خط اعتباری سپردهگذاران فرشتگان به  34هزار میلیارد ریال رسید
بانک مرکزی از اردیبهشت ماه امسال تاکنون  34هزار میلیارد ریال خط اعتباری برای
تعیین تکلیف سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان در اختیار موسسه اعتباری کاسپین
قرار داده است .تعاونی فرشتگان  500هزار نفر سپردهگذار داشت که از این تعداد  50هزار
نفر یا در حساب خود موجودی نداشتند یا حسابهای خود را بسته بودند .بررسی انجام
شده در مورد سپردههای  450هزار نفر دیگر هم نشان داد که مجموع سپردهگذاری صورت
گرفته اعم از اصل و سود از روز افتتاح حساب تا پایان اردیبهشت ماه امسال ،حدود 86
هزار میلیارد ریال است 56 .هزار میلیارد ریال از این رقم را اصل بدهی تعاونی و تا 30
هزار میلیارد ریال را سودهایی تشکیل میدهد که پس از شهریور  94یعنی از زمان انحالل
تعاونی به طور غیرقانونی بهعنوان سپرده برای سپردهگذاران در نظر گرفته شده است.

مولفههایقانونجدیدبانکمرکزیاعالمشد
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روزنامه صبح ایران

اخبـــاربانـــکی

راهاندازی مجدد شعب
آسیب دیده بانک کشاورزی
در مناطق زلزله زده

سرکشیمدیرعامل
بانک ملی به همکاران
بانکی در مناطق زلزله زده

افزایشامنیتدرانتقالوجه
با کد عامل دوم در بانکداری
مجازیبانکپاسارگاد

تقدیرازنقش
بانک صنعت و معدن
در حمایت از تولید

اصالحساختاروتقویتاستقاللبانکمرکزی

یــک کارشــناس اقتصادی با برشــمردن
مولفههای اصلی قانون جدید بانک مرکزی،
بیان داشــت :مهمترین مولفــه این قانون،
استقالل بانک مرکزی است .سیدعلی مدنی
زاده ،کارشــناس اقتصادی و استاد دانشگاه
در جلســه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشــاورزی تهــران درباره
اصالح قانون پولی و بانکی با اشــاره به سه
دهه تورم باال و رشد پایین و متالطم کشور
گفت :در دهههای گذشته تمام برنامههای
دولت در کاهش نرخ تورم شکســت خورد
که عامل اصلی آن اســتقالل نداشتن بانک
مرکزی و مداخله دولت بود.
وی پیشبینی کرد که نرخ کنونی تورم نیز
چندان پایدار نباشد .مدنی زاده خاطرنشان
کرد :دولت با توجه به تســلطی که بر بانک
مرکزی داشــت ،منابــع را از ایــن بانک و
نظام بانکی برداشــت میکــرد و به همین
دلیل برنامههای کاهش نرخ تورم شکست
میخورد .عمده ترین دلیل مشکالت نظام
بانکی ،ضعف نظارت بانک مرکزی است که
ناشی از قدرت ناکافی آن ،مداخالت دولت،
نداشتن ابزارهای الزم و مصونیتهای قضائی
الزم ،تضاد منافع و درهای چرخان است.
وی با اشــاره به تجربه کشورهای مختلف
درباره اصالح قانون پولی و بانکی اظهارداشت:
اصالح ساختار بانک مرکزی کافی نیست و
قانون بانکداری و دیگر بازارها و قانون بودجه
و مدیریت بدهیهای دولت نیز باید اصالح
شود؛ البته نیاز داریم صندوق ثبات ساز ملی
در کنار صندوق توسعه ملی با توجه به نفتی
بودن اقتصاد ایران تشکیل شود .مدنی زاده
یکی از مولفههای اصلی قانون جدید بانک
مرکزی را استقالل این بانک دانست و گفت:
استقالل باعث میشود تورم کنترل شود و
دولت بر روی توســعه تمرکز پیدا کند .در
حال حاضــر دولتها انگیزه الزم را به دلیل

