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اختیارات ویژه سران قوا به اصالح نظام بانکی منجر خواهد شد؟

فرصت طالیی تغییر

اقتصاددانــان ابــداع نهاد ناظــر بازارپــول یعنی بانک مرکــزی در دنیا را همســنگ
اختراع چرخ برای بشریت میدانند .نهادی که میتواند بر پایه کارکردهایی که برای
آن تعریف شــده بهصورت مستقیم شاخصهای کالن اقتصادی را بهبود بخشد .اما
در اقتصاد ایران بواسطه خألهای قانونی موجود این نهاد آن گونه که باید نتوانسته
اســت ،چنین نقش آفرین باشد .حال پس ازگذشــت حدود  58سال از تولد بانک
مرکــزی نوین ،طالییتریــن فرصت برای تغییــر و اصالح نظام بانکی کشــور فراهم
شــده اســت .با اختیاراتی که ســران قوا بهعنوان اعضای شــورای عالــی هماهنگی
اقتصــادی بــه عبدالناصر همتی رئیــس کل بانک مرکــزی جمهوری اســامی ایران
دادهاند ،بســیاری از خألهای قانونــی در زمینه اجرای وظایف ذاتی ایــن نهاد از بین
ی عالی هماهنگی اقتصادی ،چهار ابزار جدید
رفته است .بر اساس تصویب شــورا 
برای مدیریت سیاستهای ارزی و پولی پیشبینی شده است .بدین ترتیب بانک
مرکزی از این پس ،مجاز به انتشار اوراق مشارکت ارزی -ریالی در بازار سرمایه ،اخذ
موقعیت خرید و فروش در بازار دوم و عملیات بازار باز شده است .درعملیات بازار
بــاز ،بانک مرکزی میتواند بدهی دولت به بانکهــا را به اوراق قابل معامله تبدیل
کند .عالوهبر اینها ،شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ابزار چهارم تصمیم گرفت
تا اقامت پنجســاله به اتباع خارجی اهدا کند که حداقل بــه میزان  250هزار دالر در
کشــور ســرمایهگذاری کنند .حال باید دید این اختیارات ویژه و فرصت طالیی تا چه
اندازه میتواند نظام بانکی ایران را به مسیر اصلی بازگرداند.
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سه موج ،علیه اصالح نظام بانکی

خانه تکانی در اموال بانک ها
ریحانه یاسینی

خبرنگار

هامبــورگ ،دومیــن شــهر بــزرگ آلمــان و
همچنین هشــتمین در اتحادیه اروپاســت.
این شهر عنوان ســومین بندر بزرگ در اروپا
بعــد از آنتــورپ و روتــردام را نیــز داراســت.
احتمــاالً یکــی از عجیبتریــن تصویرها در
این شــهر ،تابلویــی به زبــان آلمانی ترجمه
شــده یــک بانک ایرانی اســت .در شــرایطی
کــه بعــد از برجــام و در آســتانه تحریمهای
 13آبــان بزرگتریــن بحــران سیاســی ایــران
نبود ارتباط با بانکهای دنیاســت ،برخی از
بزرگتریــن بانکهای ایرانی در همین شــهر
هامبورگ شعبه دارند .بررسیهای «ایران»
نشــان میدهــد که یکــی از مســئولیتهای
اصلی این شــعبهها رسیدگی به امالک این
بانکهــا در شــهرها و کشــورهای خارجــی
اســت .بنگاهداری و امــاکداری بانکهای
ایرانــی ،تــا آن ســوی مرزهــا نیز پیــش رفته
اســت .برخی بررســیها نشــان میدهد که
بانکهای کشــور در مجموع نزدیک به 400
هزار میلیارد تومــان اموال دارند که  120هزار
میلیارد تومــان آنها در قالب امالک اســت.
وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی نیــز از ابتدای
دولــت دوازدهــم عزم جــدی بــرای فروش
اموال مازاد بانکها داشت تا جایی که موفق
شد تا پایان شهریورماه  6هزار میلیارد تومان
از اموال بانکها را به فروش برســاند .به این
ترتیب طی شــش ماه گذشــته تقریباً بهطور
ماهانه حدود هزار میلیارد تومان اموال مازاد
بانکها فروخته شــد که از ایــن رقم  4هزار و
 600میلیارد ســهام شــرکتها و یــک هزار و
 400میلیارد تومان اموال مازاد بود .بخشی از
بحران نظام پولی و بانکی کشور در سالهای
اخیــر به همیــن خاطر رقــم خورد ،چــرا که
بخش مسکن در رکود فرو رفت و داراییهای
بانکهــا ،در امــاک تجــاری و غیرتجــاری
بــدون مشــتری قفل شــد .برخی بررســیها
نشان میدهد که  21بانک کشور در مدیریت
 325شرکت سهام دارند که بهطور جداگانه
وضعیت  4بانک در میان آنها مورد بررسی
قرار گرفته است.
ëëچرابانکهابنگاهداریمیکنند؟
«خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک
یا چند شــرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی
یا خارجی به حساب خود ،به میزانی بیش از
آنچه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
به موجب دستورها یا آییننامههای خاص
تعییــن خواهد کــرد ».این بند ســوم از ماده

