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صورت میدهد؛ معتقدیم این ساماندهی
وضعیـــت را بهتـــر میکند و جـــای نگرانی
وجود نخواهد داشت.
پساز آن در اســـفند ماه ســـال گذشـــته
معـــاون نظارتـــی وقـــت بانـــک مرکـــزی
بهصورت رســـمی از ادغام مؤسسه تعاونی
اعتبـــار ثامن و مهر اقتصـــاد در بانک انصار
خبر داد و اعالم کرد که تا بهار  ٩٧کار ادغام
انجام خواهـــد گرفت .براســـاس گفتههای
فرشـــاد حیدری ایـــن توافق بیـــن نیروهای
مســـلح انجـــام شـــده اســـت.بدین ترتیب
نخســـتین گام برای پروژه ادغام بانکهای
نظامی برداشته شد.
طبـــق طرح کلی بانک مرکـــزی قرار بود
که شش بانک و مؤسسه حکمت ،قوامین،
انصار ،کوثر ،مهر اقتصاد و ثامن در مرحله
اول بـــه دو بانک و در نهایـــت به یک بانک
بـــزرگ تبدیـــل شـــوند .درکنـــار بانکهای
حکمت ،قوامین و انصار ،سه مؤسسه مالی
و اعتبـــاری کوثر ،مهـــر اقتصـــاد و ثامن نیز
وجود دارد کـــه در جریان ادغـــام از اولویت
بیشتری برخوردارند.

هفتـــه دوم اردیبهشـــت مـــاه امســـال
وعده بانـــک مرکزی جامه عمل پوشـــید و
سپردهگذاران مؤسسه ثامن پیامکی دریافت
کردند که در آن اعالم شده بود حسابهای
آنهـــا بـــه بانک انصار منتقل شـــده اســـت؛
دســـتگاههای خودپرداز مســـتقر در شعب
مؤسســـه ثامـــن نیز به نشـــان بانـــک انصار
تغییـــر کرد .بـــا آغاز فرآیند ادغام مؤسســـه
ثامـــن در بانک انصار ،بانک صادرات ایران
که تـــا پیـــش از ایـــن در خودپردازهایش به
کارتهـــای ثامن خدمات ارائـــه میکرد ،از
 12اردیبهشـــت به درخواســـت مدیرعامل
مؤسسه ثامن این اتصال را قطع کرد.
مهر اقتصاد ،دیگر مؤسســـهای است که
وعده ادغام آن داده شـــده اما هنوز اجرایی
نشده است؛ اسفندماه سال گذشته هنگامی
کـــه معاون بانـــک مرکزی خبـــر ادغام آنها
را بـــه رســـانهها اعالم کرد ،مهـــر اقتصاد در
اطالعیهای نسبت به آن واکنش نشان داد.
پس از انتشـــار اخبار غیررســـمی از آغاز این
ادغام ،ســـید ضیاء ایمانی مدیرعامل مهر
اقتصاد اعالم کرد :یکی از اولویتهای بانک

اختیارات جدید سران در ساماندهی مؤسسات مالی  -اعتباری
واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه بانـــک
3
مرکزی دولتهـــای قبل در پرونده
یادداشت مؤسسات مالی  -اعتباری غیرمجاز
به مسئولیتهای خود عمل نکرد.
شـــاید از آن رو که بانـــک مرکزی به
عنوانمتولینظارتوسیاستگذاری
نظام بانکی کشـــور تصور نمیکرد
علی قنبری
اقتصاددان مؤسســـات مالـــی – اعتبـــاری فاقد
مجـــوز از چنـــان وزن و قابلیتـــی
برخوردار باشند که بتوانند نظام پولی  -اقتصادی کشور را
تحت تأثیر قرار دهند و بـــه تبع آن موجهای اجتماعی و
نارضایتیها را ایجاد کنند.
