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پژوهش مرتبط در اتاق تهران
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران از ابتدای بررسی طرح قانون
بانکداری جمهوری اسالمی ایران در مجلس دهم و یازدهم ،تحوالت این طرح
و آثار مورد انتظار آن بر ثبات اقتصاد کالن ،بهبود فضای کسب وکار و تشووی
سرمایه گذاری را از نزدیک رصد نموده است .در این راستا ،بررسی و مطالعوه
این موضوع بنا به سفارش اتاق تهران توسط گروهی از متخصصان و خبرگان

پولی و بانکی به سرپرستی آقوای دکتور فرهواد ن لوی و بوا همکواری آقایوان
ام رحس ن ام ن آزاد و حسن معتمدی و ت می متشکل از خانم ها محمودزاده و
ام ران و آقای نف سی ،در قالب طرح پژوهشی به انجام رس ده و نتوای آن در
دو جلد به چاپ رس ده و دستاوردهای آن ن ز در قالوب مکاتبواتی بوه مجلوس
شورای اسالمی ،منعکس شده است.

مقدمه
تجربه تحوالت جهانی از زمان بروز رکود بزرگ در سال  ،2008تغییر در نظام پولی بین المللی ،بحرانهاای پاولی و ماالی ،گا ار از بانکاداری
دولتی به بانکداری خصوصی ... ،لزوم تغییر و بروزرسانی قواعد و قوانین مالی را بیش از پیش یادآوری مینماید.

در ایران بیش از  5دهه از تصویب قانون پولی و بانکی مصوب  1351میگ رد .در این مدت تحوالتی همچون تدوین مقررات بینالمللی نظام
بانکی توسط کمیته بال ،دولتی شدن بانک های ایران به دنبال «قانون ملی شدن بانکها» و «الیحه قانونی اداره امور بانکها» و اصل 44

قانون اساسی پس از انقالب اسالمی ،تصویب «قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی»
در اواخر دهه  .... ،70بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور و ایجاد مجموعاهای ساازگار،
جامع و هماهنگ از قوانین پولی و بانکی نوین و روزآمد مشتمل بر قانون بانک مرکازی و
قانون بانکداری ،برای اصالح ساختارهای مالی در کشور و نیل به اهداف اقتصااد کاالن را
به ضرورتی غیرقابل انکار تبدیل کرده است.
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چکیده
در این گزارش به بررسی مهمترین خالهای قانون بانکداری در ایران پرداخته شده و پیشنهاداتی برای بهبود و بروزرسانی این قانون ،همگاام باا
تحوالت مهم اقتصادی به ویژه در حوزه پولی و مالی ارائه شده است.
این پیشنهادات در  8محور اصلی حکمرانی ،سیاست پولی ،نظارت بر بانکها ،استقالل و اقتدار ،حمایات از رشاد و توساعه اقتصاادی ،بانکاداری
بدون ربا ،رابطه با دولت ،رابطه با بانکها تبیین شده است.
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نکات کلیدی در ارزیابی طرح قانون بانکداری

استقالل ،اقتدار و پاسخگویی

ضرورت تسریع در بهروز رسانی قوانین پولی و بانکی

جهش نرخ ارز ،نرخهای سود بانکی متورم ،قیمتگ اری دستوری ،احتکاار ،جا ابیت
رانتجویی بر نوآوری ،فساد گسترده ... ،همگی معلول تورم هستند.
تجربه استقالل بانک مرکزی ،در کنترل تورم در کمتوساعهیافتاهتارین اقتصاادهای
جهان در محدوده  5درصد ،لزوم اقادام عاجال بارای بانوک مرکوزی مسوت ل،
م تدر ،و پاسخگو را بیش از پیش ضروری مینماید.

شرایط بحرانی بخش مالی و واقعی اقتصاد ایران نیازمناد بروزرساانی قاوانین پاولی و
بانکی و انجام اصالحات مالی برای حمایت از تول د و سورمایهگوذاری اسات؛
اصالحاتی که بازنگری بنیادین ظرفیتهای قانونی بخش مالی کشاور در اولویات آن
قرار دارد.

لزوم تفکیک قوانین بانک مرکزی و بانکداری

ضرورت نوسازی ظرفیت های قانونی

نظر به قدمت قانون بانک مرکزی ،انتظار میرود برای دهههاا ،راهگشاای تنظایم
سیاستها و مقررات بانک مرکزی و ثباتبخشی به بخاش اسامی اقتصااد کشاور
باشد .در حالی که قانون بانکداری ،بهدلیل فرایند مستمر طراحوی ابزارهوا و
توسعه ابداعات مالی ،الزم است منعطف بوده و ظرفیت متممنویسیهای مکرر
داشته باشد.

