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چکیده
سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ،بهعنوان یکي از اسناد باالدستي چارچوب مناسبي را فراهم كرده است تا
با استفاده از خطمشيهاي كلي در این سياستها ،نظام اقتصادي متکي به دانش و فناوري ،عدالتبنيان،
درونزا و برونگرا ،پویا و پيشرو محقق شود و الگویي الهامبخش از نظام اقتصادي اسالم عينيت یابد .در
این جهت نظام بانکي بهعنوان مهمترین ركن نظام اقتصادي كشور ،نقش ویژهاي در تحقق و اجراي این
سياستها بر عهده دارد.
در مقاله پيشرو پس از تبيين مؤلفههاي اصلللي اقتصللاد مقاومتي ،كوشلليده ميشللود تا المامهاي حمایت از
توليد و اشللتلاب با اصللالا نظام بانکي تحت سلياسللتهاي كلي اقتصللاد مقاومتي شللناسللایي شللود .براسلا
نتيجههاي بهدسللت دمده ،ارتقاي سلل ش شللفافيت ،سللالمت و ان باب با شللریعت در نظام بانکي ،برگمیدن
تدبيرهاي الزم براي كاهش س ش م البههاي معوّب در نظام بانکي ،ت صویب و ابالغ قانون جدید بانکداري
و بانکداري مركمي ،تقویت س ش كمي و كيفي سرمایه بانکها و تدوین و ابالغ نق شه جامع رویارویي با
تحریمهاي بانکي بهعنوان مهمترین المامهاي حمایت از توليد و اشتلاب در سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي
شناسایي شدهاند .بيان توصيههاي سياستي براي اجراي این المامها ،بخش پایاني تحقيق را شکل ميدهد.
واژگان کلیدی :اقتصاد مقاومتي  ،توليد و اشتلاب ،بانکداري اسالمي  ،نظام بانکي.
طبقهبندی .E58, G21, H12 :JEL
* .دکتراي مدیریت مالي دان شگاه تهران و پژوه شگر پژوه شکده پولي و بانکي بانک مرکزي (نوی سنده م سئول).
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مقدمه
از آنجا که اقتصاد ایران اقتصادي دولتي بر درآمدهاي نفتي و با بهرهوري نهچندان باال متکي
است و نیز با توجه به اهمیت و جایگاه راهبردي و سیاسي ایران در منطقه ،همواره در معرض
انواع تقابلها ،تحریمها و شوکهاي پیشبینينشده از سوي برخي از مجامع بینالمللي است؛
از اینرو تقویت بنیانهاي اقتصادي کشور در رویارویي با نوسانها و چالشهاي گوناگون
بهعنوان ضرورتي پرهیزناپذیر مطرح ميشود.
ابالغ سیاستهاي کلي «اقتصاد مقاومتي» براساس بند یک اصل  99۱قانون اساسي
بهوسیله مقام معظم رهبري باعث پدیدآمدن جریاني در جهت تقویت و مقاومسازي ارکان
نظام اقتصادي و بارورسازي آن در سالهاي پیشرو است .آنگونه که از بیانات رهبر معظم
انقالب برميآید اقتصاد مقاومتي ،مفهومي گسترده با ریشههاي اسالمي و بومي است که با
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مفهومهاي بنیادین اقتصاد اسالمي گره خورده است .اقتصاد مقاومتي یک الگوي اقتصادي
بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقالبي و اسالمي است که ضمن داشتن روند رو به رشد،
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در برابر ترفندهاي دشمنان کمترین آسیبپذیري را دارد .اقتصاد مقاومتي ،تاکتیکي موقت و
زودگذر براي وضعیت کنوني اقتصاد نیست بلکه راهبردي بلندمدت و دائمي است که باعث
ميشود اقتصاد در برابر تکانههاي اقتصادي و غیراقتصادي مقاوم شود .گفتني است که توجه
به کلیدواژههایي مانند :رویکرد جهادي ،انعطافپذیر ،فرصتساز ،مولد ،درونزا ،پیشرو،
برونگرا ،کارآفرین ،نوآوري و دانشبنیاني ،رقابتپذیري ،اصالح الگوي مصرف ميتواند
مختصات و مشخصه هاي این نوع اقتصاد را بیش از پیش براي ما روشن سازد.
عنوان «اقتصاد مقاومتي» در ادبیات متعارف علم اقتصاد معادل دقیقي ندارد؛ از اینرو
ميتوان اذعان کرد این واژه برخاسته از فرهنگ اسالمي ایراني کشور بوده و اصطالح نویني
در ادبیات اقتصادي شمرده ميشود .با کنکاش در منابع درميیابیم که اصطالحهایي مانند
ضدشکنندگي اقتصادي ( ،)Economic Anti-fragilityپایداري و تداوم اقتصادي
( ، )Sustainable & Persistent Economyاستحکام و پیوستگي متقابل در اقتصاد
( ،)Economy Solidarityثبات اقتصاد کالن ( ،)Macroeconomic Stabilityاقتصاد
بازدارنده و بازدارندگي اقتصادي ( ،)Economic Deterrenceمقاومبودن اقتصادها و نهادها
(  ،)Robustness of Institutions & Economiesوضعیت ایستایي در اقتصاد

( ،)Stationary in Economicsاقتصاد با وضعیت باثبات ( )Steady State Economyو
تحریمشکني در اقتصاد ( )Sanctions Bustingبا مفهوم «اقتصاد مقاومتي» قرابت دارند؛ اما
با توجه به مفاد سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ،نزدیکترین اصطالح به مفهوم اقتصاد
مقاومتي ،اقتصاد حمایتي ( )Protectionismبه معناي پدیدساختن چتر حمایتي بهوسیله
سیاستهاي اقتصادي از موضعي خاص ـ مانند بخش تأمین انرژي یا بخش تولید و
کارآفرینيـ است .علت این مدعا در بند ده این سیاستها نهفته است؛ آنجا که حمایت
همهجانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري
مثبت را از راههایي مانند :تسهیل مقررات و گسترش مشوقهاي الزم ،برنامهریزي تولید ملي
متناسب با نیازهاي صادراتي و دیگر سیاستها گوشزد ميکند.

