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سرمقاله

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

تحريم هــا بیش از اين بــود، اما تا همین جا نیز می تــوان آثار پررنگی از آن را 

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

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

اســت، در حالی كــه ايران قبــل از تحريم ها در همین حدود صــادرات نفتی 

داشــت، اما در زمان تحريم، صادرات نفت خام تنها به يك میلیون بشکه تقلیل 

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

روز بود. همان طور كه انتظار می رفت صنعت نفت اولین موردی بود كه آشــکارا 

نشــانه های برطرف شدن تحريم های هسته ای را بروز داد.

رفت و آمــد متعــدد كاروان هــای تجاری اروپايــی حتی پیــش از روز اجرا 

نشــان دهنده انگیزه و عزم آنان بــرای ايجاد ارتباط و تجارت با ايران اســت. 

امــری كه زيربنــای ابتدايی آن با امضای تفاهم نامه ها ايجاد شــده و هم اكنون 

ايــن تفاهم نامه ها در حال تبديل به قرارداد هســتند. البته بايد اذعان داشــت 

كه ســرعت ايــن فرايند كمتر از میزانی بود كه كارشناســان انتظار داشــتند. 

اين ســرعت كم نه به دلیل عدم تمايل تجار و بازرگانان و شــركت های مختلف 

اروپايی و حتی دولت های آنها بوده، بلکه مشــکل در روابط بانکی است. 

در حالــی كه تنها چند هفته پس از روز اجرای برجام ســوئیفت برای بانك 

مركزی و ديگر بانك های تحريم شــده به كار افتاد، اما روابط كارگزاری در اروپا 

با كندی پیش می رود. در اين مدت فقط بانك های كوچك داخلی كشــورهای 

اروپايــی حاضر به همــکاری با بانك هــای ايرانی بوده اند و همیــن روابط نیز 

كافــی بود تا بتوانیم بخشــی از طلب هــا و ذخاير ارزی خــود را وصول كنیم 

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

مــا به خصوص به دلیل نیاز به خطوط اعتباری احتیاج دارد، شــروع گســترده 

همکاری بانك های بزرگ بین المللی اروپايی با سیســتم بانکی است.

پرســش اين اســت كه چرا بانك های بزرگ اروپايی هنوز قادر نیســتند به 

شــکل گسترده ای وارد مراوده با سیســتم بانکی ايران شوند. اولین علت جرائم 

زيادی اســت كه اين بانك ها در طول ســال های گذشته مجبور به پرداخت آن 

شــدند، آن  هــم به دلیل كار با بانك هــای ايرانی. بانك های جريمه شــده برای 

كمتر كــردن اين هزينه های تحمیلی از ســوی وزارت خزانــه داری آمريکا وارد 

توافقی با اين كشــور شدند كه ديگر با بانك های ايرانی همکاری نکنند. هرچند 

بــر مبنــای برجام اين توافقــات بايد كان لم يکن تلقی شــود امــا اين خرده 

بــر وزارت خزانــه داری آمريکا وجود دارد كه نتوانســته يا تمايل نداشــته به 

بانك های اروپايی برای كار با ايران اطمینان خاطر دهد. جلســه اخیر رئیس كل 

بانك مركزی در حاشــیه اجالس بهاره صندوق بین المللی پول با جك لو، وزير 

خزانه داری آمريکا، در واشــنگتن برای گوشــزد كردن اين موارد بود كه به نظر 

می رســد پیام شــفاف ايران برای تالش بیشــتر وزارت خزانه داری آمريکا در 

تحريك بیشــتر بانك ها برای همکاری بــا بانك های ايرانی، مورد پذيرش طرف 

است.  گرفته  قرار  مقابل 

موانع ارتبــــــــــــــــــــــــــــــــاط بانكی   پویا جبل عاملی  
 کارشناس اقتصاد ی
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سرمقاله

موانع ارتبــــــــــــــــــــــــــــــــاط بانكی

جــان كــری در آخريــن اظهارنظر خود دربــاره برجام بانك هــا را ترغیب 

بــه همــکاری با ايران كــرد. به هر حال به نظر می رســد اين عامل از ســوی 

ديپلمات ها و مسئوالن بانك مركزی در حال پیگیری دائمی است. اما اين فقط 

بخشــی از مشکل اســت. نمايندگان بانك های اروپايی به وضوح اظهار می  كنند 

كه ايجاد روابط كارگزاری منوط به اعتبارســنجی طرف مقابل است و بانك های 

ايرانی در شــرايط فعلی فاصله زيادی با استانداردهای الزم دارند. 

نســبت اهرمی باال، كفايت ســرمايه پايین و نســبت تســهیالت غیرجاری 

باال نشــان می دهد كه وضعیــت ترازنامه ای بانك های ما به گونه ای اســت كه 

طرف هــای مقابل بــرای ايجاد ارتباط با آنها متحمل ريســك بااليی هســتند. 

ريســکی كه می تواند خود را در هزينه های باالتر بانکــی برای ما يا عدم تمايل 

ايجاد رابطه نشان دهد. به 

فراتر از آن، در چند ســال اخیر كه سیستم بانکی ايران از سیستم مالی دنیا 

منفك شــده بود، مباحث درباره ايجاد اســتانداردهای بانکی برای كاهش فرار 

مالیاتی و معیارهای مربوط به مبارزه با پول شــويی و تأمین مالی تروريسم نیز 

در تمام كشــورهای جهان اجرا  شد. در نتیجه بانك های خارجی تمايلی ندارند 

با بانك هايی كه اين اســتانداردها را اجرا نمی كنند، همکاری داشــته باشــند. 

سیســتم بانکی ما همچنیــن بايد بتواند به طرف های خارجی نشــان دهد كه 

از ايــن رويه های بین المللی پیروی می كند و برای اين امر الزم اســت بانك ها 

واحدهای تطبیق مقررات)Compliance( را ايجاد كنند. برطرف كردن موانع 

داخلی امری نیســت كه ســريع به نتیجه برســد و اقدام به برطرف كردن آنها 

كافی اســت تا اطمینان خاطری برای طرف هــای اروپايی برای كار با بانك های 

ما شود.

امــا نکته امیدواركننده برای آنکه مطمئن باشــیم موانــع پیش رو درنهايت 

برطرف می شــود، آن است كه نه  تنها كشــورهای غربی بر آن هستند تا برجام 

در مدت زمــان خود حفظ و اجرا شــود، بلکه شــركت ها و صنايــع مختلف در 

اين كشــورها نیز مشتاق دســتیابی به بازار بزرگ 80 میلیونی ايران هستند و 

همین شــركت ها نیز در كشــورهای اروپايی به همراه دولت هايشان به بانك ها 

فشــار می آورند تا هر چه ســريع تر روابــط بانکی خود را با ايــران آغاز كنند. 

به عبارت ديگــر تغییر بــازی بر مبنای برجام، كنــش طرف ها را به جای تنش و 

مقابله به ســوی همکاری بیشــتر برده اســت و انتظار می رود در چندماهه آتی 

شاهد روابط گســترده مالی بین ايران و اقتصاد جهانی باشیم.

اين تصوير نشــان دهنده آن است كه در ســال جاری اقتصاد ايران می تواند به 

رشد اقتصادی 5 درصدی برسد، رشدی كه تنها در صورتی به سال های آتی منتقل 

می شود كه دولت بتواند بر معضالتی كه به نظر می رسد پايداری زيادی دارند، فائق 

آيد. يکی از اين مســائل بدهی های دولتی بوده كه در دو ســال اخیر بروز يافته و 

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

هرچه ســريع تر از اين بدهی برای تعمیق بازار نوظهور اوراق خزانه بهره جويد، بازار 

مالی كه گســتردگی آن خود يکی از شروط حفظ رشد اقتصادی باالست.
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امیر هامونی، مديرعامل فرابورس ايران درباره اوراق بدهی و به ويژه ســناد 
خزانه اسالمی، اظهار داشت: ســازمان مديريت و برنامه ريزی كشور، بورس و 
اوراق بهادار، كمیته عالی ســازمان بورس و ديگر دستگاه ها و سازمان ها برای 
تحقــق اين مهم تالش كردند و امروز بازار ســرمايه نیز از آمادگی الزم برای 

تأمین مالی طرح ها و پروژه ها با اســناد خزانه اسالمی برخوردار است.
وی يادآور شــد: تاكنون 50 هزار میلیارد ريال اســناد خزانه اســالمی در 
پنج مرحله هر يك به ارزش 10 هزار میلیارد ريال پذيرش شــده است كه 23 

اسفندماه سال گذشته اســناد نخستین مرحله سررسید شد.
هامونی خاطرنشــان كرد: سررسید مرحله نخست اين اسناد سه روز زودتر 
از موعــد مقرر، نشــان از انضباط مالی و تالش دولت بــرای التزام به مباحث 

دارد. مالی 
وی ادامــه داد: اينــك 23 هزار میلیارد ريال از مجمــوع 40 هزار میلیارد 
ريال اسناد خزانه اســالمی باقی مانده در حال معامله بوده و 27 میلیون برگه 

يك میلیون ريالی در بازار معامله  شــده است.
مديرعامل فرابورس ايران در تشــريح كمك اين اســناد به اقتصاد كشــور، 
افزود: اســناد خزانه اســالمی ابزار مناســبی برای تنظیم سیاســت های مالی 

بانك مركزی است. دولت و 
وی اضافه كرد: اين اســناد ضمن تســريع در تســويه بدهی های دولت به 
پیمانکاران به ويژه پیمانکاران وزارت نیرو و وزارت راه و شهرســازی، افزايش 
اعتماد به بازار ســرمايه را به دنبال داشــته و به كشف نرخ بهره بدون ريسك 

می انجامد.
هامونی يادآور شــد: انتشــار اين اســناد در مرحله نخســت، بــه پويايی 
قابل توجهــی در پیمانکاران كشــور حتی پیمانکاران ُخرد منجر شــد و برخی 
از آن ها كه ســالیان ســال طلبکار بودند، با تخصیص اين اوراق متحول شدند.

به گفته وی، اســناد خزانه اســالمی تنها ابزاری اســت كه دولت در بازار 
ســرمايه ضمانت كرده و برای جلب و جذب ســرمايه گذاران خارجی بســیار 

است. مناسب 
اين مقام مســئول خاطرنشــان كرد: دولت، بانك مركزی و شــركت ملی 
نفت ازجمله اركانی هســتند كه پیش تر در شــركت ها و سازمان های خارجی 

رتبه بندی شــده و به انتشار اين اوراق اقدام كرده اند.
وی افزود: ســرمايه گذاران خارجــی تاكنون 500 میلیارد ريال از اســناد 

خزانه اســالمی استفاده كرده و خريد داشته اند.
مديرعامــل فرابــورس در ادامه، به مهار تــورم اقتصــاد و در مقابل تغییر 
نکردن نرخ های ســود بانکی اشــاره كرد و گفت: علــت اصلی واگرايی اين دو 
نرخ، حجم نقدينگی فعال كشــور است و ورود سرمايه گذاران خارجی می تواند 

به همگرا شــدن اين نرخ ها كمك كند.
وی بابیان جذابیت اســناد خزانه اســالمی برای ســرمايه گذاران خارجی، 
گفت: در روز نخســت، اين اســناد با نرخ ســود 25 درصد معامله می شد، اما 

امروز اين نرخ به 21 تا 22 درصد كاهش يافته اســت.
هامونی اضافه كرد: همین كهدولت اراده كرده از اين ابزار اســتفاده كند كه 
نســبت به ســاير ابزارها در مدت زمانی كوتاه قابلیت معامله دارد، به خوبی به 
اقتصاد كشــور كمك كرده است البته بزرگ تر شدن اندازه اوراق به پويايی هر 

چه بیشــتر اقتصاد خواهد انجامید.
اين مســئول بابیــان اينکه 40 درصد كل تولید ناخالص داخلی كشــور در 
بورس و فرابورس اســت، افزود: ارزش بازار فرابورس تا پیش از ورود اســناد 
خزانــه 950 هزار میلیــارد ريال بود كه با ورود اين اســناد 6 درصد افزايش 

يافت.
وی در ادامــه بابیان اينکه، صکوک ابزار نوينی اســت كه در كشــورهای 
اســالمی به جای اوراق قرضه به كار گرفته می شــود، افزود: صکوک به عنوان 
اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعريف می شود كه بايد خود دارای ارزش باشد و 
نمی تواند بر اســاس فعالیت های سفته بازی و سوداگرانه و درواقع فعالیت هايی 

كه بدون خلق ارزش و كار صورت می گیرند، ســودآوری داشته باشد.
هامونــی همچنیــن از »صکوک منفعــت« به عنوان ابزاری مناســب برای 
تأمین مالی شــهرداری ها و قطارهای شهری نام برد و افزود: تاكنون از چنین 
ابزاری استفاده نشــده، اما به كارگیری آن می تواند به توسعه خدمات رسانی به 

بینجامد. ريلی  مسافران 
با  نند  بــه گفته وی، شــهرداری ها و شــركت های حمل ونقــل می توا
ين  تــی پروژه قبلی كــه به بهره برداری رســیده، ا ر دادن منافع آ قــرا
ز  ا آغا بــا وجوه حاصلــه پروژه جديــدی ر وراق را منتشــر و ســپس  ا
رد زيرا  ندا بااليی  وراق ريســك  ا ين  ا نیز  ران  يه گذا ز ديد ســرما ا كنند؛ 
پروژه تکمیل شــده  ز  ا و  نند  پــروژه نمی ما تمام  ا ران منتظر  يه گذا ســرما

می كنند. منفعت  كســب 

امير هامونی، مديرعامل فرابورس ايران، تأکيد کرد:  

اسناد خزانه اسالمی ابزار مناسب سياست های پولی
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مهدی بنانی، مديركل مديريت بدهی هــای وزارت امور اقتصادی و دارايی، با 
تأكید بر اينکه اين مرحله برای دولت آزمون اعتبارســنجی و عمل به تعهدات از 
نگاه بازار سرمايه به شــمار می رفت، اظهار داشت: فعاالن بازار سرمايه در انتظار 
بودنــد تا عملکــرد دولت در تســويه اوراق را ارزيابی كنند و بــا هماهنگی های 

انجام شــده وجه و مبلغ منتشرشده در سررسید مقرر تسويه شد.
اين مقام مســئول در وزارت امور اقتصادی و دارايی ادامه داد: بر اساس حکم 
قانون بودجه مقرر شــد در ســال 94 حدود 50 هزار میلیارد ريال اسناد خزانه 
اســالمی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران منتشــر شــود كه اين اسناد 

به صورت كامل منتشر شد.
مديركل مديريت بدهی های وزارت اقتصاد بابیان اينکه همه ظرفیت 50 هزار 
میلیارد ريالی اوراق مشــاركت منتشرشــده اســت، گفت: اين اوراق برای تسويه 

بدهی وزارت نیرو و راه و شهرسازی منتشر شد.
مديــركل مديريت بدهی های وزارت اقتصاد با اشــاره به پیش بینی دولت در 
اليحه بودجه سال 95 در زمینه انتشار اوراق، افزود: در اليحه بودجه برای اوراق 
مشــاركت 50 هزار میلیارد ريال و 75 هزار میلیارد ريال اسناد خزانه اسالمی با 
سررسید يك تا سه ســال برای پرداخت بدهی طرح های عمرانی و  مابه التفاوت 
قیمت واقعی با فروش )يارانه( آب و برق پیش بینی شــده اســت. همچنین 100 
هزار میلیارد ريال بابت تخصیص های اولويت دار ســازمان مديريت برنامه ريزی و 

مصارف ضروری در دستور كار خواهد بود.
اين مقام مســئول افزود: اســناد خزانه به عنوان ابزار نقدينگی دولت محسوب 

می شــود كه در زمان كمبود نقدينگی، اين اوراق منتشر خواهد شد.
وی در مورد انتشــار اوراق مشاركت طبق تبصره 6 بودجه 94 نیز گفت: بیش 
از 50 هزار میلیارد ريال از اين اوراق در قانون بودجه پیش بینی شده بود كه همه 

آن عملیاتی شــد. البته در سال 95 نیز با تصويب مجلس شورای اسالمی انتشار 
50 هزار میلیارد ريال اوراق مشــاركت در نظر قرارگرفته شده است.

بنانی، با بیان اينکه در اليحه بودجه ســال 95 و مصوبه گروه تلفیق انتشــار 
اوراق مشاركت و صکوک اسالمی برای شركت های دولتی در نظر قرارگرفته شده 
اســت، گفت: همچنین 70 هزار میلیارد ريال برای شــهرداری ها پیش بینی شده 
كه اين اوراق صرف قطار شــهری می شــود؛ البته تضمین 50 درصد آن بر عهده 

دولت است.
وی به برنامه های تعريف شــده برای انتشــار اوراق تسويه خزانه برای پرداخت 
بدهی دولت در ســال 95 اشاره كرد و گفت: امسال اين اوراق در اجرای بند الف 

قانون رفع موانع تولید منتشر خواهد شد.
به گفته بنانی، همچنین انتشــار 150 هــزار میلیارد ريال صکوک اجاره برای 
امسال در نظر گرفته شده اســت؛ درمجموع اوراق پیش بینی شده در بودجه سال 
95 با احتساب اوراق شركت های دولتی و شهرداری ها و اوراق تسويه خزانه 670 

هزار میلیارد ريال است.
وی گفت: در اليحه بودجه ســال 95، برای دولت انتشــار 225 هزار میلیارد 
ريال اوراق بهادار ) شــامل اوراق مشــاركت و اســناد خزانه اســالمی ( در نظر 
گرفته شــده كه 75 هزار میلیارد ريال آن اسناد خزانه اسالمی  با سررسید يك تا 
سه سال، 100 هزار میلیارد ريال اســناد خزانه اسالمی با سررسید كمتر از يك 

سال و 50 هزار میلیارد ريال اوراق مشاركت است.
وی ادامه داد: رقم كلی بدهی های دولت و شركت های دولتی بر اساس آخرين 
گزارش های وزارت امور اقتصادی و دارايی ســه هزار و 800 تريلیون ريال است 
و 50 هزار میلیارد ريال از بدهی دولت در ســال گذشته با استفاده از ابزار خزانه 

اسالمی تسويه شده است.
بنانــی، بهره گیــری از ابزارهايــی نظیر صکــوک و اوراق تســويه خزانه را از 
برنامه های دولت برای تســويه بدهی دولت در ســال جــاری اعالم كرد و گفت: 
كل بدهی ســه هزار و 800 تريلیون ريالی سررســید شــده نیســت و بر اساس 
اولويت بندی و با زمان بندی پرداخت می شــود البته اين رقم ثابت نبوده و تغییر 

است. 
بنانی در ادامه در پاســخ به سؤالی در خصوص تسويه بدهی دولت به بانك ها، 
اظهار داشــت: با توجه به اصالحات انجام شــده در اليحــه بودجه 1395، اوراق 

منتشــره برای تسويه بدهی های طرح های عمرانی قابل استفاده خواهد بود.

مهدی بنانی، مديرکل مديريت بدهی های وزارت امور اقتصادی و دارايی

انتشار ۶۷0 هزار ميليارد ريال اوراق در سال 95

تسويه بدهی دولت با پيش بينی خزانه اســالمی در سال 1392 آغاز شد و در 
بودجه اين سال نيز ديده شد اما فرصت عملياتی شدن نداشت تا اينكه درنهايت 
10 هزار ميليارد ريال در 23 اسفند 1393 با سررسيد يک ساله برای پرداخت بدهی های 

دولت و طرح های تملک عمرانی منتشر و در 23 اسفند گذشته سررسيد شد.
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 ماندانا طاهری*  

مهم ترين هدف مؤسســات و بنگاه های اقتصادی كشور حداكثر كردن ثروت 
ســهامداران است بنابراين شناســايی روش های تأمین مالی با حداقل ريسك و 
انتخاب روش های مناسب حائز اهمیت است و متناسب با نیاز، توان مالی، شرايط 
بنگاه های اقتصادی و تنوع رفتار مردم در ســرمايه گذاری و مواجه با ريســك، 
ابزارها و روش های تأمین مالی شركت استفاده می شود. بدهی و سهام به عنوان 
شیوه های ســنتی تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، با برخورداری از ويژگی های 
منحصربه فرد، دارای ريسك و هزينه های تأمین مالی متفاوتی برای سرمايه گذاران 

و شركت ها است.
 در اين میان يکی از ابزارهای مالی كه در اكثر كشورهای جهان برای تأمین 
كسر بودجه اجرای فعالیت ها و برنامه های عمرانی دولت ها و همچنین به جهت 
تأمین مالی شركت ها به كار می رود، استقراض عمومی از طريق صدور انواع اوراق 

قرضه است.
طبق ماده 52 قانون تجارت ايران »ورقه قرضه، ورقه قابل معامله ای است كه 
معرف مبلغی وام با بهره معین اســت كه تمام آن يا اجزای آن در موعد معینی 

بايد مسترد شود.
 در ادبیات مالی از داليل ســرمايه گذاری در اوراق قرضه فاقد نوســان بودن 
بازدهــی اين اوراق و عدم ايجاد حباب در بازار اوراق قرضه و ســقوط آن مطرح 

شده است.
در ايران قبل از انقالب اسالمی به علت وفور اعتبارات بانکی ارزان، به پشتوانه 
درآمدهای نفتی و همچنین فقدان بازار سرمايه معنادار، جز در مواردی معدود، 
از انواع اوراق قرضه اســتفاده ای نشده اســت. پس از انقالب اسالمی، ممنوعیت 
معامالت ربوی، تأمین كسر بودجه از اعتبارات بانك مركزی، فقدان بازار سرمايه 
منظم و به ويژه ارزانی اعتبارات بانکی با وجود زيان سپرده گذاران موجب شده تا 
در سیاســت های مالی دولت از استقراض عمومی در قالب اوراق قرضه استفاده 
نشود. اين ممنوعیت انتشار برگه قرضه شامل مؤسسات انتفاعی و شركت ها نیز 
بوده اســت. تا آنکه در ســال های متعاقب تصويب برنامه دوم توسعه، از يك سو، 
مسئله وضع و تدوين مقررات الزم برای صدور، انتشار و نظارت بر اوراق جايگزينی 
به نام »اوراق مشاركت« در مراجع دولتی ازجمله بانك مركزی، وزارت مسکن و 
شهرســازی و هیأت وزيران مطرح شد و سرانجام قانون مربوط به اوراق مشاركت 
در سال 1376 به تصويب مجلس شورای اسالمی رسید و از سوی ديگر، دولت و 
بسیاری از دستگاه ها و شركت های دولتی و همچنین شركت های بخش عمومی 
غیردولتی و شــركت های بزرگ خصوصی مسئله طراحی، صدور و انتشار اوراق 

مشاركت را برای تأمین مالی طرح های خود در دستور كار قرار دادند.
به عبارتی، بعد از انقالب اســالمی به دلیل ربوی بــودن اوراق قرضه، مطالعات 
گســترده ای توسط بانك مركزی جمهوری اســالمی ايران، سازمان مديريت و 
برنامه ريزی و بورس اوراق بهادار انجام گرفت و سپس اوراق جديدی تحت عنوان 
»اوراق مشــاركت« به عنوان جايگزينی برای اوراق قرضه طراحی شــد و قانون 
مربوط به انتشار آن در سال 1376 به تصويب رسید. آيین نامه اجرايی اين قانون 
در سال 1377 بنابه پیشنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارايی، سازمان 
مديريت و برنامه ريزی )برنامه و بودجه ســابق(، بانك مركزی جمهوری اسالمی 
ايران و ســازمان بورس و اوراق بهادار به استناد ماده 12 قانون مزبور به تصويب 
هیأت وزيران رسید و به اين ترتیب مجموعه قانونی كاملی فراهم آمد )علی مدد، 

)1386
 اوراق مشــاركت در ايران از ســال 1373 و با فروش اوراق مشــاركت طرح 
نواب به وســیله شــهرداری تهران متولد و پس از آن اوراق مشاركت شهر سالم 
)بازســازی بافت پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم در سال 1374( و ساير اوراق 
مشــاركت )1375- 1380( صادر شــد و همزمان با برنامه سوم توسعه، بانك 
مركزی جمهوری اســالمی ايران از مجلس وقت مجوز قانونی گرفت تا با انتشار 
اوراق مشاركت و گردآوری نقدينگی، منابع مالی الزم برای افزايش سرمايه بانك ها 
را فراهم آورد و بدين ترتیب، بانك مركزی به صادركننده اوراق مشاركت بدل شد 
)افرادی، 1392(. از ويژگی های با اهمیت انتشار اوراق مشاركت می توان به موارد 

زير اشاره كرد:
- اوراق بانام يا بی نام است؛

- قیمت اسمی مشخص دارد؛
- سررسید آن مشخص است و به عبارتی مدت معین دارد؛

- بازپرداخت اصل آن در زمان سررســید و پرداخت ســود آن به طور دوره ای 
توسط ناشر تضمین شده است؛

- خريد و فروش اوراق از طريق شــعب منتخب بانك عامل يا از طريق بورس 
اوراق بهادار در صورت پذيرش مجاز است؛

- دارنده اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشاركت در سود حاصل 
از اجرای طرح سهیم است؛

- هر برگه نشان دهنده سهم دارنده برگه در طرح مورد سرمايه گذاری است؛
- با فروش اوراق رابطه وكیل و موكل بین ناشر و خريدار اوراق محقق می شود؛

- اوراق مشــاركت به عنوان وثیقه طرف های معامله در قراردادهای مربوط به 
وزارتخانه، مؤسسات و شركت های دولتی، شهرداری ها و ساير دستگاه های اجرايی 

پذيرفته شده است؛
- اوراق ابزار جديدی برای جذب پس انداز و تجهیز منابع مالی و جلب مشاركت 
مردمی در تأمین مالی طرح های عمرانی و زيربنايی دولتی و طرح های ســودآور 

است.
در حال حاضر وضعیت انتشــار اوراق مشاركت و حجم آن در جدول 1 نشان 

داده شده است.
اوراق مشــاركت طبق قانون »نحوه انتشار اوراق مشــاركت« عبارت از اوراق 

انتشار اوراق مشارکت و موانع موجود

جدول ۱- میزان انتشار و فروش اوراق مشارکت )۱۳۷۳-۱۳۹۲( - ارقام میلیارد ریال

میزان فروشمیزان انتشارسال انتشار
۱۳۷۳۷۵۷۵

۱۳۷۴۲۲۵۲۲۵

۱۳۷۵۴۰۱۴۰۱

۱۳۷۶۲۵۴۸۲۴۷۲

۱۳۷۷۳۱۳۰۳۱۳۰

۱۳۷۸۲۴۵۰۲۳۷۷

۱۳۷۹۲۳۸۰۲۳۸۰

۱۳۸۰۶۱۰۰۶۰۹۹

۱۳۸۱۶۱۰۰۵۳۷۷

۱۳۸۲۱۱۸۸۵۱۱۷۹۶

۱۳۸۳۱۹۷۰۰۱۸۵۹۰

۱۳۸۴۱۷۰۰۰۱۷۰۰۰

۱۳۸۵۱۹۲۰۰۱۵۷۷۵

۱۳۸۶۳۳۰۵۰۲۳۵۱۰

۱۳۸۷۱۱۸۰۰۱۱۲۹۹

۱۳۸۸۱۷۷۰۰۱۷۶۹۷

۱۳۸۹۱۷۹۴۲۰۱۵۶۸۰۵

۱۳۹۰۹۲۱۶۷۴۴۸۶۲

۱۳۹۱۲۲۲۴۴۹۱۲۳۲۱۸

۱۳۹۲۸۸۹۱۷۴۳۴۲۲

۷3۶۶9۷50۶510کل
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بهاداری اســت كه به موجب قانون نحوه انتشــار اوراق مشاركت با مجوز قانونی 
خاص يا مجوز بانك مركزی، برای تأمین بخشــی از منابع مالی مورد نیاز جهت 
ايجاد، تکمیل و توســعه طرح های عمرانی يا انتفاعــی دولت، مندرج در قوانین 
بودجه ســاالنه كشــور يا برای تأمین منابع مالی جهت ايجاد، تکمیل و توسعه 
طرح های سودآور تولیدی، ســاختمانی و خدماتی شامل منابع مالی الزم برای 
تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توســط دولت، شركت های دولتی، 
شهرداری ها و مؤسســات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام المنفعه 
و شــركت های وابسته به دستگاه های مذكور، شركت های سهامی عام و خاص و 
شركت های تعاونی تولید است و به سرمايه گذارانی كه قصد مشاركت در اجرای 
طرح های ياد شده را دارند، از طريق عرضه عمومی واگذار می شود )ماده 2 قانون 
و ماده 1 آيین نامه(. اوراق مشاركت منتشره با اوراق قرضه دارای تفاوت هايی است 

كه اهم اين تفاوت ها شامل موارد زير است:
1. اوراق مشاركت برای طرح يا طرح های مشخص منتشر می شود حال آنکه 

در مورد اوراق قرضه چنین الزامی وجود ندارد،
2. به اوراق مشاركت سودی به عنوان علی الحساب به نرخ معین تعلق می گیرد 
و ســود قطعی آن در پايان طرح و يا در سررســید اوراق مشاركت از محل سود 
قطعی طرح تعیین و مابه التفاوت پرداخت می شود، در صورتی كه در اوراق قرضه 

اعطای چنین سودی رايج نیست،
3. ناشــران اوراق مشاركت بايد در مقاطعی از زمان وضعیت مالی و عملکرد 
اجرايی طرح موضوع اوراق مشــاركت را گزارش كنند، لکن ناشران اوراق قرضه 

چنین الزامی را ندارند،
4. اوراق قرضه می تواند به كســر يا صرف منتشر می شــود، حال آنکه اوراق 

مشاركت تنها به مبلغ اسمی صادر می شود،
5. بازپرداخت اصل و پرداخت سود علی الحساب حسب مورد توسط دولت )در 
مورد اوراق مشاركت طرح های عمرانی( يا توسط بانك عامل )در مورد ساير انواع 
اوراق مشاركت( تضمین می شود و به اين ترتیب خطر نکول در مورد هیچ يك از 
انواع آن وجود ندارد، درحالی كه اين خطر در مورد اوراق قرضه شــركت ها وجود 

دارد، نیست )علی مدد، 1386( 
عالوه بر آن مطالعات تحقیقی نشان داده اند كه برخالف بازار سهام، نوسانات 
و سودآوری، به ترتیب، به طور مثبت و منفی بر پیش بینی بازده های اوراق قرضه 
تأثیر می گذارد كه درباره اوراق مشــاركت به علت آنکه ناشر آن دولت با عاملیت 

بانك مركزی است، اين رخداد نمی افتد.
 همچنیــن در مطالعات داخلــی نیز دهقان نیســتانکی و صادقی )1393( 
تفاوت هايی را بین روش های تأمین مالی از طريق اوراق مشاركت، اوراق قرضه و 

تسهیالت بانکی بیان كرده اند كه به شرح جدول 2 است.
در مواد قانون »نحوه انتشــار اوراق مشاركت«، به صراحت انواع مختلف اوراق 
مشاركت تعريف نشده است؛ اما در مواد قانونی در حوزه اوراق مشاركت می توان 
انواع مختلف اوراق مشــاركت را شامل اوراق مشــاركت دولت، اوراق مشاركت 
شركت ها و ساير مؤسسات و اوراق مشاركت بانك مركزی شناسايی و طبقه بندی 

كرد.
اوراق مشــاركت دولت: اين اوراق كه بهتر است اوراق مشاركت»عمرانی« يا 
»ملی« نامیده شــود، صرفاً برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های 
عمرانی يا انتفاعی دولت به میزانی كه در قوانین بودجه ساالنه كل كشور پیش بینی 
می شود، توسط دولت منتشر می شود. اصل و سود اين اوراق از محل اعتبارات كه 
در قوانین بودجه ساالنه كل كشور پیش بینی می شود، توسط وزارت امور اقتصاد 
و دارايی تضمین خواهد شد. طرح های عمرانی يا انتفاعی دولت مندرج در قوانین 
بودجه كه مجری آنها شركت های دولتی و شهرداری ها هستند نیز مشمول اين 

تعريف و تابع مقررات مربوط به اوراق مشاركت دولت هستند.
اوراق مشــاركت شركت ها و ساير مؤسســات: اوراقی است كه با مجوز بانك 
مركزی برای تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز جهت ايجاد، تکمیل و توسعه 
طرح های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی الزم برای تهیه 
مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی، توسط شركت های دولتی، شهرداری ها و 
مؤسســات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام المنفعه و شركت های 
وابســته به دستگاه های مذكور، شركت های ســهامی عام و خاص، شركت های 
تعاونــی و تولیدی منتشــر و به عاملیت يکی از بانك ها بــه عموم مردم عرضه 
می شــود. ناشرين بايد اصل و ســود اين اوراق را تضمین و وثايق الزم را جهت 
تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق، در اختیار بانك عامل قرار دهند. 
در صورت عدم ايفای تعهدات از طرف ناشر، بانك عامل بايد از محل تضمین های 

اخذشده رأسا اقدام كنند )مواد 1 و 5 قانون و مواد 1، 5 و 16 آيین نامه(
اوراق مشاركت بانك مركزی: اين نوع اوراق مشاركت به استناد ماده 91 قانون 
برنامه ســوم توسعه توســط بانك مركزی ايران و بر اساس پرتفوی دارايی های 
سودآور آن بانك صادر می شود و به هیچ طرح معینی عطف ندارد. به نظر می رسد 
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كه هدف از انتشــار اين اوراق و اوراق ديگری كه به موجب ماده 93 قانون برنامه 
سوم صادر می شود، تقويت سرمايه بانك ها است

در طول چند ســالی كه از انتشار اوراق مشاركت در ايران می گذرد قوانین و 
مقررات متنوعی برای ســامان دهی به آن تدوين و تصويب شده است كه شايد 
قانون »نحوه انتشار اوراق مشاركت« در سال 1376 و آيین نامه اجرايی آن در سال 
1377 از مهم ترين آنها اســت، اما همچنان در اين حوزه برخی نارسايی ها وجود 
دارد كه شايد از مهم ترين آنها عدم رتبه بندی ناشران اوراق مشاركت به دلیل نبود 
مؤسسات رتبه بندی در ايران و مشخص نبودن سطح ريسك و بازدهی متناسب 
با ريســك در اوراق مشاركت باشــد كه موجب شده است بخش دوم انواع اوراق 

مشاركت )اوراق مشاركت شركت ها و ساير مؤسسات( عماًل فعال نباشند.
 بنابراين ضرورت وجود مؤسسه رتبه بندی اوراق مشاركت كه به نوعی مستقل 
از دولت اســت تا از اين طريق به توان تمام اوراق مشاركتی را كه توسط دولت، 

شركت ها و مؤسسات صادر می شود، رتبه بندی كرد، احساس می شود.
نحوه عمل اين مؤسسات در خصوص اوراق مشاركت بايد به شکلی باشد كه 
رتبه بندی در نهايت مبتنی بر خصوصیات كیفی طرح های عمرانی يا غیرعمرانی 
از نظر میزان ســودآوری، اطالعات حسابداری ناشر، ريسك های مختلف اوراق و 

ساير موارد باشد.
همچنین اوراق مشــاركت به عنوان يــك ورقه بهادار و ابــزاری برای جذب 
ســرمايه های كوچك نیازمند به بازار ثانويه برای معامالت بعدی است. در قانون 
اوراق مشاركت و مقررات قبلی راجع به اوراق مشاركت، قابلیت معامله اين اوراق 
در بورس تصريح و در آگهی های انتشــار برخی از اوراق، معامله اوراق در شعب 

منتخبی از بانك عامل وعده داده شده است.
در حال حاضر برخی از اوراق مشاركت امکان معامله در فرابورس را دارند كه 
سرمايه گذار برای خريد آنها بايد كد سهامداری داشته باشد. قیمت اين اوراق پس 

از پذيره نويسی از طريق عرضه و تقاضا در فرابورس مشخص می شود.
در حال حاضر تعداد ســفارش اين اوراق بايد به صورت مضربی از 10 باشد، 
ســود علی الحساب اين اوراق در دوره های مشخص و مبلغ اسمی اوراق در زمان 
سررســید از طريق شركت سپرده گذاری مركزی اوراق و تسويه وجوه به حساب 
اعالمی توســط سرمايه گذار واريز می شود و در صورتی كه سرمايه گذار در وسط 
دوره قصد خريد اوراق را داشته باشد، عالوه بر پرداخت قیمت اوراق، سود اوراق از 
تاريخ آخرين پرداخت سود تا لحظه خريد را بايد به فروشنده پرداخت نمايد و در 
مقابل در پايان دوره پرداخت سود، كل سود دوره به خريدار تعلق می گیرد. البته 
سرمايه گذار هنگام خريد و فروش اين اوراق، مبلغی به عنوان كارمزد به كارگزاری 

پرداخت می نمايد.
طبق قانون اوراق مشــاركت و مقررات قبلی راجــع به اوراق مزبور، دارندگان 
اوراق مشاركت در سود حاصل از اجرای طرح های موضوع اوراق مشاركت شريك 
هستند. اين مشاركت در صورت خاتمه طرح مربوط تا سررسید اوراق مشاركت 
و يا آماده ســازی اراضی يا ابنیه و تأسیسات يا فروش كاالهای تولیدی طرح كه 
موضوع انتشار اوراق مشاركت بوده است، ادامه خواهد داشت و نهايتاً سود طرح 

تعیین می شود.
 چنانچه طرح موضوع اوراق مشــاركت در محدوده زمانی مقرر خاتمه نیابد 
يا اراضی آماده ســازی شده يا ابنیه و تأسیسات طرح يا كاالهای 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 اين، اجرای طرح ها در 

مدت زمانی بیش از دوره پیش بینی شده و توقف طرح در طول اجرای آن موجب 
باالرفتن هزينه ها و درنتیجه كاهش سود خواهد شد يا به زيان خواهد انجامید كه 

بايد برای آن طرح چاره نمود )علی مدد، 1386(
 ورود اوراق در فرابورس خود می تواند راهکار مناســبی برای اوراق مشاركتی 
باشــد كه موضوع انتشــار اوراق همچنان ادامه دارد و تاريخ سررسید خود را رد 
نموده اســت. البته كه بايد بابت تأخیر در پرداخت جرائمی را لحاظ كرد اما به 
هر حال در فرابورس نیز مقررات خاصی برای انتشــار اوراق، تأخیر در سررسید، 

دريافت سود و تسويه نهايی ارائه نشده است.

نتيجه گيری
در كشورهای مختلف، از میان ابزارهای سیاست پولی و اعتباری، ابزار عملیات 
بازار بــاز در ارتباط تنگاتنگ با اوراق قرضه قــرار دارد. به گونه ای كه بانك های 
مركزی با اســتفاده از اين ابزار می تواننــد بر حجم نقدينگی بخش خصوصی و 

عرضه پول اثر بگذارند.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی و اجرای عملیات بانکداری بدون ربا و به تبع آن 
ممنوعیت بهره در اقتصاد مبتنی بر فقه اسالمی و به داليل شرعی، انتشار اوراق 

قرضه ممنوع و اوراق جايگزينی به نام »اوراق مشاركت« ايجاد شد.
با توجه به تعريف اوراق مشــاركت و بررسی به عمل آمده در خصوص انتشار 
اين نوع اوراق، حجم انتشــار و فروش اين اوراق پايین بوده و هر چند تا حدودی 
جانشــین اوراق قرضه شــده و برخی از وظايف و عملکردهای آن را انجام داده، 
اما دارای كاســتی هايی نیز بوده است كه ايجاد بازار ثانويه آن در قالب فرابورس 

می تواند بخشی از اين كاستی ها را جبران كند.
البته حضور در فرابورس احتیاج به مقررات و دســتورالعمل خاص برای اوراق 
مشاركت دارد كه در اين ارتباط تاكنون دستورالعمل خاصی ارائه نشده است. به 
نظر می رســد برای ايجاد رشد و استفاده كاراتر در اوراق مشاركت ضروری است 
بازار ثانويه سازمان يافته و منسجم با دستورالعمل و مقررات كاربردی برای اوراق 

مشاركت ارائه شود.

پی نوشت:

        *كارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی، دانشجوی دكتری حسابداری 

دانشگاه الزهرا

منابع و مآخذ 

1. افرادی، مهرا. )1392(. ورود نســل جديد اوراق مشاركت به بازار. ماهنامه 
بازار سرمايه، ش 38

2. آيین نامه اجرايی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت سال 1377
3. دهقان نیستانکی، مهدی و صادقی، ابراهیم. )1393(. امکان سنجی انتشار 
صکوک در مقايسه با ساير روش های تأمین  مالی در شركت های پذيرفته شده در 

بورس اوراق بهادار، تحقیقات حسابداری و حسابرسی
4. علی مدد، مصطفی. )1386(. اوراق مشاركت: سوابق، مقررات و حسابداری، 

انتشارات سازمان حسابرسی، چاپ سوم
5. قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب مهرماه 1376

جدول ۲- مقایسه روش های تأمین مالی

نوع روش تأمین 
مالی

عدم نیاز به آورده 
بانی

عدم نیاز به 
وثیقه جداگانه

فاقد محدودیت 
در نوع مصرف

کنترل نقدینگی اجماع فقهی
سرگردان بازار سرمایه

بلیخیرخیرخیرخیراوراق مشارکت

بلیبلیبلیبلیبلیاوراق قرضه

خیرخیربلی/خیربلی/خیربلی/خیرتسهیالت بانکی

منبع: دهقان نیستانکی و صادقی )۱۳۹۳(
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اوراق مرابحه ابزاری ناشناخته در بازار مالی ايران

 زینب بیابانی*  

انواع اوراق مرابحه
در ســال 1389 كمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مباحث 
فقهی اوراق مرابحه را مورد بحث قرار داد و اين مباحث در قالب 4 نوع اوراق 

مطرح شد.

اوراق مرابحه تأمين مالی
در اين اوراق، بانی برای تأمین مالی خود اقدام به انتخاب يا تأسیس مؤسسه 
مالی به منظور خاص با عنوان واسط می كند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از 
طريق شركت تأمین سرمايه، وجوه سرمايه گذاران مالی )مردم( را جمع آوری 
كــرده و به وكالــت از طرف آنان كاالی مــورد نیاز بانــی را از تولیدكننده 
)فروشــنده( به صورت نقد خريداری و به صورت بیع مرابحه نسیه به قیمت 
باالتر به بانی می فروشد. بانی متعهد می شود كه در سررسید مشخص، قیمت 
نســیه كاال را از طريق شــركت تأمین ســرمايه به دارندگان اوراق برساند. 
دارندگان اوراق می توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده 

كنند يا قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.

اوراق مرابحه تأمين نقدينگی
در ســال 1992 میالدی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار 
منتشــر كرد كه مبتنی بر بیع العینه يا بازخريد دارايی فروخته شــده است. 
در اين روش، مؤسسه ناشــر اوراق، دارايی های دولت، سازمان ها و بنگاه های 
اقتصادی را به صورت نقد خريداری كرده و بهای آم را می پردازد، ســپس با 
قیمتی باالتر و به صورت نسیه مدت دار به خود آنها می فروشد و در مقابل، از 
آنها اســناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دريافت می كند. مؤسسه ناشر 
می تواند منتظر بماند و سررســید مبلغ اسمی اسناد را از خريداران دريافت 

كند، همچنین می تواند در بازار ثانوی آنها را بفروشد. 

اوراق مرابحه تشكيل سرمايه شرکت های تجاری
در اين نوع اوراق مرابحه، هدف تشکیل سرمايه، فعالیت تجاری مستمر است. 
بانی )شــركت تجاری( كه نقش ناشــر را نیز دارد، با انتشار و واگذاری اوراق 
مرابحه، وجوه نقدی مازاد افراد را جمع آوری می كند و به وكالت از طرف آنان 
كاالهای مورد نیاز دولت، ســازمان های دولتی، شركت های وابسته به دولت، 
بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و مصرف كنندگان را از تولیدكنندگان يا 
مراكز فروش به صورت نقد می خرد، ســپس با افزودن نرخ معینی به عنوان 
ســود، به صورت نســیه به مصرف كنندگان نهايی می فروشد. سود حاصل از 
عملیات خريدوفروش پس از كسر درصدی به عنوان حق الوكاله ناشر )شركت 
تجاری( به صورت فصلی يا ساالنه از طريق شركت تأمین سرمايه بین صاحبان 
اوراق توزيع می شــود. اوراق مرابحه نوع سوم ماهیت اوراق سهام شركت ها را 
دارد و می تواند بدون سررسید معین منتشر شود، همان طور كه می توان ابتدا 

آن را به صورت سررسید اما قابل تبديل به اوراق سهام طراحی كرد.
 

اوراق مرابحه رهنی
يکــی از كاربردهای مهم اوراق مرابحه برای تبديل كردن تســهیالت بانك ها 
و شــركت های لیزينگ به اوراق بهادار اســت. در ايــن روش بانی )بانك يا 
شــركت لیزينگ( كه دارايی هايی را به صورت مرابحه )فروش اقساطی( رهنی 

اوراق مرابحه يكی از مهم ترين ابزارهای تأمين مالی در بازار مالی اسالمی 
است و از نظر مبانی حقوق اسالمی يكی از انواع عقد بيع به شمار می رود. 
در صورتجلســه کميته فقهی و حقوقی ســازمان بورس اوراق بهادار مورخ 28 
ارديبهشــت 1389 آمده اســت از آنجا که اوراق مرابحه انواع مختلفی دارد، 
نمی توان تعريف جامع و دقيقــی از اين اوراق ارائه کرد اما در نگاه عام می توان 
گفت اوراق مرابحه اوراق بهاداری هســتند که دارندگان آنها به طور مشاع مالک 
دارايی مالی )دينی( هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. اين 

اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی است.
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به دولت، بنگاه ها و خانوارها واگذار كرده اســت، می توانند با تبديل به اوراق 
بهاداركردن مطالبات حاصل از تســهیالت مرابحه، منابع خود را نقد كنند. به 
اين منظور اقدام به تأســیس واسط می كنند. واســط با انتشار اوراق مرابحه 
وجوه ســرمايه گذاران را جمع آوری و ســپس به وكالــت از طرف آنان ديون 
حاصل از تســهیالت مرابحه را بــه قیمت تنزيلی از بانی )بانك يا شــركت 
لیزينگ( خريداری می كند، بانی متعهد می شــود در سررسیدهای مشخص 
مبلغ اســمی ديون را از بدهــکاران وصول كرده و از طريق شــركت تأمین 
ســرمايه به دارندگان اوراق برســاند. دارندگان اوراق می توانند تا سررســید 
منتظر بمانند و از ســود نهايی اوراق اســتفاده كنند و نیز می توانند قبل از 

سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی با سود كمتر بفروشند. 
بــا توجه به اينکه همه اين اوراق بر اســاس ســود بــرای صاحبان طراحی 
می شوند، درنتیجه از صنف ابزارهای مالی انتفاعی هستند. نرخ سود نوع اول، 
دوم و چهارم اوراق مرابحه، چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانويه، نرخ معین 
و از قبل تعیین شده است و نرخ بازدهی نوع سوم اگرچه به خودی خود متغیر 
اســت و در دامنه مشــخصی از تغییرات قرار می گیرد، لکن به منظور وجود 
متغیر ديگری به نام حق الوكاله می توان با مديريت مشخص به نرخ معینی از 
سود برای صاحبان اوراق رسید. درنتیجه اوراق مرابحه می تواند ابزار مناسبی 

برای صاحبان وجوه باشد كه به دنبال سود معین از سرمايه گذاری هستند.
با توجه به امکان شــکل گیری بازار ثانويه اين اوراق، به نظر می رسد كه اوراق 
مرابحه به ويژه نوع اول، دوم و چهارم دارای درجه نقدشــوندگی بااليی است. 
هر چه تنوع اوراق مرابحه بیشــتر شــود، به ويژه زمانی كه واسط های زيادی 
اقدام به انتشــار اوراق مرابحه از نوع سوم می كنند، انتظار می رود بازار اولیه و 

ثانويه اين اوراق به سمت رقابت و كارايی باالتر برود.

 مروری بر مباحث فقهی مرابحه
كمیته تخصصی فقهی ســازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی اين چهار 
نوع اوراق مرابحه طی مصوبه ای بر اســاس استدالل هايی حکم به صحت انواع 

اول، سوم و چهارم كرد. 
می توان گفت غیر از نوع دوم اوراق مرابحه كه مشــکل شرعی دارد، ساير انواع 
اوراق مرابحه به ويژه نوع ســوم آن می تواند ابزار مناســبی برای بازار سرمايه 
كشورهای اسالمی باشــد و نوع اول و چهارم نیز می تواند تنها برای فروش در 

داخل كشور و برای شیعیان خارج از كشور طراحی شود.
معامالت نوع سوم اوراق مرابحه چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانويه به اعتقاد 
همه فقها )شــیعه و سنی( صحیح است. نوع اول و چهارم اوراق مرابحه اگرچه 
در بازار اولیه مشکلی ندارد، اما معامالت بازار ثانوی آنها نیازمند صحت بیع دين 
)تنزيل( به شــخص ثالث به كمتر از مبلغ دين است كه اين معامله به اعتقاد 
مشهور فقهای شیعه صحیح است اما به اعتقاد مشهور فقهای اهل سنت اشکال 
دارد. نوع دوم اوراق مرابحه نیز از همان معامله نخست به اعتقاد مشهور فقهای 

شیعه و اهل سنت محل اشکال است.
مروری بر مباحث حقوقی مرابحه
الف( شرايط حقوقی عقد مرابحه

مرابحه ذاتاً نوعی عقد بیع با داشــتن ويژگی خاص است. بنابراين مرابحه بايد 
همانند ســاير عقود شرايط عمومی عقد بیع و نیز شرايط اختصاصی مرابحه را 

در برداشته باشد.
ب( شرايط عمومی مرابحه 

مرابحه نوعی عقد بیع اســت بنابراين بايد شرايط 
عمومی معامالت را نیز داشــته باشــد. به موجب 
مقررات مذكــور در ماده 190 قانــون مدنی اين 

شرايط عبارت است از:
1. قصد طرفین و رضای آنها

2.  اهلیت طرفین
3. موضوع معین كه مورد معامله باشد

4. مشروعیت جهت معامله
عالوه بر شــرايط مورد اشــاره از آنجا كه بر اساس 
مقررات قانون مدنی تعريف عقد بیع عبارت است 
از تملیك عین به عوض معلوم، لذا شرايط عقد بیع 

معلوم بودن خصوصیات و اوصاف مبیع و ثمن معامله است، پس خريدوفروش 
مبیع مجهول يا مبیعی كه تسلیم آن غیرمقدور يا انجام معامله آن غیرقانونی 
باشــد، صحیح نخواهد بود. يادآور می شــود به محض تحقــق عقد بیع آثار 

حقوقی مشروحه ذيل نیز محقق می گردد:
1. به مجرد وقوع بیع مشتری مالك مبیع و بايع مالك ثمن می شود.

2. عقــد بیــع بايع را ضامن درک مبیع و مشــتری را ضامن درک ثمن قرار 
می دهد.

3. عقد بیع بايع را به تسلیم مبیع ملزم می نمايد.
4. عقد بیع مشتری را به تأديه ثمن ملزم می كند.

