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معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:
هدررفت انرژی در  23میلیون مسکن

...
خبر

حمایت مرکز پژوهش ها از طرح دوفوریتی
مجلس برای حفظ کارت سوخت
همزمان با تحویل طرح دوفوریتی «اصالح ماده  1قانون
توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»
به هیئت رئیسه مجلس که دولت را ملزم به حفظ کارت
سوخت می کند ،مرکز پژوهش های مجلس با انتشار
گزارشی خواستار تصویب طرح پیشنهادی مجلس در این
زمینه شد.به گزارش فارس ،اواخر هفته گذشته و همزمان
با تحویل طرح دوفوریتی الزام دولت به حفظ کارت سوخت
به هیئت رئیسه مجلس با عنوان طرح «اصالح ماده 1قانون
توسعهحملونقلعمومیومدیریتمصرفسوخت»،مرکز
پژوهش های مجلس خالصه گزارش خود درب��اره کارت
سوخت با عنوان «دستاورد های کارت هوشمند سوخت
و راهکار های حفظ و ارتقای آن» را منتشر کرد و بار دیگر
بر ضرورت تداوم استفاده از کارت های سوخت در شرایط
فعلی تکنرخی شدن بنزین ،تاکید کرد.
این گزارش ،سومین گزارش مرکز پژوهش های مجلس
درباره کارت سوخت بوده است .در ابتدای گزارش جدید
مرکز پژوهش های مجلس ،ضمن تاکید بر این که یکی از
بزرگترین و مهمترین طرحهای اجرا شده در حوزه فناوری
اطالعات در سال های اخیر طرح کارت هوشمند سوخت
بود و مستندات قانونی اجرای این طرح ،آمده است:
«با اجرای این طرح ،روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین
متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت .منفعت اقتصادی
مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت
 8سال ،حدود  100میلیارد دالر برآورد شده است که 75
میلیارد دالر آن به طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و
واردات بنزین است»
در ادامه این گزارش به کاربرد اطالعات سامانه هوشمند
سوخت ب��رای «ب���رآورد ت��ع��داد ان���واع خ��ودرو ه��ای فعال
کشور ،شناسایی خودرو های فرسوده ،کسب اطمینان
از عدم قاچاق در جایگاه های سوخت ،محاسبه نرخ کرایه
حمل ونقل عمومی در شهر های مختلف و همچنین
اصالح اطالعات تردد شمار های ج��اده ای برای برآورد
تقاضای سفر و پیش بینی مصرف سوخت در زمان های
اوج سفر» اشاره و بر ضرورت تداوم استفاده از کارت های
سوخت در شرایط فعلی تاکید شده است.بخش بعدی
گزارش مرکز پژوهش های مجلس به پیشنهاد های این
مرکز پژوهشی ب��رای حفظ ک��ارت هوشمند سوخت در
شرایط فعلی اختصاص دارد و دو پیشنهاد زیر برای حفظ
کارت هوشمند سوخت در شرایط فعلی ارائه شده است
که عبارتند از« :الف-تعیین نرخ اضطراری بنزین برای
سوخت گیری با کارت جایگاه ها (همانند گازوئیل) و ب-
اخذ عوارض انتشار آالیندگی و عوارض ترافیکی و استفاده
از زیرساختهای جادهای از مشتریان پرمصرف بنزین»

معاون وزیر راه و شهر سازی با بیان این که  23میلیون مسکن در کشور وجود دارد ،نسبت به هدررفت انرژی در بخش مسکونی هشدار داد.
حامد مظاهریان در گفتوگو با ایسنا با اشاره به آییننامه ماده 18قانون اصالح الگوی مصرف تصریح کرد :پیش نویس این آییننامه به زودی
برای تصویب به دولت ارائه خواهد شد و امیدواریم به تدریج بدون اینکه فشاری به خانوارهای ایرانی بیاید مصرف انرژی را کاهش دهیم.

