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يادداشت

در بدو تصدي دولت يازدهم، اقتصاد ايران در شــرايط نامناسبي قرار داشت. رشد 
اقتصادي منفي، نرخ هاي تورم باال، افت شــديد رشد سرمايه گذاري، تالطم بازارهاي 
مالي و چشــم انداز نامطمئن درباره شــرايط آتي حاكم بر بازارهــا به ويژه بازار ارز از 
ويژگي هاي اقتصادي كشــور در اين مقطع بود كه نگراني هاي عمیقي را درباره آينده 
تحوالت اقتصاد كشور ايجاد كرده بود. در چنین شرايطي اعاده مجدد ثبات به اقتصاد 

و مهار نرخ فزاينده تورم، در رأس اولويت هاي دولت جديد قرار گرفت.
در پي اتخاذ رويکرد انضباط گرايانه در سیاســت هاي پولي و ثبات بخشي به بازار 
ارز و نیز شکل گیري انتظارات مثبت از عملکرد دولت در زمینه بهبود روابط خارجي 
و رفع تحريم ها، دســتاوردهاي چشــمگیري در كنترل فشارهاي تورمي حاصل شد؛ 
به طوري كــه نرخ تورم از 40/4 درصد در مهرماه ســال 1392 بــه 11/2 درصد در 
فروردين ســال 1395 كاهش يافت و بر اساس پیش بیني هاي موجود، نرخ تورم در 
تابستان سال جاري سطوح تك رقمي خود را تجربه خواهد كرد. استمرار ثبات بخشي 
بانك مركزي به بازار ارز در شــرايطي تحقق يافته كه در قريب به 2 ســال گذشته، 
قیمت هــاي جهاني نفت و به تبع آن درآمدهاي ارزي كشــور به میزان قابل توجهي 

كاهش يافته است.
عالوه برايــن، ثبــات ايجادشــده در بازارهاي دارايــی به ويژه بــازار ارز به همراه 
سیاست هاي  مناسب اعتباري و تمركز بر تأمین سرمايه در گردش واحدهاي تولیدي، 
شرايط بهتري را براي سرمايه گذاري و بهره برداري از ظرفیت هاي خالي اقتصاد ايجاد 
كرد. در اين رابطه حجم تســهیالت پرداختي شبکه بانکي در سال 1394 به 4173 
هزار میلیارد ريال بالغ شــد كه 63/1 درصد از تسهیالت مزبور به تأمین سرمايه در 

گردش و احدهاي تولیدي اختصاص داشت.
يکي از مهم ترين ويژگي هاي اقدامات انجام شده در حوزه پولي و ارزي در سال هاي 
اخیر، ســازگاري و تطابــق آنها با اصول اقتصاد مقاومتي اســت. به بیان ديگر، بانك 
مركزي سیاست ها و برنامه هاي خود در فاز اول اجراي سیاست هاي  اقتصاد مقاومتي 
را در قالــب يك هدف اصلي با عنــوان »ايجاد ثبات پايدار در اقتصاد كالن« و تأمین 
سه هدف میاني »پايداري بودجه اي«، »پايداري خارجي« و »ثبات مالي« ساماندهي 
و اجــرا كرد و از اين رو،  رويکردهاي سیاســتي بانك مركزي در اين ســال ها را بايد 
در چارچــوب اهداف اقتصاد مقاومتي ارزيابي كرد. در فاز دوم اجراي سیاســت هاي  
اقتصاد مقاومتي )پس از تشکیل ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي در دولت(، 
اقدامات و برنامه هاي مقاوم سازي حوزه پولي و ارزي كشور در چارچوب »برنامه ملي 
سیاســت هاي  پولي و ارزي كشور« ســاماندهي و در قالب دو طرح »ارتقاي كارايي، 
شــفافیت و نظارت در بازار پول كشــور« و »تنظیم سیاســت هاي  ارزي سازگار با 
اقتضائات اقتصاد مقاومتي« تنظیم شده و از طريق اجرای پروژه های تعیین شده دنبال 
خواهد شد. برهمین اساس، انتظار مي رود با اتخاذ مجموعه اقدامات سازگار در حوزه 
پولي ، مالي و تجاري و ارتقای پارادايم سیاست گذاري اقتصادي در كشور، ثبات پايدار 
در اقتصاد كالن ايجاد شــده و شاهد شکوفايي دستاوردهاي حركت اقتصاد در مسیر 

اقتصاد مقاومتي باشیم.
الزامات دستیابي به نرخ هاي رشد باال و پايدار اقتصادي

باوجــود توفیقات حاصل شــده در زمینه كاهش نرخ تــورم و ايجاد ثبات در بازار 
ارز، اقتصاد كشــور كماكان با چالش ها و مشــکالتي روبرو است كه اين امر دستیابي 

به نرخ هاي رشــد اقتصادي مناسب را دشــوار كرده است. حل وفصل اين مشکالت و 
حصول به نرخ هاي رشــد باال، پايدار و غیرتورمي هدف گذاري شــده در برنامه ششم 
توسعه كشور، مستلزم بازبیني در ابعاد مختلف سیاست گذاري كالن اقتصادي كشور 

است كه در ادامه به اين موارد اشاره مي شود.
حصول به رشد  اقتصادي هدف گذاري شده در قانون برنامه ششم توسعه )8 درصد( 
بیش از هر چیز مستلزم بهبود عملکرد نظام تأمین مالي اقتصاد است. در حال حاضر 
ســهم غالب )بیش از 90 درصد( تأمین مالي اقتصاد كشور از طريق بازار پول صورت 
مي پذيرد و نظام مالي كشــور يك نظام بانك محور اســت. با ايــن وجود، مواردي از 
قبیــل حجم باالي مطالبات غیرجاري و مطالبات بانك ها از بخش دولتي و همچنین 
ركود بازار دارايي ها )مســتغالت و سهام( در عمل باعث شده تا حجم قابل توجهي از 
دارايي هاي شبکه بانکي، غیرگردشي و راكد شود. در شرايطي كه بروز تنگناي اعتباري 
در شبکه بانکي كشور، تأمین مالي اقتصاد را با مشکل جدي مواجه كرده است، اصالح 
نظام مالي كشور برای بهبود و تقويت تأمین مالي اقتصاد از مهم ترين الزامات دستیابي 
به رشد هدف گذاري شده در برنامه ششم توسعه قلمداد مي شود و از اين رو انجام اين 
مهم در رأس اولويت هاي مجموعه سیاست گذاري كشور قرار گرفته است. اصالح نظام 
مالي در نامه مقام محترم رياســت جمهوری به معاون اول خود در تیر سال گذشته و 
دستورات مؤكد ايشــان در اين باره  به خوبي مورد توجه قرار گرفته است. برنامه هاي 
راهبردي اعالمي در نامه مزبور دربردارنده اصالحاتي در حوزه بانکداري، افزايش سهم 
بازار ســرمايه از تأمین مالي اقتصاد و ســامان دهي بدهي هاي دولت است. در همین 
راستا، موضوع اصالح نظام بانکي به عنوان يکي از رويکردهاي كلیدي در اين زمینه در 
دستور كار بانك مركزي قرار گرفت و اين بانك پس از بررسي و مطالعات كارشناسي، 
برنامه هاي پیشنهادي خود برای اصالح نظام بانکي كشور را تنظیم كرده و هم اكنون 
نیز در مرحله تهیه نقشه اجرايي اين برنامه هاست. با اين وجود، رفع مشکالت موجود 
در زمینــه تأمین مالی اقتصاد مســتلزم نقش فعال تر بازار ســرمايه در اين زمینه و 
ســاماندهي بدهي دولت به شبکه بانکي خواهد بود كه برنامه هاي مدوني نیز در اين 
زمینه از سوي دستگاه هاي مربوطه ارائه خواهد شد. عالوه بر اين، تأمین مالي خارجي 
نیز به عنوان يکي از گزينه هاي مکمل درباره تقويت تأمین مالي اقتصاد مطرح است 
كه با حل وفصل مناقشات هسته اي و اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترک، فضاي 
تحقق اهداف مدنظر در اين زمینه نیز به میزان زيادي بهبود داشــته و الزم است از 

ظرفیت هاي حاصل شده در اين زمینه بهره برداري مناسب صورت پذيرد.
البته صرف برخورداری از نظام تأمین مالی مناسب برای رسیدن به رشد اقتصادی 
باال و پويا كافی نیست و الزم است در تنظیم سیاست هاي  كالن اقتصادي به سازگاري 
میان اجزاي مختلف سیاســت گذاري توجه ويژه شود. تجربه چند دهه گذشته نشان 
می دهــد كه يکي از داليل بــروز بي ثباتي هاي اقتصادي، نبود ســازگاري الزم میان 
سیاست هاي  اقتصاد كالن و تمركز عمده بر استفاده از ظرفیت سیاست هاي  انبساطی 
پولي براي تحرک بخشــي به اقتصاد بوده كه غالباً به صورت تشديد فشارهاي تورمي 

بدون حصول به نتايجي ماندگار در زمینه رشد اقتصادي، منجر شده است. 
خوشــبختانه اين موضوع در تنظیم سیاســت هاي  اقتصادي در دولت يازدهم تا 
حدود زيادي مورد توجه و نتايج مثبت حاصل از آن نیز در اقتصاد مشهود بوده است. 
با اين وجود ضروری اســت در تنظیم سیاست هاي  آتي اقتصادي كماكان بر ارتقای 

رويکردهاي سیاستي بانک مرکزي در دولت يازدهم   دکتر ولی اله سیف  
 رئیس کل بانک مرکزی 

الزامات رشــــــــــــــــــــــــــــــــــد اقتصادي 
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رويکردهاي سیاستي بانک مرکزي در دولت يازدهم
الزامات رشــــــــــــــــــــــــــــــــــد اقتصادي 

سازگاري و هم افزايي میان اجزاي مختلف سیاست گذاري پولي، مالي، ارزي و تجاري 
تأكید شود.

به عنوان مثال در ايــن زمینه, يکي از تغییرات الزم در پارادايم سیاســت گذاري 
اقتصادي كنونی، بهره گیري فعاالنه از ظرفیت هاي سیاست هاي  مالي است. واقعیت 
اين اســت كه در سال های گذشــته همواره به دلیل وابستگي بودجه دولت به منابع 
ارزي حاصــل از فروش نفت، تغییــرات قیمت جهاني نفت عمــاًل زمینه هاي بروز 

شــوک به اقتصاد و تشديد نوسانات اقتصادي كشــور را فراهم آورده است. در 
چنین شرايطي، سیاســت مالي به جاي اينکه ماهیتي ضدسیکلي داشته 

باشد، در قالب سیاســت هاي  موافق سیکلي، خود زمینه ساز تشديد 
بي ثباتي در اقتصاد بوده اســت. اين امر به ويژه در شــرايط كاهش 
قیمت هــاي جهاني نفت و كاهش درآمدهــاي ارزي دولت،  نمود 
بیشــتري می يابد؛ به طوري كه در مواقع كاهش قیمت نفت، افت 
مخارج دولت و هم زمان افزايش مالیات ها، موجب تشديد شرايط 
ركودي اقتصاد می شود. در وضعیت كنوني، رويکرد پیشنهادي 
تیم اقتصادي دولت مبني بر انتشــار اوراق بدهي دولت و ايجاد 
بازار منسجم براي اين اوراق، يك گام اساسي و مهم در راستای 
ارتقای رويکرد سیاســت مالی و يکنواخت سازي جريان مخارج 
دولت و به طور غیرمســتقیم كمك به سیاست گذاري پولي به 
حســاب مي آيد كه در صورت اجــرا مي تواند بخش زيادي از 
كاستي هاي موجود در زمینه سیاســت گذاري پولي و مالي 

را برطرف كند.
انطبــاق كاركردهــاي بازار پول و سیاســت هاي پولي 
بــر رويه هاي اســتاندارد، يکــي ديگر از الزامــات حوزه 
سیاســت گذاري به شــمار مي آيد. در مباحث نظري و 
تجربي، حسب شیوه هاي تأمین مالي و ماهیت ابزارهاي 
مورداســتفاده، نظام مالي به بازارهاي پول و ســرمايه 
طبقه بندي مي شــوند كه در اين میان بازار پول عمدتاً 
بر ابزارهاي كوتاه مدت تمركز دارد. اين مهم مورد توجه 
سیاســت گذار پولي نیز بوده و رويکــرد بانك مركزي 
مبني بر كاهش سقف سررســید سپرده هاي بانکي از 
پنج ســال به يك ســال و تمركز بر تأمین سرمايه در 
گردش واحدهاي تولیدي در سیاست هاي اعتباري اين 

بانك، در همین راستا قابل ارزيابي است.  
عالوه براين، بانك مركزي در حوزه سیاســت گذاري 
پولي نیز اقدامات مناســبي را در راستای به كارگیري 
فعاالنــه ابزارهــاي غیرمســتقیم سیاســت گذاري و 

تنظیم اين سیاســت ها در چارچوب رويه هاي معمول و 
اســتانداردهاي موجود انجام داد كه در رأس اين اقدامات 

مي توان به تعمیق بازار بین بانکي و كاهش نرخ سود در اين 
بازار اشاره كرد؛ به طوري كه در نتیجه ورود فعاالنه و مديريت 
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مناســب بانك مركزي در بازار بین بانکي به همراه ساماندهي اضافه برداشت بانك ها و 
تبديل آن به خطوط اعتباري با نرخ هاي ســود مناسب، نرخ سود بازار بین بانکي از حدود 
29 درصد در فروردين ســال 1394 به حدود 17 درصد و كمتر از آن در هفته هاي اخیر 
كاهش يافت كه گامي بســیار مهم در راستای كاهش پايدار و غیردستوري نرخ هاي سود 
بانکي به شمار مي رود. با اين وجود، تعمیق بیشتر بازار بین بانکي و بهبود سیاست گذاري 
پولي از طريق اين بازار، مســتلزم ايجاد و راه اندازي يك بازار بدهي فعال با ابزارهاي قوي 
و وثايق مورد اطمینان است كه همان طور كه پیش از اين نیز مورد اشاره قرار گرفت، اين 
امر در راهبردهاي ابالغي رياســت محترم جمهوری در رابطه با اصالح نظام مالي كشور و 

سیاست هاي تیم اقتصادي دولت در اين زمینه،  مورد توجه قرار گرفته است.
عالوه براين، الزم اســت در راستاي افزايش ســالمت نظام بانکي و تأمین مالي سالم 
اقتصــاد، به ارتقــاي چارچوب هاي مقرراتي و نظارتي بازار پول توجه ويژه شــود. تقويت 
نظارت بر شــبکه بانکي هم از حیث افزايش مقاومت پذيري اقتصاد در برابر شــوک هاي 
خارجي و هم از بابت فراهم ســازي شرايط مناســب برای ارتباط بي واسطه با بانك هاي 
خارجي و پیوســتن به بازارهاي جهاني مهم و قابل توجه است. در اين راستا، بانك مركزي 
از طريق تشــکیل تیم هاي تخصصي در شــبکه بانکي، بر انجام اصالحات ساختاري در 
حوزه هايــي همچون مديريت ريســك، تقويــت فرايندهاي حسابرســي داخلي، بهبود 
شاخص هاي نظارتي بانك ها و حركت در راستای رسیدن به استانداردهاي جهاني در اين 

زمینه تأكید زيادي داشته است.
در عین حال، ارتقاي چارچوب مقرراتي و حضور پايدار در بازارهاي جهاني مســتلزم 
ايجاد بســترهاي الزم و رفع برخي مشــکالت موجود در اين زمینه اســت. يکي از اين 
پیش شرط ها افزايش سرمايه بانك ها و دستیابي به حداقل استانداردهاي كفايت سرمايه 
در سطح استانداردهاي بین المللي است كه خوشبختانه در اين زمینه مساعدت دولت براي 

افزايش سرمايه بانك هاي دولتي در حال فراهم شدن است. 
عالوه براين، يکي ديگر از الزامات موجود در اين زمینه،  پیاده ســازي و اســتقرار نظام 
حاكمیت شركتي در نظام پولي و بانکي كشور است. مطالعات صورت گرفته در اين ارتباط 
نشــان مي دهد، نهادهاي مالي با ســاير بنگاه هاي اقتصادي تفاوت اساسي دارند؛ چراكه 
نهادهاي مالي به عنوان واســطه گر وجوه، همواره نقشي بي بديل در اقتصاد هر كشور ايفا 
مي كنند، لیکن ايفاي اين نقش، در كنار »حفظ منافع ســپرده گذاران«، »حفظ اعتماد و 
اطمینان به نهادهاي مالي« و از طرف ديگر پیچیدگي روزافزون در عملیات نهادهاي مالي 
و حساســیت آنها به بحران نقدينگي، شرايط پیچیده اي را براي برقراري تعادل در منافع 
همه ذي نفعان نهادهاي مالي مزبور ايجاد كرده اســت. يکي از راهکارهاي مناســب براي 

برقراري اين تعادل، ارتقاي حاكمیت شركتي در نهادهاي مالي است. 
برقراري حاكمیت شركتي در نهادهاي مالي و غیرمالي، ارتقای سالمت مالي و شفافیت 
اطالعات، پیاده ســازي اســتانداردهاي داخلي و بین المللي در زمینه كنترل و حسابرسي 
داخلي، ضمن بسترســازي اجراي سیاست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، ازجمله ضرورت ها 
و پیش نیازهاي الزم براي جذب ســرمايه گذار خارجي به كشور قلمداد مي شوند. برهمین 
اساس، تدوين و اجرايي كردن اســتانداردهاي حسابداري، افزايش شفافیت سیاست هاي 

پولي و مالي دولت، تدوين قوانین و مقررات الزم توســط دستگاه هاي مربوط، شناسايي 
نقاط ضعف در اجراي درســت قوانین و مقررات و افزايش كانال هاي اطالع رساني مناسب 
مي تواند ازجمله اقدامات مؤثر جهت افزايش شفافیت و برقراري اصول حاكمیت شركتي 
در بنگاه هاي اقتصادي بوده و زمینه را براي جذب بیشتر سرمايه گذاران خارجي و استقرار 
اقتصاد مقاومتي فراهم كند. عالوه براين، با هدف رفع برخي مشــکالت موجود در زمینه 
مبــادالت بانکي با بانك هاي خارجي، اقدامات مفیدی نیز در ارتباط با پیاده ســازي نظام 
مبارزه با پولشــويي و نظام مبارزه با تأمین مالي تروريســم صورت گرفته كه با اقدامات 
تکمیلي در اين زمینه، در مجموع شرايط مناسبي براي استقرار حاكمیت شركتي در نظام 

بانکي كشور فراهم خواهد شد. 
عالوه بر موارد باال،  يکسان سازي نرخ ارز در زمره برنامه هاي آتي بانك مركزي در سال 
جاري قرار دارد. بانك مركزی با توجه به وظايف و مســئولیت هاي قانوني خود نسبت به 
تحوالت بازار ارز حساســیت الزم را داشته و در طول دو سال گذشته با كنترل نوسانات 
بازار ارز، فاصله میان نرخ هاي آزاد و رسمي را به میزان زيادي كاهش داده است. رويکرد 
بانك مركزي در اين حوزه،  شرايط را براي اجراي موفقیت آمیز سیاست يکسان سازي نرخ 
ارز فراهــم و اين بانك با توجه به جمیع  جهات و تأمین پیش نیازهاي الزم، در نیمه دوم 

سال جاري نسبت به يکسان سازي نرخ ارز اقدام خواهد كرد.

جمع بندي
جهت گیري كلي بانك مركزي در چند ســال گذشته بر تقويت انضباط پولي، تأمین 
مالي ســالم اقتصاد، هدايت منابع مالي به ســمت واحدهاي تولیــدي و تقويت تأمین 
ســرمايه در گردش واحدهاي تولیدي با هدف بهره برداري از ظرفیت هاي خالي اقتصاد 
متمركز بوده است. جهت گیري هاي مزبور كه با رويکردهاي مطرح در زمینه پیاده سازي 
اقتصاد مقاومتي و مقاوم سازي اقتصاد كشور در مقابل شوک هاي خارجي در هماهنگي 
و ســازگاري كامل قرار دارند، بــه نتايج مثبتي از حیث كاهــش قابل توجه نرخ تورم، 
افزايش ثبات بازار ارز و به طوركلي تقويت ثبات اقتصادي كشــور منجر شــده اســت. 
باوجود توفیقات به دست آمده در زمینه كنترل نرخ تورم و ثبات بخشي به بازار ارز، بروز 
برخي اشــکاالت در زمینه تأمین مالي اقتصاد، اعمال اصالحات اساســي در نظام مالي 
كشــور را در رأس اولويت هاي سیاستي كشور قرار داده است كه اين مهم در چارچوب 
راهبردهاي ابالغي رياست محترم جمهوری در قالب طرح اصالح نظام مالي كشور قابل 

پیگیري و حصول خواهد بود.
بــا اين حال توافق هســته اي و  اجراي برجــام با آثار مثبتي براي اقتصاد كشــور 
همراه بوده كه اين آثار با اقدامات تکمیلي دولت در حوزه اصالحات ســاختاري و ساير 
سیاســت هاي  موردي، در مجموع شرايط مناسب تري را پیش  روي اقتصاد كشور قرار 
خواهد داد. نتايج مثبت حاصل از اجراي برجام در كنار اجراي برنامه اصالح نظام مالي 
و همچنین حفظ ســازگاري در تنظیم سیاست هاي كالن اقتصادي در چارچوب اصول 
حاكم بر سیاســت هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اقتصاد كشــور را به ســمت پیشرفت و 

بازگشت عزتمندانه به صحنه اقتصاد بین الملل هدايت خواهد كرد. 
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ازآنجاكــه دولت يازدهم در ابعاد مختلــف اقتصادی به خصوص اقتصاد كالن، 
تــالش جدی انجــام داده و اقداماتی در زمینه رفع تنگنای اعتباری در دســتور 
كار دارد ، بنابراين بیســت و ششــمین همايش سیاست های پولی و ارزی فرصت 
مناســبی برای ارائــه ديدگاه ها و بحث هــای علمی محققــان، صاحب نظران و 
انديشــمندان اقتصادی كشور است؛ ضمن اينکه مســئوالن اقتصادی می توانند 
سیاست های مورد نظر برای سال جاری و سال های پیش رو را تبیین كنند تا نقد 

و بررسی های الزم صورت گیرد.
هرچند تحقق رشــد اقتصادی مناسب يکی از مهم ترين ضرورت های كشور به 
حســاب می آيد، اما دستیابی به رشد اقتصادی مناسب در سال  جاری با توجه به 
اهداف در نظر گرفته شــده در بودجه 95 و برنامه توســعه بايد با حفظ دستاورد 
كاهــش نرخ تورم  مد نظر قرار گیرد؛ البته نبايد اين امر را از نظر دور داشــت كه 
يکی از موانعی كه تا حدودی ســر راه اين مســئله است، تأمین مالی بخش های 

شركتی، بنگاه های بزرگ و همچنین تأمین مالی خرد است.
 نظــام بانکی هم اكنون با تنگنای اعتباری رو بــه رو بوده و به همین دلیل بايد 
سیاست های مناسب برای رفع مشکالت اين بخش اتخاذ شود؛ البته برای استفاده 

بهتــر از ظرفیت تأمین مالی تنها نبايد به نظــام بانکی تکیه كرد و بهره گیری از 
ساير ظرفیت ها همانند بازار سرمايه نیز بايد مدنظر قرار گیرد؛  بنابراين هماهنگی 

بازار پول و سرمايه برای نظام مالی كشور ضروری است.
 باتوجه به اهمیت اين موضوع يکی از محور های بیســت و ششــمین همايش 
سیاســت های پولی و ارزی، يکپارچه ســازی نظام مالی در نظر گرفته  شده تا در 
قالب آن كاركردهای نظام مالی شــامل نظام پول و سرمايه و ساير بخش ها مورد 

بررسی قرار گیرد.
همچنیــن از آنجا كه در زمــان حاضر تنگنای مالی مشــکل اصلی بنگاه های 
كشــور به حساب می آيد، همکاری بازار پول و ســرمايه و هم افزايی آنها بايد در 

زمان حاضر مورد توجه قرار گیرد.
باتوجه به اينکه سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی به عنوان استراتژی فراگیر، 
مطرح و سیاســت های كلی ابالغ  شده، بنابراين موضوع اقتصاد مقاومتی به دلیل 
اهمیت موضوع در اين همايش مورد بررســی قرار می گیرد؛ ضمن اينکه آثار اين 

سیاســت در نظام بانکی كشور نیز بررسی خواهد شد .
  ازآنجاكــه اقتصاد كشــور بانك محور اســت، به طور طبیعــی بانك ها اهمیت 

دکترعلی ديواندری، دبیر بیست و ششمین همايش ساالنه سیاست های پولی و ارزی-رئیس پژوهشکده پولی و بانکی:

رفع تنگنای اعتباری در دستور کار دولت 
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ويژه ای در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی خواهند داشت؛ بنابراين بايد سیاست های 
نظام بانکی در اين زمینه به صورت شــفاف مدون و ابالغ شود.

باتوجــه به اهمیت نظارت در نظام بانکی كشــور و ابعــاد مختلف آن به ويژه 
سیاســت های احتیاطی، بهبود شــاخص های ســالمت نظام بانکی در چارچوب 
سیاســت های حرفه ای با محوريت حاكمیت شــركتی در اين همايش مورد بحث 
قرار می گیرد. همچنین مسائل مربوط به مديريت ريسك و حسابرسی مورد بحث 
قرار می گیرد، زيرا اين امر از چالش های نظام بانکی به شــمار می رود؛ هرچند در 
اين برهه زمانی تمام بانك ها به خوبی متوجه شده اند كه سیاست ها و راهبردهای 

بانك مركزی در راستای سالمت و تقويت بانك هاست.
همچنین با توجه به اينکه سیاســت های پولی و ســاختار پايدار نظام بانکی، 
سازوكار تعیین نرخ های سود تعادلی، نقش بانك مركزی در بازار بین بانکی، نقش 

اثر گذار نظام بانکی در كاهش نرخ ســود، بهره گیری از ابزار های جديد مبتنی بر 
شــريعت برای سیاســت گذاری پولی و بازار بدهی از نکات كلیدی امروز اقتصاد 

كشــور بوده؛ بنابراين در اين همايش به اين موارد نیز پرداخته شده است.
در بخــش سیاســت های ارزی و مديريت بــازار ارز نیــز موضوعاتی همانند 
تك نرخی كــردن ارز، مديريت نــرخ ارز، راه اندازی بازار ســلف ارزی و الزامات، 
پیش نیاز ها، ريســك ها و ســازوكارهای قیمت گذاری ارز، بررســی و چشم انداز 

سیاســت گذاری پولی در ارتباط با تحقق ارز تك نرخی مشخص می شود.
همچنین بــا توجه به اينکه برای تشــويق رونق اقتصادی، ايجاد اشــتغال و 
حفظ دســتاوردهای ناشی از كاهش نرخ تورم در مقطع خاصی از تجربه تاريخی 
اقتصاد ايران قرار داريم، اين همايش تالش می كند روشــنگر چشم انداز اقتصادی 

كشور باشد.
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ضرورت تشکیل شورای ثبات مالی
راهکار يکپارچه سازی نظارت مالی

 ایلناز ابراهیمی*  

مقدمه
هزينه های فراوانی كه بحران های مالی و نوسانات شديد در بازارهای دارايی 
می تواند برای كشور و اقتصاد به بار آورد و اختاللی كه در كاركرد سیاست پولی 
ايجاد می كند، لزوم تشکیل نهادی متولی برای سیاست گذاری، پیش بینی وقوع 
بحران های مالی و عوامل دخیل در برهم زدن ثبات مالی، مداخله در بسترهای 
وقوع بحران و شناســايی و پیشــنهاد راهکارهايی برای برقراری ثبات مالی را 
نمايان می ســازد. از سیاســت هايی كه برای صیانت از ثبات مالی و آرامش در 
بازارهای دارايی اتخاذ می شوند، با عنوان سیاست های احتیاطی كالن اقتصادی1 

ياد می شود.
گام اول در طراحی ســازوكار مرتبط با ثبات مالی و برقراری آن در ساختار 
سیاســت گذاری های اقتصادی يك كشور، تعريفی است كه در ارتباط با ثبات 
مالی انجام می شود. در تعريف ثبات مالی دو ديدگاه عمده بین سیاست گذاران 

اقتصادی وجود دارد كه عبارت اند از: 
1. كسانی كه مايل اند بی ثباتی مالی را تعريف و شناسايی كنند.

2. افراد و نهادهايی كه به جای توجه به بی ثباتی مالی به تعريف و طبقه بندی 
ثبات مالی اهمیت می دهند.

 بسته به اينکه بانك مركزی هر كشوری به تعريف ثبات مالی بیشتر اهمیت 
دهد يا وجود بی ثباتی مالی، ابزارهای طراحی شــده برای استفاده در بازارها و 
فضــای مالی اقتصاد متفاوت بوده و رويکردهای متفاوتی در اين حیطه اختیار 
می كنــد. البته بايد متذكر شــد كه تعريف و اجماع نظــر دقیقی در رابطه با 
مؤلفه های ثبات يا بی ثباتی مالی بین دانشگاهیان، سیاست گذاران و فعاالن بازار 
وجود نداشته و هر كشوری بنا به مقتضیات اقتصادی خود مشخصاتی برای اين 

وضعیت ها قائل است. 
 جايگاه ثبات مالی در سیاست پولی و تعامل و تداخل آن با اهداف 

متعارف 
اهــداف مربوط به سیاســت های احتیاطی كالن را كــه ناظر بر ثبات مالی 
هســتند، می توان متفاوت از اهداف و وظايف تعريف شده برای سیاست پولی 
ارزيابی نمود. البته چنانچه از شــواهد امر پیداست، تداخل جدی بین اين دو 
حوزه وجود دارد. سیاست های احتیاطی كالن كه برای دستیابی و حفظ ثبات 
مالی اجرا می شــوند، می توانند بر آثار اعمال سیاســت های پولی اثر معکوس 
داشته باشــند و البته عکس اين موضوع در خصوص اثر سیاست های پولی بر 
ثبات مالی نیز برقرار اســت. همین تداخل بین سیاست های پولی و احتیاطی 
اســت كه لزوم مطالعه حوزه اثر گذاری آنها و هماهنگی بین اين سیاســت ها 
را تحت شــرايط مختلف اقتصادی به وجود می آورد و باعث شــده در بسیاری 
از كشــورها، ســاختار و نهادی برای پايش وضعیت ثبات مالی و سیاست های 

احتیاطی كالن و آثار آن بر اقتصاد در بانك های مركزی به وجود آيد. 
در برخی از كشــورها، اهداف، ابزارها و ساختار های سازمانی مورد نیاز برای 
اجرا و اعمال سیاســت های پولی متناسب با شرايط اقتصادی بر قرار است، ولی 
حوزه سیاســت های احتیاطی كالن در بسیاری از كشور ها هنوز شناخته شده 
نیست و آثار و تداخالت بین تنظیم سیاست های مالی و باالخص پولی و حفظ 
ثبات مالی چندان مورد بررسی قرار نگرفته و سازوكار و متولی مشخصی برای 
حفظ اين ثبات و ســازمان متولی آن تعیین نشده است كه ايران ازجمله اين 

كشورها به شمار می رود. 
همان گونه كه ذكر شــد، اولین گام در اين راســتا تعريفی است كه از ثبات 
مالی يا بی ثباتی آن در سیســتم اقتصادی يك كشور ارائه می شود. ثبات مالی 
وضعیتی اســت كه در آن سیستم مالی يعنی بازارهای مالی كلیدی و سیستم 
ســازمانی مالی در برابر شوک های اقتصادی مقاوم بوده و می تواند در راه انجام 
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پول  بازار  متقابل  آثار  علت  به 
با بازار ســاير دارايی های مالی و 
بانک های  از  بســیاری  غیر مالی 
مرکزی اقــدام به احداث اداراتی 
بی ثباتی  يا  ثبات  بررســی  برای 
مالی و رصد تحوالت سیستم مالی 
و باالخص بازارهای مالی کرده اند 
تا در مواقع مقتضی بتوانند تحلیل 
و در  از شــرايط داشته  درستی 
صورت لــزوم در فرايند عملکرد 

سیستم مالی مداخله نمايند

وظايف اصلی خود يعنی واســطه گری 
وجوه مالی، مديريت ريسك ها و انجام 
ترتیبات و هماهنگی هــای پرداخت از 
خود انعطاف نشــان دهــد.2 در همین 
راســتا، شــاخص های ســالمت مالی 
نهادهای بازارهای مذكــور نیز بايد در 

وضعیت و دامنه نرمال قرار گیرند.
كروكت3 ثبات مالی را اين گونه تعريف 
می كند كه در آن »نهادهای كلیدی در 
سیستم مالی با  ثبات هستند كه در اين 
ثبات درجه اعتماد به استمرار كاركرد 
اين نهادها در انجام وظايف سنتی خود 
بدون مداخله يا كمك های بیرونی باال 
اســت و بازار های اصلی با ثبات هستند 

و فعاالن اقتصادی می تواننــد در اين بازارها با اطمینان در قیمت هايی مبادله 
انجــام دهند كه اين قیمت ها نشــان دهنده عوامل بنیادين بوده و تا زمانی كه 
تغییرات اساسی در اين بنیان ها نباشد، در كوتاه مدت چندان تغییر نمی كند«. 
از اين تعريف می توان چنین برداشت كرد كه نوسانات شديد قیمت در بازارهای 
دارايی نشــانه ای از بی ثباتی مالی بوده و البته ثبات مالی زمانی برقرار است كه 

سیستم مالی بدون »كمك خارجی« به عملکرد معمول خود ادامه دهد. 
به علت آثار متقابل بازار پول با بازار ساير دارايی های مالی و غیر مالی بسیاری 
از بانك های مركزی اقدام به احداث اداراتی برای بررسی ثبات يا بی ثباتی مالی 
و رصد تحوالت سیســتم مالی و باالخص بازارهــای مالی كرده اند تا در مواقع 
مقتضی بتوانند تحلیل درســتی از شرايط داشــته و در صورت لزوم در فرايند 
عملکرد سیستم مالی مداخله نمايند تا نوسانات سیستم مالی موجب اختالل 

در فرايند اثر گذاری سیاست های پولی نگردد. 
در ديدگاه بعدی تالش جهت تعريف بی ثباتی مالی است كه از بین مهم ترين 
نظريه پردازان آن می توان به فردريك میشــکین4 اشــاره كرد كه بنا به تعريف 
وی »بی ثباتی مالی زمانی رخ می دهد كه شــوک های وارد بر سیســتم مالی 
با جريان اطالعات تداخل پیدا می كند، به گونه ای كه اين سیســتم ديگر قادر 
به انجام وظیفه خود كه همانا كانالیزه كردن وجوه مالی به ســمت فرصت های 
ســرمايه گذاری مولد است، نباشد )میشکین، 1999(«. در اين تعريف بر نقش 
واسطه ای سیستم مالی در فراهم كردن اعتبارات برای بخش های مالی و حقیقی 
اقتصاد و نقش اصلی عدم تقارن اطالعاتی در به وجود آمدن بی ثباتی مالی تأكید 
شده است. ديويس5  نیز ريسك سیستمی و بی ثباتی مالی را به صورت افزايش 
ريسك »بحران مالی« تعريف می كند و بحران مالی را با عنوان سقوط سیستم 
مالی تعريف می كند كه باعث می شود اين سیستم قابلیت ارائه خدمات پرداخت 

يا تخصیص اعتبار به فرصت های سرمايه گذاری مولد را نداشته باشد. 
فرگوسن6 بی ثباتی مالی را حالتی تعريف می كند كه در آن اين سه خصیصه 
برقرار باشد: 1( قیمت برخی از مهم ترين دارايی ها به شدت از قیمت های اصلی 
آنها فاصله بگیرد، 2( عملکرد بازار و مهیابودن منابع مالی و اعتبارات به شــدت 
مختل شود ]به گونه ای كه نتیجه آن اين باشد كه[ 3( مخارج كل قادر به تأمین 
نیاز اقتصاد برای پوشش تولید نبوده كه اين انحراف می تواند باالتر يا پايین تر از 
میزان مخارج الزم برای پوشش تولیدات اقتصادی باشد. نکات جالبی در تعريف 
فرگوسن از بی ثباتی مالی وجود دارد. در تعريف وی بر انحراف قیمت دارايی ها 
در ايجاد بی ثباتی مالی و اينکه انحرافات قیمت دارايی از طريق اثر آن بر مخارج 

كل می تواند آثار كالن اقتصادی داشته باشد، تأكید شده است.
در بســیاری از كشــورهای جهــان برای جلوگیــری از بی ثباتــی مالی از 
سیاســت های كالن احتیاطی استفاده می شود. بنا به تعاريفی كه بانك تسويه 
بین المللــی7 و صندوق بین المللی پول8 از سیاســت های كالن احتیاطی ارائه 
می كنند. چنین سیاســت های از ابزارهای احتیاطی برای تحديد ريسك های 

مالی فراگیر سیستمی يا سیستماتیك استفاده می كنند.  
با توجه به مطالب ذكر شده، به نظر می رسد نکاتی كه بايد سیاست گذار پولی 

در حیطه ثبات مالی رعايت نمايد، به اين ترتیب است:
1.تعريف دقیقی از ثبات يا بی ثباتی مالی و نیز سیاست های كالن احتیاطی 
ارائه نمايد و مشخص شود كه آيا حاضر به قبول مسئولیت در اين حوزه كاری 

است يا خیر.
2. بايدتعیین شــود وظیفه بانك مركزی يا هر نهاد ناظر 
و سیاســت گذار ديگــر حفظ ثبات مالی اســت يا مبارزه با 

بی ثباتی مالی.
3. همچنین مشــخص گردد منظور از سیســتم مالی كه 
درگیر مسائل مرتبط با ثبات و بی ثباتی مالی است، دقیقاً ناظر 

بر چه نهادها يا بازارهايی است. 
4. اگــر بنا به تصمیم سیاســت گذار، بانك مركزی موظف 
به مداخله در مســئله ثبات و بی ثباتی مالی اســت، وظايف و 

اختیاراتش به چه میزان است. 
بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد كه هر سیستم مالی را 
می توان متشکل از بازارها  )بازار پول، سرمايه، مستغالت، ارز، 
اوراق بدهی و بورس كاال(، نهادها  )بانك ها و مؤسسات اعتباری، 
بیمه ها، صندوق های بازنشستگی، شركت های سرمايه گذاری و 
صندوق های پوششی(، مقامات نظارتی، سیاست گذار و نیز ابزارها  )ابزار دارايی، 

بدهی و ...( دانست. 
با توجه به نکات فوق، مهم ترين اركان سیاست های احتیاطی كالن عبارت اند 
از: 1( جمع آوری اطالعات درخصوص ريسك های مربوط به سیستم مالی، 2( 
تحلیل و ارزيابی اطالعات جمع آوری شده، 3( طراحی و مهیاكردن چهارچوب 
سیاستی و ترتیبات نهادی برای مديريت اين ريسك ها و 4( بنیان نهادن نهادها 
و اعمال و اجرای سیاســت های الزم برای هدف قراردادن ريســك ها و عواقب 
مترتب بر آنها. همچنین در اعمال سیاســت های كالن اقتصادی سعی بر اين 
اســت كه هماهنگی و اطالعات شفاف بین اجزای تشکیل دهنده سیستم مالی 
و بدنه نظارتی كالن وجود داشــته و مسئولیت هر جزء در برقراری ثبات مالی 

مشخص باشد.
اجرای چنین سیاست هايی در كشــورهای متفاوت در قالب های مختلف و 
سازوكارهای متفاوتی صورت می پذيرد و برای طراحی ساختار نهادی و اداری 
مسئولیت اعمال اين سیاست ها بايد به وجوه مختلفی توجه داشت. اول اينکه 
بايد تعیین شــود كه درجه التقاط و همگرايی ســازمانی بین بانك مركزی و 
هر گونه نهــاد نظارتی و تنظیم گر چه میزان باشــد. دوم، مجوز قانونی اعمال 
سیاســت ها بوده كه بايد تعیین شــود در اختیار كدام ســازمان يا نهاد است. 
همچنین نقش و ســهم دولت در اعمال اين سیاست ها چیست؟ تصمیم گیری 
درخصوص ابزارهای اعمال سیاست پولی تا چه اندازه با استفاده از اين ابزارها و 
زمان بندی استفاده از آنها جداست و در نهايت آيا بايد نهاد يا سازمانی باشد كه 
با وجود اينکه خود مجوز اعمال سیاست های احتیاطی كالن را ندارد، مسئولیت 
ايجاد هماهنگی بین سازمان ها و نهادهای دخیل در اين امر را بر عهده گیرد؟
تجربه كشورها در زمینه تشکیل نهاد مسئول اعمال سیاست های احتیاطی 
امروزه در بســیاری از كشورهای جهان، نهادها و ســازوكار مرتبطی برای 
اعمال و مديريت سیاست های احتیاطی به منظور مقابله با ريسك های مترتب 
بر سیستم مالی تعبیه شــده است كه ازجمله مهم ترين آنها می توان به موارد 

زير اشاره كرد:
 در ايــاالت متحده آمريکا، شــورايی با عنوان شــورای نظارتی ثبات مالی9 
بنیان نهاده شــده كه رياست آن بر عهده وزير خزانه داری است. عالوه بر وزير 
خزانه داری كه رياست شورا را بر عهده دارد، بقیه اعضا عبارت اند از: رئیس فدرال 
رزرو، مديران نظارت مالی ايالتی و عضوی مستقل كه متخصص امور بیمه است. 
اعضای فوق الذكر 10 نفر و دارای حق رأی بوده و عالوه بر آنها پنج نفر ديگر نیز 
عضو هستند كه حق رأی ندارند و عبارت اند از: مدير اداره تحقیقات مالی، مدير 
اداره بیمه فدرال و ســه نفر از نمايندگان ناظران ايالتی. اداره تحقیقات مالی10 
در چهارچوب وزارت خزانه داری به شکل سازمانی پايه گذاری شده كه مسئول 
جمع آوری و تحلیل اطالعات الزم برای شــورای نظارتی ثبات مالی اســت. به 
عالوه، اختیارات قانونی فدرال رزرو نیز تقويت شد تا امکان نظارت و سامان دادن 

به مؤسسات مالی نظام مند مهم11 را پیدا كند. 
در بريتانیا ســازمان خدمات مالی12 كه فقط مســئول سیاســت های خرد 
احتیاطی بود، بر چیده شــد و به جای آن ساختار سه گانه ای مشتمل بر كمیته 
سیاســت مالی13 ، مقام ناظر احتیاطی14 و مقــام مديريت مالی15  پايه گذاری 
گرديد. كمیته سیاست مالی كه مسئول سیاست كالن احتیاطی است، كمیته ای 
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درون بانك مركزی انگلســتان است، لیکن اعضای آن متشکل از رئیس و قائم 
مقام اين بانك، مدير اجرايی ثبات مالی در بانك مركزی انگلستان، مديرعامل 
نهاد مديريت مالی و چهار عضو ديگر منسوب وزير دارايی است، اين اعضا از حق 
رأی برخوردارند. البته يك نماينده از وزارت دارايی اســت كه حق رأی ندارد. 
مدير اجرايی بانك مركزی انگلســتان در امور بازارها نیز در جلســات شركت 
می كنــد. عالوه بر اين، وزارت دارايی می توانــد در زمینه انجام برخی كارها و 
وظايف به ســازمان خدمات مالی توصیه هايی داشــته باشد. ساختار سازمانی 
به گونه ای طراحی شده كه می تواند هماهنگی كامل بین بانك مركزی انگلستان 

و وزارت دارايی را جهت سیاست گذاری حول ثبات مالی تضمین كند.    
در اتحاديه اروپا شورای ريسك سیستماتیك اروپا 16 پايه ريزی شد. اين شورا به 
شکل سازمانی بوده كه مسئولیت سیاست های كالن اقتصادی را بر عهده دارد 
و البته همراه با آن مقام ناظر اروپايی17 فعالیت می كند كه مسئول سیاست های 

خرد اقتصادی است.  
شورای ريسك سیستماتیك اروپا  شامل رئیس كل بانك مركزی اروپا، قائم 
مقام وی، مديران بانك های مركزی كشــورهای عضو اتحاديه اروپا، نماينده ای 
از كمیسیون اروپا، رؤسای اداره بانکداری اروپايی18 ، رؤسای اداره بیمه و بیمه 
مشــاغل اروپا19 ، ســازمان بازارها و اوراق بهادار اروپا 20 ، رئیس و نايب رئیس 
كمیته مشــاور علمی و رئیس كمیته مشــاوره فنی است كه تمام اين اعضا از 
حــق رأی برخوردارند. همچنین، نماينده ای از ادارات نظارت ملی هر كشــوِر 
عضِو اتحاديه و نیز رئیس كمیته اقتصادی و مالی21  اين شــورا عضو هستند و 
حق رأی ندارند. ساختار سازمانی شورای ريسك سیستماتیك به گونه ای شکل 
گرفته اســت كه بتواند مشکل هماهنگی  بین كشورهای عضو اتحاديه اروپا در 
زمینــه بخش های مالی آنها را حل وفصل نمايد و به ثبات مالی در اين اتحاديه 

كمك كند.
گزارش های ثبات مالی

با توجه به تجارب كشــورهای فوق الذكر معموالً در اغلب آنها گزارش های 
ادواری )فصلی و ســاالنه( در خصوص ثبات سیســتم مالی22 و ارزيابی آن از 
طرف بانك های مركزی منتشر می شود و اغلب حاوی نکات مهمی در خصوص 
عرضه، تقاضا، نوسانات قیمت، رونق و ركود در بیشتر بازارهای مالی و نهادهای 
دخیل در اين بازارها اســت. به عنوان مثال به بررســی شــاخص های سالمت 
مالی در بانك ها، بخش بیمه، سپرده پذيران غیر بانکی، بازارهای مالی، سیستم 
پرداخت ها، بازار مســتغالت، بخش تجاری و بخش كشاورزی  )بورس كاالهای 

كشاورزی( پرداخته می شود.
خالصه و پیشنهاد سیاستی 

بحران های مالی اثرات مضر بسیار زيادی بر كاركرد سیستم اقتصادی داشته 
و می توانند باعث اختالل در عملکرد مناســب سیاست های اقتصادی باالخص 
سیاست پولی شوند. در نتیجه در بسیاری از كشورها، عالوه بر اهداف متعارف 
سیاســت پولی ازجمله كنترل تورم و كمك به رشد اقتصادی، اهداف ديگری 
نیز مد نظر سیاســت گذاران در بانك های مركزی قرار گرفته كه برقراری ثبات 
مالی ازجمله آنها به شــمار می رود. برای دستیابی به اين هدف، سیاست هايی 
با عنوان سیاســت های كالن احتیاطی اعمال می شــوند كه ازجمله اركان آن 
شناسايی ريسك های مترتب بر سیستم مالی و طراحی راهکارهايی برای مقابله 
با آن اســت و در بســیاری از كشــورها اين مهم از طريق ايجاد شورايی برای 
برقراری ثبات مالی و نظارت عالی بر عملکرد كل سیستم مالی انجام می پذيرد. 
پیشنهاد می شود در ايران نیز چنین شورای عالی با دربرگرفتن نمايندگانی از 
شورای عالی بورس، شــورای پول و اعتبار، شورای عالی معماری و شهرسازی 
و ساير نهادهای دخیل در نوسانات سیستم مالی همچون صندوق های بیمه و 

بازنشستگی و با نظارت عالی بانك مركزی تشکیل شود.
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رابطه ثبات مالی و ثبات قیمتی
 علی بهادر*  

مقدمه
امروزه برقــراری ثبات قیمتی مهم ترين هدف از مجموعه اهدافی اســت 
كه بانك های مركزی در كشــورهای مختلف )به عنوان سیاست گذاران پولی( 
مســئول تأمین آن هستند. در برخی كشــورها عالوه بر هدف ثبات قیمتی 
اهدافی مانند ثبات تولید و ثبات مالی  نیز بین اهداف سیاســت گذاران پولی 
مشــاهده می گردد. ثبات قیمتی )كه در نــگاه اول عبارتی كلی و نامفهوم به 
نظر می رسد( به شرايطی از اقتصاد گفته  می شود كه در آن به موجب عملکرد 
سیاســت گذار پولی، تورم در اقتصاد دو ويژگی مهم را تأمین كند. اول، نرخ 
تورم كم باشــد، به طوری كه نرخ رشد قیمت های اســمی تصمیماتی را كه 
آحاد اقتصادی بر مبنای قیمت های نسبی اتخاذ می كنند، دچار اختالل نکند. 
امروزه سیاســت گذاران پولی نرخ های تورِم بین 2 تا 3 درصد شاخص بهای 
مصرف كننده را يکی از مصداق های تورم كم قلمداد می كنند. دوم، اين تورم 
كم بايد پايدار باشــد. بر اين مبنا ثبات قیمتی امروزه به معنای تورم كم و با 

ثبات معنا می شود.
در ادبیات اقتصاد پولی به صورت ســنتی ثبات قیمتی به صورت مســتقل 
از ثبات مالی مورد بررســی قرار می گیرد. در ايــن چهارچوب مطابق با نگاه 
پول گرايــان  افزايش حجم پول موجب افزايش ســطح قیمت های اســمی 
می شــود، به طوری كه میلتون فريدمن معتقد اســت »تورم همیشه و همه 
جــا يك پديده ی پولی اســت1« و برای حل تورم قاعده ی رشــد حجم پول 
ثابت را پیشــنهاد می كند. در ســوی ديگر، بعد از آزادســازی های دهه 80 
میــالدی با به وجود آمدن بی ثباتی در تابع تقاضای پول، اقتصاددانان كینزی 
جديد  تحلیل چهارچوب ويکســلی2 را تکمیل كردند و از آن به بعد نرخ بهره  

به عنــوان كنترل كننده ی تقاضای كل و ابزار سیاســتی بانك مركزی معرفی 
شد. به عبارت ديگر در چهارچوب اقتصاد كینزی جديد سیاست گذاری پولی 
به صــورت تغییر نرخ بهره تجلی پیدا می كند. قاعده  تیلور نیز از جمله  همین 
چهارچوب ها است كه بیان می كند عملکرد سیاست گذاری پولی در آمريکا را 
می توان برمبنای يك رابطه ی خطی ســاده توصیف كرد كه در آن نرخ بهره 
متناســب با )اما بیشتر از تغییر يك به يك( شــکاف تورم )تفاوت تورم از 
تورم هدف، همان 2 تا 3 درصد( و نیز شــکاف تولید )تفاوت تولید از مقدار 
هــدف آن( تغییر می كند. گذشــته از اين مباحث نظــری، در دنیای واقع 
نیز چهارچوب هدف گذاری تــورم   )حداقل پیش از بحران 2008 آمريکا( 
به عنوان بهتريــن عملکرد  بین المللی مطرح بوده كــه در آن نرخ بهره در 
چهارچوب صالحديد محدود شــده3 متناسب با تفاوت تورم پیش بینی شده 
با تورم هدف تعديل می شــود. اين مرور اجمالی نیز نشــان می دهد ادبیات 
پولــی )حداقل تا پیش از بحران مالــی 2008( بدون توجه ويژه به ادبیات 

ثبات مالی توسعه می يابد.
بحران 2008 موجب توجه بیش از پیش اقتصاددانان حوزه پولی به برخی 
پیش نیازهای سیاست گذاری پولی شــد. پس از بحران مالی، ارتباط متقابل 
ثبات مالی با عملکرد سیاســت گذار پولی مــورد توجه ويژه قرار گرفت. تأثیر 
سیاســت گذاری پولی بر ثبات مالی اولین محــور از مجموعه محورهای اين 
توجه بوده اســت و در اثر اين توجهات امروزه بســیاری از سیاســت گذاران 
پولی به صورت قانونی موظف به حمايت از ثبات مالی شــده اند يا حداقل آثار 
سیاســت گذاری های خود را بر ثبات مالی مورد توجه قرار داده اند. برای مثال 
امروزه سیاست گذاران پولی تمايل چندانی به ادامه دادن تسهیل طوالنی مدت 
پولی ندارند، زيرا بین متفکران اقتصادی اجماعی در حال شــکل گیری است 
كه يکــی از داليل وقوع بحران های مالی )به صورت ويــژه بحران 2008( را 

تداوم نرخ های بهره كم و تسهیل پولی طوالنی مدت می دانند. 
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دومین محور از مجموعه محورهای مطرح شــده پس از بحران 2008 اثر 
ثبات مالی بر عملکرد سیاســت پولی است. اين مباحث از اين جهت اهمیت 
دارد كه نشــان می دهد سیاســت گذاری پولی و اثرگــذاری آن را نمی توان 
مســتقل از شرايط بخش مالی تحلیل كرد. اين نوشــتار در ادامه به بررسی 

ضرورت ثبات بخش مالی برای تحقق ثبات قیمتی می پردازد. 
هرچند مباحث مطرح شــده پس از بحــران 2008 درباره اثر بخش مالی 
بر عملکرد سیاســت پولی منحصر به شــبکه  بانکی نیســت، اما اين نوشتار 
ضمن برشــمردن اهمیت های ســاير بازارهای مالی، تالش می كند به صورت 
مشــخص تر بر نقش ثبات  بخش بانکی بر سیاســت گذاری پولی بپردازد. اين 
تأكید ويژه ناشــی از اين واقعیت است كه در برخی كشورهای درحال توسعه 
بازارهای اوراق بهادار عمدتاً به اندازه  ی كافی توســعه نیافته اند، به طوری كه 
سهم شــبکه  بانکی در بخش مالی اقتصاد زياد اســت و كشور ايران يکی از 

مصداق های اين شرايط در بخش مالی است. 

ثبات مالی و سیاست گذاری پولی
به صورت كلی عملکرد و موفقیت سیاســت گذاری پولی در يك اقتصاد به 
فراهم بودن ثبات مالی وابســته اســت. ثبات مالی تعبیری است كه علی رغم 
وجود تعاريف متفاوت از اين مفهوم، می توان آن را شرايطی از اقتصاد دانست 
كه در آن نظام مالی بتواند خدمات ضروری برای عملکرد مناســب اقتصاد را 
به صورت پیوســته ارائه كند و ارائه اين خدمات نیز در مقابل وقوع تکانه های 
مختلف با مشــکل روبه رو نشود )برای مطالعه بیشــتر در مورد تعريف ثبات 

مالی ر.ک. به شیناسی،4 2004(. 
بر اســاس اســناد بانك مركزی انگلســتان برخی از اين خدمات ضروری 
عبارت اند از پرداخت، تســويه  و تصفیه، بانکداری خرد، بانکداری شــركتی، 
مبادله وجــوه بین مؤسســات مالی5 ، خدمــات بانکداری ســرمايه گذاری  
)مؤسسات تأمین ســرمايه(، خدمات نگهداری وجوه6 و ارائه خدمات بیمه ای 
بحران 2008 بیش از پیش نشــان داد كه ثبات مالی برای سیاســت گذاری 
پولی مهم تلقی می شــود. به صورت كلی دو محــور را می توان برای توضیح 
اهمیت ثبات مالی برای سیاست گذاری پولی برشمرد، اين دو محور عبارت اند 
از: اثــرات متقابل ثبات مالی و عملکرد بازارهــای مالی و اثرات متقابل ثبات 

مالی و تقاضای كل.

عملکرد بازارهای مالی و سیاست پولی
بی ثباتی مالی موجب بروز اختالل در عملکرد بازارهای مالی می شــود. در 
حضور بی ثباتی مالی معموالً بازارهای مالی )عالوه بر عدم قطعیت ها7 ( دچار 
ابهام هايی8 می شــوند كه آحاد اقتصادی را از انجام مبادله عادی در بازارهای 
مالی باز می دارد. در اين شــرايط معموالً واســطه گری وجوه به سختی انجام 
می شــود كه در نتیجه  اين پديده دسترسی به اعتبار برای آحاد اقتصادی در 

بخش حقیقی دشوار می گردد. 
عالوه بر اثــر بروز ابهام ها بر عملکــرد بازارهای مالی، نمايان شــدن آثار 
ترازنامه ای  بحران بر مؤسسات مالی نیز توان اعطای تسهیالت و واسطه گری 
وجــوه را در اقتصاد محدود می كند. در نتیجه  اين پديده ها عملکرد بازارهای 
مالی )از جمله واســطه گری وجوه( دچار اختالل می شــود، در حالی كه در 
كشــورهای توسعه يافته ســازوكار انتقال پولی9 همان سازوكار نرخ های بهره 
است. لذا سیاســت گذاری پولی زمانی می تواند بر تقاضای كل اثرگذار باشد 
كه بازارهای مالی عملکرد طبیعی خود را داشته باشند و عملیات پولی بتواند 

نرخ های مختلف را تحت تأثیر قرار دهد. 
در برخی كشــورهای درحال توســعه سازوكار نرخ بهره ســازوكار انتقال 
پولی نیســت، زيرا در اين كشــورها بازارهای مالی بــه اندازه كافی از عمق و 
ارتباط متقابل برخوردار نیســتند. در اين كشــورها دسترســی به اعتبار10 و 
جیره بندی شــدن اعتبارات11 نقش مهمی در اثربخشی سیاست پولی دارند. 
در اين چهارچوب تنگ تر شدن محدوديت های اعتباری عماًل سازوكار انتقال 
پولی يعنی حجم اعتبارات را تضعیف می كند و سیاست گذار پولی را از منظر 
اثرگذاری سیاســت های خود در مضیقه قرار می دهد. به بیان ساده تر در اين 
شــرايط تا حد زيادی احتمال خلع سالح شدن سیاست گذاری پولی در مقابل 

تکانه های اقتصاد وجود دارد.

اما بحران های مالی نیز از طريق تغییر ريســك ها سیاست گذاری پولی را 
با مشــکل مواجه می كنند. با بروز بحران های مالی معموالً از يك سو، شرايط 
ترازنامه ای آحاد اقتصادی دچار مشــکل می شود و از سوی ديگر، با تضعیف 
عملکرد بخش حقیقی ريســك كسب وكار های اقتصادی افزايش می يابد. اين 
افزايش ريســك ها )حتی بدون ايجاد ابهام در بازار( عدم قطعیت های اقتصاد 
را تشــديد می كنند و باعث می شوند صرف ريسك هايی12 افزايش پیدا كنند 
كه سرمايه گذاران و تسهیالت  دهندگان در بازارهای مالی از دارايی های مالی 
تقاضا می كنند. اين افزايش صرف ريسك باعث افزايش نرخ بهره در بازارهای 
مالی می شــود، در حالی كه معموالً بعد از بحران سیاست گذاران پولی برای 
مقابله با كاهش تقاضای بحران، سیاست های پولی انبساطی را اتخاذ می كنند 
و تمايل دارند در اثر اين سیاســت ها نرخ بهــره در بازارهای مختلف كاهش 

پیدا كند. 
بــه عبارت ســاده تر ايجاد عدم  قطعیــت در زمان بی ثباتــی مالی نقش 
خنثی كننده برای سیاســت های انبســاطی در اقتصاد بازی می كند. بر اين 
مبنا نه تنها بی ثباتی مالی اثرگذاری و عملکرد سیاســت گذاری پولی را تحت 
تأثیر قرار می دهد، بلکه سیاست گذاران پولی بايد همواره به تغییر شرايط در 
بازارهای مالی در اثر بی ثباتی های مالی توجه ويژه داشــته باشند. در غیر اين 
صورت احتمال بروز بی ثباتی هايی در ســطح اقتصاد كالن وجود دارد كه از 

بی ثباتی های مالی نشأت می گیرند.

تقاضای کل و سیاست پولی
محور دوم برای تبیین اهمیت ثبات مالی برای سیاست گذاری پولی، توجه 
به آثــار متقابل ثبات مالــی و تقاضای كل در اقتصاد اســت. معموالً در اثر 
وقوع تکانه های مالی تقاضای اقتصاد دچار مشــکالت عديده ای می شود. بروز 
نااطمینانی، ضررهای ترازنامه ای، ابهامات اقتصادی و حتی لزوم كاهش اهرم 
مالی ناشی از تغییرات تنظیم گری برخی از عواملی هستند كه موجب كاهش 

تقاضای كل بعد از بی ثباتی های مالی می شوند. 
در واقع بی ثباتی های مالی تقاضای داخلی را می تواند آنچنان كاهش دهد 
كه سیاســت گذاری پولی را برای مقابله با اين افت تقاضا دچار مشکل  كند. 
برای مثال در بحران 2008 نیز كشورهای اروپايی و آمريکا دچار افت تقاضای 
كل شــدند. به دنبال افت تقاضای كل در آمريــکا و اروپا، فدرال رزرو و بانك 
مركزی اروپا با شدت بسیار سیاســت های انبساطی مرسوم را آغاز كردند تا 
جايی كه نرخ بهره سیاستی خود را نزديك صفر تنظیم  كردند. صفر شدن نرخ 
بهره ی سیاستی عماًل در اين كشورها باعث شد كه سیاست گذاری پولی توان 

اثرگذاری و مقابله با ركود خود را تا حد زيادی از دست بدهد. 
در ادامه بانك های مركزی به سیاســت های غیرمرسوم پولی روی آوردند 
كه »تســهیل مقداری13« يا »خريد دارايی با مقیاس بزرگ14«15 و »هدايت 
رو به جلو )يا راهنمايی در مورد آينده(16«17 از مهم ترين اين ابزارها هســتند. 
اما نکته مهم در اين باره اين اســت كه سیاســت های نوين پولی حداقل دو 
كاستی مهم دارد. در درجه اول میزان اثرگذاری اين سیاست ها مورد انتقاد و 
ترديد هايی قرار دارد و در درجه دوم تداوم اين سیاست ها می تواند آثار منفی 

بر ثبات مالی داشته باشد.
بحث فوق نشــان می دهد بی ثباتی بخش مالی به صورت بالقوه می تواند به 
اندازه ای كاهش تقاضای كل اقتصاد را به همراه داشته باشد كه سیاست گذار 
پولــی را در مواجهه با ركوِد پس از بحران ناتوان كند. بر اين مبنا ثبات بخش 

مالی يکی از مهم ترين پیش نیازهای سیاست گذاری پولی است.