در مرابحه نیز همین آثار جاری است.
ج( شرايط اختصاصی عقد مرابحه 

معموالً برای عقد مرابحه چند شرط اساسی را ذكر می كنند كه عبارت است 
از:

1. معلوم بودن میزان بهای تمام شــده يا ثمن يا مبیع برای خريدار، اين شرط 
در معامالت عادی وجود ندارد.

2. معلوم بودن میزان سودی كه فروشنده از معامله خواهد برد.
3. مثلی بودن مبیع

4. صحیح بــودن معامله اول )معامله ای كه به موجب آن فروشــنده مبیع را 
مالك شده است(

5. غیرربوی بودن معامله اول )معامله ای كه به موجب آن فروشــنده مبیع را 
مالك شده است(

بند يك ماده 1 دســتورالعمل انتشار اوراق مرابحه مقرر می دارد: اوراق مرابحه 
اوراقی بهادار با نام قابل نقل و انتقالی اســت كه نشــان دهنده مالکیت مشاع 
دارنده آن در دارايی مالی )طلب( اســت كه بر اساس قرارداد مرابحه حاصل 

شده است.
اوراق بهادار بر اساس بند يك ماده 1 دستورالعمل اجرايی اوراق بهادار مرابحه 
با نام بیان شــده اند و اين به معنای آن است كه دارنده ورقه يا در خود ورقه 
ذكر شــده يا در اسناد مربوطه معلوم اســت كدام ورقه متعلق به چه كسی 
اســت. در اوراق مرابحه دارنده ورقه خود مالــك دارايی موضوع عقد مرابحه 
است و از نوعی حق عینی بر مال برخوردار است. در واقع، در اينجا شخصیت 
حقوقی واســطه ای وجود ندارد تا مالکیت بــه او متعلق گردد. در اين حالت 

شركت تشکیل شده نوعی شركت مدنی است.
در ماده 1 دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه تأكید شده است كه با خريد اوراق 
مرابحه، رابطه وكیل و موكل میان ناشــر و خريداران اوراق برقرار می شــود. 
ناشــر به وكالت از طرف خريداران اوراق ملزم به خريد دارايی موضوع انتشار 
به صورت نقد و فروش اقساطی آن به بانی است. در اسناد موضوع انتشار اوراق 
مرابحه بايد قید شود كه خريد اوراق به منزله قبول وكالت ناشر بوده و وكالت 

ناشر تا سررسید و تسويه نهايی اوراق غیرقابل عزل و معتبر است.
در خصوص بهادار بودن اين اوراق بايد گفت اين اوراق قابل تبديل به پول است 
و افــراد در قبال دريافت آن حاضرند پــول پرداخت نمايند، بنابراين ماهیتی 
مالی دارد. از آنجا كه اوراق مرابحه مال محسوب می شود، مال و حق مالی بر 
اســاس اراده طرفین قابل نقل وانتقال است كه می تواند به صورت عقد معین 
يا عقد نامعین انجام  شود. البته بايد توجه داشت كه مفهوم قابلیت انتقال در 
اينجا با توجه به نفس اين اوراق است و منوط به امر ديگری نیست. ماده 102 
قانون تجارت در خصوص شــركت های اشخاص 
قانون گذار، انتقال سهم الشركه را به تنهايی مجاز 
ندانســته بلکه رضايت بخشی از شــركا و انتقال 
به موجب ســند رسمی در شــركت با مسئولیت 
محدود را برای انتقــال الزم می داند و همچنین 
بر اســاس ماده 123 قانون تجارت، رضايت تمام 
شــركا در شــركت تضامنی برای اين انتقال الزم 
اســت، در حالی كه ورقه بهادار مرابحه به خودی 
خــود قابلیت انتقال به ديگــران را دارد. در ماده 
583 قانون مدنی، قانون گذار هر يك از شــركا را 
مجاز می داند بدون رضايت شركا ديگر سهم خود را 
به طور جزئی يا كلی به شخص ثالثی منتقل كند. در 

پــس از حــذف اوراق قرضه از 
اســالمی،  اقتصاد  نظام  چرخه 
از  استفاده  با  مسلمان  متفكران 
اقدام  مرابحه  بيــع  ويژگی های 
بــه طراحی اوراق بهــاداری به 
نــام اوراق مرابحــه کردند که 
ابعاد  در صورت مشخص شــدن 
مختلف آن می تواند مكمل خوبی 

در بازارهای مالی باشد.



] 1۷ [

اوراق بدهی     پرونـــده

دو ماهنامه تازه های اقتصاد   ارديبهشت 95   شماره 148

مسئله مورد نظر ما نیز دارنده ورقه مرابحه در واقع مالك سهم مشاعی از دارايی پايه 
است و می تواند سهم خود را بدون رعايت تشريفات خاصی و حتی بدون رضايت ساير 

شركا به ديگران منتقل نمايد.
وضعیت اوراق مرابحه در بازارهای مالی ايران

توســعه بازارهای مالی هر كشور از لوازم پیشرفت اقتصادی آن كشور است. يکی از 
مشکالت بازار مالی كشور آن است كه بخش عمده تأمین مالی طرح ها و پروژه های 
سرمايه گذاری متکی به بازار پول و نظام بانکی است و سهم بازار سرمايه در تأمین 
مالی بسیار ناچیز است كه يکی از داليل آن فقدان ابزارهای مالی انعطاف پذير، كارآمد 

و متنوع است. 
در صورت گسترش اوراق مرابحه به لحاظ اقتصادی شاهد افزايش حضور بازار سرمايه 
در تأمین مالی و توســعه بازار مالی كشــور خواهیم بود. در واقع بورس هر كشور 
پس اندازهای ريز و درشت جامعه را به صورت كوتاه مدت و بلندمدت جذب كرده و به 
سمت طرح های مفید و مولد اقتصادی هدايت می كند. هر چه ابزارهای مالی مورد 
استفاده در اين بازار تنوع بیشتری داشته باشند، بیشتر می توانند به اهداف، سلیقه ها و 
روحیات متنوع صاحبان پس انداز پاسخ دهند و زمینه مشاركت اشخاص بیشتری را 
فراهم كنند. برخالف بورس های فعال در سطح جهان كه از انواع متنوع ابزارهای مالی 
برخوردار هستند، بورس ايران از تنوع الزم بهره ای ندارد. در ادامه به بررسی وضعیت 

انتشار اوراق مرابحه در ايران به شرح ذيل پرداخته می شود:
مجوز انتشار اولین اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شركت گروه صنعتی بوتان 
برای خريد مواد اولیه برای مصرف در تولید محصوالت شركت به مبلغ 301 میلیارد 
ريال از ســوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد و شركت واسط مالی آبان ماه 
1391 به منظور تأمین مالی غیرمستقیم شركت گروه صنعتی بوتان و خريد مواد 
اولیه تولید آبگرمکن، اوراق مرابحه به ارزش 301 میلیارد و 306 میلیون ريال از طريق 
بازار سوم فرابورس پذيره نويسی كرد. دومین اوراق مرابحه توسط شركت واسط مالی 
يکم خرداد سال 1392 به منظور تأمین مالی غیرمستقیم شركت گلوكوزان جهت 
تأمین سرمايه در گردش و خريد مواد اولیه به ارزش 200 میلیارد ريال منتشر شد. 

سومین اوراق مرابحه منتشر شده در سال 1393 توسط شركت واسط مالی فروردين 
دوم جهت تأمین مالی غیرمستقیم شركت تولیدی موتور، گیربکس و اكسل سايپا به 
ارزش هزار میلیارد ريال منتشر شد. آخرين اوراق مرابحه منتشر شده تا به امروز در 
خرداد 1394 توسط شركت واسط مالی اسفند يکم به منظور تأمین مالی جهت خريد 

نفت كوره بتا گستر كرانه )سهامی خاص( به ارزش 500 میلیارد ريال منتشر شد.
در سال 1393، 16 هزار و 57 میلیارد و 784 میلیون ريال انواع اوراق )غیردولتی( 
منتشر شده اســت. از اين مقدار اوراق مشاركت با هفت هزار و 800 میلیارد ريال 
معادل 49 درصد از جمع اوراق منتشرشــده غیردولتی در صدر قرار گرفت و اوراق 
اجاره با انتشار هفت هزار و 257 میلیارد و 784 میلیون ريال معادل 45 درصد از كل 
اوراق منتشر شده، را به خود اختصاص داد، در حالی كه در سال گذشته تنها يك هزار 
میلیارد ريال اوراق مرابحه منتشر شده و فقط 6 درصد از جمع اوراق منتشر شده به 

اين اوراق اختصاص يافته است.

جمع بندی
پس از حذف اوراق قرضه از چرخه نظام اقتصاد اسالمی، متفکران مسلمان با استفاده 
از ويژگی های بیع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام اوراق مرابحه كردند 
كه در صورت مشخص شــدن ابعاد مختلف آن می تواند مکمل خوبی در بازارهای 

مالی باشد.
اين اوراق كه از ابزارهای جديد اسالمی در بازارهای مالی است، هنوز نتوانسته جايگاه 
مناسبی در بازارهای مالی ايران به دست آورد و تاكنون تنها چهار مورد اوراق مرابحه 
در ايران منتشر شده است. در كشورهای ديگر به داليلی همچون پايین بودن نرخ تورم 
اوراق مرابحه برای سرمايه گذاران جذاب است ولی به نظر می رسد در ايران با توجه 
به باال بودن نرخ تورم اين اوراق حتی با داشتن مزايايی همچون قابلیت نقدشوندگی 
باال در بازار ثانويه، بازدهی ثابت اوراق، ريسك پايین آن و سررسیدهای كوتاه مدت 
نتوانسته است جذابیت الزم را برای سرمايه گذاران ايجاد كند. به نظر می رسد داليلی 
همچون ناشناخته بودن اين ابزار برای عموم، نداشتن ضمانت كافی نسبت به ساير 
ابزارهــا كه اعتماد بر اين ابزار را با چالش روبه رو می كند، مشــخص و واضح نبودن 
تفاوت ها، مزايا و معايب اين اوراق نســبت به فروش اقساطی برای سرمايه گذاران از 
عواملی است كه در فراگیر نشدن اين ابزار نوين مالی در بازارهای مالی ايران تأثیرگذار 

بوده است.

پی نوشت:
* كارشناس ارشد پژوهشی گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی

منابع و مآخذ
1. زال، يوسف. )1394(. »بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی بیع مرابحه«، بیست و 

ششمین همايش بانکداری اسالمی
2. موسويان، سیدعباس. )1388(. »صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول 
و سرمايه اسالمی«، دو فصلنامه علمیـ  پژوهشی جستارهای اقتصادی، س 6، ش 

31-9 ،11
3. صالح آبادی، علی. )1385(. بازارهای مالی اسالمی، تهران: دانشگاه امام صادق )ع(

4. موسويان، ســیدعباس و محمدحسین عباسی. )1392(. »ماهیت حقوقی 
اوراق بهادار مرابحه«. پژوهشنامه حقوق اسالمی، سال چهاردهم، شماره دوم 

)پیاپی 38( 
5. موســويان، ســیدعباس؛ وثوق، بــالل و علی فرهاديان آرانــی. )1392(. 
»شــناخت و رتبه بنــدی ريســك های ابزارهای مالی اســالمی )صکوک(«. 

دوفصلنامه انديشه مديريت راهبردی، س 7، ش 1، 61-31، 212-187
sukuk.ir 6. سايت

نمودار 2- درصد انواع صكوک منتشر شده در سال 1393  نمودار 1- وضعيت اوراق مرابحه منتشرشده از نظر ارزش و
فراوانی تا پايان آذر 1394
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بازار بدهی راهی برای جبران کاهش درآمدها 

 حسین میثمی*  

بازار بدهی در بانكداری متعارف 
بر اســاس تعريف، بازار بدهی بازاری است كه در آن انواع اوراق مبتنی 
بر بدهی مبادله می شــوند. در بــازار بدهی ذی نفعــان می توانند ديون 

جديد را در بــازار اولیه خريدوفروش كنند يا اينکه در بازار ثانويه اوراق 
مبتنــی بر بدهی وارد شــده و به خريدوفروش ديون گذشــته بپردازند. 
در بازار بدهی انواعــی از اوراق بدهی كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
مبادله می شــود كه می تواند مرتبط با دولت، شــركت ها، شهرداری ها و 

 .)356 باشد )میشکین ، 2013، ص.  غیره 
ايجــاد بازار بدهی در هــر اقتصادی می تواند منافــع گوناگون به همراه 

داشته باشــد كه برخی از مهم ترين آنها عبارت اند از: 
- كمك به كشــف قیمت منابع به صورت غیردســتوری بر اساس ريسك، 

بازده و سررسید اوراق
- تقويت قابل توجه نقدشــوندگی در بازارهای پول و سرمايه

- ايجاد ارتباط معقول و مشــخص بین ريسك و بازده 
- هدايت نقدينگی به مســیر صحیح و جلوگیری از رشد بازارهای ناسالم 

رقیب
مالی  بازارهای  در  بهبود شفافیت   -

بازارهای مالی تنوع در  ايجاد   -
- كاهش فشار بر شــبکه بانکی جهت تأمین مالی

- كمك به كشــف منحنی بازده  بازارهای پول و سرمايه 
- كمك به اعمال سیاســت های مالی توسط دولت

- كمك به اعمال سیاســت های پولی توسط بانك مركزی 
نکتــه مهمی كه در شــناخت دقیق بازار بدهی الزم اســت مورد توجه 
قرار گیرد، به ارتباط بازار بدهی با بازارهای پول و ســرمايه برمی گردد. 
بر اســاس تعريف، بازار پول بازاری است كه در آن ابزارهای كوتاه مدت 
)زير يك ســال( با ريســك كم مورد معامله قرار می گیرد و بازار سرمايه 
بازاری اســت كه در آن ابزارهای میان مدت و بلندمدت و با ريسك باالتر 
مبادله می شــود. اين مطلب به خوبی در منابــع اقتصاد و مديريت مالی 
كه به تعريف بازار پول و ســرمايه پرداخته اند، مــورد تأكید قرار گرفته 

اســت  )ساندرز و كورنت ، 2012، ج. 1، ص. 390(. 
بــه عبارت ديگر، بازار پول بازار تأمین مالی كوتاه  مدت با ريســك پايین 
و بازار ســرمايه بازار تأمین مالی بلندمدت با ريسك باالتر است. در واقع 
تفاوت بازار پول و ســرمايه ماهوی نیست؛ بلکه در بازار پول اوراق بهادار 
با سررســید كمتر از يك سال و در بازار سرمايه اوراق بهادار با سررسید 
باالتر از يك ســال خريدوفروش می شود )میشکین، 2013، ص. 512(. 
با توجه به آنچه مطرح شــد، به نظر می رسد رابطه منطقی بازارهای پول 

بازار بدهی يكی از مهم ترين اجــزای بازارهای پولی و مالی نوين در هر 
کشوری به شــمار می رود. به همين دليل ضرورت توسعه بازار بدهی در 
کشور غيرقابل انكار است. در واقع می توان مدعی بود که دستيابی به نظام مالی 
پويا، عميق و کارا، بدون وجود بازار بدهی ســالم با کارکرد مناسب و عمق کافی 

اساسًا امكان پذير نيست)کلوز و ديگران ، 2010، ص. 23(.
در نظام مالی کشور، بازار بدهی از عمق بسيار پايينی برخوردار است. تعميق اين 
بازار می تواند زمينه پاســخگويی به نيازهای مختلف ذی نفعان را فراهم کند. به 
عنوان مثال، دولت می تواند بدهی های گذشــته خود را با مراجعه به بازار بدهی 
تســويه و نيازهای آتی خود را تأمين مالی کند )سياست مالی(؛ با توسعه بازار 
بدهــی با عمق کافی بانک مرکزی می تواند در بازار ثانويه اوراق واردشــده و با 
خريدوفروش اوراق بدهی، سياســت های خود را پيگيری کند )سياست پولی(؛ 
شهرداری ها و ســاير نهادهای عمومی غيردولتی و همچنين شرکت های بزرگ 
غيردولتی می توانند با انتشــار انواع مختلف اوراق بهادار بدون فشار بر منابع 
محدود بانک ها و منابع پرقدرت و تورم زای بانــک مرکزی، نيازهای مالی خود 

را تأمين کنند.
بــا اين حال، عمده ابزارهای مالی مورد اســتفاده در بازارهای بدهی متعارف يا 
مســتقيمًا در قالب حقوقی قرض همراه با بهره سامان يافته اند يا اينكه در ساير 
قالب های حقوقی مورد استفاده قرار می گيرند، اما درنهايت به همان قرض همراه 
با زياده ختم می شــوند که هيچ کدام از اين دو شــيوه در چهارچوب بانكداری 

اسالمی و قانون عمليات بانكی بدون ربا قابل پذيرش نيست.
با توجه به آنچه مطرح شــد، به نظر می رسد ارزيابی مسئله بازار بدهی اسالمی 
از منظر بانكداری اسالمی از اهميت زيادی برخوردار است. در اين گزارش ابتدا 
ماهيت بازار بدهی در بانكداری متعارف شناســايی شده و چرايی عدم امكان 
اســتفاده از الگوی متعارف در چهارچوب بانكداری اسالمی تبيين می گردد. در 
ادامه ضرورت طراحی صكوک بدهی جهت توســعه بازار بدهی اسالمی مطرح 
شــده و به ســه مورد از تجارب ساير کشورهای اســالمی در اين رابطه اشاره 

می شود. بخش پايانی نيز به جمع بندی اختصاص می يابد.  
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و ســرمايه با بازار بدهی اصطالحاً »عموم و خصوص من وجه« اســت. به 
اين معنی كه بازار بدهی را می توان شــامل دو قسمت در نظر گرفت؛

 بــازار بدهی های كوتاه مدت كه در آن اوراق بدهی با سررســید زير يك 
ســال مبادله می شــود و بازار بدهی بلند مدت كه در آن اوراق بدهی با 
سررسید باالی يك ســال مبادله می گردد. بخش كوتاه مدت بازار بدهی 
در حوزه بازار پول وارد شــده است و بخش بلندمدت بازار بدهی به بازار 

ســرمايه تعلق دارد )نمودار 1 مالحظه شود(. 

چالش های استفاده از ابزارهای متعارف بازار بدهی در چهارچوب 
اسالمی

پرسشی كه مطرح می شود آن است كه آيا دولت، بانك مركزی، بانك ها، 
شــهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شركت های بزرگ خصوصی 
در كشــور می توانند مشابه ساير كشورها، نســبت به انتشار اوراق بدهی 
اقدام كنند؟ پاســخ به اين پرســش منفی است، زيرا اوراق بدهی )به آن 
صورت كه در ســاير كشــورها استفاده می شــود( به طور عمده در قالب 
حقوقی قرض همراه با زياده ســامان می يابد كه بر اســاس فقه اسالمی 
و قوانین كشــور ايران )قانون اساسی اصل 4 و اصل 49، قانون عملیات 
بانکی بدون ربا مواد مختلف، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساســی 
مــاده 1، قانون مجازات اســالمی مــاده 595 و غیره( قابلیت اســتفاده 

با چالش ربا مواجه است.  ندارد؛ زيرا 
توضیــح آنکه اوراق موجود در بازار بدهــی متعارف يا به صورت با كوپن 
و يا به صورت تنزيلی منتشــر می شــود. در اوراق دارای كوپن يك نهاد 
اقتصــادی )مثاًل دولت( با انتشــار اوراق بدهی از عموم بخش های دارای 
مازاد منابع اقتصادی را قرض كرده، به اين شرط كه در فواصل مشخص 
مبلغــی به عنوان مــازاد بپردازد. اين امر مصداق واضــح قرض همراه با 

شرط زياده بوده و ربا است.
در اوراق تنزيلــی نیــز هرچند مســتقیماً قرض همراه بــا زياده متصور 
نیســت، اما در عمل همان اتفاق می افتد. زيرا ديــن مبنای تنزيل الزاماً 
دين واقعی )ناشــی از فعالیت های مرتبط بــا بخش واقعی اقتصاد( نبوده 
و به طور عمده صرفاً ســندی حاكی از وجود بدهی اســت. به لحاظ فقه 
اســالمی، اين دســته از ديون غیرواقعی قابلیت تنزيل نداشته و در واقع 

مصداق ربای قرضی هســتند )موسويان و میثمی، 1394، ص. 224(. 
بر اين اســاس، نمی توان بازار بدهی اســالمی را بر اساس قالب حقوقی 
قرضه همراه با زياده ســامان دهی كرد، زيرا با چالش ربا مواجه است. اما 
می توان از ســاير قالب های حقوقی مجــاز )مانند مرابحه و اجاره( جهت 

كرد.  استفاده  ابزارسازی 
نکتــه مهمی كه بايد در اينجا مورد توجه قرار گیرد آن اســت كه خروج 
ماهیــت حقوقی ابزارهــای متعارف بــازار بدهی از قالــب قرض، باعث 
می شــود چالش ربا به طور عمده از اين ابزارهــا مرتفع گردد. به عنوان 
مثــال، در شــرايطی كه از عقد اجاره به شــرط تملیــك به جای قرض 
اســتفاده می شــود، ديگر مســئله ربا معنی ندارد. حتی اگر فرض گردد 
برخی از شــرايط صحت قرارداد اجاره محقق نشــود، در بدترين حالت 

عقد مذكور باطل خواهد شــد. در همه موارد بطــالن عقد، طبق قاعده 
تابعیــت نمــاء از اصل، اصل مال از آن صاحب مــال خواهد بود و چون 
مستأجر مدتی از كاالی مورد اجاره استفاده كرده است، موجر استحقاق 
دريافت اجرت المثل را خواهد داشــت. يعنی می تواند مبلغی كه معموالً 
برای چنین عین مســتاجره ای در عرف پرداخت می شــود، مطالبه كند 
)لــذا ديگر نمی تواند اجرت المســمی يا اجاره بهای مــورد توافق را طلب 

نمايد(. به هر حال مســئله حرمت ربا در اينجا اساساً معنی ندارد. 
بدهی بازار  توسعه  بدهی جهت  ضرورت طراحی صكوک 

هر چنــد امکان اســتفاده از انــواع گوناگون اوراق بدهــی متعارف در 
چهارچــوب بانکداری اســالمی وجود نــدارد و تقريباً تمام كشــورهای 
اســالمی در اين باره اتفاق نظر دارند، اما می توان با اســتفاده از ظرفیت 
عقود اســالمی ابزارهای جايگزينی را طراحی كرد كه از يك طرف مبتنی 

بر بدهی بوده و از ســوی ديگر منطبق با شريعت باشند.
 به اين دســته از ابزارها در ادبیــات بانکداری اســالمی »اوراق بهادار 
اســالمی« يا اصطالحاً »صکوک« گفته می شود. صکوک ابزار جايگزينی 
بــرای اوراق قرضه و بدهی متعــارف بوده كه تقريبــاً تمام كاركردهای 
اقتصــادی و مالی آنهــا را تأمین كرده و در عین  حال با تعالیم شــرعی 

انطباق دارد )موســويان و میثمی، 1394، ص. 544(. 
صکــوک می تواند بر اســاس انواع گروه هــای عقــود غیرانتفاعی، عقود 
مشــاركتی و عقود مبادله ای طراحی گردد، اما نکته مهم آن اســت كه 
عقــود غیرانتفاعــی )مانند قرض الحســنه( هرچند به ايجــاد دين منجر 
می گردد، اما به دلیل نبود عنصر انگیزشــی نرخ سود از ظرفیت محدودی 
برخوردار اســت و كاركرد عمومی ندارد. عقود مشــاركتی نیز مبتنی بر 
انتقــال مالکیــت )بیع عین( شــکل می گیرد و لذا اساســاً بدهی ايجاد 
نمی كنــد. در نتیجــه صکوک مبتنی بــر عقود مشــاركتی )مانند اوراق 
مشــاركت يــا مضاربه( نیز به لحــاظ منطقی نمی تواند در توســعه بازار 

واقع شود.  استفاده  مورد  اسالمی  بدهی 
بنابرايــن، فقط عقود مبادله ای از ابتدا مبتنی بر بدهی توســعه می يابند 
و لــذا ضرورت دارد كه از ظرفیت آنها جهــت طراحی صکوک مبادله ای 
)صکوک بدهی( و تعمیق بازار بدهی اســالمی اســتفاده كرد. به عبارت 
ديگر، می توان بر اســاس عقود مبادله ای چون مرابحه، فروش اقساطی، 
بیع دين، اجاره، جعاله، ســلف و اســتصناع، انــواع گوناگونی از صکوک 
بدهی را با نرخ  ســود، سررسید و میزان ريسك متفاوت طراحی كرد و با 

كمك اين ابزارهای بدهی به توســعه بازار بدهی اقدام كرد.
بدهی  در طراحی صكوک  اسالمی  برخی کشورهای  تجربه 

در دهه اخیر، دولت و بانك های مركزی در كشــورهای مختلف اسالمی 
به ضــرورت اســتفاده از صکوک مبتنی بــر بدهی جهت توســعه بازار 
بدهــی پی برده اند. به همین دلیل، انــواع گوناگونی از صکوک بدهی در 
كشــورهای گوناگون اسالمی طراحی شده و مورد اســتفاده قرار گرفته 

اســت. در ادامه به سه نوع از اين صکوک اشاره می شود. 
الف( صکوک اجاره دولت سودان

دولت ســودان در اين شیوه، ابتدا استخری از دارايی های خود را انتخاب 
كرده و پس از قیمت گذاری، بر اساس آنها اقدام به انتشار صکوک اجاره 
می كند. به ايــن معنی كه اين دارايی ها را به صورت نقدی به خريداران 
اوراق فروختــه و همزمان اجاره به شــرط تملیــك می كند. دارايی های 
مبنــای انتشــار اوراق به طــور معمــول مجموعه ای از ســاختمان های 
شــركت های دولتی هســتند. مجموع اجاره بهای پرداختی توسط دولت 
در طول مدت اجاره دارايی ها، ســود خريداران صکوک را شکل می دهد. 
اين نوع صکوک اجاره در كشــور ســودان به دو صورت كوتاه مدت )زير 
يك ســال( و بلندمدت منتشر می شود )انور و عبداال ، 2011، ص. 15(. 

ب( اســناد پولی بانك نگارای مالزی مبتنی بر مرابحه 
شركت بی. ان. ام. صکوک برهاد )شركت واسطی كه توسط بانك مركزی 
مالزی جهت مديريت فرايند صکوک تشــکیل شــده است( اين اوراق را 
منتشــر می كند. هر برگه از اين نوع صکوک، نشان دهنده مالکیت دارنده 
آن در بدهی حاصل از قرارداد مرابحه است )كريشنان ، 2008، ص. 6(.

شــیوه مورد اســتفاده در عمل به اين صورت اســت كه برای مثال در 
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شــرايطی كه سیاســت انقباضی بخواهد اعمال شــود، در ابتدا، شركت 
واســط بانك مركزی مجموعه دارايی های مبنای انتشار صکوک را تعیین 
می كند. به دلیل آنکه كشــور مالــزی از بزرگ ترين صادركنندگان روغن 
خام نخل اســت، معموالً اين كاال به عنوان دارايی مبنای انتشار اين نوع 

می شود.  واقع  استفاده  مورد  صکوک 
در ادامه شــركت واسط بانك مركزی، با انتشــار اسناد پولی بانك نگارا، 
منابــع نقد را از عمــوم مردم جمع آوری كرده و بر اســاس عقد مرابحه 
نقــدی، مقدار مشــخصی روغن نخــل از »دالل كاال « كه دارايی را در 
اختیار دارد، خريداری می كند. ســپس كل روغن نخل خريداری شــده 
را به صورت اقســاطی )با درنظرگرفتن ســود( به بانــك مركزی مالزی 
می فروشــد. در اين شــرايط بانك مركزی به عنوان مالــك دارايی، كل 
روغــن خريداری شــده را به صورت نقد به دالل كاال )كه ممکن اســت 
فــردی غیر از دالل اولیه باشــد( فروخته و به نقدينگی دســت می يابد. 
نتیجه اقتصادی ايــن معامله ها، جمع آوری منابع نقد از بازار خواهد بود 

انقباضی(.  )عملیات 
بحرين  مركزی  بانك  ج( صکوک سلف 

در اين اوراق، شــركت واســط تعیین شــده توســط بانــك مركزی، به 
نمايندگــی از دولــت بحرين، اقدام بــه پیش فروش برخــی محصوالت 
تولیدشده توسط دولت يا شــركت های دولتی )مثاًل آلومینیوم( می كند. 
در واقع، خريداران اوراق صکوک ســلف بانك مركزی محصوالت تولیدی 
شــركت های دولتی را پیش خريد می كنند. خريداران اوراق در سررسید 
می توانند يا نســبت بــه تحويل گرفتن كاال اقدام كرده يا اينکه شــركت 
واســط را مأمور فروش كاال در بازار و تســويه نقدی كنند. تفاوت قیمت 
خريدوفــروش كاالی مبنای ســلف، ســود خريداران اوراق را تشــکیل 

می دهد. 
بــا توجه به اينکه بر اســاس ضوابــط فقهی، فروش مبیع ســلف قبل از 
سررســید جايز نیســت )جزيری، 1405 ق، ص. 22(، لذا بانك مركزی 
بحرين از راهکار ســلف موازی جهت حل اين مشــکل استفاده می كند. 
در اين راهکار خريدار اوراق سلف كه قصد دارد قبل از سررسید صکوک 
خود را به شــخص ثالثی بفروشد، وارد عقد ســلف جديدی می شود كه 
مســتقل از عقد سلف اول اســت. بر اســاس اين قرارداد جديد، مقدار 
معینــی كاال )مثــاًل آلومینیــوم( را به صورت كلی فی الذمــه به خريدار 
جديد می فروشــد و او را جهت دريافت كاال يا تســويه نقدی، به دولت 
بحريــن حوالــه می دهد. در ضمن بانــك مركزی بحرين ايــن اوراق با 
سررســید ســه ماهه منتشــر می كند )بانك مركزی بحرين، 2015، ص. 
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جمع بندی 
بــازار بدهی يکی از مهم ترين اجــزای بازارهای پولی و مالی نوين در هر 
كشــوری به شمار می رود. به همین دلیل، ضرورت توسعه بازار بدهی در 
كشــور غیرقابل انکار است. به طور خاص، در شــرايط فعلی كه دولت با 
كاهش شــديد درآمدهای نفتی مواجه است، ضرورت وجود بازار بدهی، 
بیش از پیش نمايان شــده است. با اين حال، به دلیل اسالمی بودن نظام 
پولی و بانکی كشــور، امکان اســتفاده از ابزارهــای متعارف مانند اوراق 
قرضه برای دولت وجود نداشــته و الزم اســت نســبت به طراحی انواع 

صکوک جهت تعمیق بازار بدهی اســالمی در كشور اقدام شود. 
در ايــن گــزارش ماهیت بــازار بدهی از منظر اســالمی مــورد تحلیل 
قرار گرفت و نشــان داده شــد كه می توان بر اســاس عقــود مبادله ای 
)چــون مرابحه، فروش اقســاطی، بیع دين و اجاره(، انــواع گوناگونی از 
صکوک را با نرخ  ســود، سررسید و میزان ريســك متفاوت طراحی كرد 
و بــا كمك اين ابزارهای بدهی، به توســعه بازار بدهــی اقدام نمود. در 
اين بــاره همچنین به تجربه برخی از كشــورهای اســالمی در طراحی 
صکوک بدهی اشــاره شد. البته برخی از ابزارهای مورد استفاده در ساير 
كشــورها )مانند اســناد پولی بانك نگارای مالزی( بــا مبانی فقه امامیه 
ســازگار نبوده و نمی تواند به همان صورتی كه در ساير كشورها استفاده 

می شــود، در كشور ايران نیز كاربرد داشته باشد. 

با توجه به تحلیل های ارائه شــده می توان توصیه های سیاســتی ذيل را 
كرد:  بیان 

- الزم اســت دولت و بانك مركزی با اتخاذ تدابیر الزم )ازجمله نگارش 
دســتورالعمل ها و آيین نامه ها به شــیوه ای مناســب( فرايند توسعه بازار 
بدهی در كشــور را به گونه ای مديريت كنند كه عقود اسالمی )مانند بیع 
نقد، اجاره و غیره( مشــابه ســاير كشورهای اســالمی به صورت واقعی و 
غیرصوری منعقد شــود. به عنوان مثال، انتقال اسناد دارايی ها در دفاتر 
اسناد رســمی به اجرای واقعی عقود كمك می كند. در اين باره شايسته 
است اســت به تجربه ناموفق اوراق مشاركت اشــاره گردد كه متأسفانه 

برخی از انواع آن به صورت صوری و غیرواقعی اجرايی می شــود. 
- بــا توجه به جديد بودن ايده اســتفاده از صکوک جهت توســعه بازار 
بدهی، ممکن اســت اجرای آن در عمل با مشــکالتی همراه باشــد. لذا 
پیشــنهاد می شــود ابتدا انواع مختلــف صکــوک در حجم های محدود 

استفاده شــده و به تدريج با آزمون و خطا توسعه يابد.
- به طور قطــع، اولین بار كه دولت، شــركت های دولتی، بانك مركزی، 
بانك هــا و غیره از انواع مختلف صکوک اســتفاده  كننــد، با هزينه هايی 
مواجه خواهند شــد. عالوه بر اين، استفاده از اين ابزارها در ابتدا زمان بر 
اســت، با اين حال با گذشت زمان و آشــنايی ذی نفعان با اين شیوه ها، 
به تدريج ســرعت عملیات افزايش و هزينه های آن كاهش می يابد. تجربه 
موفق برخی از كشــورهای اســالمی مانند مالزی اين مسئله را به خوبی 

می كند.  تأيید 
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هادی حق شناس كارشناس مسائل اقتصاد كالن با اشاره به جايگاه و نقش 
نظــام بانکی در تأمین منابع مالی بخش تولید و بنگاه های تولیدی اعالم كرد: 
مبنای ايجاد اين تفکر از ســاختار و نواقص اقتصادی ايران نشأت گرفته است؛ 
زيرا اقتصاد ايران بانك محور بوده و نه تنها بخش تولید بلکه ديگر بخش ها نیز 

برای تأمین منابع مالی خود به سراغ بانك ها می روند.
وی ادامه داد: اين تفکر تا آنجايی جاری و ســاری شــده كه حتی برخی از 
بخش ها برای احداث، بهره برداری و حتی تأمین سرمايه در گردش يك طرح، 
به ســراغ بانك ها می روند و به میزان كل ســرمايه طرح موردنظر، از صنعت 

بانکداری درخواست حمايت دارند.
اين كارشناس مســائل پولی و مالی با انتقاد از شیوه مديريت بخش تولید 
و بنگاه های تولیدی يادآور شــد: در كشورهای پیشرفته و اقتصادی، سرمايه و 
منابع مالی شــركت های تولیدی به بورس و بازار وارد می شود تا از اين طريق 

منابع مالی خود را  تأمین كنند.
حق شناس شیوه ســرمايه گذاری و تأمین سرمايه بخش تولید در ايران را 
متضاد باسیاســت های اقتصاد كالن دانست و  تأكید كرد: در زير سايه چنین 
تفکر ، مديريت و نگرشــی،  با ايجاد هرگونه مشکلی در مسیر تأمین سرمايه، 
صاحبان بخش تولید متوجه بازار پول و نظام بانکی می شــوند به طوری كه در 
بازه زمانی چندســاله  عالوه بر دولت بخش تولید و بانك با ايســتايی روبه رو 

می شوند.
اين صاحب نظر در عرصه اقتصاد كشــور گفت: در اين شــرايط، پول گران 
شــده به طوری كه هزينه منابع انسانی و عملیات بانکی به میزان سه الی چهار 
درصــد افزايش می يابد و بانك  مجبور به افزايش نرخ كارمزد  خدماتی و نرخ 

بهره تسهیالتی خواهد شد.
وی ادامه داد:  اين شــرايط محصول دو اتفاق است. اول اينکه اقتصاد ايران 
بانك محور بوده و دوم اينکه هزينه بانك به منظور تأمین سرمايه بخش تولید، 

گران و پرهزينه است.
حق شناس هزينه بانکداری در كشورهای پیشرفته اقتصادی را معادل نیم 
درصد ارزيابی كرد و افزود: هزينه بانکداری در ايران شــش برابر كشــورهای 

اقتصادی پیشرفته ارزيابی می شود كه  نمی تواند در تأمین سرمايه بخش تولید  
نقشی مطلوب را ايفا كند.

وی تأكید كرد: در اين شــرايط است كه بانك ها به بنگاه داری روی آورده و 
منابعشان را به طرح های موردنظر خود وارد می كنند.

اين كارشناس مسائل پولی و مالی با در نظر گرفتن شرايط اقتصادی امروز 
كشــورمان، بانك ها را معاف از تأمین منابع مالی بخش تولید دانست و يادآور 
شــد: بهتر است تا بخش تولید خود را از وابســتگی به بانك ها رها سازد و با 
حضور در برخی بازارها همچون بازار ســرمايه ،ســهام خود را عرضه كرده و 

تأمین مالی كنند.
وی، اقتصادی را كارآمد و سودآور می داند كه بخش تولید، بتواند از طريق 
بازار سرمايه به منابع مالی دست يابد؛ كسب نقدينگی كرده تا وابستگی اش به 

بانك ها هرروز نسبت به قبل كمتر شود.
حق شــناس، وابســتگی بخش تولید را منشــاء ايجاد اين حجم كالن از 
مطالبات معوق دانســت و افزود: همین نگرش به بانك ها از سوی بخش تولید 
به جهت تأمین ســرمايه بود كه منجر به مطالبات معوق شده زيرا اين میزان 

وابستگی به بانك ها، شکنندگی بخش تولید را به وجود آورده است.
وی با اشاره به ورود بانك ها به بنگاه داری گفت: همین وابستگی روزافزون 
بخش تولید اســت كه بانك ها نمی توانند به تولیدكننــدگان و فعالیت آن ها 
اعتماد داشته و تکیه كنند. به همین منظور صاحبان صنعت بانکداری ترجیح 
می دهند تا ســرمايه خود را با نظارت مســتقیم به فعالیتی كه خود تعیین و 

ايجاد می كنند، وارد سازند.
اين كارشــناس مسائل اقتصادی بابیان اينکه، يکی ديگر از آسیب های اين 
نوع نگرش به بانك ها را می توان در ابتر ماندن طرح ســهام عدالت دانســت، 
گفت:  اگر شــركت ها اعم از دولتــی و خصوصی برای تأمیــن منابع خود به 
بازار سرمايه واردشــده و با عملکرد مثبت خود منجر به افزايش قیمت سهام 
می شــدند؛ وابستگی آن ها به بانك ها از كاهش می يافت  و طرح سهام عدالت 
نیــز اجرايی و ســود حاصل از عملکرد بخش خصوصی و تولید میان اقشــار 

مختلف جامعه تقسیم می شد.

هادی حق شناس، کارشناس مسائل پولی و مالی:  

بانک مسئول تأمين منابع مالی بخش توليد  نيست
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مه مقد
حمايت از تولید يکی از اهداف سیســتم بانکی است و نیازمند مطالعه 
چالش هــا و تنگناهــای مربوط به آن بوده تا بتوان بر اســاس آن برنامه 
عملیاتــی جهت رفع اين چالش هــا و تنگناها تدوين و پیشــنهاد نمود. 
يکــی از تنگناهــای موجود، تأمیــن مالی تولید اســت. در واقع يکی از 
ملزومات اولیه و پیش نیازهاي اصلی براي قرارگرفتن در مســیر توسعه، 
تأمین و تخصیص ســرمايه و منابع مالی به شــکل مطلوب اســت كه در 
اين راســتا بانك ها نقش بسیار حســاس و مهمی را در اقتصاد كشور بر 

دارند. عهده 
هدف مقالــه حاضر تحلیــل شــاخص های عملکرد شــبکه بانکی و 
نقــش آن در تأمیــن مالی تولید اســت. با توجه بــه اهمیت موضوع و 
تأكیــد بــر تأثیر ترازنامه بانك بــر بخش تولید و ارتبــاط بین منابع و 
مصــارف بانك بــا بخش تولید و تأمین مالی آن، در ايــن مطالعه نقش 
سیســتم بانکــی در تأمین مالــی بخش تولید از بعــد مديريت منابع و 
بررســی می گردد.   )Asset – Liability Management( مصارف 
به همین جهت ســعی شده اســت از اقالم ترازنامه بانك ها كه هر ساله 
توســط مؤسســه عالی بانکداری منتشر می شــود و همچنین متغیرهای 
كالن اقتصادی كه توســط بانك مركزی منتشــر می گــردد، برای دوره 
زمانی 1385 - 1393 جهت تحلیل و بررســی استفاده شود. با توجه به 
اينکه ســاختار هر بانــك می تواند بر عملکرد آن اثر گذار باشــد بنابراين 
شــبکه بانکی كشــور به چهار گروه همگن، بانك های دولتی، تخصصی، 
خصوصی و خصوصی شــده تقســیم شــده اســت كه بانك های هر گروه 

از: عبارت  اند  تفکیك  به  همگن 
1. بانك های دولتی تجاری: ملی، ســپه و پست بانك 

2. بانك های دولتی تخصصی: مســکن، كشــاورزی، صنعت و معدن، 
تعاون توسعه  و  توسعه صادرات 

3. بانك های خصوصی: اقتصاد نوين، پاســارگاد، پارسیان، كارآفرين، 
دی، ســامان، سرمايه، سینا، آينده، شهر

4. بانك های خصوصی شــده: صادرات، رفاه، ملت و تجارت
5. بانك های قرض الحســنه: قرض الحسنه مهر ايران و رسالت

برای دســتیابی بــه يك تصوير روشــن از عملکرد سیســتم بانکی و 
نقش آن در تأمین مالی تولید، از روش تحلیل مقايســه ای استفاده شده 
اســت، به طوری  كه در هر شاخص مورد بررسی، از يك طرف گروه های 
همگــن با يکديگر و از طرف ديگر گروه های همگن با كل شــبکه بانکی 

شده اند.  مقايسه 
در واقع اين مقاله به دنبال پاســخگويی به دو سؤال اساسی است كه 

از: عبارت است 
- گروه هــای همگن از نظر مديريت منابع و مصارف و همچنین از نظر 
نقش در تأمین مالی تولید در مقايســه با يکديگر چگونه عمل نموده اند؟

- وضعیــت هر گروه همگن در شــبکه بانکی كشــور از نظر مديريت 
دارايــی، بدهی و همچنین از نظــر نقش در تأمین مالــی تولید چگونه 

است؟ بوده 
در همین راســتا برای پاســخگويی به اين سؤاالت، گزارش حاضر در 
دو بخش تهیه شــده اســت. در بخش اول پس از مقدمه، شــاخص های 
ارزيابی عملکرد شــبکه بانکی در تأمین مالی تولید بررســی و در بخش 

می شود. ارائه  دوم جمع بندی 
تحليــل  عملكرد صنعــت بانكی ايران بــه تفكيک گروه های 

توليد مالی  تأمين  در  همگن 
در ايــن بخش با اســتفاده از داده های صورت مالی هر بانك و صورت 
مالی هم افزون شــده گروه هــای همگن به تفکیك ذكر شــده در مقدمه، 

جايــگاه بانك هــا در تأمین مالــی تولید را تعیین می كنیــم. با توجه به 
اهمیتی كه جذب منابع بانك هــا در تجهیز مصارف و تأمین مالی بخش 
تولید دارد، در اين بخش مهم ترين شــاخص هايی كه می توانند نقش هر 
گــروه بانکی را در مديريت منابع و مصارف و درنتیجه تأمین مالی تولید 
نشــان دهند، بررســی می گردند. بدين منظور صورت مالی كل بانك های 
كشــور را يك صورت مالی واحد نمونــه در نظر گرفته، به طوری كه هر 
ســرفصل از اين صورت مالی از مجموعه اقالم بانك ها به دســت می آيد. 
در جــدول 2 ســهم گروه های بانکــی از منابع و مصارف شــبکه بانکی 
بیان شــده اســت. همچنین با توجه به اهمیت مقايســه تركیب پرتفوی 
گروه های همگن از لحاظ تســهیالت اعطايی بــه بخش های اقتصادی و 
نحوه تأمین منابع به تفکیك ســپرده گذار و سهامدار، در اين بخش سعی 

پرداخته شود.1            اين مهم  به  شده 
در جــدول1 نســبت های دارايی و بدهی گروه های بانکی بیان شــده 
است. در اين جدول نسبت تسهیالت اعطايی به كل دارايی و نسبت های 
اقالم بدهی به كل بدهی محاســبه شــده اســت. همان طور كه مشاهده 
می شــود به دلیل ماهیت خاص بانك های تخصصی )ملزم بودن به رعايت 
تســهیالت تکلیفی( در مقايســه با ســاير گروه های بانکی، تســهیالت 
اعطايی سهم بیشــتری از دارايی آنها دارد. نکته قابل توجه اين است كه 
نســبت تســهیالت اعطايی در دو گروه بانکی خصوصی شده و تخصصی 
تقريبــاً ثابــت، در دو گروه بانك هــای خصوصی و دولتــی نزولی و در 
گروه بانك های قرض الحســنه صعودی بوده است. بانك های خصوصی در 
مقايســه با ســه گروه بانکی ديگر دارای كمترين سهم تسهیالت اعطايی 
بوده انــد. از عمده داليل آن می توان به باال بودن نرخ ســود تســهیالت 
اعطايی اشــاره كرد. بانك های دولتی تخصصی در شــبکه بانکی كشــور 
بیشــترين سهم تسهیالت اعطايی را داشــته اند، به عبارت ديگر بیش از 

هر گروه بانکی ديگر در تأمین مالی تولید ســهم و نقش داشته اند.
مقايســه چهار گروه بانکی از نظر سرفصل های بدهی، بیانگر اين است 
كه نســبت سپرده در بانك های قرض الحســنه در سرفصل های بدهی در 
مقايســه با ســاير بانك ها باالتر اســت. پس از بانك های قرض الحسنه، 
بانك های دولتی تجاری بیشــترين نسبت ســپرده را در مقايسه با ساير 
گروه هــای بانکی دارند. علی رغم اينکه بانك های قرض الحســنه و دولتی 
تجاری روند صعودی را در ســپرده ها تجربه كرده اند، اما ســاير بانك ها 
كاهش در ســهم سپرده ها در سبد بدهی خود را تجربه  نموده اند. يکی از 
داليل آن را می توان خروج منابع از سیســتم بانکی و سرمايه گذاری در 
دارايی های زودبازده نظیر طال و ارز نام برد. البته به دلیل ريسك گريزی 
مشــتريان بانکی با وجود پیش بینی سودآوری در دارايی های زودبازده، 
كاهش منابع بانك ها چندان زياد نبوده اســت. از ســوی ديگر نرخ سود 
ســپرده ها در دوره 1385-1390 روند كاهشــی داشــته كه اين امر به 
خروج ســپرده ها از سیســتم بانکی كمك كرده اســت.  خروج سپرده ها 

از بانك هــا، آنها را در آينده با مشــکل تأمین مالی مواجه خواهد كرد.
بررســی اجزای سپرده بیانگر اين اســت كه در همه گروه های بانکی 
به جز بانك های قرض الحســنه، ســهم ســپرده ســرمايه گذاری بیش از 
سهم سپرده فرار در ســبد بدهی گروه های همگن بوده است. بانك های 
قرض الحســنه به دلیل ماهیت خود، به سپرده ها ســود نمی پردازند. اين 
موضــوع هزينه تأمیــن مالی را در ايــن گروه از بانك هــا كاهش داده 
اســت. همین امر باعث شــده تا قدرت تأمین مالــی تولید آنها در طول 
دوره مورد بررســی روند صعودی داشــته و تقريباً هم تــراز با بانك های 
با عمر و اندازه متوســط )بانك های خصوصی و خصوصی شــده( باشــد. 
در بانك هــای دولتی تجــاری، دولتی تخصصی، خصوصی شــده برعکس 
بانك های خصوصی نســبت سپرده ســرمايه گذاری روند صعودی و نسبت 

نقش شبكه بانكی کشور در تأمين مالی توليد
 اعظم احمدیان*  
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ســپرده فرار در همه گروه های بانکی دارای روند نزولی بوده اســت. اين 
امر ضمن كاهش منابــع بلندمدت و قابل اتکا در بانك های خصوصی، در 
بلند مــدت می تواند اين گــروه از بانك ها را با ريســك نقدينگی مواجه 
ســازد. به نظر می رســد ورود بانك های قرض الحســنه به شــبکه بانکی 
كشــور و ارائه تسهیالت ارزان قیمت باعث شــده تا منابع از بانك های 
خصوصی به ســمت بانك های قرض الحســنه جابجا شــود. همان طور 
كه مشــاهده گرديــد بانك های خصوصــی با روند نزولی در نســبت 
تســهیالت نیز مواجه بوده انــد. اين موضوع در بلندمدت بر ســهم از 
بازار آنها در شــبکه بانکی كشــور و گستره مشــتريان آنها اثر منفی 
خواهد گذاشــت. نکته جالب توجه اين اســت كه در بانك های دولتی 
تجــاری و خصوصی شــده پــس از بانك های قرض الحســنه نســبت 
ســپرده فرار بیشــتر از ســاير بانك ها اســت. دلیل عمــده آن ارائه 
خدمــات خاص به دســتگاه ها و شــركت های دولتــی نظیر پرداخت 

است.  دستمزد  و  حقوق 
عمده دلیل روند نزولی نســبت تســهیالت اعطايــی به كل دارايی 
بانك های خصوصی شــده و خصوصی كاهــش در منابع بانك و قدرت 
تأمیــن مالــی بانك از محل ســپرده ها بوده اســت. بانك های دولتی 
تخصصــی نیــز علی رغم كاهــش در منابع بانك )ســپرده( با افزايش 

نســبت تســهیالت اعطايی همراه بوده اند كــه مهم ترين دلیل آن اين 
اســت كه كســری نقدينگی اين گروه از بانك ها توســط استقراض از 
بانك مركزی و اســتقراض از شــبکه بانکی كشــور تأمین مالی  شده 
اســت. بنابراين هر چه بانك ها در جذب منابع سپرده گذاران موفق تر 

نیز موفق تر ظاهر شده اند.  ارائه تســهیالت  بوده اند، در 
نســبت حقوق صاحبان ســهام بــه كل بدهی با توجه بــه اهمیت 
ســرمايه برای بانك ها از مهم ترين نســبت های بدهی است. همان طور 
1385 تا  كه مشــاهده می شــود بانك های دولتــی تجاری از ســال 
1390 در نســبت حقــوق صاحبان ســهام به كل بدهــی روند نزولی 
داشته و در ســال1391با افزايش سرمايه اين گروه از بانك ها، نسبت 
4 درصد در ســال 1390 به  حقوق صاحبان ســهام به كل بدهی از 8/
13 درصد در ســال 1391 رســیده اســت و پس از آن نیز مجدداً  /3

است. داشته  نزولی  روند 
بررســی روند نسبت حقوق صاحبان ســهام در ساير گروه های بانکی 
حاكی از كاهش ســهم حقوق صاحبان ســهام در ســبد بدهی بانك ها 
بوده اســت. با توجه به نقش حفاظتی سرمايه در بانك ها می توان گفت 
بانك ها با كاهش مقاومت در مقابل شــوک های واقعــی اقتصاد مواجه 
خواهند شــد. همان طور كه مشــاهده می شود نســبت حقوق صاحبان 
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سهام در مقايسه با نسبت سپرده بسیار كمتر است. به عبارت ديگر مسئولیت 
تأمین مالی بیشتر بر عهده سپرده گذاران است و درنتیجه سپرده گذاران بیش 
از صاحبان سهام در معرض خطر ناشی از بی ثباتی سیستم بانکی و بی ثباتی 

اقتصادی قرار دارند. 
جدول 2 بیانگر اين اســت كه هر گروه بانکی چند درصد از كل تسهیالت 
اعطايی خود را به بخش های مختلف اقتصادی اختصاص داده است. همان طور 
كه مشاهده می شــود، همه گروه های بانکی به جز بانك های تخصصی عمده 
تســهیالت اعطايی خود را به بخش خدمات و بازرگانی ارائه نموده اند. تمايل 
ســبد دارايی اين گروه از بانك ها به ســمت بخش های زودبازده و كم ريسك 
اقتصادی مانند بخش بازرگانی و خدمات، با توجه به سهم ارزش افزوده بخش 
خدمــات و بازرگانی از تولیــد ناخالص داخلی كه در جدول 3 آورده شــده 
است، منطقی به نظر می رسد. بانك های تخصصی بخش عمده ای از تسهیالت 
خود را به بخش ســاختمان و  مسکن و همچنین كشاورزی و صادرات ارائه 
كرده اند. تمايل اندک بانك ها برای ارائه تســهیالت به بخش صنعت با توجه 
به عدم ثبــات اقتصادی و ركود حاكم بر اين بخش امری بديهی اســت. در 
اين میان بخش صادرات و كشــاورزی كمترين ســهم از تسهیالت اعطايی 
گروه های مختلف بانکی را داشته اند. با توجه به اينکه ارزش افزوده اين بخش 
نیز كمتر از ســاير بخش های مختلف اقتصادی اســت، تمايل اندک بانك ها 
برای اعطای تســهیالت به اين بخش امری بديهی اســت )جدول 3 را برای 
ارزش افزوده مالحظه نمايید(. در بخش ســاختمان ســهم تسهیالت اعطايی 
در ســبد تســهیالت بانك های دولتی تخصصی و قرض الحســنه بیشــتر از 
بانك های خصوصی و تازه خصوصی شده است. دو گروه بانك های خصوصی و 
خصوصی شده در تسهیالت اعطايی به بخش ساختمان در دوره مورد بررسی 
كاهش را تجربه نموده اند كه عمدتاً به دلیل ركود نســبی اســت كه در اين 

بخش حاكم شده است. جدول 3 نیز نشان می دهد سهم اين بخش در تولید 
ناخالص داخلی از سال 1388 روند نزولی داشته است.

