
 

 

  

  

  

  

    

  چكيده  

  
 بسياري از كشورها تحت تأثير مشكالت داخلي 1980 و در طول دهه 1970اواسط دهه  در

-هاي وامسسات و سازمان و تشويق و اعمال نظر مؤ80لي دهه المل خود، اوضاع اقتصاد بين

هاي اي از سياست المللي پول و بانك جهاني به مجموعه المللي مانند صندوق بين دهنده بين

با  .ت موسوم شده اس»آزادسازي«كه غالباً در ادبيات توسعه اقتصادي به  صادي دست زدنداقت

- قانون اساسي و فضاي موجود اقتصادي و سياسي جهان، بانك44توجه به بازنگري در اصل 

رو را با بايست مشكالت و موانع پيش هاي دولتي به عنوان نهادهاي مالي متأثر از اين قانون مي

حل  راهارايهبيني و نسبت به  ها در كشورهاي ديگر پيشربيات ساير بانكتوجه به تج

  . انديشي نمايند چاره

اهداف و مزاياي ، تعريف مفاهيماي مشتمل بر ذكر مقدمه پس از  محققاين گزارشدر 

به بررسي را مورد مقايسه قرارداده و هاي دولتي و خصوصي سازي، وضعيت بانك خصوصي

سازي خواهد پرداخت، سپس به  ر ساير كشورها در زمينه خصوصيها دتجربيات بانك

 خصوصي در ايران، مسائل هايروي بانك پيشهاي  خصوصي، چالش بخشمشكالت كالن

 در  الزم اقدامات به تشريحوشده سازي اشاره   در زمينه خصوصيي دولتيها روي بانك پيش

  .خت در بورس خواهد پرداهاي دولتي بانكزمينه عرضه سهام

  هاي خصوصيهاي دولتي، بانك آزادسازي، خصوصي سازي، بانك:كلمات كليدي
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  مقدمه 
مفهوم . شود كار گرفته ميادبيات توسعه اقتصادي آزادسازي با سه مفهوم به در

