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   مقدمه 
با توجه به توسعه روزافزون شبكه بانكي، بزرگ شدن اقتصاد و افزایش درجه تعمیق مالی، تقویت نظارت بر 
بانك ها در ایران به عنوان اولویتي اساسي مورد تأکید قرار گرفته است. از این رو پژوهشكده پولي و بانكي با 
هدف بررسی دقیق و واکاوي ساختار و فرایند نظارت در نظام بانكي، بیست و دومین همایش ساالنه سیاست های 
پولی و ارزی را با موضوع نظارت بانكی و سیاست های احتیاطی برگزار نمود. هدف از برگزاری این همایش ضمن 
بررسی کارنامه تحوالت پولی و بانكی کشور در سال 90، معرفي الگوهاي موفق در نظارت بانكي، ارتقاي سطح 
دانش تخصصي مدیران و کارشناسان بانكي در حوزه نظارت بانكي، معرفي دیدگاه هاي مختلف در خصوص 
نظارت بانكي و سیاست هاي احتیاطي، آشنایي با نقاط ضعف و قوت کشور در نظارت بانكی و آشنایي جامعه 
ارائه مقاالت علمی، میزگردهای تخصصی و برگزاری  احتیاطي بود که در قالب  با سیاست هاي  بانكي کشور 
کارگاه های آموزشی دنبال گردید. همچنین این همایش با تمرکز بر محورهایی نظیر بازنگري مقررات و تقویت 
ساختار نظارتي، نظارت بانكي و الزامات احتیاطي، فرایند صدور مجوز و اصالحات ساختاري و  روش هاي نظارت 
بانكي مستمر فرصتی برای تبادل نظر مدیران ارشد و میانی بانك ها، کارشناسان، اساتید و پژوهشگران عالقه مند 

به مسائل بانكي فراهم نمود.

در همایش بیست و دوم در مجموع، 6 سخنران کلیدي، 29 مقاله به صورت شفاهي و 13 مقاله به صورت 
پوستر ارائه شد. همچنین 20 کارگاه آموزشي و 3 میزگرد در این همایش برگزار شد. به عالوه در این همایش 
تحلیل هایي در خصوص تحوالت اقتصادي کشور، چالش هاي سیاست پولي، الزامات نظارت بانكي و تحوالت 
ساالنه  همایش  گردید.  عرضه  حاضران  به  آموزشی  کلیپ   5 قالب  در  ایران  و  جهان  در  بانكداري  صنعت 
عربستان  انگلستان،  مالزي،  ترکیه،  کشورهاي  از  خارجي  سخنران   8 مجموع  در  ارزي  و  پولي  سیاست هاي 
سیاست هاي  و  بانكي  نظارت  با  مرتبط  مباحث  درباره  خود  دیدگاه هاي  ارائه   به  روماني  و  بنگالدش  سعودي، 
احتیاطي پرداختند. به عالوه 6 نفر از اقتصاددانان خارجي مقیم خارج از کشور در قالب سخنران یا مدرس کارگاه 

در این همایش حضور فعال و مؤثر داشتند.

امور علمي و اجرایي همایش بیست و دوم در قالب یك کمیته علمي، یك کمیته اجرایي و 3 دبیر علمي، 
اجرایي و فرهنگي به شرح زیر سازماندهي شد.

اعضاي کمیته علمي
ابوالفضل اکرمی: مدیرکل اقتصادي بانك مرکزی

امیرحسین امین آزاد: مدیرکل مجوزها، مقررات و مبارزه با پولشویي بانك مرکزی
دکتر سید احمدرضا جاللی نائینی: مدیر گروه پول و ارز پژوهشكده پولی و بانكی

محمدرضا حاجیان: صاحبنظر امور پولی و بانكی
دکتر علي حسن زاده: معاون اداری و مالی و مدیر گروه بانكی پژوهشكده پولی و بانكی

ابوالفضل خاوری نژاد: مدیر گروه حساب هاي کالن پژوهشكده پولی و بانكی
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هوشنگ خستویی: صاحبنظر در امور مالی و حسابداری
دکتر مهرداد سپه وند: معاون پژوهشی مؤسسه عالی بانكداری ایران

دکتر مهشید شاهچرا: عضو هیئت علمی پژوهشكده پولی و بانكی و دبیر علمی همایش
دکتر محمدرضا شجاع الدینی: صاحبنظر در امور پولی و بانكی 

دکتر احمد عزیزی:  مدیرعامل بانك ملی PLC لندن
دکتر پرویز عقیلی کرمانی: استاد دانشگاه

دکتر اکبر کمیجانی: معاون پژوهشي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
دکتر احمد مجتهد:  عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 

حسن معتمدی:  صاحبنظر در امور پولي و بانكي
حجت االسالم سید عباس موسویان: دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي

محمدهادی مهدویان: صاحبنظر در امور پولي و بانكي
دکتر کامران ندري: معاون پژوهشي و مدیر گروه بانكداری اسالمی پژوهشكده پولی و بانكی

دکتر پیمان نوری: رئیس سازمان خصوصي سازي و عضو شورای پول و اعتبار
دکتر مسعود نیلی: مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر فرهاد نیلي: رئیس پژوهشكده پولي و بانكي و دبیر همایش

اعضاي کمیته اجرایی
غالمعباس افشار: دبیر اجرایی همایش

دکتر علي حسن زاده: معاون اداری و مالی و مدیر گروه بانكی پژوهشكده پولی و بانكی
ابوالفضل خاوري نژاد: مدیر گروه حساب هاي کالن پژوهشكده پولی و بانكی

هستی ربیع همدانی: پژوهشگر پژوهشكده پولی و بانكی
رضا سراج: مدیر روابط عمومی بانك مرکزی و دبیر فرهنگی همایش

دکتر مهشید شاهچرا: عضو هیئت علمی پژوهشكده پولی و بانكی و دبیر علمی همایش
دکتر کامران ندري: معاون پژوهشي و مدیر گروه بانكداری اسالمی پژوهشكده پولی و بانكی

دکتر فرهاد نیلي: رئیس پژوهشكده پولي و بانكي و دبیر همایش
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و  مالی  بانك، مؤسسه  انصار، پست  بانك های ملت،  به عنوان حامی ویژه همایش،  پاسارگاد  بانك  بر  عالوه 
و  مالی  مؤسسه  ایران،  مهر  اعتباری  و  مالی  مؤسسه  نوین،  اقتصاد  بانك  تعاون،  توسعه  بانك  مهر،  اعتباری 
اعتباری عسگریه، مؤسسه مالی و اعتباری ریحانه گستر مشیز، مؤسسه مالی و اعتباری میزان و شرکت کاسپین 

از برگزاری این همایش حمایت نمودند. 

در گزارش حاضر ابتدا خالصه اي از مباحث همایش در قالب سخنرانی هاي کلیدي، مقاالت، کارگاه هاي آموزشی 
و میزگردها ارائه مي شود. در هر بخش پس از توضیح مباحث ارائه شده خالصه اي از نظرسنجي انجام شده از 
حاضرین در هر نشست ارائه مي گردد. در انتهاي گزارش نیز خالصه اي از دستاوردهاي سیاستي همایش که از 
خالل مطالب بیان شده در سخنراني ها، مقاالت، کارگاه ها و میزگردها استخراج شده است، ارائه مي گردد. اعتقاد 
برگزارکنندگان همایش بر این است که همایش هاي ساالنه سیاست هاي پولي و ارزي به عنوان بزرگ ترین 
اقتصاد کشور،  ابعاد کالن  به  پژوهشگران و کارشناسان عالقه مند  بانكداران،  اقتصاددانان،  گردهم آیي ساالنه 
فرصت یگانه اي براي سیاستگذاران و مدیران اجرایي فراهم مي آورد تا حاصل یك سال دستاوردها و اقدامات 
اجرایي و سیاستي را در حوزه ارزیابي اهل نقد و نظر گذاشته و از یافته هاي علمي پژوهشي اصحاب فكر بهره مند 
شوند. بر این اساس دستاوردهاي سیاستي همایش در بخش پایاني گزارش حاضر براي عالقه مندان مهم ترین 
محصول و نتیجه همایش تلقی می گردد که به محضر سیاستگذاران، اندیشمندان  مدیران و کارشناسان تقدیم 

مي شود.
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 گزارش دبیر همایش )دکتر فرهاد نیلی(

پایان  در  پولی  متغیرهای  تغییرات  مهم ترین  از   
سال90 می توان به رسیدن رشد پایه پولي به کمتر 
از 10 درصد و کاهش سهم اسكناس و مسكوك در 
در  نظر  نمود. تجدید  اشاره  به 8/3 درصد  نقدینگي 
نرخ های سود بانكي هر چند دیرهنگام صورت گرفت، 
اما موفق شد ساختار زمانی سپرده ها را اصالح کند 
به طوری که در پایان سال 1390 نسبت سپرده هاي 
مدت دار به دیداری 2/8 واحد درصد افزایش یافت و 
واقعیت  رسید.  ماه  به حدود 31  ماندگاري سپرده ها 
آن است که اگر رکود اقتصادی، پاالیشگر بنگاه های 

ناکارامد نباشد،  همه باید هزینه این ناکارایی را بپردازند و تزریق تسهیالت بانك ها به تولیدکنندگان ناکارا به 
گمان کمك به رشد تولید، ورشكستگی آنان را با هزینه سپرده گذار به تأخیر می اندازد. نباید حمایت از تولید 
ملی به حمایت از همه تولیدکنندگان تفسیر شود و باید تنها تولیدکنندگان کارا و با بهره وری باال طعم شیرین 
حمایت از تولید ملی را بچشند و نباید بانك ها اعتبارات خود را به همه بنگاه ها اختصاص دهند. اهم کاستي ها و 

چالش هایی که هم اکنون نظام پولی و بانكي با آن مواجه است به شرح ذیل قابل ذکر است:
ـ وضعیت نگران کننده نسبت منابع به مصارف بانك ها 

ـ غیرتعادلی بودن نرخ ها و سخاوتمندی در تأمین کسری بلندمدت منابع بانك ها
ـ دوربودن تسهیالت اعتباری از دسترس شماری از خانوارها و بنگاه ها و طوالنی و غیرقابل پیش بینی بودن 

فرایند دریافت تسهیالت
ـ در اولویت  نبودن افزایش سرمایه بانك ها بخصوص بانك های دولتی

ـ وجود انتظارات نابجا از نحوه نظارت در نظام بانكی
ـ نبود اطالعات کافی از حجم عملیات بازار غیرمتشكل پولي

ـ کندبودن نظام تصمیم گیري پولي و اعتباري کشور
ـ صالحدیدی بودن سیاستگذاری پولی

ـ مخدوش شدن نقش سیاستگذار و کارشناس در تصمیم گیری های پولی
ـ کندی گسترش سامانه اعتبارسنجی و اندك بودن پوشش اطالعات آن

ـ کندبودن فرایند تشكیل صندوق ضمانت سپرده
ـ پایین بودن رتبه منطقه ای ایران در توسعه بخش مالی 

ـ درجه باالی تمرکز در صنعت بانكداری 
و  گذشته  سررسید  معوق،  مطالبات  قالب  در  وام دادنی  وجوه  از  مالحظه ای  قابل  بخش  قفل شدن  ـ 

مشكوك الوصول 
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 سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )دکتر محمود بهمنی(

از 25/2  نقدینگی  تدابیر مناسب، رشد  اتخاذ  با 
درصد در پایان سال 89 به 19/4 درصد در پایان 
سال 90 کاهش یافت. در این رابطه به کارگیری 
سپرده ها  سود  نرخ  افزایش  نظیر  سیاست هایی 
و انتشار اوراق مشارکت از دالیل اصلی کنترل 
 9 پیش فروش  همچنین  بود.  نقدینگی  رشد 
میلیون و 600 هزار قطعه سكه از دیگر دالیلی 
است که باعث جمع آوری بخشی از نقدینگی از 

بازار شد. 
پرداخت  وجود  با  نیز  بانكی  نظام  با  رابطه  در 
حدود 3,500 هزار میلیارد ریال توسط این نظام مالحظه می شود که کل سرمایه آن کمتر از 10 درصد تسهیالت 
اعطایی را پوشش می دهد. در واقع با سرمایه موجود در حدود 10 برابر تسهیالت اعطا می شود که این مسئله 
لزوم افزایش سرمایه نظام بانكی خصوصًا بانك های دولتی را نشان می دهد. در همین رابطه، افزایش سرمایه 
از طریق صندوق توسعه ملی پیشنهاد می گردد زیرا به نظر می رسد تنها راه حفظ موجودی صندوق توسعه ملی،  
افزایش سرمایه نظام بانكی است زیرا از طریق تسهیالت، مجدداً به نظام بانكی باز می گردد و می تواند به صورت 
ارزی در نظام بانكی رسوب داشته باشد. در حال حاضر موجودی این صندوق، بیش از 31 میلیارد دالر است که 

تخصیص قسمتی از آن به صورت سرمایه بانك های دولتی بسیار مفید خواهد بود. 
بر  که  است  بودجه  قانون   29 بند  مبنای  بر  بخشنامه ای  تهیه   90 در سال  مرکزی  بانك  برنامه های  دیگر  از 
اساس آن، هیئت مدیره بانك ها بتوانند مطالبات معوق خود را تقسیط کرده و طی پنج سال دریافت کنند. در 
خصوص ابعاد نظارتی باید اشاره نمود که بازرسی بانك مرکزی نمی تواند پاسخگوی حدود 21 هزار واحد بانكی 
باشد و بنابراین باید ساختار نظارت، کنترل و حسابرسی داخلی بانك ها، اصالح و تقویت شود. در همین رابطه 
یكی از مشكالت بانك ها، عدم ارتقای ادارات بازرسی متناسب با رشد واحدها بوده است. همچنین متناسب با 
پیچیده شدن فعالیت های بانك ها می بایست نیروهای بازرسی باکیفیت تر شوند که چنین نشده است. در خصوص 
حمایت از تولید ملی نیز نباید تنها انتظار تزریق نقدینگی داشت بلكه باید به کنترل نقدینگی، هدایت نقدینگی، 
نظارت بر مصرف نقدینگی نیز پرداخت زیرا در غیر این صورت تزریق نقدینگی، تقویت حمالت سفته بازی را 

به همراه خواهد داشت.

 نتایج کلیدی:    

ـ بین سرمایه نظام بانكی و میزان تسهیالت پرداختی عدم تناسب جدی وجود دارد.
ـ بهترین راه برای افزایش سرمایه بانك های دولتی، استفاده از موجودی صندوق توسعه ملی است.

ـ مسئولیت اصلی کنترل و حسابرسی بر عهده بانك هاست نه بانك مرکزی. 
ـ لزومًا رابطه مستقیمی میان تزریق نقدینگی و رشد تولید وجود ندارد. 
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 سخنرانی وزیر امور اقتصادی و دارایی )دکتر سید شمس الدین حسینی(

صنعت  و  پول  بازار  جمله  از  مالی  بخش  بر  نظارت 
اقتصاد  ثبات  در  تعیین کننده ای  بسیار  بانكداری نقش 
پولی  بخش  و  ایران  اقتصاد  دارد.  همراه  به  کالن 
حال  در  سرعت  به  فشارها  همه  وجود  با  مالی  و 
تا   2006 سال های  فاصله  در  و  است  بزرگ شدن 
 482 به   248 از  کشور  داخلی  ناخالص  تولید   2011
آخرین  است.  شده  بالغ  برابر(  دو  )حدود  دالر  میلیارد 
عنوان  به  ایران  اقتصاد  رشد  از  حكایت  پیش بینی ها 
یكی از دو قطب بزرگ در خاورمیانه دارد و طی آخرین 

بررسی ها جذب سرمایه خارجی از 1600 به 4300 میلیون دالر بالغ شده است. حجم صادرات غیرنفتی کشور در 
سال 90 معادل 44 میلیارد دالر است و ارزش بورس اوراق بهادار از حدود 46 هزار میلیارد تومان در سال 86، 
به بیش از 128 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 90 رسید و 2/8 برابر رشد کرد که البته با افزودن فرابورس 
به حدود 3/5 برابر بالغ می شود. مانده سپرده بانك های کشور از حدود 171 به 361 هزار میلیارد تومان افزایش 
یافته است. همچنین سهم بخش غیردولتی در اقتصاد کشور با ایجاد بانك های خصوصی در حال گسترش است 
و تا سال گذشته حدود 95 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده است که این موضوع نشان دهنده لزوم افزایش 
تقویت نظارت به صورت عام و به شكل خاص در بخش مالی و بانكی است. در همین رابطه نظام درون بانكی 
باید به اعتالی اصول حكمرانی شرکتی و تقویت حسابرسی و بازتعریف بازرسی ها بپردازد. هر چند در سال های 
اخیر نظارت در نظام بانكی و اصالح رفتاری مورد تقویت و بهبود قرار گرفته است ـ که از آن جمله می توان به 
ابالغ بسته های پولی سالیانه، انجام اعتبارسنجی مشتریان و تدوین آیین نامه های اصالح رفتاری در نظام بانكی 
اشاره نمود ـ اما الزم است که نظارت نظام بانكی در قالب مصوبات شورای پول و اعتبار و بازرسی های بانك 
مرکزی به عنوان یك اولویت همواره در دستور کار قرار گیرد و نیز هماهنگی های الزم در قالب های مختلف از 
جمله گمرك، بورس، مالیات، بیمه، ثبت شرکت ها و حتی ثبت و نقل و انتقال اموال به منظور نظارت فرابانكی 

و تبادل اطالعات با توجه به ظرفیت های نظام بانكی فراهم گردد.

 نتایج کلیدی:

ـ به دلیل توسعه روز افزون بانك ها و مؤسسات مالی خصوصی در کشور، ضروری است نظارت تقویت شود.
ـ به منظور اطمینان بخشی بیشتر در خصوص صحت عملكرد مؤسسات مالی، الزم است اصول حاکمیت 

شرکتی در آنها اعتال یابد.
ـ پایگاه های داده های اقتصادی متعددی در کشور وجود دارد که با بهره برداری مناسب از آنها، نظارت مؤثری 

قابل اعمال است.
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IFRS1 استانداردهای حسابرسی و گزارش های مالی در مؤسسات مالی اسالمی در تطبیق با 
پرفسور نجدت سنسوی )عضو هیئت مدیره بانک مرکزی ترکیه(

یكی از جنبه های افتراق میان مؤسسات مالی اسالمی و غیراسالمی 
مسئله ارزش پول است که نمي توان آن را در معامالت اسالمي به 
همان صورتي که در بانكداري متعارف بیان مي شود، لحاظ نمود. در 
فعالیت هاي اقتصادي مبتني بر شریعت، قراردادها بر اساس ماهیت 
واقعي اقتصادي آنها بسته می شود و در نتیجه مسئله ارزش پول به 
صورت ثابت در آن مطرح نیست. در همین راستا به دو مفهوم متفاوت 
ربا در بانكداري متعارف و سود در بانكداري اسالمي خواهیم رسید. 
در نتیجه در مؤسسات مالي اسالمی مي بایست سازوکاري متفاوت از 
آنچه در مؤسسات متعارف تعریف و اجرا شده است، مد نظر قرار گیرد. بر همین اساس، امروزه نهادهایی نظیر 
 ،)AAOFI ( سازمان حسابداری و حسابرسی برای مؤسسات مالی اسالمی ،)IFSB( هیئت خدمات مالي اسالمي
هیئت استانداردهاي حسابداري مالزي، مؤسسه حسابداران خبره پاکستان و سازمان حسابداري اندونزي در زمینه 
استانداردهاي  مؤسسات،  این  می پردازند.  فعالیت  به  اسالمي  حسابرسي  یا  و  حسابداري  استانداردهای  تنظیم 
بین المللي را بررسي کرده و آنها را با موازین شریعت تطابق داده و آنهایي که با شریعت سازگاري دارد را برگزیده 

و دیگر موارد را حذف مي کنند. 

 نتایج کلیدی

ـ حذف استانداردهای ناسازگار با شریعت و بازتعریف استانداردهای سازگار، مهم ترین رویكرد استانداردسازی 
اسالمی است.

ـ مؤسسات مالی اسالمی به تبیین استانداردهای حسابداری خاص خود نیاز دارند. 

 نظارت بانکي و سیاست هاي احتیاطي

ابراهیم درویشی )معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( 

ساماندهي   ،90 سال  در  مرکزي  بانك  دستاورد  بزرگ ترین 
 912 براي  رابطه  همین  در  بود.  غیربانكي  پولي  مؤسسات 
شرکت تعاوني از طرف بانك مرکزي مجوز صادر شد و مجوز 
ابطال گردید؛ و همچنین 30 مجوز  آزاد  اعتبار  تعاوني   110
تعاوني اعتبار آزاد که هنوز شروع به کار نكرده بودند، لغو و 80 
تعاوني اعتبار آزاد نیز در قالب 14 مؤسسه ساماندهي شدند. 
به  صرافي   620 صرافي ها،  ساماندهي  راستای  در  همچنین 
1- International Finacial Reporting Standards (IFRS) 
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سامانه سناب مجهز گردیده و بر این اساس، تمام صرافی های مجوزدار موظف شدند که کلیه خرید و فروش های 
خود را در این سیستم به ثبت برسانند. 50 شرکت لیزینگ نیز تحت بازرسي و ساماندهي قرار گرفتند. از دیگر 
اقدامات صورت گرفته در این حوزه می توان به ارزیابی عملكرد 15 بانك در سال گذشته اشاره نمود. همچنین در 
زمینه قوانین و مقررات، اداره مطالعات و مقررات بانكي اقدام به تهیه پیش نویس عقد مرابحه،  استصناع و خرید 

دین نمود و آیین نامه نحوه تأسیس، نظارت و تعطیلي بانك هاي ایران در خارج را تهیه کرد. 

 توسعه بازار سرمایه اسالمي
)INCEIF پروفسور عبیداله عصمت پاشا )معاون مؤسسه 

اقتصادی،  کالن  ثبات  و  رشد  بر  آن  مخرب  اثر  و  اخیر  جهاني  مالی  بحران 
ساخت.  مطرح  مي کنند  ایفا  سرمایه  بازارهای  که  نقشي  مورد  در  را  سؤاالتي 
همچنین این بحران سؤاالتي را در مورد اینكه آیا عدم تعادل ذاتی موجود در 
در  نمود.  کند، مطرح  بحران هدایت  به سمت  را  اقتصاد  بازار سرمایه می تواند 
این زمینه استدالل می شود که بازارهای سرمایه متعارف بیشتر بر پایه بدهي و 
ابزارهاي مبتني بر بدهي که ذاتًا ناپایدارند بنا نهاده شده اند و در حقیقت در 50 
سال اخیر، هر بحران اقتصادي و مالي به دلیل نسبت اهرمي باال و بدهي ها 
به وجود آمده است. در نتیجه یك چارچوب تقسیم و تسهیم ریسك که مي تواند 
مشكل به وجودآمده توسط بدهي ها را حداقل کرده و باعث ایجاد ثبات شود، 
پیشنهاد مي گردد. در یك سیستم تقسیم ریسك ،  ریسك بین دو طرف تقسیم 

شده و همین امر باعث مي شود که هر دو، دقت بیشتري انجام دهند و در نتیجه مستقیمًا به بهبود ریسك کمك 
خواهد شد. از همه مهم تر، ماهیت تقسیم ریسك باعث اجتناب از نسبت اهرمي باال شده و آسیب پذیري اقتصاد 

را به بحران هاي مالي کمتر خواهد کرد.

 نتایج کلیدی:

ـ یكی از دالیل مهم بروز بحران های مالی، وجود نسبت های  اهرمی باال در مؤسسات مالی است.
ـ استفاده از سیستم تسهیم ریسك در بانكداری اسالمی می تواند به عنوان یك راه حل پیشگیرانه در وقوع 

بحران مطرح باشد.

