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مدیر ستاد ساماندهی موقت تعاونیهای بحرانزده ( وحدت ،بیهق و )...از سوی بانک مرکزی در سال : 89

سرمایه و زیان عملیاتی
اصلی ترین شاخص ورشکستگی بانک ها

شناسایی و رفع چالشهای حوزه نظام بانکی ،افزایش کارآمدی و بهره وری بانکها

مطابق ماده  11فصل دوم قانون پولی و بانکی کشــور؛ یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری است .تعیین نسبت
دارایی های آنی بانک ها به تمام دارایی ها ،انواع بدهی های آنها ،تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک ها به انواع دارایی ها،
رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانک ها و همچنین تایید صورت های مالی نیز از دیگر مواردی است که بر عهده بانک مرکزی است .به گفته
مهندس دلبری عضو سابق هیات مدیره بانک شهر اگر ادغام موسسات و بانک ها بر اساس شاخص های علمی و منطقی صورت گیرد؛ قطعا می تواند در کارآمدی
بانک ها موثر باشد .اما متاسفانه ادغام های صورت گرفته تاکنون براساس اصول علمی نبوده و تنها با سیاست کوچک و کم کردن به هر شکل ممکن در حال
انجام است که این موضوع ایراداتی از جمله مواردی که اخیرا ً شاهد آن بوده ایم (کاسپین و  )...را به همراه دارد.مهندس محمد دلبری عضو سابق هیات مدیره
بانک شــهر و کارشناس ارشد امور بانکی در گفت و گو با خبرنگار بورس و بانک در خصوص چالش های نظام بانکی و ضرورت ادغام بانک ها و موسسات مالی
توضیحاتی را ارائه کرده است که متن کامل این گفت و گو در ادامه می آید:

طاهره گودرزی

آیا اخبار منتشره در خصوص ورشکستگی
برخی بانک ها و موسسات پولی -مالی صحت
دارد؟به نظر شــما این موضوع شامل بانک
های دولتی می شود یا خصوصی؟
بــه نظر بنده قانون جاری حاکم بــر نظام بانکداری
جامعیت الزم بــرای دوره کنونی را ندارد و این قانون
نیاز به بروزرســانی و بازنگری دارد و خالءها و نواقص
موجود باید اصالح شــود .یکی از خالءهای موجود در
این خصوص عدم شــاخص های شفاف و روشن برای
تبیینِ ورشکستگی بانکهاست .باید به صراحت تصریح
شــود آیا قانون تجارت بر بانکها حاکم است؟ و آیا این
قوانین مدیــران ،اعضاء هیات مدیره و ســهامداران و
ذینفعان را سردرگم نمی کند؟ به عنوان مثال در این
مورد در فصل ســوم قانون پولــی و بانکی در ماده 39
که در خرداد ماه  58تصویب شــده است؛ در خصوص
لغــو فعالیت بانک ها که می توانــد همان انحالل و یا

ورشکستگی آنها باشــد؛ می توان به مواردی از جمله
عدم پرداخت ســپرده ها توسط بانک اشاره کرد که به
پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید شورای پول
و اعتبــار از فعالیت بانک ها جلوگیری می شــود .این
ماده از قانون با تصویب الیحــه قانون اداره امور بانک
هــا که در مهرماه  58یعنی بعد از قانون پولی و بانکی
تصویب شده است ،از حیز انتفاع افتاد؛ چراکه در ماده
 9الیحه اداره امور بانک ها تصمیم گیری برای انحالل
یا ادغام بانک ها منحصرا ً در صالحیت مجمع عمومی
فوق العــاده بانک ها قرار دارد .به دلیل اینکه آن زمان
همــه بانک ها دولتی و اعضاء مجمــع از وزرای دولت
ا در اختیار دولت بود.
بودند ،این تصمیم گیری عمــ ً
اما با ایجاد و تاسیس بانک های خصوصی و همچنین
اجرای اصل  44قانون اساســی و واگذاری سهام بانک
های دولتی به مردم و بخش غیر دولتی؛ ترکیب هیات
مدیره و مجامــع عمومی بانک ها تغییر کرد و طرحی

که در ماده  9قانون اداره بانک ها تصریح شده عمال غیر
اجرایی تلقی گردید.حال اگر فرض کنیم قانون تجارت
بر بانک ها هم حاکم باشد ،در ماده  412قانون تجارت
ورشکستگی را اینچنین تعریف کرده است :ورشکستگی
فرد یا شــرکت در نتیجه توقــف از تادیه بدهی که بر
عهــده اوســت حاصل می شــود .در مــاده  141هم
اینچنین آمده است :اگر بر اثر زیان های وارده حداقل
ال شرکت ورشکسته است
نصف سرمایه از بین رود ،عم ً
کــه در این صورت یا باید مجمــع عمومی فوق العاده
انحالل شرکت را اعالم کند و یا با پرداخت زیان خود
از محل سرمایه یا جذب آورده بیرونی بتواند به فعالیت
خــود ادامه دهد.اگر این دو قانون را با بانک های فعال
(که بالغ بر  43بانک و موسســه است) تطبیق دهیم
می توان فهمید که آیا ورشکسته هستند یا خیر؟ این
شاخص ها برای بانک های دولتی یا خصوصی تفاوتی
ندارد .برخی بانک ها در بحران های پیش آمده اخالق