نظام بانکي در اقتصاد ایران ،نقش بيبدیلي در تأمین مالي فعالیتهاي اقتصادي و گردش
منابع مالي دارد و بهعنوان رکني اساسي در نظام اقتصادي کشور ،ميتواند سهم عمدهاي در
تحقق و اجراي سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي داشته باشد؛ از اینرو طبیعي است که در
کاربردشناسي اقتصاد مقاومتي در اقتصاد ایران سهم قابلتوجهي براي اصالح و تقویت نظام
پولي و مالي اختصاص یابد .این نکته در بند نه از سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي به این
صورت تشریح شده است« :اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالي کشور با هدف پاسخگویي
به نیازهاي اقتصاد ملي ،پدیدساختن ثبات در اقتصاد ملي و پیشگامي در تقویت بخش واقعي».
در این جهت انتظار ميرود نظام بانکي به عنوان بخشي مهم از نظام پولي و مالي اقتصاد
کشور ،با تشخیص اولویتها و هدفهاي مهمتر ،اقدامها و فعالیتهاي مناسبي را بهمنظور
تحقق این سیاستها انجام دهد.
گفتني است گر چه اقتصاد مقاومتي مقولهاي برخاسته از فرهنگ اسالمي ایراني است اما قدر مسلّم
آن است که بهرهگیري از تجربههاي کامیاب بینالمللي در اصالح و تقویت نظام بانکي ميتواند راه
دستیابي به اقتصاد مقاومتي در کشور را بهطور مطلوبي کوتاه کند .یکي از بهترین تجربههاي مثبت
جهاني درباره مقاومسازي اقتصاد در حوزه نظام بانکي ،ابالغ توافقنامههاي بال ()Basel Accords
از سوي کمیته نظارت بانکي بال ( )Basel Committee on Banking Supervisionدر
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بانک بینالمللي تسویه ( )BISاست .نخستین مورد از توافقنامههاي کمیته بال ،توافقنامه بال
 9بود که در سال 9188م ،ارائه شد (کمیته بازل9188 ،م) .پس از آن توافقنامه بال  ،3در سال
3۱۱2م منتشر شد (کمیته بازل3۱۱2 ،م) .واپسین مورد این توافقنامهها نیز مربوط به توافقنامه
بال  2است که پس از وقوع بحران مالي سال 3۱۱8م ،بهمنظور تقویت بیشتر نظام بانکي از
نظر مدیریت نقدینگي ،حاکمیت شرکتي ،کفایت سرمایه و  ...در سال 3۱9۱م منتشر شد
(کمیته بازل3۱9۱ ،م).

پیشینه پژوهش
پیش از آنکه به تشریح اقدامهاي پیشنهادي براي نظام بانکي بهمنظور تحقق اقتصاد مقاومتي
بپردازیم ،مناسب است نگاهي به پژوهشهاي مرتبط با این حوزه داشته باشیم.
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ابوالحسني و بهاروندي ( )9213با معرفي اوراق دوسویه ارزي بهعنوان رویهاي براي
معاملههاي ارزي در اقتصاد مقاومتي ،آن را ابزاري مناسب براي پوشش ریسکهاي ارزي در
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اقتصاد کشور و نظام بانکي برشمردهاند.
سیف و خوشکالمخسروشاهي ( )9213ضمن آسیبشناسي نظام ارزي موجود ،راهکارهایي
براي پيریزي نظام ارزي به معناي دقیق آن بیان کرده سپس نظام ارزي مطلوب براي اقتصاد
ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتي را معرفي و پیشنهاد کردهاند.
موسویان و عبداللهي ( )9213با تبیین آسیبهاي اجراي عقود بانکي در کشور ،آن را
بهعنوان رهیافتي براي کمک به سیاستگذاران در طرحریزي و اجراي عقود نظام بانکي در
جهت تحقق اقتصاد مقاومتي معرفي کردهاند .ضعفها و نارسایي مقررات و دستورالعملها،
سیاست هاي پولي و اقتصادي دولت و بانک مرکزي ،آگاهي کارکنان و مشتریان بانک نسبت
به عقود بانکي و توجه به ریسکهاي عقود بانکي پیش از تخصیص ،بهعنوان مهمترین
آسیبهاي شناسایيشده در پژوهش پیشگفته هستند.
خوانساري و بهادريجهرمي ( )9212ضمن تبیین مفهوم نظارت بانکي و ارتباط آن با
سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ،چارچوبي براي هندسه نظارت بانکي ارائه کردهاند .از نظر
آنان ،لزوم نظارت بانکي سیستمي در شبکه بانکي ،تشکیل کمیتههاي نظارت شرعي و فقهي
در شبکه بانکي و تنظیم مقررات الزم براي رسمیتداشتن آنها ،پدیدساختن ساختاري براي

نظارت طبیعي در شبکه بانکي ،پرهیز از دیوانساالري در امر نظارت و فرهنگسازي کافي
براي نظارت اثرگذار در نظام بانکي از جمله اقدامهایي است که درباره نظارت بانکي در
چارچوب سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي باید صورت گیرد.
قلیچ ( )9212با بررسي ظرفیتها و محدودیتهاي قانون عملیات بانکي بدون ربا ،به
برخي اقدامهاي الزم جهت تحقق اقتصاد مقاومتي در نظام بانکي اشاره کرده است .طبق
نتیجههاي این پژوهش از جمله محدودیتهاي شناسایيشده در قانون عملیات بانکي بدون
ربا جهت پشتیباني از سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي عبارت هستند از :عدم ارائه تعریفي
روشن و کاربردي از اقتصاد مقاومتي ،عدم اشاره به الزام به همبستگي و هماهنگي نهادهاي
پولي و مالي با یکدیگر و فقدان برنامه جهت تحقق کامل بانکداري اسالمي.
نظام بانکي را استخراج و با استفاده از روش تاپسیس فازي میزان اهمیت آنها را مشخص
کردهاند .براساس نتیجههاي این پژوهش ،شفافیت و سالمت نظام بانکي و پایینبودن فساد
مالي ،استقرار نظام اعتبارسنجي مشتریان و پایینبودن سطح مطالبههاي معوق در نظام بانکي
از مهمترین عوامل اثرگذار بر تحقق سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در نظام بانکي کشور
شمرده ميشوند.
در مقاله پیشرو ميکوشیم با استناد به تحقیق پیشگفته از جهت عوامل تعیینشده،
مهمترین الزامهاي حمایت از تولید و اشتغال با اصالح نظام بانکي ،براي اجرا در کوتاهمدت
را تعیین و راهکارهاي عملیاتي الزم براي پیادهسازي آنها توصیه کنیم .در این طرح با استفاده
از ادبیات پژوهش ،عوامل اثرگذار بر حمایت از تولید و اشتغال در نظام بانکي تحت
سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي شناسایي شده و با استفاده از روش تحلیلي توصیفي
مهمترین راهکارهاي عملیاتي بهمنظور اجرا در کوتاهمدت در نظام بانکي تعیین شده است.

