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چکیده
هدف این مقاله تعیین سننرا یوهای اسنناس نی بدیل نظام بانکی د مواجهه با مشننک و چ لال های بانکها،
پیشنرهاد سنیاسن ها چ فع لال ها اسن بدین مرظو با بهرهگیری از مدل شوا تز د سرا یونویسی چ چیکرد
ترکیبی د چششنراسنی تحقیق (تلفیق چشهای مطالعاو کتابخانهای ،مصاحبه خبرگان ،پرل چ دلفی) آیرده نظام
بانکی بهطو نظاممرد بر سننی شننند د نتیجه ،دچ عدم قطعی ؛  1هزیره مبادالو چ تأمین مالی چ  2مشنننک و
سناختا ی شنراسنایی چ لها سنرا یو مشنخ شند؛ فع بحران چ توسعهیافتگی ،توسعه د کرا موانع ،بحران چ
تعویق بحران بر سنی لها سننرا یو نشننان میدهد ،نظام بانکی دا ای مشننک و سنناختا ی از جمله عدم عای
اسننتاندا دهای مالی چ ضننع های قانونی اسنن چ فننرفنظر از تحریمها ،د معرض بحران قرا دا د برای حل
مشنک و اسناسی نظام بانکی ایران ،توجه به الزاماو سیاس های کلی اقتصاد مقاچمتی چ سیاس های کلی برنامه
شننشننم که بر مؤلفههای سنناختا ی نظام بانکی تأکید میکرد ،ضننرچ ی اس ن  ،برابراین مدل مفهومی برای اف ن ح
چضعی نظام بانکی د آیرده بر اساس این سیاس های کلی طراحی شد
واژگان کلیدی :آیردهپژچهی ،چند ،پیشران ،سرا یوپردازی ،نظام بانکی
 Email: E.keshavarz@soc.ikiu.ac.irنویسنده مسئول 1 -

13

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ، 5شماره  ، 1بهار 1189

مقدمه
برچز تغییراو د جامعه آیرده حاکی از این اس که سازمانها د سالهای آتی تا حد زیادی
متفاچو از سازمانهای امرچزی خواهرد بود (لمپی ،ج چنیتین ،ن )1711 ،بر سی چ تحلیل نظام
بانکی بیانگر این اس که محیط آیرده آن سرشا از پیچدگی ،آشوب چ ابهام اس چ این نظام،
د آیرده نه لردان دچ با مجموعهای از لال ها چ دغدغهها مواجه خواهد بود از آنجایی که
مسیرهای توسعه آیرده به شدو با عدم قطعی همراه میباشرد ،آنها ا نمیتوان به اندازه کافی
با چشهای فرفاً کمّی تحلیل چندها پی بیری کرد امرچزه چنق کسبچکا ها د محیطی
ناپایدا چ با عدم قطعی باال اتفاق میافتد فتا مشتریان ،استراتژیهای قابتی ،پیشرف های
فراچ انه چ شرایط اقتصادی به سم مسیری پیچیده چ غیرقابل پی بیری حرک میکررد نتایج
پژچه های عمده ،نظیر سیستمهای سازمانی ایرترن آیرده چ چند توسعه شاهراههای
اط ع سانی ،گوشهای از تغییر سازمانها د آیرده ا نشان میدهد فراچ ی اط عاو باعث
پیشرف های مهمی د توانایی انسانها د جمعآچ ی ،ذخیرهسازی ،پردازش چ اشاعه اط عاو
شده اس این چند به سوی افزای تکیه بر اط عاو از دهههای پی آغاز شد ()Porat, 1977
با توجه به چضعی بحرانی نظام بانکی د این مطالعه ت ش میشود لشمانداز چضعی
بانکها چ نهادهای مالی د سرا یوهای متفاچو د آیرده بر اساس پیشرانهای تغییر مو د بر سی
قرا گیرد چ مدل مفهومی برای بهبود چضعی بانکهای چابسته ایران د آیرده تشریح شود
اهداف منو د انتظنا د اینن تحقینق عبنا و اسن از شراسنایی لال های احتمالی بانکها
چ نهادهای مالی د سرا یوهای متفاچو چ اهکا های فع این لال ها پرس هایی که اینن
پنژچه به آن پاسخ میدهد عبا ترد از:
 1لال های احتمالی آیرده متوجه بانکها چ نهادهای مالی لیس ؟
 2لگونه میتوان لال های موجود د آیرده ا مدیری کرد؟

مفاهیم و مبانی نظری
آیندهپژوهی
برای شراسایی مؤلفههای کلیدی آیردهپژچهی الزم اس تعا ی چ توفی های موجود
بر سی چ تحلیل شوند تا نقاط تمرکز چ چیژگیهای اساسی ا ائه شوند برای این مرظو تعا ی
مطرح آیردهپژچهی (کواید ،آما ا ،بولر هلمر ،بل ،عرای اهلل چ ) بر سی شده چ مؤلفهها چ
چیژگیهای مو د تأکید آیردهپژچهی؛ شامل :مطالعه آیرده ،پژچه  ،ت ش نظاممرد ،تصمیمسازی
شدند با بر سی چ تحلیل عمیق آیردهپژچهی میتوان د یاف که
چ تجویزسازی مشخ
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چیژگیهای اساسی آیردهپژچهی ،ا ائة تجویز چ تعیین اقدام د زمان حال با هدف شکلبخشیدن
به آیرده مطلوب اس با عرای به این مهم ،تعری آیردهپژچهی د این پژچه از این قرا
به مرظو شراخ احتماالو چ مؤلفههای کلیدی آیرده،
اس « :آیردهپژچهی» ،پژچه
تصویرسازی از آیردههای مطلوب چ ا ائه تجویزهای کا آمد به مرظو تعیین اقداماو مو د نیاز
برای نیل به آیرده مطلوب چ ترسیم لشمانداز آ مانی اس از نظر آیردهپژچهان ،ترها یک آیرده
د پی چی بشر قرا ندا د چ آیردهپژچهان برای مطالعه چ ساختن آیرده با آیردههای متفاچتی
چبه چ هسترد بر اساس کا هرچی لها طبقه متمایز از آیردههای بالقوه بدیل چجود دا د:
آیردههای ممکن ،باچ پذیر ،محتمل چ مرجح سه طبقه اچل از نوع اط عی یا دان شراختی
هسترد ،د حالی که آیرده مرجح لیزی اس که ما میخواهیم اتفاق بیافتد ،به عبا و دیگر بی
از آن که شراختی باشد عمیقاً احساسی چ مشتق از قضاچوهای ا زشی چ ذهری اس به دلیل
چجود ا زشهای متفاچو نزد افراد مختل  ،این طبقهبردی از آیرده کام ً متروع اس نکته مهم
د اندیشیدن به آیردهها ایرس که قضاچو د مو د امکانپذیری ،باچ پذیری ،محتملبودن
(چ شاید حتی ا جحی ) بستگی به قرا گرفتن د «موقعی زمانی د س » دا د چ ممکن اس
ا زیابیها با گذش زمان تغییر کررد آیردههای ترجیحی ممکن اس آنچران مطلوبی داشته
باشرد که ما آگاهانه چ فعاالنه برای انتقال آنها از حوزة فقط امکانپذیر به حوزة آشکا ا چ
باچ پذیر به دنبال خلق دان مو د نیاز برای چاقعی بخشی به آنها باشیم این توانایی تصو چ
سپس حرک به سم آیردههای ترجیحی مطلوب (یا حرک آگاهانه برای دچ ی از آیردههای
نامطلوب) میباشد که به بشری بیشترین شانس بقا ا داده اس ()Henchey, 1978
از اهداف آیردهپژچهی ،برداشتن پردههای ابهام از آیرده ،آشراسازی گزیرههای محتمل آتی چ
افزای استی ی انسان بر آیرده اس آیردهپژچهان امیدچا ند اقداماو مردم برای شکلدادن به
آیردهای مطابق مقافد چ ا زشهایشان ا کا آمدتر کررد د کلیترین سطح ،هدف آیردهپژچهان
ت ش برای تبدیل جهان به مکانی بهتر برای زندگی ،سود سانی به مردم چ حفظ چ گسترش آن
دسته از ظرفی های کره زمین اس که به پایدا ی حیاو د آن کمک میکررد آنها میخواهرد
افزچن بر تأمین فاه نسلهای کرونی ،د بهرچزی نسلهایی که هروز پا به عرفه چجود نگذاشتهاند
نیز مؤثر باشرد د سطوح پایینتر ،اهداف آیردهپژچهی ا میتوان به اختصا  ،کش یا ابداع،
بر سی ،ا زیابی چ پیشرهاد آیردههای ممکن ،محتمل چ مرجّح دانس ()Bell, 2003, pp. 67-73
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نظام بانکی
اگرله امرچزه چاژه بانک ،افط حی مرسوم اس که معرا چ مفهوم آن نیز ،د دید عرف،
چشن میباشد ،لیکن ا ائة تعریفی چشن ،جامع چ مانع میتواند ،برای تبیین سازچکا های حاکم
بر این نهاد ،مؤثر باشد زیرا هرلرد معرا چ مفهوم بانک تا حدچدی چشن چ خالی از ابهام اس
چلی د تعری آن ،چحدو نظر چجود ندا د طبق مادة  1قانون بانکدا ی ،مصوّب  :1771بانک
مؤسسهای اس که به فو و شرک ِ سهامی ،مطابق قانون تجا و تشکیل شده چ براساس مواد
قانون یاد شده ،به عملیاو بانکی اشتغال میچ زد مادة  85قانون بانکی چ پولی مصوب 1771
ا تکرا کرده اس طبق مادة یاد شده ،بانک مؤسسهای اس که به فو و
نیز ،همین تعری
شرک سهامی ،مطابق قانون باز گانی تشکیل شده چ براساس مواد این قانون ،به عملیاو بانکی
اشتغال چ زد چلی قانون پولی چ بانکی ،مصوب  1781بدچن ا ائة تعریفی از بانک ،د برد ال
مادة  ،73تأسیس بانک چ اشتغال به عملیاو بانکی چ استفاده از نام بانک د عروان مؤسساو
اعتبا ی ا فقط طبق مقر او قانون موفوف ،امکانپذیر دانسته چ د برد ال مادة  71نیز ،تأسیس
بانک ا فقط به فو و شرک سهامی عام با سهام با نام ،ممکن دانسته اس از نظر عدهای،
بانک مؤسسهای اس که چظیفه آن ،گرفتن چجوه به عروان سپرده ،نقدکردن لکها چ حوالهها،
ترزیل اسراد تجا ی ،پرداخ چام ،فدچ سفتههای قابل پرداخ د چجه حامل (که اسراد بانکی
نامیده میشود) اس البته تعری دقیقتر چ کاملتر این اس که؛ بانک مؤسسة انتفاعی اس که
با سرمایة سهامدا ان خود چ سپردههای مشتریان ،به مرظو ِ کسب سود ،اقدام به دادن چام چ اعتبا
چ ا ائة خدماو بانکی میکرد از خ ل این تعری ها چ تعری های مشابه میتوان مشخصاو
افلی بانک ا به شرح زیر برشمرد؛ بانک یک مؤسسة مالی چ اعتبا ی اس لذا گرله مؤسسهای
تجا ی اس چلی مستقیماً د گیر تجا و نمیشود بلکه به فو و مستقیم با چجوه سرچ کا
دا د چ مدیری چجوه بر عهدة بانک اس چظیفه افلی بانک ا میتوان د دچ لیز خ فه
کرد؛ یکی نگهدا ی چجوه چ دچم اعطای اعتبا  ،به این ترتیب میتوان بانک ا این گونه تعری
کرد؛ بانک مؤسسهای تجا ی اس که با تجهیز مرابع از طریق جذب سپردههای مردم با هدف
کسب چ تحصیل سود ،مباد و به سرمایهگذا ی یا اعطای اعتبا میکرد بهع چه خدماو مالی
دیگری نیز به مشتریان خود ا ائه میدهد (مسعودی)1751 ،
جایگاه نظام بانکی در نظام اقتصادی
نظام اقتصادی مجموعهای اس که از دچ نظام یا دچ بخ  :چاقعی (تولیدی) چ مالی (اسمی)
تشکیل شده که هر یک دا ای ساختا ها ،نهادها ،چ ضوابط خاص خود بوده چ به جه تحقق
اهداف مشخ اقتصادی با هم د ا تباطرد:
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بخ چاقعی اقتصاد که د چاقع ،بیانگر جریان کاالها چ خدماو تولیدشده از سم
برگاههای اقتصادی به سم خانوا ها (مصرفکرردگان) چ نیز جریان عوامل تولید از
سم خانوا ها (عرضهکرردگان) به سم برگاههای اقتصادی (تولیدکرردگان) اس
بخ مالی اقتصاد که شامل جریان پسانداز (چجوه ،اعتبا او چ سرمایه) از سم
خانوا ها (پساندازکرردگان ،مؤسساو اعتبا ی چ مالی چ فاحبان سرمایه) به سم

