 121سال بعد از بانك جديد شرق

تاریخ تکرار شد

سال  1266زماني كه ناصرالدين شاه در سفر رنگارنگ فرنگ بود ،دستور
تاسيس اولين بانك خارجي را در ايران صادر كرد كه در واقع ،اولين گام فعال
شدن نظام بانكداري در كشور نيز بود ،اگرچه وي هيچگاه فكر نمي كرد دوباره
و درغياب او ،مجوز اولين بانك خارجي در ايران صادر شود! «بانك جديد
شرق» اولين بانك خارجي است كه در ايران موفق به زدن شعبه شد.
اين بانك با مركزيت لندن به ايران آمد و با افتتاح شعبه اى در تهران آغازگر
نظام نوين بانكى در ايران بود اما در طول فعاليتش بسيار كم رنگ ظاهر شد
تا اين كه امتياز و شعبات خود در تهران ،شيراز ،تبريز ،رشت و اصفهان را به
مبلغ  ۲۰هزار ليره به بانك شاهنشاهى انگليس فروخت .در اين ميان ،روايت
ديگري نيز از ورود اولين بانك خارجي به كشور نقل شده است و آن اين كه
بانك شاهي ،اولين بانك خارجي ايران بوده است .اين بانك حدود  85سال
پيش در سپتامبر سال 1889ميالدي و بنابه دستور ملكه ويكتورياي بريتانيا با
سرمايه يك ميليون ليره آغاز به كار كرداما پس از چندي ،عطاي كار در ايران
را به لقايش بخشيدو سالها بعد به بانک بريتانيايي خاورميانه ( )BBMEتغیيرنام
داد و امروزه به نام بانک  HSBCخاورميانه شناخته ميشود.آماردقيقی ازفعاليت
بانكهاي خارجي دركشوروجود ندارد اما با اين وجود گفته مي شود حدود 20
سال قبل از انقالب بانكهاي خارجي با سرمايه گذاري مشترك ايراني و خارجي
تأسيس شدند و تعداد اين بانكها قبل از انقالب به  15مورد رسيد كه از ميان آنها
مي توان به بانك اعتبارات ،بانك ايران و هلند ،بانك ايران و ژاپن ،بانك تجارت
خارجه و بانك ايران و انگليس اشاره كرد كه تمامي آنها پس از ملي شدن بانك
ها بعد از انقالب ،در بانك هايي مانند تجارت و ملت ادغام شدند.

همواري در پي تحريم ها

تجربه دوباره پس از  30سال

بودن يا نبودن مساله اين است

بودن يا نبودن بانكهاي خارجي يكي از مهمترين مسائلي است كه
به نظر مي رسد مردان دولت با ارائه مجوز به بانكهاي خارجي براي
فعاليت در ايران در مورد آن به توافق رسيده اند .در اين بين موافقان
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باالخره پس از  30سال تعطيلي فعاليت بانكهاي خارجي در ايران ،اولين بانك
از اين دست با افتتاح يك شعبه در ايران كار خود را شروعكرد .رئيس كل
بانك مركزي اوايل سال بود كه خبر افتتاح اولين شعبه بانك خارجي را در
هفتم خرداد ماه به نام بانك ايران و اروپا اعالم كرد اگرچه شهريور ماه سال
گذشته برخي منابع خبر داده بودند كه نخستين بانك خارجى ايران از عراق
مى آيد و شعبه بانك سرمايه گذارى واركاى عراق به عنوان نخستين شعبه
بانك خارجى در تهران ايجاد مى شود .به هرتقدير چهارشنبه روزي از روزهاي
خرداد ماه امسال ،اولين بانك خارجي در كشور فعال شد و اين در حالي بود كه
مهدي رضوي مدير عامل سابق بانك صنعت و معدن به عنوان متولي اصلي
اين كار درست دو روز قبل از افتتاح ،از سمت خود بركنار و پيشرو به سمت
مديريت عامل بانك صنعت و معدن منصوب شده بود و رئيس هيات نظارت
بانك تجارتي ايران و اروپا نيز در مراسم حضور نداشت.
از زمان فعال شدن اين شعبه در ايران تا مرداد ماه حدود دو ماه مي گذرد
و از گوشه و كنار خبر مي رسد كه تجربه فعاليت اولين شعبه يك بانك
خارجي پس از انقالب در كشورمان چندان هم موفق نبوده است .اگرچه
احمد حاتمي يزد ،عضو هيات عامل بانک تجاري ايران و اروپا در حالي از
استقبال گسترده شرکتهاي ايراني ،موسسات مالي و صنعتي براي گشايش
اعتبار و تنظيم آئين نامه هاي اين بانک آلماني در ايران خبر مي دهد كه
هنوز آئين نامه هاي بانک نهايي نشده و قادر به گشايش حساب و يا
پرداخت اعتبار نخواهد بود! وي البته تصريح مي كند :به هر حال ضوابط
اعطاي اعتبار در ايران با آلمان متفاوت است ،بنابراين ،اين موضوع در
آئين نامه بانک و در پرداخت اعتبار و غيره مد نظر قرار خواهد گرفت.

