بخش
مالی به معنای جایگزینی این نقش با ســایر ارکان ثبات مالی (ازجمله نظام
تنظیمگری یا نظام انحالل مناسب) نیست ،بلکه این نقش مکمل سایر ارکان
ثبات مالی است.
مباحث فوق نشــان میدهد در صورتی که ارکان ثبــات مالی در اقتصاد
بهخوبی طراحی نشوند ،بانک مرکزی که وظیفهی آخرین ملجا قرضدهندگی
را بر عهده دارد ،مجبور میشود منفعالنه به ضعفهای نظام مالی پاسخ دهد.
با توجه به اینکه بازارهای مالی در کشــورهای توسعهیافته بسیار گسترده و
توسعه یافتهاند ،گسترهی این مشکل در کشورهای توسعهیافته میتواند تمام
مؤسسات مالی با اهمیت سیستمی 22در نظام مالی باشد.
در کشورهای درحالتوسعه و حتی بهصورت سنتی در طول تاریخ ،بانکها
مؤسســات مالی با اهمیت سیســتمی بودهاند .بر این مبنا اگر در کشورهای
درحالتوســعه ارکان ســاختاری الزم برای ثبات بانکی تأمین نشوند ،بانک
مرکــزی برای حفظ نظام مالــی مجبور به حمایت از ثبــات مالی به هزینه
ازدسترفتن ثبات قیمتی میشود.
ذکر این مطلب الزم است که تجربه جهانی از تورمهای باال در کشورهایی
نظیر ترکیه نیز مؤید فعالبودن همین ســازوکار ازجمله در قالب بحرانهای
دوقلو( 23یعنی بحرانهای همزمان ارزی و بانکی) در کشورهای درحالتوسعه
است.
البتــه تجرب ه بحران  ۲۰۰۸نشــان داد به معنای دیگــری میتوان اثرات
مخــرب بیثباتــی مالی بر ثبات قیمتی را در کشــورهای توســعهیافته نیز
مشاهد ه کرد .پس از بحران  ۲۰۰۸بسیاری از کشورهای توسعهیافته با خطر
کاهش سطح عمومی قیمتها (تورم منفی) 24روبهرو شدند .از آنجا که ثبات
قیمتــی در ادبیات اقتصادی به معنای پایداری تورم کم در اقتصاد اســت و
بانکهای مرکزی اهــداف تورمی خود را بر مبنای یــک بازهی هدف (مث ً
ال
 )۲±۱دنبال میکنند ،لذا کاهش تورم از مقدارهای مشخصی را نیز میتوان
بیثباتی قیمتی نامید .این تفاوت بین کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه
را میتوان ناشی از ســاختارهای نهادی بهتر و نیز اعتبار باالی سیاستگذار
پولی در کشورهای توسعهیافته دانست.
جمعبندی و نتیجهگیری
این نوشــتار دالیلــی را برای ضروریبودن ثبات مالــی برای تحقق ثبات
قیمتی ارائه کرد .بررســی دالیل این نوشــتار نشان میدهد ثبات مالی برای
تحقق ثبات قیمتی ضروری است .بر این مبنا با توجه به اینکه شبکهی بانکی
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در ایران دچار مشــکالت ترازنامهای و ساختاری (اعم از حجم باالی مطالبات
غیرجاری ،اضافهبرداشــتها و کفایت ســرمایه کم) است ،یکی از مهمترین
چالشهای پیشروی بانک مرکــزی در زمینه تحقق ثبات قیمتی اصالحات
ســاختاری در بخش بانکی است .البته این نوشتار تعامل دوطرفه بین ثبات
مالی و ثبات قیمتی را قابل دفاع میداند و نشــان میدهد سیاســتگذاران
پولی آثار سیاستگذاریهای خود را بر ثباتبخش مالی نیز در نظر میگیرند.
پینوشت:
*پژوهشگر گروه مدلسازی ،پژوهشکده پولی و بانکی و دانشجوی دکتری
اقتصاد پولی و مالی
1. Inflation is always and everywhere a monetary
phenomenon
2. Wicksellian framework
3. constraint discretion
)4. Schinasi, (2004
5. intra-financial system borrowing and lending
6. custody services
7. uncertainty
8. ambiguity
9. monetary transmission mechanism
10. access to credit
11. credit rationing
12. risk premium
13. quantitative easing
14. large scale asset purchase
 .15در این سیاســتها بانکهای مرکزی با خرید اوراق بهادار از بازارهای
مالی حجم پول و ترازنامه خود را گســترش میدهند به طوری که با افزایش
قیمت این اوراق نرخ بازدهی این اوراق کاهش مییابد.
16. forward guidance
 .17در سیاســتهای هدایت روبهجلو سیاســتگذار پولی با اطالعرسانی
در مورد آینده سیاســت پولی -ازجمله ارائه پیشبینی یا افق زمانی دوام هر
سیاست تالش میکنند بر ساختار زمانی نرخ بهره ،نرخ بهرههای بلندمدت و
انتظارات آحاد اقتصادی تأثیراتی بگذارند تا از این مسیر سیاستگذاری پولی
بتواند رکود اقتصادی را بهبود بخشد.
18.lender of last resort
19.safety net
20.standing facilities
21.regulation
)22.systemically important financial institution (SIFI
23.twin crisis
24.deflation
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نظام بانکی و ریسکهای پیشروی آن
لیال محرابی

*

ریســک یا خطر بهصورت احتمال محققنشدن پیشبینیهای آینده تعریف
میشود .به عبارت دیگر ،ریسک به معنی امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم
از مالی یا غیرمالی در نتیجه انجام یک فعالیت است (گاالی و مارک.)2000 ،
در واقع ریســک در لغت به معنی امکان یا احتمال بروز خطر یا روبهرو شدن
با خطر ،صدمهدیدن ،خســارتدیدن و کاهش درآمد اســت .از سوی دیگر،
ریســک زیان بالقوهای اســت که یا مســتقیماً از زیانهای درآمد و سرمایه
حاصل میشود ،یا بهصورت غیرمستقیم از محدودیتهایی بهوجود میآید که
توانایی بانک را برای دستیابی به اهداف تجاری و مالی خود کاهش میدهد.
این محدودیتها با کاهش توانایی بانک در اداره امور تجاری یا عدمدستیابی
به منافع حاصل از موقعیتهای مختلف ریســک را به بانک تحمیل میکند.
بهطور کلی ،برای تعریف ریسک میتوان دو دیدگاه ارائه کرد:
دیدگاه اول :ریسک بهعنوان هرگونه نوسانات احتمالی در بازدهی اقتصادی
در آینده
دیدگاه دوم :ریسک بهعنوان نوسانات احتمالی منفی در بازدهی اقتصادی
در آینده
در رویکرد مدیریت یکپارچه ریسک ،ریسک با رویکرد اول مورد توجه قرار
میگیرد .زیرا هم ریسکهای نامطلوب (تهدیدات) و هم ریسکهای مطلوب
(فرصتها) را مدنظر قرار میدهد (اسماعیلنژاد.)1392 ،
ریســک در هر حیطهای قابلیت مطرحشدن دارد که مهمترین آن بانکها
هستند ،زیرا بانکها از یکسو ،سپردههای مردم را جمعآوری کرده و از سوی
دیگر ،با اســتفاده از این منابع اقدام به انجــام عملیات بانکی میکنند .لذا با
توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیســتمهای اقتصادی هر روز
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ریسکهای متفاوتی بر ساختار مالی بانکها تأثیر میگذارد .از اینرو ،ماهیت
ریسک در نظام بانکداری بهدلیل عواملی ازجمله تعداد و تنوع عملیات بانکی،
ماهیت متفاوت این عملیات ،وضعیت ســرمایه بانک و محدودیت میزان آن،
حفظ منافع سهامداران بانک و سپردهگذاران ،وضعیت منابع سپردهگذاران و
فراوانی آن و نبود تخصص کافی در زمینههای مدیریت منابع و ثبت عملیات
زیاد مالی کام ً
ال متفاوت از ریســک در دیگر واحدهای اقتصادی است و تمام
ً
این موارد ضرورتا ایجاب میکند که مدیریت ریســک در بانکها حساستر،
پیچیدهتر و مشــکلتر از مدیریت ریسک در واحدهای دیگر اقتصادی باشد.
در این راســتا ،فعالیت بانکهای اسالمی با بهکارگیری قراردادهای اسالمی و
مبتنی بر مشارکت ،این نوع از نظام بانکی را با ریسکهای متفاوت و مدیریت
ریسک را با حساسیت و پیچیدگی بیشتری روبهرو کرده است.
باید توجه داشــت که از لحاظ نظری حذف انواع ریسک غیرممکن بوده،
اما شناسایی و مدیریت آنها بهعنوان تنها راهحل ممکن مطرح است .مدیریت
ریســک در بانکداری نیــز مجموعهای از فرایندهای بههمپیوســته (تعیین،
اندازهگیری ،مشــاهده و کنترل ریســکها) و مدلهایی است که بانک را در
جهت اعمال سیاستها و انجام فعالیتهای مبتنی بر ریسک هدایت میکند.
در واقع مدیریت ریســک رویهای است که در تعامل با نااطمینانیهای ناشی
از بازارهای مالی ،بانک را بهســوی اتخاذ اســتراتژی مناســب سوق میدهد
(کارن.)2005 ،
در این میان ،مهندســی مالی و مدیریت یکپارچه ریســک وظیفه کنترل
ریســکها را بر عهده گرفته و با ارائه راهکارهای نویــن و راهبردهای بدیع
توانســته برای شــرکتهای تجاری ،تولیدی و خدماتی و بــه ویژه بانکها
روشهــای نظاممندی خلق کنــد .از اینرو هدف مدیریت ریســک حذف
ریســکها از فعالیت بانک نیســت ،بلکه ایجاد تعادل بهینه میان ریســک و
بازدهی است (محرابی ،)1389 ،بهطوری که مدیریت ریسک در سطح جهان
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نیز از اهمیت بســیاری برخوردار بوده و مؤسسات بینالمللی مختلفی مانند
کمیتــه بــازل و کمیته کوزو از ابعاد مختلف به بررســی این موضوع و ارائه
چهارچوبهای مدیریت ریسک پرداختهاند.
ریسکهای عمده نظام بانکی
ریسک در نظام بانکی ممکن است در اثر تغییرات شاخصهای اقتصادی و
مالی مانند سطح قیمتها ،نرخ ارز و غیره باشد یا به جهت وجود عدماطمینان
درباره مســائل غیراقتصادی و غیرمالی همانند پرسنل ،قوانین و  ...پدید آید.
بنابراین میتوان ریسکهای موجود در بانکداری را به دو دسته تقسیم کرد.
در این میان ،ریســکهای غیرمالی بر ریســکهای مالی تأثیر زیادی دارند،
بدین معنی که هر یک از ریســکهای غیرمالــی درنهایت باعث تغییرات در
متغیرهای مالی میشــوند .لذا حوزه فعالیت مدیریت ریســک بیشتر ریسک
نوع اول را پوشــش میدهد ،زیرا تا حدودی قابلپیشگیری و محاسبه است.
در میان ریسکهای موجود ،ریســک اعتباری اصلیترین ریسک بانکها به
شــمار میرود و ریســکهای بازار ،عملیاتی و نقدینگی از دیگر ریسکهای
عمده بانکها هستند.

پرونـــده

پرداخت تعهدات و نیازهای نقدینگی ســپردهگذاران در زمان مناســب تأمین
گردد .معموالً ریسک نقدینگی با سایر ریسکهای مالی مرتبط است و به همین
دلیل ســنجش و کنترل آن با دشواری روبهرو است (عقیلی کرمانی.)1381 ،
علل پیدایش ریسک نقدینگی عبارت است از )1 :خروج سپردهها در سررسید
و یا پیش از سررسید یا حتی رشد منفی سپردهها )2 ،قابلیت تبدیل داراییهای
غیرنقد به نقد )3 ،حجم سرمایهگذاریها و  )4شکاف زمانی داراییها و بدهیها
(درگریگوریان .)1383،نمودار  2مدیریت نقدینگی در سطوح مختلف را نشان
میدهد.

نمودار  -۲سطوح مختلف مدیریت ریسک

ریسک اعتباری
ریســک اعتباری درباره اعطای تسهیالت و خریدوفروشها بوده ،بهطوری
که احتمال عدمبرگشــت اصل و فرع تسهیالت اعطاشده و نیز احتمال زیان
ناشــی از مبادالت از لحاظ نوع کیفیت کاال ،موارد مبادله ،اطمینان و اعتبار
طرفین مبادله است .این ریسک زمانی ظهور میکند که وامگیرنده یا همتای
بانک قادر به ایفای تعهد خود نباشــد .تأثیر این ریســک با هزینه جایگزینی
وجه نقد ناشــی از نکول طرف قرارداد ســنجیده میشــود .این ریســک به
حالتهای زیر خود را نشــان میدهد :الف) احتمال کاهش توان بازپرداخت
اصل و فرع تســهیالت دریافتــی ،ب) احتمــال عدمبازپرداخت اصل و فرع
تسهیالت دریافتی و ج) احتمال معوقشدن بازپرداخت اصل و فرع تسهیالت
دریافتی (سلیمانی .)1388 ،برای اندازهگیری ریسک اعتباری باید موارد ذیل
را در نظر گرفت :میزان تعهد اعتباری ،درصد احتمال نکول و بازیافت اعتبار
در صورت نکول.
ریسک بازار
ریســک بازار از تغییرات نرخها یا قیمتهای بازار مانند نرخ بهره ،نرخ ارز،
قیمت ســهام و قیمت کاالها به وجود میآید و عدممدیریت صحیح و بهموقع
هر یک از آنها میتواند بر ارزش اقالم داخل و خارج ترازنامه مؤسســات مالی
تأثیر جدی گذاشته و منجر به کاهش درآمد و سرمایه شوند (ون شو.)2009 ،
ریسک نقدینگی
درباره بانکها ریســک نقدینگی بهدلیل کمبــود و عدماطمینان در میزان
نقدینگــی بانک ایجاد میشــود .کفایت موجودی نقد باعث میشــود امکان

ریسک عملیاتی
ریســک عملیاتــی دربرگیرنده ریســک موجــود در اعطای تســهیالت،
خریدوفروشها و معامالت و همچنین زیان ناشی از بیاعتبارشدن بانک بهدلیل
سوءمدیریت اســت .در صورت عدمرعایت اســتانداردهای الزم در این موارد،
ریسک عملیاتی قادر است فعالیت یک بانک را در سطح ملی و بینالمللی تحت
تأثیر جدی قرار دهد .با توجه به پیچیدهبودن ریسک عملیاتی ،کمیکردن این
ریسک کار دشواری است ،اما بانکها میتوانند برآوردی از ریسک عملیاتی را
بوکار و
با توجه به گزارشهای حسابرســی ،گزارشهای مدیران ،برنامه کســ 
غیره داشته باشند.
فرایند مدیریت ریسک
فرایند مدیریت ریســک را میتوان در شش مرحله توصیف کرد .نمودار ۳
این فرایند را نشان میدهد .تجزی هوتحلیل کسبوکار اولین مرحله است .در این
مرحله پیشینه کسبوکار و فعالیتهای بنگاه اقتصادی بهمنظور انجام صحیح
مراحــل بعدی با اســتفاده از ابزارهایی همچون ســوآت یا تحلیل مالی مورد
شناسایی قرار میگیرد .در مرحله دوم کلیه ریسکهای مطلوب و غیرمطلوب
شناسایی میشود.

نمودار  -۳فرایند مدیریت ریسک

در مرحله ســوم ،احتمال و اثر ریسکهای شناساییشده در مرحله قبل با
استفاده از ترازنامه و صورت ســود و زیان و سایر ابزارهای موجود (توزیعهای
احتمــال) ،برآورد میشــوند .مرحله چهــارم فرایند به دســتیابی آثار کلی و
یکپارچهشده ریســکها معطوف میگردد .در این مرحله برای ارزیابی ریسک
از ابزارهــا و روشهایــی چون درخــت احتمال ،تئــوری مطلوبیت و تحلیل
سرمایهگذاری استفاده میشود .در مرحله برنامهریزی ریسک روشهای برخورد
با ریسکهای مطلوب و نامطلوب برنامهریزی و اجرا میشوند و در مرحله آخر
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پرونـــده

عملکــرد فراینــد مدیریت ریســک فعاالنه پایش شــده و در صورت نیاز
اصالحات الزم صورت میگیرد.
مدیریت یکپارچه ریسک
مدیریت ریســک یکی از مهمترین ارکان سیســتمهای مالی و بانکی است
و دربرگیرنده آن قســمت از فعالیتهای بانک اســت که مجموعه ریسکها را
تحت تأثیر قرار میدهد .تعیین ،اندازهگیری ،مشاهده و کنترل ریسکها فرایند
مدیریت ریسک را تشکیل میدهند و هدف اصلی مدیریت ریسک در هر سازمان
ارائه بهترین عملکرد و بهینهسازی استفاده از سرمایه و بهحداکثررساندن ارزش
داراییهای ســهامداران اســت که با اســتفاده از تدابیر مناسب و راهکارهای
بهموقع ،ریســکهای اساسی ازجمله ریســک اعتباری ،ریسک بازار و ریسک
عملیاتی را پوشش میدهند.
مدیریت یکپارچه ریســک ،فعالیتی جامع ،یکپارچه و مستقل است که به
بنگاه اقتصادی کمک میکند تا به هدف اصلی خود یعنی حداکثرسازی ثروت
ســهامداران دست یابد .در این سیســتم باید کلیه جنبههای طرح تجاری از
برنامه اســتراتژیک را مانند طرح اســتراتژیک ،طرح بازاریابی ،طرح عملیاتی،
تحقیق و توسعه ،مدیریت و سازمان ،پیشبینیها و اطالعات مالی ،تأمین مالی،
فرایندهای مدیریت ریسک و سازوکارهای کنترلی کسبوکار مورد توجه کافی
قرار دهد.
امروزه بنگاههای اقتصادی (شرکتها) در محیطی فعالیت میکنند که دائماً
در حال تغییر اســت و نیاز به رویکردی یکپارچه برای مدیریت ریســکهای
خود دارند .از سوی دیگر ،پویایی ،سیالبودن و بههم وابستهبودن جزء ماهیت
ریســکها است .از اینرو ،مدیریت سنتی ریســک که در آن ریسکها بهطور
جداگانه بررسی و مدیریت شوند ،تحقق نمییابد.
طبق تعریف کوزو ،مدیریت یکپارچه ریســک عبارت اســت از «فرایندی
سیســتماتیک در نظــام کنتــرل داخلی که بهمنظــور اطمینــان از اجرای
خطمشــیهای هیئتمدیره ،کمک به محققشدن اهداف شرکت و محافظت
از داراییها و ثروت ســهامداران و سازمان شــکل میگیرد .هدف این فرایند،
مدیریت و کنترل یکپارچه ریســکهای ســازمان اســت .ایــن فرایند،روابط
متقابــل بین ریســکها را در نظر میگیرد و منعکسکننده ماهیت ریســک
است که مرزهای مصنوعی ســازمان را برنمیتابد .به عالوه ،این فرایند بهطور
مداوم بازبینی میشــود تا اصالحات الزم در آن اعمال شود» .بنابراین ،بهطور
خالصه میتوان گفت این نوع مدیریت چهارچوبی جامع ،یکپارچه و مســتقل

از مدیریت ریســکهای شرکت بهمنظور حداکثرکردن ثروت سهامداران است
(اسماعیلنژاد.)1392 ،
ریسکهای عمده نظام بانکداری اسالمی
ویژگیهای بانکهای اسالمی و الگوهای واسطهگری مالی مورد استفاده آنها
باعث گردیده تا تأمین منابع مالی برای فعالیتهای اقتصادی توســط بانکهای
اســامی و متعارف و شیوه تجهیز منابع با دو روش کام ً
ال متفاوت صورت گیرد.
تفاوت اصلی بانکداری اســامی از بانکداری متعارف در بهکارگیری قراردادهای
اســامی و مبتنی بر مشارکت در ســود و زیان است .این تفاوتها موجب شده
میزان ریسک فعالیتهای بانکی در دو نظام بهصورتی متفاوت بین سپردهگذاران
بانک و ســرمایهگذاران توزیع شود .به عبارت دیگر مدیریت ریسک در بانکداری
اسالمی بهدلیل غیرربویبودن و مفاهیم خاص آن عالوه بر موارد مطروحشده در
مدیریت ریســک نیازمند اعمال دقت در مفاهیم بانکداری اسالمی است .بهطور
کلی مهمترین ریسکهای نظام بانکداری اسالمی عبارتاند از (محرابی:)1389 ،
 ریسک اعتباری :ریسک اعتباری برای عقدهای مبادلهای بهعلت نااطمینانیدر پرداخت اصل و ســود حاصل از دریافت تسهیالت بهطور کامل و در موعد
مقرر بهوسیله فرد متقاضی پدید میآید و در عقدهای مشارکتی بهعلت مسئله
اطالعات نامتقارن فراهم میآید.
 ریســک عملیاتی :نظام بانکداری اســامی با توجه به ویژگیهای خاصآن بهطور نسبی با ریســك عملیاتی فراوانی روبهرو است .ازجمله عوامل مهم
افزایش این ریسك عبارتاند از عدم تخصص كافی و آموزش مناسب كاركنان
بانکی در اجرای عقدهای اسالمی ،نبود نرمافزارهای جامع حسابداری مطابق با
قراردادهای مالی اسالمی و فقدان یک سامانه نظارتی جامع.
 ریسک اعتماد و کاهش سپرده :عدمتوانایی بانکها در تنظیم قراردادهایگوناگــون مالی طبق قانونهای اســامی (صوریشــدن) باعث عدماطمینان
سپردهگذاران و مشتریان به نظام بانکی میشود.
 ریسک عدم تعدیل :عدمتعدیل نرخ سود در عقدهای مبادلهای مشکلهاییرا برای نظام بانکداری بدون ربا پدید آورده و باعث ریسک عدمتعدیل میشود
(ابوالحسنی.)1387 ،
 ریسک شریعت :عدماطمینان از انطباق فعالیتهای مؤسسات مالی اسالمیبا اصول شریعت و قوانین اسالمی منجر به افزایش ریسک شریعت میگردد.
از دیگر ریســکهای این نظام بانکی میتوان به ریســک نقدینگی ،ریسک
قیمت و ریسک سرمایه اشــاره نمود .بهطور کلی بهمنظور مدیریت این قبیل

جدول -۱مهمترین ریسکهای مربوط به عقود مختلف اسالمی
عقود اسالمی

انواع ریسکها

عقود مشارکتی

ایــن گــروه از معامالت ریســکهای باالیی را به بانک اســامی تحمیــل میکنند .در قراردادهای مشــارکتی بهویژه مضاربه و مشــارکت
مدنی ،عدم پرداخت بهموقع و کامل ســهم ســود بانک بهوسیله شریک یا مضارب باعث ریسک اعتباری میشود .این مشکل نیز بهعلت
مسئله اطالعات نامتقارن برای بانک پدید میآید .در قرارداد مشارکت حقوقی ،بانکها میتوانند سرمایه مورد نیاز بخشهای گوناگون

عقود مبادلهای

اگر چه با ریسک کمتری همراه هستند و در مقایسه با عقود مشارکتی شباهت بیشتری به تسهیالت مالی سنتی و مرسوم (در کشورهای
غیراسالمی) دارند ،لیکن ریسکهای خاصی را به دنبال دارند و بانکها را به علت نااطمینانی در پرداخت اصل و سود حاصل از دریافت
تســهیالت به طور کامل و در موعد مقرر به وســیله فرد متقاضی ،در معرض ریســک اعتباری قرار میدهند .دیگر ریسکهای این گروه
از ابزارهای تأمین مالی میتوان به ریســک عدم تعدیل (فروش اقســاطی و اجاره به شــرط تملیک) ،ریسک نقدینگی (سلف و جعاله) و

اقتصادی را از طریق خرید سهام تامین مالی کنند .لذا هرگونه نوسان قیمت سهام باعث افزایش ریسک قیمت برای بانک میشود.
با توجه به ویژگیهای خاص عقود مشــارکتی و با عنایت به فقدان نظام پایدار و کنترل جامع در نظام بانکی ،ریســک عملیاتی این عقدها
بهطور نســبی فراوان میباشــد .عالوه بر این ،یکی از ریســکهای مترتب بر تســهیالت مشــارکتی این است که مشــارکت در برخی از
فعالیتها به مســدود شــدن نقدینگی میانجامد و لذا گاهی مؤسســات مالی که ســرمایه نقدی خود را به اینگونه فعالیتها اختصاص
میدهند باید سالها انتظار بکشند تا به سرمایه اولیه و سود مورد انتظار دست یابند .به عبارت دیگر مشارکت در پروژههای بلندمدت
می تواند عاملی برای ریسک نقدینگی شود.

ریســک قیمت (بازار) (ســلف) اشاره نمود .در مرابحه نیز بانک با ریســک عدم تقارن مواجه میشود که در مقایسه با مضاربه از درجه
ریسکپذیری کمتری برخوردار است.

منبع :محرابی.1389 ،
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ریسکها در نظام بانکداری اسالمی باید موارد زیر مدنظر قرار گیرد:
الف ـ طراحی چهارچوب مدیریت ریسک
ب ـ ایجاد سیستم ارزیابی ریسکها
ج ـ راهاندازی فناوری اطالعات
د ـ افزایش شفافیت
عالوه بر این در نظام بانکداری اسالمی از تکنیکهای متفاوتی برای مدیرت
ریســک میتوان استفاده نمود که با اصول اسالمی سازگار است و قابلیت اجرا
نیز دارد .از ایــنرو ،میتوان به ابزارهایی چون وثیقــه و ضمانت ،بهکارگیری
قرارداد صلح ،ذخیرههای زیان اعتباری ،تبدیل عقد مضاربه به جعاله و تبدیل
به اوراق بهادارکردن داراییها اشاره نمود (ابوالحسنی.)1387 ،
در پایــان میتوان گفت بروز ریســک در هر دو نظــام بانکداری متعارف و
اســامی منجر به کاهش قدرت ســودآوری بانک میگردد که در ســه شکل
ســودآوری کمتر از هدف پیشبینی شــده ،از بین رفتن تمام سود پیشبینی
شــده و نهایتاً زیان نشان داده میشــود .لذا با توجه به متفاوتبودن ماهیت
بانکداری اسالمی ،اصالحات ریشهای ازجمله استانداردهای بینالمللی و تمرکز
بر مدیریت ریسکها ازجمله ریسک عملیاتی ،ریسک نقدینگی و ریسک بازار
از اهمیت زیادی برخوردار اســت .در این راستا ،اصالح ساختار سرمایه بانکها
(قابلقبول بودن نســبت کفایت ســرمایه) و مهمتر از آن نیز توجه به کیفیت
ســرمایه بانک مطرح است ،زیرا افزایش سرمایه نمیتواند تنها از محل تشدید
داراییها باشد ،بلکه باید از آورده سهامداران و اندوخته و ذخایر افزایش سرمایه
باشد.
عالوه بر این ،ارتقای چهارچوب جدید کمیته بال در مدیریت ریسک بانکها
نیز وجود دارد که در محاسبه جدید کفایت سرمایه ( )Basel IIباید در مخرج
کسر (فعلی :داراییهای مبتنی بر ریسک) ریسکهای بازار ،عملیاتی و اعتباری
واقع شوند و همچنین ریسک اعتباری بر اساس ارزیابی طرفین معامله و ریسک
بازار بر اســاس میزان نقدشدن داراییهای مالی مدنظر قرار میگیرد ،در حالی
که در بانکداری اسالمی کلیه معامالت بر پشتوانه داراییها استوار است.
پینوشت:
* پژوهشگر گروه بانکداری اسالمی ،پژوهشکده پولی و بانکی
1. Downside Risks

پرونـــده

2. Upside Risks
3. Committee of Sponsoring Organizations of the
)Treadway Commission (COSO
4. SWOT
)5. Enter Prise Risk Management (ERM
منابع و مآخذ
 .1ابوالحسنی ،اصغر و حسنی مقدم ،رفیع .)1387( .بررسی انواع ریسک و
روشهای مدیریت آن در نظام بانکی ایران ،فصلنامه اقتصاد اسالمی ،ش .30
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پرونـــده

رئیس سابق شورای هماهنگی مدیرانعامل بانکهای دولتی تأکید کرد:

قفل بخشی از نقدینگی در بانکها
از آنجــا که قیمتها در بازار پول از طریق عرضه و تقاضا تعیین
میشود ،بنابراین هر امری که بر عرضه و تقاضا تأثیرگذار باشد،
بر نرخ سود نیز مؤثر است .بر همین اساس باید شرایطی ایجاد شود تا
اصول رقابتی در بازار پول حاکم شده و این بازار دچار شکست نشود.

عبدالناصر همتی ،رئیس سابق شورای هماهنگی مدیرانعامل بانکهای دولتی،
با بیان این مطلب افزود :مهمترین اختالف نظری که کینز و ســایر اقتصاددانها با
کالســیکها پیدا کردند ،این بود که نرخ بهره در بازار پول تعیین شود و این گروه
همواره به این مسئله تأکید داشتند.
امــا گاهی موارد مانند بازار پول ایران ،عالوه بر باالبودن تقاضای پول عرضه آن
هم بر اســاس نقدینگی زیاد اســت و با وجود نزدیک به هزار هزار میلیارد تومان
نقدینگــی یــا به عبارت دیگر زمانی کــه عرضه پول زیاد اســت ،اما تقاضای پول
همچنان باالست.
وضعیت بازار پول بهگونهای اســت که هماکنون به هــر فردی با نرخهای رایج
تســهیالت ارائه شــود ،آن را دریافت میکند و این به معنای آن است که تقاضای
پول در ایران باالســت ،به همین دلیل نرخ ســود پایین نمیآید و همواره گرایش
به سمت باال دارد.
باالبودن عرضه و تقاضای پول باعث شده تا بانکها هر اندازه تالش کنند نتوانند
نرخ ســود را کاهش دهند ،این امر نشــاندهنده تنگناهایی است که در بازار پول
وجود دارد ،یعنی بخشی از عرضه پول که با عنوان نقدینگی است و حکم شبهپول
را دارد ،در مجموعه بانکها قفل شده است.
نقدینگی به چه دلیل قفل شده است؟
بخشی از قفلشدن شــبهپول بهدلیل بدهیهای سنگین دولت به نظام بانکی،
بدهیهای عمده بخش خصوصی و پیمانکاران و درگیرشــدن بخشــی از منابع در
شرکتداری و داراییهای ثابت بانکهاست.
این مجموعه باعث شده تا بخش مهم نقدینگی که ما آن را شبه پول مینامیم،
در عمل در بانکها قفل و به همین دلیل تنگنای پولی در بخش عرضه ایجاد شود،
اما در بخش تقاضا فعالیتهای اقتصادی بهدلیل پمپاژ پول نفت در کشــور بهجای
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حرکت به ســمت تولید به سمت فعالیتهای واسطهای ،خدماتی و وارداتی هدایت
میشود و همین امر سبب میگردد که هنوز نرخ سود  20درصدی جذابیت داشته
و مردم همچنان خواستار دریافت تسهیالت با این نرخ باشند.
چرا سود  20درصدی بازهم جذابیت دارد؟
از آنجا که میزان تســهیالت کم بوده و هــر خدمت کمیابی جذابیت دارد ،نرخ
ســود  ۲۰درصدی همچنان برای تسهیالتگیرندگان مطلوب است .بهعنوان مثال
هر چقدر وام قرضالحســنه ارائه شــود ،بازهم تقاضا بــرای آن وجود دارد .اما در
همین حال باید بررســی شــود که امکان تجهیز منابع با همان قیمت برای نظام
بانکی امکانپذیر است؟
در مجموع باید گفت تا زمانی که مشکالت بازار پول حل نشود ،کار به سختی
پیش میرود .البته این مشــکالت با اعمال نهاد نظارتی باید حل شود ،ضمن اینکه
عالوه بر مجموعه بازیگران بازار پول هماکنون مؤسسات غیرمجاز هم در بازار فعال
هستند و این مؤسسات اجازه نمیدهند نرخ تعادلی در بازار پول شکل گیرد ،زیرا
منابع خود را در بخشهایی قفل کردهاند که بازگشــت آنها یا امکانپذیر نبوده یا
دارای مشکل است.
بنابراین قفلشدن منابع این مؤسسات سبب شده تا حتی زمانی که بانکها با هم
توافق میکنند که نرخ سود کم شود ،باز هم این اتفاق نمیافتد و اجازه نمیدهند
نرخ تعادلی در بازار پول اجرایی شــود .بنابراین تا زمانی که بازار غیرمتشکل پولی
انتظام نیافته و بانک مرکزی اعمال قدرت قویتری به بازار نداشــته باشد ،عم ً
ال به
بازار پول متعادل نمیرسیم.
بانک مرکزی اعالم کرده در صورت گشــایشهای ارزی بعد از برجام،
خنثیسازی نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی آغاز میشود .آیا این مهم
میتواند بر سیستم بانکی و نرخ سود اثر داشته باشد؟
این سیاســت به معنای آن است که بخشــی از پولهایی که بانک مرکزی وارد
بازار کرده و نقدینگی را افزایش داده با گشــایشهای صورتگرفته برداشت شود،
اما باید توجه داشــت که وقتی پایه پولی در جامعه تزریق میشــود ،اثرگذار است.
به این معنی که بر اســاس ضریب فزاینده در جامعه نقدینگی ایجاد میشود .باید
این امر را مدنظر قرار داد که زمان برداشــت پول فقط اصل آن برداشــته میشود،
اما اثر آن باقی میماند .در واقع نقدینگی و پول خلق شــده و اثر خود را میگذارد
و کامل خنثی نمیشود.
ارزیابی شــما از وضعیت بازار ارز چیســت؟ بهویژه اینکه قرار است
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سیاســت تکنرخیکردن هم اجرا شود .آیا وضعیت بازار ارز کشور برای
اجرای سیاست تکنرخی مهیاست؟
اگر خواستار اجرای سیاست تکنرخیکردن ارز باشیم ،باید قبل از آن اثر برجام
کام ً
ال در کشور ما احساس شود ،یعنی هماکنون محدودیتهایی که برخی بانکها
در دنیا دارند ،برطرف شود .البته بهتدریج این امر در حال اجرا است .بهعنوانمثال
روابط بانکی با آلمان و ســوئیس هماکنون وضعیت بهتــری دارد و بانکهای این
کشــورها با ایران کار میکنند ،همچنین در سفری که کرهایها به ایران داشتند،
اعــام کردند که بهزودی همکاری خود را با ایران آغاز میکنند .کشــورهای دیگر
هم برای همکاری بســیار امیدوار هستند ،اما تا زمانی که این همکاریها بهصورت
کامل انجام نشــود و گردش پول و ارز بهصورت کام ً
ال روان صورت نگیرد ،اقدام به
تکنرخیکردن ارز عملی نمیشود.
در نهایت برای تکنرخیکردن ارز گردش پول باید بهراحتی انجام شود ،ضمن
اینکه باید به این امر توجه داشــت کــه هماکنون دو نوع ارز حواله داخلی و حواله
خارجی وجود دارد ،اما باید بتوان حواله داخلی را بهراحتی به خارج ارســال و یا
دریافــت کرد تا بتوان گفت حواله داخلی و خارجــی با هم فرقی ندارد ،هماکنون
دو نــرخ  ۳۵هزار ریالی (حواله خارجی) و دیگــری  ۳۲هزار ریالی (حواله داخلی)
وجود دارد.
بانکها نــزد یکدیگر حوالههــای داخلی دارند و در مقابــل آن حواله دریافت
میکنند ،اما یکســری حواله از خارج وارد میشــود که منشأ خارجی دارد .این
دو حواله هماکنون با هــم اختالف نرخ دارند ،در حالی که باید به یکدیگر نزدیک
شوند .به نظر در صورتی که این اتفاق بیفتد میتوان ارز را بهراحتی تک نرخی کرد.
با این توضیحات میتوان گفت رشــد اقتصادی نیازمند نقدینگی بوده
و رفع مشکل نقدینگی هم به تکنرخیکردن ارز گره خورده است؟
در بحثهای اقتصادی ابتدا خانوار ،دولت و بنگاهها بررسی شده
و ســپس وضعیت ارتباط با دنیا مدنظر قــرار میگیرد ،اما در
همین حال زمانی که نرخ ارز باز شــود ،روی سیاستهای
پولــی و مالی و غیــره تأثیر میگــذارد و در همین حال
سیاســتهای مالی و پولی هم روی نــرخ ارز تأثیرگذار
است.
امــا باید این نکته را مدنظر قرار داد که در شــرایط
حاضــر نمیتــوان بهطور قطعــی پیشبینــی کرد که
تکنرخیکردن ارز ســه یا چهار ماه دیگر اتفاق میافتد،
زیرا باید ابتدا لوازم آن فراهم شود.

پرونـــده

به نظر شما میتوان سیاست تک نرخی ارز را در بلند مدت حفظ کرد؟
نرخ حقیقی ارز تفاوت افزایش نرخ اســمی ارز با تورم کشــور و همچنین تورم
کشــورهای در حال تبادل با ایران اســت .در واقع باید کاری کرد که نرخ حقیقی
ارز ثابت بماند.
بهعنوان مثال اگر تورم در کشــور ما  10درصد و در کشورهایی که با ما رابطه
دارند ،سه تا چهار درصد باشد ،این اختالف حدود  ۶درصد است.
یعنی اگر در سال نتوان نرخ ارز در بازار را  6درصد افزایش داد ،دوباره بین ارز
مبادلهای و نرخ آزاد اختــاف میافتد .بنابراین میتوان صریح گفت که اگر بتوان
تکنرخیکردن ارز را ادامه داد ،با این متغیرهای تورم و طرف معامله باید ســالی
 6درصد افزایش نرخ داشــت ،در غیر این صــورت دوباره ارز در بازار آزاد  6درصد
گرانتر میشود.
بر همین اســاس مجلس شورای اسالمی تصویب کرد سیاست حاکم بر بازار ارز
همچنان مدیریت شــناور شده باشد و این به معنای آن است که نرخ ارز بهصورت
شــناور باشــد ،به نحوی که نرخ طوری مدیریت گردد که از نوســانات شدید هم
جلوگیری شود.
بر این اساس باید منتظر افزایش رشــد  ۶درصدی نرخ ارز بهصورت
ساالنه باشیم؟
با شــرایط کنونی اینطور به نظر میرسد ،مگر اینکه تورم کشور با تورم جهانی
مطابقــت کند ،در غیر ایــن صورت چرا باید چنین رانتــی بدهیم؟ در هر صورت
عدهای از این رانت سود میبرند .یعنی اگر تورم داخلی باالتر از تورم کسانی که با
آنها مبادله داریم ،باشد ،مفهوم آن این است که ارزی که در اختیار آنها میگذاریم،
به نفعشان است .لذا باید قیمتها را تعدیل کنیم .در واقع ارزش پول ملی بهدلیل
تورم در مبادالت با کشــورها افت میکند .لذا بایــد این امر را در قیمت ارز در
نظر گرفت.
برای تکنرخیشــدن ارز باید ارز مبادلهای به نرخ
بازار برسد یا ارز بازار به نرخ مبادلهای نزدیک شود؟
البته برای تعیین تکنرخیکردن ارز عالوه بر افزایش
نــرخ ارز مبادلهای نرخ ارز بازار آزاد نیز باید کاهش یابد،
ضمن اینکه باید شاخصهای تورم در چند سال گذشته
و تغییرات نرخ ارز و توانایی بانک مرکزی برای تأمین ارز
نیز محاسبه شود و در محاسبات آن ،اینکه کدامیک باید
به سمت دیگری حرکت کند ،تعیینکننده است.
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نظام مالی

پرونـــده

معاون اقتصادی بانک مرکزی مطرح کرد:

تدوین طرح جامع اصالح نظام
بانکی و یکپارچهسازی نظام مالی
تدوین طرح جامع اصالح نظام بانکی و یکپارچهســازی نظام
مالی بهعنــوان یکی از پروژههای اولویتدار اقتصاد مقاومتی

بانک مرکزی در سال جاری است.

پیمان قربانی ،معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این مطلب ابراز امیدواری
کرد که با اقدامات گســتردهای که در حوزه نظارتــی ،اعتباری و بازار بینبانکی
به اجرا درمیآید ،ریشــههای مشــکالت کنونی نظام بانکی درمان شود و نسبت
سپردههای غیرجاری نیز کاهش یابد.
وی گفــت :امیدوارم دولت با راهاندازی بازار بدهی بخشــی از بدهیهای خود
بهنظام بانکی را در قالب اســناد خزانه اســامی و اوراق بدهی بازپرداخت کند تا
این منابع با ورود به بازار وضعیت نقدینگی بانکها را بهبود بخشــد.
ایــن عضو هیئت عامل بانک مرکزی افزایش ســرمایه بانکهــا را برای نظام
بانکی ضروری دانســت و افزود :بهطور قطع زمانی که ریشههای مشکالت بانکی
حل شــود ،نرخ ســود در وضعیت متعادلتر و در ارتباط منطقی با نرخ تورم قرار
میگیرد.
وی تعــادل نرخ ســود را یکــی از اهرمهای کمــک به بانــک مرکزی برای
سیاســتهای پولی برشمرد و گفت :در سالهای قبل با استفاده از ابزار مستقیم،
سیاســتهای پولی تدوین میشــد اما در حال حاضر بانک مرکزی قصد دارد به
سمت بهرهگیری از ابزارهای غیرمستقیم روی آورد.
قربانی یکی از ابزارهای غیرمستقیم را بازار بینبانکی و عملیات بازار باز اعالم
کرد و اظهار داشــت :این در حالی است که اســتفاده از ابزار غیرمستقیم نیاز به
یکسری ابزار سیاستگذاری پولی از سوی بانک مرکزی دارد.
بــه گفته وی ،این فرصت خوبی اســت که با راهاندازی بــازار بدهی دولت و
انتشار اوراق آن بانک مرکزی بتواند بخشی از این اوراق را در اختیار گیرد و برای
مدیریت بازار باز از آن اســتفاده کرده و رشد نقدینگی را بهخوبی مدیریت کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی فرایند مذکور را موجب حل مشــکالت و ارتقای
چهارچوب سیاســتگذاری پولی دانســت و درباره اینکه از این پس نرخ ســود
بهصورت دســتوری تعیین نمیشــود ،تصریح کرد :تاکنون هم تعیین نرخ سود
بهصورت دســتوری نبوده ،هرچند شرایط کنونی بازار شرایط شکست بازار است.
وی ادامــه داد :برخی میگویند تعیین نرخ ســود را به بانکها واگذار کنید تا
خودشــان تصمیم بگیرند ،ولی به دالیل ذکرشده حاصل این فرایند برای اقتصاد
بهینه نیست .از سوی دیگر ،مقام سیاستگذار پولی نمیتواند نسبت به اقتضائات
کالن و وضعیت رشد اقتصادی بیتوجه باشد.
قربانی تأکید کرد :زمانی میگوییم «دســتوری» کــه برخالف اقتضائات بازار
باشــد ،مانند سالهای قبل که نرخ ســود واقعی منفی بود و سپردهگذار ضرر و
تسهیالت گیرنده رانت را دریافت میکرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین گفت :از آنجا که اکنون شــرایط الزم
مهیا نیســت ،از واژه دستوری استفاده نمیکنیم بلکه این مهم یک ورود منطقی
و الزم و حسب ضرورت شــرایط از سوی شورای پول و اعتبار است .بهطور قطع
اگر مشکالت حل و شرایط کارآمد ایجاد شود ،شورا و بانک مرکزی از تعیین نرخ
توسط سازوکار بازار استقبال میکند.
قربانی گفت :بههرحال سیاســتگذار پولی به لحاظ جایگاه و رسالت خود هر
جا ســازوکار بازار با شکست مواجه شود ،وظیفه دارد نسبت به اصالح اقدام کند،
هرچند اصالح به معنای دستور یا ایجاد اختالل نیست.
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وی با تشــریح برنامههای بانک مرکزی برای تغییر نرخ ســود بانکی در سال
جاری ،علت کمبود منابع اعتباری طی دو سال گذشته را انباشت مشکالت متعدد
دانســت که در یک دوره نسبتاً طوالنی بهواسطه ســرکوبها و بیانضباطیهای
مالی دولتهای قبل ایجاد شده بود.
وی عوامل مذکور را موجب شکســت ســازوکار بازار با سازوکار فعلی اعالم و
تصریح کــرد :به همین دلیل با وجود کاهش تورم درزمینه نرخ ســود همچنان
چســبندگی وجود دارد و این یعنی هزینه دسترســی به تسهیالت باال و سخت
شده است.
قربانی ادامه داد :علت این مهم آن است که بانکها در جریان منابع و مصارف
با این وضعیت مواجه شــدهاند که همواره بهدلیل انباشــت مطالبات غیرجاری از
گذشــته ،بدهیهای انباشــته دولت و رکود حاکم در بــازار داراییهای ثابت و
مستغالت بخشی از داراییهایشان فریز و جریان وصولی آنها تضعیف شده است.
وی با بیان آنکه این مسائل درنهایت منجر به چسبندگی نرخ سود بانکی شده
است ،افزود :بانک مرکزی اعتقاد دارد نگاه به مقوله نرخ سود بانکی باید با توجه
به ریشههای شکلگیری شرایط فعلی باشد ،ما اگر به عالمت بیماری نگاه کنیم،
شــاید نسخههای اشتباه تجویز کنیم و راه را اشتباه برویم.
قربانــی همین موضوع را علت اصلی ورود بانک مرکزی به بازار بینبانکی طی
سال گذشــته اعالم کرد و گفت :بانک مرکزی برای این وارد بازار بینبانکی شد
که نرخ ســود نه از یک مجرای دســتوری بلکه از یک مجرای ارشادی با رویکرد
فعال کاهش پیدا کند.
ایــن عضو هیئت عامل بانک مرکزی در ادامه تأکید کرد :بانک مرکزی در آن
مقطع ابتدا اضافهبرداشــت بانکها را ساماندهی کرد و سپس با سایر اقدامات در
بازار بینبانکی توانســت نرخ سود را از افزون بر  29درصد اوایل سال قبل به 17
درصد در مقطع کنونی برساند.
وی تنزل نرخ ســود بازار بینبانکی به  17درصد را موجب کاهش فشار وارده
به بانکها دانســت و افزود :اجرای این سیاســت همچنین این اجازه را به بانک
مرکزی داد تا با شــیوهای غیردستوری نرخهای سود را کاهش دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در همین ارتباط به مصوبه شورای پول و اعتبار
مبنی بر کاهش نرخ ســود بانکی طی ماههای پایانی ســال قبل بر اساس تفاهم
بانکها اشــاره کرد و گفت :به هر ترتیب نظــم و انضباط بهتری در بازار پول در
قیاس با  ۱/۵تا دو ســال گذشــته که رقابت مخربی در بازار جذب ســپردههای
بانکی به وجود آمد ،ایجاد شده است.
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سالمت بانکی
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چالشهای شاخصهای سالمت شبکه بانکی
اعظم احمدیان

*

یک سیســتم بانکی ســالم بهدلیل نقش مهمی که در واسطهگری
مالی دارد ،از اهمیت فو قالعاد های برخوردار اســت .بانکها دارای
تأثیرات خارجــی مثبت از قبیل گردآوری پساندازهــا ،تخصیص منابع و
فراهمنمودن نقدینگی و خدمات پرداخت هســتند که در کشــورهای در
حال توسعه از جمله کشــور ما که دارای بازارهای مالی کمتر توسعهیافته
هســتند ،مهمترین تأمینکننده مالی بخش تولید است .بانکها در سمت
داراییها و بدهیها با ریســکهای مختلفی مواجهانــد .ازجمله اینکه در
ســمت داراییها با ریســک قیمتگذاری پروژ هها ،ریســک اعتباری و
ریسک نقدشــوندگی و در سمت بدهیها نیز با ریســک اعتماد مشتریان
مواجه هستند.
بنابراین با توجه به ریســکهای مختلفی که یک بانک با آن مواجه است،
شناسایی و پایش شــاخصهای سالمت بانکی دارای اهمیت است .در واقع
این شــناخت و پایش عالوه بر کمک به سیاستگذاران ،مواردی همچون
بهبود عملکــرد نیروهای بــازار در جریان تصمیمات ســرمایهگذاری و
وا مدهی و شــناخت مشــکالت بالقوه در مراحل اولیه ،بهمنظور جلوگیری
و کاهــش احتمال وقوع شــو کهای ناگهانی و در نهایــت بهبود جریان
تخصیص منابع مالی را دربــردارد .با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله
به تحلیل و بررســی شاخصهای سالمت بانکی بر اســاس معیارهای کملز
در دوره زمانی 1386ـ 1393میپردازیم.
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مقدمه
صنعت بانکداری یکی از بخشهای مهم مالی است که با اقتصاد کالن هر کشور
ارتباط تنگاتنگ دارد ،این پیوند آنچنان مســتحکم است که بدون وجود بانکداری
پررونق و فعال ،دسترسی به توسعه اقتصادی امکانناپذیر به نظر میرسد .در این میان
وجود بانکهای سالم میتواند در رشد بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش سطح
کمی و کیفی تولیدات آثار مهمی بر جای گذارد.
ّ
در این مقاله با توجه به شاخصهای مختلف و بر اساس استانداردهای بینالمللی
سالمت سیستم بانکی ایران به تفکیک مالکیت ،اندازه و عمر در دوره زمانی -1386
 1393بررســی میگردد .برای ساخت شاخصهای سالمت بانکی از اقالم ترازنامه و
سود و زیان بانکها که هر ساله توسط مؤسسه عالی بانکداری ایران منتشر میشود،
کمي در انتخاب
اســتفاده میگردد .در تهيــه اين مجموعه با تأکيد بر معيارهــاي ّ
شاخصها سعي شده از معيارهاي عمده سالمت بانکي استفاده شود تا نتيجتاً عملکرد
و وضعيت مالي و اعتباري شبکه بانکي يا بانک را به بهترين نحو منعکس میسازد.
اين مقاله با مبنا قراردادن الگوي کملز  1بهعنوان يک سيســتم هشــداردهنده
بهدنبال ارزيابي وضعيت سالمت شبکه بانکي و هر يک از گروههای بانکی کشور است.
بدينمنظور معيارهاي کيفيت سرمايه ،کيفيت داراييها ،مديريت ،بازدهي و سودآوري،
نقدينگي و حساسيت به ريســک بازار بهعنوان شاخصهاي ارزيابي عملکرد در نظر
گرفته میشــوند .با توجه به نتایج حاصل از بررسی شاخصهای سالمت در شبکه
بانکی کشــور ،مهمترین چالشهای شبکه بانکی کشــور بیان شده و پیشنهادهایی
جهت بهبود سالمت شبکه بانکی کشور ارائه میگردد .شاخصهاي ارزيابي با توجه به
محدوديت آمار و اطالعات ،مطابقت با قوانين و مقررات و بهعنوان نماگري از وضعيت
سالمت مالي بانکهای کشور به شرح ذيل انتخاب شده است:
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سالمت بانکی
جدول  -1معرفی شاخصهای سالمت بانکی
نسبت مالی

شاخصهای سالمت بانکی

کفایت سرمایه

نسبت سرمایه به داراییهای از نظر ریسکی

کیفیت دارایی

موزونشده
نسبت مانده مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت
تسهیالت غیرجاری به سرمایه پایه
تسهیالت بخشی به کل تسهیالت
سپرده شعب به پرسنل و شعب

مدیریت

تسهیالت شعب به پرسنل و شعب
هزینه شعب به پرسنل و شعب
سود شعب به پرسنل و شعب
تسهیالت به کل سپرده
بازده دارایی

سودآوری

بازده سرمایه
حاشیه عملیاتی
حاشیه سود
دارایی نقد به کل سپرده
سپرده سرمایهگذاری به کل سپرده

نقدینگی

فرار به کل سپرده
سپرده ّ

نسبت پوشش نوسانات

نسبت پوشش بدهی کوتاهمدت
نسبت بدهی پر نوسان

حساسیت به ریسک
بازار

حساسیت به نرخ ارز
حساسیت به نرخ بهره
حساسیت به قیمت سهام

از آنجا که ســاختار ،اندازه و طول عمر هر بانــک میتواند بر عملکرد آن اثرگذار
باشد ،در این مقاله شبکه بانکی کشور از منظر ساختار به پنج گروه همگن بانکهای
قرضالحســنه ،خصوصی ،خصوصیشده ،دولتی تجاری و تخصصی ،از نظر اندازه به
سه گروه بانکهای بزرگ ،متوسط و کوچک و از لحاظ عمر نیز به سه دسته بانکهای
نوظهور ،نه نوظهور و نه بانک با عمر طوالنی و بانک با ســابقه باال تقســیم میشود.
تقســیمبندی بانکها بر اساس ســاختار مبتنی بر اطالعات موجود در سایت بانک
مرکزی بخش نظارت بر بانکها  ،2صورت پذیرفته است.