سازي گفته   انتقال مالكيت از دولت به بخش خصوصي كه به آن خصوصيفراگرداول، 

مفهوم  .شود يت از دولت به بخش خصوصي منتقل مي، مالكفراگرددر اين . شودمي

   كاهش مقررات دولت و اعمال آزادي بيشتر براي بخش خصوصي1آزادسازي دوم،

زدايي لزوماً به معناي آزادي  مقررات.  موسوم شده است2زدايي است كه به مقررات

ه وسيلكامل تجارت نيست بلكه به معناي تعيين مجدد استقالل مكانيزم بازار به

زدايي چيزي نيست مگر بازگشت به  مقررات. هاي جديد دخالت دولت استفرمول

واگذاري  آزادسازي، به مفهوم سوم، .روابط تجاري دولت متناسب با اقتصاد بازار آزاد

هاي دولت به بخش خصوصي از طريق تنظيم قراردادهاي پيمانكاري، فعاليت

دت زمان نسبتاً طوالني و واگذاري دادن اموال دولتي به بخش خصوصي براي م اجاره

  .گردد عرضه كاالهاي عمومي به بخش خصوصي با حفظ كنترل دولت بر مي

انتقال مالكيت ات دولتي و مؤسسكردن  زمينه خصوصي ها دراقدامات دولت

هاي اخير گسترش پيدا اي در سال طور فزايندهبخش خصوصي بههاي دولتي به دارايي

  و ات دولتي خصوصي شده قرار گرفتهمؤسسها تحت تأثير لتاز دوبسياري . كرده است

ات دولتي مؤسسعنوان ابزاري در جهت متعادل كردن عمليات سازي به برنامه خصوصي

سازي، تجربيات كافي و   امروزه در مورد خصوصي.قرار گرفته است استفادهمورد 

سازي در  صوصيعنوان يك وسيله در جهت ختوان به كاملي وجود دارد كه از آن مي

  .كشور استفاده كرد

تعريفي ترين آنها   شده است كه رايجارايهسازي تعاريف زيادي  خصوصي مورد در

در . كنده دولتي به بخش خصوصي اشاره ميمؤسسمالكيت يك است كه به انتقال 

گيرند و به ورود بخش  كار ميتري به سازي را به مفهوم كلي بعضي موارد خصوصي

گردد   اطالق ميشده است،انجام ميدولت قبالً توسط گونه فعاليتي كه هر  به خصوصي

 در اين مقاله پس از .مشهور شده است زدايي يا به مقرراتو سازي  كه اصطالحاً به آزاد

                                                 
1 liberalization 
2 deregulation 
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خصوصي سازي به تشريح مشكالتي خواهيم پرداخت كه مرور بر مفاهيم نظري و تجربي 

  .ها قرار دارد بانكسازيفرا روي خصوصي

-تلقي ميسازي جزئي از برنامه آزادسازي   خصوصينظرانراي بسياري از صاحبب

هاي مربوط به دارند كه يكي از اجزاي مهم مجموعه سياست بيان ميشود، اين گروه

هايي كه اعمال آن به زماني طوالني آزادسازي اقتصادي و شايد غامضترين سياست

جزء منطقي تغيير كردن  صيخصو. سسات دولتي استؤكردن م نياز دارد خصوصي

وري توليد و افزايش بهره مسير استراتژي توسعه در جهت تكيه بيشتر بر مكانيزم بازار و

  .كاهش اندازه بخش دولتي است

آالت  مانند ماشين(هاي توليدي دولتي  دارايي وات دولتيمؤسس مالكيتانتقال 

طور طوركلي يا به، به)زيتوليد، خدمات عمومي مانند حمل و نقل و ارتباطات و كشاور

  . اندناميدهسازي  خصوصيدر تعريفي ديگر  به بخش خصوصي را  جزئي

كه در عين نحويات دولتي بهمؤسسفضاي حاكم بر تغيير سازي يعني  خصوصي

حفظ ساخت اصلي فعاليت، صرفاً فضاي مذكور تغيير يافته و شرايط بازار بر نحوه 

 بخش خصوصي مالك هاي انگيزه و مكانيزمكه ه طوري تأثيرگذاردمؤسسعملكرد 

  .سسه مذكور قرار گيردگيري در مؤ تصميم

-كارگيري مكانيزمدر فضاي جديد كه مستقيماً تحت تأثير نيروهاي بازار است با به

هاي سودآوري از طريق هاي انگيزشي و استفاده از ابزارهاي بخش خصوصي، اهرم

ي بازار، هزينه توليد را به حداقل رسانده و ها در مقابل نيروها و واكنشانجام كنش

  .كارايي را در سطح مطلوب حفظ خواهند كرد

طريق ديگري نيز بيان كرد كه در آن ماهيت  توان به سازي را مي مفهوم خصوصي

سازي مالكيت،  يعني خصوصي. شود مشخص شود سازي مي  دقيق آنچه كه خصوصي

  . سسهسازي نظام مؤ سازي مديريت و خصوصي خصوصي

  

  

  

  

  



  مقاالت هفدهمين همايش بانكداري اسالمي مجموعه                                                                     6

 

 

