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بازارپولدرســال 1396روزهایدشــواریراســپریکرده
است .برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ،اجرای
استانداردهای گزارشــگری بانکها و همچنین حجم باالی
نقدینگی ،مهمتریــن چالشهای نظام بانکی در این ســال
بود .جهتگیری کلی سیاســتگذار پولی در دولت یازدهم بر
ارتقای انضباط پولی ،مدیریت مناســب نقدینگی ،افزایش
ســهمپولدرونزاازرشــدنقدینگیوهمچنیــنتأمینمالی
ســالماقتصادباهدفکاهشفشــارهایتورمیاســتوارشد.
سالمســازیتأمیــنمالــیطرحمســکنمهرواصــاحرویه
ناسالمگذشتهدراستفادهازمنابعبانکمرکزیبرایتأمین
مالی طرحمســکنمهــررامیتوان ازجملــه اقداماتمهم
دولــت در راســتای بهینه کــردن رونــد تأمین مالــی اقتصاد
دانســت .همچنیــن حرکــت در جهــت انضبــاط بخشــی و
ساماندهیبازارپولوتوسعهبازاربینبانکیبهمنظوراجرای
مؤثروکارآمدسیاستهایپولیازاهماقداماتدیگردولت
یازدهمبهشمارمیرود.
علیرغماعمالسیاستهایاصالحیمناسبدرطول
دولتیازدهم،مشکالتساختارینظامپولیوبانکیکشور
همچون انجماد داراییها و توســعه مالی نامتوازن سیستم
بانکــیکهبخــشبزرگیازآنهــاازسیاســتهایدولتهای
قبلــیسرچشــمهمیگرفت،موجــبتداوممشــکالتاین
حــوزه در ســالهای دولــت یازدهــم شــد .رشــد داراییهای
موهوم در ترازنامه بانکها که ناشــی از انباشــت تســهیالت
اعطاییمشکوکالوصولوحتیسوختشدهنظامبانکیو
تجمع سودهای شناسایی شده برای این تسهیالت بود .این
فرایندبهگونهایبودهکهرشدسپردههایغیردیداریازمحل
داراییهایموهوموافزایشسودهایغیرمنطقیپرداختی
بابتسپردههایقبلی،بهافزایشنقدینگیغیرمولددامن
زد.نرخهایســودباالنیزبهنوبهخودمنجربهتشدیدپدیده
مطالبات غیرجــاری و در ادامه انباشــت بیشــتر داراییهای
موهــومترازنامــهبانکهاشــد.اقداماتآغازشــدهازســوی
بانک مرکزی برای پیادهســازی اســتانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی ( )IFRSدر تهیه صورتهای مالی بانکها
و مؤسســات اعتباری در سال ،۱۳۹۵نشــانه مثبتی در تالش
بــرایتخفیــفمشــکالتترازنامــهایبانکهاســت،لیکن
حجم مشــکالت ترازنامهای بانکهــا به اندازهای اســت که
ورودفعالترسیاســتگذارپولیبهاینحوزهبسیارضروری
اســت.آمارهــایپولــیواعتبــاری ۱۳۹۶نشــانمیدهــدکه
نقدینگی کشور در پایان شــهریورماه ۱۳۹۶بالغ بر۱۳۸۹۹,۶
هزارمیلیاردریالشدکهنسبتبهپایان اسفندماهسالقبل
افزایشیمعادل۱۰.۹درصدوهمچنیننسبتبهشهریورماه
ســالقبلافزایش ۲۳.۸درصدیداشــتهاســت.ولیحجم
نقدینگیدرپایانآذرماهامســالبارشد 22درصدینسبت
بهآذرماهسالگذشتهبه1445هزارو10میلیاردتومانرسید.