 34قانون پولی و بانکی کشور در سال ،1351
یکی از اصلیترین مفرهای قانونی بود که از
گریزگاه آن بانکها توانســتند به بنگاهداری
روی آورند .در ســال  1386براســاس دستور
بانکمرکزی بانکها موظف شدند لیست
امالک مازاد خود را به این بانک اعالم کنند
که در همان ســال بانکها لیســتی پنجهزار
فقــرهای از امــاک مــازاد خــود را بــه بانــک
مرکــزی تحویــل دادنــد؛ اما این مقــدار رقم
دقیقی نبود ،چراکه این لیست فقط مربوط
بــه  10بانک بود .طبق آمارهای اعالم شــده
از ســوی پیمــان کریمییگانــه ،مدیرعامــل
شــرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) از
ســال  87تاکنــون طی  10ســال فعالیت این
شــرکت ،به جهت نبــود الزام قانونــی برای
فروش اموال مازاد بانکها توسط فام ،فقط
10بانــک امالک مازاد خــود را اعالم کردهاند
که مجموع امالک مازاد این بانکها 6 ،هزار
و  430فقره اســت .البته فام نیز خود یکی از
شرکتهایبانکملیمحسوبمیشود.
تا ســال  96نیــز بانکهــا مجــاز بودند تا
ســقف  ۴۰درصــد در بنــگاهداری مشــارکت
داشــته باشــند ،امــا در مصوبه ســال  96این
میــزان به  20درصد رســید و بعد از آن نیز با
حساسیتهای گســترده سیاسی تا باالترین
ســطوح کشــور ،این ســهم در حال کم شدن
است.
امــا بانک ملی بــا  54شــرکت (مجموع
شرکتهایتحتمدیریتوتحتپوشش)،
پاســارگاد با  49شــرکت ،ســپه با  32شرکت،
بانــک شــهر بــا  23شــرکت ،بانک مســکن
بــا  20شــرکت ،اقتصــاد نوین با  19شــرکت،
پارســیان با  17شــرکت ،ملت با  16شــرکت،
تجــارت و بانــک دی هرکدام با  15شــرکت،
 10بانــک دارای بیشــترین بنــگاه هســتند.
مســکن و مســتغالت ،فــرآوری معدنــی،
کارگــزاری ،بیمه ،صرافی ،لیزینگ ،ســیمان
و فــوالد ازجملــه بخشهــای جــذاب بــرای
سرمایهگذاری بانکهاست.از مجموع 325
شــرکت 54 ،شــرکت وابســته به بانکها در
زمینهساختوسازومستغالتویکشرکت
در زمینه مشاوره امالک فعال هستند.
ëëبزرگترینانبوهسازمسکن
بانــک مســکن یــک هلدینــگ بســیار
بزرگ اســت« .گــروه مالی بانک مســکن»
بزرگترین شرکت آن اســت که در وبسایت
ایــن شــرکت چنیــن توضیحــی ارائه شــده
است«:ارائه خدمات تأمین مالی و ساخت
مســکن در شــرکتهای گــروه مالــی بانک
مسکن» گروه مالی بانک مسکن (سهامی