   مروري بر ادبيات موضوع- 1
   مباني نظري -1-1

  سازي اهداف خصوصي -1-1-1

هاي اقتصادي و موقعيت هر كشور با سازي با توجه به ويژگي اهداف خصوصي

سازي  ولي به هر حال در همه كشورهايي كه به خصوصي. استيكديگر متفاوت 

ولي . بوده استايط اقتصادي اند هدف اصلي بهبود بخشيدن به اوضاع و شر پرداخته

توان وجود داشته باشد كه  در كنار اين هدف اصلي اهداف فرعي ديگري نيز مي

  :عبارتند از

  افزايش توليد ملي -1

  هاي موجود در دست دولتافزايش كارايي و سودآوري شركت -2     

هاي يابي دولت به منابع مالي بخش خصوصي از طريق فروش شركتدست -3     

 لتيدو

كار هستند و بيشتر متكي به هاي دولتي فاقد انگيزه رقابت و عالقه بهشركت -4

ها به بخش خصوصي ، با تعلق اين شركتهستندهاي دولتي  دولت و هزينه

 .رقابت ايجاد شده و اين رقابت به نفع اوضاع اقتصادي كشور خواهد بود

 هاي دولتي حمايتها و هاي دولت ناشي از اعطاي يارانه جويي در هزينه صرفه -5

 .سهامي عامهاي  شركتگسترشايجاد رونق در بازارهاي سرمايه و  -6

 .زا است آوري نقدينگي كه يكي از معضالت اقتصادي كشورهاي تورم جمع -7

 افزايش تشكيل سرمايه -8

كه انحصارات  اما بايد مراقب بود جلوگيري از انحصارات در دست دولت، -9

 .ددولتي به انحصارات خصوصي تبديل نگرد

  

 سازي  مزاياي خصوصي-1-1-2

  :بندي نمود توان به دو بعد كالن و خرد طبقه سازي را مي مزاياي خصوصي
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  مزاياي كالن -1-1-2-1

اري، هدايت و زگتغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياست -1

  نظارت و در نهايت افزايش كارايي دولت 

 ر رقابت جهانيايجاد شرايط مناسب براي حضور در بازا -2

 هاي رقابتي بيشترتبديل انحصار به رقابت و ايجاد فرصت -3

 افزايش رونق بازار سرمايه و گسترش بازار سهام از طريق توسعه سهام -4

 گذاري خارجي افزايش سرمايه -5

 هاي زياندهوري و كارايي اقتصادي و انحالل شركت افزايش بهره -6

 ي در كل بخشهاي اقتصادياصالح ساختار اقتصادي در راستاي افزايش كاراي -7

 هاي بخش خصوصيتوسعه توانمندي -8

 افزايش درآمدهاي دولت -9

 كاهش تورم و بيكاري -10

  

  )در بعد بانكي( مزاياي خرد -1-1-2-2

 سازي نظام مديريت منابع و مصارف بهينه -1

   با بازدهي بيشتريهادادن به سهم دارايي ها و اولويتتغيير تركيب دارايي -2



  مقاالت هفدهمين همايش بانكداري اسالمي مجموعه                                                                     8

 

 

 ذشته و معوقكاهش مطالبات سررسيد گ -3

  توسعه خدمات بانك به ساير بازارهاي مالي -4

 تقويت مديريت ريسك -5

 افزايش كفايت سرمايه -6

 سمت پرتفوي سودآورترها و امالك مازاد و حركت بهفروش دارايي -7

 شدن ساختار سازماني بانك بهينه -8

 دههاي زايد و تعطيلي شعب زيانشناسايي و حذف فعاليت -9

 ارتقاء سطح تكنولوژيكي بانك -10

 ارتقاء سطح كيفي خدمات بانكي موجود -11

  خدمات نوين بانكيارايهافزايش تنوع و  -12

  خدمات موجود بانكارايهاخذ كارمزد متناسب بابت  -13

  تقويت انگيزش كاركنان -14

  