بـازتـاب

پس از انقالب طومار بانكهاي خارجي به بهانه ملي شدن در هم پيچيده شد
و ديگر نه خبري از بانك خارجي بود و نه بانك خصوصي  ،هرچه باقي ماند
به بانكهاي دولتي تبديل شد و قانون بانكداري نيز همراه انقالب منقلب شد تا
بانكداري اسالمي پس از مدتها در كشورمان تجربه شود .اما سالها بعد و با فعال
شدن مناطق آزاد كه نياز به سرمايه و تامين منابع مالي با نرخهاي مناسب را
ضروري كرده بود ،آييننامه اجرايى عمليات پولى و بانکى در مناطق آزاد تجارى
ـ صنعتى كشور در سال  79مصوب و بر اساس آن شرايط الزم براي فعاليت اين
بانك ها مشخص شد .شرايط بوجود آمده در مناطق آزاد با وجود ابهامات ومناسب
نبودن بسترهاي قانوني جهت تأسيس شعب بانكهاي خارجي موجب شد حدود
 36بانك خارجي در ايران دفتر نمايندگي داير كنند كه نشان دهنده عالقه مندي
اين بانكها براي فعاليت در كشور و وجود ظرفيتهاي باال در اين زمينه است.
صراف زاده رئيس دفتر نمايندگي بانك استاندارد چارتر كه به عنوان اولين بانك
خارجي شعبه خود را در افغانستان نيز فعال كرده و در سال  92مجوز فعاليت
در منطقه آزاد كيش را دريافت كرده است ،پيش از صدور مجوز فعاليت اولين
بانك خارجي در خاك كشورمان معتقد بود :در مورد ايران پيش بيني بانك اين
است كه روزي مجوز فعاليت بانك هاي خارجي در سرزمين اصلي نيز صادر
شود .و البته اين پيش بيني نماينده بانك استاندارد چارتر در دي ماه سال 86
رنگ واقعيت بخود گرفت چرا كه مديرکل سرمايه گذاري خارجي وزارت امور
اقتصادي ودارايي از ارائه مجوز به دو بانك خارجي براي فعاليت در ايران خبر
داده و افزوده بود :تقاضاهاي ديگري نيز براي تاسيس بانک توسط کشورهاي