دولت و بانک مرکزی باید برنامه ریزی
الزم برای جلب اعتماد مردم به بانکها
را داشته باشند؛ چراکه در هر نظام
و کشوری بانکها جزء عوامل پایدار
اصلی به شمار می روند و به طور
قطع عملکرد آنها میتواند مستقیما
بر اقتصاد ،اشتغال و  رفاه خانواده ها
تاثیر محسوسی داشته باشد.لذا اگر
بانک مرکزی به طور قانونی تضمین
کننده سپرده های مردمی نیست
مالی ســوق پیدا می کند .اما در شــرایط خاصی که
مردم فقــط از نگرانی و نداشــتن اعتماد منابع خود
را از بانک ها خارج می کنند ،متاســفانه به ســمت و
سویی سوق پیدا می کند که برای اقتصاد کشور مفید
نیســت؛ مانند ترویج ربا که سوء استفاده کنندگان از
این فرصت استفاده می کنند .یا انتقال وجوه به خارج
از کشور به ویژه در شــرایط کنونی که وضعیت بازار
بورس و سهام شرایط خوبی ندارد؛ این نگرانی بیشتر
وجود دارد .البته سیاســت هــای دولت می تواند در
هدایت و راهبری این منابع بسیار موثر باشد.
از دیدگاه شــما آیا وجود این همه بانک
با شــعب متعدد در کشــور ضروری است؟
اســتانداردهای جهانی در این خصوص چه
تعریفی دارد؟
اوال از نظر جهانی استاندارد خاصی برای تعداد شعب
بانک ها وجود ندارد .ثانیاً در رتبه بندی که در کشــور
های مختلف صورت می گیرد کشور ما از نظر سرانه
تعداد شعب به جمعیت به نسبت وضعیت مناسب تری
دارد .از جملــه نکات مهم و قابل تامل در نظام بانکی
کشور موضوع کمی و کیفی شعب بانک هاست که از
نظر تعداد و همچنین پراکندگی و کارایی قابل بحث
اســت .ایران با این وسعت و جمعیت و از همه مهمتر
شرایط اقلیمی و جغرافیایی حاکم بر کشور می تواند
از نظر اقتصادی و میزان تولید ناخالص داخلی قابلیت
های خوبی داشــته و به تناسب هر استان و به نسبت
جمعیــت آن محدوده اثرگذار باشــد .برای هدایت و
راهبری صحیح منابع و درآمد هر منطقه ،بانک ها می
توانند نقش حائز اهمیتی ایفا کنند .هرچند با توسعه
و ایجاد بستر بانکداری الکترونیکی و هزینه های باالی
شــعب فیزیکی ،شاید بهتر باشد تعداد شعب از لحاظ
فیزیکی کاهش یابد و به سمت مجازی برود و سرعت
عملیات بانکی و در نتیجه ســرعت گردش پول بدین
طریق افزایش یابد .بر اساس آمار صندوق بین المللی
پول در ایران به ازای هر  100هزار نفر حدود  27شعبه
بانکــی وجود دارد که در ایــن فرض برای هر 3700
ایرانی یک شعبه بانک فعالیت می کند .البته با وجود
انتقاداتی که نســبت به تعداد باالی شــعب در کشور
مطرح می شود ،در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و
حتی کشورهای توسعه یافته آمارها حاکی از این است
که ایران از وضعیت نسبتا متعادلی برخوردار است .به
عنوان مثال در فرانسه به ازای هر  100هزار نفر حدود
 38شــعبه بانکی و یا در ژاپــن به ازای  100هزار نفر
 34شــعبه بانکی وجود دارد .البته کشورهایی مانند
پاکستان ،عربستان ،هند و حتی ترکیه تعداد کمتری
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حرفــه ای را رعایت نکردند و بعضاً با نصب بنر و یا به
صورت چهره به چهره به مشــتریان عنوان می کردند
دولتی هســتند .به عبارت دیگر شــاخصههای برآمده
از صورتهای مالی بانک ها تعیین کننده ورشکســتگی
آنهاســت؛ نه دولتی و خصوصی بودنشان .نکته بسیار
حائز اهمیت دیگر ،اینکه دولــت و بانک مرکزی باید
تدابیــر الزم برای تقویت اعتماد مــردم به بانک ها را
اتخاذ کند و با نظارت های مستمر و با اعمال و اجرایی
شدن مقررات کمیته بال که طی چند سال اخیر بانک
مرکزی آن را ابالغ و بانک ها را ملزم به رعایت آن کرده
است ،با انتشار نتایج و گزارش های آن همراه با تحلیل
و تصمیــم گیری قبل از وقوع مشــکالت و بحران ها
اجازه ندهند این بی نظمی ها که در برخی موسســات
و بعضــاً بانکها اتفاق افتاده اســت ،به بدنــه مردم و
سپرده گذاران کشیده شود.
به نظر شما چه عواملی باعث ورشکستگی
بانک ها می شود؟
با توجه به اینکه امروزه" ،سرمایه" و "زیان عملیاتی"
به عنوان اصلی ترین شاخص های اعالم ورشکستگی
بانک ها تلقی می شود ،لذا موارد ذیل که مرتبط با این
دو شاخص است ،به عنوان عوامل اصلی ورشکستگی
محسوب می شوند.
 )1در کاهــش و یا افزایش ســرمایه باید نظارت و
ســخت گیری های دقیقی صورت گیرد و به صورت
واقعی و صحیح افزایش ســرمایه انجام شــود؛ یعنی
به زبان ســاده بتوان در مواقع لزوم از محل ســرمایه
به راحتی زیان را پوشــش و دارایی ها را به نقدینگی
تبدیل کرد.
 )2مورد دیگر ،صاحبان سهام و مسأله ذینفع واحد
است که متأسفانه تاکنون در برخی از بانک ها رعایت
نشده است.
 )3تامیــن مالی پایــدار و همچنین تامین منابع با
نرخ معقول در شــرایطی که نرخ تسهیالت پرداختی
دستوری اعمال می شود.
 )4رقابت های غیر حرفه ای با رقبا.
 )5نبــود توجــه بــه بازدهــی و بهــره وری در
فعالیت های بانکی.
 )6عدم تطابق هزینه ها و درآمدهای بانک ها.
 )7پرداخت تســهیالت ضعیــف و غیرحرفه ای و
همچنین اعطای آن به اشخاص مرتبط.
 )8پذیرش ریسک باال برای فعالیت های سازمانی.
 )9عدم اســتقرار حاکمیت شرکتی و نظارت های
سازمانی.
 )10عدم شــفافیت در صورت های مالی و توافقات
بین بانکی برای پوشش زیان عملیاتی.
آیا آماری از میزان سپرده های مردم نزد
بانک های دولتــی و خصوصی به تفکیک
دارید؟ از نظر شــما تمایل مردم به خروج
سپرده های بانکی از بانک های دولتی بیشتر
است یا خصوصی؟
بالــغ بر13هزار میلیارد ريال ســپرده های مردمی
نزد بانک هاســت که این میزان بــا توجه به افزایش
نقدینگی نسبت به سالهای قبل افزایش داشته است.
البته به دلیل ارائه خدمات بهتر بانک های خصوصی
ســپرده های مردمی نزد بانک های خصوصی بیشتر
است اما با توجه به منابع دولتی نزد بانک های دولتی
معموال مبالــغ بانک های دولتی قابل توجه اســت.
در شــرایط بحران و با وجود شبکه های اجتماعی و
شایعات و اخباری که بعضاً همراه با غلو و بزرگنمایی

