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 مقدمه
ولیاهلل سیف ،استاد دانشگاه عالمه طباطبایی است و سابقه مدیرعاملی بانکهای دولتی و خصوصی ملت ،سپه ،ملی و
کارآفرین و حتی مدیرعاملی بانک صادرات در زمان بروز اختالس  123میلیارد تومانی در اواسط دهه هفتاد را در
کارنامه خود دارد .وی بارها در کانون توجه رسانهها قرار گرفت .شاخصترین مصداق این موضوع ،سخنان سیف در
آمریکا درباره دستاوردهای «تقریباً هیچ» اجرای برجام برای اقتصاد کشور و اذعان به تداوم اعمال محدودیتها در
انجام تبادالت مالی با بانکهای بینالمللی در دوره پسابرجام بود که بازتاب رسانهای گستردهای پیدا کرد.
سیف و همکارانش که علیرغم وضعیت مبهم بازگشت درآمدهای نفتی ایران در پسابرجام ،عالقه خاصی به پیگیری
جدی پیمان های پولی دوجانبه نداشتند و به سخن گفتن در این زمینه بسنده کردند ،انگشت اتهام را به سمت خود
نشانه رفتند و بیتوجه به عهدشکنی آمریکا در شرایط پسابرجام ،عدم شفافیت نظام بانکی ایران را یکی از دالیل اصلی
تداوم محدودیت های بانکی اعالم کردند .به همین دلیل ،بانک مرکزی از اوایل سال گذشته ،گسترش همکاریها با
کارگروه اقدام مالی ( )FATFرا در دستور کار خود قرار داد؛ لکن با این کار ،عمالً در مسیر خودتحریمی اشخاص و
نهادهایی که در لیست تحریمهای ثانویه آمریکا هستند قرار گرفت.
سیف و همکارانش در حوزه داخلی دستاوردهای اندکی مانند افزایش نسبی نظارت و شفافیت نظام بانکی را داشتند و
در ماه های پایانی دولت تدبیر و امید توانستند تا حدودی مؤسسات غیرمجاز را ساماندهی کنند اما درمجموع ،بانک
مرکزی در این دولت همچنان به ابالغ بخشنامه و توصیه در برخورد با بانکها بسنده کرد و با عدم راهاندازی بیش از
نیمی از سامانههای  9گانه شفافیت ،شفافیت بانکی تا حدود زیادی روی کاغذ باقی ماند .انفعال بانک مرکزی در برخورد
با بانکها بهگونهای است که عمالً این بانکها هستند که بهجای بانک مرکزی (نماینده حاکمیت) در حال مدیریت
امور حاکمیتی نظام بانکی کشور بوده و گویی فضای «فرزندساالری» بر این حوزه حاکم است.
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 اقدامات
توافق با گروه اقدام مالی مشترک()FATF
بعد از اجرایی شدن برجام ،بانک مرکزی بهمنظور رفع مشکالت بانکی ،مذاکره با گروه کاری اقدام مالی را بهطور ویژه
در دستور کار خود قرارداد .1این مذاکرات که از سال  1389شروعشده بود 2بعد از اجرای برجام سرعت بیشتری
گرفت .3در راستای تعامل با این نهاد ،در اولین گام ،قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسفندماه  1394به تصویب
رسید .4سپس در تیرماه سال  ، 1395ایران و گروه کاری مزبور به یک توافق در قالب یک برنامه اجرایی رسیدند5؛
بهگونهای که مقرر شد درازای انجام برخی اقدامات اعتماد ساز از سوی ایران ،محدودیتهای اعمالشده از سوی
 FATFبه مدت یک سال تعلیق گردد .اما این نهاد ضمن تعلیق محدودیتها ،همچنان از کشورها خواست تا اقدامات
احتیاطی را در قبال ایران به کاربندند .6مهمترین مفاد این برنامه اقدام عبارتاند از :تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو،7
امضا ،تضمین ارائه همکاریهای بینالمللی درزمینهٔ تبادل و به اشتراکگذاری اطالعات مربوط به ذینفع واقعی و
تضمین وجود دروازهها و کانالهای تبادل اطالعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی بهمنظور به اشتراکگذاری اطالعات
بهصورت نامحدود.8
در بخش دیگری از این برنامه ،ایران مکلف شده است که تبصره ناظر به «غیرتروریستی بودن سازمانهای آزادیبخش
برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ،اشغال خارجی ،استعمار و نژادپرستی» را از قانون داخلی خود حذف نماید.9
بانک مرکزی طی یک سال اخیر ،اقدامات زیر را در راستای اعتمادسازی برای  FATFانجام داده است:
الف) تعیین سقف ورود ارز فیزیکی همراه مسافر از خارج کشور بهاندازه 10هزار

دالر10

ب) ابالغ به بانکها درزمینه انجام تمامی نقل و انتقاالت الکترونیکی ارزی برونمرزی از طریق سیستم سوئیفت و
صورت گرفتن دریافت اطالعات کامل و دقیق فرستنده و گیرنده بهطوریکه تراکنشها قابلردیابی باشد.11

 1بانک مرکزی ،کد خبر13420 :
 2روزنامه دنیای اقتصاد ،کد خبر1068246 :
 3خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1130472 :
 4بانک مرکزی ،کد خبر14421 :
 5بانک مرکزی ،کد خبر14870 :
 6خبرگزاری فارس ،کد خبر13950406001108 :
 7کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی» موسوم به «کنوانسیون پالرمو» در سال  2000موردپذیرش مجمع عمومی
سازمان ملل قرارگرفته است .عمدتاً در این کنوانسیون بحث بر سر شناسایی و برخورد با گروههای مجرم سازمانیافته است.نفوذ قدرتهای
استکباری در این کنوانسیون باعث شده تا حزباهلل لبنان نیز جزو گروههای مورد هدف قرار بگیرد و اعضای آن به دلیل عدم استقالل در
تصمیمگیری به دنبال برخورد با این نوع گروههای مقاومت باشند .منبع :مرکز پژوهشهای مجلس
 8روزنامه دنیای اقتصاد ،کد خبر1098289 :
 9پایگاه خبری فردا ،کد خبر565692 :
 10اقتصاد آنالین ،کد خبر322639 :
 11همان
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ج) ابالغ به بانکها برای عدم همکاری با نهادهای ذیل لیست تحریمی برجام 12که در این زمینه میتوان به عدم انجام
خدمات ارزی برای شرکتهای زیرمجموعه قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء اشاره نمود.13
ماحصل این اقدامات ،منجر به بیانیه  4تیرماه  FATF 1396شد که در آن بر تداوم اجرای برنامه اقدام تأکید گردید
و همزمان اقدامات مقابلهای علیه ایران برای مدت یک سال دیگر معلق شد؛ هرچند که مجدداً از سایر کشورها خواسته
شد که احتیاط الزم را در رابطه با ایران اتخاذ کنند.14
شایانذکر است که علیرغم اینکه برخی مقامات کشور ،بیانیه سال گذشته و همچنین بیانیه اخیر  FATFرا نوعی
گشایش و تسهیلکننده روابط بانکی میدانند 15ولی اخبار حکایت از سختگیری برخی کشورها ازجمله چین ،در
مراودات بانکی و انتقال منابع ارزی کشور به بهانه اجرای مقررات پولشویی دارد .16با این اوصاف به نظر میرسد که
توافق با کارگروه مزبور نیز از کارایی چندانی در حل مشکالت بانکی برخوردار نیست.
ناگفته نماند که در صورت توافق مؤثر با گروه اقدام مالی ،نیز روابط بانکی ،چندان گشایش نخواهد یافت چراکه
تهدیدهای دولت آمریکا و ترس بانکهای بزرگ خارجی از جریمههای کشور آمریکا ،بازگشتپذیری تحریمها و وجود
تحریمهای اولیه ،از موانع بزرگی در ارتباط بانکی ایران با دنیا بهحساب خواهند آمد.17

تالش برای عادیسازی روابط بینالمللی بانکی
بعد از اجرایی شدن برجام ،بانک مرکزی دو اقدام را در دستور کار خود قرارداد .نخست اینکه تصمیم گرفت به دلیل
کاهش ریسک در فعالیتهای تجاری ،نقل و انتقاالت وجوه ارزی را از صرافیها به سمت بانکها هدایت کند .18این
امر با افزایش روابط کارگزاری بانکی و افتتاح اسناد اعتباری وارداتی و صادراتی رقم خورد .بنابر آخرین آمار ،ارزش
گشایشهای اعتبار اسنادی وارداتی سال  19 ،1395میلیارد و  200میلیون دالر بود و مجموع اعتبارات اسنادی
صادراتی دریافتی به  2میلیارد و  700میلیون دالر رسید .19همچنین به گفته سیف 472 ،رابطه کارگزاری بانکی در
دوران پسابرجام ایجادشده است .20شایانذکر است که این تعداد روابط کارگزاری و اسناد اعتباری گشایش شده ،با
بانک های کوچک و متوسط خارجی برقرار گردیده است .21مشکل این امر نیز ،سقف اسناد اعتباری محدود این نوع
بانکها در قیاس با بانکهای بزرگ و درجه اول دنیا است .22به گفته مقامات اقتصادی کشور ،بانکهای بزرگ به 4
دلیل با ایران همکاری نمیکنند« .بازگشتپذیری تحریمها 23در برجام»« ،ترس از جریمههای آمریکا در دوران

 12خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1177437 :
 13کیهان ،کد خبر84501 :
 14خبرگزاری صداوسیما ،کد خبر1534275 :
 15خبرگزاری ایلنا ،کد خبر504463 :
 16دنیا اقتصاد ،کد خبر1102764 :
 17اقتصاد ایران در سال  ،95مرکز پژوهشهای مجلس
 18خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1306168 :
 19خبرگزاری ایرنا ،کد خبر82586725 :
 20بانک مرکزی ،کد خبر14993 :
 21دنیای اقتصاد ،کد خبر1059928 :
 22خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1186359 :
 23خبرگزاری مهر ،کد خبر3780720 :
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تحریمهای اقتصادی و همچنین دوران بعد از توافق هستهای« ،»24عدم ارزیابی رضایتمندانه از بانکهای ایرانی به دلیل
عدم رعایت استانداردهای بینالمللی همچون ضریب کفایت سرمایه »25و «حفظ ساختار تحریمهای ثانویه بانکی در
برجام ،»26ازجمله دالیل اعالمشده هستند.27
سامانه سوئیفت28