  موانع و مشكالت خصوصي سازي  -1-1-3

اجراي هر سياست اقتصادي در هر كشوري به ويژه در كشورهاي جهان سوم با 

سازي نيز اين امر صادق  در مورد خصوصي. استص خود همراه موانع و مشكالت خا

سازي كه گاهاً منجر به شكست اين سياست   موانع و مشكالت خصوصيطوركلي، به. است

  . ترتيب زير بيان كردتوان به شود را مي مي

، )خصوصاً ارز(ها دنبال تصحيح ساختار قيمتسازي لزوماً بايد به خصوصي -1

-ات مالي انجام گيرد و در غيراينمؤسسحيح ساختار آزادسازي تجاري و تص

نظر كارايي و منافع اجتماعي  صورت بسيار مشكل است كه بتوان از نقطه

امتيازي براي شركت خصوصي كه در يك اقتصاد كنترل شده با انواع 

خصوص اگر ساختار بازاري اين امر به. كند قائل شد ها فعاليت ميمحدوديت

هاي كند انحصاري باشد و سياست  آن عمل ميه موردنظر درمؤسسكه 

بازدارنده تجاري نيز آن را در معرض رقابت خارجي قرار ندهد قوت بيشتري 

سازي در يك برنامه گسترده آزادسازي    خصوصيموفقيتلذا . گيرد مي

  .استتضمين خواهد شد كه كاري بسيار بزرگ 
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كي ديگر از سازي ي  مخالف با برنامه خصوصينفعهاي ذيگروهوجود  -2

هاي  هاي مخالف با برنامهعمده گروه .استسازي  مشكالت خصوصي

 : ازتوان عبارت دانست سازي را مي  خصوصي

  : باشندسازي  هاي كارگري كه به دو دليل ممكن است مخالف خصوصي  اتحاديه-الف

منجر به كاهش ميزان اشتغال و در ابتدا سازي  خصوصيشود كه تصور مي چون :اوالً

علت اينكه به: ثانياً. شود چنين كاهش ميزان درآمدهاي واقعي كارگران ميهم

گيري در بخش خصوصي به اندازه بخش  هاي كارگري از قدرت سياسي تصميم اتحاديه

  . دولتي برخوردار نخواهند بود

 كه هاكراتسازي قشر خاصي از طبقه بور هاي خصوصي  قشر ديگر مخالف با برنامه-ب

  .هاي مداخله هستند خواهند بودمجزئي از مكانيز

شود  اختياراتشان كاسته ميقدرت و علت اينكه از حوزه  مقامات دولتي نيز به-ج

  .درآيندسازي  عنوان مخالفان برنامه خصوصيممكن است به

ات دولتي و خصوصي به دو پارامتر ميزان مؤسسبا مقايسه بين اهداف وجود  -3

سسات دولتي هدف سود نيست ؤ در م.كنيم ميزان سود برخورد مياشتغال و 

ات مؤسسكه در ، درحالياستبردن سطح اشتغال بلكه يكي از اهداف باال 

، الزم است تعداد كاركنان در حداقل است علت اينكه سود هدفخصوصي به

 از كار بيكارشدن مسألهسازي شده با  سسه دولتي خصوصيؤلذا م. ممكن باشند

سازي  بنابراين يكي از مشكالت خصوصي. شود رو مي به تعدادي از كاركنان رو

  .است بيكاري مسألهكه ممكن است تبعات سياسي نيز در پي داشته باشد 

هايي مانند مشاركت كاركنان در سهام مشمول واگذاري به ساير استفاده از روش -4

هاي پوششي به كاركناني كه به ميل خود از خدمت در واحد واحدها، پرداخت

هاي كنند، و وضع ضوابط ويژه در مورد پرداخت گيري مي ارهمشمول واگذاري كن

سازي و در مواردي ايجاد  اجتماعي به بيكارشدگان ناشي از خصوصيتأمين

ضوابط قانوني كه كارفرمايان خصوصي را وادار به استفاده از نيروي كاركنان 

تواند فشارهاي  كند كه از جمله عواملي است كه مي واحد مشمول واگذار مي

  .دهدخفيف تناشي از تحوالت ناخواسته در وضعيت كارگران را 
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. گردد مدت يك بار مالي تلقي ميسازي در كوتاه هاي خصوصي  هزينهمسأله -5