برگاههای اقتصادی (سرمایهگذا ان چ تولیدکرردگان کاالها چ خدماو ،دچل چ حتی
اقتصادهای خا جی) اس این دچ بخ  ،اغلب به دچ لرخ دچلرخهای تشبیه میشوند
که باید همگام با یکدیگر شد یابرد چ حرک کررد که نتیجة این همگامی چ همسویی
توسعه اقتصادی خواهد بود (شبانی ,1712 ,ص )5
با توجه به تقسیم فعالی های اقتصادی یک کشو به دچ نوع عمومی چ خصوفی ،دچ نوع
مالیه چ د نتیجه دچ نوع نهاد عمومی (دچلتی) چ خصوفی چجود دا د چظیفة نهادهای عمومی،
تأمین چ ترظیم مرابع چ مصا ف دچل (د آمدها چ هزیرههای دچل ) از طریق سیاس های مالی
اس ؛ دچ نوع کلی نهادهای مالی غیرعمومی عبا ترد از :نهادهای مالی بانکی (مرکزی ،تجا ی چ
تخصصی) ،چ نهادهای مالی غیربانکی مثل شرک های بیمه ،فردچقهای بازنشستگی ،نهادهای
مالی اچ اق بهادا چ غیره که عرضة پول چ ترظیم آن از اه سیاس های پولی به ترتیب کوتاهمدو
چ بلردمدو ا بر عهده دا ند

نظام اقتصادی
نظام مالی (بخش اسمی اقتصاد)

نظام واقعی

عمومی (مالیه)
مالیاو

بودجه

خصوفی (مالی ،یا غیرعمومی)
بانک

بو س

بیمه

شکل  - 1جایگاه نظام بانکی د نظام اقتصادی

روششناسی پژوهش
چندهای جا ی امکان بر سی انواع آیردههای بدیل ا ایجاد نمیکررد اگر میخواهیم چاقعاً
به دل آیرده بزنیم چ انواع آیردهها ا فد چ برای چیا چیی با آنها برنامه یزی کریم چ اقداماو
الزم ا به عمل آچ یم ،باید به سرا یو متوسل شویم د چاقع ،سرا یوها گمانههایی د با ه فضای
احتمالی آیرده هسترد ( )Cornish, 2004, 15تمامی چشهای آیردهپژچهی میتوانرد به تدچین
سرا یو بیرجامرد سرا یو ا میتوان هم بر پایه چشهای کمّی چ هم بر پایه چشهای کیفی
استوا کرد ( )Bell, 1990از جربه نظری سرا یوها ،ترکیبی از مسیرهای مختل ( چیدادها چ
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اهبردهای بازیگران) هسترد که به آیردههای احتمالی مرتهی میشوند سرا یو به عروان توفیفی
از چضعی آیرده چ سلسلهای از چیدادها اس که به فرد اجازه میدهد از موقعی مبدأ چ افلی
خود به سم آیرده حرک کرد ( )Godet & Roubelat, 1996برای بعضی از افراد ،سرا یوها
به آیردهنگا ی آیرده کمک میکررد چ آنها به شفافسازی بدیلها میپردازند سرا یوها مفید
هسترد زیرا از زمان حال فافله میگیرند چ مسیر آیرده ا میگشایرد چ اجازه خلق آیردههای
بدیل ا میدهرد ( )Inayatullah,2013د ادامه به طو خ فه ،گامهای فرایرد ساخ
پیتر شوا تز ،آچ ده شده اس (شوا تز:)1751 ،
گام  -1مشخ

سرا یو

کردن موضوع افلی (تبیین مسأله پژچه )

گام  -2تعیین عوامل کلیدی چ فرایردهای مهم محیطی مؤثر بر موفقی

یا شکس

موضوع

یا تصمیم (مرچ ادبیاو چ مصاحبه با خبرگان)
گام  -7تعیین نیرچهای پیشران اثرگذا بر عوامل کلیدی (پرس نامه)
گام  -1تبهبردی پیشرانها بر اساس اهمی
پژچه

چ عدم قطعی

آنها د ا تباط با موضوع

(پرل خبرگان)

گام  -8انتخاب مرطق سرا یوها :ماتریس دچ یا سهبعدی بر اساس مقادیر متفاچو ممکن
عدم قطعی

د پیشرانها

گام  -1کاملکردن سرا یو :شرح تفصیلی سرا یوها با کمک عوامل چ فرایردهای کلیدی
(پرل خبرگان چ مصاحبه)
گام  -1بر سی پیامدها چ نتایج هر سرا یو (پرل خبرگان چ مصاحبه)
گام  -5انتخاب نشانگرها چ اهرماهای اهبردی برای انتخاب اهبرد چ سیدن به هدف
(پرل خبرگان چ مصاحبه)
برابراین بر اساس توضیحاو فوق ،مراحل انجام این تحقیق عبا ترد از:
ال ) نخس براساس مطالعاو معتبر انجامشده داخلی چ مصاحبه با خبرگان ،مرچ ی بر
چندهای کلیدی چضعی بانکهای ایران طی دچ دهه اخیر انجام میپذیرد چ سپس با استفاده از
پرل خبرگان ،متغیرهای افلی (پیشرانهای) اثرگذا بر چضعی بانکهای ایران د آیرده شراسایی
میگردد برای شراسایی پیشرانها ،یکی از مراسبترین شیوهها ،استفاده از چش دلفی با گستره
متخصصان بسیا چسیع د مراطق مختل کشو اس برگزا ی دلفی به این شکل ،با برخی
محدچدی ها چ پیچیدگیها همراه اس که سبب میشود برای سهول کا چ سیدن به نتیجه
مشابه با هزیره کمتر ،از چش پرل خبرگان برای استخراج مطالعه پیشرانها استفاده شود د
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چش پرل خبرگان ،تعدادی از متخصصان آشرا با حوزههای پولی چ بانکی (  7تا  18نفر) با تکیه
بر چش «افلحگزیری» چ دسترسی انتخاب شده ،از آنها خواسته میشود تا د جلسهای با
آمادگی ذهری قبلی د خصوص مهمترین مؤلفههای تأثیرگذا (پیشرانها) بر حوزه بانکهای
ایران د گذشته چ آیرده بحث کررد این خبرگان متراسب با مطالعاو چ تجا ب خود مؤلفههایی
ا مطرح میکررد چ تمامی این مؤلفهها توسط دبیر پرل ثب میشود