بازنویسی قوانین پولی و بانکی ،گام اصلی برای حل ریشهای معضل تاورم ،و نقطاه
عطفی در اصالحات راهبردی بخش مالی کشوور اسات .حمایات از تولیاد و
سرمایهگ اری ،در گرو نوسازی ظرفیتهای قانونی این بخش است.
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محورهای کلی پیشنهادات برای ارزیابی قانون بانکداری

حکمرانی
س است پولی

نظارت بر بانکها
است الل و اقتدار
حمایت از رشد و توسعه اقتصادی
بانکداری بدون ربا
رابطه با دولت
رابطه با بانکها
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حکمرانی
سازماندهی تشکیالت بانک مرکزی با هدف کنترل تورم و تامین سالمت بانکی
هیئت عالی :تجمیع سه نقش سیاستگ اری ،تقنین ،و نظارت در عالیترین نهاد سازمانی بانک مرکزی ،با اختیارات الزم و ترکیب مناسب
رئیس کل :اقتدار اجرایی و سیاستی رئیس کل ،در توازن با الزام وی به حسابدهی و پاسخگویی به هیأت عالی
شوراهای تخصصی :سپردن تصمیمسازیهای کلیدی هیأت عالی به دو شورای تخصصی سیاستگ اری پولی و ارزی و مقرراتگ اری و نظارت بانکی جهت ایجاد شفافیت در تمایز بین
تصمیمسازی و تصمیمگیری

حکمرانی شرکتی :وجود اکثریت اعضای غیراجرایی و موظف در هیئت عالی ،با هدف تسهیل اعمال نظارت بر اعضای اجرایی و استقرار حکمرانی شرکتی

ضرورت اتخاذ تدابیری برای کنترل تعارض منافع
تصریح وظایف و اختیارات مقام ناظر بر بانکها در رسیدگی به تعارض منافع و تسهیالت مرتبط در موسسات اعتباری
الزام نمایندگان دستگاههای اجرایی و قوای مقننه و قضائیه عضو در مجامع تصمیمگیری بانک مرکزی به تمکین در برابر الزامات تعارض منافع
ممانعت از عضویت نمایندگان قوای مقننه و قضاییه و مجریه ،یا مدیران عامل بانکها در شورای سیاستگ اری پولی و ارزی ،شورای مقرراتگ اری و نظارت بانکی ،شورای فقهی ،هیئت
انتظامی ،کارگروه بررسی صالحیتها ،شورای سنجش اعتبار و هیئت نظارت بر بانک توسعه
ممانعت از حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی در مجامع تصمیمگیری بانک مرکزی به دلیل سهامداری بانکهای دولتی
مقابله با مستثنی نمودن اعضای شورای فقهی و قضات هیئتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی ،از التزام به محدودیتهای تعارض منافع
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حکمرانی -ثبات مالی و سالمت بانکی
ثبات مالی اعم از سالمت و ثبات بانکی است و به دل ل سرریز ناترازیها و ریسکها از یک بازار به سایر بازارهای مالی ،تح
سالمت بانکی بدون ثبات بازارهای سرمایه ،ب مه و بدهی ممکن ن ست.
برای پره وز از آرب تورام م رراتوی ،الزم اسوت همواهنگی م وام نوایر بوانکی ،بوا
رگوالتورهای بازارهای سرمایه ،ب مه ،صندوقهای بازنشستگی ،بازار سایر داراییهوا
و سایر م رراتگذاران و نایرانی که در بازارهوای موالی فعالنود ،بوه ویوایک بانوک
مرکزی اضافه شود .ترت بات نهادی الزم برای پایش ثبوات ،پایوداری و توا آوری
بازارهای مالی ،با مشارکت بانک مرکوزی و در نظور گورفتن سوازوکارهای سورایت
ناترازی و بحران از یک بازار به بازارهای دیگر ،در قانون دیده شود .راه تح

چن ن

مهمی ،تکل ک قانون به تشک ل شورای ثبات مالی ،متشکل از رگوالتورهای بازارهای
پول ،سرمایه ،بدهی ،و ب مه است.
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سیاست پولی
طراحی س است ارزی ذیل س است پولی
تعریف سیاست ارزی ذیل سیاست پولی ،برخالف انگاره حاکم بر بانکداری مرکزی چنددهه گ شته ،یک جابهجایی پارادایم ناظر بر ارتقای ظرفیت و کارامدی سیاستگ اری پولی کشور است.

ممانعت از پرداخت تنخواهگردان خزانه از منابع بانک مرکزی
اعطای تنخواه راهکاری دمدستی و پرهزینه برای تأمین نقدینگی دولت و از پیشرانههای رشد ناخواسته پایه پولی ،انبساط برنامهریزی نشده پول در اقتصاد ،و تحمیل اقتضائات سیاست مالی بر
سیاست پولی است.

ممانعت از لطمه س است اعتباری به س است پولی
ح ف تکلیف از بانک مرکزی مبنی بر اتخاذ تدابیر کالن برای هدایت تسهیالت و اعتبارات بانکی در جهت حمایت از رشد و توسعه اقتصادی الزامی است زیرا تصمیم در مورد اعتبارات بانکی در
سطح بانکها اتخاذ میشود .بانک مرکزی در این تصمیمات مداخله مستقیم نمیکند؛ صرفا با تعیین نرخ سود سیاستی و هدایت نرخهای سود در بازار باین باانکی ،پاول پار قادرت را هادایت
میکند .تجارب ناموفق استفاده از جیرهبندی اعتبار و نرخهای ترجیحی در ایران و سایر نقاط جهان نیز نشان میدهند هدایت اعتبار از باال به پایین ،راهبردی پرهزینه ،پرخطا و برای حمایات از
رشد اقتصادی کم منفعت است .هدایت اعتبار در سطح خرد ممکن است منجر به رونق تولید بنگاههای دچار محدودیت اعتباری شود؛ ولی در سطح کالن به رشد و توسعه اقتصادی نمیانجاماد.
مضافا به دلیل اختالل در بازار اعتبار ،از بهرهوری تولید نیز میکاهد.