تشریح الزامهای پیشنهادی برای نظام بانکی بهمنظور تحقق اقتصاد مقاومتی
براساس نتیجههاي پژوهش خوانساري و قلیچ ( )9212مهمترین شاخصهاي تحقق اقتصاد
مقاومتي در نظام بانکي بررسي و از میان آنها پنج اولویت اصلي استخراج شده است .گفتني
است پژوهش بیانشده با استفاده از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان ،عوامل اثرگذار بر
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تحقق اقتصاد مقاومتي در نظام بانکي را شناسایي کرده است .خبرگان این پژوهش از میان
صاحبنظران و کارشناسان نظام بانکي انتخاب شدهاند و براساس پرسشنامه یا مصاحبههایي
که از آنها شده ،عوامل مورد نظر استخراج شده است .در مرحله بعد این عوامل مستخرج با
بهکارگیري روش تاپسیس فازي بهعنوان یکي از روشهاي تصمیمگیري چندمعیاره،
اولویتبندي شدهاند.
مقاله پیش رو در حقیقت ادامهدهنده و تکمیل کننده پژوهش پیش گفته است و مي کوشد
راهکارهاي عملیاتي اولویت هاي اصلي شناسایي شده را به منظور اجرا در اقتصاد کشور
استخراج کند .در ادامه مهمترین الزامهاي پیشنهادي در کوتاه مدت بهمنظور تقویت نظام
بانکي در جهت رونق بخش تولید با رویکرد تحقق سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي
تشریح مي شود.
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 .1ارتقای سطح شفافیت ،سالمت و انطباق با شریعت در نظام بانکی
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بدیهي است کمبود شفافیت و نظارت در هر نظام بهویژه در نظامهاي مالي ،زمینه گسترش
فساد ،رشوه ،رانتخواري ،ویژهخواري و اختالس را فراهم ميسازد .از آنجا که بخش تولید
براي ادامه حیات و توسعه کمي و کیفي خود ،نیازمند جریان مالي قدرتمند و سالم است،
دور از انتظار نخواهد بود که با کمبود شفافیت و نظارت در نظام پولي و مالي چرخ رونق
تولید با افزایش هزینههاي تأمین مالي ،کاهش بهرهوري ،از دسترفتن مزیتها و فرصتهاي
رقابتي و اعتمادزدایي از صاحبان سرمایه و ثروت با مشکل جدي روبهرو شود.
نظام بانکي (بهعنوان یکي از مهمترین متولیان تأمین مالي بخش تولید در اقتصاد ایران)
نیز بهعنوان یکي از ارکان نظام مالي از این موضوع مستنثا نیست و ارتقاي سطح شفافیت و
سالمت در نظام بانکي ،بهمنظور پیشگیري از بروز انواع تخلفات و ارتقاي سطح سالمت
بانکي اثرگذار است .اثربخش نبودن نظام نظارتي در نظام بانکي باعث ميشود تا بهتدریج
زمینه سوءاستفاده داخلي بیشتر شود و نهتنها فساد از درون ،نظام را تهدید خواهد کرد بلکه
آسیبپذیري نظام بانکي در برابر هجمههاي بیروني نیز بیشتر خواهد شد؛ در نتیجه استحکام
نظام بانکي براي رویارویي با تهدیدهاي داخلي و خارجي کمتر ميشود.

از اینرو ارتقاي سطح شفافیت و سالمت نظام بانکي ،دقت بیشتر بر کنترل و حسابرسي
داخلي ،توجه بهتر به مقوله حاکمیت شرکتي در نظام بانکي و جلوگیري از بروز انواع مفاسد
پولي و بانکي براي عملیاتيسازي سیاستهاي اقتصاد مقاومتي درباره رونق تولید ضرورتي
پرهیزناپذیر خواهد بود.
بیشتر وظیفه خطیر نظارت بر شبکه بانکي ،بر عهده بانک مرکزي هر کشور است .این
نظارت اغلب شامل نظارت بر تأسیس بانک یا مؤسسه اعتباري غیربانکي ،نظارت بر شفافیت
و سالمت فعالیتها و اعمال اقدامهاي اصالحي ،حمایتي یا توبیخي و  ...ميشود.
اهمیت نظارت بانک مرکزي را ميتوان دستکم از سه بُعد بررسي کرد :در سطح اقتصاد
کالن ،سالمت شبکه پولي و بانکي کشور از آن جهت که بانکها واسطه وجوه بین
ميکنند و سرانجام بر روي عرضه منابع پولي و اعتباري کشور از راه اعطاي تسهیالت تأثیر
دارند ،اهمیت دارد؛ بنابراین دستیابي به هدفهاي کالن و اجراي سیاستهاي پولي (مانند
عملیات بازار باز ،هدایت نرخ سود و  )...بهوسیله نظارت بر بانکها حاصل ميشود؛ براي
مثال ،هر چند از جمله سیاستهاي کالن اقتصاد مقاومتي ،تقویت شرکتهاي دانشبنیان و
حمایت از تولید کشور ميباشد اما عملکرد شبکه بانکي کشور بیشتر متمایل به اعطاي
تسهیالت به بخش خدمات و بازرگاني است .در اینجا بانک مرکزي وظیفه دارد با در نظر
گرفتن تدبیرهاي (بیشتر تشویقي) مناسب ،شبکه بانکي را به سمت هدفهاي تعیینشده در
سطح کالن ،هدایت کند.
در سطح اقتصاد خرد ،تعیین استانداردهایي جهت بهبود شفافیت وضعیت مالي بانکها
مدنظر قرار دارد .در این سطح ،رویکرد مقررات و معیارهاي نظارتي بانک مرکزي جنبه
احتیاطي دارد و به ثبات ،سودآوري و سالمت فعالیتهاي بانک توجه ميکند .در این سطح
بهطور معمول معیارهاي گوناگوني مورد توجه قرار ميگیرند که مناسببودن کفایت سرمایه،
پایینبودن مطالبههاي غیرجاري و استقرار حاکمیت شرکتي مناسب ،برخي از آنها هستند.
همچنین در سطح بینالمللي ورود بانکهاي داخلي به فضاي رقابتي بینالمللي ،در وهله
نخست نیازمند سالمت ،ثبات و قوام داخلي بانک است که این مهم از راه رعایت قوانین و
استانداردهاي بینالمللي که بهوسیله نهادهایي مانند بانک تسویه بینالمللي ( )BISیا صندوق
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بینالمللي پول ( )IMFتدوین ميشود ،بهدست ميآید .در مرحله بعد ،در صورتي که نظارت
بانک مرکزي بر اجراي استانداردهاي بینالمللي در شبکه بانکي بهصورت صحیح و دقیق
صورت پذیرد ،امکان افزایش رتبه اعتباري کشور و کاهش بياعتماديهاي اقتصادي
سرمایهگذاران ،بانکها و نهادهاي مالي بینالمللي فراهم ميشود (کریمي ،921۱ ،ص.)9
از سوي دیگر در نظام بانکي ایران بهعنوان یکي از نخستین کشورهایي که بهمنظور
حذف عملیات ربوي از نظام خود اقدام کرده است ،افزون بر شفافیت و سالمت بانکي ،مقوله
انطباق با شریعت نیز اهمیت فراواني ميیابد .بند اول ماده یک قانون عملیات بانکي بدون
رباي کشور (مصوب  )9263نخستین هدف نظام بانکي را «استقرار نظام پولي و اعتباري بر
مبناي حق و عدل (با ضوابط اسالمي) بهمنظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت
سالمت و رشد اقتصاد کشور» عنوان ميدارد.
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اما مسئله انطباق عملیات بانکي با موازین شریعت آنطور که انتظار ميرود ،انجام
نميشود؛ بنابراین مشاهده ميشود که بعد از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون
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عملیات بانکي بدون ربا ،هنوز هم بسیاري از مراجع عظام تقلید ،کارشناسان و عموم مردم
درباره انطباق فعالیتهاي بانکي با آموزههاي اسالمي دچار تردید هستند؛ از اینرو ارتقاي
سطح و پدیدساختن سازوکار نظارت شرعي بهمنظور اطمینان از انطباق عملیات بانکي با
شریعت اسالم نیازمند توجه ویژه است .البته سازوکار نظارت شرعي بسته به وضعیت
اجتماعي جامعه ،قواعد فقهي رایج ،قوانین و مقررات باالدستي ،میزان تقاضاي مشتریان بانکي
و  ...ميتواند به شیوههاي متفاوتي طراحي و اجرا شود (میثمي و قلیچ .)9281 ،همچنین
خصوصي یا دولتيبودن نظارت شرعي ،مسئولیت بانک مرکزي و بانکها در برابر آن،
چگونگي تدوین استانداردهاي واحد براي اجرایيکردن نظارت شرعي و  ...از جمله
بحثهایي است که ميتواند نظارت شرعي را بهصورتهاي گوناگوني در نظام بانکداري
کشور اجرایي سازد.
در بندهاي  91و  32سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ،به شفافسازي و سالمسازي
اقتصاد و جلوگیري از اقدامها ،فعالیتها و زمینههاي فسادزا اشاره شده است.

