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مقدمه

مقدمه

مقدمه

بیستونهمین همایش ساالنٔه سیاستهای پولی و ارزی به همت پژوهشکدٔه
پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و با هدف بررسی شرایط و
چالشهای اقتصادی حال حاضر کشور و همچنین ارائٔه راهکارهای علمی و
توصیههای سیاستی ،در روزهای  ۹و  ۱۰خرداد  ۱۴۰۱در ساختمان اصلی بانک
مرکزی برگزار شد .کمیتٔه علمی همایش با بررسی اصلیترین مسائل اقتصادی
کشور ،موضوع اصلی همایش را «کنترل تورم و ثبات مالی» در نظر گرفت و در
قالب چهار محور کلیدی «چهارچوب سیاست پولی برای کنترل تورم»« ،تقویت
ثبات مالی؛ الزامات و راهکارها»« ،سازگاری و هماهنگی سیاستهای پولی و
مالی» ،و «اصالح ساختار و مقاومسازی نظام بانکی» معرفی کرد.

این همایش برای نخستینبار عالوه بر پذیرش جمعی از مدیران ارشد نظام
بانکی و سازمانهای فعال در حوزٔه اقتصادی و همچنین صاحبنظران و
استادان بهصورت حضوری ،با پخش زندٔه برنامه در فضای مجازی (آنالین)،
تعداد وسیعی از عالقهمندان و مخاطبان را تحت پوشش قرار داد.

در سالن اصلی بیستونهمین همایش سیاستهای پولی و ارزی ،مقامات و
صاحبنظران کشور چهار سخنرانی کلیدی را ایراد کردند .همچنین ،هفت
نشست سیاستی بهصورت ارائٔه مقالٔه سیاستی و تحلیل آن توسط کارشناسان
حاضر در نشست ،برگزار شد .عالوهبراین همزمان در سالن جانبی ۱۴ ،مقالٔه
علمی توسط نویسندگان ارائه و از سوی اعضای هیئترئیسه و حاضران نقد و
بررسی شد.

در این سند ،مشروح موضوعات مطرحشده در همایش در سه بخش اصلی
سخنرانیهای کلیدی ،نشستهای سیاستی ،و مقاالت علمی گزارش شده
است .عالوهبراین در پایان ،گزارشی از آمار شرکتکنندگان و نتیجٔه نظرسنجی
از ایشان در خصوص کیفیت همایش ارائه شده است.
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دکتر سجاد ابراهیمی

عضو هیئتعلمی پژوهشکدٔه پولی و بانکی

دکتر هادی اخالقی
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دکتر علی ارشدی

عضو هیئتعلمی پژوهشکدٔه پولی و بانکی

دکتر محمد امیدینژاد

معاون آموزشی و پژوهشی مٔوسسٔه عالی آموزش بانکداری ایران

امیرحسین امینآزاد

نایبرئیس بانک خاورمیانه

دکتر احمد بدری
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مدیرگروه مطالعات سیاستهای پولی و ارزی پژوهشکدٔه پولی
و بانکی
رئیس مٔوسسٔه عالی آموزش بانکداری ایران

دکتر ناصر خیابانی
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دکتر رضا دولتآبادی
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رئیسجمهور
عضو هیئتعلمی پژوهشکدٔه پولی و بانکی (دبیر علمی)

دکتر مهرداد سپهوند

مدیرگروه مطالعات بانکداری پژوهشکدٔه پولی و بانکی

دکتر مجید شاکری

صاحبنظر پولی و بانکی

دکتر مهشید شاهچرا

عضو هیئتعلمی پژوهشکدٔه پولی و بانکی

پژوهشکده پولی و بانکی

ساختار همایش

دکتر محمدرضا شجاعالدینی

صاحبنظر پولی و بانکی

دکتر موسی شهبازی

معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس

دکتر حجتاله صیدی

مدیرعامل بانک صادرات

دکتر محمد طالبی

دبیرکل بانک مرکزی

دکتر حسین عبده تبریزی

صاحبنظر پولی و بانکی

دکتر پرویز عقیلی کرمانی

مدیرعامل بانک خاورمیانه
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دکتر پیمان قربانی

معاون اقتصادی بانک مرکزی

دکتر وهاب قلیچ

عضو هیئتعلمی پژوهشکدٔه پولی و بانکی

دکتر اکبر کمیجانی

عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران

دکتر شاپور محمدی

رئیس پژوهشکدٔه پولی و بانکی (دبیر همایش)

حسن معتمدی

صاحبنظر پولی و بانکی

دکتر محمد نوفرستی

عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهدی هادیان

عضو هیئتعلمی پژوهشکدٔه پولی و بانکی

دکتر مریم همتی

عضو هیئتعلمی پژوهشکدٔه پولی و بانکی
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سیدمجید مومنی

معاون توسعٔه منابع و پشتیبانی پژوهشکدٔه پولی و بانکی

دکتر وهاب قلیچ
رضا پروهان

مدیر همایشها و کارگاههای آموزشی پژوهشکدٔه پولی و بانکی
(دبیر اجرایی)
مدیر امور مالی پژوهشکدٔه پولی و بانکی

پیمان راحمی

مدیر امور اداری پژوهشکدٔه پولی و بانکی

دکتر یاسر فالح

مشاور امور آموزشی و فرهنگسازی پژوهشکدٔه پولی و بانکی
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گزارش دبیر همایش

دکتر شاپور محمدی (رئیس پژوهشکدٔه پولی و بانکی)

پژوهشکدٔه پولی و بانکی ،به نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ،امسال نیز مفتخر است در بیستونهمین سال
برگزاری همایش سیاستهای پولی و ارزی ،میزبان اندیشمندان،
صاحبنظران ،استادان ،و کارشناسان حوزٔه پولی و بانکی کشور
باشد.

همانطور که مستحضر هستید ،این همایش بیستونهمین همایش
سیاستهای پولی و بانکی است .در سالهای قبل نیز همایشهای
متعددی برگزار شده است .اگرچه بهدلیل همهگیری بیماری کرونا،
مدتی همایشها باوقفه و بعض ًا بهصورت محدود برگزار شده است؛
امروز هم بهدلیل اینکه هنوز بیماری کرونا بهصورت کامل مرتفع
نشده است ،فقط توانستیم در خدمت جمع محدودی بهصورت
حضوری باشیم .البته ،تعداد بسیاری از فعاالن ،کارشناسان ،و
مدیران محترم بانکی بهصورت آنالین در همایش حاضرند.

رویکرد همایش «بررسی همهجانبٔه کنترل تورم و ارتقای ثبات
مالی» است  .این رویکرد ایجاب میکرد پنلها و محورهایی با
عناوین چهارچوب سیاست پولی برای کنترل تورم ،تقویت ثبات
پولی و مالی ،رژیم ارزی و ثبات بازار ارز ،راهکارهای ارتقای
حکمرانی و نظارت مؤثر بانک مرکزی ،سیاستهای پولی و
هدایت اعتبار ،تٔامینمالی زنجیرهای بنگاههای اقتصادی ،عملیات
بازار باز و کنترل نقدینگی برگزار شود.

کنترل نقدینگی دو سو دارد :از یکسو ،کنترل نقدینگی به کنترل
تورم کمک میکند و از سوی دیگر ،ممکن است محدودیت

نقدینگی برای تولی د ایجاد کند .بنابراین ،بانک مرکزی وظیفٔه
سنگینی در پیش دارد ،زیرا باید هر دو سوی قضیه را نگاه کند .وقتی
از تٔامینمالی زنجیرهای سخن میگوییم ،بانک مرکزی همزمان با
انجام تٔامینمالی ،تالش میکند نقدینگی هدایتشده بهسمت
تولید ،در ارتقای تولید و کاهش تورم اثرگذار باشد .افزونبراین،
بانک مرکزی در خصوص بازار ارز مالحظات مهمی را نیز دنبال
کرده است ،که معاون ارزی بانک مرکزی در پنلهای تخصصی در
مورد آن توضیح خواهند داد.
در این همایش در مجموع ۱۱۶ ،مقاله حول محورهای اصلی
همایش ارسال شده که حاکی از استقبال خوبی است که از همایش
صورت گرفته است .از مجموع مقاالت ارسالشده به دبیرخانٔه
همایش ۲۵ ،مقاله پذیرش شده است و  ۱۹مقالٔه برتر در سالنهای
اصلی و جنبی ،براساس زمانبندی ،در دو روز همایش ارائه خواهد
شد .عناوین و محورهای این مقالهها شامل هدفگذاری تورم،
عملیات بازار باز ،مدیریت ریسک ،و ابزارهای نوین تسهیل
تٔامینمالی است.

همچنین ،تعدادی از افراد برجستٔه اقتصادی نظام بانکی کشور
در سخنرانیها و میزگردها حضور خواهند داشت .نشست
پایانی همایش با عنوان «عملیات بازار باز و کنترل نقدینگی» با
حضور استادان و کارشناسان پولی و ارزی برگزار خواهد شد.
امیدواریم همفکری خبرگان و صاحبنظران حوزٔه پولی و بانکی
در این همایش ،که با محوریت «کنترل تورم و ثبات مالی» صورت
میگیرد ،باعث ارائٔه راهکارهای مؤثر در خصوص کنترل تورم و
همچنین ارتقای ثبات مالی در کشور شود.
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دکتر علی صالحآبادی (رئیسکل بانک مرکزی ج.ا.ا).
صبح روزهای اول و دوم همایش در سالن اصلی ،چهار سخنرانی کلیدی توسط دکتر علی صالحآبادی (رئیسکل بانک مرکزی ج.ا.ا،).
دکتر سیداحسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ،دکتر اصغر ابوالحسنی (قائممقام بانک مرکزی ج.ا.ا ،).و دکتر احمد بدری
(عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی) ایراد شد.
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سخنرانیهای کلیدی

دکتر علی صالحآبادی (رئیسکل بانک مرکزی ج.ا.ا).

بسیار خوشحالم که پس از برگزاری آخرین همایش سیاستهای
پولی و ارزی در خرداد  ،۱۳۹۷امسال بیستونهمین همایش با
موضوع کنترل تورم و ثبات مالی درحال برگزاری است.اینجانب،
ضمن اصرار و تأکید بر برگزاری این همایش تحت هر شرایطی،
معتقدم این همایش یکی از مهمترین همایشهای حوزٔه پولی و
ارزی کشور است که بهصورت اثرگذار مجالی را فراهم میآورد تا
صاحبنظران پولی و ارزی دور هم جمع شوند و در حوزٔه تبیین
سیاستهای پولی و ارزی به سیاستگذار کمک کنند.

بانک مرکزی نیز با توجه به وظایف قانونی که در حوزههای
مختلف دارد ،بهطور مشخص در حوزٔه مسائل پولی ،تورم ،و
نقدینگی،کمیتههایی را در ساختار خود تعریف کرده است.
جلسات منظم کمیتههای نقدینگی ،پایٔه پولی ،و اصالح نظام بانکی
با ریاست قائممقام بانک مرکزی برگزار میشود و موضوعات
موردنظر با هدایتاین کمیتهها پیش میرود  .این مسائل همچنین
در ارکان مختلف بانک مرکزی و ارگانهای بیرون بانک مرکزی
دنبال میشود.

بانک مرکزی در حوزٔه کنترل تورم سیاستهای خوبی را پیشبینی
کرده و در این خصوص با ستاد اقتصادی دولت درحال بحث
و گفتوگوست .بخشی از این سیاستها باید در حوزٔه بانک
مرکزی و نظام پولی و بانکی کشور دنبال شود؛ اما بخش دیگر آن
باید در سایر حوزهها پیگیری شود؛ بهویژه عوامل مٔوثر در تورم که
عوامل سمت هزینه است و طبیعت ًا متناسب با آن ،باید با بخشهای
مختلف رایزنی و هماهنگی شود؛ ضمناینکه عواملی که در بودجٔه
دولت و تورم نیز اثر میگذارد و به هماهنگی با سایر بخشها نیاز
دارد ،درحال دنبالشدن است.

برنامههای بانک مرکزی در خصوص اصالح نظام بانکی و
سیاستهای پولی در چند محور درحال پیگیری است .یکی از این
برنامهها اصالح رابطٔه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی است که
محور اول بهشمار میآید؛ محور دوم اصالح رابطٔه بانک مرکزی
و بانکهاست؛ محور سوم اصالح رابطٔه بانک مرکزی و مشتریان
است؛ ارتقای سازوکار اجرای سیاستهای پولی و سیاستهای
مرتبط با ارز و فعالیتهای بینالمللی از دیگر محورهاست.

در زمینٔه محور نخست یعنی «اصالح رابطٔه دولت با بانک مرکزی و
نظام بانکی» چند موضوع مهم وجود دارد .یکی ا ز این موضوعات
بسیار مهم موضوع سازوکار تکالیف بودجهای است که بر نظام
بانکی تحمیل میشود.

در اواخر سال  ۱۴۰۰که بودجٔه دولت مطرح بود ،بانک مرکزی
بهصورت کلی در مورد آنچه هرساله در بودجه میآمد و مشخص ًا
تکالیف بودجهای را برای نظام بانکی تعیین میکرد ،یک ماده
ت این ماده را در دولت
در نظر گرفت .البته ،بانک مرکزی جزئیا 
ً
جمعبندی کرد ،لکن پس از ارائه به مجلس ،مجددا مشابه سنوات
قبل ،اصالحاتی د ر این ماده صورت گرفت و در واقع بسط داده شد.

بهطور قطع ،محور نخست یکی از مهمترین محورهاست .البته،
وقتی سخن از اصالح رابطٔه دولت با بانک مرکزی بهمیان میآید،
منظور فقط خود دولت نیست ،بلکه مجلس و ارگانهای تصمیمگیر
و وضعکنندٔه قوانین و مقررات نیز مدنظر است که البته با سازوکار
اتخاذشده در این خصوص ،تخفیف داده شد؛ یعنی با نامهای که
اینجانب در سال گذشته خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردم
معظمله ابالغ کردند ،شرایط بهمراتب مناسبتر و
و دستوری که
ٌ
بهتر شد .البته ،بانک مرکزی به این سمت حرکت خواهد کرد که
تکالیفی که به نظام بانکی محول میشود ،باعث ایجاد ناترازی
در شبکٔه بانکی نشود ،زیرا یکی از محورهای کنترل تورم در واقع
همین مباحث است.
موضوع بعدی این است که بانک مرکزی ،بهعنوان بانکدار و
عامل دولت ،ارزهای نفتی حاصل از دولت را در سنوات متعددی
خریداری میکرده و ریال حاصل از آن را در اختیار دولت میگذاشته
است .اگرچه بانک مرکزی بعد ًا اقدام به فروش ارز و جمعآوری
ریال از بازار میکرده است ،این سازوکار که بانک مرکزی تنها
بانکی باشد که ارزهای دولتی را خریداری میکند ،امسال در قانون
بودجه تغییر کرده و بهصورت تمرینی مقرر شده است عالوه بر
بانک مرکزی ،بانکهای دولتی هم بتوانند عامل فروش ارزهای
دولت در بازار باشند ،نه اینکه خودشان اقدام به خرید ارز کنند.
بنابراین مطابق آنچه در قانون دیده شده است ،بانکهای دولتی
هم میتوانند عرضهکنندٔه ارزهای دولت در بازار باشند .این اقدام
میتواند شروع بسیار خوبی برای اصالح یکی از عوامل پایٔه پولی
بهعنوان  NFAبانک مرکزی باشد.

یکی دیگر از محورهای موردنیاز برای اصالح روابط بین بانک
مرکزی و دولت موضوع «تنخواه خزانه» است .هرسال طبق
قانون بودجه ،بانک مرکزی تنخواهی را در اختیار خزانٔه دولت
قرار میدهد .اصالح این سازوکار از مسائل بسیار مهم است.
برایناساس ،خزانه نباید نیازی به استفاده از تنخواه داشته باشد،
زیرا هرزمانی این اتفاق رخ داده و بانک مرکزی تنخواهی را در
اختیار خزانه قرار داده ،موجب افزایش پایٔه پولی و بهتبع رشد
نقدینگی شده است.
بانک مرکزی در این خصوص با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه
و وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بهدنبال راهحلی بود که از این
سازوکار استفاده نشود یا در نهایت در مواقع ضرورت بهعنوان
آخرین راهکاری که در قانون دیده شده است استفاده شود ،نه اینکه
بهعنوان اولین راهکار مورد استفاده قرار گیرد.
راهحل پیشنهادی  -مبتنی بر جواز استفادٔه خزانه از محل رسوب
حسابهای خزانهای نزد بانک مرکزی  -در ستاد اقتصادی
دولت و در جلسٔه سران قوا به تصویب رسید .با استفاده از این
روش ،خزانه دیگر نیازی به تنخواه بانک مرکزی نخواهد داشت.
این سازوکار جایگزین روش استفاده از تنخواه شده است.
بهکارگیری این سازوکار در سال جاری موجب شده است دولت
بتواند تا به امروز بهگونهای مدیریت و برنامهریزی کند که از محل
نقدینگیهایی که نزد بانک مرکزی دارد و همچنین از محل گردش
وجوه خود ،هزینههای خود را تٔامینمالی کند و نیازی به استفاده از
mepac.mbri.ac.ir
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تنخواه بانک مرکزی نداشته باشد.
در همین راستا ،شورای ثبات مالی بین بانک مرکزی ،سازمان برنامه
و بودجه ،و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است .این
شورا با هدف ایجاد هماهنگی الزم بین ارگانهای مذکور شکل
گرفته است تا از بسط پایٔه پولی جلوگیری کند و همچنین ،هزینهها
و درآمدهای دولت را مرتفع سازد؛ بهگونهای که دیگر نیازی به
خلق پول بانک مرکزی نباشد .البته ،بانک مرکزی کمیتٔه مشترکی
نیز با سازمان بورس دارد که از طریق آن ،موضوعات مشترک بین
بازار پول و بازار سرمایه دنبال میشود.
توسعه و تعمیق بازار بدهی از موضوعات بسیار مهمی است که
ابعاد مختلف آن از قابلیت بررسی و ارزیابی بسیار زیادی برخوردار
است .هر مقدار بازار بدهی از منظرهای مختلف بررسی شود و
هر اندازه عمق بیشتری یابد ،میتواند به سیاستهای پولی بانک
قابلتوجهی کند ،زیرا دولت ساالنه اوراق مالی
مرکزی کمک
ِ
مختلف ازجمله اسناد خزانه ،اوراق مرابحه ،و سایر ابزارهای مالی
را منتشر میکند که الزم است این ابزارها موردمعامله قرار گرفته
و تقاضا برای آن در بازار بدهی شکل بگیرد .بهطور قطع ،تعمیق
بازار بدهی میتواند بهاین موضوع کمک کند .البته ،چهارچوب این
بازار نباید بهگونهای باشد که بانکها این اوراق را بخرند و به بانک
مرکزی ریپو کنند و باعث افزایش پایٔه پولی شوند .خوشبختانه با
هماهنگیهای صورتگرفته ،حجم این اوراق که سال گذشته به
حدود  ۹۵هزار میلیارد تومان رسیده بود ،هماکنون به  ۷۵هزار
میلیارد تومان رسیده و حدود  ۲۰هزار میلیارد تومان در بازار
عرضه شده است.
موضوع دیگری که به مباحث گذشته نیز ارتباط پیدا میکند ،بحث
استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی است که بهعنوان یکی
از خطوط قرمز مدنظر است .یکی دیگر از موضوعات که بسیار
حائز اهمیت است ،اصالح قانون بانک مرکزی است که در مجلس
محترم درحال پیگیری است .در کلیت این قانون ،حرکت بهسمت
اقتدار و تقویت ساختارهای حکمرانی بانک مرکزی دنبال خواهد
شد .امید میرود این قانون  -که میتواند سرمنشٔا تحوالت خوبی
در حوزٔه اصالح ساختارها در نظام بانکی و بانک مرکزی کشور
قرار گیرد  -در زمان مناسب خود در مجلس به تصویب رسد.
محور دوم در خصوص برنامههای بانک مرکزی در زمینٔه اصالح
نظام بانکی و سیاستهای پولی ،بحث «اصالح رابطٔه بانک
مرکزی با بانکهاست» .اصالح ساختار ترازنامٔه بانکی در راستای
اصالح ساختار نظام بانکی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
برای اصالح ترازنامٔه بانکها ،در گام نخست باید چند اصالح در
ساختار دارایی بانکها صورت گیرد :یکی کاهش معوقات نظام
بانکی ( )NPLاست که طبع ًا هم ممارست و کار بانک مربوطه را
طلب میکند و هم نیازمند نقش مٔوثر بانک مرکزی در این زمینه
است .مس ّلم است که کاهش مطالبات غیرجاری از عوامل بسیار
مهم برای تغییر و اصالح ساختار دارایی بانکها بهشمار میرود.
دراین راستا ،مولدسازی داراییهای منجمد ،فروش اموال مازاد،
و خروج بانکها از بنگاهداری از موضوعات مهم دیگر این بخش
محسوب میشود .همچنین ،تقویت سهم داراییهای نقدشونده
در اصالح ترازنامٔه بانکها از اهمیت برخوردار است .اینکه گفته
میشود  ۳درصد از دارایی بانکها باید به اوراق نقدشوندٔه دولتی
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اختصاص پیدا کند به این دلیل است که بانکها اگر چنین اوراقی
داشته باشند ،میتوانند در مواقع نیاز نقدینگی خود را تٔامین کنند
بهجایاینکه بخواهند صرف ًا وجهنقد در اختیار داشته باشد.

موضوع دیگر بدهی دولت به بانکهاست که میتواند سمت راست
ترازنامٔه بانکهای دولتی را بهویژه اصالح کند .بانکهای دولتی و
قابلتوجهی
شبهدولتی یعنی صادرات ،ملت ،و تجارت مطالبات
ِ
از دولت دارند .در جلسٔه اخیر ستاد اقتصادی دولت ،موضوع
تأدیٔه بدهی دولت به بانکها مطرح شده است .برای بازپرداخت
بدهی دولت ،چندین روش و سازوکار مطرح شده بود که مقرر
شد این راهکارها مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرد .رئیس
محترم جمهور تٔاکید فراوانی داشتند که در سال  ۱۴۰۱حتم ًا
مسئلٔه بازپرداخت مطالبات بانکها از دولت ،با هماهنگیهای
صورتگرفته توسط بانک مرکزی ،سازمان برنامه و بودجه ،و
وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود .وصول این مطالبات
میتواند به حل معضل مطالبات غیرجاری بانکهای دولتی و
شبهدولتی کمک مٔوثری کند.

افزونبراین ،امکان انتشار اوراق گواهی سپرده یا سایر ابزارهای
مالی برای همٔه بانکهایی که به نقدینگی نیاز دارند ،از سوی
بانک مرکزی فراهم شده است .این بانکها به جای اضافهبرداشت
از بانک مرکزی ،میتوانند از ابزارهای مالی در بازار استفاده و
نقدینگی خود را بهتر مدیریت کنند.

اقدام دیگر در خصوص اصالح ترازنامه ،کنترل رشد ترازنامه
متناسب با هر بانک بود .در گذشته بهطورکلی ،یک عدد ثابتی
برای هر بانک مشخص شده بود ،به اینصورت که هر بانک
غیرتوسعهای تنها میتواند  ۳درصد رشد ترازنامهای داشته باشد؛
البته این رقم برای بانکهای توسعهای  ۲٫۵درصد تعیین شده
است .این عدد متناسب با وضعیت و شاخصهای هر بانک تعیین
خواهد شد و این نرخ برای هر بانک با بانک دیگر متفاوت خواهد
بود .رشد ترازنامٔه یک بانک ممکن است کمتر از  ۲درصد و بانک
دیگری بیش از آن باشد .عوامل تعیینکنندٔه این درصد در هیئت
عامل بانک مرکزی تصویب شده است و رشد ترازنامٔه هر بانکی
متناسب با شرایط آن ،متعاقب ًا اعالم خواهد شد.
اصالح ساختار سرمایٔه بانکها موضوع بحث کفایت سرمایه
است .خوشبختانه ،کمیتههای مختلفی در بانک مرکزی در این
زمینه فعال شدهاند و امید میرود که اصالح کفایت سرمایٔه بانکها
بهزودی محقق شود.

موضوع بعدی «بهبود سالمت نظام بانکی با ارتقای نظام
مدیریت ریسک و ایجاد شرایط رقابت منصفانه» است که دارای
زیرمحورهای متعددی ازجمله مدیریت ریسک شبکٔه بانکی
از مسیر اعمال سیاستهای احتیاطی کالن ،اصالح ساختار
مدیریت ریسک بانکها ،طراحی و استقرار سامانٔه جامع ارزیابی
ریسک بانکها اعم از ریسک اعتباری ،ریسک نقدینگی ،و سایر
ریسکهای اثرگذار در ظرفیت سپردهپذیری و تسهیالتدهی هر
بانک است.

طراحی و اجرای تدریجی نظام رتبهبندی مقایسهای بانکها از منظر
شاخصهای عملکردی و تطبیق با مقررات ،از دیگر موضوعات

سخنرانیهای کلیدی

قابلطرح است .بانک مرکزی اواخر سال گذشته بانکهای
مهم
ِ
مختلف را براساس شاخص کملز رتبهبندی کرد .رتبه ،نقاط
ضعف ،و راهکارهای پیشنهادی برای رفع ضعفهای موجود در
عملکرد هر بانکی به خود آن بانک اعالم شد .عالوهبراین ،از هر
بانکی خواسته شد برنامٔه اصالحی را که برای بانک خود در نظر
گرفته است ،به بانک مرکزی ارائه کند .در این راستا ،برنامٔه هر
بانک در کمیتٔه اصالح نظام بانکی پیگیری خواهد شد .اصالحات
موردنیاز هر بانک متناسب با شرایط آن و همچنین اقداماتی که
برای بهبود و اصالح عملکرد هر بانکی باید از سوی بانک مرکزی
و بانک مربوطه صورت گیرد ،با هر بانک بهصورت جداگانه توافق
میشود .در ادامه ،بانک مرکزی فرایند تحقق اصالحات مدنظر
برای هر بانکی را نیز پیگیری خواهد کرد.

مسئلٔه شفافیت در گزارشگری مالی و مدیریت و کنترل
اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی بهعنوان یکی از اقالم
پایٔه پولی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است .در قانون بودجٔه
 ۱۴۰۱دیده شده است که اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی یا
خطوط اعتباری که بانکها از بانک مرکزی دریافت میکنند ،باید
در قبال وثیقهگذاری نزد بانک مرکزی باشد .این حرکت هم آغاز
و به بانکهای مختلف اعالم شده است که آن دسته از بانکهایی
که دچار اضافهبرداشت میشوند ،ملزم به وثیقهگذاری نزد بانک
مرکزی هستند .البته ،تعمیق بازار بینبانکی نیز در این زمینه
بسیار مهم است .بانک مرکزی درحال پیگیری این مسئله است
که بانکها بتوانند نیاز خود به نقدینگی را بهجای اضافهبرداشت
از بانک مرکزی ،از طریق بازار بینبانکی تٔامین کنند .مجوز انتشار
گواهی سپردٔه عام به بانکها داده شده است .این مجوز بهصورت
عام صادر شده است تا نیازی به کسب مجوز موردی از بانک
مرکزینباشد.
ارتباط بازار پول و بازار سرمایه هم میتواند در این زمینه مفید
و مؤثر باشد .فروش اموال مازاد نیز راهگشاست؛ به اینصورت
که هر بانک میتواند به میزان نیاز خود به نقدینگی و نیازهایی
که کمیتٔه ریسک نقدینگی هر بانک در طول سال اعالم میکند،
اقدام به فروش اموال خود کند و نیاز خود به نقدینگی را از محلی
بهجز اضافهبرداشت از بانک مرکزی برطرف نماید .خوشبختانه
هماکنون ،اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی به کمتر از نصف
میزان مدت مشابه در سال گذشته رسیده است.

موضوع «حاکمیت شرکتی و تدوین برنامٔه ارتقای حکمرانی شرکتی
به تفکیک هر بانک» از دیگر موضوعاتی است که از سوی بانک
مرکزی دنبال میشود .ارتقای نظارت شرعی در شبکٔه بانکی در
راستای انطباق حداکثری عملیات بانکها با مصوبات شورای
فقهی بانک مرکزی بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته
است .در همین خصوص ،بانکها مکلف شدهاند در کمیتٔه تطبیق
خود ،یک نفر را با تخصص الزم در خصوص نظارت شرعی بهکار
گیرند تا به حکمرانی شرعی و ارتقای سالمت شرعی در بانکها
کمک کند.
اصالح زیرساختهای قانونی و عملیاتی برنامٔه بازسازی و ارتقای
سالمت شبکٔه بانکی ،ارتقای نظارت هوشمند بانک مرکزی

بر بانکها ،ساماندهی فعالیتهای غیربانکی بانکها اعم از
فعالیتهای بنگاهداری و شرکتداری ،توسعٔه حلقٔه مدیریتی از
اهمیت بسیاری برخوردار است .توسعٔه تخصص و دانش در شبکٔه
بانکی کشور نیز از طریق تعریف و اعطای گواهینامههای حرفهای،
از دیگر موضوعات در دست اقدام از سوی بانک مرکزی است.
در واقع ،افرادی که میخواهند در کمیتٔه ریسک و تطبیق بانکها
یا دیگر کمیتههای تخصصی عضویت پیدا کنند ،باید دارای
گواهینامٔه حرفهای بانک مرکزی باشند.

برای اعضای هیئتمدیرٔه بانکها نیز آزمونهای مشخصی در
نظر گرفته شده و بهزودی اولین آزمونها د ر این زمینه نیز از افراد
گرفته خواهد شد .مشابه بازار سرمایه که گواهینامههای حرفهای
را توسعه داد و موجب شد افراد متخصص در حوزٔه بازار سرمایه
در نهادهای مالی مختلف دارای ِسمت شوند ،در نظام بانکی نیز
با همین نگاه ،دو مقولٔه آزمون و آموزش با محوریت مؤسسٔه عالی
بانکداری و البته سایر نهادهای آموزشی موجود پیگیری خواهند
شد تا متخصصان و نخبگان بانکی بتوانند در حوزههای مختلف
به ایفای نقش بپردازند.

محور دیگر اصالح رابطٔه بانکها با مشتریان است .یکی از مسائل
مهم ذیل این محور مسئلٔه تٔامینمالی خرد و توسعٔه شمولیت مالی
است .خوشبختانه ،بانک مرکزی توانست طبق قولی که به جامعه
داده بود ،بستٔه وامهای خرد را به شبکٔه بانکی ابالغ کند .در این
بسته ،وثایق تسهیل شد و موارد متنوعی ازجمله اموال منقول و
غیرمنقول ،سیمکارت موبایل ،و حتی قراردادهای الزماالجرا
بهعنوان سهلترین وثیقٔه معتبر در شبکٔه بانکی دیده شد .با
معتبردانستن این موارد در بحث وثیقهگذاری ،اعطای تسهیالت و
وامهای خرد به متقاضیان آن تسهیل شد.

بحث «خدمات بانکی و شمولیت مالی» از دیگر مباحث مهم
است .مقررات مربوط به احراز هویت غیرحضوری ،اعتبارسنجی
غیرحضوری ،امضا و سفتٔه الکترونیکی تدوین و به شبکٔه بانکی
ابالغ شده است .انتظار بانک مرکزی از بانکها این است که بستر
الزم را برای دسترسی هرچه آسانتر مردم به خدمات بانکی فراهم
آورند ،بهطوریکه حتی افتتاح حساب و دریافت تسهیالت بهشکل
غیرحضوری ممکن باشد.

موضوع دیگر «بهینهسازی و هدفمندکردن سیاستهای تخصیص
منابع به بخشهای مولد» است .مقررات مربوط به تٔامینمالی
زنجیرٔه تٔامین سال گذشته در بانک مرکزی تدوین و پس از انجام
اصالحات مربوطه نهایی شد .این اقدام در راستای این است که
عالوه بر روشهای تٔامینمالی سنتی ،روش تٔامینمالی زنجیرٔه
تٔامین نیز بهعنوان روش جدیدی در تٔامین سرمایٔه در گردش
بنگاهها مورداستفاده قرار گیرد .در شرایط کنونی ،مسئلٔه تٔامین
سرمایٔه در گردش و بهینهسازی آن بسیار حائز اهمیت است .قطع ًا
تٔامینمالی زنجیرٔه تٔامین 1در این زمینه مؤثر خواهد بود .اوراق
گام ،ضمانتنامه ،و اعتبارات اسنادی داخلی ،و غیره نیز از دیگر
ابزارهای مالی مفید در این زمینهاند.
اصالح تٔامینمالی بنگاههای کوچک و متوسط و شرکتهای
1- Supply Chain Finance
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دانشبنیان ازجمله اولویتهای مهم نهاد پولی کشور است.
خوشبختانه سال گذشته ،تٔامینمالی شرکتهای دانشبنیان توسط
شبکٔه بانکی نسبت به سال قبل  ۱۰۰درصد رشد یافته است.

«نظارت بیشتر بر مصرف صحیح تسهیالت اعطایی و اعتبارات
بانکی» نیز اهمیت بسیاری دارد .کمک بانک مرکزی به تقویت
سامانٔه جامع تجارت میتواند در نظارت بر مصرف تسهیالت با
ارائٔه فاکتور الکترونیک ایجادشده در این سامانه بسیار مؤثر عمل
کند .هرچه سامانٔه جامع تجارت توسعه پیدا کند ،میتوان در زمینٔه
نظارت بر مصرف تسهیالت موفقتر عمل کرد .البته ،هماهنگی با
سازمان امور مالیاتی نیز عامل دیگر در این زمینه است .در واقع،
توسعٔه سامانٔه جامع تجارت و هماهنگی با سازمان امور مالیاتی
دو شاهکلید مهم موفقیت در زمینٔه مصرف تسهیالت در محل
خود است.

برقراری ارتباط مستقیم میان بهرهمندی اشخاص حقیقی و حقوقی
از خدمات متنوع بانکی با میزان شفافیت و سالمت مالی اشخاص
قابلتوجه است .قانون چک موضوع مهم دیگری
نیز از مسائل
ِ
است که هماکنون در اواخر اجراییشدن کامل آن هستیم .این قانون
بخشهای مختلفی دارد که به مرحلٔه اجرا رسیده است .اجرای بهتر
این قانون به اطالعرسانی نیاز دارد .مطابق این قانون ،اگر فردی
که حسابهای مختلف نزد بانکهای گوناگون دارد چک برگشتی
در شعبهای داشته باشد ،به میزان مبلغ چک سایر حسابهای او
مسدود میشود .مجلس محترم شورای اسالمی بر اجرای کامل
قانون چک تأکید دارد .بهزودی پس از رفع تأخیرات موجود در
برخی از قسمتهای قانون چک ،این قانون بهصورت کامل اجرا
خواهد شد.

«توسعٔه ابزارها و ف ّناوریهای نوین و ارتقای بانکداری دیجیتالی»
موضوع دیگری است که ذیل محور اصالح رابطٔه بانکها با
مشتریان دنبال میشود .تسهیل در ضوابط و مقررات مشارکت
استارتاپها و فینتکها با شبکٔه بانکی کشور درحال پیگیری
است .بهتازگی ،بانک مرکزی جلسٔه بسیار خوبی با فینتکها
برگزار کرد .محصول این جلسه تهیٔه سندباکس بانک مرکزی بود
که آمادٔه افتتاح است و به ارتقای حضور فینتکها در شبکٔه بانکی
کمک شایانی خواهد کرد.
رمزریال بانک مرکزی نیز بهعنوان بستر یک ف ّناوری جدید از اواخر
شهریور در کشور اجرایی خواهد شد .موضوع دیگر «تقویت
حکمرانی ریال» که بخشهای مهم و متعددی دارد .در چند روز
اخیر ،مقررات مربوط به تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص
حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ،بهعنوان یکی از
موضوعاتی که در این بخش میگنجد ،به شبکٔه بانکی کشور ابالغ
شد .اگر حکمرانی ریال در کشور بهخوبی و درستی انجام شود،
موجب کاهش فرار مالیاتی و کنترل قاچاق خواهد شد .این مسئله
همچنین از فعالیتهای سوداگرایانه و پولشویی نیز جلوگیری
خواهد کرد .در زمینٔه ارتقای سازوکار اجرای سیاستهای پولی،
توسعه و ارتقای عملیات بازار باز ،توسعه و متنوعسازی ابزارهای
بازار پول ،تقویت و ترمیم کانالهای انتقال پولی ،طراحی و استقرار
چهارچوب مدیریت اجزای پایٔه پولی ،و طراحی و اجرای سیاست
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پولی فعاالنه از طریق تدوین برنامٔه عملیاتی کنترل تورم در دستور
کار بانک مرکزی قرار دارد.

در حوزٔه سیاستهای ارزی ،فعالیتهای خوبی در بانک مرکزی
با هدف ایجاد موازنه و تعادل در بازار ارز درحال انجام است.
هماهنگی بسیار خوبی بین بانک مرکزی و وزارتخانههای بخشی
برقرار است .بانک مرکزی در حوزٔه سیاستهای تجاری حتم ًا
باید هماهنگی کاملی با حوزٔه وزارتخانههای ذیربط داشته باشد
که ایجاد این هماهنگی در نظمدهی به بازار ارز بسیار اهمیت
دارد .عمقبخشی به بازار متشکل و سامانٔه نیما جزو برنامههای
مهم بانک مرکزی است .خوشبختانه سال گذشته در سامانٔه نیما
و همچنین بازار متشکل ،عرضههای خوبی اتفاق افتاد .سال
گذشته ،بیش از  ۵۷میلیارد دالر برای واردات کشور عرضه شد
که رشد باالیی را نسبت به سال قبل آن نشان میدهد .امسال هم
در دوماهٔه نخست سال ،نسبت به دوماهٔه نخست سال گذشته،
از رشد خوبی برخوردار بوده است .در حوزٔه نفت ،میعانات،
فراوردهها و پتروشیمی ،بیش از  ۷٫۵میلیارد دالر درآمد حاصل از
محل فروش این اقالم وصول شده است که این رقم در مدت مشابه
سال  ۴٫۵ ،۱۴۰۰میلیارد دالر بوده است ،که وضعیت خوبی را
در این زمینه شاهد هستیم .در واقع ،مقایسٔه دوماهٔه نخست سال
 ۱۴۰۱نسبت به دوماهٔه نخست سال  ۱۴۰۰نشان از حصول
 ۶۷درصدی این درآمدها بوده است .لذا ،بانک مرکزی با قدرت
در سامانٔه نیما بههمراه صادرکنندگان غیرنفتی ،ارز الزم را برای
این موضوع عرضه میکند و هم به عرضٔه کاالهای اساسی ادامه
میدهد .کاالهای اساسی نیز با توجه به تٔامین ارز آن از سامانٔه
نیمایی ،بهراحتی قابلتٔامین است.

بر همین اساس ،بهنظر میرسد هماکنون شرایط تٔامین ارز نسبت
به سال گذشته بهمراتب بهتر شده است .در واقع ،در گذشته که
ارز ترجیحی بود ،تقاضا برای ارز و در نتیجه مصرف خیلی بیشتر
بود؛ اما امروزه باوجود ارز نیمایی ،تقاضا کمتر شده است و بهتبع
مصرف هم کاهش مییابد؛ در نهایت ،مسئلٔه قاچاق کاال نیز کنترل
میشود .اکنون در روزهای مختلف ،عرضٔه ارز نسبت به تقاضای
آن برتری دارد و این اتفاق خیلی خوبی است که در سامانٔه نیما رخ
داده است .در بازار متشکل هم عرضٔه ارز بهخوبی درحال انجام
است .تعمیقبخشی بین این دو بازار از برنامههای جدی بانک
مرکزی در سال  ۱۴۰۱است.
«نظارت بر رفع تعهد ارزی واردکنندگان و بازگشت ارز حاصل از
صادرات» از دیگر موضوعات مهم است .خوشبختانه در سالهای
گذشته بهدلیل تمهیدات اندیشیدهشده ،نهتنها بازگشت ارز در
قیاس با سنوات قبل بهتر شده است ،بلکه در زمینٔه رفع تعهد ارزی
از واردات نیز مشکل خاصی نداشتهایم .البته ،ضروری است با
درنظرگرفتن سیاستهای تشویقی ،به فرایند بازگشت ارز حاصل
از صادرات کمک کنیم و آن را بهبود ببخشیم.

انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای دوست
و همکار جزو برنامههای جدی بانک مرکزی است و در این زمینه
اقدامات خوبی انجام شده است که امکان اعالم جزئیات بیشتر را
بهصورت عمومی نداریم .استفاده از روش تهاتر و توسعٔه روابط

سخنرانیهای کلیدی

مالی و بانکی با کشورهایی که طرف تعامل با بانک مرکزی و نظام
بانکی کشور قرار میگیرند ،دنبال خواهد شد.

بهزودی اوراق ارزی بهعنوان یک نوآوری جدید منتشر خواهد شد
که بازپرداخت و سود آن نیز به ارز خواهد بود .سازوکار اجرایی
این اوراق درحال طراحی و تکمیل است و بهزودی به جامعه
معرفی خواهد شد.

درحال حاضر ،بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی ،بانکها ،و
غیره دارای ارز هستند ،ولی امکان استفاده از آن را ندارند .این
افراد میتوانند ارزهای خود را با خرید اوراق ارزی در اختیار
پروژهها و فعالیتهای مختلف سودده قرار دهند و از سود
مناسب آن بهرهمند شوند؛ اما کسانی میتوانند اوراق ارزی منتشر
کنند که دارای درآمد ارزی بوده و امکان بازپرداخت اصل و سود
آن را به ارز داشته باشند.

نتایج کلیدی
•

•
•
•
•
•
•
•

برنامههای بانک مرکزی در خصوص اصالح نظام بانکی و سیاستهای پولی در چند محور درحال پیگیری است .یکی
از این برنامهها ،اصالح رابطٔه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی است که محور اول بهشمار میآید.
محور دوم اصالح رابطٔه بانک مرکزی و بانکهاست .محور سوم اصالح رابطٔه بانک مرکزی و مشتریان است .ارتقای
سازوکار اجرای سیاستهای پولی و سیاستهای مرتبط با ارز و فعالیتهای بینالمللی از دیگر محورهاست.
مسئلٔه شفافیت در گزارشگری مالی و مدیریت و کنترل اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی ،بهعنوان یکی از اقالم پایٔه
پولی ،نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.
کاهش معوقات نظام بانکی ،مولدسازی داراییهای منجمد ،فروش اموال مازاد ،خروج بانکها از بنگاهداری و تقویت
سهم داراییهای نقدشونده با اختصاص  ۳درصد از دارایی بانکها به اوراق نقدشوندٔه دولتی ،همگی با هدف اصالح
ترازنامٔه بانکی در دستورکار است.
بهینهسازی و هدفمندکردن سیاستهای تخصیص منابع به بخشهای مولد با بهکارگیری روش تٔامینمالی زنجیرٔه تٔامین
درحال پیگیری است.
موضوع حاکمیت شرکتی و تدوین برنامٔه ارتقای حکمرانی شرکتی و ارتقای نظارت شرعی در شبکٔه بانکی در راستای
انطباق حداکثری عملیات بانکها با مصوبات شورای فقهی ،بهصورت جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
نظارت بیشتر بر مصرف صحیح تسهیالت اعطایی و اعتبارات بانکی نیز از طریق هماهنگی با سازمان امور مالیاتی و نیز
تقویت سامانٔه جامع تجارت توسط بانک مرکزی دنبال میشود.
توسعٔه ابزارها و ف ّناوریهای نوین و ارتقای بانکداری دیجیتالی ،موضوع دیگری است که ذیل محور اصالح رابطٔه
بانکها با مشتریان از سوی بانک مرکزی دنبال میشود.

mepac.mbri.ac.ir

21

گزارش نتایج و دستاوردهای بیستونهمین همایش ساالنٔه سیاستهای پولی و ارزی

دکتر احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی)

22

پژوهشکده پولی و بانکی

سخنرانیهای کلیدی

دکتر احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی)

بهطورکلی ،بهجای ارائٔه گزارش از وضعیت شاخصها ،اعداد و
ارقام ،ترجیح بر چهارچوب و چگونگی نگاه وزارت اقتصاد در
موضوع همایش است؛ بهعبارتی ،شاکلٔه اصلی عرایض و مطالب،
نوع نگاه و رویکرد به حل مسائل پولی و ارزی را تحت پوشش
قرار خواهد داد.

عنوان همایش ساالنٔه سیاستهای پولی و ارزی یادآور نقش مهم
و کلیدی دو مقولٔه پول و ارز برای اقتصاد ایران است .اثرگذاری
این دو مقولٔه مهم البته از حیث عمق و افق متفاوت است .برای
کارشناسان و صاحبنظران بارها این امر به اثبات رسیده است
که رفتارهای نرخ ارز اثر فوری و کوتاهمدت قوی در اقتصاد ایران
دارند که خود محصول ساختار نفتیِ جاافتاده و عمقیافتٔه اقتصاد
ً
عمال باعث شده است نرخ ارز نقش شاخص مرجع
ایران است و
را برای تحوالت آیندٔه نزدیک در اقتصاد بازی کند .بهعبارتی ،عموم
مردم و فعاالن اقتصادی توجه بسیاری به تحوالت ناشی از نرخ ارز
بهمنظور قضاوت دربارٔه وضعیت آیندٔه نزدیک نشان میدهند.
در مقام مقایسه ،اثرگذاری مقولٔه پول در اقتصاد کشور یک اثرگذاری
بلندمدت و البته عمیق است .آنچه دورنمای اقتصاد کشور را چه
در بخش حقیقی و چه در موضوع تورم شکل میدهد ،رفتار نظام
پولی از حیث کمیت و کیفیت رشد مقادیر پولی است .کمیت باالتر
رشد مقادیر پولی ،بهویژه وقتی کیفیت رشد پول مطلوب نباشد،
زمینهساز تورم و محرومیت بخش واقعی از تٔامینمالی است.
برعکس ،کمیت مناسب رشد نقدینگی  -بهویژه زمانیکه اهداف
و بخشهای مولد اقتصاد مورد اصابت قرار گرفته است ،سطح
بلندمدت تورم را کاهش میدهد و میانگین رشد اقتصادی را بهبود
میبخشد .در واقع ،به یک معنا میتوان گفت همانطورکه برای
مالحظات کوتاهمدت اقتصادی بر مدیریت نرخ ارز تمرکز میشود،
برای اهداف بلندمدت و اساسی نیز باید تمرکز و توجه به نظام
پولی منتقل شود .شایان ذکر است که موارد عنوانشده بهمعنای آن
نیست که نباید به تورم موجود و کاهش قدرت خرید در کوتاهمدت
توجه داشت ،بلکه توجه به این موضوع بسیار جدی است؛ بهویژه
اینکه نقش نوسانات نرخ ارز در تورم انکارناپذیر است.

دوگانهای که دربارٔه عمق و افق سیاستهای پولی و ارزی در بازه
کوتاهمدت و بلندمدت بیان شد ،گونه و بیان دیگری نیز دارد .در
واقع ،میتوان خوانش و قرائت دومی را در این موضوع مطرح
کرد .بهبیان بهتر ،دوگانٔه دیگری به نام دوگان ثبات در برابر توسعه
را میتوان در نظر گرفت .از منظر دوگان مزبور ،دغدغههای مربوط
به ثبات نیز معطوف به این است که تالشها بهگونهای باشد که
اقتصاد کشور پیشبینیپذیر باشد و دادهها و ورودیهای متغیر
اقتصادی به حداقل ممکن برسد .در رویکردهای متعارف ،گرایش
سیاستگذاران بر آن است که سیاست اقتصادی و عمل دولت
محدود به هدف ثبات باشد؛ با این فرض ضمنی که اگر فضای
ثبات بر اقتصاد حاکم شود ،اقتصاد بهشکل خودکار در مسیر رشد
بهینه قرار خواهد گرفت؛ بهعنوان مثال ،دغدغههایی که از جهت
تمرکز بر کسری بودجه ،کنترل مقادیر پولی ،و مسئلٔه استقالل بانک

مرکزی و امثال آن وجود دارد ،در همگی آنها مالحظات تثبیتی در
مقایسه با مالحظات توسعهای پررنگتر است .اگر تمام دغدغه از
این جنس باشد و به مواردی از این دست اکتفا شود ،در واقع این
فرض پذیرفته شود که بازار خود بهترین مسیریاب حرکت اقتصاد
است و برای این مسیریابی بهینه بهتر است که دولت مداخله و
نفوذ خود را تا جای ممکن کاهش دهد و فقط فراهمکنندٔه ثبات
اقتصادی باشد ،بهنظر میرسد این رویکرد هرچند غلط نیست،
ناقص است .بهعبارتی ،بخش زیادی از واقعیت و نه همٔه آن
روایت میشود .آنچه باید به این مالحظه افزود ،همان مالحظات
بخش توسعه است .بهعبارتی ،مالحظات بخش توسعه یک سطح
باالتر و تعیینکنندهتر در امر سیاستگذاری است ،هرچند که در
رویکردهای متعارف اقتصاد غفلت یا کمرنگی در این دست از
مالحظات دیده میشود .بیان فکری در اینجا بر نوعی خوشخیالی
است که تصور میشود اگر فقط ثبات در اقتصاد کالن حاکم
شود و تورم مسیرش روشن و قابلمدیریت باشد ،کافی است تا
اقتصاد خودبهخود وارد مسیر رشد بهینه شود .این درحالی است
که در بسیاری از موارد اینگونه نیست؛ بهعنوان مثال ،در بسیاری
از کالن پروژههای کلیدی اقتصادی در حوزههایی که میتوانند
پیشران بخش واقعی اقتصاد باشند و مواردی همچون تولید،
صادرات ،و اشتغال را متٔاثر کنند ،مانند شهرسازی و مسائل حوزٔه
ریلی ،که ظرفیت بسیار باالیی هم دارند ،بدون عاملیت فعاالنٔه
سیاستگذار و بهصرف برقراری ثبات و حداقلشدن نقش دولت،
شروع بهکار صورت نخواهد گرفت و یا گسترش مقیاس تولید و
بزرگشدن و تقویت بنگاهها عالوه بر ثبات که امری الزم است،
نیازمند سیاستهای فعاالنه و مشوق نیز است .در معنای سادهتر،
اعمال و اجرای سیاست صنعتی که متضمن نوعی هدفگذاری
ترجیحی در بخشهای اقتصادی و آیندٔه یک اقتصاد است ،در این
چهارچوب قرار میگیرد.
بهنظر میرسد مسیر صحیح در سیاستگذاری اقتصاد ایران این
است که توازنی بین این دو نوع مالحظه برقرار شود؛ یعنی بهشکل
تؤامان مالحظات تثبیتی و مالحظات توسعهای در نظر گرفته شود.
این توازن در مقولٔه پول و ارز به این شکل است که ضمن توجه به
هم و غم متوجه مدیریت نرخ ارز نباشد ،بلکه همزمان
لنگر ارز ،تمام ّ
به موضوع پول و بانک هم توجه کافی شود .بدیهی است که تحقق
این هدف نیازمند وجود یک بستر مساعد از حیث عوامل مٔوثر در
هر دوی آنهاست .در مقولٔه پول و بانک هم الزم است به معیارهای
معطوف به ثبات صرف ًا بسنده نشود .اینکه تمام توجه سیاستگذار
بر کلهای پولی و همچنین نسبتهای احتیاطی  -که بهویژه بعد از
بحران سال ۲۰۰۸م .بیشتر در حوزٔه بانکهای مرکزی مطرح شده
است  -باشد ،و بعد جزء دوم مورد غفلت واقع شود ،نکتهای است
که باید موردنظر سیاستگذار باشد .در هر دو بخش پولی و ارزی،
باید دو نکته را به یاد داشت:
در بخش ارزی ،حتی مهار لنگر ارزی هم تا حد زیادی محصول و
معلول اصالح نقشٔه تجاری در بخش واقعی اقتصاد ایران است.
بهعبارتی ،باز هم پیوندی میان اتفاقاتی که در بخش واقعی و در
سیاستهای تجاری رخ میدهد و خود را در سیاستهای ارزی
mepac.mbri.ac.ir
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بازنمایی میکند ،وجود دارد .حتی مهار جدی تقاضای سوداگرایانٔه
ارزی بهعنوان جزء دیگری از مهار لنگر ارز هم نیازمند توجه به این
موضوع است.

