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گذر

11ميليارد دالر
فروش ماهانه نفت ایران

ايسنا :طبق آخرين آمار منتشره بانك مركزي ميزان
درآمدهاي نفتي ايران به ماهانه بيش از 11ميليارد دالر
رس��يده است .اين در حالي است كه ايران طي سالهاي
 86تا  89بيش از 327ميليارد دالر درآمد نفتي داش��ته
اس��ت .در آخرين آمار بانك مركزي از درآمدهاي نفتي
ماهانه ايران رش��د بيش از چهارميليارد دالري طي سال
 90نسبت به سال  89مشاهده ميشود.

قيمت نفت افزايش يافت

استقبال هن 
د
از پرداخت پول نفت به «يورو»

ف�ارس :بلومبرگ اع�لام كرد :ش��ركتهاي هندي
تمايلي ب��راي پرداخت پول نفت ايران به روپيه نش��ان
ندادهان��د و از طريق تركيه و به يورو پ��ول نفت ايران را
ميپردازند .بهگزارش پايگاه اينترنتي بلومبرگ ،منابع آگاه
افزودند :بهدنبال موانع ايجاد شده براي پرداخت پول نفت
خريداري شده از ايران با روپيه ،هند از يورو براي پرداخت
پول نفت ايران از طريق بانك تركيهاي اقدام كرده است.
براساس اين گزارش ،منابع آگاه اعالم كردند در حالي كه
هند بخشي از بدهي نفتي خود را به ايران با روپيه پرداخت
كرده مخالفت دهلي نو با افتتاح شعبه بانك پارسيان در
بمبئي و اينكه روپيه را نميتوان به صورت مس��تقيم به
س��اير ارزهاي معتبر بينالمللي تبديل كرد موجب شده
تا شركتهاي هندي تصميم بگيرند پول نفت وارداتي از
ايران را به جاي روپيه با يورو پرداخت كنند.

توقف «سوآپ» نفت ايران كذب است

مهر :يك مقام مسوول در شركت ملي نفت با تاكيد بر
اينكه در حال حاضر به طور متوسط هفتگي دو فروند كشتي
اقدام ب��ه تخليه و بارگيري مجدد نفت خام س��وآپ ايران
ميكنند ،توقف سوآپ نفت ايران را كذب محض اعالم كرد.

بالتكليفي صنايع در قيمتگذاري
انرژي فاز دوم هدفمندي

ف�ارس :وزير اقتصاد در حالي چند روز پيش از عدم
تغيير قيم��ت حاملهاي انرژي در ف��از دوم هدفمندي
يارانهها سخن گفت كه مشخص نيست اين بحث فقط
مختص بخش خانوار است يا صنايع را نيز شامل ميشود
و همين مس��اله صنعتگران را دچار بالتكليفي و ناتواني
در برنامهريزي براي توليد خود كرده اس��ت .عدم اعالم
زمان دقيق اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها
تا حد زيادي صنعتگران را با مشكل در برنامهريزي براي
توليد خود روبهرو كرده اس��ت و البت��ه اين روزها عالوه
بر اين مس��اله ،افزايش يا عدم افزايش قيمت حاملهاي
انرژي نيز بيش از پيش بر ابهامات بخش صنعت افزوده
و توليدكنندگان را از برنامهريزي دقيق براي توليد خود
ناتوان كرده است .در چنين ش��رايطي مسووالن وزارت
صنعت و بهويژه رييس س��تاد تحول صنايع پاسخگوي
س��واالت صنعتگران و خبرنگاران در اين خصوص نبوده
و از اعالم برنامهه��اي اين وزارتخانه خودداري ميكنند.
آرمان خالق ،عضو كارگروه حمايت از توليد در اين مورد با
ابراز بياطالعي از برنامه دولت در قيمتگذاري حاملهاي
انرژي بخش صنعت طي مرحله دوم هدفمندي يارانهها
گفت :اگر قرار اس��ت اس��تثنايي در تغيير قيمت انرژي
ايجاد ش��ود بايد بخش توليد در اولويت اول قرار داشته
باش��د تا با اعمال نرخ پايينتري براي انرژي اين بخش،
امكان بهرهور ش��دن كارخانهها و رش��د اقتصادي كشور
فراهم ش��ود« .خالقي» در ادامه با اش��اره به تهديداتي از
سوي وزارت نيرو و قطع مقطعي برق واحدهاي صنعتي
بدهكار گفت :در حال حاضر برخي صنايع براي پرداخت
قبضهاي انرژي خود با مش��كل روبهرو هستند و وزارت
نيرو نيز با قطع مقطعي برق اين واحدها در برخي روزها
به آنها هش��دار ميدهد .وي افزود :با توجه به فرارسيدن
فصل تابس��تان و باال رفتن مصرف برق در كشور ،نگران
قطع برق صنايع در زمانهاي پيك مصرف انرژي هستيم
زيرا وزارت نيرو توانايي پاسخگويي به همه نياز كشور را
ندارد .وي همچنين با اش��اره به بدهي برخي صنايع به
ش��ركت گاز گفت :وقتي پرداخت پول انرژي يك واحد
توليدي چهار يا پنج ماه به تعويق ميافتد ،شركت گاز يا
وزارت نيرو به اين واحدها هشدار ميدهند.