اقدام دیگری که بانک مرکزی ،درزمینه روابط بینالمللی بانکی انجام داد ،رایزنی برای اتصال مجدد به
بود .پس از اجرایی شدن برجام ،سامانه سوئیفت مجدداً در بانک مرکزی و بانکهای تحریم شده ،راهاندازی شد و
ارتباط تمامی بانکهای رفع تحریم شده کشور به شبکه سوئیفت برقرار گردید .29هرچند استفاده از شبکه سوئیفت،
این مزیت را دارد که منجر به هزینه و ریسک کمتر در عرصه پیامدهی مالی بین بانکهای عضو این شبکه میشود30؛
اما باید این واقعیت را نیز درنظر گرفت که به دلیل نفوذ آمریکا بر مدیریت این شبکه و دسترسی وزارت خزانهداری
آمریکا به اطالعات آن ،اطالعات تراکنشهای مالی ایران نیز در اختیار کشور آمریکا قرار میگیرد .لذا آمریکا از طریق
رصد روابط بانکی ایران ،بهراحتی میتواند اجرایی شدن کامل تحریمها علیه ایران را کنترل نماید و ضمن شناسایی
همکاران ایران که تحریمها را نقض کرده اند ،این امکان را دارد که با خاطیان برخورد کرده و از این طریق ایران را
تحتفشار قرار دهد .31به همین دلیل است که برخی کشورها همچون چین و ژاپن به راهاندازی سامانه پیامرسان
جایگزین مباردت ورزیدهاند تا از این خطر مصون بمانند32

ساماندهی مؤسسات غیرمجاز
مؤسسات غیرمجاز در دهه اخیر به دلیل فقدان نظارت الزم بهصورت قارچ گونه رشد کرده و طبق آخرین آمارها در
حدود 20درصد نقدینگی کل کشور را به خود اختصاص دادهاند33؛ لذا دارای ریسک باالیی بوده و بیشتر در معرض
ورشکستگی هستند .از دیگر سو ،این مؤسسات با ارائه نرخهای سود باال ،مؤسسات مجاز را تحریک به دریافت سپرده
با سود باال می کنند .به همین دلیل برخورد و ساماندهی این مؤسسات ،ضمن کاهش اختالالت بازار پول ،منجر به
انتظام در این عرصه میشود .البته نباید انتظار داشت که برخورد با این مؤسسات در کوتاهمدت نتیجه دهد؛ زیرا
ازیکطرف این مؤسسات در طی چند سال گسترش یافتند و از طرف دیگر برخی بخشهای حاکمیتی نیز در شکل
گیری آنها دخیل بودهاند .ازآنجاکه تابهحال هیچ تجربهای برای ساماندهی این مؤسسات از طریق انحالل و اعالم
ورشکستگی آنها از سوی بانک مرکزی وجود نداشته است و همینطور در قوانین پولی بانکی نیز ،هیچ زیرساختی

 24خبرگزاری فارس ،کد خبر13951217000932 :
 25پایگاه خبری بانکداری ایرانی ،کد خبر94794 :
 26خبرگزاری فارس ،کد خبر13951217000932 :
 27باشگاه خبرنگاران جوان ،کد خبر6005491 :
 28سوئیفت ( )SWIFTکه مخفف کلمات(  )Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunicationهمان
جامعه جهانی ارتباطات مالی بینبانکی است .سیستم سوئیفت برای ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانکهای داخل
و خارج از کشور استفاده میشود.
 29بانک مرکزی ،کد خبر15120 :
 30پول نیوز ،کد خبر174590 :
 31خبرگزاری فارس ،کد خبر13960126000084 :
 32سازمان بسیج دانشجوئی ،کد خبر76286 :
 33بانک مرکزی ،کد خبر12992 :
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پیرامون این موضوع وجود ندارد ،34برخورد با مؤسسات غیرمجاز و همچنین ساماندهی این مؤسسات از مالحظات
ویژهای برخوردار است.
با این اوصاف ،بانک مرکزی کارنامه درخشانی در کنترل این مؤسسات با حداقل هزینه ،ارائه نداد .بانک مرکزی در 4
سال اخیر ،در اولین گام ،قائله موسسه میزان را بعد از درنگ و صرف زمان بسیار ،با پرداخت خط اعتباری حل نمود.35
مشابه همین اتفاق ،برای موسسه ثامنالحجج رخ داد که با تعریف خط اعتباری از جانب بانک مرکزی به بانک پارسیان
واگذار شد .36در هردو ی این موارد ،برخی کارشناسان این نقد را به بانک مرکزی وارد کردهاند که طوالنی شدن فرآیند
رسیدگی به طلب سپردهگذاران ،موجب شده تا تعداد بیشتری از سپردهگذاران برای برداشت پولهای خود به این
مؤسسات هجوم بیاورند و درنتیجه مقدار خط اعتباری موردنیاز افزایشیافته است.37
برای اینکه مؤسسات غیرمجاز زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار گیرند ،بانک مرکزی رویه ادغام تعدادی از آنها را در
پیش گرفت و برای مؤسسات جدید ،مجوز فعالیت صادر کرد .موسسه آرمان ایرانیان ،کاسپین و موسسه اعتباری نور
نمونههایی از این مؤسسات جدید بودند که اجازه فعالیت پیدا کردند .38اما دراینبین ،موسسه کاسپین(موسسه به
وجود آمده از  8تعاونی اعتبار) ،با مشکل عدم استرداد سپردههای سپردهگذاران تعاونی اعتبار فرشتگان مواجه گشت.
دلیل این امر ،بیکیفیت بودن داراییهای تعاونی اعتبار مذکور عنوان شد39؛ موضوعی که باید از قبل از سوی بانک
مرکزی مورد ارزیابی و پیشبینی قرار میگرفت.

تالش برای کاهش نرخ سود بانکی
نرخ سود بانکی(اعم از سپرده و تسهیالت) مؤلفه مهمی برای صاحبان کسبوکار قلمداد میشود ،چراکه میزان
بهرهمندی آنها از منابع مالی را تعیین میکند .بهعبارتیدیگر اگر نرخ سود بانکی پایین باشد ،بنگاههای بیشتری امکان
دسترسی به تسهیالت بانکی را خواهند داشت .40در این راستا با توجه به آنکه در سالهای  1392و  ،1393نرخ سود
سپرده بانکی تا حدود  23درصد و نرخ سود تسهیالت تا حدود  25درصد افزایشیافته بود ،41با توجه به روند نزولی
تورم ،کاهش این متغیر در دستور کار قرار گرفت 42و بانک مرکزی دست به اقداماتی زد که شرح آنها در زیر میآید:

 34فارس ،کد خبر13950322001099 :
 35اخبار بانک ،کد خبر32660 :
 36پول نیوز ،کد خبر171325 :
 37خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1297302 :
 38بانک مرکزی  ،کد خبر12950 :
 39پایگاه خبری اقتصاد نیوز ،کد خبر169986 :
 40پایگاه خبری فردا ،کد خبر252122 :
 41پایگاه خبری عیار آنالین ،کد خبر96707 :
 42همان
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 کاهش نرخ سود بازار بینبانکیبا توجه به اینکه نرخ سود بازار بینبانکی در انتهای سال  ،1393به عدد  28.1درصد رسید ،43بانک مرکزی با
سپردهگذاری حدود  25هزار میلیارد تومان در این بازار ،موجبات کاهش نرخ سود بازار بینبانکی تا سطح  17درصد
را پدید آورد .44با توجه به آمارهای بانک مرکزی این نرخ در پایان سال  ،95حدود  20درصد بوده است.45
 کاهش نرخ ذخیره قانونیدر راستای افزایش قدرت تسهیالتدهی بانکها و کاهش اتکای بیشتر بانکها به جذب سپرده ،بانک مرکزی اقدام به
آزادسازی سپردههای قانونی بانکها از  13.5درصد به  10درصد دربسته خروج از رکود نمود.46
 تبدیل اضافهبرداشت به خطوط اعتباریاقدام دیگر بانک مرکزی ،تبدیل اضافه برداشتهای بانکهای دولتی و اصل چهل و چهاری با نرخ جریمه  34درصد
به خط اعتباری با حدود نرخ  10الی  15درصد بود .همچنین برای بانکهای خصوصی نیز ،نرخ جریمه اضافهبرداشت
معادل با نرخ سود در بازار بینبانکی( 25الی  26درصد) در نظر گرفته شد .47به گفته سیف ،این امر منجر به کاهش
نرخ سود بانکی شد.48
 تعریف خطوط اعتباری برای بسته خروج از رکودبخش دیگری از تالشها با توجه به رکود سال  1394صورت پذیرفت که در آن بانک مرکزی سیاستهای انبساط
پولی در قالب دو طرح تعریف خط اعتباری برای خرید خودرو و طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی را پیادهسازی
کرد .برای این دو طرح درمجموع  8هزار میلیارد تومان خط اعتباری تعریف شد .49این خطوط اعتباری منجر شد تا
نیز بانکها به کسری ذخایر بانکی ،کاهش یابد و برای نخستین بار ،اضافه برداشتهای بانکها از بانک مرکزی ،کاهش
 2درصدی را تجربه کند.50
هرچند که به گفته مقامات بانک مرکزی ،هماکنون نرخ سود سپرده بانکی برابر با  15درصد و نرخ سود تسهیالت
بانکی ،برابر با  18درصد یعنی مطابق با نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار است ،51اما شواهد میدانی ،حکایتگر نرخ
سودهای باالتر از  20درصد برای سپردههای کالن و باالتر از  25درصد برای تسهیالت بانکی است .52کارشناسان اما،

 43بانک مرکزی ،کد خبر16008 :
 44مرکز پژوهشهای مجلس ،کد گزارش15366 ،
 45بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی ارزی ،ارائه قائم مقام بانک مرکزی ،کمیجانی
 46بانک مرکزی ،کد خبر13791 :
 47خبرگزاری فارس ،کد خبر13940624000206 :
 48بانک مرکزی ،کد خبر14367 :
 49خبرگزاری ایسنا ،کد خبر94021206600 :
 50بانک مرکزی ،کد خبر15711 :
 51بانک مرکزی ،کد خبر15344 :
 52خبرگزاری ایسنا ،کد خبر96030703726 :
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پایین نیامدن نرخ سود بانکی را ناشی از عللی چون شدت انجماد منابع بانکی ،53وجود صندوقهای سرمایهگذاری با
نرخ سود ثابت 54و وجود مؤسسات غیرمجازی که نرخ بهره باالتر از متعارف 55ارائه میکنند ،میدانند.