  :توان نام برد عبارتند از ميدر اين زمينه هايي كه  عمده هزينه

هاي الزمه  سازي، هزينه هاي اداري مربوط به جريان و اجراي خصوصي هزينه

ها، كه اغلب شامل وجوه الزم براي سازي ساختار مالي شركتبراي باز

ها و تجديد سرمايه شركت قبل از فروش و گاهي پرداخت بازپرداخت بدهي

  .شود هاي مالياتي ميبدهي

هايي در تأمين مالي كوچكي بازارهاي سرمايه به ناگزير محدوديت -6

شورهاي جهان در اغلب موارد ك. دهد سازي از منابع داخلي قرار مي خصوصي

سوم بازارهاي مبادله سهام يا بازارهاي بورس ندارند و اگر دارند در سطح 

 .  استضعيف 

 
  هاي پيشين  بررسي مطالعه-1-2

شدن و يكپارچگي بازارهاي مالي باعث شده است كه المللي، جهاني درعرصه بين

زادسازي اين طوركلي آزدايي در بخش مالي و بهبه اصالحات و مقرراتمسئولين توجه 

هاي خصوصي براي آزادسازي بخش مالي ورود بانك روند در .بخش معطوف شود

هاي اداري از رقابت هاي دولتي، برداشتن محدوديتكاهش موقعيت انحصاري بانك

  . استها امري اجتناب ناپذير هاي دولتي و كاهش تعداد اين بانكسازي بانك خصوصي

اي در كشورهاي  هاي بسيار گسترده تفاوتدهد تجربه كشورهاي مختلف نشان مي

هاي دولتي وجود سازي بانك در كشورهاي در حال توسعه در ميزان خصوصيصنعتي و 

هاي دولتي در اروپا سازي بانك بيشترين ميزان خصوصي1998 -1985هاي طي سال. دارد

كشورهاي آمريكاي التين و جزاير كارائيب و سپس در كشورهاي و بعد از آن در 

ها را طي سازي بانك خاورميانه كمترين ميزان خصوصي. آسياي دور انجام گرفته است

اي كه بايد توجه داشت اين است كه كشورهاي  نكته. اين دوره تجربه كرده است

ويژه هاند اين مسأله ب هاي دولتي خود را خصوصي ننمودهمختلف به يك نسبت بانك

ارد، در اين كشورها درصد بااليي از در كشورهاي در حال توسعه نمود بيشتري د

  .استها ها در اختيار دولتسهام بانك
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توسعه كه آزادسازي  يافته و درحالهاي اخير اكثر كشورهاي توسعهالبته در سال

هاي  هاي دولتي تالشسازي بانكاند در زمينه خصوصي بخش مالي را انجام داده

ها ال در كشورهاي اروپاي شرقي اكثر بانكعنوان مثبه. اند آوردهعمل اي را به گسترده

انداز كوچك به دولت تعلق دارند، البته در اين  هاي پساند و تنها بانك  شده خصوصي

توان به كشور  اين زمينه مي در. استزياد هاي تعاوني نيز بسيار كشورها تعداد بانك

-شته كه همه آن وجود دا دولتي بانك تجاري35بلغارستان اشاره نمود، در اين كشور 

 بانك وجود دارد كه 55حال حاضر در كشور تركيه  همچنين در. اند ها خصوصي شده

بقيه . اند هاي صورت گرفته، تنها سه بانك دولتي باقي مانده سازيدليل خصوصيبه

  .هستنداي   بانك توسعه14بانك خارجي و 15 بانك خصوصي، 20ها شاملبانك

-هاي اخير، خصوصيهاي صورت گرفته در سال دليل آزادسازيدركشور روسيه به

 بانك تجاري 1309كه از مجموع طوريهب. اي داشته است ها روند فزايندهسازي بانك

ها خصوصي اند و بقيه بانك  بانك دولتي باقي مانده3كه در اين كشور وجود دارد تنها 

لق به دولت انداز وجود دارد كه متع هستند همچنين در اين كشور فقط يك بانك پس

  . است

  

