اوراق بدهی
 /10اسناد خزانه اسالمی ابزار مناسب سیاستهای پولی
 /11انتشار  ۶۷۰هزار میلیارد ریال اوراق در سال ۹۵

 /12انتشار اوراق مشارکت و موانع موجود

طرح جلد :حمیدرضا خاتونی

1

 /15اوراق مرابحه ابزاری ناشناخته در بازار مالی ایران
 /18بازار بدهی راهی برای جبران کاهش درآمدها

تأمین مالی
 /22بانک ،مسئول تأمین منابع مالی بخش تولید نیست

 /23نقش شبکه بانکی کشور در تأمین مالی تولید
 /29بازنگری قواعد برداشت صندوق توسعه ملی

تازههـــای

2

فروردین و اردیبهشت  . 95شماره 148

صاحب امتياز:

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
مديرمسئول:

دكتر علی دیواندری

/39کاهش درآمدهای نفتی فرصتی برای بازنگری فضای
کسب و کار

3

هیئت تحريريه علمی:
ماندانا طاهری ،زینب بیابانی ،حسین میثمی ،اعظم محمدیان
ژاله زارعی ،وهاب قلیچ ،محمد ولیپور پاشا ،عباس فدایی
هادی حیدری ،محمد ارباب افضلی ،فاطمه نوربخش
دبیر تحریریه بخش خبری:
مینا ساعتچی

چاپ  :رواق روشن مهر
تهیه شده در:
روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی
آدرس :تهران ،میدان آرژانتین ،بزرگراه آفریقا ،روبروی
پارک سوار بیهقی ،شماره  ،10طبقه دوم
ک د پستی1514947111 :
صندوق پستی15875-7949 :
تلفن88657442 :
دورنگار88657399 :
پست الکترونیکtazehaye_eghtesad@mbri.ac.ir :
وب سایتwww.tazehayeeghtesad.ir :
نسخه الکترونیک فصلنامه در سایت
 www.magiran.comقابل دسترس است.

مطالب منتشر شده در این مجله ،بازتاب آرا و نظرات نویسندگان بوده
و به هیچوجه دیدگاههای رســمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را
منعکس نمیکند

 /44بانکها و خروج از رکود

 /47تحلیل فضای کسبوکار در اقتصاد ایران

افول درآمد

مخاطره میاندازد

طراحی و صفحهآرایی:
احمد رحمتی

ناظر چاپ  :حسین بختیاری

 /40تحریک تقاضا راهی برای خروج از رکود

 /42نقش بانک مرکزی و لزوم تأکید بر ثبات مالی

 /52رکود حاکم بر بازار ،بازپرداخت بدهیها را به

هیئت تحریریه خبری:
مهسا اسماعیلی ،شهناز حسنی ،هما همتخواه

عكاس :محمد نوروزی

بهسوی رونق

 /38فضای کسب وکار بیثبات دستاورد یک اقتصاد متالطم

شورای سردبیری:
دكتر علی دیواندری ،دکتر پویا جبلعاملی
کامبیز زاهدپور

ويراستار :محبوبه مهدوی

 /33بانک توسعه اسالمی؛ الگویی برای بانکداری توسعهای
کشور

4

4

/53کاهش معوقات بانکی با افزایش شفافیت

 /54درآمدهای نفتی و بحران بدهی در ایران

 /58بررسی مطالبات غیرجاری شبکه بانکی

مروری بر دومین همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا
 /64برجام ،جرقهای برای ورود به بانکداری بینالمللی

 /65اصالح ساختارهای مالی در دستور کار بانک مرکزی

5

 /68کاهش ریسک اقتصادی برای حمایت از
سرمایهگذاری خارجی
 /69ایرانهراسی به تاریخ پیوست

 /71ارتقای جایگاه صنعت با تدوین برنامه راهبردی  10ساله

 /72تدوین شش روش تأمین مالی جدید در بخش
حملونقل
 /73محافظهکاری در ارتباط با ایران
/74جهش اقتصاد ایران

 /75اولویت آموزش نیروی متخصص بانکداری بینالملل

 /76همایش تجاری و بانکی ایران -اروپا زمینهای برای
گسترش ارتباطات
 /77برجام و همکاریهای بانکی

 /78اولویتهای تعامل ایران و اروپا از منظر مدیران شبکه
بانکی کشور

فهرست

سرمقاله

پویا جبلعاملی
کارشناس اقتصادی

[]6

موانع ارتبــــــــــــــــ

بیش از ســه ماه از روز اجــرای برجام میگذرد .هر چنــد انتظارات از رفع

اروپایــی حاضر به همــکاری با بانکهــای ایرانی بودهاند و همیــن روابط نیز

تحریمهــا بیش از این بــود ،اما تا همینجا نیز میتــوان آثار پررنگی از آن را

کافــی بود تا بتوانیم بخشــی از طلبهــا و ذخایر ارزی خــود را وصول کنیم

مشــاهده کرد .بازگشت به صادرات نفت خام در ســطح  2/4میلیون بشکه در

و نقــل و انتقاالت ارزی را به شــکل بهتری ســامان دهیم .امــا آنچه اقتصاد

روز تنها در مدت ســه ماه حتی بــرای ناظران خارجی نیز شــگفتانگیز بوده

مــا بهخصوص بهدلیل نیاز به خطوط اعتباری احتیاج دارد ،شــروع گســترده

اســت ،در حالی کــه ایران قبــل از تحریمها در همین حدود صــادرات نفتی

همکاری بانکهای بزرگ بینالمللی اروپایی با سیســتم بانکی است.

داشــت ،اما در زمان تحریم ،صادرات نفت خام تنها به یک میلیون بشکه تقلیل

پرســش این اســت که چرا بانکهای بزرگ اروپایی هنوز قادر نیســتند به

یافت و درست پیش از روز اجرا صادرات نفت خام تنها  1/35میلیون بشکه در

شــکل گستردهای وارد مراوده با سیســتم بانکی ایران شوند .اولین علت جرائم

روز بود .همانطور که انتظار میرفت صنعت نفت اولین موردی بود که آشــکارا

زیادی اســت که این بانکها در طول ســالهای گذشته مجبور به پرداخت آن

نشــانههای برطرفشدن تحریمهای هستهای را بروز داد.

شــدند ،آنهــم بهدلیل کار با بانکهــای ایرانی .بانکهای جریمهشــده برای

رفتوآمــد متعــدد کاروانهــای تجاری اروپایــی حتی پیــش از روز اجرا

کمترکــردن این هزینههای تحمیلی از ســوی وزارت خزانــهداری آمریکا وارد

نشــاندهنده انگیزه و عزم آنان بــرای ایجاد ارتباط و تجارت با ایران اســت.

توافقی با این کشــور شدند که دیگر با بانکهای ایرانی همکاری نکنند .هرچند

امــری که زیربنــای ابتدایی آن با امضای تفاهمنامهها ایجاد شــده و هماکنون

بــر مبنــای برجام این توافقــات باید کان لم یکن تلقی شــود امــا این خرده

ایــن تفاهمنامهها در حال تبدیل به قرارداد هســتند .البته باید اذعان داشــت

بــر وزارت خزانــهداری آمریکا وجود دارد که نتوانســته یا تمایل نداشــته به

که ســرعت ایــن فرایند کمتر از میزانی بود که کارشناســان انتظار داشــتند.

بانکهای اروپایی برای کار با ایران اطمینانخاطر دهد .جلســه اخیر رئیسکل

این ســرعت کم نه بهدلیل عدمتمایل تجار و بازرگانان و شــرکتهای مختلف

بانک مرکزی در حاشــیه اجالس بهاره صندوق بینالمللی پول با جک لو ،وزیر

اروپایی و حتی دولتهای آنها بوده ،بلکه مشــکل در روابط بانکی است.

خزانهداری آمریکا ،در واشــنگتن برای گوشــزدکردن این موارد بود که به نظر

در حالــی که تنها چند هفته پس از روز اجرای برجام ســوئیفت برای بانک

میرســد پیام شــفاف ایران برای تالش بیشــتر وزارت خزانهداری آمریکا در

مرکزی و دیگر بانکهای تحریمشــده به کار افتاد ،اما روابط کارگزاری در اروپا

تحریک بیشــتر بانکها برای همکاری بــا بانکهای ایرانی ،مورد پذیرش طرف

با کندی پیش میرود .در این مدت فقط بانکهای کوچک داخلی کشــورهای

مقابل قرار گرفته است.
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سرمقاله

ـــــــــــــــــاط بانکی
جــان کــری در آخریــن اظهارنظر خود دربــاره برجام بانکهــا را ترغیب

داخلی امری نیســت که ســریع به نتیجه برســد و اقدام به برطرفکردن آنها

بــه همــکاری با ایران کــرد .به هر حال به نظر میرســد این عامل از ســوی

کافی اســت تا اطمینانخاطری برای طرفهــای اروپایی برای کار با بانکهای

دیپلماتها و مسئوالن بانک مرکزی در حال پیگیری دائمی است .اما این فقط

ما شود.

بخشــی از مشکل اســت .نمایندگان بانکهای اروپایی به وضوح اظهار میکنند

امــا نکته امیدوارکننده برای آنکه مطمئن باشــیم موانــع پیشرو درنهایت

که ایجاد روابط کارگزاری منوط به اعتبارســنجی طرف مقابل است و بانکهای

برطرف میشــود ،آن است که نهتنها کشــورهای غربی بر آن هستند تا برجام

ایرانی در شــرایط فعلی فاصله زیادی با استانداردهای الزم دارند.

در مدتزمــان خود حفظ و اجرا شــود ،بلکه شــرکتها و صنایــع مختلف در

نســبت اهرمی باال ،کفایت ســرمایه پایین و نســبت تســهیالت غیرجاری

این کشــورها نیز مشتاق دســتیابی به بازار بزرگ  80میلیونی ایران هستند و

باال نشــان میدهد که وضعیــت ترازنامهای بانکهای ما بهگونهای اســت که

همین شــرکتها نیز در کشــورهای اروپایی به همراه دولتهایشان به بانکها

طرفهــای مقابل بــرای ایجاد ارتباط با آنها متحمل ریســک باالیی هســتند.

فشــار میآورند تا هر چه ســریعتر روابــط بانکی خود را با ایــران آغاز کنند.

ریســکی که میتواند خود را در هزینههای باالتر بانکــی برای ما یا عدمتمایل

بهعبارتدیگــر تغییر بــازی بر مبنای برجام ،کنــش طرفها را بهجای تنش و

به ایجاد رابطه نشان دهد.

مقابله بهســوی همکاری بیشــتر برده اســت و انتظار میرود در چندماهه آتی

فراتر از آن ،در چند ســال اخیر که سیستم بانکی ایران از سیستم مالی دنیا

شاهد روابط گســترده مالی بین ایران و اقتصاد جهانی باشیم.

منفک شــده بود ،مباحث درباره ایجاد اســتانداردهای بانکی برای کاهش فرار

این تصویر نشــاندهنده آن است که در ســال جاری اقتصاد ایران میتواند به

مالیاتی و معیارهای مربوط به مبارزه با پولشــویی و تأمین مالی تروریسم نیز

رشد اقتصادی  5درصدی برسد ،رشدی که تنها در صورتی به سالهای آتی منتقل

در تمام کشــورهای جهان اجرا شد .در نتیجه بانکهای خارجی تمایلی ندارند

میشود که دولت بتواند بر معضالتی که به نظر میرسد پایداری زیادی دارند ،فائق

با بانکهایی که این اســتانداردها را اجرا نمیکنند ،همکاری داشــته باشــند.

آید .یکی از این مســائل بدهیهای دولتی بوده که در دو ســال اخیر بروز یافته و

سیســتم بانکی ما همچنیــن باید بتواند به طرفهای خارجی نشــان دهد که

مشــکالت عدیدهای را برای سیســتم بانکی به وجود آورده است .الزم است دولت

از ایــن رویههای بینالمللی پیروی میکند و برای این امر الزم اســت بانکها

هرچه ســریعتر از این بدهی برای تعمیق بازار نوظهور اوراق خزانه بهره جوید ،بازار

واحدهای تطبیق مقررات( )Complianceرا ایجاد کنند .برطرفکردن موانع

مالی که گســتردگی آن خود یکی از شروط حفظ رشد اقتصادی باالست.
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1

فصل

اوراق بدهی

پرونـــده

امیر هامونی ،مدیرعامل فرابورس ایران ،تأکید کرد:

اسناد خزانه اسالمی ابزار مناسب سیاستهای پولی
امیر هامونی ،مدیرعامل فرابورس ایران درباره اوراق بدهی و بهویژه ســناد
خزانه اسالمی ،اظهار داشت :ســازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،بورس و
اوراق بهادار ،کمیته عالی ســازمان بورس و دیگر دستگاهها و سازمانها برای
تحقــق این مهم تالش کردند و امروز بازار ســرمایه نیز از آمادگی الزم برای
تأمین مالی طرحها و پروژهها با اســناد خزانه اسالمی برخوردار است.
وی یادآور شــد :تاکنون  ۵۰هزار میلیارد ریال اســناد خزانه اســامی در
پنج مرحله هر یک به ارزش  ۱۰هزار میلیارد ریال پذیرششــده است که ۲۳
اسفندماه سال گذشته اســناد نخستین مرحله سررسید شد.
هامونی خاطرنشــان کرد :سررسید مرحله نخست این اسناد سه روز زودتر
از موعــد مقرر ،نشــان از انضباط مالی و تالش دولت بــرای التزام به مباحث
مالی دارد.
وی ادامــه داد :اینــک  ۲۳هزار میلیارد ریال از مجمــوع  ۴۰هزار میلیارد
ریال اسناد خزانه اســامی باقیمانده در حال معامله بوده و  ۲۷میلیون برگه
یکمیلیون ریالی در بازار معاملهشــده است.
مدیرعامل فرابورس ایران در تشــریح کمک این اســناد به اقتصاد کشــور،
افزود :اســناد خزانه اســامی ابزار مناســبی برای تنظیم سیاســتهای مالی
دولت و بانک مرکزی است.
وی اضافه کرد :این اســناد ضمن تســریع در تســویه بدهیهای دولت به
پیمانکاران بهویژه پیمانکاران وزارت نیرو و وزارت راه و شهرســازی ،افزایش
اعتماد به بازار ســرمایه را به دنبال داشــته و به کشف نرخ بهره بدون ریسک
میانجامد.
هامونی یادآور شــد :انتشــار این اســناد در مرحله نخســت ،بــه پویایی
قابلتوجهــی در پیمانکاران کشــور حتی پیمانکاران خُ رد منجر شــد و برخی
از آنها که ســالیان ســال طلبکار بودند ،با تخصیص این اوراق متحول شدند.
به گفته وی ،اســناد خزانه اســامی تنها ابزاری اســت که دولت در بازار
ســرمایه ضمانت کرده و برای جلب و جذب ســرمایهگذاران خارجی بســیار
مناسب است.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد :دولت ،بانک مرکزی و شــرکت ملی
نفت ازجمله ارکانی هســتند که پیشتر در شــرکتها و سازمانهای خارجی
رتبهبندی شــده و به انتشار این اوراق اقدام کردهاند.
وی افزود :ســرمایهگذاران خارجــی تاکنون  ۵۰۰میلیارد ریال از اســناد
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خزانه اســامی استفاده کرده و خرید داشتهاند.
مدیرعامــل فرابــورس در ادامه ،به مهار تــورم اقتصــاد و در مقابل تغییر
نکردن نرخهای ســود بانکی اشــاره کرد و گفت :علــت اصلی واگرایی این دو
نرخ ،حجم نقدینگی فعال کشــور است و ورود سرمایهگذاران خارجی میتواند
به همگرا شــدن این نرخها کمک کند.
وی بابیان جذابیت اســناد خزانه اســامی برای ســرمایهگذاران خارجی،
گفت :در روز نخســت ،این اســناد با نرخ ســود  ۲۵درصد معامله میشد ،اما
امروز این نرخ به  ۲۱تا  ۲۲درصد کاهشیافته اســت.
هامونی اضافه کرد :همینکهدولت اراده کرده از این ابزار اســتفاده کند که
نســبت به ســایر ابزارها در مدتزمانی کوتاه قابلیت معامله دارد ،بهخوبی به
اقتصاد کشــور کمک کرده است البته بزرگتر شدن اندازه اوراق به پویایی هر
چه بیشــتر اقتصاد خواهد انجامید.
این مســئول بابیــان اینکه  ۴۰درصد کل تولید ناخالص داخلی کشــور در
بورس و فرابورس اســت ،افزود :ارزش بازار فرابورس تا پیش از ورود اســناد
خزانــه  ۹۵۰هزار میلیــارد ریال بود که با ورود این اســناد  ۶درصد افزایش
یافت.
وی در ادامــه بابیان اینکه ،صکوک ابزار نوینی اســت که در کشــورهای
اســامی بهجای اوراق قرضه به کار گرفته میشــود ،افزود :صکوک بهعنوان
اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف میشود که باید خود دارای ارزش باشد و
نمیتواند بر اســاس فعالیتهای سفتهبازی و سوداگرانه و درواقع فعالیتهایی
که بدون خلق ارزش و کار صورت میگیرند ،ســودآوری داشته باشد.
هامونــی همچنیــن از «صکوک منفعــت» بهعنوان ابزاری مناســب برای
تأمین مالی شــهرداریها و قطارهای شهری نام برد و افزود :تاکنون از چنین
ابزاری استفادهنشــده ،اما بهکارگیری آن میتواند به توسعه خدماترسانی به
مسافران ریلی بینجامد.
بــه گفته وی ،شــهردار یها و شــرکتهای حملونقــل میتوانند با
قــرار دادن منافع آتــی پروژه قبلی کــه به بهر هبرداری رســیده ،این
اوراق را منتشــر و ســپس بــا وجوه حاصلــه پروژه جدیــدی را آغاز
کنند؛ از دید ســرمایهگذاران نیز این اوراق ریســک باالیی ندارد زیرا
ســرمایهگذاران منتظر اتمام پــروژه نمیمانند و از پروژه تکمیلشــده
کســب منفعت میکنند.

اوراق بدهی

پرونـــده

مهدی بنانی ،مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت امور اقتصادی و دارایی

انتشار  ۶۷۰هزار میلیارد ریال اوراق در سال ۹۵
تسویه بدهی دولت با پیشبینی خزانه اســامی در سال  ۱۳۹۲آغاز شد و در
بودجه این سال نیز دیده شد اما فرصت عملیاتیشدن نداشت تا اینکه درنهایت
 ۱۰هزار میلیارد ریال در  ۲۳اسفند  ۱۳۹۳با سررسید یکساله برای پرداخت بدهیهای
دولت و طرحهای تملک عمرانی منتشر و در  ۲۳اسفند گذشته سررسید شد.

مهدی بنانی ،مدیرکل مدیریت بدهیهــای وزارت امور اقتصادی و دارایی ،با
تأکید بر اینکه این مرحله برای دولت آزمون اعتبارســنجی و عمل به تعهدات از
نگاه بازار سرمایه به شــمار میرفت ،اظهار داشت :فعاالن بازار سرمایه در انتظار
بودنــد تا عملکــرد دولت در تســویه اوراق را ارزیابی کنند و بــا هماهنگیهای
انجامشــده وجه و مبلغ منتشرشده در سررسید مقرر تسویه شد.
این مقام مســئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد :بر اساس حکم
قانون بودجه مقرر شــد در ســال  ۹۴حدود  ۵۰هزار میلیارد ریال اسناد خزانه
اســامی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران منتشــر شــود که این اسناد
بهصورت کامل منتشر شد.
مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد بابیان اینکه همه ظرفیت  ۵۰هزار
میلیارد ریالی اوراق مشــارکت منتشرشــده اســت ،گفت :این اوراق برای تسویه
بدهی وزارت نیرو و راه و شهرسازی منتشر شد.
مدیــرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد با اشــاره بهپیش بینی دولت در
الیحه بودجه سال  ۹۵در زمینه انتشار اوراق ،افزود :در الیحه بودجه برای اوراق
مشــارکت  ۵۰هزار میلیارد ریال و  ۷۵هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی با
سررسید یک تا سه ســال برای پرداخت بدهی طرحهای عمرانی و مابهالتفاوت
قیمت واقعی با فروش (یارانه) آب و برق پیشبینیشــده اســت .همچنین ۱۰۰
هزار میلیارد ریال بابت تخصیصهای اولویتدار ســازمان مدیریت برنامهریزی و
مصارف ضروری در دستور کار خواهد بود.
این مقام مســئول افزود :اســناد خزانه بهعنوان ابزار نقدینگی دولت محسوب
میشــود که در زمان کمبود نقدینگی ،این اوراق منتشر خواهد شد.
وی در مورد انتشــار اوراق مشارکت طبق تبصره  ۶بودجه  ۹۴نیز گفت :بیش
از  ۵۰هزار میلیارد ریال از این اوراق در قانون بودجه پیشبینیشده بود که همه

آن عملیاتی شــد .البته در سال  ۹۵نیز با تصویب مجلس شورای اسالمی انتشار
 ۵۰هزار میلیارد ریال اوراق مشــارکت در نظر قرارگرفته شده است.
بنانی ،با بیان اینکه در الیحه بودجه ســال  ۹۵و مصوبه گروه تلفیق انتشــار
اوراق مشارکت و صکوک اسالمی برای شرکتهای دولتی در نظر قرارگرفته شده
اســت ،گفت :همچنین  ۷۰هزار میلیارد ریال برای شــهرداریها پیشبینیشده
که این اوراق صرف قطار شــهری میشــود؛ البته تضمین  ۵۰درصد آن بر عهده
دولت است.
وی به برنامههای تعریفشــده برای انتشــار اوراق تسویه خزانه برای پرداخت
بدهی دولت در ســال  ۹۵اشاره کرد و گفت :امسال این اوراق در اجرای بند الف
قانون رفع موانع تولید منتشر خواهد شد.
به گفته بنانی ،همچنین انتشــار  ۱۵۰هــزار میلیارد ریال صکوک اجاره برای
امسال در نظر گرفتهشده اســت؛ درمجموع اوراق پیشبینیشده در بودجه سال
 ۹۵با احتساب اوراق شرکتهای دولتی و شهرداریها و اوراق تسویه خزانه ۶۷۰
هزار میلیارد ریال است.
وی گفت :در الیحه بودجه ســال  ،۹۵برای دولت انتشــار  ۲۲۵هزار میلیارد
ریال اوراق بهادار ( شــامل اوراق مشــارکت و اســناد خزانه اســامی ) در نظر
گرفتهشــده که  ۷۵هزار میلیارد ریال آن اسناد خزانه اسالمی با سررسید یک تا
سه سال ۱۰۰ ،هزار میلیارد ریال اســناد خزانه اسالمی با سررسید کمتر از یک
سال و  ۵۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت است.
وی ادامه داد :رقم کلی بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی بر اساس آخرین
گزارشهای وزارت امور اقتصادی و دارایی ســه هزار و  ۸۰۰تریلیون ریال است
و  ۵۰هزار میلیارد ریال از بدهی دولت در ســال گذشته با استفاده از ابزار خزانه
اسالمی تسویه شده است.
بنانــی ،بهرهگیــری از ابزارهایــی نظیر صکــوک و اوراق تســویه خزانه را از
برنامههای دولت برای تســویه بدهی دولت در ســال جــاری اعالم کرد و گفت:
کل بدهی ســه هزار و  ۸۰۰تریلیون ریالی سررســید شــده نیســت و بر اساس
اولویتبندی و با زمانبندی پرداخت میشــود البته این رقم ثابت نبوده و تغییر
است.
بنانی در ادامه در پاســخ به سؤالی در خصوص تسویه بدهی دولت به بانکها،
اظهار داشــت :با توجه به اصالحات انجامشــده در الیحــه بودجه  ،۱۳۹۵اوراق
منتشــره برای تسویه بدهیهای طرحهای عمرانی قابلاستفاده خواهد بود.
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پرونـــده

اوراق بدهی

انتشار اوراق مشارکت و موانع موجود
ماندانا طاهری

*

مهمترین هدف مؤسســات و بنگاههای اقتصادی کشور حداکثرکردن ثروت
ســهامداران است بنابراین شناســایی روشهای تأمین مالی با حداقل ریسک و
انتخاب روشهای مناسب حائز اهمیت است و متناسب با نیاز ،توان مالی ،شرایط
بنگاههای اقتصادی و تنوع رفتار مردم در ســرمایهگذاری و مواجه با ریســک،
ابزارها و روشهای تأمین مالی شرکت استفاده میشود .بدهی و سهام به عنوان
شیوههای ســنتی تأمین مالی بنگاههای اقتصادی ،با برخورداری از ویژگیهای
منحصربهفرد ،دارای ریسک و هزینههای تأمین مالی متفاوتی برای سرمایهگذاران
و شرکتها است.
در این میان یکی از ابزارهای مالی که در اکثر کشورهای جهان برای تأمین
کسر بودجه اجرای فعالیتها و برنامههای عمرانی دولتها و همچنین به جهت
تأمین مالی شرکتها به کار میرود ،استقراض عمومی از طریق صدور انواع اوراق
قرضه است.
طبق ماده  52قانون تجارت ایران «ورقه قرضه ،ورقه قابل معاملهای است که
معرف مبلغی وام با بهره معین اســت که تمام آن یا اجزای آن در موعد معینی
باید مسترد شود.
در ادبیات مالی از دالیل ســرمایهگذاری در اوراق قرضه فاقد نوســانبودن
بازدهــی این اوراق و عدم ایجاد حباب در بازار اوراق قرضه و ســقوط آن مطرح
شده است.
در ایران قبل از انقالب اسالمی به علت وفور اعتبارات بانکی ارزان ،به پشتوانه
درآمدهای نفتی و همچنین فقدان بازار سرمایه معنادار ،جز در مواردی معدود،
از انواع اوراق قرضه اســتفادهای نشده اســت .پس از انقالب اسالمی ،ممنوعیت
معامالت ربوی ،تأمین کسر بودجه از اعتبارات بانک مرکزی ،فقدان بازار سرمایه
منظم و بهویژه ارزانی اعتبارات بانکی با وجود زیان سپردهگذاران موجب شده تا
در سیاســتهای مالی دولت از استقراض عمومی در قالب اوراق قرضه استفاده
نشود .این ممنوعیت انتشار برگه قرضه شامل مؤسسات انتفاعی و شرکتها نیز
بوده اســت .تا آنکه در ســالهای متعاقب تصویب برنامه دوم توسعه ،از یکسو،
مسئله وضع و تدوین مقررات الزم برای صدور ،انتشار و نظارت بر اوراق جایگزینی
به نام «اوراق مشارکت» در مراجع دولتی ازجمله بانک مرکزی ،وزارت مسکن و
شهرســازی و هیأتوزیران مطرح شد و سرانجام قانون مربوط به اوراق مشارکت
در سال  ۱۳۷۶به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و از سوی دیگر ،دولت و
بسیاری از دستگاهها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتهای بخش عمومی
غیردولتی و شــرکتهای بزرگ خصوصی مسئله طراحی ،صدور و انتشار اوراق
مشارکت را برای تأمین مالی طرحهای خود در دستور کار قرار دادند.
بهعبارتی ،بعد از انقالب اســامی بهدلیل ربویبــودن اوراق قرضه ،مطالعات
گســتردهای توسط بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران ،سازمان مدیریت و
برنامهریزی و بورس اوراق بهادار انجام گرفت و سپس اوراق جدیدی تحت عنوان
«اوراق مشــارکت» به عنوان جایگزینی برای اوراق قرضه طراحی شــد و قانون
مربوط به انتشار آن در سال  ۱۳۷۶به تصویب رسید .آییننامه اجرایی این قانون
در سال  ۱۳۷۷بنابه پیشنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سازمان
مدیریت و برنامهریزی (برنامه و بودجه ســابق) ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران و ســازمان بورس و اوراق بهادار به استناد ماده  12قانون مزبور به تصویب
هیأتوزیران رسید و به این ترتیب مجموعه قانونی کاملی فراهم آمد (علی مدد،
)۱۳۸۶
اوراق مشــارکت در ایران از ســال  ۱۳۷۳و با فروش اوراق مشــارکت طرح
نواب به وســیله شــهرداری تهران متولد و پس از آن اوراق مشارکت شهر سالم
(بازســازی بافت پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم در سال  )۱۳۷۴و سایر اوراق
مشــارکت ( )۱۳۸۰ -۱۳۷۵صادر شــد و همزمان با برنامه سوم توسعه ،بانک
مرکزی جمهوری اســامی ایران از مجلس وقت مجوز قانونی گرفت تا با انتشار
اوراق مشارکت و گردآوری نقدینگی ،منابع مالی الزم برای افزایش سرمایه بانکها
را فراهم آورد و بدینترتیب ،بانک مرکزی به صادرکننده اوراق مشارکت بدل شد
(افرادی .)۱۳۹۲ ،از ویژگیهای با اهمیت انتشار اوراق مشارکت میتوان به موارد
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زیر اشاره کرد:
 اوراق بانام یا بینام است؛ قیمت اسمی مشخص دارد؛ سررسید آن مشخص است و بهعبارتی مدت معین دارد؛ بازپرداخت اصل آن در زمان سررســید و پرداخت ســود آن بهطور دورهایتوسط ناشر تضمین شده است؛
 خرید و فروش اوراق از طریق شــعب منتخب بانک عامل یا از طریق بورساوراقبهادار در صورت پذیرش مجاز است؛
 دارنده اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصلاز اجرای طرح سهیم است؛
 هر برگه نشاندهنده سهم دارنده برگه در طرح مورد سرمایهگذاری است؛ با فروش اوراق رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق میشود؛ اوراق مشــارکت بهعنوان وثیقه طرفهای معامله در قراردادهای مربوط بهوزارتخانه ،مؤسسات و شرکتهای دولتی ،شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی
پذیرفته شده است؛
 اوراق ابزار جدیدی برای جذب پسانداز و تجهیز منابع مالی و جلب مشارکتمردمی در تأمین مالی طرحهای عمرانی و زیربنایی دولتی و طرحهای ســودآور
است.
در حال حاضر وضعیت انتشــار اوراق مشارکت و حجم آن در جدول  ۱نشان
داده شده است.
اوراق مشــارکت طبق قانون «نحوه انتشار اوراق مشــارکت» عبارت از اوراق
جدول  -۱میزان انتشار و فروش اوراق مشارکت ( - )۱۳۹۲-۱۳۷۳ارقام میلیارد ریال

سال انتشار

میزان انتشار

میزان فروش

۱۳۷۳

۷۵

۷۵

۱۳۷۴

۲۲۵

۲۲۵

۱۳۷۵

۴۰۱

۴۰۱

۱۳۷۶

۲۵۴۸

۲۴۷۲

۱۳۷۷

۳۱۳۰

۳۱۳۰

۱۳۷۸

۲۴۵۰

۲۳۷۷

۱۳۷۹

۲۳۸۰

۲۳۸۰

۱۳۸۰

۶۱۰۰

۶۰۹۹

۱۳۸۱

۶۱۰۰

۵۳۷۷

۱۳۸۲

۱۱۸۸۵

۱۱۷۹۶

۱۳۸۳

۱۹۷۰۰

۱۸۵۹۰

۱۳۸۴

۱۷۰۰۰

۱۷۰۰۰

۱۳۸۵

۱۹۲۰۰

۱۵۷۷۵

۱۳۸۶

۳۳۰۵۰

۲۳۵۱۰

۱۳۸۷

۱۱۸۰۰

۱۱۲۹۹

۱۳۸۸

۱۷۷۰۰

۱۷۶۹۷

۱۳۸۹

۱۷۹۴۲۰

۱۵۶۸۰۵

۱۳۹۰

۹۲۱۶۷

۴۴۸۶۲

۱۳۹۱

۲۲۲۴۴۹

۱۲۳۲۱۸

۱۳۹۲

۸۸۹۱۷

۴۳۴۲۲

کل

۷۳۶۶۹۷

۵۰۶۵۱۰

اوراق بدهی

بهاداری اســت که به موجب قانون نحوه انتشــار اوراق مشارکت با مجوز قانونی
خاص یا مجوز بانک مرکزی ،برای تأمین بخشــی از منابع مالی مورد نیاز جهت
ایجاد ،تکمیل و توســعه طرحهای عمرانی یا انتفاعــی دولت ،مندرج در قوانین
بودجه ســاالنه کشــور یا برای تأمین منابع مالی جهت ایجاد ،تکمیل و توسعه
طرحهای سودآور تولیدی ،ســاختمانی و خدماتی شامل منابع مالی الزم برای
تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توســط دولت ،شرکتهای دولتی،
شهرداریها و مؤسســات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عامالمنفعه
و شــرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور ،شرکتهای سهامی عام و خاص و
شرکتهای تعاونی تولید است و به سرمایهگذارانی که قصد مشارکت در اجرای
طرحهای یادشده را دارند ،از طریق عرضه عمومی واگذار میشود (ماده  ۲قانون
و ماده  ۱آییننامه) .اوراق مشارکت منتشره با اوراق قرضه دارای تفاوتهایی است
که اهم این تفاوتها شامل موارد زیر است:
 .1اوراق مشارکت برای طرح یا طرحهای مشخص منتشر میشود حال آنکه
در مورد اوراق قرضه چنین الزامی وجود ندارد،
 .2به اوراق مشارکت سودی به عنوان علیالحساب به نرخ معین تعلق میگیرد
و ســود قطعی آن در پایان طرح و یا در سررســید اوراق مشارکت از محل سود
قطعی طرح تعیین و مابهالتفاوت پرداخت میشود ،در صورتی که در اوراق قرضه
اعطای چنین سودی رایج نیست،
 .3ناشــران اوراق مشارکت باید در مقاطعی از زمان وضعیت مالی و عملکرد
اجرایی طرح موضوع اوراق مشــارکت را گزارش کنند ،لکن ناشران اوراق قرضه
چنین الزامی را ندارند،
 .4اوراق قرضه میتواند به کســر یا صرف منتشر میشــود ،حال آنکه اوراق
مشارکت تنها به مبلغ اسمی صادر میشود،
 .5بازپرداخت اصل و پرداخت سود علیالحساب حسب مورد توسط دولت (در
مورد اوراق مشارکت طرحهای عمرانی) یا توسط بانک عامل (در مورد سایر انواع
اوراق مشارکت) تضمین میشود و به این ترتیب خطر نکول در مورد هیچ یک از
انواع آن وجود ندارد ،درحالیکه این خطر در مورد اوراق قرضه شــرکتها وجود
دارد ،نیست (علیمدد)۱۳۸۶ ،
عالوه بر آن مطالعات تحقیقی نشان دادهاند که برخالف بازار سهام ،نوسانات
و سودآوری ،به ترتیب ،بهطور مثبت و منفی بر پیشبینی بازدههای اوراق قرضه
تأثیر میگذارد که درباره اوراق مشــارکت به علت آنکه ناشر آن دولت با عاملیت

پرونـــده

بانک مرکزی است ،این رخداد نمیافتد.
همچنیــن در مطالعات داخلــی نیز دهقان نیســتانکی و صادقی ()۱۳۹۳
تفاوتهایی را بین روشهای تأمین مالی از طریق اوراق مشارکت ،اوراق قرضه و
تسهیالت بانکی بیان کردهاند که به شرح جدول  ۲است.
در مواد قانون «نحوه انتشــار اوراق مشارکت» ،به صراحت انواع مختلف اوراق
مشارکت تعریف نشده است؛ اما در مواد قانونی در حوزه اوراق مشارکت میتوان
انواع مختلف اوراق مشــارکت را شامل اوراق مشــارکت دولت ،اوراق مشارکت
شرکتها و سایر مؤسسات و اوراق مشارکت بانک مرکزی شناسایی و طبقهبندی
کرد.
اوراق مشــارکت دولت :این اوراق که بهتر است اوراق مشارکت«عمرانی» یا
«ملی» نامیده شــود ،صرفاً برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای
عمرانی یا انتفاعی دولت به میزانی که در قوانین بودجه ساالنه کل کشور پیشبینی
میشود ،توسط دولت منتشر میشود .اصل و سود این اوراق از محل اعتبارات که
در قوانین بودجه ساالنه کل کشور پیشبینی میشود ،توسط وزارت امور اقتصاد
و دارایی تضمین خواهد شد .طرحهای عمرانی یا انتفاعی دولت مندرج در قوانین
بودجه که مجری آنها شرکتهای دولتی و شهرداریها هستند نیز مشمول این
تعریف و تابع مقررات مربوط به اوراق مشارکت دولت هستند.
اوراق مشــارکت شرکتها و سایر مؤسســات :اوراقی است که با مجوز بانک
مرکزی برای تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز جهت ایجاد ،تکمیل و توسعه
طرحهای سودآور تولیدی ،ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی الزم برای تهیه
مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی ،توسط شرکتهای دولتی ،شهرداریها و
مؤسســات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عامالمنفعه و شرکتهای
وابســته به دستگاههای مذکور ،شرکتهای ســهامی عام و خاص ،شرکتهای
تعاونــی و تولیدی منتشــر و به عاملیت یکی از بانکها بــه عموم مردم عرضه
میشــود .ناشرین باید اصل و ســود این اوراق را تضمین و وثایق الزم را جهت
تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق ،در اختیار بانک عامل قرار دهند.
در صورت عدم ایفای تعهدات از طرف ناشر ،بانک عامل باید از محل تضمینهای
اخذشده رأسا اقدام کنند (مواد  ۱و  ۵قانون و مواد  ۵ ،۱و  ۱۶آییننامه)
اوراق مشارکت بانک مرکزی :این نوع اوراق مشارکت به استناد ماده  ۹۱قانون
برنامه ســوم توسعه توســط بانک مرکزی ایران و بر اساس پرتفوی داراییهای
سودآور آن بانک صادر میشود و به هیچ طرح معینی عطف ندارد .به نظر میرسد
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اوراق بدهی

پرونـــده
جدول  -۲مقایسه روشهای تأمین مالی

نوع روش تأمین
مالی

عدم نیاز به آورده
بانی

عدم نیاز به
وثیقه جداگانه

اوراق مشارکت

خیر

خیر

خیر

اوراق قرضه

بلی

بلی

بلی

بلی

تسهیالت بانکی

بلی/خیر

بلی/خیر

بلی/خیر

خیر

فاقد محدودیت
در نوع مصرف

اجماع فقهی

کنترل نقدینگی
سرگردان بازار سرمایه

خیر

بلی
بلی
خیر

منبع :دهقان نیستانکی و صادقی ()۱۳۹۳
که هدف از انتشــار این اوراق و اوراق دیگری که به موجب ماده  ۹۳قانون برنامه
سوم صادر میشود ،تقویت سرمایه بانکها است
در طول چند ســالی که از انتشار اوراق مشارکت در ایران میگذرد قوانین و
مقررات متنوعی برای ســاماندهی به آن تدوین و تصویب شده است که شاید
قانون «نحوه انتشار اوراق مشارکت» در سال  ۱۳۷۶و آییننامه اجرایی آن در سال
 ۱۳۷۷از مهمترین آنها اســت ،اما همچنان در این حوزه برخی نارساییها وجود
دارد که شاید از مهمترین آنها عدم رتبهبندی ناشران اوراق مشارکت بهدلیل نبود
مؤسسات رتبهبندی در ایران و مشخصنبودن سطح ریسک و بازدهی متناسب
با ریســک در اوراق مشارکت باشــد که موجب شده است بخش دوم انواع اوراق
مشارکت (اوراق مشارکت شرکتها و سایر مؤسسات) عم ً
ال فعال نباشند.
بنابراین ضرورت وجود مؤسسه رتبهبندی اوراق مشارکت که بهنوعی مستقل
از دولت اســت تا از این طریق به توان تمام اوراق مشارکتی را که توسط دولت،
شرکتها و مؤسسات صادر میشود ،رتبهبندی کرد ،احساس میشود.
نحوه عمل این مؤسسات در خصوص اوراق مشارکت باید به شکلی باشد که
رتبهبندی در نهایت مبتنی بر خصوصیات کیفی طرحهای عمرانی یا غیرعمرانی
از نظر میزان ســودآوری ،اطالعات حسابداری ناشر ،ریسکهای مختلف اوراق و
سایر موارد باشد.
همچنین اوراق مشــارکت بهعنوان یــک ورقه بهادار و ابــزاری برای جذب
ســرمایههای کوچک نیازمند به بازار ثانویه برای معامالت بعدی است .در قانون
اوراق مشارکت و مقررات قبلی راجع به اوراق مشارکت ،قابلیت معامله این اوراق
در بورس تصریح و در آگهیهای انتشــار برخی از اوراق ،معامله اوراق در شعب
منتخبی از بانک عامل وعده داده شده است.
در حال حاضر برخی از اوراق مشارکت امکان معامله در فرابورس را دارند که
سرمایهگذار برای خرید آنها باید کد سهامداری داشته باشد .قیمت این اوراق پس
از پذیرهنویسی از طریق عرضه و تقاضا در فرابورس مشخص میشود.
در حال حاضر تعداد ســفارش این اوراق باید به صورت مضربی از  ۱۰باشد،
ســود علیالحساب این اوراق در دورههای مشخص و مبلغ اسمی اوراق در زمان
سررســید از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق و تسویه وجوه به حساب
اعالمی توســط سرمایهگذار واریز میشود و در صورتی که سرمایهگذار در وسط
دوره قصد خرید اوراق را داشته باشد ،عالوه بر پرداخت قیمت اوراق ،سود اوراق از
تاریخ آخرین پرداخت سود تا لحظه خرید را باید به فروشنده پرداخت نماید و در
مقابل در پایان دوره پرداخت سود ،کل سود دوره به خریدار تعلق میگیرد .البته
سرمایهگذار هنگام خرید و فروش این اوراق ،مبلغی به عنوان کارمزد به کارگزاری
پرداخت مینماید.
طبق قانون اوراق مشــارکت و مقررات قبلی راجــع به اوراق مزبور ،دارندگان
اوراق مشارکت در سود حاصل از اجرای طرحهای موضوع اوراق مشارکت شریک
هستند .این مشارکت در صورت خاتمه طرح مربوط تا سررسید اوراق مشارکت
و یا آمادهســازی اراضی یا ابنیه و تأسیسات یا فروش کاالهای تولیدی طرح که
موضوع انتشار اوراق مشارکت بوده است ،ادامه خواهد داشت و نهایتاً سود طرح
تعیین میشود.
چنانچه طرح موضوع اوراق مشــارکت در محدوده زمانی مقرر خاتمه نیابد
یا اراضی آمادهســازی شده یا ابنیه و تأسیسات طرح یا کاالهای ساخته شده تا
سررســید اوراق ،فروش نرفته باشد ،طبعاً تعیین سود قطعی طرح اگر ناممکن
نباشد الاقل به صورت تخمینی و مبهم خواهد بود .عالوه بر این ،اجرای طرحها در
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مدت زمانی بیش از دوره پیشبینیشده و توقف طرح در طول اجرای آن موجب
باالرفتن هزینهها و درنتیجه کاهش سود خواهد شد یا به زیان خواهد انجامید که
باید برای آن طرح چاره نمود (علی مدد)۱۳۸۶ ،
ورود اوراق در فرابورس خود میتواند راهکار مناســبی برای اوراق مشارکتی
باشــد که موضوع انتشــار اوراق همچنان ادامه دارد و تاریخ سررسید خود را رد
نموده اســت .البته که باید بابت تأخیر در پرداخت جرائمی را لحاظ کرد اما به
هر حال در فرابورس نیز مقررات خاصی برای انتشــار اوراق ،تأخیر در سررسید،
دریافت سود و تسویه نهایی ارائه نشده است.
نتیجهگیری
در کشورهای مختلف ،از میان ابزارهای سیاست پولی و اعتباری ،ابزار عملیات
بازار بــاز در ارتباط تنگاتنگ با اوراق قرضه قــرار دارد .بهگونهای که بانکهای
مرکزی با اســتفاده از این ابزار میتواننــد بر حجم نقدینگی بخش خصوصی و
عرضه پول اثر بگذارند.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی و اجرای عملیات بانکداری بدون ربا و بهتبع آن
ممنوعیت بهره در اقتصاد مبتنی بر فقه اسالمی و به دالیل شرعی ،انتشار اوراق
قرضه ممنوع و اوراق جایگزینی به نام «اوراق مشارکت» ایجاد شد.
با توجه به تعریف اوراق مشــارکت و بررسی بهعملآمده در خصوص انتشار
این نوع اوراق ،حجم انتشــار و فروش این اوراق پایین بوده و هر چند تا حدودی
جانشــین اوراق قرضه شــده و برخی از وظایف و عملکردهای آن را انجام داده،
اما دارای کاســتیهایی نیز بوده است که ایجاد بازار ثانویه آن در قالب فرابورس
میتواند بخشی از این کاستیها را جبران کند.
البته حضور در فرابورس احتیاج به مقررات و دســتورالعمل خاص برای اوراق
مشارکت دارد که در این ارتباط تاکنون دستورالعمل خاصی ارائه نشده است .به
نظر میرســد برای ایجاد رشد و استفاده کاراتر در اوراق مشارکت ضروری است
بازار ثانویه سازمانیافته و منسجم با دستورالعمل و مقررات کاربردی برای اوراق
مشارکت ارائه شود.
پینوشت:
*کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی ،دانشجوی دکتری حسابداری
دانشگاه الزهرا
منابع و مآخذ
 .1افرادی ،مهرا .)۱۳۹۲( .ورود نســل جدید اوراق مشارکت به بازار .ماهنامه
بازار سرمایه ،ش ۳۸
 .2آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال ۱۳۷۷
 .3دهقان نیستانکی ،مهدی و صادقی ،ابراهیم .)۱۳۹۳( .امکانسنجی انتشار
صکوک در مقایسه با سایر روشهای تأمینمالی در شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی
 .4علی مدد ،مصطفی .)۱۳۸۶( .اوراق مشارکت :سوابق ،مقررات و حسابداری،
انتشارات سازمان حسابرسی ،چاپ سوم
 .5قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب مهرماه ۱۳۷۶
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اوراق مرابحه ابزاری ناشناخته در بازار مالی ایران

زینب بیابانی

*

اوراق مرابحه یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی در بازار مالی اسالمی
است و از نظر مبانی حقوق اسالمی یکی از انواع عقد بیع به شمار میرود.
در صورتجلســه کمیته فقهی و حقوقی ســازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۲۸
اردیبهشــت  ۱۳۸۹آمده اســت از آنجا که اوراق مرابحه انواع مختلفی دارد،
نمیتوان تعریف جامع و دقیقــی از این اوراق ارائه کرد اما در نگاه عام میتوان
گفت اوراق مرابحه اوراق بهاداری هســتند که دارندگان آنها بهطور مشاع مالک
دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است .این
اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی است.

انواع اوراق مرابحه
در ســال  ۱۳۸۹کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مباحث
فقهی اوراق مرابحه را مورد بحث قرار داد و این مباحث در قالب  ۴نوع اوراق
مطرح شد.
اوراق مرابحه تأمین مالی
در این اوراق ،بانی برای تأمین مالی خود اقدام به انتخاب یا تأسیس مؤسسه
مالی به منظور خاص با عنوان واسط میکند .واسط با انتشار اوراق مرابحه از
طریق شرکت تأمین سرمایه ،وجوه سرمایهگذاران مالی (مردم) را جمعآوری
کــرده و به وکالــت از طرف آنان کاالی مــورد نیاز بانــی را از تولیدکننده
(فروشــنده) به صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحه نسیه به قیمت
باالتر به بانی میفروشد .بانی متعهد میشود که در سررسید مشخص ،قیمت
نســیه کاال را از طریق شــرکت تأمین ســرمایه به دارندگان اوراق برساند.
دارندگان اوراق میتوانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده
کنند یا قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.