افزایش نقدینگی
افزایش نقدینگی بدون پشتوانه رشد اقتصادی ،پیامدهای تورمی را در پیش خواهد داشت .56بانک مرکزی در این
زمینه ،ادعا میکند که برای کنترل نقدینگی به کنترل پایه پولی مباردت ورزیده است و توانسته است انضباط پولی را
فراهم کند .اما با مراجعه به آمار مشخص میشود که نرخ رشد پایه پولی در سالهای  1392الی  ،571395مطابق با
جدول  1بوده است که میانگین این رشدها در قیاس با  4سال قبل از آن ،تفاوت چندانی نداشته است  .58دلیل این
امر نیز ،بنا به آمارهای بانک مرکزی ،بیشتر بهاضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی بازمیگردد .59بنا به آمارهای پولی
بانکی ،بدهی بانکها به بانک مرکزی در تاریخ مردادماه  ،1392برابر با  55هزار و  700میلیارد تومان بوده است که
در اردیبهشتماه  1396این رقم به حدود 102هزار میلیارد تومان رسیده است.60
جدول  -1میزان رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در طی سالهای  1392تا 1395
سال

رشد پایه پولی (درصد)

رشد نقدینگی(درصد)

1392

16.9

25.9

1393

10.7

22.3

1394

16.9

30

1395

17.3

23.2

کارشناسان علت افزایش نقدینگی را نرخ سود باالی تعلقگرفته به سپردههای بانکی میدانند 61که دیر یا زود ،براثر
شوک اقتصادی و تبدیلشدن به تقاضای معامالتی ،تأثیر خود را بر تورم خواهد گذاشت .62نقد دیگری نیز به این نحوه
افزایش نقدینگی وارد است .اینکه بخش کمی از این نقدینگی به بخشهای مولد اقتصادی اختصاصیافته و این بخشها
دچار عطش نقدینگی برای سرمایه در گردش و تکمیل واحدهای نیمهتمام هستند .مؤید این مطلب آنکه نرخ رشد
«تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در کل سال  1395برابر  3.7-درصد بوده است.63

 53خبرگزاری تسنیم ،کد خبر 1263204 :و مراجعه به دنیای اقتصاد ،کد خبر1171314 :
 54دنیای اقتصاد ،کد خبر1080090 :
 55دنیای اقتصاد ،کد خبر1096134 :
 56اقتصاد آنالین ،کد خبر189979 :
 57البته برای سال  ،92با احتساب نقدینگی حاصل از مؤسسات غیرمجاز ،پایه پولی با یک رشد  21.4درصدی مواجه شده است .منبع:
نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ،شماره 86
 58بانک مرکزی ،کد خبر15711 :
 59خبرگزاری ایرنا ،کد خبر82494313 :
 60به نشریه گزیدههای آمارهای اقتصادی مراجعه شود.
 61دنیای اقتصاد ،کد خبر1107715 :
 62افکار نیوز ،کد خبر570833 :
 63نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ،شماره 87
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اجرای طرح رونق تولید بنگاههای کوچک و متوسط
یکی از اقدامات بانک مرکزی در طول  4سال اخیر ،حمایت مالی از بنگاههای کوچک و متوسط است که از سال
 ،1395اجرایی شد .64به گفته مقامات این نهاد ،در سال  1395در حدود  17هزار میلیارد تومان تسهیالت با نرخ سود
مصوب  18درصد به  24هزار و  200واحد بنگاه تولیدی اختصاص یافت .65این در حالیاست که بنا به اظهارنظرهای
مسئولین اتاق بازرگانی تهران برمیآید ،حدود نصف تسهیالت سال  ،1395استمهال تسهیالت قبلی بوده است و در
قالب اعطای تسهیالت جدید نمیگنجد .66همچنین شایانذکر است که در بخشنامه مربوط به تسهیالت رونق تولید
در سال  ،1395قرار بود تمامی بانک های کشور اعم از خصوصی و دولتی در این طرح شرکت داشته باشند 67که
آمارهای وزارت اقتصاد ،گویای مشارکت کم بانکهای خصوصی در این زمینه بود .68در ادامه همین طرح ،بانک مرکزی
در نظر دارد در سال  1396نیز  30هزار میلیارد تومان تسهیالت را در سه عنوانِ سرمایه در گردش ،تکمیل ساخت و
بازسازی و نوسازی به واحدهای تولیدی اختصاص دهد.69

رشد میزان تسهیالت بانکی
طبق آمار بانک مرکزی از سال  1392تا انتهای سال  ،1393تسهیالت بانکی اعطایی ،با رشد حدود  28درصدی روبرو
بوده است .70رشد تسهیالت در صورتی مطرح میشود که بانکها در این مدت در تنگنای مالی به سر میبردند و به
دلیل انجماد بیش از نیمی از داراییهای خود ،تنها با  45درصد از منابع بانکی خود کار میکردند .71به گفته طیبنیا
حدود  70درصد تسهیالت شبکه بانکی ،استمهال تسهیالت بازپرداخت نشده قبلی بودهاست .72ذکر این نکته ضروری
است که در استمهال تسهیالت بهاندازه «نرخ سود» و «جریمه دیرکرد» به تسهیالت اضافه میگردد و همین امر منجر
میشود تا بهاندازه دو نماگر مذکور ،تسهیالت رشد پیدا کند.

کاهش نسبت مطالبات غیر جاری بهکل تسهیالت
بنابر آمارهای بانک مرکزی ،نسبت مطالبات غیر جاری بهکل تسهیالت از  15.2درصد در شروع به کار دولت یازدهم،
به عدد  11درصد در شهریورماه سال  1395رسیده است .73این امر که به گفته سیف ،رئیسکل بانک مرکزی ،نوعی
توفیق بینظر بهحساب میآید ،بهوسیله راهاندازی کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانکها

 64بانک مرکزی ،کدخبر14814 :
 65بانک مرکزی ،کد خبر16492 :
 66خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1264753 :
 67بانک مرکزی ،کد خبر14782 :
 68خبرگزاری میزان ،کد خبر303995 :
 69بانک مرکزی ،کد خبر16413 :
 70بانک مرکزی ،کد خبر15733 :
 71بانک مرکزی ،کد خبر14276 :
 72خبرگزاری ایرنا ،کد خبر82031496 :
 73بانک مرکزی ،نشریه نماگرهای اقتصادی
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حاصلشده است .74گفته میشود که دو برنامه بازطراحی نظام اعتبارسنجی 75و همکاری با قوه قضائیه برای اجرای
حقوق وثیقهای ،در کاهش نسبت مطالبات غیرجاری مؤثر بوده است.76
اما در این زمینه برخی کارشناسان اعتقاد دارند که نسبت مطالبات غیرجاری ،از طریق استمهال تسهیالت بهطور
مصنوعی کاهشیافته است .77توضیح بیشتر اینکه نسبت مزبور ،از دو بخش مطالبات غیرجاری در صورت و کل
تسهیالت در مخرج تشکیل شده است که شواهد حکایتگر آن است که بهواسطه استمهال تسهیالت ،مخرج کسر رشد
نموده و درنتیجه ،کل نسبت کاهشیافته است .78دلیل دیگری نیز که دال بر تردید بر آمار فوق است ،این است که
بازگشت تسهیالت ،منوط به وجود شرایط رونق اقتصادی است و حال آنکه اقتصاد ایران در چندسال اخیر ،شرایط
رکودی را پشت سر گذاشته است و بنابراین بازپرداخت تسهیالت و کاهش مطالبات غیرجاری با عالمت سؤال مواجه
است.79

افزایش مقدار و تعداد وام ازدواج
تا قبل از بررسی بودجه سال  1395در مجلس شورای اسالمی ،سقف وام ازدواج به زوجین 3 ،میلیون تومان بود .80بنا
به آخرین آمارهای بانک مرکزی ،در بازه زمانی سالهای  1392الی  ،1394بانکها درمجموع به  2میلیون و  700هزار
نفر تسهیالت سهمیلیونی به ارزش  9300میلیارد تومان پرداخت کردند .81اما در سال  ،1395بنابر مصوبه مجلس در
جریان بررسی بودجه ساالنه ،دولت مکلف شد تا به یکمیلیون زوج ،تسهیالت  10میلیون تومانی اعطا کند .82هرچند
که افزایش وام ازدواج به  10میلیون تومان در زمان بررسی بودجه سال  1395با مخالفت بانک مرکزی روبهرو شد؛ اما
بعد از ابالغ قانون بودجه ،این نهاد اجرای آن را پذیرفت.83
الزم به ذکر است در حال حاضر بانک مرکزی از اجرای کامل تکلیف قانون بودجه عقبمانده است .طبق تبصره 29
قانون بودجه قرار بوده است تعداد جوانان در صف وام ازدواج ،در پایان هرماه کمتر از  50هزار نفر باشد و حتی بانک
مرکزی ملزم شده بود تا نسبت به بانکهای متخلف برخورد کند و برای آنها جریمه در نظر بگیرد .اما آخرین آمارهای
مربوط به اسفند سال  ،1395نشان از انتظار  537هزار نفر برای دریافت وام ازدواج دارد .84الزم است ذکر شود که
بانک ها همچنان در اعطای وام ازدواج ،کاهلی به خرج دادهاند؛ چراکه بنابر آمارهای بانک مرکزی در تاریخ بهمنماه