خرید 145هزار تن
غذاي دام و طيور از هند

فارس :رويترز اعالم كرد ايران با وجود تحريمهاي غرب
در ماه ژوئن 145هزار تن غذاي دام و طيور از هند خريد
كه اين رقم نس��بت به ماه قبل از آن رشد ۲۷۰درصدي
داش��ته اس��ت .صادرات كنجاله روغني هند در ماه ژوئن
نسبت به مدت مشابه سال قبل 22درصد افزايش يافت.
براساس گزارش رويترز هند در ژوئن سالجاري ميالدي
305هزار تن كنجاله روغني به خارج صادر كرد كه حدود
نيمي از اين رقم به مقصد ايران فرستاده شده است.

طال

«بيژن بيدآباد» در گفتوگو با «شرق»:

بانکها علت افزایش مطالبات معوق هستند
 ÁÁبنابراين ،شما س�اختارهاي قانوني را مهمترين
عامل مشكالت كنوني در نظام بانكي كشور ميدانيد؟

عمال ثابت ش��ده كه وجود نرخهاي بهره
ادامهاز
صفحه اول بهويژه نرخهاي بهره كوتاهمدت ،عامل اين
نوسانات است .بنابراين افزايش سپردههاي
بلندمدت يا همان س��پردههاي غيرديداري در بانكها،
موجب تثبيت بخش حقيقي اقتصاد خواهد شد.

 ÁÁبه اعتقاد ش�ما افزايش سپردههاي غيرديداري
نگرانكننده نيس�ت زيرا معتقديد كه به تبع رش�د
اين س�پردهها ،منابع مالي بانكه�ا براي تخصيص
تسهيالت به متقاضيان و بخشهاي مولد اقتصادي
افزايش يافته و با رشد سرمايهگذاري همراه خواهد
بود .اين در حالي است كه در ايران منابع اين سپردهها
عمدتا به سمت بخشهاي مولد اقتصاد حركت نكرده
و تنها به رشد نقدينگي دامن زده است.

بخش مولد از لحاظ حس��ابهاي مالي ،شامل تمام
بخشهاي��ي اس��ت كه منجر ب��ه ايج��اد ارزش افزوده
ميشود ،ايجاد ارزش افزوده نه به معناي فيزيكي توليد.
اگ��ر مبادلهاي ميان دو نفر صورت گيرد كه هيچ توليد
فيزيكي در جريان آن صورت نگرفته باشد و در اين بين،
فرد اول از فرد دوم س��ودي بگيرد ،اين س��ود به معناي
ارزش افزوده اس��ت .اما از دي��دگاه ايدئولوژيك و حتي
ديدگاههاي چپ ،توليد مفه��وم فيزيكي ميدهد ،اين
در حالي اس��ت كه از لحاظ مفهوم اقتصاد كالن ،همان
مفهوم ايجاد ارزش افزوده مهم است و فرقي نميكند كه
اين منابع و تسهيالت به سمت بخش صنعت ،كشاورزي
و ...ب��رود يا در حوزه خدم��ات كه در آن توليد فيزيكي
صورت نميگيرد ،تزريق شود.
مس��لم بدانيد كه اگر مداخله دول��ت در اقتصاد كم
باش��د ،قيمتهاي نس��بي از طريق مكانيسم عرضه و
تقاضا ،رابطهاي بين بخشهاي مختلف اقتصادي برقرار
ميكنند.

 ÁÁشاخصههايي كه به آن اشاره كرديد ميتواند از
منظر تئوريك ،تبعات مورد نظر را در اقتصاد به همراه
داش�ته باش�د .اما آيا اين رابط�ه باتوجه به عملكرد
سيستم بانكي ما ،در ايران نيز قابل تعميم است؟

بل��ه ،در اقتص��اد ايران هم همين خاصي��ت را دارد.
هر چقدر س��پردهها بهويژه س��پردههاي بلندمدت در
بانكه��ا افزايش يابد ،عرضه منابع بانكي به بخشهاي
س��رمايهگذاري ني��ز افزايش ميياب��د .در يك تعريف؛
نقدينگي برابر است با حجم پول نقد به اضافه سپردههاي
ديداري و سپردههاي مدتدار ،كه اين تعريف نقدينگي
از سوي منابع است از طرف مصارف ،نقدينگي برابر است
با خالص مطالبات سيستم بانكي از بخشهاي دولتي و
خصوصي به صورت ريالي و ارزي به اضافه خالص حساب
سرمايه.
منظور از اين تعريف مجدد ،آن بود كه متوجه باشيد
هر قدر نقدينگي در س��مت منابع از طريق سپردههاي
مدتدار اضافه ميش��ود ،عمال منابع از سمت مصارف
بانكي عرضه ميشود ،بنابراين از اين بابت جاي نگراني
نيست .اما چيزي كه نگرانكننده است ،وجود يكسري
از موسسات مالي و صندوقهاي قرضالحسنه است كه
فعاليتهاي پولي بسيار وسيعي دارند اما در عين حال،
تحتنظارت بانك مرك��زي قرار ندارن��د و ذخيرههاي
احتياطي و قانوني را به بانك مركزي پرداخت نميكنند.
اين گروه به ش��دت بر حجم نقدينگي ميافزايند و در
حسابهاي بانك مركزي وارد نميشوند.

