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يادداشت

 بیســت و هفتمین همايش سیاســت های پولي و ارزي فرصت مناسبي براي 
پرداختن به ضرورت ثبات مالي در ســايه يکپارچگي سیســتم مالي كشور است. 
بديهي اســت بدون وجود ثبات در بخش مالي كشور، بستر رشد و توسعه پايدار 
فراهم نمی شود. نظام بانکي كشور به عنوان سیستم اثرگذار اقتصادي زماني می 
توانــد نقش خود را بصورت اثر بخش ايفا نمايد كه زيرســاختهاي الزم در ثبات 
مالي و پولي ايجاد شده باشــد. در اين مجال عالقمندم از بین محورهاي تعیین 
شده در همايش بیست و هفتم سیاست هاي پولي و ارزي به ارتقا استانداردهاي 
گزارشــگري در نظام بانکي اشاره كنم كه ضامن ثبات پولي و تقويت كننده نقش 
ثمر بخش نظام بانکي در اقتصاد ملي اســت. اگر بانکها را به عنوان تامین كننده 
مالي ، پیشران رشد اقتصادی بدانیم الزمه رشد و توسعه پايدار، ثبات و پايداری 
خود بانکهاســت. خوشحالم كه موضوع ارتقا اســتانداردهاي گزارشگري مالي در 
نظــام بانکي به عنوان يکي از محورهاي همايش در نظر گرفته شــده اســت. از 
آنجايــی كه بانك ها، بنگاه های اقتصادی و سیاســی مهمی هســتند، در دنیای 
به ســرعت در حال تغییر امروز، برقراری ثبــات بانکها از جمله دغدغه حکومتها 
در ســطح بین المللی اســت. در نظام بانك محور ايران كه بازار پول 80 درصد 
اقتصاد كشــور را تشکیل می دهد عمده فشــار تأمین مالی بر دوش نظام بانکی 
اســت. پرداخت 548 هزار میلیارد تومان تســهیالت بانکی در سال 95 و برنامه 
افزايش 30 درصدی آن در سال 96 مويد اين امر است. البته با توجه به اهمیت 
و نقش باالی بازار پول در اقتصاد، اصالح ســاختار نظام بانکی از سال گذشته به 
صورت جدی آغاز شــده و از اولويت های بانك مركزی است. نبود تعادل دارايی 
- بدهــی و همچنین نبود تعادل درآمد - هزينه دو موضوعی اســت كه بانك ها 
از آن ضرر می بیند. مشــکل برگشــت برخی از تســهیالت بانکی نیز از مواردی 
اســت كه نظام بانکی را با مشکل مواجه كرده است. موضوع بعدی نیز سود بازار 
بین بانکی اســت كه البته با تدابیر بانك مركزی طی سال های گذشته از تعادل 

مناســبی برخوردار شده است. در عین حال عالوه بر توجه به موضوعات مختلف 
بازار پول بايد به بخش گزارشــگری مالی توجه ويژه و استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی را رعايت كرد. فراهم كردن زيرســاخت های الزم در بانکها از 
جمله ضرورت هايی اســت كه اجرای دقیق IFRS را ضروری می كند. بر همین 
اســاس بانك ها از سال گذشــته ملزم به اجرای كامل صورت های مالی مطابق 
با نمونه تدوين شــده بانك مركزی شــدند كه الزم است در اين خصوص به سه 
نکته اشــاره كرد اول اينکه اعضای صنعت بانکداری قبل از آنکه شركت پذيرفته 
شــده در بورس باشند، يك بانك هســتند كه بايد تحت نظارت مقام ناظر بانکی 
فعالیت كرده و تمام الزامات فعالیتی و احتیاطی ابالغ شــده را رعايت كنند. اين 
اصل پذيرفته شــده ای اســت كه در تمام دنیا به آن عمل می شود. دوم اينکه 
نظام بانکداری بدون ربا، يك سلســله الزامات افزون بر اســتانداردهای عمومی 
حســابداری و گزارشگری مالی را تکلیف می كند كه رعايت آنها به موجب قانون 
و مقررات ذيل آن الزامی اســت. به عنوان مثال، ارائه يك صورت مالی مســتقل 
تحت عنوان عملکرد ســپرده های ســرمايه گذاری برای پاسخگويی به طبقه ای 
از ســرمايه گذاران كه در درآمدهای مشــاع، شريك ســهامداران بانك هستند، 
ضــرورت می يابد. در نظام بانکداری ايران، اين ضرورت نه به دلیل مقاصد خاص 
نظارتی، بلکه بخشــی از گزارشــگری مالی با مقاصد عمومی اســت و همسنگ 
گزارش به ســهامداران تلقی می شــود. اين يك اصل قطعــی مبتنی بر قانون و 

منطق حاكم بر چارچوب نظری گزارشگری مالی است.
نکته ســوم حائز اهمیت، در موضــوع صورت های مالی بانــك ها نیز تأكید 
بانــك مركزی بر اجرای مرحله ای و برنامه ريزی شــد  IFRS در نظام بانکداری 
ايران تا رسیدن به پوشش كامل الزامات اســتانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی اســت. معاونت نظارتی بانك مركزی از سال 1393، مطالعات جامعی را در 
ايــن باره انجام داده و اكنون به تمام جوانب و ظرايف فنی موضوع واقف اســت. 

  دکتر ولی اله سیف  
 رئیس کل بانک مرکزی 

ثبات بازار پول با اجــــــــــــــــــــرای گزارشگری مالی
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ثبات بازار پول با اجــــــــــــــــــــرای گزارشگری مالی

فراهم كردن زيرساخت های الزم در بانك ها كه يکی از مهمترين آنها ايجاد بانك 
اطالعاتی قابل اتکا از وثايق مرتبط با تسهیالت در تمام بانکهاست، از جمله 

ضرورت هايی اســت كه اجرای دقیق و گام بــه گام IFRS را اجتناب 
ناپذير مــی كند. همچنین تدويــن دســتورالعمل مرتبط با نحوه 

شناسايی و ارائه سود وزيان های ناشی از اعمال ارزش منصفانه و 
تطبیق آن با دســتورالعمل نحوه تسهیم درآمد مشاع، موضوعی 
چالش برانگیز و خاص در صنعت بانکداری ايران است كه اكنون 
در دست مطالعه كارشناسی است. اين موارد صرفاً نمونه هايی 
از موضوعات فنی و چالشــی در اجرای IFRS است كه مستلزم 
اعمــال دقت نظری و عملی برای دســتیابی به مجموعه ای از 

گزارشگری مالی با كیفیت و قابل اتکاست.
پس از انجام مطالعات كارشناســی عمیق و گســترده در 
اواخر ســال 1394، نمونه صورتهای مالــی جديد بانکها با 
ســه ويژگی برجســته »ارتقای شــفافیت«، »همگرايی با 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی )IFRS( و 
»تطبیق با قانون عملیات بانکی بدون ربا« تدوين و برای 
اجرا به شــبکه بانکی ابالغ شــد. همچنین پس از يك 
دوره اجرا و دريافت بازخوردهايی از بانکها، كارشناسان 
و صاحبنظران، در اســفند ســال 1395، نســخه به 
روزشــده صورت های مالی پــس از اعمال اصالحات 
الزم جهت اجرا تدوين و مجددا ابالغ شد. امیدواريم 
در ســال جاری با توجه بــه هماهنگی های به عمل 
آمده با ســازمان بورس و ســازمان حسابرسی شاهد 

اجرای هرچه بهتر اين مهم در نظام بانکی باشیم.
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همايش سیاســت های پولی و ارزی، با  بیش از دو دهه و نیم قدمت و سابقه 
برگزاری به دوره بلوغ خود رســیده و به همین دلیل در نظام بانکی و اقتصادی 
كشــور همايشی اثرگذار محسوب می شــود برهمین اساس و  به دلیل اهمیت 
موضوع ، بیســت و هفتمین همايش ســاالنه سیاست های پولی و ارزی به بحث 

ثبات مالی؛ بســتر رشد اقتصادی پايدار متمركز شده است.
محورها و اهداف اين همايش شامل نقش بانك مركزی در حفظ ثبات مالی، 
ســاختار نهادی و عملیاتی بازار سرمايه، بدهی و ثبات مالی و مديريت تنگنای 
اعتباری اســت و البته در كنار آن، نقــش ثبات مالی در حفظ تورم پايین برای 

رشــد اقتصادی پايدار نیز از ديگر محورهای همايش امسال است.
عــالوه بر اين، آثــار عدم تعادل بودجه و عملیات شــبه مالی دولت بر ثبات 
مالی يکی ديگر از محورهای همايش مذكور اســت كه در ســه حوزه آثار عدم 
تعادل بودجه و عملیات شــبه مالی دولت بر ترازنامــه بانك ها و بانك مركزی، 
آثــار نبود تعــادل بودجه دولت بر تعــادل بازار بدهــی و راهکارهای رفع آثار 

نامطلوب بودجه دولت بر ثبات مالی؛ مورد توجه و بررســی قرار می گیرد.
همچنیــن عوامــل موثر بر همگرايــی و واگرايی نرخ هــا در بازارهای مالی، 

راهکارهــای ايجــاد همگرايی میان نرخ هــا در بازارهای مالــی، رقابت قیمتی 
كنترل نشــده )جنگ قیمتی( و تاثیر آن بر ريسك بانکی از جمله مباحثی است 
كه در محور ســاماندهی نرخ ها در بازارهای مالی )بازار سپرده، بازار بین بانکی 

و بازار بدهی( مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ســاز و كار مطلوب مديريت نوســانات نرخ ارز برای حفظ ثبات مالی، رشد 
اقتصادی و ســالمت بانکی نیز دو محور اصلی ديگر همايش امســال است؛ در 
محور اول ســعی شــده تا تمام موضوعات مربوط به نوسانات ارزی مانند اثرات 
نوسانات ارزی بر ثبات مالی، اثرات ترازنامه ای نوسانات ارزی بر ثبات اقتصادی، 
نقش ارتباطات بین المللی نظام بانکی در مديريت بازار ارز و مديريت نوســانات 

بــه همراه تك نرخی كردن ارز مورد ارزيابی قرار گیرد.
در محور ســالمت بانکی نیــز بحث ارتقای نظام نظارت بــر بانك ها، اجرای 
كامل استاندارد بین المللی گزارشگری مالی )IFRS( در صنعت بانکداری ايران، 
برقراری تعادل در جريان نقدی و كیفیت ســود در بانك ها، برقراری تعادل در 
ســاختار درآمد - هزينه بانك هــا، مطالبات غیرجــاری، دارايی های منجمد و 
راهکارهای اصــالح ترازنامه بانك ها، بنگاه داری بانك ها، بازســازی و گزير در 

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

ثبات مالی؛ بستر رشد اقتصادی پايدار
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نهادهای مالــی، بدهی های دولت به نظام بانکی، بدهی بانك ها به بانك مركزی 
بانك ها بررسی می شود. و كفايت سرمايه 

مديريت تنگنای اعتباری و نقش بانك مركزی نیز در همايش امســال مورد 
توجــه قرار خواهــد گرفت و در اين زمینه بانك مركــزی اقدامات موثری را از 
سال گذشــته انجام داده كه می توان اين اقدامات را در همايش بیست و هفتم 
بررســی و ارزيابی كرد. همايش امســال بنا دارد مباحثی را پیرامون ســازوكار 
مطلــوب نرخ ارز و حفظ ثبات بازار ارز دنبال كند. همانگونه كه می دانیم بانك 
مركزی در 4 ســال گذشــته به خوبی اين بازار را اداره كرده و برای تدوام اين 

دســتاورد در همايش بحث و بررسی هايی انجام خواهد شد.
تهیــه صورت های مالی همگرا با IFRS  كه يکی از اقدامات ارزشــمند بانك 
مركزی بوده در همايش امســال به عنوان يکی ديگر از موضوعات مورد بررسی 
و تحلیــل قرار می گیرد در عین حال، قرار اســت 8 ســخنرانی كلیدی در اين 
همايش دو روزه صورت پذيرد و از  103 مورد مقاله دريافت شده نیز در نهايت 
16 مقاله در همايش ارائه می شــود. ســخنرانی های كلیدی نیز از سوی ريیس 
كل بانــك مركزی و وزير امور اقتصادی و دارايی ايراد می شــود همچنین در 
همايش بیســت و هفتم معاون اول محترم ريیس جمهور نیز به عنوان سخنران 

ويژه حضور می يابد.
قائم مقام بانك مركزی و برخی مهمانان خارجی هم در روز اول ســخنرانی 
خواهند داشــت. در روز دوم نیز ســخنرانانی داخلی و خارجی حضور دارند. 5 
میزگرد متناســب با محورهای همايش برگزار می شــود كه به مسائل روز نظام 

می پردازند. بانکی 
ثبات مالی،  تورم پايین و رشــد اقتصادی، گزارشگری مالی IFRS، مطالبات 
غیرجاری و رســیدگی به وضعیت دارايی های منجمد از پنل های همايش است 
و در كنار آن مباحث ارزی با حضور مســئوالن بانك مركزی و اساتید دانشگاه 

می شود.  بررسی 
همايش امســال بنا دارد قدردانی از چهره های ماندگار نظام بانکی را داشته 
باشــد و در اين راســتا 14 نامزد از ســوی بانك مركزی، بانك های كشــور و 
دانشــکده های اقتصاد معرفی شده اند كه حداكثر 2 نفر از بین آنها توسط هیات 

داوران انتخاب و معرفی خواهند شد.
امیدوارم حاصل مباحث مطرح شــده در همايش كه در قالب يادداشت های 
سیاستی توســط پژوهشکده تنظیم می شود مورد اســتفاده تصمیم گیران بازار 

پول قرار گیرد.



نقش بانک مرکزی در
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جايگاه حفظ ســالمت نظام بانکی در عین وجــود چالش ها و 
اصالحات اين نظام چگونه است؟

علی رغم اينکه نظام بانکی كشــور در ســال های اخیر با افزايش نظارت 
بانــك مركزی بر عملکــرد بانك ها مواجه بود، ســالمت نظــام بانکی در 
كشــور جدی تر شده زيرا خوشــبختانه در برخی زمینه ها از جمله تطبیق 
صورت های مالی بانك ها مبتنی بر اســتانداردهای بین المللی حسابداری و 

بانکی پیشرفت هايی حاصل شده است.
اما نظام بانکی ايران تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد. بانك مركزی 
در جهت اجرای IFRS بانك ها را ملزم كرد از سال گذشته صورت های مالی 
خود را با اين استاندارد تطبیق دهند اما به دلیل مشکالت ساختاری و مالی 
بانك ها و همچنین عدم وجود زير ساخت های الزم به خصوص درباره بحث 
حاكمیت شــركتی و عدم وجود يك مدل مديريت ريســك كامل و دقیق، 

ضعفی درنظام بانکی وجود دارد كه حل آن زمان بر است.

زيرساخت های الزم برای نظارت بر نظام بانکی فراهم شده است؟
بله. همچنین بازرسان، حسابرسان و ناظران آمادگی الزم برای رسیدگی 
بــه صورت های مالی بانك ها را مطابق با اســتانداردهای بین المللی دارند و 
طی يکی و دو ســال اخیر با جديت بانك مركــزی، هم ناظر و هم نظارت 
شــونده تالش دارند خود را برای ايمن سازی آماده كنند تا بانك ها بتوانند 
صورت هــای مالی خود را مطابق اســتانداردها ارائه دهنــد تا قابل اتکا در 

صحنه بین الملل باشد.

محمدعلی سهمانی، مديرعامل بانک رفاه کارگران

بهبود عملکرد نظام بانکی با افزايش نظارت جدی بانک مرکزی

تا  بانکي نشان مي دهد  روند شاخص هاي سالمت  بررسي 
سال 1394 ســالمت بانکي به صورت مستمر تضعیف و 
اجراي کارکردهاي نظام بانکي با مشکالت بیشتري همراه شده 
است و در صورتي که اقدامات عاجلي انجام نشود، کارکرد نظام 
بانکي دچار اختالل خواهد شد که در آن صورت، بانک مرکزي 
مجبور به مداخالت گسترده مي شــود که نتیجه اي جز تورم و 

رکود بیشتر و طوالني در پي نخواهد داشت.

وضعیت موجود نظــام بانکي حاصل اقدامات فعاالن بازار بانکي 
است که در پاسخ به انگیزه هايي که به وسیله قوانین و نهادهاي 
پولي و بانکي کشور حاکم مي شوند، به دست آمده و در چارچوب 
زيرساخت هاي موجود شکل گرفته است. چنین وضعیتي بدون 
اصالحات جدی بهبــود پیدا کرد و از طرفی با سیاســت هاي 
مقطعي و يا اقدامات دستوري، نمی توان به نتیجه درستی رسید.
به طور حتم بدون اجراي اصالحات نهادي در قوانین شکل دهنده 
روابط فعاالن بازار بانکي، ساختار بازار، محیط کسب و کار بانکي،  
زيرســاخت هاي اطالعاتي و مديريت ريسک، نقش تنظیم گري 
بانک مرکزي و سیاســت گذاري، انتظــار نمي رود وضع موجود 
به صورت پايــدار تغییر کند. در همین راســتا گفت و گويی با 
محمدعلی سهمانی، مديرعامل بانک رفاه کارگران، داشته ايم که 

به شرح زير است:
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آيا تحريم های ايران از سوی کشورهای غربی تأثیری بر تشديد 
اين شرايط داشــت؟ آيا فاصله بانکداری ايران با دنیا را افزايش 

داده است؟
توجه به اين موضوع ضروری اســت كه دوره 13 ســاله تحريم ها نیز بر 
افزايــش اين فاصله تأثیر گذار بود و باعث شــد فاصله  بین نظام بانکداری 
داخلی و بین المللی افزايش يابد. البته برخی فرصت ها و چالش های ديگری 
وجود دارد و  آن مشــکالت خود بانك ها به صورت ســاختاری است كه از 

سال های گذشته وجود دارند.
از جمله اين مشکالت متأسفانه دارايی های غیر مولد بانك ها است. بحث 
دارايی های غیر مولد يا دارايی های منجمد كه از جمله دارايی های ســمی 
بانك ها است، يکی ديگر از مشکالت اين نظام است كه امکان واگذاری آن ها 

در كوتاه مدت وجود ندارد. 
بانك ها طی اين مدت توفیقاتی را كسب كرده  اند. بانك مركزی با تقويت 
نظارت هــا و اعمال جرايم و تنبیه هايی كــه در اين زمینه اعمال می كند و 
باعث شده تا بانك ها در مســیر اصالح قرار گرفته  اند و خوشبختانه اوضاع 

آن ها در حال بهبود و اصالح است.
يکی ديگر از مباحث قابل توجه، ســاختار مالی بانك ها است كه در اين 
زمینه نیز دولت ســال گذشــته اقدام خوبی انجام داد و در اغلب بانك های 

دولتی افزايش سرمايه خوبی صورت گرفت.

افزايش سرمايه بانک ها از طريق افزايش نقدينگی انجام شده است؟
خیر. افزايش ســرمايه همراه با تزريق نقدينگی همــراه نبود اما همین 
میزان كه بدهی آن ها از دولت تهاتر و كاهش پیدا كرده و به سرمايه بانك ها 
تبديل شد و از طرفی تهاتر بخشی از بدهی بانك ها به بانك مركزی از اين 
راه، باعث شــد تا با بهبود نسبت ساختار سرمايه بانك ها و افزايش سرمايه 

آن ها، ساختار مالی بانك های دولتی تا حدودی اصالح شود.

آيا افزايش سرمايه تأثیری بر شرايط حاکم بر بانک ها داشته است؟
بله زيرا در هر حال ســاختار مالی بانك هــا از اين طريق بهبود و اصالح 
شــد و در دهه اخیر چنین اقدامی بی نظیر بود و اما متأسفانه در سال های 
گذشته افزايش سرمايه بانك ها  فقط از طريق تجديد ارزيابی انجام می شد 
و علی رغم اينکه معافیت مالیاتی برای آن ها وجود داشــت، اما كیفیت الزم 
را نداشــت و فقط به صورت اسمی سرمايه بانك ها افزايش يافته بود. بهبود 
ســاختار مالی كه در روزهای اخیر انجام شــد، اتفــاق خوبی برای بانك ها 
رقم زد.از جمله موانع جدی برای توسعه عملیات بانکداری بین الملل بحث 
پايین بودن نسبت كفايت سرمايه بانك ها است كه افزايش سرمايه بانك ها 
می تواند بهترين راه برای حل اين مشکل باشد و به همین دلیل الزم است 

اين اقدام در آينده هم در دستور كار بانك های دولتی و خصوصی باشد.
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ثبات مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی چه میزان اهمیت 
دارد؟

ايجــاد ثبات مالی در هر نظام اقتصادی برای جلوگیری از نوســانات 
اقتصاد و دســتیابی به رشــد اقتصادی مؤلفه بســیار مهمی اســت هر 
چند نتايج مطالعات در اين باره گاهی متفاوت اســت اما وزن بیشتر با 
مطالعاتی است كه نشــان می دهد اگر كشوری دارای ثبات مالی باشد 
می تواند مانع نوســانات شــديد اقتصاد كالن ماننــد ركود و رونق های 
شــديد كه به اقتصاد صدمه می زند شود، در عین حال ثبات مالی مانع 
از پايین بودن رشــد اقتصاد می شــود و به عبارتی زمینه دســتیابی به 

می كند. فراهم  را  بلندمدت  رشد 
با توجه به اين که در اليحه قانون بانک مرکزی هدف جديدی 
با عنوان »حفظ ثبات و توســعه نظام پولی و بانکی کشــور« به 
اهداف بانک اضافه شده است، بانک مرکزی برای ايجاد و حفظ 

دارد؟ مالی چه وظايفی  ثبات 
اقتصاد ايران جزو آن دســته اقتصادهايی به شمار می رود كه بخش 
مالی آن بانك محور اســت يعنــی فاينانس بنگاه ها بــه طور عمده از 
طريق نظام بانکی انجام می شــود.بنابراين برای دستیابی به ثبات مالی 
آنچه بیشــتر اهمیت دارد، ثبات بخش بانکی اســت و به عبارتی ثبات 
بخش بانکی در كشــور ما مترادف با ثبات مالی است كه در كشورهای 

نیست. اين گونه  لزوما  ديگر 
بــا توجه به اينکــه در دوران بعــد از انقالب تا مقطعــی بانکداری 
در كشــور ما دولتی بوده اســت، شــاهد بی ثباتی محسوســی در اين 
دوره نبوديم. چرا كه اساســا زمینه بی ثباتی در بانکداری دولتی فراهم 
نمی شــود و بانکداری دولتی همان طور كه ناكارآمد است در عین حال 
بی ثبات هم نیســت. امــا از ابتدای دهه 80 كه بخــش غیردولتی در 
بانکداری فعال شــده است مســئله ثبات مالی نیز اهمیت خاصی پیدا 

است. كرده 
ثبات مالی در كشور ما در شــرايط قابل قبولی قرار داشت تا زمانی 
كه ما با مشــکالت مربوط بــه بیماری هلندی و به تبــع آن تحريم ها 
مواجه شــديم و باعث شد به دوره ای وارد شويم كه نشانه های بی ثباتی 

موفقیت سیاست گذاری بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی

کنترل تورم برای ســال های طوالني بزرگ  ترين دغدغه 
بانک مرکزی بوده است، از سوی ديگر دستیابی به ثبات 
پولی بدون وجود ثبات مالــی امکان پذير نبوده و اين در حالی 
است که اين دو، الزم و ملزوم يکديگر هستند و اين امر موجب 
می شود تا حفظ ثبات مالی به عنوان يکی از مهم ترين اولويت های 
بانک مرکزی مورد توجه باشــد. بنابراين طراحی يک بســته 
سیاستی برای تأمین ثبات پولی و اعطای اختیارات الزم به بانک 
مرکزی براي اجرای آن، بايد در صدر سیاست های اقتصاد کالن 
کشور باشــد. در اين خصوص با دکتر تیمور رحمانی، کارشناس 

اقتصادی، گفت وگويی انجام داده ايم که در ادامه می آيد.
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بخش بانکی و مالی در آن مشهود است. بانك مركزی تاكنون اقداماتی 
را بــرای مقابله با ايــن بی ثباتی انجام داده و از وخیم شــدن وضعیت 

است.  كرده  جلوگیری 

بانک مرکــزی چه اقداماتی می توانــد در زمینه حفظ ثبات 
مالی  انجام دهد و چه میزان در اين بخش موفق بوده اســت؟

اقدامات بانك مركزی در اين زمینه به دو بخش تقسیم می شود؛ در 
يك قســمت بانك مركزی بايد يك قاعده سیاســت گذاری پولی داشته 
باشــد برای مثال نرخ بهره را طــوری تنظیم كند كــه اقتصاد از نظر 
تورم و رشــد اقتصادی صدمــه نبیند.بخش ديگر كه بــا وجود فعالیت 
بانك هــای غیردولتی اهمیت بیشــتری دارد، بخش نظارت اســت كه 
بانك مركزی بايد بــا رصد اقدامات بانك ها و جلوگیری از فعالیت هايی 
كه ممکن اســت برای اقتصاد مشــکل آفرين باشد بايد نقش خود را در 

كند. ايفا  زمینه  اين 
بانك مركزی در دولت يازدهم در شــرايطی روش خود را تغییر داد 
و ســعی كرد تورم را كنترل كند البته اقتصاد از تحريم ها و مسائل قبل 
از آن به شدت صدمه ديده بود. بانك مركزی در زمینه سیاست گذاری 
و كنترل تورم موفــق بوده و به طور عملی زمینه ايجاد ثبات اقتصادی 
را در اين بخش فراهم كرده اســت اما در زمینه نظارت به نظر می رسد 
هنوز احتیاج اســت كه كار بیشــتری انجام شــود و اقدامات بیشتری 

برای ايجــاد ثبات اقتصادی در اين بخش صورت گیرد.

با توجه به اين که تأمین ثبات مالی عالوه بر نظام پولی بانکی 

ســاير ارکان بازار مالی از جمله بازارهای بیمه، بورس و اوراق 
بهادار و غیره را در برمی گیرد، عملکرد بازار سرمايه چه میزان 

ايجاد ثبات مالی نقش دارد؟ در 

اگر بخواهیم بازار ســرمايه عملکرد مناســبی داشته باشد و كاركرد 
خود يعنی تأمین منابع مالی برای متقاضیان را به درســتی انجام دهد، 
مسئله شــفافیت بسیار مهم اســت و نهاد ناظر بايد مسئله شفافیت را 
به شــکل جدی در دستور كار قرار دهد و مطمئن شود كه صورت های 
مالی كه در بورس ارائه می شــود تصوير صحیحــی از وضعیت بنگاه ها 
باشــد. اين تصوير صحیح خود را در بازدهی و قیمت دارايی ها منعکس 
می كند و به اين ترتیب موجب اطمینان ســرمايه گذاران در بازارهای 
مالــی می شــود البتــه در حال حاضــر در زمینه بازار ســهام نیاز به 

می شود. احساس  بیشتر  شفافیت 
هر چند بانك مركزی نهاد ناظر بر بازار ســرمايه نیســت اما اگر اين 
بازار شــفاف باشــد اتفاقاتی كه در اين بازار می افتــد به بانك مركزی 
ســیگنال می دهد تا درسیاســت پولی برنامه ريزی هــای الزم را انجام 
دهد. بســیاری از تحلیلگران اقتصاد كالن به ويژه بعد از بحران ســال 
2008 میالدی به اين نتیجه رســیدند كه بانك مركزی عالوه بر اين كه 
بــه تورم و رشــد اقتصادی توجه می كند به ثبات مالــی نیز بايد توجه 
داشــته باشد و در نتیجه بايد بازار بورس و اوراق بهادار را نیز زير نظر 
بگیرد كــه البته اين موضوع بــه معنای مداخله در بازار نیســت بلکه 
برای اطمینان از اين موضوع اســت كه سیاســت های پولی به درستی 

در حال اجرا است.
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مالی  ثبات  مورد  در  روزهــا  اين  داريد  اطالع  که  همان طور 
خصوصــا در حوزه نظــام بانکی نگرانی هايی مطرح شــده و 
همچنین در مورد وظايف بانــک مرکزی در اين زمینه نظرات 

مختلفی ارائه می شــود، نظر شما در اين زمینه چیست؟ 
اجازه دهید قــدری درمفهوم ثبات مالی دقیق شــويم. ثبات مالی 
به چه چیزی اشــاره دارد؟ ثبات مالــی اوال به كل نظام مالی و بانکی 
مربوط می شــود. يعنی مادام كه بحــران در حد يك نهاد يا يك بازار 
باشــد نمی تــوان نتیجه گرفت كه ما دچار عدم ثبات شــده ايم. دوم 
اين كه در بی ثباتی مالی برخی بازارها بهم می ريزد وبرخی مؤسســات 
و نهادهــا زمیــن می خورند. اين آخری معنی اش آن اســت كه پس 
عــدم ثبات را به كمك نشــانه های آن در حوزه های  بازارها و نهادها 

می شود، شناســايی كرد. در حالی كه نوســانات معمول نشان دهنده 
پويايی بازارها هســتند وجود شوكهای شديد در بازارهای ارز، مسکن 
و يــا بورس عوارض بیماری نظام تلقی می شــوند. نهادها نیز مجموعه 
ای از تعهدات و دارايی ها دارند كــه بايد همواره بین آن ها علی رغم 
تغییــرات هريك تناســبی برقرار باشــد. نهادهايی كه بــه دلیل افت 
ارزش دارايی هايشــان در آســتانه اعســار قرار گیرنــد می توانند كل 
نظــام را با چالش روبرو كنند چرا كــه تعهدات هر كدام از نهادها در 
واقع دارايی های نهادهای ديگر اســت. بر همین اســاس ممکن است 
ناتوانــی يك نهاد و يا يك بانك به مابقی تســری پیــدا كند، اين را 
ريسك سیســتمی می گويند. پس برای تشــخیص اين كه آيا بحران 
يك نهــاد می تواند به بحرانی كه ثبات مالی را تهديــد كند بیانجامد 

بايد بر روی امکان ســرايت ريسك متمركز شد.  

حال ببینیم اساســا بحث ثبات مالی چــه ارتباطی به بانك مركزی 
دارد. در همــه جا يکی از اهداف بانك مركزی اطمینان از اســتحکام 
بانك ها و بررســی امکان ســرايت خطر در نظام بانکی اســت. شايد 
برای شما جالب باشــد كه بدانید در بین اهداف بانك های مركزی نه 
فقــط ثبات مالی بــرای همه مطرح بوده بلکه اهمیتش طی ســالهای 
اخیــر رو بــه افزايش بوده اســت. جالب تر اين كه برخــی بانك های 
مركــزی حتی در مقايســه با ثبــات پولی اولويت را بــه حفظ ثبات 

می دهند. مالی 

استحکام بانک ها با ارتقاء نقش بانک مرکزی در ثبات مالی

ثبات مالی  به میزانی از اهمیت بااليی برخوردار است که 
می توان آن را مانند زلزله دانســت و می تواند خرابی های 
گســترده ای از خود به جا بگذارد. بحران مالی اخیر حدود 22 
هزار میلیارد دالر به اقتصادهای جهان خسارت زد. بنابراين اين 

مسئله از اهمیت زيادی برخوردار است.
به دلیل اهمیت موضوع با مهرداد ســپه وند کارشناس مسائل 

بانکی به گفت وگو نشسته ايم که در ادامه می آيد:
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آيا اين دو هدف با يکديگر متفاوت يا به عبارتی رقیب تلقی 
می شوند؟

بله با هم رقیب هســتند. در شــرايطی كه بانك ها دچار مشکل مالی 
می شــوند البته بانك مركزی می تواند با اجازه اســتفاده از وجوه بانك 
مركزی التهاب را در نظــام بانکی به طور موقت بخواباند. اما اين يعنی 
افزايــش بدهــی بانك ها و پايه پولی كه تورم و عــدم ثبات پولی را به 

دارد.  دنبال 

آيا اين به اين معنی اســت که بانک مرکزی  که در کشــور 
مــا مهم ترين هدفش را حفــظ ثبات پولی گذاشــته اند بايد 
در مواجهه با بحران، دســت روی دســت بگذارد و بانک های 

بحران زده  را به حال خود رها کند؟ 
البتــه كه نه! بانك مركزی هم قبل از وقوع بحران و هم بعد از وقوع 
وظايفــی دارد كه بايد به آن هــا عمل كند. قبل از بحــران بايد بانك 
مركزی هم در شناسايی امکان بروز بحران و هم در پیشگیری از وقوع 
آن فعاالنــه برخورد كند. بانك مركزی بــرای اين منظور  برابر الزامات 
بین المللی در حوزه مقابله با ريســك كه در سند بازل آمده است بايد 
داده هــای الزم را فراهم كرده و با روش های پذيرفته شــده به ارزيابی 
قابلیت شــکل گیری بحران در قالب آزمون بحران stress test بپردازد 

و ايــن را به عنوان يك كار روتین مدام انجام دهد. 
در مــورد اقداماتی كــه بعد از وقوع بايد انجام دهد بســته به مورد 
اقدامات متفاوت خواهد بود. دو دلیل بســیار متفاوت برای بروز مشکل 
و كســری نقدينگی در بانك ها وجود دارد، كســری نقدينگی می تواند 
بدلیــل التهاب و آشــفتگی در بازاری كه بانك بــرای تأمین نقدينگی 
بــه آن تکیه می كنــد بروز يابد. ايــن امر حتی برای  مؤسســاتی كه 
از ســالمت مالی برخوردارند هم ممکن اســت رخ بدهد. اما كســری 
نقدينگــی دوم همچنین می تواند به علت ســوء مديريت نقدينگی و يا 
فرار ســپرده گذاران و بیرون كشیدن پولشــان از بانك به علت نگرانی 
آن هــا در مورد ناتوانايــی مالی بانك در ايفای تعهداتش ايجاد شــود. 
در ايــن موارد به بانك های مركزی توصیه می  شــود كه شــاخص های 
مختلفــی را بــرای هر يك از ايــن دو حالت در نظر گیرند و نخســت 
ببینند مشــکل از چه جنسی است. در حالی كه ارائه تسهیالت توسط 
بانك مركزی به مؤسســات و بانك های مشــکل داری كه از ســالمت 
مالی برخوردارند  پیشــنهاد می شــود، برای بانك هايی كه مشــکالت 
ســاختاری دارند اجرای يك برنامه روشــن اصالح و بازســازی توصیه 
می شــود. برنامه اصــالح ســاختاری می تواند از  بركنــاری و انتصاب 
مديران جديد، ادغام و تملك تا حتی اعالم ورشکســتگی را در برگیرد. 
البتــه در اين شــرايط بايــد فاكتورهايی چون حجــم وام های بین 
بانکــی، میــزان در معرض ريســك بودن نســبی مؤسســات مالی در 
سیســتم و احتمال ســرايت خطر در صورت ورشکســتگی نیز در نظر 
گرفته شــوند. هماهنگی بین طرح  های كمك فوری بانك مركزی چون 
اعطای خط اعتبــاری و ايفای نقش آخرين ملجــا در برابر برنامه های 
اصالح و  تجديد ســاختار بســیار اهمیت دارد. در ايــن حالت برنامه 
نجات چون يك برنامه نجات غريق اســت اگر چه در درجه اول تمامی 
تالش هــا متوجــه بازگرداندن تنفــس واحیای قلبی اســت. اما اقدام 
مکمل آن انتقال قربانی به بیمارســتان برای معالجه كامل خواهد بود. 
دشــواری در اين مســیر آن جا روی می نمايد كــه از ديد مديران يك 
بانك مشــکل دار ممکن است اين دو اقدام نه مکمل كه جانشین فرض 

شــوند و آن ها با دسترســی به منابع الزم از خیر اجرای برنامه اصالح 
بگذرنــد و از انجام آن طفره روند. از ديد بانــك مركزی اما اين خطر 
در غلتیدن به يك بحران همه جانبه و فراگیر اســت كه اهمیت دارد و 
ايــن امر با اجتناب از اجرای برنامه اصالح و تکیه مفرط بر اســتقراض 
بیــن بانکی به طور نگران كننــده ای افزايش می يابــد. برای حل اين 
ناهماهنگی در انگیزش ها، بانك مركزی نیاز به يك پشــتوانه سیاســی 

و اجرايــی قوی در انجام برنامه اصالح دارد. 

در شرايط حاضر فکر می کنید آيا بانک مرکزی از  اراده اجرای يک 
برنامه اصالح و همچنین پشتوانه قوی برای انجام کار برخوردار است؟   
واقعیت آن اســت كه در اين مســیر چالش های جدی وجود دارد. 
بانــك مركــزی نمی تواند بــه چیزی جز يــك برنامــه جامع اصالح 
بینانديشــد. اين را ريیس كل محترم بانك مركزی مدام ياداور شده اند. 
امــا در اين كه بانك مركزی بتواند به صــورت واقعا جامع برنامه ريزی 
كند و برنامه خــود را پیش ببرد ترديد های زيادی وجود دارد. هرچند 
نقــش و اهمیت عوامــل بازدارنده در برابر تصمیم هــای بانك مركزی  
واقعا باالســت اما من مايلم به مشکالت داخلی بانك مركزی هم اشاره 
ای داشــته باشــم تا متهم به جانبداری و خروج از جاده انصاف نشوم. 
بانــك مركزی نــه در عرصه شناســايی و پیشــگیری از عوامل تهديد 
كننده ثبات مالی و نه در فراهم آوردن ســازوكار مقابله با بحران، قوی 
عمل نکرده اســت. اگر از بانك مركزی سوال شود كیفیت دارايی های 
بانك ها چگونه اســت و قابلیت اتکای اطالعات تا چه حد اســت واقعا 
پاســخ مجاب كننده ای دريافت نخواهیم كرد. سیاســت گذاری درست 
تنها بر پايه اطالعات درســت امکان پذير اســت. بــدون اطالعات قابل 
اتکا نمی شــود حدود تحمل ريسك و مرز سرايت آن از بانکی به بانك 

كرد.  را مشخص  ديگر 
در مورد ســازو كارهای مقابله نیز مشکالتی در فهم بانك و بانکداری 
و ضعف رويکرد سیســتمی به موضوعی كه سرشــت سیســتمی دارد 
كامال احساس می شــود. از میان كاركرد های مختلف، انتقال نقدينگی 
يکــی از كاركرد هــای ذاتی بانك هاســت. برای پويايی نظــام در برابر 
خطرات وجود ســازوكار معکوس يا reverse LT بايــد در نظام تعبیه 
شــود. اين ســازوكار در شــرايط موجود بســیار ابتدايی و كند است. 
نتیجه آن می شــودكه بانکی كه دارايی بقدر كافی دارد نمی تواند از آن 
برای رفع مشــکل نقدينگی اش بهره برد. رفع اين مشکل وظیفه بانك 
مركزی اســت. البته از حق نبايد گذشــت كه اخیرا بانك مركزی برای 

حل اين مشــکالت از خود تحرک بیشتری نشان داده است. 
امــا موانع خارج از نظام نیز در اين مســیر اهمیتــی غیر قابل انکار 
دارنــد. يکــی از مهم ترين چالش هــای نظام بانکی حضــور گروه های 
ذينفع در اين صحنه اســت. اين حضور را چــه در هیأت مديره برخی 
بانك ها و چه در قالب مؤسســات بدون مجوز شــاهد بوده وهســتیم. 
در حضــور اين گروه ها قدرت چانه زنی بانك مركزی به شــدت كاهش 
می يابــد و قابلیت اعمال بســیاری از محدوديت هــا و الزامات نظارتی 

می شود.  سلب 
 مانــع دوم غلبه رويکرد غیر تخصصــی و آرمان گرايانه با موضوعات 
بســیار تخصصی و حرفه ای بانکداری در برخــی مراجع تصمیم گیری 
است. اين امر سبب شــده تا برنامه های جاه طلبانه و غیر واقع بینانه با 
هزينه های باال در شــرايطی به نظام تحمیل شوند كه بیش از هر زمان 

ديگر اين نظام محتاج رويکرد محتاطانه و حرفه ای اســت.
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آثار عدم تعادل بودجه و عملیات شبه مالی دولت بر ثبات مالی چیست؟
متأســفانه هرساله بودجه های تدوين شــده با عدم تعادل مواجه هستند و 
درنهايت دولت برای تأمین اين عدم تعادل مجبور به اســتقراض می شود.اين 
عدم تعادل مختص سال های اخیر نیست و از سال های پیش از انقالب اين عدم 
تعادل وجود داشته است. اما مشکل بزرگی كه وجود دارد اين است كه تمام بار 
اين عدم تعادل بر دوش بانك مركزی است و برای جبران آن به منابع اين بانك 

فشار زيادی تحمیل می شود.

يکی از نتايج عدم تعادل بودجه افزايش نقدينگی است، در اين باره 
توضیح دهید؟

عدم تعادل بودجه دلیلی شــده تا شــاهد رشد نقدينگی از گذشته تاكنون 
باشیم. به گونه ای كه میزان نقدينگی در سال 1357 حدود 25 میلیارد تومان 
بود اما در سال 95 به يك هزار و 200 هزار میلیارد تومان رسیده است. برهمین 
اســاس اين عدم تعادل عاملی  برای گســترش نقدينگی است كه نتیجه آن 

افزايــش تورم خواهد بود و در كل عامــل مهمی برای برهم زدن عالئم واقعی 
اقتصاد و عدم تخصیص بهینه منابع كشور است.

عــدم توزيع بهینه نقدينگی تنها بر اقتصاد کشــور تأثیر دارد يا 
می تواند ساير بخش های دولت را هم تحت تأثیر قرار دهد؟

خیر. به طور حتم بر همه بخش های كشور تاثیر گذار است به عنوان مثال بر 
الگوی استقرار كشور تأثیر خواهد داشت. براساس آمار سرشماری سال 1395 
حدود 25 درصد جمعیت كشــور در روســتاها و 75 درصد در شهرها مستقر 
هستند كه از اين میزان 40 درصد جمعیت شهر نشین در كالن شهرها استقرار 
دارند. اين عدم استقرار صحیح و مهاجرت جمع كثیری از مردم به كالن شهرها، 

همه از آثار منفی عدم تعادل بودجه و نقدينگی در كل كشور است.
اين مشــکل طی دهه های اخیر باعث شده تا دولت در چرخه ای قرار بگیرد 
كه همه ساله با افزايش بدهی دولتی و بخش خصوصی و افزايش استقرار نظام 
بانکی تکرار می شود. يکی از مشکالت افزايش تورم، عدم توزيع  بهینه نقدينگی 
در سراســر كشور اســت به گونه ای كه 62.5 درصد از نقدينگی كل كشور در 
تهران متمركز شــده است كه باعث عدم تعادل بخش های مختلف و منابع در 

كشور شده است.

اين عدم تعادل مشکالتی در آينده به دنبال خواهد داشت ؟ 
پس از گذشــت چنــد دوره و ادامه اين روند، دولت وقــت، دچار يك دور 
تسلسلی خواهد شد كه افزايش دوباره نقدينگی را به دنبال دارد. برهمین اساس 
بايد تمام تالش خود را به كار ببنديم تا بودجه تدوين شــده از ســوی دولت 
متعادل شود. ما با وجود گذشتن 36 سال از انقالب اسالمی موفق به راه خود 
ادامــه می دهیم و بايد اين فرصت را به بخش خصوصی بدهیم كه يك تمرين 

داشته باشد.

نبود تعادل بودجه و آثار سو  ء آن بر اقتصاد کشور

 تعادل بودجه يعنی برابری میــان درآمدها و هزينه های 
دولت در يک سال بودجه ای است  البته ناگفته نماند که به 
دلیل محدود بودن وظايف دولت بايد مخارج  محدود باشــد در 
نتیجه حداقل درآمد برای دولت منظور می شود. برهمین اساس 
تعادل بودجــه و فعالیت های دولت و عملیــات مالی که انجام 
می شــود، از جمله مباحث مهم در اقتصاد کشــور است که در 
همین راســتا با  دکتر هادی قوامی نايب ريیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی  گفت و گويی داشته ايم که در 

زير می خوانید:
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ضرورت کنترل اهرمی در تحقق ثبات مالی

مقدمه
پیدايش بحران مالی باعث شــد تا تجديدنظــر كلی در مقررات و 
اســتانداردهای مالی و بانکی بین المللی صورت گیرد و پوشــش های 
سرمايه ای ويژه  در كنار نســبت های اهرمی برای بهبود آشفتگی های 
مالی و ثبات نظام بانکی به كار گرفته شــوند. اساساً بانکی كه ريسك 
بیشتری برمی دارد بايد از سرمايه كافی برای جبران زيان های احتمالی 
ناشی از آن برخوردار باشد. بانك های مركزی به عنوان آخرين ملجاء1  
مســئولیت مديريت و ممانعت از بروز بحران های مالی و برون رفت از 
آن را به طور مســتقیم و غیرمستقیم برعهده دارند. هرچند بانك های 
مركزی مطابق با استانداردهای بال يك و دو و الزامات سرمايه ای سعی 
در نظارت و مقررات گذاری داشــته اند اما لزوم مديريت ريسك پذيری 
بانك ها و مؤسســات مالی و اعتبــاری از طريق كنترل اهرمی بیش از 
پیش احساس می شد تا اين كه مقررات بال 3 به طور مشخص فضايی 
را برای اين ابزارها در نظر گرفت. هرچه دقت در پیش بینی رويدادهای 
آتی بیشــتر باشــد، قاعدتاً ابعاد بحران را بهتر می توان اندازه گرفت و 
در نتیجه اقدامات پیشگیرانه و راه حل های قابل پیش بینی، بهتر میسر 
خواهند شــد. بحران زمانی پیش می آيد كه آحاد اقتصادی ريســك 
عملیات مالی را در هر ســطحی كمتر از مقدار واقعی آن ارزيابی كرده 
باشند. لذا به نظر می رســد كه مقررات گذاری و كنترل های اهرمی از 
ســوی بانك های مركزی می تواند در تحقق ثبات مالی نقش مهمی را 

ايفا كند.

ضرورت مقررات گذاری
نقش بانك مركزی در مديريت بحران  را می توان در رفع نوســانات 
و افت و اخیزهای مربوط به بخش واســطه گــری مالی كه عمدتاً در 
مقام سیاســت های ذيــل آخرين ملجاء قرار می گیــرد، خالصه كرد. 
مسأله ای كه همیشه گريبان گیر اقدامات و سیاست های بانك مركزی 
بوده ناســازگاری زمانی است هرچند كه منشــأ اصلی وقوع بحران از 
بخش مالی اقتصاد منشــأ گرفته باشــد، عدم كمك و حمايت از اين 
بخش در جريان افول شــديد مالی و اقتصادی قابل قبول نیست. اين 
ناســازگاری هنگامی تشديد می شود كه عمق و دامنه بحران خارج از 
محدوده انتظارات بانك ها و بانك مركزی رخ دهد و مقیاس ريســك، 
قابل اندازه گیری نباشــد. بنابراين جريمه شــدن بخش مالی به دلیل 
نبود آمادگــی الزم برای رويارويی با ابعــاد آن امری محتمل خواهد 
بود و در صورتی كه اين شــرايط باقی بماند، امکان دستیابی به رونق 
اقتصادی را كندتر خواهد كــرد. اما وجود يك بخش مالی كارآمد در 
هر دو وضعیت پیش از بروز بحران و بهبود شــرايط بحرانی در اقتصاد 
اجتناب ناپذير اســت. بر اساس مقررات و اســتانداردهای كمیته بال، 
بکارگیری ابزارهای نظارتی زودهنگام و روش های پیشــگیری از بروز 
بحران از ســوی بانك های مركزی را می توان در مقررات ســرمايه و 
الزامــات نقدينگــی در بخش واســطه گری مالی خالصــه كرد. اين 
روش هــا از يك طــرف در قالب مقررات احتیاطی بــا هدف مديريت 
جمعی يا سیســتمی بخش های مختلف نظام مالی امکان پذير است و 
از طرف ديگر ممکن اســت انگیزه های الزم جهت خروج فعالیت های 
واســطه گری از جريان اصلی و كارآمد در قالب يك فضای شــفاف به 
محیطی غیرشــفاف در اقتصاد كه بانکداری سايه ای يکی از نمونه های 

 محمد ولی پور پاشاه*  
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بانک های  اصلــی  وظیفه 
مرکزی در طــی بحران مالی 
مديريــت زيان های احتمالی 
منفی  آثــار  محدود کردن  و 
بحران مالــی بر بخش واقعی 
اقتصاد اســت. اولین گام در 
اين مسیر، بازگرداندن آرامش 
نسبی به بازارهای مالی است. 
وجود هراس در بــازار مانند 

يک حمله قلبی مالی است

بارز آن به شمار می رود، را فراهم كند.
 

آربیتراژ مقرراتی
وقتــی بخش پولی و مالی در اقتصاد ســايه بحران را بر ســر خود 
احســاس نکنــد، بدون توجــه به ريســك های احتمالی، اشــتهای 
ريســك پذيری را همچــون گذشــته ادامه می دهد و منابــع مالی را 
بــدون توجه به آثار مخرب آن جمــع آوری می كند بدون آنکه در اثر 
جنگ قیمتی بر ســر نرخ تأمین مالی در بازار پــول، از قبل به نحوه 
تخصیــص آن به مصارف توجه كرده باشــد. در اين فرايند، بخشــی 
از منابع مالی به ســمت بازارهای غیرشــفاف و جايگزين با سودآوری 
باالتر حركت خواهد كــرد و در نتیجه وجود آربیتراژ مقرراتی در اين 
جا الزم خواهد شــد. دو رويکرد مهــم در خصوص مقررات احتیاطی 
بــرای مديريت آربیتراژ مقرراتی وجود دارد. رويکرد اول، بهره گیری از 
سیاســت مديريت نرخ بهره جهت ممانعت از بروز اضافه  بهای اهرمی 
و افزايش اشــتهای ريسك در بخش مالی اســت. هرچند كه به نظر 
می رســد اگر نرخ بهره در اقتصاد به درســتی كار كند،  امکان تحقق 
كامل ثبات مالی از آن طريق لزوماً كامل نخواهد بود، اما اين مزيت را 
دارد كه بر تمام اجزاء بخش مالی اثرگذار باشــد. رويکرد دوم، تنظیم 
بخــش مالی از طريق مقررات گذاری با تأكید بر كاركرد آن اســت. به 
ايــن معنا كه به جای تأكید بر شــکل اجزاء بخــش مالی می توان بر 
كاركردهای خاص واسطه گری مالی تکیه كرد و ريسك های متناسب 
با آن كاركردها را مديريت كرد. به عبارت ديگر، هدف قرار دادن گروه 
يــا طبقه خاصی از زيرمجموعه های بخش مالی مانند بانك ها لزوماً به 
نتايــج مورد انتظار بانك مركزی به عنوان تنظیم كننده مقررات بانکی 
منجر نخواهد شــد. نمونه هايی از اين رويکــرد را می توان در تنظیم 
مقررات برای نســبت بدهی به درآمد و نسبت وام به ارزش دارايی در 
جريان اعطای تســهیالت به همراه رعايــت حداقل الزامات مورد نیاز 
برای نقل و انتقال اوراق بهادار در بازار ســرمايه برای تمامی بانك ها، 
كارگزاری ها، صندوق ها،  شركت های بیمه و غیره خالصه كرد. يکی از 
مزيت های مهم رويکرد دوم در مقايسه با رويکرد اول آن است كه اگر 
مقررات گذاری را بر مبنای كاركردهای عناصر بخش مالی انجام دهند، 
از رشد بانکداری سايه ای ممانعت به عمل می آيد و سپس ثبات مالی 
با اســتفاده از مقررات احتیاطی و در ادامه مديريت نرخ بهره در كنار 
ســاير اهداف بانك مركزی به ويژه هدف گــذاری تورم راحت تر محقق 

خواهد شد.
وظیفه اصلــی بانك های مركــزی در طی بحــران مالی مديريت 

زيان های احتمالی و محدود كردن آثار منفی 
بحــران مالی بر بخش واقعی اقتصاد اســت. 
اولین گام در اين مســیر، بازگرداندن آرامش 
نســبی به بازارهای مالی است. وجود هراس 
در بــازار مانند يك حمله قلبی مالی اســت. 
اين مســأله، خسارت های موجود در سیستم 
مالی را تشــديد می كند و يکی از مهمترين 
كانال های انتقال است و از آن طريق، هراس 
در بــازار مالی بــر بخش واقعــی اقتصاد اثر 
می گــذارد. بنابراين بانك هــای مركزی بايد 
نااطمینانــی را كاهــش دهنــد و اطمینان 
حاصل كنند كه بازارها برای تأمین اعتبار در 

كوتاه مدت درست عمل می كنند و از سقوط بانك ها و مؤسسات مالی 
و اعتباری بواسطه محدوديت های نقدينگی ممانعت به عمل آورند. با 
توجه به اين كه هیچ گونه مکانیزم دقیقی برای شفافیت وجود ندارد تا 
اطمینان حاصل كنند كه نظام مالی از ورشکستگی يکی از مهمترين 
مؤسسات مالی آسیب نمی بیند-حتی اگر توانايی بازپرداخت تعهدات 
را نداشته باشند-، بانك های مركزی بايد از سقوط اين مؤسسات مالی 

و اعتباری ممانعت به عمل آورند.

مالی  ثبات  تحقق  برای  مرکزی  بانک  مناســب  ابزارهای 
بحران در 

اولیــن و راحت ترين ابزاری كه به نظر می رســد بانك های مركزی 
دنیــا برای برون رفــت از بحران و بهبود ثبات مالــی در اقتصاد مورد 
استفاده قرار می دهند آن اســت كه حمايت گسترده از طريق تزريق 
نقدينگی و در ازای ســپردن وثیقه مناسب با نرخ جريمه مصوب را در 
دســتور كار قرار دهند. اين امر به عنوان بخشی از نقش سنتی بانك 
مركــزی به عنوان آخرين ملجاء به حســاب می آيد. لذا اين پوشــش 
از ســوی بانك های مركزی برای بانك ها فراهم می شــود و زمانی كه 
هماننــد نظام مالی اياالت متحده بخش واســطه گری مالی غیربانکی 
مجــاز، جايگاه مهمی در بازار پول برعهده داشــته باشــد، بانك های 
مركزی بايد تحت شرايطی مشــابه با بانك ها، به مؤسسات غیربانکی 
مجــاز نیز كمك كنند. ابزار دوم نرخ بهره سیاســتی بــه عنوان ابزار 
سیاســت پولی است. در واكنش به كاهش تقاضای كل، مقامات پولی 
بايد نرخ بهره سیاستی را به اندازه ای كاهش دهند تا سطح خنثی شده 
نرخ بهره سیاســتی حقیقی در يك نرخ تعادلی جديد محقق شود. در 
صورتی كه ابزار دوم از كار  بیفتد )نرخ بهره سیاستی نزديك به حداقل 
مقدار قرار گیــرد(، بانك های مركزی نیز بايد از ابزارهای نامتعارف به 
عنوان ســومین ابزار مکمل استفاده می كنند. چنین ابزاری بايد تعهد 
الزم برای تحقق ثبات مالی در دورانی كه نرخ بهره سیاســتی در يك 
دوره زمانی طوالنی تر در يك ســطح پايین قرار می گیرد را ايجاد كند 
و در نهايت به كاهش نااطمینانی و كاهش بالقوه در نرخ بهره اســمی 
در سررسیدهای آتی بیانجامد. تأثیر گذاری اين ابزار، بستگی به میزان 
اعتبار، اقبال و اعتماد  آحاد اقتصادی به بانك مركزی در اقتصاد دارد. 
در صورتی كه اين ابزار كافی نباشد، مقامات پولی ممکن است تأمین 
مالی )در برابر وثیقه مناسب( به سیستم بانکی را به طور نامحدود در 
نرخ بهره سیاســتی و در قالب سررسید بلندمدت در مقايسه با وضع 

معمول هدف قرار دهند.
 يکی از ابزارهای نامتعارف، مداخله مستقیم 
در بازارهای مالی است: خريد ابزارهای مالی 
به صــورت يکجا برای تأثیرگذاری بر منحنی 
بازدهی در اقتصاد است تا با اين اقدام فوری 
به عنــوان يك نیروی محركه قوی و با ايجاد 
يك شوک در اقتصاد، بازار های مالی را احیاء 
كند و اعتبار الزم را برای بخش های مختلف 
نظام مالی تأمین نمايد. بانك های مركزی در 
مواقع لزوم ممکن اســت از انعطاف پذيری به 
عنوان ابزار جانبی اســتفاده كنند. بانك های 
مركزی همچنین ممکن اســت نقل و انتقال 
نرخ ارز با بانك های مركزی كشورهای ديگر 
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نقش بانک مرکزی در ثبات مالی     پرونـــده

 دوماهنامه تازه های اقتصاد  ويژه نامه بیست و هفتمین همايش ساالنه سیاست های پولی و ارزی 

الزامات کفايت ســرمايه و 
نقدينگی در بخش واسطه گری 
مالی در کنار کنترل نسبت های 
و  مقررات  براســاس  اهرمی 
اســتانداردهای کمیته بال به 
مؤثر  نظارتی  ابزارهای  عنوان 
بروز  از  و روش های پیشگیری 

بحران محسوب می شوند

و شــركای تجاری فعال در عرصه بین المللی 
را بــه عنوان منبع تأمیــن نقدينگی با توجه 
به فعل و انفعــاالت نرخ ارز برگزينند. نهايتاً، 
ماهیت و منشــأ بــروز بحران مالــی عاملی 
تعیین كننده است و شايد به گونه ای باشد كه 
بانك های مركزی به عنوان تصمیم سازان بازار 
پول در تعامل با مقامات مالی مشاركت كنند 
و پوشــش های بیمه دولتــی در كنار تزريق 

بیشتر سرمايه را در دستور كار قرار دهند. 
هجوم بانکی به عنوان يکی از عوامل بروز 
بحران، نمونه مناســبی اســت تا از اين نوع 

پوشش ها برای پیشگیری از وقوع آن استفاده شود. بحران مالی جهانی 
2009-2007 منجر به تحمیل هزينه هــای عمده در اقتصاد جهانی 
شد كه شامل افزايش بدهی های دولت، نرخ باالی بیکاری و دوره های 
طوالنی تورم در زير نقطه هدف بوده است. نکته ديگر در اين خصوص 
مربوط به ثبات قیمت ها است كه لزوماً و به تنهايی نمی توان از آن به 
عنوان مســیری تکامل يافته برای تأمین ثبات مالی استفاده كرد. بلکه 
در برهه هايــی از زمان رويکردهای مقاومتــی در نظام مالی به منظور 
رويارويی با شــوک های ناخواســته، كاركرد روان، مطمئن و پايدار در 

فرايند فعالیت های واسطه گری مالی را به همراه خواهد داشت. 
همه اين دغدغه ها به اين دلیل بوجود می آيد كه تالش ها برای ارتقاء 
و بهبود ثبات مالی به عنوان يکی از اولويت های سیاست گذاران به ويژه 
بانك های مركزی در نظر گرفته می شــود. در صورتی كه اين تالش ها 
به موقع صورت گیرد، ثبات مالی را بهبود خواهد داد و اصالحات جامع 
برای مقاوم ســازی نظام مالی در برابر شوک ها در پی خواهد داشت و 
ريســك بروز بحران هــای مالی آتی و بالقوه را تا ســال های متمادی 
حداقل خواهد كرد. اصالحات فوق شــامل مجموعه ای از اقدامات در 
حوزه مقــررات احتیاطی خرد )مانند مقررات بال 3(، تمايل و جديت 
بیشتر در بکارگیری ابزارهای مقررات احتیاطی كالن و باز آزمايی نقش 
سیاســت پولی در دســتیابی به ثبات مالی می شود)پولوز )2015(2(. 
شــمبری )2016(3 بر نقش مهم بانك مركــزی در ارتقاء ثبات مالی 
تأكید داشــته اســت و اين نقش ها را در ســه حوزه خالصه می كند: 
اول، تشــويق بــه اقدامات احتیاطی در هر دو طــرف وام گیرندگان و 
قرض دهندگان و افزايــش انضباط از طريق افزايش شــفافیت. دوم، 
تقويت مقررات و نظارت در نظام مالی و سوم، تأكید بر سیاست پولی 

در جهت دستیابی به نقطه هدف صحیح.

سیاست های احتیاطی خرد و کالن
مقررات و نظارت بر بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری )موسوم به 
سیاست های احتیاطی خرد( می توانند ريسك های مترتب بر بنگاه های 
مالی را در ســطح خرد كاهش دهند. با اين حال، برای كاهش ريسك 
سیســتمی، بسیاری از كشورها به سمت سیاست های احتیاطی كالن 
حركــت كرده اند كه به طور كلی با هدف اطمینان از ايمنی سیســتم 
مالی انجام گرفته اســت. هدف از سیاست های احتیاطی دستیابی به 
ثبات مالی و حفظ آن به وسیله هدف گذاری مستقیم ابعاد سیستمی 
نوسانات مالی متعدد و شکل های ويژه اشتهای ريسك پذيری مضاعف 
اســت )كريوســو، مولیکو و تاملین )2015(4(. اين سیاســت ها نوعاً 
از طريــق تعديــالت الزم در الزامات ســرمايه و نقدينگی و وام دهی، 

هزينه واسطه گری مالی را متأثر می سازند و 
دسترســی به اعتبار را میسر می كنند. اطالع 
از جعبــه ابزار مقرراتی مورد اســتفاده بانك 
مركزی الزمه تحلیل مقداری در اســتفاده از 
سیاست پولی برای دســتیابی به ثبات مالی 
است. در حالی كه استفاده از عبارت احتیاطی 
كالن به تعداد قابل توجهی در متون،  ادبیات 
آكادمیــك و دســتورالعمل های بانك هــای 
مركــزی دنیا در دوران پــس از بحران مالی 
جهانی رواج يافته است، مفاهیم سیاست های 
احتیاطی كالن نیز نیازمند آن اســت كه در 
يك بازه زمانی طوالنی بررســی شده و سپس متناسب با ابعاد بحران 
مالی مورد بهره برداری قرار گیرند. بانك تســويه بین المللی )2010(5 
اظهار می دارد عبارت سیاســت های احتیاطی كالن در ماه اكتبر سال 
2000 در حالی مورد اســتفاده قرار گرفته اســت كه مديرعامل بانك 
تســويه بین المللی اندرو كروكت6 رويکردهای احتیاطی خرد و كالن 
در حــوزه مقررات و نظارت را در قالب يك چالش جدی در مقابل هم 

قرار داده است.
به لحاظ تجربی، ممکن است هم پوشانی قابل توجهی بین ابزارهای 
احتیاطی خرد و كالن وجود داشــته باشــد، امــا زمان بندی و منطق 
بکارگیری هريك از ابزارهای سیاســتی ذيل آن ها ممکن است بسته 
به نوع هدف، تفاوت داشته باشد. به عنوان مثال، نسبت سرمايه بانك 
ممکن اســت در هر دو شــکل ابزارهای احتیاطی خرد و كالن مورد 
اســتفاده قرار گیرد. در طی ركود اقتصادی، سیاســت های احتیاطی 
خرد، بانك ها را تشويق می كند تا نسبت های سرمايه را افزايش دهند، 
در حالی  كه سیاســت های احتیاطی كالن وام دهی خالف سیکلی را 
تشــويق می كند تا از آثــار نامطلوب تعديل كاهــش اهرم برای نظام 
مالی جلوگیری كند. بهبود نسبت های سرمايه بانك به وسیله افزايش 
ســطح ســرمايه )به جای كاهش وام دهی( برای تالقــی بین اين دو 
سیاست ايده مناسبی به نظر می رسد. سیاست های احتیاطی كالن از 
سال 2000 تا ســال 2013 در 119 كشور جهان مطرح بوده و مورد 
اســتفاده قرار گرفته است. اين سیاســت ها نشان می دهند كه كاربرد 
ابزارهــای احتیاطــی كالن در طول دوره در هر دو گروه كشــورهای 
پیشــرفته و اقتصادهای نوظهور افزايش داشته است )گروتی، كلسنز 
و لون )2015(7(. نرخ تمركز بانك ها و ريســك مبادالت بین بانکی در 
كشــورهای مورد مطالعه باالترين مقدار را به خود اختصاص داده اند. 
در اين میان اقتصادهای پیشــرفته از نســبت وام بــه ارزش دارايی 
استفاده بیشتری كردند به طوری كه همچنان نگرانی هايی در ارتباط 
با ريســك های مربوط به بازار مســکن در اين كشورها ديده می شود. 
اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور در سال های اخیر تمايل بیشتری 
به اســتفاده از ابزارهای احتیاطی كالن با تناوب بیشتر در مقايسه با 

اقتصادهای پیشرفته از خود نشان داده اند. 

کنترل اهرمی
برخی ابزارها و سنجه های احتیاطی كالن مانند نسبت های اهرمی 
خالف چرخه، ســپرهای خالف چرخه ای و قواعد متغیر برای نظارت 
و كنترل بر نســبت های مالــی مهم در بانك ها و مؤسســات مالی و 
اعتباری نظیر نســبت تســهیالت بــه ارزش دارايــی در طول زمان 
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طراحی و مورد اســتفاده قرار می گیرند تا مقاومت سیستم را در برابر 
آســیب های چرخه ای افزايش دهد. اين اقدامات، بانك ها و  مؤسسات 
مالی و اعتباری را تشــويق می كند تا سپرهايی برای كمك به جذب 
شــوک های بالقوه با توجه و تأكید بر ســیکل های مالی ايجاد كنند. 
ساير سیاســت های احتیاطی كالن با هدف برطرف كردن آسیب های 
ســاختاری اتخاذ می شــوند و ممکن اســت به لحاظ سیستماتیك، 
بکارگیــری الزامات قوی  و نظارت دقیق تر بــر فعالیت مالی بانك ها و  

مؤسسات مالی و اعتباری را در بر داشته باشند.
ماهیت بانکــداری به اهرم گره خورده اســت. بانك هــا به عنوان 
واســطه گران مالی از امکانات الزم برای تجهیز منابع اهرمی به منظور 
تخصیص به مصارف در جهت سرمايه گذاری و اعطای تسهیالت برای 
رونق كســب و كارهای ديگر برخوردار هستند. هرچه بانك ها در سطح 
باالتر اهرمی شــوند، می توان انتظار داشت كه ساير كسب و كارها نیز 
قادر به تأمین مالی بیشــتر از محل تخصیــص منابع بانك ها خواهند 
بــود. اهرم به عنوان يــك مفهوم پايه در ادبیــات فاينانس، دامنه ای 
اســت كه در آن هر يك از كســب و كارها دارايی هــای مالی خود را 
از طريق اســتقراض از محل منابع سپرده ای به جای حقوق صاحبان 
سهام تأمین وجه می كنند. هرچه نسبت بدهی به ازای هر واحد پولی 
حقوق صاحبان ســهام بیشتر باشد، ســطح اهرمی بانك باالتر خواهد 
بود. فرقی نمی كند كه كســب و كارها ماهیت مالی داشــته باشند يا 
غیرمالــی، اما همواره به دنبال دســتیابی به يك حــد بهینه  از اهرم 
هستند و بانك ها در اين میان به دلیل دسترسی آسان تر و ارزان تر به 
تأمین منابع از محل جذب سپرده در مقايسه با حقوق صاحبان سهام، 
اقدام به افزايش نســبت اهرمی می كنند. بــرای يك بنگاه مالی مثل 
بانك كه فعالیت خود را با جذب ســرمايه برای تخصیص به دارايی ها 
آغاز می كند، جايگزينی هر واحد پولی از سرمايه با بدهی عموماً هزينه 
تأمیــن وجه را كاهش داده و بازدهی حقوق صاحبان ســهام را بهبود 
می بخشد. بنابراين، انگیزه كافی برای افزايش درجه اهرم مالی همواره 
برای بانك ها و مؤسســات مالی و اعتباری وجود داشته است. اما اين 
يك روی سکه است و روی ديگر سکه آن است كه افزايش بیش از حد 
درجه اهرمی خطرآفرين خواهد بود. اين امر به اين دلیل اتفاق می افتد 

كه در دوران تنش، الزامات ارائه خدمات مالی كه در سايه تأمین مالی 
بدهی بر بنگاه مالی تحمیل می شود، ممکن است از محل جريان وجوه 
ايجاد شده توسط دارايی های بنگاه مالی پوشش داده نشود. در نتیجه 
نوســانات درآمدی ايجاد می شــود و يا نیاز به كاهش ارزش دارايی ها 
بوجــود آيد كه در اين صورت ممکن اســت در ارائــه خدمات بانکی 
اختالل ايجاد كند. اين مسأله بايد با تغییر در سود دريافتی بر حقوق 
صاحبان سهام جبران شود. در يك وضعیت حدی، كل بازدهی حقوق 
صاحبان سهام از بین رفته و بنگاه مالی با ورشکستگی مواجه می شود. 
بنابرايــن نکته ای كه در خصوص افــزودن به میزان بدهی وجود دارد 
مربوط به ريســکی بودن جريان وجوه دارايی های بنگاه است، به هیچ 
عنوان كارآمد نخواهد بود و به طور بالقوه خطرآفرين نیز خواهد شــد. 
در ادبیــات آكادمیك، اين رابطه مبادله بــه عنوان رابطه مبادله میان 

مزيت های مالیات بدهی و هزينه ورشکستگی تعبیر می شود.
مســأله اهرم در صنعت بانکداری، متفاوت با صنايع ديگر است. به 
عنوان مثال متوســط نسبت اهرمی ده شــركت غیرمالی برتر در دنیا 
رقمی بالغ بر 50 درصد بوده اســت. اين به معنای آن اســت كه اين 
شركت ها 50 درصد از دارايی های خود را از محل بدهی و پنجاه درصد 
باقیمانده را از محل حقوق صاحبان ســهام تأمین می كنند. در حوزه 
بانکداری، آنچه كه به طور معمول وجود دارد اين است كه 95 درصد 
منابع از محل بدهی و و پنج درصد باقیمانده از محل حقوق صاحبان 
سهام تأمین می شوند. ســؤال مهمی كه در اين جا مطرح می شود آن 
اســت كه با اين فرض كه همواره اطالعــات كافی از خطرآفرين بودن 
بدهی باال وجود داشــته اســت، پس چرا بانك ها و مؤسسات مالی و 
اعتباری اشــتهای عجیبــی برای افزايش نســبت های اهرمی از خود 
نشــان می دهند با اين كه مطمئن هســتند اين امر در نهايت سالمت 
و ثبات نظام مالی در اقتصاد را به خطر می اندازد؟ پاســخ آن اســت 
كه اين نوع نگرش به بانکداری يك نگاه ســنتی و منســوخ شده در 
عرصه بانکداری بین الملل محســوب می شــود و نامطلوب ترين شکل 
بانکداری است چون اساساً تداوم آن منجر به بروز بحران خواهد شد. 
در اقتصادهای مبتنی بر عملکرد بازار، نوســانات نظام مالی از طريق 
تزريــق و فراهم كردن پايدار منابع اعتبار از ســوی بانك ها و بازار بین 
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بانکی براساس مکانیزم عرضه و تقاضای وجوه در بازار تعديل می گردد 
و نظارت ها و وضع قوانین و مقررات بســیار سخت گیرانه است. اين در 
حالی است كه بانکداری سنتی به دلیل وجود مخاطرات اخالقی و عدم 
وجود شفافیت، اشتهای ريسك پذيری خود را همواره افزايش می دهد 
و تنها به فکر تجهیز هرچه بیشتر منابع از محل بدهی بدون كمترين 

توجه به عواقب آن است.

تفاوت در ابزار
الزامات كفايت سرمايه و حداقل نسبت های اهرمی اغلب به گونه ای 
مطرح می شــوند كه گويی همانند هســتند. درســت است كه شايد 
شباهت هايی بین اين دو استاندارد از جنبه های مختلف وجود داشته 
باشــد اما مفاهیم متفاوتی در آن ها نهفته اســت. نسبت های كفايت 
ســرمايه مبتنی بر ريســك، چارچوب اصلی مقررات بال را تشــکیل 
می دهند. نســبت كفايت ســرمايه دامنه ای را نشان می دهد كه يك 
بانك سرمايه كافی و متناسب با ريسك فعالیت های تجاری خود را در 
اختیار دارد. يك اصل ســاده وجود دارد: بانکی كه ريسك بیشتری بر 
می دارد بايد از ســرمايه كافی برای جبران زيان های احتمالی ناشی از 
آن را در اختیار داشته باشد. از طرف ديگر نسبت های اهرمی دامنه ای 
را برای میــزان تخصیص منابع به دارايی هــای بانك از محل حقوق 
صاحبان سهام تعیین  می كنند. اين كه اين دارايی های چه هستند، چه 
ماهیتی دارند و ويژگی های ريسك اين دارايی ها چیست، مهم است اما 
مهمتر از آن، تناسب میان سرمايه و بدهی برای تأمین مالی دارايی ها 
اســت. نسبت های بدهی به طور مؤثر، پوششی را بر استقراض در نظر 
می گیرند. بنابراين می توان شــاهد آن بود كه چارچوب های مطمئن 
مبتنی بر ريسك تضمینی بر عدم افول و ورشکستگی بانك ها از ناحیه 
اهرمی شدن بیش از اندازه و احتمال وقوع رخداد هجوم بانکی نخواهد 
بود. در بدو پیدايش بحران، مشاهدات عینی نشان می داد كه تعدادی 
از بانك ها نســبت های سرمايه سالم مبتنی بر ريسك اظهار كردند اما 
بعداً دريافتند كه نیازمند پوشــش های سرمايه ای هستند چرا كه بازار 
اعتماد خود را به ارزيابی اين بانك ها از ريسك شان ازدست داده است 
و آن ها را كمتر از حد اســتاندارد از نظر مقررات سرمايه و بیش از حد 

اهرمی ارزشیابی كرده  است. 
يکــی از ضعف های بــزرگ چارچوب مقررات كمیتــه بال پیش از 
بحران كه اكنون آشکار شــده آن است كه تنها بر نسبت های مبتنی 
بر ريسك تمركز داشته و الزامات حداقل سرمايه را بنیان نهاده است. 
اين در حالی اســت كه بايد محاســبات وزن های مورد اســتفاده در 
استانداردهای ريسك با در نظر گرفتن نسبت های اهرمی انجام می شد. 
متأسفانه بايد اظهار داشــت كه در برخی مواقع به دلیل عدم توانايی 
در محاســبه،  وزن های ريسك  استاندارد شده توسط مقام وضع كننده 
مقررات در قالب دستورالعمل ها پیشنهاد می شود در حالی  كه ضرورت 
دارد وزن ها توســط مدل های مديريت ريســك درون بانك ها ارزيابی 
شــده و محاسبه شــوند. اما در نهايت دقت پیش بینی آينده در مورد 
وقايع پیش رو است كه زمان و ابعاد وقوع يك بحران را تعیین می كند. 
اساساً بحران ها به طور معمول زمانی كه آحاد اقتصادی ريسك را بیش 
از حد محاســبه كنند، رخ نمی دهند. همچنین شواهد متعددی وجود 
دارند كه بحران ها زمانی اتفاق می افتند كه آحاد اقتصادی ريســك را 
كمتر از میزان واقعــی اندازه گیری كرده اند، در حالی كه همواره خود 
را متقاعد می كردند كه وضعیت آن ها كم ريســك بوده است. بنابراين 

كمتر بحران مالی را می توان يافت كه در آن كم شماری ريسك اتفاق 
نیفتاده باشد.