با وجود آن که برخی تحلیلگران قائل به این هســـتند که
قوه قضائیه و قوه مقننه هم در این باره مســـئولیتهایی
دارند اما وزن مســـئولیت بانک مرکـــزی در این باره با دو
قوه یاد شده یکسان نیســـت .چطور میشود ناگهان این
همه مؤسســـه در سراسر کشور فعالیت کنند و نظارتی بر
آنها اعمال نشـــود ،آن وقت این مؤسسات با جاذبه سود
بیشـــتر ،پول ســـپرده گذاران را در اختیـــار بگیرند و بانک
مرکزی هم خبردار نشود .آسیب مهم و عمدهای که البته
نمیتوان به سادگی از روی آن گذشت افزایش نقدینگی
و مشـــکالت بانکی اســـت که با تداوم فعالیـــت این نوع
عملیاتهای پولی به وجود آمده است .وقتی مؤسسات
مالی به راحتی در فضا و شبکه بانکی کشور با سودهای باال
فعالیت میکنند اولین اتفاقی که میافتد افزایش میزان
نقدینگی و به تبع آن بحرانی است که امروز در جامعه ما
شکل گرفته است ،ضمن این که سپردههای مردمی هم
در مسیر قانونی به کار گرفته نمیشود و نتیجه آن از دست
رفتـــن ســـپردهها و اعتراضـــات و نارضایتیهای مردمی
است که در چند سال گذشته شاهد بودیم.
واقعیت آن اســـت که ما توجه نداریم نظام پولی ،نظام
حساسی است و بسیار سریعتر از آنچه که تصور میشود
بـــه کوچکتریـــن بینظمی و فقـــدان دیســـیپلین مالی
واکنشنشانمیدهدوموجبنابسامانیهایاقتصادی،

اجتماعی و امنیتی میشـــود .در وضعیت فعلی به نظر
میرســـد که یکی از وظایف مهم دولت بویژه ســـران قوا
که با تفویض اختیارات اخیر رهبری بســـیار معنادار شده
برگرداندن سیستم بانکی کشور به ریل اصلی خود است.
اگر سیســـتم بانکی کشـــور به ریل و جایـــگاه واقعی خود
برگردد مؤسسات مالی اعتباری اجازه وسوسه آفرینی در
جامعه و به تبع آن شـــکلگیری آشـــوبها و تالطمهای
اقتصادی و اجتماعی را از دســـت خواهد داد ،متأســـفانه
بانک مرکزی با توجه به ارتباطات گســـترده مدیران این
مؤسســـات و قدرت رایزنی و البی گـــری این جریانهای
پولـــی ،از نفـــوذ کافـــی بـــرای مقابله بـــا این مؤسســـات
برخوردار نیست .همچنان که دیدیم میان جرم مدیران
و دســـتاندرکاران این مؤسسات و جریمه شان ،تناسبی
وجـــود ندارد و وقتی میان جرم و جریمه تناســـبی برقرار
نباشد معلوم است که قدرت البی گری و فشار باالست.
مسئوالن باالدستی و مدیران اقتصادی کشور به اهمیت
نظـــام پولی واقـــف هســـتند بنابرایـــن راه ســـومی برای
مماشـــات با این مســـأله وجود نـــدارد و اگر بـــه هر دلیل
فعالیت تشنجآمیز پولی به هر نامی از جمله مؤسسات
مالـــی و اعتباری کـــه در چارچـــوب یک فعالیت ســـالم
بانکـــی نمیگنجند تداوم پیـــدا کند مـــا در آینده فضای
امیدوارکنندهای به روی نظام بانکی گشوده نخواهیم دید.
پس اگر الزم است در جایی برخورد قضایی صورت بگیرد
این برخورد جدی و بدون مماشـــات کارساز خواهد بود.
اگـــر در جایی خأل قانونی وجـــود دارد مجلس میتواند از
اختیارات قانونگذاری خود استفاده کند ،اگر در جایی نیاز
به تحول ساختاری از جمله ادغام بانکها و تجمیع منابع
وجود دارد میتوان با توجه به اختیارات ســـران سه قوه و
بانک مرکزی این تحول ساختاری را رقم زد .در هر حال به
نظر میرسد که نامه رهبری به سران سه قوه قابلیت مانور
مطلوبی برای اصالحات اقتصادی به سران سه قوه داده
و میتوان از این فرصت برای ســـاماندهی به مؤسســـات
غیرقانونی مالی یا خشکاندن ریشههای شکلگیری این
نوع مؤسسات بهره برد.

مهر اقتصـــاد فعالیت مســـتقل در شـــبکه
بانکی کشـــور با حفظ همه منافع ذینفعان
اعـــم از ســـهامداران ،ســـپردهگذاران و
همکاران در راستای اقتصاد مقاومتی است.
با ایـــن اوصاف بانک مهر اقتصاد تالش
میکند بهعنوان یک بانک مســـتقل مجوز
خـــود را برای فعالیت در نظام پولی کشـــور
از بانک مرکـــزی دریافت کنـــد در حالی که
مسئوالن بانک مرکزی در رایزنی با ستاد کل
نیروهای مسلح ،برنامه جامع تری مبنی بر
ادغام همه بانکهای وابســـته به نهادهای
نظامـــی دنبـــال میکنند .امـــا خبرها حاکی
اســـت که نام این مؤسســـه نیز در فهرست
ادغام قرار گرفته است.