چالشهای شبکه بانکی کشور
از چالشهای شــبکه بانکی کشــور میتوان به عدمتناسب رشد دارایی با
ی که بانکهای کشــور در دوره مورد بررسی
رشد تورم اشــاره کرد ،بهطور 
نتوانســتهاند ارزش دارایــی خود را حفــظ نمایند .این موضــوع با توجه به
درآمدزایــی بخش داراییها ،بانکها را با کاهش ســودآوری مواجه میکند.
با وجود اینکه بانکهای بزرگ و با عمر طوالنی بیشــترین ســهم در دارایی،
تســهیالت و سپرده را در شبکه بانکی کشور دارند ،اما عدمتناسب بین اندازه
و درآمد خالص بهرهای این گروه از بانکها باعث شده ،شبکه بانکی با کاهش
سودآوری در دوره مورد بررسی مواجه گردد.
بررسی شــاخص کفایت سرمایه از دو منظر قابل بررسی است .از یکسو،
علیرغم اینکه انتظــار میرود بانکهای بزرگ با رویکرد ریســکپذیرانه از
کفایت ســرمایه باالتری نیز برخوردار باشــند ،اما متناســب با رشد دارایی
ریســکی نتوانسته است ســرمایه جذب کند ،همین موضوع این گروه بانکی
را بیش از ســایر بانکها در معرض ورشکستگی قرار میدهد .از سوی دیگر،
بانکهایی که با بهبود شاخص کفایت سرمایه ناشی از رویکرد ریسکگریزانه
بانک مواج ه بودهاند ،در دوره مورد بررســی با کاهش حاشــیه سود و حاشیه

پرونـــده

عملیاتی همراه بودهاند .تالش گسترده بانکهای خصوصی برای جذب منابع
و در نتیجه افزایش ســهم ســپردهگذاران باعث کاهش توجه آنها به سرمایه
بانک شــده است .بهدلیل نقش حفاظتی سرمایه ،پایینبودن شاخص کفایت
ســرمایه در این گروه بانکی سپردهگذاران آنها را در برابر زیانهای احتمالی
آسیبپذیر میکند.
اگرچه انتظار میرود بانکهای بزرگ و با عمر بیش از  15سال که بیشترین
سهم را در تسهیالت اعطایی در شبکه بانکی کشور دارند ،در مدیریت ریسک
اعتباری موفقتر از ســایر بانکها عمل کنند ،بررســی شاخصهای کیفیت
دارایی در این گروههای بانکی که بیشترین تسهیالت را به بخشهای تولیدی
و مولد نظیر صنعت و ساختمان ارائه نمودهاند ،بیانگر کمتربودن شاخصهای
کیفیت دارایی از متوسط شبکه بانکی است.
از طرف دیگر بانکهای خصوصی ،خصوصیشــده ،کوچک و با عمر کمتر
از  5ســال ،بیشــتر متمایل به اعطای تسهیالت به بخش خدمات و بازرگانی
(زودبازده و دارای سود باال) بوده و بانکهای بزرگ و با عمر بیش از  15سال
که ماهیت دولتی دارند ،بهدلیل وجود تسهیالت تکلیفی ،بیشترین تسهیالت
را به بخشهای مولد اعطا کردهانــد .به عبارت دیگر ،تأمین مالی بخشهای
مولد بیشتر بر عهده بانکها با ماهیت دولتی و با عمر بیش از  15سال است،
این امر این گروه بانکی را بیش از ســایر گروههــای بانکی با چالش افزایش
مطالبات غیرجاری مواجه میسازد.
بانکهایی که در دوره مورد بررســی با افزایش مطالبات غیرجاری مواجه
شــدهاند ،با کاهش ســودآوری نیز روبهرو بودهاند .در واقع با عدمبازگشــت
تســهیالت اعطایی به مشتریان ،قدرت تسهیالتدهی و در نتیجه سودآوری
آنهــا بهشــدت کاهش مییابد و این امــر با توجه بــه ناممکنبودن افزایش
ســرمایه از نظر حجم پایین ســودآوری ،موجب کاهش هرچه بیشــتر توان
تسهیالتدهی بانک میشود.
برای ارزیابی کیفیت مدیریت شــبکه بانکی کشور از شاخصهای کارایی
و بهرهوری اســتفاده میشود .نتایج حاصل از بررسی بیانگر عملکرد ضعیفتر
بانکهای بزرگ و با عمر بیش از  15سال در مقایسه با متوسط شبکه بانکی
اســت .این موضوع لزوم توجه به مدیریت این بانکها را بیشاز پیش نمایان
میســازد .بررسی نسبتهای دارایی درآمدزا با شاخصهای کیفیت مدیریت
و ســودآوری نشــان میدهد ،بانکهایی که در دوره مورد بررسی با افزایش
نســبت داراییهای درآمــدزا مواجه بودهاند و بانکهایــی که از نظر کیفیت
مدیریت شــاخصهای بهتری در مقایسه با سایر بانکها داشتهاند ،از حاشیه
سود و حاشیه عملیاتی باالتری نیز برخوردارند.
از طرف دیگر ،بانکهایی که با افزایش بدهی پرنوســان و کاهش نســبت
دارایــی درآمدزا مواجــه بودهاند ،در مدیریت نقدینگــی ناموفق و در نتیجه
با افزایش ریســک نقدینگــی در دورههای آتی مواجه میشــوند .همچنین
بانکهایی که با افزایش پوشــش نوسانات و پوشش بدهی کوتاهمدت همراه
بودهاند ،اما روند نســبت دارایی درآمدزا برای آنها افزایش یافته ،ممکن است
در دورههــای آتی بهدلیل عدمتطابق در سررســید داراییهــا و بدهیها با
افزایش ریسک نقدینگی مواجه شوند.
با مقایسه سه نوع ریسکی (ریسک ارز ،نرخ بهره ،قیمت سهام) که بانکها
با آنها مواجهاند ،مشــاهده میشــود که حساسیت به ریسک نرخ ارز بیش از
ســایر ریسکهاست .به عبارت دیگر ،نوســانات نرخ ارز بیش از نوسانات نرخ
بهره و قیمت ســهام بانکها را در معرض خطر قرار میدهد .بهدلیل ســهم
کمتر از  30درصد مشــارکتها و ســرمایهگذاریها در دارایی بانکها ،آنها
کمتر از نوسانات قیمت سهام تأثیر میپذیرند.
پایینبودن حساسیت به قیمت ســهام بیانگر این است که بانکها تمایل
کمتری بــه تأثیرپذیری از نااطمینانی به بازار دارند .همچنین اگرچه کاهش
حساسیت به نرخ بهره از نظر مدیریت ریسک میتواند مناسب باشد اما از نظر
ســودآوری بیانگر کاهش سودآوری در بانکهاست .بانکهایی که در مقایسه
با ســایرین از حساسیت به نرخ بهره بیشــتری مواجهاند ،در مقایسه با سایر
بانکها نیز از سودآوری بیشتری برخوردارند.
بهطور خالصه میتوان بیان کرد ،بانکهای بزرگ و با اندازه متوسط بیش
از سایر بانکها در معرض خطر بوده و سهم این گروه از بانکها در مقایسه با
سایر گروههای بانکی در دارایی ،تسهیالت و مطالبات غیرجاری بیشتر است.
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سالمت بانکی

پرونـــده
جدول  -2تقسیمبندی بانکها بر اساس ساختار ،اندازه و عمر آنها
خصوصی

خصوصی شده

دولتی تجاری

دولتی تخصصی

بزرگ

بیش از  5درصد

پارسیان

ملت ،صادرات،

سپه ،ملی

کشاورزی ،مسکن

متوسط

بین  5تا  1درصد

پاسارگاد ،سامان،

قرضالحسنه

تجارت،
اندازه بر اساس
سهم از دارایی

رفاه کارگران

.......

اقتصاد نوین،

شبکه بانکی

توسعه صادرات،
صنعت و معدن

انصار ،سینا،آینده،
سرمایه ،شهر،
کارآفرین ،قوامین
دی ،گردشگری،

کوچک

کمتر از یک درصد

سابقه باال

بیش از  15سال

...............

بین  5تا  15سال

اقتصاد نوین،

.......

پست بانک

توسعه تعاون

مهر ،رسالت

ایران زمین،
حکمت ایرانیان
طول عمر

تجارت ،رفاه،

ملی ،سپه ،پست

مسکن ،کشاورزی

صادرات ،ملت

بانک

توسعه صادرات،

...........

.............

صنعت و معدن،
نه نوظهور
و نه با عمر

پارسیان ،پاسارگاد،

طوالنی

سامان ،کارآفرین،

..............

مهر

سرمایه،سینا ،شهر
نوظهور

کمتر از  5سال

دی ،انصار ،حکمت

.............

................

توسعه تعاون

رسالت

ایرانیان ،ایران زمین،
قوامین

این گروه از بانکها عمدتاً بانکهای با ماهیت دولتی یا تازه خصوصیشــده
اســت و بهدلیل اینکه بیش از سایر بانکها مسئول تأمین مالی بخش تولید
(صنعت و معدن و ســاختمان) اســت ،بیش از ســایرین در معرض ریسک
اعتبــاری قرار دارند .بانکهای بزرگ و با عمر بیش از  15ســال ،ازجمله
بانکهایی هســتند که از دارایی نقد الزم برای پوشــش بدهی پرنوســان
برخــوردار نبوده و دارای مقادیر شــاخصهای کیفیــت نقدینگی کمتر از
متوســط شبکه بانکی هســتند .این موضوع آنها را بیش از سایر بانکها در
معرض ریسک نقدینگی قرار میدهد.
همچنین بانکهای با عمر بیش از  15ســال و بزرگ بیشــترین سهم از
ضمانتنامه و اعتبارات اســنادی را در شبکه بانکی کشور داشته و بیش از
ســایر بانکها در معرض ریسک بلندمدت ارز قرار دارند .از منظر سودآوری
نیز دارای مقادیر شــاخصهای ســودآوری کمتر از متوســط شبکه بانکی
هســتند .همه این عوامل باعث میشود ،این گروه بانکی در مقایسه با سایر
گروههای بانکی ســهم خود را در بازار از دســت بدهند .با توجه به ارتباط
باالی این گروه بانکی با ســایر بانکهای کشور و ســهم باالی دارایی آنها
در شــبکه بانکی ،لزوم توجه به مدیریت ریسک در این گروه بانکی بیشاز
پیش احساس میشود.
پیشنهادها
بــا توجه بــه چالشهــای موجــود در شــبکه بانکی کشــور در ادامه
پیشــنهادهایی جهت بهبود سالمت شبکه بانکی کشور ارائه میگردد:
 ســاختار سرمایه ازجمله موضوعاتی بوده که در عرصه بانکداري داراياهمیت فراوانی است .مرتبطبودن ساختار سرمایه بانکها با ریسک اعتباري
 1و هزینه سرمایه باعث ایجاد تمایالت متضاد در بانک براي کاهش نسبت
ســرمایه بهمنظور رسیدن به سود بیشــتر یا افزایش سرمایه براي مقابله با
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خطر نکول  2شــده است .از همینرو براي اطمینان از سالمت نظام پولی و
مالی داخلی و بینالمللی ،یکسري مقررات توسط نهادهاي مسئول داخلی
و بینالمللی در این زمینه وضع و به مورد اجرا گذاشــته شده و اجرای آن
در کشــور ما نیز الزامی اســت .بنابراین به بانکها پیشنهاد میشود ،جهت
بهبود رتبه خود در ســطح بینالملل و در داخل کشور به رعایت استاندارد
کفایت سرمایه توجه داشته باشند.
 مدیریــت قــوی نظارتی در هریــک از بانکهای تجــاری و تخصصیمیتوانــد جهتدهی صحیح اعطای اعتبارات بــه بخش خصوصی را فراهم
آورده و بــه تخصیــص بهینه منابع بانک کمک کند .بدین ترتیب ،نســبت
کفایت سرمایه این گروه از بانکها بهبود یافته و ساختار سرمایه از پایداری
بیشتری در برابر انواع ریسکها برخوردار است.
 بــا توجه به اینکه کفایت ســرمایه بانک از طریــق تغییر در صورت ومخرج کســر این نســبت امکانپذیر اســت ،در نتیجه بانکها با توجه به
شــرایط اقتصادی متفاوت ،رویکردهای مختلفی را میتوانند انتخاب کنند.
در شــرایط کنونی کشــور کاهش اعتبارات اعطایی منجر به کاهش تأمین
مالی تولید و در نتیجه رشــد اقتصادی میگردد .بنابراین در این شــرایط
کاهش اعتبارات اعطایی پیشــنهاد نمیشود .بلکه با توجه به اینکه کیفیت
داراییهــا در بانکهــا پایین بــوده ،بهترین گزینه بــرای بانکها افزایش
سرمایه اســت .بانکهای دولتی از محل تجدید ارزیابی داراییها با افزایش
ســرمایه در سالهای اخیر همراه بودهاند ،اما بانکهای خصوصی در رعایت
اســتاندارد کفایت ســرمایه ناموفق بودهاند .بنابراین به بانکهای خصوصی
پیشنهاد میشود افزایش ســرمایه را در برنامههای استراتژیک خود مدنظر
قرار دهند.
 نحوه تخصیص منابع بین فعالیتهای مختلف ،ارزیابی ســطح اعتباریمشتریان و اخذ تضمینهای کافی در کنترل ریسک اعتباری مؤثر است .از
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طرف دیگر ،اعطاي اعتبارات از ســوی بانکها بايد تحت معيارهاي مناسب
و تعريف شــده انجام پذيــرد .اين معيارها بايد اطــاع دقيق از بازار هدف
بانك ،شــناخت كامل از وامگیرنده يا طرف مقابل ،هدف از اعتبار و ساختار
آن و منبع بازپرداخت اعتبار را د برگيرد .بهتر اســت برای کاهش مطالبات
غیرجاری در کشــور قانونگذاران از عدم بخشــودگی جرائم دیرکرد ،عدم
اســتمهال و عدم تقســیط مجدد بدهیهای بدهکاران شبکه بانکی کشور
حمایت کنند .همچنین توان مالی متقاضیان تســهیالت بهصورت دقیق و
کارشناسی بررسی شود.
 جهت کاهش ریســک اعتباری به بانکها پیشــنهاد میشــود ،سبداعتبــارات خود را متنوع ســاخته و بر شناســایی مشــتریان تمرکز کنند.
بانکهای کشــور باید برای حصول اطمینان از بازپرداخت وجوه وام ،عالوه
بر اتکا به وثایق ســنگین به سمت ارزیابی پروژهها و طرحهای اقتصادی از
لحاظ ســودآوری و جریانات نقدینگی آنها حرکت نمایند و با تقویت فرایند
اعتبارســنجی خود ،اعتبــارات اعطایی را به پروژههــای پربازده اختصاص
دهند.
 ســودآوري یکی دیگر از پارامترهاي اساســی تعیینکننده ســامتبانکها و مدیریت مؤثر آنها و همچنین الزمه رشــد و تداوم حیات بانکها
است .در بررســی بازدهی بانکها مشاهده میشــود بانکها با پایینبودن
نســبت بازدهی حقوق صاحبان سهام مواجهاند ،بهمنظور افزایش سودآوري
بانکها پیشــنهاد میشود یک نسبت مشخص از نسبت بدهی به دارایی در
ساختار سرمایه بانکها باید بهکار گرفته شود.
 به ســرمایهگذاران در بخشهاي خصوصی و تحلیلگران مالی پیشنهادمیشــود که وضعیت ســاختار سرمایه و نســبت بدهی بانکها را بهعنوان
معیاري براي سنجش و پیشبینی ســودآوري بانکها در تحلیلهاي خود
لحاظ کنند.
 بــه بانکها و مؤسســات اعتباري نیز پیشــنهاد میشــود که هنگاماعطاي وام و تســهیالت به عواملی همچون سودآوري و نسبتهاي اهرمی
توجه کنند.
 دربــاره بانکها ریســک نقدینگی بهدلیل کمبــود و عدماطمینان درمیزان نقدینگی بانک ایجاد میشود .بهبود شاخصهای کیفیت نقدینگی و
کفایت موجودی نقد باعث میگــردد ،امکان پرداخت تعهدات و نیازهای
نقدینگــی ســپردهگذاران در زمان مناســب تأمین گــردد .معیارهای
ارائهشده برای ارزیابی کیفیت نقدینگی میتواند نقش مؤثری در کنترل
و مدیریت آن داشته باشد.
 بانکها باید از اهرم مالی مناســب اســتفاده نماینــد تا هم ارزشبانک حداکثر شــود و هم از پیامدهای نامطلوب ریسک مالی به واسطه
استفاده از بدهی جلوگیري شود .همچنین به نظر میرسد باید انگیزهای
در بانکها ایجاد شــود تا از منابع تأمین مالی محدود ،اســتفاده بهینه
نموده و این اســتفاده بهینه در قالب افزایش سودآوري
نمایان شود.
 در بحث تجهیز منابع اگر هدف ســودآوری باشــد،میبایســت هدفگــذاری بر اســاس جمــعآوری منابع
ارزانقیمت باشــد که در آن صورت،
با ریســک عدمپایداری اینگونه
از منابــع و ســپردهها مواجه
میشــوند و برعکــس اگــر
هدف کاهش ریســک باشد،
میبایست به جمعآوری منابع
و ســپردههایی اقــدام کنند که
پایداری بیشتری دارند (سپردههای
مــدتدار) کــه ایــن امــر بــا افزایش
هزینههــای عملیاتی همراه اســت .بنابراین
ضروری اســت بانکها ترکیب مناســبی از منابع
ارزانقیمت و منابع هزینهدار را نگهداری نمایند.
 در بخــش تخصیص و توزیع (ســپردهها) یــا منابع اگرهدف ســودآوری باشد ،میبایست با توجه به سه وضعیت ممکن
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تغییر نرخ ســود تســهیالت در آینده (افزایش ،کاهــش ،ثبات) تخصیص
منابع صورت پذیرد که بهترتیب در صورت افزایش نرخ ســود به تخصیص
تســهیالت کوتاهمدت بپردازد ،در صورت کاهش ســود تسهیالت به ارائه
تســهیالت بلندمدت اقدام کند و در صورت ثابتبودن نرخ ســود بیتفاوت
باشــد .اگر تخصیص منابع و ارائه تســهیالت با هدف جلوگیری از ریسک
باشد ،بانک میبایست نسبت به پرداخت تسهیالت کوتاهمدت اقدام نماید،
زیرا تنها در این صورت اســت که ریسک اعتباری و بازار ،بهدلیل بازگشت
سریع ســرمایه به حداقل میرسد .بدین ترتیب میتوان بهنوعی از افزایش
نرخ ریســک پرداخت تسهیالت (نســبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت)
کم کرد.
 بــا توجه به وجود ریســکهای متفاوت (عملیاتــی ،اعتباری ،بازار) وهمچنیــن مباحث مربــوط به ســودآوری بانک ،بانکها دربــاره مدیریت
نقدینگی با نوعی نااطمینانی در انتخاب اســتراتژی بهینه مواجه میشوند و
ضروری اســت در فرایند مدیریت نقدینگی به کنترل ریسکهای مختلف و
سودآوری بانک نیز توجه داشته باشند.
 بــا توجه به تأثیر حساســیت به ریســک بازار بر ســودآوری بانکها،پیشــنهاد میشــود بانکهــا در کنار مقولــه توجه به ریســک اعتباری و
نقدینگی ،مدیریت ریسک بازار را نیز در اولویت برنامههای مدیریت ریسک
خود قرار دهند.
 تقویت نظــارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکهــا بهگونهای که باعثافزایش کارایی آنها شود.
 بهتر است بانک مرکزی شــاخصهای استاندارد برای ارزیابی سالمتشــبکه بانکی تهیه و بر اساس دستورالعملی رعایت استانداردها را به شبکه
بانکی کشور عرضه کند.
 با توجه به اینکه در سایر کشــورهای بهکارگیرنده شاخصهای کملز،رهنمودی برای ارزیابی ســامت بانکی ارائه شده ،بهتر است بانک مرکزی
نیز جهت نظارت بهتر بر عملکرد شبکه بانکی کشور به تدوین این رهنمود
اقدام نماید.
پینوشت:
* دکتری اقتصاد و پژوهشــگر گروه بانکداری ،پژوهشــکده پولی
و بانکی
1. CAMELS
2. WWW.Cbi.ir/simplelist/1541aspx
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لزوم حذف تکالیف بودجهای و تسهیالت تکلیفی
برشبکهبانکی

*
بازپرداخت تســهیالت را نداشته باشــد یا نکول کند ،بانک میتواند دولت
ماریه عزیزی راد
را مســئول زیان وارده معرفی نماید .پیشتــر در اینگونه موارد ،بانکها با
مســئول معرفیکردن دولت در افزایش حجــم مطالبات غیرجاری خود از
مقدمه
یکی از الزامات بازســازی نظــام بانکی بهعنــوان اصلیترین جزء نظام بانک مرکزی مبالغی را اســتقراض نمودهاند یا بدهی بانک به بانک مرکزی
مالی کشــور ،توجه به نهادهــای اثرگذار بر این نظــام ازجمله نهاد دولت به حســاب بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.
پرداخت تســهیالت تکلیفی به گروهی خاص که عموماً اقشار آسیبپذیر
اســت .در تعریفی مختصر میتوان گفت بانک نهادی است که سپردههای
جامعه را از ســپردهگذاران دریافت نموده و به فرصتهای ســرمایهگذاری جامعه هســتند نیز دارای تبعات منفی بر نظام بانکی اســت .فعالیت افراد
اختصــاص میدهد .بر اســاس ایــن تعریف ،نقش اصلــی بانکها در نظام هدف در اینگونه تکالیف عموماً دارای بازدهی پایین اســت و از نظر بانک
مالی واســطهگری وجوه است .کارکرد درســت بانکها مستلزم شناسایی مناســب دریافت تسهیالت نیســت .از طرف دیگر ،افراد متقاضی اینگونه
تســهیالت یا در بازار مالی فعالیت نداشتهاند و اعتبارسنجی آنها امکانپذیر
فرصتهای سرمایهگذاری با بازده انتظاری باالتر است.
نهاد دولت یکی از اصلیترین نهادهای اثرگذار بر نظام بانکی کشور بوده نیســت یا دارای اعتبار کافی برای دریافت تسهیالت نیستند .بر این اساس،
که بازبینی در سیاستگذاری این نهاد مؤثر از الزامات بهبود وضعیت بانکی بانک تمایلی برای پرداخت تســهیالت به این قشر از جامعه ندارد.
بــا اینکه هدف دولــت در اینگونه بندهــا و تبصرههــا میتواند کام ً
ال
کشــور است .دخالت نهادهای باالدست مانند دولت در کارکرد نظام بانکی،
موجب افزایش ریســک و کاهش درآمد بانکها و درنتیجه مشــکالت این توجیهپذیر باشــد ،اما باید توجه داشــت که هدف درســت نمیتواند ابزار
نظام و بهتبع آن نظام مالی کشور میشود .یکی از کانالهای مهم اثرگذاری نادرست را توجیه کند .در ادبیات اقتصادی شیوه کمک به اقشار آسیبپذیر
دولت بر نظام بانکی کشــور بودجههای ساالنه است .بودجه دولت در ایران جامعه از طریق بازتوزیع منابع با ســازوکار مالیات و یارانه اســت .کمک به
عــاوه بر پیشبینی درآمد و مخارج دولت طی ســال مالــی آینده دارای فقرا و تالش برای بهبود وضعیت آنان از وظایف دولت اســت و اســتفاده از
تبصرههایــی بوده که تکالیفی را به بانک مرکزی و بانکها تحمیل میکند .منابع نظام بانکی برای تحقق این مهم ،منجر به ایجاد مشــکالتی برای این
نظام میشود.
در ادامه ســعی بر تبیین نحوه اثرگذاری این تبصرهها بر بانکها است.
تکلیف بــه بانکها برای پرداخت تســهیالت به خریــد تضمینی گندم
یا پرداخت تســهیالت به بخش کشــاورزی مثالهایی از دخالت دولت در
نحوه اثرگذاری دولت بر نظام بانکی در بودجههای ساالنه
تکالیف بودجهای بر بانکها را میتوان بر اســاس نوع تکلیف دستهبندی کارکــرد بانکها و نهتنها بانکهای دولتی اســت .بــرای مثال ،در بند (ز)
نمــود .تکلیف بــه نظام بانکــی برای پرداخت تســهیالت بــه مصارف یا تبصــره  ۱۱قانون بودجه  ۱۳۹۳آمده بود که بانکهای دولتی و بانکهایی
گروههای خاص ،دخالت در شــرایط قرارداد اعطای تســهیالت بین بانک که حداقل  ۴۰درصد سهام آنها متعلق به دولت است ،موظفاند حداقل ۲۵
و تســهیالتگیرنده یا تکلیف به بانکها برای قبــول نوع خاصی از وثایق درصد از تســهیالت اعطایی را به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهند .در
ســال  ،۱۳۹۴دولت پا را فراتر گذاشته و کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری
ازجمله انواع دخالتهای دولت در کارکرد نظام بانکی است.
تکلیــف به نظام بانکی برای پرداخت تســهیالت به مصارف یا گروههای را موظف به پرداخت  ۲۵از تسهیالت خود به بخش آب و کشاورزی نموده
خاص عموماً با هدف ایجاد رشد اقتصادی از طریق کمک به فعالیتی خاص است.
در اصالح ســاختار نظام بانکی باید توجه داشــت با اینکه هدف دولت از
یــا با هدف کاهش اختالف طبقاتی و کمک بــه گروهی خاص برای بهبود
وضعیــت آنان صورت میگیرد .در بعضی موارد نیز مشــاهده میشــود که این دســت قوانین حمایت از بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور
بانکها مکلف به پرداخت تســهیالت برای فعالیتی شــدهاند که اساساً جزو اســت ،اما استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور برای تحقق این هدف باعث
ایجاد مشــکالتی در این نظام میشــود .بانکها برای اجــرای هرچه بهتر
هزینههای عمرانی دولت اســت و باید در بودجههای ساالنه گنجانده شود.
درباره اعطای تســهیالت با هدف کمک به فعالیتی خاص میتوان گفت نقش خود در نظام مالی کشــور نیازمنــد آزادی عمل در انتخاب طرحها و
اگر آن صنعت دارای بازدهی انتظاری مناسب برای دریافت تسهیالت باشد ،فعالیتهای با بهرهوری باالتر برای پرداخت تســهیالت هســتند .همزمانی
میتوانــد نظر بانک را برای دریافت تســهیالت جلب نماید .در اینصورت ،تکلیف برای پرداخت تســهیالت بــه بخش آب و کشــاورزی و تکلیف به
نیازی به تکلیف به بانکها برای پرداخت تســهیالت نیســت .مسئله اصلی امهال مطالبات و بخشــودگی جرائم این بخش از اقتصاد در قوانین بودجه
مربوط به زمانی اســت که طرح یا صنعت مورد هــدف توانایی قانعنمودن ســالهای اخیر حاکی از جذابنبودن این فعالیت برای پرداخت تسهیالت
بانک درباره بازدهــی انتظاری کافی برای بازپرداخت تســهیالت را ندارد .توسط بانک و ریسک باالی این تسهیالت است.
از طرف دیگــر ،اگر هدف دولــت حمایت از
در این شــرایط ،تکلیف بــه بانک برای پرداخت
بخش خاصی اســت و بانک و منابع نظام بانکی
تسهیالت منجر به افزایش ریسک بانک میشود.
کشــور را بهعنوان ابزار تحقق این هدف برگزیده
وجود
در اینبــاره باید توجه داشــت کــه با
بانکها برای اجرای هرچه بهتر
اســت ،میتوانــد از بانکهــای دولتــی انتظار
یا
طرح
منعنکــردن بانکهــا از امکانســنجی
نقش خود در نظام مالی کشــور
برآوردهکردن این هدف را داشــته باشد .با اینکه
ای،
ه
بودج
اعتبارســنجی مشــتری در تکالیــف
نیازمند آزادی عمل در انتخاب
حتــی تکلیف بــه بانکهای دولتــی نیز ابزاری
تســهیالت،
بهدلیــل تکلیفیبودن پرداخت این
طرحها و فعالیتهای با بهرهوری
مناسب در نیل به اهداف دولت نبوده ،تکلیف به
دقیق
های
ی
بررســ
انجــام
بانــکبانکبرای
انگیزه
مرکزی
نقش اعتبار
باالتر برای پرداخت تســهیالت
تورم
کنترل
های
ه
برنام
طراحی
در
بانکهــای خصوصی بهعنوان نهادی که از دولت
توان
مشــتری
اگر
حالت،
این
در
یابد.
ی
م
کاهش
هستند
مستقلاند ،بههیچ عنوان توجیهپذیر نیست.
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سالمت بانکی
در بعضــی موارد نیز دولت بانکهــا و بانک مرکزی را مکلف به پرداخت
تســهیالتی میکند که اساســاً باید هزینه این طرحهــا در بودجه عمرانی
دولت گنجانده شــود .برای مثال ،در بند ( )۱۴-۳قانون بودجه سال ۱۳۹۲
آمده اســت که به شــرکتهای گاز اســتانی اجازه داده میشود با تضمین
وزارت نفت تا سقف سه هزار میلیارد تومان تسهیالت جهت اجرای خطوط
گازرســانی به روســتاها و شــهرهای فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر و
بازپرداخت پنج ساله دریافت نمایند.
بانــک مرکزی نیز موظف به هماهنگی اجرای این بند از طریق بانکهای
عامل شــده اســت .با اینکه در متن قانون صراحتاً تکلیفی به بانکها برای
پرداخت این تســهیالت اعمال نشده است ،باید توجه داشت که ایجاد حق
برای دریافت تســهیالت توســط یک ارگان دولتی عم ً
ال مترادف تکلیف به
بانکهــای عامل اســت؛ بهخصوص در صورتیکه بانــک مرکزی موظف به
هماهنگی در این زمینه باشد.
یکی دیگــر از دخالتهای دولــت در نظام بانکــی از طریق دخالت در
شــرایط قرارداد اعطای تســهیالت اســت .قانون بودجه با تکلیف به شبکه
بانکی برای امهال مطالبات غیرجاری ،بخشــش جرائــم دیرکرد ،پرداخت
تســهیالت با نرخــی کمتر از نرخ ســود بازار یا تعییــن دوره تنفس برای
بازپرداخت تســهیالت بر قراردادهای اعطای تســهیالت و درنتیجه بانکها
که اصلیترین نهاد نظام مالی کشــور هستند ،اثرگذار بوده است.
همانگونــه که پیشتر گفته شــد ،کارکرد اصلی بانکها واســطهگری
وجوه اســت و برای ایفای درســت این کارکرد ،بانکها نیازمند سازوکاری
برای دریافت ســود مناسب با قرارداد و ســود پرداختی به سپردهگذاران و
همچنین در صورت نیاز جریمه هســتند .هرگونه دخالت دولت که منجر به
کاهش دریافتیهای بانک و منابع در دسترس آن شود ،باعث برهم خوردن
کارکردهای نظام بانکی میگردد.
در حال حاضر ،یکی از بزرگترین مشــکالت نظام مالی کشــور مسئله
مطالبات غیرجاری اســت .مسئله مطالبات غیرجاری را میتوان از دو منظر
بررســی نمود .اول ،اقداماتی که منجر به گستردهترشدن ابعاد آن شدند و
دوم ،اقداماتی که پس از گستردگی این موضوع توسط نهادهای تصمیمگیر
و در صدر آنها دولت صورت گرفته است.
اقداماتی که دولت در راســتای کمک به اقشــار یا فعالیتهای خاص در
جامعه انجام میدهد و بانکها و بانک مرکزی را مکلف به پرداخت تسهیالت
با ریســک باال میکند ،میتواند یکی از عوامل اصلی گســتردگی مطالبات
غیرجاری کشــور باشــد .از طرف دیگر ،وقتی دولت به تســهیالتگیرنده
ســیگنال حمایتی میدهد ،بانک عالوه بر ریســک فعالیت متحمل ریسک
کژ منشــی و تأخیر یا عدمبازپرداخت تسهیالت بهصورت عمدی میشود.
یکی از اقداماتی که هم به گســتردگی مسئله مطالبات غیرجاری منجر
میشود و هم بعد از گستردگی این مسئله دولت با اهداف حمایتی اقدام به
اعمال آن میکند ،امهال مطالبات غیرجاری اســت .برای مثال ،در بندهایی
از قانــون بودجه مانند بند ( )۲۴قانون بودجــه  ،۱۳۹۲بند (د) تبصره ۱۱
قانون بودجه  ۱۳۹۳و بند (د) تبصره  ۱۱قانون بودجه  ۱۳۹۴دولت بانکها
را موظف کرده تا بازپرداخت وامهای اشــخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی
بخش کشاورزی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی شدهاند ،بهمدت
سه سال امهال کنند .در اغلب موارد نیز ،محل تأمین زیان بانک از اینگونه
اهمال مطالبات پیشبینی نشــده است و بانک از این کانال متضرر میشود.
همچنین در مســئله مطالبات غیرجاری ،دولــت با هدف حمایتی اقدام
به مکلفنمودن بانکها برای بخشــش جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیالت
میکنــد .برای مثال ،بنــد ( )۱۶قانون بودجــه  ۱۳۹۲بانکها را مکلف به
تقسیط مجدد تســهیالت سررسیدگذشته و معوق و نیز بخشودگی جریمه
تأخیر نموده اســت .در هر دو مســئله امهال و بخشودگی جرائم باید توجه
داشــت که بانکها بهعنــوان یک نهاد مالی نیازمنــد دریافت مبالغی برای
جبران خدمات و همچنین زیانهای خود هســتند .وقتی بانکها با تکالیف
دولتــی از دریافــت وجوهی محروم میشــوند ،کارکرد آنهــا دچار اخالل
میگردد.
تجربه نشــان داده وقتی بانکها بهدلیل امهال مطالبات یا بخشــودگی
جرائم با مشــکل میشوند و دولت را مسئول جبران زیان خود میدانند ،در
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نهایت بانک مرکزی است که وارد عمل میشود و با اجازه اضافهبرداشت به
بانکها بخشــی از مشکالت آنها را بهطور موقت رفع میکند .گستردهشدن
ابعاد این مسئله یکی از خطرات جدی نظام بانکی است که در مسیر اصالح
این نظام باید مورد توجه قرار گیرد.
دو مورد دیگر از انواع دخالت دولت در شرایط قرارداد اعطای تسهیالت،
پرداخت تســهیالت با نرخی کمتر از نرخ بازار به قشــر یــا فعالیتی خاص
و اعمال دوره تنفس برای بازپرداخت تســهیالت اســت .در قوانین بودجه
ســالهای اخیر مشاهده میشود که دولت به دانشگاهها و مؤسسات دولتی
اجــازه داده تا بــرای تکمیل پروژههای تملک دارایی خــود با دوره تنفس
یکســاله اقدام به دریافت تســهیالت کننــد .از طرفی ،هزینــه اینگونه
فعالیتهــا بایــد در بودجه عمرانی دولت گنجانده شــود .از ســوی دیگر،
هیچ نهاد یا ســازمانی متولی جبران زیان بانک از تأخیر در دریافت اقساط
تسهیالت نیســت .دوره تنفس برای بازپرداخت تســهیالت بهمعنی ایجاد
مشکل در دسترسی بانک به منابعی است که باید پیوسته در گردش باشد.
وقتی دولت بانکها را مکلف به پرداخت تســهیالت با نرخ سودی کمتر
از نرخ بازار میکند ،معموالً خود متولی جبران مابهالتفاوت نرخهای ســود
میشود .در این شــرایط که معموالً تسهیالت در اختیار فعالیتهای دارای
بازدهی پایین و اقشار آسیبپذیر قرار میگیرد و دارای ریسک باالیی برای
بانک است ،تضمین دولتی ریســک کژمنشی را برای بازپرداخت تسهیالت
بیشــتر میکند .از طرف دیگر ،بانک راحتتر میتواند دولت را مسئول عدم
بازپرداخت تسهیالت معرفی نماید و از این طریق بر بدهی دولت بر بانکها
که یکی از مشــکالت اساسی بانکهای کشور است ،افزوده میشود.
یکی از تهدیدات نظام بانکی کشــور عدم دسترســی بــه وثایق کافی و
معتبر در ازای پرداخت تســهیالت اســت .بانک برای پوشش ریسک خود
و نیز بهعنوان راهی برای جبران خســارت در صورت نکول مشــتری ،باید
اختیار کافی برای دریافت وثیقه متناســب با میزان تســهیالت و ریســک
فعالیتی که تســهیالت به آن اختصاص مییابد ،داشــته باشد .گاهی دولت
بندها و تبصرههایی در قانون بودجه میگنجاند که بانک را موظف به قبول
نوع خاصی از وثایق میکند .اگر مشتری نکول نماید و وثیقه دریافتی بانک
متناسب با زیان وی نباشــد ،باز هم بانک چارهای ندارد جز اینکه دولت را
مسئول زیان خود معرفی کند.
جمعبندی
بهطور خالصه باید توجه داشــت که اولیــن گام در بهبود کارکرد نظام
بانکی اســتقالل این نظام ،بهویژه رأس آن (بانک مرکزی) از دولت اســت.
تکلیــف به بانــک مرکزی برای پرداخــت تســهیالت ،هماهنگی پرداخت
تســهیالت یا ســایر فعالیتهایی که اســتقالل این نهاد را خدشهدار کند،
یکی از موانع اصلی نظام بانکی کشــور اســت .استفاده از منابع مرکزی نیز
که بعضاً در قوانین بودجه مشــاهده میشود یکی از کانالهای ایجاد مشکل
برای نظام بانکی اســت .همچنین ،بانکهــای عامل باید اختیار کافی برای
شناســایی طرحها و فرصتهای سرمایهگذاری داشته باشند و تسهیالت را
به مناسبترین طرح اختصاص دهند.
بهعنــوان اولین اقدام ،دولــت در الیحه بودجــه  ۱۳۹۵بندهایی را که
در فعالیت بانکهــا اخالل ایجاد میکند ،حــذف مینماید .البته چون در
ســالهای گذشته مواردی بوده که با وجود اینکه در الیحه بودجه پیشنهاد
نشــده ،در فرایند تصویب قانون بودجه در مجلس اضافه شدهاند ،الزم است
مجموعه قانونگذار شامل دولت و مجلس از عواقب تصمیمات خود بر نظام
بانکی کشور مطلع بوده و این نوع اقدامات حذف شوند.
پینوشت:
* دانش آموخته رشته اقتصاد ،دانشگاه صنعتی شریف
منابع و مآخذ
 .1بررسی الیحه بودجه سال  .۱۳۹۵تأثیر الیحه بر تورم .دفتر مطالعات
اقتصــادی (گروه اقتصاد کالن و مدلســازی) .مرکــز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی.
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سالمت بانکی
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بررسی ساختار صورتهای مالی بانکها

هادی حیدری* ،اعظم احمدیان

**

مقدمه
دهــه اخیر اقتصاد ایران برای شــبکه بانکی کشــور جــزء پرتنشترین
ســالهای اقتصادی محســوب میشــود .با توجه به فقدان زیرساختهای
الزم نرمافزاری و ســختافزاری برای نظارت و پایش بیشتر مؤسسات مالی،
شوکهای اقتصاد کالن ناخودآگاه به صورتهای مالی بانکها نفوذ کرده و
با توجه به اینرسی شدید و پایداری آنها بانکها همچنان درگیر هزینههای
ناشی از آن هستند .در این میان تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانک که
عمدتــاً با هدف مدیریت دارایی و بدهی صورت میپذیرد ،میتواند بهعنوان
یکی از عاملهای اصلی کاهش اثرات این شوکها باشد.
جایــگاه مدیریت دارایی و بدهی که همواره به تأمین وجوه و بهکارگیری
بهینــه آنها میپــردازد ،در قلب چرخــه مالی بانک قــرار دارد .همچنین
فعالیتهای مدیریــت دارایی -بدهی دربرگیرنده برنامهریزی اســتراتژیک
اجرا و کنترل فرایند است که تأثیر فراوانی بر حجم دارایی ،بدهی ،ترکیب،
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سررسید ،نوسانات نرخ بهره ،کیفیت و میزان نقدینگی آنها میگذارد .هدف
اصلی مدیریت دارایی -بدهی ایجاد یک جریان مستمر سودآوری با کیفیت
باال ،با ثبات و در حال رشــد اســت .این هدف با دســتیابی به یک ترکیب
مطلوب میان ســطح دارایی و بدهی و میزان ریسک مالی تحقق مییابد.
در ایــن مقاله با توجــه به اهمیتی کــه مدیریت منابــع مصارف بانک
در قالب شــاخصهای دارایی و بدهی در حفظ ســامت سیســتم بانکی و
سودآوری بانکها دارد ،عملکرد بانکها از منظر مدیریت ترازنامه و صورت
ســود و زیان و حساســیت ســود و زیان بانکها به تغییرات ترازنامه مورد
تحلیل و بررســی قرار میگیرد .در نهایت ســعی میشود استراتژی شبکه
بانکی کشــور از منظر مدیریــت دارایی و بدهی مــورد ارزیابی قرار گیرد.
ارزیابی سبد دارایی ،بدهی ،سود و زیان
تسهیالت اعطایی عمدهترین قلم سبد دارایی بانکهای کشور را تشکیل
میدهد .آنچه درباره ترکیب ســبد دارایی بانکهای کشور میتوان در دهه
اخیر اســتنباط نمود این اســت که بانکها در ترکیب سبد دارایی خود از
ســمت تسهیالت اعطایی به ســمت ســایر اقالم جایجایی روند داشتهاند،
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بدهی این گروه از بانکها نشــاندهنده کمبود
اگرچه این موضوع بانکها را با کاهش ریســک
نقدینگی و ریسک نقدینگی باال است.
اعتباری در دورههای آتی مواجه میســازد ،اما
در مدیریــت بدهــی ضروری
در بانکهــای دولتــی تخصصی بــزرگ و با
با افزایش ســایر ریســکها مانند ریســک بازار
اســت بانکها بــه ایجاد تنوع
عمر طوالنی ســهم بدهی پایدار در سبد بدهی
و کاهش ســودآوری در دورههــای آتی مواجه
خاص
در ابزارهــای مالی توجه
کمتر از ســهم بدهی ناپایدار اســت .همچنین
میشــود .در واقع اکثر بانکها به ســمت بازار
داشته باشــند تا بتوانند منابع
بانکهای تجــاری دولتی ،خصوصــی و با عمر
بینبانکی یا ســایر داراییها که عمدهترین آن را
منابع
مالی پایدار ایجاد نموده و
و اندازه متوســط با کاهش ســهم بدهی پایدار
سرمایهگذاریها و مشارکتها تشکیل میدهند،
پایدار را به داراییهای درآمدزا
در دوره موردنظر مواجه شــدهاند .اگرچه سهم
روی آوردهاند .به عبارت دیگر بنا به شرایط حاکم
جهت بهبود ســودآوری بانک
کمتر و کاهــش بدهی پایدار (که عمدتاً بهرهدار
بر اقتصاد کالن کشــور که رکود تورمی را تجربه
اختصاص دهند
هســتند) میتواند هزینه بهــرهای را برای این
میکند ،بانکها ترجیح میدهند به جای اعطای
گــروه از بانکها کاهش دهــد ،اما باعث کاهش
تســهیالت به بخش غیربانکی ،بــه بخش بانکی
تسهیالت اعطا نمایند ،زیرا مطالبات از شبکه بانکی هم زودبازده بوده و هم منابع بلندمدت و قابلاتکا شــده و این گروه از بانکها را با ریسک نقدینگی
ریسک کمتری دارد .از سوی دیگر بانکها با افزایش سرمایهگذاری ریسک ناشی از کمبود منابع مواجه میسازد.
بانکهــای خصوصی با اندازه متوســط و عمر میانمدت دارای نســبت
بازار را جایگزین ریسک اعتباری میکنند.
در این میان مشاهده میشود بانکهای کشور بهجز بانکهای خصوصی ،داراییهای نقدشونده بیشتر در مقابل بدهیهای ناپایدار هستند .به عبارت
متوســط و با عمر میانمدت ،ریسکپذیرانهتر از متوسط شبکه بانکی عمل دیگر این گروه از بانکها در مقابل برداشــت ناگهانی سپرده از دارایی نقد
کردهاند .بانکهای با عمر طوالنی که ماهیتاً دولتی هستند ،بیشترین سهم الزم برخوردار بوده و با ریسک نقدینگی کمتری همراه هستند و بانکهای
تســهیالت در ســبد دارایی خود را دارند .بانکهای نوپا در مقایسه با سایر تخصصی بهدلیل ارائه تســهیالت بیشــتر از ســایر گروههای بانکی ،سود
بانکها ریســکگریزانهتر عمل میکنند ،بهطوری که بیش از سایر بانکها حاصل از تســهیالت اعطایی باالتری نیز در مقایسه با سایر گروههای بانکی
ســهم تسهیالت اعطایی را در ســبد دارایی خود کاهش دادهاند و کمتر به دارند .در نهایت روند درآمد بهرهای و ســود حاصل از تسهیالت اعطایی در
عملیات بانکی مرســوم پرداختهاند .از ســوی دیگر سهم سرمایهگذاری در همه گروههای بانکی صعودی است.
اگرچه کاهش ســپرده ســرمایهگذاری هزینه بهــرهای بانک را کاهش
ســبد دارایی این گروه از بانکها روبه افزایش است و تغییر سبد دارایی از
تسهیالت اعطایی به سمت سایر داراییها باعث تغییر نوع ریسک بانکها از میدهد ،اما بهدلیل کاهش منابع پایدار در بانکها میتوان گفت بانکهای
ریسک اعتباری به سمت ریسک سرمایهگذاری میشود که در صورت عدم کشــور در دورههای آتی مستعد ریسک نقدینگی هستند .کاهش تسهیالت
مدیریت ریسک بازار سودآوری این گروه بانکی با بیثباتی مواجه میگردد .اعطایی نیز اگرچه باعث کاهش مطالبات غیرجاری میشــود ،اما اثر منفی
داراییهــای درآمدزا و بلندمدت بیشــترین ســهم را در ســبد دارایی بــر درآمد بهرهای بانکها دارد که ادامه این روند در بلندمدت ،ســودآوری
بانکهای کشور دارند .منظور از دارایی درآمدزا مجموع تسهیالت اعطایی ،بانکها را کاهش میدهد.
از آنجا که ســود بانک یکی از منابع تأمین دارایی بانک است ،بنابراین با
سرمایهگذاریها و مشارکتها ،اوراق مشــارکت و مطالبات از شبکه بانکی
بوده و دارایی غیردرآمدزا شامل مطالبات از بانک مرکزی ،داراییهای ثابت کاهش سود توان بانکها برای ایفای تعهدات کاهش مییابد.
بانکهای خصوصی کشــور با عمر میانمدت و با اندازه متوسط بیشترین
و نقد موجود در صندوق اســت .در میان بانکهای کشور بانکهای دولتی
تجاری بیشــترین نســبت دارایی نقد به کل دارایی را بهدلیل داشتن وجوه نسبت درآمد بهرهای را داشــته و برعکس سایر بانکهای کشور با افزایش
نقد بیشــتر در صندوق دارند .همچنین داراییهــای غیرنقد در بانکهای نسبت درآمد بهرهای در این دوره همراه بودهاند .روند افزایش نسبت درآمد
کشــور در حال افزایــش و داراییهای نقد در حال کاهش اســت .کاهش بهرهای بهدلیــل پایداربودن این منبع درآمدی ،این گــروه از بانکها را با
داراییهای نقد در صورت رشــد بیشتر سپرده فرار باعث میشود بانکهای ثبات درآمدی مواجه میسازد.
بین گروههای بانکی ،بانکهای دولتی تخصصی ،خصوصیشــده ،با عمر
کشــور با کمبود نقدینگی مواجه شوند .از ســوی دیگر افزایش داراییهای
غیرنقد که عمدتاً ناشی از افزایش سرمایهگذاریها و مشارکتها و مطالبات طوالنی و بزرگ نتوانســتهاند متناسب با ســهم دارایی درآمدزا در دارایی،
از بانک مرکزی اســت ،میتواند بر سودآوری بانکها اثر مثبت داشته باشد .درآمد ایجاد نمایند .این گروه بانکی ازجمله بانکهایی هستند که بیشترین
بانکهای خصوصی بیشترین نسبت ســپرده سرمایهگذاری و بانکهای ســهم تسهیالت اعطایی و مطالبات غیرجاری را دارند .این موضوع با توجه
تخصصی نیز کمترین نســبت ســپرده ســرمایهگذاری را دارنــد .بنابراین به درآمدزایی نامتناســب با دارایی ،ممکن است آنها را در معرض مخاطره
بانکهای خصوصی در مقایســه با ســایر بانکهای کشــور از نسبت بدهی و ورشکستگی قرار دهد.
ســهم درآمد غیربهرهای در بانکهای کشور بهجز بانکهای خصوصی ،با
به بانک مرکزی و بدهی به شــبکه بانکی کمتری برخورداند .اگرچه ســهم
بیشتر سپرده سرمایهگذاری در ســبد بدهی این گروه بانکی باعث افزایش اندازه متوسط و با عمر میانمدت پس از تحریمها دارای شکست ساختاری
هزینــه بهرهای آنها میشــود ،اما آنهــا را با ریســک نقدینگی کمتری در بوده و پس از ســال  ۸۹روند کاهشی این شاخص در این گروه بانکی ناشی
مقایســه با سایر گروههای بانکی همراه میســازد .در مقابل بانکهایی که از کاهش فعالیت ارزی آنها اســت .اگرچه ســهم آن همچنان در مقایسه با
با نســبت ســپرده فرار بیشتری در مقایسه با ســایر بانکها مواجه هستند ســهم درآمد بهرهای کمتر اســت .روند صعودی هزینه مطالبات غیرجاری
(نظیر بانکهای تجاری) ،اگرچه با هزینه بهرهای کمتری در دورههای آتی علیرغم روند کاهشــی تسهیالت اعطایی بیانگر افزایش مطالبات غیرجاری
مواجهاند ،اما بهدلیل منابع قابلاتکا و بلندمدت کمتر در مقایســه با ســایر در شبکه بانکی کشور است .این موضوع اهمیت مدیریت ریسک اعتباری را
بیشاز پیش میسازد .همچنین نسبت هزینه اداری در بانکهای کوچک و
بانکها در دورههای آتی با ریسک نقدینگی باالتری مواجهاند.
در میان بانکهای کشــور بانکهای خصوصی با اندازه کوچک و نوظهور نوظهور بیش از سایر بانکهای کشور است.
بررسی ســاختار درآمد بانکها معموالً مستلزم بررسی دقیق است ،زیرا
بیشترین سهم تسهیالت اعطایی به دارایی را دارند .بانکهای کشور در این
سالها تقریباً سعی کردهاند استقراض از بانک مرکزی را کاهش و بدهی به در شرایط عادی درآمد غیربهرهای نسبت به درآمد بهرهای از ثبات کمتری
شــبکه بانکی را افزایش دهند ،ضمن اینکه بانکهای تخصصی ،بزرگ و با برخوردار اســت .همانطور که مشاهده میشــود بانکهای خصوصیشده،
عمر طوالنی بیشــترین نسبت بدهی به بانک مرکزی به کل بدهی را دارند .بانکهــای با عمــر طوالنی و با اندازه بزرگ دارای درآمــد بهرهای کمتر و
بــا توجه به ماهیت این گــروه از بانکها که بیش از ســایر بانکها در درآمد غیربهرهای بیشــتر در مقایســه با سایر بانکها هســتند .این گروه
معرض اعطای تســهیالت تکلیفی هســتند و با توجه بــه کوتاهمدت بودن از بانکها متناســب با دارایی درآمدزا نیز نتوانســتهاند درآمد ایجاد کنند.
اســتقراض از بانک مرکزی ،ســهم بیشــتر بدهی به بانک مرکزی در سبد همچنین از دارایی درآمدزای کمتری در مقایســه با سایر گروههای بانکی

[ ] 39

دوماهنامه تازههای اقتصاد ویژهنامه بیست و ششمین همایش ساالنه سیاستهای پولی و ارزی شماره 149

سالمت بانکی

پرونـــده

برخوردارند.
تحلیل حساسیت صورت سود و زیان به تغییرات ترازنامه
بهجز بانکهای خصوصی و بانکهای با عمر میانمدت ،ســایر بانکهای
کشــور در کسب درآمد از دارایی ناموفق بودهاند ،بهطوری که نسبت درآمد
خالص بهرهای آنها به کل دارایی کمتر از متوســط شــبکه بانکی کشــور
اســت .این گروه از بانکها از دارایی الزم برای پوشــش هزینهها برخوردار
نیســتند ،بهطوری که درآمد ایجادشــده از داراییها برای پوشش هزینهها
کافی نیســت .این موضوع در بلندمدت میتواند بانکها را در معرض خطر
ورشکســتگی قرار دهد .بین گروههای مختلف بانکی ،بانکهای تخصصی،
کوچک و نوظهور بازدهی دارایی ریســکی آنها بیش از بازدهی دارایی بدون
ریسکشان اســت .با وجود اینکه در سبد دارایی همه گروههای بانکی سهم
تســهیالت اعطایی بیش از سایر داراییها است ،اما بانکها به سبب کاهش
نرخ ســود تســهیالت در ســالهای اخیر و افزایش مطالبات غیرجاری ،با
بازدهــی کمتر دارایی ریســکی در مقابل دارایی بدون ریســک مواجهاند.
بانکهای تخصصی کشــور بهدلیل اینکه با مشــتریان شناختهشده مواجه
هســتند و از وثایق برای تضمین بازپرداخت تســهیالت اعطایی اســتفاده
میکنند ،بنابراین از مطالبات غیرجاری کمتری در مقایســه با سایر بانکها
مواجــه بوده و بازدهی دارایی ریســکی برای آنها باالتــر از بازدهی دارایی
بدون ریسک است.
حاشــیه بازدهی در بانکهای کشور بســیار پایین است و تنها بانکهای
خصوصی از حاشــیه بازدهی مثبت برخوردار هستند .باالتربودن نرخ هزینه
تأمیــن وجوه در بانکها ،آنها را با چنین وضعیتی مواجه ســاخته اســت.
پایینبودن حاشــیه بازدهــی بهمنزله ناکارآمدی عملیات بانکی در کشــور
اســت .از یک سو بانکهای کشــور ملزم به پرداخت تسهیالت هستند و از
ســوی دیگر باید بتوانند منابع الزم را جمعآوری کنند .باالبودن نرخ هزینه
تأمین وجوه در بانکهای کشــور بیانگر باالبودن ریسک تأمین وجوه است.
این امر بانکها را مجبور به استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی نموده
است .تداوم استقراض از بانکها و بانک مرکزی بهدلیل موقتیبودن این دو
نوع منبع بیانگر افزایش ریســک نقدینگی بانکها در دورههای آتی است.
با توجه به شــاخصهای حساســیت به نرخ بهره و شاخصهای شکاف
نرخ بهره میتوان گفت ،بانکهای کشور حساس به بدهی بوده و با افزایش
نــرخ بهره اگرچه با افزایش هزینه بهرهای مواجه میشــوند که میتواند اثر
منفی بر سودآوری داشته باشد ،اما بهدلیل داشتن منابع بیش از مصارف با
ریســک نقدینگی کمتری مواجه میگردند .از طرف دیگر نسبت حساسیت
به بدهی روند افزایشــی داشــته اســت ،به این ترتیب قدرت تأمین مالی
بانکهای کشور در دورههای آتی افزایش یافته و میتواند بر سهم از بازار و
سودآوری آنها اثر مثبت داشته باشد .همچنین نسبت شکاف به سرمایه نیز
بیانگر ناکافیبودن ســرمایه بانکها برای پوشــش ریسک ناشی از تغییرات
نرخ بهره است.
استراتژی مدیریت دارایی و بدهی در شبکه بانکی کشور
با توجه به بررســی سبد دارایی بانکهای کشور در مدیریت سبد دارایی
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سه نوع تغییر مشــهود است .تغییر رویکرد از سمت داراییهای درآمدزا به
ســمت داراییهای غیردرآمدزا و ریسکی که ادامه این روند قطعاً اثر منفی
بر ســودآوری بانکها دارد .از سوی دیگر از ســمت داراییهای بلندمدت
که ریسک بیشــتر و درآمد بیشتر دارند ،به سمت داراییهای کوتاهمدت با
ریسک کمتر و درآمد کمتر تغییر جهت دادهاند .این موضوع اگرچه ریسک
را کاهش میدهد ،اما اثر منفی بر ســودآوری دارد .تغییر ســوم جابجایی
ســبد دارایی از داراییهای نقدشونده به سمت دارایی غیر نقدشونده است.
برای مدیریت بانک نگهداری داراییهای نقدشونده الزم برای پوشش بدهی
کوتاهمدت دارای اهمیت است .کاهش داراییهای نقدشونده مقاومت بانک
را در شرایط بحران نقدینگی کاهش میدهد.
پیشنهاد سیاستی
 بــا توجه به عدمتنوع ابزارهای مالی در شــبکه بانکی کشــور و اینکهتقریباً بیش از  ۸۰درصد تسهیالت از محل سپردهها تأمین مالی میشود و
از طرف دیگر سررســید سپردهها و تسهیالت یکسان نیست ،ضروری است
بانکها به نگهداری دارایی نقد به کل دارایی در حد متوسط شبکه بانکی و
دارایی نقد به ســپرده فرار در حد متوسط شبکه بانکی توجه کنند تا برای
پاسخگویی به برداشت سپردهها توان الزم را داشته باشند.
 در انتخاب ترکیب بهینه دارایی و بدهی بانکها باید به حاشــیه سودبانکی توجه داشته باشند.
 در مدیریت بدهی ضروری اســت بانکها بــه ایجاد تنوع در ابزارهایمالی توجه خاص داشته باشــند تا بتوانند منابع مالی پایدار ایجاد نموده و
منابع پایدار را به داراییهای درآمدزا جهت بهبود سودآوری بانک اختصاص
دهنــد .به این ترتیب هزینهای که بانکها از جذب منابع هزینهدار متحمل
میشــوند ،با ایجاد درآمد به واسطه دارایی درآمدزا پوشش داده میشود.
 با توجه به تغییر رویکرد بانکها از ســمت تسهیالت اعطایی به سمتداراییها با ریســک و بازدهی کمتر ،بهتر اســت بانکها در انتخاب ترکیب
سبد دارایی خود به سودآوری که یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد
و سالمت بانکها است ،توجه داشته باشند.
 کمتربودن سهم منابع پایدار از سهم منابع ناپایدار در بانکهای دولتیو با عمر طوالنی لزوم توجه بیشتر به مدیریت ریسک نقدینگی در این گروه
از بانکها را بیش از پیش میسازد.
 باالتربــودن نســبت هزینــه اداری در مقایســه با نســبت مطالباتمشــکوکالوصول اهمیت بررسی عملکرد مدیریت شــبکه بانکی کشور را
بیش از قبل میسازد.
پینوشت:
*پژوهشگر گروه بانکداری ،پژوهشکده پولی و بانکی
** دکتری اقتصاد و پژوهشــگر گروه بانکداری ،پژوهشکده پولی و بانکی
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لزوم بهکارگیری استانداردهای گزارشگــری مالی
بینالمللی در ایران
فاطمه نوربخش