جمع بندی
بانك های  مركزی در كنار رفع نوسانات مالی بايد مسأله كنترل اهرم 
را نیز در دســتور كار قرار دهد. استانداردهای بین المللی نیز ضعف های 
مقرراتــی خــود در دوران پیش از بحران را پذيرفته و ســعی كرده اند 
تا عالوه بر الزامات حداقل كفايت ســرمايه، وزن های مورد استفاده در 
مقیاس های ريسك را با در نظرگرفتن نسبت های اهرمی تعديل كرده و 
اهرم را به طور جدی مورد توجه قرار دهند. از بانك های مركزی می توان 
توقع داشــت تا تفسیر مناسبی از مقررات و استانداردهای بین المللی را 
تهیه و به بانك ها ابالغ كنند اما می توان مبنای محاســبه ريســك در 
بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برعهده مدل های ريسك در درون 
ســازمان گذاشت و متناسب با نســبت های اهرمی تعديل كرد. تجهیز 
منابع با اســتفاده از اهرم باالتر به معنای تأمین وجوه موردنیاز مصارف 
بانك ها از محل سپرده بدون توجه به سرمايه نگهداری شده توسط بانك 
اســت و در صورتی كه بازدهی دارايی های بانك به اندازه ای نباشد كه 
شکاف درآمد و هزينه بانك را مثبت كند، امکان بازپرداخت اصل و سود 
سپرده ها مشکل خواهد شد و خطر هجوم بانکی را افزايش خواهد داد. 
ناسازگاری زمانی در تشخیص ماهیت بحران های احتمالی نظیر هجوم 
بانکی، ريشه در اشتهای ريســك پذيری بانك ها و تشديد جذب منابع 
از محل تأمین ســپرده و بدهی بــدون توجه به وضعیت كمی و كیفی 
ســرمايه دارد و لذا بر نقش هدايت گر و تصمیم ســاز بانك های مركزی 
تأكید می شــود. در واقع الزامات كفايت ســرمايه و نقدينگی در بخش 
واسطه گری مالی در كنار كنترل نســبت های اهرمی براساس مقررات 
و استانداردهای كمیته بال به عنوان ابزارهای نظارتی مؤثر و روش های 
پیشگیری از بروز بحران محسوب می شوند. بانك های مركزی اقدامات 
متنوعی در برخورد با بحران در نظر می گیرند كه آسان ترين راه تزريق 
گسترده نقدينگی در ازای سپردن وثیقه مناسب با نرخ جريمه مصوب 
اســت. همچنین نرخ بهره سیاستی به عنوان ابزار سیاست پولی جهت 
تحريك تقاضای كل و دســتیابی به نقاط تعادلی جديد مورد استفاده 
قرار می گیرد. تأمین نقدينگی از محل خريد و فروش ارز بین شــركای 
تجاری فعال در بانکداری بین المللی راه حل ديگری است كه بانك های 
مركــزی در دنیا از آن بهره می گیرند. در كنار اين اقدامات الزم اســت 
كه رويکردهای مقاومتی در نظام مالی به منظور رويارويی با شوک های 
ناخواســته در برهه هايی از زمان به كار گرفته شــوند تا كاركرد روان، 

مطمئن و پايدار در فرايند فعالیت های واسطه گری مالی محقق شود.
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ثبات مالی و کنترل تورم:
انتخاب اولويت کاری و کارکرد بانک مرکزی

مقدمه
تا همین چند سال پیش اجماع نظر گسترده ای بین اقتصاد دانان و 
صاحب نظران حوزه پولی و بانکی در خصوص هدف اصلی و اولیه بانك 
مركزی وجود داشت كه همانا رســیدن به ثبات قیمت ها و حفظ آن 
در طول زمان بــود. اين هدف تا جايی مورد  توجه و تمركز بانك های 
مركزی در سراسر جهان قرار داشت كه بسیاری از آنها از رژيم موسوم 
به هدف گذاری تورم )1IT( و ساز و كارها و الزامات مربوط به آن تبعیت 
می كردند و برخی هنوز هم به همین روال اعمال سیاســت می كنند. 
ايــن رويه كه از دهه 1980 میالدی آغاز شــده بود تــا بحران مالی 
2007 ادامه داشــت و در طی اين مدت بانك های مركزی در سراسر 
جهان در كنار هدف فرعی دســتیابی به رشــد اقتصادی و كمك به 
ساير اجزای سیســتم اقتصادی در اين زمینه، كمابیش موفق به مهار 
تــورم و پايبندی به اين هدف اولیه و اصلی شــده بودند. بحران مالی 
2007 و آسیب های جدی كه اين بحران در كشور های مختلف، حتی 
كشور هايی كه با موفقیت به هدف حفظ نرخ پايین تورم پايبند بودند، 
به بار آورد بار ديگر اين ســوال را مطرح كرد كه آيا بانك مركزی تنها 
در قبال حفظ ثبات قیمت ها متعهد بوده و نبايد در زمینه ثبات مالی 

و فراهم كردن زمینه های دســتیابی به آن فعال باشد؟ و آيا پافشاری 
بیش از حد بر پايین نگهداشــتن تورم می تواند باعث ايجاد و تشديد 
بی ثباتی در سیســتم مالی شــود؟ به عبارت ديگر حفظ ثبات مالی و 
حفظ ثبات قیمت ها دو هدف هم راستا محسوب می شوند يا دستیابی 

به يکی، پايبندی به ديگری را به خطر می اندازد؟
در ايران نیز در طی ســال های تصدی دولــت دوازدهم، توفیقات 
غیر قابل انکاری در زمینه كنترل تورم حاصل شــد به طوری كه بعد از 
ســال ها برای اولین بار نرخ تورم در سال 1395 تك رقمی شد و اين 
رونــد رو به پايین همچنان ادامــه دارد. لیکن در اين میان اتفاقی كه 
در حال ظهور و بروز اســت و در اقتصاد ايران چندان ســابقه نداشته، 
زمزمه هايی است كه در خصوص مشکالت حاد مالی موسسات اعتباری 
و بانك ها وجود دارد. به طوری كه در ســال 1395 با ورشکســتگی 
چندين موسســه اعتباری كوچك، خطر بحران مالی حالت علنی پیدا 
كرد و در پی آن در ســال 1396 با مشــکالتی كه برای موسســات 
اعتباری كاسپین و آرمان به وجود آمد، عماًل جامعه و اقتصاد با خطر 
بروز بحران بانکی كه بخشــی از بحران مالی به حساب می آيد مواجه 

شده است. 
در ادامــه اين مقاله به اين نکته پرداخته خواهد شــد كه آيا بانك 
مركزی عــالوه بر كنترل تــورم بايد در قبال حفظ ثبــات مالی نیز 
احســاس مسئولیت كند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ اين پرسش، 

 ایلناز ابراهیمی*  
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كدام يك از اين اهداف از اولويت برخوردارند؟ آيا دســتیابی به يکی از 
اين اهداف به مفهوم از دســت رفتن امکان برآورده شدن هدف ديگر 
بــوده و بانك مركــزی چگونه بايد بین مســئولیت های خود توازن و 

تعادل برقرار نمايد.

بده- بستان بین اهداف بانک مرکزی
رابطه بین اهداف سیاست پولی در اقتصاد معموالً بستگی به ماهیت 
و طبیعــت شــوكی دارد كه اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده اســت. در 
بسیاری از كشورهای جهان، بانك های مركزی به دنبال هدف تثبیت 
قیمت ها و كاهش تورم و كنترل آن و همزمان كنترل شــکاف تولید 
هســتند. لیکن اين كه دســتیابی به اين دو هدف به صورت همزمان 
امکان پذير اســت يا خیر بســتگی به نوع شــوكی دارد كه به اقتصاد 
وارد می شــود. بــه عنوان مثال زمانی كه يك شــوک مثبت تقاضا به 
اقتصاد وارد می شــود، تورم اغلب افزايش يافته و تولید باال می رود. در 
صورت افزايش نرخ بهره به عنوان مهمترين ابزار در دسترس بانك های 
مركزی برای اعمال سیاســت و كنترل قیمت ها، از نرخ تورم كاســته 
شــده و تحت كنترل در خواهد آمد و به صورت همزمان انتظار بر اين 
اســت كه تولید نیز كاهش پیدا كند. به عبارت ديگر، بانك مركزی با 
اعمال سیاســت، به هدف كنترل تورم دســت پیدا می كند در حالی 
كه تولید كاهش يافته و به ســطوح قبل از شــوک مثبت قیمتی باز 

می گردد.
حال اگر شــوک افزايش تورم در اقتصاد از ناحیه عرضه بوده يعنی 
شــوک منفی به عرضه وارد شده و باعث افزايش قیمت ها شده باشد، 
بــرای كاهش قیمت هــا، روش معمول اعمال سیاســت پولی، يعنی 
دستکاری نرخ بهره، توصیه بر اين دارد كه تقاضا از طريق افزايش نرخ 
بهره كنترل شــده و كاهش پیدا كند كه منجر به كنترل تورم خواهد 
شــد ولی همزمان شکاف تولید هر چه بیشتر می شود و تولید بیش از 
پیش كاهش می يابد. اينجاســت كه اولويت بندی دستگاه سیاستگذار 

پولی معنی پیدا می كند.
اكنون، بانك مركزی با توجه به اولويت های نظام اقتصادی كشور و 
وضعیــت حاكم بر آن بايد انتخاب كند كه كدام يك از اهداف كنترل 
تورم يا افزايش تولید از اولويت بیشــتری برخوردار اســت تا بنا به آن 
اقدام به اعمال سیاست نمايد و بین هدف كنترل تورم و ثبات شکاف 
تولید دســت به انتخاب بزنــد. در حال حاضر بســیاری از بانك های 
مركــزی اقدام به اولويت بندی اهداف خــود كرده و اغلب پايبندی به 
كنترل تورم و ثبات قیمت ها را به عنوان هدف نخست خود بر گزيده اند. 

ثبات مالی به عنوان يکی از اهداف سیاستگذار پولی
عالوه بر اهداف ســنتی بانك مركزی مبنی بر كنترل تورم و تثبیت 
شــکاف تولید و كمك به افزايش تولید، بعد از بحران مالی سال های 
2007 و 2008 میالدی، اين ســوال مطرح شــده است كه آيا ثبات 
مالی نیز از جمله اهداف سیاســتگذار پولی و بانك مركزی محســوب 

می شود يا خیر. 
اولین گام در راســتای تعیین تکلیف اين مسأله، تعريف ثبات مالی 
است. بر اساس يکی از متداول ترين تعاريف، ثبات مالی وضعیتی است 
كه در آن سیستم مالی، يعنی بازارهای مالی كلیدی و سیستم سازمانی 
مالی در برابر شــوک های اقتصادی مقاوم بوده و می تواند در راه انجام 
وظايف اصلی خود يعنی واسطه گری وجوه مالی، مديريت ريسك ها و 

انجام ترتیبات و هماهنگی های پرداخت، از خود انعطاف نشــان دهد. 
در همین راســتا، شاخص های سالمت مالی نهادهای بازارهای مذكور 

نیز بايد در وضعیت و دامنه نرمال قرار گیرند.
البته بیشــتر بانك های مركزی به جای تعريف  ثبات مالی به دنبال 
تعريف بی ثباتی مالی هســتند و در اين راســتا تمركز و تاكید آنها بر 
كاركردهای كلیدی يك سیستم مالی همچون فراهم ساختن خدمات 
اعتباری و خدمات پرداخت اســت و ســعی دارند شــوک هايی را كه 
می تواننــد اين كاركرد را مختل كرده شناســايی نمــوده و برآوردی 
از ماندگاری و قوت اين شــوک ها داشته باشــند. البته برداشت های 
متفاوتی از تعريف و تركیب سیســتم مالی در يك كشور وجود دارد. 
بررســی ادبیات موضوع نشان می دهد كه هر سیستم مالی را می توان 
متشــکل از پنج عضو پول، نهادهای مالی  )از جمله بانك ها(، ابزارهای 
مالی  )مانند وام ها، ســهام و اوراق قرضه(، بازارهای مالی  )نظیر بورس، 

بازار ارز و بازارهای فلزات گرانبها( و البته بانك مركزی دانست.  
طبیعی است كه برای جلوگیری از اختالل در كاركرد سیستم مالی 
در اقتصاد يك كشور تمهیداتی از سوی سیاستگذاران انديشیده شود 

كه اغلب از آنها با نام سیاست های احتیاطی كالن2 ياد می شود. 
اجرای چنین سیاســت هايی در كشــورهای مختلف در قالب های 
مختلف و ســاز و كارهای متفاوتی صــورت می پذيرد و برای طراحی 
ســاختار نهادی و اداری مسئولیت اعمال اين سیاست ها بايد به وجوه 
مختلفی توجه داشــت. اول اين كه بايد تعیین شود كه درجه التقاط 
و همگرايی بین ســازمانی بین بانك مركزی و هر گونه نهاد نظارتی و 
تنظیم گر چه میزان باشــد. دوم مجوز قانونی اعمال سیاست ها است 
كه بايد تعیین شــود در اختیار كدام ســازمان يا نهاد است. هم چنین 
نقش و سهم دولت در اعمال اين سیاست ها چیست؟ تصمیم گیری در 
خصوص ابزارهای اعمال سیاســت پولی تا چه اندازه با استفاده از اين 
ابزارها و زمان بندی اســتفاده از آنها جداست و در نهايت آيا بايد نهاد 
يا سازمانی باشــد كه با وجود اين كه خود مجوز اعمال سیاست های 
احتیاطی كالن را ندارد ولی مسئولیت ايجاد هماهنگی بین سازمان ها 

و نهادهای دخیل در اين امر را بر عهده داشته باشد؟
بــا توجه به مطالب فوق الذكر به وضوح پیداســت كه بانك مركزی 
خواســته و نا خواسته درگیر مســال های به نام ثبات مالی و كمك به 
تأمین آن اســت و مطلبــی كه در عصر كنونی مطرح اســت نه ذات 
مداخله بانك مركزی در تأمین ثبات مالی بلکه میزان و حیطه مداخله 

آن است.

 تعامل و تداخل ثبات مالی و سیاست پولی 
اهداف مربوط به سیاســت های احتیاطــی كالن كه ناظر بر حفظ 
و برقراری ثبات مالی هســتند را می توان متفاوت از اهداف و وظايف 
تعريف شده برای سیاست پولی ارزيابی نمود. البته چنان چه از شواهد 
امر پیدا است تداخل جدی بین اين دو حوزه وجود دارد. سیاست های 
احتیاطی كالن كه برای دســتیابی و حفظ ثبات مالی اجرا می شــوند 
می توانند بر اثرات اعمال سیاســت های پولی بازتاب معکوس داشــته 
باشــند و البته عکس اين مورد در خصوص اثر سیاســت های پولی بر 
ثبات مالی نیز برقرار اســت. همین تداخل بین سیاســت 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 است در بســیاری از كشورها، ســاختار و نهادی برای 
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پايش وضعیت ثبات مالی و سیاست های احتیاطی كالن و اثرات آن بر 
اقتصاد در بانك های مركزی به وجود آيد. 

البته در بســیاری از كشورهای در حال توســعه، اهداف، ابزارها و 
ساختار های ســازمانی مورد نیاز برای اجرا و اعمال سیاست های پولی 
متناسب با شــرايط اقتصادی وجود داشــته و جايگاه مشخصی دارد 
ولی حوزه سیاســت های احتیاطی كالن در بسیاری از كشور ها هنوز 
شناخته شــده نیســت و اثرات و تداخالت بین تنظیم سیاست های 
اقتصــادی باالخص سیاســت پولی و حفظ ثبات مالــی چندان مورد 
مطالعه قرار نگرفته و ســاز و كار و متولی مشــخصی برای حفظ اين 
ثبات و ســازمان متولی آن تعیین نشــده است كه ايران از جمله اين 

كشورها به شمار می رود.
حال با تأكید بر نقش تعیین كننده سیاســت های پولی در تحوالت 
بخش مالی كشور، اولین گام در راستای طراحی و اجرای سیاست های 
احتیاطی حافظ ثبات مالی، تعريفی است كه از ثبات مالی يا بی ثباتی 
آن در سیســتم اقتصادی يك كشــور ارائه می شــود. نکاتی كه بايد 

سیاستگذار پولی در حیطه ثبات مالی رعايت نمايد:
1- تعريف دقیقی از ثبات يا بی ثباتی مالی ارائه نمايد و مشــخص 
شود كه آيا حاضر به قبول مسئولیت در اين حوزه كاری است يا خیر.

2- تعیین شود وظیفه بانك مركزی يا هر نهاد ناظر و دخیلی حفظ 
ثبات مالی است يا مبارزه با بی ثباتی مالی.

3- تعیین شــود منظور از سیستم مالی كه درگیر مسائل مرتبط با 
ثبات و بی ثباتی مالی است دقیقاً ناظر بر چه نهادها يا بازارهايی است. 
4- اگر بنابه تصمیم سیاستگذار، بانك مركزی موظف به مداخله در 
مساله ثبات و بی ثباتی مالی است، چارچوب موظفی آن در اين حیطه 

تا چه اندازه بوده و وظايف و اختیاراتش به چه میزان خواهد بود. 
در ايران خطرات بی ثباتی مالی می تواند عمدتاً از ناحیه:

1- سیستم بانکی
2- صندوق های بیمه و بازنشستگی

3- بورس اوراق بهادار
4- بازار طال و ارز

5- بازار مسکن
6- موسسات اعتباری غیر مجاز و موسسات پولی غیر بانکی

باشد.
ورشکســتگی چندين موسســه اعتباری و مالی در ماههای اخیر و 
سال گذشته زنگ خطری را برای نظام اقتصادی و بانك مركزی ايران 

در خصوص افزايش خطر بی ثباتی مالی به صدا در آورده است.
در بســیاری از كشــورها، نظارت بر نهادها و عوامل موثر بر ثبات 
يــا بی ثباتی مالی در دو ســطح خرد و كالن صــورت می پذيرد. بنا 
به بررسی های انجام شــده در قوانین و مقررات سازمان های مختلف 
متولی ثبات مالی به نظر می رســد سیاســت های احتیاطی خرد در 
كشــور، با توجه به وظايف و اختیارات تفويض شــده به سازمان ها و 
نهاد های مختلف، بیشــتر از سیاست های احتیاطی كالن مورد توجه 
سیاستگذار بوده اســت. به عنوان مثال، از بین حوزه های فوق الذكر 
كه می توانند خود دچار بی ثباتی شــده يا منشاء تسری بی ثباتی به 
كل سیســتم مالی و اقتصادی كشور شوند، مورد اول يعنی سیستم 
بانکی كشــور بنا به قوانین تحت نظارت كامل بانك مركزی است، به 
طوری كه در ســايت بانك مركزی ايران در بخش مربوط به نظارت 

چنین ذكر شده است كه:
»نظارت بانکی موثر از جمله پیش شــرط های اساسی برای حصول 
اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی كشــور اســت. هدف اصلی 
نظــارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزايش اعتماد به آن از طريق 
كاهش ريســك برای سپرده گذاران و ساير بستانکاران است. از اين رو 
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نظارت در پی آن است تا اطمینان يابد بانك ها و موسسات اعتباری به 
شــیوه ای ايمن و صحیح عمل نموده؛ در مقابله با ريسك های فراروی 
خود، از ســرمايه و ذخاير كافی برخوردارند. بانــك مركزی ج.ا.ا. كه 
بــه موجب بند »ب« مــاده 11 قانون پولی و بانکی كشــور )مصوب 
تیرماه ســال 1351(، وظیفه نظارت بر بانك ها و موسســات اعتباری 
را برعهده دارد از اواخر دهه هفتاد شمســی و با بهره گیری از آخرين 
دســتاوردهای مراكز و مجامع حرفــه ای و تخصصی، رويکرد »نظارت 
مبتنی بر ريســك« را به عنــوان رويکرد اصلی در نظارت بر بانك ها و 

موسسات اعتباری كشور برگزيد«.
عالوه بر نظارت بر بانك ها و موسســات مالی، بر اســاس فصل دوم 
قانون پولی و بانکی كشــور )ماده 11، بند ج(، بانك مركزی اختیار و 
وظیفه تنظیم مقــررات و نظارت بر معامــالت ارزی را دارد و بالتبع 
می توانــد با تکیه به اين مجوز، با مداخله در بازار ارز، بر ثبات مالی در 

اين بازار اثر گذار باشد. 
بنــا به بند 6 ماده 13 همین قانون، بانــك مركزی اختیار خريد و 
فروش طال و نقره را دارد كه باعث می شــود در موقع نوسانات شديد 
در بازار اين فلزات گرانبها در آن دخالت كرده و از تسری اثرات آن بر 

ساير بخش های بازارهای مالی جلوگیری نمايد. 
به عبارت ديگر، مسئولیت و اختیار نظارت بر بخش بانکی و برخی 

موسسات اعتباری، بازار ارز و نیز طال بر عهده بانك مركزی است.
از طرف ديگر طبیعی اســت كــه بانك مركزی بــا مداخالتی كه 
می تواند در تعیین نرخ های سود سپرده انجام دهد می تواند اثرگذاری 
موثری در رونق و ركود بازارهای مختلف دارايی از جمله مسکن داشته 
و در بازار ســهام و تحوالت آن به شــدت پر رنگ ظاهر شــود. به نظر 
می رســد همین درگاه تأثیر بانك مركزی بر اجزای سیســتم مالی و 
عناصر اثر گذار بر ثبات مالی اســت كه در وضعیت فعلی اقتصاد ايران 

مسأله ثبات مالی را با مخاطراتی مواجه ساخته است.
در وضعیت فعلی، باال بودن ســود بانکی در كنار ثابت نگه داشــتن 
نسبی نرخ ارز، به عنوان يکی از راه حلهای اصلی دولت و بانك مركزی 
برای تثبیت تورم مطرح اســت و در چند ســال گذشته به كار گیری 
هم زمان اين دو باعث شــده است بعد از ســالیان طوالنی، نرخ تورم 
در كشــور تك رقمی شود. ولی با كاهش تورم و افت شديد آن و عدم 
تعديل و كاهش متناســب نرخ سود بانکی، در شــرايط فعلی به نظر 
می رسد سود بانکی در مقايسه با نرخ تورم و نرخ بازده سرمايه گذاری 
در كشــور توجیه اقتصادی نداشــته باشــد و به نظر می رسد رقابت 
شــکل گرفته در جذب ســپرده های مردم، نه به عنوان يك مشکل 
بلکه به عنوان يك راه حل در دســتور كار بانك ها قرار گرفته اســت 
و به صورت يك علت زمینه ســاز عمیق تر شدن بحران موسسات مالی 
اعتباری و بانك ها شــده كه می تواند منجر به بحرانی مالی شود كه تا 
كنون در اقتصاد ايران ســابقه نداشته اســت. در حال حاضر با وجود 
تالش بانك مركزی برای كاهش نرخ ســود بانکــی، بانك ها به  طرق 
مختلف از صندوق های ســرمايه گذاری گرفته تا طرح های مناسبتی و 
ويــژه، از اجرای مصوبات بانك مركزی اجتناب می كنند و با افت تورم 
و حفظ ســطوح قبلی نرخ سود بانکی، نرخ حقیقی سود بانکی در بین 
معدود دفعات مشاهده شــده در نظام بانکی كشور، مثبت شده است. 
ايــن موضوع می تواند بنا به داليل ذيل احتمال بروز بحران بانکی و به 

تبع آن بحران مالی در اقتصاد را افزايش دهد:
1- بنا به برخی ارزيابی ها اقتصاد ايران هنوز از دوره ركود اقتصادی 

به طور كامل خارج نشده است. به اين ترتیب باال بودن نرخ سود بانکی 
با توجه به بازده ســرمايه گذاری در كل اقتصاد باعث می شود بسیاری 
از طرح های اقتصادی از حیض انتفاع خارج شده و وام گیرندگان توان 
باز پرداخت وام های دريافتی خود را نداشته باشند، كما اين كه در حال 

حاضر نظام بانکی كشور با انبوهی از مطالبات غیر جاری روبرو است.
2- بازار مسکن كشور نیز هنوز در ركود به سر می برد و بانك ها كه 
در سال های گذشته بخشــی از منابع خود را صرف سرمايه گذاری در 
فعالیت های ســاختمانی كرده بودند و بخشی از پرداختهای بهره ای را 
از محل عايدات ناشــی از اين محل پرداخت می كردند، اكنون از اين 
محل درآمد محروم شــده و منابع آنها به شــدت تحت  فشار است كه 
می تواند احتمال ورشکســتگی بانك هايی كه موجودی امالک آنها در 

ترازنامه باال است افزايش دهد. 
3- حتی صندوق های ســرمايه گذاری وابسته به بانك ها با توجه به 
ركود حاكم بر بازار ســهام، فلزات گرانبها و ارز، از توانايی كافی برای 
پرداخــت ســودهای بااليی كه در حال حاضر از آنها ســخن به میان 

می آيد برخوردار نیستند.

جمع بندی
بــا توجه به نرخ تــورم باالی مزمن در اقتصاد ايران در بســیاری 
از ســال های گذشــته، نرخ ســود حقیقی كه از جانــب بانك ها به 
ســپرده گذاران پرداخت می شــد، منفی بوده اســت. با توجه به اين 
كه در طرف منابــع بانك ها همواره تركیبی از ســرمايه گذاری های 
انجام شده در مســکن، بازار سهام، ارز و فلزات  گرانبها وجود داشت 
كه ارزش آنها حتی ســريعتر از تورم رشد می يافت، بانك ها تا همین 
اواخر با مشــکلی تحت عنوان پرداخــت تعهدات خود در قالب اصل 
و ســود سپرده ها مواجه نبودند. لیکن در شــرايط حاضر با توجه به 
كاهش شــديد و يك باره تورم، كه البته دستاورد بسیار مهمی برای 
اقتصاد ايران به حساب می آيد، و نیز ركود حاكم بر بازارهای مسکن، 
ارز، فلزات گرانبها و ســهام، بانك های كشور شايد برای اولین بار با 
مســاله پرداخت نرخ سود حقیقی مثبت به سپرده ها از محل منابعی 
مواجه شــده اند كه اكنون ديگر به شــکل گذشــته با روند افزايش 
مداوم ارزش خود مواجه نیســتند. همین امر، مشکل عدم هماهنگی 
بین منابــع و مصارف بانکی را به وجــود آورده و زمزمه های امکان 
وقــوع بحــران مالی و بانکی را تقويت كرده اســت. بــه اين ترتیب 
پیشــنهاد كاربردی می تواند معطوف به اين نکته باشد كه بهتر است 
سیاســتگذار پولی عالوه بر كنترل تورم، نگاهی جدی و كاربردی به 
حل خطر ايجاد بحران مالی و بانکی نیز داشــته باشــد و در اعمال 
سیاســت های خود تنها هدف كنترل تورم يا كمك به رشد اقتصادی 
را مدنظــر قرار ندهد. به اين ترتیب، دور از ذهن نیســت كه در اين 
مســیر با راهکارهايی از جمله كاهش نرخ ســود بانکی، افزايش نرخ 
ارز و افزايش تســهیالت به بخش هايی از اقتصاد همچون مســکن از 

بخشی از دستاورد كنترل تورم چشم پوشی شود.

پی نوشت
 استاديار گروه پول و ارز، پژوهشکده پولی و بانکی

   
1) Inflation Targeting
2) Macro Prudential Policies
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ابزارهای مداخله1 بانک مرکزی برای دستیابی به 
ثبات مالی

مقدمه
ثبــات مالی به عنوان يکی از مأموريت های كلیدی بانك مركزی، 
پس از بحران مالی سال های 2007 تا 2010 توجهات زيادی را به 
خود جلب كرده و همواره چارچوب های تحلیلی برای دســتیابی به 
اين مأموريت توســط بانك مركزی مورد بررسی قرار گرفته است. 
همچنیــن، اقتصاددانان ابزارهای مختلفی كــه بانك مركزی برای 
شــناخت و نظارت بر ريســك های تهديدكننده ثبــات مالی به كار 
می گیــرد را از طريق چارچوب تحلیلی ارائه شــده مورد بررســی 
قــرار می دهند. از طريق اين چارچوب هــای تحلیلی، بانك مركزی 
ابزارهــای مختلفــی را مورد نظر قرار می دهد كه به واســطه آن ها 
ريسك های تهديدكننده ثبات مالی شناخته شده و برای جلوگیری 
از آن ها مداخلــه می نمايد. بانك های مركزی از روزهای اولیه خود 
همــواره با كاركردهای مربــوط به ثبات مالی درگیــر بوده اند، اما 
تغییرات ســريع در سیســتم مالی و در ســطح جهانی، ارتباطات 
متقابل سیســتم مالی را بســیار پیچیده تر از قبل كرده است. اين 
چارچوب و ابزارهای توســعه يافته به منظــور حفظ ثبات مالی در 
مقايسه با تغییرات ســريع سیستم های مالی جهانی همچنان نابالغ 

بوده اند. بســیاری از اقتصادانان در مطالعات خود در رابطه با ثبات 
مالی دريافتند كه ريســك اعتباری به عنــوان موضوع اصلی ثبات 
مالــی مطرح اســت و در نتیجــه احتمال پايین نکول توســط وام 
گیرندگان، يك عامل كلیدی برای ســنجش ثبات مالی به حســاب 
می آيــد. با توجه به مطالعات صورت گرفته، ثبات مالی ســه عنصر 
كلیدی مرتبط بــا بانك های مركزی را در برمی گیرد كه رئوس آن 
به اين قرار اســت: 1- اقتصاد كالنی كه عــاری از عدم تعادل های 
مالی بزرگ اســت، 2- سیســتم نهادهای مالی كه ســالم و باثبات 

بوده و 3- بازارهای مالی كه دارای كاركرد بدون اشــکال هستند.
اين سه عنصر ثبات مالی به طور معمول در وضعیت بی ثباتی2 با 
يکديگــر در تعامل بوده و عدم وجود هر يك از اين عناصر می تواند 

به بی ثباتی مالی و همچنین شکســت دو عنصر ديگر منجر شود.
ابزارهای مربوط به ثبات مالی در ســه حوزه كانونی3 عبارتند از: 
1- اقتصاد كالن، 2- نهادهای مالی و 3-بازارهای مالی. در هر يك 
از حوزه های كانونی مطرح شــده، ابزارهايی كه پیش از وقوع بحران 
مورد  استفاده قرار می گیرند و همچنین ابزارهايی كه برای استفاده 

پس از وقوع بحران در نظر گرفته شــده اند، بررسی خواهند شد.
ابزارهای شناســايی ريسك مربوط به ثبات مالی در اقتصاد كالن 
ابزارهــای كلیدی كه بانك مركزی بــرای مداخله و حفظ ثبات 
مالی در محیط اقتصاد كالن می تواند اســتفاده كند، سیاســت های 

 فاطمه نوربخش*  
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پولی و اقدامات احتیاطی كالن به خصوص 
از نوع مرتبط با اعتبارات4 است. 

به طور معمول سیاســت های پولی برای 
می شود،  استفاده  قیمت  ثبات  هدف گذاری 
امــا می توان آن را برای حفــظ ثبات مالی 
پیش از وقوع بحران، همچون پس از وقوع 
آن، بــه كار گرفــت چرا كه سیاســت های 
پولی اين تــوان بالقوه را دارنــد كه اثرات 
چرخه هــای كســب و كار5 را تعديل كنند. 

با اين حال، سیاســت  پولی ابزاری اســت كه بر تمامی بخش های 
اقتصادی اثر گذار اســت. برای پرداختن به افزايش ريســك يا عدم 
تعادل هــای مالــی در حوزه های خاصی از اقتصــاد كالن، پیش از 
وقوع بحران، ابزارهای احتیاطی كالن مناســب تر هســتند. با توجه 
بــه تجربیات مربوط به بحران مالی جهانی طی ســال های 2007-

2010، نقش سیاســت های پولی در اين زمینه مورد بررسی مجدد 
قرار گرفته است. با عدم مداخله در مراحل اولیه، ايجاد بدهی بیش 
از حد در اقتصاد می تواند به يك مشــکل بسیار بزرگ تبديل شود 
و در نهايــت می تواند توانايی بانــك مركزی در حفظ ثبات مالی را 
از بیــن ببرد. در يــك رويکرد جايگزين، به جــای واگذاری كامل 
مســئولیت حفظ ثبات مالی به ابزارهای سیاست پولی، به استفاده 
از ابزارهــای احتیاطی كالن بــه عنوان مکمل سیاســت پولی در 
انجام اين مهم تأكید می شــود. پس از بحران جهانی طی سال های 
2007-2010، اقتصاددانــان دريافتند كه بانك مركزی می تواند از 
سیاســت های پولی، همانند اقدامات احتیاطی كالن، به عنوان ابزار 
اصلی برای مقابله با تهديدات، پیش از وقوع بحران، اســتفاده نمايد 

و هر دو نوع ابزار را به شــکل مکمل6 مورد استفاده قرار دهد.
از آنجــا كه بی ثباتــی مالی و ثبات قیمت ها همــواره به يکديگر 
مرتبط هســتند، بانك مركزی بايد در نظر داشته باشد كه به هنگام 
تصمیم گیری درباره سیاســت پولی، احتمــال ايجاد بدهی بیش از 
حــد در میان عامالن اقتصادی وجود دارد. اگر بانك مركزی بر اين 
عقیده باشــد كه عامالن اقتصادی در حال انباشــت بدهی بیش از 
حد در اقتصاد هستند يا قیمت دارايی ها به سرعت در حال افزايش 
بوده و فراتر از ســطحی است كه با اصول بنیادين اقتصادی توجیه 
می شــود، ممکن است با افزايش نرخ بهره سیاستی، اقدام به اعمال 
سیاســت پولی انقباضی بکند. يکی از مزايای اعمال سیاست پولی 
انقباضی به اين روش آن اســت كه از افزايش ريسك و رسیدن آن 
به ســطوح ايجاد كننده بی ثباتی جلوگیری می كند. برای استفاده از 
سیاســت های پولی بــه منظور جلوگیری از اســتقراض بیش از حد 
عامــالن اقتصادی يا برای ممانعت از تشــکیل اولیــه حباب قیمت 
دارايی ها، نیاز اســت كه در بسیاری از زمینه های ديگر احتیاط شود. 
سیاست پولی به طور معمول تمامی بخش های اقتصاد را تحت تأثیر 
قرار می دهد و اثر گذاری آن فقــط محدود به آن بخش ها يا عامالن 

اقتصادی نیســت كه در معرض ريسك بدهی بیش از حد هستند. 
ممکن اســت در قسمت های خاصی از اقتصاد، سیاست های پولی 
ابزاری ضعیف برای مقابله با افزايش ريســك باشد، به همین دلیل 
مسئولین به اســتفاده از ابزارهای به اصطالح احتیاطی كالن روی 
آورده اند، زيرا كه ابزارهای مذكور برای ترمیم افزايش ريســك در 
نواحی خاص طراحی شــده اســت كه اگر ترمیم نشود می تواند بر 

ثبات كل سیســتم تأثیر بگــذارد. تا كنون 
هیــچ  مجموعــه ای از ابزارهــای احتیاطی 
كالن بــه صورت قطعی مشــخص نشــده 
اســت؛ با اين حــال می توان آن هــا را به 
صورت كلی به ابزارهای ناظر بر اعتبارات7، 
ابزارهای ناظر بر نقدينگی8 و ابزارهای ناظر 
بر ســرمايه9 طبقه بندی نمــود. در رابطه با 
ريســك های مربوط به ثبات مالی ناشی از 
شــرايط اقتصاد كالن نیاز است كه اقدامات 
كلیــدی احتیاطی كالنی از نوع ناظر بــر اعتبارات انجام گیرد؛ زيرا 
از اين طريق می توان از افزايش ريســك های حاصل از اســتقراض  
بیش از حد توســط بخش های خاصی از اقتصاد جلوگیری نمود. از 
جمله ابزارهای شناخته شــده تر احتیاطی كالن كه ناظر بر اعتبارات 
هســتند می توان به محدوديت در نســبت وام به ارزش دارايی10، 
محدوديت در نســبت بدهی به درآمد11، ســقف اعتبارات يا سقف 
رشد اعتبار و ســقف وام های ارزی12 اشاره نمود. الزم به ذكر است 
كه اســتفاده از چنین ابزارهايی برای حفظ ثبات مالی همچنان در 
مراحل اولیه قرار دارند. در عمل هیچ اجماعی در رابطه با چگونگی 

استفاده از اين ابزارها وجود ندارد. 
هنگامــی كه بدهی بیــش از حد به وقوع بپیونــدد و به زنجیره 
نکول13 منجر شــود، يا زمانــی كه حباب قیمت دارايی ها شــروع 
به تركیدن نمايــد، بانك مركزی می تواند تصمیــم به دخالت بعد 
از وقــوع بگیرد و با تهديدات ثبات مالی ناشــی از شــرايط اقتصاد 
كالن مقابله نمايد. چنین مداخالتی می تواند با اســتفاده روش های 
سیاست های پولی انبســاطی و استفاده از ابزارهای احتیاطی كالن 

صورت پذيرد.
سیاست های پولی انبساطی می تواند به صورت متعارف از طريق 
كاهش نرخ های بهره و در موارد شــديدتر، با اســتفاده از اقدامات 
يــا ابزارهای غیرمتعــارف14 همچون تأمین اعتبار بــرای نهادهای 
مالی، تأمیــن نقدينگی برای بازارهای مالــی و خريد اوراق بهادار 
بلندمدت از بخش خصوصی)يعنی سیاســت تسهیل كمی15( اعمال 
شود. سیاست های پولی انبســاطی متعارف با كاهش نرخ های بهره 
از طريــق كاهش ريســك در میان عامالن اقتصــادی، به خصوص 
ريســك های اعتباری، بــه محافظت از اقتصــاد كالن و ثبات مالی 
كمــك می كند. در شــرايطی كه ثبات مالی به شــدت در معرض 
ريســك باشــد، انبســاطی نمودن سیاســت های پولی می تواند به 
كاهش ريسك اعتباری در بخش های مختلف اقتصادی كمك كند. 
كاهش نرخ هــای بهره نیز می تواند به كاهش بهره وام های دريافتی 
وام گیرندگان، بــه خصوص زمانی كه درآمد آنها هماهنگ با چرخه 

اقتصادی در حال سقوط است، كمك نمايد. 

اعمال سیاست های غیر متعارف برای مقابله با بحران مالی
در صورت وقوع بحران اقتصادی، بانك مركزی ممکن است عالوه 
بر اعمال سیاســت های پولی انبساطی، دســت به اقدامات ديگری 
بزند. پس از وقوع بحران مالی جهانی طی سال های 2010-2007، 
فدرال رزرو آمريــکا تصمیم به انجام اقداماتــی گرفت كه پیش از 
آن به عنوان ابزارهای غیر متعارف شــناخته می شدند. سیاست های 
پولی غیر متعارف برای مقابله با بحران مالی جهانی طی ســال های 

برای مقابله با تهديدات مربوط 
به ثبات مالی در سیستم نهادهای 
مالی، بانــک مرکزی می تواند بر 
و  ســرمايه  به  مربوط  ابزارهای 

نقدينگی تکیه کند. 
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2007-2010، دارای ايــن ســه عنصر بودنــد: 1- اعطای وام به 
نهادهای مالی، 2- تأمیــن نقدينگی بازارهای اعتباری اصلی و 3- 

بلند مدت.  اوراق بهادار  خريد 
چنانچــه بــن برنانکی16، رئیس فــدرال رزرو اشــاره كرد، يکی 
از ويژگی هــای مشــترک ابزارهای مورد اســتفاده بــرای اقدامات 
غیر متعارف اين اســت كه ابزار مزبور منوط به تصمیم مقامات بانك 
مركــزی برای اعطای اعتبارات  مســتقیم و يــا خريد اوراق بهادار 
توسط مقامات بانك مركزی هستند. دو عنصر اول )يعنی، وام دهی 
به نهادهــای مالی و تأمیــن نقدينگی بازارهــای اعتباری اصلی(، 
نمونــه ای از كاركرد بانك مركزی به عنوان وام دهنده نهايی بود كه 
پــس از عبور بحران از اوج خود، متوقف شــد. آخرين عنصر، يعنی 
خريــد اوراق بهادار بلند مدت ) اوراق قرضه دولتی و همچنین اوراق 
بهادار با پشــتوانه دارايی منتشر شده توســط بخش خصوصی(، با 
هدف تأمین نقدينگی بخش خصوصی، بیرون كشــیدن دارايی های 
به اصطالح سمی از ترازنامه بخش خصوصی )در مورد اوراق بهادار 
با پشــتوانه دارايی كه به شکل خصوصی منتشر شده است( و پايین 
آوردن بازده بلند مدت اوراق قرضه دولتی است. در حالی كه عنصر 
ســوم به دلیل اين كه برای كمك به بازگشــت اقتصاد به شــرايط 
بهبود پايدار به كار گرفته شــده است، می توان آن را به عنوان ابزار 

»حل و فصل بحران« توصیف كرد.
برای كمك به محافظت از اقتصاد كالن و بازگشــت به ثبات مالی 
پــس از وقوع بحران، بانك مركزی می تواند ابزارهای احتیاطی كالن 
ناظــر بر اعتبارات را ارائه دهد كه از جمله آنها می توان به تســهیل 
ســقف برای نسبت وام به ارزش دارايی، نســبت بدهی به درآمد يا 

رشــد اعتبارات، كه قبال در دوره رونــق اقتصادی محدود كرده بود، 
اشــاره كرد. در طول يك بحران منطقی اســت كه عامالن اقتصادی 
تمايل كمتری به گرفتن وام داشــته باشــند، حتی اگر نسبت وام به 
ارزش و نســبت بدهی به درآمد پايین تر باشد. برای حفاظت از ثبات 
مالی در برابر ريسك های پیش از وقوع بحران كه ممکن است توسط 
نهادهای مالی ايجاد شــود، بانك مركزی ملزم اســت كه هر دو ابزار 

احتیاطی كالن و همچنین خرد را در نظر داشــته باشد. 

نظارت احتیاطی خرد و کالن
بــرای بانك های مركزی كه نقش ناظر بانکــی را نیز دارند، نظارت 
احتیاطی ُخرد با هدف كســب اطمینان از كفايت سرمايه و نقدينگی 
بانك ها برای پوشــِش بروز هر گونه شــوک  انجام می شــود و بانك ها 
به شــیوه ای محتاطانه و معقول اداره می شــوند. در نظارت احتیاطی 
خرد كه اغلب ياد آور بازرســی بانکی و اقدامات مربوطه اســت، اجبار 
به اجــرای مقررات و قوانین برای اطمینان از رعايت الزامات توســط 
بانك ها وجود دارد. بازرســی بانك ها شامل بازرسی حضوری و نظارت 
غیر حضوری اســت. با بازرسی های حضوری، بانك مركزی از ايمنی و 
سالمت عمومی هر يك از بانك های تحت نظارت خود اطمینان حاصل 
می نمايد. اســتفاده از شاخص رتبه بندی كملز17 در بازرسی حضوری، 
يکی از راه هايی است كه بانك مركزی می تواند موارد مربوط به كفايت 
ســرمايه، كیفیت دارايی، مديريت، ســود، نقدينگی و حساســیت به 
ريســك بازار را در بانك ها ارزيابی و بررسی كند. با بازرسی حضوری 
و نظارت غیر حضوری، بانك مركزی از ســالمت هــر كدام از بانك ها 
با جزئیات آگاه خواهد شــد. بانك مركزی قادر اســت با اعمال قانون 
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از رعايــت قوانین و مقررات و همچنین از اجــرای اقدامات اصالحی 
پیشنهادی خود توسط بانك ها اطمینان حاصل كند. از آنجا كه نقض 
جدی رعايت الزامات می تواند بانك را در معرض ريسك ورشکستگی 
قــرار دهد، بانك مركزی همواره بنا به داليلی همچون ســهل انگاری 
اختیــار حذف اعضــای هیأت مديره و مديران بانــك  و انتصاب مدير 
موقت را دارد. در حالتی  اســتثنايی كه بانکی در معرض ريسك اعسار 
قرار دارد، بانك مركزی ممکن اســت فروش اجباری يا انحالل بانك، 
برای جلوگیری از هجوم به بانك18 را توصیه كند. بر خالف نظارت های 
احتیاطی خرد كه تمركز آن بیشتر بر ترمیم پذيری )قدرت مقاومت( 
بانك ها اســت، نظارت احتیاطی كالن تأكید بیشتری بر ترمیم   پذيری 
)انعطاف پذيری( كل سیســتم بانکــی دارد. ابزارهای احتیاطی كالن، 
به ويژه آنهايی كه ناظر بر ســرمايه و نقدينگی هستند، برای حفاظت 
از نهادهای مالی در برابر ريســك های سیســتمی استفاده می شود. از 
ابزارهای احتیاطی كالن ناظر بر سرمايه می توان به الزامات سرمايه ای 
متغیر در طول زمان، ذخاير پويا19 و سپر سرمايه  اضافی20 اشاره نمود. 
ابزارهای احتیاطی كالن ناظر بر نقدينگی، شامل اعمال محدوديت بر 
خالص موقعیت های بــاز و اعمال محدوديت در عدم تطابق ها21 )عدم 
تطابق ارز و سررسید(، و همچنین نسبت  پوشش نقدينگی22 و نسبت 
تأمین وجوه پايدار23 اســت كه پــس از وقوع بحران مالی جهانی طی 
ســال های 2007-2010 توسط كمیته بال برای نظارت بانکی معرفی 

شده است.
چارچوب بین المللی برای الزامات كفايت ســرمايه كه اغلب توسط 
بانك های مركزی اتخاذ می شــود، مقرراتی اســت كه توسط كمیته 
بال برای نظارت بر بانکداری ارائه می شــود. اولین نسخه از چارچوب 

ارائه شــده در سال 1988 منتشر شــد و به عنوان پیمان بال )يا بعداً 
تحت عنوان بال 1( شــناخته شده است. نسخه به روز شده آن، تحت 
عنوان پیمان بال 2، در ســال 2004 ارائه شد، اما به طور كامل اجرا 
نگرديد كه پس از آن در ســال های 2007-2010 بحران به سیستم 
مالی جهانی ضربه زد. لذا با لحاظ نمودن تجربیات اين بحران، كمیته 
بال، اقدام به انتشــار پیمان بال 3 نمود كه به عنوان آخرين نسخه از 
چارچوب سیاستی در سال 2010 شناخته می شود. با اعمال محدوديت 
بر خالص موقعیت های باز  بانك )به عنوان مثال، برای ارزهای خارجی( 
اين اطمینان حاصل می شــود كه بانك ها در معرض ريسك های بازار 
و نقدينگی نیســتند. اگر به صورت همزمان بسیاری از بانك ها خالص 
موقعیت های باز زيادی بر روی يك ارز خارجی داشــته باشــند و نرخ 
ارز در جهت مخالف منافع بانك ها حركت كند، بانك ها ممکن اســت 
متحمل زيان شــوند و برای حل و فصل آن زيان  نیاز به تأمین سريع 
وجوه نقد داشــته باشــند. اگر همه بانك ها همزمان مجبور به تأمین 
وجوه نقد شــوند، ممکن است مجبور به حراج دارايی های خود شوند 
كه اين امر باعث تشــديد وضعیت بحران می شود. با وضع محدوديت 
بر خالص موقعیت های باز، بانك ها نیاز به مصون ســازی موقعیت خود 
خواهند داشــت و سیستم بانکی ممکن است كمتر در معرض ريسك 
نقدينگی و ريســك  بــازار قرار بگیرد. وضع محدوديــت بر ارز و عدم 
تطابق سررسید ها، وقوع ريسك نقدينگی در يك سیستم بانکی را نیز 
كاهش می دهد. زمانی كه نرخ ارز بر خالف ارزش دارايی ها و در جهت 
بدهی های بانك حركت كند، بانك متحمل زيان شــده و ممکن است 
به تأمین سريع وجوه نقد نیاز پیدا كند. عدم تطابق سررسیدها نشان 
می دهد كه بانك تا حد زيادی به وام های كوتاه مدت وابسته است تا از 
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اين طريق، وام های بلندمدت را تأمین مالی كند، كه در نتیجه آن اگر 
بانك نتواند وام های كوتاه مدت را در زمان سررسید آن ها تمديد نمايد، 
مشــکالت نقدينگی به وجود خواهد آمد. نسبت  پوشش نقدينگی25 و 
نســبت تأمین مالی پايدار26، بخشی از استانداردهای جهانی نقدينگی 
هستند كه توســط بال 3 برای تقويت موقعیت نقدينگی بانك ها ارائه 
شــده اند. برای اطمینان از اين كه مؤسسات مالی قبل از وقوع بحران، 
به طور كلی در شرايط سالمت و امن قرار دارند، از ابزارهای احتیاطی 
خرد و كالن و الزامات كفايت ســرمايه همانند مواردی كه در بال 1 و 
2 و3 مطرح شد، استفاده می گردد. با اين حال، نهادهای مالی در عمل 
اغلب اقدام به اســتقراض كوتاه مدت و وام دهی بلند  مدت می كنند، به 
اين معنی كه ممکن اســت به دلیل عوامل داخلی يا خارجی با كمبود 

غیر منتظره نقدينگی  مواجه شوند. 
كانال ديگری كه به عنوان فراهم آورنده نقدينگی شناخته می شود 
پنجــره ی تنزيل27 اســت كه می توانــد به نهادهای مالــی كه تحت 
فشارهای شديد نقدينگی هســتند، نقدينگی تزريق كند يا نسبت به 
توزيع مجدد نقدينگی به ســمت ســاير بخش های اقتصادی نیازمند 
اقدام نمايد. نهادهای مالی واجد شــرايط استقراض از پنجره ی تنزيل، 
به طور معمــول دارايی های خود را كمتر از قیمت اســمی به عنوان 
وثیقه نزد بانك مركزی می گذارند. معموالً نرخ بهره  وام دهی پنجره ی 
تنزيل، كمی باالتر از نرخ بهره سیاســتی اســت كــه از اين طريق از 
وابســتگی مؤسســات مالی به پنجره ی تنزيل كاسته شود. در نتیجه، 
غالبــاً نهادهای مالی ســعی می كنند ابتدا به ديگــر منابع نقدينگی 
دسترســی پیدا كنند، زيرا كه احتمــال دارد با نرخ های بهره كمتری 
مواجه شــوند. بانك مركزی به طور معمول ناظر اصلی بازارهای مالی 

نیســت اما از طريق سیاســت پولی خود می تواند به شکلی اساسی بر 
قیمت ها و هزينه های تأمین مالی در بازارهای مالی، عملیات گسترده 
در بازارهــای مالی و قدرت نظارتی بــر بانك هايی كه فعاالن كلیدی 
بازارهای مالی هستند اثرگذار باشــد، لذا بانك مركزی پیش از وقوع 
بحــران در بازارهای مالی توانايی مقابله با تهديــدات را دارد. قبل از 
وقوع بحران مالی، بانك مركزی می تواند از سیاست های پولی انقباضی 
به منظور جلوگیری از تراكم ريسك در بازارهای مالی استفاده نمايد. 
سیاســت پولی انقباضی می تواند هزينه هــای تأمین مالی را در میان 
فعــاالن بازارهای مالی افزايش دهد، كــه آن هم از انجام فعالیت های 
ســوداگرانه بیشــتر جلوگیری می كند. با اين حال، اين امر به ندرت 
انجام می شــود، مگر اينکه روشــن باشــد كه ايجاد ريسك در بخش 
خاصی از بازار، موجب ريسك جدی برای ثبات مالی و در نهايت ثبات 
قیمت اســت. با توجه به كنترل بانك های مركزی بر سیاست پولی و 
بــا توجه به موقعیت آن ها به عنوان وام دهنــده نهايی، آنها در موضع 
خوبی برای مقابله با تهديــدات مربوط به بازارهای مالی پس از وقوع 

بحران قرار دارند.
از آنجــا كه بدهی بیش از حد بر روی ثبات مالی اثر می گذارد، اين 
احتمال بیشــتر می شــود كه فعاالن بازارهای مالی در اعطای وام به 
يکديگر محتاط شــوند، زيرا نســبت به توانايی انجام تعهدات يکديگر 
مردد می شــوند. اگر فعاالنی كه نقدينگی بیــش از حد دارند، حاضر 
به وام دهی نباشــند يا خواهان نرخ بهره بیش از حد برای وام هايشان 
شوند، حتی آن دسته از عواملی كه قادر به بازپرداخت بدهی خود بوده 
و نیاز به نقدينگی اضطراری دارند، ممکن است دچار مشکل شوند كه 
درنتیجــه می تواند منجر به كمبود نقدينگــی زنجیره ای در كل نظام 
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مالی شود. چنانچه كمبود نقدينگی گسترده شود، به طوری كه ثبات 
سیستم مالی تحت تأثیر قرار بگیرد، بانك مركزی می تواند از سیاست 
پولی برای كاهش ريسك نقدينگی استفاده نمايد. اين كار می تواند از 
طريق كاهش نرخ بهره سیاستی و همچنین كاهش نرخ های وام دهی 
اضطراری انجام گیرد. كاهش نرخ هــای بهره به كاهش هزينه تأمین 

مالی در بازارهای مالی و كاهش كمبود نقدينگی كمك می نمايد. 

جمع بندی
در صورتی كه ريسك  ثبات مالی آشکار شود، بانك مركزی می تواند 
به منظور حفظ ثبات مالی، هم قبل از وقوع بحران و هم بعد از آن در 
بازار مداخله نمايــد. مداخالت بانك مركزی قبل از وقوع بحران بدان 
معنی اســت كه بانك مركزی با دخالت خود از وقوع بحران جلوگیری 
كند. مداخالت بانــك مركزی بعد از وقوع بحران بدان معنی اســت 
كه بــرای بازگرداندن ثبات، در بازار مداخله می كنــد. برای مقابله با 
تهديدات مربوط به ثبات مالی در ســطح كالن اقتصاد، بانك مركزی 
ممکن است سیاست های پولی انقباضی را در پیش بگیرد و از ابزارهای 
احتیاطــی كالن برای تعديل بدهی بیــش از حد در میان بخش های 
اقتصادی پیش از وقوع بحران اســتفاده كند. بانك مركزی همچنین 
ممکن است از سیاست های پولی انبساطی و ابزارهای احتیاطی كالن 
برای كاهش اثرات بحران بر عامالن اقتصادی در ســطح كالن اقتصاد، 
پس از وقوع بحران مالی استفاده نمايد. برای مقابله با تهديدات مربوط 
به ثبات مالی در سیســتم نهادهای مالی، بانــك مركزی می تواند بر 
ابزارهای مربوط به ســرمايه و نقدينگی تکیه كند. الزامات سرمايه ای 
متغیر در زمان، ذخاير پويای زيان وام، بال 1, 2 و 3 از جمله ابزارهای 
الزم برای كمك به تقويت ســرمايه بانك هــا بوده، در حالی كه وضع 
محدوديــت در خالص موقعیت باز، اعمــال محدوديت بر عدم تطابق 
ارزها و سررسیدها، همچنین نسبت پوشش نقدينگی و نسبت تأمین 
وجوه پايدار، نمونه هايی از اقدامات ناظر بر نقدينگی هســتند. بعد از 
وقوع بحران، بانك مركزی ممکن است از طريق پنجره تنزيل اقدام به 
تأمین نقدينگی برای موسسات مالی  كند. اگر چه بانك مركزی اغلب 
بــه عنوان مرجع ناظر و مقررات گزار اصلی در بازارهای مالی نیســت، 
اما می تواند با تهديدات مرتبط بــا ثبات مالی در بازارهای مالی، قبل 
از وقوع بحران با اســتفاده از سیاســت پولی و مقررات گزاری در مورد 
بانك هــای تحت نظارت خود، مقابله كند. بعــد از وقوع بحران، بانك 
مركزی می تواند در بازارهای مالی، از طريق اســتفاده از سیاست پولی 
و همچنیــن تأمین نقدينگی برای موسســاتی كه تحت نظارت بانك 

مركزی نیستند، ثبات را احیا نمايد.
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نقش بانک مرکزی در تامین ثبات مالی

مقدمه
تجــارب بین المللی حاكی از نقش كلیــدی و موثر بانك مركزی 
در شناســايی منابع اصلی ريســك های تهديد كننــده ثبات مالی و 
جلوگیری از گســترش و سرايت شــوک ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه 
براي مقابله با ريسك هاي سیستمي در نظام مالي است. بحران مالی 
جهانــی اخیر زنگ خطــری برای بانك های مركــزی دنیا بود كه با 
غفلت از هدف ثبات مالی، تنها ثبات اقتصاد كالن را هدف قرار داده 
بودند. دو هدف ثبات پولی و مالی دو روی يك سکه هستند. اختالل 
در عملکــرد نظام مالی بر روی بخــش حقیقی و ثبات اقتصاد كالن 
تاثیر می گذارد و به طريق مشــابه عــدم تعادل های پولی در اقتصاد 
ممکن اســت بی ثباتی های مالی را به دنبال داشــته باشند. بنابراين، 
يکــی از پیش نیازها و الزامات برقراری ثبــات اقتصاد كالن، ايجاد و 
حفظ ثبات مالی در اقتصاد كشور است. در اين يادداشت سعی داريم 
تــا با مروری بر تجارب منتخبی از بانك های مركزی به نقش كلیدی 
اين نهاد در نظارت و ارزيابی ثبات مالی در راســتای كاهش نوسانات 

و ريسك های بالقوه بپردازيم.

شناسايی و اطالع رسانی در خصوص ريسک های بالقوه در 
بازارهای مالی

هدف اصلــی مقام ناظر بازارهــای مالی، طراحی ســازوكارهايی 
برای جلوگیری از سیســتمی شــدن ريســك های مالی و در نتیجه 
آسیب وارد شدن به بخش حقیقی اقتصاد است. گام اول در راستای 

طراحی چارچوبی بــرای حفظ ثبات مالی، انجام تحلیل های جامع و 
مستمر از ريســك های بالقوه در بازارهای مالی است. در گام بعدی 
و پس از تشــخیص تهديدهای بالقوه ای كه نظــام مالی با آن روبرو 
اســت، مقام ناظر بايد سیاست های مناسبی را در جهت مقابله با اين 

ريسك ها و به حداقل رساندن آسیب های احتمالی اتخاذ كند.
با توجــه به اهمیــت تحلیل های ثبــات مالــی در جلوگیری از 
ريسك های سیســتمی و در نتیجه بروز بحران های مالی، بانك های 
مركزی اقدام به انتشــار مستمر و منظم گزارش ثبات مالی می كنند. 
بانك  مركزی از طريق انتشــار گزارش ثبات مالی می تواند خانوارها، 
موسســات و بازارهــای مالــی و همچنین تنظیم گــران را از وجود 
آســیب ها و خطرات مالی آگاه نمايند. به بیان ديگر، بانك مركزی از 
طريق افشای عمومی تحلیل ها و ارزيابی ها، سطح آگاهی را در رابطه 

با ريسك های بالقوه در نظام مالی افزايش می دهد. 
جدول 1 بیانگر اين اســت كه از 10 بانك مركزی منتخب، تعداد 
9 بانك به انتشــار گزارش ثبات مالــی می پردازند. برای مثال بانك 
مركزی كانادا، گزارش »بررسی سیستم مالی كانادا« را هر شش ماه 
يکبار منتشــر می كند. الزم است توجه شــود كه در تمامی 9 بانك 
مركزی مذكور، انتشــار اين گزارش قبل از بروز بحران مالی شــروع 

شده است.
عالوه  بر كشــورهای توسعه يافته، در حال حاضر، تعداد زيادی از 
كشورهای در حال توسعه مانند تركیه، برزيل، شیلی و ... نیز نسبت 
به انتشار منظم گزارش ثبات مالی اقدام می كنند. گزارش ثبات مالی 
چشم انداز روشــنی از وضعیت بازارهای مالی و ارتباط متقابل آن با 
بخش حقیقی اقتصاد ارائه می كند و با رويکردی جلونگر ســعی دارد 

 مریم همتی*  
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تا نســبت به شــوک ها و تهديدات بالقوه هشدارهای الزم و به هنگام 
را ارائــه دهــد. اين گزارش ها عموما شــامل بخش هــای مربوط به 
معرفی تحوالت اقتصاد جهانی، بخش حقیقی اقتصاد داخلی )رشــد 
اقتصادی، تحوالت بازار مســکن، تجارت خارجــی و ...(، نرخ تورم، 
بورس اوراق بهادار، بانك ها و موسســات اعتباری غیربانکی، تحوالت 

مربوط به نظام های پرداخت و بخش مالی دولت هستند.
نظــر به اهمیت توجه به مقوله ثبــات مالی در اقتصاد ايران، الزم 
اســت تا بانك مركــزی ايران با بهره گیری از تجــارب موفق جهانی 
و بر اســاس اســتانداردهای روز دنیا اقدام به انتشار منظم گزارش 
ثبات مالی نمايد. البته الزم به ذكر اســت كه اين گزارش در مقطع 
كوتاهی بین ســال های 1387 تا 1390 به صــورت گزارش داخلی 
در بانــك مركزی تولید می شــد كه به دلیل برخی از مشــکالت از 
جمله عدم دسترســی به اطالعات الزم اين فرآيند متوقف شــد. با 
اين حال تهیه و انتشــار عمومی گزارش ثبات مالی با توجه به نقش 
قابل توجهی كه اين گزارش در ارائه يك تحلیل جامع و مســتمر از 
نظام مالی كشــور دارد ضروری به نظر می رسد. البته بايد توجه شود 
كه اين گــزارش عالوه بر ارائه آخرين تحوالت بخش مالی و حقیقی 
اقتصاد بايد به نحوی باشــد كه رويکردی كامال جلونگر داشــته و با 
ارائه پیش بینی های كارشناســی و ارائــه راهکاری عملی در مقابله با 
شوک ها و نوســانات احتمالی مانع از سیستمی شدن آنها و سرايت 

آن ها به بخش حقیقی اقتصاد شود.

ارتقای شاخص های سالمت بانکی )نظارت احتیاطی خرد( 
بعــد از بحران مالــی جهانی، ســازمان های بین المللی، بانك های 

مركــزی و مقامات و ناظران مالی مبــادرت به تقويت چارچوب های 
نظارتی بر موسســات مالی كردند. بانك هــای مركزی در اين زمینه 
نقــش مهمی در گســترش و اجرای دقیق اســتانداردهای داخلی و 
جهانی داشــتند. بال 3 بخشی از ماحصل اين تالش ها بوده است. از 
ســويی ديگر، نحوه تخصیص وظايف مربوط به نظارت و تنظیم گری 
در بین كشــورها نیز به طور قابل توجهی بعــد از بحران مالی اخیر 
دســتخوش تغییر شده است. كشــورهايی نظیر انگلستان، زالندنو و 
ايرلند، بانك های مركزی بــه عنوان ناظر و تنظیم گر اصلی به ايفای 
نقــش می پردازنــد. در حالی كه در برخی از كشــورها مانند اياالت 
متحده آمريکا، كانادا، ســوئیس و سوئد مقام ديگری مسئول نظارت 
و مقررات گذاری بر موسســات مالی است و بانك مركزی تنها نقش 
مشاركت كننده را داراست. در كشــورهايی نیز مانند كانادا، سوئد و 
ژاپــن، بانك های مركزی با هدف كمك به اتخاذ تصمیمات درســت 
و به هنگام، بــه ارائه تحلیل های جامع و همچنین پیشــنهاداتی در 

خصوص سیاست های مناسب به مقام ناظر می پردازند.
كاهش ريسك بی ثباتی و دســتیابی به بازارهای مالی سالم، كارا 
و قابل اعتمــاد در گروی ارتقای نظام نظــارت و ايجاد هماهنگی و 
ســازگاری در نظارت بر بازارهای مالی اســت. ارتقای شاخص های 
ســالمت مالی در جهت استحکام هر چه بیشــتر نهادها و بازارهای 
مالــی و افزايش ظرفیت جذب زيان های بالقوه می تواند نقش موثری 
را در كاهش آســیب پذيری نظام اقتصادی و مقاومت بیشــتر آن در 
برابر شوک ها و ريســك های بالقوه ايفا نمايد. در شرايطی كه تامین 
مالــی در اقتصاد بانك محور اســت، ارتقای ســالمت بانکی و پايش 
مستمر بازار پول از اولويت نخســت برخوردار است. تجديد ساختار 

 جدول ۱- تجارب منتخبی از بانک های مرکزی در زمینه انتشار گزارش ثبات مالی

تواتر انتشار سال شروع بانک مرکزی

دو بار در سال فصل اول ۲۰۰۴ استرالیا

دو بار در سال فصل چهارم ۲۰۰۲ کانادا

دو بار در سال فصل چهارم ۲۰۰۴ اروپا

دو بار در سال سال ۲۰۰۵ ژاپن

دو بار در سال اکتبر ۲۰۰۴ زالندنو

دو بار در سال، از سال ۲۰۱۳ این 
گزارش به صورت ساالنه منتشر می شود.

فصل دوم ۲۰۰۰ نروژ

دو بار در سال فصل چهارم ۱۹۹۷ سوئد

ساالنه ۲۰۰۴ سوئیس

دو بار در سال فصل دوم ۲۰۰۶ انگلستان*

ساالنه، انتشار توسط شورای نظارت بر 
)FSOC( ۱ثبات مالی

۲۰۱۱ فدرال رزرو

* طی دوره زمانی ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸، هیئت سرمایه گذاری و اوراق بهادارSIB( ۲( دو بار در سال این گزارش را منتشر می کرد. از 
سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ مقام خدمات مالیFSA( ۳( مسئول انتشار گزارش ثبات مالی در انگلستان بود.
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بازار پول و بازنگري اساســي در ساختار ترازنامه اي بانك هاي كشور 
و سالم ســازي تركیــب آن ضمن آن كه زمینه  بهبــود عملکرد نظام 
بانکی را فراهم می آورد، نقش بســزايی در جلوگیری از بی ثباتی های 
مالی در كشــور دارد. در حال حاضر، نظام بانکی در شــرايط سخت 
و حساسی به سر می برد. شــبکه بانکی با مشکالتی از قبیل تنگنای 
اعتباری، رسوب دارايی های با نقدشوندگی پايین در ترازنامه بانك ها، 
بدهی های انباشته دولت و شركت های دولتی، حجم باالی مطالبات 
غیرجاری، ســاختار ضعیف حاكمیت شــركتی در بانك ها دست به 
گريبان اســت. لذا اســتمرار در اجرای كامل طرح تحول نظام بانکی 
و ارتقای نظام نظارت خواهد توانســت تا حد قابل توجهی از تعمیق 
مشکالت و بروز آن به ســاير بازارهای مالی و بخش  حقیقی اقتصاد 

ممانعت به عمل آورد.

نظارت احتیاطی کالن
نظــارت بر موسســات مالی كه به عنوان سیاســت های احتیاطی 
خرد شناخته می شــود می تواند ريسك های بالقوه مربوط به فعالیت 
هــر يك از بانك ها يا موسســات اعتباری را تا حــدود زيادی تحت 
كنترل درآورد. هرچند، به منظور كاهش ريسك سیستمی، بسیاری 
كشــورها به سمت استفاده از سیاســت های احتیاطی كالن با هدف 
تامین ســالمت و ثبات كل سیستم مالی روی  آورده اند. سیاست های 
احتیاطی كالن از طريق كنترل و جلوگیری از ريسك های سیستمی 
بــه حفظ ثبات مالی كمك می كند. اين سیاســت ها عموما از طريق 
تعديــل در الزامــات نقدينگی و ســرمايه و شــرايط و نحوه اعطای 

تسهیالت و از كانال تغییر هزينه واسطه گری انجام می پذيرد.
برخی از ابزارهای احتیاطی كالن نظیر سپرهای خالف چرخه ای4، 
 )LTV( نسبت های اهرمی خالف چرخه ای و نسبت های وام به ارزش
متغیر با زمان با هدف افزايش مقاومت نظام مالی در برابر نوســانات 
و آســیب های چرخه ای طراحی شده اند. اين سیاست ها به موسسات 
مالی كمك می كنند تا ســپری را برای جذب اثرات شوک های بالقوه 
در طول چرخه های تجاری فراهم كنند. ساير سیاست های احتیاطی 
كالن نیز آســیب ها و شــوک های ســاختاری را هدف قرار داده و با 
لحاظ الزامات سخت و نظارت بر موسسات مالی كه از نظر سیستمی 
بااهمیت هستند باعث افزايش و تقويت مقاومت نظام مالی می شوند. 
كروتی، كالئسنز و الئون5 )2015( به بررسی ابزارهای احتیاطی كالن 
كه در بین ســال های 2000 تا 2013 توســط 119 كشور منتخب 
مورد اســتفاده قرار گرفته است پرداختند. آنها دريافتند كه در گروه 
اقتصادهای توســعه يافته و اقتصادهای نوظهور استفاده از اين ابزارها 
در دوره مورد بررسی همواره روندی افزايشی داشته است. كشورهای 
توســعه يافته از ابزار LTV در اين دوره اســتفاده بیشتری كردند كه 
نشــان دهنده تمركز بیشتر مقام ناظر بر ريســك های مرتبط با بازار 
مسکن است. بررسی های آنها نشان می دهد اقتصادهای نوظهور و در 
حال توســعه نسبت به اقتصادهای توسعه يافته از ابزارهای احتیاطی 

كالن بیشتر در جهت حففظ ثبات مالی استفاده كرده اند.
در عمل، همپوشانی قابل توجهی می تواند میان ابزارهای احتیاطی 
خرد و كالن وجود داشــته باشــد اما زمان بندی و منطق كاربرد هر 
يك از اين ابزارهای سیاســتی بســته به نوع هدف متفاوت اســت. 
برای مثال، نســبت های سرمايه بانك هم در ابزارهای احتیاطی خرد 
و هــم در ابزارهای احتیاطی كالن اســت. در دوره ركود اقتصادی، 

سیاســت های احتیاطی خرد، بانك ها را تشــويق به افزايش نسبت 
ســرمايه می كند در حالی كه سیاســت های احتیاطی كالن بانك ها 
را ترغیب به تســهیالت دهی خالف چرخــه ای می كنند تا از اثرات 
نامطلوب كاهش شــديد اهرم بانکی بر نظــام مالی ممانعت به عمل 
آيــد. لذا، برای برقراری توازن میــان اين دو هدف،  به جای كاهش 
تسهیالت دهی، افزايش نسبت های ســرمايه بانك ها می تواند مدنظر 

قرار گیرد.
نظارت خرد در كشور بیش از نظارت كالن كه ناظر بر تامین سالمت 
كل نظام مالی اســت مورد توجه مقام ناظر و سیاستگذاران بوده است. 
بانك ها  و موسســات اعتباری به عنوان مهم ترين ركن نظام مالی تحت 
نظــارت بانك مركزی قرار دارند. اداره نظارت بانك مركزی نیز در تواتر 
كوتاه، اطالعات و گزارش های منظمی در رابطه با وضعیت مالی هر يك 
از بانك ها و موسسات اعتباری تهیه و تدوين می كند. ولی همان طور كه 
گفته شد اين نظارت بیشتر از جنس خرد است به اين معنا كه نظارت 
بر تك تك موسســات مالی و بدون توجه به آثار سیستماتیك برخی از 
ريسك ها بر وضعیت كل شبکه بانکی و اثرپذيری بخش حقیقی اقتصاد 
از آن هــا انجام می پذيرد. اين در حالی اســت كه حفظ ثبات بانکی به 
عنوان يکی از اجزای مهم ثبات مالی نیازمند نظارت جامع و همه جانبه 
بر شبکه بانکی است. زيرا اختالل در هريك از اركان بازار پول می تواند 
ثبات كل سیســتم را تحت الشعاع قرار دهد. بنابراين الزمه تامین ثبات 
بانکــی، عملکرد كارا، روان و هماهنگ تمام اركان بازار پول اســت. در 
اين راستا، تشخیص زود هنگام ريسك ها و آسیب پذيري هاي بالقوه در 
كل بازار پول، اتخاذ سیاســت هاي بازدارنده و درمان به هنگام به منظور 
جلوگیري از بي ثباتــي بانکی و در نهايت بازگردان ثبات به نظام بانکی 

ضرورت دارد.

چارچوب نهادی تامین ثبات مالی
بانك های مركزی مستقل از ساير اهداف و ماموريت هايشان بايد نقش 
فعالی در تامین ثبات مالی داشــته باشند. دلیل اصلی آن اين است كه 
نظام بانکی نقش مهمی در انتقال سیاست پولی ايفا می كند. در صورتی 
كه نظام بانکی عملکرد مناسبی نداشته باشد، سیاست پولی به احتمال 
زياد اثربخشــی خود را از دست خواهد داد. به عالوه، بحران های بانکی 
كه ركودهای اقتصادی عمیقی را به دنبال دارند، تاثیرات مخربی بر ثبات 
اقتصاد كالن خواهند داشت و در اين شرايط سیاستگذار پولی ناچار به 
اعمال سیاست های انبساطی در راستای خروج اقتصاد از ركود است. لذا، 
اهمیت نقش بانك های مركزی در تامین ثبات مالی بر كســی پوشیده 
نیست. با اين حال در رابطه با چگونگی تحقق اين امر هنوز اجماع كاملی 
وجود ندارد. بانك های مركزی نقش های مختلفی را در زمینه برقراری و 

حفظ ثبات مالی برعهده دارند.
به طــور كلی، بانك های مركزی به ســه طريــق در تامین ثبات 
مالی به ايفــای نقش می پردازند. اول، بانك هــای مركزی به عنوان 
مديــر بحران عمل می كننــد به اين معنا كه نقــش آخرين ملجا را 
در بحران های مالی حاد برعهــده دارند. دوم، ثبات مالی را از كانال 
اعمال سیاســت های پولی تحت تاثیر قرار می دهند. سوم، به عنوان 
ناظر يا تنظیم گر سیاســت های احتیاطی عمل می كنند. تمامی اين 
نقش هــا تحت چارچوب های نهادی مختلفی در دنیا انجام می پذيرد.