دسترسی به منابع ارزان ندارند.
وی مولفه دیگر این قانون را پاســخگویی و
شفافیت دانســت و افزود :حکمرانی خوب،
دیگر مولفه این قانون اســت .ساختار بانک
مرکزی باید از شــرایط کنونی خارج شود و
هیئت عامل آن باید خارج از کنترل دولت
باشــد .مدنی زاده به فرآیند عزل و نصب در
این قانون اشــاره کرد و گفت :باید شرایط
انتصاب به گونهای باشــد کــه یک دولت
نتواند اعضــای هیئت عامــل آن را تغییر
دهد .برای اســتقالل نسبی باید عزل اعضا
خارج از کنترل دولتها باشــد و عزل افراد
خیلی سخت اســت؛ یک دولت یا مجلس
نمیتوانــد اعضای  ٩نفــره بانک مرکزی را
تغییر دهد و هر دو ســال تنها دو نفر از این
 ٩نفر تغییر خواهند کرد.این استاد دانشگاه
گفت :بانک مرکزی باید ابزارها و اختیارات
الزم برای اجرای سیاستهای پولی و بانکی
را داشته باشد؛ همچنین بانک مرکزی باید
ابزارهای الزم را برای نظارت بانکی از جمله
در انحالل یا ادغام بانکها را داشته باشد .در
قانون جدید و در بحث تضاد منافع اعضای
هیئت عامل و خانواده هایشــان نمیتوانند
مدیــر عامل یا عضــو هیئتمدیره بانکها
باشند .وی خاطرنشان کرد که مصونیتهای
قضائی باید در قانون جدید برای اعضای بانک
مرکزی دیده شــود .به گزارش ایبِنا ،مدنی
زاده در پایان به ساختار پیشبینی شده در
قانون جدید برای بانک مرکزی اشاره کرد و
اظهارداشت :ترکیب هیئت انتظامی بانکها
تغییر کرده و کمیته سیاست پولی و کمیته
حاکمیت داخلی شکل گرفته است .در نهایت
یک شورای هماهنگی ثبات مالی پیشبینی
شده که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس
و صندوق ضمانت سپردهها برای هماهنگی
در بازارها دیده شده است؛ این شورا تنها برای
هماهنگیاست.

شــعب آســیب دیده بانک کشاورزی
در مناطق زلزله زده اســتان کرمانشاه
مجددا راهاندازی شــده و آمــاده ارائه
خدمات به مشتریان هستند ۱۳ .شعبه
بانک کشاورزی که در جریان زلزله اخیر
دچار آسیب شده بودند به قید فوریت
راهاندازی شــدند .این شعب آماده ارائه
خدمات مالی و اعتباری به مشــتریان
هســتند و از روز شنبه به طور رسمی
نسبت به تشــکیل پرونده تسهیالت
قرضالحسنه معیشــتی برای معرفی
شدگان بنیاد مسکن اقدام خواهند کرد.
در اجرای مصوبه کمیســیون اعتباری
بانک مرکزی ،بانک کشاورزی بهعنوان
یکی از بانکهای عامــل ارائه دهنده
تســهیالت به زلزله زدگان کرمانشاه
تعیین شــده اســت و این تسهیالت
در قالب قرضالحسنه معیشتی برای
خرید لوازم منزل و سایر اقالم ضروری
به مبلــغ  ۱۰۰میلیون ریال با معرفی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی پرداخت
میشود .بازپرداخت این تسهیالت پس
از یک دوره تنفس شش ماهه به صورت
اقســاط ماهانه در یک دوره پنج ساله
تعیین شده است .مهندس ماهی کار،
عضو هیئتمدیره بانک کشــاورزی در
سفر به استان کرمانشاه از شعب آسیب
دیده در مناطق زلزله زده بازدید کرد.