خارجي در ايران بدستمان رسيده که اين درخواستها نيز توسط بانک مرکزي در
مرحله بررسي است .بانک ايران و اروپا و فيوچرز بانک بحرين با انجام مذاکراتي
با بانک مرکزي موفق شدند مجوز فعاليت را در ايران دريافت كنند .چند ماه بعد
در مراسمي رسمي ،اولين شعبه بانك خارجي ايران و اروپا در حاليكه استوارت
لوي ،معاون تروريسم و اطالعات مالي وزير خزانه داري آمريكا تالش براي
سازماندهي فشار عليه بانك هاي ايراني را در جهان گسترش داده بود ،توسط
طهماسب مظاهري افتتاح شد .اين اتفاق در حالي روي داد كه مسئوالن
اقتصادي و بانكي ايران تمامي تالش خود را براي گشودن راه فعاليت بانكهاي
خارجي در ايران به كار گرفتند تا در مقابل تحريم هاي احتمالي بانكهاي ايراني
توسط آمريكا راه هاي جديدي براي مقاومت پيدا كنند.
پيشنهاد تاسيس شعباتي از دو بانك تركيه اي در سومين كميته مشترك تجاري
ايران و تركيه براي استفاده از ارزهاي ملي دو كشور يكي از اين اقدامات مهم
بود و همين موضوع ،موجب عصبانيت طرف آمريكايي از دست متحد ترك خود
شد .وزارت دارايي آمريكا در پي نشست فوق نسبت به گسترش همكاريهاي
بانكي و مالي بين بانكهاي تركيه با بانكهاي ايران به مقامات آنكارا هشدار داد.
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حضور اين بانكها در عين حال كه ورود سرمايه به كشور ،آشنايي با ابزارهاي
مالي جديدي كه بانكهاي خارجي ميتوانند ارائه دهند و بهبود وضعيت اداره
بانكها و موسسات مالي و اعتباري را به عنوان منافع حضور بانكهاي خارجي
بيان مي كنند اما بحث افزايش رقابت را به عنوان مهمترين فاكتور براي موثر
بودن فعاليت بانكهاي خارجي مطرحكرده و به نظر مي رسد اين دليل قانع
كننده باشد زيرا سياوش نقشينه ،رئيس هيات عامل بانك تجاري ايران نرخ
سود تسهيالت اين بانك را مطابق با بازار بين الملل در اروپا اعالم كرده است.
گلباز رئيس اداره تحقيقات و برنامهريزي بانك ملي در اين زمينه معتقد است:
به شرط آنكه قوانيني براي ضمانت كار بانكهاي خارجي وجود داشته باشد ورود
اين بانكها قطعا به نفع كشور است .وي با بيان اينكه هر حركتي در اقتصاد
كشور زمانبر است ،دليل فعال نبودن بانكهاي خارجي در كشور را فقدان فعاليت
در اين زمينه عنوان كرده و مي افزايد :قوانين ما بايد به گونه اي باشد كه آنها
مطمئن شوند شرايط براي حضورشان مهيا است و احساس امنيت داشته باشند
زيرا تا زماني كه فضا مناسب نشود ،حاضر به سرمايهگذاري در كشور نخواهند
بود .جمشيد عدالتيان ،عضو اتاق بازرگاني و كارشناس اقتصادي نيز در مقام
موافقت مي گويد :يكي از گامهايي كه بايد در جهت بهبود نظام بانكي كشور
برداشته شود ،حضور بانكهاي
خارجي در داخل كشور است اما
ورود بانکهاي خارجي به
بانكداري اسالمي با آنچه كه در
معناي در اختيار گرفتن
بانكداري سرمايه داري رايج است،
بخﺸي از منابﻊ جامعه است و
تفاوتدارد.ويميافزايد:هماهنگ
این در حالي است که تا کنون
كردن فعاليت بانكهاي خارجي
هيچ مﻄالعه و کار تﺌوریکي
درباره فرصتها و تهدیدهاي این
و بانكداري اسالمي در كشور و
حﻀور در کﺸور صورت نگرفته
ايجاد رقابت بين بانكهاي داخلي و
است.بررسي ها نﺸان مي دهد
خارجي مي تواند گام اساسي براي
در سایر کﺸورها ورود بانکهاي
تحول نظام بانكي باشد از سوي
خارجي سبب کاهش هزینهها
ديگر مخالفان حضور اين بانكها
شده و هيچ تاﺛيري بر الگوي
وامدهي در کﺸورها نگذاشته
معتقدند فعاليت بانكهاي خارجي
اما تامين سرمایه خوبي را به
نقض قانون اساسي است! دكتر
همراه داشته است.