شکل  - 2نمودا توزیع  17نفر متخص

د پرل خبرگان با همپوشانی تخصصصی چ نهادی

ب) با هدف امکانپذیری تدچین سرا یوهای چضعی بانکهای ایران د آیرده ،تهیه فهرس
محدچد چ مرسجمی از عدم قطعی های کلیدی (بحرانی) د دستو کا قرا میگیرد پس از
برگزا ی پرل خبرگان چ شراسایی پیشرانها د مرحله قبل ،د این مرحله دبیر پرل از متخصصان
میخواهد د قالب دلفی آن ین (برخط) بر اساس این عوامل ،عدم قطعی های کلیدی که عامل
اساسی تغییر هسترد ا معرفی کررد ( ضایان)5-1 ،1711 ،
پ) سرا یوها از ترکیب زنجیرچا حاالو محتمل عدم قطعی های کلیدی (بحرانی) تولید
میشوند چ سپس بر اساس معیا سازگا ی چ نیز انطباق بیشیره با چضعی موجود ،سرا یوی
مرتخب ،مشخ چ د نهای الگوی اهبردی بهبود چضعی بانکهای ایران د آیرده تدچین چ
طراحی میگردد
و) د گام نهایی ،با توجه به الگوی بهبود چضعی بانکهای ایران د آیرده ،اهبردها چ
اهکا هایی جه فع مشک و بانکهای ایران ا ائه میگردد
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نتایج روندها ،پیشرانها و عدم قطعیتهای یافتشدة مشکالت نظام بانکی
د پژچه حاضر با انجام مطالعاو کتابخانهای چ بر سی اسراد متعدد چ سپس مصاحبه با
خبرگان موضوع ،چندهای حاکم بر حوزه بانکهای ایران د عرفههای مختل سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،تکرولوژیکی چ فرع بانکدا ی شراسایی شد با توجه به جدچل  ،1این
چندهای افلی د حوزه بانکهای
چندها د پرج عرفه فوق مو د بر سی قرا گرفته اس
ایران طی دچ دهه اخیر چ آیرده تا سال  2373مبتری بر گزا ش مؤسسه ،ایچای ()EY,2013
عبا ترد از:
جدچل  - 1چندهای حاکم بر حوزه بانکها چ نهادهای مالی طی دچ دهه اخیر چ آیرده
چند

مرابع

مؤلفههای کلیدی
نیروهای صنعت بانکداری ()Ban

دچ ه توسعه
مالی نامتوازن
افول مالی

ترگرای مالی

مراسب مرابع مالی ،نبود نهادهای مکمل

عدم تخصی

توسعه مالی ،عدم توسعه سایر بازا های مالی
تعیین دستو ی نرخهای سود ،تخصی
چ مدیری
افزای

هزیره تأمین مالی چ کاه

سلطه مالی چ

به بانک مرکزی چ شد پایه پولی
سلطه مالی دچل

از طریق دخال

کاه

بانک

ضع

مرکزی
جرگ قیمتی
کاه

س م
بانکی

دچل

د تعیین

مرابع چ مدیری

بانکها

کود چ اثر آن بر تشدید انجماد دا ایی چ

مسئله جریان نقد

قاب

کریمی اد چ
همکا ان1718 ،
مصاحبه با خبرگان

گردش جریان نقد

برای جذب سپرده از طریق افزای
شاخ

شامل نسب

کفای

غیرجا ی چ نسب

ابراهیمی چ
نیلی چ

د نظا و بانک مرکزی

های س م

مصاحبه با خبرگان

همکا ان1718 ،
همکا ان1711 ،
نرخ

سود سپرده د بانکهای ایران
کاه

چ بانکی1718 ،

به بانکها چ به تبع آن بدهی بانکها

نرخهای سود ،تخصی

ضع

دسترسی به

تسهی و چ به تبع آن ترگرای اعتبا ی چ تولید
بدهی دچل

سرکوب مالی

مرابع

بانکها خا ج از بدنه کا شراسی بانک

پژچهشکده پولی

نجفی چ
همکا ان1718 ،

مالی بانکهای ایران

سرمایه ،نسب

مطالباو

دا اییهای غیرنقد چ غیره

مجاب1718 ،
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نیروهای سیاسی ()Pol
نیرچهای ملیگرایی چ جهانیسازی د هر دچ ابعاد سیاسی

قاب

چ اقتصادی چ تأثیر بر ساختا مالکی

بانک ،إتخاذ مشتریان فردی

ملیگرایی د برابر

د قلب تصمیمسازی بانک ،تصویر ساختا ی قوی از قوانین چ

جهانیسازی

مقر او ،الزاماو تجا ی چ سیاسی ،الزاماو قانونی برای

EY,2013

سازگا ی د مو د بحران مالی چ همچرین انعطافپذیری برای
برخو د با مقر او چ قواعد محلی خاص
به عروان مالک تأثیرگذا چ عامل افلی بانکها ،لال های

دچل

جالب د مو د لگونگی مدیری
سرمایهدا ی دچلتی

بانکها برای مرافع اجتماع چ

خزانههای ملی ،اثراو عمیق مشا ک

چ حضو دچل

بر

EY,2013

ساختا  ،عملکرد ،مدلهای تجا ی ،سودآچ ی چ حکمرانی
نهادهای مالی
تحریمهای
مالی چ بانکی
بیثباتی سیاسی

تشدید تحریم چ اثر آن بر افزای
مطالباو غیرجا ی چ تضعی

هزیره مبادالو مالی چ شد
فو وهای مالی بانکی

بیثباتی سیاسی چ اثر آن بر محیط کسب چ کا چ افزای
مطالعاو معوق بخ

دچلتی چ غیردچلتی به نظام بانکی

مصاحبه با خبرگان چ
فو وهای مالی بانکی
شیدا ده چ خزائی1718 ،

نیروهای اجتماعی()So
نفوذ ایرترن

بین

شهرچند دیجیتال ،شهر هوشمرد ،اقتصاد نوآچ انه ،زیرساخ ها چ
امکاناو شهری ،حکوم

مردم

چ استفاده از ایرترن

اشیا

د نظام بانکی ()IOT
فردچقهای بز گ بازنشستگی چ ثرچو چسیع

جمعی شراسی

بخ

خصوفی د آیرده چ جمعی

& Mossberger
Tolbert,2007,
Schaffers,2011
EY,2013

بدچن بانک

ا تباط با مشتری

حضو د عرفه قابتی بانکدا ی بینالمللی بخصوص مرطقهای

خرد

با تغییر چیکرد از سودمحو ی به مشتریمحو ی

EY,2013

نیروهای تکنولوژیکی ()Tech
توجه به شرک های فیرتک ،استفاده بانکها از APIهای باز،
فراچ ی اط عاو؛
بازا ها چ مدلهای
جدید

افزای

سرمایهگذا ی د سیستمهای امریتی سایبری ،خدماو

ابری عمومی ،تأمین تجربه پیشرفتة مشتری ،ب کلین ،چباتیک
فرایردها ،اعتبا سرجی بیومتریک ،هوش مصروعی ،پل

فرم،

Capgemini,
& McKinsey
& Company, Ernst
Young, Accenture

دیجیتال کردن فرایرد چ چامدهردگان جایگزین
انرژی چ شد
فراچ ی

برای پرچژههای بز گ انرژی ،کمک به دچل ها چ شرک های
بینالمللی جه

جمعآچ ی مرابع ،یک بازا د حال شد اس

EY,2013
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نیروهای اقتصادی ()Eco
تحول دیجیتال چ جه دهی به تحول مشاغل چ مد نسازی
اقتصاد دیجیتال

اقتصاد ،تأثیراو دیجیتالیشدن بر کسبچکا ها چ پول دیجیتال،
دیجیتالیشدن همه لیز چ بانکدا ی ب کلین
ماهی