عام) در آبان ماه ســال  54با عنوان شرکت
باســایک (ســهامی خــاص) ،بــه منظــور
اجــرای طرحهــای ســاختمانی ثبــت شــد
و شــروع بــه بهرهبــرداری کرد .در شــهریور
ســال  85فعالیت در حــوزه بازار ســرمایه
نیز به فعالیتهای این گروه اضافه شــد و
نام آن به شــرکت مدیریت سرمایهگذاری
بانک مســکن و نــوع آن از ســهامی خاص
به سهامی عام تغییر یافت .درتیر ماه سال
 93نیز نام شــرکت به گروه سرمایهگذاری
بانک مســکن تغییر یافت و اساسنامه آن
مطابــق قوانین ســازمان بــورس تصویب
شــد .ایــن هلدینگ بــزرگ از شــرکتهای
مختلفــی مانند شــرکت توســعه خدمات

معرفی شــده برمیآید ،انبوهسازی مسکن
کار اصلی این هلدینگ است و پروژههایی در
شهرهای مختلف کشور دارد .سایر اطالعات
نیز نشــان میدهد که بانک مســکن هشت
هلدینگ دارد .تنها هلدینگ سرمایهگذاری
مســکن این بانــک دارای  13شــرکت فعال
در زمینه مســکن است .این گروه مهمترین
انبوهساز به تأیید سازمان مدیریت صنعتی
(در بخش ارزیابی  500شــرکت برتر کشــور)
اســت که در کارنامــه خود ســاخت 69,927
واحــد مســکونی دارد .عالوهبــر فعالیــت
ســاخت مســکن 10 ،پــروژه آموزشــی و 87
پــروژه تجــاری -اداری توســط ایــن شــرکت
ساخته شده است.