عالوه بر اين، عمده تســهیالت اعطايی به بخش كشاورزی و صادرات نیز 
مربــوط به بانك های دولتی تجاری و تخصصی اســت. نکته مورد توجه اين 
اســت كه بخش های مولد نظیر صنعت، ســاختمان و گروه كشاورزی توسط 
بانك های با ماهیت دولتی و بخش های زودبازده توســط بانك های خصوصی، 
خصوصی شــده و قرض الحسنه حمايت مالی می شــود. عمده دلیل مشاركت 
بانك های دولتی در بخش های مولد تسهیالت تکلیفی دولت است. به عبارت 
ديگــر رفتار عقاليی بانك ها با رفتــاری كه به خروج از ركود بخش های مولد 
اقتصاد كمك نمايد، متفاوت اســت. رفتــار عقاليی بانك ها حکم می كند كه 
بانك ها در بخش هايی كه زودبازده و دارای ســود باال هستند، سرمايه گذاری 
نمايند كــه در اين میان، بخش خدمات و بازرگانی بیش از ســاير بخش ها، 

دارای سهم از ارزش افزوده كل اقتصاد است. 
سهم تسهیالت اعطايی بخشی هر يك از گروه های بانکی از كل تسهیالت 
اعطايی شــبکه بانکی كشــور بیانگر اين است كه هر گروه بانکی چند درصد 
از كل تسهیالت اعطايی شبکه بانکی كشور را به يك بخش خاص اختصاص 
داده اســت. همان طور كه جدول 2 نشــان می دهد، بانك های خصوصی شده 
در مقايســه با ساير گروه های بانکی تسهیالت اعطايی بیشتری به بخش های 
مختلف اقتصادی ارائه نموده اند. بانك های خصوصی بیشــتر متمايل به ارائه 
تســهیالت به بخش خدمات و بازرگانی هستند و در واقع تسهیالت اعطايی 
به اين بخش در اين گروه بانکی بیشــترين سهم را در كل تسهیالت اعطايی 
داشته اســت. از طرف ديگر همان طور كه مشاهده می شود بخش های مولد 

بیشتر توسط بانك هايی با ماهیت دولتی حمايت مالی می شوند. 
بر اســاس جدول 3 اگرچه در دوره مورد بررســی، روند سهم تسهیالت 

جدول ۲- نسبت تسهیالت اعطایی بخشی هر گروه همگن از کل تسهیالت اعطایی همان گروه )درصد(

۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲۱۳۹۳نوع مالکیتتسهیالت بخشی

صنعت

۲۵.۵۲۵.۶۲۷.۶۲۸.۳۲۶.۹۲۶.۰۲۳.۷۲۰.۲۱۷.۴دولتی تجاری

۹.۳۱۱.۶۱۳.۶۱۶.۴۱۵.۰۱۶.۱۱۵.۷۱۹.۳۱۴.۴دولتی تخصصی

۳۳.۰۳۵.۰۳۶.۸۳۵.۰۲۹.۰۳۳.۸۳۳.۵۳۵.۲۱۴.۴خصوصی شده

۲۴.۶۱۷.۳۲۶.۸۲۴.۱۲۴.۲۲۳.۸۲۱.۵۲۰.۱۱۸.۸خصوصی

۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰قرض الحسنه

ساختمان

۱۲.۱۱۱.۴۱۲.۵۱۳.۲۱۵.۶۱۶.۵۱۷.۴۱۷.۹۱۷.۰دولتی تجاری

۰.۹۴۳.۳۴۴.۹۴۴.۶۴۰.۳۵۴.۹۵۴.۴۵۸.۱۶۰.۹دولتی تخصصی

۱۴.۲۱۱.۳۱۴.۰۱۶.۳۱۳.۷۱۵.۷۱۶.۴۱۵.۶۱۲.۹خصوصی شده

۲۸.۱۱۸.۵۱۵.۹۱۳.۴۲۷.۳۹.۷۸.۴۸.۷۸.۶خصوصی

۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۱۰.۱۱۴.۸۲۳.۹قرض الحسنه

خدمات و بازرگانی

۳۴.۸۳۹.۸۳۷.۸۳۷.۵۳۳.۳۲۸.۰۲۷.۵۲۶.۴۳۱.۶دولتی تجاری

۱.۶۲.۷۲.۹۴.۴۳.۹۴.۴۴.۰۴.۰۳.۸دولتی تخصصی

۲۵.۳۲۴.۴۳۰.۵۳۴.۹۲۸.۲۳۲.۵۳۵.۷۳۱.۱۱۸.۲خصوصی شده

۴۸.۶۴۶.۴۳۷.۸۳۹.۴۳۰۳.۳۵۰.۷۳۹.۶۳۸.۷۳۵.۳خصوصی

۰.۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰۱۰۰.۰۹۱.۵۷۹.۸۷۵.۱قرض الحسنه

کشاورزی و صادرات

۱۰.۲۹.۶۱۰.۰۹.۰۷.۴۶.۸۵.۴۵.۵۶.۹دولتی تجاری

۳۸.۲۳۶.۸۲۱.۱۱۱.۵۱۰.۳۱۱.۵۱۰.۶۱۱.۷۲۴.۳دولتی تخصصی

۱۲.۰۱۱.۸۱۲.۳۱۲.۶۹.۰۹.۱۷.۹۷.۱۶.۰خصوصی شده

۰.۲۰.۱۰.۴۰.۹۰.۸۰.۹۰.۷۲.۵۰.۶خصوصی

۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۱۷.۳۱.۳قرض الحسنه
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اعطايــی به بخش صنعــت نزولی بوده اســت، اما در اين دوره روند ســهم 
ارزش افزوده آن در تولید ناخالص داخلی روند صعودی داشته است. بنابراين 
از نقطه نظر سیاست گذاری با توجه به داده های موجود می توان گفت كاهش 
تســهیالت اعطايــی در بخش صنعت در دوره مورد بررســی موجب كاهش 
ارزش افزوده اين بخش نشــده اســت. در بخش مسکن و ساختمان علی رغم 
افزايش سهم تسهیالت اعطايی، سهم ارزش افزوده آن افزايش چندانی نداشته 
اســت، به طوری كه از ســال 1388 به بعد علی رغم افزايش سهم تسهیالت 
اعطايی با كاهش سهم ارزش افزوده همراه شده است كه اين موضوع با توجه 
به ركود حاكم بر اين بخش دور از انتظار نیست. البته بايد اذعان نمود بخشی 
از اعتبارات اعطايی به بخش ساختمان مربوط به تسهیالت اعطايی به بخش 
مسکن است كه درآمد واسطه گری در ارزش افزوده اين بخش وارد نمی شود و 
اين می تواند يکی از داليل پايین بودن ارزش افزوده اين بخش علی رغم ســهم 
باالی تسهیالت اعطايی باشد. در مورد بخش خدمات و بازرگانی و همچنین 
صادرات و كشاورزی نیز می توان گفت كاهش تسهیالت اعطايی به اين بخش 

موجب كاهش ارزش افزوده اين بخش شــده اســت. از طرف ديگر همان طور 
كه بخش خدمات و بازرگانی بیشــترين سهم تسهیالت اعطايی را داشته اند، 
بیشترين سهم را در تولید ناخالص داخلی نیز داشته اند. به عبارت ديگر سهم 
تسهیالت اعطايی به اين دو بخش با سهم ارزش افزوده آنها هم راستا هستند. 
بنابراين، برای ايجاد رونق در اين دو بخش بهتر است سهم تسهیالت اعطايی 
آنها در سبد  تسهیالت اعطايی افزايش يابد. با توجه به نتايج بررسی می توان 
بیان نمود، سیستم بانکی حمايت خود را از بخش تولید دارد اما بخش تولید 
بنا به دلیل وجود تنگناهايی نظیر بی ثباتی سیاست های اقتصادی و گسترش 
ريسك ســرمايه گذاری و نااطمینانی اقتصادی با روند نزولی در ارزش افزوده 

همراه است
جدول 4 نقش تســهیالت اعطايــی را در ارزش افزوده بخش های مختلف 
اقتصادی نشان می دهد. بانك های خصوصی همان طور كه تسهیالت كمتری 
به بخش كشاورزی و صادرات ارائه نموده اند، نقش كمتری نیز در ارزش افزوده 
اين بخــش دارند. نقش باالی 100 درصدی بانك هــای تخصصی در بخش 

جدول ۳- مقایسه سهم ارزش افزوده بخش ها در تولید ناخالص داخلی و سهم تسهیالت اعطایی هر گروه بانکی از کل تسهیالت اعطایی شبکه بانکی کشور )درصد(

۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲۱۳۹۳نوع مالکیتتسهیالت بخشی

سهم تسهیالت اعطایی بخش ها از 
کل تسهیالت اعطایی شبکه بانکی 

۲۵.۵۲۵.۵۲۸.۳۲۶.۷۲۴.۰۲۵.۱۲۳.۷۲۴.۱۱۵.۴صنعت

۱۳.۰۱۷.۸۱۹.۵۲۰.۱۲۱.۸۲۳.۷۲۳.۲۲۳.۵۲۲.۵ساختمان و مسکن

۲۷.۰۲۸.۸۲۸.۹۳۲.۲۷۶.۵۲۸.۹۲۸.۶۲۷.۳۲۳.۰خدمات و بازگانی

۱۴.۶۱۳.۵۱۱.۱۹.۰۷.۱۷.۳۶.۲۶.۵۸.۵کشاورزی و صادرات

سهم ارزش افزوده بخش ها از 
تولید ناخالص داخلی  

۲۴.۱۲۴.۳۲۵.۰۳۱.۵۳۰.۴۲۸.۶۱۶.۳۲۷.۹۲۷.۱صنعت

۵.۶۷.۴۸.۵۱۲.۴۱۰.۸۱۰.۵۱۱.۷۱۱.۱۱۰.۳ساختمان و مسکن

۶۶.۶۶۵.۹۶۶.۹۷۵.۰۷۷.۹۶۷.۱۶۴.۱۶۳.۶۶۳.۵خدمات و بازگانی

۱۲.۶۱۳.۰۳۳.۶۱۰.۱۹.۸۷.۸۹.۴۱۰.۹۱۱.۰کشاورزی و صادرات
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ســاختمان ، ناشــی از اجرای طرح مسکن مهر اســت. بانك های تخصصی و 
دولتی همان طور كه ســهم بیشتری از تسهیالت اعطايی به بخش ساختمان، 
كشاورزی و صادرات داشته اند، در ارزش افزوده اين بخش ها نیز سهم بیشتری 
داشــته اند و بانك های خصوصی و خصوصی شــده نیز همان طور كه ســهم 
بیشــتری از تســهیالت را به بخش خدمات و بازرگانی ارائه نموده اند، نقش 
بیشتری نیز در ايجاد ارزش افزوده داشته اند. همان طور كه قباًل نیز بیان شد، 
بخش خدمات و بازرگانی نیز بیشترين سهم را در ارزش افزوده تولید ناخالص 
داخلــی دارنــد. از آنجا كه بانك های خصوصی و خصوصی شــده نیز همانند 
هر بنگاه اقتصادی ديگر به دنبال حداكثر ســازی ســود هستند و با توجه به 
ســود باال و زودبازده بودن اين بخش، اين دو گروه بانکی بیشترين تسهیالت 
اعطايــی را به بخش خدمات و بازرگانی ارائه می دهند. در بخش ســاختمان 
بیش از آنکه ارزش افزوده ايجاد شــود تسهیالت اعطا شده است. در اين میان 
نســبت اعتبارات اعطايی به بخش كشاورزی و صادرات به ارزش افزوده گروه 

كشاورزی كمترين مقدار ممکن را دارد.
جدول 5 نشان می دهد كه تأمین منابع تولید عمدتاً از طريق سپرده های 
موجود در شــبکه بانکی اســت نه از طريق آورده صاحبان سهام بانك ها. در 
نتیجه بی ثباتی در بخش واقعی اقتصاد بیشــتر به سپرده گذار منتقل شده و 
بیش از ســهامداران در معرض ريسك ناشــی از بی ثباتی اقتصاد قرار دارند. 

نســبت اعتبارات اعطايی به ســپرده بیانگر اين است كه تا چه حد از طريق 
سپرده گذاران تأمین مالی شده است. بر اساس مشاهدات بانك های خصوصی 
باالترين نســبت را داشــته اند، اما اين نســبت در بانك های تخصصی از 60 
درصد نیز كمتر است. به عبارت ديگر بانك های تخصصی به دلیل تسهیالت 
تکلیفی همواره با كمبود نقدينگی مواجه هســتند كه اين كمبود را از طريق 
استقراض از بانك مركزی و شبکه بانکی تأ مین مالی می نمايند. از طرف ديگر 
نســبت بیش از 100 درصدی برای بانك های قرض الحسنه بیانگر اين است 
كه متناســب با جذب سپرده، تســهیالت اعطا نشده و اين گروه از بانك ها با 

مازاد منابع مواجه هستند.
نســبت ســرمايه به اعتبارات اعطايی به نوعی بیانگر شبکه حفاظتي برای 
بانك است كه به آن اجازه مي دهد تا علي رغم وجود مشکالت اساسي، توانايي 
بازپرداخت بدهي ها را داشــته باشــد و به عملیات خود ادامه دهد. بنابراين 
هدف از برآورد آن، ارزيابي درجه آزادي بانك ها براي ارائه وام و تســهیالت و 
مشاركت در انواع سرمايه گذاری ها و همچنین میزان مقاومت بانك در مقابل 
شــرايط ناگوار اقتصادي است. همان طور كه مشاهده می شود اين شاخص در 
بانك های دولتی تخصصی در مقايســه با ساير گروه های بانکی پايین تر است. 
دلیل عمده آن پايین بودن ســرمايه در اين گروه بانکی در مقايســه با ساير 
گروه های بانکی بوده اســت. علی رغم اينکه تســهیالت اعطايی بیشتری نیز 

جدول ۴- نقش تسهیالت اعطایی در ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی در گروه های همگن )درصد( 

۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲۱۳۹۳نوع مالکیتنسبت تسهیالت 

تسهیالت اعطایی به تولید ناخالص 
داخلی 

۲۴.۳۲۵.۳۲۰.۸۲۰.۴۲۱.۶۱۷.۶۱۵.۳۱۴.۲۱۳.۱دولتی تجاری

۱۴.۲۱۴.۴۱۳.۸۱۵.۸۲۰.۶۲۰.۳۲۰.۲۱۹.۳۱۸.۱دولتی تخصصی

۳۱.۸۳۲.۳۲۸.۰۲۷.۶۳۶.۸۲۸.۰۲۸.۲۲۷.۶۲۷.۱خصوصی شده

۱۰.۳۱۳.۶۱۴.۰۱۴.۸۱۸.۷۱۶.۳۱۹.۶۲۰.۲۲۱.۰خصوصی

۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۱۰.۴۰.۶۰.۷قرض الحسنه

اعتبارات اعطایی به بخش صنعت 
به ارزش افزوده آن 

۲۵.۶۲۶.۶۲۲.۹۱۸.۳۱۹.۰۱۵.۹۲۲.۱۱۰.۳۸.۴دولتی تجاری

۵.۵۶.۹۷.۵۸.۲۱۰.۲۱۱.۴۱۹.۴۱۳.۴۹.۶دولتی تخصصی

۴۳.۶۴۶.۵۴۱.۲۳۰.۷۳۵.۰۳۳.۱۵۷.۸۳۴.۸۱۴.۴خصوصی شده

۱۰.۵۹.۷۱۵.۰۱۱.۳۱۴.۹۱۳.۶۲۵.۷۱۴.۶۱۴.۶خصوصی

۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰قرض الحسنه

اعتبارات اعطایی به بخش ساختمان 
و مسکن به ارزش افزوده آن

۵۲.۱۳۹.۰۳۰.۳۲۱.۸۳۱.۰۲۷.۶۲۲.۸۲۲.۹۲۱.۶دولتی تجاری

۲.۴۸۴.۳۷۲.۶۵۷.۲۷۶.۶۱۰۶.۰۹۴.۲۱۰۰.۸۱۰۶.۹دولتی تخصصی

۸۰.۳۴۹.۳۴۵.۸۳۶.۵۴۶.۴۴۱.۸۳۹.۷۳۸.۶۳۳.۹خصوصی شده

۵۱.۴۳۴.۰۲۶.۰۱۶.۱۴۷.۰۱۵.۱۱۴.۱۱۵.۸۱۷.۵خصوصی

۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۳۰.۷۱.۶قرض الحسنه

اعتبارات اعطایی به بخش خدمات و 
بازرگانی به ارزش افزوده آن 

۱۲.۷۱۵.۳۱۱.۷۱۰.۲۹.۲۷.۳۶.۵۵.۹۶.۵دولتی تجاری

۰.۴۰.۶۰.۶۰.۹۱.۰۱.۳۱.۳۱.۲۱.۱دولتی تخصصی

۱۲.۱۱۲.۰۱۲.۸۱۲.۹۱۳.۳۱۳.۵۱۵.۷۱۳.۵۷.۸خصوصی شده

۷.۵۹.۶۷.۹۷.۸۷۲.۷۱۲.۳۱۲.۱۱۲.۳۱۱.۷خصوصی

۰.۰۰.۰۰.۰۰.۱۰.۱۰.۲۰.۵۰.۷۰.۸قرض الحسنه

اعتبارات اعطایی به بخش 
کشاورزی و صادرات به ارزش 

افزوده آن 

۱۹.۷۱۸.۷۶.۲۱۸.۲۱۶.۲۱۵.۳۸.۷۷.۲۸.۲دولتی تجاری

۴۳.۳۴۰.۷۸.۷۱۸.۱۲۱.۸۲۹.۶۲۲.۸۲۰.۸۳۹.۹دولتی تخصصی

۳۰.۳۲۹.۲۱۰.۲۳۴.۵۳۳.۷۳۲.۴۲۳.۶۱۷.۹۱۴.۹خصوصی شده

۰.۲۰.۱۰.۲۱.۳۱.۵۱.۸۱.۴۴.۶۱.۲خصوصی

۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۰۰.۴۰.۱قرض الحسنه
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نسبت به ساير گروه ها داشــته اند. همان طور كه مشاهده می شود، با افزايش 
سهم تسهیالت اعطايی در سبد دارايی بانك های قرض الحسنه، نسبت حقوق 
صاحبان ســهام به تســهیالت اعطايی در اين گروه بانکی روند نزولی داشته 
است. اگرچه به دلیل نوظهور بودن دارای حقوق صاحبان سهام بیشتر از ساير 
بانك ها بوده و نسبت حقوق صاحبان سهام به تسهیالت اعطايی برای اين دو 

گروه بانکی بیش از ساير گروه های بانکی بوده است.

جمع بندی
در پايان به طور خالصه می توان بیان نمود:

- بانك هايی كه در دوره مورد بررســی در جذب سپرده موفق تر بوده اند، 
نسبت تسهیالت اعطايی بیشتری نیز داشته اند. 

- نســبت حقوق صاحبان ســهام به بدهــی در بانك هــای خصوصی و 
خصوصی شــده به دلیل داشتن سرمايه باال در مقايسه با دو گروه بانکی ديگر 
باالتر اســت. به عبارت ديگر اين دو گروه بانکی در مقايسه با دو گروه بانکی 
ديگر شبکه حفاظتی بیشتری در مقابل بی ثباتی بخش واقعی اقتصاد دارند.

- به دلیل باال بودن نسبت سپرده در مقايسه با نسبت سرمايه، سپرده گذاران 
در مقايســه با سهامداران بیشتر در معرض ريسك ناشی از بی ثباتی سیستم 

بانکی و بحران های اقتصادی قرار دارند.
- مقايسه سهم تسهیالت بخشی از كل تسهیالت اعطايی گروه  های همگن 
بیانگر اين اســت كه بانك های خصوصی بیشتر متمايل به ارائه تسهیالت به 

بخش خدمات و بازرگانی هستند.
- تســهیالت بخشی بانك های خصوصی شده در مقايسه با ساير گروه های 

بانکی سهم بیشتری از ارزش افزوده بخش ها را دارند.
- مقايسه نسبت سپرده و سرمايه به تسهیالت اعطايی بیانگر نقش بیشتر 

سپرده گذاران در تأمین مالی تولید است.

- بررســی نســبت ســرمايه به تولید ناخالص داخلی بیانگر اين است كه 
متناســب با بزرگ شــدن اقتصاد، ســرمايه بانك ها افزايش نیافته است. اين 
موضوع مقاومت بانك ها را در مقابل شوک های مختلف اقتصادی به مخاطره 

می اندازد.
- علی رغم كاهش در تسهیالت اعطايی به بخش صنعت اين بخش افزايش 

در ارزش افزوده را تجربه نموده است.
- در بخش ســاختمان علی رغم افزايش در تســهیالت اعطايی كاهش در 

ارزش افزوده رخ داده است.
- تأمین مالی بخش های مولد بیشــتر بر عهده بانك هايی با ماهیت دولتی 
اســت. به عبارت ديگر بانك های با ماهیت دولتی كه تحت تأثیر تســهیالت 
تکلیفی دولت هســتند، بیشــترين اعتبــارات اعطايی به بخــش صنعت و 
ساختمان و كشاورزی و صادرات را داشته اند و در مقابل بانك های خصوصی 
كه مســتثنی از تسهیالت تکلیفی هستند، همچون يك بنگاه اقتصادی و در 
پی حداكثر سازی سود متمايل به ارائه تسهیالت به بخش خدمات و بازرگانی 

می باشند.

پی نوشت:

* دكتری اقتصاد و پژوهشگر گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی

 1 اعداد داخل جداول با اســتفاده از صورت های مالی بانك ها كه توســط 
مؤسســه عالی بانکداری ايران منتشر می شــود، توسط محقق محاسبه شده 

است.

منابع و مآخذ
1. صورت های مالی بانك های كشــور. )1385-1393(.  مؤسســه عالی 

بانکداری ايران
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 بازنگری قواعد برداشت صندوق توسعه ملی 

 ژاله زارعی*

مقدمه 
قاعده مالــی از طريق تعیین حدود و نســبت های مالی بر روی ارقام 
اســمی و حقیقــی بودجــه عمومی با هــدف اعمــال محدوديت های 
هدفمنــد مالــی و نیــز ارتقــای شــفافیت عملیات مالــی دولت در 
به راحتی  قاعــده ای نمی توانــد  بلندمــدت طراحی می شــود. چنین 
تغییــر كند و بــا تعريف يك هدف كّمــی راهنمايی های عملیاتی الزم 
را به سیاســت گذار ارائه نمايد. اســتفاده از قواعــد مالی در طول دو 
دهۀ گذشــته در جهان به شــدت گســترش يافته، به طوری  كه تعداد 
كشــورهايی كه تا پايان ســال 2014 از قواعد ملی و فراملی استفاده 

1 نموده اند، به 89 كشــور رسیده است.
قواعــد مالی اهــداف مختلفی دارنــد، اما تمركز اصلــی آنها عالوه بر 
برقــراری پايداری مالی، مقاومت در مقابــل اختالالت بودجه ای متأثر 
از مؤلفه هــای سیاســی، جلوگیری از افراط در مخــارج )خصوصاً در 
دوران رونق اقتصادی(، ثبــات اقتصادی، حفظ اندازة دولت و عدالت 
بین نســلی است. اما اگر ســازوكارهای اجرايی و پاسخگويی در داخل 

كشــور ضعیف باشــند، اين قواعد حتی اگر به خوبی طراحی و تنظیم 
شده باشــند، الزاماً به تنهايی قادر به پشتیبانی از اهداف مذكور نبوده 
و قواعد مالی اثربخــش نخواهند بود. بنابراين، به منظور پیاده ســازی 
قواعــد مالی، بايــد گام هايی را تعريــف نمود. در گام نخســت، بايد 
متغیرهــای سیاســتی محدودكننــده ای را كــه بتواننــد بین اهداف 
كّمی قواعد و اهداف نهايی پیوندی شــفاف و پايدار برقرار ســاخته و 
قابلیت كنترل و هدايت داشــته باشــند، تعیین كرد. در گام دوم، بايد 
ظرفیت های نهادی اجرايــی و نظارتی را كه انحرافات دولت از قواعد 
و اهــداف نهايی را شناســايی، گــزارش و تصحیح نمايند، مشــخص 
نمــود و الزامات قانونــی ناظر بر اجرای قاعــده را در نظر گرفت. در 
گام نهايــی نیز بايــد انعطاف الزم جهت تعديل قواعــد در مواجهه با 
شــوک های احتمالی ناشــی از ركود عمیق، بحــران مالی، جهش های 
نــرخ ارز، تورم باال و باليای طبیعــی را پیش بینی و برنامه ريزی نمود. 
 در كشــورهای دارای منابع طبیعی مانند ايران، پیاده ســازی قواعد 
مالی بــه تنهايی نتوانســته اســت مانع اتخــاذ تصمیمات نادرســت 
سیاســتی خصوصــاً در دوران فراوانــی درآمدهــای منابــع در اين 
كشــورها گردد، اما اين قواعد توانســته اند تمركز سیاســت های مالی 
از رويکرد كوتاه مدت به ســمت رويکرد بلندمــدت پايدار جهت تحقق 
اهداف ثبات اقتصادی و نیز صیانت از دارايی های بین نســلی را تغییر 
دهنــد. اين قواعد بــا تبیین يــك چهارچوب بلندمــدت می توانند از 
افــراط در مخارج با محدودكردن دولت در افزايش بســیار ســريع 
اعمال»سیاســت  به  را ترغیب  هزينه هــا جلوگیــری كنند و دولــت 
را  نوســانات درآمدی  اثرات منفی  تــا  پادچرخه ای« 2  نمايند  مالــی 

دهند.  كاهش 
قاعــدة فرضیه درآمد دائمی، تراز بودجه اولیه3، رشــد مخارج يا تراز 
بودجه اولیــۀ غیر منابع ازجمله قواعد مالی هســتند كه كشــورهای 
دارای منابــع طبیعــی از آن اســتفاده می كننــد. امــا بســیاری از 
كارشناســان اقتصادی بر اين باورند كه سیاست مالی در اين كشورها 
ً روی پايــداری مالی و عدالت بین نســلی تمركز يابد،  نبايــد منحصرا
بلکه قواعد بايد به گونه ای تعريف شــده باشــد كــه درآمد های منابع 
برای تأمین مالی ســرمايه گذاری عمومی  )زيرســاخت ها، بهداشــت و 
4 لذا درصورتــی  كه هدف ايجاد  آمــوزش و پرورش( نیــز تمركز يابد.
ثبــات در بودجــه و ارائه منابع مالــی پايدار برای توســعه بلندمدت 

گزارش های مرکز پژوهش های مجلس درخصوص عملكرد حساب ذخيره 
ارزی، گويــای ناتوانی اين حســاب بــرای مهار ميل ســيری ناپذير 
سياست گذاران کشور برای استفاده از درآمد نفت است. از سوی ديگر، بررسی 
قوانين بودجه سال  1392-1394 و ميزان برداشت دولت از صندوق توسعه ملی 
در بخش واگذاری دارايی های مالی نشان می دهد قواعد برداشت از اين صندوق 
که در بند »ط« ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
بيان شــده، نقض گرديده اســت. اکنون سؤال اين اســت که چرا اين دو نهاد 
نتوانسته اند در کاهش نوسانات مخارج دولت در ايران اثرگذار باشند. در راستای 
پاسخ به اين پرسش، اين نوشتار سعی دارد قواعد برداشت از صندوق )ماده 84 
قانون برنامه پنجم( را مورد بازبينی قرار داده و پيشــنهاد هايی در جهت کاهش 
تخطی دولت از قاعده مذکور در راســتای تدوين برنامه ششم توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی بيان نمايد. 
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در ســال های اولیــۀ تولید و در عین حال داشــتن پس انــداز كافی 
بــرای مقابله با دوره های ركود فعالیت های تجاری يا شــرايط كاهش 
درآمدهای حاصل از صادرات منابع باشــد، اســتفاده از قاعده متکی 
بــر قیمت يعنی تأســیس يك صنــدوق تثبیت نفت يا مــواد معدنی5 

می گردد.  توصیه 
پژوهش ها نشــان می دهد تأســیس صندوق ثروت ملی در كشورهای 
نفتی در راســتای كاهش درجه موافق چرخه ای بودن سیاســت مالی 
عملکرد بهتری نســبت به اجرای ســاير قواعد مالی داشــته و ابزاری 
مؤثرتــر جهت برقــراری انضباط مالی بوده اســت. پیاده ســازی اين 
قاعــده می تواند با ممانعت از ورود نوســانات قیمت نفت و درآمدهای 
حاصل از آن، به هموارســازی مخارج دولت در دوره رونق و انقباضات 
ناگهانی در دوره ركود كمك نمايد. اما مطالعه زارعی )1394( نشــان 
می دهــد كه قواعد مالــی تعريف شــده در قوانین توســعه اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی، يعنی تشــکیل حســاب ذخیــره ارزی )قانون 
برنامه ســوم( اثر معنی داری در كاهش درجه موافق چرخه ای سیاست 
مالی نداشــته  اســت. حال بايد به دنبال پاســخ به اين سؤال بود كه 
چــرا اين صندوق هــا در ايران نتوانســته اند در كاهــش درجه رفتار 
موافق چرخه ای سیاســت مالی در ايران اثرگذار باشــند. در راستای 
پاســخ به اين پرســش بايد قوانین مندرج در اساسنامه حساب ذخیره 
ارزی و صنــدوق توســعه ملی درخصوص منابــع و مصارف را ارزيابی 

گردد. بررسی  و 

منابع و مصارف حســاب ذخيره ارزی و صندوق توسعه ملی
در كشــورهای با صندوق  های بین نســلی منابع طبیعی دو مجموعه از 
قواعد برداشــت و قواعد پس انداز وجود دارند. قواعد پس انداز تعیین 
می كنــد كــه چه مقدار از درآمد هــای نفت، گاز و مــواد معدنی طی 
زمان در صندوق های مذكور ذخیره شــوند. قواعد برداشــت نیز ناظر 
بر دسترســی بــه منابع صندوق جهت ســرمايه گذاری يــا هزينه های 

مثال:  عنوان  به  بودجه ای می باشــد.  غیرمترقبه 
4 درصد از سود ســرمايه گذاری های صندوق برای  - در نروژ ساالانه 

قرار می  گیرد. استفاده  بودجه مورد  مالی كســری  تأمین 
- در تیُمر شــرقی به جز با ارائه حکم دادگاه به مجلس مقدار برداشت 

در هر ســال معین از 3 درصد ثروت ملــی نفت تجاوز نمی كند. 
0 درصد از واريز  - در شــیلی به دولت اجازه داده می شود تا سقف 5/
مــازاد درآمد حاصل از منابع طبیعــی به صندوق ثروت ملی يا فروش 

به بانك مركــزی تصمیم بگیرد.
- در آالســکا دولت برای جبران كســری بودجه صرفاً در مواقعی كه 
قیمــت نفت كاهش يافته اســت می تواند با تأيید حداقل ســه چهارم 

نمايد.  برداشــت  از صندوق  نمايندگان مجلس 
- دولت روســیه در مواقع كاهش درآمدهای نفتی می تواند از صندوق 

برای پوشش كســری بودجه برداشت نمايد. 
در مجمــوع می توان گفــت فرايند انتقال، پس انداز و ســرمايه گذاری 
منابــع درآمدی منتج از صادرات منابــع، معموالً در قالب قواعد مالی 
)در كشــورهايی كه تعريف و پیاده ســازی شــده اند( تعیین می شوند. 
در كشــورهای بــا قواعد مخــارج يا تــراز بودجه، برداشــت نبايد از 
حداكثر كســری بودجــه يا حداقل مازاد فراتر رود. اما كشــورهای با 

قواعد درآمد قواعد برداشــت متنوع تری دارند.
قواعد واريز و برداشــت صندوق ثروت ملی ايران با نام حساب ذخیره 
ارزی در ماده 60 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصــادی، اجتماعی و 
6 فرهنگی به ترتیب در بندهای »الف«، »د« و »ج« بیان شــده اســت.

بــا توجه به  اينکه ســازوكار حســاب ذخیره ارزی با هــدف » ايجاد 
ثبــات در میــزان درآمدهــای ارزی و ريالی حاصل از صــدور نفت 
خــام«، »تبديل دارايی حاصل از فروش نفت بــه ديگر انواع ذخاير و 
ســرمايه گذاری« و »امکان تحقــق دقیق فعالیت های پیش بینی شــده 
در برنامــه« طراحی شــده بــود. به خصوص در زمــان افزايش قیمت 
نفــت در پايان دهــه 1380 )تا ســطح 120 دالر در هر بشــکه( و 

درآمدهــای ارزی كشــور، انتظار می رفــت اين نهاد ســبب تعديل و 
هموار نمودن آثار ســرايتی نوســان شــرايط اقتصاد جهانــی و قیمت 
نفــت به اقتصاد ايران شــده و با اعطای تســهیالت ارزی مشــروط، 
كاركردهای توســعه ای در سطح اقتصاد خرد داشــته باشد و در كنار 
اين دو هــدف، بتواند حمايــت مؤثری از قدرت خريــد پول ملی در 

مقابل اســعار جهان داشته باشد. 
برداشــت های مکــرر بودجــه ای از حســاب ذخیــره ارزی در قالب 
اصالحات متعدد ماده60 قانون برنامه ســوم توســعه، نشــان داد كه 
در عمل قواعد برداشــت از حســاب ذخیره ارزی كاماًل ملغی گرديده 
اســت. لذا بــا توجه به رويکرد دولــت در دوره زمانی 1391-1380 
در راستای برداشــت های مکرر از اين حساب از طريق تصويب اليحه 
در مجلس با هدف تســريع رشــد اقتصادی و پیگیری اهداف توســعه 
منطقه ای، فلســفه ايجاد حســاب مذكور را با سؤال جدی روبه رو كرد 

و منشــأ بســیاری از بی انضباطی ها ی مالی را فراهم آورد. 
قواعد واريز و برداشــت صندوق توســعه ملی در قانــون برنامه پنجم 
توســعه اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگــی نیز به ترتیــب در بند »ح« 
و »ط« ماده 84 بیان شــده اســت. اما بر اســاس گزارش های دكتر 
ســیف در دومیــن كنفرانــس بین المللــی صندوق توســعه ملی، »از 
ابتدای تأســیس صندوق توسعه ملی در ســال 1389 تا پايان مرداد 
1392 مبلغــی معــادل 54959 میلیــون دالر از محــل وصولی های 
ناشــی از صادرات نفــت و گاز، ســود متعلقه به موجودی حســاب، 
بازدريافــت اعتبارات ارزی داخلــی و واريزی مانده حســاب ذخیره 
ارزی بــه صندوق توســعه ملی بوده اســت كه در مــدت مذكور در 
از صندوق برداشــت شــد، به طوری  كه  19582میلیون دالر  مجموع 
اين برداشــت ها عمدتاً مربوط به گشايش اعتبارات اسنادی و مصارف 
 6 ارزی دولت بوده اســت«. از ســوی ديگر بر اســاس تبصره 2 بند 
ماده اساســنامه صندوق، اعطای تسهیالت فقط به صورت ارزی است 
و اســتفاده كنندگان از اين تســهیالت اجازه تبديل ارز به ريال را در 
بازار داخلی ندارند. حــال  آنکه در قوانین بودجه ســنواتی، تغییراتی 
در ماده 84 قانون برنامه پنجم ايجاد شــده كه قواعد واريز و برداشت 
را كامــاًل تغییر داده و قوانین تعريف شــده در اساســنامه صندوق را 
ملغــی نموده، به طوری  كه بر اســاس قوانین بودجه ســنواتی، اعطای 
تســهیالت ريالی برای بخش آب و كشــاورزی، منابع طبیعی و محیط 
زيســت، بخش غیردولتی صنعت و معدن به اســتثنای بخش ســاخت 

اعالم گرديده است. تا سقف مشــخصی مجاز  مسکن 
ادامه روند مذكور در قوانین بودجه ای به گونه ای بوده  كه برداشــت از 
صندوق توســعه ملی در بخش واگذاری دارايی های مالی در راســتای 
پوشــش كســری بودجه از رقم 4312 میلیارد ريال در قانون بودجه 
42750 میلیــارد ريال در قانون بودجه ســال  1393 به رقم  ســال 
1394 )بــه میزان 891 درصد( پیش بینی شــده اســت، در حالی كه 
1 بند »ط« اساســنامه صندوق اســتفاده از منابع  بر اســاس تبصره 
صنــدوق برای اعتبــارات هزينه ای و تملك دارايی های ســرمايه ای و 
بازپرداخــت بدهی های دولت به هر شــکل ممنوع اســت. به عبارتی 
ادامــه اتخاذ چنیــن تصمیم هايــی در قوانین بودجه ســاالانه موجب 
خواهــد شــد كه صندوق توســعه ملی فقــط ذخیره ای بــرای تأمین 
هزينه های دولت محســوب شــود و رويکرد حفــظ و افزايش منابع و 
ثروت ملی به عنوان ســرمايه بین نســلی تأمین نخواهد شد و درنهايت 

ارزی را تجربه خواهد نمود.  سرنوشتی چون حســاب ذخیره 
حــال بايد به اين پرســش پاســخ داد كه آيا رويکرد برداشــت منابع 
دولت ها از اين نهادها اشــتباه بوده اســت يا اينکــه بايد قوانین واريز 

و برداشت مندرج در اساســنامه تغییر يابد؟
در راستای پاســخ به اين پرســش می توان اين گونه اظهار داشت كه 
در بســیاری از كشــورهايی كه قواعــد مالی را تبیین و پیاده ســازی 
كرده انــد، تبصره هــای گريز و میــزان انعطــاف قواعد مالــی را نیز 
مشــخص نموده اند. تبصره های گريــز می توانند به قواعد در برخورد با 
شــرايط خاص انعطاف پذيری بیشــتری  بخشند و از كنار گذاشته شدن 
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آنهــا جلوگیــری نمايند، به طوری  كــه پس از پايان بحران كشــورها 
بتواننــد با درنظرگرفتن اصالحاتی پیاده ســازی اين قواعد را از ســر 
گیرنــد. ايــن تبصره هــا در قواعد تــراز بودجه و بدهی كشــورهايی 
همچون برزيــل، كلمبیا، آلمان، موريتانی، مکزيــك، جامائیکا، پاناما، 
پرو، رومانی، اســلواكی، اســپانیا و ســوئیس اســتفاده شده است كه 
اجــازه انحراف موقتــی از قواعد را درصورت وقــوع بحران اقتصادی، 
كاهش شــديد رشــد يا ســاير رخدادها مانند باليای طبیعی )برزيل، 
آلمان، جامائیکا، موريتانی، پاناما، پرو، اســلواكی و ســوئیس( و كمك 
اضطراری به سیســتم بانکی )اســلواكی( می دهنــد. در اتحاديه اروپا 
اگر نســبت كســری بودجه به تولید ناخالص داخلی نزديك به مقدار 
0 بوده و انحراف از قاعده موقتی باشــد )هر دو شرط بايد همزمان  /5
روی دهد(، اجازه می دهد كشــور مربوط كســری بودجه بیشــتری 
تحاديــه همچنیــن اجازه می دهــد مهلت های  ين ا داشــته باشــد. ا
شــرايط  بدتر شــدن  زمان  در  بودجــه،  كســری  تصحیــح  زمانــی 

شود.  تمديد  قتصادی  ا
در نــروژ امکان انحــراف از قاعده مالی زمانی وجود دارد كه رشــد 
اقتصادی افت كند يــا تغییرات بزرگ در ارزش صندوق منابع طبیعی 

آيد. وجود  به 
در اتحاديه پولــی و اقتصادی غرب آفريقا، تبصره  گريز در زمان وقوع 

شــوک بزرگ منفی بر تولید ناخالص داخلی اعمال می شــود.
البتــه ايــن تبصره ها بايد به گونه ای تعريف شــوند كــه فضای بزرگی 

برای تفســیر وجود نداشته باشد.
تعريــف و تبیین انعطاف در حد آســتانه ای متغیر مورد نظر در قواعد 

مالی می تواند از كنار گذاشته شــدن آنهــا جلوگیری نمايد. 
تعريــف تبصره هــای گريز و انعطــاف قواعد مالی در شــرايط خاص 
می توانــد به دولت ها كمــك كند كه قواعد مالی خود را در شــرايط 
خاص بــه حالت تعلیق در آورده يــا با عدم رعايت ســقف های اصلی 

گردند.  مواجه 
در ايران در اساســنامه حساب ذخیره ارزی نیز شرايط ركود اقتصادی 
و كاهش درآمدهای ارزی دولتی به عنوان شــرايط خاص برای انعطاف 
در قواعد بیان شــده اســت. اما نکته اين اســت كه میزان انحراف از 
قواعــد تبیین نگرديده اســت. بنابرايــن دولت می تواند در شــرايط 
خــاص مانند ركود اقتصادی و كاهش درآمدهای ارزی برداشــت های 

خود را از حســاب افزايش دهد، به طوری كه میزان برداشت از حساب 
ذخیره ارزی حتی در دوره های رونق دهه 1380 نیز رعايت نشــده و 
بر اســاس گزارش های مركز پژوهش های مجلس عملکرد اين حســاب 
گويــای ناتوانی حســاب ذخیره ارزی بــرای مهار میل ســیری ناپذير 
سیاســت گذاران كشــور برای اســتفاده از درآمد نفــت7 بوده  اما در 

نشده است. تعريف  توسعه ملی شــرايط خاصی  صندوق 
بررســی عملکرد صندوق توســعه ملی نشــان می دهد دولت در قواعد 
واريــز به صندوق تخطی نداشــته و حداقل میــزان واريزی يعنی 20 
درصد از درآمدهای نفتی را رعايت كرده است. بنابراين تخطی دولت 
در بخش قواعد برداشــت از صنــدوق بوده كه به طــور صريح تبصره 
»1« بنــد 6 ماده 84 را زير پا گذاشــته اســت. در ايــن ماده قانون 
آمده اســت كه اســتفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزينه ای و 
تملــك دارايی های ســرمايه ای و بازپرداخــت بدهی های دولت به هر 
شــکل ممنوع بوده، در حالی كه در اساســنامه حساب ذخیره ارزی، 

به اجازه برداشــت دولت در شرايط ركودی اشاره شده است.
 بررســی قواعد مالی نشــان می دهد حتی در صندوق نروژ )به عنوان 
موفق تريــن صندوق  در راســتای تثبیــت اقتصاد( امــکان انحراف از 
قاعده مالی در شــرايطی كه رشــد اقتصــادی افت كند يــا تغییرات 
بزرگ در ارزش صندوق منابع طبیعــی به وجود آيد، تعريف و تبیین 
شــده است. لذا مشــاهده می شود كه قواعد برداشــت تعريف شده در 
اساســنامه يا در قانون برنامه پنجم توســعه بخش مربوط به صندوق 

توســعه ملی نیازمند بازنگری است. 
به بیان ديگر، بهتر اســت در قواعد برداشــت از صنــدوق به جزئیات 
انحراف  بیشــتری درخصوص شــرايط زمان، میزان برداشــت، اجازه 
از قاعــده و درنهايــت میــزان تخطــی و هزينه آن پرداخته شــود، 
زيــرا معرفــی صرف قاعــده مالی ضامــن موفقیت در پیاده ســازی و 
اجرايی نمودن قاعده مالی نیســت، مگر اينکــه هزينه تخطی از قاعده 
بســیار باالتر از فايــده انجام آن باشــد. هزينه مربوط بــه انحرافات 
از اهــداف رقمی قاعده در اثربخشــی آن نقش كلیدی دارد. شــواهد 
بیانگر آن اســت كه قواعد فاقد ســازوكار های ضمانــت اجرايی مؤثر 
نســبت به قواعد دارای اين ســازوكار ها بیشــتر تعلیق شده يا زير پا 
گذاشــته می شــود. هزينه انحــراف از قاعده می تواند اجبــار به ارائه 
توضیــح همگانــی يا حتــی بركنــاری و تعقیب قانونی سیاســت گذار 

نمودار 1- جغرافيای قواعد مالی در سال 2014
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 8 شود. تعريف  مربوطه 
به عنــوان نمونــه، در اســلواكی هنگامی  كه نســبت بدهی بــه تولید 
ناخالــص داخلــی به 50 درصد می رســد، وزير دارايی موظف اســت 
دلیل اين افزايش را بــه پارلمان گزارش دهد و اقداماتی را در جهت 
كاهش اين روند پیشــنهاد نمايد. اگر میزان بدهــی به تولید ناخالص 
53 درصد رســید، كابینه دولت بايد يك بســته اقدامات  داخلی بــه 
عملــی را جهت كاهش بدهی تصويب نمايد. در صورتی كه اين رقم به 
55 درصد برســد، هزينه های دولت به طور خودكار به اندازه 3 درصد 
كاهــش يافتــه و هزينه های بودجه ای ســال آتی حتی بــرای تأمین 
اروپا قطــع می گردد. در حدود  اتحاديه  مالی اشــتراكی صندوق های 
57 درصد كابینه يك بودجه متوازن ارائــه می دهد. به اين ترتیب، اگر 
اقدامــات مؤثر به شــکل مطلوب انجام نشــود، اقدامــات بعدی مانند 

اســتعفای دولت مورد توجه قرار می گیرد. 
در قوانیــن مربوط به صندوق توســعه ملی )ماده 84( الزامات قانونی 
ناظــر در بخش 6 و 7 ماده »ی« به خوبی طراحی شــده اســت. اما 
نکته فراموش شــده در اين بخش از قانون ايــن بوده كه هزينه تخطی 

و میزان اين هزينه مشــخص نگرديده است.
از ســوی ديگر بايد توجه داشــت كه قواعد گنجانده شده در قوانین 
باالدســتی را به ســختی می توان ملغی نمود و اصــالح و تغییر آنها 
حتــی با تغییر دولت مشــکل بوده و حمايــت پارلمانی را نیز با خود 
بــه همراه دارد. لذا قواعــد مالی بايد در ســطوح باالتری از قوانین 
كشــوری مانند قانون اساسی كشــور تعريف شود.  در صورتی كه از 
اســتفاده  مالی  قواعد  اقتصادی  به عنوان پوشــش  باالدســتی  قوانین 
شــود، اول اينکه بــا تغییر دولــت، مجلــس و ديدگاه های آنان در 
اينکه قواعد  ايــن قوانین تغییــر نیافتــه و دوم  دوره هــای مختلف، 
ئه يا  ننــد به طــور مؤثــر از ارا نیــن، می توا تعريف شــده در ايــن قوا
تصويــب بودجه ســال آتی كــه مغاير بــا توصیه های قواعد باشــد، 
جلوگیری نمايند. در صورتی كه اين قواعد مانند ســنوات گذشــته، 
نیــن برنامه پنج ســاله اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی تعريف  در قوا
شــوند، بايــد در تبصره  يا بندی از مــاده قانون مذكور عــدم تغییر 
قواعد ذكرشــده در قوانین بودجه ســنواتی توســط مجلس و دولت 

گردد.  ذكر 

نتيجه گيری و پيشنهاد ها 
عملکرد حســاب ذخیره ارزی و صندوق توســعه ملی نشــان می دهد 
ايــن نهادها نتوانســته اند بر اســاس قوانین منــدرج در قانون برنامه 
پنج ســاله توســعه گام بردارند، به طــوری  كه هر دو نهــاد در عمل 
قواعد برداشــت تعريف شــده را كاماًل نقض نموده اند. اكنون ســؤال 
اين اســت كه آيا می توان قواعد واريز و برداشت صندوق توسعه ملی 
در برنامه ششــم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به گونه ای 
مــورد بازبینی قرار داد كه دولت را ملزم بــه رعايت آن نموده و اين 

صندوق بتواند نقشــی در تثبیت اقتصادی كشــور داشته باشد؟ 
در راستای پاســخ به پرسش اين تحقیق پیشــنهاد هايی به شرح ذيل 

می شود: ارائه 
1- در ماده 84 برنامه ششــم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 

تبصــره 1 بند »6« يعنی ممنوعیت برداشــت دولت اصالح گردد.
- پــس از بیان اين تبصره، در راســتای برداشــت دولت در شــرايط 
اين تبصره،  اقتصادی می بايســت ذكر گــردد )تبصره گريــز(.  خاص 
اجــازه انحــراف موقتی از قواعــد را در زمانی كه اقتصاد با شــرايط 
خــاص )كاهش شــديد رشــد اقتصادی، بحــران اقتصــادی، كاهش 

درآمدهــای نفتی يا باليای طبیعی( مواجه اســت، بیان می كند.
2- برای انحراف از قاعده برداشــت توســط دولت در شــرايط خاص 

اقتصادی می بايســت حد آستانه ای مشخص گردد. 
3- پــس از بیــان بخــش 6 بند »ی« مــاده 84 )در خصــوص ارائه 
گزارش شــش ماهه هیئت عامل برای میزان واريز و برداشت صندوق( 

می بايســت میزان تخطی دولت در هر ســال مالی تعیین گردد.
- هزينــه تخطــی بايــد در تبصــره ای در بند »ی« به طور شــفاف 

گردد.  مشخص 
4- قواعــد مربــوط به ايــن صندوق، در ســطوح باالتــری از قوانین 

باالدســتی تعريف شود. به طوری  كه: 
- قوانین بودجه ســنواتی نتواننــد در آن تغییری ايجاد نمايند.