...
خبر

چرا معوقات بانکی در ایران
 5برابر دنیاست؟

6دلیل
حبسپول

انحصارزدایی دالری روس ها با یوان چین

برخی نظام بانکی در اقتصاد یک کشور را به مثابه
خون در بدن موجود زنده دانستهاند .هرگاه و هرجا
که این خون ،کثیف یا در جریان آن خللی ایجاد شود
باید منتظر یک اتفاق ناگوار بود
▪ ▪ -4وثایق کافی هم جواب نمیدهد؟

جواد غیاثی  -هرگاه که بحث از مشکالت اقتصادی ،رکود و حتی فساد و اختالس میشود پای بانکها در میان است .البته ارجاعات بیشمار مشکالت
اقتصادی کشور به نظام بانکی بی دلیل هم نیست .در مقام مثال ،برخی نظام بانکی در اقتصاد یک کشور را به مثابه خون در بدن موجود زنده دانستهاند.
هرگاه و هرجا که این خون ،کثیف یا در جریان آن خللی ایجاد شود باید منتظر یک اتفاق ناگوار بود.البته پول به خودی خود ،فقط یک ابزار معامله است و
طبق آخرین و معتبرترین یافتههای اقتصاددانان در بلندمدت اثری بروضعیت بخش حقیقی اقتصاد ،یعنی تولید و اشتغال ،ندارد اما وقتی سرمایههای
کشور در قالب منابع بانکی در پروژهها یا دست افرادی خاص ،بلوکه شود ،شرایط فرق میکند .در این حالت سرمایههای کشور حبس میشوند و فرصت
توسعه و رونق اقتصادی را از کشور می گیرند.در میان شاخص هایی که عملکرد نظام بانکی را توضیح می دهد ،معوقات بانکی ،بسیار مهم است .منظور
از معوقات بانکی ،یا به اصطالح تخصصی تر ،نسبت مطالبات غیرجاری نظام بانکی ،درصدی از تسهیالت پرداختی بانک هاست که در سررسید معین
بازپرداخت نشده است .این شاخص نشان دهنده آن است که اوال وام گیرندگان که عمدتا فعاالن اقتصادی و مردم هستند به چه میزان در بازپرداخت
بدهی خود موفق بودهاند؟ و ثانیا بانکها تا چه میزان در هدایت منابع به بخشهای مولد و معتبر اقتصادی درست عمل کردهاند؟ هرکدام از این دو مولفه
که دچار اختالل شود نسبت معوقات باال رفته و شرایط برای اقتصاد و نظام بانکی بغرنج میشود.
▪ ▪وضعیت اقتصاد کشور از نظر معوقات چگونه است؟

طیسالهایگذشته،نسبتمعوقاتدرنظامبانکیبهمرورافزایشیافتهاست.
اگرچهرکوداقتصادیبراینوضعیتاثرقابلتوجهیداشتهاستامانقشمدیریت
بانکهاوشاخصهایعملکردیآنانهمدرایجاداینشرایطکمنبودهاست.در
ادامه این موارد را تشریح خواهیم کرد .طبق آخرین آمار طی سالهای اخیر به
طورمتوسطحدود 18درصدتسهیالتپرداختیبانکهامعوقمیشود.یعنی
با فرض 500هزار میلیارد تومان وام پرداختی توسط بانکهای کشور در سال،
حدود  90هزار میلیارد تومان آن حبس شده و از چرخه خارج می شود .این در
حالی است که بررسیها نشان میدهد این نسبت در جهان  4درصد و در غرب
آسیا،بهعنوانبدترینمنطقهجهانازایننظر،حدود 5درصداست.لذادرایران
 4.5تا 5برابردنیا،پولهامعوقوحبسمیشونداماچرا؟درادامه 6دلیلاصلی
رابهطورخالصهتشریحمیکنیم.
▪ ▪ -1شرکتهایی که به خودشان وام میدهند!

موضوع بنگاه داری بانک ها و مجموعه عظیم شرکت های زیرمجموعه آن ها
یکی از دالی��ل روش��ن این وضعیت اس��ت .بانک ها به مجموعه شرکت های
زیرمجموعه خود وام می دهند و انگیزه ای هم برای دریافت آن ندارند .ضمن
این که معموال این شرکت ها کارایی اقتصادی مناسبی هم ندارند و به خاطر
مدیریتغیرتخصصیدچارمشکالتیمیشوند.همینچندروزقبل،صمیمی
دهکردی ،رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری ،در
این رابطه به صورت شفاف اعالم کرد که در حال حاضر شرکت هایی تشکیل
میشود که خودشان طرح تهیه میکنند ،خودشان به خودشان وام میدهند و
اگر دقت کنیم متوجه میشویم که اغلب معوقات مربوط به شرکتهای وابسته
به خود بانکهاست که این موضوع خالف اصل  138قانون اساسی است.

