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گفتهاو،بررســیهایانجامشــدهنشــاندادهاندکهباالبودننرخســود
بانکیعمدتاًبهدلیلمشکالتترازنامهایبانکهاوراکدشدندارایی
آنهــا بوده کــه در کنــار نقش نامســاعد مؤسســات اعتبــاری غیرمجاز،
به شــکلگیری جنگ قیمتــی در بازار پــول و افزایش نرخ ســود واقعی
انجامیدهاست.
بر اســاس اعالم ســیف ،رویکرد بانک مرکزی بــرای کاهش نرخ
ســود ،رفــع علــل تنگنــای مالــی و ســاماندهی مؤسســات اعتبــاری
غیرمجــاز بوده اســت .رئیسکل بانــک مرکزی همچنیــن از کاهش
نــرخ ســود بــازار بینبانکــی بــه  17درصــد در اردیبهشــت  95خبــر
داده اســت .بــا توجه به مــوارد یادشــده ،بانــک مرکــزی همزمان با
کاهــش تورم ،کاهش نرخ ســود بانکــی را نیز در دســتور کار قرار داد و
پــس از چند مرحله کاهــش نرخ ســود بانکی ،تیرماه  ،95نرخ ســود
علیالحســاب بــرای حســابهای یکســاله بــه حداکثــر  15درصد
کاهش یافت .نرخ سود تسهیالت نیز  18درصد تعیین شد.
با این حال طبق گفته کارشناســان با وجود کاهش نرخ سود بانکی،
متناســبباتورمهنوزهمفاصلهزیادیدراینارتباطحسمیشــودو
نرخســودبانکــیباتورمهمخواننیســت.دولتاعالمکردهاســتکه
سیاستگذاریحوزهپولیخودرابرمبنایکاهشمجددنرخسودبانکی
بنــاخواهدگذاشــتوالبتهشــرایطتنگنایمالیبانکهــاومعضالت
ساختاریموجودزمینهرابرایمحافظهکاریسیاستگذارانوکارگزاران
حوزهپولیوبانکیفراهمکردهوادامهمسیرراکمیمبهمکردهاست.
جراحیبزرگنظامبانکی
سالهاســتکهدربارهوضعیتنابســاماننظامبانکیکشور،یک
اجماعحداکثریوجوددارد؛اگرچهدربارهریشهمشکالتآنوراهحل
رفعآن،وضعیتبهکلیمتفاوتاســت.اینوضعیتنابسامان،طی
سالهایاخیروسعتوعمقبیشترییافتهاست.ازسویدیگراتکای
فراوانبهمنابعبانکیبرایتأمیننیازبخشهایمختلف،درشرایطی
کهبانکهابامشکالتیچونانجمادداراییهاومطالباتمعوقمواجه
هســتند،باعثشدهکهمشــکالتنظامبانکیدربخشهایمختلف
اقتصادنمایانشودوبرهدفگذاریرشداقتصادینیزتأثیرگذارباشد؛
چنانکهبخشقابلتوجهیازسیاســتگذاریدرتحریکتقاضایاارائه
تسهیالتبهبنگاههایتولید،عمالًدرقیودفراوانمرتبطبانظامبانکی
صورتمیگیرد.
بانکمرکزی،برنامهایرابرای
اصــاحنظامبانکیومالیکشــور
تدوین کرده اســت که بخــش اول
آن در تیرمــاه به صــورت عمومی
منتشــر شــد .در بنــد نخســت این
برنامــهتحتعنوانطرحمســأله
آمــده اســت«:بــه طــور خالصــه،
معضالت نظام بانکی را میتوان
درســهالیــهطبقهبندیکــرد.الیه
اول معضالت بنیادین است که از
جنسمسائلســاختاریونهادی
اســت .مســائلی ماننــد ضعــف
قوانیــن پولــی و بانکــی ،ضعــف
قوانیــن و ســاختارهای نظــارت
بانکی ،ضعــف قوانین حاکمیت
شرکتی،گســترهعمیقدخالتها
و ســلطه مالــی دولــت بــر نظــام
بانکــی ،ضعــف زیرســاختهای
وامدهــی امــن ،عمــق کــم ســایر
بازارهــای مالــی ،ضعــف در
ابزارســازی و برقــراری ارتباطــات
بینالمللــی ،نمونههــای مهــم
ایــنحوزهراشــاملمیشــود.الیه
دوم ،معضل کاهــش درآمدزایی
داراییهــایبانکهاســتکــهبــه
اختصار انجمــاد داراییها نامیده
میشــود .داراییهــای منجمــد
در ســه طبقه مطالبات غیرجاری
بانکهــا ،بدهیهــای دولــت،
ســرمایهگذاریها و مشــارکتهای بانکها در طرحهایی که در شــرایط
فعلیتنهابازیانقابلمالحظهقابلیتنقدشوندگیدارند،دستهبندی
نموارد،بزرگشــدنبانکهاتــوأمباعدمافزایش
میشــوند.درکنارای 
سرمایه ،ســبب کاهش نسبت کفایت ســرمایه شــده ،در نتیجه پوشش
طبیعــیبانکهادرقبالشــوکهایاقتصادیتضعیفشــدهوانگیزه
سهامداران برای پذیرش ریسک بر اســاس منابع مالی سپردهگذاران را
افزایشدادهاســت.الیهسومنیزمعضلجریاننقدبانکهاستکهدر
قالبافتنسبتتسهیالتاعطاییبهسپردهها،نرخباالیسودوجنگ
قیمتیبینمؤسساتمالینمایانشدهاست».

