هر بامداد در سراسر ایران

کاهش قیمت سکه و دالر در بازار

قیمت انواع سکه دیروز در بازار تهران در حالی کاهش یافت که نرخ دالر،
یورو و پوند نیز با افت همراه بود .هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید
روز چهارشنبه نسبت به روز دوشنبه با پنج هزار تومان کاهش،
یک میلیون و  ۴۹۱هزار تومان فروخته شد .همچنین صرافیهای
پایتخت هر دالر آمریکا را با  ۴۸تومان کاهش نسبت به روز دوشنبه
چهار هزار و  ۵۳۶تومان فروختند.

با توجه به اینکه طرح فروش اوراق در اصل با هدف
کنترل ورود نقدینگی سرگردان به بازار ارز رخ داده
است  ،استقبال مردم از این طرح توام با احتیاط بوده
است .بیشتر مشــتریان اوراق شامل مشتریان و
سپردهگذاران سابق آنها بوده اند یعنی مشتریان
وفادار بانک عموما حسابهای کوتاه مدت خود را
به وسیله این اوراق به حسابهای بلند مدت با سود
 20درصــد تبدیل کرده اند  .البتــه تعدادی هم
سپردهگذارانجدیددراثراینطرحباسیستمبانکی
آشتی کرده اند ،که باید دید آیا این طرح در یک
هفته پیش رو میتواند یک سونامیاز سپردهگذاران
را به سوی بانکها بکشاند
آفتاب اقتصادی -گروه صفحــه اول  :در زمان کاهش نرخ
سود بانکی بسیاری پیش بینی میکردند که در کنار مزایای این
طرح برخی عوارض ناگزیر همچون ایجاد سرمایههای سرگردان
عارض شــود  .بســیاری امیدوار بودند که نقدینگی سرگردان
ســر از بازار سرمایه یا واحدهای تولیدی در بیاورد و یا ال اقل به
سوی یک فعالیت مولد جذب گردد  .اما هجوم مردم به چهار راه
اســتانبول آنهم در اولین بحران ارزی جدی پس از کاهش سود
بانکی نشــان داد که هنوز برای اصالحات ساختاری در سیستم
مالی کشــور و همچنین فرهنگ سازی تجاری در میان قاطبه
مردم راه درازی وجــود دارد  .بانک مرکزی برای کنترل جریان
ســرمایه تدبیری اندیشــید مبنی بر فروش اوراق ارزپایه و ریال
پایه ای که با توجه به مشــاهدات میدانی به نظر میرسد که تا
حدی جواب داده است.
ترمزی بر دالر سرکش

افزایش بیرویه نرخ دالر و واکنش رســانهای گســترده در کنار
برخورد انتظامیدر ســبزه میدان مصوبه ای را موجب شــد که
بر طبق آن بانک مرکزی اجازه انتشــار نوعی گواهی ســپرده
مبتنی بر ریــال و ارز را صادر کرد .بخشــی از نگرانیهای بازار
بــه خاطر ترس از کاهــش ارزش دارایی بود که در این راســتا
مصوبه فــروش اوراق ارز پایه صادر شــد .بدین ترتیب بانکها
و موسســات اعتباری بر اســاس این مصوبه اجــازه یافتند تا
نســبت به فروش اوراق ارزی با ســود چهار و نیم درصد اقدام
نمایند .این اوراق بیشــتر مختص وارد کنندگان و تجار اســت
تــا آنها که به دلیل ترس از کاهش ارزش کاال و دارایهایشــان
ارز خریــداری و احتکار میکنند یک آســودگی خیالی بیابند،
زیرا بر اســاس تعهد این اوراق در سررســید ارز در اختیار آنها
قرار میگیرد و ســود  4.5درصدی نیز به آنها پرداخت میشود .
اما مهمترین بخش این مصوبه اجازه دو هفته ای به بانکها بود
تا اوراق سپرده با سود  20درصد بفروشند .
 -1گواهی سپرده ریالی