ثبات بانکی در کشورهای در حال توسعه و سیاست گذاری پولی
هرچند شبکه بانکی نیز جزئی از نظام مالی محسوب می شود، اما به صورت 
خــاص می توان ســازوكارهای  ديگری را نیز برای ضــرورت ثبات اين بخش 
بر سیاســت گذاری پولی ارائه كرد. نقش بانك مركزی به عنوان فراهم كننده 
امکان مبادالت بانکی اولین ســازوكاری اســت كه موجــب بروز اختالل در 
سیاست گذاری پولی می شود. اينکه بانك مركزی وظیفه  ايفای نقش آخرين 
ملجا قرض دهندگی18 را )يا فراهم كردن نقدينگی به عنوان يکی از شبکه های 
ايمنی19( در بازارهای مالی بر عهده  دارد، دومین سازوكاری است كه موجب 

بروز اختالل در سیاست گذاری پولی می گردد.
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در شبکه  بانکی مبادالت بین بانکی از طريق نظام های پرداخت و با استفاده 
از ذخاير بانك مركزی انجام می شود. در حالت ايده آل نیز بانك ها بايد بتوانند 
ريسك نقدينگی خود را مديريت كنند و در صورت بروز نیاز به نقدينگی  نیز 
از بانك های دارای منابع مازاد، منابع مورد نیاز خود را دريافت كنند. در اين 
شرايط در صورتی كه يك بانك به صورت موقت نتواند از بازار بین بانکی منابع 
مورد نیاز خود را تأمین كند، بانك مركزی در قالب تسهیالت پنجره ی  تنزيل  
)يا به طور كلی تســهیالت آماده20( اين وجوه را به صورت موقت و با نرخ های 

باالتر از بازار تأمین می كند.
اگر شــرايط ايده آل را كنار بگذاريم، در بســیاری كشورها همین سازوكار 
می تواند بــرای ثبات قیمتی خطرآفرين باشــد. در صورتی كه بانك ها دچار 
ضعف مديريت نقدينگی باشــند يا فرايند تنظیم گری21 بانکی به خوبی انجام 
نشود، مراجعات به بانك مركزی برای دريافت تسهیالت پنجره  تنزيل افزايش 
می يابد. از طرفی اگر بانك ها نیز ريسك های اعتباری خود را به خوبی مديريت 
نکننــد و مقام ناظر نیز نظارت های كافــی را در اين حوزه برای ذخیره گیری 
و ســاير اقدامات الزم اعمال نکند، در نهايت بانك ها با تســهیالت غیرجاری 
زيادی روبه رو می شــوند. در نتیجه ی اين امور نیز با انجماد دارايی ها نیاز به 
نقدينگی بانك ها و جنگ قیمتی برای عدم خروج سپرده ها به نرخ های بهره ی 

باال، نرخ رشد باالی نقدينگی و نرخ رشد باالی پايه پولی منجر می شود.
از آنجــا كه بانك مركزی عهــده دار وظیفه ی ايفای نقــش آخرين ملجا 
قرض دهندگی است، می تواند از بی ثباتی مالی آسیب ببیند. اين وظیفه باعث 
می شــود كه هرگاه ثبــات نظام مالی در معرض خطر قــرار گیرد، بانك های 
مركزی با تزريق نقدينگی به مؤسساتی )كه دچار مشکل نقدينگی شده اند( با 
اين خطر مقابله كنند، اما نبايد فراموش كرد تعبیه  كردن اين نقش در بخش 
مالی به معنای جايگزينی اين نقش با ســاير اركان ثبات مالی )ازجمله نظام 
تنظیم گری يا نظام انحالل مناسب( نیست، بلکه اين نقش مکمل ساير اركان 

ثبات مالی است. 
مباحث فوق نشــان می دهد در صورتی كه اركان ثبــات مالی در اقتصاد 
به خوبی طراحی نشوند، بانك مركزی كه وظیفه ی آخرين ملجا قرض دهندگی 
را  بر عهده دارد، مجبور می شود منفعالنه به ضعف های نظام مالی پاسخ دهد. 
با توجه به اينکه بازارهای مالی در كشــورهای توسعه يافته بسیار گسترده و 
توسعه يافته اند، گستره ی اين مشکل در كشورهای توسعه يافته می تواند تمام 

مؤسسات مالی با اهمیت سیستمی22 در نظام مالی باشد. 
در كشورهای درحال توسعه و حتی به صورت سنتی در طول تاريخ، بانك ها 
مؤسســات مالی با اهمیت سیســتمی بوده اند. بر اين مبنا اگر در كشورهای 
درحال توســعه اركان ســاختاری الزم برای ثبات بانکی تأمین نشوند، بانك 
مركــزی برای حفظ نظام مالــی مجبور به حمايت از ثبــات مالی به هزينه  

ازدست رفتن ثبات قیمتی می شود. 
ذكر اين مطلب الزم است كه تجربه  جهانی از تورم های باال در كشورهايی 
نظیر تركیه نیز مؤيد فعال بودن همین ســازوكار ازجمله در قالب بحران های 
دوقلو23 )يعنی بحران های همزمان ارزی و بانکی( در كشورهای درحال توسعه 

است. 
البتــه تجربه  بحران 2008 نشــان داد به معنای ديگــری می توان اثرات 
مخــرب بی ثباتــی مالی بر ثبات قیمتی را در كشــورهای توســعه يافته نیز 
مشاهده  كرد. پس از بحران 2008 بسیاری از كشورهای توسعه يافته با خطر 
كاهش سطح عمومی قیمت ها )تورم منفی(24 روبه رو شدند. از آنجا كه ثبات 
قیمتــی در ادبیات اقتصادی به معنای پايداری تورم كم در اقتصاد اســت و 
بانك های مركزی اهــداف تورمی خود را بر مبنای يــك بازه ی هدف )مثاًل 
1±2( دنبال می كنند، لذا كاهش تورم از مقدارهای مشخصی را نیز می توان 
بی ثباتی قیمتی نامید. اين تفاوت بین كشورهای توسعه يافته و درحال توسعه 
را می توان ناشی از ســاختارهای نهادی بهتر و نیز اعتبار باالی سیاست گذار 

پولی در كشورهای توسعه يافته دانست. 

جمع بندی و نتیجه گیری
اين نوشــتار داليلــی را برای ضروری بودن ثبات مالــی برای تحقق ثبات 
قیمتی ارائه كرد. بررســی داليل اين نوشــتار نشان می دهد ثبات مالی برای 
تحقق ثبات قیمتی ضروری است. بر اين مبنا با توجه به اينکه شبکه ی بانکی 

در ايران دچار مشــکالت ترازنامه ای و ساختاری )اعم از حجم باالی مطالبات 
غیرجاری، اضافه برداشــت ها و كفايت ســرمايه كم( است، يکی از مهم ترين 
چالش های پیش روی بانك مركــزی در زمینه تحقق ثبات قیمتی اصالحات 
ســاختاری  در بخش بانکی است.  البته اين نوشتار تعامل دو طرفه بین ثبات 
مالی و ثبات قیمتی را قابل دفاع می داند و نشــان می دهد سیاســت گذاران 
پولی آثار سیاست گذاری های خود را بر ثبات بخش مالی نیز در نظر می گیرند.

پی نوشت:
 *پژوهشگر گروه مدلسازی، پژوهشکده پولی و بانکی و دانشجوی دكتری 

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

15. در اين سیاســت ها بانك های مركزی با خريد اوراق بهادار از بازارهای 
مالی حجم پول و ترازنامه خود را گســترش می دهند به طوری كه با افزايش 

قیمت اين اوراق نرخ بازدهی اين اوراق كاهش می يابد.
16. forward guidance

17. در سیاســت های هدايت روبه جلو سیاســت گذار پولی با اطالع رسانی 
در مورد آينده سیاســت پولی -ازجمله ارائه پیش بینی يا افق زمانی دوام هر 
سیاست تالش می كنند بر ساختار زمانی نرخ بهره، نرخ بهره های بلندمدت و 
انتظارات آحاد اقتصادی تأثیراتی بگذارند تا از اين مسیر سیاست گذاری پولی 

بتواند ركود 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

منابع و مآخذ
1. بهادر، علی. )1394(. تفوق بخش مالی بر سیاســت گذار پولی با تأكید 
بر شــبکه ی بانکی: تبیین و ارائه ی شواهدی از اقتصاد ايران )مقاله ی در حال 

كار(. تهران: پژوهشکده ی پولی و بانکی.
2. بهادر، علی. )1394(. لزوم اصالحات ساختاری پايداركننده ی نرخ تورم 
95001-MBRI-PN تك رقمی در شبکه  بانکی )يادداشت سیاستی(. شماره

3. Dudley, W. (2013). Why financial stability is a nec-
essary prerequisite for an effective monetary policy 
(No. 108). Federal Reserve Bank of New York.

4. Schinasi, Garry J. “Defining Financial Stability.” IMF 
working paper, 2004.

5. http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&
ID=262258&Language=1



] 24 [

نظام مالی     پرونـــده

 دوماهنامه تازه های اقتصاد  ويژه نامه بیست و ششمین همايش ساالنه سیاست های پولی و ارزی شماره 149

نظام بانکی و ريسک های پیش روی آن 
 لیال محرابی*  

ريســك يا خطر به صورت احتمال محقق نشدن پیش بینی های آينده تعريف 
می شود. به عبارت ديگر، ريسك به معنی امکان وقوع يك خسارت و زيان اعم 
از مالی يا غیرمالی در نتیجه انجام يك فعالیت است )گاالی و مارک، 2000(. 
در واقع ريســك در لغت به معنی امکان يا احتمال بروز خطر يا روبه رو شدن 
با خطر، صدمه ديدن، خســارت ديدن و كاهش درآمد اســت. از سوی ديگر، 
ريســك زيان بالقوه ای اســت كه يا مســتقیماً از زيان های درآمد و سرمايه 
حاصل می شود، يا به صورت غیر مستقیم از محدوديت هايی به وجود می آيد كه 
توانايی بانك را برای دستیابی به اهداف تجاری و مالی خود كاهش می دهد. 
اين محدوديت ها با كاهش توانايی بانك در اداره امور تجاری يا عدم دستیابی 
به منافع حاصل از موقعیت های مختلف ريســك را به بانك تحمیل می كند. 

به طور كلی، برای تعريف ريسك می توان دو ديدگاه ارائه كرد: 
ديدگاه اول: ريسك به عنوان هرگونه نوسانات احتمالی در بازدهی اقتصادی 

در آينده
ديدگاه دوم: ريسك به عنوان نوسانات احتمالی منفی در بازدهی اقتصادی 

در آينده 
در رويکرد مديريت يکپارچه ريسك، ريسك با رويکرد اول مورد توجه قرار 
می گیرد. زيرا هم ريسك های نامطلوب  )تهديدات( و هم ريسك های مطلوب  

)فرصت ها( را مدنظر قرار می دهد )اسماعیل نژاد، 1392(.
ريســك در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد كه مهم ترين آن بانك ها 
هستند، زيرا بانك ها از يك سو، سپرده های مردم را جمع آوری كرده و از سوی 
ديگر، با اســتفاده از اين منابع اقدام به انجــام عملیات بانکی می كنند. لذا با 
توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیســتم های اقتصادی هر روز 

ريسك های متفاوتی بر ساختار مالی بانك ها تأثیر می گذارد. از اين رو، ماهیت 
ريسك در نظام بانکداری به دلیل عواملی ازجمله تعداد و تنوع عملیات بانکی، 
ماهیت متفاوت اين عملیات، وضعیت ســرمايه بانك و محدوديت میزان آن، 
حفظ منافع سهامداران بانك و سپرده گذاران، وضعیت منابع سپرده گذاران و 
فراوانی آن و نبود تخصص كافی در زمینه های مديريت منابع و ثبت عملیات 
زياد مالی كاماًل متفاوت از ريســك در ديگر واحدهای اقتصادی است و تمام 
اين موارد ضرورتاً ايجاب می كند كه مديريت ريســك در بانك ها حساس تر، 
پیچیده تر و مشــکل تر از مديريت ريسك در واحدهای ديگر اقتصادی باشد. 
در اين راســتا، فعالیت بانك های اسالمی با به كارگیری قراردادهای اسالمی و 
مبتنی بر مشاركت، اين نوع از نظام بانکی را با ريسك های متفاوت و مديريت 

ريسك را با حساسیت و پیچیدگی بیشتری روبه رو كرده است. 
بايد توجه داشــت كه از لحاظ نظری حذف انواع ريسك غیرممکن بوده، 
اما شناسايی و مديريت آنها به عنوان تنها راه حل ممکن مطرح است. مديريت 
ريســك در بانکداری نیــز مجموعه ای از فرايندهای به هم پیوســته )تعیین، 
اندازه گیری، مشــاهده و كنترل ريســك ها( و مدل هايی است كه بانك را در 
جهت اعمال سیاست ها و انجام فعالیت های مبتنی بر ريسك هدايت می كند. 
در واقع مديريت ريســك رويه ای است كه در تعامل با نااطمینانی های ناشی 
از بازارهای مالی، بانك را به ســوی اتخاذ اســتراتژی مناســب سوق می دهد 

)كارن، 2005(. 
در اين میان، مهندســی مالی و مديريت يکپارچه ريســك وظیفه كنترل 
ريســك ها را بر عهده گرفته و با ارائه راهکارهای نويــن و راهبردهای بديع 
توانســته برای شــركت های تجاری، تولیدی و خدماتی و بــه ويژه بانك ها 
روش هــای نظام مندی خلق كنــد. از اين رو هدف مديريت ريســك حذف 
ريســك ها از فعالیت بانك نیســت، بلکه ايجاد تعادل بهینه میان ريســك و 
بازدهی است )محرابی، 1389(، به طوری كه مديريت ريسك در سطح جهان 
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نیز از اهمیت بســیاری برخوردار بوده و مؤسسات بین المللی مختلفی مانند 
كمیتــه بــازل و كمیته كوزو  از ابعاد مختلف به بررســی اين موضوع و ارائه 

چهارچوب های مديريت ريسك پرداخته اند. 
ريسک های عمده نظام بانکی 

ريسك در نظام بانکی ممکن است در اثر تغییرات شاخص های اقتصادی و 
مالی مانند سطح قیمت ها، نرخ ارز و غیره باشد يا به جهت وجود عدم اطمینان 
درباره مســائل غیراقتصادی و غیرمالی همانند پرسنل، قوانین و ... پديد آيد. 
بنابراين می توان ريسك های موجود در بانکداری را به دو دسته تقسیم كرد. 
در اين میان، ريســك های غیرمالی بر ريســك های مالی تأثیر زيادی دارند، 
بدين معنی كه هر يك از ريســك های غیرمالــی درنهايت باعث تغییرات در 
متغیرهای مالی می شــوند. لذا حوزه فعالیت مديريت ريســك بیشتر ريسك 
نوع اول را پوشــش می دهد، زيرا تا حدودی قابل پیشگیری و محاسبه است. 
در میان ريسك های موجود، ريســك اعتباری اصلی ترين ريسك بانك ها به 
شــمار می رود و ريســك های بازار، عملیاتی و نقدينگی از ديگر ريسك های 

عمده بانك ها هستند. 

ريسک اعتباری 
ريســك اعتباری درباره اعطای تسهیالت و خريدوفروش ها بوده، به  طوری 
كه احتمال عدم برگشــت اصل و فرع تسهیالت اعطا شده و نیز احتمال زيان 
ناشــی از مبادالت از لحاظ نوع كیفیت كاال، موارد مبادله، اطمینان و اعتبار 
طرفین مبادله است. اين ريسك زمانی ظهور می كند كه وام گیرنده يا همتای 
بانك قادر به ايفای تعهد خود نباشــد. تأثیر اين ريســك با هزينه جايگزينی 
وجه نقد ناشــی از نکول طرف قرارداد ســنجیده می شــود. اين ريســك به 
حالت های زير خود را نشــان می دهد: الف( احتمال كاهش توان بازپرداخت 
اصل و فرع تســهیالت دريافتــی، ب( احتمــال عدم بازپرداخت اصل و فرع 
تسهیالت دريافتی و ج( احتمال معوق شدن بازپرداخت اصل و فرع تسهیالت 
دريافتی )سلیمانی، 1388(. برای اندازه گیری ريسك اعتباری بايد موارد ذيل 
را در نظر گرفت: میزان تعهد اعتباری، درصد احتمال نکول و بازيافت اعتبار 

در صورت نکول.
ريسک بازار

ريســك بازار از تغییرات نرخ ها يا قیمت های بازار مانند نرخ بهره، نرخ ارز، 
قیمت ســهام و قیمت كاالها به وجود می آيد و عدم مديريت صحیح و به موقع 
هر يك از آنها می تواند بر ارزش اقالم داخل و خارج ترازنامه مؤسســات مالی 
تأثیر جدی گذاشته و منجر به كاهش درآمد و سرمايه شوند )ون شو، 2009(.

ريسک نقدينگی
درباره بانك ها ريســك نقدينگی به دلیل كمبــود و عدم  اطمینان در میزان 
نقدينگــی بانك ايجاد می شــود. كفايت موجودی نقد باعث می شــود امکان 

پرداخت تعهدات و نیازهای نقدينگی ســپرده گذاران در زمان مناســب تأمین 
گردد. معموالً ريسك نقدينگی با ساير ريسك های مالی مرتبط است و به همین 
دلیل ســنجش و كنترل آن با دشواری روبه رو است )عقیلی كرمانی، 1381(. 
علل پیدايش ريسك نقدينگی عبارت است از: 1( خروج سپرده ها در سررسید 
و يا پیش از سررسید يا حتی رشد منفی سپرده ها، 2( قابلیت تبديل دارايی های 
غیر نقد به نقد، 3( حجم سرمايه گذاری ها و 4( شکاف زمانی دارايی ها و بدهی ها 
)درگريگوريان،1383(. نمودار 2 مديريت نقدينگی در سطوح مختلف را نشان 

می دهد.

ريسک عملیاتی
ريســك عملیاتــی دربرگیرنده ريســك موجــود در اعطای تســهیالت، 
خريدوفروش ها و معامالت و همچنین زيان ناشی از بی اعتبارشدن بانك به دلیل 
سوءمديريت اســت. در صورت عدم رعايت اســتانداردهای الزم در اين موارد، 
ريسك عملیاتی قادر است فعالیت يك بانك را در سطح ملی و بین المللی تحت 
تأثیر جدی قرار دهد. با توجه به پیچیده بودن ريسك عملیاتی، كمی كردن اين 
ريسك كار دشواری است، اما بانك ها می توانند برآوردی از ريسك عملیاتی را 
با توجه به گزارش های حسابرســی، گزارش های مديران، برنامه كســب و كار و 

غیره داشته باشند.
فرايند مديريت ريسک

فرايند مديريت ريســك را می توان در شش مرحله توصیف كرد. نمودار 3 
اين فرايند را نشان می دهد. تجزيه و تحلیل كسب وكار اولین مرحله است. در اين 
مرحله پیشینه كسب وكار و فعالیت های بنگاه اقتصادی به منظور انجام صحیح 
مراحــل بعدی با اســتفاده از ابزارهايی همچون ســوآت  يا تحلیل مالی مورد 
شناسايی قرار می گیرد. در مرحله دوم كلیه ريسك های مطلوب و غیرمطلوب 

شناسايی می شود. 

در مرحله ســوم، احتمال و اثر ريسك های شناسايی شده در مرحله قبل با 
استفاده از ترازنامه و صورت ســود و زيان و ساير ابزارهای موجود )توزيع های 
احتمــال(، برآورد می شــوند. مرحله چهــارم فرايند به دســتیابی آثار كلی و 
يکپارچه شده ريســك ها معطوف می گردد. در اين مرحله برای ارزيابی ريسك 
از ابزارهــا و روش هايــی چون درخــت احتمال، تئــوری مطلوبیت و تحلیل 
سرمايه گذاری استفاده می شود. در مرحله برنامه ريزی ريسك روش های برخورد 
با ريسك های مطلوب و نامطلوب برنامه ريزی و اجرا می شوند و در مرحله آخر 

نمودار 2- سطوح مختلف مديريت ريسک

نمودار 3- فرايند مديريت ريسک
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عملکــرد فراينــد مديريت ريســك فعاالنه پايش شــده و در صورت نیاز 
اصالحات الزم صورت می گیرد.

مديريت يکپارچه ريسک 
مديريت ريســك يکی از مهم ترين اركان سیســتم های مالی و بانکی است 
و دربرگیرنده آن قســمت از فعالیت های بانك اســت كه مجموعه ريسك ها را 
تحت تأثیر قرار می دهد. تعیین، اندازه گیری، مشاهده و كنترل ريسك ها فرايند 
مديريت ريسك را تشکیل می دهند و هدف اصلی مديريت ريسك در هر سازمان 
ارائه بهترين عملکرد و بهینه سازی استفاده از سرمايه و به حداكثر رساندن ارزش 
دارايی های ســهامداران اســت كه با اســتفاده از تدابیر مناسب و راهکارهای 
به موقع، ريســك های اساسی ازجمله ريســك اعتباری، ريسك بازار و ريسك 

عملیاتی را پوشش می دهند. 
مديريت يکپارچه ريســك، فعالیتی جامع، يکپارچه و مستقل است كه به 
بنگاه اقتصادی كمك می كند تا به هدف اصلی خود يعنی حداكثرسازی ثروت 
ســهامداران دست يابد. در اين سیســتم بايد كلیه جنبه های طرح تجاری از 
برنامه اســتراتژيك را مانند طرح اســتراتژيك، طرح بازاريابی، طرح عملیاتی، 
تحقیق و توسعه، مديريت و سازمان، پیش بینی ها و اطالعات مالی، تأمین مالی، 
فرايندهای مديريت ريسك و سازوكار های كنترلی كسب وكار مورد توجه كافی 

قرار دهد. 
امروزه بنگاه های اقتصادی )شركت ها( در محیطی فعالیت می كنند كه دائماً 
در حال تغییر اســت و نیاز به رويکردی يکپارچه برای مديريت ريســك های 
خود دارند. از سوی ديگر، پويايی، سیال بودن و به هم وابسته بودن جزء ماهیت 
ريســك ها است. از اين رو، مديريت سنتی ريســك كه در آن ريسك ها به طور 

جداگانه بررسی و مديريت شوند، تحقق نمی يابد. 
طبق تعريف كوزو، مديريت يکپارچه ريســك عبارت اســت از »فرايندی 
سیســتماتیك در نظــام كنتــرل داخلی كه به منظــور اطمینــان از اجرای 
خط مشــی های هیئت مديره، كمك به محقق شدن اهداف شركت و محافظت 
از دارايی ها و ثروت ســهامداران و سازمان شــکل می گیرد. هدف اين فرايند، 
مديريت و كنترل يکپارچه ريســك های ســازمان اســت. ايــن فرايند،روابط 
متقابــل بین ريســك ها را در نظر می گیرد و منعکس كننده ماهیت ريســك 
است كه مرزهای مصنوعی ســازمان را برنمی تابد. به عالوه، اين فرايند به طور 
مداوم بازبینی می شــود تا اصالحات الزم در آن اعمال شود«. بنابراين، به طور 
خالصه می توان گفت اين نوع مديريت چهارچوبی جامع، يکپارچه و مســتقل 

از مديريت ريســك های شركت به منظور حداكثر كردن ثروت سهامداران است 
)اسماعیل نژاد، 1392(.

ريسک های عمده نظام بانکداری اسالمی
ويژگی های بانك های اسالمی و الگوهای واسطه گری مالی مورد استفاده آنها 
باعث گرديده تا تأمین منابع مالی برای فعالیت های اقتصادی توســط بانك های 
اســالمی و متعارف و شیوه تجهیز منابع با دو روش كاماًل متفاوت صورت گیرد. 
تفاوت اصلی بانکداری اســالمی از بانکداری متعارف در به كارگیری قراردادهای 
اســالمی و مبتنی بر مشاركت در ســود و زيان است. اين تفاوت ها موجب شده 
میزان ريسك فعالیت های بانکی در دو نظام به صورتی متفاوت بین سپرده گذاران 
بانك و ســرمايه گذاران توزيع شود. به عبارت ديگر مديريت ريسك در بانکداری 
اسالمی به دلیل غیر ربوی بودن و مفاهیم خاص آن عالوه بر موارد مطروح شده در 
مديريت ريســك نیازمند اعمال دقت در مفاهیم بانکداری اسالمی است. به طور 
كلی مهم ترين ريسك های نظام بانکداری اسالمی عبارت اند از )محرابی، 1389(:

- ريسك اعتباری: ريسك اعتباری برای عقدهای مبادله ای به علت نااطمینانی 
در پرداخت اصل و ســود حاصل از دريافت تسهیالت به طور كامل و در موعد 
مقرر به وسیله فرد متقاضی پديد می آيد و در عقدهای مشاركتی به علت مسئله 

اطالعات نامتقارن فراهم می آيد.
- ريســك عملیاتی: نظام بانکداری اســالمی با توجه به ويژگی های خاص 
آن به طور نسبی با ريســك عملیاتی فراوانی روبه رو است. ازجمله عوامل مهم 
افزايش اين ريسك عبارت اند از عدم تخصص كافی و آموزش مناسب كاركنان 
بانکی در اجرای عقدهای اسالمی، نبود نرم افزارهای جامع حسابداری مطابق با 

قراردادهای مالی اسالمی و فقدان يك سامانه نظارتی جامع.
- ريسك اعتماد و كاهش سپرده: عدم توانايی بانك ها در تنظیم قراردادهای 
گوناگــون مالی طبق قانون های اســالمی )صوری شــدن( باعث عدم اطمینان 

سپرده گذاران و مشتريان به نظام بانکی می شود.
- ريسك عدم تعديل: عدم تعديل نرخ سود در عقدهای مبادله ای مشکل هايی 
را برای نظام بانکداری بدون ربا پديد آورده و باعث ريسك عدم تعديل می شود 

)ابوالحسنی، 1387(.
- ريسك شريعت: عدم اطمینان از انطباق فعالیت های مؤسسات مالی اسالمی 

با اصول شريعت و قوانین اسالمی منجر به افزايش ريسك شريعت می گردد. 
از ديگر ريســك های اين نظام بانکی می توان به ريســك نقدينگی، ريسك 
قیمت و ريسك سرمايه اشــاره نمود. به طور كلی به منظور مديريت اين قبیل 

جدول۱- مهم ترین ریسک های مربوط به عقود مختلف اسالمی

انواع ریسک ها عقود اسالمی
ایــن گــروه از معامالت ریســک های باالیی را به بانک اســالمی تحمیــل می کنند. در قراردادهای مشــارکتی به ویژه مضاربه و مشــارکت عقود مشارکتی

مدنی، عدم پرداخت به  موقع و کامل ســهم ســود بانک به وسیله شریک یا مضارب باعث ریسک اعتباری می شود. این مشکل نیز به علت 
مسئله اطالعات نامتقارن برای بانک پدید می آید. در قرارداد مشارکت حقوقی، بانک ها می توانند سرمایه مورد نیاز بخش های گوناگون 

اقتصادی را از طریق خرید سهام تامین مالی کنند. لذا هرگونه نوسان قیمت سهام باعث افزایش ریسک قیمت برای بانک می شود.
با توجه به ویژگی های خاص عقود مشــارکتی و با عنایت به فقدان نظام پایدار و کنترل جامع در نظام بانکی، ریســک عملیاتی این عقدها 
به طور نســبی فراوان می باشــد. عالوه بر این، یکی از ریســک های مترتب بر تســهیالت مشــارکتی این است که مشــارکت در برخی از 
فعالیت ها به مســدود شــدن نقدینگی می انجامد و لذا گاهی مؤسســات مالی که ســرمایه نقدی خود را به این گونه فعالیت ها اختصاص 
می دهند باید سال ها انتظار بکشند تا به سرمایه اولیه و سود مورد انتظار دست یابند. به عبارت دیگر مشارکت در پروژه های بلند مدت 

می تواند عاملی برای ریسک نقدینگی شود.

اگر چه با ریسک کمتری همراه هستند و در مقایسه با عقود مشارکتی شباهت بیشتری به تسهیالت مالی سنتی و مرسوم )در کشورهای عقود مبادله ای
غیر اسالمی( دارند، لیکن ریسک های خاصی را به دنبال دارند و بانک ها 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 می دهند. دیگر ریسک های این گروه 
از ابزارهای تأمین مالی می توان به ریســک عدم تعدیل )فروش اقســاطی و اجاره به شــرط تملیک(، ریسک نقدینگی )سلف و جعاله( و 
ریســک قیمت )بازار( )ســلف( اشاره نمود. در مرابحه نیز بانک با ریســک عدم تقارن مواجه می شود که در مقایسه با مضاربه از درجه 

ریسک پذیری کمتری برخوردار است.

منبع: محرابی، ۱389.
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ريسك ها در نظام بانکداری اسالمی بايد موارد زير مدنظر قرار گیرد:
الف ـ طراحی چهارچوب مديريت ريسك

ب ـ ايجاد سیستم ارزيابی ريسك ها
ج ـ راه اندازی فناوری اطالعات 

د ـ افزايش شفافیت
عالوه بر اين در نظام بانکداری اسالمی از تکنیك های متفاوتی برای مديرت 
ريســك  می توان استفاده نمود كه با اصول اسالمی سازگار است و قابلیت اجرا 
نیز دارد. از ايــن رو، می توان به ابزارهايی چون وثیقــه و ضمانت، به كارگیری 
قرارداد صلح، ذخیره های زيان اعتباری، تبديل عقد مضاربه به جعاله و تبديل 

به اوراق بهادار كردن دارايی ها اشاره نمود )ابوالحسنی، 1387(.
در پايــان می توان گفت بروز ريســك در هر دو نظــام بانکداری متعارف و 
اســالمی منجر به كاهش قدرت ســود آوری بانك می گردد كه در ســه شکل 
ســود آوری كمتر از هدف پیش بینی شــده، از بین رفتن تمام سود پیش بینی 
شــده و نهايتاً زيان نشان داده می شــود. لذا با توجه به متفاوت بودن ماهیت 
بانکداری اسالمی، اصالحات ريشه ای ازجمله استانداردهای بین المللی و تمركز 
بر مديريت ريسك ها ازجمله ريسك عملیاتی، ريسك نقدينگی و ريسك بازار 
از اهمیت زيادی برخوردار اســت. در اين راستا، اصالح ساختار سرمايه بانك ها 
)قابل قبول بودن نســبت كفايت ســرمايه( و مهم تر از آن نیز توجه به كیفیت 
ســرمايه بانك مطرح است، زيرا افزايش سرمايه نمی تواند تنها از محل تشديد 
دارايی ها باشد، بلکه بايد از آورده سهامداران و اندوخته و ذخاير افزايش سرمايه 

باشد.
عالوه بر اين، ارتقای چهارچوب جديد كمیته بال در مديريت ريسك بانك ها 
نیز وجود دارد كه در محاسبه جديد كفايت سرمايه )Basel II( بايد در مخرج 
كسر )فعلی: دارايی های مبتنی بر ريسك( ريسك های بازار، عملیاتی و اعتباری 
واقع شوند و همچنین ريسك اعتباری بر اساس ارزيابی طرفین معامله و ريسك 
بازار بر اســاس میزان نقدشدن دارايی های مالی مدنظر قرار می گیرد، در حالی  

كه در بانکداری اسالمی كلیه معامالت بر پشتوانه دارايی ها استوار است.

پی نوشت:
* پژوهشگر گروه بانکداری اسالمی، پژوهشکده پولی و بانکی

1. Downside Risks

2. Upside Risks
3. Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO)
4. SWOT
5. Enter Prise Risk Management (ERM)
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عبدالناصر همتی، رئیس سابق شورای هماهنگی مديران عامل بانك های دولتی، 
با بیان اين مطلب افزود: مهم ترين اختالف نظری كه كینز و ســاير اقتصاددان ها با 
كالســیك ها پیدا كردند، اين بود كه نرخ بهره در بازار پول تعیین شود و اين گروه 

همواره به اين مسئله تأكید داشتند.
امــا گاهی موارد مانند بازار پول ايران، عالوه بر باال بودن تقاضای پول عرضه آن 
هم بر اســاس نقدينگی زياد اســت و با وجود نزديك به هزار هزار میلیارد تومان 
نقدينگــی يــا به عبارت ديگر زمانی كــه عرضه پول زياد اســت، اما تقاضای پول 

همچنان باالست.
وضعیت بازار پول به گونه ای اســت كه هم اكنون به هــر فردی با نرخ های رايج 
تســهیالت ارائه شــود، آن را دريافت می كند و اين به معنای آن است كه تقاضای 
پول در ايران باالســت، به همین دلیل نرخ ســود پايین نمی آيد و همواره گرايش 

به سمت باال دارد.
باال بودن عرضه و تقاضای پول باعث شده تا بانك ها هر اندازه تالش كنند نتوانند 
نرخ ســود را كاهش دهند، اين امر نشــان دهنده تنگناهايی است كه در بازار پول 
وجود دارد، يعنی بخشی از عرضه پول كه با عنوان نقدينگی است و حکم شبه پول 

را دارد، در مجموعه بانك ها قفل شده است.
نقدينگی به چه دلیل قفل شده است؟

بخشی از قفل شدن شــبه پول به دلیل بدهی های سنگین دولت به نظام بانکی، 
بدهی های عمده بخش خصوصی و پیمانکاران و درگیر شــدن بخشــی از منابع در 

شركت داری و دارايی های ثابت بانك هاست.
اين مجموعه باعث شده تا بخش مهم نقدينگی كه ما آن را شبه پول می نامیم، 
در عمل در بانك ها قفل و به همین دلیل تنگنای پولی در بخش عرضه ايجاد شود، 
اما در بخش تقاضا فعالیت های اقتصادی به دلیل پمپاژ پول نفت در كشــور به جای 

حركت به ســمت تولید به سمت فعالیت های واسطه ای، خدماتی و وارداتی هدايت 
می شود و همین امر سبب می گردد كه هنوز نرخ سود 20 درصدی جذابیت داشته 

و مردم همچنان خواستار دريافت تسهیالت با اين نرخ باشند.
چرا سود 20 درصدی بازهم جذابیت دارد؟

از آنجا كه میزان تســهیالت كم بوده و هــر خدمت كمیابی جذابیت دارد، نرخ 
ســود 20 درصدی همچنان برای تسهیالت گیرندگان مطلوب است. به عنوان مثال 
هر چقدر وام قرض الحســنه ارائه شــود، بازهم تقاضا بــرای آن وجود دارد. اما در 
همین حال بايد بررســی شــود كه امکان تجهیز منابع با همان قیمت برای نظام 

بانکی امکان پذير است؟
در مجموع بايد گفت تا زمانی كه  مشکالت بازار پول حل نشود، كار به سختی 
پیش می رود. البته اين مشــکالت با اعمال نهاد نظارتی بايد حل شود، ضمن اينکه 
عالوه بر مجموعه بازيگران بازار پول هم اكنون مؤسسات غیرمجاز هم در بازار فعال 
هستند و  اين مؤسسات اجازه نمی دهند نرخ تعادلی در بازار پول شکل گیرد، زيرا 
منابع خود را در بخش هايی قفل كرده اند كه بازگشــت آنها يا امکان پذير نبوده يا 

دارای مشکل است.
بنابراين قفل شدن منابع اين مؤسسات سبب شده تا حتی زمانی كه بانك ها با هم 
توافق می كنند كه نرخ سود كم شود، باز هم اين اتفاق نمی افتد و اجازه نمی دهند 
نرخ تعادلی در بازار پول اجرايی شــود. بنابراين تا زمانی كه بازار غیرمتشکل پولی 
انتظام نیافته و بانك مركزی اعمال قدرت قوی تری به بازار نداشــته باشد، عماًل به 

بازار پول متعادل نمی رسیم.
بانک مرکزی اعالم کرده در صورت گشــايش های ارزی بعد از برجام، 
خنثی سازی نقدينگی هزار هزار میلیارد تومانی آغاز می شود. آيا اين مهم 

می تواند بر سیستم بانکی و نرخ سود اثر داشته باشد؟
اين سیاســت به معنای آن است كه بخشــی از پول هايی كه بانك مركزی وارد 
بازار كرده و نقدينگی را افزايش داده با گشــايش های صورت گرفته برداشت شود، 
اما بايد توجه داشــت كه وقتی پايه پولی در جامعه تزريق می شــود، اثرگذار است. 
به اين معنی كه بر اســاس ضريب فزاينده در جامعه نقدينگی ايجاد می شود. بايد 
اين امر را مدنظر قرار داد كه زمان برداشــت پول فقط اصل آن برداشــته می شود، 
اما اثر آن باقی می ماند. در واقع نقدينگی و پول خلق شــده و اثر خود را می گذارد 

و كامل خنثی نمی شود. 
 ارزيابی  شــما از وضعیت بازار ارز چیســت؟ به ويژه اينکه قرار است 

رئیس سابق شورای هماهنگی مديران  عامل بانک های دولتی تأکید کرد:

قفل بخشی از نقدينگی در بانک ها
از آنجــا که قیمت ها در بازار پول از طريق عرضه و تقاضا تعیین 
می شود، بنابراين هر امری که بر عرضه و تقاضا تأثیرگذار باشد، 
بر نرخ سود نیز مؤثر است. بر همین اساس بايد شرايطی ايجاد شود تا 
اصول رقابتی در بازار پول حاکم شده و اين بازار دچار شکست نشود.
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سیاســت تک نرخی کردن هم اجرا شود. آيا وضعیت بازار ارز کشور برای 
اجرای سیاست تک نرخی مهیاست؟

 اگر خواستار اجرای سیاست تك نرخی كردن ارز باشیم، بايد قبل از آن اثر برجام 
كاماًل در كشور ما احساس شود، يعنی هم اكنون محدوديت هايی كه برخی بانك ها 
در دنیا دارند، برطرف شود. البته به تدريج اين امر در حال اجرا است. به عنوان  مثال 
روابط بانکی با آلمان و ســوئیس هم اكنون وضعیت بهتــری دارد و بانك های اين 
كشــورها با ايران كار می كنند، همچنین در سفری كه كره ای ها به ايران داشتند، 
اعــالم كردند كه به زودی همکاری خود را با ايران آغاز می كنند. كشــورهای ديگر 
هم برای همکاری بســیار امیدوار هستند، اما تا زمانی كه اين همکاری ها به صورت 
كامل انجام نشــود و گردش پول و ارز به صورت كاماًل روان صورت نگیرد، اقدام به 

تك نرخی كردن ارز عملی نمی شود.
 در نهايت برای تك نرخی كردن ارز گردش پول بايد به راحتی انجام شود، ضمن 
اينکه بايد به اين امر توجه داشــت كــه هم اكنون دو نوع ارز حواله داخلی و حواله 
خارجی وجود دارد، اما بايد بتوان حواله داخلی را به راحتی  به خارج ارســال و يا 
دريافــت كرد تا بتوان گفت حواله داخلی و خارجــی با هم فرقی ندارد، هم اكنون 
دو نــرخ 35 هزار ريالی )حواله خارجی( و ديگــری 32 هزار ريالی )حواله داخلی( 

وجود دارد.
بانك ها نــزد يکديگر حواله هــای داخلی دارند و در مقابــل آن حواله دريافت 
می كنند، اما يك ســری حواله از خارج وارد می شــود كه منشأ خارجی دارد. اين 
دو حواله هم اكنون با هــم اختالف نرخ دارند، در حالی كه بايد به يکديگر نزديك 
شوند. به نظر در صورتی كه اين اتفاق بیفتد می توان ارز را به راحتی تك نرخی كرد.
 با اين توضیحات می توان گفت رشــد اقتصادی نیازمند نقدينگی بوده 

و رفع مشکل نقدينگی هم به تک نرخی کردن ارز گره خورده است؟
در بحث های اقتصادی ابتدا خانوار، دولت و بنگاه ها بررسی شده 

و ســپس وضعیت ارتباط با دنیا مدنظر قــرار می گیرد، اما در 
همین حال زمانی كه نرخ ارز باز شــود، روی سیاست های 

پولــی و مالی و غیــره تأثیر می گــذارد و در همین حال 
سیاســت های مالی و پولی هم روی نــرخ ارز تأثیرگذار 

است.
امــا بايد اين نکته را مدنظر قرار داد كه در شــرايط 
حاضــر نمی تــوان به طور قطعــی پیش بینــی كرد كه 
تك نرخی كردن ارز ســه يا چهار ماه ديگر اتفاق می افتد، 

زيرا بايد ابتدا لوازم آن فراهم شود.

به نظر شما می توان سیاست تک نرخی ارز را در بلند مدت حفظ کرد؟
نرخ حقیقی ارز تفاوت افزايش نرخ اســمی ارز با تورم كشــور و همچنین تورم 
كشــورهای در حال تبادل با ايران اســت. در واقع بايد كاری كرد كه نرخ حقیقی 

ارز ثابت بماند. 
به عنوان مثال اگر تورم در كشــور ما 10 درصد و در كشورهايی كه با ما رابطه 

دارند، سه تا چهار درصد باشد، اين اختالف حدود 6 درصد است.
 يعنی اگر در سال نتوان نرخ ارز در بازار را 6 درصد افزايش داد، دوباره بین ارز 
مبادله ای و نرخ آزاد اختــالف می افتد. بنابراين می توان صريح گفت كه اگر بتوان 
تك نرخی كردن ارز را ادامه داد، با اين متغیرهای تورم و طرف معامله بايد ســالی 
6 درصد افزايش نرخ داشــت، در غیر اين صــورت دوباره ارز در بازار آزاد 6 درصد 

گران تر می شود.
بر همین اســاس مجلس شورای اسالمی تصويب كرد سیاست حاكم بر بازار ارز 
همچنان مديريت شــناور شده باشد و اين به معنای آن است كه نرخ ارز به صورت 
شــناور باشــد، به نحوی كه نرخ طوری مديريت گردد كه از نوســانات شديد هم 

جلوگیری شود.
بر اين اساس بايد منتظر افزايش رشــد 6 درصدی نرخ ارز به صورت 

ساالنه باشیم؟
با شــرايط كنونی اين طور به نظر می رسد، مگر اينکه تورم كشور با تورم جهانی 
مطابقــت كند، در غیر ايــن صورت چرا بايد چنین رانتــی بدهیم؟ در هر صورت 
عده ای از اين رانت سود می برند. يعنی اگر تورم داخلی باالتر از تورم كسانی كه با 
آنها مبادله داريم، باشد، مفهوم آن اين است كه ارزی كه در اختیار آنها می گذاريم، 
به نفعشان است. لذا بايد قیمت ها را تعديل كنیم. در واقع ارزش پول ملی به دلیل 
تورم در مبادالت با كشــورها افت می كند. لذا بايــد اين امر را در قیمت ارز در 

نظر گرفت.
 برای تک نرخی شــدن ارز بايد ارز مبادله ای به نرخ 
بازار برسد يا ارز بازار به نرخ مبادله ای نزديک شود؟

 البته برای تعیین تك نرخی كردن ارز عالوه بر افزايش 
نــرخ ارز مبادله ای نرخ ارز بازار آزاد نیز بايد كاهش يابد،  
ضمن اينکه بايد شاخص های تورم در چند سال گذشته 
و تغییرات نرخ ارز و توانايی بانك مركزی برای تأمین ارز  
نیز محاسبه شود و در محاسبات آن، اينکه كدام يك بايد 

به سمت ديگری حركت كند، تعیین كننده است.
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پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانك مركزی با بیان اين مطلب ابراز امیدواری 
كرد كه با اقدامات گســترده ای كه در حوزه نظارتــی، اعتباری و بازار بین بانکی 
به اجرا درمی آيد، ريشــه های مشــکالت كنونی نظام بانکی درمان شود و نسبت 

سپرده های غیرجاری نیز كاهش يابد.
وی گفــت: امیدوارم دولت با راه اندازی بازار بدهی بخشــی از بدهی های خود 
به نظام بانکی را در قالب اســناد خزانه اســالمی و اوراق بدهی بازپرداخت كند تا 

اين منابع با ورود به بازار وضعیت نقدينگی بانك ها را بهبود بخشــد.
ايــن عضو هیئت عامل بانك مركزی افزايش ســرمايه بانك هــا را برای نظام 
بانکی ضروری دانســت و افزود: به طور قطع زمانی كه ريشه های مشکالت بانکی 
حل شــود، نرخ ســود در وضعیت متعادل تر و در ارتباط منطقی با نرخ تورم قرار 

می گیرد.
وی تعــادل نرخ ســود را يکــی از اهرم های كمــك به بانــك مركزی برای 
سیاســت های پولی برشمرد و گفت: در سال های قبل با استفاده از ابزار مستقیم، 
سیاســت های پولی تدوين می شــد اما در حال حاضر بانك مركزی قصد دارد به 

سمت بهره گیری از ابزارهای غیرمستقیم روی آورد.
قربانی يکی از ابزارهای غیرمستقیم را بازار بین بانکی و عملیات بازار باز اعالم 
كرد و اظهار داشــت: اين در حالی است كه اســتفاده از ابزار غیرمستقیم نیاز به 

يك سری ابزار سیاست گذاری پولی از سوی بانك مركزی دارد.
بــه گفته وی، اين فرصت خوبی اســت كه با راه اندازی بــازار بدهی دولت و 
انتشار اوراق آن بانك مركزی بتواند بخشی از اين اوراق را در اختیار گیرد و برای 

مديريت بازار باز از آن اســتفاده كرده و رشد نقدينگی را به خوبی مديريت كند.
معاون اقتصادی بانك مركزی فرايند مذكور را موجب حل مشــکالت و ارتقای 
چهارچوب سیاســت گذاری پولی دانســت و درباره اينکه از اين پس نرخ ســود 
به صورت دســتوری تعیین نمی شــود، تصريح كرد: تاكنون هم تعیین نرخ سود 
به صورت دســتوری نبوده، هرچند شرايط كنونی بازار شرايط شکست بازار است.

وی ادامــه داد: برخی می گويند تعیین نرخ ســود را به بانك ها واگذار كنید تا 
خودشــان تصمیم بگیرند، ولی به داليل ذكرشده حاصل اين فرايند برای اقتصاد 
بهینه نیست. از سوی ديگر، مقام سیاست گذار پولی نمی تواند نسبت به اقتضائات 

كالن و وضعیت رشد اقتصادی بی توجه باشد.
قربانی تأكید كرد: زمانی می گويیم »دســتوری« كــه برخالف اقتضائات بازار 
باشــد، مانند سال های قبل كه نرخ ســود واقعی منفی بود و سپرده گذار ضرر و 

تسهیالت گیرنده رانت را دريافت می كرد.
معاون اقتصادی بانك مركزی همچنین گفت: از آنجا كه اكنون شــرايط الزم 
مهیا نیســت، از واژه دستوری استفاده نمی كنیم بلکه اين مهم يك ورود منطقی 
و الزم و حسب ضرورت شــرايط از سوی شورای پول و اعتبار است. به طور قطع 
اگر مشکالت حل و شرايط كارآمد ايجاد شود، شورا و بانك مركزی از تعیین نرخ 

توسط سازوكار بازار استقبال می كند.
قربانی گفت: به هرحال سیاســت گذار پولی به لحاظ جايگاه و رسالت خود هر 
جا ســازوكار بازار با شکست مواجه شود، وظیفه دارد نسبت به اصالح اقدام كند، 

هرچند اصالح به معنای دستور يا ايجاد اختالل نیست.

وی با تشــريح برنامه های بانك مركزی برای تغییر نرخ ســود بانکی در سال 
جاری، علت كمبود منابع اعتباری طی دو سال گذشته را انباشت مشکالت متعدد 
دانســت كه در يك دوره نسبتاً طوالنی به واسطه ســركوب ها و بی انضباطی های 

مالی دولت های قبل ايجاد شده بود.
وی عوامل مذكور را موجب شکســت ســازوكار بازار با سازوكار فعلی اعالم و 
تصريح كــرد: به همین دلیل با وجود كاهش تورم درزمینه نرخ ســود همچنان 
چســبندگی وجود دارد و اين يعنی هزينه دسترســی به تسهیالت باال و سخت 

شده است.
قربانی ادامه داد: علت اين مهم آن است كه بانك ها در جريان منابع و مصارف 
با اين وضعیت مواجه شــده اند كه همواره به دلیل انباشــت مطالبات غیرجاری از 
گذشــته، بدهی های انباشــته دولت و ركود حاكم در بــازار دارايی های ثابت و 
مستغالت بخشی از دارايی هايشان فريز و جريان وصولی آنها تضعیف  شده است.

وی با بیان آنکه اين مسائل درنهايت منجر به چسبندگی نرخ سود بانکی شده 
است، افزود: بانك مركزی اعتقاد دارد نگاه به مقوله نرخ سود بانکی بايد با توجه 
به ريشه های شکل گیری شرايط فعلی باشد، ما اگر به عالمت بیماری نگاه كنیم، 

شــايد نسخه های اشتباه تجويز كنیم و راه را اشتباه برويم.
قربانــی همین موضوع را علت اصلی ورود بانك مركزی به بازار بین بانکی طی 
سال گذشــته اعالم كرد و گفت: بانك مركزی برای اين وارد بازار بین بانکی شد 
كه نرخ ســود نه از يك مجرای دســتوری بلکه از يك مجرای ارشادی با رويکرد 

فعال كاهش پیدا كند.
ايــن عضو هیئت عامل بانك مركزی در ادامه تأكید كرد: بانك مركزی در آن 
مقطع ابتدا اضافه برداشــت بانك ها را ساماندهی كرد و سپس با ساير اقدامات در 
بازار بین بانکی توانســت نرخ سود را از افزون بر 29 درصد اوايل سال قبل به 17 

درصد در مقطع كنونی برساند.
وی تنزل نرخ ســود بازار بین بانکی به 17 درصد را موجب كاهش فشار وارده 
به بانك ها دانســت و افزود: اجرای اين سیاســت همچنین اين اجازه را به بانك 

مركزی داد تا با شــیوه ای غیردستوری نرخ های سود را كاهش دهد.
معاون اقتصادی بانك مركزی در همین ارتباط به مصوبه شورای پول و اعتبار 
مبنی بر كاهش نرخ ســود بانکی طی ماه های پايانی ســال قبل بر اساس تفاهم 
بانك ها اشــاره كرد و گفت: به هر ترتیب نظــم و انضباط بهتری در بازار پول در 
قیاس با 1/5 تا دو ســال گذشــته كه رقابت مخربی در بازار جذب ســپرده های 

بانکی به وجود آمد، ايجاد شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی مطرح کرد:

تدوين طرح جامع اصالح نظام 
بانکی و يکپارچه سازی نظام مالی 
تدوين طرح جامع اصالح نظام بانکی و يکپارچه ســازی نظام 
مالی به عنــوان يکی از پروژه های اولويت دار اقتصاد مقاومتی 

بانک مرکزی در سال جاری است.
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مقدمه  اعظم احمدیان *  
صنعت بانکداری يکی از بخش های مهم مالی است كه با اقتصاد كالن هر كشور 
ارتباط تنگاتنگ دارد، اين پیوند آنچنان مســتحکم است كه بدون وجود بانکداری 
پررونق و فعال، دسترسی به توسعه اقتصادی امکان ناپذير به نظر می رسد. در اين میان 
وجود بانك های سالم می تواند در رشد بخش های مختلف اقتصادی و افزايش سطح 

كّمی و كیفی تولیدات آثار مهمی بر جای گذارد.
در اين مقاله با توجه به شاخص های مختلف و بر اساس استاندارد های بین المللی 
سالمت سیستم بانکی ايران به تفکیك مالکیت، اندازه و عمر در دوره زمانی 1386-

1393 بررســی می گردد. برای ساخت شاخص های سالمت بانکی از اقالم ترازنامه و 
سود و زيان بانك ها كه هر ساله توسط مؤسسه عالی بانکداری ايران منتشر می شود، 
اســتفاده می گردد. در تهیــه اين مجموعه با تأكید بر معیارهــاي كّمي در انتخاب 
شاخص ها سعي شده از معیارهاي عمده سالمت بانکي استفاده شود تا نتیجتاً عملکرد 

و وضعیت مالي و اعتباري شبکه بانکي يا بانك را به بهترين نحو منعکس می سازد. 
اين مقاله با مبنا قراردادن الگوي كملز 1 به عنوان يك سیســتم هشــدار دهنده 
به دنبال ارزيابي وضعیت سالمت شبکه بانکي و هر يك از گروه های بانکی كشور است. 
بدين منظور معیارهاي كیفیت سرمايه، كیفیت دارايیها، مديريت، بازدهي و سودآوري، 
نقدينگي و حساسیت به ريســك بازار به عنوان شاخص هاي ارزيابي عملکرد در نظر 
گرفته می شــوند. با توجه به نتايج حاصل از بررسی شاخص های سالمت در شبکه 
بانکی كشــور، مهم ترين چالش های شبکه بانکی كشــور بیان شده و پیشنهاد هايی 
جهت بهبود سالمت شبکه بانکی كشور ارائه می گردد. شاخص هاي ارزيابي با توجه به 
محدوديت آمار و اطالعات، مطابقت با قوانین و مقررات و به عنوان نماگري از وضعیت 

سالمت مالي بانك های كشور به شرح ذيل انتخاب شده است:

چالش  های شاخص های سالمت شبکه بانکی

يک سیســتم بانکی ســالم به دلیل نقش مهمی که در واسطه گری 
مالی دارد، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اســت. بانک ها دارای 
تأثیرات خارجــی مثبت از قبیل گردآوری پس اندازهــا، تخصیص منابع و 
فراهم نمودن نقدينگی و خدمات پرداخت هســتند که در کشــورهای در 
حال توسعه از جمله کشــور ما که دارای بازارهای مالی کمتر توسعه يافته 
بانک ها در سمت  تولید است.  مالی بخش  تأمین کننده  هســتند، مهم ترين 
دارايی ها و بدهی ها با ريســک های مختلفی مواجه انــد. ازجمله اينکه در 
اعتباری و  با ريســک قیمت گذاری پروژه ها، ريســک  ســمت دارايی ها 
ريسک نقدشــوندگی و در سمت بدهی ها نیز با ريســک اعتماد مشتريان 

هستند. مواجه 
بنابراين با توجه به ريســک های مختلفی که يک بانک با آن مواجه است، 
شناسايی و پايش شــاخص های سالمت بانکی دارای اهمیت است. در واقع 
به سیاست گذاران، مواردی همچون  بر کمک  پايش عالوه  و  اين شــناخت 
و  در جريان تصمیمات ســرمايه گذاری  بــازار  نیروهای  بهبود عملکــرد 
وام دهی و شــناخت مشــکالت بالقوه در مراحل اولیه، به منظور جلوگیری 
و کاهــش احتمال وقوع شــوک های ناگهانی و در نهايــت بهبود جريان 
تخصیص منابع مالی را دربــردارد. با توجه به اهمیت موضوع در اين مقاله 
به تحلیل و بررســی شاخص های سالمت بانکی بر اســاس معیارهای کملز 

1386ـ1393 می پردازيم. زمانی  در دوره 
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از آنجا كه ســاختار، اندازه و طول عمر هر بانــك می تواند بر عملکرد آن اثرگذار 
باشد، در اين مقاله شبکه بانکی كشور از منظر ساختار به پنج گروه همگن بانك های 
قرض الحســنه، خصوصی، خصوصی شده، دولتی تجاری و تخصصی،  از نظر اندازه به 
سه گروه بانك های بزرگ، متوسط و كوچك و از لحاظ عمر نیز به سه دسته بانك های 
نوظهور، نه نوظهور و نه بانك با عمر طوالنی و بانك با ســابقه باال تقســیم می شود. 
تقســیم بندی بانك ها بر اساس ســاختار مبتنی بر اطالعات موجود در سايت بانك 

مركزی بخش نظارت بر بانك ها 2، صورت پذيرفته است.
چالش های شبکه بانکی كشور

از چالش های شــبکه بانکی كشــور می توان به عدم تناسب رشد دارايی با 
رشد تورم اشــاره كرد، به طوری  كه بانك های كشــور در دوره مورد بررسی 
نتوانســته اند ارزش دارايــی خود را حفــظ نمايند. اين موضــوع با توجه به 
درآمد زايــی بخش دارايی ها، بانك ها را با كاهش ســودآوری مواجه می كند. 
با وجود اينکه بانك های بزرگ و با عمر طوالنی بیشــترين ســهم در دارايی، 
تســهیالت و سپرده را در شبکه بانکی كشور دارند، اما عدم تناسب بین اندازه 
و درآمد خالص بهره ای اين گروه از بانك ها باعث شده، شبکه بانکی با كاهش 

سودآوری در دوره مورد بررسی مواجه گردد. 
بررسی شــاخص كفايت سرمايه از دو منظر قابل بررسی است. از يك سو، 
علی رغم اينکه انتظــار می رود بانك های بزرگ با رويکرد ريســك پذيرانه از 
كفايت ســرمايه باالتری نیز برخوردار باشــند، اما متناســب با رشد دارايی 
ريســکی نتوانسته است ســرمايه جذب كند، همین موضوع اين گروه بانکی 
را بیش از ســاير بانك ها در معرض ورشکستگی قرار می دهد. از سوی ديگر، 
بانك هايی كه با بهبود شاخص كفايت سرمايه ناشی از رويکرد ريسك گريزانه 
بانك مواجه  بوده اند، در دوره مورد بررســی با كاهش حاشــیه سود و حاشیه 

عملیاتی همراه بوده اند. تالش گسترده بانك های خصوصی برای جذب منابع 
و در نتیجه افزايش ســهم ســپرده گذاران باعث كاهش توجه آنها به سرمايه 
بانك شــده است. به دلیل نقش حفاظتی سرمايه، پايین بودن شاخص كفايت 
ســرمايه در اين گروه بانکی سپرده گذاران آنها را در برابر زيان های احتمالی 

آسیب پذير می كند. 
اگرچه انتظار می رود بانك های بزرگ و با عمر بیش از 15 سال كه بیشترين 
سهم را در تسهیالت اعطايی در شبکه بانکی كشور دارند، در مديريت ريسك 
اعتباری موفق تر از ســاير بانك ها عمل كنند، بررســی شاخص های كیفیت 
دارايی در اين گروه های بانکی كه بیشترين تسهیالت را به بخش های تولیدی 
و مولد نظیر صنعت و ساختمان ارائه نموده اند، بیانگر كمتر بودن شاخص های 

كیفیت دارايی از متوسط شبکه بانکی است. 
از طرف ديگر بانك های خصوصی، خصوصی شــده، كوچك و با عمر كمتر 
از 5 ســال، بیشــتر متمايل به اعطای تسهیالت به بخش خدمات و بازرگانی 
)زودبازده و دارای سود باال( بوده و بانك های بزرگ و با عمر بیش از 15 سال 
كه ماهیت دولتی دارند، به دلیل وجود تسهیالت تکلیفی، بیشترين تسهیالت 
را به بخش های مولد اعطا كرده انــد. به عبارت ديگر، تأمین مالی بخش های 
مولد بیشتر بر عهده بانك ها با ماهیت دولتی و با عمر بیش از 15 سال است، 
اين امر اين گروه بانکی را بیش از ســاير گروه هــای بانکی با چالش افزايش 

مطالبات غیرجاری مواجه می سازد.  
بانك هايی كه در دوره مورد بررســی با افزايش مطالبات غیرجاری مواجه 
شــده اند، با كاهش ســودآوری نیز روبه رو بوده اند. در واقع با عدم بازگشــت 
تســهیالت اعطايی به مشتريان، قدرت تسهیالت دهی و در نتیجه سودآوری 
آنهــا به شــدت كاهش می يابد و اين امــر با توجه بــه ناممکن بودن افزايش 
ســرمايه از نظر حجم پايین ســودآوری، موجب كاهش هرچه بیشــتر توان 

تسهیالت دهی بانك می شود. 
برای ارزيابی كیفیت مديريت شــبکه بانکی كشور از شاخص های كارايی 
و بهره وری اســتفاده می شود. نتايج حاصل از بررسی بیانگر عملکرد ضعیف تر 
بانك های بزرگ و با عمر بیش از 15 سال در مقايسه با متوسط شبکه بانکی 
اســت. اين موضوع لزوم توجه به مديريت اين بانك ها را بیش از پیش نمايان 
می ســازد. بررسی نسبت های دارايی درآمدزا با شاخص های كیفیت مديريت 
و ســودآوری نشــان می دهد، بانك هايی كه  در دوره مورد بررسی با افزايش 
نســبت دارايی های درآمــدزا مواجه بوده اند و بانك هايــی كه از نظر كیفیت 
مديريت شــاخص های بهتری در مقايسه با ساير بانك ها داشته اند، از حاشیه 

سود و حاشیه عملیاتی باالتری نیز برخوردارند. 
از طرف ديگر، بانك هايی كه با افزايش بدهی پرنوســان و كاهش نســبت 
دارايــی درآمدزا مواجــه بوده اند، در مديريت نقدينگــی ناموفق و در نتیجه 
با افزايش ريســك نقدينگــی در دوره های آتی مواجه می شــوند. همچنین 
بانك هايی كه با افزايش پوشــش نوسانات و پوشش بدهی كوتاه مدت همراه 
بوده اند، اما روند نســبت دارايی درآمدزا برای آنها افزايش يافته، ممکن است 
در دوره هــای آتی به دلیل عدم تطابق در سررســید دارايی هــا و بدهی ها با 

افزايش ريسك نقدينگی مواجه شوند.
با مقايسه سه نوع ريسکی )ريسك ارز، نرخ بهره، قیمت سهام( كه بانك ها 
با آنها مواجه اند، مشــاهده می شــود كه حساسیت به ريسك نرخ ارز بیش از 
ســاير ريسك هاست. به عبارت ديگر، نوســانات نرخ ارز بیش از نوسانات نرخ 
بهره و قیمت ســهام بانك ها را در معرض خطر قرار می دهد. به دلیل ســهم 
كمتر از 30 درصد مشــاركت ها و ســرمايه گذاری ها در دارايی بانك ها، آنها 

كمتر از نوسانات قیمت سهام تأثیر می پذيرند. 
پايین بودن حساسیت به قیمت ســهام بیانگر اين است كه بانك ها تمايل 
كمتری بــه تأثیرپذيری از نااطمینانی به بازار دارند. همچنین اگرچه كاهش 
حساسیت به نرخ بهره از نظر مديريت ريسك می تواند مناسب باشد اما از نظر 
ســودآوری بیانگر كاهش سودآوری در بانك هاست. بانك هايی كه در مقايسه 
با ســايرين از حساسیت به نرخ بهره بیشــتری مواجه اند، در مقايسه با ساير 

بانك ها نیز از سودآوری بیشتری برخوردارند.
به طور خالصه می توان بیان كرد، بانك های بزرگ و با اندازه متوسط بیش 
از ساير بانك ها در معرض خطر بوده و سهم اين گروه از بانك ها در مقايسه با 
ساير گروه های بانکی در دارايی، تسهیالت و مطالبات غیرجاری بیشتر است. 

جدول ۱- معرفی شاخص های سالمت بانکی

شاخص های سالمت بانکی نسبت مالی

نسبت سرمایه به دارایی های از نظر ریسکی 
موزون شده

کفایت سرمایه

نسبت مانده مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت
تسهیالت غیرجاری به سرمایه پایه

تسهیالت بخشی به کل تسهیالت

کیفیت دارایی

سپرده شعب به پرسنل و شعب
تسهیالت شعب به پرسنل و شعب

هزینه شعب به پرسنل و شعب
سود شعب به پرسنل و شعب

تسهیالت به کل سپرده

مدیریت

بازده دارایی
بازده سرمایه

حاشیه عملیاتی
حاشیه سود

سود آوری

دارایی نقد به کل سپرده
سپرده سرمایه گذاری به کل سپرده

سپرده فّرار به کل سپرده
نسبت پوشش نوسانات

نسبت پوشش بدهی کوتاه مدت
نسبت بدهی پر نوسان

نقدینگی

حساسیت به نرخ ارز
حساسیت به نرخ بهره

حساسیت به قیمت سهام

حساسیت به ریسک 
بازار
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اين گروه از بانك ها عمدتاً بانك های با ماهیت دولتی يا تازه خصوصی شــده 
اســت و به دلیل اينکه بیش از ساير بانك ها مسئول تأمین مالی بخش تولید 
)صنعت و معدن و ســاختمان( اســت، بیش از ســايرين در معرض ريسك 
اعتبــاری قرار دارند.  بانك های بزرگ و با عمر بیش از 15 ســال، ازجمله 
بانك هايی هســتند كه از دارايی نقد الزم برای پوشــش بدهی پرنوســان 
برخــوردار نبوده و دارای مقادير شــاخص های كیفیــت نقدينگی كمتر از 
متوســط شبکه بانکی هســتند. اين موضوع آنها را بیش از ساير بانك ها در 

معرض ريسك نقدينگی قرار می دهد.
همچنین بانك های با عمر بیش از 15 ســال و بزرگ بیشــترين سهم از 
ضمانت نامه و اعتبارات اســنادی را در شبکه بانکی كشور داشته و بیش از 
ســاير بانك ها در معرض ريسك بلندمدت ارز قرار دارند. از منظر سودآوری 
نیز دارای مقادير شــاخص های ســودآوری كمتر از متوســط شبکه بانکی 
هســتند. همه اين عوامل باعث می شود، اين گروه بانکی در مقايسه با ساير 
گروه های بانکی ســهم خود را در بازار از دســت بدهند. با توجه به ارتباط 
باالی اين گروه بانکی با ســاير بانك های كشور و ســهم باالی دارايی آنها 
در شــبکه بانکی، لزوم توجه به مديريت ريسك در اين گروه بانکی بیش از 

پیش احساس می شود. 