برنامهاصالحنظامبانکیدرســال،1395شــاملســهبسته«حل
معضــلجریاننقــدوانجمــادداراییهــا»«،ســاماندهیبدهیهای
دولت»و«افزایشسرمایهبانکها»ست.
لوایحیبرایاصالحساختارهایبانکی
بانــکمرکزیدراینراســتا،دوالیحــهباعنوانهــای«قانونبانک
مرکزیجمهوریاسالمیایران»و«قانونبانکداری»تهیهکردهکهقرار
استجایگزینیبرایقانونپولیوبانکیوقانونعملیاتبانکیبدون
ربا باشــند .از جمله اقدامات مهم و البته پرحاشــیه برای اصالح نظام
بانکیمیتوانبهتصمیمبانکمرکزیبرایبهبود افشــای اطالعات
وقابلیتمقایسهصورتهایمالیبانکهاومؤسساتاعتباریاشاره
کرد.
چندهفتهماندهبهپایانسال 94بودکهبانکمرکزی،بخشنامهای
رادرراســتایتهیهصورتهــایمالیبانکهاومؤسســاتاعتباریدر
چارچوب( IFRSاســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی) ابالغ
کــرد.ابــاغصورتهــایمالــی،چالشهاییرامیــانبانــکمرکزیو
ســازمانحسابرســیبهوجودآورد.دریکسوســازمانیقرارداشتکه
مطابق قانون ،وظیفه تدوین اســتانداردها و حسابرســی شــرکتهای
دولتــیرابــرعهــدهداردودرســویدیگــربانــکمرکــزیکــهدرحــال
اجــرایگامبهگام IFRSاســت.ایناختالفباعثتعویــقدربرگزاری
مجمعهــایبانکهاییشــدکهتمامیــابخشزیادیازســهامآنهادر
اختیاردولتاست؛اگرچهبانکهایکامالًخصوصیدراینخصوص
همــکاریکردنــد.نهایتــاًدرمردادماه،95بانــکمرکــزی،وزارتامور
اقتصاد و دارایی و سازمان حسابرسی ،در جلسهای درباره صورتهای
مالیبهتوافقرســیدند.درنتیجهمؤسسههایاعتباریموظفشدند
تا پایــان مردادماه ،صورتهــای مالی خود را مطابق نمونه ارائهشــده
ازســویبانــکمرکــزیتنظیــموارائهکننــد.البتهایــناتفــاقنیفتادو
معضالتحسابرســیبانکهادراینجریانبیــشازپیشنمودپیدا
کرد.نمادبانکهادربورسبســتهمانــدوالبتهدربهمنماهنمادچند
بانکبازشــدکهاکثرآنهاشــاهدسقوطشاخصســهامخودبودند.در
توافقــیدیگرقرارشــدکهصورتهــایمالیســال 94بانکهاهمانند
سابقارائهشدهولیازسال95اینصورتهاکامالًمطابقتوافقپیشین
بانــکمرکزیووزارتاقتصــادوبرمبنایصورتهایتنظیمیجدید
ارائهشود.