در موضوع پول و بانک هم همزمان اقدامات تحولگرایانهای
درحال انجام است .از یک طرف ،برای کاهش شکاف ترازنامٔه
بانکها سیاستهایی اتخاذ میشود که نزدیک به نگاه ثبات و
رویکرد سلبی و احتیاطی است و از طرف دیگر ،هدایت بخشی
از اعتبارات بهسمت اهداف توسعٔه صنعتی و صادراتگرایی ،که
رویکرد ایجابی و توسعهای دارد ،در جریان است .این همزمانی را
بهعبارت ساده میتوان وجود دو چشم برای دیدن و دو دست برای
اقدامکردن دانست .لذا ،الزم است از منظر سیاستگذاری پولی
و ارزی ،بر مبنای دو چشم بینا عمل شود .بهعبارتی ،همزمان افق
کوتاهمدت و بلندمدت و مالحظات مربوط به ثبات اقتصاد کالن
و کنترل تورم را با مالحظات توسعٔه اقتصاد و ارتباط سیاستهای
پولی و ارزی با بخش واقعی اقتصاد دید .آنچه توجه همزمان به این
دو مقوله را مهمتر میکند ،همافزایی و اثر متقابلی است که بین
افزایی متقابل مثبتی است که این دو
آنها وجود دارد .در واقع ،هم
ِ
هدف سیاستی بر هم میگذارند .معمو ًال به اثر همافزای ثبات و
پیشبینیپذیری در تحوالت بخش حقیقی و مثبت اقتصادی توجه
میشود؛ بهعنوان مثال ،وقتی تورم را کنترل میکنیم ،چه اثری
در رشد اقتصادی دارد؟ درعینحال ،برخی از مطالعات ،معتقد
به وجود یک حد آستانهای مشخص در این زمینه هستند؛ یعنی
اینچنین نیست که هرقدر کارنامٔه سیاستگذاری از حیث تثبیت
بهتر باشد ،به همان نسبت نیز به رشد اقتصاد و اشتغال کمک
شود؛ بلکه این رابطه از یک حد آستانهای به پایین ،دیگر اثرگذاری
مشابه باالتر از آن حد آستانهای را ندارد؛ بهعنوان مثال و براساس
برخی مطالعات در مورد کشورهای درحالتوسعه ،گفته میشود
گذار و عبور از آن حدی از تورم که مالیم و کمنوسان است (که
البته اقتصاد ایران از هر دو مقوله دور است؛ یعنی سطح تورم
باال و نوسانات باال و خارج از قاعده دارد) ،آسیبپذیری جدیای
را برای رشد اقتصادی بهدنبال ندارد .در کشور و در اوایل دهٔه
 ،۱۳۹۰این خطا از سوی سیاستگذاران اقتصادی رخ داد که گویا
با یکسویهنگری به مسئلٔه کنترل تورم ،میتوان سایر مسائل را نیز
حل و کنترل کرد؛ این درحالی است که بررسی تجربٔه اقتصاد ایران
نتایج کلیدی
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نشان از عدم رخداد نتیجٔه مذکور داشت.

الزم به یادآوری است در اقتصاد ایران ،شاخصهای تثبیتی و
بهطور مشخص نرخ تورم زمانی بدتر میشود که شاخصهای
توسعهای همچون رشد و سرمایهگذاری نیز رو به تنزل میروند و
برعکس .معمو ًال ،پایینترین نرخ تورم در سالهایی رویمیدهد
که وضعیت عملکرد رشد و سرمایهگذاری اقتصادی بهبود داشته
است .این واقعیتها نشان میدهد تحقق همزمان اهداف تثبیتی
و توسعهای ازجمله در سیاستهای پولی و ارزی نهتنها ممکن،
بلکه اکید ًا بایسته و ضروری است .در واقع ،هر رویکردی که
ثبات را فدای توسعه یا توسعه را فدای ثبات کند و هریک از این
دو بال را واگذارد ،حتی در تحقق اهداف ،همان بال باقیمانده
نیز با ناکامی مواجه خواهد شد .یکی از مصادیق و داللتهای
مطالب مطرحشده در بازه زمانی کوتاهمدت این است که با توجه
به قطعیشدن صورتهای مالی بانکها برای سال  ۱۴۰۰و اعالم
در مجامع بانکها در ماههای پیش روی ،باید رویهای مراقبتی چه
در زمینٔه ابعاد سلبی و چه سیاستهای احتیاطی اتخاذ شود تا
اتفاقات سنوات پیشین در شناسایی سودهای موهوم کمتر رخ دهد
و ترازنامٔه غیرواقعی یا شکننده نیز کمتر پیش روی سیاستگذار
قرار گیرد و همچنین تمرکز دستور جدی دولت و بانک مرکزی
بیشتر بر عالج کاهش شکاف ترازنامهای باشد .از طرفی ،بخش
ایجابی و تشویقی نیز باید مدنظر قرار گیرد؛ بدینمعنا که
بانکهایی که تمرکز و عملکرد آنها در سال  ۱۴۰۰بیشتر مشوق و
در راستای حمایت از فعالیتهای بخش تولیدی قرار داشته است و
همزمان نیز قادر به پاسخگویی نیازهای واقعی بانکها و خانوارها
با درنظرگرفتن مقولٔه حداقل هزینهکرد بودهاند ،مورد تقدیر قرار
گیرند .بهعبارتی ،از ابزارهای سیاستگذاری پولی بهمنظور تشویق
و تنبیه بانکها استفاده شود .باید توجه داشت تمام موارد ذکرشده
مستلزم افزایش اشراف به جریان اطالعات مالی و داراییهای
کشور است که این موضوع نقطٔه مشترک موردتوافق و سیاستی
بدون تردید است که از سوی بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد ،و سایر
بدنٔه ستاد اقتصادی دولت دنبال میشود .امید است با همکاری و
همافزایی بیشتر ،مسیرهای عقبافتاده در راستای اشراف و تسلط
بر حکمرانی ریال با سرعت بیشتری جبران شود.

رفتارهای نرخ ارز اثر فوری و کوتاهمدت قوی در اقتصاد ایران دارند که خود محصول ساختار نفتی عمقیافتٔه اقتصاد ایران
ً
عمال باعث شده است نرخ ارز نقش شاخص مرجع را برای تحوالت آیندٔه نزدیک در اقتصاد بازی کند.
است و
آنچه دورنمای اقتصاد کشور را چه در بخش حقیقی و چه در موضوع تورم شکل میدهد ،رفتار نظام پولی از حیث کمیت
و کیفیت رشد مقادیر پولی است.
مالحظات بخش توسعه یک سطح باالتر و تعیینکنندهتر در امر سیاستگذاری است ،هرچند در رویکردهای متعارف
اقتصاد ،غفلت یا کمرنگی در این دست از مالحظات دیده میشود.
مسیر صحیح در سیاستگذاری اقتصاد ایران این است که توازنی بین مالحظات تثبیتی و مالحظات توسعهای در نظر گرفته
شود.
ً
تحقق همزمان اهداف تثبیتی و توسعهای ازجمله در سیاستهای پولی و ارزی نهتنها ممکن ،بلکه امر کامال ضروری است.
افزایش اشراف بر جریان اطالعات مالی و داراییهای کشور ،نقطٔه مشترک موردتوافق و سیاستی بدون تردید است که از
سوی بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد ،و سایر بدنٔه ستاد اقتصادی دولت دنبال میشود.

پژوهشکده پولی و بانکی

سخنرانیهای کلیدی

دکتر اصغر ابوالحسنی (قائممقام بانک مرکزی ج.ا.ا).
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دکتر اصغر ابوالحسنی (قائممقام بانک مرکزی ج.ا.ا).

کنترل تورم بهمعنای انجام درست کار توسط بخشهای مختلف
در اقتصاد همچون بخش واقعی اقتصاد ،دولت ،بخش خصوصی،
فعاالن اقتصادی ،و بهویژه بانک مرکزی ،و کنترلنکردن این پدیده
بیانگر وجود اشکال است .تعریف متعارف تورم ،افزایش مستمر و
مداوم در سطح عمومی قیمتهاست .باید توجه داشت که استمرار
در این روند نیازمند موتورهای محرک است؛ در غیر اینصورت،
نمیتوان آن را تورم دانست ،بلکه از نوع جهش قیمت است که
احتمال وقوع آن در هر اقتصادی وجود دارد .اگر جمعبندی در
اقتصاد حاکی از افزایش قیمتها بهصورت مداوم باشد ،این
امر نشاندهندٔه فعالیت مرتب مٔولفههای ایجادکنندٔه آن است.
مٔولفههای مزبور یا همان ریشههای شکلگیری تورم را عموم ًا در
چهار دسته میتوان قرار داد:

ِ
نخست مٔولفههای مٔوثر در تورم عوامل مرتبط با بخش عرضه
دستٔه
را شامل میشود .حرکت متناسب بخش عرضه با تقاضا از بروز
برخی مشکالت پیشگیری خواهد کرد .هماکنون ،مشکالت ناشی
از بخش عرضه و بخش واقعی اقتصاد بسیار است .این درحالی
است که به این بخش کمتر پرداخته شده است .باید توجه داشت
که در این موضوع عالوه بر وجود اشکاالت ساختاری در بخش
عرضه ،برخی اقدامات همچون تدوین قوانین و مقررات مربوط
به قیمتگذاری عوامل تولید نیز منجر به بروز تکانه شده است.
الزم به یادآوری است که تغییر غیرمتناسب عوامل تولید تٔاثیر خود
را در هزینٔه کل میگذارد .نظام کنونی قیمتگذاری در کشور در
همٔه بازارهای کالن همچون بازار نیروی کار ،بازار ارز ،بازار کاال
و خدمات ،و بازار پول با مشکل روبهروست .در نظام حاضر و
در بازار نیروی کار ،دستمزدها بهدرستی تنظیم نمیشوند؛ در بازار
کاال و خدمات سرکوب قیمتها روی میدهد ،و در بازار پول نیز
نرخ سود بهصورت کنترلی در یک سطح نگه داشته میشود .این
روند به شکلگیری اختالف بهای تمامشده بین قیمت تمامشده
در کارخانه و بیرون منجر میشود و فاصلٔه فزایندٔه ایجادشده بین
عرضه و تقاضا تورمی خواهد بود .بهطورکلی ،شواهد حاکی از آن
است که بخش عرضه بهخوبی کار نمیکند.

یکی از پرسشهایی که در این موضوع مطرح میشود این است که
آیا پتانسیل تولید سریع در بخش عرضه وجود دارد .در پاسخ به
این پرسش ،باید گفت شاید بتوان در کوتاهمدت ظرفیت کوچکی
را تغییر داد ،ولی آشکار است که برای باالبردن پتانسیلهای
تولید نیاز به فشار شدید از نظر تزریق منابع وجود دارد؛ هرچند
که تزریق مزبور اگر همراه با کارشناسیهای دقیق قبلی نباشد،
ثمربخش نخواهد بود .در کل ،بخش واقعی نیازمند یک بازنگری
عمده است .بهعبارتی در طرف عرضه ،منحنی عرضه شیب بسیار
زیادی دارد.

دوم مٔولفههای شکلگیری تورم مربوط به بخش تقاضاست.
دستٔه ِ
براساس نتایج بیشتر مطالعات انجامشده در این بخش ،بهویژه
پولگرایان همچون فریدمن ،تورم پدیدهای پولی معرفی میشود.
البته در موضوع مزبور ،این پرسش مطرح میشود که چند درصد آن
پدیده پولی است .براساس مطالعات داخلی ،این بخش تٔاثیرگذار
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است ،ولی بهنظر میرسد که حداقل در کشور ما مشکل در بخش
پولی نباشد .بهعبارتی با نگاهی به ترازنامٔه بانک مرکزی ایران یا
سایر کشورهای نفتی ،ناترازی آن با سایر بخشها مشهود است .در
حقیقت در کشورهای نفتی ،دولتها و نه بخش خصوصی سوار
بر اقتصادند .بنابراین ،ناترازی در ترازنامٔه بانک مرکزی منعکس
شده و آن را تحتتٔاثیر قرار میدهد.

سومین دسته از عوامل مٔوثر در تورم در اقتصاد ایران مربوط
به مشکالت ناشی از مواردی همچون جنگ ،تحریم ،و برخی
محدودیتهاست .بهطورکلی ،شرایط داخلی ایران عمدت ًا مبتنی بر
اقتصاد سیاسی بهجای اقتصاد صرف است؛ لذا رفتارهای اقتصادی
مردم نیز خاص میباشد .مسائل یادشده باعث میشود سرعت
شکلگیری «انتظارات تورمی» در ایران باال باشد و دیرتر نیز از
بین برود .دلیل این موضوع احتما ًال میتواند ناشی از بیاعتمادی و
همچنین برخی تجارب گذشته باشد ،اگرچه بهنظر میرسد صحت
این موضوع نیازمند بررسیهای ریشهای بیشتر است .بهطورکلی،
کنترل انتظارات تورمی بهراحتی امکانپذیر نیست؛ بهعنوان مثال،
حدود  ۱۰تا  ۱۲سال پیش و در بررسی که بانک مرکزی انجام
داد ،نتایج نشان داد که از نرخ تورم  ۳۱درصد آن سال ،حدود ۱۴
درصد تا ۱۴٫۵درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است.
لذا ،وزن انتظارات در این موضوع باالست .هماکنون و پس از
پیادهسازی طرح مردمیسازی یارانهها نیز آنچه موجبات نگرانی
را ایجاد میکند ،بیش از آنکه ناشی از افزایش قیمتها بهعلت
افزایش قیمت نهادههای تولید باشد ،ناشی از افزایش انتظارات
تورمی است.
چهارم مٔولفههای مٔوثر در شکلگیری تورم در کشور عمدت ًا
دستٔه
ِ
ناشی از پدیدٔه تورم وارداتی است؛ بهعنوان مثال در ماههای اخیر
بهدلیل جنگ روسیه و اوکراین ،قیمت نهادهها و کاالهای کشاورزی
در سطح جهان افزایش یافت و کشور ما نیز ناخواسته دچار آن شد.
بهعبارتی ،تورم جهانی با توجه به میزان وابستگی به کاالی مربوطه،
اثر خود را میگذارد .برای مقابله با این پدیده ،راهکار خاصی
نمیتوان اتخاذ کرد مگر کاهش واردات غیرضروری کاالهایی که
منشٔا تورماند.

نگاهی به روند قیمتها در بازارهای جهانی حاکی از آن است که
تسری اجتنابناپذیر ریسکهای جهانی به بازار داخلی منجر به
بروز نگرانی حتی در شرکتهای چندملیتی و بزرگ جهانی شده
است .گسترٔه نگرانیها بخشهای مختلف شرکتها همچون
زنجیرٔه تٔامین ،حاشیٔه سود ،و غیره را فراگرفته است .بهعبارتی،
راهبردهای توسعه که در دهٔه  ،۱۹۷۰ ،۱۹۶۰و تا اواسط
۱۹۸۰م .مطرح بود و مبتنی بر حرکت یکپارچٔه جهانی قرار
داشت ،بهطورکلی موردتردید قرار گرفته است؛ بهعنوان مثال،
بررسی روند قیمتی در بازار جهانی و در هزینههای بخش صنعت
در سال  ۱۴۰۰حاکی از آن است که کاتد مس از تغییر افزایشی
قیمت  ۱۴درصد داشته است .شمش آلومینیوم ،شمش روی،
شمش سرب ،بیلت و اسلب نیز بهترتیب  ۵۱٫۹درصد۳۸٫۵ ،
درصد ۱۲٫۷ ،درصد ۲۷ ،درصد ،و  ۱۸درصد روند افزایشی
قیمت داشتهاند .در مورد نهادههای بخش کشاورزی نیز در سال

سخنرانیهای کلیدی

 ۱۴۰۰روند تغییرات قیمتی با افزایش همراه بوده است؛ بهعنوان
مثال ،روغن سویا ،روغن کلزا ،روغن آفتابگردان ،و روغن پالم
بهترتیب  ۳۲٫۲درصد ۶۴ ،درصد ۵۴٫۹ ،درصد ،و  ۵۶٫۹درصد
تغییر افزایشی قیمت داشتهاند .شکر ،ذرت ،دانٔه سویا ،و کنجالٔه
سویا نیز همگی بین  ۱۰درصد تا باالی  ۳۰درصد افزایش قیمت
داشتهاند .در کل ،نگاهی به روند قیمتها در بازارهای جهانی
حاکی از عدم ثبات قیمتها در سطح جهانی است .براساس
شواهد ،روند قیمتهای جهانی نیز با افزایشی مداوم همراه
است .بدیهی است آن مواردی که به کشور وارد میشوند ،تٔاثیر
خود را در سطح قیمتهای داخلی میگذارند.

همانطور که ً
قبال نیز اشاره شد ،دستٔه دوم مٔولفههای شکلگیری
تورم مربوط به بخش تقاضاست .عامل اصلی در این بخش
ناترازی بودجههای دولتی است که چه بهصورت مستقیم و چه
بهصورت غیرمستقیم دولت آن را تٔامین کند ،در پایٔه پولی تٔاثیرگذار
خواهد بود .در این موضوع ،باید به بانکها بهصورت ویژهای
پرداخت .بهاختصار میتوان گفت اعمال فشار خارج از توان بر
نظام بانکی ،بههمریختن تعادل میان منابع و مصارف را در پی
خواهد داشت و اثر این موضوع در ترازنامه منعکس میشود و از
طریق اضافهبرداشت و استفاده از خطوط اعتباری نیز پایٔه پولی
تحتتٔاثیر قرار میگیرد ،هرچند که هماکنون کنترلهای شدیدی
روی خطوط اعتباری اعمال میشود .مورد دیگری که باید بدان
پرداخت ،استقاللنداشتن سیاستگذار پولی است که در مواردی
در اقتدار آن نیز اثرگذار است .بهعبارتی ،مقام پولی در کشور برای
آنکه مٔوثر باشد ،باید به رسمیت شناخته شود .پس بهاختصار،
میتوان گفت سه دلیل اصلی تورم و بیثباتی مالی در دو دهٔه اخیر
بیانضباطی مالی دولت ،بیانضباطی مالی بانکها و مٔوسسات
اعتباری غیربانکی ،و استقاللنداشتن سیاستگذار پولی است.

در طول  ۲۰سال گذشته ( ۱۳۸۰تا  ،)۱۴۰۰دولتهای مختلف
از جناحهای سیاسی گوناگون در کشور حاکم بودهاند .رشد
نقدینگی نیز در این بازه زمانی به میزان  ۲۸٫۷درصد گزارش شده
است .باید توجه داشت که در مورد نقدینگی سه مسئله باید از هم
تفکیک شود :یکی حجم نقدینگی و نسبت آن با تولید ناخالص
داخلی ،یکی رشد بلندمدت و کوتاهمدت آن ،و سومی کنترل و
ً
کامال مجزا از یکدیگرند.
مدیریت نقدینگی است که سه مسئلٔه
میزان مطلوب نقدینگی و رشد آن در کشور با درنظرگرفتن شرایط
اقتصادی نیازمند بررسیهای کارشناسی است.

الزم به یادآوری است که در این موضوع در کنار مقولٔه نقدینگی،
سرعتگردش پول نیز باید در نظر گرفته شود .بدیهی است در صورت
مدیریت صحیح ،در رشد اقتصادی تٔاثیر مثبت خواهد داشت.

بنا بر نظر کارشناسان بانکی ،بخش خوب نقدینگی ضریب فزایندٔه
آن است .این درحالی است که رشد ضریب فزایندٔه نقدینگی در ۲۰
سال گذشته در کشور معادل  ۵٫۲درصد و نرخ رشد سرعت گردش
نقدینگی معادل  -۴٫۵درصد و رشد تولید ناخالص داخلی برابر با
 ۲٫۹درصد بوده است .همچنین در بازه زمانی یادشده ،تورم باالی
 ۲۰درصد و معادل  ۲۱٫۲درصد گزارش شده است.
باید توجه داشت که در کشورهای نفتی ،سازوکارها به اینصورت
تعریف شده است که منابع ارزی حاصل از فروش نفت دولت،

تعیینکننده است .بهعبارتی در شرایط عادی ،ارز حاصل از نفت در
اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد و بانک هم با آن ریال جمع میکند؛
اما وقتی ناچار هستید بهازای خالص دارایی خارجی ،ریال بدهید،
یعنی دولت بزرگی دارید که نفت میفروشد و مابهازای آن ریال
میخواهد .لذا ،ریشٔه میزان خالص داراییهای خارجی از یکطرف
به ناترازی دولت و بودجه و از طرف دیگر به وابستگی اقتصاد کشور
و دولت به نفت برمیگردد .این پدیده یادآور این نکته استکه ترکیب
بهینٔهبخش دولتی و خصوصی بهخوبی تعریف نشده است .بهبیان
ساده درحال حاضر ،دولت بزرگی وجود دارد که بهمنظور تٔامین نیاز
ریالی اقدام به فروش نفت و دریافت ارز میکند و در نهایت ارز را
به ریال تبدیل میکند.

براساس آمار ،خالص بدهی دولت در  ۲۰سال گذشته معادل
 -۱٫۶درصد است .این رقم حاکی از آن است که همواره
سپردههای دولت نزد بانک مرکزی بیشتر از بدهی آن است .باید
توجه داشت این مسئله همچون مسئلٔه داشتن بدهی خوب نیست،
چون نشاندهندٔه این نکته است که دولت بموقع پول خود را خرج
نکرده است .الزم به یادآوری است درصورتیکه دولت منابع خود
را بهدرستی هزینه کند ،ضریب فزایندٔه هزینههای آن حداقل معادل
 ۲درصد تا  ۳درصد خواهد بود .براساس شواهد در اقتصاد ایران،
از طرفی دولت پول دارد و از طرف دیگر از داشتن بدهی معادل
 -۱٫۶درصد نیز خرسند است .این درحالی است که این رقم از
عدم هزینهکرد بهینٔه دولت حکایت دارد.

در زمینٔه بدهی بانکها به بانک مرکزی در این بازه زمانی نیز
میتوان گفت بخشی از بدهی  ۸٫۱درصد بانکها به بیانضباطی
مالی و ترازنامٔه آنها بازمیگردد؛ اما در این موضوع نباید نقش
تسهیالت تکلیفی و فشارهای بیرونی را نادیده گرفت.

شواهد حاکی از آن است که بودجٔه دولت هرساله روند افزایشی
دارد .مقایسٔه بودجٔه سال  ۱۴۰۰با  ۱۴۰۱نشاندهندٔه افزایشی
معادل  ۳۰درصد تا  ۴۰درصد است .این موضوع بدانمعناست
درحالیکه دولت درحال بزرگشدن است ،پیشبینی بر درآمد خود
ندارد و این موضوع در پایٔه پولی نیز اثر میگذارد .براساس ترازنامٔه
بانک مرکزی در سالهای اخیر ،رشد پایٔه پولی از سال ۱۳۹۵
تا  ۱۴۰۰بهترتیب معادل  ،۳۰٫۱ ،۳۲٫۸ ،۲۴٫۲ ،۱۹ ،۱۷٫۳و
 ۳۱٫۴درصد بوده است .بدیهی است درصورتیکه روند حرکت
پایٔه پولی به همین صورت باشد ،به وضعیت خطرناک و نامطلوبی
ختم میشود .در این راستا و بهمنظور کنترل پایٔه پولی ،برنامٔه
بانک مرکزی  -که بهصورت ماهانه و ساالنه تنظیم شده است -
میتواند راهگشا باشد .بررسیها حاکی از رشد نقدینگی بهصورت
نامتناسب و غیرعادی در بازه زمانی یادشده است؛ بهطوریکه
در سال  ۱۳۹۵معادل  ۲۳٫۲درصد و در سال  ۱۴۰۰معادل ۳۹
درصد بوده است .همچنین ،تورم باالی  ۴۰درصد را در برخی از
سالها در این بازه زمانی میتوان مشاهده کرد؛ بهعنوان مثال ،تورم
در سالهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰بهترتیب معادل  ۴۷٫۱درصد و ۴۶٫۲
درصد گزارش شده است.
الزم به یادآوری است که در مقولٔه تسهیالت پرداختشده توسط
بانکها در  ۱۵سال اخیر ،تٔامین سرمایٔه در گردش رکن اساسی
بوده است .تٔامین سرمایٔه در گردش نیز بهمعنای حفظ وضع موجود
mepac.mbri.ac.ir
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است .این درحالی است که تسهیالت پرداختی به بخش ایجاد و
توسعه  ۲۰درصد از سهم تسهیالت اعطایی را تشکیل داده است.
بدیهی است ایجاد تغییرات مثبت در شرایطی که تنها  ۲۰درصد
از  ۱۰۰درصد تسهیالت پرداختی به امر ایجاد و توسعه تخصیص
یافته است ،امکانپذیر نیست .قوانین و مقررات این حوزه نیز بر
تٔامین سرمایٔه در گردش تمرکز داشتهاند .بهطورکلی ،باید توجه
داشت که هرچند مقولٔه تٔامین سرمایٔه در گردش امری مهم است،
کارکرد آن تنها حفظ وضع موجود است .لذا بهمنظور ارتقای وضع
کنونی و بهبود تولید ،باید بخشهای ایجاد و توسعه افزایش یابند.

شایان ذکر است راهکارهایی بهمنظور کنترل اضافهبرداشت
بانکها و مٔوسسات اعتباری از بانک مرکزی ،با همکاری بانکها
در سال گذشته اجرایی شد .طبق قانون ،اضافهبرداشت بانکها
نیازمند وثیقهگذاری است و در صورت عدم پرداخت بدهی ،روی
وثایق اقدامات الزم صورت خواهد گرفت.

پیشگرفتن رویٔه گفتمان بانک مرکزی با دولت در سال گذشته
دستاوردهایی همچون منضبطترشدن دولت را در پی داشته است؛
بهنحویکه در پایان سال گذشته ،دولت اقدام به تسویٔه بدهی
تنخواه خود کرد و از ابتدای امسال نیز درخواست تنخواه نداده
است .از سوی دیگر ،دولت باید بدهی قبلی خود به بانک مرکزی را
چه در قالب تبصرٔه  ۳۵و چه در قالب سایر موارد ،از مسیر تعمیق
بازار سرمایه یا به هر نحوی به بانک مرکزی پرداخت کند .در این
راستا ،مدیریت حساب واحد خزانه میتواند راهگشا باشد.
بهطور خالصه ،تشکیل شورای ثبات مالی ،افزایش اوراق مالی
قابلاستفاده توسط بانکها در عملیات بازار باز و اعتبارگیری
ِ
قاعدهمند ،اصالح رفتار مالی دولت ،و تغییر رویٔه خزانهداری کل،
راهکارهایی کوتاهمدت بهمنظور کنترل اضافهبرداشت بانکها و
مٔوسسات اعتباری از بانک مرکزی هستند.

یکی دیگر از مواردی که باید بدان توجه داشت ،مقولٔه تکالیف
بودجهای و شبهبودجهای است .در کل دنیا ،شرکتهای بزرگ و
بانکها مسئولیت اجتماعی دارند و بانکها هم نمیتوانند نسبت
به این موضوع بیتفاوت باشند؛ اما میتوان برای این موضوع
از آنها خواست تا بهجای تسهیالت تکلیفی ،برای مسئولیت
اجتماعی  -بهعنوان مثال ،مقولٔه ازدواج و فرزندآوری  -برنامه ارائه
دهند و برنامٔه مزبور جایگزین تسهیالت تکلیفی شود.

در خصوص نسبت کفایت سرمایٔه بانکها نیز باید یادآور شد با
توجه به تغییر اعداد و بزرگشدن عددِ نسبت مزبور ،درصورتیکه
امروز به این موضوع پرداخته نشود ،در آینده انجام اقدامات
اصالحی بسیار دشوار خواهد بود.

بهطورکلی ،راهکارهای میانمدت و بلندمدت بهمنظور کنترل
اضافهبرداشت بانکها و مٔوسسات اعتباری از بانک مرکزی،
مواردی همچون کاهش تکالیف بودجهای و شبهبودجهای،
بازپرداخت بخشی از بدهی دولت و شرکتهای دولتی ،بهبود
نسبت کفایت سرمایٔه بانکها ،بهبود نسبتهای نقدینگی بانکها،
تسویٔه بخشی از بدهی بخش دولتی به بانکها ،توسعٔه اعتبارسنجی
و نظارت قوی و چندالیٔه درون بانکها ،و اصالح قانون بانک
مرکزی و بانکداری را شامل میشود.
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براساس آمار در چند ماه اخیر ،نرخ رشد بهای کاالها و خدمات
مصرفی (تورم) نزولی شده است .البته ،این موضوع در سال جدید
نیاز به کار بیشتری دارد .این درحالی است که دولت کماکان دارای
کسری است و باید کاری برای آن انجام داد.
بهاختصار ،میتوان راهکارهایی به شرح زیر بهمنظور کنترل تورم
در سال  ۱۴۰۱ارائه داد:

•متناسبسازی سهم صندوق توسعٔه ملی (حذف کسری
بودجٔه پیشبینینشده معادل  ۹۴۹هزار میلیارد ریال)؛
•کنترل قیمت خدمات و تعیین سقف افزایش حداکثر آن؛
•کاهش تعرفههای گمرکی و حقوق ورودی همزمان با افزایش
نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرکی (ارائٔه برنامٔه جدید توسط
وزارت صمت)؛
•کنترل متوسط نرخ ارز سامانٔه نیما؛
•کنترل تورم سمت تقاضا از راه مدیریت نقدینگی؛
•کنترل مخارج دولت و برنامهریزی و پایش دقیق هزینههای
دولت؛
•مواضع فعال سیاستگذار پولی در سال :۱۴۰۱
oتشکیل کمیتٔه پایش پایٔه پولی
oتشکیل کمیتٔه مدیریت نقدینگی
oتشکیل کمیتٔه رصد منابع و مصارف بودجٔه عمومی دولت

بهطورکلی و در قالب هفت راهبرد اصلی ،میتوان مجموعٔه
اقدامات را جمعبندی کرد:

 -۱اولین راهبرد در این موضوع پولینشدن کسری بودجٔه
برنامهریزینشده است که دستگاههایی همچون سازمان برنامه
و بودجه ،خزانهداری ،و وزارت اقتصاد متولی آناند .مجموعٔه
اقدامات الزم در این راهبرد به شرح زیر است:
oمتناسبسازی سهم صندوق توسعٔه ملی از درآمدهای نفتی؛
oعدم استفاده از تنخواهگردان بانک مرکزی توسط دولت
(استفاده از منابع مازاد بهجای استفاده از تنخواهگردان بانک
مرکزی)؛
oکاهش هزینههای غیرضروری و استفاده از آن با عنوان وجوه
ادارهشده (بابت تٔامین سرمایٔه در گردش حذف ارز ترجیحی
و نظایر آن)؛
oارائٔه برنامٔه جامع فروش اموال مازاد دولتی.

 -۲راهبرد دوم که متولی آن ستاد تنظیم بازار است ،کنترل قیمت
خدمات و تعیین افزایش حداکثر  ۱۰درصدی آن است.
 -۳کنترل مخارج دولت سومین راهبرد است و برنامهریزی
برای کنترل و پایش مخارج دولت توسط دستگاههای متولی باید
صورت گیرد.

 -۴چهارمین راهبرد کنترل انتظارات است که دستگاههایی
همچون صداوسیما ،مجلس ،دولت ،نمایندگان بخش خصوصی،
و بانک مرکزی در آن دخیلاند و براساس این راهبرد ،ساماندهی
برنامٔه هماهنگ اطالعرسانی دولت ،رسانٔه ملی ،و رسانهها باید
انجام شود.

سخنرانیهای کلیدی

 -۵راهبرد بعدی مقولٔه کنترل نقدینگی است که مجموعٔه اقداماتی
همچون هدایت اعتبار ،تقویت بازارگردانی بازار بدهی دولت
(اوراق مالی اسالمی) ،افزایش سهم بازار سرمایه در تٔامینمالی،
کنترل رشد ترازنامٔه بانکها ،اجرای بستٔه اصالح نظام بانکی،
تعیین سطح متناسب تغییر خالص داراییهای خارجی ،تعدیل
نسبت سپردٔه قانونی ،برنامهریزی بازپرداخت  ۲میلیارد دالر از
بدهی دولت به بانک مرکزی ،کاهش خالص بدهی دولت به بانک
مرکزی از طریق افزایش مخارج از محل سپردهها و منابع بخش
دولتی نزد بانک مرکزی ،فروش امالک مازاد توسط بانکها و ارائٔه
برنامٔه کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی از سوی بانکها با
توجه به اعالم هدف توسط بانک مرکزی را دربرمیگیرد.

 -۶اجرای دقیق زمانبندی اصالح ارز ترجیحی و سیاستهای
جبرانی ،راهبردی دیگر در این موضوع است که نیازمند اقداماتی
همچون فعالترشدن قرارگاه اجرایی ترتیبات اصالح ارز ترجیحی
با محوریت معاون اول رئیسجمهور و اتخاذ سیاستهای جبرانی
در کل زنجیرٔه تولید ،توزیع ،و مصرف است.

 -۷آخرین راهبرد نیز کاهش هزینههای تولید است .در این
راهبرد ،مجموعٔه اقداماتی مانند بازبینی مناسب در نرخ افزایش
عوامل تولید ،اتخاذ راهکارهای الزم جهت کاهش هزینههای
مواد اولیه و واسطهای ،کاهش هزینههای تٔامینمالی با تٔاکید بر
ابزارهای زنجیرٔه تٔامینمالی تولید و تعدیل هزینههای سربار همانند
حملونقل و توزیع توسط دستگاههای متولی باید صورت گیرد.

در نهایت و بهطورکلی ،میتوان گفت که همٔه تصمیمات اتخاذشده
در مجموعٔه دولت ،که واجد آثار پولی هستند ،باید در چهارچوب
اهداف برنامٔه پولی و مدیریت نقدینگی در راستای کنترل تورم
تنظیم و اجرا شوند .اجرای برنامهها باید بهگونهای باشد که به
رشد اقتصادی صدمه وارد نشود و با هدایت اعتبار ،ضمن ایجاد
اشتغال پایدار ،نقدینهخواهی بنگاهها و فعاالن اقتصادی نیز پاسخ
داده شود .باید توجه داشت اجرای هر تصمیمی که به نقض اهداف
مزبور منجر شود ،باید به تصویب ستاد اقتصادی دولت برسد.
همچنین ،باید اصالح نظام بانکی ،بهویژه مٔوسسات و بانکهای
دارای ناترازی باال ،بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد.

نتایج کلیدی
•

•
•
•
•

•
•

مٔولفهها یا ریشههای شکلگیری تورم در کشور عموم ًا در چهار دستٔه عرضه ،تقاضا ،مشکالت ناشی از مواردی همچون
جنگ ،تحریم ،و برخی محدودیتها ،و همچنین تورم وارداتی قرار میگیرند.
سه دلیل اصلی تورم و بیثباتی مالی در دو دهٔه اخیر بیانضباطی مالی دولت ،بیانضباطی مالی بانکها و مٔوسسات
اعتباری غیربانکی ،و عدم استقالل سیاستگذار پولی است.
بهمنظور کنترل پایٔه پولی ،برنامٔه بانک مرکزی  -که بهصورت ماهانه و ساالنه تنظیم شده است  -میتواند راهگشا باشد.
قابلاستفاده توسط بانکها در عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعدهمند،
تشکیل شورای ثبات مالی ،افزایش اوراق مالی ِ
اصالح رفتار مالی دولت و تغییر رویٔه خزانهداری کل ،راهکارهایی کوتاهمدت بهمنظور کنترل اضافهبرداشت بانکها و
مٔوسسات اعتباری از بانک مرکزی هستند.
راهکارهای میانمدت و بلندمدت بهمنظور کنترل اضافهبرداشت بانکها و مٔوسسات اعتباری از بانک مرکزی مواردی
همچون کاهش تکالیف بودجهای و شبهبودجهای ،بازپرداخت بخشی از بدهی دولت و شرکتهای دولتی ،بهبود نسبت
کفایت سرمایٔه بانکها ،بهبود نسبتهای نقدینگی بانکها ،تسویٔه بخشی از بدهی بخش دولتی به بانکها ،توسعٔه
اعتبارسنجی و نظارت قوی و چندالیٔه درون بانکها ،و اصالح قانون بانک مرکزی و بانکداری را شامل میشود.
همٔه تصمیمات اتخاذشده در مجموعٔه دولت ،که واجد آثار پولی هستند ،باید در چهارچوب اهداف برنامٔه پولی و
مدیریت نقدینگی در راستای کنترل تورم ،تنظیم و اجرا شوند.
اصالح نظام بانکی ،بهویژه مٔوسسات و بانکهای دارای ناترازی باال ،باید بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد.
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سخنرانیهای کلیدی

دکتر احمد بدری (عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی)

فراچالشهای اجرای  IFRSدر صنعت بانکداری ایران؛
زیان اعتباری موردانتظار ( )ECLو ارزش منصفانه ()FV؛
()IFRS9, IFRS13

اهداف کالن و بلندمدت استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی ( :)IFRSاکنون ،استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
( )IFRSدر سطح جهانی فراگیر شده است .این استانداردها با
ایجاد یک زبان مشترک گزارشگری مالی در سطح بینالمللی و با
فراهمکردن سه ویژگی شفافیت ،پاسخگویی ،و کارایی ،به ایجاد
اطمینان ،رشد ،و تعادل بلندمدت در سطح اقتصاد جهانی کمک
میکند .مفیدبودن اطالعات نقش مهمی در اتخاذ تصمیمات مالی
دارد .اطالعات مفید ،مربوط ،و صادقانه است و سودمندی آن
قابلتأیید ،بموقع ،و
قابلمقایسه،
درصورتی افزایش مییابد که
ِ
ِ
قابلدرک باشد .بنیاد  IFRSبر این باور است که استانداردها در
ِ
بلندمدت ثبات مالی ،رشد اقتصادی ،جذب سرمایهگذاریهای
خارجی ،شفافیت اطالعات مالی ،و عملکرد کارآمد بازارهای
مالی را بههمراه خواهد داشت .برایناساس ،اجرای کامل و دقیق
این استانداردها میتواند گام مٔوثری در ارتقای گزارشگری مالی
بانکها و بهبود اقتصاد بانکمحور ایران باشد.

تاریخچٔه اجرای  IFRSدر ایران :براساس آخرین اطالعات رسمی
منتشرشده توسط بنیاد ۱۶۶ ،IFRSکشور در سطح جهان (ازجمله
ایران در سال  )۱۳۹۵استانداردهای  IFRSرا پذیرفتهاند .بهرغم
اینکه بهلحاظ تاریخی استانداردهای حسابداری ملی عمدت ًا برگرفته
از استانداردهای بینالمللی حسابداری بوده است ،درحال حاضر
تفاوتهای چشمگیری وجود دارد :برای تعدادی از استانداردهای
بینالمللی ،هنوز استاندارد متناظر ارائه نشده است؛ مانند IFRS9
(ابزارهای مالی)( IAS29 ،گزارشگری مالی در اقتصادهای با
تورم حاد)( IFRS1 ،پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی برای نخستینبار) ،و ( IFRS17قراردادهای بیمه) .برخی
استانداردهای الزامی (بهدلیل سایر استانداردهایی که هنوز
الزماالجرا نیست) دامنٔه کاربرد محدودی دارند؛ مانند IFRS13
(ارزش منصفانه) و ( IFRS7ابزارهای مالی :افشا) 1و نهایت ًا اینکه
کیفیت اجرای استانداردها (در عمل) در قیاس با تراز جهانی غالب ًا
مناسب نیست.

بانک مرکزی ج.ا.ا .در اواخر سال  ۱۳۹۴مجموعٔه صورتهای مالی
را با عنوان همگرا با  IFRSتدوین و جهت اجرا به بانکها ابالغ
کرد ،که بهرغم بروز چالشهایی ،با پیگیری و اصرار بانک مرکزی به
مرحلٔه اجرا درآمد .در مجموعٔه جدید صورتهای مالی نمونه ،سعی
شد با درنظرگرفتن آستانٔه تحمل بانکها و زیرساختهای موجود،
گزارشگری مالی بانکها تا حد امکان با  IFRSهمگرا شود ،اگرچه
با اجرای کامل آن فاصلٔه معناداری دارد ،درعینحال بهلحاظ تاریخی
گام عملی مٔوثری در این راستا محسوب میشود.

سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تا کنون
اقداماتی در زمینٔه پذیرش و بهکارگیری  IFRSانجام دادهاند
که در نهایت طبق آخرین مصوبه ،شرکتهای واجد شرایط
شامل بانکها ،از اول فروردین  ،۱۳۹۵ملزم به تهیه و ارائٔه
دو مجموعٔه صورتهای مالی ساالنه ،براساس استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی (حسابرسیشده) و نیز استانداردهای
حسابداری ایران (حسابرسیشده) شدند ،که تاکنون هیچکدام
از این مصوبات عملی نشده است .این موضوع بهوضوح نشان
میدهد که الزام بدون توجه به موانع ،زیرساختها ،و امکانات،
در عمل مؤثر واقع نمیشود.

نگاهی اجمالی به چالشهای پیادهسازی  IFRSدر صنعت
بانکداری ایران :چالشهای پیادهسازی  IFRSدر صنعت
بانکداری ایران بهطورکلی در چهار سطح کالن ،نهادهای متولی و
2
قابلطبقهبندی است.
ناظر ،محیط حرفه ،و بانک ِ

اهم چالشهای سطح کالن شامل ویژگیهای محیط
سطح کالنّ :
کسبوکار متأثر از اقتصاد دولتی و شبهدولتی ایران ،عدم ثبات
اقتصادی ،تورم باال ،ناسازگاری و عدم کفایت قوانین و مقررات،
عدم توسعهیافتگی بازارها و تحریمهای اقتصادی و بانکی
است .رفع این چالشها ،که از بعد کالن تسهیلکنندٔه فرایند
اجرای  IFRSاست ،لزوم ًا در کوتاهمدت میسر نیست و مستلزم
برنامهریزی زمانبندیشدٔه هدفمند است.

اهم چالشهای مطرح در سطح
سطح نهادهای متولی و ناظرّ :
نهادهای متولی و ناظر نیز شامل ضعف مقررات و دستورالعملها،
ظرفیت ناکافی نظارتی ،ظرفیت ناکافی زیرساختهای اطالعاتی
و ف ّناوری اطالعات ،ضعف در نظامهای حسابداری ،حسابرسی،
و ارزشگذاری و تعارض حرفهایگری و مصلحتسنجی است؛
برای مثال در خصوص مقررات و دستورالعملها ،میتوان به
امهال بیضابطٔه تسهیالت و زمانبندی نامتعارف در طبقهبندی
تسهیالت (ادامٔه فرایند ذخیرهگیری بعد از نکول) اشاره کرد.
همچنین در مورد زیرساختهای اطالعاتی و ف ّناوری اطالعات،
قابلاتکا در پایگاه
میتوان ضعف و یا نبودِ اطالعات بهروز و
ِ
اطالعات آماری و متغیرهای اقتصادی ،سوابق تجمیعی مشتریان،
و وثایق در نظام بانکی را نام برد.
سطح محیط حرفه :از چالشهای سطح محیط حرفه که شامل حرفٔه
حسابداری ،حسابرسی ،و ارزشگذاری است نیز میتوان به ضعف
حرفهایگری ،استقالل ناکافی ،عدم کفایت ظرفیت اجرایی-
(کمی و کیفی) ،ضعف قابلیت اتکای گزارشها
نیروی انسانی
ّ
(صورتهای مالی ،حسابرسی ،ارزشگذاری) ،و ضعف استفاده
از تکنولوژیهای نوین و ف ّناوری اطالعات اشاره کرد.

سطح بانک :بانکها نیز چالشهای عدیدهای برای پیادهسازی
 IFRSخواهند داشت .مهمترین چالشها عبارت است از :حجم

 -1بهدلیل اینکه  IFRS9الزامی نشده است ،در مورد ابزارهای مالی کاربرد ندارند.
 -2یافتهها برگرفته از نتایج پروژٔه تحقیقاتی «شناسایی موانع ،الزامات و زیرساختهای اجرایی استقرار نظام بینالمللی گزارشگری مالی ( )IFRSدر صنعت بانکداری ایران و چهارچوب
پیادهسازی آن» است که در پژوهشکدٔه پولی و بانکی به انجام رسیده است.
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جدول  .۱تفاوتهای استانداردی و مقرراتی مربوط به شناخت ،اندازهگیری ،و افشای ابزارهای مالی
 IFRSمتناظر

قانون و مقررات ناظر بر صنعت
بانکداری ایران

استانداردهای حسابداری
ملی متناظر

۱

اندازهگیری ارزش منصفانٔه
تسهیالت

IFRS9

جایگاهی برای اندازهگیری تسهیالت
به ارزش منصفانه تبیین نشده است.

ندارد

۲

نحؤه طبقهبندی تسهیالت
فرض
(با
اعطایی
اندازهگیری به بهای
مستهلکشده)

IFRS9

دستورالعمل طبقهبندی داراییهای
مؤسسات اعتباری ،مصوب شورای
پول و اعتبار ،بخشنامٔه مب۲۸۲۳ /
()۱۳۸۵

ندارد

۳

نحؤه محاسبٔه ذخیرٔه
مطالبات یا زیان اعتباری
1
موردانتظار ()ECL

IFRS9

دستورالعمل نحؤه محاسبٔه ذخیرٔه
مطالبات مؤسسات اعتباری ،مصوب
شورای پول و اعتبار ،بخشنامٔه
)۱۳۹۱( ۹۱/۲۱۲۷۰

ندارد

۴

نحؤه شناسایی
تسهیالت اعطایی

درآمد

IFRS9

۵

ردیف

۶

موضوعات بااهمیت

مصوبٔه شورای پول و اعتبار ،بخشنامٔه
مب)۱۳۸۴( ۷۷۲ /
مصوبٔه شورای پول و اعتبار ،بخشنامٔه
)۱۳۹۴( ۹۴/۲۵۸۰۲۰

ندارد

موارد افشا در ریسک
اعتباری

IFRS7

صورتهای مالی نمونٔه بانکها،
بخشنامٔه شمارٔه  ۹۷/۲۳۳۸۶۰بانک
مرکزی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

ندارد

ارزش

IFRS7

جایگاهی برای افشای ارزش منصفانٔه
ابزار مالی تبیین نشده است.

ندارد

موارد افشای
منصفانٔه ابزار مالی

2

1- Expected Credit Loss

 -2در افشاهای مرتبط با ریسک اعتباری و ارزش منصفانه در استاندارد ملی شمارٔه  ۳۷که تقریب ًا معادل با ویرایش  IFRS7در سال  ۲۰۱۷است ،صحبتی از زیان اعتباری موردانتظار
بهمیان نیامده است و با الزامات فعلی مرتبط با ارزش منصفانه نیز فاصلٔه زیادی دارد .استاندارد ملی شمارٔه  ۳۷تفاوت معناداری با آخرین نسخه از  IFRS7دارد.

باالی مطالبات غیرجاری ( ،)NPLsضعف حاکمیت شرکتی،
عدم استقرار نظام مدیریت ریسک کارآمد (شامل فرایندها و
سیستمهای نرمافزاری) ،ساختار سهامداری غیرشفاف و نامتعارف،
ظرفیت ناکافی سیستم  Coreمطابق با نیازهای اطالعاتی و
محاسباتی (بهخصوص  ECLو  ،)FVطبقهبندی نادرست
تسهیالت ،مقاومت در برابر اجرای  IFRSبهدلیل ضعف اساسی
و شکنندهبودن سودآوری بانکها در شرایط فعلی ،نبود واحد
تخصصی ارزشگذاری در بانکها و عدم استقرار نظام حسابرسی
داخلی کارآمد (شامل فرایندها و سیستمهای نرمافزاری).
تبیین فراچالشهای اجرای  IFRSدر صنعت بانکداری ایران:
گستردگی کاربرد ابزارهای مالی در صنعت بانکداری ،شکاف
عمده در استانداردهای مرتبط با ابزارهای مالی و قوانین و مقررات
ناظر بر صنعت بانکداری ایران (نسبت به الزامات  )IFRSو
گستردگی پیامدهای اقتصادی حاصل از آن موجب میشود که
نحؤه اندازهگیری ابزارهای مالی در بانکها ،که مطابق IFRS9
براساس مدل زیان اعتباری موردانتظار و ارزش منصفانه است،
بهعنوان فراچالشهای اجرای  IFRSدر صنعت بانکداری ایران

شناسایی شود .این موارد در ادامه تشریح میگردد.