پیشنهادها
بــا توجه بــه چالش هــای موجــود در شــبکه بانکی كشــور در ادامه 

پیشــنهادهايی جهت بهبود سالمت شبکه بانکی كشور ارائه می گردد:
- ســاختار سرمايه ازجمله موضوعاتی بوده كه در عرصه بانکداري داراي 
اهمیت فراوانی است. مرتبط بودن ساختار سرمايه بانك ها با ريسك اعتباري 
1 و هزينه سرمايه باعث ايجاد تمايالت متضاد در بانك براي كاهش نسبت 
ســرمايه به منظور رسیدن به سود بیشــتر يا افزايش سرمايه براي مقابله با 

خطر نکول 2 شــده است. از همین رو براي اطمینان از سالمت نظام پولی و 
مالی داخلی و بین المللی، يك سري مقررات توسط نهادهاي مسئول داخلی 
و بین المللی در اين زمینه وضع و به مورد اجرا گذاشــته شده و اجرای آن 
در كشــور ما نیز الزامی اســت. بنابراين به بانك ها پیشنهاد می شود، جهت 
بهبود رتبه خود در ســطح بین الملل و در داخل كشور به رعايت استاندارد 

كفايت سرمايه توجه داشته باشند.
- مديريــت قــوی نظارتی در هريــك از بانك های تجــاری و تخصصی 
می توانــد جهت دهی صحیح اعطای اعتبارات بــه بخش خصوصی را فراهم 
آورده و بــه تخصیــص بهینه منابع بانك كمك كند. بدين ترتیب، نســبت 
كفايت سرمايه اين گروه از بانك ها بهبود يافته و ساختار سرمايه از پايداری 

بیشتری در برابر انواع ريسك ها برخوردار است.
- بــا توجه به اينکه كفايت ســرمايه بانك از طريــق تغییر در صورت و 
مخرج كســر اين نســبت امکان پذير اســت، در نتیجه بانك ها با توجه به 
شــرايط اقتصادی متفاوت، رويکردهای مختلفی را می توانند انتخاب كنند. 
در شــرايط كنونی كشــور كاهش اعتبارات اعطايی منجر به كاهش تأمین 
مالی تولید و در نتیجه رشــد اقتصادی می گردد. بنابراين در اين شــرايط 
كاهش اعتبارات اعطايی پیشــنهاد نمی شود. بلکه با توجه به اينکه كیفیت 
دارايی هــا در بانك هــا پايین بــوده، بهترين گزينه بــرای بانك ها افزايش 
سرمايه اســت. بانك های دولتی از محل تجديد ارزيابی دارايی ها با افزايش 
ســرمايه در سال های اخیر همراه بوده اند، اما بانك های خصوصی در رعايت 
اســتاندارد كفايت ســرمايه ناموفق بوده اند. بنابراين به بانك های خصوصی 
پیشنهاد می شود افزايش ســرمايه را در برنامه های استراتژيك خود مدنظر 

قرار دهند. 
- نحوه تخصیص منابع بین فعالیت های مختلف، ارزيابی ســطح اعتباری 
مشتريان و اخذ تضمین های كافی در كنترل ريسك اعتباری مؤثر است. از 

جدول 2- تقسیم بندی بانک ها بر اساس ساختار، اندازه و عمر آنها

قرض الحسنه دولتی تخصصی دولتی تجاری خصوصی شده خصوصی

کشاورزی، مسکن سپه، ملی ملت، صادرات،
 تجارت،

پارسیان بیش از 5 درصد بزرگ

اندازه بر اساس 
سهم از دارایی 

شبکه بانکی

توسعه صادرات، 
صنعت و معدن

....... رفاه کارگران پاسارگاد، سامان، 
اقتصاد نوین،

انصار، سینا،آینده، 
سرمایه، شهر،

کارآفرین، قوامین

بین 5 تا ۱ درصد متوسط

مهر، رسالت توسعه تعاون پست بانک ....... دی، گردشگری،
ایران زمین،

حکمت ایرانیان

کمتر از یک درصد کوچک

مسکن، کشاورزی 
توسعه صادرات، 
صنعت و معدن، 

ملی، سپه، پست 
بانک

تجارت، رفاه، 
صادرات، ملت

............... بیش از ۱5 سال سابقه باال طول عمر

مهر .............. ............. ........... اقتصاد نوین، 
پارسیان، پاسارگاد،
سامان، کارآفرین،
سرمایه،سینا، شهر

بین 5 تا ۱5 سال نه نوظهور  
و نه با عمر 

طوالنی

رسالت توسعه تعاون ................ ............. دی، انصار، حکمت 
ایرانیان، ایران زمین، 

قوامین

کمتر از 5 سال نوظهور
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طرف ديگر، اعطاي اعتبارات از ســوی بانك ها بايد تحت معیارهاي مناسب 
و تعريف شــده انجام پذيــرد. اين معیارها بايد اطــالع دقیق از بازار هدف 
بانك، شــناخت كامل از وام گیرنده يا طرف مقابل، هدف از اعتبار و ساختار 
آن و منبع بازپرداخت اعتبار را د برگیرد. بهتر اســت برای كاهش مطالبات 
غیرجاری در كشــور قانون گذاران از عدم بخشــودگی جرائم ديركرد، عدم 
اســتمهال و عدم تقســیط مجدد بدهی های بدهکاران شبکه بانکی كشور 
حمايت كنند. همچنین توان مالی متقاضیان تســهیالت به صورت دقیق و 

كارشناسی بررسی شود.
- جهت كاهش ريســك اعتباری به بانك ها پیشــنهاد می شــود، سبد 
اعتبــارات خود را متنوع ســاخته و بر شناســايی مشــتريان تمركز كنند. 
بانك های كشــور بايد برای حصول اطمینان از بازپرداخت وجوه وام، عالوه 
بر اتکا به وثايق ســنگین به سمت ارزيابی پروژه ها و طرح های اقتصادی از 
لحاظ ســودآوری و جريانات نقدينگی آنها حركت نمايند و با تقويت فرايند 
اعتبار ســنجی خود، اعتبــارات اعطايی را به پروژه  هــای پربازده اختصاص 

دهند.
- ســودآوري يکی ديگر از پارامترهاي اساســی تعیین كننده ســالمت 
بانك ها و مديريت مؤثر آنها و همچنین الزمه رشــد و تداوم حیات بانك ها 
است. در بررســی بازدهی بانك ها مشاهده می شــود بانك ها با پايین بودن 
نســبت بازدهی حقوق صاحبان سهام مواجه اند، به منظور افزايش سودآوري 
بانك ها پیشــنهاد می شود يك نسبت مشخص از نسبت بدهی به دارايی در 

ساختار سرمايه بانك ها بايد به كار گرفته شود.
-  به ســرمايه گذاران در بخش هاي خصوصی و تحلیلگران مالی پیشنهاد 
می شــود كه وضعیت ســاختار سرمايه و نســبت بدهی بانك ها را به عنوان 
معیاري براي سنجش و پیش بینی ســودآوري بانك ها در تحلیل هاي خود 

لحاظ كنند. 
- بــه بانك ها و مؤسســات اعتباري نیز پیشــنهاد می شــود كه هنگام 
اعطاي وام و تســهیالت به عواملی همچون سودآوري و نسبت هاي اهرمی 

كنند. توجه 
- دربــاره بانك ها ريســك نقدينگی به دلیل كمبــود و عدم اطمینان در 
میزان نقدينگی بانك ايجاد می شود. بهبود شاخص های كیفیت نقدينگی و 

كفايت موجودی نقد باعث می گــردد، امکان پرداخت تعهدات و نیازهای 
نقدينگــی ســپرده گذاران در زمان مناســب تأمین گــردد. معیارهای 
ارائه شده برای ارزيابی كیفیت نقدينگی می تواند نقش مؤثری در كنترل 

و مديريت آن داشته باشد.
- بانك ها بايد از اهرم مالی مناســب اســتفاده نماينــد تا هم ارزش 
بانك حداكثر شــود و هم از پیامدهای نامطلوب ريسك مالی به واسطه 
استفاده از بدهی جلوگیري شود. همچنین به نظر می رسد بايد انگیزه ای 
در بانك ها ايجاد شــود تا از منابع تأمین مالی محدود، اســتفاده بهینه 

نموده و اين اســتفاده بهینه در قالب افزايش سودآوري 
نمايان شود.

- در بحث تجهیز منابع اگر هدف ســودآوری باشــد، 
می بايســت هدف گــذاری بر اســاس جمــع آوری منابع 

ارزان قیمت باشــد كه در آن صورت، 
با ريســك عدم پايداری اين گونه 

از منابــع و ســپرده ها مواجه 
اگــر  برعکــس  و  می شــوند 
باشد،  ريســك  كاهش  هدف 

منابع  جمع آوری  به  می بايست 
و ســپرده هايی اقــدام كنند كه 

)سپرده های  دارند  بیشتری  پايداری 
مــدت دار( كــه ايــن امــر بــا افزايش 

بنابراين  هزينه هــای عملیاتی همراه اســت. 
ضروری اســت بانك ها تركیب مناســبی از منابع 

ارزان قیمت و منابع هزينه دار را نگهداری نمايند.
- در بخــش تخصیص و توزيع )ســپرده ها( يــا منابع اگر 

هدف ســودآوری باشد، می بايست با توجه به سه وضعیت ممکن 

تغییر نرخ ســود تســهیالت در آينده )افزايش، كاهــش، ثبات( تخصیص 
منابع صورت پذيرد كه به ترتیب در صورت افزايش نرخ ســود به تخصیص 
تســهیالت كوتاه مدت بپردازد، در صورت كاهش ســود تسهیالت به ارائه 
تســهیالت بلندمدت اقدام كند و در صورت ثابت بودن نرخ ســود بی تفاوت 
باشــد. اگر تخصیص منابع و ارائه تســهیالت با هدف جلوگیری از ريسك 
باشد، بانك می بايست نسبت به پرداخت تسهیالت كوتاه مدت اقدام نمايد، 
زيرا تنها در اين صورت اســت كه ريسك اعتباری و بازار، به دلیل بازگشت 
سريع ســرمايه به حداقل می رسد. بدين ترتیب می توان به نوعی از افزايش 
نرخ ريســك پرداخت تسهیالت )نســبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت( 

كم كرد.
- بــا توجه به وجود ريســك های متفاوت )عملیاتــی، اعتباری، بازار( و 
همچنیــن مباحث مربــوط به ســودآوری بانك، بانك ها دربــاره مديريت 
نقدينگی با نوعی نااطمینانی در انتخاب اســتراتژی بهینه مواجه می شوند و 
ضروری اســت در فرايند مديريت نقدينگی به كنترل ريسك های مختلف و 

سودآوری بانك نیز توجه داشته باشند. 
- بــا توجه به تأثیر حساســیت به ريســك بازار بر ســودآوری بانك ها، 
پیشــنهاد می شــود بانك هــا در كنار مقولــه توجه به ريســك اعتباری و 
نقدينگی، مديريت ريسك بازار را نیز در اولويت برنامه های مديريت ريسك 

خود قرار دهند.
- تقويت نظــارت بانك مركزی بر عملکرد بانك هــا به گونه ای كه باعث 

افزايش كارايی آنها شود.
- بهتر است بانك مركزی شــاخص های استاندارد برای ارزيابی سالمت 
شــبکه بانکی تهیه و بر اساس دستور العملی رعايت استانداردها را به شبکه 

بانکی كشور عرضه كند. 
- با توجه به اينکه در ساير كشــورهای به كارگیرنده شاخص های كملز، 
رهنمودی برای ارزيابی ســالمت بانکی ارائه شده، بهتر است بانك مركزی 
نیز جهت نظارت بهتر بر عملکرد شبکه بانکی كشور به تدوين اين رهنمود 

اقدام نمايد.

پی نوشت:

  * دكتری اقتصاد و پژوهشــگر گروه بانکداری، پژوهشــکده پولی 
و بانکی

1. CAMELS
2. WWW.Cbi.ir/simplelist/1541aspx
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 ماریه عزیزی راد * 

مقدمه
يکی از الزامات بازســازی نظــام بانکی به عنــوان اصلی ترين جزء نظام 
مالی كشــور، توجه به نهادهــای اثرگذار بر اين نظــام ازجمله نهاد دولت 
اســت. در تعريفی مختصر می توان گفت بانك نهادی است كه سپرده های 
جامعه را از ســپرده گذاران دريافت نموده و به فرصت های ســرمايه گذاری 
اختصــاص می دهد. بر اســاس ايــن تعريف، نقش اصلــی بانك ها در نظام 
مالی واســطه گری وجوه است. كاركرد درســت بانك ها مستلزم شناسايی 

فرصت های سرمايه گذاری با بازده انتظاری باالتر است.
نهاد دولت يکی از اصلی ترين نهادهای اثرگذار بر نظام بانکی كشور بوده 
كه بازبینی در سیاست گذاری اين نهاد مؤثر از الزامات بهبود وضعیت بانکی 
كشــور است. دخالت نهادهای باالدست مانند دولت در كاركرد نظام بانکی، 
موجب افزايش ريســك و كاهش درآمد بانك ها و درنتیجه مشــکالت اين 
نظام و به تبع آن نظام مالی كشور می شود. يکی از كانال های مهم اثرگذاری 
دولت بر نظام بانکی كشــور بودجه های ساالنه است. بودجه دولت در ايران 
عــالوه بر پیش بینی درآمد و مخارج دولت طی ســال مالــی آينده دارای 
تبصره هايــی بوده كه تکالیفی را به بانك مركزی و بانك ها تحمیل می كند. 

در ادامه ســعی بر تبیین نحوه اثرگذاری اين تبصره ها بر بانك ها است. 

نحوه اثرگذاری دولت بر نظام بانکی در بودجه های ساالنه
تکالیف بودجه ای بر بانك ها را می توان بر اســاس نوع تکلیف دسته بندی 
نمــود. تکلیف بــه نظام بانکــی برای پرداخت تســهیالت بــه مصارف يا 
گروه های خاص، دخالت در شــرايط قرارداد اعطای تســهیالت بین بانك 
و تســهیالت گیرنده  يا تکلیف به بانك ها برای قبــول نوع خاصی از وثايق 

ازجمله انواع دخالت های دولت در كاركرد نظام بانکی است.
تکلیــف به نظام بانکی برای پرداخت تســهیالت به مصارف يا گروه های 
خاص عموماً با هدف ايجاد رشد اقتصادی از طريق كمك به فعالیتی خاص 
يــا با هدف كاهش اختالف طبقاتی و كمك بــه گروهی خاص برای بهبود 
وضعیــت آنان صورت می گیرد. در بعضی موارد نیز مشــاهده می شــود كه 
بانك ها مکلف به پرداخت تســهیالت برای فعالیتی شــده اند كه اساساً جزو 
هزينه های عمرانی دولت اســت و بايد در بودجه های ساالنه گنجانده شود.

درباره اعطای تســهیالت با هدف كمك به فعالیتی خاص می توان گفت 
اگر آن صنعت دارای بازدهی انتظاری مناسب برای دريافت تسهیالت باشد، 
می توانــد نظر بانك را برای دريافت تســهیالت جلب نمايد. در اين  صورت، 
نیازی به تکلیف به بانك ها برای پرداخت تســهیالت نیســت. مسئله اصلی 
مربوط به زمانی اســت كه طرح يا صنعت مورد هــدف توانايی قانع نمودن 
بانك درباره بازدهــی انتظاری كافی برای بازپرداخت تســهیالت را ندارد. 

در اين شــرايط، تکلیف بــه بانك برای پرداخت 
تسهیالت منجر به افزايش ريسك بانك می شود.

در اين بــاره بايد توجه داشــت كــه با وجود 
منع نکــردن بانك هــا از امکان ســنجی طرح يا 
اعتبارســنجی مشــتری در تکالیــف بودجه ای، 
به دلیــل تکلیفی بودن پرداخت اين تســهیالت، 
انجــام بررســی های دقیق  برای  بانــك  انگیزه 
كاهش می يابد. در اين حالت، اگر مشــتری توان 

بازپرداخت تســهیالت را نداشته باشــد يا نکول كند، بانك می تواند دولت 
را مســئول زيان وارده معرفی نمايد. پیش تــر در اين گونه موارد، بانك ها با 
مســئول معرفی كردن دولت در افزايش حجــم مطالبات غیرجاری خود از 
بانك مركزی مبالغی را اســتقراض نموده اند يا بدهی بانك به بانك مركزی 

به حســاب بدهی دولت به بانك مركزی انتقال يافته است.
پرداخت تســهیالت تکلیفی به گروهی خاص كه عموماً اقشار آسیب پذير 
جامعه هســتند نیز دارای تبعات منفی بر نظام بانکی اســت. فعالیت افراد 
هدف در اين گونه تکالیف عموماً دارای بازدهی پايین اســت و از نظر بانك 
مناســب دريافت تسهیالت نیســت. از طرف ديگر، افراد متقاضی اين گونه 
تســهیالت يا در بازار مالی فعالیت نداشته اند و اعتبارسنجی آنها امکان پذير 
نیســت يا دارای اعتبار كافی برای دريافت تسهیالت نیستند. بر اين اساس، 

بانك تمايلی برای پرداخت تســهیالت به اين قشر از جامعه ندارد.
بــا اينکه هدف دولــت در اين گونه بندهــا و تبصره هــا می تواند كاماًل 
توجیه پذير باشــد، اما بايد توجه داشــت كه هدف درســت نمی تواند ابزار 
نادرست را توجیه كند. در ادبیات اقتصادی شیوه كمك به اقشار آسیب پذير 
جامعه از طريق بازتوزيع منابع با ســازوكار مالیات و يارانه اســت. كمك به 
فقرا و تالش برای بهبود وضعیت آنان از وظايف دولت اســت و اســتفاده از 
منابع نظام بانکی برای تحقق اين مهم، منجر به ايجاد مشــکالتی برای اين 

نظام می شود.
تکلیف بــه بانك ها برای پرداخت تســهیالت به خريــد تضمینی گندم 
يا پرداخت تســهیالت به بخش كشــاورزی مثال هايی از دخالت دولت در 
كاركــرد بانك ها و نه تنها بانك های دولتی اســت. بــرای مثال، در بند )ز( 
تبصــره 11 قانون بودجه 1393 آمده بود كه بانك های دولتی و بانك هايی 
كه حداقل 40 درصد سهام آنها متعلق به دولت است، موظف اند حداقل 25 
درصد از تســهیالت اعطايی را به بخش آب و كشاورزی اختصاص دهند. در 
ســال 1394، دولت پا را فراتر گذاشته و كلیه بانك ها و مؤسسات اعتباری 
را موظف به پرداخت 25 از تسهیالت خود به بخش آب و كشاورزی نموده 

است.
در اصالح ســاختار نظام بانکی بايد توجه داشــت با اينکه هدف دولت از 
اين دســت قوانین حمايت از بخش كشاورزی و تأمین امنیت غذايی كشور 
اســت، اما استفاده از ظرفیت نظام بانکی كشور برای تحقق اين هدف باعث 
ايجاد مشــکالتی در اين نظام می شــود. بانك ها برای اجــرای هرچه بهتر 
نقش خود در نظام مالی كشــور نیازمنــد آزادی عمل در انتخاب طرح ها و 
فعالیت های با بهره وری باالتر برای پرداخت تســهیالت هســتند. همزمانی 
تکلیف برای پرداخت تســهیالت بــه بخش آب و كشــاورزی و تکلیف به 
امهال مطالبات و بخشــودگی جرائم اين بخش از اقتصاد در قوانین بودجه 
ســال های اخیر حاكی از جذاب نبودن اين فعالیت برای پرداخت تسهیالت 

توسط بانك و ريسك باالی اين تسهیالت است.
از طرف ديگــر، اگر هدف دولــت حمايت از 
بخش خاصی اســت و بانك و منابع نظام بانکی 
كشــور را به عنوان ابزار تحقق اين هدف برگزيده 
اســت، می توانــد از بانك هــای دولتــی انتظار 
برآورده كردن اين هدف را داشــته باشد. با اينکه 
حتــی تکلیف بــه بانك های دولتــی نیز ابزاری 
مناسب در نیل به اهداف دولت نبوده، تکلیف به 
بانك هــای خصوصی به عنوان نهادی كه از دولت 

مستقل اند، به هیچ عنوان توجیه پذير نیست.

لزوم حذف تکالیف بودجه ای و تسهیالت تکلیفی 
بر شبکه بانکی

نقش اعتبار بانک مرکزی
د ر طراحی برنامه های کنترل تورم

بهتر  هرچه  اجرای  برای  بانک ها 
نقش خود در نظام مالی کشــور 
انتخاب  در  عمل  آزادی  نیازمند 
طرح ها و فعالیت های با بهره وری 
باالتر برای پرداخت تســهیالت 

هستند 
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در بعضــی موارد نیز دولت بانك هــا و بانك مركزی را مکلف به پرداخت 
تســهیالتی می كند كه اساســاً بايد هزينه اين طرح هــا در بودجه عمرانی 
دولت گنجانده شــود. برای مثال، در بند )3-14( قانون بودجه سال 1392 
آمده اســت كه به شــركت های گاز اســتانی اجازه داده می شود با تضمین 
وزارت نفت تا سقف سه هزار میلیارد تومان تسهیالت جهت اجرای خطوط 
گازرســانی به روســتاها و شــهرهای فاقد گاز با اولويت مناطق سردسیر و 

بازپرداخت پنج ساله دريافت نمايند. 
بانــك مركزی نیز موظف به هماهنگی اجرای اين بند از طريق بانك های 
عامل شــده اســت. با اينکه در متن قانون صراحتاً تکلیفی به بانك ها برای 
پرداخت اين تســهیالت اعمال نشده است، بايد توجه داشت كه ايجاد حق 
برای دريافت تســهیالت توســط يك ارگان دولتی عماًل مترادف تکلیف به 
بانك هــای عامل اســت؛ به خصوص در صورتی كه بانــك مركزی موظف به 

هماهنگی در اين زمینه باشد.
يکی ديگــر از دخالت های دولــت در نظام بانکــی از طريق دخالت در 
شــرايط قرارداد اعطای تســهیالت اســت. قانون بودجه با تکلیف به شبکه 
بانکی برای امهال مطالبات غیرجاری، بخشــش جرائــم ديركرد، پرداخت 
تســهیالت با نرخــی كمتر از نرخ ســود بازار يا تعییــن دوره تنفس برای 
بازپرداخت تســهیالت بر قراردادهای اعطای تســهیالت و درنتیجه بانك ها 

كه اصلی ترين نهاد نظام مالی كشــور هستند، اثرگذار بوده است.
همان گونــه كه پیش تر گفته شــد، كاركرد اصلی بانك ها واســطه گری 
وجوه اســت و برای ايفای درســت اين كاركرد، بانك ها نیازمند سازوكاری 
برای دريافت ســود مناسب با قرارداد و ســود پرداختی به سپرده گذاران و 
همچنین در صورت نیاز جريمه هســتند. هرگونه دخالت دولت كه منجر به 
كاهش دريافتی های بانك و منابع در دسترس آن شود، باعث برهم خوردن 

كاركردهای نظام بانکی می گردد.
در حال حاضر، يکی از بزرگ ترين مشــکالت نظام مالی كشــور مسئله 
مطالبات غیرجاری اســت. مسئله مطالبات غیرجاری را می توان از دو منظر 
بررســی نمود. اول، اقداماتی كه منجر به گسترده ترشدن ابعاد آن شدند و 
دوم، اقداماتی كه پس از گستردگی اين موضوع توسط نهادهای تصمیم گیر 

و در صدر آنها دولت صورت گرفته است.
اقداماتی كه دولت در راســتای كمك به اقشــار يا فعالیت های خاص در 
جامعه انجام می دهد و بانك ها و بانك مركزی را مکلف به پرداخت تسهیالت 
با ريســك باال می كند، می تواند يکی از عوامل اصلی گســتردگی مطالبات 
غیرجاری كشــور باشــد. از طرف ديگر، وقتی دولت به تســهیالت گیرنده 
ســیگنال حمايتی می دهد، بانك عالوه بر ريســك فعالیت متحمل ريسك 

كژ منشــی و تأخیر يا عدم بازپرداخت تسهیالت به صورت عمدی می شود.
يکی از اقداماتی كه هم به گســتردگی مسئله مطالبات غیرجاری منجر 
می شود و هم بعد از گستردگی اين مسئله دولت با اهداف حمايتی اقدام به 
اعمال آن می كند، امهال مطالبات غیرجاری اســت. برای مثال، در بندهايی 
از قانــون بودجه مانند بند )24( قانون بودجــه 1392، بند )د( تبصره 11 
قانون بودجه 1393 و بند )د( تبصره 11 قانون بودجه 1394 دولت بانك ها 
را موظف كرده تا بازپرداخت وام های اشــخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی 
بخش كشاورزی كه دچار خسارت خشکسالی يا سرمازدگی شده اند، به مدت 
سه سال امهال كنند. در اغلب موارد نیز، محل تأمین زيان بانك از اين گونه 
اهمال مطالبات پیش بینی نشــده است و بانك از اين كانال متضرر می شود.

همچنین در مســئله مطالبات غیرجاری، دولــت با هدف حمايتی اقدام 
به مکلف نمودن بانك ها برای بخشــش جريمه ديركرد بازپرداخت تسهیالت 
می كنــد. برای مثال، بنــد )16( قانون بودجــه 1392 بانك ها را مکلف به 
تقسیط مجدد تســهیالت سررسیدگذشته و معوق و نیز بخشودگی جريمه 
تأخیر نموده اســت. در هر دو مســئله امهال و بخشودگی جرائم بايد توجه 
داشــت كه بانك ها به عنــوان يك نهاد مالی نیازمنــد دريافت مبالغی برای 
جبران خدمات و همچنین زيان های خود هســتند. وقتی بانك ها با تکالیف 
دولتــی از دريافــت وجوهی محروم می شــوند، كاركرد آنهــا دچار اخالل 

می گردد.
تجربه نشــان داده وقتی بانك ها به دلیل امهال مطالبات يا بخشــودگی 
جرائم با مشــکل می شوند و دولت را مسئول جبران زيان خود می دانند، در 

نهايت بانك مركزی است كه وارد عمل می شود و با اجازه اضافه برداشت به 
بانك ها بخشــی از مشکالت آنها را به طور موقت رفع می كند. گسترده شدن 
ابعاد اين مسئله يکی از خطرات جدی نظام بانکی است كه در مسیر اصالح 

اين نظام بايد مورد توجه قرار گیرد.
دو مورد ديگر از انواع دخالت دولت در شرايط قرارداد اعطای تسهیالت، 
پرداخت تســهیالت با نرخی كمتر از نرخ بازار به قشــر يــا فعالیتی خاص 
و اعمال دوره تنفس برای بازپرداخت تســهیالت اســت. در قوانین بودجه 
ســال های اخیر مشاهده می شود كه دولت به دانشگاه ها و مؤسسات دولتی 
اجــازه داده تا بــرای تکمیل پروژه های تملك دارايی خــود با دوره تنفس 
يك ســاله اقدام به دريافت تســهیالت كننــد. از طرفی، هزينــه اين گونه 
فعالیت هــا بايــد در بودجه عمرانی دولت گنجانده شــود. از ســوی ديگر، 
هیچ نهاد يا ســازمانی متولی جبران زيان بانك از تأخیر در دريافت اقساط 
تسهیالت نیســت. دوره تنفس برای بازپرداخت تســهیالت به معنی ايجاد 
مشکل در دسترسی بانك به منابعی است كه بايد پیوسته در گردش باشد.

وقتی دولت بانك ها را مکلف به پرداخت تســهیالت با نرخ سودی كمتر 
از نرخ بازار می كند، معموالً خود متولی جبران مابه التفاوت نرخ های ســود 
می شود. در اين شــرايط كه معموالً تسهیالت در اختیار فعالیت های دارای 
بازدهی پايین و اقشار آسیب پذير قرار می گیرد و دارای ريسك بااليی برای 
بانك است، تضمین دولتی ريســك كژمنشی را برای بازپرداخت تسهیالت 
بیشــتر می كند. از طرف ديگر، بانك راحت تر می تواند دولت را مسئول عدم 
بازپرداخت تسهیالت معرفی نمايد و از اين طريق بر بدهی دولت بر بانك ها 

كه يکی از مشــکالت اساسی بانك های كشور است، افزوده می شود.
يکی از تهديدات نظام بانکی كشــور عدم دسترســی بــه وثايق كافی و 
معتبر در ازای پرداخت تســهیالت اســت. بانك برای پوشش ريسك خود 
و نیز به عنوان راهی برای جبران خســارت در صورت نکول مشــتری، بايد 
اختیار كافی برای دريافت وثیقه متناســب با میزان تســهیالت و ريســك 
فعالیتی كه تســهیالت به آن اختصاص می يابد، داشــته باشد. گاهی دولت 
بندها و تبصره هايی در قانون بودجه می گنجاند كه بانك را موظف به قبول 
نوع خاصی از وثايق می كند. اگر مشتری نکول نمايد و وثیقه دريافتی بانك 
متناسب با زيان وی نباشــد، باز هم بانك چاره ای ندارد جز اينکه دولت را 

مسئول زيان خود معرفی كند.

جمع بندی
به طور خالصه بايد توجه داشــت كه اولیــن گام در بهبود كاركرد نظام 
بانکی اســتقالل اين نظام، به ويژه رأس آن )بانك مركزی( از دولت اســت. 
تکلیــف به بانــك مركزی برای پرداخــت تســهیالت، هماهنگی پرداخت 
تســهیالت يا ســاير فعالیت هايی كه اســتقالل اين نهاد را خدشه دار كند، 
يکی از موانع اصلی نظام بانکی كشــور اســت. استفاده از منابع مركزی نیز 
كه بعضاً در قوانین بودجه مشــاهده می شود يکی از كانال های ايجاد مشکل 
برای نظام بانکی اســت. همچنین، بانك هــای عامل بايد اختیار كافی برای 
شناســايی طرح ها و فرصت های سرمايه گذاری داشته باشند و تسهیالت را 

به مناسب ترين طرح اختصاص دهند.
به عنــوان اولین اقدام، دولــت در اليحه بودجــه 1395 بندهايی را كه 
در فعالیت بانك هــا اخالل ايجاد می كند، حــذف می  نمايد. البته چون در 
ســال های گذشته مواردی بوده كه با وجود اينکه در اليحه بودجه پیشنهاد 
نشــده، در فرايند تصويب قانون بودجه در مجلس اضافه شده اند، الزم است 
مجموعه قانون گذار شامل دولت و مجلس از عواقب تصمیمات خود بر نظام 

بانکی كشور مطلع بوده و اين نوع اقدامات حذف شوند.

پی نوشت:
 *  دانش آموخته رشته اقتصاد، دانشگاه صنعتی شريف

منابع و مآخذ
1. بررسی اليحه بودجه سال 1395. تأثیر اليحه بر تورم. دفتر مطالعات 
اقتصــادی )گروه اقتصاد كالن و مدل ســازی(. مركــز پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی.
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 هادی حیدری*، اعظم احمدیان** 

مقدمه
دهــه اخیر اقتصاد ايران برای شــبکه بانکی كشــور جــزء پرتنش ترين 
ســال های اقتصادی محســوب می شــود. با توجه به فقدان زيرساخت های 
الزم نرم افزاری و ســخت افزاری برای نظارت و پايش بیشتر مؤسسات مالی، 
شوک های اقتصاد كالن ناخودآگاه به صورت های مالی بانك ها نفوذ كرده و 
با توجه به اينرسی شديد و پايداری آنها بانك ها همچنان درگیر هزينه های 
ناشی از آن هستند. در اين میان تجزيه و تحلیل صورت های مالی بانك كه 
عمدتــاً با هدف مديريت دارايی و بدهی صورت می پذيرد، می تواند به عنوان 

يکی از عامل های اصلی كاهش اثرات اين شوک ها باشد. 
جايــگاه مديريت دارايی و بدهی كه همواره به تأمین وجوه و به كارگیری 
بهینــه آنها می پــردازد، در قلب چرخــه مالی بانك قــرار دارد. همچنین 
فعالیت های مديريــت دارايی- بدهی دربرگیرنده برنامه ريزی اســتراتژيك 
اجرا و كنترل فرايند است كه تأثیر فراوانی بر حجم دارايی، بدهی، تركیب، 

سررسید، نوسانات نرخ بهره، كیفیت و میزان نقدينگی آنها می گذارد. هدف 
اصلی مديريت دارايی- بدهی ايجاد يك جريان مستمر سودآوری با كیفیت 
باال، با ثبات و در حال رشــد اســت. اين هدف با دســتیابی به يك تركیب 

مطلوب میان ســطح دارايی و بدهی و میزان ريسك مالی تحقق می يابد. 
در ايــن مقاله با توجــه به اهمیتی كــه مديريت منابــع مصارف بانك 
در قالب شــاخص های دارايی و بدهی در حفظ ســالمت سیســتم بانکی و 
سودآوری بانك ها دارد، عملکرد بانك ها از منظر مديريت ترازنامه و صورت 
ســود و زيان و حساســیت ســود و زيان بانك ها به تغییرات ترازنامه مورد 
تحلیل و بررســی قرار می گیرد. در نهايت ســعی می شود استراتژی شبکه 
 بانکی كشــور از منظر مديريــت دارايی و بدهی مــورد ارزيابی قرار گیرد.

ارزيابی سبد دارايی، بدهی، سود و زيان 
تسهیالت اعطايی عمده ترين قلم سبد دارايی بانك های كشور را تشکیل 
می دهد. آنچه درباره تركیب ســبد دارايی بانك های كشور می توان در دهه 
اخیر اســتنباط نمود اين اســت كه بانك ها در تركیب سبد دارايی خود از 
ســمت تسهیالت اعطايی به ســمت ســاير اقالم جايجايی روند داشته اند، 

بررسی ساختار صورت های مالی بانک ها 
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اگرچه اين موضوع بانك ها را با كاهش ريســك 
اعتباری در دوره های آتی مواجه می ســازد، اما 
با افزايش ســاير ريســك ها مانند ريســك بازار 
و كاهش ســودآوری در دوره هــای آتی مواجه 
می شــود. در واقع اكثر بانك ها به ســمت بازار 
بین بانکی يا ســاير دارايی ها كه عمده ترين آن را 
سرمايه گذاری ها و مشاركت ها تشکیل می دهند، 
روی آورده اند. به عبارت ديگر بنا به شرايط حاكم 
بر اقتصاد كالن كشــور كه ركود تورمی را تجربه 
می كند، بانك ها ترجیح می دهند به جای اعطای 
تســهیالت به بخش غیر بانکی، بــه بخش بانکی 

تسهیالت اعطا نمايند، زيرا مطالبات از شبکه بانکی هم زودبازده بوده و هم 
ريسك كمتری دارد. از سوی ديگر بانك ها با افزايش سرمايه گذاری ريسك 

بازار را جايگزين ريسك اعتباری می كنند.
در اين میان مشاهده می شود بانك های كشور به جز بانك های خصوصی، 
متوســط و با عمر میان مدت، ريسك پذيرانه تر از متوسط شبکه بانکی عمل 
كرده اند. بانك های با عمر طوالنی كه ماهیتاً دولتی هستند، بیشترين سهم 
تســهیالت در ســبد دارايی خود را دارند. بانك های نوپا در مقايسه با ساير 
بانك ها ريســك گريزانه تر عمل می كنند، به طوری كه بیش از ساير بانك ها 
ســهم تسهیالت اعطايی را در ســبد دارايی خود كاهش داده اند و كمتر به 
عملیات بانکی مرســوم پرداخته اند. از ســوی ديگر سهم سرمايه گذاری در 
ســبد دارايی اين گروه از بانك ها رو به افزايش است و تغییر سبد دارايی از 
تسهیالت اعطايی به سمت ساير دارايی ها باعث تغییر نوع ريسك بانك ها از 
ريسك اعتباری به سمت ريسك سرمايه گذاری می شود كه در صورت عدم 
مديريت ريسك بازار سودآوری اين گروه بانکی با بی ثباتی مواجه می گردد. 
دارايی هــای درآمدزا و بلندمدت بیشــترين ســهم را در ســبد دارايی 
بانك های كشور دارند. منظور از دارايی درآمدزا مجموع تسهیالت اعطايی، 
سرمايه گذاری ها و مشاركت ها، اوراق مشــاركت و مطالبات از شبکه بانکی 
بوده و دارايی غیر درآمدزا شامل مطالبات از بانك مركزی، دارايی های ثابت 
و نقد موجود در صندوق اســت. در میان بانك های كشور بانك های دولتی 
تجاری بیشــترين نســبت دارايی نقد به كل دارايی را به دلیل داشتن وجوه 
نقد بیشــتر در صندوق دارند. همچنین دارايی هــای غیرنقد در بانك های 
كشــور در حال افزايــش و دارايی های نقد در حال كاهش اســت. كاهش 
دارايی های نقد در صورت رشــد بیشتر سپرده فرار باعث می شود بانك های 
كشــور با كمبود نقدينگی مواجه شوند. از ســوی ديگر افزايش دارايی های 
غیرنقد كه عمدتاً ناشی از افزايش سرمايه گذاری ها و مشاركت ها و مطالبات 
از بانك مركزی اســت، می تواند بر سودآوری بانك ها اثر مثبت داشته باشد.

بانك های خصوصی بیشترين نسبت ســپرده سرمايه گذاری و بانك های 
تخصصی نیز كمترين نســبت ســپرده ســرمايه گذاری را دارنــد. بنابراين 
بانك های خصوصی در مقايســه با ســاير بانك های كشــور از نسبت بدهی 
به بانك مركزی و بدهی به شــبکه بانکی كمتری برخورداند. اگرچه ســهم 
بیشتر سپرده سرمايه گذاری در ســبد بدهی اين گروه بانکی باعث افزايش 
هزينــه بهره ای آنها می شــود، اما آنهــا را با ريســك نقدينگی كمتری در 
مقايســه با ساير گروه های بانکی همراه می ســازد. در مقابل بانك هايی كه 
با نســبت ســپرده فرار بیشتری در مقايسه با ســاير بانك ها مواجه هستند 
)نظیر بانك های تجاری(، اگرچه با هزينه بهره ای كمتری در دوره های آتی 
مواجه اند، اما به دلیل منابع قابل اتکا و بلندمدت كمتر در مقايســه با ســاير 

بانك ها در دوره های آتی با ريسك نقدينگی باالتری مواجه اند. 
در میان بانك های كشــور بانك های خصوصی با اندازه كوچك و نوظهور 
بیشترين سهم تسهیالت اعطايی به دارايی را دارند. بانك های كشور در اين 
سال ها تقريباً سعی كرده اند استقراض از بانك مركزی را كاهش و بدهی به 
شــبکه بانکی را افزايش دهند، ضمن اينکه بانك های تخصصی، بزرگ و با 
عمر طوالنی بیشــترين نسبت بدهی به بانك مركزی به كل بدهی را دارند.

 بــا توجه به ماهیت اين گــروه از بانك ها كه بیش از ســاير بانك ها در 
معرض اعطای تســهیالت تکلیفی هســتند و با توجه بــه كوتاه مدت بودن 
اســتقراض از بانك مركزی، ســهم بیشــتر بدهی به بانك مركزی در سبد 

بدهی اين گروه از بانك ها نشــان دهنده كمبود 
نقدينگی و ريسك نقدينگی باال است. 

در بانك هــای دولتــی تخصصی بــزرگ و با 
عمر طوالنی ســهم بدهی پايدار در سبد بدهی 
كمتر از ســهم بدهی ناپايدار اســت. همچنین 
بانك های تجــاری دولتی، خصوصــی و با عمر 
و اندازه متوســط با كاهش ســهم بدهی پايدار 
در دوره موردنظر مواجه شــده اند. اگرچه سهم 
كمتر و كاهــش بدهی پايدار )كه عمدتاً بهره دار 
هســتند( می تواند هزينه بهــره ای را برای اين 
گــروه از بانك ها كاهش دهــد، اما باعث كاهش 
منابع بلندمدت و قابل اتکا شــده و اين گروه از بانك ها را با ريسك نقدينگی 

ناشی از كمبود منابع مواجه می سازد.
بانك هــای خصوصی با اندازه متوســط و عمر میان مدت دارای نســبت 
دارايی های نقدشونده بیشتر در مقابل بدهی های ناپايدار هستند. به عبارت 
ديگر اين گروه از بانك ها در مقابل برداشــت ناگهانی سپرده از دارايی نقد 
الزم برخوردار بوده و با ريسك نقدينگی كمتری همراه هستند و بانك های 
تخصصی به دلیل ارائه تســهیالت بیشــتر از ســاير گروه های بانکی، سود 
حاصل از تســهیالت اعطايی باالتری نیز در مقايسه با ساير گروه های بانکی 
دارند. در نهايت روند درآمد بهره ای و ســود حاصل از تسهیالت اعطايی در 

همه گروه های بانکی صعودی است.
 اگرچه كاهش ســپرده ســرمايه گذاری هزينه بهــره ای بانك را كاهش 
می دهد، اما به دلیل كاهش منابع پايدار در بانك ها می توان گفت بانك های 
كشــور در دوره های آتی مستعد ريسك نقدينگی هستند. كاهش تسهیالت 
اعطايی نیز اگرچه باعث كاهش مطالبات غیرجاری می شــود، اما اثر منفی 
بــر درآمد بهره ای بانك ها دارد كه ادامه اين روند در بلند مدت، ســودآوری 

بانك ها را كاهش می دهد. 
از آنجا كه ســود بانك يکی از منابع تأمین دارايی بانك است، بنابراين با 

كاهش سود توان بانك ها برای ايفای تعهدات كاهش می يابد. 
بانك های خصوصی كشــور با عمر میان مدت و با اندازه متوسط بیشترين 
نسبت درآمد بهره ای را داشــته و برعکس ساير بانك های كشور با افزايش 
نسبت درآمد بهره ای در اين دوره همراه بوده اند. روند افزايش نسبت درآمد 
بهره ای به دلیــل پايداربودن اين منبع درآمدی، اين گــروه از بانك ها را با 

ثبات درآمدی مواجه می سازد.
بین گروه های بانکی، بانك های دولتی تخصصی، خصوصی شــده، با عمر 
طوالنی و بزرگ نتوانســته اند متناسب با ســهم دارايی درآمدزا در دارايی، 
درآمد ايجاد نمايند. اين گروه بانکی ازجمله بانك هايی هستند كه بیشترين 
ســهم تسهیالت اعطايی و مطالبات غیرجاری را دارند. اين موضوع با توجه 
به درآمدزايی نامتناســب با دارايی، ممکن است آنها را در معرض مخاطره 

و ورشکستگی قرار دهد.
ســهم درآمد غیربهره ای در بانك های كشور به جز بانك های خصوصی، با 
اندازه متوسط و با عمر میان  مدت پس از تحريم ها دارای شکست ساختاری 
بوده و پس از ســال 89 روند كاهشی اين شاخص در اين گروه بانکی ناشی 
از كاهش فعالیت ارزی آنها اســت. اگرچه ســهم آن همچنان در مقايسه با 
ســهم درآمد بهره ای كمتر اســت. روند صعودی هزينه مطالبات غیرجاری 
علی رغم روند كاهشــی تسهیالت اعطايی بیانگر افزايش مطالبات غیرجاری 
در شبکه بانکی كشور است. اين موضوع اهمیت مديريت ريسك اعتباری را 
بیش از پیش می سازد. همچنین نسبت هزينه اداری در بانك های كوچك و 

نوظهور بیش از ساير بانك های كشور است. 
بررسی ســاختار درآمد بانك ها معموالً مستلزم بررسی دقیق است، زيرا 
در شرايط عادی درآمد غیربهره ای نسبت به درآمد بهره ای از ثبات كمتری 
برخوردار اســت. همان طور كه مشاهده می شــود بانك های خصوصی شده، 
بانك هــای با عمــر طوالنی و با اندازه بزرگ دارای درآمــد بهره ای كمتر و 
درآمد غیربهره ای بیشــتر در مقايســه با ساير بانك ها هســتند. اين گروه 
از بانك ها متناســب با دارايی درآمدزا نیز نتوانســته اند درآمد ايجاد كنند. 
همچنین از دارايی درآمدزای كمتری در مقايســه با ساير گروه های بانکی 

بدهــی ضروری  مديريــت  در 
اســت بانک ها بــه ايجاد تنوع 
در ابزارهــای مالی توجه خاص 
بتوانند منابع  تا  باشــند  داشته 
مالی پايدار ايجاد نموده و منابع 
درآمدزا  دارايی های  به  را  پايدار 
بانک  ســودآوری  بهبود  جهت 

اختصاص دهند
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برخوردارند. 
تحلیل حساسیت صورت سود و زيان به تغییرات ترازنامه

به جز بانك های خصوصی و بانك های با عمر میان مدت، ســاير بانك های 
كشــور در كسب درآمد از دارايی ناموفق بوده اند، به طوری كه نسبت درآمد 
خالص بهره ای آنها به كل دارايی كمتر از متوســط شــبکه بانکی كشــور 
اســت. اين گروه از بانك ها از دارايی الزم برای پوشــش هزينه  ها برخوردار 
نیســتند، به طوری كه درآمد ايجادشــده از دارايی ها برای پوشش هزينه ها 
كافی نیســت. اين موضوع در بلندمدت می تواند بانك ها را در معرض خطر 
ورشکســتگی قرار دهد. بین گروه های مختلف بانکی، بانك های تخصصی، 
كوچك و نوظهور بازدهی دارايی ريســکی آنها بیش از بازدهی دارايی بدون 
ريسکشان اســت. با وجود اينکه در سبد دارايی همه گروه های بانکی سهم 
تســهیالت اعطايی بیش از ساير دارايی ها است، اما بانك ها به سبب كاهش 
نرخ ســود تســهیالت در ســال های اخیر و افزايش مطالبات غیرجاری، با 
بازدهــی كمتر دارايی ريســکی در مقابل دارايی بدون ريســك مواجه  اند. 
بانك های تخصصی كشــور به دلیل اينکه با مشــتريان شناخته شده مواجه 
هســتند و از وثايق برای تضمین بازپرداخت تســهیالت اعطايی اســتفاده 
می كنند، بنابراين از مطالبات غیرجاری كمتری در مقايســه با ساير بانك ها 
مواجــه بوده و بازدهی دارايی ريســکی برای آنها باالتــر از بازدهی دارايی 

بدون ريسك است. 
حاشــیه بازدهی در بانك های كشور بســیار پايین است و تنها بانك های 
خصوصی از حاشــیه بازدهی مثبت برخوردار هستند. باالتر بودن نرخ هزينه 
تأمیــن وجوه در بانك ها، آنها را با چنین وضعیتی مواجه ســاخته اســت. 
پايین بودن حاشــیه بازدهــی به منزله ناكارآمدی عملیات بانکی در كشــور 
اســت. از يك سو بانك های كشــور ملزم به پرداخت تسهیالت هستند و از 
ســوی ديگر بايد بتوانند منابع الزم را جمع آوری كنند. باالبودن نرخ هزينه 
تأمین وجوه در بانك های كشــور بیانگر باال بودن ريسك تأمین وجوه است. 
اين امر بانك ها را مجبور به استقراض از شبکه بانکی و بانك مركزی نموده 
است. تداوم استقراض از بانك ها و بانك مركزی به دلیل موقتی بودن اين دو 

نوع منبع بیانگر افزايش ريســك نقدينگی بانك ها در دوره های آتی است. 
با توجه به شــاخص های حساســیت به نرخ بهره و شاخص های شکاف 
نرخ بهره می توان گفت، بانك های كشور حساس به بدهی بوده و با افزايش 
نــرخ بهره اگرچه با افزايش هزينه  بهره ای مواجه می شــوند كه می تواند اثر 
منفی بر سودآوری داشته باشد، اما به دلیل داشتن منابع بیش از مصارف با 
ريســك نقدينگی كمتری مواجه می گردند. از طرف ديگر نسبت حساسیت 
به بدهی روند افزايشــی داشــته اســت، به اين ترتیب قدرت تأمین مالی 
بانك های كشور در دوره های آتی افزايش يافته و می تواند بر سهم از بازار و 
سودآوری آنها اثر مثبت داشته باشد. همچنین نسبت شکاف به سرمايه نیز 
بیانگر ناكافی بودن ســرمايه بانك ها برای پوشــش ريسك ناشی از تغییرات 

نرخ بهره است. 
استراتژی مديريت دارايی و بدهی در شبکه بانکی کشور

با توجه به بررســی سبد دارايی بانك های كشور در مديريت سبد دارايی 

سه نوع تغییر مشــهود است. تغییر رويکرد از سمت دارايی های درآمدزا به 
ســمت دارايی های غیردرآمدزا و ريسکی كه ادامه اين روند قطعاً اثر منفی 
بر ســودآوری بانك ها دارد. از سوی ديگر از ســمت دارايی های بلند مدت 
كه ريسك بیشــتر و درآمد بیشتر دارند، به سمت دارايی های كوتاه مدت با 
ريسك كمتر و درآمد كمتر تغییر جهت داده اند. اين موضوع اگرچه ريسك 
را كاهش می دهد، اما اثر منفی بر ســودآوری دارد. تغییر ســوم جابجايی 
ســبد دارايی از دارايی های نقدشونده به سمت دارايی غیر نقدشونده است. 
برای مديريت بانك نگهداری دارايی های نقدشونده الزم برای پوشش بدهی 
كوتاه مدت دارای اهمیت است. كاهش دارايی های نقدشونده مقاومت بانك 

را در شرايط بحران نقدينگی كاهش می دهد. 

پیشنهاد سیاستی
- بــا توجه به عدم تنوع ابزارهای مالی در شــبکه بانکی كشــور و اينکه 
تقريباً بیش از 80 درصد تسهیالت از محل سپرده ها تأمین مالی می شود و 
از طرف ديگر سررســید سپرده ها و تسهیالت يکسان نیست، ضروری است 
بانك ها به نگهداری دارايی  نقد به كل دارايی در حد متوسط شبکه بانکی و 
دارايی نقد به ســپرده فرار در حد متوسط شبکه بانکی توجه كنند تا برای 

پاسخگويی به برداشت سپرده ها توان الزم را داشته باشند.
- در انتخاب تركیب بهینه دارايی و بدهی بانك ها بايد به حاشــیه سود 

بانکی توجه داشته باشند.
- در مديريت بدهی ضروری اســت بانك ها بــه ايجاد تنوع در ابزارهای 
مالی توجه خاص داشته باشــند تا بتوانند منابع مالی پايدار ايجاد نموده و 
منابع پايدار را به دارايی های درآمدزا جهت بهبود سودآوری بانك اختصاص 
دهنــد. به اين ترتیب هزينه ای كه بانك ها از جذب منابع هزينه دار متحمل 

می شــوند، با ايجاد درآمد به واسطه دارايی درآمدزا پوشش داده می شود.
- با توجه به تغییر رويکرد بانك ها از ســمت تسهیالت اعطايی به سمت 
دارايی ها با ريســك و بازدهی كمتر، بهتر اســت بانك ها در انتخاب تركیب 
سبد دارايی خود به سودآوری كه يکی از شاخص های مهم ارزيابی عملکرد 

و سالمت بانك ها است، توجه داشته باشند.
- كمتر بودن سهم منابع پايدار از سهم منابع ناپايدار در بانك های دولتی 
و با عمر طوالنی لزوم توجه بیشتر به مديريت ريسك نقدينگی در اين گروه 

از بانك ها را بیش از پیش می سازد.
- باالتر بــودن نســبت هزينــه اداری در مقايســه با نســبت مطالبات 
مشــکوک الوصول اهمیت بررسی عملکرد مديريت شــبکه بانکی كشور را 

بیش از قبل می سازد.

پی نوشت:

*پژوهشگر گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی 

** دكتری اقتصاد و پژوهشــگر گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
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 فاطمه نوربخش * 

در فرايند جهانی شــدن، فعالیت های مالــی و اقتصادی از فضای محدود 
ملــی به فضاهای بی مرز جهانی تبديل شــده اســت و در اين فرايند تغییر 
و تحــوالت اقتصــادی، مالــی و قوانین و مقــررات حاكم بر كشــورها بر 
يکديگــر اثر می گذارد و با گذشــت زمان اين تحوالت پیچیده تر می شــود 
و برای پاســخگويی به نیازهای مالی در ســطح بین المللی نیاز به يك زبان 
مشــترک وجود دارد. اين زبان مشترک می تواند اهمیت مباحث مربوط به 
حسابداری را دو چندان ســازد. در اين راستا آگاهی از قوانین و مقررات و 
نحوه به كارگیری اســتانداردهای بین المللی حسابداری و گزارشگری مالی 
در تهیــه صورت های مالی در ســطح جهانی از اهمیت اساســی و حیاتی 
برخوردار اســت. استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی1 شامل مجموعه 
اســتانداردهای حسابداری است كه توسط هیئت استانداردهای حسابداری 
بین المللی تدوين شــده است. هدف از اين اســتانداردها ايجاد صورت های 
مالی شــركت های ســهامی در قالب يك اســتاندارد جهانی است. يکی از 
اهداف اصلی تدوين اين اســتاندارد جهانی، دســتیابی بــه قابلیت قیاس 
گزارش های مالی در سطح كشــورهای مختلف است. كمیته استانداردهای 
حسابداری بین المللی2 پیش از هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی3 
از سال 1988 كار خود را آغاز كرد. سپس هیئت استانداردهای حسابداری 

بین المللی كه يك نهاد مستقل در لندن بوده و دارای 14 عضو از كشورهای 
مختلف است و كار خود را از سال 2001 آغاز كرد. 

در ايران نظام بانکداری يکی از مهم ترين بخش های مالی كشور بوده كه 
بیش از 90 درصد تأمین مالی كشــور در آن انجــام می گیرد. با اين حال، 
نظام بانکی ايران دچار مشــکالت فراوانی اســت كه بخشــی از آن به دلیل 
شــکاف نظام بانکی از اســتاندارد جهانی در زمینه گزارشگری مالی است. 
هیئت اســتانداردهای حسابداری بین المللی ساالنه راهکارهايی برای بهبود 
شــرايط و كاهش شکاف های موجود در زمینه حسابداری بین كشور ها ارائه 
می دهد. در ســال های اخیر برای بهبود شــرايط پــس از بحران مالی اين 

هیئت تمركز بیشتری بر مديريت ريسك اعمال می كند. 
در جلسه هیئت اســتانداردهای حســابداری بین المللی در مارس سال 
2015 تمركز بیشتر بر پروژه مقابله با حسابداری ريسك كالن4 بوده است. 
تأكید اين جلسه بر مديريت ريسك كه خطرات ريسك در سطح پرتفوی را 

ارزيابی می كند )يعنی مقابله با ريســك پرتفوی پويا(، بوده است. 
بنابراين، توســعه رويکرد انعــکاس بهتر فعالیت های مديريت ريســك 
پويای5 مؤسســات در صورت های مالی آنها و افزايش ســودمندی اطالعات 
مالی برای شــناخت اين فعالیت ها هدف اصلی اين جلسه بوده است، اگرچه 
اســتانداردهای گزارشــگری مالی بین المللی مدل هايی را برای حسابداری 
مقابلــه با ريســك كالن فراهم می كنــد كه اين مدل ها بــه محدود كردن 
توانايی شــركت ها در انعکاس برخی فعالیت های مديريت ريسك پويا منجر 

لزوم به کارگیری استانداردهای گزارشگــری مالی 
بین المللی در ايران
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می گردند. بدون يك مدل حســابداری كه اســتفاده وســیع تر از مديريت 
ريســك پويا را انعکاس  دهــد، برخی تأكید كرده اند كــه ارائه صحیح اين 
فعالیت ها در حساب های مالی می تواند دشوار باشد. در پاسخ به اين مسائل، 
هیئت اســتانداردهای حسابداری بین المللی روشی را مبنی بر ارزش گذاری 
مجدد پرتفوی6  ارائه كرده اســت كه بر اساس آن مديريت منابِع در معرض 
خطر7 شــركت ها را شناســايی كرده و تغییرات در ريسك مديريت شده نیز 
ارزش گذاری مجــدد می گردد. در اين روش با مديريــت منابع در معرض 
خطر، خطرات شناســايی شــده و برای تغییرات در ريســك مديريت شده 
مجــدداً اندازه گیری صــورت می گیرد و اين اندازه گیری مجدد بر اســاس 
روش ارزش فعلی8 اســت. در رابطه با ابزارهای مقابله با ريســك9 مديريت 
ريســك اوراق بهادار مشتقه10 به روش ارزش متعارف از طريق سود و زيان 
اندازه گیری می شــود. عملکرد فعالیت های مديريت ريسك پويا از طريق اثر 
خالص ســنجش سود و زيان نشان داده می شود كه نتايج حسابداری مقابله 

با ريسك11 است. 
ساير ريســك ها كه مديريت نشــده اند، در روش ارزش گذاری مجدد 
پرتفــوی قــرار نمی گیرنــد. در واقــع از منظــر هیئت اســتانداردهای 
حســابداری بین المللی روش ارزش گذاری مجدد پرتفوی از نظر عملیاتی 
راحت تر از مدل های حســابداری مقابله با ريســك برای پرتفوی اعمال 
می شــود. در اين مســئله آنچه اهمیت دارد، اجرای روش ارزش گذاری 
مجدد پرتفوی در دامنه فعالیت های مديريت ريســك پويا اســت كه در 

می گردد.  منعکس  حسابداری 
در جلسه اعضای هیئت استاندارد حسابداری بین المللی در مارس 2015 
نظرات كارشناسان مؤسسات مالی در رابطه با موضوعات مطرح شده پیشین 
در سال 2014 نیز مورد بررسی قرار گرفت. در رابطه با ارزش گذاری مجدد 
مديريت منابع در معرض خطر، نظر بســیاری از كارشناسان بر اين بود كه 
محاســبه ارزش گذاری مجدد بر اســاس روش  ارزش فعلی با درنظرگرفتن 
ريسك مديريت شده، نشــان دهنده فعالیت های مديريت ريسك پويا است. 
آنهــا بر اين اعتقاد بودند كه عناصر مرتبط با مؤسســات و نهاد ها نبايد در 

محاسبات ارزش گذاری مجدد قرار گیرند. 
بســیاری از كارشناســان اســتفاده از معامالت قیمت گذاری انتقالی را 
به عنوان يك راه حــل عملیاتی در اجرای روش ارزش گذاری مجدد پرتفوی 
می دانند، در صورتی كه ريسك های مديريت منابِع در معرض خطر را نشان 
دهد. در عین حال، اين كارشناســان بر اين عقیده اند كه از شاخص تأمین 
مالی12 به عنوان ريســك مديريت شــده برای روش ارزش گــذاری پرتفوی 
اســتفاده می شــود، آن هم زمانی كه هدف مديريت ريسك پويا، مديريت 
درآمد بهره ای خالص در تأمین مالی بانك ها باشــد. همچنین بســیاری از 
كارشناسان اســتفاده از شــاخص های مختلف تأمین مالی در شركت ها را 
كه بســتگی به پول رايج، نوع محصــول، گرايش كلی و غیره دارد، حمايت 
می كنند. يکی ديگر از مســائل مورد بررسی، شــفافیت در مؤسسات مالی 
است. بســیاری از افراد به شکل گســترده ای موافق شفاف سازی هر چهار 

بخش اطالعات هستند كه اين چهار بخش عبارت اند از:
1. اطالعات كیفی از اهداف مديريت ريسك پويا 

2. اطالعات كمی و كیفی بر موقعیت ريســك خالص و اثر آن بر اعمال 
روش ارزش گذاری مجدد پرتفوی

3. اجرای روش ارزش گذاری مجدد پرتفوی
4. اطالعات كمی و كیفی بر آثار مديريت ريســك پويا بر عملکرد كنونی 

و آتی يك شركت
الزم اســت يادآوری شــود كه توافق عقیده بیشــتر كارشناسان در اين 
زمینه بر اين بوده اســت كه مقیاس شفاف سازی13 مشــابه مقیاس اعمال 
روش ارزش گذاری مجدد پرتفوی باشــد. همچنین اعتقاد داشتند كه روش 
ارزش گذاری مجدد پرتفوی برای ريســك ارز خارجــی، همچون نرخ بهره 
ريســك كه به صورت پويا مديريت شــده، به كار گرفته شــود. بسیاری از 
كارشناســان معتقد بودند كــه اعمال روش ارزش گــذاری مجدد پرتفوی 
برای فعالیت های مديريت ريســك پويا مربوط به ريسك نرخ بدون بهره در 

مؤسسات غیربانکی بايد در نظر گرفته شود. 
بنابراين، با وجود رهنمودهای هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی 

و بررسی های كارشناسانه در زمینه برقراری استانداردهای حسابداری، لزوم 
انطباق بیشتر كشــور با اين استانداردها بیش از پیش مشخص می شود و با 
بررسی روش های حســابداری در زمینه مديريت ريسك و شناسايی دقیق 
آنها امکان استفاده بیشــتر اين روش ها در تهیه و تدوين صورت های مالی 

و شفاف سازی فراهم شود. 
يکی از چالش های استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در رابطه با 
كشورهای اسالمی است. در ايران و اكثر كشورهای اسالمی، قوانین بر اساس 
قوانین اسالمی اتخاذ شده كه اين امر به كارگیری استانداردهای گزارشگری 
مالی بین المللی در كشــور را تحت تأثیر خود قرار می دهد. مشــخص است 
كه هر كشــوری مطابق فرهنگ، سیستم قانونی، مالیات گذاری و همچنین 
حرفه حسابداری در كشور خود، استانداردهای حسابداری را اتخاذ می كند. 
بســیاری از پژوهش های گذشــته نشــان دادند كه تمام عوامل مؤثر در 
استانداردهای حسابداری در كشورهای اسالمی به شکل معناداری متفاوت 
از كل جهان اســت. بنابراين، هیئت اســتانداردهای حسابداری بین المللی 
به منظور نزديکی جهانی اســتانداردهای حســابداری نیاز دارد كه ســاير 
بازار های در حال تحول در ديگر بخش های جهان به غیر از اروپا و آمريکای 
شــمالی را كه دارای ويژگی های خاص است، مدنظر قرار دهد. فرهنگ هر 
كشور استاندارد حسابداری را به شکل وسیعی تحت تأثیر قرار می دهد. پس 
از ســال 1972 میالدی نگرانی  اصلی متخصصین حســابداری دنیا، كاهش 
اختالفات بین اصول حســابداری در كشــورهای مختلف است. كشورهای 
اســالمی ازجمله ايران با دشــواری های زيادی در نظارت اســتاندارد های 
حســابداری خود مواجه  اند. به عنوان مثال، انواع مختلف اوراق قرضه در اين 
كشــورها حسابداران كشورهای اســالمی را با اتخاذ اين استانداردها دچار 

چالش می كند. 
يکی ديگر از اصلی ترين مراحل ســرمايه گذاری شــركت بین المللی در 
كشوری ديگر، برنامه ريزی است كه بررسی سیستم حسابداری كشور مورد 
نظر را در برمی گیرد. به دلیل موقعیت استراتژيك كشورهای اسالمی ازجمله 
ايران، نیازمند به كارگیری اســتانداردهای گزارشگری مالی بین المللی بوده  
كه بتواند ســرمايه گذاران خارجی را قانع كرده و به سرمايه گذاری در كشور 
تشــويق كند، زيرا اين كار پیچیدگی و فســاد مالی كشور را كاهش داده و 
به افزايــش درجه اطمینان و نظارت و درنتیجه ورود جريان های ســرمايه 

خارجی به كشور منجر می گردد.
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همزمان با افزايش پیچیدگی و پويايی فعالیت بانك ها در ســال های اخیر، 
هدف دســتیابی به شفافیت از چالش بیشتری برخوردار است. امروزه، بسیاری 
از بانك ها عالوه بر فعالیت در حوزه بانکداری سنتی عملیات وسیعی در عرصه 
بین المللی هدايت نموده و از مشــاركت قابل توجهــی در زمینه اوراق بهادار و 
خدمات مختلف بیمه برخوردارند و نیز ساختارهای پیچیده حقوقی و مديريتی 
دارند. مقوله شــفافیت بانکی مبتنی بر تشخیص اين واقعیت است كه بازارها 
مشتمل بر ساز و كارهای انضباطی بوده و در شرايط مناسب می توانند با تشويق 
بانك هايی كه ريســك را به شیوه ای مؤثر مديريت می كنند و تنبیه بانك هايی 
كه مديريت ريسك آنها ضعیف يا ناكارآمد است، از تالش های نظارتی حمايت 
نمايند. ســازوكارهای انضباطی فقط زمانی می تواند مؤثر واقع شود كه فعاالن 
بازار به اطالعات به موقع و موثق دسترســی داشــته باشند. اطالعاتی كه توان 
ارزيابی اقدامات يك بانك و ريســك های موجــود در فعالیت های مزبور را به 

فعاالن بازار بدهد.
منظور از شفافیت، افشای عمومی اطالعات مؤثق و به موقعی است كه بتواند 
از عملکرد و وضعیت مالی، فعالیت های تجاری، وضعیت ريســك و روش های 
مديريت آن در يك بانك، ارزيابی صحیحی به عمل آورد. بر اساس تعريف فوق، 
افشــا )به تنهايی و ضرورتاً( به شفافیت نمی انجامد. برای نیل به شفافیت، الزم 
است بانك افشاهای به موقع، صحیح، مرتبط و كافی از اطالعات كّمی و كیفی 
ارائــه نمايد، به نحوی كه توان انجام يك ارزيابی مناســب، درباره فعالیت ها و 

وضعیت ريسك آن مؤسسه فراهم گردد. 
برای يك نظام بانکی ايمن و ســالمی كه به شــیوه مؤثری نظارت می شود، 
شــفافیت عامل مهمی است. كمیته بال1 بر اين اعتقاد است كه استانداردها يا 
رهنمودهای حداقلی موجود در زمینه افشــای عام، ضرورتاً بیانگر آن نیســت 
كه عملکرد تمام مؤسســات فعال در بازارها، از شفافیت كافی برخوردار است. 
شــفافیت هم از ديدگاه »نظارتی« و هم از ديدگاه »ثبات مالی« دارای مزايای 
بســیاری اســت. از اين رو كمیته مزبور قانون گذاران، ناظــران بانکی و ديگر 
تدوين كنندگان استاندارد را تشويق می كند تا تالش های خود را بر روی بهبود 

افشای عمومی مستمر و با كیفیت متمركز نمايند. 
دســتیابی به حداكثر مزايای افشای عمومی مستلزم تعقیب سیاست هايی 
است كه موجب ارتقای قیاس پذيری2 ، مرتبط بودن3 ، قابلیت اعتماد4 و به موقع 
بودن5 اطالعات افشاشــده می شود. اين سیاست ها مورد توجه ناظران بانکی و 
ديگر سیاســت گذاران بخش عمومی است. افشای مســتمر و با كیفیت عالی 
موجب ارتقای توانايی فعاالن بازار در تشخیص بانك های پر ريسك از بانك هايی 
می شــود كه اساساً مطمئن و سالم هســتند. همچنین اين امر باعث می شود 

انضباط بازار، به موقع و به شیوه ای اثر بخش عمل كند.
به طور خاص، مراجع نظارتی می توانند از طريق تشويق ديگران به استفاده 
از تعاريــف نظارتی و نیز بهره گیری از طبقه بندی گزارش هايی كه برای اهداف 
افشــای عمومی طراحی شده اند، نقشی راهبردی ايفا نمايند. معموالً نظام های 
گزارشــگری نظارتی مشتمل بر اطالعات بانکی همخوان و هماهنگی است كه 
با اســتفاده از زبان فنی يکسان، مقايســه داده  ها را تسهیل می كند. همچنین 
رهنمــود نظارتی می تواند اجمــاع صنعت پیرامون اســتانداردها و روش های 
هماهنگ و يکسان افشا را تسهیل نمايد و اين امر از طريق كاهش آن گروه از 
مشــکالت هماهنگی كه بانك ها در موافقت فردی با استانداردهای مشترک با 

آنها مواجه اند، انجام می گردد. 
تالش مراجع نظارتی در دســتیابی به افشای بهبود يافته، هزينه شفافیت را 
برای نظام بانکی به حداقل رسانده و به فرايند يکپارچگی در افشا )كه در نبود 
محرک بیرونی ممکن اســت به طول بینجامد( شــتاب بیشتری می بخشد. از 

اين رو، دستیابی به انضباط مؤثر بازار مستلزم بهبود شفافیت است و دستیابی 
به شــفافیت در گرو تمهید و استقرار ســازوكارهای الزم برای افشای عمومی 
اطالعات مناســبی اســت كه به فعاالن بازار در ارزيابی عملکرد بانك ها ياری 

می رساند.
تدوين كنندگان مقررات و ديگر استانداردها  )ازجمله ناظران بانکي در برخي 
كشورها( اقدام به انتشار استانداردها و رهنمودهايي در زمینه افشا نموده اند تا 
از اين طريق بتوانند به سطح قابل قبولي از شفافیت و قیاس پذيري دست يابند. 
حتي در صورتي كه تدوين استانداردها در صالحیت و حوزه اختیارات ناظران 
بانکي نباشــد، آنها مي توانند از طريق كمك به مباحث مربوط به بهبود اصول 
و روش هاي افشــا و اثرگذاري بر ايــن فرايند نقش مهمي را در اين زمینه ايفا 
كنند. ازجمله استانداردهای موجود در زمینه شفافیت می توان به استانداردهای 

حسابداری و حسابرسی اشاره كرد. 
بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی6 مرجع تدوين استانداردهای 
گزارشــگری مالی بین المللی اســت. ايجاد مجموعه ای واحــد با كیفیت باال، 
فهم پذير، اجراشــدنی و جهانی از استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی از 
راه نهاد استانداردگذار خود يعنی هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی7  

ازجمله اهداف تأسیس چنین هیئتی است. 
هیئت اســتانداردهای حســابداری بین المللی زير نظر بنیاد استانداردهای 
گزارشگری مالی بین المللی فعالیت می كند و متولی اصلی تدوين استانداردهای 
گزارشــگری مالی بین المللی اســت. از ديگر هیئت های بین المللی در زمینه 
ارائه گزارشــگری مالی، هیئت تدوين اســتانداردهای بین المللی حسابرســی 
و اطمینان بخشی8 بوده كه يك هیئت اســتانداردگذار مستقل است و توسط 
فدراســیون بین المللی حســابداران تعیین شــده و با تدوين استانداردهای با 
كیفیت باالی حسابرسی، اطمینان بخشــی، كنترل كیفیت و خدمات مرتبط 

شفافیت و حاکمیت شرکتی
  در بانک
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و نیز با تســهیل همگرايی استانداردهای بین المللی و ملی و در نتیجه ارتقای 
كیفیت و يکنواختی رويه در سرتاســر جهان و بهبود اعتماد عمومی نســبت 
به حرفه جهانی حسابرســی و اطمینان بخشی به ارائه خدمت در جهت منافع 

می پردازد. 
ايران به علت عدم انطباق با استانداردهای اين دو هیئت عضويت در هیچ كدام 
از آنهــا9 را ندارد، در حالی كه لزوم انطباق با اســتانداردهای بین المللی برای 
كســب شــفافیت بیشــتر و همچنین ارتباط با بانکداری بین الملل از اهمیت 
ويژه ای برخوردار است. فقدان انطباق با استانداردهای حسابداری و حسابرسی 

بین المللی به افزايش ريسك عملیاتی در بانك ها، كاهش درجه حاكمیت شركتی 
و شفافیت، كاهش درآمد و افزايش هزينه های بانك منجر می شود. عالوه بر آن، 
عدم انطباق با استانداردهای بین المللی قابلیت مقايسه صورت های مالی و حضور 
در بازارهای بین المللی را از بین می برد. بنابراين يکی از الزامات توسعه مالی كه 
ارتباطات بین المللی است، محقق نمی گردد. عدم ارتباط با بازارهای بین المللی 
مانع بزرگی برای تأمین مالی خارجی و جذب سرمايه گذاری خارجی در سطح 

كالن و خرد است. 
در مقايسه با كشــورهای بريکس10 و يازده كشور11  ديگر  مطابق با گزارش 

IASB و  IFAC منبع: وب سايت رسمی 

نمودار ۱- قوت استانداردهای حسابداری و حسابرسی  در ایران و کشورهای مورد بررسی در سال 2۰۱5.