اهمیتحداقلالزاماتریسکنقدینگیدربانکهاوموسساتمالی

در سطح بینالمللی ،تالشهای قابل توجهای
برای نظارت موثر بر ریســک نقدینگی و ارائه
چهارچوبهای مدیریت این ریسک انجام شده
است .گزارش مجمع ثبات مالی در سال ۲۰۰۸
بیان میکند که یکی از دالیل با اهمیت رخداد
بحرانهای مالی از  ۱۹۹۷تا  ،۲۰۰۸اشتباهات
محاسباتی ریســک بانکها و موسسات مالی
بوده اســت .به باور ماندانا طاهری ،صاحبنظر
پولی و بانکی ،همچنین پــس از بحران مالی
 ،۲۰۰۱نهادهای نظارتــی با هدف ممانعت از
رخداد بحران مالی دیگری ،اقدام به انتشار ابعاد
حاکمیت شرکتی و چهارچوب مدیریت ریسک
کردند؛ اما با رخداد بحران مالی بینالمللی در
سال  ۲۰۰۸توجه نهادهای ناظر بر مقوله ریسک
و اندازهگیری و گزارشگری آن جلب شد .یکی از
ابعاد ریسک که به آن توجه خاص شد ،ریسک
نقدینگی و ارائه شــاخصهای کلیدی نظارت
بر ریسک نقدینگی بود .در این ارتباط کمیته
نظارت بانکی بال در اکتبر  ۲۰۱۰کارگروهی را
برای مطالعه و ارائه شاخصهای کلیدی نظارت
بر ریســک نقدینگی تعیین و در ژانویه ۲۰۱۴
اولین گزارش را منتشر کرد .در این گزارش بر
شاخص تأمینمالی پایدار با هدف تبیین منابع
پایــدار برای تجهیز و تخصیص منابع در بانک
تاکید شــده و شاخص دوم که در جون ۲۰۱۴
ارائه شــد (با عنوان نسبت پوشش نقدینگی)
حجم و سررسید نقدینگی بانک را روزانه رصد و
احتمال کسری نقدینگی و بافر سرمایه الزم برای
آن را در بانک ارائه میکند .عالوه بر این ،کمیته
نظارت بانکی بال در دسامبر  ۲۰۱۴الزامات افشا
این دو شاخص توسط بانکها را ارائه و افشا آن
را از ســال  ۲۰۱۸الزامی کرد .همچنین هیئت

خدمات مالی اسالمی نیز الزامات افشا ریسک
نقدینگی را مشــابه با الزامات بال و با تاکید بر
افشا دو شاخص کلیدی ارائه کرده است .عالوه
بر آن ،هیئت تدوین استانداردهای بینالمللی
حسابداری نیز در سال  ۲۰۰۷الزامات استاندارد
بینالمللی شــماره هفت را مورد تجدیدنظر و
اصالح قــرار داد و با تاکید بر ارزش منصفانه و
ریسک نقدینگی در سال  ،۲۰۰۹الزامات اصالح
شده استاندارد شماره هفت را ارائه کرد .تحت
این استاندارد افشــای ریسک نقدینگی برای
موسسات مالی و اعتباری الزامی شده است .این
بررسیها نشان میدهد که در سطح بینالمللی،
تالشهــای قابل توجهای بــرای نظارت موثر
بر ریســک نقدینگی و ارائــه چهارچوبهای
مدیریت ریســک نقدینگی انجام شده است .با
توجه به اهمیت مسئله ،بانک مرکزی ایران در
مهر « ۱۳۹۶حداقل الزامات ریسک نقدینگی
موسسات اعتباری» را در  ۵۱ماده و  ۸تبصره به
تبعیت از رهکردهای کمیته نظارت بانکی بال
در حوزه ریسک نقدینگی و هیئت خدمات مالی
اسالمی منتشر کرده اســت .این رخداد برای
بانک مرکزی به لحاظ تجربه و دانش انباشــته
در حوزه اندازهگیری و افشــا ریسک نقدینگی،
برای بار اولین بار اتفاق نمیافتد .قبل از انتشار
«حداقل الزامات ریســک نقدینگی موسسات
اعتباری» در سال جاری ،بانک مرکزی در مهر
 ۱۳۸۸در بخشــنامهای اقدام به انتشار ترجمه
گزارش کمیته نظــارت بانکی بــال با عنوان
«ریســک نقدینگی :چالشهــای مدیریتی و
نظارتــی» کرد .عالوه بــر آن در مرداد ۱۳۹۳
نیز «ضوابــط ناظر بر حداقل اســتانداردهای
شفافیت و انتشــار عمومی اطالعات موسسات