▪ ▪ -2اعتبارسنجی در حد صفر

اقدام مهم دیگری که باید قبل از دریافت تسهیالت انجام شود تا مانع معوق
شدن تسهیالت شود ،اعتبارسنجی مشتری توسط بانک است .البته قطعا
خود بانک ها نمی توانند این کار را انجام دهند بلکه باید موسسات تخصصی
با جمع آوری اطالعات شفاف در مورد افراد و عملکرد اقتصادی و مالی
پیشین آن ها ،اعتبار هر فرد یا بنگاه را تعیین کنند و به بانک گزارش دهند
تا بانک بر این اساس میزان وام ،شرایط وثیقه و بازپرداخت آن را تعیین
کند اما نه از آن موسسات در کشور خبری هست و نه از اطالعات شفاف و
سابقه عملکرد اقتصادی فرد .بانک ها هم حساسیت زیادی به این موضوع
ندارند.
▪ ▪ -3مدیریت مخاطره آمیز بانکها

خود بانک ها و مدیریتشان هم در ایجاد این شرایط و معوقات باال نقش به
سزایی دارند .طبق پژوهشی که اخیرا زیرنظر قائم مقام بانک مرکزی انجام
شده ،بانک ها تصمیم ها و مدیریت درستی در مواجهه با این مطالبات و
معوقات و همچنین هنگام پرداخت وام ندارند .بخشی از این موضوع مربوط
به تصمیم های ریسکی مدیران در شرایط بد اقتصادی است که با عجله و
بدون بررسی انجام شده و نتیجه ای جز حبس منابع ندارد .بار ها هشدار
داده شده که بانک ها در وضعیت رکود و تنگنای اعتباری از اقدامات مخاطره
آمیز خ��ودداری کنند .این اقدامات مخاطره آمیز گاهی در سوی جذب
منابع با پرداخت سود باال و گاهی در سوی تجهیز منابع با پرداخت های
بدون بررسی و همچنین بدون دریافت وثایق کافی انجام می شود .نتایج
این وضعیت در هر دو سو به ضرر نظام بانکی است و یک نتیجه آن افزایش
معوقات است.

یکی از راهکار های بانک ها برای تضمین بازپرداخت وام ها اخذ وثیقه است
اما چرا این راهکار هم مشکل را حل نکرده است؟ پاسخ روشن است .چنانچه
در برخی سوءاستفاده ها و فساد های اخیر هم روشن شد در برخی موارد
وثایق کافی اخذ نمی شود .لذا بانک قدرت کافی برای بازپس گیری منابعش
را نخواهد داش��ت .مخصوصا آن ک��ه در برخی م��وارد هزینه های حقوقی و
پیگیری های الزم برای نقدکردن وثیقه هزینه کار را آنقدر زیاد می کند که
بانک ترجیح میدهد صبر کند تا بربدهکار فشار بیاورد .اتفاقی که در ارقام باال
احتمال وقوع بیشتری دارد .نکته مهم دیگر آن است که این وثایق باید برای
بانکهمیشهمفیدباشد.فرضکنیدکهفردیبرایاحداثکارخانهوامدریافت
می کند و بعد از احداث آن با مشکل اقتصادی مواجه شده و چرخ کارخانه
نمیچرخد .از قضا وثیقه وام هم خود کارخانه بوده است .بارها مشاهدهشدهکه
برخی از این طرح های صنعتی که از ابتدا با بررسی درستی احداث نشده اند،
بعد از احداث رها می شوند .در این شرایط قطعا توان بازپرداخت وام خود را
هم نخواهند داشت .لذا کارخانه تعطیل را به بانک تقدیم می کنند .بانک هم
کارخانه را پلمب میکند و میگذارد برای روز مبادا.
▪ ▪ -5شرایط اقتصادی و رکود

آنچه مشخص است شرایط رکود اقتصادی بر افزایش مطالبات غیرجاری اثر
مستقیم دارد .معموال بسیاری از بنگاه ها در شرایط رکودی به دلیل کاهش
فروش با تاخیر در بازگشت سرمایه و در نتیجه کاهش نقدینگی مواجه میشوند
و برای فرار از این مسیر به سراغ جذب نقدینگی و اخذ وام می روند ،غافل از
این که در شرایط رکودی به ویژه شرایط رکودی سال های اخیر اقتصاد ایران،
مشکل به کمبود تقاضا بر می گردد و تولید بیشتر لزوما به فروش و سودآوری
بیشتر واحد های اقتصادی نمی انجامد .در چنین شرایطی اخذ وام بیشتر از
سوی واحد های دچار رکود منجر به افزایش معوقات بانکی می شود چرا که
امکان بازپرداخت وام ها وجود ندارد.
▪ ▪ -6تسهیالتی که به بانکها تکلیف میشود