همايشي براي ورود بانکهاي خارجي

اواسط مرداد ماه همايشي براي ورود بانكهاي خارجي به ايران در ايوان عطار
مجموعه سعدآباد برگزار شد كه برخي كارشناسان و مديران بانكي در اين
خصوص به سخنراني پرداختند .غالمرضا اسالمي بيدگلي استاد اقتصاد
دانشگاه تهران در اين همايش اعالم كرد :به جاي تمركز بر ورود بانكهاي
خارجي بهتر است به كارآمد كردن بانكهاي كشور بپردازيم و براي كمك به
اين كار بانكها دانشجويان برتر را براي تحصيل علوم نوين بانكداري و انتقال
دانش جديد به داخل كشور بورسيه كنند .به اعتقاد وي در صدور مجوز فعاليت
بانكهاي خارجي مسائل امنيتي بايد مورد توجه قرار گيرد ،چرا كه بانكداران
ميتوانند به بسياري از اطالعات مشتريان خود دست يابند.
سيد يونس صادقي مديرعامل اسبق بانك ملي كه هم اكنون نماينده بانك
سوميتوميتسويي ژاپن است نيز در اين همايش اظهار ميكند :بانكهاي خارجي
پس از انقالب به طور غير حضوري و از طريق فاينانس طرحها وارد ايران
شدهاند؛ اما اگر در ايران حضور يابند هم آنها از بازار ما و هم ما از حضور آنان
بهرهمند خواهيم شد .وي ثبات و امنيت اقتصادي بانكهاي خارجي را براي ورود
به كشورها مهم دانسته و ميافزايد :داشتن متولي در ورود بانكهاي خارجي از
اهميت زيادي برخوردار است و بانك مركزي بايد بتواند درباره ورود اين بانكها
تصميم گيري كند و پاسخگو نيز باشد .از سوي ديگر عبدالناصر همتي مدير
عامل موسسه مالي و اعتباري سينا نيز در اين همايش نسبت به ورود بانكهاي
خارجي به ايران هشدار داده و مي گويد :ورود بانكهاي خارجي به معناي در
اختيار گرفتن بخشي از منابع جامعه است و اين در حالي است كه تا كنون هيچ
مطالعه و كار تئوريكي درباره فرصتها و تهديدهاي اين حضور در كشور صورت
نگرفته است .وي تاكيد مي كند :من در حال حاضر با ورود بانكهاي خارجي
و كسب سهمي از دارايي بانكهاي كشور موافق نيستم زيرا هيچ مطالعه و كار
تئوريك جدي در اين باره انجام ندادهايم و هيچ بررسي جدي بر روي تجربيات
ساير كشورها در پذيرش بانك هاي خارجي صورت نگرفته است .به اعتقاد وي
بررسي ها نشان مي دهد در ساير كشورها ورود بانكهاي خارجي سبب كاهش
هزينهها شده و هيچ تاثيري بر الگوي وامدهي در كشورها نگذاشته اما تامين
سرمايه خوبي را به همراه داشته است.

بـازتـاب

بانکهاي خارجي تمايلي به انجام بانکداري خرد در
ايران ندارند
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مسعود درخشان به عنوان يكي از مخالفان در همايش علم و دين كه به همت
سازمان بسيج دانشجويي استان تهران در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شده بود
به همه دلسوزان كشور درباره نقض قانون اساسي و ورود بانك هاي خارجي به
كشور هشدار ميدهد .وي كه عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي نيز
هست معتقد است :طرفداران كوچك سازي دولت در ايران بايد توجه كنند كه
هنوز بخش خصوصي قوي در ايران براي پركردن فضاهايي كه دولت خالي
مي كند ،وجود ندارد و مسلم ًا خارجي ها بخش هايي كه دولت عقب نشيني
مي كند را پر خواهند كرد .درخشان با تاكيد بر اينكه ،در ايران كنوني مشكل
كمبود سرمايه نداريم كه محتاج بانك هاي خارجي باشيم ،اظهار مي كند :ما تا
وقتي باور نكرده ايم كه مي توانيم اقتصاد ملي و مستقل داشته باشيم و توانايي
توليد مستقل از خارجي ها را داريم به توسعه همه جانبه دست نخواهيم يافت.

اولين شعبه يك بانك خارجى در ايران افتتاح شد

در اين همايش چند ساعته مدير عامل بانك ملت نيز حضور داشت و به
سخنراني پرداخت .دكتر علي ديواندري در همايش تاثير ورود بانكهاي خارجي
به كشور گفت :بانكهاي خارجي به دليل پيچيدگي و هزينه بسيار باالي
بانكداري خرد عالقهاي به اين سيستم بانكداري ندارند و انگيزه آنها مشاركت