است ،مردم اعتماد بیشتری به بانک های دولتی دارند.
این نکته را هم باید خاطرنشان کرد در کشور ما بالغ بر
 21500شعبه بانک و موسسه اعتباری وجود دارد که
بانک های دولتی سهم بیشتری در این خصوص دارند
(بانک ملی بیش از  3000شعبه ،بانک صادرات بیش
از  ،2500بانک کشــاورزی حدود  2000شعبه ،بانک
ســپه بیش از 1700شــعبه و بقیه بانک های دولتی
باالی  10000شعبه دارند).
به نظر شــما از نظر قانون ،بانک مرکزی
تضمین کننده سپرده های مردم نزد بانک ها
و موسسات پولی و مالی محسوب می شود؟
پاسخ این سوال را از دو جنبه بررسی می کنم :نخست
اینکه آیــا در قانون به صراحت آمــده بانک مرکزی
تضمین کننده سپرده های مردم نزد بانک هاست؟ خیر،
اینطور نیست .البته یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی
نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری است (ماده 11
فصل دوم قانون پولی و بانکی) .از ســوی دیگر ،تعیین
نسبت دارایی های آنی بانک ها به تمام دارایی ها ،انواع
بدهی های آنها ،تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت
شــده و اندوخته بانک ها به انواع دارایی ها ،رسیدگی
به عملیات و حســاب ها و اســناد و مدارک بانک ها و
همچنین تایید صورت های مالی بر عهده بانک مرکزی
است و این موارد اگر درســت ،دقیق و به موقع انجام
شود به طور قطع از بحران های اتفاق افتاده ،پیشگیری
خواهد شــد .ناگفته نماند موارد اتفاق افتاده اخیر در
برخی از موسســات که قبال براساس خالءهای قانونی
که وجود داشته شکل گرفته است و متاسفانه مردم هم
فریب وعده های آنها را خورده و سپرده هایشان را نزد
آنها گذاشته اند ،هم اکنون با برنامه های صورت گرفته
توسط بانک مرکزی در حال ساماندهی است .همانطور
که گفتــم دولت و بانک مرکزی باید برنامه ریزی الزم
برای جلب اعتماد مردم به بانک ها را داشــته باشند؛
چراکه در هر نظام و کشوری بانک ها جزء عوامل پایدار
اصلی به شــمار می روند و به طــور قطع عملکرد آنها
می تواند مستقیما بر اقتصاد ،اشتغال و رفاه خانواده ها
تاثیر محسوســی داشته باشد .لذا اگر بانک مرکزی به
طور قانونی تضمین کننده سپرده های مردمی نیست؛
حداقل می تواند با رتبه بندی بانک ها بر اساس نظارت
ها و شــاخص هایی کــه تضمین می کنــد ،مردم را
راهنمایی کند.
به نظر شــما خروج سپرده های مردم از
بانک ها چه تبعاتی دارد؟ این پول ها وارد چه
بخش هایی از اقتصاد می شود و چه نتایجی
را به دنبال خواهد داشت؟
در شرایط عادی صاحبان سپرده با توجه به آینده
نگری و پیش بینی هایی که دارند تصمیم می گیرند
کــه وجوه خود را از بانک خارج کنند .به عنوان مثال
آمارهای بانکی نشان می دهند در ماه های پایانی سال
معموال برای هزینه های جاری و ســاماندهی حساب
های صاحبان سپرده ،خروج منابع از بانک ها باالست
و در اســتان های مختلف به تناســب اقلیم و شرایط
اقتصادی آن استان متغیر است .مثال استان هایی که
در فصل کاشت در بخش کشاورزی فعالیت بیشتری
دارند ،خروج منابع زیاد است و در فصل برداشت ورود
منابع را شــاهد هستیم .یا استان هایی که درآمد آنها
از طریق گردشگری ،توریست و بازار تامین می شود؛
ورود و خــروج پول در زمان مربوطه طبیعی اســت.
همچنین زمانی که بازار مســکن رونق بیشتری دارد،
منابع بانک ها بیشتر به سمت مسکن و سایر بازارهای