طیسالهایگذشتهیکیازمعضالتاصلینظامبانکیفشارمسئوالندولتی
برای پرداخت تسهیالت به طرح ها و پروژه های مدنظر مسئوالن بوده است.
این گونه تسهیالت که به تسهیالت تکلیفی مشهور است ،منجر به اختصاص
بخشی از منابع بانکی به طرح های غیر اقتصادی و در نتیجه معوق ماندن آن
منابعمیشود.نکتهقابلتاملدراینمواردایناستکهتسهیالتبانکیعموما
با هدف تامین مالی کوتاه مدت طراحی شده است و در بسیاری از پروژه ها به
دلیل طوالنی بودن مدت زمان تکمیل پروژه و حتی به طول انجامیدن بسیاری
از طرح های اقتصادی و نیمه تمام ماندن آن ها ،منابع بانکی نیز معطل این
طرحهای نیمه تمام میماند.

مخاطرات تکیه نظام ارزی بر یک ارز مثل دالر ،مخصوصا
بعد از تالطمات اخیر و بحران مالی سال  2008روسیه را
بر آن داشته تا با تبدیل بخشی از ذخایر ارزی این کشور به
یوانچین،ثباتبیشتراقتصادکشورشراتضمینکند.این
خبر را مدودوف نخست وزیر روسیه در چین اعالم کرده و
توضیح داده است که با توجه به بحران مالی جهانی در سال
،2008اینسوالمطرحمیشودکهآیامیتوانبهنظامارزی
جهانی برمبنای یک یا دو ارز،دالر و تا حدودی یورو ،اعتماد
کرد .آن گونه که فارس به نقل از تاس اعالم کرده ،مدودوف
راهکار کشورش برای حل مخاطرات ناشی از وابستگی
نسبی به دالر را این گونه تشریح کرده است :در این زمینه ما
به این نتیجه رسیدیم که برای عملکرد مناسب نظام ارزی
بینالمللی ،این نظام باید برمبنای چند ارز باشد و به نظر ما
یکیازعواملیکهمیتواندبهثباتبیشترنظامارزیجهانی
کمک کند ورود جدییوانبهآناست.گفتنیاستپیش از
اینروسیهدرقالب سازمان بریکس و همچنین معاهدههای
دوجانبه،دالرراازبسیاریازمبادالتخودحذفکردهاست.

پس لرزه های کاهش قیمت نفت این بار در
کویت و امارات
نفت بعد از یک ماه صعود امیدوارکننده ،دوباره در مسیر
تند نزولی افتاده است و به نظر می رسد تا پایان ماه جاری
میالدی ( 10آذرم��اه) که اوپک باالخره تصمیمی برای
نحوه تثبیت عرضه بگیرد این شرایط ادامه داشته باشد.
البته حتی در صورت توافق اوپک در آذرماه کارشناسان
قیمت  60تا  70دالری را ب��رای هر بشکه ط�لای سیاه
پیش بینی می کنند .قیمتی که نمی تواند کسری بودجه
و مشکالت مالی بسیاری از کشور های نفتی منطقه را حل
کند .به همین خاطر این کشور ها برنامه های مختلفی
رابرای جبران شرایط موجود طراحی کرده اند .عربستان
سعودی ،قطر ،عمان و امارات متحده عربی در پی کاهش
حدود  6٠درصدی قیمت نفت در دو سال گذشته ،اوراق
قرضه فروخته اند یا وام هایی برای پوشاندن کسری بودجه
خود دریافت کردهاند .اخیرا هم فرانس پرس به نقل از انس
خالد الصالح ،سرپرست وزارت نفت کویت اعالم کرده
است که این کشور قصد دارد بخشی از صنعت نفت خود را
خصوصی کند .همزمان مهر نیز به نقل از بلومبرگ گزارش
داد که ام��ارات هشدار داده است به دلیل کاهش قیمت
نفت ،تعدادی از پروژههای بزرگ این کشور متوقف خواهند
شد .سهیل المزروعی وزیر انرژی امارات هفته گذشته در
مصاحبه ای اعالم کرده بود که این کشور با توجه به افزایش
احتمال کاهش درآمدهای آتی ،تعدادی از پروژههای خود
را متوقف کرده است.
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