 74خبرگزاری مهر ،کد خبر3871710 :
 75پایگاه خبری اخبار بانک ،کد خبر 51527 :و همچنین رجوع کنید به دنیای اقتصاد ،کد خبر1079742 :
 76دنیای اقتصاد ،کد خبر1078227 :
 77روزنامه تعادل ،کدخبر22658 :
 78پایگاه خبری اقتصاد آنالین ،کد خبر176448 :
 79خبرگزاری مهر ،کد خبر3847782 :
 80خبرگزاری صداوسیما ،کد خبر1094619 :
 81خبرگزاری ایرنا ،کد خبر82510390 :
 82همان
 83پایگاه خبری عیار آنالین ،کد خبر191359 :
 84بانک مرکزی ،کد خبر16560 :
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سال  ،1395مجموع سپردههای قرضالحسنه پسانداز و جاری ،در حدود  152هزار میلیارد تومان است که فقط در
حدود  45هزار میلیارد تومان تسهیالت قرضالحسنه پرداختشده است.85

اصالح صورتهای مالی بانکها
یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی ،حرکت به سمت اجرای استانداردها و شفافسازی گزارشگری مالی بانکها بود
که این امر با ابالغ صورتهای مالی نمونه در سال  ،1394کلید خورد .86مهمترین ویژگی اصالح صورتهای مالی،
شناسایی سودهای موهوم و حذف آن از صورتهای مالی بانک بود؛ چراکه طی سالهای اخیر ،بانکها و مؤسسات
اعتباری در صورتهای مالی خود سودهایی شناسایی میکردند که درواقع وجود نداشت و با این روش ،عملکرد خود
را مثبت نشان میدادند .87دیگر فایده این صورتهای مالی ،صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری بود .همچنین
تشخیص دقیق مطالبات غیرجاری نیز رقم خورد و منجر شد تا ذخایر متناسب با آن از بانکهای کشور اخذ شود.88
به گفته بدری ،مشاور رئیسکل بانک مرکزی ،بعد از ابالغ این صورتهای مالی مشخص شد که اساساً خیلی از اطالعات
مربوط به کمیتههای حسابرسی و ریسک بانکی بهمنظور تکمیل اطالعات این صورتهای مالی ،اساساً در خیلی از
بانکهای کشور وجود ندارد.89

انتصاب معاونان از بین مدیران بانکهای خصوصی
بعدازآنکه سیف ،در تاریخ  4شهریور  ،1392به ریاست کلی بانک مرکزی ،منصوب شد ،90انتصاباتی را انجام داد که از
جنس تعارض منافع قلمداد میشدند .آقای کمیجانی ،قائممقام فعلی بانک مرکزی ،که تا شهریور  1392در هیئتمدیره
بانک خاورمیانه عضویت داشت ،به سمت معاونت اقتصادی بانک مرکزی برگزیده شد .91همچنین تهرانفر ،که تا شهریور
 1392مدیر مستقل بازرسی بانک اقتصاد نوین بود ،به سمت معاونت نظارتی بانک مرکزی منصوب شد .92تهرانفر در
مرداد ماه  1395از سمت معاونت نظارتی بانک مرکزی ،کناره گرفت و قائممقام بانک صادرات گردید .93البته نباید از
یاد برد که رئیسکل بانک مرکزی خود تا روز قبل از انتصاب ،مدیرعامل بانک کارآفرین بود .94شایانذکر است که برای
مسئله تعارض منافع در عرصه علم سیاستگذاری ،مذمتهایی همچون فساد قانونی ،مصادره قوانین و رفتارهای
تبعیضآمیز در حوزه نظارت ذکر میشود که برای حوزههای پرمخاطرهای همچون بانکها و مؤسسات اعتباری ،اهمیت
مضاعف مییابد.95

 85بانک مرکزی ،گزیده آمارهای پولی بانکی
 86خبرگزاری مهر ،کد خبر3916349 :
 87خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1327532 :
 88بانک مرکزی ،کد خبر15673 :
 89خبرگزاری ایبنا ،کد خبر17245 :
 90بانک مرکزی ،کد خبر10898 :
 91بانک مرکزی ،کد خبر10970 :
 92بانک مرکزی ،کد خبر10980 :
 93پایگاه خبری بانک مردم ،کد خبر32950 :
 94پایگاه خبری بنکر ،کد خبر15398 :
 95مرکز پژوهشهای مجلس ،کد گزارش15164 :
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راهاندازی سامانه نسیم و انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی
بنا به ماده  94قانون برنامه پنجسالهی پنجم توسعهی کشور ،بانک مرکزی بهعنوان بانکدار دولت ،مسئول نگاهداری
حسابهای دولتی شده است .96علت این امر جلوگیری از آثاری همچون رسوب وجوه نزد بانکهای نگهدارنده،
جلوگیری از اعطای اعتبار و تسهیالت از محل این منابع از سوی بانکهای نگهدارنده که منجر به خلق بیضابطهی
پول میشود ،کُند شدن گردش منابع درآمدی و هزینهای بخش دولتی و شدت گرفتن رفتار رانتجویانه در برخی
بانکها و دستگاههای دولتی بوده است .97یک بررسی در مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد تعداد این حسابها
درمجموع در حدود  220هزار فقره است .98در رابطه با این تعداد حساب باید بیان نمود که در سال  1393در حدود
 93.5درصد این حسابها در بانکهای دولتی و  7درصد باقی حسابها در بانکهای غیردولتی وجود داشته است .این
در حالی است که مانده این حسابها در بانکهای غیردولتی ،حدود  37.5درصد مانده کل حسابها را به خود
اختصاص داده است.99
بانک مرکزی با راهاندازی سامانه نسیم اقدام به تمرکز حسابهای دولتی ذیل خود نمود .100بنابر آخرین آمار که از
جانب قربانی ،معاون اقتصادی بانک مرکزی مطرح شد ،در حدود  150هزار حساب دولتی در بانک مرکزی متمرکزشده
است .101البته در رابطه با این آمار ،میزان مانده انتقالی به بانک مرکزی مشخص نگردیده است .همچنین مسئوالن
بانک مرکزی آمار شفافی که نشان دهد کدام حسابها از کدام مؤسسات دولتی و با چه حجم تراکنشهای مالی و
درآمدی به بانک مرکزی انتقالیافته است ،ارائه نکردهاند .الزم است ذکر شود که طبق مفاد برنامه ششم توسعه ،بانک
مرکزی موظف است تا کلیه تمهیدات الزم برای بانکداری متمرکز و نگهداری حسابهای دستگاهها و دسترسی بر خط
خزانهداری کل به این حسابها را فراهم آورد.102

ابالغ بخشنامه حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی مجموعهای از فرآیندها و نظامات است که موجب دستیابی به اداره صحیح یک بانک میشود .103از
همان ابتدای شروع به کار دولت ،پیاده سازی مقررات حاکمیت شرکتی مطابق با اصول و قوانین بینالمللی موردتوجه
مسئولین بانک مرکزی بود104؛ به گفته کمرهئی ،مدیرکل نظارتی بانک مرکزی ،استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه
یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سالمت در نظام بانکی مدیریت ریسک ،نظارت و شفافیت است .105همچنین سیف،

 96بانک مرکزی ،کدخبر9888 :
 97پایگاه خبری تابناک ،کد خبر689862 :
 98پایگاه خبری اقتصاد آنالین ،کد خبر152841 :
 99پایگاه خبری ،بنکر ،کد خبر186287 :
 100پایگاه خبری عیارآنالین ،کد خبر226629 :
 101خبرگزاری ایسنا ،کد خبر95113021143 :
 102اقتصاد نیوز ،کد خبر157104 :
 103گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،کد گزارش14953 :
 104گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،کد گزارش14911 :
 105بانک مرکزی ،کد خبر16300 :
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رئیسکل بانک مرکزی ،حاکمیت شرکتی قوی در شرکتها و بانکها را مهمترین ابزار جلوگیری از فساد میداند که
با توجه به لزوم صیانت از وجوه سپردهگذاران ،این امر از اهمیت فراوانی برای نظام مالی برخوردار است.106
اما بخشنامههای صادرشده در این زمینه بیشتر جنبه ارشادی و توصیهای داشت .107با توجه به شروع اجرای برجام،
این مهم بیشتر در دستور کار قرار گرفت و منجر شد تا بانک مرکزی در بخشنامه  26اردیبهشت سال  ،1396الزامات
ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی را ابالغ نماید .108بنابراین بخشنامه ،مقررشده است
تا بانکها در مدت  2سال اقدام به راهاندازی کمیتههای حاکمیت شرکتی در بانکها کنند.109

تالش برای افزایش سرمایه بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی
بانک مرکزی در مردادماه  1395پیشنهاد افزایش سرمایه بانکها و مؤسسات اعتباری غیردولتی را به هیئت دولت
داد .110ازآنجاکه نسبت کفایت سرمایه درمجموع برای بانکهای کشور پایین است(حدود  7.6درصد) 111و همچنین
نسبت مطالبات غیرجاری به سرمایه پایه بانک بعضاً برای بانکهای کشور از حدود  150درصد نیز تجاوز میکند،112
بنابراین وقوع بحران در نظام بانکی محتمل به نظر میرسد .بانک مرکزی در پیشنهاد خود به هیئت دولت ،پیشنهاد
 5برابر شدن سرمایه موردنیاز برای فعالیت بانک های غیردولتی ظرف مدت سه سال پس از تصویب را ارائه نموده
است.113این پیشنهاد علیرغم گذشت یک سال از ارائه به هیئت دولت ،همچنان موردبررسی قرار نگرفته است که جا
دارد هرچه سریعتر بدان پرداخته شود.