از باقری چ همکا ان1711 ،

قوی تجا و د چنمرطقهای به دلیل اط عاو عالی بازا چ
چابط عمیق با مشتریان ،ظرفی

جریان تجا ی

باخ

چ هیکز 2311 ،به نقل

مزی

باالیی د جه

ا تقای

بانکدا ی سرمایهگذا ی مرطقهای چ شد

شیدا ده چ خزائی1718 ،

ابرقد وهای مرطقهای ایجاد میکرد
چضعی
شاخ

نامراسب
های

اقتصادی

چضعی
شاخ

نامراسب شاخ

های اقتصادی بر چضعی

سودآچ ی چ

های عملکردی بانکها تأثیر معکوس گذاشته اس

مصاحبه با خبرگان

پس از برگزا ی پرل خبرگان موا د ذیل به عروان پیشرانهای مشک و چ معظ و آیرده نظام
بانکی چ مالی ایران شراسایی گردید:
 هزیره مبادالو چ تأمین مالی ناشی از تحریم
 مشک و فری چ تکرولوژیکی (فین تک API ،باز ،امری سایبری ،خدماو ابری عمومی،
ب ک لین ،فرایردهای چباتیک ،هوش مصروعی ،پل فرم چ )
 عدم عای استاندا دهای بینالمللی
 عدم تروع عملیاو چ ابزا های تأمین مالی
 تأمین مالی بانکمحو
 ضع نظام بانکدا ی مجازی
 کاه استق ل چ اقتدا ساختا ی مقام ناظر
 عملکرد شو ای پول چ اعتبا د تعیین نرخهای سود بانکی

 نبود نظام حل چ فصل چ فراهمسازی امکان انح ل بانکهای ایران
 نبود الگوهای مختل بانکدا ی د ابطه بانکها چ نهادهای مالی
 عدم عای حاکمی شرکتی
د مرحله بعد پس از برگزا ی دلفی بین متخصصان حاضر د پرل نظرسرجی از متخصصان
امر د دچ مرحله پید پی ،دچ عدم قطعی بهطو مستقیم به عروان مشک و چ معض و
بانکهای ایران د آیرده شراسایی شدند این دچ عدم قطعی از نظر متخصصان ،دچ عامل اساسی
د تغییر چ تحوالو چضعی بانکها چ نهادهای مالی ایران د آیرده هسترد که تغییراو این عدم
قطعی ها میتواند چضعی کم چ کی بانکهای ایران ا بهشدو تح تأثیر قرا دهد به طو
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کلی عدم قطعی پی چی بانکها چ نهادهای مالی ایران د آیرده ا میتوان به دچ دسته
تقسیمبردی نمود که عبا ترد از:
ال  -محدچدی هایی که با تحریمها ایجاد شده چ نظام بانکی د تعامل با بانکدا ی بینالمللی
به عل این محدچدی ها ،مبادالو چ تراکر های مالی ا با هزیره باالتری انجام میدهد قطع
همکا ی بینالمللی نظام بانکی مشک تی از جمله ،عدم امکان افتتاح چ نگهدا ی حسابهای
ا زی ،چقفه د نقل چ انتقاالو ا زی چا داو چ فاد او کاال چ خدماو ،عدم امکان تبدی و
ا زی ،خریدچفرچش اچ اق قرضه چ سپردهگذا ی نزد بانکهای کا گزا ا به دنبال دا د عدم
امکان استفاده از ا زهای جهان چ متعاقب آن ،نگهدا ی ذخایر ا زی به لرد ا ز د لرد کشو
یسک چ هزیرههای عملیاتی میگردد همچرین شاهد معض و مربوط
محدچد مرجر به افزای
به تخریب زیرساخ های مالی چ بانکی کشو  ،مشک و فراچ انه ناشی از ضع علمی چ فری
نیرچی انسانی چ مشک و فری چ نرمافزا ی بانکها چ نهادهای مالی هستیم برداشتن تحریمها
د فع محدچدی ها مؤثر بوده چ با حضو نظام بانکدا ی د فضای بینالمللی ،اجبا چ بستر
مراسب جه فع این مسائل د میان مدو تا بلردمدو بوجود میآید
ب -دسته دچم از معض و نظام بانکی که از اهمی بیشتری برخو دا اس  ،مربوط به
مشک و ساختا ی بانکها چ بانک مرکزی اس که قبل از تحریمها هم چجود داشته چ بطی
به تحریمها ندا ند؛ شامل مشک و داخلی ،ساختا معیوب چ شکررده نظام بانکی چ ابطه بین
اهم این دسته از
دچل  ،نظام بانکی چ بانک مرکزی چ مشک و بینالمللی اس
مشک و عبا ترد از4:
 1فردچق بینالمللی پول چ بانک جهانی د برنامه سالیانه « عای استاندا دها چ کدها»
( 3)ROSCsچضعی بانکهای ایران ا د پرج دسته استاندا د افلی با عراچین ایزچهای بانکی
( ،)ISOاستاندا دهای بازل ( ،)Baselاستاندا د گزا شگری مالی ( ،)IFRSاستاندا د ا زیابی
بخ مالی ( )FSAPچ توفیههای مبا زه با پولشویی ( )AMLبر سی کرده اس این
گزا شها نشان میدهد جز د ایزچهای بانکی ،با چجود نق های بسیا د این بخ ،
چضعی ایران د سایر استاندا دها مراسب نیس برابراین جه حضو د فضای بانکدا ی
بینالملل چ جذب سرمایهگذا ی خا جی عای  8استاندا د فوق الزامی به نظر می سد
(فرهمرد معین )2 ،1711،د نظام بانکی ضع جدی د اجرای  IFRSچجود دا د ،تهیه
فو وهای مالی نظام بانکی بر اساس استاندا دهای سازمان حسابرسی د تطابق با
استاندا دهای بینالمللی با هدف افزای شفافی فو وهای مالی نیس
 - 2الزم به ذکر اسنن تمامی  1مو د مشننک و سنناختا ی نظام بانکی د پرل خبرگان مطرح چ بحث شننده اسنن
توضیحاو چ تأیید برخی از این مشک و به فو و تفصیلیتر چ کاملتر ،از مرابع پژچهشی دیگر استفاده گردیده اس
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 2تروع عملیاو چ ابزا های تأمین مالی بانکها چ نهادهای مالی به اندازه مو دنیاز نیس چ
این ابزا ها باید حداقل د کوتاهمدو نیاز بانکهای خا جی -حداقل د سطح مرطقه -ا د
دچ ه پس از تحریم برآچ ده نمایرد د افل «ضع ابزا ها ،قوانین ،مقر او چ غیره مطابق با
استاندادهای چز ،جدی به نظر می سد »
 7تأمین مالی د کشو بانکمحو بوده چ نظام مالی از عمق کافی برخو دا نیس این
برخ ف بردهای  8چ  1سیاس های کلی برنامه ششم مبری بر گسترش چ تعمیق نظام جامع
تأمین مالی چ ابزا های آن (بازا پول ،بازا سرمایه چ بیمهها) چ افزای سهم مؤثر بازا سرمایه
د جه توسعه سرمایهگذا ی چ تأمین مالی فعالی های خرد چ متوسط بهچسیلة نظام بانکی
اس
 1بانکدا ی مجازی د نظام بانکی ایران توسعه نیافته اس چ د بانکها تعدد شعب چجود
دا د برابراین هزیرههای جا ی ناشی از خرید یا اجا ه محل ا ائه خدماو بانکی چ کا کران
آن به شدو افزای یافته چ حتی د برخی موا د سبب زیانده بودن بانکها شده اس
 8د ب عد ساختا ی چ سازمانی ،استق ل نسبی میان مقام ناظر چ شبکه بانکی چجود دا د ،اما
عدم شفافی نهادهای تأثیرگذا د تصمیماو پولی چ بانکی ،از جمله هیئ انتظامی بانکها
چ نیز کمیسیونهای تخصصی بانک مرکزی ،تا حدچدی موجب کاه استق ل ساختا ی مقام
ناظر (بانک مرکزی) شده اس د بعد مالی ،بر سی قوانین مربوط به حقوق چ مزایای ا کان
بانک مرکزی ،به ظاهر نشاندهرده استق ل مالی مقام ناظر اس اما دق د فو و سود چ
زیان بانک مرکزی چ چش بودجه یزی آن ،حاکی از انتفاع بالقوه بانک مرکزی از تخلفاو
شبکه بانکی اس  ،که میتواند استق ل مالی مقام ناظر ا مختل نماید همچرین ابطه مالی
غیرمستقیم میان بانک مرکزی چ بانکها ،که بهچاسطه شرک های چابسته به بانک مرکزی چ
شبکه بانکی ایجاد میشود ،نوعی همسویی مرافع مالی بین نهاد ناظر چ نهادهای تح نظا و
ا نشان میدهد د بعد نیرچی انسانی ،بر سیها حاکی از چضعی نامراسب استق ل مقام
ناظر اس ا تباط نیرچی انسانی شبکه بانکی با مقام ناظر ،د لها گرچه مو د بر سی قرا
گرفته اس  :ا تباط سمی حین خدم  ،ا تباط غیر سمی حین خدم  ،انتقال از بانک مرکزی
به شبکه بانکی پس از بازنشستگی ،انتقال از بخ خصوفی به بانک مرکزی د حال حاضر
ترها چابط از نوع اچل مو د توجه قانونگذا قرا گرفته چ ضوابط مشخصی برای چابط نوع
دچم تا لها م ،میان نیرچی انسانی بانک مرکزی چ شبکه بانکی چجود ندا د (پرهیزکا ی چ
چحانی )7 ،1711 ،کاه استق ل چ اقتدا بانک مرکزی سبب بیثباتی چ افزای فساد د
بازا پولی چ بانکی میگردد که قطعاً به دلیل سهم قابلتوجه نظام بانکی د این بازا  ،تح
تأثیر مضراو آن قرا خواهرد گرف
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 1نرخهای سود بانکی برخی از سالها بدچن توجه کافی به شرایط اقتصادی بهفو و
دستو ی تعیین شدهاند از دیگر نقاط ضع چ آسیب بستههای پولی د زمیره نرخهای سود
بانکی این اس که این نرخها برای یک دچ ة یکساله تعیین میشوند (حید ی)2 ،1718 ،
با توجه به تکیه بانکها بر سود تسهی و اعطائی چ سپردهگذا ی چ سرمایهگذا ی د سایر
بانکها ،تعیین دستو ی نرخ سود ،فعالی چ سودآچ ی بانکها ا به شدو تح تأثیر قرا
میدهد
 1تلقی نامطلوب از اهاندازی نظام انح ل بانکها چ نهادهای مالی متوق د نظام پولی چ
مالی ایران :د حقیق چجود لرین امکاناتی نشانهای از یک نظام سالم چ پویای پولی اس
قوانین چ مقر او ناظر بر چ شکستگی بانکی ایران د لا لوب قوانین چ مقر او قضایی
چ مشتمل بر قوانین چ مقر او حاکم بر نظام پولی چ بانکی نیسترد
اس
(یوسفی دیردا لو )2 ،1711 ،این مو د به دلیل هزیرهبری باالی بانکها (بخصوص هزیرههای
ثاب ) چ عدم کا ایی چ بهرهچ ی چ اتکای شدید آنها به بانک مرکزی چ د نتیجه ناکا آمدی
چ زیانده بودن عمده بانکها به فو و جدی مطرح اس
 5نبود الگوهای مختل بانکدا ی د ابطه بانکها چ نهادهای مالی چ برگاه :بانکدا ی د
ایران عمدتاً براساس الگوی بانکدا ی «تجا ی» شکل گرفته ،حال آنکه طیفی از انواع بانکها
برای شکلدهی اشکال مختل ابطه بانک چ برگاه چجود دا ند خأل ایجاد چ توسعه بانکدا ی
مرطقهای ،بانکدا ی شرکتی ،بانکدا ی توسعهای ،بانکدا ی سرمایهگذا ی چ غیره موجب شده
الزاماو چ بسترهای ابطه مراسب بانک چ برگاه براساس نیازها چ حوزههای مختل فعالی
برگاهها فراهم نگردد (شهبازی غیاثی )1 ،1718 ،بانکهای ایران فاقد طی چسیعی از انواع
بانکدا ی نوین چ پیشرفته جه د آمدزایی چ سودآچ ی میباشرد چ ابزا ها چ طی های تأمین
مالی د بانکها فاقد گستردگی الزم اس
 1اغلب اخت لها چ لال های موجود د نظام بانکی از جمله عدم شفافی  ،کا ایی پایین
یسک کا آمد ،انتصاباو غیرتخصصی
بانکها ،تخصی غیرکا ای مرابع ،نبود مدیری
مدیران ،عدم تأمین حقوق سپردهگذا ان چ سایر ذینفعان برآمده از فقدان طراحی چ اجرای
نظام حاکمی شرکتی مراسب د این بانکها اس حاکمی شرکتی ،مجموعهای از
ساختا ها ،فرایردها چ چیههای ناظر بر مدیران چ مرابع انسانی اس که مبتری بر افول
شفافی  ،افشا چ کرترل تضاد مرافع ،به دنبال تأمین حقوق کلیه ذینفعان چ حفظ ثباو چ
س م شبکه بانکی اس (شهبازی چ ترابیفر)2 ،1718 ،
 13بانکدا ی نوین د سطح جهانی به سم استفاده از تکرولوژی چ فراچ ی نوین چ پیشرچ
حرک نموده اس چ استفاده از شرک های فیرتک به عروان شریک چ نه قیب بانکها،
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استفاده بانکها از APIهای باز ،افزای سرمایهگذا ی د سیستمهای امریتی سایبری ،استفاده
از خدماو ابری عمومی ،تأمین تجربه پیشرفتة مشتری ،ب کلین ،چباتیک فرایردها،
اعتبا سرجی بیومتریک ،هوش مصروعی ،پلتفرم ،دیجیتالکردن فرایرد چ چامدهردگان جایگزین
د سیستم بانکدا ی جهانی به شدو مطرح چ جدی شده چ مو د استفاده قرا میگیرد چلی
د ایران از لحاظ تکرولوژیکی چ فری مشک و اساسی چ جدی د نظام بانکی چجود دا د چ
نظام بانکی ایران از لحاظ پیشرف
مرطقهای عقب مانده اس
کاهش