منبع: گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد،)2۰۱۶-2۰۱5(.

توضیح: مطالعه در سال 2۰۱5 انجام شده، رتبه بهتر عدد ۷ و کمترین رتبه عدد یک را نشان می دهد.
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و داده های مجمــع جهانی اقتصاد در ســال 2015 12 ، میزان تطابق ايران با 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری و حسابرســی13 بســیار پايین است. 
كشورهای بريکس شامل برزيل، روسیه، هند و چین هستند. گروه يازده كشور 
بعدی نیز بنگالدش، مصر، اندونزی، ايران، مکزيك، نیجريه، پاكستان، فیلیپین، 

تركیه، كره جنوبی و ويتنام را شامل می شوند.
در كنــار مقوله شــفافیت می توان به موضوع حاكمیت شــركتی و حصول 
اطمینان از اين امر كه ســپرده گیران اطالعات صحیح، ارزشــمند، شــفاف و 

به موقعی را برای سرمايه گذاران و بستانکاران فراهم می آورند، اشاره نمود.
حاكمیت شركتی نیز مجموعه ای از نظام ها، فرايندها و ساختارهايی است كه 
با استفاده از ساز و كارهای درون سازمانی نظیر هیئت مديره، كنترل های داخلی 
اداری و حســابداری، حسابرســی داخلی و مديريت ريسك و نیز ساز و كارهای 
برون ســازمانی مانند نظارت قانونی، نظام های حقوقی، بازار ســرمايه، نظارت 
ســهامداران عمده، حسابرسی مستقل و مؤسســات رتبه بندی، درپی كسب 
اطمینان از رعايت حقوق ذی نفعان، پاســخگويی، شفافیت و عدالت در واحد 
تجاری اســت. هدف از ايجاد حاكمیت شــركتی بهبود شیوه های مديريتی و 
كنترلی اســت و به گونه ای كه شیوه های مزبور بر اساس اصول قانونی، مالی و 
اخالقی هدايت گردد. سرمايه گذاران جزء، سرمايه گذاران نهادی، حسابداران و 
حسابرســان و ساير بازيگران صحنه بازار پول و سرمايه بوده و نقش اساس در 

حاكمیت شركتی دارند.  
در مسئله حاكمیت شــركتی آنچه اهمیت دارد، ساختار حمايت قانونی از 
سهامداران است. متناسب با قوانین موجود در كشورها ساختار حمايت قانونی 
مختلفی وجود دارد. برخی از كشــورها حمايت ضعیف تری از ســرمايه گذاران 
انجام می دهند و بازارهای ســرمايه  آنها كمتر توســعه يافته است و در مقابل 
برخی ديگر از كشورها حقوق سرمايه گذاران بهتر حمايت می شود. وجود تفاوت 
در میزان حمايت قانونی از ســرمايه گذاران ســبب تفاوت در ساختار مالکیت، 

تصمیمات مالی شركتی و توسعه  بخش بانکی می شود. 
ســرمايه گذاران می توانند با بزرگ شــدن خود به قوانین ضعیف حمايت از 
سهامداران، چیره شــوند و ضعف قانون را در اين زمینه پوشش دهند. در اين 
رابطه زمانی كه ســهامداران عمده  زيادی وجود داشته باشد، اصالحاتی را در 

راستای تقويت حمايت از سرمايه گذاران و سهامداران جزء انجام داد تا ضرورتی 
به نگهداری سهام عمده نباشد و رشد اقتصادی افزايش يابد. مالحظه می شود 
كه كیفیت سیســتم های قانونی ملی، با قوانین قوی حمايت از سرمايه گذاران 
كه به طور معمول با بازارهای سرمايه وسیع تر و عمیق تر، سهامداران پراكنده تر 
و تخصیص بهینه تر منابع مالی همراه و در ارتباط اســت، ايجاد استانداردهای 

حاكمیت شركتی را تسهیل می كند.
صرف نظر از چهارچوب قانونی، ساختار مالکیت شركت ها نیز می تواند ايجاد 
و توسعه مدل حاكمیت شركتی را تحت تأثیر قرار دهد. ساختار مالکیت دو بعد 
دارد: تمركز مالکیت و هويت سهامداران. اصالح ساختار مالکیت پراكنده منجر 
به وسیع ترشدن مســائل نمايندگی می شود. تفکیك نقش مدير ارشد )رئیس 
هیئت مديره( و مدير اجرايی يکی از روش های كاهش مسائل نمايندگی است. 
به عالوه در شــركت هايی كه چنین تفکیکی داشــته اند، به علت تصمیم گیری 
مســتقل تر مديران عملکرد مالی شركت بهتر بوده اســت. بنابراين می توان با 
گنجاندن توصیه هايی درباره نقش های مديران ارشــد و مديران اجرايی توسط 
اشــخاص مجزا در قانون تركیبی حاكمیت شــركتی، به دنبال كاهش مسائل 
مديريتی است. حاكمیت شركتی برای هدايت و اداره فعالیت های بانك توسط 
هیئت مديره و مديريت ارشد الزم بوده و می تواند بر نحوه ی عمل هیئت مديره 

در موارد ذيل تأثیر داشته باشد:
- تدوين اهداف بانك و فعالیت های بانك

- انجام مســئولیت پاسخگويی در قبال ســهامداران و توجه به منافع ساير 
ذی نفعان

- هم راستا كردن فعالیت ها و رفتارهای بانك 
- حمايت از منافع سرمايه گذاران

در مقايسه با كشــورهای بريکس مطابق با داده های مجمع جهانی اقتصاد 
در ســال 2015 ايران نیز در زمینه های كارايی هیئت مديره و درجه حمايت از 
سهامداران بین كشــورهای مورد نظر از رتبه پايینی برخوردار است. بر اساس 
بررســی های انجام شده توسط مجمع جهانی اقتصاد در سال 2015 رتبه ايران 
برای اثربخشــی و كارايی هیئت مديره شــركت های بزرگ بسیار كم و قدرت 

حسابرسی و استفاده از استانداردهای بین المللی بسیار پايین است.

نمودار 2-  کارایی هیئت مدیره در ایران  و کشورهای مورد بررسی در سال 2۰۱5. 

منبع: گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد )2۰۱۶-2۰۱5(. 

توضیح: مطالعه در سال 2۰۱5 انجام شده، رتبه بهتر عدد ۷ و کمترین رتبه عدد یک را نشان می دهد.
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توضیح: مطالعه در سال 2۰۱5 انجام شده، رتبه بهتر عدد ۱۰ و کمترین رتبه عدد صفر را نشان می دهد.

نمودار 3-   قوت حمایت از سهامداران در ایران  و کشورهای محک در سال 2۰۱5. 

منبع: مجمع جهانی اقتصاد )2۰۱5-2۰۱۶(، گزارش رقابت پذیری جهانی. 

مراجع نظارتي مي توانند از ايــن ذخیره اطالعاتي مهم، نه تنها براي اجراي 
وظايفــي كه طبق قانون به آنها محول شــده، بلکه براي بهبود و غني ســازي 
اطالعاتي كه در دسترس عموم قرار مي گیرد، استفاده كنند. تعهدات مربوط به 
حفظ جنبه هاي محرمانه اطالعات اشخاص بدين معناست كه به طور معمول، 
چنین اطالعاتي را بايد به شــکلي كلي منتشــر كرد. شیوه اي كه از طريق آن 
مراجــع نظارتي مي توانند اطالعات مزبور را در اختیار عموم قرار دهند، ممکن 
اســت از میان گزينه هاي زيادي انتخاب شود. براي مثال، آنها مي توانند اقدام 
به انتشــار مجموعه اي از اطالعات انتقالي بانك ها بر اســاس طبقات مختلف 
معامالت )نوع ارز، تاريخ سررســید، محل جغرافیايي مشــتريان، بخش و ...( 
نمايند. همچنین آنها مي توانند از روش هاي پیشــرفته تري مانند شاخص هاي 
ترازنامــه و پارامترهاي آماري كه جنبه هاي اصلي عملیات بانك را مشــخص 
مي سازند، استفاده نمايند )ساختار ترازنامه، نسبت هاي سرمايه، ظرفیت كسب 

درآمد، وضعیت ريسك و ...(.
روش ديگري كه به كمك آن مي توان شــفافیت را بهبود بخشــید، ايجاد 
سازوكارهايی مؤثر براي بازبیني و اجرا است؛ سازوكارهايی كه به منظور حصول 
اطمینان از انطباق با اســتانداردهاي افشا طراحي مي شوند. اگر بانکي كه اقدام 
به كتمان اطالعات منفي نموده يا اطالعاتي گمراه كننده ارائه كرده اســت، به 
شیوه اي مؤثر تحريم نشــود، قابلیت اتکا به افشاي عمومي كاهش مي يابد. در 
برخي كشــورها ناظران بانکي، مراجع نظارتي در بازار اوراق بهادار و نیز ســاير 
مراجع نظارتي كیفیت افشــاي عمومي بانك ها را از قبل مورد بازرســي هاي 
منظم قرار می دهند و بر علیه بانك هايي كه افشاي آنها ناكافي يا گمراه كننده 
اســت، اقدامــات الزم را به عمل مي آورند. اقداماتي كه مي تواند شــامل طرح 
مباحث مورد نظر با بانك هاي ذي ربط، اطالع رســاني به افکار عمومي يا اعمال 

جريمه هاي مالي براي بانك متخلف باشد.

پی نوشت:
* استاديار گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی

** پژوهشگر گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی

1. BIS. (2001)
2. Comparability
3. Relevance 
4. Reliability 
5. Timeliness 
6. International Financial Reporting Standard (IFRS)
7. International Accounting Standards Board (IASB) 
8. International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB)
9. International Accounting Standards Board &           In-

ternational Auditing and Assurance Standards Board 
(IFAC, IASB)

10. BRICS 
11. Next11-
12. Global Competitiveness Report (2016-2015), 

World Economic Forum.
13. Strength of Auditing and reporting standards

منابع و مآخذ
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2. BIS. (2001). pillar -3 Market discipline, Basel com-
mittee on Banking Supervision
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 مهشید شاهچرا* 

در ســال های اخیر، صنعت بانکداری و به تبــع آن فضای رقابتی بانك ها 
شاهد رقابت شــديد و توأم با فرصت ها و تهديدهای زيادی بوده است. بدون 
ترديد هیچ بانکی نمی تواند ارائه دهنده تمام خدمات ممکن باشد و در زمینه 
خدماتی كه ارائه می دهد، بهترين باشــد. بانك ها بايد با بررســی نقاط قوت 
خويش و فرصت های موجود در بازار اســتراتژی هايی را در پیش گیرند كه به 
يك جايگاه رقابتی مناسب در بازار دست يابند؛ شیوه هايی كه بتوان از طريق 
آنها به موقعیت های متمايزی نســبت به رقبا دست يافت. يکی از راه هايی كه 
بانك ها و مؤسســات مالی و اعتباری می توانند از طريق آن برای مشــتريان 
ارزش و برای خود مزيت رقابتی ايجاد كنند، ترســیم يك مدل كســب وكار 

بهینه است.
 با توجه به نقش و اهمیت فعالیت بانك ها در نظام پولی و بانکی كشــور و 
فضای رقابتی حاكم میان آنها، الزم اســت بانك ها از مدل كسب وكار  دقیق 
و بهینه ای برخوردار باشــند و آن را به عنوان مبنا و سرلوحه فعالیت های خود 
قرار دهند. مدل كسب وكار يك بانك به طور كلی نشان دهنده منطق آن بانك 
در چگونگی خلق و ارائه ارزش به مشتريان و ايجاد مزيت رقابتی را برای خود 
توصیف می كند. لذا بانك ها بايد از نحوه ايجاد و ارائه ارزش به مشتريان خود 

آگاه باشند و پیوسته در راه بهبود آن تالش كنند.
ســازمان های ارائه دهنده خدمــات مالی و بانك ها نیازمنــد آن بوده كه 

فرايندهای موجود كســب وكار مورد نظر را بر يك مبنای مستمر، مهندسی 
مجدد كنند تا اهداف زير را محقق نمايند:

- فرايندهای ساده سازی و استانداردسازی ادغام يا تملك شركت ها
- بهبود خدمت به مشتری برای پیامد رقابتی 

- كاهش هزينه های عملیاتی 
- برآورده ساختن نیازمندی های تنظیم مقررات )رگوالتورها(

- تطبیق )سازگاری( با روندهای جديد در بازار
- بهره برداری از محصوالت جديد، كانال ها و فناوری در دسترس

مهندســی مجدد فرايندها و خدمات در غیــاب يك مدل مرجع می تواند 
بســیار دشوار باشــد. بدون اســتفاده از يك مدل به عنوان مدل مرجع اغلب 
زمان زيادی صرف می شــود و غالباً رســیدن به توافق بر فرايندهای عادی و 
تعاريفی همانند محصول، حساب يا حتی مشتری دشوار است. اين مسائل با 
تالش مهندسی مجدد در مواجهه با نقاط مختلف جغرافیايی تشديد می شود. 
ايجاد فرايندهای خودكار و كارآمد می تواند تأثیر معناداری بر اهداف كلیدی 

كسب وكار ازجمله موارد زير را داشته باشد:
- بهبود خدمت به مشتری، كاهش اصطکاک و فعالسازی فرصت های فروش 

- كاهش هزينه ها
- بهبود زمانی برای بازار در زمینه محصوالت جديد

- ايجاد كانال های جديد 
مدل های خدمت و فرايند می توانند در هر يك از اين موارد در بســیاری 
از ســازمان های خدمات مالی در سراسر جهان ســودمند باشند. خدمت به 

ويژگی های مدل هاي کسب وکار بانکي
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مشتری توســط واكنش سريع تر و بهبود كیفیت پاســخ دهی به استعالم ها 
و شــکايت ها، با فراهم ســازی تجهیزات و امکانات ســلف سرويس همچون 
بانکــداری اينترنتــی و تلفنی، و با ايجاد ادراک بخشــی- از- يك خدمت با 

مشتريان سودآور بهبود می يابد. 
از نظــر كاهش هزينــه، مدل های خدمت و فراينــد بانکداری، چگونگی 
حذف گام های غیرضروری را در فرايندها و جايی كه فعالیت ها نه به صورت 
پی درپــی بلکه به موازات هم و با نقاط تماس كمتر می توانند انجام شــوند، 
نشــان می دهد. زمان برای بازار با اســتفاده از مدل های شناســايی اينکه 
كجــا فرايندهای موجــود می توانند محصوالت جديــد و كانال های جديد 
را پشــتیبانی كنند، بهبود می يابد. اين روش همچنیــن تعداد فرايندهای 
مخصوص محصول و مخصوص كانال، اما زائد مورد استفاده در سازمان های 
خدمــات مالــی را از طريق كاهش هزينه های آمــوزش و نگهداری در يك 

ناحیه گسترده كاهش می دهد.
در بانکداری مدل كســب وكار بايد با توجه به انتظارات مشــتريان تنظیم 
شــود و برآورده كردن انتظارات مشــتريان نیز به عملکرد رقبا بستگی دارد. 
به وسیله مدل های كسب وكار مناســب و كارا در بانکداری می توان مشتريان 
بیشتری را جذب كرد. به بیان ديگر مدل های كسب وكار كارا می توانند مزيت 
رقابتی برای بانك ها ايجاد كنند. در يك مدل كسب وكار می توان ارزش هايی 
را ايجاد كرد كه قابلیت تقلید وجود نداشته باشد. در اين مدل ها بايد سازوكار 
به كارگیری استفاده از منابع برای خلق ارزش بلندمدت فراهم شود. مدل های 
كسب وكار در بانك ها ارزش هايی را ايجاد می كنند كه به صورت پیوسته باهم 
ارتباط داشــته و منفعــت ذی نفعان را فراهم می كنند. مدل كســب وكار در 

بانکداری، استراتژی بانك را مشخص و پیاده سازی می كند. 
مدل كسب وكار بر اساس تئوری زنجیره ارزش استوار است. زنجیره ارزش  
مجموعه عملیاتی است كه در يك صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می گیرد 
تا به خلق ارزش منجر شــود. اســتراتژی چهارچوب هــای ذهنی، مدل های 
مفهومــی را تهیــه و ايده ها را هدايت می كند و به مديران شــركت ها اجازه 
می دهد تا فرصت ها را به منظور ايجاد ارزش برای مشتريان و انتقال دادن اين 
ارزش به عنوان سود شناسايی كنند. در يك محیط رقابتی با تغییرات سريع، 

منطق پايه ايجاد كردن ارزش نیز تغییر كرده  است. 
تفکرات ســنتی ما درباره ارزش بر پايــه فرضیه ها و مدل های يك اقتصاد 
صنعتی است. بر اســاس اين ديدگاه، هر شركتی يك موقعیت را در زنجیره 
ارزش بــه خود اختصاص می دهد. در اين جريان تأمین كنندگان ورودی ها را 
مهیا می كنند، شركت ارزش را به اين ورودی ها اضافه می كند و سپس آن را 
به عامل ديگری در زنجیره انتقال می دهد تا درنهايت به مشتری برسد. از اين 
ديدگاه به نظر می رســد كه استراتژی در ابتدا هنر قرار دادن شركت در مکان 
درســتی از زنجیره ارزش و چیدمان درست عامالن و محصوالت و فعالیت ها 

در اين زنجیره  است.
امروزه رقابت جهانی، تغییر كــردن بازارها و تکنولوژی های جديد راه های 
جديد ايجاد ارزش را از لحاظ كیفیت به وجود آورده اســت. البته فرصت های 
زياد همچنین به معنی عدم قطعیت بیشــتر و ريســك های بزرگ تر اســت. 
پیش بینی ها براســاس گذشته غیرقابل اعتماد می شوند. فاكتورهايی كه قباًل 
به عنــوان فاكتورهای جنبی در نظر گرفته می شــدند، امروزه به فاكتورهای 
كلیدی در بازار تبديل شده اند. در چنین محیط پويای رقابتی ديگر استراتژی 
برای قراردادن يك مجموعه ثابت از فعالیت ها در زنجیره ارزش به كار نمی رود. 
فرايندهای كســب وكار به طور گسترده با زنجیره های ارزش زير در ارتباط 
بوده و فرايندهايی را كه عمده كاركردهای كســب وكار را به عهده می گیرند، 

ارائه می دهند:
- مديريت فروش و روابط

- مشتری شناسی / افتتاح حساب
- وام دهی

- مديريت محصوالت كارت
- وام دهی تجاری/ سنديکايی

- وام های رهنی
- تأمین مالی تجارت خارجی 

- پس انداز، سرمايه گذاری و سپرده ها

- خدمات انتقال
- پرداخت ها- بدهی های مستقیم/ انتقال اعتبار/ سپرده گذاری/ برداشت

- مديريت وجوه نقد
- مديريت ثروت

- تنظیم مقررات و تطابق
- بهترين اجرا

- پردازش معامالت
- عملیات شركتی

- مديريت دارايی و بدهی
- اداره منابع انسانی 

فرايندهای كسب وكار هم با تعیین حوزه پروژه و هم با انبار داده بانکداری 
ســازگار اســت و اســتحکامی را ايجاد می كند كه در مجموعه كل مدل از 
مدل های صنعتی منتشــر می گردد. هر فرايند يك رشــته از كارهايی را كه 

سازمان های خدمات مالی بايد برای موفقیت اجرا نمايند، ارائه می كند. 
ايجاد فرايندهای خــودكار و كارآمد می تواند تأثیــر معناداری بر اهداف 

كلیدی كسب وكار بگذارد، مانند:
- بهبود خدمت به مشتری، كاهش اصطکاک و فعال سازی فرصت های فروش 

- كاهش هزينه ها
- بهبود زمانی برای بازار در زمینه محصوالت جديد

- ايجاد كانال های جديد 
مدل هــای خدمت و فراينــد می توانند در هر يــك از اين موارد در 
بســیاری از سازمان های خدمات مالی در سراسر جهان سودمند باشند. 
خدمت به مشــتری توسط واكنش ســريع تر و بهبود كیفیت پاسخ دهی 
به اســتعالم ها و شــکايت ها با فراهم ســازی تجهیزات و امکانات سلف 
ســرويس همچــون بانکــداری اينترنتــی و تلفنی و بــا ايجاد ادراک 
بخشــی- از- يك خدمت با مشــتريان ســودآور بهبود می يابد. از نظر 
كاهــش هزينه، مدل هــای خدمت و فرايند بانکــداری، چگونگی حذف 
گام هــای غیرضــروری در فرايندها و جايی كــه فعالیت ها نه به صورت 
پی درپــی بلکه به موازات هــم و با نقاط تماس كمتــر می توانند انجام 
شــوند، نشــان می دهد. زمان برای بازار با اســتفاده از مدل های شناسايی 
اينکــه كجا فرايندهای موجود می توانند محصوالت جديد و كانال های جديد 
را پشــتیبانی نمايند، بهبود می يابد. اين روش همچنیــن تعداد فرايندهای 
مخصوص محصول و مخصوص كانال اما زائد مورد اســتفاده در سازمان های 
خدمات مالی را از طريق كاهش هزينه های آموزش و نگهداری در يك ناحیه 

گسترده كاهش می دهد.
مدل كسب وكار بر اســاس اجزای زمان، فعالیت های سازمانی و منابع 
موجود در بانك، مشــتری، رقبا و فرايندها تعیین می شــود. عمر مزيت 
رقابتــی مدل كســب وكار بانك تا زمانی اســت كه ايــن فرايند و مدل 
توسط ســايرين تقلید نشده باشد. مشــتريان قلب هر مدل كسب وكاری 

می دهند.  تشکیل  را 
به منظور برآورده كردن بهتر نیازهای مشــتريان، شركت ممکن است آنان 
را در بخش هايی جداگانه بر حســب نیازهای مشترک، رفتارهای مشترک و 
ســاير ويژگی ها گروه بندی كند. مدل كســب وكار ممکن اســت يك يا چند 
بخش بزرگ يا كوچك از مشــتريان را تعريف نمايد. شركت بايد هوشیارانه 
تصمیم بگیرد كه خواهان ارائه خدمت به چه بخش هايی يا چشم پوشی از چه 
بخش هايی اســت. پس از اخذ اين تصمیم می توان مدل كسب وكار را بر پايه 

دركی قوی از نیازهای خاص مشتری به دقت طراحی كرد.

پی نوشت:

* استاديار گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
1. Business Model
2. Value Chain
3. Know Your Customer (KYC)
4. Trade Finance



] 49 [

سالمت بانکی     پرونـــده

 دوماهنامه تازه های اقتصاد  ويژه نامه بیست و ششمین همايش ساالنه سیاست های پولی و ارزی شماره 149

تجديــد ســاختار نظام بانکــی نیاز بــه رتبه بندی بانك هــا، الزامات 
بازل، حاكمیت شــركتی، مديريت ريســك، افزايش سرمايه و  مديريت 

دارد. مطالبات 
علی رستگار، مديرعامل بانك ملت، با بیان اين مطلب گفت: اگر بخواهیم 
اصالح ســاختاری اتفاق بیفتد بايد به ابعادی نظیر تغییر مدل كســب وكار 
و مــدل عملیاتــی بانك ها، تبعیــت از الزامات بال دو و ســه، ارتقای نظام 
حسابرســی و نظارت، اعمال صحیح اصول حاكمیت شــركتی، به كارگیری 
چارچوب های مديريت ريســك يکپارچه، بهبود وضعیت سرمايه و مديريت 

مطالبات معوق توجه شود.
نقــش امروزی بانك هــا فراتر از واســطه وجوه بودن اســت و به عنوان 
واســطه های مالــی، جريان های ارزآفرينی اقتصادی در كشــور را شــکل 
می دهنــد. مدل های كســب و كار فعلــی كاركــرد مبادلــه ای بانك ها به 
واســطه گری مالی وزن می دهد درحالی كه كاركرد مشاركتی بانك ها يك 
ظرفیت بی پايانی دارد كه می تواند منابع مالی و ســرمايه ها را به بخش های 

مولدتر  اقتصاد هدايت كند.
 مدل های عملیاتی بانك ها هم بر اســاس همین رويکرد شــکل گرفته و 
اين امر باعث شــده تا درک مناسبی از نیاز های واقعی بخش های اقتصادی 

و مشتريان  وجود آيد.
 اســتانداردهای بانکداری شــکل واحدی يافته و بانك هــای ايرانی برای 
پیوســتن به باشــگاه بانکداری جهان و برای ارتقای سطح كیفی بانکداری 

بايد از اين استانداردها پیروی كنند.
البته حسابرســی و نظارت موثر، سطح ســالمت و مراقبت های حرفه ای 
را افزايــش می دهد؛ ضمن اينکه در بخش اعمــال صحیح اصول حاكمیت 
شــركتی، نظام بانکی ما با به كارگیری اصول حاكمیت شــركتی گروه های 
مختلف ذی نفعان با بانك ها روابط روشــن تری خواهد داشــت و بانك ها به 
پاســخگويی كامل تر در مقابل ذی نفعان ملزم خواهند شــد. اعمال صحیح 
حاكمیت شــركتی، جريانات قدرت و تصمیم گیری را در بانك ها به ســمت 

حرفه ای گری بیشتر سوق خواهد داد.
 مديريت انواع ريسك ها برای بانك ها امری حیاتی است و مديريت نکردن 
برخی از ريســك ها، بعضی از مؤسســات مالی را به ورطه ورشکســتگی و 
انحالل كشــانده  است، بنابراين از الگوهای ســنتی بايد فاصله گرفت و به 
چارچوب هــای يکپارچه ای رجوع كرد كه انواع مخاطــرات را با هم درنظر 

بگیرد.
البتــه در بخش بهبود وضعیت ســرمايه نیز افزايش ســرمايه بانك ها با 
ســازوكار صحیح خودش به ويژه توان بانك ها را برای اعطای تســهیالت و 
انجام ســرمايه گذاری های مولد افزايش می دهد. به دلیل ماهیت بانك هايی 
كه از شــکل دولتی بــه خصوصی درآمده اند، مســاعدت همــه گروه های 
ســهامداران الزم است تا به افزايش سرمايه قدرت عمل بانك ها منجر شود.

مطالبــات بانکــی اثر منفی بر قــدرت وام دهی بانك هــا می گذارد و به 
 همین ترتیب نظام مالی را دچار ضعف می كند؛ البته برای مديريت مطالبات 
بــه تدابیر ويژه ای نیاز اســت كه مــا از آن برخورداريــم و به كمك آن به 

نرخ های جهانی و حداقل میزان آن نزديك شده ايم.
بخش های مولد و پیشــران اقتصاد ايران كه سهم بزرگی در درآمدهای 

ملی دارند بــه تأمین مالی ويژه نیاز دارند؛ بنابراين  همکاری نهادهای مالی 
بخش دولت بــا بانك ها در اين زمینه يك تجربه موفق را رقم زده اســت؛ 
ضمن اينکه تشــکیل صندوق انرژی نیز هم افزايی قابل قبولی را برای تأمین 
مالی ســرمايه گذاری طرح های حوزه نفت و گاز و پتروشــیمی ايجاد كرده 
اســت؛ به نحوی كه باوجود تحريم ها، سرمايه گذاری ها در اين بخش با قوت 

ادامه دارد.
در كســب وكارها و بنگاه های كوچك و متوســط كه امکان اشــتغالزايی 
بااليی دارند، بانك ها بايد روی شــیوه ها و ابزارهــای تأمین مالی چابك تر 

كار كنند.
 ناگفتــه نماند كه حفظ تعادل و رعايت بهینگی در وضع سیاســت های 
پولی حائز اهمیت اســت؛ ضمن اينکــه تعادل زمانی معنــا می يابد كه در 
مدل های تعیین نرخ ســود سپرده و تمامی متغیر ها وارد شوند؛ البته متغیر 
كلیدی نرخ تورم در حال كاهش، متغیری محوری اســت، اما رفتار ســاير 

بازارها، ظرفیت عملکردی بانك ها و ســاير متغیرها هم بايد ديده شوند.
دولت در حال مهار غول تورم اســت و اگر در وضع سیاســت های پولی، 
تعادل و بهینگی رعايت شود به نحوی كه بانك ها توان و قدرت جذب منابع 
و هدايــت آن  را به ســمت بخش های مولد اقتصاد حفــظ كنند، چرخ های 

اقتصاد در مسیر درستی خواهد چرخید.
 بانك ها می توانند هم با اعطای تســهیالت و هم با ســرمايه گذاری ها و 
فعالیت ها، نظام مالی را به ســمت يك اقتصاد غیروابســته و درونزا ســوق 
دهند؛ ضمن اينکه سیاســت های اعتباری بانك ها بــرای حمايت از اقتصاد 

مقاومتی بايد به بخش واقعی اقتصاد بیشتر شود.
 بانك هــا در ســرمايه گذاری های خــود بايــد به نحوی عمــل كنند كه 
زنجیره های ارزش آفرين اقتصاد بیشــتر به فعل تبديل شوند؛ ضمن اينکه در 
اقتصاد مقاومتی، بانك ها عالوه بر مسئولیت اقتصادی دارای مسئولیت های 
اجتماعی هم هســتند و بايد به چالش های اجتماعی هم ياری برســانند. بر 
همین اســاس بانك ها در خط مقدم نظــام مالی برای تحقق اهداف اقتصاد 

مقاومتی هستند. 

علی رستگار، مديرعامل بانک ملت مطرح کرد:  

الزامات تجديد ساختار نظام بانکی 
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اسماعیل للـه گاني، مديرعامل بانک صادرات:  

حاکمیت شــرکتی؛ ابزاری قــدرتمند در مقابل فساد 
مالی و اداری

اسماعیل للـه گاني، مديرعامل بانك صادرات، گفت:  به عبارت ديگر حاكمیت 
شركتی به مجموعه ای از فرايندها، اصول، رويه ها، سیاست ها و قوانین اطالق 
می شــود كه بر نحوه مديريت، نظارت و كنترل كردن سازمان تأثیر می گذارد؛ 
بنابراين می توان حاكمیت شــركتی را دربرگیرنده نوع روابط بین ذی نفعان و 

اهدافی كه بايد بر اساس آن مديريت و اداره انجام شود، دانست.
وی، جبران خدمات بانکی برای مشــتريان، مديريت موثر ريســك، نقش 
و مســئولیت پذيری مديــران، رعايت حقوق ســهامداران و ذی نفعان، ايجاد 
ارزش افزوده برای ذی نفعان، واســطه گری وجوه و شفافیت ساختار سازمانی 
و فراينده هــای كاری را از اصول حاكمیت شــركتی دانســت و افزود: كمك 
بــه بهبود عملکرد بانك بــرای ايجاد ارزش افزوده، تأمیــن نیازهای جاری و 
آتی مشــتريان به عنوان بانك پاســخگو، مزيت تمايز در ارائه خدمات، افشا و 
شفافیت سازی عملیات بانکی، امانتداری، رفتار و اخالق حرفه ای و همچنین 

ايفای مسئولیت اجتماعی و اقتصادی از اهداف حاكمیت شركتی است.
 مديرعامل بانك صادرات ايران درباره اهمیت حاكمیت شركتی در پیکره 
بانك ها نیز اظهار داشــت: روش های بهینه تخصیص منابع مالی، اســتحکام 
نظام مالی در پیکره بانك از لحاظ ريسك، شفاف سازی دارايی های بانك برای 
ايجاد ارزش افزوده و حفظ منافع سپرده گذاران و افزايش برند و جايگاه بانك 

را می توان از اهمیت حاكمیت شركتی عنوان كرد.
مدير عامل بانك صادرات همچنین با بیان اينکه حاكمیت شــركتی موثر، 
ابزاری قدرتمند در مقابل فســاد مالی و اداری اســت، تصريــح كرد: بهبود 
زيرســاخت های ســازمانی و فرايندهای عملیاتی، ارتقای نظام های كنترلی 
و اطالع رســانی، ســازماندهی و برنامه ريزی مناســب برای برتری، افزايش 
ارزش افزوده برای ذی نفعان و ســپرده گذاران، مديريت موثر در ريســك های 
بانکی، داشتن ابزارهای قدرتمند برای جلب اعتماد و اطمینان مردم به بانك، 
افزايش ســودآوری و كارايی بانك و كاهش آسیب پذيری بانك در بازارهای 

مالی و پولی از آثار حاكمیت شركتی در توسعه مالی بانکداری است.
وی گفت: طراحی ســازوكارهای مناســب در به كارگیــری منابع، ارائه 
گزارش هــای مالــی و غیرمالی منطبــق بــا اســتانداردهای بین المللی، 
برنامه ريزی برای ســرمايه گذاری مناسب و سودآور حال و آينده، تخصیص 
بهینه منابع مالی برای سرمايه گذاری در بخش های اقتصادی و حفظ حقوق 
مادی و معنوی مشتريان و ســهامداران از استانداردهای حاكمیت شركتی 

در بانك ها است.
مديرعامل بانك صادرات با بیان اينکه حاكمیت شركتی در بانك های ايران 
جايــگاه و اهمیت خاص خود را به عنوان يــك فرهنگ و تفکر غالب در ابعاد 
عملیات بانکی پیدا نکرده اســت، گفت: ابالغ دستورالعمل های اجرايی كامل 
در عملیات بانکی، ارزيابی مســتمر فرايندهای نظارتــی و عملیاتی، ارزيابی 
كیفیت عملکرد بانك از لحاظ واحدهای حسابرسی و الزام بانك ها به بازنگری 
و اصالح موثر در فرايندهای كاری را می توان از  جمله نقش های واحدی های 

نظارتی در اجرای حاكمیت شركتی در بانك ها دانست.
به گفته وی، حاكمیت شركتی مجموعه ای از فرايندها، قوانین، سیاست ها 
و روش هايی است كه به نحوه هدايت، اداره و كنترل سازمان ها يا شركت ها و 
همچنین نحوه تعامل ذی نفعان مختلف در راستای اهداف سازمان يا شركت 
می پردازد؛ ضمن اينکه ذی نفعان عمده در مبحث حاكمیت شــركتی شــامل 
ســهامداران، هیئت مديره، مديريت اجرايی، كاركنان سازمان، وام دهندگان، 

مشتريان، تأمین كنندگان و به طوركلی عموم جامعه می شوند.
مديرعامــل بانك صادرات دربــاره اقدامات الزم برای اســتقرار حاكمیت 
شــركتی در سیســتم بانکی كشــور گفت: باتوجه به اينکه الگوهای رايج در 

پیاده سازی حاكمیت شركتی در كشــورهای غربی تفاوت ماهوی با سیستم 
بانکداری اســالمی دارند، اجرای الگوهای مذكور در نظام بانکی كشور نه تنها 
از كارايی الزم برخوردار نیســتند، بلکه انجام ايــن كار بدون در نظرگرفتن 

تفاوت های موجود موجب تشديد مشکالت سیستم بانکی می شود.
وی ادامه داد: بانك های مركزی كشــورهای اسالمی به منظور پیاده سازی 
حاكمیت شركتی در نظام بانکی خود ابتدا دستورالعمل هايی درباره ابزارهای 
حاكمیت شــركتی مانند كنترل های داخلی و مديريت ريسك تهیه و سپس 

اجرای اصول حاكمیت شركتی را الزامی كرده اند.
مديرعامــل بانك صادرات ايران تصريح كــرد: اگرچه بانك مركزی نیز در 
راســتای پیاده سازی حاكمیت شركتی اقدام به انتشار مجموعه رهنمودهايی 
درباره كنترل های داخلی و مديريت ريســك كرده اما بانك های كشور الزامی 
به رعايت رهنمودهای منتشرشده ندارند و در بسیاری از بانك ها صرفاً واحدی 
به نام مديريت ريســك به وجود آمده كه اين امر لزوماً به مفهوم شناســايی، 

اندازه گیری و كنترل مناسب و بهنگام انواع ريسك ايجادشده است.
للـه گاني اظهار داشت: برهمین اساس درعمل ريسك در برنامه ريزی های 
اســتراتژيك از نقش تعیین كننده ای برخوردار نبوده، عالوه بر اين، مديريت 
ريســك درباره كنترل های داخلی نیز به نحوی اســت كــه تمامی الزامات 
تعیین شــده توسط كمیته بال در آن رعايت نشده و كماكان سیستم بانکی 
دراين باره بــا موانــع و محدوديت هايی مواجه اســت؛ بنابراين ملزم كردن 
بانك ها به اجــرای مقررات مربوط به حاكمیت شــركتی و نظارت بر نحوه 
اجرای آن ازســوی نهاد ناظر بانك مركزی می توانــد گام موثری در زمینه 

پیاده سازی آن باشد.
وی ادامــه داد: حاكمیت شــركتی مناســب موجب افزايــش كارايی و 
ارزش بازار شــركت ها و سازمان ها می شــود. به طورحتم به كارگیری برخی 
مکانیسم های حاكمیت شركتی در شرايط كنونی در بازار پول و سرمايه منجر 
به حمايت های بیشتر از سهامداران و سپرده گذاران خرد می شود ؛ ضمن اينکه 
در پیشبرد اهداف حاكمیت شــركتی عوامل مهمی تأثیرگذار هستند كه در 

اين میان نقش هیئت مديره و عملکرد آن غیرقابل انکار است.
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از آنجا كه بانك ها در دنیا و همچنین ايران از حساسیت خاصی برخوردار 
هستند؛ بنابراين نظارت بر آنها امری سخت است. اگر بانك ها دچار مشکل 
شوند، دولت ها و بانك مركزی به دلیل مالحظات اقتصادی و سیاسی به مدد 

آنها خواهند آمد. 
تیمور رحمانی، رئیس موسســه توســعه و تحقیقات اقتصادی دانشــگاه 
تهران، بــا بیان اين مطلب افزود: بنابراين بانك هــا نوعی اعتماد غیرواقعی 
داشــته و به همین دلیل اين امکان وجود دارد كه بانك ها در انجام عملیات 
خود اقداماتی را انجام دهنــد كه عالوه براينکه در معرض خطر قرار  گیرند، 
اقتصاد را نیز با مشــکالتی مواجه كنند بنابراين نظارت بر سیســتم بانکی 

دارای اهمیت خاصی است.
مسئله ای كه در رفتار نهاد ناظر با بانك ها بايد مورد توجه قرار گیرد اين 
اســت كه بانك ها نبايد قدرت انحصاری داشــته باشند، زيرا در اين صورت 
به میزان زيادی بزرگ شــده و به همین دلیل نمی توانند كارايی و بهره وری 
چندانی داشــته باشند؛ ضمن اينکه در اين صورت بانك می تواند از نظر نرخ 
سود سپرده گذاری و تسهیالت، تاثیر گذار باشد، بنابراين نظارت را با مشکل 

مواجه می كند.
البتــه رقابت در نظام بانکی از اهمیت زيادی برخوردار اســت و اين در 
حالی اســت كه رقابت باعث می شــود تا نظارت بر بانك ها با ســختی هايی 
مواجه شــود. برخی از مطالعات انجام شده نشــان می دهند رقابت در نظام 
بانکی عواقب ناخوشــايندی را ايجاد می كند و در اين صورت بانك مركزی 
بايد به صورت پیوســته و مکرر نظــارت را افزايش دهــد. عالوه براين بايد 
مراقب بود كه اقدامات بانك ها تاثیری بر اقتصاد كشــور نداشــته باشد زيرا 

ريسك پذيری، تاثیر منفی بر اقتصاد به همراه خواهد داشت.
زمانی كه بانك ها رفتار ريســك پذيری شــديد داشــته باشند و نظارت 
بانکی بر آنها وجود نداشــته باشد، مشــکالتی برای اقتصاد ايجاد می شود 
بنابرايــن بحــث كفايــت ســرمايه در اين راســتا مطرح می شــود، زيرا 

رفتاربانك ها می تواند تهديدی برای اقتصاد كشــور باشد. 

مطالبات معوق و ســرمايه گذاری بانک ها در بخش های با ريسک 
باال چه تاثیری دارند؟

تحريم ها در سال های گذشــته، اقتصاد را در شرايط غیرعادی قرار داده 
بود و همین امر سیگنال نامناسبی به بانك ها می داد، بنابراين بانك ها با اين 
سیگنال ها به ســمت فعالیت های با ريسك باال حركت كردند و درآمدهای 
نفتــی زيادی در اقتصاد وارد شــد؛ درنتیجه بخش هــای مختلف نیز تولید 
داخلی را از دســت داده و صنايــع تضعیف شــدند. درهمین حال بیماری 
هلندی اقتصاد ايران كه به دلیل درآمدهای باالی نفتی است  سبب شد كه 

بانك ها به اين سمت وسو كشیده شوند.
عالوه براين در شرايط تحريم بخش هايی كه دارای مبادالت خارجی هستند 
با مشــکالتی مواجه می شــوند؛ البته بخشی از مشــکالت نیز به دلیل نظارت 
نامناسب بوده اســت، زيرا زمانی كه بانکی به سمتی حركت می كند كه دارای 

ريسك بااليی است در صورت نظارت كافی می توان اين مشکل را رفع كرد.
بانك مركزی با نگاهی متفاوت بايد به عملکرد بانك ها توجه كند، زيرا در 
زمــان حاضر بانك ها می توانند در بخش هايی فعالیت كنند كه می تواند كل 

اقتصاد را مدنظر قرار دهد و ديگر بحث ســود و زيان مطرح نیست.

 وضعیت شفافیت بانک ها را چگونه  ارزيابی می کنید؟
عالوه بر تقويت نظــارت بانك مركزی، بانك ها نیز بايد در بحث مديريت 
ريســك فعال شــوند؛ ضمن اينکه بايــد به اين امر توجه كننــد كه اگر در 
بحث های ريســك پذير فعال شــوند، ســهم خود را از بازار كاهش داده اند 

بنابرايــن از نظــر فعالیت های حسابرســی بايد به گونه ای عمــل كنند كه 
واقعیت ها بیان شوند.

البته موسســات معتبر رتبه بندی می تواننــد در اين بخش كمك زيادی 
به بانك های كشــور داشــته باشــد، زيرا اگر بانك ها صورت های  مالی  را 

دســتکاری كنند اين موسسات می توانند وضعیت آنها را مشخص كنند.
 عالوه بر ايــن بانك ها بايد به صورت واقعی خصوصی شــوند، زيرا هرچند 
در زمان حاضر برخی از بانك ها خصوصی شــده اند، اما سهام آنها به معنای 
واقعــی متعلق به بخش خصوصی نیســت و اين امر بر عملکــرد آنها تاثیر 
داشته اســت؛ البته توجه به مقررات بانکی و نظارت بیشتر بانك مركزی از 

ديگر راهکارها برای افزايش شفافیت محسوب می شود.

چرا نرخ سود تعیین شده  ازســوی بانک مرکزی توسط بانک ها  
اجرايی نمی شود؟

بانك مركزی به جای كاهش دســتوری نرخ سود می تواند با مداخله كردن 
در بازار بین بانکی وضعیت نرخ سود را سر و سامان دهد و اين روش بهترين 

راه برای تعیین نرخ سود است.

 بهترين راهکار برای افزايش سالمت بانکی چیست؟
بايد توجه داشــت كه معجزه در اقتصاد امکان پذير نیســت و زمانی كه 
فضای اقتصادی با مشــکالتی مواجه می شود، نمی توان به زودی منتظر رفع 
آن بــود؛ ضمن اينکه تا زمانی كــه هیچ امکانی برای تحول ســريع وجود 
نداشته باشــد نمی توان راه حل های ســريع را مدنظر قرار داد و مسائل در 

اين بخش زمانبر است.
بايد اذعان كرد كه اقتصاد كشــور ما بــر اثر دولتی بودن به میزانی صدمه 
ديده كه تا 10 ســال آينده نمی توان توقع زيادی برای تغییرات داشت اما 
گســترش روابط تجاری و بانکی می تواند بر وضعیــت اقتصادی، تجاری و 

بانك ها تاثیرگذار باشد.

تیمور رحمانی، رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران مطرح کرد:

لزوم نگاه نظارتی متفاوت بانک  مــرکزی در پسـابرجام
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از آنجــا  كه بانك مركزی نقش بســزايی در نظم بخشــی وضعیت بانك ها 
دارد، می توانــد با منابع خود عالوه بر اعمال كنترل های الزم در بازار پول، با 
بهره گیری از ابزارهای نظارتی با متخلفان برخورد كرده و نظارت بر سیســتم 

بانکی را ارتقا دهد.
سیامك دولتی، مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران با تاكید بر اينکه نرخ 
سود بانکی در سال جاری از دغدغه های نظام بانکی و اقتصاد كشور است، افزود:  
بايد بین نرخ سود سپرده ها و تسهیالت تفاوت قائل شد و اين در حالی است كه 
به طورمعمول تسهیالت گیرندگان خواهان دريافت سود پايین و سپرده گذاران 

خواستار دريافت نرخ سود باال هستند.
البته ناگفته نماند كه بخشی از افزايش قیمت تمام شده پول به دلیل پرداخت 
نرخ ســود بانکی است ؛ بنابراين اگر نرخ سود ســپرده های بانکی كاهش يابد 
عالوه بر اينکه تســهیالت دهی تسهیل می شود قیمت تمام شده پول نیز كاهش 
می يابد  ضمن اينکه به طور معمول حاشیه سود دو درصدی برای سیستم بانکی 

كفايت می كند.
هم اكنــون هزينه های جاری و نرخ در نظر گرفته شــده برای ســپرده های 
قانونی، قیمت تمام شــده پول را افزايش می دهد؛ ضمن اينکه اين موارد بدون 
در نظر گرفتن هزينه هايی است كه به سپرده گذار پرداخت می شود. اين موارد 
باعث شــده تا حاشیه سود در سال های اخیر برای  بانك ها كاهش يابد و حتی 

در مواقعی منفی باشد.
ناگفته نماند كه در شــرايط تعادلی اقتصاد، حركت كاهشی نرخ تورم بايد 
همراه با افت نرخ سود ســپرده های بانکی باشد به نحوی كه اين نرخ بايد يك 
تا دو درصد بیش از تورم تعیین شــود؛ به عنوان مثال اگر نرخ تورم 12 درصد 
باشد نرخ سود بايد در محدوده  14 درصدی قرار گیرد، اما هم اكنون اين تعادل 
وجود ندارد؛ ضمن اينکه به دلیل خواست مردم و همچنین كمبود منابعی كه در 
جامعه وجود دارد و همچنین تعهدات بانك ها اين نرخ همچنان فاصله زيادی با 
نرخ تورم دارد. البته بخشــی از بی تعادلی نیز به دلیل تحريم بوده كه هنوز  هم  
آثار آن بر اقتصاد كشــور باقی است؛ ضمن اينکه رقابت هايی توسط موسسات 

غیرمجاز به شبکه وارد شده و باعث ناهماهنگی ها در بازار پول شده است.
به تدريج با افزايش نظارت بانك مركزی می توان انتظار داشــت كه درواقع 
نه تنها اين شــبکه غیرمتمركز خارج از بنگاه های مجازی جمع آوری و كنترل 
شــود، بلکه با كاهش انتظارات از سیستم  بانکی برای ارائه  نرخ سود بانکی باال 
به ســپرده ها، قیمت تمام شده پول كاهش يافته و درنهايت بانك ها بتوانند در 
شــرايطی نرخ سود تسهیالت را نیز كاهش دهند؛ البته اين روند عادی است و 
می تواند در سیستم بانکی رخ بدهد. يکی از ايراداتی كه به بانك ها وارد می شود 
وجود نرخ سود باالی سپرده ها است كه مردم ترجیح می دهند پول خود را در 

بانك سپرده گذاری كرده و دست  به  كارهای تولیدی نزنند.
كاهش منابع را می توان دلیل افزايش نرخ ســود باال در نظام بانکی دانست 
البته ركود و قفل شدن بخشــی از منابع در مطالبات معوق نیز از ديگر داليل 

افزايش نرخ هاست.
هر چند بازارهای ســنتی بورس، ارز و مســکن از بازارهای سرمايه گذاری 
به شــمار می روند و مردم معموالً پول های خود را بیــن اين بازارها به حركت 
درمی آورند اما زمانی كه نقدينگی  به يك سمت حركت كند به سیلی ويران گر 
تبديل می شــود كه در اين زمان به طور قطع سیاست گذار بايد تصمیم جدی 
برای تغییر اين روند اتخاذ و نقدينگی را جمع كند و نظام بانکی يکی از راه های 
جذب نقدينگی است؛ البته اگر میزان بازدهی در ساير بازارها باال باشد به ناچار 

بايد نرخ سود سپرده ها را افزايش داد.
البته در شرايط حاضر، نابسامانی ها، تحريم ها، مشکالت مختلف و چشم انداز 
كسب سود بیشتر باعث شده تا سپرده گذاران به سمت بازارهای مختلف نرفته 

و انتظار دريافت سود از نظام بانکی را داشته باشند.
به عنوان مثال هرچند بازار ســرمايه تا سال 1390 حدود 6 هزار واحد رشد 
كرد، اما پس از مدتی كوتاه اين رشــدها فروكش كرد و  بنابراين سرمايه های 

سرگردان اين بخش نیز با هدف كسب سود بیشتر به سمت بانك ها روانه شد. 
البتــه ازآنجايی كه منابع محدود اســت؛ بنابراين بانك ها برای جذب نقدينگی 
با يکديگر رقابت كرده و ناچار به پرداخت نرخ ســود جذاب شــدند كه در اين 
شرايط قیمت تمام شــده پول افزايش يافته و اين امر روندی نامناسب را برای 

نظام بانکی ايجاد می كند.
عالوه براينکه بخشی از منابع بانکی درگیر طرح ها و پروژه ها است، هم اكنون 
نیز در دوران ركود به سرمی بريم و اين امر به معنای آن است كه كاالی تولیدی 
دارای متقاضی نیست؛ بنابراين پیشنهاد شده تا بانك ها به جای اينکه پول را به 
كارخانه ها پرداخت كنند تا تولیدكنندگان امکان تولید بیشتر داشته باشد اين 

نقدينگی به سمت تقاضا حركت كرده و آن را تحريك كند.
 چرا زمانی که تقاضا نیست بايد پول به بنگاه ها تزريق شود؟ 

هم اكنون تعدادی از بنگاه های اقتصادی متوقف هستند و فعالیت ندارند و 
اين امر بر اشتغال كشور تأثیر داشته است؛ بنابراين سیاست های اتخاذشده در 

راستای فعال كردن بنگاه های غیرفعال است.
البته با توجه به تغییر شــرايط و رفع تحريم ها بعد از برجام برای بهره گیری 
از تمامــی ظرفیت ها نیاز به اجرای اقتصاد مقاومتی هم زمان با گشــايش های 
اقتصادی داريم به نحوی كه بايد از ظرفیت های درونی اســتفاده كنیم، اما اين 
ظرفیت هــا به اقتصاد و تولید ارتباط دارد و می توانیم بســیاری از كاالها را در 

داخل تولید كرده و  در عین حال روابط بین المللی نیز داشته باشیم.
هم اكنون برخی معتقدند كه با افزايش روابط بین المللی، مشکالت اقتصادی 
و بانکی به زودی حل می شود؛ درهمین حال امیدواريم كه راه حل مشکالت در 
يك فرصت زمانی مناســب به نتیجه برســد؛ زيرا اگر  طوالنی شود اعتماد از 

بازارها كاهش يافته  و مشکالت جديدی ايجاد می شود.
بازگشت به وضعیت  بازار و  چه پیشنهادی برای متعادل شــدن 

عادی داريد؟
همواره اقدامات بانك مركزی دارای تبعات خاص است به نحوی كه اگر تزريق 
نقدينگی را افزايش دهد  مشکالتی برای اقتصاد كشور ايجاد می شود؛ بنابراين 
در شــرايط حاضر و باتوجــه به ركود بايد عالوه بــر تصمیم گیری های خاص،  

نظارت بر وضعیت و عملکرد بانك ها را گسترش دهد. 

سیامک دولتی، مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران مطرح کرد:  

نقش برجسته بانک  مرکزی در هدايت بازار پول
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در بانکــداری نوين بايد ســوپرماركت پولی و مالی در اختیار باشــد تا 
خدمات به مشــتريان ارائه شود و هر بانك  در رقابت با ساير بانك ها حرفی 

برای گفتن داشته باشد.
محمدعلی ســهمانی، مديرعامل بانك توســعه تعاون با بیان اين مطلب 
گفت: به ناچــار در كنار تنه اصلــی بانك بايد تعــدادی واحدهای تابعه يا 
شركت های فرعی داشته باشــیم كه تکمیل كننده فعالیت های اصلی بانك 

باشند.

وضعیت بنگاه داری بانک ها را چگونه ارزيابی می کنید؟
بنگاه داری يك مقوله بسیار پیچیده ای است. شايد اين اصطالح، دقیق يا 

منعکس كننده عملیات بانك ها در اين حوزه نباشد.
يعنی بانک ها بنگاه داری نمی کنند؟

 از چند زاويه می توان به اين موضوع پرداخت؛ زمانی كه اعالم می شــود 
»بنگاه داری بانك ها«؛ اين طور تعبیر می شــود كه يکی از فعالیت های اصلی 
در كنار ســاير فعالیت های بانك ها، »بنگاه داری و شركت داری« است، ولی 

واقعیت با آن فاصله زيادی دارد.
بانك ها به لحاظ اينکه بتوانند فعالیت كســب سودشان را كامل و زنجیره 
ارزش خــود را تکمیــل كنند در كنــار فعالیت های عــام و رايج بانکداری 
نیازمند انجام فعالیت های ديگری نظیــر فعالیت صرافی كه مکمل فعالیت 

ارزی بانك هاست، هستند.
يکی از فعالیت هــای ديگر بانك ها، فعالیت در حــوزه فناوری اطالعات 
اســت. بانکداری امروز بیشتر با اســتفاده از فضاها و ابزارهای مجازی پیش 
مــی رود و بخش عمده يا حتی تمام بانکداری با بانکداری الکترونیك تلفیق 
شده، ضروری اســت كه بانك ها فعالیت هايی در حوزه زيرساخت، شبکه و 

خدمات آی تی داشته باشند.
بايد فعالیت ها در تمام حوزه های زيرساخت، خدمات و شبکه ای بانك ها 
مورد بازنگری قوی قرار گیرد تا نیازهای اطالعاتی و خدماتی مشتريان نظام 
بانکی تأمین شــود. اين امر نیازمند آن است كه بانك در درون خود واحد 
فناوری اطالعات داشته باشــد؛ بنابراين مکمل اين واحد كه فعالیت بانکی 
ندارد بايد در بانك برای پیشــرفت خدمات الکترونیکی مانند شــركت های 

خدمات الکترونیکی تشکیل شود.
همچنیــن ازآنجايی كه امروزه روش تأمین مالــی بانك ها فراتر از جذب 
ســپرده است و بخشــی از تأمین مالی آنها از طريق ابزارهای مالی صورت 
می گیــرد؛ بانك برای انتشــار ايــن ابزارهای مالی نیازمنــد خدماتی نظیر 

خدمات شركت تأمین سرمايه است.
شركت تأمین ســرمايه نمی تواند در درون بانك تشکیل شود، بلکه بايد 
در قالب جداگانه ای بیرون بانك شــکل گیــرد و خدمات موردنظر بانك را 
ارائه دهد. پذيره نويســی اوراق و بازاريابی، ارائه مشاوره به سرمايه گذاران و 
غیره جزو مقوالتی اســت كه در شركت های تأمین سرمايه انجام می شود يا 

شركت واسپاری، كه واسپاری هم مکمل فعالیت های بانك است.
بانك ها در كنــار فعالیت های اصلی خود به صــورت قهری نه اختیاری، 
گاهی مطالباتشــان وصول نمی شــود و بايد برای ايفای تعهدات مشــتری، 
سهام مالکیت شركت های آن هارا بگیرد و سهامدار شركت به صورت خرد يا 
عمده شود. در اينجا بانك ناخواسته صاحب و مالك تعدادی شركت  و بنگاه  

می شود كه با فعالیت های بانك هیچ سنخیتی ندارند.
طی سال های گذشــته به خصوص در دو، سه دهه گذشته عمده بانك ها 
ناخواســته مالك تعدادی شركت  شده اند كه شرايط بازار سرمايه هم اجازه 
تبديل به نقدشــدن و واگذاری آنها را نداده اســت؛ اين در حالی است كه 
بانك هــا نه تخصص بنگاه داری و شــركت داری دارند و نــه تمايل به اينکه 
دارايی هايی كه بايد در خدمت تولید و مشــتری باشد را درگیر بنگاه داری 

و شركت داری كنند.