 سیاست هاي احتیاطي و نظارتي در سازمان هاي مالي اسالمي

 )IFSB عبداله هارون )معاون دبیرکل
نوامبر سال  در سوم  به طور رسمی  است،   کواالالمپور  در  آن  مقر  که   )IFSB( اسالمی   مالی  هیئت خدمات 
نقش  در  اسالمی   مالی  خدمات  هیئت  کرد.  آغاز   2003 مارس  دهم  از  را  خود  عملیات   و  شد  تشكیل   2002
مرجع بین المللی استانداردگذار و تنظیم مقررات نظارتی سعی دارد درباره استحكام و پایداری صنعت خدمات 
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را  بیمه  و  سرمایه  بازار  بانكداری،  که  اسالمی  مالی 
هیئت  شورای  کند.  اطمینان  ایجاد  دربرمی گیرد، 
استاندارد  دو  مالی اسالمی در دسامبر 2005  خدمات 
را منتشر کرد: »اصول راهنما درباره مدیریت ریسك« 
)بجز  مؤسساتی  برای  سرمایه«  کفایت  »استاندارد  و 
عرضه  اسالمی  مالی   خدمات  که  بیمه(  مؤسسات 
می کنند. هیئت خدمات مالی اسالمی در حال حاضر 
نظیر  زمینه هایی  در  استانداردهایی  تهیه   مشغول 
کفایت  درباره  خاص  مباحث  بازار،  شفافیت  مقررات 

سرمایه و نظام راهبری در صندوق های سرمایه گذاری است.

 نتایج کلیدی:

ـ مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسالمی باید اطمینان حاصل  نمایند که الزامات استانداردهای بین المللی 
حسابداری با اصول و قواعد شریعت  منطبق است.

ـ مؤسسات خدمات مالی اسالمی باید از استانداردهای تدوین شده اسالمی استفاده نمایند و نه استانداردهای 
متعارف. 

ـ تجدید نظر در استاندارد کفایت سرمایه، فرایند نظارت و پرداختن به مدیریت ریسك از دیدگاه منطبق با 
شریعت ضروری است. 

ـ هرچند در زمینه استانداردسازی اسالمی پیشرفت های زیادی صورت گرفته است ولی هنوز در این زمینه 
کمبودهای زیادی وجود دارد. 
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مقاالت
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 مقاالت 

در این همایش، 165چكیده و اصل مقاله از دانشگاه ها و مؤسسات مختلف دریافت شد. از این میان، 31 مقاله 
مورد تأیید نهایی قرار گرفت که در قالب 8 نشست تخصصی ارائه شدند. 13 مقاله نیز به صورت پوستر جهت 

شرکت در همایش بیست و دوم انتخاب شد.

  عناوین مقاالت ارائه شده 

ـ تجربه جهانی کاهش تورم های مزمن با تأکید بر نقش استقالل بانك مرکزی )دکتر مسعود نیلی(
ـ تحوالت اخیر در قوانین و مقررات بانكی و سیاست های احتیاطی )دکتر احمد عزیزی(

ـ سیاست های پولی و احتیاطی کالن )پروفسور جیانلوکا بنینو(
ـ نظارت بر سرمایه مؤسسات مالی اسالمی )محمد ذوالخیبری(

ـ بررسی تجربه نظارت مقامات ناظر بر بانك ها و مؤسسات مالی اسالمی در سایر کشورها )محمد عبدالرحمان 
صدیق(

ـ نقد نظام بانكداری بهره محور )دکتر عباس میرآخور و مقیس شوکت(
ـ کفایت سرمایه در بانك ها و مؤسسات مالی اسالمی و داللت های بال 3 برای بانك ها و مؤسسات مالی 

اسالمی )دکتر فرهاد ریاضت(
ـ شفافیت بانك مرکزی و اثربخشی سیاست پولی )آنتون کومانسكو(

ـ سیاستگذاری پولی بهینه در اقتصاد ایران )دکتر رضا بوستانی(
ـ نوسانات نرخ ارز، بی ثباتی مالی و سیاست پولی بهینه )حسین صدقی(

ـ آیا ظهور بازار آتی ارز یك عامل تثبیت کننده در بازار مالی است؟ )دکتر سید کمیل طیبی(
ـ تورم و نااطمینانی تورمی در ایران )دکتر پیمان  قربانی(

ـ بررسی هزینه رفاهی تورم با رویكرد مدل های تعادل عمومی )یزدان گودرزی فراهانی(
ـ بحران های ارزی )دکتر محمد کریمی(

مارکوف  رویكرد  از  استفاده  با  ایران  در  ارزی  بحران های  زودهنگام  هشداردهی  سامانه  یك  طراحی  ـ 
سوئیچینگ )دکتر ایلناز ابراهیمی(

ـ بررسي تطبیقي اقتدار قانوني نهاد نظارتي در بانكداري )دکتر مصطفی السان(
ـ بررسی جایگاه اصل صحت در نظارت شرعی )دکتر محمدرسول آهنگران(

ـ بررسی مفهوم استقالل تقنینی و نظارتی بانكی و تحلیل چگونگی آن در نظام بانكی کشور )فرهاد علی نژاد(
ـ ارزیابي بسته هاي سیاستي ـ نظارتي بانك مرکزي طي سال هاي 1387ـ1390)دکتر فتح اله تاری(

ـ شناسایی و تاریخ گذاری چرخه های تجاری اقتصاد ایران )مجید عینیان(
ـ شناسایی چرخه های تجاری در ایران )رامین مجاب(

ـ تحلیلی بر تأثیر شرایط اقتصاد کالن بر صورت های مالی بانك ها )هادی حیدری(
ـ تأثیر سیكل های تجاری بر سرمایه پشتیبان در نظام بانكی ایران )دکتر مهشید شاهچرا(

ـ راه اندازی کسب وکار و سیكل های تجاری )دکتر علی مقدس کلیشمی( 
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ـ نگرشی بر تعامل سرمایه و مخاطره در سیستم بانكی ایران )دکتر ابراهیم رضایی(
ـ آثار اقتصادي اجراي توافقنامه بال 2 بر رشد اقتصادي کشورهای در حال توسعه )اعظم احمدیان، دکتر 

علی حسن زاده(
ـ نظارت بانكی بر اساس سیستم هشدار سریع، با استفاده از نسبت های CAMEL، در قالب مدل الجیت 

)ماندانا طاهری(

در ادامه، خالصه مقاالت ارائه شده و نتایج کلیدی در قالب نشست ها ارائه می شود.

نشست بانکداری مرکزی، مقررات بانکی و سیاست های احتیاطی

 تجربه جهانی کاهش تورم های مزمن با تأکید بر نقش استقالل بانک مرکزی

 دکتر مسعود نیلی )مدیر گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف(

سال   30 در  تورم  تحوالت  بررسی  و  ارزیابی 
دنیا  در  اعمال شده  سیاست های  تجربه  و  گذشته 
برای مقابله با تورم های متوسط می تواند راهنمای 
تلقی  ضدتورمی  سیاستگذاری  جهت  در  مناسبی 
که  نمود  مشاهده  می توان  زمینه  همین  در  شود. 
و  بوده  همگرایی  سمت  به  تورم  تحوالت  مسیر 
تورم های پایین تصویر دنیای امروز است. در یك 
پایین،  تورم  گروه  سه  به  تورم  رایج،  دسته بندی 
در  می شود.  تقسیم بندی  متوسط  تورم  و  ابرتورم 
تورم پایین از نظر اقتصاد سیاسی، منتفع شوندگان 
از متضررشوندگان بیشتر هستند و یك تعادل پایدار اقتصاد سیاسی و اقتصاد کالن وجود دارد که تمایلی به خروج 
از آن وجود ندارد. در مقابل تورم پایین، ابرتورم قرار دارد که متضررشوندگان آن خیلی بیشتر از منتفع شوندگان 
هستند اما چون زندگی کردن و کنارآمدن با تورم های بسیار باال دشوار است، تعادلی که به لحاظ اقتصاد سیاسی 
شكل می گیرد ناپایدار است و عدم تعادل های بزرگ اقتصاد کالن باعث می شود تا مسئله ابرتورم به صورت یك 
مسئله غیر قابل استمرار در زندگی روزمره اجتماعی و سیاسی مردم مطرح باشد و در نتیجه کاهش ابرتورم ها در 

مقایسه با تور م های متوسط به نسبت ساده تر است. 

پولی  تأمین  نحوه  و  دولت ها  بودجه  از کسری  برآمده  عمدتًا  متوسط  تورم  است.  متفاوت  متوسط  تورم  پدیده 
تورم های متوسط خو گرفته اند و  با  از مردم هستند که  تورم متوسط قشر وسیعی  از  آنهاست. منتفع شوندگان 
با منافع آن  بنابراین وقتی هزینه های کاهش تورم را  ابرتورم ها ساده تر است.  با  استمرار این تورم در مقایسه 
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مقایسه می کنیم، می بینیم که یك  نوع تراز بین منتفع شوندگان و متضررشوندگان این نوع تورم وجود دارد که 
باعث استمرار تورم های متوسط شده و تورم های متوسط را به تورم مزمن تبدیل می کند.

اما چه سازوکارهایی منجر به کاهش تورم مزمن می شود؟ در بررسی این موضوع باید از هفت منظر به راه حل 
پرداخت: 

ـ رویكرد هماهنگ اقتصاد سیاسی ـ اقتصاد کالن برای کاهش تورم
ـ کاهش مالیات تورمی

ـ اقدامات نهادی برای افزایش اعتبار سیاستگذاری
ـ سیاست های تعدیل دستمزد ها و مشكل زمان بندی مربوط به آن

ـ سیاست های نرخ ارز
ـ سیاست های نرخ بهره و مشكل ورود سرمایه

ـ تعدیل قیمت های نسبی )در مقیاس بزرگ( و مشكل تعارض بالقوه آن با کاهش تورم

 نتایج کلیدی:

ـ تورم مزمن حاصل یك تعادل اقتصادی ـ سیاسی است.
یارانه ها و  از مسائلی مثل هدفمندسازی  بیشتر  به مراتب  ایران  اقتصاد  برای  تورم مزمن  ـ مسئله کاهش 

اصالح قیمت انرژی اهمیت دارد.
ـ الزم است که یك رویكرد هماهنگ اقتصاد سیاسی و اقتصاد کالن برای کاهش تورم اتخاذ شود.

ـ توقف تأمین پولی مخارج دولت در کاهش تورم نكته حائز اهمیتی است.
ـ انتخاب رویكرد نهادی مناسب برای اعتباربخشی به بیان سیاستگذار برای کاهش تورم نكته مهمی است.

 تحوالت اخیر در قوانین و مقررات بانکی و سیاست های احتیاطی

دکتر احمد عزیزی )صاحبنظر پولی و بانکی و مدیرعامل بانک ملیPLC  لندن(

تحوالت اخیر در قوانین و مقررات بانكی و سیاست های 
همین  بر  است،  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  احتیاطی 
اساس اصالحات در نظام و نهادهای نظارتی و از جمله 
از بحران، قابل بررسی است زیرا  گروه 20، به ویژه پس 
گروه 20، اصالحات مقرراتی و نظارتی در سطح جهان را 
زیادی  تغییرات  کنون  تا   2008 سال  از  می کند.  رهبری 
تصویب شده  شكل  به  دیگر  نهادهای  و   20 گروه  در  را 
از  دارد.  ادامه  و  نشده  تكمیل  هنوز  فرایند  اما  داشته ایم، 
 ،)FSB( هیئت ثبات مالی جهانی ،)BCBS( اقدامات مهم این گروه پس از بحران می توان به تشكیل کمیته بال
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صندوق بین المللی پول )IMF( و سازمان بین المللی بورس های اوراق بهادار )IOSCO( اشاره نمود.

از سوی دیگر، بررسی مسائل مربوط به ریسك سیستمی و ارزیابی نمونه هایی از نظام های نظارتی جدید نشان 
می دهد، مدیریت بحران بین المللی نیازمند اجرای اصول وضع شده توسط هیئت ثبات مالی )FSB(، بحث و توافق 
در مورد اصول برنامه ریزی اقتضائی سطح بنگاه، تعیین الگوی برنامه های ریسك زدایی توسط هیئت ثبات مالی 

)FSB( و ثبات رویه و همكاری سیستمی بیشتر در رابطه با استاندارد های نظارتی است.

 نتایج کلیدی:
به منظور مدیریت  بین المللی  برای همكاری   )FSB( مالی  ثبات  از اصول وضع شده توسط هیئت  پیروی  ـ 

بحران ضروری است.
ـ  الزم است الگو های مشخص ریسك زدایی توسط هیئت خدمات مالی معرفی شود و در رابطه با استاندارد های 

نظارتی، ثبات رویه بیشتری وجود داشته باشد.

 سیاست های پولی و احتیاطی کالن

)LSE پروفسور جیانلوکا بنینو )مدرس مدرسه اقتصاد لندن

نوکینزی  الگوی  قالب یك  در  اخیر  مالی  بحران  بررسی عوامل 
انعطاف پذیری  عدم  نظیر  اسمی  اصطكاك های  درنظرگرفتن  با 
کامل قیمت ها و دستمزدها در کوتاه مدت و اصطكاك های مالی 
اثرات  به  منجر  مالی  انبساطی  سیاست های  که  می دهد  نشان 
حقیقی شده و باعث افزایش تولید می گردد. همچنین هنگامی که 
قیمت دارایی ها کاهش می یابد، توانایی بنگاه ها در جذب اعتبارات 
کاهش یافته و در نتیجه برنامه های آنها مخدوش می شود. بر این 

اساس، سه پرسش اساسی قابل طرح است:
اگر سیاست پولی به گونه ای طراحی شود که مسائل . 1

مربوط به اصطكاك های اسمی یا اصطكاك های بازار سرمایه 
را جواب دهد چه اتفاقاتی روی می دهد و تبعات آن چیست؟ 

تبعات افزودن یك سیاست احتیاطی به سیاست های پولی سنتی چیست؟. 2
اگر قاعده سیاستگذاری پولی طوری طراحی شود که یك بخش آن به دنبال هدفگذاری تورم و بخش دیگر . 3

به دنبال اعمال سیاست های احتیاطی باشد به  طوری  که مانع بدهكاری بیش از حد بنگاه ها به مؤسسات 
مالی شود، نتیجه چه خواهد بود.

 نتایج کلیدی:

ـ تعمیق ادبیات مربوط به تعامل سیاست های احتیاطی کالن با سیاست های پولی ضرورت دارد.
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ـ با درنظرگرفتن سیاست های احتیاطی کالن مبارزه با تورم به صورت سنتی امكان پذیر نیست.
ـ در چارچوب یك الگوی معمولی هدفگذاری تورم، نرخ بهره بیش از نرخ تورم یا به اندازه آن باال می رود، 

اما با درنظرگرفتن سیاست های احتیاطی، نرخ بهره باید کمتر از نرخ تورم افزایش یابد. 

نشست نظارت در بانکداری اسالمی

 نظارت بر سرمایه مؤسسات مالی اسالمی 

)IDB2 محمد ذوالخیبری )کارشناس اقتصادی

بانكداری  چارچوب  در  آن  شكل گیری  مسئله  و  سرمایه  جایگاه 
دارد.  خاصی  اهمیت  بانكی  مختلف  عقود  ساختار  در  و  اسالمی 
برای مثال در چارچوب اسالمی، دین نمی تواند به عنوان سرمایه 
و  واقعی  بخش  در  سرمایه  است  الزم  زیرا  شود،  گرفته  نظر  در 
در ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم با کاالها و خدمات اقتصادی 

تعریف گردد.

 نتیجه کلیدی: 
ـ در استخراج احكام فقهی بانكداری اسالمی الزم است به مسئله چگونگی تشكیل سرمایه در عقود مختلف 

توجه گردد.

2- Islamic Development Bank
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 بررسی تجربه نظارت مقامات ناظر بر بانک ها و مؤسسات مالی اسالمی در سایر کشورها 

محمد عبدالرحمان صدیق )عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه اسالمی مالزی(

داللت هایی  مقایسه  و  اسالمی  مالی  مؤسسات  و  بانك ها  بر  نظارت  تجربه  بررسی 
کاربردی برای تقویت نظارت بر این دسته از مؤسسات، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 
در همین راستا، مقایسه  و ارزیابی چارچوب قانونگذاری و نظارت در 10 کشور اسالمی 
کویت،  اندونزی،  ترکیه،  پاکستان،  عربستان سعودی،  ایران،  بحرین،  مالزی،  شامل 
اردن و امارات نشان می دهد که در هر یك از کشورها با توجه به ساختار و شرایط 

خاصی که وجود دارد، الگوی قانونگذاری و نظارت متفاوتی اتخاذ شده است. 

 نتایج کلیدی

ـ یك الگوی نظارتی واحد برای بانك ها و مؤسسات مالی اسالمی قابل تعریف نیست.
 ـ الزم است نیازهای نظارتی خاص بانك های اسالمی شناسایی و تدابیر مقتضی متناسب با آن در نظر 

گرفته شود.

 نقد نظام بانکداری بهره محور

)پژوهشگر  مقیس شوکت  و   )INCEIF3 مؤسسه  اسالمی  مالیه  )مدیر  میرآخور  عباس  دکتر 
)INCEIF مؤسسه

وجود بهره در نظام بانكداری متعارف و توسعه روزافزون آن و شكل گیری بازارهای 
ایجاد  به  نهایت  در  می تواند  اقتصاد،  واقعی  بخش  برابر  چندین  ابعادی  در  پولی 
بحران های پولی و ارزی دامن بزند. ارزیابی تجربه اقتصاد متعارف در دهه های اخیر 
و حتی چند سال گذشته نیز این مطلب را تأیید می کند. در حال حاضر، وضعیت به 
گونه ای است که در بخشی از کشورهای اروپایی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 
کشور بیش از دو برابر می باشد و این حجم دین می تواند در بلندمدت مشكالتی را 
برای اقتصاد به همراه آورد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بانكداری اسالمی، 
به عنوان نظامی که تولید دین در آن دارای محدودیت می باشد، می تواند به عنوان 

الگویی جایگزین مورد توجه واقع شود. 

 نتایج کلیدی:

ـ گسترش بی رویه بازارهای مالی بدون توجه به رشد بخش واقعی می تواند به عنوان آستانه ورود به بحران 
تلقی شود.

ـ به منظور حفظ ثبات در یك سیستم مالی الزم است خلق دین با محدودیت مواجه باشد.

3-International Center for Education in Islamic Finance 



بیست و دومین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی

نظارت بانکی و سیاست های احتیاطی

27

www.mbri.ac.ir/conf22

 کفایت سرمایه و داللت های بال 3 برای بانک ها و مؤسسات مالی اسالمی

دکتر فرهاد ریاضت )عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق )ع((

بررسی استانداردها و اصول مطرح شده در بال 3 و داللت های این اصول 
برخی  در  که  است  آن  از  حاکی  اسالمی  مالی  مؤسسات  و  بانك ها  برای 
موارد، به کارگیری رهنمودهای بال در بانك ها و مؤسسات مالی اسالمی با 
مشكل مواجه خواهد بود. به عنوان نمونه، استانداردهای مطرح شده در رابطه 
با نقدینگی و میزان آن در دستورالعمل بال، بر عملكرد بانك ها و مؤسسات 
مالی اسالمی تأثیر خواهد داشت و در شرایط فعلی کاربرد این استانداردها 

در این دسته از بانك ها آنها را با مشكالتی مواجه می سازد.

 نتایج کلیدی

ـ اجرای بال 3 در بانك ها و مؤسسات مالی اسالمی چالش هایی را برای این دست از مؤسسات به همراه 
دارد.

ـ تعدیل دستورالعمل بال 3 برای بانك ها و مؤسسات اسالمی ضروری است. 
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نشست سیاست پولی و ثبات بازارهای مالی

 شفافیت بانک مرکزی و اثربخشی سیاست پولی

آنتون کومانسکو )پژوهشگر بانک مرکزی رومانی(

به  نسبت  مرکزی  بانك های  دیدگاه های  اخیر،  سال های  طی 
ارتباطات دستخوش تغییرات عمده ای گردیده است. از یك دهه 
اعتقاد داشتند که محرمانه بودن  بانكداران مرکزی  بیشتر  قبل، 
سیاست ها و عملكردهای آنان از عوامل کلیدی برای موفقیت 
زمان  آن  نظری  مطالعات  می رود.  شمار  به  پولی  سیاست های 
شوك های  ایجاد  و  اطالعات  سّری بودن  که  می داد  نشان 
پولی  سیاست های  بیشتر  کارایی  موجب  اتفاقی،  و  گاه به گاه 
می شود. اما به نظر می رسد پیشرفت هایی که در حوزه اقتصاد و 
نظریه های پولی رخ داد، این طرز تلقی را تغییر داده است. امروزه 
باالی  استانداردهای  اهمیت  به  دنیا  مرکزی  بانك های  بیشتر 
ارتباطات  به شفاف بودن  روزافزون  نیاز  بر  و  برده  پی   شفافیت 
بانك های  افزایش شفافیت  که  است  بدیهی  دارند.  تأکید  خود 
به  می شود.  پولی  سیاست های  بیشتر  کارایی  موجب  مرکزی 
مؤثر  عوامل  و  احتماالت  شرایط،  بر  مقاله  این  منظور  همین 

بر شفافیت و سیاست های ارتباطی بانك مرکزی تمرکز دارد. 

 نتایج کلیدی

ـ مجموعه وسیعی از عوامل ـ از وضعیت اقتصاد و کیفیت نهادهای ملی تا ساختار کمیته سیاست های پولی، 
شخصیت رئیس کل بانك مرکزی و ماهیت چارچوب سیاست پولی ـ بر طراحی و اجرای یك استراتژی 

پولی تأثیرگذار هستند.
و  بوده  تأثیرگذار  تورمی  انتظارات  شكل گیری  فرایند  در  می تواند  خود  ارتباطات  نحوه  با  مرکزی  بانك  ـ 
متضمن آن شود که انتظارات مذکور در سطوح سازگار با اهداف بانك مرکزی لنگر بگیرند. در این راستا، 
ایجاد ارتباط مناسب با کارگزاران اقتصادی یكی از چالش های مهم برای هر بانك مرکزی به شمار می آید.

برای  ملی  و  فرهنگی  تفاوت های  ندارد.  وجود  مرکزی  بانك های  تمامی  شفافیت  برای  واحدی  الگوی  ـ 
انتخاب بهترین رویه از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

ـ یك بانك مرکزی بانفوذ نه تنها بایستی انتظارات تورمی را لنگر قرار دهد، بلكه بایستی تولید را در سطح 
مطلوب )بالقوه( نگه دارد.
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 سیاستگذاری پولی بهینه در اقتصاد ایران

دکتر رضا بوستانی )پژوهشگر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(

قاعده  اتخاذ  که  می دهد  نشان  متفاوت  پولی  قواعد  ارزیابی  به  مربوط  نتایج 
هدفگذاری تورم، عملكرد بهتری نسبت به سیاست نرخ ارز ثابت و سیاست نرخ 
ارز ثابت، بدترین عملكرد را از نظر کاهش رفاه خانوارها به دنبال دارد. نتایج 
با  مرکزی  بانك  می دهد،  نشان  ایران  اقتصاد  پارامترهای  با  مدل  شبیه سازی 
اتخاذ سیاست هدفگذاری تورم داخلی می تواند رفاه شهروندان را حداکثر نماید. 
به عبارت دیگر، بانك مرکزی با اعمال این سیاست می تواند رابطه کوتاه مدت 

تورم ـ بیكاری را خنثی کند. 

 نتایج کلیدی

ـ  سیاست هدفگذاری تورم در مقایسه با تثبیت نرخ ارز تأثیر بیشتری بر افزایش رفاه شهروندان دارد.
ـ بانك مرکزی می تواند با اتخاذ قاعده هدفگذاری تورم داخلی، عالوه بر کنترل تورم، تولید داخلی را در 
سطح تولید طبیعی تثبیت کند، مشروط بر آنكه بنگاه های اقتصادی اعتقاد داشته باشند که بانك مرکزی 

برای کنترل تورم در دوره آینده تالش الزم را خواهد کرد.
ـ در میان قواعد پولی مختلف، سیاست نرخ ارز ثابت بدترین عملكرد و سیاست هدفگذاری تورم بهترین 

عملكرد را دارد.