 ÁÁب�ه موض�وع نقدينگ�ي موسس�ات پول�ي و
صندوقه�اي قرضالحس�نه اش�اره كردي�د .طبق
آمار غيررس�مي ميزان نقدينگي ايجاد شده توسط
موسسات پولي در سال گذشته حدود60هزارميليارد
تومان تخمين زده شده است .آيا ميتوان برآوردي از
ميزان نقدينگي ايجاد شده توسط اين موسسات و به
عبارتي نقدينگي پنهان در كشور داشت؟

تاكن��ون ب��رآوردي دقي��ق و رس��مي از ارقامي كه
به ص��ورت نقدينگي پنه��ان در اقتصاد كش��ور وجود
دار دْ ،نش��ده چراكه تعداد صندوقهاي قرضالحسنه و
موسس��ات پولي موجود در سطح كشور بسيار باالست.
در اين خصوص طي س��الهاي قبل ،بيش از ششهزار
صندوق قرضالحسنه توسط مركز آمار ايران در كشور
به ثبت رس��يده اس��ت .گس��تره دامنه برخ��ي از اين
صندوقهاي قرضالحسنه آنقدر وسيع است كه تعداد
شعبات آنها نزديك بههزار شعبه هم ميرسد .ضمن آنكه
اغلب اين موسسات و صندوقها تحت پوشش نهادهايي
قرار دارند كه تمايلي به ارايه گزارش حس��ابهاي خود
ب��ه بانك مركزي ندارند .در نتیجه با توجه به اينكه اين
موسسات ذخيرههاي قانوني و ذخيرههاي احتياطي را
نميپردازند عمال ضريب به هم فزاينده بااليي در افزايش
حجم نقدينگي دارند .براي مثال اگر نرخ ذخيره قانوني
20درصد باشد ،صدتومان پولي كه توسط بانك مركزي
وارد اقتصاد ميش��ود را تقسيم بر  0/2كنيم ،نهايتا 50
تومان از اين طريق نقدينگي ايجاد ميشود اما اگر نرخ
ذخيره قانوني براي آن موسسه صفر باشد (يعني ذخيره
قانون��ي و احتياطي را به بان��ك مركزي پرداخت نكرده
باشند) ،اين نس��بت صد به 0/2درصد ،تبديل ميشود
ب��ه صد به روي صف��ر ،يعني از لح��اظ رياضي مفهوم
بينهايت ميدهد اما از نظر عملياتي اين رقم صد تومان
به تعداد دفعاتي كه بين افراد ،موسسات يا همان صندوق
قرضالحس��نه ميچرخد ،ايجاد نقدينگي ميكند .اين
امر بيانگر آن اس��ت كه عمال بخشي از نقدينگي ايجاد
شده توسط صندوقهاي قرضالحسنه و موسسات مالي
و اعتباري ،وارد محاس��بات حس��ابهاي بانك مركزي
نميش��ود .باتوجه به مقايسه نرخ رشد نقدينگي و نرخ
رشد تورم در سالهاي اخير ،به نظر ميرسد كه چيزي
در حدود 10درصد از نقدينگي پنهان در آمارهاي بانك
مركزي ثبت نميش��ود .اين برآورد برمبناي رابطه بين
سطح عمومي قيمتها و نقدينگي صورت گرفته است.

 ÁÁميتوان بخش قابل مالحظهاي از رشد نقدينگي

عكس :امیرجدیدی ،شرق

ف�ارس :قيمت نف��ت در معامالت دي��روز بازارهاي
جهاني  46سنت افزايش يافت و به  100/15دالر در هر
بشكه رسيد .به گزارش پايگاه اينترنتي بلومبرگ ،كاهش
نرخ بهره بانكي از س��وي بانكهاي مركزي چين و اروپا
نتوانس��ته موجب كاهش نگرانيهاي بينالمللي نسبت
ب��ه وضعيت اقتصادي جهان طي ماههاي آينده ش��ود و
اين مس��اله نگرانيها نسبت به كاهش تقاضاي انرژي را
افزايش داده اس��ت .قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا
در بازار نيويورك براي تحويل در ماه آگوست با 1/19دالر
كاهش به كمتر از 86/03دالر رسيده است .در بازار لندن
هر بشكه نفت برنت درياي ش��مال براي تحويل در ماه
آگوست با  46سنت كاهش به 100/15دالر رسيده است.