در اجازه نامه فروش اوراق ســپرده شرایط بسیار جالب توجهی
قرار گرفته که از جمله مهمترین آن سود  20درصد است که با
توجه به آنکه  5درصد از سود مصوب سپردههای یک ساله بانکی
بیشتر است  ،طبیعی است که مورد توجه مردم قرار بگیرد .البته
محــدود بودن زمان خرید این اوراق نیز در نوع خود قابل توجه
است .بر اساس مصوبه بانک مرکزی فروش و انتشار این گواهی
نماینــدگان مجلس شــورای اســامیتصویب کردند حقوق
کارکنان دولت حداکثر  20درصــد و به صورت پلکانی نزولی
افزایش مییابد ولی حقوق مقامات و نمایندگان مجلس افزایش
نمییابد .نمایندگان در جلســه علنی نوبت عصر چهارشــنبه
مجلس شــورای اســامیبند الف تبصره  12بخش هزینه ای
بودجه سال  97کل کشور را تصویب کردند .نمایندگان مجلس
در این بند ،دولت را مکلف کردند حقوق و مزایای مســتمری
گروههــای مختلف حقوق بگیر شــاغل دســتگاههای اجرایی
موضــوع ماده  5قانون مدیریت خدمات کشــوری در ماده 29
قانون برنامه ششــم توســعه و اعضای هیئت علمیو قضات را
به صورت پلکانی نزولی به گونــهای افزایش دهد که طبقات
پایینتر افزایش بیشتری داشته باشند.
همچنیــن حداکثر میــزان افزایش  20درصــد خواهد بود و
مقامات موضوع ماده  71قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی
رؤســای قوا ،رئیسجمهور و معاونان ،اعضای شورای نگهبان،
وزرا ،نمایندگان مجلس ،ســفرا و معاونین وزرا و مدیران عامل
و اعضای هیئت مدیره و رؤســای دستگاه اجرایی موضوع ماده
 5قانون خدمات کشــوری ،استانداران ،شهرداران مراکز استان
و اعضای شــورای شهر مراکز اســتان ها در سال  97مشمول
افزایش حقوق نمیشوند.
ق بگیر
موافقت مجلس با افزایش حقوق گروههای حقو 

نمایندگان مردم در خانه ملت با افزایش حقوق گروههای مختلف
ق بگیر از قبیل هیئت علمی ،کارکنان کشوری ،لشگری و
حقو 
قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون بودجه موافقت
کردنــد .نمایندگان در نشســت علنی صبح روز چهارشــنبه،

افزایش کم رمق شاخص بورس

www.aftabeghtesadi.com

یادداشت

کاهش ریسک نظام مند
در نظام مالی

استقبال

نتایج سیاستهای اخیر بانک مرکزی

مهشید شاهچرا صاحبنظر پولی و بانکی

توام با احتیاط مردم

از سود  20درصدی بانکها
به صورت بانام از روز شــنبه مــورخ 2811. 1396.به مدت دو
هفته تا پایان روز پنج شــنبه مورخ 1012. 1396.تعیین گردید
و فروش گواهی مذکور پس از پایان مهلت فوق ممنوع اســت.
همچنین در بندهای این مصوبه آمده است :
12- -نرخ سود علی الحســاب ساالنه این گواهی  20درصد و
پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود .حداقل مدت زمان الزم
برای تعلق سود به این گواهی ،یک ماه است.
13- -بازخرید قبل از سررســید گواهی یاد شده در شعب بانک
عامل ،با نرخ  14درصد ساالنه خواهد بود.
14- -بازفروش از محل گواهیهای بازخرید شده ،ممنوع است.
1 -5-گواهی سپرده مزبور برای هر شخص ،حداقل به میزان یک
میلیون ریال خواهد بود.
16- -انتشــار گواهی مذکور از طریق سیســتم متمرکز داخلی
بانکها صورت میگیرد.
17- -تمام مجوزهای صادره برای بانکها و موسســات اعتباری
برای انتشــار اوراق گواهی سپرده ،ویژه سرمایه گذاری (عام) در
محدوده زمانی انتشــار گواهی موضوع این بخشــنامه ،تا اطالع
ثانوی متوقف میشود.
18- -مدت گواهی مورد اشاره ،یک ساله خواهد بود.
19- -نقل و انتقال این گواهی به غیر ،به اشکال مختلف ممنوع است.
110- -مبنای محاسبه سود گواهی 365 ،روز خواهد بود.
111- -امکان بازخرید قسمتی از گواهی سپرده وجود دارد.
2 -گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز

21- -فروش و انتشار این گواهی از روز شنبه مورخ 2811.1396.
تا اطالع ثانوی انجام خواهد شــد .گواهیهای ســپرده مزبور به
صورت با نام برای هر شــخص ،حداقل بــه میزان معادل ریالی
یکصد یورو /دالر صادر خواهند شد.
22- -فروش این گواهی ،با دریافت معادل ریالی گواهی سپرده

ارزی انجام خواهد شد .نحوه محاسبه معادل ریالی به این صورت
اســت که بانک پس از محاسبه میانگین نرخ فروش سامانه سنا
در  30روز تقویمیمنتهی به روز قبل از فروش ،نسبت به دریافت
معادل ریالی ارز از مشتری اقدام و گواهی سپرده ریالی مبتنی بر
ارز را صادر و به مشتری ارائه میکند.
23- -بازپرداخت اصل مبلغ این گواهی ،بر اساس میانگین نرخ
فروش ســامانه ســنا در یک هفته تقویمیمنتهی به روز قبل از
سررســید خواهد بود که توسط بانک صادر کننده محاسبه و در
تاریخ سررســید به صورت ریالی (اصل به عالوه سود) به دارنده
گواهی سپرده پرداخت میشود.
24- -نــرخ ســود گواهی ســپرده ریالی مبتنی بــر ارز ،برای
گواهیهای یک ســاله  4درصد و برای گواهیهای دو ساله 4.5
درصد در ســال خواهد بود که در مواعد زمانی  6ماهه پرداخت
میشود .نحوه محاسبه سود به این صورت است که بانک در روز
تعیین شده برای پرداخت سود ،میانگین یک هفته تقویمیقبل
نرخ فروش ســامانه سنا را محاسبه کرده و معادل ریالی آن را به
دارنده گواهی سپرده پرداخت میکند.
25- -بانکهــای صادرکننده گواهی ســپرده مکلفند در پایان
هر روز کاری ،منابع ریالی حاصل از فروش گواهی را به شــماره
حســابی نــزد اداره معامــات ریالی بانک مرکــزی جمهوری
اسالمیایران که متعاقباً اعالم خواهد شد ،واریز کنند.
26- -بازفروش از محل گواهیهای بازخرید شده ،ممنوع است.
27- -کارمزد عاملیت بانک برای انتشار و عملیات گواهی سپرده
موضوع این بند ،متعاقباً اعالم خواهد شد.
28- -نقل و انتقال این گواهی به غیر ،به اشکال مختلف ممنوع
است.
29- -مبنای محاسبه سود گواهی 365 ،روز خواهد بود.
210- -امکان بازخرید قسمتی از گواهی سپرده وجود دارد.
211- -بازپرداخت اصل و پرداخت سود این گواهی در سررسید

حقوق مسئولین در سال 97افزایش نمییابد

 ۲اسفند ماه مجلس در جریان بررسی جزییات بخش هزینهای
الیحه بودجه سال  ،۹۷با بند (الف) تبصره ( )۱۲ماده واحده این
الیحه موافقت کردند .همچنین در بند (الف) تبصره ( )۱۲ماده
واحده این الیحه آمده اســت :افزایش حقوق گروههای مختلف
حقوقبگیر از قبیل هیئت علمی ،کارکنان کشوری و لشکری و
قضات ب ه طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام میگیرد
ب ه نحوی که تفــاوت تطبیق موضوع ماده ( )۷۸قانون مدیریت
خدمات کشوری مصوب  ۸مهر  ۸۶در حکم حقوق ،بدون تغییر
باقی بماند .از ســوی دیگر ،ماده  ۷۸قانــون مدیریت خدمات
کشوری بدین شرح اســت :در دستگاههای مشمول این قانون
کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل هستند
به اســتثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا
از کارافتادگی و یا فوت پرداخت میشــود .افزون بر این ،برنامه
کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مســتقیم درازای خدماتی
ف سرویس ،مهد کودک و یا سایر
نظیر سرویس رفت و آمد ،سل 
موارد پرداخت میشود ،با اجرای این قانون لغو خواهد شد.
همچنین در تبصره این ماده نیز آمده اســت :در صورتی که با
اجرای این فصل ،حقوق ثابت و فوقالعادههای مشــمول کسور
بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات
قبلی دریافــت میکردند ،کاهش یابد ،تا میزان دریافتی قبلی،
تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود واین تفاوت تطبیق ضمن
درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک میشود .این
تفاوت تطبیق در محاســبه حقوق بازنشســتگی یا وظیفه نیز