دوره های ركود طوالنی كه در بازار ســرمايه گاهی وجود داشــته، اجازه 
خروج از شركت ها و بنگاه ها را به بانك ها نمی دهد؛ حتی در دوره های رونق 
هم اين اتفاق ممکن نیســت. در دوره های رونق بورس، ســهامداران خرد 
می توانند ســهام خود را واگذار كنند، ولی سهامداران بزرگ و عمده به اين 

راحتی قادر به واگذاری سهام نیستند.
شــايد دوره های رونق هم زمان با دوره های ركود يا حتی ورشکستگی يا 
در شــرف ورشکستگی باشند؛ بنابراين اين طور نیســت كه بگويیم چرا در 

دوره رونق، بانك ها بهانه می آورند و شــركت ها را واگذار نمی كنند.
بايد توجه كــرد كه برخی از صنايع امروزه اصاًل شــرايط خوبی ندارند، 
ســرمايه گذاران از آنها خارج شــده اند و امکان واگذاری سهام برای بانك ها 
وجود نداشــته اســت؛ بنابراين بانك هــا در پرتفوی دارايی شــان ناگزير و 
به صورت اجتناب ناپذير مالك تعدادی ســهام، شركت و بنگاه هايی شده اند 

كه هیچ گونه مزيتی برای آنها ايجاد نمی كند.
اين باعث شــده بخشــی از نقدينگی و منابع مالی بانك ها به جای ارائه 
خدمات بانکی، به بخش های مختلــف اقتصاد اختصاص يابد و در صنايع و 

شــركت هايی بلوكه شود كه به نظر نمی آيد به اين زودی نقد شوند.
همین باعث شــده كه يکی از بازيگران اصلی در بازار ســرمايه،  بانك ها 
باشــند. در دوره های ركود ســختی كه داشــتیم شــرايط به نحوی بود كه 
به بانك ها همیشــه توصیه می شــود نســبت به عرضه و واگذاری سهام و 
بنگاه هايشان اقدام نکرده و منابعی را برای ايجاد تقاضا در بازار و حمايت از 
بازار ســرمايه و بازارهای مالی وارد بازار سرمايه كنند. اينها دست به دست 
هــم داده تا بخش قابل توجهی از پرتفوی بانك ها تبديل به ســهام  مختلف 

و بنگاه ها شود.
زمانی كه می گويیم بنگاه داری، يعنی يك فعالیت جذاب برای بانك و اين 
زمانی اســت كه بانك خودخواســته اين فعالیت را انجام می دهد و به جای 
اينکــه منابعش را در ارائــه خدمات بانکی به كار گیرد، آن ها را به ســمت 

بنگاه داری برده باشد.
در عیــن حال بايد اين نکته را مورد اشــاره قــرار داد كه بانك  مركزی 
در راســتای ســالمت مالی و اعتبــاری بانك ها و مأموريــت نظارتی خود، 

محمدعلی سهمانی، مديرعامل بانک توسعه تعاون مطرح کرد:

کاهش بنگاه داری بانک ها با رونق بورس



] 54 [

سالمت بانکی     پرونـــده

 دوماهنامه تازه های اقتصاد  ويژه نامه بیست و ششمین همايش ساالنه سیاست های پولی و ارزی شماره 149

نسبت های نظارتی و اســتانداردهايی را برای نظام بانکی در نظر می گیرد؛ 
ازجمله اين استانداردها نسبت سرمايه گذاری بانك هاست.

 علت ورود جدی بانک مرکزی به موضوع بنگاه داری بانک ها طی 
سال گذشــته تخطی از نسبت کفايت سرمايه بوده است. علت اين 

تخطی چیست؟
علت اين اســت كه ازطرفی به تعداد ســهام و بنگاه هــای بانك ها اضافه 
می شــود ولی از طــرف ديگر ســرمايه بانك ها )حقوق صاحبان ســرمايه( 
افزايش پیدا نکرده است و اين امر به دلیل افزايش نیافتن سرمايه به خصوص 
در بانك های دولتی، مخرج كســر ثابت مانده اما صورت كسر به طور مرتب 
در حال افزايش اســت و اين باعث می شــود بانك هیچ گونــه ابزاری برای 

رعايت اين نسبت نظارتی و استاندارد نداشته باشد.
تنهــا راه رعايت نســبت كفايت ســرمايه، افزايش ســرمايه و واگذاری 
دارايی ها و بنگاه ها اســت كه آن هم نیازمند شــرايطی است كه هم اكنون 

برای بانك ها فراهم نیست.
اين طور که شــما می فرمايید همه چیز قفل شده است! بنابراين 
کاهش بنگاه های بانک ها نیازمند زمانی طوالنی است؛ چه راهکاری 

برای کاهش اين نسبت در کوتاه مدت وجود دارد؟
بانك در بازار پــول فعالیت می كند و تحت تأثیــر محیط پیرامونی خود 
ازجمله متغیرهای اقتصادی و شــرايط بازار ســرمايه است بنابراين بانك ها 
با بازار اوراق بهادار ارتباط و تنیدگی نزديکی دارند. شــرايط بانك متأثر از 

شرايط بازار سرمايه و بالعکس است.
قطعاً بايد بانك ها برای اصالح تركیب دارايی هايشــان و استاندارد سازی 
آنها با جديت دنبال واگذاری سهام شركت ها و بنگاه های غیرابزاری باشند؛ 
حتی در مورد شــركت های ابزاری هم بانك هــا می توانند به صورت انفرادی 
نســبت به تأســیس و ايجاد شــركت های ابزاری اقدام نکننــد و به صورت 

مشــاركتی اين شركت ها را ايجاد و نیازهای خود را تأمین كنند؛ شايد الزم 
نباشد هر بانکی برای تأمین نیازهای فناوری اطالعاتش برای خود به تنهايی 
يك شــركت فناوری اطالعات داشته باشد، ولی توجه داشته باشید شرايط 
محیطی و پیرامونی اقتصــاد بايد اين اجازه را به بانك بدهد تا بانك بتواند 

دارايی های خود را واگذار كند.
بانك هــای دولتی بــرای واگذاری های خــود تشــريفات قانونی خاص 
خودشــان را دارند و در مقايســه با بانك های خصوصــی در اين زمینه از 
انعطاف پذيری پايینی برخوردارند. برهمین اساس الزم است حتماً فرايندها 

و تشريفات قانونی را رعايت كنند.
برای واگذاری شــركت هايی كه در بازار اولیه هســتند حتماً بايد نسبت 
به ارزيابی و تقويم دارايی ها و بدهی های آنها اقدام شــود. در عین حال بايد 
تشــريفات مزايده هم برگزار شود. برای هر مزايده بايد قیمت گذاری صورت 
گیرد؛ اين مزايده ها بايد با فواصل زمانی مشخصی برگزار شوند. مثاًل پس از 

گذشــت 6 ماه دوباره بايد نسبت به قیمت گذاری مجدد اقدام شود.
در بازار اولیه، واگذاری شــركت ها واقعا كار راحتی نیست؛ در بازار ثانويه 
هم بورس است، ســهام در اين بازار با قیمت عادالنه و كاماًل شفاف معامله 
می شــود. در آنجا ديگر نیاز به ارزيابی و قیمت گذاری نیســت ولی شرايط 

بازار سرمايه بايد امکان واگذاری به بانك را بدهد.
بانك بايد حامی بازار مالی باشــد نه اينکه بازارهای مالی را تحت فشــار 
قرار دهد؛ بنابراين مجموعه اين عوامل باعث شــده تا واگذاری دارايی های 
بانك ها تبديل به پروســه های زمان بر شود. با شــرايط موجود فکر می كنم 
بانك هــا در كوتاه مدت از اين فعالیت ها )بنگاه داری( به صورت كامل خالص 
شــوند، ولی بايد تالش كنند ســهم كم و ناچیزی از دارايی هايشان درگیر 
سهام بنگاه ها و شــركت ها شود و عمده منابع آنها بايد به ارائه تسهیالت و 

خدمات به بنگاه های تولیدی و خانوارها و اشــخاص اختصاص يابد.
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 مریم همتی* 

مقدمه

بانك های مركزی با بهره برداری از چارچوب »كريدور نرخ بهره« به تنظیم 
نرخ بهره شبانه در بازار بین بانکی می پردازند. تعیین نرخ سود شبانه در بازار 
بین بانکی به عنوان كوتاه مدت ترين نرخ بهره، زمینه را در اقتصاد برای تعیین 
ساير نرخ های بهره در دوره های زمانی مختلف فراهم می كند. با وجود تشکیل 
رســمی بازار  بین بانکی از ســال 1387 اين بازار هنوز نتوانســته است نقش 
فعالی در سیاســت گذاری پولی و تعیین نرخ ســود تعادلی در بازار پول ايفا 
كند. بررسی عملکرد كمتر از يك دهه فعالیت بازار بین بانکی ريالی به عنوان 
يکی از اجزای بازار پول در كشور نشان می دهد عمق اندک بازار، محدودبودن 
ابزارهای مالی قابل معامله در بازار، ســهم پايین مشاركت بانك های دولتی و 
عدم انتشــار رتبه بندی اعتباری بانك ها مهم ترين چالش های اين بازار است. 
بازســازی و تقويت بازار بین بانکی به نحوی كه بتوانــد مازاد تقاضا و عرضه 
نقدينگــی را به طور صحیح مديريت كنــد، بیش از هر زمان ديگری ضروری 
به نظر می رســد. فعال شدن هرچه بیشتر اين بازار، عالوه بر كاهش وابستگی 

نظام بانکی به منابع بانك مركزی و جلوگیری از اضافه برداشــت آنها از منابع 
آن، می تواند راه را برای كاهش غیردســتوری نرخ سود بانکی و تغییر رويکرد 

تعیین دستوری نرخ سود در اقتصاد هموار كند. 
مروری بر تحوالت بازار بین بانکی ريالی

بازار بین بانکی از اجــزای بازار پول و يکی از روش های تأمین مالی بانکی 
است كه امکان معامالت بین بانك های عضو را فراهم آورده و تالش می كند تا 
بانك ها از طريق به كارگیری منابع مازاد يکديگر، نیازهای كوتاه مدت خود را 
بر طرف كرده و در نتیجه كمتر به منابع بانك مركزی اتکا كنند. بديهی است 
تحت اين شرايط انتظار می رود روابط مالی بانك ها و بانك مركزی بهبود يافته 
و آمار اضافه برداشــت بانك ها نزد بانك مركزی كاهــش يابد. بازار بین بانکی 
ريالی در تاريخ 18/4/1387 رســما شــروع به كار كرد. هدف از تشکیل اين 
بازار، تســهیل جريان منابع ريالی كوتاه مدت بین بانك ها در جهت مديريت 
كارآمد نقدينگی بوده اســت. بررسی حجم معامالت در سال های فعالیت اين 
بازار نشان می دهد میزان معامالت به جز در سال 91 همواره روندی صعودی 
داشته كه اين امر بیانگر افزايش اندازه  بازار است. حجم معامالت در سال 93 
نسبت به سال قبل بیش از 266 درصد رشد داشت كه بیشترين میزان رشد 
معامالت از سال 88 بوده است )نمودار 1(. در سال 93، میزان بدهی بانك ها 
به بانك مركزی رشد بیش از 40 درصد را تجربه كرد. در اين شرايط، بانك ها 

عملکرد فعال بانک مرکزی در بازار بین بانکی ريالی:

راهکار کاهش غیردستوری نرخ سود
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برای فرار از نرخ جريمه  باالی بانك مركزی )34 درصد( مشــاركت فعال تری 
در بازار بین بانکی داشــتند. از طرف ديگر، نرخ مرجع در سال 93 به حداكثر 
میزان خود طی 7 ســال فعالیت بازار رســید )27 درصد(. اين افزايش نرخ 
مرجع تمايل بانك ها به فعالیت بیشتر در بازار و كسب سود از محل وام دهی 

به ساير بانك ها را  سبب شد.
بررسی روند تحوالت نرخ مرجع )يك شبه( در بازار بین بانکی ريالی نشان 
می دهــد اين نرخ كه در ســال 93 به حداكثر میزان خود رســیده بود، در 
ســال 94 و با عملکرد فعال بانك مركزی در بــازار كاهش يافته به طوری كه 
در ماه دی به حدود 20 درصد رســیده اســت. آنچه مورد توجه است اينکه 
نرخ بازار بین بانکی همواره باالتر از نرخ ســود سپرده  كوتاه مدت بوده و تنها 
در اواخر ســال 94 اين نرخ به زير نرخ سود سپرده  كوتاه مدت رفته است. به 

عبــارت ديگر، نرخ مرجع در بازار بین بانکی )میانگین نرخ ســود توافقی بین 
بانك ها در بازار( با نرخ های خرده فروشــی و ســپرده های كوتاه مدت شکاف 
داشــته است. بررسی ها نشان می دهد در سال 91 و 93 به ترتیب نرخ مرجع 
اختالف 6/5 و 5 درصدی با نرخ ســود سپرده  كوتاه مدت داشته است. وجود 
شــکاف میان اين دو نرخ بیانگر اين اســت كه به دلیل فقدان بازارهای مالی 
عمیق و توســعه يافته و عمل نکردن مکانیسم آربیتراژ، ارتباط میان نرخ های 
بازار بین بانکی با ســپرده های بانك ها )در سررســیدهای متفاوت( مخدوش 
است. در بعد وسیع تر، ساختار نرخ بازدهی نیز برای بانك ها و مؤسسات مالی 

جهت تخصیص بین زمانی وجوه روشن نیست.
بررســی معامالت انجام شده در بازار بین بانکی از حیث سررسید بیانگر آن 
است كه مراجعه به بازار بین بانکی با هدف تأمین نقدينگی كوتاه مدت است. 

بر اســاس آمار منتشرشده توسط بانك مركزی، سهم معامالت يك شبه از كل 
معامالت انجام شــده در بازار بین بانکی از 73/4 درصد در سال 88 به  94/5 
درصد در ســال 93 رسیده است )جدول1(. اين موضوع نشان دهنده  رويکرد 

مطلوب حاكم بر بازار در راستای تأمین نقدينگی كوتاه مدت بانك هاست.
بررســی آمار مربوط به میزان فعالیت گروه هــای بانکی در بازار بین بانکی 
ريالی بیانگر اين اســت كه بانك های دولتی همواره كمترين میزان مشاركت 
در بازار را داشــته اند. متوسط ســهم فعالیت بانك های دولتی طی سال های 
88 تا 93 حدود 10 درصد بوده اســت. اين در حالی اســت كه از نظر سهم 
ســپرده گذاری در بــازار بین بانکی ريالی و نیز حجم معامــالت در اين بازار، 
بانك های خصوصی بهترين عملکرد را داشــته اند. ايــن آمار حکايت از عدم 
تمايل بانك های دولتی به اســتفاده از روش تأمیــن نقدينگی از طريق بازار 
بین بانکی دارد. علت آن می تواند فشــار ارائه تسهیالت تکلیفی بر اين بانك ها 
و بالطبع امکان اســتفاده از خطوط اعتباری بانك مركزی در تأمین نیازهای 
نقدينگی توســط اين گروه از بانك ها باشــد، بنابراين الزم است بانك مركزی 
تدابیر الزم را جهت فراهم كردن موجبات فعالیت بیشتر بانك های دولتی در 

بازار بین بانکی ريالی اتخاذ كند.
چالش های پیش  روی تعمیق بازار بین بانکی ريالی

1. فقدان ابزارهای مالی قابل معامله: در حال حاضر تنها ابزار مورد استفاده 
در معامالت بازار بین بانکی، توديع ســپرده است؛ اعضای بازار، وجوه خود را 

نزد يکديگر به صورت سپرده سرمايه گذاری در چارچوب قانون عملیات بانکی 
بدون ربا توديع می كنند و نرخ ســود سپرده ها بر اساس توافق طرفین تعیین 
می شود. همچنین بسیاری از ابزارهای مالی، از جمله اوراق مشاركت، غالباً به 
صورت الکترونیکی منتشر نمی شوند و از اين رو مبادله آنها در بازه های زمانی 

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

منبع: گزارش عملکرد بازار بین بانکی ریالی، درگاه بانک مرکزی

نمودار 3- سهم گروه های بانکی از کل فعالیت در بازار بین بانکی ریالی )درصد(

منبع: محاسبات نویسنده بر اساس گزارش های عملکرد بازار بین بانکی ریالی، درگاه بانک مرکزی

جدول ۱- سهم معامالت یک شبه از کل معامالت بازار بین بانکی )درصد(

۱388 ۱389 ۱39۰ ۱39۱ ۱392 ۱393   سال

۷3/4 ۷4/3 ۷۶/۷ ۷۱/5 9۱/2 94/5 سهم معامالت یکشبه 

نمودار 2- شکاف میان نرخ مرجع در بازار بین بانکی و نرخ سود سپرده بانکی )درصد(

                  منبع: نماگرهای اقتصادی و گزارش عملکرد بازار بین بانکی ریالی 
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كوتاه مدت دشوار است. اين امر موجب می شود فعاالن بازار در برآوردن نیازها 
و انجام معامالت با محدوديت روبه رو باشند و از طرفی بانك مركزی هم نتواند 
به عنوان يك ابزار كارآ در سیاست گذاری پولی به بازار بین بانکی اتکا كند. به 
دلیل فقدان ابزارهای مالی قابل معامله در بازار بین بانکی ريالی، امکان مداخله 
موثر بانك مركزی جهت راهبری نرخ سود در اين بازار فراهم نیست؛ بنابراين 
يکی از اقدامات بانك مركزی بايد معرفی و به كارگیری ابزارهای نوين مالی در 
اين بازار )همانند قرارداد های رپو )توافقنامه بازخريد( است. با عملیاتی كردن 
ابزارهای مالی نوين، ريســك های موجود در بــازار و احتمال نکول معامالت 

كاهش يافته و در نتیجه شفافیت در بازار نیز افزايش خواهد يافت.
2. چالش های مربوط به ســالمت بانکی و انتشارنکردن رتبه بندی اعتباری 
بانك ها: عملکرد بــازار بین بانکی تا حدودی متاثــر از چالش های مربوط به 
سالمت بانکی است. بررسی ها نشان می دهد بانك ها در رعايت استانداردهای 
مربوط به كفايت سرمايه ناموفق عمل كرده اند. همچنین دارايی های ترازنامه 
بانك هــا كیفیت پايینی دارند. اين وضعیت نامناســب بانك ها و درصد باالی 
مطالبــات غیرجاری، تمايل بانك ها را به ورود در اين بازار كم كرده اســت. 
همچنین در حــال حاضر عدم انتشــار رتبه بندی اعتباری بانك ها توســط 
بانك مركــزی و عدم اطالع مناســب بانك ها از میزان ريســك های اعتباری 
ســاير بانك های عضو بازار بین بانکی، ريسك فعالیت در اين بازار را باال برده 
اســت؛ بنابراين در راستای مشاركت هر چه بیشتر بانك ها در بازار بین بانکی 
الزم اســت اقداماتی برای بهبود شاخص های سالمت بانکی از جمله توجه به 
افزايش سرمايه در برنامه های استراتژيك و افزايش كیفیت دارايی ها )باالخص 
نسبت مطالبات غیرجاری به تســهیالت اعطايی( انجام شود. همچنین الزم 
است تا رتبه بندی بانك ها به صورت مستمر توسط بانك مركزی پیگیری شود 

و نتايج بررسی ها در اختیار اعضا قرار گیرد.
3. نبود بازار فعال برای معامالت ثانويه اوراق بهادار: وجود بازار ثانويه فعال، 
نقش زيادی در كشــف قیمت حقیقی و افزايش نقدشوندگی ابزارهای مالی 
و در نتیجه تقويت بازار اولیه دارد. يکی از مشــکالت جدی در مسیر توسعه 
بــازار بین بانکی ايــران، نبود بازار ثانويه فعال بــرای معامالت ابزارهای مالی 
است. اين امر موجب شــده تا قیمت گذاری ابزارهای مالی بازار پول به خوبی 
صورت نگیرد و ابزارهای مالی چون گواهی ســپرده كه در نظام بانکی منتشر 
می شوند، از نقدشــوندگی كافی برخوردار نباشند. وجود ريسك نقدشوندگی 
باال موجب افزايش نوســان قیمت ها می شــود كه نتیجه آن افزايش شکاف 

قیمت های خريد و فروش و هزينه های معامالتی است )خوانساری، 1393(.
4. به روز نبودن دستورالعمل های اجرايی بازار بین بانکی: دستورالعمل ها و 
مقررات فعالیت در بازار بین بانکی به قدر كافی تکامل نیافته است. برای مثال، 
ضوابطی خاص برای محدوده نوســان روزانه نرخ مرجع، بازارسازی1 ، شرايط 
تعطیلــی بازار و ... وجود ندارد. همچنین نظام اجرايی انجام مبادالت، روزآمد 
و كارآمد نیســت. استانداردهای خاص مالی با توجه به ويژگی های خاص اين 
بازار تدوين نشــده تا مبنای انجام و تسويه مبادالت قرار گیرد. پس از تحريم 
شبکه رويترز )كه بازار بین بانکی در بستر آن فعالیت می كرد( عمال جايگزينی 
بومی و كارآمد برای انجام مبادالت در اين بازار فعال نشــده است. همچنین 
زمان فعالیت در اين بازار با ســاير سامانه های تسويه وجوه و مبادالت بانکی 
كشــور هماهنگ نیســت. اين موارد در عمل باعث تضعیف عملکرد اين بازار 

می شود )يوسفی ديندارلو، 1394(.

ايجاد کريدور نرخ سود در بازار بین بانکی
بانك مركــزی در بــازار بین بانکی به عنوان عضو و مدير بازار، مســئولیت 
تنظیم، برنامه ريزی، سازمان دهی، هماهنگی، تدوين مقررات، نظارت، كنترل 
و تسويه معامالت را بر عهده داشته و جهت اعمال سیاست های پولی در بازار 
مداخلــه می كند. همچنین بانکمركزی به عنــوان آخرين مرجع تأمین كننده 
وجــوه بازار بین بانکی وظیفه هدايت، كنترل بازار و اجرای سیاســت پولی از 
طريق مديريت جريان وجوه در بازار را بر عهده دارد. برای فعال كردن بیشتر 
اين بازار بايد در گام اول، با توســعه و تعمیق بازار بین بانکی زمینه مشاركت 
بیشــتر بانك ها و مؤسســات مالی را در اين بازار فراهــم آورد. چنین امری 
محقق نمی شــود مگر اينکه كیفیت ترازنامه  بانك ها و مؤسسات مالی بهبود 
قابل توجهی پیدا كند. در گام دوم، ســقف و كف نرخ اعطای تسهیالت توسط 

بانك مركزی تعیین شــود. با تعیین كف و ســقف برای نرخ سود، كريدوری 
تعريف می شود كه نوسانات نرخ سود يك شبه را محدود می كند. بانك مركزی 
بايد ســطحی از نرخ را كه در بازار بین بانکی، با اهداف سیاست پولی سازگار 
اســت؛ تعیین و به طور صريح اعالم كند )نرخ هدف(. عملکرد بازار بین بانکی 
حکايــت از اين دارد كه تاكنون بانك مركزی نقش فعالی در زمینه اعالم نرخ 
سیاســتی در اين بازار ايفا نکرده و آنچه اعمال شده نرخ تنبیهی )انضباطی( 

بوده است.
اســتفاده از كريدور نرخ ســود به بانك مركزی كمك خواهد كرد تا بتواند با 
تغییرات نرخ های كف و ســقف به صورت پیوســته، به اعمال سیاست های پولی  
بپردازد. در اين كريدور، كف نرخ، میزان ســودی است كه بانك مركزی به منابع 
سپرده گذاری شده بانك ها نزد خود پرداخت می كند و سقف آن نیز، نرخ  سودی 
اســت كه بانك مركزی بابت ارائه تســهیالت به بانك های متقاضی، درخواست 
می كنــد. در اين چارچوب، بانك مركزی با مراجعه به بازار بین بانکی، نرخ ســود 
واقعی بازار پول را )كه اصطالحا نرخ ســود بازاری نامیده می شــود(، شناسايی 
می كند. از طرفی با توجه به اينکه نرخ  ســود بازاری، بین نرخ سود كف و سقف 
كريدور قرار دارد و نرخ سود هدف بانك مركزی نیز با توجه به اهداف نهايی )مانند 
كنترل تورم( مشــخص شده است؛ بنابراين بانك مركزی قادر خواهد بود با ورود 
به بازار بین بانکی و تحت تاثیر قرار دادن عرضه و تقاضای ذخاير در اين بازار، نرخ 
بازاری را به نرخ هدف خود نزديك كند. در واقع در شــرايطی كه نرخ سود بازار 
باالتر از نرخ ســود هدف باشد، بانك مركزی می تواند نسبت به خريد اوراق بهادار 
در بازار بین بانکی اقدام كرده و با اين كار عرضه  ذخاير افزايش و نرخ سود كاهش 
می يابد. در مقابل، اگر نرخ سود پايین تر از نرخ هدف باشد، بانك مركزی با فروش 
اوراق بهادار در بازار بین بانکی نسبت به جمع آوری ذخاير موجود در بازار بین بانکی 

و افزايش نرخ سود كوتاه مدت اقدام می كند )میثمی و توكلیان )1394((.

جمع بندی
با توجه به كاهش نرخ تورم و عدم كاهش نرخ ســود بانکی به تناسب نرخ 
تورم، كاهش نرخ سود از طريق بازار بین بانکی و نه به صورت دستوری، اولويت 
مهمی اســت كه پیش روی سیاســت گذار پولی قرار دارد. بررســی ها نشان 
می دهد ابزارهای فعلی مورد اســتفاده بانك مركزی در بازار بین بانکی، قابلیت 
مناسبی برای به كارگیری »كريدور نرخ سود« را ندارد. به عبارت ديگر، ضعف 
ابزارهای در اختیار بانك مركزی به عنوان موانعی برای استفاده از كريدور نرخ 
سود در بازار بین بانکی و كاهش نرخ سود از اين كانال، مطرح است؛ بنابراين 
يکی از اقدامات بانك مركزی بايد معرفی و به كارگیری ابزارهای نوين مالی در 
اين بازار )همانند قرارداد های رپو )توافقنامه بازخريد( باشد. با عملیاتی كردن 
ابزارهای مالی نوين، ريســك های موجود در بــازار و احتمال نکول معامالت 

كاهش يافته و در نتیجه شفافیت در بازار نیز افزايش خواهد يافت. 
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 حسین میثمی* 

مقدمه 
تورم دورقمی، پديده ای است كه همواره در نظام اقتصادی كشور ايران 
وجود داشــته و اين مســئله مشــکالت زيادی در نظام بانکی ايجاد كرده 
اســت. در اين رابطه، تجارب موفق بین المللی به خوبی نشان می دهد كه 
هرچنــد كنترل تورم نیازمند اقدامات گوناگون اســت، اما به طور مســلم 
اگر بانك مركزی از ابزارهای كافی برخوردار بوده و بتواند سیاســت گذاری 
پولــی را )به عنــوان مهم ترين وظیفه خود( به شــیوه ای صحیح عملیاتی 
كنــد، می توان به كنترل تورم امید داشــت )كلوز و ديگران1، 2010، ص. 

.)22
با توجه به اينکه در دولــت جديد، بانك مركزی به صورت جدی مقوله 
كنترل تورم را مورد توجه قرار داده اســت، ضرورت دارد تا بحث ابزارهای 
در اختیــار بانك مركزی مجدداً مورد بحث قرار گیرد. اهمیت اين مســئله 
زمانی بیش از پیش نمايان می شــود كه توجه شود در نظام بانکی كشور، 
بانکــداری بدون ربا در جريان بوده و بانك مركــزی نمی تواند از ابزارهای 
متعارف مبتنی بر عقد قرض يا اوراق قرضه اســتفاده كند. در اين تحقیق، 

ضرورت طراحی ابزارهای بدهی منطبق با شــريعت برای سیاســت گذاری 
پولی مطرح شــده و به نمونه ای از اين ابزارها اشاره می شود. در پايان نیز 

توصیه هايی سیاســتی خطاب به بانك مركزی كشور می شود. 
چالش های اســتفاده از ابزارهای متعارف سیاســت گذاری در 

کشور 
در بانکداری مركزی متعارف، عمده ابزارهايی كه توســط بانك مركزی 
برای سیاســت گذاری پولی استفاده می شــود را می توان شامل سه گروه 
دانســت كه عبارتند از: عملیات بازار باز، پنجره تنزيل و ســپرده پذيری از 

بانك ها ) هابرد2، 2012، ص 125(. 
عملیات بازار باز، مجموعه فعالیت هايی اســت كه در آن بانك مركزی با 
خريــد و فروش گروه خاصی از اوراق بهادار )معموال اوراق قرضه دولتی(، 
تالش می كند تا عملیات انبســاطی و انقباضی مورد نظر خود را ســامان 
دهد. پنجره تنزيل فرآيندی اســت كه در آن بانك مركزی بر اســاس عقد 
قــرض، به صورت موقت منابع مورد نیاز بانك ها را تأمین كرده و به آن ها 
كمك می كند تا مشــکالت نقدينگی خود را در كوتاه مدت برطرف كنند. 
ســپرده پذيری منابع مازاد بانك ها نیز بر اساس عقد قرض صورت گرفته و 
به بانك ها كمك می كند تا منابع اضافی خود را به جای آنکه به صورت نقد 
نگه دارند، نزد بانك مركزی ســپرده گذاری كرده و از نرخ مرتبط برخوردار 

ضرورت خلق ابزارهای بدهی منطبق با شريعت
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شوند )میشکین3، 2013، ص 231(.  
ســؤالی كه در اينجا مطرح می شود آن است كه آيا بانك مركزی كشور 
می تواند از ابزارهای متعارف سیاســت گذاری پولی اســتفاده كند؟ به نظر 
می رسد پاسخ به اين ســؤال منفی است، زيرا عملیات بازار باز در عمل يا 
با استفاده از اوراق قرضه دولتی انجام می شود يا با استفاده از اوراق قرضه 
بانك مركــزی. در حالت اول، به لحاظ حقوقــی بانك مركزی در بازار ثانويه 
وارد شــده و اوراق دولتی كه در اختیار دارد را نزد بانك های دارای مازاد 
منابــع تنزيل می كند )عملیات انقباضی( يــا اوراقی كه بانك ها در اختیار 
دارند را تنزيل می كند )عملیات انبســاطی(. در هر دو صورت اين معامله 
از منظــر حقوقی »بیع دين اصل و بهره اوراق قرضه دولتی« اســت كه از 

نیست.  قابل پذيرش  نظر شرعی 
در حالت دوم نیز بانك مركزی ســند بدهی خود را منتشر كرده و آن را 
در بازار بین بانکی در اختیار بانك هــای نیازمند قرار می دهد كه به لحاظ 
حقوقــی قرض همراه با بهره اســت. در واقع بانك هايــی كه اين اوراق را 
خريــداری می كنند، می پذيرند كه منابع خود را برای مدتی مشــخص به 
بانك مركزی قرض داده و در سررســید، اصل و بهره آن را دريافت كنند. 
اين شــیوه نیز دارای مبنای شرعی نبوده و در زمره حکم حرمت ربا قرار 

می گیرد.
دو شــیوه پنجره تنزيل )در مواقعی كه بانك های تجاری كسری دارند( 
يا ســپرده پذيری منابع مازاد بانك های تجاری )در شــرايط وجود مازاد(، 
هر دو صراحتاً بر اســاس عقد قرض سامان می يابند كه با چالش ربا مواجه 
بــوده و در چارچوب فقه اســالمی قابلیت اســتفاده ندارند. عالوه بر اين، 
استفاده از ابزارهای مذكور توســط بانك مركزی ايران با قوانین كشورمان 
)مانند »اصل 4« و »اصل 49« قانون اساسی ، قانون عملیات بانکی بدون 
ربا مواد مختلف، »ماده يك« قانون نحوه اجرای »اصل 49« قانون اساسی 
، »ماده 595« قانون مجازات اســالمی و غیره( تعارض دارد )موسويان و 

میثمی، 1394، ص 127(.

ضرورت خلق ابزارهای اسالمی جديد برای سیاست گذاری پولی 
با توجه به اينکه از يك طرف، بانك مركزی كشور نمی تواند از ابزارهای 
متعارف سیاســت گذاری پولی اســتفاده كند و از سوی ديگر، كنترل تورم 
بدون وجود ابزارهای كافی برای سیاســت گذاری پولی امکان پذير نیست، 
بنابراين، ضرورت طراحی ابزارهای اســالمی جديد برای سیاســت گذاری 

است.  انکار  واقعیتی غیرقابل  پولی 
نکته اساســی در اينجا آن اســت كه تمامی عقود و شیوه های اسالمی 
درراســتای ابزارســازی برای سیاســت گذاری پولی قابلیت نــدارد. دلیل 
اين مســئله آن اســت كه سیاســت گذاری پولی، عملیاتی در بازار پولی 
كوتاه مدت است و به طور عمده، در سررسیدهای شبانه، سه روزه، هفتگی، 
ماهانه و به ندرت ســاالنه به وقوع می پیوندد. همچنین، الزم است ابزارهای 
مورد اســتفاده برای سیاست گذاری پولی، از حداقل ريسك برخوردار بوده 

و نرخ ســود قطعی و از پیش تعیین شده داشته باشند.
بــا توجه به اين توضیحات، ابزارهای مبتنی بر عقود مشــاركتی )مانند 
مشــاركت، مضاربــه، مزارعه و مســاقات( از مجموعه ابزارســازی خارج 
می شــوند؛ زيــرا در اين عقود، تعییــن دقیق نرخ ســود معامالت از ابتدا 
امکان ندارد. عالوه بر اين، عقود يادشــده، به طور ذاتی ريسك هايی دارند 
كه مديريت آن ها يا امکان پذير نیســت يا مســتلزم استفاده از شیوه هايی 

اســت كه به صوری  شدن استفاده از اين عقود می انجامد. 
در نهايت، عقود مشــاركتی به طور معمول در 
سررســید های كوتاه مدت )به طور مثال شبانه يا 
ســه روزه( قابل استفاده نیســتند؛ زيرا اغلب در 
اين عقود الزم است منابع در پروژه ای مشاركتی 
وارد شود؛ پروژه، انجام و سود دو طرف محاسبه 
و تقســیم شــود. انجام چنیــن پروژه هايی در 
سررســیدهای كوتاه مــدت يا شــدنی نیســت 
يــا اينکه اجــرای واقعی آن ها پرهزينه اســت؛ 
بنابراين، مناســب است درراســتای ابزارسازی 

برای سیاســت گذاری پولی از عقود مبادله ای )كــه عمدتاً به ايجاد بدهی 
می انجامند( استفاده شــود. در ادامه به برخی از اين ابزارهای پیشنهادی 
كه با اســتفاده از ظرفیت عقود مبادله ای طراحی شده اند، اشاره می شود. 

الف- عملیات بازار باز  
می تــوان برای عملیــات بازار بــاز، از صکوک بیع ديــن بانك مركزی 
اســتفاده كرد. اين نوع صکوک، ابزاری مالی اســت كه بر مبنای عقد بیع 
دين، بر اســاس مطالباتی كه بانك مركزی از دولت و بانك ها دارد منتشر 
شــده و بدون كوپن ســود )به صورت تنزيلی( در بــازار بین بانکی عرضه 
می شــود. با فروش دين، مالکیت دين به غیر از بانك مركزی واگذار شــده 
و اين امکان برای مالك جديد نیز میســر اســت كه دين را به طور مجدد 
به فروش برســاند. با فروش اين اوراق، نقدينگی از اقتصاد جمع آوری شده 
و خالص ســاير دارايی ها در ترازنامه بانك مركــزی كاهش می يابد كه اين 
به معنــای كاهش پايه پولی و اعمال سیاســت انقباضی اســت. عملیات 

انبســاطی نیز به صورتی كاماًل مشابه و با خريد اوراق اتفاق می افتد.
از منظر فقهی، هر چند عقد بیع مورد تأيید اســت، اما نکته اساسی آن 
است كه بین طرفین دين، اتحاد مالکیت وجود نداشته و ديون غیرصوری 
به حســاب آيند. يعنی فقط ديون واقعی می توانند مبنای انتشــار صکوک 

بیع دين قرار گیرند )موســويان و میثمی، 1394، ص 345(. 
از منظر اقتصادی نیز اين ابزار از قابلیت كافی برخوردار اســت، چراكه 
صکوک بیع دين می تواند دارای نرخ قطعی و از پیش تعیین شــده باشــد؛ 
به ايــن معنی كه پس از ارائه در بازار بین بانکی، نرخ آن به صورت قطعی 
اســتخراج می شــود. از منظر ريســك نیز به دلیل آنکه بانك مركزی ناشر 
اين اوراق بوده و ضامن بازخريد اوراق به قیمت اســمی در سررسید است، 
بنابراين آن دســته از اوراق، از حداقل ريسك برخوردار هستند. عالوه بر 
اين، صکوک بیع دين می تواند در بازه های زمانی بســیار كوتاه مدت، مثاًل 
يك ماهه منتشــر شود و اين قابلیت ابزار را در عمل باال می برد. همچنین، 
منابعی كــه بانك مركزی در اثر فروش ايــن اوراق جمع آوری می كند، به 

تملیــك اين بانك درآمده و می تواند به راحتی آن را بلوكه كند.

ب- سپرده پذيری از بانک ها 
به منظور ســپرده پذيری منابع مازاد بانك ها، می توان از شیوه »تشکیل 
اســتخر دارايی های سودده بانك مركزی« استفاده كرد. در اين شیوه، ابتدا 
بانك مركزی اســتخری از فعالیت های سودده خود تشکیل می دهد و نرخ 

سود اين استخر را مشخص می كند.
برخی از فعالیت های ســودده بانك مركزی شامل اين موارد است: ضرب 
ســکه، تولید كاغذ امنیتی و اســناد بهادار، كارمــزد تبديل دالر دولت به 
ريال و فروش دالر بــه بانك ها، عرضه  خدمات خاص به بانك ها و دريافت 
كارمزد، ســرويس  چاپخانــه  بانك مركزی و ســپرده گذاری در بانك های 
داخلی و خارجی. در ادامه، بانك مركزی با توجه به حجم اســتخر منابعی 
كه دارد، به ســپرده پذيری منابع مازاد بانك ها اقدام می كند و با توجه به 

بازده استخر منابع، به آن ها سود می پردازد.
برای مثال، فرض می شــود بانکی تجاری به طور موقت )در ارديبهشت( 
دارای مــازاد منابع )به میــزان 1000 میلیارد ريال( شــده و به هر دلیل 
)به طور مثال، وجود ريسك(، قصد ندارد اين منابع را در بازار بین بانکی با 
نرخ 28 درصد در اختیار ســاير بانك های نیازمند به منابع قرار دهد، بلکه 
می خواهد منابع خود را با ريســك كمتر به مدت يك ماه نزد بانك مركزی 
سپرده گذاری كند و از نرخ سود مرتبط )به طور 

مثال 18 درصد ساالنه( برخوردار شود.
بازاری  بین بانکی،  بازار  اســت هرچند  واضح 
كوتاه مدت با حداقل ريســك اســت، ريســك 
بانك مركــزی از تمــام بانك ها كمتر اســت و 
اين ريســك كــم، انگیــزه ســپرده گذاری نزد 
بانك مركزی  ادامــه،  در  اســت.  بانك مركــزی 
)به وكالــت از طــرف بانــك تجــاری( منابــع 
سپرده گذاری شــده را در فعالیت های ســودده 

با توجه به اينکه بانک  مرکزی به 
تورم  کنترل  مقوله  صورت جدی 
را مورد توجه قرار داده اســت، 
ضرورت دارد تــا بحث ابزارهای 
در اختیار بانک مرکزی نیز مجدداً 

مورد بحث قرار گیرد  
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خود اســتفاده می كند و اصل و سود حاصل را در سررسید )پايان ماه( به 
بازمی گرداند. تجاری  بانك 

در اين شــیوه، بهتر اســت بانك مركزی فقط دارايی هايی را در استخر 
فعالیت های خود وارد كند كه ســود قطعی و از پیش تعیین شــده دارند، 
زيــرا در اين حالت بانك مركزی قادر خواهد بــود تا نرخ بازده قطعی و از 
پیش تعیین شده اســتخر دارايی ها را استخراج و از ابتدا به سپرده گذاران 

)بانك های دارای مازاد( اعالم كند. 

تنزيل  ج- پنجره 
برای پنجره تنزيل، می توان از شــیوه بیع نقد و اجاره مجدد اســتفاده 
كرد. در اين شــیوه، بانك مركزی اعالم می كند كه بانك های نیازمند منابع 
می توانند مجموعه ای از اسناد دارايی های غیرمنقول خود )مثل ساختمان 
شــعب( را به صورت يــك مجموعه درآورند و به اين بانــك به صورت نقد 
بفروشــند و هم زمان )با نرخی كه اين بانك تعیین می كند( اجاره به  شرط 
تملیك كنند. در اثر ايــن رابطه حقوقی، منابع نقد در اختیار بانك دارای 
كســری قرار گرفته و صرفا مالکیت تعدادی از ســاختمان های بانك برای 

بانك مركزی منتقل می شود.   به  مدتی محدود 

توصیه های سیاستی و  جمع بندی 
يکــی از اصلی ترين پیش نیازهای موفقیت بانك مركزی در كنترل تورم، 
در اختیار داشــتن ابزارهای كافی برای سیاســت گذاری پولی است. با اين 
حال، عمده ابزارهای متعارف مورد اســتفاده بانك هــای مركزی ، مبتنی 
بر قالب حقوقی قرض همراه با زياده اســت كه از منظر بانکداری اسالمی 
ربوی محســوب شــده و با مبانی فقه اســالمی و قوانین موضوعه كشــور 
سازگاری ندارد. با اين حال می توان با استفاده از ظرفیت عقود مبادله ای، 
انواعــی از ابزارهــا و اوراق مبتنی بر بدهی را طراحــی كرد و از آن برای 

استفاده كرد. پولی  سیاست گذاری 
 در اين مختصر به ســه مورد از اين ابزارها به عنوان نمونه اشــاره شد. 
بــا توجه به تحلیل های ارائه شــده در اين پژوهــش، می توان توصیه های 

سیاســتی ذيل را خطاب به بانك مركزی كشور ارائه كرد: 
- بانك مركزی تاكنون فقط از ابزار اوراق مشــاركت برای عملیات بازار 
باز اســتفاده كرده اســت. در اين رابطه پیشــنهاد می شــود بانك مركزی 
به ســمت اســتفاده از ابزار صکوک برای سیاســت گذاری پولی به عنوان 

جايگزين يا مکمل اوراق مشاركت، حركت كند. 
- در حال حاضر، پنجره تنزيل بانك مركزی )شــامل اضافه برداشــت( 
كاركرد سیاســت گذاری نداشــته و از ديدگاه شــرعی نیز منطق پرداخت 
ســود، ســوال برانگیز اســت. در اين رابطه پیشنهاد می شــود تسهیالت 
بانك مركزی فقط بر اســاس عقود مشخص اســالمی با نرخ های مشخص 

عرضه شود. 
- در حال حاضر، ســپرده پذيری منابع مــازاد بانك ها نزد بانك مركزی 
كاركرد سیاســت گذاری نداشــته و از منظر شرعی نیز شــبهه ناک است. 
پیشــنهاد می شــود بانك مركزی با اســتفاده از ظرفیت عقود اســالمی، 

سپرده های مشــخصی با نرخ های از پیش تعیین شده طراحی كند.
- الزم اســت بانك مركزی با اتخــاذ تدابیر الزم، اوضــاع را به گونه ای 
مديريت كند كه عقود اســالمی )مانند بیع نقــد، اجاره و غیره( به صورت 
واقعی و غیرصوری بین بانك ها و بانك مركزی منعقد شــود. انتقال اسناد 

دارايی ها، به اجرای واقعی عقود كمك می كند.
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 حسین میثمی*، فرشته مالکریمی** 

مقدمه 
بــا توجه بــه اينکه در چارچــوب اســالمی بانك مركــزی نمی تواند از 
ابزارهای متعارف سیاســت گذاری پولی )كه مبتنی بر عقد قرض هســتند( 
اســتفاده كند، در دهه اخیر، برخی از كشــورهای اســالمی )مانند مالزی( 
تالش هايــی در راســتای طراحی ابزارها و اوراق بهادار اســالمی )صکوک( 
برای سیاســت گذاری پولی انجام داده اند )كیائی، 1387، ص 121؛ نودهی، 

1387، ص 11(.
در نظــام بانکی كشــور نیز به دلیل قانــون عملیات بانکــی بدون ربا، 
بانك مركــزی نمی تواند از ابزار اوراق قرضه برای عملیات بازار باز اســتفاده 
كنــد. به همین دلیــل، برخی از محققان، به طراحــی ابزارهای جايگزينی 
ماننــد صکوک بیع ديــن و اجاره بانك مركزی برای سیاســت گذاری پولی 
پرداخته اند )موســويان، ندری و میثمی، 1393، ص 11؛ میثمی، موسويان 

و ندری، 1394، ص 17(.  
از طــرف ديگر، با توجــه به اينکه دولت محترم تالش های گســترده ای 
برای توســعه بازار بدهی انجام داده اســت و انتظار می رود در سال 1395، 
انواع مختلفی از صکوک در بازار بدهی كشــور مورد استفاده واقع شود، اين 
احتمــال وجود دارد كه در آينده ای نه چندان دور، زمینه ورود بانك مركزی 

به بازار بدهی برای سیاست گذاری پولی فراهم شود.  
بــا اين حال به نظر می رســد اســتفاده بانك مركــزی از ابزارها و اوراق 
اســالمی برای سیاســت گذاری پولی، در عمل با چالش هايی مواجه باشــد 
كه الزم اســت برای رفع آن ها از هم اكنون تدابیری انديشیده شود. در اين 

تحقیق، به برخی از اين چالش ها اشاره می شود.  

چالش های استفاده از ابزارهای اسالمی توسط بانک مرکزی 
هر چند كاربرد ابزارها و اوراق بهادار اســالمی در مورد سیاســت گذاری 
پولــی، منافع متعــددی برای بانك مركــزی ايجاد می كند، امــا باتوجه به 
جديدبودن اكثر شیوه های پیشــنهادی، مسلماً در عمل چالش هايی ممکن 
اســت وجود داشته باشند كه الزم است تا حد امکان به آن ها توجه شده و 
تدابیر الزم برای مديريت آن ها اتخاذ شود. در آنچه در پی می آيد، به برخی 
از مهم ترين اين چالش ها اشــاره شده و برخی پیشنهادهای اولیه برای رفع 

آن ها، ارائه می شود.

1. انتخاب صکوک مناســب برای عملیات بــازار باز به صورت 
اقتضائی

اولیــن مســئله در اين رابطه آن اســت كه بانك مركــزی در بین انواع 
صکوكی كه در بازار بدهی وجود دارد، بايد كدام مورد را برای عملیات بازار 
باز استفاده كند؟ در پاسخ به اين سؤال نمی توان جواب مشخصی ارائه كرد. 
در واقع انتخاب نوع اوراق جهت عملیات بازار باز، بســتگی به شرايط دارد. 
به طور مثال، اگر اســناد خزانه اسالمی از طرف دولت به اندازه كافی منتشر 
شــده و قانون، اجازه خريد و فروش آن را )در بازار ثانويه( به بانك مركزی 
داده باشــد، ديگر بانك مركزی نبايد به طور مســتقیم به انتشار اوراق خود 
اقدام كند، اما اگر چنین شــرايطی فراهم نباشــد )بــه  طور مثال، بند »ه« 
تبصــره »پنج« قانون بودجه ســال 95، بانك مركــزی را از هر نوع خريد و 

فروش اســناد خزانه در بازار ثانويه منع كرده است(، بنابراين بانك مركزی 
مجبور اســت با استفاده از ســاير اوراق بهادار، به اعمال سیاست های مورد 

نظر خود بپردازد.
نکتــه مهم در انتخاب اوراق مناســب برای عملیات بــازار باز در عمل، 
سادگی اســت. در واقع الزم اســت بانك مركزی با در نظر گرفتن مجموع 
شــرايط، امکانات و محدوديت ها، در هر دوره ای كــه قصد اجرای عملیات 
بــازار بــاز را دارد، ســاده ترين و كم هزينه ترين ابزار اســالمی را برای اين 

عملیات مورد استفاده قرار دهد.

2. ضرورت بدون ريسک بودن ستون دارايی ترازنامه بانک مرکزی
چالش ديگر در اســتفاده از اوراق بهادار اسالمی برای عملیات بازار باز، 
ضرورت بدون ريســك بودن دارايی های بانك مركزی است. در واقع هم در 
دانش اقتصادی و هم در تجربه كشــورهای گوناگون اين مســئله پذيرفته 
شده است كه بانك مركزی نمی تواند دارايی های دارای ريسك را در ترازنامه 
خود وارد كند )كلوز و ديگران1، 2010، ص. 22؛ میشــکین2، 2013، ص. 
135(. در ماده »هشت« قانون پولی و بانکی كشور نیز به اين مسئله اشاره 
شده است. اين در حالی است كه به نظر می رسد خريد اوراق بهادار اسالمی 
از طــرف بانك مركزی، درعمــل نوعی اوراق دارای ريســك را در ترازنامه 

بانك مركزی وارد می كند و اين قابل پذيرش نیست.
در پاســخ به اين چالش دو نکته قابل توجه است. اول اينکه، اوراقی بايد 
جهت سیاســت گذاری پولی مورد اســتفاده واقع شــود كه يا توسط دولت 
منتشر شــده يا اينکه بانك مركزی كم ريسك بودن و معتبربودن ناشر آن را 
تأيید كند. دوم اينکه، بانك مركزی می تواند به طور مســتقیم درگیر فرآيند 
انتشــار اوراق بهادار نشــود، بلکه يا به تنهايی يا با مشاركت بانك ها، شركت 
واســطه ای برای مديريت فرآيند اســتفاده از اوراق تشــکیل دهد )مشابه 
تجربــه ای كه در بانك مركزی مالــزی وجود دارد(. با ايــن تدبیر، درعمل 
ترازنامه بانك مركزی به صورت مســتقیم درگیر فرآيند انتشار اوراق و ورود 

و خروج دارايی ها نمی شود. 

3. تشکیل و فعالیت شرکت واسطه بانک مرکزی
همان طور كه در باال ذكر شــد، يکی از تدابیر الزم در اســتفاده از اوراق 
بهادار اسالمی برای سیاســت گذاری پولی آن است كه بانك مركزی به طور 
مســتقیم درگیر فرآيند انتشار يا خريد و فروش اوراق بهادار برای عملیات 
بازار باز نشــود، بلکه با تأســیس شــركتی واســطه، تمامی امور مرتبط با 
اســتفاده از اوراق برای اهداف سیاســت پولی را به اين شــركت بسپارد. با 
توجه به جديدبودن پیشــنهاد مذكور و هزينه بربــودن انجام اين كار برای 
بانك مركزی، تشکیل چنین شركتی می تواند به عنوان يك چالش در فرآيند 

اســتفاده از اوراق بهادار اسالمی برای سیاست پولی مطرح باشد.
در پاســخ به اين چالش می توان پیشــنهاد تشــکیل شــركت مذكور با 
مشــاركت تمامی بانك ها را مطرح كرد. به عبارت ديگر، شركت مذكور )كه 
نام آن می تواند »شركت مديريت انتشار اوراق بهادار اسالمی برای عملیات 
بازار باز« در نظر گرفته شــود( به صورت كنسرسیومی و غیردولتی تأسیس 
می شــود. در واقع، اين شــركت با حمايت بانك مركزی و مشاركت تمامی 
بانك های كشور به صورت سهامی خاص، نزد اداره ثبت شركت ها و مالکیت 
صنعتی تأســیس خواهد شد. مجموع سهام بانك مركزی و بانك های دولتی 
در اين شــركت زير 50 درصد خواهد بود تا شــركت غیردولتی به حساب 

چالش های استفاده از ابزارهای اسالمی برای 
سیاست گذاری پولی
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آيد )البته ســهام بانك مركزی بايد از نوع ممتاز باشــد(. هدف اساسی اين 
شــركت پیگیری تمامی امور مرتبط با عملیات بازار باز با استفاده از اوراق 

بهادار اسالمی است.
4.  استخر دارايی ها جهت انتشار صکوک

چالــش ديگری كه در اســتفاده از اوراق بهادار اســالمی برای عملیات 
بازار باز قابل تصور اســت، مقوله تشکیل »اســتخر دارايی ها3« است. دلیل 
اين مسئله آن اســت كه تمامی اوراق بهادار اسالمی الزم است حتماً روی 
اســتخری از دارايی ها منتشر شوند. حال سؤال آن است كه ضوابط تشکیل 
اســتخر دارايی ها در چارچوب بانکداری اســالمی كدام است؟ در پاسخ به 
اين ســؤال می توان اين طور گفت كه در تشکیل استخر دارايی ها چند نکته 

اساسی قابل توجه است:
الف- اســتخر دارايی ها بايد متشــکل از دارايی های مشروع باشد. به  طور 
مثــال روی بهره حاصــل از اوراق قرضه متعارف كه با چالــش ربا مواجه 

هستند، نمی توان اوراق منتشر كرد.
ب- برخــالف ديــدگاه برخــی از فرقه های اهل ســنت كــه معتقدند 
غیرشــرعی بودن درصــدی از دارايی ها )در برخــی ديدگاه ها تا 49 درصد 
اســتخر( اشــکال شــرعی ندارد )الزحیلی، 1405ق، ج. 1، ص 121(، در 
چارچوب فقه امامیه كل دارايی های موجود در اســتخر بايد از مشــروعیت 

فقهی برخوردار باشد.
ج- حجم اوراق منتشرشده روی استخر دارايی ها نمی تواند بیش از حجم 

دارايی های موجود در استخر باشد.
د- روی يــك دارايی يا يك مجموعــه از دارايی ها، نمی توان هم زمان دو 

نوع اوراق متفاوت منتشر كرد.

5.  احتمال صوری شدن روابط در عمل  
يکی از چالش های بســیار جدی كه نظام بانکداری بدون ربا در كشــور 

در بیش از ســه دهه فعالیت خود با آن مواجه شده، مسئله »صوری سازی« 
اســت. منظور از صوری  بودن، آن اســت كه طرفین معامله، نیت واقعی در 
رابطه با قراردادی كه امضا می كنند، نداشته باشند. در رابطه با اوراق بهادار 
مورد اســتفاده برای سیاست گذاری پولی نیز اين احتمال وجود دارد كه در 
عمل بانك مركزی، دولت و بانك ها به صورت واقعی معامالت اسالمی )مانند 
بیــع نقد، بیع دين و اجاره( را اجرايی نکنند و اين به توســعه روابطی فقط 

صوری در نظام بانکی بینجامد. 
هرچند اين مســئله در رابطه با اوراق مورد استفاده برای سیاست گذاری 
پولــی قابل تأمل اســت، اما می توان با اســتفاده از تجــارب بین المللی در 
اجرای بانکداری اســالمی، زمینه های صوری شــدن عقــود را كاهش داد. 
اولین پیشــنهاد در اين رابطه، تدوين قراردادهای موجود در فرآيند انتشار 
صکوک به نحوی اســت كه روابط بین بانك مركزی، شــركت واسطه، دولت 
)يا بانك های دولتی( و بانك های فعال در بازار به طور كامل شــفاف باشــد. 
دومین پیشــنهاد، در نظر گرفتن ساختاری مناسب جهت نظارت شرعی بر 

روابط شکل گرفته در بازار است.
6. جريمه تأخیر تأديه

در استفاده از اوراق بهادار اسالمی برای عملیات بازار باز نیز اين احتمال 
وجــود دارد كه به هر دلیل، اصل يا ســود اوراق با تأخیر پرداخت شــود. 
اكنون ســؤالی كه مطرح می شــود آن اســت كه آيا امکان دريافت جريمه 
بابت تأخیر ايجادشده وجود دارد؟ در سطحی باالتر، آيا اساساً در بانکداری 
اســالمی طرفین معامله )برای تقويت انگیزه وفای به عهد(، می توانند شرط 

بر جريمه تأخیر تاديه كنند؟ 
در ايــن رابطه، نظام بانکی ايران هم اكنون در ارتباط با مســئله جريمه 
ديركرد بر اســاس مصوبه شــورای نگهبان به عنوان مرجع قانون گذار عمل 
می كند كه دريافت جريمه تأخیر بر مبنای شــرط ضمن عقد را مشــروع و 
مجاز دانســته اند. در واقع، فقهای شــورای نگهبان با استناد به مبنای فقهی 
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وجــه التزام، دريافت جريمه تأخیر را به بانك ها و 
نهادهای مالی اجازه داده اند. 

وجه التزام، نوعی شــرط ضمن عقد است كه 
به عنوان يك ضمانت اجرا در قراردادها گنجانده 
می شــود. برطبق اين شرط، در صورتی كه يکی 
از متعامــالن از اجرای آنچه قرارداد به عهده وی 

گذارده اســت، خودداری كند يا به عملــی مبادرت ورزد كه مطابق قرارداد 
ممنوع اعالم شــده اســت، مبلغی را كــه در قرارداد معین می شــود، بايد 
به عنوان جريمه به طرف مقابل پرداخت كند )موســويان، 1392، ص 23(.  
اشتراط جريمه ديركرد به عنوان شرط كیفری مالی )وجه التزام(، از نظر 
فقهی ذيل قاعده »المؤمنون عند شــروطهم« قرار می گیرد. عمل به چنین 
شــرطی در صورتی الزم الوفاست كه دارای شرايط صحت شرط باشد. درج 
جريمه ديركرد مخالف مقتضای عقود بانکی نیست و دارای منفعت عقاليی 
يعنی الــزام مديون به ايفای به موقع دين اســت. معین بودن مبلغ جريمه، 
قــرارداد را از معرض جهــل می رهاند. در نظرگرفتن نرخــی معقول برای 

جريمه نیز انجام چنین شرطی را مقدور می كند. 
تنها نکتــه ای كه در رابطه با صحت اين شــرط باقی می ماند، مســئله 
موافقت يا مخالفت با كتاب و ســنت اســت. درواقع اصلی ترين شبهه ای كه 
مشروعیت اشــتراط جريمه ديركرد را به عنوان شرط كیفری مالی با ترديد 
مواجه می كند، شــباهت آن با عنوان رباست كه آن را در زمره شروط فاسد 

و باطل قرار می دهد. 
طرفــداران مشــروعیت جريمه ديركرد در پاســخ به اين شــبهه بیان 
داشــته اند، مســئله ای كه جريمه را از ربا متمايز می  كند، تخلف از شــرط 
است. در شرط جريمه ديركرد، هدف بانك از آوردن چنین شرطی، ممانعت 
از تأخیر مشــتری در بازپرداخت به موقع  بدهــی اس بنابراين، اگر بدهکار 
بدهــی خود را به موقع ادا كند و در بازپرداخت آن تأخیر نکند، هیچ مبلغی 
اضافه  تر از اصل تسهیالت از او گرفته نمیشود )تسخیری، 1382، ص 12(. 
در جمع بنــدی می توان مدعی بود كه باوجود اشــکاالتی كه به شــیوه 
وجه التزام وارد اســت، با اين حال بانك مركزی و بانك ها می توانند بر اساس 

نظر شــورای نگهبان، از اين شیوه در قراردادهای خود استفاده كنند. 

جمع بندی و توصیه های سیاستی
استفاده از ابزارها و اوراق بهادار اسالمی )صکوک( ايده جديدی است كه 
در دهه اخیر در برخی از كشــورهای اســالمی ازجمله ايران، توسط برخی 
از محققان بانکداری اســالمی مطرح شده است. با اين حال استفاده از اين 
الگوی جديد، در عمل ممکن اســت با برخی از چالش ها مواجه باشــد كه 
در اين تحقیق به 6 مورد از آنها اشــاره شــد. همچنین پیشنهاد هايی اولیه 
برای برطرف  كردن اين چالش ها مطرح شــد. مباحث تکمیلی در اين رابطه 
و اســتخراج راهکارهای علمی قوی تر برای مواجهه با چالش های ذكرشده، 

می تواند موضوعی برای تحقیقات آينده در اين حوزه باشد. 
توصیه سیاســتی مســتخرج از اين تحقیق، آن اســت كه بانك مركزی 
كشــور از هم اكنون به فکر زمینه سازی در راســتای استفاده از ابزار جديد 
صکوک برای عملیات بازار باز باشــد. در اين رابطه، استفاده از تجربه موفق 
بانك مركزی مالــزی )كه در اين رابطه اقدامات مؤثری انجام داده اســت( 
مفید به نظر می رسد. به طور مشخص، پیشنهاد می شود بانك مركزی كشور 
انجام مطالعات كارشناسی برای تدوين مقررات مورد نیاز به منظور تشکیل 
شــركت واســطه بانك مركزی و تنظیم رابطه بانك مركزی، دولت و بانك ها 
در فرآيند اســتفاده از صکوک برای سیاســت گذاری پولی را در دستور كار 

قرار دهد.
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مهمترين مســئله فقهی بانکداری بــدون ربا اجرای صحیح قراردادها و 
عقود بانکی اســت، اشــکال اصلی كه فقها و اساتید فقه به بانکداری غربی 
دارند اين اســت كه آن ها  قرارداد با بهره را اجرا می كنند كه ربا محسوب 
می شــود. اين بانکداری چه در بخش ســپرده ها، تســهیالت يا اعتبارات، 
قالب قرض با بهره را انتخاب می كند كه از نظر شــريعت، ربا بوده و حرام 

است. 
حجت االســالم سیدعباس موسويان، عضو شــورای فقهی بانك مركزی، 
معتقد اســت: بانك مركزی در اين باره اصالحیــه ای اصلی برای بانکداری 
بــدون ربــا در نظر گرفت و  آن حــذف قرض با بهــره و جايگزين كردن 
قراردادهای شرعی است. از اين رو اگر بخواهیم تعريف فقهی از بانکداری 
بــدون ربا ارائه دهیم، اين نوع بانکــداری، ماموريت تجهیز منابع از طريق 
سپرده ها و تخصیص منابع با بهره گیری 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: به عبارت ديگــر بانکداری بدون ربا هم در بخش ســپرده ها 
و هم در اعطای تســهیالت به جای قرض با بهره از قراردادهای شــرعی و 

مجاز اســتفاده می كند. عضو شــورای فقهی بانك مركزی اين نکته را نیز 
يادآور شــد كه با گذشت بیش از 30 ســال از اجرای بانکداری بدون ربا 
عمده اشــکاالت و دغدغه های فقهی علمــا و گاهی مراجع بزرگ تقلید به 

بازمی گردد. نکته  چهار 

بانک ها بی توجه به اجرای قراردادها  
حجت االســالم موســويان گفت: نکته نخســت، اجرای صحیح عقود و 
قراردادها در معامالت بانکی اســت؛ به اين معنا كــه فقها معتقدند برخی 
بانك ها ممکن اســت به دلیل نبود آموزش مناســب يا نبود دغدغه صحیح 
برای كارگــزاران بانکی و گاهی هم نبود دغدغه برای مشــتريان بانك ها 

توجهی به اجرای صحیح قرارداد نکنند.
وی گفت: براين اســاس، ماهیــت قرارداد با آنچــه در صورت قرارداد 
نوشته می شــود، متفاوت اســت، يعنی در ظاهر نوشــته می شود فروش 
اقســاطی؛ درحالی كه بانك، پولی را می دهد و پولی را پس می گیرد؛ يا در 
ظاهر نوشته می شود قرارداد معامله سلف بدون آنکه ضوابط قرارداد سلف 
رعايت شــده باشد. همین طور با مشاركت مدنی نوشته می شود درحالی كه 
ماهیت قرارداد بانك با مشــتری و آنچه كه در عمل رخ می دهد، مشترک 

حجت االسالم سیدعباس موسويان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی مطرح کرد:

چهار دغدغه فقهی نظام بانکداری
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نیست.