براساس این آمارها ،حجم نقدینگی در پایان آذر ماه با رشد
 15.3درصدینسبتبهاسفندماهسال 95و 22درصدرشد
نسبتبهآذرماهسالگذشته،بهرقم 1445هزارو 10میلیارد
تومانرســیدهاســت.ازاینرقم،سهمشــبهپول 1277هزار
و 570میلیــاردتومانوســهمپــول 173هــزارو 440میلیارد
تومــاناســت.در 12ماهمنتهیبهآذرماه 96رشــدشــبهپول
 23.4درصدورشدپول 12.6درصدبودهاست.
همچنین نســبت تســهیالت به ســپردهها (پس از کســر
ســپردهقانونی) در پایان شــهریورماهســال ۱۳۹۶بــه۸۳.۸
درصدرسیدهاست.ازسویدیگرنسبتتسهیالتغیرجاری
بــهکلتســهیالتاز ۱۱درصددرشــهریورماهســال ۱۳۹۵به
 ۱۱.۱درصد در شــهریور ماه سال ۱۳۹۶رسیده است که تغییر
چندانیرانشاننمیدهد.پسازآغازبهکاردولتدوازدهم،
باتوجهبهتداومتخلفاتبانکهاومؤسساتاعتباریکشور
ازنرخســودهایمصوبابالغیازسویشورایپولواعتبار،
بانــکمرکــزیدراواخرمــرداد ۱۳۹۶باصدوربخشــنامهای
به بانکها ابالغ کرد که از تاریخ ۱۱شــهریور ســال ۱۳۹۶خود
راملــزمبــهرعایتنرخســود ۱۵درصدیبرایســپردههای
یکســالهونرخســودحداکثر ۱۰درصدکوتاهمدتعادی(روز
شــمار) کنند .براســاس این بخشــنامه بانکهــای متخلف
مشمولاقداماتتنبیهیبانکمرکزیمیشوند.ایناقدام
میتواند گام مثبتی در راســتای کاهش نرخ ســود تسهیالت
بانکیوپائینآوردنهزینههایتأمینمالیدرکشورباشدکه
باتوجهبهبانکمحوربودنتأمینمالیبنگاههایاقتصادی
کشور،موضوعمهمیبهشمارمیآید.
اماپــسازالتهابدربازارارزبانکمرکزیدربســتهارزی
خــودنرخســود 20درصدیرابرایدوهفتــهدرقالبگواهی
سپردهریالیبرایسپردهگذارانبازگرداند.
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کارشناس اقتصادی

بازار پول ایران ســال  1396را با سه محور مهم سپری
کــرده اســت ،ســرفصلهایی نظیــر مؤسســات مالــی و
اعتبــاری غیرمجاز ،مشــکالت شــبکه بانکی و نوســانات
بازار ارز.
-1مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
ایــن گونــه مؤسســات توســط عــدهای کــه از قــدرت
سیاســی باالیــی برخــوردار بودنــد بــا اهــداف منفعــت
طلبانــه و حریصانــه راهاندازی شــد و در مــدت فعالیت
خــود پــول و ســرمایه میلیونهــا ایرانــی را جمــعآوری
کردند .پولی که در نهایت یا در قالب پرداخت تسهیالت
با نرخ سودهای باال ،مشکوک الوصول شد و از بین رفت
یا مورد سوءاستفاده مدیران این مؤسسات قرار گرفت.
پس از آنکه معضل مؤسســات غیرمجاز برمال شد و
بسیاری از آنها بهمشــکالت مالی عدیدهای برخوردند،
ســپردهگذاران آنها از بانک مرکزی بهعنــوان نهاد ناظر
بــازار پول خواســتند تــا پول آنهــا را پس بدهــد .درحالی
که فرایند شناســایی اموال و امالک مؤسســات غیرمجاز
طوالنــی و زمانبــر بــود ،نهایتاً با تصمیم ســران قــوا قرار
براین شــد کــه از طریق خطــوط اعتباری بانــک مرکزی
براســاس اولویتبنــدی ســپردهگذاران (از کــم بهزیاد)
تسویه صورت گیرد .بدین ترتیب بالغ بر  12هزار میلیارد
تومــان توســط بانــک مرکــزی در اختیــار بانکهایی که
وظیفه ســاماندهی مؤسســات غیرمجاز را داشــتند قرار
گرفــت .درواقع با ایــن کار پول ســپردهگذاران غیرمجاز
از جیــب ســایر مردم پرداخت شــد .بــاور کنیــد این رقم
معــادل چهــار یا پنج درصــد بودجه عمومــی دولت در
سال  1396بوده است.