37

سال سوم  -شماره  - 18خرداد و تیر 96

38

نسبت به ایران شعبه بانکی دارند.
چرا طرح تحول نظام بانکی کشور اجرایی
نمی شود؟
یکی از اقدامات بســیار خوب دولت یازدهم و بانک
مرکــزی موضوع طرح تحول نظام بانکی کشــور بود
کــه کلید آن از دوســال پیش زده شــد و مباحث و
موضوعات خوبی را در این خصوص مطرح و تصمیم
گیری کردند که مهمترین آن شناسایی و رفع چالش
های حوزه نظام بانکی و افزایش کارآمدی و بهره وری
بانک ها بویژه در توســعه و رشد اقتصادی کشور بود.
سال گذشته نیز دکتر روحانی رئیس جمهور محترم،
با اعالم طرح تحول مــوارد خوبی همچون "انضباط
پولی و شفافیت" و "نظم دهی به بدهی های دولت"
را بیان داشــت و قرار بود با اجــرای این طرح رونق
اقتصادی کشور را شاهد باشــیم.با ابالغ این طرح از
سوی دولت و نامگذاری سال  95و  96از سوی مقام
معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی ،تولید -اشتغال
انتظار می رفت تحوالت شکلی و محتوایی در اقتصاد
صورت گیرد ،اما متاسفانه هم به دلیل عدم جامعیت
طرح و هم عدم اجرای دقیق توسط همه دستگاه های
ذیربط نتیجه مطلوب را بدنبال نداشت.
از دیدگاه شما چه زمانی می توانیم شاهد
اجرای دقیق نظام بانکداری در کشور باشیم؟
بسیاری از علما سیستم فعلی را اسالمی نمی
دانند.
بــاز می گردیم به نکته ای که در ابتدا به آن اشــاره
کردم؛ قوانین بانکی موجود جامعیت الزم در خصوص
بانکداری بدون ربا و همچنین بانکداری نوین را ندارد و
ابتدا باید آسیب شناسی جامعی در این خصوص صورت
پذیرد ،سپس نســبت به رفع آســیب ها و خالءهای
قانونی اقدامات الزم انجام شود.در خصوص گله مندی
علماء و مراجع عظام از سیستم بانکی که البته بخشی از
مطالب آنها متاسفانه در اجرای صحیح بانکداری بدون