در جدول 2 تجربه 10 كشــور منتخب در زمینه چارچوب نهادی 
تامین ثبات مالی بررسی شده اســت. چارچوب نهادی برای تدوين 
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جدول ۲- چارچوب نهادی در برقراری ثبات مالی

مقام تنظیم گر احتیاطی نقش وزارت اقتصاد نقش بانک مرکزی

مقام تنظیم گر مقررات احتیاطی استرالیا۸ 
و  می کند  مشارکت   CFR در   )APRA(
مسئول نظارت بر موسسات مالی و تعیین 
کالن  احتیاطی  ابزارهای  و  استانداردها 

است. 

 )CFR( در شورای تنظیم گران مالی
مشارکت می نماید.

بانک مرکزی استرالیا ریاست شورای تنظیم گران 
دارد. هیئت سیستم  برعهده  را   )CFR(۶مالی
به   )PSB(۷استرالیا مرکزی  بانک  پرداخت های 
در  ثبات  تامین  وظیفه  تنظیم گر  مقام  عنوان 

سیستم پرداخت ها را بر عهده دارد.

استرالیا

الزامات  مالی  اداره سرپرستی موسسات 
مخالف  باالتر۱۰و سپر سرمایه  زیان  جذب 

چرخه ای۱۱ را با اطالع SAC تعیین می کند.

وزارت اقتصاد مسئول تنظیم قوانین و 
وزیر  معاون  است.  مالی  بخش  مقررات 

اقتصاد ریاست SAC را بر عهده دارد.

عالی  شورای  از  عضوی  کانادا  مرکزی  بانک 
بانک  این،  بر  عالوه  است.   )SAC(۹ مشورتی 
و  مالی  بازار  زیرساخت های  بر  کانادا  مرکزی 

نظام های پرداخت نظارت می کند.

کانادا

مقامات  به  توصیه هایی  می تواند   ESRB
تنظیم گر ملی ارائه دهد.

معادلی در سطح اتحادیه اروپا ندارد. بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی کشورهای 
را در هیئت ریسک  بیشترین حق رای  عضو 
این  دارند.   ۱۲)ESRB( اورپا  سیستماتیک 
کالن  احتیاطی  سیاست های  تنظیم  بر  هیئت 

در اتحادیه اروپا نظارت دارد.

اروپا

تنظیم گر  مقام  عنوان  به  ژاپن  در   FSA
در  می کند.  نقش  ایفای  مالی  موسسات 
 FSA و  ژاپن  مرکزی  بانک  ژوئن ۲۰۱۴، 
مالی  ثبات  به  راجع  نظرات  تبادل  بر سر 

توافق کردند.

نقش وزارت اقتصاد در حفظ ثبات مالی از 
 )FSA( زمان تاسیس آژانس خدمات مالی
محدود شده است. هرچند، وزارت اقتصاد 
نقش مهمی در مدیریت بحران مالی ایفا 

می کند.

و  نظارت حضوری  مسئول  ژاپن  مرکزی  بانک 
بانک همچنین  این  بانک ها است.  غیرحضوری 
و  پرداخت  سیستم های  بر  نظارت  مسئول 

تسویه است. 
ژاپن

مسئول   )FMA( مالی۱۳  بازارهای  مقام 
این  است.  خرد  احتیاطی  مقررات  تنظیم 
آژانس مسئول تنظیم امور مرتبط با فعاالن 

بازارهای مالی و مبادالت مالی است.

طبق یک توافق نامه با دولت، بانک مرکزی 
حوزه  در  مقررات گذار  مقام  زالندنو 
بانک  است.  کالن  احتیاطی  سیاست های 
مرکزی موظف است وزیر اقتصاد را قبل 

از اتخاذ تصمیمات آگاه نماید.

مقررات گذاری  مسئول  زالندنو  مرکزی  بانک 
احتیاطی و نظارت است. 

زالندنو

مسئول   )FSA( نروژ  مالی۱۴  ناظر  مقام 
بازارهای مالی  بانک ها و فعاالن  نظارت بر 

مختلف است.

مبادرت  فصل  هر  در  اقتصاد  وزارت 
چرخه ای  مخالف  تعیین سپر سرمایه  به 

می نماید.

بانک مرکزی نروژ، در مسئولیت های مربوط به 
تنظیم سیاست های احتیاطی کالن سایر موسسات 
را مشارکت می دهد. این بانک توصیه های خود 
به وزارت اقتصاد در زمینه سپر سرمایه را به 

طور عمومی منتشر می کند.

نروژ

مقام ناظر مالی سوئد )FSA( مقام تنظیم گر 
سیاست های احتیاطی کالن است. FSA در 

FSC مشارکت دارد.

و  قوانین  تنظیم  مسئول  اقتصاد  وزیر 
مقررات بخش مالی است و نقش مهمی 
می کند.  ایفا  مالی  بحران  مدیریت  در 
FSC را بر  معاون وزیر اقتصاد، ریاست 

عهده دارد.

 )FSC( ۱۵بانک مرکزی سوئد در شورای ثبات مالی
مشارکت می کند. بانک مرکزی مسئول برقراری 

یک نظام پرداخت امن و کارا است. سوئد

مورد  ۱۶سوئیس  مالی بازار  ناظر  مقام 
قرار  سوئیس  مرکزی  بانک  مشورت 
می گیرد. FINMA بر اجرای سپر سرمایه 

در هر یک از بانک ها نظارت می کند.

اقتصاد  وزیر  که شامل  فدرال  شورای 
سرمایه  سپر  وضعیت  مورد  در  است 

تصمیم گیری می کند.

بانک مرکزی سوئیس مسئول ارائه پیشنهاد در 
خصوص تعیین، تعدیل یا لغو سپر سرمایه به 

شورای فدرال است.
سوئیس

احتیاطی۱۸  مقررات  تنظیم  مقام  دو  هر 
 )FCA( مالی۱۹  هدایتگر  مقام  و   )PRA(
نماینده FPC هستند و دستورات مربوط 
به استفاده از ابزارهای احتیاطی کالن را 

دریافت می کنند.

خزانه داری در جلسات FPC بدون حق رای 
شرکت می کند.

کمیته  یک  که   )FPC( مالی۱۷  کمیته سیاست 
مستقل است در بانک مرکزی انگلستان قرار 
دارد. این کمیته در رابطه با ابزارهای احتیاطی 

کالن تصمیم گیری می نماید.

انگلستان

تنظیم گران فدرال، نماینده FSOC هستند. را   FSOC ریاست  آمریکا  خرانه داری 
برعهده دارد.

فدرال رزرو عضوی از شورای نظارت بر ثبات 
مالی )FSOC( است. FSOC شورایی است که 

مسئول تنظیم مقررات احتیاطی کالن است.

 فدرال
رزرو

منبع: کانینگهام و فردریچ )۲۰۱۶(۲۰
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و اجرای سیاســت های احتیاطی كالن در بین كشورها به طور قابل 
توجهی متفاوت اســت. به طور كلی، ســه نهاد وزارت اقتصاد، بانك 
مركــزی و مقام تنظیم گر احتیاطــی در برقراری و تامین ثبات مالی 
بــه ايفای نقش می پردازند. به منظور تبــادل اطالعات و دانش فنی 
و تســهیل فرآيند تصمیم گیری نهادهای مختلف، كشورها در بیشتر 
موارد اقدام به تشــکیل شــوراها، كمیته ها و كارگروه هايی در زمینه 

تامین ثبات مالی كرده اند. 
نگاهی به جدول 2 حاكی از آن اســت كه بانك های مركزی نقش 
موثری در چارچوب های سیاســت گذاری احتیاطی كالن دارند. علت 
عمده اين امر آن اســت كه بانك های مركزی در شناسايی به هنگام 
و ارزيابی آســیب ها و ريسك های سیستماتیك  از مزيت های خاصی 

برخوردار هستند.

جمع بندی و ارائه توصیه های سیاستی
دستیابی به ثبات قیمت ها بدون برقراری ثبات مالی امکان پذير نبوده 
و اين دو به طور طبیعی الزم و ملزوم يکديگر هستند. با توجه به درجه 
پیچیدگی مسائل و درهم تنیدگی ابعاد مشکالت اقتصادی، فقدان ارتباط 
سیاســت های ثبات پولی و مالی راهگشای مشکالت كشور نخواهد بود 
زيرا اين سیاســت ها حتماً بايد با هم و در قالب يك پیکره ديده شوند. 
اتخاذ تدابیر پیشــگیرانه برای مقابله با ريسك های سیستمی در بخش 
مالی و ايجاد استحکام در موسسات مالی برای كاهش هزينه بحران های 
مالی عناصر اصلی بســته سیاســتی ثبات مالی را تشکیل می دهند. به 
عبارت ديگر ضرورت وجود كاركرد روان سیســتم مالی از طريق اعمال 
نظارت موثر و كارا الزمه ی همیشگی اجرای سیاست های پولی اثربخش 

بوده است. 
ارزيابی وضعیت ســالمت شــبکه بانکــی و شناســايی نقاط اصلی 
آسیب پذيری شبکه بانکی و داليل مربوطه می-تواند از بروز بی ثباتی های 
مالی در اقتصاد ممانعت به عمل آورد. الزمه تقويت سالمت نظام بانکی، 
اعمال شــیوه های نظارتی دقیق و اتخاذ سیاســت های احتیاطی كالن 
در پرهیز از بروز ريســك های سیستمی است. با توجه به نقش بانك ها 
در كارآمدی و اثربخشــی سیاســت های پولی، الزم اســت تا با ارتقای 
شاخص های سالمت نظام بانکی زمینه برای اصالح رابطه بانك ها با بانك 
مركزی فراهم شــود. به علت درصد بــاالی مطالبات غیرجاری گردش 
اعتبار دچار مشــکل است و سیاســت های ناظر بر تامین ثبات مالی با 
سیاســتگذاری پولی در هم تنیده شــده و ادامه اين وضع مکانیسم اثر 

سیاست پولی بر اقتصاد را بیش از پیش مبهم می كند.
علی رغم آن كه در ســال های اخیر، تحوالت چشم گیری در خصوص 
تعديل قوانین بانك های مركزی و يا تدوين قانونی با هدف برقراری ثبات 
مالی انجام پذيرفته است، در قانون پولی و بانکی كشور تعديلی صورت 
نگرفته اســت. بررســی تجربه بانك های مركزی در رابطه با چارچوب 
نهادی در برقراری ثبات مالی نشان می دهد كه در مجموع چهار ساختار 
 )IACs(21تشکیل كمیته ثبات مالی بین سازمانی )نهادی مختلف شامل 1
متشــکل از وزارت اقتصاد، بانك مركزی، بازار ســرمايه و ...2( تشکیل 
كمیته ثبات مالی در داخل بانك مركزی22، 3( تشکیل دپارتمان ثبات 
مالی در داخل ساختار بانك مركزی و 4( تركیبی از تشکیل دپارتمان و 
كمیته ثبات مالی در داخل بانك مركزی در نظر گرفته می شود. هر يك 
از اين ترتیبــات نهادی مزايا و معايبی دارند و انتخاب چارچوب نهادی 
برای هر كشــور به ويژگی های ساختاری آن بستگی دارد. در مطالعه ای 

كه توســط بانك تسويه بین المللی )BIS( در ســال 2011 به منظور 
بررسی ترتیبات نهادی ثبات مالی در 40 بانك مركزی انجام شده است 
نشــان می دهد كه بیش از دو ســوم بانك های مركزی مورد بررسی به 

منظور برقراری ثبات مالی، كمیته بین سازمانی تشکیل داده اند.
با توجه به فقدان بسترهای قانونی الزم در خصوص تامین ثبات مالی 
در ايران اولین گام بايد تدوين چارچوبی باشد كه مسائل مربوط به حوزه 
ثبات مالی، طراحی و اعمال سیاست های احتیاطی كالن، اهداف، ابزارها 
و متولی برقراری ثبات مالی را تبیین نمايد. به منظور طراحی چارچوب 
سیاست های احتیاطی كالن توصیه می شــود شورای عالی ثبات مالی 
تشکیل گردد كه وظايفی مانند »طراحی سیاست های احتیاطی كالن«، 
»شناسايی، ارزيابی و رسیدگی به ريسك های سیستماتیك كه ممکن 
است به تمامی سیستم مالی تسری يابد«، »شناسايی اقدامات مقتضی 
و پیشنهادات سیاســتی به منظور كاهش ريسك های سیستماتیك«، 
»نظارت بر نظام های پرداخت و ابزارهای پرداخت با هدف تامین سالمت 
و كارايی آن ها و همچنین محدود كردن ريســك های سیستماتیك«، 
»هشــدار به موسسات ذی ربط در رابطه با ريسك های سیستماتیك« و 
»ارائه گزارش سالیانه در رابطه وضعیت و تحوالت ثبات مالی« را انجام 
دهد. آن چه در اين خصوص از اهمیت خاصی برخودار اســت مســئله 
شــفافیت عملکرد شورای ثبات مالی است. اين شورا می تواند  از طريق 
انتشار صورت جلسات و ارائه توضیحات در خصوص اتخاذ سیاست ها، در 

كارايی سیاست های احتیاطی كالن نقش بسزايی ايفا نمايد.

پی نوشت
* پژوهشگر گروه پول و ارز، پژوهشکده پولی و بانکی
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4) Countercyclical Buffers
5) Cerutti, Claessens and Laeven
6) Council of Financial Regulators

اين شورا وظیفه شناســايی ريسك ها و تحوالت آتی در سیستم مالی را 
برعهده دارد

7) Payments System Board (PSB)
8) The Australian Prudential Regulation Authority 

(APRA) 
9) Senior Advisory Council (SAC) 

اين شــورا در رابطه با سیاست های احتیاطی كالن مشاوره می دهد.
10) Higher Loss Absorbency Requirement
11) Countercyclical Capital Buffer
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13) Financial Markets Authority
14) Financial Supervisory Authority
15) Financial Stability Council
16) Financial Market Supervisory Authority (FINMA)
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18) Prudential Regulation Authority
19) Financial Conduct Authority
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ثبات اقتصادی در بازار ســرمايه می تواند چه تأثیری در رشــد 
اقتصادی پايدار کشور داشته باشد؟

ثبات مالی مقوله بســیار مهمی اســت و اثر مهمی در بازار سرمايه دارد. 
عدم تعادل های اقتصادی و عدم تعادل در نظام مالی كشور باالخص بانك ها 
می تواند آثار مخربی در بازار ســرمايه داشــته باشــد. امروزه سهام بیشتر 
بانك های كشــور در بورس معامله می شــود و درصــد قابل مالحظه ای از 
ســهام بانك ها در بازار سرمايه اســت؛ بنابراين وجود عدم تعادل در نظام 

بانکی و رشد دارايی های غیرجاری باعث كاهش توان تسهیالت دهی بانك ها 
می شــود و منابع بانك را قفل خواهد كرد و در نتیجه دارايی های غیرمولد 
خواهیم داشــت. به طبع اين موضوع صنعت بانکــداری را با چالش مواجه 
می كند و چون بخشــی از بازار سرمايه،  نظام بانکی است در اين بخش نیز 
چالش پیدا می شــود. از ســويی، زمانی هم كه يك وام نمی تواند در مواقع 
تنگنای اعتباری به بنگاه ها اختصاص يابد، بانك ها با چالش نقدينگی مواجه 
می شــوند؛ بنابراين ثبات مالی در نظام بانکی اثرگذار است و موضوع ديگر 
بر می گردد به تعامالت با بانك های بین المللی كه در اين بخش هم بر ثبات 
مالی اثرگذار خواهد بود به اين معنا كه اگر نظام مالی و بانکی كشور بتواند 
از خطوط اعتباری بانك های خارجی استفاده كند و يا فروشندگان خارجی 
بــه خريداران ايرانی اعتبــار بدهند،  فروش اعتباری در نظام مالی كشــور 
راه می افتد و فروشــنده خارجی زمانی كه مواد اولیــه را به خريدار ايرانی 
می فروشد، می تواند پول آن را 6 ماه تا يکسال ديگر دريافت كند و خريدار 
ايرانــی هم كه مواد اولیه را از خــارج وارد می كند آن را تبديل به محصول 
كرده و سپس آن را به فروش برساند و پول طرف خارجی را پرداخت كند. 
اما اگر فروشــنده خارجی حاضر نباشــد به صورت اعتبــاری با خريدار 
ايرانی كار كند و بگويد اول پول را بدهید و بعد جنس ارســال می شود، در 
اين صــورت يك بنگاه ايرانی وقتی می خواهد مواد اولیه بنگاه خود را تآمین 
كند با كمبود نقدينگی و چالش اعتباری مواجه می شود چون ابتدا بايد پول 
را تأمین كند و مواد اولیه را بخرد و آن را تبديل به محصول كرده و بفروشد 
و آنگاه به درآمد برسد يعنی نقدينگی معکوس می شود و اين باعث می شود 

تشکیل شورای مشترک سیاست گذاری بازار پول و سرمايه

هماهنگی در سیاست گذاری های بازارهای پول و سرمايه 
می تواند نقش کلیدی در ايجاد ثبات مالی و رشد اقتصادی 
پايدار در هر کشوری داشــته باشد. اين که تصمیمات نهادهای 
مســؤول در بازار ســرمايه و پول چه تأثیری می تواند در کل 
اقتصاد ايران داشته باشد و اين سیاست گذاری ها باعث تضعیف 
اقتصاد نشود، موضوعی اســت که نیازمند همگرايی و تشکیل 
شــورای سیاست گذاری مشــترک بین بانک مرکزی به عنوان 
متولی بازار پول و ســازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمايه 
اســت. در اين زمینه با دکتر علی صالح آبادی، مديرعامل بانک 
توسعه صادرات و ريیس اسبق ســازمان بورس و اوراق بهادار، 

گفت و گويی انجام شده که با هم می خوانیم.
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بنگاه های كشور احساس تنگنای اعتباری كرده و حس كنند كمبود منابع 
دارند. در اين شــرايط، چرخه نقدينگی دچار تغییر می شود و اين موضوع 
می تواند بر روی نقدينگی بنگاه و ثبات نظام اثرگذار باشد؛ بنابراين يك راه 
اين اســت كه خريداران ايرانی بتوانند از طريق نظــام بانکی با دنیا تعامل 
برقرار كنند و در دوره ای كه تحريم ها برداشــته شد بتوانند اعتباری كه در 
گذشــته در نظام مالی بوده است و فروشندگان خارجی به خريداران ايرانی 
می دادنــد و يا بین بانك های خارجی با بانك هــای ايرانی فعالیت اعتباری 
انجام می شد،  دوباره از سر گرفته شود. اين موضوع در ثبات بازارهای مالی 

كشور می تواند اثر مناسبی داشته باشد. 
يکی ديگر از مباحث به روابط بازار پول و بازار ســرمايه باز می گردد. در 
حال حاضر، نظارت بر بازار پول به وســیله بانك مركزی اعمال می شــود و 
نظارت بر بازار سرمايه از طريق سازمان بورس است؛ هرچه تعامل بین اين 
دو نهاد ناظر ارتقا پیدا كند و قانونمندتر شود، در سطح بازارها ثبات بیشتر 
می شود. به عنوان نمونه ممکن است تصمیمی در بانك مركزی گرفته شود 
كه در بازار سرمايه اثر نامطلوب داشته باشد و يا برعکس تصمیمی در بازار 
ســرمايه گرفته شــود و اثر نامطلوبی در نظام بانکی داشته باشد؛ بنابراين 
هرچقدر هماهنگی نهادهای نظارتی بیشتر شود، ثبات مالی افزايش می يابد 
و ساز و كار آن اين است كه از نظر قانونگذاری شورای ثبات سرمايه بین بازار 
پول، بازار سرمايه و بیمه شکل بگیرد كه بتواند تصمیمات الزم االجرا بگیرد 

و می تواند سطح ثبات مالی را در بازارها ارتقا دهد.

چگونه ثبات بازار ارز می تواند به رشــد اقتصــادی پايدار و به 
صورت کلی ثبات مالی منجر شود؟

ثبات در بازار ارزی كشــور بســیار مهم اســت، از اين جهت كه زمانی 
كــه نرخ ارز افزايش می يابد در كاالهايی كه مواد اولیه خارجی بیشــتری 
دارد به طبع تورم وارداتی ايجاد می شود و يك سری كاالها نیز در داخل 

كشــور است كه شــايد لزومی به واردات مواد اولیه از خارج نداشته باشد 
ولــی وقتی نرخ ارز افزايش می يابد چون اين محصوالت مانند مس با نرخ 
بازارهــای بین المللی مورد معامله قرار می گیرد، تحــت تأثیر نرخ ها قرار 
می گیرند. شــايد اين كاالها خیلی، مواد اولیه خارجی نیاز نداشته باشند 
ولــی چون در بورس كاال معامله می شــوند، قیمت هــای اين ها بر مبنای 
نرخ های جهانی اســت و اگر غیر از اين باشد باعث می شود واردات تقويت 
شــود و اين ها متضرر می شوند؛  بنابراين با نرخ های بین المللی تطابق پیدا 
می كند و زمانی كه نرخ ارز باال می رود، قیمت اين گونه كاالها باال می رود 
و بــر روی نرخ تورم نیز اثرگذار خواهد بــود ولی ثبات بازار ارز به معنای 
غیرواقعی بودن نرخ ارز نیست و حتی اگر نرخ ارز هم بخواهد افزايش پیدا 

كند بايد متناسب با تورم و حساب شده باشد.
 خوشــبختانه در سال های اخیر چون نرخ تورم كاهش پیدا كرده، نرخ 
ارز نیز نوسانات كمی داشته و توانسته است ثباتی را در بازارهای مختلف 
كشــور ايجاد كند و آرامشی در بازارهای مختلف ايجاد شد و به طبع وقتی 
نرخ تورم و نرخ ارز افزايش پیدا كند می تواند باعث تالطم در بازارها شود 
و اين موضوع نیز مقوله بســیار مهمی اســت، ولی يکــی از بازارهايی كه 
می تواند به اين مقوله كمك كند اين اســت كه ما بازار ارزی داشته باشیم 
كه صادركنندگان و واردكنندگان بتوانند خودشــان را در برابر نوســانات 
در اين بــازار، بیمه كنند. اين محدوديت را ما در بازار داريم كه ابزارهای 
پوشــش نوســان نرخ ارز وجود ندارد و زمانی كه كسی از بانکی وام ارزی 
می گیرد و نرخ ارز باال می رود، مشــکل پیدا می شــود ولی اگر بازار ارزی 
وجود داشــته باشد می توان نوســانات نرخ ارز را با پوشش ريسك كنترل 
كرد كه تُجار در تالطمات ارزی كمتر متضرر شــوند. اين خالء ها در حال 
حاضر وجود دارد و برای اينکه ثبات مالی ارتقا  پیدا كند يك راه اين است 

كه بتوانیم بازار مشتقه ارزی را ايجاد كنیم.
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وضعیــت ثبات مالی در بازار ســرمايه را چگونــه ارزيابی 
بورس  بهبود عملکرد  بــرای  راهکاری  و جنابعالی چه  می کنید 

داريد؟
در حال حاضر، نبود تعادل در كل بازارهای مالی را شــاهد هستیم 
كه به بازارهای ديگر نیز گســترش پیدا كــرده و آن هم به رابطه بین 
نرخ ســود بانکی و نرخ تورم مرتبط است. به عقیده من نرخ سود بانکی 
در حال حاضر نرخ غیر تعادلی اســت كه حاصل فعالیت نهادهای مالی 

غیرقانونی و برخی مؤسســات مالی مشکل دار است. نرخ سود باال باعث 
شــده كه كار كردن معنای خود را از دســت بدهد چون كســانی كه 
نرخ ســود را دريافت می كنند فرض می كنند كه ريســکی وجود ندارد 
و اين نرخ ســود بدون ريسك از نرخ سود كسب و كار باالتر رفته و از 
اين نظر ما مشــکل اساسی در كشــور داريم و تا اين مسئله حل نشود 
اصوال ما نرخ رشــد مناسبی را نخواهیم داشــت و به نظر می رسد اگر 
نتوانیم اين مســئله را حل كنیم با نرخ رشــد مناسب اقتصادی مواجه 
نخواهیم شــد. كســانی در بانك مركزی مدعی بودند كه اين مشکل را 
از طريق بازار بیــن بانکی می توانند حل كنند و از همان روز ما گفتیم 
اين مشــکل از طريق بازار بین بانکی حل نمی شــود و اكنون سال ها از 
اين بحث گذشــته است چون اين مشــکل حاصل عناصر خاصی است 
كه در بازار پولی اســت و اين عناصر تابع متغیرهای بازار نیستند، بلکه 
يا وضعیت نقدينگی آنها بســیار تضعیف شــده و يــا اين كه اصال مجوز 

فعالیــت ندارند ولی در بازار حضور دارند. 
از اين نظر نرخ غیرتعادلی باعث شــده كه كار كردن در كل اقتصاد 
چندان مفهوم اقتصادی نداشــته باشد. حال اين كه تولید كننده مسکن 
پولش را در بانك بگذارد باعث می شــود بانك ها نرخ ســودی را بدهند 
كه در توانشــان نیست و شــرايط تضعیف آنها بیشتر می شود؛ بنابراين 
اولیــن كاری كه در اقتصاد كالن بايد صــورت بگیرد اينکه بتوانیم نرخ 
ســود را دستوری كاهش دهیم و به نهادهای پولی مختلفی كه وضعیت 
مناســبی ندارند فشــار بیاوريم كه تجديد ســاختار كنند كه البته كار 

کاهش فوری و دستوری نرخ سودبانک ها؛ ضرورت اول اقتصاد

کارشناســان معتقدند آن چنان که در مذاکرات سیاسی 
برجام توفیق حاصل شده، در بخش اقتصادی و به ويژه 
در عین  است.  نگرفته  بانکی، گشــايش های چندانی صورت 
حال، قرار بود کلیدی تريــن نتیجه مذاکرات برجام در بخش 
اقتصادی و رفع تحريم ها شــکل بگیــرد و بانک های ايران 
بتوانند وارد عرصه های بین المللی شــوند. در بُعد داخلی نیز 
بانک ها با چالش هايی مانند نرخ ســودهای باال مواجه هستند 
که به ثبات در عرصه اقتصاد کالن لطمه وارد می کند. در اين 
زمینه با دکتر حســین عبــده تبريزی، مشــاور وزير راه و 
شهرســازی و ريیس اسبق ســازمان بورس و اوراق بهادار، 

داديم. انجام  گفت و گويی 
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مشــکلی است ولی بايد اجرا شــود و به نظر می رسد تا اجرا نشود بقیه 
فعالیت های ما در آينده به نتیجه نمی رســد. قطعا اگر ما اين مشکل را 
به ســرعت حل نکنیم، وضعیت فعلی به اقتصاد ايران تحمیل می شــود 
كــه به يــك معنا ثبات را تضعیــف می كند و حاصل نرخ ســود بانکی 
بااليی اســت كه هم اكنون نظام بانکــی پرداخت می كند و در توان و 

ندارد. خود  ظرفیت 

آيا مهار نرخ ارز می تواند در ثبات مالی تأثیر داشــته باشد؟
بــه هر حال دولت به میزانــی منابع ارزی دارد و حداقل تا به امروز 
توانســته نرخ ها را كنترل كند و نرخ ارز تحت تأثیر فشــارهای تورمی 
قرار نگرفته ولی اگر روزی نرخ ســود بانکی كــه امروز ضربه گیر تورم 

شــده، پايین بیايد طبعا در اين بخش نرخ ارز باال خواهد رفت.

نقش بانک مرکزی در زمینــه کنترل نرخ ارز و جلوگیری از 
چیست؟ نرخ ها  يکباره  افزايش 

بانك مركزی وضعیت خیلی دشــواری دارد ولی با شجاعت بسیاری 
بايد وارد اين فرايند شــود و هر روز و هر ســاعت كه می گذرد، شرايط 
فعلی نرخ سود بانکی صدمات بیشتری را به اقتصاد ايران وارد می كند.

در حــال حاضر وضعیت ارتباطــات بین المللی نظام بانکی و 
ارز به چه نحوی است؟ بازار  مديريت 

بــه هر حــال برجام زمینه هايــی را باز گشــايی و امکاناتی را برای 
بانــك مركزی ايجــاد كرده و عملکردهــا در بازارهای دنیا پیشــرفت 
داشــته اســت ولی همه می دانند كه برجام در كلیت اجرا نشده و آن 
بخشــی هم كه اجرا نشــده مربوط به بانك های بزرگ است و ما هنوز 
نتوانســته ايم آن ها را قانع كنیم كه شــرايط برجــام را رعايت كنند، 

در حالــی كه ايران برجام را رعايت كرده اســت. آن ها در آمريکا منافعی 
داشته و نگرانی های بیشتری دارند و اخیرا مقامات آمريکايی در عربستان 
تهديداتــی را علیه ايــران مطرح كرده اند و طبعا اين مســائل بانك های 
بزرگ را نگران می كند و اين بانك ها مجبور هستند هر روز به بازار تسويه 
آمريکا مراجعه كرده و بازگردند، چون تســويه دالر در داخل آمريکا انجام 
می شــود و آن ها گرفتار اين كشور هستند ولی اين به آن معنا نیست كه 
خودشان بخواهند بلکه منافع نهادهای آن ها ايجاب می كند كه در ارتباط 
با ايران خیلی آرام حركت كنند و از اين نظر ما بايد با مذاكره كننده های 

قوی تری در بانك مركزی برای حل مشکالت اقدام كنیم.
 همان توانايی كه وزير امور خارجه در مذاكرات سیاســی دارد بانك 
مركزی نیز نیاز دارد افرادی در آن سطح داشته باشد كه وارد مذاكره با 
دنیا شوند كه بتوانند پوشش های حقوقی در اين زمینه برای نگرانی های 
بانك هــای بزرگ بدهند و همچنین بانك هايی را ايجاد كنند كه با خارج 
از كشــور كار كنند. من فکر می كنم در حوزه بین الملل و ارتباط با دنیا، 
بانــك مركزی تحرک جديدی نیاز دارد و اين بانك در تمامی جبهه ها با 
مشــکالت گسترده و مسائلی مواجه اســت كه بايد با آن ها شجاعانه و با 
آگاهی كامل برخورد كند؛ در عرصه داخلی مشــکالت نظام بانکی فعلی 
يك مســئله ملی اســت كه بايد حل شود و همه قوا بايد كمك كنند كه 
بانك مركزی بتواند مســائل فعلی نظــام بانکی ايران را حل كرده و نرخ 
ســود بانکی را اصالح كند و در صحنه بین المللی نیز بانك مركزی بتواند 
بــا اين بانك ها مذاكرات طوالنی و پیچیده ای داشــته باشــد كه بتوان 
نتیجه نهايی گرفت. در كنار اين، بخشی هم خالء موجود در نظام بانکی 
در روابط با دنیا اســت و از ســويی قوانینی كه در 10 تا 15 سال اخیر 
در بانکــداری بین الملل حاكم شــده نیز بايد حل شــود و بنابراين من 
فکر می كنم حجم كار بانك مركزی باال اســت و من برای آن ها آرزوی 

توفیق دارم كه بتوانند اين مشــکالت اساسی را حل كنند.
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برای دســتیابی به ثبات و رشــد اقتصادی پايدار، به ويژه 
بايد  اقتصادی، چگونه  مثبت  نرخ رشــد  حفظ دســتاوردهای 
سیاســت گذاری کرد؟ تأثیر عملکرد بازارهــای مختلف مانند 
بازار پول و يا ســرمايه بر يکديگر و بــر کل فضای اقتصادی 

است؟ چگونه  کشور 
يکــی از اجــزا و عناصر ثبــات مالــی، بازارهای مالی اعــم از بازار 
پول و ســرمايه اســت. به دلیل همبستگی و وابســتگی اين بازارها به 
يکديگر، موضوع اين گونه ديده می شــود كه بايــد نوعی هماهنگی بین 
همه اين اركان وجود داشــته باشــد. در بحران مالی جهانی در ســال 
2008 میالدی،  بــازار پول از ابزار بازار ســرمايه )منظور صندوق های 

سرمايه گذاری است كه وام های رهنی را خريداری می كردند(، استفاده 
كرد و عملکرد نامناســب در اين بخش باعث بحران شد. 

تاثیر تصمیمات بانک مرکزی بر بازار پول و يا سازمان بورس 
بر بازار ســرمايه چگونه است؟ سیاست گذاری های اين دو بازار 
کــه امروز جداگانه و به وســیله دو نهاد ناظر اجرا می شــود، 
می تواند چه تأثیر مثبت و يا منفی در ثبات اقتصادی و رشــد 

باشد؟ داشته  پايدار 
فرض كنید در نظام بانکی تســهیالتی پرداخت شده و اعتبارسنجی 
درست نبوده و يا سیاســت دولت در بازار پول عملکرد انبساطی باشد 
كه بتواند به اهداف خاصی برســد ، بعد ممکن اســت سیاست بازار پول 
در بازار ســرمايه مشــکل ايجاد كند؛  بنابراين يکی از اجزای اصلی در 
اين بخش عملکرد بازار ســرمايه اســت و مباحث بــازار پول در اينجا 

است.  مطرح  نیز 
نقد شــوندگی دارايی ها از مباحث جدی و اساســی اســت و اوراق 
ســهام كه در بازار سرمايه معامله می شــود در پرتوی عملکرد بانك ها 
و يا مشتريان بانك ها اســت و حتی اگر بانك ها به دلیل مقررات بانك 
مركــزی نتوانند بیشــتر از 40 درصد ســرمايه گذاری كنند و بانك ها 
ســهام وثیقه بگیرند، يعنی اگر بازار ســرمايه دچار مشکل شود، وثايق 

نظام بانکی نیز دچار مشــکل خواهند شد. 
براين اســاس نوسانات نرخ سود نیز عالوه بر بازار پول، بازار سرمايه 

جای خالی شورای عالی ثبات مالی در اقتصاد ايران

کارشناســان عقیده دارند ثبات مالی بستری است که 
می تواند به رشــد اقتصادی پايدار منجر شود و در اين 
بازارهای پول و سرمايه کشور، نقش اساسی  رهگذر عملکرد 
و تأثیرگذاری مســتقیمی در حفظ شــرايط ثبــات مالی و 
بازارهای  تأثیر تصمیمات  از سويی،  اقتصادی خواهند داشت. 
پول و ســرمايه بر يکديگر نیز مطرح است. در اين زمینه با 
دکتر علی رحمانی، اولین مديرعامل شــرکت بورس و اوراق 

بهادار تهران، گفت و گويی انجام داده ايم.
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را هــم تحت تأثیر قرار می دهد و از اين ســو بازدهی در بازار ســرمايه 
نیــز تحت تأثیر قرار می گیرد. به نظر می رســد ارتبــاط متقابلی بین 
بازارهــای مختلف وجود دارد كه هر يك می توانند عملکرد نامناســب 
خــود را در بازارهای ديگــر وارد كرده و باعث بی ثباتــی در اقتصاد 
شــوند. به هر حال اين موضوع همیشــه محل چالش بوده اســت كه 
نظارتی كه انجام می شــود منســجم نیســت يعنی در ايران نیز بحث 
می شــود كــه نیازمند ايجــاد كمیته ثبــات مالی و يا شــورای عالی 
بــرای ايجاد ثبات هســتیم و در واقــع فراتر از بحث ثبــات مالی به 
دنبال ثبات اقتصادی هســتیم و اين كه به لحاظ جهانی سیاســت های 
خصمانه ای علیه كشــورمان اعمال می شــود و يا تالش می كنند كه 
ايران به جايگاه واقعی خود نرســد نیز باعث می شود كه بی ثباتی های 

شود. ايجاد  اقتصادی 

ايجاد کمیته ثبات مالــی را در اقتصاد ايران چگونه ارزيابی 
می کنیــد و به نظر جنابعالی اين کمیتــه چه تأثیری بین روابط 

باشد؟ داشته  می تواند  بازارها 

بــه نظر می رســد ايجاد كمیتــه ثبات مالی در اقتصــاد ايران يك 
ضــرورت باشــد كه بتواند ايــن رابطه هــا را ببیند و از نگاه بخشــی 
جلوگیری شــود. هر بازاری ممکن اســت هدف گذاری خاص خودش 
را داشــته باشــد مانند اين كه در بازار ســرمايه ترويــج صندوق های 
ســرمايه گذاری صورت می گیرد و يا در بازار پول. احســاس می شود 
نرخ ســودهای اين صندوق ها می تواند ثبات بــازار را تحت تأثیر قرار 
دهد و فشــار بــه بانك ها افزايش يابد، از آن ســو برخــی ابزارها در 
بازار ســرمايه مانند صندوق طال معطل مانده تنهــا به دلیلی كه فکر 
می كننــد بانك مركزی در بــازار طال هم بايد ثبــات ايجاد كند و يا 
اين كه اگر بازار ســرمايه وارد اين بخش شــود به بی ثباتی دامن زده 
می شــود و در نهايت اين كار معطل مانده است. در حال حاضر، ما در 
ايران صندوق ارزی نداريم در حالی كه اگر كســانی دارايی های ارزی 
داشته باشــند می توانند در اين صندوق ها وارد شوند و بخش زيادی 
از تقاضاهــای ارزی را می توانیم از طريق اين صندوق ها تأمین كنیم، 
در حالــی كــه ارز به خانه های مــردم می رود و از چرخــه اقتصادی 

می شود. خارج  كشور 
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يکی از موضوعــات مطرح در زمینه برقــراری ثبات مالی، 
عوامل مؤثر بر همگرايــی و واگرايی نرخ ها در بازارهای مالی 
بین  بازار  بازار سپرده ها،  نرخ های  در  ايجاد همگرايی  اســت. 
بانکی و بازار بدهی می توانــد چه تأثیری در ايجاد ثبات مالی 

باشد؟ داشته 

يکــی از موضوعات مهم اقتصادی كشــور اين اســت كه نرخ های 
ســود كه در بازار پول و بدهی وجود دارد دارای همگرايی نیست. از 
يك سو شــورای پول و اعتبار نرخ سود 15 درصد را برای سپرده ها و 
18 درصد را برای تســهیالت تصويب كرده و اين نرخ ها رسمی است 
و همزمــان در فرابورس و بازار بدهی، دولت اســناد خزانه را با نرخ 
ســودهای 24 تا 25 درصد تعیین و نیــاز مالی خود را تأمین می كند 
و در نظــام بانکــی هــم نرخ هــای مختلفی وجــود دارد و بانك های 
مختلــف با توجه به وضعیــت خود ابزارهای مختلفــی طراحی كرده 
و نرخ های متفاوتی ارائه می شــود و با توجه بــه اين كه دولت طبیعتا 
بايد فعالیت كم ريســك نســبت به بخش خصوصی داشــته باشــد و 
نرخ های ســود پايین تری را ارائه كند ولی می بینیم كه دولت اســناد 
خزانــه را با نرخ های تا 25 درصد تأمین مالی می كند. وقتی كه توجه 
می كنیــم می بینیم كه اين نرخ تا 25 درصد با نرخ 15 درصد تصويب 
شده در شــورای پول و اعتبار همگرا نیســت و همگرا نخواهد بود با 
نرخ هايــی كه ما انتظار داريم نظام بانکی در آن نرخ ها ســپرده گیری 
و تســهیالت پرداخت كند. واگرايی بايد حل شــود و همه نرخ ها در 
يك محدوده ای با يکديگر همگرا شــوند بــه نحوی كه اين موارد در 
بازارهــا از بین بــرود و همه بازار پول و بدهی بــا نرخ های همگرايی 
در محدوده نرخ های مصوب شــورای پول و اعتبار قرار گیرند. مسئله 
مهم اين اســت كه عالوه بر واگرايی نرخ ها، سطوح آن نیز باال است؛ 
بنابرايــن ما بايد هم ايــن نرخ ها را همگرا كنیــم و هم اين كه آن را 

ايجاد رقابت معکوس در بانک ها برای کاهش نرخ سود

سیاســت گذاری های چندگانه و غیرمرتبط در بازار پول 
و از جمله تعیین نرخ ســودهای متفاوت باعث شده تا 
رقابت های ناســالمی در اين بخش شــکل بگیرد. از يک سو 
دولت برای فروش اســناد خزانه نرخ ســودهای تا 10 درصد 
باالتر از مصوبات شــورای پول و اعتبار در نظر می گیرد و از 
ســويی نیز بانک ها طبق قانون، امکان سپرده گیری خارج از 
نرخ های مصوب شــورای پول و اعتبار را ندارند. اين مسائل و 
چالش ها باعث شــده تا بانک ها در يک چرخه رقابت ناسالم 
قرار گرفته و گاهی با دور زدن نرخ ســودهای مصوب شورای 
پــول و اعتبار، به دنبال پُر کردن خــالء نرخ های متفاوت در 
بازار باشــند. در اين زمینه با آقای دکتــر حمید زمان زاده، 
بانکی،  عضو هیأت علمی و مدير پژوهشی پژوهشکده پولی و 

کرده ايم. گفت و گو 
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پايین بیارويم كه در فاز اول رســیدن به نرخ مصوب شــورای پول و 
اعتبار اســت. اگر اين كار انجام شــود كمك بزرگی بــه بخش تولید 
خواهد شــد كه منابع مالی را با نرخ های پايین تری جذب كنند و در 
فرايند تولید به كار بگیرند و هم اين كه از يك ســو به وضعیت رشد و 
اشــتغال و از ســويی به نظام بانکی كمك می كند به نحوی كه وقتی 
دولت با نرخ 25 درصد اســناد خزانه را تأمیــن مالی می كند بانك ها 
مجبور به رقابت هســتند و مردم چون اســناد خزانه دولت با نرخ 25 
درصد را خريــداری خواهند كرد، بانك ها مجبور بــه رقابت خواهند 
شــد كه باعث افزايش نرخ ها در شــبکه بانکی می شود و اين به شدت 
برای بانك ها زيان بار اســت چرا كه وقتی نرخ های ســود باال است از 
يك ســو نرخ سود ســپرده ها باعث می شود كه رشــد بدهی های نظام 
بانکی به ســرعت افزايش پیدا كند و از ســويی دارايی نظام بانکی با 
توجه به اين كه در نرخ ســودهای باال احتمال نکول باالتر اســت، اين 
نرخ ها باعث می شــود بازارهای دارايی با ركود مواجه شــود و قدرت 
نقدشــوندگی دارايی های نظام بانکی كاهش پیــدا  كند و همه اين ها 
نشــان می دهد كه اين نرخ هايی كه به ســمت بــاال در حال حركت 
اســت باعث افزايش بدهی های نظام بانکی خواهد شــد و هم اين كه 
رشــد دارايی ها محدودتر شــود و ايــن يعنی نظام بانکی به ســمتی 
مــی رود كه مدام با زيان ها و كســری بیشــتری مواجه شــود و اين 

شــرايط را دوره به دوره سخت تر می كند.

مشــکالت موجود در بخش همگرايــی و واگرايی نرخ ها در 
شود؟ حل  بايد  چگونه  مالی  بازارهای 

تــا وقتی كه همه نرخ ها با هم در يك محدوده قرار نگیرند رقابت ها 
همچنان وجود دارد و مادامی كه نرخ اســناد خزانه 25 درصد اســت 
نبايد انتظار داشــته باشــیم كه نرخ های رسمی مصوب شورای پول و 
اعتبار در محدوده 15 درصد رعايت شــود چون شدنی نیست. مسئله 
مهم اين اســت كه اگر ما می خواهیم همه نرخ ها را همگرا كنیم و به 
ســمت مصوبه شــورای پول و اعتبار حركت كنیــم، چگونه بايد عمل 
كنیم؟ مشــکل اين اســت كه دولت با نرخ هــای 25 درصد در حال 

تأمین مالی اســت. دولت با كســری بزرگی مواجه است و درآمدهای 
نفتی دولت به شــدت كم شــده و بحث تحريم ها را نیز داشــتیم كه 
به مدت چند ســال صادرات نفت ايران را كاهــش داد و قیمت نفت 
افت كرد و همه اين ها به اين معنی اســت كه فشــار كاهش درآمد بر 
دولت زياد اســت و اين بیانگر كسری بزرگ برای دولت است و دولت 
مجبور به تامین مالی اســت و اگر اين تأمین مالی به منظور پوشــش 
كســری از بخش خصوصی باشــد يعنــی اين كه مــدام بايد نرخ های 
باالتری از ســوی دولت برای فروش اوراق مشــاركت و اسناد خزانه 

شود. پیشنهاد 

نقــش بانک مرکزی برای ايجاد همگرايــی نرخ های بازارها 
چگونه اســت و اين نهاد تصمیم گیــر چگونه می تواند در اين 

وارد شود؟ بخش 
در ايــن چارچوب كه ما می بینیم در كوتاه مدت راه گريزی نیســت 
جز اين كه بازيگر ســومی وارد شود به نام بانك مركزی كه اگر نیاز به 
مجوزهايــی دارد برای اين كه ديون دولت را خريداری كند، مجوزها را 
كســب كند و بانك مركزی شروع به خريد ديون و پرداخت بدهی های 
دولــت كند كه از اين طريق نقدينگی به دولت تزريق شــود و همزمان 
با خريد ديون دولتی، تأمین مالی دولت در فرابورس و اوراق مشاركت 
كاهش پیدا كند. وقتی نرخ شــروع كرد به كاهــش، همزمان نقدينگی 
كه به دولت تزريق می شــود وارد نظام بانکی می شــود و دولت منابع 
بانکی را از بانك مركزی می گیرد و به بدهکاران و طلبکاران می پردازد. 
اين طلبکاران يا پیمانکارانی هســتند كه برای دولت كار می كنند و يا 
بانك هايی هســتند كه دولت به آنها بدهکار است؛ بنابراين اين موضوع 
كمك می كند كه اين ديون پرداخت شــود و نظــام بانکی با نقدينگی 
بیشــتری مواجه می شــود و رقابت برای افزايش نرخ های سود نه تنها 
كاهش می يابد بلکه به تدريج رقابت به اين ســمت می رود كه نرخ های 
ســود كاهشــی خواهد شــد و بانك ها به نفعشــان خواهد بود كه نرخ 
ســودهای پايین تری پیشــنهاد كنند و رقابت معکوس ايجاد شود تا ما 

بتوانیم نرخ ســودهای پايین تری را در اقتصاد تجربه كنیم.
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تا چه اندازه نوســانات ارزی بر روی ثبات مالی و همین طور 
باشد؟ مؤثر  می تواند  اقتصادی  رشد 

ثبات مالی و رشــد اقتصادی، معکوس يکديگر كار می كنند. رشــد 
اقتصــادی باعث رونق صادرات می شــود. براي مثــال صادركنندگان 
بايد براي فــروش محصوالت خود در خارج از كشــور رقابت كنند و 
وقتي نســبت نرخ ارز به ريال ثابت بمانــد، در حالي كه تورم داخلي 
حدود 10 درصد و تــورم خارج از ايران معموال بین يك تا دو درصد 
اســت، صادركننــدگان با رقابت كاهنــده مواجه مي شــوند و بعد از 

مدتي در صادرات مشــکل ايجاد مي شود.
افزايــش نرخ ارز و نوســان صعــودي آن باعث رشــد اقتصادي و 
افزايش تولید ناخالص داخلي شــده و مي توانــد صادرات غیرنفتي را 

به ســرعت افزايش دهد. اما بايد توجه داشــت كه رشــد اقتصادي و 
ثبــات مالــي بايد در نقطه اي بــا يکديگر به تعامل و تعادلي دســت 
يابند زيــرا بســیاري از تولیدكنندگان داخلي بــراي تولید خود نیاز 
به ماشــین آالت يا مواد اولیه دارند كه بايــد آنها را وارد كنند و در 

صورت افزايش نــرخ ارز، تولید آنها صدمه می خورد.
در ســه ســال اخیر دولت موفق شــده تا تعادلي را براي نرخ ارز 
ايجاد كند و شــاهد هســتیم كه نرخ ارز در حد تــورم افزايش يافته 
اســت. از آنجايي كه نرخ تــورم پايین بــوده، تولیدكنندگاني نیز كه 
بــراي فعالیــت خود نیاز به ماشــین آالت يا مواد اولیه داشــتند، به 

نقدينگي كمتري احتیاج داشــتند.
در صورتي كه نرخ ارز افزايش پیدا مي كرد، در كوتاه مدت شــاهد 
افزايــش تولید ناخالص داخلــي و صادرات بوديم امــا از آنجايي كه 
تولیدكنندگان نیاز به نقدينگي بیشــتر براي واردات داشتند و هزينه 
تمام شــده آنها باال مي رفت، بعد از مدتي شاهد افول مجدد صادرات 

می شديم.
رشــد اقتصادي و ثبات مالي بايد با تعامل و تعادل يکديگر حركت 
كنند. در حال حاضر تصمیم دولت بر آن اســت كه نسبت ارزش ريال 
برابر ســاير ارزها را به نســبت تفاوت تورم داخلي و خارجي محاسبه 
كنــد. در صورتي كه دولت بتواند اين تعــادل را براي تعیین نرخ ارز 
برقــرار كند، رشــد اقتصادي و ثبــات مالي با يکديگر رشــد خواهند 
كــرد. بــه نظر من تعادل نــرخ دالر و تبديل ارز بــه ريال دو بازوی 

لزوم حرکت متعادل ثبات مالی و رشد اقتصادی

سید حسین سلیمی، عضو هیئت مديره بانک خاورمیانه 
و نايب ريیس کمیسیون بازار پول و سرمايه اتاق تهران 
اســت. با وي گفت و گويي در زمینه تأثیر نوسانات ارزي بر 
ثبات مالي و رشــد اقتصادي و همچنین آغاز هجینگ ارزي 

داشتیم که متن کامل اين گفت و گو به شرح زير است:
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اقتصادی ايران هســتند. صادركننــدگان عالقه مند به افزايش نرخ ارز 
هســتند ولي در عوض تولیدكنندگان براي كاهش يافتن قیمت تمام 
شــده كاالهاي خود عالقه مند هســتند كه نرخ ارز در ســطح تفاضل 

تــورم داخلي و خارجي افزايش يابد.
 

با تصمیم دولت مقرر شــده که صنــدوق ضمانت صادرات 
بــراي حمايت از فعاالن اقتصادي، اقدام بــه هجینگ ارز بین 
30 درصد کنــد. اين موضوع تا چه انــدازه مي تواند به  3 تا 
کنترل نوســانات ارزي براي صادرکننــدگان و واردکنندگان 

کند؟ کمک 
بعیــد مي دانم هجینگ ارزي براي ارقام باال دســت كم در مرحله 
كنوني امکان پذير باشــد. به عنوان مثال زماني كه كشــور نزديك به 
40 میلیارد دالر واردات دارد، در صورتي كه با نوســانات شديد ارزي 
مواجه شــويم، هجینگ ارزي ممکن نیســت. معموال در دنیا بین 3 تا 
5 درصــد از نوســانات ارز را هجینگ مي كنند. از طــرف ديگر منابع 
صنــدوق ضمانت صادرات نیز به آن اندازه نیســت كــه هجینگ در 

باشد. پذير  امکان  باال  ارقام 
بهترين شــیوه به نظر من امکان تبادل ارز در بورس و راه اندازي 
يــك سیســتم هجینگ واقعي اســت. آئین نامه مربــوط به خريد و 
فــروش ارز در بــورس نیــز تدوين شــده و آماده اســت. در اين 
سیســتم فردي كه براي شــش ماه آينده ارز دارد، آن را به فردي 
كه مثال شــش ماه ديگر به ارز نیاز دارد مي فروشــد. اين سیســتم 
واقعي تــر از هجینــگ صندوق ضمانت صادرات اســت. با اين حال 
آغــاز هجینگ ارزي را در صندوق ضمانــت صادرات اقدامي خوب 
نــم ولي قطعــا در حجم باال، اين  و مؤثــر بــراي ارقام پايین مي دا

داشــت. نخواهد  امکان هجینگ  صندوق 

يکي از مســائل مهم امــروز نظام بانکي ايــران تطابق با 
اين تطابق چه قدر  بین المللي اســت.  استانداردهاي شــبکه 

می تواند بر روی نوســانات ارزی در کشور تاثیرگذار باشد؟
تطابــق، ريســك پذيري و ســاير مــوارد را به طور كامــل در نظر 
مي گیــرد. در حــال حاضــر در نظام بانکي ايران شناســايي ريســك 
مشــتريان، ضوابط چك هاي برگشــتي و ديگر مســائل خیلي ســخت 
اســت؛ در حالي كه تطابق بســیار عملگرايانه عمــل مي كند. در دنیا 
تمــام جزيیات بانکي حل شــده اســت ولي متأســفانه در ايران هنوز 
نمي دانیم وقتي كه يك بانك، ملکي را از يك مشــتري به وثیقه گرفت 
و مشــتري به تعهدات خود عمل نکرد، در چه مدت زماني مي تواند آن 

ملــك را براي فروش عرضه كند تا وام خود را وصول كند.
فکر مي كنــم در زمان ثبات اقتصادي مي توان به ســمت تطابق با 
اســتانداردهاي بین المللــي رفت زيرا در حال حاضــر همچنان نرخ 
ارز در ايــران نوســان دارد و هیچ گونه پیش بینــي ارزي نیز با توجه 
بــه اينکه نمي دانیم میــزان صادرات نفت ايران چند بشــکه و با چه 

قیمتي خواهد بود، نمي توانیم داشــته باشیم.
يکــي از مهم ترين مســائلي كه در اتــاق ايران نیز بســیار درباره 
آن بحــث كــرده ايم، حضــور ســرمايه گذاران خارجي اســت. براي 
ســرمايه گذار خارجي بســیار مهم اســت كه ارز خود را با چه نرخي 
وارد ايران كند و در زمان خروج ســرمايه، نرخ آن چگونه محاســبه 

شد. خواهد 
بــا ايــن حال هــر زماني ثبــات اقتصــادي و رونق كســب و كار 
داشــته باشــیم و بتوانیم قوانین زائــد را حذف كنیم، همه مســائل 
به تعادلي ثابت مي رســد. متأســفانه برخي مواقع مســائل سیاسي از 
جمله تغییرات رياســت جمهــوري در آمريــکا و تهديدهايي درباره 

بازگرداندن تحريم هــا بر اقتصاد ايران تأثیر دارد.
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واگرايي نرخ هاي سود در نظام مالي

     در ســال های اخیر نرخ های ســود در بخش های مختلف نظام 
مالــی با پراكندگی زيادی همــراه بوده  اند كه آن را نمی توان به طور 
كامل با تفــاوت ابزارهای مالی توضیح داد. بــه طور مثال در حالی 
كه تورم كمتر از ده درصد اســت، نرخ ســود ســپرده مدت دار 15 
درصد، نرخ ســود تســهیالت بانك ها 18 درصد و نرخ بازده اســناد 
خزانه اســالمی بیش از 22 درصد اســت. چرا نرخ های سود تا اين 
حد پراكنده انــد؟ اين پراكندگی چه اثری بــر اقتصاد دارد؟ و برای 
ساماندهی اين نرخ ها چه بايد كرد؟ اين ها سواالتی است كه در ادامه 

به آنها پرداخته خواهد شد.
شــرايط محیطي اقتصاد كالن عمدتاً به دلیل سیاســت هاي اجرا 
شــده در گذشــته و نه به دلیل سیاســت هاي اقتصادي فعلي باعث 
شده نرخ هاي سود در بازارهاي مالي از جمله بازار پول و بازار بدهي 
افزايــش يابند. تا پیش از اين، باال بودن نرخ های ســود در ايران به 
تورم باال نسبت داده می شــد. اما در سه سال اخیر كه نرخ تورم در 
مســیر نزولی قرار گرفت نرخ های ســود كاهش محسوسی را تجربه 
نکردند. اين تجربه نشــان داد برای كاهش نرخ ســود در نظام مالی 
تنها كاهش تورم كافی نیســت و الزم است در كنار تورم های پايین، 
نظام مالی نیز از شــرايط و عملکرد مناسبی برخوردار باشد. زيرا نرخ 
ســود اسمی وابســته به نرخ تورم انتظاری و نرخ سود حقیقی است 
و تنها با كاهش هر دو اين نرخ ها اســت كه می توان انتظار داشــت 
نرخ ســود اســمی نیز كاهش يابد و به فرآيند سرمايه گذاری و خلق 

ظرفیت های تولیدی كمك كند.

نگاهی سطحی به نرخ های سود در شبکه بانکی و بازار بدهی نشان 
از نابرابری شــديد میان اين نرخ هــا دارد. در حالی كه هزينه تامین 
مالی برای دولت در بازار اســناد خزانه اســالمي بیش از 22 درصد 
اســت، نرخ سود تسهیالت در شــبکه بانکی 18 درصد تعیین شده 
است. ذكر اين نکته الزم اســت كه دولت بزرگترين بنگاه اقتصادی 
در اقتصاد ايران اســت. اين بنگاه بزرگ از پشتوانه قانونی برخوردار 
بــوده و تولیدكننده انحصاری در بخش نفت اســت. به طور معمول 
نیز انتظار نمی رود، اين بنگاه اقتصادی ورشکســته شــود. از اين رو، 
ريســك وام دهی به دولت بايد كمتر از ريسك وام دهی به بنگاه های 
اقتصادی كوچك تر باشــد. با اين استدالل، نرخ سود 18 درصدی در 
شــبکه بانکی كه به طور دستوری توسط شورای پول و اعتبار تعیین 

شده است در تعارض با بنیان های اقتصاد قرار دارد.
البته تعیین دســتوری نرخ سود در شبکه بانکی در كنار مشکالت 
بانك ها باعث شده اســت بانك ها تمايلی به تبعیت از اين دستورات 
نداشــته باشند. از اين رو، نرخ ســودی كه بنگاه های اقتصادی برای 
اخذ تســهیالت در شبکه بانکی بايد پرداخت كنند در مجموع بسیار 
باالتر از 18 درصد اســت؛ اما بانك ها برای كتمان تعدی از نرخ های 
دســتوری به طور ضمنی - و نه صريح - نرخ های ســود باالتری را 
اعمال می كنند. بنابراين، ناترازی نرخ های ســود در نظام مالی ناشی 
از نرخ های دســتوری است كه نه تنها توسط بانك ها اعمال نمی شود 

بلکه باعث عدم شفافیت در شبکه بانکی نیز شده است.
در حــال حاضر نرخ هــاي ســود در بازارهاي مختلــف از جمله 
بازار ســپرده، بازار تســهیالت، بازار بین بانکي و بازار بدهي همگي 
از مــرز 20 درصــد عبور كرده انــد. نیاز به نقدينگــي در هر يك از 
بازارهــاي مذكور را بايد عامــل اصلي به وجود آوردن اين شــرايط 

 رضا بوستاني *، هومن کرمي**
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عامل هاي  معلــوِل  البته خود  دانســت كه 
ديگري اســت. بانك ها در بازار ســپرده در 
در  زيــادي  تشــنگي  تقاضاكننده،  نقــش 
تعهداتشــان  ايفاي  براي  نقدينگــي  جذب 
نســبت به ســپرده گذاران دارنــد. انجماد 
سرمايه گذاري هاي انجام شده ی بانك ها در 
بخش امالک و مســتغالت و همچنین عدم 
بازپرداخت بخشــي از تسهیالت اعطا شده 
به خاطر نبود وثايق كافي، فقدان سیســتم 
اعتبارســنجي و رتبه بندي و نیز كند شدن 

فعالیت هاي اقتصادي و بروز ركود در ســال هاي اخیر، باعث شــده 
بانك ها بــراي پر كردن خالء به وجود آمــده در يك رقابت قیمتي 
با پیشــنهاد باالترين نرخ ســود، سعي در جذب ســپرده بیشتري 
كننــد. به عبــارت ديگر، دارايی هــای بانك ها كه بايــد برای آنها 
جريــان درآمدی ايجاد می كرد، نه تنهــا جريان درآمدی به همراه 
ندارد بلکه حتی در حال مســتهلك شدن است و چون بانك ها اين 
دارايی ها را از محل ســپرده ها تامین مالی كرده  اند شکافی عمیقی 
میان تعهدات بانك ها و درآمدهايشــان به وجود آمده است. الزم به 
توضیح اســت كه رقابت قیمتي بانك ها راه حلي موقتي براي معضل 
نقدينگي بــوده و وضعیــت ترازنامه اي بانك هــا را در طول زمان 
بدتر خواهد كرد. در اين شــرايط هر بانکی كه وضعیت ترازنامه ای 
ناثواب تری دارد، تشنگی بیشتری نیز برای جذب سپرده دارد و در 

رقابت قیمتی نرخ باالتری را پیشــنهاد می دهد.
در مســیر انتقال وجوه از بازار ســپرده به بازار تســهیالت مقدار 
عمده اي از وجوه صرف جبران استهالک دارايي هاي مسموم بانك ها 
شــده و از اين رو بازار تســهیالت نیز با كاهــش عرضه و در نتیجه 
افزايش نرخ ســود مواجه شده است. در بازار بین بانکي نیز به موازات 
بازارهاي ســپرده و تسهیالت نرخ هاي ســود باال بوده و نبود وثايق 
كافي و معتبر باعث شــده نرخ سود در اين بازار تفاوت محسوسي با 

نرخ هاي سود سپرده و تسهیالت نداشته باشد.
نکته جالب اينجاســت كه مشــکالت نظام مالی از بخشی نشأت 
می گیرد كه با نرخ های دســتوری روبرو اســت: يعنــی بانك ها. در 
دهه های گذشــته بانك ها در محیطی اقتصــادی فعالیت كردند كه 
در كنار نرخ های دستوری ســود، محدوديت های ديگری نیز بر آنها 
تحمیل می شد )مانند تســهیالت تکلیفي( و اين باعث شد هر سال 
مشــکالت بر هم انباشت شود تا جايی كه اكنون ديگر اين نظام تاب 

اين كوه مشکالت را ندارد. 
كاســتی ها در شبکه بانکی باعث شده اســت تا نرخ سود افزايش 
يابد و به دلیل جانشــین بودن تامین مالــی از طريق نهادهای مالی 
يــا بازارهای مالی، نــرخ در كلیه بخش های نظــام مالی نیز افزايش 
پیــدا كند. به عنوان مثال در بازار بدهي دولتي پیمانکاران كه اولین 
دارنده اوراق هستند، براي تامین مخارج جاري خود و عدم دسترسي 
به منابع مالي ســاده تر و ارزان تر راهي جز عرضه اين اوراق در بازار 
ثانويه قبل از سررســید ندارند. از طرف ديگــر خريداران بالقوه اين 
اوراق كه اشــخاص حقیقي و حقوقي را شــامل مي شود با در اختیار 
داشــتن گزينه سپرده گذاري بانکي، با نرخ تنزيلي كمتر از نرخ سود 
سپرده بانك ها حاضر به خريد اين اوراق نخواهند شد. به اين ترتیب 
نرخ ســود اين اوراق نیز به تبعیت از نرخ ســود بازار پول در سطح 

باالي 20 درصد تعیین شده است. 
بــه اين ترتیــب مجموعــه ای از عوامل 
مانند انباشــت بدهي دولت بــه بانك ها و 
پیمانــکاران و نیز نبود برنامه اي مشــخص 
بــراي بازپرداخــت اين حجــم از بدهي از 
طريق مازاد بودجه دولت در سال هاي آتي 
از يك ســو و باال رفتن مطالبات غیرجاري 
بانك  ها به دلیل اخذ نکــردن وثايق معتبر 
و كافــي و نبــود سیســتم اعتبارســنجي 
و رتبه بنــدي و وقــوع ركــود اقتصادي و 
ســرمايه گذاري بانك ها در امالک و مســتغالت و همزمان كاهش 
تورم و از رونق افتادن بازار امالک و مســتغالت همگي باعث شده 

نرخ سود در اقتصاد افزايش يابد. 
اســتمرار نرخ ســود اســمي باال و شــکاف 10 درصدي با تورم، 
وضعیت ترازنامه اي بانك ها و موسســات مالي و اعتباري را بیشــتر 
تضعیف خواهد كــرد. با ادامه روند فعلی اين احتمال وجود دارد كه 
كم كم اعتماد عمومي نسبت به شبکه بانکي كاهش يابد و به خروج 
ســپرده ها از موسســات مالي و اعتباري در مرحله اول و بانك هاي 
خصوصــي در مرحله بعد منجر و به اين ترتیــب زمینه بروز بحران 

بانکي پديدار شود.
در كنــار احتمــال بروز بحران بانکی، شــرايط موجــود منجر به 
كاهش ســطح فعالیت های واقعی اقتصاد شــده است. نرخ های سود 
باال، مصرف و ســرمايه گذاری را كاهش می دهد و پول ملی را تقويت 
)كاهش خالص صادرات( می كنــد. اين عوامل از يك طرف تقاضاي 
كل را در دوره جــاری كاهش می دهند و از طرف ديگر با كند كردن 
روند تشــکیل ســرمايه، ظرفیت های آتی تولید را محدود می سازند. 
بنابراين ادامه شــرايط موجود حتــی در صورتی كه به بحران بانکی 
ختم نشــود، هزينه هــای پنهانی به صورت افزايش بیکاری و رشــد 
اقتصــادی محدود در دوره  ای طوالنی برای اقتصــاد ايران به همراه 

خواهد داشت.
در ســال 1395، ورود بانك مركزي به بــازار بین بانکي و تزريق 
منابــع به اين بازار نرخ هاي ســود را كاهش داد، اما ديري نپايید كه 
نرخ هاي ســود مجــدداً در اين بازار افزايش يافــت. بنابراين كاهش 
نرخ ســود تنها با تکیه بر سیاســت هاي پولي-انبساط پول- ناپايدار 
بــوده و تنها مي تواند به كاهش موقت نرخ هاي ســود منجر شــود. 
بنابراين مســیر كاهش نرخ ســود در بازارهاي مالي بايد از مســیر 
بهبود شــرايط محیطي اقتصاد و اصالحات ســاختاري دنبال شود و 
اجراي سیاســت گذاري هاي اقتصادي به تنهايي راه گشا نخواهد بود. 
به همین دلیل اســت كه نوسانات اقتصادی ناشی از بحران های مالی 
طوالنی تــر از ديگر تحوالت اقتصادی هســتند. تقويت نقش نظارتي 
و تنظیم گــري بانــك مركزي، اصالح ســاختار مديريت ريســك و 
حاكمیت شركتي و اصالح ترازنامه بانك ها فرآيندي است میان مدت 
و بلندمــدت كه هرچه ســريع تر بايد اجرا شــوند. تنها با اعمال اين 
اصالحات اســت كه نرخ ســود حقیقی نیز در اقتصاد ايران كاهش 
می يابد و آنگاه می توانیم شــاهد كاهش نرخ سود اسمی هم راستا با 

نزول تورم باشیم.
پی نوشت

*، ** پژوهشگر اقتصادی

مســیر کاهش نرخ سود در 
بازارهاي مالي بايد از مســیر 
بهبود شرايط محیطي اقتصاد و 
اصالحات ساختاري دنبال شود 
و اجراي سیاســت گذاري هاي 
اقتصادي به تنهايي راه گشــا 

نخواهد بود
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همگرايی و واگرايی نرخ های سود بانکی و نرخ بازدهی 
اسناد خزانه اسالمی

تــا قبل از مهرماه 1394، ســپرده گذاری در بانك به عنوان تنها 
ســرمايه گذاری معاف از ريســك1 تلقی می شــد اما از تاريخ مزبور 
بــه بعد، دولت به انتشــار اوراق بدهی خود با عنوان اســناد خزانه 
اســالمی در فرابورس پرداخت تا بازار سرمايه نیز همانند بازار پول 
امکان سرمايه گذاری معاف از ريسك را برای آحاد اقتصادی فراهم 

باشد.  كرده 
در مورد سرمايه گذاری بدون ريســك دو نکته مهم وجود دارد. 
اول اين كه، ســرمايه گذاری بدون ريســك بايــد بازدهی كمتری 
نســبت به ســرمايه گذاری های ريســکی، نظیر خريد اوراق سهام 
شــركت های تولیدی در بورس، داشته باشد. و دوم اين كه، بازدهی 
ســرمايه گذاری های بدون ريســك نمی تواند بــرای مدت طوالنی 
متفاوت از هم باشــد و نرخ بازدهی اين نوع ســرمايه گذاری ها بايد 

به هم میل كند. 
بررســی آمارهای مربوط به نرخ بازدهی متوســط اســناد خزانه 
اســالمی 1 تا 11 و نرخ های سود بانکی نشان می دهد كه هیچ يك 
از دو نکته فوق در مورد اين دو نوع ســرمايه گذاری مصداق نداشته 
اســت. يعنی نرخ سود بانکی و نرخ بازدهی اســناد خزانه اسالمی 
از نرخ بازدهی بســیاری از اوراق موجود در بورس و فرابورس، كه 
ريسکی هم هســتند، بیشتر بوده است. همچنین نرخ سود بانکی و 
نرخ بازدهی اســناد خزانه اسالمی در بسیاری مواقع با هم اختالف 

داشته و به يکديگر همگرا نشده اند. 
بنابراين اوال به نظر می رسد كه سپرده گذاری در بانك و يا خريد 

اوراق بدهی دولتی سرمايه گذاری بدون ريسك تلقی نمی شوند. در 
مورد شبکه بانکی ايران علت اين است كه بانك ها چند سالی است 
درگیر بازی پانزی در جذب ســپرده شــد ه اند و برای اينکه رقبای 
خود را شکســت دهند ناچارند نرخ های سود باال و غیر متعارف به 
مشــتری پیشــنهاد دهند. با توجه به اينکه در بســیاری از بانك ها 
متوســط بازدهی وام های اعطايی بانك كمتر از متوســط سودهای 
پرداختی به سپرده ها است بنابراين بسیاری از بانك ها عمال زيان ده 
هستند و ســرمايه گذاری در آنها با ريســك مواجه است. در مورد 
اوراق بدهی دولتی، نظیر اســناد خزانه اســالمی، نیز تجربه نشان 
می دهد كه دولت ايران در ســال های گذشــته چنديــن بار تجربه 
نکول كردن اوراق مشــاركت تضمین شــده از طرف خود را داشته 
است. همین امر سبب می شود تا احتمال نکول اوراق بدهی دولتی 
)نظیر اســناد خزانه اســالمی( در ذهن دارندگان آن پا بر جا بماند 
و قیمت اين اوراق كمتر از حد طبیعی )و در نتیجه نرخ ســود اين 
اوراق بیشتر از حد طبیعی( قرار گیرد. اين اتفاق علی الخصوص در 
روزهای نزديك شــدن به سررسید اسناد خزانه اسالمی 1 تا اسناد 
خزانه اسالمی 5 كامال مشــهود است. برای نمونه، دو روز مانده به 
سررســید اسناد خزانه اسالمی 1، نرخ سودهای 47 و 58 درصدی 
برای اين اوراق ثبت شــده اســت. در واقع می توان گفت هیچ كس 
تمايل ندارد آخرين نفر دارنده اســناد خزانه اســالمی باشد. البته 
عملکرد موفق دولت در بازپرداخت به موقع اســناد خزانه اسالمی 
1 تا اســناد خزانه اسالمی 6 در سررسید سبب شد تا تیرگی ذهن 

افراد نســبت به اعتبار دولت مقداری كاهش يابد. 
ثانیا، واگرايی نرخ سود بانکی و نرخ بازدهی اسناد خزانه اسالمی 
در بسیاری از مواقع داليل موجه و منطقی دارد كه در خور بررسی 

 سعید بیات*
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اســت. تالش نوشتار حاضر بر اين اســت تا تقويم و داليل واگرايی 
و همگرايی نرخ ســود بانکی و نرخ بازدهی اسناد خزانه اسالمی را 

مورد بررسی قرار دهد.
نمودار 1 نرخ متوســط بازدهی ماهانه اسناد خزانه اسالمی 1 تا 
اســناد خزانه اســالمی 11 را از تیرماه 1395 تا 10 خرداد 1396 
نشــان می دهد. مطابق نمودار، نرخ بازدهی اسناد خزانه اسالمی تا 
پايان ســال 1395 كمابیش مســیر صعودی را طی كرده است به 
طوری كه در پايان ســال 1395 به حدود 29 درصد رسیده است. 
اما از آغاز ســال 1396 به بعد نرخ متوســط بازدهی ماهانه اسناد 
خزانه اســالمی در مسیر نزولی قرار گرفته و به حدود 24/7 درصد 
رســیده اســت. با توجه به اينکه آمارهای غیررسمی نشان می دهد 
كه نرخ ســود پرداختی بسیاری از بانك ها به سپرده گذاران در بازه 
20 تا 23 درصد قرار دارد بنابراين به نظر می رســد سه ماه پايانی 

ســال 1395 را بايد دوره واگرايی نرخ ســود بانکی و نرخ بازدهی 
اســناد خزانه اسالمی دانست و آغاز سال 1396 به بعد را بايد دوره 

همگرايی نرخ ها به يکديگر لقب داد.  
در ادامه، داليــل همگرايی و واگرايی نرخ هــا در دو بازه زمانی 

مزبور را مورد كنکاش قرار می دهیم. 