 .2برگرفتن تدبیرهای الزم برای کاهش سطح مطالبههای معوق در نظام بانکی
نسبت مطالبههاي معوّق به کل مطالبات یکي از معیارهاي سنجش سالمت نظام بانکي است.
این نوع مطالبهها اکنون یکي از بزرگترین مشکالت نظام بانکي ماست که باعث بروز
آسیبهاي فراواني شده است؛ چرا که در نظام بانکي بینالملل این نسبت بهطور معمول بین
۱ـ 3درصد است اما در کشور ما این نسبت بیش از ده درصد است (مجلس شوراي اسالمي،
 .)9217وجود دارایيهاي منجمد در نظام بانکي باعث ميشود تا بهعلت کاهش بازیابي منابع،
بانکها نتوانند به حد کافي تسهیالت در اختیار صاحبان کسبوکار قرار دهند؛ در نتیجه
بخشهاي گوناگون صنعتي و خدماتي با محدودیت در تأمین منابع روبهرو شوند.
علتهاي گوناگوني در پدیدآمدن و افزایش مطالبههاي معوّق نقش دارد .ضعف نظارت
پرداخت تسهیالت و عدم پدیدآمدن اطمینان الزم نسبت به بازگشت تسهیالت اعطایي ،اهلیت
تسهیالت گیرنده و نوع وثایق از جمله علل افزایش مطالبههاي معوّق در شبکه بانکي ماست.
همچنین یکي دیگر از علل افزایش مطالبههاي معوّق بانکي به تسهیالت تکلیفي دولتها
برميگردد (شعباني و جاللي ،921۱ ،ص .)968حجم بسیار باالي تسهیالت تکلیفي که
بهوسیله دولتها به نظام بانکي اجبار ميشود باعث این ميشود که بانکها تسهیالت را بدون
اعمال روشهاي معمول در بررسي اهلیت متقاضیان ،بررسيهاي کارشناسي و مطالعههاي
مالي و اقتصادي پروژهها ،پرداخت کنند .طرحهایي هم که بهوسیله این نوع تسهیالت تأمین
مالي ميشوند در بسیاري از موارد توجیههاي الزم فني ،مالي و اقتصادي نداشته و به
بهرهبرداري مناسب نميرسند .از این جهت بازپرداخت تسهیالت پیشگفته با توجه به عدم
بازدهي پروژه ناممکن شده و نتیجه آن افزایش مطالبههاي معوق نظام بانکي ميشود.
افزون بر این عدهاي از مشتریان خوشحساب بانکها نیز بهویژه طي سالهاي اخیر تحت
تأثیر اختاللهایي که در نتیجه تحریمهاي اقتصادي و بانکي براي مبادلههاي مالي آنان پدید
آمد ،از بازپرداخت تسهیالت بازماندند و امکان بازپرداخت بدهي خود را از دست دادند.
همچنین پایینبودن نسبي نرخ جریمه بانکي ،مماشات با بدهکاران و استمهالهاي پیاپي
مطالبههاي آنان ،طوالنيشدن دوره رکود اقتصادي ،کندبودن تشریفات قضایي در برخورد با
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بدهکاران و مسائلي از این دست نیز در پدیدآمدن چنین چالش بزرگي براي نظام بانکي
کشور دخیل بودهاند (ر.کبه :شعباني و جاللي.)921۱ ،
مطالبههاي معوّق ،عوارض فراواني را براي نظام اقتصادي کشور و بهویژه هدفهاي
مدنظر اقتصاد مقاومتي پدید ميآورد .از آنجا که براي تحقق اقتصاد مقاومتي و تأمین مالي
تولیدکنندگان داخلي در جهت حمایت از تولید ملي نیاز است که منابع بانکي در دسترس
باشد تا بنگاههاي تولیدي داخل بهویژه کسبوکارهاي کوچک و متوسط مورد حمایت قرار
گیرند؛ انباشت مطالبههاي معوّق باعث پدیدآمدن تنگناي اعتباري شده و منابع بانکي را از
چرخه اعطاي تسهیالت خارج کرده است و افزون بر تحمیل خسارت به نظام بانکي،
متقاضیان واقعي را از دریافت تسهیالت محروم ميسازد .این محدودیت در بازگشت
سرمایهها به بانک در کنار پرداخت سودهاي تضمینشده و قطعي به سپردهگذاران باعث
130

ميشود نظام بانکي از ایفاي نقش مهم خود در تحقق سیاستهاي حمایتي از تولیدکنندگان
داخلي بازداشته شود.
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افزون بر این عدم امکان ارائه خدمات به مشتریان خوشحساب و جذب منابع بیشتر از
مشتریان جدید از راه اعطاي تسهیالت ،جلوگیري از گسترش و توسعه سرمایهگذاري در
بخشهاي گوناگون اقتصادي کشور از راه منابع بانکي ،واردآمدن ضربه رواني و روحي به
کارکنان بانک بهعلت عدم بازدهي به موقع زحمات و کوشش آنان و فرسودهشدن توان و
قدرت مدیریتي مسئوالن نظام بانکي ،کاهش اعتماد و اطمینان مشتریان بهعنوان بزرگترین
سرمایه بانکها ،کاهش درآمد ملي و در پي آن درآمد سرانه و افزایش سطح عمومي قیمتها
و رشد شاخص تورم در جامعه ،از دسترفتن امکان برنامهریزي و سیاستگذاري اعتباري
دقیق و اثرگذار بهوسیله مدیران و مسئوالن بانکي ،اتالف وقت و منابع واحدهاي ذیربط
بانکي و نیز مقامهاي قضایي و اجرایي کشور جهت وصول مطالبههاي معوّق و پدیدآمدن
وقفه در چرخش منظم و مطمئن پول و نقدینگي در جامعه بخشهایي از اثرهاي زیانبار
مطالبههاي معوّق در نظام بانکي کشور است .گفتني است در بند یک و نه سیاستهاي کلي
اقتصاد مقاومتي ،اشاره تلویحي به این نکته شده است.