ادامه واردات برنج به کشور در فصل ممنوعیت

گمــرک ایــران واردات برنج در فصــل ممنوعیت را تأیید
و اعــام کرد ایــن واردات بهمقدار جزیــی و با مجوزهای
تعاونیهــای مرزنشــینی و ارزش افزوده مناطــق آزاد و
ویژه اقتصادی صورت گرفته اســت .واردات برنج در فصل
ممنوعیت بــا مجوزهای تعاونیهای مرزنشــینی و ارزش
افــزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته اســت.
بر اساس این گزارش در دی ماه بهمقدار جزیی و کمبرنج وارد
کشور شده است که این مقدار در فصل ممنوعیت با مجوز
انجام شــده است .بر اســاس قوانین و مقررات شرکتهای
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شاخص بورس در آخرین روز معامالتی هفته جاری با رشد اندک
هشت واحدی به  ۹۸هزار و  ۱۵۷واحد رسید .واکنش سهامداران در
تاالر شیشه ای به تصمیم دولت برای مهار نرخ قیمت ارز و سکه با
عرضه گواهی سپرده ریالی و ارزی و پیش فروش سکه با اندکی تردید
همراه بود و باعث شد تا شاخص کل بورس با  ۸۱واحد صعود ،رشد
اندکی را به ثبت برساند.

تعاونی مرزنشینی ساالنه ســهمیههایی برای واردات برنج
دارند که این ســهمیهها مشــمول ثبت ســفارش نبوده و
بر اساس قانون ساماندهی مبادالت مرزی و در حد سهمیه
تعیینشــده طبق مصوبه کارگروه ماده  12و هیئت دولت
در برخی نقاط مرزی وفق مقررات با هدف تقویت مبادالت
مرزنشــینی و بهبود معیشت مرزنشــینان صادر میشود.
ضمنــاً در ایام اعمال محدودیت واردات برنج به ســرزمین
اصلی ،واحدهای فرآوری برنج مستقر در مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی میتوانند پس از انجام عملیات فرآوری و پردازش
در منطقه و بر اساس مجوز کمیسیون تعیین ارزش افزوده
و بهمیزان درصد مجاز قابل ورود کاالی تعیینشده از سوی
کمیســیون مزبور ،اقدام به ورود برنج از محل ارزش افزوده
به ســرزمین اصلی نمایند .به گزارش تسنیم ،در خصوص
واردات برنج در فصل محدودیت توسط شرکتهای تعاونی
مرزنشــینان و واحدهای تولیدی در سال گذشته از وزارت
جهاد کشاورزی و صمت اســتعالم گردید که ورود کاالی
مزبور در حد ســهمیه ســالیانه مرزنشــینان و واحدهای
تولیــدی مســتقر در مناطــق آزاد در حــد درصد مجاز
قابل ورود مستثنی اعالم گردیده است.

منظور خواهد شد.

سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت تعیین شد

نمایندگان مجلس بــا الحاق بندی به الیحه بودجه ،ســقف
پاداش پایــان خدمت کارمندان دولت را حداکثر معادل هفت
برابر حداقــل حقوق و مزایا تعیین کردند .براســاس این بند
پاداش پایــان خدمت موضوع قانــون «پرداخت پاداش پایان
خدمت و بخشــی از هزینههای ضــروری کارکنان دولت» و
پاداشهای مشــابه به مقامات ،روسا و مدیران و کارکنان کلیه
دســتگاههای اجرایی ،موضوع ماده  ۲۹قانون برنامه ششــم
توســعه و موضوع ماده  ۵قانون مدیریت خدمات کشــوری و
همچنین وزارت اطالعات ،نیروهای مســلح و ســازمان انرژی
اتمیحداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق ومزایای موضوع
مــاده  ۷۶قانون خدمات کشــوری در ازای هر ســال خدمت
تا ســقف  ۳۰سال که از لحاظ بازنشســتگی و وظیفه مالک
محاســبه قرار میگیرد ،خواهد بود .هرگونه پرداخت خارج از
ضوابط این قانون ،تحت این عنوان و عناوین مشــابه در حکم
تصرف در اموال عمومیاست.
شرایط بازخرید کارکنان رسمیو غیررسمی

نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط بازخرید کارکنان رسمیو
غیررسمیرا مشخص کردند .نمایندگان در نشست علنی مجلس
شورای اســامیدر جریان بررســی جزییات بخش هزینه ای

و یا در صورت بازخرید به ریال خواهد بود.
212- -در صورت بازخرید پیش از سررســید ،گواهی مذکور به
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ریالی با نرخ  10درصد ساالنه
تبدیل خواهد شد .لذا اصل مبلغ ریالی روز خرید گواهی به همراه
 10درصد سود روز شــمار ساالنه پس از کسر کلیه پرداختها
بابت سود به خریدار پرداخت خواهد شد.
3 -پیش فروش سکه بهار آزادی با عاملیت بانک ملی

31- -پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ  14میلیون
ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ  13میلیون
ریال خواهد بود.
آیا مردم استقبال کردند ؟

به نظر میرســد با توجه به اینکه طرح فــروش اوراق در اصل با
هدف کنترل ورود نقدینگی سرگردان به بازار ارز رخ داده است ،
اســتقبال مــردم از این طرح تــوام با احتیاط بوده اســت  .بنا
بر مشــاهدات خبرنگار آفتاب اقتصــادی و بنا بر گفتههای چند
مدیر شعب بانکی در فضای مجازی بیشتر مشتریان اوراق شامل
مشتریان و سپردهگذاران سابق آنها بوده اند یعنی مشتریان وفادار
بانک عموماً حسابهای کوتاه مدت خود را به وسیله این اوراق به
حســابهای بلند مدت با سود  20درصد تبدیل کرده اند  .البته
تعدادی هم سپردهگذاران جدید در اثر این طرح با سیستم بانکی
آشــتی کرده اند ،که باید دید آیا این طرح در یک هفته پیش رو
میتواند یک سونامیاز سپردهگذاران را به سوی بانکها بکشاند .
اگر این اتفاق بیفتد ،تبعات بســیاری به همراه خواهد داشــت ،
کمترین این تبعات این اســت که نمادهای متوقف شــده برخی
بانکها در بورس سبز خواهد شد و مجامع عمومیبرگزار خواهد شد .
همچنین سود سهام این بانکها باال خواهد رفت.
الیحه بودجه ســال  ۹۷با بند ب تبصــره  ۱۲ماده واحده این
الیحه بــا  ۱۲۶رای موافق ۳۲ ،رای مخالــف و  ۴رای ممتنع
از مجمــوع  ۲۰۶نماینده حاضر در جلســه موافقت کردند .در
بند ب تبصره  ۱۲این الیحه آمده اســت؛ دستگاههای اجرایی
مجازنــد از محل فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در
اختیار خود ب ه استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام
معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشــتاد و سوم
( )۸۳قانون اساســی و پس از واریز به درآمد عمومی ،نســبت
به بازخرید کارکنان مازاد رسمیو غیررسمیو پرداخت پاداش
پایــان خدمت به افرادی که براســاس رعایت ماده  ۱۱۵قانون
محاسبات عمومیو اصل  ۸۳قانون اساسی ،بازخرید یا بازنشسته
میشــوند ،از محل اعتبار ردیف  ۵۳۰۰۰۰ -۳۶جدول شماره
( )۹این قانون مطابق آییننامه اجرایی که توسط سازمانهای
«برنامه و بودجه کشور»« ،اداری و استخدامیکشور» و وزارت
امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و بهتصویب هیئت وزیران
میرسد ،اقدام کنند.
تعیین شرایط دریافت سود از سپردههای بانکی

نماینــدگان مردم در خانه ملت ،دســتگاههای مرتبط با قوای
سه گانه کشور بهاستثنای بانکها و شرکتهای بیمه دولتی مجاز
را از دریافت سود از حســابهای سپرده گذاری کوتاه مدت و
بلند مدت نزد بانکها ممنوع کردند .اعطای هرگونه تسهیالت
از محل اعتبارات دولتی به مقامات ممنوع شد .نمایندگان مردم
در خانه ملت همچنین با ممنوعیت اعطای هرگونه تســهیالت
از محل اعتبارات دولتی ،منابع داخلی ،کمکها و یا درآمدهای
اختصاصی موافقت کردند.