مــانـعي بــراي امـﺜــال
آقامحمدتقينجفي
پاي بانكهاي خارجي به ايران در هر حال
بـاز شـده اسـت و بايد ديد اين حركت
مي تواند به واقع به يك رقابت همه
جانبه بين بانكهاي داخلي و خارجي منجر
شده تا مردم از منافع آن منتفع شوند يا
خير؟ در گذشته و با ورود اولين بانك
خارجي به كشور اين اتفاق روي داد.
بانك شاهي به عنوان يكي از بانكهاي
خارجي فعال در ايران مدعي شد كه
مي تواند از فساد مالي دولتمردان بكاهد
زيرا اگر آقا محمدتقي نجفي وبازرگانان
با بهره  18درصد يا گاه با30درصد وام
مي دادند ،بانك متعهد مي شدكه به بهره
12درصد بسنده كند و از اين راه بازرگانان
و بزرگان ايران را ياري دهد و زمينه را
براي سرمايه گذاري هاي تازه آماده سازد.
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در طرحها و پروژههاي ايران است .وي خاطرنشان كرد :ايران و كشورهاي
بانکهاي خارجي ﻋالقهاي
در حال توسعه نيازمند سرمايه هستند و ورود بانكهاي خارجي اگر توام با
به بانکداري خرد در ایران
ندارند ،زیـرا ایـن سيـستم
ورود سرمايه باشد،در جهت اهداف كشورهاست .وي با اشاره به اين كه
دارايپيﭽيدگيهايزیاديمانند
ورود بانكهاي خارجي به ايران ميتواند از دو استراتژي كلي تبعيت كند،
تاسيﺲ شعب بسيار و استخدام
افزود :اگر بانكهاي خارجي بخواهند با هدف بانكداري خرد و جذب سپرده
تعداد زیاد نيروي کار است که در
کﺸور ما بسيار هزینه بر است.
وارد كشور ما شوند،شايد اقتصاد ما فرصت زيادي را براي آنان ايجاد نكند.
مدیر ﻋامﻞ بانك ملت با بيان
ديواندري تاكيد كرد :بانكهاي خارجي عالقهاي به بانكداري خرد در ايران
اینکهطيسالهاياخيربانکهاي
ندارند،زيرا اين سيستم داراي پيچيدگيهاي زيادي مانند تاسيس شعب
خارجـيفعاليـتخودراتوسعه
داده و مایﻞ به حﻀور در سایر
بسيار و استخدام تعداد زياد نيروي كار است كه در كشور ما بسيار هزينه
کﺸورها هستند ،گفت :بيش از
بر است .وي ادامه داد :بانكهاي خارجي عالقمندند با شعب محدود وارد
 50درصد دارایـي کﺸـورهایي
كشور ما شوند و انگيزه آنها مشاركت در طراح ها و پروژههاست .باال بودن
چـونآرژانتيـن،شيلي،چـك،
نرخ بازده سرمايه در ايران اين انگيزه را به وجود آورده و سبب ارتقاى
مجارستان ،لهستان در اختيار
کﺸـورهاي خـارجـي اسـت
بانكداري در ايران خواهد شد.
و در سـاﻝ  2006چيـن ،ژاپـن،
مدير عامل بانك ملت با بيان اين كه طي سالهاي اخير بانكهاي خارجي
آلمـان ،روسيـه ،ﻋربسـتان و
فعاليت خود را توسعه داده و مايل به حضور در ساير كشورها هستند ،گفت:
نروژ ﻋمدهترین صادرکنندگان
سرمایهدردنيابودهاند.
بيش از  50درصد دارايي كشورهايي چون آرژانتين،شيلي ،چك ،مجارستان،
لهستان در اختيار كشورهاي خارجي است و در سال  2006چين ،ژاپن،
آلمان ،روسيه ،عربستان و نروژ عمدهترين صادركنندگان سرمايه در دنيا
بودهاند .وي ادامه داد :آمريكا با جذب  67/3درصد بزرگترين وارد كننده سرمايه در دنياست و در
حال حاضر كشورهاي پيشرفته مسير خود براي ورود سرمايه از طريق نظام بانكي را فراهم كردهاند.
وي با بيان اين كه نبايد از آميختگي سرمايه ترسيد ،اظهار داشت :تعقيب مشتريان از جمله علل
حضور بانكهاي خارجي در ساير كشورهاست و ما در قراردادهاي نقتي شاهديم يكي از اعضاي
حاضر در نشست ،بانك پيمانكار خارجي است كه با هدف تامين مالي در مذاكره حضور يافته است.
ديواندري ادامه داد :با وجود تبليغات منفي غربيها كه حضور بانكهاي خارجي در ايران را تحت تاثير
قرار داده ،شرايط ايران براي سرمايهگذاراني كه وارد شدهاند ،جذاب است .وي مثال زد :بانكهاي
خارجي در ايران به لحاظ پرداخت ماليات نسبت به كشورهاي اروپايي با شرايط سهلتري روبهرو
هستند و ديگر قوانين نيز امتيازهاي خوبي را به خارجي ها داده است .ديواندري ادامه داد :جايگاه
ايران در اقتصاد جهاني نشان ميدهد توسعه بايد با ضريب باالتري دنبال شود .شرايط اقتصادي
ما به گونهاي است كه با كمي افزايش نقدينگي ،مبتال به تورم شده و شرايط انقباضي نيز روند
سرمايهگذاري را كند ميكند .وي اضافه كرد :افزايش سرمايه بانكها ،پرداخت بدهي هاي دولت به
سيستم بانكي و جذب سرمايه از طريق ورود بانكهاي خارجي از راهكارهايي است كه ميتواند به
بهبود عطش نقدينگي كشور كمك كند.
ديواندري يادآور شد :هم اكنون نرخ بازده دارايي در سيستم بانكي در بانكهاي تجاري يك
درصد ،بانكهاي تخصصي دو و در بانكهاي خصوصي سه درصد است ،با اين شرايط در
صورت فعاليت بانكهاي خارجي بازده داراييهاي آنها از وضعيت بهتري برخوردار بوده و در
صورتي كه وارد بانكداري خرد نشوند اين بازدهي باالتر نيز خواهد بود .وي با بيان اين كه بازده
سرمايه نيز در بانكهاي دولتي ايران ،17در بانكهاي تخصصي  13و در بانكهاي خصوصي
 32درصد است ،افزود :اين موضوعي است كه در اقتصاد كشورهاي خارجي ديده نميشود.
مديرعامل بانك ملت فرصتهاي بانكهاي خارجي براي ورود به ايران را بهرهمندي از موقعيت
استراتژيك كشور ،نيروي كار خبره فعال در سيستم بانكي،فراهم بودن زيرساختها ،هزينه پايين توليد
و خدمات عمومي ،مشوقهاي مالياتي ،حمايتهاي قانوني از سرمايهگذاري و بازدهي مناسب عمليات
بانكي در ايران عنوان كرد .وي فرصتهاي ناشي از ورود بانكهاي خارجي به كشور را نيز ورود
تكنولوژي جديد بانكداري ،ورود سرمايه خارجي،تسهيل در روند سرمايهگذاري هاي خارجي،افزايش
كارايي سيستم بانكي ،بهبود دسترسي به اعتبار براي مشتريان بزرگ،تسهيل حضور شركتهاي ايراني
در عرصه بينالملل و افزايش ضريب جهاني شدن اقتصاد ايران ذكر كرد.
ديواندري در عين حال تصريح كرد :ورود بانكهاي خارجي چالشهايي چون شدت گرفتن جريان
رقابت در سيستم بانكي ،تغيير قواعد بازي و ناكارآمدي روشهاي سنتي بانكداري ،جدا شدن