- با تغییــر دولت يا مجلس اين قوانین قابل تغییر نباشــند.
5- درصورتی كه قواعد برداشــت مانند ســنوات گذشــته، در قوانین 
برنامــه پنج ســاله اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی تعريف شــوند، 
از مــاده قانون مذكــور، عدم تغییر  می بايســت در تبصره  يــا بندی 
قواعد ذكرشــده در قوانین بودجه ســنواتی توســط مجلس و دولت 

گردد. مشخص 

پی نوشت:
* عضــو هیئت علمی گروه پولی و ارزی پژوهشــکده پولی و بانکی

1-  Fiscal Rules Dataset
2-  Countercyclical

3 - كلمــه اولیه به معنای آن اســت كه در تــراز بودجه درآمدهای 
دولت و مخارج دولت شــامل درآمدهای بهره ای و پرداخت های بهره 

. شند نمی با
4- Bauer, A. (2014).  
5- A Petroleum or Mineral Stabilization Fund

6-بنــد »الف«: از ســال 1379 مــازاد درآمدهــای ارزی حاصل از 
2 اين  صادرات نفت خام نســبت به ارقام پیش بینی شــده در جدول 
قانون در حســاب ســپرده دولت نزد بانك مركزی جمهوری اسالمی 
ايــران تحت عنوان » حســاب ذخیره ارزی حاصــل از صادرات نفت 

می شود.  نگهداری  خام« 
 بنــد »د«: اســتفاده از وجوه »حســاب ذخیره ارزی« بــرای تأمین 
هزينه هــای عمومی دولت صرفاً در صورت كاهش درآمد ارزی حاصل 
از صــادرات نفت خام نســبت به رقــم مصوب و عدم امــکان تأمین 
اعتبارات مصوب از مالیات و ســاير منابع مجاز خواهد بود و اســتفاده 
از آن بــرای تأمین كســری ناشــی از درآمدهــای غیرنفتــی بودجه 

است. ممنوع  دولت  عمومی 
50 درصد   بند »ج«: به دولت اجازه داده می شــود حداكثــر معادل 
حســاب ذخیــره ارزی را بــرای ســرمايه گذاری و تأمین بخشــی از 
اعتبــارات مورد نیاز طرح های تولیدی و كارآفرينــی صنعتی، معدنی، 
كشــاورزی، حمل و نقــل و خدمات فنی بخــش غیردولتی كه توجیه 
فنــی آنها بــه تأيید وزارتخانه های ذی ربط رســیده اســت، از طريق 
شــبکه بانکــی داخلی و بانك هــای ايرانی خارج از كشــور به صورت 

نمايد. استفاده  كافی  تضمین  با  تســهیالت 
7- آشــنايی با حســاب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی )1391(

8- كشورهای فرانسه، لهستان، آلمان، اســپانیا و سوئیس قواعد مالی 
را در قانون اساســی خود مطرح كرده اند و در اين كشورها بیشتر اين 

قواعد پس از ســال 2000 تصويب شده اند.

مآخذ و  منابع 
1- پيلــه فروش، ميثــم.)1391(. مرکــز پژوهش های مجلس 

ايران اسالمی  شورای 
2. Fiscal Rules Dataset.(2014). IMF Fiscal Affairs 
Department
3. Bauer, A. (2014). Fiscal Rules for Natural Re-
source Funds: How to Develop and Operational-
ize an   Appropriate Rule. Policy Brief. Revenue 
Watch Institute
4. A Petroleum or Mineral Stabilization Fund
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بانک توسعه اسالمی؛ الگويی برای بانكداری 
توسعه ای کشور

 وهاب قلیچ*

اهداف و وظايف بانک
ايــن بانك با هدف پیشــبرد توســعه اقتصــادی و اجتماعی كشــورهای 
عضو و جوامع مســلمان كشــورهای غیرعضو در سراســر جهان بر اساس 
موازين شــريعت اســالمی تأسیس شده اســت. ازجمله وظايف اين بانك 
می توان به ســرمايه گذاری در طرح های زيربنايی اقتصادی و اجتماعی در 
كشــورهای عضو، ايجاد صندوق های مالی با مقاصد خاص و صندوق  های 
تراست )امین(، مشــاركت در طرح های تولیدی در كشورهای عضو، ارائه 
كمك هــای فنی در جهــت تقويت تجارت داخلــی و خارجی و همچنین 
فراهم سازی امکانات آموزشــی در جهت ايجاد توسعه  در كشورهای عضو 

و... اشاره كرد.5 

بانک توسعه اسالمی نهادهای 
بانك توســعه اسالمی تعدادی نهاد وابســته را به عنوان گروه بانك توسعه 

اســالمی شکل داده كه مهم ترين آنها عبارت  است از:
1- شرکت اســالمی بيمه سرمايه گذاری و اعتبار:6 هدف اين شركت 
گســترش حیطه تعامالت تجاری و جريان ســرمايه گذاری بین كشورهای 
عضو ســازمان كنفرانس اسالمی است كه برای رســیدن به اين هدف به 
صــدور بیمه اعتباری جهت پوشــش عدم پرداخــت كاالهای صادراتی و 

همچنین بیمه ســرمايه گذاری در قبال ريسك كشوری می پردازد. 
2- مؤسسه آموزشی و پژوهشی اســالمی:7 ايــن مؤسسه مسئولیت 
پژوهش، آموزش و فعالیت هــای مرتبط را در جهت كمك به فعالیت های 
بانکــی، مالــی و اقتصادی در كشــورهای عضــو و جوامع مســلمان در 

كشورهای غیرعضو بر عهده دارد.
3- صندوق ســرمايه گذاری واحد:8 اين صندوق يــك صندوق امانی 
محسوب می شود كه از طريق استفاده از وجوه نقد خود به عملیات تأمین 

مالی تجاری كوتاه مدت می پردازد.
اين شركت  4- شرکت اسالمی برای توسعه بخش خصوصی:9 هدف 
شناســايی فرصت های بخش خصوصی در كشورهای عضو است تا با ارائه 

خدمات مالی مطابق با شــريعت اســالمی، امکان دسترســی شركت های 
بخش خصوصی به بازارهای مالی اســالمی را فراهم سازد.10 هدف از ايجاد 
اين شــركت شناســايی ظرفیت هــا و فرصت های بخــش خصوصی، ارائه 
محصوالت و خدمات مالی ســودآور، تجهیز منابع مالی اضافی برای بخش 
خصوصــی و تبديل شــدن به يك نهاد مالی چندجانبه جهت توســعه اين 

بخش در راســتای اهداف كالن بانك توسعه اسالمی است.
5- بنيــاد جهانی وقف:11  بانك توســعه اســالمی در نوامبر 2000 به 
منظور تحکیم مؤسســه اســالمی وقف و تقويت نقــش آن در رفع فقر و 
توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مسلمان تصمیم به ايجاد بنیاد جهانی 
وقف گرفت. هدف آن ايجاد شــبکه ای از مؤسسات اوقافی است كه قابلیت 
اجرای فعالیت های خیريه ای ســازگار با شــريعت را دارد و به حمايت از 

مؤسســات وقفی و هماهنگ سازی فعالیت های آنها می پردازد.
بانك توسعه اسالمی همچنین دارای نهادهای وابسته ديگر از جمله مركز 
بین المللی برای كشــاورزی، صندوق ســرمايه گذاری دارايی های اوقافی، 
شــبکه های اطالع ر سانی وابســته به ســازمان كنفرانس اسالمی و پروژه 
بهره برداری از گوشت های قربانی مربوط به كشور عربستان سعودی است.

منابع تجهيز  ابزارهای 
بانك توسعه اســالمی به دو طريق اقدام به تجهیز منابع می كند:

الف( منابع ســرمايه ای عادی: 12  از جمله اين منابع می توان به ســرمايه، 
صکوک و ذخاير )سود تقسیم نشده( اشاره كرد.

ب( ســاير منابع: از جمله آنها می توان به صندوق وقف، صندوق تراســت 
)امین(، صندوق قدس و صندوق اقصی13 اشــاره كرد )پورمحمدی و زارع، 

.)43 :1392

منابع تخصيص  ابزارهای 
عمده تأمین مالی بانك توســعه اسالمی بر پروژه های توسعه ای و زيربنايی 
كشــورها متمركز اســت. منابــع مالی ايــن بانك عموماً به ســه صورت 
تسهیالت پروژه ای، تســهیالت تجاری و كمك های بالعوض به كشورهای 
عضــو داده می شــود. در ادامه با روش های تأمین مالی اين بانك بیشــتر 

می شويم: آشنا 
1. کمک های اعطايی

الــف( كمك های فنی: اين نوع هدايا برای فعالیت های فنی و ســاختمانی 
به كشورهای عضو اهدا می شود. كشورهای كمتر توسعه يافته14 در اولويت 
دريافت اين كمك ها هســتند. تهیه و تدارک اين نوع كاالها و خدمات در 
اين نوع كمك ها بايد بر اســاس سیاســت ها و خط مشی های بانك توسعه 

باشد. اسالمی 
ب( كمك هــای ويژه:  ايــن كمك ها برای ســاخت طرح هــای اجتماعی 
همچون مدرســه، بیمارســتان و... خاص خدمت رسانی به جوامع مسلمان 
در كشــورهای غیرعضو اهدا می شــود. البته اين نوع كمك ها برای جبران 

باليا و حوادث در كشــورهای عضو نیز به كار می رود.
البتــه در تمام دوره اهــدای اين نوع كمك ها تدابیر ضدفســاد و ضدتقلب 
جهت جلوگیری از انحراف كمك ها به سمت اهداف نامربوط لحاظ می شود.

يكی از مؤسسات مالی توسعه ای بين المللی و از  بانک توسعه اسالمی1 
نهادهای تخصصی ســازمان همكاری اســالمی2 )ســازمان کنفرانس 
اسالمی3 سابق( است که بر اساس اعالميه وزرای اقتصاد کشورهای اسالمی در 
تاريخ 20 اکتبر 19۷5 ميالدی به وسيله 22 کشور اسالمی با سرمايه اوليه ۷55 
ميليون دينار اســالمی در جده عربستان تأسيس شــد. از آنجا که اين بانک 
توسط گروهی از کشــورها ايجاد شده است و خدمات مالی و مشاوره ای جهت 
توســعه يافتگی کشــورهای عضو ارائه می نمايد، جزء بانک های توســعه ای 
قرار می گيرد. جمهوری اســالمی ايران نيز در اواخر سال 13۶۷  چندجانبه4  
هجری شمســی )1989 ميالدی( با پذيره نويســی 2/5 ميليون دينار اسالمی 

)250 سهم( به عضويت اين بانک درآمد.
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قرض الحسنه  .2
يکــی از روش هايی كه بانك توســعه اســالمی برای تأمیــن مالی فرايند 
توســعه در كشــورهای عضو اســتفاده می كنــد، وام تســهیالت اعطايی 
بلندمدت قرض الحسنه است. اين تسهیالت برای كمك به انجام طرح  های 
زيرساختی، بنیادی و توسعه مدارانه، انجام مطالعات و تحقیقات توسعه ای 
و همچنیــن تأمین مالی خرد برای بخش هــای مختلف همچون تحصیل، 
بهداشت و سالمت و... به كار می روند. همچون مورد اول، كشورهای كمتر 
توســعه يافته )LDMCs( در اولويت دريافت اين تســهیالت هستند و در 
تمام دوره وام دهی تدابیر ضدفســاد و ضدتقلب جهت جلوگیری از انحراف 
تســهیالت به ســوی اهداف نامربوط در نظر گرفته می شــود. البته كلیه 

هزينه های جانبی همچون مالیات و عوارض با وام گیرنده اســت.
3. اجاره

در حالــت اجــاره به شــرط تملیك كه يکــی از روش هــای تأمین مالی 
میان مدت و بلندمدت برای پروژه های درآمدزا در بخش طرح های صنعتی 
است، تجهیزات ســرمايه ای و ساير ســرمايه های ثابت همچون كارخانه، 
ماشــین آالت، ابزارآالت و تجهیزات و ... واجد شــرايط اســتفاده از اين 
تســهیالت هســتند. در اين وضعیت، بانك توسعه اسالمی در نقش موجر 
يك دارايی را خريداری كرده و ســپس حق اســتفاده از آن را به مستأجر 
منتقل می كند و مبلغی را به عنوان اجاره بها در دوره های زمانی مشــخص 
از وی دريافــت می نمايد. با پرداخت آخرين اجاره بها مالکیت دارايی مورد 
اجاره به صورت هديه به مســتأجر منتقل می گردد. دارايی مورد اســتفاده 
در اين فرايند می تواند دارايی منقول يا غیرمنقول همچون ماشــین آالت 
باشد. مســتأجر می تواند از بخش دولتی، شبه دولتی و يا خصوصی باشد؛ 
تنها تفاوت آن اســت كــه از بخش های خصوصی و شــبه دولتی مدارک 
و اســناد بیشــتری كه اقتصادی بودن دارايی مورد اجاره را اثبات نمايد، 

می گردد. مطالبه 
در اين فرايند ســه قرارداد بین بانك توســعه اســالمی و مشتری منعقد 
می شــود. اول قرارداد اجاره كه بانك توســعه اســالمی در نقش موجر و 
مشتری در نقش مســتأجر قرار می گیرند. دوم قرارداد نمايندگی كه طی 
آن مســتأجر قبول می كند در نقش نماينده و وكیل بانك توسعه اسالمی 
از ســوی اين بانك به تهیه دارايی مورد اجاره اقدام نمايد. ســوم قرارداد 
نمايندگی خدمات اســت، بدين معنا كه مستأجر در نقش نماينده و وكیل 
بانك توسعه اســالمی از ســوی اين بانك مأمور به انجام اقداماتی جهت 
حفاظت از دارايی همچون بیمه يا تعمیر دارايی در صورت خســارت ديدن 

آن می شود.
مشــتری يا همان مســتأجر به عنوان نماينده بانك توسعه اسالمی موظف 
بــه انجام اقداماتی اســت كه به عنوان نمونه می توان به اين موارد اشــاره 
داشت: رعايت خط مشی بانك توســعه اسالمی در تهیه دارايی، شناسايی 
و موافقت بــا عرضه كننده دارايی در خصوص قیمت، مشــخصات و نحوه 
دريافت دارايی، تحويل گرفتن دارايی به نیابت از بانك توســعه اســالمی 
از عرضه كننده آن، اســتفاده از دارايی به شــیوه مــورد توافق و تعمیر و 

بازسازی دارايی در زمان آسیب و يا خسارت ديدن آن، 

عــدم اجاره دهی مجدد دارايی يــا وثیقه گذاری آن بــدون رضايت بانك 
اسالمی. توسعه 

استصناع  .4
قراردادی اســت كه به موجــب آن يك طرف قرارداد تعهــد می نمايد تا 
كاالی مشــخصی را با ويژگی معین مشــخص و در يك زمان خاص تولید 
كند كه عمدتاً شــامل هرگونه فرايند تولید، ســاخت، مونتاژ يا بسته بندی 
می گردد. همچنین قرارداد اســتصناع می توانــد در تأمین مالی كاالهای 
ســرمايه ای و حتی كاالهای غیرملموســی چون گاز و بــرق به كار رود. 
هزينه اين عملیات به صورت يکجا يا اقســاطی از ســوی سفارش دهنده 
بــه پیمانکار ارائه می شــود. عموماً طرح های زيرســاختی و بنیادی و نیز 

كاالهای ســرمايه ای در تابع هدف اين قراردادها هستند.
ايــن قراردادها برای دولت ها، شــركت های دولتی و حتی شــركت های 

خصوصــی قابلیت اجرا دارد. همچنیــن در اين نوع تأمین مالی دو 
نوع قرارداد اســتصناع و نمايندگی برای استصناع وجود دارد 

كه در دومی مشــتری از ســوی بانك مأمــور و وكیل در 
انجام امورات می شود. عموماً اجرای اين قرارداد بدين 

صورت است كه مشــتری سفارش خود را از طريق 
بانك به پیمانکار می دهد. پس از ساخت سفارش 

توسط پیمانکار، كاال يا ساختمان مورد سفارش 
در تملــك بانك خواهد بود كه بانك آن را از 

طريق مرابحه يا اجاره به شــرط تملیك به 
می سازد. منتقل  مشتری 

5. فروش اقساطی
در ايــن روش مالکیــت دارايی و اموال 
بالفاصلــه پــس از تحويــل دارايی به 
خريــدار منتقــل می شــود، در حالی 
كه مبلــغ خريــد به صورت اقســاط 
ضمانت نامه  ارائه  می گردد.  بازپرداخت 
دولتــی يا بانکــی مورد قبــول بانك 
توسعه اســالمی در مورد كلیه پروژه ها 
يا عملیاتــی كه از ســوی بانك مزبور 

تأمین مالی می گردد، الزم است.
در اين روش بانك توســعه اســالمی با 
منابع خود دارايی مورد تقاضای مشتری 

را به طور نقدی خريداری كرده و آن را به 
نحو اقساطی به مشتری می فروشد. بديهی 

است قیمت دارايی در فروش اقساطی برابر 
اســت با قیمت نقــدی آن به همراه ســود 

بانك توســعه اسالمی. دارايی در انتهای دوره 
به مشــتری تحويل داده می شود. اين قرارداد 

می توانــد در خصوص خريد تجهیزات، ابزارآالت 
و نیز ماشین آالت 
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در طرح های توســعه ای به كار گرفته شــود. اين قراردادها برای دولت ها، 
شــركت های دولتی و حتی شــركت های خصوصی قابلیت اجرا دارد. تنها 
تفاوت آن است كه از بخش های خصوصی و شبه دولتی مدارک و اسناد 
بیشــتری كه اقتصادی بودن دارايی مورد فروش اقساطی را 

مطالبه می گردد. نمايد،  اثبات 
در اين قرارداد خود بانك توســعه اســالمی رأساً اقدام به 
خريد كاالی مورد تقاضای مشــتری نمی كنــد، بلکه بنا بر 
قرارداد وكالت، به مشــتری اين نمايندگی را می دهد كه كاالی 
مورد توافق را از طرف بانك توســعه اســالمی و با ســرمايه اين 
بانك خريداری كند. در قدم بعد مشــتری اين كاال را از طرف 
بانك توسعه اســالمی به خود به نحو اقساطی به فروش 
می رساند. رعايت خط مشــی بانك توسعه اسالمی در 
تهیه دارايی، شناســايی و موافقــت با عرضه كننده 
دارايی در خصوص قیمت، مشــخصات و نحوه 
دريافت دارايی از ديگر اقداماتی است كه 

انجام برساند. به  بايد  مشتری 
به نحو  مالی  تأمیــن  نوع  اين  البته 
مرابحه هم قابلیت اجرا دارد. در 
اسالمی  توســعه  بانك  مرابحه 
منابع  بازگردانــدن  امــکان 
تســهیالتی به روشی غیر از 
اقساط همانند تسويه يکجا 

را نیز فراهم می سازد.
۶. مضاربه محدود

در قــرارداد مضاربــه كه 
سود  شــراكت  بر  مبتنی 
و زيان اســت، يك طرف 
را  )رب المــال( ســرمايه 
تــدارک ديــده و طــرف 
ديگر )مضارب( مديريت و 
انجام عملیات كســب وكار 
را متقبــل می شــود. هــر 
ســود به دســت آمده از اين 
كســب وكار بنــا بر نــرخ از 
طرفین  بین  شده  توافق  پیش 
زيان  هرگونــه  و  تقسیم شــده 
پیش آمده تنها به صاحب سرمايه 
)رب المال( متحمل می شــود، غیر 
از زمان هايی كــه مضارب در انجام 
تقصیر  و  قصــور  مقرر،  فعالیت هــای 

باشد. داشته 

اما قرارداد مضاربه محدود15  نوعی مضاربه اســت كه توسط بانك توسعه 
اســالمی مورد اســتفاده قرار می گیرد. در اين نوع قرارداد كه بیشــتر 
برای صندوق ها به كار می رود، مضارب توســط تعدادی از محدوديت ها 
در اســتفاده از ســرمايه مضاربه اعم از بخشــی، منطقــه ای يا پروژه ای 
مقید و محدود می شــود. بــه عبارتی انجام فعالیــت در بخش اقتصادی 
خاص )مانند بخش كشــاورزی، انرژی های تجديدپذير يا اشــتغال زايی 
بــرای جوانان( يا منطقــه جغرافیايی خاص يا حتــی در طرح اقتصادی 
خــاص محدود می گــردد و مضارب حق تخطی از ايــن حدود را ندارد. 
اين محدوديت ها كه مورد توافــق طرفین قرار می گیرد، قرارداد مضاربه 

را شکل می دهد. محدود 
بانك توسعه اســالمی از مضاربه محدود برای ســرمايه گذاری در صنايع 
استراتژيك همچون انرژی های جايگزين و كشاورزی با اولويت كشورهای 

می كند.  استفاده  عضو 
اين ســرمايه گذاری برای بخش دولتی، شــبه دولتی يــا خصوصی مورد 

است.  استفاده 
ازجملــه اطالعــات الزم بــرای دريافــت اين تســهیالت داشــتن طرح 
برنامه ســرمايه گذاری، نســبت تقســیم ســود و زيان و نیز دوره زمانی 

است. سرمايه گذاری 
با فرارسيدن سررســید قرارداد مضاربــه، مضارب دارايی مضاربه را واريز 
می نمايد كه اين مبلغ دربرگیرنده ســرمايه مضاربه به عالوه ســهم ســود 
بانك توســعه اسالمی است. اگر سود حاصل شــده از مقدار توافق شده در 
قرارداد بیشتر شــود، مبلغ مازاد به عنوان عامل انگیزشی به خود مضارب 
تعلــق می گیرد. البته مضارب نیز نســبت به يکســری امور دارای تکلیف 
اســت. به عنوان نمونه وی بايد پیش از شروع ســرمايه گذاری مطالعات و 
تحقیقــات كافی را برای طرح اقتصادی مدنظر به عمل آورده و ســرمايه 
مضاربــه را در طرح هايــی به كار گیرد كه حداقل ســود مــورد توافق در 
قرارداد را برای بانك توســعه اســالمی به وجود آورد؛ طرح های اقتصادی 
مدنظر بايد از لحاظ انطباق با موازين شــرعی مانعی نداشته باشند، افزون 
بر اين، مضــارب بايد در صورت درخواســت گزارش دهی بانك توســعه 

اســالمی گزارش متقن و شفافی از مراحل كار به اين بانك تحويل دهد.
۷. مشارکت

يکــی از روش های تأمین مالی بانك توســعه اســالمی، اســتفاده از عقد 
مشاركت اســت. اين بانك با هدف برآوردن اهداف توسعه ای خود از اين 
عقد برای ســرمايه گذاری در طرح های كشــاورزی، بانك ها و مؤسســات 
مالی اسالمی و... در كشــورهای عضو بهره می گیرد. در اين روش سبدی 
از وجوه مابین مشــتری و بانك توسعه اســالمی جهت سرمايه گذاری در 
يك طرح مشــترک شکل گرفته و طرفین در ســود و زيان طرح شريك 

می شوند )بانك توسعه اسالمی، 2014(.

پرداخت تسهيالت روش های 
پس از ارســال مدارک و مســتندات الزم توســط متقاضی تسهیالت و از 
طريق عضو مجمع عمومی كشــور ذی ربط، بانك توسعه اسالمی می تواند 
پــس از تأيید طــرح اقتصادی مبلغ مدنظر را بــرای وی واريز نمايد. اين 

واريز می تواند به سه صورت انجام می پذيرد:
پرداخت مســتقیم:16 بانك توســعه اســالمی به صورت مســتقیم مبلغ 

تســهیالت را به عرضه كننده/ پیمانکار/ مشاور پرداخت می كند.
اعتبار اسنادیLC( 17(: بر اساس صدور نامه اعتبارات از سوی بانك محلی 
ذی نفع، بانك توســعه اســالمی تعهد غیرقابل برگشــت به بازپرداخت18 

)ICR( برای مقدار درخواست شده منتشر می كند.
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حســاب ويژه:19 برای سهولت و زمانمند بودن پرداخت قراردادهای كوچك 
يا پرداخت های با حجم اندک از اين حســاب استفاده می شود. اين حساب 
می توانــد در بانك مركزی يا هــر بانك تجاری محلی مــورد قبول بانك 

توســعه اسالمی با سقف 500 هزار دالر آمريکا افتتاح شود.
البته بســته به نوع طرح های اقتصادی، بانك توســعه اسالمی می تواند از 

روش های ديگری برای پرداخت تســهیالت استفاده نمايد.

درس  هايی برای بانكداری توسعه ای در ايران
بازارهــاي مالي موجــود در كشــورها معمــوالً تحت الشــعاع بانك هاي 
تجــاري قرار داشــته كــه عموماً بــه فعالیت هــاي بانکداري ســنتي با 
چشــم انداز كوتاه مدت می پــردازد و اولويت هاي ملــي در زمینه حمايت 
از ســرمايه گذاري هاي بلندمدت را چندان پشــتیباني نمی كند. افزون بر 
وظايف و تکالیف ملی بانك هاي توســعه اي، يکی ديگر از بارزترين وظايف 
ايــن نوع بانك هــا، ترغیب بخــش خصوصي جهت مشــاركت در اجراي 

طرح های مولد و جبران خأل ســرمايه گذاري در بخش خصوصي است.
با نگاهــی به تجربه بانکداری توســعه ای در ايــران درمی يابیم كه عامل 
اصلي در تأســیس و گسترش بانك هاي توســعه اي در كشور، نقص بازار 
در فراهم ســاختن منابع مالــي بلندمدت از يك ســو و تربیت و آموزش 
كارآفرينان مــورد نیاز اجراي طرح هاي توســعه اي از ســوی ديگر بوده 
اســت. ازاين رو بانك توســعه اســالمی می تواند الگويی مناســب از نظر 
تخصیص منابع برای بانك های توســعه ای كشــور باشــد تا نظام بانکی ما 
را در دســتیابی به مهم ترين هدف بانك هاي توســعه  اي كه همان تسهیل 
و تســريع توســعه اقتصادي و تقويت بخش خصوصی است، بهتر و بیشتر 
ياری رساند. اســتفاده از تجربه عملی و اصول نظری اين بانك بین المللی 
در انعقاد قراردادهای اســالمی و نظارت بر صحت شــرعی پیاده سازی آن 
و نیز انجام همکاری های دوجانبه بانك های توســعه ای كشور با اين بانك 

می تواند زمینه تحقق اهداف را بهتر مهیا ســازد.

پی نوشت:

*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)

10- وظیفه اين شــركت كاركردن با بخش خصوصی بــرای تأمین مالی 
آنان است. اين شركت اساساً برای توسعه بخش خصوصی ايجاد شده و به 
ياری آن دســته از بنگاه هايی می شــتابد كه اطمینان دارد عملکرد آن در 
گذشته مثبت بوده و پروژه  ای كه می خواهد سرمايه گذاری كند، از توجیه 
اقتصادی برخوردار اســت. اگرچه در بخش پروژه های زيربنايی با تضمین 
دولت ســرمايه گذاری ها انجام می شــود، اما در بخــش خصوصی تضمین 
دولــت وجود نــدارد، يعنی اگر بنــگاه بخش خصوصی بتوانــد نرخ بازده 

انتظاری خوبی را در پروژه اش مستند سازد، اين پروژه به شركت اسالمی 
توسعه بخش خصوصی )ICD( معرفی می شود و اين نهاد به عنوان شريك 
در كنار پروژه قرار می گیرد. حتی در صورتی كه تمايلی به شــراكت وجود 
نداشــته باشــد، می توان به صرف تأمین اعتبار اكتفا نمود. برای استفاده 
از اين تســهیالت رعايت دو شرط الزامی اســت. شرط اول اعالم ظرفیت 
نهادی بنگاه اســت، يعنی معرفی ظرفیت و سابقه بنگاه و نحوه عمل آنان 
در خصوص پروژه مدنظر و اينکه آيا اين بنگاه اســتانداردهای بین المللی 
را دارد يــا خیــر. ويژگی دوم، ويژگی مالی بنگاه اســت، يعنی بايســتی 
وضعیت مالی بنگاه مثبت بوده و نشــان دهد كه طی دو سه سال اخیر به 
لحاظ مالی ســودآور بوده  است. در چنین شرايطی شركت اسالمی توسعه 
بخــش خصوصی می تواند پــول نقد و يا تجهیزات و فنــاوری برای بنگاه 

بخش خصوصی فراهم آورد.

11- World Waqf Foundation (WWF)
12- Ordinary Capital Resources (OCR)

13- صندوق های قدس و اقصی متعلق به كشــورهای عضو اســت و بانك 
توســعه اسالمی تنها اداره و مديريت 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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شاهین شــايان آرانی، كارشناس ارشد مســائل بانکی، با بیان اين مطلب 
افزود: در حال حاضر فضای كســب وكار كشــور توأم با ابهامات بســیاری 
است، به اين معنا كه اگر با رويکرد كوتاه مدت آن را بررسی كنیم، افرادی 
كه با فعالیت های داللی، معامله گری يا واردات و صادرات ســروكار دارند، 
دورنمای روشــن تری پیــش رو دارند، اما در نگاه بلندمــدت اين وضعیت 

است. متفاوت 
وی تأكید كرد: كســانی كه می خواهند در فضــای صنعتی و تولیدی كار 
كننــد، طبیعتاً بايد رويکردی میان مدت و بلندمدت داشــته باشــند. اين 
گروه عموماً با مشــکالت جدی ســروكار دارند و دورنمــای آنها غبارآلود 

اســت و نمی دانند در چهار يا پنج سال آينده چه اتفاقی می افتد.
وی توضیح داد: اين افراد نگران حوزه های مختلفی هســتند ازجمله اينکه 
نظام بانکــی چگونه خواهد بود، آيا بنیه و توانايی الزم را خواهد داشــت 
كه بتواند منابع الزم را برای توســعه صنعتی تولیدی تأمین كند يا خیر؟

 اين كارشــناس مســائل اقتصادی افزود: ثبات نرخ ارز و تورم، ارتباطات 
بین الملل، ورود سرمايه های خارجی، مســائل مالیاتی و همه آنها مسائلی 
هســتند كه اقتصاد ما را همواره با رويکــرد میان مدت و بلندمدت گرفتار 

خود كرده است.
وی گفت: پس از مذاكرات هســته ای و برجام، امیدهــا بر اين بود كه اين 
دورنما به نوعی مثبت شــود، امــا در حال حاضر مقداری تأمل وجود دارد و 
همگان دســت نگه داشــته اند و در انتظارند تا ببینند كه آيا اين وضعیت به 
ثبات نسبی رسیده و دورنما به افق نسبتاً روشنی تبديل شده است يا خیر؟

شــايان آرانی تأكیــد كرد: در فضای كســب وكار پر از ابهــام گروهی از 
بازيگــران ديد كوتاه مــدت دارند اما آنها كه نــگاه میان مدت و بلندمدت 

اتفاقات آينده هستند. انتظار  دارند، در 
وی درباره مهم ترين شــاخص مثبت تأثیرگذار در بهبود فضای كسب وكار 

نیــز توضیح داد و گفــت: ثبات و تداوم رويه 
مهم ترين شــاخصه  اين بخش اســت و بايد 

مورد توجه قرار گیرد.
اين كارشناس ارشد مســائل اقتصادی ادامه 
داد: به عنوان مثال يك فــرد صنعتگر بايد با 
خیال راحت بــه فعالیت های خود ادامه دهد 
و مطمئن باشــد كه اگر بخواهد وجوه خود را 
در يك فعالیت تولیدی ســرمايه گذاری كند، 

اين امر متناســب با نرخ تورم، تســهیالت بانکــی، ارز، نرخ های مالیاتی، 
ثبات سیاســی و ارتباطات بین المللی اســت و بر اســاس اين شاخص ها 

برنامه ريزی خود را انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: اما اگر يك تولیدكننده احســاس كند كه فضای سیاسی و 
بین المللی متالطم اســت و از سويی برنامه های دولت نیز به گونه ای است 
كه نرخ تورم دارای نوسان است، سرمايه گذاری با مشکل مواجه می شود و 
به همین دلیل ثبات رويه در فضای اقتصادی و سیاســی بسیار مهم است. 
وی در ادامه به شــرايط اقتصادی كشــور در چند دهه اخیر اشاره كرد و 
گفت: در دوران ســازندگی شــاهد رشــد قیمت نفت، افزايش درآمدهای 
كشور و رونق درآمدهای توســعه ای بوديم، اما در دوران اصالحات دولت 
تــالش كرد تا تــورم را كنترل كند و اين در حالی بــود كه در آن مقطع 
قیمــت نفــت پايین بود كه پس از مدتی با رشــد مواجه شــد و اين امر 

درنهايت مشکالتی را به دنبال داشت.
شايان آرانی با طرح اين مطلب كه در دولت های نهم و دهم تورم افزايش 
يافــت و همزمان قیمت ارز نیز باال رفت، گفت: با افزايش تحريم ها تالطم 
در ايــن دوران نیز افزايش يافت، امــا در همین حال دولت يازدهم تالش 
كرد تا عالوه بر كاهش نرخ تورم همزمان نرخ ارز را مهار كند ولی باز هم 

مشــخص نیست كه در چند سال آينده چه اتفاقی رخ می دهد.
وی بیــان نمود: فراز و نشــیب های اقتصاد در چند ســال آينده نیز كه 
بخشــی از آن اقتصادی و بخش ديگر سیاسی اســت، باعث می شود كه 
فضای اقتصادی متالطم شــود و سرمايه گذار اگر مربوط به بخش دولتی 
باشد كه چاره ای جز ســرمايه گذاری ندارد، اما بخش خصوصی وضعیتی 
متفــاوت دارد و ترجیــح می دهــد از فضای كوتاه مدت وارد شــده و از 

بپرهیزد. ريسك 
وی با بیان اينکه فضای كســب وكار برای فعالیت های اقتصادی میان مدت  
و بلندمدت نیازمند ريســك بااليی اســت، گفت: 
ايــن خطرپذيری يعنی اينکه ســرمايه اين بخش 
پنج يا شــش ســال بخوابد و اگر چنین وضعیتی 
با فراز و نشــیب همراه باشد،  فضا به هم می ريزد. 
وی افزود: بهبود فضای كســب وكار و فراهم كردن 
آن از طريــق توســعه اقتصادی و مناسب ســازی 
بســترهای كار موجب ورود ســرمايه ها در جهت 

اشتغال و تولید توسط بخش خصوصی می شود.

شاهين شايان آرانی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی:  

فضای کسب و کار بی ثبات 
دستاورد يک اقتصاد متالطم 

 رويكرد اقتصاد مقاومتی يا اقتصاد 
با تحمل باال به معنای باالبودن تاب  
وتحمل است. بنابراين اگر فضا به 
سمت اقتصاد مقاومتی پيش برود، 
فضای کسب وکار هم رونق می يابد.
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كامــران يگانگی، رئیس مركــز تحقیقات و پژوهش هــای بازرگانی اتاق 
بازرگانــی البرز و مشــاور عالی رئیس اتــاق البرز، با بیــان اين مطلب 
گفت:  حال كه با كاهش درآمدهای نفتی مواجه شــده ايم، فرصت خوبی 
برای بازنگری اســت. به عنوان مثال درآمد مستقیم تركیه از گردشگران 
خارجی در ســال 2013 بالــغ بر 35 میلیارد دالر بود. در همان ســال 
مالــزی بیش از 21 میلیــارد دالر و هند بیش از 19 میلیارد دالر درآمد 
از محل گردشــگری خارجی داشــت. هنگامی كه آنها درآمدهای نفتی 
ندارند، ناچارند ســراغ منابع درآمدی ديگر نظیر گردشــگری يا ســاير 
مزيت هايی كه كشورشــان دارد، بروند. اما به يك اصل كلی اعتقاد دارم 

بهره وری است. پايین بودن  و آن 
 يکی از مشــکالت بازار كار در اقتصاد ايران، عدم تناســب بین نیاز بازار 
كار و مهارت و آموزش ارائه شــده به فارغ التحصیالن اســت. اين مسئله 
موجب ورود نیــروی كار تحصیلکرده ولی با مهــارت و دانش ناكافی به 
بــازار كار و در نتیجه كاهش بهره وری نیروی اين بخش می شــود. وقتی 
فردی را با تخصص پزشــکی يــا آبیاری فضای ســبز به عنوان مثال در 
مســئولیت گردشگری يك منطقه يا ناحیه ای قرار می دهیم، نبايد انتظار 
نتیجه درخشــانی از عملکرد اين افراد داشته باشیم. شايد افرادی استثنا 
و كاريزماتیك باشــند كه مديريت و تحمل افراد باهوش تر و با دانش تر از 
خود را در محیط كار داشــته باشند، ولی اكثراً فاقد چنین شاخصه هايی 
هســتند و كشور را دچار خسران پنهان و آشــکار خواهند كرد. بررسی 
شــاخص های مقايســه ای در زمینه ســهولت كســب وكار، نشان دهنده 
رتبه پايین ايران نســبت به ســاير كشورها است. نامســاعد بودن محیط 
كســب وكار موجب افزايش هزينه های مبادله، افزايش ريســك و كاهش 
بهره وری می شــود. دلیــل ديگر هم وابســتگی ما به منابــع نفتی طی 

است. بوده  گذشته  سال های 
بهبــود عملکــرد دولــت با قطــع وابســتگی هزينه های جــاری دولت 
بــه درآمدهــای نفــت و گاز، افزايش كارايــی و اثربخشــی طرح های 
ســرمايه گذاری دولت، اســتقرار نظام بودجه ريزی عملیاتی، تســهیل و 
تســريع فرايندهــا و رويه هــای اداری و بهبود ارائه خدمــات عمومی و 
همچنین توســعه و تقويت نظام استاندارد ملی قابل حصول است. البته با 
اتخاذ راهبرد ارتقای دانش، فناوری و نوآوری می توان شاهد بهبود نظام 
آموزشــی و پژوهشی كشور متناســب با نیازهای بازار كار، انتقال دانش، 

تجارب موفق و شــیوه های نوين ارتقای بهره وری از ساير كشورها بود.
همچنین توســعه مديريت دانش در كشور و ارتقای اثربخشی طرح های 
پژوهشی انجام شده توسط ســازمان های دولتی می تواند بهره وری را در 

دهد. افزايش  ملی  مقیاس 
جايگاه و محور توســعه خوشه را چگونه ارزيابی می كنید؟ 

توســعه خوشه های كســب وكار يکی از راه های توســعه كشور در اسناد 
باالدستی كشور اســت. مبنای اين مدل بر اساس نظريه پروفسور مايکل 
پورتر آمريکايی اســت كه تحول بنیادين و اساسی در توسعه كشورهای 
فقیر و حتی توســعه يافته می داند. يکی از مزيت هــای اين مدل قرابتی 
اســت كه با فرهنــگ اقتصادی كســب وكارهای خرد ايــران دارد و در 
اواخر دولت هشــتم مطالعه ادبیات و فرهنگ ســازی آن آغاز شــد، اما 
در دولت هــای نهم و دهم به دلیل تغییر مديريت هايی كه وجود داشــت 
و نیز زمان بر بودن انتقال مفهوم توســعه خوشــه ای به مديران ارشــد و 
اجرايی جديد كمی روند توسعه كند شد ولی در دو سال آخر اين دولت 
كارهای ارزشــمندی صــورت پذيرفت كه هم اكنون ادامه همان مســیر 
در حال طی شــدن اســت. البته در حوزه تربیت نیروی انسانی و تدوين 
اســتراتژی و هماهنگی بین دســتگاه های اجرايــی كارهای خوبی انجام 
شــده است. در دولت جديد هم همان مسیر با همان بدنه كارشناسی در 

حال دنبال شدن اســت كه امیدوارم به توسعه كشور منجر شود.
عملکرد دولت يازدهم را در زمینه كســب وكار چگونه ارزيابی می كنید؟

عملکرد دولت ها بر طبق شــاخص های علمی معموالً موردســنجش قرار 
می گیــرد. در برخی اوقات اين عملکرد برای همــه آحاد جامعه ملموس 
و قابل شهود اســت اما در برخی مواقع اين طور نیست. به عنوان  مثال در 
حوزه سیاســت خارجی با حمايت ها و اجماعی كــه صورت گرفت، يك 
راهکار برون رفت از فشــارهای بین المللی طی يــك فرايند زمانی تقريباً 
دوســاله برای كشــور ايجاد شــد كه اقدام مهم و بزرگی بود. در حوزه 
اقتصاد نیــز تعامل با دنیا در حوزه های صنعت، گردشــگری، خدمات و 
غیره می تواند كشــور را دچار تحوالت تأثیرگذاری كند. به عنوان مثال، 
ورود هر گردشــگر خارجی به كشور چندين شغل مستقیم و غیرمستقیم 
ايجاد می كند. در حوزه اقتصاد نیز نگرانی های موجود از بازار رفع شــد و 

ريسك ســرمايه گذاری كاهش يافت كه اين اقدام بزرگی بود .
دوره پســابرجام را چگونه بر فضای اقتصادی كشور ارزيابی می كنید؟ 

البته نبايد توقع داشــت كه به زودی تمام موارد رو به راه شــود و ناگفته 
نماند كه مشــکالت اقتصادی كشور به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم 
می شود، حتی اگر فشــار خارجی برطرف گردد، آسیب های داخلی هنوز 
پابرجاســت و رفع نشده اســت؛ ضمن اينکه جايگاه و منزلت كارآفرينان 
و سرمايه گذاران در كشور مشخص نیست. كاغذبازی های اداری و وجود 
قوانین دست وپا گیر، شــفاف نبودن فضای كسب وكار همگی از مشکالت 
اصلی ما در حوزه داخلی اســت. فضای اقتصادی كشور در دوره تحريم ها 
مانند يك بیمار تب دار عفونت كرده ای اســت كه گلويش را هم گرفته اند 

و راه تنفس و غذايش هم گرفته  شــده است. 
كار دولــت يازدهم باز كردن مســیر تنفس و غذا بــود، اما تب و عفونت 
هنــوز بر جای خــود باقی اســت. در واقع روبه راه كــردن آن زمان بر و 
نیازمنــد ورود بخش خصوصی قدرتمند اســت. همچنین ضمن داشــتن 
امید برای بهبود شــرايط نبايد انتظار كوتاه مدت داشــت، زيرا مشکالت 
اقتصادی كشــور طی يك يا دو سال به وجود نیامده كه انتظار رفع تمام 
موارد در كوتاه مدت را داشــته باشــیم ضمن اينکه به همت و عزم ملی 

داريم. نیاز  نیز 

سيدکامران يگانگی، رئيس مرکز تحقيقات و پژوهش های 
البرز بازرگانی  اتاق  بازرگانی 

کاهش درآمدهای نفتی فرصتی 
برای بازنگری فضای کسب و کار 
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علی مدنی زاده مدير گروه مدل ســازی پژوهشــکده پولــی و بانکی بانك 
مركزی ، با تأكید براينکه جنس ركود كنونی با  سال 91 متفاوت است، گفت: 
ركود سال 91  بیشتر از جنس ركود عرضه با رشد هزينه های تولید ، مشکل 
دسترسی به منابع تأمین مالی ، بحث های مربوط به تحريم و باال رفتن نرخ ارز 

بود كه شوک اقتصاد را ايجاد كرد.
وی بابیــان اينکه،  نوع ركود اقتصادی در ســال های اخیر تغییر كرده و به 
ركود تقاضا تبديل شــده است ، اظهار داشت: افت درآمد نفت و كاهش منابع 

درآمدی دولت تأثیر قبل مالحظه ای در اين ركود داشته است .
مدير گروه مدل سازی پژوهشــکده پولی و بانکی بانك مركزی ،گفت: آثار 
ركودی  ســال 91  منجر به كاهش درآمد خانوارهای ايرانی شــد و ســیکل 
معیوب ايجاب كرد  لذا ركودی كه هم اكنون با آن مواجه ايم  از جنس كاهش 
تقاضا اســت و شايد كمتر بتوان گفت بحث اصلی ركود تأمین مالی بنگاه های 

اقتصادی است .
مدنی زاده ادامه داد: هم اكنون در شــرايطی هستیم كه اگر بنگاه ها تأمین 
مالی شوند و بتوانند سطح تولید خود را باال ببرند كاالها به دلیل كمبود تقاضا 

در انبارها خاک می خورند.
وی با ارائه راه حل برای خروج از ركود ،گفت:  اگر بانك ها در سال جاری با 
حمايت های دولت و بانك مركزی به ســمت تحريك تقاضا در جامعه حركت 
كنند و تســهیالت دهی را به ســمت خانوارها سوق دهند تا اعتبار در اختیار 
مصرف كننده  قرار گیرد چرخه تولید رونق می گیرد كه  در اين صورت مشکل 

افزايش موجودی انبارها كه در صنايع اتفاق افتاده جبران می شود.

مدنی زاده در پاسخ به اين پرسش كه چرا از كارت اعتباری كه دولت عرضه 
كرد استقبال مناسبی نشــد آيا دلیل كمبود نقدينگی مردم برای خريد كاال 
است؟ افزود: شــايد يکی از داليل اين است كه زمان اعالم اعطای تسهیالت 
كارت اعتباری خريد تا زمان اجرايی شــدن طوالنی شــد و شايد بهتر بود در 
زمانی كه زيرســاخت آن وجود نداشت اين برنامه اعالم نمی شد ضمن اينکه  
نرخ اين تســهیالت هم بسیار مهم بود و بايد نرخی در نظر گرفته می شد كه 

خانوار قادر به بازپرداخت اقساط  آن باشد.
 وی در پاســخ به اين پرسش كه آيا به نظر شما راهبرد اين كارت اعتباری 
بايد تغییر كند و نرخ سود آن كاهش يابد، گفت: به طور حتم همین طور است 
ضمن اينکه دامنه دربرگیرندگان آن نیز بايد گســترش يابد همچنین  حوزه 
كاالهايی كه می توانند خريدوفروش شود نیز بايد گسترده تر شود زيرا فهرست 

آن هم اكنون محدود است.
مدير گروه مدل ســازی پژوهشکده پولی و بانکی بانك مركزی در پاسخ به 
پرسشــی مبنی بر اينکه به نظر شما به غیراز كارت اعتباری چه روش ديگری 
برای تحريك تقاضــا در جامعه  وجود دارد؟ اظهار داشــت: افزايش وام های 
ازدواج برای خريد جهیزيه شايد يکی از راهکارهای خريد كاالهای ايرانی باشد 

ضمن اينکه ارائه وام های خريد مسکن در اندازه كوچك نیز راهگشا است.
وی ادامــه داد: البتــه ممکن اســت اين وام هــا  لزوماً در تهــران افراد را 
صاحب خانه نکند اما بسیاری از اقشار متوسط ، ضعیف و كم درآمد در آن ابعاد 

می توانند  خانه خريداری كنند .
مدنی زاده با تأكید بر اينکه ،  منظورم تحرک بخش مســکن نیســت بلکه 
می گويم نبايد در بخش مسکن تحركی كه باعث افزايش نرخ مسکن می شود 
ايجاد شــود، گفت: اما كمی حركت بازار مســکن می تواند سیگنال مثبتی به 
اقتصاد بدهد البته بايد اين وام ها  از سوی بانك مركزی مديريت شود تا منجر 

به افزايش قیمت مسکن و خروج نقدينگی از بانك ها نشود.
مدير گروه مدل ســازی پژوهشــکده پولی و بانکی بانك مركزی در پاسخ 
به پرسشــی درباره وضعیت ســرمايه گذاری بانك ها ، گفت: هم اكنون  قیمت 
تولیدكننده به شدت افت كرده يعنی در واقع رشد نداشته  و تورم آن به شدت 

علی مدنی زاده،  مدير گروه مدل سازی پژوهشكده پولی و بانكی بانک مرکزی

تحريک تقاضا راهی برای خروج از رکود

اگر بانک ها در ســال جاری با حمايت های دولت و بانک مرکزی به سمت 
تحريک تقاضا در جامعه حرکت کنند و تســهيالت دهی را به ســمت 
خانوارها ســوق دهند تا اعتبار در اختيار مصرف کننده  قرار گيرد چرخه توليد 
رونق می گيرد که  در اين صورت مشكل افزايش موجودی انبارکه در صنايع اتفاق 

افتاده جبران می شود.
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پايین آمده اســت البته قیمت ها برای پايین آمدن يك مقدار چسبندگی 
دارد و چسبندگی شان هم از جنسی است كه افراد حاضر به فروش كاالهايی 

با قیمت پايین تر از خريد نیستند.
مدنی زاده افزود: در اقتصادی كه هفت الی هشــت درصد تورم وجود دارد 
اين كه انتظار داشته باشیم كه تولیدكننده قیمت كاالها را بیشتر كاهش دهد 
شــايد انتظار معقولی نباشــد و دور از ذهن اســت و اين در حالی است كه 
هم اكنون  بســیاری از بنگاه های اقتصادی در كشــور پايین تر از ظرفیت كاال 
تولید می كنند و تعطیل شــده اند اما درصورتی كه مشــکل تقاضا حل شود و 

خريدار وجود داشته باشد زنجیره تولید خودبه خود راه خواهد افتاد.
وی در پاســخ به اينکه  اعتبار دهی با نرخ ســود مناسب را بهترين راهکار 

برای خروج از ركود می دانید؟ گفت:
حركت بانك ها به ســمت پرداخت تســهیالت خرد بــه خانوارها يکی از 
راهکارهای خروج از ركود اســت و اين روش بايد جايگزين تســهیالت كالن 

به تولید كننده ها شود.
وی در پاســخ به اين پرســش كه بانك مركزی ســرمايه در گردش را در 
ســرفصل اولويت های خود برای خروج از ركود قرار داده اســت و به نظر شما 
مثمر ثمر است؟ اظهار داشــت: به نظر من اولويت اول بايد تحرک و افزايش 
تقاضا باشــد و در مرحله بعد بايد نســبت به اين امر اقدام شود ضمن اينکه 
تأمین ســرمايه در گردش واحدهای تولیدی هنگامی كه برای تولید تقاضايی 
وجود ندارد بی فايده اســت البته نرخ های تسهیالت هم آن قدر جذاب نیستند 
كه با كمك اين تســهیالت تولیدكننده بتوانــد هزينه تولید  و كاالی خود را 

برای افزايش تقاضا پايین بیاورند.
مدير گروه مدل سازی پژوهشــکده پولی و بانکی بانك مركزی با اشاره به 
مطالبات غیر جاری و معوق در بانك ها نیز گفت: مطالبات 
غیــر جاری بانك ها به دلیل نبود اعتبار ســنجی در 
شبکه بانکی است كه البته راهکارهايی برای آن 

انديشیده شده است.
وی بابیان اينکه، وام دهی بر اســاس 
مالیــات يکی از راهکارهايی اســت كه 
در دنیا انجام شــده است ، اظهار داشت: 
هم اكنون روال تسهیالت دهی به اين 
صورت اســت كه تســهیالتی داده 
می شــود و معلوم نیســت كه چه 
زمانی بــاز پس گرفته 

می شود.
                     