اعمــال سیاســتهای
از سال  94کامالً
تحریکتقاضا
مشخص بود
سیاســتهای تحریــک
که مشکالت اقتصاد
تقاضــا ،بهعنــوان بخشــی از
ایران در سال آتی
سیاســتهای دولــت بــرای
چه خواهد بود
رونــق اقتصــادی ســال 94
معرفی شــدند کــه پرداخت
و به بیان بهتر
تسهیالت برای خرید خودرو
همان چالشهایی را
ومعرفیکارتاعتباریبرای
که در سال  94اقتصاد
خریــدکاال،ازجملهابزارهای
با خود حمل میکرد
آن بود .با این حــال اگر چه در
در سال جدید نیز
زمینهتسهیالتخریدخودرو
رخ نمود .رکود تقاضا،
شــاهد گشــایشهایی بودیم
کمبود درآمد ارزی،
امــا کارت اعتبــاری خرید کاال
عمــاً بــدون اینکــه نتیجــه
ضعف نظام بانکی
خاصیدربرداشــتهباشــدبه
در تأمین مالی
فراموشیسپردهشد.
بنگاههای اقتصادی
همچنیــنبانــکمرکزی
و نبود الگوی
در شــهریور  95بخشــنامه
مشخص اقتصادی
صــدور کارتهــای اعتبــاری
برای برونرفت از
را به شــبکه بانکی ابــاغ کرد.
بر این اســاس کارتها در سه
رکود تورمی از منظر
ســطح برنــزی (تــا ســقف10
کارشناسان مهمترین
میلیــون تومان) ،نقــرهای (تا
چالشهای اقتصادی
ســقف  30میلیون تومــان) و
تأثیرگذار در سال 95
طالیی (تا ســقف 50میلیون
به حساب میآمدند
تومان) صــادر شــده و امکان
خرید انــواع کاال و خدمات به
وسیلهآنهاوجودداشت.
صاحبان کارت میتوانستند بدهی خود را ظرف مدت 12تا 36ماه
بپردازند.بهگفتهمیرمحمدصادقی،مدیرکلاعتباراتبانکمرکزی،
مجموعاً 4200میلیاردتومانبرایاینکارتهادرنظرگرفتهشــدهبود
کهبانکمرکزی اینرقم ازمنابعخود را در اختیارســهبانک صادرات،
ملیورفاهقرارداد.
تحریکتقاضادربازارمسکن
سیاســتتحریکتقاضــایدولت،صرفــاًبهخریــدکاالوخدمات
محــدودنبودودولتطیســال 95پرداختوامبرایخریدوســاخت
مســکنرانیزبیشازگذشــتهدردســتورکارقرارداد.اواخرســال 94بود

کهشــورایپولواعتبارتســهیالت 160میلیونتومانی(باسپرده)و100
میلیونتومانــی(بدونســپرده)رابــرایزوجهایجوانیکــهقبالًخانه
نداشــتهاند،تصویبکرد.نرخسودتسهیالتنیزروندنزولیداشتهواز
 13به 11درصدرسید.البتهنرخسودتسهیالتدرنیمههایسال 95به
 9درصدهمکاهشیافتودولتمحرکهایخوبیبرایورودزوجها
وخانهاولیهابهحوزهخریدمسکنصورتداد.
براین،سال 95براینخستینباراوراقرهنیبهپشتوانهتسهیالت
رهنی مســکن از طریق بانک مســکن منتشر شــد 300.میلیارد تومان
اوراقمنتشــرهازطریــقبانــکمســکن،ظــرفکمتــرازیــکدقیقهبه
فروشرفت.بهگفتهرئیسسابقسازمانبورس«،اوراقرهنیمسکن
میتواندبهنقدشوندگیداراییهایسیستمبانکیکمککردهوامکان
تسهیالتدهیبانکهادربخشمسکنراافزایشدهد».
تسهیالت  16هزار میلیارد تومانی برای عبور تولید از رکود
تأمین سرمایه در گردش بنگاهها ،از جمله برنامههای دولت برای
رونقاقتصادیبودکهطیســالگذشتهروندروبهرشدیراتجربهکرد.
بــراســاسآمارهایاعالمــیمیرمحمدصادقــی،مدیــرکلاعتبارات
بانــک مرکزی ،در ســال گذشــته 417هــزار میلیــارد تومان تســهیالت
پرداختشــدهکهافزایشبیشاز22درصدیرانســبتبهسال1393
نشــانمیدهد.ازاینرقم 122،هــزارمیلیاردتومانبهبخشصنعت
پرداختهشده است .ازمجموعتسهیالتپرداختی 263،هزارمیلیارد
تومانصرفتسهیالتدرگردششدهکهسهمصنعتازآن 100هزار
میلیــاردتومانبودهاســت.همچنینطبقآماراعالمشــدهدر 8ماهه
سال95نیزاکثرتسهیالتارائهشدهتوسطبانکهابهتأمینسرمایهدر
گردشبخشتولیداختصاصیافت.