سال نهم شماره 1570

پنه�ان را ناش�ي از ضع�ف نظارت�ي بان�ك مركزي
دانست .همانطور كه اشاره شد ،بخشي از نقدينگي
موجود در اقتصاد ،حاصل عملكرد موسس�ات پولي
و صندوقهايي اس�ت ك�ه تمايلي به اراي�ه گزارش
حس�ابهاي خود به بان�ك مركزي ندارن�د .اين در
حالي است كه طي س�الهاي اخير به شدت با روند
رو به رش�د اين موسس�ات در سطح كش�ور روبهرو
بودي�م .رش�د كمي اي�ن موسس�ات در كنار ضعف
نظارتهاي بان�ك مركزي را چگونه ميتوان ارزيابي
كرد؟

جدي��د ،تجديد كردند تا براين اس��اس وارد س��رفصل
مطالبات معوق يا مطالبات سررسيدشده نشوند.
اي��ن امر به نوع��ي بيانگر عدم نظ��ارت بر عمليات
مالي بانكها از س��وي بانك مركزي است .در برخي از
بانكهاي خصوصي رقم وامهاي تجديد شده به اضافه
مطالبات معوق به حدود  60تا 70درصد مانده تسهيالت
ميرس��د كه اين موضوع ،بسيار نگرانكننده است .در
ح��ال حاضر برخ��ي از بانكهاي خصوص��ي عمال در
شرايطي قرار دارند كه با يك ضربه ورشكسته خواهند
شد .به عبارتي رشد مطالبات معوق در سيستم بانكي
ناش��ي از اهمال در مس��ووليت مشتركي بوده كه براي
بانك مركزي و س��اير بانكها تعريف شده است ،ضمن
اينكه تمام اين چالشها ،از ساختار سيستم بانكي كشور
ناشي ميشود .ما در راستاي اصالح ساختار نظام بانكي،
راهكاري با عنوان «بانكداري راستين» را تعريف كرديم
كه هماكنون پيشنويس اليحه و آييننامه اجرايي آن
تدوين ش��ده است .در بانكداري راستين ،مواردي براي
اصالح س��اختاري معرفي ش��ده كه يكي از اين موارد،
اصالح اسناد بانك است .برمبناي آن ،بانك ميتواند از
طريق واحد اجراي اسناد خود ،به بدهكار مراجعه كرده
و ام��وال موضوع وثيقهاي را كه نزد خود دارد در ارتباط
با دفتر اسناد رسمي مطالبه و وصول كند .اين موضوع
عمال باري را از روي دوش سازمان ثبت اسناد و امالك
كشور برداشته و به واحد اجراي بانك منتقل ميكند ،از
آنجا كه واحد اجرايي بانك ،خود ذينفع در اين موضوع
اس��ت مسلما فعاالنه اقدام به وصول مطالباتش خواهد
كرد.
ابزار ديگري نيز با عنوان «پروتكل برداشت بين بانكي
از حس��اب مديون» در طرح بانكداري راستين تعريف
ش��ده كه در اين پروتكل عمال ه��ر فرد ميتواند چكي
را كه پذيرفته ،نزد بانك و به حس��اب خود گذاش��ته و
بانك نيز ميتواند از تمامي حسابهاي بانكي صادركننده
چك ،مبلغ را برداش��ت ك��رده و به دارنده چك تحويل
دهد .بخشهاي ديگري چون سامانه ثبت وثيقه نيز در
اين اصالح ساختاري ديده شده كه به تبع آن تخلفات و
تقلب در وثايق از بين ميرود.

