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بــر اســاس جدیدتریــن بخشــنامه
اقتصادی
بانــک مرکــزی قــرار اســت از ایــن پــس
ســود بانکــی بهجــای روز شــمار بهصــورت مــاه شــمار
پرداخــت شــود .بــه ایــن معنــی کــه مــاک پرداخــت
ســود ،مانــده حســاب ماهانــه اســت و نــه روزانــه.
هــدف بانــک مرکــزی از اجــرای ایــن طــرح جدیــد کــه
قــرار اســت از بهمــن مــاه اجرایــی شــود ،مدیریــت
هزینههــای بانکهــا و کاهــش ریســک نقدینگــی
عنــوان شــده اســت .بــه بــاور اکثــر کارشناســان فعــال
حــوزه پولــی و مالــی اجــرای ایــن طــرح گام نخســت
اصــاح نظــام بانکــی و کنتــرل و اصــاح نــرخ ســود
ســپردهها اســت .ایــن کارشناســان بــا دفــاع از اقــدام
بانــک مرکــزی معتقدنــد هــر چنــد ایــن تصمیــم
میتوانــد بــه ضــرر ســپردهگذار باشــد ،امــا بــرای
سیســتم بانکــی اقدامــی مؤثــر بــوده کــه باعــث کاهــش
هزینههــای بانکهــا ،بهبــود تــراز مالــی و کنتــرل
ســرعت نقدینگــی خواهــد شــد.

خوب یا بد؟

«ماه شمار» شدن سود بانکی

عبــاس هشــی از کارشناســان اقتصــادی در ایــن بــاره بــه
«ایــران عصــر» گفــت :سیاســت جدیــد بانــک مرکــزی بــا
اینکــه میتوانــد بــه ضــرر ســپردهگذاران باشــد امــا بــه نفــع
سیســتم بانکــی و بانکهــا اســت چــرا کــه بانکهــا بهــره
کمتــری بــه ســپردهها میدهنــد و در عیــن حــال هزینــه
پــول آنهــا هــم کمتــر میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه سیاســت بانــک مرکــزی در راســتای
شــفافیت مالــی اســت ،ادامــه داد :در مســأله شــفافیت
مــا بــا دو نکتــه مهــم مواجــه هســتیم .یکــی مبــارزه بــا
فســاد بــر اســاس اصــل  49قانــون اساســی کــه دههــا حکــم
مقــام رهبــری پشــت آن اســت و دیگــری سیاســتهای
کلــی اجــرای اصــل  44قانــون اساســی بــرای کاهــش
تصدیگریهــا و بنــگاهداری دولــت اســت کــه آن هــم
حکــم حکومتــی اســت و از ســال  1384قانــون آن نوشــته
و ابــاغ شــده اســت.
ایــن کارشــناس اقتصــادی تصریــح کــرد :متأســفانه نحــوه

اجــرای ایــن دو اصــل و قوانیــن مرتبــط بــا آن یعنــی
مبــارزه بــا فســاد و همچنیــن خصوصــی ســازیهای اصــل
 44در اثــر تغییــر دولتهــا و همچنیــن ضعــف مجلــس
در نظــارت و کــم توجهــی مســئوالن بــر نحــوه اجــرا،
باعــث بــروز مشــکالتی از جملــه بحرانهــای معیشــت
بخشهایــی از جامعــه شــده اســت.
ëëاز بیــن رفتــن اســتقالل بانــک مرکــزی مشــکل اصلــی
ناکارآمدینظامبانکی
وی بــا اشــاره بــه سیاس ـتهای انقباضــی بانــک مرکــزی
تصریــح کــرد :مشــکل اصلــی ناکارآمــدی نظــام بانکــی
از بیــن رفتــن اســتقالل بانــک مرکــزی و عــدم اطاعــت
سیســتم بانکــی از دســتورات ایــن بانــک اســت و همیــن
پایبنــد نبــودن بــه مقــررات بانــک مرکــزی موجــب
چســبندگی بــه اقتصــاد زیرزمینــی شــده اســت .هشــی
ادامــه داد :از ایـنرو اســت کــه در مواقعــی که بانک مرکزی
در اجــرای وظایــف ذاتــی خــود بخواهــد اعمــال حاکمیــت
کنــد ،بانکهــای زیرمجموعــه بهدلیــل چســبندگی بــه
اقتصــاد زیرزمینــی و ارتباطــات خــاص ،تن به حســابدهی
بــه بانــک مرکــزی نمیدهنــد .بــه عبارتــی مشــکل اصلــی
مــا همیــن اقتصــاد زیرزمینــی و عــدم شــفافیت اســت.