داليل واگرايی نرخ ها در سال 1395
دلیل اول اين اســت كه هدف دولت در آغاز راه انتشــار اســناد 
خزانه اسالمی اين بود كه بدهی خود به پیمانکاران را از اين راه باز 
پس دهد تا آنها را از تنگنای شديد مالی كه در آن گرفتارند نجات 
بخشــد. اما مشکالت شــبکه بانکی در اعطای تســهیالت در سال 
1395 ســبب شد تا دولت ناچار شود بخشــی از تامین مالی خود 
را در بازار ســرمايه انجام دهد. چنین تصمیمی سبب شد تا دولت 

برای اينکه بتواند ســريعا منابع مالی مــورد نیاز خود را از اين راه 
تامین كند حساســیت چندانی روی فروش اين اوراق با قیمت باال 
نداشــته باشــد و قیمت اوراق از حد معمول پايین تر بیايد. نزديك 
شــدن به پايان سال و نیاز شــديد دولت به تامین مالی خود علی 
الخصوص در 2 ماه پايانی 1395 ســبب شد تا شیب بازدهی اسناد 

خزانه اسالمی تندتر شود. 
دلیل دوم اين اســت كه با نزديك شدن به پايان سال 1395 و 
تعهدات پیمانکاران نسبت به پرداخت حقوق و عیدی كارگرانشان، 
پیمانکاران دارنده اســناد خزانه اسالمی ناچار شدند تا اين اوراق را 
با قیمتی پايین تر از گذشــته در فرا بورس نقد كنند كه همین امر 
ســبب شد تا نرخ سود اسناد خزانه اسالمی در ماه های پايانی سال 

1395 با شیب تندی صعود كند.
دلیل ســوم اين است كه در طول ســال 1395، سهم بزرگی از 
اسناد خزانه اسالمی توســط صندوق های سرمايه گذاری خريداری 
شد. بنابراين طبیعی است كه اين صندوق ها قدرت چانه زنی بااليی 

در تعیین قیمت اين اوراق داشــته باشند و بتوانند قیمت اين اوراق 
را بیــش از حد طبیعی كاهش دهند. هــر زمانی اين صندوق ها در 
كاهــش قیمت موفق تــر عمل كردند موفق شــدند قیمت اوراق را 

پايین تر بکشــند و نرخ بازدهی باالتری به دست آورند.   
اين ســه دلیل ســبب شد تا شــکاف مابین نرخ ســود بانکی و 
متوســط نرخ بازدهی اسناد خزانه اسالمی در طول سال 1395، و 

به طور ويژه در ســه ماه پايانی اين سال، افزايش پیدا كند.
 

داليل همگرايی نرخ ها از ابتدای سال 1396 به بعد
اولین دلیل برای همگرايی نرخ  ســود بانکی و متوســط بازدهی 
اســناد خزانه اسالمی از ابتدای ســال 1396 به بعد اين است كه 
بازی پانزی بانك ها در جذب ســپرده شــدت بیشتری پیدا كرده و 
هــر روز خبر جديدی از طرح های جذب ســپرده بــا نرخ های باال 
از بانك های مختلف شــنیده می شــود. به همیــن جهت مالحظه 
می شــود كه متوسط نرخ سود بانکی روند صعودی به خود گرفته و 

نمودار ۱: نرخ متوسط بازدهی ماهانه اسناد خزانه اسالمی ۱ تا اسناد خزانه اسالمی ۱۱
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مدت هاست از مرز 20 درصد عبور كرده و از ابتدای سال 1396 به 
بعد به متوسط نرخ بازدهی اسناد خزانه اسالمی نزديك شده است. 
دلیــل دوم را بايد به افزايش اعتبــار دولت در بازار اوراق بدهی 
نســبت داد. خوشــبختانه دولت اصل مبلغ اسناد خزانه اسالمی 1 
تا 6 را در سررســید اين اوراق پرداخت كرد و ســبب شد تا اعتبار 
دولــت نزد دارندگان اين اوراق افزايش يابد. آخرين موفقیت دولت 
در پرداخت اصل مبلغ اســناد خزانه اســالمی به تاريخ 25 اسفند 
1395 بازمی گردد كه دولت اصل مبلغ اســناد خزانه اسالمی 6 را 
پرداخت نمود. در واقع اكنون بازار فرابورس در شــرايطی است كه 
نگرانی ها بابت احتمال نکول دولت تا حد زيادی مرتفع شده است. 
به همین دلیل نرخ بازدهی اين اوراق از ابتدای سال 1396 به بعد 
در مسیر كاهشی قرار گرفته و به نرخ سود بانکی همگرا شده است.  
دلیل ســوم اين اســت كه از ابتدای ســال 1396 به بعد، اضطرار 
پیمانکاران بابت نیاز به پول نقد تا حد زيادی كاهش پیدا كرده است. 
اين امر سبب شد تا عرضه اســناد خزانه اسالمی از سوی پیمانکاران 
كاهش يافته، قیمت اين اوراق افزايش يابد و متوسط نرخ بازدهی اين 

اوراق كاهش يافته و به نرخ سود بانکی همگرا شود.
 دلیل چهارم نیز اين اســت كه بعد از آغاز سال 1396 عرضه اوراق 
دولتی از ســوی دولت كاهش پیدا كرده است. طبیعی است كه دولت 
در آغاز سال جديد نیاز كمتری به تامین نقدينگی از بازار اوراق بدهی 
دارد چراكه اوج نیاز دولت به نقدينگی مربوط به دو ماه پايانی ســال 
1395 بــود كه بايد حقوق و عیــدی كارمندانش را پرداخت می كرد. 

همین امر سبب شده است تا قیمت اين اوراق در بازار باال مانده و نرخ 
بازدهی اوراق بدهی دولت، نظیر اسناد خزانه اسالمی، كاهش يابد. 

بنابراين مشــاهده می شــود كه افزايش اعتبار دولت و همچنین 
كاهش اضطرار دولت و پیمانکاران برای پول نقد از يکسو و تشديد 
مشــکالت شبکه بانکی در سال 1396 از ســوی ديگر، سبب شده 
اســت تا نرخ ســود بانکی و نرخ بازدهی اســناد خزانه اسالمی به 

شوند.  همگرا  يکديگر 

جمع بندی
با توجه به اينکه دولت موفق شــده است اعتبار خوبی نزد فعاالن 
بازار ســرمايه برای خود دست و پا كند و همچنین به اين دلیل كه 
دولت و پیمانکاران تا چند ماه آينده اضطرار شــديدی برای تامین 
نقدينگی بــاال ندارند، پیش بینی نگارنده اين اســت كه در صورت 
عدم رفع مشــکالت شبکه بانکی، به زودی واگرايی جديدی در نرخ 
ســود بانکی و متوسط نرخ بازدهی اسناد خزانه اسالمی رخ خواهد 
داد به طوری كه نرخ ســود بانکی در ســطحی باالتر از نرخ بازدهی 
اســناد خزانه اســالمی قرار گرفته و شــکاف مابین اين دو نرخ در 

طول زمان بزرگتر شود.    

پی نوشت
* پژوهشگر گروه مدلسازی، پژوهشکده پولی و بانکی

1) Risk Free

سازوکار مطلوب مدیریت
 نوسانات نرخ ارز
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ساز و کار مناسب و مطلوب براي مديريت نوسانات ارزي به منظور 
حفظ ثبات مالي و رشد اقتصادي را چه مي دانید؟

قاعدتا همان گونه كه بخش خصوصی معتقد به نقش سیاســت گذاری و 
نظارت نهاد دولت و حذف تصدی گری آن از بازار اســت در مورد مسأله ارز 
نیــز كه اقتصاد ايران طی چهار دهه اخیــر ضربه های مختلفی از ناحیه آن 
ديده اســت، ساز و كار مطلوب، واگذاری آن به بازار و عدم دخالت در تعیین 
قیمت از سوی دولت اســت. با توجه به پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از 
واردات به نظر می رســد زمینه مناسب برای واگذاری سازوكار ارز به بازار و 
ساختار عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت، از هر زمان ديگری فراهم تر است. 
بخش خصوصی و به ويژه اتاق تهران بارها و بارها طی دو ســال گذشته 
روی اين مســأله تاكید داشــته اســت كه دولت با روی آوردن به ساختار 
بازار دســت از قیمت گذاری و چند نرخی كردن ارز بــردارد تا منفذ تمام 
مفســده هايی كه از اين محل شــکل می گیرد، بسته شود. اقتصاد ايران در 

سال های گذشته همواره بزرگ ترين چالش ها را با مسأله ارز داشته است، از 
سركوب كردن قیمت آن در بازار با تعیین قیمت دستوری، تزريق بی حساب 
و كتاب يا اختصاص دادن ارز دولتی برای كاالهای كامال غیرضروری گرفته 
تــا جهش ناگهانی قیمت آن در بازار كه ضربات شــديدی به پیکر اقتصاد 
ايران وارد كرد. به همین دلیل اســت كه بخش خصوصی اعتقاد راســخ و 
جدی به يکسان سازی و واقعی سازی قیمت ارز در بازار دارد تا مزيت رقابتی 

تولید داخلی در برابر رقبای خارجی حفظ شود. 
دولــت همواره بــه داليل مختلف سیاســی بــا تعیین قیمــت ارز به 
تولیدكننــدگان خارجــی در برابر تولیدكننــدگان داخلــی يارانه داده و 
برای واردات در برابر تولید، مزيت ايجاد كرده اســت. ســاختار مناســب، 
يکسان سازی و كشف قیمت واقعی در بازار است ضمن اين كه با استفاده از 
ساختار صندوق های ذخیره ارزی كه ـ در دنیا تجربه آن وجود دارد ـ دولت 
بايد بخــش عمده ای از درآمد نفت را ذخیره و ســرمايه گذاری كند. گفته 
می شــود كه دولت عرضه كننده اصلی ارز در بازار ايران است پس نمی توان 
ســاختار قیمت را به بازار واگذار كرد. اما برای اين مســأله هم راهکارهای 
مناســب وجود دارد و دولت می تواند با عرضه مقدار الزم در زمان مناسب، 
اخالل در بازار را به حداقل برساند و واسطه گری نکند. ضمن اين كه فراهم 
كردن شرايط برای ورود ارز ناشی از صادرات نیز می تواند بخش عمده ای از 
نیاز بازار را پاسخ دهد. تمام اين تالش ها در اين جهت است كه ديگر دولت 
تأمین كننده اصلی ارز نباشــد و دخالت ارز حاصل از فروش نفت در تأمین 
منابع ارزی كمتر و كمتر شــود. وابســتگی اقتصاد به ارز نفتی بايد كمتر و 

 مطالبه بخش خصوصي، يکسان سازي و واقعي شدن نرخ ارز

به منظور بررســي نظرات بخش خصوصــي در زمینه 
مديريــت نوســانات ارز و تأثیــر آن بر ثبــات مالي 
گفت و گويــي با مســعود خوانســاري مديرعامل شــرکت 
سرمايه گذاري آتي سامان و ريیس اتاق بازرگاني تهران انجام 

داده ايم که مشروح آن به شرح زير است: 
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كمتر شود تا اين درآمدها ذخیره و سرمايه گذاری شود.

بعد از برجام ارتباطات بین المللي نظام بانکي ايران با بانک هاي 
خارجي بار ديگر برقرار شــد. برقراري اين ارتباطات تا چه انداره 

مي تواند به بانک مرکزي در مديريت بازار ارز کمک کند؟
با توجه به اين كه نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات كشور بايد از طريق 
مسیرهای رسمی بانکی در دنیا انجام شود، هر چه مراودات بانکی بیشتر و 
ســاده تر باشد مسأله تامین و عرضه ارز در داخل نیز بهتر اجرا می شود كه 
می تواند از نوســانات گاه و بی گاه قیمــت جلوگیری كند. زمان انتقال پول 
و هزينه انجام اين كار از عواملی اســت كــه روی قیمت آن در بازار داخل 
اثرگذار اســت. به نظر می رسد اين مسأله با روند رو به بهبودی كه در پیش 
گرفته در میان مدت برطرف شود و با شروع مراودات بانك های معتبر جهان 
بــا نظام بانکی ايران، فعــاالن اقتصادی بتوانند به ســهولت و در كمترين 
زمان ممکن پول صادرات خود را دريافت يا هزينه وارداتی كه داشــته اند را 

پرداخت كنند. 
در حــال حاضر نیــز بانك های اروپايی در چند كشــور كار با بانك های 
ايرانــی را آغاز كرده اند كه رفت وآمد هیأت های تجاری و مذاكرات دوجانبه 
اين روند را در مسیر بهبود قرار داده است. قاعدتا هنوز به داليل آثار روانی 
ناشــی از تحريم، ترس از برهم خوردن توافــق و وضع تحريم های جديد و 
همچنین مشــکالت نظام بانکی كشــور هنوز اين روابط به سهولت برقرار 

نمی شود و نیاز به البی گری بیشتر دولت و فشار بخش خصوصی دارد.

صندوق ضمانت صادرات هجینگ ارزي را آغازکرده است. به نظر 
شــما اين موضوع تا چه اندازه مي تواند ريسک ناشي از نوسانات 

ارزي را درصادرات پوشش دهد؟
هجینگ ابزاری مترقی در پوشش ريسك فعاالن اقتصادی حوزه تجارت 
خارجی اســت كــه البته چندان جديد هم نیســت و ما به دلیل شــرايط 
نامناسب استفاده از آن را به تازگی شروع كرده ايم. فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصی با توجه به نوسانات غیرقابل پیش بینی نرخ ارز نظر مثبتی به اين 
ابزار داشته و بارها در مورد لزوم برقراری آن صحبت كرده اند. طبیعی است 

كه برای تقويت بازار آزاد بايد ابزارهايی برای پوشــش ريسك بازيگران بازار 
در نظر گرفته شــود و هجینگ يکی از اين ابزارهاست كه می تواند بسیار به 
كار صادركننده و واردكننده بیايــد. از طرفی با توجه به اين كه قیمت ارز 
اغلب واقعی نیســت و توسط دولت در ســطحی غیرواقعی نگه داشته شده 
است، هر ضربه ای می تواند باعث نوسان شديد آن شود كه سابقه آن هم در 
كشور به دفعات وجود دارد. هجینگ می تواند تا حدود زيادی دغدغه فعال 
اقتصادی را پوشــش دهد و جسارت بیشتری برای انجام معامالت آتی به او 
بدهد. اگرچه استفاده از اين ابزار هم به دلیل مشکالتی كه در معامالت آتی 
داشــته و هم به دلیل عدم تمايل ذی نفوذانی كه در هر زمان با استفاده از 
ارز دولتی معامالت  تقريبا بدون ريســکی انجام می دهند، بسیار به تعويق 

افتاده است. 
عالوه بر اين بايد در نظر داشــته باشــیم كاركــرد اصلی هجینگ برای 
صادرات و حتی واردات زمانی رخ می دهد كه در داخل بازار ارز آزاد باشــد. 
در اين صورت اگر چه احتمال نوســان وجود دارد اما هم نوســانات در يك 
بازه نســبتا كوچك صورت می گیرد، هم اين كــه فعال اقتصادی از قدرت 
پیش بینــی تحوالت بــازار و تخمین نرخ ارز در آينده تــا حد قابل قبولی 
برخوردار اســت. در غیر اين صورت و در حالی كه قیمت ارز با وجود تورم 
نزديك به 10 درصد هم چنان روندی نســبتا باثبات را دارد و حتی با همان 
فرمــول ابتدايی تفاضل تورم داخلی و خارجی هم تعديل نمی شــود، فعال 
اقتصادی نه قدرت پیش بینی دارد، نه تصوری از میزان نوســانات ارز. ضمن 
اين كه در اين شــرايط اساسا يا نوسانی رخ نمی دهد يا شوک قیمتی اتفاق 
می افتد. فعال اقتصادی در شــرايطی قرار گرفته كه هم ريسك بااليی دارد، 
هم ناتوان از پیش بینی اين ريســك است. پس در صورتی كه وجود ابزاری 
مانند هجینگ ضروری اســت و قاعدتا فعال بخــش خصوصی بايد انگیزه 
زيادی برای ســود بردن از اين ابزار داشــته باشد، سردرگمی موجود شايد 

مانع از بهره برداری درست از اين ابزار شود. 
بايد همچنان امیدوار و مطالبه گر باشــیم تا دولت دخالت خود در بازار 
ارز را به حداقل برســاند و بدون قیمت گذاری و عرضه ارز دولتی، صرفا به 
عنوان ناظر و سیاست گذار عمل كند و برای عرضه ارز حاصل از صادرات و 
فروش نفت به بازار، در صورت نیاز از ساختار های غیرتورمی استفاده كند.



] 58 [

سازوکار مطلوب مديريت نوسانات نرخ ارز     پرونـــده

 دوماهنامه تازه های اقتصاد  ويژه نامه بیست و هفتمین همايش ساالنه سیاست های پولی و ارزی

ساز و کار مناســب و مطلوب را براي مديريت نوسانات ارزي 
به منظور حفظ ثبات مالي و رشــد اقتصادي چه مي دانید؟

نرخ تورم در بازارهای بــا ثبات دنیا تك رقمی و كمتر از 5 درصد 
اســت و معموال نرخ ارز در آنها با ثبات بوده و دچار نوسان نمی شود. 
اقتصاد كشورهای پیشــرفته از چنین ويژگی هايی برخوردار است و با 

اين شرايط موفق به جذب ســرمايه گذاری خارجی می شوند. 
به نظر من برای مديريت مناســب نوسانات ارزی در وهله اول الزم 
است تا شــرايط اقتصادی كشور عادی شــود كه الزمه آن ثبات نرخ 
تورم و خروج از ركود اســت. درســت اســت كه دولت يازدهم موفق 
شــد پس از 26 ســال نرخ تورم را تك رقمی كند اما بايد واقعیت را 
بپذيريــم كه در كنار ايــن موفقیت، بنگاه های كشــور به دلیل ركود 
در بازار آسیب پذير شــدند. در حقیقت هزينه كاهش تورم، ركود بود 
و ايــن موضوع اجازه نداد تا شــیرينی كاهش تورم در ســطح افکار 

شود.  احساس  عمومی 
در حالی كه نرخ تورم در ســطح 9 تا 10 درصد است، به نظر من 
ثبات نرخ ارز خوب اســت ولــی تثبیت آن خوب نیســت. پايین نگاه 
داشــتن تصنعی نرخ ارز با تزريق منابــع ارزی و اين كه اجازه ندهیم 
نرخ ارز متناســب با تــورم افزايش يابد، به طــور عملی باعث كاهش 
صادرات كشــور می شــود. همزمان اين موضوع يارانه ای غیرمستقیم 
به واردات و حمايت از آن اســت و از همــه بدتر به قاچاق كاال دامن 
می زند. نرخ ارزی كه به شــکل تصنعی پايین نگاه داشــته می شــود، 
باعث ارزان تر شــدن كاالی وارداتی از تولید داخلی می شــود. دلیل 
اين موضوع نیز روشــن اســت زيرا تورم داخلی بر تولیــد تأثیرگذار 

اســت ولی كاالی وارداتی اين مشکل را ندارد. 
به نظــر من بانك مركزی بــه عنوان متولی سیاســت های پولی و 
ارزی كشــور بايد نظامی را اجرايی كند كه براســاس آن میزان تورم 
ســالیانه به طــور ماهیانه به نرخ ارز افزوده شــود. اين موضوع باعث 
می شــود تا نه تنها از تکانه های ارزی جلوگیری شــود بلکه از پايین 
نگهداشــتن تصنعی فنر ارزی جلوگیری شــود و ديگر شاهد اتفاقات 
ســال های 1391 و 1392 نباشــیم. همچنین افزوده شدن نرخ تورم 
ماهیانــه به قیمــت ارز باعث حمايت از تولید و صادرات می شــود و 
تــوان رقابت با كاالی وارداتــی را افزايش می دهد. بــا اين حال در 
ســال های گذشته كمتر شــاهد بکارگیری اين سیاست از سوی دولت 

بوده ايم. مركزی  بانك  و 

 اقتصاد نیازمند تعديل نرخ ارز

برای بررسی نقش بانک مرکزی در مديريت نوسانات ارزی و 
نقش آن در حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی، گفت و گويی با 
محمد الهوتی عضو هیأت مديره و ريیس کنفدراسیون صادرات 
ايران و نماينده کنفدراســیون صادرات در اتاق بازرگانی انجام 

داده ايم که مشروح آن را در زير می خوانید: 
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بعد از اجرايی شدن برجام، دسترسی بانک مرکزی به منابع 
ارزی خود افزايش يافته اســت. همزمان بسیاری از بانک های 
کشــور توانســته اند تا با بانک های خارجی روابط کارگزاری 
برقرار کنند. افزايــش ارتباطات بین المللی بانکی بعد از برجام 
تا چه اندازه می توانــد به بانک مرکزی برای مديريت بازار ارز 

کند؟  کمک 
نتیجه فعالیت های دولت و بانك مركزی در ســال های اخیر نشــان 
می دهد كه در ثابت نگاه داشــتن نرخ ارز موفقیت حاصل شده است. 
بــا وجود نقدی كه بخــش خصوصی به اين موضــوع دارد ولی بانك 
مركزی توانســته تا از تکانه هــای ارزی جلوگیری كند. در آذر و دی 
ماه ســال گذشــته شــاهد بوديم كه نرخ ارز تا 4 هزار و 200 تومان 
نیــز افزايش يافت و بعد بــه 3 هزار و 700 تا 3 هزار و 800 تومان، 
كاهــش پیدا كرد. اين موضــوع به صادركننــدگان لطمه زد ولی در 

مجموع بانك مركزی توانســت مديريت منابع كند.
البته صادركنندگان و بخش خصوصی نقدهای جدی به اين شــیوه 
دارند ولی آرامش روانی كه در جامعه اقتصادی كشــور ايجاد شــده، 
يکی ديگر از نشــانه هايی اســت كه نشــان می دهد بانك مركزی در 

مديريت منابع و بازار موفق عمل كرده اســت. 

بعد از اجرايی شــدن برجام، بانك مركــزی وعده تك نرخی كردن 
ارز را داد و اعالم كرد تا پايان ســال 1395 ارز تك نرخی می شــود. 

اين وعده نیز براســاس منابع آزاد شده ناشی از برجام داده شد ولی 
اجرايی نشــدن اين وعده نشــان می دهد كه میزان منابع آزاد شــده 

برای اين موضوع هنوز محقق نشــده است. 
در صورتــی كــه ارز تك نرخی براســاس واقعیت هــای موجود در 
فاكتورهای اقتصادی كشــور مانند قانون برنامه پنجم و احکام قانونی 
دائمی اجرايی شــود، قیمت ارز نیز واقعی خواهد شــد. براين اساس 
بانــك مركزی، تفاضل تــورم داخلی و خارجی را بــه طور ماهانه در 
نرخ ارز افزايش می دهد. با اجرايی شــدن اين موضوع قطعا از تولید و 
صادرات حمايت شــده و واردات غیر رسمی نیز كاهش خواهد يافت.

از آنجايــی که نظام بانکــی نیز از تکانه هــای ارزی تأثیر 
ترازنامه خود  در  را  ارزی  نوســانات  بانک ها  اگــر  می پذيرد، 

باشد؟ می تواند  قدر  چه  آن  آثار  کنند  لحاظ 
تأثیــرات اين موضــوع در مقاطعــی مثبــت و در مقاطع ديگری 
ممکن اســت منفی باشــد. اما نکته مهم شــفافیت ارزی و اقتصادی 
اســت. اعتقاد دارم هزينه ای كــه برای شــفافیت اقتصادی و ارزی 
پرداخت كنیم از فايده آن بیشــتر است. در صورتی كه اين شفافیت 
اجرايی شــود، قطعا در راســتای بهبود شــرايط محیط كســب و كار 
خواهــد بود و ريســك ســرمايه گذاری در ايــران را كاهش خواهد 
داد زيرا همه مســائل به طور شــفاف و مشخص در ترازنامه خود را 

نشان می دهد.
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چالش های پیش روي انتشار اوراق بدهي ارزي  

از ابتــدای روی كار آمــدن دولت تدبیــر و امید و به ويــژه، در پي 
عملیاتي سازي شعار »اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل« در بازارهاي مالي 
كشور به منظور خروج غیرتورمي از بدترين و طوالني ترين ركود اقتصادي 
پس از جنگ جهاني دوم اقدامات متنابهي انجام شده است. همان گونه 
كــه از قبل نیز پیش بینی می شــد برجام و ورود به دوران پســابرجام، 
چندان در رونق اقتصاد كشور و به خصوص بهبود وضعیت تامین مالي، 
بهره گیــري از ابزارهاي جذب منابع خارجي و مقابله با پديده »تنگناي 
مالي« اثرگذار نبوده است. بنابراين، راه كارهاي اجرايي زيادي در راستاي 
تامین و رفع نیازهاي مالي دولت و شــركت هاي ايراني، پاسخگويي به 
تقاضاي ســرمايه گذاران )اعم از ايراني و خارجــي(، ورود پس اندازهاي 
خارج از سیستم بانکي به چرخه اقتصادي، جذب پس اندازهاي ايرانیان 
مقیم خارج از كشور، ساخت پروژه، خريد دارايي و تامین نقدينگي مورد 
نیاز ارزي پیشنهاد و مطرح شده است. از جمله اين پیشنهادها مي توان 
به انتشــار اوراق بهادار ارزي اســالمي با فــروش در برابر ريال و به نرخ 
آزاد دالر، طرح انتشــار اوراق ارزي به پشــتوانه درآمدهاي آتی نفت در 
يك بازه زمانی 10 تا 15 ســاله در راستاي پرداخت و تسويه بدهي هاي 
دولت به پیمانکاران، انتشــار اوراق بدهي ارزي دولتي در خارج از كشور 
مبتني بر مباني شــرعي، انتشــار صکوک ارزي براي شركت هاي بزرگ 
صنعتي، انتشــار اوراق بدهي ارزي در بورس اوراق بهادار تهران و انتشار 
اوراق بهادار سبز دولتي با هدف تامین اعتبار به منظور اجراي پروژه هاي 

محیط زيستي اشاره كرد.
شايان ذكر است، اوراق بدهي ارزي،  ابزار مالي است كه در كشورهاي 
مختلف مورد استفاده قرار مي گیرد. دولت ها و شركت ها همواره به دنبال 
تامین منابع مالي مورد نیاز با كمترين هزينه ممکن هســتند. به همین 
دلیل، به بازارها و ارزهاي خارجي متوسل مي شوند. از سوي ديگر،  زماني 

كه دولت هــا براي بازپرداخت اصل و فرع بد هي هاي خود به انتشــار و 
عرضه پول جديد روي مي آورند،  ارزش واحد پول داخلي ناشي از رويکرد 

فوق، با كاهش روبرو مي شود. 
هنگامي كه سرمايه گذاران نگران آثار منفي تورم هستند و از اين رو، 
میــزان بهره باالتري را مطالبه مي كنند، برخي از دولت ها و شــركت ها 
تقاضاي انتشــار اوراق بدهي با ارز خارجي )ترجیحاً ارزهاي جهان روا( را 
در دســتور كار قرار مي دهند. در اين حالت،  فروش اوراق آسان تر است،  
زيرا سرمايه گذاران، ديگر نگران از بین رفتن اصل و فرع سرمايه   خود به 

دلیل كاهش احتمالي ارزش واحد پول داخلي نخواهند بود. 
بانیان،  دست اندكاران، متقاضیان و ذي نفعان اصلي انتشار اوراق بدهي 
ارزي بر اين باورند كه انتشار اين اوراق،  افزايش نقدينگي و كاهش ارزش 
پول داخلي را به دنبال نخواهد داشت؛ در بازار ثانويه داخلي و بین المللي 
قابل خريد و فروش است؛ انتشار آن باعث ايجاد نوسان در بازار نمي شود؛ 
انتشار و عرضه آن در بورس هاي بین المللي به اعتبار مالي دولت خواهد 

افزود.
 انتشــار اين گونه اوراق، صرف نظر از روش ها و پشــتوانه هاي متفاوت 
انتشــار آن، مي تواند به دو صورت ترســیم و طراحي شود: انتشار اوراق 
بدهي ارزي در خارج از كشور )بازارهاي جهاني( و در بازار داخلي. حال،  

به بررسي و نقد هر دو گزينه مي پردازيم. 
در خصوص انتشار اوراق بدهي ارزي در خارج از كشور، ابهام در مسائل 
و مشــکالت عملي مربوط به آينده برجام و رفتار دوگانه نهادهاي مالي 
بین المللي و برخي از كشــورها در زمینه انعقاد قراردادهاي تامین مالي 
و ســرمايه گذاري خارجي، انتشار اوراق فراملي توسط ايران را با ابهامات 
بیشــتري مواجه مي كند. به عالوه، در وضعیت فعلي تحريم ها، مقايسه 
ايران و برخي از كشــورهاي ناشــر اوراق بدهي در بازارهاي بین المللي 

قیاسي مع الفارق به نظر مي رسد. 
موضوع ديگر، ضرورت اخذ رتبه اعتباري مناسب براي انتشار اين نوع از 
اوراق در بازارهاي خارجي است. زيرا، سرمايه گذاران خارجي و خريداران 

  مجتبي کریمي*
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اين اوراق، به رتبه اعتباري اختصاص داده شده 
به اوراق بدهي از ســوي موسسات رتبه بندي 
معتبر حساســیت و توجه خاصــي خواهند 
داشــت. بنابراين، لزوم رتبه بندي اعتباري اين 
نوع از اوراق ضرورتي است كه بايد مدنظر قرار 
گیرد. در اين خصوص مي توان به تجربه موفق 
ايران در انتشــار اوراق بهادار يورويي در سال 
1381 جمعاً به مبلغ يك میلیارد يورو، كه به 

ارزي جهان روا و معتبر بین المللي بود، اشاره كرد. لکن، در شرايط فعلي 
كشور، به دلیل عدم شفافیت كافي مسائل و اتفاقات سیاسي و اقتصادي 
آتي، بطئي بودن ارتقاي روابط كارگزاري و بانکي به ســطوح مطلوب و 
پیــش از تحريم ها، عدم اعطاي رتبه اعتباري مناســب، عدم همکاري 
بانك هاي معتبر با ايران به منظور انتشــار موفق اوراق، به نظر مي رسد 
انتشــار اين گونه اوراق در زمان حــال، اجرايي نبوده، عملیاتي كردن آن 
منوط به گذشت زمان و رفع ابهامات و مشکالت فعلي خواهد بود و لذا 
به داليل پیش گفته، در حال حاضر شرايط الزم و كافي به منظور انتشار 

اوراق بدهي ارزي، مهیا نیست.
حال به بررســي انتشــار اوراق بدهــي ارزي در بازار داخل كشــور 
مي پردازيم. آن گونه كه به نظر مي رسد، انتشار اوراق بدهي ارزي در بازار 
داخلي با مشکل قانوني مواجه است. طبق ماده يك قانون پولي و بانکي 
كشور، واحد پول ايران ريال است. بر اساس بند ج ماده دو قانون يادشده، 
تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام پذير 
است، مگر آنکه با رعايت مقررات ارزي كشور تفاهم ديگري بین بدهکار 
و بستانکار برقرار شده باشد. بنابراين، انتشار اوراق بدهي ارزي در داخل 
كشور با روح حاكم بر قانون پولي و بانکي كشور مي تواند در تعارض  باشد. 
اين ادعا در حالي اســت كه در اســفند 1389 اوراق مشاركت ارزی 
شــركت نفت و گاز پارس با مجوز بانك مركزي، ويژه ســرمايه گذاران 
خارجی و ايرانیان مقیم خارج از كشور منتشر شد. لکن، با توجه به لزوم 
پرداخت مبالغ ارزي اصل و سود اوراق در سررسید آنها و عدم پیش بیني 
بودجه ارزي مربوطه از يك ســو و نوسان هاي ارزي سال هاي بعد از 89، 
تفاوت نرخ ارز رســمي و آزاد و كمبود منابع ارزي به دلیل تحريم هاي 
ظالمانه نظام بانکي ايران از سوي ديگر، شبکه بانکي با مشکالت عديده اي 
مواجه شد. اين امر در نهايت موجب انتقال سیگنال هاي نادرست به بازار 

شد و بر تالطم هاي ارزي در اقتصاد كشور افزود. 
به عالوه اين كه، تجربه انتشــار اوراق مشــاركت ارزي توسط بانك ها 
حاكي از نارضايتي بانك هاي عامل و همچنین مردم در اجراي اين طرح 
بوده اســت به طوري  كه در طرح انتشــار اوراق مشاركت ارزي شركت 
نفت و گاز پارس، بانك هاي عامل با مشــکالت عديده اي از قبیل تامین 
نقدينگي و پرداخت اصل، ســود و جرايم تاخیر اين اوراق مواجه شدند. 
در  آن زمــان برخي از بانك ها در سررســید به دلیل فقدان منابع ارزي 
الزم، به جــاي بازپرداخت ارزي وجه اوراق، براي خريــداران آن اوراق 
اقدام به افتتاح حســاب كرده و اعــالم نمودند معادل ريالي وجوه ارزي 
سرمايه گذاران به نرخ رسمي به حســاب آنها واريز خواهد شد؛ اقدامي 
كه در آن زمان با توجه به تفاوت زياد نرخ ارز رســمي و آزاد، اعتراضات 
زيادي را برانگیخت و ضربه اي به اعتبار طرح و اعتماد سرمايه گذاران به 

نظام بانکي كشور بود.
اخیراً، برخي از مســئوالن سازمان حفاظت از محیط زيست  با هدف 
تامین اعتبار اجراي پروژه هاي محیط زيســتي، حركت به سمت اوراق 

بدهي سبز را در قالب طرح انتشار اوراق بدهي 
موسم به اوراق سبز دولتي مطرح كرده اند. در 
اين خصوص بايد توجه داشــت كه در شرايط 
فعلي، انتشــار اوراق بدهي سبز براي ايران در 
بازارهاي جهاني امکان پذير نیســت. لکن، در 
بــازار داخلي مي توان جهت تامین منابع مالي 
و اجراي پروژه هاي زيست ـ   محیطي، از انتشار 
اوراق ســبز ريالي بهره جســت. البته، مسئله 
بسیار مهم، تمهید منابع الزم جهت بازپرداخت اصل و فرع اوراق بدهي 

سبز دولتي است. 
انتشــار اين اوراق مستلزم استفاده از منابع حاصل از آن در طرح هاي 
درآمدزاست. از آنجايي كه غالب طرح هاي زيست محیطي، پروژه هايي با 
درآمدزايي باال نبوده و از طرفي جهت بازپرداخت اصل و فرع اوراق بدهي 
ســبز، نیاز وافر به سودآوري طرح هاي اقتصادي است، بنابراين ضروري 
است پیش بیني تامین منابع مالي به منظور بازپرداخت نهايي اصل و فرع 

اين اوراق مورد امعان نظر انتشاردهندگان آن قرار گیرد.
برخي از متقاضیان انتشار اوراق بدهي ارزي در داخل كشور، هدف از 
انتشار چنین اوراقي را جمع آوري ارزهاي خانگي عنوان كرده اند. گرچه 
وجود تورم و نااطمینانی نســبت به آن در آينده مانع استفاده از منابع 
ارزی خانگی شــده اســت. لکن، چنانچه اين اوراق،  در داخل كشور با 
هدف جمع آوري ارزهاي خانگي به يك واحد پول خارجي منتشر شود، 
ســرمايه گذاران ايراني براي خريد اين اوراق بايد اقدام به تهیه و خريد 
آن ارز كننــد. لذا، فروش اين اوراق در ارقام باال و افزايش شــديد تقاضا 
بــراي ارز و قیمت آن مي تواند موجب اختالل در بازار شــده و مديريت 
آن را با مشــکالت زيادي مواجه نمايد. موضوع ديگر اين كه، در صورت 
افزايش نوســان هاي نرخ ارز، آيا به طور حتم ارزهاي خانگي جمع آوري 
خواهند شــد، يا اين كه مي تواند تاثیري معکوس داشته و سبب تشديد 
بیشتر نوسان هاي نرخ ارز شود؟ بنابراين، با توجه به احتماالت موجود به 

ظرفیت هاي بازار داخلي نمي توان تکیه زيادي كرد. 
مســئله ديگر مخاطره جانشیني پول خارجي در اقتصاد كشور است. 
انتشــار اوراق بدهي ارزي در داخل ايران، چنانچه با هدفي به جز متنوع 
كردن ابزارهاي تامین مالي و به طور كلي، تعمیق بازارهاي مالي داخلي 
باشــد، به طور تلويحي به معناي پذيــرش يك ارز خارجي در اقتصاد و 

جانشیني پول خارجي در كشور است.
در خاتمــه چنین مي توان نتیجه گیري كرد كه به طور كلي انتشــار 
اوراق بدهي ارزي در داخل كشــور مثبت و مورد تايید نیســت. انتشار 
اوراق بدهي ارزي در خارج از كشــور به داليلی همچون عدم شــفافیت 
كافي مسائل و اتفاقات سیاسي و اقتصادي آتي، ابهامات موجود ناظر بر 
ريسك هاي انتشار اين اوراق، بطئي بودن ارتقاي روابط كارگزاري و بانکي 
به سطوح مطلوب و پیش از تحريم ها، محدوديت هاي موجود جهت نقل 
و انتقال وجوه ارزي ســرمايه گذاران، لزوم كسب رتبه اعتباري مناسب 
از ســوي موسسات رتبه بندي بین المللي معتبر، عدم عبور كامل كشور 
از بن بســت تحريم ها و لزوم فراهم شدن شرايط مناسب بین المللي، در 
حــال حاضر امکان پذير و معقول به نظر نمي رســد. لذا، در حال حاضر، 
انتشار اوراق بدهي تنها مي تواند از منظر داخلي و به پول رايج ملي كشور 

مطرح شود. 
پی نوشت

*كارشناس ارشد بانکداري و مديريت مالي

در طرح انتشار اوراق مشارکت 
ارزي شــرکت نفت و گاز پارس، 
بانک هــاي عامل با مشــکالت 
عديده اي از قبیل تامین نقدينگي 
و پرداخت اصل، ســود و جرايم 

تاخیر اين اوراق مواجه شدند
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بازار ابزارهای مشتقه ارزی: راهکاری جهت مديريت 
نوسانات نرخ ارز

مقدمه
ابزارهای مشتقه ارزی، از جمله محصوالت نوين مالی هستند كه 
در دهه اخیر مورد اســتقبال بانك هــای مركزی، بانك های تجاری 
و عموم ســرمايه گذاران واقع شــده اند. حضور در بــازار ابزارهای 
مشــتقه ارزی به ذينفعان مرتبط كمــك می كند تا بتوانند با اتخاذ 
موقعیت های مناســب خريد و فروش، به شیوه صحیح به مديريت 
ريســك ذخاير ارزی خود بپردازند. در واقع، می توان با اســتفاده 
از اين ابزارها، ريســك های مرتبط بــا تغییرات ناگهانی نرخ ارز در 

آينده را پوشش داد )سیمپسون1، 2014، ص. 231(.
در بازار پول و سرمايه ايران، بازار ابزارهای مشتقه ارزی تاكنون 
راه اندازی نشده اســت و همین مسئله ضرورت پرداختن به مسائل 
ايــن بازار مهم )كه می توان آن را يك نهاد مالی مفقوده در اقتصاد 

ايران در نظر گرفت( را توجیه می  كند. 
با توجه به آنچه مطرح شــد، اين تحقیق تالش می كند تا ماهیت 
و كاربرد ابزارهای مشــتقه ارزی در بانکــداری مركزی متعارف را 
شناســايی كند. ســاختار بحث بدين صورت اســت كه پس از اين 
مقدمــه، ابتدا به تعريف، كاركردها و انواع ابزارهای مشــتقه ارزی 
پرداختــه می شــود. در ادامه، اهــداف بانك مركــزی و بانك های 
تجاری در بازار ابزارهای مشــتقه ارزی مــورد بحث قرار می گیرد. 

بخــش پايانی نیز به جمع بندی اختصاص می يابد.  
تعريف  

در دانش مالی، »ابزار مشــتقه2« قراردادی است كه ارزش خود 

را از عملکرد يك »موجوديت پايه3« كه معموال يك دارايی اســت، 
دريافــت می كند. شــاخص های گوناگون و نرخ بهــره، نمونه های 
ديگری از اين موجوديت پايه به حســاب می آيند. ابزارهای مشتقه 
در كنار ســهام و اوراق بدهی، سه مورد از مهمترين ابزارهای مالی 

را تشــکیل می دهند )فرهنگ لغات پالگريو4، 2013، ص. 201(. 

کارکردها 
در بازارهای پولی و مالی متعارف، ابزارهای مشــتقه كاركردهای 
بســیار مهمی دارند و به دلیل همین كاركردها، به صورت گسترده 
مورد استقبال سرمايه گذاران، بانك های تجاری، بانك های مركزی 
و غیره، واقع شده اند. در ادامه به برخی از مهمترين اين كاركردها 

اشاره می شود. 
الف- پوشش ريسک نوسانات ارزی

ريســك و عدم اطمینان، يکی از امور جدا نشــدنی فعالیت های 
اقتصادی اســت. در واقع، همه كســانی كه مالك يك يا چند نوع 
دارايی هســتند و قصد انجــام فعالیت های اقتصــادی را دارند، با 
پديده ريســك مواجه اند. اگر چه برخی افراد ريســك پذير هستند 
و با ورود به عرصه های پرمخاطره، قصد دســتیابی به موقعیت های 
اســتثنايی و ســود باال را دارند، اّما می توان گفت بیشــتر انسآنها 
مايلند ريســك فعالیت های خود را به حّداقل ممکن برســانند؛ هر 
چند سود كمتری نصیب آنان شود. با ورود در قراردادهای مشتقه، 
طرفین از اطمینان نســبی برخوردار می شــوند و با خیال راحت، 
بــرای تولید آينــده برنامه ريزی می كنند. ايــن ويژگی را می توان 
مزيت اصلی ابزارهای مشتّقه به حساب آورد )معصومی نیا، 1389، 

  حسین میثمی*
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ص. 43(. 
البته نبايد فراموش كرد كه ماهیت بازار 
مشــتقه، بازی با جمع صفر اســت؛  يعنی 
همواره سود يك معامله گر، به معنای زيان 
معامله گر ديگر اســت؛ لذا همه معامله گران 
تالش می كنند با اطالعات كافی و دريافت 
مشــورت های كارشناسی مناسب، به انعقاد 

اقدام كنند. قرارداد 
عالوه بــر ايــن، هزينه خطــر در بازار 
نقدی(  بازارهــای  بــه  )نســبت  مشــتقه 
بســیار كمتر اســت. در واقع، خريداران و 
فروشــندگان در اين بازار، با ضرر احتمالی 

پايین و نســبتاً مشخص رو به رو هســتند. بر خالف بازارهای نقدی 
كه میزان خســارت از قبل معلوم نیســت و ممکن است بسیار باال 
باشــد؛ تا حدی كه حتی اصل ســرمايه را از بیــن ببرد. به عنوان 
مثال، مشــتری برای خريد مقدار معینی ارز، بايد بهای آن را )كه 
مبلغ زيادی اســت( به طــور كامل پرداخت كنــد؛ اّما برای خريد 
اوراق مشــتقه، پرداخت مبلغ اندكی )نسبت به ارزش دارايی پايه 

قرارداد( كافی اســت )معصومی نیا و سیدی نیا، 1389، ص. 11(. 
ابزارهای مشــتقه می توانند بر روی دارايی های مختلفی طراحی 
شــوند كه ارز، يکــی از مهمتريــن آنها را شــکل می دهد. وجود 
ابزارهای مشــتقه ارزی به پوشــش ريسك ســرمايه گذاران كمك 
شــايانی می كند. در واقع، پوشش ريســك نوسان نرخ ارز، همواره 
يکی از دغدغه های جدی ســرمايه گذاران را شــکل می دهد. زيرا 
وجود بــازار مشــتقه ارزی )در كنار بازار فیزيکــی ارز(، می تواند 
ريسك نوســانات نرخ ارز را تقلیل داده و ســرمايه گذاران )شامل 
واردكننــدگان و صادركنندگان( را در مقابل نوســانات قیمت ارز، 
بــه نحوی بیمــه كند. به عبــارت ديگر، در بازار مشــتقات ارزی، 
ريســك تغییرات نــرخ ارز مورد خريد و فروش افراد ريســك پذير 
و ريســك گريز واقع می شــود و اشــخاص گروه دوم، می توانند با 
پرداخــت مبلغی مشــخص، فعالیت اقتصادی خــود را بیمه كنند 

)میسنر5، 2005، ص. 45(. 
ارز  ب- زمینه سازی کشف قیمت های آتی 

يکــی از نگرانی هايی كه همواره در اقتصادهای در حال توســعه 
وجــود دارد، پیش بینــی صحیح قیمــت ارز در آينده اســت. در 
نبود بازار مشــتقه ارزی، اشــخاصی حقیقی و حقوقی كه احساس 
می كنند قیمــت ارز در آينده افزايش خواهد يافت، تالش خواهند 
كــرد با خريد نقــدی ارز و ذخیره كردن آن، از ســود فروش آنها 
در آينده برخوردار شــوند. اين كار می توانــد تعادل بازار ارز را به 

تاثیر قرار دهد.  صورت منفی تحت 
اما با وجود بازار مشــتقه ارزی با تنوع كافی در سررسید، امکان 
مشــاهده پیش بینی عمــوم ذينفعان بــازار از قیمت های آتی ارز 
فراهم شــده و اشخاص عالقه مند به كسب سود، می توانند به جای 
خريد نقدی ارز، با مبالغ بســیار كمتری نســبت به خريد ابزارهای 

مشــتقه اقدام ورزند )رضايی و اكبری، 1392، ص. 8(.
بازار غیررسمی ارزی پ- کاهش معامالت 

به دلیل آنکه نیاز به بازار مشــتقه ارزی يك نیاز واقعی اســت، 
نبود بازار رســمی مشــتقات ارزی منجر می شــود بازار غیررسمی 

مشــتقات ارزی شــکل بگیرد. طبعا حضور 
اشخاص نیازمند در اين بازار، با هزينه های 
زيادی همراه بوده و به دلیل شفاف نبودن 
معامالت در آن، امکان ســودجويی در اين 
بازار غیررســمی بســیار زياد اســت. لذا، 
بازار مشتقه ارزی رسمی، می تواند  تشکیل 
بــه تدريج معامالت بازار غیررســمی را به 

انتقال دهد.  بازار رسمی 
بازار مالی   ت- تعمیق 

با توجه بــه بازاری بــودن تمامی انواع 
ابزارهای مشــتقه، توسعه اســتفاده از اين 
دســته از ابزارها در بازار سرمايه، می تواند 
به تعمیق هر چه بیشــتر اين بازار منجر شــود. در واقع، ابزارهای 
مشــتقه می توانند به نیازهای گروه مهمی از ســرمايه گذاران پاسخ 

دهند و به همین دلیل انتظار می رود اســتقبال از آنها باال باشد. 
عــالوه بر اين، وجود بازار ابزارهای مشــتقه ارزی با تنوع كافی، 
می تواند به افزايش تعداد معامالت منجر شــود كه دلیل اصلی اين 
مســئله، پائین بودن قیمت ابزارهای مشــتقه ارزی، در مقايسه با 
دارايــی پايه )ارز( اســت. اين موضوع می تواند بــه تعمیق هر چه 

كند.  بازار سرمايه كمك  بیشتر 
ث- زمینه سازی ورود سرمايه گذاران خارجی 

بدون شــك يکی از مشکالت اساســی پیش روی سرمايه گذاران 
خارجی برای ورود در بازار ســرمايه هر كشــوری، مسئله تغییرات 
نرخ ارز اســت. چرا كه ســرمايه گذار خارجی همواره با اين نگرانی 
مواجه اســت كه به دلیــل تغییــرات نرخ ارز، كســب وكارش به 
صــورت منفی تحت تاثیر قــرار گیرد. بر اين اســاس، وجود بازار 
مشــتقات ارزی می تواند انگیزه سرمايه گذاران خارجی جهت ورود 

ســرمايه های نقدی و غیرنقدی را تقويت كند. 

ارزی   ابزارهای مشتقه  انواع 
هــر چند در بازارهای مالــی نوين انواع گوناگونــی از ابزارهای 
مشــتقه توســعه پیدا كرده اند، اما ســه مــورد از اصلی ترين آنها 
عبارت انــد از: قراردادهای آتی ارزی6، قراردادهــای اختیار معامله 
ارزی7 و قراردادهــای تهاتر )ســوآپ( ارزی8. در ادامــه به تبیین 

پرداخته می شود9.  ابزارها  اين  مختصر 

الف- قراردادهای آتی  ارزی
در اين قــرارداد، طرفین معامله متعهد می شــوند كه در تاريخ 
مشــخصی در آينده، مقدار مشــخصی از دو نوع ارز گوناگون را با 
نرخ توافقی مربــوط به قیمت های آتی  ، مبادله كنند. عالوه بر اين، 
تعهد می كنند در خالل مدت قــرارداد، مبلغی را نزد اتاق پاياپای 
به صــورت وديعه قرار دهند تا در صورت تغییر ارزش ارزهای مورد 
توافق، اتاق پاياپای به تســويه روزانه تفاوت های موجود بین نرخ ها 

بپردازد )شعبانی و بهاروندی، 1389، ص. 4(.
منعفت اين قرارداد برای طرفین معامله، پوشــش كامل ريسك 
تغییرات نرخ ارز اســت. زيرا فروشــنده ارز می دانــد كه در زمان 
مشــخصی در آينده می توانــد ارز خود را به قیمت مشــخصی به 
خريــدار بفروشــد. خريدار نیــز اطمینان دارد كه در سررســید، 

به  مرکزی  بانک  دسترسی 
بازار مشتقه ارزی، می تواند به 
اين بانک جهــت هدايت نرخ 
ارز در يــک »کريــدور ارزی 
هدف گذاری شده« که سقف و 
کف آن بر اساس سیاست های 
پولــی و ارزی مورد نظر بانک 
کمک  شــده،  تعیین  مرکزی 

شايانی کند
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می تواند ارز مورد نیاز خود را به قیمت مشخص شده خريداری كند. 

ب- قراردادهای اختیار معامله ارزی
اختیار معامله ارزی، قراردادی دوطرفه بین خريدار و فروشــنده 
اســت كه براســاس آن خريدار قرارداد، حق دارد كه مقدار معینی 
از ارز منــدرج در قــرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشــخص 
بخرد يا بفروشــد. در واقع، دو طرف توافــق می كنند كه در آينده 

انجام دهند )سیمپسون، 2015، ص. 235(. معامله ای 
در اين قرارداد، خريدار اختیــار معامله در ازای پرداخت مبلغی 
معین، حق خريــد يا فروش دارايی مندرج در قرارداد را در زمانی 
مشخص )با قیمتی كه هنگام بستن قرارداد تعیین شده(، به دست 
می آورد. از طرف ديگر، فروشــنده قرارداد اختیار معامله، در مقابل 
اعطای اين حق بــه خريدار )با دريافت مبلغــی معین(، متعهد به 

فروش دارايی مذكور است. 
چنانکه از تعريف قرارداد اختیار معامله ارزی پیداســت، دارنده 
قــرارداد )خريدار( در اعمال حق خود مختار اســت و هیچ تعهد و 
الزامی نــدارد. از اين رو، در صورت صرف نظــر از اجرای قرارداد، 
صرفا مبلغ كمی را كه در ازای خريد حق پرداخته اســت، از دست 
می دهد. از طرف ديگر، فروشــنده در صورت درخواســت خريدار، 

متعهد به اجرای قرارداد است.
نکتــه مهم در رابطه با قرارداد اختیار ارزی، مزيت آن نســبت به 
قرارداد آتی ارزی است. زيرا بر خالف قرارداد آتی كه خريدار نسبت 
به انجــام معامله تعهد دارد، در قرارداد اختیــار، خريدار تعهدی به 
انجام معامله نداشــته و دارای حق انتخاب است. يعنی می تواند با در 
نظر گرفتن مجموع شــرايط، نسبت به اعمال يا عدم اعمال حق خود 

تصمیم بگیرد )ساندرز و كورنت10، 2015، ص. 231(.

پ- قراردادهای تهاتر )سوآپ( ارزی
تهاتر يا ســوآپ ارزی، يك قرارداد مالی است كه در آن طرفین 
اصــل و فرع يــك نوع ارز را بــا اصل و فــرع ارزی ديگر معاوضه 
می كنند و در زمانی ديگر )سررسید(، وجوه مبادله  شده به طرفین 

مسترد می گردد )معصومی نیا، 1389، ص. 325(. 
بر اين اســاس، قــرارداد تهاتر ارزی دارای برخــی ويژگی های 

كلیدی است كه آن را از ساير انواع ابزارهای مشتقه ارزی متفاوت 
می كند. برخــی از مهمترين اين ويژگی هــا عبارت اند از: متفاوت 
بودن واحــد ارزی طرفین معاملــه، معاوضه همزمــان جريآنهای 
نقدی دو نرخ ارز متفاوت، معاوضه اصل ســرمايه در ابتدا و انتهای 
قــرارداد، طوالنی بودن مــدت قراردادها )سررســید قراردادهای 
ســوآپ، به طور معمول بین سه تا پنج سال است( و نهايتا معادل 
بودن با انتشار اوراق قرضه در يك واحد ارزی خاص )مثال ريال( و 
ســرمايه گذاری آن در واحد ارزی متفاوت )مثال دالر( )سیمپسون، 

2015، ص. 205(.

اهداف بانک  مرکزی در بازار ابزارهای مشتقه ارزی  
بانك های مركزی معموال يکــی از اصلی ترين بازيگران بازارهای 
مشــتقه ارزی را شــکل می دهند. در واقع، چون بانك های مركزی 
در اكثر كشــورها بر اســاس قانون، وظیفه مديريــت بازار ارزهای 
خارجی را بر عهده دارند، تالش می كنند تا با ورود در بازار مشتقه 
ارزی و خريد و فروش به موقع ابزارهای مشــتقه، از ايجاد نوسانات 

ارز جلوگیری كنند.  بازار  ناگهانی در 
مســلما عدم دسترســی بانك  مركزی به بازار ابزارهای مشــتقه 
ارزی، منجر به آن خواهد شــد تا بانك مركزی مستقیما از ذخاير 
ارزی خود جهت مديريت بازار ارز اســتفاده كند. به عبارت ديگر، 
در صورتــی كه بی ثباتی در بــازار ارز ايجاد شــود، بانك مركزی 
مجبور خواهد شــد تــا با خريد و فروش نقــدی ارز، بازار را تحت 
كنترل درآورد )موردی كه در ســال های اخیر در كشور ايران نیز 

شد(.  تجربه 
انجام اين كار در عمل بسیار مشکل تر از مديريت بازار با استفاده 
از ابزارهای مشتقه اســت. زيرا، برای خريد ابزارهای مشتقه، صرفا 
نیاز به حجم كمی از منابع اســت؛ امــا برای خريد و فروش نقدی 

ارز، الزم اســت كل منابع توسط بانك مركزی تامین شود. 
عالوه بر ايــن، بانك های مركزی معموال بدنه كارشناســی قوی 
دارند و اين به آنها كمــك می كند تا بتوانند پیش بینی های بهتری 
از وضعیت آتی بازار ارزهای گوناگون داشــته باشند. اين پیش بینی 
می تواند در اتخاذ موقعیت های مناســب در بازار مشــتقه، بســیار 

باشد.  اهمیت  دارای 
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البته نباشــد فراموش كرد كه هدف اصلی بانك مركزی از ورود 
در بازارهای مشــتقه ارزی و انجام خريد و فروش ابزارهای مشتقه، 
به هیچ عنوان كســب سود نبوده و هدف نهايی تامین وظايف بانك 
مركزی مانند حفظ ثبات بازار ارز و ثبات مالی اســت )فورسری و 

بورلی11، 2008،  ص. 5(. 
اهداف بانک های تجاری در بازار ابزارهای مشتقه ارزی  

عــالوه بر بانك های مركــزی، بانك های تجــاری نیز به صورت 
جدی در بازار ابزارهای مشــتقه ارزی حضور دارند. البته بر خالف 
بانك هــای مركــزی كه انگیزه اصلــی ورودشــان در خريد اوراق 
مشــتقه، حفظ ثبات بازار ارز از منظر اقتصاد كالن است، بانك های 
تجاری به طور عمده با هدف پوشــش ريسك )و در مواردی كسب 

سود( در اين بازار حضور پیدا می كنند. 
در واقع، اصلی ترين و مهم ترين هدف قابل  تصور برای بانك های 
تجاری جهــت حضور در بازار مشــتقات ارزی، مديريت ريســك 
تغییرات قیمت ارز در آينده اســت. زيرا بانك های تجاری معامالت 
ارزی گوناگونــی با فعاالن اقتصــادی دارند كه در تمامی آنها خطر 

افزايــش قیمت ارز در آينده، همواره بانك ها را تهديد می كند. 
به عنــوان مثال، فرض كنیــد بانکی تجاری با يــك وارد كننده 
قطعــات خودرو دارای روابط مالی باشــد. در اين شــرايط ممکن 
اســت تاجر يادشــده در زمان صفر دارای مازاد ارز به میزان يك 
میلیون دالر بوده و به معادل ريالی مبلغ يادشده نیاز داشته باشد. 
از سوی ديگر، او می داند كه شش ماه ديگر جهت انجام واردات به 
مبلغ يادشده )يك میلیون دالر( نیاز خواهد داشت. در اين شرايط 
تاجر نمی تواند دالر خود را در بازار آزاد به فروش رسانده و معادل 
ريالی آن را دريافت كند؛ زيرا ممکن اســت شــش ماه ديگر كه به 
دالر نیــاز دارد، با افزايش شــديد قیمت آن مواجه  شــده و ديگر 

نتوانــد با ريال دريافتی، نیاز دالری خود را از بازار تامین كند. 
از سوی ديگر، بانك تجاری طرف قرارداد با تاجر نمی تواند دالر 
وی را به  صورت سپرده ارزی دريافت كرده و تعهد بازپس دادن آن 
را در آينده نمايد؛ زيرا ممکن اســت در آينده قیمت دالر افزايش 

يابد و بانك از اين بابت متحمل ضرر شــود. 
بر اين اســاس، تنها راه پیش روی تاجر آن اســت كه دالر خود 
را به صورت نقد نگه دارد تا مطمئن باشــد شش ماه ديگر قطعاً به 

دالر مورد نیاز جهت واردات دسترســی خواهد داشت. البته، انجام 
اين كار هزينه  فرصت بااليی برای تاجر داشــته و او را از اســتفاده 

از معادل ريالی ارز ياد شــده در بازه شش ماهه محروم می كند. 
يکی از اصلی ترين راه حل های مواجهه با اين مشــکل، همکاری 
بانــك تجاری و بانك مركزی در بازار مشــتقات ارزی اســت. در 
اين شــرايط بانك مركزی می تواند با عرضــه ابزار تهاتر ارزی )در 
راســتای اهداف كالن خود(، عماًل ريسك نوســانات قیمت ارز در 
رابطــه مالی بانك تجاری و تاجر را پوشــش دهد. به عبارت ديگر، 
بانــك مركزی به بانك تجاری اعالم می كند كه با ورود در قرارداد 
تهاتــر ارزی، می تواند ارز اضافی مشــتريان خــود را تحويل بانك 
مركزی داده و مطمئن باشــد كه در آينده می تواند ارز يادشده را 
به قیمت های مشــخص و مورد توافق از بانك مركزی تحويل بگیرد 

)سیمپسون، 2015، ص. 199(.
در مثــال ياد شــده، بانــك تجــاری می تواند از يــك طرف با 
مشتری قرارداد ســپرده پذيری ارزی تدوين كرده و ضمن دريافت 
يــك میلیون دالر، معــادل ريالی آن را به مشــتری تحويل دهد. 
از طــرف ديگر، به مشــتری تعهد می دهد كه شــش ماه ديگر، در 
قبــال دريافت معادل ريالی، يك میلیون دالر به مشــتری تحويل 
دهد )البتــه قیمت معامله دوم می تواند بــا توافق طرفین متفاوت 
از معامله اول تعیین شــود(. در ادامه، بانك تجاری جهت مديريت 
ريســك افزايش نرخ ارز، يك قرارداد تهاتــر ارزی با بانك مركزی 
تدويــن نمــوده و دالر را در اختیار بانك مركــزی قرار می دهد و 
معــادل ريالی آن را دريافت می كنــد. از طرف ديگر، بانك مركزی 
متعهد می شــود در سررسید، ارز يادشده را به قیمت های مشخص 

بانك تجاری تحويل دهد.  به 
در عمل، با توجه بــه اينکه بانك های تجاری با انواع مختلفی از 
مشتريان خرد روبه رو هســتند كه هر يك نیازهای ارزی گوناگون 
دارند، می تواننــد از يك طرف وارد تعداد معــدودی معامله تهاتر 
ارزی عمده با بانك مركزی )در ارقام باال( شــده و ريســك خود را 
پوشش دهند و از طرف ديگر، با تعداد زيادی از مشتريان خرد )در 
ارقام كوچك( وارد معامالت ارزی شــده و ريســك آنها را پوشش 
دهنــد و به اين طريق، وظیفه واســطه گری مالی خود را به انجام 

رسانند )میثمی و ديگران، 1393، ص. 11(. 
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جمع بندی 
اين يادداشــت به موضوع شناســی ماهیت و كاربــرد ابزارهای 
مشــتقه ارزی )شــامل: قراردادهــای اختیار، آتی و ســوآپ( در 
بانکداری مركزی متعارف پرداخت. يافته ها نشــان می دهد كه نیاز 
به بازار ابزارهای مشــتقه هم برای بانك مركزی و شــبکه بانکی 
و هم برای عموم ســرمايه گذاران، ضرورتی غیرقابل انکار اســت و 
بدون وجود اين ابزارها، بازارهای پول و سرمايه از كارآمدی الزم 

بود.  نخواهند  برخوردار 
همــان طور كــه ذكر شــد، بانك های مركزی معمــوال يکی از 
اصلی ترين بازيگران بازارهای مشــتقه ارزی را شکل می دهند. بر 
خالف بانك های تجاری و ســاير ســرمايه گذاران در بازار مشتقه 
ارزی، هدف اصلی بانك مركزی كســب ســود و يا پوشش ريسك 
دارايی هــای ارزی خود نیســت؛ بلکه هدف غائــی بانك مركزی 
عبــارت اســت از: مديريت صحیح بــازار ارز كشــور، جهت دهی 
و هدايــت نرخ های آتی ارز در راســتای اهداف سیاســتی بانك 
مركزی، ايجاد شــفافیت در بازار از طريق زمینه ســازی كشــف 
نرخ هــای آتی ارز و در نهايت، تامین ثبات مالی در بازار مالی. در 
رابطه بــا پیش نیازها و الزامات ورود صحیح بانك مركزی در بازار 

ابزارهای مشــتقه ارزی نکات ذيل شايات توجه است: 
الف- عدم دسترســی بانــك  مركزی به بازار ابزارهای مشــتقه 
ارزی، ســبب می شود در شــرايط بحرانی بازار ارز، بانك مركزی 
مجبــور باشــد تا با خريد و فروش نقــدی ارز در ارقام زياد، بازار 
را تحت كنترل درآورد )موردی كه در ســال های اخیر در كشــور 
ايران نیز تجربه شــد(. انجام اين كار در عمل بســیار مشــکل تر 
از مديريت بازار با اســتفاده از ابزارهای مشــتقه است. زيرا برای 
خريد ابزارهای مشــتقه، صرفا نیاز به حجم كمی از منابع اســت؛ 
اما برای خريد و فروش نقدی ارز، الزم اســت كل منابع توســط 

شود. تامین  مركزی  بانك 
ب- دسترســی بانك مركزی به بازار مشتقه ارزی، می تواند به 
اين بانك جهت هدايت نرخ ارز در يك »كريدور ارزی هدف گذاری 
شده« كه ســقف و كف آن بر اساس سیاســت های پولی و ارزی 

مورد نظر بانك مركزی تعیین شــده، كمك شايانی كند.  
پ- وجود بازار ابزارهای مشــتقه، می توانــد زمینه تعمیق بازار 
بین بانکــی ارز را فراهــم كند. در اين بــازار، ارز به صورت عمده 
بین بانك ها و بانك مركزی مبادله می شــود. در واقع، با توجه به 
اين كــه امــکان دارد بانك ها با مازاد ذخايــر ارزی در كوتاه مدت 
مواجه باشــند، بانــك مركزی می توانــد با اســتفاده از ابزارهای 
مشــتقه، بــه اين ذخاير دسترســی پیــدا كــرده و از آنها جهت 
مديريت نوســانات بازار ارز اســتفاده كند. به عبارت ديگر، بانك 
مركزی می تواند نقدينگی ارزی مورد نیاز برای مديريت نوســانات 
بازار را به دســت آورد، بدون آنکه به طور مســتقیم از ذخاير ارزی 

كند. استفاده  خود 
ت- بازار ابزارهای مشــتقه ارزی جهت كشــف قیمت، از بازار 
نقــدی ارز عالمت )ســیگنال( می گیرد. در واقع، بــازار ابزارهای 
مشــتقه، ريســك های بازار نقد را مديريت می كند. بر اين اساس، 
چند نرخی بودن نرخ ارز در بازار نقدی ســبب می شــود كاركرد 
بازار مشــتقه ارزی با مشکل جدی مواجه شــود. به همین دلیل، 
يکسان سازی نرخ ارز، پیش نیاز راه اندازی بازار مشتقه ارزی است. 
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ثبات سپرده های ريالی در برابر شوک های ارزی

مقدمه
دغدغه های مربوط به ثبات بانکی به عنوان يکی از پايه های اصلی 
تحقق ثبات مالی در كل اقتصاد، همواره مورد توجه كارشناسان امور 
مالی و بانکی بوده كه اين امر ريشــه در شرايط نامساعد اقتصادی و 
دائمی در عملکرد بانك ها داشــته اســت. اين مسئله كه در ابتدا در 
منطقه اتحاديه اروپا همواره به عنوان يك مسئله اساسی مطرح بوده 
اســت، بانك های كشورهای درحال توســعه را به سمتی سوق داده 
كه خــود را مطابق با ثبات مالی و مقــررات بانکداری تجهیز نموده 
و در جهت بهبود شــرايط اقتصادی گام برمی دارند. تحوالتی كه در 
حــوزه اقتصاد كالن و به طور خــاص در تقاضای كل همراه با كانال 
دارايی و بدهی بانك ها شــدت يافته اســت، در بلند مدت به بخش 
واقعی اقتصاد ســرايت نموده و در اين راستا نقش بانك ها به عنوان 
واســطه گران مالی حائز اهمیت اســت. اين مسئله تا آنجا مهم است 
كه بحران های مالی جهانــی و منطقه ای متعاقب آن همچون بحران 
مالــی 2007 – 2009 به طور معنی داری در اقتصاد جهانی اثرگذار 
بوده است. شــرايط اقتصادی بايد با افزايش بازدهی شبکه بانکی به 
اندازه كافی تقويت شده و از طريق الزامات سرمايه ای و نقدينگی به 
طور آشــکار در صدد پیشگیری از وقوع بحران های مالی برآيد. يکی 
از عوامل شــکل گیری و تشــديد بحران های مالی نوسانات ناشی از 
بازارهای مالی به خصوص نرخ ارز اســت كه ريسك پذيری و بازدهی 
بانك ها را متأثر می ســازد. در همین چارچــوب بانك ها ناچارند كه 
ريســك های مالی و غیــر مالی مترتب بر عملیــات بانکی را كاهش 
دهند كه اين امر بازدهی پايین تر را به همراه خواهد داشت بنابراين 
بانك ها الزم اســت كه در جهت تدوين مقررات نوين گام برداشته تا 

با افزايش ســودآوری خود تأثیر شوک های ناشی از نوسانات بازار ارز 
را كنترل نمايد. 

عملکرد بانک های ايرانی در تالطم های ارزی
نوســانات ارزی ســال های اخیر در اقتصاد ايران بــه عنوان يك 
ريســك مالی، در كنار بسیاری از ريسك های غیرمالی ديگر همچون 
تحريم، شــرايطی را ايجاد كرد كه منجر به انقباض در بخش واقعی 
اقتصاد و بروز تالطم در ديگر بازارهای مالی شد. در اين میان میزان 
اثرپذيری شــبکه بانکی ايران از اين نوســانات يکی از مسائل مهمی 
است كه پاســخگويی به آن می تواند نشــان دهنده میزان استحکام 

بانك های ايران در برابر بحران های مالی باشد.
از ســوی ديگر نظــام مالی بانك محور ايران كــه در آن به دلیل 
درهم تنیدگــی كم تــر با نظام مالــی جهانی، اســتانداردهايی نظیر 
قوانیــن و مقررات مربوط به ورشکســتگی، تفکیــك انواع بانك ها و 
تعییــن حیطه فعالیت هريك از آنان، رويه های حســابداری منطبق 
بر رهنمودهای جهانی و نظاير آن، به خوبی شــکل نگرفته، در اكثر 
موارد به مأمنی برای ســرمايه گذاری تبديل شــده و منابع آن كم تر 
میل به ورود به بخــش واقعی و ديگر بازارهای مالی دارد. در چنین 
شــرايطی اين سؤال مطرح می شود كه در هنگام بروز نوساناتی مثل 
نوســانات نرخ ارز، ثبات بانکی در ايران چگونــه تغییر می كند؟ آيا 
بی ثباتی ايجاد شــده در اين بازار مالی به ضرر آن ها تمام می شود و 

يا منافعی را برای آنها به همراه خواهد داشت؟
لذا در اين نوشــتار كه اســتنتاجی نــو از مقالــه ارباب افضلی و 
ولی پورپاشــاه )1395( است، تأثیر شــوک های مختلف بازار ارز بر 
نسبت ســپرده های جاری و بلندمدت بانك ها به كل دارايی هايشان، 
با تواتر ماهانه در دوره زمانی بهمن 1386 تا فروردين 1393 بررسی 

شده است.

 محمد ارباب افضلی*
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نويســندگان در مقاله مذكور از نســبت های عملکردی دارايی و 
بدهی بانك ها به عنوان شــاخص های مربوط به عملکرد نظام بانکی 
اســتفاده كرده اند. اين متغیرها عبارتند از: نســبت سودآوری  كه به 
صورت نســبت ســود قبل از كســر مالیات به كل دارايی ها تعريف 
شده است، نســبت كل تســهیالت اعطايی به كل دارايی ها، نسبت 
ســرمايه گذاری به كل دارايی ها، نسبت ســپرده های ديداری به كل 
دارايی ها، نســبت ســپرده های مدت دار به كل دارايی ها و در نهايت 
نســبت مطالبات غیرجاری بــه كل دارايی ها. همچنیــن به منظور 
مدل سازی نوسانات )بی ثباتی( نرخ ارز، از سری زمانی ماهانه تفاضل 

نرخ دالر آمريکا در برابر ريال استفاده شده است.
يکی از نتايج كلیدی اين مطالعه آن اســت كه تأثیر شــوک های 
ارزی مختلف )افزايش يا كاهشــی(، بر سودآوری شبکه بانکی ايران 
تقريباً به شــکلی يکسان و متقارن است اما اثرات وقوع شوک مثبت 
نرخ ارز بر متغیر ياد شده تا حدودی بیشتر از حالتی است كه ارزش 
پول ملی تقويت می شــود. در عین حال نتايج به دســت آمده نشان 
می دهــد كه تأثیــر بی ثباتی نرخ ارز بر وضعیت ســودآوری بانك ها 
زودگذر بوده و در ادامه بانك را با چالش های نســبتاً بلندمدت تری 

مواجه می سازد.
اما در نوشــتار حاضر سعی شده اســت از زاويه ديگری به نتايج 
اين مطالعه پرداخته شــود و آن هم نحوه واكنش سپرده های جاری 
و مدت دار بانك ها به نوســانات نرخ ارز است. در حقیقت تالش شده 
تا میزان ثبات جريان ســپرده گذاری در بانك های كشور را از سوی 
آحاد اقتصــادی در مواقعی كه بــازار ارز )به عنوان يــك آلترناتیو 
سرمايه گذاری( با افزايش و يا كاهش مواجه می شود را مورد بررسی 
قرار دهیم و دريابیم كه بانك های ايرانی  در برابر اين گونه نوســانات 

تا چه حد آسیب پذير و يا دارای ثبات هستند. 
بررســی ها نشــان می دهد نســبت ســپرده های ديداری به كل 
دارايی هــا در بانك های ايرانی در مواجهه با شــوک منفی ارز يعنی 
كاهش قیمت دالر در برابر ريال با افزايش مواجه می شود. به عبارت 
ديگر آحاد اقتصادی در چنین شرايطی منابع ريالی خود را به سمت 
بازار پول روانه می كنند. در مقابل، در مواقع بروز شوک مثبت ارزی 
يا گران شــدن دالر در برابر ريال مشــاهده می شــود كه با افزايش 
قیمت ارز، منابع ريالی بانك ها به ســرعت رو به كاهش گذاشــته و 

سهم اين منابع از كل دارايی های بانك ها تنزل می يابد. مشابه چنین 
روندی را برای سپرده های مدت دار در مواجهه با شوک های ارزی نیز 
می توان مشــاهده كرد. از اين رو به نظر می رسد كه درجه ثبات در 
فرآيند ســپرده پذيری بانك های ايرانی در مواجهه با نوسانات ارزی 
به عنوان يکی از اصلی ترين منابع خود، چندان باال نیســت به نحوی 
كه هرگونه افزايش و يا كاهشــی در قیمت ارز به جريان سپرده های 

ريالی بانك ها نیز سرايت می يابد. 

جمع بندی
آن چنان كه نشان داده شد يکی از ويژگی های شبکه بانکی ايران 
اين اســت كه در فرآيند مواجهه با تالطم های ارزی، در زمینه جذب 
منابــع ريالی خود چنــدان با ثبات عمل نمی كنــد. به عبارت ديگر 
در هنگام رخداد افزايش نرخ ارز، ســپرده های ريالی به ســرعت از 
بانك ها خارج شــده و بانك نیز از ابزارهــای الزم برای مقابله با اين 
افت منابع برخوردار نیســت. از ســوی ديگــر در مواقع كاهش نرخ 
ارز و يــا به عبــارت ديگــر در برهه هايی كه بــازار ارز از بازدهی و 
جذابیت الزم برای صاحبان سرمايه برخوردار نیست، بانك به مأمنی 
برای ســرمايه گذاری تبديل شــده و حجم سپرده های ريالی بانك ها 
رو به فزونی می گذارد. بنابراين به نظر می رســد اتخاذ سیاست هايی 
كه ســبب ثبات نــرخ ارز می گــردد در ســطوح كالن و همچنین 
متنوع سازی و مديريت بهینه سپرده های ريالی و ارزی در بانك های 
كشور می تواند تا حد زيادی ثبات در فرآيند جذب سپرده های بانکی 
را به عنــوان يکی از محورهای اصلی عملیــات بانکی در نظام مالی 

بانك محور ايران، به همراه داشته باشد.
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به نظر شما رابطه ســالمت بانک ها و ثبات مالی در کشور به چه 
صورت است؟

ارزيابی ثبات مالی و ســالمت بانك ها ابزاری اســت كــه با هدف پايش و 
نظارت بر اين نظام و ارتقا نقاط قوت و رفع ضعف های احتمالی هر نهاد مالی 

خصوصا درباره نکول تعهدات خود و وضعیت مالی اين نهاد انجام می شود.