 3340ëëشعبهنظامیها
در نظـــام پولـــی کشـــور اکنـــون نیـــروی
انتظامـــی ،ســـپاه و ارتـــش بـــه ترتیـــب
بنیانگذاران و سهامداران اصلی بانکهای
قوامیـــن ،انصار و حکمت ایرانیان هســـتند
و مؤسســـه اعتبـــاری کوثر بـــه وزارت دفاع و
نیروهـــای مســـلح تعلـــق دارد؛ اغلب این
بانکها تا پیش از اخذ مجوز از بانک مرکزی
در قالب صندوقهای قرضالحسنه فعال
بودنـــد و در فرآیند ســـاماندهی نظام پولی
کشـــور در اواخر دهه هشتاد ،مجوز تأسیس
بانک یا مؤسسه اعتباری را دریافت کردند.
اگر به این فهرست مؤسسه ثامن متعلق
به بنیاد تعاون سپاه و مهراقتصاد وابسته به
بســـیج را بیفزاییم ،فهرســـت مؤسسههای
مالی وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی
بلندتر میشـــود؛ بههمین ســـبب تصمیم
نظام ،ادغام و تجمیع این مؤسسههاست.
بانکهـــای قوامیـــن ،انصـــار ،حکمت و
مؤسسه کوثر در مجموع بیش از یک هزار و
 940شـــعبه دارند که اگر به آن 800 ،شعبه
مهر اقتصاد و  600شـــعبه ثامن را بیفزاییم
شمار آنها از سه هزار و  340شعبه در سراسر
کشـــور فراتر میرود که با شعب بانک ملی
ایران برابری خواهد کرد.
بهمن ماه پارسال حسن روحانی رئیس
توگـــوی تلویزیونی
جمهـــوری در یـــک گف 
گفت که به بانک مرکزی دستور داده است
مجوز تأســـیس هیچ بانک یا مؤسسه مالی
جدیدی را صادر نکند؛ این اظهارات با توجه
به جایگاه رئیس جمهوری در ساختار بانک
مرکزی که ریاســـت مجمـــع عمومی بانک
را برعهـــده دارد و رئیـــس کل بانک مرکزی
را نیـــز انتخاب میکند ،این اندیشـــه را قوت
بخشـــید که قرار نیست ثامن یا مهراقتصاد
بهصورت مجزا مجوز فعالیت دریافت کنند
و سرنوشـــت محتوم آنها ادغام با بانکها و
مؤسسههای کنونی است.
ëëفرمـــول جدیـــد بـــرای ادغـــام بانکهای
نظامی
درحالی که قرار بود بانکها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی مربـــوط به نظامیها در
مجموع به یک بانک بزرگ تبدیل شـــوند،
برنامـــه بانک مرکزی در مرداد ماه امســـال
تغییر کرد تـــا فرمول جدیدی بـــرای ادغام
نظامیها اجرا شود .برهمین اساس ابتدای
مـــرداد ماه امســـال معـــاون نظارتی بانک
مرکـــزی اعالم کـــرد که بانکهـــای نظامی
و وابســـته به نیروهای مســـلح در دولتیها

کی
امبان

درحالی که قرار بود بانکها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی مربوط به نظامیها در
مجموع به یک بانک بزرگ تبدیل شوند،
برنامه بانک مرکزی در مرداد ماه امسال تغییر
کرد تا فرمول جدیدی برای ادغام نظامیها
اجرا شود .برهمین اساس ابتدای مرداد ماه
امسال معاون نظارتی بانک مرکزی اعالم
کرد که بانکهای نظامی و وابسته به نیروهای
مسلح در دولتیها ادغام میشوند

ادغام میشـــوند تا موجـــب رقابتپذیری
بیشـــتر شـــود .اصـــاح نظـــام بانکی جهت
افزایـــش بهـــر ه وری و کاهـــش هزینههـــای
سربار بانکها در دستور کار است.