تدق

رابطه س است احت اطی و س است پولی

خاستگاه سیاستهای احتیاطی کالن در حوزه پولی ،شکلگیری و انباشت ناترازیها در بخش اسمی اقتصاد و بازار داراییها ،یا شکلگیری ریسکهای کالن در ترازنامه بانکها است .از این
منظر شورای سیاستگ اری پولی و ارزی و شورای مقرراتگ اری و نظارت بانکی ،میتوانند دستورکار الزم برای سیاستگ اری در حوزههای احتیاطی کالن را به هیئت عالی پیشنهاد دهند.
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سیاست پولی

سازمانهای بینالمللی توصیه میکنند که ساختار تصم مسازی در بانک مرکزی
گروهی باشد تا گسترهی وسیعتری از نظرات و تخصصها را پوشش دهد و وجاهات
بیشتری داشته باشد.
عمدهی تصمیماتی که بانک مرکزی اتخاذ میکند به ساه دساته قابال تفکیاک اسات:

س استگذاری ،تصم مات مدیریتی ،و نظارت.
از آنجایی که بانکهای مرکزی اهداف سیاستی متعددی دارند ،ممکن است نیاز به وجود
شوراهای متعدد س استگذاری باشد تا هر یک در خصاو

بخشای از وظاایف

بانک مرکزی تصمیمگیری کنند .یکی از شایعترین این شوراها ،شوراهای تصمیمگیر در
خصو

سیاست پولی هستند .اکنون فقط تعداد انگشتشماری از کشورها هساتند کاه

در آنها شخص رئیس کل متولی مستقیم سیاست پولی است.
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نظارت بر بانکها
توسعه گستره نظارت بر بانکها
توسعه قلمرو نظارت بر ثبات و سالمت بانکی ،از بانکها و موسسات اعتباری ،به طیف وسیعی از اشخا تحت نظارت ،اقدام مثبتی است .آن دسته از اشخا تحت نظارت کاه از عماوم
سپرده نمیپ یرند ،به سه دلیل مشمول نظارت سبکتری هستند( :الف) خلق پول نمیکنند؛ (ب) نیاز به صیانت از منافع سپردهگ اران خرد در دستور کار مقام ناظر بار آنهاا نیسات؛ و (ج)
بهدلیل عدم حضور در بازار بین بانکی ،احتمال سرایت ریسکهای نهفته در ساختار مالی این موسسات به موسسات اعتباری اندک است .باناکهاای توساعه ،باناکهاای سارمایهگا اری،
لیزینگها ،صرافیها ،و تعاونیهای اعتبار از جمله این اشخا اند.
نظارت بر این اشخا از منظر ثبات مالی مهم است .این بنگاههای اقتصادی میتوانند در معرض نقدناشوندگی قرار گیرند؛ همچنین مدیریت ضعیف داراییها و بدهیها آنهاا را تاا مارز
ورشکستگی ببرد .البته ناظر بانکی نگران آسیب دیدن سپردهگ اران خرد از مشکالت این موسسات نیست ،اما اثر دومینوی سرایت مشکالت این موسسات به بانکها میتواند موجب تنش
در بازارهای مالی شود .ل ا ،الزم است دستورکار نظارت بر این موسسات در قانون تصریح شود.

ارتقای شیوه نظارت بر بانکها
ارتقای نظارت بانک مرکزی از نظارت استطالعی ،موردی ،مضیق و پسینی ،به نظارت مقتدرانه ،فراگیر ،یکپارچه و پیشینی پیشنهاد میشود .الزم است یک نظام تقنینی و نظارتی مقتادر و
جامع در درون بانک مرکزی تاسیس ،و سازوکارهای تصمیمسازی و تصمیمگیری قاعدهمندی برای سازمان مزبور تعبیه شود؛ تدابیر مناسابی نیاز بارای تنفیا مقاررات و اعماال مقاررات
انتظامی بر اشخا تحت نظارت در درون بانک مرکزی بنا نهاده شود.
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نظارت بر بانکها
نیاز به تجمیع قوا برای نظارت موثر بانکی
نظارت بر بانکها ماموریتی نیست که در چارچوب محدودیتهای تفکیک قوا ،در داخل قوه مجریه قابل انجام باشد .نظاارت شاامل وضاع مقاررات و تقناین ،اعماال و تساجیل مقاررات ،و
تشخیص موسسه متخلف و تخلف مدیران موسسات ،و صدور رای و اعمال تنبیه در مورد موسسه متخلف است .در صورت عدم کفایت تنبیه اعمال شده ،سلب حق از ساهامداران و مادیران و
خاتمه حیات موسسات اعتباری را نیز شامل میشود .بنابراین ایفای ماموریت نظارت بر بانکها ،بیش از تفکیک ،مستلزم تجمیع قواست.
الزمه اعمال نظارت ،برخورداری از اختیار تنفی پیشینی مقررات و تنبیه پسینی تخلف از مقررات است .در مواردی که تنبیه انضباطی با استفاده از سازوکارهای اداری تعبیه شده در درون بانک
مرکزی کفایت نکند ،بانک باید با حداقل هزینه سیاسی و بدون طی دیوانساالری زمانبر ،قادر به اقامه دعوی در دادگاه صالحه باشد .تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی در داخل
بانک مرکزی ،و قطعی و الزماالجرا بودن آرای هیأت تجدیدنظر ،سیکل نظارت بانکی را در داخل بانک مرکزی تکمیل میکند.