اهمیت داراییهای مالی و بدهی مالی در ترازنامٔه بانکها :آمار
توصیفی نمونهای معرف از جامعٔه بانکهای بینالمللی و بانکهای
ایران ،نشان میدهد که بهطور متوسط بیش از  ۹۰درصد ارزش
سمت راست و چپ ترازنامٔه بانکها داراییهای مالی و بدهیهای
مالی (ابزارهای مالی) است؛ بهعنوان مثال ،ترازنامٔه نمونهای از
بانکهای فعال در بازار بورس و اوراق بهادار ایران نشان میدهد
 ۹۴درصد حجم ترازنامه دارایی مالی ،و  ۹۵درصد آن بدهی مالی
3
است .همچنین ،ترازنامٔه بانکهای فهرستشده در G-SIFIs
نشان میدهد  ۹۷درصد حجم ترازنامٔه دارایی مالی و  ۹۸درصد آن
بدهی مالی است .بهاینترتیب ،مهمترین استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی در صنعت بانکداری ،استانداردهای مرتبط با
افشا و اندازهگیری ابزارهای مالی شامل  ،IFRS9 ،IFRS7و
 IFRS13است.
شکاف چشمگیر در استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات
مرتبط با ابزارهای مالی :درحال حاضر ،تفاوتهای عمدهای بین

3- Global Systemically Important Financial Institutions
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پژوهشکده پولی و بانکی

سخنرانیهای کلیدی

 IFRSو استانداردهای حسابداری ملی ایران و همچنین نقصان
قابلتوجهی در قوانین و مقررات حاکم بر الزامات گزارشگری
ِ
مالی بانکها در خصوص ابزارهای مالی وجود دارد .تفاوتهای
استاندارد و مقرراتی مربوط به شناخت ،اندازهگیری ،و افشای
ابزارهای مالی بهلحاظ موضوعی به شرح جدول  ۱است:

گستردگی پیامدهای اقتصادی :با توجه به نسبت باالی ابزارهای
مالی در کسبوکار بانکی ،هرگونه تغییر در نحؤه اندازهگیری این
اقالم آثار و پیامدهای سود و زیانی گستردهای خواهد داشت؛
برای نمونه بهعنوان یک تجربٔه جهانی ،تٔاثیرات اجرای  IFRS9در

اندازهگیری میشود؛ برای مثال در شناخت اولیه ،برای تسهیالت با
نرخهای تکلیفی (پایینتر از بازار) زیان شناسایی میشود.

پس از شناخت اولیه و در اندازهگیری بعدی ،بانک باید داراییهای
مالی خود را براساس مدل کسبوکار 4و ویژگیهای جریانهای
نقدی قراردادی ،5به یکی از سه مبنای بهای مستهلکشده ،ارزش
منصفانه از طریق سود یا زیان ،و ارزش منصفانه از طریق سایر
سود و زیان جامع اندازهگیری کند.
کمی و کیفی انواع ریسک نیز براساس الزامات
در نهایت ،افشاهای ّ

ﺷ�ﻞ  .١ﺗﺄﺛﯿﺮ  IFRS9در ﺣﺠﻢ ذﺧﺎﺋﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻋﺎدی ﻻﯾﮥ  ‑ (CET1) ١اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ )ﺳﺎل )٢٠١٨

٪١۴

٣٣

(٠‑۵٠)٪

٩
(٢١ & more)٪

(٠:٢٠)٪

٨

(‑٢٠:٠)٪

١
٪۶۵
(۵٠:‑٠)٪

٪٧
(‑١٠٠:‑۵١)٪

٪١۴
(‑١٠١ more)٪

٣
(‑٢١ ٪ more)٪

بانکهای اتحادیٔه اروپا (در اولین سال اجرای )۲۰۱۸ -IFRS9
که موجب افزایش حجم ذخایر و کاهش نسبت کفایت سرمایه
قابلتوجه
(سرمایٔه عادی الیٔه  )۱شده است ،به شرح شکل ۱
ِ
است.

این شواهد بهروشنی نشان میدهد اوالً ،بهکارگیری مدل زیان
اعتباری موردانتظار و ارزش منصفانه بیشترین سهم را از چالشهای
اجرای  IFRSدر صنعت بانکداری ایران خواهد داشت؛ ثانیاً ،با
توجه به وضعیت مالی بانکهای ایران ،برآورد میشود پیامدها در
قابلتوجهی گستردهتر باشد.
قیاس با نُرم جهانی به میزان ِ

تعاریف استاندارد زیان اعتباری موردانتظار و ارزش منصفانه

زیان اعتباری موردانتظار ( :)ECLنگاه آیندهنگرانه به زیان اعتباری
دارد ،بهگونهای که منعکسکنندٔه سناریوهای مختلف اقتصادی،
ارزش زمانی پول ،رویدادهای گذشته ،شرایط فعلی ،و پیشبینی
آینده باشد.

ارزش منصفانه ( :)FVقیمتی که در یک معاملٔه قاعدهمند بین
فعاالن بازار در تاریخ اندازهگیری ،در ازای فروش یک دارایی
قابلپرداخت است.
قابلدریافت یا انتقال یک بدهی ِ
ِ

شناخت ،اندازهگیری ،و افشای ابزار مالی براساس IFRS

در شناخت اولیه ،تمام داراییها و بدهیهای مالی به ارزش منصفانه

 IFRS7برای اجرا در صنعت بانکداری ایران ضرورت دارد .در
 IFRS7در بخش مربوط به افشاهای ریسک اعتباری ،الزام شده
است که روشهای ارزیابی و اندازهگیری زیان اعتباری بانک باید
مطابق با الزامات  IFRS9توضیح داده شود.

مسئلٔه مهم دیگر الزامیبودن افشای ارزش منصفانٔه ابزارهای مالی
است که تفاوت بااهمیتی نسبت به ارزش دفتری دارد؛ برای نمونه،
ارزش منصفانٔه تسهیالتی که تفاوت معنیداری با ارزش دفتری
دارد (ولو اینکه به بهای مستهلکشده اندازهگیری شده باشد) ،باید
افشا شود.

انطباق ویژگیهای محصوالت بانکی ایران با الزامات اندازهگیری
ابزار مالی به بهای مستهلکشده (براساس  )ECLو ارزش
منصفانه

عدم شفافیت ویژگیهای قراردادی محصوالت بانکی :اگر
ویژگیهای قراردادی دارایی مالی و بدهی مالی دقیق و شفاف
نباشد ،طبقهبندی و اندازهگیری این اقالم براساس استانداردها
پیچیده و حتی ناممکن خواهد شد .این عدم شفافیتها ناشی از
تفاوت در محتوا و اجرای بانکداری بدون ربا ،نبود منطق اقتصادی
(بازارمحور) در نرخگذاری محصوالت بانک و رواج روشهای
غیرشفاف در رقابت بین بانکهاست .این موضوعات میتواند
چالشهای جدی برای تفکیک اندازهگیری تسهیالت اعطایی با
ویژگیهای موجود به ارزش منصفانه یا بهای مستهلکشده باشد.
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تفاوت اساسی بین اقالم اصلی صورتهای مالی بانک در
ایران (تسهیالت و سپردهها) با بانکداری متعارف بینالمللی:
با توجه به ویژگیهای این ابزار و ماهیت آنها ،تفاوت روشنی
میان تسهیالت و سپردههای بانکی در ایران و وام و سپرده در
بانکداری متعارف وجود دارد .تسهیالت بانکی با ویژگیهای
مشارکتی و نرخگذاریهای دستوری مغایر با ارزش زمانی پول،
6
و ریسک اعتباری مشتری مشخص ًا با یک قرارداد قرض متعارف
(مدنظر استاندارد) متفاوت است .از طرفی ،سپردههای بانکی
نیز با ویژگیهای پرداخت سود علیالحساب و مشارکت در سود
باقیمانده ،تفاوت اساسی با ماهیت سپرده در بانکداری متعارف
دارد .برایناساس ،روشهای طبقهبندی و اندازهگیری این اقالم نیز
لزوم ًا مطابق با عرف بینالمللی نخواهد بود.

مسئلٔه تسهیم سود و زیان ناشی از بهکارگیری مدل  ECLو مبنای
ارزش منصفانه :چالش دیگر در انطباق محصوالت بانکی موضوع
تسهیم سود و زیانهایی است که براساس روشهای اندازهگیری
تعیینشده در استانداردها بهوجود خواهد آمد .در ارتباط با مدل
 ،ECLتسهیم زیانهای انباشته براساس منطق بانکداری بدون
ربا چگونه خواهد بود؟ از طرفی ،آیا شناسایی هزینههای ناشی از
رویکرد ذخیرهگیری آیندهنگر در این مدل با منطق بانکداری بدون
ربا سازگار است؟

در ارتباط با ارزش منصفانه ،تسهیم سود و زیانهای شناساییشدٔه
ارزش منصفانه چگونه خواهد بود؟ آیا تطابق زمانی آن با ورود
قابلاندازهگیری است؟ آیا سود و زیانهای
و خروج سپردهگذار
ِ
ارزش منصفانه (منظورشده در سود و زیان جامع) با چهارچوب
فعلی بانکداری بدون ربا قابلیت تطبیق دارد؟

انطباق با قوانین و مقررات مالیاتی :ناسازگاری سازوکارهای
اندازهگیری زیان اعتباری موردانتظار و ارزش منصفانه با قوانین و
مقررات مالیاتی حال حاضر ،عالوه بر ایجاد چالشهای اجرایی،
انگیزههای مجریان را نیز کاهش میدهد .مالیاتپذیری سود و
زیانهای داراییهای اندازهگیریشده به ارزش منصفانه و زیان
اعتباری موردانتظار میتواند برطرفکنندٔه چالشهای مالیاتی
عنوانشده باشد.

چالشهای فنی بهکارگیری زیان اعتباری موردانتظار در صنعت
بانکداری ایران :ارزیابی و اندازهگیری زیان اعتباری برای بانکها
پیچیده و چالشی خواهد بود و اجرای آن به حاکمیت شرکتی قوی،
دادههای تاریخی سطح بانک ،آمارهها و دادههای اقتصادی بهروز و
قابلاتکا ،سیستمهای ف ّناوری اطالعات مناسب و توان محاسباتی
ِ
باال ،بانک اطالعاتی وثایق ،و نیز سطح باالیی از قضاوت نیاز
اهم آن عبارت است از:
دارد که ّ

 -۱تعیین سناریوهای اقتصادی :تعیین نوع و تعداد سناریوها،
احتمال وقوع و تعیین تعداد دورٔه پیشبینی متغیرهای اقتصادی با
توجه به عدم ثبات اقتصادی کشور ،پیشبینیپذیری آن را با چالش
بیشتری مواجه میکند.

 -۲تعیین آستانههای تغییر معنیدار در سطح ریسک اعتباری
کمی و کیفی
مشتریان :قضاوت حرفهای در تعیین معیارهای ّ
مناسب برای شناسایی افزایش قابلتوجه در ریسک اعتباری
مشتریان ( ،۲ ،۱و  7 )۳نقش تعیینکنندهای دارد.

 -۳برآورد احتمال نکول :مستلزم استقرار مدلهای رتبهبندی
داخلی در واحد ریسک اعتباری بانک و ارزیابی و پایش اطالعات
احتمال نکول در طول عمر ابزار مالی است.
 -۴جمعآوری اطالعات موردنیاز و آمادهسازی زیرساختهای
ف ّناوری اطالعات :مستلزم جمعآوری و ردیابی اطالعات جدید،
اطالعات تاریخی ،و توان محاسباتی باالی سیستمهاست.

 -۵پیچیدگی افشا :شامل روشهای ارزیابی ،اندازهگیری ،و
مستندسازی زیان اعتباری بانک است که با توجه به وضعیت فعلی
بانکها زمانبر و پرهزینه خواهد بود.

چالشهای فنی اندازهگیری و افشای ارزش منصفانٔه ابزار مالی:
بهکارگیری مبنای ارزش منصفانه بهعنوان فراچالش بعدی نیز
قابلبحث و بررسی است .در اینجا ،تمرکز بر
از ابعاد مختلف
ِ
چالشهای فنی در اندازهگیری و افشا ارزش منصفانه است .ورای
پیچیدگیهای ذاتی و افزایش سطح قضاوت حرفهای در این معیار،
برخی ویژگیها و ساختارهای محیط اجرایی به این مسائل دامن
میزند ،که در ادامه به آنها اشاره میشود.
 -۱عدم شفافیت قراردادها و محصوالت بانکداری بدون ربای
ایران (فاصلٔه محتوا از اجرا) :آیا محتوای این قراردادها با نحؤه
اجرای آن در نظام بانکی منطبق است؟ براساس منطق اندازهگیری
ارزش منصفانه ،تمام ویژگیهای مرتبط با یک دارایی یا بدهی
در تعیین ارزش منصفانٔه آن مؤثر است .بنابراین ،تعیین ارزش
منصفانه بهویژه در برخی ابزار مالی اسالمی که جزئیات بسیاری
دارد ،در گرو شناسایی و ارزیابی دقیق نحؤه اثرگذاری این ویژگیها
در ارزش است .عدم شفافیت و فاصلٔه محتوا از اجرا ،مانعی جدی
برای تعیین ارزش منصفانٔه واقعی خواهد بود.

 -۲تفاوت بازارهای ایران در مقایسه با مبنای موردنظر :IFRS
غلبٔه رویکرد حمایتی بر رویکرد اقتصادی در بازارها ،مقررات
محدودکنندٔه سازوکارهای بازار و وجود متوقفکنندهها در
سازوکارهای معامالت ،ایجاد هزینهها و ریسکهای اضافی که
براساس ساختارهای فعلی بازارها جبران نمیشود ،نمونههایی
از این تفاوتهاست .در چنین بازارهایی ،حتی قیمتهای
قابلمشاهده 8لزوم ًا منعکسکنندٔه ارزش منصفانه نخواهد بود.
ِ

قابلمشاهده :توسعهنیافتگی
 -۳نبودِ بازارهای فعال با قیمتهای ِ
بازارها مسئلٔه تعیین ارزش منصفانه را چالشیتر میکند ،زیرا در
اینصورت استفادٔه گسترده از برآوردها و اندازهگیری از طریق
مدلها ضرورت مییابد که عالوه بر بار عملیاتی باال و هزینهبربودن
آن ،اتکای زیادی به قضاوت حرفهای ایجاد میشود .این موضوع
در کنار عدم آمادگی محیط حرفه ،نبود تجربٔه کافی ،و ضعف
ساختارهای نظارتی ،میتواند فراهمکنندٔه بستر کژرویها باشد.
6- Basic Lending Arrangement
7- Staging
8- Quoted Prices
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سخنرانیهای کلیدی

 -۴تشخیص قاعدهمندی 9معامالت :متعارفبودن معامالت یکی
از ویژگیهای اساسی تصریحشده در تعریف ارزش منصفانه است.
حال ،آیا معامالت در سطح بازارهای ایران ،آنطور که IFRS
تعریف میکند ،قاعدهمند است؟ آیا فعاالن بازار در جهت بهترین
منافع اقتصادی واحد تجاری که نمایندٔه آن هستند ،عمل میکنند؟
آیا لزوم ًا ویژگیهای مستقل ،10آگاه ،11قادر ،12و مایل13بودن را
احراز میکنند؟ آیا هیچ اجبار و تنگنایی در ماهیت انجام معامالت
وجود ندارد؟

 -۵تعیین سطوح ارزش منصفانه :سطوح ارزش منصفانه با
افزایش سطح قضاوتها (کاهش قابلیت اتکا) افزایش مییابد،
قابلمشاهده با کمترین سطح قضاوت گرفته (سطح
از قیمتهای ِ
قابلمشاهدٔه تعدیلشده (سطح  )۲و نهایت ًا
 )۱تا قیمتهای
ِ
قیمتهای محاسباتی از طریق مدلها (سطح  .)۳همانطور که
بیان شد ،در تعیین سطوح ارزش منصفانه چالش اولیهای که با
قابلمشاهده در
آن مواجه خواهیم شد این است که آیا قیمتهای
ِ
بازارهای ما ،معرف مناسبی برای ارزش منصفانه است؟ عالوهبرآن
در مراحل بعدی ،نیاز است تا براساس یک معیار قضاوت حرفهای
تعیین شود که آیا میزان تعدیالت صورتگرفته حداقلی است که
در سطح  ۲قرار بگیرد یا بیشتر از آن است و لذا باید در سطح
 ۳طبقهبندی شود؟ همچنین ،چالشهای پیشگفته (موارد الف
تا د) میتواند ضرورت بهکارگیری گستردٔه سطوح  ۲و  ۳ارزش
منصفانه را ایجاب کند که ذات ًا نوسانپذیری بیشتر و قابلیت اتکای
14
کمتری دارد.
 -۶پیچیدگی تدوین چهارچوب مناسب برای بهکارگیری مدلها و
تکنیکهای ارزشگذاری در بانک :واحد ارزشگذاری داخلی بانک
مسئول اندازهگیری ارزش منصفانٔه اقالم مختلف دارایی و بدهی
اعم از مالی و غیرمالی است .این واحد باید براساس یک چهارچوب
ارزشگذاری مدوّ ن ،15که به تصویب کمیتههای حاکمیت شرکتی
رسیده است ،عمل و اطالعات مرتبط با ارزش منصفانه را تهیه
کند .طراحی این چهارچوب بهویژه در بانک عالوه بر ضرورت
درک صحیح از الزامات مرتبط با استانداردهای گزارشگری مالی،
نیازمند توجه به استانداردهای بینالمللی ارزشگذاری ،مقررات
نظارتی مثل کمیتٔه بازل ،و قوانین و مقررات داخلی است.

 -۷محدودیت یا فقدان دادههای ورودی مدلهای ارزشگذاری:
اساس اندازهگیری در هر مدلی ،ورودی آن است .بهترین
چهارچوبها و مدلها در صورت استفاده از اطالعات ناکافی
یا بیکیفیت ،خروجی مناسبی نخواهد داشت .بنابراین در کنار
موضوعاتی نظیر توسعهنیافتگی بازارها و عدم قابلیت اتکای
قابلمشاهده (که پیشتر به آنها اشاره شد) ،نبودِ
اطالعات
ِ
قابلاتکا و نبودِ برخی ورودیهای اساسی
پایگاههای دادٔه بهروز و ِ
مدلهای ارزشگذاری ،کیفیت خروجیهای اندازهگیری ارزش
منصفانه را کاهش میدهد؛ بهعنوان نمونه ،آیا اطالعات مناسب

برای تعیین نرخ بازده بدون ریسک ،ساختار زمانی نرخ بهره ،و نرخ
تنزیل وجود دارد؟ آیا ریسکهای بانک ،که مهمترین آن ریسک
اعتباری است ،بهدرستی اندازهگیری و قیمتگذاری میشود؟

 -۸پیچیدگی افشاهای مرتبط با ارزش منصفانٔه ابزار مالی :در
زمینٔه افشا ،ضرورت دارد که بانک بتواند فرایند تعیین مفروضات
و بهکارگیری مدلها را بهطور شفاف بیان کند که مستلزم وجود یک
چهارچوب ارزشگذاری مدوّ ن است .از طرفی حجم و گستردگی
افشاها در سطح  ۳ارزش منصفانه بسیار افزایش مییابد که بهدلیل
کمی
قابلیت اتکای کمتر ،نیازمند ارائٔه انواع تحلیل حساسیتهای ّ
و کیفی خواهد بود.

پیامدهای محتمل بهکارگیری زیان اعتباری موردانتظار و ارزش
منصفانه در صنعت بانکداری ایران (در شرایط کنونی)

قابلتوجهی از پیامدهای اجرای  IFRSدر صنعت
بخش
ِ
قابلمالحظٔه نحؤه اندازهگیری و افشای
تفاوت
از
ایران
بانکداری
ِ
ابزارهای مالی براساس استانداردهای حسابداری ایران و IFRS
ناشی میشود.

وقوع برخی از پیامدهای منفی اجرای  IFRSدر بسیاری از کشورها،
بهدلیل گستردگی قضاوتها و ماهیت پیچیدٔه این استانداردها
اجتنابناپذیر بوده است ،اما شدت آن میتواند بسته به ویژگیهای
محیط اقتصادی متفاوت باشد .همچنین ،باید توجه داشت در
برخی کشورها نظیر ایران ،وقوع برخی از پیامدهای ناشناخته بهدلیل
ویژگیهای محیط گزارشگری مالی بانکها محتمل است؛ بهعنوان
نمونه ،بحران شفافیت در گزارشگری مالی ناشی از ساختار اقتصاد
.
سیاسی ،که ممکن است چالشهای اجتماعی بههمراه داشته باشد.
لذا با توجه به چالشهای شناساییشدٔه اجرای  IFRSدر صنعت
بانکداری ایران ،انتظار میرود اجرای این استانداردها پیامدهای
گستردهای از ابعاد اقتصادی ،اقتصاد سیاسی ،اجتماعی ،و فرهنگی
داشته باشد.
درعینحال همانگونه که آمد ،اجرای این استانداردها با توجه
به اهداف ترسیمشدٔه بنیاد  IFRSدر راستای ارتقای کیفیت
گزارشگری مالی و در صورت اجرای صحیح و برنامهریزیشده،
میتواند آثار مطلوب گستردهای در اقتصاد داشته باشد .مهمترین
پیامدهای نامطلوب شناساییشدٔه اجرای  IFRSدر صنعت
بانکداری ایران در ادامه تشریح میشود.

یکی از پیامدهای بااهمیت اجرای  IFRS9در صنعت بانکداری
ایران تٔاثیر اجرای این استاندارد در کاهش خالص ارزش داراییها
و نسبت کفایت سرمایٔه بانکها ناشی از باالرفتن حجم NPLs
است که بخشی از آن بهدلیل آثار انباشتٔه (گذشته) اندازهگیری
ابزارهای مالی است .عالوهبراین ،رویکرد سختگیرانه و آیندهنگر
مقررات ذخیرهگیری براساس مدل  ،ECLسبب افزایش حجم

9- Orderly Transaction
10- Independent
11- Knowledgeable
12- Able
13- Willing
 -14شواهد در بررسیهای بینالمللی در ارتباط با کشورهای توسعهیافته و یا برخی کشورهای درحال توسعه نشان میدهد که در اقالمی که به ارزش منصفانه اندازهگیری میشوند ،معمو ًال
سطوح  ۲و  ۳ارزش منصفانه حجم کمتری را نسبت به سطح  ۱به خود اختصاص میدهند.
 -15شامل مبنای انتخاب مدلها ،تعیین اطالعات ورودی ،تعیین سطح ارزش منصفانه و چهارچوبهای کنترلی ،و صحتسنجی اندازهگیریها.
mepac.mbri.ac.ir
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ذخایر مطالبات مشکوکالوصول بانکها شده و تٔاثیر منفی
مضاعف در نسبت کفایت سرمایه خواهد داشت .به همین دلیل،
انتظار میرود در سالهای نخست اجرای این استاندارد ،میزان
حجم ذخایر (محاسبٔه مدل  ECLبرای کل چرخٔه عمر) بهطور
چشمگیری افزایش و نسبت کفایت سرمایه کاهش یابد.
ویژگی مربوطبودن و قابلیت اتکای اطالعات تحتتٔاثیر عوامل
متعددی در سطح خرد و کالن قرار میگیرد .پیشبینی متغیرهای
کالن اقتصادی در شرایط عدم ثبات اقتصادی دشوار است و
احتمال بروز خطا در برآوردها را افزایش میدهد که باعث کاهش
قدرت پیشبینیکنندگی مدلهای اندازهگیری و مربوطبودن
اطالعات میشود .عالوهبراین ،میزان قدرت پیشبینیکنندگی
مدلهای اندازهگیری تحتتٔاثیر میزان دسترسی به دادههای ورودی
قابلاتکا ،ظرفیت سیستمهای ف ّناوری اطالعات ،قضاوت حرفهای
ِ
و مکانیزمهای کنترلی قرار میگیرد .ضعف و یا نبودِ هریک از این
عوامل باعث کاهش قابلیت اتکای اطالعات خواهد شد.

قابلمشاهده در رویکرد ارزشگذاری مبتنی
قابلیت اتکای دادههای ِ
بر بازار تحتتٔاثیر میزان مداخله و نقش تنظیمگری دولت در
بازارها قرار میگیرد .وضع قوانینی که سازوکارهای بازار رقابتی
را تضعیف میکند ،مفاهیم زیربنایی حسابداری ارزش منصفانه از
قبیل معامالت متعارف و فعاالن بازار را با چالش مواجه میسازد
قابلمشاهده در رویکرد
و سبب کاهش قابلیت اتکای دادههای
ِ
ارزشگذاری مبتنی بر بازار میشود.

پیچیدگی و گستردگی معیارهای قضاوتی ،میتواند موجب افزایش
انگیزههای مدیریت سود و برخی رفتارهای فرصتطلبانٔه مدیران
شود .ضعف سازوکارهای ضمانت اجرایی قوانین و نیز ضعف
حرفهایگری دستاندرکاران گزارشگری مالی بانکها ،باعث
میشود میزان شفافیت گزارشهای مالی ،آنطور که باید ،ارتقا
نیابد و شاخصهای سالمت مالی بهدرستی وضعیت بانک را نشان
ندهد .همچنین ،باید توجه داشت ظرفیت ناکافی قوانین مالیاتی در
ایران (در خصوص نحؤه برخورد با هزینههای ناشی از اجرای مدل
 ECLو سود و زیانهای ناشی از پیادهسازی  )FVAمیتواند سبب
ایجاد تعارض منافع بانکها با قوانین مالیاتی شود که نتیجٔه آن
کاهش انگیزٔه بانکها برای اجرای  ،IFRSعدم افشای اطالعات
بااهمیت ،و یا دستکاری گزارشهای مالی خواهد بود که از نگرانی
بانکها نسبت به پیامدهای مالیاتی اجرای  IFRSناشی میشود.

اجرای  IFRSدر صنعت بانکداری ایران باعث افزایش
نوسانپذیری سود میشود .یک بخش از افزایش نوسانپذیری
سود ناشی از باالبودن نوسان متغیرهای کالن اقتصادی است که
به آن اشاره شد؛ بخشی دیگر میتواند از اشتباه در برآوردها و عدم
انتخاب رویههای حسابداری مناسب ناشی شود که عواملی نظیر
مهارت قضاوت حرفهای و میزان کارایی زیرساختهای اطالعاتی
(پایگاه داده و ف ّناوری اطالعات) میتوانند در آن تٔاثیرگذار
باشند .همچنین ،افزایش نوسانپذیری سود میتواند بهدلیل آثار
فراچرخگی ناشی از حسابداری ارزش منصفانه و مدل  ECLباشد
که از عدم شناسایی و اندازهگیری صحیح ریسکها ناشی میشود.

اجرای کامل  IFRSبه چه معناست؟ اگرچه درحال حاضر مبنای
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غالب استانداردهای ملی مجموعٔه استانداردهای بینالمللی (شامل
IASها و IFRSها) است ،این بهمعنای اجرای کامل نیست .فاصله
قابلپذیرش
تا اجرای کامل  IFRSآنگونه که در سطح بینالمللی ِ
ً
عمال بتوانند در روابط بینالمللی
باشد و بانکهای کشور
کسبوکار خود از مزایای آن بهرهمند شوند ،بسیار است .منظور از
اجرای کامل «ذکر عبارت صریح و بیقیدوشرط انطباق با »IFRS
در مجموعٔه گزارشگری مالی (شامل صورتهای مالی و گزارش
حسابرس مستقل) است.
نتایج کلیدی

مطابق یافتههای مطالعاتی (تجارب جهانی و شواهد داخلی)،
چالشیترین استانداردهای گزارشگری مالی در صنعت بانکداری
مرتبط با استانداردهای ابزار مالی ( ،IFRS9 ،IFRS7و )IFRS13
است .درعینحال ،با توجه به ضعف زیرساختها و مشکالت
ساختاری فعلی بانکهای ایران ،بهکارگیری مدل زیان اعتباری
موردانتظار ( )ECLو ارزش منصفانه ( - )FVکه معیارهای
اصلی اندازهگیری ابزار مالیاند  -بهعنوان فراچالشهای اجرای
قابلطرح است .بنابراین ،تحقق
 IFRSدر صنعت بانکداری ایران ِ
گذار موفق به  IFRSبا عبور از این فراچالشها در نگاه حداقلی،
مستلزم گامهای زیر است:
•برنامهریزی دورٔه گذار شامل تعیین راهبرد گذار به
استانداردهای جدید و تدوین برنامٔه اجرایی زمانبندیشده.
•اصالح و تعدیل قوانین و مقررات شامل قانون بانکداری بدون
ربا ،قوانین و مقررات مالیاتی و مقررات نهاد ناظر با توجه به
توصیههای بازل ،بهگونهای که تناقض و عدم سازگاری موجود
مانع فرایند اجرای  IFRSنشود.
• ارتقای زیرساختهای اطالعاتی (در سطح خرد و
کالن) ،که بخشی از آن ذات ًا زما نبر بوده و در کوتاهمدت
تحققپذیر نیست.
• توانمندسازی حرفه شامل حسابداران ،حسابرسان و
ارزشگذاران بهعنوان خدماتدهندگان به فرایند گزارشگری
مالی باکیفیت.

افزون بر آن ،شواهد داخلی بهویژه مشکالت ساختاری بانکها
نشان میدهد که درحال حاضر صنعت بانکداری ایران
از نقطٔه شروع مناسب برای اجرای این استانداردها فاصلٔه
معناداری دارد .ازاینروی ،تا پیش از اجرای استانداردها دو
اقدام اساسی ضرورت مییابد:

•ارزیابی کیفیت دارایی بانکها ( :)AQRاین اقدام در
حقیقت شفافسازی صورتوضعیت مالی بانکها با هدف
رسیدن به نقطٔه شروع مناسب برای اجرای  IFRSاست.
•ارزیابی کیفیت (مدل) کسبوکار بانک ( :)BQRطبقهبندی
نادرست تسهیالت ،ذخیرهگیری ناکافی ،سازوکارهای
نادرست امهال تسهیالت و کژرویهای (تاریخی) ناشی از
گذار نادرست از سیستم نقدی به سیستم تعهدی ،ازجملٔه
عواملی است که سبب کاهش کیفیت داراییهای بانکها
شده است .به همین دلیل و با توجه به انحراف معنیدار
فعالیتهای بانکهای ایران از مدل کسبوکار متعارف

سخنرانیهای کلیدی

بانکداری ،ارزیابی کیفیت (مدل) کسبوکار بانک ()BQR
در ایران از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است .در
صورت تداوم چرخٔه معیوب فعلی ،مدل کسبوکار بانک
بهمثابٔه یک موتور خلق زیان عمل میکند و موجب تحمیل
ریسکهای اضافی و وابستگی بانک به شناسایی سودها و
داراییهای موهوم میشود که خود عامل تقلیلدهندٔه کیفیت
داراییهاست .موضوعات مورداشاره ذیل مسئلٔه بزرگتری
یعنی اصالح ساختار نظام بانکی قرار میگیرد که در جای
خود بسیار حائز اهمیت است؛ اما حداقل اقداماتی که از منظر
ارتقای گزارشگری مالی ضروری است عبارتاند از :اصالح
مدل کسبوکار بانکها ،شفافسازی میزان واقعی ،NPLs
و تعیین تکلیف آن و ارتقای حاکمیت شرکتی.
•در نهایت ،گزارٔه کلیدی بهعنوان توصیٔه سیاستی این است
که ورود به اجرای کامل ( IFRSدر صنعت بانکداری ایران)
بدون تمهیدات حداقلی بسیار پرریسک و پرهزینه خواهد بود.

mepac.mbri.ac.ir
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در سالن اصلی در دو روز همایش ،مجموع ًا هفت نشست سیاستی برگزار شد و طی آنها ،صاحبنظران و مدیران ارشد به تحلیل و
بررسی موضوعات روز اقتصاد ایران پرداختند.

نشست سیاستی «چهارچوب سیاست پولی برای کنترل تورم»
نشست سیاستی «چهارچوب سیاست پولی برای کنترل تورم» با حضور صاحبنظران این حوزه دکتر تیمور رحمانی ،دکتر ابراهیم
صیامی ،دکتر سیدحمید پورمحمدی ،دکتر حسین قضاوی ،و مدیریت دکتر اصغر ابوالحسنی در روز اول همایش برگزار شد.
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دکتر سیدحمید پورمحمدی (معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه)

محتوای این همایش و نشستهای تخصصی سیاستهای پولی ،مالی ،و ارزی در تدوین برنامٔه
هفتم توسعٔه جمهوری اسالمی از اهمیت باالیی برخوردار است .درحال حاضر ،مهمترین مشکل
کشور بیثباتی اقتصادی است و تورم نیز برجستهترین مٔولفٔه این بیثباتی است که نوسانات و
تالطمات آن کسبوکارها و فعالیتهای بخش خصوصی را با چالش مواجه کرده است.

تورم ریشه در نظام بانکی و کسری بودجٔه دولت دارد .اگرچه در جریان مسلط نظریه اقتصادی،
سیاستهای پولی و مالی مستقل فرض شده و بانک مرکزی با سیاست پولی فعال میتواند تورم را
کنترل کند ،در مقابل این بحث ،سیاست پولی غیرفعال مطرح میشود که ریشٔه آن در وابستگی دو
سیاست پولی و مالی از طریق قید بودجٔه دولت مطرح شده است .کانال کسری بودجه در اقتصاد
با عنوان سلطٔه مالی شناخته میشود و طبق تعریف والش ( ،1)۲۰۱۰زمانی رویمیدهد که دولت
نتواند مخارج خود را با درآمدهای خود تراز کند و در نهایت سیاستگذار پولی این تراز را باید
برقرار کند که یا از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا غیرمستقیم از شبکٔه بانکی و فروش
اوراق بدهی در نهایت به بانک مرکزی متحمل میشود .عالوهبراین در اقتصادهای نفتی مثل ایران،
دولت از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز به بانک مرکزی و اخذ معادلی
ریالی آن ،سبب شده است که بهواسطٔه عدم امکان فروش این ارزها در بازار آزاد ،در نهایت پایٔه
پولی یابد.

در مقابل این کانالهای شناختهشده و شفاف ،بحث عملیات فرابودجهای 2مطرح است که بهتازگی
در مقاالت صندوق بینالمللی پول بیان شده است و بدانمعناست که دولت میتواند مخارج خود را
به شرکتها و نهادهای دولتی منتقل کند و ردپای این فعالیتها را در کسری بودجه بهجای نگذارد.
بهبیان دیگر ،شرکتها و نهادهای دولتی ابزارهاییاند که دولت از طریق آنها میتواند بهصورت
پنهان و غیرشفاف عملیاتی را شکل دهد که ماهیت کسری بودجه دارد و تٔامینمالی آنها را به نظام
قابلشناسایی است:
بانکی تحمیل کند .بهطور مشخص ،عملیات فرابودجهای در پنج بُعد ِ

oبدهی به شرکتهایدولتی (مانند تسهیالت خرید تضمینی گندم و نحؤه تٔامینمالی آن)؛
oبدهی به نهادهای عمومی غیردولتی (مانند ساخت مسکن ارزانقیمت توسط بنیاد مسکن
در روستاها)؛
oبدهی به بانکهای عامل (صدور ضمانتنامه توسط سازمان برنامه و بودجه و الزام شبکٔه
بانکی برای پرداخت آن)؛
oبدهی صندوقهای ثروت ملی (یا ً
قبال تحت عنوان حساب ذخیرٔه ارزی)؛
oبدهی به بانک مرکزی (بهرغم ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی).

عملیات فرابودجهای سبب خواهد شد که تغییرات بدهی دولت در یک سال بیش از میزان کسری
بودجٔه رسمی اعالم شده باشد .ازآنجاکه سرجمع این تحوالت در گزارشهای رسمی یافت
نمیشود ،ضروری است که برای تحلیل آن عالوه بر متغیرهای روانه ،تغییرات بدهی به متغیرهای
انبارٔه بدهی یعنی مانده بدهیهای دولت (شامل زیان انباشتٔه شرکتهای دولتی ،مانده بدهی دولت
به تٔامیناجتماعی ،مانده بدهی دولت به نظام بانکی) نیز توجه شود .در تحلیل عملیات فرابودجهای
و ارائٔه تصویر دقیق از کسری بودجه ،باید به پنج بُعد توجه کرد که عبارتاند از:
oتحلیل حقوقی (یعنی اینکه چه مجوز حقوقی یا قانونی سبب شده است که این کانالهای
پنهانی شکل بگیرد)؛
oتحلیل فرایندی (یعنی اینکه تٔامینمالی عملیات فوق در نهایت چگونه به شبکٔه بانکی و پایٔه
پولی متصل میشود)؛
oتحلیل ترازنامهای (یعنی اینکه تحوالت فوق در ترازنامٔه هریک از ارکان دخیل در عملیات
چه تٔاثیری دارد)؛
oتحلیل نهادی (یعنی اینکه دستگاههای مرتبط با صدور تضامین و یا اخذ وثایق چه کنترلهایی
برای ایجاد بدهی دارند)؛
oتحلیل کسری بودجه (یعنی اینکه کسری بودجه بهصورت رسمی و آشکار چه میزان است و
بهصورت پنهان و غیرشفاف ،چه میزان).
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پس از اینکه ابعاد عملیات فرابودجهای شناسایی شد ،متوجه خواهیم شد که متٔاسفانه کسری
بودجٔه دولت در دوران مازاد درآمدها و حتی وفور درآمدهای ارزی نیز از طریق هریک از ابعاد و
کانالهای فوق روی داده است؛ بهگونهایکه هرچه درآمدهای ارزی بیشتر بوده است ،تعداد قوانین
و مجوزهایی که به ایجاد بدهی و افزایش ماندٔه آن منجر میشود ،بیشتر بوده است .با تمرکز تحلیل
در بخش نظام بانکی ،این پدیده حاکی از آن است که در اقتصاد ایران ،کسری بودجه بهصورت
نهادی و در قالب یک مجموعه قوانین تکلیفی روی داده است که نمونههایی از آن عبارتاند از:
تسهیالت تکلیفی دولت به بانکها و یا خرید تضمینی کاالهایی مانند گندم و چای و یا صدور انواع
ضمانتنامهها .این موارد در نهایت یا با ایجاد ناترازی در شبکٔه بانکی و یا از طریق نکول تضامین
و ایجاد بدهی دولت به شبکٔه بانکی ،به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

راهکار مقابله با بیثباتی اقتصادی ،که ریشه در کسری بودجٔه دولت دارد ،آغاز سریع اصالحات
اقتصادی در ایران است که یا از طریق ایجاد منابع پایدار شامل اصالح نظام مالیاتی ،نظام یارانهای و
مولدسازی داراییهای دولت روی میدهد و یا از طریق اصالح نهادی در هریک از پنج بُعد اساسی
در عملیات فرابودجهای .اگرچه موارد متعددی میتوان در این حوزه مطرح کرد ،برخی از آنها
عبارتاند از :افزایش شفافیت و پاسخگویی بودجهای ،بازبینی در قوانین تعهدآور و تبدیل بخشی
از تعهدات دولت به تعهدات موقت ،تدوین چشمانداز میانمدت بودجه و کاهش مداخالت دولت
در قیمتگذاری کاالها ،تغییر نظام اجرای بودجه از نقدی به تعهدی ،رعایت قواعد مالی در بودجه،
اصالح حاکمیت شرکتی و قواعد حکمرانی ،کمرنگشدن مالحظات بخشی در تصمیمگیریهای
مالی ،محدودکردن بار مالی تعهدات دولت به تٔامیناجتماعی و تعیین سقف ایجاد تعهدات صریح
و ضمنی دولت به بانکها.

دکتر تیمور رحمانی (عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران)

در طول پنج دهٔه گذشته ،اقتصاد ایران درگیر تورم دورقمی بوده است و هیچگاه بهمدت چهار سال
تورمهای بسیار باال نسبت به متوسط بلندمدت نداشته است .همانطور که دولت جدید نیز اعالم
کرده است ،این موضوع ایجاب میکند که کاهش چشمگیر تورم در اولویت سیاستگذاری قرار
گیرد .ازآنجاکه اقتصاد ایران بهمدت پنج دهه تورم دورقمی داشته است ،نمیتوان این تورم دورقمی
باال و ماندگار را به هیچ عاملی بهجز ایجاد توان خرجکردن فراتر از توان تولید اقتصاد نسبت داد
و در نتیجه درمان اساسی تورم نیز در خاتمهدادن به این موضوع نهفته است .تازمانیکه این قدرت
خرجکردن  -به تعبیری سلطٔه مالی تعمیمیافته (در ابعاد دولت و بانکها)  -کنترل نشود ،اتفاق
معناداری در جهت توانایی مهار تورم روینمیدهد .در چنین شرایطی ،ترکیبی از رانتجویی و
ناسازگاری زمانی نشان میدهد که چرا بهطور متوسط رشد نقدینگی باالیی رویمیدهد و در نهایت
ِ
این فشار رشد نقدینگی نیز به رشد شتابان قیمتها و ناتوانی در مهار تورم منتهی میشود.

اگرچه بخشی از تورم و مشخص ًا جهشهای تورمی  -بهویژه هنگام محدودیتهای کسب درآمد
ارزی و تحریم  -معلول فشار بیرونی بوده است ،او ًال همین جهشهای تورمی خود از انباشتشدن
نیروی تورمی در سالهای پیش از آن اثر پذیرفته است و ثانی ًا نیروی اساسی ایجاد فشار تورمی در
یک دورٔه طوالنی پنجدههای معلول ایجاد توان خرجکردن فراتر از توان تولید و تدارک کاالها و
خدمات بوده است که خود را بهشکل رشد نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد نمایان کرده است .نیروهای
ورای ایجاد توان خرجکردن ،بهویژه از ناحیٔه سیاست بودجهای و شبهبودجهای دولت و مجلس،
سبب ایجاد فشار تورمی شده است که تفاوت چشمگیر نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید حقیقی
آن را منعکس میکند .در مقاطعی در دهٔه  ۱۳۵۰و  ۱۳۸۰با توسل به واردات گسترده و سرکوب
نرخ ارز ،بخشی از تقاضای کل ایجادشده به جهان خارج پرتاب شده و رشدهای باالی نقدینگی
اثر تورمی خیلی شدید بر جای نگذاشته است ،اگرچه با آسیبرساندن به بخش تولید بهویژه در
کاالهای قابلمبادله ،زمینٔه جهش تورمی را فراهم کرده است .در مقطع زمانی  ۱۳۹۶-۱۳۹۳نیز
عالوه بر واردات ،از طریق نرخ بهرٔه حقیقیِ بسیار باال ،آثار تورمی رشد باالی نقدینگی به تٔاخیر
افتاده و به آینده پرتاب شده که همین موضوع جهش تورمی سالهای  ۱۳۹۷به بعد را شدیدتر کرده
قابلتوجه تورم را فراهم کرده است.
و صدمٔه شدید به رفاه دهکهای پایین وارد کرده و لزوم کاهش ِ
چنانچه فرض را بر تداوم تحریم بگذاریم ،باید بهطور اجتنابناپذیر متوسط رشد اقتصادی پایینتر
را بپذیریم و این متوسط رشد اقتصادی پایین ،بهعنوان قیدی بازدارنده ،دستگاه سیاستگذاری را
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به این سمت بکشاند که با شکلدادن صحیح به سطح توقعات رفاهی در اقتصاد ،به محدودکردن
قابلتوجه
چشمگیر کسری بودجٔه دولت و تکالیف بودجهای بر بانکها و همچنین محدودکردن
ِ
خلق نقدینگی بانکها بپردازد تا امکان کنترل تورم فراهم شود .اما در سناریویی که تحریمها رفع
شود ،امکان پیادهسازی موفق هدفگذاری تورمی فراهم میشود و مناسب آن است که بانک مرکزی
به هدفگذاری تورمی با توجه به فراهمشدن بستر عملیات بازار باز و تعمیق بازار بدهی بپردازد.
درعینحال ،در این سناریو او ًال الزم است که به تثبیت نرخ ارز حقیقی  ،و ثانی ًا به اقدامات احتیاطی
اقتصاد کالن برای کاهش بیثباتی بخش مالی اقتصاد و همچنین جلوگیری از انباشت ریسک در
بخش مالی پرداخته شود .بااینحال در این شرایط ،امکان کنترل تورم ضمن افزایش تدریجی سطح
رفاه و جبران کاهش رفاه دوران تحریم فراهم میشود.
دکتر حسین قضاوی (عضو هیئتمدیرٔه بانک سامان)

بحث سلطٔه مالی را بهنوعی میتوان ضعف استقالل بانک مرکزی در ابعاد مختلف قانونی ،عملیاتی،
و مالی تعبیر کرد .مرور تحوالت اقتصادی گذشته نشان میدهد که بانک مرکزی طی شش سال
گذشته وضعیت خنثایی داشته است؛ بدانمعنا که در مواجهه با نوسانات اقتصاد کالن ،نه بهصورت
فعال اقدام به سیاستگذاری کرده و نه بهصورت منفعل سیاستهای خود را بازآرایی کرده است
و لذا در بهترین حالت بیکنش بوده است .عالوهبراین ،درحالی که راهکار مهار تورم افزایش نرخ
سود بوده است ،تجربٔه چندسال گذشته با این راهکار سازگاری نداشته و در عمل با منفیترشدن نرخ
سود حقیقی تحتتٔاثیر افزایش مداوم تورم و عدم تغییر نرخ سودها ،افزایش تقاضای کل و افزایش
تورم را بههمراه داشته است.

در شرایط فعلی ،نیاز است که نقدینگی بازتعریف شود .درحال حاضر ،صندوقهای با درآمد ثابت
با دارابودن خالص دارایی حدود  ۴۴۰هزار میلیارد تومان کارکردی مانند شبهپول دارد و بدون
هزینٔه چشمگیری قابلتبدیل به نقد است .محاسبٔه ارزش خالص صندوقهای مشترک بازار پول در
شبهپول ،بهلحاظ کارکرد مشابه در کشورهای توسعهیافته ،مدتهاست که سابقه دارد .این داراییها
که حدود  ۱۰درصد نقدینگی کشور است ،در صورت حسابرسی و حذف محاسبات مجدد در
محاسبٔه کلهای جدید پولی ،خواهد توانست تصویر گویاتری از تحوالت پولی و بخش حقیقی و
اسمی اقتصاد ارائه دهد.

درحالیکه خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی افزایش یافته است ،هیچگونه بازتابی از بهبود
مبادالت بخش خارجی کشور مشاهده نشده است .آرایش موهومی ترازنامٔه بانک مرکزی از کانال
خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و تسعیر آن ،بهمعنای بهبود بخش خارجی اقتصاد نیست.
افزایش  ۲۵درصدی خالص داراییهای خارجی که فقط  ۵درصد آن ناشی از نرخ تسعیر است،
درحالیکه کشور با تنگناهای ارزی مواجه بوده است ،نشان میدهد که یا بانک مرکزی داراییهای
غیرقابل دسترس صندوق توسعٔه ملی را خریداری کرده و مابهازای آن ریال تزریق کرده و یا اینکه
بخشی از دالرهای مداخلهای جمعآوری شده و مجدد ًا معادل ریالی آن برای کاالهای اساسی
پرداخت شده است .درهرصورت ،هیچیک از این دو بهمعنای بهبود وضعیت بخش خارجی اقتصاد
کشور بهمعنای واقعی آن نیست .عالوهبراین ،هرچند عملیات بازار باز میتوانست بدهیهای دولت
را بازارپذیر کند و از این طریق ابزاری برای مهار سلطٔه مالی و کنترل پایٔه پولی و نقدینگی را در
اختیار بانک مرکزی فراهم کند ،در عمل نتیجٔه آن تبدیلشدن نهاد پولی به کارگزار فروش اوراق
بدهی دولت به بانکها بوده است.
دکتر ابراهیم صیامی (مدیرکل دفتر مطالعات آیندهپژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارایی)

تجارب بینالمللی نشان داده است که راهکار مقابله با سلطٔه مالی ،پایبندی به قواعد مالی است .در
کشورهای با منابع طبیعی ،قواعد بودجهای ساختاری مدنظر قرار میگیرد؛ بدینمعنا که درآمدها و
عواید حاصل از فروش منابع طبیعی در قواعد مالی لحاظ میشود .متٔاسفانه در اقتصاد ایران ،قواعد
مالی ما صرف ًا از نوع درآمدی است و زمانی مطرح است که بخواهیم سهم صندوق توسعٔه ملی را از
فروش درآمدهای نفت پرداخت کنیم ،درحالیکه این قاعده در دنیا مطرح نیست و صرف ًا حدود ۱۷
کشور از آن استفاده میکنند.

در کشورهای فعال در خصوص قواعد مالی ،کمیسیونها و کمیتههای مالی در دنیا ایجاد شده است
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که با داشتن استقالل کافی ،قواعد مالی را تحت بررسی قرار میدهند تا از افزایش بدهی دولت
جلوگیری شود .زمانیکه این نوع از قواعد مالی مستقل در کنار قواعد پولی منبعث از بانک مرکزی
مستقل و همچنین مدیریت شناوری نرخ ارز در قالب قواعد ارزی قرار گیرد ،میتواند مهار سلطٔه
مالی و کنترل تورم را بههمراه داشته باشد.
دکتر اصغر ابوالحسنی (قائممقام بانک مرکزی)

اگرچه بازارپذیرکردن بدهیهای دولت و پایبندی دولت به این راهکار و همچنین ثبات نرخ ارز
حقیقی یکی از الزامات اساسی در مهار کسری بودجه و کنترل تورم است ،این پرسش نیز مطرح
است که چگونه میتوان با این واقعیت که خرجکرد دولت بیش از درآمد است مقابله کرد ،بدون
اینکه کشور و فعالیتهای اقتصادی را محصور نکرد.