 18ëëشهریور سپه میزبان  5بانک و مؤسسه
نظامی
پـــس از تغییر فرمول ادغـــام بانکهای
نظامـــی بانک ســـپه بهعنـــوان میزبان پنج
بانک و مؤسســـه مالـــی و اعتبـــاری تعیین
شـــد .هرچند این ادغام هم هنوز بهصورت
قطعی رســـمی مـــورد تأکیـــد قـــرار نگرفته
است ،اما براساس شنیدهها تا پایان آبانماه
بانکهای حکمت ایرانیان ،انصار ،قوامین،
مهر اقتصاد و مؤسســـه کوثر در بانک ســـپه
ادغام شـــده و بانک جدیدی با عنوان بانک
ســـپه نوین را تشـــکیل خواهند داد .ششـــم
مرداد ماه امســـال مدیرعامـــل بانک انصار
در نامـــهای خطـــاب به ســـازمان بـــورس و
اوراق بهادار از آنها خواسته بود به علت در
پیـــش بودن ادغام این بانـــک با چند بانک
و مؤسســـه مالـــی و اعتباری دیگـــر نماد آن
متوقف شود .در این نامه مدیرعامل بانک
انصار صراحتاً خواسته بود که مدت تعلیق
نماد این بانک حداکثر برای مدت یک ماه
صورت پذیرد.
حال بهنظر میرســـد با توجه به نهایی
نشدن مسأله ادغام  ۶بانک و مؤسسه مالی
و اعتبـــاری در بانک ســـپه نمـــاد این بانک
همچنان متوقف خواهد بود.نسبت کفایت
ســـرمایه ،یکـــی از شـــاخصهای مهـــم در
ســـنجش توانایی بانک در تحقق انتظارات
ســـپردهگذاران و اعتباردهندگان در صورت
بروز زیانهای غیر منتظره است.
بـــا توجه به اینکـــه اکثر بانکها نســـبت
کفایت ســـرمایه کمتر از  ۸دارنـــد و با توجه
به اهمیت حمایت از حقوق سپردهگذاران
و اعتباردهنـــدگان ،رتبهبنـــدی بانکهـــا بر
اســـاس شـــاخصهای مالـــی از ضروریاتی
اســـت که بدان کمتر پرداخته شـــده است.
البته بانک مرکزی در خردادماه سال ،۱۳۹۶
در راســـتای انجام تکالیف مقـــرر در برنامه
اصالح نظام بانکی کشور و با هدف افزایش
انطباقپذیری شـــبکه بانکی بـــا رهیافتها
و اســـتانداردهای نوین نظـــارت بانکی و نیز
با توجـــه به شـــرایط و مختصـــات خاص و
بومی بانکداری کشـــورمان« ،دستورالعمل
محاسبه ســـرمایه نظارتی و کفایت سرمایه
مؤسســـات اعتبـــاری» را تدوین و به شـــبکه

بانکـــی ابـــاغ کرده اســـت؛ اما هنـــوز اتفاق
خاصی در این زمینه رخ نداده است.
ëëدارایی و بدهی  ۵بانک نظامی
پنج بانک و مؤسســـه مالی و اعتباری که
در فهرســـت ادغام با بانک سپه قرار دارند،
در مجموع  182هـــزار و  292میلیارد تومان
دارایـــی دارند .بدهی این مؤسســـات نیز به
 176هزار و  882میلیارد تومان میرسد که
نشان دهنده شـــکنندگی باالی صورتهای
مالی آنهاست.
دراین فهرست باالترین دارایی به بانک
قوامین وابســـته به نیـــروی انتظامی تعلق
دارد کـــه به  64هـــزار و  541میلیـــارد تومان
میرســـد .بدهی این بانک نیز با  63هزار و
 677میلیارد تومان اندکـــی کمتر از دارایی
آن اســـت .پـــس از آن مؤسســـه اعتبـــاری
مهر اقتصاد وابسته به بســـیج که در انتظار
دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار داشـــت
بـــا  53هزار و  883میلیارد تومان رتبه دوم
بیشـــترین دارایـــی را دراختیـــار دارد .بدهی
این بانک نیز  52هزار و  182میلیارد تومان
برآورد میشـــود .دررتبه سوم این فهرست
بانک انصار متعلق به ســـپاه پاسداران قرار
دارد .ایـــن بانـــک  39هـــزار و  340میلیارد
تومـــان دارایـــی و  37هـــزار و  676میلیارد
تومان بدهی دارد.
مؤسســـه اعتباری کوثر وابسته به وزارت
دفاع نیـــز  20هـــزار میلیارد تومـــان دارایی
و درمقابـــل  19هـــزار و  500میلیـــارد تومان
بدهی دارد .درپایان بانک حکمت ایرانیان
وابســـته به ارتش دررتبه آخر دارایی است.