هشــی بــا بیــان اینکــه تأکیــد اصلــی بــر شــفافیت مــادی و
انضباطــی و حسابرســی اســت ،گفــت :بانکهــا بهدلیــل
اینکــه ســپردههای مــردم چندیــن برابرمبلــغ ســرمایه
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اســت اصــوالً عملکــرد آنهــا نقــش اساســی در تــداوم
اعتمــاد مــردم بــه نظــام دارد و بــه اصطــاح بانکها چون
کارشــان جمـعآوری پولهــای خــرد بــه شــکل ســهام عــام
و ...اســت ،حامــی اصلــی ســرمایههای مــردم هســتند و اگر
ایــن پولهــای خــرد بدیــن طریق جمــع و مدیریت نشــود،
موجــب تالطمــات اقتصــادی در جامعــه خواهــد شــد.وی
ادامــه داد :بــر ایــن اســاس جــدی شــدن ســازوکارهای
حســابدهی و حســاب خواهــی و اینکــه بانکهــا بــه قوانیــن
و مقــررات احتــرام بگذارنــد و بــه نظــارت بانــک مرکــزی
پایبنــد باشــند ،اســاس تــداوم اعتمــاد مــردم بــه نظــام و
طبیعتــاً نظــام پولــی و مالــی کشــور و بانکهــا اســت.
ëëپادزهرمبارزهبافسادشفافیتمالیاست
وی ادامــه داد :ابــزار و پادزهــر مبــارزه بــا فســاد ،همیــن
شــفافیت مالــی مــد نظــر نظــام اســت کــه طــی دهههــای
اخیــر بانکهــا ،معمــوالً از ایــن شــفافیت و انضبــاط
مالــی مدنظــر بانــک مرکــزی اطاعــت نمیکردند.ایــن
کارشــناس اقتصــادی تصریــح کــرد :میتــوان گفــت کــه
آقــای روحانــی اولیــن رئیــس جمهــوری بــود که بعد از ســه
دهــه شــفافیت را در دســتور کار قــرار داد و بانــک مرکــزی
هــم کــه زیــر شــاخه رئیــس جمهــوری بــوده اصالحــات
بانکــی را در دســتور کار قــرار داده اســت.
هشــی گفت :از جملــه مهمترین اصالحــات بانکی انجام
شــده میتــوان بــه ســه مــورد شــامل؛ یــک شفافســازی
حســابهای بانکهــا ،دوم شــفاف شــدن گزارشهــای
حسابرســی و ســوم بــه نظــم بخشــیدن بــه وضعیــت
مؤسســات مالــی اعتبــاری غیرمجــاز میتــوان اشــاره کــرد.
وی افــزود :یکــی از مهمتریــن عوامــل پشــت پــرده بــروز
مشــکالت ارزی اخیــر و تقابــل بــا بانــک مرکــزی از همیــن
زاویــه و نوعــی واکنــش بــه اصالحــات انجــام شــده بــود.
هشــی تصریــح کــرد :بانکهــای نظامــی و صندوقهــا
ادغــام شــد و اصالحــات در بانکهــای خصوصــی بویــژه
ســاماندهی موضــوع ســپردهها و ســود ســپردهها هــم از
دیگــر اصالحــات مــد نظــر بانــک مرکــزی بــود کــه هنــوز
محقــق نشــده اســت.