افزایش سرمایه بانکهای دولتی
با توجه به وضعیت نامناسب سرمایه بانکهای دولتی ،مجموعه دولت و بانک مرکزی درصدد رفع این مشکل برآمدند.
همچنین در اصالحیه بودجه سال  ،95نمایندگان مجلس مصوب کردند که از محل تسعیر داراییهای ارزی بانک
مرکزی ،حداکثر به میزان  450هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از بانکها ،برای تسویه
مطالبات بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین ،بخشش سود و جرائم دیرکرد
تسهیالت خرد ،صرف شود .114این امر سرانجام در بهمنماه  1395با مصوبه هیئت دولت اجرایی شد؛ بدین ترتیب که
دولت مجاز شد تا سقف 20هزار میلیارد تومان از محل تسعیر ،صرف افزایش سرمایه بانکهای ملی ،سپه ،کشاورزی،
صنعت و معدن ،توسعه صادرات و توسعه تعاون کرد .115البته الزم است ذکر شود که حساب مذکور ،بنابر اظهارنظر

 106خبرگزاری مهر ،کد خبر2201211 :
 107بیست و هفتمین همایش بانکداری اسالمی ،بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در بانک های کشور و راهکارهای بهبود آن ،پرویزیان
 108شایانذکر است که در این بخشنامه بانکهای دولتی ،از الزامات مزبور مستثنی شدهاند.
 109بخشنامه بانک مرکزی ،کد خبر3719 :
 110دفتر هیئت دولت ،کد خبر234 :
 111دنیای اقتصاد ،کد خبر1066951 :
 112مرکز پژوهشهای مجلس ،کد گزارش14316 :
 113دفتر هیئت دولت ،کد خبر234 :
 114خبرگزاری فارس ،کد خبر13950825000528 :
 115خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1305266 :
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کمیجانی ،قائممقام بانک مرکزی ،برای انجام افزایش سرمایه فقط  9هزار میلیارد تومان موجودی دارد ،116لذا به نظر
میرسد اجرایی شدن این مصوبه ،محل تردید باشد.

ثبات نسبی بازار ارز
قیمت ارز ،در دوره  4ساله اخیر روند نسبتاً باثباتی را طی نمود .قیمت ارز در سال  ،1392برابر با  3182تومان در
بازار آزاد معامله میشد که در سال  1393به عدد  3280تومان و در سال  1394به  3459تومان رسید .117البته در
سال  ،1395قیمت ارز با یک رشد  5.4درصدی ،به عدد 3750تومان رسید .118در رابطه با افزایش نسبتاً کم نرخ ارز
در دوره  4ساله باید گفت که طی  4سال اخیر ،بانک مرکزی با توزیع ارز در سطح بازار توانست از افزایش قیمت نرخ
ارز متناسب با تفاضل تورم داخل و خارج از کشور ،جلوگیری کند که این امر البته با مخالفت کارشناسان روبهرو شده
است .چراکه به نظر کارشناسان ،این اقدام دولت موجبات افزایش شوکآور قیمت ارز را در آینده فراهم خواهد نمود.119
البته باید اذعان نمود که بانک مرکزی در  4سال اخیر ،توانسته است با انجام برخی اقدامات در تنظیم بازار ارز ایفای
نقش کند .بهعنوانمثال بانک مرکزی با صدور اجازه خریدوفروش ارز به نرخ بازار آزاد به شبکه بانکی ،توانست تا
حدودی به عرضه بیشتر ارز کمک کند.120

 116خبرگزاری فارس ،کد خبر13950825000528 :
 117بانک مرکزی ،نشریه نماگرهای اقتصادی ،شماره 86
 118سامانه سنا
 119دنیای اقتصاد ،کد خبر1081828 :
 120بانک مرکزی ،کد خبر15021 :
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 امور مغفول
نزدیک شدن به بحران اعسار

121

عدم وصول مطالبات معوق و داراییهای راکد بانکی در بخش مسکن و سرمایهگذاری مستقیم بانکها در بنگاههایی
که در حال حاضر اساساً سودآوری باالیی ندارند ،122موجب شده است تا بانکها دچار کمبود نقدینگی فراوانی شوند.123
از طرف دیگر بنابه صالحدید مقامات بانک مرکزی ،عرضه نقدینگی از طریق کانال پایه پولی محدود شد .124این امر
موجب شده است تا بانکها با محدودیت منابع مواجه شده و برای ایفای تعهدات خود( بازپرداخت سود سپردهها) به
جذب سپرده با نرخهای بهره باال( 21الی  23درصد) رو بیاورند .125این حرکت فراگیر بانکها -که از آن با عنوان بازی
معمای زندانی یاد میشود -منجر به فشار تقاضا برای دریافت نقدینگی شده است .126اما این بهره باید از بخش حقیقی
اقتصاد تأمین شود که با توجه رشد اقتصادی پایین و تورم در حدود  10درصد ،این امر بعید به نظر میرسد.
برای حل این مشکل ،بانکها با شناسایی بهره از دارایی های موهومی( استمهال تسهیالت غیرجاری و تبدیل آنها به
تسهیالت جاری) بهره مزبور را شناسایی میکنند .127پیامد منفی این امر ،تعمیق بحران بانکی و نزدیکی به اعسار
ترازنامهای خواهد بود؛ چراکه شکاف میان داراییها(غیرواقعی) و بدهیهای بانکها(تعهدات حقیقی) رخ داده است.128
باید توجه داشت که این فرآیند معیوب که از سوی بانکها در  4سال اخیر در حال پیادهسازی بوده است ،منجر به
افزایش  700هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور شده است که بیش از نیمی از آن متعلق به بهرههای پرداختی
به سپردهها است129؛ زیرا حجم نقدینگی محبوس شده در حسابهای سرمایهگذاری ،متناسب با نرخ بهره سپردهها(20
درصد) افزایشیافته است.130
با توجه به ناتوانی بانکها از پرداخت این میزان بهره برای سپردهها ،تنها دو راه وجود خواهد داشت .نخست آنکه بانک
مرکزی بسیاری از بهرههای پرداختی را برگشت بزند؛ اتفاقی که در سال  1395در رابطه با سه بانک صادرات ،تجارت
و ملت صورت پذیرفت و کاهش چشمگیر ارزش سهام آنها را موجب شد .131دوم آنکه ،بانک مرکزی با مماشات ،خود
به تأمین اعتبار و ذخایر برای بانکها بپردازد که در این صورت به دلیل کوچک بودن بخش حقیقی اقتصاد در  4سال
اخیر و با توجه به رشد باالی نقدینگی ،این امر منجر به تورم خواهد شد .132البته اتفاق دوم تا حدی در  4سال اخیر
نیز اتفاق افتاده است .طبق آمار بانک مرکزی در  4سال گذشته ،پایه پولی  82هزار میلیارد تومان افزایشیافته که 60

121زمانی که فرد یا مجموعهای به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است (مانند ملک و زمین) اما در وضعیتی قرار دارد که
امکان دسترسی به آن ها را ندارد (راکد است) ،اصطالحا دچار «اعسار» شده است.
 122ایبنا ،کد خبر15879 :
 123دنیای بانک ،کد خبر8910 :
 124رونوشت اقتصادی ،کد خبر19065486 :
 125دنیای اقتصاد ،کد خبر1072883 :
 126دنیای اقتصاد ،کدخبر1106831 :
 127مرکز پژوهشهای مجلس ،کد گزارش15366 :
 128همان
 129خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1405709 :
 130دنیای اقتصاد ،کد خبر1107072 :
 131پایگاه خبری تابناک ،کد خبر661060 :
 132دنیای اقتصاد ،کد خبر1107072 :
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هزار میلیارد تومان آن به دلیل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است .133نکته جالبتوجه دراینبین آن
است که بانک مرکزی تاکنون برنامهای برای جلوگیری از این فرآیند معیوب و بحرانزا ارائه نکرده است.

عدم انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه
پیمانهای پولی یکی از تعامالت پرداخت بینالمللی است که کشورها باهدف بینالمللی کردن پول ملی ،کاهش فشار
ناشی از نقدینگی به پول کشور مقابل در زمان بحران ،تنوعگرایی در پرداختهای بینالمللی ،مدیریت مؤثر نرخ ارز با
کاهش تقاضا برای ارزهای پرقدرت و کاهش مشکالت ناشی از تحریم بانکی ،آن را انتخاب میکنند .134با توجه به
شرایط کشور و اینکه در دوران پسابرجام ،تحریمهای بانکی ،در حدی که ایران انتظار داشت رفع نشده است و طبق
اظهارنظر مقامات مختلف داخلی و خارجی ،بانکهای بزرگ خارجی هنوز با ایران همکاری نمیکنند ،اصلیترین روش
بیاثر کردن تحریمهای بانکی ،خروج از نظام پرداخت دالر و یورو و ایجاد نظامات پرداخت دوجانبه با کشورهای مختلف
است.135
اما علیرغم کارایی باالی پیمان های پولی برای بخش تجارت کشور ،هنوز بانک مرکزی ،اقدام درخوری برای اجرایی
کردن پیمانهای پولی انجام نداده است و فقط به امضای یادداشتهای تفاهم با کشورهایی همچون روسیه ،136عراق،137
ترکیه ،138پاکستان ،139آذربایجان ،140اکوادر 141و چین 142و پیشنهاد این موضوع به کشورهایی همچون ویتنام،143
مالزی 144و قرقیزستان 145روی آورده است .با توجه به اینکه کشورهای چین ،امارات ،کره و ترکیه هم جزء  5کشور
اول صادرکننده به ایران و هم جزء  5کشور اول واردکننده محصوالت غیرنفتی از ایران هستند ،حداقل  23میلیارد
دالر از مبادالت تجاری کشور (بیش از  50درصد تجارت غیرنفتی کشور) را میشود با استفاده از پیمانهای پولی
دوجانبه پوشش داد  .146این امر متأسفانه از دید مسئوالن بانک مرکزی مغفول واقعشده است.