دارایـــی ایـــن بانـــک  4هـــزار و  529میلیارد
تومان و بدهی آن نیز  3هزار و  474میلیارد
تومان برآورد شده است.
ی و بدهیهـــای پنـــج بانـــک و
دارایـــ 
مؤسســـه وابســـته بـــه نهادهـــای نظامی که
قرار اســـت در بانک سپه ادغام شوند نشان
میدهد درمجمـــوع این بانکهـــا معادل
 97درصـــد داراییشـــان بدهـــی دارنـــد که
ریسک سرمایهگذاری در آنها را باال میبرد.
اخیراً سعید اســـامی بیدگلی ،دبیر کل
کانـــون نهادهای ســـرمایهگذاری ایران خبر
داده کـــه قـــرار اســـت بانک ها و مؤسســـات
وابســـته به ارگانهای نظامی و انتظامی در
بانک ســـپه ادغام شـــوند و بخشـــی از زیان
آنها توسط نظامیها پرداخت و بقیه توسط
دولت پرداخت شـــود.بانک ســـپه از جمله
بانکهای دولتی  ۱۶۶۶شعبه دارد.

تأمین مالی نامتعادل دراقتصاد
بانـــک محـــور یا ســـرمایه محـــور بودن
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اقتصـــاد و تأمیـــن مالـــی یک کشـــور به
یادداشت عوامل مختلفی بســـتگی دارد که بسته
به تجارب تاریخی ،اقتصادی ،سیاســـی
و اجتماعی هر کشـــور میتواند متفاوت
باشـــد .به عنوان مثال ،ژاپـــن و آلمان از
جمله کشـــورهای بانک محور هستند.
سید علی
مدنیزاده کشورهای دیگری هم با زیرساختهای
اقتصاددان اجتماعـــی و اقتصادی دیگـــر ،اقتصاد
سرمایه محور دارند.
اما در این میان اصل این اســـت که بنگاههای بزرگ در تأمین
مالی باید متصل به بازار ســـرمایه باشـــند چون بازار ســـرمایه
کامالً شفاف اســـت و بنگاههای بزرگ از آن جهت که قابلیت
رتبه بندی دارند و اطالعات خود را به صورت شفاف در اختیار
بورس قرار میدهند ،میتوانند از طریق بازار ســـرمایه تأمین
مالی کنند ،اما بنگاههای کوچک قابلیـــت رتبه بندی ندارند،
هزینه رتبه بندی برای آنها باالســـت و امـــکان این که در اتاق
شیشـــهای رتبه بندی شوند فراهم نیســـت ،بنابراین بانکها
برای بنگاههای کوچک و خانوارها تأمین مالی میکنند.
ما در کشورمان بشدت بانک محور هستیم در نتیجه بانکها
عمالً تأمین مالی بنگاههای بـــزرگ را برعهده میگیرند و در
نتیجه بنگاههای کوچک ،متوسط و خانوارها بیرون میمانند.
بـــرای اصالح ایـــن رویه میتـــوان به قواعد نظارتـــی که بانک
مرکـــزی بـــرای بانکهـــا و قواعدی که ســـازمان بـــورس برای
مؤسســـات مالی و اعتباری و صندوقهای دیگر وضع میکند
متوسل شد .قواعد شـــامل محدودیتهایی برای ترازنامهها
و اعمال ســـقفهایی در بازار برای ســـایز بنگاه هاست تا فقط
بنگاههای بزرگ شـــرط الزم برای ورود به بازار سرمایه جهت
تأمین مالی داشته باشند.
سازمان بورس با هماهنگی بانک مرکزی میتواند به قواعدی
برســـد که بانکها را محدود به تأمین مالی بنگاههای کوچک
و خانوارهـــا کنـــد ،در واقع این محدودســـازی باعث میشـــود
تداخلی میان مســـئولیتهای ذاتی بازار سرمایه و بانکها به
وجود نیاید .البته برای این که این مهم اتفاق بیفتد ما نیاز به

اعتبارسنجی و رتبه بندی بنگاهها و شرکتهای بزرگ داریم که
به صورت شـــفاف اطالعات خود را ارائه کنند ،در این صورت
است که بازار سرمایه ما با ابزارهایی که در اختیار دارد میتواند
در جهت تأمین مالی این بنگاهها حرکت کند.