*

در فرایند جهانیشــدن ،فعالیتهای مالــی و اقتصادی از فضای محدود
ملــی به فضاهای بیمرز جهانی تبدیل شــده اســت و در این فرایند تغییر
و تحــوالت اقتصــادی ،مالــی و قوانین و مقــررات حاکم بر کشــورها بر
یکدیگــر اثر میگذارد و با گذشــت زمان این تحوالت پیچیدهتر میشــود
و برای پاســخگویی به نیازهای مالی در ســطح بینالمللی نیاز به یک زبان
مشــترک وجود دارد .این زبان مشترک میتواند اهمیت مباحث مربوط به
حسابداری را دو چندان ســازد .در این راستا آگاهی از قوانین و مقررات و
نحوه بهکارگیری اســتانداردهای بینالمللی حسابداری و گزارشگری مالی
در تهیــه صورتهای مالی در ســطح جهانی از اهمیت اساســی و حیاتی
برخوردار اســت .استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی 1شامل مجموعه
اســتانداردهای حسابداری است که توسط هیئت استانداردهای حسابداری
بینالمللی تدوین شــده است .هدف از این اســتانداردها ایجاد صورتهای
مالی شــرکتهای ســهامی در قالب یک اســتاندارد جهانی است .یکی از
اهداف اصلی تدوین این اســتاندارد جهانی ،دســتیابی بــه قابلیت قیاس
گزارشهای مالی در سطح کشــورهای مختلف است .کمیته استانداردهای
3
حسابداری بینالمللی 2پیش از هیئت استانداردهای حسابداری بینالمللی
از سال  ۱۹۸۸کار خود را آغاز کرد .سپس هیئت استانداردهای حسابداری

بینالمللی که یک نهاد مستقل در لندن بوده و دارای  ۱۴عضو از کشورهای
مختلف است و کار خود را از سال  ۲۰۰۱آغاز کرد.
در ایران نظام بانکداری یکی از مهمترین بخشهای مالی کشور بوده که
بیش از  ۹۰درصد تأمین مالی کشــور در آن انجــام میگیرد .با این حال،
نظام بانکی ایران دچار مشــکالت فراوانی اســت که بخشــی از آن بهدلیل
شــکاف نظام بانکی از اســتاندارد جهانی در زمینه گزارشگری مالی است.
هیئت اســتانداردهای حسابداری بینالمللی ساالنه راهکارهایی برای بهبود
شــرایط و کاهش شکافهای موجود در زمینه حسابداری بین کشورها ارائه
میدهد .در ســالهای اخیر برای بهبود شــرایط پــس از بحران مالی این
هیئت تمرکز بیشتری بر مدیریت ریسک اعمال میکند.
در جلسه هیئت اســتانداردهای حســابداری بینالمللی در مارس سال
 ۲۰۱۵تمرکز بیشتر بر پروژه مقابله با حسابداری ریسک کالن 4بوده است.
تأکید این جلسه بر مدیریت ریسک که خطرات ریسک در سطح پرتفوی را
ارزیابی میکند (یعنی مقابله با ریســک پرتفوی پویا) ،بوده است.
بنابراین ،توســعه رویکرد انعــکاس بهتر فعالیتهای مدیریت ریســک
پویای 5مؤسســات در صورتهای مالی آنها و افزایش ســودمندی اطالعات
مالی برای شــناخت این فعالیتها هدف اصلی این جلسه بوده است ،اگرچه
اســتانداردهای گزارشــگری مالی بینالمللی مدلهایی را برای حسابداری
مقابلــه با ریســک کالن فراهم میکنــد که این مدلها بــه محدودکردن
توانایی شــرکتها در انعکاس برخی فعالیتهای مدیریت ریسک پویا منجر
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میگردند .بدون یک مدل حســابداری که اســتفاده وســیعتر از مدیریت
ریســک پویا را انعکاسدهــد ،برخی تأکید کردهاند کــه ارائه صحیح این
فعالیتها در حسابهای مالی میتواند دشوار باشد .در پاسخ به این مسائل،
هیئت اســتانداردهای حسابداری بینالمللی روشی را مبنی بر ارزشگذاری
منابع در معرض
مجدد پرتفوی 6ارائه کرده اســت که بر اساس آن مدیریت
ِ
خطر 7شــرکتها را شناســایی کرده و تغییرات در ریسک مدیریتشده نیز
ارزشگذاری مجــدد میگردد .در این روش با مدیریــت منابع در معرض
خطر ،خطرات شناســایی شــده و برای تغییرات در ریســک مدیریتشده
مجــددا ً اندازهگیری صــورت میگیرد و این اندازهگیری مجدد بر اســاس
روش ارزش فعلی 8اســت .در رابطه با ابزارهای مقابله با ریســک 9مدیریت
ریســک اوراق بهادار مشتقه 10به روش ارزش متعارف از طریق سود و زیان
اندازهگیری میشــود .عملکرد فعالیتهای مدیریت ریسک پویا از طریق اثر
خالص ســنجش سود و زیان نشان داده میشود که نتایج حسابداری مقابله
با ریسک 11است.
سایر ریســکها که مدیریت نشــد هاند ،در روش ارز شگذاری مجدد
پرتفــوی قــرار نمیگیرنــد .در واقــع از منظــر هیئت اســتانداردهای
حســابداری بینالمللی روش ارز شگذاری مجدد پرتفوی از نظر عملیاتی
راحتتر از مد لهای حســابداری مقابله با ریســک برای پرتفوی اعمال
میشــود .در این مســئله آنچه اهمیت دارد ،اجرای روش ارز شگذاری
مجدد پرتفوی در دامنه فعالیتهای مدیریت ریســک پویا اســت که در
حسابداری منعکس میگردد.
در جلسه اعضای هیئت استاندارد حسابداری بینالمللی در مارس 2015
نظرات کارشناسان مؤسسات مالی در رابطه با موضوعات مطرح شده پیشین
در سال  2014نیز مورد بررسی قرار گرفت .در رابطه با ارزشگذاری مجدد
مدیریت منابع در معرض خطر ،نظر بســیاری از کارشناسان بر این بود که
محاســبه ارزشگذاری مجدد بر اســاس روش ارزش فعلی با درنظرگرفتن
ریسک مدیریتشده ،نشــاندهنده فعالیتهای مدیریت ریسک پویا است.
آنهــا بر این اعتقاد بودند که عناصر مرتبط با مؤسســات و نهادها نباید در
محاسبات ارزشگذاری مجدد قرار گیرند.
بســیاری از کارشناســان اســتفاده از معامالت قیمتگذاری انتقالی را
بهعنوان یک راهحــل عملیاتی در اجرای روش ارزشگذاری مجدد پرتفوی
منابع در معرض خطر را نشان
میدانند ،در صورتی که ریسکهای مدیریت
ِ
دهد .در عین حال ،این کارشناســان بر این عقیدهاند که از شاخص تأمین
مالی 12بهعنوان ریســک مدیریتشــده برای روش ارزشگــذاری پرتفوی
اســتفاده میشــود ،آن هم زمانی که هدف مدیریت ریسک پویا ،مدیریت
درآمد بهرهای خالص در تأمین مالی بانکها باشــد .همچنین بســیاری از
کارشناسان اســتفاده از شــاخصهای مختلف تأمین مالی در شرکتها را
که بســتگی به پول رایج ،نوع محصــول ،گرایش کلی و غیره دارد ،حمایت
میکنند .یکی دیگر از مســائل مورد بررسی ،شــفافیت در مؤسسات مالی
است .بســیاری از افراد به شکل گســتردهای موافق شفافسازی هر چهار
بخش اطالعات هستند که این چهار بخش عبارتاند از:
 .1اطالعات کیفی از اهداف مدیریت ریسک پویا
 .2اطالعات کمی و کیفی بر موقعیت ریســک خالص و اثر آن بر اعمال
روش ارزشگذاری مجدد پرتفوی
 .3اجرای روش ارزشگذاری مجدد پرتفوی
 .4اطالعات کمی و کیفی بر آثار مدیریت ریســک پویا بر عملکرد کنونی
و آتی یک شرکت
الزم اســت یادآوری شــود که توافق عقیده بیشــتر کارشناسان در این
زمینه بر این بوده اســت که مقیاس شفافسازی 13مشــابه مقیاس اعمال
روش ارزشگذاری مجدد پرتفوی باشــد .همچنین اعتقاد داشتند که روش
ارزشگذاری مجدد پرتفوی برای ریســک ارز خارجــی ،همچون نرخ بهره
ریســک که بهصورت پویا مدیریت شــده ،به کار گرفته شــود .بسیاری از
کارشناســان معتقد بودند کــه اعمال روش ارزشگــذاری مجدد پرتفوی
برای فعالیتهای مدیریت ریســک پویا مربوط به ریسک نرخ بدون بهره در
مؤسسات غیربانکی باید در نظر گرفته شود.
بنابراین ،با وجود رهنمودهای هیئت استانداردهای حسابداری بینالمللی
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و بررسیهای کارشناسانه در زمینه برقراری استانداردهای حسابداری ،لزوم
انطباق بیشتر کشــور با این استانداردها بیشاز پیش مشخص میشود و با
بررسی روشهای حســابداری در زمینه مدیریت ریسک و شناسایی دقیق
آنها امکان استفاده بیشــتر این روشها در تهیه و تدوین صورتهای مالی
و شفافسازی فراهم شود.
یکی از چالشهای استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی در رابطه با
کشورهای اسالمی است .در ایران و اکثر کشورهای اسالمی ،قوانین بر اساس
قوانین اسالمی اتخاذ شده که این امر بهکارگیری استانداردهای گزارشگری
مالی بینالمللی در کشــور را تحت تأثیر خود قرار میدهد .مشــخص است
که هر کشــوری مطابق فرهنگ ،سیستم قانونی ،مالیاتگذاری و همچنین
حرفه حسابداری در کشور خود ،استانداردهای حسابداری را اتخاذ میکند.
بســیاری از پژوهشهای گذشــته نشــان دادند که تمام عوامل مؤثر در
استانداردهای حسابداری در کشورهای اسالمی به شکل معناداری متفاوت
از کل جهان اســت .بنابراین ،هیئت اســتانداردهای حسابداری بینالمللی
بهمنظور نزدیکی جهانی اســتانداردهای حســابداری نیاز دارد که ســایر
بازارهای در حال تحول در دیگر بخشهای جهان به غیر از اروپا و آمریکای
شــمالی را که دارای ویژگیهای خاص است ،مدنظر قرار دهد .فرهنگ هر
کشور استاندارد حسابداری را به شکل وسیعی تحت تأثیر قرار میدهد .پس
از ســال  1972میالدی نگرانی اصلی متخصصین حســابداری دنیا ،کاهش
اختالفات بین اصول حســابداری در کشــورهای مختلف است .کشورهای
اســامی ازجمله ایران با دشــواریهای زیادی در نظارت اســتانداردهای
حســابداری خود مواجهاند .بهعنوان مثال ،انواع مختلف اوراق قرضه در این
کشــورها حسابداران کشورهای اســامی را با اتخاذ این استانداردها دچار
چالش میکند.
یکی دیگر از اصلیترین مراحل ســرمایهگذاری شــرکت بینالمللی در
کشوری دیگر ،برنامهریزی است که بررسی سیستم حسابداری کشور مورد
نظر را در برمیگیرد .بهدلیل موقعیت استراتژیک کشورهای اسالمی ازجمله
ایران ،نیازمند بهکارگیری اســتانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی بوده
که بتواند ســرمایهگذاران خارجی را قانع کرده و به سرمایهگذاری در کشور
تشــویق کند ،زیرا این کار پیچیدگی و فســاد مالی کشور را کاهش داده و
به افزایــش درجه اطمینان و نظارت و درنتیجه ورود جریانهای ســرمایه
خارجی به کشور منجر میگردد.
پینوشت:
* پژوهشگر گروه بانکداری ،پژوهشکده پولی و بانکی
)1. International Financial Reporting Standard (IFRS
2. International Accounting Standards Committee
)(IASC
)3. International Accounting Standards Board (IASB
4. Macro Hedge Accounting
5. Dynamic Risk Management
6. Portfolio Revaluation Approach
7. Managed exposures
8. Present Value
9. Hedging Instruments
10. derivatives
11. Macro Hedge Accounting
12. Funding Index
13. Scope of Disclosures
منابع و مآخذ
1. Spall, C. (2015). The future of IFRS financial instruments accounting, KPMG. Issue 22, March 2015
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همزمان با افزایش پیچیدگی و پویایی فعالیت بانکها در ســالهای اخیر،
هدف دســتیابی به شفافیت از چالش بیشتری برخوردار است .امروزه ،بسیاری
از بانکها عالوه بر فعالیت در حوزه بانکداری سنتی عملیات وسیعی در عرصه
بینالمللی هدایت نموده و از مشــارکت قابلتوجهــی در زمینه اوراق بهادار و
خدمات مختلف بیمه برخوردارند و نیز ساختارهای پیچیده حقوقی و مدیریتی
دارند .مقوله شــفافیت بانکی مبتنی بر تشخیص این واقعیت است که بازارها
مشتمل بر سا زوکارهای انضباطی بوده و در شرایط مناسب میتوانند با تشویق
بانکهایی که ریســک را به شیوهای مؤثر مدیریت میکنند و تنبیه بانکهایی
که مدیریت ریسک آنها ضعیف یا ناکارآمد است ،از تالشهای نظارتی حمایت
نمایند .ســازوکارهای انضباطی فقط زمانی میتواند مؤثر واقع شود که فعاالن
بازار به اطالعات بهموقع و موثق دسترســی داشــته باشند .اطالعاتی که توان
ارزیابی اقدامات یک بانک و ریســکهای موجــود در فعالیتهای مزبور را به
فعاالن بازار بدهد.
منظور از شفافیت ،افشای عمومی اطالعات مؤثق و بهموقعی است که بتواند
از عملکرد و وضعیت مالی ،فعالیتهای تجاری ،وضعیت ریســک و روشهای
مدیریت آن در یک بانک ،ارزیابی صحیحی به عمل آورد .بر اساس تعریف فوق،
افشــا (بهتنهایی و ضرورتاً) به شفافیت نمیانجامد .برای نیل به شفافیت ،الزم
کمی و کیفی
است بانک افشاهای بهموقع ،صحیح ،مرتبط و کافی از اطالعات ّ
ارائــه نماید ،به نحوی که توان انجام یک ارزیابی مناســب ،درباره فعالیتها و
وضعیت ریسک آن مؤسسه فراهم گردد.
برای یک نظام بانکی ایمن و ســالمی که به شــیوه مؤثری نظارت میشود،
شــفافیت عامل مهمی است .کمیته بال 1بر این اعتقاد است که استانداردها یا
رهنمودهای حداقلی موجود در زمینه افشــای عام ،ضرورتاً بیانگر آن نیســت
که عملکرد تمام مؤسســات فعال در بازارها ،از شفافیت کافی برخوردار است.
شــفافیت هم از دیدگاه «نظارتی» و هم از دیدگاه «ثبات مالی» دارای مزایای
بســیاری اســت .از اینرو کمیته مزبور قانونگذاران ،ناظــران بانکی و دیگر
تدوینکنندگان استاندارد را تشویق میکند تا تالشهای خود را بر روی بهبود
افشای عمومی مستمر و با کیفیت متمرکز نمایند.
دســتیابی به حداکثر مزایای افشای عمومی مستلزم تعقیب سیاستهایی
است که موجب ارتقای قیاسپذیری ، 2مرتبطبودن ، 3قابلیت اعتماد 4و بهموقع
بودن 5اطالعات افشاشــده میشود .این سیاستها مورد توجه ناظران بانکی و
دیگر سیاســتگذاران بخش عمومی است .افشای مســتمر و با کیفیت عالی
موجب ارتقای توانایی فعاالن بازار در تشخیص بانکهای پرریسک از بانکهایی
میشــود که اساساً مطمئن و سالم هســتند .همچنین این امر باعث میشود
انضباط بازار ،بهموقع و بهشیوهای اثربخش عمل کند.
بهطور خاص ،مراجع نظارتی میتوانند از طریق تشویق دیگران به استفاده
از تعاریــف نظارتی و نیز بهرهگیری از طبقهبندی گزارشهایی که برای اهداف
افشــای عمومی طراحی شدهاند ،نقشی راهبردی ایفا نمایند .معموالً نظامهای
گزارشــگری نظارتی مشتمل بر اطالعات بانکی همخوان و هماهنگی است که
با اســتفاده از زبان فنی یکسان ،مقایســه دادهها را تسهیل میکند .همچنین
رهنمــود نظارتی میتواند اجمــاع صنعت پیرامون اســتانداردها و روشهای
هماهنگ و یکسان افشا را تسهیل نماید و این امر از طریق کاهش آن گروه از
مشــکالت هماهنگی که بانکها در موافقت فردی با استانداردهای مشترک با
آنها مواجهاند ،انجام میگردد.
تالش مراجع نظارتی در دســتیابی به افشای بهبودیافته ،هزینه شفافیت را
برای نظام بانکی به حداقل رسانده و به فرایند یکپارچگی در افشا (که در نبود
محرک بیرونی ممکن اســت به طول بینجامد) شــتاب بیشتری میبخشد .از

اینرو ،دستیابی به انضباط مؤثر بازار مستلزم بهبود شفافیت است و دستیابی
به شــفافیت در گرو تمهید و استقرار ســازوکارهای الزم برای افشای عمومی
اطالعات مناســبی اســت که به فعاالن بازار در ارزیابی عملکرد بانکها یاری
میرساند.
تدوينكنندگان مقررات و ديگر استانداردها (ازجمله ناظران بانكي در برخي
كشورها) اقدام به انتشار استانداردها و رهنمودهايي در زمينه افشا نمودهاند تا
از اين طريق بتوانند به سطح قابل قبولي از شفافيت و قياسپذيري دست يابند.
حتي در صورتي كه تدوين استانداردها در صالحيت و حوزه اختيارات ناظران
بانكي نباشــد ،آنها ميتوانند از طريق كمك به مباحث مربوط به بهبود اصول
و روشهاي افشــا و اثرگذاري بر ايــن فرايند نقش مهمي را در اين زمينه ايفا
کنند .ازجمله استانداردهای موجود در زمینه شفافیت میتوان به استانداردهای
حسابداری و حسابرسی اشاره کرد.
بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی 6مرجع تدوین استانداردهای
گزارشــگری مالی بینالمللی اســت .ایجاد مجموعهای واحــد با کیفیت باال،
فهمپذیر ،اجراشــدنی و جهانی از استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی از
7
راه نهاد استانداردگذار خود یعنی هیئت استانداردهای حسابداری بینالمللی
ازجمله اهداف تأسیس چنین هیئتی است.
هیئت اســتانداردهای حســابداری بینالمللی زیر نظر بنیاد استانداردهای
گزارشگری مالی بینالمللی فعالیت میکند و متولی اصلی تدوین استانداردهای
گزارشــگری مالی بینالمللی اســت .از دیگر هیئتهای بینالمللی در زمینه
ارائه گزارشــگری مالی ،هیئت تدوین اســتانداردهای بینالمللی حسابرســی
و اطمینانبخشی 8بوده که یک هیئت اســتانداردگذار مستقل است و توسط
فدراســیون بینالمللی حســابداران تعیین شــده و با تدوین استانداردهای با
کیفیت باالی حسابرسی ،اطمینانبخشــی ،کنترل کیفیت و خدمات مرتبط
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منبع :وبسایت رسمی  IFACو IASB

و نیز با تســهیل همگرایی استانداردهای بینالمللی و ملی و در نتیجه ارتقای
کیفیت و یکنواختی رویه در سرتاســر جهان و بهبود اعتماد عمومی نســبت
به حرفه جهانی حسابرســی و اطمینانبخشی به ارائه خدمت در جهت منافع
میپردازد.
ایران بهعلت عدمانطباق با استانداردهای این دو هیئت عضویت در هیچکدام
از آنهــا 9را ندارد ،در حالی که لزوم انطباق با اســتانداردهای بینالمللی برای
کســب شــفافیت بیشــتر و همچنین ارتباط با بانکداری بینالملل از اهمیت
ویژهای برخوردار است .فقدان انطباق با استانداردهای حسابداری و حسابرسی

بینالمللی به افزایش ریسک عملیاتی در بانکها ،کاهش درجه حاکمیت شرکتی
و شفافیت ،کاهش درآمد و افزایش هزینههای بانک منجر میشود .عالوه بر آن،
عدمانطباق با استانداردهای بینالمللی قابلیت مقایسه صورتهای مالی و حضور
در بازارهای بینالمللی را از بین میبرد .بنابراین یکی از الزامات توسعه مالی که
ارتباطات بینالمللی است ،محقق نمیگردد .عدمارتباط با بازارهای بینالمللی
مانع بزرگی برای تأمین مالی خارجی و جذب سرمایهگذاری خارجی در سطح
کالن و خرد است.
در مقایسه با کشــورهای بریکس 10و یازدهکشور 11دیگر مطابق با گزارش

نمودار  -۱قوت استانداردهای حسابداری و حسابرسی در ایران و کشورهای مورد بررسی در سال .۲۰۱۵
منبع :گزارش رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد.)۲۰۱۶-۲۰۱۵(،

توضیح :مطالعه در سال  2015انجام شده ،رتبه بهتر عدد  ۷و کمترین رتبه عدد یک را نشان میدهد.
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و دادههای مجمــع جهانی اقتصاد در ســال  ، 12 ۲۰۱۵میزان تطابق ایران با
اســتانداردهای بینالمللی حســابداری و حسابرســی 13بســیار پایین است.
کشورهای بریکس شامل برزیل ،روسیه ،هند و چین هستند .گروه یازده کشور
بعدی نیز بنگالدش ،مصر ،اندونزی ،ایران ،مکزیک ،نیجریه ،پاکستان ،فیلیپین،
ترکیه ،کره جنوبی و ویتنام را شامل میشوند.
در کنــار مقوله شــفافیت میتوان به موضوع حاکمیت شــرکتی و حصول
اطمینان از این امر که ســپردهگیران اطالعات صحیح ،ارزشــمند ،شــفاف و
بهموقعی را برای سرمایهگذاران و بستانکاران فراهم میآورند ،اشاره نمود.
حاکمیت شرکتی نیز مجموعهای از نظامها ،فرایندها و ساختارهایی است که
با استفاده از سا زوکارهای درونسازمانی نظیر هیئتمدیره ،کنترلهای داخلی
اداری و حســابداری ،حسابرســی داخلی و مدیریت ریسک و نیز سا زوکارهای
برونســازمانی مانند نظارت قانونی ،نظامهای حقوقی ،بازار ســرمایه ،نظارت
ســهامداران عمده ،حسابرسی مستقل و مؤسســات رتبهبندی ،درپی کسب
اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان ،پاســخگویی ،شفافیت و عدالت در واحد
تجاری اســت .هدف از ایجاد حاکمیت شــرکتی بهبود شیوههای مدیریتی و
کنترلی اســت و بهگونهای که شیوههای مزبور بر اساس اصول قانونی ،مالی و
اخالقی هدایت گردد .سرمایهگذاران جزء ،سرمایهگذاران نهادی ،حسابداران و
حسابرســان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه بوده و نقش اساس در
حاکمیت شرکتی دارند.
در مسئله حاکمیت شــرکتی آنچه اهمیت دارد ،ساختار حمایت قانونی از
سهامداران است .متناسب با قوانین موجود در کشورها ساختار حمایت قانونی
مختلفی وجود دارد .برخی از کشــورها حمایت ضعیفتری از ســرمایهگذاران
انجام میدهند و بازارهای ســرمای ه آنها کمتر توســعه یافته است و در مقابل
برخی دیگر از کشورها حقوق سرمایهگذاران بهتر حمایت میشود .وجود تفاوت
در میزان حمایت قانونی از ســرمایهگذاران ســبب تفاوت در ساختار مالکیت،
تصمیمات مالی شرکتی و توسع ه بخش بانکی میشود.
ســرمایهگذاران میتوانند با بزرگشــدن خود به قوانین ضعیف حمایت از
سهامداران ،چیره شــوند و ضعف قانون را در این زمینه پوشش دهند .در این
رابطه زمانی که ســهامداران عمد ه زیادی وجود داشته باشد ،اصالحاتی را در
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راستای تقویت حمایت از سرمایهگذاران و سهامداران جزء انجام داد تا ضرورتی
به نگهداری سهام عمده نباشد و رشد اقتصادی افزایش یابد .مالحظه میشود
که کیفیت سیســتمهای قانونی ملی ،با قوانین قوی حمایت از سرمایهگذاران
که بهطور معمول با بازارهای سرمایه وسیعتر و عمیقتر ،سهامداران پراکندهتر
و تخصیص بهینهتر منابع مالی همراه و در ارتباط اســت ،ایجاد استانداردهای
حاکمیت شرکتی را تسهیل میکند.
صرفنظر از چهارچوب قانونی ،ساختار مالکیت شرکتها نیز میتواند ایجاد
و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد .ساختار مالکیت دو بعد
دارد :تمرکز مالکیت و هویت سهامداران .اصالح ساختار مالکیت پراکنده منجر
به وسیعترشدن مســائل نمایندگی میشود .تفکیک نقش مدیر ارشد (رئیس
هیئتمدیره) و مدیر اجرایی یکی از روشهای کاهش مسائل نمایندگی است.
بهعالوه در شــرکتهایی که چنین تفکیکی داشــتهاند ،بهعلت تصمیمگیری
مســتقلتر مدیران عملکرد مالی شرکت بهتر بوده اســت .بنابراین میتوان با
گنجاندن توصیههایی درباره نقشهای مدیران ارشــد و مدیران اجرایی توسط
اشــخاص مجزا در قانون ترکیبی حاکمیت شــرکتی ،بهدنبال کاهش مسائل
مدیریتی است .حاکمیت شرکتی برای هدایت و اداره فعالیتهای بانک توسط
هیئتمدیره و مدیریت ارشد الزم بوده و میتواند بر نحوهی عمل هیئتمدیره
در موارد ذیل تأثیر داشته باشد:
 تدوین اهداف بانک و فعالیتهای بانک انجام مســئولیت پاسخگویی در قبال ســهامداران و توجه به منافع سایرذینفعان
 همراستاکردن فعالیتها و رفتارهای بانک حمایت از منافع سرمایهگذاراندر مقایسه با کشــورهای بریکس مطابق با دادههای مجمع جهانی اقتصاد
در ســال  ۲۰۱۵ایران نیز در زمینههای کارایی هیئتمدیره و درجه حمایت از
سهامداران بین کشــورهای مورد نظر از رتبه پایینی برخوردار است .بر اساس
بررســیهای انجامشده توسط مجمع جهانی اقتصاد در سال  ۲۰۱۵رتبه ایران
برای اثربخشــی و کارایی هیئتمدیره شــرکتهای بزرگ بسیار کم و قدرت
حسابرسی و استفاده از استانداردهای بینالمللی بسیار پایین است.

نمودار -۲کارایی هیئتمدیره در ایران و کشورهای مورد بررسی در سال .۲۰۱۵
منبع :گزارش رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد (.)۲۰۱۶-۲۰۱۵

توضیح :مطالعه در سال  2015انجام شده ،رتبه بهتر عدد  ۷و کمترین رتبه عدد یک را نشان میدهد.
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نمودار  -۳قوت حمایت از سهامداران در ایران و کشورهای محک در سال .۲۰۱۵
منبع :مجمع جهانی اقتصاد ( ،)۲۰۱۶-۲۰۱۵گزارش رقابتپذیری جهانی.

توضیح :مطالعه در سال  2015انجام شده ،رتبه بهتر عدد  ۱۰و کمترین رتبه عدد صفر را نشان میدهد.

مراجع نظارتي ميتوانند از ايــن ذخيره اطالعاتي مهم ،نهتنها براي اجراي
وظايفــي كه طبق قانون به آنها محول شــده ،بلكه براي بهبود و غنيســازي
اطالعاتي كه در دسترس عموم قرار ميگيرد ،استفاده کنند .تعهدات مربوط به
حفظ جنبههاي محرمانه اطالعات اشخاص بدين معناست كه بهطور معمول،
چنين اطالعاتي را باید به شــكلي كلي منتشــر کرد .شيوهاي كه از طريق آن
مراجــع نظارتي ميتوانند اطالعات مزبور را در اختيار عموم قرار دهند ،ممكن
اســت از ميان گزينههاي زيادي انتخاب شود .براي مثال ،آنها ميتوانند اقدام
به انتشــار مجموعهاي از اطالعات انتقالي بانكها بر اســاس طبقات مختلف
معامالت (نوع ارز ،تاريخ سررســيد ،محل جغرافيايي مشــتريان ،بخش و )...
نمايند .همچنين آنها ميتوانند از روشهاي پيشــرفتهتري مانند شاخصهاي
ترازنامــه و پارامترهاي آماري كه جنبههاي اصلي عمليات بانك را مشــخص
ميسازند ،استفاده نمایند (ساختار ترازنامه ،نسبتهاي سرمايه ،ظرفيت كسب
درآمد ،وضعيت ريسك و .)...
روش ديگري كه به كمك آن ميتوان شــفافيت را بهبود بخشــید ،ايجاد
سازوکارهایی مؤثر براي بازبيني و اجرا است؛ سازوکارهایی كه بهمنظور حصول
اطمينان از انطباق با اســتانداردهاي افشا طراحي ميشوند .اگر بانكي كه اقدام
به كتمان اطالعات منفي نموده يا اطالعاتي گمراهكننده ارائه كرده اســت ،به
شيوهاي مؤثر تحريم نشــود ،قابليت اتكا به افشاي عمومي كاهش مييابد .در
برخي كشــورها ناظران بانكي ،مراجع نظارتي در بازار اوراق بهادار و نيز ســاير
مراجع نظارتي كيفيت افشــاي عمومي بانكها را از قبل مورد بازرســيهاي
منظم قرار میدهند و بر عليه بانكهايي كه افشاي آنها ناكافي يا گمراهكننده
اســت ،اقدامــات الزم را به عمل ميآورند .اقداماتي كه ميتواند شــامل طرح
مباحث مورد نظر با بانكهاي ذيربط ،اطالعرســاني به افكار عمومي يا اعمال
جريمههاي مالي براي بانك متخلف باشد.
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ویژگیهای مدلهاي کسبوکار بانکي
مهشید شاهچرا

*

در ســالهای اخیر ،صنعت بانکداری و به تبــع آن فضای رقابتی بانکها
شاهد رقابت شــدید و توأم با فرصتها و تهدیدهای زیادی بوده است .بدون
تردید هیچ بانکی نمیتواند ارائهدهنده تمام خدمات ممکن باشد و در زمینه
خدماتی که ارائه میدهد ،بهترین باشــد .بانکها باید با بررســی نقاط قوت
خویش و فرصتهای موجود در بازار اســتراتژیهایی را در پیش گیرند که به
یک جایگاه رقابتی مناسب در بازار دست یابند؛ شیوههایی که بتوان از طریق
آنها به موقعیتهای متمایزی نســبت به رقبا دست یافت .یکی از راههایی که
بانکها و مؤسســات مالی و اعتباری میتوانند از طریق آن برای مشــتریان
ارزش و برای خود مزیت رقابتی ایجاد کنند ،ترســیم یک مدل کســبوکار
بهینه است.
با توجه به نقش و اهمیت فعالیت بانکها در نظام پولی و بانکی کشــور و
فضای رقابتی حاکم میان آنها ،الزم اســت بانکها از مدل کسبوکار دقیق
و بهینهای برخوردار باشــند و آن را بهعنوان مبنا و سرلوحه فعالیتهای خود
قرار دهند .مدل کسبوکار یک بانک بهطور کلی نشاندهنده منطق آن بانک
در چگونگی خلق و ارائه ارزش به مشتریان و ایجاد مزیت رقابتی را برای خود
توصیف میکند .لذا بانکها باید از نحوه ایجاد و ارائه ارزش به مشتریان خود
آگاه باشند و پیوسته در راه بهبود آن تالش کنند.
ســازمانهای ارائهدهنده خدمــات مالی و بانکها نیازمنــد آن بوده که

فرایندهای موجود کســبوکار مورد نظر را بر یک مبنای مستمر ،مهندسی
مجدد کنند تا اهداف زیر را محقق نمایند:
 فرایندهای سادهسازی و استانداردسازی ادغام یا تملک شرکتها بهبود خدمت به مشتری برای پیامد رقابتی کاهش هزینههای عملیاتی برآوردهساختن نیازمندیهای تنظیم مقررات (رگوالتورها) تطبیق (سازگاری) با روندهای جدید در بازار بهرهبرداری از محصوالت جدید ،کانالها و فناوری در دسترسمهندســی مجدد فرایندها و خدمات در غیــاب یک مدل مرجع میتواند
بســیار دشوار باشــد .بدون اســتفاده از یک مدل بهعنوان مدل مرجع اغلب
زمان زیادی صرف میشــود و غالباً رســیدن به توافق بر فرایندهای عادی و
تعاریفی همانند محصول ،حساب یا حتی مشتری دشوار است .این مسائل با
تالش مهندسی مجدد در مواجهه با نقاط مختلف جغرافیایی تشدید میشود.
ایجاد فرایندهای خودکار و کارآمد میتواند تأثیر معناداری بر اهداف کلیدی
کسبوکار ازجمله موارد زیر را داشته باشد:
 بهبود خدمت به مشتری ،کاهش اصطکاک و فعالسازی فرصتهای فروش کاهش هزینهها بهبود زمانی برای بازار در زمینه محصوالت جدید ایجاد کانالهای جدیدمدلهای خدمت و فرایند میتوانند در هر یک از این موارد در بســیاری
از ســازمانهای خدمات مالی در سراسر جهان ســودمند باشند .خدمت به
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مشتری توســط واکنش سریعتر و بهبود کیفیت پاســخدهی به استعالمها
و شــکایتها ،با فراهمســازی تجهیزات و امکانات ســلف سرویس همچون
بانکــداری اینترنتــی و تلفنی ،و با ایجاد ادراک بخشــی -از -یک خدمت با
مشتریان سودآور بهبود مییابد.
از نظــر کاهش هزینــه ،مدلهای خدمت و فراینــد بانکداری ،چگونگی
حذف گامهای غیرضروری را در فرایندها و جایی که فعالیتها نه بهصورت
پیدرپــی بلکه به موازات هم و با نقاط تماس کمتر میتوانند انجام شــوند،
نشــان میدهد .زمان برای بازار با اســتفاده از مدلهای شناســایی اینکه
کجــا فرایندهای موجــود میتوانند محصوالت جدیــد و کانالهای جدید
را پشــتیبانی کنند ،بهبود مییابد .این روش همچنیــن تعداد فرایندهای
مخصوص محصول و مخصوص کانال ،اما زائد مورد استفاده در سازمانهای
خدمــات مالــی را از طریق کاهش هزینههای آمــوزش و نگهداری در یک
ناحیه گسترده کاهش میدهد.
در بانکداری مدل کســبوکار باید با توجه به انتظارات مشــتریان تنظیم
شــود و برآوردهکردن انتظارات مشــتریان نیز به عملکرد رقبا بستگی دارد.
بهوسیله مدلهای کسبوکار مناســب و کارا در بانکداری میتوان مشتریان
بیشتری را جذب کرد .به بیان دیگر مدلهای کسبوکار کارا میتوانند مزیت
رقابتی برای بانکها ایجاد کنند .در یک مدل کسبوکار میتوان ارزشهایی
را ایجاد کرد که قابلیت تقلید وجود نداشته باشد .در این مدلها باید سازوکار
بهکارگیری استفاده از منابع برای خلق ارزش بلندمدت فراهم شود .مدلهای
کسبوکار در بانکها ارزشهایی را ایجاد میکنند که بهصورت پیوسته باهم
ارتباط داشــته و منفعــت ذینفعان را فراهم میکنند .مدل کســبوکار در
بانکداری ،استراتژی بانک را مشخص و پیادهسازی میکند.
مدل کسبوکار بر اساس تئوری زنجیره ارزش استوار است .زنجیره ارزش
مجموعه عملیاتی است که در یک صنعت بهصورت زنجیرگونه انجام میگیرد
تا به خلق ارزش منجر شــود .اســتراتژی چهارچوبهــای ذهنی ،مدلهای
مفهومــی را تهیــه و ایدهها را هدایت میکند و به مدیران شــرکتها اجازه
میدهد تا فرصتها را بهمنظور ایجاد ارزش برای مشتریان و انتقالدادن این
ارزش بهعنوان سود شناسایی کنند .در یک محیط رقابتی با تغییرات سریع،
منطق پایه ایجادکردن ارزش نیز تغییر کرده است.
تفکرات ســنتی ما درباره ارزش بر پایــه فرضیهها و مدلهای یک اقتصاد
صنعتی است .بر اســاس این دیدگاه ،هر شرکتی یک موقعیت را در زنجیره
ارزش بــه خود اختصاص میدهد .در این جریان تأمینکنندگان ورودیها را
مهیا میکنند ،شرکت ارزش را به این ورودیها اضافه میکند و سپس آن را
به عامل دیگری در زنجیره انتقال میدهد تا درنهایت به مشتری برسد .از این
دیدگاه به نظر میرســد که استراتژی در ابتدا هنر قراردادن شرکت در مکان
درســتی از زنجیره ارزش و چیدمان درست عامالن و محصوالت و فعالیتها
در این زنجیره است.
امروزه رقابت جهانی ،تغییرکــردن بازارها و تکنولوژیهای جدید راههای
جدید ایجاد ارزش را از لحاظ کیفیت به وجود آورده اســت .البته فرصتهای
زیاد همچنین به معنی عدمقطعیت بیشــتر و ریســکهای بزرگتر اســت.
پیشبینیها براســاس گذشته غیرقابل اعتماد میشوند .فاکتورهایی که قب ً
ال
بهعنــوان فاکتورهای جنبی در نظر گرفته میشــدند ،امروزه به فاکتورهای
کلیدی در بازار تبدیل شدهاند .در چنین محیط پویای رقابتی دیگر استراتژی
برای قراردادن یک مجموعه ثابت از فعالیتها در زنجیره ارزش به کار نمیرود.
فرایندهای کســبوکار بهطور گسترده با زنجیرههای ارزش زیر در ارتباط
بوده و فرایندهایی را که عمده کارکردهای کســبوکار را به عهده میگیرند،
ارائه میدهند:
 مدیریت فروش و روابط مشتری شناسی  /افتتاح حساب وامدهی مدیریت محصوالت کارت وامدهی تجاری /سندیکایی وامهای رهنی تأمین مالی تجارت خارجی -پسانداز ،سرمایهگذاری و سپردهها
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 خدمات انتقال پرداختها -بدهیهای مستقیم /انتقال اعتبار /سپردهگذاری /برداشت مدیریت وجوه نقد مدیریت ثروت تنظیم مقررات و تطابق بهترین اجرا پردازش معامالت عملیات شرکتی مدیریت دارایی و بدهی اداره منابع انسانیفرایندهای کسبوکار هم با تعیین حوزه پروژه و هم با انبار داده بانکداری
ســازگار اســت و اســتحکامی را ایجاد میکند که در مجموعه کل مدل از
مدلهای صنعتی منتشــر میگردد .هر فرایند یک رشــته از کارهایی را که
سازمانهای خدمات مالی باید برای موفقیت اجرا نمایند ،ارائه میکند.
ایجاد فرایندهای خــودکار و کارآمد میتواند تأثیــر معناداری بر اهداف
کلیدی کسبوکار بگذارد ،مانند:
 بهبود خدمت به مشتری ،کاهش اصطکاک و فعالسازی فرصتهای فروش کاهش هزینهها بهبود زمانی برای بازار در زمینه محصوالت جدید ایجاد کانالهای جدیدمد لهــای خدمت و فراینــد میتوانند در هر یــک از این موارد در
بســیاری از سازما نهای خدمات مالی در سراسر جهان سودمند باشند.
خدمت به مشــتری توسط واکنش ســریعتر و بهبود کیفیت پاسخدهی
به اســتعال مها و شــکایتها با فراهمســازی تجهیزات و امکانات سلف
ســرویس همچــون بانکــداری اینترنتــی و تلفنی و بــا ایجاد ادراک
بخشــی -از -یک خدمت با مشــتریان ســودآور بهبود مییابد .از نظر
کاهــش هزینه ،مد لهــای خدمت و فرایند بانکــداری ،چگونگی حذف
گا مهــای غیرضــروری در فرایندها و جایی کــه فعالیتها نه بهصورت
پیدرپــی بلکه به موازات هــم و با نقاط تماس کمتــر میتوانند انجام
شــوند ،نشــان میدهد .زمان برای بازار با اســتفاده از مدلهای شناسایی
اینکــه کجا فرایندهای موجود میتوانند محصوالت جدید و کانالهای جدید
را پشــتیبانی نمایند ،بهبود مییابد .این روش همچنیــن تعداد فرایندهای
مخصوص محصول و مخصوص کانال اما زائد مورد اســتفاده در سازمانهای
خدمات مالی را از طریق کاهش هزینههای آموزش و نگهداری در یک ناحیه
گسترده کاهش میدهد.
مدل کسبوکار بر اســاس اجزای زمان ،فعالیتهای سازمانی و منابع
موجود در بانک ،مشــتری ،رقبا و فرایندها تعیین میشــود .عمر مزیت
رقابتــی مدل کســبوکار بانک تا زمانی اســت که ایــن فرایند و مدل
توسط ســایرین تقلید نشده باشد .مشــتریان قلب هر مدل کسبوکاری
را تشکیل میدهند.
بهمنظور برآوردهکردن بهتر نیازهای مشــتریان ،شرکت ممکن است آنان
را در بخشهایی جداگانه بر حســب نیازهای مشترک ،رفتارهای مشترک و
ســایر ویژگیها گروهبندی کند .مدل کســبوکار ممکن اســت یک یا چند
بخش بزرگ یا کوچک از مشــتریان را تعریف نماید .شرکت باید هوشیارانه
تصمیم بگیرد که خواهان ارائه خدمت به چه بخشهایی یا چشمپوشی از چه
بخشهایی اســت .پس از اخذ این تصمیم میتوان مدل کسبوکار را بر پایه
درکی قوی از نیازهای خاص مشتری به دقت طراحی کرد.
پینوشت:
* استادیار گروه بانکداری ،پژوهشکده پولی و بانکی
1. Business Model
2. Value Chain
)3. Know Your Customer (KYC
4. Trade Finance
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علی رستگار ،مدیرعامل بانک ملت مطرح کرد:

الزامات تجدید ساختار نظام بانکی

تجدیــد ســاختار نظا مبانکــی نیاز بــه رتبهبندی بانکهــا ،الزامات
بازل ،حاکمیت شــرکتی ،مدیریت ریســک ،افزایش سرمایه و مدیریت
مطالبات دارد.
علی رستگار ،مدیرعامل بانک ملت ،با بیان این مطلب گفت :اگر بخواهیم
اصالح ســاختاری اتفاق بیفتد باید به ابعادی نظیر تغییر مدل کســبوکار
و مــدل عملیاتــی بانکها ،تبعیــت از الزامات بال دو و ســه ،ارتقای نظام
حسابرســی و نظارت ،اعمال صحیح اصول حاکمیت شــرکتی ،بهکارگیری
چارچوبهای مدیریت ریســک یکپارچه ،بهبود وضعیت سرمایه و مدیریت
مطالبات معوق توجه شود.
نقــش امروزی بانکهــا فراتر از واســطه وجوه بودن اســت و بهعنوان
واســطههای مالــی ،جریانهای ارزآفرینی اقتصادی در کشــور را شــکل
میدهنــد .مدلهای کســبوکار فعلــی کارکــرد مبادلــهای بانکها به
واســطهگری مالی وزن می دهد درحالیکه کارکرد مشارکتی بانکها یک
ظرفیت بیپایانی دارد که میتواند منابع مالی و ســرمایهها را به بخشهای
مولدتر اقتصاد هدایت کند.
مدلهای عملیاتی بانکها هم بر اســاس همین رویکرد شــکل گرفته و
این امر باعث شــده تا درک مناسبی از نیازهای واقعی بخشهای اقتصادی
و مشتریان وجود آید.
اســتانداردهای بانکداری شــکل واحدی یافته و بانکهــای ایرانی برای
پیوســتن به باشــگاه بانکداری جهان و برای ارتقای سطح کیفی بانکداری
باید از این استانداردها پیروی کنند.
البته حسابرســی و نظارت موثر ،سطح ســامت و مراقبتهای حرفهای
را افزایــش می دهد؛ ضمناینکه در بخش اعمــال صحیح اصول حاکمیت
شــرکتی ،نظام بانکی ما با بهکارگیری اصول حاکمیت شــرکتی گروههای
مختلف ذینفعان با بانکها روابط روشــنتری خواهد داشــت و بانکها به
پاســخگویی کاملتر در مقابل ذینفعان ملزم خواهند شــد .اعمال صحیح
حاکمیت شــرکتی ،جریانات قدرت و تصمیمگیری را در بانکها به ســمت
حرفهایگری بیشتر سوق خواهد داد.
مدیریت انواع ریسکها برای بانکها امری حیاتی است و مدیریتنکردن
برخی از ریســکها ،بعضی از مؤسســات مالی را به ورطه ورشکســتگی و
انحالل کشــانده است ،بنابراین از الگوهای ســنتی باید فاصله گرفت و به
چارچوبهــای یکپارچهای رجوع کرد که انواع مخاطــرات را با هم درنظر
بگیرد.
البتــه در بخش بهبود وضعیت ســرمایه نیز افزایش ســرمایه بانکها با
ســازوکار صحیح خودش بهویژه توان بانکها را برای اعطای تســهیالت و
انجام ســرمایهگذاریهای مولد افزایش میدهد .بهدلیل ماهیت بانکهایی
که از شــکل دولتی بــه خصوصی درآمدهاند ،مســاعدت همــه گروههای
ســهامداران الزم است تا به افزایش سرمایه قدرت عمل بانکها منجر شود.
مطالبــات بانکــی اثر منفی بر قــدرت وامدهی بانکهــا میگذارد و به
همینترتیب نظام مالی را دچار ضعف میکند؛ البته برای مدیریت مطالبات
بــه تدابیر ویژهای نیاز اســت که مــا از آن برخورداریــم و به کمک آن به
نرخهای جهانی و حداقل میزان آن نزدیک شدهایم.
بخشهای مولد و پیشــران اقتصاد ایران که سهم بزرگی در درآمدهای

ملی دارند بــه تأمین مالی ویژه نیاز دارند؛ بنابراینهمکاری نهادهای مالی
بخش دولت بــا بانکها در این زمینه یک تجربه موفق را رقم زده اســت؛
ضمناینکه تشــکیل صندوق انرژی نیز همافزایی قابلقبولی را برای تأمین
مالی ســرمایهگذاری طرحهای حوزه نفت و گاز و پتروشــیمی ایجاد کرده
اســت؛ بهنحویکه باوجود تحریمها ،سرمایهگذاریها در این بخش با قوت
ادامه دارد.
در کســبوکارها و بنگاههای کوچک و متوســط که امکان اشــتغالزایی
باالیی دارند ،بانکها باید روی شــیوهها و ابزارهــای تأمین مالی چابکتر
کار کنند.
ناگفتــه نماند که حفظ تعادل و رعایت بهینگی در وضع سیاســتهای
پولی حائز اهمیت اســت؛ ضمناینکــه تعادل زمانی معنــا مییابد که در
مدلهای تعیین نرخ ســود سپرده و تمامی متغیرها وارد شوند؛ البته متغیر
کلیدی نرخ تورم در حال کاهش ،متغیری محوری اســت ،اما رفتار ســایر
بازارها ،ظرفیت عملکردی بانکها و ســایر متغیرها هم باید دیده شوند.
دولت در حال مهار غول تورم اســت و اگر در وضع سیاســتهای پولی،
تعادل و بهینگی رعایت شود به نحوی که بانکها توان و قدرت جذب منابع
و هدایــت آن را به ســمت بخشهای مولد اقتصاد حفــظ کنند ،چرخهای
اقتصاد در مسیر درستی خواهد چرخید.
بانکها می توانند هم با اعطای تســهیالت و هم با ســرمایهگذاریها و
فعالیتها ،نظام مالی را به ســمت یک اقتصاد غیروابســته و درونزا ســوق
دهند؛ ضمناینکه سیاســتهای اعتباری بانکها بــرای حمایت از اقتصاد
مقاومتی باید به بخش واقعی اقتصاد بیشتر شود.
بانکهــا در ســرمایهگذاریهای خــود بایــد بهنحوی عمــل کنند که
زنجیرههای ارزشآفرین اقتصاد بیشــتر به فعل تبدیل شوند؛ ضمناینکه در
اقتصاد مقاومتی ،بانکها عالوه بر مسئولیت اقتصادی دارای مسئولیتهای
اجتماعی هم هســتند و باید به چالشهای اجتماعی هم یاری برســانند .بر
همین اســاس بانکها در خط مقدم نظــام مالی برای تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی هستند.
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اسماعیل للـهگاني ،مدیرعامل بانک صادرات:

حاکمیت شــرکتی؛ ابزاری قــدرتمند در مقابل فساد
مالی و اداری
اسماعیل للـهگاني ،مدیرعامل بانک صادرات ،گفت :بهعبارتدیگر حاکمیت
شرکتی به مجموعهای از فرایندها ،اصول ،رویهها ،سیاستها و قوانین اطالق
میشــود که بر نحوه مدیریت ،نظارت و کنترلکردن سازمان تأثیر میگذارد؛
بنابراین میتوان حاکمیت شــرکتی را دربرگیرنده نوع روابط بین ذینفعان و
اهدافی که باید بر اساس آن مدیریت و اداره انجام شود ،دانست.
وی ،جبران خدمات بانکی برای مشــتریان ،مدیریت موثر ریســک ،نقش
و مســئولیتپذیری مدیــران ،رعایت حقوق ســهامداران و ذینفعان ،ایجاد
ارزشافزوده برای ذینفعان ،واســطهگری وجوه و شفافیت ساختار سازمانی
و فرایندههــای کاری را از اصول حاکمیت شــرکتی دانســت و افزود :کمک
بــه بهبود عملکرد بانک بــرای ایجاد ارزشافزوده ،تأمیــن نیازهای جاری و
آتی مشــتریان بهعنوان بانک پاســخگو ،مزیت تمایز در ارائه خدمات ،افشا و
شفافیتسازی عملیات بانکی ،امانتداری ،رفتار و اخالق حرفهای و همچنین
ایفای مسئولیت اجتماعی و اقتصادی از اهداف حاکمیت شرکتی است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران درباره اهمیت حاکمیت شرکتی در پیکره
بانکها نیز اظهار داشــت :روشهای بهینه تخصیص منابع مالی ،اســتحکام
نظام مالی در پیکره بانک از لحاظ ریسک ،شفافسازی داراییهای بانک برای
ایجاد ارزشافزوده و حفظ منافع سپردهگذاران و افزایش برند و جایگاه بانک
را میتوان از اهمیت حاکمیت شرکتی عنوان کرد.
مدیر عامل بانک صادرات همچنین با بیان اینکه حاکمیت شــرکتی موثر،
ابزاری قدرتمند در مقابل فســاد مالی و اداری اســت ،تصریــح کرد :بهبود
زیرســاختهای ســازمانی و فرایندهای عملیاتی ،ارتقای نظامهای کنترلی
و اطالعرســانی ،ســازماندهی و برنامهریزی مناســب برای برتری ،افزایش
ارزشافزوده برای ذینفعان و ســپردهگذاران ،مدیریت موثر در ریســکهای
بانکی ،داشتن ابزارهای قدرتمند برای جلب اعتماد و اطمینان مردم به بانک،
افزایش ســودآوری و کارایی بانک و کاهش آسیبپذیری بانک در بازارهای
مالی و پولی از آثار حاکمیت شرکتی در توسعه مالی بانکداری است.
وی گفت :طراحی ســازوکارهای مناســب در بهکارگیــری منابع ،ارائه
گزارشهــای مالــی و غیرمالی منطبــق بــا اســتانداردهای بینالمللی،
برنامهریزی برای ســرمایهگذاری مناسب و سودآور حال و آینده ،تخصیص
بهینه منابع مالی برای سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی و حفظ حقوق
مادی و معنوی مشتریان و ســهامداران از استانداردهای حاکمیت شرکتی
در بانکها است.
مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه حاکمیت شرکتی در بانکهای ایران
جایــگاه و اهمیت خاص خود را بهعنوان یــک فرهنگ و تفکر غالب در ابعاد
عملیات بانکی پیدا نکرده اســت ،گفت :ابالغ دستورالعملهای اجرایی کامل
در عملیات بانکی ،ارزیابی مســتمر فرایندهای نظارتــی و عملیاتی ،ارزیابی
کیفیت عملکرد بانک از لحاظ واحدهای حسابرسی و الزام بانکها به بازنگری
و اصالح موثر در فرایندهای کاری را میتوان از جمله نقشهای واحدیهای
نظارتی در اجرای حاکمیت شرکتی در بانکها دانست.
به گفته وی ،حاکمیت شرکتی مجموعهای از فرایندها ،قوانین ،سیاستها
و روشهایی است که بهنحوه هدایت ،اداره و کنترل سازمانها یا شرکتها و
همچنین نحوه تعامل ذینفعان مختلف در راستای اهداف سازمان یا شرکت
میپردازد؛ ضمناینکه ذینفعان عمده در مبحث حاکمیت شــرکتی شــامل
ســهامداران ،هیئتمدیره ،مدیریت اجرایی ،کارکنان سازمان ،وامدهندگان،
مشتریان ،تأمینکنندگان و بهطورکلی عموم جامعه میشوند.
مدیرعامــل بانک صادرات دربــاره اقدامات الزم برای اســتقرار حاکمیت
شــرکتی در سیســتم بانکی کشــور گفت :باتوجه به اینکه الگوهای رایج در
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پیادهسازی حاکمیت شرکتی در کشــورهای غربی تفاوت ماهوی با سیستم
بانکداری اســامی دارند ،اجرای الگوهای مذکور در نظام بانکی کشور نهتنها
از کارایی الزم برخوردار نیســتند ،بلکه انجام ایــن کار بدون در نظرگرفتن
تفاوتهای موجود موجب تشدید مشکالت سیستم بانکی میشود.
وی ادامه داد :بانکهای مرکزی کشــورهای اسالمی بهمنظور پیادهسازی
حاکمیت شرکتی در نظام بانکی خود ابتدا دستورالعملهایی درباره ابزارهای
حاکمیت شــرکتی مانند کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک تهیه و سپس
اجرای اصول حاکمیت شرکتی را الزامی کردهاند.
مدیرعامــل بانک صادرات ایران تصریح کــرد :اگرچه بانک مرکزی نیز در
راســتای پیادهسازی حاکمیت شرکتی اقدام به انتشار مجموعه رهنمودهایی
درباره کنترلهای داخلی و مدیریت ریســک کرده اما بانکهای کشور الزامی
به رعایت رهنمودهای منتشرشده ندارند و در بسیاری از بانکها صرفاً واحدی
به نام مدیریت ریســک بهوجود آمده که این امر لزوماً به مفهوم شناســایی،
اندازهگیری و کنترل مناسب و بهنگام انواع ریسک ایجادشده است.
للـهگاني اظهار داشت :برهمیناساس درعمل ریسک در برنامهریزیهای
اســتراتژیک از نقش تعیینکنندهای برخوردار نبوده ،عالوه بر این ،مدیریت
ریســک درباره کنترلهای داخلی نیز بهنحوی اســت کــه تمامی الزامات
تعیینشــده توسط کمیته بال در آن رعایت نشده و کماکان سیستم بانکی
دراینباره بــا موانــع و محدودیتهایی مواجه اســت؛ بنابراین ملزمکردن
بانکها به اجــرای مقررات مربوط به حاکمیت شــرکتی و نظارت بر نحوه
اجرای آن ازســوی نهاد ناظر بانک مرکزی میتوانــد گام موثری در زمینه
پیادهسازی آن باشد.
وی ادامــه داد :حاکمیت شــرکتی مناســب موجب افزایــش کارایی و
ارزش بازار شــرکتها و سازمانها میشــود .بهطورحتم بهکارگیری برخی
مکانیسمهای حاکمیت شرکتی در شرایط کنونی در بازار پول و سرمایه منجر
به حمایتهای بیشتر از سهامداران و سپردهگذاران خرد میشود؛ ضمناینکه
در پیشبرد اهداف حاکمیت شــرکتی عوامل مهمی تأثیرگذار هستند که در
این میان نقش هیئتمدیره و عملکرد آن غیرقابلانکار است.
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تیمور رحمانی ،رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران مطرح کرد:

لزوم نگاه نظارتی متفاوت بانکمــرکزی در پسـابرجام

از آنجا که بانکها در دنیا و همچنین ایران از حساسیت خاصی برخوردار
هستند؛ بنابراین نظارت بر آنها امری سخت است .اگر بانکها دچار مشکل
شوند ،دولتها و بانکمرکزی بهدلیل مالحظات اقتصادی و سیاسی به مدد
آنها خواهند آمد.
تیمور رحمانی ،رئیس موسســه توســعه و تحقیقات اقتصادی دانشــگاه
تهران ،بــا بیان این مطلب افزود :بنابراین بانکهــا نوعی اعتماد غیرواقعی
داشــته و بههمیندلیل این امکان وجود دارد که بانکها در انجام عملیات
خود اقداماتی را انجام دهنــد که عالوهبراینکه در معرض خطر قرارگیرند،
اقتصاد را نیز با مشــکالتی مواجه کنند بنابراین نظارت بر سیســتم بانکی
دارای اهمیت خاصی است.
مسئلهای که در رفتار نهاد ناظر با بانکها باید مورد توجه قرار گیرد این
اســت که بانکها نباید قدرت انحصاری داشــته باشند ،زیرا در این صورت
به میزان زیادی بزرگ شــده و بههمیندلیل نمیتوانند کارایی و بهرهوری
چندانی داشــته باشند؛ ضمناینکه در این صورت بانک میتواند از نظر نرخ
سود سپردهگذاری و تسهیالت ،تاثیرگذار باشد ،بنابراین نظارت را با مشکل
مواجه میکند.
البتــه رقابت در نظام بانکی از اهمیت زیادی برخوردار اســت و این در
حالی اســت که رقابت باعث میشــود تا نظارت بر بانکها با ســختیهایی
مواجه شــود .برخی از مطالعات انجامشده نشــان میدهند رقابت در نظام
بانکی عواقب ناخوشــایندی را ایجاد میکند و در این صورت بانک مرکزی
باید بهصورت پیوســته و مکرر نظــارت را افزایش دهــد .عالوهبراین باید
مراقب بود که اقدامات بانکها تاثیری بر اقتصاد کشــور نداشــته باشد زیرا
ریسکپذیری ،تاثیر منفی بر اقتصاد به همراه خواهد داشت.
زمانیکه بانکها رفتار ریســکپذیری شــدید داشــته باشند و نظارت
بانکی بر آنها وجود نداشــته باشد ،مشــکالتی برای اقتصاد ایجاد میشود
بنابرایــن بحــث کفایــت ســرمایه در این راســتا مطرح میشــود ،زیرا
رفتاربانکها میتواند تهدیدی برای اقتصاد کشــور باشد.
مطالبات معوق و ســرمایهگذاری بانکها در بخشهای با ریسک
باال چه تاثیری دارند؟
تحریمها در سالهای گذشــته ،اقتصاد را در شرایط غیرعادی قرار داده
بود و همین امر سیگنال نامناسبی به بانکها میداد ،بنابراین بانکها با این
سیگنالها به ســمت فعالیتهای با ریسک باال حرکت کردند و درآمدهای
نفتــی زیادی در اقتصاد وارد شــد؛ درنتیجه بخشهــای مختلف نیز تولید
داخلی را از دســت داده و صنایــع تضعیف شــدند .درهمینحال بیماری
هلندی اقتصاد ایران که بهدلیل درآمدهای باالی نفتی است سبب شد که
بانکها به این سمتوسو کشیده شوند.
عالوهبراین در شرایط تحریم بخشهایی که دارای مبادالت خارجی هستند
با مشــکالتی مواجه میشــوند؛ البته بخشی از مشــکالت نیز بهدلیل نظارت
نامناسب بوده اســت ،زیرا زمانیکه بانکی به سمتی حرکت میکند که دارای
ریسک باالیی است در صورت نظارت کافی میتوان این مشکل را رفع کرد.
بانکمرکزی با نگاهی متفاوت باید به عملکرد بانکها توجه کند ،زیرا در
زمــان حاضر بانکها میتوانند در بخشهایی فعالیت کنند که میتواند کل
اقتصاد را مدنظر قرار دهد و دیگر بحث ســود و زیان مطرح نیست.
وضعیت شفافیت بانکها را چگونه ارزیابی میکنید؟
عالوه بر تقویت نظــارت بانکمرکزی ،بانکها نیز باید در بحث مدیریت
ریســک فعال شــوند؛ ضمناینکه بایــد به این امر توجه کننــد که اگر در
بحثهای ریســکپذیر فعال شــوند ،ســهم خود را از بازار کاهش دادهاند

بنابرایــن از نظــر فعالیتهای حسابرســی باید بهگونهای عمــل کنند که
واقعیتها بیان شوند.
البته موسســات معتبر رتبهبندی میتواننــد در این بخش کمک زیادی
به بانکهای کشــور داشــته باشــد ،زیرا اگر بانکها صورتهای مالی را
دســتکاری کنند این موسسات میتوانند وضعیت آنها را مشخص کنند.
عالوهبرایــن بانکها باید بهصورت واقعی خصوصی شــوند ،زیرا هرچند
در زمان حاضر برخی از بانکها خصوصی شــدهاند ،اما سهام آنها بهمعنای
واقعــی متعلق به بخش خصوصی نیســت و این امر بر عملکــرد آنها تاثیر
داشته اســت؛ البته توجه به مقررات بانکی و نظارت بیشتر بانک مرکزی از
دیگر راهکارها برای افزایش شفافیت محسوب میشود.
چرا نرخ سود تعیینشده ازســوی بانکمرکزی توسط بانکها
اجرایی نمیشود؟
بانکمرکزی بهجای کاهش دســتوری نرخ سود میتواند با مداخلهکردن
در بازار بینبانکی وضعیت نرخ سود را سر و سامان دهد و این روش بهترین
راه برای تعیین نرخ سود است.
بهترین راهکار برای افزایش سالمت بانکی چیست؟
باید توجه داشــت که معجزه در اقتصاد امکانپذیر نیســت و زمانی که
فضای اقتصادی با مشــکالتی مواجه میشود ،نمیتوان بهزودی منتظر رفع
آن بــود؛ ضمناینکه تا زمانی کــه هیچ امکانی برای تحول ســریع وجود
نداشته باشــد نمیتوان راهحلهای ســریع را مدنظر قرار داد و مسائل در
این بخش زمانبر است.
باید اذعان کرد که اقتصاد کشــور ما بــر اثر دولتیبودن بهمیزانی صدمه
دیده که تا  10ســال آینده نمیتوان توقع زیادی برای تغییرات داشت اما
گســترش روابط تجاری و بانکی میتواند بر وضعیــت اقتصادی ،تجاری و
بانکها تاثیرگذار باشد.
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سیامک دولتی ،مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران مطرح کرد:

نقش برجسته بانکمرکزی در هدایت بازار پول

از آنجــاکه بانک مرکزی نقش بســزایی در نظمبخشــی وضعیت بانکها
دارد ،میتوانــد با منابع خود عالوه بر اعمال کنترلهای الزم در بازار پول ،با
بهرهگیری از ابزارهای نظارتی با متخلفان برخورد کرده و نظارت بر سیســتم
بانکی را ارتقا دهد.
سیامک دولتی ،مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران با تاکید بر اینکه نرخ
سود بانکی در سال جاری از دغدغههای نظام بانکی و اقتصاد کشور است ،افزود:
باید بین نرخ سود سپردهها و تسهیالت تفاوت قائل شد و این در حالی است که
بهطورمعمول تسهیالتگیرندگان خواهان دریافت سود پایین و سپردهگذاران
خواستار دریافت نرخ سود باال هستند.
البته ناگفته نماند که بخشی از افزایش قیمت تمامشده پول بهدلیل پرداخت
نرخ ســود بانکی است؛ بنابراین اگر نرخ سود ســپردههای بانکی کاهش یابد
عالوهبراینکه تســهیالتدهی تسهیل میشود قیمت تمامشده پول نیز کاهش
مییاب د ضمناینکه بهطور معمول حاشیه سود دو درصدی برای سیستم بانکی
کفایت میکند.
هماکنــون هزینههای جاری و نرخ در نظر گرفتهشــده برای ســپردههای
قانونی ،قیمت تمامشــده پول را افزایش میدهد؛ ضمناینکه این موارد بدون
در نظرگرفتن هزینههایی است که به سپردهگذار پرداخت میشود .این موارد
باعث شــده تا حاشیه سود در سالهای اخیر برای بانکها کاهش یابد و حتی
در مواقعی منفی باشد.
ناگفته نماند که در شــرایط تعادلی اقتصاد ،حرکت کاهشی نرخ تورم باید
همراه با افت نرخ سود ســپردههای بانکی باشد بهنحوی که این نرخ باید یک
تا دو درصد بیش از تورم تعیین شــود؛ بهعنوانمثال اگر نرخ تورم  12درصد
باشد نرخ سود باید در محدوده  14درصدی قرار گیرد ،اما هماکنون این تعادل
وجود ندارد؛ ضمن اینکه بهدلیل خواست مردم و همچنین کمبود منابعی که در
جامعه وجود دارد و همچنین تعهدات بانکها این نرخ همچنان فاصله زیادی با
نرخ تورم دارد .البته بخشــی از بیتعادلی نیز بهدلیل تحریم بوده که هنوز هم
آثار آن بر اقتصاد کشــور باقی است؛ ضمن اینکه رقابتهایی توسط موسسات
غیرمجاز به شبکه وارد شده و باعث ناهماهنگیها در بازار پول شده است.
بهتدریج با افزایش نظارت بانک مرکزی میتوان انتظار داشــت که درواقع
نهتنها این شــبکه غیرمتمرکز خارج از بنگاههای مجازی جمعآوری و کنترل
شــود ،بلکه با کاهش انتظارات از سیستمبانکی برای ارائه نرخ سود بانکی باال
به ســپردهها ،قیمت تمامشده پول کاهش یافته و درنهایت بانکها بتوانند در
شــرایطی نرخ سود تسهیالت را نیز کاهش دهند؛ البته این روند عادی است و
میتواند در سیستم بانکی رخ بدهد .یکی از ایراداتی که به بانکها وارد میشود
وجود نرخ سود باالی سپردهها است که مردم ترجیح میدهند پول خود را در
بانک سپردهگذاری کرده و دستبهکارهای تولیدی نزنند.
کاهش منابع را میتوان دلیل افزایش نرخ ســود باال در نظام بانکی دانست
البته رکود و قفلشدن بخشــی از منابع در مطالبات معوق نیز از دیگر دالیل
افزایش نرخهاست.
هر چند بازارهای ســنتی بورس ،ارز و مســکن از بازارهای سرمایهگذاری
بهشــمار میروند و مردم معموالً پولهای خود را بیــن این بازارها به حرکت
درمیآورند اما زمانی که نقدینگی به یک سمت حرکت کند به سیلی ویرانگر
تبدیل میشــود که در این زمان بهطور قطع سیاستگذار باید تصمیم جدی
برای تغییر این روند اتخاذ و نقدینگی را جمع کند و نظام بانکی یکی از راههای
جذب نقدینگی است؛ البته اگر میزان بازدهی در سایر بازارها باال باشد بهناچار
باید نرخ سود سپردهها را افزایش داد.
البته در شرایط حاضر ،نابسامانیها ،تحریمها ،مشکالت مختلف و چشمانداز
کسب سود بیشتر باعث شده تا سپردهگذاران به سمت بازارهای مختلف نرفته
و انتظار دریافت سود از نظام بانکی را داشته باشند.
بهعنوانمثال هرچند بازار ســرمایه تا سال  ۱۳۹۰حدود  6هزار واحد رشد
کرد ،اما پس از مدتی کوتاه این رشــدها فروکش کرد و بنابراین سرمایههای
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سرگردان این بخش نیز با هدف کسب سود بیشتر به سمت بانکها روانه شد.
البتــه ازآنجاییکه منابع محدود اســت؛ بنابراین بانکها برای جذب نقدینگی
با یکدیگر رقابت کرده و ناچار به پرداخت نرخ ســود جذاب شــدند که در این
شرایط قیمت تمامشــده پول افزایش یافته و این امر روندی نامناسب را برای
نظام بانکی ایجاد میکند.
عالوهبراینکه بخشی از منابع بانکی درگیر طرحها و پروژهها است ،هماکنون
نیز در دوران رکود بهسرمیبریم و این امر به معنای آن است که کاالی تولیدی
دارای متقاضی نیست؛ بنابراین پیشنهاد شده تا بانکها بهجای اینکه پول را به
کارخانهها پرداخت کنند تا تولیدکنندگان امکان تولید بیشتر داشته باشد این
نقدینگی به سمت تقاضا حرکت کرده و آن را تحریک کند.
چرا زمانی که تقاضا نیست باید پول به بنگاهها تزریق شود؟
هم اکنون تعدادی از بنگاههای اقتصادی متوقف هستند و فعالیت ندارند و
این امر بر اشتغال کشور تأثیر داشته است؛ بنابراین سیاستهای اتخاذشده در
راستای فعالکردن بنگاههای غیرفعال است.
البته با توجه به تغییر شــرایط و رفع تحریمها بعد از برجام برای بهرهگیری
از تمامــی ظرفیتها نیاز به اجرای اقتصاد مقاومتی همزمان با گشــایشهای
اقتصادی داریم بهنحویکه باید از ظرفیتهای درونی اســتفاده کنیم ،اما این
ظرفیتهــا به اقتصاد و تولید ارتباط دارد و میتوانیم بســیاری از کاالها را در
داخل تولید کرده و در عین حال روابط بینالمللی نیز داشته باشیم.
هماکنون برخی معتقدند که با افزایش روابط بینالمللی ،مشکالت اقتصادی
و بانکی بهزودی حل میشود؛ درهمینحال امیدواریم که راهحل مشکالت در
یک فرصت زمانی مناســب به نتیجه برســد؛ زیرا اگر طوالنی شود اعتماد از
بازارها کاهش یافته و مشکالت جدیدی ایجاد میشود.
چه پیشنهادی برای متعادلشــدن بازار و بازگشت به وضعیت
عادی دارید؟
همواره اقدامات بانکمرکزی دارای تبعات خاص است بهنحویکه اگر تزریق
نقدینگی را افزایش دهد مشکالتی برای اقتصاد کشور ایجاد میشود؛ بنابراین
در شــرایط حاضر و باتوجــه به رکود باید عالوهبــر تصمیمگیریهای خاص،
نظارت بر وضعیت و عملکرد بانکها را گسترش دهد.
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محمدعلی سهمانی ،مدیرعامل بانک توسعه تعاون مطرح کرد:

کاهش بنگاهداری بانکها با رونق بورس
در بانکــداری نوین باید ســوپرمارکت پولی و مالی در اختیار باشــد تا
خدمات به مشــتریان ارائه شود و هر بانک در رقابت با سایر بانکها حرفی
برای گفتن داشته باشد.
محمدعلی ســهمانی ،مدیرعامل بانک توســعه تعاون با بیان این مطلب
گفت :بهناچــار در کنار تنه اصلــی بانک باید تعــدادی واحدهای تابعه یا
شرکتهای فرعی داشته باشــیم که تکمیلکننده فعالیتهای اصلی بانک
باشند.
وضعیت بنگاهداری بانکها را چگونه ارزیابی میکنید؟
بنگاهداری یک مقوله بسیار پیچیدهای است .شاید این اصطالح ،دقیق یا
منعکسکننده عملیات بانکها در این حوزه نباشد.
یعنی بانکها بنگاهداری نمیکنند؟
از چند زاویه میتوان به این موضوع پرداخت؛ زمانی که اعالم میشــود
«بنگاهداری بانکها»؛ اینطور تعبیر میشــود که یکی از فعالیتهای اصلی
در کنار ســایر فعالیتهای بانکها« ،بنگاهداری و شرکتداری» است ،ولی
واقعیت با آن فاصله زیادی دارد.
بانکها بهلحاظ اینکه بتوانند فعالیت کســب سودشان را کامل و زنجیره
ارزش خــود را تکمیــل کنند در کنــار فعالیتهای عــام و رایج بانکداری
نیازمند انجام فعالیتهای دیگری نظیــر فعالیت صرافی که مکمل فعالیت
ارزی بانکهاست ،هستند.
یکی از فعالیتهــای دیگر بانکها ،فعالیت در حــوزه فناوری اطالعات
اســت .بانکداری امروز بیشتر با اســتفاده از فضاها و ابزارهای مجازی پیش
مــیرود و بخش عمده یا حتی تمام بانکداری با بانکداری الکترونیک تلفیق
شده ،ضروری اســت که بانکها فعالیتهایی در حوزه زیرساخت ،شبکه و
خدمات آیتی داشته باشند.
باید فعالیتها در تمام حوزههای زیرساخت ،خدمات و شبکهای بانکها
مورد بازنگری قوی قرار گیرد تا نیازهای اطالعاتی و خدماتی مشتریان نظام
بانکی تأمین شــود .این امر نیازمند آن است که بانک در درون خود واحد
فناوری اطالعات داشته باشــد؛ بنابراین مکمل این واحد که فعالیت بانکی
ندارد باید در بانک برای پیشــرفت خدمات الکترونیکی مانند شــرکتهای
خدمات الکترونیکی تشکیل شود.
همچنیــن ازآنجاییکه امروزه روش تأمین مالــی بانکها فراتر از جذب
ســپرده است و بخشــی از تأمین مالی آنها از طریق ابزارهای مالی صورت
میگیــرد؛ بانک برای انتشــار ایــن ابزارهای مالی نیازمنــد خدماتی نظیر
خدمات شرکت تأمین سرمایه است.
شرکت تأمین ســرمایه نمیتواند در درون بانک تشکیل شود ،بلکه باید
در قالب جداگانهای بیرون بانک شــکل گیــرد و خدمات موردنظر بانک را
ارائه دهد .پذیرهنویســی اوراق و بازاریابی ،ارائه مشاوره به سرمایهگذاران و
غیره جزو مقوالتی اســت که در شرکتهای تأمین سرمایه انجام میشود یا
شرکت واسپاری ،که واسپاری هم مکمل فعالیتهای بانک است.
بانکها در کنــار فعالیتهای اصلی خود بهصــورت قهری نه اختیاری،
گاهی مطالباتشــان وصول نمیشــود و باید برای ایفای تعهدات مشــتری،
سهام مالکیت شرکتهای آنهارا بگیرد و سهامدار شرکت بهصورت خرد یا
عمده شود .در اینجا بانک ناخواسته صاحب و مالک تعدادی شرکت و بنگاه
میشود که با فعالیتهای بانک هیچ سنخیتی ندارند.
طی سالهای گذشــته بهخصوص در دو ،سه دهه گذشته عمده بانکها
ناخواســته مالک تعدادی شرکت شدهاند که شرایط بازار سرمایه هم اجازه
تبدیل به نقدشــدن و واگذاری آنها را نداده اســت؛ این در حالی است که
بانکهــا نه تخصص بنگاهداری و شــرکتداری دارند و نــه تمایل به اینکه
داراییهایی که باید در خدمت تولید و مشــتری باشد را درگیر بنگاهداری
و شرکتداری کنند.

دورههای رکود طوالنی که در بازار ســرمایه گاهی وجود داشــته ،اجازه
خروج از شرکتها و بنگاهها را به بانکها نمیدهد؛ حتی در دورههای رونق
هم این اتفاق ممکن نیســت .در دورههای رونق بورس ،ســهامداران خرد
میتوانند ســهام خود را واگذار کنند ،ولی سهامداران بزرگ و عمده به این
راحتی قادر به واگذاری سهام نیستند.
شــاید دورههای رونق همزمان با دورههای رکود یا حتی ورشکستگی یا
در شــرف ورشکستگی باشند؛ بنابراین اینطور نیســت که بگوییم چرا در
دوره رونق ،بانکها بهانه میآورند و شــرکتها را واگذار نمیکنند.
باید توجه کــرد که برخی از صنایع امروزه اص ً
ال شــرایط خوبی ندارند،
ســرمایهگذاران از آنها خارج شــدهاند و امکان واگذاری سهام برای بانکها
وجود نداشــته اســت؛ بنابراین بانکهــا در پرتفوی داراییشــان ناگزیر و
بهصورت اجتنابناپذیر مالک تعدادی ســهام ،شرکت و بنگاههایی شدهاند
که هیچگونه مزیتی برای آنها ایجاد نمیکند.
این باعث شــده بخشــی از نقدینگی و منابع مالی بانکها بهجای ارائه
خدمات بانکی ،به بخشهای مختلــف اقتصاد اختصاص یابد و در صنایع و
شــرکتهایی بلوکه شود که بهنظر نمیآید به این زودی نقد شوند.
همین باعث شــده که یکی از بازیگران اصلی در بازار ســرمایه ،بانکها
باشــند .در دورههای رکود ســختی که داشــتیم شــرایط بهنحوی بود که
به بانکها همیشــه توصیه میشــود نســبت به عرضه و واگذاری سهام و
بنگاههایشان اقدام نکرده و منابعی را برای ایجاد تقاضا در بازار و حمایت از
بازار ســرمایه و بازارهای مالی وارد بازار سرمایه کنند .اینها دست به دست
هــم داده تا بخش قابلتوجهی از پرتفوی بانکها تبدیل به ســهام مختلف
و بنگاهها شود.
زمانیکه میگوییم بنگاهداری ،یعنی یک فعالیت جذاب برای بانک و این
زمانی اســت که بانک خودخواســته این فعالیت را انجام میدهد و بهجای
اینکــه منابعش را در ارائــه خدمات بانکی بهکار گیرد ،آنها را به ســمت
بنگاهداری برده باشد.
در عیــن حال باید این نکته را مورد اشــاره قــرار داد که بانک مرکزی
در راســتای ســامت مالی و اعتبــاری بانکها و مأموریــت نظارتی خود،
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نسبتهای نظارتی و اســتانداردهایی را برای نظام بانکی در نظر میگیرد؛
ازجمله این استانداردها نسبت سرمایهگذاری بانکهاست.
علت ورود جدی بانکمرکزی به موضوع بنگاهداری بانکها طی
سال گذشــته تخطی از نسبت کفایت سرمایه بوده است .علت این
تخطی چیست؟
علت این اســت که ازطرفی به تعداد ســهام و بنگاههــای بانکها اضافه
میشــود ولی از طــرف دیگر ســرمایه بانکها (حقوق صاحبان ســرمایه)
افزایش پیدا نکرده است و این امر بهدلیل افزایشنیافتن سرمایه بهخصوص
در بانکهای دولتی ،مخرج کســر ثابت مانده اما صورت کسر بهطور مرتب
در حال افزایش اســت و این باعث میشــود بانک هیچگونــه ابزاری برای
رعایت این نسبت نظارتی و استاندارد نداشته باشد.
تنهــا راه رعایت نســبت کفایت ســرمایه ،افزایش ســرمایه و واگذاری
داراییها و بنگاهها اســت که آن هم نیازمند شــرایطی است که هماکنون
برای بانکها فراهم نیست.
اینطور که شــما میفرمایید همهچیز قفل شده است! بنابراین
کاهش بنگاههای بانکها نیازمند زمانی طوالنی است؛ چه راهکاری
برای کاهش این نسبت در کوتاهمدت وجود دارد؟
بانک در بازار پــول فعالیت میکند و تحتتأثیــر محیط پیرامونی خود
ازجمله متغیرهای اقتصادی و شــرایط بازار ســرمایه است بنابراین بانکها
با بازار اوراق بهادار ارتباط و تنیدگی نزدیکی دارند .شــرایط بانک متأثر از
شرایط بازار سرمایه و بالعکس است.
قطعاً باید بانکها برای اصالح ترکیب داراییهایشــان و استانداردسازی
آنها با جدیت دنبال واگذاری سهام شرکتها و بنگاههای غیرابزاری باشند؛
حتی در مورد شــرکتهای ابزاری هم بانکهــا میتوانند بهصورت انفرادی
نســبت به تأســیس و ایجاد شــرکتهای ابزاری اقدام نکننــد و بهصورت
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مشــارکتی این شرکتها را ایجاد و نیازهای خود را تأمین کنند؛ شاید الزم
نباشد هر بانکی برای تأمین نیازهای فناوری اطالعاتش برای خود بهتنهایی
یک شــرکت فناوری اطالعات داشته باشد ،ولی توجه داشته باشید شرایط
محیطی و پیرامونی اقتصــاد باید این اجازه را به بانک بدهد تا بانک بتواند
داراییهای خود را واگذار کند.
بانکهــای دولتی بــرای واگذاریهای خــود تشــریفات قانونی خاص
خودشــان را دارند و در مقایســه با بانکهای خصوصــی در این زمینه از
انعطافپذیری پایینی برخوردارند .برهمین اساس الزم است حتماً فرایندها
و تشریفات قانونی را رعایت کنند.
برای واگذاری شــرکتهایی که در بازار اولیه هســتند حتماً باید نسبت
به ارزیابی و تقویم داراییها و بدهیهای آنها اقدام شــود .در عین حال باید
تشــریفات مزایده هم برگزار شود .برای هر مزایده باید قیمتگذاری صورت
گیرد؛ این مزایدهها باید با فواصل زمانی مشخصی برگزار شوند .مث ً
ال پس از
گذشــت  6ماه دوباره باید نسبت به قیمتگذاری مجدد اقدام شود.
در بازار اولیه ،واگذاری شــرکتها واقعا کار راحتی نیست؛ در بازار ثانویه
هم بورس است ،ســهام در این بازار با قیمت عادالنه و کام ً
ال شفاف معامله
میشــود .در آنجا دیگر نیاز به ارزیابی و قیمتگذاری نیســت ولی شرایط
بازار سرمایه باید امکان واگذاری به بانک را بدهد.
بانک باید حامی بازار مالی باشــد نه اینکه بازارهای مالی را تحت فشــار
قرار دهد؛ بنابراین مجموعه این عوامل باعث شــده تا واگذاری داراییهای
بانکها تبدیل به پروســههای زمانبر شود .با شــرایط موجود فکر میکنم
بانکهــا در کوتاهمدت از این فعالیتها (بنگاهداری) بهصورت کامل خالص
شــوند ،ولی باید تالش کنند ســهم کم و ناچیزی از داراییهایشان درگیر
سهام بنگاهها و شــرکتها شود و عمده منابع آنها باید به ارائه تسهیالت و
خدمات به بنگاههای تولیدی و خانوارها و اشــخاص اختصاص یابد.
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عملکرد فعال بانکمرکزی در بازار بینبانکی ریالی:

راهکار کاهش غیردستوری نرخ سود
مریم همتی

*

مقدمه
بانکهای مرکزی با بهرهبرداری از چارچوب «کریدور نرخ بهره» به تنظیم
نرخ بهره شبانه در بازار بینبانکی میپردازند .تعیین نرخ سود شبانه در بازار
بینبانکی به عنوان کوتاهمدتترین نرخ بهره ،زمینه را در اقتصاد برای تعیین
سایر نرخهای بهره در دورههای زمانی مختلف فراهم میکند .با وجود تشکیل
رســمی بازاربینبانکی از ســال  1387این بازار هنوز نتوانســته است نقش
فعالی در سیاســتگذاری پولی و تعیین نرخ ســود تعادلی در بازار پول ایفا
کند .بررسی عملکرد کمتر از یک دهه فعالیت بازار بینبانکی ریالی به عنوان
یکی از اجزای بازار پول در کشور نشان میدهد عمق اندک بازار ،محدودبودن
ابزارهای مالی قابل معامله در بازار ،ســهم پایین مشارکت بانکهای دولتی و
عدم انتشــار رتبهبندی اعتباری بانکها مهمترین چالشهای این بازار است.
بازســازی و تقویت بازار بینبانکی به نحوی که بتوانــد مازاد تقاضا و عرضه
نقدینگــی را بهطور صحیح مدیریت کنــد ،بیش از هر زمان دیگری ضروری
به نظر میرســد .فعالشدن هرچه بیشتر این بازار ،عالوه بر کاهش وابستگی
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نظام بانکی به منابع بانکمرکزی و جلوگیری از اضافهبرداشــت آنها از منابع
آن ،میتواند راه را برای کاهش غیردســتوری نرخ سود بانکی و تغییر رویکرد
تعیین دستوری نرخ سود در اقتصاد هموار کند.
مروری بر تحوالت بازار بینبانکی ریالی
بازار بینبانکی از اجــزای بازار پول و یکی از روشهای تأمین مالی بانکی
است که امکان معامالت بین بانکهای عضو را فراهم آورده و تالش میکند تا
بانکها از طریق بهکارگیری منابع مازاد یکدیگر ،نیازهای کوتاهمدت خود را
بر طرف کرده و در نتیجه کمتر به منابع بانکمرکزی اتکا کنند .بدیهی است
تحت این شرایط انتظار میرود روابط مالی بانکها و بانکمرکزی بهبود یافته
و آمار اضافهبرداشــت بانکها نزد بانکمرکزی کاهــش یابد .بازار بینبانکی
ریالی در تاریخ  ۱۸/۴/۱۳۸۷رســما شــروع به کار کرد .هدف از تشکیل این
بازار ،تســهیل جریان منابع ریالی کوتاهمدت بین بانکها در جهت مدیریت
کارآمد نقدینگی بوده اســت .بررسی حجم معامالت در سالهای فعالیت این
بازار نشان میدهد میزان معامالت بهجز در سال  ۹۱همواره روندی صعودی
داشته که این امر بیانگر افزایش انداز ه بازار است .حجم معامالت در سال ۹۳
نسبت به سال قبل بیش از  ۲۶۶درصد رشد داشت که بیشترین میزان رشد
معامالت از سال  ۸۸بوده است (نمودار  .)۱در سال  ،۹۳میزان بدهی بانکها
به بانکمرکزی رشد بیش از  ۴۰درصد را تجربه کرد .در این شرایط ،بانکها
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سیاستهای پولی و ارزی
برای فرار از نرخ جریمه باالی بانکمرکزی ( ۳۴درصد) مشــارکت فعالتری
در بازار بینبانکی داشــتند .از طرف دیگر ،نرخ مرجع در سال  ۹۳به حداکثر
میزان خود طی  ۷ســال فعالیت بازار رســید ( ۲۷درصد) .این افزایش نرخ
مرجع تمایل بانکها به فعالیت بیشتر در بازار و کسب سود از محل وامدهی
به سایر بانکها را سبب شد.
بررسی روند تحوالت نرخ مرجع (یکشبه) در بازار بینبانکی ریالی نشان
میدهــد این نرخ که در ســال  ۹۳به حداکثر میزان خود رســیده بود ،در
ســال  ۹۴و با عملکرد فعال بانکمرکزی در بــازار کاهش یافته بهطوری که
در ماه دی به حدود  ۲۰درصد رســیده اســت .آنچه مورد توجه است اینکه
نرخ بازار بینبانکی همواره باالتر از نرخ ســود سپرده کوتاهمدت بوده و تنها
در اواخر ســال  ۹۴این نرخ به زیر نرخ سود سپرده کوتاهمدت رفته است .به

نمودار  -۱حجم معامالت در بازار بینبانکی ریالی (هزار میلیارد ریال)

پرونـــده

عبــارت دیگر ،نرخ مرجع در بازار بینبانکی (میانگین نرخ ســود توافقی بین
بانکها در بازار) با نرخهای خردهفروشــی و ســپردههای کوتاهمدت شکاف
داشــته است .بررسیها نشان میدهد در سال  ۹۱و  ۹۳بهترتیب نرخ مرجع
اختالف  6/5و  ۵درصدی با نرخ ســود سپرده کوتاهمدت داشته است .وجود
شــکاف میان این دو نرخ بیانگر این اســت که بهدلیل فقدان بازارهای مالی
عمیق و توســعهیافته و عملنكردن مکانیسم آربیتراژ ،ارتباط میان نرخهای
بازار بینبانکی با ســپردههای بانکها (در سررســیدهای متفاوت) مخدوش
است .در بعد وسیعتر ،ساختار نرخ بازدهی نیز برای بانکها و مؤسسات مالی
جهت تخصیص بینزمانی وجوه روشن نیست.
بررســی معامالت انجامشده در بازار بینبانکی از حیث سررسید بیانگر آن
است که مراجعه به بازار بینبانکی با هدف تأمین نقدینگی کوتاهمدت است.

نمودار  -۲شکاف میان نرخ مرجع در بازار بینبانکی و نرخ سود سپرده بانکی (درصد)

منبع :گزارش عملکرد بازار بینبانکی ریالی ،درگاه بانکمرکزی

منبع :نماگرهای اقتصادی و گزارش عملکرد بازار بینبانکی ریالی

جدول  -۱سهم معامالت یکشبه از کل معامالت بازار بینبانکی (درصد)
سال

۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۱۳۸۸

سهم معامالت یکشبه

94/5

91/2

71/5

76/7

74/3

73/4

بر اســاس آمار منتشرشده توسط بانکمرکزی ،سهم معامالت یکشبه از کل
معامالت انجامشــده در بازار بینبانکی از  73/4درصد در سال  ۸۸به 94/5
درصد در ســال  ۹۳رسیده است (جدول .)۱این موضوع نشاندهنده رویکرد
مطلوب حاکم بر بازار در راستای تأمین نقدینگی کوتاهمدت بانکهاست.
بررســی آمار مربوط به میزان فعالیت گروههــای بانکی در بازار بینبانکی
ریالی بیانگر این اســت که بانکهای دولتی همواره کمترین میزان مشارکت
در بازار را داشــتهاند .متوسط ســهم فعالیت بانکهای دولتی طی سالهای
 ۸۸تا  ۹۳حدود  ۱۰درصد بوده اســت .این در حالی اســت که از نظر سهم
ســپردهگذاری در بــازار بینبانکی ریالی و نیز حجم معامــات در این بازار،
بانکهای خصوصی بهترین عملکرد را داشــتهاند .ایــن آمار حکایت از عدم
تمایل بانکهای دولتی به اســتفاده از روش تأمیــن نقدینگی از طریق بازار
بینبانکی دارد .علت آن میتواند فشــار ارائه تسهیالت تکلیفی بر این بانکها
و بالطبع امکان اســتفاده از خطوط اعتباری بانکمرکزی در تأمین نیازهای
نقدینگی توســط این گروه از بانکها باشــد ،بنابراین الزم است بانکمرکزی
تدابیر الزم را جهت فراهم کردن موجبات فعالیت بیشتر بانکهای دولتی در
بازار بینبانکی ریالی اتخاذ کند.
چالشهای پیشروی تعمیق بازار بینبانکی ریالی
 .1فقدان ابزارهای مالی قابل معامله :در حال حاضر تنها ابزار مورد استفاده
در معامالت بازار بینبانکی ،تودیع ســپرده است؛ اعضای بازار ،وجوه خود را

نزد یکدیگر به صورت سپرده سرمایهگذاری در چارچوب قانون عملیات بانکی
بدون ربا تودیع میکنند و نرخ ســود سپردهها بر اساس توافق طرفین تعیین
میشود .همچنین بسیاری از ابزارهای مالی ،از جمله اوراق مشارکت ،غالباً به
صورت الکترونیکی منتشر نمیشوند و از این رو مبادله آنها در بازههای زمانی

نمودار  -۳سهم گروههای بانکی از کل فعالیت در بازار بینبانکی ریالی (درصد)
منبع :محاسبات نویسنده بر اساس گزارشهای عملکرد بازار بینبانکی ریالی ،درگاه بانکمرکزی
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پرونـــده

کوتاهمدت دشوار است .این امر موجب میشود فعاالن بازار در برآوردن نیازها
و انجام معامالت با محدودیت روبهرو باشند و از طرفی بانکمرکزی هم نتواند
بهعنوان یک ابزار کارآ در سیاستگذاری پولی به بازار بینبانکی اتکا کند .به
دلیل فقدان ابزارهای مالی قابل معامله در بازار بینبانکی ریالی ،امکان مداخله
موثر بانکمرکزی جهت راهبری نرخ سود در این بازار فراهم نیست؛ بنابراین
یکی از اقدامات بانکمرکزی باید معرفی و بهکارگیری ابزارهای نوین مالی در
این بازار (همانند قراردادهای رپو (توافقنامه بازخرید) است .با عملیاتیکردن
ابزارهای مالی نوین ،ریســکهای موجود در بــازار و احتمال نکول معامالت
کاهش یافته و در نتیجه شفافیت در بازار نیز افزایش خواهد یافت.
 .2چالشهای مربوط به ســامت بانکی و انتشارنکردن رتبهبندی اعتباری
بانکها :عملکرد بــازار بینبانکی تا حدودی متاثــر از چالشهای مربوط به
سالمت بانکی است .بررسیها نشان میدهد بانکها در رعایت استانداردهای
مربوط به کفایت سرمایه ناموفق عمل کردهاند .همچنین داراییهای ترازنامه
بانکهــا کیفیت پایینی دارند .این وضعیت نامناســب بانکها و درصد باالی
مطالبــات غیرجاری ،تمایل بانکها را به ورود در این بازار کم کرده اســت.
همچنین در حــال حاضر عدم انتشــار رتبهبندی اعتباری بانکها توســط
بانکمرکــزی و عدم اطالع مناســب بانکها از میزان ریســکهای اعتباری
ســایر بانکهای عضو بازار بینبانکی ،ریسک فعالیت در این بازار را باال برده
اســت؛ بنابراین در راستای مشارکت هر چه بیشتر بانکها در بازار بینبانکی
الزم اســت اقداماتی برای بهبود شاخصهای سالمت بانکی از جمله توجه به
افزایش سرمایه در برنامههای استراتژیک و افزایش کیفیت داراییها (باالخص
نسبت مطالبات غیرجاری به تســهیالت اعطایی) انجام شود .همچنین الزم
است تا رتبهبندی بانکها بهصورت مستمر توسط بانکمرکزی پیگیری شود
و نتایج بررسیها در اختیار اعضا قرار گیرد.
 .3نبود بازار فعال برای معامالت ثانویه اوراق بهادار :وجود بازار ثانویه فعال،
نقش زیادی در کشــف قیمت حقیقی و افزایش نقدشوندگی ابزارهای مالی
و در نتیجه تقویت بازار اولیه دارد .یکی از مشــکالت جدی در مسیر توسعه
بــازار بینبانکی ایــران ،نبود بازار ثانویه فعال بــرای معامالت ابزارهای مالی
است .این امر موجب شــده تا قیمتگذاری ابزارهای مالی بازار پول بهخوبی
صورت نگیرد و ابزارهای مالی چون گواهی ســپرده که در نظام بانکی منتشر
میشوند ،از نقدشــوندگی کافی برخوردار نباشند .وجود ریسك نقدشوندگی
باال موجب افزایش نوســان قیمتها میشــود كه نتیجه آن افزایش شكاف
قیمتهای خرید و فروش و هزینههای معامالتی است (خوانساری.)۱۳۹۳ ،
 .4بهروز نبودن دستورالعملهای اجرایی بازار بینبانکی :دستورالعملها و
مقررات فعالیت در بازار بینبانکی به قدر کافی تکامل نیافته است .برای مثال،
ضوابطی خاص برای محدوده نوســان روزانه نرخ مرجع ،بازارسازی ، 1شرایط
تعطیلــی بازار و  ...وجود ندارد .همچنین نظام اجرایی انجام مبادالت ،روزآمد
و کارآمد نیســت .استانداردهای خاص مالی با توجه به ویژگیهای خاص این
بازار تدوین نشــده تا مبنای انجام و تسویه مبادالت قرار گیرد .پس از تحریم
شبکه رویترز (که بازار بینبانکی در بستر آن فعالیت میکرد) عمال جایگزینی
بومی و کارآمد برای انجام مبادالت در این بازار فعال نشــده است .همچنین
زمان فعالیت در این بازار با ســایر سامانههای تسویه وجوه و مبادالت بانکی
کشــور هماهنگ نیســت .این موارد در عمل باعث تضعیف عملکرد این بازار
میشود (یوسفی دیندارلو.)۱۳۹۴ ،
ایجاد کریدور نرخ سود در بازار بینبانکی
بانکمرکــزی در بــازار بینبانکی به عنوان عضو و مدیر بازار ،مســئولیت
تنظیم ،برنامهریزی ،سازماندهی ،هماهنگی ،تدوین مقررات ،نظارت ،کنترل
و تسویه معامالت را بر عهده داشته و جهت اعمال سیاستهای پولی در بازار
مداخلــه میکند .همچنین بانکمرکزی بهعنــوان آخرین مرجع تأمینکننده
وجــوه بازار بینبانکی وظیفه هدایت ،کنترل بازار و اجرای سیاســت پولی از
طریق مدیریت جریان وجوه در بازار را بر عهده دارد .برای فعال کردن بیشتر
این بازار باید در گام اول ،با توســعه و تعمیق بازار بینبانکی زمینه مشارکت
بیشــتر بانکها و مؤسســات مالی را در این بازار فراهــم آورد .چنین امری
محقق نمیشــود مگر اینکه کیفیت ترازنامه بانکها و مؤسسات مالی بهبود
قابلتوجهی پیدا کند .در گام دوم ،ســقف و کف نرخ اعطای تسهیالت توسط
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بانکمرکزی تعیین شــود .با تعیین كف و ســقف برای نرخ سود ،كریدوری
تعریف میشود كه نوسانات نرخ سود یكشبه را محدود میكند .بانکمرکزی
باید ســطحی از نرخ را که در بازار بینبانکی ،با اهداف سیاست پولی سازگار
اســت؛ تعیین و بهطور صریح اعالم کند (نرخ هدف) .عملکرد بازار بینبانکی
حکایــت از این دارد که تاکنون بانکمرکزی نقش فعالی در زمینه اعالم نرخ
سیاســتی در این بازار ایفا نکرده و آنچه اعمال شده نرخ تنبیهی (انضباطی)
بوده است.
اســتفاده از کریدور نرخ ســود به بانکمرکزی کمک خواهد کرد تا بتواند با
تغییرات نرخهای کف و ســقف بهصورت پیوســته ،به اعمال سیاستهای پولی
بپردازد .در این کریدور ،کف نرخ ،میزان ســودی است که بانکمرکزی به منابع
سپردهگذاریشده بانکها نزد خود پرداخت میکند و سقف آن نیز ،نرخ سودی
اســت که بانکمرکزی بابت ارائه تســهیالت به بانکهای متقاضی ،درخواست
میکنــد .در این چارچوب ،بانکمرکزی با مراجعه به بازار بینبانکی ،نرخ ســود
واقعی بازار پول را (که اصطالحا نرخ ســود بازاری نامیده میشــود) ،شناسایی
میکند .از طرفی با توجه به اینکه نر خ ســود بازاری ،بین نرخ سود کف و سقف
کریدور قرار دارد و نرخ سود هدف بانکمرکزی نیز با توجه به اهداف نهایی (مانند
کنترل تورم) مشــخص شده است؛ بنابراین بانکمرکزی قادر خواهد بود با ورود
به بازار بینبانکی و تحتتاثیر قرار دادن عرضه و تقاضای ذخایر در این بازار ،نرخ
بازاری را به نرخ هدف خود نزدیک کند .در واقع در شــرایطی که نرخ سود بازار
باالتر از نرخ ســود هدف باشد ،بانکمرکزی میتواند نسبت به خرید اوراق بهادار
در بازار بینبانکی اقدام کرده و با این کار عرض ه ذخایر افزایش و نرخ سود کاهش
مییابد .در مقابل ،اگر نرخ سود پایینتر از نرخ هدف باشد ،بانکمرکزی با فروش
اوراق بهادار در بازار بینبانکی نسبت به جمعآوری ذخایر موجود در بازار بینبانکی
و افزایش نرخ سود کوتاهمدت اقدام میکند (میثمی و توکلیان (.))۱۳۹۴
جمعبندی
با توجه به کاهش نرخ تورم و عدم کاهش نرخ ســود بانکی به تناسب نرخ
تورم ،کاهش نرخ سود از طریق بازار بینبانکی و نه بهصورت دستوری ،اولویت
مهمی اســت که پیش روی سیاســتگذار پولی قرار دارد .بررســیها نشان
میدهد ابزارهای فعلی مورد اســتفاده بانکمرکزی در بازار بینبانکی ،قابلیت
مناسبی برای بهکارگیری «کریدور نرخ سود» را ندارد .به عبارت دیگر ،ضعف
ابزارهای در اختیار بانکمرکزی بهعنوان موانعی برای استفاده از کریدور نرخ
سود در بازار بینبانکی و کاهش نرخ سود از این کانال ،مطرح است؛ بنابراین
یکی از اقدامات بانکمرکزی باید معرفی و بهکارگیری ابزارهای نوین مالی در
این بازار (همانند قراردادهای رپو (توافقنامه بازخرید) باشد .با عملیاتیکردن
ابزارهای مالی نوین ،ریســکهای موجود در بــازار و احتمال نکول معامالت
کاهش یافته و در نتیجه شفافیت در بازار نیز افزایش خواهد یافت.
پینوشت:
* پژوهشگر گروه پولی و ارزی ،پژوهشکد ه پولی و بانکی
1. Market making
منابع و مآخذ
 .1توکلیان ،حســین .بــازار بینبانکی و قابلیت معرفی یــک ابزار جدید
سیاستگذاری پولی ،تازههای اقتصاد ،ش.۱۳۹۰ ،۱۳۳
 .2خوانساری ،رسول .آسیبشناسی بازار بینبانکی ریالی در ایران با تاکید
بر ابعاد فقهی ،پژوهشکده پولی و بانکی.۱۳۹۳ ،
 .3میثمی ،حسین و توکلیان ،حسین .طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه
تسهیالت قاعدهمند توسط بانکمرکزی :چارچوبی جهت سیاستگذاری پولی
در بازار بینبانکی ،پژوهشکده پولی و بانکی.۱۳۹۴ ،
 .4یوسفی دیندارلو ،مجتبی .آسیبشناسی نظام بانکی ،بازار بینبانکی در
ایران (رویکردی مبتنی بر روابط بانکی) ،مرکز پژوهشهای مجلس شــورای
اسالمی ،ش .۱۳۹۴ .۱۴۶۴۵
5. Kahn, G. A. (2010). Monetary policy under a corridor operating framework. Economic Review-Federal
Reserve Bank of Kansas City, 5.
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ضرورت خلق ابزارهای بدهی منطبق با شریعت

حسین میثمی

*

مقدمه
تورم دورقمی ،پدیدهای است که همواره در نظام اقتصادی کشور ایران
وجود داشــته و این مســئله مشــکالت زیادی در نظام بانکی ایجاد کرده
اســت .در این رابطه ،تجارب موفق بینالمللی به خوبی نشان میدهد که
هرچنــد کنترل تورم نیازمند اقدامات گوناگون اســت ،اما بهطور مســلم
اگر بانکمرکزی از ابزارهای کافی برخوردار بوده و بتواند سیاســتگذاری
پولــی را (به عنــوان مهمترین وظیفه خود) به شــیوهای صحیح عملیاتی
کنــد ،میتوان به کنترل تورم امید داشــت (کلوز و دیگران ،۲۰۱۰ ،1ص.
.)۲۲
با توجه به اینکه در دولــت جدید ،بانکمرکزی به صورت جدی مقوله
کنترل تورم را مورد توجه قرار داده اســت ،ضرورت دارد تا بحث ابزارهای
در اختیــار بانکمرکزی مجددا ً مورد بحث قرار گیرد .اهمیت این مســئله
زمانی بیش از پیش نمایان میشــود که توجه شود در نظام بانکی کشور،
بانکــداری بدون ربا در جریان بوده و بانکمرکــزی نمیتواند از ابزارهای
متعارف مبتنی بر عقد قرض یا اوراق قرضه اســتفاده کند .در این تحقیق،

ضرورت طراحی ابزارهای بدهی منطبق با شــریعت برای سیاســتگذاری
پولی مطرح شــده و به نمونهای از این ابزارها اشاره میشود .در پایان نیز
توصیههایی سیاســتی خطاب به بانکمرکزی کشور میشود.
چالشهای اســتفاده از ابزارهای متعارف سیاســتگذاری در
کشور
در بانکداری مرکزی متعارف ،عمده ابزارهایی که توســط بانکمرکزی
برای سیاســتگذاری پولی استفاده میشــود را میتوان شامل سه گروه
دانســت که عبارتند از :عملیات بازار باز ،پنجره تنزیل و ســپردهپذیری از
بانکها (هابرد ،۲۰۱۲ ،2ص .)۱۲۵
عملیات بازار باز ،مجموعه فعالیتهایی اســت که در آن بانکمرکزی با
خریــد و فروش گروه خاصی از اوراق بهادار (معموال اوراق قرضه دولتی)،
تالش میکند تا عملیات انبســاطی و انقباضی مورد نظر خود را ســامان
دهد .پنجره تنزیل فرآیندی اســت که در آن بانکمرکزی بر اســاس عقد
قــرض ،به صورت موقت منابع مورد نیاز بانکها را تأمین کرده و به آنها
کمک میکند تا مشــکالت نقدینگی خود را در کوتاهمدت برطرف کنند.
ســپردهپذیری منابع مازاد بانکها نیز بر اساس عقد قرض صورت گرفته و
به بانکها کمک میکند تا منابع اضافی خود را بهجای آنکه بهصورت نقد
نگه دارند ،نزد بانکمرکزی ســپردهگذاری کرده و از نرخ مرتبط برخوردار
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شوند (میشکین ،۲۰۱۳ ،3ص .)۲۳۱
ســؤالی که در اینجا مطرح میشود آن است که آیا بانکمرکزی کشور
میتواند از ابزارهای متعارف سیاســتگذاری پولی اســتفاده کند؟ به نظر
میرسد پاسخ به این ســؤال منفی است ،زیرا عملیات بازار باز در عمل یا
با استفاده از اوراق قرضه دولتی انجام میشود یا با استفاده از اوراق قرضه
بانکمرکــزی .در حالت اول ،بهلحاظ حقوقــی بانکمرکزی در بازار ثانویه
وارد شــده و اوراق دولتی که در اختیار دارد را نزد بانکهای دارای مازاد
منابــع تنزیل میکند (عملیات انقباضی) یــا اوراقی که بانکها در اختیار
دارند را تنزیل میکند (عملیات انبســاطی) .در هر دو صورت این معامله
از منظــر حقوقی «بیع دین اصل و بهره اوراق قرضه دولتی» اســت که از
نظر شرعی قابلپذیرش نیست.
در حالت دوم نیز بانکمرکزی ســند بدهی خود را منتشر کرده و آن را
در بازار بینبانکی در اختیار بانکهــای نیازمند قرار میدهد که به لحاظ
حقوقــی قرض همراه با بهره اســت .در واقع بانکهایــی که این اوراق را
خریــداری میکنند ،میپذیرند که منابع خود را برای مدتی مشــخص به
بانکمرکزی قرض داده و در سررســید ،اصل و بهره آن را دریافت کنند.
این شــیوه نیز دارای مبنای شرعی نبوده و در زمره حکم حرمت ربا قرار
میگیرد.
دو شــیوه پنجره تنزیل (در مواقعی که بانکهای تجاری کسری دارند)
یا ســپردهپذیری منابع مازاد بانکهای تجاری (در شــرایط وجود مازاد)،
هر دو صراحتاً بر اســاس عقد قرض سامان مییابند که با چالش ربا مواجه
بــوده و در چارچوب فقه اســامی قابلیت اســتفاده ندارند .عالوه بر این،
استفاده از ابزارهای مذکور توســط بانکمرکزی ایران با قوانین کشورمان
(مانند «اصل  »۴و «اصل  »۴۹قانون اساسی  ،قانون عملیات بانکی بدون
ربا مواد مختلف« ،ماده یک» قانون نحوه اجرای «اصل  »۴۹قانون اساسی
« ،ماده  »۵۹۵قانون مجازات اســامی و غیره) تعارض دارد (موسویان و
میثمی ،۱۳۹۴ ،ص .)۱۲۷

برای سیاســتگذاری پولی از عقود مبادلهای (کــه عمدتاً به ایجاد بدهی
میانجامند) استفاده شــود .در ادامه به برخی از این ابزارهای پیشنهادی
که با اســتفاده از ظرفیت عقود مبادلهای طراحی شدهاند ،اشاره میشود.
الف -عملیات بازار باز
میتــوان برای عملیــات بازار بــاز ،از صکوک بیع دیــن بانکمرکزی
اســتفاده کرد .این نوع صکوک ،ابزاری مالی اســت كه بر مبنای عقد بیع
دین ،بر اســاس مطالباتی که بانکمرکزی از دولت و بانکها دارد منتشر
شــده و بدون کوپن ســود (به صورت تنزیلی) در بــازار بینبانکی عرضه
میشــود .با فروش دین ،مالکیت دین به غیر از بانکمرکزی واگذار شــده
و این امکان برای مالک جدید نیز میســر اســت که دین را بهطور مجدد
به فروش برســاند .با فروش این اوراق ،نقدینگی از اقتصاد جمعآوریشده
و خالص ســایر داراییها در ترازنامه بانکمرکــزی کاهش مییابد که این
به معنــای کاهش پایه پولی و اعمال سیاســت انقباضی اســت .عملیات
انبســاطی نیز بهصورتی کام ً
ال مشابه و با خرید اوراق اتفاق میافتد.
از منظر فقهی ،هر چند عقد بیع مورد تأیید اســت ،اما نکته اساسی آن
است که بین طرفین دین ،اتحاد مالکیت وجود نداشته و دیون غیرصوری
به حســاب آیند .یعنی فقط دیون واقعی میتوانند مبنای انتشــار صکوک
بیع دین قرار گیرند (موســویان و میثمی ،۱۳۹۴ ،ص .)۳۴۵
از منظر اقتصادی نیز این ابزار از قابلیت کافی برخوردار اســت ،چراکه
صکوک بیع دین میتواند دارای نرخ قطعی و از پیش تعیینشــده باشــد؛
به ایــن معنی که پس از ارائه در بازار بینبانکی ،نرخ آن به صورت قطعی
اســتخراج میشــود .از منظر ریســک نیز به دلیل آنکه بانکمرکزی ناشر
این اوراق بوده و ضامن بازخرید اوراق به قیمت اســمی در سررسید است،
بنابراین آن دســته از اوراق ،از حداقل ریسک برخوردار هستند .عالوه بر
این ،صکوک بیع دین میتواند در بازههای زمانی بســیار کوتاهمدت ،مث ً
ال
یکماهه منتشــر شود و این قابلیت ابزار را در عمل باال میبرد .همچنین،
منابعی کــه بانکمرکزی در اثر فروش ایــن اوراق جمعآوری میکند ،به
تملیــک این بانک درآمده و میتواند به راحتی آن را بلوکه کند.