اعتباری» را منتشر کرد که تحت بخش سوم،
ماده هفت ،موسســات مالی و اعتباری ملزم به
شناســایی ،ســنجش ،پایش و کنترل ریسک
نقدینگی در چهارچــوب ضوابط بانک مرکزی
و افشــا آن در مقاطع زمانی مشخص بودهاند.
در آخرین اقدام با اهمیت نیز تحت صورتهای
مالی نمونه که انتشــار آن برای بانکها از سال
 ۱۳۹۴به بعد الزامی شــد ،مقرر شد بانکها و
موسسات اعتباری ریســک نقدینگی را تحت
مفروضات استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی و مفروضات مدیریت ریسک بال  ۲تدوین
و منتشر کنند.
واقعیت امر آن است که با وجود مقررات الزامی
برای شناسایی و افشا ریسک نقدینگی حداقل
از ســال  ۱۳۹۳تاکنون ،شناسایی ،سنجش و
پایش و افشا ریسک نقدینگی در شبکه بانکی
همچنان یک حلقه مفقوده محسوب میشود.به
گزارش ایبِنا ،بررسی صورتهای مالی بانکها در
سال  ۱۳۹۴نشان میدهد که بخشی از بانکها
هنوز موفق به افشای دقیق الزامات صورتهای
مالی نمونه در حوزه مدیریت ریســک نشده و
تنها چند بانک خصوصی این الزامات را منتشر
کردهاند؛ که محتوای افشــا ریسک نقدینگی
حول محور افشــای تحلیل سررسید دارایی و
بدهیهای مالی و پوشش مباحث استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی است .بنابراین انتشار
حداقل الزامات ریسک نقدینگی از طرف بانک
مرکزی اقدامی قابل توجه در راســتای پوشش
خالء مذکور اســت .بر این اســاس ،پیشنهاد
میشود بانک مرکزی همزمان با ارائه الزامات،
ضرورتها و زیرساختهای عملیاتی شدن آنها
را نیز دنبال کند.

نقشطالییاستارتاپهادرافزایشدرآمدبانکها

عضو هیئتمدیره پست بانک با اشاره به اینکه
سیستم بانکی باید از نقش سنتی خود فاصله
بگیرد ،گفت :در حال حاضر ،سیســتم بانکی
کشــور باید با استفاده از اســتارتاپها نقش
کارمزدها را در درآمدهای خود پُررنگتر کند.
محمدحسین مهرانی پیرامون لزوم تغییر نقش
و کارکرد بانکها اظهارداشــت :نقش ســنتی
بانکها از گذشــته تاکنون واسطهگری وجوه
بوده که جذب ســپرده و پرداخت تســهیالت
مهم ترین نقش سیستم بانکی در اقتصاد همه
کشورها بوده است.
وی ادامــه داد :اما در حال حاضر در همه جای
دنیا بانکها از نقش سنتی خود فاصله گرفتهاند
و دیگر تنها وظیفه ســپرده گیری و پرداخت
تسهیالت را ندارند .زیرا با توجه به افزایش حجم
و تعداد کارمندان و رشد هزینههای هر یک از

بانک ها ،دیگر درآمدهای حاصل از سود سپرده
گیری و یا پرداخت تســهیالت پاسخگوی نیاز
بانک نیست .برهمین اساس باید نقش خدمات
و سرویس دهی در بانکها پُررنگ شود تا بانک
بتواند با درآمــد حاصل از کارمزد این خدمات
و سرویسهای دریافت شده از سوی مشتری،
هزینههای خود را پرداخت و به نوعی بانک را
اداره کند.
عضو هیئتمدیره پست بانک با تاکید بر لزوم
پُررنگ شدن نقش کارمزدها ،گفت :اما هنگامی
کــه به افزایش خدمات و ســرویسهای نوین
اشــاره میشــود ،یعنی بر ورود استارتاپها و
اپلیکشــینهای نوین بانکی تاکید میشــود.
زیرا بانکها میتوانند از طریق اســتارتاپها و
اپلیکیشــینهای نوین بانکی ،خدماتی نوین و
جذاب در اختیار مشــتریان خود قرار دهند تا

با دریافت این نوع خدمات از ســوی مشتریان
و پرداخت کارمزد حاصــل از مصرف آن ،هم
خدمات نوینی به مشتریان ارائه میشود و هم
درآمد بانک نیز افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایبِنا ،این صاحبنظر حوزه بانکداری
الکترونیک ،در ادامه افزود :اما در کشــور ما در
حال حاضر نقش کارمزدها کمرنگ تر از نقش
ســپرده گیری است؛ البته در حال عبور از این
فضا هستیم که به نظر من در آیندهای نزدیک
شاهد پیشــرفت چشــمگیری در این زمینه
خواهیــم بود .مهرانی با اشــاره به اینکه آینده
سیســتم بانکی در این زمینه روشــن است،
اظهارداشــت :در حال حاضر سیســتم بانکی
کشورهای دیگر کارمزد محور شده و براساس
آمار جهانی ،هندوستان بیشترین کارمزد را در
سیستم بانکی دریافت میکند.