نکته مهم دیگـــری که نبایـــد از اهمیت آن غافـــل بود بحث
آموزش فاینانس اســـت .ما نیاز به توســـعه دانش عمومی و
روزآمد کردن نیروها در بنگاهها داریم ،در این صورت است که
بنگاهها یاد میگیرند چطور در بازار سرمایه جذب منابع داشته
باشند .این اتفاق مستلزم آن است که نیروهایی با دانش بیشتر
وارد این فضا شـــوند .در این صـــورت میتوان در هیأت مدیره
شرکتها به جای نیروهای قدیمی و با دانش کمتر از نیروهایی
به روز بهره برد.
از سویی ما امروز شاهد به هم ریختگی در رابطه بنگاهداری و
بانکداری هم هستیم .بسیاری از شرکتهایی که زیرمجموعه
هلدینگهای بزرگ هســـتند عمالً بانک تأســـیس کردهاند و
از بانکـــی که خـــود راه انداختهاند تأمین منابـــع میکنند .این
پدیدههـــای وارونه در قانـــون بانکداری باید اصـــاح و جلوی
این رخدادها گرفته شـــود .این که شـــرکتهای بزرگ ،بانک و
مؤسسات مالی تأسیس کنند قابل قبول نیست .ما بنگاههایی
داریم که عمالً بانکداری و بانکها را تأمین مالی میکنند در
حالی که این رابطه باید برعکس باشد یعنی بانکهایی باید
باشـــند که بنگاهها را تأمین مالی کنند و مسئولیت جدی نهاد
ناظر در این باره این است که این رابطه را اصالح کند.
نکته دیگر این که دولت کمک کند تا ریسک بازار را پایین بیاورد.
هر اندازه که ریســـک بازار کاهش پیدا کند و ثبات اقتصادی با
کنترل تـــورم و نرخ بهره شـــکل بگیرد بـــازار باثباتی هم برای
تأمین مالی فراهم میشـــود .از طرف دیگـــر توجه کنیم بازار
بدهی ما توســـعه یافته نیست .الزم است بازار بدهی ما عمق
پیدا کند و این عمقیابی مســـتلزم این اســـت که دولت اوراق
بدهی داشـــته باشـــد .در واقع دولت بدهی را تبدیل به اوراق
کند ،این اوراق بدون ریسک قابل خرید و فروش با سرعت باال
خواهد بود .این موضوع کمک میکند بازار بدهی ما بازار نسبتاً
نقدی شود .آن وقت اوراق بقیه شرکتهای بزرگ میتواند بر
اساس اوراق دولت نرخگذاری شود.
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الزام در اصالح نظام بانکی

پیش از انقالب اســـامی ،بانکداری ایـــران با نظامهای
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بینالمللی مطابقت داشـــت و هر ابـــزاری که آن زمان
یادداشت در بانکـــداری بینالمللی مورد اســـتفاده بـــود ،در ایران
نیز رعایت میشد .مشکلی از لحاظ مبادالت ارزی بین
کشورمان و حوزههای بانکداری بینالمللی هم موجود
نبـــود و پایه وچارچوب حقوقی بانکداری بینالمللی بر
اساس اســـتقراض ونرخ بهره اســـتوار بود .به این معنا
که بهره بانکـــی بهعنوان یک ابزار سیاســـت پولى مورد
محمود جامساز
کارشناس اقتصادی قبول بانکداری بینالمللی در اتخاذ سیاستهای پولی
بانکهـــای مرکزی از اهمیـــت ویژهای برخـــوردار بوده
وهســـت.اما پس از انقالب پرداخت بهره بانکى ربا تلقى شـــد و دریافت بهره
بابت اجاره پول یا جبران کاهش ارزش پول ،از سیســـتم بانکداری اســـامی به
ظاهر حذف شد و قانون بانکداری اسالمی بدون ربا در سال  1362تصویب شد
تا 5سال آزمایشی مورد استفاده قرار بگیرد .اما از آنجایی که سیستم بانکداری
بر مبنای جمعآوری ســـپردههای مردم و تجهیـــز وتجمیع منابع برای تأمین
تســـهیالت سرمایهگذاری و تولید مورد استفاده قرار میگرفت و سپرده گذاری
برای مردم با توجه به نرخ تورم ،کاهش ارزش پول را بهدنبال داشـــت ،انتظار
مـــی رفت که نظام بانکی کاهش ارزش پول آنها را جبران کند البته ربا خوارى
خارج از سیســـتم بانکى بهعنوان یک خالف شـــرع ،به طور معمول در کشـــور
درحال انجام بود و تا زمان روی کار آمدن جمهوری اســـامی پیگیرى قانونى
جدى براى ربا خوار و معامالت ربوى وجود نداشت ،نرخ بهره پرداختی بسیار
باال و پر انگیزه برای فرد قرض دهنده بود که با وثیقه هاى أخذ شده از شخص
وام گیرنده میتوانست زندگى وى را به نابودى کشاند .ریشه معامالت ربوى را
توجو کرد که عواقب ناگوار و مخرب اجتماعى
میتوان در قرون گذشـــته جس 
واقتصادى آن موجب شـــد تا مقررات وســـازوکارهایی تدوین شـــود تـــا از آثار
مخرب اقتصـــادى و اجتماعى معامالت ربوى که نرخ ربا بر اســـاس اضطرار
و اســـتیصال وام گیرنده تعیین می شـــد کاســـته شـــود و رابطه قرض دهنده و
قرض گیرنده در یک چارچوب حقوقى و قانونى تعریف شود.لذا یکى از اهداف
اولیه تأسیس نهادى به نام بانک را میتوان مبارزه با معامالت ربوى دانست.