بــه منظــور جلوگیــری از اعتراضــات مــردم و
ناآرامیهــای ایجــاد شــده توســط ســپردهگذاران ایــن
مؤسســات ســران قوا بــه ایــن نتیجه رســیدند کــه از این
طریق پول آنها پرداخت شود .اکنون کارشناسان هشدار
میدهند که بروز مسائل اجتماعی مشابه در سال آینده
دور از ذهــن نیســت .حتی بســیاری از مؤسســات مالی و
اعتباری که دارای مجوز نیز هســتند ،وضعیت مناســبی
ندارند.
 -2مشکالت بانکهای مجاز
متأســفانه شــبکه بانکــی مجــاز کشــور نیــز وضعیت
رضایــت بخشــی ندارنــد .هماکنون ســه معضــل مهم
بانکهــا ،یعنی عدم کفایت ســرمایه ،مطالبات معوق
بــاال و اجــرای قوانیــن مبارزه با پولشــویی تأثیــر منفی بر
فعالیت شبکه بانکی گذاشته است.
طبــق اســتانداردهای بینالمللــی هــر بانــک بایــد
ســرمایه الزم و کافــی بــرای فعالیــت داشــته باشــد کــه
ایــن میزان بر اســاس فرمول دقیقی محاســبه میشــود
.دارایــی بانکهــا عمدتــاً عبارت اســت از طلــب آنها از
مــردم بابــت وام و تســهیالتی کــه گرفتهانــد و باید پس
بدهنــد .حداقل ســرمایه بانــک میبایســتی معادل 10
درصــد داراییهــای مزبــور باشــد .هماکنــون هیچ یک
از بانکهــای ایــران کفایــت ســرمایه الزم را ندارند .این
معضلی است که از ابتدای انقالب اسالمی وجود داشته
و هنوز هم ادامه دارد و بانک مرکزی نیز نتوانســته است
این مشکل را حل کند.
مطالبات معوق باال ،مشکل دیگری است که گریبان
بانکها را گرفته اســت .بانکها مبالغ زیادی تسهیالت
دادهانــد که از دریافت آن ناتوانند و باعث کاهش قدرت
آنها شــده اســت .طبق اســتاندارد ،بانکها باید به ازای
مطالبات معوقی که دارند ذخیرهای کنار بگذارند وقتی
این کار انجام شــود ســرمایه آنها باز هم کاهش مییابد.
برخــی از بانکها تاکنون تمام ســرمایه خود را از دســت

دادهاند و تنها با سپرده مردم کار میکنند.
یکــی از اقدامــات مثبــت و مهــم بانــک مرکــزی
در ســالهای اخیــر تدویــن اســتاندارد بینالمللــی
گزارشهــای مالی یا همان  IFRSاســت .بانکهــا الزاماً
بایــد صورتهــای مالی خــود را طبــق این اســتانداردها
تنظیــم کنند .اما پــس از اینکه بانک مرکــزی تصمیم به
اجــرای آن گرفت تمام بانکهــا و حتی وزارت اقتصاد با
آن مخالفت کردند و درنهایت قرار بر این شــد تا بخشــی
از این اســتانداردها اجرا و بخش دیگر به ســالهای بعد
موکول شــود .درصورت اجرای این اســتانداردها روشــن
میشود که بانکهای ما زیان ده هستند و سود سالهای
گذشــته آنها هــم موهوم بوده اســت از طرفــی زیاندهی
بانــک باعث میشــود از پرداخت مالیات معاف شــوند
و بخشــی از مالیات مورد انتظــار وزارت اقتصاد با اجرای
یک باره  – IFRSاز دست برود.