رفاه ،خدمات بهداشــتی و درمانی اصفهان،
کشتوصنعتدامپروریپارسو...درپایگاه
اینترنتیبانکملیجزوشرکتهایاینبانک
قرار گرفتهاند .این بانک در حوزه راهسازی نیز
فعــال بــوده و آزادراه قزوین-زنجــان ،آزادراه
باغچه-مشهد ،آزادراه زنجان-تبریز ،آزادراه
کنارگذر شــمالی مشــهد نیز جــزو امــوال آن
است .البته لیست شرکتهای تحت پوشش
بانــک ملــی ،بعــد از ســال  89بــه روز نشــده
اســت .بــر اســاس گــزارش وزارت اقتصــاد،
میزان فروش ســهام شرکتهای متعلق به
بانک ملی ایران معادل ۷۲۷میلیــارد و ۴۰۹
میلیون ریال متعلق به دو شرکت «صنعتی
و معدنی توســعه ملــی» و «چــوب فریم» و
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چرا هیچ وقت در ایران تعیین نرخ سود سپرده و تسهیالت به سرانجامی نرسیده است؟
به خاطر این که اقتصاد ما تولیدمحور نیست ،البته تولید نه به معنای مونتاژ .اقتصاد ما
یادداشت
قبل از انقالب هم همین طور بود ،یک اقتصاد خام فروش محور و نفت محور و نهایت
نوآوری ما این بود که به ســمت فوالد و پتروشــیمی حرکت کنیم که باز از آســتانه کاالی
نهایی دور اســت .چطور میشود نرخ سود بانکی را به سامان رساند وقتی ما این سالها
با انفجاری از واســطهها و واســطه گری روبهرو بودهایم بویژه بعد از اصالحات ارضی که
ابراهیم رزاقی زمینها کوچک شدند و کشاورزانی که امکان بازاریابی محصول خود را نداشتند به سمت
اقتصاددان واسطهها رفتند ،از این رو میبینیم که حتی سرانه کشت را هم واسطهها تعیین میکنند.
در چنین فضایی است که تولیدکنندهها به راحتی از گردونه رقابت خارج میشوند و وقتی
این اتفاق شکل میگیرد تمایل به واردات کاال از خارج کشور افزایش مییابد.
از طرفی سیاستهای کالن اقتصادی ،تعیین کننده سیاستهای پولی هم است .شما وقتی به تجربه ژاپنیها و
چینیها نگاه میکنید میبینید که آنها با باال بردن ارزش دالر ،تولیدمحوری را رونق دادند ،دولت خریدار دالر بود
و افراد جامعه برای این که به سود برسند ناچار بودند کاالیی را صادر کنند .معلوم است کاال زمانی صادر میشود
که تولید رونق بگیرد و توجه کنیم که در این کشورها دولت عرصه سود را به گونهای هدایت میکند که سود اصلی
برای تولیدکننده محفوظ باشد اما تجربه ما چگونه بوده است .ما در این 30سال بعد از جنگ عمالً سیاستهای
سرمایهداری لیبرالی را به اجرا گذاشتیم  -گرچه نسخه ما با آن نسخه واقعی متفاوت بوده است  -آمدند به نام
اقتصاد آزاد ،بازار را رها کردند و همین رهاســازی بهانهای شــد که دولت از تولید داخلی و صادرات حمایت نکند
و آنچه اصل قرار بگیرد واردات و وارداتچیها باشــند .وقتی هم سیاســتهای اقتصادی به سمت واردات میرود
معلوم است که سیاستهای پولی را هم به دنبال خود میکشد و دیگر نمیتوان انتظار داشت سیاست پولی در
جهتحمایتازتولیدکنندهباشد،بنابراینتولیدکنندهیامحکومبهشکستاستیامشغولبهمونتاژمواداولیهو
واردات ماشین آالت از خارج کشور .تولید در برابر واردکنندهای که سود 200درصدی دارد چه قدرتی میتواند داشته
باشد و تا کجا دوام بیاورد؟ سیستم بانکی پشت تولید خواهد بود؟ البته این وسط عدهای هم هستند که تسهیالتی
با سود کم از بانک میگیرند ،این وامها ظاهراًبرای حمایت از بخش تولید است اما در نهایت صرف واسطه گری
میشــود .البتــه قوانین کشــور و مجریان میتوانند بــا اهرم مالیاتی مانع از این شــوند که وامهــای ارزان قیمت به
فعالیتهای واسطه گری یا خرید و فروشهای کاذب ،احتکار مسکن و سکه منتقل شود اما به نظر میرسد که در
شــرایط موجود ،ارادهای برای این کار وجود ندارد تا ســود این گونه فعالیتها کم شود و تسهیالت به سمت تولید
برود.نکتهاینجاستکهبانکهایماتفکراتسرمایهداریرا-البتهبهشکلناقص-پیادهمیکنند.مطابقبااین
تفکر منطقی این است که شما باید به سمت حداکثر سود ،لذت و ثروت بروید و در این میان اخالق ،منافع ملی و
ارزشهای معنوی بیمعناست ،در حالی که در همان نظام سرمایهداری دولت با وضع مالیاتهای سنگین فضا
راکنترلمیکند.وظیفهبانکنیستکهبرودسمتبنگاهداریوفعالیتهایاقتصادی،مسئولیتبانکایناست
که به تولیدکننده خدماترسانی کند و سود حاشیهای خود را داشته باشد اما بانکهای ما معتاد به حداکثر سود
شدهاند آن هم با سپردههای مردم ،بنابراین بانک ،سپردههای مردم را به سمت کسانی که سود زیادی میدهند
میبرد و با سپردههای مردم برج و واحدهای مسکونی میسازد با سپردههای مردم واسطه گری میکنند در حالی
که این وسط تولید سهمی ندارد چون بخش تولید این استعداد را ندارد که سود  40یا  50درصدی به بانک بدهد
اما برجسازی دارد .البته این اتفاق هم موقت است چون طولی نخواهد کشید که امکانات کشور در این ساختها و
سازهادفنمیشوندیامنابعرابهدستآقازادههاییمیسپارندکهحیفومیلکنند.واقعیتایناستکه30سال
از پیادهسازی نظام سرمایهداری در ایران گذشته است و ما در این سالها نزدیک به  1500میلیارد دالر واردات کاال
و خدمات داشتهایم و در حال حاضر در چنین شرایطی یک طبقه بسیار مقتدر و صاحب نفوذ اقتصادی ،سیاسی
و فرهنگی به وجود آمده که میتوانند هر کاری که تمایل دارند و منافع شان ایجاب میکند انجام دهند ،در حالی
کــه هدفگیــری برنامه این بوده که خصوصیســازی در کشــور روی دهد اما این خصوصیســازی تبدیل به تاراج
امکانات کشــور شــد و اشرافیتی را شکل داد که هیچ عالقهای به تولید در کشور ندارد .قانون اساسی ایران ظرفیت
پیشرفتهای اقتصادی را باز گذاشته است اما ما وقتی از دل خصوصیسازی به خصولتیسازی و تاراج امکانات
برسیم چه میشود کرد .اگر در امریکا در طول 200سال طبقه سرمایهداری شکل گرفت در ایران تنها 30سال کافی
بودکه 1500میلیارددالربیناینطبقهتوزیعشود،طبقهایکهمیتوانندنمایندهمجلستعیینکنند،وزیربخرندو
رویقوهمقننه،مجریهوقضائیهاثربگذارند.طبقهایکهرسانههایقدرتمندیداردومیتواندافکاررابهسمتیکه
میخواهدسوقدهد.شایدبدبینانهبهنظربرسدامانکتهاینجاستکهتااینطبقهرانتخواروخصولتیمهارنشود
این وضعیت ادامه خواهد یافت ،مگر این که قدرتی جهادی بتواند این مسیر را تغییر دهد ،در غیر این صورت این
طبقه که برگ برنده وضعیت موجود را در دست دارند به هر اقدامی دست خواهند زد که همچنان همان فضای
غیر شفاف حاکم بر نظام اقتصادی و بانکی تداوم داشته باشد .شما به وضعیت امروز که نگاه میکنید میبینید
60درصد حقوق بگیرها زیر خط فقر زندگی میکنند .ما موج خصوصیسازی و موج واردات را از سر گذراندهایم و
اینکبهموجاحتکاررسیدهایم.آیادرچنینوضعیتیمیتوانازاصالحنظامبانکیسخنگفت؟