فری چ تکرولوژیکی از سیستم بانکدا ی جهانی چ حتی

تشدید

تحریم

تحریم

تحریم

اصالح و
توسعه نظام

مشکالت زیرساختی و توسعه نظام بانکی

بانکی

شکل  - 7محو های عدم قطعی

عوامل تعیینشده چضعی

عدم اصالح
نظام بانکی

بانکهای ایران د آیرده

به این ترتیب ،برا بر نظر خبرگان ،محو های عدم قطعی «تحریم» چ «مشک و زیرساختی»
برای هر یک از عدم قطعی های ذکرشده ،ماتریس سرا یو ا به ترتیب شکل  1تشکیل میدهد
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شکل  – 1ماتریس سرا یو

تدوین سناریو
حائز اهمی اس با توجه به چضعی سیاسی حاکم د سطح مرطقه چ بینالمللی (بخصوص
چیکرد سیاسی آمریکا چ اتحادیه ا چپایی) چ فرض بر ادامه چ حفظ این چیکرد چ ماهی چ
کلی تحریمهای موجود (بخصوص تحریمهای مالی) چ از سوی دیگر ،چضعی فعلی بانکهای
ایران ،افق سرا یوها د این تحقیق  13سال د نظر گرفته شده اس د ادامه لها سرا یویی
که از حاالو متفاچو ترکیب دچ عدم قطعی استخراج شده اس  ،نگا ش میشود:
سنننناریوی نخسنننتق اقینانوس آرام و کشننتی نظنام بنانکی پیشننرو در آن
در حال حرکت است.
کاهش تحریم و اصالح و توسعه نظام بانکی
د این سرا یو خوشبیرانهترین حال اتفاق میافتد چ دچ عدم قطعی بهعروان اهم مشک و
بانکهای ایران کاه مییابرد چ با ترکیب دچ عدم قطعی  ،کاه تحریم چ اف ح چ توسعه
نظام بانکی خ میدهد برابراین بحران بانکهای ایران فع میشود چ کشتی ،مستحکم چ پیشرفته
چ به جلوی خود ادامه
توأم با تکرولوژی نوین بانکهای ایران د اقیانوس آ امی به حرک
میدهد چ به ساحل شد چ پیشرف می سد ،دشمن تحریم عقبنشیری کرده چ به تبع آن
بانکهای ایران با هزیره کمتری به مبادالو مالی خود د عرفه بانکدا ی بینالمللی پرداخته چ
از سوی دیگر ،مجموعه نظام بانکی چ بانکهای ایران به فکر اف حاو ساختا ی خود افتاده چ
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دچ نمای شد چ پیشرف خود ا د این مسئله میبیررد این بانکها استاندا دهای بینالمللی
حوزه نظام بانکی ،بخصوص استاندا دهای گزا شگری مالی ( )IFRSا اجرا مینمایرد که سبب
میشود شفافی بانکهای ایران ا تقاء ،فساد کاه چ کا ایی د کا کرد چ فو وهای مالی این
بانکها افزای یابد همچرین بانکهای ایران استاندا دهای بازل ا عای کرده چ به تبع آن به
نسب کفای سرمایه ،کا آیی خود ا افزای چ مرابع خود ا بهفو و کا ا تخصی داده چ
مدیری یسک ،کا آمد چ مدیران بانکهای ایران بهفو و تخصصی انتخاب میشوند د این
سرا یو ،اف حاو ساختا ی اجازه نمیدهد بانکهای ضعی چ ناکا آمد د این کشتی باقی
بمانرد چ از نظام بانکی بیرچن می چند ،بانک مرکزی به عروان ناخدای کشتی ،تح اختیا او چ
اقتدا خود زمیره خرچج یا ادغام آنها ا فراهم میکرد بانکهای ایران با توسعه بانکدا ی
مجازی ،هزیرههای اضافی خود ا بهدلیل کاه شعب تقلیل داده چ به تبع آن کا ایی خود ا
افزای میدهرد چ از همه مهمتر بانک مرکزی چ مقام ناظر با اقتدا چ استق ل ،زمیره ثباو چ
توسعه نظام بانکی ا فراهم مینماید کشتی نظام بانکی مجهز به تکرولوژی نوین چ پیشرفته شده
چ تحول دیجیتال چ جه دهی به تحول مشاغل چ مد نسازی اقتصاد انجام میگیرد ،تأثیراو
دیجیتالیشدن بر کسبچکا ها نمایان اس چ پول دیجیتال ،دیجیتالیشدن همهلیز چ بانکدا ی
ب کلین خ میدهد فرایردهای بانکدا ی دیجیتال شده چ شهر هوشمرد شکل میگیرد چ
ساختا ی قوی از قوانین چ مقر او ،الزاماو تجا ی چ سیاسی د نظام بانکدا ی چجود دا د چ
بانکدا ی سرمایهگذا ی مرطقهای چنق گرفته چ ابرقد وهای مرطقهای ظهو پیدا میکررد که د
این سرا یو نظام بانکی ایران بهعروان ابرقد و بانکدا ی مرطقه مطرح اس بانکهای ایران د
شرایطی که د دسرهای دشمن تحریم کاه یافته ،ابزا های مالی خود ا تروع بخشیده چ
د آمدزایی خود ا بخصوص د فضای بینالمللی شد میدهرد چ برابراین بسترها چ امکاناو
الزم برای حضو این بانکها د فضای بانکدا ی بینالمللی بخصوص مرطقهای ایجاد میشود
برابراین کشتی بانکهای ایران با اف حاو ساختا ی به ساحل سعادو چ توسعهیافتگی با سرع
بیشتری گام بر میبردا د با عقبنشیری دشمن تحریم ،دچل ها میتوانرد از مرابع مالی خا جی
استفاده نمایرد برابراین دچل کمتر دس د جیب بانک مرکزی چ نظام بانکی میکرد چ بدهی
خود ا به بانک مرکزی چ نظام بانکی کاه میدهد طی دچ ه  51-12بیشترین شد بدهی
دچل به سیستم بانکی مربوط به سال ( 1711سال تشدید تحریم مالی) چ برابر  17د فد بوده
اس  1چ دچل سهم بیشتری د مقایسه با شرکتهای دچلتی د بدهی به نظام بانکی دا د با کاستن
تحریمها چ عقبنشیری دشمن تحریم ،دچل متمول شده چ شد خال بدهی خود به سیستم
بانکی ا کاه میدهد که این عمل چضعی ترازنامهای بانکها ا بهبود میبخشد چ بهدلیل
 - 1بانک مرکزی جمهو ی اس می ایران ،گزیده آما های اقتصادی ،بخ