ربا در شبکه گسترده بانکی رعایت نمی شود باید بگویم
شبکه بانکی یک سیستم گسترده ای است .با توجه به
اینکه سیاست ها هم در سیستم بانک مرکزی و هم در
مجموعه هیأت مدیره بانک ها در کالن بسته می شود،
قطعا اعتقاد ،باور و تصمیم آنها بر این اســت که نظام
بانکداری بدون ربا را در مجموعه های خود اجرا کنند،
اما هنگامی که این قوانین به زیر مجموعه ها می رسد
و در موقع اجرا یک سری تفسیرهایی پیش می آید که
عمال اجرای کامل آن قوانین میســر نمی شود.این امر
دو دلیل دارد؛ نخست اینکه قوانین ما جامعیت الزم را
ندارد و برای ضرورت وضع موجود نوشته و تصویب شده
بود .ثانیــا تعداد عقود در بانکداری بدون ربا و ضوابطی
کــه برای اجرا تدوین می شــود؛ حائز اهمیت اســت.
بازنگری قوانین وظیفه بانک مرکزی است .چندی پیش
شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل شد که مقام معظم
رهبری تاکید داشــتند موضوع این شورا باید کاربردی
تر و اثرگذارتر باشــد؛ به گونه ای که در ســاختار بانک
مرکزی دیده شــود و تشکیالت ساختاری به آن دهند.
اما بخشــی از گله مندی مراجع واقعیت هایی است که
در سطح بانک ها مشاهده می کنند و مطابق با موازین
شــرعی نیست .بخش عمده ای از این اشکاالت به نبو ِد
یک رابط مســلط به امور فقهی و شــرعی در بانک ها
برمی گردد که بتواند عملکرد بانکی را با موازین شرعی
و همچنین نظر مراجع تطبیــق دهد .مراجع نظرهای
مختلفی در مورد قرض ،کارمزد قرض الحســنه و عقود
مشــارکتی و  ...دارند .جا دارد یک خاطره ای را برایتان
بازگو کنم؛ زمانی که مدیرکل مجموعه بانکی در استان
قــم بودم ،یکی از ابتکارات ما ایــن بود که یک کمیته
تطبیــق عملکرد بانــک خودمان را با موازین شــرعی
تشــکیل دهیم .در همین راستا از مراجع عظام دعوت
کردیم در این کمیته نمایندگانی داشــته باشــند .یک
سری جلسات مستمر و مشخص تعریف کرده و از آن
طرف هم به مقلدین آنها اعالم کردیم هر سوالی دارند

به این کمیته ارسال کنند تا پاسخ آنهارا بدهیم .یکی
از مشکالت مردم این بود که اشکاالتی در طرح سواالت
داشــتند .به عنوان مثال سپرده ای داشتیم که ماهیت
آن مشارکت بود( .از آنجا که عوام تفکیک انواع سپرده
را تمییز نمی دهند) از مراجع می پرسیدند که سپرده
ای باز کردند به عنوان قرض و معادل آن سپرده هر ماه
یا ســاالنه بانک به آنها سود می دهد ،از نظر مراجع هر
مازادی بر قرض حرام اســت .اما وقتی که توضیح می
دادیم که ماهیت این قراردادی که بسته شده ،مشارکت
است و این سپرده در ســرمایه گذاری ها استفاده می
شود و چون زمان آن  5ساله است به تناسب آن سود
بیشتری به صورت علی الحســاب عاید می شود و به
صورت مقطوع هم پرداخت می شــود .این سوال با این
توضیح معلوم می شد مشکلی ندارد و حالل اعالم می
کردند .اینها نکات ریزی اســت که به نظر من مجموعه
متولیان امور بانکی چه بانک مرکزی که در راس است
و چه وزارت اقتصاد و دارایی باید این خالء را پر کنند و
خواسته مراجع عظام را محقق کنند.
آیا نباید مراجع به یک اجماعی بین خود
برسند؟
در چنیــن موضوعاتی قوانین بانکــداری حاکم بر
کشور را شورای نگهبان تایید کرده و نظر فقهی خود
علماست و مقلدین آنها هم ملزم به اجرای آن هستند.
امــا در مــوارد ریز خیلی جای بحث نیســت .تمامی
مراجع و علما و عموم مردم نسبت به کلیات نظرشان
یکی اســت؛ مثال در مورد عقود بر این باورند اگر عقد
شرعی بسته و صحیح اجرا شود؛ اشکالی ندارد .مشکل
زمانی پیش می آید که این عقود و قوانین درست اجرا
نمی شود .وقتی درخواست ،عقد ،فاکتور و  ...صوری
هستند و نوع پولی که برای این کار داده می شود در
جای دیگری استفاده می شود؛ به اصل قرارداد شبهه
وارد می شود .بنابراین در این خصوص نیاز به عزم دو
جانبــه ای داریم؛ هم مراجع باید نمایندگان خاصی را
که امین آنها هستند ،معرفی کنند و بانک مرکزی هم
شورا و یا مشاوری در این خصوص تعیین کند که مورد
قبول مراجع باشد و اینگونه موضوعات را در آن شورا
حل کنند .نکته حائز اهمیت اینکه جای تاســف دارد
هنوز نسبت به بانکداری ما شبهه وارد است.
به نظر شــما برای جلوگیری از سرگردانی
نقدینگی در جامعه چه راهکارها و تدابیری
باید اندیشیده شود؟
نقدینگی به پول و شــبه پول اطالق می شود و به
عنوان مهمتریــن متغیر بازار پول از اهمیت ویژه ای
در کشور برخوردار است .درکشورهایی که در هدایت
نقدینگی صحیــح عمل کرده اند ،رشــد اقتصادی،
اشــتغال و افزایش بهره وری را شــاهد بوده ایم .به
عنوان مثال اگر نقدینگی کشــور به ســمت تولید و
بخش های مولد اعم از صنعت ،کشــاورزی ،استفاده
از ظرفیت ها و منابع خدادادی مانند معدن ،دریا و ...
ســوق پیدا کند؛ شاید طی ســال های اول سختی
هایی را به دنبال داشــته باشد اما در میان مدت و به
ویژه درازمدت اثرات بســیار خوبی بر اقتصاد خواهد
گذاشــت .از آنجا کــه کاالها و قیمت آنهــا ارتباط
مســتقیمی با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن
دارد ،رشد بی رویه نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا
برای کاال و خدمات شده و برای اینکه در کوتاه مدت
عرضه کاال و خدمات محدود است ،این امر منجر به
ایجاد تورم در اقتصاد می شود .یکی از وظایف بانک
مرکزی سیاســت های پولی است که با ابزارهایی که