 نوسانات نرخ ارز، بی ثباتی مالی و سیاست پولی بهینه

حسین صدقی )پژوهشگر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(

وضعیت مالی واحدهای اقتصادی یكی از عواملی است که بر میزان ثبات 
توانایی  وام گیرندگان  که  هنگامی  می گذارد.  تأثیر  اقتصاد  یك  در  مالی 
بازپرداخت بدهی خود را نداشته باشند، یك نوع فشار مالی بر هر دو طرف، 
به  مالی می تواند  فشار  این  وارد می آید که  وام دهنده،  و  وام گیرنده  یعنی 
ایجاد عدم ثبات مالی سرعت بخشد. لذا اثر بدهي های انباشته شرکت ها از 
عوامل مهم ایجادکننده بی ثباتی مالی است. حال این سؤال مطرح می شود 
بخش  انباشته  بدهی های  وضعیت  به  باید  چگونه  مرکزی  بانك های  که 
تولید پاسخ دهند و چه سیاست پولی را به کار بگیرند. بر این اساس، یك 
سیاست پولي بهینه در راستاي واکنش به میزان بدهي هاي شرکت ها براي 
بانك مرکزي در یك اقتصاد کوچك باز پیشنهاد می شود تا به این وسیله، 

مقامات پولی با تعهد به این سیاست، بی ثباتی مالی توضیح داده شده را کنترل نمایند. 
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 نتایج کلیدی

ـ اگر مقدار بدهی های معوق به اندازه ای زیاد باشد که باعث ایجاد عدم تعادل مالی و برهم خوردن فرایند 
دریافت تسهیالت شود، بانك مرکزی باید به طور مستقیم نرخ سود بانكی را افزایش داده تا از انباشت و 

ایجاد بدهی های بیشتر جلوگیری به عمل آید.
ـ مقامات پولی کشور نباید مستقیمًا به  هرگونه نوسانات نرخ ارز واکنش نشان داده و نرخ سود بانكی )ابزار 

سیاست پولی( را تغییر دهند. 

 آیا ظهور بازار آتی ارز یک عامل تثبیت کننده در بازار مالی است؟

دکتر سید کمیل طیبی )عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان(

نتایج مربوط به کارایی بازار ارز در دوره زمانی 1375-1389 در تصمیم گیری ها 
و اتخاذ سیاست های ارزی از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین رابطه، 
مروری بر تحوالت بازار ارز ایران در چند دهه اخیر بیانگر این واقعیت است که 
نوسان های پر تعداد این بازار تحت  تأثیر عوامل مختلف از جمله دخالت های 
اقتصاد  ساختاری  پولی، مشكالت  مقامات  نادرست  تصمیم گیری های  دولت، 
ایران و وجود اطالعات نامتقارن بوده است. لذا سیاستگذاران می توانند با علم 
به اینكه بازار ارز در ایران از لحاظ کارایی در چه وضعیتی است، تصمیم های 
مناسب تری را در زمینه بازار ارز اتخاذ نمایند. از طرف دیگر، نوسان های بازار 
ارز با جذب سفته باز ها )و به تبع آن، افزایش نرخ ارز( دسترسی فعاالن اقتصادی 
و صنعتی )که متقاضیان واقعی ارز هستند( را به منابع ارزی کاهش می دهد. از 

همین رو تشكیل بازار آتی ارز ضروری است.

 نتایج کلیدی:

نامانایی سری های زمانی نرخ های برابری ارز با پول های رایج بدین معناست که بازده این دارایی ها از  ـ 
ارزش های گذشته خود قابل پیش بینی نبوده و حرکت تصادفی را دنبال می کنند. پس، کارایی در بازار ارز 

ضعیف بوده است. 
ـ دالر آمریكا، عامل اصلي تحرکات نرخ هاي ارز در بازار ارز ایران بوده است به  طوری  که با استفاده از نرخ 

دالر، مي توان نرخ هاي ارزهای دیگر را پیش بیني نمود.
ـ ایجاد بازار آتی ارز می تواند به تعدیل عملیات سفته بازی در بازار ارز کمك کند.
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نشست تورم و بحران های ارزی

 تورم و نااطمینانی تورمی در ایران

پیمان  قربانی )مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(

نااطمیناني تورمی به عنوان یكي از هزینه هاي مهم تورم به حساب 
مي آید، فریدمن نااطمیناني تورم را به عنوان کانالي معرفي مي کند که 
از طریق آن، هزینه هاي حقیقي تورم به اقتصاد منتقل مي شود. شواهد 
مربوط به رابطه بین نرخ تورم و نااطمینانی تورم در مطالعات مختلف 
متفاوت است ولی اگر بتوان نشان داد افزایش نرخ تورم باعث افزایش 
نااطمینانی تورم می شود، می توان نتیجه گرفت که نااطمینانی بیشتر 
بخشی از هزینه های تورم است. با این ایده و با استفاده از یك مدل 
 )GARCH( واریانس ناهمساني شرطي خودرگرسیونی تعمیم یافته
دارد.  تورم  نااطمینانی  بر  مثبتی  اثر  تورم،  که  داد  نشان  می توان 
همچنین نااطمینانی تورمی به اخبار بد )افزایش غیرمنتظره در تورم( حساس است در حالی که به نظر می رسد 

تقریبًا تحت تأثیر اخبار خوب )کاهش غیر منتظره در تورم( قرار نمی گیرد. 

 نتایج کلیدی

ـ افزایش نرخ تورم در ایران باعث افزایش نااطمینانی آن می شود به این معنی که بخشی از هزینه رفاهی 
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تورم در کشور نااطمینانی است که به همراه آن بر اقتصاد تحمیل می شود.
ـ  نااطمینانی تورم تنها به اخبار بد حساس است و تحت تأثیر اخبار خوب قرار نمی گیرد.

 بررسی هزینه رفاهی تورم با رویکرد مدل های تعادل عمومی

یزدان گودرزی فراهانی
به  خود  بدهی های  مالی  تأمین  برای  دولت ها 
می نمایند  اقدام  مرکزی  بانك  از  استقراض 
آن،  تناسب  به  و  پول  حجم  افزایش  سبب  و 
یك  این،  که  می شوند  قیمت ها  عمومی  سطح 
قدرت خرید  دلیل کاهش  به  رفاهی  زیان  نوع 

مصرف کننده است.
رفاهی  هزینه  این  تخمین  برای  مقاله  این  در 
تصادفی  پویای  عمومی  تعادل  مدل  یك  از 
اساس  بر  مدل  است.  شده  استفاده   )DSGE(
مشخصات آماري اقتصاد ایران تنظیم و به دو 
فرم لگاریتم خطي و غیر خطي حل شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان مي دهد خانوار نماینده، حاضر 
است از 4/8 درصد مصرف یك دوره خود چشم پوشي کند تا در شرایط بدون تورم به سربرد. این نتایج از مقایسه 
شرایط پایدار در حالت بدون تورم و تورم ساالنه 10 درصد به دست آمده است. همچنین نتایج حاصل از تحقیق 

نشان مي دهد تغییر در سطح پایداری تورم بر سطح رفاه جامعه اثر گذار است. 

 نتیجه کلیدی:

ـ تورم حتي در سطوح پایین نیز کاهنده رفاه محسوب مي شود و مصرف کنندگان حاضرند از بخشی از مصرف 
خود در صورت مصون ماندن از فشار تورم چشم پوشی کنند.

 بحران های ارزی: مقایسه متغیرهای بنیادین و کانال سرایت

دکتر محمد کریمی )پژوهشگر اقتصادی(

بحران های ارزی از زمان ابداع پول کاغذی پدیده ای معمول در اقتصاد بین الملل 
در  نیست.  جهان  در  ویژه  منطقه  یك  یا  خاص  اقتصاد  یك  مختص  و  بوده 
فرایند  و  است  کرده  پیدا  افزایش  بحران ها  این  وقوع  فراوانی  اخیر  دهه های 
داخلی  ارزی  بحران های  پیوسته،  به هم  مالی  بازارهای  پیدایش  و  جهانی  شدن 
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کشورها را به فراسوی مرزهای آنها سرایت داده  است. تحلیل عوامل تعیین کننده بحران های ارزی 20 کشور 
عضو OECD 4 و آفریقای جنوبی در دوره زمانی 1970 تا 1998 نشان می دهد که مقادیر باالی نوسان نرخ های 
حقیقی،  مؤثر  ارز  نرخ  می کند(،  عمل  تجارت  طریق  از  اغلب  )که  سرایت  کانال های  تورم،  نرخ های  بیكاری، 

نرخ های بیكاری، بازبودن اقتصاد و اندازه اقتصاد خطر بحران های ارزی را افزایش می دهد. 

 طراحی یک سامانه هشداردهی زودهنگام بحران های ارزی در ایران با استفاده از رویکرد 
مارکوف سوئیچینگ

دکتر ایلناز ابراهیمی )عضو هیئت  علمی پژوهشکده پولی و بانکی(

یعنی  زود هنگام،  هشداردهی  شاخص های 
اقتصاد  در  می توانند  که  توضیحی  متغیرهای 
وقوع  و  ارز  بازار  تحرکات  خصوص  در  ایران 
بحران در آن حاوی اطالعات مفیدی باشند در 

قالب سه گروه تقسیم بندی می شوند: 
ـ تجارت خارجی و جریانات ارزی

ـ وضعیت بخش حقیقی و کالن اقتصاد
ـ بخش پولی و مالی

ارزی،  بحران  یك  وقوع  از  پیش  معمواًل 
شاخص هایی از این دست شروع به حرکت های 

نامعمول می کنند که می توان احتمال وقوع بحران را از روی آنها پیش بینی کرد. بر این اساس،  شاخص های 
نرخ رشد GDP حقیقی، نسبت کسری بودجه به GDP، انحراف لگاریتم نرخ ارز حقیقی مؤثر از روند آن، نسبت 
2M به تغییر در  کسری حساب جاری به GDP، رشد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و نسبت تغییر در 

ذخایر ارزی بانك مرکزی به عنوان شاخص های اصلی هشداردهی انتخاب می شوند. 

 نتیجه کلیدی:

 GDP ـ شاخص های اصلی هشداردهی وقوع بحران های ارزی برای اقتصاد ایران عبارت اند از: نرخ رشد
حقیقی، نسبت کسری بودجه به GDP، انحراف نرخ ارز حقیقی مؤثر از روند آن، نسبت کسری حساب جاری 
به GDP، رشد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و نسبت تغییر در حجم نقدینگی به تغییر در ذخایر 

ارزی بانك مرکزی.

4- Organisation for Economic Cooperation and Development 
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نشست ابعاد فقهی، حقوقی و سیاستی نظارت بر بانک ها

 بررسي تطبیقي اقتدار قانوني نهاد نظارتي در بانکداري 

دکتر مصطفی السان )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی(
نهادهای نظارتی در کشورهای مختلف به سه نوع دسته بندی می شوند که هر یك 
کارکرد و اهداف خاص خود را دارد. اول، نظارت و راهبری یك نهاد عالی )اغلب 
بانك مرکزی( که برای صیانت از پول ملی و سیاست های کالن اقتصادی کشور، 
ضرورت دارد. دوم نظارت درون سازمانی بر بانك ها و مؤسسات مالی که به منظور 
حفظ حقوق بانك به عنوان »شخص حقوقی« و سهامداران آن انجام می گیرد. 
انواع نظارت  سوم، نظارت سهامداران بر بانك های غیردولتی. اعمال هر یك از 

نیازمند رعایت اصول مشخصی می باشد که الزم است به آن پرداخته شود.

 نتیجه کلیدی:

و  نهادها  قانوني بودن  همچون  اصولی  است  الزم  تطبیقی  حقوق  منظر  از  نظارتی  نهاد  اقتدار  منظور  به  ـ 
ابزارهاي نظارت، پاسخگوبودن نهاد ناظر، شفافیت و دقت در ابزاهاي نظارت، پشتیباني قانون از نتایج حاصل 
از اِعمال نظارت، تضمین درستي عملكرد با سازوکارهاي قانوني و متناسب، اجراي به موقع و بدون تبعیض 

رعایت شود. 
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 بررسی جایگاه اصل صحت در نظارت شرعی 

دکتر محمدرسول آهنگران )عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(

اصل صحت می تواند دو معنا داشته باشد. اصل صحت در مقابل بدگمانی و 
اصل صحت در مقابل فساد و بطالن. بر اساس ادله روایی موجود چنانچه 
شك نمودیم که آیا گفته های مشتریان در زمینه مصرف تسهیالت در موضوع 
قرارداد صحیح است یا آیا مشتریان به تعهدات خود عمل می نمایند، نمی توان 
با تمسك به اصل صحت و با خوش بینی بیجا، رفتار آنها را بر راستگویی 
دانست.  نظارت بی نیاز  امر  از  را  بانكی  نظام  نمود و  به عهد حمل  و وفای 
با  نمی توان  بانكی  معامالت  فساد  یا  در صحت  در صورت شك  همچنین 
تمّسك به اصل صحت حكم به صحت، شرعی آنها نمود و ضرورت نظارت 
شرعی را مخدوش کرد. جریان اصل صحت در محدوده  ای منطقی و معقول 
است که موجب اختالل نظام و به هم خوردن نظم جامعه نشود. لذا اگر در جایی بناگذاری بیجا بر اصل صحت 
مستلزم به هم خوردن نظم جامعه شود، قطعًا اصل بر صحت نخواهد بود و مسئولین، موظف به کنترل و نظارت 

شرعی دقیق می باشند.

 نتیجه کلیدی:

ـ اصل صحت در صورت شك در صحت یا فساد معامالت بانكی کاربردی ندارد و مسئولین، به کنترل و 
نظارت شرعی دقیق موظف هستند.

ـ  نظارتي بانک مرکزي طي سال هاي 1390-1387  ارزیابي بسته هاي سیاستي 

دکتر فتح اله تاری )عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی(

یكي از مسائل مهم در سیاستگذاري هاي کوتاه مدت نظام پولي کشور، ابالغ 
سیاست هاي پولي و بانكي کشور از طریق بسته هاي سیاستي ـ نظارتي بانك 
مرکزي است که چشم انداز نظام پولي و بانكي کشور را براي یك سال به 
تصویر مي کشد. در این بسته های سیاستی، طیف گسترده ای از موضوعات، 
نظیر نرخ سود بانكي و بخش بندي تسهیالت، اعطاي تسهیالت به ذي نفعان 
واحد مورد بررسي، ذخایر قانوني بانك ها و نرخ هاي مربوط به آن در حوزهای 
اعتباری، نظارتی و سیاست پولی مطرح می شود. در این میان، مسئله ارزیابی 
از میزان اثربخشی این بسته ها از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله 
ضمن بررسي جایگاه بانك مرکزي در سیاستگذاري پولي و بانكي، ارکان 

اصلي بسته هاي سیاستي ـ نظارتي از سال 1387 را مورد کنكاش قرار می دهد.



بیست و دومین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی

نظارت بانکی و سیاست های احتیاطی

36

www.mbri.ac.ir/conf22

 نتیجه کلیدی:

ـ از جمله مهم ترین نقاط ضعف بسته های سیاستی عبارت است از بي ثباتي سیاست هاي ابالغي، عدم تعیین 
نرخ سود بانكي همسو با وضعیت اقتصاد و عملیاتی نشدن جنبه هایي از بانكداري الكترونیك نظیر راه اندازي 

هویت و امضاي دیجیتالي و الكترونیكی 

 بررسی مفهوم استقالل تقنینی و نظارتی بانکی و تحلیل چگونگی آن در نظام بانکی کشور

فرهاد علی نژاد )دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران(

صنعت و فعالیت بانكداری به دلیل ماهیت پرریسك و مخاطره اعم از انگیزش، 
در حوزه قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، نیازمند توجه ویژه است. 
کارگزار تقنینی یا نظارت بر فعالیت بانكی بانك مرکزی یا نهادی خارج از بانك 
برای موفقیت در امر نظارت موفق و یكپارچه، نیازمند استقالل عمل و در کنار 
آن، وجود و کفایت برخی ترتیبات نهادی است. مقام تقنینی و نظارتی بر بانك ها 
جهت انجام مسئولیت ها و نقش خود در ثبات بخشی مالی نیازمند داشتن استقالل 
می باشد. برای درك مفهوم عملیاتی استقالل تقنینی و نظارتی در بانكداری چهار 
بعد استقالل نهادی، تنظیمی، نظارتی و مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 
نقاط ضعف و کاستی های سیستم قانونگذاری و نظارتی بانكی ایران از حیث ابعاد چهارگانه استقالل نیز بیان 

گردید. 
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نشست سیکل های تجاری در اقتصاد ایران

 شناسایی و تاریخ گذاری چرخه های تجاری اقتصاد ایران

مجید عینیان )پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی(

از سال 1380، اقتصاد ایران نوسانات به نسبت کمتری حول روند بلندمدت 
خود تجربه کرده است و رونق و رکودهای پیش آمده در دهه هشتاد نسبت 
به دهه هفتاد عمق کمتری داشته اند. با توجه به این موضوع، شاخص های 
اقتصادی همراهی به نسبت کمتری با یكدیگر داشته اند. با این حال می توان 
اظهار داشت دهه هشتاد با رونق آغاز شده است و این رونق تا بهار 1381 
ایران  اقتصاد  تا زمستان همان سال  از بهار 1381  انجامیده است.  به طول 
درگیر رکود بوده و از زمستان تا بهار 1383 رونق در اقتصاد ایران برقرار بوده 
است. با وجود نوسانات اندك تولید از سال 1383 به بعد، داده های متغیرهای 
مختلف اقتصادی رونق و رکود های شناسایی شده توسط الگوریتم پیاده شده 
را تأیید می کنند. در نتیجه می توان با اطمینان گفت سال 1383 اقتصاد ایران 
تا یك رکود  بهار 1384 وارد رونق می شود؛ رونقی که  بوده و در  در رکود 

کوتاه مدت در زمستان 1384 و بهار 1385 ادامه می یابد. پس از این رکود کوتاه مدت، اقتصاد ایران تا تابستان 
1386 در رونق بوده است. از تابستان 1386 اقتصاد ایران وارد رکود شده که تا تابستان1387 ادامه پیدا کرده 
 است. با توجه به داده های موجود، اقتصاد ایران در تابستان 1387 در رکود بوده و زمان خروج از این رکود با 
توجه به عدم انتشار داده های مختلف اعم از داده های تولید ناخالص داخلی، شاخص های تولید، اشتغال و دستمزد 

صنعتی نامعلوم است.

 نتیجه کلیدی:

ـ وجود یك مرجع رسمی تاریخ گذاری ادوار تجاری ضروری است. 

 شناسایی چرخه های تجاری در ایران

رامین مجاب )پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی(

به  نتایج  و  دارد  اقتصادی  نظریه های  بر  بیشتری  تأکید  مطالعه  این  روش 
تصریح یك مدل اقتصادسنجی وابسته اند. در این مطالعه به منظور رفع این 
گرفته  نظر  در  ایران  اقتصاد  در  تجاری  ادوار  با  رابطه  در  فرض  دو  مشكل 
می شود؛ یكی از این فرض ها به وضعیت اقتصاد پس از دوره جنگ و فرض 
نفت  درآمد  افزایش  دوره های  در  ایران  اقتصاد  تجاری  ادوار  رفتار  به  دیگر 
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مربوط می شود. این مطالعه با تأکید بر تحلیل حساسیت انجام گرفته و بر این اساس، نتایج مطالعه بدین شرح 
قرار  تولید  امكانات  زیر منحنی  در  اول سال 1385  تا فصل  از فصل سوم سال 1382  اقتصاد پس  است که 
می گیرد، اما وضعیت رونق و رکودی در این دوره به مدل انتخابی حساس است. همچنین اقتصاد پس از فصل 
دوم سال 1385 تا انتهای دوره مورد بررسی، یعنی فصل دوم سال 1387، در باالی منحنی امكانات تولید و در 

رونق قرار دارد.

 نتایج کلیدی:

ـ تاریخ گذاری دوره های رکود و رونق که مبتنی بر روابط ساختاری است به چگونگی تصریح مدل کاماًل 
حساس است.

ـ اقتصاد ایران پس از فصل سوم سال 1382 تا فصل اول سال 1385 در زیر منحنی امكانات تولید قرار 
می گیرد و از فصل دوم 1385 تا فصل دوم سال 1387 در باالی منحنی امكانات تولید و در رونق قرار دارد.

 راه اندازی کسب وکار و سیکل های تجاری

دکتر علی مقدسی کلیشمی )پژوهشگر اقتصادی(

تعادل  مدل سازی  یك  تجاری«  سیكل های  و  کسب وکار  »راه اندازی  مطالعه 
عمومی بیكاری است. تأکید این مطالعه بر اهمیت وجود شرایط مطلوب برای 
شروع و ادامه فعالیت های تجاری جدید توسط افراد می باشد. داده های اقتصاد 
توسط  اشتغال  از  وسیعی  حجم  سال  هر  که  می دهند  نشان  متحده  ایاالت 
بنگاه های تازه تأسیس ایجاد می شود و به  طور معمول و مخصوصًا در شرایط 
است.  منفی  تقریبًا  فعالیت،  حال  در  بنگاه های  توسط  اشتغال  ایجاد  رکودی، 
همچنین این شواهد نشان می دهند که ایجاد اشتغال توسط بنگاه های جدید 
تحت تأثیر شرایط اقتصاد در دوره های رونق و رکود قرار نمی گیرد. هدف این 
مطالعه ارائه مدلی است که با این شواهد آماری مطابقت داشته باشد. در این 
دو  به  فعالیت  یك  شروع  که  است  شده  داده  توضیح  گونه  این  علت  مطالعه 

دلیل زمانبر است: اواًل یك کارآفرین می بایست به دنبال فرصت های سود آور سرمایه گذاری باشد و ثانیًا فرایند 
سرمایه گذاری، خود نیاز به زمان دارد. در این مطالعه ضمن اشاره به شوك بحران مالی 2007 و نقد مدل هایی 
که در آنها تنها یك شوك بهره وری پویایی ها را تحت تأثیر قرار می دهد، دو شوك برون زای بهره وری نیروی کار 
و نرخ تخریب فرصت های شغلی در نظر گرفته می شود. مدل این مطالعه فرایندی را برای تشكیل فرصت های 

شغلی جدید شناسایی می کند که بر اساس آن، بیكاری تعادلی با داده های تجربی مطابقت باالیی دارد. 

 نتایج کلیدی:

ـ ضروری است در اقتصاد ایران مرجعی رسمی نسبت به تاریخ گذاری چرخه های تجاری اقدام کند.
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ـ سیاستی که در دوره های رکودی مطلوب و موافق رشد به شمار می آید، الزامًا در دوره های رونق نتایج 
مطلوب به بار نمی آورد.

 تحلیلی بر تأثیر شرایط اقتصاد کالن بر صورت های مالی بانک ها

هادی حیدری )پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی(

نوعی  به  بانك ها«  مالی  صورت های  بر  کالن  اقتصاد  شرایط  »تأثیر  مطالعه 
از  می آید.  شمار  به  کالن  اقتصاد  در  تجاری  چرخه های  تاریخ گذاری  کاربرد 
جمله متغیرهای مهم تأثیرگذار بر صورت مالی یك بانك، درآمدهای بهره ای و 
غیربهره ای بانك هاست. نتایج مطالعه مذکور نشان می دهد که درآمدهای بهره ای 
اقتصاد کالن  در بخش  رکود  ندارند.  زیادی  رکود تالطم  و  رونق  دوره های  در 
زیر  )اقالم  پیشرفته  مالی  ابزار های  از  استفاده  به جای  بانك  که  موجب می شود 
خط( به درآمد بهره ای روی آورد که این باعث افزایش ریسك و در نهایت، جهش 

مطالبات معوق می شود.