تازمانیکه اندازٔه مطلوب بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران تبیین نشود ،انتظارات تورمی
کارگزاران صعودی باشد و بنگاههای تولیدی نیز ظرفیت تولیدی نداشته باشند ،ناترازی و کسری
منابع وجود خواهد داشت و خلق پول و پولپاشی نیز جز تشدید تورم نتیجٔه دیگری نخواهد داشت.
به همین جهت برای نخستینبار بعد از  ۶۰سال تجربٔه بانکداری مرکزی در ایران ،برنامٔه پولی تنظیم
شده است که در آن تغییرات اجزای پایٔه پولی بهصورت ماهانه پیشبینی و تنظیم شده است .نتیجٔه
این برنامٔه پولی آن است که برای نخستینبار در سال جاری تنخواهی به دولت پرداخت نشده است
و عالوهبرآن کل تنخواه دادهشده در سال قبل نیز از دولت پسگرفته شده است.

رویکرد بانک مرکزی در دورٔه جدید این بوده است که مدیریت پولی بهصورت فعال تدوین شود؛
بهطور مثال در هفتههای اخیر که حدود  ۲۵هزارمیلیارد تومان ناشی از عادالنهسازی یارانهها به
حسابهای اشخاص تزریق شد ،بانک مرکزی با مدیریت فعال توانسته است مبلغی بیش از این
مقدار از طریق کاهش ذخایر مازاد بانکها جمعآوری و در نتیجه آثار پولی آزادسازی قیمتها را
محدود کند .این نشاندهندٔه آن است که هرچند بانک مرکزی در اقتصاد ایران استقالل کافی ندارد،
میتوان با اقتدار کافی به مواجهٔه تالطمات پولی رفت.
نتایج کلیدی نشست

•تورم ریشه در ناترازی نظام بانکی و کسری بودجٔه دولت دارد.
•در قالب عملیات فرابودجهای ،دولت میتواند مخارج خود را به شرکتها و نهادهای
دولتی منتقل کند و ردپای این فعالیتها را در کسری بودجه بر جای نگذارد و لذا
باعث میشود تغییرات بدهی دولت در یک سال بیش از میزان کسری بودجٔه رسمی
اعالمشده باشد.
•راهکار مهار کسری بودجه آغاز سریع اصالحات اقتصادی یا از طریق ایجاد منابع
پایدار شامل اصالح نظام مالیاتی ،نظام یارانهای ،و مولدسازی داراییهای دولت
است و یا از طریق اصالح نهادی.
•تورم دورقمی باال و ماندگار را به هیچ عاملی غیر از ایجاد توان خرجکردن فراتر از
توان تولید اقتصاد نمیتوان نسبت داد و این پدیده خود را بهشکل رشد نقدینگی فراتر
از نیاز اقتصاد نمایان کرده است.
•محاسبٔه ارزش خالص صندوقهای مشترک بازار پول در شبهپول بهلحاظ کارکرد
مشابه در کشورهای توسعهیافته مدتهاست که سابقه دارد و ضروری است که برای
رصد پویاییهای بخش مالی اقتصاد ایران و نوسانات متغیرهای کالن ،این بازنگری
در تعریف کلهای پولی انجام شود.
•در کشورهای با منابع طبیعی ،قواعد بودجهای ساختاری مدنظر قرار میگیرد؛ بدینمعنا
که درآمدها و عواید حاصل از فروش منابع طبیعی در قواعد مالی لحاظ میشود.
•تازمانیکه اندازٔه مطلوب بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران تبیین نشود و
بنگاههای تولیدی نیز ظرفیت تولیدی نداشته باشند ،ناترازی وکسری منابع وجود خواهد
داشت و خلق پول و پولپاشی نیز جز تشدید تورم نتیجٔه دیگری نخواهد داشت.
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نشست سیاستی «تقویت ثبات پولی و مالی؛ الزامات و راهکارها»
دومین نشست سیاستی با موضوع «تقویت ثبات پولی و مالی» با حضور صاحبنظران این حوزه دکتر سید احمدرضا جاللی نائینی ،دکتر
داود سوری ،و مدیریت دکتر پیمان قربانی در روز اول همایش برگزار شد.
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دکتر پیمان قربانی (معاون اقتصادی بانک مرکزی)

کشور ما از کشورهای با تورم باالست و این چالش پیش روی دولت سیزدهم نیز قرار دارد .تجربٔه
کشورهای مختلف طی سالیان اخیر نشان میدهد فقط بحث سیاست پولی نیست که برای کنترل
تورم و رشد اقتصادی حائز اهمیت است ،بلکه ثبات مالی نیز اهمیت بسزایی دارد و کشوری که
ثبات مالی نداشته باشد ،در دستیابی به اهداف اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد .بحث ثبات
مالی با توجه به بانکمحوربودن اقتصاد ایران ،بیشتر به ثبات و سیاستهای احتیاطی در نظام بانکی
مربوط میشود؛ البته بازار سرمایه و بیمهها نیز در بحث ثبات مالی بااهمیت هستند.
کنترل نقدینگی و کنترل تورم هرساله بهدالیل مختلفی با پیچیدگیهای بیشتری روبهرو میشود.
در سال جاری ،حذف ارز ترجیحی ،تغییر نرخ تسعیر گمرکی ،افزایش قیمت جهانی غذا ناشی از
جنگ روسیه و اوکراین ،و افزایش سطح دستمزدها ،همه از تکانههای سمت عرضه هستند که به
افزایش قیمتها و کاهش سطح تولید منجر میشوند .در سال جاری ،برخی کشورها برای مقابله با
چنین بحرانهایی (افزایش قیمت نفت و غذا) سعی کردند افزایش دستمزدها کمتر از افزایش سایر
هزینهها باشد که در کشور ما برای بخش خصوصی شاهد روندی معکوس بودیم ،چراکه بخش
خصوصی افزایش  ۵۷درصدی در دستمزدها داشت.

در بحث سیاستگذاری پولی ،پیچیدگیهای فراوانی وجود دارد؛ برای مثال ،نرخ سود بانکی از سال
 ۱۳۹۵تا کنون  ۱۸درصد بوده است ،درحالیکه سال گذشته تورمی  ۴۶درصدی را در اقتصاد ایران
شاهد بودهایم .اینکه ابزار نرخ سود در اقتصاد کار نکند و تعدیل نشود ،رویکرد درستی نیست و الزم
است همراه با تکانههای اقتصادی ،نرخهای سود نیز تاحدودی تعدیل شود .بهعالوه ،سیاست پولی
مالحظٔه جدی در خصوص تولید و اشتغال دارد؛ اما این باعث نمیشود از ابزارهای سیاستگذاری
پولی برای مهار تورم استفاده نشود .بهرغم اینکه دولت دوازدهم کل تنخواه و همچنین بخشی از
سپردهها را در پنجماهٔه ابتدای سال  ۱۴۰۰مصرف کرد و بنابراین در ششماهٔه دوم سال ۱۴۰۰
دولت سیزدهم مجبور بود اوراق بفروشد و از منابع در دسترس بانکها استفاده کند ،با مدیریتی
که انجام شد ،رشد پایٔه پولی از حدود  ۴۲٫۶درصد در تیر به  ۳۱٫۴درصد در اسفند رسید .در سال
جاری ،بانک مرکزی در راستای مهار تورم برنامههایی را تهیه کرده است .یکی از کارهایی که در
این زمینه انجام شده است تعامل دولت و بانک مرکزی با رویکردی جدید است و آن سازوکاری
است که در خزانه طراحی شد که بهجای استفاده از تنخواه بانک مرکزی ،از رسوب ماندٔه سپردههای
دولتی (با استفاده از سازوکار حساب واحد خزانه) استفاده شود و دولت در سال جاری کمتر از
تنخواه استفاده کرد که تاحدودی به کنترل نقدینگی انجامید؛ و در فروردین  ،۱۴۰۱رشد نقدینگی
 -۰٫۲درصد بوده است ،زیرا با سازوکار حساب واحد خزانه ،دولت کمتر از تنخواه استفاده کرده
است .بحث دیگری که باید به آن توجه داشت این است که در شرایط فعلی و باوجود چندین تکانٔه
سمت عرضه (ازجمله حذف نرخ ارز ترجیحی  ۴۲۰۰تومانی) ،افزایش سطح عمومی قیمتها
تاحدودی اجتنابناپذیر است .حال در این شرایط ،چگونه میتوان بخشی از تورم و اثر تکانههای
عرضه را کاهش داد؟

•افزایش سطح عمومی قیمتها نباید منجر به بینظمی در قیمتگذاری شود .با توجه به اینکه
حدود  ۵۱درصد سبد شاخص قیمت مصرفکننده ( )CPIمربوط به خدمات است ،کنترل
دولت بر افزایش بیقاعدٔه قیمتها بهعنوان راهکاری کوتاهمدت ضروری است ،هرچند
کنترل قیمتی بهعنوان راهکاری بلندمدت توصیه نمیشود.
•کاهش تورم بدون ایجاد هزینه برای تولید با کنترل انتظارات تورمی امکانپذیر است ،که در
این راستا الزم است مدیریت فضای عمومی و نحؤه مکالمه با مردم اصالح شود.
•کیفیت پایٔه پولی از اهمیت فراوانی برخوردار است که در میزان اثرگذاری اقدامات
سیاستگذار پولی و قدرت تٔاثیرگذاری این اقدامات مٔوثر است؛ یعنی ترازنامٔه بانک مرکزی
از قدرت کافی برای اعمال سیاستگذاری مشخص برخوردار باشد.
•بانک مرکزی با استفاده از حساب واحد خزانه میتواند کنترل بیشتری بر ماندههای وجوه نقد
دولتی داشته باشد که بسیار مٔوثر است.

موضوعی که گاهیاوقات در برخی محافل و رسانهها شنیده و دیده میشود این است که افزایش نرخ
سود بانکی منجر به افزایش رشد نقدینگی میشود و این سیاست نباید دنبال شود ،درحالیکه چنین
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برداشتی صحیح نیست ،زیرا وقتی نرخ سود سپردهها باال میرود ،بهتبع آن نرخ سود تسهیالت
هم افزایش مییابد و این تلقی که افزایش نرخ سود منجر به افزایش نقدینگی میشود ،غلط است.
افزایش نرخ سود سازوکار افزایش جذب سپرده را بههمراه دارد و تثبیت نرخ سود برای چندین سال
با اشکال همراه است؛ هرچند اگر بانک مرکزی در این حوزه رویکرد جدیدی داشته باشد ،حتم ًا با
درنظرگرفتن همٔه شرایط ازجمله حفظ تولید و اشتغال خواهد بود.

سیاست پولی زمانی میتواند کارا و اثربخش باشد که بانکها سالم باشند .بنابراین ،مقولٔه اصالح
نظام بانکی از اهمیت فراوانی برخوردار است که اصالح نظام بانکی و تقویت حکمرانی ریال در
دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است .نکتٔه دیگر این است که هرچند در ایران بازار بینبانکی
وجود دارد و سازوکار عملیات بازار باز فعال است ،با توجه به ادبیات موجود در زمینٔه سازوکار
اشاعٔه پولی ،نرخ سود بازار بینبانکی میبایست در نرخ سود بانکی سپردهها و تسهیالت تٔاثیرگذار
باشد تا در تصمیمات مصرف و سرمایهگذاری مٔوثر باشد؛ درحالیکه عملیات بازار باز با این
ً
عمال نرخ سود بازار بینبانکی
محدودیت مواجه است که با توجه به عدم تغییر نرخ سود بانکی،
نمیتواند در نرخ سود بانکی اثرگذار باشد و در نتیجه این ابزار برای کنترل تورم دچار نقصان است.

دکتر احمدرضا جاللی نائینی (مدیرگروه مطالعات سیاستهای پولی و ارزی پژوهشکدٔه پولی و
بانکی)
موجهای تورمی و استمرار تورم با تٔاکید بر تجربه طی دهٔه گذشته

الف -اختالل در بازار پول و افت تقاضای دارایی برای ریال

•ریشٔه مشکالت و عدم تعادل در بخش پولی را میتوان در تحوالتی که از اواسط دهٔه ۱۳۸۰
آغاز شده بود ،جستوجو کرد.
•تصویب قانون منطقیکردن نرخ سود تسهیالت بانکی در سال  ۱۳۸۴و کاهش دستوری
نرخهای سپرده و تسهیالت بانکی ،در شرایطی که نرخ تورم و انتظارات تورمی روندی
صعودی داشت ،باعث اختالل قیمتها در بازار پول شد.
•انبساط اعتباری از کانال منابع ارزانتر شبکٔه بانکی و طرح «وامهای زودبازده» موجب تشدید
اضافهتقاضا در بازار اعتبارات و انبساط بیش از عرف ترازنامٔه بانکها و مٔوسسات اعتباری
شد.
•با تضعیف قدرت نظارتی بانک مرکزی« ،مٔوسسات اعتباری غیرمجاز» برای دسترسی
به سپردههای عمومی رشد کردند .ساختار نامناسب ،فقدان دانش و تجربٔه الزم ،و فساد
گستردٔه این مٔوسسات زمینٔه ناترازی و تخریب بیشتر در بازار پول را فراهم کرد.
•اگرچه ورشکستگی گستردٔه این مٔوسسات و خروج گستردٔه سپردهها از آنها منجر به موج
گستردهتر «فرار بانکی» نشد ،باعث تضعیف اعتماد عموم به نظام بانکی و کاهش تقاضا
برای ریال بهعنوان یک کالس دارایی شد.
•ب -تکانٔه تحریمها و جهش نرخ ارز :موجب مختلشدن زنجیرٔه عرضه (تٔامین کاال و
خدمات) و محرک ایجاد دو موج تورمی از نوع تکانٔه فشار هزینه (تکانٔه عرضه) بوده
است .مختل و گرانشدن زنجیرٔه عرضه و تٔامین کاالهای واسطٔه وارداتی مجرای تورم
هزینٔه تولید را تقویت کرد .همچنین ،تکانٔه تحریمها و جهش نرخ ارز باعث فزونیگرفتن
هزینٔه تشکیل سرمایه به شاخص تعدیلکنندٔه تولید ناخالص داخلی شده است .بهعالوه،
هرچه سهم کاالهای واسطٔه وارداتی از کل نهادههای واسطهای تولید بنگاهها بیشتر و درجٔه
جانشینی نهادهها و تولیدات داخلی برای خارجی کمتر باشد ،تکانٔه خارجی و اختالل در
زنجیرٔه کاالهای وارداتی باعث باالتررفتن نرخ ارز ،فشار هزینٔه باالتر بنگاهها ،و رکود تورمی
عمیقتر میشود.
•ج -فقدان بستٔه سیاستی تثبیتی معتبر و لنگرنشدن انتظارات تورمی
•سیاست پولی مجهز به ابزار کارا برای کنترل تورم نوع فشار تقاضا (بهطور مثال ،انبساط
مالی و پولی متعارف) در کوتاهمیانمدت است و کنترل آن با اجرای سیاستهای معتبر،
هزینٔه اجتماعی کمتری دارد.
•ماهیت موج تورمی اخیر از نوع انبساط تقاضا نیست و به این علت استفاده از ابزار کنترل
کمی یا ابزار نرخ سود منجر به «اتفاق آسمانی» (تثبیت همزمان قیمتها و بستهشدن شکاف
ّ
تولید) نمیشود.
mepac.mbri.ac.ir
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•تکانههای از نوع فشار هزینه دو اثر همزمان دارند :هم نرخ تورم را افزایش میدهند و
هم شکاف تولید را فراختر میکنند و وقتی استمرار مییابند ،انتظارات تورمی را پابرجاتر
میکنند .بحثهای نظری اشاره دارند که چون سیاست بهینٔه پولی محدود به مقابله با تورم
نیست ،مقام پولی نمیتواند نسبت به افت تولید بیتفاوت باشد و با دوگانٔه تولید و تورم
مواجه است.
•در واکنش به این وضعیت ،مقام پولی دو گزینه دارد :الف -اجرای سیاست مقابله با تورم
(افزایش نرخ بهره یا کاهش نرخ رشد کلهای پولی)؛ ب -به افزایش تورم واکنش سریع
نشان ندهد (اصل تیلور را اعمال نکند) و با افت تولید و افزایش بیکاری مقابله کند.
•بانکهای مرکزی با چهارچوبهای سیاستی قاعدهمند ،که تکهدفی نیستند ،مقابله با تورم را
بهطور تدریجی (در افق میانمدت) اعمال میکنند .بعض ًا در کوتاهمدت ،سیاست مساعدتی
انتخاب میکنند ،ولی در افق میانمدت مقابله با تورم برایشان الزامی است.
•برای اقتصاد ایران ،که عالوه بر عدم تعادلهای مالی دچار تورم فشار هزینٔه ناشی از
تحریمهای بینالمللی و نیز مشکل گردش ارزی است ،دوگانٔه سیاستی سختتر شده است.
از این منظر و نیز بهواسطٔه وجود سلطٔه مالی ،هزینه فرصت اقتصادی و سیاسی مقابله با
نرخ تورم برای مقام پولی باالست .ازاینرو ،رویکرد بانک مرکزی بیشتر از نوع مساعدتی و
نه مقابلهای بوده است.
•نکتٔه دیگر موضوع انتخاب ابزار مناسب برای کنترل تورم است .تجارب کشورهای مختلف
اشاره دارد که برای اجرای سیاستهای تثبیت ،اعمال انضباط مالی شرط الزم اما ناکافی است
و به لنگر اسمی مٔوثر در بخش پولی نیاز است .اگرچه برای مدیریت تقاضای کل ابزارهای
کالسیک سیاست پولی مٔوثر است ،این ابزار برای واکنشدادن به آشفتگی زنجیرٔه عرضه و
تحریمها کارا نیست.

هرچه وابستگی صنایع به نهادههای تولیدی خارجی بیشتر باشد ،اثر تکانههای تحریم و جهش نرخ
ارز در ساختار تولیدی کشور و در نهایت در تورم بیشتر است و شاهد تعمیق رکود تورمی هستیم.
بهعالوه ،تکانٔه تحریم و جهش نرخ ارز موجب ضربهخوردن بخش عرضٔه اقتصاد شده و شکست
ساختاری اتفاق افتاده است .در دورههایی که جهش تورمی داشتهایم ،ازجمله سالهای -۱۳۷۳
 ،۱۳۹۲-۱۳۹۱ ،۱۳۸۷-۱۳۸۶ ،۱۳۷۸-۱۳۷۷ ،۱۳۷۴و  ،۱۳۹۹-۱۳۹۶عوامل مختلفی
ازجمله محدودیت ارزی و اختالل در زنجیرٔه عرضه منجر به این امر شده است ،هرچند عوامل
دیگری هم دخیل بودهاند .پس با توجه به عاملی که ایجاد تورم میکند ،میبایست ابزار کنترل هم
متفاوت باشد .دورٔه  ،۱۳۷۴-۱۳۷۳کشور بحران بدهی خارجی داشته است و در نتیجه واردات
محدود و تورم ایجاد شد .دورٔه  ،۱۳۷۸-۱۳۷۷قیمت نفت بسیار کاهش یافت و به حدود  ۷دالر
رسید و بحران آسیایی رخ داده بود و تکانٔه رابطٔه مبادله اتفاق افتاد .تکانٔه رابطٔه مبادله با تکانٔه تحریم
متفاوت است .در آن شرایط ،قیمت کاالهای صادراتی کشور بهنسبت کاالهای وارداتی افت کرد ،اما
اختالل در زنجیرٔه عرضه اتفاق نیفتاد ،فقط قیمتهای نسبی تغییر کرد .در این دوره ،نرخ ارز حدود
 ۱۰۰درصد افزایش یافت ،اما نرخ تورم رشد خیلی زیادی نداشت .در دورٔه  ،۱۳۸۷-۱۳۸۶تورم
ِ
کنترل نرخ رشد حجم پول توسط بانک
ناشی از انبساط تقاضا بود که راهحل کالسیک داشت و با
مرکزی ،تورم کنترل شد.

سیاست پولی در بیشتر موارد در کنترل تورم از سمت تقاضا میتواند موفق باشد ،درحالیکه
ماهیت تورم اخیر در اقتصاد ایران از سمت عرضٔه اقتصاد است .مقام پولی قدرت کافی برای
اعمال سیاست پولی قوی نداشته است و قدرت سیاسی کافی برای این نهاد وجود ندارد و شرایط
برای دراختیارداشتن ابزار سیاستی قوی فراهم نیست ،زیرا بانک مرکزی توان مقابله ندارد و بهناچار
میبایست در مورد تقاضاهای پولی رویکرد مساعدتی داشته باشد.

ابزار لنگر اسمی نرخ ارز نیز در اختیار بانک مرکزی نیست و کارایی ابزار نرخ سود نیز محدود است.
جاییکه اختالل در زنجیرٔه عرضه و تولید زیاد باشد ،فشار تورمی نیز زیاد است .در بیشتر مواردی
که فشار تورمی داشتهایم ،نرخ ارز پیشران نرخ تورم بوده است .نکتٔه بااهمیت دیگر این است که
روابط پولی توضیح دقیقی از پدیدٔه تورم ندارند.
در دهٔه  ،۱۳۸۰انبساط تقاضا و رشد نقدینگی توضیحدهندٔه نرخ تورم است ،درحالیکه در دهٔه
 ،۱۳۹۰تکانٔه خارجی و جهش نرخ ارز عامل بروز تورم بوده و رشد نقدینگی محرک تورم نبوده است.
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فقدان لنگر اسمی مٔوثر باعث میشود توانایی سیاستگذار برای مقابله با دو عامل دیگر (کاهش
تقاضای ریال و تورم ناشی از فشار هزینه) تضعیف شود .این درحالی است که ادامٔه انباشت ناترازیها
در بخش مالی و سرریز آن بر ترازنامٔه بانک مرکزی ،سطح تورم را باالتر از روند گذشته میبرد.

سیاستگذاری مٔوثر و کارا در شرایط محدودیت ابزاری و شرایط محیطی نامناسب

جدا از موضوع انتخاب نوع ابزار برای واکنش به تکانههای مختلف ،طی چند سال گذشته با توجه
به کسریهای بزرگ و بینظیر بودجٔه دولت و وجود سلطٔه مالی ،مقام پولی فاقد قدرت کافی برای
جلوگیری از سرریزشدن آثار ناترازی مالی در ترازنامٔه خود و سیاست پولی بوده و ابزار نیرومند و
متعارف سیاست پولی برای لنگرکردن انتظارات تورمی در اختیار نداشته است.
قابلاتکا
الف -در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی محدود است ،استفاده از لنگر اسمی ارز
ِ
نیست و تعدد نرخهای ارز استفاده از این لنگر را حتی دشوارتر کرده است.

ب -حتی با ایجاد زیرساختهای مالی توسعهیافتهتر ،وضعیت نامناسب ترازنامٔه بانکهای تجاری
کارایی ابزار نرخ سود را محدود میکند و در عمل ،نرخهای سود بانکی بهطور دستوری پایین نگه
داشته میشود.

ج -عوامل اشارهشده ذیل  ۱و  ،۲که باعث تخریب ترازنامههای بانکی و مضیقٔه ارزی شده،
موجبات کاهش کیفیت پایٔه پولی را فراهم آورده است.

د -فشارهای ناشی از عملیات مالی و شبهمالی ،عملیات اعتباری ارزی مرتبط با بودجه و تسهیالت
تکلیفی ،امکان و فضای الزم برای تدوین چهارچوب سیاستی مٔوثر و لنگر اسمی معتبر جهت مقابله
با تورم و کنترل انتظارات تورمی در افق میانمدت را برای بانک مرکزی فراهم نکرده و ناترازی
بودجه مزاحم هدفگذاری عملیاتی سیاست پولی (پایٔه پولی) شده است.
بنابراین ،با فرض اینکه بانک مرکزی سیاستهای مناسب برای مقابله با تورم و رکود را تدوین
کرده باشد ،بهواسطٔه وضعیت اقتصاد و شرایط محیطی ،دست بانک مرکزی برای اجرای مٔوثر آن
ً
کامال باز نیست.

دکتر داود سوری (مدیر آکادمی بانک سامان)

سیاستگذار پولی از ابزار کافی برای کنترل تورم استفاده نکرده است که این میتواند ناشی از
ناتوانی ابزار یا عدم استفاده از ابزار بهدالیل دیگر باشد .در چهارچوب ثبات پولی و مالی ،نکاتی
وجود دارد که الزم است موردتوجه قرار گیرد:

•نرخ سود واقعی در سالهای اخیر در کشور ما منفی است و این موضوع به قاعده تبدیل شده
است و استثنا نیست و این در پیشبینی عوامل اقتصادی وجود دارد .در چنین نظام اقتصادی،
کمتر میتوان انتظار ثبات پولی و مالی داشت.
•افزایش نرخ سود با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به این نکته که تولیدکنندگان
توان پرداخت نرخ سود بیشتر را ندارند ،میسر نیست و در نتیجه کاهش نرخ تورم در این
شرایط دشوار است.
•به احتمال بسیار قوی ،تازمانیکه نرخ واقعی سود منفی است ،ناپایداری جزء ذاتی نظام
اقتصادی خواهد بود.
•نکتٔه دیگر اینکه نرخ سود بدون ریسک یعنی نرخ سود تعلقگرفته به اوراق خزانه ،و اوراق
بدهی دولتی از نرخ سود بانکی تعلقگرفته به سپردهها (که با مقداری ریسک همراه است)
باالتر است که به ناپایداری و بیثباتی در نظام اقتصادی منجر میشود.
•معماری فعلی نظام مالی (اندازٔه بازار پول و سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری) بهگونهای
است که سیستم را به ناپایداری و بیثباتی سوق میدهد .بازطراحی معماری نظام مالی میتواند
به پایداری و ثبات بیشتر نظام مالی کمک کند.
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نتایج کلیدی نشست

•در دورههایی که نرخ رشد ارز باالتر بوده ،هم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کمتر و هم
نرخ تورم باالتر بوده است.
•در دورٔه  ۱۳۹۹-۱۳۹۷که نرخ رشد ارز بیش از دیگر دورهها بوده است ،نرخ رشد
اقتصادی کمتر و نرخ تورم بیش از دورههای دیگر بوده است.
•روایت پولی توضیح دقیقی از پدیدٔه تورمی سالهای اخیر ارائه نمیدهد ،ولی بخشی از
روایت جامعتری است .سه عامل و کانال متفاوت در ایجاد موجهای تورمی و استمرار
آن دخیل بودهاند که عبارتاند از :الف -افزایش نااطمینانی در بازار پول و مالیات
تورمی ،ب -تکانٔه تحریم ،افزایش نرخ ارز ،و آشفتگی زنجیرٔه عرضه ،و ج -عملکرد
مالی غیرمنضبط ،سلطٔه مالی و تزاحم بخش مالی بر سیاستگذاری پولی.
•انبساط تقاضا و رشد نقدینگی توضیحدهندٔه نرخ تورم در اواسط دهٔه  ۱۳۸۰و راهحل آن
هم واکنشهای متعارف سیاست پولی بود.
•در دهٔه  ،۱۹۹۰تکانههای خارجی و بهتبع آن جهشهای نرخ ارز عامل بروز موجهای
تورمی بوده است؛ رشد نقدینگی محرک موج تورمی نبوده ،ولی به آن استمرار بخشیده
است.
•ادامٔه انباشت ناترازیها در بخشهای مالی (بودجٔه دولت ،صندوقهای بازنشستگی،
شبکٔه بانکی) و سرریز آن بر ترازنامٔه بانک مرکزی ،سطح نرخ تورم را باالتر از روند
گذشته میبرد.
•سیاست پولی قادر به جبران خسارات اقتصادی برگرفته از یک ساختار اقتصادی ناکارا با
بهرهوری نازل و در محیطی نااطمینان با زمینههای مساعد برای فعالیتهای رانتجویانه
و فساد نیست .سیاستهای تثبیت کالن در قالب یک بستٔه فراگیر اصالحات اقتصادی
و اجتماعی ،امکان و احتمال توفیق بیشتر دارد.
•نرخ سود بدون ریسک یعنی نرخ سود تعلقگرفته به اوراق خزانه ،و اوراق بدهی دولتی از
نرخ سود بانکی تعلقگرفته به سپردهها (که با مقداری ریسک همراه است) باالتر است
که منجر به ناپایداری و بیثباتی در نظام اقتصادی میشود.
•با استفاده از سازوکاری که در خزانٔه طراحی شده است ،در سال جاری ،دولت بهجای
استفاده از تنخواه بانک مرکزی از رسوب ماندٔه سپردههای دولتی استفاده کرد که تاحدودی
منجر به کنترل نقدینگی شد و در فروردین  ۱۴۰۱رشد نقدینگی  -۰٫۲درصد بوده است،
زیرا با سازوکار حساب واحد خزانه ،دولت کمتر از تنخواه استفاده کرده است.
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نشست سیاستی «رژیم ارزی و ثبات بازار ارز»
سومین نشست سیاستی با موضوع «رژیم ارزی و ثبات بازار ارز» با حضور جمعی از اندیشمندان این حوزه دکتر سعید بیات ،دکتر امیر
هامونی ،دکتر ناصر خیابانی ،حسین باستانزاد ،دکتر سیدمهدی حسینی دولتآبادی ،و مدیریت افشین خانی در روز اول همایش برگزار شد.
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دکتر سعید بیات (کارشناس بانک مرکزی)

بند (ت) مادٔه  ۲۰قانون احکام دائمی برنامههای توسعه مصوب سال  ۱۳۹۵نظام ارزی قانونی کشور
را «شناور مدیریتشده» دانسته است؛ اما باید دید که در واقع «کدام رژیم ارزی مناسب کشورهای
نفتی است» .با تفکیک کشورهای نفتی به دو دستٔه «کشورهای با روابط بینالمللی مطلوب و پایدار»
و «کشورهای با روابط بینالمللی ناپایدار و وجود تحریمها» ،میتوان پیامدهای عملکرد آنها را
تحت هریک از رژیمهای ارزی ثابت و شناور در شرایط وابستگی یا عدم وابستگی بودجهها به نفت
تحلیل کرد.

بررسی تاریخچٔه رژیمهای ارزی ایران از ابتدای دهٔه  ۱۳۸۰خورشیدی و تفسیر رژیم ارزی حاکم
بر مقاطع مختلف این دوره ،زمانی نتایج جالبی را بهدست میدهد .برایناساس در دهٔه یادشده،
هرچند بهظاهر رژیم ارزی شناور مدیریتشده حاکم بوده است ،مشاهدات آماری به رژیم ارزی
تثبیت نرخ ارز شباهت بیشتری دارد.

از بهمن  ۱۳۹۰تا پایان  ،۱۳۹۱رژیم ارزی چندگانه ،از ابتدای  ۱۳۹۲تا دی  ۱۳۹۶رژیم ارزی
شناور مدیریتشده ،و از بهمن  ۱۳۹۶تا پایان  ۱۴۰۰مجدد ًا رژیم ارزی چندگانه حاکم بوده است.
در نهایت از ابتدای سال  ،۱۴۰۰با اقداماتی نظیر حذف ارز ترجیحی ،نگاه یکپارچه به بازار ارز
رسمی کشور و تالش برای کوچککردن اندازٔه بازار آزاد ،سیاستگذار سعی در اجرای کامل و دقیق
رژیم ارزی شناور مدیریتشده داشته است .عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز رسمی کشور
در بخش رژیم ارزی حاکم بر بازار معامالت رسمی ارز (سامانٔه نیما و بازار متشکل اسکناس)
نشاندهندٔه افزایش سهم بازار نیما از مجموع تٔامین ارز کشور در بازه  ۱۳۹۷تا دوماهٔه نخست
سال  ۱۴۰۱است .حجم معامالت بازار متشکل معامالت ارزی از سال  ۱۳۹۸نیز تاکنون بهطور
قابلتوجهی افزایش یافته است.
ِ

همچنین در حوزٔه ثباتبخشی به بازار ارز ،مبارزٔه مٔوثر با قاچاق کاال و ارز ،و کوچککردن بازار
ارز غیررسمی ،در کنار سیاستگذاری اقتصادی در جهت کاهش رشد نقدینگی ،کاهش نرخ تورم،
پولینشدن کسری بودجه از مهمترین اقدامات دولت؛ و اجرای مٔوثر حکمرانی ریال برای کاهش
سفتهبازی و خروج سرمایه ،حداکثرکردن برگشت ارز حاصل از صادرات ،مدیریت تقاضای ارز
متناسب با درآمدهای ارزی کشور ،و نظارت دقیق بر منشٔا ارز واردات ،از گامهای مهم بانک مرکزی
بهشمار میرود.

دکتر ناصر خیابانی (عضو هیئتعلمی دانشگاه عالمه طباطبائی)

با ارائٔه تصویری از تعامل نرخ ارز حقیقی و تورم از سال  ۱۳۶۸به بعد ،رژیمهای ارزی حاکم در
این دوره را از منظر دیگری میتوان صورتبندی کرد .در دوران پس از جنگ تحمیلی تا اواخر دهٔه
 ،۱۳۷۰بهرغم تجربٔه نظامهای چندگانه براساس نظریٔه برابری قدرت خرید ،نوعی تناسب میان
قیمتهای نسبی داخلی و شرکای خارجی ایران وجود داشته و لذا یک همحرکتی میان نرخ ارز و
سطح قیمتهای نسبی دیده میشده است؛ اما در دهٔه  ۱۳۸۰بهلطف درآمدهای ارزی و نبود موانع
جدی در راه وصول آنها ،مقامات پولی دخالتهایی در بازار انجام میدادند و اقدام به تثبیت ارز در
محدودٔه  ۹۰۰تا  ۱۱۰۰تومان میکردند .این درحالی است که طی همین دوره ،تورم بهطور متوسط
 ۱۶درصد تا  ۲۰درصد افزایش داشته است .نتیجٔه اتخاذ چنین رویکردی صنعتزدایی بوده است.
غیرقابل تجارت ،بخش صنعت تضعیف شده و
بهعبارت دیگر بهدلیل رشد تقاضا برای بخش
ِ
رقابتپذیری این بخش در عرصٔه جهانی بهنحو محسوسی کاهش یافته است.

بعد از اتفاقات مربوط به تکانٔه ارزی اوایل دهٔه  ،۱۳۹۰در پایان این دهه شاهد یک رژیم ارزی
ً
کامال متفاوت بودیم .در سال  ،۱۳۹۷درحالیکه تورم در حدود  ۱۰درصد بود ،نرخ ارز از ۳۵۰۰
تومان به  ۱۰٬۰۰۰تومان حرکت میکند و این یعنی بهرغم اینکه نسبت رشد  CPIداخلی به خارجی
آنچنان افزایش نیافته ،نرخ ارز اسمی بهدلیل انتظارات بسیار باال رفته است و پس از مدتی نرخ تورم
شروع به تعدیل با نرخ ارز جدید میکند .بنابراین ،میتوان اینطور نتیجه گرفت که اگر اقتصاد درگیر
تکانهها و انتظارات پیشبینینشده نشود ،نرخ ارز بهصورت همگام با قیمتهای نسبی میتواند
نوسان پیدا کند .ازاینرو ،دولت در مدیریت بازار ارز و اتخاذ سیاستهای ارزی خود بایستی به
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قیمتهای نسبی توجه ویژهای داشته باشد ،زیرا تا در افق زمانی تورم کنترل نشود ،کنترل نرخ ارز
همواره قابلیت خارجشدن از دست بانک مرکزی را دارد.

دکتر امیر هامونی (مدیرعامل شرکت مدیریت بازار متشکل معامالت ارز ایران)

تبیین جایگاه نرخ ارز در فضای اقتصاد کالن از اهمیت ویژهای برخوردار است .نرخ ارز در اقتصاد
کالن یک متغیر درونزاست و به این باور که نرخ ارز «علت» است ،اشکاالتی وارد است .لذا،
بهتر است که فرض شود یک سیستم معادالت همزمان تعیینکنندٔه نوع روابط این متغیر با دیگر
مؤلفههای اقتصاد کالن است .نتایج مستخرج از یک کار تحقیقاتی و مقایسٔه نرخ رشد بازارهای
دارایی با رشد تورم در آن ،نشان میدهد سقف بازدهی تورم ( )CPIبا سقف بازدهی نرخ ارز برابر
است .لذا ،سیاستگذار بایستی نسبت به این مسئله شک نداشته باشد که به هر میزانی که تورم در
جامعه خلق میشود ،به همان اندازه نرخ ارز میل به افزایش خواهد داشت؛ هرچند که در مقاطعی
انحرافاتی در این معادله وجود داشته باشد.

تأسیس بازار متشکل ارزی از سال  ۱۳۹۸به بعد در مدیریت بازار ارز نقش مهمی برای مدیریت این
انحرافات داشته است .تا پیش از تأسیس این نهاد ،بانک مرکزی بهصورت سنتی در بازار ارز مداخله
ً
کامال دگرگون شده و بازارگردان متناسب با شرایط بازار در
میکرد؛ اما درحال حاضر ،نوع مداخله
کریدور مشخص اقدام به خریدوفروش میکند و خوشبختانه تخلفات و پروندههای قضایی در این
حوزه کاهش چشمگیری داشته است.
دکتر سید مهدی حسینی دولتآبادی (صاحبنظر پولی و بانکی)

اساس ًا ،نوع نظام ارزی مصرح در قوانین و مقررات با آنچه در عمل اتفاق افتاده ،متفاوت بوده
است و تفسیر نظام ارزی شناور مدیریتشده ،که در قوانین باالدستی و کالم مقامات اقتصادی
کشور موردتأکید قرار میگیرد ،نیاز به واکاوی دارد .لذا ،بد نیست تا در آستانٔه برنامٔه هفتم توسعه،
سیاستگذار برای نرخ ارز کفی را در نظر بگیرد تا از بروز و تکرار اتفاقات خسارتباری که براثر
فقدان این نگاه در گذشته ایجاد شده است ،جلوگیری کند.

مطابق نظریٔه اقتصاد کالن ،امکان دسترسی به یک تعادل باثبات در اقتصاد زمانی میسر خواهد
بود که سیاستهای ارزی با سیاستهای پولی و مالی سازگاری و هماهنگی داشته باشد .همچنین،
تنظیم نرخ واقعی ارز و رابطٔه آن با یک رژیم ارزی شناختهشدٔه منطبق با شرایط اقتصادی در ایجاد
تعادل از اهمیت بسزایی برخوردار است.

عبور اقتصاد ایران از چندین تکانٔه ارزی و تجربٔه گذشته نشان میدهد باالترین نرخهای تورم در
دوران تکانٔه ارزی بوده است و سیستم چندنرخی موجب حمالت سفتهبازانه به بازار ارز میشود؛
بنابراین ،یکسانسازی نرخ ارز و ازبینبردن انحراف نرخ رسمی و نرخ آزاد بهترین راهکار برای
ایجاد ثبات ارزی است .برای این کار ،باید با سیاستهای پولی و مالی مناسب ،نقدینگی بهسمت
تولید هدایت شده و بازار سرمایه تقویت شود و بخشهای رکودی اقتصاد مثل مسکن با ارائٔه
تسهیالت رونق بگیرند؛ در غیر اینصورت ،سفتهبازی و سوداگری در بازار ارز باوجود تحریم
بانکی ،به دالریشدن اقتصاد و کمبود ارز منجر میشود و مشکالت فراوانی برای اقتصاد کشور
بهوجود میآورد.
افشین خانی (معاون ارزی بانک مرکزی)

بررسی دقیق مقاطع تاریخی موردبحث نشان میدهد که استفاده از نظام چندنرخی در برخی مقاطع
اجتنابناپذیر بوده است .نرخ تعادلی برای یک محیط باثبات است و واقعیت آن است که در
دورههای مذکور ،محیط اقتصاد کالن در مقاطعی محدود از باثباتی نسبی برخوردار بوده است .لذا،
وجود نرخهای چندگانه و بازارهای غیررسمی در شرایط بیثباتی اجتنابناپذیر است؛ اما هرچقدر
فاصلٔه آن با بازار رسمی کمتر شود ،وضعیت بهتر خواهد بود و آثار منفی مانند خروج سرمایه از
کشور و قاچاق کاال کمتر میشود؛ ضمن اینکه از این نکته نیز نباید غافل شد که برخی از سیاستها
و مقررات ،خود به التهابات بازار غیررسمی دامن میزند .لذا ،سیاستهای پولی و ارزی بایستی با
یکدیگر هماهنگ باشند.
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بررسیها نشان میدهد بازار ارز متٔاثر از یک عامل خاص نیست ،بلکه تحتتٔاثیر مجموعهای از
عوامل اقتصادی داخلی و خارجی ،شرایط سیاسی ،و مدیریتی قرار دارد .برخی از آنها قابلیت
سیاستگذاری و کنترل دارند ،اما برخی دیگر از کنترل مقامات پولی کشور خارج است .باوجود
چالشهای موجود و نیز تحریمها و محدودیتهای پیش رو ،انجام مجموعٔه اقدامات اصالحی
بهمنظور سازماندهی و مدیریت بازار ارز اجتنابناپذیر است.

تجربٔه سالهای گذشته نشان داده است در شرایطی که شکاف بزرگ و فزایندهای میان نرخ رسمی و
بازار آزاد وجود دارد ،فشارهای تورمی و افزایش هزینههای تولیدی بهدلیل افزایش قیمت کاالهای
تجاری و نیز افزایش نرخ ارز رسمی اجتنابناپذیر خواهد بود .به همین دلیل ،الزم است در کنار
ارتقای رشد اقتصادی کشور ،سیاست هماهنگی برای مدیریت پول و مدیریت بر منابع بودجهای
دولت در نظر گرفته شود و سیاستهای پولی و مالی مناسب در جهت انضباط مٔوثر پولی و مدیریت
تقاضا بهمنظور کنترل تورم مورداستفاده قرار گیرد.

حسین باستانزاد (صاحبنظر پولی و بانکی)

عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد ایران که بازارهای مالی آن عمق محدودی دارد و اشخاص غیرمقیم
امکان سرمایهگذاری نهادی در بازارهای مالی مانند مستغالت ،سهام ،ارز ،و غیره را ندارند ،عمدت ًا
متأثر از مؤلفههای تجارت خارجی کاالها و خدمات ،مبادالت بینالمللی عوامل اولیۀ تولید،
خالص خروج سرمایه ،انتقاالت جاری اشخاص مقیم ،و دالریشدن گسترده است که در کنار
تکانههای ساختاری ناشی از هزینههای سربار تحریم و محدودیتهای ناظر بر روابط کارگزاری
بانکی بینالمللی در فرایند وصول و انتقاالت درآمدهای صادراتی و تخصیص منابع ارزی برای
واردات ،موازنۀ ارزی کشور را شکل میدهند .در همین راستا ،این تکانههای ساختاری موجب
تضعیف جریان نقدی مبادالت مالی و تجاری بینالمللی و افزایش نااطمینانی در بازار ارز میشوند؛
ً
عمال
بهطوریکه بهرغم افزایش مقطعی درآمدهای صادراتی نفت و رشد مازاد حساب جاری،
تقاضای احتیاطی و سوداگرانۀ اسعار افزایش و کسری جریان نقدی گسترش مییابد که موجب
کاهش پیوستۀ ارزش پول ملی میشود.

استفاده از ظرفیتهای بینالمللی بانک مرکزی در مدیریت سیاستهای ارزی کشور در اوایل دهٔه
 ،۱۳۸۰بسترهای الزم جهت اتخاذ رژیم ارزی شناور مدیریتشده را ایجاد کرد .ثبات مالی ،رتبهبندی
نهادهای مالی توسط مؤسسات معتبر و بیمٔه محصوالت و ابزارهای آنها در عرصٔه بینالمللی از
مهمترین پیششرطهایی بودند که استفاده از رژیم ارزی شناور مدیریتشده توسط بانک مرکزی
را در آن مقطع ممکن ساختند .واقعیت آن است که بروز ناپایداری مالی و تکانههای خارجی در
اقتصاد ایران و آثار انتقالی آنها در بازارهای پول و نرخ ارز موجب جهشهای مقطعی در تورم،
شکلگیری نرخهای بهرۀ سیاستی منفی ،انتقال منابع مالی از بخشهای حقیقی بهسمت بخشهای
مالی میشود .همچنین ،کاهش سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی ،افزایش تقاضاهای
احتیاطی و سوداگرانه در بازار داراییها بهطور عام و بازار ارز بهطور خاص ،از دیگر پیامدهای
ناپایداریهای مالی است که از اواسط دهٔه  ۱۳۸۰به بعد کشور را درگیر خود کرده و مانع از تکرار
تجربٔه موفق اوایل دهٔه  ۱۳۸۰شده است .در حقیقت ،بیثباتی اقتصاد کالن و رشدهای پلکانی
قابلتعدیل را
نرخهای برابری اسعار ،گرایش به رژیم پولی هدفگذاری روی نرخ ارز در دامنههای ِ
اجتنابناپذیر کرده است.
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نکاتکلیدی نشست

• بهرغم تأکید اسناد باالدستی بر نوع نظام ارزی در کشور ،در برهههای زمانی مختلف رژیمهای
ارزی متفاوتی در کشور حاکم بوده است.
•از ابتدای سال  ،۱۴۰۰سیاستگذار با اقداماتی نظیر حذف ارز ترجیحی ،نگاه یکپارچه به بازار
ارز رسمی کشور ،و تالش برای کوچککردن اندازٔه بازار آزاد ،سعی در اجرای کامل و دقیق
رژیم ارزی شناور مدیریتشده داشته است.
• عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز رسمی کشور در بخش رژیم ارزی حاکم بر بازار
معامالت رسمی ارز نمایانگر افزایش سهم بازار نیما از مجموع تٔامین ارزکشور است.
• روند روبهافزایش حجم معامالت بازار متشکل معامالت ارزی حاکی از ثباتبخشی
سیاستگذار به بازار ارز است.
•در دوران پس از جنگ تا اواخر دهٔه  ،۱۳۷۰بهرغم تجربٔه نظامهای چندگانه براساس نظریٔه
برابری قدرت خرید ،نوعی تناسب میان قیمتهای نسبی داخلی و شرکای خارجی وجود داشته
و یک همحرکتی میان نرخ ارز و سطح قیمتهای نسبی دیده میشده است.
• طی دهٔه  ۱۳۸۰که تورم بهطور متوسط  ۱۶درصد تا  ۲۰درصد افزایش داشته است ،مقامات
پولی با دخالت در بازار اقدام به تثبیت ارز در محدودٔه  ۹۰۰تا  ۱۱۰۰تومان کردهاند و نتیجٔه
اتخاذ چنین رویکردی صنعتزدایی بوده است.
• در سال  ،۱۳۹۷درحالیکه تورم در حدود  ۱۰درصد بوده ،نرخ ارز از  ۳۵۰۰تومان به ۱۰٬۰۰۰
تومان افزایش پیدا میکند و این یعنی بهرغم اینکه نسبت رشد  CPIداخلی به خارجی آنچنان
افزایش نیافته ،نرخ ارز اسمی بهدلیل انتظارات بسیار باال رفته و پس از مدتی نرخ تورم شروع
به تعدیل با نرخ ارز جدید میکند.
•اگر اقتصاد درگیر تکانهها و انتظارات پیشبینینشده نشود ،نرخ ارز بهصورت همگام با
قیمتهای نسبی میتواند نوسانکند.
• نرخ ارز در اقتصاد کالن یک متغیر درونزاست و به این باور که نرخ ارز «علت» است،
اشکاالتی وارد است.
• سقف بازدهی تورم با سقف بازدهی نرخ ارز برابر است .لذا ،سیاستگذار بایستی نسبت به
این مسئله شک نداشته باشد که به هر میزانیکه تورم در جامعه خلق میشود ،به همان اندازه
نرخ ارز میل به افزایش خواهد داشت.
• تا پیش از تأسیس بازار متشکل ارزی ،بانک مرکزی بهصورت سنتی در بازار ارز مداخله
ً
کامال دگرگون شده و بازارگردان متناسب با شرایط
میکرد؛ اما درحال حاضر ،نوع مداخله
بازار درکریدور مشخص اقدام به خریدوفروش میکند.
• تفسیر نظام ارزی شناور مدیریتشده،که در قوانین باالدستی وکالم مقامات اقتصادیکشور
موردتأکید قرار میگیرد ،نیاز به واکاوی دارد.
• تنظیم نرخ واقعی ارز و رابطٔه آن با یک رژیم ارزی شناختهشدٔه منطبق با شرایط اقتصادی در
ایجاد تعادل از اهمیت بسیاری برخوردار است.
• استفاده از نظام چندنرخی در برخی مقاطع اجتنابناپذیر بوده است .نرخ تعادلی برای یک
محیط باثبات است و واقعیت آن است که طی دورههای مذکور ،محیط اقتصاد کالن در
مقاطعی محدود از باثباتی نسبی برخوردار بوده است.
• بازار ارز متٔاثر از یک عامل خاص نیست ،بلکه تحتتٔاثیر مجموعهای از عوامل اقتصادی
داخلی و خارجی ،شرایط سیاسی و مدیریتی قرار دارد .برخی از آنها قابلیت سیاستگذاری و
کنترل را دارند ،اما برخی دیگر از کنترل مقامات پولیکشور خارج است.
• تکانههای ساختاری موجب تضعیف جریان نقدی مبادالت مالی و تجاری بینالمللی و افزایش
نااطمینانی در بازار ارز میشوند.
•استفاده از ظرفیتهای بینالمللی بانک مرکزی در مدیریت سیاستهای ارزیکشور در اوایل
دهٔه  ،۱۳۸۰بسترهای الزم جهت اتخاذ رژیم ارزی شناور مدیریتشده را ایجاد کرد.
• بروز ناپایداری مالی و تکانههای خارجی در اقتصاد ایران و آثار انتقالی آنها در بازارهای پول و
نرخ ارز موجب جهشهای مقطعی در تورم ،شکلگیری نرخهای بهرۀ سیاستی منفی ،و انتقال
منابع مالی از بخشهای حقیقی بهسمت بخشهای مالی میشود.
mepac.mbri.ac.ir
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نشست سیاستی «راهکارهای ارتقای حکمرانی و نظارت مؤثر بانک مرکزی»
چهارمین نشست سیاستی با موضوع «راهکارهای ارتقای حکمرانی و نظارت مؤثر بانک مرکزی» با حضور صاحبنظران دکتر محمد
طالبی ،دکتر احمد بدری ،دکتر مهرداد سپهوند ،دکتر پرویز عقیلی کرمانی ،دکتر حسن چنارانی ،و مدیریت دکتر فرشاد حیدری در روز دوم
همایش برگزار شد.

mepac.mbri.ac.ir
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گزارش نتایج و دستاوردهای بیستونهمین همایش ساالنٔه سیاستهای پولی و ارزی

دکتر حسن چنارانی (دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت)

یکی از اقدامات محوری که دولت در حوزٔه برنامهریزی انجام داد ،نگارش سند تحول دولت است.
تفاوت رویکرد آن با برنامههای سابق مثل برنامٔه توسعٔه پنجساله این است که این سند مبتنی
بر اجماع و نظرهای کارشناسی است .در مبحث نظام بانکی در سند تحول دولت ،پنج چالش
شناسایی شده است .سومین چالش مرتبط با نظارت بانکی است که بحث آن بیثباتی مالی و
استمرار زیاندهی و ناکارایی عملیات بانکی است.