مشتريان بزرگ از سيستم بانكهاي
داخلي و كاهش درآمدهاي ارزي
دولت را ميتواند به همراه داشته باشد.
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به گفته رئيس كل بانك مركزى براساس آخرين آمار ،ميزان اضافه برداشت بانكها از منابع بانك
مركزى به  11هزار ميليارد تومان رسيده است كه اين رقم ناشى از تعهدات سنگيني است كه در
سال  86براى بانكها ايجاد شد.
يكى از وظايف بانكهاى مركزى دنيا اين است كه آخرين وام دهنده و تامين كننده نظام بانكى باشند.
يعنى در جايى كه بانكها نمى توانند تعهدات خود را حفظ كنند و جايى كه هيچ راهى ندارند به عنوان
يك رفع نياز ضرورى از بانك مركزى براى رفع مشكل خود اضافهبرداشت داشته باشند تا بانك دچار
عدم توان پرداخت تعهدات خود نشود .در اصل به دليل اهميت پرداخت به موقع تعهدات يك بانك،
ابزار امكان اضافه برداشت به عنوان يك اقدام كوتاه مدت و قطعى براى تمام بانكها از طريق بانك
مركزى فراهم مى شود .اما نكته مهمى كه در تمام دنيا به آن توجه مى شود اين است كه اضافه
برداشت از بانك مركزى مطابق مقررات تعيين شده ميان بانكها و بانك مركزى طى يك دوره زمانى
مشخصى خواهدبود .اما در ايران بى توجهى به اين مهم باعث بروز مشكالت اقتصادى و افرايش
شاخص تورم شده است.

ماجرای قفلهای خزانه بانك مركزی

بـازتـاب
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اضافه برداشت بانكها در اواسط سال گذشته شش هزار و  200ميليارد تومان بود كه در  28اسفند ماه
سال گذشته به  8هزار و  800ميليارد تومان رسيد.
نظام بانكى كشور در اواخر سال گذشته يعنى ماه هاى بهمن و اسفند ،براى ارائه پول به مردم با
مشكالتى روبه رو بود كه بانك مركزى براى حل اين مشكل به ميزان الزم اسكناس در اختيار آنها
قرار داد .از سويى ديگر ،در اين مقطع زمانى به دليل تفاوت درعرضه و تقاضا قيمت سكه به  300هزار
تومان رسيدكه بانكها براى خريد سكه از بانك مركزى و ارائه آن به مردم با مشكل مواجه شدند .بر
همين اساس بانك مركزى سكه را در اختيار آنها قرارداد و قيمت سكه را به رقم تعادلى خود رساند.