 نتیجه کلیدی:

ـ درآمدهای بهره ای بانك ها در ایران چندان متأثر از سیكل های تجاری نیست.
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نشست ساختار سرمایه بانکی و نظارت بانکی

نگرشی بر تعامل سرمایه و مخاطره در سیستم بانکی ایران
دکتر ابراهیم رضایی )عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه(

ریسك یا مخاطره و میزان سرمایه بانك ها دو متغیری هستند که 
اواًل همزمان می توانند بر همدیگر اثر بگذارند و ثانیًا عوامل دیگری 
نیز می توانند وجود داشته باشند که دراین بده  ـ بستان همزمان بر 
آنها اثر دارند. با درنظرگرفتن این همزمانی و درون زایی متغیرها، 
می توان عوامل تعیین کننده رفتار بانك های دولتی و خصوصی در 
فاصله سال های 1380 تا 1388 را مشخص نمود. بررسی رابطه 
همزمان بین نسبت کفایت سرمایه توأم با ریسك و مخاطره پذیری 

بانك ها، وجود رابطه مثبت و معنی داری را در شبكه بانكی کشور میان این متغیرها تأیید می کند. 

 آثار اقتصادي اجراي توافقنامه بال 2 بر رشد اقتصادي کشورهای در حال توسعه
اعظم احمدیان )پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی(

بحران های مالی اخیر، اهمیت سیستم بانكی را در نوسانات رشد اقتصادی بیش 
از پیش برجسته ساخته اند. وجود چارچوب مقرراتي و قانوني مناسب مي تواند 
به بهبود ثبات، افزایش سالمت سیستم بانكي و کاهش هزینه ها در این بخش 
کمك نماید. نظام بانكي باثبات نیز مي تواند به واسطه تخصیص کاراي منابع، 
زمینه ساز ثبات و بهبود رشد اقتصادي در بلند مدت شود. توافقنامه بال یكی از 
مهم ترین مقررات ناظر بر تأمین شرایط ثبات و سالمت نظام بانكی می باشد که 

اجرای آن می تواند از طریق بهبود عملكرد الزامات کفایت سرمایه، بهبود عملكرد نظارت بانكی، بهبود شفافیت 
در عملكرد سیستم بانكی بستر مناسب جهت ثبات و تقویت رشد اقتصادی را فراهم آورد.

 نظارت بانکی بر اساس سیستم هشدار سریع، با استفاده از نسبت های CAMEL، در قالب 
مدل الجیت

ماندانا طاهری )پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی(

پنج گانه  با معرفی نسبت های  بر اساس سیستم هشدار سریع و  این مقاله  در 
و  سودآوری  مدیریت،  کیفیت  دارایی،  کیفیت  سرمایه،  کفایت   )CAMEL(
در  مالی  نسبت   17 بررسی  به  پیش بینی الجیت  مدل  از  استفاده  و  نقدینگی 
ارزیابی عملكرد مطلوب و یا نامطلوب بانك های ایران پرداخته شده است. برای 
این منظور، با استفاده از اطالعات صورت های مالی 17 بانك دولتی و خصوصی 
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ایران در سال های 1384 تا 1389، نسبت های مالی CAMEL، برای هر بانك و در هر سال، محاسبه گشته و 
با توجه به آن، 102 مشاهده در دو دسته مطلوب و نامطلوب جای داده شده است. 

 تأثیر سیکل های تجاری بر سرمایه پشتیبان در نظام بانکی ایران 

دکتر مهشید شاهچرا )عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی(

بازپرداخت  عدم  از  ناشي  زیان هاي  مقابل  در  خود  سرمایه  اتكاي  به  بانك ها 
وام هاي اعطاشده، شرایط نامساعد بازار و برخی تنگناهاي عملیاتي ایستادگي 
سرمایه  و  تجاری  چرخه های  بین  ارتباط  بررسی  زمینه،  همین  در  مي کنند. 
و  تجزیه  و همچنین  می شود  نگهداری  ایران  در  بانك ها  توسط  که  پشتیبان 
تحلیل اثر سیاست پولی بر سرمایه پشتیبان بانك ها نشان می دهد که متغیرهای 
نرخ ذخیره قانونی و شاخص شرایط پولی و سرمایه پشتیبان بانك ها در دوره 
قبل، اثر مثبت و معناداری بر متغیر سرمایه پشتیبان بانك ها دارند. همچنین متغیرهای 
سرمایه پشتیبان بانك، نرخ ذخیره قانونی و شاخص شرایط پولی ارتباط معكوس و 

معناداری با متغیر نرخ رشد وام دهی دارد. 

 نتیجه کلیدی:

ـ تمامی بانك ها باید برای رسیدن به نسبت های حداقل سرمایه، به ذخیره کافی سرمایه بپردازند. تا بتوانند 
از آن برای جذب زیان در دوران بحران استفاده نمایند.

ـ نرخ رشد وام دهی بانك ها در دوره قبل و شاخص چرخه تجاری ارتباط مثبت و معناداری با متغیر نرخ رشد 
وام دهی دارند. 
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گزارش های مدیریتی: نظارت بانکی و الزامات احتیاطی

در بیست و دومین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی، چهار گزارش مدیریتی توسط مدیران عامل بانك ها 
به ترتیب زیر ارائه شد:

ـ ویژگی های نظام کنترلی بانك انصار )دکتر آیت اله ابراهیمی(
ـ  چگونه مدیریت ریسك در بانك به خلق ارزش مي انجامد؟ )دکتر محمدهاشم بت شكن(

ـ افزایش اثربخشی نظارت و کنترل در مؤسسه مالی و اعتباری مهر از طریق بهبود فرایند بازرسی، حسابرسی 
داخلی و برگزاری مجامع داخلی استانی )دکتر غالمحسین تقی نتاج(

ـ رابطه سامانه اعتبارسنجی و توانمندی بانك ها در نظارت بر مشتریان اعتباری )دکتر محمد جلیلی(

 ویژگی های نظام کنترلی بانک انصار

دکتر آیت اله ابراهیمی )مدیرعامل بانک انصار(

مبنای  بر  انصار  بانك  داخلی  کنترل  نظام  ساختار 
بانك  بخشنامه  بال،  بانكی  نظارت  کمیته  رهنمودهای 
بورس  سازمان  الزامات  ایران،  اسالمی  مرکزی جمهوری 
 )2009 ویرایش  ـ   COSO( یكپارچه  چارچوب  مدل  و 
طراحی شده است. همچنین از دیگر اجزای نظام کنترلی 
براي چگونگي  مبنایي  ارزیابی ریسك می باشد که  بانك 
در  بانك  این  مي سازد.  فراهم  ریسك ها  اداره  و  مدیریت 
حوزه شعبه و سرپرستی استان ها بیش از 1200 فعالیت را 
شناسایی و مخاطرات مربوط به آنها را برآورد و در نهایت، 
ماتریس ریسك را تشكیل داده است که این ماتریس به 
صورت شفاف در الیه های مختلف سازمان بانك وجود دارد و پایه مدیریت ریسك در بانك را ایجاد می نماید. در 
بحث اطالعات و ارتباطات نیز می توان به ایجاد سامانه داشبورد اطالعات مالی جهت دسترسی سریع و به موقع 
مدیران اجرایی اشاره نمود. از اقدامات این بانك در حوزه نظارت می توان به طراحی و تدوین نظام جامع نظارت 
و کنترل بانك بر اساس مدل چارچوب یكپارچه و مكانیزه نمودن فرایندهای آن در قالب یك بسته نرم افزاری 
جامع، ایجاد نظام نظارتی چند الیه، ایجاد نظام خودارزیابی، اعمال نظام منسجم نظارت ستادی، ایجاد تشكل 
حرفه ای در حوزه حسابرسی، اطمینان بخشی نسبت به صحت عملیات مالی بر اساس روش حسابرسی ضدتقلب 
و مراقبت از نظام راهبری بانك اشاره نمود. بانك انصار هم اکنون انجام اقدامات تحقیقاتی در حوزه نظارت و 

کنترل نظیر بررسی تطبیقی  COSO – 2012 را در دستور کار خود قرار داده است.
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 چگونه مدیریت ریسک در بانک به خلق ارزش مي انجامد؟ 

دکتر محمد ابراهیم بت شکن )مدیرعامل بانک اقتصاد نوین(

به  صرفًا  بانك ها  ریسك  مدیریت  واحدهاي  امروز،  به  تا 
اکتفا  بانك  پیش روی  ریسك های  اندازه گیري  و  شناسایي 
مدیریت  نوین،  بانكداری  نظام  در  حالي  که  در  مي کردند، 
مورد  در  تصمیم گیری  براي  زیربنایي  مي تواند  ریسك 
ساختار سرمایه و بودجه بندی سرمایه ای در بانك باشد به 
گونه اي که به بیشترین خلق ارزش براي سهامداران بانك 
بینجامد. تا سال 1970، بازده دارایی معیار ارزیابی عملكرد 
سیاست های  اتخاذ  با  بود.  آن  مختلف  واحدهای  و  بانك 
سهام  صاحبان  حقوق  بازدهی  بانك ها،  توسط  ریسكی تر 
الزامات  شد.  سودآورتر  کسب وکار  تشخیص  برای  معیاری 
تحت  بین المللی  حساب  های  تسویه  بانك  قانونی  سرمایه 
عنوان مصوبات کمیته بال، بازدهی سرمایه قانونی بانك ها را به عنوان معیار ارزیابی عملكرد مورد استفاده قرار 
داد. اما این سه معیار بر اساس داده های حسابداری به دست می آیند و تعبیر اقتصادی روشنی ندارند. مطالعات 
نشان می دهد که جریان وجوه نقد، سنجه های اقتصادی بهتری نسبت به اعداد حسابداری هستند و در عمل 
با عملكرد قیمت سهام همبستگی باالیی دارند. با فشار بیشتر سهامداران برای خلق ارزش در بانك ها، رویكرد 
جریان وجوه نقد آزاد سهامداران )FCFE( به عنوان معیاری برای تشخیص سرمایه گذاری که به خلق ارزش 
بیشینه در بانك می انجامد، مورد استفاده قرار گرفت. اما آنچه که هم اکنون در عمده بنگاه های مالی سراسر دنیا 
به عنوان بهترین ابزار بودجه بندی سرمایه ای مورد استفاده قرار می گیرد، بازدهی سرمایه تعدیل شده بر اساس 

ریسك است.

 نتایج کلیدی:

ـ  جریان وجوه نقد نسبت به شاخص های حسابداری در ارزیابی عملكرد، سنجه اقتصادی مناسب تری است.
ـ مدیریت ریسك در یك مؤسسه مالی هنگامی مؤثر تلقی می شود که به خلق ارزش افزوده برای آن منجر 

شود.

و  داخلی  بازرسی، حسابرسی  فرایند  بهبود  از طریق  کنترل  و  نظارت  اثربخشی  افزایش   
برگزاری مجامع داخلی استانی

دکتر غالمحسین تقی نتاج )مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری مهر(

طبق گزارش کوزو )COSO( کنترل داخلی فرایندی است که به منظور کسب اطمینان معقول از تحقق هدف هایی 
چون اثربخشی و کارایی عملیات، اتكاپذیری گزارش های مالی و رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشد. از 
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حسابرسی  کنترلي،  محیط  اصلي  ارکان  از  یكي  طرفی 
اهدافشان  به  دستیابی  در  سازمان ها  به  که  است  داخلی 
از طریق ایجاد رویكردی منظم به منظور ارزیابی و بهبود 
راهبری،  فرایندهای  کنترل  و  ریسك  مدیریت  اثربخشی 
اشتباه،  به  اغلب  داخلي  حسابرسي  دامنه  می کند.  کمك 
منحصر به موضوعات مالي مي شود در حالی  که حسابرسي 
و  مالي  از  اعم  داخلي،  کنترل  جنبه هاي  همه   داخلي 
غیرمالي، را در بر مي گیرد. در همین زمینه، سازوکارهایی 
جهت بهبود فرایند بازرسی و حسابرسی داخلی در مؤسسه مالی و اعتباری مهر صورت گرفته است که می توان به 
افزایش سطح بهره وری نیروی انسانی و IT، تقویت کنترل های داخلی، شناسایی و مدیریت ریسك ها و کاهش 
آن و تـرویـج فـرهنگ پاسـخـگـویــی و نظارت و کنـترل، طراحی، آموزش و پیاده سازی حسابرسی عملكرد 

از واحدهای مورد رسیدگی در کنار حسابرسی مالی اشاره نمود. 

 رابطه سامانه اعتبارسنجی و توانمندی بانک ها در نظارت بر مشتریان اعتباری 

دکتر محمد جلیلی )مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایرانیان(

که  می باشد  نامتقارن  اطالعات  اعتبارسنجی،  علمي  مبناي  مهم ترین 
مخاطره  و  نامساعد  انتخاب  به صورت  بانكی  حوزه  در  آن  مشكالت 
سامان دهي،  با جمع آوري،  اعتبارسنجي  سامانه  می یابد.  نمود  اخالقي 
تلفیق، تطبیق و پردازش اطالعات اعتباري مشتریان این امكان را به 
بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري مي دهد تا ضمن حصول شناخت 
مناسب از مشتري، تصمیم سریع، مناسب، کم ریسك و عادالنه اي را 
در اعطاي تسهیالت اتخاذ نمایند. مطالعات نشان می دهد بانك هایی 
برای  را  بیشتری  ارزش  می توانند  دارند،  بیشتری  نظارت  توانایی  که 
مشتریان خود فراهم کنند. نظام بانكی ایران با مجهزشدن به سامانه 

اعتبارسنجی، نظارت بانكی را تقویت نموده  است تا بانك ها عالوه بر غلبه بر ریسك های سیستماتیك، دسترسی 
به اعتبار و تسهیالت دهی خود را افزایش و زیان اعتباری را کاهش دهند. هم اکنون سامانه اعتبارسنجی در 
ایران 23 میلیون تسهیالت بانكی پرداخت شده از ابتدای سال 1388 در نظام بانكی به استثنای 2 یا 3 بانك را 
در خود ذخیره نموده است که ماهانه این داده ها با توجه به تغییرات اعطای تسهیالت بانكی به افراد و شرکت ها 

اضافه می گردد. به طور متوسط روزانه 22 هزار استعالم از این شرکت گرفته می شود. 

 نتیجه کلیدی

ـ رابطه مثبتی میان اعمال نظارت از طریق اعتبارسنجی و خلق ارزش افزوده برای مشتریان و سهامداران 
بانك وجود دارد.
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ارزیابیمقایسهایمقاالتارائهشده

مبنای نمره دهی به امتیاز عالی 100 و امتیاز خیلی ضعیف صفر می باشد. 

نمرهعنوان
تعداد پاسخ 

رتبهدهندگان

تجربه جهاني کاهش تورم هاي مزمن با تأکید بر نقش استقالل 
87.91261بانك مرکزي

77.4722ویژگی های نظام کنترلی بانك انصار
کفایت سرمایه در بانك ها و مؤسسات مالي اسالمي و 

75.0163داللت هاي بال 3 براي بانك ها و مؤسسات مالي اسالمي

ارزیابي بسته هاي سیاستي ـ نظارتي بانك مرکزي طي سال هاي 
1390-138767.4234

افزایش اثربخشی نظارت و کنترل از طریق بهبود فرایند بازرسی، 
66.3725حسابرسی داخلی و برگزاری مجامع داخلی استانی

بر  نظارت  در  بانك ها  توانمندی  و  اعتبارسنجی  سامانه  رابطه 
66.3726مشتریان اعتباری

بررسي تجربه نظارت مقامات ناظر بر بانك ها و مؤسسات مالي 
62.5167اسالمي در سایر کشورها

61.7158نگرشي بر تعامل سرمایه و مخاطره در سیستم بانكي ایران
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نظارت بانكي بر اساس سیستم هشدار سریع، با استفاده از 
60.0159نسبت هاي CAMEL، در قالب مدل الجیت

56.63810تحلیلي بر تأثیر شرایط اقتصاد کالن بر صورت هاي مالي بانك ها
طراحي یك سامانه هشداردهي زودهنگام بحران هاي ارزي در 

54.94111ایران با استفاده از رویكرد مارکوف سوئیچینگ

54.97212چگونه مدیریت ریسك در بانك به خلق ارزش مي انجامد؟
53.11613نقد نظام بانكداري بهره محور

52.35514نوسانات نرخ ارز، بي ثباتي مالي و سیاست پولي بهینه
50.412615تحوالت اخیر در قوانین و مقررات بانكي و سیاست هاي احتیاطي
آثار اقتصادي اجراي توافقنامه بال 2 بر رشد اقتصادي کشورهاي 

50.01516در حال توسعه

45.95517آیا ظهور بازار آتي ارز یك عامل تثبیت کننده در بازار مالي است؟
بررسي مفهوم استقالل تقنیني و نظارتي بانكي و تحلیل 

45.72318چگونگي آن در نظام بانكي کشور

44.73819شناسایي و تاریخ گذاري چرخه هاي تجاري اقتصاد ایران
43.34120تورم و نااطمیناني تورمي در ایران

43.34121بررسي هزینه رفاهي تورم با رویكرد مدل هاي تعادل عمومي
41.32322بررسي جایگاه اصل صحت در نظارت شرعي

40.55523سیاستگذاري پولي بهینه در اقتصاد ایران
36.71524تأثیر سیكل هاي تجاري بر سرمایه پشتیبان در نظام بانكي ایران

36.312625سیاست هاي پولي و احتیاطي کالن
35.44126بحران هاي ارزي

34.23827شناسایي چرخه هاي تجاري در ایران
33.72328بررسي تطبیقي اقتدار قانوني نهاد نظارتي در بانكداري

32.81629نظارت بر سرمایه مؤسسات مالی اسالمی 
31.63830راه اندازي کسب وکار و سیكل هاي تجاري

24.55531شفافیت بانك مرکزي و اثربخشي سیاست پولي
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کارگاه های آموزشی
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 کارگاه های آموزشی

در بیست و دومین همایش سیاست های پولی و ارزی، 20 کارگاه آموزشی به شرح زیر برگزار گردید. 

مدیریت ریسك اعتباری
ساختار و چارچوب بیانیه های کمیته بال

کشف بی نظمی و تقلب و شیوهای مبارزه با آن در سیستم بانكی
چارچوب نوین کنترل داخلی coso و کاربرد آن در بانك ها

جریان وجوه بانكی
مدیریت ریسك عملیاتی

شاخص های سالمت بانكی
شناسایی عوامل مرتبط با پولشویی و روش های جلوگیری از آن

راهكارهای ساختاری و تشكیالتی تقویت کنترل های داخلی در بانك ها
مدیریت ریسك بازار

تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط
عملكرد مبارزه با پولشویی در ایران در پرتو استانداردهای بین المللی

حسابرسی و بازرسی داخلی در بانك ها
نحوه محاسبه متغیرهای پولی و استخراج ترازنامه تلقیقی سیستم بانكی

ارزیابی عملكرد سیاستگذاری پولی در ایران
مدیریت ریسك نقدینگی پس از بحران مالی اخیر

نظارت بر اجرای بانكداری اسالمی در ایران و سایر کشورها
فنون حسابرسی رایانه ای، مقابله با تقلب و فساد بانكی

تهیه و تنظیم صورت های مالی در بانك ها
ـ تحوالت دانش اقتصاد کالن پس از بحران مالی اخیر 
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 مدیریت ریسک اعتباري
 سید مرتضي ذکاوت )رئیس مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات(

ریسك  اهمیت  ریسك،  مدیریت  فرایند  بر  مروري  از  پس  کارگاه  این  در 
مدیریت  زمینه  در  بین المللي  استانداردهاي  و  شد  تشریح  بانك ها  در  اعتباري 
بال  توافقنامه هاي  در  موجود  شاخص هاي  و  مدل ها  جمله  از  اعتباري  ریسك 
مطرح گردید. همچنین برخي از روش ها و مدل هاي سنجش ریسك اعتباري 
و مدیریت این ریسك در سطح پرتفوي معرفي شد. در پایان، مشكالت نظام 
نظیر  مواردی  فقدان  جمله  از  اعتباري  ریسك  مدیریت  زمینه  در  کشور  بانكي 
اعتباری  رتبه بندی  شرکت های  متمرکز،  و  منسجم  اعتباری  اطالعات  سیستم 
مستقل، ارتباط ساختاری بین کیفیت اعتباری مشتریان و نرخ سود تسهیالت، 
اعتباری  ریسك  محاسبه  و  تسهیالت  اعطای  زمینه  در  اعتباری  استانداردهای 

پرتفوی بانك ها مورد بررسي قرار گرفت.

 نکته کلیدی:

اعتباری  اعتباری فقدان مواردی نظیر سیستم اطالعات  از مهم ترین مشكالت موجود در زمینه ریسك  ـ 
منسجم و متمرکز، شرکت های رتبه بندی اعتباری مستقل، ارتباط ساختاری بین کیفیت اعتباری مشتریان و 
نرخ سود تسهیالت، استانداردهای اعتباری در زمینه اعطای تسهیالت و محاسبه ریسك اعتباری پرتفوی 

بانك ها می باشد.
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 ساختار و چارچوب بیانیه های کمیته بال

علمی  هیئت  )اعضای  خوشنود  زهرا  دکتر  شجری،  پرستو  دکتر  شاهچرا،  مهشید  دکتر 
پژوهشکده پولی و بانکی(

ـ در این گارگاه پس از بررسی ساختار کلی و چارچوب بال 1 و 2 و اصول 25 گانه مرتبط با آن، به بررسی 
اجزای بیانیه دوم کمیته مقررات و نظارت بانكی پرداخته شد. در همین رابطه، ضمن بررسی کفایت سرمایه 
و الزامات سرمایه ا ی در بال 3، مفهوم سرمایه پشتیبان و هدف از به کارگیری آن و اصول زیربنایی نقش 
قضاوت در تنظیم سرمایه پشتیبان در بال 3 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نحوه پیاد ه سازی سرمایه 

پشتیبان ـ تناوب اندازه گیری و اطالع رسانی در مورد تصمیمات ذی ربط ـ آموزش داده شد. 

65

62

56

52

49

53

57

53

55

33

24

43

0 10 20 30 40 50 60 70

شروع و اتمام به موقع کارگاه

نظم و برنامه ریزي در طول اجراي برنامه

  تناسب استفاده از وسایل کمک آموزشی با موضوع کارگاه

  کیفیت وسایل کمک آموزشی استفاده شده

میزان سودمندي و اثربخشی محتواي کارگاه

سطح علمی مطالب ارائه شده

تطابق مطالب ارائه شده با سرفصل هاي درس

میزان تسلط استاد به مطالب ارائه شده

نحوه اداره کارگاه

نحوه پاسخگویی به سؤاالت و ابهامات

قابل استفاده بودن درسنامه توزیع شده

ارزیابی کلی شما از کارگاه

کارگاه ساختار و چهارچوب بیانیه هاي کمیته بال 



بیست و دومین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی

نظارت بانکی و سیاست های احتیاطی

52

www.mbri.ac.ir/conf22

 کشف بی نظمی و تقلب و شیوه های مبارزه با آن در سیستم بانکی

پروفسور ذبیح اله رضایی )استاد دانشگاه ممفیس آمریکا(
شروع  که  آمریكا  در  مالی  بحران  رخداد  علل  به  ابتدا  کارگاه  این  در 
آن از بخش بانكی بود، پرداخته شد. در ادامه بحث، به مسئله کنترل 
این  برای  مدیران  اشاره شد که  و  پرداخته  ریسك  مدیریت  و  داخلی 
منظور می توانند از فعالیت های پوشش ریسك در قالب ابزارهای مالی 
استفاده نمایند. پس از آنكه بانك در بحث مدیریت ریسك موفق عمل 
نمود، می تواند وارد بحث کنترل داخلی شود. به عبارتی، بهبود مدیریت 
ریسك در بانك ها آستانه ورود به بحث کنترل داخلی است. همچنین 
اشاره شد که معمواًل تقلب در قالب اثربخش نبودن حاکمیت شرکتی، 

ضعف در کنترل داخلی و واحد مدیریت ریسك و از همه مهم تر ضعف در رهبری و مدیریت بانك رخ می دهد. 
همچنین افزایش شفافیت و ارتقای حاکمیت شرکتی اثربخشی مؤثری در جلوگیری از تقلب بر جای می گذارد.

بنابراین الزم است در بانك ها به کنترل داخلی توجه بیشتری شده و مدیران به پیاده سازی، مستندسازی، ارزیابی 
و آزمایش کنترل های اجراشده و گزارش دهی مكلف شوند. عالوه بر این، حسابرسان نیز به حسابرسی و ارائه 

گزارش در رابطه با سیستم کنترل داخلی مكلف گردند. 