ضرورت درنظر گرفتن چرخه حیات موسسات اعتباری در قانون
الزم است در موادی از قانون ،تاسیس ،فعالیت ،ادغام ،انحالل و تجزیه ،احکام قانونی ناظر بر تولد تا مرگ اختیاری و مرگ اجباری موسسات اعتباری با دقت و تفصیل تشریح شود.
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نظارت بر بانکها
ضرورت نظارت شدیدتر بر موسسات اعتباری با ریسک بیشتر
در خصو موسسات اعتباری با ریسک بیشتر ،تعریف آستانههای ویژه و ترتیبات سختگیرانهتر برای بانکهای دارای اهمیت سیستمی الزم اسات؛ و همچناین ضاروری اسات ارتبااط
متقابل بانک مرکزی ،صندوق ضمانت سپردهها ،و موسسه اعتباری بحرانی تدقیق شود.

تمایز ترتیبات نظارتی بانکهای مهم از سایر موسسات اعتباری
بانکهایی که به دلیل اندازه ،اتصال با سایر نهادهای مالی ،پیچیدگی ساختار ،نقاش و کاارکرد بای بادیل ،یاا تشاخیص مقاام نااظر ،از اهمیات سیساتمی برخوردارناد ،مشامول نظاارت
سختگیرانهترند .الزم است قانون ،معاونت نظارتی را موظف کند مصادیق چنین موسساتی را به صورت ادواری به شورای مقرراتگ اری و نظارت بانکی گزارش کرده و با تصاویب شاورا،
مقررات سختگیرانهتر و آستانههای دشوارتری در مورد نسبتهای احتیاطی این موسسات تنظیم و ابالغ کند.

نظارت یکپارچه بر بانکهای جامع و گروه موسسات اعتباری
بانکهای جامع و سایر موسسات اعتباری که اساسنامه آنها اجازه میدهد عالوه بر بازار پول در سایر بازارهای مالی نیز فعالیت کنند ،در معرض سرریز ریسک بازارهای بادهی ،سارمایه و
بیمه ،به جریان نقد ،کیفیت و درامدزایی داراییهای خود هستند .بنابراین الزم است مقررات ناظر بر کفایت سرمایه و جریان نقد چنین موسساتی ،در مقایسه با موسساتی که فقاط در باازار
پول فعالیت میکنند ،غیرمنعطفتر بوده و حفاظبندی سپردهها از سرریز ریسک سایر بازارها را الزامی کند.

معرفی سیاستها و نسبتهای احتیاطی در قانون
الزم است معاونت نظارتی بانک مرکزی ،قادر به اعمال نسبتهای احتیاطی سختگیرانه ،از جمله افزایش نسبت کفایت سرمایه ،افزایش افزونه (هیرکات) وثایق تودیعی ،کاهش نسبت وام
به ارزش و افزایش ذخیرهگیری ،در مورد اشخا تحت نظارت متخلف ،یا در معرض افزایش ریسک باشد.
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نظارت بر بانکها -موسسات اعتباری پرریسک

بانکهای جامع و سایر موسسات اعتباری که اساسنامه آنها اجازه میدهد عوالوه بور
بازار پول در سایر بازارهای مالی ن ز فعال ت کنند ،در معرض سرریز ریسک بازارهوای
بدهی ،سرمایه و ب مه ،به جریان ن د ،ک ف ت و درآمدزایی دارایویهوای خوود هسوتند.
بنابراین الزم است م ررات نایر بر کفایت سرمایه و جریان ن د چن ن موسسواتی ،در
م ایسه با موسساتی که ف ط در بازار پول فعال وت مویکننود ،ی رمنعطوکتور بووده و
حفاظبندی سپردهها از سرریز ریسک سایر بازارها را الزامی کند.
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نظارت بر بانکها
مکالمه بانک مرکزی و بانکها به زبان آزمون تنش با یکدیگر
معاونت نظارتی باید از نظر فنی قادر و از نظر قانونی مجاز باشد ،در مواردی که ممکن است موسسات اعتباری بهدلیل گساتره فعالیات در معارض ریساکهاای ماالی و غیرماالی قارار
میگیرند ،پیشگیرانه آنها را از برخی فعالیتهای مجاز ،تا زمان مهار آثار خطر بر سپردهها ،منع کند .آزمون تنش شیوه استانداردی است کاه طای آن مقاام نااظر از موسساه اعتبااری
میخواهد حساسیت نسبتهای احتیاطی و شاخصهای نظارتی را نسبت به وخامت شرایط فرضی بحرانی ،براورد و گزارش کند.