در بحث تقویت زیرساخت و سازوکار نظارت بانکی چهار محور مهم وجود دارد که شامل قوانین
مرجع ،دستورالعملهای نظارتی ،استانداردهای نظارتی ،و پنجرٔه واحد نظارت بانکی است.

مراحل شناسایی در بحث نظارت چهار مرحله است :شناسایی بازیگران ،شناسایی الگوهای رفتاری،
شناسایی محیط تعامل بازیگران ،و شناسایی تهدیدها .برای عبور از این مراحل ،نیازمند یک پنجرٔه
واحد طی شش گام هستیم که مهمترین بحث آن تهیٔه پروفایل ریسک (در قالب جمعآوری اطالعات
و گزارشدهی دادههای نظارتی) است .زیرساخت اصلی بحث گزارشگری هوشمند بحث جمعآوری
اطالعات است.
مشکالت فعلی جمعآوری داده در کشور شامل عدم دسترسی به دادٔه خرد ،کارمندان ،و هزینههای
اضافی برای فرمها ،باالبودن دخالت انسانی ،عدم امکان صحتسنجی ،یکبارمصرفبودن دادهها،
عدم سازگاری و انسجام ،تأخیر در دریافت اطالعات و تکرار دادههای دریافتی ،ابعاد سیستم
نظارتی در بحث جمعآوری اطالعات ،استانداردگذاری و سازوکار اجراست.

برای اینکه ساختار نظارت مبتنی بر ریزداده شود ،یکی از بهترین روشها گزارشگیری اتوماتیک
است .این روش دارای ویژگیهایی است؛ ازجمله :بازه زمانی منظم و کوتاه ،دادههای دقیق و معتبر،
امکان پیشبینی آینده توسط مقام ناظر ،امکان نظارت فعاالنه و مداخلٔه زودهنگام ،و حداقلسازی
هزینٔه نظارت.

طی سالهای  ۱۹۷۰تا  ،۲۰۱۰نظام گزارشگیری نظارتی مبتنی بر دادههای تجمیعی بود .در این
روش ،بانک مرکزی «فرم اطالعات» را ابالغ میکرده است .در این روش ،تأخیر و عدم همزمانی
وجود داشته است؛ صحتسنجی متکی به حسابرس /بازرس بوده ،و تعداد زیادی فرم حاوی
اطالعات مشترک تولید میشده است.

طی سالهای  ۲۰۱۰تا  ،۲۰۲۰بهسمت نظام گزارشگیری مبتنی بر دادههای خرد حرکت
کردند .در این روش ،بانک مرکزی یک دیکشنری داده ابالغ میکند؛ اطالعات بهصورت برخط
پردازش میشود؛ صحتسنجی بهصورت سیستمی است؛ تمام اطالعات بدون تکرار در اختیار
نهاد ناظر است.

اگر قرار باشد الگوی نظارت فعاالنٔه بانک مرکزی بر بانکها شکل بگیرد ،نیازمند احصای تعاریف
و سرفصلهای دفاتر کل بانکها ،نگاشتنویسی از دفاتر کل به فرمت واحد بانک مرکزی ،طراحی
فرادادٔه (دیکشنری داده) واحد برای انبارٔه دادههای نظارتی بانکها ،بازرسی کیفیت و صحتسنجی
دادههای انبار داده ،احصای اقالم دادهای موردنیاز برای نظارت ،طراحی الگوریتمهای هوش
مصنوعی برای استخراج موارد از  COREو طراحی پلتفرم (نرمافزار) سازگار با انواع CORE
بانکی هستیم.
اگر قبول کنیم که این سازوکار یک سازوکار بهینه است ،برای نظارت ،اصالحات زیر در طرح
بانکداری پیشنهاد میشود:
oتدقیق فرایند ثبت و جمعآوری دادهها و پردازش دادهها،
oتدقیق گزارشهای نظارتی بانک مرکزی،
oتقویت سازمان/معاونت نظارت.
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دکتر مهرداد سپهوند (مدیرگروه بانکداری پژوهشکدٔه پولی و بانکی)

بانک مرکزی گذشته از اینکه بانکدار دولت و بانکهاست ،کارکرد مهمی در بخش نظارتی بر عهده
دارد .منظور از کارکرد نظارتی ،اقدامات بانک در حوزٔه مقرراتگذاری و نظارت جهت حصول
اطمینان از انطباق رفتار بانکها با الزامات ثبات مالی در کشور است.

کارکرد نظارتی بانک مرکزی رابطٔه نزدیکی با کارکرد سیاستگذاری پولی و کنترل تورم دارد .هدف
کارکرد نظارتی بانک مرکزی ثبات مالی است که با تعیین سرمایٔه نظارتی به مقابله با ریسک بانکها
میپردازد .این سرمایٔه نظارتی بهعنوان یک ترمز برای بانک در جهت انبساط ترازنامه ،در فرایند
خلق نقدینگی و ثبات پولی اثرگذار است و به همین دلیل است که توصیههای نظارتی اینقدر بر
کفایت سرمایه تأکید دارد.

قابلتأمل
درحال حاضر در کشور ما ۱۸ ،بانک کفایت سرمایٔه زیر  ۸درصد دارند که این موضوع ِ
است .با مقایسٔه وضعیت بانکهای ایران از لحاظ متوسط کفایت سرمایه با چند کشور منتخب
(پاکستان ،آذربایجان ،مصر ،ترکیه ،و عربستان) به این حقیقت پی میبریم بهرغم اینکه کشورهای
موردبحث کشورهای توسعهیافتهای نیستند ،سرمایٔه نظارتی آنها در مقایسه با کشور ما وضعیت
بسیار بهتری دارد .وضعیت کفایت سرمایه در کشور ما مرتب ًا درحال بدترشدن است و این موضوع
مربوط به یک دورٔه خاص نیست .با توجه به تحول چهارچوبهای نظارتی بینالمللی و نگاه
سختگیرانهتری که در تعریف سرمایه وجود دارد ،سطح کفایت سرمایه فراتر رفته و وضعیت
سرمایٔه نظارتی بانکهای کشور با درنظرگرفتن این استانداردها ،میتواند بدتر هم باشد.

دو مبحث «تسخیر نظارت» و «سرکوب مالی» توضیح میدهد که چرا قصور در کارکرد نظارتی در
کشور ما تداوم داشته است.

منظور از تسخیر نظارت این است که بهجای آنکه نهاد ناظر مراقب رفتار بازیگران یک صنعت باشد،
آن صنعت چنان میتواند مقام ناظر را تحتتٔاثیر قرار بدهد که در جهت منافع آن حرکت کند .از
مصادیقیکه برای تسخیر نظارت بیان میشود ،میتوان به مواردی ازجمله توسعٔه بانکهای خصوصی
و محدودکردن دولت ،مماشات و عدم جدیت در رعایت حدود نظارتی ،توزیع دلبخواه منابع در غیاب
استانداردهای حرفهای اشاره کرد .گاهی به بخش خصوصی حمله میکند و تالش میکند نقش دولت
را در صنعت بانکداری پررنگ کند ،شاید هدف ضمنیاش همین تسخیر نظارت باشد.

در بحث سرکوب مالی ،مصادیقی مانند مقاومت دولت در برابر شکلگیری بانک مرکزی مستقل،
تنظیم سیاستهای بودجهای بدون تعهد به اهداف تورمی ،مداخلهجویی و تحمیل نرخهای منفی
سود بانکی و دخالت در تخصیص میتواند نشان دهد که علت قصور در کارکرد نظارتی میتواند
بیانگیزگی خود دولتها برای این هدف باشد.

باید بین دو چیز تفکیک قائل شد :یکی بحث نئولیبرالیزم است و دیگری بحث تکامل بروکراسی.
در دیوانساالری نوین ،بحثهایی مانند کاهش تصدیگری و گسترس تنظیمگری ،افزایش استقالل
واحدها ،پذیرش تنوع و خدمات مبتنی بر نیاز ،موقعیت مبتنی بر شایستگی و کارایی ،و استفاده از
همٔه سازوکارها اعم از دستوری و بازار مطرح است .بنابراین ،بحث بانک مرکزی مستقل چیزی
نیست که ناشی از تفکرات نئولیبرالیزم باشد ،بلکه گام بعد در تکامل بروکراسی است.

حال ،این کارکرد نظارتی چقدر میتواند مستقل باشد؟ برخی از متخصصان معتقدند بهدلیل مسئلٔه
پاسخگویی و پیچیدگی موجود در تنوع اهداف بانک مرکزی ،استقالل کارکرد نظارتی ممکن نیست؛
اما باید در نظر داشت مطابق اصول کمیتٔه بازل ،برای نظارت کارآمد ،بحث استقالل عملیاتی است
که اهمیت دارد نه استقالل قانونی و داشتن نهاد ناظر مجزا .این هدف یک هدف امکانپذیر است.
البته ،همچنان نگرانی در مورد پاسخگویی و استقالل وجود دارد.

منظور از پاسخگویی این است که اهداف اولویتبندی شود و بهواسطٔه وجود اهداف معارض،
راه گریز از پاسخگویی باز نشود .همچنین ،الزم است حسابرسی و ارزیابی دورهای انجام شود و
نهایت ًا در برابر نتایج ارزیابی ،مسئولیتپذیری وجود داشته باشد .برخی از متخصصان بهاشتباه فکر
میکنند تعریف اهداف زیاد برای بانک مرکزی یک مزیت است ،اما این موضوع از دید پاسخگویی
یک ضعف بهحساب میآید .یک نهاد زمانی میتواند پاسخگویی مناسبی داشته باشد که یک هدف
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مشخص در صدر اهداف آن تعیین شده باشد؛ بهعنوان مثال در بحث استقالل بانک مرکزی ،این
تأکید وجود دارد که ثبات پولی باید در صدر اهداف بانک مرکزی باشد.

منظور از استقالل نیز این است که امکان فعالیت کارآمد براساس یک مأموریت خاص و بدون
تٔاثیرپذیری از فشارهای صنعت و سیاست وجود داشته باشد.
همچنین ،باید درنظر داشت استقالل و پاسخگویی دو روی یک سکهاند و برای پاسخگویی بهتر،
الزم است که بین اهداف اولویتبندی انجام شود.

دکتر پرویز عقیلی کرمانی (مدیرعامل بانک خاورمیانه)

خصوصیسازی و بانکهای خصوصی در صورتی میتوانند عملکرد سالمی در نظام بانکی
داشته باشند که بانک مرکزی استقالل کافی برای نظارت درست بر این بانکها داشته باشد؛
و شفافیت موضوع بسیار مهمی است که باید بانک مرکزی در این راستا گام بردارد ،اما باید
مطابق اصول عمل شود.

درحال حاضر ،آزادسازی نرخ سود یکی از ملزمات اصالح نظام بانکی و اقتصاد ایران بهحساب
میآید .سیاستهای پولی پایه و اساس جراحی اقتصاد است و باید در این زمینه بانک مرکزی آزادی
عمل داشته باشد .باالتربودن نرخ سود سپردهها از نرخ سود تسهیالت ،تبعات بسیاری برای بانکها
و اقتصاد دارد و بنابراین باید نرخ سود براساس عوامل بازار (عرضه و تقاضا) تعیین شود.

در مبحث ورشکستگی ،نباید یک بانک ورشکسته را به هر قیمتی در اقتصاد نگهداریم ،زیرا زیانهای
آن به سایر بانکها و کل اقتصاد سرریز میشود؛ بهعنوان مثال ،بانکی که بهدلیل مشکالت نقدینگی
اقدام به جذب منابع در نرخهای باال میکند ،عالوه بر اینکه ریسک خود این بانک افزایش مییابد،
باعث میشود منابعی که میتوانسته جذب بانکهای سالمتر شود ،بهسمت این بانک سرازیر شود.

سیاست دستوری در مورد اعطای تسهیالت پاسخگو نیست و بهتر است مقررات مالیاتی بهنحوی
طراحی و اجرا شود که مشوق بانکها برای اعطای تسهیالت باشد؛ بهعنوان مثال ،درصورتیکه
اعطای وام ازدواج یا فرزندآوری معاف از مالیات باشد ،چهبسا بانکهای خصوصی انگیزٔه بیشتری
برای اعطای این نوع وامها به مردم داشته باشند.

استفاده از روش تجدید ارزیابی داراییها جهت افزایش سرمایه سیاست غلطی است و افزایش
سرمایه باید یا از ناحیٔه سود یا از ناحیٔه منابع مالی جدید وارد بانک شود.

دکتر احمد بدری (عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی)

نظارت باید بر مبنای اصولی مثل رهنمودهای کمیتٔه بازل انجام شود و الزم است که ما تجارب
جهانی را در این مورد بومیسازی کنیم .وقتی از بعد اطالعات به مسئلٔه نظارت وارد میشویم ،سه
الیٔه نظارتی داریم :یکی نظارت درونسازمانی است که مجری آن حاکمیت شرکتی است؛ الیٔه دوم
نظارت حسابرس مستقل است؛ سومین الیه نظارت مقام ناظر است .درحال حاضر در کشور ،هر
سه الیه ضعفهایی دارد.

در بحث نظارت مقام ناظر ،روش و مدل نظارت ،قانون و مقررات ،اطالعات باکیفیت و نیروی
انسانی ازجملٔه ملزومات نظارت صحیح است که در هرکدام از این اجزا نیز در کشور ضعفهایی
وجود دارد.
در داخل بانک هم با مراجعه به صورتهای مالی ،شواهد بسیاری گویای این است که اطالعات
قابلاتکا نیاز داریم
کیفیت مناسبی ندارد ،حال اینکه برای نظارت مؤثر به اطالعات شفاف و
ِ
قابلاتکا نیست و
و نسبتهای محاسبهشده براساس این اطالعات نظیر نسبت کفایت سرمایه
ِ
این باعث گمراهی همٔه بازیگران این صنعت مثل هیئتمدیره ،مقام ناظر ،سرمایهگذاران ،و حتی
مردم میشود.

درحال حاضر ،یک چرخٔه معیوب در نظام بانکی ناشی از مدل کسبوکار بانکها وجود دارد که
سود موهوم تولید میشود و دارایی موهوم وارد ترازنامٔه بانکها میشود که به شفافیت اطالعات
لطمه میزند.
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در مبحث کیفیت اطالعات تولیدشده توسط بانک ،موضوع حسابرسی از اهمیت ویژهای برخوردار
قابلاتکا ،الزم است مشکالتمان در بحث حسابرسی حل شود.
است و برای داشتن اطالعات شفاف ِ

دکتر فرشاد حیدری (رئیس مٔوسسٔه عالی آموزش بانکداری ایران)

ادارٔه بانکها باید مبتنی بر مدیریت ریسک انجام شود؛ همچنین اجرای یکبارٔه سیاستها هزینههای
بسیاری بر اقتصاد تحمیل میکند.

درحال حاضر ،بانک مرکزی بهخودیخود کمترین اختیارات را دارد و الزم است حتی از شورای پول
و اعتبار نیز مستقل شود؛ بهعنوان مثال هماکنون ،تصمیمگیری در مورد نرخ سود توسط شورای
پول و اعتبار صورت میگیرد و بانک مرکزی در این مورد هیچ قدرت اختیاری ندارد و این موضوع
باعث میشود برخی ذینفعان سیاستها را بهسمت منافع خود هدایت کنند.

نمیتوان ریشٔه تمام مشکالت را ضعف کارکردهای بانک مرکزی دانست و باید به این موضوع اشاره
کرد که بانک مرکزی با چه موانع و محدودیتهایی در مسیر خود مواجه است.
نتایج کلیدی نشست

•زیرساخت اصلی بحثگزارشگری هوشمند ،بحث جمعآوری اطالعات است.
• بانک مرکزی عالوه بر اینکه بانکدار دولت و بانکهاست،کارکرد نظارتی نیز دارد.کارکرد
نظارتی بانک مرکزی رابطٔه نزدیکی با کارکرد سیاستگذاری پولی و کنترل تورم دارد.
بهعبارت دیگر ،بانک مرکزی از طریق تعیین و نظارت بر نسبتکفایت سرمایه ،یک ترمز در
مقابل فرایند خلق پول توسط بانکها قرار میدهد.
• وضعیت کفایت سرمایه در ایران در مقایسه با برخی کشورهای همسایه مناسب نیست و
کفایت سرمایه در کشور ما مرتب ًا درحال بدترشدن است و این موضوع مربوط به یک دورٔه
خاص نیست.
• تسخیر نظارت و سرکوب مالی میتواند دالیل تداوم قصور در کارکرد نظارتی در کشورمان
باشد.
• مطابق اصولکمیتٔه بازل ،برای نظارتکارآمد آنچه از اهمیت برخوردار است بحث استقالل
عملیاتی است نه استقالل قانونی و داشتن نهاد ناظر مجزا.
• استقالل بانک مرکزی و پاسخگویی آن دو روی یک سکه هستند .برای پاسخگویی بهتر،
الزم است بین اهداف اولویتبندی انجام شود و یک هدف (ثبات مالی) در صدر اهداف
بانک مرکزی قرار گیرد.
• آزادسازی نرخ سود یکی از ملزمات اساسی اصالح نظام بانکی و اقتصاد ایران است.
• حفظ بانکهای ورشکسته در سیستم میتواند تخصیص منابع و نهایت ًا کل نظام بانکی را
دچار اختاللکند.
•مقررات مالیاتی میتواند جایگزین سیاستهای هدایت اعتبار باشد.
• درحال حاضر ،یک چرخٔه معیوب در نظام بانکی ناشی از مدل کسبوکار بانکها وجود
دارد که سود موهوم تولید میشود و دارایی موهوم وارد ترازنامٔه بانکها میشود که به
غیرقابل اتکا برای بازیگران
شفافیت اطالعات لطمه میزند؛ و این اطالعات بیکیفیت و
ِ
صنعت بانکی و حتی نهاد ناظر گمراهکننده است.
• بانک مرکزی درحال حاضر کمترین اختیارات را دارد و الزم است حتی از شورای پول و
اعتبار نیز مستقل شود.
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دکتر سید علی روحانی (معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی)

مفهوم هدایت اعتبارات بانکی :هدایت اعتبار 1یک رژیم سیاستی با هدف متقاعدکردن بانکها برای
پیروی از رهنمودهای حاکمیتی در تخصیص اعتبار است .سیاستگذار بدینوسیله میکوشد طرف
دارایی ترازنامٔه بانکها را بهنحو خاصی متأثر و بانکها را به تٔامینمالی برخی اهداف مطلوب خویش
مایل سازد .هدایت اعتبار کاربست مداخالت حاکمیتیِ معطوف به توسعه برای نظام بانکی است.

پیشفرضهای نظری هدایت اعتبار :الف -حساسیت پیامدهای خلق پول به نقطٔه تخصیص ،ب-
ریشههای عمومی خلق پول بانکی ،ج -کوتاهنگری و ریسکگریزی بانک ،د -عدم لحاظ تٔاثیرات
مثبت/منفی برگشتی حاصل از سرمایهگذاری ،و ه -قاعدهگذاری از منظر توسعه.

عوامل زمینهای تشدیدکنندٔه ضرورت هدایت اعتبار در ایران :الف -افول موتورهای تٔامینمالی
اقتصاد ایران ،ب -تجربٔه ناکام آزادسازی اعتباری ،و ج -قفلشدگی سیاست متعارف پولی.

خاستگاه و سابقٔه هدایت اعتبار :بسیاری از کشورهای توسعهیافته یا درحال توسعه در دورههای
تکاپو برای رشد اقتصادی باال ،اشکال مختلف از سیاستهای اعتباری را با درجات گوناگون به
اجرا گذاشتهاند.

کمی برای رشد اعتبارات بانکها و
آلمان از سال  ۱۹۱۲تا سال  ۱۹۵۷با تعیین محدودیتهای ّ
تخصیص اعتبار ،به بخشهایی نظیر صادرات ،کشاورزی ،زیرساختهای حملونقل ،و افزایش
مقیاس تولید در صنایع و با روش واداشتن بانکها به تبعیت از این ارشادات در مقطع ابتدایی،
تقریب ًا بهشکل دیکتاتورمآبانه و مبتنی بر تهدید بانکها به تنبیه از سوی بانک مرکزی ،این سیاست
را اجرا کرد.
فرانسه سه دهه پس از جنگ جهانی دوم با کلیدواژٔه «ملیسازی اعتبار» لزوم سوقدهی اعتبارات به
مقاصد سودمند اجتماعی را نشان داد و با تشویق اعطای وام بلندمدت برای توسعٔه سرمایهگذاری
در زمینٔه صادرات ،توسعٔه منطقهای ،احداث مسکن ،جلوگیری از تولید بیشازحد یک محصول ،و
در برخی موارد تغییر در مقیاس تولید بنگاهها به هدایت اعتبار پرداخت.

ژاپن پیش از جنگ جهانی دوم شروع به هدایت اعتبار کرد .مشی بانک مرکزی ژاپن نسبت ًا نرم و بازارگرا
بود و بدون صدور تکلیف یا دستور ،از ابزارهای خود برای جاریکردن تٔامینمالی به بخشهای هدف
بهره میگرفت .نظام انگیزشی شامل جوایز (مانند اعطای مجوز تأسیس شعب جدید) و مجازاتها
کمی اعتبارات بانک) بود .مهمترین هدف هدایت
(مانند قطع سهمیههای تنزیل مجدد وکاهش سقف ّ
اعتبار در ژاپن توسعٔه صادرات بود و تنزیل اوراق بهادار مربوط به صادرات توسط بانک مرکزی ،در
نرخی پایینتر از نرخ سیاستی انجام میشد .بخشهای نساجی ،کشتیسازی ،فوالد ،صنعت اتومبیل،
و صنایع الکترونیک اولویت باالیی داشتند .بخشهای خردهفروشی ،کشاورزی ،آموزش ،و ساختمان
دارای اولویت متوسط و صنایع مرتبط با مصرف داخلی (فروشگاههای بزرگ ،هتل ،رستوران،
سرگرمی ،چاپ ،و…) در پایینترین اولویت قرار داشتند.

کرٔه جنوبی ،با پیگیری رویکرد دیکتاتوری نظامی توسعهگرا از سال  ۱۹۶۰و با ملیکردن بانکها
در سال  ،۱۹۶۱از روشهای مستقیم هدایت اعتبار بهرهگیری کرد؛ بهطوریکه در دورٔه رشد بسیار
ِ
نسبت وامهای سیاستی به کل وامها بهاستثنای سالهای
باالی اقتصادی کره ()۱۹۸۵-۱۹۶۳
اندکی ،باالتر از  ۶۰درصد قرار داشت .بخش اعظم اعتبارات به صنایع شیمیایی و سنگین نظیر
فوالد ،پتروشیمی ،اتومبیل ،و ابزارهای ماشینی الکترونیک اختصاص مییافت.

چین از سال  ۱۹۷۸با شروع حرکت بهسمت اقتصاد بازار ،خصوصیت برنامهریزی مرکزی را در
ً
کامال
نظام مالی خود حفظ و نظام بانکی را از آزادسازی مستثنی کرد .شیؤه هدایت اعتبار در چین
دستوری و سلسلهمراتبی است .معیار غیررسمی برای ارتقای رتبٔه مدیران بانکی ،میزان سازگاری با
اهداف اعتباری است.
در کنار تجارب موفق هدایت اعتبار در کشورهایی همچون آلمان ،فرانسه ،ژاپن ،کرٔه جنوبی ،و
چین ،مواردی متعدد از ناکامی سیاستهای اعتباری در کشورهای مختلف ازجمله در آسیای شرقی

1- Credit Guidance
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 مثل اندونزی  -و کشورهای امریکای جنوبی نیز به ثبت رسیده است .عمدٔه این ناکامی ناشی ازسوقدهی اعتبارات به اهداف غیرتوسعهای تحت فشار و البی سیاسیون و اولویتیافتن شرکتهای
ناکارآمد دولتی در دریافت اعتبارات است.
قابلاشاره است:
هدایت اعتبار چهچیزی نیست؟ دو مورد در این خصوص ِ

خط اعتباری از محل پایٔه پولی :هدایت اعتبار بهمنزلٔه کاربست اهرمهایی ،در رأس آنها وجوه نقد
بانک مرکزی (پایٔه پولی) ،برای تٔاثیرگذاری در کیفیت دارایی بانکهاست .ازاینرو ،خط اعتباری
مستقیم بانک مرکزی برای یک طرح خاص (مشابه تجربٔه مسکن مهر در ایران) در زمرٔه هدایت
اعتبارات بانکی بهحساب نمیآید و صرف ًا تخصیص سادٔه منابع پایٔه پولی است.

هدایت نقدینگی :هدایت اعتبار مترادف با هدایت خلق نقدینگی جدید از محل اعتبارات بانکی
است .مخاطب هدایت اعتبار ،بانکها هستند؛ به این معنی که سیاستگذار میکوشد رفتار بانکها
را بهشکل خاصی متأثر کند .در هدایت نقدینگیِ ،
پول پیشتر خلقشده که در حسابهای بانکی جا
خوش کرده ،بهنحو پسینی برای تٔامینمالی مقاصد خاص بسیج میشود .مخاطب هدایت نقدینگی،
سپردهگذاراناند و مخاطب هدایت اعتبار ،بانکداران.

الزامات توفیق هدایت اعتبار (ابعاد اقتصاد سیاسی) :الف -مالحظات ناظر بر فرماندهی هدایت
اعتبار ،و ب -مالحظات مربوط به اهداف هدایت اعتبار.

نظام انگیزشی هدایت اعتبار که مواردی از قبیل الف -ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای
شبکٔه بانکی ،ب -دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه ،ج-
دستورالعمل نحؤه محاسبٔه ذخیرٔه مطالبات مؤسسات اعتباری ،د -مقررات مربوط به نرخ سپردٔه
قانونی ،و ه -دستورالعمل محاسبٔه سرمایٔه نظارتی و کفایت سرمایه را شامل میشود.

پیشنهادهایی برای اصالح مقررات بانکی ایران وجود دارد .پیشنهادهایی بهمنظور اصالح قوانین و
قابلدستهبندی است -۱ :اصالحاتی که
مقررات فعلی کشور ارائه میشود که عمدت ًا ذیل دو گروه ِ
منجر به افزایش انگیزٔه بانکها برای اختصاص بخش بزرگتری از داراییهای خود به بخشها/
بنگاهها /پروژههای موضوع هدایت اعتبار میشود -۲ .اصالحاتی که برخی موانع قانونی یا مقرراتی
موجود برای توسعٔه هدایت اعتبار را رفع میکند.

هدایت اعتبار در چهارچوبهای فعلی با اصالحات در مقررات انجامپذیر است .هدایت اعتبارِ
قابلدفاع هدایت اعتبار بازاری است و ربطی به بنگاههای زودبازده و تسهیالت خرد ندارد و هدف
ِ
هدایت اعتبار طرحها ،کالنپروژهها ،بخش خصوصی ،و بنگاههای بزرگ است .باید توجه داشت
که درحال حاضر نیز هدایت اعتبار اتفاق میافتد ،اما انفعالی است .نکته این است که اعتبارات
بهصورت فعال هدایت شود.
دکتر کامران ندری (عضو هئیتعلمی دانشگاه امام صادق(ع))
چند سٔوال در خصوص برنامٔه هدایت اعتبار پیشمیآید:

در ارائٔه دکتر روحانی گفته شد برنامٔه هدایت اعتبار پیشزمینههایی ازجمله برنامٔه توسعٔه صنعتی،
وجود نهاد راهبر برای توسعه ،و حذف مداخالت دستوری در قیمتها را الزم دارد که در صورت
فراهمشدن چنین مقدمات و با ایجاد برخی تغییرات در قوانین و مقررات پولی کشور ،میتوان
مشوقهایی برای بانکها فراهم کرد تا انگیزٔه کافی برای تخصیص اعتبار به حوزههای ترجیح
دادهشده بهوجود آید؛ اما تجربٔه ایران نشان میدهد جدا از نبودِ برنامٔه توسعٔه صنعتی که تاحدودی
میبایست با برنامٔه توسعٔه اقتصادی انطباق داشته باشد ،چگونه قرار است برای بانکها در چنین
مسیری انگیزه ایجاد شود؟ آیا تخصیص منابع بخش بانکی توسط بخش متمرکز در کشور ما
تخصیصی کارا و بهینه است؟ چگونه میتوان مسیر صحیح هدایت اعتبار را تشخیص داد؟
از نظر بانکداری اسالمی ،بانک وکیل سپردهگذاران است و در تصمیمگیریها باید منافع
سپردهگذاران را مدنظر قرار دهد .در چنین حالتی ،آیا منافع سپردهگذاران با منافع عموم جامعه (از
منظر سیاستگذار) در تعارض قرار نمیگیرد؟ آیا بهلحاظ شرعی مسئولیت بانک اقتضا نمیکند در
mepac.mbri.ac.ir
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جایی سرمایهگذاری کند که بیشترین منفعت عاید سپردهگذاران شود؟

در برنامٔه هدایت اعتبار ،تکلیف نرخ سود این اعتبارات را چهکسی و به چه شکلی تعیین میکند؟

آیا برنامٔه هدایت اعتبار به سیاستگذار پولی کمک میکند که به مسئولیت اصلی خود یعنی ثبات
قیمتها و کنترل تورم عمل کند و آیا تناقض و تعارضی میان این برنامه و مسئولیت سیاستگذار
وجود ندارد؟

آیا این موضوع که عنان خلق نقدینگی از دست بانک مرکزی خارج شده است ،بهعلت مداخالت و
برنامههایی شبیه هدایت اعتبار ازجمله تسهیالت تکلیفی نبوده است؟

آیا قؤه عاقلهای بیرون از بخش خصوصی هست که بتواند به بانکها بگوید منفعت شما چیست و
چگونه میتوانید منفعت سپردهگذاران و سهامداران را حداکثر کنید و در جهت منافع اجتماعی هم
حرکت کنید؟
آیا این قؤه عاقله بهعنوان یک قؤه بیرونی میتواند در جزئیات تصمیمگیریهای بخش خرد اقتصاد
وارد شود؟ ادعا شد که هدایت اعتبار هم منافع بخش خصوصی و هم منافع عمومی و جمعی را
حداکثر میکند؛ آیا چنین ادعایی صحیح است؟

دکتر محمدحسین حسینزادٔه بحرینی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی)

پاسخ مطلقی به این سٔواالت مطرحشده وجود ندارد و بسته به شرایط هر کشور (درجٔه بلوغ
مدیریت و نحؤه دیوانساالری و شرایط بخش خصوصی) پاسخ این سٔواالت میتواند متفاوت
باشد .بهنظر میرسد مهمترین مشکلی که با مقوله و مفهوم هدایت اعتبار داریم این است که این
مفهوم بهدرستی تبیین نشده است و الزم است درک صحیحی از این مطلب بهوجود آید ،که در ادامه
سعی دارم به تبیین این مفهوم بپردازم.

به گواهی آمارهای بانک مرکزی ایران در سال  ،۱۳۸۰پولی که بانکها تولید کردهاند (IOU
بانکها) نسبت به پولی که حاکمیت یا همان بانک مرکزی تولید کرده است ( IOUحاکمیت)
حدود دو برابر بوده است ،درحالیکه امروزه این نسبت هفت برابر است .بهعبارت دیگر ،اعتبار و
قدرت از حاکمیت و بانک مرکزی به بانکها و مدیران و سهامداران عمدٔه آنها منتقل شده است.
بنابراین ،کسی که خالق پول است طبیعت ًا واجد قدرت است ،حال بانک مرکزی یا بانکها باشند.

نکتٔه بعدی این است توهمی در ایران وجود دارد که بانک وقتی پولی را خلق میکند ،اختیار آن پول
را دارد .بهبیان دیگر ،بانک اختیار پولی را دارد که مخلوق اوست .بانک ادعا میکند این IOU
من یا سند بدهی من است و بنابراین این اختیار را دارم که این پول را هر سمتی که تشخیص
میدهم هدایت کنم .این یک توهم است .اختیار پول مخلوق در شبکٔه بانکی ایران بهشدت وجود
دارد .دقیق ًا به همین دلیل است که وقتی صحبت از هدایت اعتبار میشود ،با دهها سٔوال از جنس
استفهام انکاری مواجه میشویم .درحالیکه اگر بانک مرکزی پشت  IOUبانکها نباشد ،این
 IOUهیچگونه ارزشی ندارد .سند بدهی بانک وقتی به دارنده قدرت خرید میدهد که بانک مرکزی
پشت آن باشد.
طی  ۲۰سال اخیر ،کل تولید ناخالص داخلی ایران  ۳۶صدم درصد رشد تجمیعی داشته است و
این در صورتی است که نقدینگی  ۱۰۲٫۵برابر رشد کرده است .این پدیده محصول بیتوجهی به
مفهوم هدایت اعتبار است .به بیان دیگر ،پول خلق شده اما از آن تولید درنیامده است ،در نتیجه
سیاستگذار روزبهروز منفعلتر شده است.

زمینٔه ذهنی افرادی که هدایت اعتبار را مطرح میکنند این نیست که کارکرد بخش بازار را قبول
نداشته باشند .بهعالوه ،چگونه میتوان صحبت از منافع سپردهگذار کرد ،درحالیکه بانکها با
عملیات خلق پول و اعطای تسهیالت ،این سپردهها را بهآسانی ایجاد کردهاند؟
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دکتر محسن مهرآرا (عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران)

هدایت اعتبار به مفهوم اعطای تسهیالت ارزانقیمت به برخی بنگاهها ،مناطق ،پروژهها ،و
واحدهای اقتصادی براساس مالحظات توسعهای است که روی کاغذ کسی با آن مشکلی ندارد،
اما واقعیت این است که در عرصٔه اجرا بهعلت کاستیها و ضعفهای نهادی ،چنین سیاستهای
خوبی اهداف سیاستگذار را تٔامین نکرده است .شایستگیها و صالحیتهای نهادی در اجرای
سیاستهای خوب بسیار ضعیف است (همانطور که در نوشتن قوانین و مقررات خوب تخصص
داریم ،همانطور هم تخصص داریم که این قوانین و مقررات ،درست اجرا نشود) .بنابراین ،هدایت
اعتبار بهشکلی معنی هدایت رانت برای افراد و گروههای خاص میدهد که بهزعم سیاستگذار
مستحق دریافت چنین رانتی هستند؛ چنانکه در گذشته سیاستهایی ازجمله حمایت از بنگاههای
کوچک و طرحهای زودبازده انجام شد و این سیاستها به اهداف خود نرسید.

هدایت اعتبار از منظر دیگر جزو وظایف ذاتی یک نظام بانکی حرفهای است که براساس آن ،نرخ
تسهیالت بر مبنای ریسک پروژهها تعریف میشود و بانک اطمینان حاصل میکند که تسهیالت در
همان پروژٔه خاص مصرف شده است؛ اما در ایران ،به این علت بانکداری وثیقهمحور شده است
که نمیخواهیم به مدیریت ریسک بپردازیم و توانایی آن بهعلت تنبلبودن بانکها وجود ندارد.
بنابراین ،با نرخ  ۱۸درصد همٔه پروژهها فارغ از نوع ریسک تٔامینمالی میشود .پس ،هدایت اعتبار
در چنین شرایطی هدایت و توزیع رانت به مشتریانی است که بهزعم سیاستگذار مستحق دریافت
این اعتبارات هستند.

در شرایطی که بانکها ورشکست نمیشوند ،خیلی از این مفاهیم موضوعیت خود را از دست
میدهند (بانکها باز هم در مدیریت ریسک تنبلتر میشوند و انگیزٔه کافی برای اینکه کار خود را
بهصورت حرفهای انجام بدهند ،ندارند) .این موارد معلول یک نظام بانکی غیرحرفهای ،فاسد ،و
با بروکراسی علیل است که باعث میشود سیاستهایی از این جنس (هدایت اعتبار و…) اهداف
سیاستگذار را تٔامین نکند.

تعارض منافع بین بخش خصوصی و بخش عمومی در مواردی نیاز به دخالت دولت دارد .جالب
ً
مثال به بخش کشاورزی
اینجاست که در کشورهای پیشرفته این دخالت دولت مشاهده میشود؛
سوبسید میدهند و از فعالیتهای مختلف حمایت میکنند ،اما همین حمایت دولت در کشورهای
درحال توسعه بعض ًا با شکست مواجه میشود؛ یعنی پیشفرضهایی (سیاستگذار کار درست را
تشخیص میدهد و هم اینکه میتواند این کار را بهدرستی انجام دهد) وجود دارد که برقرار نیست
و به این دلیل سیاست حمایتی و دخالت دولت به شکست میانجامد و اساس ًا در چنین نظاماتی
(غیرحرفهای و فاسد) سیاستگذاری موضوعیت ندارد.
دکتر مجید شاکری (صاحبنظر پولی و بانکی)

منظور از هدایت اعتبار تسهیالت تکلیفی ،سیاست پولی انبساطی ،توصیه به سیاست پولی انبساطی،
و تخصیص تسهیالت ارزانقیمت به برخی پروژهها نیست ،بلکه هنر جهتدهی به خلق پول بانکی
است ،بهنحویکه بهنفع بانک باشد .هدایت اعتبار نوعی سوقدادن اعتبارات بهسمتی است که
منافع بانکها و اقتصاد تٔامین شود.
در شرایط رکود تورمی حدود ًا دهساله ،که جنس این تورم از تکانههای پیاپی سمت عرضه است،
قابلکنترل است .جدیترین کار
کنترل تورم با سیاستهای پولی و رفتار سمت تقاضا تاحدودی
ِ
کنترل ترازنامه است که همین سیاست نیز در مقابل فشار هزینه (حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،حداقل
دستمزد ،و…) احتما ًال ناکارا خواهد شد .در دورٔه رکود تورمی بلندمدت ،همواره این مشکل وجود
دارد که دارایی وثیقهپذیر متناسب با سیاست تجاری کوتاهمدت بانک وجود ندارد و از طرف دیگر
نیاز به اعتبار وجود دارد ،الجرم بانکها بهسمت وثایق ضعیف میروند .پس در چنین شرایطی،
بانکی میتواند کفایت سرمایٔه باال داشته باشد که کار بانکی انجام ندهد!

مهمترین کاری که برای بیرونآمدن از نظام وثیقهمحور باید انجام داد ،رفتن بهسمت تٔامینمالی
زنجیرهای است؛ یعنی از جریان اعتباری داخل زنجیرٔه تجارت برای ایجاد یک نظام اعتباری استفاده
کنیم .نمونهای از این مورد اوراق گام است؛ اما اوراق گام چرا به نتیجه نرسید؟ چون در دورههای
تورم باال معامالت بلندمدت شکل نمیگیرد که بتوان از نظام زنجیرٔه آن استفاده کرد .این موضوع
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که تصمیمات اعضای هیئتمدیرٔه بانک باید در جهت تٔامین منافع بانک باشد ،بارها مشاهده شده
که خالف این رخ داده است.

در پاسخ به این سٔوال که آیا دولت بهتر از بخش خصوصی میتواند تخصیص اعتبار انجام دهد،
ً
کامال آزاد در تخصیص اعتبارات داریم .اما ،آیا تخصیصهای
باید گفت درحال حاضر یک نظام
امروز متناسب با منافع سهامداران است؟ درحالیکه دولت با همٔه فشلبودنش ،دستکم رفتار
ضدچرخهای دارد .نتایج یک مطالعٔه علمی (دهقان دهنوی) در خصوص رفتار بانکهای خصوصی
و دولتی در یک دورٔه دهساله نشان داد که بانکهای دولتی رفتار ضدچرخهای و بانکهای خصوصی
رفتار چرخهای دارند؛ یعنی بانکهای خصوصی تورم و رکود را تشدید و بانکهای دولتی تورم را
کم کردهاند و رکود را کاهش دادهاند.

آیا تجربٔه موفق هدایت اعتبار در ایران داریم؟ بله .از سال  ۱۳۴۰تا  ،۱۳۴۸تجربٔه موفق هدایت
اعتبار در داخل کشور داشتهایم که توسط بخش دولتی نیز انجام شده است .آیا هدایت اعتبار منطبق
با بانکداری اسالمی است و به کنترل تورم کمکی میکند؟ بله .با توجه به تعریف هدایت اعتبار
(هنر جهتدهی به خلق پول بانکی است ،بهنحوی که بهنفع بانک باشد) ،میتواند بهنفع بانکداری
اسالمی نیز باشد و به کنترل تورم نیز کمک کند .بنابراین بهجز راهکار هدایت اعتبار ،گزینٔه دیگری
برای توسعٔه اقتصادی و صنعتی در شرایط فعلی وجود ندارد.
دکتر حسین درودیان (صاحبنظر پولی و بانکی)

هدف فعالیت اقتصادی و سیاستگذاری اقتصادی ،بخش حقیقی اقتصاد یعنی تولید و اشتغال
است و نباید این اهداف را فراموش کرد .اقتصاد ایران از سال  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۹با  ۳۵درصد کاهش
در درآمد ملی و  ۴۲درصد کاهش در درآمد سرانه همراه بوده است .بنابراین ،زمانیکه در حوزٔه
مباحث پولی بحث میشود ،باید به بخش حقیقی اقتصاد توجه ویژه داشت.

مهمترین مشکل اقتصاد کشور ما نبودِ بخش خصوصی کارا ،توانمند ،بزرگمقیاس و کارآفرین است
که اگر وجود نداشته باشد ،اقتصاد با مشکالت فراوانی مواجه میشود .برنامٔه هدایت اعتبار در
جایی موفق است که استراتژی توسعٔه صنعتی مشخص وجود داشته باشد.

تمام سیاستهای اقتصادی ازجمله سیاستهای بازارگرایانه اتکا به تصمیم یک قؤه عاقله دارد و
اشکالی که به سیاستهای فعاالنهای ازجمله خصوصیسازی و هدایت اعتبار وجود دارد این است
که بهعلت تصمیماتی که توسط این قؤه عاقله اتخاذ میشود و از طرف دیگر وجود بروکراسی
اداری ،بعضی از این برنامهها دچار اشکال میشود .اما ،اگر بخواهیم بهدلیل تصمیماتی که توسط
این قؤه عاقله اتخاذ میشود و محدودیتهایی که در این زمینه وجود دارد ،فرایندهایی همچون
هدایت اعتبار را متوقف کنیم ،پس نباید هیچ کاری انجام بدهیم و تمام برنامهها و طرحهایی که
حتی جنبٔه بازارگرایی دارند نیز میبایست متوقف شود.

در خصوص نسبت هدایت اعتبار و کنترل تورم ،باید گفت که در بلندمدت تعارضی بین آنها وجود
ندارد ،بلکه همافزایی دارند ،زیرا اساس تورم واگرایی بین پول و بخش حقیقی است .در نتیجه،
هدایت اعتبار بهعنوان دستور کاری که قرار است این واگرایی را کم کند ،حتم ًا راهکاری ضدتورمی
است .اما اینکه تنظیم دقیق تورم را در کوتاهمدت از هدایت اعتبار انتظار داشته باشیم ،چنین
چیزی ممکن نخواهد بود .هرچه بهسمت بازاریکردن تخصیص اعتبارات پیشرفتهایم ،نرخ رشد
نقدینگی بیشتر شده است؛ بهطوریکه پیش از دهٔه  ۱۳۸۰رشد نقدینگی بهطور متوسط  ۲۱درصد
بوده است ،درحالیکه بعد از این دهه متوسط رشد نقدینگی به  ۲۷درصد رسیده است.

در بحث منافع سپردهگذاران باید توجه داشت که بانک پول را از جایی نمیآورد و پول از حساب
کسی کم نمیشود که به حساب وامگیرنده اضافه شود .بنابراین ،هدایت اعتبار راهکار و راهحلی
برای مصالحه و توازن منافع عمومی جامعه و منافع خصوصی بانکدار ،و استقرار یک توازن بین
حقوق عمومی که در خلق پول دخیل است با حقوق خصوصی است.
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نتایج کلیدی نشست

• هدایت اعتبار یک رژیم سیاستی با هدف متقاعدکردن بانکها برای پیروی از رهنمودهای
حاکمیتی در تخصیص اعتبار است.
• تٔاثیرگذاری در مقصد اعتبارات بانکی به دو روش «مستقیم» (تکلیف توسط نهاد راهبر
هدایت اعتبار) و «غیرمستقیم» (بازارمحور و مبتنی بر طراحی یک مجموعٔه نظامات تشویقی
و تنبیهی برای بانکها) انجامپذیر است.
•تجویز رویکرد هدایت اعتبار بهعنوان یک سیاست محرک توسعه ،مبتنی بر مجموعٔه
پیشفرضهای نظری و همچنین تجارب عملیکشورهای مختلف (آلمان ،فرانسه ،ژاپن،
کرٔه جنوبی ،و چین) در قرن بیستم است.
• با توجه به نتایج نامناسب آزادسازی اعتباری (بهموازات توسعٔه بانکداری خصوصی) نسبت
به اهداف توسعهایکشور ،افول موتورهای تٔامینمالی اقتصاد ایران در دهٔه  ،۱۳۹۰و همچنین
ناکارآمدی رویههای متعارف سیاستگذاری پولی (تنظیم نرخ بهره) بهدلیل ناترازی شبکٔه
بانکی و لزوم استمداد از سیاستهایکنترل مقداری ترازنامٔه بانکها ،ضرورت پرداختن به
مقولٔه هدایت اعتبار در اقتصاد ایران دوچندان شده است.
• موفقیت هدایت اعتبار درگرو تمهید مقدمات بسیار مهمی در الیٔه اقتصاد سیاسی است:
الف -مالحظات ناظر به فرماندهی هدایت اعتبار (ازجمله وجود برنامٔه سیاست صنعتی،
وجود نهاد راهبر توسعه ،استقالل کافی آن در برابر فشارهای سیاسی ،و برخورداری
از حمایت سیاسی سطح باال) ،ب -مالحظات ناظر بر اهداف هدایت اعتبار (ازجمله
ترجیح بنگاه به طرح در انتخاب اهداف هدایت اعتبار ،اولویتدهی به بخش خصوصی ،و
بهرهگیری از نظامات انگیزشی خصوصی ،ضرورت تمرکز بر اهداف سودآور و تضمینکنندٔه
بازگشتاعتبارات).
•طراحی یک نظام هدایت اعتبار مبتنی بر انگیزٔه عامالن (بانکها و بخش خصوصی)،
مستلزم اصالح در برخی مقررات احتیاطی شبکٔه بانکی است :الف -مقررات مربوط به
کنترل مقداری داراییهای شبکٔه بانکی ،ب -دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای
اعتبار در قبال اخذ وثیقه ،ج -دستورالعمل نحؤه محاسبٔه ذخیرٔه مطالبات مؤسسات
اعتباری ،د -مقررات مربوط به نرخ سپردٔه قانونی ،و ه -دستورالعمل محاسبٔه سرمایٔه
نظارتی وکفایت سرمایه.
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نشست سیاستی «تٔامینمالی زنجیرهای بنگاههای اقتصادی»
ششمین نشست سیاستی با موضوع «تٔامینمالی زنجیرهای بنگاههای اقتصادی» با حضور متخصصان این حوزه حمید آذرمند ،دکتر حمید
زمانزاده ،دکتر سجاد ابراهیمی ،و مدیریت دکتر مهران محرمیان ،در روز دوم همایش برگزار شد.
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حمید آذرمند (مدیر تٔامینمالی زنجیرٔه تولید بانک مرکزی)

آسیبهای موجود در نظام تٔامینمالی سرمایٔه در گردش در کشور ،منشٔا ناترازیهای مالی شده
است که نهایت ًا ثبات مالی را تهدید میکند .برای افزایش کارایی در تخصیص منابع ،بهبود مدیریت
ریسک ،و افزایش شمول مالی ،نیازمند اصالح نظام سرمایٔه در گردش هستیم.

قابلبررسی است :اولین بُعد ،ثبات نهادهای مالی است که بیانگر
ثبات مالی یک اقتصاد در سه بعد ِ
شرایطی است که در آن این نهادها بتوانند کارکرد واسطهگری خود را بدون دخالت نهاد دیگری
مانند دولت یا بانک مرکزی انجام دهند و هیچ ناترازی ماندگاری نداشته باشند؛ دومین بعد ،ثبات
بازارهای مالی است که در این شرایط هیچ اختالل عمدهای در مبادالت بازار یا انحرافات شدید
در قیمت داراییهای مالی وجود ندارد؛ و سومین بعد ،ثبات زیرساختهای مالی است که طبق آن
شبکٔه امنیت مالی و نظام پرداخت و نظام تسویه عملکرد خود را بدون اختالل انجام میدهد.