با توجه بــه اين كه بخش زيادی از منابع بانك ها از طريق ســپرده های 
مردمی تأمین می شود و شايد بحث حقوق صاحبان سهام و سرمايه در آن ها 
به نســبت منابعی كه از محل سپرده ها جذب می شود و خاصیت اهرمی كه 
بانك ها دارند، بحث ارزيابی ســالمت بانك ها بحث بسیار مهمی است اما در 
خصوص بانك ها نگاه ويژه ای وجود دارد زيرا در مؤسســات ديگر بخشی از 
دارايی آن ها ســرمايه و بخشی تسهیالتی است كه دريافت كرده اند. اما در 

نظام بانکی بخش قابل مالحظه ای از دارايی ها سپرده های مردمی است.

چرا لزوم توجه بانک مرکزی به سالمت بانک ها احساس می شود؟
محصولی كه توســط بانك ها خلق می شود، در قالب تسهیالتی است كه 
به مشتريان اعطا می شود و اين شرايط نیازمند اين است كه بانك ها ارزيابی 
و شــناختی از مشتريان خود داشته باشند كه اين موضوع نیازمند سالمت 

بانکی و اهمیت بانك مركزی به قانون گذاری است.

بحث ثبات مالی تا چه حد در توسعه فعالیت ها تأثیرگذار خواهد بود؟
اقتصاد ايران بانك محور اســت و هرچه قــدر كه ثبات مالی و اقتصادی 
بیشتر باشــد، بانك ها با مشکالت كمتری مواجه خواهند شد. امروزه بحث 
تفکیك بدهکاران نظام بانکی موضوعی مهم و قابل توجه اســت زيرا برخی 
از افراد به دلیل مشــکالت اقتصاد كشور توان بازپرداخت بدهی های خود را 
ندارند. در صورتی كه اگر ثبات مالی در اقتصاد كشــور حاكم باشد، فضای 

آرام تری بر اقتصاد كشور حاكم خواهد بود.
از طرفــی بانك ها نیــز می توانند با دريافت تســهیالت دريافتی خود و 
پرداخت آن به نفر بعدی در جهت ثبات و رونق تولید و اقتصاد كالن كشور 

گام بردارند.

ارزيابی ثبات مالی با  پايش و نظارت 

در کشورهای در حال توسعه از جمله ايران، بانک ها، به علت 
محدوديت فعالیت های ســاير مؤسسات مالی از جمله عدم 
رشد و توسعه بازار سرمايه از نقش حساسی در ارتباط با بخش های 
اقتصادی، خصوصی و مالی در مقوله سرمايه گذاری و تأمین مالی 
برخوردار هســتند. پس بانک ها، موسســات مالی و اعتباری و 
فعالیت های آن ها در مقايسه با ساير مؤسسات تجاری، تحت نظر 
رســمی و دقیق تری قرار دارند. دلیل اين امر به نقش بانک ها در 
حیات اقتصادی و مالی کشــورها و همچنین ماهیت فعالیت آن ها  

ارتباط دارد.
فعالیت بانکی دارای ويژگی هايی است که در صورت بروز مشکالت 
و يا اخالل در يک بانک می تواند به سرعت به ديگر بانک ها سرايت 
کند و در نهايت نظام مالی و اقتصادی کشــور را تحت تأثیر خود 
قرار دهد. بنابراين نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری به يکی 
از مهم ترين دغدغه های مراجع ذی ربط و عمدتا بانک های مرکزی 
تبديل شده است. در همین راستا با عباس کمره ای، مديرکل نظارت 
بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، گفت و گويی داشتیم 

که در زير می خوانید:
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وضعیت مطالبات غیرجاری در حال حاضر در سیســتم بانکی 
است؟ چگونه 

مطالبــات غیرجاری از جمله بخش هايی اســت كــه به دلیل اين كه 
براســاس آمار و اطالعات دقیق منتشــر و بررســی می شود، شفاف و 
روشن اســت. در حال حاضر میزان اين معوقات به 11 الی 12 درصد 
رســیده كه در مقايســه با اســتانداردهای معمول در دنیا، بسیار زياد 
اســت. زيرا رقم مطالبات غیر جاری در دنیا حدود 4 الی 5 درصد است 

و بیش از 5 درصد به عنوان يك مخاطره محســوب می شود.
برهمین اســاس طبق آمار، وضعیت سیســتم بانکی كشــور مناسب 

نیســت و به نظر من يك نیمه پنهان دارد كه به اطالعات ارائه شده از 
دارد. ارتباط  بانك مركزی  سوی 

زيــرا اطالعاتی كه بانك ها به بانك مركــزی ارائه می دهند به عنوان 
مطالبات جاری دســته بندی شده اســت در حالی كه در عمل، ماهیت 
غیرجاری دارد. اين گونه مطالبات از نوع مطالباتی هســتند كه براساس 
مصوب قانونی، بانك ها مجاز شــده اند تا با مشتريان يك قرارداد جديد 
تنظیــم كنند و در آن قرارداد جديد طبق چارچوبی مشــخص، بدهی 
مشــتريان را از شــکل غیرجاری به جاری تبديل كنند. بنابراين وضع 
موجود با اطالعاتی كه ارائه می شــود وضع نامناســبی اســت اما بايد 
اين موضوع را هم اضافه كنم كــه بخش هايی به طور واقعی غیرجاری 

هســتند و در سرفصل های جاری نمايش داده می شوند.

پس اين رقم در حالت واقعی بیش از 12 درصد است؟
 بله. در واقــع میزان مطالبات معــوق غیرجاری بیش از 12 درصد 

است.
میزان تســهیالت خرد در اين رقم، بیشتر است يا تسهیالت كالن؟

هنگام محاســبه ايــن رقم، دســته بندی خاصی نشــده و در همه 
بخش ها در نظر گرفته شــده است. اما برای بازپرداخت تسهیالت خرد، 
اطمینان بیشــتری وجود دارد. تســهیالت غیرجاری بانك ها بیشتر به 
تســهیالت كالن اختصاص دارد البته بخشــی از تســهیالت كالن هم 
در اين دســته بندی وجود دارد كه همه ناشــی از پرداخت تســهیالت 

دســتوری نظام بانکی به بخشی از جامعه است.
         

به نظر شما اين مشکالت ناشی از عملکرد کدام بخش است؟

لزوم ايجاد چارچوبی واحد برای برخورد با بدهکاران بانکی

بانک ها به عنوان واســطه در اقتصاد کشور از طريق جذب 
سپرده های مشتريان )تجهیز منابع( و اعطای تسهیالت به 
بخش های مختلف اقتصــادی )تخصیص منابع( فعالیت می کنند.
مطالبات معوق که در ادبیات بانکداری به عنوان مطالبات غیر جاری 
شناخته می شود نتیجه بروز ريسک اعتباری است. مسؤولین بانکی 
و اقتصادی يک کشــور همواره سعی می کنند ريسک اعتباری و 
مطالبات غیر جاری را به حداقل ممکن برسانند تا از ورشکستگی و 
پیامدهای منفی آن در امان باشــند. پس سیاســت گذاری ها و 
برنامه ريزی ها بايد در جهتی باشد که به کاهش ريسک اعتباری يک 

بانک کمک کند.
 در همین راستا با امیرحسین امین آزاد، کارشناس مسائل اقتصادی، 
درباره مطالبات غیرجاری، دارايی های منجمد و راه کارهای اصالح 

ترازنامه بانک ها گفت و گويی انجام داده ايم که در زير می خوانید:
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نمی تــوان تنها يــك بخش را عامل بــروز اين مشــکل عنوان كرد 
مجموعه عوامل در بروز اين مشــکالت دخیل بوده است. بخشی از اين 
مشــکالت ناشــی از اقدامات غلط داخلی بانك ها و بخشی نیز ناشی از 

تصمیم گیری های خارج از نظام بانکی اســت.

افزايش نرخ سود تســهیالت را می توان عاملی برای افزايش 
کرد؟ عنوان  غیرجاری  مطالبات  رقم 

نبايد به صورت انتزاعی به نرخ ســود تســهیالت نگاه كرد زيرا نرخ 
ســود تسهیالت بايد تابعی از نرخ تورم در كشور باشد. هنگامی كه نرخ 
تورم 20 درصد و نرخ ســود تســهیالت 24 درصد است، رقم معقول و 
درستی اســت. پس بايد اين ارتباط را در هر مقطعی مطابق با شرايط 

آن برهه زمانی مقايســه و بررسی كرد.

اين روند چیست؟ راهکار کاهش و اصالح 
اولیــن گام، اتخاذ يــك رويکرد واحد برای بررســی و مقابله با اين 
موضوع اســت زيرا در حال حاضر بانك ها نمی دانند چه تمهیداتی برای 
بازپرداخت به موقع اين تســهیالت انديشیده شود. پس بايد چارچوب 
معینــی برای نظام بانکــی و برخورد با بدهکاران تعیین شــود تا همه 

بانك ها تحت اين شــرايط عمل كنند.
همچنین اگر شــرايط معینی تعريف شود، بانك ها می دانند كه بايد 
با بدهکار، برخورد قانونی شــود يا به دلیل شــرايط اقتصادی كشور به 

دنبال اســتمهال و تخفیف و ... باشند.
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وضعیت مطالبات بانک ها چندان مساعد نیست و حجم مطالبات 
معوق بســیار باال است و مقامات بانک مرکزی بارها از فريز منابع 
بانک ها ســخن گفته اند. چه اقدامات و راهکارهايی را برای حل 

مشکل منابع قفل شده بانک ها پیشنهاد می کنید؟
در شــرايط فعلی، بخشــی از دارايی ها و ترازنامــه بانك ها طی يك 
فراينــد طوالنی چندين و چند ســاله به صــورت دارايی های منجمد 
درآمده كه ايــن نوع دارايی ها تبعات مختلفــی را برای بانك ها دارند. 
برخی از مطالبات بانك ها، معوق هســتند و برخــی نیز به نحوی بوده 
كه از ابتدا يك وام اولیه بوده كه ســپس اصل و فرع آن هم جمع شده 
و بزرگ تر شــده است ولی كســی كه وام را دريافت كرده در ابتدا تنها 
يك وام كوچك داشــته كه بعد بدهی روی بدهی آمده است. از طرف 

ديگر بخش جدی تر از اين دارايی هــای منجمد از جنس وجه التزام و 
وثايق تملیکی اســت كه گاهی قیمت پايین تــری از قیمت واقعی و از 
چیزی كه در ترازنامه بانك ها آمده، دارند و اين به اين معنی اســت كه 
عمــال دارايی خاصی در اين بخش وجود نــدارد. بنابراين همین پديده 
منجر به اين شــده كه منابع بانك ها دچار مخاطره شود و به اين دلیل 
به سمت افزايش نرخ ســود رو آورده اند كه بتوانند منابع جذب كنند 
و يا اين كه به اســتفاده از منابع بانك مركزی رو آورده اند. يکی ديگر 
از مؤلفه های شــکل گیری دارايی های منجمد بانك ها، بدهی های دولت 
اســت كه مشــابه مطالبات غیرجاری بوده به نحوی كه دولت وام هايی 
را اخــذ كرده كــه بعد از آن به دلیل عدم بازپرداخــت به نظام بانکی، 
سود روی ســود آمده و در نهايت مقادير قابل توجهی نزديك به 150 
هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت مطرح اســت. يك ســری از 
بدهی ها هم، بدهی دولت به پیمانکاران اســت كه چون نتوانســته اند 
مطالبــات خود را ازدولــت وصول كنند، آن پیمانکاران خودشــان هم 

بدهکار بانك ها شــدند و مطالبات غیرجاری به وجود آمد.

راهکارهــای کوتاه مدت برای کاهش حجــم مطالبات معقوق 
چیست؟ بانک ها 

اگــر بخواهیم بــه راه حل وصول بدهی های بانك هــا در كوتاه مدت 
فکــر كنیم نیازمند اين اســت كه نگاه جامعی داشــته باشــیم و برای 
اين كــه كارها از جايی شــروع شــود،  برخی امور بايــد در كوتاه مدت 
انجام شــود و برخی فرايندها نیز در بلندمدت اتفــاق بیافتد. كارهايی 
كه در كوتاه مدت بايد اتفاق بیافتد يکی اين اســت كه بدهی دولت به 
بانك ها، پیمانکاران و بخش خصوصی به شــکل اوراق در بیايد و دولت 

بن بست دارايی های منجمد در ترازنامه بانک ها

مسؤوالن ارشد نظام بانکی می گويند حجم مطالبات معوق 
بانک ها افزايش قابل توجهی داشــته و اين مسئله باعث 
شده تا بخش زيادی از منابع بانکی که می تواند در خدمت تولید 
و اشتغال قرار گیرد، عمال فريز شده و قابلیت ورود به اقتصاد را 
نداشته باشد. از آن سو بنگاه ها و بخش تولید با کمبود نقدينگی 
و سرمايه در گردش مواجه بوده و همواره تسهیالت دهی بانک ها 
در اين بخش را مورد تأکید قرار می دهند. برای بررســی داليل 
فريز شدن منابع بانک ها و راهکارهای خروج از بن بست با دکتر 
سید علی مدنی زاده، مدير گروه مدل سازی پژوهشکده پولی و 

بانکی بانک مرکزی، گفت و گو کرده ايم.
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در اين صکوک اجاره نیز بتواند ســود پرداخــت كند. اين موارد منجر 
به اين می شــود كــه اوراق در اختیار بانك ها قرار بگیــرد و آن ها نیز 
از بانك مركــزی نقدينگی دريافت كنند و يــا در بازار اقدام به جذب 
نقدينگی شــود. همچنین ايــن اوراق بتواند در اختیــار پیمانکاران و 
بخش خصوصــی نیز قرار بگیرد كه بتواننــد آن را به بانك ها پرداخت 
كــرده و بدهی ها را تســويه كنند. بــه عبارتی اين اقدامــات می تواند 
كلی از مشــکالت مربوط به معوقات را حــل كند و دارايی های منجمد 
بانك ها را به دارايی های جاری تبديل كند. بخشــی از كار نیز می ماند 
و آن هــم مطالبات غیرجاری بانك ها از بنگاه ها اســت كه تســهیالتی 
را در گذشــته دريافت كرده و بازپــس نداده اند كه اين موضوع دارای 
3 راهکار كلی اســت. يك اقدام اين اســت كه بانك اجازه قانونی را از 
طريق بانك مركزی و قوه قضايیه داشــته باشد كه مطالبات را سوخت 
شــده تلقی كرده و ببخشــد و يك بخش كار نیــز بايد در قالب فرايند 
اوراق در بیايــد و نقدينگی جريان پیدا كند كــه البته بايد زير قیمت 
به صورت اوراق فروخته شــوند ولی نمی تواند بخش زيادی از مطالبات 
معوق را شــامل شــود. يك ســری هم بايد از جنس فرايندهای خارج 
از دادگاه باشــد كه بانك ها و بنگاه ها بتوانند با هم نشســت داشــته و 
مشــکالت را در اين بخش حــل و فصل كنند و با يــك مقدار ضرر و 
زيانــی كه طرفین تحمل می كنند، مشــکالت حل و فصل شــود. برای 
اين كــه اين اتفاقات بیافتد تســهیالت و تمهیداتی بايد از ســوی بانك 
مركزی و قوه قضايیه انديشــیده شــود كه بانك هــا بتوانند اين كار را 

انجــام دهند. همچنین وزارت امور اقتصــادی و دارايی نیز می تواند تا 
حــدودی انگیزه های مالیاتی ايجاد كند كه بنگاه ها هم انگیزه داشــته 
باشــند و وارد اين فرايند شوند و از تشــويقات مالیاتی استفاده كنند. 
به هر حال، جمع اين اقدامات می تواند به شــکلی باشــد كه مطالبات 
معوق تســهیل شود، ولی در اين بخش يك زيان قابل توجه نیز آشکار 

می شــود كه بايد بین همه سپرده گذاران و دولت تقسیم شود.

بنــگاه داری بانک هــا در طول ســال های اخیر بــه بحثی 
چالش برانگیز در نظام بانکی کشــور تبديل شــده است. انجام 
اين گونه اقدامات از ســوی بانک ها، تا چه انــدازه می تواند به 

بزند؟ دامن  مالی  بی ثباتی  ايجاد 
وضعیتی كه در حال حاضر بانك ها دارند اين اســت كه وارد فرايند 
بنگاه داری شــده اند و زمین و مســکن خريداری و يــا در اين بخش ها 
ســرمايه گذاری كرده اند و نتیجه اين شــد كه وقتی قیمت مسکن افت 
كــرد و اقتصــاد در ركود قرار گرفت، اين دارايی هــای بانك ها عمال از 
دســت رفت و نبود ثبات مالی نیز در حال حاضر از همین پديده است 
و در شــرايط فعلی تنهــا می توان امیدوار بود كــه اقتصاد رو به رونق 
بــرود و اين دارايی های بانك مركزی بازگردد تا بانك ها با نظارت بانك 
مركــزی به تدريج از بنگاه داری خارج شــوند. وضــع بدی كه در حال 
حاضر مشــاهده می شود به دلیل بنگاه داری بانك ها است كه در سالیان 

شد. ايجاد  گذشته 
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جايگاه نظام گزير در ثبات مالی کشور

مقدمه
ماهیت خاص بانك ها و نقش كلیدی آنها در بدنه اقتصاد كشورها 
حساســیت مســئله ورشکســتگی بانکی را نســبت به ورشکستگی 
ديگر ســازمان ها و فعاالن اقتصادی آشــکار می سازد. در حال حاضر 
اكثر كشــورها بــا تأكید بر تمايز بین ورشکســتگی بانکی با ســاير 
كســب و كارها برای مواجهــه با پديده توقف و ورشکســتگی بانکی، 
ســاز و كارهای خاصی را مورد توجه قرار داده اند. مشــخص است كه 
نحوه برخورد با ورشکستگی موسسات مالی بايد دارای نظامی خاص 

و جدا از قوانین عادی زمان بر باشد. 
يك بانك در مســیر زوال و حركت به سمت ورشکستگی مراحل 
متفاوتی را پشــت ســر می گذارد، لذا نظام های پولی  بانکی در دنیا 
عموماً ســعی می كنند بــا توجه به اين مراحل تصمیماتی مناســب 
اتخاذ نمايند و هنگامی كه مرزهای ســالمت بانکی توسط يك بانك 
شکســته شــود با اعمال اقداماتی امکان بازگشت در مسیر سالمت 
بانکی را میســر ســازند و در صورتی كه موفق به اين امر نگشــتند 
فرآينــدی تحــت عنوان گزير1 را در راســتای جلوگیــری از پديده 
ورشکســتگی زودهنــگام عملیاتی نمايد؛ تا حتــی در صورت وقوع 
پديده ورشکســتگی، هزينه ها و تبعات اقتصادی و غیراقتصادی آن 
به حداقل ممکن كاهش يابد. شــیوه های مرسوم بازسازی و گزير در 
واقع يك تالش مقدم بر پیگیری اعالم ورشکســتگی اســت و يکی 
از مهم تريــن انتظــارات از يك نظام موفق گزير آن اســت كه خطر 
بروز ريســك سیســتمی را به حداقل ممکن كاهش دهد. براساس 

اســتانداردهای هیأت ثبات مالی، هدف از ايجاد نظام گزير مديريت 
بحران ناشــی از ناتوانی مالی احتمالی يا واقعــی بانك يا نهاد مالی 
به گونه ای اســت كه اوالً خدمات مالــی كلیدی نهاد مذكور در نظام 
اقتصادی تداوم يابد، ثانیاً آثار و تبعات منفی ناشــی از ورشکستگی 
آن نهاد منجر به اختالل سیســتمی شديد در نظام مالی و اقتصادی 
نشــود و ثالثاً هزينــه ای به منابع مالیات دهنــدگان و دولت تحمیل 

نشود. 
با توجه به شرايط كنونی بانك ها و وقوع ورشکستگی های اخیر در 
كشــور، لزوم اتخاذ تدابیر موثر به منظور حمايت از حقوق ذی نفعان 
و حفظ سالمت سیستمی نظام بانکی كشور و كاهش تبعات ناشی از 
اين امر بیش از پیش احساس می شود، اين در حالی است كه شواهد 
حاكــی از ضعف نظام حقوقی ايران در بهره گیری از ابزارهای قانونی 

كافی و موثر در حوزه ورشکستگی بانکی و گزير است.

بحران مالی و نظام گزير
در حال حاضر شاهد تغییراتی شــگرف در بازارهای مالی جهانی 
نسبت به گذشته هســتیم. اين تغییرات كه بیشتر در حوزه توقعات 
نظارتی و اجرايی است پیامد و در پاسخ به بحران های مالی به خصوص 
بحران ســال های 2007 تا 2009 است. در پی بحران های اقتصادی 
در ســال های اخیر همچون سقوط بازار مســکن، ورشکستگی بانك 
لمن برادرز2، شکست بیر اســترنز3 و مواردی از اين دست، ضرورت 
انجــام اصالحات و ايجاد ســازوكارهای قانونی در اين حوزه بیش از 
پیش احساس شد. بحران مالی كه در سال 2008 به اوج خود رسید 
منجر به بروز واكنش هايی در عرصه های مختلف در سرتاسر دنیا شد 

 زینب بیابانی*
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و به دنبال آن طیف وســیعی از تغییر و تحوالت در قوانین و مقررات 
حوزه ورشکســتگی نهادهای مالی به ويــژه بانك ها صورت گرفت و 
تمركز و توجه بیشــتر بــه نظام گزير را در پی داشــت. پس از اين 
بحران، تالش های جدی بســیاری در جهان پیرامون اصالح و تکامل 
نظام های مرتبط در كشــورهايی كه از چنیــن نظام هايی برخوردار 
بودند صورت پذيرفت و كشــورهايی كه از چارچوب های منســجم 
در ايــن خصوص بهره مند نبودند نیز اقداماتی را در راســتای تجهیز 
نهادهای تنظیم گر پولی و مالی به منظور دستیابی به اين توانمندی 

انجام دادند.
در برخورد با مســأله توقف موسســات مالی و ايجاد سازوكارهای 
نهــادی و قانونی، اياالت متحده آمريکا همواره كشــوری پیشــتاز 
بوده است. اين سابقه به ســال های پس از بحران مالی سال 1929 
برمی گــردد كه منجر به ايجاد تحوالتی عظیم در عرصه های مختلف 
در اين كشور شــد. تصويب »قانون بانکی4« موسوم به قانون گلس- 
اســتیگال در ســال 1933 كه به ايجاد نهاد مســتقل شركت بیمه 

سپرده فدرال انجامید يکی از مهم ترين اين تحوالت است. 
از مهمترين تغییــرات و اقدامات بین المللی صورت گرفته در اين 

حوزه به موارد ذيل می توان اشاره كرد:
• تصويــب قانون داد – فرانك5 در 21 ژانويه ســال 2010  در 16 
سرفصل و توسعه اختیارات مقام مسئول گزير در اياالت  متحده آمريکا
• ايجاد رژيم مخصوص گزير در قانون بانکداری 2009 انگلستان
• تدوين استانداردهای بین المللی گزير توسط FSB در سال 2014
• تصويب دستورالعمل اتحاديه اروپا در حوزه احیا و گزير در سال 2014

گزير و تفاوت آن با پديده ورشکستگی بانکی

برخی از تفاوت هــای بین گزير و پديده ورشکســتگی را به طور 
اجمالی می توان اين گونه بیان داشــت؛ فرآيند گزير برخالف پديده 
ورشکســتگی نیازی به صــدور حکم قضايی نــدارد و تنها با حضور 
مقام ناظر كه توســط قانون تعیین می شــود و پیش از ناتوانی مالی 
ترازنامه ای و از بین رفتن كل سرمايه آغاز می شود، شروع اين فرآيند 
همچون ورشکســتگی منوط به توقف بنگاه از پرداخت ديون نیست 
و اقدامــی در راســتای جلوگیری از پديده ورشکســتگی زودهنگام 
اســت. بنابراين نظام گزير در چارچوبی غیرقضايی بوده و بر قوانین 
و مقرراتی اســتوار بوده كه محوريت آن بــا نهاد تنظیم گر بازار پول 
اســت. نظام گزير در اياالت متحده آمريکا كه كشوری پیشرو در اين 
حوزه است، تنها در مورد نهادهای مالی كه دارای اهمیت سیستمی 
هستند، مورد استفاده قرار می گیرد و در مورد ساير نهادها )نهادهای 
غیر مالی( قوانین ورشکستگی عادی اعمال می شود. در اين كشور در 
فرآينــد گزير، در طول دوره توقف؛ مديريت نهاد مالی ، ناظر تصفیه 
و مدير تصفیه زير نظر شــركت بیمه سپرده فدرال6 هستند، اين در 
حالی  اســت كه موارد مذكور در فرآيند ورشکستگی عادی )در مورد 

نهادهای غیرمالی( زير نظر دادگاه است.

ابزارهای گزير
راه اندازی و بهره گیری از نظام گزير نه تنها يك پديده نامطلوب به 
شــمار نمی رود بلکه نشانه ای از يك نظام مترقی و سالم مالی است. 
شــیوه ها و مکانیزم های مورد اســتفاده در نظــام گزير در واقع يك 
تالش مقدم بر پیگیری اعالم ورشکســتگی اســت. تجربه بسیاری از 
كشــورها در اين حوزه نشان دهنده اين نکته است كه ناديده گرفتن 
مســائل نظارتی و عدم اقدام به موقع، باعث تشديد و رشد مشکالت 
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شــده و با ســرايت به ديگر بخش های سیســتم منجر به پیچیده و 
هزينه بر شدن فرآيند گزير می شود.

تعیین استراتژی مناسب گزير بر مبنای بررسی جزئیات اطالعاتی 
توســط مقام مســئول انجام گزير )بــه عنوان مثــال بانك مركزی 
انگلســتان7 در انگســتان و شركت بیمه ســپرده فدرال در آمريکا( 
صــورت می گیرد. در ادامه به برخی از شــیوه های مرســوم در نظام 

گزير به صورت تیتروار اشاره شده است:    
• خريد و تعهد8

• تأسیس بانك انتقالی9
• پرداخت سپرده های ضمانت شده و انحالل بانك10

• ابزار تفکیك )مديريت( دارايی11
• كمك به بانك در حال فعالیت12

• نجات مالی از درون13
ابزارهای ذكر شــده در بــاال، به غیر از مــورد آخر كه پس از 
بحران مالی اخیر معرفی شــده و ابزاری نوين محســوب می شود 
همگی روش هايی نســبتاً آشــنا هســتند كه بارها در گزارش ها و 
مقاالت مختلف به آنها پرداخته شــده است اما برای توصیف بهتر 
روش آخر يعنی روش »نجات مالی از درون« می توان از تقابل آن 
در برابر شیوه »نجات مالی از بیرون14« استفاده كرد. روش نجات 
مالی از بیرون، مداخله دولتی از طريق وام دهی، تزريق ســرمايه، 
خريد دارايی، تضمین تســهیالت و مواردی از اين دست را شامل 
می شــود در حالی كه اولويــت در روش نجات مالــی از درون بر 
بهره گیری از منابع داخلی و تمركز بر تجديد ســاختار بدهی ها از 
طريق تبديل به ســهام كردن سپرده و ســرمايه ای كردن سپرده 
اســت. در واقع اين روش بر باز طراحی ســمت چپ ترازنامه بانك 

است. استوار 
نظام گزير در ايران

در كشور ما قانون گذار در جمع ماده 39 و ماده 41 فصل سوم 
قانون پولی و بانکی مصوب 1351 ســه راه حل را به تناسب وضع 
در مورد بانك های ضعیف پیش بینی كرده اســت. راه حل اول كه 
اساســاً با عنوان اين فصل تناســب ندارد مداخله زودهنگام بانك 
مركزی برای بهبود وضع بانــك و بازگرداندن آن به حالت عادی 
اســت. راه حل دوم نوعی نظام گزير اســت كه بــا لغو مجوز بانك 
آغاز می شــود و نهايتاً به تصفیه بانك منجر خواهد شــد. راه حل 
سوم فرآيند ورشکستگی عادی با برخی اصالحات است كه تنها با 
حکم دادگاه قابل انجام اســت و مدير تصفیه نیز اداره تصفیه امور 
ورشکستگی اســت كه با نظارت بانك مركزی امر تصفیه را انجام 
می دهد. براســاس مواد قانونی ذكرشده، قانون گذار به نوعی نظام 
گزيــر و لزوم طراحی راهکارهايی ويــژه برای مديريت بحران های 
بانکی را پذيرفته اما قدمی در راســتای صــدور مجوزهای قانونی 
الزم و يا تعیین مقام مســئول گزير برنداشــته اســت. اين موارد 
به همراه خالءها و ابهامات ديگر، باعث صوری شــدن فصل ســوم 

است. قانون مذكور شده 
اين كــه بســتر قانونی كدام  يك از ابزارهای گزير در كشــور ما 
وجود دارد و يا می تواند ايجاد شود، نیاز به موشکافی و بررسی های 
تخصصــی دارد و اين كه كدام ابــزار و يا تركیبی از كدام روش ها 
و مکانیزم ها برای بانك های كشــور می تواند مناسب تر باشد قطعاً 
نیازمنــد مطالعه و تحقیقاتی گســترده بوده و واضح اســت كه به 
صــرف تجربه موفق برخی از كشــورها در بهره گیری از هر يك از 
اين مکانیزم ها و بدون در نظر گرفتن شــرايط كنونی اقتصاد ايران 
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نمی توان تصمیم گیری درســتی داشت و آشکار است كه استفاده 
از يك نســخه يکســان برای همه نمی تواند راهگشا باشد. به نظر 
می رســد در حال حاضر نظام حقوقی ايران فاقد ابزارهای كارآمد 
در مواجهــه با بحران های بانکی اســت و تاكنون به نظام گزير به 
عنوان يك ركن موثر در راســتای حفظ ســالمت سیستمی نظام 

بانکی آن طور كه بايد توجه كافی نشــده است.  

مرکزی  بانک  نظارتی  نقش 
حفظ ثبات، ســالمت سیســتم بانکی و حمايت از مشتريان، از 
اهــداف اصلی نظارت بر بانك ها در كلیه كشــورها با هر نوع رژيم 
نظارتی اســت. ايفای نقــش نظارتی بانك مركــزی بايد از طريق 
مقررات گذاری، استانداردسازی، اســتقرار نظام های اطالع رسانی، 
تنظیم شــرايط، احراز ضوابط كارگزاران نظام بانکی و ايجاد نظام 

پاســخگويی ملی و مواردی از اين دست میسر شود. 
بانك مركزی براســاس وظايف ذاتی خود، نقش اساسی نظارت 
بــر بانك ها را بر عهده دارد. در ايــران به موجب بند ب ماده 11 
قانــون پولی و بانکی كشــور مصوب تیر ماه ســال 1351، بانك 
مركزی وظیفه نظارت بر بانك ها و مؤسســات اعتباری را برعهده 
دارد كــه اين نظارت هم در مرحلة صــدور مجوز و هم در مرحلة 
كنترل عملیات بانك اعمال می شــود. از اهداف نظارت در مرحله 
كنترل عملیات می توان به توجه بــه میزان تعهدات مالی بانك ها 
اشــاره كرد به نحوی كه ايــن تعهدات از ســقف های مقرر فراتر 
نروند، برقراری ســازوكارهای اجرايی الزم برای وصول مطالبات و 
ايجــاد تعادل میان وصولی ها نیز يکی ديگر از اين اهداف اســت. 
همچنین در راســتای حسن اجرای نظام پولی در ماده 14 قانون 
مذكور كه 15 بند را شــامل می شود به بانك مركزی اختیار داده 

شــده كه در امور مالی و بانکی دخالت و نظارت داشته باشد.
در اكثر كشــورها در مواجهــه با پديده توقف و ورشکســتگی 
بانکــی، اقدامات تنظیم گر بازار پول يعنی بانك مركزی بر پیگیری 
قضايی مقدم اســت. در ايران براســاس بند الــف ماده 41 قانون 
پولــی و بانکی در صورتی كــه توقف يا ورشکســتگی بانکی اعالم 
شــود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیــم، نظر بانك مركزی را 
جلب خواهد كــرد؛ بانك مركزی ايران از تاريخ وصول اســتعالم 

دادگاه بايــد ظرف يك ماه نظر خود را كتباً به دادگاه اعالم دارد؛ 
در نهايــت دادگاه با توجه به نظر بانك مركزی و داليل موجود در 

پرونــده تصمیم مقتضی را اتخاذ می نمايد.
درخصوص شفافیت اطالعات پیرامون نظارت بانکی در ايران نیز 
به نظر می رسد چالش های بزرگی در اين حوزه وجود داشته باشد. 
در شــرايطی كه بیشــتر بانك های مركزی دنیا گزارش های ثبات 
مالی را منتشــر می نمايند، اساســاً اطالعاتی پیرامون اين مســئله 
توســط بانك مركزی در اختیــار عموم قرار نمی گیــرد. نظام های 
رتبه بندی اعتباری در كشــور فعال نیســت و لذا شرايط به گونه ای 
رقم نمی خورد كه مؤسســات مالی منضبط كه پايبندی مناسبی به 
قوانیــن و مقررات مرتبط دارند از ناحیه اعتبار كسب شــده منفعت 

اقتصادی به دست آورند.
بــرای بهره گیری از يــك نظام موفق گزير و داشــتن آمادگی در 
رويارويی با پديده ورشکســتگی بانکــی، نظارت دقیق و تنظیم گری 
فعال از ســوی بانك مركزی همواره مورد نیاز اســت. اين در حالی 
اســت كه به نظر می رســد نظام بانکی ايران فاقد يــك نظام پويا و 

كارآمد در حوزه نظارت پیرامون شبکه بانکی است.

صندوق ضمانت سپرده ها 
در ايران برمبنای ماده 95 قانون برنامه پنجم توســعه، ايجاد 
صندوق ضمانت ســپرده ها بــه عنوان يکــی از نهادهای مرتبط 
با مســئله توقف بانکــی در كنار نهاد تنظیم گــر و ناظر پولی در 
دســتور كار قرار گرفت. اين ماده قانونی ايــن مجوز را به بانك 
مركــزی به عنوان ناظر اصلی در حوزه فعالیت های پولی و بانکی 
داد تا با هدف گســترده تر كردن چتــر نظارتی خود و به منظور 
تضمیــن بازپرداخت وجــوه متعلق به ســپرده گذاران بانك ها و 
ساير مؤسســات اعتباری در صورت ورشکستگی، نسبت به ايجاد 
ايــن صندوق اقدام نمايد. در واقع ايجاد ايــن صندوق بر مبنای 
قانون برنامه پنجم توســعه، حركتی تکاملی پیرامون نهادســازی 
موردنیاز در مواجهه با پديده توقف و ورشکســتگی بانکی اســت. 
البتــه بايــد توجه داشــت كه قانــون برنامه پنجــم درخصوص 
صندوق و لــزوم ايجاد آن، كامل و جامع نیســت و چالش هايی 
پیرامــون اين نهاد نوپا به واســطه مغفول ماندن برخی نکات در 
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تصويــب اساســنامه از منظر عدم توجه به نهادهــای متناظر در 
دارد.  وجود  كشورها  ساير 

در ادامــه به برخی از نکات مغفول مانده پیرامون اين نهاد اشــاره 
شده است:

• معرفــی فرآيندهای قابل پیگیری برای بازســازی و گزير در 
خصوص موضــوع توقف بانکــی در اين مصوبه مــورد توجه قرار 
نگرفته اســت. رويکرد مورد   پیگیری در ايــن مصوبه صرفاً جبران 
ســپرده های عموماً خرد و تصفیه بانك و در نهايت پیگیری قضايی 
اســت. اين در حالی اســت كه گزينه های متنوعــی در برخورد با 

پديده توقف بانکی قابل پیگیری اســت.
• عماًل اداره صندوق در اختیار بانك مركزی است در حالی كه 
طبق قانون صنــدوق نهاد عمومی غیردولتی اســت. قانون برنامه 
پنجم اشــاره صريح به اين مقوله دارد كه صندوق نهادی مستقل 
و غیردولتی اســت. در اين قانون وابســتگی اين صندوق به بانك 
مركــزی به هیچ عنوان مورد اشــاره قرار نگرفته اســت. در حال 
حاضر حضور بانك مركزی در مســائل مربوط به صندوق بســیار 

است. قوی 
• عــدم الزام به افشــای اطالعات پیرامون عــدم پرداخت حق 
عضويت كه منجر بــه عدم ارائه خدمات صندوق در صورت توقف 
به ســپرده گذاران می شــود يکی ديگر از نــکات مغفول مانده در 

است. صندوق  اساسنامه 

جمع بندی
اكثر سیستم های حقوقی جهت هماهنگ كردن خود با تغییرات 
شــگرفی كه پس از بحران مالــی در بازارهای مالی رخ داد اقدام 
به تاســیس نهادهای حقوقی جديد و متناســب با تغییرات سريع 
فن آوری كردند، در اين راســتا به نظام گزير به عنوان يك نمونه 
بارز می توان اشــاره كرد، پیاده سازی به موقع اين نظام می تواند تا 
حد زيادی از پديده ورشکســتگی بانکی زودهنگام جلوگیری كند 
و در صورت وقوع پديده ورشکســتگی، هزينه ها و تبعات اقتصادی 
و غیراقتصــادی آن را كاهش دهد. نظام گزير پس از بحران مالی 
اخیر، مورد پذيريش بســیاری از كشــورهای جهــان كه فاقد آن 
بودند قرار گرفت و كشــورهايی هم كه ايــن نظام در آنها جاری 
بود بــا بهره گیری از تجارب تلخ خــود در مواجهه با بحران مالی 

اقدام به اصالح، توســعه و ارتقا اين نظام كردند. 
در نظــام حقوقی ايــران اهمیت موضوع توقف و ورشکســتگی 
بانکی مورد توجه قانونگذار بوده است اما ضعف قوانین و خالءهای 
قانونی مانع از ايجاد بســترهای مناســب و ارائه راهکارهای موثر 
بــه منظور تدوين و پیاده ســازی فرآيندهای خاص ورشکســتگی 
بانکی شده اســت. در حال حاضر نظام بانکی كشور با چالش های 
متنوعی مواجه اســت، وقوع توقف و ورشکســتگی های اخیر لزوم 
اتخاذ تدابیر موثر به منظور حفظ ســالمت سیســتمی نظام بانکی 
را ضروری ســاخته است، اين در حالی اســت كه نظام حقوقی ما 
فاقــد ابزارهای كارآمد در برخورد با پديده توقف و ورشکســتگی 
بانکی اســت و تاكنون به نظام گزير بــه عنوان يك ركن موثر در 
راســتای حفظ سالمت سیســتمی نظام بانکی توجه كافی نشده و 
آن طور كه شواهد نشــان می دهد در حال حاضر نظام گزير ركن 

غايب شــبکه ثبات مالی در كشور است. 

در شــرايط كنونــی انجام اقدامات اصالحی در راســتای حفظ 
سالمت سیســتمی نظام بانکی،  تکمیل شبکه ثبات مالی و كاهش 
ريســك ســرمايه گذاری در نظام مالــی ايــران از اهمیت بااليی 
برخوردار است. در اين راستا اولین قدم بازنگری جدی در قوانین 
و مقررات توقف و ورشکستگی بانکی با رعايت الزامات خاص نظام 
بانکــداری بدون ربا بــه منظور ايجاد نظام خــاص گزير مطابق با 
استانداردهای جهانی اســت. تعیین مقام مسئول گزير اقدام مهم 
ديگری اســت كه نبايد از آن غافل شــد براســاس استانداردهای 
جهانی وظايف مقام مســئول گزير كاماُل تخصصی و مستمر است 
و اين مقام بايد از شــخصیت حقوقی مســتقل برخوردار باشد. در 
ايران صندوق ضمانت ســپرده ها می تواند كانديد مناســبی برای 
اين منظور باشــد. نکته ديگری كه بايد بدان توجه داشــت ارتقاء 
قــدرت نظارتی بانك مركزی و تمركز بیشــتر بر نقش تنظیم گری 
در حــوزه پولی و بانکی توســط اين نهاد اســت. در اين راســتا 
آموزش نیروی انســانی و ايجاد زيرساخت های الزم جهت تدوين 
و پیاده ســازی يك نظام پويا و كارآمــد در حوزه نظارت پیرامون 

می شود. پیشنهاد  بانکی  شبکه 

بع منا
1- يوســفی ديندارلو، مجتبی. )1395(. آسیب شناســی نظام 
بانکــی، توقــف و ورشکســتگی در نظــام بانکی ايــران، معاونت 
پژوهش های اقتصادی مركز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی، 
دفتــر مطالعات اقتصادی، كد موضوعی: 220، شــماره مسلســل 

.14862
2- طالبــی، محمد و شــريف زاده محمدجــواد. )1395(. نظام 
خاص ورشکستگی بانکی )گزردResolution (: ركن غايب شبکه 
ثبــات مالی در ايران، ارائه شــده در بیســت و ششــمین همايش 
ســاالنه سیاســتهای پولی و ارزی پژوشــکده پولی و بانکی بانك 

ايران. اسالمی  جمهوری  مركزی 
3- قانون برنامه پنج ســاله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران 

.)1390-1394(
بانکی، مصوب 1351. قانون پولی و   -4

پی نوشت
 * پژوهشــگر گروه بانکداری اسالمی، پژوهشکده پولی و بانکی.

1) Resolution
2) Lehman Brother
3) Bear Sterns
4) Banking Act, also known as the Glass-Steagall Act
5) Dodd-Frank Act
6) Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
7) Bank of England
8) Purchase and Assumption
9) Bridge Bank
10)Liquidation and Deposit Payoff
11) Asset Separation Tool
12) Open Bank Assistance
13) Bail in
14) Bail Out
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مسائل نهادی گزير

مقدمه
پس از بحــران  مالی جهانی اخیر، اركان نظام خاص ورشکســتگی 
نهادهای مالی )حل وفصل يا گزير1( از توجه ويژه ای برخوردار شــد. اين 
بحران نشان داد، نهادهای مالی به ويژه بانك ها در معرض ريسك پذيری 
زيادی قرار دارند كه می تواند با توجه به اهمیت سیســتمی آن بانك يا 
نهاد در نظام مالی به ساير بانك ها يا نهادهای مالی نیز آسیب جدی وارد 
كند. شدت اين آسیب ها می تواند به حدی باشد كه كل نظام مالی را در 
سطح ملی، منطقه ای يا جهانی تهديد كند. در اين میان، به نهادهايی كه 
ريسك پذيری افراطی آنها می تواند ثبات مالی يا اقتصادی را تهديد نمايد 
نهادهای دارای اهمیت سیســتمی گفته می شــود. لذا مقامات مسئول 
در بانك مركزی و دولت در صــورت ناتوانی مالی اين نهادها، نخواهند 
گذاشــت دچار ورشکســتگی شــوند. به همین منظور، استانداردهای 
بین المللی بســیاری بــرای حل وفصل بانك های آســیب ديده )متوقف 
يا ورشکسته( توســط هیأت  ثبات مالی )FSB(2 برای ارائه ويژگی های 

كلیدی نظام گزير در مورد نهادهای مالی توسعه يافت. 
از سوی ديگر، فعالیت نهادهای مالی تأمین كننده خدمات بانکداری 
منطبق بر شريعت میان كشورهای مسلمان و غیرمسلمان به سرعت در 
حال رشد است كه به طور فزاينده به بخش مهمی از نظام مالی جهانی 
تبديل شده است. لذا شکست و عدم موفقیت بانك های بزرگ اسالمی 
می تواند تأثیر قابل توجهی بر ثبات مالی جهانی داشته باشد. بنابراين، 
نظام بانکداری اســالمی نیازمند تدابیر مقامات ملی و مسئولین است. 
بنابراين حصول اطمینان از داشــتن چارچوب های قانونی و مقرراتی 

در تســهیل منظم امور مربوط به نظــام حل وفصل )گزير( بانك ها در 
كشــورهايی با نظام بانکداری اسالمی اهمیت فراوانی دارد. با توجه به 
اهمیت موضوع، در اين مقاله تالش شده است پس از آشنايی با مفهوم 
گزير و ضرورت توجه به آن، مسايل نهادی گزير و نقش مقام مسئول 
در بانك های اســالمی معرفی شوند و در ادامه ابزارهای گزير و میزان 

انطباق آنها با اصول شريعت مورد بحث و بررسی قرار  گیرد. 

تعريف گزير و ضرورت توجه به آن
تعاريف متعددی برای عبارت Resolution به كار رفته اســت، از 
جمله رفع، حل، برطرف ســازی، عالج. در اين میــان، گزير به عنوان 
بهترين پیشــنهاد با مفهوم عالج كردن و چاره نمودن برای آن تعريف 
شده است. در واقع، به فرآيندی اطالق می شود كه با هدف حل وفصل 
دائمی مشــکالت بانك در معرض ناتوانی مالی يا توقف مورد استفاده 
قرار می گیرد. بر اساس اســتانداردهای بین المللی تدوين شده توسط 
هیات ثبات مالی هدف از گزير حل وفصل مشــکالت بانك به گونه ای 
است كه ثبات نظام مالی و اقتصادی كشور به خطر نیفتد، فعالیت های 
كلیدی بانك از جمله خدمات پرداخت و تسويه تداوم يابد و نیازی به 
كمك مالی دولت و اســتفاده از منابع رای دهندگان برای نجات بانك 

نباشد. 
با توجه به انواع نظام های ورشکســتگی، میان ورشکستگی و گزير 
تفــاوت وجود دارد. در واقع هنگامی كه نهادهای غیرمالی دچار توقف 
می شــوند از قوانین ورشکستگی عادی3 استفاده می شود. در حالی كه 
در مورد نهادهای مالی دارای اهمیت سیســتمی از قوانین و مقررات 
گزير اســتفاده می شــود. تفاوت مهم ديگر اين دو شیوه در زمان آغاز 

  لیال محرابی*
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و صدور حکم يا فرمان گزير و ورشکســتگی است. در حالی كه صدور 
حکم ورشکســتگی منوط به توقف بنگاه از پرداخت ديون، شکايت به 
دادگاه و صدور حکم قضايی است. آغاز گزير بدون نیاز به حکم دادگاه 
و شــکايت غرما و تنها با نظر مقام ناظر مالی يا مقام ديگری كه قانون 
مشخص كرده است انجام می شــود. به عالوه بر اساس استانداردهای 
هیأت ثبات مالی، گزرد بايد پیش از ناتوانی مالی بنگاه و از بین رفتن 

كل سرمايه آن آغاز شود. 
بانکداری اســالمی بخش وسیعی از مفهوم اقتصاد اسالمی است كه 
سیستم ارزشی و اخالقی اسالمی را با ساختار اقتصادی تركیب می كند. 
بر مبنای اين اصول اخالقی و اعتقادی، بانك های اسالمی برای انجام 
فعالیت های تجاری و بانکی از روش هايی استفاده می كنند كه با اصول 
اسالمی ســازگار است و از عواملی كه بر مبنای اين اصول حرام است 
دوری كرده و در معامالت خود به سود و زيان هر دو گروه سهامداران 
بانك ها و موسسات مالی و مشتريان توجه دارند. در بانکداری اسالمی، 
وجوه سپرده گذاران مطابق با موازين شرعی وحقوقی و در قالب عقود 
معین سرمايهگذاری می شوند. افزون براين ها، بانکداری اسالمی انواع 
گوناگونــی از رويه های مالــی را برای رونق اقتصــادی و تأمین مالی 
مدنظرقــرار داده كه بانکداری متعارف از آنهــا محروم و يا غافل بوده 
اســت. لذا مهم ترين ويژگی های بانك های اسالمی از جمله ماهیت و 
مالحظات مذهبی، ســاختار نظارتی و ترازنامه ای باعث شده است تا 

كامال از بانك های متعارف متمايز باشند.
در اين میان، ارزيابی انطباق ابزارهای گزير خاص با اصول شريعت 
با توجه به ويژگی ها و خصوصیات خاص بانکداری اســالمی و تفاسیر 
مختلف شريعت توسط فقه و مذاهب مختلف اسالمی با محدوديت های 
زيادی روبرو اســت. برای مثال، چگونگی تعیین دارايی ها و بدهی های 
مختلف )حسابرسی صورت های مالی( در مذاهب گوناگون و همچنین، 
آنچه ممکن اســت توسط يك فقیه مجاز باشد و توسط فقیه ديگر به 
صورت خالف آن در نظر گرفته شود، اهمیت زيادی دارد. چنین عدم 
اطمینان ممکن است پیامدهايی را برای حل سريع يك بانك اسالمی 
با اطمینان كافی از معامالت منطبق با شريعت، به همراه داشته باشد. 
بنابرايــن طراحی چارچوب گزير بانك برای به حداقل رســاندن اين 

ريسك ها و ثبات نظام مالی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

مسايل نهادی گزير و نقش مقام مسئول در بانک های اسالمی
استانداردهای بین المللی برای تعیین مقام مسئول گزير ممکن است 
به طور گسترده برای هر دو نظام بانکداری متعارف و اسالمی مناسب 
باشــند. به طور كلــی، ويژگی های كلیدی اين اســتانداردها نیازمند 
حوزه های قضايی و يا مراجع ذی صالح برای تعیین و توانمندســازی 
يك مقام گزير با اختیارات الزم و كافی، اســتقالل عملیاتی، ساختار 
حاكمیتــی و نظارتــی قــوی و منابع كافی اســت. همچنین حصول 
اطمینان از مراجع قدرتی گزير در راســتای داشــتن تخصص كافی، 
دانش و ظرفیت انســانی برای اجرای اقدامات گزير ضروری است. لذا 
به نظر نمی رســد مشــکلی در تعیین يك مقام گزير برای يك نظام 

بانکداری اسالمی با پیروی از اين اصول، وجود داشته باشد.
به طور كلی، يك مقام گزير اســالمی جداگانه برای رســیدگی به 
خصوصیات عملیات اسالمی ممکن است در كشورهايی با نظام بزرگ 
بانکداری اســالمی ترجیح داده شــود. از نقطه نظر عملی، با توجه به 
اينکه بانك های اســالمی در حوزه های قضايــی متعدد تحت نظارت 

همان سازمان هايی هستند كه بر بانك های متعارف نیز نظارت دارند، 
لذا يك اســتدالل و دلیل قوی برای ايجــاد يك مقام گزير ويژه برای 
هر دو بانك های اســالمی و متعارف وجود دارد. درواقع، رويکرد اتخاذ 
شده توسط يك مقام تصمیم گیر، در ايجاد اطمینان از درک كامل وی 
از عملیات مالی اسالمی و داشــتن اختیارات شفاف از اهمیت زيادی 
برخوردار اســت. عالوه بر اين، مواقعــی كه يك حوزه قضايی اقدام به 
ايجاد مقام گزير جداگانه برای بانك های متعارف و اســالمی می كند، 
لذا مکانیســم های موثر برای هماهنگی و همکاری بین دو سازمان و 
همچنین تعیین اينکه كدام يك از اين دو مقام هدايت روند حل وفصل 

)گزير( را انجام دهند، بسیار مهم خواهد بود. 
در ارتباط با قدرت گزير، هیأت ثبات مالی مواردی چون جايگزينی 
مديريت ارشد؛ برعهده گرفتن كنترل رسمی )دولتی( و قراردادن يك 
بانــك تحت مديريت رســمی؛ تحمل تعلیق و در صــورت لزوم باقی 
ماندن در سمت و در نهايت بازسازی بانك را جزو ويژگی های كلیدی  
برشــمرده اســت. به طور معمول، موارد مذكور در شروع گزير برای 
حمايت از توســعه موثر قدرت و تکنیك های تجديد ســاختار به كار 

گرفته می شود.
در اســتفاده از قدرت گزير در زمینه بانك اسالمی، چارچوب های 
قانونــی بايد ايجاد ثبــات مالی را به عنوان يك هــدف اصلی درنظر 
بگیرند. اعمال برخی از قدرت های گزير ممکن اســت به عنوان تعدی 
به حقوق مالکیت فردی مدعیان يك بانك اسالمی )مانند سهامداران 
و اعتبار دهندگان( منظور گردد. با اين حال روشــن نمودن موقعیت 
و شــرايط تحت اهداف ثبات مالی ممکن است باعث لغو چنین حقوق 
فردی شــود. به طور كلی، به نظر می رسد كه اصول شريعت از جمله 
حفاظــت از كاالی عمومی )مصلحت( و ضــرورت )الزامات( از جمله 
اصــول مربوط در اين زمینه باشــد. لذا اينکه آيا ايــن اصول پايمالی 
حقوق ســهامداران در گزير را توجیه می كند، مسئله ای است كه بايد 
مورد بررســی قرار گیرد. در هر صورت، شفافیت در تعیین قدرت های 
گزيــر به منظور در نظر گرفتن دو معیار مذكور تحت قانون شــريعت 

ضروری است.

بازسازی زيرساخت های بانک های اسالمی برای نظام گزير 
اســتانداردهای هیأت ثبات مالی شــامل مجموعه ای از قدرت ها و 
ابزارهــای گزير بــرای توزيع زيان میــان اعتباردهندگان خصوصی و 
سهامداران است. اين ابزارها عبارتند از: )الف( ادغام بانك های بیمار با 
 4)P&A( انجــام يك معامله خريد و ايجاد تعهد )نهادهای قوی تر )ب
از طريق انتقال دارايی ها و بدهی ها به يك موسســه سالم )به اصطالح 
بانك انتقالی5( )ج( استفاده از ابزارهای نجات از درون6 برای بازسازی 
الزامی بدهی، حقوق صاحبان ســهام و ديگر مطالبات يك موسســه 
مالی از طريق ترســیم بدهی های ناامن خود و يا تبديل آن به حقوق 
صاحبان سهام )د( از بین بردن بخشی از مطالبات سهامداران موجود، 
در حالی كه نهاد مربوطه باز می ماند. در میان عوامل ديگر، اين قدرت ها 
بايد بدون نیاز به كسب رضايت از سهامداران يا طلبکاران موجود و با 
تدابیر ايمنی مناسب موجود مبتنی بر اصل »وضع هیچ طلبکاری بدتر 
نمی شود« اعمال شــود. مهم تر از همه، شفافیت در چارچوب قانونی 
برای اطمینان از انجام ســريع و قانونی اقدامــات تصمیم گیران گزير  
مورد نیاز است. همان طور كه قبال ذكر شد، ترازنامه  بانك های اسالمی 
منعکس كننده يك تركیب پیچیده از قراردادهای شــرعی هستند كه 
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نیاز به تجزيه و تحلیل دقیق از ابزار های كاربردی در حوزه بازســازی 
زيرساخت ها است. در ادامه به توضیح برخی از ابزارهای گزير و میزان 

انطباق آنها با شريعت می پردازيم.

)P&A( معامله خريد و ايجاد تعهد
در روش P&A، مقام مسئول گزير اقدام به واگذاری و انتقال تمام يا 
بخشی از دارايی ها و بدهی ها از يك موسسه مالی اسالمی مشکل دار به 
يك واحد تجاری سالم )و يا بانك انتقالی( بدون رضايت سهامداران و 
يا طلبکاران از بانك می كند. بانك انتقالی بانکی است كه تمام يا بخش 
عمده سهام آن متعلق به شــركت بیمه سپرده فدرالFDIC(7( است. 
مدت فعالیت اين بانك محدود است. پس از پايان مهلت قانونی بانك 
انتقالی بايد به بخش خصوصی واگذار شــود و يا منحل شود. الزم به 
ذكر است كه در اين دو روش بخشی از دارايی های بانك كه به فروش 
  FDIC نمی رســد يا به بانك انتقالی منتقل نمی گردد به بخش تصفیه
منتقل می شود تا به تدريج فروخته شود و از محل فروش آن مطالبات 

غرمای ضمانت نشده بانك بر اساس ضوابط قانونی تصفیه شود.
بــا اين اوصاف، به نظر می رســد انجام اين عملیــات در يك بانك 
اســالمی مانعی نداشــته باشد و تنها در پیاده ســازی عملی اين ابزار 
ممکن اســت با چالش هايی همراه باشــد كه اصلی ترين آن ناشی از 
ماهیت پیچیده برخی از دارايی هــای كلیدی و بدهی های موجود در 
ترازنامه يك بانك اسالمی است. در حالی كه برخی مطالبات يك بانك 
اسالمی از قبیل سپرده جاری به راحتی ممکن است قابل انتقال باشد 
اما وجود پیچید گی در ساختار حساب های سرمايه گذاری مشاركت در 
ســود8 و ذخیره برابری سود9 ممکن است عملیات انتقال تحت معامله 

P&A را با چالش روبرو ســازد. ايــن مطالبات معموال به عنوان بدهی 
يا دارايی های بانك اســالمی نبوده و در درجه اول سرمايه گذاری هايی 
هستند كه متعلق به دارنده حساب سرمايه گذاری است. لذا روابط اين 
نوع از حساب های سرمايه گذاری در يك معامله P&A نامشخص است.

عالوه بر بدهی ها، انتقال دارايی از يك بانك اســالمی نیز می تواند 
با برخی پیچیدگی ها همراه باشــد. در بانك های متعارف، دارايی های 
اصلی منتقل شــده تحت معاملــه P&A معموال به عنــوان مطالبات 
جاری تلقی می شوند. در بانك های اسالمی، دارايی های كلیدی شامل 
مطالبات فروش، حقوق مشــاركت در ترتیبات تسهیم سود و زيان و 
مطالبات )دريافتنی ( اجاره اســت كه ساختار انتقال آنها تحت معامله 
P&A با نااطمینانی همراه اســت و بايــد دارای يك چارچوب قانونی 

روشن و شفاف باشند.

تجديد ساختار بدهی )کمک به نهاد مالی بحران زده از درون(
نجات از درون شــامل فعالیتی الزام آور برای تبديل بدهی، سرمايه 
و ســاير ابزارهای بانکی در گزير برای كمك به ايجاد ثبات در بانك و 
تخصیص زيان میان ســهامداران و اعتباردهندگان ناامن )بیمه نشده( 
اســت. در اين روش مقام مسئول گزير می كوشــد با تجديد ساختار 
ســمت چپ ترازنامه و تبديل بخشی از بدهی های ضمانت نشده بانك 
به ســهام، بانك را از ناتوانی مالی نجات دهد. البته در اين روش مقام 
مسئول گزير مسئولیت ها و دشواری های بیشتری را بايد متحمل شود. 
در عین حال علی رغم همه مشــکالت ابزار نجات از درون از هر جهت 
قابل قبول تر از تزريق منابع مالی دولتی از طريق برنامه های نجات )از 
بیرون( اســت. در اين میان اگر چه به نظر نمی رسد مفهوم تخصیص 
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زيان میان مدعیان با اصل شــريعت )تسهیم ريسك جزء مهم تأمین 
مالی اسالمی اســت( بیگانه باشد، اما اينکه تا چه حد قدرت نجات از 
درون می تواند در حل وفصل يك بانك اســالمی كاربرد داشته باشد، 

جای ترديد و بررسی دارد.
به عنوان مثال به نظر نمی رســد در قانون شــريعت به تشــخیص 
مفهوم تبديل الزامی بدهی پرداخته شــده باشــد و تنها بدهی ممکن 
اســت به طور داوطلبانه توسط اعتباردهنگان )طلبکار( مورد بخشش 
قــرار گیرد. در واقع، مفهــوم تبديل بدهی تحــت Bail-in، به نوعی 
بخشش اجباری ســهمی از بدهی موجود را مفروض قرار می دهد كه 
تحت قانون شــريعت ممنوع اســت. اما اگر ايــن روش را بتوان برای 
قراردادهای بانکداری اســالمی و به صورت بخشــش داوطلبانه بدهی 
Bail- توســط طلبکاران ناامن در نظر گرفت بسیار ارزشمند است. لذا

  tier 2 و  tier 1 و ساختار IFSB به طور گسترده با استانداردهای ،in
برای انطباق با شريعت اين روش از طريق سرمايه مرتبط است و واضح 
اســت كه نیازمند طراحی چارچوب قانونی اســت كه در آن رضايت 

قراردادی )پیش از بخشش( برای طرفین بايد الزم االجرا باشد.

برنامه بازسازی و گزير بانک های اسالمی
تهیه برنامه بازسازی و گزير10 )حل وفصل( نهادهای مالی يك جزء 
كلیدی از اصالحات بین المللی برای تســهیل فرايند گزير به شــمار 
می رود. ويژگی های كلیدی معرفی شــده توســط هیــأت ثبات مالی 
اســتفاده از برنامه گزير را به منظور تسهیل در استفاده موثر از قدرت 
گزيــر و حفظ سیســتماتیکی كاركردهای مهــم آن توصیه می كند. 
ويژگی كلیدی و چارچوب قانونی اين برنامه گزير به گونه ای بايد باشد 
كه مقامات مســئول گزير را برای انجام تغییرات مورد نیاز در ساختار 

و يا عملیات  بانك و گزيرپذيری آن، توانمند سازد.
در مورد بانك های اســالمی، تهیه و بررســی برنامــه گزير بايد با 
جزئیات دقیق تری درنظر گرفته شــود. لذا پیچیدگی های ناشــی از 
عملیات بانك های اســالمی و ترازنامه آنها بايد توسط مقامات مسئول 
گزير مورد نظارت قرار گیرد. در نتیجه، برنامه های بازســازی طراحی 
شــده امکان فراهم كردن بینش روشــن نســبت به مجموعه نهادی 
پیچیده و تعهدات قراردادی بانك های اســالمی را برای سرعت عمل 
بخشیدن به اقدامات مقامات مسئول گزير برای مقابله با شیوع بحران 

و ورشکستگی بانك ايجاد می كند.

جمع بندی 
در مجمــوع می توان گفت، در هنگام مواجه شــدن نهادهای مالی 
دارای اهمیت سیســتمی با خطر ناتوانی مالی و توقف پرداخت ديون، 
مقامات مســئول در دولــت و بانك مركزی ســعی می كنند تا برای 
جلوگیری از شــیوع بحران و حفظ ثبات مالی با تزريق منابع عمومی 
در قالب نقدينگی و ســرمايه از ســقوط آنها جلوگیری كنند. در اين 
راســتا به داليل مختلف به نظر می رسد روش های مندرج در قوانین 
عادی ورشکستگی فاقد ظرفیت های كافی برای مديريت ناتوانی مالی 
و توقف بانك ها و نهادهای مالی )به ويژه نهادهای مالی دارای اهمیت 
سیستمی( اســت. لذا تهیه برنامه گزير توســط بانك ها و ارائه آن به 
مقامات مســئول برای ادامه روند فعالیت های حیاتی در زمان ناتوانی 
مالی از اهمیت قابل توجهی در ثبات بانك ها و نهادهای مالی برخوردار 
است. برای رســیدن به چنین نقطه ای اقدامات اصالحی متعددی در 

جهــت رفع موانع گزيرپذيری نهادهای مالی الزم و ضروری اســت. با 
اين اوصاف به نظر می رسد تهیه برنامه گزير برای بانك های اسالمی با 
توجه به ويژگی ها و خصوصیات خاص آنها بايد با حساسیت و دقت نظر 

بیشتری همراه باشد.
در اين راستا با توجه به كمبود تحقیقات انجام شده، پیچیدگی های 
بالقوه و عدم قطعیت برخی از موارد در مورد بانك های اســالمی، الزم 
است تا مطالعات گسترده ای توسط سازمان های بین المللی ذی ربط و 
مراكز تحقیقاتی با توجه به استانداردهای موجود انجام شود. عالوه بر 
اين، الزم اســت هماهنگی در اصول ورشکستگی منطبق با شريعت و 
تعیین دقیق ســاختار حقوقی و حســابداری انواع مختلف دارايی ها و 
بدهی ها برای اســتفاده موثر از ابزارهای گزير در بانك های اســالمی 
صورت پذيرد. همچنین، تقويت طرح ها و صندوق های بیمه ســپرده 
منطبق با شريعت و ديگر شبکه های ايمنی مالی برای كمك به ارتقای 

ثبات مالی بايد در اولويت نظام بانکداری اسالمی قرار گیرد.
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راهکار خروج بانک ها از تنگنای اعتباری 

مقدمه
در شــرايط تنگنای اعتباری توجه به مقوالتی نظیر كفايت ســرمايه، 
نرخ های ســود تسهیالت بین بانکی و نرخ اضافه برداشت از بانك مركزی 
در بلندمدت بســیار اهمیت دارد. با ريشه يابی مشکل تنگنای اعتباری، 
می توان به راهکارهای جايگزين تامین مالی بانك ها انديشــید. پیش از 
وقوع بحران مالی اخیر، در اكثر مدل های اقتصادی كه توســط بانك های 
مركزی برای شناســايی بحران مورد استفاده قرار می گرفت، به نقدينگی 
توجه كمتری می شد. از اين رو اين مدل ها نتوانستند پیش بینی موفقی 
از بحران داشته باشند و قادر نبودند كه واكنش مناسبی را در اين زمینه 
از خود نشان دهند. اكثر مدل های جديد برای شناسايی بحران اعتباری، 
تاكید بر بازارهای مالی و اقدامات موثر در زمینه كمبود نقدينگی را مورد 
توجه قرار داده اند. به عنوان ابتدايی ترين روش، بانك های مركزی اتحاديه 
اروپا در برابر تنگنای اعتباری نیاز به نقدينگی را در بازارهای مالی فراهم 
كرده انــد. بنابراين، در خروج از تنگنای اعتباری توجه به میزان نقدينگی 
و مشخص كردن میزان كسری نقدينگی در بازارهای پولی و مالی كشور 
از اولويت برخوردار است. برای تامین نقدينگی توجه به بازار بین بانکی و 
تعیین نرخ در آن بازارها اهمیت می يابد و می تواند بانك ها را به استفاده از 

منابع ساير بانك ها رهنمون سازد. 
در دهه 90، وقوع تنگنای اعتباری بیشــتر به علت كمبودهای مالی و 
ســرمايه ای و كاهش كیفیت وام دهی بود كه منجر به كاهش اعتبار دهی 
بانك ها شــد. كاهش در ارزش سرمايه بانك ها و تعیین شرايط سخت در 
مورد سرمايه آنها توسط قانون گذاران و ناظران بانکی از مهمترين داليل 

ايجاد تنگنای اعتباری اســت. در بحران سال های 2007 و 2008، نیز بر 
اســاس گزارش های ارائه شده، كمبود نقدينگی در بازارهای پول و ركود 
در بازارهای ســرمايه ای اثر مستقیم بر تامین اعتبار بانك ها داشت. البته 
نوآوری های موجود در بازارهــای مالی نیز در ايجاد تنگنای اعتباری در 
سال های اخیر موثر بوده است و بايد به استفاده از ابزارهای بدون پشتوانه 

در ايجاد تنگنای اعتباری اشاره كرد.

تنگنای اعتباری و راهکارهای مقابله با آن
 برای تامین نقدينگی، راهکارهای متعددی پیش روی بانك ها است. يکی 
از اين راهکارها افزايش نرخ های سود كوتاه مدت و كمتر از يك سال است 
كه می تواند نیازها و احتیاجات بانك ها را به نقدينگی مرتفع كند. با اين 
شیوه،  نه تنها بانك ها متعهد به پرداخت بهره سنگین بین بانکی يا اضافه 
برداشت از بانك مركزی نمی شوند؛ بلکه اين امر باعث جذب سرمايه های 
آزاد و ســرگردان نزد مردم شده و خود اثرات انقباضی و ضد تورمی دارد. 
بديهی است با تامین نقدينگی بانك ها، آن ها قادر خواهند بود بنگاه های 
اقتصادی را تامین مالی كنند و از تنگنای اعتباری كه اكنون در آن گرفتار 
هستند، خارج شوند. سیاست گذار پولی در اينجا می تواند مطرح كند كه 
افزايش نرخ سود سپرده های كوتاه مدت می تواند اثر انتظاری داشته و به 
تورم دامن زند. اما در حقیقت، اثر تورمی اســتقراض بانك ها از يکديگر و 
از بانك مركزی بیش از آن است. در راهکارهای خروج از تنگنای اعتباری 
توجه به بازارهای بین بانکی و گســترش ابزارهای موجود در آن اهمیت 
ويژه ای دارد. بانك ها از طريق بازار بین بانکی می توانند بدون اســتفاده از 
اضافه برداشــت از منابع بانك مركزی، نیازهای مالی كوتاه مدت خود را 
تامین كنند. همچنین با گسترش ابزارها در بازار بین بانکی توسط بانك 
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مركزی، گام های موثری در زمینه كاهش تنگنای اعتباری برداشته خواهد 
شــد. گسترش ابزارهای مالی در بازار بین بانکی می تواند نقش موثری در 
توســعه اين بازار و رغبت بیشتر تامین مالی بانك ها از اين بازار شود. در 
اقدام بعدی برای كاهش تنگنای اعتباری ايجاد انگیزه برای مديريت ريسك 
بهتر در بانك ها اســت. بانك ها در شرايط تنگنای اعتباری در اكثر موارد 
نتوانسته اند به نحو موثری به مديريت ريسك در زمینه ريسك نقدينگی و 
ريسك اعتباری بپردازند. تامین شرايط نظارت مناسب بر بانك ها و ايجاد 
اطمینان از مديريت ريســك در بانك ها توسط بانك مركزی بايد به نحو 

مناسب و جامع انجام شود. 
همچنین بانك مركزی با تدوين قوانین و مقررات، شرايط فعالیت بانك ها 
را تنظیم می كند و از اين طريق می تواند ريســك های بالقوه را مديريت 
 كند. بانك مركزی بدين وسیله تدابیری را برای استمرار فعالیت های بانکی 
در محیطی با نظم و انضباط كافی و كارا را فراهم می كند. مجموعه الزاماتی 
كه بانك مركزی برای فعالیت های بانکی تعیین می نمايد، حافظ سالمت 
بانك ها و ايمنی آنها در برابر شــوک ها و در نتیجه برقراری ثبات در نظام 
بانکی اســت. مجموعه الزامات سرمايه ای، مديريت ريسك های اعتباری، 
عملیاتی و بازار و كنترل هــای داخلی از جمله راهکارهای نظارتی بانك 
مركزی است. بانك مركزی با تعیین الزامات احتیاطی و حداقل مناسب 
كفايت سرمايه برای بانك ها از گسترش ريسك ها در نظام بانکی جلوگیری 
به عمل مــی آورد. بانك مركزی به عنوان ناظــر بانکی می تواند از طريق 
راهکارهای موثر به تقويت نظارت و خروج از تنگنای اعتباری دست يابد.

در اين راســتا، ارزيابی كیفیت دارايی هــا در بانك ها به عنوان يکی از 
راهکارهای موثر و عملی بســیار مورد توجه است. كلیه بانك ها نیازمند 
بررســی كیفیت دارايی ها جهت تايید ماهیت و میزان مطالبات معوق و 
همچنین حسابرسی عملیاتی برای مشخص كردن داليل بروز مطالبات 
معوق هســتند. اين مساله توسط برنامه های خاص تجديد ساختار مالی 
و عملیاتی برای بانك قابل دسترســی خواهد بــود و بايد قبل از تجديد 
سرمايه در بانك انجام شود. در ارزيابی كیفیت دارايی ها بررسی فرآيندها، 
سیاســت ها و روش های حسابداری، بررســی اعتبارات و ارزيابی وثايق و 
ارزش دارايی هــا مورد تجزيــه و تحلیل قرار می گیــرد. ارزيابی كیفیت 
دارايی ها كلید اساسی در ارزيابی جامع ريسك در بانکداری بوده و هدف 
از آن ارتقای شــفافیت و باال بردن كیفیت اطالعات بانکی، شناســايی و 
اجرای هرگونه اقدام اصالحی الزم و افزايش اطمینان و اعتماد سهام داران 

و ذی نفعان صنعت بانکداری است. 
ارزيابی كیفیــت دارايی ها، وضعیت ســبد وام و برنامه ريزی اعتباری  
بانك را مشخص می كند. ارزيابی كیفیت دارايی ها می تواند به شناسايی 
ريسك های مختلف بانکی كمك كند. در كیفیت دارايی ها توانايی پرداخت 
قرض گیرندگان، وثیقه ها و كیفیت دارايی های پشتوانه وام، بررسی اوضاع 

و شــرايط اعطای تســهیالت بــه متقاضیان 
وام هــا مــورد تجزيه و تحلیل قــرار می گیرد. 
كیفیت دارايی ها در موسســات مالی و بانك ها 
با عملکــرد آن ها در ارتباط اســت. در ارزيابی 
كیفیت دارايی ها به مطالبات غیرجاری و انواع 
طبقه بندی های تسهیالت اعطايی بانك ها توجه 
خاصی می شود. مطالبات غیرجاری و كیفیت 
ضعیــف دارايی ها می تواند منجــر به افزايش 
اهرم هــای مالی و كاهش وام دهــی و افزايش 

سرمايه بانکی شود. 