درایــنمیــاندولــتتأکیدویــژهایبرتأمیــنمالــیبنگاههایبا
اندازهکوچکومتوســط،داشتهوبانکمرکزیدراردیبهشتماه95
بخشنامهایبرایآنمنتشرکردهاست.براساساینبخشنامه،قرار
شــدهشــتگروهازبنگاههادراولویتدریافتتســهیالتقرارگیرند
کــهازآنجملهمیتوانبهبنگاههایتولیدیکوچکومتوســطکهاز
بــازارمحصولمناســبیبرخوردارنــد،بنگاههایتولیــدیمتوقفیا
در حــال فعالیت کمتر از ظرفیت اســمی ،بنگاههایی که تســهیالت
دریافتیقبلیرادرمحلموضوعقراردادتسهیالتاعطاییمصرف
کردهاند،بنگاههاییکهازمیزاناشتغالپایداروتوجیهپذیریبیشتری
برخــوردارباشــندوطرحهــایباپیشــرفتفیزیکیبــاالی 60درصد
اشارهکرد.متعاقباًدرخردادماه،رئیسکلبانکمرکزیطینامهای
خطــاببهمدیــرانعامــلبانکهاومؤسســاتاعتباری،خواســتار
تخصیص10درصدازتسهیالتاعطاییبهاینبنگاههایاقتصادی
شد.
براســاسپیشبینیهاقراربود 16هزارمیلیاردتومانتسهیالتبه
واحدهایتولیدیکوچکومتوسطپرداختشودکهبهگفتهقائممقام
وزیــرصنعــت،معــدنوتجــارت،اینرقمبــه 7500تــا 12هــزارواحد
تولیدیاختصاصپیداخواهدکرد.براساسآخرینآماربانکمرکزی
وبانکهاتاآخربهمنماهبیشاز 15هزارمیلیاردتومانتســهیالتبه
بیشاز 21هزاربنگاهاقتصادیپرداختشــدکهنشــاندهندهتحققو
عبورازهدفگذاریاعالمشدهاست.
احیایتولیدوصادراتنفتایران
تولیــد و صــادرات نفــت ایــران که بــه تبــع تحریمها دچــار رکود
شــدیدی شــده و زمینه برای کاهش شــدید ســهم ایران از بازار نفت
فراهم شــد در ســال  95شاهد یک جهش و احیای ســریع بود .تولید
نفــت ایران طبــق آخرین آمار به بیش از ســه میلیــون و نهصد هزار
بشــکه در روز رســید و صادرات نفت هم به تبع آن اکنون به بالغ بر 2
میلیون و چهارصد هزار بشــکه در روز رســیده است که اتفاق مهمی
در عرصه انرژی و اقتصاد کشــور محسوب میشود .نفت مهمترین
منبع درآمدی دولت محســوب میشود و به دنبال این احیای تولید
و صادرات ایران میتوان گفت که این نقطه اتکای درآمدهای کشور
اکنون در مسیر مناسبی قرار دارد.
نرخرشداقتصادی7.4درصد
رشــداقتصادیکــهدرفصلهایمتولــیتحتتأثیررکــودموجود
دراقتصادکشــوروهمچنیننزولشــدیدتولیدوصــادراتنفتایران
نرخهــایمنفــیودروضعیتهایبهتــرنرخهایاندکــیباالیصفر
راتجربــهمیکــرددرنیمــهنخســت 95بــه 7.4درصــدرســید.اعــام
ایننرخازمنظرکارشناســاندوعلتبرجســتهداشــتاولــیافزایش
تولیدوصادراتنفتایرانودومرشــدگروههایصنعتوکشــاورزی.
مخصوصاًدرحیطهصنعترشدخودروافزایشچشمگیریراتجربه
کــرد.همچنینباافزایشتولیداتکشــاورزینیزنــرخاینگروهمثبت
اعالمشدوحتیخدماتنیزازاینرشدمستثنینشد.درقیاسبانرخ
رشد منفی 6.8در اوایل آغاز به کار دولت یازدهم ،این نرخ رشد مثبت
کهالبتهدردوســهسالاخیربانوســاناتیهمراهبودهنشانگراینبودکه
خروجاقتصادازرکودآغازشــدهاســت.بااینحالاهنگشــتاباننرخ
رشــداقتصادیبرایسال 96وبعدازآنهمطبقبرآوردهایصندوق
بینالمللیپولوبانکجهانیادامهخواهدداشت.
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