یکی از اقدامات بسیار خوب دولت
یازدهم و بانک مرکزی موضوع طرح
تحول نظام بانکی کشور بود که کلید
آن از دوسال پیش زده شد و مباحث
و موضوعات خوبی را در این خصوص
مطرح و تصمیم گیری کردند که
مهمترین آن شناسایی و رفع چالش
های حوزه نظام بانکی و افزایش
کارآمدی و بهره وری بانک ها بویژه
در توسعه و رشد اقتصادی کشور بود
هیات مدیره و مجامع را صاحبان ســهام مشخص می
کردند.بنابراین بانــک مرکزی نمی تواند زیان عملیاتی
سوء مدیریت بانک ها را پرداخت کند.
در بحث نقدینگی بانک هایی که ذخیره قانونی نزد
بانک مرکزی دارند که کمتر از  10درصد و بیشــتر از
 30درصد نباید باشد اگر ضرورت داشت به آنها تزریق
میکند .مشکل این مجموعه های بانکی این است که
هنوز تحت نظارت کامل بانک مرکزی درنیامده اند و
آن ذخیره قانونی را نزد بانــک مرکزی تودیع نکرده
انــد؛ به همین دلیل بانک مرکــزی نمی تواند آنها را
پشتیبانی کند .این را هم ضعف بانک مرکزی می توان
قلمداد کرد؛ زیرا مجموعه ای که در تابلو آن نوشــته
شده است تحت نظارت بانک مرکزی ،چه طور بانک
مرکزی نتوانسته ذخیره قانونی را از آنها بگیرد؟
البته دولت راهکارهایی را برای موسساتی مثل کاسپین
پیشنهاد داده و یک خط اعتباری برای این موسسه تعیین
کرده است .اما واقعیت این است که بسیاری از بانک های
ما به این مشکل دچار هســتند .یعنی منابع و سپرده ها
را در جاهایی که بانک مرکزی مشــخص کرده ،ســرمایه
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در اختیار دارد حجم نقدینگی را باید کنترل کند تا
به اهداف کالن اقتصادی مانند کنترل تورم ،توســعه
تولیــد و ایجاد تــوازن در پرداخت هــای خارجی و
همچنین ایجاد اشتغال دست یابد.کنترل نقدینگی به
عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد
است .می توان گفت سرگردانی پول های نقد موجب
بروز مشکالتی در اقتصاد خواهد شد .لذا باید بتوانیم
نقدینگی های سرگردان را در مسیر خود قرار دهیم
و از این سرمایه ملی به بهترین شکل استفاده کنیم.
البته طی سال های اخیر متولیان اقتصاد و مجریان
پولی توانسته اند در بسیاری از این زمینه ها موفقیت
هایی کســب کرده و در مسیر رشــد قرار گیرند .اما
تغییر و تحوالت و عدم ثبــات مدیریتی ،متغیرهای
اقتصادی را عاری از فراز و نشیب نگذاشته است و در
این میان بانک ها می توانند نقش پررنگی در هدایت
نقدینگی در مسیر اصلی به دولت ها ایفا کنند؛ البته
اگر مدیریت دستوری در این موارد حاکم نباشد.
ادغام موسســات مالی در بانک ها چقدر
می تواند به رفع مشــکالت موجود سیستم
بانکی کمک کند؟
موضــوع ادغام موسســه ها و بانک ها اگر بر اســاس
شــاخص های علمی و منطقی صورت گیرد؛ قطعا می
تواند در کارآمدی بانک ها موثر باشــد .متاسفانه ادغام
های صورت گرفته براســاس اصول علمی نبوده و تنها با
سیاست کوچک کردن و کم کردن به هر شکل ممکن در
حال انجام است که این موضوع خود اشکاالتی از جمله
مواردی که اخیرا ً شــاهد آن بوده ایم(کاسپین و  )...را به
همراه دارد.اگر ادغام ها بر اســاس شاخص های کمی و
کیفی باشد ،به این صورت که بانک مرکزی رتبه بندی
بانک ها را از گرید  Aتا  Dاعالم کند؛ بعد مشــخص کند
بانک هایی که در دسته چهارم قرار دارند یا باید خود را
به شــرایط موردنظر برســانند یا اگر نمی توانند با بانک
های گرید  Cادغام شوند و حاصل آن یک بانک با گریدB
شــود .سپس در یک پروسه و زمان مشخصی در کشور
اعالم کنیم که تمام بانک ها در دو شــاخه و گرید  Aو
 Bهســتند و این یک موفقیت بزرگ محسوب می شود.
مردم هم انتخاب می کنند چه حجم ســرمایه گذاری را
مــی توانند در بانک ها با رتبه های مختلف انجام دهند.
رتبه بندی بانک ها یک خالء اساســی اســت .اگر بانک
مرکزی رتبه بندی بانــک ها را از نظر کیفیت و کمیت
و بر اساس شاخص های استاندارد و مقررات کمیته بال
اعالم کنــد و اینکه آیا می توان ایــن رتبه بندی را در
ایــران هم اجرا کرد و بانک ها را در آن شــاخص بندی
قرار داد و رتبه بانک ها معلوم شود؛ بسیاری از مسایل و
مشــکالت حل می شود .در آن صورت ادغام بانک ها بر
اســاس اصول علمی صورت می گیرد و توانمندی بانک
ها بیشتر می شــود .به عنوان مثال  8مجموعه بانکی با
هم ادغام و موسسه ای به نام آرمان تشکیل شد .سپس
موسسه آرمان را با فردوســی و یکی دو مجموعه دیگر
ادغام کردند و موسســه کاسپین شکل گرفت که عمال
نتوانستند ظرفیت ،توانمندی و هم افزایی الزم را در این
بانک تازه ادغام شــده ایجاد کنند کــه بتواند جوابگوی
مردم باشــد( .البته از نظر حقوقی و اصولی ادغام معنی
ندارد؛ یعنی باید مجموعه ای منحل شود بعد دارایی ها
و بدهی هــای آن را به یک مجموعه دیگر منتقل کنند
و تعهــدات آن را بپذیرند ).هدف از ادغام ها این اســت
که نظارت بانک مرکزی بیشــتر شود؛ اما متاسفانه طی
این ســالها شاهد بودیم که ادغام ها بصورت اسمی بوده
اســت و در عمل ،هر مجموعه کار خود را ذیل یک تابلو