 .3تصویب و ابالغ قانون جدید بانکداری و بانکداری مرکزی
با توجه به پیوند اقتصاد مقاومتي با فرهنگ اسالمي ایراني ،انتظار ميرود نظام بانکي کشور
گامهاي جديتري در راه تحقق کامل بانکداري اسالمي بردارد .تطبیق روشها و الگوهاي
استفادهشده در نظام بانکي با اصول اسالمي در حقیقت به معناي انطباق سازوکارهاي توزیع
منابع مالي و سیاستهاي پولي با قواعد دیني و االهي است که سرانجام به اسالميشدن هر
چه بیشتر روابط حاکم بر مناسبتهاي اقتصادي ،اخالقي و اجتماعي مردم ميانجامد.
مشاهدهها بیانگر آن است که یکي از موانع رشد و توسعه بخش تولید و رونق فضاي
کسبوکار و کارآفریني در اقتصاد ایران به نقص برخي از قوانین و مقررات پولي و مالي
کشور برميگردد که از جمله آن ميتوان به مقررات و دستورالعملهاي پدیدآورنده بروکراسي
داشت .از این جهت اجراي سیاستهاي اقتصاد مقاومتي در کشور با هدف تقویت نهاد تولید
مستلزم اصالح و بازبیني قوانین و مقررات است .اهمیت این موضوع زماني بیشتر روشن
ميشود که بدانیم در دوره کنوني ،صنعت بانکداري به صنعتي پویا تبدیل شده است و با
نوآوريهاي مالي صورتگرفته در سالیان اخیر روزبهروز بر پیچیدگي آن افزوده شده است؛
از اینرو نیاز است بسیاري از آییننامهها و دستورالعملهاي نظام بانکي با این نگاه بازبیني
و اصالح شود .افزون بر این ،تدوین قوانین و مقررات مناسب نهتنها در سطح خود بانکها
بلکه در سطح کالن همچون تنظیم رابطه بین دولت و بانک مرکزي و اصالح بازار بینبانکي
در بهبود و تسهیل رابطه بانک مرکزي با بانکها و رابطه بانکها با یکدیگر جهت مقاومسازي
نظام بانکي امري ضروري است.
گفتني است که پس از پیروزي انقالب اسالمي بهمنظور اصالح نظام بانکي در سال 9263
قانون عملیات بانکي بدون ربا تصویب شد و با اینکه مقرر شده بود که این قانون آزمایشي
اجرا سپس بازنگري شود اما از آن زمان تاکنون به روزرساني نشده و هماکنون این موضوع
به مشکل اساسي نظام اقتصادي کشور تبدیل شده و مشکالت گوناگوني را بر جامعه اسالمي
پدید آورده است.
از اینرو در سالهاي اخیر طرحي در مجلس شوراي اسالمي تدوین شده که به اصالح
قانون عملیات بانکي بدون ربا پرداخته است و هماکنون در مرحله بررسي نهایي و تصویب
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قرار دارد .تقویت نظارت بر نظام بانکي و تکمیل نهادهاي ناظر ،مدیریت ریسک متناسب
بانکها و شفاف و قاعدهمند شدن استقراض دولت از نظام بانکي ،مهمترین تغییرهاي فني
این طرح است که ميتواند به اصالح نظام بانکي متناسب با وضعیت کشور و الگوي اقتصاد
مقاومتي بینجامد.
این طرح پس از چند سال کار کارشناسي در مرکز پژوهشهاي مجلس و دیگر نهادهاي
کارشناسي در تعامل با بانک مرکزي ،وزارت اقتصاد و بانکها تهیه شده است که ضمن تلفیق
قوانین موجود و پدیدساختن یک قانون واحد ،تغییرهاي متناسب با وضعیت اقتصادي کشور
و اقتصاد مقاومتي را در خود دارد .مسلّم است که توجه به مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي در این
اصالحیه ميتواند بستر مناسبي براي تحقق سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي باشد.
گفتني است که اصالح نظام بانکي کشور و پدیدساختن شفافیت اطالعاتي در آن در
132

تعامل با بازار سرمایه و نظام بیمه با هدف پاسخگویي به نیازهاي اقتصاد ملي و پدیدآمدن
ثبات اقتصادي براي تقویت بخش واقعي ،از مصداقهاي اقتصاد مقاومتي در نظام بانکي
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ميباشد که در بندهاي  1و  91سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي به آن اشاره شده است.

 .4تقویت سطح کمی و کیفی سرمایه بانکها
سرمایه رکن مهمي از پشتوانه مالي هر بانک است که به آن امکان ميدهد تا با افزایش ظرفیت
اعطاي تسهیالت (از جهت ،نرخ سود و مدت بازپرداخت) به تقویت نهاد تولید کمک رساند.
در برابر ،چنانچه بانکي با مشکل سطح کیفي و کمي سرمایه روبهرو باشد نميتواند در تأمین
مالي بخش تولید نقش پررنگي ایفا کند .این ناتواني ميتواند خود را در کاهش حجم
تسهیالت اعطایي یا افزایش نرخ سود اثرگذار و کاهش مدت بازپرداخت تسهیالت نشان
دهد .افزون بر این مطلب ،سرمایه مناسب و با کیفیت این امکان را به بانک ميدهد تا هنگام
رویارویي با مشکالت کالن اقتصادي ،توانایي بازپرداخت بدهيهاي خود را داشته باشد؛
بنابراین کمیت و کیفیت مناسب سرمایه بانکها باعث ميشود تا بانکها در وضعیتي که
تکانهها ،تنشها ،شوکها و بحرانهاي مالي در اقتصاد شیوع ميیابند ،آسیبپذیري کمتري
داشته باشند.

پافشاري پیاپي مکرر اصول توافقنامههاي بال بر افزایش کیفیت و کفایت سرمایه از این
نکته مهم حاکي است که مقاومسازي اقتصاد ملي نیازمند ارتقاي ایندو سطح از سرمایههاي
بانکي ميباشد.
با توجه به آنکه تقویت سطح کمي و کیفي سرمایه بانکها باعث ارتقاي سطح سالمت و
ثبات بانکها ،آمادگي بانکها در رویارویي با خطرهاي ناشي از عدم ایفاي تعهدها از سوي
وامگیرندگان ،مدیریت بهتر ریسکها ،کمینهسازي انحرافها از نظم بازار ،جذب هر گونه
زیان احتمالي و مراقبت از عدم انتقال آسیبهاي وارده به سپردهگذاران ،حفظ اعتماد عمومي
به شبکه بانکي و افزایش ظرفیت اعتباري بانکها ميشود مطلوب است این عامل بهعنوان
یکي از شاخصهاي مهم در رتبهبندي بانکها مدنظر قرار گرفته و بانک مرکزي نظارت
بندهاي  9۱ ،1 ،9و  3۱سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي با اشاره به تأمین شرایط و
فعالسازي تمام امکانات و منابع مالي ،به بیشینهکردن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهاي
اقتصادي ،اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالي کشور ،تشویق سرمایهگذاري خارجي براي
صادرات و تقویت فرهنگ جهادي در پدیدساختن ارزش افزوده ،تولید ثروت ،سرمایهگذاري
و اشتغال مولد به این نکته اشاره داشته است.

 .5تدوین و ابالغ نقشه جامع رویارویی با تحریمهای بانکی
گر چه بهطور قطعي ،نميتوان برآورد مشخصي از هزینههاي تحریمهاي بانکي (مانند قطع
سامانه سوئیفت بانک مرکزي کشور) براي اقتصاد کشور ارایه داد اما آنچه که روشن ميباشد
آن است که بخش بزرگي از منابع مفید بنگاههاي اقتصادي اعم از نوع مالي یا زماني به جاي
فعالیت در پدیدساختن تولید و توسعه اقتصادي ،صرف چانهزني و مذاکره با واسطهها شده
و اتالف ميشود .البته تحریمهاي بانکي به معناي قطع کامل ارتباطات بینالمللي نظام بانکي
با دیگر بانکهاي خارجي نیست و بانکها با استفاده از روشهاي غیررسمي مانند :اجاره
خطوط تلفن و دورنگار از همتایان خود در مراکز دبي ،ترکیه و چین یا استفاده از بانکهاي
تحریمنشده ایراني به انتقال ارز مبادرت ميورزند اما تمام این اقدامها مستلزم صرف
هزینههاي مازاد است که به افزایش مخارج تولید و کاهش مزیت نسبي محصوالت در مقایسه