مدنی زاده بابیان اينکه، وام دهی بانك به تســهیالت گیرندگان بايد مبتنی 
بر صورت های مالیاتی باشد و نبايد بر اساس صورت های مالی باشد، افزود: اگر 
تسهیالت دهی بر اســاس صورت های مالیاتی باشد هم  فرار مالیاتی كاهش 
می يابد و هم به اعتبار ســنجی برای پرداخت وام كمك می كند و اين راه حل 
بسیار خوبی است كه در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارايی و بانك مركزی 
قرارگرفته اســت  تا  عالوه بر نظم دهی نظــام مالیاتی ، مطالبات غیر جاری 

بانك ها  نیز كاهش يابد.
وی از ديگر مزايای اين طرح، افزايش درآمد كشور و ارائه تسهیالت به افراد 
نیازمند عنوان كرد و گفت: يکی ديگر از مباحثی كه می تواند به تولید و خروج 
از ركود كمك كند مسئله توجه  به بنگاه های كوچك و توسط است كه البته  

بايد از طريق بازار بدهی به اين بخش كمك شود. 
وی ادامه داد: زمانی كه بازار بدهی شکل بگیرد بنگاه های بزرگ می توانند 
در بازار ســرمايه اوراق بدهی منتشــر  و تأمین مالی خود را انســجام دهند 
به اين ترتیــب هر بنگاه بزرگی كه از اين طريق از شــبکه بانکی خارج شــود 

می تواند كمك بزرگی به تأمین مالی بنگاه های كوچك كند.
مدير گروه مدل ســازی پژوهشکده پولی و بانکی بانك مركزی گفت: البته 
در اين بخش می تواند يك اشــتباهی انجام  شــود ، به عنوان مثال  يك بنگاه 
بزرگ  10 هزار میلیارد ريال تسهیالت دريافت كرده و هم اكنون  به جای آن 
صد بنگاه كوچك می توانند  تسهیالت دريافت كنند بنابراين وجوهی كه  در 
بازار بدهی تأمین می شــود در بخش ديگری قرا ر می گیرد و سپرده ها خارج 
 شده  و در بازار بدهی اوراق خريداری می شود.اما نکته اين است كه بنگاه های 
كوچــك  مدنظر قرارگرفته اند و بانــك ها بايد آن ها را تأمین مالی كنند  اين 
امر تخصیص منابع را به ســمت بهــره وری هدايت می كند و تخصیص منابع 

مطلوب تر می شود.
مدنی زاده خاطرنشان كرد: اين امر ممکن است در حجم و اندازه تسهیالت 
تأثیر جدی نداشته باشد اما در تخصیص بهتر منابع می تواند مؤثر باشد ضمن 
اينکه در بازار سرمايه اگر آن بنگاه بزرگ بنگاه ريسکی  و پربازده باشد اوراق 
آن ارزش چندانــی هم نخواهند داشــت  بنگاهی كه  تــا قبل  منابعش را از 
بانك ها دريافت می كرد هم اكنون می تواند در بازار ســرمايه  بر اســاس قیمت 

واقعی و بر اساس ارزش بنگاه  اوراق خريداری كند.
وی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر راه اندازی اوراق بدهی ،گفت: هرچند 
بازار اوراق بدهی با تهاتر بدهی دولت با پیمانکاران متفاوت است اما اصوالً بازار 
بدهی در حال شکل گیری است البته در اينجا تذكر يك نکته ضروری است و 
آن اينکه معموالً در  ايران همواره  بازارها  همراه با بهره گیری از قوانین شکل 
نمی گیرند  به عنوان  مثال بانك های خصوصی به دلیل عدم بهره گیری به موقع 
از قوانین در حال تبديل شدن به پديده ای ضد كاركرد هستند در حالی بانك ها 
و مؤسســات خصوصی در دهه 80 راه اندازی شدند كه  بخشنامه ها و قوانین 
مرتبط به مطالبات غیر جاری چندين سال بعد تنظیم و اجرايی شد بنابراين 

هم اكنون بايد مراقب بود اين اتفاق برای بازار بدهی رخ ندهد.
وی تأكید كرد: هم اكنون كه بازار بدهی در حال شکل گیری است  نهادهای 
ناظر مانند ســازمان بورس و اوراق بهــادار، بانك مركزی و حتی مجلس 

شورای  اسالمی  بايد قوانین آن را تدوين و اجرا كنند.
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نقش بانک مرکزی و لزوم تأکيد بر ثبات مالی 
 محمد ولی  پور پاشا*، عباس فدایی**

بانك های مركــزی در دوره منتهی به بحران مالی ســال های 2009-2007، 
دستاوردهايی قابل مباهات در جهت نیل به ثبات سطح عمومی قیمت ها كسب 
نمودند و در كنار استقالل از دولت به همراه ساختار تحلیلی مستحکم در جهت 
هدف گذاری تورم از خود به عنوان اربابان دنیا ياد می كردند. بحران مالی جهانی 
زنــگ خطری برای بانك های مركزی دنیا بود كه در عین غفلت از ثبات مالی، 
فقط ثبات قیمت ها را هــدف قرار داده بودند. بنابراين، نقش دوگانه بانك های 
مركزی به لحاظ تاريخی همواره عبارت بوده اند از: حفظ ثبات ســطح عمومی 

قیمت ها و ثبات مالی.

پيشينه اهداف بانک مرکزی
پیشگیری از سرايت شوک های ناشی از بخش مالی اقتصاد و متعاقب آن ايجاد 
ثبات پولی و ثبات سطح عمومی قیمت ها در قرن نوزدهم نقش مهمی بود كه 
بانك های مركزی با هدف ايجاد ثبات مالی ايفا نمودند. به دنبال شوک قیمتی 
نفت در دهه 1970 میالدی بانك های مركزی در قالب موافقت نامه برتن وودز و 
ثبات بازار دارايی های مالی در بلندمدت و در دوران پس از جنگ جهانی مؤثر 
بودنــد. بنابراين بانك های مركزی با ســابقه ای بیش از دو قرن به دنبال تحقق 
هدف مشترک ثبات مالی و پولی به منظور مقابله با بی ثباتی در اقتصاد در جهت 
تقلیل فشارهای اقتصادی گام برداشتند. به عبارتی،  دو هدف سنتی يعنی ثبات 
مالی و ثبات پولی در كنار ثبات قیمتی مجموعه اهداف بانك مركزی را تشکیل 
داده اند. ســاز و كار اثرگذاری مؤلفه های تأمین كننده اين اهداف به اين ترتیب 
بوده كه بی ثباتی نظام مالی بر بخش حقیقی اقتصاد و درنهايت بر شکاف تولید 
و نرخ تورم اثرگذار بوده اســت. از طرف ديگر، بحران مالی ســال های 2007-

2009 نمونه مناســبی از بی ثباتی بخش مالی در اثر عدم تعادل های پولی در 
تعامل با ساير بخش های سیستم مالی كه ناشی از سیاست های پولی انبساطی 

در بلندمدت بود، به شمار می رود. 

در كنار اهداف ســنتی، اهداف ديگری نیز توســط صاحب نظران حوزه پولی و 
بانکی ارائه می گــردد. اين اهداف با رويکرد نظارتی مطرح شــده و در فرايند 
دســتیابی به آنها معموالً ساختارهای نظارتی موفق در دنیا با يکديگر مقايسه 
می شــوند و در اين راســتا مدل هايی نیز پیشــنهاد می گردد كه از آن جمله 
می توان به مدل بخشــی1 با ناظران مســتقل در حوزه بانکداری بیمه و تأمین 
اجتماعی، مدل سرپرست واحد2 كه در آن تنها يك ناظر بانکی به منظور هدايت 
كســب وكار و همچنین اقدامات خرد نظارت احتیاطی فعالیت می كند و مدل 
دوقله ای3 برای سیاســت خرد احتیاطی و انجام كسب وكار با دراختیارداشتن 
ناظران مستقل به منظور هدايت كسب وكار و اقدامات خرد احتیاطی اشاره كرد. 
در ادبیات اقتصاد پولی بیان می شــود كه حداقل يك ابزار سیاســتی به منظور 
دســتیابی به هر يك از اهداف سیاســتی در چهارچوب سیاست گذاری پولی 
موردنیاز اســت و رابطه تنگاتنگــی بین ابزار و اهداف سیاســتی وجود دارد. 
همچنین هم افزايی میان اهداف نیازمند دراختیارداشــتن ساختارهای نهادی 

مناسب به منظور رفع تعارض های شديد بین اهداف است. 
بنابراين مهم ترين چالش در اين روند آن است در چهارچوب نظارت حاكمیتی، 
سیاست گذار پولی اهداف موجود را چگونه تلفیق نمايد كه اوالً، هم افزايی ها در 
آن غلبه داشــته و ثانیاً، امکان تخصیص اهداف به هر يك از اجزای حاكمیت 
و تناسب آن با ابزارهای سیاســت پولی وجود داشته باشد. درنتیجه  به منظور 
دســتیابی به يك چهارچوب مدون در قالب سیاســت گذاری پولی، اهداف و 

سیاست ها را بايد در يك بسته با يکديگر بررسی و مقايسه نمود.

اهميت نقش ثبات مالی به عنوان يكی از اهداف بانک مرکزی
غفلت از نقش ثبات مالی در كنار در نظرگرفتن ثبات پولی در سال های گذشته 
عاملی اثرگذار بر شکل گیری بحران مالی جهانی اخیر بود و دلیلی برای ارزيابی 
ضريب اهمیت نقش ثبات مالی به طور مجدد شــد. مهم ترين اهداف دستیابی 
به چهارچوب جامع پولی و مالی عبارت اند از: ثبات پولی، ثبات مالی، ســالمت 

مؤسسات مالی و بازارهای كارا. 
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بدون شك رفتار مؤسسات مالی خودبه خود می تواند نظام مالی را دچار اخالل 
كند. به عنوان  مثال می توان به فروش دارايی های پرهزينه از نظر ريسك اشاره 
كرد كه از ديد بانك تجاری اين موضوع را می توان كاماًل توجیه پذير دانســت، 
زيرا بانك به دنبال تأمین شکاف منفی نقدينگی خود بوده و بر اين  اساس اقدام 
به فروش بخشی از دارايی های با قابلیت نقدشوندگی سريع می كند، اما شرايطی 
را می توان تصور كرد كه در آن تمام يا اكثر بانك ها اقدام به فروش دارايی های 
خود كنند. لذا می توان نتیجه گرفت كه مخرب بودن سیاستهای خرد در سطح 

كالن كاهش قیمت، نوسانات بازار دارايیها و زيان بانك ها را به دنبال دارد. 
چهارچوب سياست پولی و مالی

اين چهارچوب در نمودار 1 هر يك از سیاست ها را با درنظرگرفتن اهداف میانی 
و نهايی مختص به خود نشان می دهد. 

بر اساس نمودار1 ساختار نظارت پولی و مالی در مجموع چهار حوزه سیاستی 
قابلیت تفکیك دارد كه در راستای آن ابزارهايی برای دستیابی به هدف وجود 
دارند و با اهداف موردنظر سیاســت گذار پولی متناســب اند. تصور وجود هرم 
اهداف میانی كه به ترتیب عبارت اند از ثبات قیمتی و ثبات مالی به يك اندازه 
حائز اهمیت بوده و اثر فراوانی بر اقتصاد دارند. در اين راســتا،  دو هدف میانی 
ثانويه در سطوح بعدی يعنی مؤسسات مالی سالم و بازارهای ساختاريافته نیز 
به يك اندازه مهم هستند. در يك مؤسسه مالی مانند بانك تجاری اين دو هدف 

به تنهايی موردتوجه قرار گرفته اند و نقش حمايتی را بر عهده دارند.
 به اين ترتیب، دو هدف میانی اولیه كه ديدگاه كالن نگر دارند، به مراتب مهم تر 
از دو هدف میانی ثانويه با ديدگاه خردنگر هستند، زيرا وقتی سیستم اقتصادی 
دچار مشکل گردد، كل اجزاء از آن متأثر می شوند. به عالوه، ثبات سیستم مالی 
به مراتب مهمتر از اجزای تشــکیل دهنده آن اســت. اهداف نهايی شامل رشد 
اقتصادی پايدار و تأمین حقوق مصرف كنندگان است كه در آن رشد اقتصادی 
در امتداد اهداف میانی اولیه يعنی ثبات قیمتی و مالی قرار داشته و حمايت از 

حقوق مصرف كنندگان در امتداد اهداف میانی ثانويه شامل سالمت مؤسسات 
مالی و وجود بازارهای ساختاريافته جای گرفته اند.

جمع بندی
ثبات مالی توســط بانك های مركزی، ضرورت نقش بانك مركزی در ايجاد آن 
و نوآوری های ســاختاری به منظور ارتقای تعامــالت میان بانك های مركزی و 
ناظرين مالی همواره به عنوان بخشــی از دغدغه سیاســت گذاران پولی مطرح 

بوده است. 
مأموريــت راهبری ثبــات مالی در اروپا بر عهده بانك مركزی اســت. هرچند 
اين مأموريت در اياالت متحده بر عهده خزانه داری گذاشــته شده است، ريشه 
پیدايش آن را بايد در لزوم ايجاد بســتر مناسب در دوران پس از بحران مالی 
به واسطه مقادير متنابه ضمانت ها و منابع مورد نیاز در تجهیز نهادهای مالی در 
دوران بحران جســتجو نمود. البته اگرچه تاكنون چهارچوب ها و ساختارهايی 
تدوين شده اند، اما فراهم كردن يك ساختار منسجم به منظور ايجاد ثبات مالی 
بايد يك مسیر طوالنی را طی كند، در حالی كه اين ساختار در شرايطی ايجاد 
می شــود كه هنوز هم مدل مالی مناسبی برای اقدامات و انجام مأموريت های 
بانــك مركزی به طور جامع در دنیا تعريف نشــده اســت؛ ضمن آنکه مقامات 
پولی كشــورهای فعال به جمع بندی واحدی برای دستیابی به ابزارهای كالن 

احتیاطی به منظور تسهیل نظام مالی در دوران بحران دست نیافته اند.

پی نوشت:
*كارشناس ارشد پژوهشی گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی

**كارشناس ارشد پژوهشی گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی

1-Sector model
2-Single supervisor model
3-Twin peaks model

نمودار 1- چهارچوب سياست پولی و مالی
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بانک ها و خروج از رکود
 اعظم احمدیان *، هادی حیدری* *

مه  مقد
اكنون و در مقطع زمانی پســاتحريم، اقتصاد كشــور در شرايط ويژه ای 
قرار گرفته اســت. با بروز آثار كاهش شــديد قیمت نفــت بر اقتصاد از 
يك ســو و حاكم شــدن فضای انتظارات بر فعالیت های اقتصادی پس از 
تحريم ها از ســوی ديگر، ضرورت توجه به شرايط اقتصاد كشور و وظیفه 
بانك ها برای كمك به خروج از ركود اقتصادی بیش از پیش ظاهر شــده 
اســت. در اين میان برای بانك ها نقش هايی در نظر گرفته شــده اســت 
كــه تحلیل آثار آنها بــر ترازنامه بانك ها و بر خــروج از ركود اقتصادی 
ضروری اســت. بنابراين با توجه به اهمیت موضوع، در ادامه ضمن بیان 
شــرايط كنونی اقتصاد كشــور به اقدامات مؤثر در ســطح بانك ها جهت 

بهبــود رونق اقتصادی و كاهش تورم می پردازيم.
كشور اقتصادی  شرايط 

با توجه به اينکه تصمیم گیری در مورد نقش بانك ها بر اســاس شــرايط 
اقتصادی كشــور صورت پذيرفته اســت، ضروری است شــرايط اقتصاد 

گیرد. قرار  بررسی  مورد  كشور 
- مشــکل نقدينگی كشــور در بیش از 60 درصد مــوارد از تأمین مالی 
نشــأت می گیــرد كه دولت بايد به طــرق مختلف ازجملــه تزريق پول، 
خلق پول، افزايش ســرمايه بانك ها، پیش بینی تمهیداتی برای بازگشت 
معوقات بانکی، فروش اموال غیرضروری، ســرمايه گذاری خارجی و غیره 

بگمارد. به حل آن همت 
- موانــع كســب و كار دومین عامــل مهم ايجادكننده ركــود اقتصادی 

است. 
- تأمیــن مــواد اولیــه، واردات تکنولوژی و فنــاوری و بازارهای هدف 

خارجی نیازمند تعامل با كشــورهای ديگر است.
- تنگنای مالی، كاهش تقاضای داخلی و كاهش ســرمايه گذاری در كنار 
تحريم هــای ظالمانه به عنوان موانعی جدی بر ســر راه فرايند خروج از 

هستند.  ركود 
- افزايش هزينه هــا و كاهش درآمدها در كنار تشــديد محدوديت های 
ارزی ســبب افزايش تقاضــای بنگاه های داخلی بــرای جذب و دريافت 
منابع مالی می شــوند، در حالی كه تأمین مالــی از منابع ريالی به دلیل 
نبود زيرســاخت هاي الزم در نظام بانکي و بازار سرمايه به منظور تجهیز 

و تخصیص بهینه منابع با مشــکل مواجه است، محدوديت های ارزی نیز 
راه را برای تأمین مالی از طريق منابع ارزی محدود كرده اســت.

- افــت تقاضای خانوارها و دولت عالوه بــر كاهش پس انداز )كه كاهش 
ســرمايه گذاری را در پــی دارد( ســبب كاهش تقاضا بــرای محصوالت 
تولیدی بنگاه های داخلی شــده است. لذا همچنان بنگاه های تولیدی هم 
از ســمت عرضه )تأمین مالی( و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند.

- اهمیت نفت در اقتصاد ايران بســیار باال بوده و نوســانات قیمت نفت، 
صادرات نفت و صادرات پتروشیمی و فرآورده ها نیز همواره نقش مهمی 

است. داشته  ايران  اقتصاد  عملکرد  روی 
- تحريم های اقتصادی باعث كاهش كارايی اقتصاد ايران شــده اســت، 
به طوری  كه ســرمايه گذاری در اقتصاد ايران كاهش يافته اســت. يعنی 
كاهش ســرمايه گذاری در ســال های اخیر ارقام قابل توجهی است و بین 
12 تــا 15 درصد چــه در بخش دولتــی و چه در بخــش خصوصی با 
كاهش ســرمايه گذاری مواجه بوده ايم. كاهش ســرمايه گذاری در كشور 
باعث شــده ظرفیت تولیدی را كه بتوان در دوران پســاتحريم از منافع 
تجارت با ديگر كشــورها به دســت آوريم، نداشــته و صادارت غیرنفتی 

نمی يابد. توسعه 
- افزايــش نرخ بهره اوراق قرضه منتشر شــده جهــت تأمین مالی دولت 
باعــث افزايش نرخ بهره در بانك هــای خصوصی جهت ممانعت از خروج 
منابع می شــود. اگر نرخ بهره اســمی بیش از نرخ تورم شــود، نرخ بهره 

واقعی افزايش يافته و تأمین منابع ســرمايه گذاری كاهش می يابد.
- يکی از مشــکالت اقتصادی مسئله تنگنای مالی است كه بخش مهمی 
از آن به انباشــت مطالبات معوق و دارايی های مســموم در نظام بانکی 
باز می گردد. اين مطالبات معوق را می توان به چهار دســته كلی تقسیم 

كرد:
1. بدهی های بخش دولتی: با توجه به كاهش شــديد درآمدهای دولت، 
بدهی های بخش دولتی به سیســتم بانکی پــس از تحريم روند فزاينده 

به خود گرفت؛
2. معوقات پیمانکاران: به دلیــل ناتوانی دولت در ايفای تعهدات خود به 
پیمان كاران طرف قرارداد، پیمان كاران بــه بدهکاران بزرگ نظام بانکی 

شدند؛ تبديل 
3. معوقات بنگاه های تولیدی: بخشــی از بنگاه های تولیدی كه با شرايط 
ركودی دســت و پنجه نرم می كردند، قادر به پرداخت به موقع بدهی خود 
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و نبودند؛  بانکی  نظام  به 
4. معوقــات مرتبط با ركود مســکن: به دلیل ركود در بخش ســاختمان، 
بازگشــت وام ها و منابع بانکی سرمايه گذاری شــده در بخش مســکن با 

گرديد. مواجه  مشکل 
انجام اقدامات در سطح بانکی در شــرايط پساتحريم جهت خروج دولت 

از ركود
سیاســت های بانك مركزی در بســته مشــتمل بر جهت گیری های نظام 
بانکــی در زمینه پولــی و اعتباری بــوده و همچنیــن دو رويکرد برای 
خــروج از تنگنای مالی و كاهش نرخ ســود جاری در نظر گرفته شــده 
كه شــامل كاهش ســپرده قانونی و ورود بانك مركزی به بازار بین بانکی 
اســت. نرخ ثابت ســپرده قانونی بانك ها 13 درصد بــوده و اين مدل بر 
اســاس نظر بانك مركــزی، برای بانك های تجــاری تغییر خواهد كرد و 
از 10 تا 13 درصد متغیر اســت. به عالوه برای انضباط بخشــی به بانك ها 
در پای بندی و سیاســت ها درصدی مشــخص تعیین شــده و هر سه ماه 

می شود. تجديدنظر 
هدف از اين سیاســت ورود نقدينگی از بانك مركزی به ســمت بانك ها 
و كاهــش قیمت تجهیز منابع بانك ها اســت. به اين ترتیب قدرت تأمین 
مالــی برای بانك ها افزايــش يافته و بخش تولیدی بــه منابع مورد نیاز 
خود تا حدودی دســت می يابد. در بازار بین بانکــی نیز بانك مركزی در 
جهــت تعیین نرخ ســود بازار بین بانکی در يك دامنــه قابل قبول تالش 
می كنــد. هدف از ايــن تصمیم ايجاد نظم در بــازار بین بانکی و ممانعت 
از رخداد ريســك سیســتماتیك در شــبکه بانکی كشــور است. در اين 
راســتا، عرضه منابع بانك مركزی در بــازار بین بانکی ريالی با هدف رفع 
تنگناهــای مالی كوتاه مدت بانك ها و كاهــش هزينه تأمین مالی صورت 

می پذيرد.
ديدگاه بانك مركزی به منظور تأمین مالی برای تولیدكننده و تســهیالت 
اعتبــاری برای خريداران بــه اين صورت خواهد بود كــه رويکرد تأمین 
مالی برای تولید بر اســاس مصوبه شــورای پول و اعتبــار از طريق عقد 
خريد دين ايجاد می شــود و اسناد ناشــی از فروش مدت دار شركت های 
تولیدی در بانك ها تنظیم شــده و بانك ها اسناد خود را به بانك مركزی 

می دهند.  ارائه 
بانــك مركزی با نرخ 14 درصد اين اعتبار را در اختیار بانك ها قرار داده 
و بانك ها نیز اين تســهیالت را با نرخ 16 درصد در اختیار شــركت های 
تولیدی كه فهرســت آنها از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه 
می شــود، قرار می دهند. دربــاره خريداران نیز تصمیم گرفته شــده كه 
كارت اعتباری جهت خريد كاالهــای مورد نیاز صادر گردد. جهت رونق 
ساخت وساز در بخش مســکن نیز كانال اعتباری برای بافت های فرسوده 

می شود.  گرفته  نظر  در 
بــا توجه به هدفدار بــودن ارائه اعتبار و تســهیالت به ســمت كاالهای 
انباشت شــده واحدهای تولیــدی، احتمال تأثیر تورمــی كاهش يافته و 
بانك مركزی مکلف شــده ماه به ماه متغیرهای پولی و مالی را بررســی 

كند.
 در حوزه سیاســت گذاري پولي نســبت ذخیره قانونــي ازجمله ابزارهاي 
غیرمســتقیم پولي اســت كه به صورت دستوري از ســوي مقامات پولي 
بــه نظام بانکي ابالغ شــده و معموالً با هدف مديريــت كوتاه مدت پولي، 
رفتار مؤسســات مالي ازجمله بانك ها را متأثر مي ســازد. كاهش نســبت 
ذخاير قانوني باعث انبســاط عرضه پول شــده و در نتیجه در هر سطحي 
از نرخ بهــره، تقاضا براي نگهداري ذخاير كاهــش يافته و نرخ هاي بهره 
بین بانکــي كاهش مي يابــد. در نتیجه ايــن امر بدهي به شــبکه بانکي 
افزايش مي يابد. از ســوي ديگر با تغییر نســبت ذخیــره قانوني ضريب 
فزاينده پولي دچار تغییر شــده و بر فرايند خلق اعتبار و سپرده در نظام 

مي گذارد. تأثیر  بانکي 
 بــه بیان ديگــر، با كاهش نســبت ذخیره قانوني، ذخاير مــازاد بانك ها 
نزد بانــك مركزي كاهش يافته و بــا افزايش ضريب فزاينــده، ترازنامه 
بانك ها در ســمت دارايي و بدهي منبســط مي شــود. در ســمت بدهي 
ترازنامــه، ابتــدا هزينه هاي عملیاتــي بانك با افزايش منابع ســپرده اي 
افزايش يافته، ســپس حســاب هاي درآمدي به دلیل افزايش دارايي هاي 
درآمدزا )تســهیالت اعطايي( سطح سودآوري را تحت تأثیر قرار مي دهد. 
در واقع كاهش نســبت ذخیره قانوني باعث افزايش ســپرده آزاد بانك ها 
شــده و افزايش منابع بانك قدرت وام دهــي بانك ها را افزايش می دهد. 
بــا افزايش قدرت وام دهي بانك ها، تأمین مالــي بخش تولید و در نهايت 
ســرمايه گذاري و تولید افزايش مي يابــد. درنتیجه اين امر با فرض ثبات 
تقاضــا بــراي كاالها و خدمات، بــا افزايش عرضــه كاال و خدمات تورم 

مي يابد. كاهش 
پديــده مطالبات معوق بنا به داليل مختلفی نظیر پايین بودن نرخ ســود 
تســهیالت يا ناتوانــی مشــتريان از بازپرداخت بدهی بــه بانك صورت 
می گیرد. اگر بازدهی ســاير بازارهای مالی نظیر مسکن، ارز، سهام بیش 
از هزينه اســتقراض از بانك ها باشد )كه عمدتاً در كشور ما به اين شکل 
اســت( مشتريان سعی می كنند با اســتقراض از بانك ها و سرمايه گذاری 
در ســاير فعالیت های مالی ســود كالنی به دست آورند. از آنجا كه به طور 
مرتب نیز از ســوی قانون گذاران مشــمول بخشــودگی جريمــه تأخیر 
می شــوند، اجباری برای بازپراخت اقساط ندارند. نتیجه اين امر مخاطره 

است.  معوق  مطالبات 
شــوک مطالبات معوق از چنــد كانال به اقتصاد واقعــی انتقال می يابد. 

جدول ۱- رابطه بین اقدامات در سطح بانک ها و بهبود رشد اقتصادی و کاهش تورم

رشد اقتصادی کاهش تورم  خروج از رکود

بیش از 5 درصد بین 3 تا 5 درصد کمتر از 3 درصد اقدامات بانکی

کاهش نرخ ذخیره قانونی

 کاهش نرخ تعادلی بازار بین بانکی

کاهش مطالبات معوق

افزایش سرمایه بانک ها

عرضه منابع به بازار بین بانکی

 سیاست های تحریک تقاضای اعتباری

کاهش استقراض بانک ها از بانک مرکزی
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بــا رخداد پديده مطالبــات معوق، ضمن خروج منابــع از چرخه اقتصاد 
به دلیــل بلوكه شــدن منابع بانــك ترازنامه بانك دچار بی ثباتی شــده و 
تســهیالت اعطايی كاهش خواهد يافــت. نتیجه اين امــر كاهش منابع 

تأمین مالی بخش تولید و درنتیجه ســرمايه گذاری و تولید است. 
بانك هــا در مواجهه با پديده مطالبات معوق ســعی می كنند معادل 1/5 
برابر تســهیالت اعطايی را به صورت ذخیــره نگهداری كنند. بنابراين اين 
ذخیره به عنوان شــبکه حفاظتی برای دارايــی )وام( بانك عمل می كند. 
به همین دلیل با رخداد افزايش مطالبات معوق، ابتدا تســهیالت اعطايی 
و به تبع آن ســرمايه گذاری و تولیــد افزايش می يابد. اما با ادامه روند، از 
آنجــا كه افزايش ذخاير ناشــی از افزايش مطالبــات معوق باعث كاهش 
منابــع بانك جهت تأمین مالی تولید می شــود، قــدرت وام دهی كاهش 

می يابد. 
بــا كاهش تولید، تقاضا برای نیروی كار كاهش می يابد. بنابراين خانوارها 
به دلیل كاهش درآمد ناشــی از كاهش اشتغال و دستمزد، كمتر پس انداز 

می كنند. 
بر اســاس ادبیات نظری و تجربی موجود، بانــك مركزی در عکس العمل 
به اين شــوک )شوک افزايش مطالبات معوق( بايد نرخ سود سپرده و وام 
را افزايش و نرخ ســود بازار بین بانکی را كاهش  دهد. با كاهش نرخ بهره 
بازار بین بانکی، اســتقراض از بــازار بین بانکی افزايــش می يابد. افزايش 
نرخ ســود وام به دلیل اينکه نرخ ســود يکی از عوامــل اثر گذار بر هزينه 
نهايی تولید اســت، باعث افزايش هزينه نهايــی تولید كننده و در نتیجه 

می شود. تورم  افزايش 
با كاهش ارزش دارايی بانك ناشــی از افزايــش مطالبات معوق، ترازنامه 
بانــك دچار بی ثباتی می شــود. اگــر بانك به اندازه كافی ســپرده برای 
عرضه اعتبارات نداشته باشد، اســتقراض از بازار بین بانکی افزايش يافته 
و در بلند مــدت به دلیل افزايش اســتقراض از بــازار بین بانکی نرخ بهره 
اين بازار افزايش يافته و در نتیجه اســتقراض از بازار بین بانکی به دلیل 

افزايش نرخ بهــره بازار بین بانکی كاهش می يابد. 
 همچنیــن با توجه بــه ركود حاكم بر اقتصاد كشــور و عدم بازپرداخت 
وام های اعطايی از ســوی مشــتريان، بانك ها ترجیــح می دهند به بازار 
بین بانکی كه دارای بازدهی بیشــتری و ريســك اعتباری كمتری است، 
اعتبــارات اعطا كننــد. بنابراين تســهیالت اعطايی به بــازار بین بانکی 
افزايــش می يابد. اين امر در كنــار كاهش تولید نتیجــه ای جز افزايش 
تورم ندارد. بنابراين تالش در جهــت كاهش مطالبات معوق باعث ايجاد 

اقتصادی  و كاهش تورم می شود. رونق 
بدهــی  به بانك هــا معموالً به عنــوان منابع مالی موقــت و ناپايدار تلقی 
می شــود. داليل قابل قبول برای اتکا به تأمین وجوه بین بانکی، عبارت از 
موقتی يــا فصلی بودن اين وام ها يا رفع احتیاجــات نقدی بانك و ايجاد 
آمادگی برای مقابله با برداشــت های عمده و غیرمنتظره ســپرده گذاران 

است. بانك 
اتــکای زياد بانك به تأمیــن وجوه بین بانکی نشــان می دهد كه بانك ها 
با ريســك باالی تأمین وجوه مواجه هســتند. از طــرف ديگر، مهم ترين 
دلیل اســتقراض از بانك مركزی، تغییــر در حجم ذخاير مورد نیاز برای 
مقابله با نوســانات سپرده ها است. اســتقراض از بانك مركزی در مواقعی 
صورت می گیــرد كه بانك هــا وضعیت ذخاير روزانه خود را به درســتی 
پیش بینــی نکرده و برای جبران اين نقیصه و تأمیــن موقت منابع مالی 
بانــك ناچار به اخذ وام از بانك مركزی می شــوند. با توجه به نرخ باالی 
اســتقراض از بانك مركزی، افزايش بدهی بانك ها به بانك مركزی باعث 
افزايــش هزينه تأمین مالی بانك ها و در نتیجه افزايش هزينه تســهیالت 
اعطايی می شــود. اين موضوع باعث افزايــش هزينه بخش های تولیدی و 
افزايــش تورم می گــردد. بنابراين تالش برای كاهش بدهــی بانك ها به 

بانك مركزی می تواند باعث ايجاد رونق اقتصادی و كاهش تورم شــود.
د ها پيشنها

در ايــن بخش با توجــه به نکات مطرح شــده در بخش هــای يك و دو 
پیشــنهاد هايی جهت بهبود نقش بانك  ها در خــروج از ركود و همچنین 
فعالیت هايی كــه منجر به رونق بخش های مختلــف اقتصادی می گردد، 

می گردد. ارائه 

الف( در ســطح بانک ها به منظــور کاهش هزينه هــا و افزايش 
درآمدها

پول  تمام شده  هزينه  كاهش   -
- كاهش نســبت مطالبــات غیرجاری بانك ها با طراحی ســازوكار دقیق 

بانکی مشتريان  شناسايی 
- مديريت ريســك اعتباری و نقدينگی جهت بهینه ســازی سبد اعتباری 

بانك ها
- كاهش ريســك تمركز اعتباری و سرمايه گذاری بانك ها

- جابجايی درآمدهای بانك ها به ســمت درآمدهای غیر بهره ای
- طراحی ابزارهای مناســب مالی و قابلیت اوراق بهادار سازی دارايی  های 

بانك ها
پول ثانويه  بازار  - طراحی 

اقتصاد کالن ب( در سطح 
برای پیشــبرد هرچه بهتر سیاســت های خروج از ركــود، بخش هايی از 
اقتصاد كشــور كه می تواننــد با جذب منابع موجود بیشــترين اثر را در 
افزايش تولید ناخالص داخلی داشــته باشند، شناســايی می شوند. ايجاد 
تحرک در بخش های پیشــرو اقتصاد كشــور ســبب می گردد كه تحرک 
ايجاد شده به ســاير بخش ها و فعالیت های اقتصادی پسین و پیشین آنها 
نیز ســرايت كرده و از اين منظر بیشترين بهره وری از منابع مالی محدود 

موجود در جهت افزايش رشــد اقتصادی حاصل شود.
برنامه دولــت برای خروج از ركود بر رفــع تنگناهای مالی از يك طرف 
و ايجاد تحرک در بخش های پیشــرو اقتصاد كشــور در كنار تســهیل و 
تشــويق صادرات )به عنوان راهکاری برای افزايش تقاضای مؤثر( از سوی 
ديگر بنا نهاده شــده است. بنابراين الزم است زمینه مناسبی برای ايجاد 
ارتبــاط بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی )شــامل تحرک بخش های 
پیشــران و توســعه صــادرات غیرنفتی( برقرار شــود. زمینه گســترش 
ســرمايه گذاری خارجــی بايد فراهم گردد تا بتوان بــا ورود تکنولوژی و 

دانش فنی به گســترش اشتغال و درآمد در كشوركمك كرد.

پی نوشت:

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

مآخذ و  منابع 
1. احمديــان، اعظم. )1392(. ارزيابی ســالمت شــبکه بانکی كشــور، 

بانکی  و  پولی  پژوهشکده 
2.  پروين، ســهیال؛ شــاكری، عباس و احمديان، اعظم. )1393(. اثرات 
ترازنامه ای سیاســت های پولی در شــبکه بانکی كشــور بــر متغیرهای 

كلیدی اقتصاد ايــران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ايران، ش 58
3. متن كامل بســته اقتصادی خروج از ركود، سايت تحلیلی خبری عصر 

ايران، 1394/7/28
4. تحلیل مركز پژوهش های مجلس از بســته خروج از ركود، خبرگزاری 

فــارس، گروه اقتصادی حوزه بیمه و بانك، 1393/7/6
5. نکات مربوط به بســته سیاســت های اقتصــادی دولت برای خروج از 

ركود، وب ســايت تحلیلی پرشین تحلیل، 1393/5/5
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 تحليل فضای کسب وکار در اقتصاد ايران
)2015 ,Doing Business  برمبنای گزارش(

 محمد ارباب افضلی*، محمد ولی پور پاشا* *

 مقدمه 
وضعیــت اقتصادی هر كشــور از منظر فضای كســب و كار همواره يکی از 
دغدغه های اصلی تصمیم ســازان و مديران اقتصادی كشــورها بوده است. 
لذا به دلیل اهمیــت ارتباط بین متغیرهــای كالن اقتصادی و مؤلفه های 
فضای كســب و كار، ضروری است تا ابزارها و شاخص هايی كارآمد با هدف 
رصد و واكاوی محیط كســب وكار برای ترســیم هرچه شــفاف تر فضای 

پیش روی فعاالن اقتصادی تهیه و به كار بســته شود. 
در اين راستا به نظر می رسد فرايندســازی و تعیین خط مشی ها به منظور 
انتخاب اســتراتژی های مناســب و تبديل  آن به برنامه عملیاتی به همراه 
تدوين قوانین و سازوكارهای مقرراتی بسیار راهگشا خواهد بود. بنابراين، 
توانمند ســازی و شکوفايی  اقتصاد در گرو بهبود محیط كسب وكار بوده و 
نتیجتاً پايه اصلی رونق فضای تولید و رشــد اقتصادی قرار خواهد گرفت. 
كشورهای مختلف طی چند دهه گذشته برای افزايش نرخ رشد اقتصادی 
خود از سیاســت ها و ابزارهــای گوناگونی بهره برده اند، اســتفاده از اين 
ابزار ها و سیاســت ها گاهی به افزايش رشــد اقتصادی منجر شــده است 
و گاهی نیز نتیجه معکوس در برخی از كشــورها بر جای گذاشــته است. 
بانك جهانی نیز با انتشــار گزارش فضای كســب و كار راهنمايی مناســب 
برای سرمايه گذاران و برنامه ريزان كشورها بوده است. اين گزارش از سال 
2004 منتشــر شده و در ســال ابتدايی انتشار آن فضای كسب و كار 133 
كشــور را از طريق پنج شاخص مورد بررسی قرار داده است، در سال های 
بعد انتشــار پروژه فضای كســب و كار به مرور تعداد كشورها و شاخص ها 
افزايش يافته، به گونه ای كه در گزارش ســال 2013 به تعداد 185 كشور 

و 10 شاخص رسیده است. 
10 شــاخص فضای كسب و كار كه در گزارش ســال 2013 بانك جهانی 
آورده شــده اند، عبارت اند از: شــاخص شــروع كســب و كار، شاخص اخذ 

مجوزها، شاخص ثبت اموال، شــاخص سهولت دسترسی به برق، شاخص 
اخذ اعتبار، شــاخص حمايت از سهامداران خرد، شاخص پرداخت مالیات، 
شــاخص تجارت فرامرزی، شــاخص اجرای قراردادها و شــاخص انحالل 
شــركت ها يا توانايی شــركت ها در پرداخت ديون. شــاخص های يادشده 

مبنای مقايســه و رتبه بندی كشورها از سوی بانك جهانی است. 
كشورهايی كه جايگاه نامناســبی را در میان كل كشورهای مورد بررسی 
اخذ كرده اند می توانند با الگوبرداری از كشــورهای موفق و پیشــرو، خود 
را به جايگاه مناســبی برسانند و موجبات رشد و شــکوفايی اقتصاد خود 

را فراهم آورند.
1IFC ، به عنوان بازوی توســعه بخش خصوصی بانك جهانی،  مؤسسه 
از ســال 2004 اقــدام به اجرای پروژه بررســی فضای كســب و كار 
Doing Business( در كشــورهای مختلف جهان نموده اســت.  (
اين طرح قوانین و مقررات كشــورها را با هدف يافتن موانع فعالیت مطلوب 
بخش  خصوصی واكاوی كرده و بر اســاس شــاخص هايی كه تدوين نموده، 

اقتصاد كشورها را از اين منظر رتبه بندی می كند. 
به عبارت ديگر تعیین میزان ســهولت كسب و كار بدون درنظر گرفتن عوامل 
تأثیرگذار خارجی، هدف اصلی و اولیه در اين طرح اســت. به طور كلی اتخاذ 
رويکرد غیرسیاســی و بی طرفانه اين پروژه در تعیین و تفســیر شاخص های 
كسب و كار می توان مهم ترين وجه تمايز اين پروژه در مقايسه با نتايج حاصل 

از بررسی های ساير مؤسسات رتبه سنجی دانست.
در گزارش ســال 2015 مؤسســه IFC ايــران از منظر ســهولت در انجام 
كســب و كار رتبه 130 را در میان 189 دنیا كســب نموده است كه از میان 
كشورهای مهم منطقه، اقتصادهايی همچون امارات، عربستان، قطر، تركیه، و 
پاكســتان وضعیت بهتری نسبت به ايران داشته اند و به ترتیب رتبه های 22، 
49، 50، 55 و 128 را از آن خود كرده اند و فقط اقتصاد عراق با كسب رتبه 
156 پايین تر از ايران جای گرفته  است. همچنین در اين رتبه بندی سنگاپور 

رتبه اول و اريتره رتبه آخر را به خود اختصاص دادند.
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در گــزارش يادشــده در بخش مربوط بــه »اطالعات مقررات بــازار كار2« 
شاخص هايی نظیر دشواری استخدام، تراكم ساعات كار، دشواری تعديل نیرو 
و هزينه های تعديل نیرو به تفکیك 189 كشور مورد بررسی ارائه شده است 
كه در يادداشت حاضر 7 كشــور منتخب منطقه ازجمله ايران مورد ارزيابی 

قرار گرفتند و اطالعات آن در جدول 1 منعکس شده است.
همان گونه كه در جدول 1 مشــاهده می شود از منظر حداقل دستمزد ماهانه 
برای يك واحد نیروی كار تمام وقت بین كشورهای مورد بررسی، ايران پس 
از تركیه با 466/63 دالر رتبه دوم را به خود اختصاص داده اســت. همچنین 

از نظر شــاخص نسبت حداقل دستمزد به ازای ارزش افزوده نیروی كار، ايران 
باالترين رتبه را بین كشورهای مذكور دارد.

در بخش مربوط به تراكم ســاعات كار، تمام كشــورهای مورد بررسی تا 50 
ساعت كار در هفته را مجاز دانسته و حداكثر روزهای كاری در هفته در همه 
آنها برابر با 6 روز اســت. در خصوص شــاخص های مربوط به اضافه پرداخت 
بابت شیفت كاری شب، فقط در ايران به ازای هر ساعت معادل 35 درصد هر 
ساعت كار عادی به عنوان اضافه پرداخت در نظر گرفته می شود. اين در حالی 
است كه قانون كار در كشورهای عراق و تركیه اجازه فعالیت در شیفت شب 
را صادر نمی كنند. ولی كشورهای امارات، عربستان، پاكستان و قطر علی رغم 
اينکه كار در شــیفت شــب را مجاز اعالم نموده اند، هیچ گونه اضافه پرداختی 

برای اين مقوله در نظر نمی گیرند.
همچنین در بخش اضافه پرداخــت برای كار در روزهای تعطیل پايان هفته، 
تركیه و پاكســتان معادل 100 درصد و عربستان، امارات و عراق 50 درصد 
هر ســاعت كار عادی را به كارگر پرداخت می كنند. اين در حالی اســت كه 
در ايــران فقط 40 درصد پرداخت اضافی به اين امر اختصاص می يابد و قطر 
نیز هیچ گونــه اضافه پرداختی از اين بابت برای كارگــر درنظر نمی گیرد. در 

خصوص مجوز فعالیت در روزهای تعطیل رســمی )به غیر از تعطیالت پايان 
هفته(، كشــورهای عربستان، پاكســتان و امارات فعالیت در اين ايام را مجاز 
نمی دانند اما كشــورهای عراق، قطر، تركیــه و ايران از اين بابت محدوديتی 
قائل نیســتند، با اين تفاوت كه كشور قطر برای فعالیت در اين روزها اضافه 

پرداختی انجام نمی دهد.
از نظر تعداد روزهای مرخصی در ســال، ايران در مقايســه با 6 كشور ديگر 
منطقه از وضعیت بهتری برخوردار اســت. به نحــوی كه با 24 روز مرخصی 

ساالنه پس از امارات )26 روز( رتبه دوم را دارد.
همچنین مطلع شــدن مراجع ذی ربط از انفصال خدمــت كارگران، به عنوان 
يکی از اجزای شــاخص دشواری تعديل نیرو فقط در ايران انجام می گیرد كه 
نشــان دهنده شــفاف بودن فرايند تعديل نیرو از منظر ثبت آمارهای مربوطه 
در پايگاه داده های مراجع ذی ربط در قیاس با ساير كشورهای منطقه است.

جمع بندی
مؤسســه مالی بین المللــی به منظور تجزيه و تحلیل موانــع فعالیت مطلوب 
بخش خصوصی و تدوين شــاخص های رتبه بندی اقتصادها، در گزارش سال 
2015 خود به بررسی فضای كسب و كار در 189 كشور جهان پرداخته است 

جدول1- شاخص دشواری استخدام

ایران قطر پاکستان عربستان ترکیه امارات عراق

خیر خیر بلی خیر بلی خیر بلی آیا قراردادهای با شرایط ثابت از مشاغل دائمی  ممانعت 
به عمل می آورد؟

بدون
محدودیت 

بدون
محدودیت 

۹
بدون

محدودیت 
بدون

محدودیت 
 بدون

محدودیت
بدون

محدودیت 
حداکثر طول مدت قرارداد با شرایط ثابت  )ماه(

۴۶۶.۶۳ ۰ ۱۰۴.۵۳ ۰ ۵۶۹.۳۳ ۰ ۱۰۳.۳ حداقل دستمزد ماهانه برای یک نیروی کار تمام وقت 
)دالر آمریکا(

۰.۶۹ ۰ ۰.۵۶ ۰ ۰.۴۲ ۰ ۰.۱ نسبت حداقل دستمزد به ارزش افزوده هر واحد نیروی 
کار

۲۰۱۵ Doing Business منبع: گزارش

 نمودار 2- تغيير رتبه ۷ کشور منتخب منطقه از منظر سهولت در انجام

کسب و کار طی سال های 2015-2014

 نمودار 1- رتبه کلی ۷ کشور منتخب منطقه از منظر سهولت در انجام

کسب و کار طی سال های 2015-2014
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كه در آن تعیین میزان ســهولت كسب و كار، دشــواری های جذب و تعديل 
نیرو به عنوان اهداف اولیه در نظر گرفته شــده اســت. بررســی شاخص های 
مختلف در 7 اقتصاد منتخب منطقه نشان می دهد كه ايران در تأمین حداقل 
الزامــات بازار كار همچون حداقل دســتمزد ماهانه، تراكم ســاعات كاری و 
اضافه پرداخت ها بابت شــب كاری در مقايسه با  شــش كشور همسايه خود 

عملکرد مطلوب تری داشته است.

پی نوشت:
* كارشناس پژوهشی گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی بانك مركزی

* * كارشناس پژوهشی گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی بانك مركزی

1 - International Finance Corporation
2 - Labor Market Regulation Data

جدول 2- شاخص تراکم ساعت کار

ایران قطر پاکستان عربستان ترکیه امارات عراق

بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی آیا ۵۰ ساعت کار در هفته مجاز است؟

۶ ۶
۶

۶ ۶ ۶ ۶ حداکثر روزهای کاری در هفته
۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اضافه پرداخت بابت شیفت کاری شبانه )درصدی 

از پرداخت یک ساعت کار(
۴۰ ۰ ۱۰۰ ۵۰ ۱۰۰ ۵۰ ۵۰ اضافه پرداخت بابت کار  در روزهای استراحت در 

پایان هفته  )درصدی از پرداخت یک ساعت کار(
خیر خیر خیر خیر بلی خیر بلی آیا محدودیت قابل توجهی بابت شیفت کاری شبانه 

وجود دارد؟
خیر خیر بلی بلی خیر بلی خیر آیا محدودیت قابل توجهی بابت کار در ایام تعطیل 

رسمی )غیر از روزهای پایان هفته(  وجود دارد؟
۲۴ ۲۲ ۱۴ ۲۰.۷ ۱۸ ۲۶ ۲۲ تعداد روزهای مرخصی سالیانه

۲۰۱۵ Doing Business منبع: گزارش

جدول )3 (- شاخص دشواری تعديل نيرو

ایران قطر پاکستان عربستان ترکیه امارات عراق

۱ ۶ ۳ ۳ ۲ ۶ ۳ حداکثر طول دوره کارآموزی )برحسب ماه(

بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی آیا انفصال از خدمت به واسطه تعدیل نیروی کار بر اساس 
قانون مجاز است؟

بلی خیر خیر خیر خیر خیر بلی آیا مراتب مربوط به انفصال خدمت کارگر از سوی کارفرما 
به مراجع ذی ربط ابالغ می گردد؟

بلی خیر خیر خیر خیر خیر خیر آیا مراجع ذی ربط مراتب مربوط به انفصال خدمت کارگر 
را تأیید می کنند؟

بلی خیر خیر خیر خیر خیر بلی آیا مراتب مربوط به انفصال خدمت بیش از ۹ کارگر از سوی 
کارفرما به مراجع ذی ربط ابالغ می گردد؟

بلی خیر خیر خیر خیر خیر خیر آیا مراجع ذی ربط مراتب مربوط به انفصال خدمت بیش از 
۹ کارگر را تأیید می کنند؟

خیر خیر بلی خیر خیر خیر خیر وی  برای  بازآموزی  فرصت  نیرو  تعــدیل  از  قبل  آیا 
میسر است؟

خیر خیر بلی خیر خیر خیر خیر آیا اولویت های قانونی برای تعدیل نیرو وجود دارد؟

خیر خیر بلی خیر بلی خیر خیر آیا اولویت های قانونی برای برگشت به کار وجود دارد؟

۲۰۱۵ Doing Business منبع: گزارش
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دولــت بايد ضمن خودداری از مداخلــه در وضعیت بدهی های معوق 
شــرايط بازار را برای تولید مســاعد كرده تا بخش خصوصی در اين 

صــورت با تولید ثروت قادر به پرداخت بدهی های خود باشــد.
محمدحســین فاتحــی تحلیلگر اقتصادی با اشــاره بــه اينکه عوامل 
افــزود: در حال  بانکی مؤثر هســتند،  ايجاد معوقــات  بســیاری در 
نايی افرادی كه وام دريافت كرده اند، از بین رفته اســت. حاضــر توا

وی بــا بیــان اينکه، از آنجــا كه نرخ ســود در برخی از رشــته ها 
كمتــر از تورم اســت، در حوزه تولیــد و صنعت اهــداف پیش بینی 
شــده محقق نشده اســت، اظهار داشــت: از اين رو و بر اساس اين 
منطق برخــی از تولیدكنندگان اعتبــارات را دريافت اما بازپرداخت 

نداشــته اند، زيرا نرخ تورم بیشــتر از اعتبارات بوده است.
 فاتحــی ادامــه داد: مطالعــات تطبیقی نشــان می دهد كــه میزان 
وصول نشــدن مطالبــات يا بــه عبارتی عدم دريافت آن در شــرايط 

است. اقتصادی  رونق  زمان  از  بیشــتر  بسیار  ركود 
وی افزود: از ســويی وعده هايی كه دولت برای تحقق رونق اقتصادی 
در مدت زمــان صد روز داد، تحقق نیافت و بــه همین دلیل چالش 

ديگری در اقتصاد ايجاد شــد.
اين كارشــناس اقتصادی ادامه داد: شــرايط ركــودی حاكم بر بازار 
باعث شــده تــا بازپرداخت اصل و فــرع تســهیالت دريافتی و حتی 

بیفتد. مخاطره  به  نیز  آن  اصل  بازگشــت 
وی با اشــاره بر اينکه آمــار دقیقی از معوقــات بانکی وجود ندارد، 
گفــت: در حال حاضــر وضعیت صنعــت و تولید در معوقــات بانکی 
بسیار وخیم است. اين در حالی اســت كه به طور حتم ساير بخش ها 
يك دهــم اين بخــش نیز اعتبار و تســهیالت دريافــت نکرده اند، در 
صورتی كــه بخش تولید با بخش مصــرف تفاوت دارد و وضعیت آن 

به شــرايط بازار بستگی دارد.