ضرورت رعايت ضوابط در ماهیت و محتوای قرارداد فروش 
عضو شــورای فقهــی بانك مركزی دربــاره مهم تريــن دغدغه مراجع 
تصريــح كرد كه بانك ها بايد مراقبت كنند نه فقط ظاهر، صورت يا اســم 
قرارداد از قراردادهای شــرعی باشــد، بلکه ضوابط در ماهیت و محتوای 

قرارداد فروش، شركت يا سلف رعايت شود.
وی معتقــد اســت: بانك ها بايــد بتوانند با آموزش كاركنــان و ايجاد 
اهتمام در میان آن ها نســبت به اجرای صحیح معامالت و نظارت مستمر 
بر عملکرد شــعب، سطح معامالت صوری را كاهش داده و معامالت واقعی 

را افزايش دهند.

جريمه در قالب التزام ايرادی ندارد 
حجت االســالم موســويان ســپس از جريمــه تأخیر تأديــه به عنوان 
دومیــن دغدغه علمــا و مراجع  در ايــن بخش نام بــرد و گفت: برخی 
از دريافت كنندگان تســهیالت متأســفانه بدهی خــود را به موقع به بانك 
پرداخت نمی كننــد و در پرداخت بدهی های خــود كوتاهی می كنند كه 
اين مسئله ســبب می شود تا بانك از آنها جريمه دريافت كند كه اگر اين 
جريمه در قالب التزام باشد و با وجود اشکال برخی فقها به آن، اما فقهای 

شــورای نگهبان آن را قبول دارند و مسئله ای نیست.
وی اضافه كرد: التزام به اين نحو اســت كه با دريافت كننده تسهیالت 
در قرارداد شــرط كنند كه چنانچه بدهــی خود را به موقع پرداخت نکرد، 

فالن مقدار جريمه خواهد شد.

خروج التزام از حالت خود حرام است  
عضو شــورای فقهی بانك مركــزی ادامه داد: اما گاهــی اوقات ديده 
می شــود كه درعمل بانك ها به جای وجه التزام كــه بايد مبلغی به عنوان 
بازدارندگی از تخلف باشــد، از تسهیالت گیرنده وجه اضافه طلب می كنند، 
البته فرصت ســه ماه يا بیشتر هم برای آن تعیین می كنند كه وقتی بهره 
ديركرد پیدا كند، وجه التزام از حالت خود خارج شــده و به بهره ديركرد 
تبديل می شــود و اين بهره از نظر فقهی مصــداق »ربای جاهلی« بوده و 

حرام است.
وی تاكید كرد: بنابراين دومیــن جنبه ای كه از نظر فقهی بايد بانك ها 
رعايــت كنند، اين اســت كه وجه التــزام تبديل به بهره ديركرد نشــود. 
بانك هــا واقعاً همانگونه كه فقهای شــورای نگهبان اجــازه داده اند آن را 
به عنوان شــرط ضمن عقد در قــرارداد بگنجانند و مطابق همان هم رفتار 

كنند، اما تبديل آن به بهره ديركرد موجب شــبهه ربا میشود.
عضو شــورای فقهی بانك مركزی افزود: اين شورا بايد با مشورت دفاتر 
مراجع و فقهــا، راهکارهای موردتوافق فقهی و نظــام بانکی را پیدا كند؛ 
بنابرايــن به جای بهره ديركــرد يا جريمه تأخیر می تــوان از راه هايی كه 
پیشــنهاد مراجع محترم تقلید است و می تواند جايگزين وجه التزام باشد، 

كرد. استفاده 
حجت االسالم موسويان درباره ســومین دغدغه علما و مراجع مبنی بر 
اينکــه آيا حقوق و مزايايی كه يك بانکدار پس از يك ماه دريافت می كند 
از لحاظ شــرعی صحیح، مجاز و حالل است يا خیر، گفت: از جهت فقهی 
درآمد و دســتمزد تابع كار اســت؛ يعنی اگر كار انجام شــود و صحیح و 
مشــروع باشــد در نتیجه حقوق و دســتمزد آن كار هم صحیح و مشروع 
خواهد بود، اما اگر آن كار غیرسالم باشــد و معامله انجام شده غیرصحیح 
بــوده، يعنی ظاهــرش صحیح و باطنش ربوی باشــد در آن صورت چون 
حقوق در مقابل كار گرفته می شــود، حقوق اشکال شرعی خواهد داشت 
و مشــکل حرمت پیــدا می كند و در برخی مواقع ممکن اســت تبديل به 

ربا شود.

الزام بانکدار به انجام معامالت مطابق ضوابط شرعی   
عضو شــورای فقهی بانك مركزی در تشريح اين مطلب افزود: از اين رو 
اگر يك بانکدار می خواهد درآمد و دســتمزدش حالل باشــد بايد تالش 

كنــد كه فعالیتش مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط شــرعی 
بوده و در انجام معامالت دقت الزم را به عمل آورد تا بر موازين شــرعی 
صورت گیــرد؛ البته اين امر اختصاص به بانکدارها ندارد، بلکه رعايت اين 

نکات در تمام مشاغل ضروری است .
به گفته حجت االسالم موســويان، در بخش درآمد و دستمزد هم دقت 
در انجــام صحیح و خوب كارها مطابق قانــون و نظارت و كنترل بر انجام 

صحیح كارها می تواند حالل بودن دســتمزد را به همراه داشته باشد.

سود بانکی بايد برگرفته از اقتصاد واقعی باشد 
حجت االســالم موسويان در ادامه گفت وگو، باال بودن نرخ سودبانکی را 
چهارمین دغدغه علما و مراجع برشــمرد و اظهار داشــت: اصوالً نرخ سود 
در نظام بانکداری اســالمی و بدون ربا بايد برگرفته از اقتصاد واقعی باشد.

رئیــس كمیته فقهــی بانك  مركزی افزود: يکــی از تفاوت های جوهره 
بانکداری اســالمی با غربی در اين اســت كه بانکداری اسالمی در خدمت 
اقتصاد واقعی اســت؛ به همین دلیل نرخ های سود نیز بايد از اقتصاد واقعی 
مشــتق شــده باشد، چه از بابت ســود سپرده ها و چه ســود تسهیالت و 
حاشیه سودی كه برای بانك لحاظ می شود. همه اين سودها بايد برگرفته 
از اقتصاد واقعی باشــد و اگر چنین بود نرخ های سود برای سپرده گذاران، 

تســهیالت گیرندگان و بانك نیز حالل خواهد بود.
 به گفته حجت االسالم موسويان، اگر نرخ سود برگرفته از اقتصاد واقعی 
نباشد، اشکاالت شــرعی متعددی بر آن مترتب خواهد شد؛ به همین دلیل 
نظام بانکی بدون ربا بايد همیشــه دقت كند كه نرخ های ســود تسهیالت 

باشد. اقتصادی جامعه  با شرايط  متناسب 
وی خاطرنشــان كرد: اگر شــرايط اقتصادی به نحوی است كه تورم و 
نرخ های اسمی باال اســت، می توان نرخ های سود اسمی باال دريافت كرد، 
اما وقتی تورم فروكش می كند به تبع آن بايد نرخ ســود بانکی هم كاهش 

يابد.
حجت االســالم موسويان در تشــريح مطلب خود به ذكر مثالی اشاره و 
اضافه كرد: در شرايط كنونی كشور كه نرخ تورم حدود 11/2درصد اعالم 
شــده، به طورطبیعی هیچ كدام از بنگاه هــای اقتصادی و فعاالن اقتصادی 
نمی توانند بازدهی باالی 15 تا 16 درصد داشته باشند درحالی كه بانك ها 

ارقام 20، 22 و حتی 24 درصد از گیرنده تســهیالت دريافت می كنند.
عضو شــورای فقهی بانك مركزی يادآور شد: در شرايط كنونی وقتی كه 
نرخ تورم حدود 11 درصد اســت يك بانك از مشــتری يا فعال اقتصادی 
24 درصد ســود دريافت كند يا حتی 20 درصد، قطعاً اين فعال اقتصادی 
نمی توانــد اين مقدار ســود را بپردازد؛ چراكه اين ســود از بخش واقعی 
اقتصاد مشــتق نمی شــود؛ بنابراين اينجاســت كه نرخ های باالی ســود 

اجحاف در حق گیرندگان تســهیالت محسوب می شود.
وی ادامه داد: باالبودن نرخ ســود در بخش سپرده ها باعث خواهد شد 
بســیاری از افراد حتی فعالیت های واقعــی اقتصاد خود را رها كرده و در 
بانك ســپرده گذاری كنند و اين درحالی است كه بنا بود بانك در خدمت 
بخش واقعی اقتصاد باشــد، اما با اين وضعیت بخش واقعی اقتصاد تخريب 

می شود.

شورای پول و اعتبار و ضرورت کاهش نرخ سود بانکی 
عضو شــورای فقهی بانــك  مركزی ضرورت قرارگرفتن نرخ های ســود 
بانکی در خدمت بخش واقعی اقتصــاد را چهارمین دغدغه علما و مراجع 
دانســت و گفت: باوجودی كــه نرخ ســود بانکی در بخش ســپرده ها يا 
تســهیالت بايد در خدمت بخــش واقعی اقتصاد و تولید ملی باشــد، اما 
درحال حاضر چنین احساس نمی شود و به نظر می رسد اين نرخ ها باالست 
و بانك  مركزی بايد سیاســت های مناســب راه های كاهش نرخ ســود را 

كند. فراهم 
حجت االســالم موســويان درباره راهکار اين مســئله نیز افزود: تعديل 
نرخ های ســود بانکی از وظايف شــورای پول و اعتبار اســت كه با ايجاد 
شرايط مناســب، زمینه را برای كاهش نرخ سود بانکی اعم از سپرده ها و 

بیاورد.  فراهم  تسهیالت 
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هرچند درحال حاضر بانك مركزی ذخاير ارزی مطلوبی دارد، اما برای 
دسترســی آسان به آن در شــرايط كنونی بايد روابط كارگزاری بانکی و 
بانك مركزی با بانك های دنیا برقرار شــود تا ضمــن بهره گیری از منابع 
موجــود در بانك های بزرگ اروپايی، زمینه جابه جايی آســان اين ارزها 

به داخل و خارج نیز فراهم شود.
علی صالح آبــادی، مديرعامل بانك توســعه صادرات ايــران، با بیان 
اين مطلــب افزود: هرچند تك نرخی شــدن ارز ضروری اســت، اما اين 
امر نیاز به ايجاد زيرســاخت های مناسب و بسترسازی دارد، ضمن اينکه 
بانك مركــزی بايد اختصاص ارز به متقاضیان را تســهیل كند تا  نقل و 
انتقــاالت آن با حداقل هزينه و به ســهولت از طريق هر يك از بانك های 
خارجی صــورت گیرد. در آن صورت بانك مركزی در شــرايط موردنیاز 
قــادر به بهره گیری از اين ارز بــوده  و می تواند ذخاير ارزی مطلوب در 

باشد.  داشته  اختیار 
البتــه تحقق ايــن اقــدام از ترويج رانت خــواری جلوگیــری كرده؛ 
به طوری كه ديگر كســی قادر نخواهد بود برای واردات كاال از ارز با نرخ 
مبادله ای اســتفاده كرده و كاالی مذكور را با نرخ آزاد به فروش برساند 

و از اين محل ســود عايد خود كند.
بنابرايــن وقتی نرخ ارز تعادلی شــود و قیمت واحــد پیدا كند ديگر 
اســتفاده از ارز مبادله ای دارای مزيت نیســت، زيرا قیمت آن با ارز آزاد 
يکسان می شــود و ديگر اين گونه نیست كه عده ای به اين ارز دسترسی 

باشند. نداشته  عده ای  و  داشته 
عالوه براين، مزيت ديگر تك نرخی كردن ارز اين اســت كه آن بخشی 
كه دارای صادرات غیرنفتی هســتند و از اين محل ارز عايدشان می شود، 
دارای نرخ مطلوبی هســتند و عرضه ارز آنها در چرخه رســمی كشور و 

است. توجیه پذير  ديگر  بانك های 
 به طورطبیعــی زمانی كه نرخ ارز رســمی )مبادله ای( پايین تر از آزاد 
باشــد، صادركننده نه تنها عالقه ای برای ورود ارز خود به چرخه رسمی 
كشور نشــان نمی دهد، بلکه به طورمعمول منابع حاصل از صادرات را در 
خارج و از كانال صرافی ها به فروش می رســاند كه در نهايت اين امر، هم 
خود باعث نبود شــفافیت می شود و هم ارز وارد چرخه بانکی نمی شود. 
با تك نرخی شدن ارز عالوه براينکه ارز از كانال رسمی میان متقاضیان 
توزيــع خواهد شــد، اين امر به روان شــدن مبادالت بانکــی نیز كمك 

می كند و در نتیجه نرخ ها به ســمت نرخ تعادلی حركت خواهند كرد.
 اگــر روابط بانکی كشــور به ويژه با بانك های بــزرگ برقرار و نقل و 
انتقاالت تســهیل شود و شركت ملی نفت، نفت بیشتری را به اروپا صادر 
كنــد و ارز حاصل از فروش نفت را در بانك های اروپايی بزرگ دريافت 

كند، شــرايط تبادالت ارزی نیز بیشتر مهیا خواهد شد. 
با اين اتفاق ديگــر به طور صرف به ارزهای قبلی موجود در بانك های 
چین و هند اتــکا نخواهیم كرد و ارزهای جديــدی كه از فروش جديد 
نفت عايدمان می شــود می توانیم  در چرخه ارزی كشور وارد كنیم، زيرا 

اين اقدام می تواند نقش موثری در تك نرخی شــدن ارز ايفا كند.
 بايــد منتظــر ماند و ديــد می تــوان در ماه های آينــده روی منابع 
ارزی بانك مركزی برای تأمین نیاز بازار حســاب كرد و ســنجید كه آيا 
بانك مركزی می تواند با منابع در اختیار، شــرايط را برای متعادل شــدن 

يا خیر؟   ارز مساعد كند  نرخ 
هــر چند درحال حاضر روابط بانکی ايران با بانك های خارجی شــروع 
و بــا برخی از آنها ارتباطات برقرار شــده و با بعضــی بانك های بزرگ تر 
هــم تبادل مدارک وجود دارد، اما نظام بانکی ما بايد مقررات بین المللی 
به ويژه در زمینه مبارزه با پولشــويی و تطابق مقررات بانك ها با مقررات 

بین المللی را داشــته تا بتــوان در آينده به راحتی بــا بانك های بزرگ 
كرد. برقرار  ارتباط 

هرچه بانك ها از مقررات بین المللی عقب تر باشــند به ويژه مقرراتی كه 
بعد از بحران مالی جهانی برقرار شــد، به طورطبیعی زمان بیشــتری نیاز 
اســت تا بتوانند خود را با اين مقررات تطبیق دهند؛ البته درحال حاضر 
برقراری روابط با بانك های مختلف شــروع شــده، شکل گرفته و درحال 
توســعه اســت و فکر می كنم تا پايان ســال روابط بانکــی ما بانك های 

يابد. پیش گسترش  از  بیش  بزرگ تر 
ارز مناسب است؟ برای تک نرخی کردن  نظر شما چه رقمی  به 

ازآنجايی كــه نرخ تعادلــی را بازار عرضــه و تقاضا تعییــن می كند؛ 
بنابرايــن هر نرخــی كه عرضه و تقاضــا تعیین كنــد، صادركنندگان و 
بازار، آن را نرخ واقعی تلقی و در آن شــرايط ارز خود را به بازار عرضه 
می كننــد؛ درنتیجه هرچــه نرخ ارز از عرضه و تقاضا دورتر باشــد بازار 

آن را قیمت غیرواقعی می داند و نمی تواند تعیین كننده نرخ ارز باشــد.
ارز چیست؟ بازار  نوسانات  از  ارزيابی تان 

درحال حاضــر نــرخ ارز از ثبات خوبی در بازار برخوردار اســت، زيرا 
نرخ ارز ديگر در بازار آزاد دســتوری تعیین نمی شــود، بلکه قیمت آن با 
مکانیســم عرضه و تقاضا مشخص می شود و  به  همین دلیل تعادل خوبی 

بازار شکل گرفته است. در آن 
 ورود ارزهای غیرنفتی به ويژه ارز صادرات فرآورده های پتروشــیمی، 
كاالهــای غیرنفتــی و ارز حاصــل از میعانــات و غیره به ايــن بازار و 
هماهنگی بانك مركزی می تواند ســبب شــکل گیری نرخی در اين بازار 

شــود كه دارای يك دامنه محدود نوسانی باشد.
البته نوســانات نرخ ارز تابع شرايط اقتصادی كشور است؛ به طوری كه 
نمی تــوان اين نــرخ را به صورت تصنعــی ثابت نگه داشــت، اما با يك 
مديريت منســجم با هماهنگی صادركنندگان غیرنفتی می توان نوسانات 

را در يــك محدوده معقول تنظیم كرد.
به نظر شما ســرمايه گذاران خارجی در بازار ارز کشور به چه 

هستند؟ نیازمند  مواردی  و   زيرساخت ها 
 زمانی كه ســرمايه گذار خارجی ســرمايه خود را وارد كشــور می كند 
نیازمند مکانیسمی برای پوشش ريسك نرخ ارز در دوران سرمايه گذاری 
اســت؛ به گونه ای كه در تالطمات ارزی بتواند ســرمايه خود را پوشــش 
ريسك دهد. درهمین حال يکی از ســازوكارهای شناخته شده بین المللی 
در بازارهای مالی، ايجاد مکانیســم پوشش ريسك نرخ ارز با استفاده از 
قراردادهای آتی و ابزار و اختیار معامله در بازارهای مالی اســت كه البته 
هم اكنون اين امکان در كشــور ما وجــود ندارد و يکی از محدوديت های 

می شود.  محسوب  خارجی  سرمايه گذاری 
درهمین حال ســرمايه گذاران داخلی هم كه از ارز اســتفاده می كنند 
بــا مراجعه بــه نظام بانکــی تســهیالت ارزی دريافــت می كنند و اين 
امکان وجــود دارد كه نرخ ارز در زمان بازپرداخت تســهیالت تغییرات 

قابلمالحظه ای كرده باشــد و آنها را  دچار مشکل كند.
 همچنین شــركت هايی كه از تســهیالت ارزی اســتفاده و آن را به 
ريال تبديــل می كنند تا در بنگاه های خود بــه كار گیرند  به طور معمول 

مواجه می شوند.  و مشکل  با چالش 

علی صالح آبادی، مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران 
مطرح کرد:

الزامات تک نرخی کردن ارز
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در شــرايطی كه امید می رود اقتصاد به سمت شرايط نرمال حركت كند و با 
تکانه های قابل توجه رابطه مبادله و تکانه های اقتصادی- سیاســی مواجه شود، 

دلیل اين نیست كه ارز چندنرخی ادامه داشته باشد.
در صورت امکان، تاريخچه سیاست های پولی و ارزی در دنیا و ايران 

را تشريح فرمائید؟
البته اين پرسش پاسخ بسیار مفصلی را می طلبد كه در حوصله اين مصاحبه 
نیســت، اما به طور اجمال بايد گفت از لحاظ تاريخی تمايل بانك های مركزی و 
به ويژه بانك های مركزی در اقتصادهای درحال توسعه در رابطه با نرخ ارز اين بوده 
كه تا حد امکان از نوسانات نرخ ارز جلوگیری كنند و به اصطالح يك نوع »ترس 
از شناورسازی«  وجود داشته است. البته با وجودی كه تمايل كلی بانك مركزی 
به ثبات نسبی نرخ ارز بوده، اما اينکه ريشه اين تمايل كجا است، به نظام مالی و 

پولی كشورهايی كه ساختار آنها شبیه ايران است، باز می گردد. 
داليل متعددی در ادبیات اقتصادی در اين باره مطرح شــده اســت كه از آن 
جمله می توان به موضوع »گناه نخســتین« و »ترس از شناورسازی« اشاره كرد. 
اقتصادهای درحال توسعه به دلیل برخورداری از ويژگی هايی مانند سرعت باالی 
گــذار نرخ ارز  و عدم تطابق ارزی  )جانشــین كامل نبودن دارايی های داخلی و 
خارجی( با مشکالت اعتبار سیاست ها و انقباضی بودن تضعیف نرخ ارز مواجه اند. 
در يك اقتصاد باز و كوچك، عالوه بر اينکه ثبات خارجی اقتصاد در كنار ثبات 
داخلی اهمیت می يابد، سیاست های تثبیت همزمان داخلی و خارجی اقتصاد نیز 
مطرح می شود. در حقیقت استدالل اين گروه از اقتصاددانان اين است كه جريان 
سرمايه بین المللی و نوسان نرخ ارز از كانال های مالی و حقیقی می تواند بر ثبات 
اقتصاد كالن اقتصادهای باز كوچك در حال پیشــرفت تأثیر منفی داشته باشد. 
بنابراين ثبات داخلی و خارجی اقتصاد با استفاده از ابزار سیاستی نرخ بهره اسمی 

يا حجم پول در شرايط شناور بودن نرخ ارز قابل تحقق نیست. 
در ايران همانند بسیاری از كشــورها، نرخ ارز در كوتاه مدت مهم ترين عامل 
شکل دادن انتظارات تورمی و نرخ تورم است و در میان مدت اثر بسیاری بر سطح 

فعالیت های اقتصادی و تركیب كاالهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت دارد. 
بنابراين سیاست پولی كشور ما بدون مشخص كردن نظام ارزی بسته نمی شود، 
زيرا نرخ ارز و نوسانات آن يکی از مهم ترين متغیرهای مؤثر در انتظارات تورمی 
اســت. همچنین از آنجا كه يکی از وظايف بانك مركزی ايران تثبیت قیمت ها و 
مديريت انتظارات تورمی است، همواره اين بانك تالش می كند نسبت به نوسانات 
نرخ ارز واكنش نشان دهد. البته اين در حالی است كه چون نرخ تورم داخلی به 
میزان زيادی بیشتر از نرخ تورم جهانی است و نمی توان در میان مدت يا بلندمدت 
نرخ ارز را تثبیت كرد، بانك مركزی بین تثبیت نرخ ارز و محدود كردن نوسانات 

آن از يك طرف و كاهش نرخ ارز حقیقی با يك دوگانگی مواجه است.
در دورانی كه درآمد ارزی كشور )نظیر سال های بعد از يکسان شدن نرخ ارز( 
باال بود، چون درآمدهای ارزی به حساب دولت واريز می شد و دولت نیز بايد آن 
را برای تأمین مالی به بانك مركزی می فروخت، همچنین اين بانك نیز اين منابع 
را به واردات كاالهای مصرفی، واسطه ای و سرمايه ای اختصاص می داد. در نتیجه 
شــاهد آن بوديم كه در دوران رونق قیمت نفــت و باال بودن درآمدهای نفتی و 

در نهايت عرضه فراوان دالر و يورو نرخ اين ارزها نسبتاً تثبیت می شد.
در هر صورت از آنجا كه قســمت بسیاری از درآمدهای باالی نفتی در قالب 
بودجه خرج می شد، تقاضای كل نیز نسبتاً باال بود و فشار تقاضا باعث می شد نرخ 
تورم داخلی بیش از نرخ تورم خارجی باشــد و ادامه اين روند وضع را به گونه ای 
تغییر می داد كه بعد از هفت يا هشــت ســال قدرت رقابت كاالهای داخلی در 
مقايســه با كاالهای خارجی از دست می رفت. در آن صورت تعديل نرخ ارز برای 

حفظ وضعیت صنايع داخلی الزم و اجتناب ناپذير می شد.
گاهــی  مواقع اين تعديل به صورت غیرداوطلبانه به اقتصاد تحمیل می شــد، 
به عنوان مثال زمانی كه تحريم ها اعمال و گردش ارزی با اختالل همراه شد، نرخ 

ارز افزايش شديدی داشت.
مشکل سیاست های ارزی کشور در اين مدت چه بوده که گاهی اوقات 
قیمت دالر با نوســان همراه شده و بعد هم واحدهای تولیدی بسیاری 

به دلیل اين نوسانات بحران های شديدی را تجربه کرده اند؟
در خصوص آسیب شناسی سیاست های ارزی بايد گفت سلطه مالی كه بخش 
بودجه بر سیاســت های بانك مركزی داشته، سبب شده تا اين بانك توان و ابزار 
كافی برای كنترل تورم و تثبیت نرخ ارز حقیقی در سطحی كه صنايع داخلی را 
به طور منفی تحت تأثیر قرار ندهد، نداشته باشد. يعنی ارز از طريق صادرات نفت 
و بخش مالی وارد تراز بانك مركزی می شد و بعد از آن بانك مركزی اين ارزها را 
به عموم می فروخت، زيرا طبق قوانین فعلی كشور بانك مركزی نمی تواند به دولت 

بگويد »من ارز تو را نمی خرم«. 
طبق قانون، بانك مركزی بايد درآمدهای ارزی كه در بودجه پیش بینی شده 
را خريداری كند. زمانی كه درآمدهای ارزی باالســت، حجم فروش ارز به عموم 
نیــز افزايش می يابد. افزايش عرضه ارز قیمت ارز را می كاهد، ولی افزايش تقاضا 
ناشی از انبساط مالی فشارهای تورمی را زياد می كند. اين وضعیت دوام نمی يابد، 
چنانچه تجربه نشــان داده در مواقعی كه اين شرايط با كاهش درآمدهای نفتی 
همراه می شود، افزايش شديد نرخ ارز اتفاق می افتد و به اصطالح اقتصاددانان اثر 
ترازنامه ای برای بنگاه ها رخ می دهد. به اين معنا كه قیمت كاالهای واســطه ای 
وارداتی آنها به ريال افزايش می يابد، ارزش بدهی های ارزی آنها و ســرويس اين 
بدهی ها افزاش می يابد، ولی قیمت كاال و خدمات بنگاه ها و نیز دارايی های داخلی 

آنها به تناسب افزايش نمی يابد. 
پیش نیــاز تحقق كامل و جامع اهداف و وظايف بانك مركزی اين اســت كه 
سیاســت های مالی از پولی تفکیك و عملیــات ارزی مربوط به نفت تا حدودی 
در خود سیاست مالی كنترل شود. صندوق ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و 
به ويژه صندوق ذخیره ارزی به اين منظور ايجاد شدند تا دست بانك مركزی برای 

تثیبت داخلی )كنترل شکاف تولید و تورم( آزاد باشد.
برای تحقق اين امر الزم اســت درآمد ارزی بر اساس يك قاعده مالی تدوين 
شود، به طوری كه در دوره هايی كه درآمد ارزی نفت باالست، الزم نیست دولت 
تمام اين درآمدها را خرج كند. بلکه بخشــی از آن را ذخیره می كند تا در دوران 
كاهش درآمد ارزی از آن پس اندازها استفاده كند. با اين توصیف، روند بلندمدت 

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

بی نیازی از ادامه ارز چند نرخی 
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هزينه های دولت تأمین مالی می شود، بدون آنکه قاعده مالی اجازه دهد تکانه های 
بودجه و قیمت نفت به نرخ ارز و تورم منتقل گردد و اين سیاستی بوده كه امید 

است در حال اجرا يا در دست يا اجرا باشد.
بانک مرکزی و دولت چه اقداماتی بايد برای يکسان ســازی نرخ ارز 

انجام دهند؟
اول بايد به اين ســؤال پاســخ داد كه چرا ارز چندنرخی شد؟ پیش تر به اين 
موضوع اشاره كردم كه دولت در يك دوره درآمدهای نفتی زيادی داشت و به ازای 
ارزی كــه به بانك مركزی می فروخت، ريال دريافت می كرد. بانك مركزی هم با 
فروش اين دالرها نه تنها ريال زيادی جمع كرد، بلکه تأمین مالی واردات را نیز 

جبران می نمود. بنابراين نرخ ارز نیز در اين دوره تثبیت شد.
حال فرض می شــود اين فرايند تداوم يابد، اما چون نرخ تورم داخلی بیش از 
نرخ تورم خارجی است، به دلیل عدم تغییر نرخ ارز و دوبرابر شدن قیمت اجناس 
بعد از چند سال، كاالهای داخلی گران و واردات زياد و در مقابل صادرات آن زياد 
می شود. برای مثال وقتی دالر هزار تومان باشد، كااليی كه قیمت داخلی آن 100 
هزار تومان بوده، بعد از 8-9 ســال دو برابر شده است. يعنی كاالی داخلی گران 

شده و در نتیجه واردات افزايش می يابد.
يعنی ممکن است گرانی عوامل تولید ريشه اصلی اين مسائل باشد؟

گرانی عوامل تولید به اين صورت می تواند تحقق يابد كه درآمدهای نفت زياد 
می شود و دولت آن را خرج می كند. در نتیجه بودجه دولت رشد يافته و رشد 
حجم پول افزايش و تقاضای كل منبسط می شود. زمانی كه تقاضا منبسط شود 
ولی عرضه  تولید به واســطه عوامل ساختاری كشش پذير نباشد، باعث می شود 
قیمت  كاالها و خدمات در بازار رشد يابند. اين افزايش قیمت از محل انبساط 
تقاضای كل پس از يك يا چند وقفه زمانی باعث باال رفتن دستمزدهای اسمی 
و هزينه های جاری بنگاه ها می شود و در صورت افزايش نیافتن بهره وری عوامل 

تولید فشار قیمت ها به فشار هزينه ها منتقل و اين فرايند انباشته می گردد. 
بنابراين اگر به اصطــالح، تکانه های اولی باعث رشــد قیمت فرآورده های 
تولیدی، كاالهای مصرفی و واســطه ای شود، در نهايت اين تکانه ها بر دستمزد 
و هزينه هــای بنگاه ها اثر می گذارد و يك چرخه افزايش قیمت  و هزينه ايجاد 
می كند. در شرايطی كه تورم لختی داشته باشد، انگیزه برای نوآوری و كارايی 
در بنگاه به نســبت كاهش می يابد و ســود جويی از تورم اولويت های مديريت 

بنگاه می شود.
زمانی كه هزينه ها باال رفت و قیمت كاالهای داخلی، اجناس خارجی به ويژه 
چینی با همان كیفیت و قیمت بسیار ارزان تر شد، حجم واردات را بیشتر كرد. 
در نهايت، كســانی كه تولید داخلی داشــتند، با افزايش واردات قدرت فروش 
كاالهای خود را نداشته و واحدهای تولیدی خود را تعطیل كردند. در نتیجه بر 

ايجاد ارزش افزوده و اشتغال كشور تأثیر منفی داشت.
يك راه جبران اين مشــکل آن اســت كه برای واردات كاال تعرفه تعیین و 
واردات را محدود كنند، اما رقبای تجاری بیان می كنند كه اگر برای كاالهای ما 

تعرفه تعیین شود، ما هم برای اجناس شما تعرفه تعیین می كنیم.
پیشنهاد شما برای رفع اين معضل چیست؟

بر اساس سیاست های برنامه های سوم تا پنجم توسعه قرار بود اختالف قیمت 
ارز با نرخ تورم داخلی و خارجی تعديل شــود، اما در طول سال هايی كه درآمد 

ارزی افزايش يافت نرخ ارز متناسب با نرخ های تورم رشد نیافت.
همچنین بعد از آن، زمانی كه تورم باال می رود، درآمدهای اسمی و نقدينگی 
زياد می شود كه اگر نرخ ارز تغییر نکند، تقاضا برای ارز نیز افزايش می يابد. نمونه 
ســاده آن را می توان در رشد ســفرهای خارجی ديد. همه اينها تقاضای ارز را 
افزايش می دهد و زمانی كه عرضه ارز همزمان رشد نکند، فنر نرخ ارز رها می شود 

و در آن صورت با پرش قیمت دالر مواجه ايم.
فنر نرخ ارز بعد از اعمال تحريم های ظالمانه علیه كشــورمان رها شد و چون 
ورودی ارز به كشور محدود گرديد، قیمت ارز نیز افزايش يافت، در حالی كه تقاضا 

باال بود و عرضه كم شد، در نهايت قیمت دالر نیز صعود كرد.
بانــك مركزی برای اينکه اثر افزايش قیمــت دالر را برای فعاالن اقتصادی و 
بنگاه های تولیدی محدود كند، اعالم كرد: برای برخی كاالهای اساسی ، واسطه ای 
و ســرمايه ای نرخ ارز مشخصی تعیین می كند كه با نرخ ارز در بازار آزاد متفاوت 

باشد. همین امر باعث ايجاد تفاوت در نرخ ارز دريافتی از سوی متقاضیان شد. 
آيــا بعد از اين نرخ مبادله ای هم به نرخ هــای مطرح ارز در بازار 

اضافه شد؟
هم اكنون نرخ مبادله ای و آزاد را در بازار ارز داريم. دلیل بروز دو يا چندنرخی 
بودن ارز اين اســت كه فشار محدوديت های ارزی روی برخی مصرف كنندگان و 
تولیدكنندگان كم شود. نگهداری اين سیستم قیمت گذاری می تواند برای تأمین 
برخی از اهداف سیاســت گذار در كوتاه مدت پرثمر باشد، ولی نگهداشتن آن در 

بلندمدت مطلوب نیست.
چرا امکان اجرای اين روش در بلندمدت عاقالنه نیست؟

به دلیــل آنکه اين روش به بازار و كارگزاران اقتصادی عاليم قیمتی مخدوش 
ارسال می كند و بعضاً موجب بروز فساد می شود. به طور مثال، عده ای ياد می گیرند 
كاال به نرخ مبادله ای خريداری كرده و سپس آن را به نرخ آزاد بفروشند. در اين 
حالت، وضعیت تخصیص ارز به هم می خورد. برای مثال برخی با بهره گیری از اين 
اختالف می توانند كاال وارد كنند )نه به دلیل تأمین تقاضای مصرف كننده( به دلیل 

استفاده از شکاف نرخ ارز و بعد كاال را صادر كنند. 
برای برخی نیز اين انگیزه ايجاد می شود كه ارزش واردات خود را پیش فاكتور  
كنند. همه اينها باعث می شود تخصیص منابع درست نباشد و عاليم غلط قیمتی 
به عامالن اقتصادی داده شــود. در مجموع اين امر باعث می شــود كه به منظور 

بهتر شدن تخصیص منابع آن، يکسان سازی نرخ ارز ضروری باشد.
يعنی پیشــنهاد شــما اين اســت که برای رفع اين مشکل ارز 

يکسان سازی شود؟
بلی. هرچند چندنرخی شدن ارز در برخی كشورها از جمله ايران، به دلیل 
شــرايط اضطراری به وجود آمد و شايد در كوتاه مدت سیاست گذار نا گزير به 
اجرای اين سیاســت بود، اما كشورهايی كه اين سیاست را در بلندمدت اجرا 
كردند، متوجه شــدند نه تنها ادامه آن ضروری نیست بلکه توقف آن منفعت 

هم دارد.
با توجه به شــرايط فعلی اقتصاد ايران چقدر زمان نیاز اســت تا 
سیاست يکسان سازی نرخ ارز اجرا شــود و بعد از اجرا تا چه زمان 

بايد اين سیاست ادامه يابد؟
بانك مركزی مدت زمانی اســت كه قصد خود برای اين كار را اعالم كرده 
است. در گام اول اجرای اين سیاست الزم بوده تا بازار را متعادل كند و برای 
مقابله با نوســانات نیاز به وجود ذخاير ارزی دارد. رفع برخی از محدوديت ها 
بر دريافت و پرداخت های بین المللی، گردش ارزی و همچنین تسهیل شــدن 
دسترســی به ذخاير ارزی كشــور زمینه بهتری برای يکسان سازی نرخ ارز 
ايجاد می كند. به نظر می رســد سیاست گذار چنین شــرايطی را در ماه های 

آينده پیش بینی می كند.
اگر ظرف 3-4 ماه گردش منابع ارزی و دسترسی به ذخاير سهل تر شود، 
شــرايط نســبتاً خوبی برای يکسان ســازی نرخ ارز فراهم می شود. با شرايط 
جديد، بانك مركزی در صورت ضرورت می تواند با ســهولت بیشــتر در بازار 
دخالت كند. زمانی كه بازار احســاس كند بانــك مركزی منابع ارزی زيادی 
دارد، شکاف بازار آزاد و مبادله ای كم می شود. اكنون هم فاصله دالر مبادله ای 
و آزاد زياد نیست و اين فاصله تنها حدود 10 درصد است. با تسهیل گردش 
ارزی اقدام به يکسان ســازی چندان مخاطره آمیز نیســت، زيرا شــکاف بین 
صادرات و واردات و نیز شــکاف دالر آزاد و مبادله ای يکسان ســازی نرخ ارز 
را قابل مديريت كرده اســت. البته در اعمال اين سیاست نبايد عجله يا دفع 

وقت كرد.
مدتی اســت بانک مرکزی در حال افزايــش تدريجی نرخ دالر 
مبادله ای است، آيا اين سیاســت برای تک نرخی کردن ارز ضروری 
اســت؟ زيرا بســیاری معتقدند نیازی نیســت بانک مرکزی برای 

يکسان سازی نرخ ارز دالر مبادله ای را به دالر بازار آزاد برساند.
جاللــی نائینی: اهل نظر می گويند: اگر تکانه ای كه باعث ايجاد چندنرخی 
شدن ارز شــده، منشأ تقاضای كل باشــد، با مديريت اين منبع می توان اثر 
منفی تقاضای كل بر نــرخ ارز را كنترل كرد. لذا نرخ ارز می تواند به نرخ ارز 
مبادله ای نزديك شود. اما اگر تکانه از نوع حقیقی يا رابطه مبادله باشد، بهتر 

است نرخ ارز را نزديك به نرخ بازار آزاد تعیین كرد.
ما تکانه رابطه مبادله )افت قیمت نفت( را داشــته ايم، بنابراين با توجه به 
اين نکته به نظر می رســد سیاست بانك مركزی در جهت افزايش تدريجی و 

محدود قیمت مبادله ای ارز، سیاست منطقی باشد.
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دستیابی به رشد اقتصادی مستلزم سرمايه گذاری است و اين امر بر عهده 
بخــش مالی اقتصاد بــوده كه منابع مالی الزم برای توســعه بخش واقعی را 
فراهم می كند و ظرفیت تولید ارزش را در اقتصاد افزايش می دهد. نظام مالی 
يکی از مهم ترين عوامل ســاختاری مؤثر بر بهره وری است. سیستم مالی بايد 
بتواند منابع الزم را با كمترين هزينه به طور هماهنگ و يکنواخت برای تمامی 

بخش های اقتصاد تجهیز كند تا همه بخش ها به صورت متوازن رشد كنند.
 همچنین بخش مالی بايد با كاركردهای خود مديريت ريســك و انباشت 
ســرمايه را در اقتصاد تســهیل كند. درمجموع نظام مالــی كارآمد از طريق 
تجهیز پس اندازها، بســط نقد شــوندگی، تخصیص منابع، مديريت ريسك 
و تســهیل تجارت به رشــد اقتصادی كمك می كند؛ بنابراين توسعه پايدار 
بدون توســعه مالی غیرممکن خواهد بود. شــرط الزم برای توسعه مالی نیز 
ثبات مالی اســت. توجه به كاركرد مجموعه اجزای سیستم مالی، الزمه ثبات 

سیستم مالی كشور است.
بخش مالی در تقسیم بندی كلی از حوزه های بازار پول و ارز، بازار سرمايه 
و بازار بیمه تشــکیل می شــود. هركــدام از اين حوزه ها عــالوه بر وظايف و 
خدمات تخصصی، مرزهای مشــتركی نیز داشــته كه با همديگر همپوشانی 
دارند. موفقیت كلی سیستم مالی با هماهنگی در سیاست گذاری های پولی و 

مالی امکان پذير خواهد شد.
با توجه به نقش ويژه هركدام از اين بازارها در تأمین بخشــی از نیازهای 
اقتصاد، سیاســت گذاران و قانون گذاران بايد به دنبال ايجاد توازن در توسعه 
همه اين بخش ها باشــند. در اين راستا همکاری مقام ناظر بازار پول، سرمايه 
و بیمه در سیاست گذاری و وضع قوانین و مقررات حاكم بر بازارها در توسعه 

و ثبات نظام مالی كشور بسیار سازنده خواهد بود.
در اقتصــادی بانك محور همچون اقتصاد ايــران، اهمیت و نقش بانك ها 
در توســعه و ثبات نظام مالی كشــور دوچندان می شــود. از سوی ديگر در 
ادبیات بحران های مالی گفته می شــود، بانك ها كانــون اصلی ثبات مالی را 
تشــکیل می دهنــد. پیش بینی وقوع بحران در بخش واقعــی، خارجی و نیز 
تعادل نداشتن های بودجه های دولت و شبیه سازی آن ها در قالب سناريوهای 
محتمل و بررسی آثار آن ها بر ترازنامه بانك ها متداول ترين راهی است كه در 
حال حاضر برای ارزيابی میزان استحکام و سالمت بخش مالی و آسیب پذيری 

آن در قالب بحران های اقتصادی مورداستفاده قرار می گیرد.
بنابراين اتخاذ راهکارها و سیاســت هايی كه منجر به بهبود شــاخص های 

سالمت بانکی می گردند، می توانند ثبات سیستم مالی را به ارمغان آورند.
يکی از مشــخصه های اصلی سیستم مالی كشــور، كنترل دولت بر بخش 
مالی است كه از آن به پديده سركوب مالی تعبیر می شود. اگرچه در سال های 
اخیر فشــار كنترل های دولتی بــر بانك ها تا حــدودی كاهش يافته، لیکن 
همچنان بســیاری از ويژگی های سركوب مالی در بخش مالی كشور مشاهده 
می شــود. اجبار و الزام بانك ها به اعطای تســهیالت موردنظر دولت، توزيع 
اعتبارات بانك ها بین بخش های اقتصادی برحســب اولويت های تعیین شده 
و ســهمیه بندی اعتباری، حمايت از شــركت ها و بنگاه های دولتی در قالب 
اعطای تســهیالت اعتباری، اعطای تســهیالت جديد به شركت هايی كه از 

ريسك اعتباری بااليی برخوردارند، همه عناصری از سركوب مالی هستند.
گرچه در ســال های اخیر فشــار كنترل های دولتی بر بانك ها  تا حدودی 
كاهش يافته اما همچنان بســیاری از ويژگی های سركوب مالی در بخش های 

مختلف مشاهده می شود.
اجبــار و الــزام بانك ها بــه اعطای تســهیالت موردنظر دولــت ، توزيع 
اعتبارات بانك ها بین بخش های اقتصادی برحســب اولويت های تعیین شده 
و ســهمیه بندی اعتباری، حمايت از شــركت ها و بنگاه های دولتی در قالب 

اعطای تســهیالت اعتباری، اعطای تســهیالت جديد به شركت هايی كه از 
ريسك اعتباری بااليی برخوردارند ، همه عناصری از سركوب مالی هستند.

اين ترتیبات بدون شــك ضمن آنکــه از تخصیص كارايی منابع جلوگیری 
می كنند، منجر به بدتر شدن شاخص های سالمت نظام بانکی شده و با فشار 
به نظام بانکی، بی ثباتی در اين بازار را موجب می شــوند. اين در حالی است 
كه در كشــورهايی كه اصالحات مالی در چارچوب وسیع تری از سیاست های 
تثبیــت اقتصاد كالن به اجرا درآمده، با كاهش اعتبارات سیســتم بانکی به 
بخش دولتی، امکان بیشــتری برای اعطای تســهیالت به بخش خصوصی و 
تخصیص بهینه منابع فراهم آمده كه درنهايت منجر به بهبود كارايی بانك ها 

شده است.
حفــظ ارزش پول ملی )كنترل و ايجاد ثبات در ســطح عمومی قیمت ها( 
آثار مســتقیمی بر بهبود حوزه های مختلف كسب وكار و برقراری آرامش در 
بازارهــای مالی دارد. كنترل تورم، فشــار بر تعديل نــرخ ارز را كاهش داده 
و ريســك ناشــی از جهش نرخ ارز و آثار ترازنامه ای آن بر مؤسســات مالی 
به خصوص بانك ها را تقلیل می دهد. كاهش نرخ تورم در ســال های اخیر كه 
به واســطه رفتارهای منطقی دولت و اعمال انضباط دقیق مالی از سوی بانك 
مركزی حاصل شده است، گام مؤثری در تأمین ثبات بخش مالی كشور بوده و 
حفظ اين روند بايد همراه با اجرای سیاست يکسان سازی نرخ ارز به طورجدی 

دنبال شود.
از ديگر راهکارهايی كه برای تأمین ثبات بخش مالی كشور می توانند دنبال 
شوند، ايجاد زيرساخت الزم برای نظارت مؤثر بانکی، انتظام بخشی بازار پول 
با ســامان دهی مؤسسات غیرمجاز، هدايت سازوكار تعیین نرخ سود بانکی به 
بازار بین بانکی و توســعه ابزارها و نهادهای مالی هستند. درحال حاضر جای 
مؤسساتی همچون مؤسسات رتبه بندی در بازارهای مالی ايران خالی بوده و 
ابزارهای بدهی و ابزارهای مشتقه، بازار توسعه يافته ای ندارند. وجود مؤسسات 
رتبه بنــدی به دلیل ايجاد شــفافیت در بازار مالــی، بهره گیری از رانت های 
اطالعاتی و مالی را تقلیل می دهد. ابزارهای نوين مالی همچون ابزار مشــتقه 
نقش بســیار مهمی در بازارهای مالی دنیا پیداكرده است و بانك های مركزی 
و ساير نهادهای بازارهای مالی به صورت فعاالنه از اين ابزارها برای جلوگیری 

از ايجاد بحران ها و پوشش ريسك های مترتب استفاده می كنند.

حسن معتمدی، مديرعامل بانک اقتصادنوين:

راهکارهای دستیابی به ثبات مالی 
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 سجاد ابراهیمی*

مقدمه
تجهیــز منابع مالــی از منابع پس اندازكننــدگان و تخصیص بهینه آن 
به نیاز ســرمايه گذاران )كه به طورعمده شــركت ها و بنگاه های اقتصادی 
را شــامل می شــود(، از مهم ترين وظايف بازارهای مالی به شمار می رود. 
نتايج مطالعات گســترده تصديق می كند كه توسعه بازارهای مالی و بهبود 
كارايــی آنها می تواند اثر مثبتی بر بخش حقیقی اقتصاد داشــته باشــد؛ 
بنابراين بررســی كاركردهای بازارهای مالــی و چگونگی ارتباط با بخش 

حقیقی در آسیب شناســی وضعیت بخش حقیقی كمك شايانی می كند.
ســاختار نظام مالی در ايران تمركز بیشــتری روی نظــام بانکی دارد 
و بخــش عمده ای از منابــع از كانــال بانك ها تخصیص پیــدا می كنند. 
بنگاه هــای تولیدی هم به عنوان يکی از مهم تريــن متقاضیان وجوه مالی 
بخــش عمــده ای از نیاز به منابــع مالی خود را از طريــق بانك ها تأمین 
می كنند. تبیین و تشــريح رابطه تأمین مالی بانك هــا و بنگاه ها می تواند 
در راســتای آسیب شناســی كاركرد بانك ها به عنوان مهم ترين بازار مالی 
كشــور موضوع مهمی باشــد. در اين مقاله تالش می شــود كه با استفاده 
از داده هايی كه از شــركت های بورسی جمع آوری شده است1 به چگونگی 

رابطه بنگاه های تولیدی با بانك ها پرداخته شــود. 

میزان و نوع تسهیالت شرکت های بورسی
بررســی داده های بیش از 260 شركت پذيرفته شده در بورس و فرابورس 
تهران در بخش صنعت و معدن در بازه زمانی بین سال های 1386 تا 1393 
نشــان می دهد كه سهم اين شركت ها از تســهیالت بخش صنعت و معدن 
كل نظــام بانکی بین 20 تا 25 درصد اســت. با اين وجــود، روند تغییر در 
مانده حقیقی تسهیالت شركت های بورسی در چند سال اخیر با تغییرات در 
مانده حقیقی كل تسهیالت شبکه بانکی روند مشابهی داشته است. می توان 

استنباط های برگرفته از اين نمونه را به كل جامعه تسری داد.
بخشــی از نیازهــای منابع مالــی بنگاه های تولیــدی به منظور تأمین 
ســرمايه در گردش اســت كه ماهیت كوتاه مــدت دارد. بخش ديگری از 
تقاضای منابع مالی بنگاه ها برای تأمین مخارج الزم برای ســرمايه گذاری 
جديد و طرح های توســعه ا ی اســت كه ماهیت بلندمدت دارد. براســاس 
بررســی آمار شــركت ها كه در  »1« جدول منعکس  شــده است، به طور 
متوســط، بیش از 77 درصد از تسهیالت دريافتی شركت ها در بازه زمانی 
1387 تــا 1393 را تســهیالت كوتاه مدت تشــکیل می دهند كه به نوعی 
مشخص كننده نوع تقاضای بنگاه هاست؛ البته نسبت تسهیالت كوتاه مدت 

تأمین مالی بنگاه ها از کانال بانک ها 

جدول ۱- میانگین متغیرهای تأمین مالی بنگاه های تولیدی بورسی از بانک ها

میانگین 
کل

۱393 ۱392 ۱39۱ ۱39۰ ۱389 ۱388 ۱38۷

5/۶3
)۱/۶۶(

5/25
)۱/9(

5/38
)۱/۷4(

5/۷
)۱/55(

5/۷۶
)۱/4۶(

5/8
)۱/5۷(

5/9۱
)۱/48(

5/58
)۱/82(

تعداد سال های همکاری  بنگاه با بانک اصلی

3/23
)2/48(

3/۰۶
)2/48(

3/3۶
)2/8۱(

3/49
)2/۷(

3/3۷
)2/43(

3/23
)2/4۱(

3/۰۶
)2/4۱(

3/۰۷
)2/29(

تعداد بانک های اعتباردهنده به بنگاه

۶9/۱
)2۷/28(

۷۱/8
)2۶/8(

۶8/9۶
)2۶/95(

۶8/2
)2۶/۷3(

۶۶/۷
)2۷/29(

۶8/۶
)2۷/59(

۷۰/2
)2۷/33(

۶9
)28/32(

سهم بانک اصلی از تسهیالت در بنگاه )درصد(

2۰۱۷
)9238(

۱942
)۶9۷9(

۱۷92
)۶8۰8(

۱۷۶9
)۶۷۱8(

2۱2۷
)9545(

2۱58
)۱۱۱۱3(

22۶5
)۱۱584(

2۰۶5
)۱۰5۰۱(

مانده حقیقی تسهیالت کوتاه مدت )میلیارد ریال(

593
)25۷۱(

۶3۶
)3۶۶9(

524
)2453(

5۱9
)2324(

5۱۱
)2582(

۶۰۶
)2344(

۶۱8
)۱832(

۷3۶
)2454(

مانده حقیقی تسهیالت بلندمدت )میلیارد ریال(

2۶۱۰
)۱۰4۰۷(

25۷8
)93۰5(

23۱۶
)83۶۶(

2289
)82۷۰(

2۶38
)۱۰۱۶۱(

2۷۶4
)۱2۱5۰(

2883
)۱2345(

28۰۱
)۱۱5۰۶(

نسبت تسهیالت کوتاه مدت به کل تسهیالت )درصد(

۷8/۶ ۷8/۱ 8۰/۶ ۷۷/3 ۷۷/4 ۷5/3 ۷۷/3 ۷3/۷ نسبت تسهیالت کوتاه مدت به کل

22۰ 22۰ 22۰ 2۱8 2۱4 2۰8 ۱5۱۷ 2۱۶ تعداد مشاهدات

* اعداد داخل پرانتز انحراف معیار هستند.

توضیح: در این جدول، میانگین شاخص هایی که رابطه بانک و بنگاه را تبیین می کنند در سال های مختلف ارائه شده اند.
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به بلندمدت از ســال 1388 به بعد در حال كاهش اســت كه نشان دهنده 
افزايش تمايل برای گرفتن وام های بلندمدت در اين سال هاســت. 

بنگاه اعتباردهنده يک  بانک های  تعدد 
ســاختار رابطه بانك ها با بنگاه ها به اين شــکل است كه به طورمعمول 
بنگاه ها با يك بانك كه بانك اصلی آنها درگرفتن تســهیالت است، رابطه 
بلندمدتی دارند و بخش عمده ای از تســهیالت خود را از اين بانك تأمین 
می كنند و برحســب نیاز با چند بانك ديگر در ارتباط هســتند. بر اساس 
آمار كه در جدول »1« گزارش  شــده است، بانك اصلی حدود 69 درصد 
از تســهیالت بنگاه را تأمین می كند. همچنین بر اســاس شکل »1« كه 
توزيع ســهم بانك اصلی از تســهیالت بنگاه های بورسی را نشان می دهد، 
بیــش از 35 درصد از بنگاه ها صددرصد تســهیالت خــود را از يك بانك 

می كنند.  تأمین 
رابطه بنگاه ها با بانك اصلی معموالً بلندمدت است. براساس بررسی در 
بازه زمانی بین ســال های 1387 تا 1393، متوسط دوره همکاری بنگاه ها 
با بانك اعتباردهنده اصلی خود بیش از 5/6 ســال )در دوره 7 ساله مورد 
بررسی( است كه نشــان  از بلندمدت بودن رابطه دارد. همچنین بر اساس 
شــکل »2« كه توزيع ســال های همکاری بانك اصلی با بنگاه مشــخص 
اســت، بیش از 60 درصد از بنگاه ها رابطه 7 ســاله بــا بانك اصلی خود 
دارند. به عبارت ديگر، در تمام دوره موردبررسی، رابطه بانك با بنگاه حفظ 
 شده اســت. ازاين رو به نظر می رســد كه همکاری بلندمدت با يك بانك 
به عنــوان بانك اصلی حالت مطلوبی برای بنگاه ها اســت؛ چراكه می تواند 
هزينه هــای مالی اين  بنگاه هــا را كاهش دهد. همچنیــن برقراری رابطه 
بلندمدت بانك ها با بنگاه ها می تواند هزينه های ارزيابی بانك ها و ريســك 
تقارن نداشتن اطالعات بانك ها را كاهش داده و از اين طريق برای بانك ها 

باشد.  داشته  نیز منفعت 
به طور متوســط تعداد بانك هايی كه بنگاه ها از آنها تســهیالت دريافت 
می كنند، حدود 3/23 اســت. براساس توزيع تعداد بانك های اعتباردهنده 

يك بنگاه در شــکل »3«، حدود 75 درصد از بنگاه ها اعتبارات خود را از 
يــك تــا 4 بنگاه دريافت می كنند و حدود 20 درصــد از آنها بین 5 تا 7 
بانــك اعتباردهنده دارند و كمتر از 5 درصد از بنگاه ها از بیش از 7 بانك 

می گیرند.  اعتبار 
اكنون ســؤالی كه اينجا ممکن اســت مطرح شــود اين اســت كه چه 
بنگاه هايــی با بانك های بیشــتری كار می كنند و چــه بنگاه هايی از بانك 
اصلــی خود بیشــتر اعتبار می گیرند. جدول »2« جواب ســاده ای به اين 
ســؤاالت دارد.2 بر اساس عالمت ضرايب همبستگی معنی دار كه در جدول 
»2« آمده اســت، بنگاهی كه از نظــر جنبه های مختلــف مالی وضعیت 
مناســبی دارد )ســودآوری باال ، وضعیت نقدينگی مناســب  و ريســك 
اهرمی پايین تر( ســهم بانك اصلی در اعطای اعتبار به آن، باالتر و تعداد 
بانك هايــی كه با آنها كار می كند، كمتر اســت. علت اين همبســتگی را 
می توان اين گونــه توجیه كرد كه بانك ها به بنگاه هايی كه شــاخص های 
مالی مناسبی ندارند، بیشــتر از سقف معینی وام نمی دهند و اين بنگاه ها 
مجبور هســتند بــرای تأمین نقدينگــی خود از بانك های بیشــتری وام 
بگیرند؛ بنابراين هرچه بنگاه ها ســودآوری باالتر و ريسك كمتری داشته 
باشــند، ســهم بانك اصلی در اعطای اعتبار به آنها بیشــتر شده و به طور 

طبیعی تعداد بانك های اعتباردهنده هم كمتر می شــود.
 اما در اينجا يك اســتثنا هم وجود دارد. هرچه اندازه بنگاه ها بزرگ تر 
باشــد، ســهم بانك اصلی در اعطای اعتبار به بنگاه  ها كمتر شده و تعداد 
بانك های اعتباردهنده به بنگاه بیشــتر می شود. به عبارت ديگر، بنگاه ها كه 
بزرگ تر می شــوند، بانك  اصلی نمی تواند يا تمايل ندارد كه تمام نیازهای 
نقدينگی آنها را پوشــش دهد و بنگاه های بزرگ تر مجبور هستند كه برای 
تأمین نقدينگی به بانك های ديگر روی بیاورند. علت اين رابطه شــايد به 
دلیل اين باشــد كه بانك ها يك ســقف ريالی برای اعطای اعتبار به يك 
واحد اقتصادی دارند كه بنگاه های بزرگ را مجبور به استفاده از اعتبارات 

می كنند. بیشتری  بانك های 

شکل۱-  توزیع سهم بانک اصلی از تسهیالت دهی به بنگاه ها )درصد(

شکل 3- توزیع تعداد بانک های اعتباردهنده به هر بنگاه )درصد(

شکل 2- توزیع تعداد سال های همکاری بنگاه با بانک اصلی در بازه زمانی بین سال های 

۱38۷ تا ۱393 )درصد(
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با توجه به اينکه ضريب همبســتگی ســهم بانك اصلــی در بنگاه ها و 
ســهم بانك های خصوصــی از اعتبارات بنگاه ها، منفی و معنی دار اســت 
می توان اين گونه اســتنباط كرد كه بیشــتر بانك های اصلــی بنگاه ها را 
بانك های دولتی تشــکیل می دهند و بانك هــای خصوصی درواقع به طور 
عمده به عنوان بانك های فرعی  اعتباردهنده برای اين بنگاه ها هســتند كه 

اعطا می كنند. باالتر تسهیالت  با هزينه 

با بانک ها هزينه مالی بنگاه ها در رابطه 
بعد از امکان دسترسی بنگاه ها به تسهیالت و اعتبارات بانکی، مهم ترين 
نکته برای بنگاه ها اين اســت كه هزينه مالی ناشی از اين تسهیالت كمتر 
باشد. بر اساس ضرايب همبســتگی جدول »2« بنگاه های با شاخص های 
مالی مناســب از ابعاد مختلف )ســودآوری، نقدينگی و ريســك اهرمی( 
هزينه مالی كمتری نســبت به ســاير بنگاه ها دارند كه می تواند به خاطر 

ريســك پايین اعطای تسهیالت به اين بنگاه ها باشد. 
بر اســاس ضريب همبستگی منفی و قابل توجه بین هزينه مالی و  سهم 
بانــك اصلی اين گونه می توان اســتنباط كرد كه بنگاه هــا هرچه از بانك 
اصلی خود بیشــتر وام بگیرند هزينه مالــی كمتری دارند و رجوع كردن 
به بانك هايی كه اعتباردهنده اصلی بنگاه نیســتند می تواند باعث افزايش 
هزينه مالی بنگاه شــود. اكنون هرچه تعداد بانك های اعتباردهنده بیشتر 

افزايش خواهد يافت.  باشد، هزينه مالی نیز 

هزينــه مالی بنگاه هــا با انــدازه بنگاه ها رابطه معنــی داری ندارد، اما 
بر اســاس بررسی  همبســتگی مشخص می شــود كه هرچه بنگاه ها سهم 
بیشــتری از تســهیالت خود را از بانك های خصوصی تأمین كنند، هزينه 
مالی آنها بیشــتر می شــود.  ازاين رو همان طور كه انتظار می رفت اولويت 
وام گیری برای بنگاه ها، بانك های دولتی است. دلیل اين اولويت اين است 
كه همبســتگی سهم بانك های دولتی از تســهیالت و هزينه مالی بنگاه ها 
منفــی اســت و بنگاه هايی كه بیشــتر از بانك های دولتــی وام می گیرند 
هزينــه مالی كمتــری دارند. از طرف ديگر، هرچه بنــگاه  از ابعاد مختلف 
)سودآوری، نقدينگی و ريســك اهرمی( وضعیت مالی مناسب تری داشته 
باشــد، ســهم بانك های دولتی از تســهیالتش بیشتر می شــود. درنتیجه 
بنگاه هــای با وضعیت مالی مناســب كــه به طور طبیعی ريســك اعطای 
تسهیالت به آنها كمتر است، می توانند تسهیالت ارزان قیمت را كه به طور 
عمده از طرف بانك های دولتی اســت جذب كنند و بنگاه هايی كه ريسك 
مالی آنها باالســت، به طور عمده از بانك هــای خصوصی وام می گیرند كه 
باعث افزايش هزينه مالی آنها خواهد شــد. اين اســتنباط از آمارها نشان 
می دهد كه مکانیســم ارزيابی ريسك در سیستم بانکی، چه در بانك های 
دولتــی و چه در بانك های خصوصــی، در رابطه بــا بنگاه های بزرگ در 
حالت كلی به خوبی كار می كند و باوجود اينکه نرخ اعطای تســهیالت در 
عقود مبادلــه ای و حتی برخی اوقات در عقود مشــاركتی ازطرف مراجع 
ناظر يك نرخ معین و ثابت در نظر گرفته می شــود، بازار مالی مکانیســم 

جدول 2- ضریب همبستگی متغیرهای اثرگذار در رابطه با تأمین مالی بنگاه ها در سال های ۱38۷ تا ۱393

سهم بانک دولتی تعداد بانک های 
اعتباردهنده به بنگاه

سهم بانک اصلی هزینه تسهیالت پرداختی

۱ نسبت هزینه تسهیالت پرداختی بنگاه

۱
-۰/2۷* سهم بانک اصلی بنگاه

۱
-۰/۶۶* -۰/45* تعداد بانک های اعتباردهنده به بنگاه

۱
-۰/24* ۰/۱5* -۰/24* سهم بانک دولتی

۰/۰۰3
-۰/۱۰* ۰/۰8* -۰/۱5* حاشیه سود عملیاتی

سودآوری بنگاه

۰/۱4* -۰/2۶* ۰/۱۷* -۰/34* )ROA( بازدهی دارایی

۰/۱8* -۰/2۶* ۰/۱8* -۰/۱۷* نسبت جاری
نقدینگی بنگاه

۰/۱2* -۰/23* ۰/۱5* -۰/۱5* نسبت جریان وجوه به دارایی

-۰/۱۶* ۰/23* -۰/۱2* ۰/2۶* شدت استفاده از تسهیالت
ریسک اهرمی بنگاه

-۰/۱5* ۰/2۱* -۰/۱۷* ۰/3۶* نسبت بدهی

-۰/2۱* ۰/28* -۰/2۱* -۰/۰۷* اندازه بنگاه

-۰/33* ۰/4۶* -۰/29* ۰/42* سهم بانک های خصوصی

۰/3۶* -۰/۱9* ۰/۱۱* -۰/۱5* نسبت بدهی به بانک مرکزی 
به دارایی نسبت های بانک 

اعتباردهنده
-۰/۱۰* ۰/۱3* -۰/۱3* ۰/۱4* نسبت مطالبات غیرجاری

* نشان دهنده معنی داری در سطح 5 درصد است.
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ارزيابی خود را اجرا می كند؛ به طوری كه به شــركت هايی كه شاخص های 
مالی بهتری دارند و به طور طبیعی ريســك مالی پايین تری دارند، هزينه 
مالی كمتر، و به شركت هايی كه وضعیت مالی پرريسك تری دارند، هزينه 

می كند.      تحمیل  بیشتری  مالی 

 بانک خوب، بنگاه خوب
نســبت مطالبات غیرجاری و نســبت بدهی به بانك مركزی به دارايی 
دو نســبتی هستند كه نشان دهنده بخشی از واقعیات بانك هاست. افزايش 
مطالبــات غیرجاری در بانك ها به منزله افزايش ريســك عملیاتی بانك ها 
به حســاب می آيد و ايــن افزايش ريســك می تواند اثــر نامطلوبی روی 
مشتری های اين بانك ها داشته باشد و آنها را در معرض ريسك قرار دهد. 
اين تحمیل هزينه را می توان بر اســاس ضرايب همبســتگی جدول »2« 
مشــاهده كرد. بنگاه هايی كه از بانك هايی با نســبت مطالبات غیرجاری 
باالتــر وام می گیرند، هزينه مالی باالتری دارنــد. همچنین بنگاه هايی كه 
از بانك هايــی وام می گیرند كه از بانك مركزی بیشــتر اعتبار می گیرند، 

هزينه مالی كمتری دارند. 