پولی چ بانکی
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اقتصاد دیجیتال چنقگرفته چ نظام بانکی توسعهیافته ،بانکهای ایران پولدا تر شده چ میتوانرد
شد چ توسعه یابرد بانکهای ایران خدماو بانکی ا بخصوص د مرطقه خاچ میانه ا ائه داده
چ از این طریق کا مزد أخذ میکررد که د آمدزایی خود ا بهبود بخشیده همچرین مرابع مسدچد
بانکهای ایران با فرچک نمودن تحریم آزاد میشود د این سرا یو شاخ های عملکردی
بانک اعم از نسب کفای سرمایه ،نسب سودآچ ی ،نسب نقدیرگی ،نسب کا ایی ،نسب
مطالباو غیرجا ی ،نسب

اهرمی چ نسب

دا اییهای ثاب

بهبود مییابد

سنننناریوی دومق اقینانوس پرموج و کشننتی نظنام بانکی پیشننرو در آن
در حال حرکت است.
تشدید تحریم و اصالح و توسعه نظام بانکی :موانع نظام بانکی (چالش و بحران نیست)
د این سرا یو که تأکید برد  1سیاس های کلی اقتصاد مقاچمتی نیز بر آن اس  ،بر اف ح چ
تقوی همهجانبه نظام مالی کشو با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی ،ایجاد ثباو د
اقتصاد ملی چ پیشگامی د تقوی بخ چاقعی اشا ه میشود کشتی بانکهای ایران د اقیانوس
پرموج حرک مینماید که د ایرجا هرر ناخدای کشتی ،فتا مسافرین کشتی چ خود چیژگیهای
کشتی مهمتر به نظر می سد دشمن تحریم اقیانوس ا پرموج کرده چلی د این اقیانوس بیکران
چ مواج ،کشتی بانکهای ایران به مسیر خود ادامه میدهد تفاچو این سرا یو با سرا یوی اچل
آن اس که د حالی که مشق های اه د این سرا یو بی از سرا یوی اچل بوده چ تهاجم
دشمن مشکلساز شده اس  ،هزیره مبادالو مالی نظام بانکی چ بانکهای ایران باال می چد چلی
بانکهای ایران با اف ح چ توسعه خود د این نبرد پیرچز میشوند به عبا و دیگر ،این بانکها
استاندا دهای بینالمللی ا عای مینمایرد که شفافی چ کا ایی د بانکهای ایران افزای
یافته چ تخصی مرابع چ مدیری یسک ،کا آمد میشود همچرین بانکهای ایران با تقوی چ
توسعه ابزا های تأمین مالی ،عای حاکمی شرکتی ،توسعه بانکدا ی مجازی چ کاه هزیره
های جا ی از بحران عبو مینمایرد شهر هوشمرد چ اقتصاد دیجیتال شکل گرفته چ کا ایی چ
بهرهچ ی د نظام بانکی افزای چ هزیره خدماو بانکی کاه مییابد د این سرا یو ،بانکها
از لحاظ فراچ ی بهشدو توانمرد میشوند تا د خدم مشتریان شرکتی باشرد چ به آنها د
سیدن به نتایج بهتر تجا ی بهدلیل توانایی بانکها د تحصیل چ دستیابی به دادهها از زنجیره
ا زش مشتریان کسبچکا  ،از توزیعکرردگان تا خردهفرچشان کمک کررد با توسعه مدلهای
کسبچکا پلتفرم محو  ،بهرهبردا ی از تکرولوژیهای جدید چ بهکا گیری استراتژیهای مبتری
ا د اقتصاد دیجیتال به
بر آنها به حداکثر می سد پلتفرمها مانرد لسب ،سازمانهای مختل
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یکدیگر متصل میکررد بانکها د ت شرد با دیجیتالسازی فرایردها از ابتدا تا انتها ،د یاف
سرچیسهای بانکی برای مشتریان ا اح تر کررد بانکها با حرک به سم بانکدا ی
دیجیتال ،نیاز کمتری به شعب بانک خواهرد داش بلوغ دیجیتال باالتر برای موفقی د آیرده
حیاتی اس چ بانکها باید توجه بیشتری به زیرساخ چ اتوماسیون فرایردهایشان داشته باشرد
با این چجود تحریم ،آثا خود ا د افزای هزیره مبادالو چ تأمین مالی بانکهای ایران
میگذا د البته اف ح ساختا ی بانکهای ایران به داد این بانکها سیده چ بر مشک و افزای
هزیرههای مبادالو چ تأمین مالی از خا ج غلبه میکررد چلی باالخره دشمن تحریم زهر خود ا
می یزد چ بانکهای ایران امکان استفاده از از مرابع بانکها چ مؤسساو اعتبا ی بینالمللی ا
ندا ند چ همچرین این بانکها با افزای تقاضای داخلی تسهی و بهدلیل عدم امکان استفاده از
تسهی و بینالمللی چ خا جی مواجه هسترد چ د این شرایط بانکهای ایران به بانک مرکزی چ
سایر بانکها بدهکا تر شده چلی با تولید پادزهر اف ح ساختا ی بانکهای ایران ،این بدهیها
کرترل چ مدیری میگردد د این سرا یو شاخ های عملکردی بانک اعم از نسب کفای
سرمایه ،نسب سودآچ ی ،نسب نقدیرگی ،نسب کا ایی ،نسب مطالباو غیرجا ی ،نسب
اهرمی چ نسب