 نکات کلیدی

ـ  بهبود مدیریت ریسك در بانك ها آستانه ورود به بحث کنترل داخلی است. 
ـ افزایش شفافیت و ارتقای حاکمیت شرکتی اثربخشی مؤثری در جلوگیری از تقلب بر جای می گذارد. 

ـ استقرار کمیته حسابرسی داخلی در بانك های کشور ضروری است.
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)COSO( راهکارهای ساختاری و تشکیالتی تقویت کنترل های داخلی در بانک ها 

رضا سلطانی )مدیرعامل شرکت خدمات مالی فرازگستر رابین(

ملزومات  و  بانك ها  در  داخلی  کنترل  از  کلی  تعریف  به  کارگاه  این  در 
و  سازمان ها  مدیران  که  اقداماتی  کلیه  به  اصطالح،  در  شد.  اشاره  آن 
اهداف کالن شراکت  به  برای دستیابی  اقتصادی در سازمان  بنگاه های 
سهامداران صورت می دهند، »سیستم کنترل داخلی« می گویند که طیف 
تاپ  جامع،  بودجه  تدوین  قبیل  از  ـ  را  فعالیت ها  از  و گسترده ای  وسیع 
عملكرد  ارزیابی  شاخص های  کارکنان،  وظایف  شرح  و  سازمانی  چارت 
واحدها و کارکنان، استقرار سیستم های مكانیزه اداری، مالی و عملیاتی، 
تدوین فرم ها و دستورالعمل های کاری و استقرار سیستم های گزارشگری 
را  موضوع  این  اهمیت  می گردد.  شامل  سازمان  سطح  در  ـ  نظارتی  و 
می توان در مندرجات بیانیه های کمیته بال2 مبنی بر اعمال نظارت بانكی مؤثر مشاهده نمود که توسعه و ارتقای 
فراهم سازی  آن  ادامه  در  و  می داند  عملیاتی  ریسك  ارزیابی  و  شناسایی  در  را  بانك ها  داخلی  کنترل  سیستم 
زمینه های افشای وضعیت سیستم کنترل داخلی بانك ها را به سهامداران و مراجع قانونگذار ذی ربط تحت قالب 

»گزارش سیستم کنترل داخلی« الزامی می داند.

 نکات کلیدی:

ـ توسعه و ارتقای سیستم کنترل داخلی بانك ها از طریق ارزیابی ریسك عملیاتی آنها قابل ارزیابی است. 
ـ بانك ها بایستی به طور منظم، به افشای گزارش های کنترل داخلی خود اقدام نمایند. 
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 مدیریت ریسک عملیاتي

علي اکبر عابدیني )مدیر اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(

در این کارگاه، ابتدا مفاهیم اولیه ریسك عملیاتي و جایگاه آن در صنعت 
بانكداري بیان شد و منابع پدیدآورنده این ریسك طبق توافقنامه بال 2 
قانوني  سرمایه  محاسبه  به  مربوط  مباحث  به  همچنین  گردید.  معرفي 
ریسك عملیاتي از دیدگاه کمیته بال به منظور مقابله با زیان هاي ناشي 
از ریسك عملیاتي پرداخته شد. در توافقنامه بال 2 سه روش بدین منظور 
مطرح گردیده است که عبارت اند از: روش شاخص پایه، روش استاندارد 
و روش اندازه گیري پیشرفته. براي سنجش مقدار سرمایه پایه مورد نیاز 
براي مقابله با زیان هاي احتمالي ریسك عملیاتي، در روش شاخص پایه 
که  فاکتورهایي  و  اجزا  اساس  بر  نیاز  مورد  سرمایه  استاندارد،  روش  و 
روش  دو  این  در  مي شود.  محاسبه  است،  شده  ارائه  بال2  توافقنامه  در 
کّمي سازي یا اندازه گیري زیان براي محاسبه سرمایه توسط بانك انجام نمي شود. در روش اندازه گیري پیشرفته 

محاسبه سرمایه، مبتني بر تخمین زیان توسط بانك و در چارچوب مورد قبول ناظران صورت مي گیرد. 
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 شاخص های  سالمت بانکی 

مسعود پهلوان زاده )کارشناس ارشد علوم بانکی( و محمدرضا قلی بگلو )بازرس و کارشناس  
نظارت بر موقعیت مالی بانک ها در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(

روش هاي  از  اقتباس  با  کارگاه،  این  در 
از  ممكن  حد  تا  گردیده  سعي  مختلف 
ارزیابي  و  سنجش  کّمي جهت  معیارهاي 
قراردادن  مبنا  با  و  گردد  استفاده  بانك ها 
الگوي )CAMEL( به عنوان یك سیستم 
ارزیابي  دنبال  به  سریع  هشداردهنده 
یك  هر  و  بانكي  شبكه  وضعیت سالمت 
مقرراتی،  نظارتي،  دیدگاه  از  بانك ها  از 
منظور  بدین  است.  بازدهي  و  مدیریتي 

معیارهاي کیفیت سرمایه، کیفیت دارایي ها، مدیریت، بازدهي و سودآوري، نقدینگي و حساسیت به ریســك 
بازار به عنوان شاخص هاي ارزیابي عملكرد در نظر گرفته شده اند. همچنین در تهیه این مجموعه با تأکید بر 
معیارهاي کّمي در انتخاب شاخص ها سعي گردیده از معیار هاي عمده سالمت بانكي استفاده شود که در نتیجه 

عملكرد و وضعیت مالي و اعتباري شبكه بانكي و یا بانك را به بهترین نحو منعكس سازد.

 نکته کلیدی

ـ در ارزیابي مدیریت نقدینگي بانك ها، عالوه  بر تحلیل شاخص ها، باید سودآوری و سالمت بانك مدنظر قرار 
گیرد
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 شناسایی عوامل مرتبط با پولشویی و روش های جلوگیری آن

دکتر بهرام هاتفی )مدیر حسابرسی داخلی، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا(

و  جرم  از  تعریفی  ارائه  با  کارگاه  این 
علل رخداد آن وارد بحث پولشویی شد 
ارائه  و تعاریف بین المللی در این ارتباط 
کشف  نحوه  جرائم،  به  ادامه  در  گشت. 
و  بانك ها  مالیاتی،  بازرسان  نقش  و 
پرداخته  جرائم  کشف  در  حسابرسان 
پول  شناسایی  که  ترتیب  بدین   شد، 
کثیف شسته شده معمواًل از طریق تمرکز 
معامالت  بر  حسابرسان  و  حسابداران 
که  آنچه  با  متفاوت  یعنی  غیرعادی 
معمول و متعارف است امكان پذیر است. 
در ادامه، به نقش بانك ها و این مسئله که بانك ها مطابق با قوانین موظف به ارائه اطالعات به مراجع بین المللی 

نیستند، پرداخته و اشاره شد که این مورد، نقطه ضعفی در مبارزه بین المللی علیه پولشویی است.

 نکته کلیدی: 

ـ در زمینه مبارزه با پولشویی از منظر تبادل اطالعات بانكی محدودیت های جدی وجود دارد.  
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 مدیریت ریسک بازار

 دکتر یوسف پادگانه )مدیر ارشد ریسک و بال2 در بانک بین المللی تجارت امارات متحده عربی(

در این کارگاه پس از ارائه مقدماتي درباره 
بازار  ریسك  تعریف  به  ریسك،  مدیریت 
مدیریت  ضرورت  سپس  شد.  پرداخته 
مدیریت  اجزاي  و  تبیین شد  بازار  ریسك 
همچنین  گردید.  تشریح  بازار  ریسك 
پوشش  برای  نیاز  مورد  سرمایه  بحث  به 
آن،  از  پس  و  شد  پرداخته  بازار  ریسك 
بال  کمیته  توافقنامه هاي  تكامل  سیر 
بررسي  مورد  بازار  مدیریت ریسك  درباره 
بال 2 دو روش  توافقنامه  قرار گرفت. در 
اندازه گیري  براي  استاندارد و مدل داخلي 
ریسك بازار معرفي شده است. در ادامه به ارتباط بین ریسك بازار و ریسك عملیاتي پرداخته و در این زمینه 
موردکاوي بانك بارینگز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و درس هایي در رابطه با مدیریت ریسك از آن بیان شد.
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 تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط

امیرحسین امین آزاد )مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران(

در این کارگاه به رابطه بانك ها و اشخاص مرتبط پرداخته و اشاره 
شد به منظور پیشگیري از سوءاستفاده هاي ناشي از اعطای وام به 
وابستگان، الزامات مناسبي براي بانك ها تعیین شده  است مبني بر 
اینكه اعطای وام از سوي بانك ها به افراد و شرکت هاي وابسته، 
اینكه  و  مؤثر  باشد  نظارت  تحت  و  غیرشخصي  روابط  بر  مبتني 
جهت کنترل یا کاهش ریسك هاي مزبور، تمهیدات مناسب دیگر 
نیز اندیشیده شود. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع در ادامه این 
کارگاه، به بررسی اصل 10 از اصول 25گانه کمیته بال )اعطای 
وام به اشخاص مرتبط( برای نظارت بانكی پرداخته شد و در همین 
چارچوب، ضمن بررسی قوانین و مقررات نظام بانكداری کشور با 
بررسی تجارب کشورهایی چون آلمان، ایاالت متحده، بلغارستان، 
اشخاص  حیطه  شناسایی  به  مولداوی  و  کرواسی  هنگ کنگ، 
مرتبط، حدود فردی و جمعی و در نهایت، مجازات های تخلف از 

آیین نامه مورد نظر پرداخته شد.
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 عملکرد مبارزه با پولشویی در ایران در پرتو استانداردهای بین المللی

عبدالمهدی ارجمندنژاد )مدیر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( و دانیلو ریتزی 
)کارشناس سازمان ملل(

از  مختلفی  تعاریف  ابتدا  کارگاه  این  در 
اروپا  جامعه  رهنمود  توسط  که  پولشویی 
)مصوب 23 مارس 1990( و تكمیل تعریف 
 ،)1990 )اوت  اروپا  شوراي  پیمان نامه  در 
و  کیفری  پلیس  بین المللی  سازمان  مصوبه 
شده  ارائه   )FATF( مالی  اقدام  ویژه  گروه 
معرفی  به  کارگاه  ادامه  در  شد.  بیان  است، 
زمینه  در  استاندارد  تدوین کننده  نهادهای 

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم )کمیته نظارت بانكی بال و گروه ویژه اقدام مالی( و اقدامات انجام شده 
مالی  تأمین  و  پولشویی  با  مبارزه  زمینه  در  ایران  اسالمی  عملكرد جمهوری  بررسی  با  و  پرداخته  آنها  توسط 
بانك ها(  محوریت  )با  بین المللی   استانداردهای  با  ایران  پولشویی  مصوبه های  و  عملكرد  تطبیق  به  تروریسم 

پرداخته شد.

 نکات کلیدی 

ـ لزوم تطبیق استانداردهای ایران با گروه ویژه اقدام مالی در پنج محور زیرساخت های حقوقی، زیرساخت های 
سازمانی، زیرساخت های فّناوری، همكاری های بین المللی، لزوم انجام بازرسی ها و آموزش. 

ـ نبود سیستم های الزم برای گزارش معامالت مشكوك در نظام بانكی ایران.
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 حسابرسي و بازرسي داخلي در بانک ها

پیام( و فرشاد اسکندر  دکتر کیهان مهام )رئیس هیئت مدیره مؤسسه حسابرسی راهبرد 
بیاتی )عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی کل کشور(

در  حسابرسی  بحث  به  کارگاه  این  در 
اساس  این  بر  و  شد  پرداخته  بانك ها 
نظارت  اهمیت و جایگاه  اشاره گردید که 
زیادی  حد  تا  حاضر  حال  در  بانك ها  در 
بر تصمیم گیری های مدیریت مؤثر نیست. 
کلي  مسئولیت هاي  و  اهداف  همچنین 
داخلي و جایگاه آن  بازرسی  و  حسابرسي 
در نظارت بانكي مورد بررسی قرار گرفت 
و اشاره گردید که اگر چه این دو تفاوت هایی با هم دارند ولی به دلیل قدمت بازرسی نسبت به حسابرسی می توان 
مدیریت های مشترکی برای بهبود شرایط حسابرسان و مؤثربودن یافته های آنها به کار گرفت. همچنین اگرچه 
می توان حسابرسی را تا حدودی »برون سپاری« کرد ولی اجرایی کردن نتایج آن می تواند توسط مدیریت مشترك 

بازرسی و حسابرسی از مدیریت خواسته شود.

 نکته کلیدی:

ـ ایجاد مدیریت مشترك بازرسی و حسابرسی در جهت بهبود کنترل داخلی بانك ها ضروری به نظر می رسد.
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 جریان وجوه بانکی

ابوالفضل خاوری نژاد )مدیر گروه حساب های کالن پژوهشکده پولی و بانکی( و بهزاد المعی )رئیس 
دایره جریان منابع مالی اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(

این کارگاه، جداول جریان  در 
سطح  دو  در  بانكی  وجوه 
در  گردید.  ارائه  کالن  و  خرد 
سطح کالن این جداول برای 
اقتصادی  کالن  تحلیل های 
اقتصادی  سیاستگذاری  نیز  و 
از  پولی  سیاستگذار  ویژه  به 
اهمیت فراوان برخوردار است. 
از همین رو، این جداول توسط اغلب بانك های مرکزی دنیا تهیه شده و مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در 
سطح خرد برای بانك یا بنگاه به منظور ارزیابی و تحلیل وضعیت، به ویژه برای مدیران و صاحبان سهام، نیز 

قابل استفاده است.

 نکات کلیدی:

مالی در کل  ابزارهای  به تفكیك  مالی  منابع  توزیع  به چگونگی  از طریق جدول جریان وجوه می توان  ـ 
اقتصاد پی  برد.

ـ جریان وجوه بایستی به عنوان ابزار تحلیلی به منظور اعمال سیاست اقتصادی مناسب به کار گرفته شود.
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 مدیریت ریسک نقدینگي پس از بحران مالي اخیر

دکتر زهرا خوشنود )عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی(

نقدینگي  ریسك  مدیریت  کلي  مفاهیم  بر  مروري  ابتدا  کارگاه  این  در 
صورت گرفت و ضرورت اعمال رویكرد جدیدي در مدیریت و نظارت بر 
ریسك نقدینگي تبیین و بر تفكیك مدیریت ریسك نقدینگي و ماهیت 
ریسك نقدینگي تأکید شد. پس از آن رویكرد نوین نهادهاي مقررات گذار 
بر توصیه هاي کمیته  تمرکز  با  نقدینگي  بین المللي در مدیریت ریسك 
بال، کمیته ناظران بانكي اروپایي و مؤسسه تأمین مالي بین المللي تشریح 
شد. در ادامه درباره سپر نقدینگي و نحوه طراحي آن توضیح داده شد و 
نیز اصول مدیریت ریسك که از سوي کمیته ناظران بانكي اروپایي ارائه 
شده است، تبیین گردید. همچنین آزمون تنش به عنوان یكي از فنون 
پیش بیني و مدیریت ریسك نقدینگي معرفي گردید و در خصوص اصول 

افشا از سوي بانك ها بحث شد. 

 نکته کلیدی:

ـ  اعمال رویكردهای نوین در مدیریت و نظارت بر ریسك نقدینگي مطابق با استانداردهای بین المللی در 
شبكه بانكی کشور الزامی است.
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 نظارت بر اجراي بانکداري اسالمي در ایران و سایر کشورها

حجت االسالم سید عباس موسویان )دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی(
در این کارگاه به بحث نظارت در بانكداری اسالمی پرداخته و 
اظهار شد مسئله نظارت بر بانك هاي اسالمي، به دلیل ریسك 
به  طوری  پیدا مي کند،  ابعاد خاصي  موارد  برخي  در  شریعت، 
 که ادبیات متعارف در حوزه نظارت، نمي تواند به این نیاز نظام 
بانكداري بدون ربا پاسخ دهد. از این رو الزم است در این زمینه 
به ادبیات تولیدشده در حوزه مالیه اسالمي و همچنین تجربه 
بانك هاي اسالمي در سایر کشورهاي اسالمي مراجعه شود. در 
این کارگاه تالش گردید تا با ارزیابي و مقایسه تجربه نظارت 
عربستان،  نظیر  غیراسالمي  و  اسالمي  کشورهاي  در  شرعي 
مالزی، اندونزی، بحرین، امارات متحده عربی، کویت، قطر و 

انگلستان که به نحوي به بانكداري و مالیه اسالمي توجه دارند، الگویي مناسب به منظور توسعه تدریجي نظارت 
شرعي برای ایران ارائه شود. در پایان نیز، با بررسی وضع موجود نظارت شرعي در کشور )نقاط قوت و چالش ها(، 

راه حل هاي ابتدایي جهت پیشبرد این الگو مورد توجه قرار گرفت.

 نکات کلیدی:

ـ باید جایگاه قانونی شورای فقهی در بانك مرکزی و کار گروه نظارت شرعی در بانك ها تثبیت گردد.
ـ  ضروری است که شاخص های عملكردی بانكداری اسالمی در کشور تدوین شود.
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 فنون حسابرسی رایانه ای، مقابله با تقلب و فساد بانکی در بانک ها

دکتر امیر پوریا نسب )عضو انجمن حسابداران خبره ایران(
در این کارگاه به فنون حسابرسی به کمك رایانه با ارائه 
نرم افزارهای طراحی شده در داخل کشور پرداخته شد. در 
از  استفاده  با  داخلی  به مسئولیت حسابرس  رابطه  همین 
نرم افزار در استاندارد کنترل داخلی کوزو پرداخته شده و 
بر این اساس اشاره گردید که حسابرس داخلی و بازرسان 
مدیریت  فرایندهای  اثربخشی  بهبود  و  ارزشیابی  مسئول 
برای  همچنین  هستند.  راهبری  و  کنترل ها  ریسك، 
مبتنی  حسابرسی  ابزارهای  از  باید  حرفه ای  دقت  اعمال 
در  باشد.  برخوردار  داده ها  تحلیل  فنون  سایر  و  رایانه  بر 
ادامه نرم افزارهای رایج در زمینه اطمینان بخشی یكپارچه 
شامل بانك تحلیل داده ها )IBAS( و زبان فرمان حسابرسی )ICL( به شرکت کنندگان معرفی شد. همچنین در 
پایان کارگاه اشاره شد که امكان پیاده سازی حسابرسی مستمر و اطمینان بخش یكپارچه با استفاده از نرم افزار ها 

و ابزارهای جدید حسابرسی در حال حاضر با استفاده از دانش داخلی امكان پذیر است. 

 نکات کلیدی:

ـ به منظور افزایش دقت، حسابرسی در بانك های کشور باید با تكیه بر فّناوری های رایانه ای و فنون تحلیل 
داده استوار گردد.

ـ در نظام کنترل داخلی بانك ها، لزوم اطمینان بخشی یكپارچه بایستی رعایت شود.

76

77

72

65

74

74

74

78

76

61

0

73

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

شروع و اتمام به موقع کارگاه

نظم و برنامه ریزي در طول اجراي برنامه

  تناسب استفاده از وسایل کمک آموزشی با موضوع کارگاه

  کیفیت وسایل کمک آموزشی استفاده شده

میزان سودمندي و اثربخشی محتواي کارگاه

سطح علمی مطالب ارائه شده

تطابق مطالب ارائه شده با سرفصل هاي درس

میزان تسلط استاد به مطالب ارائه شده

نحوه اداره کارگاه

نحوه پاسخگویی به سؤاالت و ابهامات

قابل استفاده بودن درسنامه توزیع شده

ارزیابی کلی شما از کارگاه

مقابله با تقلب و فساد بانکی کارگاه فنون حسابرسی رایانه اي، 



بیست و دومین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی

نظارت بانکی و سیاست های احتیاطی

65

www.mbri.ac.ir/conf22

 تهیه و تنظیم صورت های مالی بانک ها

محبوب جلیل پور )عضو جامعه حسابداران رسمی ایران( و فرشاد اسکندر بیاتی )عضو هیئت 
عامل سازمان حسابرسی کل کشور(

به  بانك ها تالش شد  مالي  کلیات صورت هاي  بیان  کارگاه ضمن  این  در 
بررسي اجزاي این صورت هاي مالي پرداخته شود. در نهایت ضمن بررسی 
دقیق تر اقالم زیرخطي و مباحث مرتبط با مدیریت ریسك با ارائه نمونه هایی 
و  گوشزد  مورد  آنها  اشتراك  و  افتراق  موارد  بانك ها  مالي  صورت هاي  از 
در  موجود  رویه  اختالف  بیشترین  که  داده شد  نشان  و  قرار گرفت  تحلیل 
با  و مباحث مرتبط  زیرخطي  اقالم  از  ناشی  بانك ها  مالی  بین صورت های 
مدیریت ریسك ها می باشد. همچنین اشاره شد که در مقایسه نمونه  هایي از 
صورت هاي مالي بانك ها می توان به سادگی به  ذکر موارد غیرضروری اشاره 
نمود که بیش از حد مورد نیاز شفاف سازی شده اند و همین امر باعث شده که 

صورت های مالی، به صورت غیرواقعی، به جای 40 صفحه به بیش از 150 صفحه افزایش یابد.

 نکات کلیدی

بانكداری اسالمی  با  به روزرسانی، وحدت رویه و تطبیق  از حیث  بانك ها  بازنگری در صورت های مالی  ـ 
ضروری به نظر می رسد.

ـ  شیوه های حسابداری در خصوص عقود اسالمی و علی الخصوص سود مشاع با چالش های جدی مواجه است.
بنابراین رعایت  ـ بیشترین اختالف میان صورت های مالی بانك ها در اقالم زیر خطی مشاهده می گردد، 

وحدت رویه ضروری به نظر می رسد. 
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 نحوه محاسبه متغیرهای پولی و استخراج ترازنامه تلفیقی سیستم بانکی 

ابوالفضل اکرمی )مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی( و سجاد مهدی زاده )معاون اداره بررسی ها 
و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(

اهمیت  و  ضرورت  تبیین  به  کارگاه  این  در 
انتشار آمارهای پولی دقیق و شفاف بر اساس 
استاندارد نوین صندوق بین المللی پول پرداخته 
انتشار  در  صندوق  جدید  استاندارد  زیرا  شد 
آمارهای پولی و مالی بر بخش بندی واحدهای 
گسترده تر  وتعریف  مقیم بودن  معیار  نهادی، 
پول تأکید دارد. این در حالی  است که در ایران، 
پول  محدود  تعریف  اساس  بر  پولی  پایه  آمار 
تولید می شود و ابزارهایی نظیر سپرده های ارزی اشخاص نزد بانك ها یا سپرده های شرکت های دولتی نزد بانك 
مرکزی را دربرندارد. در استاندارد نوین به منظور افزایش شفافیت آمارهای پولی و مالی، دارایی های مالی به 
تفكیك طالی پولی و حق برداشت مخصوص، موجودی نقد، سپرده ها، اوراق بهادار بجز سهام، وام ها، سهام و 
سایر حساب های دریافتنی )پرداختنی( گزارش می شود. در فرمت فعلی بانك مرکزی، آمارهای پولی و مالی بر 
اساس معیار پول در قالب سیستم بانكی، بخش دولتی، بخش غیردولتی و بخش خارجی تقسیم بندی شده است. 

 نکته کلیدی: 

ـ انتشار آمارهای پولی دقیق و شفاف بر اساس استاندارد نوین صندوق بین المللی پول از منظر افزایش 
ریسك، اختالل در ارزیابی و نظارت ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 
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 ارزیابي عملکرد سیاست پولي در ایران

دکترسید احمدرضا جاللی نائینی )مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی(

اقتصاد  در  پولی  سیاست  عملكرد  ارزیابی  کلی  روش  ابتدا  کارگاه  این  در 
شد  داده  شرح  عمومی  تعادل  ساده   مدل  یك  از  استفاده  با  مدرن  کالن 
و پس از بحث و بررسی مدل پایه، یك مدل برای ایران معرفی شد. در 
ادامه، با بررسی داده های ایران، لنگر سیاستگذاری پولی که به نظر می رسد 
قبل از افزایش قیمت نفت حجم پول بوده است و پس از آن نرخ ارز لنگر 
سیاست پولی شده است مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با کالیبراسیون 

و شبیه سازی مدل تابع سیاستگذاری پولی در ایران ارائه شد.