نیاز ارزیابی کیفیت دارایی به تخصصهایی فراتر از حسابرسی
شورای مقرراتگ اری و نظارت بانکی اجازه دارد ،بر اساس اطالعات دریافتی از بیانیه وضعیت ،مؤسسات اعتباری را با استفاده از مؤسسات حسابرسی معتمد باناک مرکازی ،موظاف باه
ارزیابی کیفیت داراییهای خود کند؛ فراتر از آن تکلیف کند ،کیفیت دارایی کلیه مؤسسات اعتباری حداکثر هر سهسال یکبار توسط حسابرس معتمد بانک مرکزی ارزیابی شاود .ایان در
حالی است که موسسات حسابرسی کشور ظرفیت فنی ارزیابی کیفیت دارایی موسسات اعتباری را ندارند .به طور خا  ،ارزیابی تسهیالت اعطایی و براورد احتمال بازیابی آنها ،با توجاه
به وثایق ترهین شده ،وظیفه حساس ،پیچیده و فنیای است که تاکنون ماموریت حسابرسان نبوده است.
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نظارت بر بانکها
لزوم تمایز مرز قاعده و صالحدید
نظارت بانکی آمیزهای از قاعده و صالحدید است .اصول ،سراسری و قاعدهمندند؛ اما چگونگی کاربست آنها در شرایط زمانی و مکانی و بهخصو نهادی ،مساتلزم صاالحدید مقاام نااظر
است .اقتضای حکمرانی خوب آن است که استفاده از اختیارات برای اِعمال اقدامات صالحدیدی ،با پاسخگویی و حسابدهی همراه باشد .بهطور مشخص ،الزم است معاون نظارتی مجاز باه
استفاده از ابزارهای در اختیار ،حسب تشخیص خود باشد؛ ولی بابت چرایی و چگونگی استفاده از این اختیار ،به مقامات باالدستی پاسخگو باشد.

ضرورت بازنگری احکام ناظر بر صندوق ضمانت سپردهها
با توجه به عدم تفصیل و شفافیت احکام قانونی مربوط به صندوق ضمانت سپردهها ،الزم است وظایف و اختیارات زیر برای صندوق تعریاف شاود( :ا) دریافات اطالعاات الزم بارای ایفاای
وظایف قانونی صندوق از موسسات اعتباری؛ (ب) پایش وضعیت سالمت موسسات اعتباری به منظور براورد ریساک نااتوانی موسساات از ایفاای تعهادات؛ (ج) تضامین اصال ساپردههاای
موسسات اعتباری عضو؛ (د) مدیریت فرایند گزیر موسسات اعتباری در حال تصفیه از ابتدا تا انتها؛ و (ه) تأدیه سپردههای تضمین شده سپردهگ اران موسسات منحل شده یا ورشکسته.

ضرورت تشکیل شورای ثبات مالی
ثبات مالی اعم از سالمت بانکی است .به دلیل سرریز ناترازیها از یک بازار مالی به دیگر بازارها ،تحقق سالمت بانکی بدون ثبات بازارهای سرمایه ،بیمه و بادهی ممکان نیسات .لا ا الزم
است( :ا) ناظران بازارهای مالی در یک رابطه نهادی و قاعدهمند ،ریسکهای در حال تحول در هر بازار را به یکدیگر اطالع داده و در برابار ریساکهاای سیساتماتیک ،تادابیر هماهناگ و
منسجم اتخاذ کنند؛ (ب) ترتیبات نهادی الزم برای پایش ثبات ،پایداری و تابآوری بازارهای مالی در مقیاس کالن ،با مشارکت بانک مرکزی و در نظر گرفتن سازوکارهای سرایت بحران از
یک بازار به بازارهای دیگر ،در قانون دیده شود؛ و (ج) قانون با تاسیس شورای ثبات مالی ،سازوکار قاعدهمند و شفافی برای تبادل اطالعات بین رگوالتورهای بازارهای پاول ،ارز ،سارمایه ،و
بدهی و هماهنگی تدابیر ایشان پیشبینی کند .مناسب است که دبیرخانه شورا در بانک مرکزی مستقر شود.
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استقالل و اقتدار
الزم است به موضوع تقویت استقالل و اقتدار بانک مرکزی در سه محور توجه ویژه شود:
کنترل تورم
مسئول دانستن انحصاری بانک مرکزی در برابر کنترل تورم؛ مغالطه فعلی ناظر بر یکسان دانستن تورم و گرانی ،و کنترل تورم از طریق روشهای تعزیراتی را تصحیح میکند و بهتار اسات
تعیین هدف ثبات قیمتها و کنترل تورم برای بانک مرکزی ،مسئولیت انحصاری اتخاذ سیاست پولی را در اختیار هیأت عالی قرار دهد تا در برابر این هدف پاسخگو باشد.

استقالل رئیس کل
برای تقویت اقتدار رئیس کل ،الزم است عزل او پیش از پایان دوره ،تنها در صورت درخواست دوسوم از اعضای غیراجرایی هیأت عالی ،مستند به قصور یا تقصیر در انجام وظیفه قابل طارح
باشد.