عملكرد بانك مركزي در س��ه دهه گذشته ،ضعيف
بوده است .طبق تحقيقات و بررسيهاي صورت گرفته،
اثبات ش��ده كه تورم در ايران منش��أ پولي دارد ،اين در
حالي اس��ت كه قانون��ا كنترل پول در كش��ور ما جزو
وظايف بانك مركزي محس��وب ميشود .بانك مركزي
در خالل اين س��الها ن��ه تنها عمال ب��ه وظايف خود
عمل نكرد بلكه با صدور بخشنامهها و دستورالعملهاي
مقطع��ي و بعضا متناقض و همچني��ن اتخاذ رويههاي
بيثبات ،ش��رايطي را در اقتصاد كشور فراهم آورده كه
بانكها س��عي در دور زدن مقررات بانك مركزي كنند.
اگر بس��تههاي سياس��تي ـ نظارتي بان��ك مركزي ،به
استثناي نخستين بس��ته كه مربوط به سال  87بود را
بررسي كنيم ،شاهد وجود تناقضهاي واضح و بارزي در
مورد نرخهاي بهره ،عقود اسالمي و ...خواهيم بود .براي
مثال در همين بسته سياستي  -نظارتي اخير ،نرخ بهره
 17تا 18درصدي براي تس��هيالت مش��اركتي در نظر
گرفت��ه ش��ده ،حال آنكه اين س��وال مطرح اس��ت كه
اگر مش��اركت در سود و زيان اس��ت ،به چه دليل نرخ
بهرهاي از پيش تعيين و تحميل ميش��ود؟ به تبع اين
امر ميت��وان گفت كه ناقض عملي��ات بانكي بدون ربا
در درجه اول ،خود بانك مركزي اس��ت .در حال حاضر
بانكهاي خصوصي نرخ بهرههاي بعضا  34تا 36درصدي
را براي تسهيالت خود در نظر گرفتهاند ،حال آنكه چنين
رقمي در هيچ يك از بخش��نامههاي بانك مركزي ذكر
نشده اس��ت .در برخي موارد ،قراردادهايي در بانكهاي
خصوصي منعقد ميشد كه در آنها به جاي تعيين نرخ
بهره ،رقم مورد نظر براس��اس دستورالعمل و مصوبات
 ÁÁبدون شك اجرايي شدن اين اصالحات در نظام
هياتمديره بانك تعيين ميش��ود
نكته
بانكي ،نيازمن�د وجود يك اهتمام
كه اين بي��ع از لحاظ فقهي باطل
واقعي است .اين در حالي است كه
عملكرد اقتصادي دولت و بانك
اس��ت .در خالل س��الهاي اخير،
طي س�الهاي اخير ،بانك مركزي
مركزي نه تنها در هفت سال
براثر عملكرد ضعيف بانك مركزي،
بيش از پيش اس�تقالل خ�ود را از
گذشته بلكه در سه دهه قبل
ش��رايط آنقدر به نف��ع بانكهاي
بسيار ضعيف بوده است ،در اين
دس�ت داده و اين مس�اله هرگونه
سالها غالب اصالحات و تحوالت
خصوصي گردانده شده كه بانكها
اصالح ساختاري در نظام بانكي را
هم به مسايل مقطعي و موردي
به اين شكل با افراد وارد قراردادهاي
تحتالشعاع قرار داده است .به تبع
معطوف شد
تسهيالت ميش��وند كه نه تنها از
آن ،شما همچنان به عملياتي شدن
لحاظ فقهي بلك��ه از لحاظ قانوني
اصالحات ساختاري در نظام بانكي
هم مشكل دارند .از ابعاد مختلف كه به اين مساله نگاه
معتقديد و آن را امكانپذير ميدانيد؟
شود ،ميبينيم عملكرد بانك مركزي در حوزه كنترل و
سوال سادهاي نيست ...اجتماع متشكل از افراد است
نظارت ،خود منجر به آن ش��ده كه بانكها در عملكرد
كه اگر تكتك اين اف��راد خود را تغيير ندهند ،جامعه
خود به انواع فعاليتهاي قابل تامل روي آورند .هرچند
اصالح نميشود .عملكرد اقتصادي دولت و بانك مركزي
اينگونه عملكرد چنين بانكهايي عمال برعهده مسووالن
نه تنها در هفت سال گذشته بلكه در سه دهه قبل بسيار
داخلي آنهاست اما فراهم آوردن زمينههايي براي رشد
ضعيف بوده اس��ت ،در اين س��الها غالب اصالحات و
اين وضعیت ،ناشي از ضعف عملكرد بانك مركزي است.
تحوالت هم به مس��ايل مقطعي و موردي معطوف شد.
 ÁÁامروز يكي از چالشهاي سيس�تم بانكي كشور،
اصوال مديران به دنبال اجراي سياستهايي نيستند كه
موضوع مطالبات معوق است ،مسالهاي كه به اعتقاد
بي��ش از عمر مديريت آنها به طول بينجامد .حال آنكه
بسياري از فعاالن و كارشناسان ناشي از ضعف قوانين
انتظ��ار ميرود ،افرادي كه در راس کار هس��تند منافع
و سياس�تگذاريهاي كالن پولي است .در اين ميان
كل جامع��ه را در نظر داش��ته باش��ند .در حال حاضر
طبق برآوردهاي صورتگرفته ،سهم بانكهاي دولتي
روحيهاي ك��ه در اغلب حوزههای تصميمگيري دولتي
و موسسات مالي و اعتباري از كل مطالبات معوق رو
ديده ميش��ود ،به اندازه كافي ب��راي اعمال اصالحات
به افزايش است .آيا ميتوان ناتواني بانك مركزي در
س��اختاري در اقتصاد كشور با انگيزه نيست و تا زماني
استفاده از ابزارهاي پولي را عامل اصلي حجم باالي
كه اين انگيزه واحد شكل نگيرد ،نميتوان انتظار تحول
مطالبات معوق دانست؟
خاصي را داشت .در اين زمينه دولت در سالهاي اخير
طبق گزارش رييس كل بانك مركزي در كنفرانس
موض��وع طرح تحول بانكي را مطرح كرد اما تاكنون در
سياستهاي پولي و مالي ،رقم مطالبات معوق سيستم
اين راستا اقدامي عملي صورت نگرفته است ،هرچند كه
بانكي حدود 537هزارميليارد تومان است كه نسبت اين
گفته ميشود لوايح و پيشنهادهاي تنظيم مقررات اين
رقم به مانده تسهيالت سيستم بانكي چيزي در حدود
اصالحات فراهم ش��ده اما باتوجه به محتواي اين لوايح
 12تا 14درصد اس��ت .اين امر به معناي آن اس��ت كه
و مق��ررات به غيراز مواردي چون بانكداري راس��تين و
عم�لا بانكها اين رقم از منابع خودش��ان را از دس��ت
مشاركت در س��ود و زيان راستين ،در مابقي قسمتها
دادهاند ،حال اين س��وال مطرح است كه عامل اين امر
عمال نميتوان انتظار تحولي اساس��ي در ساختار بانكي
عملكرد بانكهاي مختلف است يا بانك مركزي؟
كشور را داشت.
از ي��ك منظر ،خ��ود بانكها عل��ت افزايش ميزان
 ÁÁبراين اس�اس معتقديد كه بستههاي اصالحات
مطالبات معوق هس��تند ،چراكه برخي بانكها شرايط
نظ�ام بانكي ،دس�تاورد خاصي به هم�راه نخواهند
ق��راردادي خود را محكم منعقد نك��رده و وثايق كافي
داشت؟
درياف��ت نميكنن��د ،به تبع آن در وص��ول مطالبات با
اين بستهها عمدتا بستههاي كممحتوايي هستند ،به
مش��كل روبهرو ميشوند .اما از س��وي ديگر ،به واسطه
غيراز نخستين بستهاي كه رييس كل بانك مركزي وقت
ضعف نظارته��اي بانك مركزي ،برخ��ي بانكها رقم
آن را تدوين كرده بود و متاس��فانه از سمت خود بركنار
مطالبات معوق و وامهاي سررسيد را به صورت وامهاي
شد...