بایستههای نظام بانکی در تقویت نهاد تولید با  / ...رسول خوانساری و وهاب قلیچ

جديتري بر این عامل از خود نشان دهد.
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با واردات ميانجامد؛ از اینرو نیاز است که براي رویارویي با اثرهاي منفي تحریمهاي بانکي
با رویکرد تسهیل مبادلههاي مالي بنگاههاي اقتصادي راهحل اساسي اندیشیده شود.
بر این مبنا ،سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي رصد تحریمهاي اقتصادي جهت آمادهسازي
و رویارویي هر چه بهتر با آنان را مورد اشاره قرار داده است .تحریمهاي اقتصادي بیشتر با
کاهش میزان دسترسي بنگاههاي اقتصادي به نهادههاي اساسي تولید و کاهش سطح روابط
بینالمللي در عرصه تجارت بینالملل ،باعث افزایش هزینه تولیدشده و سرمایههاي اقتصاد
را از چرخه تولیدمحوري دور ميسازد .افزون بر این جنبه ،بخش مهمتري از تحریمها با
ویژگيهایي مانند هوشمندي و فلجکنندگي درصدد پدیدساختن خلل در فعالیت نهادهاي
مهم و بزرگ تولیدي کشور است.
نگاهي جامع به محتواي تحریمهاي اقتصادي وضعشده علیه ایران ،نشانگر این واقعیت
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است که وزارت نفت و بانک مرکزي بهعنوان دو نهاد مهم و اثرگذار اقتصادي بیش از دیگر
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بخشها هدف اعمال تحریمها قرار داشتهاند؛ از اینرو توصیه ميشود شبکه بانکي و بهویژه
بانک مرکزي با رصد برنامههاي تحریم بانکي ،راههاي رویارویي با اثرهاي مخرب اینگونه
تحریمها را شناسایي و با استفاده از ظرفیتهاي علمي و عملیاتي موجود در نظام بانکي
کشور ،راههاي مقاومسازي را پیشبیني و طراحي کند.
جاي تردید نیست که هر حرکت ملي و بزرگ ،نیازمند برنامهریزي و تدوین نقشه راه
عملیاتي با در نظر گرفتن تمام ظرفیتها ،فرصتها ،تهدیدها و نقاط ضعف و قوت آن حوزه
است؛ از اینرو مناسب است که بانک مرکزي در جایگاه مقام ناظر بازار پول ،با اشرافي که
به نظام بانکي دارد تدوین نقشه جامع رویارویي با تحریمهاي بانکي را در جهت پیشبرد
سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در دستور کار خود قرار دهد؛ البته استفاده از پژوهش و
توسعه بهمنظور کشف و دریافت روشهاي نوین رویارویي با تحریمهاي بانکي ميتواند در
این راه راهگشا باشد .بندهاي  93 ،1 ،3و  33سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي بهصورتي به
این موضوع اشاره داشته است.

جدول  :9ارتباط بین الزامهاي پیشنهادي با سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي
بندهاي سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي
الزامات
پیشنهادي

9

3

2

2

۱

6

7

1 8
۱

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

3

3

3

3

9

3

2

2

۱

6

7

8

1

۱

9

3

2

2

3

در نظام بانکي

سالمت و انطباق با شریعت

ارتقاي سطح شفافیت،

معوق در نظام بانک ي

اتخاذ تدابی ر الزم براي

کاهش سطح مطالبات

بانکداري مرکزي

جدید بانکداري و

تصویب و ابالغ قانون

تحریمهاي بانکي

کیفي سرمایه بانکها

تقویت سطح کمي و

جامع رویارویي با

تدوین و ابالغ نقشه

براساس مصاحبههاي شفاهي با صاحبنظران و متولیان امر و نیز مطالعه و بررسي ادبیات
پژوهش ميتوان الزامهاي عملیاتي نظام بانکي در تقویت نهاد تولید با رویکرد تحقق اقتصاد
مقاومتي را به شرح ذیل عنوان داشت.

 .1ارتقای سطح شفافیت ،سالمت و انطباق با شریعت در نظام بانکی
با توجه به اهمیت ارتقاي سطح شفافیت ،سالمت و انطباق با شریعت مهمترین اولویتها و
برنامههاي کلیدي بهمنظور اجرا و پيگیري در کوتاهمدت به شرح ذیل خواهد بود.
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بررسی الزامهای پیشنهادی برای نظام بانکی بهمنظور تحقق اقتصاد مقاومتی
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جدول  :3فعالیتهاي مربوط به ارتقاي سطح شفافیت ،سالمت و انطباق با شریعت در نظام بانکي
ردیف

فعالیتهاي الزم براي تحقق الزامهاي پیشنهادي

ارکان متولي

اجراي کامل استانداردهاي بینالمللي گزارشگري مالي  -بانک مرکزي
9

( )IFRSدر شبکه بانکي

چالشهاي احتمالي
 -مقاومت برخي بانکها در برابر

 -سازمان بورس

شفافسازي و ارائه اطالعات

 -سازمان حسابرسي

 تعارض برخي استانداردها باعملیات بانکداري بدون ربا

تقویت سامانههاي نظارتي برخط در بانک مرکزي بهمنظور  -بانک مرکزي
رصد فعالیتهاي شبکه بانکي بهصورت غیرحضوري

 -شبکه بانکي

 کمبود زیرساختهاي فني براياستقرار سامانههاي نظارتي
 -عدم همراهي کافي بهوسیله شبکه

3

بانکي
 ضعف در روششناسي و تدوینشاخصهاي مناسب ارزیابي

136
2

ارتقاي سطح سامانه اعتبارسنجي مشتریان و تکمیل شناسنامه  -بانک مرکزي

 -ضعف همکاري سازمانهاي مرتبط

اعتباري مشتریان بانکي با اتصال بر خط به پایگاههاي  -شبکه بانکي

 -کمبود زیرساختهاي فني

اطالعاتي گوناگون از جمله سوابق موجود در سازمان ثبت

-سازمانهاي
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اسناد و امالک کشور ،قوه قضائیه ،وزارت نیرو (قبوض آب مرتبط با سوابق
و برق) و ...

2

اعتباري مشتریان

تعیین مهلت قانوني منطقي و غیرقابل تغییر براي شبکه بانکي  -بانک مرکزي

 -نبود دانش تخصصي کافي در

بهوسیله بانک مرکزي براي ارتقاي چارچوب مدیریت  -شبکه بانکي

شبکه بانکي

ریسک و حاکمیت شرکتي و پیگیري ویژه براي تحقق آن

 کمبود ظرفیت قانوني الزم براياعمال نظارت جدي بهوسیله بانک
مرکزي

۱

ابالغ سند راهبردي بانکداري اسالمي بهوسیله بانک مرکزي  -بانک مرکزي

 -عدم هماهنگي و انسجام کافي در

بهمنظور تعیین راه آتي نظام بانکي در جهت انطباق با شریعت

سطح بدنه بانک مرکزي

و اعالم برنامههاي آتي بانک مرکزي براي اجراي سند راهبردي
در حمایت بیشتر از بخش تولید
اجراي آزمایشي رتبهبندي انطباق با شریعت در نظام بانکي  -بانک مرکزي

6

بهمنظور ترغیب بانکها براي افزایش سطح انطباق با شریعت  -پژوهشکده پولي  -عدم اجماع کافي درباره روششناسي
در برنامهها و فعالیتهاي تأمین مالي بخش تولید