دیدگاههای متناقضی درخصوص نقش بانکهای مرکزی در ایجاد ثبات مالی وجود دارد .بااینحال
بهطورکلی ،میتوان گفت پس از بحران مالی جهانی سالهای  ۲۰۰۹-۲۰۰۷اتفاقنظر بیشتری در
مورد نقش بانکهای مرکزی در برقراری ثبات مالی بهوجود آمده است که این موضوع را میتوان
در گسترش فزایندٔه ادبیات ثبات مالی در بانکداری مرکزی بهوضوح مشاهده کرد .بانکهای مرکزی
در سالهای اخیر به روشهای مختلف مانند بهاشتراکگذاشتن ارزیابیهای خود از آسیبپذیریها
و ریسکهای نظام مالی و کمک به تقویت مقررات ،نظارت ،و اقدامات احتیاطی نقشی فعال در
تحقق اهداف ثبات مالی ایفا کردهاند .درحال حاضر ،اکثر بانکهای مرکزی در اروپا خودشان را
نسبت به ثبات مالی پاسخگو میدانند و ثبات مالی را یکی از مأموریتهای اصلی خود برمیشمرند.
بنابراین در کنار سیاست پولی و سیاست احتیاطی ،میتوان برای بانکهای مرکزی مأموریت ثبات
مالی را نیز تعریف کرد.
ازجمله آسیبهایی که درحال حاضر نظام مالی کشور با آن درگیر است ،میتوان به چرخههای
تشدید ناترازی مالی ،ناکارایی سیاستهای هدایت اعتبار ،تمرکز توزیع منابع بانکی در مرکز کشور،
و سهم اندک منابع غیربانکی در تٔامینمالی تولید اشاره کرد.

افزایش مستمر «ماندٔه تسهیالت بانکی به تولید ناخالص داخلی» و «نسبت نقدینگی به تولید
ناخالص داخلی» شواهدی از وجود چرخههای تشدید ناترازی مالی در اقتصاد ایران است .علت
وجود این چرخهها این است که در اقتصاد ایران سعی شده است برای حل مشکالت و چالشهای
بخش واقعی اقتصاد (مانند بنگاهداری خردمقیاس ،ناکارآمدی زنجیرٔه تٔامین ،شکاف ف ّناوری،
و )...بهجای افزایش کارایی ابزارهای مالی یا گسترش شمول مالی ،از انبساط مالی استفاده شود.
این انبساط مالی موجب شده است که مشکالت بخش واقعی اقتصاد به بخش مالی سرریز شود
و مشکالت بخش مالی را تشدید کند .تشدید مشکالت بخش مالی و ناترازیهای موجود در آن
بخش ،به بیثباتی اقتصاد کالن و تورم مزمن منجر شده است که بهواسطٔه ایجاد نااطمینانی و
تکانههای نرخ ارز ،مشکالت بخش واقعی را تشدید میکند؛ بهگونهای که اقتصاد وارد چرخهای
میشود که این ناترازی بهصورت دائم درحال تشدید است.

از دهٔه  ۱۹۸۰به بعد ،با ترویج سیاست آزادسازی مالی ،نقش سیاستهای هدایت اعتبار در
بسیاری از کشورها کمرنگ شده است و تعداد اندکی از کشورها درحال حاضر این سیاست
را اجرا میکنند .هماکنون در اقتصاد ایران ،سیاستهای هدایت اعتبار با تعیین سهم ثابت
تسهیالت بانکی برای بخشهای اقتصادی ،تعیین سهم گروههای اجتماعی از تسهیالت ،تعیین
نرخ ترجیحی تسهیالت ،و نظایر آن در چهارچوب قوانین بودجه ،برنامههای توسعه ،و سایر
قوانین اعمال میشود .در شرایط کنونی اقتصاد نظیر نرخ سود حقیقی منفی تسهیالت بانکی،
عدم شفافیت مالی ،سهولت خروج منابع از چرخٔه تولید ،ناممکنبودن نظارت بر گردش منابع
مالی ،تحمیل تکالیف بیش از ظرفیت بر بانکها ،و  ،...حتی اگر این سیاستها به شیؤه
درست اجرا شود ،اگرچه میتواند برخی از اهداف را تٔامین کند ،در بستر فعلی اقتصاد میتواند
دلیل انحراف منابع از فعالیتهای مولد و تشدید ناترازی مالی و نهایت ًا بیثباتی مالی شود .با
بررسی روند تغییرات سهم بخشهای مختلف اقتصاد از تسهیالت پرداختی ،متوجه این نکته
میشویم که عملکرد پرداخت تسهیالت بهعنوان یکی از مصادیق سیاست هدایت اعتبار بیانگر
فاصلٔه زیاد دستاوردهای سیاستهای هدایت اعتبار با اهداف تعیینشده است.
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یکی از چالشهای نظام بانکی کشور تمرکز منابع در استان تهران است و نکتٔه مهم این است که
میزان تمرکز تسهیالت پرداختی در مرکز کشور در طی زمان درحال افزایش است؛ برای مثال در
سال  ،۱۳۸۵سهم استان تهران از کل تسهیالت پرداختی توسط بانکها برابر با  ۵۵درصد بود که با
یک روند افزایشی اکنون به  ۶۳درصد رسیده است .علتهایی نظیر استقرار دفاتر مرکزی شرکتها
در تهران و سهم باالی شرکتهای بزرگ از کل تسهیالت بانکی و باالبودن قدرت چانهزنی آنها،
و فقدان ساختار زنجیرهای در تٔامینمالی را میتوان در این زمینه ذکر کرد.

پایینبودن سهم منابع غیربانکی در تٔامینمالی تولید از دیگر مشکالت نظام تٔامینمالی در اقتصاد
ایران است .سهم بازار سرمایه و ابزارهایی مانند اوراق بدهی ،صندوقهای پروژه ،و انواع ابزارهای
مالی مبتنی بر بازار سرمایه ،از کل تٔامینمالی اقتصاد بسیار اندک است و اوراق موجود نیز عمدت ًا به
شرکتها و نهادهای عمومی مانند شهرداریها تعلق دارد؛ برای مثال در سال  ،۱۳۹۹سهم بازار پول
از تٔامینمالی  ۸۱درصد و سهم سایر بخشها نظیر بازار سرمایه ،بودجٔه عمرانی دولت ،تسهیالت
صندوق توسعه بهترتیب  ۹درصد ۸ ،درصد ،و  ۲درصد بوده است.

مشکالت شیؤه تٔامینمالی فعلی عبارتاند از :احتمال انحراف منابع مالی از چرخٔه تولید و ورود
منابع به سایر بازارها ،امکان دریافت تسهیالت جداگانه و موازی در حلقههای مختلف زنجیرههای
تولید برای بنگاهها که این امر هزینٔه تٔامینمالی و فشار بر منابع بانکی را افزایش میدهد ،و
وثیقهمحوربودن که امکان دسترسی بنگاههای کوچک و نوپا را که مستغالت کمی دارند ،به تسهیالت
محدود میکند.

نظام تٔامینمالی زنجیرٔه تٔامین ( )SCFدر پاسخ به ضعفهای اشارهشده در نظام تٔامینمالی کشور
و با هدف کمک به ثبات مالی طراحی شده است و میتواند از طریق تخصیص کاراتر ،بهبود
مدیریت ریسک و افزایش شمول مالی ثبات مالی اقتصاد را افزایش دهد .این روش در واقع سبدی
از عملیات و روشهای تٔامینمالی و کاهش ریسک است که جریانهای مالی و تجاری بین دو نقطٔه
زنجیرٔه توزیع و زنجیرٔه تٔامین را پشتیبانی میکند.

در تٔامینمالی زنجیرٔه تولید« ،تٔامینمالی مبتنی بر جریان واقعی کاال و خدمت و تٔامین اعتبار در
طول زنجیره» جایگزین شیؤه سنتی «پرداخت تسهیالت رودررو و به پشتوانٔه دارایی» میشود .در
این روش ،طرفین مبادالت تٔامینمالی زنجیرٔه تٔامین متشکل از خریداران و فروشندگانی است که
با یکدیگر در طول این زنجیره همکاری و تجارت میکنند و طرفین مبادله لزوم ًا با تٔامینکنندگان
مالی تعامل دارند.

یک ویژگی اساسی این روش قابلیت مشاهدٔه گردش تجاری توسط تٔامینکنندگان مالی از طریق
بهکارگیری ف ّناوری اطالعات است .توسعٔه ف ّناوریها و رویههای پیشرفته بهمنظور رهگیری و کنترل
رویدادهای مربوط به زنجیرههای تٔامین فیزیکی ،بهطور خودکار زمینٔه اجراییشدن نوآوریهای مالی
در زنجیرههای مالی را فراهم میکند.

از مزایای این شیوه میتوان به نقش آن در کاهش مطالبات جاری ،بهبود گردش نقدینگی بانکها،
مدیریت اقالم زیرخط ترازنامٔه بانکها ،و استفاده از شیوههای تعهدی در تٔامینمالی ،که میتواند
شاخصهای سالمت بانکی و پایدارسازی ترازنامه را بهبود دهد ،اشاره کرد.

مطابق روشهای متداول تٔامینمالی ،تٔامینکنندگان مواد اولیه در طول یک زنجیره ،هرکدام
بهصورت مجزا و موازی یکدیگر منابع مالی را تٔامین میکنند و این فرایند مستقل از سایر حلقههای
زنجیره و توسط بانکهای مختلف صورت میپذیرد؛ اما در روش تٔامینمالی زنجیرٔه تٔامین،
ارکان دیگری نظیر ارائهدهندگان خدمات (زیرساخت) تٔامینمالی زنجیرٔه تٔامین ،ارائهدهندگان
خدمات لجستیک و تٔامینکنندگان مالی (اعم از بانکها ،بازار سرمایه ،و ،)...و نهادهای تضمین
و بیمهها نقش ایفا میکنند.
تٔامینمالی بنگاههای اقتصادی به روش زنجیرهای برای انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی کاربرد
دارد و بهکارگیری شیوههای متنوع آن در کشورهای مختلف جهان روند فزایندهای داشته است .بین
مناطق مختلف جهان ،بیشترین استقبال از روشهای  SCFدر اروپای شمالی است.
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دکتر سجاد ابراهیمی (عضو هیئتعلمی پژوهشکدٔه پولی و بانکی)

نخست ،باید مشخص شود هدف سیاستهای اعتباری در کشور چیست .اینکه هدف نهایی در
سیستم اعتباری چیست ،در عملکرد این سیاستها تٔاثیر خواهد گذاشت .اگر بهدنبال افزایش رشد
اقتصادی باشیم ،نیاز است که منابع بهسمت بنگاههای بزرگ هدایت شود؛ اما اگر اشتغال اولویت
باشد ،باید منابع بهسمت شرکتهای کوچک و دانشبنیان هدایت شود.

تٔامینمالی زنجیرهای تولید موضوع نسبت ًا جدیدی است که در کشورهای توسعهیافته مورداستقبال
قرار گرفته است و کارایی باالیی داشته است؛ اما باید توجه داشت که محیط نظام تٔامینمالی که
ما این ابزارها را در آن تعریف میکنیم ،چه ویژگیهایی دارد .ویژگیهای نظام فعلی تٔامینمالی در
اقتصاد ایران مانند نرخ بهرٔه حقیقی منفی ،وجود صف تقاضا برای تسهیالت ،تٔامین بخش عمدٔه
منابع مالی توسط بانکها که وثیقهمحورند و در بحث اعتبارسنجی و ارزیابی امکان اصابت به
هدف تسهیالت ضعف دارند ،قابلیت کاربرد این ابزارها را در اکوسیستم فعلی با چالشهای جدی
مواجه میکند.

این ابزارها به دو صورت میتواند باشد :یا شبیه ضمانتنامه باشد که منابع بانک درگیر آن نمیشود،
یا اینکه بانک بهعنوان فاکتور ،منابع خودش را درگیر میکند .درصورتیکه منابع بانک درگیر شود،
باید سهمی از تسهیالت فعلی کم و وارد این حوزه شود؛ بهنوعی یک جایگزینی صورت پذیرد.

در مورد سازوکار انگیزشی پذیرش این اوراق توسط فروشندگان مواد اولیه ،باید بررسی الزم صورت
پذیرد .در بخشی از صنایع مهم کشور که سهم عمدهای از کل ارزشافزوده را به خود اختصاص
دادهاند ،انحصار یا شبهانحصار وجود دارد و ممکن است بهراحتی با شیوههای جدید تٔامینمالی
کنار نیایند.

این سازوکار بر پایٔه ف ّناوری است و الزم است که فرایندها بهسرعت در آن انجام شود و تأخیری صورت
نپذیرد؛ در غیر اینصورت با شکست مواجه میشود ،زیرا طول دورههای اعتباردهیکوتاه است.

اگر در این وضعیت ،بانکها بهجای وثیقهمحوری بهسمت اعتبارسنجی حرکت کنند ،کارایی
افزایش خواهد یافت.

بحث ناهمگنی نیاز به سرمایٔه در گردش در بین صنایع باید بهعنوان یک حقیقت مهم پذیرفته شود و
الزم است که در دستورالعملها ازجمله دستورالعملهای تٔامینمالی سرمایٔه در گردش این ناهمگنی
لحاظ شود و نیازهای صنایع متفاوت شناخته شود.

نرخ بهرٔه حقیقی تٔامینمالی در کشور ما منفی است .تخصیص منابع بانکی در این نرخها باعث
ایجاد مشکالتی نظیر فاکتورهای صوری میشود .یکی از الزامات برای شفافسازی این است که
صورتحساب الکترونیک تشکیل شود ،اما انگیزه برای این شفافیت پایین است.
دکتر حمید زمانزاده (معاون پژوهشی پژوهشکدٔه پولی و بانکی)

تنوعبخشی به ابزارهای تٔامینمالی یک حرکت روبهجلو محسوب میشود؛ اما باید انتظار ما از این
ابزارها مطابق با ظرفیت آنها و شرایط فعلی اقتصاد باشد .نباید انتظار داشت که ابزاری که برای
یک مشکل طراحی شده است ،سایر مشکالت آن حوزه را نیز حل کند؛ بهعنوان مثال ،مشکل اصلی
صنعت خودروسازی در ایران تٔامینمالی نیست ،زیرا میتواند با پیشفروش محصوالت خود منابع
کافی جذب کند .مشکل اصلی صنعت خودرو زیاندهشدن آن بهواسطٔه قیمتگذاری دستوری است.
بنابراین ،طراحی ابزار تٔامینمالی بهتنهایی نمیتواند تمام مشکالت این صنعت را حل کند .در سایر
صنایع هم مشکل اصلی مربوط به تٔامینمالی نیست؛ مشکالتی مانند تحریم و عدم دسترسی به مواد
اولیه در تولید این صنایع اختالل ایجاد کرده است .و این مشکالت با تزریق نقدینگی و تٔامینمالی
قابلحل نیست.
ِ

محیط اقتصاد ایران آمادٔه پذیرش برخی ابزارهای جدید نیست؛ بهعنوان مثال ،اوراق گام
باوجود اینکه ابزار ارزشمندی بود ،چون در فضای اقتصادی نامناسبی معرفی شد ،مورد
استقبال قرار نگرفت.
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دکتر مهران محرمیان (معاون ف ّناوریهای نوین بانک مرکزی)

میتوان محور توجه  SCFرا بر بنگاههای کوچک و متوسط (بنگاههای خرد) قرار داد ،زیرا بهنظر
میآید ذینفع اصلی  ،SCFاینگونه بنگاهها هستند .طبق آمار درحال حاضر ،بیش از  ۱۶۲میلیون
کسبوکار کوچک و متوسط در کشورهای درحال توسعه وجود دارد .عالوهبراین ،آمارهای جهانی
گویای این است که از هر  ۱۰شغلی که ایجاد میشود ۹ ،شغل را اینگونه کسبوکارها ایجاد
کردهاند و همین موضوع بیانگر نقش مهمی است که  SCFمیتواند از طریق بهبود نظام تأمینمالی
در رونق اقتصادی کشور داشته باشد.

تورم مزمن از سال ۱۳۱۰ش ،.بهجز یک دورٔه کوتاه ،همواره یکی از مشکالت اصلی اقتصاد ایران
بوده است .اگر سیاستگذار بخواهد منتظر بماند تا مشکل تورم حل شود سپس بهدنبال اصالح
نظام تأمینمالی سرمایٔه در گردش باشد ،چهبسا این انتظار بیهود ه باشد و شاید حتی اصالحات
اینچنینی خودش بتواند یک راهحل برای مشکالت اقتصادی ازجمله تورم باشد.

بحث اعتبارسنجی در نظام تأمینمالی زنجیرٔه تأمین ( )SCFاز اهمیت بسیار باالیی برخوردار
است .هماکنون با تمهیداتی که در نظر گرفته شده است ،در اینکه بانکها ریسک شرکتهایی که
در زنجیرٔه تأمین هستند بر عهده میگیرند و اوراق براساس اعتبار بانکها منتشر میشود ،موضوع
اعتبارسنجی تاحدی حل شده است.
نتایج کلیدی نشست

• ناترازی موجود در نظام مالیکشور بیانگر این حقیقت استکه نظام سرمایٔه در گردشکشور
به اصالحات نیاز دارد.
• بانکهای مرکزی در کنار وظایف سیاست پولی و سیاست احتیاطی ،مأموریت ثبات مالی را
نیز میتوانند بر عهده بگیرند.
• درحال حاضر ،نظام مالی کشور با آسیبهایی ازجمله چرخههای تشدید ناترازی مالی،
ناکارایی سیاستهای هدایت اعتبار ،تمرکز توزیع منابع بانکی در مرکز کشور ،و سهم اندک
منابع غیربانکی در تٔامینمالی تولید درگیر است.
•مطابق ضوابط فعلی ،رویٔه دریافت تسهیالت از بانکهاگذشتهنگر و مبتنی بر عملکرد فروش
سال قبل بنگاهها و دریافت وثیقههای سهلالبیع مانند مستغالت است؛که این رویه ،دسترسی
بنگاههای نوپا یا بنگاههای فاقد دارایی ثابت از نوع مستغالت را به تسهیالت بانکی محدود
میکند.
• فرایند دریافت تسهیالت بانکی سرمایٔه در گردش برای بنگاهها طوالنی است،که موجب وقفه
در فرایند تولید میشود .بنگاههای اقتصادی در حلقههای مختلف زنجیرههای تولید ،غالب ًا
بهطور جداگانه و موازی اقدام به دریافت تسهیالت و پرداخت سود میکنند که این مسئله هزینٔه
تٔامینمالی را برایکل زنجیره و نیز فشار بر منابع بانکی افزایش میدهد.
•در روشهای فعلی پرداخت تسهیالت مستقیم به بنگاهها ،احتمال انحراف منابع مالی از چرخٔه
تولید و ورود منابع به سایر بازارها بهسهولت امکانپذیر است.
• نظام تٔامینمالی زنجیرٔه تٔامین ( )SCFدر پاسخ به ضعفهای نظام تٔامینمالی سنتی و با هدف
کمک به ثبات مالی طراحی شده است.
• محیط فعلی اقتصاد ایران بهگونهای است که برای بهثمرنشستن این کارایی ،الزم است
اصالحات اساسی و ساختاری در نظام تٔامینمالی مانند نحؤه تعیین نرخها ،تٔامینمالی
وثیقهمحور ،و مبحث اعتبارسنجی انجام شود.
•همنیاز و پیشنیاز تٔامینمالی زنجیرٔه تولید نظام اعتبارسنجی است .بدون یک اعتبارسنجی
جدید نهفقط تٔامینمالی زنجیرٔه تولید ،بلکهکل نظام مالی دارای چالشهای زیادی است.
• بازنگری در الیحٔه وثایق و پذیرفتن مواردی مانند منافع آتی قرارداد یا منافع محققنشده نیز اگر
بتواند بهعنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد ،میتواند بخشی از مشکالت توثیق را حلکند.
• فضایکسبوکار و اقتصاد کشور و چالشهایی مانند تحریم ،انحصار ،قیمتگذاری ،و تورم
مزمنکارایی ابزارهای مالی جدید را بهشدتکاهش میدهد.
•تنوعبخشی به ابزارهای تٔامینمالی یک حرکت روبهجلو محسوب میشود ،اما باید انتظار ما از
این ابزارها مطابق با ظرفیت آنها و شرایط فعلی اقتصاد باشد.
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نشست سیاستی «عملیات بازار باز و کنترل نقدینگی»
هفتمین نشست سیاستی با موضوع «عملیات بازار باز و کنترل نقدینگی» با حضور جمعی از صاحبنظران این حوزه محمود نادری ،دکتر
علی نصیریاقدم ،دکتر مهدی هادیان ،و مدیریت دکتر محمد نادعلی ،در روز دوم همایش برگزار شد.
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محمود نادری (مدیر عملیات بازار باز بانک مرکزی)

در دو سال اخیر که عملیات بازار (شامل کلیٔه مٔولفههای مربوط به بخش اجرایی سیاستگذاری
پولی) در بانک مرکزی شکل گرفته ،میزان اثربخشی این عملیات همواره موردبحث تحلیلگران
اقتصاد پولی بوده است .مهمترین نقد وارد به این عملیات عدم دستیابی بانک مرکزی به هدف
تورمی بوده است .چهارچوب کلی سیاستگذاری پولی نوعی اکوسیستم است که هرکدام از اجزای
آن وظایف و اختیارات مشخصی را بر عهده دارد و تفکیک وظایف و اختیارات هر جزء از دیگر
اجزا برای موفقیت و اثربخشی سیاست پولی از اهمیت باالیی برخوردار است .بهرغم نقش برجستٔه
نگرش تخصصی بانک مرکزی در شکلدهی به اجزای اکوسیستم مزبور ،هرچه هدفگذاری نهایی
(ثبات قیمتی) و میانی (نظیر هدفگذاری تورمی) در سطح باالتری از نهاد متولی سیاست پولی
تعیین شود ،به همان میزان امکان توجه به الزامات آن هدفگذاری در سطح اقتصادی کشور بیشتر
خواهد بود.

بخش اجرایی سیاستگذاری صرف ًا مسئول دستیابی به هدفی است که بخش تصمیمگیر ابالغ
میکند .اگر هدف ابالغشده به بخش اجرایی حاصل شود ولی هدف میانی (معمو ًال نرخ تورم
هدف) محقق نشود ،بخش تصمیمگیر مسئول پاسخگویی است ،و اگر هدف عملیاتی توسط بخش
اجرایی محقق نشود ،بخش اجرایی سیاستگذاری پولی ملزم به پاسخگویی خواهد بود.

بخش اجرایی سیاستگذاری پولی عمدت ًا در قالب «عملیات بازار» تصویر میشود .عملیات بازار
دربرگیرندٔه کلیٔه اجزای بخش اجرایی سیاستگذاری پولی شامل بسترهای «عملیات بازار باز» و
«مساعدتهای آماده» ،ابزارهای عملیاتی (نظیر ریپو و ریپوی معکوس یا خریدوفروش قطعی)،
ابزار مستقیم نسبت سپردٔه قانونی ،اعتبار در طول روز ،و… است.

پیشنهاد میشود برای عبارتهای عملیات بازار باز و مساعدتهای آماده ،پیشواژٔه «بستر» استفاده
شود نه «ابزار» .در مقابل ،واژٔه ابزار برای ریپو ،ریپوی معکوس ،خرید قطعی ،فروش قطعی ،وام با
مسمای بهمراتب بهتری است .عملیات بازار باز با ارادٔه بانک مرکزی ،معمو ًال
وثیقه ،و سپردٔه قانونی
ّ
بهصورت هفتگی و براساس سازوکار حراج انجام میشود؛ این درحالی است که مساعدتهای
آماده با ارادٔه بانکها و بدون شرکت در حراج است.

معمو ًال در سطح بینالمللی ،عملیات بازار باز دائمی غالب ًا از طریق ابزار خریدوفروش قطعی ،و
عملیات بازار باز موقتی عمدت ًا از طریق ریپو یا ریپوی معکوس انجام میشود .کارکردهای احتیاطی
و سیاست پولی سپردٔه قانونی در سطح جهانی تضعیف و بهجای آن ،کارکرد تنظیمگری این ابزار در
قابلتوجهی تقویت
مدیریت و انعطافدهی به نقدینگی بانکها در طول روز و دورٔه نگهداری بهطور ِ
شده است .این امر عمدت ًا از مسیر میانگینگیری سپردٔه قانونی انجام میشود.
دکتر محمد نادعلی (مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی)

از سال  ۱۳۹۹به بعد ،یک چرخش در سیاستگذاری پولی بانک مرکزی شکل گرفته است؛
بهطوریکه هماکنون برای مدیریت نرخ سود ،ابزارهای غیرمستقیم جایگزین ابزارهای مستقیم
شدهاند .این ابزارها  -که پس از تأیید در شورای فقهی بانک مرکزی در مدیریت بازار بینبانکی
مورداستفاده قرار میگیرند  -شامل ریپو ،ریپوی معکوس ،و خریدوفروش قطعی هستند که با اتکا
به آنها ،سپردهگیری از بانکها و اعطای اعتبار به بانکها و بهعبارت بهتر رابطٔه مالی بانک مرکزی با
بانکها شکل «وثیقهمحور» به خود گرفته است .البته در شرایط تورمی ،نرخ سود خوب کار نمیکند
و قدرت اثرگذاری در خلق پول بانکها را ندارد و برای همین در چنین شرایطی ،از سیاستهای
احتیاطی کالن بایستی بهره گرفت؛ اما بههرترتیب در شرایط کنونی ،اعتبارات درخواستی بانکها از
بانک مرکزی نرخمحور شده و از محل اجرای چنین سیاستهایی ،نرخها در بازار بینبانکی بسیار
باثباتتر شده است.
رهآورد دیگر اجرای این سیاستها تقویت سطوح شفافیت است؛ به این شکل که تمام اطالعیههای
مربوطه از قبل و آمار معامالت نیز بعد ًا در پورتال بانک مرکزی اعالم میشود و این باعث ازبینرفتن
کلیٔه ابهامات ،شبهات ،و نااطمینانیها نزد فعاالن این بازار شده است .درحال حاضر ،ارزش پورتفوی
بانک مرکزی در بازار بینبانکی از  ۹۴هزار میلیارد تومان در سال  ۱۴۰۰به  ۷۵هزار میلیارد تومان
رسیده است .البته ،حراج اوراق دولتی هم از دیگر اموری است که بانک مرکزی بهعنوان کارگزار دولت
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در بستر بازار بینبانکی و با هدف کمک به دولت جهت تٔامینمالی دنبال میکند.

تفکیک دو نوع پول (پول بانک مرکزی و پول بانکها) در درک سیاستگذاری پولی اهمیت دارد.
پول بانک مرکزی دارایی بانکها و بدهی بانک مرکزی است .بنابراین ،پایٔه پولی دارایی بانکهاست
که در تحلیلهای اقتصادی و نظارتی نیز حائز اهمیت است .پول بانکها ،تلویح ًا و با اندکی
اغماض ،همان نقدینگی بخش غیردولتی (سپردههای بخش غیردولتی) است .عملیات بازار غالب ًا
با پول بانک مرکزی سروکار دارد نه پول بانکها؛ مگراینکه سیاستهای پولی بانک مرکزی مستقیم ًا
به بخش غیردولتی مرتبط شود؛ نظیر فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی به مردم.

هرچه نقش بانک مرکزی در دخالت در بازار بینبانکی کمتر باشد ،نرخ حاصلشده باکیفیتتر
است .بااینحال ،بهدلیل ناگزیری تزریق پول بانک مرکزی به بازار بینبانکی (که ناشی از نظام
بانکداری جزئی است) ،آنچه از کیفیت نرخ بازار بینبانکی مراقبت میکند ،وجود سازوکار حراج
است که از مسیر آن ،اطالعات نیروهای عرضه و تقاضای ذخایر در نرخ سود بازار بینبانکی
متبلور میشود .بنابراین ،نقش حراجها در فرایند اجرایی سیاستگذاری پولی از اهمیت بسیاری
برخوردار است.
دکتر علی نصیریاقدم (عضو هیئتعلمی دانشگاه عالمه طباطبائی)

چهارچوب سیاستگذاری پولی متشکل از سه رأس هدفگذاری تورم ،هدفگذاری نرخ بهره ،و
استقالل بانک مرکزی است و در این چهارچوب ،شناخت ماهیت تورم در کشور ضرورت دارد.
شناخت دقیق از ماهیت و جنس تورم پیششرط مهمی در تشخیص کارایی ابزار عملیات بازار
باز برای کنترل این متغیر است .بهنظر میرسد تورم در ایران از جنس فشار هزینه است و وقتی
تورم فشار هزینه اقتصاد را درگیر خود کرده است ،تحلیل آن صرف ًا با نظریٔه پولی اشتباه است ،که
نمونٔه آن در خطای سیاستگذاری در مورد ارز  ۴۲۰۰تومانی نمود دارد .در آن مقطع براساس
تحلیلهای مبتنی بر نظریٔه پولی ،سقف جهش نرخ ارز  ۵۵۰۰تومان برآورد شده بود و لذا نسخهای
که سیاستگذار برای جلوگیری از آن بهکار گرفت نهتنها این فاصلٔه کم را پوشش نداد ،بلکه منتج به
شکلگیری نرخهای بسیار باالتر شد .لذا ،الزم است برای کنترل تورم بهدنبال لنگر اسمی بود و برای
اقتصاد ایران بسیار زود است که این لنگر اسمی را از نرخ ارز به چیز دیگری تغییر دهد.

همچنین با درنظرداشتن درجٔه کارایی نرخهای سود ،ترجیحات بانکها در استفاده از منابع بازار
بینبانکی میتواند محل چالش باشد ،زیرا برای بانکی که در مسائلی همچون استقرار حاکمیت
شرکتی ،مدیریت منابع و مصارف ،و مسائلی از این دست با مشکالت جدی مواجه است ،در شرایط
فعلی نرخ  ۱۸درصد یا  ۲۲درصد خیلی فرقی ندارد و این موضوعی است که سیاستگذار را برای
در دسترس نگهداشتن ابزارهای مکمل در کنار عملیات بازار باز به صرافت میاندازد.

از سوی دیگر ،ساختار زمانی نرخهای بهره داللتهای مهمی برای بانک مرکزی دارد ،زیرا اثر
موضع سیاستی بانک مرکزی از مسیر منحنی بازده به نرخهای میانمدت و بلندمدت اقتصاد انتقال
مییابد .بانک مرکزی مسئولیت لنگرسازی بخش انتهایی سمت چپ منحنی بازده را بر عهده دارد
که همان نرخ سود موزون بازار بینبانکی در مقاطع بسیار کوتاهمدت است .درک منحنی بازده
برای سیاستگذار پولی بسیار مهم است و میبایست نحؤه تٔاثیرپذیری ساختار زمانی نرخهای سود
توسط بانک مرکزی موردمطالعه قرار گیرد.

دکتر مهدی هادیان (عضو هیئتعلمی پژوهشکدٔه پولی و بانکی)

گردهماییهایی از جنس همایش سیاستهای پولی و ارزی بهعنوان محفلی برای انتقال دانش از
بدنٔه اجرایی به بخش علمی و پژوهشی و برعکس است .از زمانیکه تغییر راهبرد سیاستگذاری
پولی از هدفگذاری بر ماندهها ،بهسمت هدفگذاری تورمی از اواخر دهٔه  ۱۹۸۰چرخش داشته
قابلمالحظٔه نرخ تورم و همچنین تحقق ثبات باال
است و این تغییر آثار مثبت خودش را در کاهش ِ
در نرخ رشد تولید ناخالص داخلیِ بسیاری از کشورهای اجراکنندٔه این راهبرد برجای گذاشته است،
محافل دانشگاهی در ایران نیز بهتدریج موضوع هدفگذاری تورمی را بهعنوان یک راهبرد مناسب
در زمینٔه سیاستگذاری پولی معرفی کردند؛ لیکن این موضوع در مقام اجرا تا سال  ۱۳۹۸مسکوت
بود تا اینکه با معرفی عملیات بازار باز ،اینگونه بهنظر رسید که دوران جدیدی در سیاستگذاری
پولی ایران آغاز شده است.
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در حقیقت در عملیات بازار باز ،هدف مدیریت نرخ سود در بازار بینبانکی است تا در نهایت
بردار نرخهای سود در اقتصاد کالن بهدرستی شکل بگیرد .در این راستا ،الزم است تا بازیگران در
این بازار نیز مورد پاالیش قرار گیرند و از نهادها و کنشگرهای قدَ رتری استفاده کرد تا منحنی بازده
خیلی بهتر شکل بگیرد .وثیقهمحورشدن تراکنشها و در کل رابطٔه مالی میان دولت و بانک مرکزی
مهمترین دستاورد استقرار عملیات بازار باز در بانک مرکزی طی این مدت است و جای امیدواری
است که با حاکمشدن سازوکار استفاده از وثایق معتبر میان اضالع اصلی بازار پول ،پدیدٔه «سلطٔه
مالی تعمیمیافته» در اقتصاد ایران تا حد زیادی تخفیف یابد.

بهنظر میرسد در اغلب موارد ،پول درونی بر پول بیرونی غلبه دارد .شاخص اصلی این امر فشار
روبهباالی نرخ سود بازار بینبانکی در اکثر مقاطع زمانی است .هنگامیکه نرخ سود بازار بینبانکی
فشار روبهپایین داشته باشد ،آنگاه احتما ًال پول برونزا مسلط است .غالب ًا خالص داراییهای
غیرقابل
خارجی ،خالص بدهی بخش دولتی ،و خالص سایر اقالم و اضافهبرداشت ،قسمتهای
ِ
قابلکنترل توسط بانک مرکزی است .بنابراین،
کنترل توسط بانک مرکزی؛ و عملیات بازار قسمت ِ
بهدلیل ناگزیری بانک مرکزی به تولید پول بانک مرکزی جهت پاسخگویی به نیازهای نقدینگی
بانکها ،عملیات بازار بر سایر اجزای سمت راست پایٔه پولی مرجح است.
نتایج کلیدی نشست

• بهرغم نقش برجستٔه نگرش تخصصی بانک مرکزی در شکلدهی به اجزای اکوسیستم سیاستگذاری پولی ،هرچه هدفگذاری
نهایی (ثبات قیمتی) و میانی (نظیر هدفگذاری تورمی) در سطح باالتری از نهاد متولی سیاست پولی تعیین شود ،به همان میزان
امکان توجه به الزامات آن هدفگذاری در سطح اقتصادیکشور بیشتر خواهد بود.
•بخش اجرایی سیاستگذاری پولی،که عمدت ًا در قالب «عملیات بازار» تصویر میشود ،صرف ًا مسئول دستیابی به هدفی استکه
بخش تصمیمگیر ابالغ میکند.
• عملیات بازار دربرگیرندٔه کلیٔه اجزای بخش اجرایی سیاستگذاری پولی شامل بسترهای «عملیات بازار باز» و «مساعدتهای
آماده» ،ابزارهای عملیاتی (نظیر ریپو و ریپوی معکوس یا خریدوفروش قطعی) ،ابزار مستقیم نسبت سپردٔه قانونی ،اعتبار در طول
روز ،و… است.
• درحال حاضر برای مدیریت نرخ سود ،ابزارهای غیرمستقیم جایگزین ابزارهای مستقیم شدهاند که با اتکا به آنها ،رابطٔه مالی بانک
مرکزی با بانکها شکل «وثیقهمحور» به خودگرفته است.
• بهواسطٔه اطالعرسانی شفاف و دقیق در فرایند انجام معامالت ،سطوح شفافیت در بازار تقویت شده و این باعث ازبینرفتنکلیٔه
ابهامات ،شبهات ،و نااطمینانیها نزد فعاالن این بازار شده است.
• تفکیک دو نوع پول (پول بانک مرکزی و پول بانکها) در درک سیاستگذاری پولی اهمیت دارد.
• در شرایطکنونی ،بهدلیل ناگزیری تزریق پول بانک مرکزی به بازار بینبانکی ،نقش حراجها در فرایند اجرایی سیاستگذاری پولی
از اهمیت باالیی برخوردار است.
• شناخت دقیق از ماهیت و جنس تورم پیششرط مهمی در تشخیصکارایی ابزار عملیات بازار باز برایکنترل این متغیر است و در
این راستا بهنظر میرسد که تورم در ایران از جنس فشار هزینه است.
• الزم است برایکنترل تورم بهدنبال لنگر اسمی بود و برای اقتصاد ایران بسیار زود استکه این لنگر اسمی را از نرخ ارز به چیز دیگری
تغییر دهد.
• با درنظرداشتن درجٔهکارایی نرخهای سود ،ترجیحات بانکها در استفاده از منابع بازار بینبانکی میتواند محل چالش باشد.
• درک منحنی بازده برای سیاستگذار پولی بسیار مهم است و میبایست نحؤه تٔاثیرپذیری ساختار زمانی نرخهای سود توسط بانک
مرکزی مورد مطالعه قرار گیرد.
• بهرغم پیشینٔه عملیات بازار باز از اواخر دهٔه ۱۹۸۰و شناخت محافل دانشگاهی ایران از آن ،استفاده از این ابزار در کشور تا سال
 ۱۳۹۸مسکوت بوده و با بهکارگیری آن در عرصٔه اجرا ،دوران جدیدی در سیاستگذاری پولی ایران آغاز شده است.
• هدف عملیات بازار باز مدیریت نرخ سود در بازار بینبانکی است تا در نهایت بردار نرخهای سود در اقتصاد کالن بهدرستی شکل
بگیرد.
•وثیقهمحورشدن تراکنشها و در کل رابطٔه مالی میان دولت و بانک مرکزی مهمترین دستاورد استقرار عملیات بازار باز در بانک
مرکزی است و با حاکمشدن استفاده از وثایق معتبر میان اضالع اصلی بازار پول ،پدیدٔه «سلطٔه مالی تعمیمیافته» در اقتصاد ایران تا
حد زیادی میتواند تخفیف یابد.
غیرقابل کنترل
• غالب ًا خالص داراییهای خارجی ،خالص بدهی بخش دولتی و خالص سایر اقالم و اضافهبرداشت ،قسمتهای
ِ
قابلکنترل توسط بانک مرکزی است.
توسط بانک مرکزی و عملیات بازار قسمت ِ

82

پژوهشکده پولی و بانکی

مقاالت علمی

مقاالت علمی

mepac.mbri.ac.ir

83

مقاالت علمی

در بیستونهمین همایش سیاستهای پولی و ارزی ،در مجموع  ۱۱۶مقاله به دبیرخانٔه همایش ارسال شد که پس از طی مراحل داوری،
 ۱۹عنوان جهت «درج در مجموعهمقاالت و ارائه بهصورت شفاهی» و  ۶عنوان صرف ًا جهت «درج در مجموعهمقاالت» پذیرفته شدند.
مقاالت پذیرفتهشده در دو روز همایش ارائه و توسط اعضای هیئترئیسه و سایر حاضرین در نشست تحلیل و بررسی شدند.
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تقویت ثبات پولی و مالی؛ الزامات و راهکارها

دکتر سیداحمدرضا جاللی نائینی (مدیرگروه مطالعات
سیاستهای پولی و ارزی پژوهشکدٔه پولی و بانکی)

ارزی مرتبط با بودجه و تسهیالت تکلیفی ،امکان و فضای الزم را
برای تدوین چهارچوب سیاستی مٔوثر و لنگر اسمی معتبر جهت
مقابله با تورم و کنترل انتظارات تورمی در افق میانمدت برای
بانک مرکزی فراهم نکرده و ناترازی بودجه متزاحم هدفگذاری بر
نشان عملیاتی سیاست پولی (پایٔه پولی) شده است.

سیاست پولی در بیشتر موارد در کنترل
تورم از سمت تقاضا میتواند موفق باشد،
درحالیکه ماهیت تورم اخیر در اقتصاد
ایران از سمت عرضٔه اقتصاد است .مقام
پولی فاقد قدرت کافی برای اعمال سیاست
پولی قوی است و قدرت سیاسی کافی
راهکارهای کنترل تورم در سناریوهای متفاوت پیش روی کشور
برای این نهاد وجود ندارد و شرایط برای
دراختیارداشتن ابزار سیاستی قوی فراهم نیست ،زیرا بانک مرکزی دکتر تیمور رحمانی (عضو هیئتعلمی دانشکدٔه اقتصاد دانشگاه
توان مقابله ندارد و بهناچار میبایست در مورد تقاضاهای پولی تهران)؛ مهدی دارابی (دانشجوی دکتری دانشکدٔه اقتصاد
رویکرد مساعدتی داشته باشد.
دانشگاه تهران)؛ عمران طاهری ریکنده (دانشجوی دکتری
اقتصاد و توسعٔه کشاورزی دانشگاه تهران)
ابزار لنگر اسمی نرخ ارز نیز در اختیار بانک مرکزی نیست و
کارایی ابزار نرخ سود نیز محدود است .جاییکه اختالل در
در طول پنج دهٔه گذشته که اقتصاد ایران
در
زنجیرٔه عرضه و تولید زیاد باشد ،فشار تورمی نیز زیاد است.
درگیر تورم دورقمی بوده است ،هیچگاه
بیشتر مواردی که فشار تورمی داشتهایم ،نرخ ارز پیشران نرخ تورم
بهمدت چهار سال تورمهای بسیار باال
بوده است .نکتٔه بااهمیت دیگر این است که روابط پولی توضیح
نسبت به متوسط بلندمدت را نداشته است.
دقیقی از پدیدٔه تورم ندارند .در دهٔه  ،۱۳۸۰انبساط تقاضا و
این موضوع ایجاب میکند که کاهش
رشد نقدینگی توضیحدهندٔه نرخ تورم است ،درحالیکه در دهٔه
چشمگیر تورم در اولویت سیاستگذاری
 ۱۳۹۰تکانٔه خارجی و جهش نرخ ارز عامل بروز تورم بوده و
قرار گیرد .ازآنجاکه اقتصاد ایران به مدت
مٔوثر
رشد نقدینگی محرک تورم نبوده است .فقدان لنگر اسمی
پنج دهه تورم دورقمی داشته است ،نمیتوان این تورم دورقمی باال
باعث میشود توانایی سیاستگذار برای مقابله با دو عامل دیگر و ماندگار را به هیچ عاملی بهجز ایجاد توان خرجکردن فراتر از
(کاهش تقاضای ریال و تورم ناشی از فشار هزینه) تضعیف توان تولید اقتصاد نسبت داد و در نتیجه درمان اساسی تورم نیز در
شود .این درحالی است که ادامٔه انباشت ناترازیها در بخش مالی خاتمهدادن به این موضوع نهفته است .در این مقاله ،ضمن تشریح
و سرریز آن بر ترازنامٔه بانک مرکزی ،سطح تورم را باالتر از روند وضعیت تورمی در طول پنج دهه و تشریح دالیل کندشدن یا جهش
گذشته میبرد.
موقتی تورم در مقاطعی ،به تحلیل رفتار بلندمدت و رفتار مقطعی
تورم پرداخته شده است .شواهد مختصری از تجربٔه کنترل تورم
انتخاب نوع ابزار برای واکنش به تکانههای
جدا از موضوع
ِ
با استفاده از هدفگذاری تورمی ارائه شده است؛ آنگاه به ارائٔه
مختلف ،طی چند سال گذشته با توجه به کسریهای بزرگ و
راهکار و راهبرد کلی کنترل تورم تحت دو سناریوی تداوم تحریم
بینظیر بودجٔه دولت و وجود سلطٔه مالی ،مقام پولی فاقد قدرت
و رفع تحریم پرداخته شده است .اصل نتیجهگیری مقاله نیز آن
کافی برای جلوگیری از سرریزشدن آثار ناترازی مالی بر ترازنامٔه
است که تحت سناریوی تحریم ،ضرورت انقباض بیشتر همراه با
خود و سیاست پولی بوده و ابزار نیرومند و متعارف سیاست پولی
مدیریت سطح توقعات رفاهی برای کنترل تورم ضروری است و
برای لنگرکردن انتظارات تورمی در اختیار نداشته است.
تحت سناریوی غیرتحریم ،ضمن آنکه اجرای هدفگذاری تورمی
الف -در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی محدود است ،آسان میشود ،ضرورت دارد به تثبیت نرخ حقیقی ارز و همچنین
استفاده از لنگر اسمی ارز
قابلاتکا نیست و تعدد نرخهای ارز جلوگیری از انباشت ریسک در بخش مالی اقتصاد ،که بهطور طبیعی
ِ
استفاده از این لنگر را حتی دشوارتر کرده است.
مستعد آن در این سناریو است ،توجه بیشتری شود.
بنابراین ،با فرض اینکه بانک مرکزی سیاستهای مناسب برای
مقابله با تورم و رکود را تدوین کرده باشد ،بهواسطٔه وضعیت
اقتصاد و شرایط محیطی ،دست بانک مرکزی برای اجرای مٔوثر
ً
کامال باز نیست.
آن

ب -حتی با ایجاد زیرساختهای مالی توسعهیافتهتر ،وضعیت
نامناسب ترازنامٔه بانکهای تجاری کارایی ابزار نرخ سود را
محدود میکند و در عمل نرخهای سود بانکی بهطور دستوری
پایین نگه داشته میشود.

ج -عوامل اشارهشده ذیل  ۱و  ۲که باعث تخریب ترازنامههای
بانکی و مضیقٔه ارزی شده ،موجبات کاهش کیفیت پایٔه پولی را
فراهم آورده است.
د -فشارهای ناشی از عملیات مالی و شبهمالی ،عملیات اعتباری
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اکنون ،اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که با تورمهای باال و
بهطور قابلتوجه باالتر از متوسط بلندمدت قرار گرفته و صدمٔه
قابلتوجه تورم را فراهم
شدید به رفاه دهکهای پایین لزوم کاهش ِ
کرده است .چنانچه فرض را بر تداوم تحریم بگذاریم ،باید بهطور
اجتنابناپذیر متوسط رشد اقتصادی پایینتر را بپذیریم و این
متوسط رشد اقتصادی پایین ،بهعنوان قیدی بازدارنده ،دستگاه
سیاستگذاری را به این سمت بکشاند که با شکلدادن صحیح
به سطح توقعات رفاهی در اقتصاد ،به محدودکردن چشمگیر
کسری بودجٔه دولت و تکالیف بودجهای بر بانکها و همچنین

مقاالت علمی

محدودکردن قابلتوجه خلق نقدینگی بانکها بپردازد تا امکان تخصیص منابع ،عدم تقارن اطالعاتی ،و…) ،دشواربودن دسترسی
کنترل تورم فراهم شود .در سناریویی که تحریمها رفع شود ،امکان بنگاههای کوچک و متوسط به تسهیالت سرمایٔه در گردش.
پیادهسازی موفق هدفگذاری تورمی فراهم شده و مناسب آن
با توجه به آسیبها و معایب نظام تٔامینمالی ،بهویژه تٔامینمالی
است که بانک مرکزی به هدفگذاری تورمی بپردازد .درعینحال
سرمایٔه در گردش ،توسعٔه روشهای تٔامینمالی زنجیرٔه تٔامین
در این سناریو ،او ًال الزم است که به تثبیت نرخ ارز حقیقی ،و
میتواند به افزایش کارایی و شمول مالی ،کاهش ریسک نظام
ثانی ًا به اقدامات احتیاطی اقتصاد کالن برای کاهش بیثباتی بخش
مالی ،و در نهایت ثبات مالی کمک کند .نظام تٔامینمالی زنجیرٔه
مالی اقتصاد پرداخته شود .بااینحال در این شرایط ،امکان کنترل
تٔامین رویکردی در تٔامینمالی سرمایٔه در گردش است که میتواند
تورم ضمن افزایش تدریجی سطح رفاه و جبران کاهش رفاه دوران
بهواسطٔه کمک به تخصیص کارا و هموار منابع مالی ،بهبود
تحریم فراهم میشود.
مدیریت ریسکهای مالی و افزایش شمول مالی ،به ثبات مالی
اقتصاد کمک کند .مهمترین مزایای تٔامینمالی زنجیرٔه تٔامین
تٔامینمالی زنجیرٔه تٔامین؛ رهیافتی نوین به ثبات مالی
عبارتاند از :تسریع و بهبود فرایند تٔامینمالی سرمایٔه در گردش
حمید آذرمند (مدیر تٔامینمالی زنجیرٔه تولید بانک مرکزی ج.ا.ا ).بنگاههای تولیدی ،کاهش نیاز به دریافت تسهیالت جدید برای
تٔامینمالی سرمایٔه در گردش ،تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده
در بخش نخست مقاله ،به ابعاد مختلف و تٔامینکننده ،کاهش مطالبات غیرجاری بانکها ،کاهش انحراف
ثبات مالی و سه مؤلفٔه اصلی آن شامل منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی ،افزایش شفافیت
«تخصیص کارا و هموار منابع مالی» ،و نظارتپذیری جریان مالی اقتصاد ،کاهش هزینٔه تٔامینمالی و
«توان مدیریت ریسکها» ،و «توان جذب کاهش هزینٔه تمامشدٔه محصول ،زمینهسازی برای اصالح نظام
تکانهها توسط نظام مالی» و همچنین نقش بانکی ،افزایش کارایی و شفافیت نظام مالیاتی ،افزایش سهم
بانکهای مرکزی در دستیابی به ثبات روشهای تٔامینمالی غیرمبتنی بر منابع بانکی ،کمک به توزیع
مالی پرداخته شد و تأکید شد که ثبات غیرمتمرکز منابع بانکی در کشور ،جایگزین مناسبتر و کاراتر
مالی نهتنها یک الزام اساسی برای ثبات قیمتها و هدف سیاستی برای سیاست هدایت اعتبار ،و در نهایت کمک به رفع چرخههای
بانکهای مرکزیاست ،بلکه پیشنیازی اساسی برای توسعٔه سالم ناترازی در نظام مالی کشور.
و پایدار اقتصاد محسوب میشود .اقدامات بانک مرکزی در زمینٔه
ثبات مالی میتواند از طریق اثرگذاری در تخصیص کارا و هموار
هدایت اعتبار :ابهامات و الزامات
منابع مالی و مدیریت ریسکهای مالی در نظام بانکی جاری شود.
دکتر سیدعلی روحانی (عضو هیئتعلمی مرکز پژوهشهای
در بخش دوم ،نظام مالی در ایران مورد آسیبشناسی قرار گرفت .مجلس شورای اسالمی)؛ دکتر حسین درودیان (دانشآموختٔه
ازجملٔه مهمترین آسیبهای نظام مالی ایران سازوکارهایی است دکتری اقتصاد دانشگاه تهران)
که بهطور سیستمی موجب شکلگیری چرخههای تشدید ناترازی
یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر
میشود که آثار آن بهصورت رشد مستمر نسبت «ماندٔه تسهیالت
محل مباحثات نظری و کاربردی فراوان
بانکی به تولید ناخالص داخلی» و «نسبت نقدینگی به تولید
بوده و بهتدریج در ادبیات سیاستگذاران
ناخالص داخلی» آشکار شده است .آسیب دیگر نظام تٔامینمالی
کشور انعکاس یافته« ،هدایت اعتبار»
عوارض اجرای سیاست هدایت اعتبار به شیؤه فعلی است که با
است .نبودِ تعریف مشخص و حدود و
توجه به شرایطی مانند نرخ سود حقیقی منفی تسهیالت بانکی،
ثغور روشن از این مفهوم ،موجب شده
سهولت خروج منابع از چرخٔه تولید ،فقدان سیاست صنعتی مع ّین،
است که هنگام کاربست عبارت «هدایت
فقدان سیاست حمایتی مع ّین ،عدمشفافیت مالی ،ناممکنبودن
نظارت کامل بر گردش منابع مالی و تحمیل تکالیف بیش از اعتبار» در ادبیات دانشی و سیاستی اقتصاد ،طیف بسیار متنوعی
ظرفیت بانکها ،در عمل به تشدید ناترازی بانکها ،تشدید از ابزارهای سیاستی اراده شود؛ تاحدیکه این عبارت به یک
ناکارایی تخصیص منابع ،و تشدید انحراف منابع از فعالیتهای مشترک لفظی با معانی بعض ًا متعارض تبدیل شود .خاستگاه و
مولد منجر شده و در نهایت زمینٔه تشدید بیثباتی مالی را فراهم سابقٔه این مفهوم را طی یک سدٔه اخیر میتوان در بسیاری از
میکند .یکی دیگر از عوارض روشهای سنتی تٔامینمالی ،تمرکز کشورهای اروپایی و آسیایی جستوجو کرد و رجوع به این سابقٔه
تخصیص منابع در مرکز کشور و شهرهای بزرگ است که دسترسی نظری و کاربردی روشنکنندٔه بسیاری از «ابهامات و الزامات»
سایر نقاط کشور را به منابع مالی محدود کرده است .جدای از هدایت اعتبار است.
این موارد ،ساختار فعلی تٔامینمالی سرمایٔه در گردش بنگاههای هدایت اعتبار یک رژیم سیاستی با هدف متقاعدکردن بانکها
اقتصادی نیز اشکاالت و معایب متعددی دارد که
ّ
اهم آنها برای پیروی از رهنمودهای حاکمیتی در تخصیص اعتبار است.
سرمایٔه
بانکی
عبارت است از :فرایند زمانبر دریافت تسهیالت
قدرت و ظرفیت اعتبارات برای تحقق هدف «تخریب خالق»
در گردش ،دریافت تسهیالت بهطور موازی توسط تمام حلقههای بسی بیش از سایر ابزارها نظیر تسهیل مجوزها ،تخفیف مالیاتی،
تولید ،سهولت انحراف منابع مالی از چرخٔه تولید و ورود به سایر یا حمایت تجاری است .تٔاثیرگذاری در مقصد اعتبارات بانکی
بازارها ،عدمشفافیت کافی در فرایند پرداخت تسهیالت ،ریسک به دو روش «مستقیم» (تکلیف توسط نهاد راهبر هدایت اعتبار)
باالی مطالبات غیرجاری بانکها ،ناکارایی بازار (ناکارایی در و «غیرمستقیم» (بازارمحور و مبتنی بر طراحی یک مجموعٔه
mepac.mbri.ac.ir
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نظامات تشویقی و تنبیهی برای بانکها) انجامپذیر است .تجویز
رویکرد هدایت اعتبار بهعنوان یک سیاست محرک توسعه ،مبتنی
بر مجموعٔه پیشفرضهای نظری و همچنین تجارب عملی
کشورهای مختلف (آلمان ،فرانسه ،ژاپن ،کرٔه جنوبی ،و چین) در
قرن بیستم است.