 جمع بندی
بر اســاس اطالعات منتشرشده از شركت های بورســی، گرفتن وام از 
يك بانك به عنوان بانك اصلی باعث كاهش هزينه مالی بنگاه ها می شــود 
و هرچه ســهم اين بانك از تســهیالت بنــگاه افزايش يابــد هزينه مالی 
كاهــش خواهد يافت؛ البتــه از آنجا كه گرفتــن وام از بانك های دولتی 

هزينه مالی كمتری دارند، اگر بانك اصلی، بانك دولتی باشــد هزينه مالی 
كمتری به بنگاه تحمیل می شــود، اما براســاس مکانیسم ارزيابی بانك ها، 
بنگاه هايی كه بیشــتر وام های دولتی می گیرند يا بانك اصلی شــان بخش 
عمده ای از تسهیالتشــان را پوشش می دهد، بنگاه هايی هستند كه شرايط 
مطلوب مالی و وضعیت سودآوری، نقدينگی و ريسك اهرمی خوبی دارند. 
در مجمــوع می توان اين گونه اســتنباط كرد كه با افزايش ريســك مالی 
شركت ها، هزينه مالی آنها به دلیل كاهش سهم بانك اصلی و كاهش سهم 
بانك های دولتی در تســهیالت، افزايش می يابد. همچنین شركت هايی كه 
بانك های آنها تســهیالت غیرجاری باالتری دارنــد، متحمل هزينه مالی 

می شوند. بیشتری 

پی نوشت:
* اســتاديار گروه مدل سازی، پژوهشکده پولی و بانکی

1. تمامــی داده های مربوط به ايــن مقاله از گزارش طــرح »ارزيابی 
وضعیت و چشــم انداز بازارهای مالی« )كه در پژوهشکده پولی و بانکی و 
به سفارش موسســه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی انجام 

شده است( استخراج شده است. 
الزم به ذكر اســت كه بررســی دقیق هر يك از روابطی كــه در اينجا بر 
اســاس ضرايب همبســتگی به آنها پرداخته می شود مستلزم كنترل كردن 
متغیرهــای اثرگــذار در قالب تحلیل رگرســیون اســت و نمی توان تنها 
براســاس ضرايب همبســتگی، روابط را تبیین كرد. با اين وجود می توان 

تقريبی از روابط را به دست آورد.
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 مجید عینیان*

بانك جهانی تاكنون ســه »گزارش توسعه مالی جهانی« منتشر كرده 
اســت كه به ترتیب موضوعات »بازانديشی نقش دولت در تأمین مالی«، 
»شــمول مالی« و »تأمیــن مالی بلندمدت« را در بــر می گیرد. عناوين 
اين گزارش ها در واقع اهمیت نســبی اين موضوعات را در حوزه تحوالت 
تأمیــن مالی نمايــش می دهد. هرچنــد تمامی ايــن موضوعات اهمیت 
فوق العــاده ای در توســعه مالی دارند، ولی در اين يادداشــت به مبحث 
شــمول مالی و به ويژه شــمول مالی خانوار می پردازيــم چراكه با اينکه 
تأمیــن مالی خانوار يا به عبارتی ديگر تأمین مالی مصرف كننده به عنوان 
جزئی اساســی از اجزای شــمول مالی، يکی از اصلی ترين وظايف نظام 

مالی و بانکی بوده، اما اين موضوع در ايران مهجور مانده اســت.
هرچنــد نظام بانکی كشــور ما پــس از انقالب اســالمی همواره در 
راســتای ارتقای تأمین مالی خانوار تشــويق شــده، ولی بخش مهمی از 
چانه زنی برای ارتقای آن در موضوع نرخ تســهیالت ارائه شــده و تشويق 
بانك ها به ارائه تســهیالت قرض الحســنه اســت. البته توجه به ســنت 
اســالمی قرض الحسنه می تواند بخشــی از نیازهای تأمین مالی خانوار را 
تأمین كند، ولی باتوجه به عرضه محدود وجوه قرض الحســنه، مناســب 

اســت به انواع ديگــر تأمین مالی خانــوار نیز توجه شــود و اين توجه 
نبايد تنها در موضوع نرخ ســود تســهیالت ارائه شده باشد. در واقع بهتر 
اســت بدانیم مهم ترين مشــکل خانوارها در دريافت تسهیالت، نرخ سود 
تســهیالت نیســت، بلکه شــرايط ضمنی اعطای تســهیالت از بیشترين 
اهمیــت برخوردار اســت. بايد توجــه خود را به جای نرخ ســود به اين 
شــرايط ضمنی متمركز كنیم. بر اساس گزارش »نتايج بررسی دسترسی 
خانوارها به خدمات مالی در مناطق شــهری ايران در ســال 1387« كه 
توســط بانك مركزی منتشر شــده، مهم ترين دلیل افرادی كه نیاز به وام 
داشــته ولی هیچگاه درخواســت وام نکرده اند نداشــتن ضامن يا وثیقه 
اعالم شــده اســت. در واقع 38 درصد افــراد به دلیل نداشــتن ضامن يا 
وثیقــه، 12 درصد به دلیل تشــريفات اداری و 11 درصد به دلیل زمان 
طوالنــی پرداخت وام درخواســت وام نکرده اند. اين در حالی اســت كه 
تنها 17 درصد افراد نیازمند به وام به دلیل نرخ ســود باالی تســهیالت 
از درخواســت وام خودداری كرده اند. از سوی ديگر در میان افرادی كه 
درخواســت وام كرده ، ولی موفق به دريافت آن نشده اند، نزديك به 17 
درصد، نداشــتن ضامــن يا وثیقه و 23 درصد، دارانبودن شــرايط برای 
گرفتن تســهیالت را به عنــوان دلیل عدم دريافــت وام عنوان كرده اند. 
جالب اينجاســت كه در نزديــك به نیمی از مــوارد )49 درصد(، نبود 
اعتبار كافی )بانك( برای اعطای تســهیالت عنوان شــده است. اين آمار 

نقش نظام بانکی در ارتقای وضعیت تأمین 
مالی خانوار
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و ارقام نشــان دهنده آن است كه تنگنای محدودكننده1  تأمین مالی برای 
خانوارهای ايرانی، نه نرخ ســود تســهیالت بلکه شرايط ارائه تسهیالت به 
خانوار و محدوديت اعتبارات اختصاص يافته به بخش مصرف كننده اســت.

ارتقای تأمیــن مالی مصرف كننــده هرچند در بیشــتر مواقع از نظر 
رفاهی بررســی می شــود و در واقــع از منظر منافع مشــتريان بانك به 
آن نگريســته می شــود، ولی در واقــع منافع بزرگی بــرای بانك ها نیز 
دارد. مجموعه مشــتريان حقیقی كه تعدادشــان بســیار، ولی تسهیالت 
دريافتی شان كم اســت، در صورت مديريت مناسب هزينه های اجرايی، 
يك مجموعه بســیار كم ريسك برای بانك محســوب می شوند. به همین 
دلیل اســت كه اغلب بانك های بزرگ در دنیا نه از روی خیرخواهی بلکه 
در راســتای منافع خود به گسترش ارائه تســهیالت به مصرف كنندگان 
پرداخته انــد. در ايران نیــز بانك های مختلفی در ارائــه ابزارهای جديد 
بــرای توســعه و ارتقای تأمین مالــی خانوارها پیش قــدم بوده اند، ولی 
به دلیــل رفتار محتاطانه بانــك مركزی، اين راهکارها همواره به ســد 
محدوديت های بانك مركزی خورده اند. توســعه شبکه مؤسسات اعتباری 
غیرمجاز هرچند در ســايه حمايت نامناسب دولت قبل بوده، ولی نشانگر 
يك نیاز در بخش بانکی بود كه توسط شبکه بانکی مجاز تأمین نمی شد. 
به نظر می رســد يك پیش فــرض غلط در محیــط آكادمیك اقتصاد 
ايــران در مورد نقش پول در ايجــاد تورم باعث مقاومــت بانك مركزی 
در مقابل بانك ها برای توســعه خدمات تأمین مالــی مصرف كننده بوده 
اســت. برخی كارشناســان معتقدند؛ اگر نقدينگی به تولید تزريق شده 
باشــد آثار تورمی چندانی نخواهد داشت، ولی اگر نقدينگی وارد مصرف 
شــود ايجاد تورم می كند. البته سال هاســت كه تحقیقات نشان می دهد 
چیزی به نام تزريق پول به تولید نداريم و پول در كل اقتصاد در دســت 
آحاد اقتصادی گردش می كند. پولی كه در دســت مصرف كننده باشــد 
از طريــق خريد كاال و خدمات به تولیدكننده خواهد رســید و پولی كه 
در اختیــار تولیدكننده قرار گیرد از طريق دســتمزد و پاداش در اختیار 
مصرف كنندگان قرار می گیرد. اكنون كه می دانیم پاســخ اقتصاد كالن به 
بســط پولی چیست و چاره كنترل تورم، كنترل رشد كل های پولی است 
نه بخشــی خاص از آن، بانك مركزی بايد در ديدگاه خود در حمايت از 
نوآوری های بانك ها برای ارائه خدمات در راســتای ارتقای تأمین مالی، 

كند.  تجديدنظر 

تأكید بیش از حد شــبکه بانکی به معرفی ضامن، ارائه تســهیالت را 
به بخش كوچکی از جمعیت ايران محدود كرده اســت. براساس آمارها، 
مهم تريــن معیاری كه در دريافت تســهیالت تفــاوت ايجاد می كند اين 
است كه فرد شــاغل در بخش عمومی باشــد يا نه. در واقع نظام بانکی 
ايــران در ارائه تســهیالت به مصرف كننــده تنها به بخــش كوچکی از 
جمعیــت كه همان كاركنان دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشــند 
توجــه كرده و بقیه جمعیت را فراموش كرده اســت. معیارهايی همچون 
درآمد، ســن و حتی داشــتن يا نداشــتن خانه كــه در تمامی جهان از 
عوامــل توضیح دهنده امکان دريافت وام هســتند در ايران تأثیر بســیار 

دارد.  دولت  بودن  كارمند  از  كمتری 
ارائه وام هــای خرد بر اســاس عملکرد اعتباری شــخص )بدون نیاز 
به ضامن( و گســترش اســتفاده از كارت های اعتباری شــرعی به عنوان 
راهکارهای اولیه می تواند پیشــنهاد شود. چندين سال است كه عملکرد 
اعتباری اشــخاص در سامانه جامع اعتبارســنجی ايرانیان ثبت می شود؛ 
بــا اين حال اين داده ها بــه جای اينکه برای ارزيابی اعتباری اســتفاده 
شــوند، به مانع جديدی برای متقاضیان وام تبديل شده است؛ به صورتی 
كــه عالوه بر ســابقه اعتباری مناســب خود فرد، ســابقه اعتباری افراد 
ضامن نیز بررســی می شود و اين سامانه به جای آنکه جايگزين نظام های 
پیشــین شــود در كنار  آن ها به ســخت تر كردن فرايند اعطــای اعتبار 

است.  انجامیده 
در نهايت بايد متذكر شــد كه شبکه بانکی ايران به لحاظ شاخص های 
فیزيکــی دسترســی خانوار به خدمــات مالی در جايگاه مناســبی قرار 
دارد. تعــداد شــعب بانکی به ازای جمعیت و مســاحت كشــور و تعداد 
حساب های بانکی نشان از توســعه فیزيکی دسترسی مالی است، ولی تا 
زمانی كه ارائه تســهیالت به مصرف كننده تنها محدود به بخش كوچکی 
از جمعیت كشــور اســت، نمی توان گفت كشــور در درجه مناســبی از 

قرار دارد.  شمول مالی 

پی نوشت:

 * پژوهشــگر گروه مدل سازی پژوهشکده پولی و بانکی
1. Bottleneck
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ازآنجاكــه در كشــور الگوی مشــخصی بــرای تأمین مالی بــه تفکیك 
بخش هــای مختلف اعم از صنعت و تولید وجود نــدارد، بنابراين بار اصلی 

تأمین مالی در كشــور به عهده شبکه بانکی كشور است.
محمدهاشم بت شــکن، مديرعامل بانك مسکن با بیان اين مطلب گفت: 
برای اصالح اين روند و به  منظور تأمیــن مالی طرح ها و پروژه های مختلف 
در ســطح كشور متناســب با نیاز و مدت  زمان بازدهی آنها بايد شیوه های 

اختصاصی در نظر گرفته شود.
باوجودی كــه در دنیا برای هر پروژه يك چرخه حیاتی تعريف می شــود، 
اما آن طرح نمی تواند در مرحله معرفی، از تســهیالت بانکی يا تأمین مالی از 
طريق بورس استفاده كند؛ بنابراين  فرد و شركت مجری طرح بايد در مراحل 

اولیه كار، خود اقدام به تأمین سرمايه و راه اندازی طرح كند.
در گام بعد و زمانی كه پروژه مراحل اولیه را پشت سر گذاشت و به اصطالح 
در مرحله )venture capital( و خطرپذير قرار گرفت سرمايه گذارانی كه 
حاضر به قبول ريســك های باال هســتند در اين پروژه ها مشاركت می كنند؛ 
البته در تمام دنیا چون نرخ ســود بانکی بســیار پايین و عمدتاً زير 5 درصد 
است، افراد عالقه مند به مشــاركت در فعالیت  با ريسك های باالتر هستند و 

به همین منظور در طرح ها و پروژه های مختلف سرمايه گذاری می كنند.
 بانک ها چه زمانی  طرح ها و پروژه ها را تأمین مالی می کنند؟

هنگامی كه يك تجارت به مرحله بلوغ  رسید و تقريبا 70 درصد كار انجام 
شــد، مجری برای شروع فعالیت و تأمین ســرمايه در گردش به سراغ بانك 
می رود و هنگامی كه اين فعالیت شکل  گرفت و ارزش افزوده بااليی ايجاد كرد 
و به يك شركت بزرگ پذيرفته شــده و دارای سهام پرسود در بورس تبديل 

 شد، می تواند نسبت به انتشار اوراق مشاركت و قرضه اقدام كند.
 بنابراين اوراق عرضه شــده از ســوی اين شــركت ها به دلیل موفقیت و 
اطمینان خاطر به بازگشــت سرمايه و سود مناســب، از خريداران بسیاری 
برخوردار اســت، زيرا اين شركت ها برای تداوم فعالیت خود ديگر نیازی به 

تسهیالت بانکی ندارند.
برای بهبود فضای کســب وکار در ايران چه روشی بايد در تأمین 

مالی طراحی شود؟
برای تأمین مالی اثربخش در كشور نیاز به ايجاد مؤسسات تأمین سرمايه 
 داريــم؛ البته در دنیــا به ايــن روش )Investment Banks( بانك های 
ســرمايه گذاری می گويند كه ماهیت كاری آنها تا حدود زيادی بانکی است، 
زيرا با بررسی پروژه ها و ســرمايه گذاری های مختلف متناسب با ويژگی ها، 
حجم و دوره بازگشت سرمايه و ارزش  افزوده ای كه ايجاد می كنند، پیشنهاد 

می دهند برای تأمین مالی از چه شیوه ای استفاده شود.
البته يافتن ســرمايه گذار برای مشــاركت در طرح ها و فعالیت هايی كه 
ازســوی آنها كارشناسی و میزان ســود و ارزش افزوده آنها مطلوب ارزيابی 
 شــده نیز مهم است. با اين روش اين مؤسســات مالی حلقه واسطی برای 
پیونــد صاحب ايده با تأمین كنندگان مالی می شــوند، زيرا اين مشــاركت 
برای دو طرف ســود مناسبی در برخواهد داشت؛ به طوری كه با تأمین مالی 
بــا اين روش هم تخصیص بهینه منابع محقــق و هم محصول و خدمات با 

ارزش افزوده باال تولید خواهد شد.
 ازآنجاکه در حال حاضر مؤسسات تأمین سرمايه در کشور وجود 
دارند، آيا آنها توانســته اند نقش مؤثری در تأمین مالی طرح ها ايفا 

کنند يا خیر؟
ازآنجاكه مؤسســات تأمین ســرمايه تنها پنج ســال اســت در كشــور 
راه اندازی شــده اند هنوز قضاوت در مورد عملکرد آنها بســیار زود است در 
حال حاضر حــدود 90 درصد تأمین مالی در كشــور از طريق نظام بانکی 
صــورت می گیرد، زيرا نرخ آنها نســبت به روش های ديگر پايین تر اســت؛ 
ضمن اينکه هنوز شــیوه تأمین مالی ازســوی مؤسسات مالی  در كشور جا 

نیفتاده است.

نظرتان راجع به وضعیت نرخ سود تســهیالت بانکی در کشور 
چیســت؛ آيا انتقــادات تولیدکنندگان مبنی بــر باالبودن آن را  

می پذيريد يا خیر؟
از آنجا كه  نرخ ســود تســهیالت بانکی در كشور به نسبت انتشار اوراق 
در بازار ســرمايه و هزينه هايی كه شــامل تعهد پذيره نويسی يا بازارسازی 
و هزينه هــای مشــاوره در اين بخش می شــود، همچنان پايین تر اســت، 
متقاضیان همچنان بــه بانك ها مراجعه می كنند؛ ضمــن اينکه چون بازار 
سرمايه و مؤسسات تأمین ســرمايه هنوز در كشور شکل  نگرفته اند، ممکن 
اســت  در صورت رواج فعالیت اين نهادها، تولیدكنندگان و صنعتگران در 

آينده برای تأمین منابع به آنها نیز مراجعه كنند.
 آيا مؤسسات تأمین ســرمايه، نیروی انسانی آموزش ديده برای 
ارزش افزوده  کارشناسی طرح ها و سنجش اصولی میزان ريسک و 
پروژه ها را در اختیاردارند و آيا آنها برای انجام اين فعالیت به بلوغ 
کافی رســیده اند که بتوانند موفق عمل کنند و سرمايه گذاران را 

متضرر نکنند؟
هرچند نیروی متخصص در كشور در تمام زمینه ها به اندازه كافی داريم، 
 اما نکته كلیدی در بهره گیــری بهینه از اين نیروها در بخش های موردنظر 
است و چون اقتصاد كشور به تأمین مالی از سوی شبکه بانکی عادت كرده 
و بــرای يافتن شــیوه های جديد تاكنون خالقیت به خــرج نداده؛ بنابراين 
موفقیت ترويج پرداخت تسهیالت از سوی مؤسسات تأمین سرمايه تنها در 

گرو رواج اين روش مانند ديگر نقاط دنیاست.
اغلب بانك های كشــور تجاری هســتند و تنها برای تأمین مالی سرمايه 
در گردش، تسهیالت پرداخت می كنند و اين مؤسسات مالی در پروژه هايی 
بلندمدت و بزرگ مثل پتروشــیمی و ســاخت يك نیروگاه سرمايه گذاری 

نمی كنند، چون منابع بانك های تجاری، كوتاه مدت است.
طرح هــای بلندمــدت در دنیــا به شــیوه مديريت دارايــی و از طريق 
شــركت های مشــاوره ای كه كل دارايی های دولت را به صورت وكالتی در 
دســت می گیرند و به اتکای منابع غیربازار، ارزش افــزوده ايجاد می كنند، 
اداره می شوند. اين شركت های مشاوره، دارايی های دولت را از طريق انتشار 
اوراق بهادار بازار پذيرش می كنند كه اين ابزار يکی از جديدترين شیوه های 
تأمین مالی برای پروژه های زيرســاختی مثل شهر و شهرک سازی بوده كه 

در دنیا رواج پیداكرده است.

دکتر محمد هاشم بت شکن، مديرعامل بانک مسکن مطرح کرد:

يافتن راهکارهای خالقانه برای تأمین مالی
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اقتصاد كشور در مقطع كنونی به دلیل اتخاذ سیاست های نامناسب دولت های 
گذشته در وضعیت نامناسبی است و همین امر سبب شده شبکه بانکی كه بار 
تأمیــن مالی بیش از 90 درصد اقتصاد را برعهده دارد به دلیل مطالبات معوق، 
بدهی دولت به بانك ها و اثرات ناشی از تحريم با تنگنای اعتباری مواجه شود.

محمدابراهیم مقدم افزود: در اين شــرايط تخصیــص بهینه منابع و يافتن 
راهکار عملی برای تدوين شیوه خالقانه در تأمین مالی بسیار مؤثراست؛ هرچند 
تحقق اين امر مستلزم گسترش همکاری ها میان بخش های مختلف اقتصادی 

است.
اجرايی شــدن برجام و آزادشــدن منابع ايران در خارج از كشــور بهترين 
راهکار برای تحقق رشد اقتصادی است، زيرا می توان اين منابع را صرف خريد 
تجهیزات، ماشــین آالت، فناوری، دانش و مواد اولیه موردنیاز تولید در كشور 

كرده و بستر رشد را فراهم كرد.
البته در حال حاضر تزريق نقدينگی به اقتصاد تنها تورم را افزايش می دهد 
و منجــر به از بین رفتن تالش های دولــت تدبیر و امید در كاهش نرخ تورم 
می شــود و اگر اين منابع به سمت تقويت تولید و بهبود شرايط صنايع كشور 
هدايت شــود نه تنها تورم در كشــور افزايش نمی يابد، بلکه با تجهیز بخش 
تولید، زمینه رقابت پذيری محصوالت كشــور در بازارهای بین المللی و تحقق 
رشــد اقتصادی را می تــوان فراهم كرد. مهم ترين نکته كــه بايد در واردات 
ماشین آالت و تجهیزات صنعتی به كشور مورد توجه قرار داد، انتقال فناوری 

مربوط به اين تجهیزات است.

به نظر شما راهکار تأمین مالی طرح ها و پروژه ها در کشور با توجه به 
کمبود منابع اعتباری بانکی چیست؟

مقدم در ادامه يکــی از راه های تأمین منابع مالی موردنیاز به  منظور اجرای 
پروژه ها و خريد تجهیزات طرح های تولیدی در كشــور را بهره گیری از شــیوه 
تأمین مالی به صورت فاينانس و ری فاينانس ذكر و تصريح كرد: از طريق واردات 
اين دســت كاالها و ايجاد ارزش افزوده می توان درآمدزايی ايجاد و اقساط اين 

اعتبارات را از محل اين منابع پرداخت كرد.
در ســال های قبل از تحريم حدود 60 درصــد منابع مالی موردنیاز اقتصاد 
كشور از گردش مالی كشورهای خارجی تأمین می شد كه با اجرايی شدن برجام 
اين تعامل می تواند مجدداً برقرار شــود. اجرای اين سیاست بايد در دستور كار 

قرار گیرد، زيرا اين روش تأمین مالی منجر به خروج اقتصاد از ركود می شود.
هرچنــد يکی ديگر از روش ها برای تأمین مالی در اقتصاد، گســترش بازار 
سرمايه است، اما به دلیل  شکل گیری نامناسب اين بازار در كشور، حركت بازار 
ثانويه در اين بخش بیشتر از بازار اولیه است كه برای تقويت بازار اولیه نیاز به 
اســتفاده از ابزارهای مالی اسالمی جديد همانند انواع صکوک، عقود استصناع 

و خريد دين هستیم.
رواج استفاده از اين ابزارها بازار سرمايه را عمق می بخشد و نقش مهمی در 

تأمین مالی طرح ها، پروژه ها و  فعالیت بنگاه های اقتصادی بازی می كند.
يکی از روش  های مناسب برای سرعت گردش نقدينگی در كشور، استفاده از 
اوراق خزانه است، زيرا با انتشار اين اوراق می توان نقدينگی  خرد در سطح كشور 
را جمع و مردم را در مقابل دولت طلبکار كرد. همچنین می توان اين منابع را 
به ســمت اجرای پروژه های عمرانی و ديگر فعالیت ها با بازدهی و سود مناسب 

در جهت آبادانی كشور هدايت و از اين منابع به نفع دولت كسب درآمد كرد.
نکته ای كه در انتشــار اوراق خزانه بايد موردتوجه قرار گیرد اين اســت كه 
چون در ســال های اخیر ســپرده های بانکی به دلیل ركــود حاكم بر اقتصاد 
افزايــش پیدا كرده، بخش عمده جامعه هنوز ســپرده گذاری در بانك ها را به 
سرمايه گذاری در تولید ترجیح می دهند، چون از محل سود سپرده های بانکی 
امرارمعاش می كنند، پس بايد برنامه ريزی ها در جهتی باشد كه سود حاصل از 
فروش اين اوراق ماهانه قابل برداشت باشد زيرا خیل زيادی از مردم از اين سود 

برای گذران زندگی استفاده می كنند.

باتوجه به نبود تقاضا در بازار به نظر شما آيا در شرايط فعلی هدايت 
منابع به سمت تولید راهکار مناسبی است؟

يکــی از معضــالت اقتصاد كشــور در بعضی از بخش ها نبــود تقاضا برای 
محصوالت تولیدی اســت و همین امر سبب شــده دولت و بانك مركزی برای 
تحريك تقاضا در بخش لوازم خانگی به سمت فروش اقساطی كاال با نرخ سود 
مناسب و دوره بازپرداخت منطقی حركت كنند؛ به طوری كه بانك مركزی عرضه 

كارت های اعتباری برای خريد كاال را نیز آغاز كرده است.

به نظر شما عرضه کارت های اعتباری منجر به خريد کاالهای ايرانی 
و تحرک در اقتصاد خواهد شد يا خیر؟

اگر كارت های اعتباری هم سبب فروش كاالهای ايرانی نشود، تولیدكنندگان 
داخلی مجبور خواهند شد  كیفیت محصوالت خود را برای فروش بهتر و نجات 
از ورشکستگی ارتقا دهند، زيرا در حال حاضر محصوالت تولید داخلی به دلیل 

قیمت تمام شده باال توان رقابت در عرصه های بین المللی را ندارند.

به نظر شــما به منظور تخصیــص بهینه منابــع در اقتصاد، بايد 
سرمايه گذاری در چه بخش هايی در اولويت قرار گیرد؟

اولويت های اقتصادی در كشور بايد مورد بررسی قرار گیرد و سیاست ها در 
راســتای تقويت و ارتقای مزيت ها برنامه ريزی شود، برای مثال چون ايران در 
بخش نفت، گاز، پتروشیمی و معدن مزيت های فراوانی دارد، سرمايه گذاری ها 

در كشور بايد به اين بخش ها هدايت شود.
يکی ديگر از پتانســیل های ايران برای سرمايه گذاری كه تاكنون كمتر 
به آن توجه شــده، موقعیت ايران به عنوان مســیر ترانزيت كاال از شــرق 
- غرب و شــمال - جنوب اســت و بايد ســرمايه گذاری به سمت توسعه 
صنعت حمل ونقل كه بیشــترين ارزش افزوده را برای كشور خواهد داشت، 

هدايت شود.
اگر برای توسعه حمل ونقل هوايی در كشور با تجهیز و گسترش فرودگاه ها 
و حمل ونقل زمینی با ســاخت جاده ها برنامه ريزی شــود، ايران بهترين مکان 
و مســیر به منظور صرفه  جويی در زمان مســافرت های هوايی و زمینی است. 
همچنین اگر امکان حمل ونقل و ترانزيت كاال از كشورهای جنوبی به  شمالی 

كشورمان فراهم شود، سودهای سرشاری عايد ايران خواهد شد.

محمدابراهیم مقدم، مديرعامل بانک تجارت عنوان کرد:

 فشار تأمین مالی بر شبکه بانکی  
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باتوجه به اينکه اقتصاد كشور امروزه در ركود به سر می برد، حل اين بحران نیاز 
به همکاری تمام بخش های مختلف اقتصادی اعم از خصوصی، دولتی و ازجمله 

نظام بانکی دارد.
عباس عسکرزاده درباره راهکارهای خروج اقتصاد كشور از اين شرايط و تامین 
مالی بیشتر،گفت: هرچند تزريق منابع مالی به اقتصاد كشور مهم ارزيابی می شود، 
اما شیوه ارائه و تزريق آن از اختصاص خود منابع مالی و تسهیالت حساستر است.

اقتصاد ايران هنوز با گذشت سال های متمادی از وابستگی به درآمدهای نفتی 
با كمترين تغییر در نرخ با چالش مواجه می شود، به همین دلیل تعريف يك سبد 

اقتصادی براساس اندازه و نیازهای مختلف در هر بخش الزامی است.
البتــه در اقتصاد همواره بايد تمام ابعاد را در نظر گرفت و تنها بر يك اولويت 
متمركز نشــد؛ بنابراين برای تحريك تقاضا و ايجاد رونق اقتصادی، نیاز به يك 
زنجیره تولیدكننده، توزيع كننده و مصرف كننده و مشاركت آحاد مردم داريم، زيرا 
در اقتصاد بايد قدرت مالی افراد جامعه به صنايع بزرگ تزريق شــود و زمانی كه 
قدرت خريد اقشــار مختلف در سطح جامعه افزايش يافت، مردم در يك بخش، 

مولد و در بقیه زمینه ها، مصرف كننده خواهند شد.
در يك اقتصاد پويا نبايد تنها به تولیدكننده توجه و تسهیالت را به اين بخش 
تزريق كرد، بلکه به منظور افزايش تقاضا به خصوص در دوران ركود اقتصادی بايد 

به مردم تسهیالت خرد با هدف افزايش قدرت خريد پرداخت كرد.
 به نظر شما چه اولويت های بايد در ارائه تسهیالت به صنايع در نظر 

گرفت؟
 ازآنجاكــه در اقتصاد كشــور قدرت كنترل منابــع و تخصیص بهینه آن در 
بنگاه های زودبازده وجود ندارد، بنابراين زمانی بايد به يك بنگاه تســهیالت ارائه 
كرد كه توان تولید كاال مطابق با نیاز جامعه، با كیفیت مطلوب و قیمت مناسب را 
داشته باشد. توجه به حلقه های يك زنجیره، راهی برای خروج از ركود اقتصادی 
است؛ به طوريکه اقتصاد مبتنی بر شبکه در اين راستا می تواند راهگشا باشد و اين 

به معنی شبکه تجارت اجتماعی براساس كسب وكار و خريدوفروش كاالست.

شبکه تجارت اجتماعی چه مکانیسم و مزيت هايی بايد داشته باشد؟
در مرحله اول پايش گســترده ای درباره اطالعات نیازهای مصرفی جامعه و 
اطالعات تولیدكنندگان صورت می گیرد تا منابع موجود براســاس اولويت های 
تولید و با هدف تأمین نیاز جامعه تخصیص يابد و در اين چرخه بخش كسب وكار، 
تولیدكنندگان و واردكنندگان در اليه اول، توزيع كنندگان يا فروشگاه ها در اليه 

دوم و مصرف كنندگان در اليه سوم قرار می گیرند.
در اين چرخه بايد مکانیســمی نیز برای فروش اجناس دســت دوم با هدف 
بهینه ســازی در مصرف تعبیه شــود كه بهره گیری از شــبکه های اجتماعی 
در اين باره بســیار راه گشاست. كاهش قیمت تمام شــده كاال، حذف سفرهای 
درون شــهری به منظور تبــادل پول و كاال، افزايش امنیــت در تبادالت مالی، 
جلوگیری از عرضه كاالهای غیرمجاز و كاهش نرخ قاچاق كاال از جمله مزايای 

شبکه فروش اجتماعی است.
شفافیت و جلوگیری از بروز فساد در ارائه تسهیالت در اين نوع شبکه فروش 
به راحتی قابل پیگیری است، زيرا حساب سازی ها در ارائه تسهیالت به شکل سنتی 

منجر به افزايش نرخ مطالبات معوق بانکی خواهد شد.
در شــبکه های اجتماعی فروش، شخصیت حقیقی و اطالعاتی اعم از توانايی 
مالی و پرداخت، شــیوه درآمدی و پايداری توانايی مالی غیرقابل شناسايی است 
و بانــك در اين چرخه با اعتماد و اطمینان خاطر تســهیالت پرداخت می كند. 
همچنین در ايــن چرخه به تولیدكنندگان داخلی و دامنــه فروش، توجه و بر 
كیفیت كاال و كمیت قیمت تأكید بیشــتر میشود، زيرا اين روند منجر به دامنه 

فروش بیشتری خواهد شد.
در حال حاضر در كشور تنها حدود 6500 میلیارد تومان صرف سرمايه گذاری 
بانك ها در حوزه تجارت الکترونیکی شده و هنوز نتوانسته ايم از تمام پتانسیل ها و 

ظرفیت های اين بخش در سطح جامعه استفاده كنیم.
بهره برداری از اين شبکه در اين روش، از انجام معامله در شبکه های اجتماعی 
در اين باره بســیار مؤثرتر خواهد بود؛ بنابراين اقتصاد مبتنی بر شــبکه، حركت 
اقتصاد در جامعه را تضمین كرده و ســبب كاهش تورم در سايه رقابت سالم و 

عدالت در عرضه میشود.

چه تغییراتی بايد در اقتصاد و فضای کسب وکار کشور به منظور تحقق 
رشد اقتصادی مورد نظر صورت گیرد؟

 فرهنگ اســتفاده از ظرفیت باالی بانکداری الکترونیك در كشور بايد ترويج 
يابــد، زيرا در بانکداری مدرن در دنیا، مشــتری ديگر بــرای انجام امور خرد به 
شعبه مراجعه نمی كند درحالی كه در ايران به دلیل سلطه شیوه بانکداری سنتی 
متأسفانه همراه با توسعه بانکداری الکترونیك هنوز ارائه خدمات بانکی شعبه محور 
است و بايد در اين باره از شعبه داری جدا شود و سیستم بانکداری اجتماعی را در 

اقتصاد كالن وارد كرد.
 به منظور تخصیص بهینه منابع و پويايی نظام بانکی، خروج دولت از امور بانکداری 
ضروری اســت، زيرا در بانکداری خصوصی فعالیت ها براســاس بازدهی مناسب و 

سودآوری برنامه ريزی می شود؛ به همین  دلیل از كارايی بهتری برخوردار است.
البته شفافیت در گزارشگری مالی نیز يکی از روشها با هدف اصالح ساختارهای 
مالی در اقتصاد اســت و بانکمركزی در اواخر ســال 94 اصالح صورتهای مالی 
براســاس قوانین بازل دو و گزارشگری مالی بین المللی )IFRS( را تدوين و برای 
اجرا به شبکه بانکی ابالغ كرده كه حركت مثبتی در زمینه شفافیت صورت های 
مالی است و برای سهام داران از روند كار بانك و اطمینان از صحت عملکرد بانك ها 
ايجاد آگاهی می كند.اولويت های سرمايه گذاری در اقتصاد كشور بايد برای حركت 
در مســیر رشد، شناسايی و با روش های مختلف نظیر سپرده گذاری در بانك ها، 
بازار سرمايه و انتشار انواع صکوک و اوراق مشاركت، منابع خرد در سطح جامعه 
به ســمت اين اولويت ها هدايت شوند تا با ايجاد ارزش افزوده و دستیابی به سود 
موردنظر از اين راه درآمدهای پايدار در كشور كسب شود و در مسیر نیل به رشد 

اقتصادی گام برداريم.

دکتر عباس عسکرزاده، مديرعامل بانک حکمت ايرانیان عنوان کرد:

خروج کشور ازرکود نیازمند همکاری تمام بخش های اقتصاد
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 وهاب قلیچ* 

مقدمه
ابالغ سیاســت های كلــی »اقتصاد مقاومتی« بر اســاس بند »يك« اصل 
»110« قانون اساســی ازســوی مقام معظم رهبری در زمســتان 1392 و 
نام گذاری سال 1395 به عنوان سال »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« نشانگر 
آغــاز حركتی جديد و تدبیری اثربخش در تقويت و مقاوم ســازی بنیان های 

اقتصاد ملی بوده است. 
بی شك يکی از الزامات اين امر مهم، تقويت يکی از اركان حیاتی اقتصاد 
يعنی نظام بانکی اســت. نظام بانکــی از ديرباز نقش موثری در فعالیت های 
اقتصادی كشــور ايفا كرده و از اين رو تقويت اين بخش می تواند بر كاركرد 
ســاير بخش ها نیز اثرگذار باشــد. از آنجاكه يکی از بســترهای الزم برای 
فعالیت های نظام بانکی، بســتر  حقوقی اســت، ســوال مهمی كه در اين 
زمینه طرح می شــود آن اســت كه آيا جاده قانون عملیات بانکی بدون ربا 
مسیری هموار برای اجراســازی سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی است يا 
خیر؟ در اين يادداشــت سعی می شود اين پرســش مورد تحلیل و بررسی 

بیشتر قرار گیرد.

اقتصاد مقاومتی
»اقتصاد مقاومتی« گرچه در عرصه عملیاتی اقتصاد جهانی وجوه تشابهی 
دارد، امــا اين عنوان در عرصه نظری علم اقتصاد معادل دقیقی ندارد. از اين 
رو می توان اذعان كرد اين عنوان برخاســته از فرهنگ اسالمی- ايرانی كشور 
بــوده و اصطالحی نوين در ادبیات اقتصادی به شــمار می آيد. با كنکاش در 
منابع علمی- تحقیقاتی درمی يابیم كه اصطالحاتی همچون ضدشــکنندگی 
اقتصــادی1، پايداری و تداوم اقتصادی2، اســتحکام و پیوســتگی متقابل در 
اقتصــاد3، ثبات اقتصــاد كالن4، اقتصاد بازدارنــده و بازدارندگی اقتصادی5، 
مقاوم بــودن اقتصادها و نهادها6، وضعیت ايســتايی در اقتصــاد7، اقتصاد با 
وضعیت باثبات8 و تحريم شــکنی در اقتصاد9 با مفهــوم »اقتصاد مقاومتی« 
دارای قرابــت هســتند؛ اما به ظاهــر نزديك ترين اصطالح بــه اين مفهوم، 
عنوان »اقتصاد حمايتی10« اســت كه به معنای ايجاد چتر حمايتی توســط 
سیاســت های اقتصادی روی مواضع خاص همچون بخــش تأمین انرژی يا 

بخش تولید و كارآفرينی است.
آن گونه كــه از بیانات رهبر انقالب برمی آيد؛ اقتصاد مقاومتی، يك مفهوم 
گســترده با ريشه های اســالمی و بومی اســت كه با مفاهیم بنیادی اقتصاد 

اســالمی گره خورده اســت. اين اقتصاد ضمن داشــتن روندی رو به رشد، 
در مقابل ترفندهای دشــمنان از كمترين آســیب  پذيری  برخوردار اســت. 
اقتصــاد مقاومتی، تاكتیکی موقــت و زودگذر برای شــرايط فعلی اقتصاد 
نیســت، بلکه يك راهبرد بلندمدت و دائمی است كه باعث می شود اقتصاد 
در مقابــل تکانه های اقتصادی و غیراقتصادی مقاوم شــود. الزم به اشــاره 
اســت كه توجه به كلیدواژه های سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی همچون 
رويکرد جهادی، انعطاف پذير، فرصت ســاز، مولد، درون زا، پیشرو، برون گرا، 
كارآفريــن، نــوآوری و دانش بنیانی، رقابت پذيری و اصــالح الگوی مصرف 
می تواند مختصات و مشــخصه های اين نوع اقتصاد را بیشتر برای ما روشن 

كند )قلیچ و خوانساری، 1394: 2(.
از اين رو به طور مجمل مجموعه سیاســت های كلــی اقتصاد مقاومتی بر 
اين نکته تاكید دارند كه اقتصاد بايد به نحوی اداره شــود كه با اســتفاده از 
نقاط قوت خود در راستای پیشرفت بلندمدت كشور به صورت پايدار، مستمر 
و پرشــتاب حركت كند و با تخفیف نقاط ضعــف و نقص خود در مواجهه با 
شــوک ها و تکانه های داخلی و خارجی، كمترين زيان و آســیب را متحمل 
شــود. به بیان ديگر، اقتصاد مقاومتی مفهومی اســت كه در پی مقاوم سازی 
اقتصاد كشور از مسیر كاهش ضعف ها و ترمیم ساختارها و نهادهای ضعیف، 
فرســوده و ناكارآمد موجود اقتصادی و تقويت نقاط قوت و ظرفیت هاست. به 
عنــوان نمونه درباره نهادهای حقوقی از قانون گــذاران و متولیان امر چنین 
انتظار مــی رود كه كانون های ضعف و خأل در قوانیــن بانکی همچون قانون 
عملیات بانکی بدون ربا را به نحوی شايســته شناســايی كرده و آن را برای 
شرايط متفاوت پیش  روی اقتصاد كشــور مهیا و آماده كنند. اين مسئله در 
كنار ترمیم و مقاوم ســازی ساختارهای اجرايی و اداری كشور می تواند بستر 

مناسبی برای تحقق سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی فراهم كند.
در ادامــه به قانون عملیــات بانکی بدون ربا به عنــوان يکی از مهم ترين 
بســترهای حقوقی اجرای اقتصــاد مقاومتی در نظام بانکی و مالی كشــور 
پرداخته و توجه به ترمیم ومقاوم سازی ساختارهای اجرايی و اداری كشور به 

مطالعات آتی موكول می شود.

قانون عملیات بانکی بدون ربا
با اســتقرار نظام جمهوری اســالمی تالش هايی جهت تطبیق نظام بانکی 
كشور با موازين و اصول اسالمی آغاز شد. يکی از مهم ترين اقدامات انجام شده 
در اين دوران، مصوبه شــورای پول و اعتبار در سوم دی 1358جهت حذف 
بهره از نظام بانکی اســت. در اين مصوبه برای جذب پس انداز و اعطای اعتبار 
در نظام بانکی، ســود تضمین شــده و كارمزد، پیش بینی شده بود. درضمن 

اقتصاد مقاومتی و جاده ناهموار قوانین بانکی
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مقرر شــده بود كه در پايان ســال و در صورت وجود ســود بیشتر، مازاد بر 
حداقل تضمین شــده نیز بین سپرده گذاران توزيع شود. در رابطه با اعتبارات 
و تســهیالت بانك به اشــخاص حقیقی و حقوقی نیز مقرر شده بود تا بانك، 
كارمزدی كه میزان آن نســبت به موارد مختلف تفاوت داشت، اخذ كند، اما 
اين مصوبه خالی از اشــکال نبود. ازاين رو در تبصره  »54« قانون بودجه  سال 
1360 دولت موظف شــد كه از تاريخ تصويب اين قانــون برای حذف ربا از 
سیســتم بانکی و اصالح سیستم بانکی در اسرع وقت مطالعات الزم را انجام 
داده و اليحه  مربوطه را به مجلس شــورای اســالمی تقديم كند و به هرحال 
اين مطالعات و بررســی ها و تقديم اليحه نبايد از 6 ماه تجاوز كند )ضیائی، 
1372(. به  اين منظور پس از مطالعات مفصل ازسوی عده ای از صاحب نظران 
فقه و اقتصاد، درنهايت، اليحه  »حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازين 
اســالمی« به مجلس شورای اســالمی تقديم شــد كه تحت عنوان »قانون 
عملیات بانکی بدون ربا )بهره(« تصويب و پس از تأيید شورای نگهبان مبنی 
بر موافقت آن با احکام شــرع اسالم از اول سال 1363 به مورد اجرا گذارده 

شد )بختیاری، 1384(.
محور اصلی اين قانون، حذف بهره و معامالت ربوی از سیستم بانکی است 
و ســاختار كلــی آن را پنج فصل تحت عناوين »اهــداف و وظايف بانکی در 
جمهوری اسالمی ايران«، »تجهیز منابع پولی«، »تسهیالت اعطايی بانکی« و 
»بانك مركزی ايران و سیاست پولی« و »متفرقه« تشکیل می دهد. در ادامه 
به ظرفیت ها و محدوديت های اين قانون در پشــتیبانی از سیاست های كلی 

اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود )قلیچ، 1393(.

1. ظرفیت ها
عمــده ظرفیت  هــای قانــون عملیات بانکی بــدون ربا در پشــتیبانی از 
سیاســت های كلــی اقتصاد مقاومتی بــه توجه به پرهیــز از ترويج فرهنگ 
مصرف گرايــی و تجمل گرايی، كاهــش و كنترل تورم در كشــور، مديريت 
صحیح رژيم ارزی، تأمین مالی بخش تولید و فراهم ســازی شرايط و امکانات 
سرمايه گذاری، ارتقای سطح شــفافیت و سالمت بانکی و مقاوم سازی بخش 
بین الملل بانکی برمی گردد؛ البته اين پشتیبانی ها نیز به طور كلی و در برخی 
موارد مبهم اســت. به عنوان نمونه در پرهیز از ترويج فرهنگ مصرف گرايی و 
تجمل گرايی تنهــا به اين نکته كه »بانك ها بههیچ وجه حق ندارند در تولید 
اشیای تجملی و مصرفی غیرضروری سرمايه گذاری كنند )ماده »8«(« اشاره 
داشــته و سخنی از نحوه تبلیغات يا ســاير سیاست گذاری های بانك در اين 

راستا به میان نیاورده است.
 يا آنکه درباره شــاخصه »كاهش و كنترل تورم در كشــور« تنها در ماده 
»1« به تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در راستای سالمت و رشد اقتصاد 
كشــور و نیز حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل 
مبادالت بازرگانی اشــاره شده است و اشاره مستقیمی به مقوله كنترل تورم 
نداشته است. ساير موارد نیز همچون ارتقای سطح شفافیت و سالمت بانکی و 
مقاوم سازی بخش بین الملل بانکی به صورت بسیار كلی و غیرراهبردی اشاره 
شده است. از اين رو در مجموع می توان چنین برداشت كرد كه قانون عملیات 
بانکی بدون ربا از ظرفیت چندانی در پشــتیبانی از سیاست های كلی اقتصاد 

مقاومتی برخوردار نیست.

2. محدوديت ها
کامل  تحقــق  جهت  برنامه  فقــدان   -

بانکداری اسالمی
با توجه به اينکــه اقتصاد مقاومتی يك مفهوم 
با ريشــه های اسالمی و بومی اســت كه با اصول 
اقتصــاد اســالمی پیوند مســتحکم دارد، تحقق 
بانکداری اســالمی به نحو واقعی می تواند ازجمله 
گام های اجرای اقتصــاد مقاومتی در نظام بانکی 
كشور باشــد. مهم ترين مواد قانون عملیات بانکی 
بــدون ربا در حمايت از بانکداری اســالمی، مواد 
»1« و »21« اســت. مــاده »1« اســتقرار نظام 
پولــی و اعتباری بر مبنای حق و عدل )با ضوابط 

اســالمی( به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در راستای سالمت و 
رشد اقتصاد كشــور را از اهداف نظام بانکی برمی شمارد و ماده »21« نیز با 
بیان اينکه »بانك مركزی بــا هريك از بانك ها و نیز بانك ها با يکديگر مجاز 
به انجام عملیات بانکی ربوی نیستند« درعمل بر حذف ربا از معامالت بانکی 
اشــاره داشته اســت، اما اين قانون هیچ چشم انداز مثبتی برای حركت رو به 
جلو و اســتقرار كامل بانکداری اسالمی در كشــور به دست نمی دهد؛ افزون 
بر اين هیچ نهادی را متولی پیگیری و نظارت بر تحقق اين هدف نمی كند. 

- فقدان توجه  کافی به ابعاد عدالت اقتصادی
عدالت يکی از محورهای مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی است. با نگاهی 
به قانون عملیات بانکی بدون ربا مالحظه می شود كه در ماده »1« اين قانون، 
به »اســتقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل )با ضوابط اسالمی(، 
به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار، در راســتای ســالمت و رشد 
اقتصاد كشــور« اشاره شده اســت، اما ابعاد مقوله عدالت اقتصادی در نظام 
بانکی كشــور بسیار فراتر از آن است كه با اكتفا به ذكر كلمه »عدل« در اين 
ماده، بتوان زمینه قانونی ايجاد آن را فراهم شــده پنداشت. اشاره به مباحثی 
همچون عدالت در توزيع منابع بانکی و خدمت رســانی به آحاد افراد جامعه 
در سراســر كشور برای رشد و توســعه اقتصاد های محلی و منطقه ای، حذف 
فرصت  های رانت جويی و ... ازجمله مواردی است كه جای خالی آن در قانون 

عملیات بانکی بدون ربا احساس می شود. 
- فقدان تدابیر مناســب برای  افزايش همبســتگی و هماهنگی 

نهادهای پولی و مالی با يکديگر
انســجام، همبســتگی و هم راســتايی نظام مند نهادهای پولی و مالی از 
ويژگی های يك اقتصاد مقاوم اســت. اين اتحاد و هماهنگی در اهداف نه تنها 
بايد در درون نظام بانکی موجود باشد، بلکه بايد بین بازار پول و بازار سرمايه 
نیز جريان داشــته باشــد. قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره ای به اين امر 

خطیر نداشته است. 
- فقدان جامعیت نسبت به تأمین اهداف بانکداران

قانون عملیات بانکی بدون ربا بايد چنان جامع و كامل طراحی شود كه هر 
مؤسسه اعتباری بانکی يا غیربانکی بتواند متناسب با اهداف و ماهیت خودش 
از ابزارهــا و راهکارهای آن قانون گزينش كرده و به فعالیت اعتباری بپردازد. 
برای مثال اگر بانك بخواهد تنها با استفاده از عقود انتفاعی مبادله ای با سود 
معین فعالیت كند يا بخواهد تنها با اســتفاده از عقود انتفاعی مشــاركتی با 
ســود انتظاری و متغیر فعالیت كند يا كه بخواهــد تنها با عقود غیرانتفاعی 
مثل قرض الحســنه فعالیت كند قانون بايد ظرفیت الزم را برای پاسخگويی 
به آن داشته باشــد. فقدان جامعیت قانون نسبت به اهداف بانکداران، امکان 
تخطی آنان از روش های قانونی و در پی گرفتن مسیرهای پرخطر و بحران زا 

را افزايش داده كه اين مخالف منش اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
- فقدان جامعیت نســبت به تأمین ســاليق ســپرده گذاران و 

متقاضیان تسهیالت
يك نظام بانکی بايد با طراحی انواع ســپرده ها و تســهیالت، توان جذب 
وجوه مازاد همه سپرده گذاران را داشته باشد. اين افراد هر يك ممکن است 
انگیزه خاصی از مراجعه به بانك داشــته باشند. برخی به منظور استفاده از 
خدمات حساب جاری؛ كسانی برای مشاركت در ثواب اعطای قرض الحسنه 
و عده ای به قصد كســب امتیاز تسهیالت، به سپرده گذاری اقدام می كنند؛ 
همچنین افرادی برای كســب سودی معین سپرده گذاری می كنند و حاضر 
به پذيرش ريســك نیســتند يا كســانی برای 
رســیدن به ســود انتظاری باالتر سپرده گذاری 
كرده و آماده پذيرش ريســك هســتند. قانون 
فعلــی بانکداری بدون ربا افــزون بر اينکه برخی 
از اين نیازها را به طــور كامل جواب نمی دهد با 
برخی نارسايی های فنی و شرعی نیز مواجه است 

)موسويان، 1386: 14 و 15(.
در ناحیه اعطای تســهیالت نیز قانون فعلی با 
مشکالت و نارســايی هايی مواجه است، در برخی 
مــوارد بانك ها و مؤسســات اعتبــاری غیربانکی 
راهکار مناســب برای اعطای تسهیالت را ندارند 

مفهوم  يک  مقاومتــی،  اقتصاد 
و  اسالمی  ريشه های  با  گسترده 
با مفاهیم بنیادی  بومی است که 
اقتصاد اسالمی گره خورده است. 
اين اقتصاد ضمن داشتن روندی 
ترفندهای  مقابل  به رشد، در  رو 
دشمنان از کمترين آسیب  پذيری  

برخوردار است
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و يا در برخی مــوارد امکان اجرای صحیح آن در 
بانك هــا وجود ندارد يا نیازمنــد هزينه عملیاتی 
بااليی اســت. اين در حالی اســت كه غنای فقه 
اسالمی و تجربه بعضی از بانك های بدون ربا نشان 
می دهد كه با وارد كردن عقود مناسب تر می توان 

خأل موجود را پر كرد )موسويان، 1386: 18(.
بديهی اســت پاســخ ندادن به نیازها و ساليق 

سپرده گذاران و متقاضیان تسهیالت موجب رواج صوری سازی در قراردادها، 
افزايش سطح تخلفات و سرپیچی از مقررات، كاهش كارايی و اثربخشی نظام 

بانکی و... می شود و راه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی دشوار می كند.
- فقدان تدابیر مناسب جهت مواجهه با مطالبات معوق

يکی از مواردی كه از سطح مقاومت و قدرت نظام بانکی می كاهد، افزايش 
حجم مطالبات معوق است. گرچه قوانین بانکداری متعارف ابزارهای تشويقی 
و تنبیهی موثری برای بدهکاران نظام بانکی در نظر می گیرند، اما قانون فعلی 
بانکداری بدون ربای ايران خالی از اين ابزارهاســت. همچنین باتوجه به اينکه 
يکی از مهم تريــن داليل افزايش حجم مطالبات معــوق بانکی، ضعف نظام 
اعتبارسنجی مشتريان است، اما قانون عملیات بانکی بدون ربا در اين باره نیز 

فاقد سیاست راهبردی است.
- فقدان الزام قانونی به حفظ استقالل بانک مرکزی

مــواد »1« و »2« قانون عملیات بانکی بدون ربــا درباره مديريت صحیح 
رژيــم ارزی، تنظیم گردش صحیح پول و اعتبــار، حفظ ارزش پول و ايجاد 
تعادل در موازنه پرداخت ها و تســهیل مبادالت بازرگانی اشاراتی كرده است، 
اما سرچشــمه انجام اين امور به استقالل بانك مركزی از دولت وابسته است؛ 
چراكه سلطه مالی دولت بر سیاست های بازار پول يکی از مجاری بی ثباتی و 
شکنندگی اقتصاد كشور است. از اين رو می توان مدعی بود كه استقالل بانك 
مركزی يکی از پايه های ثبات آفرينی در سیاست های كالن اقتصادی است و 
مديريت صحیح رژيم ارزی و كاهش و كنترل تورم در كشــور در سايه چنین 
اســتقاللی فراهم می آيد. قانون عملیات بانکی بدون ربا هیچ اشاره ای به اين 

مقوله مهم ندارد.
- فقدان برنامه های تدافعی در برابر تهديدها و تحريم های بانکی

قانون عملیات بانکی بدون ربا هیچ طــرح و برنامه ای را برای تقويت نظام 
بانکــی در برابر تهديدها و تحريم های بانکی احتمالی از جانب بیگانگان ارائه 
نداده اســت. با توجه به موقعیت استراتژيك كشور ايران در معادالت سیاسی 
و اقتصادی منطقه و حساســیت نظام بانکی در مواجهه با اين گونه تهاجمات 
اقتصادی، ضروری اســت قانون بانکداری كشــور حاوی برنامه های تدافعی و 

مقاومتی در اين گونه مسائل باشد.
- نپرداختن به مقوله مديريت ريسک و کفايت سرمايه

ازجملــه محدوديت  های قانون عملیات بانکی بدون ربا، نپرداختن به مقوله 
مديريت ريســك و كفايت ســرمايه اســت؛ به نحوی كه در هیچ جای اين 
قانون ســخنی از اين مقوالت به میان نیامده اســت. الــزام بانك ها به ايجاد 
ســازوكارهای مناسب در اين حوزه ها به منظور جلوگیری از ايجاد بحران های 

بانکی ازجمله مواردی اســت كــه می تواند مورد 
اشاره قانون بانکداری كشور قرار گیرد.

- فقدان تدابیر مناســب بــرای ارتقای 
شفافیت و سالمت بانکی

ازجمله موارد مورد تاكید سیاســت های كلی 
اقتصاد مقاومتی )بندهای نوزدهم و بیست وسوم(، 
مبحث سالمت و شفاف سازی امور اقتصادی است. 
به طور قطع آنچه به اعتماد و اطمینان سپرده گذاران و فعاالن اقتصادی ضربه 
مهلکی وارد می كند و زمینه سرمايه گذاری و تولید فعال را كاهش می بخشد، 
موضوع فساد و تخلف مالی و بانکی است كه در بستر نبود شفافیت و نظارت 

كافی قوای نظارتی به وجود می آيد.
در مــواد »2«، »10« و »25« قانون عملیات بانکی بدون ربا اشــاره ای به 
تبعیت از قوانین شــده اســت كه می تواند به تقويت شفافیت و سالمت نظام 
بانکی كمك برساند، اما اين موارد اشاره شده، اندک و تاحدی غیرجامع است. 
از اين رو می توان گفت كه به طوركلی قانون عملیات بانکی بدون ربا در زمینه 
الزام به شفاف ســازی و ارتقای نظام سالمت بانکی دارای ضعف است. الزام به 
ارائه گزارش  های دوره ای، تبعیت كامل از دســتورالعمل های بانك مركزی و 
نبود تاخیر در اجرای آن، تقويت مستمر نهادهای نظارتی و حسابرسی درون 
هر بانك و... ازجمله مســائلی است كه اين قانون نسبت به آن بی تفاوت بوده 
اســت. افزون براين در قانون فعلی بانکــداری بدون ربا، روش يا نهاد خاصی 
برای نظارت و كنترل معامالت بانکی از لحاظ انطباق با موازين شريعت )ناظر 
شرعی( ديده نشده است در حالی كه در عمده كشورهای اسالمی وجود مقام 
ناظر شرعی در ساختار بانك ها به لحاظ قانونی امری الزم االجراست )میثمی 

و قلیچ، 1389(.
- نبود توجه کافی به بهبود وضعیت کیفی نیروی انسانی نظام بانکی

نیروی انسانی نظام بانکی كه با آموزش و پرورِش خالقیت ها رشد می يابند، 
منجر به افزايش كارايی و بهره وری نظام بانکی، كاهش هزينه ها و ريسك های 
عملیاتی  شده و امکان تخلفات مالی در اين بخش را به حداقل می رسانند. در 
سیاســت های كلی اقتصاد مقاومتی نیز توجه به سرمايه انسانی يکی از نکات 
كلیدی به شمار می رود به طوری كه در بند پنجم آن با ذكر سیاست »افزايش 
سهم سرمايه انسانی از طريق ارتقای آموزش، مهارت، خالقیت، كارآفرينی و 
تجربه« به تقويت ســطح كیفی نیروی انسانی اشاره شده است. اين در حالی 
اســت كه در قانون عملیات بانکی بدون ربا هیچ اشــاره ای به افزايش سطح 
كیفی نیروی انســانی نظام بانکی نشده است. از اين حیث جا دارد اين قانون 

اشاراتی نیز به اين مقوله مهم داشته باشد.
- غلبه نگاه دولتی به نظام بانکداری

بــا توجه به شــرايط دوران اوايل انقالب و تصويب قانــون عملیات بانکی 
بدون ربا در آن ايام، اين قانون در جاهای گوناگون، رنگ دولتی به خود گرفته 
اســت. به عنوان نمونه، در بند دوم از اهداف نظام بانکی، فعالیت در راستای 
تحقق هدف ها، سیاســت ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسالمی با 
ابزارهای پولی و اعتباری، به صورت يکی از اهداف پنجگانه نظام بانکی مطرح 

قانون عملیــات بانکی بدون ربا 
از ظرفیت چندانی در پشتیبانی 
اقتصاد  کلی  سیاســت های  از 

مقاومتی برخوردار نیست
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شــده اســت. مطابق ماده »9«، بانك ها به منظور پديدآوردن تسهیالت الزم 
برای گسترش امور بازرگانی در چارچوب سیاست های بازرگانی دولت، منابع 
مالــی الزم را با اولويت دادن به تعاونی های قانونی براســاس قرارداد مضاربه 
در اختیار مشــتريان قــرار می دهند. مطابق مــاده »10«، بانك ها به منظور 
پديدآوردن تســهیالت الزم در گسترش حوزه مســکن با هماهنگی وزارت 
مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی 

يا اجاره به شرط تملیك احداث می كنند )موسويان، 1386: 14و 15(.
از آنجاكه يکی از شاخص های مورد توجه مقام معظم رهبری در سیاست های 
كلی اقتصاد مقاومتی، بحث منطقی ســازی انــدازه دولت و كاهش هزينه های 
غیرضروری دولت اســت و با توجه به سیاســت های كلــی اصل »44« قانون 
اساســی، می توان اذعان كرد كه اين غلبه نگاه دولتی به نظام بانکداری كشور 

يك محدوديت و ضعف برای قانون عملیات بانکی بدون ربا به شمار می آيد.
- فقدان تدابیر مناسب برای حمايت از صادرات غیرنفتی

ماده »1« و مواد »7« تا »17« قانون عملیات بانکی بدون ربا اشارات خوبی 
به تأمین مالی بخش تولید و فراهم ســازی شــرايط و امکانات سرمايه گذاری 
داشــته اند؛ اما حمايت از تأمین مالی بخش صادرات يکی از موارد مغفول در 
قانون اســت. از آنجاكه اقتصاد نفتی يك اقتصاد غیرمقاوم و شــکننده است، 
الزم اســت برای تمركززدايی و مقاوم سازی بیشتر اقتصاد، صادرات غیرنفتی 
به شــکل جدی تر مورد توجه قرار گیرد. با توجه به آنکه تأمین مالی اقتصاد 
كشــور وابستگی شــديدی به نظام بانکی دارد، حمايت قانون از تأمین مالی 

صادرات غیرنفتی الزم و ضروری به نظر می رسد.
- فقدان تدابیر مناســب برای مقاوم ســازی و بومی ســازی 

الکترونیک بانکداری 
در ســال 1362 كه قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوين می شد، بانکداری 
الکترونیك به ابعاد گســترده امروزی موجود نبوده اســت درحالی كه امروزه 
بانکــداری الکترونیــك به يکی از حیاتی ترين و در عین حال حســاس ترين 
بخش هــای هر نظام بانکی بدل شــده اســت. فقدان تدابیر مناســب برای 
مقاوم ســازی و بومی ســازی بانکداری الکترونیك در قانــون عملیات بانکی 
بدون ربا می تواند احتمال شکنندگی و اختالل نظام بانکی و به تبع آن اقتصاد 
ملــی را باال برده و از اين حیث تحقق سیاســت های كلی اقتصاد مقاومتی را 

با مشکل مواجه كند.
- فقدان تدابیر مناسب در هدايت متقاضیان تسهیالت مصرفی به 

خريد کاالهای ايرانی
اگر تســهیالت اعطايی نظــام بانکی در بخش مصرفــی متمايل به تهیه 
كاالهای ايرانی شود، زمینه های تقويت اقتصاد ملی و دستیابی به خودكفايی 
اقتصادی فراهم می شــود. قانون عملیات بانکی بدون ربا هیچ اشاره ای به اين 

برنامه سیاستی ندارد.
- نبود توجه کافی به مقوله فرهنگ سازی

اقتصــاد و فرهنگ دو مقوله  درهم تنیده ای هســتند كه قوت و ضعف هر 
يك اثر مســتقیمی بر ديگری برجای می گذارد؛ بنابراين می توان مدعی بود 
كه تصمیم ها و رفتارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم از فرهنگ آنها 
الهام می پذيرد و اين باورهای فرهنگی اســت كه بر همه مسائل و عرصه های 
ديگر ســايه می اندازد )قلیچ، 1394: 173(. از اين  رو يکی از عوامل مهم در 
تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، عامل فرهنگ در جامعه برای دستیابی 
به اين هدف است. شعار سال 1393 با عنوان »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی 
و مديريت جهادی« نیز بر همین نکته اشــاره دارد. پیوست مسائل فرهنگی 
و اقتصادی به يکديگر به حدی اســت كه می تــوان اين ضعف را برای قانون 
عملیات بانکی بدون ربا لحاظ كرد كه عرصه فرهنگ سازی بانکداری اسالمی 

و زمینه های ايجاد اقتصاد مقاومتی فاقد دستور يا برنامه  روشنی است.
-  اشــاره نکردن کافی به پرهیز از ترويج فرهنگ مصرف گرايی و 

تجمل گرايی
فرهنگ مصرف گرايی در تضاد با مفاهیم اولیه اقتصاد مقاومتی اســت. بند 
هشتم سیاســت های كلی اقتصاد مقاومتی با ذكر سیاست »مديريت مصرف 
با تأكید بر اجرای سیاســت های كلی اصــالح الگوی مصرف و ترويج مصرف 
كاالهــای داخلی همراه با برنامه ريزی برای ارتقای كیفیت و رقابت پذيری در 

تولید« به اين نکته اشاره دارد.