ضرورت خلق ابزارهای اسالمی جدید برای سیاستگذاری پولی
با توجه به اینکه از یک طرف ،بانکمرکزی کشور نمیتواند از ابزارهای
ب -سپردهپذیری از بانکها
متعارف سیاســتگذاری پولی اســتفاده کند و از سوی دیگر ،کنترل تورم
به منظور ســپردهپذیری منابع مازاد بانکها ،میتوان از شیوه «تشکیل
بدون وجود ابزارهای کافی برای سیاســتگذاری پولی امکانپذیر نیست،
بنابراین ،ضرورت طراحی ابزارهای اســامی جدید برای سیاســتگذاری اســتخر داراییهای سودده بانکمرکزی» استفاده کرد .در این شیوه ،ابتدا
بانکمرکزی اســتخری از فعالیتهای سودده خود تشکیل میدهد و نرخ
پولی واقعیتی غیرقابل انکار است.
نکته اساســی در اینجا آن اســت که تمامی عقود و شیوههای اسالمی سود این استخر را مشخص میکند.
برخی از فعالیتهای ســودده بانکمرکزی شامل این موارد است :ضرب
درراســتای ابزارســازی برای سیاســتگذاری پولی قابلیت نــدارد .دلیل
این مســئله آن اســت که سیاســتگذاری پولی ،عملیاتی در بازار پولی ســکه ،تولید کاغذ امنیتی و اســناد بهادار ،کارمــزد تبدیل دالر دولت به
کوتاهمدت است و بهطور عمده ،در سررسیدهای شبانه ،سهروزه ،هفتگی ،ریال و فروش دالر بــه بانکها ،عرضه خدمات خاص به بانکها و دریافت
ماهانه و بهندرت ســاالنه بهوقوع میپیوندد .همچنین ،الزم است ابزارهای کارمزد ،ســرویس چاپخانــه بانکمرکزی و ســپردهگذاری در بانکهای
مورد اســتفاده برای سیاستگذاری پولی ،از حداقل ریسک برخوردار بوده داخلی و خارجی .در ادامه ،بانکمرکزی با توجه به حجم اســتخر منابعی
که دارد ،به ســپردهپذیری منابع مازاد بانکها اقدام میکند و با توجه به
و نرخ ســود قطعی و از پیش تعیینشده داشته باشند.
بــا توجه به این توضیحات ،ابزارهای مبتنی بر عقود مشــارکتی (مانند بازده استخر منابع ،به آنها سود میپردازد.
برای مثال ،فرض میشــود بانکی تجاری بهطور موقت (در اردیبهشت)
مشــارکت ،مضاربــه ،مزارعه و مســاقات) از مجموعه ابزارســازی خارج
میشــوند؛ زیــرا در این عقود ،تعییــن دقیق نرخ ســود معامالت از ابتدا دارای مــازاد منابع (بهمیــزان  ۱۰۰۰میلیارد ریال) شــده و بههر دلیل
امکان ندارد .عالوه بر این ،عقود یادشــده ،بهطور ذاتی ریسکهایی دارند (بهطور مثال ،وجود ریسک) ،قصد ندارد این منابع را در بازار بینبانکی با
که مدیریت آنها یا امکانپذیر نیســت یا مســتلزم استفاده از شیوههایی نرخ  ۲۸درصد در اختیار ســایر بانکهای نیازمند به منابع قرار دهد ،بلکه
میخواهد منابع خود را با ریســک کمتر بهمدت یک ماه نزد بانکمرکزی
اســت که به صوری شدن استفاده از این عقود میانجامد.
سپردهگذاری کند و از نرخ سود مرتبط (بهطور
در نهایت ،عقود مشــارکتی بهطور معمول در
مثال  ۱۸درصد ساالنه) برخوردار شود.
سررســیدهای کوتاهمدت (بهطور مثال شبانه یا
واضح اســت هرچند بازار بینبانکی ،بازاری
ســهروزه) قابل استفاده نیســتند؛ زیرا اغلب در
با توجه به اینکه بانک مرکزی به
کوتاهمدت با حداقل ریســک اســت ،ریســک
این عقود الزم است منابع در پروژهای مشارکتی
صورت جدی مقوله کنترل تورم
بانکمرکــزی از تمــام بانکها کمتر اســت و
وارد شود؛ پروژه ،انجام و سود دو طرف محاسبه
را مورد توجه قرار داده اســت،
این ریســک کــم ،انگیــزه ســپردهگذاری نزد
و تقســیم شــود .انجام چنیــن پروژههایی در
ضرورت دارد تــا بحث ابزارهای
بانکمرکــزی اســت .در ادامــه ،بانکمرکزی
سررســیدهای کوتاهمــدت یا شــدنی نیســت
در اختیار بانکمرکزی نیز مجددا ً
(بهوکالــت از طــرف بانــک تجــاری) منابــع
یــا اینکه اجــرای واقعی آنها پرهزینه اســت؛
مورد بحث قرار گیرد
سپردهگذاریشــده را در فعالیتهای ســودده
بنابراین ،مناســب است درراســتای ابزارسازی
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خود اســتفاده میکند و اصل و سود حاصل را در سررسید (پایان ماه) به
بانک تجاری بازمیگرداند.
در این شــیوه ،بهتر اســت بانکمرکزی فقط داراییهایی را در استخر
فعالیتهای خود وارد کند که ســود قطعی و از پیش تعیینشــده دارند،
زیــرا در این حالت بانکمرکزی قادر خواهد بــود تا نرخ بازده قطعی و از
پیش تعیینشده اســتخر داراییها را استخراج و از ابتدا به سپردهگذاران
(بانکهای دارای مازاد) اعالم کند.
ج -پنجره تنزیل
برای پنجره تنزیل ،میتوان از شــیوه بیع نقد و اجاره مجدد اســتفاده
کرد .در این شــیوه ،بانکمرکزی اعالم میکند که بانکهای نیازمند منابع
میتوانند مجموعهای از اسناد داراییهای غیرمنقول خود (مثل ساختمان
شــعب) را بهصورت یــک مجموعه درآورند و به این بانــک بهصورت نقد
بفروشــند و همزمان (با نرخی که این بانک تعیین میکند) اجاره به شرط
تملیک کنند .در اثر ایــن رابطه حقوقی ،منابع نقد در اختیار بانک دارای
کســری قرار گرفته و صرفا مالکیت تعدادی از ســاختمانهای بانک برای
مدتی محدود به بانکمرکزی منتقل میشود.
جمعبندی و توصیههای سیاستی
یکــی از اصلیترین پیشنیازهای موفقیت بانکمرکزی در کنترل تورم،
در اختیار داشــتن ابزارهای کافی برای سیاســتگذاری پولی است .با این
حال ،عمده ابزارهای متعارف مورد اســتفاده بانکهــای مرکزی  ،مبتنی
بر قالب حقوقی قرض همراه با زیاده اســت که از منظر بانکداری اسالمی
ربوی محســوب شــده و با مبانی فقه اســامی و قوانین موضوعه کشــور
سازگاری ندارد .با این حال میتوان با استفاده از ظرفیت عقود مبادلهای،
انواعــی از ابزارهــا و اوراق مبتنی بر بدهی را طراحــی کرد و از آن برای
سیاستگذاری پولی استفاده کرد.
در این مختصر به ســه مورد از این ابزارها بهعنوان نمونه اشــاره شد.
بــا توجه به تحلیلهای ارائه شــده در این پژوهــش ،میتوان توصیههای
سیاســتی ذیل را خطاب به بانکمرکزی کشور ارائه کرد:
 بانکمرکزی تاکنون فقط از ابزار اوراق مشــارکت برای عملیات بازارباز اســتفاده کرده اســت .در این رابطه پیشــنهاد میشــود بانکمرکزی
به ســمت اســتفاده از ابزار صکوک برای سیاســتگذاری پولی بهعنوان
جایگزین یا مکمل اوراق مشارکت ،حرکت کند.
 در حال حاضر ،پنجره تنزیل بانکمرکزی (شــامل اضافه برداشــت)کارکرد سیاســتگذاری نداشــته و از دیدگاه شــرعی نیز منطق پرداخت
ســود ،ســوالبرانگیز اســت .در این رابطه پیشنهاد میشــود تسهیالت
بانکمرکزی فقط بر اســاس عقود مشخص اســامی با نرخهای مشخص
عرضه شود.
 در حال حاضر ،ســپردهپذیری منابع مــازاد بانکها نزد بانکمرکزیکارکرد سیاســتگذاری نداشــته و از منظر شرعی نیز شــبههناک است.
پیشــنهاد میشــود بانکمرکزی با اســتفاده از ظرفیت عقود اســامی،
سپردههای مشــخصی با نرخهای از پیش تعیینشده طراحی کند.
 الزم اســت بانکمرکزی با اتخــاذ تدابیر الزم ،اوضــاع را بهگونهایمدیریت کند که عقود اســامی (مانند بیع نقــد ،اجاره و غیره) بهصورت
واقعی و غیرصوری بین بانکها و بانکمرکزی منعقد شــود .انتقال اسناد
داراییها ،به اجرای واقعی عقود کمک میکند.
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پرونـــده

چالشهای استفاده از ابزارهای اسالمی برای
سیاستگذاری پولی
حسین میثمی* ،فرشته مالکریمی

**

مقدمه
بــا توجه بــه اینکه در چارچــوب اســامی بانکمرکــزی نمیتواند از
ابزارهای متعارف سیاســتگذاری پولی (که مبتنی بر عقد قرض هســتند)
اســتفاده کند ،در دهه اخیر ،برخی از کشــورهای اســامی (مانند مالزی)
تالشهایــی در راســتای طراحی ابزارها و اوراق بهادار اســامی (صکوک)
برای سیاســتگذاری پولی انجام دادهاند (کیائی ،۱۳۸۷ ،ص ۱۲۱؛ نودهی،
 ،۱۳۸۷ص .)۱۱
در نظــام بانکی کشــور نیز به دلیل قانــون عملیات بانکــی بدون ربا،
بانکمرکــزی نمیتواند از ابزار اوراق قرضه برای عملیات بازار باز اســتفاده
کنــد .به همین دلیــل ،برخی از محققان ،به طراحــی ابزارهای جایگزینی
ماننــد صکوک بیع دیــن و اجاره بانکمرکزی برای سیاســتگذاری پولی
پرداختهاند (موســویان ،ندری و میثمی ،۱۳۹۳ ،ص ۱۱؛ میثمی ،موسویان
و ندری ،۱۳۹۴ ،ص .)۱۷
از طــرف دیگر ،با توجــه به اینکه دولت محترم تالشهای گســتردهای
برای توســعه بازار بدهی انجام داده اســت و انتظار میرود در سال ،۱۳۹۵
انواع مختلفی از صکوک در بازار بدهی کشــور مورد استفاده واقع شود ،این
احتمــال وجود دارد که در آیندهای نهچندان دور ،زمینه ورود بانکمرکزی
به بازار بدهی برای سیاستگذاری پولی فراهم شود.
بــا این حال به نظر میرســد اســتفاده بانکمرکــزی از ابزارها و اوراق
اســامی برای سیاســتگذاری پولی ،در عمل با چالشهایی مواجه باشــد
که الزم اســت برای رفع آنها از هماکنون تدابیری اندیشیده شود .در این
تحقیق ،به برخی از این چالشها اشاره میشود.
چالشهای استفاده از ابزارهای اسالمی توسط بانکمرکزی
هر چند کاربرد ابزارها و اوراق بهادار اســامی در مورد سیاســتگذاری
پولــی ،منافع متعــددی برای بانکمرکــزی ایجاد میکند ،امــا باتوجه به
جدیدبودن اکثر شیوههای پیشــنهادی ،مسلماً در عمل چالشهایی ممکن
اســت وجود داشته باشند که الزم است تا حد امکان به آنها توجه شده و
تدابیر الزم برای مدیریت آنها اتخاذ شود .در آنچه در پی میآید ،به برخی
از مهمترین این چالشها اشــاره شده و برخی پیشنهادهای اولیه برای رفع
آنها ،ارائه میشود.
 .1انتخاب صکوک مناســب برای عملیات بــازار باز به صورت
اقتضائی
اولیــن مســئله در این رابطه آن اســت که بانکمرکــزی در بین انواع
صکوکی که در بازار بدهی وجود دارد ،باید کدام مورد را برای عملیات بازار
باز استفاده کند؟ در پاسخ به این سؤال نمیتوان جواب مشخصی ارائه کرد.
در واقع انتخاب نوع اوراق جهت عملیات بازار باز ،بســتگی به شرایط دارد.
بهطور مثال ،اگر اســناد خزانه اسالمی از طرف دولت به اندازه کافی منتشر
شــده و قانون ،اجازه خرید و فروش آن را (در بازار ثانویه) به بانکمرکزی
داده باشــد ،دیگر بانکمرکزی نباید بهطور مســتقیم به انتشار اوراق خود
اقدام کند ،اما اگر چنین شــرایطی فراهم نباشــد (بــه طور مثال ،بند «ه»
تبصــره «پنج» قانون بودجه ســال  ،۹۵بانکمرکــزی را از هر نوع خرید و
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فروش اســناد خزانه در بازار ثانویه منع کرده است) ،بنابراین بانکمرکزی
مجبور اســت با استفاده از ســایر اوراق بهادار ،به اعمال سیاستهای مورد
نظر خود بپردازد.
نکتــه مهم در انتخاب اوراق مناســب برای عملیات بــازار باز در عمل،
سادگی اســت .در واقع الزم اســت بانکمرکزی با در نظر گرفتن مجموع
شــرایط ،امکانات و محدودیتها ،در هر دورهای کــه قصد اجرای عملیات
بــازار بــاز را دارد ،ســادهترین و کمهزینهترین ابزار اســامی را برای این
عملیات مورد استفاده قرار دهد.
 .2ضرورت بدون ریسکبودن ستون دارایی ترازنامه بانکمرکزی
چالش دیگر در اســتفاده از اوراق بهادار اسالمی برای عملیات بازار باز،
ضرورت بدون ریســکبودن داراییهای بانکمرکزی است .در واقع هم در
دانش اقتصادی و هم در تجربه کشــورهای گوناگون این مســئله پذیرفته
شده است که بانکمرکزی نمیتواند داراییهای دارای ریسک را در ترازنامه
خود وارد کند (کلوز و دیگران ،۲۰۱۰ ،1ص۲۲ .؛ میشــکین ،۲۰۱۳ ،2ص.
 .)۱۳۵در ماده «هشت» قانون پولی و بانکی کشور نیز به این مسئله اشاره
شده است .این در حالی است که به نظر میرسد خرید اوراق بهادار اسالمی
از طــرف بانکمرکزی ،درعمــل نوعی اوراق دارای ریســک را در ترازنامه
بانکمرکزی وارد میکند و این قابلپذیرش نیست.
در پاســخ به این چالش دو نکته قابلتوجه است .اول اینکه ،اوراقی باید
جهت سیاســتگذاری پولی مورد اســتفاده واقع شــود که یا توسط دولت
منتشر شــده یا اینکه بانکمرکزی کمریسکبودن و معتبربودن ناشر آن را
تأیید کند .دوم اینکه ،بانکمرکزی میتواند بهطور مســتقیم درگیر فرآیند
انتشــار اوراق بهادار نشــود ،بلکه یا بهتنهایی یا با مشارکت بانکها ،شرکت
واســطهای برای مدیریت فرآیند اســتفاده از اوراق تشــکیل دهد (مشابه
تجربــهای که در بانکمرکزی مالــزی وجود دارد) .با ایــن تدبیر ،درعمل
ترازنامه بانکمرکزی بهصورت مســتقیم درگیر فرآیند انتشار اوراق و ورود
و خروج داراییها نمیشود.
 .3تشکیل و فعالیت شرکت واسطه بانکمرکزی
همانطور که در باال ذکر شــد ،یکی از تدابیر الزم در اســتفاده از اوراق
بهادار اسالمی برای سیاســتگذاری پولی آن است که بانکمرکزی بهطور
مســتقیم درگیر فرآیند انتشار یا خرید و فروش اوراق بهادار برای عملیات
بازار باز نشــود ،بلکه با تأســیس شــرکتی واســطه ،تمامی امور مرتبط با
اســتفاده از اوراق برای اهداف سیاســت پولی را به این شــرکت بسپارد .با
توجه به جدیدبودن پیشــنهاد مذکور و هزینهبربــودن انجام این کار برای
بانکمرکزی ،تشکیل چنین شرکتی میتواند بهعنوان یک چالش در فرآیند
اســتفاده از اوراق بهادار اسالمی برای سیاست پولی مطرح باشد.
در پاســخ به این چالش میتوان پیشــنهاد تشــکیل شــرکت مذکور با
مشــارکت تمامی بانکها را مطرح کرد .بهعبارت دیگر ،شرکت مذکور (که
نام آن میتواند «شرکت مدیریت انتشار اوراق بهادار اسالمی برای عملیات
بازار باز» در نظر گرفته شــود) به صورت کنسرسیومی و غیردولتی تأسیس
میشــود .در واقع ،این شــرکت با حمایت بانکمرکزی و مشارکت تمامی
بانکهای کشور به صورت سهامی خاص ،نزد اداره ثبت شرکتها و مالکیت
صنعتی تأســیس خواهد شد .مجموع سهام بانکمرکزی و بانکهای دولتی
در این شــرکت زیر  50درصد خواهد بود تا شــرکت غیردولتی به حساب
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آید (البته ســهام بانکمرکزی باید از نوع ممتاز باشــد) .هدف اساسی این
شــرکت پیگیری تمامی امور مرتبط با عملیات بازار باز با استفاده از اوراق
بهادار اسالمی است.
 .4استخر داراییها جهت انتشار صکوک
چالــش دیگری که در اســتفاده از اوراق بهادار اســامی برای عملیات
بازار باز قابل تصور اســت ،مقوله تشکیل «اســتخر داراییها »3است .دلیل
این مسئله آن اســت که تمامی اوراق بهادار اسالمی الزم است حتماً روی
اســتخری از داراییها منتشر شوند .حال سؤال آن است که ضوابط تشکیل
اســتخر داراییها در چارچوب بانکداری اســامی کدام است؟ در پاسخ به
این ســؤال میتوان اینطور گفت که در تشکیل استخر داراییها چند نکته
اساسی قابلتوجه است:
الف -اســتخر داراییها باید متشــکل از داراییهای مشروع باشد .بهطور
مثــال روی بهره حاصــل از اوراق قرضه متعارف که با چالــش ربا مواجه
هستند ،نمیتوان اوراق منتشر کرد.
ب -برخــاف دیــدگاه برخــی از فرقههای اهل ســنت کــه معتقدند
غیرشــرعیبودن درصــدی از داراییها (در برخــی دیدگاهها تا  ۴۹درصد
اســتخر) اشــکال شــرعی ندارد (الزحیلی1405 ،ق ،ج ،1 .ص  ،)۱۲۱در
چارچوب فقه امامیه کل داراییهای موجود در اســتخر باید از مشــروعیت
فقهی برخوردار باشد.
ج -حجم اوراق منتشرشده روی استخر داراییها نمیتواند بیش از حجم
داراییهای موجود در استخر باشد.
د -روی یــک دارایی یا یک مجموعــه از داراییها ،نمیتوان همزمان دو
نوع اوراق متفاوت منتشر کرد.
 .5احتمال صوریشدن روابط در عمل
یکی از چالشهای بســیار جدی که نظام بانکداری بدون ربا در کشــور

پرونـــده

در بیش از ســه دهه فعالیت خود با آن مواجه شده ،مسئله «صوریسازی»
اســت .منظور از صوریبودن ،آن اســت که طرفین معامله ،نیت واقعی در
رابطه با قراردادی که امضا میکنند ،نداشته باشند .در رابطه با اوراق بهادار
مورد اســتفاده برای سیاستگذاری پولی نیز این احتمال وجود دارد که در
عمل بانکمرکزی ،دولت و بانکها بهصورت واقعی معامالت اسالمی (مانند
بیــع نقد ،بیع دین و اجاره) را اجرایی نکنند و این به توســعه روابطی فقط
صوری در نظام بانکی بینجامد.
هرچند این مســئله در رابطه با اوراق مورد استفاده برای سیاستگذاری
پولــی قابل تأمل اســت ،اما میتوان با اســتفاده از تجــارب بینالمللی در
اجرای بانکداری اســامی ،زمینههای صوریشــدن عقــود را کاهش داد.
اولین پیشــنهاد در این رابطه ،تدوین قراردادهای موجود در فرآیند انتشار
صکوک بهنحوی اســت که روابط بین بانکمرکزی ،شــرکت واسطه ،دولت
(یا بانکهای دولتی) و بانکهای فعال در بازار بهطور کامل شــفاف باشــد.
دومین پیشــنهاد ،در نظر گرفتن ساختاری مناسب جهت نظارت شرعی بر
روابط شکلگرفته در بازار است.
 .6جریمه تأخیر تأدیه
در استفاده از اوراق بهادار اسالمی برای عملیات بازار باز نیز این احتمال
وجــود دارد که به هر دلیل ،اصل یا ســود اوراق با تأخیر پرداخت شــود.
اکنون ســؤالی که مطرح میشــود آن اســت که آیا امکان دریافت جریمه
بابت تأخیر ایجادشده وجود دارد؟ در سطحی باالتر ،آیا اساساً در بانکداری
اســامی طرفین معامله (برای تقویت انگیزه وفای به عهد) ،میتوانند شرط
بر جریمه تأخیر تادیه کنند؟
در ایــن رابطه ،نظام بانکی ایران هماکنون در ارتباط با مســئله جریمه
دیرکرد بر اســاس مصوبه شــورای نگهبان به عنوان مرجع قانونگذار عمل
میکند که دریافت جریمه تأخیر بر مبنای شــرط ضمن عقد را مشــروع و
مجاز دانســتهاند .در واقع ،فقهای شــورای نگهبان با استناد به مبنای فقهی
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وجــه التزام ،دریافت جریمه تأخیر را به بانکها و
نهادهای مالی اجازه دادهاند.
تمامی اوراق بهادار اسالمی الزم
وجه التزام ،نوعی شــرط ضمن عقد است که
است روی استخری از داراییها
بهعنوان یک ضمانت اجرا در قراردادها گنجانده
منتشر شوند.
میشــود .برطبق این شرط ،در صورتی که یکی
از متعامــان از اجرای آنچه قرارداد به عهده وی
منابع و مآخذ
گذارده اســت ،خودداری کند یا به عملــی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد
 .1الزحیلی ،وهبه1405 ،ق« ،الفقه األسالمی و ادلّته» ،دمشق :دارالفکر.
ممنوع اعالم شــده اســت ،مبلغی را کــه در قرارداد معین میشــود ،باید
 .2تسخیری ،محمدعلی« ،1382 ،شرط کیفری مالی در بانکداری بدون
بهعنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت کند (موســويان ،1392 ،ص .)23
اشتراط جریمه دیرکرد بهعنوان شرط کیفری مالی (وجه التزام) ،از نظر ربا» ،فصلنامه فقه اهلبیت ،شماره .35
 .3عباســیمقدم ،ابوالفضل« ،۱۳۸۸ ،امکانســنجی اســتفاده از اوراق
فقهی ذیل قاعده «المؤمنون عند شــروطهم» قرار میگیرد .عمل به چنین
شــرطی در صورتی الزمالوفاست که دارای شرایط صحت شرط باشد .درج غیرقرضــهای بهعنوان ابزار عملیات بازار باز در سیاســت پولی» ،پایاننامه
جریمه دیرکرد مخالف مقتضای عقود بانکی نیست و دارای منفعت عقالیی دوره کارشناسیارشــد رشــته معارف اســامی و اقتصاد ،تهران :دانشگاه
یعنی الــزام مدیون به ایفای بهموقع دین اســت .معینبودن مبلغ جریمه ،امامصادق(ع).
 .4قضاوی ،حســین و بازمحمدی ،حسین« ،۱۳۹۰ ،عملیات بازار باز در
قــرارداد را از معرض جهــل میرهاند .در نظرگرفتن نرخــی معقول برای
چارچوب بانکداری بدون ربا :مطالعه موردی :اسناد خزانه اسالمی» ،تهران:
جریمه نیز انجام چنین شرطی را مقدور میکند.
تنها نکتــهای که در رابطه با صحت این شــرط باقی میماند ،مســئله پژوهشکده پولی و بانکی.
 .5کمیجانی ،اکبر ،فرزینوش ،اسد اهلل و کیاءالحسینی ،سید ضیاءالدین،
موافقت یا مخالفت با کتاب و ســنت اســت .درواقع اصلیترین شبههای که
مشروعیت اشــتراط جریمه دیرکرد را بهعنوان شرط کیفری مالی با تردید « ،۱۳۹۲قاعده سیاســت پولی مطلــوب در محیط بانکــداری بدون ربا»،
مواجه میکند ،شــباهت آن با عنوان رباست که آن را در زمره شروط فاسد فصلنامه اقتصاد اسالمی ،شماره .۵۰
 .6کیایی ،حســن« ،۱۳۸۷ ،مقایســه ابزارهای سیاست پولی پیشنهادی
و باطل قرار میدهد.
طرفــداران مشــروعیت جریمه دیرکرد در پاســخ به این شــبهه بیان اهل ســنت با فقه امامیــه و نحــوه عملیاتیکــردن آن» ،پایاننامه دوره
داشــتهاند ،مســئلهای که جریمه را از ربا متمایز میکند ،تخلف از شــرط کارشناسیارشــد رشــته معــارف اســامی و اقتصــاد ،تهران :دانشــگاه
است .در شرط جریمه دیرکرد ،هدف بانک از آوردن چنین شرطی ،ممانعت امامصادق(ع).
 .7موسویان ،ســید عباس و میثمی ،حسین« ،۱۳۹۴ ،بانکداری اسالمی
از تأخیر مشــتری در بازپرداخت بهموقع بدهــی اس بنابراین ،اگر بدهكار
بدهــی خود را بهموقع ادا کند و در بازپرداخت آن تأخیر نكند ،هیچ مبلغی ( :)۱مبانــی نظری-تجــارب عملی» ،تهران :پژوهشــکده پولــی و بانکی،
اضافهتر از اصل تسهیالت از او گرفته نمیشود (تسخیری ،1382 ،ص  .)۱۲ویرایش چهارم.
 .8موســویان ،ســیدعباس ،ندری ،کامران و میثمی ،حســین،۱۳۹۴ ،
در جمعبنــدی میتوان مدعی بود که باوجود اشــکاالتی که به شــیوه
وجهالتزام وارد اســت ،با این حال بانکمرکزی و بانکها میتوانند بر اساس «صکوک بیع دین و کاربرد آن بهعنوان ابزار عملیات بازار باز بانکمرکزی»،
دو فصلنامه علمی -پژوهشــی مطالعات اقتصاد اسالمی ،شماره پانزدهم.
نظر شــورای نگهبان ،از این شیوه در قراردادهای خود استفاده کنند.
 .9میثمی ،حســین ،موســویان ،ســیدعباس و ندری ،کامران،۱۳۹۳ ،
طراحــی مدلهای عملیاتی صکوک اجاره برای انجــام عملیات بازار باز در
جمعبندی و توصیههای سیاستی
استفاده از ابزارها و اوراق بهادار اسالمی (صکوک) ایده جدیدی است که نظام پولی کشــور» ،فصلنامه علمی -پژوهشی اقتصاد اسالمی ،شماره .51
 .10نظرپور ،محمدنقی« ،۱۳۸۵ ،عملیات باز از طریق اوراق استصناع»،
در دهه اخیر در برخی از کشــورهای اســامی ازجمله ایران ،توسط برخی
از محققان بانکداری اســامی مطرح شده است .با این حال استفاده از این نشریه اقتصاد اسالمی ،شماره .۲۲
 .11نودهی ،محســن« ،۱۳۸۷ ،بررســی امکان طراحی اوراق مناسب
الگوی جدید ،در عمل ممکن اســت با برخی از چالشها مواجه باشــد که
در این تحقیق به  6مورد از آنها اشــاره شــد .همچنین پیشنهادهایی اولیه عملیات شــبهبازار باز» ،نشریه اقتصاد اسالمی ،شماره .۳۰
 .12موســویان ،ســیدعباس« ،۱۳۹۲ ،جریمه تأخیــر تادیه (فتاوی
برای برطرفکردن این چالشها مطرح شــد .مباحث تکمیلی در این رابطه
و اســتخراج راهکارهای علمی قویتر برای مواجهه با چالشهای ذکرشده ،مراجــع تقلیــد ،قوانین و مقــررات بانکــی ،مقاالت علمــی)» ،تهران:
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حجتاالسالم سیدعباس موسویان ،عضو شورای فقهی بانک مرکزی مطرح کرد:

چهار دغدغه فقهی نظام بانکداری

مهمترین مســئله فقهی بانکداری بــدون ربا اجرای صحیح قراردادها و
عقود بانکی اســت ،اشــکال اصلی که فقها و اساتید فقه به بانکداری غربی
دارند این اســت که آنها قرارداد با بهره را اجرا میکنند که ربا محسوب
میشــود .این بانکداری چه در بخش ســپردهها ،تســهیالت یا اعتبارات،
قالب قرض با بهره را انتخاب میکند که از نظر شــریعت ،ربا بوده و حرام
است.
حجتاالســام سیدعباس موسویان ،عضو شــورای فقهی بانکمرکزی،
معتقد اســت :بانکمرکزی در اینباره اصالحیــهای اصلی برای بانکداری
بــدون ربــا در نظر گرفت وآن حــذف قرض با بهــره و جایگزین کردن
قراردادهای شرعی است .از این رو اگر بخواهیم تعریف فقهی از بانکداری
بــدون ربا ارائه دهیم ،این نوع بانکــداری ،ماموریت تجهیز منابع از طریق
سپردهها و تخصیص منابع با بهرهگیری از تسهیالت را در چارچوب منابع
شــرعی برعهده دارد و تفاوت عمــده آن در قراردادها ،تجهیز و تخصیص
است .
استفاده بانکداری بدون ربا از قراردادهای شرعی و مجاز
وی افــزود :بهعبارتدیگــر بانکداری بدون ربا هم در بخش ســپردهها
و هم در اعطای تســهیالت بهجای قرض با بهره از قراردادهای شــرعی و

مجاز اســتفاده میکند .عضو شــورای فقهی بانکمرکزی این نکته را نیز
یادآور شــد که با گذشت بیش از  30ســال از اجرای بانکداری بدون ربا
عمده اشــکاالت و دغدغههای فقهی علمــا و گاهی مراجع بزرگ تقلید به
چهار نکته بازمیگردد.
بانکها بیتوجه به اجرای قراردادها
حجتاالســام موســویان گفت :نکته نخســت ،اجرای صحیح عقود و
قراردادها در معامالت بانکی اســت؛ به این معنا کــه فقها معتقدند برخی
بانکها ممکن اســت بهدلیل نبود آموزش مناســب یا نبود دغدغه صحیح
برای کارگــزاران بانکی و گاهی هم نبود دغدغه برای مشــتریان بانکها
توجهی به اجرای صحیح قرارداد نکنند.
وی گفت :براین اســاس ،ماهیــت قرارداد با آنچــه در صورت قرارداد
نوشته میشــود ،متفاوت اســت ،یعنی در ظاهر نوشــته میشود فروش
اقســاطی؛ درحالیکه بانک ،پولی را میدهد و پولی را پس میگیرد؛ یا در
ظاهر نوشته میشود قرارداد معامله سلف بدون آنکه ضوابط قرارداد سلف
رعایت شــده باشد .همینطور با مشارکت مدنی نوشته میشود درحالیکه
ماهیت قرارداد بانک با مشــتری و آنچه که در عمل رخ میدهد ،مشترک
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نیست.
ضرورت رعایت ضوابط در ماهیت و محتوای قرارداد فروش
عضو شــورای فقهــی بانک مرکزی دربــاره مهمتریــن دغدغه مراجع
تصریــح کرد که بانکها باید مراقبت کنند نه فقط ظاهر ،صورت یا اســم
قرارداد از قراردادهای شــرعی باشــد ،بلکه ضوابط در ماهیت و محتوای
قرارداد فروش ،شرکت یا سلف رعایت شود.
وی معتقــد اســت :بانکها بایــد بتوانند با آموزش کارکنــان و ایجاد
اهتمام در میان آنها نســبت به اجرای صحیح معامالت و نظارت مستمر
بر عملکرد شــعب ،سطح معامالت صوری را کاهش داده و معامالت واقعی
را افزایش دهند.
جریمه در قالب التزام ایرادی ندارد
حجتاالســام موســویان ســپس از جریمــه تأخیر تأدیــه بهعنوان
دومیــن دغدغه علمــا و مراجع در ایــن بخش نام بــرد و گفت :برخی
از دریافتکنندگان تســهیالت متأســفانه بدهی خــود را بهموقع به بانک
پرداخت نمیکننــد و در پرداخت بدهیهای خــود کوتاهی میکنند که
این مسئله ســبب میشود تا بانک از آنها جریمه دریافت کند که اگر این
جریمه در قالب التزام باشد و با وجود اشکال برخی فقها به آن ،اما فقهای
شــورای نگهبان آن را قبول دارند و مسئلهای نیست.
وی اضافه کرد :التزام به این نحو اســت که با دریافتکننده تسهیالت
در قرارداد شــرط کنند که چنانچه بدهــی خود را بهموقع پرداخت نکرد،
فالن مقدار جریمه خواهد شد.
خروج التزام از حالت خود حرام است
عضو شــورای فقهی بانک مرکــزی ادامه داد :اما گاهــی اوقات دیده
میشــود که درعمل بانکها به جای وجه التزام کــه باید مبلغی بهعنوان
بازدارندگی از تخلف باشــد ،از تسهیالتگیرنده وجه اضافه طلب میکنند،
البته فرصت ســه ماه یا بیشتر هم برای آن تعیین میکنند که وقتی بهره
دیرکرد پیدا کند ،وجه التزام از حالت خود خارج شــده و به بهره دیرکرد
تبدیل میشــود و این بهره از نظر فقهی مصــداق «ربای جاهلی» بوده و
حرام است.
وی تاکید کرد :بنابراین دومیــن جنبهای که از نظر فقهی باید بانکها
رعایــت کنند ،این اســت که وجه التــزام تبدیل به بهره دیرکرد نشــود.
بانکهــا واقعاً همانگونه که فقهای شــوراینگهبان اجــازه دادهاند آن را
بهعنوان شــرط ضمن عقد در قــرارداد بگنجانند و مطابق همان هم رفتار
کنند ،اما تبدیل آن به بهره دیرکرد موجب شــبهه ربا میشود.
عضو شــورای فقهی بانکمرکزی افزود :این شورا باید با مشورت دفاتر
مراجع و فقهــا ،راهکارهای موردتوافق فقهی و نظــام بانکی را پیدا کند؛
بنابرایــن بهجای بهره دیرکــرد یا جریمه تأخیر میتــوان از راههایی که
پیشــنهاد مراجع محترم تقلید است و میتواند جایگزین وجه التزام باشد،
استفاده کرد.
حجتاالسالم موسویان درباره ســومین دغدغه علما و مراجع مبنی بر
اینکــه آیا حقوق و مزایایی که یک بانکدار پس از یک ماه دریافت میکند
از لحاظ شــرعی صحیح ،مجاز و حالل است یا خیر ،گفت :از جهت فقهی
درآمد و دســتمزد تابع کار اســت؛ یعنی اگر کار انجام شــود و صحیح و
مشــروع باشــد در نتیجه حقوق و دســتمزد آن کار هم صحیح و مشروع
خواهد بود ،اما اگر آن کار غیرسالم باشــد و معامله انجامشده غیرصحیح
بــوده ،یعنی ظاهــرش صحیح و باطنش ربوی باشــد در آن صورت چون
حقوق در مقابل کار گرفته میشــود ،حقوق اشکال شرعی خواهد داشت
و مشــکل حرمت پیــدا میکند و در برخی مواقع ممکن اســت تبدیل به
ربا شود.
الزام بانکدار به انجام معامالت مطابق ضوابط شرعی
عضو شــورای فقهی بانکمرکزی در تشریح این مطلب افزود :از اینرو
اگر یک بانکدار میخواهد درآمد و دســتمزدش حالل باشــد باید تالش
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کنــد که فعالیتش مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط شــرعی
بوده و در انجام معامالت دقت الزم را به عمل آورد تا بر موازین شــرعی
صورت گیــرد؛ البته این امر اختصاص به بانکدارها ندارد ،بلکه رعایت این
نکات در تمام مشاغل ضروری است .
بهگفته حجتاالسالم موســویان ،در بخش درآمد و دستمزد هم دقت
در انجــام صحیح و خوب کارها مطابق قانــون و نظارت و کنترل بر انجام
صحیح کارها میتواند حالل بودن دســتمزد را به همراه داشته باشد.
سود بانکی باید برگرفته از اقتصاد واقعی باشد
حجتاالســام موسویان در ادامه گفتوگو ،باال بودن نرخ سودبانکی را
چهارمین دغدغه علما و مراجع برشــمرد و اظهار داشــت :اصوالً نرخ سود
در نظام بانکداری اســامی و بدون ربا باید برگرفته از اقتصاد واقعی باشد.
رئیــس کمیته فقهــی بانکمرکزی افزود :یکــی از تفاوتهای جوهره
بانکداری اســامی با غربی در این اســت که بانکداری اسالمی در خدمت
اقتصاد واقعی اســت؛ به همیندلیل نرخهای سود نیز باید از اقتصاد واقعی
مشــتق شــده باشد ،چه از بابت ســود سپردهها و چه ســود تسهیالت و
حاشیه سودی که برای بانک لحاظ میشود .همه این سودها باید برگرفته
از اقتصاد واقعی باشــد و اگر چنین بود نرخهای سود برای سپردهگذاران،
تســهیالتگیرندگان و بانک نیز حالل خواهد بود.
بهگفته حجتاالسالم موسویان ،اگر نرخ سود برگرفته از اقتصاد واقعی
نباشد ،اشکاالت شــرعی متعددی بر آن مترتب خواهد شد؛ بههمیندلیل
نظام بانکی بدون ربا باید همیشــه دقت کند که نرخهای ســود تسهیالت
متناسب با شرایط اقتصادی جامعه باشد.
وی خاطرنشــان کرد :اگر شــرایط اقتصادی بهنحوی است که تورم و
نرخهای اسمی باال اســت ،میتوان نرخهای سود اسمی باال دریافت کرد،
اما وقتی تورم فروکش میکند به تبع آن باید نرخ ســود بانکی هم کاهش
یابد.
حجتاالســام موسویان در تشــریح مطلب خود به ذکر مثالی اشاره و
اضافه کرد :در شرایط کنونی کشور که نرخ تورم حدود 11/2درصد اعالم
شــده ،بهطورطبیعی هیچکدام از بنگاههــای اقتصادی و فعاالن اقتصادی
نمیتوانند بازدهی باالی  15تا  16درصد داشته باشند درحالیکه بانکها
ارقام  22 ،20و حتی  24درصد از گیرنده تســهیالت دریافت میکنند.
عضو شــورای فقهی بانکمرکزی یادآور شد :در شرایط کنونی وقتی که
نرخ تورم حدود  11درصد اســت یک بانک از مشــتری یا فعال اقتصادی
 24درصد ســود دریافت کند یا حتی  20درصد ،قطعاً این فعال اقتصادی
نمیتوانــد این مقدار ســود را بپردازد؛ چراکه این ســود از بخش واقعی
اقتصاد مشــتق نمیشــود؛ بنابراین اینجاســت که نرخهای باالی ســود
اجحاف در حق گیرندگان تســهیالت محسوب میشود.
وی ادامه داد :باالبودن نرخ ســود در بخش سپردهها باعث خواهد شد
بســیاری از افراد حتی فعالیتهای واقعــی اقتصاد خود را رها کرده و در
بانک ســپردهگذاری کنند و این درحالی است که بنا بود بانک در خدمت
بخش واقعی اقتصاد باشــد ،اما با این وضعیت بخش واقعی اقتصاد تخریب
میشود.
شورای پول و اعتبار و ضرورت کاهش نرخ سود بانکی
عضو شــورای فقهی بانــکمرکزی ضرورت قرارگرفتن نرخهای ســود
بانکی در خدمت بخش واقعی اقتصــاد را چهارمین دغدغه علما و مراجع
دانســت و گفت :باوجودیکــه نرخ ســود بانکی در بخش ســپردهها یا
تســهیالت باید در خدمت بخــش واقعی اقتصاد و تولید ملی باشــد ،اما
درحالحاضر چنین احساس نمیشود و بهنظر میرسد این نرخها باالست
و بانکمرکزی باید سیاســتهای مناســب راههای کاهش نرخ ســود را
فراهم کند.
حجتاالســام موســویان درباره راهکار این مســئله نیز افزود :تعدیل
نرخهای ســود بانکی از وظایف شــورای پول و اعتبار اســت که با ایجاد
شرایط مناســب ،زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی اعم از سپردهها و
تسهیالت فراهم بیاورد.
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علی صالحآبادی ،مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران
مطرح کرد:

الزامات تکنرخیکردن ارز

هرچند درحا لحاضر بانکمرکزی ذخایر ارزی مطلوبی دارد ،اما برای
دسترســی آسان به آن در شــرایط کنونی باید روابط کارگزاری بانکی و
بانکمرکزی با بانکهای دنیا برقرار شــود تا ضمــن بهر هگیری از منابع
موجــود در بانکهای بزرگ اروپایی ،زمینه جابهجایی آســان این ارزها
به داخل و خارج نیز فراهم شود.
علی صالحآبــادی ،مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایــران ،با بیان
این مطلــب افزود :هرچند تکنرخیشــدن ارز ضروری اســت ،اما این
امر نیاز به ایجاد زیرســاختهای مناسب و بسترسازی دارد ،ضمناینکه
بانکمرکــزی باید اختصاص ارز به متقاضیان را تســهیل کند تا نقل و
انتقــاالت آن با حداقل هزینه و بهســهولت از طریق هر یک از بانکهای
خارجی صــورت گیرد .در آن صورت بانکمرکزی در شــرایط موردنیاز
قــادر به بهر هگیری از این ارز بــوده و میتواند ذخایر ارزی مطلوب در
اختیار داشته باشد.
البتــه تحقق ایــن اقــدام از ترویج رانتخــواری جلوگیــری کرده؛
بهطوریکه دیگر کســی قادر نخواهد بود برای واردات کاال از ارز با نرخ
مبادلهای اســتفاده کرده و کاالی مذکور را با نرخ آزاد به فروش برساند
و از این محل ســود عاید خود کند.
بنابرایــن وقتی نرخ ارز تعادلی شــود و قیمت واحــد پیدا کند دیگر
اســتفاده از ارز مبادلهای دارای مزیت نیســت ،زیرا قیمت آن با ارز آزاد
یکسان میشــود و دیگر اینگونه نیست که عد های به این ارز دسترسی
داشته و عد های نداشته باشند.
عالو هبراین ،مزیت دیگر تکنرخیکردن ارز این اســت که آن بخشی
که دارای صادرات غیرنفتی هســتند و از این محل ارز عایدشان میشود،
دارای نرخ مطلوبی هســتند و عرضه ارز آنها در چرخه رســمی کشور و
بانکهای دیگر توجیهپذیر است.
بهطورطبیعــی زمانیکه نرخ ارز رســمی (مبادلهای) پایینتر از آزاد
باشــد ،صادرکننده نهتنها عالقهای برای ورود ارز خود به چرخه رسمی
کشور نشــان نمیدهد ،بلکه بهطورمعمول منابع حاصل از صادرات را در
خارج و از کانال صرافیها به فروش میرســاند که در نهایت این امر ،هم
خود باعث نبود شــفافیت میشود و هم ارز وارد چرخه بانکی نمیشود.
با تکنرخیشدن ارز عالو هبراینکه ارز از کانال رسمی میان متقاضیان
توزیــع خواهد شــد ،این امر به روانشــدن مبادالت بانکــی نیز کمک
میکند و در نتیجه نر خها به ســمت نرخ تعادلی حرکت خواهند کرد.
اگــر روابط بانکی کشــور بهویژه با بانکهای بــزرگ برقرار و نقل و
انتقاالت تســهیل شود و شرکت ملی نفت ،نفت بیشتری را به اروپا صادر
کنــد و ارز حاصل از فروش نفت را در بانک های اروپایی بزرگ دریافت
کند ،شــرایط تبادالت ارزی نیز بیشتر مهیا خواهد شد.
با این اتفاق دیگــر بهطور صرف به ارزهای قبلی موجود در بانکهای
چین و هند اتــکا نخواهیم کرد و ارزهای جدیــدی که از فروش جدید
نفت عایدمان میشــود می توانیم در چرخه ارزی کشور وارد کنیم ،زیرا
این اقدام میتواند نقش موثری در تکنرخیشــدن ارز ایفا کند.
بایــد منتظــر ماند و دیــد میتــوان در ما ههای آینــده روی منابع
ارزی بانکمرکزی برای تأمین نیاز بازار حســاب کرد و ســنجید که آیا
بانکمرکزی میتواند با منابع در اختیار ،شــرایط را برای متعاد لشــدن
نرخ ارز مساعد کند یا خیر؟
هــر چند درحا لحاضر روابط بانکی ایران با بانکهای خارجی شــروع
و بــا برخی از آنها ارتباطات برقرار شــده و با بعضــی بانکهای بزر گتر
هــم تبادل مدارک وجود دارد ،اما نظام بانکی ما باید مقررات بینالمللی
بهویژه در زمینه مبارزه با پولشــویی و تطابق مقررات بانکها با مقررات

بینالمللی را داشــته تا بتــوان در آینده بهراحتی بــا بانک های بزرگ
ارتباط برقرار کرد.
هرچه بانکها از مقررات بینالمللی عقبتر باشــند بهویژه مقرراتی که
بعد از بحران مالی جهانی برقرار شــد ،بهطورطبیعی زمان بیشــتری نیاز
اســت تا بتوانند خود را با این مقررات تطبیق دهند؛ البته درحا لحاضر
برقراری روابط با بانکهای مختلف شــروع شــده ،شکل گرفته و درحال
توســعه اســت و فکر میکنم تا پایان ســال روابط بانکــی ما بانکهای
بزر گتر بیش از پیش گسترش یابد.
به نظر شما چه رقمی برای تکنرخیکردن ارز مناسب است؟
ازآنجاییکــه نرخ تعادلــی را بازار عرضــه و تقاضا تعییــن میکند؛
بنابرایــن هر نرخــی که عرضه و تقاضــا تعیین کنــد ،صادرکنندگان و
بازار ،آن را نرخ واقعی تلقی و در آن شــرایط ارز خود را به بازار عرضه
میکننــد؛ درنتیجه هرچــه نرخ ارز از عرضه و تقاضا دورتر باشــد بازار
آن را قیمت غیرواقعی میداند و نمیتواند تعیینکننده نرخ ارز باشــد.
ارزیابیتان از نوسانات بازار ارز چیست؟
درحا لحاضــر نــرخ ارز از ثبات خوبی در بازار برخوردار اســت ،زیرا
نرخ ارز دیگر در بازار آزاد دســتوری تعیین نمیشــود ،بلکه قیمت آن با
مکانیســم عرضه و تقاضا مشخص میشود و به همیندلیل تعادل خوبی
در آن بازار شکل گرفته است.
ورود ارزهای غیرنفتی بهویژه ارز صادرات فرآورد ههای پتروشــیمی،
کاالهــای غیرنفتــی و ارز حاصــل از میعانــات و غیره به ایــن بازار و
هماهنگی بانکمرکزی میتواند ســبب شــکلگیری نرخی در این بازار
شــود که دارای یک دامنه محدود نوسانی باشد.
البته نوســانات نرخ ارز تابع شرایط اقتصادی کشور است؛ بهطوریکه
نمیتــوان این نــرخ را بهصورت تصنعــی ثابت نگه داشــت ،اما با یک
مدیریت منســجم با هماهنگی صادرکنندگان غیرنفتی میتوان نوسانات
را در یــک محدوده معقول تنظیم کرد.
به نظر شما ســرمایهگذاران خارجی در بازار ارز کشور به چه
زیرساختها و مواردی نیازمند هستند؟
زمانیکه ســرمایهگذار خارجی ســرمایه خود را وارد کشــور میکند
نیازمند مکانیسمی برای پوشش ریسک نرخ ارز در دوران سرمایهگذاری
اســت؛ بهگونها یکه در تالطمات ارزی بتواند ســرمایه خود را پوشــش
ریسک دهد .درهمینحال یکی از ســازوکارهای شناختهشده بینالمللی
در بازارهای مالی ،ایجاد مکانیســم پوشش ریسک نرخ ارز با استفاده از
قراردادهای آتی و ابزار و اختیار معامله در بازارهای مالی اســت که البته
هماکنون این امکان در کشــور ما وجــود ندارد و یکی از محدودیتهای
سرمایهگذاری خارجی محسوب میشود.
درهمینحال ســرمایهگذاران داخلی هم که از ارز اســتفاده میکنند
بــا مراجعه بــه نظام بانکــی تســهیالت ارزی دریافــت میکنند و این
امکان وجــود دارد که نرخ ارز در زمان بازپرداخت تســهیالت تغییرات
قابلمالحظهای کرده باشــد و آنها را دچار مشکل کند.
همچنین شــرکتهایی که از تســهیالت ارزی اســتفاده و آن را به
ریال تبدیــل میکنند تا در بنگا ههای خود بــهکار گیرند بهطور معمول
با چالش و مشکل مواجه میشوند.
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سیاستهای پولی و ارزی

پرونـــده

دکتر سید احمد رضا جاللی نائینی ،مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی مطرح کرد:

بی نیازی از ادامه ارز چند نرخی

در شــرایطی که امید میرود اقتصاد به سمت شرایط نرمال حرکت کند و با
تکانههای قابلتوجه رابطه مبادله و تکانههای اقتصادی -سیاســی مواجه شود،
دلیل این نیست که ارز چندنرخی ادامه داشته باشد.
در صورت امکان ،تاریخچه سیاستهای پولی و ارزی در دنیا و ایران
را تشریح فرمائید؟
البته این پرسش پاسخ بسیار مفصلی را میطلبد که در حوصله این مصاحبه
نیســت ،اما بهطور اجمال باید گفت از لحاظ تاریخی تمایل بانکهای مرکزی و
بهویژه بانکهای مرکزی در اقتصادهای درحالتوسعه در رابطه با نرخ ارز این بوده
که تا حد امکان از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کنند و به اصطالح یک نوع «ترس
از شناورسازی» وجود داشته است .البته با وجودی که تمایل کلی بانک مرکزی
به ثبات نسبی نرخ ارز بوده ،اما اینکه ریشه این تمایل کجا است ،به نظام مالی و
پولی کشورهایی که ساختار آنها شبیه ایران است ،باز میگردد.
دالیل متعددی در ادبیات اقتصادی در این باره مطرح شــده اســت که از آن
جمله میتوان به موضوع «گناه نخســتین» و «ترس از شناورسازی» اشاره کرد.
اقتصادهای درحالتوسعه بهدلیل برخورداری از ویژگیهایی مانند سرعت باالی
گــذار نرخ ارز و عدم تطابق ارزی (جانشــین کامل نبودن داراییهای داخلی و
خارجی) با مشکالت اعتبار سیاستها و انقباضیبودن تضعیف نرخ ارز مواجهاند.
در یک اقتصاد باز و کوچک ،عالوه بر اینکه ثبات خارجی اقتصاد در کنار ثبات
داخلی اهمیت مییابد ،سیاستهای تثبیت همزمان داخلی و خارجی اقتصاد نیز
مطرح میشود .در حقیقت استدالل این گروه از اقتصاددانان این است که جریان
سرمایه بینالمللی و نوسان نرخ ارز از کانالهای مالی و حقیقی میتواند بر ثبات
اقتصاد کالن اقتصادهای باز کوچک در حال پیشــرفت تأثیر منفی داشته باشد.
بنابراین ثبات داخلی و خارجی اقتصاد با استفاده از ابزار سیاستی نرخ بهره اسمی
یا حجم پول در شرایط شناوربودن نرخ ارز قابل تحقق نیست.
در ایران همانند بسیاری از کشــورها ،نرخ ارز در کوتاهمدت مهمترین عامل
شکلدادن انتظارات تورمی و نرخ تورم است و در میانمدت اثر بسیاری بر سطح
فعالیتهای اقتصادی و ترکیب کاالهای قابلتجارت و غیرقابل تجارت دارد.
بنابراین سیاست پولی کشور ما بدون مشخصکردن نظام ارزی بسته نمیشود،
زیرا نرخ ارز و نوسانات آن یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر در انتظارات تورمی
اســت .همچنین از آنجا که یکی از وظایف بانک مرکزی ایران تثبیت قیمتها و
مدیریت انتظارات تورمی است ،همواره این بانک تالش میکند نسبت به نوسانات
نرخ ارز واکنش نشان دهد .البته این در حالی است که چون نرخ تورم داخلی به
میزان زیادی بیشتر از نرخ تورم جهانی است و نمیتوان در میانمدت یا بلندمدت
نرخ ارز را تثبیت کرد ،بانک مرکزی بین تثبیت نرخ ارز و محدودکردن نوسانات
آن از یک طرف و کاهش نرخ ارز حقیقی با یک دوگانگی مواجه است.
در دورانی که درآمد ارزی کشور (نظیر سالهای بعد از یکسانشدن نرخ ارز)
باال بود ،چون درآمدهای ارزی به حساب دولت واریز میشد و دولت نیز باید آن
را برای تأمین مالی به بانک مرکزی میفروخت ،همچنین این بانک نیز این منابع
را به واردات کاالهای مصرفی ،واسطهای و سرمایهای اختصاص میداد .در نتیجه
شــاهد آن بودیم که در دوران رونق قیمت نفــت و باالبودن درآمدهای نفتی و
درنهایت عرضه فراوان دالر و یورو نرخ این ارزها نسبتاً تثبیت میشد.
در هر صورت از آنجا که قســمت بسیاری از درآمدهای باالی نفتی در قالب
بودجه خرج میشد ،تقاضای کل نیز نسبتاً باال بود و فشار تقاضا باعث میشد نرخ
تورم داخلی بیش از نرخ تورم خارجی باشــد و ادامه این روند وضع را بهگونهای
تغییر میداد که بعد از هفت یا هشــت ســال قدرت رقابت کاالهای داخلی در
مقایســه با کاالهای خارجی از دست میرفت .در آن صورت تعدیل نرخ ارز برای
حفظ وضعیت صنایع داخلی الزم و اجتنابناپذیر میشد.
ی مواقع این تعدیل بهصورت غیرداوطلبانه به اقتصاد تحمیل میشــد،
گاهــ 
بهعنوان مثال زمانی که تحریمها اعمال و گردش ارزی با اختالل همراه شد ،نرخ
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ارز افزایش شدیدی داشت.
مشکل سیاستهای ارزی کشور در این مدت چه بوده که گاهی اوقات
قیمت دالر با نوســان همراه شده و بعد هم واحدهای تولیدی بسیاری
بهدلیل این نوسانات بحرانهای شدیدی را تجربه کردهاند؟
در خصوص آسیبشناسی سیاستهای ارزی باید گفت سلطه مالی که بخش
بودجه بر سیاســتهای بانک مرکزی داشته ،سبب شده تا این بانک توان و ابزار
کافی برای کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز حقیقی در سطحی که صنایع داخلی را
بهطور منفی تحت تأثیر قرار ندهد ،نداشته باشد .یعنی ارز از طریق صادرات نفت
و بخش مالی وارد تراز بانک مرکزی میشد و بعد از آن بانک مرکزی این ارزها را
به عموم میفروخت ،زیرا طبق قوانین فعلی کشور بانک مرکزی نمیتواند به دولت
بگوید «من ارز تو را نمیخرم».
طبق قانون ،بانک مرکزی باید درآمدهای ارزی که در بودجه پیشبینی شده
را خریداری کند .زمانی که درآمدهای ارزی باالســت ،حجم فروش ارز به عموم
نیــز افزایش مییابد .افزایش عرضه ارز قیمت ارز را میکاهد ،ولی افزایش تقاضا
ناشی از انبساط مالی فشارهای تورمی را زیاد میکند .این وضعیت دوام نمییابد،
چنانچه تجربه نشــان داده در مواقعی که این شرایط با کاهش درآمدهای نفتی
همراه میشود ،افزایش شدید نرخ ارز اتفاق میافتد و به اصطالح اقتصاددانان اثر
ترازنامهای برای بنگاهها رخ میدهد .به این معنا که قیمت کاالهای واســطهای
وارداتی آنها به ریال افزایش مییابد ،ارزش بدهیهای ارزی آنها و ســرویس این
بدهیها افزاش مییابد ،ولی قیمت کاال و خدمات بنگاهها و نیز داراییهای داخلی
آنها به تناسب افزایش نمییابد.
پیشنیــاز تحقق کامل و جامع اهداف و وظایف بانک مرکزی این اســت که
سیاســتهای مالی از پولی تفکیک و عملیــات ارزی مربوط به نفت تا حدودی
در خود سیاست مالی کنترل شود .صندوق ذخیره ارزی ،صندوق توسعه ملی و
بهویژه صندوق ذخیره ارزی به این منظور ایجاد شدند تا دست بانک مرکزی برای
تثیبت داخلی (کنترل شکاف تولید و تورم) آزاد باشد.
برای تحقق این امر الزم اســت درآمد ارزی بر اساس یک قاعده مالی تدوین
شود ،بهطوری که در دورههایی که درآمد ارزی نفت باالست ،الزم نیست دولت
تمام این درآمدها را خرج کند .بلکه بخشــی از آن را ذخیره میکند تا در دوران
کاهش درآمد ارزی از آن پساندازها استفاده کند .با این توصیف ،روند بلندمدت
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هزینههای دولت تأمین مالی میشود ،بدون آنکه قاعده مالی اجازه دهد تکانههای
بودجه و قیمت نفت به نرخ ارز و تورم منتقل گردد و این سیاستی بوده که امید
است در حال اجرا یا در دست یا اجرا باشد.
بانک مرکزی و دولت چه اقداماتی باید برای یکسانســازی نرخ ارز
انجام دهند؟
اول باید به این ســؤال پاســخ داد که چرا ارز چندنرخی شد؟ پیشتر به این
موضوع اشاره کردم که دولت در یک دوره درآمدهای نفتی زیادی داشت و بهازای
ارزی کــه به بانک مرکزی میفروخت ،ریال دریافت میکرد .بانک مرکزی هم با
فروش این دالرها نه تنها ریال زیادی جمع کرد ،بلکه تأمین مالی واردات را نیز
جبران مینمود .بنابراین نرخ ارز نیز در این دوره تثبیت شد.
حال فرض میشــود این فرایند تداوم یابد ،اما چون نرخ تورم داخلی بیش از
نرخ تورم خارجی است ،بهدلیل عدم تغییر نرخ ارز و دوبرابرشدن قیمت اجناس
بعد از چند سال ،کاالهای داخلی گران و واردات زیاد و در مقابل صادرات آن زیاد
میشود .برای مثال وقتی دالر هزار تومان باشد ،کاالیی که قیمت داخلی آن 100
هزار تومان بوده ،بعد از  9-8ســال دوبرابر شده است .یعنی کاالی داخلی گران
شده و در نتیجه واردات افزایش مییابد.
یعنی ممکن است گرانی عوامل تولید ریشه اصلی این مسائل باشد؟
گرانی عوامل تولید به این صورت میتواند تحقق یابد که درآمدهای نفت زیاد
میشود و دولت آن را خرج میکند .در نتیجه بودجه دولت رشد یافته و رشد
حجم پول افزایش و تقاضای کل منبسط میشود .زمانی که تقاضا منبسط شود
ولی عرض ه تولید بهواســطه عوامل ساختاری کششپذیر نباشد ،باعث میشود
ت کاالها و خدمات در بازار رشد یابند .این افزایش قیمت از محل انبساط
قیم 
تقاضای کل پس از یک یا چند وقفه زمانی باعث باالرفتن دستمزدهای اسمی
و هزینههای جاری بنگاهها میشود و در صورت افزایشنیافتن بهرهوری عوامل
تولید فشار قیمتها به فشار هزینهها منتقل و این فرایند انباشته میگردد.
بنابراین اگر به اصطــاح ،تکانههای اولی باعث رشــد قیمت فرآوردههای
تولیدی ،کاالهای مصرفی و واســطهای شود ،در نهایت این تکانهها بر دستمزد
ت و هزینه ایجاد
و هزینههــای بنگاهها اثر میگذارد و یک چرخه افزایش قیم 
میکند .در شرایطی که تورم لختی داشته باشد ،انگیزه برای نوآوری و کارایی
در بنگاه به نســبت کاهش مییابد و ســودجویی از تورم اولویتهای مدیریت
بنگاه میشود.
زمانی که هزینهها باالرفت و قیمت کاالهای داخلی ،اجناس خارجی بهویژه
چینی با همان کیفیت و قیمت بسیار ارزانتر شد ،حجم واردات را بیشتر کرد.
در نهایت ،کســانی که تولید داخلی داشــتند ،با افزایش واردات قدرت فروش
کاالهای خود را نداشته و واحدهای تولیدی خود را تعطیل کردند .در نتیجه بر
ایجاد ارزشافزوده و اشتغال کشور تأثیر منفی داشت.
یک راه جبران این مشــکل آن اســت که برای واردات کاال تعرفه تعیین و
واردات را محدود کنند ،اما رقبای تجاری بیان میکنند که اگر برای کاالهای ما
تعرفه تعیین شود ،ما هم برای اجناس شما تعرفه تعیین میکنیم.
پیشنهاد شما برای رفع این معضل چیست؟
بر اساس سیاستهای برنامههای سوم تا پنجم توسعه قرار بود اختالف قیمت
ارز با نرخ تورم داخلی و خارجی تعدیل شــود ،اما در طول سالهایی که درآمد
ارزی افزایش یافت نرخ ارز متناسب با نرخهای تورم رشد نیافت.
همچنین بعد از آن ،زمانی که تورم باال میرود ،درآمدهای اسمی و نقدینگی
زیاد میشود که اگر نرخ ارز تغییر نکند ،تقاضا برای ارز نیز افزایش مییابد .نمونه
ســاده آن را میتوان در رشد ســفرهای خارجی دید .همه اینها تقاضای ارز را
افزایش میدهد و زمانی که عرضه ارز همزمان رشد نکند ،فنر نرخ ارز رها میشود
و در آن صورت با پرش قیمت دالر مواجهایم.
فنر نرخ ارز بعد از اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشــورمان رها شد و چون
ورودی ارز به کشور محدود گردید ،قیمت ارز نیز افزایش یافت ،در حالی که تقاضا
باال بود و عرضه کم شد ،در نهایت قیمت دالر نیز صعود کرد.
بانــک مرکزی برای اینکه اثر افزایش قیمــت دالر را برای فعاالن اقتصادی و
بنگاههای تولیدی محدود کند ،اعالم کرد :برای برخی کاالهای اساسی  ،واسطهای
و ســرمایهای نرخ ارز مشخصی تعیین میکند که با نرخ ارز در بازار آزاد متفاوت
باشد .همین امر باعث ایجاد تفاوت در نرخ ارز دریافتی از سوی متقاضیان شد.
آیــا بعد از این نرخ مبادلهای هم به نرخهــای مطرح ارز در بازار
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اضافه شد؟
هماکنون نرخ مبادلهای و آزاد را در بازار ارز داریم .دلیل بروز دو یا چندنرخی
بودن ارز این اســت که فشار محدودیتهای ارزی روی برخی مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان کم شود .نگهداری این سیستم قیمتگذاری میتواند برای تأمین
برخی از اهداف سیاســتگذار در کوتاهمدت پرثمر باشد ،ولی نگهداشتن آن در
بلندمدت مطلوب نیست.
چرا امکان اجرای این روش در بلندمدت عاقالنه نیست؟
بهدلیــل آنکه این روش به بازار و کارگزاران اقتصادی عالیم قیمتی مخدوش
ارسال میکند و بعضاً موجب بروز فساد میشود .بهطور مثال ،عدهای یاد میگیرند
کاال به نرخ مبادلهای خریداری کرده و سپس آن را به نرخ آزاد بفروشند .در این
حالت ،وضعیت تخصیص ارز به هم میخورد .برای مثال برخی با بهرهگیری از این
اختالف میتوانند کاال وارد کنند (نه بهدلیل تأمین تقاضای مصرفکننده) بهدلیل
استفاده از شکاف نرخ ارز و بعد کاال را صادر کنند.
برای برخی نیز این انگیزه ایجاد میشود که ارزش واردات خود را پیشفاکتور
کنند .همه اینها باعث میشود تخصیص منابع درست نباشد و عالیم غلط قیمتی
به عامالن اقتصادی داده شــود .در مجموع این امر باعث میشــود که بهمنظور
بهترشدن تخصیص منابع آن ،یکسانسازی نرخ ارز ضروری باشد.
یعنی پیشــنهاد شــما این اســت که برای رفع این مشکل ارز
یکسانسازی شود؟
بلی .هرچند چندنرخی شدن ارز در برخی کشورها از جمله ایران ،بهدلیل
شــرایط اضطراری به وجود آمد و شاید در کوتاهمدت سیاستگذار ناگزیر به
اجرای این سیاســت بود ،اما کشورهایی که این سیاست را در بلندمدت اجرا
کردند ،متوجه شــدند نه تنها ادامه آن ضروری نیست بلکه توقف آن منفعت
هم دارد.
با توجه به شــرایط فعلی اقتصاد ایران چقدر زمان نیاز اســت تا
سیاست یکسانسازی نرخ ارز اجرا شــود و بعد از اجرا تا چه زمان
باید این سیاست ادامه یابد؟
بانک مرکزی مدت زمانی اســت که قصد خود برای این کار را اعالم کرده
است .در گام اول اجرای این سیاست الزم بوده تا بازار را متعادل کند و برای
مقابله با نوســانات نیاز به وجود ذخایر ارزی دارد .رفع برخی از محدودیتها
بر دریافت و پرداختهای بینالمللی ،گردش ارزی و همچنین تسهیلشــدن
دسترســی به ذخایر ارزی کشــور زمینه بهتری برای یکسانسازی نرخ ارز
ایجاد میکند .به نظر میرســد سیاستگذار چنین شــرایطی را در ماههای
آینده پیشبینی میکند.
اگر ظرف  ۴-۳ماه گردش منابع ارزی و دسترسی به ذخایر سهلتر شود،
شــرایط نســبتاً خوبی برای یکسانســازی نرخ ارز فراهم میشود .با شرایط
جدید ،بانک مرکزی در صورت ضرورت میتواند با ســهولت بیشــتر در بازار
دخالت کند .زمانی که بازار احســاس کند بانــک مرکزی منابع ارزی زیادی
دارد ،شکاف بازار آزاد و مبادلهای کم میشود .اکنون هم فاصله دالر مبادلهای
و آزاد زیاد نیست و این فاصله تنها حدود  10درصد است .با تسهیل گردش
ارزی اقدام به یکسانســازی چندان مخاطرهآمیز نیســت ،زیرا شــکاف بین
صادرات و واردات و نیز شــکاف دالر آزاد و مبادلهای یکسانســازی نرخ ارز
را قابل مدیریت کرده اســت .البته در اعمال این سیاست نباید عجله یا دفع
وقت کرد.
مدتی اســت بانک مرکزی در حال افزایــش تدریجی نرخ دالر
مبادلهای است ،آیا این سیاســت برای تکنرخی کردن ارز ضروری
اســت؟ زیرا بســیاری معتقدند نیازی نیســت بانک مرکزی برای
یکسانسازی نرخ ارز دالر مبادلهای را به دالر بازار آزاد برساند.
جاللــی نائینی :اهل نظر میگویند :اگر تکانهای که باعث ایجاد چندنرخی
شدن ارز شــده ،منشأ تقاضای کل باشــد ،با مدیریت این منبع میتوان اثر
منفی تقاضای کل بر نــرخ ارز را کنترل کرد .لذا نرخ ارز میتواند به نرخ ارز
مبادلهای نزدیک شود .اما اگر تکانه از نوع حقیقی یا رابطه مبادله باشد ،بهتر
است نرخ ارز را نزدیک به نرخ بازار آزاد تعیین کرد.
ما تکانه رابطه مبادله (افت قیمت نفت) را داشــتهایم ،بنابراین با توجه به
این نکته به نظر میرســد سیاست بانک مرکزی در جهت افزایش تدریجی و
محدود قیمت مبادلهای ارز ،سیاست منطقی باشد.
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حسن معتمدی ،مدیرعامل بانک اقتصادنوین:

راهکارهای دستیابی به ثبات مالی

دستیابی به رشد اقتصادی مستلزم سرمایهگذاری است و این امر بر عهده
بخــش مالی اقتصاد بــوده که منابع مالی الزم برای توســعه بخش واقعی را
فراهم میکند و ظرفیت تولید ارزش را در اقتصاد افزایش میدهد .نظام مالی
یکی از مهمترین عوامل ســاختاری مؤثر بر بهرهوری است .سیستم مالی باید
بتواند منابع الزم را با کمترین هزینه بهطور هماهنگ و یکنواخت برای تمامی
بخشهای اقتصاد تجهیز کند تا همه بخشها بهصورت متوازن رشد کنند.
همچنین بخش مالی باید با کارکردهای خود مدیریت ریســک و انباشت
ســرمایه را در اقتصاد تســهیل کند .درمجموع نظام مالــی کارآمد از طریق
تجهیز پساندازها ،بســط نقد شــوندگی ،تخصیص منابع ،مدیریت ریسک
و تســهیل تجارت به رشــد اقتصادی کمک میکند؛ بنابراین توسعه پایدار
بدون توســعه مالی غیرممکن خواهد بود .شــرط الزم برای توسعه مالی نیز
ثبات مالی اســت .توجه به کارکرد مجموعه اجزای سیستم مالی ،الزمه ثبات
سیستم مالی کشور است.
بخش مالی در تقسیمبندی کلی از حوزههای بازار پول و ارز ،بازار سرمایه
و بازار بیمه تشــکیل میشــود .هرکــدام از این حوزهها عــاوه بر وظایف و
خدمات تخصصی ،مرزهای مشــترکی نیز داشــته که با همدیگر همپوشانی
دارند .موفقیت کلی سیستم مالی با هماهنگی در سیاستگذاریهای پولی و
مالی امکانپذیر خواهد شد.
با توجه به نقش ویژه هرکدام از این بازارها در تأمین بخشــی از نیازهای
اقتصاد ،سیاســتگذاران و قانونگذاران باید به دنبال ایجاد توازن در توسعه
همه این بخشها باشــند .در این راستا همکاری مقام ناظر بازار پول ،سرمایه
و بیمه در سیاستگذاری و وضع قوانین و مقررات حاکم بر بازارها در توسعه
و ثبات نظام مالی کشور بسیار سازنده خواهد بود.
در اقتصــادی بانک محور همچون اقتصاد ایــران ،اهمیت و نقش بانکها
در توســعه و ثبات نظام مالی کشــور دوچندان میشــود .از سوی دیگر در
ادبیات بحرانهای مالی گفته میشــود ،بانکها کانــون اصلی ثبات مالی را
تشــکیل میدهنــد .پیشبینی وقوع بحران در بخش واقعــی ،خارجی و نیز
تعادل نداشتنهای بودجههای دولت و شبیهسازی آنها در قالب سناریوهای
محتمل و بررسی آثار آنها بر ترازنامه بانکها متداولترین راهی است که در
حال حاضر برای ارزیابی میزان استحکام و سالمت بخش مالی و آسیبپذیری
آن در قالب بحرانهای اقتصادی مورداستفاده قرار میگیرد.
بنابراین اتخاذ راهکارها و سیاســتهایی که منجر به بهبود شــاخصهای
سالمت بانکی میگردند ،میتوانند ثبات سیستم مالی را به ارمغان آورند.
یکی از مشــخصههای اصلی سیستم مالی کشــور ،کنترل دولت بر بخش
مالی است که از آن به پدیده سرکوب مالی تعبیر میشود .اگرچه در سالهای
اخیر فشــار کنترلهای دولتی بــر بانکها تا حــدودی کاهشیافته ،لیکن
همچنان بســیاری از ویژگیهای سرکوب مالی در بخش مالی کشور مشاهده
میشــود .اجبار و الزام بانکها به اعطای تســهیالت موردنظر دولت ،توزیع
اعتبارات بانکها بین بخشهای اقتصادی برحســب اولویتهای تعیینشده
و ســهمیهبندی اعتباری ،حمایت از شــرکتها و بنگاههای دولتی در قالب
اعطای تســهیالت اعتباری ،اعطای تســهیالت جدید به شرکتهایی که از
ریسک اعتباری باالیی برخوردارند ،همه عناصری از سرکوب مالی هستند.
گرچه در ســالهای اخیر فشــار کنترلهای دولتی بر بانکها تا حدودی
کاهشیافته اما همچنان بســیاری از ویژگیهای سرکوب مالی در بخشهای
مختلف مشاهده میشود.
اجبــار و الــزام بانکها بــه اعطای تســهیالت موردنظر دولــت  ،توزیع
اعتبارات بانکها بین بخشهای اقتصادی برحســب اولویتهای تعیینشده
و ســهمیهبندی اعتباری ،حمایت از شــرکتها و بنگاههای دولتی در قالب
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اعطای تســهیالت اعتباری ،اعطای تســهیالت جدید به شرکتهایی که از
ریسک اعتباری باالیی برخوردارند  ،همه عناصری از سرکوب مالی هستند.
این ترتیبات بدون شــک ضمنآنکــه از تخصیص کارایی منابع جلوگیری
میکنند ،منجر به بدتر شدن شاخصهای سالمت نظام بانکی شده و با فشار
به نظام بانکی ،بیثباتی در این بازار را موجب میشــوند .این در حالی است
که در کشــورهایی که اصالحات مالی در چارچوب وسیعتری از سیاستهای
تثبیــت اقتصاد کالن به اجرا درآمده ،با کاهش اعتبارات سیســتم بانکی به
بخش دولتی ،امکان بیشــتری برای اعطای تســهیالت به بخش خصوصی و
تخصیص بهینه منابع فراهم آمده که درنهایت منجر به بهبود کارایی بانکها
شده است.
حفــظ ارزش پول ملی (کنترل و ایجاد ثبات در ســطح عمومی قیمتها)
آثار مســتقیمی بر بهبود حوزههای مختلف کسبوکار و برقراری آرامش در
بازارهــای مالی دارد .کنترل تورم ،فشــار بر تعدیل نــرخ ارز را کاهش داده
و ریســک ناشــی از جهش نرخ ارز و آثار ترازنامهای آن بر مؤسســات مالی
بهخصوص بانکها را تقلیل میدهد .کاهش نرخ تورم در ســالهای اخیر که
بهواســطه رفتارهای منطقی دولت و اعمال انضباط دقیق مالی از سوی بانک
مرکزی حاصل شده است ،گام مؤثری در تأمین ثباتبخش مالی کشور بوده و
حفظ این روند باید همراه با اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز بهطورجدی
دنبال شود.
از دیگر راهکارهایی که برای تأمین ثباتبخش مالی کشور میتوانند دنبال
شوند ،ایجاد زیرساخت الزم برای نظارت مؤثر بانکی ،انتظامبخشی بازار پول
با ســاماندهی مؤسسات غیرمجاز ،هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به
بازار بینبانکی و توســعه ابزارها و نهادهای مالی هستند .درحالحاضر جای
مؤسساتی همچون مؤسسات رتبهبندی در بازارهای مالی ایران خالی بوده و
ابزارهای بدهی و ابزارهای مشتقه ،بازار توسعهیافتهای ندارند .وجود مؤسسات
رتبهبنــدی به دلیل ایجاد شــفافیت در بازار مالــی ،بهرهگیری از رانتهای
اطالعاتی و مالی را تقلیل میدهد .ابزارهای نوین مالی همچون ابزار مشــتقه
نقش بســیار مهمی در بازارهای مالی دنیا پیداکرده است و بانکهای مرکزی
و سایر نهادهای بازارهای مالی بهصورت فعاالنه از این ابزارها برای جلوگیری
از ایجاد بحرانها و پوشش ریسکهای مترتب استفاده میکنند.
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فصل

نظام بانکی و تولید

پرونـــده

تأمین مالی بنگاهها از کانال بانکها
سجاد ابراهیمی

*

رابطه بنگاههای تولیدی با بانکها پرداخته شــود.

مقدمه
تجهیــز منابع مالــی از منابع پساندازکننــدگان و تخصیص بهینه آن
به نیاز ســرمایهگذاران (که بهطورعمده شــرکتها و بنگاههای اقتصادی
را شــامل میشــود) ،از مهمترین وظایف بازارهای مالی بهشمار میرود.
نتایج مطالعات گســترده تصدیق میکند که توسعه بازارهای مالی و بهبود
کارایــی آنها میتواند اثر مثبتی بر بخش حقیقی اقتصاد داشــته باشــد؛
بنابراین بررســی کارکردهای بازارهای مالــی و چگونگی ارتباط با بخش
حقیقی در آسیبشناســی وضعیت بخش حقیقی کمک شایانی میکند.
ســاختار نظام مالی در ایران تمرکز بیشــتری روی نظــام بانکی دارد
و بخــش عمدهای از منابــع از کانــال بانکها تخصیص پیــدا میکنند.
بنگاههــای تولیدی هم بهعنوان یکی از مهمتریــن متقاضیان وجوه مالی
بخــش عمــدهای از نیاز به منابــع مالی خود را از طریــق بانکها تأمین
میکنند .تبیین و تشــریح رابطه تأمین مالی بانکهــا و بنگاهها میتواند
در راســتای آسیبشناســی کارکرد بانکها بهعنوان مهمترین بازار مالی
کشــور موضوع مهمی باشــد .در این مقاله تالش میشــود که با استفاده
از دادههایی که از شــرکتهای بورسی جمعآوریشده است 1به چگونگی

میزان و نوع تسهیالت شرکتهای بورسی
بررســی دادههای بیش از  ۲۶۰شرکت پذیرفتهشده در بورس و فرابورس
تهران در بخش صنعت و معدن در بازه زمانی بین سالهای  ۱۳۸۶تا ۱۳۹۳
نشــان میدهد که سهم این شرکتها از تســهیالت بخش صنعت و معدن
کل نظــام بانکی بین  ۲۰تا  ۲۵درصد اســت .با اینوجــود ،روند تغییر در
مانده حقیقی تسهیالت شرکتهای بورسی در چند سال اخیر با تغییرات در
مانده حقیقی کل تسهیالت شبکه بانکی روند مشابهی داشته است .میتوان
استنباطهای برگرفته از این نمونه را به کل جامعه تسری داد.
بخشــی از نیازهــای منابع مالــی بنگاههای تولیــدی بهمنظور تأمین
ســرمایه در گردش اســت که ماهیت کوتاهمــدت دارد .بخش دیگری از
تقاضای منابع مالی بنگاهها برای تأمین مخارج الزم برای ســرمایهگذاری
جدید و طرحهای توســعهای اســت که ماهیت بلندمدت دارد .براســاس
بررســی آمار شــرکتها که در « »۱جدول منعکس شــده است ،بهطور
متوســط ،بیش از  ۷۷درصد از تسهیالت دریافتی شرکتها در بازه زمانی
 ۱۳۸۷تــا  ۱۳۹۳را تســهیالت کوتاهمدت تشــکیل میدهند که بهنوعی
مشخصکننده نوع تقاضای بنگاههاست؛ البته نسبت تسهیالت کوتاهمدت

جدول  -۱میانگین متغیرهای تأمین مالی بنگاههای تولیدی بورسی از بانکها
میانگین

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

5/58

5/91

5/8

5/76

5/7

5/38

5/25

5/63

()1/82

()1/48

()1/57

()1/46

()1/55

()1/74

()1/9

()1/66

کل
ی بنگاه با بانک اصلی
تعداد سالهای همکار 
تعداد بانکهای اعتباردهنده به بنگاه
سهم بانک اصلی از تسهیالت در بنگاه (درصد)
مانده حقیقی تسهیالت کوتاهمدت (میلیارد ریال)

مانده حقیقی تسهیالت بلندمدت (میلیارد ریال)
نسبت تسهیالت کوتاهمدت بهکل تسهیالت (درصد)

3/07

3/06

3/23

3/37

3/49

3/36

3/06

3/23

()2/29

()2/41

()2/41

()2/43

()2/7

()2/81

()2/48

()2/48

۶۹

70/2

68/6

66/7

68/2

68/96

71/8

69/1

()28/32

()27/33

()27/59

()27/29

()26/73

()26/95

()26/8

()27/28

۲۰۶۵

۲۲۶۵

۲۱۵۸

۲۱۲۷

۱۷۶۹

۱۷۹۲

۱۹۴۲

۲۰۱۷

()۱۰۵۰۱

()۱۱۵۸۴

()۱۱۱۱۳

()۹۵۴۵

()۶۷۱۸

()۶۸۰۸

()۶۹۷۹

()۹۲۳۸

۷۳۶

۶۱۸

۶۰۶

۵۱۱

۵۱۹

۵۲۴

۶۳۶

۵۹۳

()۲۴۵۴

()۱۸۳۲

()۲۳۴۴

()۲۵۸۲

()۲۳۲۴

()۲۴۵۳

()۳۶۶۹

()۲۵۷۱

۲۸۰۱

۲۸۸۳

۲۷۶۴

۲۶۳۸

۲۲۸۹

۲۳۱۶

۲۵۷۸

۲۶۱۰

()۱۱۵۰۶

()۱۲۳۴۵

()۱۲۱۵۰

()۱۰۱۶۱

()۸۲۷۰

()۸۳۶۶

()۹۳۰۵

()۱۰۴۰۷

نسبت تسهیالت کوتاهمدت بهکل

73/7

77/3

75/3

77/4

77/3

80/6

78/1

78/6

تعداد مشاهدات

۲۱۶

۱۵۱۷

۲۰۸

۲۱۴

۲۱۸

۲۲۰

۲۲۰

۲۲۰

* اعداد داخل پرانتز انحراف معیار هستند.
توضیح :در این جدول ،میانگین شاخصهایی که رابطه بانک و بنگاه را تبیین میکنند در سالهای مختلف ارائه شدهاند.
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نظام بانکی و تولید
به بلندمدت از ســال  ۱۳۸۸به بعد در حال کاهش اســت که نشاندهنده
افزایش تمایل برای گرفتن وامهای بلندمدت در این سالهاســت.
تعدد بانکهای اعتباردهنده یک بنگاه
ســاختار رابطه بانکها با بنگاهها به این شــکل است که بهطورمعمول
بنگاهها با یک بانک که بانک اصلی آنها درگرفتن تســهیالت است ،رابطه
بلندمدتی دارند و بخش عمدهای از تســهیالت خود را از این بانک تأمین
میکنند و برحســب نیاز با چند بانک دیگر در ارتباط هســتند .بر اساس
آمار که در جدول « »۱گزارششــده است ،بانک اصلی حدود  ۶۹درصد
از تســهیالت بنگاه را تأمین میکند .همچنین بر اســاس شکل « »۱که
توزیع ســهم بانک اصلی از تســهیالت بنگاههای بورسی را نشان میدهد،
بیــش از  ۳۵درصد از بنگاهها صددرصد تســهیالت خــود را از یک بانک
تأمین میکنند.
رابطه بنگاهها با بانک اصلی معموالً بلندمدت است .براساس بررسی در
بازه زمانی بین ســالهای  ۱۳۸۷تا  ،۱۳۹۳متوسط دوره همکاری بنگاهها
با بانک اعتباردهنده اصلی خود بیش از  5/6ســال (در دوره  ۷ساله مورد
بررسی) است که نشــان از بلندمدتبودن رابطه دارد .همچنین بر اساس
شــکل « »2که توزیع ســالهای همکاری بانک اصلی با بنگاه مشــخص
اســت ،بیش از  ۶۰درصد از بنگاهها رابطه  ۷ســاله بــا بانک اصلی خود
دارند .بهعبارتدیگر ،در تمام دوره موردبررسی ،رابطه بانک با بنگاه حفظ
شده اســت .ازاینرو به نظر میرســد که همکاری بلندمدت با یک بانک
بهعنــوان بانک اصلی حالت مطلوبی برای بنگاهها اســت؛ چراکه میتواند
هزینههــای مالی این بنگاههــا را کاهش دهد .همچنیــن برقراری رابطه
بلندمدت بانکها با بنگاهها میتواند هزینههای ارزیابی بانکها و ریســک
تقارننداشتن اطالعات بانکها را کاهش داده و از این طریق برای بانکها
نیز منفعت داشته باشد.
بهطور متوســط تعداد بانکهایی که بنگاهها از آنها تســهیالت دریافت
میکنند ،حدود  3/23اســت .براساس توزیع تعداد بانکهای اعتباردهنده

شکل -۱توزیع سهم بانک اصلی از تسهیالتدهی به بنگاهها (درصد)

پرونـــده

یک بنگاه در شــکل « ،»۳حدود  ۷۵درصد از بنگاهها اعتبارات خود را از
یــک تــا  ۴بنگاه دریافت میکنند و حدود  ۲۰درصــد از آنها بین  ۵تا ۷
بانــک اعتباردهنده دارند و کمتر از  ۵درصد از بنگاهها از بیش از  ۷بانک
اعتبار میگیرند.
اکنون ســؤالی که اینجا ممکن اســت مطرح شــود این اســت که چه
بنگاههایــی با بانکهای بیشــتری کار میکنند و چــه بنگاههایی از بانک
اصلــی خود بیشــتر اعتبار میگیرند .جدول « »۲جواب ســادهای به این
ســؤاالت دارد 2.بر اساس عالمت ضرایب همبستگی معنیدار که در جدول
« »۲آمده اســت ،بنگاهی که از نظــر جنبههای مختلــف مالی وضعیت
مناســبی دارد (ســودآوری باال  ،وضعیت نقدینگی مناســب و ریســک
اهرمی پایینتر) ســهم بانک اصلی در اعطای اعتبار به آن ،باالتر و تعداد
بانکهایــی که با آنها کار میکند ،کمتر اســت .علت این همبســتگی را
میتوان اینگونــه توجیه کرد که بانکها به بنگاههایی که شــاخصهای
مالی مناسبی ندارند ،بیشــتر از سقف معینی وام نمیدهند و این بنگاهها
مجبور هســتند بــرای تأمین نقدینگــی خود از بانکهای بیشــتری وام
بگیرند؛ بنابراین هرچه بنگاهها ســودآوری باالتر و ریسک کمتری داشته
باشــند ،ســهم بانک اصلی در اعطای اعتبار به آنها بیشــتر شده و بهطور
طبیعی تعداد بانکهای اعتباردهنده هم کمتر میشــود.
اما در اینجا یک اســتثنا هم وجود دارد .هرچه اندازه بنگاهها بزرگتر
باشــد ،ســهم بانک اصلی در اعطای اعتبار به بنگاهها کمتر شده و تعداد
بانکهای اعتباردهنده به بنگاه بیشــتر میشود .بهعبارتدیگر ،بنگاهها که
بزرگتر میشــوند ،بانک اصلی نمیتواند یا تمایل ندارد که تمام نیازهای
نقدینگی آنها را پوشــش دهد و بنگاههای بزرگتر مجبور هستند که برای
تأمین نقدینگی به بانکهای دیگر روی بیاورند .علت این رابطه شــاید به
دلیل این باشــد که بانکها یک ســقف ریالی برای اعطای اعتبار به یک
واحد اقتصادی دارند که بنگاههای بزرگ را مجبور به استفاده از اعتبارات
بانکهای بیشتری میکنند.

شکل  -۲توزیع تعداد سالهای همکاری بنگاه با بانک اصلی در بازه زمانی بین سالهای
 ۱۳۸۷تا ( ۱۳۹۳درصد)

شکل  -۳توزیع تعداد بانکهای اعتباردهنده به هر بنگاه (درصد)
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جدول  -۲ضریب همبستگی متغیرهای اثرگذار در رابطه با تأمین مالی بنگاهها در سالهای  ۱۳۸۷تا ۱۳۹۳
هزینه تسهیالت پرداختی

سهم بانک اصلی

تعداد بانکهای

سهم بانک دولتی

اعتباردهنده به بنگاه
1

نسبت هزینه تسهیالت پرداختی بنگاه
سهم بانک اصلی بنگاه

*

تعداد بانکهای اعتباردهنده به بنگاه

*

سهم بانک دولتی

*

سودآوری بنگاه

نقدینگی بنگاه

ریسک اهرمی بنگاه

1

-0/27

*

-0/45

-0/66

*

-0/24

حاشیه سود عملیاتی

*

بازدهی دارایی ()ROA

*

نسبت جاری

*

نسبت جریان وجوه به دارایی

*

شدت استفاده از تسهیالت

*

نسبت بدهی

*

0/15

*

-0/15

0/08

*

-0/34

0/17

*

-0/17

0/18

*

-0/15

0/15

*

0/26

-0/12

*

0/36

اندازه بنگاه

*

سهم بانکهای خصوصی

*

-0/17

*

-0/07

-0/21

*

0/42

نسبت بدهی به بانک مرکزی
نسبتهای بانک

به دارایی

*

اعتباردهنده

نسبت مطالبات غیرجاری

*

1

-0/29

*

0/11

-0/15

*

-0/13

0/14

1

*

-0/24

*

-0/10

*

-0/26

*

-0/26

*

-0/23

*

0/23

*

0/21

*

0/28

*

0/46

*

-0/19

*

0/13

0/003

*

0/14

*

0/18

*

0/12

*

-0/16

*

-0/15

*

-0/21

*

-0/33

*

0/36

*

-0/10

* نشاندهنده معنیداری در سطح  ۵درصد است.

با توجه به اینکه ضریب همبســتگی ســهم بانک اصلــی در بنگاهها و
ســهم بانکهای خصوصــی از اعتبارات بنگاهها ،منفی و معنیدار اســت
میتوان اینگونه اســتنباط کرد که بیشــتر بانکهای اصلــی بنگاهها را
بانکهای دولتی تشــکیل میدهند و بانکهــای خصوصی درواقع بهطور
عمده بهعنوان بانکهای فرعی اعتباردهنده برای این بنگاهها هســتند که
با هزینه باالتر تسهیالت اعطا میکنند.
هزینه مالی بنگاهها در رابطه با بانکها
بعد از امکان دسترسی بنگاهها به تسهیالت و اعتبارات بانکی ،مهمترین
نکته برای بنگاهها این اســت که هزینه مالی ناشی از این تسهیالت کمتر
باشد .بر اساس ضرایب همبســتگی جدول « »۲بنگاههای با شاخصهای
مالی مناســب از ابعاد مختلف (ســودآوری ،نقدینگی و ریســک اهرمی)
هزینه مالی کمتری نســبت به ســایر بنگاهها دارند که میتواند به خاطر
ریســک پایین اعطای تسهیالت به این بنگاهها باشد.
بر اســاس ضریب همبستگی منفی و قابلتوجه بین هزینه مالی و سهم
بانــک اصلی اینگونه میتوان اســتنباط کرد که بنگاههــا هرچه از بانک
اصلی خود بیشــتر وام بگیرند هزینه مالــی کمتری دارند و رجوع کردن
به بانکهایی که اعتباردهنده اصلی بنگاه نیســتند میتواند باعث افزایش
هزینه مالی بنگاه شــود .اکنون هرچه تعداد بانکهای اعتباردهنده بیشتر
باشد ،هزینه مالی نیز افزایش خواهد یافت.
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هزینــه مالی بنگاههــا با انــدازه بنگاهها رابطه معنــیداری ندارد ،اما
بر اســاس بررسی همبســتگی مشخص میشــود که هرچه بنگاهها سهم
بیشــتری از تســهیالت خود را از بانکهای خصوصی تأمین کنند ،هزینه
مالی آنها بیشــتر میشــود .ازاینرو همانطور که انتظار میرفت اولویت
وامگیری برای بنگاهها ،بانکهای دولتی است .دلیل این اولویت این است
که همبســتگی سهم بانکهای دولتی از تســهیالت و هزینه مالی بنگاهها
منفــی اســت و بنگاههایی که بیشــتر از بانکهای دولتــی وام میگیرند
هزینــه مالی کمتــری دارند .از طرف دیگر ،هرچه بنــگاه از ابعاد مختلف
(سودآوری ،نقدینگی و ریســک اهرمی) وضعیت مالی مناسبتری داشته
باشــد ،ســهم بانکهای دولتی از تســهیالتش بیشتر میشــود .درنتیجه
بنگاههــای با وضعیت مالی مناســب کــه بهطور طبیعی ریســک اعطای
تسهیالت به آنها کمتر است ،میتوانند تسهیالت ارزانقیمت را که بهطور
عمده از طرف بانکهای دولتی اســت جذب کنند و بنگاههایی که ریسک
مالی آنها باالســت ،بهطور عمده از بانکهــای خصوصی وام میگیرند که
باعث افزایش هزینه مالی آنها خواهد شــد .این اســتنباط از آمارها نشان
میدهد که مکانیســم ارزیابی ریسک در سیستم بانکی ،چه در بانکهای
دولتــی و چه در بانکهای خصوصــی ،در رابطه بــا بنگاههای بزرگ در
حالت کلی بهخوبی کار میکند و باوجود اینکه نرخ اعطای تســهیالت در
عقود مبادلــهای و حتی برخی اوقات در عقود مشــارکتی ازطرف مراجع
ناظر یک نرخ معین و ثابت در نظر گرفته میشــود ،بازار مالی مکانیســم

دوماهنامه تازههای اقتصاد ویژهنامه بیست و ششمین همایش ساالنه سیاستهای پولی و ارزی شماره 149

نظام بانکی و تولید
ارزیابی خود را اجرا میکند؛ بهطوریکه به شــرکتهایی که شاخصهای
مالی بهتری دارند و بهطور طبیعی ریســک مالی پایینتری دارند ،هزینه
مالی کمتر ،و به شرکتهایی که وضعیت مالی پرریسکتری دارند ،هزینه
مالی بیشتری تحمیل میکند.
بانک خوب ،بنگاه خوب
نســبت مطالبات غیرجاری و نســبت بدهی به بانک مرکزی به دارایی
دو نســبتی هستند که نشاندهنده بخشی از واقعیات بانکهاست .افزایش
مطالبــات غیرجاری در بانکها بهمنزله افزایش ریســک عملیاتی بانکها
بهحســاب میآيد و ایــن افزایش ریســک میتواند اثــر نامطلوبی روی
مشتریهای این بانکها داشته باشد و آنها را در معرض ریسک قرار دهد.
این تحمیل هزینه را میتوان بر اســاس ضرایب همبســتگی جدول «»۲
مشــاهده کرد .بنگاههایی که از بانکهایی با نســبت مطالبات غیرجاری
باالتــر وام میگیرند ،هزینه مالی باالتری دارنــد .همچنین بنگاههایی که
از بانکهایــی وام میگیرند که از بانک مرکزی بیشــتر اعتبار میگیرند،
هزینه مالی کمتری دارند.
جمعبندی
بر اســاس اطالعات منتشرشده از شرکتهای بورســی ،گرفتن وام از
یک بانک به عنوان بانک اصلی باعث کاهش هزینه مالی بنگاهها میشــود
و هرچه ســهم این بانک از تســهیالت بنــگاه افزایش یابــد هزینه مالی
کاهــش خواهد یافت؛ البتــه از آنجا که گرفتــن وام از بانکهای دولتی

پرونـــده

هزینه مالی کمتری دارند ،اگر بانک اصلی ،بانک دولتی باشــد هزینه مالی
کمتری به بنگاه تحمیل میشــود ،اما براســاس مکانیسم ارزیابی بانکها،
بنگاههایی که بیشــتر وامهای دولتی میگیرند یا بانک اصلیشــان بخش
عمدهای از تسهیالتشــان را پوشش میدهد ،بنگاههایی هستند که شرایط
مطلوب مالی و وضعیت سودآوری ،نقدینگی و ریسک اهرمی خوبی دارند.
در مجمــوع میتوان اینگونه اســتنباط کرد که با افزایش ریســک مالی
شرکتها ،هزینه مالی آنها بهدلیل کاهش سهم بانک اصلی و کاهش سهم
بانکهای دولتی در تســهیالت ،افزایش مییابد .همچنین شرکتهایی که
بانکهای آنها تســهیالت غیرجاری باالتری دارنــد ،متحمل هزینه مالی
بیشتری میشوند.
پینوشت:
* اســتادیار گروه مدلسازی ،پژوهشکده پولی و بانکی
 .1تمامــی دادههای مربوط به ایــن مقاله از گزارش طــرح «ارزیابی
وضعیت و چشــمانداز بازارهای مالی» (که در پژوهشکده پولی و بانکی و
به سفارش موسســه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی انجام
شده است) استخراج شده است.
الزم به ذکر اســت که بررســی دقیق هر یک از روابطی کــه در اینجا بر
اســاس ضرایب همبســتگی به آنها پرداخته میشود مستلزم کنترلکردن
متغیرهــای اثرگــذار در قالب تحلیل رگرســیون اســت و نمیتوان تنها
براســاس ضرایب همبســتگی ،روابط را تبیین کرد .با این وجود میتوان
تقریبی از روابط را بهدستآورد.
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نقش نظام بانکی در ارتقای وضعیت تأمین
مالی خانوار

مجید عینیان

*

بانک جهانی تاکنون ســه «گزارش توسعه مالی جهانی» منتشر کرده
اســت که به ترتیب موضوعات «بازاندیشی نقش دولت در تأمین مالی»،
«شــمول مالی» و «تأمیــن مالی بلندمدت» را در بــر میگیرد .عناوین
این گزار شها در واقع اهمیت نســبی این موضوعات را در حوزه تحوالت
تأمیــن مالی نمایــش میدهد .هرچنــد تمامی ایــن موضوعات اهمیت
فو قالعــاد های در توســعه مالی دارند ،ولی در این یادداشــت به مبحث
شــمول مالی و بهویژه شــمول مالی خانوار میپردازیــم چراکه با اینکه
تأمیــن مالی خانوار یا به عبارتی دیگر تأمین مالی مصر فکننده بهعنوان
جزئی اساســی از اجزای شــمول مالی ،یکی از اصلیترین وظایف نظام
مالی و بانکی بوده ،اما این موضوع در ایران مهجور مانده اســت.
هرچنــد نظام بانکی کشــور ما پــس از انقالب اســامی همواره در
راســتای ارتقای تأمین مالی خانوار تشــویق شــده ،ولی بخش مهمی از
چانهزنی برای ارتقای آن در موضوع نرخ تســهیالت ارائهشــده و تشویق
بانکها به ارائه تســهیالت قرضالحســنه اســت .البته توجه به ســنت
اســامی قرضالحسنه میتواند بخشــی از نیازهای تأمین مالی خانوار را
تأمین کند ،ولی باتوجه به عرضه محدود وجوه قرضالحســنه ،مناســب
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اســت به انواع دیگــر تأمین مالی خانــوار نیز توجه شــود و این توجه
نباید تنها در موضوع نرخ ســود تســهیالت ارائهشده باشد .در واقع بهتر
اســت بدانیم مهمترین مشــکل خانوارها در دریافت تسهیالت ،نرخ سود
تســهیالت نیســت ،بلکه شــرایط ضمنی اعطای تســهیالت از بیشترین
اهمیــت برخوردار اســت .باید توجــه خود را بهجای نرخ ســود به این
شــرایط ضمنی متمرکز کنیم .بر اساس گزارش «نتایج بررسی دسترسی
خانوارها به خدمات مالی در مناطق شــهری ایران در ســال  »۱۳۸۷که
توســط بانکمرکزی منتشر شــده ،مهمترین دلیل افرادی که نیاز به وام
داشــته ولی هیچگاه درخواســت وام نکرد هاند نداشــتن ضامن یا وثیقه
اعال مشــده اســت .در واقع  ۳۸درصد افــراد بهدلیل نداشــتن ضامن یا
وثیقــه ۱۲ ،درصد به دلیل تشــریفات اداری و  ۱۱درصد به دلیل زمان
طوالنــی پرداخت وام درخواســت وام نکرد هاند .این در حالی اســت که
تنها  ۱۷درصد افراد نیازمند به وام به دلیل نرخ ســود باالی تســهیالت
از درخواســت وام خودداری کرد هاند .از سوی دیگر در میان افرادی که
درخواســت وام کرد ه ،ولی موفق به دریافت آن نشد هاند ،نزدیک به ۱۷
درصد ،نداشــتن ضامــن یا وثیقه و  ۲۳درصد ،دارانبودن شــرایط برای
گرفتن تســهیالت را بهعنــوان دلیل عدم دریافــت وام عنوان کردهاند.
جالب اینجاســت که در نزدیــک به نیمی از مــوارد ( ۴۹درصد) ،نبود
اعتبار کافی (بانک) برای اعطای تســهیالت عنوان شــده است .این آمار
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و ارقام نشــاندهنده آن است که تنگنای محدودکننده 1تأمین مالی برای
خانوارهای ایرانی ،نه نرخ ســود تســهیالت بلکه شرایط ارائه تسهیالت به
خانوار و محدودیت اعتبارات اختصاصیافته به بخش مصرفکننده اســت.
ارتقای تأمیــن مالی مصر فکننــده هرچند در بیشــتر مواقع از نظر
رفاهی بررســی میشــود و در واقــع از منظر منافع مشــتریان بانک به
آن نگریســته میشــود ،ولی در واقــع منافع بزرگی بــرای بانکها نیز
دارد .مجموعه مشــتریان حقیقی که تعدادشــان بســیار ،ولی تسهیالت
دریافتیشان کم اســت ،در صورت مدیریت مناسب هزینههای اجرایی،
یک مجموعه بســیار کمریسک برای بانک محســوب میشوند .بههمین
دلیل اســت که اغلب بانکهای بزرگ در دنیا نه از روی خیرخواهی بلکه
در راســتای منافع خود به گسترش ارائه تســهیالت به مصر فکنندگان
پرداختهانــد .در ایران نیــز بانکهای مختلفی در ارائــه ابزارهای جدید
بــرای توســعه و ارتقای تأمین مالــی خانوارها پیشقــدم بود هاند ،ولی
به دلیــل رفتار محتاطانه بانــک مرکزی ،این راهکارها همواره به ســد
محدودیتهای بانک مرکزی خورد هاند .توســعه شبکه مؤسسات اعتباری
غیرمجاز هرچند در ســایه حمایت نامناسب دولت قبل بوده ،ولی نشانگر
یک نیاز در بخش بانکی بود که توسط شبکه بانکی مجاز تأمین نمیشد.
به نظر میرســد یک پیشفــرض غلط در محیــط آکادمیک اقتصاد
ایــران در مورد نقش پول در ایجــاد تورم باعث مقاومــت بانکمرکزی
در مقابل بانکها برای توســعه خدمات تأمین مالــی مصر فکننده بوده
اســت .برخی کارشناســان معتقدند؛ اگر نقدینگی به تولید تزریق شده
باشــد آثار تورمی چندانی نخواهد داشت ،ولی اگر نقدینگی وارد مصرف
شــود ایجاد تورم میکند .البته سا لهاســت که تحقیقات نشان میدهد
چیزی به نام تزریق پول به تولید نداریم و پول در کل اقتصاد در دســت
آحاد اقتصادی گردش میکند .پولی که در دســت مصر فکننده باشــد
از طریــق خرید کاال و خدمات به تولیدکننده خواهد رســید و پولی که
در اختیــار تولیدکننده قرار گیرد از طریق دســتمزد و پاداش در اختیار
مصر فکنندگان قرار میگیرد .اکنون که میدانیم پاســخ اقتصاد کالن به
بســط پولی چیست و چاره کنترل تورم ،کنترل رشد کلهای پولی است
نه بخشــی خاص از آن ،بانک مرکزی باید در دیدگاه خود در حمایت از
نوآوریهای بانکها برای ارائه خدمات در راســتای ارتقای تأمین مالی،
تجدیدنظر کند.