با توجه به نتایج نامناسب آزادسازی اعتباری (بهموازات توسعٔه
بانکداری خصوصی) در نسبت با اهداف توسعهای کشور ،افول
موتورهای تٔامینمالی اقتصاد ایران در دهٔه  ۱۳۹۰و همچنین
ناکارآمدی رویههای متعارف سیاستگذاری پولی (تنظیم نرخ
بهره) بهدلیل ناترازی شبکٔه بانکی و لزوم استمداد از سیاستهای
کنترل مقداری ترازنامٔه بانکها ،ضرورت پرداختن به مقولٔه
هدایت اعتبار در اقتصاد ایران دوچندان شده است.
موفقیت هدایت اعتبار در گرو تمهید مقدمات بسیار مهمی در
الیٔه اقتصاد سیاسی است؛ ازجمله مالحظات ناظر به فرماندهی
هدایت اعتبار (مانند وجود برنامٔه سیاست صنعتی ،وجود نهاد
راهبر توسعه ،استقالل کافی آن در برابر فشارهای سیاسی و
برخورداری از حمایت سیاسی سطح باال) و نیز مالحظات ناظر
به اهداف هدایت اعتبار (مانند ترجیح بنگاه به طرح در انتخاب
اهداف هدایت اعتبار ،اولویتدهی به بخش خصوصی و بهرهگیری
از نظامات انگیزشی خصوصی ،ضرورت تمرکز بر اهداف سودآور
و تضمینکنندٔه بازگشت اعتبارات).

در نهایت و با فرض تحقق مقدمات فوق ،طراحی یک نظام هدایت
اعتبار مبتنی بر انگیزٔه عامالن (بانکها و بخش خصوصی)،
مستلزم اصالح در برخی مقررات احتیاطی شبکٔه بانکی است.
در واقع ،تعدیل و اصالح مقررات احتیاطی حوزٔه بانکی مبتنی بر
اهداف توسعهای ،یکی از پیشنیازهای تحقق نظام هدایت اعتبار
غیرمستقیم (مبتنی بر انگیزٔه عامالن) است .به همین دلیل ،بخش
قابلاعمال در مقررات مربوط
پایانی مقاله به مهمترین اصالحات ِ
به کنترل مقداری داراییهای شبکٔه بانکی ،دستورالعمل انجام
عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه ،دستورالعمل
نحؤه محاسبٔه ذخیرٔه مطالبات مؤسسات اعتباری ،مقررات مربوط
به نرخ سپردٔه قانونی ،و دستورالعمل محاسبٔه سرمایٔه نظارتی و
کفایت سرمایه اختصاص یافته است.
مقدمهای بر عملیات بازار؛ معبری برای اجرای راهبرد
سیاستگذاری پولی

محمود نادری (مدیر ادارٔه عملیات بازار
باز بانک مرکزی ج.ا.ا).

کمتر میتوان تردید داشت که مستندات
مرتبط با سابقٔه اجرایی در خصوص
عملیات بازار ،بهمراتب کمتر از دانش
نظری مربوط به سیاستگذاری پولی است.
نظر به گذشت حدود دو سال از اجرای
عملیات بازار ،ارائٔه بخشی از جزئیات اجرایی حوزٔه سیاستگذاری
پولی میتواند در نزدیکترکردن دیدگاههای کارشناسان اقتصاد
پولی به دیدگاههای اجرایی بانک مرکزی کمک کند .افزونبراین،
بررسی رابطٔه میان نرخ سود موزون بازار بینبانکی با بازدهیهای
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کوتاهمدت بازار بدهی ،میتواند تصویری اولیه از اولین مرحلٔه
سازوکار اشاعٔه پولی در اقتصاد را فراهم آورد .در این مقاله ،تالش
بر این است که ضمن تفکیک حیطٔه پاسخگوییهای دو بخش
تصمیمگیری و اجرایی از یکدیگر ،رابطٔه میان عملیات بازار با
بازار بینبانکی و بازار پول تبیین و بسترهای عملیات بازار باز و
مساعدتهای آماده از ابزارهای عملیاتی (نظیر ریپو) تمییز داده
شود .در ادامه ضمن مرور اجمالی بر داللتهای منحنی بازده برای
سیاستگذاری پولی ،به مزیتهای عملیات بازار نسبت به سایر
اجزای راست پایٔه پولی در فرایند خلق پول بانک مرکزی اشاره
و در نهایت به نقش مهم سازوکار حراج در این فرایند پرداخته
میشود .در پایان نیز منحنی بازده اسناد خزانٔه اسالمی از روش
نلسون ،سیگل ،اسونسون برازش شده و رابطٔه میان نرخ سود
موزون بازار بینبانکی با قسمت انتهایی سمت چپ ساختار زمانی
نرخهای بازدهی تجزیه و تحلیل میشود .وجود همبستگی مثبت
ولی ضعیف میان نرخهای سود بازار بینبانکی و نرخهای بازدهی
یکهفته و یکماهٔه برازششده در بازار بدهی از نتایج این مطالعه
بوده است.

عالوهبراین ،نتایج نشان میدهد که تفکیک دو نوع پول (پول
بانک مرکزی و پول بانکها) در درک سیاستگذاری پولی اهمیت
دارد .پول بانک مرکزی دارایی بانکها و بدهی بانک مرکزی
است .بنابراین ،پایٔه پولی دارایی بانکهاست که در تحلیلهای
اقتصادی و نظارتی نیز حائز اهمیت است .پول بانکها ،تلویح ًا
و با اندکی اغماض ،همان نقدینگی بخش غیردولتی (سپردههای
بخش غیردولتی) است .عملیات بازار غالب ًا با پول بانک مرکزی
سروکار دارد نه پول بانکها؛ مگر اینکه سیاستهای پولی بانک
مرکزی مستقیم ًا به بخش غیردولتی مرتبط شود؛ نظیر فروش اوراق
مشارکت بانک مرکزی به مردم.
همچنین ،ساختار زمانی نرخهای بهره داللتهای مهمی برای
بانکهای مرکزی دارد ،زیرا اثر موضع سیاستی بانک مرکزی از
مسیر منحنی بازده به نرخهای میانمدت و بلندمدت اقتصاد انتقال
مییابد .بانک مرکزی مسئولیت لنگرسازی بخش انتهایی سمت
چپ منحنی بازده را بر عهده دارد ،که همان نرخ سود موزون
بازار بینبانکی در مقاطع بسیار کوتاهمدت است .درک منحنی
بازده برای سیاستگذار پولی بسیار مهم است و میبایست نحؤه
تٔاثیرپذیری ساختار زمانی نرخهای سود توسط بانک مرکزی مورد
مطالعه قرار گیرد.

عالوهبراین ،هرچه نقش بانک مرکزی در دخالت در بازار بینبانکی
کمتر باشد ،نرخ حاصلشده باکیفیتتر است .بااینحال ،بهدلیل
ناگزیری تزریق پول بانک مرکزی به بازار بینبانکی (که ناشی از
نظام بانکداری جزئی است) ،آنچه از کیفیت نرخ بازار بینبانکی
مراقبت میکند ،وجود سازوکار حراج است که از مسیر آن،
اطالعات نیروهای عرضه و تقاضای ذخایر در نرخ سود بازار
بینبانکی متبلور میشود .بنابراین ،نقش حراجها در فرایند اجرایی
سیاستگذاری پولی از اهمیت باالیی برخوردار است.

مقاالت علمی

اثر تحوالت ارزی در وامدهی بانکها (مطالعٔه موردی :شبکٔه
بانکی ایران)

محمدرضا حسنپور (کارشناسی ارشد
اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف)؛ دکتر
امینه محمودزاده احمدینژاد (استادیار
دانشکدٔه مدیریت و اقتصاد دانشگاه
شریف)؛ دکتر سیدعلی مدنیزاده
(استادیار دانشکدٔه مدیریت و اقتصاد
دانشگاه شریف)

در این مقاله ،به بررسی اثر تحوالت قیمت ارز در عرضٔه وام
بانکها بهعنوان بروز جدیدی از مسیر وامدهی بانکی پرداخته شده
است .ازآنجاکه تسهیالت بانکی یکی از مهمترین منابع تٔامینمالی
در اغلب اقتصادهای دنیاست ،شناسایی عوامل اثرگذار در آن
اهمیت ویژه دارد .تحوالت قیمت ارز یکی از این عوامل است
که مطالعات گذشته توجه کافی به آنها نداشتهاند .این تحوالت
 بهعنوان تکانههایی از بخش مالی اقتصاد  -میتوانند عالوه برآثار متعدد دیگریکه در اقتصاد دارند ،از طریق تغییر تصمیم بانکها
برای عرضٔه وام ،بخش حقیقی اقتصاد را تحتتٔاثیر قرار دهند .در
کشورهایی با سطح پایین توسعهیافتگی بازارهای مالی و همچنین
کشورهایی با نظام نرخ ارز ثابت ،تحوالت ارزی میتواند شدت
قابلتوجهی در وامدهی بانکها داشته باشد.
بیشتر و در نتیجه اثر ِ
عالوهبراین ،در اتفاقاتی نظیر بحرانهای دوقلو ،که منابع بانکها
با انقباض شدید مواجه است ،اثرگذاری تحوالت ارزی در وامدهی
میتواند شدت چشمگیری پیدا کند.

نتایج بررسی به روش پنل پویا با اثر ثابت بانک در اطالعات
ماهانٔه صورتهای مالی بانکهای ایران در بازه زمانی ۱۳۸۶:۰۱
تا  ،۱۳۹۷:۰۳نشان میدهد رشد قیمت ارز باعث کاهش رشد
وام بانکها میشود .این اثر منفی برای بانکهایی که دارایی
نقد بیشتری دارند کوچکتر است ،که نشان میدهد اثر مذکور
در سمت عرضٔه وام وارد شده است .نتیجٔه بهدستآمده با تغییر
دادهها ،تغییر تعریف متغیرها ،و تحت کنترلهای مختلف پایدار
است .ارتباط مشابهی بین تالطم قیمت ارز و رشد وامدهی بانکها
مشاهده میشود ،اما پایداری این نتیجه ضعیف است.

شواهد نشان میدهد واکنش انواع دستهبندیهای وام به افزایش
قیمت ارز یکسان نیست .بررسی این دستهبندیها حاکی از این
است که رشد قیمت ارز در عرضٔه وامهای ارزی ،وامهای بخش
دولتی ،و عقود مبادلهای اثر معناداری ندارد و فقط در وامهای
جاری ،وامهای ریالی ،وامهای بخش غیردولتی ،و وامهای عقود
مشارکتی اثر منفی و معنیدار دیده میشود .همچنین ،بررسی اهمیت
ویژگیهای مختلف ترازنامٔه بانک در حساسیت اثرگذاری رشد ارز
در رشد وام ،نتایج جالبتوجهی دارد .نقدشوندگی داراییها یکی
از مهمترین ویژگیهای ترازنامه است که در بیشتر مقاالت مربوط به
مسیر وامدهی مطالعه شده است .همراستا با نتایج مقاالت گذشته،
نتایج نشان میدهد بانکهایی که داراییهای نقد بیشتری دارند،
از تحوالت ارزی اثر کمتری میپذیرند؛ بهعبارتی ،داراییهای نقد
نقش ضربهگیر را ایفا میکنند و وامدهی بانکها را از تحوالت
بیرونی مصون نگه میدارند .عالوهبراین ،بانکهایی با موقعیت

ارزی باالتر ،واکنش شدیدتری به رشد قیمت ارز دارند و وامدهی
خود را بیشتر کاهش میدهند .نتیجٔه مشابه ولی ضعیفتری نیز در
مورد نسبت مطالبات غیرجاری مشاهده میشود.
محاسبٔه نااطمینانی در بازارهای مالی (سهام ،ارز ،و طال) در
اقتصاد ایران

دکتر مهدی نوری (دانشآموختٔه دکتری
اقتصاد دانشگاه تهران)؛ محمدحسین
معماریان (دانشجوی دکتری اقتصاد
دانشکدٔه اقتصاد دانشگاه تهران)

امروزه با گسترش ارتباطات و ف ّناوریهای
نوین دیجیتالی ،میزان تولید دادهها رشد
فزایندهای پیدا کرده است ،بهطوریکه بسیاری از آنها دارای ارزش
اقتصادی نیز شدهاند .لذا در سالهای اخیر ،اقتصاد دادهمحور
به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده است .با بهرهگیری از
این دادههای حجیم تولیدشده ،میتوان شاخصهای نوینی از
وضعیت اقتصادی کشور در اختیار سیاستگذاران قرار داد .یکی
از شاخصهایی که امکان محاسبٔه آن بهشکل مناسبتری فراهم
شده ،شاخص نااطمینانی مالی (نام) است که باوجود ذهنیبودن
آن ،میتواند براساس ردپای کاربران در اینترنت استخراج شود.
با توجه به شرایط اقتصاد ایران ،رصد بیثباتی و نااطمینانی در
بازارهای مالی میتواند در انتخاب سیاستهای بهینه در جهت
ثبات مالی در کشور به سیاستگذاران کمک کند.

بهمنظور رصد بخش مالی ،الزم است تا شاخص نااطمینانی مالی
 که نشاندهندٔه بیثباتی و نااطمینانی موجود در بازارهای مالیاست  -محاسبه شود .مطالعات اقتصادی از روشهای متنوعی
برای محاسبٔه شاخصهای نااطمینانی بهره بردهاند .هریک از
این روشها نقاط ضعف و قوتی در محاسبٔه نااطمینانی دارند.
بهطورکلی ،شاخصهای نااطمینانی را میتوان در چهار گروه
دستهبندی کرد :گروه اول ،شاخصهای نااطمینانی بر پایٔه بازارهای
مالی (انحراف معیار)؛ گروه دوم ،شاخصهای نااطمینانی بر پایٔه
قابلیت پیشبینی؛ گروه سوم ،شاخصهای نااطمینانی بر پایٔه اخبار
یا رسانه؛ و گروه چهارم ،شاخصهای نااطمینانی بر پایٔه دادههای
جستوجوی اینترنتی.

برایناساس در این مطالعه ،پس از بیان روشهای موجود برای
محاسبٔه نااطمینانی ،شاخص نااطمینانی نوین بر مبنای جستوجوی
اینترنتی معرفی و مزایا و معایب آن بررسی شده است.

در بخش دیگر ،شاخص نااطمینانی بازارهای مالی در ایران برای
بازارهای ارز ،طال ،و بورس اوراق بهادار به روش مرسوم با
بهکارگیری مدل نامتقارن  EGARCHو تحلیل مؤلفههای اصلی
در بازه زمانی سالهای  ۱۳۸۲تا  ۱۳۹۷بهصورت ماهانه برآورد،
و در ادامه شاخص نااطمینانی مالی (نام) بر مبنای جستوجوی
اینترنتی در بازه زمانی مشابه استخراج شده است .با مقایسههای
صورتگرفته میان شاخص نااطمینانی استخراجشده از هر دو
روش ،مشخص شد که شاخص نااطمینانی مالی (نام) بر پایٔه
جستوجوی اینترنتی بهخوبی نشاندهندٔه تحوالت بازارهای
مالی در ایران است و اوج و حضیضهای این شاخص بهخوبی
mepac.mbri.ac.ir
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تحوالت بازارهای مالی در ایران را نشان میدهد و میتواند
توسط سیاستگذار برای رصد نااطمینانی بخش مالی در ایران
مورداستفاده قرار گیرد .برایناساس ،پیشنهاد میشود سیاستگذار
اقتصادی عالوه بر رصد شاخصهای اقتصادی که مرکز آمار ،بانک
مرکزی ،و سایر مراکز آماری بهدست میدهند ،از شاخصهای
دیگری نظیر شاخص نااطمینانی مالی (نام) که دارای محتوای
اطالعاتی مناسبی هستند نیز بهره گیرد .بهبیان دیگر ،سیاستگذار
نیازمند داشتن یک داشبورد اقتصادی با شاخصهای متنوع است
که هرکدام ویژگی خاصی از حوزٔه موردبررسی را نمایان سازد تا بر
مبنای آن تصمیمهای مناسبتری اتخاذ کند.
نگرشی نوین بر چرخههای اعتباری و بحرانهای ارزی با
رویکرد متغیر-زمان در اقتصاد ایران

مرجانه آبنیکی (کارشناس اعتباری بانک
ملت)؛ مجتبی براتینیا (کارشناس
رسمی دادگستری در امور بانکی)

براساس دیدگاههای مختلف اقتصادی در
خصوص عوامل بروز چرخههای تجاری،
کنترل اعتبار یکی از ابزارهای دولت در
شرایط مختلف اقتصادی از قبیل دوران
رونق و رکود جهت رسیدن به اهداف اقتصادی خود است .اعتبار و
قابلنوسان
چرخٔه اعتباری توسط سیاستگذاران اقتصادی و دولت ِ
است .لذا ،چرخٔه اعتباری میتواند بهعنوان عامل مهم دخالت
دولت در چرخههای تجاری معرفی شود .بررسی رابطٔه بین چرخٔه
اعتباری و نوسانات اقتصادی میتواند مشخص کند که دیدگاه
دخالت دولت صحیح است یا عدم دخالت آن .مهمترین ویژگی
چرخههای تجاری تغییرپذیری ،تداوم ،و همحرکتی آنهاست.
نکتٔه موردتوجه این است که بحرانهای ارزی و چرخههای اعتباری
میتواند همحرکتی و همسویی داشته باشد .بهطورکلی ،بحرانهای
ارزی از مهمترین مباحث اقتصادی است که مطالعات متنوعی چه
از بعد نظری و چه از بعد تجربی دربارٔه آنها انجام شده است.
بهرغم انجام مطالعات بسیار ،این موضوع همچنان از موضوعات
موردبحث اقتصاد است و نکات کشفنشدٔه بسیاری دربارٔه
بحرانهای ارزی و چگونگی شکلگیری آنها وجود دارد.
هدف این مقاله بررسی ارتباط بین چرخههای اعتباری و بحرانهای
ارزی در ایران است .در این راستا ،از روش خودرگرسیون برداری
با ضرایب متغیر در زمان برای بازه زمانی  ۱۳۹۹-۱۳۷۰استفاده
شده است تا پویایی رابطه بین این متغیر موردارزیابی قرار گیرد.

نتایج بهدستآمده از این مطالعه بیانگر آن است که بین چرخههای
اعتباری و بحرانهای ارزی در کشور یک همزمانی وجود داشته،
ضمن آنکه بحرانهای ارزی بهوجودآمده ،در تولید ناخالص
داخلی و رشد اقتصادی اثرگذاری منفی داشته است .عالوهبراین،
مشاهده شد چرخههای اعتباری نیز در دوران رونق منجر به رشد
اقتصادی و در شرایط رکودی منجر به کاهش در رشد اقتصادی
شدهاند .براساس نتایج بهدستآمده ،پیشنهاد میشود بهجای
تغییرات در حجم پول و نقدینگی بهعنوان شاخص سیاست پولی،
از شاخص شرایط پولی (یعنی استفاده از ابزارهای متفاوت در
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بازار پول متناسب با شرایط اقتصادی) استفاده شود و با کاربردِ
سیاستهای اعتباری در دوران رونق و رکود اقتصادی ،منجر به
ایجاد ثبات بیشتر در بازار داراییهای مالی مانند ارزهای خارجی
شده تا زمینههای حملههای سوداگرانه به این بازارها گرفته شود.
عالوهبراین براساس نتایج بهدستآمده ،پیشنهاد میشود تغییرات
نرخ ارز در دارایی بانکها و در نتیجه تٔاثیر تغییرات ارزش دارایی
بانکها در اعتبارات اعطایی موردارزیابی قرار گیرد .همچنین
با توجه به دوران رونق و رکود در چرخههای اعتباری ،پیشنهاد
میشود بانکها در نگهداری سرمایه دقت و برنامهریزی بیشتری
داشته باشند تا هم سود خود را در جریان اعتباردهی افزایش دهند
و هم بهعنوان ضربهگیرهای اقتصادی در مقابل تکانههای وارده به
اقتصاد عمل کنند.
قیمتگذاری صکوک اجارٔه مبتنی بر سهام در راستای تسهیل
تٔامینمالی دولت

دکتر حسن کیایی (عضو هیئتعلمی
دانشکدٔه معارف اسالمی و اقتصاد،
دانشگاه امام صادق(ع))؛ مصطفی
سلطانی (کارشناسی ارشد معارف
اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع))

تٔامینمالی دولت ازجملٔه چالشهای اصلی
دولت در سالهای گذشته است .در این راستا با توجه به اشکاالت
روشهای سنتی تسویٔه بدهیهای دولت ،متخصصان اسالمی
راهکارهای جایگزینی مانند صکوک را طراحی و ارائه کردهاند.
اوراق اجارٔه مبتنی بر سهام از انواع ابزار صکوک است و نسل دوم
اوراق اجاره بهشمار میرود .شایان ذکر است که دولت سهامدار
عمدٔه برخی شرکتهای بزرگ در بورس است و لذا میتواند از این
ابزار برای تٔامینمالی خود استفاده کند .اهمیت این اوراق از این
قابلمبادله در بازار است
جهت است که دارایی پایٔه آن شفاف و
ِ
قابلاندازهگیری است .لذا ،دارندگان
و قیمت آن بهصورت مستمر ِ
اوراق باید بتوانند از مهمترین حقوق مالکیتی خود یعنی واگذاری
اوراق به قیمت روز بهرهمند شوند و تغییرات قیمت سهام نیز مدنظر
قرار گیرد؛ اما متأسفانه ،آنچه در طراحی و بهکارگیری این اوراق
مشاهده میشود این است که تفاوتی در قیمتگذاری این اوراق
با صکوک اجارٔه معمولی وجود ندارد و نرخ سود این اوراق نیز
بهصورت ثابت و متناسب با نرخ سود بانکی درنظر گرفته میشود.

بنابراین با توجه به اهمیت و جایگاه این اوراق ،این مقاله با
استفاده از روش کتابخانهای و نیز روش ریاضیات تصادفی و
شبیهسازی مونتکارلو ،به ارائٔه یک مدل پیشنهادی ارزشگذاری
با درنظرگرفتن تغییرات قیمت داراییپایه و نرخ سود متناسب
با عایدی سهام و شبیهسازی آن با استفاده از یک نمونٔه تجربی
میپردازد .در نهایت ،قیمتهای شبیهسازیشده با قیمتهای بازار
مقایسه و مشاهده میشود که قیمتهای شبیهسازی با استفاده از
مدل پیشنهادی ،با قیمتهای بازار متفاوت است .این درحالی
است که مدل پیشنهادی به واقعیت اقتصاد کشور نزدیکتر است
و واقعیتها و ماهیت این اوراق را درنظر میگیرد که ازجملٔه
مهمترین اینها میتوان به داراییپایٔه این نوع از اوراق اجاره اشاره
ً
کامال متفاوت با داراییپایٔه اوراق اجارٔه معمولی است؛
کرد که

مقاالت علمی

بدینمعنی که در اوراق اجارٔه مبتنی بر سهام ،داراییپایه شفافیت
دارد و میتوان قیمت را بهصورت روزانه و مستمر تعیین کرد،
درحالیکه در اوراق اجارٔه معمولی به اینصورت نیست .در
واقع ،مدل قیمتگذاری فعلی اوراق اجارٔه مبتنی بر سهام با مدل
قیمتگذاری اوراق اجارٔه معمولی به یک شکل است ،درحالیکه ما
در این پژوهش بیان کردیم که نباید به اینصورت باشد .همچنین،
باید اشاره کرد تفاوتی که نسبت به قیمتهای شبیهسازیشده در
ِ
مفروضات دقیقتر و کاملتر و
حالت اول وجود دارد این است که
متناسب با ماهیت این اوراق نیز در مدل پیشنهادی درج شده است؛
بدینصورت که نرخ اجارهبها متناسب با عایدی سهام مورداجاره
است .با این تفاسیر ،میتوان بیان کرد که یکی از راههای تسهیل در
تٔامینمالی دولت استفاده از این ابزار مالی است؛ البته درصورتیکه
از شرایط قیمتگذاری بهینه و صحیح برخوردار باشد و همچنین
گفتنی است که نیازمند اصالحاتی در شیؤه قیمتگذاری فعلی و
مفروضات مدنظر است .در نهایت ،میتوان اینگونه جمعبندی
کرد که انتشار این اوراق ضمن درنظرگرفتن مفروضات پژوهش و
مدل پیشنهادی ،به الگوی ایدهآل و مطلوب کشور نزدیکتر است و
در راستای تسهیل تٔامینمالی دولت قرار دارد.
تٔاثیر بیثباتی سیاسی در تورم با تٔاکید بر سلطٔه مالی در شبکٔه
بانکی (مطالعٔه موردی :ایران)

دکتر حسین توکلیان (دانشیار دانشکدٔه
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی)؛ دکتر
رضا طالبلو (دانشیار دانشکدٔه اقتصاد
دانشگاه عالمه طباطبائی)؛ شقایق
عباسعلی (کارشناسی ارشد علوم
اقتصادی ،دانشکدٔه اقتصاد دانشگاه
عالمه طباطبائی)

در شرایط فعلی اقتصاد ایران ،بهرغم اقداماتی که در جهت
ارتقای نظام بودجهریزی کشور صورت گرفته ،در واقعیت عکس
آن اتفاق افتاده است؛ بهگونهای که رابطٔه بین ذینفعان مختلف
بودجه اعم از دولت ،مجلس ،نهادهای نظارتی ،و مردم بهعنوان
ذینفعان نهایی بودجه ،بهشکل صحیحی تنظیم نشده و این
موضوع روحیٔه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت
را تضعیف کرده است.
این پژوهش با استفاده از دادههای ارائهشده توسط بانک مرکزی،
کمی ناشی از
سایت شفافیت بینالمللی و پالتی به مطالعٔه آثار ّ
استقراض دولت از شبکٔه بانکی و تبعات آن بر تورم پرداخته است.
بهعبارت دیگر ،برای بررسی تٔاثیر بیثباتی سیاسی در تورم با تٔاکید
بر سلطٔه مالی در شبکٔه بانکی از روش گشتاورهای تعمیمیافته
( )GMMبرای دورٔه زمانی  ۱۳۹۷-۱۳۷۱استفاده شده است.

نتایج برآورد بیانگر آن است که افزایش سلطٔه مالی از کانال بدهی
دولت به شبکٔه بانکی بهنحو چشمگیری در تورم تٔاثیرگذار خواهد
بود .وقتیکه دولت اقدام به استقراض از بانکها میکند ،سمت
راست ترازنامٔه بانکها با عنوان خالص بدهی دولت و سمت چپ
ترازنامه نیز با عنوان سپرده و ذخایر بانک افزایش مییابد .زمانیکه
این تعهدات نکول میشود ،در ترازنامٔه شبکٔه بانکی کسری بهوجود
میآید که این کسری موجب مراجعٔه بانک به بانک مرکزی میشود.

در نتیجه ،هم بدهی بانک به بانک مرکزی و هم اندازٔه ترازنامٔه بانک
مرکزی افزایش مییابد .با انجام عملیات تسویه ،بهموجب تبصرٔه
 ۵قانون بودجٔه  ،۱۳۹۷شاهد کاهش اندازٔه سرفصلهای بدهی
بانک به بانک مرکزی و در مقابل افزایش خالص بدهی دولت
به بانک مرکزی هستیم .ازآنجاکه دولت بدهی خود را به بانک
مرکزی بازپرداخت نمیکند ،موجب قفلشدن بخشهای مختلف
اقتصادی شده و با فشاری که بر نظام پولی و بانکی کشور آورده،
سبب کاهش ثبات اقتصادی و تورم مزمن شده است .بدینصورت
است که با عدم کنترل کافی نظام بانکی بر تسهیالت پرداختی که
عمدت ًا بهصورت تکلیفی از سوی دولتها اعمال میشود و در
نهایت انباشت مطالبات معوق ،بانک مرکزی قدرت مهار تورم
را از دست میدهد .اینگونه تٔامینمالی دولت بهعلت اینکه در
ردیفها و قوانین بودجه نیامده است ،عملیات فرابودجهای نامیده
میشود که این نوع تعهدات منجر به ناکارایی و عدم شفافیت در
هزینههای دولت میشود .به همین علت است که بهنظر میرسد
آنچه هر سال در قالب الیحٔه بودجه توسط دولت به مجلس ارائه و
تصویب میشود ،فاقد جامعیت و شمول الزم و ویژگیهای مطرح
در قانون بودجه است.

همچنین ،نتایج وجود رابطٔه منفی بین ثبات سیاسی و کنترل
فساد با متغیر تورم را تأیید میکند .یافتههای این مطالعه نشان
میدهد که بدهی دولت به شبکٔه بانکی اثر معناداری در تورم
دارد؛ در نتیجه از این طریق ،سلطٔه مالی در رابطٔه بین دولت و
شبکٔه بانکی اثبات میشود و متغیرهای ثبات سیاسی و کنترل
فساد نشاندهندٔه آن است که در طول سالهای مطالعه در سطح
پایینی بوده ،که نیازمند توجه دولت در همٔه عرصهها و جناحهای
سیاسی کشور است.
آسیبشناسی تجربٔه بانک مرکزی ج.ا.ا .در هدفگذاری تورم
دکتر ایلناز ابراهیمی (عضو هیئتعلمی
پژوهشکدٔه پولی و بانکی بانک مرکزی
ج.ا.ا).؛ دکتر مریم همتی (عضو
هیئتعلمی و مدیر پژوهشی ،پژوهشکدٔه
پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا).

درحال حاضر ،توسل به چهارچوب
هدفگذاری تورمی ازجملٔه مهمترین و شناختهشدهترین
راهکارهای مهار تورم در کشورهای جهان است که در آن بانک
مرکزی با ترکیب صالحدید و قاعدهمندی ،هدفی را برای تورم
بهصورت شفاف اعالم میکند و پس از آن ،با همٔه ابزارهای در
دسترس خود برای رسیدن به این هدف و خنثیکردن آثار سوء
تکانههای مختلف وارد در تورم میکوشد .پایبندی به این رویکرد،
در میانمدت و بلندمدت ،اعتباری برای بانک مرکزی بههمراه دارد
که از آن پس با مهار انتظارات تورمی ،کنترل تورم و تحقق تورم
هدف برای این نهاد آسانتر میشود.
میانگین تورم باالی  ۲۰درصد در چند دهٔه اخیر در اقتصاد ایران
و تبدیل آن به دردی مزمن ،باعث شده است سیاستگذار پولی
همواره بهدنبال راهی برای درمان این آسیب باشد و بانک مرکزی
ج.ا.ا .با وقوف به مزایای چهارچوب هدفگذاری تورمی ،در
mepac.mbri.ac.ir
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تالشی برای انجام این مهم در سال  - ۱۳۹۹با اعالم هدف
تورمی  ۲۲درصد با دامنٔه مثبت و منفی  ۲درصد  -درصدد
پیادهسازی این رژیم برای اقتصاد ایران برآمد .رسیدن به تورم
بیش از  ۳۶درصد در پایان این سال ،حکایت از ناکامی بانک
مرکزی در اجرای موفقیتآمیز این رژیم داشت که دالیل متعددی
برای آن میتوان برشمرد .ازجملٔه مهمترین دالیل این ناکامی
بیتوجهی سیاستگذار پولی به واقعیات آشکارشدٔه تورم در
اقتصاد ایران ،پیشنیازهای اجرای موفقیتآمیز هدفگذاری
تورم ،و نیز شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور در سال اجرای
این سیاست است .ازجمله اینکه در این سال بهدلیل آثار شدید
تحریمها و نیز شیوع پاندمی کرونا ،طرف عرضٔه اقتصاد دچار
رکود بیسابقهای بود و بنا بر تجربه ،اثر سیاستهای پولی در
بخش عرضه بهکندی ظاهر شدند و سیاستهای پولی که از نوع
سیاستهای طرف تقاضا هستند ،در کنترل آثار تورمی ناشی از
رکود سمت عرضه کارایی ندارند .همچنین ،وقوع سومین تکانٔه
ارزی دهٔه  ۱۳۹۰در این سال ،باعث شد یکی از مهمترین عوامل
اثرگذار در جهش تورم در اقتصاد ایران یعنی افزایش نرخ ارز
و باالرفتن انتظارات تورمی بههمراه آن ،بهعنوان یکی از عوامل
اصلی ناکامی در کنترل تورم وارد عمل شود .پایینبودن نرخ
بازده اوراق بدهی دولت از نرخ تورم هدف اعالمی نیز سبب
ً
عمال کارایی الزم را در اعمال سیاست پولی نداشته
شد این ابزار
باشد .اختالف بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص نرخ
تورم حاکم بر اقتصاد و منع بانک مرکزی از انتشار آمارها و
تحلیلها و پیشبینیهای مرتبط با تورم ،از دیگر عواملی بود که
به شفافیت و اطالعرسانی بانک مرکزی بهعنوان یکی از گامهای
اصلی پیادهسازی رژیم هدفگذاری تورمی ضربه زد .این دسته
عوامل و سایر دالیل ذکرشده در متن مقاله باعث شد تجربٔه
اجرای هدفگذاری تورمی در سال  ۱۳۹۹چندان موفقیتآمیز
نباشد و اجرا و پیگیری آن در سالهای آینده نیازمند زمینهسازی
مناسب و رفع موانع و کاستیهای حاکم بر این فرایند باشد.
تٔاثیر متغیرهای کالن اقتصادی در شاخص قیمت سهام در
اقتصاد ایران (با استفاده از رهیافت )TVP- GARCH

دکتر ژاله زارعی (عضو هیئتعلمی
پژوهشکدٔه پولی و بانکی بانک مرکزی
ج.ا.ا).؛ دکتر مریم همتی (عضو
هیئتعلمی پژوهشکدٔه پولی و بانکی
بانک مرکزی ج.ا.ا).؛ دکتر پدرام
داودی (مدیرکل دفتر مجامع ،ذخائر و
سرمایهگذاری صندوق بیمٔه اجتماعی
کشاورزان ،روستاییان و عشایر)

هدف این مطالعه ارزیابی رابطٔه بین شاخص کل سهام و متغیرهای
کلیدی کالن اقتصادی در ایران براساس رویکرد غیرخطی است؛
و برخالف تحقیقات انجامشده در اقتصاد ایران ،که بیشتر بر
روابط بلندمدت و کوتاهمدت با فرض رویکرد پارامتر ثابت تمرکز
داشتند ،از روش پارامتر زمان متغیر الگوی خودرگرسیونی واریانس
ناهمسانی شرطی تعمیمیافته ( )TVP-GARCHبرای بررسی
اثرگذاری متغیرهای کالن اقتصادی در شاخص کل سهام استفاده
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کرده است.

نتایج حاصل از تخمین مدل نشان میدهد متغیرهای موردنظر
در شاخص سهام در دورههای مختلف تٔاثیرات متفاوتی دارند.
در دورٔه زمانی  ۱۳۸۸:۳تا  ،۱۳۹۰:۱آثار نرخ سود بینبانکی
در شاخص سهام منفی بوده ،ولیکن در دورٔه زمانی  ۱۳۹۰:۲تا
 ،۱۳۹۲:۱این اثرگذاری معکوس شده است .این بدینمعنی است
که سرمایهگذاران پورتفوی خود را بهسمت بازار سهام هدایت
کرد ه و زمینٔه افزایش شاخص کل سهام را موجب شدهاند .دورٔه
سوم ،پس از فروردین  ۱۳۹۲تا دی  ۱۴۰۰است که آثار نرخ سود
بینبانکی و شاخص سهام مجدد منفی شده و مردم ایران ترجیح
دادهاند پسانداز خود را در بانکها سپردهگذاری و یا در سایر
بازارهای مالی سرمایهگذاری کنند.

همچنین ،اثرگذاری نرخ ارز در شاخص کل سهام در دورٔه زمانی
 ۱۳۸۸:۳تا  ۱۳۸۹:۲مثبت بوده ،پس از آن در دورٔه زمانی
 ۱۳۸۹:۳تا  ،۱۳۸۹:۷نرخ ارز اثر چندانی در رشد شاخص
کل نداشته و مجدد ًا تا پایان بهمن همان سال آثار مثبت داشته
است .در دورٔه دوم یعنی اسفند  ۱۳۸۹تا فروردین  ،۱۳۹۵نرخ
ارز اثر منفی در شاخص کل سهام داشته است .براساس نظریات
اقتصادی ،کاهش ارزش واحد پول ملی در این دوره به افزایش
قیمت کاالهای سرمایهای وارداتی انجامید و این مسئله موجب
کاهش حاشیٔه سود و بازده سهام شد .در دورٔه سوم یعنی پس از
سال  ،۱۳۹۵کاهش ارزش واحد پول ملی در رشد شاخص سهام
تٔاثیر مثبت داشته است.
تٔاثیر رشد نقدینگی در شاخص کل در طول کل دورٔه تحقیق مثبت
بوده است؛ بهگونهایکه تغییر در سیاست پولی تغییر در درآمد را
بهدنبال داشته و زمینٔه افزایش قیمت سهام و شاخص کل را فراهم
کرده است .ارزیابی آثار نرخ رشد نقدینگی در شاخص کل سهام
گویای آن است که این متغیر مهمترین شاخص تشکیل انتظارات
در بازار سهام بوده است.

آثار شاخص تولید صنعتی بهعنوان نمایندهای از بخش واقعی
اقتصاد کشور در شاخص کل سهام نیز مثبت بوده است .بررسی
آثار وقفٔه رشد شاخص کل سهام در خود شاخص کل نشان از
اثر رفتار رمهای دارد .عالوه بر موارد یادشده ،با استفاده از روش
پارامتر زمان متغیر ،نشان داده شد که در برخی از ماههای سالهای
 ۱۳۹۷و  ۱۳۹۹شاخص کل سهام نوسانات باالیی را داشته
است .این نتایج گویای آن است که با توجه به اینکه بازار سرمایٔه
ایران عمق چندانی ندارد ،شرایط اقتصاد کالن بهویژه تحوالت
متغیرهای نرخ ارز ،نرخ سود بینبانکی و نقدینگی میتواند بازار
سرمایه را متأثر کند .این اثرگذاری گویای آن است که سرمایهگذاران
در بازار سرمایه همواره باید رفتار سیاستگذار پولی در حوزٔه ارزی
و پولی را ارزیابی کنند و صرف ًا به رفتار شاخص قیمت سهمها و
تحلیلهای تکنیکال اکتفا نکنند و بر رفتار این سه متغیر و آثار آن
در شاخص کل سهام واقف باشند .از سوی دیگر ،سیاستگذار
پولی نیز توجه ویژهای به آثار سیاستهای پولی و ارزی خود
در بازار سرمایه داشته باشد و سناریوهای مختلف را در تنظیم
سیاستهای پولی مدنظر قرار دهد.

مقاالت علمی

بررسی ساختاری خلق نقدینگی در بانکها در ایران (تٔاکید بر
ثبات بانکی)

دکتر مهشید شاهچرا (عضو هیئتعلمی
پژوهشکدٔه پولی و بانکی بانک مرکزی)

براساس نظریٔه واسطهگری مالی ،بانکها
دو نقش اصلی در اقتصاد تحت عنوان خلق
نقدینگی و انتقال ریسک ایفا میکنند؛ به این
معنا که بانکها عامالن اقتصادی در اقتصاد
 خانوارها ،شرکتها ،و دولتها  -را از نظر نقدینگیِ بیشتر وثروت و فعالیتهای اقتصادی ایمنتر میکنند .بااینحال در شرایط
خاص ،خلق نقدینگی بانکی ممکن است نقش سوم و نامطلوب
دیگری یعنی کاهش ثبات نظام مالی را بههمراه داشته باشد که نقش
دوم خود را بهعنوان انتقالدهندٔه ریسک خنثی کند .بنابراین ،ارتباط
انتقال ریسک و خلق نقدینگی و ثبات مالی از نظریههای مرتبط با
این گزارش است و با تٔاکید بیشتری بر این مباحث مطرح میشوند.
در این پژوهش ،به بررسی این سه نقش بانکها و نحؤه ارتباط آنها
در مسئلٔه خلق نقدینگی پرداخته میشود.

نقدینگی میتواند از سمت بدهی ترازنامه (سپردهها یا سایر
بدهیها) و یا از طریق وامها و سرمایهگذاریها از سمت داراییها
در ترازنامه ایجاد شود .نکتٔه مهم این است که بین انواع خلق
نقدینگی بانکی همافزایی وجود دارد .بنابراین ،این گزارش با
تفکیک انواع خلق نقدینگی و محاسبٔه آن ،به بررسی آثار انواع
خلق نقدینگی در ثبات بانکی در ایران میپردازد.

بنابر یافتههای این پژوهش ،از میان چهار سطح خلق نقدینگی
(خلق نقدینگی کل ،خلق نقدینگی داراییها ،خلق نقدینگی
بدهیها ،و خلق نقدینگی اقالم زیرخط ترازنامه) ،خلق نقدینگی
کل در بانکهای دولتی بیشتر از بانکهای خصوصی در کشور
است .خلق نقدینگی داراییها نیز در بین بانکهای دولتی از
بانکهای خصوصی بیشتر است .این نتایج (خلق نقدینگی
داراییهای باالتر) میتواند به مدل کسبوکاری بانکهای دولتی
نسبت به بانکهای خصوصی اشاره داشته باشد که آنها را قادر
به ایجاد و خلق نقدینگی برای عموم در سمت دارایی نسبت به
بانکهای خصوصی میکند.

بنابر نتایج بهدستآمده در این پژوهش ،خلق نقدینگی و ثبات مالی
دارای ارتباط مثبت و معنیدار در سطوح مختلف خلق نقدینگی
است و میتوان گفت میزان خلق نقدینگی در کشور توسط
بانکهای کشور بهحدی نیست که بتوان آن را بیشازحد عنوان کرد
و منجر به تٔاثیر منفی در ثبات بانکی در کشور شود.

بانکداری ایران  -با تٔاکید بر بانکداری اسالمی  -میتواند با
ایجاد نقدینگی مناسب و کارا در بخش اقتصادی نهتنها بر ثبات
مالی و بانکی بیفزاید ،بلکه شرایط ایدهآلتری برای نظام بانکی
از نظر سالمت و پایداری فراهم کند .اساس ًا تفاوتهای کلیدی
بین ترازنامه در بانکداری اسالمی و بانکداری متعارف بهوجود
میآورد .بهطور خاص ،بانکهای اسالمی فقط از ابزارهای بدون
بهره استفاده میکنند که عمدت ًا مبتنی بر تقسیم سود و زیان در
سمت دارایی و بدهی است .عالوهبراین ،بانکهای اسالمی بر
فعالیتهای اقتصادی واقعی از طریق پاداشها و بهاشتراکگذاری

ریسک تجاری بین/در میان طرفهای درگیر تمرکز میکنند .این
تفاوتهای کلیدی بین بانکهای اسالمی و بانکداری متعارف
ضرورتهایی را ایجاد میکند که میتوان با دنبالکردن آنها ،به
راهکارهای مهمی برای سیاستگذاری دست یافت.
ارزیابی ریسک نرخ بهره در شبکٔه بانکی ایران (مطالعٔه موردی:
یکی از بانکهای خصوصی کشور)

دکتر هادی حیدری (پژوهشگر پژوهشکدٔه
پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا).؛
مهرداد لشکری (کارشناس ادارٔه ریسک
بانک کارآفرین)؛ شبنم بختیاری (رئیس
ادارٔه ریسک و کنترل بانک کارآفرین)

وابستگی دو متغیر ریسک و بازده بر کسی
پوشیده نیست .ریسک همواره بخش جدانشدنی از سرمایهگذاری
بهویژه در بازارهای مالی بوده و خواهد بود .از سوی دیگر ،اوراق
بدهی معمو ًال دارایی بدون ریسک تلقی میشود ،ولی بدانمعنا
نیست که از تکانههای تغییرات نرخ بهره مستثنی باشد؛ در
واقع ،تعیین حساسیت قیمت اوراق نسبت به تغییرات نرخ بازده
موردانتظار ،از دغدغههای اصلی دارندگان اوراق بدهی است.
بنابراین ،نیاز به یک الگوی اندازهگیری ریسک اوراق بدهی
که بتوان با کمک آن به مدیریت سبد سرمایهگذاری ،تخصیص
بهینٔه دارایی ،و ارزیابی ریسک فرصتهای دیگر سرمایهگذاری
پرداخت ،احساس میشود.

هدف این پژوهش ارائٔه مدلی برای محاسبٔه ریسک نرخ بهره در
شبکٔه بانکی ایران است .بدینمنظور از روش مرسوم دیرش برای
محاسبٔه ارزش در معرض ریسک برخاسته از نگهداری اوراق بدهی
استفاده میشود .سپس با توجه به ساختار بازار اوراق بدهی در
ایران ،تحت دو سناریو به محاسبٔه ارزش در معرض ریسک برای
کل سبد پرداخته و نشان داده میشود که در افقهای زمانی گوناگون
چگونه میتوان ریسک نرخ بهره در شبکٔه بانکی را محاسبه کرد.
برای محاسبٔه مرتبط با تحلیل دیرش بافراهمآوردن دیگر متغیرهای
موردنیاز ،از نرمافزار  Rبهراحتی میتوان بهره جست .بهبیانی دیگر،
هدف پژوهش ارائٔه راهکاری برای سبد سرمایهگذاری بانکها در
اوراق بدهی با درآمد ثابت بوده و بدینمنظور از روش دیرش  -که
مستقیم ًا در سند بازل  ۳موردخطاب قرار گرفته است  -استفاده
خواهد شد .تالش میشود با توجه به شرایط اکوسیستم بانکی
ایران و بخشنامههای بانک مرکزی در زمینٔه ریسک بازار ،مفهوم
ریسک نرخ بهره از دریچٔه دیرش واکاوی شود.
بنابر نتیجٔه بهدستآمده براساس دادههای سبد اوراق بدهی یکی
از بانکهای خصوصی کشور ،تحلیلگران مالی و سرمایهگذاران
بالقوه و بالفعل میتوانند از این چهارچوب بهعنوان عامل ریسک
در الگوهای تشکیل سبدهای سرمایهگذاری بهینه ،اصالح سبدهای
موجود ،و تحلیل ریسک اوراق بدهی کمک جویند.
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حقایقی در خصوص عملیات بازار باز و نقش آن در
کنترل نقدینگی

مهدی بختیار (پژوهشگر پژوهشکدٔه پولی
و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا).