عدم راهاندازی کامل سامانههای شفافیتزای بانکی
آذرماه  1393ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ،بانک مرکزی را به ایجاد و راهاندازی سامانههای  9گانه بانکی مأمور
کرد .بانک مرکزی در ابتدا قرار بود که این سامانهها را تا اسفند همان سال به بهرهبرداری کامل برساند اما تا آن زمان

 133بانک مرکزی ،گزیده آمارهای پولی بانکی ،اسفندماه 95
 134خبرگزاری فارس ،کد خبر13960131000265 :
 135خبرگزاری فارس ،کد خبر13960316000458 :
 136بانک مرکزی ،کد خبر15148 :
 137بانک مرکزی ،کد خبر16273 :
 138بانک مرکزی ،کد خبر15687 :
 139تابناک ،کد خبر696320 :
 140بانک مرکزی ،کد خبر15042 :
 141بانک مرکزی ،کد خبر15097 :
 142بانک مرکزی ،کد خبر15071 :
 143بانک مرکزی ،کد خبر15262 :
 144بانک مرکزی ،کد خبر15946 :
 145بانک مرکزی ،کد خبر15503 :
 146روزنامه جهان صنعت ،کد خبر401986482959 :
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تنها توانست دو سامانه «چکاوک» و «سپام» را به بهرهبرداری ناقص برساند .147سپس وعده راهاندازی کامل این
سامانهها تا پایان شهریور  1394اعالم شد148؛ اما این وعده محقق نشد و از بین  7سامانه باقیمانده ،تنها سامانه
«نسیم» در بهار و سامانه «سیما» در زمستان  1394راهاندازی شدند .149بعدها در فروردینماه  ،1396سامانه «صیاد»
نیز به بهرهبرداری اولیه رسید .150در جدول  2وضیعت راهاندازی این سامانهها نشان دادهشده است.
جدول  -2وضعیت سامانههای  9گانه شفافیت نظام بانکی
ردیف نام سامانه

وضعیت

1

سامانه نظام هویتسنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)

راهاندازی نشده

2

سامانه پیامرسانی الکترونیک مالی (سپام)

راهاندازی شده (ناقص)

3

سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دستهچک (صیاد)

راهاندازی شده (ناقص)

4

سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی (چکاوک)

راهاندازی شده (ناقص)

5

سامانه یکپارچه مدیریتی اوراق بانکی (سیما)

راهاندازی شده

6

نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی (نسیم)

راهاندازی شده (ناقص)

7

سامانه جامع تسهیالت

راهاندازی نشده

8

سامانه یکپارچه استعالمات مالی (سیام)

راهاندازی نشده

9

سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس)

راهاندازی نشده

الزم است ذکر شود که بسیاری از سامانههای فوق در فاز اولیه راهاندازی شده است و یا هنوز در سطح فراگیر در شبکه
بانکی مورداستفاده قرار نمیگیرد و یا باید کامل شود .151بهعنوانمثال در رابطه با سامانه چکاوک ،هنوز مراحل دوم و
سوم بهرهبرداری از این سامانه بهمنظور اتصال برخط به اطالعات و سوابق مشتریان باقیمانده است .152همچنین در
حوزه سامانه صیاد ،گویا تنها تعداد محدودی بانک به این سامانه متصل شدهاند.153

عدم راهاندازی کامل مرکز کنترل و نظارت اعتبارات
مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا) ،در راستای ترویج بیشتر کارتهای اعتباری پیشبینیشده است .دارندگان این
نوع کارتها ،قبل از خرید ،به داشتن سپرده در بانک نیازی نخواهند داشت و بسته به اعتبارشان نزد بانک ،میتوانند
تا سقف معینی خرید و پس از مدتی مشخص مبلغ آن را پرداخت نمایند .کارویژه اصلی این مرکز ،شناسایی مشتریان
بانک و ریسک اعتباری آنها است 154.راهاندازی این مرکز و توسعه و تکمیل سامانه آن ،همواره مور توجه مقامات بانک

 147باشگاه خبرنگاران جوان ،کد خبر5113029 :
 148کیهان ،کد خبر40018 :
 149بنکر ،کد خبر104453 :
 150پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،کد خبر179784 :
 151بانک مرکزی ،کد خبر15120 :
 152بانک مرکزی ،کد خبر16377 :
 153ایبنا ،کد خبر49609 :
 154عصر بانک ،کد خبر88754 :
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مرکزی بوده است .155در آخرین وعدهها ،کمیجانی موعد بهرهبرداری کامل این مرکز را سال  1395عنوان کرد،156
اما باگذشت این موعد زمانی ،سامانه مذکور همچنان در حال تکمیل عنوانشده است و بهعنوان پروژه اولویتدار بانک
مرکزی در سال  1396در حوزه اقتصاد مقاومتی معرفیشده است.157

تداوم بنگاهداری و ملکداری بانکها
یکی از مشکالت نظام بانکی و اقتصاد کشورمان طی سالهای اخیر به شرکتداری و بنگاهداری بانکها بازمیگردد .بر
همین اساس ،شورای پول و اعتبار ،اواخر سال  ،1393موضوع شرکتداری بانکها را موردتوجه قرارداد و به بانک
مرکزی مأموریت داد تا فهرستی از بنگاهها و شرکتهای تحت مالکیت بانکها و تعداد ،ارزش و نوع فعالیت آنها را
مشخص کند.158
برای مقابله با بنگاهداری بانکها ،در ماده  17قانون رفع موانع تولید ،بر سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن
فعالیتهای غیربانکی مانند بنگاهداری و نگهداری سهام باشد ،در سال  ،1395مالیات با نرخ  28درصد وضع شدهاست.
بعدازآن نیز مقرر شد هرسال ،سه واحد به درصد نرخ مذکور اضافه شود تا به  55درصد برسد .159اکنون اما بعد از
گذشت سه سال ،بنا بر آخرین آمارها از جانب حیدری ،معاون نظارتی بانک مرکزی ،تا حدودی بر حجم شرکت داری
بانکها افزوده نیز شده است .در سال  1393ارزش دفتری شرکتهای بانکها حدود  26هزار میلیارد تومان بود که
تا  51درصد از سرمایه آنها را درگیر میکرد؛ ولی آمار سال قبل نشان داد که تا  38هزار میلیارد تومان از سرمایه
حدود  70هزارمیلیاردی بانکها در بنگاهداری هزینه شده است .این رقم بیانگر انجماد  54درصدی منابع در این بخش
بود که از رقم مجاز ،حدود  10هزار میلیارد تومان انحراف داشت .160الزم است ذکر شود که بانکها اجازه دارند حداکثر
تا ارزش  40درصد سرمایه پایه خود بنگاهداری کنند.
همچنین بانکها ملزم بودند که امالک راکد خود را که حدود  15درصد از داراییهای آنها را تشکیل میدهد ،به
فروش برسانند و یا تا حد امکان ،آن را تبدیل به دارایی نقد کنند .در این زمینه گفته میشود به دلیل رکود اقتصادی،
مخصوصاً در بخش مسکن ،امالک بانکها به فروش نرفته است .161البته در این میان ،برخی کارشناسان اعتقاددارند
که بانکها قصد فروش امالکشان را در حال حاضر ندارند و تمایل دارند تا آنها را در آینده باقیمت بیشتری
بفروشند .162این در حالی است که بانکها و مؤسسات اعتباری با ابالغ «قانون رفع موانع تولید» مکلف شدند ساالنه
حداقل  33درصد از اموال مازاد – اعم از منقول ،غیرمنقول و سرقفلی -تحت مالکیت خود و شرکتهای تابعه را واگذار
کنند.163

 155بانک مرکزی ،کد خبر15120 :
 156فارس ،کد خبر13950203000232 :
 157پایگاه اطالع رسانی دولت ،کد خبر293710 :
 158بانکداری ایرانی ،کد خبر2541 :
 159مرکز پژوهشهای مجلس ،کد گزارش15187 :
 160بنکر ،کد خبر187721 :
 161پایگاه خبری مشرق ،کد خبر 669979
 162خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1352036 :
 163روزنامه دنیای اقتصاد ،کد خبر1078720 :
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نظارت بانکی نامؤثر
نظارت بانکی مؤثر از جمله پیششرطهای اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است.
هدف اصلی نظارت بانکی حفظ ثبات نظام مالی ،افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپردهگذاران و
تسهیالتگیرندگان و نیز روانسازی جریان مالی بین کنشگران اقتصادی است .164در این رابطه ،قوانین باالدستی
کشور ،تمهیدات متعددی را برای اقتدار مقام ناظر یعنی بانک مرکزی اندیشیده است که ازجمله آنها میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:165
 مجازات انتظامی از طریق هیئت انتظامی نظارت بر رفتار بانکها ،شامل تذکر کتبی پرداخت مبلغی وجه در ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک متخلف از انجام برخی امور اختیار الزم برای انحالل مؤسسات هنگامیکه نسبت کفایت سرمایه از  50درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبارکمتر باشد
 سلب صالحیت حرفهای هیئتمدیره و مدیرعامل مؤسساتی که عدول از قوانین و مقررات بانکی نماینداما علی رغم این میزان اختیار نظارتی ،بانک مرکزی در عمل استفاده چندانی از آنها ننموده است .بنا به گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس ،تعداد زیادی از بانکها در سالهای مختلف ،حداقل نسبت کفایت سرمایه مقرر یعنی  8درصد را
رعایت ننمودهاند .166همچنین با رجوع به یادداشتهای حسابرسان در حاشیه صورتهای مالی بانکها مشخص میشود
که برخی بخشنامهها در این زمینه از جانب اکثر بانکها در سالهای متمادی رعایت نشده است که بهنوعی نشانگر
تسامح و تساهل بانک مرکزی در رابطه با بانکها است .ازجمله این بخشنامهها میتوان به «دستورالعمل سرمایهگذاری
نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری»« ،حدنصابهای سرمایهگذاریهای باواسطه و بیواسطه بانک» و
«حدنصابهای حاکم بر مالکیت سهام مؤسسات مالی و اعتباری» اشاره کرد.167