پرونـــده

تأکید بیش از حد شــبکه بانکی به معرفی ضامن ،ارائه تســهیالت را
به بخش کوچکی از جمعیت ایران محدود کرده اســت .براساس آمارها،
مهمتریــن معیاری که در دریافت تســهیالت تفــاوت ایجاد میکند این
است که فرد شــاغل در بخش عمومی باشــد یا نه .در واقع نظام بانکی
ایــران در ارائه تســهیالت به مصر فکننــده تنها به بخــش کوچکی از
جمعیــت که همان کارکنان دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشــند
توجــه کرده و بقیه جمعیت را فراموش کرده اســت .معیارهایی همچون
درآمد ،ســن و حتی داشــتن یا نداشــتن خانه کــه در تمامی جهان از
عوامــل توضیحدهنده امکان دریافت وام هســتند در ایران تأثیر بســیار
کمتری از کارمند دولتبودن دارد.
ارائه وا مهــای خرد بر اســاس عملکرد اعتباری شــخص (بدون نیاز
به ضامن) و گســترش اســتفاده از کار تهای اعتباری شــرعی بهعنوان
راهکارهای اولیه میتواند پیشــنهاد شود .چندین سال است که عملکرد
اعتباری اشــخاص در سامانه جامع اعتبارســنجی ایرانیان ثبت میشود؛
بــا این حال این داد هها بــه جای اینکه برای ارزیابی اعتباری اســتفاده
شــوند ،به مانع جدیدی برای متقاضیان وام تبدیل شده است؛ به صورتی
کــه عالوه بر ســابقه اعتباری مناســب خود فرد ،ســابقه اعتباری افراد
ضامن نیز بررســی میشود و این سامانه بهجای آنکه جایگزین نظامهای
پیشــین شــود در کنار آنها به ســختتر کردن فرایند اعطــای اعتبار
انجامیده است.
در نهایت باید متذکر شــد که شبکه بانکی ایران به لحاظ شاخصهای
فیزیکــی دسترســی خانوار به خدمــات مالی در جایگاه مناســبی قرار
دارد .تعــداد شــعب بانکی به ازای جمعیت و مســاحت کشــور و تعداد
حسا بهای بانکی نشان از توســعه فیزیکی دسترسی مالی است ،ولی تا
زمانی که ارائه تســهیالت به مصر فکننده تنها محدود به بخش کوچکی
از جمعیت کشــور اســت ،نمیتوان گفت کشــور در درجه مناســبی از
شمول مالی قرار دارد.
پینوشت:
* پژوهشــگر گروه مد لسازی پژوهشکده پولی و بانکی
1. Bottleneck
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دکتر محمد هاشم بتشکن ،مدیرعامل بانک مسکن مطرح کرد:

یافتن راهکارهای خالقانه برای تأمین مالی
ازآنجاکــه در کشــور الگوی مشــخصی بــرای تأمین مالی بــه تفکیک
بخشهــای مختلف اعم از صنعت و تولید وجود نــدارد ،بنابراین بار اصلی
تأمین مالی در کشــور به عهده شبکه بانکی کشور است.
محمدهاشم بتشــکن ،مدیرعامل بانک مسکن با بیان این مطلب گفت:
برای اصالح این روند و بهمنظور تأمیــن مالی طرحها و پروژههای مختلف
در ســطح کشور متناســب با نیاز و مدت زمان بازدهی آنها باید شیوههای
اختصاصی در نظر گرفته شود.
باوجودیکــه در دنیا برای هر پروژه یک چرخه حیاتی تعریف میشــود،
اما آن طرح نمیتواند در مرحله معرفی ،از تســهیالت بانکی یا تأمین مالی از
طریق بورس استفاده کند؛ بنابراین فرد و شرکت مجری طرح باید در مراحل
اولیه کار ،خود اقدام به تأمین سرمایه و راهاندازی طرح کند.
در گام بعد و زمانیکه پروژه مراحل اولیه را پشت سر گذاشت و به اصطالح
در مرحله ( )venture capitalو خطرپذیر قرار گرفت سرمایهگذارانی که
حاضر به قبول ریســکهای باال هســتند در این پروژهها مشارکت میکنند؛
البته در تمام دنیا چون نرخ ســود بانکی بســیار پایین و عمدتاً زیر  5درصد
است ،افراد عالقهمند به مشــارکت در فعالیت با ریسکهای باالتر هستند و
بههمینمنظور در طرحها و پروژههای مختلف سرمایهگذاری میکنند.
بانک ها چه زمانی طرحها و پروژهها را تأمین مالی میکنند؟
هنگامیکه یک تجارت به مرحله بلوغرسید و تقریبا  70درصد کار انجام
شــد ،مجری برای شروع فعالیت و تأمین ســرمایه در گردش به سراغ بانک
میرود و هنگامیکه این فعالیت شکلگرفت و ارزشافزوده باالیی ایجاد کرد
و به یک شرکت بزرگ پذیرفتهشــده و دارای سهام پرسود در بورس تبدیل
شد ،میتواند نسبت به انتشار اوراق مشارکت و قرضه اقدام کند.
بنابراین اوراق عرضهشــده از ســوی این شــرکتها بهدلیل موفقیت و
اطمینانخاطر به بازگشــت سرمایه و سود مناســب ،از خریداران بسیاری
برخوردار اســت ،زیرا این شرکتها برای تداوم فعالیت خود دیگر نیازی به
تسهیالت بانکی ندارند.
برای بهبود فضای کســبوکار در ایران چه روشی باید در تأمین
مالی طراحی شود؟
برای تأمین مالی اثربخش در کشور نیاز به ایجاد مؤسسات تأمین سرمایه
داریــم؛ البته در دنیــا به ایــن روش ( )Investment Banksبانکهای
ســرمایهگذاری میگویند که ماهیت کاری آنها تا حدود زیادی بانکی است،
زیرا با بررسی پروژهها و ســرمایهگذاریهای مختلف متناسب با ویژگیها،
حجم و دوره بازگشت سرمایه و ارزشافزودهای که ایجاد میکنند ،پیشنهاد
میدهند برای تأمین مالی از چه شیوهای استفاده شود.
البته یافتن ســرمایهگذار برای مشــارکت در طرحها و فعالیتهایی که
ازســوی آنها کارشناسی و میزان ســود و ارزشافزوده آنها مطلوب ارزیابی
شــده نیز مهم است .با این روش این مؤسســات مالی حلقه واسطی برای
پیونــد صاحب ایده با تأمینکنندگان مالی میشــوند ،زیرا این مشــارکت
برای دو طرف ســود مناسبی در برخواهد داشت؛ بهطوریکه با تأمین مالی
بــا این روش هم تخصیص بهینه منابع محقــق و هم محصول و خدمات با
ارزشافزوده باال تولید خواهد شد.
ازآنجاکه در حال حاضر مؤسسات تأمین سرمایه در کشور وجود
دارند ،آیا آنها توانســتهاند نقش مؤثری در تأمین مالی طرحها ایفا
کنند یا خیر؟
ازآنجاکه مؤسســات تأمین ســرمایه تنها پنج ســال اســت در کشــور
راهاندازی شــدهاند هنوز قضاوت در مورد عملکرد آنها بســیار زود است در
حال حاضر حــدود  90درصد تأمین مالی در کشــور از طریق نظام بانکی
صــورت میگیرد ،زیرا نرخ آنها نســبت به روشهای دیگر پایینتر اســت؛
ضمن اینکه هنوز شــیوه تأمین مالی ازســوی مؤسسات مالی در کشور جا
نیفتاده است.
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نظرتان راجع به وضعیت نرخ سود تســهیالت بانکی در کشور
چیســت؛ آیا انتقــادات تولیدکنندگان مبنی بــر باالبودن آن را
میپذیرید یا خیر؟
از آنجا که نرخ ســود تســهیالت بانکی در کشور به نسبت انتشار اوراق
در بازار ســرمایه و هزینههایی که شــامل تعهد پذیرهنویسی یا بازارسازی
و هزینههــای مشــاوره در این بخش میشــود ،همچنان پایینتر اســت،
متقاضیان همچنان بــه بانکها مراجعه میکنند؛ ضمــن اینکه چون بازار
سرمایه و مؤسسات تأمین ســرمایه هنوز در کشور شکل نگرفتهاند ،ممکن
اســت در صورت رواج فعالیت این نهادها ،تولیدکنندگان و صنعتگران در
آینده برای تأمین منابع به آنها نیز مراجعه کنند.
آیا مؤسسات تأمین ســرمایه ،نیروی انسانی آموزشدیده برای
کارشناسی طرحها و سنجش اصولی میزان ریسک و ارزشافزوده
پروژهها را در اختیاردارند و آیا آنها برای انجام این فعالیت به بلوغ
کافی رســیدهاند که بتوانند موفق عمل کنند و سرمایهگذاران را
متضرر نکنند؟
هرچند نیروی متخصص در کشور در تمام زمینهها به اندازه کافی داریم،
اما نکته کلیدی در بهرهگیــری بهینه از این نیروها در بخشهای موردنظر
است و چون اقتصاد کشور به تأمین مالی از سوی شبکه بانکی عادت کرده
و بــرای یافتن شــیوههای جدید تاکنون خالقیت به خــرج نداده؛ بنابراین
موفقیت ترویج پرداخت تسهیالت از سوی مؤسسات تأمین سرمایه تنها در
گرو رواج این روش مانند دیگر نقاط دنیاست.
اغلب بانکهای کشــور تجاری هســتند و تنها برای تأمین مالی سرمایه
در گردش ،تسهیالت پرداخت میکنند و این مؤسسات مالی در پروژههایی
بلندمدت و بزرگ مثل پتروشــیمی و ســاخت یک نیروگاه سرمایهگذاری
نمیکنند ،چون منابع بانکهای تجاری ،کوتاهمدت است.
طرحهــای بلندمــدت در دنیــا به شــیوه مدیریت دارایــی و از طریق
شــرکتهای مشــاورهای که کل داراییهای دولت را بهصورت وکالتی در
دســت میگیرند و به اتکای منابع غیربازار ،ارزشافــزوده ایجاد میکنند،
اداره میشوند .این شرکتهای مشاوره ،داراییهای دولت را از طریق انتشار
اوراق بهادار بازار پذیرش میکنند که این ابزار یکی از جدیدترین شیوههای
تأمین مالی برای پروژههای زیرســاختی مثل شهر و شهرکسازی بوده که
در دنیا رواج پیداکرده است.
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محمدابراهیم مقدم ،مدیرعامل بانک تجارت عنوان کرد:

فشار تأمین مالی بر شبکه بانکی

اقتصاد کشور در مقطع کنونی به دلیل اتخاذ سیاستهای نامناسب دولتهای
گذشته در وضعیت نامناسبی است و همین امر سبب شده شبکه بانکی که بار
تأمیــن مالی بیش از  90درصد اقتصاد را برعهده دارد بهدلیل مطالبات معوق،
بدهی دولت به بانکها و اثرات ناشی از تحریم با تنگنای اعتباری مواجه شود.
محمدابراهیم مقدم افزود :در این شــرایط تخصیــص بهینه منابع و یافتن
راهکار عملی برای تدوین شیوه خالقانه در تأمین مالی بسیار مؤثراست؛ هرچند
تحقق این امر مستلزم گسترش همکاریها میان بخشهای مختلف اقتصادی
است.
اجراییشــدن برجام و آزادشــدن منابع ایران در خارج از کشــور بهترین
راهکار برای تحقق رشد اقتصادی است ،زیرا میتوان این منابع را صرف خرید
تجهیزات ،ماشــینآالت ،فناوری ،دانش و مواد اولیه موردنیاز تولید در کشور
کرده و بستر رشد را فراهم کرد.
البته در حال حاضر تزریق نقدینگی به اقتصاد تنها تورم را افزایش میدهد
و منجــر به از بین رفتن تالشهای دولــت تدبیر و امید در کاهش نرخ تورم
میشــود و اگر این منابع به سمت تقویت تولید و بهبود شرایط صنایع کشور
هدایت شــود نهتنها تورم در کشــور افزایش نمییابد ،بلکه با تجهیز بخش
تولید ،زمینه رقابتپذیری محصوالت کشــور در بازارهای بینالمللی و تحقق
رشــد اقتصادی را میتــوان فراهم کرد .مهمترین نکته کــه باید در واردات
ماشینآالت و تجهیزات صنعتی به کشور مورد توجه قرار داد ،انتقال فناوری
مربوط به این تجهیزات است.
به نظر شما راهکار تأمین مالی طرحها و پروژهها در کشور با توجه به
کمبود منابع اعتباری بانکی چیست؟
مقدم در ادامه یکــی از راههای تأمین منابع مالی موردنیاز بهمنظور اجرای
پروژهها و خرید تجهیزات طرحهای تولیدی در کشــور را بهرهگیری از شــیوه
تأمین مالی بهصورت فاینانس و ریفاینانس ذکر و تصریح کرد :از طریق واردات
این دســت کاالها و ایجاد ارزشافزوده میتوان درآمدزایی ایجاد و اقساط این
اعتبارات را از محل این منابع پرداخت کرد.
در ســالهای قبل از تحریم حدود  60درصــد منابع مالی موردنیاز اقتصاد
کشور از گردش مالی کشورهای خارجی تأمین میشد که با اجراییشدن برجام
این تعامل میتواند مجددا ً برقرار شــود .اجرای این سیاست باید در دستور کار
قرار گیرد ،زیرا این روش تأمین مالی منجر به خروج اقتصاد از رکود میشود.
هرچنــد یکی دیگر از روشها برای تأمین مالی در اقتصاد ،گســترش بازار
سرمایه است ،اما بهدلیل شکلگیری نامناسب این بازار در کشور ،حرکت بازار
ثانویه در این بخش بیشتر از بازار اولیه است که برای تقویت بازار اولیه نیاز به
اســتفاده از ابزارهای مالی اسالمی جدید همانند انواع صکوک ،عقود استصناع
و خرید دین هستیم.
رواج استفاده از این ابزارها بازار سرمایه را عمق میبخشد و نقش مهمی در
تأمین مالی طرحها ،پروژهها و فعالیت بنگاههای اقتصادی بازی میکند.
یکی از روشهای مناسب برای سرعت گردش نقدینگی در کشور ،استفاده از
ی خرد در سطح کشور
اوراق خزانه است ،زیرا با انتشار این اوراق میتوان نقدینگ 
را جمع و مردم را در مقابل دولت طلبکار کرد .همچنین می توان این منابع را
به ســمت اجرای پروژههای عمرانی و دیگر فعالیتها با بازدهی و سود مناسب
در جهت آبادانی کشور هدایت و از این منابع به نفع دولت کسب درآمد کرد.
نکتهای که در انتشــار اوراق خزانه باید موردتوجه قرار گیرد این اســت که
چون در ســال های اخیر ســپردههای بانکی به دلیل رکــود حاکم بر اقتصاد
افزایــش پیدا کرده ،بخش عمده جامعه هنوز ســپردهگذاری در بانکها را به
سرمایهگذاری در تولید ترجیح می دهند ،چون از محل سود سپردههای بانکی
امرارمعاش میکنند ،پس باید برنامهریزیها در جهتی باشد که سود حاصل از
فروش این اوراق ماهانه قابلبرداشت باشد زیرا خیل زیادی از مردم از این سود
برای گذران زندگی استفاده میکنند.

باتوجه به نبود تقاضا در بازار به نظر شما آیا در شرایط فعلی هدایت
منابع به سمت تولید راهکار مناسبی است؟
یکــی از معضــات اقتصاد کشــور در بعضی از بخشها نبــود تقاضا برای
محصوالت تولیدی اســت و همین امر سبب شــده دولت و بانکمرکزی برای
تحریک تقاضا در بخش لوازمخانگی به سمت فروش اقساطی کاال با نرخ سود
مناسب و دوره بازپرداخت منطقی حرکت کنند؛ بهطوریکه بانکمرکزی عرضه
کارتهای اعتباری برای خرید کاال را نیز آغاز کرده است.
به نظر شما عرضه کارتهای اعتباری منجر به خرید کاالهای ایرانی
و تحرک در اقتصاد خواهد شد یا خیر؟
اگر کارتهای اعتباری هم سبب فروش کاالهای ایرانی نشود ،تولیدکنندگان
داخلی مجبور خواهند شد کیفیت محصوالت خود را برای فروش بهتر و نجات
از ورشکستگی ارتقا دهند ،زیرا در حال حاضر محصوالت تولید داخلی به دلیل
قیمت تمامشده باال توان رقابت در عرصههای بینالمللی را ندارند.
به نظر شــما بهمنظور تخصیــص بهینه منابــع در اقتصاد ،باید
سرمایهگذاری در چه بخشهایی در اولویت قرار گیرد؟
اولویتهای اقتصادی در کشور باید مورد بررسی قرار گیرد و سیاستها در
راســتای تقویت و ارتقای مزیتها برنامهریزی شود ،برای مثال چون ایران در
بخش نفت ،گاز ،پتروشیمی و معدن مزیتهای فراوانی دارد ،سرمایهگذاریها
در کشور باید به این بخشها هدایت شود.
یکی دیگر از پتانســیلهای ایران برای سرمایهگذاری که تاکنون کمتر
به آن توجه شــده ،موقعیت ایران بهعنوان مســیر ترانزیت کاال از شــرق
 غرب و شــمال  -جنوب اســت و باید ســرمایهگذاری به سمت توسعهصنعت حملونقل که بیشــترین ارزشافزوده را برای کشور خواهد داشت،
هدایت شود.
اگر برای توسعه حملونقل هوایی در کشور با تجهیز و گسترش فرودگاهها
و حملونقل زمینی با ســاخت جادهها برنامهریزی شــود ،ایران بهترین مکان
و مســیر بهمنظور صرفهجویی در زمان مســافرتهای هوایی و زمینی است.
همچنین اگر امکان حملونقل و ترانزیت کاال از کشورهای جنوبی به شمالی
کشورمان فراهم شود ،سودهای سرشاری عاید ایران خواهد شد.
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نظام بانکی و تولید

پرونـــده

دکتر عباس عسکرزاده ،مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان عنوان کرد:

خروج کشور ازرکود نیازمند همکاری تمام بخشهای اقتصاد
باتوجه به اینکه اقتصاد کشور امروزه در رکود به سر میبرد ،حل این بحران نیاز
به همکاری تمام بخشهای مختلف اقتصادی اعم از خصوصی ،دولتی و ازجمله
نظام بانکی دارد.
عباس عسکرزاده درباره راهکارهای خروج اقتصاد کشور از این شرایط و تامین
مالی بیشتر،گفت :هرچند تزریق منابع مالی به اقتصاد کشور مهم ارزیابی میشود،
اما شیوه ارائه و تزریق آن از اختصاص خود منابع مالی و تسهیالت حساستر است.
اقتصاد ایران هنوز با گذشت سالهای متمادی از وابستگی به درآمدهای نفتی
با کمترین تغییر در نرخ با چالش مواجه میشود ،به همین دلیل تعریف یک سبد
اقتصادی براساس اندازه و نیازهای مختلف در هر بخش الزامی است.
البتــه در اقتصاد همواره باید تمام ابعاد را در نظر گرفت و تنها بر یک اولویت
متمرکز نشــد؛ بنابراین برای تحریک تقاضا و ایجاد رونق اقتصادی ،نیاز به یک
زنجیره تولیدکننده ،توزیعکننده و مصرفکننده و مشارکت آحاد مردم داریم ،زیرا
در اقتصاد باید قدرت مالی افراد جامعه به صنایع بزرگ تزریق شــود و زمانی که
قدرت خرید اقشــار مختلف در سطح جامعه افزایش یافت ،مردم در یک بخش،
مولد و در بقیه زمینهها ،مصرفکننده خواهند شد.
در یک اقتصاد پویا نباید تنها به تولیدکننده توجه و تسهیالت را به این بخش
تزریق کرد ،بلکه بهمنظور افزایش تقاضا بهخصوص در دوران رکود اقتصادی باید
به مردم تسهیالت خرد با هدف افزایش قدرت خرید پرداخت کرد.
به نظر شما چه اولویتهای باید در ارائه تسهیالت به صنایع در نظر
گرفت؟
ازآنجاکــه در اقتصاد کشــور قدرت کنترل منابــع و تخصیص بهینه آن در
بنگاههای زودبازده وجود ندارد ،بنابراین زمانی باید به یک بنگاه تســهیالت ارائه
کرد که توان تولید کاال مطابق با نیاز جامعه ،با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب را
داشته باشد .توجه به حلقههای یک زنجیره ،راهی برای خروج از رکود اقتصادی
است؛ بهطوریکه اقتصاد مبتنی بر شبکه در این راستا میتواند راهگشا باشد و این
به معنی شبکه تجارت اجتماعی براساس کسبوکار و خریدوفروش کاالست.
شبکه تجارت اجتماعی چه مکانیسم و مزیتهایی باید داشته باشد؟
در مرحله اول پایش گســتردهای درباره اطالعات نیازهای مصرفی جامعه و
اطالعات تولیدکنندگان صورت میگیرد تا منابع موجود براســاس اولویتهای
تولید و با هدف تأمین نیاز جامعه تخصیص یابد و در این چرخه بخش کسبوکار،
تولیدکنندگان و واردکنندگان در الیه اول ،توزیعکنندگان یا فروشگاهها در الیه
دوم و مصرفکنندگان در الیه سوم قرار میگیرند.
در این چرخه باید مکانیســمی نیز برای فروش اجناس دســتدوم با هدف
بهینهســازی در مصرف تعبیه شــود که بهرهگیری از شــبکههای اجتماعی
در اینباره بســیار راهگشاست .کاهش قیمت تمامشــده کاال ،حذف سفرهای
درونشــهری بهمنظور تبــادل پول و کاال ،افزایش امنیــت در تبادالت مالی،
جلوگیری از عرضه کاالهای غیرمجاز و کاهش نرخ قاچاق کاال از جمله مزایای
شبکه فروش اجتماعی است.
شفافیت و جلوگیری از بروز فساد در ارائه تسهیالت در این نوع شبکه فروش
بهراحتی قابلپیگیری است ،زیرا حسابسازیها در ارائه تسهیالت به شکل سنتی
منجر به افزایش نرخ مطالبات معوق بانکی خواهد شد.
در شــبکههای اجتماعی فروش ،شخصیت حقیقی و اطالعاتی اعم از توانایی
مالی و پرداخت ،شــیوه درآمدی و پایداری توانایی مالی غیرقابلشناسایی است
و بانــک در این چرخه با اعتماد و اطمینانخاطر تســهیالت پرداخت میکند.
همچنین در ایــن چرخه به تولیدکنندگان داخلی و دامنــه فروش ،توجه و بر
کیفیت کاال و کمیت قیمت تأکید بیشــتر میشود ،زیرا این روند منجر به دامنه

[ ] 80

فروش بیشتری خواهد شد.
در حال حاضر در کشور تنها حدود  6500میلیارد تومان صرف سرمایهگذاری
بانکها در حوزه تجارت الکترونیکی شده و هنوز نتوانستهایم از تمام پتانسیلها و
ظرفیتهای این بخش در سطح جامعه استفاده کنیم.
بهرهبرداری از این شبکه در این روش ،از انجام معامله در شبکههای اجتماعی
در اینباره بســیار مؤثرتر خواهد بود؛ بنابراین اقتصاد مبتنی بر شــبکه ،حرکت
اقتصاد در جامعه را تضمین کرده و ســبب کاهش تورم در سایه رقابت سالم و
عدالت در عرضه میشود.
چه تغییراتی باید در اقتصاد و فضای کسبوکار کشور بهمنظور تحقق
رشد اقتصادی مورد نظر صورت گیرد؟
فرهنگ اســتفاده از ظرفیت باالی بانکداری الکترونیک در کشور باید ترویج
یابــد ،زیرا در بانکداری مدرن در دنیا ،مشــتری دیگر بــرای انجام امور خرد به
شعبه مراجعه نمیکند درحالیکه در ایران بهدلیل سلطه شیوه بانکداری سنتی
متأسفانه همراه با توسعه بانکداری الکترونیک هنوز ارائه خدمات بانکی شعبهمحور
است و باید در اینباره از شعبهداری جدا شود و سیستم بانکداری اجتماعی را در
اقتصاد کالن وارد کرد.
بهمنظور تخصیص بهینه منابع و پویایی نظام بانکی ،خروج دولت از امور بانکداری
ضروری اســت ،زیرا در بانکداری خصوصی فعالیتها براســاس بازدهی مناسب و
سودآوری برنامهریزی میشود؛ به همین دلیل از کارایی بهتری برخوردار است.
البته شفافیت در گزارشگری مالی نیز یکی از روشها با هدف اصالح ساختارهای
مالی در اقتصاد اســت و بانکمرکزی در اواخر ســال  94اصالح صورتهای مالی
براســاس قوانین بازل دو و گزارشگری مالی بینالمللی ( )IFRSرا تدوین و برای
اجرا به شبکه بانکی ابالغ کرده که حرکت مثبتی در زمینه شفافیت صورتهای
مالی است و برای سهامداران از روند کار بانک و اطمینان از صحت عملکرد بانکها
ایجاد آگاهی میکند.اولویتهای سرمایهگذاری در اقتصاد کشور باید برای حرکت
در مســیر رشد ،شناسایی و با روشهای مختلف نظیر سپردهگذاری در بانکها،
بازار سرمایه و انتشار انواع صکوک و اوراق مشارکت ،منابع خرد در سطح جامعه
به ســمت این اولویتها هدایت شوند تا با ایجاد ارزشافزوده و دستیابی به سود
موردنظر از این راه درآمدهای پایدار در کشور کسب شود و در مسیر نیل به رشد
اقتصادی گام برداریم.
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اقتصاد مقاومتی

پرونـــده

اقتصاد مقاومتی و جاده ناهموار قوانین بانکی
وهاب قلیچ

*

مقدمه
ابالغ سیاســتهای کلــی «اقتصاد مقاومتی» بر اســاس بند «یک» اصل
« »۱۱۰قانون اساســی ازســوی مقام معظم رهبری در زمســتان  ۱۳۹۲و
نامگذاری سال  ۱۳۹۵به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نشانگر
آغــاز حرکتی جدید و تدبیری اثربخش در تقویت و مقاومســازی بنیانهای
اقتصاد ملی بوده است.
بیشک یکی از الزامات این امر مهم ،تقویت یکی از ارکان حیاتی اقتصاد
یعنی نظام بانکی اســت .نظام بانکــی از دیرباز نقش موثری در فعالیتهای
اقتصادی کشــور ایفا کرده و از این رو تقویت این بخش میتواند بر کارکرد
ســایر بخشها نیز اثرگذار باشــد .از آنجاکه یکی از بســترهای الزم برای
فعالیتهای نظام بانکی ،بســتر حقوقی اســت ،ســوال مهمی که در این
زمینه طرح میشــود آن اســت که آیا جاده قانون عملیات بانکی بدون ربا
مسیری هموار برای اجراســازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است یا
خیر؟ در این یادداشــت سعی میشود این پرســش مورد تحلیل و بررسی
بیشتر قرار گیرد.
اقتصاد مقاومتی
«اقتصاد مقاومتی» گرچه در عرصه عملیاتی اقتصاد جهانی وجوه تشابهی
دارد ،امــا این عنوان در عرصه نظری علم اقتصاد معادل دقیقی ندارد .از این
رو میتوان اذعان کرد این عنوان برخاســته از فرهنگ اسالمی -ایرانی کشور
بــوده و اصطالحی نوین در ادبیات اقتصادی به شــمار میآید .با کنکاش در
منابع علمی -تحقیقاتی درمییابیم که اصطالحاتی همچون ضدشــکنندگی
اقتصــادی ،1پایداری و تداوم اقتصادی ،2اســتحکام و پیوســتگی متقابل در
اقتصــاد ،3ثبات اقتصــاد کالن ،4اقتصاد بازدارنــده و بازدارندگی اقتصادی،5
مقاومبــودن اقتصادها و نهادها ،6وضعیت ایســتایی در اقتصــاد ،7اقتصاد با
وضعیت باثبات 8و تحریمشــکنی در اقتصاد 9با مفهــوم «اقتصاد مقاومتی»
دارای قرابــت هســتند؛ اما به ظاهــر نزدیکترین اصطالح بــه این مفهوم،
عنوان «اقتصاد حمایتی »10اســت که بهمعنای ایجاد چتر حمایتی توســط
سیاســتهای اقتصادی روی مواضع خاص همچون بخــش تأمین انرژی یا
بخش تولید و کارآفرینی است.
آنگونه کــه از بیانات رهبر انقالب برمیآید؛ اقتصاد مقاومتی ،یک مفهوم
گســترده با ریشههای اســامی و بومی اســت که با مفاهیم بنیادی اقتصاد
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اســامی گره خورده اســت .این اقتصاد ضمن داشــتن روندی رو به رشد،
در مقابل ترفندهای دشــمنان از کمترین آســیبپذیری برخوردار اســت.
اقتصــاد مقاومتی ،تاکتیکی موقــت و زودگذر برای شــرایط فعلی اقتصاد
نیســت ،بلکه یک راهبرد بلندمدت و دائمی است که باعث میشود اقتصاد
در مقابــل تکانههای اقتصادی و غیراقتصادی مقاوم شــود .الزم به اشــاره
اســت که توجه به کلیدواژههای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی همچون
رویکرد جهادی ،انعطافپذیر ،فرصتســاز ،مولد ،درونزا ،پیشرو ،برونگرا،
کارآفریــن ،نــوآوری و دانشبنیانی ،رقابتپذیری و اصــاح الگوی مصرف
میتواند مختصات و مشــخصههای این نوع اقتصاد را بیشتر برای ما روشن
کند (قلیچ و خوانساری.)۲ :۱۳۹۴ ،
از این رو بهطور مجمل مجموعه سیاســتهای کلــی اقتصاد مقاومتی بر
این نکته تاکید دارند که اقتصاد باید به نحوی اداره شــود که با اســتفاده از
نقاط قوت خود در راستای پیشرفت بلندمدت کشور بهصورت پایدار ،مستمر
و پرشــتاب حرکت کند و با تخفیف نقاط ضعــف و نقص خود در مواجهه با
شــوکها و تکانههای داخلی و خارجی ،کمترین زیان و آســیب را متحمل
شــود .به بیان دیگر ،اقتصاد مقاومتی مفهومی اســت که در پی مقاومسازی
اقتصاد کشور از مسیر کاهش ضعفها و ترمیم ساختارها و نهادهای ضعیف،
فرســوده و ناکارآمد موجود اقتصادی و تقویت نقاط قوت و ظرفیتهاست .به
عنــوان نمونه درباره نهادهای حقوقی از قانونگــذاران و متولیان امر چنین
انتظار مــیرود که کانونهای ضعف و خأل در قوانیــن بانکی همچون قانون
عملیات بانکی بدون ربا را به نحوی شایســته شناســایی کرده و آن را برای
شرایط متفاوت پیشروی اقتصاد کشــور مهیا و آماده کنند .این مسئله در
کنار ترمیم و مقاومســازی ساختارهای اجرایی و اداری کشور میتواند بستر
مناسبی برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی فراهم کند.
در ادامــه به قانون عملیــات بانکی بدون ربا به عنــوان یکی از مهمترین
بســترهای حقوقی اجرای اقتصــاد مقاومتی در نظام بانکی و مالی کشــور
پرداخته و توجه به ترمیم ومقاومسازی ساختارهای اجرایی و اداری کشور به
مطالعات آتی موکول میشود.
قانون عملیات بانکی بدون ربا
با اســتقرار نظام جمهوری اســامی تالشهایی جهت تطبیق نظام بانکی
کشور با موازین و اصول اسالمی آغاز شد .یکی از مهمترین اقدامات انجامشده
در این دوران ،مصوبه شــورای پول و اعتبار در سوم دی 1358جهت حذف
بهره از نظام بانکی اســت .در این مصوبه برای جذب پسانداز و اعطای اعتبار
در نظام بانکی ،ســود تضمینشــده و کارمزد ،پیشبینی شده بود .درضمن
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پرونـــده

مقرر شــده بود که در پایان ســال و در صورت وجود ســود بیشتر ،مازاد بر اســامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در راستای سالمت و
حداقل تضمینشــده نیز بین سپردهگذاران توزیع شود .در رابطه با اعتبارات رشد اقتصاد کشــور را از اهداف نظام بانکی برمیشمارد و ماده « »۲۱نیز با
و تســهیالت بانک به اشــخاص حقیقی و حقوقی نیز مقرر شده بود تا بانک ،بیان اینکه «بانک مرکزی بــا هریک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز
کارمزدی که میزان آن نســبت به موارد مختلف تفاوت داشت ،اخذ کند ،اما به انجام عملیات بانکی ربوی نیستند» درعمل بر حذف ربا از معامالت بانکی
این مصوبه خالی از اشــکال نبود .ازاینرو در تبصره « »54قانون بودجه سال اشــاره داشته اســت ،اما این قانون هیچ چشمانداز مثبتی برای حرکت رو به
 1360دولت موظف شــد که از تاریخ تصویب این قانــون برای حذف ربا از جلو و اســتقرار کامل بانکداری اسالمی در کشــور به دست نمیدهد؛ افزون
سیســتم بانکی و اصالح سیستم بانکی در اسرع وقت مطالعات الزم را انجام بر این هیچ نهادی را متولی پیگیری و نظارت بر تحقق این هدف نمیکند.
 فقدان توجهکافی به ابعاد عدالت اقتصادیداده و الیحه مربوطه را به مجلس شــورای اســامی تقدیم کند و بههرحال
عدالت یکی از محورهای مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی است .با نگاهی
این مطالعات و بررســیها و تقدیم الیحه نباید از  6ماه تجاوز کند (ضیائی،
 .)1372بهاین منظور پس از مطالعات مفصل ازسوی عدهای از صاحبنظران به قانون عملیات بانکی بدونربا مالحظه میشود که در ماده « »۱این قانون،
فقه و اقتصاد ،درنهایت ،الیح ه «حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین به «اســتقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسالمی)،
اســامی» به مجلس شورای اســامی تقدیم شــد که تحتعنوان «قانون به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار ،در راســتای ســامت و رشد
عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان مبنی اقتصاد کشــور» اشاره شده اســت ،اما ابعاد مقوله عدالت اقتصادی در نظام
بر موافقت آن با احکام شــرع اسالم از اول سال  1363به مورد اجرا گذارده بانکی کشــور بسیار فراتر از آن است که با اکتفا به ذکر کلمه «عدل» در این
ماده ،بتوان زمینه قانونی ایجاد آن را فراهمشــده پنداشت .اشاره به مباحثی
شد (بختیاری.)1384 ،
محور اصلی این قانون ،حذف بهره و معامالت ربوی از سیستم بانکی است همچون عدالت در توزیع منابع بانکی و خدمترســانی به آحاد افراد جامعه
و ســاختار کلــی آن را پنج فصل تحت عناوین «اهــداف و وظایف بانکی در در سراســر کشور برای رشد و توســعه اقتصادهای محلی و منطقهای ،حذف
جمهوری اسالمی ایران»« ،تجهیز منابع پولی»« ،تسهیالت اعطایی بانکی» و فرصتهای رانتجویی و  ...ازجمله مواردی است که جای خالی آن در قانون
«بانک مرکزی ایران و سیاست پولی» و «متفرقه» تشکیل میدهد .در ادامه عملیات بانکی بدونربا احساس میشود.
 فقدان تدابیر مناســب برای افزایش همبســتگی و هماهنگیبه ظرفیتها و محدودیتهای این قانون در پشــتیبانی از سیاستهای کلی
نهادهای پولی و مالی با یکدیگر
اقتصاد مقاومتی پرداخته میشود (قلیچ.)۱۳۹۳ ،
انســجام ،همبســتگی و همراســتایی نظاممند نهادهای پولی و مالی از
ویژگیهای یک اقتصاد مقاوم اســت .این اتحاد و هماهنگی در اهداف نهتنها
 .1ظرفیتها
عمــده ظرفیتهــای قانــون عملیات بانکی بــدون ربا در پشــتیبانی از باید در درون نظام بانکی موجود باشد ،بلکه باید بین بازار پول و بازار سرمایه
سیاســتهای کلــی اقتصاد مقاومتی بــه توجه به پرهیــز از ترویج فرهنگ نیز جریان داشــته باشــد .قانون عملیات بانکی بدونربا اشارهای به این امر
مصرفگرایــی و تجملگرایی ،کاهــش و کنترل تورم در کشــور ،مدیریت خطیر نداشته است.
 فقدان جامعیت نسبت به تأمین اهداف بانکدارانصحیح رژیم ارزی ،تأمین مالی بخش تولید و فراهمســازی شرایط و امکانات
قانون عملیات بانکی بدونربا باید چنان جامع و کامل طراحی شود که هر
سرمایهگذاری ،ارتقای سطح شــفافیت و سالمت بانکی و مقاومسازی بخش
بینالملل بانکی برمیگردد؛ البته این پشتیبانیها نیز بهطور کلی و در برخی مؤسسه اعتباری بانکی یا غیربانکی بتواند متناسب با اهداف و ماهیت خودش
موارد مبهم اســت .بهعنوان نمونه در پرهیز از ترویج فرهنگ مصرفگرایی و از ابزارهــا و راهکارهای آن قانون گزینش کرده و به فعالیت اعتباری بپردازد.
تجملگرایی تنهــا به این نکته که «بانکها بههیچ وجه حق ندارند در تولید برای مثال اگر بانک بخواهد تنها با استفاده از عقود انتفاعی مبادلهای با سود
اشیای تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایهگذاری کنند (ماده « »)»۸اشاره معین فعالیت کند یا بخواهد تنها با اســتفاده از عقود انتفاعی مشــارکتی با
داشــته و سخنی از نحوه تبلیغات یا ســایر سیاستگذاریهای بانک در این ســود انتظاری و متغیر فعالیت کند یا که بخواهــد تنها با عقود غیرانتفاعی
مثل قرضالحســنه فعالیت کند قانون باید ظرفیت الزم را برای پاسخگویی
راستا به میان نیاورده است.
یا آنکه درباره شــاخصه «کاهش و کنترل تورم در کشــور» تنها در ماده به آن داشته باشــد .فقدان جامعیت قانون نسبت به اهداف بانکداران ،امکان
« »۱به تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در راستای سالمت و رشد اقتصاد تخطی آنان از روشهای قانونی و در پی گرفتن مسیرهای پرخطر و بحرانزا
کشــور و نیز حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل را افزایش داده که این مخالف منش اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
 فقدان جامعیت نســبت به تأمین ســایق ســپردهگذاران ومبادالت بازرگانی اشــاره شده است و اشاره مستقیمی به مقوله کنترل تورم
نداشته است .سایر موارد نیز همچون ارتقای سطح شفافیت و سالمت بانکی و متقاضیان تسهیالت
یک نظام بانکی باید با طراحی انواع ســپردهها و تســهیالت ،توان جذب
مقاومسازی بخش بینالملل بانکی بهصورت بسیار کلی و غیرراهبردی اشاره
شده است .از اینرو در مجموع میتوان چنین برداشت کرد که قانون عملیات وجوه مازاد همه سپردهگذاران را داشته باشد .این افراد هر یک ممکن است
بانکی بدون ربا از ظرفیت چندانی در پشــتیبانی از سیاستهای کلی اقتصاد انگیزه خاصی از مراجعه به بانک داشــته باشند .برخی بهمنظور استفاده از
خدمات حساب جاری؛ کسانی برای مشارکت در ثواب اعطای قرضالحسنه
مقاومتی برخوردار نیست.
و عدهای به قصد کســب امتیاز تسهیالت ،به سپردهگذاری اقدام میکنند؛
همچنین افرادی برای کســب سودی معین سپردهگذاری میکنند و حاضر
 .2محدودیتها
به پذیرش ریســک نیســتند یا کســانی برای
 فقــدان برنامه جهت تحقــق کاملرســیدن به ســود انتظاری باالتر سپردهگذاری
بانکداری اسالمی
کرده و آماده پذیرش ریســک هســتند .قانون
مفهوم
یک
مقاومتی
اقتصاد
اینکــه
با توجه به
اقتصاد مقاومتــی ،یک مفهوم
فعلــی بانکداری بدونربا افــزون بر اینکه برخی
اصول
با
که
اســت
بومی
و
اسالمی
های
با ریشــه
گسترده با ریشههای اسالمی و
از این نیازها را بهطــور کامل جواب نمیدهد با
تحقق
دارد،
مســتحکم
پیوند
اســامی
اقتصــاد
بومی است که با مفاهیم بنیادی
برخی نارساییهای فنی و شرعی نیز مواجه است
ازجمله
تواند
ی
م
واقعی
نحو
ه
ب
اســامی
بانکداری
اقتصاد اسالمی گره خورده است.
(موسویان 14 :1386 ،و .)15
گامهای اجرای اقتصــاد مقاومتی در نظام بانکی
این اقتصاد ضمن داشتن روندی
در ناحیه اعطای تســهیالت نیز قانون فعلی با
کشور باشــد .مهمترین مواد قانون عملیات بانکی
رو به رشد ،در مقابل ترفندهای
مشکالت و نارســاییهایی مواجه است ،در برخی
بــدون ربا در حمایت از بانکداری اســامی ،مواد
دشمنان از کمترین آسیبپذیری
مــوارد بانکها و مؤسســات اعتبــاری غیربانکی
« »۱و « »۲۱اســت .مــاده « »۱اســتقرار نظام
برخوردار است
راهکار مناســب برای اعطای تسهیالت را ندارند
پولــی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط
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بانکی ازجمله مواردی اســت کــه میتواند مورد
و یا در برخی مــوارد امکان اجرای صحیح آن در
اشاره قانون بانکداری کشور قرار گیرد.
بانکهــا وجود ندارد یا نیازمنــد هزینه عملیاتی
قانون عملیــات بانکی بدون ربا
 فقدان تدابیر مناســب بــرای ارتقایباالیی اســت .این در حالی اســت که غنای فقه
از ظرفیت چندانی در پشتیبانی
شفافیت و سالمت بانکی
اسالمی و تجربه بعضی از بانکهای بدونربا نشان
از سیاســتهای کلی اقتصاد
ازجمله موارد مورد تاکید سیاســتهای کلی
میدهد که با وارد کردن عقود مناسبتر میتوان
مقاومتی برخوردار نیست
اقتصاد مقاومتی (بندهای نوزدهم و بیستوسوم)،
خأل موجود را پر کرد (موسویان.)18 :1386 ،
مبحث سالمت و شفافسازی امور اقتصادی است.
بدیهی اســت پاســخندادن به نیازها و سالیق
سپردهگذاران و متقاضیان تسهیالت موجب رواج صوریسازی در قراردادها ،بهطور قطع آنچه به اعتماد و اطمینان سپردهگذاران و فعاالن اقتصادی ضربه
افزایش سطح تخلفات و سرپیچی از مقررات ،کاهش کارایی و اثربخشی نظام مهلکی وارد میکند و زمینه سرمایهگذاری و تولید فعال را کاهش میبخشد،
موضوع فساد و تخلف مالی و بانکی است که در بستر نبود شفافیت و نظارت
بانکی و ...میشود و راه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی دشوار میکند.
کافی قوای نظارتی بهوجود میآید.
 فقدان تدابیر مناسب جهت مواجهه با مطالبات معوقدر مــواد « »۱۰« ،»۲و « »۲۵قانون عملیات بانکی بدونربا اشــارهای به
یکی از مواردی که از سطح مقاومت و قدرت نظام بانکی میکاهد ،افزایش
حجم مطالبات معوق است .گرچه قوانین بانکداری متعارف ابزارهای تشویقی تبعیت از قوانین شــده اســت که میتواند به تقویت شفافیت و سالمت نظام
و تنبیهی موثری برای بدهکاران نظام بانکی در نظر میگیرند ،اما قانون فعلی بانکی کمک برساند ،اما این موارد اشارهشده ،اندک و تاحدی غیرجامع است.
بانکداری بدونربای ایران خالی از این ابزارهاســت .همچنین باتوجه به اینکه از اینرو میتوان گفت که بهطورکلی قانون عملیات بانکی بدونربا در زمینه
یکی از مهمتریــن دالیل افزایش حجم مطالبات معــوق بانکی ،ضعف نظام الزام به شفافســازی و ارتقای نظام سالمت بانکی دارای ضعف است .الزام به
اعتبارسنجی مشتریان است ،اما قانون عملیات بانکی بدونربا در اینباره نیز ارائه گزارشهای دورهای ،تبعیت کامل از دســتورالعملهای بانک مرکزی و
نبود تاخیر در اجرای آن ،تقویت مستمر نهادهای نظارتی و حسابرسی درون
فاقد سیاست راهبردی است.
هر بانک و ...ازجمله مســائلی است که این قانون نسبت به آن بیتفاوت بوده
 فقدان الزام قانونی به حفظ استقالل بانک مرکزیمــواد « »۱و « »۲قانون عملیات بانکی بدونربــا درباره مدیریت صحیح اســت .افزون براین در قانون فعلی بانکــداری بدونربا ،روش یا نهاد خاصی
رژیــم ارزی ،تنظیم گردش صحیح پول و اعتبــار ،حفظ ارزش پول و ایجاد برای نظارت و کنترل معامالت بانکی از لحاظ انطباق با موازین شریعت (ناظر
تعادل در موازنه پرداختها و تســهیل مبادالت بازرگانی اشاراتی کرده است ،شرعی) دیده نشده است در حالی که در عمده کشورهای اسالمی وجود مقام
اما سرچشــمه انجام این امور به استقالل بانک مرکزی از دولت وابسته است؛ ناظر شرعی در ساختار بانکها به لحاظ قانونی امری الزماالجراست (میثمی
چراکه سلطه مالی دولت بر سیاستهای بازار پول یکی از مجاری بیثباتی و و قلیچ.)1389 ،
 نبود توجه کافی به بهبود وضعیت کیفی نیروی انسانی نظام بانکیشکنندگی اقتصاد کشور است .از اینرو میتوان مدعی بود که استقالل بانک
پرورش خالقیتها رشد مییابند،
نیروی انسانی نظام بانکی که با آموزش و
مرکزی یکی از پایههای ثباتآفرینی در سیاستهای کالن اقتصادی است و
ِ
مدیریت صحیح رژیم ارزی و کاهش و کنترل تورم در کشــور در سایه چنین منجر به افزایش کارایی و بهرهوری نظام بانکی ،کاهش هزینهها و ریسکهای
اســتقاللی فراهم میآید .قانون عملیات بانکی بدونربا هیچ اشارهای به این عملیاتی شده و امکان تخلفات مالی در این بخش را به حداقل میرسانند .در
سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز توجه به سرمایه انسانی یکی از نکات
مقوله مهم ندارد.
کلیدی به شمار میرود بهطوری که در بند پنجم آن با ذکر سیاست «افزایش
 فقدان برنامههای تدافعی در برابر تهدیدها و تحریمهای بانکیقانون عملیات بانکی بدونربا هیچ طــرح و برنامهای را برای تقویت نظام سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش ،مهارت ،خالقیت ،کارآفرینی و
بانکــی در برابر تهدیدها و تحریمهای بانکی احتمالی از جانب بیگانگان ارائه تجربه» به تقویت ســطح کیفی نیروی انسانی اشاره شده است .این در حالی
نداده اســت .با توجه به موقعیت استراتژیک کشور ایران در معادالت سیاسی اســت که در قانون عملیات بانکی بدون ربا هیچ اشــارهای به افزایش سطح
و اقتصادی منطقه و حساســیت نظام بانکی در مواجهه با اینگونه تهاجمات کیفی نیروی انســانی نظام بانکی نشده است .از این حیث جا دارد این قانون
اقتصادی ،ضروری اســت قانون بانکداری کشــور حاوی برنامههای تدافعی و اشاراتی نیز به این مقوله مهم داشته باشد.
 غلبه نگاه دولتی به نظام بانکداریمقاومتی در اینگونه مسائل باشد.
بــا توجه به شــرایط دوران اوایل انقالب و تصویب قانــون عملیات بانکی
 نپرداختن به مقوله مدیریت ریسک و کفایت سرمایهازجملــه محدودیتهای قانون عملیات بانکی بدونربا ،نپرداختن به مقوله بدونربا در آن ایام ،این قانون در جاهای گوناگون ،رنگ دولتی به خود گرفته
مدیریت ریســک و کفایت ســرمایه اســت؛ به نحوی که در هیچ جای این اســت .به عنوان نمونه ،در بند دوم از اهداف نظام بانکی ،فعالیت در راستای
قانون ســخنی از این مقوالت به میان نیامده اســت .الــزام بانکها به ایجاد تحقق هدفها ،سیاســتها و برنامههای اقتصادى دولت جمهورى اسالمى با
ســازوکارهای مناسب در این حوزهها بهمنظور جلوگیری از ایجاد بحرانهای ابزارهاى پولى و اعتبارى ،بهصورت یکی از اهداف پنجگانه نظام بانکی مطرح
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شــده اســت .مطابق ماده « ،»9بانکها بهمنظور پدیدآوردن تسهیالت الزم
برای گسترش امور بازرگانى در چارچوب سیاستهاى بازرگانى دولت ،منابع
مالــى الزم را با اولویتدادن به تعاونیهاى قانونى براســاس قرارداد مضاربه
در اختیار مشــتریان قــرار میدهند .مطابق مــاده « ،»10بانکها بهمنظور
پدیدآوردن تســهیالت الزم در گسترش حوزه مســکن با هماهنگى وزارت
مسکن و شهرسازى ،واحدهاى مسکونى ارزانقیمت بهمنظور فروش اقساطى
یا اجاره به شرط تملیک احداث میکنند (موسویان14 :1386 ،و .)15
از آنجاکه یکی از شاخصهای مورد توجه مقام معظم رهبری در سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی ،بحث منطقیســازی انــدازه دولت و کاهش هزینههای
غیرضروری دولت اســت و با توجه به سیاســتهای کلــی اصل « »44قانون
اساســی ،میتوان اذعان کرد که این غلبه نگاه دولتی به نظام بانکداری کشور
یک محدودیت و ضعف برای قانون عملیات بانکی بدونربا به شمار میآید.
 فقدان تدابیر مناسب برای حمایت از صادرات غیرنفتیماده « »۱و مواد « »۷تا « »۱۷قانون عملیات بانکی بدونربا اشارات خوبی
به تأمین مالی بخش تولید و فراهمســازی شــرایط و امکانات سرمایهگذاری
داشــتهاند؛ اما حمایت از تأمین مالی بخش صادرات یکی از موارد مغفول در
قانون اســت .از آنجاکه اقتصاد نفتی یک اقتصاد غیرمقاوم و شــکننده است،
الزم اســت برای تمرکززدایی و مقاومسازی بیشتر اقتصاد ،صادرات غیرنفتی
به شــکل جدیتر مورد توجه قرار گیرد .با توجه به آنکه تأمین مالی اقتصاد
کشــور وابستگی شــدیدی به نظام بانکی دارد ،حمایت قانون از تأمین مالی
صادرات غیرنفتی الزم و ضروری به نظر میرسد.
 فقدان تدابیر مناســب برای مقاومســازی و بومیســازیبانکداری الکترونیک
در ســال  ۱۳۶۲که قانون عملیات بانکی بدونربا تدوین میشد ،بانکداری
الکترونیک به ابعاد گســترده امروزی موجود نبوده اســت درحالیکه امروزه
بانکــداری الکترونیــک به یکی از حیاتیترین و در عین حال حســاسترین
بخشهــای هر نظام بانکی بدل شــده اســت .فقدان تدابیر مناســب برای
مقاومســازی و بومیســازی بانکداری الکترونیک در قانــون عملیات بانکی
بدونربا میتواند احتمال شکنندگی و اختالل نظام بانکی و به تبع آن اقتصاد
ملــی را باال برده و از این حیث تحقق سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی را
با مشکل مواجه کند.
 فقدان تدابیر مناسب در هدایت متقاضیان تسهیالت مصرفی بهخرید کاالهای ایرانی
اگر تســهیالت اعطایی نظــام بانکی در بخش مصرفــی متمایل به تهیه
کاالهای ایرانی شود ،زمینههای تقویت اقتصاد ملی و دستیابی به خودکفایی
اقتصادی فراهم میشــود .قانون عملیات بانکی بدونربا هیچ اشارهای به این
برنامه سیاستی ندارد.
 نبود توجه کافی به مقوله فرهنگسازیاقتصــاد و فرهنگ دو مقوله درهمتنیدهای هســتند که قوت و ضعف هر
یک اثر مســتقیمی بر دیگری برجای میگذارد؛ بنابراین میتوان مدعی بود
که تصمیمها و رفتارهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی مردم از فرهنگ آنها
الهام میپذیرد و این باورهای فرهنگی اســت که بر همه مسائل و عرصههای
دیگر ســایه میاندازد (قلیچ .)۱۷۳ :۱۳۹۴ ،از اینرو یکی از عوامل مهم در
تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،عامل فرهنگ در جامعه برای دستیابی
به این هدف است .شعار سال  ۱۳۹۳با عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی
و مدیریت جهادی» نیز بر همین نکته اشــاره دارد .پیوست مسائل فرهنگی
و اقتصادی به یکدیگر به حدی اســت که میتــوان این ضعف را برای قانون
عملیات بانکی بدونربا لحاظ کرد که عرصه فرهنگسازی بانکداری اسالمی
و زمینههای ایجاد اقتصاد مقاومتی فاقد دستور یا برنامهروشنی است.
 اشــاره نکردن کافی به پرهیز از ترویج فرهنگ مصرفگرایی وتجملگرایی
فرهنگ مصرفگرایی در تضاد با مفاهیم اولیه اقتصاد مقاومتی اســت .بند
هشتم سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی با ذکر سیاست «مدیریت مصرف
با تأکید بر اجرای سیاســتهای کلی اصــاح الگوی مصرف و ترویج مصرف
کاالهــای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقای کیفیت و رقابتپذیری در
تولید» به این نکته اشاره دارد.