ريسك نقدينگی موجود در بانك های كشور می تواند مسائلی همچون 
كاهش كیفیت دارايی ها، پیشــنهاد نرخ های باالتر سود توسط موسسات 
اعتباری غیربانکی، نگهداری دارايی نقد باال به علت وجود بازارهای سرمايه 
نــاكارا و كوچك را بوجود آورد. به دلیل فقدان شــركت های رتبه بندی 
اعتباری و اوراق قرضه رتبه بندی نشده در سطح باال، بانك ها نتوانسته اند 
ســرمايه گذاری در حد قابل قبولی داشته باشند و از نظر منابع مالی در 
مضیقه قرار گیرند. از اين رو، بانك مركزی با نظارت بر مديريت ريســك 
نقدينگی نیز می تواند شرايط مناسبی را برای بهبود تنگنای اعتباری فراهم 
آورد. محیط نهادی و فضاي قانوني و سیاســي نقش تعیین كننده اي در 
تنگنای اعتباری دارد. براي نمونه در برخي از كشورهاي در حال توسعه، 
بانك ها تمايل چنداني به افزايش وام ها ندارند، زيرا سیستم قضايي ناكارا 
يا نهادهاي سیاسي و اداري فاسد مانع بازپرداخت وام ها مي شود. كیفیت 
نهادهاي قانوني، حقوق مالکیت، كیفیت ديوان ساالري و مسئولیت پذيري 
دولت بر عملکرد سیستم مالي تاثیر می گذارند. بدين منظور محیط نهادي 

به عنوان يکي ديگر از ابعاد توسعه مالي مد نظر قرار می گیرد. 
به منظور رفع تنگنای اعتباری در كشــور می توان به ضرورت رعايت 
اســتانداردهای بین المللی به ويــژه در زمینه كفايت ســرمايه، الزامات 
نقدينگی و ريســك های اعتباری اشــاره كرد كه بــه دلیل عدم رعايت 
چنین استانداردهايی در ســال های گذشته، ريسك های قابل توجهی به 
سپرده گذاران سیســتم بانکی و به طور كلی اقتصاد كشور تحمیل شده 
است. بايد توجه كرد كه دلیل اصلی تدوين چنین استانداردهايی كاهش 
احتمال وقوع بحران های شديد در سیستم بانکی و در نهايت متضرر شدن 
گروه هــای مختلف جامعه بوده كه از طريق يادگیری از بحران های مالی 

مختلف در چند دهه اخیر حاصل شده است. 
در ارزيابی كفايت سرمايه داخلی بانك ها1 بر اجزای سرمايه و پوشش 
ريسك از طريق سرمايه ها و چگونگی انطباق بانك ها با قوانین و مقررات 
احتیاطی وضع شــده در زمینه نظارت بر میزان ســرمايه توسط ناظران 
بانکی تاكید شده است. بانك ها الزامات سرمايه ای را كه شامل ارزيابی نوع،  
اندازه و توزيع سرمايه برای پوشش سطح و ماهیت ريسك های در معرض 
اســت را در نظر داشته و بدين وسیله می توانند با ريسك های مربوط به 
فعالیت های بانکی خود مقابله كند. بانك ها به وسیله گزارش های تکمیلی 
از بخش های متعدد خود در زمینه های ريسك، ارزيابی هايی انجام داده و 
تغییراتی را در مدل كســب وكار، استراتژی، مقیاس و اندازه فعالیت های 

عملکردی و عملیاتی خود ايجاد می كنند. 
در ارزيابی كفايت نقدينگی2 بانك ها از جهت تطابق با مقررات كفايت 
نقدينگی به ناظران بانکی اطمینان خواهند داد كه مديريت ريسك نقدينگی 
و آزمون بحران نقدينگی و برنامه ريزی های احتمالی در تامین مالی وجوه 
مــورد نیاز را به خوبی انجام می دهند. ايــن ارزيابی ابزاری كلیدی برای 
نشان دادن كارايی مديريت ريسك نقدينگی در 
بانك ها است. بانك ها برای پیاده سازی ارزيابی 
كفايت نقدينگی نیاز به برقراری سیســتم های 
كنترلی قوی بــرای شناســايی، اندازه گیری، 

مديريت و نظارت بر ريسك نقدينگی دارند.
ريســك اعتباری ناشــی از فقــدان وجود 
مکانیزم های مناســب جهت شناخت مشتری 
است و مستلزم پذيرش استانداردهای كارآمد 
شناسايی مشــتری3 به عنوان بخش مهمی از 
عملکرد مديريت ريســك بانك  در اين زمینه 

اعتباری  تنگنای  ايجاد  علت 
در کشــور می تواند ترکیبی از 
از جمله شرايط  داليل بسیاری، 
اقتصــادی،  کالن  نامناســب 
و  ضعیف  اعتبــاری  فرهنــگ 
ضعف چارچــوب نظارتی بانک 

باشد مرکزی 
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است. عالوه بر مساله شناخت مشتری از منظر كمیته بال عوامل مختلفی 
در افزايش ريسك اعتباری مؤثر هستند كه می توان با استفاده از ابزارهای 
مناســب آنها را مديريت كرد. برخی از عواملی كه موجب افزايش ريسك 

اعتباری بانك ها می شوند عبارتند از :
1- اعطای تسهیالت با حجم باال به متقاضیان تسهیالت در يك بخش اقتصادی. 
2- اعطای تسهیالت به شركت ها و تشکل های صنعتی مادر، همچنین 
اعطای تسهیالت بدون توجه به درجه اعتباری شركت مادر و صورت های 

مالی تلفیقی آن ها 
3- عدم توجه به ضوابط اعطای تسهیالت به ذی نفع واحد

4-  اعطای تســهیالت به نهادها و افرادی كه توانايی نفوذ در مديريت 
بانك ها را دارند.

با توجه به موارد فوق آنچه در ريســك اعتباری اهمیت می يابد مساله 
تسهیالت مرتبط است. تســهیالت مرتبط به اشخاص مرتبط4 پرداخت 
می شــود كه در ادبیات بانکداری منظور از »اشخاص مرتبط«، اشخاصی 
هستند كه به واسطه ی مالکیت، مديريت و يا نظارت بانك بتوانند به طور 
مستقیم و يا غیرمســت قیم بر تصمیم گیری های اعتباری بانك اعمال 
كنترل كرده و يا نفوذ قابل مالحظه ای داشته باشند، به گونه ای كه بتوانند 
بانك را تبديل به منبع مالی ترجیحی خود كنند. سپرده گذران به خوبی 
می دانند كه اعطای تسهیالت به اشخاصی كه خود مالك بانك بوده يا در 
مديريت آن نقش موثری دارند در شرايط مشابهی با تسهیالت گیرندگان 
عادی بانك صــورت نگرفته و قاعدتاً عالوه بر اين كــه بانك موردنظر از 
سالمت الزم برخوردار نبوده، ريسك اعتباری آن نیز به شدت افزايش پیدا 
كرده است. بنابراين، اعطای وام و تسهیالت بايد از الگوی واحدی پیروی 
كند و نقش بانك مركزی به عنوان ناظر در اين زمینه به خوبی مشخص 
است. شــايد بتوان عنوان كرد كه ريشه بســیاری از مسائل و مشکالت 
ريســك اعتباری در بانك های كشور نظام اعتبارسنجی آنها است كه به 
درستی مسیر تامین مالی و تخصیص نقدينگی را هدايت نمی كند. برای 
حل اين معضل بايد نظام های اعتباری و نظارتی را تقويت و روزآمد كرد.

در مديريت ريســك اعتباری و روش هايی كه برای محاســبه ريسك 
اعتباری وجود دارد توجه به رتبه بندی اعتباری بسیار حائز اهمیت است. 
استقرار نظام رتبه بندی اعتباری يکی از مهم ترين ابزارهای كنترل ريسك 
اعتباری است. رتبه بندی اعتباری، ارزيابی احتمال پرداخت به موقع تعهدات 
مالی است. به عبارت ديگر، رتبه بندی اعتباری اظهار نظری درباره میزان 
اعتبار يك نهاد مالی يا ناشــر اوراق بهادار است. رتبه بندی فرايندی است 
كه طی آن موسســه رتبه بندی با بررسی مفصل و نظام مند در خصوص 
توانايی و تمايل متعهد و اختصاص رتبه اعتباری از پیش تعريف شده، راجع 
به احتمال ايفای به موقع تعهدات شخصی حقوقی يا اوراق بهادار يا تعهد 

مالی خاص ديگر، نظری مستقل ارايه می كند. 
از داليل حائز اهمیت برای رتبه بندی آن اســت كه موسسه، نهاد، و يا 
شــركتی كه مورد رتبه بندی اعتباری قرار می گیرد از نظر سرمايه گذاران 
اطمینان بخش تــر بوده و راه های جذب ســرمايه های داخلی و خارجی، 
تســهیالت و وام برای آن هموار است. رتبه بندی برای نهاد يا شركت ها 
باعث ايجاد منابع مالی جديد، تسهیل فرآيند استقراض، مزيت تبلیغاتی، 
پیشــی گرفتن و رقابت غیرقیمتی با رقبا، افزايش رقابت پذيری، افزايش 
سهم بازار، جذب مشتری و در نهايت جذب سرمايه های خارجی می شود 
كه هر يك از اين موارد برای شبکه بانکی نیز ضروری است. از سوی ديگر 
موسسات رتبه بندی اعتباری به قانون گذاران نیز در ايجاد بازار كارا، ترغیب 
سرمايه گذاری خارجی، ارتباط با نهادهای مالی بین المللی و نظارت موثر 

بر ريسك مديريت شده بانك ها كمك می كند. 

جمع بندی 
نظام بانکی كشــور مهم ترين ركــن بخش مالی بوده كــه از طريق 
تجهیز منابع، ارائه ی ابزار پرداخت، اعطای تســهیالت، ايجاد تعامل بین 
سرمايه گذاری و پس انداز و ايجاد تعادل در بخش خارجی، بر عملکرد كل 
اقتصاد تاثیر می گذارد. در مساله تنگنای اعتباری در كشور توجه به موارد 

زير حائز اهمیت است: 
• كسری سرمايه و نقدينگی در بانك ها 

• كاستی های موجود در زمینه مديريت بحران در بانك ها
• اصالح و تقويت قوانین و مقررات بانکی 
• باال بودن مطالبات غیرجاری در بانك ها 

بــه طور خالصه می تــوان بیان كرد كه در بررســی تنگنای اعتباری 
كشــور تنها به مساله وام دهی و واســطه گری بانك ها نبايد توجه كرد و 
موارد متعددی با گســتردگی مفاهیم وجود دارند كه قوانین و مقررات، 
ساختار و انطباق با قوانین و مقررات بین المللی شايد مهم ترين آنها باشند. 
كمبود منابع مالی برای وام دهی به ســاير بخش های اقتصادی ناشــی از 
كسری نقدينگی و كسری ســرمايه در شبکه بانکی كشور است. میزان 
برگشــت پذيری تســهیالت به بانك يا به طور دقیق تــر حجم مطالبات 
غیرجاری سیستم بانکی نیز خود يکی از عوامل با اهمیت و موثر در ضعف 
نظام بانکی ايران در زمینه تامین مالی اقتصاد اســت. علت ايجاد تنگنای 
اعتباری در كشــور می تواند تركیبی از داليل بســیاری، از جمله شرايط 
نامناســب كالن اقتصادی، فرهنگ اعتباری ضعیــف و ضعف چارچوب 
نظارتــی با قدرت اعمال قانون كم بانك مركزی باشــد. بنابراين به طور 
كلی می توان بیان كرد كه دو علت عدم توانايی بانك ها برای تامین منابع 
ســاير بخش های اقتصادی و عدم نظارت موثر بانکی از طرف ناظر بانکی 
می تواند تاثیرات ويژه ای را بر تنگنای اعتباری در كشور ايجاد نمايد و نقش 
بانك مركزی در هر دو مورد بسیار موثر است. از سوی ديگر، پیش شرط 
رشد اقتصادی در ايران ثبات مالی و نظارت موثر بر بخش مالی است كه 
نظارت موثــر بر بخش مالی تاثیر پذير از محیط مقرراتی و قانونی بوده و 
شامل قوانینی مانند قوانین شركتی، قوانین ورشکستگی و قوانین مالکیت 
خصوصی و حمايت از مصرف كننده است كه در ايران برخی بايد تدوين 
و برخی اصالح شــوند. عالوه بر آن در نظارت موثر بايد به استانداردهای 
بین المللی توجه داشت كه در اين ارتباط فاصله قابل توجه نظام بانکداری 
كشور با اســتانداردهای حسابرسی و حسابداری بین المللی، كنترل های 
داخلی بین المللی و اصول بال در زمینه  كفايت ســرمايه و نســبت های 
نقدينگی مورد توجه است. از اين رو می توان تمهیداتی را در نظر داشت 
كه بانك ها ملزم به بررســی كیفیت دارايی های خود تحت نظارت بانك 
مركزی جهت تايید ماهیت و میزان مطالبات معوق و همچنین حسابرسی 

عملیاتی برای مشخص كردن داليل بروز مطالبات معوق باشند. 
پی نوشت

* استاديار گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
**پژوهشگر گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی

1) Internal Capital Adequacy Assessment Process 
(ICAAP)

2) Individual Liquidity Adequacy Assessment (ILAA)
3) Know-your-Customer (KYC).
4) Related Persons
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پیاده سازی استانداردهای حسابداری بین المللی:  
فرصت ها و چالش ها

مقدمه 
رشــد تجارت و پیچیدگی های محیط اطالعاتی اقتصاد كالن، تقاضا 
برای اطالعات قابل فهم و قابل مقايســه را به ضرورتی جدا نشــدنی از 
توســعه بازارهای مالی تبديل كرده است. در حال حاضر هیأت تدوين 
استانداردهای حسابداری بین المللی با ايفای نقش قانون گذار به تدوين 
استانداردهای حسابداری و حسابرسی كه مورد پذيرش بین المللی است، 
می پردازد. پذيرش بین المللی به توسعه و كاربرد استاداردهای بین المللی 
كمك درخور توجهی كرده و بر همین اساس هیأت تدوين استانداردهای 
حسابداری بین المللی هدف غايی خود را افزايش شفافیت، پاسخگويی 
و كارايی بازارهای مالی در سراســر جهان بیان نموده اســت. در ايران 
نیز همســو با ساير كشورها برای برقراری تعامالت بین المللی تجاری و 
مالی، نیاز به بستر مناسبی است كه اين مهم با پیاده سازی و بکارگیری 
اســتانداردهای حســابداری بین المللی بخصوص در صنعت بانکی كه 
بخش عمده تأمین  مالی و بازارهای مالی در ايران را در اختیار دارد، در 
حال فراگیر شــدن می باشد. در اين ارتباط و بخصوص پس از موفقیت 
برجام و گشايش در ارتباطات مالی، بانك مركزی و سازمان بورس اوراق 
بهادار همسو با تغییرات جهانی الزاماتی را برای انتشار صورت های مالی 
مبتنی بر استانداردهای بین المللی برای بانك ها و بیمه ها قائل شده اند 
كه هدف اصلی از اين اقدام در حال حاضر پیاده سازی چارچوب و ادبیات 
گزارشگری مبتنی بر استانداردهای حسابداری بین المللی و ارتقای رتبه 
شفافیت گزارشگری بخصوص در مباحثی چون ابزارهای مالی، افشای 
ريسك و اندازه گیری ارزش منصفانه دارايی های مالی بانك ها است. در 

اين ارتباط، گام اول انتشــار صورت عملکرد سپرده سرمايه گذاری برای 
ارائه عملیات مشاع بانکی و پاسخگويی بانك به سپرده گذاران بود و گام 
دوم كــه در حال حاضر در حال اجرا اســت تهیه و تنظیم صورت های 
مالی مبتنی بر اســتانداردهای حســابداری بین المللی بوده كه حاوی 
تغییرات خاص و گســترده ای در راســتای ارتقای شفافیت و تطبیق با 
اســتانداردهای بین المللی اســت و از مهمترين اين تغییرات می توان 
به افشــا و گزارش مباحثی همچون افشای ارزش منصفانه دارايی های 
مالی و افشــا و گزارش ريســك در بانك ها اشــاره نمود كه تا پیش از 
اين امری بی ســابقه بوده است. همگام با اين تغییر و تحوالت و الزامات 
بانك مركزی، ســازمان بورس و اوراق بهادار نیز در مطالعه ای تطبیقی 
بین استانداردهای حســابداری بین المللی و استانداردهای ملی، وجوه 
افتراق را در 4 طبقه دســته بندی نمود كه شــامل اين موارد است: 1( 
استانداردهای بین المللی كه تقريبا با استانداردهای ملی مطابقت دارند. 
2( اســتانداردهای بین المللی كه معادل ملی ندارند. 3( استانداردهای 
بین المللی كه تجديدنظر شــده اند و 4( اســتانداردهای ملی كه معادل 

بین المللی ندارند. 
بررسی استانداردهای هر دسته نشان می دهد كه بخش عمده تغییرات 
در تهیــه و تنظیم صورت های مالی بانك ها منطبق با اســتانداردهای 
حســابداری بین المللی، در دســته دوم قرار دارند كه مباحثی همچون 
قراردادهای بیمه، ابزارهای مالی، موارد افشــا، نحوه ارائه و شناســايی 
و اندازه گیری ارزش منصفانه را شــامل می شــوند كه تا قبل از اين نیز 
افشــا نشــده و به  عبارتی معادل ملی ندارند. بنابراين، با توجه به حجم 
تغییر و تحوالت در افشــا و گزارشگری در صنعت بانکی، بررسی مزايا 
و چالش های افشــا و گزارشگری منطبق با اســتانداردهای حسابداری 

  ماندانا طاهری*
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بین المللی قابل توجه خواهد بود.  

 مزايا، چالش ها و اثرات پیاده سازی استانداردهای حسابداری 
بین المللی

استانداردهای حسابداری بین المللی با هدف بهبود گزارشگری مالی 
در بازارهای مالی ارائه شده اند كه پیاده سازی و اجرای اين استانداردها 
در كشــورهای مختلف با مزايــا و چالش هايی همراه بوده اســت. در 
ســطح بین المللی و با هدف توســعه تجارت جهانی، اســتانداردهای 
متفاوت حســابداری، مانعی جدی برای ســرمايه گذاری است كه برای 
توسعه بازارهای ســرمايه و جذب سرمايه گذاری خارجی استفاده شده 
و پیاده ســازی استانداردهای حســابداری بین المللی توصیه و حمايت 
می شــود، هرچند اثرات اين تمايل و جذابیت استانداردهای بین المللی 
در كشورها ناشــناخته است و در برخی موارد به دلیل اثرات ناشناخته 
آن افشــا در قالب يادداشــت های همراه صورت  می گیرد كه از میزان 
اطالع دهنده بودن و قابلیت مقايســه اطالعات تهیه شــده بر اســاس 
استانداردهای حسابداری بین المللی می كاهد. يکی از انگیزه های اصلی از 
گزارشگری مالی، ارائه اطالعات برای تصمیم گیری اقتصادی و تخصیص 
بهینه منابع توسط سرمايه گذاران است. برای اتخاذ تصمیم و تخصیص، 
ضرورت دارد اطالعات مالی بنگاه ها با يکديگر مقايســه شود و يکی از 
انگیزه های اصلی گزارشگری مالی مقايسه بین بنگاه ها است. تحت اين 
اطالعــات، مجموعه ای از رويدادهای اقتصــادی و مالی بنگاه در قالب 
صورت های مالی ارائه می شود. بنابراين از نظر هزينه و سهولت، استفاده 
از صورت های مالی و اطالعاتی كه در قالب يکســان و همگرا ارائه شده 
است، فرآيند مقايسه را برای ســرمايه گذاران ساده تر كرده و اطالعات 
مفیدی برای تصمیم گیری در اختیار آنها قرار می دهد. برای مثال، شیوه 
يکسان محاسبه سود، امکان مقايسه كم يا زياد بودن سود، ريسك باال 
يــا پايین و كاهش عدم  تقارن اطالعاتی را برای ســرمايه گذاران فراهم 
می كند. مقايسه مناسب و دقیق، نقدينگی بازار را افزايش و هزينه های 
تأمین  مالی را كاهش می دهد. مشابه با اين استدالل، مقايسه گزارشگری 
مالی بین بنگاه ها از كشورهای مختلف، موجبات سهولت سرمايه گذاری 

و توسعه و ادغام بازارهای سرمايه را فراهم می كند. 
توسعه بازارهای مالی، سهولت ســرمايه گذاری و جذب سرمايه گذار 
خارجی بر بهبود نقدينگی بازار سرمايه و بزرگ شدن اندازه سرمايه گذاران 
و در نهايت بر توزيع و تســهیم ريسك و كاهش هزينه های تأمین  مالی 
اثر مثبت دارد. عالوه بر آن، بهبود مقايسه بر تصمیم گیری اثرگذار بوده 
و بر شرايط بنگاه ها و نحوه عمل كاراتر و اثربخش تر آنها به خصوص در 
جذب منابع و مشــتری اثری مثبت دارد و به شركت های سرمايه گذار 
در كشورهای ديگر اجازه استفاده از كمك های دولتی كشور را می دهد. 
همچنین ايجاد شبکه های ارتباط گسترده، بر اقتصاد و بهبود متغیرهای 
اقتصادی اثر مثبت دارد. با توجه به اين مفروضات، تنظیم استانداردهای 
حسابداری بین المللی يکپارچه كه امکان ارائه صورت های مالی يکسان 
را به تمام شركت ها در تمام كشورها بدهد از اصول اولیه برپايی چنین 

نظم مالی است. 
در حال حاضر مطالعات زيادی در راستای تايید مفید بودن اطالعات 
و قابلیت مقايســه صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای حسابداری 
بین المللی ارائه شده اند. در اين مطالعات، اهمیت انگیزه های گزارشگری 
به عنوان محرک كلیدی گزارشــگری با كیفیت ارائه شــده اســت، اما 
نکته قابل توجه آن اســت كه با وجود مزايای قابلیت مقايسه اطالعات 
مالی، اين مســأله دارای هزينه های مســتقیم و غیرمستقیمی بوده كه 
موجب تغییر يا بهبود گزارشــگری مالی می شــود. يکی از هزينه های 
مســتقیم، هزينه های آماده ســازی، تايید و انتشــار صورت های مالی 
مبتنی بر اســتانداردهای بین المللی است. اين هزينه را می توان هزينه 
فرصت پیاده سازی اســتانداردهای بین المللی در يك كشور دانست كه 
اجزای ثابتی دارد و خروجی آن، گزارشــگری مالی مطمئن يا افشــای 
منصفانه اســت. البته نکته قابل توجه اين است كه بدانیم در كنار اين 
هزينه مســتقیم، هزينه غیرمســتقیم تهیه صورت های مالی مبتنی بر 
اســتانداردهای بین المللی شامل هزينه های نظارتی، مقررات مالیاتی و 
اتحاديه های كارگری نیز وجود دارد. عالوه بر آن، امکان افشای اطالعات 

خصوصی بنگاه مانند افشای اطالعات محصول رقابتی نیز وجود دارد. 
عــالوه بر مســأله هزينه های مســتقیم و غیرمســتقیم،  باز تحت 
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صورت های مالی همگرا در ســطح بین المللی،  امکان مقايســه كامل 
بنگاه ها در كشورهای مختلف فراهم نیست، زيرا هر كشور دارای شرايط 
اقتصادی، بازار ســرمايه و نظام های خاص سیاسی بوده كه اين مسأله 
بر افشــا و گزارشــگری بنگاه ها موثر اســت. بنابراين با توجه به چنین 
محدوديت هايی، برخی از تحقیقات نشان می دهد كه افشا و گزارشگری 

همسان و همگرا، خود يك محدوديت است. 
كشورها معموال به دلیل اثراتی كه پیاده سازی استانداردها بر بازار های 
مالی آنها دارد، به پیاده ســازی داوطلبانه آن تمايل دارند، اما تحقیقات 
مختلف نشان داده است كه گاهی در بیان اين اثرات مبالغه شده است. 
اهداف كلی استانداردهای حسابداری بین المللی، توسعه منافع عمومی، 
تنظیم مجموعه ای از استانداردها با حداكثر كیفیت، قابل درک و اجرا 
در ســطح بین المللی، شــفاف و با قابلیت مقايسه صورت های مالی در 
بازار های مالی مختلف در سراســر جهان اســت كه در نهايت مفید و 
موثر در تصمیم گیری اقتصادی برای اســتفاده كننده از اطالعاتی است 
كه بر اساس اين مبنا تهیه شده  اند. فراگیری استانداردهای حسابداری 
بین المللــی اولین بار در اتحاديه اروپا و در ســال 2002 اتفاق افتاد و 
هدف كلی اتحاديه اروپا همگرايی در ارائه اطالعات مالی بین شركت ها 
و افزايش درجه شفافیت و قابلیت مقايسه صورت های مالی و در نهايت 
كارايی و اثربخشــی بازار سرمايه و بازارهای داخلی بود. در حال حاضر 
نیز اطمینان از كیفیت اطالعات مالــی مندرج در صورت های مالی از 
اهداف اصلی هیأت تدوين استانداردهای حسابداری بین المللی است و 
در اين ارتباط بر شــفافیت و قابلیت مقايسه اطالعات تأكید می شود. 
واكنش مســتقیم بازار سرمايه نیز به چنین اطالعاتی، بهبود كارايی و 
اثر بخشی، نقد پذيری بازار، كاهش هزينه سرمايه، افزايش سرمايه گذاری 
و ... است كه اين موارد بر متغیرهای كالن اقتصادی و نرخ بیکاری اثر 
دارد. عالوه بر اين، بهبود اطالعات اثرات جانبی ديگری همچون كارايی 
قراردادهای بدهی، قرارداد جبران خســارت، بهبود حاكمیت شركتی 
و كنترل های مديريتی، ارتقا شــفافیت الگوهای عملیاتی شــركت، 
هدايت ســرمايه گذاری های شركت بر اساس ارزش و در نهايت ارتقا 
و بهبود ساختار ســرمايه گذاری های كالن و توسعه الگوی اقتصادی 

را به همراه دارد.
تغییر اســتانداردهای حســابداری ملی و پذيرش اســتانداردهای 
بین المللی نه تنها اثر مشخصی بر گزارشگری مالی و بازار سرمايه داشته، 
بلکه اثــرات ديگری نیز بر قراردادهای بنگاه، فرصت های كســب و كار، 
ســرمايه گذاری و وضعیت اقتصادی و جامعه دارد. بر اساس مفاهیمی 
همچون اقتصاد جهانی، الزامی برای تدوين اســتانداردهای بین المللی 
حسابداری و يکسان سازی و يکپارچه ســازی پديد آمد. استانداردهای 
بین المللــی بــر همگرايی بیش از 120 كشــوری كه آنهــا را اقتباس 
نموده اند، اثرگذار بوده اســت. به عبارتی، تغییر و اصالح  استانداردهای 
حســابداری اثر مشخصی بر شركت ها، بازار ســرمايه، اقتصاد و منافع 
گروه های ذی نفع در كشــورها دارد. بنابراين شــناخت و درک توسعه 
استانداردهای حسابداری بین المللی حائز اهمیت است. در حال حاضر 
ادبیات تحقیقی و تجربی بسیاری در رابطه با اثرات اقتباس و بکارگیری 
استانداردهای حسابداری بین المللی و اثرات آن ارائه شده است كه در دو 
دســته تحقیقات خرد و كالن قرار می گیرد. با توجه به اين كه اكثر اين 
تحقیقات چشم انداز و نتايج پراكنده ای  را ارائه نموده اند، در حال حاضر 
چارچوب نظری منســجم و دقیقی در خصوص اقتباس استانداردهای 

حسابداری بین المللی و اثرات آن وجود ندارد. 
ژانگ و يان1)2016( نقشــه يا تصوير ممکنی از اثرات مشــخص و 
نامشــخص را مبتنی بر بررسی اكتشــافی تحقیقات مختلف در حوزه 
پیاده سازی و اجرای استانداردهای حسابداری بین المللی در كشورهای 
مختلف ارائه می دهند. آنها اثرات تغییر استانداردهای حسابداری را در 
قالب سه تئوری شامل تئوری تغییرات نهادی ، پیامدهای اقتصادی2 و 

تئوری  جانبی3 مورد بحث و بررسی قرار داده اند. 
• در تئوری تغییر نهادی فرض می شــود كه نهاد اقتصادی قبلی در 
نهايت از هم پاشیده و از دل آن نهاد جديدی شکل می گیرد. اين تغییر 
در نهــاد از تغییر انگیزه ها، فرآيند، الگو و نفوذ در نهاد شــکل می گیرد 

)نورث4، 1973(.  
نظريه پردازان اين تئوری شــامل نورث، رابرت5 و توماس داگالس6، 
بر اين باور هســتند كه تغییر نهاد منجر به رشــد اقتصادی می گردد و 
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حــق مالکیت بر دارايی ها يکی از عوامــل كلیدی نفوذ در نهاد و تغییر 
آن اســت. انگیزه های تغییر نهــاد باعث كاهش هزينــه معامالت در 
فعالیت های اقتصادی شده اســت كه اين مسأله سازوكارهای تشويقی 
و محدوديت های را برای فعالیت های اقتصادی ايجاد می كند. موسسات 
اقتصادی جديــد اين باور را دارند كه كه ماهیت شــركت از مجموعه 
قراردادهای ضمنی و صريح شکل گرفته است. در اين ارتباط اطالعات 
حســابداری مجموعه ای از اطالعات حق مالکیت و نحوه عمل شركت 
بوده و بر اين اســاس استانداردهای حسابداری نوعی از ترتیبات نهادی 
اســت كه هدف آن كاهش هزينه معامالت بــوده و دلیل وجودی اين 
اســتانداردها كمکی است كه به شفاف شــدن قراردادها و اطمینان از 
اجرايی شــدن آنها می كند. هدف نهايی اســتانداردهای حســابداری 
حمايت از ســرمايه گذاران عام و ارتقا اعتماد به بازار سرمايه و در نهايت 
توسعه متغیرهای كالن اقتصادی است. بنابراين تحت اين تئوری اثرات 
قراردادها و متغیرهای كالن اقتصادی در نتیجه تغییر اســتانداردهای 

حسابداری بررسی می شود. 
• تئوری پیامدهای اقتصادی اولین  بار توســط زف )1978( مطرح 
شــد. زف مفهوم پیامدهای اقتصادی را به عنوان »اثرات گزارشــگری 
حســابداری موثر بر رفتار تصمیم گیری كسب و كار، دولت ها، واحدها، 
سرمايه گذاران و اعتباردهندگان« معرفی نمود. به خاطر نتايج اقتصادی، 
انتخاب سیاســت اقتصادی بسیار با اهمیت است، زيرا گزارشگری مالی 
حسابداری توان اثرگذاری بر تصمیمات اقتصادی واقعی افراد را هم در 
تصمیمات و هم در فعالیت های آنها دارد. مشــابه با اين باور هالتوسن 
و لفتويچ7)1983( بیان می كنند كه اگر تغییری در روش محاســباتی 
ارقام حسابداری صورت گیرد كه در نتیجه آن توزيع جريان های نقدی 
يا ثروت بین گروه های ذی نفع يا تصمیم گیرنده بهتر شــود، حسابداری 
يا روش و سیاست انتخابی دارای نتايج اقتصادی قابل توجه خواهد بود. 
به عبارتی گزارشــگری مالی بر ارزش شركت ها و انتقال ثروت بر اساس 
تصمیماتی كه در نتیجه اعتماد به اطالعات حسابداری شده، تغییر كرده 
است. به دلیل اثرات اقتصادی، نیروهای خارجی بر تدوين استانداردهای 
حسابداری فشار وارد می كنند و در نتیجه آن تدوين استاندارد، فرآيندی 
سیاسی است كه در راستای تأمین منافع گروه های ذی نفع مختلف قرار 
می گیرد. بنابراين تدوين استاندارد فرآيندی پیچیده است كه عموما با 
گستره ای از اثرات اقتصادی و اجتماعی همراه بوده و در نتیجه اطالعات 

حسابداری و مشــخص نمودن نقش قراردادها در اين ارقام ايجاد شده 
اســت. بنابراين تحت اين تئوری، تغییر استانداردها و بخصوص تدوين 

استانداردها به دلیل اثرات شناخته و ناشناخته حائز اهمیت است. 
• تئــوری اثــرات جانبــی در قــرن 19 و به دلیل تفــاوت در نظر 
اقتصاددانان و ايجاد چند شــاخه در اقتصاد شــکل گرفت. برای مثال 
آلفرد مارشــال اقتصاد  نئوكالســیك8، آرتور پیگو اقتصاد رفاه9 و رونالد 
كوز اقتصاد نئونهادی10 را طرح و چندشاخه  را در اقتصاد مطرح نمودند. 
جانبی در اين تئوری به معنی اثرات اضافه  يا اثر ســرريز است.  تفاوت 
در نظر اقتصاددانان موجب تفاوت در تعاريف شده است. اثرات جانبی، 
هزينه و منفعتی اســت كه در نتیجه انتخــاب افراد يا گروه ها به وجود 
نیامده است. بر اين اســاس اثرات مثبت و منفی قابل تقسیم به اثرات 
مثبــت و اثرات منفی اقتصــادی يا اثرات ثبات و عــدم ثبات و يا يك 
سويه يا دوســويه اقتصادی اســت. هدف نهايی در اين تئوری تعیین 
تخصیص بهینه منابع است كه اثرات ناخوشايند منفی تخصیص منافع 
را كاهش يا محدود می كند. بر همین اساس استانداردهای حسابداری 
به عنوان يك كاالی عمومی می تواند اثرات شناخته و ناشناخته منفی و 
مثبت اقتصادی داشــته باشد و تحت اين تئوری اثرات ناشناخته تغییر 
استانداردهای حســابداری و به خصوص اثرات غیراقتصادی آن كه در 

سطح خرد و كالن رخ می دهد مورد توجه است. 
بر اســاس اين ادبیــات، ژانگ و يان )2016( اثرات ناشــی از تغییر 
استانداردهای داخلی و تبديل آن به استانداردهای بین المللی به شکل 
عام يا استانداردهای خاص را در 6 گروه به شرح زير طبقه بندی نمودند:  
- اثرات گزارشــگری مالــی )اثرگذار بر مرتبط بــودن، قابلیت اتکا، 

شفافیت و قابلیت مقايسه(
- اثــرات بازارهای ســرمايه )اثرگذار بر نقدينگی بــازار، هزينه های 

تأمین مالی، ارزش گذاری اوراق بهادار و پیش بینی تحلیلگران(
- اثرات بر قراردادها )اثرگذار بر قراردادهای اعتباری، پاداش و مزايا و 

قراردادهای استخدامی و الگوهای كسب و كار(
- اثرات بر ســرمايه گذاری ها )اثرگذار بر استراتژی، كارايی، ساختار و 

اثربخشی سرمايه گذاری(
- اثــرات كالن اقتصادی )اثرگذار بر جذب ســرمايه گذاری خارجی، 

معامالت بین المللی و رشد اقتصادی و كاهش بیکاری(
- ساير اثرات اجتماعی )اثرگذار بر برنامه های تکنولوژيك، حفاظت از 
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محیط زيست و ساير مسئولیت های اجتماعی(
با توجه به اين طبقه بندی به نظر می رسد بحث پیاده سازی و اجرای 
اســتانداردهای بین المللی در ايران و به خصوص بــا تأكید بر صنعت 
بانکــی و بیمه ای را بايد حداقل از منظر هر يــك از طبقات اثرگذاری 
مورد كنکاش و بررســی قرار داد. به عبارتی اين اثرات در نتیجه واكنش 
مستقیم به تغییر استانداردها در هر كشوری و برای هر بخش از صنايع 
آن امکان رخ دادن دارد كه الزم است جنبه های آن با دقت مورد بررسی 
قرار گیرد و در حال حاضر كه درک چارچوب و ادبیات اســتانداردهای 
حسابداری بین المللی در كشور و در صنعت بانکی در حال فراگیر شدن 
اســت، به  نظر می رسد بايد ادبیاتی برای بررســی اثرات پیاده سازی و 

میزان و شدت اين اثر در بخش های مختلف شکل گیرد. 

جمع بندی 
تدوين استانداردهای حسابداری بین المللی و يکپارچه سازی مقررات 
در سطح بین المللی و بین شــركت های مستقر در كشورهای مختلف 
يکی از مهمترين كارهايی اســت كه چالشها و منافعی را به همراه دارد. 
از مهمترين چالش هايی كه پیاده سازی و فراگیر نمودن استانداردهای 
بین المللی با آن مواجه اســت تغییر از استانداردهای ملی به بین المللی 
اســت كه اين مســاله به دانش و تخصص الزم نیــاز دارد. معموال در 
كشــورهای در حال توسعه زيرســاخت های الزم برای چنین تغییری 
فراهم نیســت و الزم است آموزش های الزم برای شناخت و بکارگیری 
استانداردها و تحلیل و بهره گیری از آن در اختیار متخصصان فن در هر 
كشور قرار گیرد. همچنین بايد از وجود جريان موافق و قوی با برقراری 
استانداردهای بین المللی حسابداری در يك كشور اطمینان حاصل نمود 
تا كل هزينه اين تغییر حول محور آموزش و فراگیری اســتانداردهای 

بین المللی و نه جريان مخالف صرف شود. 
از ديگر مشــکالت، ناهماهنگی موضوعی در كشــور محل استقرار 
استانداردهای حسابداری بین المللی با مفاهیم و موضوعات استانداردها 
اســت. اين ناهماهنگی می تواند به مقررات و قوانین حاكم نیز سرايت 
نمايد. برای مثال در كشورهای اسالمی برخی از مقررات اسالمی حاكم 
اســت كه در استانداردهای حسابداری بین المللی چنین مباحثی ديده 
نشده يا راه حل و روش اســتانداردهای بین المللی حسابداری با چنین 
مقرراتی ســازگار نیســت. از طرف ديگر ممکن است قوانین و مقررات 

حاكم در آن كشــور در تضاد با اســتانداردهای بین المللی باشــد كه 
مســلما ايجاد چنین هماهنگی كار مشکلی اســت. عالوه بر آن برخی 
محدوديت ها در بازارهای مالی و سیســتم مالی آن كشور در بکارگیری 
درســت اســتانداردهای بین المللی اثرگذار است. برای مثال محاسبات 
مربــوط به ارزش منصفانه و تعیین ارزش  بــازار دارايی ها گاهی تبديل 
به مســاله ای جــدی در تهیه و تدويــن صورت های مالــی مبتنی بر 

استانداردهای حسابداری بین المللی می شود. 
محدوديت بازارهــای مالی و مقرراتی فقط مختص كشــورهای در 
حال توســعه نیســت و در برخی موارد دركشــورهای توسعه يافته نیز 
مساله ای جدی است. برای مثال اســترجیوس و همکاران )2006( در 
تحقیقی مالیات را بزرگترين مانع اتحاديه اروپا در پذيرش استانداردهای 
حسابداری بین المللی معرفی كردند. همچنین آنها عدم درک كامل از 
اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییر استاندارد مانند تغییر نقدشوندگی 
بازار و هزينه سرمايه و تغییر نحوه افشا و تغییر میزان مبادالت تجاری 
را مانعی جدی در پذيرش استانداردهای بین المللی حسابداری در اروپا 
برمی شــمارند. عالوه بر اين، عدم انتقال كامــل مفاهیم و اصطالحات 
اســتانداردها از ديگر مشکالت اســت. برای حل چنین مشکلی، ولف 
گانگ )2004( پیشــنهاد می دهد كه كمیته ای به موازات هیأت تدوين 
اســتانداردهای بین المللی برای حل مشکل تشکیل گردد تا به ترتیب 
مشــکالت پیاده سازی اســتانداردهای بین المللی مرتفع و همسو با آن 

تغییرات الزم اعمال شود. 
در تحقیقی در كشــور ژاپن، شــورای حســابداری ژاپــن )2009( 
مشــکالت پذيرش و پیاده سازی اســتانداردهای حسابداری بین المللی 
را شــامل صرف هزينه و زمان كافی برای آموزش ناشــران صورت های 
مالی، ســهامداران و حسابرسان، نیاز به تهیه همزمان صورت های مالی 
مبتنی بر استانداردهای ملی و بین المللی جهت ايجاد اطمینان از درک 
كامل ذی نفعان و عدم تطابق برخی از استانداردها با فضای كسب و كار 
ژاپن می داند. بنابراين بررسی های مختلف نشان می دهد صرف زمان و 
هزينه زياد برای آموزش و ايجاد زيرســاخت علمی مناسب در پذيرش 
استانداردهای حسابداری بین المللی بسیار حائز اهمیت است. عالوه بر 
آن فرهنگ محیط كســب و كار در پذيرش و پیاده سازی استانداردهای 
حســابداری موثر است. برای فرهنگ ســازی، ناشران صورت های مالی 
می توانند برای چند سال اول صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای 
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ملی و بین المللی را به طور همزمان ارائه دهند تا بدين صورت اطمینان 
سهامداران را در ارائه اطالعات قابل اتکا و مربوط جلب نموده و حسابرسان 
و حســابداران نیز به توانايی و تبحر الزم در اعمال روش ها و بررسی و 
ارزيابی آنها برســند. مسلما چنین فرهنگ سازی نیاز به فضای مقرراتی 
همســو با تغییرات و البته كمك های مالی نهادهای ناظر بازارهای مالی 
و دولت ها دارد. زمانی می توان گروه های مختلف را همســو با پذيرش و 
پیاده سازی استانداردهای بین المللی نمود كه در رابطه با صرف زمان و 

هزينه كافی دولت و نهاد ناظر، همکاری الزم را داشته باشد. 
در رابطه با محدوديت های موجود در بازارهای مالی نیز ضرورت دارد 
اقدامات الزم انجام گیرد. گاهی توسعه بازار مالی و پیوستن به بازارهای 
بین المللی خود زمینه ای برای رشد اطالعاتی و كاهش محدوديت ها است 
كه در پیاده ســازی استانداردهای بین المللی نیز قابل توجه است. عالوه 
بر آن، در صورت توســعه روابط بین المللی می توان همزمان با تغییرات 
مقرراتی در كشور و پیاده سازی اســتانداردهای بین المللی، موضوعات 
خاص و جديد را درخواست داد. به عبارتی كشورهای اسالمی می توانند 
در برخی مســائل از جمله ابزارهای مالی اسالمی و ساير مفاهیم مالی 
اسالمی در همکاری با هیأت تدوين استانداردهای بین المللی، به دنبال 
تدوين و ارائه اســتاندارد خاص در اين حوزه ها باشــند. اين مهم زمانی 
حاصل می شــود كه كشور مربوطه بتواند نیاز سنجی الزم در حوزه های 
مقرراتی خاص را انجام داده و روابط بین المللی و اقتصادی مناسبی نیز 

داشته باشد. 
در تحقیقی كه رحمانی و علیپور )1389( در ايران داشــته اند موانع 
پذيرش اســتانداردهای بین المللی حسابداری در ايران را به ترتیب زير 

رتبه بندی نموده اند:
- عدم آموزش استانداردهای بین المللی در دانشگاه ها

- عدم حضور موثر در مجامع حرفه ای حسابداری و بازارهای مالی
- عدم گســترش بازار سرمايه به عنوان يك بورس بین المللی و موانع 

سرمايه گذاری خارجی
- سیستم و قوانین مالیاتی كشور

- پايین بودن ســطح مبادالت بین المللی به خصوص از لحاظ تأمین 
منابع مالی

- نگرانی از عدم درک كامل ذی نفعان ناشی از تغییرات
- فقدان زيرساخت های اقتصاد توسعه يافته مانند بازارهای متشکل در 

كشور و تفاوت محیط كسب وكار 
- ساختار سرمايه و مالکیت در كشور

- فقدان آشــنايی حســابداران، اســتفاده كنندگان و حسابرسان با 
استانداردهای بین المللی حسابداری

- نفوذ برخی از شركت های بزرگ و بانك ها در كشور
- باال بودن هزينه های هماهنگی و اجرای تغییر و انتقال 

- ساختار و ويژگی های فرهنگی در كشور 
پذيرش و پیاده ســازی استانداردهای حســابداری بین المللی برای 
موسســات مالی و اعتباری با نظارت بانك مركزی و برای شبکه بانکی 
كشــور در سال 1394 آغاز گرديده اســت و در سال 1395 نیز معاون 
نظارت بر بورس و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت های بیمه 
و بانك ها را ملزم به رعايت اســتانداردهای حسابداری بین المللی نمود 
كه اين مســأله می تواند دريچه ای برای برقراری ارتباطات بین المللی، 
جذب ســرمايه گذار و توســعه بازارهای مالی باشد. عموما انتظاری كه 
از منافع حاصل از پذيرش و پیاده ســازی اســتانداردهای حســابداری 

بین المللی وجود دارد شامل افزايش شفافیت، كاهش هزينه های تهیه و 
تدوين صورت های مالی ساالنه و تلفیقی، گسترده شدن دامنه فعالیت 
حســابداری و حسابرســی و ارتباطات بین المللی و اســتفاده از منابع 
اطالعاتی يکســان و قابل مقايسه در سطح بین المللی است. نکته قابل 
توجه آن است كه اين منافع در صورتی بدست خواهند آمد كه مفاهیم 
و اصطالحات استانداردهای حسابداری بین المللی به طور كامل و جامع 
آمــوزش داده شــده و درک و بکار گرفته شــود. همچنین بتوان برای 
برخی از نیازهای تعريف نشده در استانداردهای بین المللی در همکاری 
مشترک با هیأت تدوين اســتانداردهای بین المللی روش و راهکارهای 
ســودمند ارائه نمود. عالوه بر آن اثرات شناخته و ناشناخته پیاده سازی 
اســتانداردهای حســابداری بین المللی به طور كامــل و دقیق از طرف 
صاحب نظران و متخصصین مورد كنکاش و بررســی قرار گرفته باشد. 
همچنیــن بايد برآوردی از میزان اثرات مــورد انتظار بر بازارهای مالی 

ايران داشت. 
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نظارت شرعی در بانک مرکزی

* سید علی روحانی
بانك ها و موسســات مالی اسالمی، الزم 
است ويژگی های خاصی داشته باشند و مقام 
ناظر وظیفه دارد همواره وجود اين ويژگی ها 
را مــورد ارزيابی و پايش قــرار دهد. يکی از 
مهم ترين موارد از اين ويژگی ها، انطباق كلیه 
قوانین، مقررات، ابزارها، اوراق و شــیوه های 
مورد استفاده با ضوابط فقه اسالمی است كه در ادبیات بانکداری اسالمی 

بین المللی، از آن با عبارت »انطباق با شريعت « تعبیر می شود. 
كلیه ضوابط فقهی را می توان در دو گروه عمده جای داد كه عبارت اند 

از ضوابــط فقهی عمومی )مانند ممنوعیت ربــا يا غرر( و ضوابط فقهی 
اختصاصــی )مانند اختصاص عقد مضاربه بــه تجارت(. ضوابط عمومی 
در تمامی قراردادها الزم الرعايه هســتند و ضوابط اختصاصی صرفا در 
قراردادهای خاصی اهمیت دارند. بانکی كه می خواهد از برند اســالمی 
استفاده كند، الزم است همواره به هر دو گروه از اين ضوابط توجه ويژه 

داشته باشد و وجود آنها را به صورت پیوسته مورد پايش قرار دهد. 
از آنچه مطرح شــد مشخص می شود كه مسئله نظارت بر بانك های 
اسالمی، ابعاد خاصی دارد و الزم است در كنار نظارت بانکی و مديريت 
ريســك های معمول، به مقوله »ريسك شــريعت « هم توجه شود. بر 
اساس تعريف سازمان بین المللی AAOIFI، ريسك شريعت عبارت است 
از: »خطری كه يك بانك اســالمی يا يك نظام بانکی اسالمی به دلیل 
عدم انطباق فعالیت هايش با اصول و قوانین شــريعت مقدس اســالم، 

ممکن است با آن مواجه شود«.    
بر اين اســاس، نظارت شــرعی نیز به اين صورت قابل تعريف است: 
»نظارت شرعی كلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از 
انطباق فعالیت های يك بانك اسالمی يا يك نظام بانکی اسالمی با اصول 
و قوانین شــريعت مقدس اسالم اســت. هدف از اين نظارت در نهايت 
دســت يابی به مقررات، اقدامات، فعالیت ها، تدابیر، اصول و روش هايی 
اســت كه به وسیله آنها بتوان ريسك شريعت در يك بانك اسالمی و يا 

يك نظام بانکی را حداقل  نمود«.
مهم ترين نفع و كاركرد نظارت شرعی برای يك بانك اسالمی و يا يك 
نظام بانکی اسالمی، مقوله كاهش »ريسك شهرت « است. به اين معنی 
كه اگر نظارت شرعی وجود نداشته باشد، ممکن است به تدريج  بانك های 
اسالمی از اصول و ضوابط شرعی  تعدی كنند و اين باعث می شود اعتماد 
خبرگان، فقها، مراجع تقلید، عموم مردم و حتی كاركنان شــبکه بانکی 

نسبت به شرعی بودن عملکرد بانك ها مورد سوال و ترديد قرار گیرد. 
بانك های اسالمی در ساير كشورها ضمن درک اهمیت نظارت شرعی، 

  حسین میثمی*

پژوهش های  نقد  جلســات  از سلسله  جلسه  هفدهمین 
بانکداری و مالی اســالمی با موضوع »نظارت شرعی در 
بانک مرکزی« با ارائه ســید علی روحانی )کارشــناس مرکز 
پژوهش های مجلس( و با حضور حجت االسالم غالمرضا مصباحی 
مقدم »عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق )ع(« و دکتر محمد 
طالبی »مدير عامل صندوق ضمانت سپرده ها« به عنوان اعضای 

هیئت رئیسه برگزار شد.
در اين نشست، ســید علی روحانی به ارائه ديدگاه های خود بر 
اساس ايده مطرح شده در گزارش پژوهشی شماره 14791، دفتر 
مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی 
)منتشر شده در بهار 1395( پرداخت. در ادامه گزارشی از اين 

نشست ارائه می شود.

 سید علی روحانی
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تالش كرده اند تا همواره نوع خاصی از نظارت شــرعی را اجرايی كنند. 
بر اين اســاس، می توان مدعی بود كه شايد بانك يا موسسه اسالمی در 
جهان وجود نداشته باشد كه نوعی از نظارت شرعی را در خود اجرايی و 
عملیاتی نکرده باشد. البته در عمل شوراهای فقهی در بانك های اسالمی 
يا نظام های بانکی اســالمی، با تعابیر گوناگونی چون شورای تخصصی 
فقهی، شورای فقهی، شورای شريعت، كمیته شريعت، ناظران شريعت 
و غیره به فعالیت مشغول  هستند كه علیرغم تمامی تفاوت ها، اصل كار 

آنها تضمین انطباق فعالیت ها با فقه اسالمی است. 
شــوراهای فقهی در بانك های اسالمی ساير كشورها كارويژه هايی بر 
عهده دارند كه برخی از مهمترين آنها عبارت  است از: تنظیم آئین نامه ها، 
دســتورالعمل های اجرايی و قراردادها مطابق با ضوابط شــرعی، ارائه 
خدمات آموزشی در رابطه با اصول شريعت به مديران و كاركنان بانك، 
ارائه مشــورت شرعی به مشتريان، پاسخ به ســواالت شرعی ذينفعان 
)مديران، كاركنان و مشتريان(، مشــاوره های موردی به مديران ارشد، 
ارائه مشــاوره انتخاب عقد به تســهیالت گیرندگان، انجام بازرسی های 
شــرعی در راستای تضمین اجرای صحیح عقود، تدوين گزارش ساالنه 
انطباق با شــريعت و افشای عمومی آن و تقويت برند و جايگاه بانك يا 

نظام بانکی در زمینه بانکداری اسالمی. 
در صورتی كه بانکداری مبتنی بر عقود اسالمی به درستی اجرا نشود 
و تحت الگوی نظارت شرعی مشخص و ساختار يافته ای نباشد، عالوه بر 
خطر ربا، كه در نصوص اســالمی به جنگ با خدا و رســول تعبیر شده 
است، مخاطرات شرعی ديگری نیز بوجود خواهد آمد كه دارای اهمیت 
اســت؛ زيرا در قرارداد قرض ربوی، اصل قرض صحیح اســت و مال به 
تملیــك قرض گیرنده در می آيد و صرفاً پرداخت و دريافت مقدار زياده 
حرام اســت؛ ولی در صورتی كه عقود اسالمی، برای مثال بیع نسیه يا 
فروش اقساطی، تحت شــرايط خاص خود اجرا نشود، عقد باطل است 
و مالکیتی برای خريدار ايجاد نمی شود و لذا هرگونه تصرف خريدار در 

كاالی مورد مبادله، تصرف در مال غیر و غیرشرعی خواهد بود.
مسئله نظارت شــرعی در نظام بانکی، در شش مرحله اهمیت پیدا 

می كند كه عبارت اند از: 
1. قوانین پولی و بانکی 

2. تدوين آيین نامه های اجرايی توسط هیئت وزيران 
3. تدوين بخشنامه ها و دستورالعمل ها توسط بانك مركزی

4. تدوين قراردادهای نمونه توسط بانك مركزی
5. تدوين بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی توسط بانك ها
6. اجرای قوانین و مقررات مصوب و ابالغی توسط نظام بانکی

در اينجا ممکن است اين سوال مطرح شود كه: »با وجود نهاد شورای 
نگهبان در نظام حقوقی كشــور )برخالف ساير كشورهای اسالمی( كه 
عدم مغايرت قوانین با شــرع را بررســی و تايید می كند، چه نیازی به 
شــورای فقهی در بانك مركزی و بانك ها وجود دارد؟«. در پاسخ به اين 

سوال می توان به سه نکته اشاره نمود. 
نکته اول آنکه عدم مغايرت قانون با ضوابط شــرعی صرفا يك سطح 
از نظارت شــرعی را تشــکیل می دهد. در واقع پس از تصويب قانون، 
آيین نامه هــای اجرايــی به تصويب هیئت وزيران می رســد و ســپس 
بخشنامه ها، دســتور العمل ها و قراردادهای نمونه توسط بانك مركزی 
تهیه شــده و پس از تصويب در شــورای پول و اعتبار به شبکه بانکی 
ابالغ می شود. هر يك از بانك ها نیز با توجه به دستورالعمل ها، به تدوين 
مقررات داخلی خود و اجرای آنها اقدام می ورزند. همان طور كه مالحظه 

می شود، نظارت شرعی بايد در تمامی مراحل وجود داشته باشد و تايید 
قانون توســط شورای نگهبان، صرفا انطباق با شريعت در يك مرحله را 
تضمین می كند. اين در حالی است كه رابطه مشتری و شعبه در نهايت 

بر اساس مقررات داخلی بانك صورت می پذيرد. 
نکته دوم آنکه شــورای نگهبان صرفا عدم انطباق با شرع متن قانون 
را بررســی می كند و بررسی شیوه اجرای صحیح قانون از حوزه وظايف 
اين شــورا خارج است. اين در حالی اســت كه ناظران شرعی عالوه بر 
مشــاركت در تدوين مقررات، اجرای صحیــح آنها در عمل را نیز مورد 

پايش قرار می دهند. 
نکته ســوم آنکه ارزيابی تجربه حدود 34 ســالی كه از اجرای قانون 
عملیات بانکی بدون ربا می گذرد، به خوبی نشان می دهد كه تائید قانون 
توسط شــورای نگهبان، منطبق بودن فعالیت ها با شريعت را در عمل 

تضمین نخواهد كرد و نیاز به نظارت شرعی همچنان وجود دارد. 
در پايان می توان نکات ذيل را مورد تاكید قرار داد: 

1. در حــال حاضر بانك مركزی كشــور از حیث شــرعی، نظارت 
سیســتمی كارآمدی بر بانك ها اعمــال نمی كند و كاركنان بخش های 
نظارتی آن اساســاً از توانمندی و آموزش كافی به منظور انجام چنین 
نظارتی برخوردار نیستند. لذا هنوز هم شبهه ربوی بودن عملکرد نظام 

بانکی در برخی فعالیت ها وجود دارد. 
2. هیچ بخشی در داخل بانك مركزی و يا در داخل بانك ها مسئولیت 
بررسی شرعی بودن عقود مورد استفاده، فهم صحیح طرفین امضاكننده 
قرارداد در بانك نســبت به ماهیت آنچه كه امضا می كنند و غیره )كه 
همگی جزء ابتدايی ترين پیش فرض های اجرای صحیح بانکداری بدون 

ربا هستند( را بر عهده ندارد.
3. در حال حاضر شــورای فقهی بانك مركزی به عنوان مرجع عالی 
فقهی در حوزه بانکداری اسالمی، جايگاه قانونی نداشته و تنها اختیارات 
مشورتی دارد )البته در صورت اجرای صحیح قانون برنامه ششم توسعه 
اين وضعیت تغییر خواهد كرد(. همچنین، بانك ها و مؤسسات اعتباری 

غیربانکی ملزم به تأسیس شورای فقهی نیستند.  
4. نبود نظارت شرعی منجر به ايجاد مشکالت فراوانی در شبکه بانکی 
شــده است. به عنوان مثال، در استانداردهای جديد تدوين صورت های 
مالی كه توســط بانك مركزی تهیه و به شبکه بانکی ابالغ شده است، 
ســود عملیات ارزی بانك جزو درآمدهای غیرمشاع در نظر گرفته شده 

است كه با ماهیت عقد وكالت در بانکداری اسالمی در تعارض است. 

غالمرضــا  حجت االســالم   *
مصباحی مقدم

خالء نظارت شــرعی يکی از چالش های 
مهم اجرای بانکداری اســالمی در كشور در 
ســه دهه اخیر محسوب می شود. شايد بهتر 
آن بود كه از زمــان تصويب قانون عملیات 
بانکی بدون ربا در ســال 1362، ســاختار 
نظارت شرعی مشخصی نیز برای آن در نظر 
گرفته می شد. زيرا اجرای بانکداری اسالمی 

نیازمند نظارتی بیش از نظارت های متعارف بانکی است. 
واقعیت آن است كه گرچه ايران از جمله كشورهای اسالمی پیش رو 
در زمینه تصويب قانون مرجع در حوزه بانکداری اســالمی است و كل 
نظام بانکی )شامل 21300 شعبه( اسالمی به حساب می آيند، اما با اين 

 حجت االسالم غالمرضا 
مصباحی مقدم
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حال هنوز هم مشکالتی در اجرايی صحیح بانکداری اسالمی )با قابلیت 
ايجاد اقناع عمومی در داخل و سطح بین المللی نسبت به اسالمی بودن 

آن( وجود دارد.
راه اندازی ســاختار نظارت شرعی در بانك مركزی )و در مرحله بعد در 
شبکه بانکی( می تواند يکی از خالهای موجود در اين رابطه را برطرف نمايد. 
بنابراين، اصل ضرورت نظارت شرعی غیرقابل انکار است. اما اينکه جزئیات 
اجرايی و میزان اختیارات شورای فقهی بانك مركزی و بانك ها به چه میزان 
بايد باشد، نیازمند بحث كارشناسی تخصصی است و هر كشوری بايد با توجه 

به شرايط خاص خود در رابطه با اين جزئیات تصمیم گیری كند.
شــايد در نگاه اول اين طور تصور شــود كه نبود شورای فقهی در بانك 
مركزی كشــور فقط دارای آثار فقهی و حقوقی است. اما واقعیت آن است 
كه مصوبات شورای فقهی در رابطه با ابزارهای و شیوه های جديد بانکداری 
)مانند كارت اعتباری مرابحه و يا توسعه انواع مختلف صکوک( می تواند آثار 

اقتصادی و بانکی مهمی نیز ايجاد كند. 
در رابطه با عملکرد شورای فقهی بانك مركزی معموال اين نگرانی مطرح 
می شود كه اختیارات اين شورا ممکن است با اختیارات شورای پول و اعتبار 
تعارض داشته باشد و اين می تواند در سیاست گذاری پولی اخالل ايجاد كند. 
اما واقعیت آن است كه حوزه فعالیت شورای فقهی بانك مركزی صرفا در 
مباحثی است كه ابعاد شرعی و فقهی پیدا می كند و در ساير موضوعات فنی، 

شورای فقهی اصال وارد نمی شود. 
به عبارت ديگر، هر اتفاقی كه در سیستم بانکی می افتد و اثر شرعی دارد، 
شورای فقهی بانك مركزی بايد درباره آن نظر بدهد و مصوبات شورای فقهی 
نیز بايد الزم الرعايه باشد. همچنین، اعضای شورای فقهی بايد مورد تايید 
شورای نگهبان باشند و فقیه بودنشان احراز شده باشد. اما در ساير موضوعات 
پولی و بانکی كه اثر شرعی ندارد، شورای فقهی بانك مركزی دخالتی نخواهد 

داشت. لذا انتظار می رود در عمل تعارضی ايجاد نشود.

* دکتر محمد طالبی
هــر چند اصــل وجود نظارت شــرعی و 
شورای فقهی در شبکه بانکی ضروری است، 
اما نبايد تصور شــود كه صرفا با وجود يك 
شورا، كل مشکالت شــبکه بانکی كشور از 
منظر بانکداری اسالمی برطرف خواهد شد. 
اسالمی شــدن نظام بانکی كشــور نیازمند 
اصالحات گوناگونی است كه تشکیل شورای 

فقهی صرفا يکی از اجزاء آن است. 
مشــکل اصلی در نظام بانکی كشور آن است كه قانون عملیات بانکی 
بدون ربا قالب های حقوقی محدود و مشــخصی را جهت عملیات بانکی 
مطرح می كند. اين قالب ها در فصل ســوم قانون عملیات بانکی بدون ربا 
در ذيل مواد 7 تا 17 مطرح می شوند. در اين مواد راهکارهای مجاز جهت 
اعطای تسهیالت توسط بانك های كشور بدين صورت مطرح شده است:  
مــاده 7- بانك هــا می توانند، به منظور ايجاد تســهیالت الزم برای 
گســترش فعالیت بخش هــای مختلف تولیدی، بازرگانــی و خدماتی 
قسمتی از سرمايه و يا منابع مورد نیاز اين بخش ها را به صورت مشاركت 

تامین نمايند.
مــاده 8- بانك ها می توانند، در امور و يا طرح های تولیدی و عمرانی 
مستقیماً  به سرمايه گذاری مبادرت نمايند. برنامه اينگونه سرمايه گذاری ها 
بايد در ضمن اليحه بودجه ســاالنه كل كشور به تصويب مجلس شورای 

اسالمی برسد و نتیجه ارزيابی طرح حاكی از عدم زيان دهی باشد. 
مــاده 9- بانك هــا می توانند، به منظور ايجاد تســهیالت الزم جهت 
گسترش امور بازرگانی، در چهارچوب سیاست های بازرگانی دولت منابع 
مالی الزم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتريان با اولويت دادن 

به تعاونی های قانونی قرار دهند. 
مــاده 10- بانك ها می تواننــد به منظور ايجاد تســهیالت الزم در 
گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای 
مســکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقســاطی و يا اجاره به شــرط 

تملیك احداث نمايند. 
مــاده 11- بانك ها می توانند به منظور ايجاد تســهیالت الزم جهت 
گسترش امور صنعت و معدن، كشاورزی و خدمات، اموال منقول را بنا به 
درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خريد و مصرف و يا استفاده مستقیم 
مال و يا اموال مورد درخواست، خريداری نموده و با اخذ تامین به صورت 

اقساطی به مشتری بفروشند.
مــاده 12- بانك ها می توانند به منظور ايجاد تســهیالت الزم جهت 
گســترش امور خدماتی، كشــاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و 
غیرمنقول را بنا به درخواســت مشــتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره 
بشرط تملیك و استفاده خود، خريداری و به صورت اجاره بشرط تملیك 

به مشتری واگذار كنند.
ماده 13- بانك ها می توانند به منظور ايجاد تسهیالت الزم جهت تامین 
ســرمايه در گردش واحدهای تولیدی به هر يك از عملیات ذيل مبادرت 
نمايند: الــف- مواد اولیه و لوازم يدكی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا 
به درخواست اين واحدها و تعهد آنها مبنی بر خريد و مصرف مواد اولیه 
و لوازم يدكی مورد درخواســت، خريداری و به صورت نسیه به واحدهای 
مذكور بفروشند. ب- آن قسم از تولیدات اين واحدها را كه سهل البیع باشد 

بنا به درخواست آنها پیش خريد كنند.
ماده 14ـ بانك ها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 
قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طريق قرض الحسنه به متقاضیان 
اختصاص دهند. آئین نامه اجرايی اين ماده توسط بانك مركزی تهیه و به 

تصويب هیات دولت می رسد.
مــاده 15- كلیه قراردادهايــی كه در اجرای مواد ايــن قانون مبادله 
می شــود، به موجب قراردادی كه بین طرفین منعقد می شود، در حکم 

اسناد الزم االجرا و تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی است.
مــاده 16ـ  بانك ها می تواننــد به منظور ايجاد تســهیالت الزم برای 

گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمايند.
ماده 17- بانك ها می توانند اراضی مزروعی و يا باغات را كه در اختیار و 

تصرف خود دارند به مزارعه و يا مساقات بدهند.  
دقت در مواد قانونی ذكر شده به خوبی نشان می دهد كه قانون عملیات 
بانکی بدون ربا صرفا به بخشی از نیازهای شبکه بانکی پاسخ می دهد؛ اما 
در رابطه با بسیاری از ديگر نیازها نمی توان از قالب های ذكر شده در قانون 
مذكور اســتفاده كرد. به عبارت ديگر، قالب های حقوقی موجود در قانون 
با بسیاری از نیازهای جديد بانکداری سازگاری ندارد و اين سبب توسعه 
فعالیت های صوری در شبکه بانکی می شود. تا زمانی هم كه اين مشکالت 
ريشه ای برطرف نشود، نمی توان با توسعه نظارت شرعی به اصالح وضع 

موجود امید داشت. 

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

 دکتر محمد طالبی
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نقش دولت  در بحران های بانکی

مقدمه 
تجربــه بحران مالی اياالت متحده و اروپای غربی، بر اين موضوع 
تأكید داشــت كه ركود همراه با بحران مالی، معموالً در مقايســه 
با ركودهای عادی طوالنی تر اســت. بنابراين، جای تعجب نیســت 
كــه دولت ها اغلــب در طول بحران های مالی، نــه تنها برای حفظ 
كاركردهــای كلیدی سیســتم مالی، بلکه غالباً بــه منظور كاهش 
يا معکوس ســازی تاثیر بحران بر بخش واقعــی اقتصاد، وارد عمل 
می شــوند. اما آيا مداخالت دولت می تواند در راستای كاهش طول 
دوره بحران و ســرعت بهبود شــرايط اقتصادی كمــك نمايد؟ آيا 

نحوه مداخله، در میزان موفقیت آنها از اهمیت برخوردار اســت؟
در راســتای پاســخ به اين پرســش ها و با توجه بــه بانك محور 
بودن نظام مالی ايران و ســهم بسیار باالی بانك ها در تأمین مالی 
بنگاه های اقتصادی كشــور در اين نوشــتار، ســعی بر آن است كه 
بــر مداخالت دولت به عنوان يکی از ابزارهای سیاســتگذاری برای 
خــروج بانك ها از وضعیت فعلی و افزايش ســرعت بهبود شــرايط 
اقتصادی تأكید شــود. لذا پس از بیــان انواع مداخالت، هزينه های 
دولت ها برای بهبود بحران بانکی و عوامل مؤثر بر اين مخارج مورد 

قرار می گیرد.  بررسی 

انواع مداخالت دولت در بحران های بانکی
مديريــت بحران های بانکی به دلیل ســرعت بــاالی انتقال اثر 
بحران از طريق شــبکه بانکی به بخش حقیقــی اقتصاد از اهمیت 

بااليی برخوردار اســت. از اين رو، دولت ها عموماً برای جلوگیری از 
شدت باالی اثر سیســتمی اين بحران ها، حفظ كاركردهای كلیدی 
سیســتم مالی و كاهش اثرات بحران بر بخش واقعی اقتصاد مجبور 
به حمايت از شــبکه بانکی می شــوند. اين مداخــالت، می تواند به 
دو گروه يعنی حمايت از كل سیســتم مالــی )كاهش در نرخ های 
بهره( و حمايت از مؤسسات مالی خاص )ابزارهای سیاست گذاری( 

شود.  تقسیم 
در راستای حمايت از مؤسسات مالی خاص، سه نوع از مداخالت 
دولتی وجود دارد كه می تواند تأثیر متفاوتی بر شــاخص های مالی 
كلیدی )اســتقراض خالص، تراز كل بودجــه، بدهی بخش دولتی 

خالص و ناخالص( داشــته باشد. اين مداخالت عبارتند از:
1. تجديد سرمايه جبرانی1، زمانی رخ می دهد كه دولت مالکیت 
قســمتی از بانك را از طريق اخذ ســهام به دســت آورد، وامی را 

تمديــد يا يك دارايی بد را به ارزش بازاری خريداری  كند.
2. افزايش ســرمايه بالعوض2 زمانی رخ می دهد كه دولت به يك 
بانك، ســرمايه تزريق كند اما هیچ مطالبه ای در قبال آن نداشــته 

باشد.
3. خريد دارايــی بد با نرخ باالتر از معمــول زمانی رخ می دهد 
كه دولت دارايــی يك بانك را با هزينــه ای باالتر از ارزش بازاری 

كند.  خريداری 
البته در بحران مالی اروپا عالوه بر حمايت های دولتی كشــورها، 
بانك مركزی اروپا )ECB(، اقدامات زير را به امید ســبك كردن بار 
 ،)2016( ECB كاهش نرخ های )مؤسســات مالی به انجام رساند: 1
2( پذيرش فهرســت وســیع تری از دارايی ها برای تأمین ســرمايه 

  ژاله زارعی*
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 )4 ،ECB بانــك مركزی، 3( تمديد 36 ماهه سررســید وجوه مالی
ارتقای برنامه خريد دارايی )2015(.

بانکی  هزينه های مداخالت دولت در بحران های 
دخالت دولــت می تواند به صور مختلفــی همچون حمايت  های 
نقدی، سرمايه گذاری مجدد، خريد دارايی، تضمین ديون و يا حتی 
ادغام و ملی كردن بانك ها باشــد. تجربــه جهانی 68 بحران بانکی 
رخ داده در دوره زمانــی 1980-2013 نشــان می دهــد اقدامات 
مداخلــه ای دولت ها جهت بازگرداندن شــرايط باثبــات به اقتصاد 
و پايــداری آن، هزينه هــای مالی بااليــی دارد. به عنوان نمونه، در 
كشورهای ايســلند و ايرلند، هزينه مداخالت دولت به رقمی بیش 
از 40 درصد تولید ناخالص داخلی رســید و بدهی بخش دولتی در 
مدت 5 ســال به میزان بیش از 70 درصد تولیــد ناخالص داخلی 

يافت.  افزايش 
بايد به اين نکته اشــاره داشــت كه اثرات بحران مالی بر مخارج 
دولــت در بین كشــورهای مختلــف، متفاوت اســت. به طوری كه، 
متوسط هزينه مالی دخالت مستقیم دولت در زمان بحران های رخ 
داده بین ســال های 1980 -2011، حدود 6 درصد تولید ناخالص 
داخلی بوده اســت. اين درحالی اســت كه در حدود يك ســوم از 
بحران هــای بانکی، اين هزينه ها بیــش از ده درصد تولید ناخالص 

داخلی برآورد شده است. 
با اين حــال، برخی كارشناســان بر اين باورند كــه هزينه های 
مســتقیم، به طــور كامــل نشــان دهنده تأثیر بحران هــای مالی 
بــر تأمین مالی دولتی نیســتند. زيــرا اين آشــفتگی هايی كه به 
واســطه بحران های ناشــی از ركود و افزايش هزينه های استقراض 

بــه وجود آمده اند به طور غیرمســتقیم نیز بــر تأمین مالی دولتی 
تأثیر می گذارند. لذا بايد بین هزينه های مســتقیم و غیرمســتقیم 
بحران های بانکی برای دولت تمايز قائل شــد كه در ذيل به تفکیك 

مورد بررسی قرار می گیرد.
• هزينه های مســتقیم: اين هزينه ها فقط بر اساس مداخالت 
مســتقیم دولتــی در بخــش بانکی در يــك دوره بحرانی ناشــی 
می شــوند. اين مداخالت معموالً پس از مرحله پیشگیری از بحران 
بــروز می كنند كه بانك های مركزی ســعی در برقــراری ثبات در 
بخــش بانکی دارند. ايــن كار عمدتاً از طريــق حمايت  های نقدی 
صــورت می گیرد. تشــخیص مشــکل ناتوانــی در پرداخت ديون، 
می تواند مداخالت دولتی را در پی داشــته باشد كه غالباً از طريق 
ســرمايه گذاری مجدد و خريد دارايی و مطالبــه مبلغ ضمانتنامه ها 

به اجرا در می آيد. 
• هزينه های غیرمستقیم: دولت ها به واسطه اثرات بحران های 
بانکی بر بخش واقعی اقتصاد، هزينه های مالی غیرمســتقیمی را نیز 
متحمل می شوند. زيرا، اين نوع از بحران ها معموالً صرف ريسك را 
باال برده و ذخیره اعتباری برای وام گیرندگان بانکی را دچار اخالل 
می كننــد. اين وضعیــت زمینه كاهش مصرف و ســرمايه گذاری را 
فراهم می آورد كه نتیجه  آن اثرات منفی بر رقم كلی تقاضا، رشد و 
ارزش دارايی ها اســت. تركیب اين اثرات باعث كاهش درآمد دولت 
و به دنبال آن اتخاذ سیاســت مالی انقباضی دولت خواهد شــد كه 
ركود اقتصادی را به دنبال دارد. بنابراين می توان اين گونه استنباط 
كرد كه بحران های ناشــی از ركود و افزايش هزينه های استقراض، 
از جمله عوامل ديگری هســتند كه به طور غیرمســتقیم بر تأمین 

تأثیر می گذارند.  مالی دولتی 

جدول )1(- تأثیر مداخالت در يک نهاد مالی بر متغیرهای مالی دولت

ماهیت دخالت دولت

خريد دارايی بد افزايش سرمايه بالعوض تجديد سرمايه جبرانی

تأمین مالی دولت

خالص استقراض خالص استقراض خالص استقراض

نقدی
خالص استقراض تراز بودجه  تراز بودجه 

بدهی عمومی ناخالص بدهی عمومی ناخالص بدهی عمومی ناخالص

بدهی عمومی خالص بدهی عمومی خالص بدهی عمومی خالص

خالص استقراض خالص استقراض خالص استقراض

انتشار اوراق
بدهی 

تراز بودجه  تراز بودجه  تراز بودجه 

 بدهی عمومی ناخالص بدهی عمومی ناخالص بدهی عمومی ناخالص

بدهی عمومی خالص بدهی عمومی خالص بدهی عمومی خالص

منبع: آماگلوبلی، اند، جارموزيک و پالومبا 3 )2013(

          كاهش متغیر             افزايش متغیر                بدون اثر
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شکل )۱( - هزینه های بحران بانکی          

منبع: آماگلوبلی، اند، جارموزیک و پالومبا )۲۰۱۳(

اثرات مســتقیم و غیرمســتقیم  • هزينه های مالــی کلی4: 
بحران هــای مالی بر تأمین مالــی دولتی در نهايت خود را در قالب 
تغییرات نســبت های بدهــی بخش دولتی ناخالص نشــان خواهد 
داد كــه معیار جامع تــری از هزينه های مالی به شــمار می رود. با 
اين حــال، افزايش بدهی بخــش دولتی ممکن اســت رقم واقعی 
هزينــه بحران های بانکی را بیش از واقع نشــان دهد، چرا كه اين 
افزايش، اثرات مربوط به ســاير رويدادهــای احتمالی در محدوده 
زمانی بحران بانکــی )از جمله بحران های حاكمیتی و ارزی( را نیز 

در نظر می گیرد.    
بنابراين هزينه كلی بحران می تواند شــامل هزينه های بودجه ای 
مســتقیم، هزينه های مالی غیرمســتقیم و هرگونــه هزينه بازيابی 

باشد )شکل 1(. 
بســیاری بر ايــن باورند كه تغییــرات در بدهــی بخش دولتی 
می تواند نشــانگر رقم واقعی هزينه بحران های بانکی باشد؛ چرا كه 
اين افزايش، اثرات مربوط به ساير رويدادهای احتمالی در محدوده 
زمانی بحــران بانکی )از جمله بحران های بدهی حاكمیتی و ارزی( 

را نیز در نظر می گیرد.
اگر با اين رويکرد به مســأله نگاه شــود، مطالعات تجربی نشان 
می دهند كل هزينه های بحران مالی متحمل شــده در بازه زمانی 
1980-2011 بیــش از 14 درصــد از تولید ناخالــص داخلی را 
شــامل می شــود كه در مورد 11 بحران پرهزينه، افزايشی بیش 
از 40 درصــد GDP را نشــان می دهد. جديدتريــن موج از اين 
بحران ها نیز از اين قاعده مســتثنی نیست. به طوری كه، میانگین 
افزايــش در بدهــی بخش دولتی، 24 درصد از GDP را تشــکیل 

می دهد. بررسی های بانك دويچه در سال 2013 نشان داده است 
كه اين افزايش در برخی از كشــورها حتــی بیش از دو برابر اين 

است. بوده  مقدار 
در مجمــوع، پرهزينه ترين بحران، مربوط به موج ناشــی از پنج 
بحران مالی بود كه در بازه زمانی سال های 2002-2003 به وقوع 
پیوســت. در بازه زمانی مربــوط به آخرين مــوج از بحران بانکی 
يعنی سال های 2007-2011 كه 25 بحران بانکی را شامل می شد 
و عمدتــاً اقتصادهای پیشــرفته را مبتال ســاخت، هزينه های مالی 
مســتقیم در حدود 5 درصد GDP بود كه در مقايسه با بحران های 
قبلــی رقم پايینی بود. با اين حــال، افزايش بدهی بخش دولتی تا 

حدود 20 درصد GDP، رقم بزرگی بود. 
نقش محــدود هزينه های مالی مســتقیم و افزايش بدهی بخش 
دولتی در بحران های اخیر، احتماالً بیانگر ظرفیت باالتر اقتصادهای 
پیشرفته در دنباله روی از سیاســت های پولی و مالی پادچرخه ای، 

نقش تثبیت كننده خودكار و كارايی آن ها  اســت. 