7

 -ضعف همکاري در سطح شبکه بانکي

و بانکي

رتبهبندي انطباق با شریعت

ارتقاي ساختار گزارشدهي و شفافسازي بانک مرکزي و  -بانک مرکزي

 -حساسیت بانک مرکزي و بانکها

بانکها

نسبت به افشاي اطالعات
 احتمال بروز پیامدهاي اجتماعيدر کوتاهمدت

 .2برگرفتن تدبیرهای الزم برای کاهش سطح مطالبههای معوّق در نظام بانکی
با توجه به اهمیت برگرفتن تدبیرهاي الزم براي کاهش سطح مطالبات معوق در نظام بانکي ،مهمترین
اولویتها و برنامههاي کلیدي بهمنظور اجرا و پيگیري در کوتاهمدت به شرح ذیل خواهد بود.
جدول  :2فعالیتهاي مربوط به کاهش مطالبههاي معوق در نظام بانکي
ردیف
9

3

فعالیتهاي الزم براي تحقق الزامهاي پیشنهادي

چالشهاي احتمالي

نهاد متولي

طراحي بستههاي تشویقي اثرگذار و ساختارهاي نوآورانه براي  -بانک مرکزي

 -واردشدن فشار به ترازنامه

کاهش مطالبههاي معوّق با همکاري خبرگان و متخصصان بانکي  -شبکه بانکي

بانکها و کاهش سودآوري آنها

اجراي راهکارهاي اصالح ساختار ترازنامه بانکها بهویژه  -بانک مرکزي

 -نیاز به تصویب قوانین خاص

تشکیل شرکت مدیریت دارایيها

-

وزارت

امور  -مقاومت احتمالي بانکها
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اقتصادي و دارایي

براي پرداخت تسهیالت به مشتریان بانکي با پافشاري بر  -شبکه بانکي

 -ضعف در روششناسي

بنگاههاي تولیدي

رتبهبندي مشتریان بانکي
 چالشهاي فقهي دربارهدریافت جریمه تأخیر و مانند آن

2

۱

پدیدساختن همکاري در نظام بانکي جهت تکمیل و استفاده از  -بانک مرکزي

 -کمبود ظرفیت قانوني الزم

بانک اطالعات سوابق تسهیالت گیرندگان و محرومسازي

براي همکاري میان دستگاهها

متقاضیان بدحساب از تسهیالت بانکي با پافشاري بر بر

 -وجود برخي موارد اعمال نفوذ

بنگاههاي تولیدي

جهت برخورد با مشتریان بدحساب

ملزمکردن مجریان طرحها در هنگام دریافت تسهیالت به  -بانک مرکزي

 -هزینهبر بودن اجراي نظارت

تکمیل و ارائه فرمهاي اطالعاتي شامل پیشرفت مراحل اجرایي  -شبکه بانکي

کامل بر طرحها

و همکاري الزم براي بازدید کارشناسان از چگونگي پیشرفت
طرح با پافشاري بر بنگاههاي تولیدي
پدیدساختن هماهنگي بین نظام بانکي و دیگر سازمانهاي  -بانک مرکزي

6

 -وجود برخي قوانین معارض

ذیربط مانند ادارات صنایع و بنگاههاي تولیدي جهت دریافت  -وزارت صنعت
تأییدیه و موافقت اصولي با صالحیت فني و اقتصادي طرحها -
جهت دریافت تسهیالت

وزارت

امور

اقتصادي و دارایي

الزام قانوني به ارائه تضمین از سوي سفارشکنندگان براي  -مجلس شوراي  -احتمال عدم پذیرش از سوي
7

دریافت تسهیالت تکلیفي

8

پي گیري قضایي بدهکاران کالن بانکي با جدیت کافي و  -بانک مرکزي

و

اسالمي

دولت

 -بانک مرکزي

ذينفعبودن

مجلس

بهعلت

 -وجود برخي مالحظههاي
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2

تقویت نظام اعتبارسنجي مشتریان و لزوم استفاده واقعي از آن  -بانک مرکزي

 -کمبود زیرساختهاي فني

فعالیتهاي الزم براي تحقق الزامهاي پیشنهادي

ردیف

چالشهاي احتمالي

نهاد متولي

سیاسي و اعمال نفوذ بهوسیله

برخورد سریع و قاطع با افرادي که به عمد مرتکب خالف شده  -قوه قضاییه

یا قوانین را نادیده گرفتهاند بهویژه در موارد تباني و یا اخذ  -سازمان بازرسي افراد و دستگاهها
رشوه

1

کل کشور

بازبیني قراردادهاي بانکي و رعایت نکات حقوقي بهمنظور  -بانک مرکزي

 -سختگیرانهشدن اعطاي

جبران نکات ضعف یا نارسایيهایي که فرصت تخلف

تسهیالت به بنگاهها و احتمال

بدهکاران بانکي را فراهم ميسازد

دامنزدن به رکود اقتصادي

وضع جریمههاي تنبیهي متنوع و بازدارنده با هدف کاهش  -مجلس شوراي  -سختگیرانهشدن اعطاي
9۱

انگیزه به تعویقانداختن تأدیه مطالبات بانکي

اسالمي

تسهیالت به بنگاهها و احتمال

 -بانک مرکزي

دامنزدن به رکود اقتصادي

تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالي بنگاههاي بزرگ  -بانک مرکزي
99

تولیدي بهمنظور کاهش فشار بر ترازنامه بانکها

 سازمان بورس واوراق بهادار
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 .3تصویب و ابالغ قانون جدید بانکداری و بانکداری مرکزی
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با توجه به اهمیت تصویب و ابالغ قانون جدید بانکداري و بانکداري مرکزي ،مهمترین اولویتها
و برنامههاي کلیدي بهمنظور اجرا و پيگیري در کوتاهمدت به شرح ذیل خواهد بود.
جدول  :2فعالیت هاي مربوط به تصویب و ابالغ قانون جدید بانکداري و بانکداري مرکزي
ردیف

فعالیتهاي الزم براي تحقق الزامهاي پیشنهادي

نهاد متولي

همراهي دولت و بانک مرکزي با مجلس شوراي اسالمي جهت -

وزارت

چالشهاي احتمالي
امور  -وجود اختالف نظر میان

تدوین قانون جدید با رعایت مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي و با اقتصادي و دارایي
رویکرد بهبود تأمین مالي بخش تولید
9

 -بانک مرکزي

دیدگاههاي بانک مرکزي و
مجلس شوراي اسالمي درباره

 مجلس شوراي قوانین جدیداسالمي

 فراهمنبودن شرایط الزم درشبکه بانکي جهت اجراي
قانون جدید

لزوم اضافهشدن هیئت نظارت مستقل به ارکان بانک مرکزي در  -مجلس شوراي
3

قانون جدید با رویکرد بهبود تأمین مالي بخش تولید

اسالمي
 -بانک مرکزي

لزوم گسترش اختیارات قانوني بانک مرکزي با هدف نظارت بر  -مجلس شوراي  -احتمال مخالفت با افزایش
2

بانکها در تأمین مالي بخش تولید در قانون جدید

اسالمي
 -بانک مرکزي

اختیارات بانک مرکزي

فعالیتهاي الزم براي تحقق الزامهاي پیشنهادي

ردیف

چالشهاي احتمالي

نهاد متولي

الزام به افزایش شفاف و قاعدهمندي استقراض دولت از بانکها  -مجلس شوراي  -احتمال مقاومت بانک
2