قوانیــن و مقــررات بینالمللــی مبــارزه بــا پولشــویی
مســأله دیگــری اســت کــه بــا فعالیــت بینالمللــی
بانکهای ایرانی ارتباط نزدیکی دارد .طبق مقرراتی که
نهاد  FATFتنظیم کرده است تمام بانکهای دنیا باید
برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقررات
و دســتورالعملهای الزم تدوین شــده و بــه مرحله اجرا
بگذارند و از ایران نیز خواســته شــد تا آنها را اجرایی کند.
هرچند این اقدام مخالفان جدی در داخل کشور داشت
ولی ســرانجام تصمیم براین شــد تا این مقررات اعمال
شــود .برهمین اســاس قوانینی تدوین و مقرراتی ابالغ و
باعث شــد تا نام ایران از لیست سیاه این سازمان تعلیق
شــود تا پــس از اجــرای کامل موارد خواســته شــده ایران
بــه طور دائم از لیســت ســیاه خــارج خواهد شــد .اجرای
قوانیــن مبارزه با پولشــویی قطعاً به نفــع اقتصاد ایران و
نهضت مبارزه با فساد در داخل است.
 -3نوسانات بازار ارز
دولــت یازدهم از زمان آغاز به کار خود توانســت نرخ
تــورم را کــه به باالی  40درصد رســیده بود مهــار کند ولی
همزمــان کنتــرل الزم روی نقدینگــی جامعــه صــورت
نگرفــت .در واقع میزان نقدینگی که هماکنون در کشــور
وجود دارد بسیار باالست و عاملی برای بحران محسوب
میشــود.در دوره هشــت ســاله دولــت احمدینــژاد
نقدینگی  10برابر شــد و در  5ســالی کــه از دولت روحانی
میگذرد همان نقدینگی  2برابر شــده است .درحالی که
میزان تولید کاال و خدمت در کشور به این میزان افزایش
نیافته است رشــد نقدینگی به معنای رشد قدرت خرید
مــردم اســت و اگــر عرضــه کاالیــی به ایــن میــزان وجود
نداشته باشد الجرم قیمتها افزایش مییابد.
تــا پیــش از شــهریور  1396نقدینگــی بــه صــورت
ســپردههای بلند مدت بانکی با نرخ ســود باال نگهداری
میشد و ســرمایهها هم جذب بانکها شدند .لذا شاهد
آثــار تخریبــی نقدینگی نبودیــم .اما پــس از کاهش نرخ
ســود بانکی بخشــی از ســرمایهها برای خرید ملک ،ارز،
طال و ســهام به کار گرفته شد .این سرمایههای کالن وارد
هر بازاری که بشــود باعث رشــد قیمتها در آن بخش از
اقتصاد خواهد شد.
برهمین اســاس بانک مرکزی تصمیم گرفت دوباره
نــرخ ســود را به  20درصــد افزایش دهد تا ایــن نقدینگی
جمعآوری شود.
این انتظار میرود در سیاســتهای پولی شاهد ثبات
مبتنــی بــر اســتراتژی بلندمــدت باشــیم ،از تصمیمات
مقطعــی پرهیــز کنیــم چرا کــه ایــن سیاســتها و تغییر
آن بــه بــازار عالمــت میدهــد و فعــاالن اقتصــادی بــر
اســاس پیامی کــه دریافــت میکننــد برنامههــای تولید
و ســرمایهگذاری خــود را تنظیــم میکننــد .بیثباتــی
مقررات طی چهل ســال گذشته همواره عامل کند شدن
فعالیتهای ســرمایهگذاری و توســعه اقتصــادی ایران
بوده است.