عوامل مؤثر در وقوع بحران بانکی
مطالعات نظری و تجربی، نشان می دهند عوامل متعدد اقتصادی 
و نهادی در دوره قبل از بحران، می توانند در توضیح وقوع و اندازه 

بحران ها و حتی حجم هزينه های مالی مســتقیم مؤثر باشند.
به عنوان نمونه می توان به موارد ذيل اشــاره كرد: 

• شــرايط کالن اقتصادی در دوره قبل از بحران: بر اساس 
ديدگاه بانك توسعه كشورهای آمريکايی )IADB(5 در سال 2005، 
بحران هــای بانکی معمــوالً بعد از دوره های رونق اعتباری، رشــد 
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قیمت هــای دارايی و بهبــود عملکرد مالــی، رخ می دهند. هر چه 
ناهماهنگــی اولیه بیشــتر باشــند، احتمال بروز بحــران مالی نیز 

يافت.  افزايش خواهد 
• ويژگی ها و آسیب پذيری های بخش بانکی در دوره قبل 
از بحران مالی: صنــدوق بین المللی پول بر ايــن موضوع تأكید 
دارد كه انــدازه نظام بانکی و میزان اتکاء بانــك به وام، ارتباطات 
تنگاتنگ بین المللی و اتکا بیش از حد شــركت ها و خانوارها به وام، 
امکان بروز بحران بانکی را تقويت می كند. از ســوی ديگر، با حضور 
بانك های قدرتمند از لحاظ مالــی، می توان احتمال مداخله دولت 

را كاهش داد. 
• واکنش های سیاستی و کیفیت نهادی: میزان توسعه نهادی 
به ويژه در مؤسســاتی كه فعالیت آنها مختص بخش مالی است، بر 
احتمــال بروز بحــران بانکی و اندازه مداخــالت دولت )در صورت 
وقوع بحران( تأثیرگذار اســت. انتظار می رود چارچوب های قانونی 
و نظارتی دقیق و ســختگیرانه از جمله چارچوب گزير6، احتمال و 
اندازه بحــران مالی را از طريق محدود كردن آســیب پذيری نظام 
بانکی، كاهش دهنــد. باالخص، طرح های بیمه ســپرده می توانند 
احتمال بروز بحران را تحت تأثیر قرار دهند. البته بايد به اين نکته 
توجه داشــت كه تدوين طرح های بیمــه ای صريح، می تواند میزان 
مراجعه مشــتريان به بانك ها را كاهش دهد اما از سوی ديگر، اين 
طرح ها می توانند احتمــال بروز بحران را از طريق باال بردن میزان 
مخاطــرات اخالقی7، افزايش دهند. بنابرايــن، اين نظريه نمی تواند 
قضاوتــی قطعی دربــاره عالمت همبســتگی بین بیمه ســپرده و 

ارائه دهد.8  بانکی  بحران های 
حال ســؤال اين اســت كه آيا عوامــل مؤثــر در بوجود آمدن 
بحران های بانکی يعنی متغیرهايی كه با احتمال بروز بحران بانکی 
همبستگی دارند، بر هزينه های مالی مستقیم بحران های بانکی نیز 

هستند؟  اثرگذار 

اثرگــذاری عوامــل مؤثــر در وقوع بحــران بانکی بر 
دولت  مالی  هزينه های 

ارزيابی مجموعه  داده های گردآوری شده توسط الون و والنسیا9  
در سال 2013 نشان می دهد كه  65 بحران بانکی از سال 1980-

2011 در 56 اقتصاد با درآمد باال و متوسط به وقوع پیوسته است. 
بررســی اين داده ها و ارزيابی رابطه ی میان هزينه های مالی دولت 

و عوامل مؤثر در به وجود آمدن بحران های بانکی نشــان می دهد: 
• اندازه و میزان بانك  محور بودن كشــورها و يا به عبارتی سهم 
بــاالی بانك ها در تأمین مالی بنگاه های كشــور ارتبــاط مثبتی با 

هزينه های مالی كلی دارند. 
• در كشــورهايی كه پوشــش بیمه سپرده گســترده تری دارند 
هزينه هــا معمــوالً پايین تر بوده اســت. اين بدان معنی اســت كه 
چارچوب هــای قانونــی، مقرراتی و نظارتی كشــورها می توانند در 
كاهــش ريســك های مالی ناشــی از نظام های بانکــی نوين، مؤثر 
باشــند. البته گاهی مشــاهده شده اســت كه در كشورهايی كه از 
بیمه سپرده استفاده شده است، هزينه های مالی كلی در مقايسه با 
هزينه های مالی مستقیم، ســطح باالتری داشته اند. اين همبستگی 
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نشــان می دهد كه هزينه های بلندمدت ناشی از مخاطرات اخالقی 
در برخی كشــورها بر مزايای كوتاه مدت كاهش ريسك های هجوم 

بانکی غلبه دارد. 
• نوع مداخله سیاســتی در طول بحران و شیوه مقابله دولت ها 
با بحران، تأثیر غیرمنتظره ای بــر هزينه های مالی كلی دارد. برای 
مثال، كشــورهايی كه بعد از بروز بحران، بــرای بدهی های بانکی 
تضمین ارائه كــرده  و يا بانك مركزی در امر نظارت )رعايت اصول 
كفايت ســرمايه ( بر آنها مدارا كرده، به طــور میانگین، هزينه های 
كلی باالتری را متحمل شــده اند. زيرا تضمین ها معموالً آنقدر كافی 
نیســتند كه بتوانند بحران را مهار كنند و اين امر منجر به سرعت 
بخشیدن در درخواست های تضمین می شود. به عالوه، ممکن است 
مواردی وجود داشــته باشــد كه صدور تضمیــن، بانك ها را برای 
پذيرش ريســك های باالتر حمايت كنــد كه اين امر منجر به دامن 
زدن به تنــش بانکی و افزايش احتمال درخواســت تضمین منجر 
 شــود. مطالعات تجربی نشان می دهد كه صدور تضمین های جديد 
در پی يك بحران در مقايســه با طرح های بیمه ســپرده  كه از قبل 
موجود اســت، برای دولت هزينه  بیشــتری در بر خواهد داشــت. 
بنابراين، سیاســت هايی كه در ابتدا هزينه ناچیزی برای حل بحران 
يا كوتاه كردن دوره بحران در بر دارند، با گذشــت زمان می توانند 

باشند.  برای بدهی بخش دولتی هزينه بر 
• میزان ارتباطات متقابل بین المللی و میزان وابســتگی متقابل 
نظام هــای بانکی در ســطح بین المللی بعد از بــروز بحران، ارتباط 
مثبتــی با هزينه های مالــی كلی دارند. به ويــژه اينکه، هزينه های 
مالی مستقیم ناشــی از بحران های بانکی با باال رفتن سطح تأمین 
 )GDP مالی از طريق وام های بانکی غیرمقیم )به عنوان بخشــی از
افزايش می يابند. از ســوی ديگر، هر چه نسبت سپرده های خارجی 
به ســپرده های داخلــی افزايش پیدا كنــد، هزينه های بحران های 

باالتر می روند.  نیز  بانکی 

جمع بندی
بحــران مالی اخیــر، نه تنهــا ترازنامه ها و رفتــار بانك ها، بلکه 
كمك  هــای دولتی دريافتی توســط بانك هــا را در كانون توجهات 
قرار داد. به نظر می رســد در اين شرايط »آخرين ملجا« كه يکی از 
وظايف بانك مركزی بــوده جای خود را به كمك دولت به بانك ها 
داده اســت. زيرا كارشناســان اقتصادی بر اين باورند كه دولت ها 
عموماً برای جلوگیری از شــدت باالی اثر سیستمی اين بحران ها، 

مجبور به حمايت از شــبکه بانکی می شوند. 
با توجه به مباحث مطرح شده در اين نوشتار، در راستای كاهش 
طول دوره بحران و ســرعت بهبود شرايط اقتصادی در گام نخست، 
بانك مركزی بايد شــاخص های ريســك ناشــی از بخش بانکی را 
شناســايی كرده و مورد نظارت قرار دهد و بــه منظور ارزيابی اثر 
احتمالی بحران بانکی بر ثبات مالی و بدهی، كارشناسانی را تربیت 
كند. در گام های بعدی، به نظر می رســد دولت  با انجام مداخالتی 
به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم بتواند در تغییر وضعیت فعلی 
بانك ها و يا افزايش سرعت بهبود شرايط اقتصادی مؤثر واقع شود. 
زيرا بررســی های صندوق بین المللی پول در ســال 2015 نشــان 
می دهــد مداخالت فــوری دولت ها در بحران هــای بانکی هر چند 

در ابتدا بســیار هزينه بر هســتند، اما می تواننــد عملکرد بهتری از 
لحاظ اقتصاد كالن داشــته و بدهی های عمومــی را كمتر افزايش 
دهنــد. البته بايد به اين نکته نیز اشــاره داشــت كه دولت  ممکن 
اســت بعضی از هزينه های اولیه خود را بازيابی كند. زيرا مطالعات 
تجربی نشــان داده اســت میانگین نرخ بازيابی )نسبت درآمدهای 
حاصل از بازيابی بر هزينه مالی ناخالص مســتقیم برای يك دوره 5 
ساله پس از بحران( در 38 كشور، تنها 7 درصد از هزينه های مالی 
ناخالص را شامل می شــوند. باالترين میزان نرخ بازيابی، در كشور 
ســوئد معادل 94 به ثبت رسیده است. هرچند در حدود يك سوم 
بحران های بانکی به وقوع پیوســته، هزينه های مالی مستقیم اولیه، 
بازيابی نشده اســت كه اين امر می تواند مربوط به مديريت صحیح 

هزينه های اولیه دولت در بحران ها باشد.  
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مقررات بانکی بین المللی در حال تکمیل شدن يا رسیدن 
به يک نقطه توقف1

در پايان ســال گذشته، ناظران بانکی ملزم بودند كه بر نسخه های 
جديد ارائه شده در قالب استانداردهای بال 3 كه در آن استانداردهای 
بین المللی در زمینه كفايت ســرمايه و الزامات نقدينگی بعد از بروز 
بحران مالی جهانی بازطراحی و جامعیت مناســبی به آن بخشــیده 
شــده اجماع كنند. البتــه اين امر محقق نشــد و دلیل آن اين بود 
كه برخی از مقامات اروپايی از تأمین اســتانداردهای ســرمايه  باالتر 
برای بانك های خود به دلیل تحمل هزينه های تأمین ســرمايه طفره 
رفتنــد. مقاماتی كــه نزديك به كمیته بال در حــوزه نظارت بانکی 
فعال هستند و اســتانداردهای موردنظر را تنظیم می كنند هنوز هم 
مطمئن هســتند كه اين توافق نامه در نهايــت قابل حصول خواهد 
بود. اما تأخیر بیشــتر در اين زمینه اجتناب ناپذير است، تنها به اين 
خاطر كه دونالد ترامپ بايد مقامات مســئول آمريکايی در اين زمینه 
را تعیین كند تا گفتگوها تکمیل شــود. اگــر توافقی صورت نگیرد، 
نشــانه هايی وجود خواهند داشت كه روند حركت در جهت پیوستن 
به تنظیم مقررات بین المللی كه بايد با سرعت بیشتری بعد از بحران 
مالی جهانی پیش می رفت، معکوس شــود. به گفته هاو فان استینز2  
از شــركت مديريت وجوه نقد شــرودرز3 »بعد از بحران مالی جهانی 
اجماعی برای مجموعه ای از مقــررات جهانی صورت گرفت  اين در 
حالی است كه اجماع مورد نظر اكنون به شکست منجر شده است«.

بحــران مالی جهانی نشــان داد كه بانك ها ســرمايه اندكی برای 
پوشــش زيان های احتمالی در اختیار داشتند و به علت تأمین مالی 
بیــش از اندازه از محل بدهی و عدم كفايت حقوق صاحبان ســهام 

در معــرض عدم نقدپذيری دارايی ها قــرار گرفتند. بال 2، به عنوان 
نسخه قبلی اســتانداردهای نظارتی در بانکداری بین الملل، در سال 
2004 تکمیل شــد و بانك ها را ملزم می كرد تا يك نسبت حداقلی 
از ســرمايه ســطح يك )مجموع حقوق صاحبان سهام و بدهی های 
مجاز( به دارايی های موزون شده به ريسك را رعايت كنند. وزن ها در 
دارايی های موزون شــده به ريسك يا توسط مدل های كسب وكار در 
خود بانك ها تعیین می شــد و يا اين كه در صورت لزوم رويکردهای 
استانداردشــده در اين زمینه مورد اســتفاده قــرار می گرفت. اما تا 
اينجای كار ثابت شــد كه اين اســتانداردها كافی نیســتند. عالوه 
برايــن، اگرچه اروپا بال 2 را به طور كامل پذيرفت اما ناظران بانکی 
آمريــکا آن را تنها برای يك دوجین از بانك هــای فعال بین المللی 
خــود به اجرا درآوردند بــا اين تصور كه بال 2 بــه قرض دهندگان 
امکان می دهد تا با يك رويکرد مخاطره آمیز سطوح پايینی از حقوق 
صاحبان سهام را حفظ كنند. برای ســاير بانك ها، ترجیح دادند كه 
نسبت اهرمی ساده يعنی نسبت حقوق صاحبان سهام به دارايی های 

موزون نشده به ريسك مورد ارزيابی قرار گیرد.
بال 3،  كه در ســال 2010 مــورد توافق قرار گرفــت، در هر دو 
ســوی اقیانوس اطلس شمالی و نیز در بســیاری از كشورهای ديگر 
مورد اســتقبال قرار گرفت. محتوای مفصل و جزء به جزء آن نیز به 
تدريج در فازهای مختلف بررســی و بارها مرور شد و تعديالت الزم 
در آن صــورت پذيرفت. اســتانداردها بســیار محکم تر از آن چیزی 
است كه در نسخه های قبلی قابل مشاهده بود و با تعاريف و مفاهیم 
ســختگیرانه تر برای سرمايه ســطح يك و دارايی های موزون شده به 
ريسك آغاز  شده اســت. تركیب سرمايه سطح يك مربوط به حقوق 

 مترجم: محمد ولی پور پاشاه*
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صاحبان ســهام می شــود، تقريبــاً بايد 4/5 درصــد دارايی های 
موزون شده به ريسك باشد. كل ســرمايه سطح يك بايد حداقل 
6 درصــد دارايی های موزون شــده به ريســك را دربرگیرد. يك 
شــركت تحقیقاتی با نام اســتوارت گراهام اتونومس4  محاســبه 
كرد كه قوانین جديد به میزان 3 درصد از نســبت های ســرمايه 
ســطح يك را كاســته اســت. فراتر از اين اســتانداردها، بال 3 

يك ســپر ســرمايه 2/5 درصدی از دارايی های موزون شــده به 
ريســك و يك ســپر ســرمايه خالف چرخه ای 2/5 درصدی را 
بــرای تنظیم گنندگان مقــررات ملی و محلــی در نظر گرفته و 
امکان تعديالت متناســب با نیاز بانك های هر كشور را نیز فراهم 
كرده است. مبنای محاســبه در هر دو حالت فوق بايد از حقوق 

.)1 )نمودار  باشد  سهام  صاحبان 

 )G-SIB( 30 نهاد مالی به عنــوان بانك های مهم در عرصه جهانی
اضافه بهای سرمايه با طیفی از يك درصد الی 2/5 درصد از دارايی های 
موزون شده به ريســك را در اختیار دارند. تمامی اين الزامات به طور 
ساالنه تا ســال 2019 افزايش خواهد يافت. بانك های مهم در عرصه 
جهانی )G-SIB( از كشورهای ثروتمند نیز بايد دارای »ظرفیت كامل 
جذب زيانTLAC(6(« -دربردارنده حقوق صاحبان سهام و بدهی های 
قابل تبديل- معادل 16 درصد دارايی های موزون شــده به ريســك تا 
پايــان 2019 و 18 درصد آن تا ســال 2022 باشــند. برای تعدادی 
از بانك هــای مهم در عرصه جهانــی )G-SIB( از اقتصادهای نوظهور 
دوره های طوالنی تری در نظر گرفته شــده است. ايده اصلی آن است 
كه در صورت ورشکستگی اين بانك ها، آن ها به طور خودكار می توانند 
با ضمانت ســرمايه گذاران و بدون ايجاد مشکل برای مالیات دهندگان 

تجديد ساختار سرمايه كنند. 
بال 3 همچنین يك نســبت حداقلی اهرمی را معرفی كرد كه در 
ابتدا از ســوی تنظیم كنندگان مقررات در اروپــا مورد مقاومت قرار 
گرفت. ســرمايه ســطح يك بايد حداقل 3 درصد دارايی ها باشــد و 
برای بانك های مهم در عرصه جهانی )G-SIB( اين نسبت بايد باالتر 
از 3 درصد تعیین شــود. بــه منظور مقابله با نگرانی های ناشــی از 

كمبود نقدينگی،  بال 3 همچنین از بانك ها می خواهد تا دارايی های 
نقــد با كیفیت و به اندازه كافی نگه دارند تا ماه هايی از ســال كه با 
خروج منابع تحت شــرايط فشــار و اضطرار قرار خواهند گرفت قادر 
به تحمل شــرايط باشــند و منابع كافی پايدار نظیر حقوق صاحبان 
سهام،  بدهی های بلندمدت و سپرده های در سطح خرد را در اختیار 

داشته باشند.
تمامی اين اقدامات به معنای آن است كه بانك ها به بهترين شکل 
ممکن تجديد ساختار سرمايه كنند. هر دو گروه يعنی سرمايه سطح 
يك و نســبت های اهرمی طبق نمودار )2( افزايش داشته اند. تقريباً 
تمامــی 100 بانك بزرگ بین المللی و 110 بانك ديگر، مفاد آخرين 
گزارش نظارتی و ارزيابی كمیته بال را كه حاوی اســتانداردهای بال 

3 است، رعايت كرده اند.
تعــدادی از وظايفی كه اســتانداردهای بال 3 برعهــده بانك ها 
گذاشــته هنوز پیاده سازی نشــده اســت و از آن جمله می توان به 
اين موارد اشــاره كــرد: اينکه آيا وزن های ريســك مربوط به اوراق 
قرضــه دولتی نیز بايد افزايش يابــد؟ آخرين اختالف نظرها از تالش 
كمیته بال برای سازگاری بیشــتر برای محاسبات داخلی مربوط به 
دارايی های موزون شــده به ريســك و از بین بردن شکاف موجود از 

نمودار -۱ الزامات سرمایه بال ۳  )بر حسب درصد(

منبع: بانک تسویه بین المللی
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طريق رويکردهای استانداردشده است كه نوعاً دارايی های موزون شده 
به ريسك بیشــتر و بنابراين نسبت های ســرمايه پايین تر را حاصل 
می كند. در ســال 2013، كمیته بال از 32 قرض دهنده درخواست 
كرد تا نســبت های سرمايه سطح يك را برای سبد اعتباری فرضی و 
مشابه محاســبه كنند. باالترين رقمی كه بدست آمد 4 درصد باالتر 

از كمترين نسبت سرمايه سطح يك بود.
كمیته تصمیم گرفت كه حداقل نســبت ســرمايه را برای پوشش 
شــکاف نقدينگی برای پارامترهای مهم در مدل های داخلی بانك ها 
در نظر بگیرد )مانند احتمال اين كه انواع خاصی از تسهیالت تبديل 
به مطالبات غیرجاری شــوند(. در يك فضــای بحث برانگیز، كمیته 
بــال يك »كف ســتانده« به معنای يك حــد پايین تر برای مجموع 
دارايی های موزون شده به ريســك- بین 60 تا 90 درصد رقمی كه 
توســط استانداردهای موجود به دســت می آيد- را فراهم نمود. اگر 
مدل داخلی يك بانك عددی را پايین تر از كف تعیین شــده بدست 

دهد، عدد كف به عنوان جايگزين مورد اســتفاده قرار می گیرد.
تغییرات بوجود آمده تأثیر اندكــی بر بانك های آمريکايی خواهد 
داشــت، اما برخی از قرض دهندگان اروپايی و آسیايی به دارايی های 
موزون شــده به ريســك توجه می كنند و بنابرايــن الزامات حداقل 
كفايت ســرمايه افزايش می يابد. اروپايیــان ضمن تأكید بر ناعادالنه 
 بودن اين موضوع اذعان می كنند كه اين تغییرات، آن ها را برای تداوم 
و حفظ سطح دارايی های ترازنامه ای شــان نظیر تسهیالت مسکن و 
تســهیالت به بنگاه های بزرگ جريمه می كند اين در حالیســت كه 

برای بانك های آمريکايی چنین جريمه ای طراحی نشده است. 
مقامات بانکی اذعان دارند كه تمامی توافقات انجام شــده به جز 
در موردی كه مربوط به كف ســتانده اســت. امــا در حال حاضر 
هیــچ فردی از ســوی آمريکايی ها حضور ندارد تــا با وی صحبت 

شــود و رويکرد انزواطلبی برخــی از جمهوری خواهان در تضاد با 
توافقات انجام شــده عمل می كند. در نامه  مــاه ژانويه به ژانت يلن 
)رئیس فدرال رزرو(، پاتريك مك هنری به عنوان قائم مقام كمیته 
خدمات مالی مسکن7  اظهار داشت: »اين موضوع قابل قبول نیست 
كه فدرال رزرو به دنبال مذاكره در خصوص استانداردهای مقرراتی 
بین المللی برای مؤسســات مالی در سطح جهانی باشد در حالی كه 
هیچ گونه شــفافیت،  پاســخ گويی يا اقتداری برای پیاده سازی اين 
اســتانداردها در اياالت متحده وجود ندارد«. بــه عبارت ديگر، تا 
زمانی كه دستورات جديدی دريافت نشود، خارج از استانداردهای 

بال حركت خواهد كرد.
آيا اگر هیچ توافقی وجود نداشــته باشــد، اين مســأله مهم تلقی 
می شود؟ به لحاظ سیاسی مهم اســت: يکی از نشانه ها )در تجارت، 
 تأمیــن امنیت و غیره( اين خواهد بود كــه همکاری های جهانی به 
هیچ عنوان جدی گرفته نمی شود. از لحاظ تجربی شايد اين موضوع 
خیلی مهم نباشــد. فارغ از ايــن موضوع، بال 3 بــه راه خود ادامه 
می دهد و بیشــتر بانك ها از رويکردهای اســتاندارد شــده استفاده 
می كنند. اما ورشکســتگی ممکن اســت به برخی بانك های اروپايی 
ايــن بهانه را دهد كه افــزودن به حقوق صاحبان ســهام يا كاهش 

ريسك را به تعويق بیاندازند.
شــايد ايجاد تأخیر در استانداردســازی بد نباشــد و تأمل بیشتر 
در كنــار صرف زمان كافی به اقتصادهــای اروپايی و بانك ها امکان 
دهد كه قوی تر شــوند و انجام توافقات با ســهولت بیشــتری انجام 
گیــرد. هنگامی كه يك تیم جديد بر ســر كار می آيد، يك راهی نیز 
به جلو پیدا خواهد شــد. با اين فرض كه پیشــنهادات ارائه شده در 
زمینه استانداردســازی به ندرت بانك هــای آمريکايی را تحت تأثیر 
قــرار می دهد، اما بار زيــادی بر دوش رقبای خارجــی قرار خواهد 

نمودار )۲(- تأثیر بال ۳ )بانک های بزرگ(

منبع: گزارش  شرکت ها: مؤسسه تحقیقاتی اتونومس 

نسبت اهرمی بال 3 )درصد(                                       نسبت سرمايه سطح يک )درصد(                            
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گرفت، توافق نامه ای كه ممکن اســت عرصه را برای آمريکايی ها كه 
پیش از تحمل فشــار بیشــتر بر رقبای خارجی سود می بردند، بازتر 
كند. از ســمت اروپايیان، برخی از منتقدان تندرو در آهنگ بیانات و 
اظهارات خود نرمش نشان داده اند. اخیراً آندرياس دومبرت به عنوان 
يکی از مقامات بوندس بانك كه با اســتاندارد كف ســتانده مخالفت 
كرده بود، اظهارات خود را به اين ترتیب تعديل كرد:  »كف ســتانده  

نبايد بسیار باال باشد«.
بانك های غیرآمريکايی قدرتمندتر نیز برای توافق اشــتیاق نشان 
می دهنــد. بانکداران در خصــوص تأخیر در تکمیل بال 3 آســیب 
ديده اند زيرا تأخیر مســاوی نااطمینانی اســت. يکی از بانکداران در 
حالــی كه فهرســتی از تغییرات صورت گرفتــه در مقررات در طی 
سال های گذشــته در دست دارد، اظهار داشته است: »آيا شما برای 
همیشــه قرار است كه متوقف شويد؟« حتی اگر فردا به پايان برسد، 
اصالحــات موردنظــر تأثیر كاملی تا اواســط دهــه 2020 میالدی 

نخواهد داشت.
مراقب ايجاد يك مجموعه مجزای جديد در آن  ســوی اقیانوس 

باشید! اطلس شمالی 
تغییر در نظارت آمريکايی در طول خطوط مطرح شــده با آقای 
هنســارلینگ يا آقای هوئینگ، آمريکا را به ســمت يك سیســتم 
نظارتــی مبتنی بــر حداقل اهرم و دور از ســرمايه ســطح يك و 
قیدهای مربوط به نقدينگی بر مبنای اســتانداردهای بال 3 همپای 
از بین بردن دستگاه های مقرراتی داخلی آمريکا باز می گرداند. اگر 
نظارت آقای هنســارلینگ تبديل به قانون شود و بانك های بزرگ 
گزينه 10 درصد نســبت اهرمی را در ازای معافیت مقرراتی مردود 
اعــالم كنند، چیزی شــبیه به يك مجموعه مجــزای جديد در آن  
ســوی اقیانوس اطلس شــمالی همانند مجموعه قديمی در حوزه 
نظارت، ظهور پیدا خواهد كرد: اســتانداردهای بال برای بانك های 
آمريکايــی و تمامی بانك هــای اروپايی، نظــارت داخلی مبتنی بر 

نســبت اهرمی برای قرض دهندگان كوچك تر آمريکايی است.
بانك های كوچك تر تمايل ندارند تا خارج از كشــورهای میزبان 
فعالیت كنند. آن چه بانك های بین المللی را بیشــتر نگران می كند 
آن اســت كه ناظــران بانکی داخلی در حال تقويــت الزامات الزم 
برای قرض دهندگان خارجی هســتند. اگر بانك اصلی به مشــکل 
برخورند، تمايل ندارند كه سرمايه از زيرمجموعه های داخلی  برای 
حفظ بانك اصلی منتقل شود، و  اگر شركت های زيرمجموعه دچار 
نوساناتی شــوند، آن ها می خواهند از اين موضوع مطمئن شوند كه 
از ســرمايه كافی برخوردار اســت تا اجازه اعالم ورشکستگی بدون 
تحمیــل بار اضافی بــر مالیات دهندگان داده شــود. از ماه جوالی 
گذشــته، بانك های خارجی در آمريکا مجبور به ايجاد شركت های 
هلدينگ واســطه ای تجهیز شــده به ســرمايه برای شــركت های 
زيرمجموعــه داخلی شــدند. والديــس دومبروســکیس  به عنوان 
مأمور عالی رتبه اتحاديه اروپا در حوزه خدمات مالی در ماه نوامبر 
پیشــنهادات مشــابهی را برای اتحاديه اروپا ارائه كرد. جزئیات آن 
هنوز ارزيابی نشده اســت اما او از بانك های مهم در عرصه جهانی 
)G-SIB( در اتحاديه اروپا خواســته اســت تــا ظرفیت كافی برای 
جذب زيان های مالی را داشته باشــند تا اجازه ورشکستگی منظم 

داده شود.
حتــی بانك های محتاط نیز نگران هســتند كــه ناظران بانکی، 

سرمايه ای كه می شد در جای ديگری بهتر مورد استفاده قرار گیرد 
را در بانك ها محصور كنند!

خروج انگلســتان از اتحاديه اروپا، بر اســاس برنامه ريزی ســال 
2019، چرخش ديگری را ايجاد خواهــد كرد. بانك ها در اتحاديه 
اروپا مجوز الزم را در اختیار دارند تا از سوی هر يك از اعضای فاقد 
شــعبه يا زيرمجموعه به كل اتحاديه خدمــات الزم را ارائه دهند. 
بسیاری از شــركت ها، لندن را به عنوان پايگاه خود برگزيدند. پس 
از برگزيت8، بانك هايی كه در لندن پايگاه داشــته اند گذرنامه های 
خود را از دســت دادنــد. هیچ كس تاكنون از ايــن موضوع اطالع 
ندارد كه چه عملیاتی و چه تعداد مشــاغل از بین خواهد رفت، اما 
تنظیم كنندگان مقررات در فرانسه و آلمان اصرار دارند كه قطب ها 
در پاريس و فرانکفورت به طور جداگانه از لحاظ ســاختار سرمايه 

خواهند شد. تجهیز 
برخی از بانك ها مانند اچ.اس.بی.سی و سانتاندر به طور جداگانه 
در يك دوره طوالنی مشغول به تجهیز ساختار سرمايه شركت های 
تابعه خود در نقاط مختلف شــدند. درک اين موضوع مشکل نیست 
كه چرا ناظران ملی اصرار دارند كه ســايرين هم اقدامات مشابهی 
را صــورت دهند. با اين وجود،  حتی بانك هــای محتاط نیز نگران 
هستند كه ناظران بانکی سرمايه ای را محصور  كنند كه می توانست 
در جای ديگری به نحو بهتری مورد اســتفاده قــرار گیرد. اثر آن 
ممکن اســت افزايش حداقل الزامات كفايت ســرمايه را به دنبال 

باشد.  داشته 
ديويد اســتراخان به عنوان ناظر ســابق انگلیســی كه اكنون در 
ديلويــت مشــغول به كار اســت، می گويد: »اگر شــما دارای يك 
رويکرد بخشــی نگر در خصوص مقررات بانکی هستید، هزينه ای كه 
اين مســأله بر بانك هايی كه در تــالش برای فعالیت در عرصه های 
بین المللی هســتند تحمیل می كند، معنادار خواهد بود. اگر برخی 
از كشــورها اطمینــان الزم به ناظران بانکــی را در هر جای ديگر 
دنیا از دســت دهند، حلقه بزرگ تری تشکیل می شود. اگر ديگران 
دنباله روی رهبری آمريکا و اروپا برای درخواست برای شركت های 
هلدينگ واســطه ای باشند، آن گاه اين مسأله زيان آور خواهد بود«. 
حتــی بانك های محتــاط در اين زمینه نگران هســتند كه ناظران 
بانکی ســرمايه هايی را بلوكه كنند كه در جای ديگری می شد بهتر 

از آن ها بهره برد.

پی نوشت
* پژوهشگر گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی

  »Bother over Basel« 1( اين مقاله ترجمه يادداشتی با عنوان
است كه در 4 می 2017 در مجله اكونومیست به چاپ رسیده است.

2) Huw van Steenis
3) Schroders
4) Stuart Graham of Autonomous
5) Global Systemically Important Banks
6) Total Loss-absorbing Capacity (TLAC)
7) House Financial Services Committee
8) Brexit
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تحلیل حساسیت سود و زيان بانک ها به تغییرات 
ترازنامه آنها 

مه  مقد
صورت حساب ســود و زيان، منبع اصلی اطالعات در خصوص 
ســودآوری بانك اســت و منابع درآمدزا و مقاديــر و جنبه كیفی 
آن، كیفیت پرتفــوی وام، كانون هزينه هــا و جهت گیری تجاری 
بانك را نشــان می دهد. همچنین اقالم سود و زيان بانك ها تحت 
تأثیر تغییرات ترازنامه بانك ها اســت. بــه طوری كه هر نوع تغییر 
در اقــالم ترازنامه  بانك ها اعــم از تغییر ســبد دارايی از دارايی 
درآمــدزا به ســمت دارای غیر درآمــدزا و تغییر ســبد بدهی از 
بدهــی پايدار به ســمت بدهی ناپايدار می توانــد بر میزان درآمد 
و هزينه بانك اثرگذار باشــد. با توجه به اهمیت واكنش ســود و 
زيان بانك ها به تغییرات اقــالم ترازنامه در اين مقاله به اين مهم 
پرداخته می شــود. به همین منظور از نســبت های درآمد و هزينه 
عملیاتی، نســبت های بازدهی و نســبت حساســیت به نرخ بهره 

است. شده  استفاده 
 نســبت  های درآمد و هزينه عملیاتی 

در ايــن بخش روندهای موجود در ســطح هزينه های عملیاتی 
در ارتباط بــا جمع كل دارايی ها، درآمــد ناخالص بهره و درآمد 
ناخالــص عملیاتی تحلیل می شــود، كه اطالعات مفیدی را درباره 
ارتبــاط بین هزينه هــای بانك ها و حجــم درآمدهــا در اختیار 
تحلیل گــران قرار می دهــد. همچنین مشــخص می نمايد كه آيا 
بانك های كشــور به گونه ای مناســب از ظرفیت های خود استفاده 
كرده انــد يا خیــر. همچنین با توجه به نســبت هزينه عملیاتی به 

درآمد عملیاتی آيا بانك ها ســودآور هســتند يــا خیر؟ به عبارت 
ديگــر آيــا تعادل بیــن  هزينه هــای عملیاتی و درآمــد عملیاتی 
بانك هــا وجود دارد؟. در ايــن مقاله منظور از درآمــد عملیاتی، 
مجموع ســود دريافتی از تســهیالت، وجه التزام دريافتی از محل 
تســهیالت اعطايی، وجه التزام دريافتی از محل ســاير مطالبات، 
ســود دريافتی بابــت معامالت قديــم، كارمــزد دريافتی، درآمد 
معامالت ارزی، ســود اوراق مشاركت، سود ســپرده قانونی، سود 
دريافتی از ســرمايه گذاری ها و مشاركت ها و ساير درآمد ها است. 
هزينه های عملیاتی نیز مجموع ســود پرداختی، كارمزد پرداختی، 
هزينه جوايز قرض الحســنه، زيان معامالت ارزی، هزينه مطالبات 
مشــکوک الوصول و میزان اســتهالک دارايی های ثابت در بانك ها 

است.
همان طور كه در جدول شــماره )1( مشاهده می شود، در بین 
بانك های كشــور، بانك های خصوصی بیشــترين نســبت درآمد 
خالــص بهره ای بــه كل دارايی را دارند. به طوری كه اين نســبت 
برای آنها بیشــتر از متوسط شــبکه بانکی بوده است. اين گروه از 
بانك ها در كسب درآمد از دارايی ها موفق تر بوده است. اما نسبت 
به ســاير گروه های بانکــی دارای هزينه عملیاتی بیشــتر به ازای 
هــر واحد دارايی و درآمد ناخالص عملیاتی هســتند. اين گروه از 
بانك ها از دارايی الزم برای پوشــش هزينه  ها برخوردار نیســتند 
به طوری كه درآمد ايجاد شــده از دارايی ها برای پوشش هزينه ها 
كافی نیســت. همچنین درآمــد بهره ای آن به خوبــی هزينه های 
عملیاتی را پوشــش نمی دهد. روند شاخص های مورد بررسی نیز 
صعودی بوده اســت. اين موضوع در بلندمــدت می تواند بانك ها 

 اعظم احمدیان*
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جدول ۱- نسبت درآمد و هزینه عملیاتی در بانک های کشور )درصد(

۱۳۹۳ ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ نوع بانک شاخص

۱۰/۹۱ ۷/۸۳ ۹/۶۹ ۷/۵۳ ۸/۰۶ ۷/۶۰ ۷/۶۲ ۸/۰۵ ۶/۶۵ دولتی تجاری

 درآمد خالص
 بهره به کل

دارایی

۸/۸۸ ۷/۷۹ ۷/۸۳ ۷/۵۳ ۷/۱۳ ۷/۱۹ ۷/۹۸ ۷/۷۳ ۷/۷۸ دولتی تخصصی

۱۱/۱۰ ۸/۵۴ ۶/۹۲ ۶/۸۵ ۶/۶۳ ۶/۴۹ ۷/۳۰ ۶/۶۴ ۶/۲۵ خصوصی شده

۱۵/۴۹ ۱۳/۹۳ ۱۳/۷۸ ۱۲/۲۴ ۱۲/۶۹ ۱۴/۷۹ ۱۳/۷۵ ۱۳/۱۰ ۱۲/۱۰ خصوصی

۱۲/۰۶ ۹/۹۲ ۹/۵۱ ۸/۴۲ ۸/۳۷ ۸/۶۳ ۸/۶۹ ۸/۲۶ ۷/۴۰ شبکه بانکی

۸/۴۷ ۶/۶۷ ۷/۰۳ ۴/۵۹ ۴/۶۸ ۴/۵۷ ۳/۷۲ ۳/۳۶ ۳/۱۹ دولتی تجاری

 هزینه
 عملیاتی به
کل دارایی

۴/۳۳ ۳/۵۶ ۳/۳۳ ۳/۱۰ ۳/۱۳ ۳/۴۵ ۳/۱۴ ۳/۲۷ ۳/۲۵ دولتی تخصصی

۹/۲۷ ۶/۸۴ ۵/۶۰ ۴/۴۳ ۴/۰۱ ۳/۹۲ ۳/۳۷ ۲/۶۷ ۲/۶۲ خصوصی شده

۱۳/۲۶ ۱۱/۵۲ ۱۰/۶۷ ۸/۵۳ ۸/۸۲ ۱۰/۷۳ ۱۰/۶۳ ۹/۷۲ ۹/۵۸ خصوصی

۹/۵۲ ۷/۶۴ ۶/۸۳ ۵/۱۷ ۵/۰۶ ۵/۴۴ ۴/۷۷ ۴/۰۸ ۳/۸۲ شبکه بانکی

۶۰/۹۷ ۷۵/۸۴ ۵۳/۵۵ ۴۱/۶۱ ۳۹/۱۵ ۴۱/۰۸ ۳۲/۶۱ ۲۳/۰۳ ۳۳/۶۹ دولتی تجاری

 هزینه
 عملیاتی

 به درآمد
 ناخالص
عملیاتی

۳۱/۶۱ ۲۸/۲۱ ۲۵/۸۲ ۲۴/۶۲ ۲۶/۹۴ ۳۰/۰۷ ۲۳/۴۶ ۲۳/۳۷ ۲۵/۳۷ دولتی تخصصی

۶۷/۴۸ ۵۳/۵۹ ۵۰/۶۱ ۳۷/۶۸ ۳۵/۹۰ ۴۰/۸۴ ۳۰/۶۹ ۲۶/۶۶ ۲۷/۶۹ خصوصی شده

۶۴/۲۴ ۶۰/۱۸ ۵۴/۹۱ ۴۷/۳۱ ۴۸/۳۱ ۵۵/۶۰ ۵۹/۵۱ ۵۸/۹۸ ۶۳/۰۴ خصوصی

۵۹/۸۲ ۵۴/۷۷ ۴۸/۴۰ ۳۹ ۳۸/۹۸ ۴۴/۰۳ ۳۷/۴۱ ۳۳/۷۴ ۳۵/۴۶ شبکه بانکی

۷۷/۶۲ ۸۵/۲۸ ۷۲/۵۴ ۶۰/۹۵ ۵۸/۰۹ ۶۰/۱۴ ۴۸/۷۷ ۴۱/۷۶ ۴۷/۹۴ دولتی تجاری

 هزینه
 عملیاتی به
درآمد بهره

۴۸/۷۸ ۴۵/۶۳ ۴۲/۵۸ ۴۱/۱۶ ۴۳/۹۸ ۴۷/۹۴ ۳۹/۳۰ ۴۲/۲۲ ۴۱/۸۴ دولتی تخصصی

۸۳/۵۰ ۸۰/۰۶ ۸۰/۹۶ ۶۴/۶۶ ۶۰/۴۷ ۶۰/۴۶ ۴۶/۱۵ ۴۰/۱۶ ۴۱/۹۱ خصوصی شده

۸۵/۵۸ ۸۲/۶۹ ۷۷/۴۱ ۶۹/۶۹ ۶۹/۵۴ ۷۲/۵۷ ۷۷/۳۴ ۷۴/۲۰ ۷۹/۱۳ خصوصی

۷۸/۹۷ ۷۷/۰۶ ۷۱/۸۳ ۶۱/۴۴ ۶۰/۵۱ ۶۲/۹۶ ۵۴/۹۰ ۴۹/۴۲ ۵۱/۶۲ شبکه بانکی

منبع: محاسبات محقق
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جدول ۲- نسبت های بازدهی در بانک های کشور )درصد(

۱۳۹۳ ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ نوع بانک شاخص

۱۲/۹۱ ۹/۸۵ ۸/۶۴ ۸/۸۵ ۹/۴۲ ۱۰/۴۷ ۹/۹۷ ۱۱/۰۶ ۹/۸۶ دولتی تجاری

 بازدهی
 دارایی
ریسکی

۱۰/۲۶ ۹/۲۲ ۹/۶۷ ۹/۱۶ ۸/۷۳ ۹/۱۷ ۱۰/۲۴ ۱۰/۶۵ ۱۰/۲۹ دولتی تخصصی

۱۳/۵۶ ۹/۷۸ ۹/۳۷ ۹/۶۷ ۹/۳۲ ۹ ۹/۱۹ ۹/۲۴ ۸/۸۴ خصوصی شده

۲۱/۰۱ ۱۹/۸۸ ۱۸/۸۴ ۱۶/۸۹ ۱۶/۱۲ ۱۹/۹۶ ۱۹/۳۳ ۱۶/۲۴ ۱۶/۴۴ خصوصی

۱۴/۹۱ ۱۲/۴۳ ۱۱/۷۴ ۱۰/۹۶ ۱۰/۶۶ ۱۱/۷۱ ۱۱/۴۴ ۱۱/۱۳ ۱۰/۳۷ شبکه بانکی

۳۵/۰۲ ۱۸/۷۷ ۴۱/۷۲ ۱۲/۹۲ ۱۹/۲۹ ۵/۱۷ ۸/۲۱ ۳/۹۵ ۲/۳۲ دولتی تجاری

 بازدهی
 دارایی بدون

ریسک

۶/۷۳ ۳/۹۸ ۲/۷۰ ۲/۷۸ ۳/۳۶ ۴/۲۸ ۳/۱۶ ۴/۳۶ ۳/۳۱ دولتی تخصصی

۲۳/۰۵ ۱۶/۶۵ ۶/۸۴ ۳/۹۷ ۳/۲۹ ۴/۹۱ ۹/۵۷ ۱/۴۹ ۱/۲۷ خصوصی شده

۱۹/۶۰ ۱۴/۴۶ ۱۴/۳۵ ۱۱/۱۰ ۱۵/۳۰ ۱۰/۹۳ ۸/۸۰ ۲۳/۰۴ ۱۰/۱۷ خصوصی

۲۲/۲۲ ۱۴/۸۶ ۱۴/۱۷ ۷/۹۱ ۸/۸۸ ۶/۱۸ ۸/۲۸ ۴/۹۷ ۳/۱۶ شبکه بانکی

۰/۱۱ -۲/۱۲ ۰/۱۳ ۰/۱۷ ۰/۲۰ ۰/۳۵ ۰/۲۲ ۰/۰۵ ۰/۲۱ دولتی تجاری

بازده دارایی

۰/۰۵ ۰/۰۴ ۰/۱۹ ۰/۳۶ ۰/۳۳ ۰/۳۴ ۱/۱۷ ۱/۴۰ ۱/۵۲ دولتی تخصصی

۰/۷۹ ۱/۳۵ ۱/۱۷ ۱/۰۷ ۱/۲۶ ۱/۰۲ ۱/۲۴ ۰/۷۴ ۰/۴۴ خصوصی شده

۱/۱۳ ۱/۷۳ ۲/۳۱ ۲/۵۳ ۲/۴۳ ۲/۲۲ ۲/۲۴ ۲/۱۰ ۲/۰۶ خصوصی

۰/۶۵ ۰/۶۰ ۱/۱۰ ۱/۰۸ ۱/۱۲ ۰/۹۹ ۱/۱۴ ۰/۸۶ ۰/۷۶ شبکه بانکی

منبع: محاسبات محقق

را در معرض خطر ورشکســتگی قرار دهد. ايــن گروه از بانك ها، 
ريســك پذيری باالتری را در مقايسه با ســاير گروه های بانکی در 
دوره مورد بررســی داشــته اند. به طوری كه در طــول دوره مورد 
بررسی، رشد دارايی های با ريسك بیشتر در مقايسه با ساير اقالم 
دارايی )نظیر تســهیالت اعطايی( برای اين گروه بانکی در مقايسه 
با ســاير اقالم دارايی بیشتر بوده اســت. در مقابل رشد دارايی با 
ريســك كمتر )نظیر اوراق مشــاركت، مطالبات از شبکه بانکی و 
ســرمايه گذاری ها( كمتر از ساير بانك ها بوده است. همین موضوع 
باعث شــده اســت با هزينه بیشتری در مقايســه با ساير بانك ها 

شوند.  مواجه 
بانك های خصوصی شــده، دولتی تجاری و تخصصی افزايش در 
نسبت درآمد خالص بهره ای به كل دارايی و افزايش در نسبت های 
هزينــه عملیاتی را در دوره مورد بررســی تجربه كرده اند و مقدار 
اين نســبت ها برای آنها كمتر از متوســط شبکه بانکی بوده است. 
در میــان بانك های دولتی با نســبت های هزينــه عملیاتی بیش 
از 100 درصــد در دوره مورد بررســی مواجه بوده انــد. لذا اين 
نــوع بانك ها از جمله بانك های زيان ده هســتند كــه لزوم توجه 
بــه مديريت دارايی آنها بیش از پیش ضروری اســت. عمده ترين 
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هزينــه بانك های دولتــی را هزينــه مطالبات مشــکوک الوصول 
تشــکیل می دهــد. اين موضوع لــزوم توجه به بهبــود بکارگیری 
فناوری هــای روز و مديريت ريســك اعتبــاری را در اين گروه از 
بانك ها بیش از پیش نمايان می ســازد. روند اين شاخص ها بیانگر 
اين اســت كه بیش از ظرفیــت خود دارايی ايجــاد كرده اند كه 

است. نبوده  سودآور 

بازدهی نسبت های 
هدف از ارائه جدول شــماره )2( بررســی اين موضوع اســت 
كــه كدام يك از دارايی هــای درآمدزا بازدهی بیشــتری برای هر 
يك از بانك های كشــور داشته است. تســهیالت اعطايی از جمله 
دارايی های ريسکی است كه بازدهی بیشتری نسبت به دارايی های 
با ريســك پايیــن دارد. در اين مقاله منظور از دارايی با ريســك 
كمتر يا بدون ريســك، مجموع ســرمايه گذاری ها و مشــاركت ها 
مطالبات از شــبکه بانکی و اوراق مشــاركت است كه هر سه نوع 
دارايی دارای ريســك كمتری در مقايســه با تســهیالت اعطايی 
هســتند. اگر بازدهی دارايی ريســکی، كمتر از بازدهی دارايی با 
ريســك كمتر باشد بانك در معرض خطر ورشکستگی قرار خواهد 
گرفــت. مهم ترين دلیل آن ناپايداری درآمدهای حاصل از دارايی 

است.  كمتر  ريسك  با 
همان طور كه در جدول شــماره )2( مشاهده می شود، از سال 
1389 بازدهی دارايی بدون ريســك در بانك های دولتی تجاری 
و تخصصی بیشــتر از بازدهی دارايی ريسکی بوده است. همچنین 
در بانك هــای خصوصی  شــده نیز در ســال های 1392 و 1393، 
بازدهی دارايی بدون ريســك بیشتر از دارايی ريسکی بوده است. 
آنچه بايد گفت اين اســت كه اين سه گروه بانکی با تغییر رويکرد 
از ســمت اعطای تسهیالت به ســمت مطالبات از شبکه بانکی كه 
زود بازده اســت، مواجه بوده اند. همان طور كه مشــاهده می شود، 
بازدهی دارايی كمتر از واحد اســت. به  طوری كه، بازدهی دارايی 
در بانك هــای دولتــی تجــاری، در دوره مورد بررســی كمتر از 
واحد بــوده و در بانك هــای دولتی تخصصی از ســال 1389 به 
بعد، بــه كمتر از  واحد تغییــر يافته اســت. همچنین بانك های 
خصوصی شــده نیز در ســال 1393 با بازده دارايی كمتر از واحد 
مواجه بوده اند. اين موضوع نشان می دهد، هر چند بازدهی دارايی 
بدون ريسك بیشــتر از بازدهی دارايی ريسکی بوده اما نمی تواند 
ســودآوری بانك را تضمین كند. به دلیــل پايداری كمتر بازدهی 
دارايی های بدون ريســك، سودآوری اين سه گروه بانکی از ثبات 

الزم برخــوردار نبوده و آنها را در معرض خطر قرار خواهد داد.
در اين میان بانك های خصوصی كه در دوره مورد بررســی در 
مقايسه با ســاير گروه های بانکی ريسك پذيری باالتری داشته اند، 
توانســته اند با بازدهی بیشــتر در دارايی ريســکی در مقايسه با 
دارايی بدون ريســك همراه باشــند كه اين موضــوع باعث ايجاد 
بازدهی دارايی بیشــتر از يك شــده اســت. بايد دقت كرد كه در 
بین بانك های كشــور، صرفاً بانك های خصوصی در كسب سود از 
يك واحد دارايی موفق بوده اند. از آنجا كه ســودآوری يك بانك، 
از جمله شــاخص های سالمت بانك است، بنابراين به نظر می رسد 
بانك هايی كه با بازدهی كمتر از واحد همراه هســتند از ســالمت 

كمتــری برخوردار بوده و در معرض خطر قرار گرفته اند.

حساسیت به نرخ بهره و رابطه آن با سود و زيان
حاشــیه بازدهی، حاصل تفاوت نرخ هزينه تأمین وجوه و بازده 
دارايی درآمدزا اســت كه تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره قرار دارد. 
نرخ هزينه تأمین وجوه حاصل تقسیم هزينه بهره به بدهی و بازده 
دارايی درآمدزا حاصل تقســیم درآمد بهره به دارايی های درآمدزا 
اســت. دارايی درآمدزا شــامل، وام، مطالبات از بانك ها، مطالبات 
از بانك مركزی، اوراق مشــاركت و ســرمايه گذاری ها است. بازده 
دارايی درآمدزا، ســود ناخالص حاصل از دارايی درآمدزا اســت و 
نــرخ هزينه تأمین وجوه، متوســط هزينه بهــره بابت وجوهی را 
كه از طريق بدهی ها تأمین شــده اســت را نشان می دهد. حاشیه 
بازدهی نیز ســود خالص حاصل از وجوهی كه دارای هزينه بهره 
هســتند و در دارايی های درآمدزا سرمايه گذاری شده اند را نشان 
می دهد. كاهش حاشــیه بازدهی می تواند ناشی از افزايش هزينه 
تأمین مالی باشــد كه چنین روندی می تواند بر ســودآوری بانك 
تأثیر منفی داشته باشــد و حتی در نهايت ممکن است بر توانايی 

ايفای تعهدات بانك نیز تأثیر گذار باشــد.
همان طور كه در جدول شماره )3( مشاهده می شود، بانك های 
خصوصی دارای نرخ هزينه تأمین وجوه بیشــتر از متوسط شبکه 
بانکی و همچنین نسبت بازدهی دارايی درآمدزا بیشتر از متوسط 
شبکه بانکی هســتند. بانك های خصوصی كشور برای حفظ سهم 
از بازار، ســعی در پرداخت هزينه بهره ای بیشــتر در مقايســه با 
ســاير بانك ها كرده اند. اين موضوع باعث شــده اســت، حاشــیه 
بازدهی برای آنها روند نزولی داشــته باشد و حتی از سال 1391 
به بعد با حاشــیه بازدهی منفی مواجه شوند. اما بانك های دولتی 
تجــاری و تخصصی، اگرچه با روند صعودی در هزينه تأمین وجوه 
همراه بوده اند، اما میزان آن كمتر از متوســط شــبکه بانکی بوده 
اســت. از طرف ديگر اين گروه بانکی با روند صعودی در بازدهی 
دارايی درآمدزا همــراه بوده اند، اگر چه مقدار اين نســبت برای 
آنها كمتر از متوســط شبکه بانکی است. برای اين دو گروه بانکی 
بازدهی دارايی درآمدزا بیشــتر از نرخ هزينــه تأمین وجوه بوده، 
به همین دلیل با حاشــیه بازدهی مثبت همراه هســتند كه بعضاً 
بیشتر از متوسط شــبکه بانکی بوده است. در اين میان بانك های 
خصوصی شــده، تقريباً در دو سال آخر مورد بررسی با نرخ هزينه 
تأمین وجوه بیشــتر در مقايســه با دارايی درآمدزا همراه بوده اند 

كه اين موضوع باعث منفی شــدن حاشیه بازدهی شده است. 
 رونــد نزولــی حاشــیه بازدهــی در بانك هــای خصوصــی و 
خصوصی شــده و حتی منفی شــدن آن در برخی از سال ها بیانگر 
اين اســت كه اين گــروه از بانك ها در دوره هــای آتی با كاهش 
توانايی پوشــش تعهدات همراه خواهند بود. پايین بودن حاشــیه 
بازدهــی به منزله ناكارآمدی عملیات بانکی در كشــور اســت. از 
يك ســو بانك های كشــور ملزم به پرداخت تسهیالت هستند و از 
ســوی ديگر بايد بتوانند منابع الزم را جمع آوری كنند. باال بودن 
نــرخ هزينــه تأمین وجوه در بانك های كشــور بیانگــر باال بودن 
ريســك تأمین وجوه است. اين امر بانك ها را مجبور به استقراض 
از شــبکه بانکی و بانك مركزی كرده اســت. تداوم اســتقراض از 
بانك هــا و بانك مركزی به دلیل موقتــی بودن اين دو نوع منبع، 
بیانگر افزايش ريســك نقدينگی بانك ها در دوره های آتی است. 

از سوی ديگر بانك های كشــور در كسب درآمد از دارايی های 
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درآمــدزا نیــز چندان موفــق نبوده اند. با توجه بــه اين كه عمده 
دارايی بانك ها را تســهیالت تشــکیل می دهد كه در ســال های 
اخیر به داليل متعددی نظیر ركود حاكم بر كشــور و تحريم های 
بین المللــی با كاهــش تقاضای تســهیالت و افزايــش مطالبات 
غیرجاری مواجه شــده است، اين امر بازدهی دارايی های درآمدزا 
را تحت تأثیر قرار داده اســت. از طرف ديگر حاشیه بازدهی يکی 
از منابع بانك ها جهت اعطای تســهیالت اســت. با وجود حاشیه 
بازدهی پايین در بانك های كشــور، در واقــع بانك ها توان ايفای 

داشت. نخواهند  را  تعهدات خود 

جمع بندی
به جز بانك های خصوصی، ســاير بانك های كشــور در كســب 
درآمــد از دارايی های درآمدزا چندان موفق نبوده اند. به طوری كه 
نســبت درآمد خالص بهره ای به كل دارايی آنها كمتر از متوســط 
شــبکه بانکی كشور بوده است. اين گروه از بانك ها از دارايی الزم 
برای پوشــش هزينه  ها برخوردار نیستند به طوری كه درآمد ايجاد 
شده از دارايی ها برای پوشــش هزينه ها كافی نیست. اين موضوع 
در بلندمــدت می توانــد بانك ها را در معرض خطر ورشکســتگی 

قرار دهد. 

جدول ۳- نسبت های حساسیت به نرخ بهره در بانک های کشور )درصد(

۱۳۹۳ ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ نوع بانک شاخص

-۱۰/۷۳ -۸/۳۷ -۹/۱۸ -۶/۴۷ -۶/۰۱ -۵/۸۰ -۵/۴ -۴/۱۶ -۴/۳۹ دولتی تجاری

 بازدهی
 دارایی
ریسکی

-۵/۲۳ -۴/۶۱ -۴/۳۰ -۴/۲۰ -۴/۵۸ -۴/۷۹ -۴/۴۷ -۴/۶۳ -۴/۲۴ دولتی تخصصی

-۱۴/۹۵ -۱۱/۸۲ -۵/۳۶ -۵/۸۰ -۵/۶۸ -۶/۳۳ -۵/۰۵ -۴/۱۵ -۴/۲۱ خصوصی شده

-۲۳/۱۹ -۲۲/۴۵ -۲۰/۲۷ -۱۴/۳۷ -۱۲/۶۳ -۱۶/۲۶ -۱۳/۳۰ -۱۱/۶۱ -۱۱/۸۶ خصوصی

-۱۴/۲۷ -۱۲/۱۵ -۹/۸۰ -۷/۳۶ -۷/۰۶ -۷/۹۳ -۶/۷۶ -۵/۵۸ -۵/۴۴ شبکه بانکی

۱۳/۶۸ ۹/۷۵ ۱۱/۴۴ ۸/۳۷ ۹/۵۱ ۸/۵۷ ۸/۵۸ ۹ ۷/۷۲ دولتی تجاری

 بازدهی
 دارایی
 بدون
ریسک

۹/۶۶ ۸/۵۰ ۸/۸۰ ۸/۴۶ ۷/۹۹ ۸/۲۰ ۹/۱۸ ۸/۸۳ ۹/۳۰ دولتی تخصصی

۱۲/۸۰ ۹/۹۳ ۷/۹۰ ۷/۶۴ ۷/۳۵ ۷/۴۶ ۷/۹۵ ۷/۳۴ ۷/۰۳ خصوصی شده

۱۸/۴۴ ۱۶/۹۴ ۱۶/۱۴ ۱۴/۵۳ ۱۴/۵۹ ۱۶/۸۱ ۱۵/۵۶ ۱۴/۵۰ ۱۳/۵۳ خصوصی

۱۴/۱۰ ۱۱/۶۹ ۱۰/۹۷ ۹/۵۳ ۹/۵۰ ۹/۸۴ ۹/۷۱ ۹/۲۱ ۸/۴۸ شبکه بانکی

۲/۹۵ ۱/۳۸ ۲/۲۵ ۱/۹۰ ۳/۵۰ ۲/۷۷ ۳/۱۸ ۴/۸۴ ۳/۳۳ دولتی تجاری

بازده دارایی

۴/۴۴ ۳/۸۹ ۴/۵۰ ۴/۲۶ ۳/۴۱ ۳/۴۰ ۴/۷۱ ۴/۲۰ ۵/۰۶ دولتی تخصصی

-۲/۱۴ -۱/۹۰ ۰/۵۴ ۱/۸۴ ۱/۶۷ ۱/۱۳ ۲/۹۱ ۳/۱۹ ۲/۸۳ خصوصی شده

-۴/۷۵ -۵/۵۲ -۴/۱۳ ۰/۱۶ ۱/۹۶ ۰/۵۵ ۲/۲۶ ۲/۹۰ ۱/۶۷ خصوصی

-۰/۱۷ -۰/۴۶ ۱۱/۱۷ ۲/۱۷ ۲/۴۴ ۱/۹۱ ۲/۹۵ ۳/۶۳ ۳/۰۴ شبکه بانکی

منبع: محاسبات محقق
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بــا وجود اين كه در ســبد دارايی همه گروه های بانکی، ســهم 
تســهیالت اعطايی بیش از ســاير دارايی ها اســت، اما به ســبب 
كاهش نرخ سود تسهیالت در ســال های اخیر و افزايش مطالبات 
غیرجــاری، بانك ها با بازدهــی كمتر دارايی ريســکی در مقابل 
دارايی بدون ريســك مواجه شــده اند. بازدهی دارايی ريســکی 
بانك های كشــور كمتر از بازده دارايی بدون ريسك است. از آنجا 
كه دارايی های ريســکی از جمله دارايی هــای درآمدزای بانك ها 
هســتند، اين روند باعث كاهش سودآوری بانك ها و كاهش توان 
بانك هــا در  ايفای تعهداتشــان خواهد بود. پايین بودن حاشــیه 
بازدهی در بانك های كشــور به منزله ناكارآمــدی عملیات بانکی 
اســت. به طوری كه نرخ هزينه تأمین مالی وجوه بیش از بازدهی 
دارايــی درآمدزا اســت. اين موضوع اثر منفی بر ســالمت و توان 
بانك ها در ايفای تعهدات، ثبات و ســهم از بازار بانك های كشــور 

داشت. خواهد 
با توجه به اين كه كه در ســال های اخیر شــبکه بانکی كشور به 
داليل متعددی نظیر ركود حاكم بر كشور و تحريم های بین المللی 
با كاهش تقاضای تســهیالت و افزايش مطالبات غیرجاری مواجه 
شــده، بازدهی دارايی های درآمــدزا نیز تحت تأثیــر قرار گرفته 
اســت. با توجه به مطالب ذكر شــده بايد اذعــان كرد، بانك های 

كشــور نیازمند ايجاد تنــوع در منابع تأمین مالــی و ايجاد تنوع 
در ســبد دارايی هســتند، به طوری كه هزينــه تأمین وجوه برای 
آنها كاهش يافته و بتوانند از دارايی ها، بازدهی مناســب را ايجاد 
كننــد. از طــرف ديگر ايجاد تنــوع در منابع تأمیــن مالی باعث 
كاهش ريســك وجوه شده و مديريت ريســك نقدينگی را بهبود 
می بخشــد. از آنجا كه بانك ها بزرگترين تأمین كننده تسهیالت به 
بنگاه های اقتصادی هســتند، بنابراين، در شرايط ركودی حاكم بر 
كشــور كاهش عرضه تسهیالت پیشــنهاد نمی شود. اما لزوم توجه 
بــه رتبه اعتباری مشــتريان و ارزيابی دقیــق طر ح های اقتصادی 
و تأمیــن مالی طرح هــای با توجیه اقتصــادی می تواند به كاهش 
ريسك اعتباری و افزايش بازدهی دارايی های درآمدزا كمك كند.

منبع
صورت مالی بانك های كشــور، مؤسســه عالی بانکداری ايران، 

1393-1385

پی نوشت
* پژوهشــگر گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
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ماهیت بانک و داللت های آن برای مطالعات 
بانکداری اسالمی

دکتر سید مهدی حسینی دولت آبادی
پديده های غربی كه در بستر اسالمی رشد 
نکرده انــد، وقتی وارد حوزه تمدن اســالمی 
می شــوند، ممکن اســت جوامع اسالمی را 
با چالش هايــی روبه رو ســازند. يکی از اين 
پديده ها بانك اســت كه از ســال 1267 با 

تاسیس بانك شاهنشــاهی به ايران وارد شد. هنگام ورود بانك به ايران 
ما بررسی فقهی و شــرعی كاملی درباره اين پديده جديد و ورود آن به 
يك كشور اسالمی انجام نداديم. تنها نقل قولی وجود دارد مبنی بر اينکه 
كه سید جمال الدين اسدآبادی، نسبت به ورود اين پديده به كشورهای 
اســالمی سواالتی را مطرح كرده است. طی دهه های اخیر تالش هايی را 
از سوی انديشمندان اسالمی می بینیم كه به بررسی بانك از منظر فقه و 
آموزه های اسالمی پرداخته اند و يك سری داللت ها و توصیه ها برای نحوه 

اداره چنین نهادهايی در كشورهای اسالمی داشته اند. 
برای بررسی پديده های مستحدث همچون بانك ها، اولین مسئله فهم 
موضوع و ماهیت و ابعاد آن است. ادعايی كه ما داريم اين است كه بانك با 
تمام ابعاد و كاركردهای آن به درستی در میان محققان بانکداری اسالمی 
فهم نشــده و درک از آن كامل نبوده است و اين از آن جهت مهم است 

كه اگر ندانیم بانك چیست، نمی توانیم حکم درستی درباره آن بدهیم.
برای بررسی ماهیت بانك متعارف از دو رويکرد میتوان استفاده كرد. 
در رويکرد اول میتوان به تاريخ مراجعه كرد و با بررسی تحوالت بانك و 
ترتیبات حاكم بر آن به ماهیت بانك پی برد. در رويکرد دوم می بايست 
به متون اقتصادی اعم از آموزشــی و پژوهشی رجوع كرد و با استفاده از 

آراء و نظريات اقتصاددانان ماهیت بانك را تحلیل كرد.  
منشــأ بانك ها به مکانهايی بر میگردد كــه در ابتدا به عنوان محلی 
برای حفظ مسکوكات و اشــیاء قیمتی مردم استفاده میشدند. به مرور 
زمان محافظان مســکوكات طال و نقره دريافتند كه میتوانند با در نظر 
گرفتن زمان احتمالی مراجعه صاحبان مسکوكات طال و نقره، آنها را در 
قبال بهره به افراد متقاضی وام دهند. محافظان يا همان بانکداران اولیه 
در مقابل مسکوكات سپردهگذاری شــده رسیدهايی به سپردهگذاران 

 رسول خوانساری*

نشست نقد پژوهش های بانکداری و مالی اسالمی با 
موضــوع »ماهیت بانــک و داللت هــای آن برای 
مطالعات بانکداری اســالمی« با ارائــه مقاله ای با همین 
عنوان در نشريه مطالعات اقتصاد اسالمی )بهار و تابستان 
1395( توســط دکتر سید مهدی حســینی دولت  آبادی 
با حضور دکتر حسن  و  اقتصاد دانشگاه تهران(  )دکترای 
ســبحانی )عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه 
هیئت  )عضو  نظرپور  محمدنقی  حجت االســالم  تهران(، 
بانک مرکزی(  علمی دانشگاه مفید و عضو شورای فقهی 
بانکی(  و  پولی  و محمدهادی مهدويان )صاحب نظر حوزه 
به عنوان اعضای نشست برگزار شد. در ادامه گزارشی از 

اين نشست ارائه می شود.

 سیدمهدی حسینی 
دولت آبادی
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پرداخت میکردند كه به مرور زمان به عنوان وســیله مبادله )پول( رواج 
يافت. فیشــر معتقد است تا زمانی كه حجم رسیدها با حجم مسکوكات 

فلزی برابر بود، بانك ماهیت واسطه مالی خود را حفظ كرده بود.
تبديل رسیدهای كاغذی به واسطه مبادله و رواج آن، بانك های اولیه 
را بر آن داشت كه بیش از موجودی يا ذخیره مسکوک فلزی خود، اقدام 
به انتشار رسید )اسکناس( كنند. از اين پس ديگر وامدهی بانك ها محدود 
به میزان سپرده يا وجوه تجمیع شده آنها نبود و بانك ها میتوانستند در 
صورت وجود تقاضا اقدام به انتشــار رســید )اسکناس( كنند كه همان 
كاركردهــای پولهای فلزی را داشــت. در اين شــرايط بانك ها ماهیت 
جديدی پیدا كردند. بانك های جديد عالوه بر سپردهپذيری و وامدهی، 

پول )واسطه مبادله( اقتصاد را نیز خلق می كردند.
بــا توجه به ماهیت جديــد بانك ها )امکان خلق پــول( و آثاری كه 
انتشــار يا خلق پول می توانســت بر اقتصاد كشورها داشته باشد، برخی 
از صاحب نظران اقتصــادی به دنبال تنظیم گری  فعالیت های بانك های 
جديد بودند. مباحثات شمش گرايی در اوايل قرن نوزدهم )الزام تبديل 
اســکناس به مســکوكات فلزی(، مکتب پولی )تناظر يك به يك میان 
اســکناس و مسکوكات فلزی(، قانون پیل در سال 1844 )حذف انتشار 
اسکناس كاغذی(، انتقادهای فون میزز و هايك و بحران بزرگ و تالش 
برای حذف خلق پول بانکی به عنوان عامل بحران )فیشر، سیمونز، نايت 

و ...( از جمله نمونه های اين امر بودند.
بر اســاس رويکرد دوم )مراجعه به متون متعارف اقتصادی(، ديدگاه 
رايج در كتب درســی، در نظر گرفتن بانك به عنوان واسطه مالی است. 
همچنین خلق پول بانکی در چارچوب رويکرد ضريب فزاينده پولی تبیین 
می شــود كه بر اساس آن بانك ها از طريق وام دهی پول هايی كه در آنها 
سپرده گذاری شده، خلق پول می كنند. البته رويکرد رايج منتقدينی نیز 
دارد كه ديدگاه مخالفی دارند. برای مثال گودهارت معتقد است رويکرد 
ضريب فزاينده ای به خلق پول، يك روش ناكامل در توضیح فرايند تعیین 
حجم پول در اقتصاد است. همچنین از نظر مور، در دنیای واقعی بانك ها 
ابتدا اعتباردهی )خلق ســپرده( را گســترش می دهند و سپس دنبال 
ذخاير می گردند. شــومپیتر نیز معتقد است بانکدار يك واسطه نیست، 
بلکه تولیدكننده اعتبار اســت و بانکدار بدون اينکه گناه بزرگی مرتکب 
شود، پول خلق می كند. مك لی و ديگران نیز يکی از تصورات غلط شايع 
درباره بانك ها را اين می دانند كه بانك ها همچون واسطه های مالی عمل 
می كنند، يعنی سپرده هايی كه مردم در اختیار آنها قرار می دهند را وام 
می دهند. در اين نگاه سپرده ها بر اساس تصمیمات برای پس انداز خلق 
می شــوند و سپس بانك ها اين ســپرده ها را وام می دهند. ولی آنچه در 
واقعیت اتفاق می افتد اين اســت كه بانك ها ابتدا تصمیم می گیرند كه 
بر اساس فرصت های وام دهی كه پیش رو دارند به چه میزان وام بدهند 
و نتیجه اين تصمیم وام دهی بانك هاســت كه حجم سپرده ها را تعیین 
می كند. ايروينگ فیشر، میلتون فريدمن، موريس اله، توبین، فون مايزز، 
هايك، رثبارد و وايت از جمله اقتصاددانان منتقد نظام بانکداری مبتنی 

بر ذخیره گیری جزئی  بوده اند كه رويکردهای بديل پیشنهاد كرده اند.
برای بررســی تلقی محققان بانکداری اسالمی از بانك، می توانیم به 
آثــار آنها مراجعه كنیم. فهمی كه عمده محققان بانکداری اســالمی از 
بانك دارند، در نظر گرفتن بانك به عنوان يك نهاد واســطه مالی )میان 
ســپرده گذارن و تســهیالت گیرندگان( است. شهید ســید محمد باقر 
صدر يکی از پیشــگامان و تأثیرگذارترين انديشمندان اسالمی در حوزه 
مطالعات بانکداری اسالمی است. شهید صدر در كتاب »البنك الالربوی« 

يا همان بانکداری بدون ربا به دنبال ترتیبات بانکی بوده است كه در آن 
ربا نباشد. از منظر شهید صدر، بانك ربوی يك نهاد مالی است كه نقش 
اساســی آن واسطه گری میان سپرده گذاران و فعاالن اقتصادی متقاضی 
تأمین مالی است. از نظر ايشان مهم ترين فعالیت های بانك ربوی عبارت 
از قرض گرفتن با بهره يا بدون بهره و ســپس قرض دادن با بهره باالتر 
است و درآمد بانك ربوی از تفاوت بین دو نرخ بهره حاصل می شود. نکته 
حائز اهمیت آن اســت كه شهید صدر به بحث خلق پول بانك در قالب 
رويکرد ضريب فزاينده پولی و يا رويکرد پول درون زا اشاره ای نکرده است.