همچنیــن ماده »8« قانون عملیــات بانکی بدون ربا به اين نکته اشــاره 
دارد كه »بانك ها بههیچ وجه حق ندارند در تولید اشــیای تجملی و مصرفی 
غیرضروری ســرمايه گذاری كنند«. گرچه اين اشاره در قانون بسیار مثبت و 
موثر اســت، اما ترويج فرهنگ مصرف گرايی و تجمل گرايی در سرمايه گذاری 
بانك ها خالصه نمی شود. نحوه تبلیغات و بازاريابی يا سیاست گذاری  بانك ها 
نیز می تواند به اين رويه دامن بزند. مناســب آن بود كه ساير ابعاد اين مقوله 

نیز مورد لحاظ قانون گذاران قرار می گرفت.
- فقدان تدابیر مناسب برای گسترش ارتباطات موثر نظام بانکی 

با بانک های اسالمی جهان  
مــواد »1« و »2« قانون عملیات بانکی بدون ربا دربــاره ايجاد تعادل در 
موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادالت بازرگانی، انعقاد موافقت نامه پرداخت در 
اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزيتی بین دولت و ســاير كشورها و 
همچنین نگهداری وجوه ريالی موسسات پولی و مالی بین المللی يا موسسات 
مشابه يا وابسته به اين موسسات طبق قانون و مقررات اشاراتی داشته است، 
اما اين قانون ســخنی از نحوه و موازين ارتباط موثر و گســترده نظام بانکی 
با بانك های اســالمی جهان به میان نیاورده و از ظرفیت اتحاد و همبستگی 
با جهان اســالم در راستای تقويت و مقاوم ســازی نظام پولی و بانکی كشور 
اســتفاده ای نکرده است. باتوجه به پیشرفت های نظام مالی اسالمی در جهان 
طی سه دهه اخیر و امکان بهره مندی از ثمرات اين پیشرفت ها جا دارد قانون 

بانکداری كشور موضعی فعاالنه و روشن در اين باره داشته باشد.

پی نوشت:
* استاديار 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
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بــا توجه به ابالغ سیاســت های اقتصاد مقاومتی از ســوی مقام معظم 
رهبــری و همچنیــن دســتورها و تکالیــف ابالغی رياســت جمهوری به 
دســتگاه های اجرايی ، شــبکه بانکی تعامل مســتقیم با ساير دستگاه ها ی 
ذی ربط و به ويژه وزارتخانه های اقتصادی و دســتگاه ديپلماســی كشــور  
را در دســتور كار قرار داده تا شــرايط تحقق يك اقتصــاد مولد درون زا، 

برون گرا و پیشرو را برای كشور فراهم كند.
البتــه بانك محوربودن اقتصاد كشورســبب شــده تا بانك هــا به عنوان 
مهم تريــن عنصر بازار پولي نقش بســیار مهمي را در اقتصاد كشــور ايفا 
كننــد؛ بنابراين با گســترش بازارهاي مالي، فعالیت بانك ها و مؤسســات 
مالــي ابعاد گســترده تري به خود گرفته و بدون شــك توســعه اقتصادي 
بدون توجه به نقش بانکداري و بازارهاي پولي امکان پذير نیســت. بانك ها 
اصلي تريــن تأمین كننــده منابع مالي بخش هاي واقعــي اقتصاد )صنعت، 
كشــاورزي و خدمات( محسوب شده و در كنار كاركرد اصلي خود )تجهیز 
و تخصیــص بهینه منابــع و ارائه خدمات متنوع به مشــتريان(، به دنبال 

درآمدزايي و كسب ســود همانند ساير مؤسسات اقتصادي هستند.
در بازار پــول، نهادهاي مالي بانکي )بانك هــاي تجاري و تخصصي( و 
نهادهاي مالي غیربانکي )مؤسســات مالــي و اعتباري و...( بار اصلي نظام 
مالــي را بر دوش مي كشــند و نقش تعیین كننــده اي در هدايت منابع به 

ســمت تولید و ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد دارند. 
در واقــع آنها بــا فعالیت هــاي بي وقفه خــود در تجهیــز منابع مالي 
كوتاه مدت و بلندمدت )پس اندازهاي خرد اشخاص( در پايین آوردن خطر 
ســرمايه گذاري، تخصیص بهینه منابع، كاهــش هزينه هاي معامالتي و در 

نهايت رشــد و رونق اقتصادي كشور نقش اساسي ايفا می كنند.

چیست؟ مقاومتی  اقتصاد 
بنا بــه تعريف برخــی از اقتصاددانــان از اقتصاد مقاومتــی، اين نوع 
اقتصاد به طور عام در رويارويی و تقابل با اقتصاد وابســته و مصرف كننده 

يك كشــور قرار می گیرد كه منفعل نیســت و در مقابل اهداف اقتصادی 
سلطه، ايستادگی كرده و ســعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و 
بومی ســازی آن بر اســاس جهان بینی و اهداف دارد. برای تداوم اين نوع 
اقتصاد، بايد هرچه بیشــتر به ســمت محدودكردن استفاده از منابع نفتی 
و رهايی از اتکای اقتصاد كشــور به اين منابع حركت كرد و توجه داشــت 
كه اقتصاد مقاومتی در شــرايطی معنا پیدا می كند كه جنگی وجود داشته 
باشــد و در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم دشــمن است كه 

پیدا می كند. معنا  مقاومتی  اقتصاد 

مقاومتی اقتصاد  کلي  چارچوب سیاست  هاي 
سیاســت های كلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشــد پويا و بهبود 
شــاخص های مقاومت اقتصادی برای رفع ضعف های نهادی موجود تدوين 
شده اند. با ابالغ اين سیاســت ها، نه تنها دستیابي به رشد اقتصادي پايدار 
در باالترين ســطح نظام تصمیم  گیري كشــور به عنوان هدف مورد تأكید 
قرار گرفته، بلکه دو ويژگي درون زايي و برون گرايي براي رشــد اقتصادي 

آينده نیز در آن ذكر شده است.
بندهــاي »9« و »19« ايــن سیاســت ها ناظر به نظــام پولي و مالي 
هســتند كه به ترتیب بر اصــالح و تقويت همه جانبه نظام مالي كشــور با 
هدف پاســخگويي به نیازهاي اقتصاد ملــي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و 
پیشــگامي در تقويت بخش واقعي اقتصاد همراه با شفاف ســازي اقتصاد و 
سالم ســازي آن و جلوگیري از اقدامات، فعالیت ها و زمینه هاي فسادزا در 

حوزه هاي پولي، ارزي و غیره تاكید دارد.
از ديگر اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی كاهش آســیب پذيری اقتصاد از 
مخاطرات جهانی اســت. آســیب پذيری اقتصاد ايران از مخاطرات جهانی 
به تجارت خارجی كشور بســتگی دارد. اين مسئله ناشی از برون گرابودن 
نیســت، بلکه به اســتفاده از منابع ناپايدار در تجارت جهانی باز می  گردد. 
به لحاظ شــاخص هاي بین المللي مقاومت اقتصادي، جايگاه ايران در میان 

يافته است. كشورهاي جهان كاهش 

از اقدام و عمل اقتصاد مقاومتــــــــــــــــــــــــــــــی تا عزم جزم نظام بانکی 
  مینا ساعتچی
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اقتصــاد ايران نشــان داد كــه در مواجهه بــا تکانه هــاي خارجي  با 
مشکالتی مواجه می شود و در برابر فشــارهايي مانند تحريم هاي خارجي 
آســیب مي بیند؛ بنابراين تأمین رشــد پويا و بهبود شاخص هاي مقاومت 
اقتصــادي بايد از اهداف اساســي و به عنوان محور تمــام برنامه ريزي ها و 

باشد. اقتصادي  جهت گیري هاي 
بررســي اجزاي شــاخص تركیبي مقاومت اقتصادي براي كشور نشان 
مي دهــد كــه ناكارايي بازارهــاي مالي، تداوم كســري بودجــه، و غیره 
مهم تريــن عوامل كاهش مقاومت اقتصاد ايــران بوده اند. در حوزه تأمین 
مالي، اقتصاد بانك محور ايران، با مشــکالت متعدد بدهي هاي كالن دولت 
به سیستم بانکي، ســلطه مالي دولت بر نظام بانکي، سهم باالي مطالبات 

غیرجاري و اتکاي روزافزون بانك ها به بانك مركزي روبه رو اســت.
شــرايط نامطلوب مالي، تنگناي مالي را به بزرگ ترين مشــکل موجود 
اقتصاد ايران تبديل كرده اســت كه حل نشــدن درســت اين مشکل، به 
تزريــق انبوه نقدينگــي به اقتصاد منجر خواهد شــد و حاصل آن، نه تنها 
ازدست رفتن دســتاورد كنترل تورم، بلکه تشديد مشکل ركود هم خواهد 
بــود؛ بنابراين چارچوب سیاســت  اقتصــاد مقاومتی بــراي رويارويي با 

شــوک هاي نامطلوب سیاست هايی بايد در دستور كار قرار گیرد.

اقدامات بانک مرکزي در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي
پس از تدوين اهداف و سیاســت هاي بانك مركزي در راســتاي تحقق 
سیاســت هاي اقتصاد مقاومتــي، كارگروهي مركب از كارشناســان حوزه 
اقتصــادي، اعتباري، ارزي، نظارتي و نظام هــاي پرداخت در بانك مركزي 
زيــر نظر »كمیته اجرايي كردن سیاســت هاي اقتصــاد مقاومتي در حوزه 
پولي و بانکي« تشــکیل و وظیفه بررســي، ايجاد، هماهنگي و ســازگاري 
در اهداف را بر اســاس چارچوب تعیین شده ازســوی سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشــور برعهــده گرفت. نتايج بررســي و جمع بندي مطالعات 
صورت گرفته در جلســات مستمر كارگروه و تبادل نظر و تعامل گسترده با 
ادارات مســئول و مرتبط در اين زمینه، منجر به تدوين گزارش »اهداف، 

سیاست ها و برنامه هاي بانك مركزي در راستاي اجرايي كردن سیاست هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي« شــد كه اين گزارش در شوراي اقتصاد ارائه شد .

اهداف و سیاســت هاي منــدرج در گــزارش »اهداف، سیاســت ها و 
برنامه هــاي بانك مركــزي در راســتاي اجرايي كردن سیاســت هاي كلي 
اقتصــاد مقاومتي« دربردارنــده 39 برنامه در حوزه هــاي مختلف كاري 
بانك مركزي شــامل سیاســت گذاري پولــي، ارزي، اعتبــاري، نظارت بر 
بانك ها و مؤسســات اعتبــاري و بانکداري الکترونیك بــود كه در نهايت 
بیش از 150 اقــدام اجرايي به منظور تحقق اهــداف اقتصاد مقاومتي در 
حوزه كاري اين بانك شناسايي شــد. اقدامات مذكور در كارگروه اقتصاد 
مقاومتــي در قالب كاربرگ هاي منســجم و ســازگار بــا چارچوب مورد 
درخواســت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشــور، همراه با ذكر عملکرد 
متغیرها و شــاخص هاي انتخابي در سال هاي گذشته و پیش بیني عملکرد 
آنها در برنامه ششم توسعه كشــور و همچنین تعیین دستگاه هاي همکار 

بانك مركزي براي تحقق اهداف مذكور، تنظیم و تدوين شــد.
جهت گیــري كلي اقدامــات بانك مركــزي در راســتاي اجرايي كردن 
سیاســت هاي كلي اقتصاد مقاومتي در حوزه سیاســت پولي بر مهار تورم 
و ثبات قیمت ها با دو رويکرد ســركوب نکردن مالي و كاهش ســلطه مالي 
دولت اســتوار شد. بزرگ شــدن تدريجي حجم دولت و تکافونکردن منابع 
درآمــدي بودجه دولت براي پاســخگويي به هزينه هاي فزاينده، توســعه 
ناكافي بازار ســرمايه و غیره از داليل عمده بروز »ســلطه مالي« در طول 
دهه هاي گذشــته بوده كه به اشــکال مختلف تبلور يافته اســت. مواردي 
نظیر الزام خريد اوراق بهادار دولتي توســط شــبکه بانکي در ســال هاي 
پیش از انقالب اسالمي، برداشت مســتقیم از منابع پرقدرت بانك مركزي 
به منظور جبران كســري بودجه دولت، تســهیالت تکلیفي و تأمین مالي 
شــركت هاي دولتي، فروش ارز به بانك مركزي بیش از حدود تعیین شده 
در قوانین بودجه و در نهايت اعمال روش هاي شــبه بودجه اي نظیر اجراي 
طرح مســکن مهر، جملگي از موارد سلطه مالي دولت بر نظام بانکي بوده 
اســت. نتیجه نهايي »ســلطه مالي« دولت، انفعال سیاست پولي و خروج 
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رشــد متغیرهاي پولي از مســیر بهینه خود بوده كــه درنهايت به صورت 
نرخ هاي تورم مزمن و ســاختاري در اقتصاد زمینه بروز يافته است.

عــالوه بر »ســلطه مالي«، »ســركوب مالي« نیز يکــي ديگر از وجوه 
مشــخصه سیاست پولي در طول چند دهه گذشــته بوده است. در مباني 
نظري علــم اقتصاد، از مداخلــه بیش از حد بهینــه و اختالل زاي دولت 
در امور بانکي به عنوان »ســركوب مالي« ياد مي شــود كه در آن دولت با 
اهدافي نظیر افزايش ســرمايه گذاري، ايجاد فرصت هاي شــغلي و حمايت 
از برخــي فعالیت ها در عملکرد معمول بانك هــا مداخله مي كند. مواردي 
نظیر تعیین نرخ ســود در ســطحي پايین تر از نرخ تورم، ســهمیه بندي 
تســهیالت بانکي و اعمال تسهیالت تکلیفي از مصاديق بارز سركوب مالي 

مي آيند. به شمار 
تعیین دســتوري نرخ ســود بانك ها به طورعمده با هدف كاهش هزينه 
تأمین مالي تولید و انگیزش در ســرمايه گذاري و رشــد اقتصادي از اين 

محل دنبال مي شــود، لیکن رويکرد تصمیم گرفته شــده در اين باره 
نه تنها عملکرد واسطه گري شــبکه بانکي را تضعیف مي كند، بلکه 

واجد آثار منفي ديگري براي كل اقتصاد كشور نیز است. تعیین 
غیرتعادلي نرخ ســود بانکي با كاهش انگیزه هاي سپرده گذاري 

در بانك هــا، منابع قابل قرض بانك هــا را كاهش مي دهد. 
در مرحله بعــد، كاهش منابع قابل قــرض بانك ها، توان 
تســهیالت دهي بانك ها را تضعیف مي كنــد و در نتیجه 
هدف اولیه سیاســت گذار مبني بر تقويت سرمايه گذاري 

نمي يابد. تحقق 
 بنابراين اصلي ترين اثر تعیین دستوري نرخ سود در 
حوزه عملکرد شــبکه بانکي، كاهش توان  واسطه گري 
مالي بانك هاست كه در ادامه به كاهش سرمايه گذاري 
و رشــد اقتصادي منجر مي شــود. عالوه براين، كاهش 
نرخ سود تســهیالت در ســطحي پايین تر از نرخ تورم، 
حاشــیه  رانتي را براي دريافت كنندگان تسهیالت ايجاد 
مي كند  كه مي تواند زمینه ســاز ايجاد فســاد در شــبکه 

بانکــي باشــد؛ بنابراين با توجه به موارد بــاال، تمركز اصلي 
بــر اتخاذ سیاســت هاي پولــي متناســب و همچنین كاهش 

زمینه هاي ســلطه مالــي و تنظیم بردار نرخ هاي ســود بانکي بر 
اســاس اقتضائات اقتصاد كالن و با در نظر داشتن مکانیسم 

بازار و اصل رقابت قرار گرفت.
در حوزه سیاســت هاي اعتباري نیز رفع زمینه هاي 
سلطه مالي دولت، كاهش بدهي بخش دولتي به نظام 
بانکــي، كمك به تأمیــن مالي واحدهــاي تولیدي و 
همچنیــن بهبود تأمین مالي ُخــرد به عنوان مهم ترين 

معیارها انتخاب شد. بر اين اساس كاهش تکالیف دولت 
بــر نظام بانکي در قالب قوانین برنامه توســعه و بودجه 
ساالنه، ارتقاي سالمت نظام بانکي از طريق انضباط در 

عملیات مالي دولت، ارتقاي ســالمت مالي و افزايش توان تسهیالت دهي 
بانك ها، افزايش كارآمدي نظــام بانکي در جذب و تجهیز منابع و اعطاي 

تســهیالت به عنوان رويکردهاي اصلي در اين زمینه انتخاب شد.
در حوزه سیاست هاي ارزي ضمن تأكید بر لزوم حفظ ثبات در بازار ارز، 
كاهش شــکاف نرخ ارز در بازارهاي رسمي و غیررسمي، مديريت تحوالت 
بازار ارز و  بازبیني در مقررات ارزي به منظور تســهیل مبادالت بین المللي 
متناســب با اقتضائــات و محدوديت ها، محور قرار گرفت. در اين راســتا، 
اقداماتي نظیر ايجاد شــفافیت در نقل و انتقاالت ارزي و پايش مســتمر 
آن از طريق تکمیل پورتال ارزي، پويايي در بهنگام ســازي مقررات ارزي 

طريق صدور بخشــنامه هاي حســب شرايط از 
بــرای  متناســب 
شفاف سازي 
بــط  ا و ر
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مالــي و ارزي بانك ها با بانك مركزي و مشــتريان و مواردي از اين قبیل 
مورد اشاره واقع شده است.

در حوزه نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري نیز مواردي نظیر اهمیت 
نظارت در بسترســازي مناســب براي افزايش تأثیرگذاري سیاســت هاي 
پولــي، كنترل و رفع پديده ســركوب مالي به منظــور كاهش آثار زيان بار 
افزايش شــديد شــکاف میان منابع و مصارف بانك ها و همچنین كنترل 
مطالبــات غیرجاري با هدف ممانعت از كاهش توان واســطه گري بانك ها 

مورد تأكید قرار گرفت.

 براي اين منظور، مواردي نظیر افزايش پوشــش نظارت و سامان دهي 
مؤسســات اعتباري غیرمجاز، كاهش مطالبــات غیرجاري بانك ها، ارتقاي 
ســالمت مالي و بهبود كّمي و كیفي ســرمايه بانك ها و صیانت از حقوق 

ذي نفعان بانك ها و مؤسســات اعتباري مورد توجه قرار گرفت.
در نهايــت در حــوزه نظام هــاي پرداخت، بر توســعه كّمــي و كیفي 
بانکــداري الکترونیك، ايجــاد بانکداري متمركز در نظام بانکي كشــور و 
ارتقــاي شــفافیت اطالعات بانك هــا به منظور تقويت نظــارت بر كاركرد 
شــبکه بانکي تأكید شــد. در اين میان اقداماتي نظیر پروژه تدوين نقشه 
راه 10 ســاله بانك مركزي و راه اندازي ســامانه هاي متنوع در حوزه هاي 
مختلــف، زمینه  مناســبي را براي ايجاد بانکداري متمركز و بسترســازي 
بــراي تبديل تمام مکاتبــات و مراودات میان بانك هــا و بانك مركزي در 

ايمن فراهم كرده است. الکترونیکي  فضاي 

ســازگاري مناســب میان رويکردهــا و اقدامــات صورت گرفته براي 
دستیابي به اهداف تبیین شــده از الزامات اساسي در سیاست گذاري هاي 
پولــي، اعتباري، نظارتي و ارزي در راســتاي نیل بــه اهدافی چون ثبات 
اقتصاد كالن و تحقق سیاســت هاي كلي اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود. 
بررسي گزارش يادشده نشان مي دهد رويکردهاي اتخاذشده در حوزه هاي 

بااليي برخوردارند.  از سازگاري  مختلف 
اتخــاذ رويکردهــاي رفــع ســلطه مالي و ســركوب مالــي دولت در 
سیاســت هاي پولي را مي تــوان در اعطاي آزادي عمل بــه بانك ها برای 
ايجاد رقابت در نرخ سود سپرده مشاهده كرد. تبلور اين رويکرد در حوزه 
سیاست هاي اعتباري را نیز مي توان در ايجاد زمینه هاي الزم براي كاهش 
اتکاي دولت به بانك مركزي و بانك ها، برداشــتن ســقف نرخ سود عقود 

مشاركتي و حذف الزام ســهمیه بندي تسهیالت پرداختي مشاهده كرد. 
افزون برايــن، پیگیري اين سیاســت در حوزه نظارت بــر بانك ها نیز با 
اتخاذ رويکردهاي كنترل مناسب و رفع پیامدهاي سركوب مالي و كنترل 
نرخ سود از طريق اصالح قوانین و مقررات مخل واسطه گري مؤثر بانك ها 
و ســامان دهي مؤسســات اعتباري غیرمجاز و انتظام بخشي به بازار پول، 

قابل رديابي است.

رشد بخش حقیقی با شاخص های اقتصاد مقاومتی
رئیس شــورای هماهنگی مديران عامل بانك های دولتی درباره اهمیت 
اقتصــاد مقاومتــی و اقدامات نظام بانکــی در اين زمینه گفــت: اقتصاد 
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مقاومتی كه از چند ســال قبل ازسوی مقام معظم رهبری مطرح شد ابعاد 
مهمی دارد كه بايد به آن توجه جدی كرد. به خصوص امســال كه عنوان 
اقدام و عمل برای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شــد، بحث تئوريك در 
اين مورد بايد كنار گذاشــته شــود؛ بنابراين معتقدم ادامه موارد ضروری 
كه بايد مطرح شود و در جامعه به عنوان فرهنگ جا بیفتد اشکالی نداشته 

باشد. 
وی هــدف اقتصاد مقاومتی را اســتقالل اقتصادی در كنار اســتقالل 
سیاســی كشــور اعالم كرد و گفت: بعد از انقالب اسالمی با رشادت مردم 
و درايت های مســئوالن، استقالل سیاستی در ســطح منطقه و دنیا برای 
ايران به وجود آمد، اما اســتقالل سیاسی با استقالل اقتصادی می تواند در 

يابد. تداوم  بلندمدت 
مديرعامــل بانك ملی مفهــوم اقتصاد مقاومتــی را بیمه كردن اقتصاد 
و جلوگیــری از شــکنندگی آن در برابر فشــارهای خارجی عنوان كرد و 
افزود: بیمه كردن شــکنندگی اقتصاد كشــور چیزی نیست جز پرداختن 
بــه فاكتورها و عواملی كــه بتواند به اقتصاد مقاومتی را در كشــور عمق 

ببخشد.
وی ادامه داد: تعريف جدی از اقتصاد مقاومتی اين اســت كه ما بتوانیم 
تولید حقیقی در كشــور را مبتنی بر باورها، منابع و اســتعدادهای داخلی 

دهیم. كشورمان گسترش 

همتی بــا بیان اينکه بايد قدرت مقاومت در برابر فشــارهای بیرون به 
حداكثر برســد، تصريح كرد: بايد در راســتای اقتصاد مقاومتی اين امکان 
را برای كشــورمان ايجاد كنیم كه در برابر توطئه ها و فشــارها بايستد و 
يکی از مواردی كه بايد مورد توجه باشــد اين اســت كه كشور در تمامی 
بخش ها به خصوص سیســتم بانکی بايد به شــاخص هايی وارد شــود كه 

اقتصاد مقاومتی را در كشور تجلی دهد.
رئیس شــورای هماهنگی مديران عامل بانك های دولتی، توسعه بخش 
حقیقی كشــور را يکی از محورهای اجــرای اقتصاد مقاومتی اعالم كرد و 
افزود: اعتبارات و تســهیالت ارائه شــده بايد توسعه اين بخش را به همراه 
داشــته باشد. رشــد بخش اسمی كشــور اصاًل اهمیتی برای ما ندارد، اما 

آنچه بايد نتیجه دهد رشــد بخش حقیقی اقتصاد است.
وی گفت: رشــد بخش حقیقی اقتصاد رخ نمی دهد مگر اينکه تولیدات 
كشــاورزی و صنعتی به عنوان اولويت اعتبارات و ســرمايه گذاری ها باشد 
و برای اينکه به اين نتیجه برســیم بايد تســهیالت بانکی در مســیرهای 

دستیابی به اين هدف اختصاص يابد.
همتی تأكید كرد: به عنوان مثال اگر نتوانیم اشــتغال كشــور را توسعه 
دهیم و آحاد مردم را در توســعه ملی درگیر نکنیم در بلندمدت نتیجه ای 

نخواهیم داشــت. بیکاری زياد مخالف توسعه اقتصاد مقاومتی است. 
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اقتصاد مقاومتی ريل گذاری پرداخت تسهیالت در راستای 
علی رســتگار، مديرعامل بانك ملت نیز با بیان اينکه برنامه ريزی كامل 
و ريل گذاری الزم برای پرداخت تسهیالت بانکی در راستای تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی در جلسه مديران بانك های دولتی و خصوصی انجام شده 
است، گفت: اگر بانك ها در سالی كه سال اقدام و عمل در راستای اقتصاد 
مقاومتی نام گذاری شــده تمام تالش و كوشش خود را در زمینه پرداخت 
تســهیالت هدفمند بــه كار گیرند، نتايج مطلوبــی را در اقتصاد مقاومتی 
به دســت می آوريم؛ ضمن اينکه بانك ها با سرمايه گذاری در فعالیت های 
نظام مالی می توانند به ســمت يك اقتصاد مســتقل و درون زا سوق يابند. 
همچنین سیاســت های اعتباری بانك ها برای حمايت از اقتصاد مقاومتی 

بايد به بخش واقعی اقتصاد بیشــتر توجه كنند.
 وی ادامه داد: بانك ها در ســرمايه گذاری های خود بايد به نحوی عمل 
كننــد كه زنجیره های ارزش آفرين اقتصاد بیشــتربه فعل تبديل شــوند. 
ضمــن اينکه در اقتصاد مقاومتــی بانك ها عالوه بر مســئولیت اقتصادی 
دارای مســئولیت هــای اجتماعــی هم هســتند و بايد بــه چالش های  
اجتماعی هم ياری برســانند بر همین اســاس بانك ها 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، مديرعامل بانك تجارت نیــز در اين باره معتقد 
اســت: اقتصاد كشور در مقطع كنونی به دلیل سیاست های غلط دولت های 
گذشــته در شرايط حساسی قرار دارد و شــبکه بانکی كه بار تأمین مالی 
بیــش از 90 درصد اقتصاد را بر عهده دارد به خاطر مطالبات معوق، بدهی 
دولت به بانك ها و اثرات ناشــی از تحريم با تنگنای اعتباری مواجه است. 
در اين شــرايط تخصیص بهینه منابع و يافتن راهکار عملی برای شــیوه 
خالقانه در تأمین مالی بســیار مؤثراســت كه اين مهم مستلزم همکاری 

است. اقتصاد  بخش های مختلف 
وی افزود: اقتصاد مقاومتی به معنای اســتفاده مناسب از منابع محدود 
موجود در كشــور است و با اجرايی شدن برجام و آزادشدن منابع ايران در 
خارج از كشــور بهترين راهکار برای دســتیابی به رشد اقتصادی آن است 
كه اين منابع صرف خريد تجهیزات، ماشــین آالت، فناوری، دانش و مواد 

اولیه موردنیاز تولید در كشور شود.
به گفته مقدم، در شــرايط فعلی در صورت تزريق پول نقد به كشــور، 
ايــن نقدينگی تورم را افزايش می دهد و منجر به تزلزل دســتاورد دولت 
تدبیر و امید در كاهش تورم شــود. اگر اين منابع به سمت تولید و ارتقای 
صنايع تولیدی كشــور هدايت شــود از اين طريق تورم در كشور افزايش 
نمی يابد و تجهیــز صنايع تولیدی نیز منجر بــه رقابت پذيری محصوالت 
كشــور در بازارهای بین المللی و رشــد اقتصادی می شود؛ البته مهم ترين 
نکته در واردات ماشــین آالت و تجهیزات صنعتی در كشور، انتقال فناوری 

مربوط به اين تجهیزات است.

تأمین ســرمايه در گردش بنگاه ها در راستای اقتصاد مقاومتی، 
بانک ها امسال  برنامه 

همچنیــن مديرعامل بانك گردشــگری از عزم بانك هــا برای اجرای 
اقتصــاد مقاومتی خبــر داد و گفت: تأمین ســرمايه در گردش بنگاه های 

تولیدی در راســتای اقتصاد مقاومتی در دستور كار قرار گرفت.
علی اصغر ســفری افزود: نظام بانکی بر اســاس نام گذاری سال جاری 
مأموريت دارد كه نیــاز مالی بنگاه های اقتصــادی را تأمین كند تا انجام 

امور اقتصادی تسهیل و تسريع شود.
سفری با اشاره به جلسات برگزارشــده درباره اقتصاد مقاومتی در تیم 
اقتصادی دولــت گفت:  دولت در درجه اول اولويت را به تأمین ســرمايه 
در گردش بنگاه های اقتصادی داده اســت تا بر اين اســاس بانك ها چرخ 
بنگاه هايــی را كه نمی تواننــد از ظرفیت های تولیدی اســتفاده كنند به 
چرخش درآورنــد؛ ضمن اينکه ظرفیت های خالی ايــن بنگاه ها نیز مورد 

قرار گیرد. بهره برداری 
مديرعامل بانك گردشــگری با بیان اينکه نظام بانکی با توجه به نقشی 
كه در اقتصاد كشور دارد، می تواند در تأمین سرمايه در گردش بنگاه های 
اقتصادی نقش مناســبی ايفا كند، تصريح كرد: البته در سال های گذشته 
نیــز تأمین ســرمايه در گردش بنگاه های تولیدی مدنظر بوده اســت، اما 
در راســتای اجرای بهتر اقتصاد مقاومتی قرار اســت به اين بخش بیشتر 

پرداخته شود.
وی ادامه داد:  در شــرايط حاضر تحريك تقاضــا از مهم ترين اقدامات 
برای خروج از ركود به شــمار می آيد و بر همین اســاس بانك ها بايد اين 
را مد نظر قرار دهند كه در بخش تســهیالت دهی اين مهم برآورده شود.

مديرعامــل بانك گردشــگری اظهار كرد:  البته در اين راســتا توجه به 
مصرف كننــدگان در دســتور كار بانك هــا بايد قرار گیــرد و تاكنون نیز 
اقداماتی ماننــد خريد دين و اعتبارات خريد به صورت كارت های اعتباری 

در دستور كار بانك ها قرار گرفته است.
ســفری با اشــاره به همراهی بانك ها با بنگاه هــای اقتصادی در بخش 
ديون معوق و اســتمهال ديون گفت:  نظام بانکی كشور تمامی تالش خود 
را در حمايــت از فعاالن اقتصادی كشــور انجام می دهــد كه اين بخش 

بتواند متکی به خود عمل كند.
بــا توجه به اينکه ايجاد توان تولید در داخل و انعطاف پذيری حوزه های 
مختلــف اقتصــادی در مواجهه با بحران های گوناگون با منشــأ داخلی يا 
خارجی از ويژگی های اقتصاد مقاومتی به شــمار مــی رود و بانك ها نیز بر 
مبنای كاركرد تعريف شــده خــود، به عنوان تأمین كننده يا واســطه مالی 
می توانند بــا تأمین به موقع و مناســب منابع مالی مــورد نیاز بنگاه های 
اقتصادی و نیز با اتخاذ روش های ســاده و شــفاف در ارتباط با مشتريان 
خود، نقش ممتازی در بهبود فضای كســب وكار و تحقق اقتصاد مقاومتی 
ايفــا كنند. به نظر می رســد بانك ها بــا ابزارهای مناســب می توانند در 

عملی شــدن اقتصاد مقاومتی نقش مؤثری را ايفا كنند.
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 رسول خوانساری* 

نقش بی بديل نظام بانکی در نظام اقتصادی كشــور بر كســی پوشــیده 
نیســت. در كشــوری مانند ايران كه تأمین مالی آن عمدتاً متکی بر نظام 
بانکی اســت، بانك ها و مؤسســات اعتباری ســهم زيادی در فعالیت های 
اقتصــادی و مالی افراد و بنگاه ها دارند و عملکرد درســت و مناســب آنها 
می توانــد در تحقق سیاســت های كلی اقتصاد مقاومتی بســیار مؤثر واقع 
شــود. نظام بانکی كشــور يکی از مهم ترين و اثرگذارترين اهرم های توسعه 
اقتصادی كشــور بوده و مقاوم سازی اين بخش از حساسیت باالتری نسبت 
به ســاير بخش های اقتصادی برخوردار اســت. با وجود اين به نظر می رسد 
هنوز آن گونه كه بايد نظام بانکی كشــور همسو با سیاست های كلی اقتصاد 

مقاومتی حركت نمی كند. 
با توجه به نام گذاری 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 بانك مركزی، بانك ها و مؤسسات 
اعتباری و ســاير اركان اقتصــادی برای تحقق سیاســت های كلی اقتصاد 
مقاومتی بسیار ضرورت دارد. اين امر نه با شعار و حركت های پراكنده بلکه 
با تدوين راهبردها و خط مشــی های مناسب و سپس اجرای برنامه های الزم 
جهت تحقق اهداف كالن در راســتای سیاســت های كلی اقتصاد مقاومتی 
میسر می شود. از اين رو الزم است برخی اقدامات و تحوالت عملی به منظور 
تحقق واقعی سیاســت های مزبور در نظام بانکی صورت گیرد. در اين مقاله، 
ســعی شــده مهم ترين بايســته های تحقق اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی 

به طور مختصر تبیین شود. 
1- اصالح قانون عملیات بانکی بدون ربا

با توجه به پیوند اقتصاد مقاومتی با فرهنگ اســالمی ايرانی، الزم اســت 
كه نظام بانکی كشــور گام های جدی تري در مســیر تحقق كامل  بانکداری 
اســالمی بردارد. تطبیق روش ها و الگوهای استفاده شــده در نظام بانکي با 
اصول اســالمی در واقع به معنای انطباق سازوكارهای توزيع منابع مالی و 
سیاست های پولی با قواعد دينی و الهی است كه در نهايت به اسالمی شدن 
هرچه بیشــتر روابط حاكم بر مناسبات اقتصادی، اخالقی و اجتماعی مردم 
می انجامــد. توجه به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در اصالح قوانین و مقررات 
مربوط به بانکداری اسالمی می تواند بستر مناسبی برای تحقق سیاست های 

كلی اقتصاد مقاومتی فراهم سازد.
2- استفاده از نیروی انسانی متعهد و متخصص در نظام بانکی

تحقق اقتصــاد مقاومتی در نظام بانکی، مســتلزم برخورداری از نیروی 
انســانی متخصص و متعهد است. همچنین ضروری است تا به منظور تحقق 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی در نظــام بانکی از نیروهــای معتقد كه از 
توانمنــدی و انگیزه كافی برخوردارند، به نحو مؤثرتری اســتفاده شــود. از 
اين رو، حاكم كردن سازوكار جذب، تربیت و حفظ نیروهای شايسته ازجمله 
بايسته های مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی است و بانك مركزی در راستای 

سیاست گذاری و اجرای اين امر نقش مهمی بر عهده دارد. 
3- فرهنگ ســازی و ترويج گفتمان اقتصاد مقاومتی در جامعه 

درباره مسائل بانکی 
پندار مردم نســبت بــه ربوي بودن نظــام بانکي، عنصــر اعتماد را كه 
مهم ترين سرمايه نظام بانکي است، خدشه دار مي كند. از اين رو الزم است تا 
با فرهنگ ســازي عمومي و ترويج گفتمان اقتصاد مقاومتی در جامعه ضمن 
ايجــاد اعتماد در عموم مــردم زمینه مطالبه عمومي بــراي تحقق اقتصاد 
مقاومتي در نظام بانکي فراهم گردد. در واقع يکي از عناصر اصلي در تحقق 
سیاست هاي اقتصاد مقاومتي، عنصر فرهنگ و عزم عمومي جدي در جامعه 

براي دستیابي به اين هدف است. 
4- کاهش سطح مطالبات غیرجاری 

مطالبــات غیرجاری، در حال حاضر يکی از بزرگ ترين مشــکالت نظام 
بانکی اســت كه خود موجب بروز آســیب های زيــادی ازجمله پديد آمدن 
تنگنای اعتباری و محدوديت در ارائه تســهیالت به خانوارها و بنگاه ها شده 
اســت. برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تأمین مالی تولیدكنندگان داخلی در 
راســتای حمايت از تولید ملی الزم اســت منابع بانکی در دسترس باشد تا 
بنگاه های داخلی به ويژه كســب وكارهای كوچك و متوســط مورد حمايت 
قرار گیرنــد. باال بودن میزان مطالبات غیرجــاری، منابع بانکی را از چرخه 
اعطای تســهیالت خارج می كند و عالوه بر تحمیل خسارت به نظام بانکی، 
متقاضیان واقعی را از دريافت تســهیالت محروم می ســازد. ضمن اينکه با 
تخصیص نامناســب منابع بانکی و متضررشــدن سپرده گذاران، انگیزه آنان 
برای ســپردن وجــوه به بانك ها كاهــش می يابد. بنابرايــن الزمه حمايت 
مستمر از بنگاه های تولیدی و كارآفرين داخلی، پايین بودن سطح مطالبات 
غیرجاری و بازگشــت سرمايه هايی اســت كه با نام تسهیالت از نظام بانکی 

خارج شده اند.
5- استقرار نظام اعتبارسنجی مشتريان

در بند نوزدهم سیاســت های كلی اقتصاد مقاومتی، بر شفاف ســازی و 
سالم ســازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا 
اشــاره شده است. اعتبارسنجی مشــتريان بانکی يکی از اقداماتی است كه 

بايسته های تحقق اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی
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نقش بســیار مهمی در شفاف سازی و سالم ســازی اقتصاد ايفا می كند، زيرا 
در ســامانه های اعتبارسنجی ســوابق اعتباری افراد ثبت و نه تنها در نظام 
بانکی از آن استفاده می شود، بلکه حتی در زمینه های ديگر مانند معامالت 
تجاری، اشــتغال به كار و ... نیز می توان از شناسنامه اعتباری افراد استفاده 
كرد و اين امر زمینه كاهش بسیاری از فسادها و تخلفات را فراهم می سازد.
6- عــدم ترويج فرهنــگ مصرف گرايــی و لوکس گرايی در 

بانک ها تبلیغات 
فرهنــگ مصرف گرايی و لوكس گرايی در تضاد شــديد بــا مفاهیم اولیه 
اقتصــاد مقاومتی اســت. گرچه عمده بــار اصــالح و جهت دهی فرهنگ 
مصرفــی مردم به عهده ســاير نهادها و متولیان امور فرهنگی اســت، ولی 
الزم اســت بانك مركزی با نظارت بر تبلیغات بانك ها، مانع ترويج فرهنگ 
مصرف گرايــی و لوكس گرايی در بین آحاد جامعه شــود. در جامعه ای كه 
فرهنگ مصرف گرايي بر آن حاكم شــود، مصرف مبتنی بر خواســت مطرح 
می شــود نه صرفاً مبتنــی بر نیاز؛ يعنی مصرف با میل آمیخته می شــود و 

ســلیقه و میل افراد در جامعه بر نوع آن تأثیر می گذارد.
الکترونیک و فناوری  بانکداری  بومی ســازی  7- مقاوم سازی و 

اطالعات در نظام بانکی
چنانچه زيرســاخت هاي نظام بانکی در حــوزه فناوري اطالعات بیش از 
حد بر محصوالت و خدمات خارجي متکی باشــد، آسیب پذيري بیشتري در 
مقابل اعمال تحريم هاي مالي و نیز حمالت ســايبري دارد. از آنجا كه يکی 
از شــاخصه های اقتصاد مقاومتی، مقاوم ســازی بخش های درونی در مقابل 
اثرات مخرب نیروهای بیگانه و مهاجم اســت؛ بومی ســازی دانش فناوري 
اطالعــات و بانکداری الکترونیك باعث می شــود اقتصاد ما در بخش بانکی 

بیشتر مقاوم باشد. 
8- توســعه فعالیت های پژوهشی در راســتای مقاوم سازی 

بانکی نظام 
امروزه در اقتصاد جهانی، پژوهش و توســعه به منظور كشــف و دريافت 
روش های نوين ايجاد ارزش افزوده و مديريت بهتر ريســك های گوناگون به 
يکی از الزامات انکارناپذير توسعه و رشد اقتصادی تبديل شده است. از اين رو 
انجام فعالیت های پژوهشی كاربردی با هدف شناخت مسیرهای جديد ارتقا 
و بالندگــی، افزايش انعطاف پذيری و در نهايت مقاوم ســازی ســاختارها و 
بنیان هــای نظام بانکی در برابر جديدترين خطرات و شکســت های مالی از 

مهم ترين بايسته های تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می آيد.
9- تسهیل رويه های بانکی جهت تشويق صادرات

اتکاي بیش از حد به صادرات نفتي، ضمن كاهش ســريع ســرمايه هاي 
ملي و ثروت بین نســلي، موجب وابستگي شــديد به واردات و شکنندگي 
اقتصــاد می شــود. حمايت بانك هــا از بخش صادرات غیرنفتــی با اعطای 
تســهیالت هدفمند می تواند طی يك برنامه عملیاتی سهم اين نوع صادرات 
را در تولید ناخالص داخلی كشور افزايش دهد. البته الزم است در كنار اين 
امر ســاير ســازوكارهاي تأمین مالی همچون مسیر بازار سرمايه هم به طور 
جدي دنبال گردد و تنها به نظام بانکی اكتفا نشود، زيرا اتکاي كامل بخش 
صــادرات غیرنفتی بــه تأمین مالی نظام بانکی، خــود ازجمله موانع تحقق 

اقتصاد مقاومتی در كشور به حساب می آيد.
10- هدايت تسهیالت به منظور حمايت از تولید داخلی

يکی از لــوازم تحقق اقتصاد مقاومتی توجه بــه اقتصاد ملی و كاالهای 
ايرانی اســت. مهم ترين نقشــی كه نظام بانکی می تواند در اين زمینه ايفا 
كند، آن اســت كه در بخش تخصیــص منابع برای خريــد كاالهای خرد 
به گونه ای سیاســت گذاری نمايد كه مشتريان و متقاضیان تسهیالت بانکی 
در خريــد كاالهای مصرفی به ســمت محصوالت و كاالهای داخلی گرايش 
يابند تا از اين طريق تولید ملی كشــور حمايت و تقويت شــود. از ســوی 
ديگر كمبود نقدينگی از مهم ترين موانعی است كه همواره به عنوان دغدغه 
تولیدكنندگان داخلی مطرح بوده  اســت و الزمه رفع اين مشــکل آن است 
كه سیاســت گذاري های نظام بانکی بیشتر به سمت حمايت از فعالیت هاي 
تولیدي متمايل باشــد. بديهی اســت اعتبارســنجی، اخذ وثايق مورد نیاز 
و نظارت بر حســن اســتفاده از منابع تســهیالت بر كارآمدی اين سیاست 
می افزايد. شــبکه بانکی می تواند با اعطای تسهیالت به بنگاه های كوچك و 

متوسط، تسهیالت خرد، تسهیالت ســبز )جهت حمايت از محیط زيست( 
و انواع تســهیالت ديگر، تولیدكنندگان داخلی را به ويژه در شرايط تحريم 

ياری دهد. 
11- افزايش شفافیت و سالمت مالی در نظام بانکی

هــر اقتصادی در بســتر عدم شــفافیت و نظارت كافی قــوای نظارتی، 
دچار فســاد، رشــوه، رانت خواری، ويژه خواری و اختالس می شود و زمینه 
ســرمايه گذاري و تولید فعال در آن كاهش مي يابد. از اين رو ارتقای سطح 
شــفافیت و ســالمت نظام بانکی، تقويت چهارچوب كنترل و حسابرســی 
داخلی، توجه جدی تر به مقوله حاكمیت شركتی در نظام بانکی و جلوگیری 
از بروز انواع مفاســد پولی و بانکی برای عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد 
مقاومتی ضرورتي اجتناب ناپذير اســت. راه اندازی ســامانه های الکترونیکی 
نظارتــی به منظور رصد كردن جريان مبــادالت مالی و وجوه در داخل نظام 
بانکی و نیز بین نظام بانکی و ســاير اركان اقتصادی می تواند نقش عمده ای 
در شفاف سازی و سالم ســازی اقتصادی ايفا كند و از بسیاری مفاسد پیش 

از وقوع جلوگیری نمايد.
12- افزايش سطح کّمی و کیفی سرمايه بانک ها

كمیت و كیفیت ســرمايه بانك ها موجب می شود تا بانك ها در شرايطی 
كــه تکانه ها، تنش هــا و بحران  هــای مالــی در اقتصاد شــیوع می يابند، 
آسیب پذيری كمتری داشته باشــند. تأكید مکرر استانداردهای بین المللی 
بر افزايش كیفیت و كفايت ســرمايه، به دلیل اهمیت و نقش حیاتی بانك ها 
در نظام بانکی، ضرورت تقويت ســرمايه بانك ها را برجســته تر می ســازد. 
همچنین مطلوب اســت نسبت كفايت سرمايه به عنوان يکی از شاخص های 
مهــم در رتبه بندی بانك ها مدنظر قرار گیرد و بانك مركزی تأكید و نظارت 
جدی تری برای افشــای درســت اطالعات كفايت ســرمايه در گزارش های 

مديريت ريسك بانك ها داشته باشد.
13- توزيع عادالنه منابع بانکي

عدالــت يکــی از محورهای مــورد تأكید در سیاســت های كلی اقتصاد 
مقاومتــی اســت. توزيع منابع و تســهیالت بانکی در سرتاســر كشــور و 
عدم تمركــز آن تنها در برخی اســتان ها و شــهرهای پرجمعیت و با نفوذ 
در سیاســت گذاری های اقتصادی، ازجمله ديگر پیشــنهادهايی اســت كه 
به منظور اجرای سیاســت های كلی اقتصاد مقاومتی به نظام بانکی كشــور 
توصیه می شــود. بانك مركزی نیز می تواند با سیاست های تشويقی خود آن 
دسته از بانك ها و مؤسســاتی را كه با توزيع عادالنه منابع اهتمام بیشتری 

به اجرای مسئولیت های اجتماعی دارند، مورد حمايت قرار دهد.
14- تقويت چهارچوب مديريت ريســک و حاکمیت شرکتی در 

نظام بانکی
مديريت ريســك نه تنها موجب كاهش آســیب پذيری بانك ها در مقابل 
انواع ريســك های احتمالی می شــود، بلکه زمینه اســتفاده از ظرفیت های 
بالقوه برای ثروت آفرينی بیشــتر را نیز مهیا می سازد. امروزه استانداردهای 
بین المللی )همچون اســتانداردهای تدوين شده توسط كمیته بال و كمیته 
كوزو( نیز بر ضرورت مديريت مناســب ريسك های مهم بانکی مانند ريسك 
اعتباری، ريسك نقدينگی، ريسك عملیاتی و ريسك بازار و همچنین ايجاد 
چهارچوب مؤثر حاكمیت شركتی مســئوالنه برای تنظیم روابط ذی نفعان 
بانکی تأكید دارند و تقويت اين دو مقوله در نظام بانکی از اهمیت بســزايی 

در مقاوم سازی نظام بانکی برخوردار است.
15- همکاری نزديک تر نهادهای نظارتی و قضايی در مقاوم سازی 

نظام بانکی
برای هر حركت بزرگ و ملی، هماهنگی، هم صدايی و انسجام در اهداف 
و كاركردها ضروری اســت. با توجــه به اهمیت مقوله نظارت و بازرســی 
در جلوگیری از وقوع تخلفات و فســادهای مالی الزم اســت تمام نهادهای 
نظارتی و قضايی با وحدت رويه بستری آرام و مطمئن را برای فعالیت سالم 
در نظام مالی و بانکی كشور فراهم سازند. بديهی است موازی كاری، تداخل 
مســئولیت ها و نیز تشــدد و تضاد قوانین و مقررات از كارايی اين نهادهای 
حیاتی در كشــور می كاهد. برای نمونه در زمینه هايی مانند وصول مطالبات 
غیرجاری، مبارزه با پول شــويی و مفاســد بانکی، تشخیص متخلفان واقعی 
و برخــورد قاطع با آنها به همکاری تنگاتنگ بانــك مركزی، قوه قضايیه و 
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نهادهای نظارتی نیازمند است.
16- افزايش اثربخشی آيین نامه ها و دستورالعمل های نظام بانکی

قوانین و مقررات دقیق و جامع بسترساز تحوالت بزرگ است. بدون يك 
بســتر حقوقی مطلوب نمی توان توقع اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
در كشــور را داشت. صنعت بانکداري يك صنعت پويا بوده و با نوآوري هاي 
مالــي صورت گرفته در ســال های اخیر روزبه روز بــر پیچیدگي آن افزوده 
شده اســت. از اين رو به نظر می رســد نیاز باشد بســیاری از آيین نامه ها و 
دســتورالعمل های نظام بانکی با نگاهی مبتنی بر اصــول اقتصاد مقاومتی 
بازبینــی، اصالح و جايگزين شــود. افزون بر اين تدويــن قوانین و مقررات 
مناسب نه تنها در ســطح خود بانك ها بلکه در سطح كالن همچون تنظیم 
رابطــه بین دولــت و بانك مركزي، رابطه بانك مركــزي با بانك ها و رابطه 

بانك ها با يکديگر جهت مقاوم ســازي نظام بانکي امري ضروري است.
17- هماهنگی نظام بانکی و ديگر بخش های اقتصادی

روشــن اســت كه نظام بانکی به تنهايی نمی تواند سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی را در كشــور اجرايی ســازد. همگرايی و هماهنگی بین بخش های 
اقتصادی مرتبط با شــبکه بانکی اعم از نظــام مالیاتی، نظام گمركی، نظام 
آموزشــی، بخش صنعــت، بخش خدمات، تعاونی هــا، بخش خصوصی و ... 
الزم اســت و هر عنصر اين شــبکه بايد بکوشــد تا نقش خود در راستای 
تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را به خوبی ايفا كند. اتصال سامانه های 
اطالعاتی نهادهای مزبور به شبکه بانکی هم می تواند به نظام بانکی در ارائه 
خدمات به مشــتريان كمك كند و هم نهادهــای مزبور می توانند رويه های 
خــود را با همکاری شــبکه بانکی بهتر انجام دهند. بــرای مثال امروزه در 
صنعت بانکداری مباحثی چون بانکداری باز مطرح می شود كه در آن بانك 
به صورت سفارشی نرم افزارها و خدماتی را برای يك صنعت يا شركت خاص 
مانند صرافی، بیمه و ... ارائه می دهد و هر دو طرف از منافع حاصل همانند 

افزايش سرعت و كیفیت عرضه خدمات بهره مند می شوند.
18- تدوين نقشــه راه نظام بانکی متناسب با سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی
هر حركت ملی و بزرگ، نیازمند برنامه ريزي و تدوين نقشه راه عملیاتی 
با درنظرگرفتن همه ظرفیت ها، فرصت ها، تهديدها و نقاط ضعف و قوت آن 
حوزه است. از اين رو الزم است بانك مركزی به عنوان مقام ناظر بازار پول و 
با اشــرافی كه به نظام بانکی دارد، تدوين نقشه راه عملیاتی نظام بانکی در 
پیشــبرد سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی را به طور جدی تر پیگیری كند.

19- مديريت صحیح نوسان های ارزی
نوســانات شــديد ارزی يکی از داليــل بی اعتمادی فعــاالن اقتصادی 
به برنامه ريزی سیاســت گذاران اقتصادی كشــور اســت و منجر به خروج 
سرمايه ها از كشور می شود. از آنجا كه برای محقق شدن اقتصاد مقاومتی به 
ســرمايه های كالن نیاز شايانی وجود دارد، بايد با بسترسازی هدفمند رژيم 
ارزی در كشور، عدم اطمینان اين بازار را حتي االمکان كنترل و ثبات بیشتر 
را به عنوان عاملی مهم در تصمیم ســازی فعاالن و سرمايه گذاران اقتصادی 
فراهم كند. در اين راستا اقداماتی از قبیل طراحی ابزارهای پوشش ريسك 

ارز و ايجاد كريدور ارزی، مناسب به نظر می رسد.
با هدف  بانــک مرکزی  نقدينگی توســط  20- مديريت حجم 

تورم کنترل 
در يــك اقتصاد مقاوم، بــرای اينکه اقتصاد مبتنی بــر نیروهای درونی 
)درونزا( و پیشــرو باشــد، به ثبات اقتصادی و كنترل نرخ تورم نیاز وافری 
دارد. همگرايــی و هدف گــذاري بلندمدت در سیاســت های پولی، كاهش 
ســلطه مالی دولت، اســتقالل بیشــتر بانك مركزی، تأمین كسری بودجه 
دولــت از طريق بازار ســرمايه و ابزارهای مالی اســالمی همچون صکوک 
ازجمله راهکارهای پیشــنهادی براي كنتــرل نقدينگي و تورم و در نتیجه 
كمك به ثبات پولي در كشــور به شــمار مي رود. بديهی است اقتصادی كه 
برای ســال های متمادی گرفتار نرخ های باالی تورم  است، هرگز نمی تواند 

خود را اقتصادی مقاوم و مستحکم برشمارد.
21- رصد برنامه تحريم بانکی و پیش بینی تهديدها

يکی از بندهای سیاســت های كلی اقتصاد مقاومتی به رصد تحريم های 
اقتصــادی جهت آماده ســازی و مقابلــه هرچه بهتر با آنان مربوط اســت. 

تحريم  های اقتصادی عموماً با كاهش میزان دسترســی بنگاه های اقتصادی 
بــه نهاده های اساســی تولیــد، موجب افزايــش هزينه تولید می شــود و 
ســرمايه های اقتصاد را از چرخه تولیدمحوری دور می ســازد. افزون بر اين 
جنبــه، بخش مهم تــری از تحريم ها با ويژگی  هايی همچون هوشــمندی و 
فلج كنندگی درصدد ايجاد خلل در فعالیت نهادهای مهم و بزرگ اقتصادی 
است. از اين رو ضروری است شبکه بانکی و به خصوص بانك مركزی با رصد 
برنامه های تحريم بانکی به ويژه تحريم بانك مركزی، راه های مقابله با اثرات 
مخرب اين گونه تحريم ها را شناســايی و با استفاده از ظرفیت های علمی و 
عملیاتی موجود در نظام بانکی كشــور راه های مقاوم ســازی را پیش بینی و 
طراحــی كند. به عنوان نمونه اتخاذ تدابیر و راهکارهايی جهت درامان ماندن 
شــبکه ارتباطی بیــن بانك ها مانند ســوئیفت از گزنــد تحريم  های بانکی 

می تواند در مصون سازی نظام بانکی از تحريم ها راهگشا باشد.
22- گسترش ارتباطات بین المللی اثربخش در شبکه بانکی

عده ای از اقتصاد مقاومتی چنیــن تعبیر می كنند كه اين اقتصاد توصیه 
به قطــع ارتباط با دنیای بیــرون و اتکای صرف به داخل كشــور را دارد. 
ولی مطرح شــدن صفت برون گرايی در سیاســت های كلی اقتصاد مقاومتی 
نشــان می دهد كه ضمــن تقويت نظام بانکــی در حوزه داخلــی، ارتباط 
ســازنده و مناسب در زمینه بانکداری با ديگر كشورها به شرطی كه موجب 
خدشه دار شــدن استقالل و عزت اقتصادی كشور نشود، نه تنها منعی ندارد، 
بلکه می تواند به متنوع شــدن شركای تجاری و علمی در زمینه بانکی كمك 

كند. 
امروزه حتی برخی كشــورهای غیراســالمی نیز اقدام بــه ارائه خدمات 
و محصوالت مالی اســالمی كرده اند و چون كشــور ايران بیشــترين سهم 
دارايی های منطبق با شريعت را بین كشورهای جهان دارد، اين امر فرصت 
خوبی را برای همکاری و تعامل نظام بانکی با بانك ها و مؤسســات خارجی 
فراهم می ســازد. همچنین نظام بانکي می تواند با مؤسســات مالي اسالمي 
بین المللي همانند بانك توســعه اســالمی )IDB( و ســازمان حســابداري 
و حسابرســي مؤسســات مالي اســالمي )AAOIFI( ارتباطــات علمی و 
همکاری های اجرايی ســازنده اي داشــته باشــد تا ضمن تبادل تجربیات و 
ارتقای جايگاه نظام بانکی كشــور، فشارهاي ناشي از تحريم ها و تکانه های 

اقتصادی كمتر شود.

پی نوشت:
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تمرکز  هدف  با  ايران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  پژوهشی  نهاد  عنوان  به  بانکی،  و  پولی  پژوهشکده 
فعالیت های تحقیقاتی پراکنده در حوزه پولی و بانکی، تأسیس شده و همچنین اين پژوهشکده در گذر زمان، 
کشور،  اقتصادی  سازمان های  سفارش  به  کاربردی  پژوهشی  طرح های  اجرای  قالب  در  را  خود  فعالیت های 
مطالعات نظری و تجربی در حوزه های بانکداری، اقتصاد اسالمی، پولی و ارزی، انتشار گزارش، مقاله، مجله و 
کتاب بر اساس پژوهش های انجام شده و همچنین برگزاری دوره  های آموزشی، سمینار و همايش  های ساالنه و 

موردی گسترش داده است. 
و ساير عالقه مندان  بانکی  نظام  کارشناسان  و  مديران  علمی  ارتقاء سطح  با هدف  پژوهشکده  آموزشی  واحد 
برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی، در طول هر  به  اقدام  اقتصادی،  بانکداری و علوم  به موضوعات حوزه 
اقتضای  به  همچنین  و  ذی ربط  سازمان های  و  ادارات  از  نیازسنجی  و  استعالم  با  اساس  اين  بر  می نمايد.  سال 
بر  سال  طول  در  اين  بر  عالوه  می شود.  تنظیم  آتی  سال  آموزشی  تقويم  بانکی،  شبکه  چالش های  و  وضعیت 
حسب ضرورت و با توجه به اعالم نیازی که از سوی نظام  بانکی صورت می گیرد، کارگاه ها و دوره های جديدی 

در تقويم آموزشی آن سال گنجانده می شود.
تقويم آموزشی ساالنه، معموالً بیش از 50 مورد کارگاه و دوره  آموزشی را شامل می شود که به تفصیل و با ذکر 
عنوان، مدرس، مدت، شهريه، زمان و مکان برگزاری هر دوره به اطالع مخاطبان آنها می رسد. مخاطبان اصلی 
کارگاه های آموزشی را می توان دو گروه مديران و کارشناسان نظام بانکی و همچنین دانشگاهیان و پژوهشگران 
ساير  پذيرای  عزيزان،  اين  به جز  بانکی  و  پولی  پژوهشکده  البته  که  دانست  مديريت  و  اقتصادی  علوم  حوزه 

عالقه مندانی که مايل به شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی هستند نیز می باشد.
شبکه  آموزش  مديران  به  آموزشی  کارگاه های  پوسترهای  و  نامه   ارسال  با  ماه  هر  بانکی  و  پولی  پژوهشکده 
اقتصاد،  انجمن های دانشجويی دانشکده های  اقتصاد و دارايی، رؤسا و  امور  بانکی، مديران مربوطه در وزارت 
مديريت و حسابداری و ساير مديران سازمان های ذی ربط و همچنین ارسال نامه الکترونیکی )Email( و پیامک 
بانک اطالعاتی مخاطبان پژوهشکده، ايشان را در جريان آخرين اخبار مديريت آموزش و  )SMS( به اعضای 

کارگاه هايی قرار می دهد که ثبت نام از متقاضیان آنها آغاز شده  است.
فعلی  قبلی،  برنامه های  از  آگاهی  و  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  می توانند  همواره  عالقه مندان  اين  بر  عالوه 
 88657395 با شماره  يا  و  کرده  مراجعه   ws.mbri.ac.irآدرس به  آموزشی  کارگاه های  وب سايت  به  آتی  و 

فرمايند. تماس حاصل 
واحد آموزش پژوهشکده پولی و بانکی آمادگی دارد با انعقاد تفاهم نامه با سازمان های فعال در حوزه بانکداری 
را  آنها  با ضرورت  متناسب  دوره های  آموزشی،  نیازهای  و  برنامه ها  زمینه  در  مشاوره  ارائه  و  اقتصادی  امور  و 

انتها نیز گواهی نامه معتبر به شرکت کنندگان اهدا کند.  ترتیب دهد و در 