سیاست پولی با هدف کمک به دستیابی
به اهداف کالن اقتصادی و با تٔاثیرگذاری
در عوامل مالی مانند حجم پول و سطح
نرخهای بهره انجام میشود .سیاست
پولی اهداف کلی تثبیت اقتصاد کالن مانند ثبات قیمت ،رشد
اقتصادی ،و تعادل تراز پرداختها یا ثبات نرخ ارز را دنبال
میکند .عالوهبراین ،هدف ثبات مالی در کنار هدف ثبات پولی
بهویژه پس از بحرانهای مالی اخیر مدنظر بانکهای مرکزی
بوده است .در یک اقتصاد پولی ،عرضٔه مازاد نقدینگی در مقابل
تقاضای مازاد برای کاالها و خدمات ،میتواند به افزایش قیمتها
و یا بدترشدن تراز پرداختها منجر شود .از سوی دیگر ،عرضٔه
ناکافی پول میتواند مانع رشد و توسعٔه اقتصادی شود .بنابراین،
وظیفٔه سیاست پولی این است که عرضٔه پول را با نرخ مناسبی
برای تضمین رشد اقتصادی کافی و حفظ ثبات داخلی و خارجی
حفظ کند .یکی از مهمترین ابزارهای مٔوثر در سیاستگذاری پولی
انجام عملیات بازار باز است که موفقیت آن نقش بسزایی در انجام
مطلوب مٔاموریت بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف موردنظر
در اقتصاد دارد .استفاده از این ابزار توسط بانک مرکزی ج.ا.ا .از
اواسط سال  ۱۳۹۹پیگیری شد و هماکنون این عملیات از عمق
بیشتری نسبت به زمان شروع آن برخوردار است.

در این مقاله سعی شده است پس از ارائٔه حقایقی در خصوص بازار
بینبانکی ،به مطالبی در خصوص عملیات بازار باز فراتر از آنچه در
کتب درسی پرداخته شده است ،ازجمله چگونگی تٔاثیرگذاری آن در
عرضٔه پول ،معرفی اثر نقدینگی و چهارچوب تحلیلی استخراج آن
و کنترل نقدینگی ،پرداخته شود .در نهایت با توجه به بررسیهای
صورتگرفته در این مطالعه ،میتوان نتیجه گرفت که اگرچه ابزار
بازار باز شرط الزم برای موفقیت و دستیابی به اهداف سیاست پولی
ازجمله کنترل نقدینگی است ،شرط کافی نیست .برای اقتصادی
همانند اقتصاد ایرانکه مستعد افزایش نقدینگی و جریانهای ناگهانی
ورود و خروج سرمایه است و بازارها در مراحل مختلف توسعهاند،
ترکیبی متشکل از همٔه ابزارهای پولی ممکن است بهترین راهحل
باشد .بنابراین ،میبایست بهرغم ایجاد محدودیت در دسترسی به
پنجرٔه تنزیل ،همچنان این ابزار بهعنوان یک دریچٔه ایمنی باز بماند.
همچنین ،لزوم توجه به ذخایر قانونی و اضافی و انجام تعدیالت و
تنظیمات تکمیلی در این خصوص ضروری بهنظر میرسد.
بهعالوه ،ازآنجاکه تصمیمات دولت در مورد مدیریت بدهی
و مانده سپردهها بهوضوح در استفاده از عملیات بازار باز تٔاثیر
دارد ،پیشنهاد میشود خزانهداری کل و بانک مرکزی روی این
موضوعات بهصورت مشترک همکاری کنند ،زیرا عملیات بازار
باز زمانی مؤثرتر خواهد بود که بانک مرکزی بر عوامل مؤثر در
پایٔه ذخیرٔه 1نظام بانکی کنترل داشته باشد .برای کمک به حفظ

 -۱پایــه ذخیــره( )Reserve Baseمجمــوع اقــام واجــد شــرایط ترازنامــه (بهویــژه
بدهیهــا) کــه مبنــای محاســبٔه ذخیــرٔه قانونــی یــک مٔوسســه اعتبــاری اســت.
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جدایی واضح بین سیاستهای پولی و مالی ،بسیار مطلوب است
که بدهی صادرشدٔه دولت برای رفع نیازهای مالی ،مستقیم ًا توسط
خزانهداری به بازار فروخته شود و از هرگونه تضاد بالقوه بین
مدیریت بدهی و نیازهای سیاست پولی جلوگیری شود.
ابزار نوین امحای نقدینگی و سالمسازی ترازنامٔه بانکها
دکتر کامران سلمانی قرایی (دانشآموختٔه
دکتری مهندسی مالی و کارشناس مسئول
تحقیق و توسعٔه بورس اوراق بهادار
تهران)؛ مهدی کیخا (کارشناسی ارشد
اقتصاد و کارشناس مهندسی مالی بانک
ملت)

شواهد موجود از جریان ناسالمی از خلق نقدینگی در نظام بانکی
ایران حکایت دارد که تداوم آن میتواند تهدیدی بسیار جدی برای
ایجاد تورمهای افسارگسیخته و کنترلناپذیر باشد .ازاینرو ،اتخاذ
راهکاری که بتواند پیش از تشدید بحران و ایجاد بیثباتیهای
غیرقابل کنترل شرایط را بهبود دهد ،بسیار مهم و حیاتی است.
ِ
راهکار پیشنهادی باید معطوف به رفع اختالل موجود در فرایند
امحای نقدینگی باشد تا بتواند در تمام تواترهای زمانی ،آثار
اصالحی در ساختار ترازنامٔه نظام بانکی داشته باشد؛ بهطوریکه
همزمان عالوه بر افزایش کیفیت داراییهای سمت راست ترازنامٔه
بانکها ،حقوق صاحبان سهام آنها را نیز در شرایط بهینه قرار
دهد .ازاینرو ،محور اصلی نوشتار حاضر تبیین اوراقی است که
ضمن سالمسازی جریان خلق نقدینگی ،میتواند با سازوکاری
خاص از حقوق صاحبان سهام بانکها نیز محافظت کند .در
این خصوص ،نتایج مدلسازیهای انجامشده حکایت از آن دارد
ً
کامال مؤثر باعث تکامل فرایند امحای
که این اوراق بهصورت
نقدینگی میشود و همزمان با اینکه حقوق صاحبان سهام بانکها
را بهبود میبخشد ،کیفیت نقدینگی خلقشده را نیز افزایش میدهد
و میتواند بهعنوان طرح مکمل برای دستیابی به اهداف ترسیمشده
در مصوبٔه کنترل مقداری ترازنامٔه بانکها مورداستفاده قرار گیرد.
شبیهسازیهای انجامشده در این مقاله نشان میدهد که عدم
حذف داراییهای غیرجاری از ترازنامٔه بانکها سرعت امحای
نقدینگی را مختل کرده و باعث شکلگیری روند مخربی از افزایش
خلق نقدینگی ناسالم دراقتصاد شده است ،که فارغ از قدرت
تسهیالتدهی بانکهاست .این مهم نهتنها تهدید بسیار جدی برای
ایجاد تورمهای افسارگسیخته است ،بلکه تداوم ماندگاری این نوع
داراییها در ترازنامٔه بانکها بهواسطٔه عدم تکامل فرایند امحای
نقدینگی ،باعث انفعال بیشتر بانک مرکزی در بازار پول نسبت به
گذشته خواهد شد ،و کارایی سیاستهای پولی را بهجهت افزایش
در ناترازی بانکها با چالش جدی مواجه میکند .تجربٔه بحرانهای
مالی جهانی در این خصوص نیز حکایت از آن دارد که افزایش
ناترازی بانکها بهدلیل اینکه ریسک شیوع در آن بسیار بیشتر از
سایر صنایع است ،بهشدت برای نظام بانکی مخاطرهآمیز است.
ازاینرو ،رگوالتورها با انتشار اوراق  CoCoبا هدف حذف این
نوع از داراییها از ترازنامٔه بانکها و ایجاد بدهیهای با سررسید
طوالنیتر موافقت کردند؛ همچنین ،شبیهسازیهای انجامشده در
این مقاله بهدرستی نشان میدهد که انتشار اوراق  CoCoو اعمال

مقاالت علمی

آن توسط بانکها در شرایطی که فعالیتهای اقتصادی با رکود و
نرخ نکول با تکانٔه مثبت مواجه شود ،از طریق همگنسازی اقالم
سمت راست و چپ ترازنامٔه بانکها ،میتواند بهصورت بسیار
کارا به این تکانه پاسخ دهد و باعث سالمسازی ترازنامٔه بانکها
در تمام تواترهای زمانی شود ،که البته الزمٔه آن تقسیم سود و زیان
بانک بین تمام ذینفعان در تمام شبیهسازیهای انجامشده است.

فهرستی از موارد تطبیق براساس دو عامل احتمال وقوع و شدت
رتبهبندی شدند .مدل برآورد ریسک تطبیق براساس گفتوگو با
کارشناسان تطبیق بخش بانکی طراحی شده است .این روش دید
کارآمدتر و دقیقتری از ریسک ارائه میدهد .همٔه بانکها باید
دارای واحد تطبیق مستقل باشند؛ بهطوریکه در همٔه پروژهها و
محصوالت و تغییرات ،از مدیر مسئول نظارت بر ریسک تطبیق
بهطور نظاممند مشاوره گرفته شود .پیشنهاد میشود بانکهای
داخلی برای کاهش ریسک تطبیق ،مدل ماتریسی ریسک تطبیق را
پیادهسازی کنند .همچنین ،پیشنهاد میشود بانکها از راهبردهای
مدرن و نوآورانه مانند یادگیری ماشین برای ارزیابی ریسک همراه
با یک چهارچوب حاکمیتی مؤثر برای رسیدگی به ریسک تطبیق
در همٔه حوزههای مرتبط و همسوکردن ارزیابی ریسک با راهبرد و
چشمانداز کلی کسبوکار استفاده کنند.

نیاز به ارزیابی ریسک تطبیق درحال رشد
است ،زیرا سرعت تغییرات در محیط کسبوکار  -چه خارج از
بانک و چه در داخل بانک  -سریعتر شده است .این بدانمعناست
که عملکردهای تطبیق باید در ارزیابی ریسک هوشمندتر باشد و
بایستی کارشناسان تطبیق در مورد نحؤه عملکرد ارزیابیها آگاهتر
باشند؛ بهطوریکه محاسبٔه دقیق ریسک تطبیق مهمترین کاری است
که یک کارشناس تطبیق ممکن است انجام دهد .بحث در مورد
مدیریت ریسک تطبیق هماکنون در بین بانکهای داخلی و سطح
بینالمللی در میان تنظیمکنندههای مقررات بانکی (کمیتٔه بازل)،
گروه ولفسبرگ ،و گروه ویژٔه اقدام مالی در جریان است .ایجاد
فرهنگ تطبیق قدرتمند ،نظام بانکی را قادر میسازد تا با استفاده
از چهارچوب تطبیق مبتنی بر ریسک ،به خواستههای نظارتی خود
بهصورت کارا برسد .نخست ،حوزههای ریسک تطبیق ارزیابی
میشوند؛ سپس راهبردها و کنترلهای تطبیق مناسب شناسایی،
ارزیابی ،و اعمال میشوند؛ در نهایت ،فرایندهای نظارت و
گزارشدهی در فواصل زمانی منظم انجام میشود تا اطمینان حاصل
شود که بانک همیشه بهطور کامل با قوانین و مقررات تطبیق دارد.

دکتر فرزاد قادری (دکتری تخصصی
حسابداری ،کارشناس اعتباری بانک
سینا)؛ رضا ولینژاد ترکمانی (محقق
ادارٔه اعتبارات بانک مرکزی ج.ا.ا).؛
محمدمهدی احمدی (محقق ادارٔه
عملیات بازار باز بانک مرکزی ج.ا.ا).
نرخ سود بینبانکی  -بهعنوان مهمترین
هدف عملیاتی سیاست پولی  -مهمترین نماگر کوتاهمدت،
لنگر ساختار زمانی نرخ بهره ،و اولین گام در سازوکار انتقال/
اشاعٔه پولی است .بازارهای بینبانکی بانکها را قادر میسازند تا
وجوهشان را مدیریت ،یککاسه ،و بازتوزیع کنند و دسترسی به
تسهیالت قاعدهمند را بهطور کارا فراهم سازند و نقش کلیدی در
پرداخت یک کشور ایفا میکنند.

نظام پولی و
بررسی رفتار نرخ بهرٔه بینبانکی از چندین منظر مهم است -۱ :در
بیشتر مدلهای پولی ،فرض بر این است که بانک مرکزی کنترل
کامل بر نرخ بهره/سود بینبانکی دارد و سیاست سازوکار انتقال/
اشاعٔه پولی 1در این مدلها از نرخ بهرٔه کوتاهمدت بینبانکی آغاز
میشود ،هر تغییری از نرخ کوتاهمدت به نرخ بهرٔه بلندمدت
تسری مییابد و این نرخهای بلندمدت از طریق سرمایهگذاری و
پسانداز ،میزان تولید و قیمتها را تحتتٔاثیر قرار میدهد ،که از
اهداف نهایی بانک مرکزی بهشمار میرود -۲ .نرخ کوتاهمدت
یک متغیر توضیحی مهم برای نرخهای بهرٔه بلندمدت است.
براساس فرضیٔه انتظارات ،بازدهی دورٔه  nمعادل متوسط انتظاری
بازدههای یکدورهای آینده بهعالؤه تعدیل پاداش ریسک است.
بنابراین ،درک بهتر رفتار انحنای کوتاه منحنی بازده  -نرخ یکشبه
 به تشریح سایر نرخهای بهره حتی بیشتر از ساختار زمانی نرخبهره کمک میکند -۳ .در بازارهای کارا ،فرصت آربیتراژ ماندگار
وجود ندارد و الگوهای پیشبینیپذیر معمو ًال چنین فرصتهای
آربیتراژ را فراهم میکنند -۴ .بانکهای مرکزی ،در مدیریت
عرضٔه کل ذخایر ،با مجموعٔه متفاوتی از تضادها مواجهاند .ذخایر
بانکی برای اجرای سازوکار ذخایر و همچنین برای اجرای سیاست
پولی موردنیاز است ،لیکن وجوه موردنیاز برای اهداف پرداخت
معمو ًال از مقدار متناسب با نرخ بهرٔه موردنظر بانک مرکزی زیادتر
است و بانکهای مرکزی عالقٔه ذاتی برای مطالعه درخصوص

تدوین مدلی برای طراحی مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و
مقررات در نظام بانکی
علی آهنگری (معاون ادارهکل ریسک و
تطبیق بانک کشاورزی)؛ سیروان آقائی
(کارشناس ادارهکل مدیریت ریسک و
تطبیق بانک کشاورزی)

افزایش محیط نظارتی ،پیچیدگی بیشتر کسبوکار ،و افزایش تمرکز
بر مسئولیتپذیری ،بانکها را بهدنبال ریسک و ابتکارات تطبیق
در سراسر نظام بانکی سوق داده است .بااینحال ،این ابتکارات
در دورهای که ریسکها به یکدیگر وابستهاند و کنترلها بهاشتراک
گذاشته نمیشوند و هماهنگ نیستند ،به ناکارآمدی فاحش در
نظام بانکی منجر میشود .سیستم مدیریت ریسک تطبیق از طریق
شناسایی ،ارزیابی ،کنترل ،و نظارت ،توانایی هماهنگی و ادغام
این ابتکارات و رسیدگی به موضوعات فوق را دارد و به بانکها
کمک میکند تا فرایندهای پیچیدٔه مدیریت ریسک تطبیق را با
سیستمی یکپارچه در سطح بانک سادهسازی کنند .یک ماتریس
ارزیابی ریسک تطبیق میتواند به نظام بانکی کمک کند تا درک
کاملی از ریسک محیط کسبوکار داشته باشند و به آنها کمک
خواهد کرد تا ریسکها را پیش از وقوع آنها مدیریت کنند.
این مقاله به بررسی ویژگیهای ریسک تطبیق در نظام بانکی
میپردازد .در مرحلٔه نخست با استفاده از تکنیک یادگیری ،ماشین
ریسکهای عدم تطبیق با قوانین و مقررات بانکی را خوشهبندی
کرده و در مرحلٔه دوم به رویههای موجود در بانکها و نقش نهادها
و ساختارهای مختلف بانک در کنترل ریسک تطبیق پرداخته است.

بررسی رفتار نرخ سود بینبانکی و عوامل کالن مٔوثر در آن
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عوامل تعیینکنندٔه نرخ بهرٔه کوتاهمدت بینبانکی دارند و امروزه،
نرخ بهرٔه کوتاهمدت بهعنوان هدف عملیاتی بانکهای مرکزی اکثر
کشورها در نظر گرفته شده است.

در این پژوهش ،نتایج بررسی رفتار هفتگی نرخ سود بینبانکی
ایران طی سالهای  ۱۳۹۶تا  ۱۴۰۰حاکی از آن است که متغیر
نرخ بینبانکی در سطح مانا  )I)0است .همچنین براساس معیار
اطالعاتی شوارتز-بیزین ،الگوی ( GARCH(2,1بهینه است.
نتایج حاصله حاکی از آن است که متوسط اضافهبرداشت ،نرخ
تورم ،و نرخ دالر تٔاثیر گرانجری در نرخ بازار بینبانکی در
واکنش نرخ سود بینبانکی به متغیرهای
کوتاهمدت میگذارد .تابع
ِ
توضیحی موردبررسی حاکی از آن است که واکنش نرخ سود
بینبانکی به یک واحد تغییر در متغیر لگاریتم اضافهبرداشت و
تورم ،بیشتر از واکنش به تغییر متغیرهای لگاریتم دالر و نرخ
رشد اضافهبرداشت است .بااینحال ،چهارچوب مورداستفاده
قادر به تبیین عدم تقارن واکنش نرخ بینبانکی به اضافهبرداشت
و روند افزایشی نرخ بینبانکی در دورههای بعدی در صورت
کاهش اضافهبرداشت نیست که بهاحتمال زیاد ،مربوط به سهم
زیاد معامالت بازار بینبانکی یکشبه است و بهنظر میرسد
بررسی رفتار نرخ بینبانکی یکشبه براساس دادههای روزانه و در
چهارچوب نظریههای مدیریت ذخایر و با تٔاکید بر عملیات بازار
باز و اعتبارات قاعدهمند و ترتیبات نهادی ذخایر قانونی ،که توسط
بانک مرکزی تعیین میشود ،قابلیت تبیین بهتر رفتار نرخ بینبانکی
را داشته باشد.
امکانسنجی انتشار صکوک ارزی بر بستر بالکچین؛
راهکاری جهت توسعٔه تٔامینمالی ارزی

محمدمهدی فریدونی (پژوهشگر مرکز
پژوهش ،توسعه و مطالعات سازمان
بورس)؛ محمد قزلباش (مدیر توسعٔه
ابزارها و نهادهای بازار متشکل ارز ایران)

باوجود توسعٔه بازار اوراق مالی اسالمی در
دهٔه اخیر ،در زمینٔه انتشار صکوک ارزی
فعالیت زیادی انجام نشده است .این درحالی است که بسیاری از
قابلتوجهی از نیازهای تٔامینمالی خود را
کشورهای اسالمی بخش ِ
از طریق انتشار صکوک بینالمللی به سایر ارزها برآورده میسازند.
این اوراق ،در کنار مزایای گوناگونی که از نظر تٔامین منابع و
افزایش اعتبارات سرمایهای دارند ،میتوانند با کمک به کاهش عدم
انطباق واحد پولی (تٔامینمالی ارزی پروژههایی با درآمد ریالی)
و کاهش عدم انطباق سررسید (تٔامینمالی پروژههای بلندمدت
با منابع کوتاهمدت) و از طریق راههایی همچون برآوردهکردن
نیازهای ارزی ،برنامهریزی بهتر منابع و مصارف ارزی و جذب
نقدینگی سرگردان در بازارهای گوناگون ،موجب کاهش التهابات
ارزی شوند و در نتیجه زمینٔه ایجاد و تقویت ثبات مالی را فراهم
سازند .بهرغم نیاز سرمایهای صنایع کشور به جذب منابع مالی
خارجی ،تاکنون از ظرفیت انتشار صکوک ارزی استفاده نشده
است .یکی از نوآوریهایی که در سالهای اخیر در نحؤه انتشار
صکوک انجام گرفته است ،انتشار آن بر بستر بالکچین است.
ف ّناوری بالکچین تغییرات نوآورانهای ازجمله تحریمناپذیری را
96

پژوهشکده پولی و بانکی

در واسطهگری مالی ،ازجمله در انتشار صکوک ارزی ،ممکن کرده
است .بااینحال ،هنگام ترکیب ف ّناوریهای نوآورانه و صکوک،
بهمانند هر محصول مالی اسالمی دیگر ،باید به ریسکهای قانونی،
ریسکهای نظارتی ،و سایر ریسکها توجه شود.

در این مقاله ،پس از بررسی سابقٔه انتشار صکوک ارزی در کشور
و چالشهای آن ،به تبیین ضرورت و چگونگی انتشار صکوک
ارزی شرکتهای ایرانی بر بستر بالکچین پرداخته شده است.
با همین هدف ،چالش نظارتی ،سایبری ،و چالشهای شرعی
ناظر به رمزارزها بهعنوان چالشهای انتشار صکوک مبتنی بر
بالکچین ،و همچنین مزایای استفاده از بالکچین در جهت
جذب سرمایهگذاری خارجی ،مزایای انتشار برای بانیان ،و نیز
الزامات سیاستگذاری در جهت تسهیل فرایند انتشار صکوک
مبتنی بر بالکچین بررسی شد.

نتایج این مطالعه نشان میدهد استفاده از ف ّناوری بالکچین در
انتشار صکوک ارزی ،امکان دسترسی به تٔامینمالی ارزی ،سهولت
بیشتر در برنامهریزی استفاده از وجوه ،امکان کاهش آثار تحریمهای
بینالمللی ،نبودِ محدودیت در خریدوفروش اوراق ،و امکان حل
چالش نوسانات نرخ ارز را بههمراه خواهد داشت.

لذا ،ضروری است تا همافزایی هدفمند میان نهادهای ناظر بر
نظام اقتصادی ایران ،بهویژه بانک مرکزی و سازمان بورس و
اوراق بهادار ،در زمینٔه تنظیمگری استفاده از ف ّناوریهای نوین
مالی در تعمیق و توسعٔه نظام مالی کشور شکل بگیرد .بهمنظور
تسریع در سیاستگذاری و تنظیمگری این حوزه ،پیشنهاد میشود
تا مقرراتگذاری ف ّناوری شرعی و ف ّناوری قانونی با استفاده از
قراردادهای هوشمند ایجاد شود .همچنین ،فراهمسازی بستر
بالکچین برای انتشار صکوک و اعطای مجوز رسمی فعالیت
به صرافیهای رمزارزی ،از الزامات سیاستگذاری این حوزه
محسوب میشود.
اثر بهادارسازی در ریسک اعتباری شبکٔه بانکی ایران

دکتر اعظم احمدیان (عضو هیئتعلمی پژوهشکدٔه پولی و بانکی
بانک مرکزی ج.ا.ا).؛ دکتر محمد ولیپور پاشاه (پژوهشگر
پژوهشکدٔه پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا).

با توجه به اهمیت اندازهگیری ریسک اعتباری برای بانکها از
نظر سنجش ریسک اعتباری اعطای هریک از تسهیالت اعطاشده
و نیز سنجش کل سبد تسهیالت در ترازنامه ،استفاده از ابزارهای
جدید جهت کنترل ریسک اعتباری توسط بانکها مورد استقبال
قرار گرفته است .یکی از این ابزارها بهادارسازی است که تحت
یک سازوکار مشخص ،داراییها را به وجهنقد ،و منافع حاصل
از اعطای تسهیالت مجدد و سایر مطالبات تعهدشده را به
قابلمعامله در بازار تبدیل میکند .در این راستا،
اوراق بهادار
ِ
غیرنظاممندبودن ریسک اعتباری بهواسطٔه وجود حد اعتباری در
بانکها ،و تمرکز و انحصار در اعطای تسهیالت به یک شخص یا
گروه خاص از بین میرود.
همچنین ،استفاده از بهادارسازی زمانی ضرورت بیشتری مییابد
که در پی سیاستگذاری بانکها ،جهتگیری اعطای تسهیالت
و هدایت آن به یک منطقه یا صنعت خاص قوت گیرد و در نتیجه

مقاالت علمی

بهدلیل تغییر ناگهانی در وضعیت کلی اقتصادی آن منطقه یا
صنعت خاص ،شاهد افزایش ریسک اعتباری در بانکها خواهند
بود .در این وضعیت ،بهنظر میرسد ریسک اعتباری حاصل از
افزایش نکول تسهیالت بهعنوان یک عامل تهدیدی ،باالتر میرود
و چارهای جز شناسایی نقاط تمرکز و انحصار و نیز متنوعسازی
پورتفوی تسهیالت اعطایی وجود نخواهد داشت .بهادارسازی
تسهیالت میتواند قابلیتهای جدیدی برای رفع تمرکز و انحصار
بهوجود آورد و ضمن افزایش قدرت نقدشوندگی داراییهای
بانک ،تحرک بیشتری در تٔامینمالی منابع موردنیاز برای اعطای
تسهیالت بیشتر فراهم سازد.
در این مطالعه ،اثر بهادارسازی در ریسک اعتباری شبکٔه بانکی
ایران با استفاده از دادههای بانکی از سال  ۱۳۷۵تا  ۱۳۹۹و روش
دادههای تابلویی و خودهمبستگی با وقفههای توزیعی بررسی شده
و یافتههای تحقیق مٔوید وجود رابطٔه مثبت بین این دو عامل است
و وجود رابطٔه مثبت بین افزایش بهادارسازی و ریسک اعتباری
برحسب اندازه را نیز نمیتوان رد کرد .بانکها با اندازٔه بزرگ در
کشور نیز تسهیالت با ریسک باال عرضه میکنند و ریسک اعتباری
آنها نیز افزایش مییابد ،بهطوریکه بیشترین مطالبات غیرجاری
متعلق به بانکهای بزرگ کشور است .در شبکٔه بانکی ایران با توجه
به ضعفهایی که در شناسایی مشتریان و عدم ایجاد تنوع در سبد
تسهیالت وجود دارد ،افزایش دارایی به افزایش ریسک اعتباری
منجر میشود؛ اما بهادارسازی در دوران رونق اقتصادی ریسک
اعتباری را کاهش میدهد ،زیرا در این دوران توان بازپرداخت
تسهیالت مشتریان افزایش مییابد .همچنین ،ریسک اعتباری در
دورههای قبل نیز رابطٔه مثبت با ریسک اعتباری دورٔه جاری دارد؛
بهطوریکه هرچه ریسک اعتباری در دورههای گذشته بیشتر باشد،
ریسک اعتباری دورٔه جاری نیز افزایش مییابد .بررسی اثر ترکیب
سبد دارایی در ریسک اعتباری بیانگر این است که هرچه نسبت
تسهیالت به بخش ساختمان و مسکن ،بازرگانی و خدمات به کل
تسهیالت افزایش یابد ،ریسک اعتباری کاهش مییابد ،اما افزایش
نسبت تسهیالت به بخش صنعت به کل تسهیالت ریسک اعتباری
را افزایش میدهد .همچنین در این پژوهش ،وجود رابطٔه بلندمدت
بین بهادارسازی و ریسک اعتباری شبکٔه بانکی را نمیتوان رد
کرد و یافتهها نشان میدهند که بهادارسازی در بلندمدت ریسک
اعتباری را افزایش میدهد.
اصالح ساختار بانکی با تمرکز بر مؤلفههای مٔوثر در بازده
سپردههای سرمایهگذاری

دکتر حسین امیری (عضو هیئتعلمی دانشگاه خوارزمی)؛ دکتر
وهاب قلیچ (عضو هیئتعلمی پژوهشکدٔه پولی و بانکی بانک
مرکزی ج.ا.ا).؛ راحله حیدری قرهسو (کارشناسیارشد اقتصاد
اسالمی دانشگاه خوارزمی)

اصالح ساختار بانکی را میتوان از زوایای مختلف بررسی کرد.
در این مقاله ،سعی شده است این اصالح از منظر ارتقای بازده
سپردههای سرمایهگذاری موردتوجه قرار گیرد .برای این منظور،
نیاز است نخست ارتباط بین متغیرهای ریسکی ،کالن و مالی،
و حاکمیتی با بازدهی سپردههای سرمایهگذاری بررسی شود.
متغیرهای ریسکی شامل نسبت سرمایه ،ترکیب دارایی و رشد

سپردٔه سرمایهگذاری ،متغیرهای کالن و مالی شامل نرخ رشد
اقتصادی ،نرخ تورم ،نرخ بهره ،شاخص هرفیندال هیرشمن ،بازده
دارایی ،اندازٔه بانک ،و سن بانک ،و متغیر حاکمیتی نیز تعداد
اعضای هیئتمدیره است .نتایج تحقیق با استفاده از تجزیه و
تحلیل دادههای تابلویی (پانل دیتا) در دورٔه زمانی ۱۳۹۹-۱۳۸۵
نشان میدهد که رشد سپردٔه سرمایهگذاری و ساختار دارایی با
تٔاکید بر قراردادهای مشارکتی تٔاثیر منفی و معنادار دارد .بین
نسبت سرمایه و بازدهی سپردههای سرمایهگذاری رابطٔه مثبت و
معناداری وجود دارد که نشان میدهد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎیی ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾٔﻪ بیشتر
در کشور ،بازدهی سپردٔه سرمایهگذاری ﺑﻬﺘﺮی ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .همچنین
دﺭﺻﻮﺭتیﮐﻪ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ علیﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎ ﺩﺭ سطح باالتری
قرار بگیرد ،میتوان گفت نظام ﺑﺎنکی ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎ ﻭ
ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎنکی موفق عمل کرده است و در نتیجه حجم باالی
سپرده ،بازدهی سپردههای سرمایهگذاری را افزایش خواهد داد .در
بین متغیرهای کالن و مالی ،متغیرهای نرخ رشد اقتصادی ،نرخ
تورم ،نرخ بهره ،و بازده دارایی تٔاثیر مثبت و معنادار و متغیرهای
هرفیندال هیرشمن تٔاثیر منفی و معناداری در بازدهی سپردههای
سرمایهگذاری برجای میگذارد.

عالوهبراین ،نتایج نشان داد رابطٔه بین تمرکز بانکها و بازدهی
سپردٔه سرمایهگذاری منفی است .با توجه به اینکه بزرگترین
بانکهای ایران دولتی هستند ،درصد باالیی از سهم بازار متعلق به
این بانکهاست و این بانکها عمدت ًا براساس تصمیمات مدیران
و شرایط دیکتهشده عمل میکنند و چنین رویهای منجر به عدم
کارایی بانکها میشود .متغیر سن و اندازٔه بانک نیز تٔاثیر منفی
و معناداری در بازدهی سپردههای سرمایهگذاری دارد .هماکنون،
بانکهای قدیمی و بزرگ دولتی عموم ًا ناکارآمدی بیشتری نسبت
به بانکهای جدیدتر و کوچکتر دارند که این میتواند بهدلیل
کنترل هزینهها ،مدیریت بهتر وجوه ،و کاهش هزینههای مازاد در
بانکهای جدید و کوچک باشد .بنابراین ،نتایج نشان میدهد که
بانکهای دولتی ایرانی نهتنها از صرفههای ناشی از مقیاس استفاده
نمیکنند ،بلکه اندازٔه بزرگتر بانکها با اتالف منابع و کاهش
سودآوری همراه است.
از طرف دیگر ،متغیر تعداد اعضای هیئتمدیره بهعنوان متغیر
حاکمیتی ،تٔاثیر معناداری در بازدهی سپردههای سرمایهگذاری
ندارد .این مقاله با استفاده از نتایج بهدستآمده ،توصیههای
سیاستی جهت اصالح ساختار بانکی با هدف بهبود بازده
سپردههای سرمایهگذاری ارائه میدهد .ازجملٔه مهمترین این
توصیهها آن است که درحال حاضر با توجه به شرایط موجود ،بهتر
است بانکها بهسمت عقود و تسهیالت مبادلهای با نرخ بازده
ثابت حرکت کنند.

ارزیابی مالیٔه تورمی و خلق پول بانکی از منظر عدالت اقتصادی

دکتر محمداسماعیل توسلی (عضو هیئتعلمی دانشگاه عالمه
طباطبائی)؛ دکتر وهاب قلیچ (عضو هیئتعلمی پژوهشکدٔه
پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا).

ازجملٔه علل افزایش بیرویٔه حجم نقدینگی« ،مالیٔه تورمی» و «خلق
پول بانکی» است .یکی از سادهترین راههای تٔامینکسری بودجٔه دولت
استقراض از بانک مرکزی است که در نهایت به انتشار پول پرقدرت
mepac.mbri.ac.ir
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و یا پولیکردن کسر بودجه منجر میشود که اصطالح ًا به آن «مالیٔه
تورمی» گویند .از دیگر علل افزایش حجم نقدینگی ،خلق پول بانکی
است .این نوع خلق پول یا به تعبیر دیگر خلق اعتبار در نظام بانکداری
ذخیرٔه جزئی با سازوکار ضریب فزایندٔه پولی و در مجموعٔه بانکی
صورت میگیرد و به افزایش نقدینگی در اقتصاد میانجامد.

رسالت اصلی این پژوهش بررسی نقش افزایش بیرویٔه حجم
نقدینگی در نقض قواعد عدالت اقتصادی از منظر مبانی و اصول
نظام اقتصادی اسالم است .بند یکم از مادٔه اول قانون عملیات
بانکی بدون ربا یکی از اهداف نظام بانکی جمهوری اسالمی ایران
را «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط
اسالمی) بهمنظور گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سالمت
و رشد اقتصاد کشور» عنوان کرده که این نشان از اهمیت اصل
عدالت در نظام پولی جمهوری اسالمی ایران است.

گام آغازین برای شناخت و درک کارکردهای عدالت در نظام
اقتصادی ،شناسایی حق و منشأ ایجاد آن است .با تعمق در
مستندات و منابع اسالمی ،از سه قاعده برای عدالت اقتصادی
با عناوین رعایت حقوق عام ،رعایت استحقاق افراد ،و رعایت
حقوق فقرا و محرومان میتوان نام برد .این پژوهش ،با یک تحلیل
نظری و توصیفی ،نشان داد که افزایش بیرویٔه حجم نقدینگی
براثر «مالیٔه تورمی» و «خلق پول بانکی» ،در هریک از قواعد
سهگانٔه فوق آثار منفی برجای میگذارد .البته بهجز دو مورد فوق،
سیاستها و رویدادهای دیگری همچون سیاستهای انبساطی
بیضابطه ،افزایش تقاضای عمومی ،اختالل در بازار ارز ،تورم
وارداتی ،سوءمدیریت انتظارات و ایجاد تورم انتظاری ،افزایش
هزینههای تولید همچون سطح دستمزدها و قیمتهای حامل
انرژی که منجر به کاهش عرضٔه عمومی میشود ،معضالت و
نابسامانیهای ساختاری اقتصاد همچون کارآمدی پایین بخش
دولتی ،ضعیفبودن زیربناهای فنی ،اقتصادی ،و قانونی ،باالبودن
میل نهایی به مصرف ،گستردگی بخش داللی غیرضرور ،فقدان
نیروی کار متخصص ،کششناپذیری عرضه و تحرکناپذیری
بخش تولید ،همگی در ایجاد و یا تعمیق تورم و در نتیجه کاهش
ارزش پول ملی به طریق تجربهشدهای اثرگذار هستند .طبیعت ًا ،این
دسته از کاهشهای ارزش پول ملی نیز همان آثار منفی پیشگفته
در اجرای قواعد عدالت اقتصادی را بهدنبال خواهند داشت.

نکتٔه پایانی آنکه بنا به مبانی ،حفظ نظام اسالمی از اوجب
واجبات است .پس اگر کسری بودجه موجب لطمه به اصل
نظام شود ،دولت اسالمی حق دارد کسری بودجه را تٔامین کند؛
اما توصیٔه سیاستی پژوهش بر آن است که او ًال ،حاکمیت و نظام
سیاستگذاری اقتصادی کشور بهعنوان یک حاکمیت مشروع و
برآمده از مبانی اسالمی ،بایستی جهت صیانت از عدالت اقتصادی
از هر نوع سیاستگذاری که در نهایت منجر به کاهش ارزش پول
ملی میشود ،در حد امکان و توان اجتناب کند و از روشهای
جایگزین با آثار تورمی کمتر استفاده کند .ثانی ًا ،در صورت
صالحدید مصلحت نظام به افزایش نقدینگی و ایجاد تورم ،نیاز
است ضرر وارده بر قواعد سهگانٔه عدالت در حد ممکن توسط
حاکمیت جبران شود.
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میزان آسیبپذیری نظام بانکی در قبال تکانههای کالن با تٔاکید
بر ریسک اعتباری
حسن صالحی کیا (کارشناس بانک سامان)؛ محمود محمودزاده
(دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد فیروزکوه)؛ پروانه
سالطین (دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد فیروزکوه)

قدرت بخش مالی نقش مهمی در ثبات مالی کشورهای توسعهیافته
و درحالتوسعه و همچنین ثبات بازارهای جهانی دارد .بهدلیل این
نقش مهم ،بخش بانکی باید انضباط ،شفافیت ،و معیارهای علمی
مناسب داشته باشد .ریسک اعتباری همچنان ریسک حاکم بر ثبات
مالی داخلی است و ازاینرو این تحقیق تٔاثیر بالقؤه سناریوهای
تکانههای منفی اقتصاد کالن را در متغیرهای ریسک اعتباری
ارزیابی میکند .آزمون تنش کالن روشی است که برای آزمون ثبات
بانکها در برابر سناریوهای مختلف و محتمل ،شدید میباشد.
همچنین ،این آزمون برای ارزیابی آسیبپذیری و ریسک در معرض
خطر پرتفوی کل وامهای بانکی انجام میشود .هدف اصلی این
پژوهش آزمون تنش کالن مبتنی بر مطالعات ویلسون (،)۱۹۹۷
باس ( ،)۲۰۰۲و ویروالینن ( ،)۲۰۰۴و روش پیشنهادی شامل
مدلسازی احتماالت نکول بهعنوان یک تابع غیرخطی از متغیرهای
کالن اقتصادی است .در این مطالعه ،ثبات بخش بانکی ایران
در برابر بحران مالی با ایجاد یک مدل ریسک اعتباری آزمایش
میشود .او ًال ،مدلهای ماهوارهای ( )Satellite Modelریسک
اعتباری بهمنظور نشاندادن رابطٔه بین متغیرهای اقتصاد کالن و
نسبت وامهای معوق ایجاد میشود که نتایج نشان میدهد نرخ
بیکاری بیشترین تٔاثیر را در ریسک اعتباری دارد و نرخ تورم،
بهرغم تٔاثیر ،در سطح معنیداری قرار ندارد؛ سپس ،یک مدل
خودرگرسیون برداری ( )VARاقتصاد کالن برای تعیین رابطٔه بین
متغیرهای کالن برآورد شده است .در مورد انتخاب عوامل کالن،
از ایدٔه مدل بینالمللی و داخلی پیروی شده و بهطور منطقی رشد
تولید ناخالص داخلی ،تورم ،نرخ بیکاری ،رشد نقدینگی ،رشد
تسهیالت ،و نرخ اسمی ارز بهعنوان عوامل مالی و کالن انتخاب
شده است .این مقاله عوامل کالن و نرخ نکول ( )NPLبانکهای
تجاری را از  ۱۳۸۳:۱تا  ۱۳۹۷:۱در  ۵۸فصل مشخص میکند و
سپس از نرمافزار ایویوز  ۱۰برای تجزیهو تحلیل استفاده میشود.
تجزیه و تحلیل نشان میدهد که بین نرخ نکول وامهای بانکی
و عوامل کلیدی اقتصاد کالن کشور ایران رابطٔه معنیداری وجود
دارد .با استفاده از چهارچوب روش مونت کارلو ،برای تخمین
توزیع احتمالی زیان احتمالی مشروط بر تکانٔه ساختگی معرفی شد
و در نتیجه ،زیانهای انتظاری و غیرانتظاری (سرمایٔه اقتصادی)
محاسبه میشود .نتایج آزمون تنش کالن نشان میدهد که در
سناریوهای حدی نامطلوب با تکانٔه یک انحراف معیار ،توزیع
زیان بزرگتر از سناریوی پایه بوده و در نتیجه زیان غیرانتظاری یا
سرمایٔه اقتصادی بانکها در ایران افزایش مییابد؛ یعنی نظام بانکی
نسبتبه تکانههای اقتصاد کالن شامل رشد تولید ناخالص داخلی،
تورم ،نرخ بیکاری ،رشد نقدینگی ،و رشد تسهیالت آسیبپذیر
خواهد بود و تنها نسبتبه تکانٔه نرخ ارز اسمی مقاومتپذیر است.
در این مطالعه ،برآورد مدل براساس دادههای موجود بانک مرکزی
در این بازه زمانی انجام شده که مسلم ًا با کمبود مواجه بوده و
همچنین اثر بازخورد ،که همان همبستگی موجود بینبانکی است،

مقاالت علمی

نیز در نظر گرفته نشده است که در مطالعات آتی عالوه بر این
موارد ،اثر سایر ریسکها ازجمله ریسک نقدینگی و بازار در مدل
آزمون تنش میبایست مدنظر قرار گیرد.
خوشهبندی بانکهای کشور با استفاده از الگوریتمهای
یادگیری ماشین
محمدمهدی داودی (کارشناس ریسک بانک اقتصادنوین)

بازار بینبانکی یکی از مهمترین ابزارهای تٔامین نقدینگی مؤسسات
اعتباری محسوب میشود .بااینحال ،با توجه به شرایط نامطلوب
اقتصادی و بحرانهای مالی متوالی در پی بحرانهای سیاسی و
اقتصادی ،فعالیت در این بازار با ریسکهای بااهمیتی همراه است.
بهعبارتی ،مهمترین ریسک فعالیت در این بازار ریسک عدم ایفای
تعهدات بانکهای سپردهپذیر است .ازاینرو ،در این پژوهش سعی
شد تا با بررسی عملکرد بانکهای کشور با استفاده از دادههای
استخراجشده از صورتهای مالی آنها ،وضعیت نظام بانکی
بهطورکلی ارزیابی شود.

در این راستا برای ارائٔه مدلی جامع ،از الگوهای یادگیری ماشین
نظارتنشده 1و بهطور خاص از الگوهای خوشهبندی 2بهره برده
شده است .بهمنظور پیادهسازی الگوی خوشهبندی و ارزیابی
نتایج الگوهای مختلف ،ا ز  ۴الگوی Hierar� ،K-Means
 ،Hierarchical-K-Means ،chicalو Model Based
استفاده شد .تأیید و همگرایی نتایج الگوهای مختلف بهمنظور
برآورد الگوریتم خوشهبندی ،یکی از مهمترین دستاوردهای
گزارش حاضر بهشمار میرود.

نتایج الگوهای مختلف برآوردشده نشان داد که در بهترین و
بهینهترین حالت ،بانکهای موردبررسی را میتوان به نُه خوشه
طبقهبندیکرد .در واقع ،نتایج برآوردشده حاکی از اختالف ،فاصله،
و یا بهعبارت دیگر عدم شباهت بسیارِ بانکهای موردبررسی
قابلتوجه است که  ۲۳بانک موردبررسی به نُه
است .این نکته نیز ِ
خوشٔه متفاوت تقسیم میشوند .این مهم نشان میدهد نسبتهای
مالی بین بانکهای موردمطالعه اختالف چشمگیری با یکدیگر
دارند .مشاهدات آماری بهطور آشکار فاصلٔه بسیار زیاد بانکهای
سرمایه ،دی ،توسعٔه صادرات ،و پستبانک را با سایر بانکهای
موردمطالعه نشان میدهد.

بااینحال ،این نکته میبایست در نظر گرفته شود که الگوریتمهای
خوشهبندی و رتبهبندی تفاوت ماهوی بسیار زیادی با یکدیگر
دارند .الگوریتمهای رتبهبندی امکان قضاوت بین متغیرهای
مختلف را فراهم میآورد .این درحالی است که الگوریتم
خوشهبندی تنها به دستهبندی متغیرها در گروههای همرفتار
یا مشابه میپردازد .ازاینرو در الگوریتم خوشهبندی ،نمیتوان
انتظار داشت که خوشهها نسبت به یکدیگر برتری داشته باشند.
باوجوداین ،بهنظر میرسد بانکهای سرمایه ،ایرانزمین ،شهر ،و
دی که بیشترین فاصله را از میانگین نسبتهای مالی سایر بانکها
دارند ،وضعیت بحرانیتری داشته باشند .همچنین در مورد برتری
سایر خوشهها ،میتوان اظهار داشت خوشٔه بانک اقتصادنوین،
کارآفرین ،و خاورمیانه بهترین عملکرد را در نظام بانکی دارند.
آثار بخشنامههای صادره توسط بانک مرکزی جمهوری

اسالمی ایران بعد از سال  ۱۳۹۷با موضوع تعهدات ارزی در
عملکرد واردکنندگان در بانک صادرات ایران

محمدرضا بختیاری؛ علی جعفری (کارشناس بانک صادرات
ایران)؛ هادی عینآبادی (کارشناس بانک صادرات ایران)

یکی از مهمترین محدودیتهای ارزی کشور الزام واردکنندگان به
رفع تعهد ارزهایی است که برای واردات کاال به خارج از کشور
منتقل کردهاند .در واقع ،مقررات تجارت خارجی ،نظیر رفع تعهد
ارزی ،بهعنوان ابزاری برای تنظیم بازار داخلی و تحرکبخشیدن
به تولید مورداستفاده قرار میگیرد .در شرایط بعد از تحریمهای
سال  ،۱۳۹۷وجود ابهام در فرایند رفع تعهد ارزی بهازای ارزهای
انتقالیافته ،به تورم ناشی از موانع تٔامین کاال و افزایش نرخ ارز
بهسبب افزایش تقاضا منجر شد .در این پژوهش ،سعی شده است
آثار بخشنامههای صادره از سال  ۱۳۹۷به بعد با موضوع تعهدات
ارزی در عملکرد واردکنندگان بررسی شود .یافتههای پژوهش
و برآوردها بیانگر آن است که تعدد بخشنامهها و آمادهنبودن
زیرساختها در هنگام تنظیم مقررات مربوطه موجب کندی یا
وفقه در فرایند رفع تعهد ارزی و بهتبع آن بروز مشکل در تٔامین و
واردات کاال به کشور شده است.

صدور بخشنامهها و ناهماهنگی میان سازمانهای ذیربط ازجمله
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،بانک مرکزی ،و گمرک جمهوری
اسالمی ایران در زمان تنظیم بخشنامهها ،موجب بروز مشکالت
عدیدهای در فرایند رفع تعهد ارزی شده است؛ بهعنوان مثال،
ناهماهنگی سازمانهای ذیربط باعث شده است فرایند رفع
تعهد ارزی واردکنندگان طوالنی شود .بهعالوه ،ابهام در نحؤه رفع
تعهد ارزی از واردکنندگانی که براساس ضوابط گمرک درصدی
از کاالی خود را ترخیص کردهاند ،باعث سردرگمی آنها شده
است .از سویی دیگر پس از تشدید محدودیتهای بینالمللی در
سال  ،۱۳۹۷سیاستهای ارزی در خصوص واردات کاال به کشور
دستخوش تغییر شده و بخشنامههای عدیدهای دربارٔه مهلتهای
ارائٔه اسناد حمل و ترخیص قطعی کاال از گمرک صادره شده است.
از طرفی ،تکالیف مقرر برای بانکها مبنی بر ارجاع پروندههای
واردات کاال به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت انقضای
مهلتهای یادشده و در نتیجه بروز تعارض میان ریسک شهرت
بانکها و منافع ذینفعان با اقدام مزبور ،بهنوعی به رقابت منفی
در شبکٔه بانکی دامن زده است .در نهایت ،نیاز کشور به کاالهای
وارداتی و ابهام در فرایند ترخیص و رفع تعهد ارزی کاال منجر به
دپوی کاالهای وارداتی در گمرکات کشور و بهتبع آن بروز تورم
ناشی از کاهش طرف عرضه و افزایش نرخ ارز بهسبب افزایش
تقاضا بوده است.
در نهایت ،تٔاکید میشود تالش در جهت تثبیت سیاستهای
ارزی و هماهنگی بین زیرساختهای مرتبط با رفع تعهدات ارزی
واردکنندگان موجب میشود ضمن تنظیم بازار داخلی ،از خلل در
موازنٔه ارزی کشور جلوگیری شود.
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گزارش نتایج و دستاوردهای بیستونهمین همایش ساالنٔه سیاستهای پولی و ارزی

بینندگان همایش از طریق پخش اینترنتی
نوع فعالیت شغلی

تعداد بینندگان

درصد

شبکٔه بانکی-ستاد

۱۱۲۸

۵۱

شبکٔه بانکی-صف

۲۲۷

۱۰

استادان و دانشجویان

۳۵۸

۱۶

نهادهای اقتصادی غیربانکی

۲۳۹

۱۱

سایر

۲۶۴

۱۲

مجموع

۲۲۱۶

۱۰۰

)

(

۶٠
۴٠
٢٠

ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺷﺒ�ﻪ ﺑﺎﻧﮑ� ﺷﺒ�ﻪ ﺑﺎﻧﮑ�
ﺳﺘﺎد
ﺻﻒ
اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑ�

ﺳﺎﯾﺮ

٠

سطح کیفی همایش از نظر بینندگان

سواالت نظرسنجی
سودمندی و کارگشایی
موضوع نشستها

انتخاب اعضای حاضر در
نشستها
کیفیت پخش اینترنتی
نشستها

ارزیابی کلی از محتوای
علمی همایش
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