مشترک،انجام میداده و از نظر قانون مشکالتی را بوجود
آورده اند که نتیجه آن مســائلی اســت که اخیرا ً شاهد
بودیم؛ مثل موسسات فرشتگان ،میزان ،آرمان و کاسپین.
اشاره کردید وظیفه بانک مرکزی نظارت
است نه تضمین سپرده ها .آیا بانک مرکزی
موظف نیست به هنگام ورشکستگی بانک ها
به آنها پول تزریق کند تا مشکلی برای آنها و
سپرده های مردم پیش نیاید؟
ورشکستگی در سیستم نظام بانکی از منظر دو قانون
مورد بررســی قرار می گیرد .یکی قوانین تجارت است
که به صراحت آمــده اگر میزان زیان عملیاتی از نصف
ســرمایه بیشتر باشد؛ آن مجموعه ورشکسته است و یا
باید منحل شود و یا باید سرمایه اش را افزایش دهد تا
بتواند از آن محل زیان را پوشش دهد .دیگری در قوانین
پولی و بانکی است که در خرداد  58مصوب شد .یکی از
مواردی که می تواند انحالل مجموعه ای را به پیشنهاد
رئیس کل بانک مرکزی به رئیس شورای پول و اعتبار
اعالم کنند ضعف یا عدم قدرت پرداخت ســپرده های
مردم است که البته بعدا در ماده  9قانون مدیریت امور
بانک ها این موضوع به مجامع عمومی فوق العاده بانک ها
منتقل شــد .تا زمانیکه هنوز بانک های خصوصی به
وجــود نیامده بودند مجمع عمومی فوق العاده بانک ها
را دولت انتخاب می کرد .اما بعد از تاســیس بانک های
خصوصی مجامع هم از اختیار دولت خارج شد؛ چراکه