فاتحی معتقد اســت: مداخله دولت در اقتصاد طی ســال های گذشته 
تأثیر نامطلوبی بر اوضاع داشــته و به عنــوان مثال دخالت دولت در 
تســهیالت تکلیفــی يا تعیین نرخ ســود هزينه هــای جانبی را ايجاد 

كرده كه جبران آن هم به دخالت بیشــتر دولت منجر شــده است.
وی گفــت: بنابرايــن توصیــه اكید اين اســت كه دولــت در حوزه 
بدهی هــای معوق اقدام چندانی انجام ندهد. در واقــع مداخله نکند 
و تنها تالش كند تا شــرايط بازار را بــرای بخش تولید، ايجاد ثروت 

مهیاتر كند. برای بخش خصوصــی  درآمد  و 
اين كارشــناس اقتصادی گفت: بر همین اســاس دولت بايد دخالت 
خــود را كاهش دهد تا نه تنها اقتصاد اجازه ورود به امور را داشــته 

باشــد، بلکه میزان رقابت از طريق كیفیــت و مقدار افزايش يابد.
ايــن تحلیلگر اقتصادی اظهار داشــت: در شــرايط حاضر تمام امور 
همانند نرخ ارز، نرخ ســود و غیره دســتوری شــده و اين به معنای 

رانــت و ناكارآمدی در بخش های مختلف اقتصاد اســت.
وی بــرای كاســتن معوقــات بانکی پیشــنهاد داد دولت تســهیالت 
ديگــری را برای حــوزه تولید فراهــم كند تا وام گیرنــدگان بتوانند 
انتظاری كه در  مطالبــات خــود را بازپرداخت كننــد، اما حداقــل 
اين بار بايد داشــت آن است كه تســهیالت واقعی تر پرداخت شود، 
زيرا بســیاری اوقات تســهیالت پرداختــی بدون آنکــه فعالیت های 
اقتصــادی واقعــی صــورت گیرد، فقط بــه اين دلیل كــه رانتی در 
معوقات وجود داشــته، پرداخت شــده يعنی دولــت مداخله بی مورد 

است. داشته 
ايــن كارشــناس اقتصــاد كالن تأكید كــرد: اگر اصل قضیــه يعنی 
مداخله دولت كم شــود، به نظر می رســد بخش عمده ای از معوقات 
خودبه خــود حل شــود. دولــت بايد بــا كاهش ســهم و نقش خود 
در اقتصــاد و در مقابــل افزايــش نظارت هــا به بخــش خصوصی و 

بنگاه هــای اقتصادی اجازه دهد تــا بهتر عمل كنند.
اينکه بســیاری در پرداخت معوقات خود مظلوم نمايی  با بیان  فاتحی 
می كننــد، گفت: برخــی به دلیل ناكارآمدی دولــت و افزايش قیمت 
بر تســهیالت دريافتی را به دســت آورده و به ثروت تبديل  چند برا

 . می كنند
فرادی كه تســهیالت را بــرای مصارفی به جــز تولید  وی گفــت: ا
زند  ند، حاضر نیســتند كــه بدهی های خــود را بپردا بــه كار برده ا
و از ســويی بــا مظلوم نمايی تالش می كنند تا تســهیالت بیشــتری 

كنند. دريافت 

محمدحسين فاتحی،  تحليلگر اقتصادی

رکود حاکم بر بازار، بازپرداخت 
بدهی ها را به مخاطره می اندازد  
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بهنام ملکی، كارشــناس مســائل اقتصادی با بیــان اينکه در حال حاضر 
ســوددهی در بخش های غیرمولــد اقتصادی باال بــوده و در بخش های 
غیرمولد برعکس آن اســت، گفت: اقتصاد كشــور دارای دوگانگی است 
و ايــن را می توان در وام هايی كــه تولیدكننــدگان گرفته اند، به وضوح 

كرد. مشاهده 
 وی با تمايز قائل شــدن بین افرادی كــه وام های دريافتی دوران تحريم 
را بــاز  نمی گردانند، گفــت: گروهی از تولیدكنندگان به دلیل مشــکالت 
تحريم و تورم باال در ســال های قبل به طــور طبیعی قادر به بازپرداخت 
تســهیالت نشدند  و گروه دوم برخی افراد ســودجو بودند كه با استفاده 
از فضای گل آلود تســهیالت را در بخش هايی چون مسکن كه سوددهی 
بااليی داشت، سرمايه گذاری كردند. هرچند در حال حاضر مسکن دچار 

ركود شــده اما آنها سود خود را برده بودند.
اين كارشــناس مسائل اقتصادی با اشــاره به فضای پسابرجام گفت: اين 
وضعیــت تا حدودی ثبــات، امنیت و امیــدواری را در فضای اقتصادی 

كشــور ايجاد كرده و ديگر شرايط سابق حاكم نیست.
وی يکی ديگر از عوامل ايجــاد معوقات بانکی را ناكارآمدی بخش های 
دولتی و شــبه دولتی دانســت و گفت: آنها وام هــا را می گیرند، اما باز 

نمی دهند. پس 
ملکــی با يــادآوری اين موضوع كه بــه نظر می رســد بدهی های معوقه 
هــزار هزار ريال باشــد، اين گونه توضیح داد كه در حــال حاضر آمار و 
اعداد مختلفی درباره مطالبات بانکی اعالم می شــود، به عنوان  مثال بین 
آمارهای بانك مركزی با ارقام اعالمی از ســوی مشاور رياست جمهوری 
اختــالف وجود دارد و اگر بخواهیم هركدام را مــالک عمل قرار دهیم، 
بســتگی به پايه تعريف آنها دارد كه بخشــی مربوط به تکالیف قانونی و 

قســمتی ديگر به استمهال بدهی ها مربوط است.
وی برای تعیین تکلیف بدهی های معوق به دولت پیشــنهاد داد تا ضمن 
شفاف ســازی در اقتصاد، فضــای پنهان را از بین ببــرد و ترجیحاً تمام 
فعالیت ها را در تــور مالیاتی قرار دهد، به نحوی كه بخش های غیرمولد، 
غیر ســودده به معنــای واقعی و در عین  حال ضدتوســعه در اقتصاد را 
با افســار مالیات كنترل كند و همزمــان بخش های مولد اقتصادی را در 

دهد. قرار  مالیات  موارد مشمول  برخی 
ملکی با بیان اينکه بســیاری از حقوق بگیران دولت همچون اســتادان و 
مشاغل غیررسمی دســتگاه ها دستمزد بسیار كمی می گیرند، افزود: اين 
افراد بايــد حدود 10 درصد درآمد خود را مالیــات بدهند، درحالی  كه 

بخش های بســیاری معافیت مالیاتی دارند.
به گفته اين كارشــناس اقتصادی، معافیت هــای قابل توجهی در اقتصاد 

كشور قرار دارد و مجموعه های بزرگ اقتصادی با سودآوری باال مشغول 
فعالیت هســتند، اما با اين وجود مشمول مالیات نیستند.

وی معتقد اســت كــه دولت بايد توجــه خود را از برخــی فعالیت های 
تولیدی ســنتی همچون صادرات كلوخه هــای معدنی يا صادرات برخی 
صیفی جــات همچون هندوانــه، خربزه و غیره كه منابع زيادی را در اوج 

كم آبی كشــور به خود اختصاص می دهند، كاهش دهد.
از نظــر ملکی دولت بايد معافیت مالیاتــی تولیدات مدرن و دانش بنیان 
را افزايش داده و برای صادرات آنهــا حتی يارانه صادراتی نیز در برنامه 

قرار دهد.
وی افــزود: تعادل ســوددهی در بخش های اقتصــادی اولین قدم برای 
كاهش معوقات بانکی اســت و دومین قدم بايد حمايت ها و تسهیالت به 
ســمت تولیدات نوين، مغزافزاری و دانش زا با توجه به بازارهای داخلی، 
منطقه و جهانی باشــد تا پس از آنکه ســاختار اقتصاد سالم شد، میزان 

ســوددهی افزايش يافته و تسهیالت به آن سمت حركت كند.
ملکــی بــا طرح ايــن مطلــب كه حتــی می تــوان از طريق كــد ملی 
تولیدكنندگان واقعی را از غیرمولدها تشــخیص داد، افزود: از اين طريق 
می تــوان دريافت كه آيا تســهیالت در بخش های تولیــدی و صنعتی به 
كار رفتــه يا در اختیــار گروه های مافیايی و در بخش هــای غیرمولد به 

است. كار گرفته شده 
اين كارشــناس اقتصاد كالن تأكید كرد كه بايد از كمیته های رفع موانع 
تولید در اســتان ها برای حمايت از تولیدكنندگان بدهکار كمك گرفت، 

بدهی های آنها را اســتمهال و مديريت خود را اصالح كرد.
 اين كارشــناس مســائل اقتصادی گفت: افرادی هســتند كه تسهیالت 
دريافتــی را به نــام تولیــد از مجاری اصلــی آن خــارج كرده اند و با 
سوءاســتفاده اقســاط را بازپرداخــت نمی كنند و از طرفــی نیز اين امر 
ســاختار اقتصادی را با شــکنندگی مواجه كرده  است، در اين خصوص 
بايــد دولت وارد عمل شــده و تمام اموال و درآمدهــای آنها را به نفع 

كند. ضبط  تولید 
وی افــزود: از طرفی در تخصیص وام های جديد نیز بايد مراقبت به خرج 
داد تا بانك ها توان كارشناســی خود را باال ببرند، ضمن اينکه دستورات 

نچربد.  كارشناسی  كارهای  به  سیاسی 
 ملکــی تصريــح كــرد: همچنیــن بايد بــه ايــن نکته توجــه كرد كه 
يکسان ســازی نرخ ارز هم زمانی جواب می دهد كه عدم تعادل از اقتصاد 
گرفته شــود ، بخش هــای غیر مولد در تــور مالیاتی قرار داده شــوند يا 
مالیات از برخی از موارد لغو شــود، زيرا در اين صورت است كه می توان 
گفت يکسان ســازی نیز اثر مثبت دارد، در غیر اين صورت بايد تسهیالت 

شود. پرداخت  تکلیفی 
اين كارشــناس مســائل اقتصادی با بیان اينکه با سالم سازی نظام بانکی 
تولید اقتصادی شــده و در آن شــرايط نظام بانکی نیز در خدمت تولید 
و توســعه قرار می گیرد، افزود: در اين صورت قاعدتــاً با معوقات مواجه 
نخواهیم شــد، ضمــن اينکه از طرفی بايد اســتراتژی تولیــد با نگاهی 

شود. مشخص  جهانی 

بهنام ملكی، کارشناس مسائل اقتصادی 

کاهش معوقات بانكی با افزايش شفافيت
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درآمدهای نفتی و بحران بدهی در ايران

 فاطمه نوربخش *

نفت در اقتصــاد جهان از جايگاه ويژه ای برخوردار اســت و تغییرات قیمت 
آن می تواند بــر گروه های مختلفی ازجمله تولیدكننــدگان، صادركنندگان، 
دولت هــا و مصرف كنندگان اثرگذار باشــد. تغییرات قیمــت نفت می تواند  
تعــادل كشــورهای مختلف دنیا را تحت تأثیر خود قــرار دهد. يکی ديگر از 
موارد تأثیرگذار در اقتصاد جهانی بحران های مالی اســت. در دهه های اخیر 
بحران هــای مالی متعــددی ازجمله بحران مکزيك در ســال های 1994 و 
1995، بحران مالی روســیه در ســال 1998 و آخرين بحران در ســال های 
2007 تا 2010 رخ داد كه عالوه بر كشورهای مربوطه بسیاری از كشورهای 
دنیــا هم تحت تأثیر آن قرار گرفت. بحران اخیر نشــان داد كه بحران بدهی 
تفاوت هايی با بحران پولــی دارد، به اين معنی كه بحران بدهی ها طوالنی تر 
از ديگر بحران ها بوده كه درنتیجه  آن آســیب بیشــتری هم به اقتصاد وارد 
می كند. به همین دلیل تاكنون بسیاری از اقتصاددانان جهان به دنبال يافتن 

مهم ترين عوامل بحران بدهی ها بوده اند. 
يکی از عوامل مؤثر بر ايجاد بحران بدهی می تواند نوسانات قیمت نفت برای 
كشور های وابسته به درآمد نفتی باشد كه با توجه به اهمیت موضوع، بررسی 
رابطه  بین قیمت نفت و بحران بدهی دارای اولويت اســت. چنانچه می دانیم 
يکی از ملزومات درآمد ملی ايران در آمدهای ناشــی از صادرات نفت اســت. 

امروزه دغدغه  بسیاری از كشورها ازجمله ايران افت قیمت نفت در بازارهای 
جهانی است و هم اكنون اقتصاد ايران دچار ركود است. 

از عوامل مهم بروز ركود شــديد در ايران تحريم های اقتصادی شامل تحريم 
نفتی، مالی و شــركت ها است كه به تضعیف شــديد اقتصاد ايران و كاهش 
در آمد ملی منجر شــده اســت. كاهش درآمد ملی همچنین حاكمیت نظام 
چند نرخی ارز، مواردی اســت كه اقتصاد ايران را دچار مشکل كرده است. با 
اين تفاسیر اقتصاد ايران در شرايط ركودی شديد است كه با توجه به اهمیت 
و نقش درآمد نفتی برای كشــور ايران، نیاز اســت كه به بررسی ارتباط افت 
قیمت نفت و بروز بحران بدهی در اقتصاد ايران پرداخته شود تا بتوان از بروز 

بحران جلوگیری كرد.
پیش بینی ها حاكی از آن اســت كه قیمت نفت تا ســال آينده همچنان در 
سطح پايین باقی خواهد ماند. برای بررسی اثر كاهش قیمت نفت بر كشورها، 
ابتدا آنها را به دو گروه واردكننده نفت و صادركننده نفت تفکیك كرده و آثار 
شوک نفتی بر هر كدام جداگانه تحلیل می  شود.1 معموالً در اين شرايط گفته 
می شود كه برندگان اين داستان كشورهای واردكننده نفت هستند. تأثیر افت 
قیمت نفت بر كشــورهای واردكننده نفت از سه طريق صورت می گیرد. اوالً، 
افــت قیمت نفت از طريق افزايش درآمد واقعی بر مصرف اثر می گذارد. ثانیاً، 
هزينه تولید كاهش می يابد و به دنبال آن بر سود افزوده می شود. ثالثاً، كاهش 
قیمت نفت بر نرخ تورم اثرگذار اســت. در هر كدام از كشــورهای واردكننده 
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نفت، قدرت اين تأثیرات متفاوت است. 
از آنجا كه محور بررسی های ما در اين مقاله ايران است، برای بررسی اثر افت 
قیمت نفت بر اقتصاد ايران، الزم اســت به كشــورهای صادركننده بپردازيم. 
هرچنــد كاهش قیمت نفت برای همه  صادركننــدگان نفتی اثر منفی دارد، 
اما اساســاً بستگی به شرايط هر كشور هم دارد. اين امر باعث می شود درآمد 
واقعی برای همه  كشــورهای صادركننده ی نفت كاهش پیدا كند كه به طور 
مشــخص عکس اتفاقی است كه برای كشــورهای واردكننده نفت می افتد. 
در هر صورت به مقــداری كه كاهش قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی اثر 

می گذارد، به میزان وابستگی كشورها به درآمد نفتی بستگی دارد. 
با بررسی های صورت گرفته دريافتیم كه صادركنندگان نفتی وابستگی زيادی 
به درآمدهای نفتی دارند و درنتیجه بیشــتر از واردكنندگان تحت تأثیر افت 
قیمت نفت قرار می گیرند. برای مثال در میان كشور های خاورمیانه سهم نفت 
در درآمد دولتی 22.5 درصد از تولید ناخالص داخلی و 63.6 درصد صادرات 
كشــورهای حوزه خلیج فارس می شود. در واقع اين آمار نشانگر چالشی است 

كه هر كدام از كشورهای صادركننده نفت با آن مواجه اند. 
چنانچــه گفته شــد كاهش قیمت نفت باعث می شــود درآمد كشــور های 
صادركننــده نفت كاهش پیدا كند كــه درنتیجه به كســری بودجه منجر 
می شود. برای ارزيابی آســیب پذيری هر كدام از كشور های صادركننده نفت 
می توان قیمت سربه ســر نفــت برای تأمین بودجه2 را محاســبه كرد، يعنی 
قیمت نفتی كه در آن بودجه كشــور به نقطه سربه ســر می رسد. اين قیمت 

برای هر كشور متفاوت از ديگری است. 
طبق آمار ارائه شــده توسط میشــائیل زوه3 از دويچه بانك4 برای كشورهای 
خاورمیانه و شمال آفريقا، گستره قیمت سربه سر نفت از 54 دالر برای كويت 
آغاز شــده و حداكثر تا 184 دالر برای لیبی می رسد. اين قیمت برای كشور 
ايران نزديك به 130 دالر اســت.5 بر اين اســاس می توان دريافت ايران در 

زمینه افت قیمت نفت بسیار آسیب پذير است. 
برخی كشــورها همچون نروژ آمادگی الزم برای مواجــه با افت قیمت نفت 
را دارنــد، زيرا تدابیری را برای آســیب ديدگی كمتــر از كاهش قیمت نفت 
انديشیده اند كه می توان به حســاب پس انداز آنها برای تأمین بودجه و اتخاذ 
چهارچوب پولی مناســب اشــاره كرد. در كل، افت قیمت نفت هم به شکل 
مســتقیم و هم غیرمســتقیم از طريق تنظیمات نرخ ارز پیامدهايی را به بار 
می آورد. پیامدهای افت قیمت نفت بر بانك های كشورهای صادركننده نفت 

بستگی به دوام كاهش قیمت و آثار آن بر فعالیت های اقتصادی نیز دارد. 
همچنین قیمت كمتــر نفت می تواند باعث افزايش ارزش پول كشــورهای 
واردكننده نفــت و كاهش ارزش پول كشــورهای صادركننده نفت شــود. 
برای مثال می توان به كاهش شــديد ارزش پول كشورهای روسیه و نیجريه 
اشــاره كرد. اين كاهش ارزش پول بايد به گونه ای كنترل شــود تا كشورهای 
صادركننده نفت فرصت تطبیق خود با شــرايط جديد را پیدا كنند. اگر اين 
كنترل صورت نگیرد، كاهش ارزش پول به تورم شــديد منجر می شــود. در 
هر حال ارزيابی ها هرچند خوش بینانه باشــد، بايد هشداری را به همراه خود 

داشته باشند. 
بنابرايــن، با توجه به پیامدهای مختلفی كه افت قیمت نفت برای كشــورها 
به بار می آورد، هر كشــور بايد سیاســت هايی را در قبال اين شــوک نفتی 
بــه كار گیرد. نوع سیاســت هايی كه برای مقابله با افــت قیمت نفت اتخاذ 
می شــود، باز هم  بستگی دارد كه كشور صادركننده يا واردكننده نفت باشد. 
معموالً كشــورهای واردكننده در زمان های نرمــال يعنی زمانی كه تورم در 
نقطه هدف گذاری شــده باشد و حساب جاری در تعادل باشد، سیاست پولی 

را در جهت ثبات نرخ تورم اعمال می كنند.
در هــر حال افت قیمت نفــت كنونی در زمان نرمال رخ نــداده و درنتیجه 
كشــورهای بزرگ پیشــرفته ممکن اســت دچار عدم تعادل در تولید، تورم 
پايین تر از هدف گذاری و سیاســت پولی همراه بــا نرخ بهره  نزديك به صفر 
شوند. اين شرايط نشان می دهد كه هر افزايشی در تقاضا مورد استقبال قرار 
می گیرد و تورم كمتر كه با نرخ بهره پايین تر نمی تواند جبران شــود، بسیار 

خطرناک است. 
در اين شــرايط كشورهای واردكننده نفت از دو جهت با صادركنندگان نفت 
تفاوت دارند. اول اينکه، شوک نفتی كه صادركنندگان با آن مواجه می شوند، 

شــديدتر از شوكی اســت كه واردكنندگان نفت با آن مواجه می شوند. دوم 
اينکه، ســهم درآمد نفتی در درآمد ملی بسیار بیشتر بوده كه به موجب آن 
درآمد ملی كاهش يافته و ريســك ناشــی از پايین  ماندن قیمت نفت باعث 
می شــود كه دولت هــا مخارج خود را كاهش دهند. با اين تفاســیر برخی از 
كشــورهای صادركننده نفتی كه پیش از اين درآمد نفتی خود را در صندوق 
ذخیره می كردند، می توانند خســارات ناشی از شــوک نفتی را از طريق آن 

جبران كنند.
 اما كشــورهايی كه جايی برای كســری بودجه ندارند، تنظیمات اقتصادی 
برای آنها بســیار سخت تر می شــود و درنتیجه نیاز به يك چهارچوب پولی 
برای جلوگیری از تبديل كاهش ارزش پول به تورم باالتر دارند. اين وضعیت 
می تواند چالشــی را برای معدود كشــورهای صادركننده نفــت ايجاد كند. 
متأســفانه می توان گفت از آنجا كه كشــور ايــران دارای ذخاير الزم نبوده 
و تاكنــون به دلیل تحريم های اقتصادی تضعیف شــده اســت، جزو معدود 
كشورهايی است كه جايی برای كسری بودجه ندارد و با چالش بزرگی مواجه 

خواهد بود.
چنانچه می دانیم اقتصاد ايران وابســته به نفت است و تأمین مالی پروژه های 
زيربنايی و تأمین مالی بانك ها همگی بســتگی به درآمد نفت دارد. می دانیم 
كه بی ثباتی درآمد نفتــی در اقتصاد ايران می تواند اثر منفی بگذارد. اثر اين 
بی ثباتی چه به شــکل افزايش قیمت نفت و چه به شکل كاهش قیمت نفت 
باشــد، در بلند مدت بر رشد اقتصادی كشــور اثر منفی دارد. در نتیجه رشد 

اقتصادی كشورهای صادركننده نفت دارای نوسانات فراوانی خواهد بود. 
پژوهش های بســیاری نشــان دادند كه نظام بانکی می تواند تحت تأثیر افت 
قیمت نفــت قرار گیرد، زيرا رابطه مســتقیمی بین عملکــرد نظام بانکی و 
دولت ها وجود دارد، به اين دلیل كه دولت های كشورهای صادركننده  نفت از 
بانك ها همواره حمايت كرده و بخش اعظم منابع مالی و ســپرده های دولتی 
در بانك ها نگهداری می شوند. درنتیجه زمانی كه دولت ها از طريق افت شديد 
قیمت نفت دچار بحران شــوند، به تبع آن نظام بانکی كشور هم دچار بحران 
می شــود. همان طور كه  در كشــور های اروپايی شــاهد بوديم بحران بدهی 
دولتی بر نظام بانکی كشــورها اثرگذار بــود و يك رابطه دوطرفه بین بحران 

نظام بانکی و نظام اقتصادی دولت وجود دارد. 
برخی پژوهش ها به بررســی بحران های مالی ازجملــه بحران بانکی، بحران 
بدهــی و بحران پولی پرداختنــد6 و به اين نتیجه دســت يافتند كه به طور 
معمول بحران نظام بانکی می تواند مقدمه ای بر بحران بدهی باشــد. بنابراين 
با افت قیمت نفت و به دنبــال آن بروز بحران دولتی احتمال آن می رود كه 
بحران بانکی اتفاق افتد كه ممکن اســت بــه بحران بدهی  بینجامد. چنانچه 
گفته شد ايران دارای اقتصادی وابسته به نفت است كه به شدت تحت تأثیر 
شــوک نفتی قرار می گیرد. همچنین افت قیمت نفــت می تواند باعث ايجاد 
بحران اقتصادی دولت و بحران نظام بانکی شــود. معموالً كشورهای در حال 
توسعه دارای اقتصاد آسیب پذيری هستند كه به راحتی در معرض بحران های 

مالی قرار می گیرند. 
بســیاری از اقتصاددانان به منظور طراحی سیستم هشدار پیش از وقوع سعی 
در يافتن شــاخص های پیش بینی بحران بدهی بوده اند. برای اين كار تعاريف 
مختلف بحران بدهی  را ارائه كرده اند كه از آن طريق شــاخص های مناسب را 
پیدا كنند. يکی از مهم ترين داليل بحران بدهی اين اســت كه كشور  قادر به 
بازپرداخت بدهی خود نیســت كه يا به دلیل كمبود نقدينگی بوده يا به دلیل 
اعســار اســت. داليل ديگری هم وجود دارد كه می تواند شرايط عدم توانايی 
بازپرداخــت بدهــی را بدتر كند كه از آن جمله به كســری و عدم تعادل در 

حساب جاری كشورها اشاره می شود. 
از ديد نظری توانايی بازپرداخت بدهی كشــور بســتگی به متغیر های كالن 
اقتصادی دارد كه نشــان دهنده ی قدرت اقتصــاد در ترازپرداخت ها بوده از 
جمله  اين متغیرها می توان به تولید ناخالص داخلی، صادرات و درآمد دولتی 

اشاره كرد كه نشانگر قدرت پرداخت يك كشور است. 
بنابراين در برخی پژوهش ها، اقتصاددانان با استفاده از شاخص های مربوط به 
تولید ناخالص داخلی7 از قبیل نســبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی، 
نســبت بدهی خارجی به تولیــد ناخالص داخلی، نســبت واردات به تولید 
ناخالص داخلی و در كل نســبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می توانند به 
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پیش بینی بحران بدهی يك كشور اقدام كنند. 
بیشــتر كشــورهای خاورمیانه ازجمله ايران دارای اقتصادی در حال توسعه 
و وابســته به درآمد نفتی اســت كه تغییرات قیمت آن می تواند درآمد ملی 
و درنتیجــه تولید ناخالص داخلی كشــور را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجا كه 
تولید ناخالص داخلی يکی از عناصر اصلی بحران بدهی و ركود است، می توان 
نتیجه گرفت قیمت نفت برای كشــور های خاورمیانه و شمال آفريقا يکی از 

متغیر های اصلی پیش بینی بحران بدهی است.
 با پژوهشی كه روی كشورهای خاورمیانه و شمال آفريقا بین سال های 1985 

و 2013 انجام شــد، دريافتیم كه ابتــدا می توان آنها را طبق جدول 1 به دو 
گروه دسته بندی كرد كه گروه اول شامل كشور های وابسته به نفت )من جمله 
ايران( و گروه دوم شــامل كشورهای وابسته به درآمد های غیرنفتی هستند. 
با مقايســه  شــاخص های بدهی هر دو گروه با يکديگر می فهمیم كشور هايی 
كه وابســته به درآمد غیرنفتی هســتند، به بحران بدهی نزديك تر بوده و از 
حمايت درآمد نفتی برخوردار نیستند. برای بررسی جزئی تر و تحلیل اقتصاد 
ايران می توان شاخص های صادرات نفتی كشور و تولید ناخالص داخلی را در 

نمودار 1 رسم نمود. 

در نمودار 1 درآمد نفتی و تولید ناخالص داخلی ايران به شــکل خطی نشان 
داده شــده تا با بررسی فاصله بین آنها بتوان سهم درآمد نفتی ايران از تولید 
ناخالص داخلی را نشــان داد. اگر فاصله بین اين دو خط كمتر باشــد، سهم 
درآمد نفتی از تولید ناخالص داخلی زياد و هر چه بیشــتر باشد، سهم درآمد 

نفتی از تولید ناخالص داخلی كمتر است. 
با بررســی اين نمودار می توان روند پايدار سهم درآمد نفتی از تولید ناخالص 

داخلی را در ايران مشاهده كرد و با توجه به نوسانات قیمت نفت، ايران سهم 
درآمد نفتی خود را تغییر نداده كه درنتیجه اين روند ثابت با اين نوســانات 
كشــور دچار مشکل می شود. در شرايط كنونی افت قیمت نفت و با رشد كم 
تولید ناخالص داخلی ايران كه در جدول 2 نشان داده شده، توسعه صادرات 
غیرنفتی برای كاهش ســهم درآمد نفت و كاهش اتکا بودجه دولت به درآمد 

نفتی پیشنهاد می شود. 

جدول 1- کشور های خاورميانه و شمال آفريقا

کشورهای وابسته به درآمد غیرنفتی کشورهای وابسته به درآمد نفتی

مصر الجزایر

اردن ایران

لبنان عراق

مراکش لیبی

سوریه کویت

ترکیه قطر

عربستان سعودی

امارات

نیجریه

منبع : پايگاه اطالعاتی اوپکنمودار 1- درآمد نفتی و توليد ناخالص داخلی کشور ايران
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همچنین در نمودار 3 نشــان داده شده كه كشور ايران تولید نفت خود را از 
سال 2014 تا فصل اول 2015 تغییر نداده و ممکن است بتوان از روند پايدار 
ســهم درآمد نفتی نتیجه مثبت گرفت، اما كشــور برای افزايش رشد تولید 
ناخالص داخلی بهتر اســت كه صادرات غیرنفتی همچون خدمات مهندسی، 

گردشگری و غیره را گسترش دهد. 
بر اســاس بررسی های صورت گرفته می توان نتیجه گرفت كه ايران با حمايت 
درآمد نفتی خود هرچند كم می توانست از بحران بدهی دور باشد، اما با وجود 
تحريم های اخیر نفتی، اقتصاد كشور ضعیف شده و پس از مذاكرات هسته ای 
بسیاری از اقتصاددانان امید به افزايش درآمد نفتی داشتند تا بتوانند ايران را 
از ركود اقتصادی نجات دهند، اما با افت قیمت نفت و بر اساس پیش بینی ها 
مبنی بر اينکه قیمت نفت افزايش نمی يابد، می توان به اين نتیجه رســید كه 
كشــورهای صادركننده  نفت همچون ايران بــه وقوع بحران بدهی می توانند 
نزديك باشند و برای پیشگیری از وقوع بحران بهتر است سیاست هايی را در 
جهت كاهش وابســتگی به درآمد نفتی و كاهش سهم درآمد نفتی از تولید 

ناخالص داخلی به كار گیرند.

پی نوشت:

 * كارشناس ارشد پژوهشی گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی

1- Arezki. R, Blanchard. O
2- Fiscal Break-even Price
3- Michael Hsueh
4- Deutsche Bank
5- Hsueh, Michael
6- Babecky et al
7- Gross Domestic Product (GDP)
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جدول 2- پيش بينی رشد توليد ناخالص داخلی کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا
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منبع : گزارش ۲۰۱۵ خاورمیانه و شمال آفریقا بانک جهانی

نمودار 3- توليد نفت کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا
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 بررسی مطالبات غيرجاری شبكه بانكی

 ماندانا طاهری *

مطالبــات غیرجــاری آن بخش از تســهیالت اعطايــی بانك ها بوده كه 
در سررســید خود بازپرداخت نشــده اند. مطابق با آيین نامــه مطالبات 
بانــك مركزی، مطالبات بســته به میزان ديركرد از تاريخ سررســید در 
سه دســته سررسید گذشــته، معوق و مشــکوک الوصول قرار می گیرد. 
مطالبات سررســید گذشــته مطالباتی اســت كه از تاريخ سررسید اصل 
و ســود يا از تاريــخ پرداخت اقســاط آن بیش از دو ماه تا شــش ماه 
گذشــته باشــد. مطالبات معوق آن دســته از مطالبات اســت كه بیش 
از شــش ماه و كمتر از هجده ماه از تاريخ سررســید آن گذشــته باشد 
و مطالبات مشــکوک الوصول نیز آن دســته از مطالباتــی بوده كه بیش 
از هجده ماه از تاريخ سررســید آن گذشــته باشــد. همچنین مطالبات 
سوخت شــده كه امیدی به بازپرداخت آن نیست، آن دسته از مطالباتی 
اســت كه صرف نظر از تاريخ سررســید آن به داليل متنوع از قیبل فوت 
يا ورشکســتگی بدهکار يا ســاير علل به طور قطعی قابل وصول نیست و 
بــا تأيید هیئت مديره بانك به عنوان مطالبات سوخت شــده شناســايی و 

هزينه آن در همان دوره شناســايی می شود. 
در مقابــل برای دريافت و وصول مطالبــات غیرجاری، بانك مركزی دو 
روش امهال و تقســیط را برای بازپرداخت ديون امکان پذير دانســته كه 

امهال مهلت به بدهکار برای بازپرداخت بدهی و به تشــخیص بانك يا بر 
اساس مصوبه هیئت وزيران است و تقســیط قسط بندی بدهی بدهکاران 
سررسید گذشــته به منظور پرداخت اصل، سود و جرائم است. همچنین 
بانــك مركزی ارائه خدمات مالی و بانکی را برای مشــتريان بدحســاب 
بانــك تا زمان تســويه بدهی ممنوع اعالم كرده اســت. برای اين منظور 
ارائه خدمات بانکی به شــرح زير را در هر ســطح از مطالبات غیرجاری 
)سررسید گذشــته، معوق و مشکوک الوصول( ممنوع اعالم كرده است. 

در ســطح مطالبات سررســید گذشــته صدور انواع كارت بانکی، انجام 
عملیــات بانکــی با اســتفاده از كارت اعم از دريافــت، پرداخت، انتقال 
وجه و ... بدون مسدود شــدن حساب، استفاده از ساير ابزارهای پرداخت 
الکترونیك نظیر اينترنت را تا مشــخص نمودن وضعیت بدهی و پرداخت 
اقســاط ديركرد، ممنوع اعالم كرده اســت. عالوه بر موارد گفته شده در 
مطالبات سررســید گذشــته، چنانچه بیش از دو مــاه مطالبات در اين 
ســرفصل قرار گیرد، قبول ضمانت برای ساير اشــخاص، افتتاح هرگونه 
حســاب جاری، ارائه خدمات خريدوفروش ارز، فروش ايران چك، فروش 

چك بانکی رمزدار، صدور صورتحســاب نیز ممنوع اعالم شده است.
در ســطح مطالبات معوق تا سه ماه پس از تســويه بدهی ارائه خدماتی 
از قیبل موارد ذكرشــده در مطالبات سررســید گذشته و اعطای هرگونه 
تســهیالت، افتتاح هر نوع حســاب بانکی، پرداخت وجه چك حســاب 
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متمركــز، صــدور ضمانت نامه و گشــايش اعتبار، صــدور هرگونه چك 
بانکی، ارائه دســته چك جديد برای حســاب های موجــود، صدور انواع 
حواله، خريد هرگونه ســهام و صدور مجوز هرگونه تأســیس و توســعه 
فعالیت توســط وزارتخانه مربوط و اداره ثبت شــركت ها از طرف بانك و 

ســازمان بورس اوراق بهادار ممنوع اعالم شده است.
چنانچــه مطالبات وارد ســطح مطالبات مشــکوک الوصول گردد، عالوه 
بــر موارد گفته شــده، تمام حســاب های جاری و پس انداز مشــتری در 
كلیه بانك ها مســدود و بانك طلبکار از طريق ســاير بانك ها نســبت به 
برداشــت بدهی خود از حساب فرد بدحســاب اقدام می نمايد. همچنین 
ارائــه هر گونــه خدمات بانکی تا شــش ماه پس از تســويه كامل بدهی 

است.  ممنوع 
عالوه بر محدوديت و ممنوعیت های گفته شــده برای اشخاص حقیقی و 
حقوقی كه در فهرســت بدهکاران بدحساب بانکی قرار گرفته اند، همراه 
با جرائم گفته شــده برای آنها از محل سازمان بورس نیز در تأمین  مالی 
محدوديت ايجاد می گردد؛ بدين ترتیب كه ســازمان بورس اوراق بهادار 
از طرف بانك مركزی مکلف می شــود تا هرگونه خريد ســهام مشتريانی 
را كــه بانك مركزی اعــالم می نمايد، با ثبت در پايــگاه اطالعات خود 

سازد.  غیرفعال 
همچنین ســازمان مزبور مکلف اســت كلیه اطالعات فروش ســهام اين 
افــراد را به بانك مركزی اعــالم نمايد. اما در خصــوص موارد خاص و 
شــركت هايی كه به دلیل سیاســت های دولت با مشــکل مواجه شده اند، 
كمیسیون منتخب دولت برای رســیدگی به مشکالت واحدهای تولیدی 
موظــف می گردد تا بــا حضور نماينده تام االختیــار بانك عامل و پس از 
اســتعالم نســبت به وضعیت بدهکار و دريافت نظــر بانك در خصوص 
توجیهــات فنی، مالی و اقتصادی وثايق 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 تمركز بر هدف تأســیس بانك يعنی عملیات واســطه گری است كه 
به واســطه آن انتظار می رود سیســتم بانکی از يك جريان معقول در 
جذب ســپرده و اعطای وام در اقتصاد كالن برخوردار باشــد. برای 
ايــن منظور از ضروريــات بخش تســهیالت مقدار پايیــن مطالبات 

است.  غیرجاری 
به عبارتــی مطالبات غیرجاری حکم عدم بازگشــت اعتبــارات به بانك و 
قفل شــدن حجمی از منابع شبکه بانکی است كه اثرات منفی را در سطح 
وســیعی بر شبکه بانکی و ساير بخش های اقتصادی دارد. همچنین مانعی 
بر تخصیص مجدد اعتبــارات، انعکاس دهنده تخصیص غلط منابع كمیاب 

و افزايش ريســك اعتباری برای شبکه بانکی كشور است.  
در ســال 1392 میزان مطالبــات غیرجاری كل سیســتم بانکی بالغ بر 

771.5 هزار میلیارد ريال است كه در مقايسه با سال گذشته 24 درصد 
رشد داشــته اســت. نمودار 1 حجم مقداری از مطالبات غیرجاری را از 

ســال 1385 تا 1392 در كل سیستم بانکی نشان می دهد. 
همان طور كه در نمودار مشــاهده می شــود رقم مطالبات غیرجاری در 
هر ســال روند فزاينده بوده است. همچنین در جدول 1 درصد مطالبات 
سررســید، معوق و مشــکوک الوصول از 1385 تا 1392 از كل مطالبات 

غیرجاری در شــبکه بانکی كشور ارائه شده است.
بررســی جدول 1 نشــان می دهد كه مطالبات مشــکوک الوصول )بیش 
از 18 ماه از تاريخ سررســید گذشته اســت( باالترين حجم از مطالبات 
غیرجــاری را به خود اختصاص داده اســت. همچنین میــزان مطالبات 
غیرجاری بــه تفکیك طبقه بندی بانك مركــزی از بانك ها در نمودار 2 

ارائه شده است.
بــا توجه به يکســان نبودن تعــداد بانك ها در هر طبقــه، در نمودار 2 
می توان به باال بودن حجــم مطالبات غیرجاری در بانك های تجاری كه 
از ســه بانك دولتی تشکیل شده است، در مقايسه با ساير طبقات توجه 
كرد. همچنین بانك های قرض الحســنه طی دو ســال 1385 و 1386 
فعالیتــی نداشــته و پس از آن حجــم مطالبات غیرجاری آن بســیار 
اندک بوده اســت. در جــدول 2 درصد مطالبات غیرجــاری به تفکیك 
طبقه و نوع مطالبات )سررســید گذشــته، معوق و مشــکوک الوصول( 

است. ارائه شده 

منبع: يافته های تحقيق

نمودار 1- مطالبات غيرجاری کل سيستم بانكی از 1385 تا 1392

جدول1- درصد مطالبات غيرجاری به تفكيک سررسيد گذشته، معوق و مشكوک الوصول

۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ سال

۲۰ ۱۹ ۲۵ ۲۰ ۲۱ ۲۳ ۲۷ ۲۶ سررسید گذشته

۱۵ ۲۲ ۲۱ ۲۵ ۲۷ ۳۴ ۳۳ ۴۶ معوق

۶۵ ۵۹ ۵۴ ۵۵ ۵۲ ۴۳ ۴۰ ۲۸ مشکوک الوصول

منبع: يافته های تحقيق
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 منبع: يافته های تحقيــق، بانک تجاری متشــكل از 3 بانک، بانک خصوصی 
متشكل از 21 بانک، بانک تخصصی متشكل از 5 بانک و بانک قرض الحسنه متشكل 

از 2 بانک است. 

نمودار2- مطالبات غيرجاری به تفكيک طبقه بندی بانک ها

جدول 2- درصد مطالبات غيرجاری به تفكيک طبقه و نوع مطالبات از 1385 تا 1392

۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ طبقه بندی طبقه بندی

۷ ۷ ۱۲ ۷ ۸ ۱۴ ۲۵ ۲۰ بانک تجاری

سر رسید گذشته

۲۸ ۲۶ ۳۲ ۲۸ ۲۸ ۳۳ ۳۰ ۲۹ بانک خصوصی

۱۲ ۱۸ ۲۳ ۱۶ ۲۰ ۱۶ ۲۱ ۲۷ بانک تخصصی

۶۰ ۶۷ ۶۴ ۵۷ ۵۵ ۹۵ - - بانک قرض الحسنه

۱۶ ۲۲ ۲۴ ۳۴ ۳۴ ۵۰ ۳۴ ۵۴ بانک تجاری

معوق

۱۵ ۲۲ ۲۱ ۲۱ ۲۳ ۲۴ ۳۴ ۳۷ بانک خصوصی

۱۵ ۱۸ ۱۸ ۲۱ ۲۶ ۲۳ ۳۰ ۵۶ بانک تخصصی

۳۰ ۲۶ ۲۴ ۳۲ ۴۴ ۵ - - بانک قرض الحسنه

۷۷ ۷۱ ۶۴ ۵۹ ۵۸ ۳۶ ۴۱ ۲۶ بانک تجاری

مشکوک الوصول
۵۷ ۵۲ ۴۷ ۵۱ ۴۹ ۴۳ ۳۶ ۳۴ بانک خصوصی

۷۳ ۶۳ ۵۹ ۶۳ ۵۴ ۶۰ ۴۹ ۱۷ بانک تخصصی

۱۰ ۷ ۱۱ ۱۲ ۱ ۰ - - بانک قرض الحسنه

منبع: يافته های تحقيق
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 نمودار 3- مطالبات غيرجاری ايران و بانک های اسالمی جهان
منبع: پايگاه اطالعات آماری بانک های جهان Bank Scope و يافته های تحقيق

نمودار 4- مطالبات غيرجاری در جهان از 2008 تا 2013
منبع: بانک جهانی

در ســال 1392 در بانك های تجاری مطالبات مشــکوک الوصول بیشترين 
درصــد از كل مطالبات غیرجــاری را داشــته اند. در بانك های خصوصی 
مطالبــات معوق كمترين درصد و مطالبات مشــکوک الوصول و پس از آن 
مطالبات سررســید گذشته بیشــترين درصد را از كل مطالبات غیرجاری 
بانك های خصوصی داشــته اند. در بانك های تخصصی شــرايط مشــابه با 
بانك های تجاری اســت و مطالبات مشــکوک الوصول بیشــترين سهم را 
داشته اند. در بانك های قرض الحســنه نیز سهم مطالبات سررسید گذشته 

و معوق باال است. 
به نظر می رسد مطالبات غیرجاری در بانك های تجاری و تخصصی به لحاظ 
مسدود شدن منابع بانك در مطالبات مشکوک الوصول و نزديك به سوخت 
نیاز به بازبینی سیاســت های اعطای تســهیالت دارند. بررســی مطالبات 
غیرجــاری بانك های تجاری و تخصصی از بعد تکلیفی و غیرتکلفی نشــان 
می دهــد كه افزايش مطالبات غیرجاری در اين دو طبقه ناشــی از رشــد 
مطالبــات غیرجاری در بخش غیرتکلیفی بانك بوده اســت. در اين ارتباط 
درصد رشــد مطالبــات غیرجاری به تفکیك تکلیفــی و غیرتکلیفی در دو 

طبقه بانك های تجاری و تخصصی در جدول 3 نشــان داده شده است.
از مهم ترين نســبت های بررســی مطالبــات غیرجاری، نســبت مطالبات 

غیرجاری به كل تسهیالت است كه در نمودار 3 روند آن طی سال 1385 
تا 1392 در كل شــبکه بانکی نشان داده شده است. دامنه تغییرات نمودار 
از 15 تــا 20 درصد اســت كه مقايســه اين مقدار با كل نظــام بانکداری 
اســالمی در جهان كه دارای دامنه تغییراتی از 12 تا 18 درصد از 1385 

تا 1392 است، قابل توجه است.
مقايسه وضعیت ايران با ساير كشورهای توسعه يافته و در حال توسعه طی 
سه ســال 1390 تا 1392 معادل 2011 میالدی تا 2013 نشان می دهد 
كه كشــورهايی همچون يونــان، قبرس، ايرلند، آلبانی، رومانی، ســنگال، 
صربســتان، قزاقستان، اســلووانی از ايران در نســبت مطالبات غیرجاری 
وضعیت بدتری داشــته و ايران طی اين سال ها در جايگاه دهم قرار داشته 
اســت. نکته قابل توجه رتبه باالی ايران در مقايســه با كشور های منطقه 
ازجمله پاكســتان، افغانســتان، امارات متحده عربی، لبنان، ارمنســتان و 
... بوده اســت كه در اين میان عربســتان ســعودی با جايگاه 76، عمان با 
جايــگاه 64 و تركیه با جايــگاه 58 جهانی بهترين وضعیــت را به لحاظ 
نسبت مطالبات غیرجاری داشــته اند. همچنین نسبت مطالبات غیرجاری 
در كل جهان مطابق با نمودار 4 اســت و دامنه تغییرات آن بین ســه تا 

است. پنج درصد 

جدول 3- مطالبات غيرجاری به تفكيک تكليفی و غيرتكليفی
بانک های تجاری

۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ سال

۰.۷ -۱۱.۸ ۵.۳ -۸.۱ ۲.۳ -۲۳.۵ ۴۱.۵ تکلیفی

۳.۶ -۱.۴ ۴۰.۱ ۳.۱ ۴.۵ ۲۸.۷ ۱۰۰.۲ غیرتکلیفی

بانک های تخصصی

۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ سال

-۶۱.۴ -۳۸.۲ ۲۲۱.۳ -۲۸.۳ -۲۴.۸ ۳۶.۳ ۲.۱ تکلیفی

۶۱.۲ ۱۵.۶ ۱۷.۹ ۱۰.۹ ۳۸.۷ ۲۵.۵ ۱۹.۵ غیرتکلیفی
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ی نتيجه گير

بــا توجه به بررســی توصیفــی وضعیت مطالبات غیرجــاری در ايران و 
مقايســه آن با ساير كشــور ها می توان از علل رخداد مطالبات غیرجاری 
و روش هــای كنترلی آن بحث نمود. در حــال حاضر عوامل متعددی در 
ايجاد و رشــد مطالبات غیرجاری مؤثر بوده اســت كه شــايد به جرئت 

بتــوان اثر تحريم و ركود تورمی را در آن مورد توجه قرار داد. 
عــالوه بر ركود و تحريــم بین المللی به عنوان بااهمیت ترين دلیل رشــد 
مطالبــات غیرجاری، ورود افراد غیرمتخصص كــه با بهره گیری از وام و 
تســهیالت ارزان قیمت به دنبال ايجاد ســرمايه گذاری و اشتغال هستند 
نیــز از داليل آن اســت. اين افــراد درنهايت به دلیل نداشــتن تخصص 
و مهــارت الزم در حــوزه مربوطه منابــع تخصیص داده شــده را هدر 

می دهند. 
همچنیــن عدم بررســی دقیــق طرح هــای توجیهی مطابق با ســازوكار 
بین المللــی از طرف بانك عامل از ديگر علل اين رخداد اســت كه به نظر 
می رســد ضرورت همــکاری بانك با مؤسســات تحلیل و امکان ســنجی 
پروژه مشــابه با چیزی كه در شــركت های ســرمايه گذاری وجود دارد، 
ديده می شــود. البته تأسیس و راه اندازی شركت های رتبه بندی به شکل 

و سیاق ســطح بین المللی نیز در اين رابطه ضروری به نظر می رسد. 
بنابرايــن در برخــی موارد كــه نقطه ضعف در شــبکه بانکی وجود دارد 
و به دلیــل عدم اعتبارســنجی صحیح مشــتری و برآورد دقیق ريســك 
اعتباری مشــتری اســت و در اين زمینه اطالعــات و روش های مفیدی 
را در اختیار ندارد، می توان مشــکل را با ايجاد شــركت های رتبه بندی 
تــا حدودی حل نمــود. به اين منظور توســعه بخش مديريت ريســك 
شــبکه بانکــی به طور عام و توســعه بخــش مديريت و كنترل ريســك 
اعتباری بانك با توجه به آنکه مطابق با ادبیات واســطه گیری اصلی ترين 
وظیفه بانك واســطه گری و جذب سپرده و اعطای اعتبارات است، ديده 
می شــود. همچنین ضرورت راه اندازی بازار مطالبات غیرجاری به منظور 
خروج اين اقــالم از ترازنامه بانك و ســبك نمودن ترازنامه از اين اقالم 

می شود.  ديده  نیز 
از ديگــر داليل رشــد مطالبــات غیرجــاری نامتعادل بودن نرخ ســود 
تســهیالت با شــرايط تورمی اســت، به گونه ای كه وام گیرنده در شرايط 
تورمی نه تنها متضرر نمی شــود، بلکــه از معامله با بانك و مقروض ماندن 
به دلیــل آنکه هزينه ای معادل يا نزديك به نــرخ تورم برای تأمین مالی 
خود نپرداخته اســت، ســود نیز می برد. به عبارتی تعیین نرخ سود بانکی 
در ســطحی پايین تــر از نرخ تعادل موجب می شــود كــه تعادل و تراز 
جريــان منابــع و مصارف بانــك به هم خورده و زمینــه ايجاد اخالل در 
توزيــع منابع بانکــی را به وجود آورد. در بهتريــن حالت برای حل اين 
مشــکل بانك می تواند حجم منابع خود را از بازار اعتباری خارج و وارد 
بازار بین بانکی و ســاير سرمايه گذاری های ســودده با ريسك باال میکند 
كه برای كشــوری مانند ايران كه تمركز تأمین مالی بر بازار پولی است، 