دکتــر محمد رضــا حســین زاده،
مدیرعامــل بانک ملی ایران با حضور
دوباره در استان کرمانشاه ،روند کمک
رســانی به هم میهنــان زلزله زده را
پیگیری و رهکردهای الزم را در جهت
کمک هر چه بهتر به آسیب دیدگان
ابالغ کرد .دکتر حسین زاده از تعدادی
از شعب بانکهای این استان بازدید و
از نزدیک در روند اجرایی امور بانکی
شعب در شهرهای قصر شیرین و کرند
و همچنین همــکاران زلزله زده قرار
گرفت .مدیر عامل بانک ملی ایران با
تاکید بر تسریع در تنظیم پروندهای
تسهیالتی و پرداخت هر چه سریعتر
وام به زلزله زدگان ،مساعدت بانکها
در بازسازی منازل آسیب دیده را نیز
خواستار شد .در ادامه این بازدید ،دکتر
حســین زاده در جهت رفع مایحتاج
هم میهنان زلزله زده ،نسبت به تأمین
هزینههای مربوط بــه پخت و تهیه
غذای گرم برای ساکنان  37روستای
آســیب دیده در منطقه قره شاهی
ســرپل ذهاب اقــدام و رهکردهای
الزم را ابــاغ کرد .بانک ملی ایران با
همکاری موکب امام خمینی مستقر
در استان کرمانشاه ،روزانه تعداد سه
الی پنج هزار غذای گرم جهت توزیع
در روستاهای زلزله زده تهیه میکند.

بهمنظور افزایش امنیــت در انتقال وجه
باالی  30میلیون ریــال در روز از طریق
بانکداری مجازی بانک پاسارگاد ،از تاریخ
 ،1396/09/04ورود کــد عامل دوم (رمز
یکبار مصرف) الزامی خواهد شد .مشتریان
این بانک میتوانند با وارد کردن کد عامل
دوم (رمز یکبار مصرف ارســال شده به
تلفن همراه) هنگام انتقال وجه در بانکداری
مجازی بانک پاســارگاد ،مبالغ باالی 30
میلیون ریال را با اطمینانخاطر بیشــتر
انتقال دهند .براساس این خبر ،مشتریان
میتوانند از طریق نرمافزار پرداخت همراه،
 USSDو همچنین پیام کوتاه ،کد عامل
دوم را دریافت کنند .در روش دریافت کد
از طریق نرمافزار پرداخت همراه ،مشتریان
پس از نصب و فعالســازی برنامه پرداخت
همراه از طریق ســایت بانک پاســارگاد،
میتوانند با کلیک بــر روی دکمه «رمز
یکبار مصرف» رمز دوم مربوطه را دریافت
کنند .در روش  ،USSDمشتریان میتوانند
با شمارهگیری کد  *720*1*1#از روی
تلفن همراه خود ،این کد را دریافت کنند.
همچنین در روش پیام کوتاه ،مشــتریان
با کلیک بــر روی دکمه «ارســال کد»،
کد عامــل دوم را دریافــت میکنند .در
تمامی این موارد ،شماره موبایل مشتری
میبایست با شماره موبایل ثبت شده در
شعبه بانک مطابقت داشته باشد.

محمدرضــا بادامچــی ،نماینده مردم
تهران در مجلس شــورای اســامی
گفت :در حــال حاضر بانک صنعت و
معدن میتواند یک حمایت کننده قوی
برای صنایع کوچک و متوسط باشد و
به طور قطع برای بازســازی واحدهای
تولیدی و ورود نقدینگی به این واحدها
کمک شایانی میکند .ساختار فرسوده
واحدهای تولیدی از مهمترین مشکالت
کنونی تولید کشور است که باید توجه
خاصی به این معضل شود و این بانک
میتواند در اصالح این ســاختار نقش
اساسی داشته باشــد .چرخ اشتغال از
گردش واحدهای تولیدی به راه میافتد
و هر چه واحدهای تولیدی سر و سامان
بیشتری بگیرند ،توسعه بیشتر اشتغال
را به دنبال خواهند داشت .فعالیتهای
بانک صنعت و معدن در راستای تحقق
اهداف اقتصاد مقاومتی است .به طور
قطع افزایش سرمایه بانکها میتواند
در ورود نقدینگی به واحدهای صنعتی
و تولیدی و تقویت این واحدها اثرگذار
باشد .بانک صنعت و معدن نقش خود را
در حمایت از تولید به نحو احسن انجام
میدهد ،همچنین حضــور مدیریت
خبره در حوزه صنعت ،نقش این بانک
را در رونق تولید و صنعت کشور بسیار
پر رنگ تر کرده است.