بدین ســـبب بانکها در راســـتاى ســـوق دادن پساندازهاى مردم در نهادى
قانونى و تجهیز این منابع بهمنظور اعطاى وام در قالب یک ساز و کار حقوقى
به نحوى که منافع هر دوطرف (وام دهنده و وام گیرنده) تأمین شـــود و بانک
نیز در ازای خدمات اعطایی کارمزد مختصرى دریافت کند تأســـیس شدند و
بتدریج بهعنوان نهادهای پولى و مالى وظایف قانونى آنان در راستاى پیروى
از قوانین پولى بینالمللى از جمله مقررات بازل گسترش یافت .اما بانکداری
اسالمی که نمیتوانست از ســـازوکار بانکداری بهصورت آنچه در جریان بود،
منحرف شـــود و الزم بود که ســـپردههای مردم را برای جمعآوری نقدینگی و
منابع مالی در جهت اعطای وام و تسهیالت برای توسعه اقتصادی کشور به
کار گیـــرد .لذا مجبور بود واژه ربا را از بهره بانکی متمایز کند تا خالف مقررات
شـــرع رفتار نشود .به هر حال بایستی به نحوی کاهش ارزش پول سپردهگذار
طی زمان که با تورم اتفاق میافتاد ،جبران مى شد به این سبب واژه «ربا» به
«سود بانکی»تغییر کرد اما نفس عمل همان بود.
با این وصف نباید فراموش کرد که بانکداری بینالمللی بر اساس چارچوب
حقوقی «نرخ بهره واستقراض»فعالیت میکرد و «ربا» را مخالف کرامتهای
انســـانی میدانســـت .بانکداری بینالمللی در خصوص ســـود ســـپردههای
دریافتـــی و مبلغ بهره پرداختی به یک نظام کارای بینالمللی دســـت یافته
بود که در تمام جهان مورد قبول واقع شـــد .چراکه نرخ بهره بهعنوان یکی از
ابزارهای سیاســـت پولی بانکهای مرکزی میتواند به اعمال سیاستها در
مورد رشد اقتصادی ،ثبات ارزش پول و کنترل تورم و نقدینگى مورد استفاده
قـــرار گیرد و به نفع اقتصـــاد کالن در جهت حفظ منافع و مصالح ملی بهکار
گرفته شود .بههمین دلیل به ربا در کشورهای غربی  usuryگفته میشود و این
موضوع با بهره بانکی متفاوت و قابل پیگرد قانونى است.
اما قانون بانکداری اسالمی که بهمنظور حذف ربا از سیستم بانکداری طراحی
شد به سبب ناکارآمدی و ضعف در قوانین و مقررات مصوبه ،عالوه بر اینکه
سود را که همان بهره بانکی است ،به چند برابر بهرههای بینالمللی رساند ،با
موانعى نیز در بهرهگیری از ابزارهای نوین بانکدارى سنتى بینالمللى روبهرو
شـــد .این امر با توجه به الزام سیســـتم بانکداری اسالمی به تبعیت ازاجرای
عقود اسالمی در دو دسته مشارکتی و مبادله اى با وجود پیشرفتهاى سریع
وشگرف در علم بانکدارى و دستیابى به ابزارهاى نوین بانکى در جهت تکامل
ایـــن صنعت رخ داد و در بســـیاری از موارد ابزارهای نوین بانکی درسیســـتم
عملیات بانکی بدون ربا کارایی نداشـــت .بههمین دلیل سیســـتم بانکداری
ایـــران از سیســـتم بانکداری بینالمللی عقـــب افتاد و روابط محـــدودی را با
سیستم بانکداری بینالمللی تجربه کرد.