ëëسپردههایبلندمدتجنبهشبهپولدارند
ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا اشــاره بــه ســپردههای کوتــاه
مدت و بلند مدت در بانکها اظهار داشــت :ســپردههای
بلندمــدت جنبــه شــبه پــول دارنــد .وقتــی بــه فرمولهــای
بانکــی نــگاه میکنیــم ،نقدینگــی همیشــه بایــد مبلغــی
باشــد کــه ارتبــاط مســتقیم بــا ســطح عمومــی قیمتهــا و
جــی دی پــی کشــور داشــته باشــد .هشــی خاطرنشــان کــرد:
ـول در
طبیعتــاً نقدینگــی وقتــی افزایــش پیــدا میکنــد که پـ ِ
جریــان ،زیــاد باشــد .یکــی از عوامــل ازدیــاد حجــم پــول در
جریــان همیــن ســود ســپردههای کوتــاه مــدت و بهصــورت
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روز شــمار بــوده اســت .از ایـنرو یکــی از راهکارهــای کنتــرل
نقدینگــی در جامعــه ســاماندهی ایــن موضــوع اســت.
هشــی ادامــه داد :بانــک مرکــزی در ســپردههای بلنــد
مــدت میتوانــد ســرعت و گــردش پــول را از ایــن طریــق
کنتــرل کنــد امــا پولهــای کوتــاه مــدت را نمیتــوان روی
آن حســاب کــرد چــون هــر لحظــه امــکان برداشــت پــول
توســط ســپردهگذار وجــود دارد.وی ادامــه داد :متأســفانه
از دهــه  80کــه بانکهــای خصوصــی راه افتــاد کار خالفــی
هــم شــروع شــد و آن نــرخ بیشــتر ســود ســپرده بوده اســت.
بــر ایــن اســاس ،بــرای حســابهای کوتــاه مــدت روزشــمار
هــم ســود پرداخــت کردنــد.
ایــن کارشــناس اقتصــادی ادامــه داد :بهعنــوان مثــال در
دهــه  80کســانی کــه ســرمایه زیــاد داشــتند پــول خــود را
بهصــورت مزایــدهای در بانکهایــی میگذاشــتند کــه
ســود بیشــتر مـیداد ،طــوری کــه نــرخ ســود شــبانه مرســوم
شــد.
هشــی گفــت :یکــی از معضــات ایــن ســپردههای کوتــاه
مــدت ،نــرخ شــبانه و ســود بــاال بــود کــه بــا بخشــنامهای
جلــوی آن را گرفتنــد؛ امــا بهدلیــل اینکــه بیشــتر از 60
درصــد اقتصــاد مــا زیرزمینــی اســت ایــن پولهــای مــازاد
در بــازار بــه ســمت بخشهــای غیرمــوازی ماننــد دالر
و طــا رفــت.وی بــا بیــان اینکــه همیــن عامــل موجــب
شــروع ارزش دالر و کاهــش ارزش پــول ملــی شــد ،گفــت:
تصمیــم تیــم اقتصــادی کــه منجــر بــه تعطیلــی بــازار
ثانویــه و تعییــن قیمــت در بــازار آزاد شــد ،دالر را گــران کرد
امــا بعــد از ایــن آشــفتگیها و احیــای دوبــاره بــازار ثانویــه و
دالر پاییــن آمــد و نــرخ رســمی دالرهم  4200تومــان اعالم
شــد.
ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا اشــاره بــه حالــت تشــویقی
ســود روز شــمار بــرای جــذب ســپردهها در بانکهــا
افــزود :طــرح جدیــد بانــک مرکــزی بــرای سیســتم بانکــی
بســیار مناســب اســت چــرا کــه آنهــا را مجبــور میکنــد کــه
ســپردههای کوتــاه مــدت  10درصــد باشــد همچنیــن ســود
ســپرده را نیــز ماهانــه تعییــن میکنــد بنابرایــن بانکهــا
بــر اســاس ایــن دســتورالعمل ورودی و خروجــی حســاب
و رســوب مــاه را تعییــن و بــر اســاس آن ســود میدهنــد.
ëëسودماهانه،هزینهپولبانکهاراکاهشمیدهد
وی تصریــح کــرد :ایــن ســود ماهانــه بــه نفــع بانکهــا
اســت؛ چــرا کــه بهــره کمتــری بــه ســپرده میدهنــد.
همچنیــن هزینــه پولهــای بانکهــا هــم کاهــش پیــدا
میکنــد در عیــن حــال میتوانــد ضــرر ســپردهگذار باشــد.
چــرا کــه امــکان دارد کــه پولهــای مــردم بــه خاطــر کاهــش
ســود ســپرده بــه ســمت بازارهــای طــا و دالر برونــد و بایــد
بــرای ایــن موضــوع هــم فکــری کننــد.