بررسیمیزانرقابتیبودنفضایبانکی

ایراندرجمع ۱۱کشورفاقدبانکخارجی

بررسیها نشــان میدهد که فقط در  ۱۱کشور
جهــان ،هیچ بانــک خارجی وجود نــدارد که
کشـورهای ایـــران و عربستان نیز جزو این ۱۱
کشور قرار دارند .یک گزارش کارشناسی به تاثیر
و نقش بانکهای خارجی در اقتصاد کشــورها
پرداخته اســت؛ در آغاز این گزارش به تحوالت
نظام بانکی جهان بعد از بروز بحران مالی ســال
 ۲۰۰۸اشاره شده و در این بخش آمده است که
بحران مالی ســال  ۲۰۰۸منتج به کاهش قابل
توجــه جریانات مالی فرامــرزی و کاهش ورود
بانکهای خارجی شد.
در همین بازه زمانی برخورد کشورها با فعالیـت
بانکهای خـــارجی ،متفاوت بود .در حالی که
بانکهای کشورهای توسعهیافته اقدام به کاهش
هزینهها کردند ،بانکهای کشـورهای در حـال
توسعه ،سرمایهگذاری خود را در سایر کشـورها
ی از نـــوع جنـوب -جنـوب
بـــه ویژه همکـار 
(همکـاری بانـکهای اقتصادهای در حال توسعه
با یکدیگر) را افزایش دادند .با این حال ،با وجود
تغییر ساختار نظامهای بانکی بعد از بـروز بحران
مالی ،بانکداری بینالمللی همچنان بهعنوان یکی
از منابــع مهم تأمین مالی برای کشــورهای در
حال توسـعه محسوب میشود .در همین مدت
بهرغم افزایش موانع اداری در رابطه با بانکهای
خـارجی ،توسـعه بیشـتر بانکهای بینالمللی
بزرگ ادامه یافت .معاونت بررسیهای اقتصادی
اتاق تهــران در ادامه این گزارش آورده اســت:
«از منظر متقاضیان دریافــت اعتبارات بانکی،
بانکهای جهانی موجب رفــع محدودیتهای
مالی در کشــورهای میزبان شــده و دسترسی
به منابع تأمین مالی خارجی جایگزینشــده را
تســهیل میکند و از این طریق به نوعی مسئله
نوســانات تأمین اعتبارات داخلی را نیز جبران
میکنند .از ســوی دیگر حضور ســرمایههای
خارجی فشـاری را بـر سیاسـتگـذاران کشـور
میزبــان وارد میکنــد تا
سیاســتهای خــوب را
پذیرفتــه و روشهــای
حکمرانــی کارآمدی را که
باعث جذب بیشــتر منابع
مـــالی خارجی شده و از
فرار یا خروج آنها جلوگیری
میکنــد ،بپذیرنــد و اجرا
کنند.
براســاس آنچه که در این
گــزارش مورد اشــاره قرار
گرفته اســت ،فعالیتهای
بانکــداری بینالمللــی از
دو کانال بر تســریع رشد
اقتصــادی ،رفاه بیشــتر
و تحکیــم ثبــات ،اثــر