 نکات کلیدی:

ـ نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که نه تنها مقدار پایه پولی و رشد آن بر تورم مؤثر است، بلكه ترکیب 
پایه پولی هم مهم است. 

ـ بررسی سیاستگذاری پولی در ایران نشان می دهد بانك مرکزی به طور سیستماتیك و قاعده مند به شكاف 
تورم و تولید واکنش نشان نداده است، ولی از یك آستانه 25 درصد به باال، نسبت به نرخ تورم واکنش نشان 

داده و برای کاهش آن اقدام نموده است.
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 تحوالت دانش اقتصاد کالن پس از بحران مالی اخیر
دکتر فرهاد نیلی )رئیس پژوهشکده پولی و بانکی(

در این کارگاه به بررسی سه وجه »تحوالت اقتصاد کالن«، »سیاستگذاری 
اقتصاد کالن« و »دانش اقتصاد کالن«، قبل و بعد از بحران مالی جهانی 
اخیر پرداخته شد. بررسی تحوالت اقتصاد کالن پیش از بحران نشانگر غلبه  
کلی اعتدال بزرگ در زمینه های رشد اقتصادی و تورم بود. وجه سیاستگذاری 
نیز متأثر از اعتدال بزرگ بوده و در عرصه  سیاست مالی به کاهش سلطه 
مالی و حاشیه نشینی آن و در عرصه سیاست پولی به استقالل بانك مرکزی، 
شفافیت و اعتبار سیاست پولی و توجه به رفتار قاعده مند منجر شده است. 
در این دوره، مهم ترین هدف سیاست پولی ثبات تورم و ابزار آن نرخ بهره 
بوده است. بازتاب اعتدال بزرگ در عرصه تنظیم گری نیز به حداقل رساندن دخالت در بازارهای مالی منجر شده بود. در 
بررسی وجه دانش اقتصاد کالن به این نتیجه می رسیم که در این دوره متأثر از انقالب انتظارات عقالیی، دانش اقتصاد 
کالن به همگرایی در دیدگاه ها و همگرایی در روش ها رسیده است. وقوع بحران بزرگ چهره اقتصاد کالن را در سه وجه 
آن دگرگون ساخت. در وجه تحوالت اقتصاد کالن رشد اقتصادی در سال 2009 به شدت کاهش یافت و همچنین رشد 

مبادالت کاالها و خدمات و تضعیف سیستم مالی از مشخصات غالب محیط اقتصاد کالن بودند. 

 نکات کلیدی:
ـ پس از بحران از طریق قانونگذاری بازارهای مالی و سیاست های احتیاطی کالن و نیز پایش ریسك فراگیر، 

ثبات مالی فراهم شود.
متفاوت  اخیر سه گویش  مالی  بحران  با  مواجهه  در  اقتصادی  نوسانات  در حوزه  اقتصاددانان متخصص  ـ 

انتخاب کرده اند: ادامه روند، اصالح روند و جایگزینی روند.
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شروع و اتمام به موقع کارگاه

نظم و برنامه ریزي در طول اجراي برنامه

  تناسب استفاده از وسایل کمک آموزشی با موضوع کارگاه

  کیفیت وسایل کمک آموزشی استفاده شده

میزان سودمندي و اثربخشی محتواي کارگاه

سطح علمی مطالب ارائه شده

تطابق مطالب ارائه شده با سرفصل هاي درس

میزان تسلط استاد به مطالب ارائه شده

نحوه اداره کارگاه

نحوه پاسخگویی به سؤاالت و ابهامات

قابل استفاده بودن درسنامه توزیع شده

ارزیابی کلی از کارگاه

کارگاه تحوالت دانش اقتصاد کالن پس از بحران مالی اخیر 
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 ارزیابی نظام کنترل داخلی بانک های کارآفرین، تجارت، ملی ایران، توسعه صادرات، ملت، 
مسکن، سپه و پارسیان 

تجربه  بررسی  به  نشست  این 
تعدادی از بانك های کشور در زمینه 
بر  داشت.  اختصاص  داخلی  کنترل 
بانك  هشت  میان  از  اساس،  این 
توسعه  ملی،  تجارت،  کارآفرین، 
و  سپه  مسكن،  ملت،  صادرات، 
حداقل  احراز  به  موفق  که  پارسیان 
شرایط مورد پذیرش شده بودند شش 
و  گزارش ها  جلسه  در  حاضر  بانك 
و  داوران  به هیئت  را  تجربیات خود 
این  در  کردند.  ارائه  شرکت کنندگان 
کنترل  و  فراگیر  دسترسی  به روزبودن،  علمی،  مراکز  با  ارتباط   ،)IT( تكنولوژی  از  استفاده  به  می توان  میان 
غیرحضوری به عنوان محورهای اصلی گزارش های یادشده اشاره کرد. در پایان این کارگاه، هیئت داوران ضمن 
صحه بر این موضوع که بخش های نظارتی بانك مرکزی می بایست نظارت بر عملكرد نظام کنترلی بانك ها را 
در دستور کار خود قرار دهند، اشاره گردید که نظارت و کنترل، به طور عام، و حسابرسی داخلی، به طور ویژه، 
در پرتو استفاده مناسب از نیروی انسانی کارآمد و استفاده از تكنولوژی و بهبود فضای فعالیت های نیروی انسانی 
مؤسسات یادشده محقق می شود. در پایان این کارگاه هیئت داوران اقدام به معرفی بانك های موفق در زمینه 

کنترل داخلی نمود.
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نظارت بر اجراي بانکداري اسالمی در ایران و سایر کشورها 

تحوالت دانش اقتصاد کالن پس از بحران مالی اخیر 

تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط

مدیریت ریسک بازار 

عملکرد مبارزه با پولشویی در ایران در پرتو استانداردهاي بین  الملل

حسابرسی و بازرسی داخلی در بانک ها

فنون حسابرسی رایانه اي، مقابله با تقلب و فساد بانکی 

ارزیابی عملکرد سیاستگذاري پولی در ایران

راهکارهاي ساختاري و تشکیالتی تقویت کنترل داخلی در بانک ها

بررسی شاخص  هاي سالمت بانکی

مدیریت ریسک نقدینگی پس از بحران مالی اخیر

نحوه محاسبه متغیرهاي پولی و استخراج ترازنامه تلفیقی

مدیریت ریسک اعتباري 

مدیریت ریسک عملیاتی

جریان وجوه بانکی 

شناسایی عوامل مرتبط با پولشویی و روشهاي جلوگیري آن 

و کاربرد آن در بانک هاCoso چارچوب نوین کنترل هاي داخلی 

تهیه و تنظیم صورت هاي مالی در بانک ها

ساختار و چهارچوب بیانیه هاي کمیته بال

کشف بی نظمی و تقلب و شیوه هاي مبارزه با آن در سیستم بانکی 

نتایج ارزیابی کارگاه ها
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میزگردها
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میزگرد ها

 میزگرد تحلیل سیاست های پولی و ارزی سال 1390 و چشم انداز اقتصاد در سال 1391

میزگرد تحلیل سیاست های پولی و ارزی سال 1390 و چشم انداز اقتصاد در سال 1391، با حضور دکتر محمود 
بهمنی، دکتر شمس الدین حسینی، دکتر مسعود نیلي و دکتر اکبر کمیجاني برگزار گردید. عالوه بر حاضران 
جلسه، طی مصاحبه هایی که پیش تر انجام شده بود، نظرات چند تن دیگر از کارشناسان و فعاالن حوزه بانكی 
و اقتصادی، از جمله دکترجمشید پژویان، دکتر پیمان قربانی، دکتر محمد باقر نوبخت، دکتر رامین پاشایی فام و 

آقای محمد هادی مهدویان نیز گردآوری و در این مجال ارائه شد.

مباحث این نشست در قالب تحلیل 5 مسئله اساسی بود که به ترتیب زیر مطرح و پاسخ داده شدند:
1. ارزیابی روند تورم، رشد تولید و اشتغال در سال 1390 با توجه به اجرای فاز اول طرح هدفمندسازی یارانه ها

2. ارزیابی تدابیر بانك مرکزی برای کنترل بازار طال و ارز در سال 1390
3. ارزیابی نقش و جایگاه شورای پول و اعتبار در تنظیم سیاست های پولی و ارزی در سال 1391

4. بانك مرکزی ایران در سال 1391 باید قاعده مند عمل کند یا صالحدیدی؟
5. مهم ترین چالش های پیش روی سیاستگذار پولی در سال 1391 چیست؟

دکتر سید شمس الدین حسینی )وزیر امور اقتصاد و دارایي(

بسیاری  برخالف  تورم،  نرخ  که  کرد  اشاره  بایستی  یارانه ها  هدفمندسازی  طرح  اجرای  اثرات  تحلیل  در 
پیش بینی های بدبینانه، افزایش چندانی نیافت و حتی تورم نقطه به نقطه در دی ماه 1390 کاهش پیدا کرد. 
نرخ تورم از حدود 12درصد در سال 89 به حدود 21 درصد در سال 90 رسید، در حالی  که پیش بینی ها، رقم 60 
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و70 درصد را اعالم کرده بودند. اینها در حالی است که کنترل قیمتی خاصی از سوی دولت صورت نگرفته و 
اصواًل دولت اعتقادی به کنترل قیمت ندارد. عالوه بر این، اساسًا تحلیل کوتاه مدت اثرات هدفمندسازی درست 
نیست و می بایست در بلندمدت به آن پرداخته شود. وی کاهش مصرف گندم، بنزین و برق را نیز از دیگر آثار 
مثبت اجرای طرح هدفمندسازی دانست. همچنین در خصوص مشكل نقدینگی باال و فزاینده اشاره نمود که 
این مسئله جدید و مختص مسئوالن امروز نیست. بلكه مربوط به ساختارها و پدیده ناپسندی است که از سال ها 

قبل گریبانگیر اقتصاد ایران است.

دکتر محمود بهمنی )رئیس کل بانک مرکزي جمهوری اسالمی ایران(
باالی  تورم  علل  ریشه یابی  جهت  در 
نباید  که  نمود  توجه  باید  ایران،  اقتصاد 
بانك  سیاست های  در  تنها  را  علت 
مرکزی جستجو کرد. تورم موجود مطمئنًا 
متأثر از اجرای طرح هدفندسازی یارانه ها، 
روابط  کشور،  اقتصادی  تحریم های 
خارجی  و  تجاری  شرکای  تورم  خارجی، 
نیز هست. در واقع نرخ تورم باالی کشور 

ما تا حدی معلول وقایع سیاسی است و نه صرفًا ناشی از تصمیمات اقتصادی بانك مرکزی. 
عالوه بر این ورود یا به عبارتی دخالت بانك مرکزی به بازار ارز و سكه چندان مطلوب و در جهت اهداف و 
وظایف بانك مرکزی نیست اما به دلیل شرایط خاص پیش آمده ناگزیر است. نحوه عملكرد و تصمیمات بانك 

مرکزی به منظور کنترل شرایط متالطم بازار )خصوصًا بازار سكه( نیز مؤثر و مناسب ارزیابی می شود.

دکتر اکبر کمیجانی )معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران(

تورم ناشی از هدفمندسازی در حد منطقی که در محافل کارشناسی اقتصاد مطرح بود می باشد و بخشی از تورم 
سال 90 نیز به رشد نقدینگی سال های 87 و 88 و همچنین مشكالت جهانی سال 90، مانند تحریم ها و تهدیدها، 
مربوط است. تورم 34 درصدی تولیدکننده می تواند موجب اثرات منفی وسیع و سنگین در سال 91 شود. در واقع 
هدفمندسازی در حال بروز اثرات نامطلوب خود روی بخش تولید اقتصاد است که حمایت و چاره اندیشی ویژه ای 
را طلب می نماید. سال جاری، به لحاظ نیاز به توجه به تورم و اثرات آن بر تولید و سرمایه گذاری، سالی بسیار 
حساس است. همچنین به دلیل برخی اضطرارهای پیش آمده، دولت نتوانسته عواید ناشی از اجرای هدفمندی 
یارانه ها را طبق نسبت های مصوب تقسیم نماید و از این رو برنامه ها و بودجه نویسی های دولت احتیاج به انضباط 

مالی بیشتری دارند. 

دکتر مسعود نیلی )مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف(

رشد فزاینده نقدینگی همچنان از مشكالت اصلی اقتصاد ایران است که اثرات نامطلوب خود از جمله تورم را 
به همراه داشته است. مقایسه رشد حجم پول و رشد قیمت ها از وجود یك تورم تخلیه نشده، حكایت می کند و 
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از این جهت بروز یك افزایش در سطح عمومی قیمت ها در آینده ای نزدیك بسیار محتمل می باشد. اگر پس از 
اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، نرخ تورم افزایش بسیار زیادی نداشت، به دلیل کنترل های دولت است. البته 
کنترل قیمتی اثرات مخرب شدیدی بر بخش تولید دارد و سرمایه ها را به سوی فعالیت های سودده و غیرمولد 

سوق می دهد که خود موجب تشدید تورم می شود. 
 نکات کلیدی:

ـ سال 1391 به لحاظ نیاز به توجه و کنترل تورم و اثرات مخرب آن بر بخش تولید و سرمایه گذاری سالی 
بسیار حساس است.

ـ تصمیمی که شورای پول و اعتبار برای حفظ نرخ سود سپرده ها و تسهیالت در سطح پایین گرفت، آثار 
بسیار مخربی به همراه داشت و مشكالت شدیدی را در بازارهای طال و ارز ایجاد کرد. همین امر، بانك 
مرکزی را به دخالت  های گسترده در دو بازار فوق )فروش سكه نقدی و پیش فروش سكه( وادار نمود که البته 

نحوه عملكرد آن در شرایط متالطم پیش آمده، نسبتًا مؤثر و مناسب ارزیابی می شود.
ـ نظام تأمین مالی کشور با مشكالت عدیده ای روبه روست که ناشی از نبود یك سیستم و مدل جامع و 
یكپارچه برای تمام بخش های کشور است. تأمین مالی همچنان صورتی بخشی داشته و ارتباط و تأثیرات 

میان بخشی هرگز مورد توجه قرار نمی گیرند.
ـ سیاست های مالی و بودجه نویسی دولت احتیاج به انضباط مالی بسیار بیشتری دارد و عدم شفافیت و ثبات 
در آنها هزینه های گزافی را بر بخش های تولیدی و سرما یه  گذاری تحمیل می کند. با مشخص نبودن مسیر 
سیاست مالی، سیاست پولی نیز نمی تواند دقیقًا روشن شود و در واقع هر نوع کوتاهی از سوی دولت، موجب 

تحمیل فشار بر بانك مرکزی می شود. 
ـ در ریشه یابی علل تورم باید توجه داشت که تورم موجود در کشور، نه تنها ناشی از سیاست های بانك 
مرکزی است، بلكه مطمئنًا متأثر از اجرای طرح هدفندسازی یارانه ها، تحریم های اقتصادی کشور، روابط 

خارجی و تورم شرکای تجاری نیز می باشد.
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محتوا

رضایتمندي از پرسش و پاسخ

زمانبندي و جمع بندي نهایی

ارزیابی کلی

1391و چشم انداز سال  1390میزگرد تحلیل سیاست هاي پولی سال
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 میزگرد چشم انداز صنعت بانکداری

میزگرد »چشم انداز صنعت بانكداری کشور« با حضور دکتر کوروش پرویزیان، امیرحسین امین آزاد، دکتر پرویز 
عقیلی کرمانی، دکتر ولی اله سیف و محمدرضا حاجیان برگزار شد. عالوه بر اعضای جلسه، طی مصاحبه هایی 
که پیش تر انجام شده بود، نظرات چند تن دیگر از کارشناسان و فعاالن حوزه بانكی و اقتصادی، از جمله دکتر 
جمشید پژویان، محمدهادی مهدویان، دکتر محمد طالبی و هوشنگ خستویی، نیز گردآوری و در این مجال 

ارائه شد.

محور این میزگرد پاسخگویی به سؤاالت ذیل بود:
ـ آیا برای توسعه صنعت بانكداری به یك برنامه راهبردی جامع نیاز است؟

ـ از میان دو راهبرد اتكای به بازار و مداخله سیاستگذار، کدام را باید انتخاب کرد؟
ـ آیا مقررات فعلی برای توسعه بانكداری در کشور کافی است؟

ـ ساختار مطلوب نظام بانكی چیست؟
ـ چشم انداز مطلوب حرکت صنعت بانكداری کشور در تعامل با نظام بین المللی بانكداری چیست؟

دکتر پرویز عقیلی کرمانی )صاحبنظر پولی و بانکی(

در حالی که صنعت بانكداری در ایران نیازمند توسعه به صورت کالن است اما این توسعه در سطح خرد مورد نیاز 
نیست و برنامه راهبردی بانك ها را باید در مقیاس باالتری جستجو کرد به طوری که بانك ها در یك بستر رقابتی 
سالم فعالیت کنند و اصل رقابت در سیستم بانكی پیاده شود. همچنین در قسمت برنامه ریزی برای بانك ها نباید 
برنامه ای راهبردی وجود داشته باشد؛ زیرا با پذیرفتن اصل رقابت، بانك ها قادرند که برنامه های خود را پیش ببرند. 
بخش مهم برنامه راهبردی بانك ها باید پیگیری مطالبات معوق باشد و باید شرکتی ایجاد شود که تسهیالت 
خریداری  را  بانك ها  معوق 
کند و پس از آن باید به فكر 
رقابتی  ایجاد زیرساخت های 
در نظام بانكی بود. همچنین 
از  بزرگی  بخش  که  آنجا  از 
مردم  طریق  از  بانك  منابع 
بنابراین  می شود  تأمین 
نظام  در  نظارتی  نهاد  وجود 
است؛  امری ضروری  بانكی 
سیاستگذاری  با  نظارت  اما 
و  دارد  عمده ای  تفاوت های 
یكدیگر  با  را  دو  این  نباید 
اشتباه گرفت. از سوی دیگر 
بازار  به  بانكی  نظام  اتكای 



بیست و دومین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی

نظارت بانکی و سیاست های احتیاطی

77

www.mbri.ac.ir/conf22

باید صد درصدی تأمین شود و عوامل بازار و عرضه و تقاضا بر فعالیت بانك ها تأثیر می گذارد و باید اجازه داد 
که بانك ها با یكدیگر رقابت کنند و این رقابت سالم مصرف کننده را منتفع خواهد کرد. به هر ترتیب سالم سازی 

بازار بانكی در کشور باید اولویت اساسی نظام بانكداری ایران باشد.

امیرحسین امین آزاد )مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران(

 اگر از برنامه راهبردی جامع این انتظار می رود که اهداف کالن بانكداری تحقق پیدا کند می توان به صورت 
مشروط با این برنامه موافق بود ولی اگر بخواهیم به برنامه راهبردی به عنوان چارچوب مشخص برای بانك ها 
نگاه کنیم و همه چیز را بر اساس آن بسنجیم نتایج خوبی به ما نمی دهد و نه تنها مشكلی حل نمی شود بلكه 
مشكالت بیشتر هم خواهد شد. بنابراین باید مقررات نظام بانكداری تا حدودی تغییرپذیر باشد. تجربه 30 ساله 
حضور سیاستگذار )بانك مرکزی( در نظام بانكداری ایران، روش گسترش نظام بازار همراه با نظارت سیاستگذار 
از خدمات  استفاده  نظر  از  ایران  بانكداری  توصیه می کند. همچنین در حالی که صنعت  بازار  برای هدایت  را 
الكترونیك جایگاه باالیی دارد به نظر می رسد که خدمات دهی بانك ها از نظر کیفی مشكالت بسیاری دارد و 
برای برطرف کردن این مشكالت، توجه به مقررات کارآمد نقش مهم تری دارد هم اکنون بسیاری از کشورهای 
دنیا بر اساس اصول 25گانه کمیته بال، قوانین بانكداری خود را »به روز« کرده اند و این در حالی است که قوانین 

و مقررات بانكی ایران بسیار ضعیف است و این حجم قانون به هیچ وجه قابل قبول نیست. 

محمدرضا حاجیان )مدیرکل سابق اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(

با توجه به قدمت صنعت بانكداری ایران و حجم نقدینگی باالیی که در کشور وجود دارد، توسعه صنعت بانكداری 
در آینده به استراتژی و سند خاصی نیاز دارد تا اهداف و چارچوب ها مشخص باشد. از طرفی تلفیق بازگشت به 
نظام بازار و حضور سیاستگذار رویكرد درستی است مشروط بر اینكه نظام کنترلی به تدریج کاهش یابد تا زمینه 
برای حضور صد درصدی نظام بازار فراهم شود همچنین سیاستگذار باید آموزش ببیند که دست از دخالت و 

کنترل بازار بردارد.

دکتر ولی اله سیف )مدیرعامل بانک کارآفرین(

از میان سیاست اتكای به بازار و اعمال نفوذ سیاستگذار )بانك مرکزی( هیچ یك را به صورت مطلق نمی توان به 
کار بست. وقتی بازار در یك حالت تعادل به سر نمی برد، نقش سیاستگذار پررنگ تر است و باید با برنامه ریزی، 
بازار را در مسیر مناسب هدایت کرد اما باید توجه داشت که تنها زمانی سیاستگذار می تواند به موفقیت خود ایمان 
داشته باشد که شرایط مطلوب را حفظ کند؛ حال آنكه این کار بسیار دشوار و حتی در مواردی غیرممكن است 
بنابراین انعطاف در سیاست ها امری بدیهی است. همچنین پیش از اینكه استفاده از تكنولوژی در نظام بانكی 
ایران مورد توجه قرار گیرد، شاید بهتر باشد فرهنگ استفاده از نوآوری و تكنولوژی در کشور بازبینی شود. در حال 
حاضر محصوالتی در نظام بانكی معرفی شده که به درستی جا نیفتاده و سیستم بانكی از آن سودی نمی برد. در 
خصوص سیاستگذاری نیز باید توجه داشت، آنچه مسلم است سیاست ها در نظام بانكی باید پایدار باشد و خود 
بانك ها نیز در این زمینه وظیفه سنگینی دارند؛ اما گام اول از زمانی شروع می شود که مؤسسات پولی و مالی، 
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تحت نظارت بانك مرکزی سازماندهی شوند و همچنین الزم است صورت های مالی بانك ها در ایران با همان 
استانداردهایی تهیه شود که در دنیا تهیه می شود.

دکتر کوروش پرویزیان )عضو شورای پول و اعتبار(

ضعف تبادل اطالعات میان نظام بانكی ایران با دنیا به خوبی مشهود است و الزمه این تبادل اطالعات نیز 
کاستن از تنش های سیاسی اقتصادی است تا رابطه میان بانك های ایرانی با دنیا بهبود یابد. از طرفی به نظر 
می رسد با توجه به الزاماتی که برای نظام بانكداری اسالمی ایران وجود دارد، بحث تكنولوژی یك شرط الزم 
هست، اما کافی نیست و باید مؤلفه های دیگری نظیر ایجاد فرصت های برابر اقتصادی و به روزسازی مقررات 
نیز به این ساختار اضافه شود تا بانكداری مدرن در ایران به جریان بیفتد. همچنین الزم است بانك مرکزی با 
توجه به پتانسیل موجود، سطوح خدمات بانكی را گسترش دهد، زیرا در ایران انواع بانك ها مورد نیاز است و 
نباید تنوع خدمات اصلی در نظام بانكی ایران فراموش شود زیرا در حال حاضر نظام بانكی ایران با شاخص های 
بانكداری مدرن دنیا فاصله دارد و برای رسیدن به این شاخص ها نیاز به تحول اساسی در مقررات و دیدگاه ها 

احساس می شود.

 نکات کلیدی:

ـ محوری ترین فاکتور در استراتژی توسعه نظام بانكی در ایران باید مبتنی بر گسترش رقابت در این صنعت 
باشد.