عدم رتبهبندی بانکها
از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم ،رتبهبندی بانکها و مؤسسات اعتباری بهمنظور نظارت بیشتر در دستور کار
قرار گرفت .168رتبهبندی بانکها ازآنجهت اهمیت مییابد که باعث میشود سپردهها از مؤسسات در معرض
ورشکستگی و با رتبه اعتباری پایین ،به سمت مؤسسات امن و متعادل ازلحاظ خطرپذیری سوق یابد .169به گفته
سیف قرار بود نتایج رتبه بندی نیز انتشار عمومی یابد .هرچند مسئولین بانک مرکزی وعده داده بودند این کار را تا
پایان سال  1394انجام بدهند 170و رئیسجمهور نیز در تاریخ  31اردیبهشت  ،94اجرایی سازی این سیاست را از بانک
مرکزی مطالبه کرده بود171؛ اما این وعده عملی نشد و بعدها حیدری ،معاون نظارتی بانک مرکزی ،تحقق آن را به

 164شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی ،کد خبر11042 :
 165شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی ،کد خبر11375 :
 166مرکز پژوهشهای مجلس ،کد گزارش15187 :
 167پایگاه خبری بانک مردم ،کد خبر 46912 :
 168بانک مرکزی ،کد خبر11311 :
 169ایسنا ،کدخبر94112515962 :
 170بانک مرکزی ،سیاستهای پولی ساالنه
 171ایسنا ،کدخبر94112515962 :
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پایان آبان ماه سال  1395موکول کرد .172باگذشت سال  ،1395از رتبهبندی بانکها و مؤسسات اعتباری همچنان
خبری منتشرنشده است.

اجرایی نشدن بخشنامه شفافیت بانکی مصوب مردادماه سال 1393
بانکها باید شفافیت کافی در ارائه اطالعات و وضعیت حسابهای مالی خود داشته باشند تا میزان ریسک فعالیتهای
آنها و مخاطرات احتمالی پیش روی آنها برای سیاستگذار شفاف باشد .عالوه بر آن ،عدم شفافیت در نظام بانکی
ممکن است موجب تخصیص غیر بهینه منابع گردد .بر همین اساس ،بانک مرکزی در مردادماه سال  ،93بخشنامهای
با عنوان «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطالعات توسط مؤسسات اعتباری» به
مؤسسات اعتباری بانکی و غیر بانکی خصوصی ،ارسال کرد .در این بخشنامه از این مؤسسات خواسته شد که کلیه
اطالعات قابلانتشار در چارچوب ضوابط مذکور و در چهار بخش «صورتهای مالی»« ،مدیریت ریسک»« ،حاکمیت
شرکتی» و «کنترل داخلی» و اخبار مربوط به اتفاقات مهم را در سه بازه زمانی سه ،شش و دوازدهماهه ،بهصورت
مرتب در هرسال منتشر کنند .173در این بخشنامه همچنین ذکرشده بود که در صورت عدم تمکین بانکها به انتشار
اطالعات فوق ،ظرف مدت  10روز ،مدیران بانکهای مربوطه ،عزل خواهند شد.
اما باوجود گذشت دو سال از زمان ابالغ ،بخشنامه موردنظر همچنان معطل اجرا مانده است .نمودار  1میزان تمکین
بانکها در اجرای خواستههای بخشنامه تا پایان بهمنماه 1394را نشان میدهد:174
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نمودار  -1ارزیابی عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری در اجرای بخشنامه شفافیت بانکی تا پایان سال 94

 172بانک مرکزی ،کد خبر15136 :
 173بانک مرکزی ،کد خبر13677 :
 174مرکز پژوهشهای مجلس ،کد گزارش14795 :
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باوجود عملکرد ضعیف بانک مرکزی در اجرای این بخشنامه ،این نهاد در خردادماه  ،1396شمول این بخشنامه را برای
بانکهای دولتی نیز گسترش داد .175بر این اساس قرار است که بانکهای دولتی نیز از ابتدای سال  ،1397اجرای
بندهای مختلف بخشنامه را در دستور کار خود قرار دهند.176

فقدان نظارت شرعی مقتدر
نظارت شرعی و انجام عملیات بانکی مطابق با ضوابط شرعی ،یکی از مسئولیتهایی است که در قانون بانکداری بدون
ربای مصوب سال  ،1362بر عهده بانک مرکزی نهاده شده است .177علیرغم این تأکید اما ،همچنان نشانههای بارزی
از فقدان نظارت شرعی بر عملیات شبکه بانکی به چشم میخورد .پرداخت سود علیالحساب و عدم محاسبه سود
قطعی ،178عدم نظارت بر مصرف وجوه در مورد تخصیص در بانکها179و استفاده صوری از عقود اسالمی ،180از اقالمی
هستند که نشانگر عدم رعایت دستورالعملهای بانکداری اسالمی است .مضاف بر موارد مزبور ،میتوان به جایگاه
مشورتی و تشریفاتی شورای فقهی نیز اشاره نمود که با توجه به صالحدید رئیسکل بانک مرکزی ،دچار قوت و ضعف
شده است و از کارکرد اصلی خود یعنی ایفای نقش مؤثر درزمینهٔ صیانت از مقررات شرعی در عملیات بانکی بازمانده
است .181با توجه به وجود این مشکالت ،در دوره  4ساله اخیر نیز تالشی برای رفع آنها صورت نگرفت.

اجرای ناموفق طرحهای مرتبط با تسهیالت خرد
بانک مرکزی در  4سال اخیر ،طرحهای متعددی را پیرامون الزام بانکها به تسهیالتدهی خرد در دستور کار داشته
است .ابالغ بخشنامه تسهیالت خرد در اردیبهشتماه  ،1821394تعریف خط اعتباری 4200میلیارد تومانی برای طرح
کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی 183و طرح کارت اعتباری مرابحه(کام) 184و کارت اعتباری یاراکارت به پشتوانه یارانه
خانوادهها تا سقف  5میلیون تومان در اردیبهشتماه  ،1851396ازجمله اقدامات بانک مرکزی در این زمینه بهحساب
می آید .اما در برخی موارد همچون بخشنامه ابالغی تسهیالت خرد ،هیچ ارزیابی عملکردی منتشرنشده است .همچنین
در رابطه با طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی ،فقط  528میلیارد تومان از خط اعتباری تعریفشده در قالب کارت
اعتباری به متقاضیان اعطاشده و از سرنوشت باقی اعتبارات ،خبری منتشرنشده است .186در رابطه با طرح کارت
اعتباری مرابحه ،تا پایان دیماه  ،1395درمجموع  500هزار کارت اعتباری صادرشده است 187که از این میزان سهم

 175بانک مرکزی ،کد خبر16389 :
 176بانک مرکزی ،کد خبر16504 :
 177بانک مرکزی ،کد خبر1531 :
 178مرکز پژوهشهای مجلس ،کد گزارش14791 :
 179پژوهشکده پولی بانکی ،کد خبر211913 :
 180اقتصاد نیوز ،کدخبر151006 :
 181روزنامه خراسان ،کد خبر562211 :
 182بانک مرکزی ،کد خبر13092 :
 183پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،کد خبر179784 :
 184خبرگزاری ایلنا ،کد خبر412979 :
 185خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1437760:
 186بانک مرکزی ،کد خبر15717 :
 187بانک مرکزی ،کد خبر15717 :
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بانکی ملی ،حدود  243هزار کارت است .188این عملکرد نشان میدهد که بانک مرکزی ،نتوانسته است کل شبکه را
وادار به حمایت از تسهیالت خرد کند.

کاهش تسهیالتدهی به بخش مسکن و افزایش رکود این بخش
صنعت مسکن با  78بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با  56بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است و رتبه
اول را میان صنایع در باال بودن پیوندهای پیشین و پسین دارد .189به همین دلیل ازلحاظ توان اشتغالزایی و وجه
تحرکزایی برای اقتصاد ،همواره در اولویت سیاستگذاران قرارگرفته است .در چند سال اخیر رکود ،دامنگیر این
بخش نیز بوده است .رشد اقتصادی بخش مسکن در حدفاصل سالهای  1392تا  ،1395به ترتیب برابر با - ،9.2-
 17.1- ،0.9و  13.1-درصد بوده است .190درحالیکه انتظار میرفت سیاستگذار پولی با هدایت منابع پولی به سمت
بخش مسکن ،از تعمیق رکود جلوگیری به عمل آورد ،متأسفانه سهم میزان تسهیالت اعطایی به این بخش از میزان
 13.1درصد در سال  1392به میزان  9درصد در سال  ،1395رسیده است.191

محقق نشدن وعده یکسانسازی نرخ ارز
با توجه به شکاف میان ارز با نرخ ترجیحی و ارز با نرخ آزاد و امکان وقوع فساد از این مجرا ،تکنرخی کردن ارز ،در
سالهای متمادی همواره بهعنوان اولویتی اساسی در سیاستگذاری کالن کشور بهحساب آمده است .192اما علیرغم
برنامهریزی اعالمی چندباره از جانب مقامات بانک مرکزی ،تاکنون این امر به وقوع نپیوسته است .193البته باید اذعان
نمود که گروه های کاالیی مشمول ارز دولتی در چند سال اخیر کاهشیافته است .194همچنین به گفته کمیجانی،
شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد ،بهصورت تدریجی از سال  1393تاکنون به  14درصد کاهشیافته است ،195اما
همچنان این مهم به وقوع نپیوسته است .کارشناسان ،محدودیتهای ارزی و مشکالت بانکی بینالمللی را از موانع
تکنرخی شدن ارز برشمردهاند.196