گذاری نکرده اند ،یا تسهیالت به افراد خودی و صاحبان
سهام ارائه شــده ،یا در کارهای اقتصادی برای مجموعۀ
خود مصــرف کرده و یا دارایی هایــی را خریداری کرده
اند که قدرت نقدشوندگی خیلی پایینی دارد و یا سرمایه
گذاری هایی با ریســک باال انجام داده اند و این تزلزل ها
در سیستم بانکی متاسفانه مترتب است و هر لحظه ممکن
اســت آنها را دچار بحران کند .با توجه به اینکه بانک ها
نقش موثر و جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشــور دارند اگر
اعتماد از مردم ســلب شود و نتوانند با مدیریت صحیح و
جلب اعتماد مردم منابع را جذب کنند ،هم در سیاســت
های مدیریت نقدینگی کشور دچار مشکل می شوند هم
منابــع و نقدینگی مردم در جاهایی ســرمایه گذاری می
شــود که به صالح کشور نیست .به عنوان مثال زمانی که
بازار هایی مثل مســکن و بورس موقعیت مناسبی دارند
سرمایه های سرگردان در این بخش ها سرمایه گذاری می
شود .اما زمانی که وضعیت تولید و بازارهای دیگر نامناسب
است به جای اینکه نقدینگی در این بازارها سرمایه گذاری
شود هر لحظه ممکن است این پولها از کشور خارج شده
و منافع آن نصیب دیگران شود.
اعــام شــده  12بانــک نمیتوانند به
سرمایهگذاران خود ســود بدهند و کفایت
ســرمایهگذاری آنها زیر  8درصد است .نظر
شما در این خصوص چیست؟
این صحبت وجاهت قانونی ندارد .برای اینکه توافقات
بانک از یک ماهیت حقوقی برخوردار است که با سرمایه
گذار توافق کرده پولی را با شــرایط مشخص و با سود
علی الحساب در بانک سرمایه گذاری کند ،لذا یا بانک
باید اعالم ورشکســتگی کند که طبق ضوابط و قوانین
خاص خود ،ورشکســتگی را محاکم قضایی اعالم می
کند (که یک مجموعه ورشکســته است و طلبکاران با
این شرایط اصل سرمایه خود را بگیرند و دیگر سودی
به آنان تعلق نمی گیرد) ،و یا اگر قانون تایید نکرده که
این مجموعه ورشکســته است نمیتوانند بگویند سود
نمی دهند و عمال ســرمایه گذاران می توانند اقدامات
حقوقــی علیه آنها انجام دهند.مشــکل اساســی اکثر
بانک ها عدم بهره وری الزم اســت؛ یعنی نمی توانند
از کمترین امکانات و دارایی ها و منابع بیشترین منافع
را ایجاد کنند .هزینه تمام شــده پول بانک ها باالست
و رقابت های غیرحرفــه ای با هم دارند .اعم از هزینه
شــعبه ها که بهترین مکان ها را انتخاب و شیک ترین
و بهتریــن تجهیزات را نصب می کنند و از طرف دیگر
هزینه نیروی انســانی آنها و تامین منابع افزایش پیدا
می کند؛ اما درآمدشــان هیچ افزایشی پیدا نمی کند
که بعضا کم هم می شود.بســیاری از بانک ها در قبال
طلب خود ملکی که در رهن بانک بوده را بر می دارند
و به دلیل اینکه طی چند سال اخیر بازار مسکن ،رکود
داشته و هیچ رشــدی نکرده است اما در مقابل ،بانکها
سود را به صورت روز شمار به سرمایه گذارها داده اند،
باعث شده بانکها زیان باالیی را متحمل شود.
چنانچه بتوان وضعیت ســود را در سیاســت های
کالن و در مجموعــه هیات مدیره بانک ها مشــخص
کرد ،قیمت تمام شــده پول را کاهش داد ،منابع ارزان
تری ایجاد و تســهیالت را در جای درســت استفاده
کرد ،هزینه های غیرضــروری را کاهش داده و نهایتا
آنکه انتخابِ مدیریت عالیِ بانکها از بین افراد متخصص
و باسابقه حیطه مدیریت مالی صورت پذیرد ،آنگاه می
توان از محل سرعت گردش پول ،زایش درآمد بیشتری
را ایجــاد کرد که این موضــوع از نکات اصلی و مهمی
است که باید در سیستم بانکی اعمال شود.
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