دا اییهای ثاب  ،بهبود نسبی مییابد

سناریوی سومق غرق شدن کشتی نظام بانکی.
تشدید تحریم و عدم اصالح نظام بانکی :بحران بانکی
این سرا یو بدترین حال برای بانکهای ایران اس چ هر دچ عدم قطعی ؛ تشدید تحریم چ
عدم اف ح نظام بانکی با هم خ میدهرد چ کشتی بانکهای ایران د اقیانوس مواج غرق میشود
زیرا ناخدای کشتی کا بلد نیس چ مسافرین نیز بر فتا خود د این شرایط آگاهی ندا ند چ
کشتی فرسوده بوده چ استحکام الزم ا نداشته چ د نهای کشتی به همراه مسافرین غرق میشود
چ کشتی هیچگاه به ساحل نخواهد سید به عبا و دیگر ،د اثر عدم قطعی اچل چ تشدید
تحریم چ هجوم سرگین دشمن تحریم ،هزیره مبادالو چ تأمین مالی برای بانکها چ نهادهای مالی
ایران د خا ج از پهره سرزمین افزای مییابد چ از سوی دیگر ،د اثر عدم قطعی دچم ،بانکها
بهدلیل مشک و متعدد از اف حاو ساختا ی فرا کرده چ ناخدای کشتی (مقام ناظر چ بانک
مرکزی) توان چ انگیزه الزم ا برای برخو د با مشک و د چن کشتی ندا د چ اقداماتی مراسب
برای فع مشک و زیرساختی بانکهای ایران به عمل نمیآید همانگونه که د سرا یوی اچل
اشا ه شد؛ بیشترین شد بدهی دچل به سیستم بانکی د سالهای تشدید تحریمهای مالی بوده
اس برابراین د این سرا یو نیز دچل فقیرتر چ نادا ا شده چ دس د جیب نظام بانکی میکرد
برابراین شد بدهی دچل به سیستم بانکی چ بانک مرکزی پس از هجوم دشمن تحریم افزای
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مییابد برابراین د اثر شد بدهی دچل به بانکها ،بحرانی شدن چضعی نقدیرگی بانکها د
اثر کود ،انجماد دا اییها چ محدچدی د برداش از بانک مرکزی به دلیل تبعاو حاکم بر
اقتصاد ،سودآچ ی بانکهای ایران د میان مدو یا بلردمدو تح الشعاع قرا میگیرد چ اکثری
بانکها با بحران چ شکستگی مواجه میشوند د سال ( 1711سال اچج تحریم مالی) ،شد
بدهی شرک های دچلتی به سیستم بانکی برابر  11د فد بوده اس که د مقایسه با شد این
بدهی د سال  8( 12د فد) قم بز گی اس  8شرک های دچلتی به دلیل ان  ،دس د
بانکهای دچلتی کرده چ بخ خصوفی برای ایرکه از قافله عقب نماند چ بهدلیل ایرکه نفوذی
د بانکهای دچلتی ندا د به نالا به بانکهای غیردچلتی پراه میبرد چ لون شرایط اقتصادی
خوب نیس  ،توان پرداخ پولهای قرضگرفته از بانکهای ایران ا ندا د چ چز به چز
بدهکا تر میشود با ایرکه هجوم بخ خصوفی چ دچلتی برای أخذ اعتبا به بانکهای ایران
شدو میگیرد چلی این بانکها حال چ چز خوشی ندا ند که به این تقاضا پاسخ دهرد زیرا
بانکها با مشک و ساختا ی عدم تعمیق بازا سرمایه ،عدم تروع ابزا های تأمین مالی چ عدم
عای قواعد حاکمی شرکتی چ غیره چبرچ هسترد محدچدی مرابع موجود چ افزای تقاضا
برای مرابع بانکهای ایران ،سبب افزای بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی میگردد چ خلق پول،
نقدیرگی چ تو م ،د نهای فشا مضاع به سیستم بانکی ،چخیمتر شدن چضعی بانکها چ
بانکهای ایران چ غرق شدن کشتی بانکهای ایران ا به همراه دا د د این سرا یو شاخ های
عملکردی بانک اعم از نسب کفای سرمایه ،نسب سودآچ ی ،نسب نقدیرگی ،نسب کا ایی،
نسب مطالباو غیرجا ی ،نسب اهرمی چ نسب دا اییهای ثاب به شدو چخیم شده چ به حد
مقدا بحرانی می سد

سناریوی چهارمق کشتی نظام بانکی شکسته ولی اقیانوس آرام است.
کاهش تحریم و عدم اصالح نظام بانکی :تعویق بحران
د این سرا یو عدم قطعی های کاه تحریم چ عدم اف ح نظام بانکی با هم خ میدهد
د عدم قطعی اچل؛ تحریم کاه مییابد چ د اثر آن ،هزیره مبادالو چ تأمین مالی کاه یافته
چ د عدم قطعی دچم؛ اف ح نظام بانکی چ بانک مرکزی ایران فو و نمیگیرد چ مشک و
ساختا ی پابرجاس یا ایرکه د حال افزای اس برابراین کاه تحریم ،بحران بانکهای
ایران ا فع نرموده چ فقط این بحران ا به تعویق میاندازد د این سرا یو کشتی نظام بانکی
فرسوده چ ناکا ا شده چ با ایرکه اقیانوس آ ام اس چ دشمن تحریم عقبنشیری کرده چلی آنقد
 - 8بانک مرکزی جمهو ی اس می ایران ،گزیده آما های اقتصادی ،بخ

پولی چ بانکی
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چضع کشتی ،مسافران چ ناخدای آن بد اس که امیدی به این کشتی نیس که به ساحل نجاو
برسد چ د سراب گیر کرده چ د نهای غرق خواهد شد با این چجود اقیانوس آ ام اندکی این
غرقشدن ا به تعویق میاندازد چلی نمیتواند جلوی غرق شدن کشتی چ مسافران آن ا بگیرد
د این سرا یو ،بانکهای ایران پا ا فراتر از این سرزمین گذاشته چ د تعامل چ ا ائه خدماو
با نظام مالی بینالمللی بخصوص د سطح مرطقهای چا د میشوند که مرجر به افزای د آمد این
بانکها میشود بر اساس آما بانک مرکزی ،طی سالهای  1753-13حدچد  11میلیا د دال مرابع
مالی خا جی (فایرانس) توسط بانکهای داخلی جذب چ به اقتصاد داخلی تز یق شده بود که
د شرایط تشدید تحریم به  8میلیا د دال کاه یافته اس برابراین د این سرا یو ،بانکها به
دلیل مشک و ساختا ی اقتصاد چ نظام بانکی د پهره این سرزمین ،برای شد د آمدزایی خود
به بانکهای مرطقهای جوع کرده چ دس د جیب آنها میکررد سطح تأمین مالی خا جی
بانکهای ایران بخصوص د سطح مرطقه افزای چ هزیرههای تأمین مالی این بانکها از خا ج
کاه مییابد د این شرایط که تحریم فرچکاسته اس  ،دچل اندکی متمول چ نسب به گذشته
ثرچتمردتر شده چ دس د جیب بانکها چ بانک مرکزی نمیکرد همچرین دچل از مرابع نهادها
چ مؤسساو مالی چ بانکهای بینالمللی استفاده میکرد البته الزم به ذکر اس استفاده از مرابع
مؤسساو مالی چ بانکهای بینالمللی مروط به اف ح فضای کسب چ کا چ اطمیران از بازدهی
طرح اقتصادی چ توجیه آن اس چلی با توجه به شد اقتصادی چ چنق نسبی ایجادشده میتوان
از مرابع این مؤسساو تا اندازهای استفاده کرد برابراین توان مالی دچل افزای یافته چ دچل
پولدا از بانکهای ایران قرض نمیکرد چ بدهی دچل به نظام بانکی کاه چ ترازنامه بانکها
بهبود مییابد چ همچرین دچلتی که تا اندازهای غری شده میتواند دس بانکهای ضعی ایران
ا بگیرد از سوی دیگر ،بانکهای ایران تربل بوده چ یا به دلیل مرافع شخصی ذیرفعان ،انگیزه
الزم ا برای اف ح ساختا ی خود نمیبیررد یا حتی د برابر آن مقاچم میکررد برابراین حساب
های بانکها غیرشفاف ،کا ایی بسیا پایین چ هزیرهها بسیا باال اس بهدلیل عدم اف ح نظام
بانکی چ بانکهای ایران ،این بانکها استاندا دهای بینالمللی بخصوص استاندا دهای بینالمللی
گزا شگری مالی چ استاندا دهای بازل ا عای نمیکررد که باعث کاه شفافی  ،افزای
فساد چ کاه کا ایی د بانکهای ایران میشود همچرین کاه کفای سرمایه ،تخصی
ناکا ای مرابع بر اساس چابط نه براساس ضوابط چ انتصاباو غیرتخصصی د بین مدیران
بانکهای ایران به مشک و این بانکها اضافه میکرد بانکها همچران به افزای شعب خود
چی آچ ده چ چقعی به بانکدا ی مجازی نمینهرد تعدد شعب بانکهای ایران سبب افزای
هزیرههای جا ی آنها شده چ سودآچ ی چ ترازنامه آنها ا تح تأثیر قرا میدهد چ با ایرکه
ترازنامه چ فو وهای مالی عمده بانکهای ایران از چضعی مراسبی برخو دا نیس  ،زچ مقام
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ناظر به بانکهای تربل چ ضعی ایران نمی سد چ امکان انح ل چ ادغام بانکهای ضعی چ
ناکا آمد ایران چجود ندا د پس به بحران بیشتر این بانکها دامن میزند دس بانکهای ایران
از ابزا های متروع تأمین مالی خالی اس چ بانکهای خا جی ،بانکهای ایران ا تحویل
نمیگیرند چ حضو این بانکها د فضای بانکدا ی بینالمللی بخصوص د مرطقه با مشکل
اساسی مواجه میشود ع چه بر این نظام بانکی ایران از تکرولوژی نوین چ چز دنیا عقب مانده
چ تکرولوژی مو د استفاده د نظام بانکی ،قدیمی چ از کا افتاده اس د این سرا یو شاخ های
عملکردی بانک اعم از نسب کفای سرمایه ،نسب سودآچ ی ،نسب نقدیرگی ،نسب کا ایی،
نسب مطالباو غیرجا ی ،نسب اهرمی چ نسب دا اییهای ثاب بهتد یج چخیم شده چ به مقدا
بحرانی خود نزدیک میشود

مقایسه شرایط و ویژگیهای شاخصها در سناریوهای مختلف
شرایط چ چیژگیهای شاخ
داده شده اس