لوایح دوقلوی بانکی دولت همچنان در انتظار ارسال به مجلس
با توجه بهضرورت یکپارچهسازی قوانین پولی و بانکی و هماهنگسازی آن با نیازها و روابط جدید حاکم بر اقتصاد،
بازبینی در قوانین پولی و بانکی کشور از اوایل دهه  1380در دستور کار مطالعاتی بانک مرکزی قرارگرفته بود .197پس
از شروع به کار دولت یازدهم ،وعدهها ی فراوانی برای تهیه نسخه نهایی و ارسال این لوایح به مجلس ارائه گردید.198

 188ایبنا ،کد خبر13511 :
 189پایگاه خبری عیار آنالین ،کد خبر237044 :
 190پژوهشکده پولی بانکی ،کد خبر123456 :
 191بانک مرکزی ،کد خبر16208 :
 192پایگاه خبری تابناک ،کد خبر666738 :
 193پایگاه خبری نامه ،کد خبر125554 :
 194ایبنا ،کد خبر12084 :
 195اقتصاد آنالین ،کد خبر88150 :
 196اقتصاد آنالین ،کد خبر142875 :
 197بانک مرکزی ،کد خبر15733 :
 198خبرگزاری فارس ،کد خبر13950902001695 :
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همچنین تذکرات فراوانی از جانب مجلس به ارسال لوایحی مبنی بر اصالح قوانین فعلی بانکی کشور داده شد.199
سرانجام در مردادماه 1395پیشنویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از سوی بانک مرکزی تهیه و
به دولت ارسال شد .200اما بررسی این دو الیحه در هیئت دولت تاکنون نتیجهای در برنداشته است .201گفته میشود
اختالف میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ،دلیل اصلی تأخیر پیشآمده است.202

 199خبرگزاری صدا وسیما ،کد خبر1326952 :
 200بانک مرکزی ،کد خبر15733 :
 201پایگاه اطالع رسانی هیات دولت ،کد خبر2081 :
 202پایگاه خبری عیار آنالین ،کد خبر216815 :
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 تحوالت مرتبط پیرامونی
طرح اصالح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس نهم و بانکداری اسالمی در مجلس دهم
یکی از تحوالت عمده در دوره  4ساله اخیر ،پیگیری دو طرح بانکی از جانب نمایندگان مجلس بوده است .طرح نخست
که به اصالح قانون بانکداری بدون ربا ،مصوب سال  1362موسوم بود ،به دلیل تعلل دولت در ارسال الیحه اصالح
قانون بانکداری بدون ربا ،در اردیبهشتماه سال  ،94از سوی نمایندگان مجلس کلید زده شد .203رئوس مهم این طرح
عبارت بود از :تعیین یک مدل مطلوب دیرکرد ،ارتقای شورای فقهی به یک رکن از ارکان بانک مرکزی ،ممنوعیت
بنگاهداری برای بانکها بدینصورت که مؤسسات سرمایهگذاری ایجاد شود و تغییر نقش بانک از مالک سپردههای
قرضالحسنه به وکیل صاحبان سپرده.204
تدوین طرح مذکور در طول دوره بررسی با مخالفت مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مواجه بود .عمده مخالفتهای
این دو نهاد ،در سه دلیل خالصه میشد « :شتابزده بودن طرح» « ،پرداخت بیشازحد به مسائل فقهی و غفلت از
سایر مسائل همچون مسائل مالی» و « جامع نبودن طرح» .205حالآنکه مطالعات کارشناسی درباره الیحه اصالح قانون
بانکداری بدون ربا از ده سال پیش آغازشده بود و نمایندگان مجلس جهت همراهی بیشتر با بانک مرکزی و اعمال
نظرات آنان ،آخرین ویرایش از پیشنویس الیحه تولیدی از سوی بانک مرکزی را در تدوین طرح مذکور ،مبنا قرار داده
بودند.206
پس از فراز و نشیبهای زیاد ،طر ح فوق که از نقاط قوت زیادی برخوردار بود ،سرانجام به تصویب نرسید و تقنین آن
به مجلس دهم سپرده شد .207با شروع مجلس دهم ،طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران با اقبال بسیاری از نمایندگان
مواجه شد و با  225امضا در جلسه  17مرداد  1395اعالم وصول شد .208کلیات طرح مذکور در جلسه مورخ  11مهر
 1395کمیسیون اقتصادی به تصویب نمایندگان رسید و از  15آذرماه بررسی جزئیات آن شروع شد .209به نظر
کارشناسان مرکز پژوهشها ی مجلس ،طرح فوق از سه مزیت توجه به ابعاد فقهی و شرعی عملیات بانکی ،توجه به
اصول و ضوابط بانکداری متعارف همچون حاکمیت شرکتی ،نظارت و شفافیت بانکی و همچنین یکپارچه کردن قوانین
متعدد و پراکنده حوزه بانکداری برخوردار است .210به گفته پور ابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ،این طرح
قرار است تا پایان تابستان سال جاری در مجلس تصویب شود.211

 203پژوهشکده پولی بانکی ،کد خبر181708 :
 204تسنیم ،کد خبر1098196 :
 205تجارت فردا ،کد خبر7211144 :
 206خبرگزاری اقتصاد ایران ،کد خبر268210 :
 207ایکنا ،کد خبر3496246 :
 208خبرگزاری مهر ،کد خبر3734163 :
 209تارنمای قوانین بانکی جمهوری اسالمی ،کد خبر134512 :
 210مرکز پژوهشهای مجلس ،کد گزارش15168 :
 211خبرگزاری ایرنا ،کد خبر82481431 :
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تغییرات کاهشی و افزایشی تورم
دولت معتقد است که اوالً کاهش تورم از  35درصد به کمتر از  10درصد ،و ثانیاً تداوم تورم حدود  10درصدی ،یقیناً
محصول اقدامات مثبت بانک مرکزی ازجمله انضباط مالی و جلوگیری از رشد بیرویه پایهپولی 212و همچنین ثبات
در نرخ ارز 213بوده است .اما نگاهی دقیق به سایر آمارهای پولی ،تحلیلهای دیگری را ارائه میکند .طبق آمارها ،پایه
پولی از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم ،در حدود  50درصد رشد کرد که به نسبت دورههای گذشته ،نرخ نسبتاً
باالیی محسوب میشود .214همچنین نقدینگی در  4سال اخیر ،در حدود 700هزار میلیارد تومان افزایش یافت که
انتظار میرفت ،تورم نیز متعاقب این افزایش ،باال رود215؛ اما این اتفاق رخ نداد .چراکه نرخهای بهره باال و انتقال
سپردهها از سرفصل جاری به مدتدار برای گرفتن بهرههای پرداختی ،منجر به کاهش سرعت گردش پول شده و
مصرف جامعه را به تعویق انداخته است .از طرفی نرخهای بهره باال ،منجر به کاهش سرمایهگذاری شده و انقباض
تولید(رکود) را رقمزده است .216درنتیجه این ماجرا ،رکود تعمیق یافته و سپس تورم کاهشیافته است.
البته باید ذکر نمود که کاهش قابلتوجه نرخ تورم در سال اول فعالیت دولت عمدتاً ناشی از تخلیه شوک نرخ ارز 217و
کاهش انتظارات تورمی بوده است .218بنا به آخرین آمارها ،در ماههای اخیر تورم سیر صعودی به خود گرفته است و
پیشبینی میشود که تا پایان سال در محدوده  12الی  14درصد نوسان داشته باشد .219کارشناسان این پدیده را ناظر
به تغییر در نوع سپردههای بانکی(افزایش سپردههای جاری) و افزایش تقاضای جامعه پیشبینی کردهاند.220

برنامه ششم توسعه و تکالیف تعیینشده برای بانک مرکزی
برنامه ششم توسعه که در بازه زمانی ششماهه مهر 221تا اسفند  2221395در دستور کار نمایندگان مجلس قرار
داشت ،تکالیف متعدد و مناسبی را بر عهده بانک مرکزی نهاده است .در نظر گرفتن شورای فقهی بهعنوان یک رکن و
الزمالرعایه بودن مصوبات آن ،223الزام بانک مرکزی به ترویج تخصص گرایی در مدلهای کسبوکار بانکی به منظور
گسترش انواع بانکداری و فعالیت بر اساس استانداردهای تخصصی ،224افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی ازجمله
ایجاد امکانات اعمال جریمه نقدی ،اعمال محدودیت ،ممنوعیت توزیع سود و اندوختهها به سهامداران و محدودیت در

 212بانک مرکزی ،کد خبر12617 :
 213افکار نیوز ،کد خبر320215 :
 214باشگاه خبرنگاران جوان ،کد خبر5623099 :
 215بورس نیوز ،کد خبر23737 23737 :
 216ایبنا ،کد خبر17995 :
 217مرکز پژوهشهای مجلس ،کد گزارش14192 :
 218دنیای اقتصاد ،کد خبر886085 :
 219دنیای اقتصاد ،کد خبر1106162 :
 220دنیای اقتصاد ،کد خبر1104420 :
 221پایگاه خبری فردا ،کد خبر573168 :
 222شبکه خبر ،کد خبر486164 :
 223ایبنا ،کد خبر14695 :
 224ایبنا ،کد خبر14989 :

گزارش عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم
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پرداخت پاداش و مزایا به مدیران 225و ایجاد سامانهای متمرکز بهمنظور امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعالمهای
موردنیاز جهت اعطای تسهیالت برای بانک و مؤسسات اعتباری 226ازجمله این موارد است.
البته کارشناسان برنامه ششم را در حوزه پولی بانکی دارای دونقطه ضعف جدی قلمداد کردهاند؛ یکی «بیتوجهی به
از بین بردن بسترها و زمینههای شکلگیری مؤسسات غیرمجاز در نظام پولی و بانکی کشور »227و دیگری «اجازه
تبدیل اضافه برداشتها و خطوط اعتباری بانک مرکزی به برخی بانکهای دولتی ،به افزایش سرمایه دولت در بانکهای
مذکور.»228

 225ایبنا ،کد خبر11402 :
 226مرکز پژوهشهای مجلس ،کد خبر1014547 :
 227ایبنا ،کد خبر69870 :
 228ایبنا ،کد خبر14639 :