نیست.  مساعد  و  مطلوب  چندان 
از مهم ترين پیامدهای منفی رشــد مطالبات غیرجاری در شــبکه بانکی 
اخالل در واســطه گری بانك ها اســت كه عالوه بر آن بخشــی از منابع 
بانك هــا در بلندمــدت از گردش خــارج و بخش ديگری نیــز به عنوان 
ذخیره مطالبات غیرجاری بابت پوشــش زيان احتمالی ناشی از بازگشت 
مطالبــات در نظــر گرفته می شــود. همچنیــن آن بخــش از مطالبات 
سوخت شــده نیز بر صورت ســود و زيان اثرگذار بوده و شــايد به جرئت 
بتوان گفت در حال حاضر بخش زيادی از اين مطالبات ســوخت شــده 
كه شــبکه بانکی به دلیل شناسايی زيان ســنگین از اين بابت اين ارقام 
را از طبقه بنــدی مطالبــات غیرجــاری خــود خارج نکرده اســت. اين 
مســئله منجر به آن می شــود كه ريســك احتمال ورشکســتگی بانك 
افزايــش و ضرورت ادغام و تركیب برای بانك در شــرايطی كه قوانین و 
دستورالعمل مناســبی برای اين وضعیت در سیستم بانکی تعريف نشده 
اســت، به وجود آيد. بنابراين رشــد مطالبات غیرجاری عالوه بر اخالل 
در سیســتم تجهیز و تخصیص شــبکه بانکی اثر نامطلوب بر سودآوری و 

دارد.  بانك ها  دارايی  كیفیت 
از ديگــر آثار مضر رشــد مطالبــات غیرجاری افزايش ريســك اعتباری 
بانك اســت كه به دلیل افزايش ريســك اعتباری تمايل بانك به اعطای 
تســهیالت در اقتصاد بانك محور كمتر شــده و اين امر آثار نامطلوب بر 
رشــد اقتصادی باالخص در شــرايط ركــودی دارد. بنابراين بانك برای 
مقابله با اين مســئله به بخش زودبــازده جهت باال بردن گردش عملیات 
بانکــی نســبت به بخش ديربــازده همانند كشــاورزی و تولیــد تمايل 
بیشــتری دارد كــه مجدد همیــن جهت گیری بانك بر رشــد اقتصادی 

دارد.   نامطلوب  اثر  كشور 
آثــار ديگر مضر رشــد مطالبات غیرجاری اثر غیرمســتقیمی اســت كه 
بر رشــد پايه پولــی و نقدينگی و به تبــع آن بر تــورم دارد. به عبارتی 
با مسدود شــدن منابع بانــك در مطالبات غیرجــاری و باتوجه به ضعف 
قوانین به خصوص در حوزه اضافه برداشــت شــبکه بانکی و اســتقراض 
از بانــك مركــزی، شــبکه بانکی همواره كســری بازپرداخــت منابع و 
فعالیت های خود را با توجه به مسدود شــدن بخشــی از آن در مطالبات 
غیرجاری از محل اســتقراض از بانك مركــزی پرداخت می كند و برای 
اين منظور با قوانین محدودكننده ای مواجه نبوده اســت. به همین دلیل 
چنین شــرايطی منجر به افزايش پايه پولــی، تزريق نقدينگی و افزايش 

تورم در شــرايط ركودی و تشديد ركود تورمی در اقتصاد می گردد. 
ســودمند ترين روش در ارتباط با كنترل و مديريت مطالبات غیرجاری، 
اصــالح و بازبینی قوانین اين حوزه اســت، به گونــه ای كه قوانین قدرت 
اجرايــی الزم بــرای برخورد با شــخص حقیقی يا حقوقی بدحســاب را 
داشته  باشد. به عالوه پژوهش ها نشــان می دهد رشد مطالبات غیرجاری 
بــا مهارت مديريتی و امکان ســنجی پروژه در دايره اعتباری و داشــتن 
سیســتم اعتبارات مســتند و تحلیلی برای اعطای وام و با هدف كاهش 
ريســك اعتبــاری بانك در داخل شــبکه بانکی برای كاهــش مطالبات 

باشد.  سودمند  می تواند  غیرجاری 
همچنین در اين ارتباط وجود ســازوكار حاكمیت شركتی فعال در شبکه 
بانکی می تواند با افزايش ســطح افشــا عالوه بر مشخص و شفاف نمودن 
وضعیت بانك، مانع از انجام معامالت و تســهیالتی در قالب افراد وابسته 
در بانــك گردد. به عالوه، تنوع بخشــی اعتبارات در بانــك و تعريفی از 
ابزارهــای مالی جديد در سیســتم بانکــی نیز می تواند بــرای مقابله با 
ريســك اعتباری و كاهش ســوخت مطالبات در شــبکه بانکی روشــی 

باشد. سودمند 

پی نوشت:

  كارشــناس ارشــد پژوهشــکده پولــی و بانکــی، دانشــجوی دكتری 
الزهرا دانشگاه  حسابداری 

مآخذ و  منابع 

1. گــزارش عملکرد بانك های كشــور. )1392(. مؤسســه عالی آموزش 
بانکداری ايران، بانك مركزی جمهوری اســالمی ايران

2. آيین نامه بانك مركزی. )1386(. وصول مطالبات سررســید گذشته، 
اعتباري. مؤسسات  مشکو ک الوصول  و  معوق 

جهانی بانك  اطالعات  پايگاه   .3
Bank Scope 4. پايــگاه اطالعات آماری بانك های جهان
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 با گســترش همکاری های بین المللی و جرقه زدن فعالیت های نظام بانکی 
بعد از برجام زمینه روابط بین الملل بانکی فراهم شــده و بر همین اساس 
می توان اذعان كرد كه برجام نه تنها منجر به كاهش هزينه های سیســتم 
بانکی شــد، بلکه حتی در بخش های خارج از هزينه های ريالی نیز اثرگذار 
بود، به نحوی كه حتی بخشــی از هزينه های مربوط به بخش های مختلف 

كه با اجرای برجام تشــديد شده بود، كاهش يافت.
هر چند نظام بانکی ايران قبل از تحريم ها دارای امکاناتی مانند واحدهای 
مســتقل و شعب بانکی در خارج از كشور بود كه با تحريم ها فريز شد، اما 
با آب شــدن يخ تحريم ها مشــکالت به تدريج رفع شد، به نحوی كه برخی 
از واحد های بانکــی هم اكنون در صحنه بین الملــل در حال نقش آفرينی 
هســتند. در همیــن حال تعــدادی از بانك ها نیز كــه دارای محدوديت 
كمتری نســبت به بقیه بوده اند، همکاری های خود را با نظام بانکی ايران 
آغــاز كرده اند، اما هنوز اين همکاری ها در حد ايده آل و مطلوب نرســیده 

اما می توان اين امر را آغاز مطلوبی در اين زمینه دانســت.
هر چند توســعه روابط بانکی آغاز شده اســت اما نبايد اين امر را از نظر 
دور داشــت كه تحريم ها در فرايند تدريجــی ايجاد و پیچ آن گام به گام 
سفت شــده اســت. بنابراين رفع آنها نیز زمان بر اســت و به تدريج بايد 

بود. منتظر رفع مشکالت 

 از آنجــا كــه بانك ها دروازه ورود ســرمايه خارجی به شــمار می روند و 
در ســرمايه گذاری مســتقیم خارجی)FDI( و همچنین سرمايه گذاری در 
بــورس )FPI( نقش ايفا می كنند، بنابراين بايد توجه ويژه ای به اين بخش 

گردد و اقدامات مناســبی برای گسترش روابط انجام شود.
بر همین اساس برای گســترش روابط بانکی، همايش تجاری بانکی ايران 
- اروپا از سال گذشته آغاز به كار كرده و قرار است سالی دوبار به صورت 
ثابــت در تهران و فرانکفورت برگزار شــود تا بانکــداران اروپايی و ايرانی 
گردهم جمع  شــده و عالوه بر بررســی چالش های ايــن صنعت در مورد 

رخداد های آن نیز رايزنی كنند.
در همین راســتا اولین دوره اين فــروم با افزودن بخش ايران به آن برای 
نخســتین بار در آبــان 94 با حضور تعدادی از بانکــداران ايرانی ازجمله 
دكتــر ولی اله ســیف، رئیس كل بانــك مركزی، در فرانکفــورت آلمان با 
موفقیــت برگزار و دور دوم آن در تهران و با میزبانی پژوهشــکده پولی و 
بانکی بانك مركزی جمهوری اســالمی ايران به مدت سه روز برگزار شد.

 تقويت ظرفیت  بانك های داخلی، افزايش جذب ســرمايه گذاری خارجی، 
توسعه روابط كسب  وكار و كارگزاری ها از اهداف اصلی اين گونه همايش ها 
اســت تا نظام بانکی ايران بتواند بیش از پیش گام های خود را برای حضور 

بردارد. با قاطعیت  در صحنه بین الملل 

 دکتر علی ديواندری، دبير دومين همايش تجاری و بانكی ايران- اروپا

برجام، جرقه ای برای ورود به بانكداری بين المللی
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رئیــس كل بانــك مركزی گفــت: با توجه بــه اينکه اطالعات شــفاف 
پیش نیــاز تعامــالت بین المللی اســت، بانك مركــزی موضوع اصالح 
ســاختارهای مالــی را در دســتور كار خــود قــرار داده و در همین 
راســتا شفاف ســازی اطالعات مالی بانك های ايران با موفقیت انجام و 

است. شده  گذاشته  اجرا  به مرحله 
ولی اله ســیف در دومین همايش تجــاری و بانکی ايران- اروپا، افزود: 
اقتصــاد ايران اكنــون در موقعیتی تاريخی قرار گرفته اســت تا فصلی 
جديــد از توســعه اقتصادی را آغاز كند و پتانســیل های بزرگ خود را 
بــه فعلیت درآورد. ايــن موقعیت تاريخی می توانــد ايران را در رديف 

اقتصادهای نوظهور در ســطح جهانی قرار دهد.
وی تصريــح كــرد: ايران از توســعه همکاری های متقابل بــا اتحاديه 
اروپــا اســتقبال می كنــد تــا نه تنهــا ســرمايه گذاران از فرصت های 
اســتثنايی اقتصاد ايران بهره مند شــوند، بلکه اقتصاد ايران نیز بتواند 
فرايند رشــد و توســعه خود را با جذب ســرمايه های مولد شــتاب و 

بخشد. مضاعف  قدرتی 
بود ايران  اقتصادی  تحول  بزرگ ترين  برجام  اجرای   

 ســیف با تشــريح عواملی كه اقتصاد ايران را در اين موقعیت تاريخی 
قــرار داد، گفت: بزرگ ترين تحول اخیــر اقتصاد ايران اجرای برجام و 
لغــو تحريم هــای اقتصادی- تحمیلــی بود كه نه تنهــا به عنوان يکی از 

موانــع توســعه اقتصاد ايران به ويژه در ســال های اخیر نقش داشــت، 
بلکه بســیاری از كشــورها ازجمله كشــورهای عضو اتحاديه اروپا را از 

همکاری های ســازنده با ايران محروم كرد.
وی تأكیــد كرد: اكنــون با حصول نتايج برجــام و اجرای آن عالوه بر 
رفــع تحريم های اقتصــادی به عنوان گامی مثبت در عرصه سیاســی- 
اقتصادی، روابط خارجی ايران به ويژه با اتحاديه اروپا را ارتقا بخشــیده 
و چشــم انداز روشــنی برای توســعه همه جانبه همکاری هــای متقابل 

است. گشوده 
رئیس كل بانك مركزی افزود: با اجرای برجام، ريســك های سیاســی و 
اقتصادی ايران به صورت قابل توجهی كاهش خواهد يافت و با توســعه 
تجــارت خارجی، گشــايش مالی دولــت، تقويت ســرمايه گذاری های 
داخلــی و خارجــی، فرايند رشــد و توســعه اقتصاد ايران در مســیر 

گرفت. خواهد  قرار  جديدی 
دولــت تدبير و اميد اصالحات اقتصادی را در پيش گرفت

وی با اشــاره به روی كارآمــدن دولت تدبیر و امید پــس از انتخابات 
 2015 2014 و  2013 میالدی، گفــت: دولت در ســال های  ســال 
مســیر اصالحات اقتصــادی در زمینه هــای مختلف اعــم از بهبود و 
اصالح سیاســت های پولــی، ارزی و مالــی را در پیش گرفته و عمده 
اصالحات سیاســتی با هدف تأمین و برقراری رشــد و ثبات اقتصادی 

است. شده  اعمال 

دکتر ولی اله سيف، رئيس کل بانک مرکزی

اصالح ساختارهای مالی در دستور کار بانک مرکزی 
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سیف با اشاره به سیاســت های پولی بانك مركزی، تصريح كرد: 
بانك مركزی در دو سال اخیر با كنترل پايه پولی و رشد نقدينگی از يك 
طرف و هدايت مناســب تسهیالت بانکی از سوی ديگر، تورم را در اقتصاد 

ايران به طور چشمگیری مهار كرد.
وی در خصوص سیاســت های ارزی نیز گفت: حفظ ثبات بازار ارز، كاهش 
نوســانات، تخصیص بهینه منابع و تأمین نیازهای اقتصادی به عنوان هدف 

اصلی سیاســت های ارزی بانك مركزی در دو سال گذشته بوده است.
رئیس شــورای پول و اعتبار با اشــاره به سیاست های مالی و نقش دولت 
در بهبــود روندهای اقتصادی اظهار داشــت: دولت بــا كنترل مخارج و 
كاهش كســری بودجه با وجود كاهش شــديد قیمت نفت و تأثیر آن در 
درآمدهای كشــور ســعی در ايجاد ثبات اقتصادی و حركت به سوی رشد 

اقتصادی مطلوب دارد.
اصالح ســاختار بودجه تا رهايی كامل از درآمدهای نفتی دنبال می شود

وی تأكید كرد: همزمان با اصالح سیاســت ها، دولت اصالح ســاختارهای 
اقتصادی را آغاز و برای اصالح ســاختارها تا رسیدن به اهداف 

نهايی عزم جدی دارد.
ســیف درخصوص وابســتگی اقتصاد ايران به درآمدهای 
نفتی و اصالحات انجام گرفته در اين زمینه گفت: يکی از 
مشکالت اقتصاد ايران وابستگی شديد درآمدهای دولت 
به درآمدهای نفتی بوده است. در همین زمینه، دولت 
اصالح ســاختار بودجه و اصالح ساختار نظام مالیاتی 
را در اولويت هــای اصلی خود قــرار داده و موفق به 
كاهــش وابســتگی بودجه به درآمدهــای نفتی و 

تقويت اتکا به درآمدهای مالیاتی شده است.
وی افــزود: دولت عزم جــدی دارد تا اصالح 
ساختار بودجه را تا رهايی كامل بودجه 
نفتی  درآمدهای  به  وابستگی  از 
كوچك،  دولتی  ايجــاد  و 
كارآمــد  و  چابــك 

ادامه دهد.
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رئیس كل بانك مركزی ادامه داد: اصالح ســاختار نظام يارانه ها در دستور 
كار دولــت قرار دارد تــا زمینه های تخصیص كارای منابــع را در اقتصاد 

ايران فراهم و از هدررفتن منابع ارزشــمند كشور جلوگیری كند.
اصالح فضای کسب وکار از اولويت های دولت است

وی افــزود: در خصوص فضای كســب وكار، اقتصاد ايــران در حال تجربه 
تحولی بزرگ اســت، به طــوری  كه دولت اصالح فضای كســب وكار را در 
اولويت خود قرار داده و برای بهبود شــاخص های فضای كسب وكار مانند 
شــاخص شروع كسب وكار، شــاخص اخذ مجوزها، شــاخص ثبت اموال، 
شاخص اخذ اعتبارات و شــاخص حمايت قضايی از سرمايه گذاران تالش 

كرده است.
وی افزود: شــاخص فضای كسب وكار در ايران در سال 2014، 153 بوده 
اســت و اين رقم در ســال های 2015 و 2016 به ترتیب به 130 و 118 
كاهش يافته است. انتظار می رود روند روبه بهبود اين شاخص ها همچنان 

در سال های آتی استمرار داشته باشد.
رئیس كل بانك مركزی با اشــاره به كوچك ســازی دولــت توأم با اصالح 
ســاختار نظام بانکــی، گفت: همزمان بــا اين تحوالت، دولت سیاســت 
آزادســازی اقتصادی، مقررات زدايی و اصالح ســاختار نظــام بانکی را در 
كنار كوچك ســازی در پیش گرفته تا فضا برای رقابت سازنده بین فعاالن 

اقتصادی در همه حوزه ها مهیا شود.
ســیف، اجرای برجام و لغــو تحريم ها، اصالح سیاســت ها و ســاختارها 
را زمینه ســاز بهبود شــرايط اقتصاد ايران دانســت و گفــت: اين عوامل 
زمینه ســاز تقويت سرمايه گذاری به ويژه ســرمايه گذاری مستقیم خارجی 
اســت و فرصتی تاريخی پیش روی ايران و ساير كشورهای طرف تجاری 

آن قرار می دهد.
رئیس شــورای پول و اعتبار، افزايش شــاخص های اقتصــادی به ويژه در 
بــورس را برای رونق اقتصادی ايران مناســب دانســت و افــزود: بهبود 
شاخص های اقتصادی به ويژه شاخص بورس و اوراق بهادار از زمان اجرای 
برجام و لغــو تحريم های اقتصــادی به خوبی گــواه خوش بینی های روبه 
تزايد فعاالن اقتصادی به چشــم انداز آتی اقتصاد ايران و نويدبخش رونق 

اقتصادی آتی است.
تورم به محدوده تک رقمی نزديک شده است

وی در خصــوص كنترل تورم در ســال های اخیر در كنــار انضباط پولی 
دولت يازدهم نیز گفت: بانك مركزی موفق شــده تا با اعمال سیاست های 
مناســب در كنار همراهی دولت نرخ تورم را به محدوده تك رقمی نزديك 
كنــد، به نحوی كه نرخ تورم از 40/4 درصد در مهر 92 به 12/6 درصد در 
بهمن 94 رسید و رشد تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف كننده نیز 

از 45/1 درصــد در خرداد 92 به 8/9 درصد در بهمن 94 كاهش يافت.
وی تأكید كرد: بانك مركــزی مصمم به تحقق نرخ تورم تك رقمی پايدار 
است. بر اين اســاس شرايط مناسبی برای ارتقای اطمینان سرمايه گذاران 

و ثبات اقتصادی فراهم خواهد آمد.
شرايط برای يكسان سازی نرخ ارز مهيا شده است

ســیف با بیــان اينکه پس از تجربه يك دوره نوســانات شــديد ارزی، بر 
اســاس سیاست های بانك مركزی نرخ ارز با وجود بروز شوک های مختلف 
مانند كاهش قیمت نفت توانســته به نحو مناسبی در مقابل آنها مقاومت 
كند، افزود: نرخ برابری و دامنه نوســانات آن در شــرايط بسیار مناسبی 

قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر شــرايط تا حدود زيادی برای يکسان سازی 
نــرخ ارز تحت نظام ارزی شــناور مديريت شــده مهیا شــده و تصمیم 
جــدی برای اجرای ايــن امر وجود دارد. در راســتای كاهش ريســك 
ســرمايه گذاران خارجی، ثبات پايــدار و بلندمدت بازار ارز به عنوان يك 

می شود. تعقیب  اصلی  هدف 
رئیس كل بانك مركزی درباره رشــد اقتصادی ســال آينده گفت: با وجود 
كندشــدن آهنگ رشد اقتصادی در سال 2015 چشــم انداز اين رشد بر 
اســاس پیش بینی های داخلی و بین المللی در ســال های آتی روشن است 
و اقتصــاد ايران می تواند به رشــد اقتصادی فراتر از پنج درصد در ســال 
2016 دســت يابد كه نشــان دهنده ابتدای راهی است كه اقتصاد ايران با 

صالبت در آن قدم می گذارد.
وی افزود: عالوه بر شــرايط محیطی مناسب، اقتصاد ايران از ظرفیت های 
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 مركزی برخوردار است.
رئیــس كل بانك مركزی ادامه داد: بر اين اســاس جمیع شــرايط داخلی 
و بین المللی، زمینه مناســبی برای بهره برداری از ظرفیت های گســترده 
اقتصــاد ايران و آغاز فصل جديد از توســعه اقتصــادی را فراهم كرده كه 
می توانــد ايران را در رديف يکی از اقتصادهای نوظهور در ســطح جهانی 

قرار دهد.
بانک ها اجرايی شد شفافيت ساختار مالی 

ســیف با بیان اينکه در حال حاضر نظام تأمین مالی اقتصاد ايران نظامی 
بانك محور اســت، گفت: شــبکه بانکــی نقش كلیدی در فرايند توســعه 

اقتصاد ايران بر عهده دارد.
وی افزود: صنعت بانکداری ايران در ســنوات گذشته به دلیل قطع ارتباط 
ناشــی از تحريم های بین المللی از توســعه كافی برخوردار نبوده، بنابراين  
بین كیفیت ارائه خدمات مالی و بانکی در ايران نســبت به استانداردهای 

جهانی فاصله نسبتاً زيادی ايجاد شده است.
رئیس كل بانــك مركزی با تأكید بر اينکه، با انجــام مطالعات جامعی كه 
در طول دو سال اخیر آغازشــده، اكنون بانك مركزی به تمامی معضالت 
و چالش هــای بانکداری ايران واقف اســت، گفت: حجم بــاالی مطالبات 
غیرجاری، پايین بودن نســبت كفايت سرمايه، بدهی دولت به نظام بانکی، 
كاهش توان تســهیالت دهی بانك ها و همچنین تطبیق نداشتن عملیات و 
گزارشگری بانك ها با استانداردهای بین المللی ازجمله مهم ترين آنهاست.

رئیس شــورای پول و اعتبار، اصالح ســاختار و اقدامــات الزم برای حل 
معضالت مورد اشــاره را به طورجدی در دســتور كار بانك مركزی اعالم 
كرد و افزود: از آنجا كه وجود اطالعات شــفاف پیش نیاز اقدامات بعدی و 
نیز تعامالت بین المللی اســت. شفاف سازی اطالعات مالی بانك های ايران 
ازجمله اقداماتی اســت كه مرحله نخست آن با موفقیت انجام و هم اكنون 

به مرحله اجرا گذاشته شده است.
حرکت بانک مرکزی به سوی تطبيق با الزامات بال 3 است

ســیف بیان كرد: با اين اقدام، صورت هــای مالی بانك ها برای همگرايی با 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی )IFRS( متحول شده و الزامات 

بال 2 نیز به میزان قابل توجهی پوشــش داده شده است.
ســیف همچنین حركت به ســمت بــال 3 را از برنامه های بانك مركزی 
بیان كرد و گفت: به طورقطع مؤسســه های خدمات مالی، حسابرسان و 
بانکداران اروپايی با مشــاهده صورت های مالی امســال بانك های ايران 
)2015-2016( كــه اكنون در روزهای پايانی آن قرار داريم، احســاس 
بهتر و انگیزه بیشــتری برای گســترش تعامالت خود با بانك های ايرانی 

دارند.
می کند استقبال  خارجی  سرمايه گذاران  حضور  از  ايران 

رئیس كل بانك مركزی در ادامه بــا بیان اينکه بازار داخلی بزرگ ايران 
زمینه مناســبی برای همکاری متقابل بانك های ايران و اروپاست، افزود: 
مؤسســه های خدمات مالی می توانند در ايجاد و توســعه زيرساخت های 
سیســتمی بانك هــا نظیر مديريت ريســك، خدمات مــورد نیاز را ارائه 
كنند. همچنین بانك های ســرمايه گذاری اين فرصــت را خواهند يافت 
كه به بازار جديدی دســت يابند و درنهايت ســرمايه گذاری های متقابل 
بانك هــای ايران و اروپــا از طريق دايركردن شــعبه، نمايندگی و رابطه 

ســهامداری فرصت های مغتنمی برای طرفین است.
ســیف با دعوت از ســرمايه گذاران خارجی برای حضور و سرمايه گذاری 
در ايران گفت: از همه ســرمايه گذاران، مؤسسه های خدماتی و بانکداران 
اروپايی دعوت می شــود در فضای پســاتحريم برای همکاری و استفاده 
از فرصت های كم نظیر اقتصاد ايران )در مســیر رشــد اقتصادی و تولید 
با محوريت اشــتغال و صادرات( همراه با ظرفیت های باالی سرمايه های 
انســانی جوان و متخصص و منابع طبیعی سرشــار در كشــور ما حضور 

باشند. داشته  فعال 
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رئیس دفتر رياســت جمهوری اســالمی ايران گفت: دولت به منظور بهبود فضای 
كسب وكار »حمايت از سرمايه گذاری خارجی« را در اولويت برنامه های اقتصادی قرار 
داده و در دو سال و نیم گذشته گام نخست را در اين راستا كه همان كاهش ريسك 

اقتصادی است، دنبال كرده است.
محمد نهاونديان در دومین »همايش تجاری و بانکی ايران و اروپا« تأكید كرد: ايران 
به دنبال تقابل با جهان نیست و حاضر به همکاری سازنده با دولت هايی است كه دست 

دوستی به سوی ما دراز می كنند.
وی با بیان اينکه اين رويکرد بر درون زايی و برون گرايی تأكید دارد گفت: زمانی كه 
تعامل سازنده به عنوان يکی از محورهای برنامه پیشنهادی حجت االسالم و المسلمین 
روحانی در انتخابات رياست جمهوری مطرح شد، مردم حمايت قاطع خود را از آن 

اعالم كردند.
نهاونديان افزود: با اين رويکرد توانستیم در موضوع هسته ای به يك وضعیت برد- برد 
برسیم و در انتخابات اخیر مجلس نیز مردم در حمايت از رويکرد تعامل سازنده تأكید 

مجدد كردند.
وی تأكید كرد: با ادامه دادن اين مسیر به يك نتیجه برد- برد سازنده در بخش های 

مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست خواهیم يافت.
نهاونديان با بیان اينکه رويکرد دوم تقويت بخش خصوصی اســت گفت: بر اساس 
يك تجربه 30 ســاله همه گروه های سیاسی در ايران به اين نتیجه رسیده اند كه از 

دولت ساالری بايد فاصله گرفته و تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار كرد.
رئیس دفتر رياست جمهوری ادامه داد: رويکرد سوم دولت »بهبود محیط كسب وكار« 
است و ما با بروكراسی متراكم در محیط اقتصادی ايران روبه رو هستیم كه از سال های 

گذشته شکل گرفته است.
وی تأكید كرد: دولت يازدهم عزم خود را جزم كرده تا موانع فعالیت اقتصادی را هر 
چه سريع تر برطرف كند. بر اين اساس اصل شفافیت و رقابت مورد توجه بوده و دولت 

شفافیت را از خود آغاز كرده است.
نهاونديان افزود: در بخش خصوصی تالش می گردد تا اصل و اساس بر رقابت قرار گیرد نه 
تقويت انحصار و رانت، زيرا وظیفه دولت ايجاد فضای رقابت و حراست از آن بوده و بر اين 

اساس تأكید دارد كه حمايت ها بايد به صورت هدفمند باشد.
رئیس دفتر رياست جمهوری در بخش ديگری از سخنان خود با تأكید بر لزوم شفافیت 
در پرداخت های مالی گفت: با توجه به اينکه گشايشی در مراوده و مبادله با نظام اقتصادی 
بین المللی شکل گرفته است، دولت تأكید دارد كه نبايد هیچ پرداخت غیرشفافی انجام 

شود. بنابراين پرداخت كمیسیون های غیرشفاف، غیرقانونی به شمار می رود.
نهاونديان، »حمايت از سرمايه گذاری خارجی« را از ديگر برنامه های دولت برای بهبود 
محیط كسب و كار بیان كرد و افزود: بر اين اساس دولت در دو سال و نیم گذشته گام 
نخست را برای سرمايه گذاری خارجی كه همان كاهش ريسك اقتصادی است، دنبال 

كرده است.
وی ادامه داد: همچنین برای پیشرفت بحث های سرمايه گذاری در ايران، پیشنهادهای 
مالی و سرعت بخشیدن به همکاری های بانکی اهمیت زيادی دارد و اين مهم نیز در 

دستور كار قرار گفته است.
وی به وجود ركود تورمی در گذشته اشاره كرد و ادامه داد: زمانی كه دولت يازدهم كار 
آغاز به كار كرد، با تورم باالی 40 درصد و ركود منفی 6/8  در اقتصاد مواجه بوديم، 
اما در دو سال گذشته توانستیم تورم را به حدود 12 تا 13 درصد رسانده و ركود را 

نیز متوقف كنیم.
رئیس دفتر رياست جمهوری گفت: افزايش رشد اقتصادی كه امیدواريم در سال آينده 

به حداقل 6 درصد برسد، به معنای كاهش ريسك اقتصادی است.
وی با بیان اينکه در دو سال و نیم گذشته باثبات ترين شرايط را در بازار ارز داشته ايم، 
افزود: برخی كشــورهای منطقه پس از شوک قیمت نفت با مشکالت ارزی مواجه 

شدند، اما بازار ارز ايران در اين دوران ثبات داشت.
نهاونديان تأكید كرد: وضعیت اقتصادی دو سال گذشته نشان داد كه با تدبیر می توان 

اقتصاد را حتی با شرايط تحريم به ثبات رساند.

وی با بیان اينکه گام دوم دولت برای كاهش ريســك مربوط به »كاهش ريســك 
سیاســی« بوده اســت، افزود: موفقیت ايران در برجام ســبب شد تا پیچیده ترين 

موضوع های سیاسی از طريق گفت وگو مذاكره به نتیجه برسد.
وی با تبیین اينکه از آثار انتخابات اخیر در ايران كاهش ريسك سیاسی است، ادامه داد: 
معنای حضور پرشور مردم در انتخابات اين بود كه مردم مسیری را كه مديريت نظام 

برگزيده، مورد حمايت قرار  می دهند.
نهاونديان افزود: در شرايطی كه بسیاری از كشورهای منطقه دچار ناامنی شده اند، ايران 

از نظر امنیت داخلی شرايط بسیار ويژه ای دارد.
وی، با بیان اينکه ايران از مطلوب ترين شرايط امنیتی در منطقه برخوردار است، گفت: 

شرايط مختلف برای خروج ايران از تحريم فراهم  شده است.
نهاونديان افزود: امروز ديگر بحث برداشته شدن يا نشدن تحريم ها مطرح نیست، بلکه 
موضوع اين است كه كشــورها و شركت های مختلف با چه سرعتی به اين كاروان 

بپیوندند.
رئیس دفتر رياست  جمهوری در ادامه به نگرانی سرمايه گذاران از بازگشت تحريم ها 
اشــاره كرد و گفت: اگر قرار بــود تحريم ها بازگردند، چنین مذاكرات طوالنی انجام 
نمی شد. ترديد نکنید كه ايران و 6  قدرت جهانی به نقطه ای رسیدند كه ديگر تمايلی 

برای بازگشت به شرايط قبلی ندارند.
وی با بیان اينکه ايران حق هســته ای خود را تثبیت كرد، به درج عبارت مربوط به 
بازگشت تحريم ها اشاره كرد و گفت: درج اين مطلب موضوع حقوقی است و به معنای 

اجرای قطعی به شمار نمی رود.
وی با ذكر مثالی اضافه كرد: زمانی كه اساسنامه شركتی تدوين می شود، در آن بندی 
برای بحث انحالل درج می شود كه امری طبیعی به شمار رفته و به معنای انحالل 
صددرصدی نیست و در برجام سازوكارهايی برای حل اختالفات تعیین شده كه سبب 

رفع سوءتفاهم ها می شود.

دکتر محمد نهاونديان، رئيس دفتر رياست جمهوری اسالمی ايران 

کاهش ريسک اقتصادی برای حمايت از سرمايه گذاری خارجی
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معاون وزير امور خارجه ايران گفت: فروپاشــی ساختار تحريم ها و ايران 
هراســی از دســتاوردهای مهم برجام بود كه با اجرايی شــدن برجام به 

پیوست. تاريخ 
مجیــد تخت روانچــی در دومین همايش تجــاری و بانکی ايران- اروپا 
گفت: از آغاز مذاكرات هســته ای كه بیش از دو ســال طول كشید، به 
علــت بی اعتمادی طرفین فضای ســنگینی بر مذاكــرات حاكم بود كه 
به تدريج كمرنگ شــد، ولی هیچ گاه پاک نشــد و ما توانســتیم در اين 

خصوص به توافق برســیم كه برجام نامیده شد.
وی افزود: برجام يك بازی برد- برد اســت، زيرا كشور ايران به هیچ وجه 
به دنبال ســالح هســته ای نبوده اســت و فتوای رهبری هم بر اين امر 
تأكید داشــت و در دكترين دفاعی ايران هم ســاخت ســالح هسته ای 
جايی نداشــته و از طريق برجام ما اين اعتمــاد را به دنیا داديم كه به 

نیستیم. هسته ای  سالح  دنبال 
تخــت روانچــی تصريح كــرد: در طــول مذاكرات طرف هــای خارجی 
كــه تحريم های ظالمانــه ای را علیه ايران اعمال كــرده بودند كه بايد 
متقاعد می شــدند كه ايران به دنبال ســالح هســته ای نیست تا متعهد 
به لغو تحريم ها شــوند كه شــدند و تعهد دادند اين تحريم ها لغو شــود 
درعین حــال ايران از كل حقــوق خودش بر اســاس معاهده برخوردار 

شود.
وی تأكید كرد: به دلیل تحريم ها شــركت های اروپايی ارتباط اقتصادی 
با ايران به خصوص از ســال 2011 به بعد كــم كردند و در حال حاضر 
و با برداشــته شــدن تحريم ها اين عالقه وجود دارد كه با ايران ارتباط 

گیرند. از سر  را  اقتصادی 
تخت روانچی: بنابراين ســفرهای تجاری مقامات سیاســی، اقتصادی و 
بازرگانان اروپايی به ايران پررنگ و برجســته شــده اســت. وی گفت: 
زمانی اروپا اولین شــريك تجاری ايران بود كه يك باره با وضع تحريم ها 
جايگاه خود را از دســت داد و ايران در اين ســال ها شــركای جديدی 

را برای خود اختیــار كرد كه بعد از تحريم ها نقش اين كشــورها قطعاً 
شد. نخواهد  گرفته  ناديده 

تخــت روانچی تأكید كرد: اينکه گفته می شــود ايران به دلیل تحريم ها 
پــای میز مذاكره آماده حرف بی پايه و اســاس اســت، زيرا ما مبادالت 

تجاری خود را در زمان تحريم ها با شــركای جديد خود داشتیم.
وی ادامه داد: كار هســته ای ايران نیز در زمان تحريم ها تعطیل نشــد 
و ايران در طول ســال های تحريم نیز فعالیت های صلح آمیز هســته ای 

خود را ادامه داد.
تخت روانچــی گفــت: واقعیت امر اين اســت كــه از نظر مــا تحريم ها 

غیرقانونــی و ناعادالنه بودند، اما واقعیتی بود كه خود را نشــان داد.
وی با اشــاره به دســتاوردهای برجــام گفت: اولین دســتاورد برجام، 
مشــروعیت برنامه هسته ای ايران بود و با اجرايی شدن برجام و تصويب 

قطعنامه 2231، ســاير قطعنامه ها از بین رفت.
تخت روانچــی تأكید كرد: شــورای امنیت كه در ســال های پیش ايران 
را به عنــوان تولیدكننده ســالح هســته ای می دانســت در حال حاضر 
مســتقیماً در حــال تغییــرات بنیادی دررويکــرد به برنامــه صلح آمیز 

است. ايران  هسته ای 
وی تصريح كرد: در شــرايط جديد حتی شــورای امنیت برای پیشرفت 
برنامه صلح آمیز هسته ای ايران از ســاير كشورها می خواهد كه با ايران 

كنند. همکاری 
تخت روانچی اظهار داشــت: فروپاشی ســاختار تحريم ها و ايران هراسی 
دومین دســتاورد مهم برجام است كه بازار ايران هراسی را در سال های 
اخیر گرم نگهداشــت كه با اجرايی شــدن برجام به تاريخ پیوسته است.

وی با اشــاره به سومین دســتاورد برجام گفت: ارتقای جايگاه ايران در 
منطقــه و بین الملل يکی ديگر از دســتاوردهای برجام بود كه بســیار 

است. برجسته  و  شفاف 
تخت روانچی با اشــاره بــه محدوديت های تحريــم در اروپا گفت: عدم 
نقل وانتقــاالت مالی بین اشــخاص و نهادهای مالی، عــدم فعالیت های 
بانکی و ايجــاد روابط كارگزاری جديد، عدم ارائه خدمات پیام رســانی 
مالی ازجمله ســوئیفت برای اشــخاص، شــركت ها و مؤسســات مالی، 
عدم حمايــت مالی برای تجارت با ايران، عدم صدور اعتبارات صادراتی، 
تضامیــن و بیمه برای ايران، عدم تعهد وام های ترجیحی به دولت ايران 
بخشــی از تحريم هايی بود كه توســط اتحاديــه اروپايی بر ايران اعمال 

می شــد و بعد از برجام لغو شد.
وی گفت: مقامات اروپايی در طول بیش از دو ســال مذاكرات هسته ای 
و در تماس با مقامات اقتصادی ايران اظهار عالقه مندی برای بازگشــت 
تعامالت به روال قبل را داشــتند كه در خالل جلسات مطرح می كردند.

تخت روانچی افزود: تحريم های اروپايی دو نوع اســت، تحريم های اولیه 
كه ســال ها علیه ايران اعمال می شــد و شــهروندان آمريکايی را از كار 
تجــاری با ايران منع می كــرد، مگر اينکه مجــوز از وزارت خزانه داری 

كنند. دريافت  آمريکا 
وی تصريح كرد: بر اســاس برجــام، تحريم های ثانويه آمريکا لغو شــد 
و شــهروندان كشــورهای ديگر مجاز به تعامالت تجــاری و اقتصادی با 

شدند. ايران 
تخت روانچــی اظهار داشــت: در حال حاضر خزانــه داری آمريکا امکان 
صــدور مجوز صادرات مجــدد فروش وخريد قطعــات هواپیما به ايران، 
معاملــه اشــخاص آمريکايی و شــركت های آمريکايی با ايران و واردات 

فرش و مواد غذايی از ايران را صادر كرده اســت.
وی متذكــر شــد: از ســال های قبــل از تحريم واردات و صــادرات به 
كشورهای اروپايی وجود داشته است و در آينده هم قطعاً وجود خواهد 

دکتر مجيد تخت روانچی، معاون وزير امور خارجه ايران 

ايران هراسی به تاريخ پيوست
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داشــت، ولــی تمركز ايران در تعامــالت تجاری با كشــورهای اروپايی 
انتقــال تکنولوژی و نوآوری، ســرمايه گذاری های مســتقل و به صورت 

است پروژه ها  فاينانس 
تخت روانچی با اشاره به  قرارداد با شركت پژو گفت: در اين قرارداد 30 

درصد از تولید كشــور برای صادرات خواهد بود.
وی با اشــاره بــه چالش های كار اقتصادی با كشــورهای اروپايی گفت: 
احتیاط بیش ازحد برخی بانك هــای اروپايی برای تعامل با ايران وجود 
دارد، درصورتی كــه خود مقامــات آمريکايی هم متذكر شــدند مانعی 
برای كار تجــاری و اقتصادی با ايران در چهارچوب برجام وجود ندارد.

تخت روانچــی ادامــه داد: برخی از بانك های اروپايی نیز نســبت به لغو 
تحريم ها كم اطالع هســتند كه با مطالعه دســتورات وزارت خزانه داری 

اروپا اين اطمینان حاصل خواهد شــد.
وی اظهــار داشــت: متأســفانه برخی كشــورها تالش دارنــد در روند 

موفقیت آمیز برجام اخالل ايجاد كنند كه به مرورزمان كمرنگ خواهد شد. 
تخت روانچی با اشــاره به رتبه ايران در كمیته FATF گفت: اين كمیته 
ايران را كشــوری پرخطر فرض كرده و ريسك بااليی برای فعالیت های 
مالــی ايران در نظر گرفته شــده كه مســئوالن بانــك مركزی در حال 

تماس با اين كمیته و رفع اين مشــکل هستند.
وی گفت: در داخل كشــور برای ارتقای رتبه ريسك پذيری ايران، قانون 
مبازره با تروريســم تصويب و اصالح قانون مبازره با پول شويی در حال 

است. انجام 
تخت روانچی افزود: در حال تعامل با كنوانســیون مبازره با تأمین مالی 
تروريسم برای اصالح اين موارد هســتیم و برجام فرصت مناسبی برای 

گســترش كار اقتصادی بین ايران و كشورهای اروپايی است.
مشــکل بیمــه ما شــركت های بیمه اروپايــی يا رفع شــده يا در حال 
رفع شــدن اســت. ما با اروپا در چهارچوب برجام از موضع برابر در همه 
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وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه راهبردی 10 ساله بخش صنعت، معدن و 
تجارت با هدف ارتقای جايگاه صنعت در كشور با توجه به دوران پساتحريم تدوين 

شده است.
محمدرضا نعمت زاده در دومین همايش تجاری و بانکی ايران و اروپا، اظهار داشت: 
بر اساس آمار بانك مركزی و مركز آمار ايران سهم بخش صنعت از تشکیل سرمايه 
ثابت نسبت به تولید ناخالص داخلی در دهه گذشته به 13 درصد كاهش يافته، در 

حالی كه در دهه قبل آن اين نسبت 19 درصد بوده است.
وی افزود: تشکیل سرمايه ثابت نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 91 با رشد 

منفی 22 درصد همراه بود و اين روند در سال 92 نیز استمرار يافت.
نعمت زاده تصريح كرد: اين شاخص خوشبختانه در دو سال گذشته با رشد مثبت 
مواجه بود كه دلیل اصلی آن رشــد بخش امالک و مستغالت است و اين افزايش 
بسیار كم است. تالش ها در سال آتی بايد به سمت ارتقای جايگاه صنعت در اقتصاد 

كالن كشور باشد.
وی تأكید كرد: برنامه راهبردی 10 ســاله بخش صنعت، معدن و تجارت با هدف 
ارتقای اين جايگاه و با توجه به دوران پســاتحريم تدوين شــده است و مهم ترين 
مؤلفه ها در تنظیم اين برنامه اتکا به سیاست های اقتصاد مقاومتی با رويکرد درون زا 

و برون گرايی است.
وزير صنعت، معدن و تجارت اســتفاده حداكثری از ظرفیت مردم و ايجاد فعالیت 
اجتماعی را از ديگر اهداف اين برنامه برشمرد و گفت: برنامه پنجم توسعه اقتصادی 
رسیدن به رشد 8 درصدی را مورد تأكید قرار داده كه نیازمند افزايش تالش ها برای 

اين رشد هستیم.
نعمت زاده، مديريت خالقانه و توانمند را از پیش نیاز رسیدن به اين هدف دانست و 
تأكید كرد: تعامل سازنده با كشورهای جهان ما را در رسیدن به اين هدف )رسیدن 

به جايگاه كشورهای نوظهور اقتصادی جهان( ياری می رساند.
وی تصريح كرد: در اين برنامه با مطالعات گسترده و كارشناسی شده صنايع منتخب 
برای ســرمايه گذاری مانند فوالد، نساجی، خودرو، الکترونیك و دانش بنیان چند 
صنعت ديگر معرفی شده و در قالب جزوات در اختیار عالقمندان به سرمايه گذاری 

قرار داده شده است.
عضو كابینه دولت يازدهم افزود: اين اقدام با هدف تدوين راهبردهای سرمايه گذاری 
خارجی و داخلی در بخش صنعت صورت گرفته است تا منابع به سمت صنايعی كه 

حداكثر ارزش افزوده را برای كشور و سرمايه گذاران دارد، هدايت شود.
وی با اشاره به پیش بینی رشــد 8 درصدی اقتصاد در برنامه توسعه ششم گفت: 
رســیدن به اين رشــد، سخت اما شــدنی اســت و در برنامه راهبردی 10 ساله 

چشم اندازها برای رسیدن به اين رشد اقتصادی ديده شده است.
نعمت زاده با تأكید بر اينکه سرمايه گذاری عوامل مختلفی دارد گفت: مهم ترين عامل 
در سرمايه گذاری مديريت خالق و گام بعدی مطالعات اقتصادی گسترده است، زيرا 

بايد با ديد باز و شفافیت الزم يك سرمايه گذاری را آغاز كرد.
وی افزود: مطالعات برای ســرمايه گذاری نبايد بر اساس معیارهای بازار داخلی و 
كشورهای محدود منطقه باشد زيرا بزرگ ترين خطايی كه مديران كشور از 50 سال 
پیش تاكنون مرتکب شده اند برنامه ريزی در كشور  بر مبنای جايگزينی واردات بود.

وزيــر صنعت، معدن و تجارت با تأكید بر اينکه محصوالت كشــور بايد با هدف 
عرضه در بازارهای جهانی تولید شــوند، گفت: اگر ديــدگاه بازار ايران به عنوان 
بخشی از بازار جهان در كشور با جديت دنبال شود، مزيت های اقتصادی فراوان 

عايد كشور می شود.
وی عامل سوم در سرمايه گذاری را تأمین مالی دانست و گفت: اشخاص حقیقی و 

حقوقی اولین منبع تأمین مالی دركشور هستند.
نعمت زاده تصريح كرد: منبع دوم تأمین مالی در كشور، جذب سرمايه های خرد با  
انتشار اوراق مشاركت است كه با ايجاد اطمینان در مردم می توان نقدينگی موجود 
در ســطح كشور را به سوی تأمین منابع مالی پروژه های عمرانی در كشور هدايت 

كرد.
وی افزود: تأمین مالی در بازار سرمايه يکی ديگر از راهکارها است كه متأسفانه اين 
بازار در كشور محدود است و قبل از شکل گیری بازار سرمايه در كشور سوق دادن 

تأمین مالی پروژه ها به اين بازار مؤثر نیست.
اين عضو كابینه دولت يازدهم  تأمین مالی طرح ها توسط بانك های داخل كشور را 
يکی از روش ها بیان كرد و گفت: متأسفانه به علت عدم كفايت سرمايه  بانك های 
داخل كشور آنها تنها قادر به سرمايه گذاری در پروژه های متوسط و كوچك هستند، 
البته قوانینی در برنامه ششم توسعه، قانون بودجه و رفع موانع تولید برای افزايش 

منابع شبکه بانکی پیش بینی شده است.
نعمت زاده تأكید كرد: سرمايه گذاری پروژه های كالن در صنايع بزرگ كشور مثل 
نفت، گاز، پتروشیمی بايد از كانال بانك های خارجی يا در بازارهای سرمايه در خارج 

كشور صورت پذيرد.
وی متذكر شد: يکی از راه های مناسب به منظور توسعه اقتصادی و صنعت كشور در 
شرايط كنونی و پسابرجام بحث سرمايه گذاری های مشترک است كه وزارت صنعت 

از يك سال پیش در اين بخش سیاست گذاری ها را آغاز كرده است.
نعمت زاده با تأكید بر اينکه برای همکاری های اصولی بايد استراتژی های دراز مدت 
باشد گفت: در شاخه صنعت و معدن برخوردهای كوتاه مدت اثربخش نیست و در 

اين حوزه بايد افق های 20 و 30 ساله دنبال شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: حضور در بازارهای خارجی و داشــتن 

سهمی در صادرات جزء سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی با اشاره به مزيت های سرمايه گذاری های مشترک گفت: تعامل با جهان و اتصال 
به شبکه اقتصاد بین الملل، ارتقای دانش و مديريت در سطح جهانی، دستیابی به 
فناوری ها روز دنیا، تسريع در رقابت پذيری در سطح بین المللی، ارتقای بهره وری، 
استفاده بهینه از منابع و در نهايت ايجاد صلح و امنیت اقتصادی و سیاسی از فوايد 

اين نوع سرمايه گذاری است.
نعمت زاده در خاتمه گفت : امیدواريم برگزاری اين همايش در شــناخت و معرفی 
فرصت های ســرمايه گذاری در ايران ثمربخش باشــد و در آينده شاهد گسترش 

ارتباطات و حضور سرمايه گذاران خارجی در كشور باشیم. 

مهندس محمدرضا نعمت زاده ، وزير صنعت، معدن و تجارت 

ارتقای جايگاه صنعت با تدوين برنامه راهبردی 10 ساله
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وزير راه و شهرسازی گفت: شش روش تأمین مالی جديد در بخش حمل ونقل 
به شیوه سرمايه گذاری خارجی در كشور تعريف شده است و قراردادهايی هم 
با كشورهای خارجی برای اجرای پروژه ها در اين بخش در حال انعقاد است.

عباس آخوندی در دومین همايش تجاری و بانکی ايران و اروپا اظهار داشت: 
ايران مركز تعادل منطقه بوده و در سده های متوالی اين جايگاه را برای خود 

حفظ كرده است.
وی تصريح كرد: بیشتر كريدورهايی كه در جهان تعريف شده است، از ايران 
عبور می كند و امن ترين و ســريع ترين كريدوری كه از چین به سوی اروپا يا 

از هند به سمت شمال می رود، از ايران عبور كرده است،
وزير راه و شهرسازی ادامه داد: به نظر می رسد يك توافق جهانی برای احیای 

اين كريدور شکل گرفته و قرار است آن را به رسمیت بشناسند.
وی با بیان اينکه ايران امن ترين، ســريع ترين و ارزان ترين مســیر برای عبور 
هوايی است، گفت: به تازگی هفت هزار كیلومتر كريدور جديد هوايی تعريف 

شده است.
آخوندی گفت: به تازگی يك خط ريلی از چین به ســوی خلیج فارس تعريف 
شــده كه از طريق آن فاصلــه 40 روزه به 14 روز كاهــش می يابد و حتی 

می توان آن را به 12روز نیز كاهش داد.
وی بــا بیان اينکه در دوران تحريــم عقب ماندگی هايی در بخش حمل ونقل 
رخ داده اســت، افزود: وضعیت ناوگان حمل ونقل مناســب نیست و به تازگی 

اقداماتی برای نوسازی ناوگان هوايی انجام شده است.
وزير راه و شهرسازی اضافه كرد: 127 هزار كامیون باالی 35 سال در كشور 

مصرف سوخت بااليی دارند، بنابراين بايد نوسازی شوند.
وی با بیان اينکه 6 روش تأمین مالی جديد در بخش حمل ونقل تعريف شده 
اســت، افزود: روش اول به BOT: Build-Operate-Transfer بی.اُ.تی 

)قرارداد به روش ســاخت، بهره برداری، واگذاری( است كه از طريق آن مبلغ 
سرمايه گذاری شده با اخذ عوارض بازگردانده می شود.