استقالل مالی
وظیفه انحصاری هیأت عالی مبنی بر تصویب صورت های مالی ،انتقال سود و تصویب افزایش سرمایه بانک مرکزی و تصریح جمهوری اسالمی ایران باه جاای دولات ،باهعناوان مالاک و
سهامدار بانک مرکزی که پیامد ساختاری آن به رسمیت شناختن هیأت عالی بهعنوان مجمع عمومی بانک مرکزی است ،بهعنوان گاامی بلناد در جهات اساتقالل باناک مرکازی پیشانهاد
میشود.
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استقالل و اقتدار -استقالل در تصمیمگیری

تجربه ی جهانی نشان می دهد قانون باید اختیار و مسئوولیت اتخئا
تصمیمات و عملیات سیاستگذاری پولی را به طور کامل و منحصرا بئه
بانک مرکزی واگذار کند .از سوی دیگر سئاختار نائارتی بایئد بئه

گونهای تعبیه شود که اطمینان حاصل شود بانئک مرکئزی در اتخئا
تصمیمات پولی ،منافع عامه را تعقیب می کند .تکالیف و مسوولیت های
دیگر اجزای حاکمیت برای تحقق این امر نیز باید در قئانون تصئریح
شود.
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حمایت از رشد و توسعه اقتصادی
ضرورت اولویتبندی سازگار اهداف بانک مرکزی
حمایت از رشد و توسعه اقتصادی ،گاه در تعارض با تعقیب ثبات سطح عمومی قیمتها و کنترل تورم ،و تأمین ثبات و سالمت شبکه بانکی است .مهمترین امکان در اختیار بانک مرکزی بارای
حمایت از رشد ،برقراری ثبات اقتصاد کالن از طریق کنترل تورم و تامین سالمت بانکی است .ل ا توصیه میشود حمایت از توسعه اقتصادی ح ف و ثبات تولید اسمی ،منوط به عادم لطماه باه
ثبات پولی و مالی هدفگ اری شود.

تصریح اولویت هدف ثبات قیمتها
ثبات ق متها هدف اصلی بانک مرکزی و تورم مالیم ،باثبات و پ شب نی پذیر ،پ ش ن از رشد اقتصادی پایدار است .با این حال ،در افو هوای
زمانی کوتاهمدت و به شرط عدم لطمه به هدف اصلی ،تع ب اهدافی در بخش واقعی ،مانند ثبات تول د ،مالحظاتی در مورد نرخ ارز واقعی ،یوا
پایداری مالی میتواند در تصم مات بانک مرکزی ایفای ن ش کند .قانون باید در مورد یلبه ثبات ق متی بر این مالحظات صریح باشد.
بانکهای مرکزی ،به دل ل نزدیکی به بازارهای مالی و تواناییهای فنی ،در اکثر موارد مسئول تنظ م و تع ب راهبردهوای خریود و فوروش ارز،

مدیریت ذخایر ارزی و مداخله در بازار ارز هستند .در مواردی که نهاد دیگری ،مانند صندوق توسعه ملوی ،در مودیریت ذخوایر ارزی مشوارکت
دارد ،تصریح اهداف آن نهاد بهعنوان مثال ترج ح ن دشوندگی بر درامد برای همسوسازی و تفک ک ویایک الزم است.
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حمایت از رشد و توسعه اقتصادی
جلوگیری از بهکارگیری ابزارهای نظارتی برای ترغیب حمایت بانکها از تولید
بهکارگیری ابزارهای پولی ،اعتباری و نظارتی بانک مرکزی برای ترغیب یا وادار کردن مؤسسات اعتباری به اعطای تسهیالت اعتباری به واحدهای اقتصادی ماوثر در رشاد اقتصاادی ،تالشای
پرهزینه و کماثر برای مهندسی روابط اقتصادی است که بابت آن ،هزاران میلیارد تومان منابع بانکی به هدر رفته است.
این رویکرد دو پیامد نامطلوب دارد( :ا) ابزارهای نظارتی بانک مرکزی که برای پایش سالمت بانکها در اختیار مقام ناظر قرار گرفته ،وسیله تحمیل مصارفی به آنها میشود که نه تنها ربطای
به سالمت بانکی نداشته ،موجب تضعیف سالمت بانک نیز میشوند؛ و (ب) اختیارات و اقتدار مقام ناظر ،در خدمت تحقق اهدافی قرار میگیرد که معموال صاحب و بانی قدرتمند در بیرون نظاام
بانکی دارند .نتیجه ،تنگکردن عرصه وظایف احتیاطی مقام ناظر توسط این کارکردهای تَبَعی است.

هدایت ناپذیری نقدینگی در مقیاس کالن
در معماری نظام اقتصادی کشور ،بانک مرکزی برای حمایت از رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال تاسیس نشده و سازوکاری برای هدایت نقدینگی در اختیار ندارد.