  ها در مكزيك سازي بانك  خصوصي-1-2-1

 فراگردهاي ارزشمندي را در ها در مكزيك درسسازي بانك تجربه خصوصي

ساختار سيستم بانكداري در . سازي در اختيار سايركشورها قرار داده است خصوصي

ر  طبق دستو1982 يك ساختار خصوصي بود ولي در سپتامبر 1982مكزيك تا سال 

هاي آن كشور منتشر شد و  سلب مالكيت خصوصي در روزنامه رئيس جمهور وقت خبر

ات مالي مؤسسبر طبق اين دستور قوانين مربوط به  .بانكداري در مكزيك دولتي شد

  .ها ممنوع شداصالح شد و مالكيت خصوصي بانك) ه مالي موجودمؤسس 123حدود (

هاي خارجي بودند نيز تنها بانك» بانك مكزيكو«و » بانكو بريپوسيتي«هاي بانك

دوره تثبيت  (فراگرددر طي اين . كه اجازه فعاليت در اين سيستم بانكداري را داشتند

  . باشيم شاهد مراحل زير مي )نظام بانكداري دولتي

 وارد مرحله تجديد ساختار و 1985 تا 1983سيستم بانكداري در سال : اول

در طي اين مرحله ما شاهد . در مكزيك شدهمچنين تثبيت نظام بانكداري دولتي 
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ها در اين ادغام به سه دسته ملي، باشيم كه بانك ها در يكديگر ميادغام بانك

  .شوند اي تقسيم مي و منطقه) ايالتي(اي  چندمنطقه

ات اعتباري مؤسسها به  از شركت1984ها در سال تغيير ساختار قانوني بانك: دوم

  . قابل واگذاري تغيير نام دادها به اسنادملي و سهام آن

هاي موافقت نمود تا شركت) دالمادريد( رئيس جمهور وقت 1985در سال : سوم

ها اجازه خريد هاي مالي جدا شوند و به مالكين قبلي بانكغيربانكي از بانكتابعه مالي 

  . ها را داداين شركت

ران اين افت درطي اين دوره نظام مالي سيستم جديد بانكداري مكزيك جهت جب

گذاري  هاي سرمايههاي جديد به نام بانكتأسيس بانك. شديد دست به ابتكار زد

 مالي جهت كمك به ياتي مانند مهندسمؤسسسهام و بانك مسكن و همچنين 

هاي بخش خصوصي همه و همه تالشي در جهت ارتقاء كيفيت بخش بانكداري شركت

ها سيستم بود ولي اين تالشدولتي و تشويق بخش خصوصي به مشاركت در اين 

استانداردهاي دستيابي بهاز طرف ديگر احتياج به. نتايج بسيار ضعيفي در عمل داشت

المللي، پيوستن مكزيك به پيمان تجارت  باالي بخش مالي جهت رقابت در صحنه بين

وجودآمده براي اتخاذ استراتژي  توسعه صادرات اين ه و شرايط ب1985جهاني در سال 

اين . كرد  و مواردي از اين دست لزوم آزادسازي مالي در اين كشور را توجيه ميكشور

ها در سازي بانك عوامل و بعضي از تعديالت اقتصادي شرايط را جهت خصوصي

ها در سازي بانك  خصوصيمسألهبا توجه به موارد مطرح شده . مكزيك مهيا نمود

  .يابي به اهداف زير اجراء شدمكزيك جهت دست

جهت رقابت و بهبود كارايي در سيستم مالي و (اف مرتبط با سيستم بانكداري اهد

 ).يابي به يك توازن و تعادل در سيستم ماليدست

براي محافظت حقوق (اهداف مرتبط با ساختار مالكيت در سيستم بانكداري 

اطمينان از اينكه به منظور حصول مالكيت بانك و جلوگيري از يك مالكيت متمركز، 

 ).شود بدون مداخالت خارجي توسط خود صاحبان و مالكان آن اداره ميك بان

جهت استانداردهاي باالي (سازي بانكها   خصوصيفراگرداهداف مرتبط با تكنيك و 

 ).داري بانك مدل به كارگرفته شده و صالحيت مديريت بانك و بهبود نظام سرمايه
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سازي  ن كميته خصوصياي تحت عنوا  كميته1990همين منظور در سپتامبر به