اوراق مرابحه تأمین نقدینگی
در ســال  ۱۹۹۲میالدی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار
منتشــر کرد که مبتنی بر بیعالعینه یا بازخرید دارایی فروخته شــده است.
در این روش ،مؤسسه ناشــر اوراق ،داراییهای دولت ،سازمانها و بنگاههای
اقتصادی را به صورت نقد خریداری کرده و بهای آم را میپردازد ،ســپس با
قیمتی باالتر و بهصورت نسیه مدتدار به خود آنها میفروشد و در مقابل ،از
آنها اســناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت میکند .مؤسسه ناشر
میتواند منتظر بماند و سررســید مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت
کند ،همچنین میتواند در بازار ثانوی آنها را بفروشد.
اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکتهای تجاری
در این نوع اوراق مرابحه ،هدف تشکیل سرمایه ،فعالیت تجاری مستمر است.
بانی (شــرکت تجاری) که نقش ناشــر را نیز دارد ،با انتشار و واگذاری اوراق
مرابحه ،وجوه نقدی مازاد افراد را جمعآوری میکند و به وکالت از طرف آنان
کاالهای مورد نیاز دولت ،ســازمانهای دولتی ،شرکتهای وابسته به دولت،
بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و مصرفکنندگان را از تولیدکنندگان یا
مراکز فروش به صورت نقد میخرد ،ســپس با افزودن نرخ معینی به عنوان
ســود ،بهصورت نســیه به مصرفکنندگان نهایی میفروشد .سود حاصل از
عملیات خریدوفروش پس از کسر درصدی به عنوان حقالوکاله ناشر (شرکت
تجاری) بهصورت فصلی یا ساالنه از طریق شرکت تأمین سرمایه بین صاحبان
اوراق توزیع میشــود .اوراق مرابحه نوع سوم ماهیت اوراق سهام شرکتها را
دارد و میتواند بدون سررسید معین منتشر شود ،همانطور که میتوان ابتدا
آن را بهصورت سررسید اما قابل تبدیل به اوراق سهام طراحی کرد.
اوراق مرابحه رهنی
یکــی از کاربردهای مهم اوراق مرابحه برای تبدیلکردن تســهیالت بانکها
و شــرکتهای لیزینگ به اوراق بهادار اســت .در ایــن روش بانی (بانک یا
شــرکت لیزینگ) که داراییهایی را بهصورت مرابحه (فروش اقساطی) رهنی
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به دولت ،بنگاهها و خانوارها واگذار کرده اســت ،میتوانند با تبدیل به اوراق معلومبودن خصوصیات و اوصاف مبیع و ثمن معامله است ،پس خریدوفروش
بهادارکردن مطالبات حاصل از تســهیالت مرابحه ،منابع خود را نقد کنند .به مبیع مجهول یا مبیعی که تسلیم آن غیرمقدور یا انجام معامله آن غیرقانونی
این منظور اقدام به تأســیس واسط میکنند .واســط با انتشار اوراق مرابحه باشــد ،صحیح نخواهد بود .یادآور میشــود به محض تحقــق عقد بیع آثار
وجوه ســرمایهگذاران را جمعآوری و ســپس به وکالــت از طرف آنان دیون حقوقی مشروحه ذیل نیز محقق میگردد:
حاصل از تســهیالت مرابحه را بــه قیمت تنزیلی از بانی (بانک یا شــرکت  .1به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود.
لیزینگ) خریداری میکند ،بانی متعهد میشــود در سررسیدهای مشخص  .2عقــد بیــع بایع را ضامن درک مبیع و مشــتری را ضامن درک ثمن قرار
مبلغ اســمی دیون را از بدهــکاران وصول کرده و از طریق شــرکت تأمین میدهد.
ســرمایه به دارندگان اوراق برســاند .دارندگان اوراق میتوانند تا سررســید  .3عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
منتظر بمانند و از ســود نهایی اوراق اســتفاده کنند و نیز میتوانند قبل از  .4عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم میکند.
در مرابحه نیز همین آثار جاری است.
سررسید ،اوراق خود را در بازار ثانوی با سود کمتر بفروشند.
بــا توجه به اینکه همه این اوراق بر اســاس ســود بــرای صاحبان طراحی ج) شرایط اختصاصی عقد مرابحه
میشوند ،درنتیجه از صنف ابزارهای مالی انتفاعی هستند .نرخ سود نوع اول ،معموالً برای عقد مرابحه چند شرط اساسی را ذکر میکنند که عبارت است
دوم و چهارم اوراق مرابحه ،چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه ،نرخ معین از:
و از قبل تعیین شده است و نرخ بازدهی نوع سوم اگرچه بهخودی خود متغیر  .1معلومبودن میزان بهای تمامشــده یا ثمن یا مبیع برای خریدار ،این شرط
اســت و در دامنه مشــخصی از تغییرات قرار میگیرد ،لکن بهمنظور وجود در معامالت عادی وجود ندارد.
متغیر دیگری به نام حقالوکاله میتوان با مدیریت مشخص به نرخ معینی از  .2معلومبودن میزان سودی که فروشنده از معامله خواهد برد.
سود برای صاحبان اوراق رسید .درنتیجه اوراق مرابحه میتواند ابزار مناسبی  .3مثلیبودن مبیع
 .4صحیحبــودن معامله اول (معاملهای که به موجب آن فروشــنده مبیع را
برای صاحبان وجوه باشد که بهدنبال سود معین از سرمایهگذاری هستند.
با توجه به امکان شــکلگیری بازار ثانویه این اوراق ،به نظر میرسد که اوراق مالک شده است)
مرابحه بهویژه نوع اول ،دوم و چهارم دارای درجه نقدشــوندگی باالیی است .5 .غیرربوی بودن معامله اول (معاملهای که به موجب آن فروشــنده مبیع را
هر چه تنوع اوراق مرابحه بیشــتر شــود ،بهویژه زمانی که واسطهای زیادی مالک شده است)
اقدام به انتشــار اوراق مرابحه از نوع سوم میکنند ،انتظار میرود بازار اولیه و بند یک ماده  ۱دســتورالعمل انتشار اوراقمرابحه مقرر میدارد :اوراقمرابحه
اوراقی بهادار با نام قابل نقل و انتقالی اســت که نشــاندهنده مالکیت مشاع
ثانویه این اوراق به سمت رقابت و کارایی باالتر برود.
دارنده آن در دارایی مالی (طلب) اســت که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل
شده است.
مروری بر مباحث فقهی مرابحه
کمیته تخصصی فقهی ســازمان بورس و اوراقبهادار پس از بررسی این چهار اوراق بهادار بر اساس بند یک ماده  ۱دستورالعمل اجرایی اوراقبهادار مرابحه
نوع اوراق مرابحه طی مصوبهای بر اســاس استداللهایی حکم به صحت انواع با نام بیان شــدهاند و این به معنای آن است که دارنده ورقه یا در خود ورقه
ذکر شــده یا در اسناد مربوطه معلوم اســت کدام ورقه متعلق به چه کسی
اول ،سوم و چهارم کرد.
میتوان گفت غیر از نوع دوم اوراق مرابحه که مشــکل شرعی دارد ،سایر انواع اســت .در اوراق مرابحه دارنده ورقه خود مالــک دارایی موضوع عقد مرابحه
اوراق مرابحه به ویژه نوع ســوم آن میتواند ابزار مناســبی برای بازار سرمایه است و از نوعی حق عینی بر مال برخوردار است .در واقع ،در اینجا شخصیت
کشورهای اسالمی باشــد و نوع اول و چهارم نیز میتواند تنها برای فروش در حقوقی واســطهای وجود ندارد تا مالکیت بــه او متعلق گردد .در این حالت
شرکت تشکیلشده نوعی شرکت مدنی است.
داخل کشور و برای شیعیان خارج از کشور طراحی شود.
معامالت نوع سوم اوراق مرابحه چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه به اعتقاد در ماده  ۱دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه تأکید شده است که با خرید اوراق
همه فقها (شــیعه و سنی) صحیح است .نوع اول و چهارم اوراق مرابحه اگرچه مرابحه ،رابطه وکیل و موکل میان ناشــر و خریداران اوراق برقرار میشــود.
در بازار اولیه مشکلی ندارد ،اما معامالت بازار ثانوی آنها نیازمند صحت بیع دین ناشــر به وکالت از طرف خریداران اوراق ملزم به خرید دارایی موضوع انتشار
(تنزیل) به شــخص ثالث به کمتر از مبلغ دین است که این معامله به اعتقاد بهصورت نقد و فروش اقساطی آن به بانی است .در اسناد موضوع انتشار اوراق
مشهور فقهای شیعه صحیح است اما به اعتقاد مشهور فقهای اهل سنت اشکال مرابحه باید قید شود که خرید اوراق به منزله قبول وکالت ناشر بوده و وکالت
دارد .نوع دوم اوراق مرابحه نیز از همان معامله نخست به اعتقاد مشهور فقهای ناشر تا سررسید و تسویه نهایی اوراق غیرقابل عزل و معتبر است.
در خصوص بهاداربودن این اوراق باید گفت این اوراق قابلتبدیل به پول است
شیعه و اهل سنت محل اشکال است.
و افــراد در قبال دریافت آن حاضرند پــول پرداخت نمایند ،بنابراین ماهیتی
مروری بر مباحث حقوقی مرابحه
مالی دارد .از آنجا که اوراق مرابحه مال محسوب میشود ،مال و حق مالی بر
الف) شرایط حقوقی عقد مرابحه
مرابحه ذاتاً نوعی عقد بیع با داشــتن ویژگی خاص است .بنابراین مرابحه باید اســاس اراده طرفین قابل نقلوانتقال است که میتواند به صورت عقد معین
همانند ســایر عقود شرایط عمومی عقد بیع و نیز شرایط اختصاصی مرابحه را یا عقد نامعین انجامشود .البته باید توجه داشت که مفهوم قابلیت انتقال در
اینجا با توجه به نفس این اوراق است و منوط به امر دیگری نیست .ماده ۱۰۲
در برداشته باشد.
قانون تجارت در خصوص شــرکتهای اشخاص
ب) شرایط عمومی مرابحه
قانونگذار ،انتقال سهم الشرکه را بهتنهایی مجاز
مرابحه نوعی عقد بیع اســت بنابراین باید شرایط
ندانســته بلکه رضایت بخشی از شــرکا و انتقال
عمومی معامالت را نیز داشــته باشــد .به موجب
پــس از حــذف اوراق قرضه از
به موجب ســند رسمی در شــرکت با مسئولیت
مقررات مذکــور در ماده  190قانــون مدنی این
چرخه نظام اقتصاد اســامی،
محدود را برای انتقــال الزم میداند و همچنین
شرایط عبارت است از:
متفکران مسلمان با استفاده از
بر اســاس ماده  ۱۲۳قانون تجارت ،رضایت تمام
 .1قصد طرفین و رضای آنها
ویژگیهای بیــع مرابحه اقدام
شــرکا در شــرکت تضامنی برای این انتقال الزم
 .2اهلیت طرفین
بــه طراحی اوراق بهــاداری به
اســت ،در حالی که ورقه بهادار مرابحه به خودی
 .3موضوع معین که مورد معامله باشد
نــام اوراق مرابحــه کردند که
خــود قابلیت انتقال به دیگــران را دارد .در ماده
 .4مشروعیت جهت معامله
در صورت مشخصشــدن ابعاد
 ۵۸۳قانون مدنی ،قانونگذار هر یک از شــرکا را
عالوه بر شــرایط مورد اشــاره از آنجا که بر اساس
مختلف آن میتواند مکمل خوبی
مجاز میداند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را
مقررات قانون مدنی تعریف عقد بیع عبارت است
در بازارهای مالی باشد.
به طور جزئی یا کلی به شخص ثالثی منتقل کند .در
از تملیک عین به عوض معلوم ،لذا شرایط عقد بیع
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اوراق بدهی
مسئله مورد نظر ما نیز دارنده ورقه مرابحه در واقع مالک سهم مشاعی از دارایی پایه
است و میتواند سهم خود را بدون رعایت تشریفات خاصی و حتی بدون رضایت سایر
شرکا به دیگران منتقل نماید.
وضعیت اوراق مرابحه در بازارهای مالی ایران
توســعه بازارهای مالی هر کشور از لوازم پیشرفت اقتصادی آن کشور است .یکی از
مشکالت بازار مالی کشور آن است که بخش عمده تأمین مالی طرحها و پروژههای
سرمایهگذاری متکی به بازار پول و نظام بانکی است و سهم بازار سرمایه در تأمین
مالی بسیار ناچیز است که یکی از دالیل آن فقدان ابزارهای مالی انعطافپذیر ،کارآمد
و متنوع است.
در صورت گسترش اوراق مرابحه به لحاظ اقتصادی شاهد افزایش حضور بازار سرمایه
در تأمین مالی و توســعه بازار مالی کشــور خواهیم بود .در واقع بورس هر کشور
پساندازهای ریز و درشت جامعه را بهصورت کوتاهمدت و بلندمدت جذب کرده و به
سمت طرحهای مفید و مولد اقتصادی هدایت میکند .هر چه ابزارهای مالی مورد
استفاده در این بازار تنوع بیشتری داشته باشند ،بیشتر میتوانند به اهداف ،سلیقهها و
روحیات متنوع صاحبان پسانداز پاسخ دهند و زمینه مشارکت اشخاص بیشتری را
فراهم کنند .برخالف بورسهای فعال در سطح جهان که از انواع متنوع ابزارهای مالی
برخوردار هستند ،بورس ایران از تنوع الزم بهرهای ندارد .در ادامه به بررسی وضعیت
انتشار اوراق مرابحه در ایران به شرح ذیل پرداخته میشود:
مجوز انتشار اولین اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت گروه صنعتی بوتان
برای خرید مواد اولیه برای مصرف در تولید محصوالت شرکت به مبلغ  ۳۰۱میلیارد
ریال از ســوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد و شرکت واسط مالی آبان ماه
 ۱۳۹۱به منظور تأمین مالی غیرمستقیم شرکت گروه صنعتی بوتان و خرید مواد
اولیه تولید آبگرمکن ،اوراق مرابحه به ارزش  ۳۰۱میلیارد و  ۳۰۶میلیون ریال از طریق
بازار سوم فرابورس پذیرهنویسی کرد .دومین اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی
یکم خرداد سال  ۱۳۹۲به منظور تأمین مالی غیرمستقیم شرکت گلوکوزان جهت
تأمین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه به ارزش  ۲۰۰میلیارد ریال منتشر شد.
سومین اوراق مرابحه منتشر شده در سال  ۱۳۹۳توسط شرکت واسط مالی فروردین
دوم جهت تأمین مالی غیرمستقیم شرکت تولیدی موتور ،گیربکس و اکسل سایپا به
ارزش هزار میلیارد ریال منتشر شد .آخرین اوراق مرابحه منتشرشده تا به امروز در
خرداد ۱۳۹۴توسط شرکت واسط مالی اسفند یکم بهمنظور تأمین مالی جهت خرید
نفت کوره بتا گستر کرانه (سهامی خاص) به ارزش  ۵۰۰میلیارد ریال منتشر شد.
در سال  ۱۶ ،۱۳۹۳هزار و  57میلیارد و  784میلیون ریال انواع اوراق (غیردولتی)
منتشر شده اســت .از این مقدار اوراق مشارکت با هفت هزار و  ۸۰۰میلیارد ریال
معادل  ۴۹درصد از جمع اوراق منتشرشــده غیردولتی در صدر قرار گرفت و اوراق
اجاره با انتشار هفت هزار و  257میلیارد و  784میلیون ریال معادل  45درصد از کل
اوراق منتشرشده ،را به خود اختصاص داد ،در حالی که در سال گذشته تنها یک هزار
میلیارد ریال اوراق مرابحه منتشر شده و فقط  ۶درصد از جمع اوراق منتشرشده به

نمودار  -۱وضعیت اوراق مرابحه منتشرشده از نظر ارزش و
فراوانی تا پایان آذر ۱۳۹۴

پرونـــده

این اوراق اختصاص یافته است.
جمعبندی
پس از حذف اوراق قرضه از چرخه نظام اقتصاد اسالمی ،متفکران مسلمان با استفاده
از ویژگیهای بیع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام اوراق مرابحه کردند
که در صورت مشخصشــدن ابعاد مختلف آن میتواند مکمل خوبی در بازارهای
مالی باشد.
این اوراق که از ابزارهای جدید اسالمی در بازارهای مالی است ،هنوز نتوانسته جایگاه
مناسبی در بازارهای مالی ایران به دست آورد و تاکنون تنها چهار مورد اوراق مرابحه
در ایران منتشر شده است .در کشورهای دیگر به دالیلی همچون پایینبودن نرخ تورم
اوراق مرابحه برای سرمایهگذاران جذاب است ولی به نظر میرسد در ایران با توجه
به باالبودن نرخ تورم این اوراق حتی با داشتن مزایایی همچون قابلیت نقدشوندگی
باال در بازار ثانویه ،بازدهی ثابت اوراق ،ریسک پایین آن و سررسیدهای کوتاهمدت
نتوانسته است جذابیت الزم را برای سرمایهگذاران ایجاد کند .به نظر میرسد دالیلی
همچون ناشناختهبودن این ابزار برای عموم ،نداشتن ضمانت کافی نسبت به سایر
ابزارهــا که اعتماد بر این ابزار را با چالش روبهرو میکند ،مشــخص و واضحنبودن
تفاوتها ،مزایا و معایب این اوراق نســبت به فروش اقساطی برای سرمایهگذاران از
عواملی است که در فراگیرنشدن این ابزار نوین مالی در بازارهای مالی ایران تأثیرگذار
بوده است.
پینوشت:
* کارشناس ارشد پژوهشی گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی
منابع و مآخذ
 .1زال ،یوسف« .)۱۳۹۴( .بررسی فقهی ،حقوقی و اقتصادی بیع مرابحه» ،بیست و
ششمین همایش بانکداری اسالمی
 .2موسویان ،سیدعباس« .)۱۳۸۸( .صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول
و سرمایه اسالمی» ،دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی جستارهای اقتصادی ،س  ،۶ش
۳۱-۹ ،۱۱
 .3صالحآبادی ،علی .)۱۳۸۵( .بازارهای مالی اسالمی ،تهران :دانشگاه امام صادق (ع)
 .4موسویان ،ســیدعباس و محمدحسین عباسی« .)۱۳۹۲( .ماهیت حقوقی
اوراق بهادار مرابحه» .پژوهشنامه حقوق اسالمی ،سال چهاردهم ،شماره دوم
(پیاپی )۳۸
 .5موســویان ،ســیدعباس؛ وثوق ،بــال و علی فرهادیان آرانــی.)۱۳۹۲( .
«شــناخت و رتبهبنــدی ریســکهای ابزارهای مالی اســامی (صکوک)».
دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی ،س  ،۷ش ۲۱۲-۱۸۷ ،۶۱-۳۱ ،۱
 .6سایت sukuk.ir

نمودار  -۲درصد انواع صکوک منتشرشده در سال ۱۳۹۳
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پرونـــده

اوراق بدهی

بازار بدهی راهی برای جبران کاهش درآمدها
حسین میثمی

*

بازار بدهی یکی از مهمترین اجــزای بازارهای پولی و مالی نوین در هر
کشوری به شــمار میرود .بههمین دلیل ضرورت توسعه بازار بدهی در
کشور غیرقابل انکار است .در واقع میتوان مدعی بود که دستیابی به نظام مالی
پویا ،عمیق و کارا ،بدون وجود بازار بدهی ســالم با کارکرد مناسب و عمق کافی
اساس ًا امکانپذیر نیست(کلوز و دیگران  ،۲۰۱۰ ،ص.)۲۳ .
در نظام مالی کشور ،بازار بدهی از عمق بسیار پایینی برخوردار است .تعمیق این
بازار میتواند زمینه پاســخگویی به نیازهای مختلف ذینفعان را فراهم کند .به
عنوان مثال ،دولت میتواند بدهیهای گذشــته خود را با مراجعه به بازار بدهی
تســویه و نیازهای آتی خود را تأمین مالی کند (سیاست مالی)؛ با توسعه بازار
بدهــی با عمق کافی بانک مرکزی میتواند در بازار ثانویه اوراق واردشــده و با
خریدوفروش اوراق بدهی ،سیاســتهای خود را پیگیری کند (سیاست پولی)؛
شهرداریها و ســایر نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکتهای بزرگ
غیردولتی میتوانند با انتشــار انواع مختلف اوراق بهادار بدون فشار بر منابع
محدود بانکها و منابع پرقدرت و تورمزای بانــک مرکزی ،نیازهای مالی خود
را تأمین کنند.
بــا این حال ،عمده ابزارهای مالی مورد اســتفاده در بازارهای بدهی متعارف یا
مســتقیم ًا در قالب حقوقی قرض همراه با بهره سامانیافتهاند یا اینکه در سایر
قالبهای حقوقی مورد استفاده قرار میگیرند ،اما درنهایت بههمان قرض همراه
با زیاده ختم میشــوند که هیچکدام از این دو شــیوه در چهارچوب بانکداری
اسالمی و قانون عملیات بانکی بدونربا قابلپذیرش نیست.
با توجه به آنچه مطرح شــد ،به نظر میرسد ارزیابی مسئله بازار بدهی اسالمی
از منظر بانکداری اسالمی از اهمیت زیادی برخوردار است .در این گزارش ابتدا
ماهیت بازار بدهی در بانکداری متعارف شناســایی شده و چرایی عدم امکان
اســتفاده از الگوی متعارف در چهارچوب بانکداری اسالمی تبیین میگردد .در
ادامه ضرورت طراحی صکوک بدهی جهت توســعه بازار بدهی اسالمی مطرح
شــده و به ســه مورد از تجارب سایر کشورهای اســامی در این رابطه اشاره
میشود .بخش پایانی نیز به جمعبندی اختصاص مییابد.

بازار بدهی در بانکداری متعارف

بر اســاس تعریف ،بازار بدهی بازاری است که در آن انواع اوراق مبتنی
بر بدهی مبادله میشــوند .در بــازار بدهی ذ ینفعــان میتوانند دیون
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جدید را در بــازار اولیه خریدوفروش کنند یا اینکه در بازار ثانویه اوراق
مبتنــی بر بدهی وارد شــده و به خریدوفروش دیون گذشــته بپردازند.
در بازار بدهی انواعــی از اوراق بدهی کوتا همدت ،میانمدت و بلندمدت
مبادله میشــود که میتواند مرتبط با دولت ،شــرکتها ،شهردار یها و
غیره باشد (میشکین  ،۲۰۱۳ ،ص.)۳۵۶ .
ایجــاد بازار بدهی در هــر اقتصادی میتواند منافــع گوناگون به همراه
داشته باشــد که برخی از مهمترین آنها عبار تاند از:
 کمک به کشــف قیمت منابع بهصورت غیردســتوری بر اساس ریسک،بازده و سررسید اوراق
 تقویت قابلتوجه نقدشــوندگی در بازارهای پول و سرمایه ایجاد ارتباط معقول و مشــخص بین ریسک و بازده هدایت نقدینگی به مســیر صحیح و جلوگیری از رشد بازارهای ناسالمرقیب
 بهبود شفافیت در بازارهای مالی ایجاد تنوع در بازارهای مالی کاهش فشار بر شــبکه بانکی جهت تأمین مالی کمک به کشــف منحنی بازده بازارهای پول و سرمایه کمک به اعمال سیاســتهای مالی توسط دولت کمک به اعمال سیاســتهای پولی توسط بانک مرکزینکتــه مهمی که در شــناخت دقیق بازار بدهی الزم اســت مورد توجه
قرار گیرد ،به ارتباط بازار بدهی با بازارهای پول و ســرمایه برمیگردد.
بر اســاس تعریف ،بازار پول بازاری است که در آن ابزارهای کوتا همدت
(زیر یک ســال) با ریســک کم مورد معامله قرار میگیرد و بازار سرمایه
بازاری اســت که در آن ابزارهای میانمدت و بلندمدت و با ریسک باالتر
مبادله میشــود .این مطلب به خوبی در منابــع اقتصاد و مدیریت مالی
که به تعریف بازار پول و ســرمایه پرداختهاند ،مــورد تأکید قرار گرفته
اســت (ساندرز و کورنت  ،۲۰۱۲ ،ج ،۱ .ص.)۳۹۰ .
بــه عبارت دیگر ،بازار پول بازار تأمین مالی کوتا همدت با ریســک پایین
و بازار ســرمایه بازار تأمین مالی بلندمدت با ریسک باالتر است .در واقع
تفاوت بازار پول و ســرمایه ماهوی نیست؛ بلکه در بازار پول اوراق بهادار
با سررســید کمتر از یک سال و در بازار سرمایه اوراق بهادار با سررسید
باالتر از یک ســال خریدوفروش میشود (میشکین ،۲۰۱۳ ،ص.)۵۱۲ .
با توجه به آنچه مطرح شــد ،به نظر میرسد رابطه منطقی بازارهای پول

اوراق بدهی
و ســرمایه با بازار بدهی اصطالحاً «عموم و خصوص منوجه» اســت .به
این معنی که بازار بدهی را میتوان شــامل دو قسمت در نظر گرفت؛

بازار بدهیهای کوتاه

بازار پول

بازار بدهیهای بلندمدت

بازار سرمایه

نمودار  -۱ارتباط بازار بدهی با بازارهای پول و سرمایه

بــازار بدهیهای کوتا همدت که در آن اوراق بدهی با سررســید زیر یک
ســال مبادله میشــود و بازار بدهی بلندمدت که در آن اوراق بدهی با
سررسید باالی یک ســال مبادله میگردد .بخش کوتا همدت بازار بدهی
در حوزه بازار پول وارد شــده است و بخش بلندمدت بازار بدهی به بازار
ســرمایه تعلق دارد (نمودار  ۱مالحظه شود).
چالشهای استفاده از ابزارهای متعارف بازار بدهی در چهارچوب
اسالمی
پرسشی که مطرح میشود آن است که آیا دولت ،بانک مرکزی ،بانکها،
شــهردار یها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای بزرگ خصوصی
در کشــور میتوانند مشابه سایر کشورها ،نســبت به انتشار اوراق بدهی
اقدام کنند؟ پاســخ به این پرســش منفی است ،زیرا اوراق بدهی (به آن
صورت که در ســایر کشــورها استفاده میشــود) بهطور عمده در قالب
حقوقی قرض همراه با زیاده ســامان مییابد که بر اســاس فقه اسالمی
و قوانین کشــور ایران (قانون اساسی اصل  ۴و اصل  ،۴۹قانون عملیات
بانکی بدون ربا مواد مختلف ،قانون نحوه اجرای اصل  ۴۹قانون اساســی
مــاده  ،۱قانون مجازات اســامی مــاده  ۵۹۵و غیره) قابلیت اســتفاده
ندارد؛ زیرا با چالش ربا مواجه است.
توضیــح آنکه اوراق موجود در بازار بدهــی متعارف یا به صورت با کوپن
و یا به صورت تنزیلی منتشــر میشــود .در اوراق دارای کوپن یک نهاد
اقتصــادی (مث ً
ال دولت) با انتشــار اوراق بدهی از عموم بخشهای دارای
مازاد منابع اقتصادی را قرض کرده ،به این شرط که در فواصل مشخص
مبلغــی به عنوان مــازاد بپردازد .این امر مصداق واضــح قرض همراه با
شرط زیاده بوده و ربا است.
در اوراق تنزیلــی نیــز هرچند مســتقیماً قرض همراه بــا زیاده متصور
نیســت ،اما در عمل همان اتفاق میافتد .زیرا دیــن مبنای تنزیل الزاماً
دین واقعی (ناشــی از فعالیتهای مرتبط بــا بخش واقعی اقتصاد) نبوده
و بهطور عمده صرفاً ســندی حاکی از وجود بدهی اســت .به لحاظ فقه
اســامی ،این دســته از دیون غیرواقعی قابلیت تنزیل نداشته و در واقع
مصداق ربای قرضی هســتند (موسویان و میثمی ،۱۳۹۴ ،ص.)۲۲۴ .
بر این اســاس ،نمیتوان بازار بدهی اســامی را بر اساس قالب حقوقی
قرضه همراه با زیاده ســاما ندهی کرد ،زیرا با چالش ربا مواجه است .اما
میتوان از ســایر قالبهای حقوقی مجــاز (مانند مرابحه و اجاره) جهت
ابزارسازی استفاده کرد.
نکتــه مهمی که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد آن اســت که خروج
ماهیــت حقوقی ابزارهــای متعارف بــازار بدهی از قالــب قرض ،باعث
میشــود چالش ربا بهطور عمده از این ابزارهــا مرتفع گردد .به عنوان
مثــال ،در شــرایطی که از عقد اجاره به شــرط تملیــک به جای قرض
اســتفاده میشــود ،دیگر مســئله ربا معنی ندارد .حتی اگر فرض گردد
برخی از شــرایط صحت قرارداد اجاره محقق نشــود ،در بدترین حالت
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عقد مذکور باطل خواهد شــد .در همه موارد بطــان عقد ،طبق قاعده
تابعیــت نمــاء از اصل ،اصل مال از آن صاحب مــال خواهد بود و چون
مستأجر مدتی از کاالی مورد اجاره استفاده کرده است ،موجر استحقاق
دریافت اجر تالمثل را خواهد داشــت .یعنی میتواند مبلغی که معمو الً
برای چنین عین مســتاجر های در عرف پرداخت میشــود ،مطالبه کند
(لــذا دیگر نمیتواند اجر تالمســمی یا اجار هبهای مــورد توافق را طلب
نماید) .به هر حال مســئله حرمت ربا در اینجا اساساً معنی ندارد.
ضرورت طراحی صکوک بدهی جهت توسعه بازار بدهی
هر چنــد امکان اســتفاده از انــواع گوناگون اوراق بدهــی متعارف در
چهارچــوب بانکداری اســامی وجود نــدارد و تقریباً تمام کشــورهای
اســامی در این باره اتفاق نظر دارند ،اما میتوان با اســتفاده از ظرفیت
عقود اســامی ابزارهای جایگزینی را طراحی کرد که از یکطرف مبتنی
بر بدهی بوده و از ســوی دیگر منطبق با شریعت باشند.
به این دســته از ابزارها در ادبیــات بانکداری اســامی «اوراق بهادار
اســامی» یا اصطالحاً «صکوک» گفته میشود .صکوک ابزار جایگزینی
بــرای اوراق قرضه و بدهی متعــارف بوده که تقریبــاً تمام کارکردهای
اقتصــادی و مالی آنهــا را تأمین کرده و در عین حال با تعالیم شــرعی
انطباق دارد (موســویان و میثمی ،۱۳۹۴ ،ص.)۵۴۴ .
صکــوک میتواند بر اســاس انواع گرو ههــای عقــود غیرانتفاعی ،عقود
مشــارکتی و عقود مبادلهای طراحی گردد ،اما نکته مهم آن اســت که
عقــود غیرانتفاعــی (مانند قرضالحســنه) هرچند به ایجــاد دین منجر
میگردد ،اما بهدلیل نبود عنصر انگیزشــی نرخ سود از ظرفیت محدودی
برخوردار اســت و کارکرد عمومی ندارد .عقود مشــارکتی نیز مبتنی بر
انتقــال مالکیــت (بیع عین) شــکل میگیرد و لذا اساســاً بدهی ایجاد
نمیکنــد .در نتیجــه صکوک مبتنی بــر عقود مشــارکتی (مانند اوراق
مشــارکت یــا مضاربه) نیز به لحــاظ منطقی نمیتواند در توســعه بازار
بدهی اسالمی مورد استفاده واقع شود.
بنابرایــن ،فقط عقود مبادلهای از ابتدا مبتنی بر بدهی توســعه مییابند
و لــذا ضرورت دارد که از ظرفیت آنها جهــت طراحی صکوک مبادلهای
(صکوک بدهی) و تعمیق بازار بدهی اســامی اســتفاده کرد .به عبارت
دیگر ،میتوان بر اســاس عقود مبادلهای چون مرابحه ،فروش اقساطی،
بیع دین ،اجاره ،جعاله ،ســلف و اســتصناع ،انــواع گوناگونی از صکوک
بدهی را با نرخ ســود ،سررسید و میزان ریسک متفاوت طراحی کرد و با
کمک این ابزارهای بدهی به توســعه بازار بدهی اقدام کرد.
تجربه برخی کشورهای اسالمی در طراحی صکوک بدهی
در دهه اخیر ،دولت و بانکهای مرکزی در کشــورهای مختلف اسالمی
به ضــرورت اســتفاده از صکوک مبتنی بــر بدهی جهت توســعه بازار
بدهــی پیبرد هاند .به همین دلیل ،انــواع گوناگونی از صکوک بدهی در
کشــورهای گوناگون اسالمی طراحی شده و مورد اســتفاده قرار گرفته
اســت .در ادامه به سه نوع از این صکوک اشاره میشود.
الف) صکوک اجاره دولت سودان
دولت ســودان در این شیوه ،ابتدا استخری از داراییهای خود را انتخاب
کرده و پس از قیمتگذاری ،بر اساس آنها اقدام به انتشار صکوک اجاره
میکند .به ایــن معنی که این داراییها را به صورت نقدی به خریداران
اوراق فروختــه و همزمان اجاره به شــرط تملیــک میکند .داراییهای
مبنــای انتشــار اوراق بهطــور معمــول مجموعهای از ســاختمانهای
شــرکتهای دولتی هســتند .مجموع اجار هبهای پرداختی توسط دولت
در طول مدت اجاره داراییها ،ســود خریداران صکوک را شکل میدهد.
این نوع صکوک اجاره در کشــور ســودان به دو صورت کوتا همدت (زیر
یک ســال) و بلندمدت منتشر میشود (انور و عبداال  ،2011 ،ص.)۱۵ .
ب) اســناد پولی بانک نگارای مالزی مبتنی بر مرابحه
شرکت بی .ان .ام .صکوک برهاد (شرکت واسطی که توسط بانک مرکزی
مالزی جهت مدیریت فرایند صکوک تشــکیل شــده است) این اوراق را
منتشــر میکند .هر برگه از این نوع صکوک ،نشاندهنده مالکیت دارنده
آن در بدهی حاصل از قرارداد مرابحه است (کریشنان  ،2008 ،ص.)۶ .
شــیوه مورد اســتفاده در عمل به این صورت اســت که برای مثال در
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اوراق بدهی
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شــرایطی که سیاســت انقباضی بخواهد اعمال شــود ،در ابتدا ،شرکت
واســط بانک مرکزی مجموعه داراییهای مبنای انتشار صکوک را تعیین
میکند .به دلیل آنکه کشــور مالــزی از بزر گترین صادرکنندگان روغن
خام نخل اســت ،معموالً این کاال به عنوان دارایی مبنای انتشار این نوع
صکوک مورد استفاده واقع میشود.
در ادامه شــرکت واسط بانک مرکزی ،با انتشــار اسناد پولی بانک نگارا،
منابــع نقد را از عمــوم مردم جمعآوری کرده و بر اســاس عقد مرابحه
نقــدی ،مقدار مشــخصی روغن نخــل از «دالل کاال » که دارایی را در
اختیار دارد ،خریداری میکند .ســپس کل روغن نخل خریداری شــده
را به صورت اقســاطی (با درنظرگرفتن ســود) به بانــک مرکزی مالزی
میفروشــد .در این شــرایط بانک مرکزی بهعنوان مالــک دارایی ،کل
روغــن خریداری شــده را بهصورت نقد به دالل کاال (که ممکن اســت
فــردی غیر از دالل اولیه باشــد) فروخته و به نقدینگی دســت مییابد.
نتیجه اقتصادی ایــن معاملهها ،جمعآوری منابع نقد از بازار خواهد بود
(عملیات انقباضی).
ج) صکوک سلف بانک مرکزی بحرین
در این اوراق ،شــرکت واســط تعیینشــده توســط بانــک مرکزی ،به
نمایندگــی از دولــت بحرین ،اقدام بــه پیشفروش برخــی محصوالت
تولیدشده توسط دولت یا شــرکتهای دولتی (مث ً
ال آلومینیوم) میکند.
در واقع ،خریداران اوراق صکوک ســلف بانک مرکزی محصوالت تولیدی
شــرکتهای دولتی را پیشخرید میکنند .خریداران اوراق در سررسید
میتوانند یا نســبت بــه تحویلگرفتن کاال اقدام کرده یا اینکه شــرکت
واســط را مأمور فروش کاال در بازار و تســویه نقدی کنند .تفاوت قیمت
خریدوفــروش کاالی مبنای ســلف ،ســود خریداران اوراق را تشــکیل
میدهد.
بــا توجه به اینکه بر اســاس ضوابــط فقهی ،فروش مبیع ســلف قبل از
سررســید جایز نیســت (جزیری ۱۴۰۵ ،ق ،ص ،)۲۲ .لذا بانک مرکزی
بحرین از راهکار ســلف موازی جهت حل این مشــکل استفاده میکند.
در این راهکار خریدار اوراق سلف که قصد دارد قبل از سررسید صکوک
خود را به شــخص ثالثی بفروشد ،وارد عقد ســلف جدیدی میشود که
مســتقل از عقد سلف اول اســت .بر اســاس این قرارداد جدید ،مقدار
معینــی کاال (مثــ ً
ا آلومینیــوم) را به صورت کلی فیالذمــه به خریدار
جدید میفروشــد و او را جهت دریافت کاال یا تســویه نقدی ،به دولت
بحریــن حوالــه میدهد .در ضمن بانــک مرکزی بحرین ایــن اوراق با
سررســید ســهماهه منتشــر میکند (بانک مرکزی بحرین ،۲۰۱۵ ،ص.
.)۱۱
جمعبندی
بــازار بدهی یکی از مهمترین اجــزای بازارهای پولی و مالی نوین در هر
کشــوری به شمار میرود .به همین دلیل ،ضرورت توسعه بازار بدهی در
کشــور غیرقابل انکار است .بهطور خاص ،در شــرایط فعلی که دولت با
کاهش شــدید درآمدهای نفتی مواجه است ،ضرورت وجود بازار بدهی،
بیشاز پیش نمایان شــده است .با این حال ،به دلیل اسالمیبودن نظام
پولی و بانکی کشــور ،امکان اســتفاده از ابزارهــای متعارف مانند اوراق
قرضه برای دولت وجود نداشــته و الزم اســت نســبت به طراحی انواع
صکوک جهت تعمیق بازار بدهی اســامی در کشور اقدام شود.
در ایــن گــزارش ماهیت بــازار بدهی از منظر اســامی مــورد تحلیل
قرار گرفت و نشــان داده شــد که میتوان بر اســاس عقــود مبادلهای
(چــون مرابحه ،فروش اقســاطی ،بیع دین و اجاره) ،انــواع گوناگونی از
صکوک را با نر خ ســود ،سررسید و میزان ریســک متفاوت طراحی کرد
و بــا کمک این ابزارهای بدهی ،به توســعه بازار بدهــی اقدام نمود .در
این بــاره همچنین به تجربه برخی از کشــورهای اســامی در طراحی
صکوک بدهی اشــاره شد .البته برخی از ابزارهای مورد استفاده در سایر
کشــورها (مانند اســناد پولی بانک نگارای مالزی) بــا مبانی فقه امامیه
ســازگار نبوده و نمیتواند به همان صورتی که در سایر کشورها استفاده
میشــود ،در کشور ایران نیز کاربرد داشته باشد.
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با توجه به تحلیلهای ارائهشــده میتوان توصیههای سیاســتی ذیل را
بیان کرد:
 الزم اســت دولت و بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر الزم (ازجمله نگارشدســتورالعملها و آییننامهها به شــیو های مناســب) فرایند توسعه بازار
بدهی در کشــور را بهگونهای مدیریت کنند که عقود اسالمی (مانند بیع
نقد ،اجاره و غیره) مشــابه ســایر کشورهای اســامی بهصورت واقعی و
غیرصوری منعقد شــود .به عنوان مثال ،انتقال اسناد داراییها در دفاتر
اسناد رســمی به اجرای واقعی عقود کمک میکند .در این باره شایسته
است اســت به تجربه ناموفق اوراق مشارکت اشــاره گردد که متأسفانه
برخی از انواع آن بهصورت صوری و غیرواقعی اجرایی میشــود.
 بــا توجه به جدیدبودن ایده اســتفاده از صکوک جهت توســعه بازاربدهی ،ممکن اســت اجرای آن در عمل با مشــکالتی همراه باشــد .لذا
پیشــنهاد میشــود ابتدا انواع مختلــف صکــوک در حجمهای محدود
استفاده شــده و بهتدریج با آزمون و خطا توسعه یابد.
 بهطور قطــع ،اولین بار که دولت ،شــرکتهای دولتی ،بانک مرکزی،بانکهــا و غیره از انواع مختلف صکوک اســتفاده کننــد ،با هزینههایی
مواجه خواهند شــد .عالوه بر این ،استفاده از این ابزارها در ابتدا زمانبر
اســت ،با این حال با گذشت زمان و آشــنایی ذ ینفعان با این شیوهها،
بهتدریج ســرعت عملیات افزایش و هزینههای آن کاهش مییابد .تجربه
موفق برخی از کشــورهای اســامی مانند مالزی این مسئله را بهخوبی
تأیید میکند.
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2

فصل

تأمین مالی پرونـــده

هادی حقشناس ،کارشناس مسائل پولی و مالی:

بانک مسئول تأمین منابع مالی بخش تولید نیست
هادی حقشناس کارشناس مسائل اقتصاد کالن با اشاره به جایگاه و نقش
نظــام بانکی در تأمین منابع مالی بخش تولید و بنگاههای تولیدی اعالم کرد:
مبنای ایجاد این تفکر از ســاختار و نواقص اقتصادی ایران نشأتگرفته است؛
زیرا اقتصاد ایران بانک محور بوده و نهتنها بخش تولید بلکه دیگر بخشها نیز
برای تأمین منابع مالی خود به سراغ بانکها میروند.
وی ادامه داد :این تفکر تا آنجایی جاری و ســاری شــده که حتی برخی از
بخشها برای احداث ،بهرهبرداری و حتی تأمین سرمایه در گردش یک طرح،
به ســراغ بانکها میروند و به میزان کل ســرمایه طرح موردنظر ،از صنعت
بانکداری درخواست حمایت دارند.
این کارشناس مســائل پولی و مالی با انتقاد از شیوه مدیریت بخش تولید
و بنگاههای تولیدی یادآور شــد :در کشورهای پیشرفته و اقتصادی ،سرمایه و
منابع مالی شــرکتهای تولیدی به بورس و بازار وارد میشود تا از این طریق
منابع مالی خود را تأمین کنند.
حقشناس شیوه ســرمایهگذاری و تأمین سرمایه بخش تولید در ایران را
متضاد باسیاســتهای اقتصاد کالن دانست و تأکید کرد :در زیر سایه چنین
تفکر  ،مدیریت و نگرشــی ،با ایجاد هرگونه مشکلی در مسیر تأمین سرمایه،
صاحبان بخش تولید متوجه بازار پول و نظام بانکی میشــوند بهطوریکه در
بازه زمانی چندســاله عالوه بر دولت بخش تولید و بانک با ایســتایی روبهرو
میشوند.
این صاحبنظر در عرصه اقتصاد کشــور گفت :در این شــرایط ،پول گران
شــده بهطوریکه هزینه منابع انسانی و عملیات بانکی به میزان سه الی چهار
درصــد افزایش مییابد و بانک مجبور به افزایش نرخ کارمزد خدماتی و نرخ
بهره تسهیالتی خواهد شد.
وی ادامه داد :این شــرایط محصول دو اتفاق است .اول اینکه اقتصاد ایران
بانک محور بوده و دوم اینکه هزینه بانک بهمنظور تأمین سرمایه بخش تولید،
گران و پرهزینه است.
حقشناس هزینه بانکداری در کشورهای پیشرفته اقتصادی را معادل نیم
درصد ارزیابی کرد و افزود :هزینه بانکداری در ایران شــش برابر کشــورهای
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اقتصادی پیشرفته ارزیابی میشود که نمیتواند در تأمین سرمایه بخش تولید
نقشی مطلوب را ایفا کند.
وی تأکید کرد :در این شــرایط است که بانکها به بنگاهداری روی آورده و
منابعشان را به طرحهای موردنظر خود وارد میکنند.
این کارشناس مسائل پولی و مالی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی امروز
کشــورمان ،بانکها را معاف از تأمین منابع مالی بخش تولید دانست و یادآور
شــد :بهتر است تا بخش تولید خود را از وابســتگی به بانکها رها سازد و با
حضور در برخی بازارها همچون بازار ســرمایه ،ســهام خود را عرضه کرده و
تأمین مالی کنند.
وی ،اقتصادی را کارآمد و سودآور میداند که بخش تولید ،بتواند از طریق
بازار سرمایه به منابع مالی دست یابد؛ کسب نقدینگی کرده تا وابستگیاش به
بانکها هرروز نسبت به قبل کمتر شود.
حقشــناس ،وابســتگی بخش تولید را منشــاء ایجاد این حجم کالن از
مطالبات معوق دانســت و افزود :همین نگرش به بانکها از سوی بخش تولید
به جهت تأمین ســرمایه بود که منجر به مطالبات معوق شده زیرا این میزان
وابستگی به بانکها ،شکنندگی بخش تولید را به وجود آورده است.
وی با اشاره به ورود بانکها به بنگاهداری گفت :همین وابستگی روزافزون
بخش تولید اســت که بانکها نمیتوانند به تولیدکننــدگان و فعالیت آنها
اعتماد داشته و تکیه کنند .به همین منظور صاحبان صنعت بانکداری ترجیح
میدهند تا ســرمایه خود را با نظارت مســتقیم به فعالیتی که خود تعیین و
ایجاد میکنند ،وارد سازند.
این کارشــناس مسائل اقتصادی بابیان اینکه ،یکی دیگر از آسیبهای این
نوع نگرش به بانکها را میتوان در ابتر ماندن طرح ســهام عدالت دانســت،
گفت :اگر شــرکتها اعم از دولتــی و خصوصی برای تأمیــن منابع خود به
بازار سرمایه واردشــده و با عملکرد مثبت خود منجر به افزایش قیمت سهام
میشــدند؛ وابستگی آنها به بانکها از کاهش مییافت و طرح سهام عدالت
نیــز اجرایی و ســود حاصل از عملکرد بخش خصوصی و تولید میان اقشــار
مختلف جامعه تقسیم میشد.