عدم امکان یکسانسازی نرخ سود
نرخ سود بانکی ،برآیند سه عامل نرخ بهره سیاستی ،اقتضائات کسبوکار بانک و ریسک مشتری و بازار است .سیاستگ ار از این سه ،تنها میتواند عامل اول را در ساطح شابکه باانکی تعیاین
کند .دو عامل دیگر در روابط بینبانکی و مشتری تعیین میشود .یکسان سازی نرخ سود امکان پ یر نیست چون نرخهای بانکی در میلیونها قرارداد با مشتریان را در سرتاسر کشاور نمایتاوان
کنترل کرد .همچنین مشروع نیست چون مداخله حاکمیت در قراردادهای بانکی ،تحمیل زیان بالوجه به سپردهگ ار ،بانک یا وامگیرنده ،و خالف مشروعیت قرارداد بار اسااس تراضای طارفین
است .بانک مرکزی تنها میتواند منابع خود را قیمتگ اری و از طریق بازار بین بانکی عرضه کند و مجاز به قیمتگ اری منابع بانکها و سپرده مشتریان نیست .تجارب گسترده سرکوب ماالی
هم نشان میدهد رشد و توسعه اقتصاد با نرخگ اری دستوری محقق نمیشود و این سیاست در شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه به رشد اقتصادی یا توسعه بخشهاا یاا منااطق مارجح
نیانجامیده است.
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بانکداری بدون ربا
عملیات بانکی
احکام قانونی ناظر بر عملیات بانکی از اشکاالت مفهومی عدیدهای ،از جمله خلط بدهی و مشارکت در سپردههای سرمایهگ اری عام و خا  ،در شکل تاابع قارارداد بادهی و در کاارکرد تاابع
قرارداد و هچنین خلط نرخ سود و نرخ بازده پروژه است.
ضرورت عدم سوگیری قانون در رابطه بانک و مشتری :رقابتی بودن صنعت بانکی و مراقبت رگوالتور نسبت به حفظ حقوق مشتری ،بدون نیاز به خاطکشای قانونگا ار ،رابطاه منصافانه باین
موسسه اعتباری و مشتری را تامین میکند.
اصالح نظام تجهیز و تخصیص منابع:
در زمینه تجهیز منابع معرفی سپرده سرمایهگ اری عام و خا  ،به عنوان دو نوع از چهار نوع سپرده مجاز ،پنج ایراد اساسی دارد( :ا) قرارداد بدهی ،ساختار مناسبی برای تنظیم رابطه سارمایه-
گ ار با پروژه نیست .سپرده سرمایهگ اری ،به دلیل تحمیل کارکرد مشارکت بر قرارداد بدهی ،دچار تناقض ذاتی است؛ (ب) تجهیز سپرده برای سرمایهگ اری بلندمدت کار بانک تجاری نیسات؛
(ج) در بانک ،طبق مدل استخر وجوه ،سپردههای دریافتی مخلوط میشوند .نمیتوان اثر تسهیالت اعطایی به پروژه را ارزیابی و بازده آن را بین سپردهگ ارانی که طای زماان مباال گونااگونی
سپردهگ اری کردهاند ،تقسیم کرد؛ (ه) تخصیص سپرده سیال و قابل فراخوان توسط سپردهگ ار به پروژههای بلندمدت ،بانک را در معرض ریسک نقدینگی قرار میدهد؛ و (و) سپردهگ ار ماهیتا
ریسکگریز است؛ در حالی که بانک سازوکاری برای محافظت از عدم انتقال ریسک پروژهها به سپردهگ ار ندارد.
نظام تخصیص منابع نیز دارای ایراد است( .ا) موسسات اعتباری نمی توانند مشروع و قانونی بودن کاالها و خدمات خریداری شده از محل تسهیالت را کنترل کنناد؛ (ب) اداماه تکلیاف قاانون
عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر انطباق فقه تجارت بر تسهیالت بانکی ،موجب فساد ،کژمنشی و اتالف منابع ،و برای آینده بانکداری کشور زیانبار اسات؛ و (ج) تقسایم تساهیالت بار اسااس
معین و نامعین بودن نرخ سود ،از نظر بانکی ،بیمعناست.
احکام قرضالحسنه یک ماموریت اجتماعی را به هزینه سپردهگ ار ،بر نظام مالی تحمیل میکند.
ضرورت درنظرگرفتن سازوکار پیگیری فراگیری مالی در قانون  :با توجه به اثر ازدحام اعطای تسهیالت اعتباری به شرکتهای بزرگ و اَبَرپروژهها ،توصیه میشاود موسساات اعتبااری موظاف
شوند ،با هدف مدیریت ریسک تمرکز و افزایش دسترسی به اعتبار ،حداقلی از تسهیالت اعتباری را به تامین نیازهای مصرفی خانوار و تاامین سارمایه در گاردش تولیدکننادگان خارد و کسابه
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اختصا دهند.

بانکداری بدون ربا

ضرورت بازنگری اساسی نقش و جایگاه شورای فقهی
الزم است( :ا) قلمرو شورا از نظارت ،منصرف و منحصر به حوزه ارزیابی مقررات شود؛ (ب) رابطه شورای فقهی در طول شورای مقرراتگ اری و نظارت بانکی باشد؛ اظهار نظر شورا نسبت