ـ بازنگری در قوانین و مقررات موجود نظام بانكی ایران از حیث به روزرسانی و تطبیق آن با قوانین بین المللی 
ضروری است.

ـ هر چند گستردگی خدمات بانكی در ایران چشمگیر بوده است ولی اکنون ضروری است که سطح کیفیت 
این خدمات ارتقا یابد.

76

68

59

66

64

0 10 20 30 40 50 60 70 80

موضوع 

محتوا

رضایتمندي از پرسش و پاسخ

زمانبندي و جمع بندي نهایی

ارزیابی کلی

میزگرد چشم انداز صنعت بانکداري



بیست و دومین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی

نظارت بانکی و سیاست های احتیاطی

79

www.mbri.ac.ir/conf22

 میزگرد الزامات و چالش های نظارت بانکی مؤثر

این نشست با حضور آقایان دکتر احمد عزیزی، ابراهیم درویشی، فرشاد حیدری، هوشنگ خستویی و دکتر محمد 
طالبی برگزار گردید. طی این نشست کارشناسان مذکور نظرات خود را درباره چالش ها و فرصت های نظارت 
بانكی بیان نمودند. همچنین عالوه بر حاضران جلسه، طی مصاحبه هایی که پیش تر انجام شده بود، نظرات چند 
تن دیگر از کارشناسان و اساتید حوزه بانكی و اقتصادی، از جمله دکتر جمشید پژویان، دکتر پیمان قربانی، دکتر 

محمدباقر نوبخت، دکتر رامین پاشایی فام و آقای محمدهادی مهدویان نیز گردآوری و ارائه شد.

دکتر احمد عزیزی )مدیرعامل بانک ملی  PLC لندن(

برای نظارت بهتر و مؤثرتر بانك مرکزی بر سیستم بانكی کشور نیاز است که یك طراحی مناسب برای امر 
نظارت و سپس یك ساماندهی مناسب برای اجرای آن اندیشیده شود. متأسفانه طی سالیان گذشته امر نظارت 
شبكه بانكی کشور بر بانك ها ضدخودش عمل نموده و سازوکارهایی برای انجام نظارت تعیین و ابالغ شده است 

که خود، باعث عدم نظارت پذیری بانك ها می شود.

اصطكاکی بین نظارت و کنترل داخلی در بانك ها وجود ندارد. بانك مرکزی بایستی نظارت خود را داشته باشد 
و بانك ها نیز کنترل داخلی خود را انجام بدهند. انتظار از بانك مرکزی جهت کشف تخلف یك انتظار بیجا و 
غیرمنطقی است و این بانك باید بانك بیمار و مشكل دار را شناسایی نماید و آن را به دست پزشك بسپارد. حتی 

خود بانك مرکزی نباید مانند پزشك ، سعی در رفع بیماری بانك ها داشته باشد.

ابراهیم درویشی )معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(

بانك مرکزی بنا بر دستور قانون، مسئول نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباری می باشد. با دقت در عملكرد 
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بانك مرکزی می توان اذعان نمود که در سال گذشته عملكرد بسیار خوبی داشته است. جمع آوری تعداد زیادی 
از مؤسسات پولی غیربانكی آزاد، انحالل تعدادی از نهادهای مالی غیرقانونی، ادغام برخی از مؤسسات با یكدیگر 
جهت توانمندی آنان کاری بسیار بزرگ بوده است که بانك مرکزی در سال گذشته توانسته به خوبی از عهده 
آن برآید. در مجموع بر اساس آمار و مشاهدات، عملكرد نظارت بانك مرکزی در سال 1390 درخشان بوده 
است ولی متأسفانه وقوع فساد اخیر، این نتایج را تحت الشعاع قرار داده و تالش ها و موفقیت های نظارتی بانك 

مرکزی را کمرنگ نمود.

دکتر محمد طالبی )مدیرعامل بانک کشاورزی(
بانكی  یكپارچه  و  جامع  نرم افزار  تقویت  و  سیستم ها  اصالح  نیازمند  بانكی  درونی  شبكه  عملكرد  بر  نظارت 
)corebanking( می باشد. نظام بانكی در ایران تا حد بسیار زیادی دولتی است و سرمایه و مصرف آن تحت 
امر نظارت را سخت تر می سازد زیرا خود ناظر به نوعی  تأثیر تصمیمات دولتمردان قرار دارد. همین موضوع، 
برهم زننده نظم جریان سرمایه می باشد. امروزه بانك های خصوصی بیشتر از بانك های دولتی در تأمین منافع 
ذی نفعان بانكی تالش می کنند. ریسك سیستماتیك در نظام بانكی باید مورد توجه قرار گیرد و برای مدیریت 
بهتر آن نیازمند یك برنامه ریزی خوب و ایده آل هستیم. نكته اضافه تر آنكه مفهوم نظارت بانكی فراتر از مباحث 
و مجادالت حسابداری است. همچنین باید اعتراف نمود که طی سالیان گذشته پیشرفت خوبی در زمینه نظارت 
بانكی رخ داده است؛ بانك های کشور در مواجهه با نظام IT با محدودیت ها و مشكالتی مواجه می باشند که 
باید برای رفع آن برنامه ریزی مناسبی را تدارك دید و نهادسازی حرفه ای نظارت را در خود بانك ها ایجاد و 

راه اندازی نمود.

فرشاد حیدری )مدیرعامل بانک ملی ایران(

بانك ها موظف به چهار کار اصلی در این حیطه می باشند: برنامه ریزی، ساماندهی، کنترل و نظارت. در امر نظارت 
بسیار ضروری است که ناظران، افرادی مستقل باشند و نظارت آنان آگاهی دهنده و باعث افزایش بهره وری در 
نظام بانكی باشد. می توان از دو بعد به نظارت توجه نمود: بعد اول پیشگیری، شامل آموزش، افزایش وفاداری، 
سطح بندی اختیارات، گردش شعب به نحو افقی و عمودی و نیز مرخصی ادواری است. بعد دوم، پس از وقوع 
تخلف است که کشف آن به نحو کنترل های تصادفی حائز اهمیت می باشد. مهم ترین چالش ها برای ذی نفعان 
بانكی اعم از کارکنان، سهامداران و سپرده گذاران بانكی می باشد. بیشترین چالش در جایی به وقوع می پیوندد 
که عامل )مجری( و ناظر با یكدیگر هم پیمانه و هم دست شده باشند. بخش نظارت بانكی باید با هوشمندی 
مراقب این گونه تبانی ها و مشارکت ها باشد. از چالش های نظارت بانك مرکزی می توان به خأل قانونی و ضعف 

بانك جامع اطالعاتی اشاره نمود.

هوشنگ خستویی )رئیس هیئت مدیره مؤسسه حسابرسی سخن حق(

اختالس و فساد مالی در همه جای دنیا وجود دارد. فساد اخیر بانكی، موضوع جدید و بی سابقه ای نیست؛ نباید 
خیلی روی آن مانور بدهیم بلكه باید از آن عبور نموده و به آینده نگاه کنیم. چالش بزرگ بانك مرکزی در امر 
نظارت، وجود هشت هزار مؤسسه ای است که پول مردم را جمع آوری می نمایند ولی متأسفانه قدرت مقابله با آنان 
وجود ندارد. برای ایجاد فضایی بهتر در مدیریت بانكی کشور در مرحله اول نیاز به یك نظم پولی مناسب وجود 
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دارد. برای تحقق این مهم باید بانك مرکزی جلسات زیادتری را با مؤسسات حسابرسی برگزار نماید و از توان و 
نظرات آنان استفاده بیشتری نماید. البته نبایستی امر نظارت را در حیطه حسابداری محدود نمود. بانك مرکزی 
موظف است از ابتدای شكل گیری مؤسسات و بانك های جدید، مراقب عملكرد آنان باشد و هیچ گاه نظارت دائم 
و مستمر خود را منفصل نسازد. رابطه بین بانك و سپرده گذار یك رابطه دائن و مدیون نیست؛ بلكه یك رابطه 
وکیل و موکل است. از این رو بسیار ضروری است که صورت های مالی جداگانه ای برای صنعت بانكی به منظور 

تحویل به مقامات نظارتی تهیه و تدوین گردد.

 نتایج کلیدی:

ـ برای نظارت بهتر و مؤثرتر بانك مرکزی بر سیستم بانكی نیاز است که در ابتدا یك طراحی مناسب برای 
امر نظارت و سپس یك ساماندهی مناسب برای اجرای آن اندیشیده شود.

ـ طی سالیان اخیر، بخش نظارت بانك مرکزی با به روزرسانی مقررات نظارتی روند رو به رشدی داشته است.
ـ ارائه پیشنهادهایی جهت تقویت نظارت بانك مرکزی نظیر بازبینی مقررات و آیین نامه های نظارتی، توسعه 

بانك جامع اطالعات مشتریان و برخورد جدی تر با مشتریان بدحساب قابل طرح است.
ـ آموزش، افزایش وفاداری، سطح بندی اختیارات، گردش شعب به نحو افقی و عمودی و نیز مرخصی ادواری 

جهت پیگیری از وقوع تخلف بانكی ضرورت دارد.
ـ برای مدیریت بهتر بانكی نیاز به یك نظم پولی وجود دارد.
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اختتامیه و نمایشگاه
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 مراسم اختتامیه 

در مراسم اختتامیه بیست و دومین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی از دو تن از چهره های ماندگار 
بانكداری آقایان  دکتر علی اصغر هدایتی و محمدجواد وهاجی به پاس سال ها تالش بی وقفه و ماندگار در نظام 

بانكی کشور تقدیر به  عمل آمد. 

همچنین بانك های برتر در زمینه کنترل های داخلی نیز معرفی شدند. بانك ملی ایران با توجه به شاخص های 
انتخاب بانك های برتر در زمینه کنترل داخلی، استفاده روزافزون از فّناوری اطالعات و توجه به مسأله آموزش، 

بانك برتر شناخته شد. بانك های ملت، کارآفرین و تجارت نیز به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. 

و شرکت های  بانك ها  با حضور  کشور  بانكداری  دستاورد های صنعت  جانبی  نمایشگاه  همایش،  کنار  در 
ارائه دهنده خدمات بانكی تشكیل شد. بانك ها و مؤسسات شرکت کننده در این همایش عبارت بودند از: شرکت 
اعتباری  و  مالی  اعتباری میزان، مؤسسه  و  مالی  ایران، مؤسسه  بانك قرض الحسنه مهر  انفورماتیك،  خدمات 
ریحانه گستر مشیز، شرکت اطالع رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان، شرکت پرداخت الكترونیك سامان، 
مؤسسه مالی و اعتباری عسكریه، بانك توسعه تعاون، بانك کشاورزی، شرکت توسعه فّناوری اطالعات خوارزمی، 
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پست بانك ایران، شرکت تأمین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین، بانك انصار، شرکت توسعه سامانه های 
نرم افزاری نگین )توسن(، بانك کارآفرین، مؤسسه مالی و اعتباری مهر، بانك پاسارگاد، شرکت فهیم مشاور، 

مرکز بازاریابی خدمات مالی و بانك مسكن.

پژوهشكده نیز در این دوره از همایش با برپایی غرفه ای متفاوت از سایر همایش ها به ارائه دستاوردها و 
محصوالت خود پرداخت. کتاب های منتشر شده توسط پژوهشكده، کتاب های الكترونیك و بسته های آموزشی 

نرم افزاری از جمله محصوالت ارائه شده در این روز توسط پژوهشكده بود. 
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رهنمودهای سیاستی
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رهنمودهای سیاستی

در این بخش از گزارش،  توصیه ها و دستاوردهای سیاستی بر آمده از مقالت،  سخنرانی ها،  میزگردها،  کارگاه ها و 
مذاکرات همایش به تفكیك موضوعات مورد بحث ارائه می گردد.

 دستاوردهای حوزه صنعت بانکداری

ـ کاستي های مهم نظام بانكي در کشور عبارت اند از:

1.  وضعیت نگران کننده نسبت منابع به مصارف بانك ها بخصوص در بانك هایي که در نظام بانكي سهم باالیي 
دارند.

2.  در اولویت نبودن افزایش سرمایه بانك ها بخصوص بانك های دولتی
3.  فاصله داشتن انتظارات از نظارت بر بانك ها از وظیفه اصلي و حرفه اي آن

4. ضعف نظام کنترل داخلی بانك ها
5 . توسعه نیافتن نظام پولي در مقایسه با سایر کشورها

6. درجه باالی تمرکز در صنعت بانكداری
7. حجم باالی مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشكوك الوصول

8. اطالعات اندك از حجم عملیات بازار غیرمتشكل پولي
9. کندی گسترش سامانه اعتبارسنجی و اندك بودن پوشش اطالعات آن

10. کندبودن فرایند تشكیل صندوق ضمانت سپرده

ـ هیچ یك از دو دیدگاه بازگشت به سیاست های بازار یا هدایت سیاستگذار پولی در بانك ها را نمی توان به تنهایی 
برای توسعه صنعت بانكداری کشور به کار بست. در این زمینه، استراتژی مناسب، تلفیق این دو دیدگاه مشروط 
بر کاهش تدریجی نظام کنترلی به نحوی است که زمینه برای حضور نظام بازار فراهم شود. در مجموع بهترین 

استراتژی، ایجاد زیرساخت های رقابتی در سطح خرد و حضور بانك مرکزی به عنوان ناظر است.

ـ در حال حاضر، صنعت بانكداری در ایران با شاخص های بانكداری مدرن دنیا فاصله دارد و برای رسیدن به 
این شاخص ها نیاز به تحول اساسی در مقررات و دیدگاه ها احساس می شود. امروزه بیشتر کشورهای دنیا قوانین 
بانكداری خود را بر اساس اصول 25گانه کمیته بال به روز کرده اند. بر این اساس، قوانین بانكداری در ایران 

بایستی مورد بازنگری قرار گیرد. 

ـ پیش نیازهای اجرایی کردن بال2 در ایران عبارت اند از:

1. تجدید نظر در قوانین و مقررات
2. لزوم اعمال اصول 25گانه نظارت م ؤثر بانكی

3. ایجاد مؤسسات مستقل اعتبارسنجی
4. شرایط جدید برای بیمه سپرده ها 
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5. آموزش کارشناسان در نظام بانكی
6. تعامل سازنده بین ناظران و بانكداران

7. ایجاد تغییرات سازمانی متناسب در بانك ها برای اجرای مقررات مربوطه
8. ایجاد تغییرات الزم در نحوه انتشار صورت های مالی بانك ها و افشای ریسك های مالی

ـ نتایج مهم اجرای بال2 از بعد تقویت سرمایه عبارت اند از: 
1. افزایش کیفیت،  سازگاري و شفافیت سرمایه پایه

2. افزایش پوشش ریسك
3. تكمیل سرمایه مبتني بر ریسك با اضافه نمودن نسبت اهرمي

4. کاهش تشدیدکننده هاي ادواري و ترویج سپر ضدسیكلي
5. مقابله با ریسك هاي سیستماتیك و ارتباطات میان مؤسسات

ـ سرمایه بانك ها کمتر از ده درصد تسهیالت اعطایی را پوشش می دهد. به عبارت دیگر با سرمایه موجود در 
واقع در حدود ده برابر تسهیالت اعطا می شود در نتیجه افزایش سرمایه نظام بانكی خصوصًا بانك های دولتی 

ضروری می باشد. پیشنهاد می شود این افزایش سرمایه از طریق صندوق توسعه ملی صورت گیرد.
اقالم  از  )ناشی  بانك ها  مالی  بین صورت های  موجود  رویه  اختالف  و  غیرضروری  موارد  وجود  به  توجه  با  ـ 
زیرخطي و مباحث مرتبط با مدیریت ریسك ها(، یكی از اولویت های صنعت بانكداری در کشور، به روزرسانی 
صورت های مالی بانك ها با استانداردهای بین المللی و منطبق با بانكداری اسالمی و عقود مرتبط است. در این 
راستا، شورای پول و اعتبار در عالی ترین سطح می تواند با نظارت عالیه بر این مسیر و ارائه پیشنهادهای الزم 

نقش بسزایی در پیشبرد این امر داشته باشد. 
ـ در رهنمود جدید مدیریت ریسك نقدینگی )پس از بحران مالی اخیر( بر ابعاد مختلفی از جمله حاکمیت شرکتی، 
اندازه گیری ریسك نقدینگی، مدیریت منابع مالی، مدیریت وثیقه، وضع حدود کنترلی، گزارش دهی، آزمون های 
تنش، برنامه تأمین مالی، افشا، سپر نقدینگي و نظارت بر ریسك نقدینگی تأکید بیشتري شده است. به همین 
بر اساس  ایران،  بانك  مرکزی جمهوری اسالمی  نقدینگی  تا در رهنمود مدیریت ریسك  دارد  دلیل ضرورت 

رویكرد جدید بازنگری هایی صورت گیرد.
ـ روند قانونگذاري بین المللي در حیطه مدیریت نقدینگي مبین ضرورت توجه به مسائل کلي و جزئي در مدیریت 
مناسب ریسك نقدینگي مي باشد. به همین دلیل ضرورت دارد تا رهنمودهای جزئی توسط بانك  مرکزی در 

حوزه های تنظیم سپر نقدینگی، مدیریت تمرکز در ریسك نقدینگی، آزمون استرس، اصول افشا طراحی گردد.

 دستاوردهای حوزه مبارزه با پولشویی و تقلب

پنج  پولشویی در  استانداردها و مصوبه های  ایران می بایست  پولشویی در  با  بهبود عملكرد مبارزه  به منظور  ـ 
محور: زیرساخت های حقوقی، زیرساخت های سازمانی، زیرساخت های فّناوری، همكاری های بین المللی، بازرسی 

و آموزش با استانداردهای بین المللی انطباق یابند.
ـ بر اساس گزارش گروه ویژه اقدام مالی )نهاد تدوین کننده استانداردهای پولشویی(، نبود قانونی در رابطه با 
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جرم شناسی تأمین مالی تروریسم و فقدان سیستم های الزم برای گزارش معامالت مشكوك ، دو اشكال عمده 
در عملكرد مبارزه با پولشویی در ایران هستند.

ـ با توجه به نقش مهم و حساس حسابرسان داخلی، بازرسان، حسابداران قانونی در جستجو و شناسایی عملیات 
صورت  پولشویی  نشانه های  درك  برای  افراد  این  فنی  آموزش  بر  بیشتری  تأکید  و  توجه  بایستی  پولشویی، 
گیرد. همچنین بایستی سطح دانش و آگاهی این افراد به روز نگه داشته شود تا به شناسایی روش های خالقانه 

پولشویان قادر باشند.
ـ وجود حاکمیت شرکتی اثربخش و کنترل داخلی قوی می تواند در کشف و پیشگیری از تقلب در سیستم بانكی 
کارگشا باشد. با این حال، کنترل داخلی و کمیته حسابرسی داخلی در بانك ها نقش فعالی در کشف و پیشگیری 
از تقلب ایفا نمی کنند. بنابراین به منظور مبارزه و مقابله با تقلب در سیستم بانكی ضرورت دارد به مسئله کنترل 

داخلی و استقرار کمیته حسابرسی داخلی در سیستم بانكی ایران توجه بیشتری شود.  
ـ علی رغم استفاده گسترده از حسابرسی دستی در سیستم بانكی، این نوع حسابرسی به علت نمونه گیری از 
داده ها برای انجام عملیات حسابرسی و امكان خارج ماندن داده تقلب در نمونه انتخابی و همچنین جوابگونبودن 
روش ها در برابر حجم گسترده داده ها دارای ریسك عدم کشف تقلب است. بنابراین توصیه می شود استفاده 
از نرم افزارهای حسابرسی در سیستم بانكی مورد تأکید قرار گیرد. با استفاده از نرم افزارهای حسابرسی، امكان 

بررسی و تحلیل کلیه داده ها و به تبع آن امكان کشف قطعی تقلب، در مقایسه با حسابرسی دستی وجود دارد.

 دستاوردهای حوزه نظارت در بانکداری

ـ نظام بانكی در ایران تا حد بسیار زیادی دولتی است و سرمایه و مصرف آن تحت تأثیر تصمیمات دولتمردان 
قرار دارد. همین موضوع، امر نظارت را سخت تر می سازد. برای نظارت بهتر و مؤثرتر بانك مرکزی بر سیستم 
بانكی کشور نیاز است در ابتدا یك طراحی مناسب برای امر نظارت و سپس ساماندهی مناسب برای اجرای آن 

اندیشیده شود.
ـ از جمله پیشنهادهای ارائه شده در جهت تقویت نظارت بانك مرکزی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. اصالح سیستم ها و تشكیل بانكداری یكپارچه
2. توجه بیشتر به مقوله آموزش و ارتقای سطح دانش فنی کارکنان

3. افزایش سطح وفاداری و ایفای تعهدات از سوی کارکنان
4. سطح بندی اختیارات

5. گردش کارکنان شعب به طور عمودی و افقی
6. اصالح زیرساخت های نظارتی درونی و تقویت کنترل داخلی

7. نظارت دقیق و مستمر بر تأسیس و رشد تعداد بانك ها
8. برگزاری جلسات همفكری میان بانك مرکزی و مؤسسات حسابرسی

9. شناسایی سریع بانك های مخاطره آفرین توسط بانك مرکزی
10. بازنگری مقررات و آیین نامه های نظارتی و رفع خالهای مقرراتی
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11. تقویت بانك جامع اطالعات مشتریان و برخورد جدی تر با مشتریان بدحساب
12. تهیه صورت های مالی جداگانه برای بانك ها

ـ  راه اندازی و استفاده از ماژول جامع نظارت اعتباری )مانیتورینگ( این امكان را برای مدیران بانك ها فراهم 
می نماید تا به صورت روزانه و اتوماتیك گزارش های اعتباری تهیه شده از مشترکین خود در سامانه اعتبارسنجی 
را تهیه و وضعیت مشروح تغییرات انجام شده را دریافت نمایند. به بیان دیگر، مدیران بانك ها با استفاده از ماژول 
جامع نظارت اعتباری و مدیریت و کنترل عملكرد تسهیالت اعطایی بانك، می توانند از تبدیل تسهیالت اعطایی 

به مطالبات معوق و پرداخت نشده اجتناب کنند.
ـ نبود ابزارهاي کافي براي مدیریت ریسك در صنعت بانكداری در ایران باعث شده است که در بسیاري از موارد، 
بانك ها به دلیل تمایل به کاهش ریسك خود، خلق ارزش براي سهامداران را در نظر نگیرند و ساده ترین راه 
یعني حذف ریسك را بر گزینند. نظام بانكداری ایران با اتخاذ ابزار بازدهی سرمایه تعدیل شده بر اساس ریسك 
جهت ارزیابی ریسك های موجود در اعطای تسهیالت می تواند بازدهی و ریسك را توأمان در نظر گیرد و از این 

جهت برای سهامداران خلق ارزش نماید. 
ـ اگرچه نظارت بانك ها و مؤسسات اعتباری بر اساس قانون پولی و بانكی به عهده بانك مرکزی گذاشته شده 
است، ولی گستره نظارت کارامد صرفًا به نظارت بانك مرکزی محدود نمی شود زیرا تعداد محدود بازرسان بانك 
مرکزی نمی توانند پاسخگوی حدود 21 هزار واحد بانكی باشند. بنابراین باید ساختار نظارت و کنترل و حسابرسی 

داخلی بانك ها اصالح و تقویت شود. 
ـ در قوانین فعلی، اکثر تصمیمات مربوط به مقررات احتیاطی بایستی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. این 
موضوع قدرت مانور و سرعت عمل مقام ناظر بر بانك ها را در خصوص تنظیم بازار پول، همگام با تحوالت 
سریع آن، محدود می سازد. از سویی دیگر، با توجه به ترکیب فعلی اعضای شورای پول و اعتبار، تصمیمات آن 

تحت تأثیر تصمیمات مالی دولت است که از استقالل نهادی مقام تقنینی و نظارتی می کاهد. 
ـ تحقق کامل اهداف نظارتي با میزان استقالل نهاد ناظر در ارتباط تنگاتنگ است. به عبارت دیگر، مقام تقنینی 
و نظارتی بر بانك ها جهت انجام مسئولیت ها و نقش خود در ثبات بخش مالی اقتصاد نیازمند داشتن استقالل از 
نهادهای مختلفی چون دولت می باشد. به منظور تحقق واقعی اقتدار نهاد ناظر باید به چند عامل توجه نمود که 
عبارت اند از: قانونگذاری صحیح و به موقع، استقالل از دولت و اقتدار در اجرای قوانین و مقررات، وجود و اجرای 

تضمین های مناسب و بدون تبعیض برای تخلفات. 
ـ بر اساس مفاد قانون پولي و بانكي کشور، بانك مرکزي به عنوان مرجع ناظر بر بانك ها به طور مستقل قادر 
به لغو مجوز بانك ها و یا اعالم انحالل و ورشكستگي بانك  نمي باشد که همین امر موجب مي گردد تا ضوابط 

نظارتي از ضمانت اجراي الزم برخوردار نباشند. 
ـ بر اساس قوانین و مقررات موجود بانكداری در کشورمان، ترتیبات مشخص و شفافي در خصوص تخلفات 
بانكي وجود ندارد، همچنین محاکم و مراجع قضائي تخصصي در ارتباط با رسیدگي به تخلفات بانكي نیز موجود 

نیست. لذا پیشنهاد می گردد تا محاکم تخصصی جهت رسیدگی به تخلفات بانكی ایجاد گردد. 
ـ به روزنبودن قوانین بانكی از جمله مواردی است که نظام بانكی کشور را در معرض آسیب قرار می دهد. از این رو 
نیاز به برنامه ریزی جهت تدوین مقررات و رویه های نظارتی مترقی امری ضروری به نظر می رسد. همچنین، به 
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منظور حفظ کارایی قوانین، فرایند تدوین قانون بانكداری جدید و سایر قوانین و بخشنامه های مترتب بایستی با 
سرعت و دقت قابل قبولی انجام گردد.