معتقدم كه قواني��ن پولي و س��اختارهاي موجود
عامل بسياري از مشكالت هس��تند ،اما در عين حال
نحوه اجراي سياس��تهاي پولي توسط بانك مركزي
مسالهاي است كه نميتوان از آن چشمپوشي كرد .در
اين خصوص ميتوان به برخي از ش��اخصهاي آماري
اشاره كرد .امروز نرخ تورم به عنوان يكي از شاخصهاي
اقتصادي ،در تمام كش��ورها كنترل ش��ده است اما در
ايران باال بودن اين شاخص عمدتا ناشي از عدم توانايي
بانك مركزي در كنترل حجم نقدينگي اس��ت .شايد
بتوان يكي از داليل اساس��ي نرخ ب��االي تورم را وجود
قان��ون عمليات بانكي بدون ربا عنوان كرد ،چراكه اين
قانون اوراق قرضه را ربوي ش��ناخته و زماني كه اوراق
قرضه ربوي ش��ناخته ش��ود ،عمال بانك مركزي ابزار
كافي براي خريد و فروش اوراق و انواع و اقسام ابزارهاي
مالي را ندارد ،در نتيجه نميتواند حجم نقدينگي را در
اقتصاد كم و زياد كن��د .در اين خصوص در بانكداري
راس��تين ،اوراق مبادله راستين تعريف شده ،اين اوراق
يك نوع اوراق قرضه بدون رباست كه تعويض دو قرض
را انجام ميدهد و ميتواند به عنوان يك ابزار توس��ط
بانك مركزي مورد اس��تفاده قرار گيرد .از سوي ديگر،
سياس��تهاي مالي و بودجهاي دولت نيز به نوبه خود
همين اختالالت را از لحاظ ساختاري به سيستم پولي
و بانكي كشور تحميل كرده است .خزانهداري كل دولت
عمال منابع خود را از طرق مختلف تامين مالي كرده و
كسري بودجهاش را تامين ميكند در صورتي كه اين
كار بايد به صورت قانونمند انجام شود .خزانهداري كل
يا دولت نبايد اجازه استقراض از بانك مركزي را داشته
باشد ،در گذش��ته اگر قرار بود استقراضي هم صورت
بگي��رد ،اين كار در قالب اوراق قرضه صورت ميگرفت
اما امروز چون اوراق قرضه ربوي هستند ،چارچوبي نيز
براي اين كار وجود ندارد.

 ÁÁبه موض�وع اس�تقراض از بانك مركزي اش�اره
كرديد ،مس�الهاي كه طي س�الهاي اخير به مراتب
توس�ط دولت صورت گرفته اس�ت .سال گذشته به
واسطه اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانهها،
دولت كسري درآمدهاي خود را با استقراض از بانك
مركزي تامين كرد .امسال نيز باتوجه درآمد تعيين
ش�ده ب�راي ف�از دوم هدفمندي از س�وي مجلس،
پيشبيني ميشود دولت براي منابع مورد نظر خود
به اس�تقراض دوباره از بانك مرك�زي روي آورد .اين
امر عالوه بر تنزل استقالل بانك مركزي و بيثباتي
در ب�ازار پولي ،بار تورمي ب�ر جامعه تحميل خواهد
كرد ،ضمن آنكه بدهي قابل مالحظ�هاي را بر دوش
دولت بعدي خواهد گذاش�ت .ارزيابي شما از اين امر
چيست؟