به ابزارها ،دستورالعملها ،و مقررات ،پیش از ابالغ و صرفا از حیث احراز مغایرت با موازین شرع باشد؛ (ج) اعضای شورا موظف و تماموقت باشند و حقوق و مزایایشان در طول خادمت باه
پیشنهاد رئیس کل ،توسط هیأت عالی تعیین و توسط بانک مرکزی پرداخت شود؛ و (د) اعضای صاحب رای شورا مرکب از خبرگان پولی و بانکی و مجتهدین باشد که به ترتیاب مسائول
تشخیص موضوع و استنباط حکماند .برای حفظ انسجام بانک مرکزی ،ریاست شورا با رئیس کل باشد.
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رابطه با دولت
استقالل رای بانک مرکزی:
الزام دولت به درخواست گزارش مشورتی بانک مرکزی در تهیه پیشنویس لوایح ،تصویبنامهها و برنامههای اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی ،بودجهریزی و تأمین مالی بخش عمومی
از داخل و خارج و تضامین آن ،و موظف کردن بانک مرکزی به ارائه نظر خود به نمایندگان مجلس در خصو لوایح و طرحهای مرتبط با اهداف و وظایف بانک مرکزی ،باا هادف رسامیت
دادن به استقالل رای بانک مرکزی ،پیشنهاد میشود.
اختیاری نمودن شرکت در جلسات هیئت دولت :
برداشتن الزام رئیس کل به شرکت در جلسات هیأت دولت یکی از درگاههای اعمال فشار به بانک مرکزی برای تأمین مالی کسری درامد دولت یا عملیات شابه ماالی از طریاق باناکهاا را
میبندد و پیشرفتی معنیدار در حفاظت سیاست پولی از فشار الزامات سیاسی و مالی اداره کشور است.
تنخواهگردان خزانه :
راه سالم تامین نقدینگی دولت ،بهجای باز گ اشتن منف تنخواهگردان خزانه ،انتشار اوراق کوتاهمدت خزانه ،تعمیق بازار بدهی و انضباطبخشی به عملیات خزانه است.
اختیار بانک مرکزی در خرید ارز دولت:
اعطای اختیار خرید ارز دولت بهعنوان یک جابهجایی پارادایم در رابطه مالی دولت و بانک مرکزی و به تبع آن تغییر سیاست ارزی منفعالنه بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است .تبدیل اجبار
فعلی بانک مرکزی در خرید ارز دولت به اختیار ،یکی از عوامل فشار بر قبض و بسط ناخواسته پایه پولی را بر میدارد و به بانک مرکزی اجازه میدهد از ابزارهاای عقایمساازی دارایایهاای
خارجی خود ،متناسب با اقتضائات سیاست پولی استفاده کند.

قانونمندکردن تسعیر داراییهای ارزی :
قانونیکردن حساب تسعیر داراییهای ارزی ،افزایش ارزش ریالی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی را در ترازنامه بانک مرکزی بهگونهای خنثی میکند که فاقد اثار پاولی در اقتصااد و
منشا درامد برای دولت باشد .این راهکار تدبیر مناسبی برای خاتمه دادن به اختالف بین بانک مرکزی و دولت در مورد مانده حساب ذخیره تسعیر است.
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رابطه با دولت -رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیتی
الزم است قانون ،اهداف ،ویایک و مسئول تهای بانک مرکوزی را تصوریح
کند؛ ابزارهای الزم برای تح

اهداف را در اخت ار مودیران بانوک بگوذارد؛

اقتدار و است الل بانک مرکوزی بورای اسوتفاده از ابزارهوا را فوراهم کنود.
همچن ن قانون بانک مرکزی ،رابطه ب ن دولت و بانک مرکوزی را ن وز بایود

مشخص کند.

درواقع هدف آن است کوه ایون قوانون ضومن تسوه ل و تحکو م
سووازوکاری اطم نووانبخووش بوورای سووازگاری و هموواهنگی ب و ن
س استهای کالن اقتصادی ،مانع پولیشدن بودهی دولوت شوده و
است الل در تصم مگ ری و ح ایهار نظور مسوت ل را بورای بانوک
مرکزی حفظ کند.
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رابطه با بانک ها
ضرورت مدیریت پیامدهای ناخواسته پولی بانکداری بانکها
 oمنع اعطای تسهیالت یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخ وثیقه با هدف ثبات پولی کشور و استقالل عملیاتی بانک مرکزی

 oتامین نقدینگی اضطراری موسسات اعتباری دارای مشکل نقدینگی و ایفای نقش بانک مرکزی به عنوان آخرین مرجع وام دهندگی
میتواند در راستای مدیریت پیامدهای ناخواسته پولی بانکداری بانکها مفید باشد.

طی دهههای گذشته ،اعطای تسه الت ی رایمن به مؤسسات اعتباری ،از پ شرانههای انبساط ناخواسته پایه پولی بوده است.
با توجه به اینکه بانک مرکزی موظف به ایفای نقش بانکدار مؤسسات اعتباری است ،در صورت تصریح دو قید :بانک مرکزی مجااز اسات نقادینگی ماورد نیااز مؤسساات

اعتباری را که در عملیات روزانه خود با کمبود نقدینگی مواجه میشوند ،با نرخ مصوب هیأت عالی و صرفاً با دریافت وثایق مورد تاییاد هیاأت عاالی تاأمین کناد .و میازان
استفاده از منابع بانک مرکزی ،توسط بانک مرکزی تعیین و اعالم میشود.
تصریح این ق ود در قانون ،گام بلندی در جهت ثبات پولی کشور و است الل عمل اتی بانک مرکزی است.
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