بانك مركزى با اين توضيحات مدعىشد نيازهاى سيستم بانكى را مرتفع كرده و
اين بدهكار كردن بانكها موجب رشد  1200ميليارد تومانى حجم اضافه برداشت
بانكها در پايان سال گذشتهشد .با ورود مظاهرى به بانك مركزى يعنى با
گذشت نزديك به يكسال و نيم از حضور رئيس كل جديد ،شعار سه قفله كردن
خزانه بانك مركزى نيز هر روز وجه جدى ترى به خود گرفت تا اينكه از اوايل
سال جارى بحث جلوگيرى از اضافه برداشت بانكها و استقالل آنها در تامين
منابع و مديريت مصارفشان به مرحله عمل رسيد .رئيس كل بانك مركزى نيز
با وجود بايد ها و نبايدهاى برخى مديران عامل بانكها در خصوص تاثير تصميم
بر عدم تعادل منابع و مصارف بانك بر اجراى تصميم خود مصر بوده و معتقد
بود « :اگر جلوى اضافه برداشت بانكها گرفته نمى شد ،ميزان آن تا پايان سال
 86معادل  25هزار ميليارد تومان و تا امروز به بيش از  35هزار ميليارد تومان
مى رسيد كه اين امر مشكل جدى براى اقتصاد كشور ايجاد مى كرد و مهمتر
اينكه تورم امروز به  40درصد مى رسيد به همين دليل جلوي اضافه برداشتها
گرفته شد .اين در حالى است كه در كنار آن ،حل مسائل جدى نظام بانكى و
كمك نكردن براى رفع آن باعث ايجاد مشكل براى بانكها مى شد به همين
دليل بانك مركزى در اواسط سال گذشته جلوى اضافه برداشت را گرفت.

وضعيت بدهی بانکها از نگاه رئيس كل بانك مركزی

مدتى پس از تمامشدن بحثها
بر سر اين موضوع ،رئيس شوراى
عالى مديران عامل بانكهاى
دولتى از برنامه ريزى بانكها
اگرجلوىاضافهبرداشت
براى بازپرداخت اضافه برداشت
بانكها گرفته نمى شد،
از منابع بانك مركزى خبر داده
ميزان آن تا پايان سال 86
و مى گويد «:اگر بانكها اضافه
معادل 25هزار ميليارد تومان
برداشت خود را كاهش ندهند
و تا امروز به بيش از  35هزار
تداوم فعاليتشان با مشكل مواجه
ميليارد تومان مى رسيد كه
مى شود  ».از آنجا كه اضافه
اين امر مشكل جدى براى
برداشتهاى بانكها از منابع بانك
اقتصاد كشور ايجاد مى كرد
مركزى در يك مدت زمان بسيار
و مهمتر اينكه تورم امروز
كوتاه قابل كاهش نيست .بانكها
به  40درصد مى رسيد به
بايد با برنامه هاى داخلى در جهت
همين دليل جلوي اضافه
كاهش مستمر آن تالش كنند.
برداشتهاگرفتهشد.
على صدقى با اشاره به اينكه در
هركشورى سيستم بانكى يك
سرى مراوداتى با بانك مركزى
آن كشورخود دارد،تصريح مى كند:
«در اين مرادوات بانكها بايد حدود خود را كه بانك مركزى براى آنها تعيين
مى كند ،رعايت كنند .البته ميزان اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزى
در هر مقطعى از زمان متفاوت است و يك رقم مقطوع نيست ».وي ميگويد:
« با توجه به سياستهاى اعالم شده توسط بانك مركزى ،بانكها مجبور هستند
براساس ساختار مالى خود اضافه برداشتها از اين بانك را كاهش دهند.
در اين خصوص نيز برنامه ريزى هاى الزم صورت گرفته است».
مدير عامل بانك ملى اين احتمال را نيز مى دهد كه اضافه برداشتها
امروز كاهش يابد اما روز بعد دوباره افزايش پيدا كند ،به هر حال اضافه
براشتها در يك پروسه زمانى قابل كاهش است.
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نظر وزارت اقتصاد در مورد اضافه برداشت بانکها