قان��ون هدفمن��دي يارانهها از لح��اظ اصولي طرح
درس��تي بود اما از لحاظ عملكرد و زمان اجرا نه .اجراي
اين قان��ون ،بار مالي زيادي را بر بودجه دولت وارد كرد.
اگر بانك مركزي مس��تقل و قدرتمن��د عمل ميكرد،
هيچگاه به درخواس��تهاي اس��تقراض دولت پاس��خ
مثبت نم��يداد .به عنوان نمونه ،ش��وراي پول و اعتبار
كه مهمترين ركن سياس��تگذاري پولي در كشور است
يكش��به منحل اعالم ش��ده و بعد از مدت��ي دوباره با
پا درمياني ،اين شورا ابقا ميشود .پس از آن نيز تغييرات
گس��تردهاي در ميان اعض��اي اين ش��ورا پديد آمد به
طوريكه افرادي از اين شورا حذف شده و افراد ديگري
همچون اس��تادان دانش��گاهي ،به عنوان اعضا منصوب
ميشوند كه مسووليت پاسخگويي زيادي ندارند .اين به
نوعي بيانگر آن اس��ت كه دولت تصميم داشت شوراي
پول و اعتبار را وابس��ته و در اختيار خود داشته باشد تا
سياستهاي مورد نظرش را استخراج كند.

 ÁÁش�ايد بتوان بخش�ي از ضعف عملكردي بانك
مركزي را در انتش�ار آمارهاي اقتصادي ارزيابي كرد
كه از آن جمله ،آمار مربوط به نرخ تورم است .بانك
مركزي در حالي نرخ تورم سال  90را 21درصد اعالم
كرد ك�ه گزارشهاي ارايهش�ده از س�وي اين مركز
درخصوص وضعيت خردهفروشي و كاالهاي اساسي،
بيانگر رشد نزديك به 140درصد اين كاالها در سال
گذش�ته است .به اعتقاد بسياري از كارشناسان اين
آماره�ا بيش از آنكه بيانگر واقعيات اقتصاد باش�د،
تابعي از اهداف سياس�ي اس�ت .به اعتقاد شما آمار
مورد نظر تا چه ميزان قابل اعتماد و استناد است؟

معتق��دم دولت معم��وال وزنها و تغييرات��ي را در
ش��اخصها ايجاد ميكند ،كه در اين راس��تا برخي از
كاالها از س��بد مصرفي حذف شده و كاالهاي ديگري
ج��اي آنه��ا را ميگيرند كه عمدتا تغيي��رات قيمتي
زيادي ندارند .اين مس��اله ش��ايد بهترين گزينه براي
توجيه كردن ش��اخص س��طح عمومي قيمتها باشد
اما روشهاي ديگري هم اس��تفاده ميش��ود كه عمال
به صورت دستوري بر تغيير وزنها تاكيد دارند .زماني
كه سياس��ت وارد محاسبات آماري شود ،هر مسالهاي
امكانپذير اس��ت اما پذيرش رقم 21درصد اعالم شده
از س��وي بانك مركزي براي نرخ تورم ،براي اكثر افراد
جامعه ،غيرقابل قبول است ،نياز نيست كه شما براي
درك اين مساله اقتصاددان باشيد.

 ÁÁبه عنوان سوال پاياني؛ باتوجه به شرايط اقتصاد
كش�ور ،چه ارزياب�ياي از نرخ واقعي تورم در س�ال
گذشته و سالجاري داريد؟

بايد توجه داشت كه آثار بنيادين نرخ تورم در ايران،
منفك از سياس��تهاي اقتصادي دولت و بهويژه نحوه
اج��رای قانون هدفمندي يارانهها و اج��راي فاز دوم آن
نيس��ت .در صورت اجراي آن به شيوه فاز نخست ،بايد
منتظر افزايش سطح عمومي قيمتها به شدتي بيش
از سال گذشته بود.

فراز و فرود سكه

ش�رق :س��كه در هفتهاي كه گذش��ت مدام در
حال نوسان بود هرچند كه دامنه اين نوسان چندان
بلن��د نبود و قد قيمتها در هيچك��دام از اين فراز و
فرودها به ۸۰۰هزار تومان نرسيد با اين همه زير سايه
بيثباتي دالر و اتراق واحد پول آمريكا در مرزهزار و
 ۹۰۰تومان ،ارزش سكه فاصله خود با كانال ۷۰۰هزار
توم��ان را حفظ كرد اي��ن در حالي بود ك��ه بازار و
قيمتها نيمنگاهي هم به نرخهاي جهاني داشتند.
در آخري��ن روز كاري هفت��ه يعني روز چهارش��نبه
و ي��ك روز قبل از عيد نيمهش��عبان هم كه معموال
قيمتها در بازار س��كه باال ميرود و خريد و فروش
رونق ميگيرد ،در اين روز هر سكه بهار آزادي طرح
قديم ۷۴۷هزار تومان و هر قطعه س��كه طرح جديد
۷۴۵ه��زار تومان فروش رفت اي��ن در حالي بود كه
نيم و ربعسكه هم در چهاردهمين روز تيرماه  ۳۷۳و
۱۸۱هزار و  ۵۰۰تومان قيمت خورد.البته چهارشنبه
هفتهگذشته س��كه آتي تحويل مهرماه كه معموال
در صعود قيمت از س��كههاي ديگر گوي س��بقت را
ميربايد تنها 0/49درصد رشد كرد و توانست خود را
از 896هزارتومان به 900هزارتومان بكشاند.
قيمت