دكتر توتونچیان در كتاب »پول و بانك داری اســالمی و مقايسه آن 
با نظام ســرمايه داری« درباره ماهیت پول، سرمايه، سود و بهره به طور 
مستقل بحث كرده است، اما بحثی از ماهیت بانك در نظام سرمايه داری 
ندارد. او ذيل عنوان نحوه عمل بانك داری ســرمايه داری و اســالمی به 
ماهیت واسطه گری بانك ربوی اذعان می-كند. ايشان خلق پول بانك ها 
را بر اســاس رويکرد ضريب فزاينده پولی با عنوان تسلســل »سپرده-

وام« طرح می كند و بر نقش تغییــرات نرخ ذخیره قانونی در كاهش يا 
افزايش آزادی عمل بانك ها در اعطای وام -خلق ســپرده جديد- تأكید 
می كند. البته توتونچیان ماهیت حقوقی بانك اسالمی را متفاوت از بانك 
ربوی می داند. از منظر او بانك اســالمی واسطه وجوه نیست، بلکه يك 
مؤسسه تأمین مالی می باشد كه وكیل سپرده گذار و شريك سرمايه گذار 
می باشد. بانك اسالمی به نیابت از طرف سپرده گذاران مسلمان، بخشی 
يا تمام ســرمايه مورد نیاز متقاضیان را تأمین می كند. بانك اســالمی 
نمی تواند مانند بانك ربوی واسطه وجوه باشد زيرا اين بانك جز در مورد 
قرض الحســنه به هیچ شــخص حقیقی يا حقوقی وام نمی دهد بلکه بر 
اســاس تقاضای متقاضی و به استناد طرح های سرمايه گذاری او آن ها را 

تأمین مالی می كند. 
دكتر میرآخور نیز در بیان ماهیت بانك متعارف، به واسطه گری مالی و 
البته تنظیم نظام پرداخت ها اشاره می كند. از نظر ايشان در نظام اسالمی 
اگر چه وظايف بانك ها شبیه به وظايف آنها در بانکداری سنتی است، ولی 
به هر حال بايد احکام شرعی را رعايت كنند. بدين معنی كه بانك ها به 
عنوان نظم دهنده نظام پرداخت ها و نیز واسطه های مالی عمل می كنند.

دكتر موســويان نیز در كتاب »بانکداری اسالمی« بحث مستقلی در 
باب ماهیت بانك در نظام اقتصادی ندارد، اما معتقد اســت كه بانك در 

نظام بانك داری سنتی مصداق روشن واسطه وجوه می باشد. 
تلقی اقتصاددانان مســلمان از ماهیت بانــك متعارف همچون تلقی 
بعضی از اقتصاددانان غربی، كامل نیســت. اقتصاددانان مســلمان بانك 
متعارف را به عنوان يك نهاد واسطه مالی صرف در نظر می گیرند كه در 
چارچوب رويکرد ضريب فزاينده پولی اقدام خلق پول می كند. در رويکرد 
ضريب فزاينده بانك بخشــی از سپرده هايی كه تحت عنوان قرض و در 
مقابل پرداخت بهره به دســت آورده است را به عنوان ذخیره قانونی نگه 
می دارد و بقیه را نیز تحت قرارداد قرض و در قبال دريافت بهره در اختیار 
متقاضیان قرار می دهد. بر اســاس اين تبیین از ماهیت بانك متعارف، 
آنچه با آموزه های اســالم در تعارض قرار می گیرد، عقد )قرارداد( قرض 
مبتنی بر ربا اســت. بر اساس اين تبیین از ماهیت بانك است كه بخش 
اعظم مطالعات بانکداری اسالمی معطوف به حذف ربا از ترتیبات بانکی 
شده است. بر اين اســاس در صورت تغییر ماهیت قرارداد میان سپرده 
گذار و بانك و در سوی ديگر تسهیالت گیرنده با بانك، بانك بدون ربا يا 
اسالمی خواهیم داشت. بانك بدون ربا يا اسالمی وكیل سپرده گذار است 
و شريك سرمايه گذار )در عقود مشاركتی( می باشد. اين رويکرد مبنای 
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تدوين قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرار گرفته است.
اما اين تلقی از ماهیت و جايگاه بانك با آنچه بانك ها در واقعیت انجام 
میدهند تفاوت دارد. با توجه به ماهیت حقیقی بانك در اقتصاد -بانك به 
عنوان نهاد خلق پول- و جايگاه آن در خلق پول كشور، عالوه بر مسائلی 
كه در خصوص قرض ربوی وجود دارد و میبايست در مطالعات بانکداری 
اســالمی مطرح گردد، ســؤاالت مهم ديگری نیز قابل طرح خواهد بود 
و داللت های درباره بانکداری اســالمی در ســطح كالن و خرد به همراه 
خواهد داشــت. برای مثــال حکم خلق پول بانك ها بر اســاس موازين 
شريعت اسالمی چیست؟ آيا بانك با اين ويژگی خاص )امکان خلق پول 
در جامعه( میتواند در يك جامعه اســالمی به فعالیت بپردازد؟ و يا خلق 
پول در جامعه اسالمی چگونه بايد باشد، بايد آن را به بانك ها سپرد و يا 
بــه بانك مركزی و يا ترتیبات ديگری بايد اتخاذ كرد؟ ترتیبات مطلوب 
خلق پول چیســت؟ وكالت در نظام بانکــداری مبتنی بر ذخیره گیری 
جزئی چگونه خواهد بود؟ طراحــی چارچوب های تأمین ذخاير در اين 

نظام چگونه بايد باشد؟
در مجموع به نظر می رســد كه مطالعه جدی درباره ماهیت و امکان 
خلق پول در بانك ها و چگونگی تنظیم  آن در بانکداری اســالمی و به 
بیان ديگر طراحی يك نظام بانکداری اسالمی با توجه به ماهیت اساسی 

بانك ها يعنی امکان خلق پول ضرورت داشته باشد.

دکتر حسن سبحانی
در مجموعه مقاالتی كه در نقد بانکداری 
بدون ربا نوشته شــده، اين مقاله يك مقاله 
متمايز است كه ضمن قائل بودن به بانکداری 
بدون ربا، با يك گام روبه جلو، نقد منصفانه ای 
از اين مقوله ارائه كرده است. ما نقاد بانکداری 
بدون ربا كم نداريم، ولی بعضاً نقد نه به خاطر 

پذيرش اصل قضیه و تالش برای جدا كردن ســره از ناسره، بلکه اصوالً 
نافی بنیان های بانکداری بدون ربا نیز هســت. قانون بانکداری بدون ربا 
كه در ســال 1362 در كشور تصويب شــد، قانونی است كه جای يك 
فصــل از قانون پولی و بانکی ســال 1351 را گرفته، ولی هیچ تالشــی 
برای اطمینان از وجود ســازگاری میان اين فصل با ساير فصول و مواد 
قانون پولی و بانکی انجام نشــده است. بنابراين می توان گفت اين قانون 
يك قانون تحقیقاً بی خاصیت شد و نه تنها گامی موثر به جلو برنداشت، 
بلکه گرفتاری هايی هم برای اصالحات بعدی ايجاد كرد. از اين رو تالش 
نويســنده مقاله برای پرداختن به كاســتی ها و مشکالت قانون در خور 

تقدير است. 
عدم تالش برای ديدن ناسازگاری ها نشان می دهد طراحان قانون كه 
با نیت های خوبی اليحه قانون عملیات بانکی بدون ربا را تهیه و تصويب 
كردند، به داليلی مانند شــرايط زمانی يا نديدن عمق مباحث، فقط به 
مباحثــی همچون وكالت بانك ها بر ســپرده ها اكتفا كردند و بحث های 
مهم تری مانند خلق پول و حتی ماهیت پول ديده نشد. لذا قانون عملیات 
بانکی بدون ربا از دو ناحیه دچار مشکل بود: يکی از ناحیه نديدن عمق 
مسائلی مانند پول و خلق پول و ديگری از ناحیه میزان سازگاری با بقیه 
مواد قانون پولی و بانکی. البتــه اين امر، به معنای مترقی نبودن قانون 
عملیات بانکی بدون ربا نیســت، بلکه به معنای كامل نبودن آن است، 
زيرا هم اكنون هم اين قانون، يك قانون مترقی محســوب می شود. حتی 
اصالحات جديد پیشنهاد شده برای اين قانون نیز آن را دچار كاستی ها 
و ناســازگاری های بیشــتری می كند. زيرا اين اصالحات در واقع قانونی 
كردن همان انحرافات از قانون عملیات بانکی بدون ربا طی ســی سال 
گذشــته اســت، با اين تفاوت كه امروز می توان گفت فالن انحرافات از 
قانون وجود داشته است، ولی اگر به تصويب مجلس برسد، اين انحرافات 

قانونی می شود.
يك نکته خیلی مهم در مقاله اين اســت كه حکم در مورد بانك، يا   دکتر حسن سبحانی
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پول يا خلق پول بعد از آن بايد داده شــود كه موضوع به خوبی به كسی 
كه می خواهد حکم دهد، شناسانده شود. در واقع در اين مقاله گفته شده 
كه اين كار انجام نشــده است. البته نه از اين حیث كه موضوع شناخته 
می شده و خوب ارائه نشده، بلکه از اين حیث كه اصوالً كارشناس موضوع 
را نمی شناسد. لذا تالش بر اينکه فهم كارشناسی از پول و كاركرد بانك 

دقیق تر شود، گام مهمی است كه در اين مقاله به آن اشاره شده است.
شــايد اگر ما تلقی درستی از پول و خلق آن و كاركرد نظام بانکی به 
عنوان كارشناس داشته باشیم و آن را در معرض قضاوت فقیه بگذاريم، 
باز هم برای حل مشکل كافی نباشد. لذا بهتر است بعداً در تکمیل مقاله، 
به ضرورت سیستمی بودن اين مسائل هم اشاره شود. يعنی عرضه يك 
پديده مثــل خلق پول به فقیه به تنهايی و بدون تبیین ارتباطات آن با 
مجموعه سیستم پولی و اقتصادی، شايد نتواند حکم مناسبی را دريافت 
كند. ما در شــرايطی به اين بحــث می پردازيم كه حکم پديده ها منفرد 
و جدا از بقیه اجزای مرتبط ارائه می شــود. بحــث پول، بانك و اقتصاد 
پديده های پیچیده و بزرگی هستند كه هم كارشناس موضوع بايد نگاه 
سیستمی داشته باشد و هم كسی كه می خواهد حکمی در خصوص آنها 
صادر كند. برای مثال ممکن است بین بانك و وكیل قراردادی بسته شود 
و اين قرارداد به لحاظ رعايت ضوابط شــرعی در ســطح فردی مشکلی 
نداشته باشد ولی كاركرد مجموعه اين قراردادها در نظام اقتصادی مبتنی 
بر عدالت نباشد يا مبتنی بر اســتثمار باشد. در اين صورت آيا می توان 
گفت آن قراردادها مشروع است؟ بنابراين در تبیین بهتر موضوع توسط 
كارشناس كه مورد اشــاره مقاله است، حرفی نیست ولی اگر به صورت 
سیستمی تبیین نشود )هم در تبیین موضوع و هم در ارائه حکم(، باز هم 

ممکن است نتوانیم حکم مناسبی دريافت كنیم.

نکته ديگر آن اســت كه نويسنده دعوت كرده كه بايد به خلق پول و 
كاركرد بانك ها فکر كرد. ولی به نظر می رسد قبل از اينکه به خلق پول 
فکر كنیم بايد به ماهیت خود پول بینديشــیم. زيرا اگر تلقی درستی از 
پول به لحاظ سیســتمی نداشته باشــیم، پرداختن به مسئله خلق پول 
هم ممکن است به خوبی مقدور نباشد. نمی توان يك تلقی از پول را در 

سطوح پايین تر نگه داشت، ولی در سطوح باالتر آن را حذف كرد.
بهتر است در تکمیل مقاله بايد به اين مقوله اشاره شود كه آيا می توان 
بین تلقی كاال بودن پول و حذف ربا جمع كرد؟ )البته در صورتی كه ربا 
و بهره را يکسان در نظر بگیريم(. به نظر می رسد كه اين دو خیلی سخت 
باهم جمع شــوند. زيرا كاالی اقتصادی كه به لحاظ فقهی با تعريف مال 
تطبیق دارد، دارای قیمت است و قیمت پول در بهره )ربا( جمع می شود. 
لزوم نبودن ربا می تواند ما را به اينجا برســاند كه نبايد از پول تلقی كاال 
شود. البته بنده هم معتقدم كه پول كاال نیست، بلکه مقوله ای حاكی از 
كاالها و خدمات تولید شده است و به داليلی در طول زمان از نظر عرف 
به مثابه كاال با آن برخورد شــده و اقتصاددان واقعیت موجود در عرف را 
تبیین عالمانه كرده است. به نظر بنده پول به خاطر اينکه نماينده كاالها 
و خدمات تولید شده اســت، نبايد از آن تلقی كاال شود. در اين صورت 
است كه می تواند قیمت نداشته باشد و در نتیجه با واقعیت لزوم نبودن 

بهره يا ربا به عنوان قیمتش مواجه باشد.
شــايد دلیلی نداشته باشد كه از لزوم انجام همه فعالیت های مالی در 
بانك صحبت كنیم. بانك نهادی است كه وظايف و كاركردهای مشخصی 
دارد و اگر برخی از كاركردهای آن را به هر دلیل برداريم يا عوض كنیم، 
آن نهاد ممکن است كاركردهای اصلی خود را از دست بدهد. البته لزوماً 
اين كار اشکال ندارد. زيرا نهادها برای رفع نیازهای بشر ايجاد شده اند و 
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اگر مصالح تولید نهادها را طوری تعريف كرديم كه برخی از وظايف آنها 
هم ظاهر شــد، در جهات ديگر به هدف رسیده ايم. لذا نبايد اصرار كرد 
كــه چون نهاد وجود دارد، كاركردهای آن هم مفروض اســت و اگر اين 
كاركردها را حذف كرديم، نگران آن باشــیم كه برای مثال كاركرد بانك 
مركزی چه می شــود. بنابراين اگر مطالعات ما را به اين برساند كه بايد 
در مفاهیم تغییراتی بدهیم، بايد در ســطح كالن و در سطح نهادها هم 
تغییراتی بدهیم و از تغییر آنها تعجب نکنیم و نگران تفاوت با عرف دنیا 
هم نباشــیم. بلکه بايد برای كاســتی های پیش آمده به فکر ايجاد نهاد 
باشیم وگرنه دچار التقاط می شويم. ما برای اصالح نظام بانکی ابتدا نظام 

پولی را اصالح كنیم.

محمدهادی مهدويان
تصور بنده همواره اين بوده كه در بانکداری 
اســالمی خلــط مفهومی بین ربــا و بهره و 
همسان پنداری بین آنها انجام شده و از خیلی 
مسائل از جمله گذشته تاريخی و سیر تطور 
نظام بانکداری غفلت شده است. تقلیل نگاه 
پديدارشناســانه به نگاه تاريخی ممکن است 
در جهــت اصالح موضــوع كمك زيادی به ما نکند. بــه دو دلیل: يکی 
اينکه اين ادعا بزرگ است كه بگويیم اقتصاددانان مسلمان تاريخ پول را 
نمی دانستند و پديده پول را نمی شناختند. قطعاً اين افراد توجه داشته اند 
و بســیاری از آنها در اين زمینه متخصص بوده اند و داليل متقن ديگری 
نسبت به همسان پنداری ربا و بهره دارند كه بايد به آن توجه كنیم. دلیل 
دوم پیامد ناشــی از تقلیل نگاه پديدارشناســانه است كه ما را به سمت 
نفی روش های بانکداری مبتنی بر ذخیره گیری جزئی و حركت به سمت 
بانکداری مبتنی بر ذخیره گیری كامل می برد و اين امر موجب می شود 
بانکداری به سمت بانکداری دولتی و مانند آن ببرد؛ چیزی كه در گذشته 
عدم كارايی آن در نظام بانکداری مدرن و كمك آن به توسعه اقتصادی 

روشن شده است.
كار تحقیقــی مقاله را در پیش برد گفتمــان درونی مفید می دانم نه 
بیرونی. زيرا در گفتمان بیرونی مسائل حل شده و طی دو سده گذشته 
در ارتباط با پول و نگاه جامع به پول و كاركرد آن به عنوان واحد سنجش 
و ارزش گذاری، وسیله مبادله و ادای دين با قوه ابراء باال و غیره كار شده 
اســت. نتیجه هرگونه تفکیك و تجزيه كاركردهای پول بر اساس قواعد 
پديدارشناسی باطل است و معطوف به نتايجی می شود كه منجر به بهبود 
كاركرد پول نمی شود. زيرا كلیت اين كاركردها باهم است كه كار می كند 
و ما نمی توانیم مثاًل پول را به عنوان وسیله سنجش قبول كنیم ولی به 
عنوان وســیله ذخیره ارزش تلقی نکنیم. زيرا مردم هستند كه تصمیم 
می گیرند و در كاركرد عرفی از آن به عنوان وســیله ذخیره ارزش، ادای 

دين و غیره استفاده می كنند.
بنابراين روش های بديلی كه مطرح شــد مانند توبین، فیشر و غیره، 
در نظــام فیصله يا گزيــر )Resolution( معنادار اســت ولی در مورد 
كاركرد پول تاثیری ندارد. ضمن اينکه بايد بپذيريم بخش قابل توجهی 
از بحران های دهه های اخیر هم اساساً ريشه آنها در بانکداری نبوده، بلکه 
بحران از جاهای ديگر شروع شده و در نظام بانکی تخلیه شده و به دلیل 
شدت اثر سرايتی آن منتج به يك بحران عمیق شده است و بازگرداندن 

اينها بسیار پرهزينه و دشوار است. 
بهره به مفهوم امروزی در نظام بانکداری مدرن با تمام تحوالتی كه در 

مفهوم، ماهیت، كاركرد و بررسی ها اتفاق افتاده، با ربا متفاوت است. آنچه 
امروزه از آن به عنوان بهره ياد می شود، چیزی نیست جز هزينه پول به 
مفهوم جمع رجحان زمانی و تاريخی پول و نقدينگی و مفهوم ريسك در 
مديريت تجهیز و تخصیص منابع و ذخیره گیری برای ريسك های مترتب 
بر دارايی های مالی به عالوه شکاف )اسپرد( هزينه واسطه گری كه با نظام 
اعتبارسنجی شناسايی شــده و هزينه ای است كه ارتباط مستقیمی در 
صورت های مالی بانك ها نیز ممکن است نداشته باشد. البته امر نظارت 
و اعتبارسنجی مهم است ولی هرچقدر اين روش ها را ارتقا دهیم باز هم 
ريســك در دارايی های مالی يك پديده عینی و تکوينی است كه اتفاق 

می افتد.
بنابراين حتی اگر بپذيريم كه پول كاال نیست، اين بدان معنی نیست 
كه واجد قیمت نباشــد. ما بسیاری پديده ها داريم كه كاال نیستند ولی 
قیمت دارند؛ مانند ريســك در عملیات مالی بانکی و غیربانکی كه كاال 
نیســت ولی قیمت دارد. پول، ترجیح زمانی دارد، ريســك دارد، هزينه 
واسطه گری دارد و اينها همه حداقل هايی دارند كه به آن بهره می گويیم. 
لذا همسان پنداری بهره و ربا درست نیست و موجب ايجاد مشکل برای 

ما شده است.
بايد مواظب باشیم اين نگاه پديدارشناسانه در ضعف گفتمان درونی، 
موجب حركت به ســمت نظام ذخیره گیری كامل به معنای جداسازی 
مطلق فعالیت تجهیز از تخصیص شود كه مسئله آن در بانکداری امروز 

فیصله پیدا كرده و اصاًل شدنی نیست. 

حجت االسالم محمدنقی نظرپور
حضور جوانــان در اين عرصه و به چالش 
پیامد  بانکداری،  كشــیدن مباحث متعارف 
خوبی دارد كه می تواند موجب اصالح ساختار 
يا تغییر رويکردها و نیز غنای ادبیات اقتصاد 
اسالمی شــود. برخی بحث ها مطرح شد كه 
نمی توان آن را نهايی تلقی كرد و بايد در جای 
خود بحث شود. برای مثال بحث ماهیت پول 
و يکســان بودن ربا و بهره، بحث جداگانه ای را می طلبد، گرچه بنده هم 
معتقدم در بحث ما تاثیرگذار است. نوع نگاهی كه اقتصاددانان مسلمان 
و فقهای ما به بحث دارند، به گونه ای اســت كه ربا و بهره را همسو تلقی 
می كنند و اين ديدگاه غالب اســت كه منجر به شــکل گیری بانکداری 
اســالمی شــده و اگر اين ديدگاه را كنار بگذاريم، بحث های بانکداری 
اسالمی سمت و سوی ديگری پیدا خواهد كرد. بنابراين در اينجا به اين 

مباحث ورود نمی كنم و به بحث اصلی مقاله می پردازم.
اين كه مطرح شد در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تنها رويکرد حذف 
ربا بوده اســت، درست نیســت و يك نگاه حداقلی است، هرچند از باب 
عنوان آن می توان گفــت مهم ترين خصوصیت اين نظام حذف ربا بوده 
اســت. برای مثال ماده 1 و ماده 2 قانــون، به اهداف اجتماعی پرداخته 
اســت و جايی كه به بند 2 و 9 اصل 44 استناد می  دهد، اهداف متعدد 
اجتماعی وجود دارد كه تنها يك بند آن حذف ربا است. بنابراين رويکرد 
اين قانون با وجود اسمی كه برای آن انتخاب شده، تنها حذف ربا نبوده، 
بلکه ايجاد سیستمی بوده اســت كه در چارچوب نظام اقتصادی اسالم 
كار كند و اهداف اجتماعی را نیز مد نظر قرار دهد. كما اينکه نگاه شهید 
صدر هم تنها حذف ربا نبوده اســت. ايشان دو رويکرد را مطرح می كند: 
يکی رويکرد حداقلی و ديگری رويکرد حداكثری. رويکرد حداقلی مربوط 

 محمدهادی مهدویان

 حجت االسالم 
محمدنقی نظرپور
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به زمانی است كه هنوز بنیان های اقتصاد اسالمی تحقق پیدا نکرده است 
و رويکرد حداكثری مربوط به زمانی است كه مکتب اقتصاد اسالمی در 
جامعه تحقق پیدا كرده است و در اين صورت، عالوه بر حذف ربا، اهداف 
اجتماعی هم در نظر گرفته می شود. بنابراين رويکرد قانون عملیات بانکی 
بدون ربا رويکرد عامی است، گرچه در مقام عمل آنچه كه انجام داده ايم، 

به طور كامل اهداف نظام اقتصادی اسالم را در نظر نگرفته است.
در بحث تحوالت تاريخی كه در مقاله مطرح شــده، موارد ذكر شده 
درباره شمش گرايان، پول گرايان و غیره می توانست تحت عنوان ديگری 

مانند نظريه های بانکداری در رابطه با خلق پول مطرح شود. 
در مقاله گاهی گفته می شــود كه بانك را نبايد در حد واســطه گری 
وجوه تقلیل دهیم و گاهی تعبیر می شود كه شناخت ما نادرست است. به 
نظرم تعبیر درست اين است كه بانك را نبايد به واسطه گری وجوه تقلیل 
داد، بلکه عرصه های ديگر نیز هست. لذا در تمام استدالل های مقاله نیز 
واســطه گری بانك حذف نشده بلکه فرايند خلق پول را هم قابل اضافه 
كردن می داند. بنابراين بهتر است بگويیم شناخت ما از بانك كامل نیست 
و همچنان واسطه گری وجوه در بانك وجود دارد و فرايند خلق پول هم 

ممکن است وجود داشته باشد.
بحث واســطه گری وجوه توسط بانك قبل از سال 1362 مطرح شده 
بــود. بنابراين می توانیم بگويیم قانون عملیات بانکی بدون ربا در فضای 
اقتصاد متعارف خوب عمل كرد. زيرا در فضای واســطه گری وجوه طرح 
شده است. حتی كتاب هايی كه در سال های اخیر توسط افرادی همانند 
میشکین تالیف شــده، باز هم فرايند واسطه گری وجوه را به عنوان يك 
نقش مهم بانك مطرح می كنند. در عیــن حال همان طور كه در مقاله 
گفته شده، ديدگاه های مخالفی نیز وجود دارد. بنابراين مانعی ندارد كه 
بانکداری اســالمی خود را به روز كند و در شــیوه فرايند خلق پول هم 

وارد شود.
مهم ترين بحث مقاله اين اســت كه بانك ها كاری به وجوه وارد شده 
به بانك ندارند و خودشان به صورت مستقیم خلق پول می كنند. اينکه 
اين رويکرد درســت باشد، بايد ببینیم آيا در عمل اين چنین است؟ آيا 
بانك در عمــل، بدون توجه به ورودی منابع، تســهیالت می دهد؟ اگر 
واقعاً چنین فراينــدی وجود دارد كه بانك بدون توجه به ورودی منابع، 
تسهیالت می دهد، در اين صورت می توان گفت خلق پول انجام می شود. 
همچنین در مقاله مطرح شــده كه در صورت خلق پول توسط بانك ها، 
اين ســوال مطرح می شــود كه ذخاير پرداختی به بانك مركزی چگونه 
تامین می شــود؟ گفته شده ذخاير به شیوه های ديگری تامین می شود. 
مثاًل از سپرده ها تامین می شود. گويا تسهیالتی كه می دهند ارتباطی با 
ورودی منابع ندارد و خودشــان به تشخیص خودشان خروجی را تعیین 
می كنند و ذخاير را نیز از ســپرده ها پرداخت می كنند. سوال اينجاست 
كه اگر ذخاير از محل ســپرده ها تامین می شــود، اين سپرده ها خودش 
می توانســت خلق پول كند، چرا بخشی از آن را واداشتیم كه خلق پول 
نکند؟ يا اينکه گفته شــده اگر نرخ ذخیره قانونی صددرصد باشد، بازهم 
فرايند خلق پول انجام می شــود، خیلی عجیب است و نقطه ابهام مقاله 

است كه بايد روشن شود.
ادبیات بانکداری اســالمی هنوز به طور كامل رشد پیدا نکرده است، 
لذا نمی توانیم آن را متهم كنیم كه با ديد نادرســتی داشــته است. زيرا 
می توانیم به بانکداری متعارف نیز برداشــت اشــتباه را استناد دهیم و 
بگويیم افرادی مثل میشــکین هم اشتباه كرده اند. بانکداری اسالمی در 

يك تامل جدی می تواند به اين بحث پاسخ دهد.

برخی تعابیر مانند »خلق پول از هیچ« در صورتی درســت است كه 
بپذيريم هیچ ارتباطی بین ورودی منابع و تسهیالت بانکی وجود ندارد. 
ولی اگر هرگونه ضوابطی وجود داشته باشد، اين تعابیر پذيرفتنی نیست. 
همین كه فرايند خلق پول، نسبتی از ســپرده ها و ورودی منابع باشد، 

تعبیری مانند »خلق پول از هیچ« معنی ندارد.
نکته ديگر اين است كه بر اساس همین استناد گفته شده كه نظريه 
وكالــت ربطی به خلق پول نــدارد. ولی در صورتی اين حرف درســت 
اســت كه افرادی كه پول در بانك می گذارند، از پول آنها تنها به عنوان 
ذخیره گیری جزئی استفاده شود و هیچ استفاده ديگری از پولشان نشود. 

در صورتی كه می دانیم اين چنین نیست. 
ما بین بانکی كه منابع گسترده دارد و تسهیالت گسترده تری دارد، با 
بانکــی كه به داليل مختلف نمی تواند به اندازه كافی جذب منابع كند و 
تســهیالت كمتری می دهد، تفاوت قائل می شويم. آيا اين ما را رهنمون 
نمی كند كه خلق پول از هیچ درست نیست؟ لذا نگاه افراطی و تفريطی 

هر دو آسیب زا است.
در مقاله با اشــاره به آمار پول و شــبه پول، ادعا شده كه حدود 95 
درصد خلق پول مربوط به بانك های تجاری اســت. در اقتصاد ما ضريب 
فزاينده پول، حدود 5 اســت. اگر پول، خود را به اين حجم رســانده، آيا 
پول پرقدرت نقشی ندارد و تمام آن مربوط به سپرده های ديداری است؟ 
در مقاله مبلغ سپرده های ديداری آورده شده ولی منشأ آن كه خلق پول 

توسط بانك مركزی است، ديده نشده است. 
در پايان مقاله يك خلط مفهومی شده است. از قول فیشر نقل شده، 
بی ثباتی پولی در نظام ذخیره گیری جزئی عامل تشديد نوسانات است، 
يعنی رويکــرد ذخیره گیری جزئی در قالب واســطه گری بانك موجب 
اين امر شده اســت. ولی اين ربطی به اســتدالل مقاله ندارد. در مقاله 
گفته شده، بانك ها خود مســتقل خلق پول می كنند، در حالی كه اين 
استدالل ها و شواهد بر اساس اين است كه از طريق ذخیره گیری جزئی 

اين نتیجه حاصل شده است.
نکته ديگر اينکه در ادبیات بانکداری اســالمی، ما بانك را تنها واسطه 
وجوه نمی دانیــم. زيرا به تعبیر دكتر توتونچیان، بانك در فضای اقتصاد 
اسالمی هم يك موسسه پولی است و هم يك موسسه مالی و در بانکداری 
اسالمی بحث مشاركت هم مطرح است. لذا می توانیم بگويیم بانك يك 
فرايند خلق پول هم دارد كه بايد برای ما تبیین شود و در واقع اين مقاله 

ما را در عرصه اقتصاد اسالمی يك گام به جلو می برد.

دکتر سید مهدی حسینی دولت آبادی
تا وقتی كه ما تلقی درستی درباره ماهیت 
پول نداشته باشــیم، نمی توانیم درباره نظام 
پولــی و خلق پــول حرف بزنیــم. ولی اين 
مقاله بیشــتر نگاه به ماهیت بانك داشــته 
است. هرچند جا دارد درباره ماهیت پول نیز 
بررسی بیشتری انجام شــود. يك نقل قول 
از ديويدســون درباره ماهیت پول وجود دارد 
كــه می گويد: »تاكنون اقتصاددانان بیــش از هر موضوعی درباره پول و 
ماهیت پول جوهر صرف كرده اند، ولی هنوز هم درباره اينکه پول چیست، 
اجماعی وجود ندارد و دلیل آن هم اين اســت كه در كتاب های درسی 
هم بحث ماهیت پول طرح نمی شود يا تنها به كاركردهای آن پرداخته 
می شــود و تعريف ماهوی از پول نمی شــود«. اگر به مباحث تاريخ پول 

 دکتر سیدمهدی 
حسینی دولت آبادی
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مراجعه شــود، مباحث جدی تری مطرح شده است، ولی همچنان بحث 
وجود دارد و قطعاً اين بحث مهم است.

اينکــه مباحثی دربــاره نظام ذخیره گیری كامل مطرح شــد، به اين 
خاطر است كه بدانیم رويکردهای بديلی نیز وجود دارد. حتی بحث هايی 
هم درباره نظام ذخیره گیری جزئــی آزاد  وجود دارد كه می گويند اصاًل 
بانکداری مركزی نبايد وجود داشته باشد و قوه حاكمه قاهره دولتی بر پول 
نبايد كنترل داشته باشد. لذا اين مسئله در اقتصاد متعارف هم هنوز وجود 
دارد و هرچند ممکن است ديدگاه غالب نباشد، ولی مطرح شده است. با 

اين حال در كشور ما چندان به اين بحث پرداخته نشده است.
ماهیت پول مدرن چیزی جز بدهی نیســت و در واقع نهادی می تواند 
خلق پول كند كه بدهی هايش توســط جامعه مورد پذيرش قرار گیرد. 
وقتی دربــاره نظام ذخیره گیری جزئی صحبت می كنیم، در واقع همین 
خلق پول بانکی اســت. در اين نظام دو نهــاد خلق پول می كنند؛ يکی 
بانك مركزی و ديگری بانك ها. در واقع بدهی های اينها پول هســتند و 
كاركردهای پول را دارنــد. البته پول بانك مركزی و پول بانکی متفاوت 
است. بانك مركزی دو نوع پول منتشر می كند: يکی اسکناس و مسکوک 
و ديگری ذخاير و جمع اينها اســت كه پول پرقدرت را تشکیل می دهد. 
بانك ها هم پولی را منتشر می كنند كه پول سپرده ای است. پولی كه مردم 
به مفهوم فعاالن اقتصادی از آن استفاده می كنند، پول سپرده ای است كه 
در حال حاضر در كشور ما حدود 95 درصد است. ذخاير بانکی كه نقش 
اساســی در اين نظام دارند، اساســاً توسط مردم استفاده نمی شوند. يك 
سوال اساسی اين است كه علت از سمت سپرده های بانکی به ذخاير است 
يا برعکس؟ و سوال ديگر اين است كه آيا اساساً خلق پول بانکی متوقف 
بر جذب سپرده است؟ بنده معتقدم اصالً خلق پول بانکی متوقف بر جذب 

سپرده اولیه نیست. البته ممکن است بانکی كه خلق سپرده كرده است به 
ذخاير نیاز پیدا كند و يا نیاز پیدا نکند. كما اينکه در برخی كشورها نرخ 

ذخیره قانونی صفر است. 
بانك ها برای دو مورد نیاز به ذخیره دارند: يکی ذخیره قانونی و ديگری 
برای مبادله بین بانکی هنگام برداشت سپرده ها توسط مردم. لذا بانك ها 
می تواننــد خلق پول كنند و بعد در صورتی كه نیاز باشــد نیاز به ذخاير 
پیدا می كننــد. برای تامین ذخاير راحت ترين راه جمع آوری ســپرده ها 
اســت. وقتی فردی در يك بانك ســپرده می گذارد، در ترازنامه آن بانك 
در قســمت بدهی ها درج می شود و نیز در ترازنامه بانك مركزی، بخشی 
از پول )ســپرده( از بانك الف به بانك ب منتقل می شود، يعنی ذخاير از 
يك بانك به بانك ديگر می رود. در واقع بانك ها برای به دســت آوردن آن 
ذخاير سپرده جذب می كنند. بنابراين تسهیالت دهی بانك ها متوقف بر 

سپرده پذيری نیست و يك امر پسینی است.
در رويکرد جديد سیاست گذاری پولی كه بعد از دهه 80 میالدی اتفاق 
افتاد، اساساً خلق پول بانك ها، حجم نقدينگی و كل های پولی ديگر مهم 
نیست. در واقع بانك مركزی به دنبال آن است كه نرخ بهره بین بانکی مد 
نظر خود را در بازار ايجاد كند و برايش مهم نیســت كه چقدر پول خلق 
شود و ذخاير ايجاد شود. لذا خلق پول از هیچ 

به معنی خلق پول از سپرده است.

محمدهادی مهدويان
بنده معتقدم كه ماهیت جــدا از كاركرد 
نیســت و نمی توان آنها را از هم جدا كرد. ما 
چیزی به نــام ماهیت نداريم، اگر نتوانیم آن   محمدهادی مهدویان
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را به اجزای كاركردی تجزيه كنیم. در تعريف پول هم همین طور اســت 
و وقتــی كاركردهای آن را مطرح می كنیم تا حد زيادی ماهیت آن هم 
مشخص می شود. بنابراين اگر پول را به گونه ای تعريف كنیم كه جدای از 

كاركردهای آن باشد، به درد سیاست گذاری نمی خورد. 
نقش واســطه گری مالی بانك ها در فرايند تکوين خدمات بانك ها، 
در طول زمان تضعیف شده است و امروزه بسیاری از بانك ها حتی در 
كشــور ما فعالیت های تجهیز و تخصیص را از بانکداری جدا كرده اند. 
به عــالوه هنوز هم درباره تعريف بانك ايــن اختالف نظر وجود دارد 
كه آيا ســپرده گیری است يا اعطای تسهیالت؟ گرچه امروزه اهمیتی 
ندارد. دســتورالعمل صندوق بین المللی پــول، در تعريف بانك آن را 
بر اســاس ســپرده گیری معرفی می كند. زيرا اساساً اعطای تسهیالت 
موخر بر تجهیز منابع اســت. ولی نبايد فراموش كرد بانکی كه امروزه 
تاســیس می شود، با سرمايه كالن تاسیس می شود. بنابراين بخشی از 
فعالیت ابتدايی بانك قبل از بالغ شــدن آن، از محل ســرمايه است و 
ممکن است چند ســال طول بکشد تا بانك به جايی برسد كه بخش 
سپرده گیری آن بر بخش سرمايه اولیه غالب شود. بنابراين بحث تقدم 
ســپرده گیری يا اعطای تسهیالت بر ديگری اهمیت چندانی ندارد. از 
سوی ديگر تقدم سپرده گیری يا اعطای تسهیالت به اندازه تسهیالت 
نیز بســتگی دارد. به طوری كه در تســهیالت خرد و متوسط اعطای 
تســهیالت متوقف به تجهیز منابع نیست ولی در تسهیالت كالن نیاز 
به تامین منابع اســت و بانك بايد به دنبال راه های تامین منابع حتی 
از محل های غیرســپرده ای برود. امروزه برخی از بانك ها منابع متنوع 
ديگری به غیر از سپرده ها دارند كه از محل آنها تسهیالت می دهند. 

نکته ديگر درباره خلق پول از هیچ اين است كه در ضريب فزاينده 
عوامل مختلفی اثرگذار است كه يکی از آنها اسکناس و مسکوک است. 
ولی عواملی همچون ســپرده قانونی، توزيع سپرده ها بین سپرده های 
ديداری و غیرديداری نیز در ضريب فزاينده موثر اســت. اگر مبادالت 
اقتصادی و تقاضای مبادالتی برای پول ايجاب كند كه اندازه بیشتری 
پول وارد مبادالت شــود، اين فرايند در نظام بانکی تسريع می شود و 
ضريب باال می رود. ولی نیاز نیست كه بانك مركزی يا مقام پولی حتماً 
تشخیص درستی داشته باشد در مورد اينکه نیاز مبادالتی معطوف به 
زياد شدن حجم پول است. در عین حال بخش دوم فعالیت بانك ها كه 
بحث توسعه و اجرای طرح ها است، ممکن است از محل منابع داخلی 

و تسريع ضريب فزاينده قابل تعبیه نباشد.
نکتــه ديگر كه بايد توجه كنیم اين اســت كه نــگاه ما به ويژه در 
بانکداری بدون ربا، خرد اســت و رابطه جــزء و كل را دقیق ارزيابی 
نمی كنیم. وقتی صحبــت از بانکداری می كنیم، نگاه به ترازنامه بانك 
و فرايند تجهیز و تخصیص و اثرگذاری ســپرده قانونی بر اين فرايند 
و ... جای خود درســت اســت. ولی به محض اينکه از سطح خرد به 
كالن حركت می كنیم، مســئله به اين ســادگی نیســت، بلکه موارد 
ديگــری پیش می آيد، از جمله نقش بانك مركزی و رابطه آن با پول، 
رابطه دولت با بانك مركزی، شناخت بانك 

مركزی در مورد حجم بهینه پول و غیره. 
دکتر حسن سبحانی

پس از انقالب اسالمی، مجموعه تحوالتی 
در بخش سیاســی جامعه ما متاثر از مسائل 
ايدئولوژيك ايجاد شــد. ما تــالش كرديم 
ساختارها و نهادهای اقتصادی را متناسب با 

ايدئولوژی تغییر دهیم. هر موقع هم كه خواستیم عمیق فکر كنیم، گفتیم 
وضع موجود را نمی توان تعطیل كــرد و بايد به اصطالح قطار را در حال 
حركت تعمیر كنیم. بحث اين اســت كه اين اصالحات تا چه حد كفايت 
می كند. البته ممکن اســت در گذر زمــان از مباحث ايدئولوژيك فاصله 
گرفته باشیم و بگويیم همین كه هست كافی است. ولی بنده اين طور به 
قضیه نگاه نمی كنم. به نظر بنده هر نهادی در يك نظام اقتصادی شــکل 
می گیرد از جمله بانك، متاثر از مبانی فکری و فلسفی آن نظام است. اگر 
از بانك كه وظايف و كاركردهای مشخصی دارد و در گذر زمان تکامل پیدا 
كرده است، بخواهیم با حفظ قالب خودش، انتظاراتی را كه ايدئولوژی از ما 

می خواهد را برآورده كند، توفیق پیدا نمی كنیم. 
بايد نهادهايی را تاسیس كنیم كه در كنار ساير نهادها از كاركردهای 
آنهــا اهداف ايدئولوژيك را دنبال كنیم. ولی اگر قرار باشــد در قالب های 
شــکل گرفته موجود، دســت به اصالحاتی بزنیم، آنچه حاصل می شود، 
حداكثر رفرم هايی است كه مبانی آن را نمی توانیم تغییر دهیم. برای مثال 
نمی توانیــم در يك موتور هزار قطعه ای، چند قطعه را عوض كنیم و بعد 
انتظار داشــته باشیم كاركرد آن موتور تغییر كند. بنابراين آنچه كه بنده 
عرض كردم بیشتر به مباحث نظری و تمرين فکری نزديك تر است و بايد 

به تدريج با كارهای پژوهشی و نظری عمیق به اين سمت حركت كنیم.
حجت االسالم محمدنقی نظرپور

در زمان شــارع هم كاركردهايی مشابه 
كاركردهای كنونی پول وجود داشته است 
و شــارع با توجه به همــه اين خصوصیات 
فرموده اگر بخواهید پول را همراه با زيادی 
قرض بدهید، ربا محقق می شود. تحريم ربا 
نه تنها در دين اســالم بلکه در اديان ديگر 
نیز وجود داشته است. ولی اين بدان معنی 
نیست كه برای پول ارزش قائل نباشیم و آن 
را به عنوان ســرمايه قلمداد نکنیم، بلکه بدان معنی است كه تا زمانی 
كه پول وارد عرصه حقیقی اقتصادی نشود، به آن بهره نمی دهیم. لذا 
وجــود كاركردهای پول به معنی تثبیت نرخ بهره به صورت تحقق ربا 
نیســت، بلکه كاركردها وجود دارد منتهــی بايد در قالب قراردادهای 

مشروع و غیرربوی باشد.
نظام بانکی ما بعــد از انقالب تالش نکرده قانون را همان گونه كه 
هســت، اجرا كند، بلکه به وســیله شــروط متعدد تالش كرده سود 
ثابــت خود را تثبیت كند و اين را نبايد به حســاب نظريه بانکداری 
بدون ربا گذاشــت، بلکه بايد آن را ناشی از ضعف در اجرا و سیستم 

نظارتی بدانیم. 
در مقام نظری شــايد بتوانیم بگويیــم بانك »خلق پول از هیچ« 
می تواند داشــته باشــد، ولی در مقام عمل محدوديت های متعدد 
موجب می شود كه امکان نظری را محدود كند. در مجموع می توان 
گفت بايد به بانك به عنوان نهاد خلق پول توجه كنیم، اما در عین 
حال بحث واسطه گری و مشاركت همچنان می تواند در نظام بانکی 
فعال باشــد. اين بحث هــا می تواند موجب كمك به توســعه مبانی 
نظری و فکری بانکداری اســالمی شود و با رفع نواقص آن، موجب 

پیشرفت رو به جلو شود.

پی نوشت
پژوهشــگر گروه بانکداری اسالمی، پژوهشکده پولی و بانکی  دکتر حسن سبحانی

 حجت االسالم 
محمدنقی نظرپور
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افزايش شفافیت مکانیسم انتقال پولی

مقدمه
بانك مركزی با انتشــار پــول ديجیتال1 می توانــد باعث افزايش 
ثمر بخشــی و شــفافیت مکانیســم های انتقال پولی، افزايش شمول 
مالی و ارتقاء كارايی سیســتم های پرداخت شــود. همچنین به  علت 
قابلیــت باالی كنترل پذيری پول ديجیتال امــکان برنامه ريزی روی 
آن بیشــتر اســت. در  واقع پول ديجیتال ابــزار كارآمد تری را برای 
حصول به اهداف سیاســت های پولی در اختیــار بانك مركزی قرار 
می دهد. رويکرد هر كشــور به بحث مقرراتی نشــر و توسعه اين نوع 
پول بســته به نوع سیاســت پولی آن كشور متفاوت است. بانك های 
مركــزی دنیا از جمله بانــك مركزی اروپا، بانك ملــی چین، بانك 
مركزی روســیه، هلند، كانادا، فرانسه، انگلستان و فدرال رزرو آمريکا 
مطالعات گسترده ای را در زمینه شناسايی مخاطرات ذاتی و مترتب 
بر بکارگیری آن انجام داده اند و در حال بررســی توجیه پذيری طرح 
انتشار پول  ديجیتال مبتنی بر بالک چین2 مخصوص به خود هستند. 
كشــورهايی مانند ســنگال، باربادوس و تونس پول ديجیتال مبتنی 
بــر بالک چین بومی خود را اســتفاده می كننــد. بانك های مركزی 
كشــورهای ديگــر نیز اعالم كرده انــد كه قصد دارند برای توســعه 
سیســتم های پرداخت بین بانکی بر اســاس بالک چین اقدام نمايند. 
بانك مركزی اروپا از راه اندازی يك پروژه مشترک تحقیقاتی با بانك 
مركــزی ژاپن در ايــن زمینه خبر داده  اســت. همچنین رئیس كل 
بانك مركزی چین اعالم كرده كه اين بانك پس از ســال ها مطالعه 
در خصوص انتشــار پول ديجیتال به منظور جايگزينی اسکناس، در 
حال حاضر به مرحله آزمايش نتايج مطالعات رســیده اســت. مقام 
ناظر پولی ســنگاپور نیز از پايان پذيرفتن بررسی توجیه پذيری طرح 

انتشار پول ديجیتال خود خبر داده است.

پول ديجیتال منتشر شده توسط بانک مرکزی
پــول ديجیتال بانك مركزی می تواند بــه عنوان يك محرک برای 
افزايش تقاضا بدون ايجاد تورم باشــد. در توزيــع هلکوپتری پول يا 
هلی كوپتر دراپ3، پول بدون هدف توزيع می شود اما با پول ديجیتال 
بانك مركزی می توان توزيع پول برای رفع ركود را به صورت هدفمند 
انجــام داد. در پول های رمزنگاری شــده4،كد نرم افــزار را می توان در 
هر زمان حسابرســی كرد كه اين مســئله منجر به  شفافیت بر روی 
مکانیسم های انتقال پولی می شود. همچنین انتشار اين نوع پول باعث 
حذف هزينه چاپ اســکناس می شود بطور مثال در ايران هزينه چاپ 
هر برگ اســکناس حدود 120 تومان است. صرف نظر از هزينه امحا، 
هزينه بازتولید اســکناس های فرســوده در ايران حدود 100 میلیارد 

تومان در سال برآورد شده است.

طبقه بندی انواع پول ديجیتال و ويژگی های آنها
پول  ديجیتال مفهوم گســترده ای دارد. پــول مجازی5 و پول های 
رمزنگاری شــده نمونه هايی از پول های ديجیتال هســتند. پول های 
ديجیتالی می توانند توســط يك موجوديت مركزی و يا توســط يك 
سیستم كامپیوتری و غیرمتمركز صادر شوند. در يك دسته بندی پول 
ديجیتــال به دو بخش پول ديجیتال بانــك مركزی6 و پول ديجیتال 
بخش خصوصی7 تقســیم می شــود. در اين مقاله به هــر دو نوع آنها 
می پردازيم. پول های ديجیتالی يك  شــکل كاماًل جديد از پول اســت 
كه حاصل پیشرفت های روزافزون فناوری است و يك واسطه تبادل بر 
پايه اينترنت محســوب می شود كه ويژگی هايی مشابه با پول فیزيکی 
را داراست، اما تراكنش های انتقال ارزش را به صورت آنی، بدون مرز و 

محدوديت و با كارمزد تقريبا صفر انجام می دهد.
از طرفی، زنجیره بالک ها يا بالک چین به عنوان يك تکنولوژی نوين 
باعث ظهور پول هايی شــده اســت كه برای تولید نیاز به هیچ بانکی 

 زهرا لطیفی*
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ندارند و بــه كاربران اين اجــازه را می دهد 
كه بــدون نیاز به بانــك وام بگیرند يا بدون 
نیاز به كارگــزاران بورس و يا صرافی بتوانند 
سرمايه گذاری كنند. اين پول، پول ديجیتال 
بخش خصوصــی نامیده می شــود و با پول 
مجازی منتشر شــده از طرف بانك مركزی 
كامال متفاوت است. گردش بدون نظارت پول 
ديجیتال خصوصی در جامعه با ريسك هايی 
روبرو اســت كه بحث در خصوص ورود بانك 
مركــزی را جهــت جلوگیــری از ضررهای 
احتمالی مطرح می كند. ذكر اين نکته ضروری 

اســت كه پول ديجیتال و پول مجازی با پول الکترونیك تفاوت دارند. 
پول الکترونیك شامل سپرده های موسسه های مالی در بانك مركزی، 
سپرده  در بانك ها و پول الکترونیکی8 می شود. پول الکترونیکی شامل 
ارزش پولی می شــود كه در يك كارت تراشــه ای ذخیره می شــود. 
در واقــع پــول الکترونیکی بر خالف پول ديجیتــال خصوصی دارای 
پشتوانه اســت. پول های ديجیتال خصوصی توسط بانك های مركزی 
يا بانك های تجاری ساخته نشــده  و توسط يك حکومت مركزی نیز 
پشتیبانی نمی شوند. در واقع پول ديجیتال خصوصی نمونه ای از پول 
الکترونیکی بی قاعده و مقررات گذاری نشــده كه در جامعه ديجیتال 
منتشر شده است و توسط توسعه دهندگان آن كنترل می شود و بسط 
آن توســط الگوريتم های هوشمندانه كنترل شــده و مشمول قوانین 
نظارتی نیســتند. در پول ديجیتــال از فناوری هايی مانند بالک چین 
يــا زنجیره بلوک ها و مراكز ثبت توزيع شــده، كه دفاتر به اشــتراک 
گذاشته شــده9 نیز نامیده می شود، اســتفاده می شود. ذكر اين نکته 
ضروری اســت كه پول ديجیتال بانك مركــزی لزوما از فناوری دفاتر 

كل توزيع شده استفاده نمی كند.
در هــر بالک چین نود های10 متعدد بــه ترتیب در قالب يك زنجیر 
به يکديگر متصل  هســتند كه هر يك از ايــن نود ها حاوی اطالعات 
مربوط به طرفین يك مبادله مالی اســت. سیستم بالک چین با ايجاد 
زمینه شناســايی طرفین تراكنش از بروز تقلب جلوگیری می كند. به 
ايــن دلیل كه بالک چیــن يك دفتر ديجیتال توزيع شــده و غیرقابل 
دســتکاری اســت. اين دفتر به طور مداوم تبادالت دارايی را كه بین 
اعضا در شــبکه رخ می دهد را برای همه نودهای عضو توزيع شده در 
شبکه ثبت می كند. همه بالک های تراكنش دارای اعتبار و تايیدشده 
هســتند. بدين ترتیب بالک چین به عنوان يك منبع راســتی آزمايی 

عمل می كند.
 نودهای عضو در يك شــبکه زنجیره بالكی برای توافق بر محتوای 
دفتر، از يــك پروتکل اجماعی اســتفاده می كننــد و از هش های11 
رمزگذاری و امضاهای ديجیتــال12 برای حصول اطمینان از جامعیت 
تراكنش ها اســتفاده می كنند. اين وفاق و اجمــاع تضمین كننده اين 
اســت كه دفاتر به اشتراک گذاشته شده دقیقا كپی يکديگر بوده و به 
اين صورت ريسك تراكنش های تقلبی كاهش می يابد، زيرا دستکاری 
بايــد در مکان های متعدد و دقیقا در يك آن واحد رخ دهد. هش های 
رمزگذاری مانند الگوريتم محاســباتی  SHA256، باعث جلوگیری از 
دستکاری شده و تضمین كننده آن است كه كوچك ترين تغییر در ورودی 
تراكنش منجر به يك هش متفاوت می شود كه نشان دهنده ی ورودی 
تراكنش نامعتبر اســت. همچنین امضاهــای ديجیتال تضمین كننده 

احراز هويت فرستندگان تراكنش هاست كه با 
كلیدهای خصوصی عالمت گذاری شده است. 
افراد،  در شــبکه می توانند  شركت كنندگان 
ســازمان ها، ارگان های دولتــی و يا تركیبی 
از همه اين انواع باشــند، اما همه يکســان و 
متفق بر پروتکل های اجماعی هستند. شبکه 
بالک چین از كنترل زيرساخت توسط فرد يا 
گروه خاص جلوگیری می كند. اين سیســتم 
ترتیب زمانی تراكنش هــا را با موافقت همه 
نودها بر اعتبار تراكنش ها و با استفاده از مدل 
وفاقی و اجماعی انتخاب شــده، ثبت می كند 
كــه منجر به تراكنش های برگشــت ناپذير و مــورد توافق همه اعضا 
در شبکه می شود. فناوری بالک چین، زمینه تسهیل روابط كارگزاری 
بین المللی را جهت افتتاح اعتبارات اسنادی، حوالجات و ضمانت نامه ها 
فراهم ساخته است. كاربرد های تجاری فناوری بالک چین بسیار فراتر 
از پول ديجیتال اســت و با استقبال گســترده ای در صنايع گوناگون 

ديگر حتی صنايع خودروسازی نظیر تويوتا قرار گرفته است.
بیت كوين مثالی از يك پول ديجیتال بخش خصوصی است. بارزترين 
خصیصــه پول های ديجیتال بخش خصوصی اين اســت كه انجام يك 
تراكنش به صورت همتا به همتا13 انجام می گیرد و هیچ  واسطه ای مانند 
يك مركز تهاتر خودكار، بانــك و يا حتی بانك مركزی در آن دخالتی 
ندارد. زمان متوســط تايید هر انتقال بیت كوين حدود ده دقیقه است. 
بیت كوين در ســال 2009 به عنوان يك سیستم پرداخت همتا به همتا 
برای خريدهای آنالين راه اندازی شد. سايت كوين مارمت كپ14 ارزش 
بیت كوين را در ماه گذشــته 2667 دالر اعالم كرد. به طور متوسط هر 
ثانیه حدود 10 پرداخت بیت كوينی انجام می شــود و بیش از ســیزده 
میلیــون كاربر ثبت  شــده دارد. در سیسســتم بیت كوين، اســتخراج 
كننــدگان يا ماينر ها15 و كســانی كه از بیت كوين بــرای تبادل كاال و 
خدمات اســتفاده می كنند تصمیم گیرنده هستند و می توانند قوانین و 
پروتکل را با توافق جمعی يا تأيیــد اكثريت 95 درصدی تغییر دهند. 
اين مدل خاص اجماعی و همچنین انجام تراكنش های انتقال ســرمايه 
به صــورت آنی و بدون مرز و با كمترين هزينه باعث شــده كه عده ای 
پیش بینــی  كنند بیت كوين روزی جايگزين پول های حکومتی شــود. 
درحال حاضر صرافی های الکترونیکی متعددی احداث شــده اند كه در 

آنجا بیت كوين در قبال تعدادی از ارزهای سنتی مبادله می شود.
طرفــداران بیت كوين معتقدنــد كه بدون شــك بیت كوين آينده 
مبادالت مالی و اقتصادی را در اختیار خواهد گرفت. ارزش بیت كوين 
در حال افزايش است و روز بروز افراد بیشتری از آن استفاده می كنند. 
اگر چــه اين فناوری هنوز برای اســتفاده و پذيرش عمومی بســیار 
پیچیده است اما با توجه به پیشــرفت فناوری و مزايای اين نوع پول 
بتدريج مردم عادی نیز به ارزهای رمزنگاری شــده عالقه مند خواهند 
شــد. به طور مثال كارمزد باالی نقل و انتقاالت پول در سیستم بانکی 
به خصوص برای خرده فروشان مقرون به صرفه نیست اما پول ديجیتال 
مانند بیتکوين تراكنش فوری و بسیار كم هزينه را فراهم كرده است.

همان طور كه اقتصاد جهانی همیشــه روندهــای صعودی و نزولی 
خود را دارد، ارزش بیت كوين نیز چنین روندهايی را دارد. بطور مثال 
اگر شخصی در سال 2010 هزار بیت كوين می خريد اكنون اين مقدار 
ارزشی حدود 35 میلیون دالر داشت. اما اگر اين مقدار در اوايل سال 

باالی  قابلیــت  علــت  به  
ديجیتال  پول  کنترل پذيری 
امــکان برنامه ريزی روی آن 
پول  واقع  در   اســت.  بیشتر 
کارآمد تری  ابــزار  ديجیتال 
را بــرای حصول بــه اهداف 
اختیار  در  پولی  سیاست های 

بانک مرکزی قرار می دهد
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2014 خريداری می شــد، اكنون يك چهارم اين مبلغ ارزش داشــت. 
بنابراين اقتصادی با چنین نرخ تورمی را نمی توان ثبات تلقی كرد، اما 
بیت كويــن در كنار پول رايج تحت حمايت دولت مزيت هايی دارد. در 
ســال 2016 ارزش بیت كوين از ارزش تمام ارزهای بانکی باالتر رفت 
به طوری كه از ماه فوريه تاكنون ركورد ارزش گذاری بازار را شکسته و 

حتی ارزش آن برای مدتی از طال بیشتر شد.
چین را می توان قطب بیت  كوين در چند ســال اخیر نامید زيرا سه 
مركز از بزرگ ترين مراكز مبادالت بیت كوين در چین اســت و حتی 
در برخی موارد از بیت كوين برای خارج كردن پول رســمی از كشور 
اســتفاده می شــود، معامله گران می توانند در بورس، بیت كوين را به 
يوان بخرند و در بورس های خارجی آن  را به دالر بفروشــند بنابراين 
احتمال وقوع پولشويی16 از اين طريق بسیار زياد است. درباره بهترين 
شیوه های مديريت بیت كوين برای آينده در میان برنامه نويسان بحث 
وجود دارد. اما بیت كوين به سرعت در حال رواج است. اگرچه ارزهای 
رمزنگاری شــده ديگری هم درحال ايجاد شدن است و تعداد كشورها 

و وب سايت های پذيرنده بیت كوين رو به افزايش است.
اگر ارز رمزنگاری شــده به عنوان ذخیره ارزی جهان پذيرفته شود 
تا چه حد خواهد توانســت تورم را مديريت كند و در مقايســه با دالر 

آمريکا شفافیت ايجاد نمايد؟
سیســتم فــدرال رزرو آمريکا تالش می كند تورم را با اســتفاده از 
عملیــات بازار باز، نرخ تنزيل و الزامــات ذخیره مديريت كند، اما اين 
سیستم پولی قادر به كنترل تورم در بلندمدت نبوده است. شايد زمان 
آن رســیده باشد كه به يك واسط ارزی شفاف تر روی آوريم و به طور 
موثر تورم كوتاه مدت و بلند مدت را مديريت نمايیم. با جايگزينی كامل 
پول ديجیتال توسط بانك مركزی می توان نرخ بهره را كاهش داد اگر 
چه اين سیاستی نیست كه قابل دفاع باشد، اما می تواند اثر ضد تورمی 
ايجــاد كند، با وجــود اين كه در واقع يك افزايــش در عرضه پول در 

طی اين زمان وجود دارد كه بیشــتر اقتصاددانان سنتی به عنوان يك 
شرايط تورمی از آن ياد می كنند. در واقع عده ای از اقتصاد دانان بر اين 
عقیده اند كه پول رمزنگاری شــده می تواند راه حلی برای دست يافتن 
دوباره بــه ارزش مجدد ذخیره/درآمد در يك مقیاس جهانی باشــد. 
در واقــع مقدار كمی از تورم می تواند موثر و خوب باشــد، همان طور 
كه توسط قانون فريدمن پیشــنهاد گرديد. اگر بیتکوين به عنوان ارز 
ذخیره جهان پذيرفته شــود می تواند فضايی  ايجاد نمايد كه تورم را 
مهــار نمايد و يك تنزيل ماليــم در قیمت ها ايجاد نمايد تا زمانی كه 

همه 21 میلیون بیت كوين در نهايت ضرب شود.

پول ديجیتال خصوصی و اثرات آن بر روی نظام پولی و تورم
در رابطه با پول ديجیتال خصوصی، سیاســت های اتخاذ شــده به 
دو ديدگاه متفاوت در خصوص اين گونه پول ها بســتگی دارد. اگر پول 
ديجیتــال را دارايی و ابزاری جهت انتقــال ارزش در برخی معامالت 
در فضای ديجیتال در نظر بگیريم، بیشــتر موضوعی مرتبط با تجارت 
الکترونیك است، اما اگر پول ديجیتال را شبیه پول لحاظ كنیم آنگاه 
الزام ورود بانك های مركزی جهت اعمال مقررات و نظارت بر انتشــار 
آن مــورد بحث قرار می گیرد. پول ديجیتال خصوصی به  تدريج نقش 
مهمی در معامالت اقتصادی و گردش مالی كشورها پیدا خواهد كرد. 
اگر اين نوع پول در كشــور بدون نظارت رواج پیدا كند می تواند منجر 
به خلق پول شود و مخاطراتی را در اقتصاد به همراه آورده و در ابعاد 
وسیع تر عالوه بر ريسك سیستمی حتی روی تورم نیز تاثیر گذار باشد. 
از طرفــی پول  ديجیتــال می تواند تاثیرات مثبتی بــر اقتصاد و رونق 
تجارت الکترونیك داشته باشد و فرصت های شغلی فراوانی ايجاد كند. 
به طور كلی در كشــورهای مختلف مواجهه با اين مقوله متفاوت است 
به نحوی  كه يك دســته از كشورها هنوز در بالتکلیفی به سر می برند، 
اما يك دسته از كشــورها از جمله آمريکا در برابر اين موضوع مطابق 
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قوانیــن مالی برخورد می كنند و آن را ماننــد پول می بینند و ادبیات 
مالی و پولی بر آن حاكم اســت كه در اين صورت نمی توان از اهمیت 
حضور بانك مركزی جهت تدوين قواعد آن و ايجاد بستری امن برای 
ايــن تبادالت چشم پوشــی كرد. اما چالش اصلی آنجاســت كه چون 
ماهیت و ذات پول های ديجیتال خصوصی با مقررات و ســاختارهای 
پول های قاعده مند هیچ ســنخیتی ندارد برخورد يکســان با اين نوع 
پول می تواند باعث از دســت رفتن ماهیت اصلی اين پول شــود و در 
واقع مقررات اجرايی و نظارتی از موانع گســترش بالک چین به شمار 
می آيند. در همین حال برخی كشورها اين موضوع را ممنوع كردند و 

برخی نیز پول مجازی را در حد كاال و سرمايه می بینند.
در خصــوص مزايــا و مخاطــرات  اين نوع پــول ديجیتال نظرات 
متفاوتی وجود دارد. از يك ســو به دلیــل تمركززدايی و عدم نیاز به 
تائید و مديريت بانك مركزی كشورهای مختلف باعث جريان آزاد نقل  
و  انتقال پول و رونق تجارت الکترونیك می شود. از سوی ديگر به دلیل 
پنهان ماندن منبع پول و هويت خريدار و فروشــنده در اين سیستم، 
عدم نظارت يك نهاد مشــخص بر تراكنش های صورت گرفته، امکان 
پولشويی و سوءاستفاده های ديگر وجود دارد. از اين رو برخورد آگاهانه 
و واكنش هوشــمندانه و به موقع بانك مركــزی را جهت جلوگیری از 
ضررهای احتمالی در آينده می طلبد. با تحوالت روز افزون و پرشتاب 
فنــاوری در زمینه پولی نمی توان از روند فراگیر شــدن آن جلوگیری 
كرد اما می توان با آسیب شناســی اين موضوع به دنبال يافتن راه های 

بهره مندی از اين نوآوری بود. 

جمع بندی
بســیاری از بانك های مركزی در دنیا نه تنهــا به دنبال تولید پول 
ديجیتال خــاص خود با اســتفاده از فناوری هايــی نظیر بالک چین 
هستند، بلکه به دنبال استفاده از اين تکنولوژی برای ارتقاء سامانه های 

پرداخت نیز هســتند. پول رمزنگاری شده كه يك عرضه پول محدود 
اســت، با ارائه يك جايگزين تازه دارای پتانسیل تبديل شدن به يك 
راه حل مطمئن و بلند مدت برای ســطح مناســب تورم اســت. بانك 
مركزی با انتشار پول ديجیتال می تواند يك سطح بی نظیر از شفافیت 
بر روی مکانیســم های انتقال پولی ايجــاد كند. به علت قابلیت باالی 
كنترل پذيری پول ديجیتال امکان برنامه ريزی روی آن بیشتر می شود 
و چون امکان شناســايی محل خرج پول وجــود دارد، می تواند باعث 
افزايش ثمربخشی سیاســت های بانك مركزی  شود. همچنین انتشار 
پول ديجیتال توسط بانك مركزی باعث امنیت سیستم مالی، افزايش 

شمول مالی و از بین رفتن هزينه ضرب اسکناس می شود.

پی نوشت
* كارشناس گروه بانکداری الکترونیك، پژوهشکده پولی و بانکی.
1) Digital currency (Digital cash)
2) Blockchain
3) Helicopter drop
4) Cryptocurrency
5) Virtual money
6) Central Bank Digital Currency (CBDC)
7) Private Sector Digital Currency (PSDC)
8) E-money
9) Shared ledger
10) Node
11) Hash
12) Digital signature
13) Peer to peer
14) CoinMarketCap  
15) Miner
16) Anti-Money Laundering (AML)
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بانک ها چقدر در امان هستند؟ 
بحران سرانجام روزی فرا خواهد رسید1

سوئد در سال 1992 دو بانك با نام های گوتا بانك و نوردبانکن2 را كه 
مالکیتشــان بیشتر در اختیار دولت بود، ابتدا ملی و سپس ادغام كرد. 
همچنان كه 15 سال بعد در آمريکا، ســقوط يکباره قیمت  دارايی ها، 
بانك ها را هم با خود به پايین كشید. در سال 2001 نوردبانکن با سه 
بانك دانماركی، نروژی و فنالندی ادغام شــد و بانك نوردآ3 به وجود 
آمد كه بزرگ ترين بانك منطقه بود. اما در سپتامبر سال 2013، دولت 
ســوئد آخرين ســهام خود از اين بانك را هم فروخت تا مهر تأيیدی 

باشد بر بحرانی كه از 20 سال پیش شروع شده بود.
بحران هــای بانکی جراحات عمیق و ماندگاری بــر پیکر اقتصادها 
و جوامــع وارد می كنند. بحرانی كه در ســال 2007-2008 روی داد 
يکی از بزرگ ترين و بدتريــن بحران های بانکی از دهه 1930 به بعد 
بود كه برون رفت از آن نیاز به زمان زيادی داشــت. كارمن رينهارت و 
كنت راگوف4 دو اقتصاددان دانشگاه هاروارد در مطالعه ای كه در سال 
2014 در مورد 100 بحــران مالی از دهه 1980 به بعد انجام دادند، 
دريافتند كه درآمد ســرانه به طور متوسط 8 سال طول می كشد تا به 
ســطح قبل از بحران برگردد. بر اساس اين تحقیق از 12 كشوری كه 
در سال 2008 دچار بحران های سیستماتیك شدند، فقط هفت كشور 

توانسته اند شرايط خود را به سختی به زمان آغاز بحران بازگردانند.
در اين دوران كــه يکی از طوالنی ترين دوره هــای ركورد از زمان 
جنگ جهانی دوم بود، آمريکا موفق شــد رشــد اقتصادی خود را در 
ســال 2009 دوباره آغاز كند. بیکاری به 4,7 درصد كاهش يافت اما 
رشد اقتصادی به طور غیرمعمولی كند بود به طوری كه رشد ساالنه به 
طور میانگین 2,1 درصد اعالم می شــد. اقتصاد آمريکا در سال 2013 
توانست به دوران پیش از بحران خود بازگردد. بسیاری از آمريکايی ها 
احساس می كنند كه موفقیت فقط از آن ديگران و كسانی است كه در 

وال استريت كار می كنند.
بحران های بانکی همچنین موجــب تبديل بدهی های خصوصی به 
بدهی دولتی می شود: وقتی بانك ها غرق در وام گرفتن ها و وام دادن های 
غیرمعقول می شوند، دولت ها وارد عمل می شوند. نسبت بدهی به تولید 
ناخالص داخلی آمريکا از ســال 2007 تا 2011 در حدود پنجاه درصد 
افزايش يافت اما از آن زمان به بعد تغییر چندانی نکرده است. اين نسبت 
در كشورهای يونان، ايرلند و اسپانیا حتی باالتر هم رفت. اگرچه اين رقم 
طی دو سال گذشته در برخی از كشورها كاهش يافته اما همچنان بسیار 

باالتر از دوران پیش از بحران است.
ترازنامه هــای بانك هــای مركــزی و نرخ های بهره نیــز به دلیل 
جايگزينی سیاست های پولی با سیاست های مالی و حمايت از اقتصاد 
كالن، همچنــان آثــار دوران بحران را بر دوش می كشــند. حتی اگر 
طبق پیش بینی ها، فدرال رزور تا پايان سال جاری نرخ بهره را باز هم 
افزايــش دهد، اين نرخ همچنان كمتر از زمان فروپاشــی بانك لمان5 
خواهد بود. بانك مركزی اروپا هم كه سال گذشته نرخ بهره را به صفر 
رساند، همچنان با يك روال بســیار آهسته مشغول جمع آوری اوراق 

قرضه است.
آثار بحران فقط مختص آمار اقتصادی نیســت بلکه در بطن جامعه 
هم احســاس می شــود. خشــم و عصبانیت مردم از تعريف نادرست 
»نخبگان6« يکی از داليل پیچیده و فراوان ايجاد پوپولیســم است كه 
موجب راه يابی دونالد ترامپ به كاخ ســفید و همچنین خروج بريتانیا 
از اتحاديه اروپا شد. بر اساس اين تعريف، نخبگان افراد مرفه، تحصیل 
كرده و آشنا با جهانی شدن هستند. اين در حالی است كه مردم عادی 
حتی از پس هزينه های اولیه زندگی هم بر نمی آيند. مخالفت با نجات 
مالــی بانك ها و آگاهی از اين كه بانکدارهــا هنوز هم بیش از ظرفیت 

خود درآمد دارند، از ديگر پیامدهای بحران است.
البته اين موضوع جديدی نیســت. بحران هــای اقتصادی همواره 

 مترجم: فرزانه ستاکه
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پیامدهای سیاســی به دنبال داشــته اند به نحوی كه سیاســت های 
اقتصــادی دهه های بعــدی را هم تحت تأثیر قــرار می دهند. نگرانی 
توام آلمان از تورم و اقدامات بــی ارزش مالی كه مانع از بهبود اوضاع 
اقتصادی منطقه يورو بعد از بحران 2008 شــده است، ريشه در يك 
سری فجايع اقتصادی قرن بیستم دارد كه به تورم شديد دهه 1920 
بر می گردد. فدرال رزرو در سال 1913 و در واكنش به بحران شديدی 
كه در ســال 1907 روی داد، تأسیس شد. در واقع استدالل های اولیه 
در مورد نقش مناســب يك بانك مركزی و نیاز به وجود اين بانك از 

زمان تأسیس نخستین بانك آمريکا در سال 1791 شروع شده بود.
بحران هــا اغلب منجر به تغییرات كلی مقررات به امید جلوگیری از 
تکرار اشــتباهات در عملکرد گذشته می شوند. بسیاری از سازمان های 
پیچیده مالی آمريکا كه امروزه وجود دارند مثل شــركت بیمه سپرده 
فدرال7، كمیســیون بورس و اوراق بهادار8 و انجمن فدرال وام مسکن9  
بعد از فروپاشــی بانکی فاجعه بار اين كشــور در سال 1933 به وجود 
آمدند. دفتر حسابرســی ارزی نیز ماحصل جنــگ جهانی بود. معلوم 
نیست قانون داد – فرانك10 نیز در دوره رياست جمهوری ترامپ دوام 
بیاورد و يا اينکه آخرين نسخه از استانداردهای كفايت سرمايه بازل به 
اتمام برسد. اما نتیجه هرچه باشد، بحث هايی كه بعد از بحران 2008 

شکل گرفت تا سال ها ادامه خواهند يافت.
كســی نمی داند كی و كجا بحران بعدی به وجــود خواهد آمد اما 
آنچه قطعی به نظر می رســد اين اســت كه اين اتفاق سرانجام روی 
خواهد داد. خانم رينهارت و آقای راگوف در كتابی با عنوان »اين دوره 
متفاوت است« كه در سال 2009 به رشته تحرير درآمد، نوشته اند كه 
بحران های بانکی »تهديد فرصت های برابر« در كشــورهای ثروتمند و 
همچنین بازارهای نوظهور هستند. اقدامات بی اساس در مورد بدهی ها 
نشــانه هشدار اســت. از اين رو چین در چندين سال گذشته يکی از 

آسیب پذيرترين اقتصادهای بزرگ دنیا بوده است.
آيا بانك های غرب در حال حاضر ايمن هســتند؟ شــکايات اخیر 

بانکداران در مورد الزامات ســرمايه ای و بــار نظارتی موجود، موجب 
نگرانی در مورد احتمال بازگشــت خطاهای گذشــته در عملکرد آنها 
شــده است. اين شــکايات آثار متفاوتی بر دو سوی اقیانوس گذاشته 
اســت. بانك های آمريکايی فکر می كنند برای مهار شــرايط به انداز 
كافــی قدرتمند هســتند در حالی كه برخی از بانك هــای اروپايی از 
اين كه مقررات روند بهبودی شرايط آنها را كند كرده، گله مند هستند. 
هرچند تجربه 10 ســال پیش برای هر دو اين گروه ها هنوز به اندازه 

كافی برای رعايت جانب احتیاط تازه است.
بانك هــا هرگز به طور كامل ايمن نیســتند. چراكه ســرمايه داری 
بر پايه ريســك است كه رشــد می كند. بهترين آمادگی برای فاجعه، 
احتیاط است و بانك ها اكنون قطعا مجهزتر از يك دهه پیش هستند. 

با وجود اين ممکن بود عملکرد بسیار بدتری داشته باشند.
 

پی نوشت
 Ten years“ 1( اين يادداشــت ترجمــه مقاله ای تحت عنــوان
 on: How safe are banks? Another crisis one day
cannot be ruled out” اســت كــه در ســال 2017 در مجله 

اكونومیست منتشر شده است.
2) Gota Bank and Nordbanken
3) Nordea
4) Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff
5) Lehman
6) Elites
7) Federal Deposit Insurance Corporation
8) The Securities and Exchange Commission
9) Fannie Mae
10) Dodd-Frank