نقش شبکه بانکی کشور در تأمین مالی تولید
اعظم احمدیان

تأمین مالی پرونـــده

*

مقد مه
حمایت از تولید یکی از اهداف سیســتم بانکی است و نیازمند مطالعه
چالشهــا و تنگناهــای مربوط به آن بوده تا بتوان بر اســاس آن برنامه
عملیاتــی جهت رفع این چالشهــا و تنگناها تدوین و پیشــنهاد نمود.
یکــی از تنگناهــای موجود ،تأمیــن مالی تولید اســت .در واقع یکی از
ملزومات اولیه و پیشنیازهاي اصلی براي قرارگرفتن در مســیر توسعه،
تأمین و تخصیص ســرمایه و منابع مالی به شــکل مطلوب اســت که در
این راســتا بانکها نقش بسیار حســاس و مهمی را در اقتصاد کشور بر
عهده دارند.
هدف مقالــه حاضر تحلیــل شــاخصهای عملکرد شــبکه بانکی و
نقــش آن در تأمیــن مالی تولید اســت .با توجه بــه اهمیت موضوع و
تأکیــد بــر تأثیر ترازنامه بانک بــر بخش تولید و ارتبــاط بین منابع و
مصــارف بانک بــا بخش تولید و تأمین مالی آن ،در ایــن مطالعه نقش
سیســتم بانکــی در تأمین مالــی بخش تولید از بعــد مدیریت منابع و
مصارف ( )Asset – Liability Managementبررســی میگردد.
به همین جهت ســعی شده اســت از اقالم ترازنامه بانکها که هر ساله
توســط مؤسســه عالی بانکداری منتشر میشــود و همچنین متغیرهای
کالن اقتصادی که توســط بانک مرکزی منتشــر میگــردد ،برای دوره
زمانی  1393 - 1385جهت تحلیل و بررســی استفاده شود .با توجه به
اینکه ســاختار هر بانــک میتواند بر عملکرد آن اثرگذار باشــد بنابراین
شــبکه بانکی کشــور به چهار گروه همگن ،بانکهای دولتی ،تخصصی،
خصوصی و خصوصیشــده تقســیم شــده اســت که بانکهای هر گروه
همگن به تفکیک عبار تاند از:
 .1بانکهای دولتی تجاری :ملی ،ســپه و پستبانک
 .2بانکهای دولتی تخصصی :مســکن ،کشــاورزی ،صنعت و معدن،
توسعه صادرات و توسعه تعاون
 .3بانکهای خصوصی :اقتصاد نوین ،پاســارگاد ،پارسیان ،کارآفرین،
دی ،ســامان ،سرمایه ،سینا ،آینده ،شهر
 .4بانکهای خصوصیشــده :صادرات ،رفاه ،ملت و تجارت
 .5بانکهای قرضالحســنه :قرضالحسنه مهر ایران و رسالت
برای دســتیابی بــه یک تصویر روشــن از عملکرد سیســتم بانکی و
نقش آن در تأمین مالی تولید ،از روش تحلیل مقایســهای استفاده شده
اســت ،به طوری که در هر شاخص مورد بررسی ،از یک طرف گرو ههای
همگــن با یکدیگر و از طرف دیگر گرو ههای همگن با کل شــبکه بانکی
مقایسه شد هاند.
در واقع این مقاله به دنبال پاســخگویی به دو سؤال اساسی است که
عبارت است از:
 گرو ههــای همگن از نظر مدیریت منابع و مصارف و همچنین از نظرنقش در تأمین مالی تولید در مقایســه با یکدیگر چگونه عمل نمود هاند؟
 وضعیــت هر گروه همگن در شــبکه بانکی کشــور از نظر مدیریتدارایــی ،بدهی و همچنین از نظــر نقش در تأمین مالــی تولید چگونه
بوده است؟
در همین راســتا برای پاســخگویی به این سؤاالت ،گزارش حاضر در
دو بخش تهیه شــده اســت .در بخش اول پس از مقدمه ،شــاخصهای
ارزیابی عملکرد شــبکه بانکی در تأمین مالی تولید بررســی و در بخش
دوم جمعبندی ارائه میشود.
تحلیــل عملکرد صنعــت بانکی ایران بــه تفکیک گروههای
همگن در تأمین مالی تولید
در ایــن بخش با اســتفاده از داد ههای صورت مالی هر بانک و صورت
مالی همافزونشــده گرو ههــای همگن به تفکیک ذکرشــده در مقدمه،

جایــگاه بانکهــا در تأمین مالــی تولید را تعیین میکنیــم .با توجه به
اهمیتی که جذب منابع بانکهــا در تجهیز مصارف و تأمین مالی بخش
تولید دارد ،در این بخش مهمترین شــاخصهایی که میتوانند نقش هر
گــروه بانکی را در مدیریت منابع و مصارف و درنتیجه تأمین مالی تولید
نشــان دهند ،بررســی میگردند .بدینمنظور صورت مالی کل بانکهای
کشــور را یک صورت مالی واحد نمونــه در نظر گرفته ،به طوری که هر
ســرفصل از این صورت مالی از مجموعه اقالم بانکها به دســت میآید.
در جــدول  2ســهم گرو ههای بانکــی از منابع و مصارف شــبکه بانکی
بیان شــده اســت .همچنین با توجه به اهمیت مقایســه ترکیب پرتفوی
گرو ههای همگن از لحاظ تســهیالت اعطایی بــه بخشهای اقتصادی و
نحوه تأمین منابع به تفکیک ســپرد هگذار و سهامدار ،در این بخش سعی
1
شده به این مهم پرداخته شود.
در جــدول 1نســبتهای دارایی و بدهی گرو ههای بانکی بیان شــده
است .در این جدول نسبت تسهیالت اعطایی به کل دارایی و نسبتهای
اقالم بدهی به کل بدهی محاســبه شــده اســت .همانطور که مشاهده
میشــود بهدلیل ماهیت خاص بانکهای تخصصی (ملزمبودن به رعایت
تســهیالت تکلیفی) در مقایســه با ســایر گرو ههای بانکی ،تســهیالت
اعطایی سهم بیشــتری از دارایی آنها دارد .نکته قابلتوجه این است که
نســبت تســهیالت اعطایی در دو گروه بانکی خصوصیشده و تخصصی
تقریبــاً ثابــت ،در دو گروه بانکهــای خصوصی و دولتــی نزولی و در
گروه بانکهای قرضالحســنه صعودی بوده است .بانکهای خصوصی در
مقایســه با ســه گروه بانکی دیگر دارای کمترین سهم تسهیالت اعطایی
بود هانــد .از عمده دالیل آن میتوان به با البودن نرخ ســود تســهیالت
اعطایی اشــاره کرد .بانکهای دولتی تخصصی در شــبکه بانکی کشــور
بیشــترین سهم تسهیالت اعطایی را داشــتهاند ،به عبارت دیگر بیش از
هر گروه بانکی دیگر در تأمین مالی تولید ســهم و نقش داشتهاند.
مقایســه چهار گروه بانکی از نظر سرفصلهای بدهی ،بیانگر این است
که نســبت سپرده در بانکهای قرضالحســنه در سرفصلهای بدهی در
مقایســه با ســایر بانکها باالتر اســت .پس از بانکهای قرضالحسنه،
بانکهای دولتی تجاری بیشــترین نسبت ســپرده را در مقایسه با سایر
گرو ههــای بانکی دارند .علیرغم اینکه بانکهای قرضالحســنه و دولتی
تجاری روند صعودی را در ســپرد هها تجربه کرد هاند ،اما ســایر بانکها
کاهش در ســهم سپرد هها در سبد بدهی خود را تجربه نمودهاند .یکی از
دالیل آن را میتوان خروج منابع از سیســتم بانکی و سرمایهگذاری در
داراییهای زودبازده نظیر طال و ارز نام برد .البته به دلیل ریسکگریزی
مشــتریان بانکی با وجود پیشبینی سودآوری در داراییهای زودبازده،
کاهش منابع بانکها چندان زیاد نبوده اســت .از ســوی دیگر نرخ سود
ســپرد هها در دوره  1390-1385روند کاهشــی داشــته که این امر به
خروج ســپرد هها از سیســتم بانکی کمک کرده اســت .خروج سپردهها
از بانکهــا ،آنها را در آینده با مشــکل تأمین مالی مواجه خواهد کرد.
بررســی اجزای سپرده بیانگر این اســت که در همه گروههای بانکی
به جز بانکهای قرضالحســنه ،ســهم ســپرده ســرمایهگذاری بیش از
سهم سپرده فرار در ســبد بدهی گرو ههای همگن بوده است .بانکهای
قرضالحســنه بهدلیل ماهیت خود ،به سپرد هها ســود نمیپردازند .این
موضــوع هزینه تأمیــن مالی را در ایــن گروه از بانکهــا کاهش داده
اســت .همین امر باعث شــده تا قدرت تأمین مالــی تولید آنها در طول
دوره مورد بررســی روند صعودی داشــته و تقریباً همتــراز با بانکهای
با عمر و اندازه متوســط (بانکهای خصوصی و خصوصیشــده) باشــد.
در بانکهــای دولتی تجــاری ،دولتی تخصصی ،خصوصیشــده برعکس
بانکهای خصوصی نســبت سپرد هســرمایهگذاری روند صعودی و نسبت
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تأمین مالی پرونـــده
ســپرده فرار در همه گرو ههای بانکی دارای روند نزولی بوده اســت .این
امر ضمن کاهش منابــع بلندمدت و قابلاتکا در بانکهای خصوصی ،در
بلندمــدت میتواند این گــروه از بانکها را با ریســک نقدینگی مواجه
ســازد .به نظر میرســد ورود بانکهای قرضالحســنه به شــبکه بانکی
کشــور و ارائه تسهیالت ارزا نقیمت باعث شــده تا منابع از بانکهای
خصوصی به ســمت بانکهای قر ضالحســنه جابجا شــود .هما نطور
که مشــاهده گردیــد بانکهای خصوصــی با روند نزولی در نســبت
تســهیالت نیز مواجه بود هانــد .این موضوع در بلندمدت بر ســهم از
بازار آنها در شــبکه بانکی کشــور و گستره مشــتریان آنها اثر منفی
خواهد گذاشــت .نکته جالبتوجه این اســت که در بانکهای دولتی
تجــاری و خصوصیشــده پــس از بانکهای قر ضالحســنه نســبت
ســپرده فرار بیشــتر از ســایر بانکها اســت .دلیل عمــده آن ارائه
خدمــات خاص به دســتگا هها و شــرکتهای دولتــی نظیر پرداخت
حقوق و دستمزد است.
عمده دلیل روند نزولی نســبت تســهیالت اعطایــی به کل دارایی
بانکهای خصوصیشــده و خصوصی کاهــش در منابع بانک و قدرت
تأمیــن مالــی بانک از محل ســپرد هها بوده اســت .بانکهای دولتی
تخصصــی نیــز علیرغم کاهــش در منابع بانک (ســپرده) با افزایش

نســبت تســهیالت اعطایی همراه بود هاند کــه مهمترین دلیل آن این
اســت که کســری نقدینگی این گروه از بانکها توســط استقراض از
بانک مرکزی و اســتقراض از شــبکه بانکی کشــور تأمین مالی شده
اســت .بنابراین هر چه بانکها در جذب منابع سپرد هگذاران موفقتر
بود هاند ،در ارائه تســهیالت نیز موفقتر ظاهر شد هاند.
نســبت حقوق صاحبان ســهام بــه کل بدهی با توجه بــه اهمیت
ســرمایه برای بانکها از مهمترین نســبتهای بدهی است .هما نطور
که مشــاهده میشــود بانکهای دولتــی تجاری از ســال  1385تا
 1390در نســبت حقــوق صاحبان ســهام به کل بدهــی روند نزولی
داشته و در ســال1391با افزایش سرمایه این گروه از بانکها ،نسبت
حقوق صاحبان ســهام به کل بدهی از  4/8درصد در ســال  1390به
 13/3درصد در ســال  1391رســیده اســت و پس از آن نیز مجدد ا ً
روند نزولی داشته است.
بررســی روند نسبت حقوق صاحبان ســهام در سایر گرو ههای بانکی
حاکی از کاهش ســهم حقوق صاحبان ســهام در ســبد بدهی بانکها
بوده اســت .با توجه به نقش حفاظتی سرمایه در بانکها میتوان گفت
بانکها با کاهش مقاومت در مقابل شــو کهای واقعــی اقتصاد مواجه
خواهند شــد .هما نطور که مشــاهده میشود نســبت حقوق صاحبان

جدول  -1نسبتهای دارایی و بدهی گروه همگن (درصد)
اقالم دارایی و بدهی

تسهیالت اعطایی

سپرده کل

سپرده سرمایهگذاری

سپرده فرار

حقوق صاحبان سهام
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نوع مالکیت

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

دولتی تجاری

64.1

69.4

68.4

68.0

67.2

66.7

62.1

61.7

60.3

دولتی تخصصی

72.8

69.6

75.5

75.2

79.0

80.5

79.1

81.6

83.4

خصوصیشده

69.2

70.0

66.5

61.1

65.4

64.9

62.0

63.1

64.7

خصوصی

65.8

70.7

67.4

66.5

66.2

63.5

60.7

57.8

61.5

قرضالحسنه

0.0

0.0

6.8

10.0

11.3

28.1

51.6

59.3

62.9

دولتی تجاری

76.1

72.0

70.8

78.1

73.8

74.5

84.4

77.4

79.8

دولتی تخصصی

71.0

62.7

57.9

59.0

45.8

42.4

44.3

41.3

44.8

خصوصیشده

63.2

66.3

68.3

67.2

77.6

80.0

80.3

62.1

60.9

خصوصی

94.1

92.3

89.7

92.3

76.5

72.8

64.0

56.5

60.3

قرضالحسنه

0.0

78.3

98.8

97.5

84.1

90.4

95.7

80.8

93.4

دولتی تجاری

35.6

33.5

39.4

45.4

41.7

43.8

52.0

49.7

56.9

دولتی تخصصی

28.2

25.4

27.1

31.4

24.2

23.6

24.6

28.1

33.4

خصوصیشده

23.7

25.0

33.6

30.6

40.3

44.1

43.6

31.7

36.9

خصوصی

84.0

82.2

82.1

84.3

64.5

59.8

51.7

46.9

52.8

قرضالحسنه

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

دولتی تجاری

34.8

33.9

27.3

28.3

28.2

27.3

29.0

24.2

19.9

دولتی تخصصی

39.7

35.3

29.5

25.7

20.9

17.8

18.9

12.2

10.9

خصوصیشده

32.3

32.4

25.8

27.1

29.0

28.1

30.8

25.0

19.0

خصوصی

7.4

7.6

5.3

5.8

8.6

8.7

9.4

7.7

5.8

قرضالحسنه

0.0

78.3

98.8

97.4

84.0

90.2

95.7

80.8

93.4

دولتی تجاری

12.6

9.3

9.2

7.8

5.6

4.8

13.3

11.1

10.2

دولتی تخصصی

13.9

21.7

18.5

15.9

12.3

11.1

9.2

9.3

8.5

خصوصیشده

9.4

8.2

8.9

8.9

6.7

9.3

10.5

11.5

10.4

خصوصی

13.0

11.0

11.5

12.9

16.2

17.7

14.8

12.5

10.9

قرضالحسنه

0.0

0.0

1309.4

881.0

621.9

191.4

66.5

36.6

29.2
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تأمین مالی پرونـــده
جدول  -2نسبت تسهیالت اعطایی بخشی هر گروه همگن از کل تسهیالت اعطایی همان گروه (درصد)
تسهیالت بخشی

صنعت

ساختمان

خدمات و بازرگانی

کشاورزی و صادرات

نوع مالکیت

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

دولتی تجاری

25.5

25.6

27.6

28.3

26.9

26.0

23.7

20.2

17.4

دولتی تخصصی

9.3

11.6

13.6

16.4

15.0

16.1

15.7

19.3

14.4

خصوصیشده

33.0

35.0

36.8

35.0

29.0

33.8

33.5

35.2

14.4

خصوصی

24.6

17.3

26.8

24.1

24.2

23.8

21.5

20.1

18.8

قرضالحسنه

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

دولتی تجاری

12.1

11.4

12.5

13.2

15.6

16.5

17.4

17.9

17.0

دولتی تخصصی

0.9

43.3

44.9

44.6

40.3

54.9

54.4

58.1

60.9

خصوصیشده

14.2

11.3

14.0

16.3

13.7

15.7

16.4

15.6

12.9

خصوصی

28.1

18.5

15.9

13.4

27.3

9.7

8.4

8.7

8.6

قرضالحسنه

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.1

14.8

23.9

دولتی تجاری

34.8

39.8

37.8

37.5

33.3

28.0

27.5

26.4

31.6

دولتی تخصصی

1.6

2.7

2.9

4.4

3.9

4.4

4.0

4.0

3.8

خصوصیشده

25.3

24.4

30.5

34.9

28.2

32.5

35.7

31.1

18.2

خصوصی

48.6

46.4

37.8

39.4

303.3

50.7

39.6

38.7

35.3

قرضالحسنه

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

91.5

79.8

75.1

دولتی تجاری

10.2

9.6

10.0

9.0

7.4

6.8

5.4

5.5

6.9

دولتی تخصصی

38.2

36.8

21.1

11.5

10.3

11.5

10.6

11.7

24.3

خصوصیشده

12.0

11.8

12.3

12.6

9.0

9.1

7.9

7.1

6.0

خصوصی

0.2

0.1

0.4

0.9

0.8

0.9

0.7

2.5

0.6

قرضالحسنه

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

7.3

1.3

سهام در مقایسه با نسبت سپرده بسیار کمتر است .به عبارت دیگر مسئولیت
تأمین مالی بیشتر بر عهده سپردهگذاران است و درنتیجه سپردهگذاران بیش
از صاحبان سهام در معرض خطر ناشی از بیثباتی سیستم بانکی و بیثباتی
اقتصادی قرار دارند.
جدول  2بیانگر این اســت که هر گروه بانکی چند درصد از کل تسهیالت
اعطایی خود را به بخشهای مختلف اقتصادی اختصاص داده است .همانطور
که مشاهده میشــود ،همه گروههای بانکی به جز بانکهای تخصصی عمده
تســهیالت اعطایی خود را به بخش خدمات و بازرگانی ارائه نمودهاند .تمایل
ســبد دارایی این گروه از بانکها به ســمت بخشهای زودبازده و کمریسک
اقتصادی مانند بخش بازرگانی و خدمات ،با توجه به سهم ارزشافزوده بخش
خدمــات و بازرگانی از تولیــد ناخالص داخلی که در جدول  3آورده شــده
است ،منطقی به نظر میرسد .بانکهای تخصصی بخش عمدهای از تسهیالت
خود را به بخش ســاختمان و مسکن و همچنین کشاورزی و صادرات ارائه
کردهاند .تمایل اندک بانکها برای ارائه تســهیالت به بخش صنعت با توجه
به عدم ثبــات اقتصادی و رکود حاکم بر این بخش امری بدیهی اســت .در
این میان بخش صادرات و کشــاورزی کمترین ســهم از تسهیالت اعطایی
گروههای مختلف بانکی را داشتهاند .با توجه به اینکه ارزشافزوده این بخش
نیز کمتر از ســایر بخشهای مختلف اقتصادی اســت ،تمایل اندک بانکها
برای اعطای تســهیالت به این بخش امری بدیهی اســت (جدول  3را برای
ارزشافزوده مالحظه نمایید) .در بخش ســاختمان ســهم تسهیالت اعطایی
در ســبد تســهیالت بانکهای دولتی تخصصی و قرضالحســنه بیشــتر از
بانکهای خصوصی و تازه خصوصیشده است .دو گروه بانکهای خصوصی و
خصوصیشده در تسهیالت اعطایی به بخش ساختمان در دوره مورد بررسی
کاهش را تجربه نمودهاند که عمدتاً به دلیل رکود نســبی اســت که در این

بخش حاکم شده است .جدول  ۳نیز نشان میدهد سهم این بخش در تولید
ناخالص داخلی از سال  1388روند نزولی داشته است.
عالوه بر این ،عمده تســهیالت اعطایی به بخش کشاورزی و صادرات نیز
مربــوط به بانکهای دولتی تجاری و تخصصی اســت .نکته مورد توجه این
اســت که بخشهای مولد نظیر صنعت ،ســاختمان و گروه کشاورزی توسط
بانکهای با ماهیت دولتی و بخشهای زودبازده توســط بانکهای خصوصی،
خصوصیشــده و قرضالحسنه حمایت مالی میشــود .عمده دلیل مشارکت
بانکهای دولتی در بخشهای مولد تسهیالت تکلیفی دولت است .به عبارت
دیگــر رفتار عقالیی بانکها با رفتــاری که به خروج از رکود بخشهای مولد
اقتصاد کمک نماید ،متفاوت اســت .رفتــار عقالیی بانکها حکم میکند که
بانکها در بخشهایی که زودبازده و دارای ســود باال هستند ،سرمایهگذاری
نمایند کــه در این میان ،بخش خدمات و بازرگانی بیش از ســایر بخشها،
دارای سهم از ارزشافزوده کل اقتصاد است.
سهم تسهیالت اعطایی بخشی هر یک از گروههای بانکی از کل تسهیالت
اعطایی شــبکه بانکی کشــور بیانگر این است که هر گروه بانکی چند درصد
از کل تسهیالت اعطایی شبکه بانکی کشور را به یک بخش خاص اختصاص
داده اســت .همانطور که جدول  2نشــان میدهد ،بانکهای خصوصیشده
در مقایســه با سایر گروههای بانکی تسهیالت اعطایی بیشتری به بخشهای
مختلف اقتصادی ارائه نمودهاند .بانکهای خصوصی بیشــتر متمایل به ارائه
تســهیالت به بخش خدمات و بازرگانی هستند و در واقع تسهیالت اعطایی
به این بخش در این گروه بانکی بیشــترین سهم را در کل تسهیالت اعطایی
داشته اســت .از طرف دیگر همانطور که مشاهده میشود بخشهای مولد
بیشتر توسط بانکهایی با ماهیت دولتی حمایت مالی میشوند.
بر اســاس جدول  3اگرچه در دوره مورد بررســی ،روند سهم تسهیالت
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اعطایــی به بخش صنعــت نزولی بوده اســت ،اما در این دوره روند ســهم
ارزشافزوده آن در تولید ناخالص داخلی روند صعودی داشته است .بنابراین
از نقطهنظر سیاستگذاری با توجه به دادههای موجود میتوان گفت کاهش
تســهیالت اعطایــی در بخش صنعت در دوره مورد بررســی موجب کاهش
ارزشافزوده این بخش نشــده اســت .در بخش مسکن و ساختمان علیرغم
افزایش سهم تسهیالت اعطایی ،سهم ارزشافزوده آن افزایش چندانی نداشته
اســت ،به طوری که از ســال  1388به بعد علیرغم افزایش سهم تسهیالت
اعطایی با کاهش سهم ارزشافزوده همراه شده است که این موضوع با توجه
به رکود حاکم بر این بخش دور از انتظار نیست .البته باید اذعان نمود بخشی
از اعتبارات اعطایی به بخش ساختمان مربوط به تسهیالت اعطایی به بخش
مسکن است که درآمد واسطهگری در ارزشافزوده این بخش وارد نمیشود و
این میتواند یکی از دالیل پایینبودن ارزشافزوده این بخش علیرغم ســهم
باالی تسهیالت اعطایی باشد .در مورد بخش خدمات و بازرگانی و همچنین
صادرات و کشاورزی نیز میتوان گفت کاهش تسهیالت اعطایی به این بخش

موجب کاهش ارزشافزوده این بخش شــده اســت .از طرف دیگر همانطور
که بخش خدمات و بازرگانی بیشــترین سهم تسهیالت اعطایی را داشتهاند،
بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی نیز داشتهاند .به عبارت دیگر سهم
تسهیالت اعطایی به این دو بخش با سهم ارزشافزوده آنها همراستا هستند.
بنابراین ،برای ایجاد رونق در این دو بخش بهتر است سهم تسهیالت اعطایی
آنها در سبد تسهیالت اعطایی افزایش یابد .با توجه به نتایج بررسی میتوان
بیان نمود ،سیستم بانکی حمایت خود را از بخش تولید دارد اما بخش تولید
بنا به دلیل وجود تنگناهایی نظیر بیثباتی سیاستهای اقتصادی و گسترش
ریسک ســرمایهگذاری و نااطمینانی اقتصادی با روند نزولی در ارزشافزوده
همراه است
جدول  4نقش تســهیالت اعطایــی را در ارزشافزوده بخشهای مختلف
اقتصادی نشان میدهد .بانکهای خصوصی همانطور که تسهیالت کمتری
به بخش کشاورزی و صادرات ارائه نمودهاند ،نقش کمتری نیز در ارزشافزوده
این بخــش دارند .نقش باالی  100درصدی بانکهــای تخصصی در بخش

جدول  -3مقایسه سهم ارزشافزوده بخشها در تولید ناخالص داخلی و سهم تسهیالت اعطایی هر گروه بانکی از کل تسهیالت اعطایی شبکه بانکی کشور (درصد)
تسهیالت بخشی

سهم تسهیالت اعطایی بخشها از
کل تسهیالت اعطایی شبکه بانکی

سهم ارزشافزوده بخشها از
تولید ناخالص داخلی
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نوع مالکیت

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

صنعت

25.5

25.5

28.3

26.7

24.0

25.1

23.7

24.1

15.4

ساختمان و مسکن

13.0

17.8

19.5

20.1

21.8

23.7

23.2

23.5

22.5

خدمات و بازگانی

27.0

28.8

28.9

32.2

76.5

28.9

28.6

27.3

23.0

کشاورزی و صادرات

14.6

13.5

11.1

9.0

7.1

7.3

6.2

6.5

8.5

صنعت

24.1

24.3

25.0

31.5

30.4

28.6

16.3

27.9

27.1

ساختمان و مسکن

5.6

7.4

8.5

12.4

10.8

10.5

11.7

11.1

10.3

خدمات و بازگانی

66.6

65.9

66.9

75.0

77.9

67.1

64.1

63.6

63.5

کشاورزی و صادرات

12.6

13.0

33.6

10.1

9.8

7.8

9.4

10.9

11.0
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ســاختمان ،ناشــی از اجرای طرح مسکن مهر اســت .بانکهای تخصصی و
دولتی همانطور که ســهم بیشتری از تسهیالت اعطایی به بخش ساختمان،
کشاورزی و صادرات داشتهاند ،در ارزشافزوده این بخشها نیز سهم بیشتری
داشــتهاند و بانکهای خصوصی و خصوصیشــده نیز همانطور که ســهم
بیشــتری از تســهیالت را به بخش خدمات و بازرگانی ارائه نمودهاند ،نقش
بیشتری نیز در ایجاد ارزشافزوده داشتهاند .همانطور که قب ً
ال نیز بیان شد،
بخش خدمات و بازرگانی نیز بیشترین سهم را در ارزشافزوده تولید ناخالص
داخلــی دارنــد .از آنجا که بانکهای خصوصی و خصوصیشــده نیز همانند
هر بنگاه اقتصادی دیگر به دنبال حداکثرســازی ســود هستند و با توجه به
ســود باال و زودبازده بودن این بخش ،این دو گروه بانکی بیشترین تسهیالت
اعطایــی را به بخش خدمات و بازرگانی ارائه میدهند .در بخش ســاختمان
بیش از آنکه ارزشافزوده ایجاد شــود تسهیالت اعطا شده است .در این میان
نســبت اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی و صادرات به ارزشافزوده گروه
کشاورزی کمترین مقدار ممکن را دارد.
جدول  5نشان میدهد که تأمین منابع تولید عمدتاً از طریق سپردههای
موجود در شــبکه بانکی اســت نه از طریق آورده صاحبان سهام بانکها .در
نتیجه بیثباتی در بخش واقعی اقتصاد بیشــتر به سپردهگذار منتقل شده و
بیش از ســهامداران در معرض ریسک ناشــی از بیثباتی اقتصاد قرار دارند.

نســبت اعتبارات اعطایی به ســپرده بیانگر این است که تا چه حد از طریق
سپردهگذاران تأمین مالی شده است .بر اساس مشاهدات بانکهای خصوصی
باالترین نســبت را داشــتهاند ،اما این نســبت در بانکهای تخصصی از 60
درصد نیز کمتر است .به عبارت دیگر بانکهای تخصصی به دلیل تسهیالت
تکلیفی همواره با کمبود نقدینگی مواجه هســتند که این کمبود را از طریق
استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی تأمین مالی مینمایند .از طرف دیگر
نســبت بیش از  100درصدی برای بانکهای قرضالحسنه بیانگر این است
که متناســب با جذب سپرده ،تســهیالت اعطا نشده و این گروه از بانکها با
مازاد منابع مواجه هستند.
نســبت ســرمایه به اعتبارات اعطایی بهنوعی بیانگر شبكه حفاظتي برای
بانک است که به آن اجازه ميدهد تا عليرغم وجود مشكالت اساسي ،توانايي
بازپرداخت بدهيها را داشــته باشــد و به عمليات خود ادامه دهد .بنابراين
هدف از برآورد آن ،ارزيابي درجه آزادي بانكها براي ارائه وام و تســهيالت و
مشاركت در انواع سرمایهگذاریها و همچنین میزان مقاومت بانک در مقابل
شــرايط ناگوار اقتصادي است .همانطور که مشاهده میشود این شاخص در
بانکهای دولتی تخصصی در مقایســه با سایر گروههای بانکی پایینتر است.
دلیل عمده آن پایینبودن ســرمایه در این گروه بانکی در مقایســه با سایر
گروههای بانکی بوده اســت .علیرغم اینکه تســهیالت اعطایی بیشتری نیز

جدول  -4نقش تسهیالت اعطایی در ارزشافزوده بخشهای مختلف اقتصادی در گروههای همگن (درصد)
نسبت تسهیالت

تسهیالت اعطایی به تولید ناخالص
داخلی

اعتبارات اعطایی به بخش صنعت
به ارزشافزوده آن

اعتبارات اعطایی به بخش ساختمان
و مسکن به ارزشافزوده آن

اعتبارات اعطایی به بخش خدمات و
بازرگانی به ارزشافزوده آن

اعتبارات اعطایی به بخش
کشاورزی و صادرات به ارزش
افزوده آن

نوع مالکیت

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

دولتی تجاری

24.3

25.3

20.8

20.4

21.6

17.6

15.3

14.2

13.1

دولتی تخصصی

14.2

14.4

13.8

15.8

20.6

20.3

20.2

19.3

18.1

خصوصیشده

31.8

32.3

28.0

27.6

36.8

28.0

28.2

27.6

27.1

خصوصی

10.3

13.6

14.0

14.8

18.7

16.3

19.6

20.2

21.0

قرضالحسنه

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.4

0.6

0.7

دولتی تجاری

25.6

26.6

22.9

18.3

19.0

15.9

22.1

10.3

8.4

دولتی تخصصی

5.5

6.9

7.5

8.2

10.2

11.4

19.4

13.4

9.6

خصوصیشده

43.6

46.5

41.2

30.7

35.0

33.1

57.8

34.8

14.4

خصوصی

10.5

9.7

15.0

11.3

14.9

13.6

25.7

14.6

14.6

قرضالحسنه

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

دولتی تجاری

52.1

39.0

30.3

21.8

31.0

27.6

22.8

22.9

21.6

دولتی تخصصی

2.4

84.3

72.6

57.2

76.6

106.0

94.2

100.8

106.9

خصوصیشده

80.3

49.3

45.8

36.5

46.4

41.8

39.7

38.6

33.9

خصوصی

51.4

34.0

26.0

16.1

47.0

15.1

14.1

15.8

17.5

قرضالحسنه

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.7

1.6

دولتی تجاری

12.7

15.3

11.7

10.2

9.2

7.3

6.5

5.9

6.5

دولتی تخصصی

0.4

0.6

0.6

0.9

1.0

1.3

1.3

1.2

1.1

خصوصیشده

12.1

12.0

12.8

12.9

13.3

13.5

15.7

13.5

7.8

خصوصی

7.5

9.6

7.9

7.8

72.7

12.3

12.1

12.3

11.7

قرضالحسنه

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.2

0.5

0.7

0.8

دولتی تجاری

19.7

18.7

6.2

18.2

16.2

15.3

8.7

7.2

8.2

دولتی تخصصی

43.3

40.7

8.7

18.1

21.8

29.6

22.8

20.8

39.9

خصوصیشده

30.3

29.2

10.2

34.5

33.7

32.4

23.6

17.9

14.9

خصوصی

0.2

0.1

0.2

1.3

1.5

1.8

1.4

4.6

1.2

قرضالحسنه

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.1
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نسبت به سایر گروهها داشــتهاند .همانطور که مشاهده میشود ،با افزایش
سهم تسهیالت اعطایی در سبد دارایی بانکهای قرضالحسنه ،نسبت حقوق
صاحبان ســهام به تســهیالت اعطایی در این گروه بانکی روند نزولی داشته
است .اگرچه به دلیل نوظهوربودن دارای حقوق صاحبان سهام بیشتر از سایر
بانکها بوده و نسبت حقوق صاحبان سهام به تسهیالت اعطایی برای این دو
گروه بانکی بیش از سایر گروههای بانکی بوده است.
جمعبندی
در پایان بهطور خالصه میتوان بیان نمود:
 بانکهایی که در دوره مورد بررســی در جذب سپرده موفقتر بودهاند،نسبت تسهیالت اعطایی بیشتری نیز داشتهاند.
 نســبت حقوق صاحبان ســهام به بدهــی در بانکهــای خصوصی وخصوصیشــده بهدلیل داشتن سرمایه باال در مقایسه با دو گروه بانکی دیگر
باالتر اســت .به عبارت دیگر این دو گروه بانکی در مقایسه با دو گروه بانکی
دیگر شبکه حفاظتی بیشتری در مقابل بیثباتی بخش واقعی اقتصاد دارند.
 بهدلیل باالبودن نسبت سپرده در مقایسه با نسبت سرمایه ،سپردهگذاراندر مقایســه با سهامداران بیشتر در معرض ریسک ناشی از بیثباتی سیستم
بانکی و بحرانهای اقتصادی قرار دارند.
 مقایسه سهم تسهیالت بخشی از کل تسهیالت اعطایی گروههای همگنبیانگر این اســت که بانکهای خصوصی بیشتر متمایل به ارائه تسهیالت به
بخش خدمات و بازرگانی هستند.
 تســهیالت بخشی بانکهای خصوصیشده در مقایسه با سایر گروههایبانکی سهم بیشتری از ارزشافزوده بخشها را دارند.
 مقایسه نسبت سپرده و سرمایه به تسهیالت اعطایی بیانگر نقش بیشترسپردهگذاران در تأمین مالی تولید است.
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 بررســی نســبت ســرمایه به تولید ناخالص داخلی بیانگر این است کهمتناســب با بزرگشــدن اقتصاد ،ســرمایه بانکها افزایش نیافته است .این
موضوع مقاومت بانکها را در مقابل شوکهای مختلف اقتصادی به مخاطره
میاندازد.
 علیرغم کاهش در تسهیالت اعطایی به بخش صنعت این بخش افزایشدر ارزشافزوده را تجربه نموده است.
 در بخش ســاختمان علیرغم افزایش در تســهیالت اعطایی کاهش درارزشافزوده رخ داده است.
 تأمین مالی بخشهای مولد بیشــتر بر عهده بانکهایی با ماهیت دولتیاســت .به عبارت دیگر بانکهای با ماهیت دولتی که تحت تأثیر تســهیالت
تکلیفی دولت هســتند ،بیشــترین اعتبــارات اعطایی به بخــش صنعت و
ساختمان و کشاورزی و صادرات را داشتهاند و در مقابل بانکهای خصوصی
که مســتثنی از تسهیالت تکلیفی هستند ،همچون یک بنگاه اقتصادی و در
پی حداکثرسازی سود متمایل به ارائه تسهیالت به بخش خدمات و بازرگانی
میباشند.
پینوشت:
* دکتری اقتصاد و پژوهشگر گروه بانکداری ،پژوهشکده پولی و بانکی
 1اعداد داخل جداول با اســتفاده از صورتهای مالی بانکها که توســط
مؤسســه عالی بانکداری ایران منتشر میشــود ،توسط محقق محاسبه شده
است.
منابع و مآخذ
 .1صورتهای مالی بانکهای کشــور .)۱۳۹۳-۱۳۸۵( .مؤسســه عالی
بانکداری ایران

تأمین مالی پرونـــده

بازنگری قواعد برداشت صندوق توسعه ملی
ژاله زارعی

*

گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص عملکرد حساب ذخیره
ارزی ،گویــای ناتوانی این حســاب بــرای مهار میل ســیریناپذیر
سیاستگذاران کشور برای استفاده از درآمد نفت است .از سوی دیگر ،بررسی
قوانین بودجه سال  1394-1392و میزان برداشت دولت از صندوق توسعه ملی
در بخش واگذاری داراییهای مالی نشان میدهد قواعد برداشت از این صندوق
که در بند «ط» ماده  ۸۴قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
بیان شــده ،نقض گردیده اســت .اکنون سؤال این اســت که چرا این دو نهاد
نتوانستهاند در کاهش نوسانات مخارج دولت در ایران اثرگذار باشند .در راستای
پاسخ به این پرسش ،این نوشتار سعی دارد قواعد برداشت از صندوق (ماده ۸۴
قانون برنامه پنجم) را مورد بازبینی قرار داده و پیشــنهادهایی در جهت کاهش
تخطی دولت از قاعده مذکور در راســتای تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی بیان نماید.

مقدمه
قاعده مالــی از طریق تعیین حدود و نســبتهای مالی بر روی ارقام
اســمی و حقیقــی بودجــه عمومی با هــدف اعمــال محدودیتهای
هدفمنــد مالــی و نیــز ارتقــای شــفافیت عملیات مالــی دولت در
بلندمــدت طراحی میشــود .چنین قاعــد های نمیتوانــد به راحتی
کمــی راهنماییهای عملیاتی الزم
تغییــر کند و بــا تعریف یک هدف ّ
را به سیاســتگذار ارائه نماید .اســتفاده از قواعــد مالی در طول دو
دهۀ گذشــته در جهان بهشــدت گســترش یافته ،بهطور ی که تعداد
کشــورهایی که تا پایان ســال  201۴از قواعد ملی و فراملی استفاده
1
نمود هاند ،به  8۹کشــور رسیده است.
قواعــد مالی اهــداف مختلفی دارنــد ،اما تمرکز اصلــی آنها عالوه بر
برقــراری پایداری مالی ،مقاومت در مقابــل اختالالت بودجهای متأثر
از مؤلفههــای سیاســی ،جلوگیری از افراط در مخــارج (خصوصاً در
دوران رونق اقتصادی) ،ثبــات اقتصادی ،حفظ اندازة دولت و عدالت
بیننســلی است .اما اگر ســازوکارهای اجرایی و پاسخگویی در داخل

کشــور ضعیف باشــند ،این قواعد حتی اگر بهخوبی طراحی و تنظیم
شده باشــند ،الزاماً بهتنهایی قادر به پشتیبانی از اهداف مذکور نبوده
و قواعد مالی اثربخــش نخواهند بود .بنابراین ،بهمنظور پیاد هســازی
قواعــد مالی ،بایــد گا مهایی را تعریــف نمود .در گام نخســت ،باید
متغیرهــای سیاســتی محدودکننــد های را کــه بتواننــد بین اهداف
کمی قواعد و اهداف نهایی پیوندی شــفاف و پایدار برقرار ســاخته و
ّ
قابلیت کنترل و هدایت داشــته باشــند ،تعیین کرد .در گام دوم ،باید
ظرفیتهای نهادی اجرایــی و نظارتی را که انحرافات دولت از قواعد
و اهــداف نهایی را شناســایی ،گــزارش و تصحیح نمایند ،مشــخص
نمــود و الزامات قانونــی ناظر بر اجرای قاعــده را در نظر گرفت .در
گام نهایــی نیز بایــد انعطاف الزم جهت تعدیل قواعــد در مواجهه با
شــو کهای احتمالی ناشــی از رکود عمیق ،بحــران مالی ،جهشهای
نــرخ ارز ،تورم باال و بالیای طبیعــی را پیشبینی و برنامهریزی نمود.
در کشــورهای دارای منابع طبیعی مانند ایران ،پیاد هســازی قواعد
مالی بــه تنهایی نتوانســته اســت مانع اتخــاذ تصمیمات نادرســت
سیاســتی خصوصــاً در دوران فراوانــی درآمدهــای منابــع در این
کشــورها گردد ،اما این قواعد توانســتهاند تمرکز سیاســتهای مالی
از رویکرد کوتا همدت به ســمت رویکرد بلندمــدت پایدار جهت تحقق
اهداف ثبات اقتصادی و نیز صیانت از داراییهای بیننســلی را تغییر
دهنــد .این قواعد بــا تبیین یــک چهارچوب بلندمــدت میتوانند از
افــراط در مخارج با محدودکردن دولت در افزایش بســیار ســریع
هزینههــا جلوگیــری کنند و دولــت را ترغیب به اعمال«سیاســت
مالــی پادچرخهای »  2نمایند تــا اثرات منفی نوســانات درآمدی را
کاهش دهند.
قاعــدة فرضیه درآمد دائمی ،تراز بودجه اولیه  ،3رشــد مخارج یا تراز
بودجه اولیــة غیر منابع ازجمله قواعد مالی هســتند که کشــورهای
دارای منابــع طبیعــی از آن اســتفاده میکننــد .امــا بســیاری از
کارشناســان اقتصادی بر این باورند که سیاست مالی در این کشورها
نبایــد منحصر ا ً روی پایــداری مالی و عدالت بین نســلی تمرکز یابد،
بلکه قواعد باید بهگونهای تعریف شــده باشــد کــه درآمدهای منابع
برای تأمین مالی ســرمایهگذاری عمومی (زیرســاختها ،بهداشــت و
آمــوزش و پرورش) نیــز تمرکز یابد 4 .لذا درصورتــی که هدف ایجاد
ثبــات در بودجــه و ارائه منابع مالــی پایدار برای توســعه بلندمدت
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تأمین مالی پرونـــده
در ســا لهای اولیــة تولید و در عین حال داشــتن پسانــداز کافی
بــرای مقابله با دور ههای رکود فعالیتهای تجاری یا شــرایط کاهش
درآمدهای حاصل از صادرات منابع باشــد ،اســتفاده از قاعده متکی
5
بــر قیمت یعنی تأســیس یک صنــدوق تثبیت نفت یا مــواد معدنی
توصیه میگردد.
پژوهشها نشــان میدهد تأســیس صندوق ثروت ملی در کشورهای
نفتی در راســتای کاهش درجه موافق چرخها یبودن سیاســت مالی
عملکرد بهتری نســبت به اجرای ســایر قواعد مالی داشــته و ابزاری
مؤثرتــر جهت برقــراری انضباط مالی بوده اســت .پیاد هســازی این
قاعــده میتواند با ممانعت از ورود نوســانات قیمت نفت و درآمدهای
حاصل از آن ،به هموارســازی مخارج دولت در دوره رونق و انقباضات
ناگهانی در دوره رکود کمک نماید .اما مطالعه زارعی ( )1394نشــان
میدهــد که قواعد مالــی تعریفشــده در قوانین توســعه اقتصادی،
اجتماعــی و فرهنگی ،یعنی تشــکیل حســاب ذخیــره ارزی (قانون
برنامه ســوم) اثر معنیداری در کاهش درجه موافقچرخهای سیاست
مالی نداشــته اســت .حال باید به دنبال پاســخ به این سؤال بود که
چــرا این صندو قهــا در ایران نتوانســتهاند در کاهــش درجه رفتار
موافق چرخهای سیاســت مالی در ایران اثرگذار باشــند .در راستای
پاســخ به این پرســش باید قوانین مندرج در اساسنامه حساب ذخیره
ارزی و صنــدوق توســعه ملی درخصوص منابــع و مصارف را ارزیابی
و بررسی گردد.
منابع و مصارف حســاب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی
در کشــورهای با صندو قهای بیننســلی منابع طبیعی دو مجموعه از
قواعد برداشــت و قواعد پسانداز وجود دارند .قواعد پسانداز تعیین
میکنــد کــه چه مقدار از درآمدهــای نفت ،گاز و مــواد معدنی طی
زمان در صندو قهای مذکور ذخیره شــوند .قواعد برداشــت نیز ناظر
بر دسترســی بــه منابع صندوق جهت ســرمایهگذاری یــا هزینههای
غیرمترقبه بودجهای میباشــد .به عنوان مثال:
 در نروژ ساالانه  ۴درصد از سود ســرمایهگذار یهای صندوق برایتأمین مالی کســری بودجه مورد استفاده قرار میگیرد.
تیمر شــرقی بهجز با ارائه حکم دادگاه به مجلس مقدار برداشت
 در ُدر هر ســال معین از  3درصد ثروت ملــی نفت تجاوز نمیکند.
 در شــیلی به دولت اجازه داده میشود تا سقف  ۰/۵درصد از واریزمــازاد درآمد حاصل از منابع طبیعــی به صندوق ثروت ملی یا فروش
به بانک مرکــزی تصمیم بگیرد.
 در آالســکا دولت برای جبران کســری بودجه صرفاً در مواقعی کهقیمــت نفت کاهش یافته اســت میتواند با تأیید حداقل ســه چهارم
نمایندگان مجلس از صندوق برداشــت نماید.
 دولت روســیه در مواقع کاهش درآمدهای نفتی میتواند از صندوقبرای پوشش کســری بودجه برداشت نماید.
در مجمــوع میتوان گفــت فرایند انتقال ،پسانداز و ســرمایهگذاری
منابــع درآمدی منتج از صادرات منابــع ،معمو الً در قالب قواعد مالی
(در کشــورهایی که تعریف و پیاد هســازی شــد هاند) تعیین میشوند.
در کشــورهای بــا قواعد مخــارج یا تــراز بودجه ،برداشــت نباید از
حداکثر کســری بودجــه یا حداقل مازاد فراتر رود .اما کشــورهای با
قواعد درآمد قواعد برداشــت متنو عتری دارند.
قواعد واریز و برداشــت صندوق ثروت ملی ایران با نام حساب ذخیره
ارزی در ماده  ۶۰قانون برنامه ســوم توســعه اقتصــادی ،اجتماعی و
6
فرهنگی بهترتیب در بندهای «الف»« ،د» و «ج» بیان شــده اســت.
بــا توجه به اینکه ســازوکار حســاب ذخیره ارزی با هــدف « ایجاد
ثبــات در میــزان درآمدهــای ارزی و ریالی حاصل از صــدور نفت
خــام»« ،تبدیل دارایی حاصل از فروش نفت بــه دیگر انواع ذخایر و
ســرمایهگذاری» و «امکان تحقــق دقیق فعالیتهای پیشبینیشــده
در برنامــه» طراحی شــده بــود .بهخصوص در زمــان افزایش قیمت
نفــت در پایان دهــه ( 1380تا ســطح  120دالر در هر بشــکه) و
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درآمدهــای ارزی کشــور ،انتظار میرفــت این نهاد ســبب تعدیل و
هموا رنمودن آثار ســرایتی نوســان شــرایط اقتصاد جهانــی و قیمت
نفــت به اقتصاد ایران شــده و با اعطای تســهیالت ارزی مشــروط،
کارکردهای توســعهای در سطح اقتصاد خرد داشــته باشد و در کنار
این دو هــدف ،بتواند حمایــت مؤثری از قدرت خریــد پول ملی در
مقابل اســعار جهان داشته باشد.
برداشــتهای مکــرر بودجــهای از حســاب ذخیــره ارزی در قالب
اصالحات متعدد ماده 60قانون برنامه ســوم توســعه ،نشــان داد که
در عمل قواعد برداشــت از حســاب ذخیره ارزی کام ً
ال ملغی گردیده
اســت .لذا بــا توجه به رویکرد دولــت در دوره زمانی 13۹۱-1380
در راستای برداشــتهای مکرر از این حساب از طریق تصویب الیحه
در مجلس با هدف تســریع رشــد اقتصادی و پیگیری اهداف توســعه
منطقهای ،فلســفه ایجاد حســاب مذکور را با سؤال جدی روبهرو کرد
و منشــأ بســیاری از بی انضباطیهای مالی را فراهم آورد.
قواعد واریز و برداشــت صندوق توســعه ملی در قانــون برنامه پنجم
توســعه اقتصــادی ،اجتماعی و فرهنگــی نیز بهترتیــب در بند «ح»
و «ط» ماده  ۸۴بیان شــده اســت .اما بر اســاس گزار شهای دکتر
ســیف در دومیــن کنفرانــس بینالمللــی صندوق توســعه ملی« ،از
ابتدای تأســیس صندوق توسعه ملی در ســال  1389تا پایان مرداد
 ۱۳۹۲مبلغــی معــادل  54959میلیــون دالر از محــل وصولیهای
ناشــی از صادرات نفــت و گاز ،ســود متعلقه به موجودی حســاب،
بازدریافــت اعتبارات ارزی داخلــی و واریزی مانده حســاب ذخیره
ارزی بــه صندوق توســعه ملی بوده اســت که در مــدت مذکور در
مجموع 19582میلیون دالر از صندوق برداشــت شــد ،بهطور ی که
این برداشــتها عمدتاً مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و مصارف
ارزی دولت بوده اســت» .از ســوی دیگر بر اســاس تبصره  ۲بند ۶
ماده اساســنامه صندوق ،اعطای تسهیالت فقط به صورت ارزی است
و اســتفادهکنندگان از این تســهیالت اجازه تبدیل ارز به ریال را در
بازار داخلی ندارند .حــال آنکه در قوانین بودجه ســنواتی ،تغییراتی
در ماده  84قانون برنامه پنجم ایجاد شــده که قواعد واریز و برداشت
را کامــ ً
ا تغییر داده و قوانین تعریفشــده در اساســنامه صندوق را
ملغــی نموده ،بهطور ی که بر اســاس قوانین بودجه ســنواتی ،اعطای
تســهیالت ریالی برای بخش آب و کشــاورزی ،منابع طبیعی و محیط
زیســت ،بخش غیردولتی صنعت و معدن به اســتثنای بخش ســاخت
مسکن تا سقف مشــخصی مجاز اعالم گردیده است.
ادامه روند مذکور در قوانین بودجهای بهگونهای بوده که برداشــت از
صندوق توســعه ملی در بخش واگذاری داراییهای مالی در راســتای
پوشــش کســری بودجه از رقم  ۴۳۱۲میلیارد ریال در قانون بودجه
ســال  ۱۳۹۳به رقم  ۴۲۷۵۰میلیــارد ریال در قانون بودجه ســال
( ۱۳۹۴بــه میزان  ۸۹۱درصد) پیشبینی شــده اســت ،در حالی که
بر اســاس تبصره  ۱بند «ط» اساســنامه صندوق اســتفاده از منابع
صنــدوق برای اعتبــارات هزینهای و تملک داراییهای ســرمایهای و
بازپرداخــت بدهیهای دولت به هر شــکل ممنوع اســت .به عبارتی
ادامــه اتخاذ چنیــن تصمیمهایــی در قوانین بودجه ســاالانه موجب
خواهــد شــد که صندوق توســعه ملی فقــط ذخیر های بــرای تأمین
هزینههای دولت محســوب شــود و رویکرد حفــظ و افزایش منابع و
ثروت ملی به عنوان ســرمایه بیننســلی تأمین نخواهد شد و درنهایت
سرنوشتی چون حســاب ذخیره ارزی را تجربه خواهد نمود.
حــال باید به این پرســش پاســخ داد که آیا رویکرد برداشــت منابع
دولتها از این نهادها اشــتباه بوده اســت یا اینکــه باید قوانین واریز
و برداشت مندرج در اساســنامه تغییر یابد؟
در راستای پاســخ به این پرســش میتوان اینگونه اظهار داشت که
در بســیاری از کشــورهایی که قواعــد مالی را تبیین و پیاد هســازی
کرد هانــد ،تبصر ههــای گریز و میــزان انعطــاف قواعد مالــی را نیز
مشــخص نمود هاند .تبصر ههای گریــز میتوانند به قواعد در برخورد با
شــرایط خاص انعطا فپذیری بیشــتری بخشند و از کنار گذاشتهشدن
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آنهــا جلوگیــری نمایند ،بهطوری کــه پس از پایان بحران کشــورها
بتواننــد با درنظرگرفتن اصالحاتی پیاد هســازی این قواعد را از ســر
گیرنــد .ایــن تبصر ههــا در قواعد تــراز بودجه و بدهی کشــورهایی
همچون برزیــل ،کلمبیا ،آلمان ،موریتانی ،مکزیــک ،جامائیکا ،پاناما،
پرو ،رومانی ،اســلواکی ،اســپانیا و ســوئیس اســتفاده شده است که
اجــازه انحراف موقتــی از قواعد را درصورت وقــوع بحران اقتصادی،
کاهش شــدید رشــد یا ســایر رخدادها مانند بالیای طبیعی (برزیل،
آلمان ،جامائیکا ،موریتانی ،پاناما ،پرو ،اســلواکی و ســوئیس) و کمک
اضطراری به سیســتم بانکی (اســلواکی) میدهنــد .در اتحادیه اروپا
اگر نســبت کســری بودجه به تولید ناخالص داخلی نزدیک به مقدار
 0/5بوده و انحراف از قاعده موقتی باشــد (هر دو شرط باید همزمان
روی دهد) ،اجازه میدهد کشــور مربوط کســری بودجه بیشــتری
داشــته باشــد .این اتحادیــه همچنیــن اجازه میدهــد مهلتهای
زمانــی تصحیــح کســری بودجــه ،در زمان بدترشــدن شــرایط
اقتصادی تمدید شود.
در نــروژ امکان انحــراف از قاعده مالی زمانی وجود دارد که رشــد
اقتصادی افت کند یــا تغییرات بزرگ در ارزش صندوق منابع طبیعی
به وجود آید.
در اتحادیه پولــی و اقتصادی غرب آفریقا ،تبصر ه گریز در زمان وقوع
شــوک بزرگ منفی بر تولید ناخالص داخلی اعمال میشــود.
البتــه ایــن تبصر هها باید بهگونهای تعریف شــوند کــه فضای بزرگی
برای تفســیر وجود نداشته باشد.
تعریــف و تبیین انعطاف در حد آســتانهای متغیر مورد نظر در قواعد
مالی میتواند از کنار گذاشتهشــدن آنهــا جلوگیری نماید.
تعریــف تبصر ههــای گریز و انعطــاف قواعد مالی در شــرایط خاص
میتوانــد به دولتها کمــک کند که قواعد مالی خود را در شــرایط
خاص بــه حالت تعلیق د رآورده یــا با عدم رعایت ســقفهای اصلی
مواجه گردند.
در ایران در اساســنامه حساب ذخیره ارزی نیز شرایط رکود اقتصادی
و کاهش درآمدهای ارزی دولتی بهعنوان شــرایط خاص برای انعطاف
در قواعد بیان شــده اســت .اما نکته این اســت که میزان انحراف از
قواعــد تبیین نگردیده اســت .بنابرایــن دولت میتواند در شــرایط
خــاص مانند رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی برداشــتهای