مـیگـــذارد :نخســت از طریق تأمین سرمایه
بیشتر ،کارشناس و تکنولوژیهای جدید موردنیاز
که منجـر بـه شـکلگیـری نظـامهـای بـانکی
رقابتیتر میشود و دوم از طریق امکان تسهیم
ریسک و تنـوعبخشـی که باعـث همـوارسـازی و
کـاهش تـاثیر منفـی شوکهای داخلی میشود.
مطالعه انجام شده توســط صندوق بینالمللی
پول در سال  ۲۰۱۵کـه مبتنـی بـر شـواهدی
از وضـعیت نظـام بـانکی در کشورهای گوناگون
است ،نشان میدهد که در زمان بروز بحرانهای
داخلی ،بانکهای خـــارجی موجـود در زمینـه
ارائـه تسهیالت ،رفتار ضدچرخهای کمتری در
مقایســه با بانکهای داخلی دارند و به عبارتی
تضعیف شـــرایط اقتصـــادی موجـب کاهش
اعتباردهی این بانکها ،نمیشود.
نتیجــه مطالعــهای در ســال  ۲۰۱۴در رابطه
با  ۲۶کشـــور در حـــال توســـعه در زمـان
آزادســـازی نظام بانکی آنها نشان میدهد که
در اقتصادهایی کــه بانکهای داخلی رقابتیتر
هســـتند ،ورود بانکهـای خـــارجی موجـب
تأمین بیشــتر اعتبارات در اقتصاد میشود و در
مقابل کشــورهای میزبــان دارای بخش بانکی
غیـررقـــابتی ،بـا ورود بانـک خارجی با کاهش
تســهیالت ،روبهرو میشوند .عدم وجود محیط
رقابتی در نظام بانکی باعث میشــود تا به علت
باال بودن هزینه تهیه اطالعــات کافی در مورد
مشــتریان جدید ،بانکهای خارجی به ناچار به
سمت ایمنترین و بزرگترین بنگاهها هـدایت
شـوند و در صـورت ایجـاد محـیط رقابتی برای
فعالیت بانکهــا ،تمایل بانکهای خارجی برای
ارائه تســهیالت به بنگاههای کوچک و متوسط،
افزایش مییابد .آمارهای اخیر منتشــر شده در
رابطه با وضعیت حضــور بانکهای خارجی در
 ۱۱۳کشور جهان به تفکیک وضعیت مطالبات،
داراییها و تعداد آنها حاکی از این است فقط در

 ۱۱کشور جهان ،هیچ بانک خارجی وجود ندارد
که کشـورهای ایـــران و عربستان نیز جزو ۱۱
کشور قرار دارند.
این گزارش در ادامه با اشــاره به نقش بانکهای
خارجی در توسعه تجارت کشورها آورده است:
«بانکهای خارجی میتوانند دسترســی بـــه
منـــابع خـارجی را بـــرای بنگاههای صادراتی
فراهم کرده و به غلبه بــر عدم تقارن اطالعات
کمک کنند .بررسـیها نشـان داده اسـت کـه در
اقتصادهایی که بانکهای خارجی حضور دارند
بنگاهها تمایل بیشتری به افزایش صادرات دارند؛
به ویژه زمانی کـــه بانـــک مادر در کشور مبدا
وارداتی کاالها یا خدمات صادراتی ،واقع شــده
باشد .در اقتصـادهای پیشـرفته کـه بازارهـای
مـالی از توسعه بیشتری برخوردارند و دسترسی
به اطالعات به سرعت قابل انجام است ،وجـــود
بانکهای خـــارجی ،نقـش زیـــادی ندارند در
حالی که در اقتصادهای در حال توسعه ،نقش و
میزان اثرگذاری این بانکها ،بیشتر است.
اهمیت حضور بانکهــای خارجی و پیامدهای
مثبت آنها بر بهبود تأمین مالی بنگاههـا و تقویـت
کـارایی تخصـیص منـابع موجب شده تا بهرغم
اثرات منفی بروز بحــران مالی جهان ،همچنان
اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهـور
از مزیــت بانکهای خارجــی در جهت اهداف
توسعه اقتصادی به طور مطلوبی استفاده کنند.
عدمحضور بانکهای خارجی در ایران در سطح
و مقیاس سایر اقتصادهای در حال توسعه ،نشان
از عدم موفقیت ایران در بهرهبرداری مناسب از
منابع تأمین مالی به ویژه در شرایطی که کشور
در معرض تحریمهای اقتصادی نبود ،دارد.
بــه گزارش مهر ،برابر بند د ماده  ۴قانون برنامه
ششم توسعه ،مقرر شده است تا کلیه دستگاههای
اجرایی با هماهنگی با دولت (مســئولیت اجرا با
دولت) ،اقدامات الزم را در خصوص اجازه حضور
و مشــارکت مؤسسات مالی و
اعتباری خارجــی در ایران را
در چهارچــوب قانــون اجرای
سیاستهای کلی اصل چهل و
چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵
خرداد  ۱۳۸۷و قانون تشویق و
حمایت سرمایهگذاری خارجی
مصوب چهارم خــرداد ۱۳۸۱
انجام دهند.
عملیاتی کردن و پیگیری برای
اجرای درست این حکم قانونی
به نحوی کــه منجر به حضور
موثــر بانکهــای خارجی در
کشور شــده و اقتصاد کشور از
منافع آن استفاده کند ،ضرورت
دارد.