«ایران» از وضعیت بنگاهداری بانکهای کشور گزارش میدهد

بانک ملی بیشترین میزان بنگاهداری را در میان تمام
بانکها داشته و در ماههای اخیر نیز حجم زیادی از اموالش
را واگذار کرده است .گروه صنعتی بال ،صرافی ملی ایران،
قند و تصفیه شکر اهواز ،صنایع چوب و کاغذ مازندران،
فروشگاههای زنجیرهای رفاه ،خدمات بهداشتی و درمانی
اصفهان ،کشت و صنعت دامپروری پارس و ...همه در پایگاه
اینترنتی بانک ملی جزو شرکتهای این بانک قرار گرفتهاند
کارآفرینــی ،شــرکت گــروه ســرمایهگذاری
مســکن ،کارگــزاری بانک مســکن ،فناوری
اطالعــات ناواکــو ،شــرکت واســپاری آبــاد
مســکن ،شــرکت خدمــات ارزی و صرافی
بانک مســکن از جمله شــرکتهای تابعه
این بانک است.
آنطور که از پروژههایی که در این ســایت

ëëپیشتازواگذاریامالک
بانک ملی بیشــترین میزان بنگاهداری را
در میــان تمام بانکهــا داشــته و در ماههای
اخیــر نیــز حجــم زیــادی از اموالــش را واگذار
کرده اســت .گروه صنعتی بــا ،صرافی ملی
ایران ،قند و تصفیه شــکر اهواز ،صنایع چوب
و کاغــذ مازنــدران ،فروشــگاههای زنجیرهای

 ۱۰درصــد ســهام شــرکت «شــفا دارو» اعالم
شــده اســت.بانک ملی همچنین نســبت به
عرضه شــرکت «دامپروری پــارس» از طریق
سازمان خصوصیسازی و نیز ارزشگذاری دو
شرکت مهم زیر مجموعه از جمله «شرکت
سرمایهگذاری گروه توسعه ملی» در مجموع
بــه مبلــغ  ۴۹میلیــارد و ۳۴۴میلیــون ریــال
اقــدام کرده اســت .محمدرضا حســینزاده،
مدیرعامــل بانــک ملــی ایــران نیز یــک ماه
پیش گفته بود «:از ابتدای سالجاری تا پایان
تیرماه تعــداد ۱۲۴مورد از امالک مازاد ملکی
و تملیکی بانک به ارزش  ۸۱۷میلیارد و ۴۴۵
میلیون ریال در  ۶۵مزایده به فروش رســیده
اســت .طی ســه ســال  ۹۵ ،۹۴و  ۹۶نیز تعداد
 ۶۶۱مــورد از این امــاک از طریق ۵۱۲مزایده
فروخته شــده اســت که ارزش آن به  ۵هزار و
 ۶۰۹میلیارد و ۹۰۳میلیون ریال میرسد».
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