البته قانون بانکداری عملیات بدون ربا قرار بود برای  5سال بهطورآزمایشی
اجرا شـــود .اما همچنان در روی همان پاشنه چرخید تا زمانی که تحریمهای
اقتصادی در دولت آقای احمدىنژاد بر ایران تحمیل شد .سیستم بانکداری
ما به کلـــی از جامعه بانکـــداری بینالمللى فاصله گرفـــت و بعد تحریمها
ســـبب شد که مبادالت بانکی با ایران بهطور کلی قطع شود .از این بابت زیان
جبرانناپذیری بهســـبب دور زدن تحریمها و افزایش هزینههای مبادالتی به
ایران وارد شـــد .تا آنکه قطعنامه  2231شـــورای امنیت سازمان ملل متحد و
ســـپس برجام تصویب و تا حدودی گردش مالی با شرکای خارجی با همان
محدودیت هاى قانون بانکداری بدون ربا از سر گرفته شد.اما با خروج امریکا
از برجام ،متأسفانه با وجود آنکه دور دوم تحریمهای امریکا هنوز آغاز نشده،
مبادالت بانکی ما با همان مشکالت دوره تحریم مواجه شده و اینک اروپا در
تقابـــل با امریکا برای حفظ برجام تمهیداتی اندیشـــیده تا ایران بتواند نفت
خود را بفروشد و در مقابل ارز غیر دالر یا کاال دریافت کند.
یکـــی از ســـازوکارها ،طـــرح وســـیله هـــدف ویـــژه (اس پـــی وی) Special
 purpose Vehicleاست که آن هم منوط به تصویب کامل  FATAتوسط
مراجع قانونگذارى ایران شـــده کـــه  41توصیه به کشـــورهای دنیا درزمینه
تراکنشهـــای مالی میکند و از  4کنوانســـیون تشـــکیل شـــده اســـت که به
دولتهـــا توصیه می کند بـــه آنها بپیوندند FATF .از کشـــورها میخواهد
در پى اجراى توصیه هاى آن تراکنشهای پولی و مالی آنها شفافســـازی
شـــود .هنـــوز متأســـفانه  FATFمـــورد تأییـــد و تصویـــب کامـــل نهادهای
قانونگذاری ایران قرار نگرفته و تقریباً فرصت دوساله  FATFبرای خروج
دائمی ایران ازفهرســـت ســـیاه در حال اتمام اســـت و معلوم نیســـت که
اتحادیـــه اروپـــا و مخصوصاً  4+1در عـــدم تمکین ایران بـــه تصویب کامل
 FATFبتواننـــد از لحاظ دور زدن تحریمهای امریکا و کمک به ایران برای
دریافت پول نفت صادراتی خود کمک کنند.
البته ایران بخشـــی از استانداردهای بازل را در دســـتور کار اجرایی قرار داده و
مجبور به رعایت این قوانین و مقررات شده است .اما مسأله تحریمها ،نظام
بانکی کشـــور و رعایت قوانین را بهطور کلی زیر سؤال برده و تحریم بانکداری
ایران توسط ســـوئیفت که هماکنون  ٩٧٠٠بانک و مؤسسه مالى بزرگ در آن
عضوند ،سیســـتم بانکی ایران را به انزوای کامل فرو بـــرده که قادر به اجرای
مقررات بازل هم نخواهد بود.الزم به ذکراست که کمیته بازل در سال  ١٩٧٥با
عضویت  ١٠اقتصاد بزرگ جهان موسوم به G10بدنبال ورشکسته شدن چند
بانک بزرگ به ســـبب مواجه شدن با مشکالت ارزى تأسیس شد .علی البدو
مقـــررات بازل  ١و ســـپس بازل  ٢و ٣تدوین واجرایی شـــد .مقررات بازل  ٣که
جامعترین آنهاست هماکنون در اروپا و امریکا در حال اجراست و مقرر است
طبق یک برنامه زمان بندى شده تا پایان  ٢٠١٨همه مقررات آن اجرایی شود.
اما در کشـــور ما ب ا وجود پایان دوره آزمایشى  ٥ساله قانون عملیات بانکدارى
بدون ربا هنوز هیچ اراده اى در راستاى انطباق آن با قوانین بانکدارى پیشرفته
دنیا شکل نگرفته است.