خود را از حســاب افزایش دهد ،بهطوری که میزان برداشت از حساب
ذخیره ارزی حتی در دور ههای رونق دهه  1380نیز رعایت نشــده و
بر اســاس گزار شهای مرکز پژوهشهای مجلس عملکرد این حســاب
گویــای ناتوانی حســاب ذخیره ارزی بــرای مهار میل ســیر یناپذیر
سیاســتگذاران کشــور برای اســتفاده از درآمد نفــت  7بوده اما در
صندوق توسعه ملی شــرایط خاصی تعریف نشده است.
بررســی عملکرد صندوق توســعه ملی نشــان میدهد دولت در قواعد
واریــز به صندوق تخطی نداشــته و حداقل میــزان واریزی یعنی ۲۰
درصد از درآمدهای نفتی را رعایت کرده است .بنابراین تخطی دولت
در بخش قواعد برداشــت از صنــدوق بوده که بهطــور صریح تبصره
« »۱بنــد  ۶ماده  ۸۴را زیر پا گذاشــته اســت .در ایــن ماده قانون
آمده اســت که اســتفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینهای و
تملــک داراییهای ســرمایهای و بازپرداخــت بدهیهای دولت به هر
شــکل ممنوع بوده ،در حالی که در اساســنامه حساب ذخیره ارزی،
به اجازه برداشــت دولت در شرایط رکودی اشاره شده است.
بررســی قواعد مالی نشــان میدهد حتی در صندوق نروژ (بهعنوان
موفقتریــن صندو ق در راســتای تثبیــت اقتصاد) امــکان انحراف از
قاعده مالی در شــرایطی که رشــد اقتصــادی افت کند یــا تغییرات
بزرگ در ارزش صندوق منابع طبیعــی به وجود آید ،تعریف و تبیین
شــده است .لذا مشــاهده میشود که قواعد برداشــت تعریفشده در
اساســنامه یا در قانون برنامه پنجم توســعه بخش مربوط به صندوق
توســعه ملی نیازمند بازنگری است.
به بیان دیگر ،بهتر اســت در قواعد برداشــت از صنــدوق به جزئیات
بیشــتری درخصوص شــرایط زمان ،میزان برداشــت ،اجازه انحراف
از قاعــده و درنهایــت میــزان تخطــی و هزینه آن پرداخته شــود،
زیــرا معرفــی صرف قاعــده مالی ضامــن موفقیت در پیاد هســازی و
اجرایینمودن قاعده مالی نیســت ،مگر اینکــه هزینه تخطی از قاعده
بســیار باالتر از فایــده انجام آن باشــد .هزینه مربوط بــه انحرافات
از اهــداف رقمی قاعده در اثربخشــی آن نقش کلیدی دارد .شــواهد
بیانگر آن اســت که قواعد فاقد ســازوکا رهای ضمانــت اجرایی مؤثر
نســبت به قواعد دارای این ســازوکا رها بیشــتر تعلیق شده یا زیر پا
گذاشــته میشــود .هزینه انحــراف از قاعده میتواند اجبــار به ارائه
توضیــح همگانــی یا حتــی برکنــاری و تعقیب قانونی سیاســتگذار
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مربوطه تعریف شود.
بهعنــوان نمونــه ،در اســلواکی هنگامی که نســبت بدهی بــه تولید
ناخالــص داخلــی به  50درصد میرســد ،وزیر دارایی موظف اســت
دلیل این افزایش را بــه پارلمان گزارش دهد و اقداماتی را در جهت
کاهش این روند پیشــنهاد نماید .اگر میزان بدهــی به تولید ناخالص
داخلی بــه  53درصد رســید ،کابینه دولت باید یک بســته اقدامات
عملــی را جهت کاهش بدهی تصویب نماید .در صورتی که این رقم به
 55درصد برســد ،هزینههای دولت بهطور خودکار به اندازه  3درصد
کاهــش یافتــه و هزینههای بودجهای ســال آتی حتی بــرای تأمین
مالی اشــتراکی صندو قهای اتحادیه اروپا قطــع میگردد .در حدود
 57درصد کابینه یک بودجه متوازن ارائــه میدهد .بهاینترتیب ،اگر
اقدامــات مؤثر به شــکل مطلوب انجام نشــود ،اقدامــات بعدی مانند
اســتعفای دولت مورد توجه قرار میگیرد.
در قوانیــن مربوط به صندوق توســعه ملی (ماده  )۸۴الزامات قانونی
ناظــر در بخش  ۶و  ۷ماده «ی» به خوبی طراحی شــده اســت .اما
نکته فرامو ششــده در این بخش از قانون ایــن بوده که هزینه تخطی
و میزان این هزینه مشــخص نگردیده است.
از ســوی دیگر باید توجه داشــت که قواعد گنجاند هشده در قوانین
باالدســتی را به ســختی میتوان ملغی نمود و اصــاح و تغییر آنها
حتــی با تغییر دولت مشــکل بوده و حمایــت پارلمانی را نیز با خود
بــه همراه دارد .لذا قواعــد مالی باید در ســطوح باالتری از قوانین
کشــوری مانند قانون اساسی کشــور تعریف شود .در صورتی که از
قوانین باالدســتی بهعنوان پوشــش اقتصادی قواعد مالی اســتفاده
شــود ،اول اینکه بــا تغییر دولــت ،مجلــس و دیدگا ههای آنان در
دور ههــای مختلف ،ایــن قوانین تغییــر نیافتــه و دوم اینکه قواعد
تعریفشــده در ایــن قوانیــن ،میتواننــد بهطــور مؤثــر از ارائه یا
تصویــب بودجه ســال آتی کــه مغایر بــا توصیههای قواعد باشــد،
جلوگیری نمایند .در صورتی که این قواعد مانند ســنوات گذشــته،
در قوانیــن برنامه پنجســاله اقتصادی ،اجتماعــی و فرهنگی تعریف
شــوند ،بایــد در تبصر ه یا بندی از مــاده قانون مذکور عــدم تغییر
قواعد ذکرشــده در قوانین بودجه ســنواتی توســط مجلس و دولت
ذکر گردد.
8

نتیجهگیری و پیشنهادها
عملکرد حســاب ذخیره ارزی و صندوق توســعه ملی نشــان میدهد
ایــن نهادها نتوانســتهاند بر اســاس قوانین منــدرج در قانون برنامه
پنج ســاله توســعه گام بردارند ،بهطــور ی که هر دو نهــاد در عمل
قواعد برداشــت تعریف شــده را کام ً
ال نقض نمود هاند .اکنون ســؤال
این اســت که آیا میتوان قواعد واریز و برداشت صندوق توسعه ملی
در برنامه ششــم توســعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را بهگونهای
مــورد بازبینی قرار داد که دولت را ملزم بــه رعایت آن نموده و این
صندوق بتواند نقشــی در تثبیت اقتصادی کشــور داشته باشد؟
در راستای پاســخ به پرسش این تحقیق پیشــنها دهایی به شرح ذیل
ارائه میشود:
 -1در ماده  84برنامه ششــم توســعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی،
تبصــره  ۱بند « »۶یعنی ممنوعیت برداشــت دولت اصالح گردد.
 پــس از بیان این تبصره ،در راســتای برداشــت دولت در شــرایطخاص اقتصادی میبایســت ذکر گــردد (تبصره گریــز) .این تبصره،
اجــازه انحــراف موقتی از قواعــد را در زمانی که اقتصاد با شــرایط
خــاص (کاهش شــدید رشــد اقتصادی ،بحــران اقتصــادی ،کاهش
درآمدهــای نفتی یا بالیای طبیعی) مواجه اســت ،بیان میکند.
 -2برای انحراف از قاعده برداشــت توســط دولت در شــرایط خاص
اقتصادی میبایســت حد آستانهای مشخص گردد.
 -3پــس از بیــان بخــش  ۶بند «ی» مــاده ( ۸۴در خصــوص ارائه
گزارش شــشماهه هیئت عامل برای میزان واریز و برداشت صندوق)
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میبایســت میزان تخطی دولت در هر ســال مالی تعیین گردد.
 هزینــه تخطــی بایــد در تبصــر های در بند «ی» بهطور شــفافمشخص گردد.
 -4قواعــد مربــوط به ایــن صندوق ،در ســطوح باالتــری از قوانین
باالدســتی تعریف شود .بهطور ی که:
 قوانین بودجه ســنواتی نتواننــد در آن تغییری ایجاد نمایند. با تغییــر دولت یا مجلس این قوانین قابل تغییر نباشــند. -5درصورتیکه قواعد برداشــت مانند ســنوات گذشــته ،در قوانین
برنامــه پنجســاله اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگی تعریف شــوند،
میبایســت در تبصر ه یــا بندی از مــاده قانون مذکــور ،عد متغییر
قواعد ذکرشــده در قوانین بودجه ســنواتی توســط مجلس و دولت
مشخص گردد.
پینوشت :
* عضــو هیئت علمی گروه پولی و ارزی پژوهشــکده پولی و بانکی
1- Fiscal Rules Dataset
2- Countercyclical
 - 3کلمــه اولیه به معنای آن اســت که در تــراز بودجه درآمدهای
دولت و مخارج دولت شــامل درآمدهای بهر های و پرداختهای بهره
نمیبا شند .
4- Bauer, A. (2014).
5- A Petroleum or Mineral Stabilization Fund
-6بنــد «الف» :از ســال  1379مــازاد درآمدهــای ارزی حاصل از
صادرات نفت خام نســبت به ارقام پیشبینی شــده در جدول  ۲این
قانون در حســاب ســپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایــران تحت عنوان « حســاب ذخیره ارزی حاصــل از صادرات نفت
خام» نگهداری میشود.
بنــد «د» :اســتفاده از وجوه «حســاب ذخیره ارزی» بــرای تأمین
هزینههــای عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل
از صــادرات نفت خام نســبت به رقــم مصوب و عدم امــکان تأمین
اعتبارات مصوب از مالیات و ســایر منابع مجاز خواهد بود و اســتفاده
از آن بــرای تأمین کســری ناشــی از درآمدهــای غیرنفتــی بودجه
عمومی دولت ممنوع است.
بند «ج» :به دولت اجازه داده میشــود حداکثــر معادل  ۵۰درصد
حســاب ذخیــره ارزی را بــرای ســرمایهگذاری و تأمین بخشــی از
اعتبــارات مورد نیاز طر حهای تولیدی و کارآفرینــی صنعتی ،معدنی،
کشــاورزی ،حمل و نقــل و خدمات فنی بخــش غیردولتی که توجیه
فنــی آنها بــه تأیید وزارتخانههای ذ یربط رســیده اســت ،از طریق
شــبکه بانکــی داخلی و بانکهــای ایرانی خارج از کشــور به صورت
تســهیالت با تضمین کافی استفاده نماید.
 -7آشــنایی با حســاب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی ()۱۳۹۱
 -8کشورهای فرانسه ،لهستان ،آلمان ،اســپانیا و سوئیس قواعد مالی
را در قانون اساســی خود مطرح کرد هاند و در این کشورها بیشتر این
قواعد پس از ســال  2000تصویب شد هاند.
منابع و مآخذ
 -1پیلــه فروش ،میثــم .)1391 (.مرکــز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی ایران
2. Fiscal Rules Dataset.(2014). IMF Fiscal Affairs
Department
3. Bauer, A. (2014). Fiscal Rules for Natural Resource Funds: How to Develop and Operationalize an Appropriate Rule. Policy Brief. Revenue
Watch Institute
4. A Petroleum or Mineral Stabilization Fund

تأمین مالی پرونـــده

بانک توسعه اسالمی؛ الگویی برای بانکداری
توسعهای کشور
وهاب قلیچ

*

بانک توسعه اسالمی  1یکی از مؤسسات مالی توسعهای بینالمللی و از
نهادهای تخصصی ســازمان همکاری اســامی ( 2ســازمان کنفرانس
اسالمی  3سابق) است که بر اساس اعالمیه وزرای اقتصاد کشورهای اسالمی در
تاریخ  ۲۰اکتبر  ۱۹۷۵میالدی به وسیله  ۲۲کشور اسالمی با سرمایه اولیه ۷۵۵
میلیون دینار اســامی در جده عربستان تأسیس شــد .از آنجا که این بانک
توسط گروهی از کشــورها ایجاد شده است و خدمات مالی و مشاورهای جهت
توســعهیافتگی کشــورهای عضو ارائه مینماید ،جزء بانکهای توســعهای
چندجانبه  4قرار میگیرد .جمهوری اســامی ایران نیز در اواخر سال ۱۳۶۷
هجری شمســی ( ۱۹۸۹میالدی) با پذیرهنویســی  ۲/۵میلیون دینار اسالمی
( ۲۵۰سهم) به عضویت این بانک درآمد.

اهداف و وظایف بانک
ایــن بانک با هدف پیشــبرد توســعه اقتصــادی و اجتماعی کشــورهای
عضو و جوامع مســلمان کشــورهای غیرعضو در سراســر جهان بر اساس
موازین شــریعت اســامی تأسیس شده اســت .ازجمله وظایف این بانک
میتوان به ســرمایهگذاری در طرحهای زیربنایی اقتصادی و اجتماعی در
کشــورهای عضو ،ایجاد صندوقهای مالی با مقاصد خاص و صندوقهای
تراست (امین) ،مشــارکت در طرحهای تولیدی در کشورهای عضو ،ارائه
کمکهــای فنی در جهــت تقویت تجارت داخلــی و خارجی و همچنین
فراهمسازی امکانات آموزشــی در جهت ایجاد توسعه در کشورهای عضو
5
و ...اشاره کرد.
نهادهای بانک توسعه اسالمی
بانک توســعه اسالمی تعدادی نهاد وابســته را بهعنوان گروه بانک توسعه
اســامی شکل داده که مهمترین آنها عبارت است از:
 -۱شرکت اســامی بیمه سرمایهگذاری و اعتبار 6 :هدف این شرکت
گســترش حیطه تعامالت تجاری و جریان ســرمایهگذاری بین کشورهای
عضو ســازمان کنفرانس اسالمی است که برای رســیدن به این هدف به
صــدور بیمه اعتباری جهت پوشــش عدم پرداخــت کاالهای صادراتی و
همچنین بیمه ســرمایهگذاری در قبال ریسک کشوری میپردازد.
 -۲مؤسسه آموزشی و پژوهشی اســامی 7 :ایــن مؤسسه مسئولیت
پژوهش ،آموزش و فعالیتهــای مرتبط را در جهت کمک به فعالیتهای
بانکــی ،مالــی و اقتصادی در کشــورهای عضــو و جوامع مســلمان در
کشورهای غیرعضو بر عهده دارد.
 -۳صندوق ســرمایهگذاری واحد 8 :این صندوق یــک صندوق امانی
محسوب میشود که از طریق استفاده از وجوه نقد خود به عملیات تأمین
مالی تجاری کوتاهمدت میپردازد.
 -۴شرکت اسالمی برای توسعه بخش خصوصی 9 :هدف این شرکت
شناســایی فرصتهای بخش خصوصی در کشورهای عضو است تا با ارائه

خدمات مالی مطابق با شــریعت اســامی ،امکان دسترســی شرکتهای
بخش خصوصی به بازارهای مالی اســامی را فراهم سازد 10 .هدف از ایجاد
این شــرکت شناســایی ظرفیتهــا و فرصتهای بخــش خصوصی ،ارائه
محصوالت و خدمات مالی ســودآور ،تجهیز منابع مالی اضافی برای بخش
خصوصــی و تبدیلشــدن به یک نهاد مالی چندجانبه جهت توســعه این
بخش در راســتای اهداف کالن بانک توسعه اسالمی است.
 -۵بنیــاد جهانی وقف 11 :بانک توســعه اســامی در نوامبر  ۲۰۰۰به
منظور تحکیم مؤسســه اســامی وقف و تقویت نقــش آن در رفع فقر و
توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مسلمان تصمیم به ایجاد بنیاد جهانی
وقف گرفت .هدف آن ایجاد شــبکهای از مؤسسات اوقافی است که قابلیت
اجرای فعالیتهای خیریهای ســازگار با شــریعت را دارد و به حمایت از
مؤسســات وقفی و هماهنگسازی فعالیتهای آنها میپردازد.
بانک توسعه اسالمی همچنین دارای نهادهای وابسته دیگر از جمله مرکز
بینالمللی برای کشــاورزی ،صندوق ســرمایهگذاری داراییهای اوقافی،
شــبکههای اطالعرسانی وابســته به ســازمان کنفرانس اسالمی و پروژه
بهرهبرداری از گوشتهای قربانی مربوط به کشور عربستان سعودی است.
ابزارهای تجهیز منابع
بانک توسعه اســامی به دو طریق اقدام به تجهیز منابع میکند:
الف) منابع ســرمایهای عادی 12 :از جمله این منابع میتوان به ســرمایه،
صکوک و ذخایر (سود تقسیمنشده) اشاره کرد.
ب) ســایر منابع :از جمله آنها میتوان به صندوق وقف ،صندوق تراســت
(امین) ،صندوق قدس و صندوق اقصی  13اشــاره کرد (پورمحمدی و زارع،
.)۴۳ :۱۳۹۲
ابزارهای تخصیص منابع
عمده تأمین مالی بانک توســعه اسالمی بر پروژههای توسعهای و زیربنایی
کشــورها متمرکز اســت .منابــع مالی ایــن بانک عموماً به ســه صورت
تسهیالت پروژهای ،تســهیالت تجاری و کمکهای بالعوض به کشورهای
عضــو داده میشــود .در ادامه با روشهای تأمین مالی این بانک بیشــتر
آشنا میشویم:
 .۱کمکهای اعطایی
الــف) کمکهای فنی :این نوع هدایا برای فعالیتهای فنی و ســاختمانی
به کشورهای عضو اهدا میشود .کشورهای کمتر توسعهیافته  14در اولویت
دریافت این کمکها هســتند .تهیه و تدارک این نوع کاالها و خدمات در
این نوع کمکها باید بر اســاس سیاســتها و خطمشیهای بانک توسعه
اسالمی باشد.
ب) کمکهــای ویژه :ایــن کمکها برای ســاخت طرحهــای اجتماعی
همچون مدرســه ،بیمارســتان و ...خاص خدمترسانی به جوامع مسلمان
در کشــورهای غیرعضو اهدا میشــود .البته این نوع کمکها برای جبران
بالیا و حوادث در کشــورهای عضو نیز بهکار میرود.
البتــه در تمام دوره اهــدای این نوع کمکها تدابیر ضدفســاد و ضدتقلب
جهت جلوگیری از انحراف کمکها به سمت اهداف نامربوط لحاظ میشود.

[ ] 33

دو ماهنامه تازههای اقتصاد اردیبهشت  95شماره 148

تأمین مالی پرونـــده
 .۲قرضالحسنه
یکــی از روشهایی که بانک توســعه اســامی برای تأمیــن مالی فرایند
توســعه در کشــورهای عضو اســتفاده میکنــد ،وام تســهیالت اعطایی
بلندمدت قرضالحسنه است .این تسهیالت برای کمک به انجام طرحهای
زیرساختی ،بنیادی و توسعهمدارانه ،انجام مطالعات و تحقیقات توسعهای
و همچنیــن تأمین مالی خرد برای بخشهــای مختلف همچون تحصیل،
بهداشت و سالمت و ...بهکار میروند .همچون مورد اول ،کشورهای کمتر
توســعهیافته ( )LDMCsدر اولویت دریافت این تســهیالت هستند و در
تمام دوره وامدهی تدابیر ضدفســاد و ضدتقلب جهت جلوگیری از انحراف
تســهیالت به ســوی اهداف نامربوط در نظر گرفته میشــود .البته کلیه
هزینههای جانبی همچون مالیات و عوارض با وامگیرنده اســت.
 .۳اجاره
در حالــت اجــاره بهشــرط تملیک که یکــی از روشهــای تأمین مالی
میانمدت و بلندمدت برای پروژههای درآمدزا در بخش طرحهای صنعتی
است ،تجهیزات ســرمایهای و سایر ســرمایههای ثابت همچون کارخانه،
ماشــینآالت ،ابزارآالت و تجهیزات و  ...واجد شــرایط اســتفاده از این
تســهیالت هســتند .در این وضعیت ،بانک توسعه اسالمی در نقش موجر
یک دارایی را خریداری کرده و ســپس حق اســتفاده از آن را به مستأجر
منتقل میکند و مبلغی را بهعنوان اجارهبها در دورههای زمانی مشــخص
از وی دریافــت مینماید .با پرداخت آخرین اجارهبها مالکیت دارایی مورد
اجاره بهصورت هدیه به مســتأجر منتقل میگردد .دارایی مورد اســتفاده
در این فرایند میتواند دارایی منقول یا غیرمنقول همچون ماشــینآالت
باشد .مســتأجر میتواند از بخش دولتی ،شبهدولتی و یا خصوصی باشد؛
تنها تفاوت آن اســت کــه از بخشهای خصوصی و شــبهدولتی مدارک
و اســناد بیشــتری که اقتصادیبودن دارایی مورد اجاره را اثبات نماید،
مطالبه میگردد.
در این فرایند ســه قرارداد بین بانک توســعه اســامی و مشتری منعقد
میشــود .اول قرارداد اجاره که بانک توســعه اســامی در نقش موجر و
مشتری در نقش مســتأجر قرار میگیرند .دوم قرارداد نمایندگی که طی
آن مســتأجر قبول میکند در نقش نماینده و وکیل بانک توسعه اسالمی
از ســوی این بانک به تهیه دارایی مورد اجاره اقدام نماید .ســوم قرارداد
نمایندگی خدمات اســت ،بدین معنا که مستأجر در نقش نماینده و وکیل
بانک توسعه اســامی از ســوی این بانک مأمور به انجام اقداماتی جهت
حفاظت از دارایی همچون بیمه یا تعمیر دارایی در صورت خســارتدیدن
آن میشود.
مشــتری یا همان مســتأجر بهعنوان نماینده بانک توسعه اسالمی موظف
بــه انجام اقداماتی اســت که بهعنوان نمونه میتوان به این موارد اشــاره
داشت :رعایت خطمشی بانک توســعه اسالمی در تهیه دارایی ،شناسایی
و موافقت بــا عرضهکننده دارایی در خصوص قیمت ،مشــخصات و نحوه
دریافت دارایی ،تحویلگرفتن دارایی به نیابت از بانک توســعه اســامی
از عرضهکننده آن ،اســتفاده از دارایی به شــیوه مــورد توافق و تعمیر و
بازسازی دارایی در زمان آسیب و یا خسارتدیدن آن،
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عــدم اجارهدهی مجدد دارایی یــا وثیقهگذاری آن بــدون رضایت بانک
توسعه اسالمی.
 .4استصناع
قراردادی اســت که به موجــب آن یک طرف قرارداد تعهــد مینماید تا
کاالی مشــخصی را با ویژگی معین مشــخص و در یک زمان خاص تولید
کند که عمدتاً شــامل هرگونه فرایند تولید ،ســاخت ،مونتاژ یا بستهبندی
میگردد .همچنین قرارداد اســتصناع میتوانــد در تأمین مالی کاالهای
ســرمایهای و حتی کاالهای غیرملموســی چون گاز و بــرق به کار رود.
هزینه این عملیات به صورت یکجا یا اقســاطی از ســوی سفارشدهنده
بــه پیمانکار ارائه میشــود .عموماً طرحهای زیرســاختی و بنیادی و نیز
کاالهای ســرمایهای در تابع هدف این قراردادها هستند.
ایــن قراردادها برای دولتها ،شــرکتهای دولتی و حتی شــرکتهای
خصوصــی قابلیت اجرا دارد .همچنیــن در این نوع تأمین مالی دو
نوع قرارداد اســتصناع و نمایندگی برای استصناع وجود دارد
که در دومی مشــتری از ســوی بانک مأمــور و وکیل در
انجام امورات میشود .عموماً اجرای این قرارداد بدین
صورت است که مشــتری سفارش خود را از طریق
بانک به پیمانکار میدهد .پس از ساخت سفارش
توسط پیمانکار ،کاال یا ساختمان مورد سفارش
در تملــک بانک خواهد بود که بانک آن را از
طریق مرابحه یا اجاره بهشــرط تملیک به
مشتری منتقل میسازد.
 .۵فروش اقساطی
در ایــن روش مالکیــت دارایی و اموال
بالفاصلــه پــس از تحویــل دارایی به
خریــدار منتقــل میشــود ،در حالی
که مبلــغ خریــد به صورت اقســاط
بازپرداخت میگردد .ارائه ضمانتنامه
دولتــی یا بانکــی مورد قبــول بانک
توسعه اســامی در مورد کلیه پروژهها
یا عملیاتــی که از ســوی بانک مزبور
تأمین مالی میگردد ،الزم است.
در این روش بانک توســعه اســامی با
منابع خود دارایی مورد تقاضای مشتری
را بهطور نقدی خریداری کرده و آن را به
نحو اقساطی به مشتری میفروشد .بدیهی
است قیمت دارایی در فروش اقساطی برابر
اســت با قیمت نقــدی آن به همراه ســود
بانک توســعه اسالمی .دارایی در انتهای دوره
به مشــتری تحویل داده میشود .این قرارداد
میتوانــد در خصوص خرید تجهیزات ،ابزارآالت
و نیز ماشینآالت

تأمین مالی پرونـــده
در طرحهای توســعهای به کار گرفته شــود .این قراردادها برای دولتها،
شــرکتهای دولتی و حتی شــرکتهای خصوصی قابلیت اجرا دارد .تنها
تفاوت آن است که از بخشهای خصوصی و شبهدولتی مدارک و اسناد
بیشــتری که اقتصادیبودن دارایی مورد فروش اقساطی را
اثبات نماید ،مطالبه میگردد.
در این قرارداد خود بانک توســعه اســامی رأساً اقدام به
خرید کاالی مورد تقاضای مشــتری نمیکنــد ،بلکه بنا بر
قرارداد وکالت ،به مشــتری این نمایندگی را میدهد که کاالی
مورد توافق را از طرف بانک توســعه اســامی و با ســرمایه این
بانک خریداری کند .در قدم بعد مشــتری این کاال را از طرف
بانک توسعه اســامی به خود به نحو اقساطی به فروش
میرساند .رعایت خطمشــی بانک توسعه اسالمی در
تهیه دارایی ،شناســایی و موافقــت با عرضهکننده
دارایی در خصوص قیمت ،مشــخصات و نحوه
دریافت دارایی از دیگر اقداماتی است که
مشتری باید به انجام برساند.
البته این نوع تأمیــن مالی بهنحو
مرابحه هم قابلیت اجرا دارد .در
مرابحه بانک توســعه اسالمی
امــکان بازگردانــدن منابع
تســهیالتی به روشی غیر از
اقساط همانند تسویه یکجا
را نیز فراهم میسازد.
 .۶مضاربه محدود
در قــرارداد مضاربــه که
مبتنی بر شــراکت سود
و زیان اســت ،یک طرف
(ربالمــال) ســرمایه را
تــدارک دیــده و طــرف
دیگر (مضارب) مدیریت و
انجام عملیات کســبوکار
را متقبــل میشــود .هــر
ســود بهدســتآمده از این
کســبوکار بنــا بر نــرخ از
پیش توافق شده بین طرفین
تقسیمشــده و هرگونــه زیان
پیشآمده تنها به صاحب سرمایه
(ربالمال) متحمل میشــود ،غیر
از زمانهایی کــه مضارب در انجام
فعالیتهــای مقرر ،قصــور و تقصیر
داشته باشد.

اما قرارداد مضاربه محدود  15نوعی مضاربه اســت که توسط بانک توسعه
اســامی مورد اســتفاده قرار میگیرد .در این نوع قرارداد که بیشــتر
برای صندوقها به کار میرود ،مضارب توســط تعدادی از محدودیتها
در اســتفاده از ســرمایه مضاربه اعم از بخشــی ،منطقــهای یا پروژهای
مقید و محدود میشــود .بــه عبارتی انجام فعالیــت در بخش اقتصادی
خاص (مانند بخش کشــاورزی ،انرژ یهای تجدیدپذیر یا اشــتغا لزایی
بــرای جوانان) یا منطقــه جغرافیایی خاص یا حتــی در طرح اقتصادی
خــاص محدود میگــردد و مضارب حق تخطی از ایــن حدود را ندارد.
این محدودیتها که مورد توافــق طرفین قرار میگیرد ،قرارداد مضاربه
محدود را شکل میدهد.
بانک توسعه اســامی از مضاربه محدود برای ســرمایهگذاری در صنایع
استراتژیک همچون انرژیهای جایگزین و کشاورزی با اولویت کشورهای
عضو استفاده میکند.
این ســرمایهگذاری برای بخش دولتی ،شــبهدولتی یــا خصوصی مورد
استفاده است.
ازجملــه اطالعــات الزم بــرای دریافــت این تســهیالت داشــتن طرح
برنامه ســرمایهگذاری ،نســبت تقســیم ســود و زیان و نیز دوره زمانی
سرمایهگذاری است.
با فرارسیدن سررســید قرارداد مضاربــه ،مضارب دارایی مضاربه را واریز
مینماید که این مبلغ دربرگیرنده ســرمایه مضاربه بهعالوه ســهم ســود
بانک توســعه اسالمی است .اگر سود حاصلشــده از مقدار توافقشده در
قرارداد بیشتر شــود ،مبلغ مازاد بهعنوان عامل انگیزشی به خود مضارب
تعلــق میگیرد .البته مضارب نیز نســبت به یکســری امور دارای تکلیف
اســت .بهعنوان نمونه وی باید پیش از شروع ســرمایهگذاری مطالعات و
تحقیقــات کافی را برای طرح اقتصادی مدنظر به عمل آورده و ســرمایه
مضاربــه را در طرحهایــی بهکار گیرد که حداقل ســود مــورد توافق در
قرارداد را برای بانک توســعه اســامی به وجود آورد؛ طرحهای اقتصادی
مدنظر باید از لحاظ انطباق با موازین شــرعی مانعی نداشته باشند ،افزون
بر این ،مضــارب باید در صورت درخواســت گزارشدهی بانک توســعه
اســامی گزارش متقن و شفافی از مراحل کار به این بانک تحویل دهد.
 .۷مشارکت
یکــی از روشهای تأمین مالی بانک توســعه اســامی ،اســتفاده از عقد
مشارکت اســت .این بانک با هدف برآوردن اهداف توسعهای خود از این
عقد برای ســرمایهگذاری در طرحهای کشــاورزی ،بانکها و مؤسســات
مالی اسالمی و ...در کشــورهای عضو بهره میگیرد .در این روش سبدی
از وجوه مابین مشــتری و بانک توسعه اســامی جهت سرمایهگذاری در
یک طرح مشــترک شکل گرفته و طرفین در ســود و زیان طرح شریک
میشوند (بانک توسعه اسالمی.)۲۰۱۴ ،
روشهای پرداخت تسهیالت
پس از ارســال مدارک و مســتندات الزم توســط متقاضی تسهیالت و از
طریق عضو مجمع عمومی کشــور ذیربط ،بانک توسعه اسالمی میتواند
پــس از تأیید طــرح اقتصادی مبلغ مدنظر را بــرای وی واریز نماید .این
واریز میتواند به سه صورت انجام میپذیرد:
پرداخت مســتقیم 16 :بانک توســعه اســامی به صورت مســتقیم مبلغ
تســهیالت را به عرضهکننده /پیمانکار /مشاور پرداخت میکند.
اعتبار اسنادی  :)LC( 17بر اساس صدور نامه اعتبارات از سوی بانک محلی
18
ذینفع ،بانک توســعه اســامی تعهد غیرقابل برگشــت به بازپرداخت
( )ICRبرای مقدار درخواستشده منتشر میکند.

[ ] 35

دو ماهنامه تازههای اقتصاد اردیبهشت  95شماره 148
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حســاب ویژه 19 :برای سهولت و زمانمندبودن پرداخت قراردادهای کوچک
یا پرداختهای با حجم اندک از این حســاب استفاده میشود .این حساب
میتوانــد در بانک مرکزی یا هــر بانک تجاری محلی مــورد قبول بانک
توســعه اسالمی با سقف  ۵۰۰هزار دالر آمریکا افتتاح شود.
البته بســته به نوع طرحهای اقتصادی ،بانک توســعه اسالمی میتواند از
روشهای دیگری برای پرداخت تســهیالت استفاده نماید.

درسهایی برای بانکداری توسعهای در ایران
بازارهــاي مالي موجــود در کشــورها معمــوالً تحتالشــعاع بانکهاي
تجــاري قرار داشــته کــه عموماً بــه فعاليتهــاي بانکداري ســنتي با
چشــمانداز کوتاهمدت میپــردازد و اولويتهاي ملــي در زمينه حمايت
از ســرمايهگذاريهاي بلندمدت را چندان پشــتيباني نمیکند .افزون بر
وظایف و تکالیف ملی بانکهاي توســعهاي ،یکی دیگر از بارزترين وظایف
ایــن نوع بانکهــا ،ترغيب بخــش خصوصي جهت مشــارکت در اجراي
طرحهای مولد و جبران خأل ســرمايهگذاري در بخش خصوصي است.
با نگاهــی به تجربه بانکداری توســعهای در ایــران درمییابیم که عامل
اصلي در تأســيس و گسترش بانکهاي توســعهاي در کشور ،نقص بازار
در فراهمســاختن منابع مالــي بلندمدت از يک ســو و تربیت و آموزش
کارآفرينان مــورد نياز اجراي طرحهاي توســعهاي از ســوی ديگر بوده
اســت .ازاینرو بانک توســعه اســامی میتواند الگویی مناســب از نظر
تخصیص منابع برای بانکهای توســعهای کشــور باشــد تا نظام بانکی ما
را در دســتیابی به مهمترین هدف بانکهاي توســعهاي که همان تسهيل
و تســريع توســعه اقتصادي و تقویت بخش خصوصی است ،بهتر و بیشتر
یاری رساند .اســتفاده از تجربه عملی و اصول نظری این بانک بینالمللی
در انعقاد قراردادهای اســامی و نظارت بر صحت شــرعی پیادهسازی آن
و نیز انجام همکاریهای دوجانبه بانکهای توســعهای کشور با این بانک
میتواند زمینه تحقق اهداف را بهتر مهیا ســازد.

پینوشت:
*عضو هیئت علمی پژوهشــکده پولی و بانکی
)1- Islamic Development Bank (IDB
)2- Organization of the Islamic Cooperation (OIC
)3- Organization of the Islamic Conference (OIC
)4- Multilateral Development Banks (MDB
5- Articles of Agreement of Islamic Development
Bank, Article 2.
6- Islamic Corporation for the Insurance of Invest)ment & Export Credit (ICIEC
)7- Islamic Research and Training Institute (IRTI
)8- Unit Investment Fund (UIF
9- Islamic Corporation for the Development of the
)Private Sector (ICD
 -10وظیفه این شــرکت کارکردن با بخش خصوصی بــرای تأمین مالی
آنان است .این شرکت اساساً برای توسعه بخش خصوصی ایجاد شده و به
یاری آن دســته از بنگاههایی میشــتابد که اطمینان دارد عملکرد آن در
گذشته مثبت بوده و پروژهای که میخواهد سرمایهگذاری کند ،از توجیه
اقتصادی برخوردار اســت .اگرچه در بخش پروژههای زیربنایی با تضمین
دولت ســرمایهگذاریها انجام میشــود ،اما در بخــش خصوصی تضمین
دولــت وجود نــدارد ،یعنی اگر بنــگاه بخش خصوصی بتوانــد نرخ بازده
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انتظاری خوبی را در پروژهاش مستند سازد ،این پروژه به شرکت اسالمی
توسعه بخش خصوصی ( )ICDمعرفی میشود و این نهاد بهعنوان شریک
در کنار پروژه قرار میگیرد .حتی در صورتی که تمایلی به شــراکت وجود
نداشــته باشــد ،میتوان به صرف تأمین اعتبار اکتفا نمود .برای استفاده
از این تســهیالت رعایت دو شرط الزامی اســت .شرط اول اعالم ظرفیت
نهادی بنگاه اســت ،یعنی معرفی ظرفیت و سابقه بنگاه و نحوه عمل آنان
در خصوص پروژه مدنظر و اینکه آیا این بنگاه اســتانداردهای بینالمللی
را دارد یــا خیــر .ویژگی دوم ،ویژگی مالی بنگاه اســت ،یعنی بایســتی
وضعیت مالی بنگاه مثبت بوده و نشــان دهد که طی دو سه سال اخیر به
لحاظ مالی ســودآور بودهاست .در چنین شرایطی شرکت اسالمی توسعه
بخــش خصوصی میتواند پــول نقد و یا تجهیزات و فنــاوری برای بنگاه
بخش خصوصی فراهم آورد.
)11- World Waqf Foundation (WWF
)12- Ordinary Capital Resources (OCR
 -13صندوقهای قدس و اقصی متعلق به کشــورهای عضو اســت و بانک
توســعه اسالمی تنها اداره و مدیریت آنها را بر عهده دارد.
)14- Least Developed Member Countries (LDMCs
)15- Restricted Mudarabah Agreement (RMA
16- Direct Payment
17- Letter of Credit
18- Irrevocable Commitment to Reimburse
19- Special Account
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فصل

به سوی رونق پرونـــده

شاهین شایان آرانی ،کارشناس ارشد مسائل اقتصادی:

فضای کسب وکار بیثبات
دستاورد یک اقتصاد متالطم
شاهین شــایان آرانی ،کارشناس ارشد مســائل بانکی ،با بیان این مطلب این امر متناســب با نرخ تورم ،تســهیالت بانکــی ،ارز ،نرخهای مالیاتی،
افزود :در حال حاضر فضای کســبوکار کشــور توأم با ابهامات بســیاری ثبات سیاســی و ارتباطات بینالمللی اســت و بر اســاس این شاخصها
است ،به این معنا که اگر با رویکرد کوتاهمدت آن را بررسی کنیم ،افرادی برنامهریزی خود را انجام خواهد داد.
که با فعالیتهای داللی ،معاملهگری یا واردات و صادرات ســروکار دارند ،وی ادامه داد :اما اگر یک تولیدکننده احســاس کند که فضای سیاسی و
دورنمای روشــنتری پیــشرو دارند ،اما در نگاه بلندمــدت این وضعیت بینالمللی متالطم اســت و از سویی برنامههای دولت نیز بهگونهای است
که نرخ تورم دارای نوسان است ،سرمایهگذاری با مشکل مواجه میشود و
متفاوت است.
وی تأکید کرد :کســانی که میخواهند در فضــای صنعتی و تولیدی کار به همین دلیل ثبات رویه در فضای اقتصادی و سیاســی بسیار مهم است.
کننــد ،طبیعتاً باید رویکردی میانمدت و بلندمدت داشــته باشــند .این وی در ادامه به شــرایط اقتصادی کشــور در چند دهه اخیر اشاره کرد و
گروه عموماً با مشــکالت جدی ســروکار دارند و دورنمــای آنها غبارآلود گفت :در دوران ســازندگی شــاهد رشــد قیمت نفت ،افزایش درآمدهای
کشور و رونق درآمدهای توســعهای بودیم ،اما در دوران اصالحات دولت
اســت و نمیدانند در چهار یا پنج سال آینده چه اتفاقی میافتد.
وی توضیح داد :این افراد نگران حوزههای مختلفی هســتند ازجمله اینکه تــاش کرد تا تــورم را کنترل کند و این در حالی بــود که در آن مقطع
نظام بانکــی چگونه خواهد بود ،آیا بنیه و توانایی الزم را خواهد داشــت قیمــت نفــت پایین بود که پس از مدتی با رشــد مواجه شــد و این امر
که بتواند منابع الزم را برای توســعه صنعتی تولیدی تأمین کند یا خیر؟ درنهایت مشکالتی را بهدنبال داشت.
این کارشــناس مســائل اقتصادی افزود :ثبات نرخ ارز و تورم ،ارتباطات شایان آرانی با طرح این مطلب که در دولتهای نهم و دهم تورم افزایش
بینالملل ،ورود سرمایههای خارجی ،مســائل مالیاتی و همه آنها مسائلی یافــت و همزمان قیمت ارز نیز باال رفت ،گفت :با افزایش تحریمها تالطم
هســتند که اقتصاد ما را همواره با رویکــرد میانمدت و بلندمدت گرفتار در ایــن دوران نیز افزایش یافت ،امــا در همین حال دولت یازدهم تالش
کرد تا عالوه بر کاهش نرخ تورم همزمان نرخ ارز را مهار کند ولی باز هم
خود کرده است.
وی گفت :پس از مذاکرات هســتهای و برجام ،امیدهــا بر این بود که این مشــخص نیست که در چند سال آینده چه اتفاقی رخ میدهد.
دورنما بهنوعی مثبت شــود ،امــا در حال حاضر مقداری تأمل وجود دارد و وی بیــان نمود :فراز و نشــیبهای اقتصاد در چند ســال آینده نیز که
همگان دســت نگهداشــتهاند و در انتظارند تا ببینند که آیا این وضعیت به بخشــی از آن اقتصادی و بخش دیگر سیاسی اســت ،باعث میشود که
ثبات نسبی رسیده و دورنما به افق نسبتاً روشنی تبدیلشده است یا خیر؟ فضای اقتصادی متالطم شــود و سرمایهگذار اگر مربوط به بخش دولتی
شــایان آرانی تأکیــد کرد :در فضای کســبوکار پر از ابهــام گروهی از باشد که چار های جز ســرمایهگذاری ندارد ،اما بخش خصوصی وضعیتی
بازیگــران دید کوتاهمــدت دارند اما آنها که نــگاه میانمدت و بلندمدت متفــاوت دارد و ترجیــح میدهــد از فضای کوتا همدت وارد شــده و از
ریسک بپرهیزد.
دارند ،در انتظار اتفاقات آینده هستند.
وی درباره مهمترین شــاخص مثبت تأثیرگذار در بهبود فضای کسبوکار وی با بیان اینکه فضای کســبوکار برای فعالیتهای اقتصادی میانمدت
و بلندمدت نیازمند ریســک باالیی اســت ،گفت:
نیــز توضیح داد و گفــت :ثبات و تداوم رویه
ایــن خطرپذیری یعنی اینکه ســرمایه این بخش
مهمترین شــاخصه این بخش اســت و باید
پنج یا شــش ســال بخوابد و اگر چنین وضعیتی
مورد توجه قرار گیرد.
رویکرد اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد
با فراز و نشــیب همراه باشد ،فضا به هم میریزد.
این کارشناس ارشد مســائل اقتصادی ادامه
با تحمل باال به معنای باالبودن تاب
وی افزود :بهبود فضای کســبوکار و فراهمکردن
داد :بهعنوان مثال یک فــرد صنعتگر باید با
وتحمل است .بنابراین اگر فضا به
آن از طریــق توســعه اقتصادی و مناسبســازی
خیال راحت بــه فعالیتهای خود ادامه دهد
سمت اقتصاد مقاومتی پیش برود،
بســترهای کار موجب ورود ســرمایهها در جهت
و مطمئن باشــد که اگر بخواهد وجوه خود را
فضای کسبوکار هم رونق مییابد.
اشتغال و تولید توسط بخش خصوصی میشود.
در یک فعالیت تولیدی ســرمایهگذاری کند،
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سیدکامران یگانگی ،رئیس مرکز تحقیقات و پژوهشهای
بازرگانی اتاق بازرگانی البرز

کاهشدرآمدهاینفتیفرصتی
برای بازنگری فضای کسب و کار
کامــران یگانگی ،رئیس مرکــز تحقیقات و پژوهشهــای بازرگانی اتاق
بازرگانــی البرز و مشــاور عالی رئیس اتــاق البرز ،با بیــان این مطلب
گفت :حال که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شــد هایم ،فرصت خوبی
برای بازنگری اســت .بهعنوان مثال درآمد مستقیم ترکیه از گردشگران
خارجی در ســال  2013بالــغ بر  35میلیارد دالر بود .در همان ســال
مالــزی بیش از  21میلیــارد دالر و هند بیش از  19میلیارد دالر درآمد
از محل گردشــگری خارجی داشــت .هنگامی که آنها درآمدهای نفتی
ندارند ،ناچارند ســراغ منابع درآمدی دیگر نظیر گردشــگری یا ســایر
مزیتهایی که کشورشــان دارد ،بروند .اما به یک اصل کلی اعتقاد دارم
و آن پایینبودن بهر هوری است.
یکی از مشــکالت بازار کار در اقتصاد ایران ،عدم تناســب بین نیاز بازار
کار و مهارت و آموزش ارائهشــده به فار غالتحصیالن اســت .این مسئله
موجب ورود نیــروی کار تحصیلکرده ولی با مهــارت و دانش ناکافی به
بــازار کار و در نتیجه کاهش بهر هوری نیروی این بخش میشــود .وقتی
فردی را با تخصص پزشــکی یــا آبیاری فضای ســبز بهعنوان مثال در
مســئولیت گردشگری یک منطقه یا ناحیهای قرار میدهیم ،نباید انتظار
نتیجه درخشــانی از عملکرد این افراد داشته باشیم .شاید افرادی استثنا
و کاریزماتیک باشــند که مدیریت و تحمل افراد باهو شتر و با دانشتر از
خود را در محیط کار داشــته باشند ،ولی اکثر ا ً فاقد چنین شاخصههایی
هســتند و کشور را دچار خسران پنهان و آشــکار خواهند کرد .بررسی
شــاخصهای مقایســهای در زمینه ســهولت کســبوکار ،نشاندهنده
رتبه پایین ایران نســبت به ســایر کشورها است .نامســاعدبودن محیط
کســبوکار موجب افزایش هزینههای مبادله ،افزایش ریســک و کاهش
بهر هوری میشــود .دلیــل دیگر هم وابســتگی ما به منابــع نفتی طی

سا لهای گذشته بوده است.
بهبــود عملکــرد دولــت با قطــع وابســتگی هزینههای جــاری دولت
بــه درآمدهــای نفــت و گاز ،افزایش کارایــی و اثربخشــی طر حهای
ســرمایهگذاری دولت ،اســتقرار نظام بودجهریزی عملیاتی ،تســهیل و
تســریع فرایندهــا و رویههــای اداری و بهبود ارائه خدمــات عمومی و
همچنین توســعه و تقویت نظام استاندارد ملی قابلحصول است .البته با
اتخاذ راهبرد ارتقای دانش ،فناوری و نوآوری میتوان شاهد بهبود نظام
آموزشــی و پژوهشی کشور متناســب با نیازهای بازار کار ،انتقال دانش،
تجارب موفق و شــیو ههای نوین ارتقای بهر هوری از سایر کشورها بود.
همچنین توســعه مدیریت دانش در کشور و ارتقای اثربخشی طر حهای
پژوهشی انجا مشده توسط ســازمانهای دولتی میتواند بهر هوری را در
مقیاس ملی افزایش دهد.
جایگاه و محور توســعه خوشه را چگونه ارزیابی میکنید؟
توســعه خوشههای کســبوکار یکی از را ههای توســعه کشور در اسناد
باالدستی کشور اســت .مبنای این مدل بر اساس نظریه پروفسور مایکل
پورتر آمریکایی اســت که تحول بنیادین و اساسی در توسعه کشورهای
فقیر و حتی توســعهیافته میداند .یکی از مزیتهــای این مدل قرابتی
اســت که با فرهنــگ اقتصادی کســبوکارهای خرد ایــران دارد و در
اواخر دولت هشــتم مطالعه ادبیات و فرهنگســازی آن آغاز شــد ،اما
در دولتهــای نهم و دهم بهدلیل تغییر مدیریتهایی که وجود داشــت
و نیز زمانبربودن انتقال مفهوم توســعه خوشــهای به مدیران ارشــد و
اجرایی جدید کمی روند توسعه کند شد ولی در دو سال آخر این دولت
کارهای ارزشــمندی صــورت پذیرفت که هماکنون ادامه همان مســیر
در حال طیشــدن اســت .البته در حوزه تربیت نیروی انسانی و تدوین
اســتراتژی و هماهنگی بین دســتگا ههای اجرایــی کارهای خوبی انجام
شــده است .در دولت جدید هم همان مسیر با همان بدنه کارشناسی در
حال دنبا لشدن اســت که امیدوارم به توسعه کشور منجر شود.
عملکرد دولت یازدهم را در زمینه کســبوکار چگونه ارزیابی میکنید؟
عملکرد دولتها بر طبق شــاخصهای علمی معمو الً موردســنجش قرار
میگیــرد .در برخی اوقات این عملکرد برای همــه آحاد جامعه ملموس
و قابلشهود اســت اما در برخی مواقع اینطور نیست .بهعنوان مثال در
حوزه سیاســت خارجی با حمایتها و اجماعی کــه صورت گرفت ،یک
راهکار برونرفت از فشــارهای بینالمللی طی یــک فرایند زمانی تقریباً
دوســاله برای کشــور ایجاد شــد که اقدام مهم و بزرگی بود .در حوزه
اقتصاد نیــز تعامل با دنیا در حوز ههای صنعت ،گردشــگری ،خدمات و
غیره میتواند کشــور را دچار تحوالت تأثیرگذاری کند .به عنوان مثال،
ورود هر گردشــگر خارجی به کشور چندین شغل مستقیم و غیرمستقیم
ایجاد میکند .در حوزه اقتصاد نیز نگرانیهای موجود از بازار رفع شــد و
ریسک ســرمایهگذاری کاهش یافت که این اقدام بزرگی بود .
دوره پســابرجام را چگونه بر فضای اقتصادی کشور ارزیابی میکنید؟
البته نباید توقع داشــت که بهزودی تمام موارد روبهراه شــود و ناگفته
نماند که مشــکالت اقتصادی کشور به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم
میشود ،حتی اگر فشــار خارجی برطرف گردد ،آسیبهای داخلی هنوز
پابرجاســت و رفع نشده اســت؛ ضمن اینکه جایگاه و منزلت کارآفرینان
و سرمایهگذاران در کشور مشخص نیست .کاغذبازیهای اداری و وجود
قوانین دستوپا گیر ،شــفا فنبودن فضای کسبوکار همگی از مشکالت
اصلی ما در حوزه داخلی اســت .فضای اقتصادی کشور در دوره تحریمها
مانند یک بیمار تبدار عفونت کرد های اســت که گلویش را هم گرفتهاند
و راه تنفس و غذایش هم گرفتهشــده است.
کار دولــت یازدهم بازکردن مســیر تنفس و غذا بــود ،اما تب و عفونت
هنــوز بر جای خــود باقی اســت .در واقع روبهرا هکــردن آن زمانبر و
نیازمنــد ورود بخش خصوصی قدرتمند اســت .همچنین ضمن داشــتن
امید برای بهبود شــرایط نباید انتظار کوتا همدت داشــت ،زیرا مشکالت
اقتصادی کشــور طی یک یا دو سال به وجود نیامده که انتظار رفع تمام
موارد در کوتا همدت را داشــته باشــیم ضمن اینکه به همت و عزم ملی
نیز نیاز داریم.
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علی مدنی زاده،مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

تحریک تقاضا راهی برای خروج از رکود
اگر بانکها در ســال جاری با حمایتهای دولت و بانک مرکزی به سمت
تحریک تقاضا در جامعه حرکت کنند و تســهیالت دهی را به ســمت
خانوارها ســوق دهند تا اعتبار در اختیار مصرفکننده قرار گیرد چرخه تولید
رونق میگیرد که در این صورت مشکل افزایش موجودی انبارکه در صنایع اتفاق
افتاده جبران میشود.