وزير راه و شهرسازی اضافه كرد: اين روش در بخش ساخت بزرگراه در كشور 
اجرا می شود كه قابل تسری به بخش فرودگاهی و بنادر است و با فرانسوی ها 
مذاكره ای را برای اجرای اين روش در فرودگاه های مشــهد و اصفهان انجام 

داده ايم.
(BLT:Build- Lease- Transfer( وی با بیان اينکه روش دوم تأمین مالی

بی.ال.تی )ساخت، اجاره، واگذاری( است، اضافه نمود: از اين روش می توان در 
بخش ريلی اســتفاده كرد كه به شکل اجاره به شرط تملیك اجرا می شود و 
برای برقی كردن راه آهن تهران - مشــهد با چینی ها و همچنین برای راه آهن 

گرمسار به گرگان با روس ها مذاكره هايی را انجام داده ايم.
آخونــدی ادامه داد: روش ديگر تأمین مالی EPC+F )طراحی و مهندســی، 
تأمین، ساخت و تأمین مالی( اســت كه سرمايه گذاران عالوه بر ساخت اين 
پروژه هــا را نیــز تأمین مالی می كنند و بر اين اســاس، قــرارداد تردد قطار 
سريع السیر تهران - قم - اصفهان به مبلغ 2/5 میلیارد يورو با چینی ها امضا 

شده است.
وی با بیان اينکه از روش لیزينگ نیز برای نوســازی ناوگان استفاده می شود، 
گفت: خريد هواپیما از ايرباس به اين روش بوده است كه آن را می توان برای 

نوسازی ناوگان ريلی نیز تسری داد.
وزير راه و شهرســازی افزود: از روش جــی. وی  )GV(نیز می توان در بخش 
ساخت وســاز اســتفاده كرد كه اين روش در مذاكره بــا ژاپنی ها، كره ای ها، 

ايتالیايی ها و آلمانی ها مطرح شده است.
آخوندی گفت: به تازگی برخی مؤسسه های مالی نیز روش جديدی را موسوم 
به »ايران فان« پیشنهاد داده اند كه بر اساس آن از طريق بازار بورس ايران و 

بورس های بین المللی برای تأمین مالی پروژه ها اقدام می شود.

دکتر عباس آخوندی ، وزير راه و شهرسازی 

تدوين شش روش تأمين مالی جديد در بخش حمل و نقل 
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رئیس سازمان سرمايه گذاری خارجی با هشدار به بانك های اروپايی نسبت به تعلل 
در برقراری ارتباط با ايران گفت: هر نوع محافظه كاری بانك های اروپايی به معنای 
از دست دادن فرصت ها است و محافظه كاری دشمن بزرگ ازدست دادن فرصت ها 

محسوب می شود.
محمد خزاعی در دومین همايش تجاری بانکی ايران- اروپا اظهار داشت: به دلیل 
تحريم ها و دور بودن نظام بانکی ايران و از سوی ديگر كاهش روابط با نظام بانکی 
دنیا و اروپا و همچنین تغییر ديالوگ و كاركردهای روابط بانکی ضروری است اين دو 

سیستم به هم نزديك شوند تا بر اساس پلت فرم همکاری داشته باشند.
وی افــزود: هر نوع محافظــه كاری بانك های اروپايی به معنای از دســت دادن 
فرصت اروپايی ها است و محافظه كاری دشــمن بزرگ از دست دادن فرصت ها 

محسوب می شود.
معاون وزير اقتصاد گفت: حمايت برای عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی در 
دستور كار است و در ارديبهشت سال آينده كمیسیون مشترک ايران و آلمان برگزار 
می شــود كه البته اين اتفاق بعد از سال ها تعطیلی رخ می دهد و امیدواريم نتیجه 

برگزاری اين كنفرانس در كمیسیون مشترک ايران و آلمان پیگیری شود.
وی با بیان اينکه بانکداران و سرمايه گذاران خارجی بايد بدانند همکاری با ايران برای 
اروپايی ها يك امتیاز است، گفت: در منطقه نگران كننده حضور داريم و كاهش رشد 

اقتصادی و توسعه اقتصادی برای ثبات منطقه يك امر ضروری است.
خزاعی ادامه داد: ايــران به عنوان قدرت اقتصادی با جمعیت 80 میلیون نفری و 
به دلیــل نفوذ و رابطه با بازار 400 میلیونی منطقه تأثیرگذار اســت و می تواند در 

كاهش و رشد و توسعه و ثبات منطقه كمك شايانی داشته باشد.
وی تصريــح كرد: همکاری اروپايی ها با ايران بازی برد - برد اســت. البته كاهش 
قیمت نفت و تحريم ها باعث حركت ايران به سمت اقتصاد مقاومتی شد و جمهوری 

اسالمی ايران در شرايط تحريم يك ثبات اقتصادی را به كشور برگرداند.
خزاعی با بیان اينکه نشان داديم در شرايط تحريم می توان اقتصاد را مديريت كرد، 

گفــت: كاهش نرخ تورم از 40 درصد به زيــر 15 درصد و مديريت ارز و بازارها از 
موفقیت های اقتصاد ايران است كه اين به معجزه شبیه است.

رئیس سازمان سرمايه گذاری خارجی با بیان اينکه در بند 10 اقتصاد مقاومتی بر 
حمايت سرمايه گذار خارجی تأكید شده است، اظهار داشت: سیاست های اقتصاد 
مقاومتی به معنای بستن درب های كشور نیست و تمام مقامات جمهوری اسالمی 
ايران از سرمايه گذاری و سرمايه گذاران خارجی حمايت می كنند و يکی از اهداف 

كشور و سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
خزاعی با بیان اينکه از سرمايه گذاران خارجی حمايت می كنیم، بیان كرد: در جذب 
سرمايه گذاری خارجی به موضوع انتقال فّناوری و افزايش صادرات غیرنفتی تأكید 
داريم و آن را حمايت می كنیم و اقدامات خوبی برای حمايت از سرمايه گذاران داريم.

وی تسهیل فرايند سرمايه گذاری، حذف مقررات زائد، تسهیل مقررات جديد، اصالح 
آيین نامه های گذشته و ايجاد پنجره واحد سرمايه گذاری را از اقداماتی برشمرد كه 

بايد در خصوص آنها اقدام شود.
رئیس سازمان سرمايه گذاری خارجی ايران تأكید كرد: پروژه های زيادی برای 
ســرمايه گذاری پااليش شده كه سرمايه گذاران خارجی می توانند در آن حضور 
پیدا كنند. همچنین ايران كلیه ســرمايه گذاری خارجی را و جبران زيان آن را 

تضمین می كند.
خزاعی گفت: سرمايه گذاری در برخی كاالها و خدمات نیز تضمین شده است، مثاًل 
ســرمايه گذاری در برق و دولت میان سرمايه گذاران داخلی و خارجی تفاوتی قائل 
نیست و برخورد يکسان دارد. همچنین تضمین اصل و سرمايه و مشوق های الزم 

مانند معافیت های مالیاتی را از 20 تا 100 درصد اعطا می كند.
وی در پايان اظهار داشــت: با چند كشــور دنیا موافقت نامه حمايت و تشــويق 
ســرمايه گذاران خارجی امضا كرديم و در ســال 94 نیز با 13 كشــور ديگر اين 
موافقت نامه امضا شــد. البته امضای موافقت نامه با آلمان در مهروموم های گذشته 

رخ داده است.

دکتر محمد خزاعی ، رئيس کل سازمان سرمايه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ايران

محافظه کاری در ارتباط با ايران
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ســفیر ايران در آلمان گفت: برای رســیدن به توســعه پايدار برگزاری 
ســمینارهايی هماننــد دومین همايــش تجاری و بانکــی ايران- اروپا 
اجتناب ناپذيــر اســت تا ايران در شــبکه تولید و تجــارت جهانی قرار 

گیرد و جايگاه واقعی خود را كســب كند.
علــی ماجدی بابیان اين مطلب افــزود: باور دارم بعد از اجرای برجام، 
ايران بايد در شــبکه بین المللی تولید، تجــارت، بانکداری و بیمه قرار 
گیــرد و ايران راهی جز قرار گرفتن در اين شــبکه ندارد زيرا تا زمانی 
كه در اين شــبکه نباشــیم به جايگاه واقعی خود دست نخواهیم يافت 

نمی رسیم. توسعه  به  و 
وی بابیــان اينکه جای ايــران در شــبکه بین المللی تولیــد، تجارت، 
بانکــداری و بیمه خالی اســت، افزود: تالش هايی را برای پیوســتن به 
آن آغازشــده است و اين هم انديشــی و ســمینارهای آتی بايد چنین 

فرايندی را دنبال كند كــه در اين رابطه ما ترديد نداريم.
ماجــدی تأكید كرد: برگزاری اين ســمینار ايــران را در فرآيند حضور 
در بانکــداری جهانی قــرار می دهد و در دو روز گذشــته يك قرارداد 
برای انتقــال تکنولوژی بین شــركت زيمنس و مپنا بــرای موتور نوع 
امضاشــده است و بســیاری از شــركت های آلمانی به حضور در ايران 

هستند. مشتاق 
وی تصريح كرد: فاز جديد همکاری ايران و آلمان شروع شــده اســت و 
با توجه به تجربه و نقش المان در ســاختار اقتصاد ايران  آينده بســیار 

خوبــی را در آينده در اين رابطه می بینم.
ســفیر ايران در آلمان افــزود: بعد از اجرای برجام هنــوز فعالیت های 
بانکــی آن طور كه قرار بود آغاز نشــده البته دولــت آلمان تمام تالش 

خود را به كار گرفته تا اين معضل حل شــود.
ماجدی از ارســال نامه دبیر وزارت اقتصاد و انرژی آلمان به رئیس كل 
بانــك مركــزی ايران خبر داد و گفت: به واســطه ايــن نامه دريافت و 
پرداخت بانك ايران و اروپا از دو روز پیش آغازشــده اســت و در 7 تا 

18 مارس بانك ملی ايران هم به اين شــبکه می پیوندد.
وی گفــت: به دنبال حل معضل برقراری ارتبــاط بانکی ايران و فضای 
بین المللی بوديم و وقتی اين مســئله را پــی گیری كرديم و ديديم به 
مســئله توافق بین ايران، بانك های بزرگ و آمريکا مطرح اســت و در 
پیگیری هــای بعدی به دنبال حل همه مســائل بوديم كه در اين زمینه 
بحث كرديم و در آلمان جلســاتی را داشتیم و در حال حاضر هیچ كدام 

از اين مســائل مانع كار نیست.
ســفیر ايــران در آلمــان تصريح كــرد: امیدواريم اين ســمینار را در 
ســال های بعد در ارديبهشت ماه برگزار شــود و بیشتر تمركزش بر اين 
باشــد كه چگونه می شود معضالت را حل كرد زيرا به نظر می رسد عدم 
برقــراری روابط ايران و خارج به دلیل ترس از تنبیهات آمريکا اســت 

و چنیــن اجازه ای از نظر مقررات وجود ندارد.
وی خاطرنشــان كرد: گرچــه در حال حاضر مشــکل های در برقراری 
ارتبــاط بــا بانك های بــزرگ اروپايی وجــود دارد اما اين مشــکالت 

تکنیکی و به راحتی قابل حل هســتند.
ماجــدی در خاتمــه گفت: امیــدوارم در ايــن همايــش بانکداران و 
حقوقدانــان ايرانــی كه حضور دارند بتوانند ايــن معضل را با رايزنی با 
طرف های اروپايی حاضر در اين نشســت حــل كنند، زيرا اقتصاد ايران 
وارد مرحله جهش شــده اســت و ما بايد قدردان اين فرصت باشیم و 
مشــکالت را هرچه زودتر برطرف و به سمت آبادانی ايران گام برداريم.

دکتر علی ماجدی ، سفير ايران در آلمان 

جهش اقتصاد ايران
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دکتر علی ماجدی ، سفير ايران در آلمان 

جهش اقتصاد ايران

يك كارشــناس اقتصادي گفت: يکی از مهم ترين اولويت های شبکه بانکی 
در فضای بعد از برجام آموزش و تأمین نیروی انســانی متخصص، توانمند 
و آشــنا به استانداردهای حرفه ای به  منظور ارائه خدمات بانکداری در سطح 

جهانی است.
دكتر مهرداد ســپه وند در گفت وگو با تازه های اقتصاد اظهار داشت: صنعت 
بانکــداری در میان صنايع مختلف از وضعیت ويژه ای برخوردار اســت، زيرا 
در اين صنعت بانك ها با ســرمايه محدود تخصیص دارايی نســبتاً بااليی را 

در اختیار دارند.
وی افــزود: از آنجا كه دارايی بانك ها عمدتاً از منابع ســپرده گذاران تأمین 
می شــود، طبعاً نهاد ناظر در خصوص عملکرد بانك ها بسیار حساس بوده و 

در همه دنیا فعالیت آنها شــديداً مورد پايش قرار می گیرد. 
سپه وند با تأكید بر اينکه رعايت استانداردها در شبکه بانکی بین الملل يك 
الزام اســت، تصريح كرد: مهم ترين اولويت هر بانکی در تعامل با بانك های 
ديگر در عرصه بین المللی رعايت استانداردهای بانکی از جانب مقابل است.

وی خاطرنشان كرد: شــبکه بانکی ايران به دلیل تحريم ها برای يك دهه از 
فضای بین الملل دور بوده  اســت و از وضعیت مناســبی در حوزه بانکداری 

بین الملل و مديريت ريسك برخوردار نیست.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: حركت شبکه بانکی دنیا به سمت رعايت 
مقررات بازل ســه و مراحل باالتر اســت و بانك های ايرانی از اين حیث از 

قافله جامانده اند.
وی با اشــاره به حساســیت حوزه گزارشــگری مالی و حاكمیت شــركتی 
در شــبکه بانکــی جهانی گفت: بحث اســتانداردهای حرفــه ای در بخش 
گزارشــگری مالی بانك ها يکــی ديگر از اولويت ها بوده كــه در اين زمینه 
 IFRS اخیراً بانك مركزی اصالح صورت های مالی بر اســاس استانداردهای
را تصويــب و برای اجرا به بانك ها ابالغ كرده كه حركتی درخور تحســین 

در اين راستا است.
اين كارشــناس اقتصادي تأكید كرد: از مهم ترين موانع در توسعه همکاری 

بین بانك های ايرانی و اروپايی بحث بســتر مقرراتی اين تعامل اســت كه 
فراهم كــردن اين زمینه وظیفه بانك مركزی اســت و بايد ســريعاً در اين 
خصوص وارد عمل شود و كیفیت استانداردهای نظارتی و مقرراتی اجرايی 

را باال ببرد.
سپه وند با اشاره به مشــکالت داخلی بانك ها گفت: بخش بین الملل شبکه 
بانکی كشــور به دلیل تحريم ها، ســال ها اســت كه تحــرک و پويايی الزم 
را نــدارد و فعالیت های محــدود اين بخش در اين دوره زمانی بر اســاس 

معیارهای شناخته شده بین المللی نبوده است.
وی يادآور شــد: امــکان فعالیت با بانك های خارجی با باز شــدن درهای 
اقتصاد بین الملل به ايران در فضای پســابرجام فراهم شده اما در اين فضا 
تغییراتی صورت گرفته كه نیاز اســت شبکه بانکی كشور با ساختار جديد 

آشنا شود.
اين كارشــناس اقتصادي تصريح كــرد: به منظور توانمندســازی نیروی 
انســانی در شــبکه بانکی كشــور الزم اســت آنها با نظام هــای مالی و 
بانکی بین  الملل آشــنا شــوند و مهم ترين كار بانك هــا در اين خصوص 
آموزش و تربیت نیروی انســانی برای فعالیــت و ارائه خدمات در حوزه 
بین الملل اســت. بنا بر نظر اين كارشــناس بانکی چالش های جدی كه 
بانك ها در اين مســیر با آن روبه رو هســتند، آشــنايی محدود كاركنان 
و مديران بانکی با زبان انگلیســی و عدم آشنايی مدرســان بین المللی با 
شــرايط خاص بانکداری در ايران اســت،  چنانچه بانك ها بتوانند سطح 
زبان انگلیســی كاركنان خــود را باال برده و بر اين مشــکل فائق آيند، 
خواهند توانســت دامنه و سطح دوره های آموزشــی را گسترش داده و 
از تجارب مــدون بانکداران بین المللی برخوردار شــوند. همچنین عالوه 
بر حضور مؤسســات آموزشــی حرفه ای بین المللی در داخل كشور برای 
ارائه دوره های پیشــرفته در زمینه های مختلف الزم اســت آموزش های 
مــورد نظــر به كمك مدرســان و دســت اندركاران برای شــرايط نظام 
بانکی ما بومی ســازی شــود. لذا برگزاری دوره های آموزشی خاص برای 
آموزش دهنــدگان )Training for trainers ( نیــز در اين شــرايط 

است.  نیاز  مورد 

دکتر مهرداد سپه وند  ،کارشناس اقتصادی

اولويت آموزش نيروی متخصص بانكداری بين الملل
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رئیــس كانون بانك های خصوصی گفت: دومین همايش تجاری و بانکی ايران - 
اروپا نخستین همايش از اين صنف است كه در ايران برگزار شد، امیدواريم اين 
همايش مقدمه ای برای گســترش ارتباطات و انجام كارهای منسجم تر در آينده 

باشد.
دكتــر كوروش پرويزيان در گفت وگو با تازه های اقتصــاد افزود: اولین دوره اين 
فروم با افزودن بخش ايران به آن برای نخستین بار در آبان 94 با حضور تعدادی 
از بانکداران ايرانی ازجمله ولی اله ســیف، رئیس كل بانك مركزی، در فرانکفورت 
آلمان با موفقیت برگزار شــد و دور دوم آن در تهران و به مدت ســه روز برگزار 

می گردد.
وی تصريح كرد: در اين همايش جمعــی از بانکداران ايرانی به همراه بانك ها و 
شركت های اروپايی گرد هم آمدند تا با شناخت بهتر نسبت به يکديگر زمینه را 

برای فعالیت بانکی و تجاری در آينده مهیا سازند.
پرويزيان با اشاره به بخش های جنبی اين همايش گفت: در پنل های تخصصی اين 
همايش به ابهامات مقامات بانکی اروپايی در خصوص رعايت قوانین پول شويی 
و مبارزه با تروريسم در شبکه بانکی كشور از سوی مسئوالن بانك مركزی ايران 
پاسخ داده شد كه اين توضیحات می تواند تأثیر بسزايی در تصمیم گیری های آتی 

اين نهادهای مالی برای فعالیت های آينده باشد.
وی تصريح كرد: مناسبات ايران با كشورهای اروپايی در سال های تحريم با 
محدوديت های بســیاری مواجه شده و مبادالت تجاری دو طرف به خصوص 
صــادرات نفت و كاال به اروپــا و واردات تجهیزات صنعتــی از اروپا تقريباً 

متوقف  شده بود.
مديرعامل بانك پارســیان با تأكید بر اجرايی شدن برجام يادآور شد: با بازشدن 
درهای اقتصاد جهانی به كشــور به مرورزمان اين مناســبات به شکل عادی بر 
نمی گردد و در اين فضا برنامه ريزی ها بايد به نحوی باشــد كه كشور تنها به يك 

واردكننده صرف ماشین آالت و كاالهای اروپايی تبديل نشود.
وی با اشــاره به موقعیت اســتراتژيك ايران گفت: فضای جغرافیايی و امکانات 
ترانزيتی مناســب كشــور آن را به بهترين مکان برای صــادرات مجدد تبديل 
كرده اســت و ايران می تواند بازيگر اصلی اين نقش در میان كشورهای حاشیه 

خلیج فارس باشد.
پرويزيــان تأكید كــرد: حمايــت از ســرمايه گذاری های مشــترک در ايران، 

سرمايه گذاری در تولیدات صادرات محور و صادرات مجدد موجب افزايش اشتغال 
و ايجاد ارزش افزوده می شود و زمینه رشد اقتصادی در كشور را فراهم می كند.

وی يادآور شــد: بسیاری از كشورهای اروپايی عالقه مند به فعالیت در حوزه های 
مختلف ازجمله صنعت فوالد و برق در كشور هستند اما برای آغاز اين مراودات 

نیازمند مديريت فضای ريسك در كشور هستیم.
رئیــس كانون بانك های خصوصی با تأكید بر اينکــه تحريم های نوع اول برقرار 
است، گفت: تحريم مبادالت دالری با ايران يکی از موانع كار با بانك های طراز اول 
دنیا است و اين نهادها به علت كسب وكار و روابطی كه با آمريکا دارند، برای آغاز 

مبادالت با ايران احتیاط می كنند.
وی ادامه داد: بعضاً گفته می شود بانك های اروپايی به دلیل فعالیت با ايران جريمه 
 شده اند، در حالی كه عمده جرائم به علل ديگر ازجمله مناسبات اين مؤسسات در 
درون خودشان و كشورهای ديگری نیز بوده است. در صورت عزم جدي و عمل 
به قرارها اين احتیاط در كشورهای اروپايی برای فعالیت با ايران به مرور زمان به 

اطمینان منجر می شود.
پرويزيان تصريح كرد: شــبکه بانکی ايران نیز برای فعالیت با بانك های طراز اول 
دنیا و اروپايی آمادگي دارد و البته بر اساس تغییراتي كه در بانکداري بین الملل و 
مناسبات جديدی كه شکل گرفته است، نیازمند رفت و آمد، اعزام نیرو براي تبادل 
تجربه و آموزش نیروي انساني است. همچنین تطبیق با استانداردهای جهانی و 

قوانین بازل دو و سه نیاز به زيرساخت هايی دارد كه بايد در كشور فراهم شود.
وی گفت: توسعه روابط كسب وكار و گسترش شبکه كارگزاری ها يکی از اهداف 
اصلی اين همايش ها است تا نظام بانکی ايران بتواند بیش ازپیش گام های خود را 

برای حضور در صحنه بین الملل با قاطعیت بردارد.
رئیس كانون بانك های خصوصی با اشــاره به انسجام شبکه بانکی در داخل كشور 
تصريح كرد: اجرايی كردن سیستم پرداخت و كارت اعتباری در كشور رابطه مستقیمی 
با حجم مبادالت بازرگانی ايران با اروپا دارد و با انعقاد قراردادهايی به منظور صادرات 

انرژی، نفت و گاز به اروپا گسترش تعامالت بانکی با اروپا محقق می شود.
وی در پايان گفت: اســتمرار برگزاری همايش تجــاری و بانکی ايران- اروپا در 
تهران و فرانکفورت قطعاً يکی از راهکارهای شناخت بهتر چالش های پیش رو در 
مناســبات بانکی و ارائه راه حل برای از بین بردن موانع است. همچنین در حاشیه 
چنین  همايش هايی مذاكراتی صورت می گیرد كه در گسترش مناسبات بسیار 

تأثیرگذار است.

دکتر کوروش پرويزيان، رئيس کانون بانک های خصوصی

همايش تجاری و بانكی ايران- اروپا زمينه ای برای گسترش 
ارتباطات
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برجام و همكاری های بانكی

بانک  رئيــس کل  مشــاور 
تيم  بانكی  عضــو  و  مرکزی 

مذاکره کننده:
درخواست همكاری از شرکای 
خارجــی برای رســيدن به 

يک زبان مشترک

مركزی  بانك  رئیس كل  مشــاور 
و عضو بانکی تیــم مذاكره كننده 
در میزگــرد تخصصــی برجــام 
در  كه  بانکــی  همکاری هــای  و 
دومیــن روز همايــش تجاری و 
بانکی ايران- اروپا با حضور حمید 
تهرانفر، معاون نظارتی بانك مركزی و تنی چند از مقامات بانك های اروپايی 
برگزار شــد، گفت: همه مشکالت يك شــبه حل نمی شود و زمان بر است. در 
اين مدت انتظار ايران از كشورهای خارجی همکاری برای رسیدن به يك زبان 

مشترک برای فعالیت های دوجانبه در عرصه بین المللی است.
رســول دری اظهار داشت: برجام مجوزهای الزم برای تمام فعالیت های مالی 
و اقتصــادی در اختیار ايران قرار داده اســت اما هنوز كشــورها و بانك های 
بزرگ اروپايی برای ارتباطات با ايران پیش قدم نشــده اند كه اين پروســه به 

زمان نیاز دارد.
وی تصريح كرد: اقتصاد ايران برای چند ســال از طرف كشــورهای اروپايی 
به ناحق محدود و طردشــده بود و اين محدوديت باعث شــده شبکه بانکی 
كشــور در تطابق با استانداردهای بانکی جهانی با مشکالتی روبه رو شود ولی 
اكنون بانك مركزی در صدد رفع اين موانع گام های اساسی را برداشته است.

دری با اشــاره به نگرانی كشورهای اروپايی از ريسك های عملیاتی بانك های 
ايــران گفت: بانك مركزی تمام كنترل ها و قوانین الزم را برای پیوســتن به 
نظام های استاندارد و مقررات بین المللی انجام داده است، اما حدود يك سال 
و نیم طول می كشد تا بتوانیم قوانین صندوق بین المللی پول را به طور كامل 

اجرا كنیم.
وی با اشــاره به اينکه مشــکالت طرف های اروپايی برای ما قابل درک است 
و هر ســرمايه گذار برای ســرمايه گذاری بايد از آينده اطمینان داشته باشد، 
گفت: تالش برای منزوی كردن ايران سال هاســت كه از سوی غربی ها صورت 
می گیــرد. بنابراين اكنون خود آنها نیز بايد در به روزرســانی اســتانداردها و 

آموزش زبان مشترک به بانکداران ايرانی ياری رسانند.
مشــاور رئیس كل بانك مركزی مشــکالت موجود در روابط تجاری ايران و 
كشورهای اروپايی را به ســه دوره كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تقسیم 
كــرد و گفت: دولت ايران و بانك مركزی توانســته مشــکالت كوتاه مدت و 

میان مدت را تا حد زيادی مرتفع كند.
دری با تأكید بر همکاری كشــورهای اروپايی برای حل مشــکالت بلندمدت 
به ايران اظهار داشــت: اين معضالت به حدی نیست كه تجارت ايران و اروپا 

نتواند در سطح عادی و معقول آغاز و استمرار پیدا كند.

معاون نظارتی بانک مرکزی
تصويب نهايی قانون مبارزه با 
تأمين مالی تروريسم در ايران

حمیــد تهرانفر، معــاون نظارتی 
بانك مركزی نیز در اين میزگرد 
از تدوين قانــون مبارزه با تأمین 
مالی تروريســم و تصويب آن در 
مجلس شــورای اسالمی خبر داد 
و گفــت: بانك مركــزی قانونی 
در زمینه مبارزه بــا تأمین مالی 

تروريسم تدوين كرده است.
وی افزود: ايــن قانون تاكنون دو 
بار در مجلس شــورای اســالمی 
تصويب و در حال حاضر به شورای نگهبان ارجاع شده و بعد از تصويب نهايی 

مقررات بین المللی در اين زمینه به زودی اعالم می شود.
وی تصريح كرد: ضوابط قانونی در زمینه مبارزه با پول شويی در ايران تدوين 
 شــده و با باالترين رويه های جهان در مورد مبارزه با پول شويی كاماًل منطبق 

است و در كشور اجرا می شود.
تهرانفر افزود: در حال حاضر كمیته های ويژه ای درزمینه مبارزه با پول شويی 
در وزارت اقتصــاد، بانــك مركــزی و تك تــك بانك های كشــور زير نظر 
مديران عامل بانك ها تشکیل  شده كه بر رعايت درست اين قوانین در بانك ها 

نظارت می كنند.
وی بیان كرد: در حال حاضر از صندوق بین المللی پول درخواســت شــد تا 
مقررات كشــور ايران در زمینه پول شويی را بازبینی كند و نظرات خود را در 
اين خصوص اعالم نمايد كه به علت تقاضای باال در اين بخش در سال 2018 

فرصت برای اين اعالم نظر داده  شده است.
معاون نظارتی بانك مركزی يادآور شد: مقررات ايران در خصوص پول شويی 
در سايت بانك مركزی موجود است، همچنین منابع زيادی در مورد مبارزه با 
پول شويی به عنوان ديدگاه بانك مركزی در اين حوزه ترجمه و تدوين شده و 
در دسترس است و بانك های اروپايی با مطالعه اين قوانین می توانند اطمینان 

كافی را در اين زمینه حاصل كنند.
وی با اشــاره به پروژه ايران هراسی اظهار داشــت: در حال تالش هستیم تا 
اين ديدگاه را اصالح كنیم، زيرا به نظر می رســد در زمینه مراودات بانکی با 

بانك های اروپايی هنوز ايران هراسی به نوعی در جريان است.
تهرانفر در خصوص تالش شــبکه بانکی كشور برای انطباق با مقررات بال 2 
و 3 گفت: بانك های ايران چندين ســال در فهرســت تحريم های بین المللی 
بودند، اما در حال حاضر شــرايط اصالح شــده و عالقه مندند خودشــان را با 

استانداردهای جهانی منطبق كنند.
وی در خاتمــه گفت: بــا نظارت بانك مركزی اكنون بــال 2 در نظام بانکی 
كشــور در حال اجراست و اين نهاد ناظر به سمت رعايت قوانین بال سه  گام 

برمی دارد كه به زودی اين مقررات در كشور اجرايی می شود.

 حمید تهرانفر رسول دری
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شــركت های داخلــی شــد لیکــن آن هــا را از اســتانداردها و عملکردهــای 
ــاخت. ــی دور س جهان

ــه  ــاری درزمین ــه آم ــا ارائ ــزی ب ــك مرك ــات بان ــاوری اطالع ــركل فن مدي
مشــتريان بانك هــا در كشــور گفــت: در حــال حاضــر 50 میلیــون 
مشــتری بانــك در ايــران وجــود دارد و از پرداخت هــای مســتقیم مالــی 
بهره منــد هســتند ضمــن آنکــه حــدود 24 هــزار شــعبه در 34 بانــك و 
موسســه اعتبــاری بــا بیــش از 300 میلیــون كارت بانکــی بــه مشــتريان 

ــد. ــه می دهن ــات ارائ خدم
ــتاب( در  ــی )ش ــت بین بانک ــتم پرداخ ــال 2002 سیس ــزود: از س وی اف
ايــران آغــاز بــه كاركــرده اســت. همچنیــن در ايــن راســتا در ســال 2006 
ــامانه تســويه  ــد. س ــدازی ش ــا راه ان ــامانه پاي ــال 2009 س ــاتنا و در س س

چــك )چــکاوک( نیــز در ســال 2014 بــه مرحلــه اجــرا درآمــد.
ــش در  ــارد تراكن ــك میلی ــش از ي ــه بی ــه ماهان ــان اينک ــا بی ــی ب حکیم
شــتاب انجــام می شــود افــزود: تعــداد تراكنش هــا در كشــور مــا بســیار 
باالســت و تصــور اينکــه پرداخت هــا بــدون كارت انجــام گیــرد غیرممکــن 
اســت چراكــه در مبــادالت روزانــه مردم، اســکناس جايــگاه ناچیــزی دارد.

ــات، استانداردســازی سیســتم های پرداخــت را  ــاوری اطالع ــركل فن مدي
ــام  ــت: نظ ــرد و گف ــوان ك ــابرجام عن ــش در پس ــن بخ ــای اي از چالش ه
هــای پرداخــت در ايــران بايــد بــه گونــه ای اصــالح شــود تــا بتوانیــم بــا 
كشــورهای منطقــه، مــراودات بانکــی از طريــق سیســتم هــای پرداخــت 

ــک  ــات بان ــاوری اطالع ــرکل فن مدي
ــرد: ــالم ک ــزی اع مرک

شــبكه های  از  اســتفاده  لــزوم 
بين المللــی در نظام هــای پرداخــت

مديــركل فنــاوری اطالعــات بانــك مركــزی 
بــا تأكیــد بــر نیــاز مبــرم كشــور بــه 
نقل وانتقــال  شــبکه های  از  بهره منــدی 
بین المللــی در شــبکه بانکــی خاطرنشــان كــرد: اكنــون زمــان مناســبی 
بــرای طرفیــن اســت تــا در زمینــه پرداخت كارتــی بــا تعامــالت ســازنده 
به خصــوص درزمینــه ويــزا و مســتر كارت نتايــج مثبتــی حاصــل شــود.

ــران-  ــش تجــاری و بانکــی اي ــن هماي ناصــر حکیمــی در حاشــیه دومی
ــترده ای  ــد گس ــران رش ــت در اي ــای پرداخ ــه نظام ه ــان اينک ــا بابی اروپ
ــت  ــای پرداخ ــترده نظام ه ــد گس ــود رش ــزود: باوج ــت، اف ــته اس داش
ــد  ــن رش ــی اي ــات بین الملل ــود ارتباط ــدم وج ــل ع ــه دلی ــران ب در اي
به صــورت گلخانــه ای بــوده اســت. رشــد درونــی باعــث شــکوفايی 

 ناصر حکیمی

ــران  ــر مدي ــا از منظ ــران و اروپ ــل اي ــای تعام اولويت ه
شــبكه بانكــی کشــور

 مديران شبكه بانكی کشور در حاشيه دومين همايش تجاری و بانكی 
ايران اروپا،  ضرورت ها و اولويت های تعامل اقتصادی و بانكی جمهوری 

اسالمی و قاره سبز را از زوايای گوناگون بررسی کردند.



] ۷9 [

مروری بر دومين همايش تجاری و بانكی ايران- اروپا       پرونـــده

دو ماهنامه تازه های اقتصاد   ارديبهشت 95   شماره 148

اســتاندارهای جهانــی نزديــك كنیــم و دراين بیــن نقــش آمــوزش، بســیار 
ــتفاده از مشــاوران كشــورهای  ــن كار اس ــدی اســت و بهتري ــم و كلی مه

ــت. ــه اس ــن زمین ــی در اي اروپاي
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات بانکــی مركــزی در ايــن خصــوص گفــت: بانــك 
مركــزی اقدامــات متعــددی را در ايــن راســتا از دو ســال گذشــته آغــاز 
ــه تدويــن نقــش راه 1400 بانــك مركــزی كــه كل  كــرده اســت. ازجمل
تحــوالت نظــام بانکــی به ســوی بانکــداری مــدرن را بــا محوريــت فنــاوری 

اطالعــات مدنظــر دارد.
ــا شــبکه بانکــی  ــرای تعامــل ب ــع ب كرمانشــاه تأكیــد كــرد: يکــی از موان
ــال ها  ــر س ــه خاط ــه ب ــت ك ــناختی اس ــی و ش ــای ذهن ــی جنبه ه جهان
ــی  ــه در تمام ــا در سیســتم بانکــی بلک ــی نه تنه دوری از نظــام بین الملل

كســب  و كار هــا ايجادشــده اســت. 

معاون ارزی بانک مرکزی:
شــناخت شــبكه بانكــی ايــران از بازار 
بانكــی اروپــا اولويــت امــروز اقتصــاد 

است
ــك  ــاون ارزی بان ــاب، مع ــی كامی غالمعل
مركــزی گفــت: شــبکه بانکــی ايــران درپی 
ــی در  ــای خارج ــا بانك ه ــاط ب ــدم ارتب ع
ســال های تحريــم بــرای تعامــل و فعالیــت 

ــی اســت. ــی كشــورهای اروپاي ــازار بانک ــد شــناخت از ب نیازمن
كامیــاب در حاشــیه دومیــن همايــش تجــاری و بانکــی ايــران اروپــا 
ــی  ــام يک ــدن برج ــا و اجرايی ش ــدن تحريم ه ــا برداشته ش ــزود: ب اف
از موضوعــات حائــز اهمیــت، برقــراری ارتبــاط شــبکه بانکــی كشــور 

ــت. ــی اس ــای خارج ــا بانك ه ب
نــزد  حســاب ها  بازشــدن  نکتــه  مهم تريــن  كــرد:  تصريــح  وی 
ــت  ــنادی اس ــاب های اس ــايش حس ــوان گش ــی و ت ــای خارج بانك ه

ــت. ــی اس ــای اروپاي ــا بانك ه ــل ب ــه آن تعام ــه الزم ك
بــا  ارتباطــات خوبــی  در حــال حاضــر  كــرد:  تأكیــد  كامیــاب 
بانك هــای عمــده كشــورهای اروپايــی از جملــه ايتالیــا، آلمــان، 
ــت. ــده اس ــرار ش ــکانديناوی برق ــورهای اس ــش و كش ــپانیا، اتري اس

ــش تجــاری و بانکــی  ــن هماي ــی دومی ــه هــدف اصل ــا اشــاره ب وی ب
ــی  ــبکه بانک ــران از ش ــای اي ــناخت بانك ه ــت: ش ــا گف ــران و اروپ اي
ــش اســت. ــن هماي ــدی اي ــداف كلی ــی از اه ــی يک كشــورهای اروپاي

ــه  ــال ها ب ــور س ــی كش ــبکه بانک ــرد: ش ــان ك ــر نش ــاب خاط كامی
ــن  ــاط نداشــت و از قوانی ــای خارجــی ارتب ــا بانك ه ــم ب خاطــر تحري
ــا  ــارزه ب ــويی و مب ــا پولش ــارزه ب ــی، مب ــر ال س ــر ب ــررات ناظ و مق
تأمیــن مالــی تروريســم اطــالع نداشــت. بنابرايــن الزم اســت از ايــن 

ــد. ــدا كن ــی پی ــن آگاه قوانی
ــا اشــاره بــه محورهــای ايــن همايــش  معــاون ارزی بانــك مركــزی ب
فرصت هــای  بــر  متمركــز  بیشــتر  همايــش  محورهــای  گفــت: 
ــی  ــتم بانک ــازوكارهای سیس ــايی س ــران، شناس ــرمايه گذاری در اي س
و آشــنايی فعــاالن بانکــی اروپايــی از سیســتم بانکــی ايــران و 

زيرســاخت های الزم در ايــن خصــوص اســت.
ــای  ــا بانك ه ــات ب ــاد ارتباط ــور را ايج ــش كش ــن چال وی بزرگتري
ــزرگ  ــازار ب ــران ب ــت اي ــن مزي ــت: بزرگتري ــت و گف ــی دانس خارج

ــت. آن اس

داشــته باشــیم.
وی بــا انتقــاد از عــدم كاربــردی بــودن توســعه فنــاوری اطالعــات در ايــران 
ــات در خصــوص  ــاوری اطالع ــای فن ــا و شــركت ه ــك ه ــت: نگــرش بان گف
اســتفاده از فناوری هــای اطالعــات متاســفانه بــا نیازهــای تجــاری واحدهــای 
كســب و كار ســازگاری و هماهنگــی نــدارد و بايــد بانك هــا در ايــن 
زمینــه بــا ارايــه محصوالتــی كــه جنبــه كســب و كار آن هــا هماننــد جنبــه 

ــد. ــت كنن ــده شــود حرك ــی دي ــه خوب فناوری شــان ب
ــت در  ــای پرداخ ــبکه نظام ه ــترده ش ــد گس ــه رش ــاره ب ــا اش ــی ب حکیم
فاصلــه ســال هــای بیــن 2003 تــا 2008 تصريــح كــرد: اكنــون زمــان آن 
اســت كــه در كنــار توســعه شــبکه بــه روزآمــد بــودن آن نیــز توجــه شــود و 

ــرد. ــام گی ــوص انج ــن خص ــرمايه گذاری های الزم در اي س
ــای  ــداری نظام ه ــرای نگه ــور ب ــه متص ــات هزين ــاوری اطالع ــركل فن مدي
پرداخــت در ايــران را حــدود 2 میلیــارد دالر در ســال و درآمــد آن را حــدود 
750 میلیــون دالر ارزيابــی كــرد و گفــت: خــأل بزرگــی بیــن هزينــه و درآمــد 
ــرمايه گذاری  ــدت س ــت در دراز م ــود دارد و الزم اس ــوص وج ــن خص در اي
گســترده ای انجــام شــود البتــه يکــی از روش هــای تأمیــن هزينه هــا اســتفاده 
ــازار وجــود دارد. از يارانه هاســت اگرچــه در ايــن زمینــه مقاومت هايــی در ب

بانــک  نويــن  فناوری هــای  معــاون 
مرکــزی:

ــرای  ــه راهكارهــای عملــی ب دســتيابی ب
ــی ــای اروپاي ــا بانک ه ــل ب تعام

معــاون فناوری هــای نويــن بانــك مركــزی 
گفــت: دومیــن همايــش تجــاری و بانکــی ايران 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــی را ب ــای خوب ــا فض اروپ
ــازنده  ــل س ــور تعام ــی به منظ ــای عمل راهکاره

ــد. ــم می كن ــی فراه ــای اروپاي ــا بانك ه ب
علــی كرمانشــاه در حاشــیه دومیــن همايــش تجــاری و بانکــی ايــران- اروپــا 
ــا  ــا اروپ ــا بیــان ايــن مطلــب افــزود: روابــط ايــران در ســال های تحريــم ب ب
بســیار كمرنــگ شــده بــود و بعــد از اجــرای برجــام فضايــی در كشــور ايجــاد 
شــده اســت كــه يــك عــزم و اراده جــدی از ســوی كشــورهای اروپايــی بــرای 
ــادی و  ــی، اقتص ــدی، صنعت ــی، تولی ــای علم ــران در بخش ه ــا اي ــل ب تعام

تجــاری ايجــاد شــده اســت.
وی اظهــار داشــت: بــرای ارتبــاط مجــدد بــا اروپــا نظــام بانکــی و 
ــط  ــترش رواب ــرای گس ــش را ب ــن نق ــور مهم تري ــی كش ــاخت های مال زيرس

ــد. ــده  دارن ــر عه ــی ب ــورهای اروپاي ــا كش ــی ب ــاری و مال تج
كرمانشــاه تصريــح كــرد: دومیــن همايــش تجــاری و بانکــی ايــران اروپــا كــه 
توســط پژوهشــکده پولــی و بانکــی بانــك مركــزی بــا مشــاركت گــروه مالکی 
ــرای شــناخت و از  ــی ب ــزاری اســت، فضــای خوب ــران در حــال برگ و در ته
ــه حضــور  ــان ك ــه آلم ــی از جمل ــا كشــورهای اروپاي ــالت ب ســرگیری تعام

ــد. ــرار می كن ــش دارد، برق ــن هماي ــری در اي ــترده و فعال ت گس
ــن و  ــای نوي ــر فناوری ه ــران از منظ ــای اي ــرد: بانك ه ــان ك وی خاطرنش
تکنولــوژی فاصلــه كمتــری را بــا شــبکه بانکــی جهانــی دارنــد تــا از ابعــاد 
ــی،  ــبکه های مال ــی در ش ــتانداردهای جهان ــای اس ــی از جنبه ه ــر ول ديگ
مديريــت ريســك، اســتاندارهای حاكــم بــر كســب  و كارهــا فاصله معنــاداری 

بــا شــبکه بانکــی جهانــی داريــم.
ــن  ــت از همی ــاز اس ــزود: نی ــزی اف ــك مرك ــن بان ــای نوي ــاون فناوری ه مع
بــه  را پركنیــم و  فنــاوری و تکنولــوژی اســتفاده كنیــم و فاصله هــا 

علی کرمانشاه

 غالمعلی کامیاب
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ــوند. ــب می ش ــور راغ ــا كش ــل ب ــرمايه گذاری و تعام ــرای س ب

مديرعامل بانک حكمت ايرانيان:
بــا  تعامــل  در  عامــل  مهم تريــن 
و  شــناخت  اروپايــی  بانک هــای 

اســت برنامه ريــزی 

دكتــر عبــاس عســکرزاده، مديرعامــل بانــك 
ــن  ــزاری دومی ــت: برگ ــان گف ــت ايرانی حکم
همايــش تجــاری و بانکــی ايــران و اروپــا 
ــرای  ــن ب ــناخت طرفی ــرای ش ــای ب زمینه ه

ــت. ــی اس ــاری و بانک ــالت تج ــرای تعام ــزی ب برنامه ري
ــزود:  ــب اف ــن مطل ــان اي ــا بی ــش ب ــن هماي ــیه اي ــگرزاده در حاش عس
برداشته شــدن تحريم هــا يکــی از مهم تريــن دســتاوردهای دولــت تدبیــر و 

امیــد و بزرگ تريــن پیــروزی كشــور محســوب می شــود.
وی تصريــح كــرد: بــا توجــه بــه قطــع همکاری هــا بــا بانك هــای 
ــن از  ــناخت طرفی ــم، ش ــال های تحري ــول س ــی در ط ــی و اروپاي بین الملل
هــم بســیار كــم  شــده بــود، بنابرايــن بــا اجرايی شــدن برجــام بايــد نســبت 
بــه شــناخت دوطرفــه و بعــد از آن برداشــتن گام های اساســی و اســتفاده از 

ــرد. ــزی ك ــق برنامه ري ــن تواف ــای اي ظرفیت ه
عســکرزاده تأكیــد كــرد: برگــزاری دومیــن همايــش تجــاری و بانکــی ايران 
و اروپــا در تهــران و بــا مديريــت پژوهشــکده پولــی و بانکی و بانــك مركزی  
نشــان دهنده قــدرت ملــی ايــران اســت و ســرآغازی بــرای شــناخت بهتــر 

و حركــت اصولــی در تعامــالت بین الملــل اســت.

مديرعامل بانک شهر:
بــرای  ايــران  بانكــی  شــبكه 
تعامــالت بين المللــی نيازمنــد 

اســت همه جانبــه  بررســی 

ــل  ــدی، مديرعام ــین پورزرن ــر حس دكت
ــرای  ــك شــهرگفت: شــبکه بانکــی ب بان
بانکــی  بــازار  در  فعالیــت  و  تعامــل 
بین الملــل نیازمنــد بررســی همه جانبــه 

ــت. اس
پورزرنــدی در حاشــیه ايــن همايــش افــزود: بانك هــای ايرانــی بــه 
دلیــل تحريم هــا ســال ها از عرصــه تعامــالت بین الملــل دور بوده انــد 
و هــر بانکــی بــرای تعامــل و رقابــت بانك هــای خارجــی بايــد بــا بررســی 
همه جانبــه در الزامــات، شــرايط و قوانیــن بانکــی بین الملــل خــود را بــرای 

فعالیــت در ايــن فضــا آمــاده كنــد.
وی اظهــار داشــت: الزمــه آشــنايی بهتــر از ايــن الزامــات برگــزاری 
همايش هايــی از ايــن  نــوع اســت تــا بــا گردهم آمــدن بانك هــا و 
شــركت های ايرانــی و خارجــی و مســئوالن عالی رتبــه طرفیــن ايــن 

ــرد. ــورت گی ــی ص ــناخت و آگاه ش
پورزرندی تأكید كرد: شركت در اين همايش برای بانك ها، شركت ها و فعاالن 
بانکی و تجاری ايرانی در شرايطی كه سال ها از فضای بین المللی دور بوده اند، 
بسیار اثرگذار است و باعث شناخت بهتر از شرايط جديد و گشودن افق های 

تازه در تعامالت با كشورهای اروپايی می شود.

 مديرعامل بانک مسكن:
ــاد  ــرای ايج ــش ب ــر هماي ــش مؤث نق
روابــط کارگــزاری بــا کشــورهای 

اروپايــی

ــزاری  ــت: برگ ــك مســکن گف ــل بان مديرعام
ــط  ــرای ايجــاد رواب ــا ب ــران و اروپ همايــش اي

ــر اســت. ــی بســیار مؤث ــران و كشــورهای اروپاي ــن اي ــزاری بی كارگ
محمدهاشــم بت شــکن، مديرعامــل بانــك مســکن در حاشــیه ايــن 
ــه  ــال اســت ك ــی 8 س ــا 7 ال ــل تحريم ه ــه دلی ــران ب ــزود: اي ــش اف هماي
 )BFIE( ــا ــران اروپ ــوده و همايــش اي ــل دور ب از فضــای بانکــداری بین المل
می توانــد نقــش مؤثــری در تأمیــن مالــی طرح هــا و پروژه هــای ايــران بــه 

ــد. ــا كن ــل ايف ــی بین المل ــع مال مناب
ــران و  بت شــکن اظهــار داشــت: در دومیــن همايــش تجــاری و بانکــی اي
اروپــا، كشــور آلمــان و بانك هــای مــا و شــركت های تجــاری ايــن كشــور 
حضــور گســترده دارنــد و بــا توجــه بــه اينکــه مــدل اقتصــادی ايــن كشــور 
بســیار شــبیه بــه ايــران اســت و هماننــد ايــران بنــك بیــس اســت به جــای 
اينکــه ماركــت بیــس باشــد، ايــن همايــش می توانــد شــروع خوبــی بــرای 
انتقــال تکنولــوژی و دانــش از ايــن كشــور و تأمیــن مالــی از منابــع مالــی 

كشــور آلمــان باشــد.
ــت  ــیار مثب ــران بس ــه اي ــا ب ــادی اروپايی ه ــگاه اقتص ــرد: ن ــح ك وی تصري
اســت و در صنعــت فــوالد، خــودرو و بانــك، زمینه هــای همــکاری بســیاری 
بیــن ايــران و كشــورهای اروپايــی وجــود دارد كــه می توانــد افــق روشــنی 

بــرای همکاری هــای مشــترک در آينــده ترســیم كنــد.

مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر:
تعامــل با ايــران يــک بــازی بــرد- برد 

ــت برای طرفين اس
بانــك  مديرعامــل  دولتــی،  ســیامك 
ــی از  ــا يک ــت: اروپ ــر گف ــنه مه قرض الحس
شــركای قديمــی و قابل اعتمــاد ايــران اســت 
ــرد  ــرد- ب ــازی ب ــك ب ــران ي ــا اي ــل ب و تعام

بــرای طرفیــن محســوب می شــود.
بــه گــزارش ســتاد خبــری دومیــن همايــش تجــاری و بانکــی ايــران و اروپا، 
ســیامك دولتــی در حاشــیه ايــن همايــش گفــت: اروپــا يکــی از شــركای 
ــا وضــع  ــن كشــور ب ــا اي ــران اســت و بخشــی از همکاری هــا ب قديمــی اي
ــدن  ــا اجرايی ش ــه ب ــد ك ــش ش ــار چال ــته دچ ــال گذش ــا در س تحريم ه
ــود. وی  ــه ش ــر گرفت ــالت از س ــن تعام ــاره اي ــت دوب ــد اس ــام امی برج
خاطرنشــان كــرد: اجرايی شــدن برجــام فرصتــی را فراهــم كــرد تــا بتوانیــم 
در تعامــالت بــا اروپــا، نقــش قبلــی خــود را بــه شــکل جديــدی ايفــا كنیــم 

و ارتباطــات را تقويــت نمــوده و گســترش دهیــم.
ــی  ــش تجــاری و بانک ــن هماي ــزاری دومی ــه برگ ــاره ب ــا اش ــی ب دولت
ايــران و اروپــا در ايــران گفــت: انتظــار مــی رود بــا برگــزاری چنیــن 
همايش هايــی شــناخت دوجانبــه بیشــتری بیــن ايــران و اروپــا 
ــد.  ــودمند باش ــن س ــرای طرفی ــالت ب ــه تعام ــرد و نتیج ــکل بگی ش
ــران  ــا شــناخت بیشــتر كشــورهای اروپايــی در اي وی تأكیــد كــرد: ب
ــل  ــارج ارائه شــده اســت تعدي ــه از كشــور در خ ــره نامناســبی ك چه
می شــود و آنهــا بــا آشــنايی از امکانــات و فضــای كار در ايــران 

 محمد هاشم بت شکن

 عباس عسکرزاده

 سیامک دولتی حسین پورزرندی