حسين صمصامى ـ سرپرست موقت وزارت اقتصاد و دارايى چندي پيش در
مراسم توديع و معارفه مدير عامل بانك سپه ،مدعى شد كه وضعيت اضافه

بـرنامه بانـکها برای بازپـرداخت اضـافه برداشت هـا

بـازتـاب

بانك مركزى طى جلساتى با تك تك بانكها درخصوص كاهش اضافه
برداشتشان واتخاذ تصميم هاى الزم براى به صفررساندن حجم بدهى ها
صحبت كرده است .برخى از بانكها با مديريت بهتر نقدينگى ،خود را
اصالح كردند و برخى بانكها اضافه برداشت خود را به صفر رساندند.
مظاهرى از بانك رفاه كارگران به عنوان بانكى كه هيچگاه به بانك مركزى
بدهكار نشده است ،ياد كرده و تصريح مى كند« :ميزان اضافه برداشت بانك
تجارت نيز همواره كم بوده اما صفر مطلق نبوده و براي رفع نيازهاى روزانه
بوده است .همچنين از ميان بانكهاي خصوصى غير از دو بانك ،بقيه اضافه
برداشتى از بانك مركزى نداشتند».
رقم اضافه برداشتها همواره در نوسان است و رقم نوسان آن در بانكها از هزار
تا هزار و  500ميليارد تومان تغيير ميكند و بيش از اين رقم اضافهبرداشت
داراى اشكال قانوني است .به اعتقاد مظاهرى ،برنامه ريزى هاى جديد انجام
شده موجب كاهش اضافه برداشتها و يا حتى به صفر رسيدن آنها مى شود .با
جايگزينى چك پولهاى بانكها با چك پول بانك مركزى ،بانكها نيازمند ريال
براى دريافت چك پول از بانك مركزى هستند كه طبق وعده داده شده در اين
راه به آنها تا حد الزم كمك مى شود تا ديگر انتشار چك پول از سوى بانكها
صورت نگيرد .در حقيقت در كنار سخت گيرى به بانكها در اضافه برداشت
و تعادل در برقرارى منابع و مصارف ،جلوى ايجاد بحران در پرداخت بانكها
به مردم و پرداخت تعهدات خارجى بانكها گرفته مى شود.نكته قابل توجه
ديگر مطالبات نظام بانكى از دولت است كه رئيس كل بانك مركزى و ساير
كارشناسان بر اين باورند كه با اجراى مصوبه  15هزار ميليارد تومانى كه از
حساب ذخيره ارزى براى افزايش سرمايه بانكها و بازپرداخت بدهى دولت به
بانكها اختصاص يافته است ،بالغ بر شش هزار ميليارد تومان به عنوان بدهى
دولت به بانكهاى دولتى تخصيص خواهديافت .اين اتفاق مى تواند در كاهش
اضافه برداشت بانكها و تنظيم كنترل منابعشان يارى بخش باشد.

برداشت بانكها را منظم كرده و ترتيبى داده است تا آنها با اتكا به منابع خود
به بانكدارى بپردازند .او در حالي بر حضور مثبت خود تاكيد كرده و از وضعيت
اضافه برداشت بانكها اظهار خوش بينى مى كرد كه طهماسب مظاهرى رئيس
كل بانك مركزى در نخستين گام حضور در بانك مركزى جهت محكم كردن
گامهاى خود با وجود مخالفان بسيار از سه قفله شدن خزانه بانك مركزى و
تاثير مثبت آن براى شرايط اقتصادى خبر داد .همچنين صمصامى در تاييد
حضور مثبت خود در وزارت اقتصاد از كاهش رقم اضافه برداشتها از حدود
 13هزار ميليارد تومان به  9هزار ميليارد تومان مى گويد .
رئيس كل بانك مركزى نيز در آخرين نشست خبرى خود ،تنها آمارهاى اقتصادى
بانك مركزى را مستند اعالم كرد و تصحيح كرد«:طى يكسال گذشته اضافه
برداشتهاى بانكها كاهش نيافته است و با وجود تالشهاى بانك مركزى
دراين خصوص باز هم با گذشت زمان اضافه برداشتها بر روى رقم  11هزار
ميليارد تومان توقف كرده است .با برنامه هاى اتخاذ شده بيش از اين نخواهد
شد ».مظاهرى جريان توقف اضافه برداشت بانكها را به جريان توقف قطار تشبيه
كرد كه از زمان ترمز تا توقف كامل نيازمند گذشت مدت زمان كوتاهى است.
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