علی مدنی زاده مدیر گروه مدلســازی پژوهشــکده پولــی و بانکی بانک
مرکزی  ،با تأکید براینکه جنس رکود کنونی با سال  91متفاوت است ،گفت:
رکود سال  91بیشتر از جنس رکود عرضه با رشد هزینههای تولید  ،مشکل
دسترسی به منابع تأمین مالی  ،بحثهای مربوط به تحریم و باال رفتن نرخ ارز
بود که شوک اقتصاد را ایجاد کرد.
وی بابیــان اینکه ،نوع رکود اقتصادی در ســالهای اخیر تغییر کرده و به
رکود تقاضا تبدیلشــده است  ،اظهار داشت :افت درآمد نفت و کاهش منابع
درآمدی دولت تأثیر قبل مالحظهای در این رکود داشته است .
مدیر گروه مدلسازی پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی ،گفت :آثار
رکودی ســال  91منجر به کاهش درآمد خانوارهای ایرانی شــد و ســیکل
معیوب ایجاب کرد لذا رکودی که هماکنون با آن مواجه ایم از جنس کاهش
تقاضا اســت و شاید کمتر بتوان گفت بحث اصلی رکود تأمین مالی بنگاههای
اقتصادی است .
مدنی زاده ادامه داد :هماکنون در شــرایطی هستیم که اگر بنگاهها تأمین
مالی شوند و بتوانند سطح تولید خود را باال ببرند کاالها به دلیل کمبود تقاضا
در انبارها خاک میخورند.
وی با ارائه راهحل برای خروج از رکود ،گفت :اگر بانکها در سال جاری با
حمایتهای دولت و بانک مرکزی به ســمت تحریک تقاضا در جامعه حرکت
کنند و تســهیالت دهی را به ســمت خانوارها سوق دهند تا اعتبار در اختیار
مصرفکننده قرار گیرد چرخه تولید رونق میگیرد که در این صورت مشکل
افزایش موجودی انبارها که در صنایع اتفاق افتاده جبران میشود.
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مدنی زاده در پاسخ به این پرسش که چرا از کارت اعتباری که دولت عرضه
کرد استقبال مناسبی نشــد آیا دلیل کمبود نقدینگی مردم برای خرید کاال
است؟ افزود :شــاید یکی از دالیل این است که زمان اعالم اعطای تسهیالت
کارت اعتباری خرید تا زمان اجرایی شــدن طوالنی شــد و شاید بهتر بود در
زمانی که زیرســاخت آن وجود نداشت این برنامه اعالم نمیشد ضمن اینکه
نرخ این تســهیالت هم بسیار مهم بود و باید نرخی در نظر گرفته میشد که
خانوار قادر به بازپرداخت اقساط آن باشد.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا به نظر شما راهبرد این کارت اعتباری
باید تغییر کند و نرخ سود آن کاهش یابد ،گفت :بهطور حتم همینطور است
ضمن اینکه دامنه دربرگیرندگان آن نیز باید گســترش یابد همچنین حوزه
کاالهایی که میتوانند خریدوفروش شود نیز باید گستردهتر شود زیرا فهرست
آنهم اکنون محدود است.
مدیر گروه مدلســازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به
پرسشــی مبنی بر اینکه به نظر شما بهغیراز کارت اعتباری چه روش دیگری
برای تحریک تقاضــا در جامعه وجود دارد؟ اظهار داشــت :افزایش وامهای
ازدواج برای خرید جهیزیه شاید یکی از راهکارهای خرید کاالهای ایرانی باشد
ضمن اینکه ارائه وامهای خرید مسکن در اندازه کوچک نیز راهگشا است.
وی ادامــه داد :البتــه ممکن اســت این وامهــا لزوماً در تهــران افراد را
صاحبخانه نکند اما بسیاری از اقشار متوسط  ،ضعیف و کمدرآمد در آن ابعاد
میتوانند خانه خریداری کنند .
مدنی زاده با تأکید بر اینکه  ،منظورم تحرکبخش مســکن نیســت بلکه
میگویم نباید در بخش مسکن تحرکی که باعث افزایش نرخ مسکن میشود
ایجاد شــود ،گفت :اما کمی حرکت بازار مســکن میتواند سیگنال مثبتی به
اقتصاد بدهد البته باید این وامها از سوی بانک مرکزی مدیریت شود تا منجر
به افزایش قیمت مسکن و خروج نقدینگی از بانکها نشود.
مدیر گروه مدلســازی پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ
به پرسشــی درباره وضعیت ســرمایهگذاری بانکها  ،گفت :هماکنون قیمت
تولیدکننده بهشدت افت کرده یعنی در واقع رشد نداشته و تورم آن بهشدت

به سوی رونق پرونـــده
پایین آمده اســت البته قیمتها برای پایین آمدن یک مقدار چسبندگی
دارد و چسبندگیشان هم از جنسی است که افراد حاضر به فروش کاالهایی
با قیمت پایینتر از خرید نیستند.
مدنی زاده افزود :در اقتصادی که هفت الی هشــت درصد تورم وجود دارد
اینکه انتظار داشته باشیم که تولیدکننده قیمت کاالها را بیشتر کاهش دهد
شــاید انتظار معقولی نباشــد و دور از ذهن اســت و این در حالی است که
هماکنون بســیاری از بنگاههای اقتصادی در کشــور پایینتر از ظرفیت کاال
تولید میکنند و تعطیلشــدهاند اما درصورتیکه مشــکل تقاضا حل شود و
خریدار وجود داشته باشد زنجیره تولید خودبهخود راه خواهد افتاد.
وی در پاســخ به اینکه اعتبار دهی با نرخ ســود مناسب را بهترین راهکار
برای خروج از رکود میدانید؟ گفت:
حرکت بانکها به ســمت پرداخت تســهیالت خرد بــه خانوارها یکی از
راهکارهای خروج از رکود اســت و این روش باید جایگزین تســهیالت کالن
به تولید کنندهها شود.
وی در پاســخ به این پرســش که بانک مرکزی ســرمایه در گردش را در
ســرفصل اولویتهای خود برای خروج از رکود قرار داده اســت و به نظر شما
مثمر ثمر است؟ اظهار داشــت :به نظر من اولویت اول باید تحرک و افزایش
تقاضا باشــد و در مرحله بعد باید نســبت به این امر اقدام شود ضمن اینکه
تأمین ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی هنگامیکه برای تولید تقاضایی
وجود ندارد بیفایده اســت البته نرخهای تسهیالت هم آنقدر جذاب نیستند
که با کمک این تســهیالت تولیدکننده بتوانــد هزینه تولید و کاالی خود را
برای افزایش تقاضا پایین بیاورند.
مدیر گروه مدلسازی پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به
مطالبات غیر جاری و معوق در بانکها نیز گفت :مطالبات
غیــر جاری بانکها به دلیل نبود اعتبار ســنجی در
شبکه بانکی است که البته راهکارهایی برای آن
اندیشیده شده است.
وی بابیان اینکه ،وامدهی بر اســاس
مالیــات یکی از راهکارهایی اســت که
در دنیا انجامشــده است  ،اظهار داشت:
هماکنون روال تسهیالت دهی به این
صورت اســت که تســهیالتی داده
میشــود و معلوم نیســت که چه
زمانی بــاز پس گرفته
میشود.

مدنی زاده بابیان اینکه ،وامدهی بانک به تســهیالت گیرندگان باید مبتنی
بر صورتهای مالیاتی باشد و نباید بر اساس صورتهای مالی باشد ،افزود :اگر
تسهیالت دهی بر اســاس صورتهای مالیاتی باشد هم فرار مالیاتی کاهش
مییابد و هم به اعتبار ســنجی برای پرداخت وام کمک میکند و این راهحل
بسیار خوبی است که در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی
قرارگرفته اســت تا عالوه بر نظم دهی نظــام مالیاتی  ،مطالبات غیر جاری
بانکها نیز کاهش یابد.
وی از دیگر مزایای این طرح ،افزایش درآمد کشور و ارائه تسهیالت به افراد
نیازمند عنوان کرد و گفت :یکی دیگر از مباحثی که میتواند به تولید و خروج
از رکود کمک کند مسئله توجه به بنگاههای کوچک و توسط است که البته
باید از طریق بازار بدهی به این بخش کمک شود.
وی ادامه داد :زمانی که بازار بدهی شکل بگیرد بنگاههای بزرگ میتوانند
در بازار ســرمایه اوراق بدهی منتشــر و تأمین مالی خود را انســجام دهند
بهاینترتیــب هر بنگاه بزرگی که از این طریق از شــبکه بانکی خارج شــود
میتواند کمک بزرگی به تأمین مالی بنگاههای کوچک کند.
مدیر گروه مدلســازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت :البته
در این بخش میتواند یک اشــتباهی انجام شــود  ،بهعنوانمثال یک بنگاه
بزرگ  10هزار میلیارد ریال تسهیالت دریافت کرده و هماکنون بهجای آن
صد بنگاه کوچک میتوانند تسهیالت دریافت کنند بنابراین وجوهی که در
بازار بدهی تأمین میشــود در بخش دیگری قرا ر میگیرد و سپرده ها خارج
شده و در بازار بدهی اوراق خریداری میشود.اما نکته این است که بنگاههای
کوچــک مدنظر قرارگرفتهاند و بانــک ها باید آنها را تأمین مالی کنند این
امر تخصیص منابع را به ســمت بهــرهوری هدایت میکند و تخصیص منابع
مطلوبتر میشود.
مدنی زاده خاطرنشان کرد :این امر ممکن است در حجم و اندازه تسهیالت
تأثیر جدی نداشته باشد اما در تخصیص بهتر منابع میتواند مؤثر باشد ضمن
اینکه در بازار سرمایه اگر آن بنگاه بزرگ بنگاه ریسکی و پربازده باشد اوراق
آن ارزش چندانــی هم نخواهند داشــت بنگاهی که تــا قبل منابعش را از
بانکها دریافت میکرد هماکنون میتواند در بازار ســرمایهبر اســاس قیمت
واقعی و بر اساس ارزش بنگاه اوراق خریداری کند.
وی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر راهاندازی اوراق بدهی ،گفت :هرچند
بازار اوراق بدهی با تهاتر بدهیدولت با پیمانکاران متفاوت است اما اصوالً بازار
بدهی در حال شکلگیری است البته در اینجا تذکر یک نکته ضروری است و
آن اینکه معموالً در ایران همواره بازارها همراه با بهرهگیری از قوانین شکل
ن مثال بانکهای خصوصی به دلیل عدم بهرهگیری بهموقع
نمیگیرند بهعنوا 
از قوانین در حال تبدیلشدن به پدیدهای ضد کارکرد هستند در حالی بانکها
و مؤسســات خصوصی در دهه  80راهاندازی شدند که بخشنامهها و قوانین
مرتبط به مطالبات غیر جاری چندین سال بعد تنظیم و اجرایی شد بنابراین
هماکنون باید مراقب بود این اتفاق برای بازار بدهی رخ ندهد.
وی تأکید کرد :هماکنون که بازار بدهی در حال شکلگیری است نهادهای
ناظر مانند ســازمان بورس و اوراق بهــادار ،بانک مرکزی و حتی مجلس
شورای اسالمی باید قوانین آن را تدوین و اجرا کنند.
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نقش بانک مرکزی و لزوم تأکید بر ثبات مالی
محمد ولیپور پاشا* ،عباس فدایی

**

بانکهای مرکــزی در دوره منتهی به بحران مالی ســالهای ،۲۰۰9-۲۰۰7
دستاوردهایی قابل مباهات در جهت نیل به ثبات سطح عمومی قیمتها کسب
نمودند و در کنار استقالل از دولت به همراه ساختار تحلیلی مستحکم در جهت
هدفگذاری تورم از خود بهعنوان اربابان دنیا یاد میکردند .بحران مالی جهانی
زنــگ خطری برای بانکهای مرکزی دنیا بود که در عین غفلت از ثبات مالی،
فقط ثبات قیمتها را هــدف قرار داده بودند .بنابراین ،نقش دوگانه بانکهای
مرکزی به لحاظ تاریخی همواره عبارت بودهاند از :حفظ ثبات ســطح عمومی
قیمتها و ثبات مالی.
پیشینه اهداف بانک مرکزی
پیشگیری از سرایت شوکهای ناشی از بخش مالی اقتصاد و متعاقب آن ایجاد
ثبات پولی و ثبات سطح عمومی قیمتها در قرن نوزدهم نقش مهمی بود که
بانکهای مرکزی با هدف ایجاد ثبات مالی ایفا نمودند .بهدنبال شوک قیمتی
نفت در دهه  ۱۹۷۰میالدی بانکهای مرکزی در قالب موافقتنامه برتنوودز و
ثبات بازار داراییهای مالی در بلندمدت و در دوران پس از جنگ جهانی مؤثر
بودنــد .بنابراین بانکهای مرکزی با ســابقهای بیش از دو قرن بهدنبال تحقق
هدف مشترک ثبات مالی و پولی بهمنظور مقابله با بیثباتی در اقتصاد در جهت
تقلیل فشارهای اقتصادی گام برداشتند .به عبارتی ،دو هدف سنتی یعنی ثبات
مالی و ثبات پولی در کنار ثبات قیمتی مجموعه اهداف بانک مرکزی را تشکیل
دادهاند .ســاز و کار اثرگذاری مؤلفههای تأمینکننده این اهداف به این ترتیب
بوده که بیثباتی نظام مالی بر بخش حقیقی اقتصاد و درنهایت بر شکاف تولید
و نرخ تورم اثرگذار بوده اســت .از طرف دیگر ،بحران مالی ســالهای -۲۰۰7
 ۲۰۰9نمونه مناســبی از بیثباتی بخش مالی در اثر عدم تعادلهای پولی در
تعامل با سایر بخشهای سیستم مالی که ناشی از سیاستهای پولی انبساطی
در بلندمدت بود ،به شمار میرود.
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در کنار اهداف ســنتی ،اهداف دیگری نیز توســط صاحبنظران حوزه پولی و
بانکی ارائه میگــردد .این اهداف با رویکرد نظارتی مطرح شــده و در فرایند
دســتیابی به آنها معموالً ساختارهای نظارتی موفق در دنیا با یکدیگر مقایسه
میشــوند و در این راســتا مدلهایی نیز پیشــنهاد میگردد که از آن جمله
میتوان به مدل بخشــی 1با ناظران مســتقل در حوزه بانکداری بیمه و تأمین
اجتماعی ،مدل سرپرست واحد 2که در آن تنها یک ناظر بانکی بهمنظور هدایت
کســبوکار و همچنین اقدامات خرد نظارت احتیاطی فعالیت میکند و مدل
دوقلهای 3برای سیاســت خرد احتیاطی و انجام کسبوکار با دراختیارداشتن
ناظران مستقل بهمنظور هدایت کسبوکار و اقدامات خرد احتیاطی اشاره کرد.
در ادبیات اقتصاد پولی بیان میشــود که حداقل یک ابزار سیاســتی بهمنظور
دســتیابی به هر یک از اهداف سیاســتی در چهارچوب سیاستگذاری پولی
موردنیاز اســت و رابطه تنگاتنگــی بین ابزار و اهداف سیاســتی وجود دارد.
همچنین همافزایی میان اهداف نیازمند دراختیارداشــتن ساختارهای نهادی
مناسب بهمنظور رفع تعارضهای شدید بین اهداف است.
بنابراین مهمترین چالش در این روند آن است در چهارچوب نظارت حاکمیتی،
سیاستگذار پولی اهداف موجود را چگونه تلفیق نماید که اوالً ،همافزاییها در
آن غلبه داشــته و ثانیاً ،امکان تخصیص اهداف به هر یک از اجزای حاکمیت
و تناسب آن با ابزارهای سیاســت پولی وجود داشته باشد .درنتیج ه بهمنظور
دســتیابی به یک چهارچوب مدون در قالب سیاســتگذاری پولی ،اهداف و
سیاستها را باید در یک بسته با یکدیگر بررسی و مقایسه نمود.
اهمیت نقش ثبات مالی بهعنوان یکی از اهداف بانک مرکزی
غفلت از نقش ثبات مالی در کنار در نظرگرفتن ثبات پولی در سالهای گذشته
عاملی اثرگذار بر شکلگیری بحران مالی جهانی اخیر بود و دلیلی برای ارزیابی
ضریب اهمیت نقش ثبات مالی بهطور مجدد شــد .مهمترین اهداف دستیابی
به چهارچوب جامع پولی و مالی عبارتاند از :ثبات پولی ،ثبات مالی ،ســامت
مؤسسات مالی و بازارهای کارا.

به سوی رونق پرونـــده
بدون شک رفتار مؤسسات مالی خودبهخود میتواند نظام مالی را دچار اخالل
کند .بهعنوانمثال میتوان به فروش داراییهای پرهزینه از نظر ریسک اشاره
کرد که از دید بانک تجاری این موضوع را میتوان کام ً
ال توجیهپذیر دانســت،
زیرا بانک بهدنبال تأمین شکاف منفی نقدینگی خود بوده و بر ایناساس اقدام
به فروش بخشی از داراییهای با قابلیت نقدشوندگی سریع میکند ،اما شرایطی
را میتوان تصور کرد که در آن تمام یا اکثر بانکها اقدام به فروش داراییهای
خود کنند .لذا میتوان نتیجه گرفت که مخرببودن سیاستهای خرد در سطح
کالن کاهش قیمت ،نوسانات بازار داراییها و زیان بانکها را بهدنبال دارد.
چهارچوب سیاست پولی و مالی
این چهارچوب در نمودار  ۱هر یک از سیاستها را با درنظرگرفتن اهداف میانی
و نهایی مختص به خود نشان میدهد.
بر اساس نمودار ۱ساختار نظارت پولی و مالی در مجموع چهار حوزه سیاستی
قابلیت تفکیک دارد که در راستای آن ابزارهایی برای دستیابی به هدف وجود
دارند و با اهداف موردنظر سیاســتگذار پولی متناســباند .تصور وجود هرم
اهداف میانی که به ترتیب عبارتاند از ثبات قیمتی و ثبات مالی به یک اندازه
حائز اهمیت بوده و اثر فراوانی بر اقتصاد دارند .در این راســتا ،دو هدف میانی
ثانویه در سطوح بعدی یعنی مؤسسات مالی سالم و بازارهای ساختاریافته نیز
به یک اندازه مهم هستند .در یک مؤسسه مالی مانند بانک تجاری این دو هدف
بهتنهایی موردتوجه قرار گرفتهاند و نقش حمایتی را بر عهده دارند.
به این ترتیب ،دو هدف میانی اولیه که دیدگاه کالننگر دارند ،به مراتب مهمتر
از دو هدف میانی ثانویه با دیدگاه خردنگر هستند ،زیرا وقتی سیستم اقتصادی
دچار مشکل گردد ،کل اجزاء از آن متأثر میشوند .به عالوه ،ثبات سیستم مالی
به مراتب مهمتر از اجزای تشــکیلدهنده آن اســت .اهداف نهایی شامل رشد
اقتصادی پایدار و تأمین حقوق مصرفکنندگان است که در آن رشد اقتصادی
در امتداد اهداف میانی اولیه یعنی ثبات قیمتی و مالی قرار داشته و حمایت از

حقوق مصرفکنندگان در امتداد اهداف میانی ثانویه شامل سالمت مؤسسات
مالی و وجود بازارهای ساختاریافته جای گرفتهاند.
جمعبندی
ثبات مالی توســط بانکهای مرکزی ،ضرورت نقش بانک مرکزی در ایجاد آن
و نوآوریهای ســاختاری بهمنظور ارتقای تعامــات میان بانکهای مرکزی و
ناظرین مالی همواره بهعنوان بخشــی از دغدغه سیاســتگذاران پولی مطرح
بوده است.
مأموریــت راهبری ثبــات مالی در اروپا بر عهده بانک مرکزی اســت .هرچند
این مأموریت در ایاالت متحده بر عهده خزانهداری گذاشــته شده است ،ریشه
پیدایش آن را باید در لزوم ایجاد بســتر مناسب در دوران پس از بحران مالی
بهواسطه مقادیر متنابه ضمانتها و منابع مورد نیاز در تجهیز نهادهای مالی در
دوران بحران جســتجو نمود .البته اگرچه تاکنون چهارچوبها و ساختارهایی
تدوین شدهاند ،اما فراهمکردن یک ساختار منسجم بهمنظور ایجاد ثبات مالی
باید یک مسیر طوالنی را طی کند ،در حالی که این ساختار در شرایطی ایجاد
میشــود که هنوز هم مدل مالی مناسبی برای اقدامات و انجام مأموریتهای
بانــک مرکزی بهطور جامع در دنیا تعریف نشــده اســت؛ ضمن آنکه مقامات
پولی کشــورهای فعال به جمعبندی واحدی برای دستیابی به ابزارهای کالن
احتیاطی بهمنظور تسهیل نظام مالی در دوران بحران دست نیافتهاند.
پینوشت:
*کارشناس ارشد پژوهشی گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی
**کارشناس ارشد پژوهشی گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی
1-Sector model
2-Single supervisor model
3-Twin peaks model

نمودار  -۱چهارچوب سیاست پولی و مالی
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بانکها و خروج از رکود
اعظم احمدیان * ،هادی حیدری

**

مقد مه
اکنون و در مقطع زمانی پســاتحریم ،اقتصاد کشــور در شرایط ویژ های
قرار گرفته اســت .با بروز آثار کاهش شــدید قیمت نفــت بر اقتصاد از
یکســو و حاکمشــدن فضای انتظارات بر فعالیتهای اقتصادی پس از
تحریمها از ســوی دیگر ،ضرورت توجه به شرایط اقتصاد کشور و وظیفه
بانکها برای کمک به خروج از رکود اقتصادی بیش از پیش ظاهر شــده
اســت .در این میان برای بانکها نقشهایی در نظر گرفته شــده اســت
کــه تحلیل آثار آنها بــر ترازنامه بانکها و بر خــروج از رکود اقتصادی
ضروری اســت .بنابراین با توجه به اهمیت موضوع ،در ادامه ضمن بیان
شــرایط کنونی اقتصاد کشــور به اقدامات مؤثر در ســطح بانکها جهت
بهبــود رونق اقتصادی و کاهش تورم میپردازیم.
شرایط اقتصادی کشور
با توجه به اینکه تصمیمگیری در مورد نقش بانکها بر اســاس شــرایط
اقتصادی کشــور صورت پذیرفته اســت ،ضروری است شــرایط اقتصاد
کشور مورد بررسی قرار گیرد.
 مشــکل نقدینگی کشــور در بیش از  60درصد مــوارد از تأمین مالینشــأت میگیــرد که دولت باید به طــرق مختلف ازجملــه تزریق پول،
خلق پول ،افزایش ســرمایه بانکها ،پیشبینی تمهیداتی برای بازگشت
معوقات بانکی ،فروش اموال غیرضروری ،ســرمایهگذاری خارجی و غیره
به حل آن همت بگمارد.
 موانــع کســب و کار دومین عامــل مهم ایجادکننده رکــود اقتصادیاست.
 تأمیــن مــواد اولیــه ،واردات تکنولوژی و فنــاوری و بازارهای هدفخارجی نیازمند تعامل با کشــورهای دیگر است.
 تنگنای مالی ،کاهش تقاضای داخلی و کاهش ســرمایهگذاری در کنارتحریمهــای ظالمانه به عنوان موانعی جدی بر ســر راه فرایند خروج از
رکود هستند.
 افزایش هزینههــا و کاهش درآمدها در کنار تشــدید محدودیتهایارزی ســبب افزایش تقاضــای بنگا ههای داخلی بــرای جذب و دریافت
منابع مالی میشــوند ،در حالی که تأمین مالــی از منابع ریالی بهدلیل
نبود زيرســاختهاي الزم در نظام بانکي و بازار سرمايه بهمنظور تجهیز
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و تخصیص بهینه منابع با مشــکل مواجه است ،محدودیتهای ارزی نیز
راه را برای تأمین مالی از طریق منابع ارزی محدود کرده اســت.
 افــت تقاضای خانوارها و دولت عالوه بــر کاهش پسانداز (که کاهشســرمایهگذاری را در پــی دارد) ســبب کاهش تقاضا بــرای محصوالت
تولیدی بنگا ههای داخلی شــده است .لذا همچنان بنگا ههای تولیدی هم
از ســمت عرضه (تأمین مالی) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند.
 اهمیت نفت در اقتصاد ایران بســیار باال بوده و نوســانات قیمت نفت،صادرات نفت و صادرات پتروشیمی و فرآورد هها نیز همواره نقش مهمی
روی عملکرد اقتصاد ایران داشته است.
 تحریمهای اقتصادی باعث کاهش کارایی اقتصاد ایران شــده اســت،بهطوری که ســرمایهگذاری در اقتصاد ایران کاهش یافته اســت .یعنی
کاهش ســرمایهگذاری در ســا لهای اخیر ارقام قابلتوجهی است و بین
 12تــا  15درصد چــه در بخش دولتــی و چه در بخــش خصوصی با
کاهش ســرمایهگذاری مواجه بود هایم .کاهش ســرمایهگذاری در کشور
باعث شــده ظرفیت تولیدی را که بتوان در دوران پســاتحریم از منافع
تجارت با دیگر کشــورها بهدســت آوریم ،نداشــته و صادارت غیرنفتی
توسعه نمییابد.
 افزایــش نرخ بهره اوراق قرضه منتشرشــده جهــت تأمین مالی دولتباعــث افزایش نرخ بهره در بانکهــای خصوصی جهت ممانعت از خروج
منابع میشــود .اگر نرخ بهره اســمی بیش از نرخ تورم شــود ،نرخ بهره
واقعی افزایش یافته و تأمین منابع ســرمایهگذاری کاهش مییابد.
 یکی از مشــکالت اقتصادی مسئله تنگنای مالی است که بخش مهمیاز آن به انباشــت مطالبات معوق و داراییهای مســموم در نظام بانکی
باز میگردد .این مطالبات معوق را میتوان به چهار دســته کلی تقسیم
کرد:
 .1بدهیهای بخش دولتی :با توجه به کاهش شــدید درآمدهای دولت،
بدهیهای بخش دولتی به سیســتم بانکی پــس از تحریم روند فزاینده
به خود گرفت؛
 .2معوقات پیمانکاران :بهدلیــل ناتوانی دولت در ایفای تعهدات خود به
پیما نکاران طرف قرارداد ،پیمانکاران بــه بدهکاران بزرگ نظام بانکی
تبدیل شدند؛
 .3معوقات بنگا ههای تولیدی :بخشــی از بنگا ههای تولیدی که با شرایط
رکودی دســتوپنجه نرم میکردند ،قادر به پرداخت بهموقع بدهی خود
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به نظام بانکی نبودند؛ و
 .4معوقــات مرتبط با رکود مســکن :بهدلیل رکود در بخش ســاختمان،
بازگشــت وامها و منابع بانکی سرمایهگذار یشــده در بخش مســکن با
مشکل مواجه گردید.
انجام اقدامات در سطح بانکی در شــرایط پساتحریم جهت خروج دولت
از رکود
سیاســتهای بانک مرکزی در بســته مشــتمل بر جهتگیر یهای نظام
بانکــی در زمینه پولــی و اعتباری بــوده و همچنیــن دو رویکرد برای
خــروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ ســود جاری در نظر گرفته شــده
که شــامل کاهش ســپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بینبانکی
اســت .نرخ ثابت ســپرده قانونی بانکها  13درصد بــوده و این مدل بر
اســاس نظر بانک مرکــزی ،برای بانکهای تجــاری تغییر خواهد کرد و
از  10تا  13درصد متغیر اســت .بهعالوه برای انضباطبخشــی به بانکها
در پا یبندی و سیاســتها درصدی مشــخص تعیین شــده و هر سه ماه
تجدیدنظر میشود.
هدف از این سیاســت ورود نقدینگی از بانک مرکزی به ســمت بانکها
و کاهــش قیمت تجهیز منابع بانکها اســت .به این ترتیب قدرت تأمین
مالــی برای بانکها افزایــش یافته و بخش تولیدی بــه منابع مورد نیاز
خود تا حدودی دســت مییابد .در بازار بینبانکــی نیز بانک مرکزی در
جهــت تعیین نرخ ســود بازار بینبانکی در یک دامنــه قابل قبول تالش
میکنــد .هدف از ایــن تصمیم ایجاد نظم در بــازار بینبانکی و ممانعت
از رخداد ریســک سیســتماتیک در شــبکه بانکی کشــور است .در این
راســتا ،عرضه منابع بانک مرکزی در بــازار بینبانکی ریالی با هدف رفع
تنگناهــای مالی کوتا همدت بانکها و کاهــش هزینه تأمین مالی صورت
میپذیرد.
دیدگاه بانک مرکزی بهمنظور تأمین مالی برای تولیدکننده و تســهیالت
اعتبــاری برای خریداران بــه اینصورت خواهد بود کــه رویکرد تأمین
مالی برای تولید بر اســاس مصوبه شــورای پول و اعتبــار از طریق عقد
خرید دین ایجاد میشــود و اسناد ناشــی از فروش مد تدار شرکتهای
تولیدی در بانکها تنظیم شــده و بانکها اسناد خود را به بانک مرکزی
ارائه میدهند.
بانــک مرکزی با نرخ  14درصد این اعتبار را در اختیار بانکها قرار داده
و بانکها نیز این تســهیالت را با نرخ  16درصد در اختیار شــرکتهای
تولیدی که فهرســت آنها از ســوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت تهیه
میشــود ،قرار میدهند .دربــاره خریداران نیز تصمیم گرفته شــده که
کارت اعتباری جهت خرید کاالهــای مورد نیاز صادر گردد .جهت رونق
ساختوساز در بخش مســکن نیز کانال اعتباری برای بافتهای فرسوده

در نظر گرفته میشود.
بــا توجه به هدفداربــودن ارائه اعتبار و تســهیالت به ســمت کاالهای
انباشتشــده واحدهای تولیــدی ،احتمال تأثیر تورمــی کاهش یافته و
بانک مرکزی مکلف شــده ماه به ماه متغیرهای پولی و مالی را بررســی
کند.
در حوزه سياســتگذاري پولي نســبت ذخيره قانونــي ازجمله ابزارهاي
غيرمســتقيم پولي اســت که بهصورت دستوري از ســوي مقامات پولي
بــه نظام بانکي ابالغ شــده و معمو الً با هدف مديريــت کوتاهمدت پولي،
رفتار مؤسســات مالي ازجمله بانکها را متأثر ميســازد .کاهش نســبت
ذخاير قانوني باعث انبســاط عرضه پول شــده و در نتيجه در هر سطحي
از نرخ بهــره ،تقاضا براي نگهداري ذخاير کاهــش يافته و نرخهاي بهره
بينبانکــي کاهش مييابــد .در نتيجه ايــن امر بدهي به شــبکه بانکي
افزایش مييابد .از ســوي ديگر با تغيير نســبت ذخيــره قانوني ضريب
فزاينده پولي دچار تغيير شــده و بر فرايند خلق اعتبار و سپرده در نظام
بانکي تأثير ميگذارد.
بــه بيان ديگــر ،با کاهش نســبت ذخيره قانوني ،ذخاير مــازاد بانکها
نزد بانــک مرکزي کاهش يافته و بــا افزایش ضريب فزاينــده ،ترازنامه
بانکها در ســمت دارايي و بدهي منبســط ميشــود .در ســمت بدهي
ترازنامــه ،ابتــدا هزينههاي عملياتــي بانک با افزایش منابع ســپردهاي
افزایش يافته ،ســپس حســابهاي درآمدي بهدليل افزایش داراييهاي
درآمدزا (تســهيالت اعطايي) سطح سودآوري را تحت تأثير قرار ميدهد.
در واقع کاهش نســبت ذخيره قانوني باعث افزایش ســپرده آزاد بانکها
شــده و افزایش منابع بانک قدرت وا مدهــي بانکها را افزایش میدهد.
بــا افزایش قدرت وامدهي بانکها ،تأمين مالــي بخش توليد و در نهایت
ســرمايهگذاري و توليد افزایش مييابــد .درنتيجه اين امر با فرض ثبات
تقاضــا بــراي کاالها و خدمات ،بــا افزایش عرضــه کاال و خدمات تورم
کاهش مييابد.
پدیــده مطالبات معوق بنا به دالیل مختلفی نظیر پایینبودن نرخ ســود
تســهیالت یا ناتوانــی مشــتریان از بازپرداخت بدهی بــه بانک صورت
میگیرد .اگر بازدهی ســایر بازارهای مالی نظیر مسکن ،ارز ،سهام بیش
از هزینه اســتقراض از بانکها باشد (که عمدتاً در کشور ما به این شکل
اســت) مشتریان سعی میکنند با اســتقراض از بانکها و سرمایهگذاری
در ســایر فعالیتهای مالی ســود کالنی بهدست آورند .از آنجا که بهطور
مرتب نیز از ســوی قانونگذاران مشــمول بخشــودگی جریمــه تأخیر
میشــوند ،اجباری برای بازپراخت اقساط ندارند .نتیجه این امر مخاطره
مطالبات معوق است.
شــوک مطالبات معوق از چنــد کانال به اقتصاد واقعــی انتقال مییابد.

جدول  -1رابطه بین اقدامات در سطح بانکها و بهبود رشد اقتصادی و کاهش تورم
خروج از رکود
اقدامات بانکی

رشد اقتصادی

کاهش تورم
کمتر از  3درصد

بین  3تا  5درصد

بیش از  5درصد

کاهش نرخ ذخیره قانونی
کاهش نرخ تعادلی بازار بینبانکی
کاهش مطالبات معوق
افزایش سرمایه بانکها
عرضه منابع به بازار بینبانکی
سیاستهای تحریک تقاضای اعتباری
کاهش استقراض بانکها از بانک مرکزی
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به سوی رونق پرونـــده
بــا رخداد پدیده مطالبــات معوق ،ضمن خروج منابــع از چرخه اقتصاد
بهدلیــل بلوکهشــدن منابع بانــک ترازنامه بانک دچار بیثباتی شــده و
تســهیالت اعطایی کاهش خواهد یافــت .نتیجه این امــر کاهش منابع
تأمین مالی بخش تولید و درنتیجه ســرمایهگذاری و تولید است.
بانکهــا در مواجهه با پدیده مطالبات معوق ســعی میکنند معادل 1/5
برابر تســهیالت اعطایی را بهصورت ذخیــره نگهداری کنند .بنابراین این
ذخیره بهعنوان شــبکه حفاظتی برای دارایــی (وام) بانک عمل میکند.
به همین دلیل با رخداد افزایش مطالبات معوق ،ابتدا تســهیالت اعطایی
و بهتبع آن ســرمایهگذاری و تولیــد افزایش مییابد .اما با ادامه روند ،از
آنجــا که افزایش ذخایر ناشــی از افزایش مطالبــات معوق باعث کاهش
منابــع بانک جهت تأمین مالی تولید میشــود ،قــدرت وامدهی کاهش
مییابد.
بــا کاهش تولید ،تقاضا برای نیروی کار کاهش مییابد .بنابراین خانوارها
بهدلیل کاهش درآمد ناشــی از کاهش اشتغال و دستمزد ،کمتر پسانداز
میکنند.
بر اســاس ادبیات نظری و تجربی موجود ،بانــک مرکزی در عکسالعمل
به این شــوک (شوک افزایش مطالبات معوق) باید نرخ سود سپرده و وام
را افزایش و نرخ ســود بازار بینبانکی را کاهش دهد .با کاهش نرخ بهره
بازار بینبانکی ،اســتقراض از بــازار بینبانکی افزایــش مییابد .افزایش
نرخ ســود وام بهدلیل اینکه نرخ ســود یکی از عوامــل اثرگذار بر هزینه
نهایی تولید اســت ،باعث افزایش هزینه نهایــی تولیدکننده و در نتیجه
افزایش تورم میشود.
با کاهش ارزش دارایی بانک ناشــی از افزایــش مطالبات معوق ،ترازنامه
بانــک دچار بیثباتی میشــود .اگــر بانک به اندازه کافی ســپرده برای
عرضه اعتبارات نداشته باشد ،اســتقراض از بازار بینبانکی افزایش یافته
و در بلندمــدت بهدلیل افزایش اســتقراض از بــازار بینبانکی نرخ بهره
این بازار افزایش یافته و در نتیجه اســتقراض از بازار بین بانکی بهدلیل
افزایش نرخ بهــره بازار بین بانکی کاهش مییابد.
همچنیــن با توجه بــه رکود حاکم بر اقتصاد کشــور و عدم بازپرداخت
وامهای اعطایی از ســوی مشــتریان ،بانکها ترجیــح میدهند به بازار
بینبانکی که دارای بازدهی بیشــتری و ریســک اعتباری کمتری است،
اعتبــارات اعطا کننــد .بنابراین تســهیالت اعطایی به بــازار بینبانکی
افزایــش مییابد .این امر در کنــار کاهش تولید نتیجــهای جز افزایش
تورم ندارد .بنابراین تالش در جهــت کاهش مطالبات معوق باعث ایجاد
رونق اقتصادی و کاهش تورم میشود.
بدهــی به بانکهــا معمو الً بهعنــوان منابع مالی موقــت و ناپایدار تلقی
میشــود .دالیل قابلقبول برای اتکا به تأمین وجوه بینبانکی ،عبارت از
موقتی یــا فصلیبودن این وامها یا رفع احتیاجــات نقدی بانک و ایجاد
آمادگی برای مقابله با برداشــتهای عمده و غیرمنتظره ســپرد هگذاران
بانک است.
اتــکای زیاد بانک به تأمیــن وجوه بینبانکی نشــان میدهد که بانکها
با ریســک باالی تأمین وجوه مواجه هســتند .از طــرف دیگر ،مهمترین
دلیل اســتقراض از بانک مرکزی ،تغییــر در حجم ذخایر مورد نیاز برای
مقابله با نوســانات سپرد هها است .اســتقراض از بانک مرکزی در مواقعی
صورت میگیــرد که بانکهــا وضعیت ذخایر روزانه خود را بهدرســتی
پیشبینــی نکرده و برای جبران این نقیصه و تأمیــن موقت منابع مالی
بانــک ناچار به اخذ وام از بانک مرکزی میشــوند .با توجه به نرخ باالی
اســتقراض از بانک مرکزی ،افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی باعث
افزایــش هزینه تأمین مالی بانکها و در نتیجه افزایش هزینه تســهیالت
اعطایی میشــود .این موضوع باعث افزایــش هزینه بخشهای تولیدی و
افزایــش تورم میگــردد .بنابراین تالش برای کاهش بدهــی بانکها به
بانک مرکزی میتواند باعث ایجاد رونق اقتصادی و کاهش تورم شــود.
پیشنها دها
در ایــن بخش با توجــه به نکات مطر حشــده در بخشهــای یک و دو
پیشــنهادهایی جهت بهبود نقش بانکها در خــروج از رکود و همچنین
فعالیتهایی کــه منجر به رونق بخشهای مختلــف اقتصادی میگردد،
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ارائه میگردد.
الف) در ســطح بانکها بهمنظــور کاهش هزینههــا و افزایش
درآمدها
 کاهش هزینه تمامشده پول کاهش نســبت مطالبــات غیرجاری بانکها با طراحی ســازوکار دقیقشناسایی مشتریان بانکی
 مدیریت ریســک اعتباری و نقدینگی جهت بهینهســازی سبد اعتباریبانکها
 کاهش ریســک تمرکز اعتباری و سرمایهگذاری بانکها جابجایی درآمدهای بانکها به ســمت درآمدهای غیربهرهای طراحی ابزارهای مناســب مالی و قابلیت اوراق بهادا رسازی داراییهایبانکها
 طراحی بازار ثانویه پولب) در سطح اقتصاد کالن
برای پیشــبرد هرچه بهتر سیاســتهای خروج از رکــود ،بخشهایی از
اقتصاد کشــور که میتواننــد با جذب منابع موجود بیشــترین اثر را در
افزایش تولید ناخالص داخلی داشــته باشند ،شناســایی میشوند .ایجاد
تحرک در بخشهای پیشــرو اقتصاد کشــور ســبب میگردد که تحرک
ایجادشده به ســایر بخشها و فعالیتهای اقتصادی پسین و پیشین آنها
نیز ســرایت کرده و از این منظر بیشترین بهر هوری از منابع مالی محدود
موجود در جهت افزایش رشــد اقتصادی حاصل شود.
برنامه دولــت برای خروج از رکود بر رفــع تنگناهای مالی از یک طرف
و ایجاد تحرک در بخشهای پیشــرو اقتصاد کشــور در کنار تســهیل و
تشــویق صادرات (بهعنوان راهکاری برای افزایش تقاضای مؤثر) از سوی
دیگر بنا نهاده شــده است .بنابراین الزم است زمینه مناسبی برای ایجاد
ارتبــاط بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی (شــامل تحرک بخشهای
پیشــران و توســعه صــادرات غیرنفتی) برقرار شــود .زمینه گســترش
ســرمایهگذاری خارجــی باید فراهم گردد تا بتوان بــا ورود تکنولوژی و
دانش فنی به گســترش اشتغال و درآمد در کشورکمک کرد.
پینوشت:
* دکتری اقتصاد و پژوهشــگر گروه بانکداری ،پژوهشکده پولی و بانکی
* *پژوهشــگر گروه بانکداری ،پژوهشکده پولی و بانکی
منابع و مآخذ
 .1احمدیــان ،اعظم .)1392( .ارزیابی ســامت شــبکه بانکی کشــور،
پژوهشکده پولی و بانکی
 .2پروین ،ســهیال؛ شــاکری ،عباس و احمدیان ،اعظم .)1393( .اثرات
ترازنامهای سیاســتهای پولی در شــبکه بانکی کشــور بــر متغیرهای
کلیدی اقتصاد ایــران ،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران ،ش 58
 .3متن کامل بســته اقتصادی خروج از رکود ،سایت تحلیلی خبری عصر
ایران1394/7/28 ،
 .4تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس از بســته خروج از رکود ،خبرگزاری
فــارس ،گروه اقتصادی حوزه بیمه و بانک1393/7/6 ،
 .5نکات مربوط به بســته سیاســتهای اقتصــادی دولت برای خروج از
رکود ،و بســایت تحلیلی پرشین تحلیل1393/5/5 ،

به سوی رونق پرونـــده

تحلیل فضای کسبوکار در اقتصاد ایران

(برمبنای گزارش )2015 ,Doing Business
محمد ارباب افضلی* ،محمد ولیپور پاشا

**

مقدمه
وضعیــت اقتصادی هر کشــور از منظر فضای کســبوکار همواره یکی از
دغدغههای اصلی تصمیمســازان و مدیران اقتصادی کشــورها بوده است.
لذا بهدلیل اهمیــت ارتباط بین متغیرهــای کالن اقتصادی و مؤلفههای
فضای کســبوکار ،ضروری است تا ابزارها و شاخصهایی کارآمد با هدف
رصد و واکاوی محیط کســبوکار برای ترســیم هرچه شــفافتر فضای
پیشروی فعاالن اقتصادی تهیه و به کار بســته شود.
در این راستا به نظر میرسد فرایندســازی و تعیین خطمشیها بهمنظور
انتخاب اســتراتژیهای مناســب و تبدیل آن به برنامه عملیاتی به همراه
تدوین قوانین و سازوکارهای مقرراتی بسیار راهگشا خواهد بود .بنابراین،
توانمندســازی و شکوفایی اقتصاد در گرو بهبود محیط کسبوکار بوده و
نتیجتاً پایه اصلی رونق فضای تولید و رشــد اقتصادی قرار خواهد گرفت.
کشورهای مختلف طی چند دهه گذشته برای افزایش نرخ رشد اقتصادی
خود از سیاســتها و ابزارهــای گوناگونی بهره بردهاند ،اســتفاده از این
ابزارها و سیاســتها گاهی به افزایش رشــد اقتصادی منجر شــده است
و گاهی نیز نتیجه معکوس در برخی از کشــورها بر جای گذاشــته است.
بانک جهانی نیز با انتشــار گزارش فضای کســبوکار راهنمایی مناســب
برای سرمایهگذاران و برنامهریزان کشورها بوده است .این گزارش از سال
 ۲۰۰۴منتشــر شده و در ســال ابتدایی انتشار آن فضای کسبوکار ۱۳۳
کشــور را از طریق پنج شاخص مورد بررسی قرار داده است ،در سالهای
بعد انتشــار پروژه فضای کســبوکار به مرور تعداد کشورها و شاخصها
افزایش یافته ،به گونهای که در گزارش ســال  ۲۰۱۳به تعداد  ۱۸۵کشور
و  10شاخص رسیده است.
 ۱۰شــاخص فضای کسبوکار که در گزارش ســال  ۲۰۱۳بانک جهانی
آورده شــدهاند ،عبارتاند از :شــاخص شــروع کســبوکار ،شاخص اخذ

مجوزها ،شاخص ثبت اموال ،شــاخص سهولت دسترسی به برق ،شاخص
اخذ اعتبار ،شــاخص حمایت از سهامداران خرد ،شاخص پرداخت مالیات،
شــاخص تجارت فرامرزی ،شــاخص اجرای قراردادها و شــاخص انحالل
شــرکتها یا توانایی شــرکتها در پرداخت دیون .شــاخصهای یادشده
مبنای مقایســه و رتبهبندی کشورها از سوی بانک جهانی است.
کشورهایی که جایگاه نامناســبی را در میان کل کشورهای مورد بررسی
اخذ کردهاند میتوانند با الگوبرداری از کشــورهای موفق و پیشــرو ،خود
را به جایگاه مناســبی برسانند و موجبات رشد و شــکوفایی اقتصاد خود
را فراهم آورند.
مؤسسه  ، 1 IFCبهعنوان بازوی توســعه بخش خصوصی بانک جهانی،
از ســال  ۲۰۰۴اقــدام به اجرای پروژه بررســی فضای کســبوکار
(  )Doing Businessدر کشــورهای مختلف جهان نموده اســت.
این طرح قوانین و مقررات کشــورها را با هدف یافتن موانع فعالیت مطلوب
بخش خصوصی واکاوی کرده و بر اســاس شــاخصهایی که تدوین نموده،
اقتصاد کشورها را از این منظر رتبهبندی میکند.
بهعبارت دیگر تعیین میزان ســهولت کسبوکار بدون درنظر گرفتن عوامل
تأثیرگذار خارجی ،هدف اصلی و اولیه در این طرح اســت .بهطور کلی اتخاذ
رویکرد غیرسیاســی و بیطرفانه این پروژه در تعیین و تفســیر شاخصهای
بوکار میتوان مهمترین وجه تمایز این پروژه در مقایسه با نتایج حاصل
کس 
از بررسیهای سایر مؤسسات رتبهسنجی دانست.
در گزارش ســال  ۲۰۱۵مؤسســه  IFCایــران از منظر ســهولت در انجام
کســبوکار رتبه  130را در میان  ۱۸۹دنیا کســب نموده است که از میان
کشورهای مهم منطقه ،اقتصادهایی همچون امارات ،عربستان ،قطر ،ترکیه ،و
پاکســتان وضعیت بهتری نسبت به ایران داشتهاند و به ترتیب رتبههای ،۲۲
 ۵۵ ،۵۰ ،۴۹و  ۱۲۸را از آن خود کردهاند و فقط اقتصاد عراق با کسب رتبه
 ۱۵۶پایینتر از ایران جای گرفته است .همچنین در این رتبهبندی سنگاپور
رتبه اول و اریتره رتبه آخر را به خود اختصاص دادند.
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به سوی رونق پرونـــده
در گــزارش یادشــده در بخش مربوط بــه «اطالعات مقررات بــازار کار »2
شاخصهایی نظیر دشواری استخدام ،تراکم ساعات کار ،دشواری تعدیل نیرو
و هزینههای تعدیل نیرو به تفکیک  ۱۸۹کشور مورد بررسی ارائه شده است
که در یادداشت حاضر  ۷کشــور منتخب منطقه ازجمله ایران مورد ارزیابی

قرار گرفتند و اطالعات آن در جدول  ۱منعکس شده است.
همانگونه که در جدول  ۱مشــاهده میشود از منظر حداقل دستمزد ماهانه
برای یک واحد نیروی کار تمام وقت بین کشورهای مورد بررسی ،ایران پس
از ترکیه با  ۴۶۶/۶۳دالر رتبه دوم را به خود اختصاص داده اســت .همچنین

جدول -۱شاخص دشواری استخدام

آیا قراردادهای با شرایط ثابت از مشاغل دائمی ممانعت

عراق

امارات

ترکیه

عربستان

پاکستان

قطر

ایران

بلی

خیر

بلی

خیر

بلی

خیر

خیر

به عمل میآورد؟
حداکثر طول مدت قرارداد با شرایط ثابت (ماه)

حداقل دستمزد ماهانه برای یک نیروی کار تمام وقت
(دالر آمریکا)
نسبت حداقل دستمزد به ارزشافزوده هر واحد نیروی

بدون

بدون

بدون

بدون

محدودیت

محدودیت

محدودیت

محدودیت

103.3

۰

569.33

۰

104.53

0.1

0

0.42

0

0.56

۹

بدون

بدون

محدودیت

محدودیت

۰

466.63

0

0.69

کار
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از نظر شــاخص نسبت حداقل دستمزد بهازای ارزشافزوده نیروی کار ،ایران
باالترین رتبه را بین کشورهای مذکور دارد.
در بخش مربوط به تراکم ســاعات کار ،تمام کشــورهای مورد بررسی تا ۵۰
ساعت کار در هفته را مجاز دانسته و حداکثر روزهای کاری در هفته در همه
آنها برابر با  ۶روز اســت .در خصوص شــاخصهای مربوط به اضافه پرداخت
بابت شیفت کاری شب ،فقط در ایران بهازای هر ساعت معادل  ۳۵درصد هر
ساعت کار عادی بهعنوان اضافه پرداخت در نظر گرفته میشود .این در حالی
است که قانون کار در کشورهای عراق و ترکیه اجازه فعالیت در شیفت شب
را صادر نمیکنند .ولی کشورهای امارات ،عربستان ،پاکستان و قطر علیرغم
اینکه کار در شــیفت شــب را مجاز اعالم نمودهاند ،هیچگونه اضافهپرداختی
برای این مقوله در نظر نمیگیرند.
همچنین در بخش اضافهپرداخــت برای کار در روزهای تعطیل پایان هفته،
ترکیه و پاکســتان معادل  ۱۰۰درصد و عربستان ،امارات و عراق  ۵۰درصد
هر ســاعت کار عادی را به کارگر پرداخت میکنند .این در حالی اســت که
در ایــران فقط  ۴۰درصد پرداخت اضافی به این امر اختصاص مییابد و قطر
نیز هیچگونــه اضافهپرداختی از این بابت برای کارگــر درنظر نمیگیرد .در

نمودار  -۱رتبه کلی  ۷کشور منتخب منطقه از منظر سهولت در انجام
کسبوکار طی سالهای ۲۰۱۵-۲۰۱۴
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خصوص مجوز فعالیت در روزهای تعطیل رســمی (به غیر از تعطیالت پایان
هفته) ،کشــورهای عربستان ،پاکســتان و امارات فعالیت در این ایام را مجاز
نمیدانند اما کشــورهای عراق ،قطر ،ترکیــه و ایران از این بابت محدودیتی
قائل نیســتند ،با این تفاوت که کشور قطر برای فعالیت در این روزها اضافه
پرداختی انجام نمیدهد.
از نظر تعداد روزهای مرخصی در ســال ،ایران در مقایســه با  ۶کشور دیگر
منطقه از وضعیت بهتری برخوردار اســت .بهنحــوی که با  ۲۴روز مرخصی
ساالنه پس از امارات ( ۲۶روز) رتبه دوم را دارد.
همچنین مطلعشــدن مراجع ذیربط از انفصال خدمــت کارگران ،بهعنوان
یکی از اجزای شــاخص دشواری تعدیل نیرو فقط در ایران انجام میگیرد که
نشــاندهنده شــفافبودن فرایند تعدیل نیرو از منظر ثبت آمارهای مربوطه
در پایگاه دادههای مراجع ذیربط در قیاس با سایر کشورهای منطقه است.
جمعبندی
مؤسســه مالی بینالمللــی بهمنظور تجزیه و تحلیل موانــع فعالیت مطلوب
بخش خصوصی و تدوین شــاخصهای رتبهبندی اقتصادها ،در گزارش سال
 ۲۰۱۵خود به بررسی فضای کسبوکار در  ۱۸۹کشور جهان پرداخته است

نمودار  -۲تغییر رتبه  ۷کشور منتخب منطقه از منظر سهولت در انجام
کسبوکار طی سالهای ۲۰۱۵-۲۰۱۴

به سوی رونق پرونـــده
بوکار ،دشــواریهای جذب و تعدیل
که در آن تعیین میزان ســهولت کس 
نیرو بهعنوان اهداف اولیه در نظر گرفته شــده اســت .بررســی شاخصهای
مختلف در  ۷اقتصاد منتخب منطقه نشان میدهد که ایران در تأمین حداقل
الزامــات بازار کار همچون حداقل دســتمزد ماهانه ،تراکم ســاعات کاری و
اضافهپرداختها بابت شــبکاری در مقایسه با شــش کشور همسایه خود
عملکرد مطلوبتری داشته است.