ـ به طور کلی، نقاط ضعف و کاستی های سیستم قانونگذاری و نظارتی بانكی ایران عبارت اند از: عدم برخورداری 
از اهداف و مسئولیت های مشخص نظارتی، عدم برخورداری از استقالل و به روزنبودن قوانین بانكی. 

ـ به منظور پیشگیري از سوءاستفاده هاي ناشي از اعطای وام به وابستگان، بازرسان باید از این اختیار برخوردار 
باشند که راجع به وجود ارتباط بین بانك و سایر اشخاص، مستقاًل قضاوت نمایند. این امر بخصوص در مواقعي 

ضرورت مي یابد که بانك مزبور و اشخاص وابسته به آن، اقدام به کتمان این ارتباطات مي نمایند. 
ـ بخش های نظارتی بانك مرکزی می بایست نظارت بر عملكرد نظام کنترلی بانك های عامل را در دستور کار 
خود قرار دهند. به عبارت دیگر، صرف تشكیل ظاهری یا سازمانی واحدها و ادارات بازرسی یا حسابرسی داخلی 

نمی تواند دلیلی مناسب برای موفق بودن آنها باشد. 
ـ تقویت نظارت در نظام بانكی بایستی در سه سطح مختلف و به صورت جامع و یكپارچه صورت گیرد: 

1. نظام درون بانكی در قالب نظارت در اعتالی اصول حكمرانی شرکتی، تقویت حسابرسی و بازتعریف بازرسی ها 
باید به صورت یك دستور کار و کمیته کاری مشترك درآید.

از  دیگر  یكی  مرکزی  بانك  بازرسی های  و  اعتبار  و  پول  شورای  مصوبات  قالب  در  بانكی  نظام  نظارت   .2
اولویت هایی است که باید همواره مورد پیگیری قرار گیرد.

در  اطالعات  تبادل  و  هماهنگی  به  نیاز  بانكی  نظام  مختلف  به ظرفیت های  توجه  با  که  فرابانكی  نظارت   .3
قالب های مختلف از جمله گمرك، بورس، مالیات، بیمه، ثبت شرکت ها و حتی ثبت و نقل و انتقال اموال دارد.

 دستاوردهای حوزه نظارت در بانکداری اسالمی

ابعاد خاصي مي یابد،  موارد  برخي  در  دلیل مسئله ریسك شریعت،  به  بانك هاي اسالمي،  بر  نظارت  ـ مسئله 
به طوری که ادبیات اقتصاد متعارف در حوزه نظارت، نمي تواند به این نیاز نظام بانكداري بدون ربا پاسخ دهد. 
الزم است مقامات ناظر بازار پول در کشور به مسئله نظارت شرعي توجه خاصي داشته باشند و تالش نمایند 
تا زمینه هاي راه اندازي نظام نظارت شرعي در مؤسسات مالي کشور را فراهم نمایند. راه اندازي الگوي نظارت 

شرعي در بانكداري کشور، مي تواند سطح اسالمي بودن عملكرد نظام بانكي را ارتقا بخشد.
نظام  در  نظارت شرعي  الگوي  راه اندازي  منظور  به  مختلف،  در کشورهای  به دست آمده  تجارب  به  توجه  با  ـ 
بانكداري بدون ربا در ایران پیشنهاد مي شود شوراي فقهي بانك مرکزي جایگاه قانوني پیدا کرده و کارگروه 

نظارت شرعي در بخش نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري بانك مرکزي تشكیل شود. 
ـ از چالش هاي احتمالي راه اندازي الگوي نظارت شرعي در نظام بانكداري بدون ربا در ایران می توان به مواردی 
مانند: هزینه بربودن، کمبود نیروهاي متخصص به منظور حضور در کمیته هاي فقهي و وجود اختالف بین فتاوی 

فقها اشاره نمود.
ـ وجود اصلی به نام »اصل صحت« در فقه اسالمی مانع از نظارت شرعی نمی گردد و نمی توان با تمسك به 
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تنها در محدوده ای  چنین اصلی، مشروعیت و ضرورت نظارت شرعی را مخدوش نمود. جریان اصل صحت 
عقالیی است که موجب اختالل در نظام بانكی و یا موجب ورود ضرر و زیان جبران ناپذیری به نظام بانكی نشود. 
اگر شرایط جامعه و واقعیات موجود به گونه ای بود که امكان اجرای اصل صحت وجود نداشت، مسئولین، موظف 
به کنترل و نظارت شرعی دقیق می باشند تا از بروز آثار سوء فقدان نظارت شرعی، همچون بی اعتمادی مردم و 
اختالل نظام بانكی، جلوگیری به عمل آورند. بنابراین، مسئولین نظارتی در امور بانكی نباید با بناگذاری غلط بر 

صحت، از مراقبت و نظارت دقیق غفلت نمایند. 
میزان  بیان کننده  بانكي می تواند  مؤسسات  و  بانك ها  تمامي  مورد  در  اسالمي«  بانكداري  تدوین »شاخص  ـ 
اسالمي بودن عملكرد مؤّسسات مالي  باشد. از این رو ارائه این شاخص به عموم مردم می تواند زمینه هاي ایجاد 

رقابت میان بانك ها و تقویت اسالمي بودن عملكرد این مؤسسات را فراهم  سازد.
مقایسه  در  اسالمی  مالی  و مؤسسات  بانك ها  و ساختار عملكرد  در چارچوب  تفاوت هایی  به وجود  توجه  با  ـ 
با بانك ها و مؤسسات مالی متعارف، امكان متابعت همه جانبه از دستورالعمل های بال 2 و 3 برای بانك ها و 
مؤسسات مالی اسالمی وجود نداشته و الزم است این دسته از مؤسسات، نسخه تعدیل شده ای از این اصول را 

برای خود تهیه نمایند. 

 دستاوردهای حوزه بانکداری مرکزی

ـ ارزیابی بسته هاي سیاستي ـ نظارتي بانك مرکزي طي سال هاي 1387-1390 نشان می دهد که سیاستگذاري 
بانك مرکزي در چارچوب قوانین مربوط، کاهش ذخایر قانوني همسو با استانداردهاي جهاني و عملكرد مثبت 
بانك مرکزي در بانكداري الكترونیك، خصوصًا پایانه هاي فروش از جمله مهم ترین نقاط قوت و مثبت بسته هاي 

سیاستي ـ نظارتی به شمار می آید.
ـ از جمله مهم ترین نقاط ضعف بسته های نظارتی می توان به مواردی همچون بي ثباتي سیاست هاي ابالغي و 
عدم نظارت جدي و دقیق بر اجراي مناسب و کارآمد این سیاست ها، عدم تعیین نرخ سود بانكي همسو با وضعیت 
اقتصاد و بي ثباتي و عدم انسجام در تصمیم گیري در این زمینه، ابهام در نحوه و سازوکار بخش بندي تسهیالت 
و  بانك ها  توسط  مشتریان  مناسب  اعتبارسنجي  عدم  بانك ها،  سوي  از  تعیین شده  سقف هاي  رعایت  عدم  و 
عملیاتی نشدن جنبه هایي از بانكداري الكترونیك نظیر راه اندازي هویت و امضاي دیجیتالي و الكترونیكی اشاره 

نمود.
ـ ذخایر قانوني بانك ها خصوصًا در بخش سپرده هاي بلندمدت مي تواند بیش از مقدار حاضر کاهش یابد تا زمینه 

اضافه برداشت بانك ها از بانك مرکزي را کاهش دهد. 
ـ روند انتشار و تسویه اوراق مشارکت باید متناسب با ظرفیت اقتصادي کشور و بر اساس نظارت دقیق بانك 

مرکزي صورت گیرد تا مشكل آفرین نباشد.
و  گذشته  سررسید  معوق،  مطالبات  قالب  در  وام دادنی  وجوه  از  مالحظه ای  قابل  بخش  اینكه  به  توجه  با  ـ 
مشكوك الوصول قفل شده و از چرخه واسطه گری مالی خارج شده است، بانك مرکزی بایستی با تحت کنترل 
درآوردن روند مطالبات غیرجاري و طي یك برنامه منسجم و قابل قبول، حجم این مطالبات را طي 2 یا 3 سال، 
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به زیر 10 درصد کاهش دهد.
ـ باید استقالل بانك مرکزي، خصوصًا در سیاستگذاري پولي تقویت شود تا اعتماد و اعتبار مقامات پولي ارتقا 
پولي  بر سیاست هاي  بعضًا سیاسي دولت و مجلس  و  مالي  از طریق عدم تحمیل سیاست هاي  امر  این  یابد. 

امكان پذیر است.
بانك هاي  تجربه  و  کارشناسانه  بررسي هاي  اساس  بر  و  اعتبار خود  افزایش  براي  بانك مرکزي  است  بهتر  ـ 
مرکزي موفق، برنامه ها و سیاست هاي خود را در دو قالب کوتاه مدت و بلندمدت ارائه دهد. از نتایج مهم اعالم 
عمومی سیاست های بانك مرکزی می توان به برقراری ثبات در بازار پول و کاهش التهاب فزاینده در بازار پول 

و ارز اشاره کرد.
آشكاری  و  مزایای روشن  دربرگیرنده  اقتصادی همواره  کارگزاران  با  بانك مرکزی  کارای  و  مؤثر  ارتباطات  ـ 
است که به طور بنیادی موجب پیش بینی بلندمدت اثرات سیاست های پولی شده و با کاهش نااطمینانی تورم و 
هزینه های ناشی از آن، باعث کمك به رشد اقتصادی می گردد. بنابراین، بانك مرکزی می تواند با نحوه ارتباطات 
انتظارات مذکور در سطوح  بوده و متضمن آن شود که  تأثیرگذار  تورمی  انتظارات  فرایند شكل گیری  خود در 
سازگار با اهداف بانك مرکزی لنگر بگیرند. در این راستا بایستی، ایجاد ارتباط مناسب با کارگزاران اقتصادی 

بیشتر مورد توجه مقامات پولی کشور قرار گیرد.
ـ کندبودن نظام تصمیم گیري پولي و اعتباري کشور، صالحدیدی بودن سیاستگذاری پولی، یكجا ایفا شدن نقش 
سیاستگذار و کارشناس توسط مقامات پولی و صورت گرفتن تصمیم سازی و تصمیم گیری در یك مرحله، وضعیت 
نگران کننده نسبت منابع به مصارف بانك ها، غیرتعادلی بودن نرخ ها و سخاوتمندی در تأمین کسری بلندمدت 
غیرقابل  و  طوالنی  و  بنگاه ها  و  خانوارها  از  شماری  دسترس  از  اعتباری  تسهیالت  دوربودن  بانك ها،  منابع 
پیش بینی بودن فرایند دریافت تسهیالت، در اولویت نبودن افزایش سرمایه بانك ها بخصوص بانك های دولتی، 
وجود انتظارات نابجا از نحوه نظارت در نظام بانكی، نبود اطالعات کافی از حجم عملیات بازار غیرمتشكل پولي 
و اعتباري کشور، مخدوش شدن نقش سیاستگذار و کارشناس در تصمیم گیری های پولی، کندی گسترش سامانه 
اعتبارسنجی و اندك بودن پوشش اطالعات آن، کندبودن فرایند تشكیل صندوق ضمانت سپرده، پایین بودن رتبه 
منطقه ای ایران در توسعه بخش مالی، قفل شدن بخش قابل مالحظه ای از وجوه وام دادنی در قالب مطالبات 
و  چالش ها  مهم ترین  از  فزاینده  رشد ضریب  کندبودن  و  بطئی  و  مشكوك الوصول  و  گذشته  معوق، سررسید 

مشكالت نظام بانكی در ایران هستند.

 دستاوردهای حوزه اقتصاد کالن
ـ برای حمایت از تولید ملی تنها تزریق نقدینگی کافی نیست، بلكه کنترل و هدایت نقدینگی و نظارت بر مصرف 
نقدینگی نیز از اهمیتی ویژه ای برخوردار است زیرا در صورت عدم نظارت بر مصرف نقدینگی امكان حرکت به 
سمت سفته بازی بروز می کند. از سویی دیگر، حمایت از تولید ملی نباید به حمایت از همه تولیدکنندگان تفسیر 
شود و تنها تولیدکنندگان کارا و با بهره وری باال باید از تسهیالت بانكی برخوردار گردند. بنابراین نباید بانك ها 
اعتبارات خود را به همه بنگاه ها اختصاص دهند زیرا تزریق تسهیالت بانك ها به تولیدکنندگان ناکارا به گمان 

کمك به رشد تولید، ورشكستگی آنان را با هزینه سپرده گذار به تأخیر می اندازد.
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ـ نظام تأمین مالی کشور با مشكالت عدیده ای روبه روست که ناشی از فقدان یك مدل جامع و یكپارچه برای 
تمامی بخش های کشور است. تأمین مالی همچنان صورت بخشی داشته و ارتباط و تأثیرات میان بخشی هرگز 

مورد توجه قرار نگرفته است. لذا طراحی یك نظام تأمین مالی جامع در کشور ضروری است.
ـ عدم شفافیت و بی ثباتی در سیاست های مالی و بودجه نویسی دولت، هزینه های گزافی را بر بخش های تولیدی 
و سرما یه  گذاری تحمیل می کند. این بی انضباطی های مالی همچنین منجر به مشخص نبودن مسیر سیاست های 
پولی و تحمیل فشار بر بانك مرکزی می شود. بنابراین اتخاذ یك مجموعه سیاست های مالی و بودجه نویسی 

منظم از سوی دولت برای برقراری انضباط در سیاست های پولی ضروری به نظر می رسد.
ـ سیاستی که در دوره های رکودی، مطلوب و موافق رشد به شمار می آید، الزامًا در دوره های رونق نتایج مطلوبی 
به بار نمی آورد. بنابراین توجه به وضعیت اقتصاد کالن در هنگام سیاستگذاری های اقتصادی از اهمیت بسیار 
زیادی برخوردار است. از طرف دیگر، رفتار بسیاری از متغیرهای اقتصادی نظیر درآمدهای غیربهره ای بانك ها 
در دوره های رونق و رکود متفاوت است و شناسایی وضعیت رکود یا رونق در اقتصاد کالن می تواند اطالعات 

مفیدی به کارگزاران اقتصادی و سیاستگذاران ارائه کند.
ـ در بسیاری از کشورهای جهان، مرجعی رسمی جهت تاریخ گذاری چرخه های تجاری وجود دارد. با توجه به 
اهمیت این موضوع در بحث سیاستگذاری، خأل وجود چنین مرجعی در ایران احساس می شود. بر این اساس 
تالش در جهت ارائه چارچوبی عملی در جهت معرفی یك مرجع رسمی تاریخ گذاری چرخه های تجاری بر پایه 

تجربیات دیگر کشورها می تواند قدمی مثبت در اجرای سیاست های بهینه اقتصادی باشد.
ـ قسمتی از آمارهای پولی و مالی کشور در گزارش های منتشرشده توسط بانك مرکزی منعكس نمی شود. این 
مسئله امكان تحلیل و تصمیم گیری صحیح را از سیاستگذاران سلب می کند. لذا الزم است تدابیری اتخاذ شود 

تا ضمن اخذ اطالعات مذکور، آمارهای پولی و مالی با حداکثر دقت و شفافیت منتشر شوند.
بین المللی  نوین صندوق  استاندارد  اساس  بر  پولی  متغیرهای  انتشار  در همه کشورها  تقریبًا  حاضر  حال  در  ـ 
پول انجام می شود اما متأسفانه هنوز در ایران آمار پایه پولی بر اساس »تعریف محدود پول« تولید می شود و 
ابزارهایی نظیر »سپرده های ارزی اشخاص نزد بانك ها« یا »سپرده های شرکت های دولتی نزد بانك مرکزی« 
را دربرنمی گیرد. بنابراین، پیشنهاد می شود نهادهای مالی کشور به ویژه بانك مرکزی، نسبت به تهیه آمارهای 

شفاف از متغیرهای پولی و مالی کشور در چارچوب استاندارد نوین بین المللی اقدام نمایند. 

 دستاوردهای مربوط به سیاستگذاری پولی
ـ بررسی سیاستگذاری پولی در ایران نشان می دهد که لنگر اسمي سیاست پولي و هدف هاي سیاستگذار در مورد 
متغیرهاي کلیدي روشن نیست. نتایج حاصل از برآورد توابع عكس العمل مختلف برای بانك مرکزی ایران بیانگر 
این واقعیت است که بانك مرکزی به طور سیستماتیك و قاعده مند به شكاف تورم و تولید واکنش نشان نداده 
است. به عبارت دیگر، عملكرد بانك مرکزي ماهیتي انعكاسي داشته تا پیشگیرانه به نحوی که از یك آستانه 25 

درصد به باال نسبت به نرخ تورم واکنش نشان داده و در راستای کاهش آن اقدام نموده است. 
ـ نتایج مربوط به ارزیابی قواعد پولی متفاوت در ایران نشان می دهد که اتخاذ قاعده هدفگذاری تورم داخلی 

عملكرد بهتری نسبت به سیاست نرخ ارز ثابت دارد و رفاه جامعه را حداکثر می نماید. 
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ـ اگر میزان بدهی های انباشته و معوق بنگاه های تولیدی به میزانی باشد که منجر به اختالل در فرایند تولید 
شود و به طور کلی باعث ایجاد عدم تعادل و بی ثباتی مالی در اقتصاد گردد، سیاستگذار پولي باید به این وضعیت 
واکنش نشان داده و اقدام به اعمال سیاست پولی انقباضی نماید تا از انباشت سرمایه و ایجاد بدهی های بیشتر 
جلوگیری به عمل آید. هر قدر بدهی بیشتر باشد، بایستی سیاست پولی انقباضی تر باشد تا از بی ثباتی های آینده 
جلوگیری شود. در مجموع هر قدر بانك مرکزی تأکید بیشتری روی ثبات اقتصادی داشته باشد، بایستی نسبت 

به ثبات مالی هم توجه نشان دهد.
ـ در راستای اتخاذ یك سیاست پولی بهینه، مقامات پولی کشور نباید مستقیمًا به هرگونه نوسانات واقعی نرخ ارز 
واکنش نشان داده و نرخ سود بانكی را تغییر دهند. بلكه مقام پولی تنها بایستی نسبت به تغییر در تورم و شكاف 
تولید واکنش نشان دهد. بنابراین در صورتی که تغییرات نرخ ارز منجر به تغییر در تورم و شكاف عرضه شود، 

روی نرخ سود بانكی تأثیر گذاشته و نرخ باید به طور غیرمستقیم تغییر یابد.
ـ سیاست هایی که در جهت کنترل و کاهش تورم اعمال می شوند، نااطمینانی تورم را کاهش داده و می توانند با 

کاهش نااطمینانی، منجر به تقویت رشد اقتصادی شوند. 
ـ سیاستگذاران اقتصادی در هنگام تأمین کسری بودجه و استقراض از بانك مرکزی بایستی به اثرات زیان 
رفاهی باالی تورم توجه کنند. پیشنهاد می شود دولت به منظور تأمین مالی نیازهای خود به ایجاد درآمد از طریق 

گسترش پایه مالیاتی روی آورد که زیان رفاهی بسیار کمتری نسبت به روش پولی کردن کسری بودجه دارد.
ـ شاخص های استقالل بانك مرکزی، در کاهش تورم اثر معنی دار دارند. لذا به منظور کاهش تورم مزمن در 

ایران بایستی استقالل بانك مرکزی و توقف تأمین پولی مخارج دولت در دستور کار قرار گیرد.
ـ مسئله کاهش تورم برای اقتصاد ایران به مراتب بیشتر از مسائلی مثل هدفمندسازی یارانه ها و اصالح قیمت 
انرژی اهمیت دارد. در این راستا اتخاذ یك رویكرد هماهنگ اقتصاد سیاسی و اقتصاد کالن، کاهش مالیات 

تورمی و اقدامات نهادی برای افزایش اعتبار سیاستگذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
ـ سال 1391 سالی بسیار حساس به لحاظ نیاز به توجه و کنترل تورم و اثرات مخرب آن بر بخش تولید و 
سرمایه گذاری است. درواقع هدفمندسازی یارانه ها در حال بروز اثرات نامطلوب خود روی بخش تولید اقتصاد 

است که حمایت و چاره اندیشی ویژه ای را طلب می نماید. 

 دستاوردهای مربوط به سیاست های ارزی

ـ ارزش گذاری بیش از حد پول ملی از جمله عواملی است که خطر وقوع بحران های ارزی را افزایش می دهد. 
تعدیل آرام نرخ ارز در کشورهایی که نرخ تورم آنها باالست، می تواند اقتصاد آنها را از حمالت ناگهانی سوداگران 

به بازارهای ارز و سقوط ناگهانی ارزش پول ملی در امان نگه دارد. 
ـ رشد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به عنوان یك کشور صادرکننده نفت از عوامل کنترل کننده بحران های 
ارزی است. هر چند افت درآمدهای نفتی به تنهایی نمی تواند به معنی وقوع بحران ارزی تلقی شود ولی همراه 
با بنیان های ضعیف اقتصادی می تواند زنگ خطر سقوط ارزش پول ملی باشد. بنابراین تفكیك و ذخیره بخشی 
نامطلوب  نوسانات  هنگام  به  می تواند  ـ  عنوان  هر  تحت  ـ  درآمدها  این  افزایش  زمان  در  نفتی  درآمدهای  از 
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درآمدهای ارزی به عنوان ضربه گیر بحران های ارزی عمل کند. 
ـ گسترش پایه پولی از محل اعتباردهی داخلی بر احتمال وقوع بحران ارزی می افزاید. در نتیجه ضابطه مندکردن 

استقراض بانك های تجاری و دولت از بانك مرکزی می تواند بر ثبات ارزش پول ملی اثر مثبت داشته باشد.
ـ یك راهكار مناسب جهت کاهش تقاضاي سوداگري در بازار ارز و هدایت این تقاضا به سمت بازارهای دیگر 
مي تواند تشكیل بازار آتي ارز باشد. بازار آتي ارز از یك طرف، به ثبات و تشویق سرمایه گذاری کمك می کند و از 
طرف دیگر باعث سهولت اجرای سیاست های بانك مرکزی، شفافیت در تصمیم گیری ها و ازبین رفتن رانت های 

ناخواسته می شود.

تیرماه 1391



بیست و دومین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی

نظارت بانکی و سیاست های احتیاطی

101

www.mbri.ac.ir/conf22

گزارش تصویری
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