تخفیف  ۳۰درصدی سیمان حذف شد

یک کارشناس سیمان با اعالم اینکه  ۱۵میلیون تن کلینکر
در انبارها مانده و مشتری ندارد ،گفت :کارخانجات ،سیمان
را گران نکرده اند فقط تخفیفها را برداشــتهاند .علیمحمد
بُد با اشــاره به اینکه در حال حاضر قیمت ســیمان مصوب
سه سال پیش است ،اظهارداشت :این روزها مشکالت نقدینگی
واحدهای تولیدی باعث شــده با حذف تخفیفها بخشی از
نیاز نقدینگی خود را جبران کنند .وی با بیان اینکه امســال
تخفیــف کارخانجات تا  30درصد کمتــر از قیمت مصوب

ســیمان بود ،افزود :رقابت منفی در بازار هم عاملی شده تا
تعدادی از کارخانجات با ضرر روبه رو شوند .البته باید تأکید
کنم شبکه توزیعی در بخش سیمان با اشکاالت زیادی همراه
اســت و همین موضوع عاملی شده تا خرده فروشیها برای
کسب سود بیشــتر به بهانههای مختلف قیمتها را افزایش
دهند این در حالی اســت که کارخانجات ،سیمان را کمتر
از قیمت مصوب به آنها میفروشــند .به گزارش تسنیم ،این
کارشناس سیمان با بیان اینکه در حال حاضر هر تن سیمان
فلهای با قیمت  130هزار تومان و هر تن ســیمان کیسه ای
بــا قیمــت  144هزار تومــان به فروش میرســد ،گفت:
کارخانجات هر کیسه ســیمان را با قیمت  7200تومان به
خرده فروشیها عرضه میکنند اما آنها هر کیسه سیمان را
برای سود بیشتر تا  8500تومان به فروش میرسانند .همین
موضوع باعث شــده تا مردم تصور کنند سیمان گران شده
است .وی تصریح کرد :امروز  15میلیون تن کلینکر در انبار
کارخانجات مانده و مشــتری ندارد .این حجم از موجودی
انبارها در حالی به وجود آمده که تعدادی از کارخانجات در
فصل زمستان تعطیل بوده و تولیدی نداشتهاند.