پینوشت:
* کارشناس پژوهشی گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
* * کارشناس پژوهشی گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
1 - International Finance Corporation
2 - Labor Market Regulation Data

جدول  -۲شاخص تراکم ساعت کار
عراق

امارات

ترکیه

عربستان

پاکستان

قطر

ایران

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

حداکثر روزهای کاری در هفته

۶

۶

۶

۶

۶

۶

اضافه پرداخت بابت شیفت کاری شبانه (درصدی
از پرداخت یک ساعت کار)

۰

۰

اضافه پرداخت بابت کار در روزهای استراحت در
پایان هفته (درصدی از پرداخت یک ساعت کار)

۵۰

۵۰

آیا محدودیت قابل توجهی بابت شیفت کاری شبانه
وجود دارد؟

بلی

خیر

آیا  ۵۰ساعت کار در هفته مجاز است؟

آیا محدودیت قابل توجهی بابت کار در ایام تعطیل
رسمی (غیر از روزهای پایان هفته) وجود دارد؟
تعداد روزهای مرخصی سالیانه

۰
۱۰۰
بلی

۰
۵۰
خیر

۰
۱۰۰
خیر

۰
۰
خیر

۶
۳۵
۴۰
خیر

خیر

بلی

خیر

بلی

بلی

خیر

خیر

۲۲

۲۶

۱۸

20.7

۱۴

۲۲

۲۴

منبع :گزارش ۲۰۱۵ Doing Business

جدول ( -) ۳شاخص دشواری تعدیل نیرو

حداکثر طول دوره کارآموزی (برحسب ماه)
آیا انفصال از خدمت به واسطه تعدیل نیروی کار بر اساس

عراق

امارات

ترکیه

عربستان

پاکستان

قطر

ایران

۳

۶

۲

۳

۳

۶

۱

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

بلی

قانون مجاز است؟
آیا مراتب مربوط به انفصال خدمت کارگر از سوی کارفرما

بلی

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بلی

به مراجع ذیربط ابالغ میگردد؟
آیا مراجع ذیربط مراتب مربوط به انفصال خدمت کارگر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بلی

را تأیید میکنند؟
آیا مراتب مربوط به انفصال خدمت بیش از  ۹کارگر از سوی

بلی

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بلی

کارفرما به مراجع ذیربط ابالغ میگردد؟
آیا مراجع ذیربط مراتب مربوط به انفصال خدمت بیش از

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بلی

 ۹کارگر را تأیید میکنند؟
آیا قبل از تعــدیل نیرو فرصت بازآموزی برای وی

خیر

خیر

آیا اولویتهای قانونی برای تعدیل نیرو وجود دارد؟

خیر

خیر

خیر

خیر

آیا اولویتهای قانونی برای برگشت به کار وجود دارد؟

خیر

خیر

بلی

خیر

میسر است؟

خیر

خیر

بلی

خیر

بلی

خیر

خیر

بلی

خیر

خیر
خیر
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4

فصل

افول درآمد پرونـــده

محمدحسین فاتحی،تحلیلگر اقتصادی

رکود حاکم بر بازار ،بازپرداخت
بدهیها را به مخاطره میاندازد
دولــت باید ضمن خودداری از مداخلــه در وضعیت بدهیهای معوق
شــرایط بازار را برای تولید مســاعد کرده تا بخش خصوصی در این
صــورت با تولید ثروت قادر به پرداخت بدهیهای خود باشــد.
محمدحســین فاتحــی تحلیلگر اقتصادی با اشــاره بــه اینکه عوامل
بســیاری در ایجاد معوقــات بانکی مؤثر هســتند ،افــزود :در حال
حاضــر توانایی افرادی که وام دریافت کرد هاند ،از بین رفته اســت.
وی بــا بیــان اینکه ،از آنجــا که نرخ ســود در برخی از رشــتهها
کمتــر از تورم اســت ،در حوزه تولیــد و صنعت اهــداف پیشبینی
شــده محقق نشده اســت ،اظهار داشــت :از اینرو و بر اساس این
منطق برخــی از تولیدکنندگان اعتبــارات را دریافت اما بازپرداخت
نداشــتهاند ،زیرا نرخ تورم بیشــتر از اعتبارات بوده است.
فاتحــی ادامــه داد :مطالعــات تطبیقی نشــان میدهد کــه میزان
وصو لنشــدن مطالبــات یا بــه عبارتی عدم دریافت آن در شــرایط
رکود بسیار بیشــتر از زمان رونق اقتصادی است.
وی افزود :از ســویی وعد ههایی که دولت برای تحقق رونق اقتصادی
در مدت زمــان صد روز داد ،تحقق نیافت و بــه همین دلیل چالش
دیگری در اقتصاد ایجاد شــد.
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد :شــرایط رکــودی حاکم بر بازار
باعث شــده تــا بازپرداخت اصل و فــرع تســهیالت دریافتی و حتی
بازگشــت اصل آن نیز به مخاطره بیفتد.
وی با اشــاره بر اینکه آمــار دقیقی از معوقــات بانکی وجود ندارد،
گفــت :در حال حاضــر وضعیت صنعــت و تولید در معوقــات بانکی
بسیار وخیم است .این در حالی اســت که بهطور حتم سایر بخشها
یکدهــم این بخــش نیز اعتبار و تســهیالت دریافــت نکرد هاند ،در
صورتی کــه بخش تولید با بخش مصــرف تفاوت دارد و وضعیت آن
به شــرایط بازار بستگی دارد.
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فاتحی معتقد اســت :مداخله دولت در اقتصاد طی ســا لهای گذشته
تأثیر نامطلوبی بر اوضاع داشــته و بهعنــوان مثال دخالت دولت در
تســهیالت تکلیفــی یا تعیین نرخ ســود هزینههــای جانبی را ایجاد
کرده که جبران آن هم به دخالت بیشــتر دولت منجر شــده است.
وی گفــت :بنابرایــن توصیــه اکید این اســت که دولــت در حوزه
بدهیهــای معوق اقدام چندانی انجام ندهد .در واقــع مداخله نکند
و تنها تالش کند تا شــرایط بازار را بــرای بخش تولید ،ایجاد ثروت
و درآمد برای بخش خصوصــی مهیاتر کند.
این کارشــناس اقتصادی گفت :بر همین اســاس دولت باید دخالت
خــود را کاهش دهد تا نهتنها اقتصاد اجازه ورود به امور را داشــته
باشــد ،بلکه میزان رقابت از طریق کیفیــت و مقدار افزایش یابد.
ایــن تحلیلگر اقتصادی اظهار داشــت :در شــرایط حاضر تمام امور
همانند نرخ ارز ،نرخ ســود و غیره دســتوری شــده و این به معنای
رانــت و ناکارآمدی در بخشهای مختلف اقتصاد اســت.
وی بــرای کاســتن معوقــات بانکی پیشــنهاد داد دولت تســهیالت
دیگــری را برای حــوزه تولید فراهــم کند تا وا مگیرنــدگان بتوانند
مطالبــات خــود را بازپرداخت کننــد ،اما حداقــل انتظاری که در
این بار باید داشــت آن است که تســهیالت واقعیتر پرداخت شود،
زیرا بســیاری اوقات تســهیالت پرداختــی بدون آنکــه فعالیتهای
اقتصــادی واقعــی صــورت گیرد ،فقط بــه این دلیل کــه رانتی در
معوقات وجود داشــته ،پرداخت شــده یعنی دولــت مداخله بیمورد
داشته است.
ایــن کارشــناس اقتصــاد کالن تأکید کــرد :اگر اصل قضیــه یعنی
مداخله دولت کم شــود ،به نظر میرســد بخش عمد های از معوقات
خودبهخــود حل شــود .دولــت باید بــا کاهش ســهم و نقش خود
در اقتصــاد و در مقابــل افزایــش نظار تهــا به بخــش خصوصی و
بنگا ههــای اقتصادی اجازه دهد تــا بهتر عمل کنند.
فاتحی با بیان اینکه بســیاری در پرداخت معوقات خود مظلو منمایی
میکننــد ،گفت :برخــی بهدلیل ناکارآمدی دولــت و افزایش قیمت
چند برابر تســهیالت دریافتی را به دســت آورده و به ثروت تبدیل
میکنند .
وی گفــت :افرادی که تســهیالت را بــرای مصارفی به جــز تولید
بــه کار برد هاند ،حاضر نیســتند کــه بدهیهای خــود را بپردازند
و از ســویی بــا مظلو منمایی تالش میکنند تا تســهیالت بیشــتری
دریافت کنند.

افول درآمد پرونـــده

بهنام ملکی ،کارشناس مسائل اقتصادی

کاهش معوقات بانکی با افزایش شفافیت

بهنام ملکی ،کارشــناس مســائل اقتصادی با بیــان اینکه در حال حاضر
ســوددهی در بخشهای غیرمولــد اقتصادی باال بــوده و در بخشهای
غیرمولد برعکس آن اســت ،گفت :اقتصاد کشــور دارای دوگانگی است
و ایــن را میتوان در وامهایی کــه تولیدکننــدگان گرفتهاند ،بهوضوح
مشاهده کرد.
وی با تمایز قائلشــدن بین افرادی کــه وا مهای دریافتی دوران تحریم
را بــازنمیگردانند ،گفــت :گروهی از تولیدکنندگان بهدلیل مشــکالت
تحریم و تورم باال در ســا لهای قبل بهطــور طبیعی قادر به بازپرداخت
تســهیالت نشدند و گروه دوم برخی افراد ســودجو بودند که با استفاده
از فضای گلآلود تســهیالت را در بخشهایی چون مسکن که سوددهی
باالیی داشت ،سرمایهگذاری کردند .هرچند در حال حاضر مسکن دچار
رکود شــده اما آنها سود خود را برده بودند.
این کارشــناس مسائل اقتصادی با اشــاره به فضای پسابرجام گفت :این
وضعیــت تا حدودی ثبــات ،امنیت و امیــدواری را در فضای اقتصادی
کشــور ایجاد کرده و دیگر شرایط سابق حاکم نیست.
وی یکی دیگر از عوامل ایجــاد معوقات بانکی را ناکارآمدی بخشهای
دولتی و شــبهدولتی دانســت و گفت :آنها وا مهــا را میگیرند ،اما باز
پس نمیدهند.
ملکــی با یــادآوری این موضوع که بــه نظر میرســد بدهیهای معوقه
هــزار هزار ریال باشــد ،اینگونه توضیح داد که در حــال حاضر آمار و
اعداد مختلفی درباره مطالبات بانکی اعالم میشــود ،بهعنوان مثال بین
آمارهای بانک مرکزی با ارقام اعالمی از ســوی مشاور ریاستجمهوری
اختــاف وجود دارد و اگر بخواهیم هرکدام را مــاک عمل قرار دهیم،
بســتگی به پایه تعریف آنها دارد که بخشــی مربوط به تکالیف قانونی و
قســمتی دیگر به استمهال بدهیها مربوط است.
وی برای تعیین تکلیف بدهیهای معوق به دولت پیشــنهاد داد تا ضمن
شفا فســازی در اقتصاد ،فضــای پنهان را از بین ببــرد و ترجیحاً تمام
فعالیتها را در تــور مالیاتی قرار دهد ،به نحوی که بخشهای غیرمولد،
غیر ســودده به معنــای واقعی و در عین حال ضدتوســعه در اقتصاد را
با افســار مالیات کنترل کند و همزمــان بخشهای مولد اقتصادی را در
برخی موارد مشمول مالیات قرار دهد.
ملکی با بیان اینکه بســیاری از حقوقبگیران دولت همچون اســتادان و
مشاغل غیررسمی دســتگا هها دستمزد بسیار کمی میگیرند ،افزود :این
افراد بایــد حدود  10درصد درآمد خود را مالیــات بدهند ،درحالی که
بخشهای بســیاری معافیت مالیاتی دارند.
به گفته این کارشــناس اقتصادی ،معافیتهــای قابلتوجهی در اقتصاد

کشور قرار دارد و مجموعههای بزرگ اقتصادی با سودآوری باال مشغول
فعالیت هســتند ،اما با این وجود مشمول مالیات نیستند.
وی معتقد اســت کــه دولت باید توجــه خود را از برخــی فعالیتهای
تولیدی ســنتی همچون صادرات کلوخههــای معدنی یا صادرات برخی
صیفیجــات همچون هندوانــه ،خربزه و غیره که منابع زیادی را در اوج
کمآبی کشــور به خود اختصاص میدهند ،کاهش دهد.
از نظــر ملکی دولت باید معافیت مالیاتــی تولیدات مدرن و دانشبنیان
را افزایش داده و برای صادرات آنهــا حتی یارانه صادراتی نیز در برنامه
قرار دهد.
وی افــزود :تعادل ســوددهی در بخشهای اقتصــادی اولین قدم برای
کاهش معوقات بانکی اســت و دومین قدم باید حمایتها و تسهیالت به
ســمت تولیدات نوین ،مغزافزاری و دانشزا با توجه به بازارهای داخلی،
منطقه و جهانی باشــد تا پس از آنکه ســاختار اقتصاد سالم شد ،میزان
ســوددهی افزایش یافته و تسهیالت به آن سمت حرکت کند.
ملکــی بــا طرح ایــن مطلــب که حتــی میتــوان از طریق کــد ملی
تولیدکنندگان واقعی را از غیرمولدها تشــخیص داد ،افزود :از این طریق
میتــوان دریافت که آیا تســهیالت در بخشهای تولیــدی و صنعتی به
کار رفتــه یا در اختیــار گرو ههای مافیایی و در بخشهــای غیرمولد به
کار گرفته شده است.
این کارشــناس اقتصاد کالن تأکید کرد که باید از کمیتههای رفع موانع
تولید در اســتانها برای حمایت از تولیدکنندگان بدهکار کمک گرفت،
بدهیهای آنها را اســتمهال و مدیریت خود را اصالح کرد.
این کارشــناس مســائل اقتصادی گفت :افرادی هســتند که تسهیالت
دریافتــی را به نــام تولیــد از مجاری اصلــی آن خــارج کردهاند و با
سوءاســتفاده اقســاط را بازپرداخــت نمیکنند و از طرفــی نیز این امر
ســاختار اقتصادی را با شــکنندگی مواجه کرد ه است ،در این خصوص
بایــد دولت وارد عمل شــده و تمام اموال و درآمدهــای آنها را به نفع
تولید ضبط کند.
وی افــزود :از طرفی در تخصیص وا مهای جدید نیز باید مراقبت به خرج
داد تا بانکها توان کارشناســی خود را باال ببرند ،ضمن اینکه دستورات
سیاسی به کارهای کارشناسی نچربد.
ملکــی تصریــح کــرد :همچنیــن باید بــه ایــن نکته توجــه کرد که
یکسا نســازی نرخ ارز هم زمانی جواب میدهد که عدمتعادل از اقتصاد
گرفته شــود ،بخشهــای غیرمولد در تــور مالیاتی قرار داده شــوند یا
مالیات از برخی از موارد لغو شــود ،زیرا در این صورت است که میتوان
گفت یکسانســازی نیز اثر مثبت دارد ،در غیر این صورت باید تسهیالت
تکلیفی پرداخت شود.
این کارشــناس مســائل اقتصادی با بیان اینکه با سالمسازی نظام بانکی
تولید اقتصادی شــده و در آن شــرایط نظام بانکی نیز در خدمت تولید
و توســعه قرار میگیرد ،افزود :در این صورت قاعدتــاً با معوقات مواجه
نخواهیم شــد ،ضمــن اینکه از طرفی باید اســتراتژی تولیــد با نگاهی
جهانی مشخص شود.
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افول درآمد پرونـــده

درآمدهای نفتی و بحران بدهی در ایران
فاطمه نوربخش

*

نفت در اقتصــاد جهان از جایگاه ویژهای برخوردار اســت و تغییرات قیمت
آن میتواند بــر گروههای مختلفی ازجمله تولیدکننــدگان ،صادرکنندگان،
دولتهــا و مصرفکنندگان اثرگذار باشــد .تغییرات قیمــت نفت میتواند
تعــادل کشــورهای مختلف دنیا را تحت تأثیر خود قــرار دهد .یکی دیگر از
موارد تأثیرگذار در اقتصاد جهانی بحرانهای مالی اســت .در دهههای اخیر
بحرانهــای مالی متعــددی ازجمله بحران مکزیک در ســالهای  ۱۹۹۴و
 ،۱۹۹۵بحران مالی روســیه در ســال  ۱۹۹۸و آخرین بحران در ســالهای
 ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۰رخ داد که عالوه بر کشورهای مربوطه بسیاری از کشورهای
دنیــا هم تحت تأثیر آن قرار گرفت .بحران اخیر نشــان داد که بحران بدهی
تفاوتهایی با بحران پولــی دارد ،به این معنی که بحران بدهیها طوالنیتر
از دیگر بحرانها بوده که درنتیجه آن آســیب بیشــتری هم به اقتصاد وارد
میکند .به همین دلیل تاکنون بسیاری از اقتصاددانان جهان بهدنبال یافتن
مهمترین عوامل بحران بدهیها بودهاند.
یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد بحران بدهی میتواند نوسانات قیمت نفت برای
کشورهای وابسته به درآمد نفتی باشد که با توجه به اهمیت موضوع ،بررسی
رابط ه بین قیمت نفت و بحران بدهی دارای اولویت اســت .چنانچه میدانیم
یکی از ملزومات درآمد ملی ایران درآمدهای ناشــی از صادرات نفت اســت.
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امروزه دغدغه بسیاری از کشورها ازجمله ایران افت قیمت نفت در بازارهای
جهانی است و هماکنون اقتصاد ایران دچار رکود است.
از عوامل مهم بروز رکود شــدید در ایران تحریمهای اقتصادی شامل تحریم
نفتی ،مالی و شــرکتها است که به تضعیف شــدید اقتصاد ایران و کاهش
درآمد ملی منجر شــده اســت .کاهش درآمد ملی همچنین حاکمیت نظام
چند نرخی ارز ،مواردی اســت که اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است .با
این تفاسیر اقتصاد ایران در شرایط رکودی شدید است که با توجه به اهمیت
و نقش درآمد نفتی برای کشــور ایران ،نیاز اســت که به بررسی ارتباط افت
قیمت نفت و بروز بحران بدهی در اقتصاد ایران پرداخته شود تا بتوان از بروز
بحران جلوگیری کرد.
پیشبینیها حاکی از آن اســت که قیمت نفت تا ســال آینده همچنان در
سطح پایین باقی خواهد ماند .برای بررسی اثر کاهش قیمت نفت بر کشورها،
ابتدا آنها را به دو گروه واردکننده نفت و صادرکننده نفت تفکیک کرده و آثار
شوک نفتی بر هر کدام جداگانه تحلیل میشود 1 .معموالً در این شرایط گفته
میشود که برندگان این داستان کشورهای واردکننده نفت هستند .تأثیر افت
قیمت نفت بر کشــورهای واردکننده نفت از سه طریق صورت میگیرد .اوالً،
افــت قیمت نفت از طریق افزایش درآمد واقعی بر مصرف اثر میگذارد .ثانیاً،
هزینه تولید کاهش مییابد و بهدنبال آن بر سود افزوده میشود .ثالثاً ،کاهش
قیمت نفت بر نرخ تورم اثرگذار اســت .در هر کدام از کشــورهای واردکننده
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نفت ،قدرت این تأثیرات متفاوت است.
از آنجا که محور بررسیهای ما در این مقاله ایران است ،برای بررسی اثر افت
قیمت نفت بر اقتصاد ایران ،الزم اســت به کشــورهای صادرکننده بپردازیم.
هرچنــد کاهش قیمت نفت برای هم ه صادرکننــدگان نفتی اثر منفی دارد،
اما اساســاً بستگی به شرایط هر کشور هم دارد .این امر باعث میشود درآمد
واقعی برای هم ه کشــورهای صادرکنندهی نفت کاهش پیدا کند که بهطور
مشــخص عکس اتفاقی است که برای کشــورهای واردکننده نفت میافتد.
در هر صورت بهمقــداری که کاهش قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی اثر
میگذارد ،به میزان وابستگی کشورها به درآمد نفتی بستگی دارد.
با بررسیهای صورتگرفته دریافتیم که صادرکنندگان نفتی وابستگی زیادی
به درآمدهای نفتی دارند و درنتیجه بیشــتر از واردکنندگان تحت تأثیر افت
قیمت نفت قرار میگیرند .برای مثال در میان کشورهای خاورمیانه سهم نفت
در درآمد دولتی  ۲۲.۵درصد از تولید ناخالص داخلی و  ۶۳.۶درصد صادرات
کشــورهای حوزه خلیجفارس میشود .در واقع این آمار نشانگر چالشی است
که هر کدام از کشورهای صادرکننده نفت با آن مواجهاند.
چنانچــه گفته شــد کاهش قیمت نفت باعث میشــود درآمد کشــورهای
صادرکننــده نفت کاهش پیدا کند کــه درنتیجه به کســری بودجه منجر
میشود .برای ارزیابی آســیبپذیری هر کدام از کشورهای صادرکننده نفت
میتوان قیمت سربهســر نفــت برای تأمین بودجه  2را محاســبه کرد ،یعنی
قیمت نفتی که در آن بودجه کشــور به نقطه سربهســر میرسد .این قیمت
برای هر کشور متفاوت از دیگری است.
طبق آمار ارائهشــده توسط میشــائیل زوه  3از دویچه بانک  4برای کشورهای
خاورمیانه و شمال آفریقا ،گستره قیمت سربهسر نفت از  ۵۴دالر برای کویت
آغاز شــده و حداکثر تا  ۱۸۴دالر برای لیبی میرسد .این قیمت برای کشور
ایران نزدیک به  ۱۳۰دالر اســت 5 .بر این اســاس میتوان دریافت ایران در
زمینه افت قیمت نفت بسیار آسیبپذیر است.
برخی کشــورها همچون نروژ آمادگی الزم برای مواجــه با افت قیمت نفت
را دارنــد ،زیرا تدابیری را برای آســیبدیدگی کمتــر از کاهش قیمت نفت
اندیشیدهاند که میتوان بهحســاب پسانداز آنها برای تأمین بودجه و اتخاذ
چهارچوب پولی مناســب اشــاره کرد .در کل ،افت قیمت نفت هم به شکل
مســتقیم و هم غیرمســتقیم از طریق تنظیمات نرخ ارز پیامدهایی را به بار
میآورد .پیامدهای افت قیمت نفت بر بانکهای کشورهای صادرکننده نفت
بستگی به دوام کاهش قیمت و آثار آن بر فعالیتهای اقتصادی نیز دارد.
همچنین قیمت کمتــر نفت میتواند باعث افزایش ارزش پول کشــورهای
واردکننده نفــت و کاهش ارزش پول کشــورهای صادرکننده نفت شــود.
برای مثال میتوان به کاهش شــدید ارزش پول کشورهای روسیه و نیجریه
اشــاره کرد .این کاهش ارزش پول باید بهگونهای کنترل شــود تا کشورهای
صادرکننده نفت فرصت تطبیق خود با شــرایط جدید را پیدا کنند .اگر این
کنترل صورت نگیرد ،کاهش ارزش پول به تورم شــدید منجر میشــود .در
هر حال ارزیابیها هرچند خوشبینانه باشــد ،باید هشداری را به همراه خود
داشته باشند.
بنابرایــن ،با توجه به پیامدهای مختلفی که افت قیمت نفت برای کشــورها
به بار میآورد ،هر کشــور باید سیاســتهایی را در قبال این شــوک نفتی
بــه کار گیرد .نوع سیاســتهایی که برای مقابله با افــت قیمت نفت اتخاذ
میشــود ،باز همبستگی دارد که کشور صادرکننده یا واردکننده نفت باشد.
معموالً کشــورهای واردکننده در زمانهای نرمــال یعنی زمانی که تورم در
نقطه هدفگذاری شــده باشد و حساب جاری در تعادل باشد ،سیاست پولی
را در جهت ثبات نرخ تورم اعمال میکنند.
در هــر حال افت قیمت نفــت کنونی در زمان نرمال رخ نــداده و درنتیجه
کشــورهای بزرگ پیشــرفته ممکن اســت دچار عدم تعادل در تولید ،تورم
پایینتر از هدفگذاری و سیاســت پولی همراه بــا نرخ بهر ه نزدیک به صفر
شوند .این شرایط نشان میدهد که هر افزایشی در تقاضا مورد استقبال قرار
میگیرد و تورم کمتر که با نرخ بهره پایینتر نمیتواند جبران شــود ،بسیار
خطرناک است.
در این شــرایط کشورهای واردکننده نفت از دو جهت با صادرکنندگان نفت
تفاوت دارند .اول اینکه ،شوک نفتی که صادرکنندگان با آن مواجه میشوند،

شــدیدتر از شوکی اســت که واردکنندگان نفت با آن مواجه میشوند .دوم
اینکه ،ســهم درآمد نفتی در درآمد ملی بسیار بیشتر بوده که به موجب آن
درآمد ملی کاهش یافته و ریســک ناشــی از پایینماندن قیمت نفت باعث
میشــود که دولتهــا مخارج خود را کاهش دهند .با این تفاســیر برخی از
کشــورهای صادرکننده نفتی که پیش از این درآمد نفتی خود را در صندوق
ذخیره میکردند ،میتوانند خســارات ناشی از شــوک نفتی را از طریق آن
جبران کنند.
اما کشــورهایی که جایی برای کســری بودجه ندارند ،تنظیمات اقتصادی
برای آنها بســیار سختتر میشــود و درنتیجه نیاز به یک چهارچوب پولی
برای جلوگیری از تبدیل کاهش ارزش پول به تورم باالتر دارند .این وضعیت
میتواند چالشــی را برای معدود کشــورهای صادرکننده نفــت ایجاد کند.
متأســفانه میتوان گفت از آنجا که کشــور ایــران دارای ذخایر الزم نبوده
و تاکنــون بهدلیل تحریمهای اقتصادی تضعیف شــده اســت ،جزو معدود
کشورهایی است که جایی برای کسری بودجه ندارد و با چالش بزرگی مواجه
خواهد بود.
چنانچه میدانیم اقتصاد ایران وابســته به نفت است و تأمین مالی پروژههای
زیربنایی و تأمین مالی بانکها همگی بســتگی به درآمد نفت دارد .میدانیم
که بیثباتی درآمد نفتــی در اقتصاد ایران میتواند اثر منفی بگذارد .اثر این
بیثباتی چه به شــکل افزایش قیمت نفت و چه به شکل کاهش قیمت نفت
باشــد ،در بلندمدت بر رشد اقتصادی کشــور اثر منفی دارد .در نتیجه رشد
اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت دارای نوسانات فراوانی خواهد بود.
پژوهشهای بســیاری نشــان دادند که نظام بانکی میتواند تحت تأثیر افت
قیمت نفــت قرار گیرد ،زیرا رابطه مســتقیمی بین عملکــرد نظام بانکی و
دولتها وجود دارد ،به این دلیل که دولتهای کشورهای صادرکننده نفت از
بانکها همواره حمایت کرده و بخش اعظم منابع مالی و ســپردههای دولتی
در بانکها نگهداری میشوند .درنتیجه زمانی که دولتها از طریق افت شدید
قیمت نفت دچار بحران شــوند ،بهتبع آن نظام بانکی کشور هم دچار بحران
میشــود .همانطور که در کشــورهای اروپایی شــاهد بودیم بحران بدهی
دولتی بر نظام بانکی کشــورها اثرگذار بــود و یک رابطه دوطرفه بین بحران
نظام بانکی و نظام اقتصادی دولت وجود دارد.
برخی پژوهشها به بررســی بحرانهای مالی ازجملــه بحران بانکی ،بحران
بدهــی و بحران پولی پرداختنــد  6و به این نتیجه دســت یافتند که بهطور
معمول بحران نظام بانکی میتواند مقدمهای بر بحران بدهی باشــد .بنابراین
با افت قیمت نفت و به دنبــال آن بروز بحران دولتی احتمال آن میرود که
ی بینجامد .چنانچه
بحران بانکی اتفاق افتد که ممکن اســت بــه بحران بده 
گفته شد ایران دارای اقتصادی وابسته به نفت است که به شدت تحت تأثیر
شــوک نفتی قرار میگیرد .همچنین افت قیمت نفــت میتواند باعث ایجاد
بحران اقتصادی دولت و بحران نظام بانکی شــود .معموالً کشورهای در حال
توسعه دارای اقتصاد آسیبپذیری هستند که به راحتی در معرض بحرانهای
مالی قرار میگیرند.
بســیاری از اقتصاددانان بهمنظور طراحی سیستم هشدار پیش از وقوع سعی
در یافتن شــاخصهای پیشبینی بحران بدهی بودهاند .برای این کار تعاریف
مختلف بحران بدهی را ارائه کردهاند که از آن طریق شــاخصهای مناسب را
پیدا کنند .یکی از مهمترین دالیل بحران بدهی این اســت که کشو ر قادر به
بازپرداخت بدهی خود نیســت که یا بهدلیل کمبود نقدینگی بوده یا بهدلیل
اعســار اســت .دالیل دیگری هم وجود دارد که میتواند شرایط عدمتوانایی
بازپرداخــت بدهــی را بدتر کند که از آن جمله به کســری و عدمتعادل در
حساب جاری کشورها اشاره میشود.
از دید نظری توانایی بازپرداخت بدهی کشــور بســتگی به متغیرهای کالن
اقتصادی دارد که نشــاندهندهی قدرت اقتصــاد در ترازپرداختها بوده از
جمله این متغیرها میتوان به تولید ناخالص داخلی ،صادرات و درآمد دولتی
اشاره کرد که نشانگر قدرت پرداخت یک کشور است.
بنابراین در برخی پژوهشها ،اقتصاددانان با استفاده از شاخصهای مربوط به
تولید ناخالص داخلی  7از قبیل نســبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی،
نســبت بدهی خارجی به تولیــد ناخالص داخلی ،نســبت واردات به تولید
ناخالص داخلی و در کل نســبت بدهی به تولید ناخالص داخلی میتوانند به
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پیشبینی بحران بدهی یک کشور اقدام کنند.
بیشــتر کشــورهای خاورمیانه ازجمله ایران دارای اقتصادی در حال توسعه
و وابســته به درآمد نفتی اســت که تغییرات قیمت آن میتواند درآمد ملی
و درنتیجــه تولید ناخالص داخلی کشــور را تحت تأثیر قرار دهد .از آنجا که
تولید ناخالص داخلی یکی از عناصر اصلی بحران بدهی و رکود است ،میتوان
نتیجه گرفت قیمت نفت برای کشــورهای خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از
متغیرهای اصلی پیشبینی بحران بدهی است.
با پژوهشی که روی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بین سالهای ۱۹۸۵

و  ۲۰۱۳انجام شــد ،دریافتیم که ابتــدا میتوان آنها را طبق جدول  ۱به دو
گروه دستهبندی کرد که گروه اول شامل کشورهای وابسته به نفت (منجمله
ایران) و گروه دوم شــامل کشورهای وابسته به درآمدهای غیرنفتی هستند.
با مقایســه شــاخصهای بدهی هر دو گروه با یکدیگر میفهمیم کشورهایی
که وابســته به درآمد غیرنفتی هســتند ،به بحران بدهی نزدیکتر بوده و از
حمایت درآمد نفتی برخوردار نیستند .برای بررسی جزئیتر و تحلیل اقتصاد
ایران میتوان شاخصهای صادرات نفتی کشور و تولید ناخالص داخلی را در
نمودار  ۱رسم نمود.

جدول  -۱کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
کشورهای وابسته به درآمد نفتی

کشورهای وابسته به درآمد غیرنفتی

الجزایر

مصر

ایران

اردن

عراق

لبنان

لیبی

مراکش

کویت

سوریه

قطر

ترکیه

عربستان سعودی
امارات
نیجریه
در نمودار  ۱درآمد نفتی و تولید ناخالص داخلی ایران به شــکل خطی نشان
داده شــده تا با بررسی فاصله بین آنها بتوان سهم درآمد نفتی ایران از تولید
ناخالص داخلی را نشــان داد .اگر فاصله بین این دو خط کمتر باشــد ،سهم
درآمد نفتی از تولید ناخالص داخلی زیاد و هر چه بیشــتر باشد ،سهم درآمد
نفتی از تولید ناخالص داخلی کمتر است.
با بررســی این نمودار میتوان روند پایدار سهم درآمد نفتی از تولید ناخالص

نمودار  -1درآمد نفتی و تولید ناخالص داخلی کشور ایران
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داخلی را در ایران مشاهده کرد و با توجه به نوسانات قیمت نفت ،ایران سهم
درآمد نفتی خود را تغییر نداده که درنتیجه این روند ثابت با این نوســانات
کشــور دچار مشکل میشود .در شرایط کنونی افت قیمت نفت و با رشد کم
تولید ناخالص داخلی ایران که در جدول  ۲نشان داده شده ،توسعه صادرات
غیرنفتی برای کاهش ســهم درآمد نفت و کاهش اتکا بودجه دولت به درآمد
نفتی پیشنهاد میشود.

منبع  :پایگاه اطالعاتی اوپک

افول درآمد پرونـــده
همچنین در نمودار  ۳نشــان داده شده که کشور ایران تولید نفت خود را از
سال  ۲۰۱۴تا فصل اول  ۲۰۱۵تغییر نداده و ممکن است بتوان از روند پایدار
ســهم درآمد نفتی نتیجه مثبت گرفت ،اما کشــور برای افزایش رشد تولید
ناخالص داخلی بهتر اســت که صادرات غیرنفتی همچون خدمات مهندسی،
گردشگری و غیره را گسترش دهد.
بر اســاس بررسیهای صورتگرفته میتوان نتیجه گرفت که ایران با حمایت
درآمد نفتی خود هرچند کم میتوانست از بحران بدهی دور باشد ،اما با وجود
تحریمهای اخیر نفتی ،اقتصاد کشور ضعیف شده و پس از مذاکرات هستهای
بسیاری از اقتصاددانان امید به افزایش درآمد نفتی داشتند تا بتوانند ایران را
از رکود اقتصادی نجات دهند ،اما با افت قیمت نفت و بر اساس پیشبینیها
مبنی بر اینکه قیمت نفت افزایش نمییابد ،میتوان به این نتیجه رســید که
کشــورهای صادرکننده نفت همچون ایران بــه وقوع بحران بدهی میتوانند
نزدیک باشند و برای پیشگیری از وقوع بحران بهتر است سیاستهایی را در
جهت کاهش وابســتگی به درآمد نفتی و کاهش سهم درآمد نفتی از تولید
ناخالص داخلی به کار گیرند.
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افول درآمد پرونـــده

بررسی مطالبات غیرجاری شبکه بانکی
ماندانا طاهری

*

مطالبــات غیرجــاری آن بخش از تســهیالت اعطایــی بانکها بوده که
در سررســید خود بازپرداخت نشــد هاند .مطابق با آییننامــه مطالبات
بانــک مرکزی ،مطالبات بســته به میزان دیرکرد از تاریخ سررســید در
سه دســته سررسید گذشــته ،معوق و مشــکو کالوصول قرار میگیرد.
مطالبات سررســید گذشــته مطالباتی اســت که از تاریخ سررسید اصل
و ســود یا از تاریــخ پرداخت اقســاط آن بیش از دو ماه تا شــش ماه
گذشــته باشــد .مطالبات معوق آن دســته از مطالبات اســت که بیش
از شــش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررســید آن گذشــته باشد
و مطالبات مشــکو کالوصول نیز آن دســته از مطالباتــی بوده که بیش
از هجده ماه از تاریخ سررســید آن گذشــته باشــد .همچنین مطالبات
سوختشــده که امیدی به بازپرداخت آن نیست ،آن دسته از مطالباتی
اســت که صر فنظر از تاریخ سررســید آن به دالیل متنوع از قیبل فوت
یا ورشکســتگی بدهکار یا ســایر علل بهطور قطعی قابل وصول نیست و
بــا تأیید هیئتمدیره بانک بهعنوان مطالبات سوختشــده شناســایی و
هزینه آن در همان دوره شناســایی میشود.
در مقابــل برای دریافت و وصول مطالبــات غیرجاری ،بانک مرکزی دو
روش امهال و تقســیط را برای بازپرداخت دیون امکا نپذیر دانســته که
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امهال مهلت به بدهکار برای بازپرداخت بدهی و به تشــخیص بانک یا بر
اساس مصوبه هیئتوزیران است و تقســیط قسطبندی بدهی بدهکاران
سررسید گذشــته بهمنظور پرداخت اصل ،سود و جرائم است .همچنین
بانــک مرکزی ارائه خدمات مالی و بانکی را برای مشــتریان بدحســاب
بانــک تا زمان تســویه بدهی ممنوع اعالم کرده اســت .برای اینمنظور
ارائه خدمات بانکی به شــرح زیر را در هر ســطح از مطالبات غیرجاری
(سررسید گذشــته ،معوق و مشکو کالوصول) ممنوع اعالم کرده است.
در ســطح مطالبات سررســید گذشــته صدور انواع کارت بانکی ،انجام
عملیــات بانکــی با اســتفاده از کارت اعم از دریافــت ،پرداخت ،انتقال
وجه و  ...بدون مسدو دشــدن حساب ،استفاده از سایر ابزارهای پرداخت
الکترونیک نظیر اینترنت را تا مشــخصنمودن وضعیت بدهی و پرداخت
اقســاط دیرکرد ،ممنوع اعالم کرده اســت .عالوه بر موارد گفتهشده در
مطالبات سررســید گذشــته ،چنانچه بیش از دو مــاه مطالبات در این
ســرفصل قرار گیرد ،قبول ضمانت برای سایر اشــخاص ،افتتاح هرگونه
حســاب جاری ،ارائه خدمات خریدوفروش ارز ،فروش ایرانچک ،فروش
چک بانکی رمزدار ،صدور صورتحســاب نیز ممنوع اعالم شده است.
در ســطح مطالبات معوق تا سه ماه پس از تســویه بدهی ارائه خدماتی
از قیبل موارد ذکرشــده در مطالبات سررســید گذشته و اعطای هرگونه
تســهیالت ،افتتاح هر نوع حســاب بانکی ،پرداخت وجه چک حســاب

افول درآمد پرونـــده
متمرکــز ،صــدور ضمانتنامه و گشــایش اعتبار ،صــدور هرگونه چک
بانکی ،ارائه دســته چک جدید برای حســا بهای موجــود ،صدور انواع
حواله ،خرید هرگونه ســهام و صدور مجوز هرگونه تأســیس و توســعه
فعالیت توســط وزارتخانه مربوط و اداره ثبت شــرکتها از طرف بانک و
ســازمان بورس اوراق بهادار ممنوع اعالم شده است.
چنانچــه مطالبات وارد ســطح مطالبات مشــکو کالوصول گردد ،عالوه
بــر موارد گفتهشــده ،تمام حســا بهای جاری و پسانداز مشــتری در
کلیه بانکها مســدود و بانک طلبکار از طریق ســایر بانکها نســبت به
برداشــت بدهی خود از حساب فرد بدحســاب اقدام مینماید .همچنین
ارائــه هرگونــه خدمات بانکی تا شــش ماه پس از تســویه کامل بدهی
ممنوع است.
عالوه بر محدودیت و ممنوعیتهای گفتهشــده برای اشخاص حقیقی و
حقوقی که در فهرســت بدهکاران بدحساب بانکی قرار گرفتهاند ،همراه
با جرائم گفتهشــده برای آنها از محل سازمان بورس نیز در تأمین مالی
محدودیت ایجاد میگردد؛ بدین ترتیب که ســازمان بورس اوراق بهادار
از طرف بانک مرکزی مکلف میشــود تا هرگونه خرید ســهام مشتریانی
را کــه بانک مرکزی اعــام مینماید ،با ثبت در پایــگاه اطالعات خود
غیرفعال سازد.
همچنین ســازمان مزبور مکلف اســت کلیه اطالعات فروش ســهام این
افــراد را به بانک مرکزی اعــام نماید .اما در خصــوص موارد خاص و
شــرکتهایی که بهدلیل سیاســتهای دولت با مشــکل مواجه شد هاند،
کمیسیون منتخب دولت برای رســیدگی به مشکالت واحدهای تولیدی
موظــف میگردد تا بــا حضور نماینده تاماالختیــار بانک عامل و پس از
اســتعالم نســبت به وضعیت بدهکار و دریافت نظــر بانک در خصوص
توجیهــات فنی ،مالی و اقتصادی وثایق بدهکار نســبت به مهلت ،وصول
و برخورد با وی اقدام الزم را انجام دهد.
از اهمیــت علل بررســی مطالبات غیرجاری در سیســتم بانکی توجه
و تمرکز بر هدف تأســیس بانک یعنی عملیات واســطهگری است که
بهواســطه آن انتظار میرود سیســتم بانکی از یک جریان معقول در
جذب ســپرده و اعطای وام در اقتصاد کالن برخوردار باشــد .برای
ایــن منظور از ضروریــات بخش تســهیالت مقدار پاییــن مطالبات
غیرجاری است.
بهعبارتــی مطالبات غیرجاری حکم عدم بازگشــت اعتبــارات به بانک و
قفلشــدن حجمی از منابع شبکه بانکی است که اثرات منفی را در سطح
وســیعی بر شبکه بانکی و سایر بخشهای اقتصادی دارد .همچنین مانعی
بر تخصیص مجدد اعتبــارات ،انعکاسدهنده تخصیص غلط منابع کمیاب
و افزایش ریســک اعتباری برای شبکه بانکی کشور است.
در ســال  1392میزان مطالبــات غیرجاری کل سیســتم بانکی بالغ بر

 771.5هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با سال گذشته  24درصد
رشد داشــته اســت .نمودار  1حجم مقداری از مطالبات غیرجاری را از
ســال  1385تا  1392در کل سیستم بانکی نشان میدهد.
همانطور که در نمودار مشــاهده میشــود رقم مطالبات غیرجاری در
هر ســال روند فزاینده بوده است .همچنین در جدول  1درصد مطالبات
سررســید ،معوق و مشــکو کالوصول از  1385تا  1392از کل مطالبات
غیرجاری در شــبکه بانکی کشور ارائه شده است.
بررســی جدول  1نشــان میدهد که مطالبات مشــکوکالوصول (بیش
از  18ماه از تاریخ سررســید گذشته اســت) باالترین حجم از مطالبات
غیرجــاری را به خود اختصاص داده اســت .همچنین میــزان مطالبات
غیرجاری بــه تفکیک طبقهبندی بانک مرکــزی از بانکها در نمودار 2
ارائه شده است.
بــا توجه به یکســا ننبودن تعــداد بانکها در هر طبقــه ،در نمودار 2
میتوان به با البودن حجــم مطالبات غیرجاری در بانکهای تجاری که
از ســه بانک دولتی تشکیل شده است ،در مقایسه با سایر طبقات توجه
کرد .همچنین بانکهای قر ضالحســنه طی دو ســال  1385و 1386
فعالیتــی نداشــته و پس از آن حجــم مطالبات غیرجاری آن بســیار
اندک بوده اســت .در جــدول  2درصد مطالبات غیرجــاری به تفکیک
طبقه و نوع مطالبات (سررســید گذشــته ،معوق و مشــکو کالوصول)
ارائه شده است.

نمودار  -1مطالبات غیرجاری کل سیستم بانکی از  1385تا 1392
منبع :یافتههای تحقیق
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منبع :یافتههای تحقیــق ،بانک تجاری متشــکل از  3بانک ،بانک خصوصی
متشکل از  21بانک ،بانک تخصصی متشکل از  5بانک و بانک قرضالحسنه متشکل
از  2بانک است.

نمودار -2مطالبات غیرجاری به تفکیک طبقهبندی بانکها

جدول  -2درصد مطالبات غیرجاری به تفکیک طبقه و نوع مطالبات از  1385تا 1392
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در ســال  1392در بانکهای تجاری مطالبات مشــکوکالوصول بیشترین
درصــد از کل مطالبات غیرجــاری را داشــتهاند .در بانکهای خصوصی
مطالبــات معوق کمترین درصد و مطالبات مشــکوکالوصول و پس از آن
مطالبات سررســید گذشته بیشــترین درصد را از کل مطالبات غیرجاری
بانکهای خصوصی داشــتهاند .در بانکهای تخصصی شــرایط مشــابه با
بانکهای تجاری اســت و مطالبات مشــکوکالوصول بیشــترین سهم را
داشتهاند .در بانکهای قرضالحســنه نیز سهم مطالبات سررسید گذشته
و معوق باال است.
بهنظر میرسد مطالبات غیرجاری در بانکهای تجاری و تخصصی به لحاظ
مسدودشدن منابع بانک در مطالبات مشکوکالوصول و نزدیک به سوخت
نیاز به بازبینی سیاســتهای اعطای تســهیالت دارند .بررســی مطالبات
غیرجــاری بانکهای تجاری و تخصصی از بعد تکلیفی و غیرتکلفی نشــان
میدهــد که افزایش مطالبات غیرجاری در این دو طبقه ناشــی از رشــد
مطالبــات غیرجاری در بخش غیرتکلیفی بانک بوده اســت .در این ارتباط
درصد رشــد مطالبــات غیرجاری به تفکیک تکلیفــی و غیرتکلیفی در دو
طبقه بانکهای تجاری و تخصصی در جدول  3نشــان داده شده است.
از مهمترین نســبتهای بررســی مطالبــات غیرجاری ،نســبت مطالبات

غیرجاری به کل تسهیالت است که در نمودار  3روند آن طی سال 1385
تا  1392در کل شــبکه بانکی نشان داده شده است .دامنه تغییرات نمودار
از  15تــا  20درصد اســت که مقایســه این مقدار با کل نظــام بانکداری
اســامی در جهان که دارای دامنه تغییراتی از  12تا  18درصد از 1385
تا  1392است ،قابل توجه است.
مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه طی
سه ســال  1390تا  1392معادل  2011میالدی تا  2013نشان میدهد
که کشــورهایی همچون یونــان ،قبرس ،ایرلند ،آلبانی ،رومانی ،ســنگال،
صربســتان ،قزاقستان ،اســلووانی از ایران در نســبت مطالبات غیرجاری
وضعیت بدتری داشــته و ایران طی این سالها در جایگاه دهم قرار داشته
اســت .نکته قابل توجه رتبه باالی ایران در مقایســه با کشورهای منطقه
ازجمله پاکســتان ،افغانســتان ،امارات متحده عربی ،لبنان ،ارمنســتان و
 ...بوده اســت که در این میان عربســتان ســعودی با جایگاه  ،76عمان با
جایــگاه  64و ترکیه با جایــگاه  58جهانی بهترین وضعیــت را به لحاظ
نسبت مطالبات غیرجاری داشــتهاند .همچنین نسبت مطالبات غیرجاری
در کل جهان مطابق با نمودار  4اســت و دامنه تغییرات آن بین ســه تا
پنج درصد است.