در قانون جدید با رویکرد فرصتیابي بهتر بانک جهت تأمین اسالمي

مرکزي و دولت براي افزایش

مالي بخش تولید

شفافیت

لزوم تقویت جایگاه شوراي فقهي بانک مرکزي با هدف اعمال  -مجلس شوراي  -احتمال مقاومت بانک
۱

نظارت شرعي در تأمین مالي بخش تولید بهوسیله نظام بانکي در اسالمي
قانون جدید

 -بانک مرکزي

مرکزي در برابر رسميشدن
شوراي فقهي

سیاستگذاري کالن در تقویت تأمین مالي خرد و روستایي با  -مجلس شوراي
6

هدف حمایت از تولید داخلي جهت تحقق اقتصاد مقاومتي در اسالمي
قانون جدید

 -بانک مرکزي

 .4تقویت سطح کمی و کیفی سرمایه بانکها
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با توجه به اهمیت تقویت سطح کمي و کیفي سرمایه بانکها ،مهمترین اولویتها و برنامههاي

بایستههای نظام بانکی در تقویت نهاد تولید با  / ...رسول خوانساری و وهاب قلیچ

کلیدي بهمنظور اجرا و پيگیري در کوتاهمدت به شرح ذیل خواهد بود.
جدول  :۱فعالیتهاي مربوط به تقویت سطح کمي و کیفي سرمایه بانکها
ردیف

9

فعالیتهاي الزم براي تحقق الزامهاي پیشنهادي

نهاد متولي

چالشهاي احتمالي

تقویت نظارت بانک مرکزي بر رعایت سطح کفایت سرمایههاي  -بانک مرکزي

 -فراهمنبودن سازوکار انطباق با

شبکه بانکي

استانداردهاي بینالمللي کفایت سرمایه
 -وجود مطالبات معوق در نظام بانکي

3

برنامهریزي براي انتشار اوراق بهادار اسالمي (صکوک) جهت  -بانک مرکزي

 -لزوم اصالح برخي قوانین و

تقویت سرمایه بانکها با پافشاري بر صکوک متناسب با بخش  -شبکه بانکي

دستورالعملها

تولید

 کمبود سرمایهگذاران نهاديبهمنظور سرمایهگذاري در
اوراق بهادار اسالمي

برنامهریزي براي افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالي  -سازمان بورس
بنگاههاي بزرگ تولیدي

 -بانک مرکزي

2

 احتمال بروز تضاد منافع میانبانک مرکزي و سازمان بورس
 عدم آشنایي کافي باسازوکارهاي تأمین مالي در
بازار سرمایه

2

تقویت بازار بینبانکي جهت دسترسي بیشتر بانکها به نقدینگي  -بانک مرکزي

 -وجود روابط غیررسمي در

 -شبکه بانکي

شبکه بانکي براي مبادلههاي
بازار بینبانکي

 .5تدوین و ابالغ نقشه جامع رویارویی با تحریمهای بانکی
با توجه به اهمیت تدوین و ابالغ نقشه جامع رویارویي با تحریمهاي بانکي ،مهمترین اولویتها
و برنامههاي کلیدي بهمنظور اجرا و پيگیري در کوتاهمدت به شرح ذیل خواهد بود.
جدول  :6فعالیتهاي مربوط به تدوین و ابالغ نقشه جامع رویارویي با تحریمهاي بانکي
ردیف

فعالیتهاي الزم براي تحقق الزامهاي پیشنهادي

چالشهاي احتمالي

نهاد متولي

برنامهریزي براي شناسایي و طراحي روشهاي نوین رویارویي  -بانک مرکزي
با تحریمها در نقشه جامع رویارویي با تحریمهاي بانکي

-

وزارت

 ضعف در هماهنگي میانامور دستگاههاي

اقتصادي و دارایي

9

ذيربط

براي

طراحي راهکارهاي رویارویي
با تحریم بانکي
 وجود برخي قوانین ومقررات معارض
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3

شناسایي بخشهاي آسیبپذیر در نظام بانکي بهمنظور رفع  -بانک مرکزي

 -ضعف در روششناسي براي

 -شبکه بانکي

بررسي و شناسایي بخشهاي

گلوگاههاي رویارویي با تحریمهاي بانکي

آسیبپذیر
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2

پیشنهاد ترمیم و تکمیل قوانین بانکي جهت مقاومسازي نظام  -بانک مرکزي

 -کمبود دستورالعملها و مقررات

 -شبکه بانکي

کافي بهمنظور آمادگي براي

بانکي در نقشه جامع رویارویي با تحریمهاي بانکي

عکسالعمل در وضعیت بحراني

2

تعیین نقش براي دیگر نهادهاي مالي مانند بازار سرمایه جهت  -بانک مرکزي

-

پشتیباني از نظام بانکي در رویارویي با تحریمهاي بانکي در  -سازمان بورس

مقرراتي

نقشه جامع رویارویي با تحریمهاي بانکي

-

وزارت

زیرساختهاي

کمبود

براي

همکاري

امور نهادهاي مالي

اقتصادي و دارایي

 وجود برخي موارد تعارضمنافع بین مقام ناظر بازار پول و
بازار سرمایه

جمعبندی و نتیجهگیری
در مقاله پیشرو کوشیده شد تا مهمترین مؤلفهها و الزامهاي حمایت از تولید و اشتغال با
اصالح نظام بانکي در جهت تحقق سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي بررسي و تبیین شود.
براساس نتیجههاي پژوهش ،ارتقاي سطح شفافیت ،سالمت و انطباق با شریعت در نظام
بانکي ،برگرفتن تدبیرهاي الزم براي کاهش سطح مطالبههاي معوّق در نظام بانکي ،تصویب
و ابالغ قانون جدید بانکداري و بانکداري مرکزي ،تقویت سطح کمي و کیفي سرمایه بانکها

و تدوین و ابالغ نقشه جامع رویارویي با تحریمهاي بانکي بهعنوان مهمترین الزامهاي
پیشنهادي در نظام بانکي کشور ارایه شد.
در اینجا الزم است دو نکته مدنظر قرار گیرد :الف) الزامهاي پیشنهادي براي نظام بانکي
بهمنظور تحقق اقتصاد مقاومتي محدود و محصور به موارد پنجگانه پیشگفته نیست و این
موارد با توجه به وضعیت حال کنوني نظام بانکي و اقتصادي کشور ،فقط بهعنوان مهمترین
الزامها در کوتاهمدت پیشنهاد شده است؛ ب) تحقق سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ،محدود
به الزامهاي نظام پولي و بانکي کشور نیست و تمام نهادهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي،
حقوقي و سیاسي کشور باید هر یک بهمثابه قطعات یک پازل ،نقش خود را در این جهت
بهصورت احسن ایفا کنند تا بتوان بهطور فزایندهاي به رونق تولید و اشتغال در کشور کمک
کشور است .این اشاره منافي نقش دیگر نهادهاي اثرگذار در جریان تحقق سیاستهاي کلي
اقتصاد مقاومتي نیست.
توصیه پایاني آنکه شایسته است مسئوالن نظام پولي و بانکي کشور ،سیاستهاي کلي
اقتصاد مقاومتي را بهعنوان بایستهاي خطیر مدنظر قرار دهند و فعالیتها و برنامههاي خود
را با هدف تحقق این سیاستها ساماندهي کنند.
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