پرونـــده

همچنیــن ماده « »۸قانون عملیــات بانکی بدونربا به این نکته اشــاره
دارد که «بانکها بههیچوجه حق ندارند در تولید اشــیای تجملی و مصرفی
غیرضروری ســرمایهگذاری کنند» .گرچه این اشاره در قانون بسیار مثبت و
موثر اســت ،اما ترویج فرهنگ مصرفگرایی و تجملگرایی در سرمایهگذاری
ی بانکها
بانکها خالصه نمیشود .نحوه تبلیغات و بازاریابی یا سیاستگذار 
نیز میتواند به این رویه دامن بزند .مناســب آن بود که سایر ابعاد این مقوله
نیز مورد لحاظ قانونگذاران قرار میگرفت.
 فقدان تدابیر مناسب برای گسترش ارتباطات موثر نظام بانکیبا بانکهای اسالمی جهان
مــواد « »۱و « »۲قانون عملیات بانکی بدونربا دربــاره ایجاد تعادل در
موازنه پرداختها و تسهیل مبادالت بازرگانی ،انعقاد موافقتنامه پرداخت در
اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و ســایر کشورها و
همچنین نگهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بینالمللی یا موسسات
مشابه یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات اشاراتی داشته است،
اما این قانون ســخنی از نحوه و موازین ارتباط موثر و گســترده نظام بانکی
با بانکهای اســامی جهان به میان نیاورده و از ظرفیت اتحاد و همبستگی
با جهان اســام در راستای تقویت و مقاومســازی نظام پولی و بانکی کشور
اســتفادهای نکرده است .باتوجه به پیشرفتهای نظام مالی اسالمی در جهان
طی سه دهه اخیر و امکان بهرهمندی از ثمرات این پیشرفتها جا دارد قانون
بانکداری کشور موضعی فعاالنه و روشن در اینباره داشته باشد.
پینوشت:
* استادیار گروه بانکداری اسالمی ،پژوهشکده پولی و بانکی
1. Economic Anti-fragility
2. Sustainable & persistent economy
3. Economy solidarity
4. Macroeconomic stability
5. Economic deterrence
6. Robustness of institutions & economies
7. Stationary in economics
8. Steady state economy
9. Sanctions Busting
10. protectionism

منابع و مآخذ
 .1بختیاری ،صــادق ( ،)1384قانون عملیات بانکداری بدون ربا و چالش
مفاهیم ،اندیشه حوزه ،شماره .53
 .2ضیائــی ،منوچهر ( ،)1372مجموعــه قوانین پولــی و بانکی ،تهران:
مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی (پژوهشکده پولی و بانکی).
 .3قلیچ ،وهاب ( ،)۱۳۹۳بررسی ظرفیتها و محدودیتهای قانون عملیات
بانکی بدون ربا در پشــتیبانی از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،فصلنامه
پژوهشهای فقهی حقوقی ،سال چهارم ،شماره هفتم.
 .4قلیچ ،وهاب ( ،)۱۳۹۴معمای بانکداری اســامی ،تاخیر در نظامسازی
بانکداری اسالمی در کشور؛ علل و راهکارها ،فصلنامه دیدمان (نشریه اندیشه
و گفتمان انقالب اسالمی) ،سال اول ،شماره یک ،بهار .۱۳۹۴
 .5قلیــچ ،وهاب و خوانســاری ،رســول ( ،)۱۳۹۴عوامــل موثر بر تحقق
سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی ،گزارش پژوهشی شماره
 ،۹۴۰۰۸تهران :پژوهشکده پولی و بانکی.
 .6موســویان ،ســیدعباس ( ،)1386نقد و بررســی قانون عملیات بانکی
بدونربا و پیشــنهاد قانون جایگزین ،فصلنامه اقتصاد اســامی ،سال هفتم،
ش .۲۵
 .7میثمی ،حسین و قلیچ ،وهاب ( ،)1389نظارت شرعی و ریسک شریعت
در بانکداری اســامی :داللتهایی برای طرح تحول نظــام بانکی ،فصلنامه
«تازههای اقتصاد» ،سال هشتم ،شماره .130
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پرونـــده

از اقدام و عمل اقتصاد مقاومتـــــــــــــــ

مینا ساعتچی

بــا توجه به ابالغ سیاســتهای اقتصاد مقاومتی از ســوی مقام معظم
رهبــری و همچنیــن دســتورها و تکالیــف ابالغی ریاســتجمهوری به
دســتگاههای اجرایی ،شــبکه بانکی تعامل مســتقیم با سایر دستگاههای
ذیربط و بهویژه وزارتخانههای اقتصادی و دســتگاه دیپلماســی کشــور
را در دســتور کار قرار داده تا شــرایط تحقق یک اقتصــاد مولد درونزا،
برونگرا و پیشرو را برای کشور فراهم کند.
البتــه بانكمحوربودن اقتصاد كشورســبب شــده تا بانكهــا بهعنوان
مهمتريــن عنصر بازار پولي نقش بســيار مهمي را در اقتصاد كشــور ايفا
كننــد؛ بنابراین با گســترش بازارهاي مالي ،فعاليت بانكها و مؤسســات
مالــي ابعاد گســتردهتري به خود گرفته و بدونشــك توســعه اقتصادي
بدون توجه به نقش بانكداري و بازارهاي پولي امكانپذير نيســت .بانكها
اصليتريــن تأمينكننــده منابع مالي بخشهاي واقعــي اقتصاد (صنعت،
كشــاورزي و خدمات) محسوب شده و در كنار كاركرد اصلي خود (تجهيز
و تخصيــص بهينه منابــع و ارائه خدمات متنوع به مشــتريان) ،به دنبال
درآمدزايي و كسب ســود همانند ساير مؤسسات اقتصادي هستند.
در بازار پــول ،نهادهاي مالي بانكي (بانكهــاي تجاري و تخصصي) و
نهادهاي مالي غيربانكي (مؤسســات مالــي و اعتباري و )...بار اصلي نظام
مالــي را بر دوش ميكشــند و نقش تعيينكننــدهاي در هدايت منابع به
ســمت توليد و ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد دارند.
در واقــع آنها بــا فعاليتهــاي بيوقفه خــود در تجهيــز منابع مالي
كوتاهمدت و بلندمدت (پساندازهاي خرد اشخاص) در پايينآوردن خطر
ســرمايهگذاري ،تخصيص بهينه منابع ،كاهــش هزينههاي معامالتي و در
نهايت رشــد و رونق اقتصادي كشور نقش اساسي ايفا می کنند.
اقتصاد مقاومتی چیست؟
بنا بــه تعریف برخــی از اقتصاددانــان از اقتصاد مقاومتــی ،این نوع
اقتصاد بهطور عام در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابســته و مصرفکننده
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یک کشــور قرار میگیرد که منفعل نیســت و در مقابل اهداف اقتصادی
سلطه ،ایستادگی کرده و ســعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و
بومیســازی آن بر اســاس جهانبینی و اهداف دارد .برای تداوم این نوع
اقتصاد ،باید هرچه بیشــتر به ســمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی
و رهایی از اتکای اقتصاد کشــور به این منابع حرکت کرد و توجه داشــت
که اقتصاد مقاومتی در شــرایطی معنا پیدا میکند که جنگی وجود داشته
باشــد و در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم دشــمن است که
اقتصاد مقاومتی معنا پیدا میکند.
چارچوب سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتی
سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشــد پویا و بهبود
شــاخصهای مقاومت اقتصادی برای رفع ضعفهای نهادی موجود تدوین
شدهاند .با ابالغ اين سياســتها ،نهتنها دستيابي به رشد اقتصادي پايدار
در باالترين ســطح نظام تصميمگيري كشــور بهعنوان هدف مورد تأكيد
قرار گرفته ،بلكه دو ويژگي درونزايي و برونگرايي براي رشــد اقتصادي
آينده نيز در آن ذكر شده است.
بندهــاي « »9و « »19ايــن سياســتها ناظر به نظــام پولي و مالي
هســتند كه بهترتيب بر اصــاح و تقويت همهجانبه نظام مالي كشــور با
هدف پاســخگويي به نيازهاي اقتصاد ملــي ،ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و
پيشــگامي در تقويت بخش واقعي اقتصاد همراه با شفافســازي اقتصاد و
سالمســازي آن و جلوگيري از اقدامات ،فعاليتها و زمينههاي فسادزا در
حوزههاي پولي ،ارزي و غيره تاكيد دارد.
از ديگر اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی کاهش آســیبپذیری اقتصاد از
مخاطرات جهانی اســت .آســیبپذیری اقتصاد ایران از مخاطرات جهانی
به تجارت خارجی کشور بســتگی دارد .این مسئله ناشی از برونگرابودن
نیســت ،بلکه به اســتفاده از منابع ناپایدار در تجارت جهانی باز میگردد.
به لحاظ شــاخصهاي بينالمللي مقاومت اقتصادي ،جايگاه ايران در ميان
كشورهاي جهان كاهش يافته است.
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ــــــــــــــــی تا عزم جزم نظام بانکی

اقتصــاد ايران نشــان داد كــه در مواجهه بــا تكانههــاي خارجي با
مشکالتی مواجه میشود و در برابر فشــارهايي مانند تحريمهاي خارجي
آســیب ميبيند؛ بنابراين تأمين رشــد پويا و بهبود شاخصهاي مقاومت
اقتصــادي بايد از اهداف اساســي و بهعنوان محور تمــام برنامهريزيها و
جهتگيريهاي اقتصادي باشد.
بررســي اجزاي شــاخص تركيبي مقاومت اقتصادي براي كشور نشان
ميدهــد كــه ناكارايي بازارهــاي مالي ،تداوم كســري بودجــه ،و غیره
مهمتريــن عوامل كاهش مقاومت اقتصاد ايــران بودهاند .در حوزه تأمين
مالي ،اقتصاد بانكمحور ايران ،با مشــكالت متعدد بدهيهاي كالن دولت
به سيستم بانكي ،ســلطه مالي دولت بر نظام بانكي ،سهم باالي مطالبات
غيرجاري و اتكاي روزافزون بانكها به بانك مركزي روبهرو اســت.
شــرايط نامطلوب مالي ،تنگناي مالي را به بزرگترين مشــكل موجود
اقتصاد ايران تبديل كرده اســت كه حلنشــدن درســت اين مشكل ،به
تزريــق انبوه نقدينگــي به اقتصاد منجر خواهد شــد و حاصل آن ،نهتنها
ازدسترفتن دســتاورد كنترل تورم ،بلكه تشديد مشكل ركود هم خواهد
بــود؛ بنابراين چارچوب سیاســت اقتصــاد مقاومتی بــراي رويارويي با
شــوكهاي نامطلوب سیاستهایی باید در دستور کار قرار گیرد.
اقدامات بانکمرکزي در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي
پس از تدوين اهداف و سياســتهاي بانکمرکزي در راســتاي تحقق
سياســتهاي اقتصاد مقاومتــي ،کارگروهي مرکب از کارشناســان حوزه
اقتصــادي ،اعتباري ،ارزي ،نظارتي و نظامهــاي پرداخت در بانکمرکزي
زيــر نظر «کميته اجراييکردن سياســتهاي اقتصــاد مقاومتي در حوزه
پولي و بانکي» تشــکيل و وظيفه بررســي ،ايجاد ،هماهنگي و ســازگاري
در اهداف را بر اســاس چارچوب تعيينشده ازســوی سازمان مدیریت و
برنامهريزي کشــور برعهــده گرفت .نتايج بررســي و جمعبندي مطالعات
صورتگرفته در جلســات مستمر کارگروه و تبادلنظر و تعامل گسترده با
ادارات مســئول و مرتبط در اين زمينه ،منجر به تدوين گزارش «اهداف،

سياستها و برنامههاي بانکمرکزي در راستاي اجراييکردن سياستهاي
کلي اقتصاد مقاومتي» شــد که اين گزارش در شوراي اقتصاد ارائه شد .
اهداف و سياســتهاي منــدرج در گــزارش «اهداف ،سياســتها و
برنامههــاي بانکمرکــزي در راســتاي اجراييکردن سياســتهاي کلي
اقتصــاد مقاومتي» دربردارنــده  39برنامه در حوزههــاي مختلف کاري
بانکمرکزي شــامل سياســتگذاري پولــي ،ارزي ،اعتبــاري ،نظارت بر
بانکها و مؤسســات اعتبــاري و بانکداري الکترونيک بــود که در نهايت
بيش از  150اقــدام اجرايي بهمنظور تحقق اهــداف اقتصاد مقاومتي در
حوزه کاري اين بانک شناسايي شــد .اقدامات مذکور در کارگروه اقتصاد
مقاومتــي در قالب کاربرگهاي منســجم و ســازگار بــا چارچوب مورد
درخواســت سازمان مدیریت و برنامهريزي کشــور ،همراه با ذکر عملکرد
متغيرها و شــاخصهاي انتخابي در سالهاي گذشته و پيشبيني عملکرد
آنها در برنامه ششم توسعه کشــور و همچنين تعيين دستگاههاي همکار
بانک مرکزي براي تحقق اهداف مذکور ،تنظيم و تدوين شــد.
جهتگيــري کلي اقدامــات بانکمرکــزي در راســتاي اجراييکردن
سياســتهاي کلي اقتصاد مقاومتي در حوزه سياســت پولي بر مهار تورم
و ثبات قيمتها با دو رويکرد ســرکوبنکردن مالي و کاهش ســلطه مالي
دولت اســتوار شد .بزرگشــدن تدريجي حجم دولت و تکافونکردن منابع
درآمــدي بودجه دولت براي پاســخگويي به هزينههاي فزاينده ،توســعه
ناکافي بازار ســرمايه و غیره از داليل عمده بروز «ســلطه مالي» در طول
دهههاي گذشــته بوده که به اشــکال مختلف تبلور يافته اســت .مواردي
نظير الزام خريد اوراق بهادار دولتي توســط شــبکه بانکي در ســالهاي
پيش از انقالب اسالمي ،برداشت مســتقيم از منابع پرقدرت بانکمرکزي
بهمنظور جبران کســري بودجه دولت ،تســهيالت تکليفي و تأمين مالي
شــرکتهاي دولتي ،فروش ارز به بانکمرکزي بيش از حدود تعيينشده
در قوانين بودجه و در نهايت اعمال روشهاي شــبهبودجهاي نظير اجراي
طرح مســکن مهر ،جملگي از موارد سلطه مالي دولت بر نظام بانکي بوده
اســت .نتيجه نهايي «ســلطه مالي» دولت ،انفعال سياست پولي و خروج
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رشــد متغيرهاي پولي از مســير بهينه خود بوده کــه درنهايت به صورت
نرخهاي تورم مزمن و ســاختاري در اقتصاد زمينه بروز يافته است.
عــاوه بر «ســلطه مالي»« ،ســرکوب مالي» نيز يکــي ديگر از وجوه
مشــخصه سياست پولي در طول چند دهه گذشــته بوده است .در مباني
نظري علــم اقتصاد ،از مداخلــه بيش از حد بهينــه و اختاللزاي دولت
در امور بانکي بهعنوان «ســرکوب مالي» ياد ميشــود که در آن دولت با
اهدافي نظير افزايش ســرمايهگذاري ،ايجاد فرصتهاي شــغلي و حمايت
از برخــي فعاليتها در عملکرد معمول بانکهــا مداخله ميکند .مواردي
نظير تعيين نرخ ســود در ســطحي پايينتر از نرخ تورم ،ســهميهبندي
تســهيالت بانکي و اعمال تسهيالت تکليفي از مصاديق بارز سرکوب مالي
بهشمار ميآيند.
تعيين دســتوري نرخ ســود بانکها بهطورعمده با هدف کاهش هزينه
تأمين مالي توليد و انگيزش در ســرمايهگذاري و رشــد اقتصادي از اين
محل دنبال ميشــود ،ليکن رويکرد تصمیم گرفتهشــده در اينباره
نهتنها عملکرد واسطهگري شــبکه بانکي را تضعيف ميکند ،بلکه
واجد آثار منفي ديگري براي کل اقتصاد کشور نيز است .تعيين
غيرتعادلي نرخ ســود بانکي با کاهش انگيزههاي سپردهگذاري
در بانکهــا ،منابع قابل قرض بانکهــا را کاهش ميدهد.
در مرحله بعــد ،کاهش منابع قابل قــرض بانکها ،توان
تســهيالتدهي بانکها را تضعيف ميکنــد و در نتيجه
هدف اوليه سياســتگذار مبنيبر تقويت سرمايهگذاري
تحقق نمييابد.
بنابراين اصليترين اثر تعيين دستوري نرخ سود در
حوزه عملکرد شــبکه بانکي ،کاهش توان واسطهگري
مالي بانکهاست که در ادامه به کاهش سرمايهگذاري
و رشــد اقتصادي منجر ميشــود .عالوهبراين ،کاهش
نرخ سود تســهيالت در ســطحي پايينتر از نرخ تورم،
حاشــيه رانتي را براي دريافتکنندگان تسهيالت ايجاد
ميکند که ميتواند زمينهســاز ايجاد فســاد در شــبکه
بانکــي باشــد؛ بنابراين با توجه به موارد بــاال ،تمرکز اصلي
بــر اتخاذ سياســتهاي پولــي متناســب و همچنين کاهش
زمينههاي ســلطه مالــي و تنظيم بردار نرخهاي ســود بانکي بر
اســاس اقتضائات اقتصاد کالن و با در نظر داشتن مکانيسم
بازار و اصل رقابت قرار گرفت.
در حوزه سياســتهاي اعتباري نيز رفع زمينههاي
سلطه مالي دولت ،کاهش بدهي بخش دولتي به نظام
بانکــي ،کمک به تأميــن مالي واحدهــاي توليدي و
همچنيــن بهبود تأمين مالي خُ ــرد بهعنوان مهمترين
معيارها انتخاب شد .بر اين اساس کاهش تکاليف دولت
بــر نظام بانکي در قالب قوانين برنامه توســعه و بودجه
ساالنه ،ارتقاي سالمت نظام بانکي از طريق انضباط در
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عمليات مالي دولت ،ارتقاي ســامت مالي و افزايش توان تسهيالتدهي
بانکها ،افزايش کارآمدي نظــام بانکي در جذب و تجهيز منابع و اعطاي
تســهيالت بهعنوان رويکردهاي اصلي در اين زمينه انتخاب شد.
در حوزه سياستهاي ارزي ضمن تأکید بر لزوم حفظ ثبات در بازار ارز،
کاهش شــکاف نرخ ارز در بازارهاي رسمي و غيررسمي ،مديريت تحوالت
بازار ارز و بازبيني در مقررات ارزي بهمنظور تســهيل مبادالت بينالمللي
متناســب با اقتضائــات و محدوديتها ،محور قرار گرفت .در اين راســتا،
اقداماتي نظير ايجاد شــفافيت در نقل و انتقاالت ارزي و پايش مســتمر
آن از طريق تکميل پورتال ارزي ،پويايي در بهنگامســازي مقررات ارزي
طريق صدور بخشــنامههاي
حســب شرايط از
بــرای
متناســب
شفا فسازي
ر و ا بــط
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مالــي و ارزي بانکها با بانکمرکزي و مشــتريان و مواردي از اين قبيل
مورد اشاره واقع شده است.
در حوزه نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري نيز مواردي نظير اهميت
نظارت در بسترســازي مناســب براي افزايش تأثيرگذاري سياســتهاي
پولــي ،کنترل و رفع پديده ســرکوب مالي بهمنظــور کاهش آثار زيانبار
افزايش شــديد شــکاف ميان منابع و مصارف بانکها و همچنين کنترل
مطالبــات غيرجاري با هدف ممانعت از کاهش توان واســطهگري بانکها
مورد تأکید قرار گرفت.
براي اين منظور ،مواردي نظير افزايش پوشــش نظارت و ساماندهي
مؤسســات اعتباري غيرمجاز ،کاهش مطالبــات غيرجاري بانکها ،ارتقاي
کمي و کيفي ســرمايه بانکها و صيانت از حقوق
ســامت مالي و بهبود ّ
ذينفعان بانکها و مؤسســات اعتباري مورد توجه قرار گرفت.
کمــي و کيفي
در نهايــت در حــوزه نظامهــاي پرداخت ،بر توســعه ّ
بانکــداري الکترونيک ،ايجــاد بانکداري متمرکز در نظام بانکي کشــور و
ارتقــاي شــفافيت اطالعات بانکهــا بهمنظور تقويت نظــارت بر کارکرد
شــبکه بانکي تأکید شــد .در اين ميان اقداماتي نظير پروژه تدوين نقشه
راه 10ســاله بانک مرکزي و راهاندازي ســامانههاي متنوع در حوزههاي
مختلــف ،زمينه مناســبي را براي ايجاد بانکداري متمرکز و بسترســازي
بــراي تبديل تمام مکاتبــات و مراودات ميان بانکهــا و بانکمرکزي در
فضاي الکترونيکي ايمن فراهم کرده است.
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ســازگاري مناســب ميان رويکردهــا و اقدامــات صورتگرفته براي
دستيابي به اهداف تبيينشــده از الزامات اساسي در سياستگذاريهاي
پولــي ،اعتباري ،نظارتي و ارزي در راســتاي نيل بــه اهدافی چون ثبات
اقتصاد کالن و تحقق سياســتهاي کلي اقتصاد مقاومتي بهشمار ميرود.
بررسي گزارش يادشده نشان ميدهد رويکردهاي اتخاذشده در حوزههاي
مختلف از سازگاري بااليي برخوردارند.
اتخــاذ رويکردهــاي رفــع ســلطه مالي و ســرکوب مالــي دولت در
سياســتهاي پولي را ميتــوان در اعطاي آزادي عمل بــه بانکها برای
ايجاد رقابت در نرخ سود سپرده مشاهده کرد .تبلور اين رويکرد در حوزه
سياستهاي اعتباري را نيز ميتوان در ايجاد زمينههاي الزم براي کاهش
اتکاي دولت به بانکمرکزي و بانکها ،برداشــتن ســقف نرخ سود عقود
مشارکتي و حذف الزام ســهميهبندي تسهيالت پرداختي مشاهده کرد.
افزونبرايــن ،پيگيري اين سياســت در حوزه نظارت بــر بانکها نيز با
اتخاذ رويکردهاي کنترل مناسب و رفع پيامدهاي سرکوب مالي و کنترل
نرخ سود از طريق اصالح قوانين و مقررات مخل واسطهگري مؤثر بانکها
و ســاماندهي مؤسســات اعتباري غيرمجاز و انتظامبخشي به بازار پول،
قابل رديابي است.
رشد بخش حقیقی با شاخصهای اقتصاد مقاومتی
رئیس شــورای هماهنگی مدیرانعامل بانکهای دولتی درباره اهمیت
اقتصــاد مقاومتــی و اقدامات نظام بانکــی در این زمینه گفــت :اقتصاد
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مقاومتی که از چند ســال قبل ازسوی مقام معظم رهبری مطرح شد ابعاد
مهمی دارد که باید به آن توجه جدی کرد .بهخصوص امســال که عنوان
اقدام و عمل برای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شــد ،بحث تئوریک در
این مورد باید کنار گذاشــته شــود؛ بنابراین معتقدم ادامه موارد ضروری
که باید مطرح شود و در جامعه بهعنوان فرهنگ جا بیفتد اشکالی نداشته
باشد.
وی هــدف اقتصاد مقاومتی را اســتقالل اقتصادی در کنار اســتقالل
سیاســی کشــور اعالم کرد و گفت :بعد از انقالب اسالمی با رشادت مردم
و درایتهای مســئوالن ،استقالل سیاستی در ســطح منطقه و دنیا برای
ایران به وجود آمد ،اما اســتقالل سیاسی با استقالل اقتصادی میتواند در
بلندمدت تداوم یابد.
مدیرعامــل بانک ملی مفهــوم اقتصاد مقاومتــی را بیمهکردن اقتصاد
و جلوگیــری از شــکنندگی آن در برابر فشــارهای خارجی عنوان کرد و
افزود :بیمهکردن شــکنندگی اقتصاد کشــور چیزی نیست جز پرداختن
بــه فاکتورها و عواملی کــه بتواند به اقتصاد مقاومتی را در کشــور عمق
ببخشد .
وی ادامه داد :تعریف جدی از اقتصاد مقاومتی این اســت که ما بتوانیم
تولید حقیقی در کشــور را مبتنی بر باورها ،منابع و اســتعدادهای داخلی
کشورمان گسترش دهیم.
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همتی بــا بیان اینکه باید قدرت مقاومت در برابر فشــارهای بیرون به
حداکثر برســد ،تصریح کرد :باید در راســتای اقتصاد مقاومتی این امکان
را برای کشــورمان ایجاد کنیم که در برابر توطئهها و فشــارها بایستد و
یکی از مواردی که باید مورد توجه باشــد این اســت که کشور در تمامی
بخشها بهخصوص سیســتم بانکی باید به شــاخصهایی وارد شــود که
اقتصاد مقاومتی را در کشور تجلی دهد.
رئیس شــورای هماهنگی مدیرانعامل بانکهای دولتی ،توسعه بخش
حقیقی کشــور را یکی از محورهای اجــرای اقتصاد مقاومتی اعالم کرد و
افزود :اعتبارات و تســهیالت ارائهشــده باید توسعه این بخش را به همراه
داشــته باشد .رشــد بخش اسمی کشــور اص ً
ال اهمیتی برای ما ندارد ،اما
آنچه باید نتیجه دهد رشــد بخش حقیقی اقتصاد است.
وی گفت :رشــد بخش حقیقی اقتصاد رخ نمیدهد مگر اینکه تولیدات
کشــاورزی و صنعتی بهعنوان اولویت اعتبارات و ســرمایهگذاریها باشد
و برای اینکه به این نتیجه برســیم باید تســهیالت بانکی در مســیرهای
دستیابی به این هدف اختصاص یابد.
همتی تأکید کرد :به عنوان مثال اگر نتوانیم اشــتغال کشــور را توسعه
دهیم و آحاد مردم را در توســعه ملی درگیر نکنیم در بلندمدت نتیجهای
نخواهیم داشــت .بیکاری زیاد مخالف توسعه اقتصاد مقاومتی است.
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ریلگذاری پرداخت تسهیالت در راستای اقتصاد مقاومتی
علی رســتگار ،مدیرعامل بانک ملت نیز با بیان اینکه برنامهریزی کامل
و ریلگذاری الزم برای پرداخت تسهیالت بانکی در راستای تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتی در جلسه مدیران بانکهای دولتی و خصوصی انجام شده
است ،گفت :اگر بانکها در سالی که سال اقدام و عمل در راستای اقتصاد
مقاومتی نامگذاری شــده تمام تالش و کوشش خود را در زمینه پرداخت
تســهیالت هدفمند بــه کار گیرند ،نتایج مطلوبــی را در اقتصاد مقاومتی
به دســت میآوریم؛ ضمن اینکه بانکها با سرمایهگذاری در فعالیتهای
نظام مالی میتوانند به ســمت یک اقتصاد مســتقل و درونزا سوق یابند.
همچنین سیاســتهای اعتباری بانکها برای حمایت از اقتصاد مقاومتی
باید به بخش واقعی اقتصاد بیشــتر توجه کنند.
وی ادامه داد :بانکها در ســرمایهگذاری های خود باید به نحوی عمل
کننــد که زنجیرههای ارزش آفرین اقتصاد بیشــتربه فعل تبدیل شــوند.
ضمــن اینکه در اقتصاد مقاومتــی بانکها عالوه بر مســئولیت اقتصادی
دارای مســئولیت هــای اجتماعــی هم هســتند و باید بــه چالش های
اجتماعی هم یاری برســانند بر همین اســاس بانکها در خط مقدم نظام
مالی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی هســتند.
اقتصاد مقاومتی به معنای اســتفاده مناســب از منابع محدود
موجود در کشور است
محمدابراهیــم مقــدم ،مدیرعامل بانک تجارت نیــز در اینباره معتقد
اســت :اقتصاد کشور در مقطع کنونی بهدلیل سیاستهای غلط دولتهای
گذشــته در شرایط حساسی قرار دارد و شــبکه بانکی که بار تأمین مالی
بیــش از  90درصد اقتصاد را بر عهده دارد بهخاطر مطالبات معوق ،بدهی
دولت به بانکها و اثرات ناشــی از تحریم با تنگنای اعتباری مواجه است.
در این شــرایط تخصیص بهینه منابع و یافتن راهکار عملی برای شــیوه
خالقانه در تأمین مالی بســیار مؤثراســت که این مهم مستلزم همکاری
بخشهای مختلف اقتصاد است.
وی افزود :اقتصاد مقاومتی بهمعنای اســتفاده مناسب از منابع محدود
موجود در کشــور است و با اجراییشدن برجام و آزادشدن منابع ایران در
خارج از کشــور بهترین راهکار برای دســتیابی به رشد اقتصادی آن است
که این منابع صرف خرید تجهیزات ،ماشــینآالت ،فناوری ،دانش و مواد
اولیه موردنیاز تولید در کشور شود.
به گفته مقدم ،در شــرایط فعلی در صورت تزریق پول نقد به کشــور،
ایــن نقدینگی تورم را افزایش میدهد و منجر به تزلزل دســتاورد دولت
تدبیر و امید در کاهش تورم شــود .اگر این منابع به سمت تولید و ارتقای
صنایع تولیدی کشــور هدایت شــود از این طریق تورم در کشور افزایش
نمییابد و تجهیــز صنایع تولیدی نیز منجر بــه رقابتپذیری محصوالت
کشــور در بازارهای بینالمللی و رشــد اقتصادی میشود؛ البته مهمترین
نکته در واردات ماشــینآالت و تجهیزات صنعتی در کشور ،انتقال فناوری
مربوط به این تجهیزات است.
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تأمین ســرمایه در گردش بنگاهها در راستای اقتصاد مقاومتی،
برنامه امسال بانکها
همچنیــن مدیرعامل بانک گردشــگری از عزم بانکهــا برای اجرای
اقتصــاد مقاومتی خبــر داد و گفت :تأمین ســرمایه در گردش بنگاههای
تولیدی در راســتای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفت.
علیاصغر ســفری افزود :نظام بانکی بر اســاس نامگذاری سال جاری
مأموریت دارد که نیــاز مالی بنگاههای اقتصــادی را تأمین کند تا انجام
امور اقتصادی تسهیل و تسریع شود.
سفری با اشاره به جلسات برگزارشــده درباره اقتصاد مقاومتی در تیم
اقتصادی دولــت گفت :دولت در درجه اول اولویت را به تأمین ســرمایه
در گردش بنگاههای اقتصادی داده اســت تا بر این اســاس بانکها چرخ
بنگاههایــی را که نمیتواننــد از ظرفیتهای تولیدی اســتفاده کنند به
چرخش درآورنــد؛ ضمن اینکه ظرفیتهای خالی ایــن بنگاهها نیز مورد
بهرهبرداری قرار گیرد.
مدیرعامل بانک گردشــگری با بیان اینکه نظام بانکی با توجه به نقشی
که در اقتصاد کشور دارد ،میتواند در تأمین سرمایه در گردش بنگاههای
اقتصادی نقش مناســبی ایفا کند ،تصریح کرد :البته در سالهای گذشته
نیــز تأمین ســرمایه در گردش بنگاههای تولیدی مدنظر بوده اســت ،اما
در راســتای اجرای بهتر اقتصاد مقاومتی قرار اســت به این بخش بیشتر
پرداخته شود.
وی ادامه داد :در شــرایط حاضر تحریک تقاضــا از مهمترین اقدامات
برای خروج از رکود به شــمار میآید و بر همین اســاس بانکها باید این
را مد نظر قرار دهند که در بخش تســهیالتدهی این مهم برآورده شود.
مدیرعامــل بانک گردشــگری اظهار کرد :البته در این راســتا توجه به
مصرفکننــدگان در دســتور کار بانکهــا باید قرار گیــرد و تاکنون نیز
اقداماتی ماننــد خرید دین و اعتبارات خرید بهصورت کارتهای اعتباری
در دستور کار بانکها قرار گرفته است.
ســفری با اشــاره به همراهی بانکها با بنگاههــای اقتصادی در بخش
دیون معوق و اســتمهال دیون گفت:نظام بانکی کشور تمامی تالش خود
را در حمایــت از فعاالن اقتصادی کشــور انجام می دهــد که این بخش
بتواند متکی به خود عمل کند.
بــا توجه به اینکه ایجاد توان تولید در داخل و انعطافپذیری حوزههای
مختلــف اقتصــادی در مواجهه با بحرانهای گوناگون با منشــأ داخلی یا
خارجی از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی بهشــمار مــیرود و بانکها نیز بر
مبنای کارکرد تعریفشــده خــود ،بهعنوان تأمینکننده یا واســطه مالی
میتوانند بــا تأمین بهموقع و مناســب منابع مالی مــورد نیاز بنگاههای
اقتصادی و نیز با اتخاذ روشهای ســاده و شــفاف در ارتباط با مشتریان
خود ،نقش ممتازی در بهبود فضای کســبوکار و تحقق اقتصاد مقاومتی
ایفــا کنند .به نظر میرســد بانکها بــا ابزارهای مناســب میتوانند در
عملیشــدن اقتصاد مقاومتی نقش مؤثری را ایفا کنند.
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اقتصاد مقاومتی

بایستههای تحقق اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی
رسول خوانساری

*

نقش بیبدیل نظام بانکی در نظام اقتصادی کشــور بر کســی پوشــیده
نیســت .در کشــوری مانند ایران که تأمین مالی آن عمدتاً متکی بر نظام
بانکی اســت ،بانکها و مؤسســات اعتباری ســهم زیادی در فعالیتهای
اقتصــادی و مالی افراد و بنگاهها دارند و عملکرد درســت و مناســب آنها
میتوانــد در تحقق سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی بســیار مؤثر واقع
شــود .نظام بانکی کشــور یکی از مهمترین و اثرگذارترین اهرمهای توسعه
اقتصادی کشــور بوده و مقاومسازی این بخش از حساسیت باالتری نسبت
به ســایر بخشهای اقتصادی برخوردار اســت .با وجود این به نظر میرسد
هنوز آنگونه که باید نظام بانکی کشــور همسو با سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی حرکت نمیکند.
با توجه به نامگذاری ســال جاری به نام ســال «اقتصاد مقاومتی :اقدام
و عمل» از ســوی مقام معظم رهبری ،وجود اراده و عزم جدی مســئوالن
در ســطوح مختلف شبکه بانکی شــامل بانک مرکزی ،بانکها و مؤسسات
اعتباری و ســایر ارکان اقتصــادی برای تحقق سیاســتهای کلی اقتصاد
مقاومتی بسیار ضرورت دارد .این امر نه با شعار و حرکتهای پراکنده بلکه
با تدوین راهبردها و خطمشــیهای مناسب و سپس اجرای برنامههای الزم
جهت تحقق اهداف کالن در راســتای سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی
میسر میشود .از اینرو الزم است برخی اقدامات و تحوالت عملی بهمنظور
تحقق واقعی سیاســتهای مزبور در نظام بانکی صورت گیرد .در این مقاله،
ســعی شــده مهمترین بایســتههای تحقق اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی
بهطور مختصر تبیین شود.
 -1اصالح قانون عملیات بانکی بدون ربا
با توجه به پیوند اقتصاد مقاومتی با فرهنگ اســامی ایرانی ،الزم اســت
که نظام بانکی کشــور گامهای جدیتري در مســیر تحقق کامل بانکداری
اســامی بردارد .تطبیق روشها و الگوهای استفادهشــده در نظام بانكي با
اصول اســامی در واقع به معنای انطباق سازوکارهای توزیع منابع مالی و
سیاستهای پولی با قواعد دینی و الهی است که در نهایت به اسالمیشدن
هرچه بیشــتر روابط حاکم بر مناسبات اقتصادی ،اخالقی و اجتماعی مردم
میانجامــد .توجه به مؤلفههای اقتصاد مقاومتی در اصالح قوانین و مقررات
مربوط به بانکداری اسالمی میتواند بستر مناسبی برای تحقق سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی فراهم سازد.
 -2استفاده از نیروی انسانی متعهد و متخصص در نظام بانکی
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تحقق اقتصــاد مقاومتی در نظام بانکی ،مســتلزم برخورداری از نیروی
انســانی متخصص و متعهد است .همچنین ضروری است تا بهمنظور تحقق
سیاســتهای اقتصاد مقاومتی در نظــام بانکی از نیروهــای معتقد که از
توانمنــدی و انگیزه کافی برخوردارند ،به نحو مؤثرتری اســتفاده شــود .از
اینرو ،حاکمکردن سازوکار جذب ،تربیت و حفظ نیروهای شایسته ازجمله
بایستههای مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی است و بانک مرکزی در راستای
سیاستگذاری و اجرای این امر نقش مهمی بر عهده دارد.
 -3فرهنگســازی و ترويج گفتمان اقتصاد مقاومتی در جامعه
درباره مسائل بانکی
پندار مردم نســبت بــه ربويبودن نظــام بانكي ،عنصــر اعتماد را که
مهمترین سرمایه نظام بانكي است ،خدشهدار ميكند .از اینرو الزم است تا
با فرهنگســازي عمومي و ترويج گفتمان اقتصاد مقاومتی در جامعه ضمن
ايجــاد اعتماد در عموم مــردم زمينه مطالبه عمومي بــراي تحقق اقتصاد
مقاومتي در نظام بانكي فراهم گردد .در واقع يكي از عناصر اصلي در تحقق
سياستهاي اقتصاد مقاومتي ،عنصر فرهنگ و عزم عمومي جدي در جامعه
براي دستيابي به اين هدف است.
 -4کاهش سطح مطالبات غیرجاری
مطالبــات غیرجاری ،در حال حاضر یکی از بزرگترین مشــکالت نظام
بانکی اســت که خود موجب بروز آســیبهای زیــادی ازجمله پدیدآمدن
تنگنای اعتباری و محدودیت در ارائه تســهیالت به خانوارها و بنگاهها شده
اســت .برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تأمین مالی تولیدکنندگان داخلی در
راســتای حمایت از تولید ملی الزم اســت منابع بانکی در دسترس باشد تا
بنگاههای داخلی بهویژه کســبوکارهای کوچک و متوســط مورد حمایت
قرار گیرنــد .باالبودن میزان مطالبات غیرجــاری ،منابع بانكی را از چرخه
اعطای تســهیالت خارج میكند و عالوه بر تحمیل خسارت به نظام بانكی،
متقاضیان واقعی را از دریافت تســهیالت محروم میســازد .ضمن اینكه با
تخصیص نامناســب منابع بانكی و متضررشــدن سپردهگذاران ،انگیزه آنان
برای ســپردن وجــوه به بانكها كاهــش مییابد .بنابرایــن الزمه حمایت
مستمر از بنگاههای تولیدی و کارآفرین داخلی ،پایینبودن سطح مطالبات
غیرجاری و بازگشــت سرمایههایی اســت که با نام تسهیالت از نظام بانکی
خارج شدهاند.
 -5استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان
در بند نوزدهم سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی ،بر شفافســازی و
سالمســازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها و زمینههای فسادزا
اشــاره شده است .اعتبارسنجی مشــتریان بانکی یکی از اقداماتی است که
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اقتصاد مقاومتی
نقش بســیار مهمی در شفافسازی و سالمســازی اقتصاد ایفا میکند ،زیرا
در ســامانههای اعتبارسنجی ســوابق اعتباری افراد ثبت و نهتنها در نظام
بانکی از آن استفاده میشود ،بلکه حتی در زمینههای دیگر مانند معامالت
تجاری ،اشــتغال به کار و  ...نیز میتوان از شناسنامه اعتباری افراد استفاده
کرد و این امر زمینه کاهش بسیاری از فسادها و تخلفات را فراهم میسازد.
 -6عــدم ترویج فرهنــگ مصر فگرایــی و لوکسگرایی در
تبليغات بانكها
فرهنــگ مصرفگرایی و لوکسگرایی در تضاد شــدید بــا مفاهیم اولیه
اقتصــاد مقاومتی اســت .گرچه عمده بــار اصــاح و جهتدهی فرهنگ
مصرفــی مردم به عهده ســایر نهادها و متولیان امور فرهنگی اســت ،ولی
الزم اســت بانک مرکزی با نظارت بر تبلیغات بانکها ،مانع ترویج فرهنگ
مصرفگرایــی و لوکسگرایی در بین آحاد جامعه شــود .در جامعهای که
فرهنگ مصرفگرايي بر آن حاکم شــود ،مصرف مبتنی بر خواســت مطرح
میشــود نه صرفاً مبتنــی بر نیاز؛ یعنی مصرف با میل آمیخته میشــود و
ســلیقه و میل افراد در جامعه بر نوع آن تأثیر میگذارد.
 -7مقاومسازی و بومیســازی بانکداری الکترونیک و فناوری
اطالعات در نظام بانکی
چنانچه زيرســاختهاي نظام بانکی در حــوزه فناوري اطالعات بیش از
حد بر محصوالت و خدمات خارجي متکی باشــد ،آسيبپذيري بيشتري در
مقابل اعمال تحريمهاي مالي و نيز حمالت ســايبري دارد .از آنجا که یکی
از شــاخصههای اقتصاد مقاومتی ،مقاومســازی بخشهای درونی در مقابل
اثرات مخرب نیروهای بیگانه و مهاجم اســت؛ بومیســازی دانش فناوري
اطالعــات و بانکداری الکترونیک باعث میشــود اقتصاد ما در بخش بانکی
بیشتر مقاوم باشد.
 -8توســعه فعالیتهای پژوهشی در راســتای مقاو مسازی
نظام بانکی
امروزه در اقتصاد جهانی ،پژوهش و توســعه بهمنظور کشــف و دریافت
روشهای نوین ایجاد ارزشافزوده و مدیریت بهتر ریســکهای گوناگون به
یکی از الزامات انکارناپذیر توسعه و رشد اقتصادی تبدیل شده است .از اینرو
انجام فعالیتهای پژوهشی کاربردی با هدف شناخت مسیرهای جدید ارتقا
و بالندگــی ،افزایش انعطافپذیری و در نهایت مقاومســازی ســاختارها و
بنیانهــای نظام بانکی در برابر جدیدترین خطرات و شکســتهای مالی از
مهمترین بایستههای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار میآید.
 -9تسهیل رویههای بانکی جهت تشویق صادرات
اتكاي بيش از حد به صادرات نفتي ،ضمن كاهش ســريع ســرمايههاي
ملي و ثروت بین نســلي ،موجب وابستگي شــديد به واردات و شكنندگي
اقتصــاد میشــود .حمایت بانکهــا از بخش صادرات غیرنفتــی با اعطای
تســهیالت هدفمند میتواند طی یک برنامه عملیاتی سهم این نوع صادرات
را در تولید ناخالص داخلی کشور افزايش دهد .البته الزم است در کنار این
امر ســایر ســازوكارهاي تأمین مالی همچون مسیر بازار سرمایه هم بهطور
جدي دنبال گردد و تنها به نظام بانکی اکتفا نشود ،زیرا اتكاي کامل بخش
صــادرات غیرنفتی بــه تأمین مالی نظام بانکی ،خــود ازجمله موانع تحقق
اقتصاد مقاومتی در کشور به حساب میآید.
 -10هدایت تسهیالت بهمنظور حمایت از تولید داخلی
یکی از لــوازم تحقق اقتصاد مقاومتی توجه بــه اقتصاد ملی و کاالهای
ایرانی اســت .مهمترین نقشــی که نظام بانکی میتواند در این زمينه ایفا
کند ،آن اســت که در بخش تخصیــص منابع برای خریــد کاالهای خرد
بهگونهای سیاســتگذاری نماید که مشتریان و متقاضیان تسهیالت بانکی
در خریــد کاالهای مصرفی به ســمت محصوالت و کاالهای داخلی گرایش
یابند تا از این طریق توليد ملی كشــور حمایت و تقویت شــود .از ســوی
دیگر کمبود نقدینگی از مهمترین موانعی است که همواره بهعنوان دغدغه
تولیدکنندگان داخلی مطرح بودهاســت و الزمه رفع این مشــکل آن است
که سياســتگذاريهای نظام بانکی بيشتر به سمت حمايت از فعاليتهاي
توليدي متمایل باشــد .بدیهی اســت اعتبارســنجی ،اخذ وثایق مورد نیاز
و نظارت بر حســن اســتفاده از منابع تســهیالت بر کارآمدی این سیاست
میافزاید .شــبکه بانکی میتواند با اعطای تسهیالت به بنگاههای کوچک و
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متوسط ،تسهیالت خرد ،تسهیالت ســبز (جهت حمایت از محیط زیست)
و انواع تســهیالت دیگر ،تولیدکنندگان داخلی را بهویژه در شرایط تحریم
یاری دهد.
 -11افزایش شفافیت و سالمت مالی در نظام بانکی
هــر اقتصادی در بســتر عدمشــفافیت و نظارت کافی قــوای نظارتی،
دچار فســاد ،رشــوه ،رانتخواری ،ویژهخواری و اختالس میشود و زمينه
ســرمايهگذاري و توليد فعال در آن كاهش مييابد .از اینرو ارتقای سطح
شــفافیت و ســامت نظام بانکی ،تقویت چهارچوب کنترل و حسابرســی
داخلی ،توجه جدیتر به مقوله حاکمیت شرکتی در نظام بانکی و جلوگیری
از بروز انواع مفاســد پولی و بانکی برای عملیاتیسازی سیاستهای اقتصاد
مقاومتی ضرورتي اجتنابناپذير اســت .راهاندازی ســامانههای الکترونیکی
نظارتــی بهمنظور رصدکردن جریان مبــادالت مالی و وجوه در داخل نظام
بانکی و نیز بین نظام بانکی و ســایر ارکان اقتصادی میتواند نقش عمدهای
در شفافسازی و سالمســازی اقتصادی ایفا کند و از بسیاری مفاسد پیش
از وقوع جلوگیری نماید.
 -12افزایش سطح ک ّمی و کیفی سرمایه بانکها
کمیت و کیفیت ســرمایه بانکها موجب میشود تا بانکها در شرایطی
کــه تکانهها ،تنشهــا و بحرانهــای مالــی در اقتصاد شــیوع مییابند،
آسیبپذیری کمتری داشته باشــند .تأکید مکرر استانداردهای بینالمللی
بر افزایش کیفیت و کفایت ســرمایه ،بهدلیل اهمیت و نقش حیاتی بانکها
در نظام بانکی ،ضرورت تقویت ســرمایه بانکها را برجســتهتر میســازد.
همچنین مطلوب اســت نسبت کفایت سرمایه بهعنوان یکی از شاخصهای
مهــم در رتبهبندی بانکها مدنظر قرار گیرد و بانک مرکزی تأکید و نظارت
جدیتری برای افشــای درســت اطالعات کفایت ســرمایه در گزارشهای
مدیریت ریسک بانکها داشته باشد.
 -13توزیع عادالنه منابع بانكي
عدالــت یکــی از محورهای مــورد تأکید در سیاســتهای کلی اقتصاد
مقاومتــی اســت .توزیع منابع و تســهیالت بانکی در سرتاســر کشــور و
عدمتمرکــز آن تنها در برخی اســتانها و شــهرهای پرجمعیت و با نفوذ
در سیاســتگذاریهای اقتصادی ،ازجمله دیگر پیشــنهادهایی اســت که
بهمنظور اجرای سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی به نظام بانکی کشــور
توصیه میشــود .بانک مرکزی نیز میتواند با سیاستهای تشویقی خود آن
دسته از بانکها و مؤسســاتی را که با توزیع عادالنه منابع اهتمام بیشتری
به اجرای مسئولیتهای اجتماعی دارند ،مورد حمایت قرار دهد.
 -14تقویت چهارچوب مدیریت ریســک و حاکمیت شرکتی در
نظام بانکی
مدیریت ریســک نهتنها موجب کاهش آســیبپذیری بانکها در مقابل
انواع ریســکهای احتمالی میشــود ،بلکه زمینه اســتفاده از ظرفیتهای
بالقوه برای ثروتآفرینی بیشــتر را نیز مهیا میسازد .امروزه استانداردهای
بینالمللی (همچون اســتانداردهای تدوینشده توسط کمیته بال و کمیته
کوزو) نیز بر ضرورت مدیریت مناســب ریسکهای مهم بانکی مانند ریسک
اعتباری ،ریسک نقدینگی ،ریسک عملیاتی و ریسک بازار و همچنین ایجاد
چهارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی مســئوالنه برای تنظیم روابط ذینفعان
بانکی تأکید دارند و تقویت این دو مقوله در نظام بانکی از اهمیت بســزایی
در مقاومسازی نظام بانکی برخوردار است.
 -15همکاری نزدیکتر نهادهای نظارتی و قضایی در مقاومسازی
نظام بانکی
برای هر حرکت بزرگ و ملی ،هماهنگی ،همصدایی و انسجام در اهداف
و کارکردها ضروری اســت .با توجــه به اهمیت مقوله نظارت و بازرســی
در جلوگیری از وقوع تخلفات و فســادهای مالی الزم اســت تمام نهادهای
نظارتی و قضایی با وحدت رویه بستری آرام و مطمئن را برای فعالیت سالم
در نظام مالی و بانکی کشور فراهم سازند .بدیهی است موازیکاری ،تداخل
مســئولیتها و نیز تشــدد و تضاد قوانین و مقررات از کارایی این نهادهای
حیاتی در کشــور میکاهد .برای نمونه در زمینههایی مانند وصول مطالبات
غیرجاری ،مبارزه با پولشــویی و مفاســد بانکی ،تشخیص متخلفان واقعی
و برخــورد قاطع با آنها به همکاری تنگاتنگ بانــک مرکزی ،قوه قضاییه و
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نهادهای نظارتی نیازمند است.
 -16افزایش اثربخشی آییننامهها و دستورالعملهای نظام بانکی
قوانین و مقررات دقیق و جامع بسترساز تحوالت بزرگ است .بدون یک
بســتر حقوقی مطلوب نمیتوان توقع اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
در کشــور را داشت .صنعت بانكداري يك صنعت پويا بوده و با نوآوريهاي
مالــي صورتگرفته در ســالهای اخير روزبهروز بــر پيچيدگي آن افزوده
شده اســت .از اينرو بهنظر میرســد نیاز باشد بســیاری از آییننامهها و
دســتورالعملهای نظام بانکی با نگاهی مبتنی بر اصــول اقتصاد مقاومتی
بازبینــی ،اصالح و جایگزین شــود .افزون بر این تدويــن قوانین و مقررات
مناسب نهتنها در ســطح خود بانكها بلكه در سطح كالن همچون تنظيم
رابطــه بين دولــت و بانك مركزي ،رابطه بانك مركــزي با بانكها و رابطه
بانكها با يكديگر جهت مقاومســازي نظام بانكي امري ضروري است.
 -17هماهنگی نظام بانکی و دیگر بخشهای اقتصادی
روشــن اســت که نظام بانکی بهتنهایی نمیتواند سیاســتهای اقتصاد
مقاومتی را در کشــور اجرایی ســازد .همگرایی و هماهنگی بین بخشهای
اقتصادی مرتبط با شــبکه بانکی اعم از نظــام مالیاتی ،نظام گمرکی ،نظام
آموزشــی ،بخش صنعــت ،بخش خدمات ،تعاونیهــا ،بخش خصوصی و ...
الزم اســت و هر عنصر این شــبکه باید بکوشــد تا نقش خود در راستای
تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی را به خوبی ایفا کند .اتصال سامانههای
اطالعاتی نهادهای مزبور به شبکه بانکی هم میتواند به نظام بانکی در ارائه
خدمات به مشــتریان کمک کند و هم نهادهــای مزبور میتوانند رویههای
خــود را با همکاری شــبکه بانکی بهتر انجام دهند .بــرای مثال امروزه در
صنعت بانکداری مباحثی چون بانکداری باز مطرح میشود که در آن بانک
بهصورت سفارشی نرمافزارها و خدماتی را برای یک صنعت یا شرکت خاص
مانند صرافی ،بیمه و  ...ارائه میدهد و هر دو طرف از منافع حاصل همانند
افزایش سرعت و کیفیت عرضه خدمات بهرهمند میشوند.
 -18تدوین نقشــه راه نظام بانکی متناسب با سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی
هر حرکت ملی و بزرگ ،نیازمند برنامهريزي و تدوین نقشه راه عملیاتی
با درنظرگرفتن همه ظرفیتها ،فرصتها ،تهدیدها و نقاط ضعف و قوت آن
حوزه است .از اینرو الزم است بانک مرکزی بهعنوان مقام ناظر بازار پول و
با اشــرافی که به نظام بانکی دارد ،تدوین نقشه راه عملیاتی نظام بانکی در
پیشــبرد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را بهطور جدیتر پیگیری کند.
 -19مدیریت صحيح نوسانهای ارزی
نوســانات شــدید ارزی یکی از دالیــل بیاعتمادی فعــاالن اقتصادی
به برنامهریزی سیاســتگذاران اقتصادی کشــور اســت و منجر به خروج
سرمایهها از کشور میشود .از آنجا که برای محققشدن اقتصاد مقاومتی به
ســرمایههای کالن نیاز شایانی وجود دارد ،باید با بسترسازی هدفمند رژیم
ارزی در کشور ،عدماطمينان این بازار را حتياالمكان کنترل و ثبات بیشتر
را بهعنوان عاملی مهم در تصمیمســازی فعاالن و سرمایهگذاران اقتصادی
فراهم کند .در این راستا اقداماتی از قبیل طراحی ابزارهای پوشش ریسک
ارز و ایجاد کریدور ارزی ،مناسب به نظر میرسد.
 -20مدیریت حجم نقدینگی توســط بانــک مرکزی با هدف
کنترل تورم
در یــک اقتصاد مقاوم ،بــرای اینکه اقتصاد مبتنی بــر نیروهای درونی
(درونزا) و پیشــرو باشــد ،به ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم نیاز وافری
دارد .همگرایــی و هدفگــذاري بلندمدت در سیاســتهای پولی ،کاهش
ســلطه مالی دولت ،اســتقالل بیشــتر بانک مرکزی ،تأمین کسری بودجه
دولــت از طریق بازار ســرمایه و ابزارهای مالی اســامی همچون صکوک
ازجمله راهکارهای پیشــنهادی براي كنتــرل نقدينگي و تورم و در نتيجه
كمك به ثبات پولي در كشــور به شــمار ميرود .بدیهی است اقتصادی که
برای ســالهای متمادی گرفتار نرخهای باالی تورم است ،هرگز نمیتواند
خود را اقتصادی مقاوم و مستحکم برشمارد.
 -21رصد برنامه تحریم بانکی و پیشبینی تهديدها
یکی از بندهای سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی به رصد تحریمهای
اقتصــادی جهت آمادهســازی و مقابلــه هرچه بهتر با آنان مربوط اســت.
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تحریمهای اقتصادی عموماً با کاهش میزان دسترســی بنگاههای اقتصادی
بــه نهادههای اساســی تولیــد ،موجب افزایــش هزینه تولید میشــود و
ســرمایههای اقتصاد را از چرخه تولیدمحوری دور میســازد .افزون بر این
جنبــه ،بخش مهمتــری از تحریمها با ویژگیهایی همچون هوشــمندی و
فلجکنندگی درصدد ایجاد خلل در فعالیت نهادهای مهم و بزرگ اقتصادی
است .از اینرو ضروری است شبكه بانكی و بهخصوص بانک مرکزی با رصد
برنامههای تحریم بانکی بهویژه تحریم بانک مرکزی ،راههای مقابله با اثرات
مخرب این گونه تحریمها را شناســایی و با استفاده از ظرفیتهای علمی و
عملیاتی موجود در نظام بانکی کشــور راههای مقاومســازی را پیشبینی و
طراحــی کند .بهعنوان نمونه اتخاذ تدابیر و راهکارهایی جهت درامانماندن
شــبکه ارتباطی بیــن بانکها مانند ســوئیفت از گزنــد تحریمهای بانکی
میتواند در مصونسازی نظام بانکی از تحریمها راهگشا باشد.
 -22گسترش ارتباطات بینالمللی اثربخش در شبکه بانکی
عدهای از اقتصاد مقاومتی چنیــن تعبیر میکنند که این اقتصاد توصیه
به قطــع ارتباط با دنیای بیــرون و اتکای صرف به داخل کشــور را دارد.
ولی مطرحشــدن صفت برونگرایی در سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی
نشــان میدهد که ضمــن تقویت نظام بانکــی در حوزه داخلــی ،ارتباط
ســازنده و مناسب در زمینه بانکداری با دیگر کشورها به شرطی که موجب
خدشهدارشــدن استقالل و عزت اقتصادی کشور نشود ،نهتنها منعی ندارد،
بلکه میتواند به متنوعشــدن شرکای تجاری و علمی در زمینه بانکی کمک
کند.
امروزه حتی برخی کشــورهای غیراســامی نیز اقدام بــه ارائه خدمات
و محصوالت مالی اســامی کردهاند و چون کشــور ایران بیشــترین سهم
داراییهای منطبق با شریعت را بین کشورهای جهان دارد ،این امر فرصت
خوبی را برای همکاری و تعامل نظام بانکی با بانکها و مؤسســات خارجی
فراهم میســازد .همچنین نظام بانكي میتواند با مؤسســات مالي اسالمي
بينالمللي همانند بانک توســعه اســامی ( )IDBو ســازمان حســابداري
و حسابرســي مؤسســات مالي اســامي ( )AAOIFIارتباطــات علمی و
همکاریهای اجرایی ســازندهاي داشــته باشــد تا ضمن تبادل تجربیات و
ارتقای جایگاه نظام بانکی کشــور ،فشارهاي ناشي از تحريمها و تکانههای
اقتصادی كمتر شود.
پینوشت:
*پژوهشگر گروه بانکداری اسالمی ،پژوهشکده پولی و بانکی و دانشجوی
دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران
منابع و مآخذ
 .1پایگاه اطالعرســانی دفتــر مقام معظم رهبری ،بیانــات رهبر معظم
انقالب اســامى در دیدار با مســئوالن مدیریت شهرى تهران 23 ،دی ماه
.۱۳۹۲
 .2زمانزاده ،حمید؛ بهادر ،علی؛ باســتانزاد ،حسین و توکلیان ،حسین.
( ،)۱۳۹۳مدیریــت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور ،از مجموعه
مقــاالت «چالشهــای پولــی و بانکی اقتصــاد ایران؛ تحلیــل وضعیت و
توصیههای سیاستی» ،تهران :انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.
 .3كرانك ،ریپ .)1388( .مصرفگرایی و نوسرمایهداری .نشریه سیاحت
غرب ،شماره .70
 .4مجمع تشــخیص مصلحت نظام ( .)1390سیاســتهای كلی آمایش
سرزمین .ابالغی مقام معظم رهبری در تاریخ  21آذر .1390
 .5مجمع تشــخیص مصلحت نظام ( .)139۲سیاســتهای كلی اقتصاد
مقاومتــی .ابالغی مقام معظم رهبری در تاریخ  30بهمن .139۲
 .6نیلی ،فرهاد و محمودزاده ،امینه .)۱۳۹۳( .شکســت بازار اعتبارات ،از
مجموعه مقاالت «چالشهای پولی و بانکی اقتصاد ایران؛ تحلیل وضعیت و
توصیههای سیاستی» ،تهران :انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی.
 .7نیلی ،فرهاد و اسفندیاری ،مرضیه .)۱۳۹۳( .عوامل مؤثر بر بهرهمندی
از وام و شکلگیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهری ،تارگاه پژوهشکده
پولی و بانکی ،بخش گزارش پژوهشی کد .MBRI-RR-93042
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اقتصاد مقاومتی

پرونـــده

پژوهشکده پولی و بانکی ،به عنوان نهاد پژوهشی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،با هدف تمرکز
فعالیتهای تحقیقاتی پراکنده در حوزه پولی و بانکی ،تأسیس شده و همچنین این پژوهشکده در گذر زمان،
فعالیتهای خود را در قالب اجرای طر حهای پژوهشی کاربردی به سفارش سازما نهای اقتصادی کشور،
مطالعات نظری و تجربی در حوزههای بانکداری ،اقتصاد اسالمی ،پولی و ارزی ،انتشار گزارش ،مقاله ،مجله و
کتاب بر اساس پژوهشهای انجامشده و همچنین برگزاری دورههای آموزشی ،سمینار و همایشهای ساالنه و
موردی گسترش داده است.
واحد آموزشی پژوهشکده با هدف ارتقاء سطح علمی مدیران و کارشناسان نظام بانکی و سایر عالقهمندان
به موضوعات حوزه بانکداری و علوم اقتصادی ،اقدام به برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی ،در طول هر
سال مینماید .بر این اساس با استعالم و نیازسنجی از ادارات و سازمانهای ذیربط و همچنین به اقتضای
وضعیت و چالشهای شبکه بانکی ،تقویم آموزشی سال آتی تنظیم میشود .عالوه بر این در طول سال بر
حسب ضرورت و با توجه به اعالم نیازی که از سوی نظام بانکی صورت میگیرد ،کارگاهها و دورههای جدیدی
در تقویم آموزشی آن سال گنجانده میشود.
تقویم آموزشی ساالنه ،معموالً بیش از  50مورد کارگاه و دوره آموزشی را شامل میشود که به تفصیل و با ذکر
عنوان ،مدرس ،مدت ،شهریه ،زمان و مکان برگزاری هر دوره به اطالع مخاطبان آنها میرسد .مخاطبان اصلی
کارگاههای آموزشی را میتوان دو گروه مدیران و کارشناسان نظام بانکی و همچنین دانشگاهیان و پژوهشگران
حوزه علوم اقتصادی و مدیریت دانست که البته پژوهشکده پولی و بانکی بهجز این عزیزان ،پذیرای سایر
عالقهمندانی که مایل به شرکت در کارگاهها و دورههای آموزشی هستند نیز میباشد.
پژوهشکده پولی و بانکی هر ماه با ارسال نامه و پوسترهای کارگاههای آموزشی به مدیران آموزش شبکه
بانکی ،مدیران مربوطه در وزارت امور اقتصاد و دارایی ،رؤسا و انجمنهای دانشجویی دانشکدههای اقتصاد،
مدیریت و حسابداری و سایر مدیران سازمانهای ذیربط و همچنین ارسال نامه الکترونیکی ( )Emailو پیامک
( )SMSبه اعضای بانک اطالعاتی مخاطبان پژوهشکده ،ایشان را در جریان آخرین اخبار مدیریت آموزش و
کارگاههایی قرار میدهد که ثبتنام از متقاضیان آنها آغاز شده است.
عالوه بر این عالقهمندان همواره میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از برنامههای قبلی ،فعلی
و آتی به وبسایت کارگاههای آموزشی به آدرس ws.mbri.ac.irمراجعه کرده و یا با شماره 88657395
تماس حاصل فرمایند.
واحد آموزش پژوهشکده پولی و بانکی آمادگی دارد با انعقاد تفاهمنامه با سازمانهای فعال در حوزه بانکداری
و امور اقتصادی و ارائه مشاوره در زمینه برنامهها و نیازهای آموزشی ،دورههای متناسب با ضرورت آنها را
ترتیب دهد و در انتها نیز گواهینامه معتبر به شرکتکنندگان اهدا کند.
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