نمودار  -4مطالبات غیرجاری در جهان از  2008تا 2013

نمودار  -3مطالبات غیرجاری ایران و بانکهای اسالمی جهان

منبع :بانک جهانی

منبع :پایگاه اطالعات آماری بانکهای جهان  Bank Scopeو یافتههای تحقیق

جدول  -3مطالبات غیرجاری به تفکیک تکلیفی و غیرتکلیفی
بانکهای تجاری
سال

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

تکلیفی

41.5

-23.5

2.3

-8.1

5.3

-11.8

0.7

غیرتکلیفی

100.2

28.7

4.5

3.1

40.1

-1.4

3.6

بانکهای تخصصی
سال

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

تکلیفی

2.1

36.3

-24.8

-28.3

221.3

-38.2

-61.4

غیرتکلیفی

19.5

25.5

38.7

10.9

17.9

15.6

61.2
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افول درآمد پرونـــده
نتیجهگیر ی
بــا توجه به بررســی توصیفــی وضعیت مطالبات غیرجــاری در ایران و
مقایســه آن با سایر کشــورها میتوان از علل رخداد مطالبات غیرجاری
و رو شهــای کنترلی آن بحث نمود .در حــال حاضر عوامل متعددی در
ایجاد و رشــد مطالبات غیرجاری مؤثر بوده اســت که شــاید به جرئت
بتــوان اثر تحریم و رکود تورمی را در آن مورد توجه قرار داد.
عــاوه بر رکود و تحریــم بینالمللی بهعنوان بااهمیتترین دلیل رشــد
مطالبــات غیرجاری ،ورود افراد غیرمتخصص کــه با بهر هگیری از وام و
تســهیالت ارزانقیمت بهدنبال ایجاد ســرمایهگذاری و اشتغال هستند
نیــز از دالیل آن اســت .این افــراد درنهایت بهدلیل نداشــتن تخصص
و مهــارت الزم در حــوزه مربوطه منابــع تخصیص داده شــده را هدر
میدهند.
همچنیــن عدمبررســی دقیــق طر حهــای توجیهی مطابق با ســازوکار
بینالمللــی از طرف بانک عامل از دیگر علل این رخداد اســت که بهنظر
میرســد ضرورت همــکاری بانک با مؤسســات تحلیل و امکانســنجی
پروژه مشــابه با چیزی که در شــرکتهای ســرمایهگذاری وجود دارد،
دیده میشــود .البته تأسیس و را هاندازی شرکتهای رتبهبندی به شکل
و سیاق ســطح بینالمللی نیز در این رابطه ضروری بهنظر میرسد.
بنابرایــن در برخــی موارد کــه نقطهضعف در شــبکه بانکی وجود دارد
و بهدلیــل عدم اعتبارســنجی صحیح مشــتری و برآورد دقیق ریســک
اعتباری مشــتری اســت و در این زمینه اطالعــات و رو شهای مفیدی
را در اختیار ندارد ،میتوان مشــکل را با ایجاد شــرکتهای رتبهبندی
تــا حدودی حل نمــود .به این منظور توســعه بخش مدیریت ریســک
شــبکه بانکــی بهطور عام و توســعه بخــش مدیریت و کنترل ریســک
اعتباری بانک با توجه به آنکه مطابق با ادبیات واســطهگیری اصلیترین
وظیفه بانک واســطهگری و جذب سپرده و اعطای اعتبارات است ،دیده
میشــود .همچنین ضرورت را هاندازی بازار مطالبات غیرجاری بهمنظور
خروج این اقــام از ترازنامه بانک و ســبکنمودن ترازنامه از این اقالم
نیز دیده میشود.
از دیگــر دالیل رشــد مطالبــات غیرجــاری نامتعادل بودن نرخ ســود
تســهیالت با شــرایط تورمی اســت ،بهگونهای که وامگیرنده در شرایط
تورمی نهتنها متضرر نمیشــود ،بلکــه از معامله با بانک و مقروضماندن
بهدلیــل آنکه هزینهای معادل یا نزدیک به نــرخ تورم برای تأمین مالی
خود نپرداخته اســت ،ســود نیز میبرد .بهعبارتی تعیین نرخ سود بانکی
در ســطحی پایینتــر از نرخ تعادل موجب میشــود کــه تعادل و تراز
جریــان منابــع و مصارف بانــک بههمخورده و زمینــه ایجاد اخالل در
توزیــع منابع بانکــی را به وجود آورد .در بهتریــن حالت برای حل این
مشــکل بانک میتواند حجم منابع خود را از بازار اعتباری خارج و وارد
بازار بینبانکی و ســایر سرمایهگذار یهای ســودده با ریسک باال میکند
که برای کشــوری مانند ایران که تمرکز تأمین مالی بر بازار پولی است،
چندان مطلوب و مساعد نیست.
از مهمترین پیامدهای منفی رشــد مطالبات غیرجاری در شــبکه بانکی
اخالل در واســطهگری بانکها اســت که عالوه بر آن بخشــی از منابع
بانکهــا در بلندمــدت از گردش خــارج و بخش دیگری نیــز بهعنوان
ذخیره مطالبات غیرجاری بابت پوشــش زیان احتمالی ناشی از بازگشت
مطالبــات در نظــر گرفته میشــود .همچنیــن آن بخــش از مطالبات
سوختشــده نیز بر صورت ســود و زیان اثرگذار بوده و شــاید بهجرئت
بتوان گفت در حال حاضر بخش زیادی از این مطالبات ســوخت شــده
که شــبکه بانکی بهدلیل شناسایی زیان ســنگین از این بابت این ارقام
را از طبقهبنــدی مطالبــات غیرجــاری خــود خارج نکرده اســت .این
مســئله منجر به آن میشــود که ریســک احتمال ورشکســتگی بانک
افزایــش و ضرورت ادغام و ترکیب برای بانک در شــرایطی که قوانین و
دستورالعمل مناســبی برای این وضعیت در سیستم بانکی تعریف نشده
اســت ،به وجود آید .بنابراین رشــد مطالبات غیرجاری عالوه بر اخالل
در سیســتم تجهیز و تخصیص شــبکه بانکی اثر نامطلوب بر سودآوری و
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کیفیت دارایی بانکها دارد.
از دیگــر آثار مضر رشــد مطالبــات غیرجاری افزایش ریســک اعتباری
بانک اســت که بهدلیل افزایش ریســک اعتباری تمایل بانک به اعطای
تســهیالت در اقتصاد بانکمحور کمتر شــده و این امر آثار نامطلوب بر
رشــد اقتصادی باالخص در شــرایط رکــودی دارد .بنابراین بانک برای
مقابله با این مســئله به بخش زودبــازده جهت با البردن گردش عملیات
بانکــی نســبت به بخش دیربــازده همانند کشــاورزی و تولیــد تمایل
بیشــتری دارد کــه مجدد همیــن جهتگیری بانک بر رشــد اقتصادی
کشور اثر نامطلوب دارد.
آثــار دیگر مضر رشــد مطالبات غیرجاری اثر غیرمســتقیمی اســت که
بر رشــد پایه پولــی و نقدینگی و بهتبــع آن بر تــورم دارد .بهعبارتی
با مسدودشــدن منابع بانــک در مطالبات غیرجــاری و باتوجه به ضعف
قوانین به خصوص در حوزه اضافهبرداشــت شــبکه بانکی و اســتقراض
از بانــک مرکــزی ،شــبکه بانکی همواره کســری بازپرداخــت منابع و
فعالیتهای خود را با توجه به مسدودشــدن بخشــی از آن در مطالبات
غیرجاری از محل اســتقراض از بانک مرکــزی پرداخت میکند و برای
این منظور با قوانین محدودکنند های مواجه نبوده اســت .به همین دلیل
چنین شــرایطی منجر به افزایش پایه پولــی ،تزریق نقدینگی و افزایش
تورم در شــرایط رکودی و تشدید رکود تورمی در اقتصاد میگردد.
ســودمندترین روش در ارتباط با کنترل و مدیریت مطالبات غیرجاری،
اصــاح و بازبینی قوانین این حوزه اســت ،بهگونــهای که قوانین قدرت
اجرایــی الزم بــرای برخورد با شــخص حقیقی یا حقوقی بدحســاب را
داشته باشد .بهعالوه پژوهشها نشــان میدهد رشد مطالبات غیرجاری
بــا مهارت مدیریتی و امکانســنجی پروژه در دایره اعتباری و داشــتن
سیســتم اعتبارات مســتند و تحلیلی برای اعطای وام و با هدف کاهش
ریســک اعتبــاری بانک در داخل شــبکه بانکی برای کاهــش مطالبات
غیرجاری میتواند سودمند باشد.
همچنین در این ارتباط وجود ســازوکار حاکمیت شرکتی فعال در شبکه
بانکی میتواند با افزایش ســطح افشــا عالوه بر مشخص و شفا فنمودن
وضعیت بانک ،مانع از انجام معامالت و تســهیالتی در قالب افراد وابسته
در بانــک گردد .به عالوه ،تنوعبخشــی اعتبارات در بانــک و تعریفی از
ابزارهــای مالی جدید در سیســتم بانکــی نیز میتواند بــرای مقابله با
ریســک اعتباری و کاهش ســوخت مطالبات در شــبکه بانکی روشــی
سودمند باشد.
پینوشت:
کارشــناس ارشــد پژوهشــکده پولــی و بانکــی ،دانشــجوی دکتری
حسابداری دانشگاه الزهرا
منابع و مآخذ
 .1گــزارش عملکرد بانکهای کشــور .)139۲( .مؤسســه عالی آموزش
بانکداری ایران ،بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران
 .2آییننامه بانک مرکزی .)۱۳۸۶( .وصول مطالبات سررســيد گذشته،
معوق و مشکوکالوصول مؤسسات اعتباري.
 .3پایگاه اطالعات بانک جهانی
 .4پایــگاه اطالعات آماری بانکهای جهان Bank Scope
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5

فصل

یادداشت پرونـــده

دکتر علی دیواندری ،دبیر دومین همایش تجاری و بانکی ایران -اروپا

برجام ،جرقهای برای ورود به بانکداری بینالمللی
با گســترش همکاریهای بینالمللی و جرقهزدن فعالیتهای نظام بانکی
بعد از برجام زمینه روابط بینالملل بانکی فراهم شــده و بر همین اساس
میتوان اذعان کرد که برجام نه تنها منجر به کاهش هزینههای سیســتم
بانکی شــد ،بلکه حتی در بخشهای خارج از هزینههای ریالی نیز اثرگذار
بود ،بهنحوی که حتی بخشــی از هزینههای مربوط به بخشهای مختلف
که با اجرای برجام تشــدید شده بود ،کاهش یافت.
هر چند نظام بانکی ایران قبل از تحریمها دارای امکاناتی مانند واحدهای
مســتقل و شعب بانکی در خارج از کشور بود که با تحریمها فریز شد ،اما
با آبشــدن یخ تحریمها مشــکالت به تدریج رفع شد ،بهنحوی که برخی
از واحدهای بانکــی هماکنون در صحنه بینالملــل در حال نقشآفرینی
هســتند .در همیــن حال تعــدادی از بانکها نیز کــه دارای محدودیت
کمتری نســبت به بقیه بودهاند ،همکاریهای خود را با نظام بانکی ایران
آغــاز کردهاند ،اما هنوز این همکاریها در حد ایدهآل و مطلوب نرســیده
اما میتوان این امر را آغاز مطلوبی در این زمینه دانســت.
هر چند توســعه روابط بانکی آغاز شده اســت اما نباید این امر را از نظر
دور داشــت که تحریمها در فرایند تدریجــی ایجاد و پیچ آن گام به گام
سفت شــده اســت .بنابراین رفع آنها نیز زمانبر اســت و به تدریج باید
منتظر رفع مشکالت بود.
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از آنجــا کــه بانکها دروازه ورود ســرمایه خارجی به شــمار میروند و
در ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی( )FDIو همچنین سرمایهگذاری در
بــورس ( )FPIنقش ایفا میکنند ،بنابراین باید توجه ویژهای به این بخش
گردد و اقدامات مناســبی برای گسترش روابط انجام شود.
بر همین اساس برای گســترش روابط بانکی ،همایش تجاری بانکی ایران
 اروپا از سال گذشته آغاز به کار کرده و قرار است سالی دوبار به صورتثابــت در تهران و فرانکفورت برگزار شــود تا بانکــداران اروپایی و ایرانی
گردهم جمعشــده و عالوه بر بررســی چالشهای ایــن صنعت در مورد
رخدادهای آن نیز رایزنی کنند.
در همین راســتا اولین دوره این فــروم با افزودن بخش ایران به آن برای
نخســتین بار در آبــان  94با حضور تعدادی از بانکــداران ایرانی ازجمله
دکتــر ولیاله ســیف ،رئیسکل بانــک مرکزی ،در فرانکفــورت آلمان با
موفقیــت برگزار و دور دوم آن در تهران و با میزبانی پژوهشــکده پولی و
بانکی بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران به مدت سه روز برگزار شد.
تقویت ظرفیت بانکهای داخلی ،افزایش جذب ســرمایهگذاری خارجی،
توسعه روابط کسبوکار و کارگزاریها از اهداف اصلی اینگونه همایشها
اســت تا نظام بانکی ایران بتواند بیشاز پیش گامهای خود را برای حضور
در صحنه بینالملل با قاطعیت بردارد.
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دکتر ولیاله سیف ،رئیسکل بانک مرکزی

اصالح ساختارهای مالی در دستور کار بانک مرکزی
رئیــسکل بانــک مرکزی گفــت :با توجه بــه اینکه اطالعات شــفاف
پیشنیــاز تعامــات بینالمللی اســت ،بانک مرکــزی موضوع اصالح
ســاختارهای مالــی را در دســتور کار خــود قــرار داده و در همین
راســتا شفا فســازی اطالعات مالی بانکهای ایران با موفقیت انجام و
بهمرحله اجرا گذاشته شده است.
ولیاله ســیف در دومین همایش تجــاری و بانکی ایران -اروپا ،افزود:
اقتصــاد ایران اکنــون در موقعیتی تاریخی قرار گرفته اســت تا فصلی
جدیــد از توســعه اقتصادی را آغاز کند و پتانســیلهای بزرگ خود را
بــه فعلیت درآورد .ایــن موقعیت تاریخی میتوانــد ایران را در ردیف
اقتصادهای نوظهور در ســطح جهانی قرار دهد.
وی تصریــح کــرد :ایران از توســعه همکار یهای متقابل بــا اتحادیه
اروپــا اســتقبال میکنــد تــا نهتنهــا ســرمایهگذاران از فرصتهای
اســتثنایی اقتصاد ایران بهر همند شــوند ،بلکه اقتصاد ایران نیز بتواند
فرایند رشــد و توســعه خود را با جذب ســرمایههای مولد شــتاب و
قدرتی مضاعف بخشد.
اجرای برجام بزر گترین تحول اقتصادی ایران بود
ســیف با تشــریح عواملی که اقتصاد ایران را در این موقعیت تاریخی
قــرار داد ،گفت :بزر گترین تحول اخیــر اقتصاد ایران اجرای برجام و
لغــو تحریمهــای اقتصادی -تحمیلــی بود که نهتنهــا بهعنوان یکی از

موانــع توســعه اقتصاد ایران بهویژه در ســا لهای اخیر نقش داشــت،
بلکه بســیاری از کشــورها ازجمله کشــورهای عضو اتحادیه اروپا را از
همکار یهای ســازنده با ایران محروم کرد.
وی تأکیــد کرد :اکنــون با حصول نتایج برجــام و اجرای آن عالوه بر
رفــع تحریمهای اقتصــادی بهعنوان گامی مثبت در عرصه سیاســی-
اقتصادی ،روابط خارجی ایران بهویژه با اتحادیه اروپا را ارتقا بخشــیده
و چشــمانداز روشــنی برای توســعه همهجانبه همکار یهــای متقابل
گشوده است.
رئیسکل بانک مرکزی افزود :با اجرای برجام ،ریســکهای سیاســی و
اقتصادی ایران به صورت قابلتوجهی کاهش خواهد یافت و با توســعه
تجــارت خارجی ،گشــایش مالی دولــت ،تقویت ســرمایهگذار یهای
داخلــی و خارجــی ،فرایند رشــد و توســعه اقتصاد ایران در مســیر
جدیدی قرار خواهد گرفت.
دولــت تدبیر و امید اصالحات اقتصادی را در پیش گرفت
وی با اشــاره به رویکارآمــدن دولت تدبیر و امید پــس از انتخابات
ســال  2013میالدی ،گفــت :دولت در ســا لهای  2014و 2015
مســیر اصالحات اقتصــادی در زمینههــای مختلف اعــم از بهبود و
اصالح سیاســتهای پولــی ،ارزی و مالــی را در پیشگرفته و عمده
اصالحات سیاســتی با هدف تأمین و برقراری رشــد و ثبات اقتصادی
اعمال شده است.
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سیف با اشاره به سیاســتهای پولی بانک مرکزی ،تصریح کرد:
بانک مرکزی در دو سال اخیر با کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی از یک
طرف و هدایت مناســب تسهیالت بانکی از سوی دیگر ،تورم را در اقتصاد
ایران بهطور چشمگیری مهار کرد.
وی در خصوص سیاســتهای ارزی نیز گفت :حفظ ثبات بازار ارز ،کاهش
نوســانات ،تخصیص بهینه منابع و تأمین نیازهای اقتصادی بهعنوان هدف
اصلی سیاســتهای ارزی بانک مرکزی در دو سال گذشته بوده است.
رئیس شــورای پول و اعتبار با اشــاره به سیاستهای مالی و نقش دولت
در بهبــود روندهای اقتصادی اظهار داشــت :دولت بــا کنترل مخارج و
کاهش کســری بودجه با وجود کاهش شــدید قیمت نفت و تأثیر آن در
درآمدهای کشــور ســعی در ایجاد ثبات اقتصادی و حرکت بهسوی رشد
اقتصادی مطلوب دارد.
اصالح ســاختار بودجه تا رهایی کامل از درآمدهای نفتی دنبال میشود
وی تأکید کرد :همزمان با اصالح سیاســتها ،دولت اصالح ســاختارهای
اقتصادی را آغاز و برای اصالح ســاختارها تا رسیدن به اهداف
نهایی عزم جدی دارد.
ســیف درخصوص وابســتگی اقتصاد ایران به درآمدهای
نفتی و اصالحات انجامگرفته در این زمینه گفت :یکی از
مشکالت اقتصاد ایران وابستگی شدید درآمدهای دولت
به درآمدهای نفتی بوده است .در همین زمینه ،دولت
اصالح ســاختار بودجه و اصالح ساختار نظام مالیاتی
را در اولویتهــای اصلی خود قــرار داده و موفق به
کاهــش وابســتگی بودجه به درآمدهــای نفتی و
تقویت اتکا به درآمدهای مالیاتی شده است.
وی افــزود :دولت عزم جــدی دارد تا اصالح
ساختار بودجه را تا رهایی کامل بودجه
از وابستگی به درآمدهای نفتی
و ایجــاد دولتی کوچک،
چابــک و کارآمــد
ادامه دهد.
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رئیسکل بانک مرکزی ادامه داد :اصالح ســاختار نظام یارانهها در دستور
کار دولــت قرار دارد تــا زمینههای تخصیص کارای منابــع را در اقتصاد
ایران فراهم و از هدررفتن منابع ارزشــمند کشور جلوگیری کند.
اصالح فضای کسبوکار از اولویتهای دولت است
وی افــزود :در خصوص فضای کســبوکار ،اقتصاد ایــران در حال تجربه
تحولی بزرگ اســت ،بهطــوریکه دولت اصالح فضای کســبوکار را در
اولویت خود قرار داده و برای بهبود شــاخصهای فضای کسبوکار مانند
شــاخص شروع کسبوکار ،شــاخص اخذ مجوزها ،شــاخص ثبت اموال،
شاخص اخذ اعتبارات و شــاخص حمایت قضایی از سرمایهگذاران تالش
کرده است.
وی افزود :شــاخص فضای کسبوکار در ایران در سال  153 ،2014بوده
اســت و این رقم در ســالهای  2015و  2016به ترتیب به  130و 118
کاهش یافته است .انتظار میرود روند روبه بهبود این شاخصها همچنان
در سالهای آتی استمرار داشته باشد.
رئیسکل بانک مرکزی با اشــاره به کوچکســازی دولــت توأم با اصالح
ســاختار نظام بانکــی ،گفت :همزمان بــا این تحوالت ،دولت سیاســت
آزادســازی اقتصادی ،مقرراتزدایی و اصالح ســاختار نظــام بانکی را در
کنار کوچکســازی در پیش گرفته تا فضا برای رقابت سازنده بین فعاالن
اقتصادی در همه حوزهها مهیا شود.
ســیف ،اجرای برجام و لغــو تحریمها ،اصالح سیاســتها و ســاختارها
را زمینهســاز بهبود شــرایط اقتصاد ایران دانســت و گفــت :این عوامل
زمینهســاز تقویت سرمایهگذاری بهویژه ســرمایهگذاری مستقیم خارجی
اســت و فرصتی تاریخی پیش روی ایران و سایر کشورهای طرف تجاری
آن قرار میدهد.
رئیس شــورای پول و اعتبار ،افزایش شــاخصهای اقتصــادی بهویژه در
بــورس را برای رونق اقتصادی ایران مناســب دانســت و افــزود :بهبود
شاخصهای اقتصادی بهویژه شاخص بورس و اوراق بهادار از زمان اجرای
برجام و لغــو تحریمهای اقتصــادی بهخوبی گــواه خوشبینیهای روبه
تزاید فعاالن اقتصادی به چشــمانداز آتی اقتصاد ایران و نویدبخش رونق
اقتصادی آتی است.
تورم به محدوده تکرقمی نزدیک شده است
وی در خصــوص کنترل تورم در ســالهای اخیر در کنــار انضباط پولی
دولت یازدهم نیز گفت :بانک مرکزی موفق شــده تا با اعمال سیاستهای
مناســب در کنار همراهی دولت نرخ تورم را به محدوده تکرقمی نزدیک
کنــد ،بهنحویکه نرخ تورم از  ۴۰/۴درصد در مهر  92به  ۱۲/۶درصد در
بهمن  ۹۴رسید و رشد تورم نقطهبهنقطه شاخص قیمت مصرفکننده نیز
از  ۴۵/۱درصــد در خرداد  92به  ۸/۹درصد در بهمن  ۹۴کاهش یافت.
وی تأکید کرد :بانک مرکــزی مصمم به تحقق نرخ تورم تکرقمی پایدار
است .بر این اســاس شرایط مناسبی برای ارتقای اطمینان سرمایهگذاران
و ثبات اقتصادی فراهم خواهد آمد.
شرایط برای یکسانسازی نرخ ارز مهیا شده است
ســیف با بیــان اینکه پس از تجربه یک دوره نوســانات شــدید ارزی ،بر
اســاس سیاستهای بانک مرکزی نرخ ارز با وجود بروز شوکهای مختلف
مانند کاهش قیمت نفت توانســته به نحو مناسبی در مقابل آنها مقاومت
کند ،افزود :نرخ برابری و دامنه نوســانات آن در شــرایط بسیار مناسبی
قرار گرفته است.
وی ادامه داد :در حال حاضر شــرایط تا حدود زیادی برای یکسا نسازی
نــرخ ارز تحت نظام ارزی شــناور مدیریتشــده مهیا شــده و تصمیم
جــدی برای اجرای ایــن امر وجود دارد .در راســتای کاهش ریســک
ســرمایهگذاران خارجی ،ثبات پایــدار و بلندمدت بازار ارز بهعنوان یک
هدف اصلی تعقیب میشود.
رئیسکل بانک مرکزی درباره رشــد اقتصادی ســال آینده گفت :با وجود
کندشــدن آهنگ رشد اقتصادی در سال  2015چشــمانداز این رشد بر
اســاس پیشبینیهای داخلی و بینالمللی در ســالهای آتی روشن است
و اقتصــاد ایران میتواند به رشــد اقتصادی فراتر از پنج درصد در ســال
 2016دســت یابد که نشــاندهنده ابتدای راهی است که اقتصاد ایران با

صالبت در آن قدم میگذارد.
وی افزود :عالوه بر شــرایط محیطی مناسب ،اقتصاد ایران از ظرفیتهای
بزرگی مانند نیروی انســانی تحصیلکرده و ماهر ،منابع طبیعی سرشــار،
دسترســی به انرژی ارزان ،بازار مصرف بزرگ داخلی و دسترسی به بازار
مصرف منطقه خاورمیانه و آســیای مرکزی برخوردار است.
رئیــسکل بانک مرکزی ادامه داد :بر این اســاس جمیع شــرایط داخلی
و بینالمللی ،زمینه مناســبی برای بهرهبرداری از ظرفیتهای گســترده
اقتصــاد ایران و آغاز فصل جدید از توســعه اقتصــادی را فراهم کرده که
میتوانــد ایران را در ردیف یکی از اقتصادهای نوظهور در ســطح جهانی
قرار دهد.
شفافیت ساختار مالی بانکها اجرایی شد
ســیف با بیان اینکه در حال حاضر نظام تأمین مالی اقتصاد ایران نظامی
بانکمحور اســت ،گفت :شــبکه بانکــی نقش کلیدی در فرایند توســعه
اقتصاد ایران بر عهده دارد.
وی افزود :صنعت بانکداری ایران در ســنوات گذشته به دلیل قطع ارتباط
ناشــی از تحریمهای بینالمللی از توســعه کافی برخوردار نبوده ،بنابراین
بین کیفیت ارائه خدمات مالی و بانکی در ایران نســبت به استانداردهای
جهانی فاصله نسبتاً زیادی ایجاد شده است.
رئیسکل بانــک مرکزی با تأکید بر اینکه ،با انجــام مطالعات جامعی که
در طول دو سال اخیر آغازشــده ،اکنون بانک مرکزی به تمامی معضالت
و چالشهــای بانکداری ایران واقف اســت ،گفت :حجم بــاالی مطالبات
غیرجاری ،پایینبودن نســبت کفایت سرمایه ،بدهی دولت بهنظام بانکی،
کاهش توان تســهیالتدهی بانکها و همچنین تطبیق نداشتن عملیات و
گزارشگری بانکها با استانداردهای بینالمللی ازجمله مهمترین آنهاست.
رئیس شــورای پول و اعتبار ،اصالح ســاختار و اقدامــات الزم برای حل
معضالت مورد اشــاره را بهطورجدی در دســتور کار بانک مرکزی اعالم
کرد و افزود :از آنجا که وجود اطالعات شــفاف پیشنیاز اقدامات بعدی و
نیز تعامالت بینالمللی اســت .شفافسازی اطالعات مالی بانکهای ایران
ازجمله اقداماتی اســت که مرحله نخست آن با موفقیت انجام و هماکنون
به مرحله اجرا گذاشته شده است.
حرکت بانک مرکزی بهسوی تطبیق با الزامات بال  3است
ســیف بیان کرد :با این اقدام ،صورتهــای مالی بانکها برای همگرایی با
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ( )IFRSمتحول شده و الزامات
بال  2نیز به میزان قابلتوجهی پوشــش داده شده است.
ســیف همچنین حرکت به ســمت بــال  3را از برنامههای بانک مرکزی
بیان کرد و گفت :به طورقطع مؤسســههای خدمات مالی ،حسابرسان و
بانکداران اروپایی با مشــاهده صورتهای مالی امســال بانکهای ایران
( )۲۰۱۶-۲۰۱۵کــه اکنون در روزهای پایانی آن قرار داریم ،احســاس
بهتر و انگیزه بیشــتری برای گســترش تعامالت خود با بانکهای ایرانی
دارند.
ایران از حضور سرمایهگذاران خارجی استقبال میکند
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه بــا بیان اینکه بازار داخلی بزرگ ایران
زمینه مناســبی برای همکاری متقابل بانکهای ایران و اروپاست ،افزود:
مؤسســههای خدمات مالی میتوانند در ایجاد و توســعه زیرساختهای
سیســتمی بانکهــا نظیر مدیریت ریســک ،خدمات مــورد نیاز را ارائه
کنند .همچنین بانکهای ســرمایهگذاری این فرصــت را خواهند یافت
که به بازار جدیدی دســت یابند و درنهایت ســرمایهگذار یهای متقابل
بانکهــای ایران و اروپــا از طریق دایرکردن شــعبه ،نمایندگی و رابطه
ســهامداری فرصتهای مغتنمی برای طرفین است.
ســیف با دعوت از ســرمایهگذاران خارجی برای حضور و سرمایهگذاری
در ایران گفت :از همه ســرمایهگذاران ،مؤسسههای خدماتی و بانکداران
اروپایی دعوت میشــود در فضای پســاتحریم برای همکاری و استفاده
از فرصتهای کمنظیر اقتصاد ایران (در مســیر رشــد اقتصادی و تولید
با محوریت اشــتغال و صادرات) همراه با ظرفیتهای باالی سرمایههای
انســانی جوان و متخصص و منابع طبیعی سرشــار در کشــور ما حضور
فعال داشته باشند.
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مروری بر دومین همایش تجاری و بانکی ایران -اروپا پرونـــده
دکتر محمد نهاوندیان ،رئیس دفتر ریاستجمهوری اسالمی ایران

کاهش ریسک اقتصادی برای حمایت از سرمایهگذاری خارجی
رئیس دفتر ریاســتجمهوری اســامی ایران گفت :دولت بهمنظور بهبود فضای
کسبوکار «حمایت از سرمایهگذاری خارجی» را در اولویت برنامههای اقتصادی قرار
داده و در دو سال و نیم گذشته گام نخست را در این راستا که همان کاهش ریسک
اقتصادی است ،دنبال کرده است.
محمد نهاوندیان در دومین «همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا» تأکید کرد :ایران
بهدنبال تقابل با جهان نیست و حاضر به همکاری سازنده با دولتهایی است که دست
دوستی به سوی ما دراز میکنند.
وی با بیان اینکه این رویکرد بر درونزایی و برونگرایی تأکید دارد گفت :زمانی که
تعامل سازنده بهعنوان یکی از محورهای برنامه پیشنهادی حجتاالسالم و المسلمین
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد ،مردم حمایت قاطع خود را از آن
اعالم کردند.
نهاوندیان افزود :با این رویکرد توانستیم در موضوع هستهای به یک وضعیت برد -برد
برسیم و در انتخابات اخیر مجلس نیز مردم در حمایت از رویکرد تعامل سازنده تأکید
مجددکردند.
وی تأکید کرد :با ادامهدادن این مسیر به یک نتیجه برد -برد سازنده در بخشهای
مختلف اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی دست خواهیم یافت.
نهاوندیان با بیان اینکه رویکرد دوم تقویت بخش خصوصی اســت گفت :بر اساس
یک تجربه  30ســاله همه گروههای سیاسی در ایران به این نتیجه رسیدهاند که از
دولتساالری باید فاصله گرفته و تصدیگری را به بخش خصوصی واگذار کرد.
رئیس دفتر ریاستجمهوری ادامه داد :رویکرد سوم دولت «بهبود محیط کسبوکار»
است و ما با بروکراسی متراکم در محیط اقتصادی ایران روبهرو هستیم که از سالهای
گذشته شکل گرفته است.
وی تأکید کرد :دولت یازدهم عزم خود را جزم کرده تا موانع فعالیت اقتصادی را هر
چه سریعتر برطرف کند .بر این اساس اصل شفافیت و رقابت مورد توجه بوده و دولت
شفافیت را از خود آغاز کرده است.
نهاوندیان افزود :در بخش خصوصی تالش میگردد تا اصل و اساس بر رقابت قرار گیرد نه
تقویت انحصار و رانت ،زیرا وظیفه دولت ایجاد فضای رقابت و حراست از آن بوده و بر این
اساس تأکید دارد که حمایتها باید به صورت هدفمند باشد.
رئیس دفتر ریاستجمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم شفافیت
درپرداختهایمالیگفت:باتوجهبهاینکهگشایشیدرمراودهومبادلهبانظاماقتصادی
بینالمللی شکل گرفته است ،دولت تأکید دارد که نباید هیچ پرداخت غیرشفافی انجام
شود.بنابراینپرداختکمیسیونهایغیرشفاف،غیرقانونیبهشمارمیرود.
نهاوندیان« ،حمایت از سرمایهگذاری خارجی» را از دیگر برنامههای دولت برای بهبود
بوکار بیان کرد و افزود :بر این اساس دولت در دو سال و نیم گذشته گام
محیط کس 
نخست را برای سرمایهگذاری خارجی که همان کاهش ریسک اقتصادی است ،دنبال
کرده است.
وی ادامه داد :همچنین برای پیشرفت بحثهای سرمایهگذاری در ایران ،پیشنهادهای
مالی و سرعتبخشیدن به همکاریهای بانکی اهمیت زیادی دارد و این مهم نیز در
دستور کار قرار گفته است.
وی به وجود رکود تورمی در گذشته اشاره کرد و ادامه داد :زمانی که دولت یازدهم کار
آغاز به کار کرد ،با تورم باالی  40درصد و رکود منفی  ۶/۸در اقتصاد مواجه بودیم،
اما در دو سال گذشته توانستیم تورم را به حدود  12تا  13درصد رسانده و رکود را
نیزمتوقفکنیم.
رئیس دفتر ریاستجمهوری گفت :افزایش رشد اقتصادی که امیدواریم در سال آینده
به حداقل  6درصد برسد ،به معنای کاهش ریسک اقتصادی است.
وی با بیان اینکه در دو سال و نیم گذشته باثباتترین شرایط را در بازار ارز داشتهایم،
افزود :برخی کشــورهای منطقه پس از شوک قیمت نفت با مشکالت ارزی مواجه
شدند ،اما بازار ارز ایران در این دوران ثبات داشت.
نهاوندیان تأکید کرد :وضعیت اقتصادی دو سال گذشته نشان داد که با تدبیر میتوان
اقتصاد را حتی با شرایط تحریم به ثبات رساند.
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وی با بیان اینکه گام دوم دولت برای کاهش ریســک مربوط به «کاهش ریســک
سیاســی» بوده اســت ،افزود :موفقیت ایران در برجام ســبب شد تا پیچیدهترین
موضوعهای سیاسی از طریق گفتوگو مذاکره به نتیجه برسد.
وی با تبیین اینکه از آثار انتخابات اخیر در ایران کاهش ریسک سیاسی است ،ادامه داد:
معنای حضور پرشور مردم در انتخابات این بود که مردم مسیری را که مدیریت نظام
برگزیده ،مورد حمایت قرارمیدهند.
نهاوندیان افزود :در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه دچار ناامنی شدهاند ،ایران
از نظر امنیت داخلی شرایط بسیار ویژهای دارد.
وی ،با بیان اینکه ایران از مطلوبترین شرایط امنیتی در منطقه برخوردار است ،گفت:
شرایط مختلف برای خروج ایران از تحریم فراه م شده است.
نهاوندیان افزود :امروز دیگر بحث برداشتهشدن یا نشدن تحریمها مطرح نیست ،بلکه
موضوع این است که کشــورها و شرکتهای مختلف با چه سرعتی به این کاروان
بپیوندند.
رئیس دفتر ریاستجمهوری در ادامه به نگرانی سرمایهگذاران از بازگشت تحریمها
اشــاره کرد و گفت :اگر قرار بــود تحریمها بازگردند ،چنین مذاکرات طوالنی انجام
نمیشد .تردید نکنید که ایران و  6قدرت جهانی به نقطهای رسیدند که دیگر تمایلی
برای بازگشت به شرایط قبلی ندارند.
وی با بیان اینکه ایران حق هســتهای خود را تثبیت کرد ،به درج عبارت مربوط به
بازگشت تحریمها اشاره کرد و گفت :درج این مطلب موضوع حقوقی است و به معنای
اجرای قطعی به شمار نمیرود.
وی با ذکر مثالی اضافه کرد :زمانی که اساسنامه شرکتی تدوین میشود ،در آن بندی
برای بحث انحالل درج میشود که امری طبیعی به شمار رفته و به معنای انحالل
صددرصدی نیست و در برجام سازوکارهایی برای حل اختالفات تعیینشده که سبب
رفعسوءتفاهمهامیشود.

مروری بر دومین همایش تجاری و بانکی ایران -اروپا پرونـــده
دکتر مجید تختروانچی ،معاون وزیر امور خارجه ایران

ایرانهراسی به تاریخ پیوست

معاون وزیر امور خارجه ایران گفت :فروپاشــی ساختار تحریمها و ایران
هراســی از دســتاوردهای مهم برجام بود که با اجراییشــدن برجام به
تاریخ پیوست.
مجیــد تخت روانچــی در دومین همایش تجــاری و بانکی ایران -اروپا
گفت :از آغاز مذاکرات هســتهای که بیش از دو ســال طول کشید ،به
علــت بیاعتمادی طرفین فضای ســنگینی بر مذاکــرات حاکم بود که
بهتدریج کمرنگ شــد ،ولی هیچگاه پاک نشــد و ما توانســتیم در این
خصوص به توافق برســیم که برجام نامیده شد.
وی افزود :برجام یک بازی برد -برد اســت ،زیرا کشور ایران بههیچوجه
به دنبال ســاح هســتهای نبوده اســت و فتوای رهبری هم بر این امر
تأکید داشــت و در دکترین دفاعی ایران هم ســاخت ســاح هستهای
جایی نداشــته و از طریق برجام ما این اعتمــاد را به دنیا دادیم که به
دنبال سالح هستهای نیستیم.
تخــت روانچــی تصریح کــرد :در طــول مذاکرات طر فهــای خارجی
کــه تحریمهای ظالمانــهای را علیه ایران اعمال کــرده بودند که باید
متقاعد میشــدند که ایران به دنبال ســاح هســتهای نیست تا متعهد
به لغو تحریمها شــوند که شــدند و تعهد دادند این تحریمها لغو شــود
درعینحــال ایران از کل حقــوق خودش بر اســاس معاهده برخوردار
شود.
وی تأکید کرد :به دلیل تحریمها شــرکتهای اروپایی ارتباط اقتصادی
با ایران بهخصوص از ســال  ۲۰۱۱به بعد کــم کردند و در حال حاضر
و با برداشــته شــدن تحریمها این عالقه وجود دارد که با ایران ارتباط
اقتصادی را از سر گیرند.
تخت روانچی :بنابراین ســفرهای تجاری مقامات سیاســی ،اقتصادی و
بازرگانان اروپایی به ایران پررنگ و برجســته شــده اســت .وی گفت:
زمانی اروپا اولین شــریک تجاری ایران بود که یکباره با وضع تحریمها
جایگاه خود را از دســت داد و ایران در این ســا لها شــرکای جدیدی

را برای خود اختیــار کرد که بعد از تحریمها نقش این کشــورها قطعاً
نادیده گرفته نخواهد شد.
تخــت روانچی تأکید کرد :اینکه گفته میشــود ایران به دلیل تحریمها
پــای میز مذاکره آماده حرف بیپایه و اســاس اســت ،زیرا ما مبادالت
تجاری خود را در زمان تحریمها با شــرکای جدید خود داشتیم.
وی ادامه داد :کار هســتهای ایران نیز در زمان تحریمها تعطیل نشــد
و ایران در طول ســا لهای تحریم نیز فعالیتهای صلحآمیز هســتهای
خود را ادامه داد.
تختروانچــی گفــت :واقعیت امر این اســت کــه از نظر مــا تحریمها
غیرقانونــی و ناعادالنه بودند ،اما واقعیتی بود که خود را نشــان داد.
وی با اشــاره به دســتاوردهای برجــام گفت :اولین دســتاورد برجام،
مشــروعیت برنامه هستهای ایران بود و با اجراییشدن برجام و تصویب
قطعنامه  ،2231ســایر قطعنامهها از بین رفت.
تختروانچــی تأکید کرد :شــورای امنیت که در ســا لهای پیش ایران
را بهعنــوان تولیدکننده ســاح هســتهای میدانســت در حال حاضر
مســتقیماً در حــال تغییــرات بنیادی دررویکــرد به برنامــه صلحآمیز
هستهای ایران است.
وی تصریح کرد :در شــرایط جدید حتی شــورای امنیت برای پیشرفت
برنامه صلحآمیز هستهای ایران از ســایر کشورها میخواهد که با ایران
همکاری کنند.
تختروانچی اظهار داشــت :فروپاشی ســاختار تحریمها و ایرا نهراسی
دومین دســتاورد مهم برجام است که بازار ایران هراسی را در سا لهای
اخیر گرم نگهداشــت که با اجراییشــدن برجام به تاریخ پیوسته است.
وی با اشــاره به سومین دســتاورد برجام گفت :ارتقای جایگاه ایران در
منطقــه و بینالملل یکی دیگر از دســتاوردهای برجام بود که بســیار
شفاف و برجسته است.
تختروانچی با اشــاره بــه محدودیتهای تحریــم در اروپا گفت :عدم
نقلوانتقــاالت مالی بین اشــخاص و نهادهای مالی ،عــدم فعالیتهای
بانکی و ایجــاد روابط کارگزاری جدید ،عدم ارائه خدمات پیا مرســانی
مالی ازجمله ســوئیفت برای اشــخاص ،شــرکتها و مؤسســات مالی،
عد محمایــت مالی برای تجارت با ایران ،عدم صدور اعتبارات صادراتی،
تضامیــن و بیمه برای ایران ،عدم تعهد وا مهای ترجیحی به دولت ایران
بخشــی از تحریمهایی بود که توســط اتحادیــه اروپایی بر ایران اعمال
میشــد و بعد از برجام لغو شد.
وی گفت :مقامات اروپایی در طول بیش از دو ســال مذاکرات هستهای
و در تماس با مقامات اقتصادی ایران اظهار عالقهمندی برای بازگشــت
تعامالت به روال قبل را داشــتند که در خالل جلسات مطرح میکردند.
تختروانچی افزود :تحریمهای اروپایی دو نوع اســت ،تحریمهای اولیه
که ســا لها علیه ایران اعمال میشــد و شــهروندان آمریکایی را از کار
تجــاری با ایران منع میکــرد ،مگر اینکه مجــوز از وزارت خزانهداری
آمریکا دریافت کنند.
وی تصریح کرد :بر اســاس برجــام ،تحریمهای ثانویه آمریکا لغو شــد
و شــهروندان کشــورهای دیگر مجاز به تعامالت تجــاری و اقتصادی با
ایران شدند.
تختروانچــی اظهار داشــت :در حال حاضر خزانــهداری آمریکا امکان
صــدور مجوز صادرات مجــدد فرو شوخرید قطعــات هواپیما به ایران،
معاملــه اشــخاص آمریکایی و شــرکتهای آمریکایی با ایران و واردات
فرش و مواد غذایی از ایران را صادر کرده اســت.
وی متذکــر شــد :از ســا لهای قبــل از تحریم واردات و صــادرات به
کشورهای اروپایی وجود داشته است و در آینده هم قطعاً وجود خواهد
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داشــت ،ولــی تمرکز ایران در تعامــات تجاری با کشــورهای اروپایی
انتقــال تکنولوژی و نوآوری ،ســرمایهگذار یهای مســتقل و بهصورت
فاینانس پروژ هها است
تختروانچی با اشاره به قرارداد با شرکت پژو گفت :در این قرارداد ۳۰
درصد از تولید کشــور برای صادرات خواهد بود.
وی با اشــاره بــه چالشهای کار اقتصادی با کشــورهای اروپایی گفت:
احتیاط بیشازحد برخی بانکهــای اروپایی برای تعامل با ایران وجود
دارد ،درصورتیکــه خود مقامــات آمریکایی هم متذکر شــدند مانعی
برای کار تجــاری و اقتصادی با ایران در چهارچوب برجام وجود ندارد.
تختروانچــی ادامــه داد :برخی از بانکهای اروپایی نیز نســبت به لغو
تحریمها کماطالع هســتند که با مطالعه دســتورات وزارت خزانهداری
اروپا این اطمینان حاصل خواهد شــد.
وی اظهــار داشــت :متأســفانه برخی کشــورها تالش دارنــد در روند
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موفقیتآمیز برجام اخالل ایجاد کنند که بهمرورزمان کمرنگ خواهد شد.
تخت روانچی با اشــاره به رتبه ایران در کمیته  FATFگفت :این کمیته
ایران را کشــوری پرخطر فرض کرده و ریسک باالیی برای فعالیتهای
مالــی ایران در نظر گرفتهشــده که مســئوالن بانــک مرکزی در حال
تماس با این کمیته و رفع این مشــکل هستند.
وی گفت :در داخل کشــور برای ارتقای رتبه ریسکپذیری ایران ،قانون
مبازره با تروریســم تصویب و اصالح قانون مبازره با پو لشویی در حال
انجام است.
تختروانچی افزود :در حال تعامل با کنوانســیون مبازره با تأمین مالی
تروریسم برای اصالح این موارد هســتیم و برجام فرصت مناسبی برای
گســترش کار اقتصادی بین ایران و کشورهای اروپایی است.
مشــکل بیمــه ما شــرکتهای بیمه اروپایــی یا رفع شــده یا در حال
رفعشــدن اســت .ما با اروپا در چهارچوب برجام از موضع برابر در همه

مروری بر دومین همایش تجاری و بانکی ایران -اروپا پرونـــده
مهندس محمدرضا نعمتزاده  ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت

ارتقای جایگاه صنعت با تدوین برنامه راهبردی  10ساله

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :برنامه راهبردی  10ساله بخش صنعت ،معدن و
تجارت با هدف ارتقای جایگاه صنعت در کشور با توجه به دوران پساتحریم تدوین
شده است.
محمدرضا نعمتزاده در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا ،اظهار داشت:
بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران سهم بخش صنعت از تشکیل سرمایه
ثابت نسبت به تولید ناخالص داخلی در دهه گذشته به  13درصد کاهش یافته ،در
حالی که در دهه قبل آن این نسبت  ۱۹درصد بوده است.
وی افزود :تشکیل سرمایه ثابت نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال  ۹۱با رشد
منفی  ۲۲درصد همراه بود و این روند در سال  ۹۲نیز استمرار یافت.
نعمتزاده تصریح کرد :این شاخص خوشبختانه در دو سال گذشته با رشد مثبت
مواجه بود که دلیل اصلی آن رشــد بخش امالک و مستغالت است و این افزایش
بسیار کم است .تالشها در سال آتی باید به سمت ارتقای جایگاه صنعت در اقتصاد
کالن کشور باشد.
وی تأکید کرد :برنامه راهبردی  10ســاله بخش صنعت ،معدن و تجارت با هدف
ارتقای این جایگاه و با توجه به دوران پســاتحریم تدوین شــده است و مهمترین
مؤلفهها در تنظیم این برنامه اتکا به سیاستهای اقتصاد مقاومتی با رویکرد درونزا
و برونگرایی است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت اســتفاده حداکثری از ظرفیت مردم و ایجاد فعالیت
اجتماعی را از دیگر اهداف این برنامه برشمرد و گفت :برنامه پنجم توسعه اقتصادی
رسیدن به رشد  ۸درصدی را مورد تأکید قرار داده که نیازمند افزایش تالشها برای
این رشد هستیم.
نعمتزاده ،مدیریت خالقانه و توانمند را از پیشنیاز رسیدن به این هدف دانست و
تأکید کرد :تعامل سازنده با کشورهای جهان ما را در رسیدن به این هدف (رسیدن
به جایگاه کشورهای نوظهور اقتصادی جهان) یاری میرساند.
وی تصریح کرد :در این برنامه با مطالعات گسترده و کارشناسیشده صنایع منتخب
برای ســرمایهگذاری مانند فوالد ،نساجی ،خودرو ،الکترونیک و دانشبنیان چند
صنعت دیگر معرفی شده و در قالب جزوات در اختیار عالقمندان به سرمایهگذاری
قرار داده شده است.
عضو کابینه دولت یازدهم افزود :این اقدام با هدف تدوین راهبردهای سرمایهگذاری
خارجی و داخلی در بخش صنعت صورت گرفته است تا منابع به سمت صنایعی که
حداکثر ارزشافزوده را برای کشور و سرمایهگذاران دارد ،هدایت شود.
وی با اشاره به پیشبینی رشــد  8درصدی اقتصاد در برنامه توسعه ششم گفت:
رســیدن به این رشــد ،سخت اما شــدنی اســت و در برنامه راهبردی  10ساله
چشماندازها برای رسیدن به این رشد اقتصادی دیده شده است.
نعمتزاده با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری عوامل مختلفی دارد گفت :مهمترین عامل
در سرمایهگذاری مدیریت خالق و گام بعدی مطالعات اقتصادی گسترده است ،زیرا
باید با دید باز و شفافیت الزم یک سرمایهگذاری را آغاز کرد.
وی افزود :مطالعات برای ســرمایهگذاری نباید بر اساس معیارهای بازار داخلی و
کشورهای محدود منطقه باشد زیرا بزرگترین خطایی که مدیران کشور از  50سال
پیش تاکنون مرتکب شدهاند برنامهریزی در کشور بر مبنای جایگزینی واردات بود.
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت با تأکید بر اینکه محصوالت کشــور باید با هدف
عرضه در بازارهای جهانی تولید شــوند ،گفت :اگر دیــدگاه بازار ایران به عنوان
بخشی از بازار جهان در کشور با جدیت دنبال شود ،مزیتهای اقتصادی فراوان
عاید کشور میشود.
وی عامل سوم در سرمایهگذاری را تأمین مالی دانست و گفت :اشخاص حقیقی و
حقوقی اولین منبع تأمین مالی درکشور هستند.
نعمتزاده تصریح کرد :منبع دوم تأمین مالی در کشور ،جذب سرمایههای خرد با
انتشار اوراق مشارکت است که با ایجاد اطمینان در مردم میتوان نقدینگی موجود
در ســطح کشور را به سوی تأمین منابع مالی پروژههای عمرانی در کشور هدایت

کرد.
وی افزود :تأمین مالی در بازار سرمایه یکی دیگر از راهکارها است که متأسفانه این
بازار در کشور محدود است و قبل از شکلگیری بازار سرمایه در کشور سوقدادن
تأمین مالی پروژهها به این بازار مؤثر نیست.
این عضو کابینه دولت یازدهم تأمین مالی طرحها توسط بانکهای داخل کشور را
یکی از روشها بیان کرد و گفت :متأسفانه به علت عدم کفایت سرمایه بانکهای
داخل کشور آنها تنها قادر به سرمایهگذاری در پروژههای متوسط و کوچک هستند،
البته قوانینی در برنامه ششم توسعه ،قانون بودجه و رفع موانع تولید برای افزایش
منابع شبکه بانکی پیشبینی شده است.
نعمتزاده تأکید کرد :سرمایهگذاری پروژههای کالن در صنایع بزرگ کشور مثل
نفت ،گاز ،پتروشیمی باید از کانال بانکهای خارجی یا در بازارهای سرمایه در خارج
کشور صورت پذیرد.
وی متذکر شد :یکی از راههای مناسب بهمنظور توسعه اقتصادی و صنعت کشور در
شرایط کنونی و پسابرجام بحث سرمایهگذاریهای مشترک است که وزارت صنعت
از یک سال پیش در این بخش سیاستگذاریها را آغاز کرده است.
نعمتزاده با تأکید بر اینکه برای همکاریهای اصولی باید استراتژیهای درازمدت
باشد گفت :در شاخه صنعت و معدن برخوردهای کوتاهمدت اثربخش نیست و در
این حوزه باید افقهای  20و  30ساله دنبال شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تصریح کرد :حضور در بازارهای خارجی و داشــتن
سهمی در صادرات جزء سیاستهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت است.
وی با اشاره به مزیتهای سرمایهگذاریهای مشترک گفت :تعامل با جهان و اتصال
به شبکه اقتصاد بینالملل ،ارتقای دانش و مدیریت در سطح جهانی ،دستیابی به
فناوریها روز دنیا ،تسریع در رقابتپذیری در سطح بینالمللی ،ارتقای بهرهوری،
استفاده بهینه از منابع و در نهایت ایجاد صلح و امنیت اقتصادی و سیاسی از فواید
این نوع سرمایهگذاری است.
نعمتزاده در خاتمه گفت :امیدواریم برگزاری این همایش در شــناخت و معرفی
فرصتهای ســرمایهگذاری در ایران ثمربخش باشــد و در آینده شاهد گسترش
ارتباطات و حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور باشیم.
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دکتر عباس آخوندی  ،وزیر راه و شهرسازی

لونقل
تدوین شش روش تأمین مالی جدید در بخش حم 

وزیر راه و شهرسازی گفت :شش روش تأمین مالی جدید در بخش حملونقل
به شیوه سرمایهگذاری خارجی در کشور تعریف شده است و قراردادهایی هم
با کشورهای خارجی برای اجرای پروژهها در این بخش در حال انعقاد است.
عباس آخوندی در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا اظهار داشت:
ایران مرکز تعادل منطقه بوده و در سدههای متوالی این جایگاه را برای خود
حفظ کرده است.
وی تصریح کرد :بیشتر کریدورهایی که در جهان تعریف شده است ،از ایران
عبور میکند و امنترین و ســریعترین کریدوری که از چین به سوی اروپا یا
از هند به سمت شمال میرود ،از ایران عبور کرده است،
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :به نظر میرسد یک توافق جهانی برای احیای
این کریدور شکل گرفته و قرار است آن را به رسمیت بشناسند.
وی با بیان اینکه ایران امنترین ،ســریعترین و ارزانترین مســیر برای عبور
هوایی است ،گفت :به تازگی هفت هزار کیلومتر کریدور جدید هوایی تعریف
شده است.
آخوندی گفت :به تازگی یک خط ریلی از چین به ســوی خلیجفارس تعریف
شــده که از طریق آن فاصلــه  40روزه به  14روز کاهــش مییابد و حتی
میتوان آن را به 12روز نیز کاهش داد.
وی بــا بیان اینکه در دوران تحریــم عقبماندگیهایی در بخش حملونقل
رخ داده اســت ،افزود :وضعیت ناوگان حملونقل مناســب نیست و بهتازگی
اقداماتی برای نوسازی ناوگان هوایی انجام شده است.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد 127 :هزار کامیون باالی  35سال در کشور
مصرف سوخت باالیی دارند ،بنابراین باید نوسازی شوند.
وی با بیان اینکه  6روش تأمین مالی جدید در بخش حملونقل تعریف شده
اســت ،افزود :روش اول به  BOT: Build-Operate-Transferبی.اُ.تی
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(قرارداد به روش ســاخت ،بهرهبرداری ،واگذاری) است که از طریق آن مبلغ
سرمایهگذاری شده با اخذ عوارض بازگردانده میشود.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد :این روش در بخش ساخت بزرگراه در کشور
اجرا میشود که قابل تسری به بخش فرودگاهی و بنادر است و با فرانسویها
مذاکرهای را برای اجرای این روش در فرودگاههای مشــهد و اصفهان انجام
دادهایم.
وی با بیان اینکه روش دوم تأمین مالی ()BLT:Build- Lease- Transfer
بی.ال.تی (ساخت ،اجاره ،واگذاری) است ،اضافه نمود :از این روش میتوان در
بخش ریلی اســتفاده کرد که به شکل اجاره به شرط تملیک اجرا میشود و
برای برقیکردن راهآهن تهران  -مشــهد با چینیها و همچنین برای راهآهن
گرمسار به گرگان با روسها مذاکرههایی را انجام دادهایم.
آخونــدی ادامه داد :روش دیگر تأمین مالی ( EPC+Fطراحی و مهندســی،
تأمین ،ساخت و تأمین مالی) اســت که سرمایهگذاران عالوه بر ساخت این
پروژههــا را نیــز تأمین مالی میکنند و بر این اســاس ،قــرارداد تردد قطار
سریعالسیر تهران  -قم  -اصفهان به مبلغ  ۲/۵میلیارد یورو با چینیها امضا
شده است.
وی با بیان اینکه از روش لیزینگ نیز برای نوســازی ناوگان استفاده میشود،
گفت :خرید هواپیما از ایرباس به این روش بوده است که آن را میتوان برای
نوسازی ناوگان ریلی نیز تسری داد.
وزیر راه و شهرســازی افزود :از روش جــی .وی ()GVنیز میتوان در بخش
ساختوســاز اســتفاده کرد که این روش در مذاکره بــا ژاپنیها ،کرهایها،
ایتالیاییها و آلمانیها مطرح شده است.
آخوندی گفت :بهتازگی برخی مؤسسههای مالی نیز روش جدیدی را موسوم
به «ایران فان» پیشنهاد دادهاند که بر اساس آن از طریق بازار بورس ایران و
بورسهای بینالمللی برای تأمین مالی پروژهها اقدام میشود.