بانکهای با اهمیت سیستمیموسســاتی هستند
که در صورت بروز بحران (به واســطه ویژگیهایی
همچون اندازه ،سهم بازار و غیره) تاثیرات مهمیبر
شــرایط اقتصاد کالن دارند .ریسک سیستمیک،
ریســک بحران در سیستم بانکی است که از عدم
تعادلها یا شکستهای بخشــی از سیستم مالی
بــه وجود میآیــد و در اصل آثــار خارجی منفی
بالقوهای اســت که میتواند بر اقتصــاد واقعی اثر
بگذارد .ریســک سیستمیک آثار خارجی منفی را
در کل اقتصاد فراهم میآورد که بر سایر بخشهای
اقتصادی نیز اثر میگــذارد .بنابراین ،جلوگیری از
شکستهای کوچک در بانکها یا موسسات مالی
و اعتباری میتوانــد از وقوع بحران بزرگتر در کل
سیســتم مالی جلوگیری به عمل آورد .به عبارت
دیگر ،ریســک سیستمیک هرگونه تهدید بر علیه
ثبات یا اعتماد عمومینظام مالی است .البته ریسک
سیستمیک را ریسک بیثباتی نیز مینامند که در
این صورت این مسئله بر ارتباط میان بازارهای مالی
و اقتصاد کشورها تاکید دارد.
در بررسی ریسک سیستمیک باید به رفتار فعاالن
بازار و ارتباط آنها با یکدیگر توجه داشت .در ضمن،
ســیکلهای تجاری بر رفتار آنها تاثیر داشته و در
تعیین قوانین و مقررات ریســک سیستمیک باید
مدنظر قرار گیرد .در مســئله ریسک سیستمیک
توجه به میــزان همجهت بــودن نظامهای مالی
بینالمللــی و کل اقتصاد اهمیت داشــته و اثرات
نامطلوب خارجی و داخلی را بر موسســات مالی و
بانکهــا و کل اقتصاد فراهم میآورد .این حقیقت
بر اهمیت قانونگذاری در این زمینه و جلوگیری از
ریسک سیستمیک میافزاید.
دیدگاه مقررات احتیاطی کالن برای کاهش ریسک
سیســتمیک از این جهت دارای اهمیت است که
میتواند کنترل مناســب بر ارتباطهای مستقیم و
غیرمستقیم بانکی داشته باشد .این چارچوب قانونی
میتواند مسائلی همچون بیش از حد بزرگ شدن،
بیــش از حد متصل بودن و بیش از حد زیاد بودن
برای شکســت و ایجاد بحران بانکی را در کنترل و
نظارت خود گیرد و از این طریق ثبات در نظام مالی
را تثبیت نماید.
بزرگ شــدن بانکها با وجود ضعف در حاکمیت
شــرکتی میتواند در مرحله اول ،مدیریت بانکها
را تحــت تاثیر قــرار داده و لزوم پاســخگویی به
ســهامداران را تضعیــف نماید .لــذا از این طریق
سودآوری در این بانکهای بزرگ کاهش مییابد.
همچنین پاســخگو نبودن مدیریت برای تجدید
ساختار یا بهبود وضعیت نیز ریسکهای بیشتری
را به بانک تحمیل مینماید .احتمال بروز مخاطره
اخالقی برای بانکهای بزرگ که از حمایت دولت
برخوردار میشوند ،وجود داشته و مدیران این تصور
را دارند که اگر موسسه به اندازه کافی بزرگ شود،
در صــورت بروز هر نوع مشــکل و بحران از طرف
دولت مورد حمایت واقع میشود.
کاهش نوســانات ســیکلی در بانکــداری یکی از
مهمترین مســائلی اســت که در کاهش ریسک
سیستمیک اهمیت دارد .شوکهای مالی میتوانند
به عنوان یک محرک برای بحرانهای سیستمیک
عمل نمایند .کاهش نوسانات سیکلی در متغیرهای
مالی و بانکی میتواند به کاهش ریسک سیستمیک
منجر شــود .انــدازه بانک نیــز از دیگــر عوامل
تاثیرگذار بر ریسک سیستمیک است .کمیته بال
در رهنمودهــای خود با تعیین بانکهای بااهمیت
سیستمیســعی دارد بر اهمیت این موضوع تاکید
نماید .بانکهای با اهمیت سیســتمی ،بانکهایی
هســتند که در صورت بــروز بحران به واســطه
ویژگیهایی همچون اندازه ،سهم بازار ،ارتباطات با
سایر نهادها ،پیچیدگی و  ...تاثیرات مهمیبر شرایط
کالن اقتصاد داخلی یا بینالمللی دارند .کمیته بال
نیز بر اساس درجه اهمیت این موسسات ،برای آنها
مقررات سختگیرانهتری را نسبت به بانکهای کم
اهمیت در نظر گرفته است.
در پایان الزم به ذکر است که با در نظر گرفتن کل
سیســتم و دیدگاه کلی به بازارهای مالی میتوان
به صورت مناسب ریسک سیستمیک را کاهش داد.
افزایش شــفافیت و الزامات مناســب سرمایهای
و تامیــن مالی پایــدار نیز میتوانند راهگشــای
برقراری ثبات در نظامهای مالی و کاهش ریسک
سیســتمیک باشــند .بحران مالی ســال ۲۰۰۷
شاهدی بر وجود نقاط ضعف بیشمار در مدیریت
ریســک نقدینگی بانکها بــوده و نقاط ضعف و
نقایص در رهنمودها ،اصول و دســتورالعملهای
مدیریت ریســک نقدینگی بانکها از دالیل بروز
بحران اخیر برشمرده میشود .از اینرو در سالهای
اخیر ،مدیریت انواع مختلف ریسک نقدینگی ،مورد
توجه ناظران و قانونگذاران فعال در عرصه ملی و
بینالمللی قرار گرفته است.