ها د لها سرا یوی باال به طو خ فه د جدچل  2نشان

جدچل  - 2شرایط چ چیژگیهای هر شاخ
شاخ

ها د سرا یوها

هزیره مبادالو مالی
مشک و تکرولوژیکی
چ فری نوین
عای

استاندا دهای بینالمللی

انح ل بانکهای ضعی

چ ناکا آمد

سرا یو 1

مربوط به نظام بانکی د لها سرا یو

سرا یو 2

سرا یو 7

کاه

افزای

افزای

کاه

کاه

کاه

افزای

افزای

افزای

افزای

کاه

کاه

انجام میگیرد

توسعه بانکدا ی مجازی

افزای

اقتدا چ استق ل بانک مرکزی

افزای

انجام میگیرد
افزای
انجام میگیرد

انجام نمیگیرد
کاه
انجام نمیگیرد

سرا یو 1

انجام نمیگیرد
کاه
انجام نمیگیرد

تروع چ توسعه ابزا های مالی

افزای

افزای

کاه

کاه

تأمین مالی خا جی

افزای

کاه

کاه

کاه

شاخ

های عملکردی بانک

بهبود

بهبودی نسبی

به شدو چخیمتر

بهتد یج چخیمتر میشود

میشود (بحران)

(به بحران نزدیکتر میشود )

با توجه به چضعی حاکم بر سیاستگذا ی کشو د عرفه مالی چ بانکی ،تمایل مجموعه
سیاستگذا ان چ تصمیمگیران به اجرای کروانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی ترچ یسم
( ،)CFTکا گرچه اقدام مالی ( )FATFچ ایجاد کانال مالی چیژه با اتحادیه ا چپایی موسوم به SPV
برای انتقال مرابع مالی ناشی از تجا و به ایران چ ت ش چ هم موجود برای فع موانع تحریمی
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حضو نظام بانکی ایران د عرفه بینالمللی ،امکان کاه تحریم د آیرده نزدیک چجود دا د
چلی بهدلیل مشک و ساختا ی فراچان د مجموعه نظام بانکی چ نبود برنامهای هدفمرد چ اقدامی
جدی برای حل این مشک و حداقل د کوتاهمدو ،مشک و افلی نظام بانکی پابرجا خواهد
بود چ این بانکها بهتد یج به سم بحران بانکی حرک خواهرد نمود برابراین تحقق سرا یوی
لها م د آیردهای نزدیک محتمل اس

طراحی مدل مفهومی برای بهبود وضعیت نظام بانکی ایران در آینده
همانگونه که د این مطالعه بر سی چ مشخ گردید ،برخ ف ذهری مردم چ برخی نخبگان
کشو  ،بخ قابل توجهی از مشک و نظام بانکی ایران بخصوص بانکهای ایران ،ناشی از علل
غیرتحریمی اس د طول دچ ه تحریمهای سخ  ،چابط بانکهای ایران با شرکای خود د
سایر کشو ها قطع شد چ هزیره مبادالو مالی افزای یاف چ مشک و فری چ تکرولوژیکی
پابرجا یا تشدید شد ،چلی مشک و ساختا ی از جمله عدم اجرای استاندا دهای بازل ،قوانین
سختگیرانهتر د حوزه پولشویی چ تأمین مالی ترچ یسم ،حاکمی شرکتی ،بانکدا ی مجازی چ
غیره سبب شد بانکهای ایران بی از پی از استاندا دهای چز دنیا عقب بیافترد چ حتی با
چجود کاه تحریم ،تغییراو قابل توجه چ اساسی د بهبود چضعی ترازنامه چ مالی بانکهای
ایران ایجاد نشود د نتیجه با توجه به نتایج بخ های قبلی این تحقیق ،مدلی برای بهبود چضعی
بانکهای ایران د آیرده طراحی گردید با توجه به شکل  ،8د حال کلی بانکهای ایران د
دچ ه آیرده با دچ مشکل افلی هزیره مبادالو چ تأمین مالی چ مشک و ساختا ی مواجه هسترد
که دچ مشکل هزیره مبادالو چ تأمین مالی د حال کاه تحریم د کوتاهمدو چ یا با چقفه
قابل حل هسترد چلی مشک و ساختا ی حتی با فع تحریم ،حل شدنی نیس چ کماکان به
قوو خود باقی خواهد بود

شناسایی روندها و سناریوهای آینده نظام بانکی ایران
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شکل  - 1مؤلفههای افلی مشک و بانکها چ نهادهای مالی د آیرده (مربع :یافتههای تحقیق)

برابراین چیکرد افلی برای فع بحران نظام بانکی باید براساس سیاس های کلی برنامه
ششم چ سیاس های کلی اقتصاد مقاچمتی ،توسعه بازا ها چ ابزا های مالی ،استاندا دهای
بینالمللی بانکی از جمله استاندا د بینالمللی گزا شگری مالی ( ،)IFRSاستاندا د بازل ،توسعه
بانکدا ی مجازی ،عای حاکمی شرکتی ،امکان انح ل چ ادغام بانکهای ضعی چ ناکا آمد،
جلوگیری از مداخله دچل د تعیین نرخ سود بانکی چ إتخاذ چیکردهای مختل بانکدا ی چ
همچرین استفاده از فراچ یهای نوین چ تکرولوژی پیشرچ د فرع بانکدا ی باشد

توصیههای سیاستی
د این پژچه ضمن بر سی مشک و چ معض و بانکهای ایران د آیرده ،چندها،
پیشرانهای مشک و چ معظ و بانکهای ایران با استفاده از مطالعاو چ اسراد کتابخانهای چ
پژچهشی چ چش پرل خبرگان شراسایی شدند چ سپس عدم قطعی های افلی مشکلهای
بانکهای ایران د آیرده یعری  1هزیره مبادالو چ تأمین مالی؛ چ  2مشک و ساختا ی که این
عدم قطعی ها با تکیه بر چش دلفی دچمرحلهای استخراج شده اس  ،لها سرا یوی محتمل
تدچین شده اس این لها سرا یو عبا ترد از :ال ) فع بحران چ توسعهیافتگی نظام بانکی،
ب) موانع نظام بانکی چ بانکدا ی پیشرچ ،ج) بحران بانکی ،د) تعویق بحران
د مجموع با بر سیهای لها سرا یوی محتمل باید گف که همخوانی ضعیفی بین ساختا
فو وهای مالی بانکهای ایران با استاندا دهای جهانی چجود دا د برابراین اگر بانکهای
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خا جی قصد ا زیابی بانکهای ایران برای برقرا ی چابط کا گزا ی ا داشته باشرد ،د اچلین
قدم با مشکل مواجه خواهرد شد از سوی دیگر ،بهدلیل عای ضعی استاندا دهای گزا شگری
مالی چ نبود نهادهای ناظر قوی ،بانک خا جی نمیتواند به اط عاو ا ائهشده د فو وهای
مالی بانکهای ایران اعتماد کرد حتی د فو و اعتماد ،چضعی موجود بانکهای ایران د
زمیرههای مختل مانرد نسب کفای سرمایه ،ساختا حاکمی شرکتی ،شفافی چ غیره مراسب
نیس تمام این موا د سبب خواهد شد بانک خا جی ا زیابی مراسبی از بانک ایرانی نداشته چ
چابط کا گزا ی با چی برقرا نکرد ،فا غ از ایرکه بانکهای ایرانی تحریم هسترد یا خیر بر این
اساس بهنظر می سد بهمرظو بهبود چ توسعه چضعی بانکهای ایران ،تأکید چ تمرکز باید پی
از هرلیز بر اف ح د چنی بانکهای ایران باشد چ اعطای امتیاز به بانکهای خا جی جه
یسک بانکهای ایران (با اف ح چضعی
برقرا ی چابط کا گزا ی نباشد به بیان دیگر ،کاه
ترازنامه بانکها چ نیز ساختا حاکمی شرکتی د بانکها) باید د اچلوی قرا گیرد چ پرداخ
هزیره بهعروان فرفه یسک همکا ی بانکهای خا جی با بانکهای ایرانی قرا نگیرد همچرین
سیاستگذا ان باید متوجه این موضوع باشرد که عدم توسعه چضعی بانکهای ایران ،د گرچی
توق یا فع تحریمها نیس  ،بلکه حتی د فو و برطرف شدن کامل تحریمها ،موانعی که به
تفصیل د این تحقیق مو د بر سی قرا گرف  ،همچران فرا چی چابط بانکی بینالمللی
بانکهای ایران خواهد بود برابراین جه حل مشک و اساسی چ زیرساختی شبکه بانکی چ
بانکهای ایران ،توجه به الزاماو سیاس های کلی اقتصاد مقاچمتی چ سیاس های کلی برنامه
ششم ضرچ ی اس برابراین د این تحقیق مدل مفهومی بر اساس این سیاس های کلی طراحی
گردید که بر توسعه بازا ها چ ابزا های مالی ،استاندا دهای بینالمللی حوزه بانکی از جمله
استاندا دهای بینالمللی گزا شگری مالی ( ،)IFRSاستاندا دهای بینالمللی بازل ،توسعه
بانکدا ی مجازی ،عای حاکمی شرکتی ،امکان انح ل چ ادغام بانکهای ضعی چ ناکا آمد
بانکهای ایران ،جلوگیری از مداخله دچل د تعیین نرخ سود بانکی چ إتخاذ چیکردهای
مختل بانکدا ی برای بانکهای ایران چ استفاده از تکرولوژی چ فراچ ی نوین چ پیشرچ د
فرع بانکدا ی تأکید دا د
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