مروری بر دومین همایش تجاری و بانکی ایران -اروپا پرونـــده
دکتر محمد خزاعی  ،رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران

محافظهکاری در ارتباط با ایران

رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی با هشدار به بانکهای اروپایی نسبت به تعلل
در برقراری ارتباط با ایران گفت :هر نوع محافظهکاری بانکهای اروپایی بهمعنای
ازدستدادن فرصتها است و محافظهکاری دشمن بزرگ ازدستدادن فرصتها
محسوب میشود.
محمد خزاعی در دومین همایش تجاری بانکی ایران -اروپا اظهار داشت :بهدلیل
تحریمها و دوربودن نظام بانکی ایران و از سوی دیگر کاهش روابط با نظام بانکی
دنیا و اروپا و همچنین تغییر دیالوگ و کارکردهای روابط بانکی ضروری است این دو
سیستم به هم نزدیک شوند تا بر اساس پلتفرم همکاری داشته باشند.
وی افــزود :هر نوع محافظــهکاری بانکهای اروپایی به معنای ازدســتدادن
فرصت اروپاییها است و محافظهکاری دشــمن بزرگ ازدستدادن فرصتها
محسوب میشود.
معاون وزیر اقتصاد گفت :حمایت برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در
دستور کار است و در اردیبهشت سال آینده کمیسیون مشترک ایران و آلمان برگزار
میشــود که البته این اتفاق بعد از سالها تعطیلی رخ میدهد و امیدواریم نتیجه
برگزاری این کنفرانس در کمیسیون مشترک ایران و آلمان پیگیری شود.
وی با بیان اینکه بانکداران و سرمایهگذاران خارجی باید بدانند همکاری با ایران برای
اروپاییها یک امتیاز است ،گفت :در منطقه نگرانکننده حضور داریم و کاهش رشد
اقتصادی و توسعه اقتصادی برای ثبات منطقه یک امر ضروری است.
خزاعی ادامه داد :ایــران بهعنوان قدرت اقتصادی با جمعیت  80میلیون نفری و
بهدلیــل نفوذ و رابطه با بازار  400میلیونی منطقه تأثیرگذار اســت و میتواند در
کاهش و رشد و توسعه و ثبات منطقه کمک شایانی داشته باشد.
وی تصریــح کرد :همکاری اروپاییها با ایران بازی برد  -برد اســت .البته کاهش
قیمت نفت و تحریمها باعث حرکت ایران به سمت اقتصاد مقاومتی شد و جمهوری
اسالمی ایران در شرایط تحریم یک ثبات اقتصادی را به کشور برگرداند.
خزاعی با بیان اینکه نشان دادیم در شرایط تحریم میتوان اقتصاد را مدیریت کرد،

گفــت :کاهش نرخ تورم از  40درصد به زیــر  15درصد و مدیریت ارز و بازارها از
موفقیتهای اقتصاد ایران است که این به معجزه شبیه است.
رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی با بیان اینکه در بند  10اقتصاد مقاومتی بر
حمایت سرمایهگذار خارجی تأکید شده است ،اظهار داشت :سیاستهای اقتصاد
مقاومتی بهمعنای بستن دربهای کشور نیست و تمام مقامات جمهوری اسالمی
ایران از سرمایهگذاری و سرمایهگذاران خارجی حمایت میکنند و یکی از اهداف
کشور و سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
خزاعی با بیان اینکه از سرمایهگذاران خارجی حمایت میکنیم ،بیان کرد :در جذب
سرمایهگذاری خارجی به موضوع انتقال ف ّناوری و افزایش صادرات غیرنفتی تأکید
داریم و آن را حمایت میکنیم و اقدامات خوبی برای حمایت از سرمایهگذاران داریم.
وی تسهیل فرایند سرمایهگذاری ،حذف مقررات زائد ،تسهیل مقررات جدید ،اصالح
آییننامههای گذشته و ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری را از اقداماتی برشمرد که
باید در خصوص آنها اقدام شود.
رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی ایران تأکید کرد :پروژههای زیادی برای
ســرمایهگذاری پاالیششده که سرمایهگذاران خارجی میتوانند در آن حضور
پیدا کنند .همچنین ایران کلیه ســرمایهگذاری خارجی را و جبران زیان آن را
تضمین میکند.
خزاعی گفت :سرمایهگذاری در برخی کاالها و خدمات نیز تضمین شده است ،مث ً
ال
ســرمایهگذاری در برق و دولت میان سرمایهگذاران داخلی و خارجی تفاوتی قائل
نیست و برخورد یکسان دارد .همچنین تضمین اصل و سرمایه و مشوقهای الزم
مانند معافیتهای مالیاتی را از  20تا  ۱۰۰درصد اعطا میکند.
وی در پایان اظهار داشــت :با چند کشــور دنیا موافقتنامه حمایت و تشــویق
ســرمایهگذاران خارجی امضا کردیم و در ســال  94نیز با  13کشــور دیگر این
موافقتنامه امضا شــد .البته امضای موافقتنامه با آلمان در مهرومومهای گذشته
رخداده است.
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دکتر علی ماجدی  ،سفیر ایران در آلمان

جهش اقتصاد ایران
ســفیر ایران در آلمان گفت :برای رســیدن به توســعه پایدار برگزاری
ســمینارهایی هماننــد دومین همایــش تجاری و بانکــی ایران -اروپا
اجتنا بناپذیــر اســت تا ایران در شــبکه تولید و تجــارت جهانی قرار
گیرد و جایگاه واقعی خود را کســب کند.
علــی ماجدی بابیان این مطلب افــزود :باور دارم بعد از اجرای برجام،
ایران باید در شــبکه بینالمللی تولید ،تجــارت ،بانکداری و بیمه قرار
گیــرد و ایران راهی جز قرار گرفتن در این شــبکه ندارد زیرا تا زمانی
که در این شــبکه نباشــیم به جایگاه واقعی خود دست نخواهیم یافت
و به توسعه نمیرسیم.
وی بابیــان اینکه جای ایــران در شــبکه بینالمللی تولیــد ،تجارت،
بانکــداری و بیمه خالی اســت ،افزود :تال شهایی را برای پیوســتن به
آن آغازشــده است و این هماندیشــی و ســمینارهای آتی باید چنین
فرایندی را دنبال کند کــه در این رابطه ما تردید نداریم.
ماجــدی تأکید کرد :برگزاری این ســمینار ایــران را در فرآیند حضور
در بانکــداری جهانی قــرار میدهد و در دو روز گذشــته یک قرارداد
برای انتقــال تکنولوژی بین شــرکت زیمنس و مپنا بــرای موتور نوع
امضاشــده است و بســیاری از شــرکتهای آلمانی به حضور در ایران
مشتاق هستند.
وی تصریح کرد :فاز جدید همکاری ایران و آلمان شرو عشــده اســت و
با توجه به تجربه و نقش المان در ســاختار اقتصاد ایران آینده بســیار
خوبــی را در آینده در این رابطه میبینم.
ســفیر ایران در آلمان افــزود :بعد از اجرای برجام هنــوز فعالیتهای
بانکــی آ نطور که قرار بود آغاز نشــده البته دولــت آلمان تمام تالش
خود را به کار گرفته تا این معضل حل شــود.
ماجدی از ارســال نامه دبیر وزارت اقتصاد و انرژی آلمان به رئیسکل
بانــک مرکــزی ایران خبر داد و گفت :بهواســطه ایــن نامه دریافت و
پرداخت بانک ایران و اروپا از دو روز پیش آغازشــده اســت و در  7تا
 18مارس بانک ملی ایران هم به این شــبکه میپیوندد.
وی گفــت :به دنبال حل معضل برقراری ارتبــاط بانکی ایران و فضای
بینالمللی بودیم و وقتی این مســئله را پــی گیری کردیم و دیدیم به
مســئله توافق بین ایران ،بانکهای بزرگ و آمریکا مطرح اســت و در
پیگیر یهــای بعدی به دنبال حل همه مســائل بودیم که در این زمینه
بحث کردیم و در آلمان جلســاتی را داشتیم و در حال حاضر هیچکدام
از این مســائل مانع کار نیست.
ســفیر ایــران در آلمــان تصریح کــرد :امیدواریم این ســمینار را در
ســا لهای بعد در اردیبهشتماه برگزار شــود و بیشتر تمرکزش بر این
باشــد که چگونه میشود معضالت را حل کرد زیرا به نظر میرسد عدم
برقــراری روابط ایران و خارج به دلیل ترس از تنبیهات آمریکا اســت
و چنیــن اجاز های از نظر مقررات وجود ندارد.
وی خاطرنشــان کرد :گرچــه در حال حاضر مشــکلهای در برقراری
ارتبــاط بــا بانکهای بــزرگ اروپایی وجــود دارد اما این مشــکالت
تکنیکی و بهراحتی قابلحل هســتند.
ماجــدی در خاتمــه گفت :امیــدوارم در ایــن همایــش بانکداران و
حقوقدانــان ایرانــی که حضور دارند بتوانند ایــن معضل را با رایزنی با
طر فهای اروپایی حاضر در این نشســت حــل کنند ،زیرا اقتصاد ایران
وارد مرحله جهش شــده اســت و ما باید قدردان این فرصت باشیم و
مشــکالت را هرچه زودتر برطرف و به سمت آبادانی ایران گام برداریم.
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دکتر مهرداد سپهوند ،کارشناس اقتصادی

اولویت آموزش نیروی متخصص بانکداری بینالملل
یک کارشــناس اقتصادي گفت :یکی از مهمترین اولویتهای شبکه بانکی
در فضای بعد از برجام آموزش و تأمین نیروی انســانی متخصص ،توانمند
و آشــنا به استانداردهای حرفهای بهمنظور ارائه خدمات بانکداری در سطح
جهانی است.
دکتر مهرداد ســپهوند در گفتوگو با تازههای اقتصاد اظهار داشت :صنعت
بانکــداری در میان صنایع مختلف از وضعیت ویژهای برخوردار اســت ،زیرا
در این صنعت بانکها با ســرمایه محدود تخصیص دارایی نســبتاً باالیی را
در اختیار دارند.
وی افــزود :از آنجا که دارایی بانکها عمدتاً از منابع ســپردهگذاران تأمین
میشــود ،طبعاً نهاد ناظر در خصوص عملکرد بانکها بسیار حساس بوده و
در همه دنیا فعالیت آنها شــدیدا ً مورد پایش قرار میگیرد.
سپهوند با تأکید بر اینکه رعایت استانداردها در شبکه بانکی بینالملل یک
الزام اســت ،تصریح کرد :مهمترین اولویت هر بانکی در تعامل با بانکهای
دیگر در عرصه بینالمللی رعایت استانداردهای بانکی از جانب مقابل است.
وی خاطرنشان کرد :شــبکه بانکی ایران بهدلیل تحریمها برای یک دهه از
فضای بینالملل دور بوده اســت و از وضعیت مناســبی در حوزه بانکداری
بینالملل و مدیریت ریسک برخوردار نیست.
این کارشناس اقتصادي ادامه داد :حرکت شبکه بانکی دنیا به سمت رعایت
مقررات بازل ســه و مراحل باالتر اســت و بانکهای ایرانی از این حیث از
قافله جاماندهاند.
وی با اشــاره به حساســیت حوزه گزارشــگری مالی و حاکمیت شــرکتی
در شــبکه بانکــی جهانی گفت :بحث اســتانداردهای حرفــهای در بخش
گزارشــگری مالی بانکها یکــی دیگر از اولویتها بوده کــه در این زمینه
اخیرا ً بانک مرکزی اصالح صورتهای مالی بر اســاس استانداردهای IFRS
را تصویــب و برای اجرا به بانکها ابالغ کرده که حرکتی درخور تحســین
در این راستا است.
این کارشــناس اقتصادي تأکید کرد :از مهمترین موانع در توسعه همکاری

بین بانکهای ایرانی و اروپایی بحث بســتر مقرراتی این تعامل اســت که
فراهمکــردن این زمینه وظیفه بانک مرکزی اســت و باید ســریعاً در این
خصوص وارد عمل شود و کیفیت استانداردهای نظارتی و مقرراتی اجرایی
را باال ببرد.
سپهوند با اشاره به مشــکالت داخلی بانکها گفت :بخش بینالملل شبکه
بانکی کشــور بهدلیل تحریمها ،ســالها اســت که تحــرک و پویایی الزم
را نــدارد و فعالیتهای محــدود این بخش در این دوره زمانی بر اســاس
معیارهای شناختهشده بینالمللی نبوده است.
وی یادآور شــد :امــکان فعالیت با بانکهای خارجی با بازشــدن درهای
اقتصاد بینالملل به ایران در فضای پســابرجام فراهمشده اما در این فضا
تغییراتی صورت گرفته که نیاز اســت شبکه بانکی کشور با ساختار جدید
آشنا شود.
این کارشــناس اقتصادي تصریح کــرد :بهمنظور توانمندســازی نیروی
انســانی در شــبکه بانکی کشــور الزم اســت آنها با نظامهــای مالی و
بانکی بینالملل آشــنا شــوند و مهمترین کار بانکهــا در این خصوص
آموزش و تربیت نیروی انســانی برای فعالیــت و ارائه خدمات در حوزه
بینالملل اســت .بنا بر نظر این کارشــناس بانکی چالشهای جدی که
بانکها در این مســیر با آن روبهرو هســتند ،آشــنایی محدود کارکنان
و مدیران بانکی با زبان انگلیســی و عدمآشنایی مدرســان بینالمللی با
شــرایط خاص بانکداری در ایران اســت ،چنانچه بانکها بتوانند سطح
زبان انگلیســی کارکنان خــود را باال برده و بر این مشــکل فائق آیند،
خواهند توانســت دامنه و سطح دور ههای آموزشــی را گسترش داده و
از تجارب مــدون بانکداران بینالمللی برخوردار شــوند .همچنین عالوه
بر حضور مؤسســات آموزشــی حرفهای بینالمللی در داخل کشور برای
ارائه دور ههای پیشــرفته در زمینههای مختلف الزم اســت آموز شهای
مــورد نظــر به کمک مدرســان و دســتاندرکاران برای شــرایط نظام
بانکی ما بومیســازی شــود .لذا برگزاری دور ههای آموزشی خاص برای
آموز شدهنــدگان ( ) Training for trainersنیــز در این شــرایط
مورد نیاز است.
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یادداشت پرونـــده

دکتر کوروش پرویزیان ،رئیس کانون بانکهای خصوصی

همایش تجاری و بانکی ایران -اروپا زمینهای برای گسترش
ارتباطات
رئیــس کانون بانکهای خصوصی گفت :دومین همایش تجاری و بانکی ایران -
اروپا نخستین همایش از این صنف است که در ایران برگزار شد ،امیدواریم این
همایش مقدمهای برای گســترش ارتباطات و انجام کارهای منسجمتر در آینده
باشد.
دکتــر کوروش پرویزیان در گفتوگو با تازههای اقتصــاد افزود :اولین دوره این
فروم با افزودن بخش ایران به آن برای نخستین بار در آبان  94با حضور تعدادی
از بانکداران ایرانی ازجمله ولیاله ســیف ،رئیسکل بانک مرکزی ،در فرانکفورت
آلمان با موفقیت برگزار شــد و دور دوم آن در تهران و به مدت ســه روز برگزار
میگردد.
وی تصریح کرد :در این همایش جمعــی از بانکداران ایرانی به همراه بانکها و
شرکتهای اروپایی گرد هم آمدند تا با شناخت بهتر نسبت به یکدیگر زمینه را
برای فعالیت بانکی و تجاری در آینده مهیا سازند.
پرویزیان با اشاره به بخشهای جنبی این همایش گفت :در پنلهای تخصصی این
همایش به ابهامات مقامات بانکی اروپایی در خصوص رعایت قوانین پولشویی
و مبارزه با تروریسم در شبکه بانکی کشور از سوی مسئوالن بانک مرکزی ایران
پاسخ داده شد که این توضیحات میتواند تأثیر بسزایی در تصمیمگیریهای آتی
این نهادهای مالی برای فعالیتهای آینده باشد.
وی تصریح کرد :مناسبات ایران با کشورهای اروپایی در سالهای تحریم با
محدودیتهای بســیاری مواجه شده و مبادالت تجاری دو طرف بهخصوص
صــادرات نفت و کاال به اروپــا و واردات تجهیزات صنعتــی از اروپا تقریباً
متوقف شده بود.
مدیرعامل بانک پارســیان با تأکید بر اجراییشدن برجام یادآور شد :با بازشدن
درهای اقتصاد جهانی به کشــور بهمرورزمان این مناســبات به شکل عادی بر
نمیگردد و در این فضا برنامهریزیها باید بهنحوی باشــد که کشور تنها به یک
واردکننده صرف ماشینآالت و کاالهای اروپایی تبدیل نشود.
وی با اشــاره به موقعیت اســتراتژیک ایران گفت :فضای جغرافیایی و امکانات
ترانزیتی مناســب کشــور آن را به بهترین مکان برای صــادرات مجدد تبدیل
کرده اســت و ایران میتواند بازیگر اصلی این نقش در میان کشورهای حاشیه
خلیجفارس باشد.
پرویزیــان تأکید کــرد :حمایــت از ســرمایهگذاریهای مشــترک در ایران،
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سرمایهگذاری در تولیدات صادراتمحور و صادرات مجدد موجب افزایش اشتغال
و ایجاد ارزشافزوده میشود و زمینه رشد اقتصادی در کشور را فراهم میکند.
وی یادآور شــد :بسیاری از کشورهای اروپایی عالقهمند به فعالیت در حوزههای
مختلف ازجمله صنعت فوالد و برق در کشور هستند اما برای آغاز این مراودات
نیازمند مدیریت فضای ریسک در کشور هستیم.
رئیــس کانون بانکهای خصوصی با تأکید بر اینکــه تحریمهای نوع اول برقرار
است ،گفت :تحریم مبادالت دالری با ایران یکی از موانع کار با بانکهای طراز اول
دنیا است و این نهادها بهعلت کسبوکار و روابطی که با آمریکا دارند ،برای آغاز
مبادالت با ایران احتیاط میکنند.
وی ادامه داد :بعضاً گفته میشود بانکهای اروپایی بهدلیل فعالیت با ایران جریمه
شدهاند ،در حالی که عمده جرائم بهعلل ديگر ازجمله مناسبات این مؤسسات در
درون خودشان و کشورهای دیگری نیز بوده است .در صورت عزم جدي و عمل
به قرارها این احتیاط در کشورهای اروپایی برای فعالیت با ایران بهمرور زمان به
اطمینان منجر میشود.
پرویزیان تصریح کرد :شــبکه بانکی ایران نیز برای فعالیت با بانکهای طراز اول
دنیا و اروپایی آمادگي دارد و البته بر اساس تغييراتي كه در بانكداري بينالملل و
مناسبات جدیدی که شکلگرفته است ،نیازمند رفت و آمد ،اعزام نيرو براي تبادل
تجربه و آموزش نيروي انساني است .همچنین تطبیق با استانداردهای جهانی و
قوانین بازل دو و سه نیاز به زیرساختهایی دارد که باید در کشور فراهم شود.
وی گفت :توسعه روابط کسبوکار و گسترش شبکه کارگزاریها یکی از اهداف
اصلی این همایشها است تا نظام بانکی ایران بتواند بیشازپیش گامهای خود را
برای حضور در صحنه بینالملل با قاطعیت بردارد.
رئیس کانون بانکهای خصوصی با اشــاره به انسجام شبکه بانکی در داخل کشور
تصریح کرد :اجراییکردن سیستم پرداخت و کارت اعتباری در کشور رابطه مستقیمی
با حجم مبادالت بازرگانی ایران با اروپا دارد و با انعقاد قراردادهایی بهمنظور صادرات
انرژی ،نفت و گاز به اروپا گسترش تعامالت بانکی با اروپا محقق میشود.
وی در پایان گفت :اســتمرار برگزاری همایش تجــاری و بانکی ایران -اروپا در
تهران و فرانکفورت قطعاً یکی از راهکارهای شناخت بهتر چالشهای پیشرو در
مناســبات بانکی و ارائه راهحل برای ازبینبردن موانع است .همچنین در حاشیه
چنینهمایشهایی مذاکراتی صورت میگیرد که در گسترش مناسبات بسیار
تأثیرگذار است.

مروری بر دومین همایش تجاری و بانکی ایران -اروپا پرونـــده

برجام و همکاریهای بانکی
مشــاور رئیــسکل بانک
مرکزی و عضــو بانکی تیم
مذاکرهکننده:
درخواست همکاری از شرکای
خارجــی برای رســیدن به
یکزبان مشترک
مشــاور رئیسکل بانک مرکزی
و عضو بانکی تیــم مذاکرهکننده
در میزگــرد تخصصــی برجــام
و همکاریهــای بانکــی که در
رسول دری
دومیــن روز همایــش تجاری و
بانکی ایران -اروپا با حضور حمید
تهرانفر ،معاون نظارتی بانک مرکزی و تنی چند از مقامات بانکهای اروپایی
برگزار شــد ،گفت :همه مشکالت یکشــبه حل نمیشود و زمانبر است .در
این مدت انتظار ایران از کشورهای خارجی همکاری برای رسیدن به یکزبان
مشترک برای فعالیتهای دوجانبه در عرصه بینالمللی است.
رســول دری اظهار داشت :برجام مجوزهای الزم برای تمام فعالیتهای مالی
و اقتصــادی در اختیار ایران قرار داده اســت اما هنوز کشــورها و بانکهای
بزرگ اروپایی برای ارتباطات با ایران پیشقدم نشــدهاند که این پروســه به
زمان نیاز دارد.
وی تصریح کرد :اقتصاد ایران برای چند ســال از طرف کشــورهای اروپایی
بهناحق محدود و طردشــده بود و این محدودیت باعث شــده شبکه بانکی
کشــور در تطابق با استانداردهای بانکی جهانی با مشکالتی روبهرو شود ولی
اکنون بانک مرکزی در صدد رفع این موانع گامهای اساسی را برداشته است.
دری با اشــاره به نگرانی کشورهای اروپایی از ریسکهای عملیاتی بانکهای
ایــران گفت :بانک مرکزی تمام کنترلها و قوانین الزم را برای پیوســتن به
نظامهای استاندارد و مقررات بینالمللی انجام داده است ،اما حدود یک سال
و نیم طول میکشد تا بتوانیم قوانین صندوق بینالمللی پول را بهطور کامل
اجرا کنیم.
وی با اشــاره به اینکه مشــکالت طرفهای اروپایی برای ما قابلدرک است
و هر ســرمایهگذار برای ســرمایهگذاری باید از آینده اطمینان داشته باشد،
گفت :تالش برای منزویکردن ایران سالهاســت که از سوی غربیها صورت
میگیــرد .بنابراین اکنون خود آنها نیز باید در بهروزرســانی اســتانداردها و
آموزش زبان مشترک به بانکداران ایرانی یاری رسانند.
مشــاور رئیسکل بانک مرکزی مشــکالت موجود در روابط تجاری ایران و
کشورهای اروپایی را به ســه دوره کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت تقسیم
کــرد و گفت :دولت ایران و بانک مرکزی توانســته مشــکالت کوتاهمدت و
میانمدت را تا حد زیادی مرتفع کند.
دری با تأکید بر همکاری کشــورهای اروپایی برای حل مشــکالت بلندمدت
به ایران اظهار داشــت :این معضالت به حدی نیست که تجارت ایران و اروپا
نتواند در سطح عادی و معقول آغاز و استمرار پیدا کند.

معاون نظارتی بانک مرکزی
تصویب نهایی قانون مبارزه با
تأمین مالی تروریسم در ایران
حمیــد تهرانفر ،معــاون نظارتی
بانک مرکزی نیز در این میزگرد
از تدوین قانــون مبارزه با تأمین
مالی تروریســم و تصویب آن در
مجلس شــورای اسالمی خبر داد
و گفــت :بانک مرکــزی قانونی
در زمینه مبارزه بــا تأمین مالی
تروریسم تدوین کرده است.
حمید تهرانفر
وی افزود :ایــن قانون تاکنون دو
بار در مجلس شــورای اســامی
تصویب و در حال حاضر به شورای نگهبان ارجاع شده و بعد از تصویب نهایی
مقررات بینالمللی در این زمینه بهزودی اعالم میشود.
وی تصریح کرد :ضوابط قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران تدوین
شــده و با باالترین رویههای جهان در مورد مبارزه با پولشویی کام ً
ال منطبق
است و در کشور اجرا میشود.
تهرانفر افزود :در حال حاضر کمیتههای ویژهای درزمینه مبارزه با پولشویی
در وزارت اقتصــاد ،بانــک مرکــزی و تکتــک بانکهای کشــور زیر نظر
مدیرانعامل بانکها تشکیلشده که بر رعایت درست این قوانین در بانکها
نظارت میکنند.
وی بیان کرد :در حال حاضر از صندوق بینالمللی پول درخواســت شــد تا
مقررات کشــور ایران در زمینه پولشویی را بازبینی کند و نظرات خود را در
این خصوص اعالم نماید که به علت تقاضای باال در این بخش در سال 2018
فرصت برای این اعالم نظر دادهشده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی یادآور شد :مقررات ایران در خصوص پولشویی
در سایت بانک مرکزی موجود است ،همچنین منابع زیادی در مورد مبارزه با
پولشویی بهعنوان دیدگاه بانک مرکزی در این حوزه ترجمه و تدوینشده و
در دسترس است و بانکهای اروپایی با مطالعه این قوانین میتوانند اطمینان
کافی را در این زمینه حاصل کنند.
وی با اشــاره به پروژه ایرانهراسی اظهار داشــت :در حال تالش هستیم تا
این دیدگاه را اصالح کنیم ،زیرا به نظر میرســد در زمینه مراودات بانکی با
بانکهای اروپایی هنوز ایرانهراسی بهنوعی در جریان است.
تهرانفر در خصوص تالش شــبکه بانکی کشور برای انطباق با مقررات بال 2
و  3گفت :بانکهای ایران چندین ســال در فهرســت تحریمهای بینالمللی
بودند ،اما در حال حاضر شــرایط اصالحشــده و عالقهمندند خودشــان را با
استانداردهای جهانی منطبق کنند.
وی در خاتمــه گفت :بــا نظارت بانک مرکزی اکنون بــال  2در نظام بانکی
کشــور در حال اجراست و این نهاد ناظر به سمت رعایت قوانین بال سهگام
برمیدارد که بهزودی این مقررات در کشور اجرایی میشود.
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یادداشت پرونـــده

اولویتهــای تعامــل ایــران و اروپــا از منظــر مدیــران
شــبکه بانکــی کشــور
مدیران شبکه بانکی کشور در حاشیه دومین همایش تجاری و بانکی
ایران اروپا ،ضرورتها و اولویتهای تعامل اقتصادی و بانکی جمهوری
اسالمی و قاره سبز را از زوایای گوناگون بررسی کردند.

مدیــرکل فنــاوری اطالعــات بانــک
مرکــزی اعــام کــرد:
لــزوم اســتفاده از شــبکههای
بینالمللــی در نظامهــای پرداخــت
مدیــرکل فنــاوری اطالعــات بانــک مرکــزی
بــا تأکیــد بــر نیــاز مبــرم کشــور بــه
ناصر حکیمی
بهرهمنــدی از شــبکههای نقلوانتقــال
بینالمللــی در شــبکه بانکــی خاطرنشــان کــرد :اکنــون زمــان مناســبی
بــرای طرفیــن اســت تــا در زمینــه پرداختکارتــی بــا تعامــات ســازنده
بهخصــوص درزمینــه ویــزا و مســتر کارت نتایــج مثبتــی حاصــل شــود.
ناصــر حکیمــی در حاشــیه دومیــن همایــش تجــاری و بانکــی ایــران-
اروپــا بابیــان اینکــه نظامهــای پرداخــت در ایــران رشــد گســتردهای
داشــته اســت ،افــزود :باوجــود رشــد گســترده نظامهــای پرداخــت
در ایــران بــه دلیــل عــدم وجــود ارتباطــات بینالمللــی ایــن رشــد
بهصــورت گلخانــهای بــوده اســت .رشــد درونــی باعــث شــکوفایی
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شــرکتهای داخلــی شــد لیکــن آنهــا را از اســتانداردها و عملکردهــای
جهانــی دور ســاخت.
مدیــرکل فنــاوری اطالعــات بانــک مرکــزی بــا ارائــه آمــاری درزمینــه
مشــتریان بانکهــا در کشــور گفــت :در حــال حاضــر  ۵۰میلیــون
مشــتری بانــک در ایــران وجــود دارد و از پرداختهــای مســتقیم مالــی
بهرهمنــد هســتند ضمــن آنکــه حــدود  ۲۴هــزار شــعبه در  ۳۴بانــک و
موسســه اعتبــاری بــا بیــش از  ۳۰۰میلیــون کارتبانکــی بــه مشــتریان
خدمــات ارائــه میدهنــد.
وی افــزود :از ســال  ۲۰۰۲سیســتم پرداخــت بینبانکــی (شــتاب) در
ایــران آغــاز بــه کارکــرده اســت .همچنیــن در ایــن راســتا در ســال ۲۰۰۶
ســاتنا و در ســال  ۲۰۰۹ســامانه پایــا راهانــدازی شــد .ســامانه تســویه
چــک (چــکاوک) نیــز در ســال  ۲۰۱۴بــه مرحلــه اجــرا درآمــد.
حکیمــی بــا بیــان اینکــه ماهانــه بیــش از یــک میلیــارد تراکنــش در
شــتاب انجــام میشــود افــزود :تعــداد تراکنشهــا در کشــور مــا بســیار
باالســت و تصــور اینکــه پرداختهــا بــدون کارت انجــام گیــرد غیرممکــن
اســت چراکــه در مبــادالت روزانــه مردم ،اســکناس جایــگاه ناچیــزی دارد.
مدیــرکل فنــاوری اطالعــات ،استانداردســازی سیســتمهای پرداخــت را
از چالشهــای ایــن بخــش در پســابرجام عنــوان کــرد و گفــت :نظــام
هــای پرداخــت در ایــران بایــد بــه گونــه ای اصــاح شــود تــا بتوانیــم بــا
کشــورهای منطقــه ،مــراودات بانکــی از طریــق سیســتم هــای پرداخــت

مروری بر دومین همایش تجاری و بانکی ایران -اروپا پرونـــده
داشــته باشــیم.
وی بــا انتقــاد از عــدم کاربــردی بــودن توســعه فنــاوری اطالعــات در ایــران
گفــت :نگــرش بانــک هــا و شــرکت هــای فنــاوری اطالعــات درخصــوص
اســتفاده از فناوریهــای اطالعــات متاســفانه بــا نیازهــای تجــاری واحدهــای
کســب و کار ســازگاری و هماهنگــی نــدارد و بایــد بانکهــا در ایــن
زمینــه بــا ارایــه محصوالتــی کــه جنبــه کســب و کار آنهــا هماننــد جنبــه
فناوریشــان بــه خوبــی دیــده شــود حرکــت کننــد.
حکیمــی بــا اشــاره بــه رشــد گســترده شــبکه نظامهــای پرداخــت در
فاصلــه ســال هــای بیــن  ۲۰۰۳تــا  ۲۰۰۸تصریــح کــرد :اکنــون زمــان آن
اســت کــه در کنــار توســعه شــبکه بــه روزآمــد بــودن آن نیــز توجــه شــود و
ســرمایهگذاریهای الزم در ایــن خصــوص انجــام گیــرد.
مدیــرکل فنــاوری اطالعــات هزینــه متصــور بــرای نگهــداری نظامهــای
پرداخــت در ایــران را حــدود  ۲میلیــارد دالر در ســال و درآمــد آنرا حــدود
 ۷۵۰میلیــون دالر ارزیابــی کــرد و گفــت :خــأ بزرگــی بیــن هزینــه و درآمــد
در ایــن خصــوص وجــود دارد و الزم اســت در دراز مــدت ســرمایهگذاری
گســتردهای انجــام شــود البتــه یکــی از روشهــای تأمیــن هزینههــا اســتفاده
از یارانههاســت اگرچــه در ایــن زمینــه مقاومتهایــی در بــازار وجــود دارد.
معــاون فناوریهــای نویــن بانــک
مرکــزی:
دســتیابی بــه راهکارهــای عملــی بــرای
تعامــل بــا بانکهــای اروپایــی
معــاون فناوریهــای نویــن بانــک مرکــزی
گفــت :دومیــن همایــش تجــاری و بانکــی ایران
علی کرمانشاه
اروپــا فضــای خوبــی را بــرای دســتیابی بــه
راهکارهــای عملــی بهمنظــور تعامــل ســازنده
بــا بانکهــای اروپایــی فراهــم میکنــد.
علــی کرمانشــاه در حاشــیه دومیــن همایــش تجــاری و بانکــی ایــران -اروپــا
بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود :روابــط ایــران در ســالهای تحریــم بــا اروپــا
بســیار کمرنــگ شــده بــود و بعــد از اجــرای برجــام فضایــی در کشــور ایجــاد
شــده اســت کــه یــک عــزم و اراده جــدی از ســوی کشــورهای اروپایــی بــرای
تعامــل بــا ایــران در بخشهــای علمــی ،تولیــدی ،صنعتــی ،اقتصــادی و
تجــاری ایجــاد شــده اســت.
وی اظهــار داشــت :بــرای ارتبــاط مجــدد بــا اروپــا نظــام بانکــی و
زیرســاختهای مالــی کشــور مهمتریــن نقــش را بــرای گســترش روابــط
تجــاری و مالــی بــا کشــورهای اروپایــی بــر عهــدهدارنــد.
کرمانشــاه تصریــح کــرد :دومیــن همایــش تجــاری و بانکــی ایــران اروپــا کــه
توســط پژوهشــکده پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی بــا مشــارکت گــروه مالکی
و در تهــران در حــال برگــزاری اســت ،فضــای خوبــی بــرای شــناخت و از
ســرگیری تعامــات بــا کشــورهای اروپایــی از جملــه آلمــان کــه حضــور
گســترده و فعالتــری در ایــن همایــش دارد ،برقــرار میکنــد.
وی خاطرنشــان کــرد :بانکهــای ایــران از منظــر فناوریهــای نویــن و
تکنولــوژی فاصلــه کمتــری را بــا شــبکه بانکــی جهانــی دارنــد تــا از ابعــاد
دیگــر ولــی از جنبههــای اســتانداردهای جهانــی در شــبکههای مالــی،
مدیریــت ریســک ،اســتاندارهای حاکــم بــر کســبو کارهــا فاصله معنــاداری
بــا شــبکه بانکــی جهانــی داریــم.
معــاون فناوریهــای نویــن بانــک مرکــزی افــزود :نیــاز اســت از همیــن
فنــاوری و تکنولــوژی اســتفاده کنیــم و فاصلههــا را پرکنیــم و بــه

اســتاندارهای جهانــی نزدیــک کنیــم و دراینبیــن نقــش آمــوزش ،بســیار
مهــم و کلیــدی اســت و بهتریــن کار اســتفاده از مشــاوران کشــورهای
اروپایــی در ایــن زمینــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات بانکــی مرکــزی در ایــن خصــوص گفــت :بانــک
مرکــزی اقدامــات متعــددی را در ایــن راســتا از دو ســال گذشــته آغــاز
کــرده اســت .ازجملــه تدویــن نقــش راه  ۱۴۰۰بانــک مرکــزی کــه کل
تحــوالت نظــام بانکــی بهســوی بانکــداری مــدرن را بــا محوریــت فنــاوری
اطالعــات مدنظــر دارد.
کرمانشــاه تأکیــد کــرد :یکــی از موانــع بــرای تعامــل بــا شــبکه بانکــی
جهانــی جنبههــای ذهنــی و شــناختی اســت کــه بــه خاطــر ســالها
دوری از نظــام بینالمللــی نهتنهــا در سیســتم بانکــی بلکــه در تمامــی
کســبو کارهــا ایجادشــده اســت.
معاون ارزی بانک مرکزی:
شــناخت شــبکه بانکــی ایــران از بازار
بانکــی اروپــا اولویــت امــروز اقتصــاد
است
غالمعلــی کامیــاب ،معــاون ارزی بانــک
مرکــزی گفــت :شــبکه بانکــی ایــران درپی
غالمعلی کامیاب
عــدم ارتبــاط بــا بانکهــای خارجــی در
ســالهای تحریــم بــرای تعامــل و فعالیــت
نیازمنــد شــناخت از بــازار بانکــی کشــورهای اروپایــی اســت.
کامیــاب در حاشــیه دومیــن همایــش تجــاری و بانکــی ایــران اروپــا
افــزود :بــا برداشتهشــدن تحریمهــا و اجراییشــدن برجــام یکــی
از موضوعــات حائــز اهمیــت ،برقــراری ارتبــاط شــبکه بانکــی کشــور
بــا بانکهــای خارجــی اســت.
وی تصریــح کــرد :مهمتریــن نکتــه بازشــدن حســابها نــزد
بانکهــای خارجــی و تــوان گشــایش حســابهای اســنادی اســت
کــه الزمــه آن تعامــل بــا بانکهــای اروپایــی اســت.
کامیــاب تأکیــد کــرد :در حــال حاضــر ارتباطــات خوبــی بــا
بانکهــای عمــده کشــورهای اروپایــی از جملــه ایتالیــا ،آلمــان،
اســپانیا ،اتریــش و کشــورهای اســکاندیناوی برقــرار شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه هــدف اصلــی دومیــن همایــش تجــاری و بانکــی
ایــران و اروپــا گفــت :شــناخت بانکهــای ایــران از شــبکه بانکــی
کشــورهای اروپایــی یکــی از اهــداف کلیــدی ایــن همایــش اســت.
کامیــاب خاطــر نشــان کــرد :شــبکه بانکــی کشــور ســالها بــه
خاطــر تحریــم بــا بانکهــای خارجــی ارتبــاط نداشــت و از قوانیــن
و مقــررات ناظــر بــر الســی ،مبــارزه بــا پولشــویی و مبــارزه بــا
تأمیــن مالــی تروریســم اطــاع نداشــت .بنابرایــن الزم اســت از ایــن
قوانیــن آگاهــی پیــدا کنــد.
معــاون ارزی بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه محورهــای ایــن همایــش
گفــت :محورهــای همایــش بیشــتر متمرکــز بــر فرصتهــای
ســرمایهگذاری در ایــران ،شناســایی ســازوکارهای سیســتم بانکــی
و آشــنایی فعــاالن بانکــی اروپایــی از سیســتم بانکــی ایــران و
زیرســاختهای الزم در ایــن خصــوص اســت.
وی بزرگتریــن چالــش کشــور را ایجــاد ارتباطــات بــا بانکهــای
خارجــی دانســت و گفــت :بزرگتریــن مزیــت ایــران بــازار بــزرگ
آن اســت.
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مروری بر دومین همایش تجاری و بانکی ایران -اروپا پرونـــده
مدیرعامل بانک مسکن:
نقــش مؤثــر همایــش بــرای ایجــاد
روابــط کارگــزاری بــا کشــورهای
اروپایــی
مدیرعامــل بانــک مســکن گفــت :برگــزاری
محمدهاشم بتشکن
همایــش ایــران و اروپــا بــرای ایجــاد روابــط
کارگــزاری بیــن ایــران و کشــورهای اروپایــی بســیار مؤثــر اســت.
محمدهاشــم بتشــکن ،مدیرعامــل بانــک مســکن در حاشــیه ایــن
همایــش افــزود :ایــران بــه دلیــل تحریمهــا  ۷الــی  ۸ســال اســت کــه
از فضــای بانکــداری بینالملــل دور بــوده و همایــش ایــران اروپــا ()BFIE
میتوانــد نقــش مؤثــری در تأمیــن مالــی طرحهــا و پروژههــای ایــران بــه
منابــع مالــی بینالملــل ایفــا کنــد.
بتشــکن اظهــار داشــت :در دومیــن همایــش تجــاری و بانکــی ایــران و
اروپــا ،کشــور آلمــان و بانکهــای مــا و شــرکتهای تجــاری ایــن کشــور
حضــور گســترده دارنــد و بــا توجــه بــه اینکــه مــدل اقتصــادی ایــن کشــور
بســیار شــبیه بــه ایــران اســت و هماننــد ایــران بنــک بیــس اســت بهجــای
اینکــه مارکــت بیــس باشــد ،ایــن همایــش میتوانــد شــروع خوبــی بــرای
انتقــال تکنولــوژی و دانــش از ایــن کشــور و تأمیــن مالــی از منابــع مالــی
کشــور آلمــان باشــد.
وی تصریــح کــرد :نــگاه اقتصــادی اروپاییهــا بــه ایــران بســیار مثبــت
اســت و در صنعــت فــوالد ،خــودرو و بانــک ،زمینههــای همــکاری بســیاری
بیــن ایــران و کشــورهای اروپایــی وجــود دارد کــه میتوانــد افــق روشــنی
بــرای همکاریهــای مشــترک در آینــده ترســیم کنــد.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر:
تعامــل با ایــران یــک بــازی بــرد -برد
برای طرفین اســت
ســیامک دولتــی ،مدیرعامــل بانــک
قرضالحســنه مهــر گفــت :اروپــا یکــی از
شــرکای قدیمــی و قابلاعتمــاد ایــران اســت
و تعامــل بــا ایــران یــک بــازی بــرد -بــرد
سیامک دولتی
بــرای طرفیــن محســوب میشــود.
بــه گــزارش ســتاد خبــری دومیــن همایــش تجــاری و بانکــی ایــران و اروپا،
ســیامک دولتــی در حاشــیه ایــن همایــش گفــت :اروپــا یکــی از شــرکای
قدیمــی ایــران اســت و بخشــی از همکاریهــا بــا ایــن کشــور بــا وضــع
تحریمهــا در ســال گذشــته دچــار چالــش شــد کــه بــا اجراییشــدن
برجــام امیــد اســت دوبــاره ایــن تعامــات از ســر گرفتــه شــود .وی
خاطرنشــان کــرد :اجراییشــدن برجــام فرصتــی را فراهــم کــرد تــا بتوانیــم
در تعامــات بــا اروپــا ،نقــش قبلــی خــود را بــه شــکل جدیــدی ایفــا کنیــم
و ارتباطــات را تقویــت نمــوده و گســترش دهیــم.
دولتــی بــا اشــاره بــه برگــزاری دومیــن همایــش تجــاری و بانکــی
ایــران و اروپــا در ایــران گفــت :انتظــار م ـیرود بــا برگــزاری چنیــن
همایشهایــی شــناخت دوجانبــه بیشــتری بیــن ایــران و اروپــا
شــکل بگیــرد و نتیجــه تعامــات بــرای طرفیــن ســودمند باشــد.
وی تأکیــد کــرد :بــا شــناخت بیشــتر کشــورهای اروپایــی در ایــران
چهــره نامناســبی کــه از کشــور در خــارج ارائهشــده اســت تعدیــل
میشــود و آنهــا بــا آشــنایی از امکانــات و فضــای کار در ایــران
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بــرای ســرمایهگذاری و تعامــل بــا کشــور راغــب میشــوند.
مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان:
مهمتریــن عامــل در تعامــل بــا
بانکهــای اروپایــی شــناخت و
برنامهریــزی اســت
دکتــر عبــاس عســکرزاده ،مدیرعامــل بانــک
حکمــت ایرانیــان گفــت :برگــزاری دومیــن
عباس عسکرزاده
همایــش تجــاری و بانکــی ایــران و اروپــا
زمینههــای بــرای شــناخت طرفیــن بــرای
برنامهریــزی بــرای تعامــات تجــاری و بانکــی اســت.
عســگرزاده در حاشــیه ایــن همایــش بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود:
برداشتهشــدن تحریمهــا یکــی از مهمتریــن دســتاوردهای دولــت تدبیــر و
امیــد و بزرگتریــن پیــروزی کشــور محســوب میشــود.
وی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه قطــع همکاریهــا بــا بانکهــای
بینالمللــی و اروپایــی در طــول ســالهای تحریــم ،شــناخت طرفیــن از
هــم بســیار کــمشــده بــود ،بنابرایــن بــا اجراییشــدن برجــام بایــد نســبت
بــه شــناخت دوطرفــه و بعــد از آن برداشــتن گامهای اساســی و اســتفاده از
ظرفیتهــای ایــن توافــق برنامهریــزی کــرد.
عســکرزاده تأکیــد کــرد :برگــزاری دومیــن همایــش تجــاری و بانکــی ایران
و اروپــا در تهــران و بــا مدیریــت پژوهشــکده پولــی و بانکی و بانــک مرکزی
نشــاندهنده قــدرت ملــی ایــران اســت و ســرآغازی بــرای شــناخت بهتــر
و حرکــت اصولــی در تعامــات بینالملــل اســت.
مدیرعامل بانک شهر:

حسین پورزرندی

شــبکه بانکــی ایــران بــرای
تعامــات بینالمللــی نیازمنــد
بررســی همهجانبــه اســت
دکتــر حســین پورزرنــدی ،مدیرعامــل
بانــک شــهرگفت :شــبکه بانکــی بــرای
تعامــل و فعالیــت در بــازار بانکــی
بینالملــل نیازمنــد بررســی همهجانبــه

اســت.
پورزرنــدی در حاشــیه ایــن همایــش افــزود :بانکهــای ایرانــی بــه
دلیــل تحریمهــا ســالها از عرصــه تعامــات بینالملــل دور بودهانــد
و هــر بانکــی بــرای تعامــل و رقابــت بانکهــای خارجــی بایــد بــا بررســی
همهجانبــه در الزامــات ،شــرایط و قوانیــن بانکــی بینالملــل خــود را بــرای
فعالیــت در ایــن فضــا آمــاده کنــد.
وی اظهــار داشــت :الزمــه آشــنایی بهتــر از ایــن الزامــات برگــزاری
همایشهایــی از ایــننــوع اســت تــا بــا گردهمآمــدن بانکهــا و
شــرکتهای ایرانــی و خارجــی و مســئوالن عالیرتبــه طرفیــن ایــن
شــناخت و آگاهــی صــورت گیــرد.
پورزرندی تأکید کرد :شرکت در این همایش برای بانکها ،شرکتها و فعاالن
بانکی و تجاری ایرانی در شرایطی که سالها از فضای بینالمللی دور بودهاند،
بسیار اثرگذار است و باعث شناخت بهتر از شرایط جدید و گشودن افقهای
تازه در تعامالت با کشورهای اروپایی میشود.