طالو سكه

(تومان)

تغيير

(تومان)

بهار آزادي طرح قديم -۵۰۰۰ 747/000
بهار آزادي طرح جديد -۵۰۰۰ 745/000
نيمسكه بهار آزادي 373/000

-

ربعسكه بهار آزادي 188/500

+۵۰۰

سكه يك گرمي

-

112/000

يك گرم طالي  18عيار 75/860
اونس (دالر)

-۱۴۰
-31

1587

ارز

بازار چند نرخي ميشود

شرق :بازار ارز اين روزها ميزبان معاملهگراني است
كه دالر را در كانالهزار و  ۹۰۰تومان ميخرند و دقيقا
هم نميدانند ايستگاه بعدي قيمتها كجاست .گروهي
از مشتريان چهارراه استانبول ميگويند با اولين نوسان
دالر دوباره به آنسوي مرز دوهزار تومان پرتاب خواهد
ش��د گروه دوم ام��ا معتقدند كه بانك مرك��زي اجازه
رش��د بيشتر را به دالر نخواهد داد و قيمتها اگر ارزان
نش��ودگران هم نخواهد ش��د .اين در حالي است كه با
رش��د مداوم ارزش ارزهاي قابل معامله در بازار شكاف
قيمتها در دو بازار رس��مي و آزاد هر روز بيشتر از روز
پيش ميشود و البته با تمام اين اوصاف بانك مركزي
كماكان تاكيد دارد كه قيمت در بازار رسمي را افزايش
نخواهد داد .در همين شرايط اواخر هفته گذشته رييس
كميس��يون اقتصادي مجلس از تنظيم بس��تهاي در
مجلس براي بازار ارز خبر داد كه براساس آن نمايندگان
به دنبال س��ه نرخي كردن اين بازار هستند .اين طرح
تنظيم نش��ده با موج انتقادها مواجه شد .وزير اقتصاد
به اين طرح روي خوش نشان نداد بخشخصوصي هم
تمايلي به آن ندارد.
قيمت

ارز

(تومان)

دالر آمريكا

تغيير

(تومان)

1967

-۳

يورو

2482

+۲

پوند انگلستان

3060

-

دالر كانادا

1965

+۷

ين ژاپن

244

-

درهم امارات

536

+۳

لير تركيه

1100

+۵

بورس

بورس زير چتر حمايت

شرق :بورس تهران در هفته منتهي به چهاردهم
تيرماه بعد از مدتها رخ��وت ناگهان در مركز توجه
متوليان اقتصادي قرار گرفت توجهي كه اميد ميرفت
و البت��ه م��يرود كه در ادامه به رش��د ش��اخصها و
بازگشت سرمايهها به تاالر شيشهاي منجر شود .اوج
اي��ن حمايتها هم زماني بود كه ب��ا پادرمياني وزير
اقتصاد ،بازار پول و رييس كل بانك مركزي به كمك
بازار س��رمايه آمد و كارگروه حمايت از بازار س��رمايه
مصوب كرد كه سهامداران ميتوانند سهامشان را به
عنوان دارايي وثيقه قرار دهند و وام بگيرند البته با تقدم
حقوقيها .خبر مهم ديگر اينكه نرخ سود اوراق بورسي
سهدرصد بيشتر شد و از اوراق مشاركت بانكي پيش
افتاد .در روزهايي هم كه همه دست به دست هم داده
بودند تا بازار به روي س��هامداران لبخند بزند شاخص
تقريبا در تمام روزها در حال پيشروي بود دست آخر
هم دماسنج بورس  ۳۷۴واحد يعني 1/5درصد مثبت
شد و در مرز ۲۵هزار و ۴۲۸واحد بازگشت .با اين همه
و با وجود رش��د مداوم ش��اخصها ،در تاالر معامالت
حافظ ،نه حجم خريد و فروشها باال رفت نه ارزش آن.
در هفتهاي كه گذشت ۱۸هزار و  855كد معامالتي با
داد و ستد بالغ بر يكميليارد و 710ميليون سهم در
ب��ورس ارزش معامالتي بالغ بر دوهزار و 985ميليارد
ریال را رقم زدند.
مقدار

تغيير

عنوان شاخص

2/585

-23/3

1/363

-17/5

دفعات معامله

78/162

14/3

تعداد خريداران

21/188

0/02

روزهاي فعاليت

5

0/0

كل معامالت

(ميليارد رالش)

حجم معامله شده

(ميليون سهم)