. هاي دولتي به بخش خصوصي تأسيس شدها با هدف انتقال و واگذاري بانكبانك

 دقيق گذاري ارزش راهكارهاي مطمئن جهت ارايههدف اصلي اين كميته به نوعي 

 1990 سپتامبر25در . اموال دولتي و نحوه انتقال و واگذاري آن به بخش خصوصي بود

ها در سه سازي بانك هاي خود را جهت خصوصيدستورالعملها و اين كميته مكانيزم

  .توضيح دادبه شرح ذيل مرحله 

هاي بانك و فروش  اجزاء و داراييگذاري ارزشات شامل مؤسس گذاري ارزش :اولمرحله 

  سهام دولت

 نحوه و چگونگي واگذاري مالكيتتعيين  :مرحله دوم

 نويسي و ثبت پيشنهادات خريداران نام :مرحله سوم

 
  سازي در بنگالدش   خصوصي-1-2-2

داري متمركز توسعه صنعتي به  در كشور بنگالدش تغيير جهت از روش سرمايه

 آغاز شد و از آن زمان 1970رشد صنعتي به رهبري بخش خصوصي در اواسط دهه 

سر هاي مختلفي را پشتسازي در مسير پيشرفت خود فراز و نشيب تاكنون خصوصي

 مسألهدهد كه  هاي دولتي نشان مي  صحيح از مشكالت بنگاهارزيابي. گذاشته است

ها به ها نيست بلكه سرعت و كيفيت واگذاري آنشدن اين بنگاه اصلي، خصوصي

هاي كنوني اجتماعي، اقتصادي،  بخش خصوصي است، چرا كه بر اساس واقعيت

سازي سريع يك ضرورت گريزناپذير براي  محيطي، خصوصيسياسي و زيست

سازي در  حاضر حمايت سياسي از خصوصي اما با وجود آنكه درحال. استبنگالدش 

 سازي، تر از هر زمان ديگر است و براي تسريع جريان خصوصي بنگالدش بسيار قوي

-سازي و اعالم سياستت خصوصيدش تمام تالش خود را با تشكيل هيأدولت بنگال

اوردهاي كلي اجراي سازي معطوف به اين برنامه كرده است، دستهاي جدي خصوصي

ها و مشكالت متعدد مانند در واقع محدوديت. گير نبوده استبرنامه، چندان چشم

مختلف  هاي سازي و راهبردي كه مورد قبول گروه خصوصي عدم شفافيت سياست

اجتماعي باشد، نبود چارچوب تشكيالتي كارآمد، نبود پشتوانه قانوني كافي، وجود 

هاي  اجرايي، شفاف نبودن ضوابط، مخالفت اتحاديههاي پيچيده ضوابط و دخالت
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-كارگري، وضعيت نامساعد نظارتي و قانوني و نبود خريداران عالقمند و مانند آن، به

سازي در بنگالدش شناخته  ترين تنگناها و موانع پيشرفت خصوصي عنوان مهم

 كار ناشي از افزون بر اين در مورد مسائل كارگري، تعديل نيروي. اند شده

سازي مشكل بيكاري را تشديد كرده و پيامدهاي منفي شديدي براي  خصوصي

دولت بنگالدش سعي كرده با پرداخت حقوق . وضعيت رفاهي كارگران داشته است

كارگران و ايجاد شبكه تأمين  اخراجي، تشكيل صندوق ويژهبيكاري، بازآموزي كارگران 

  .اجتماعي، از منافع كارگران حمايت نمايد

  

  سازي در سريالنكا  خصوصي-1-2-3

عنوان سياست دولت در جهت  به1987سازي در سريالنكا در سال  برنامه خصوصي

هاي دولتي بر بودجه دولت و نيز ارتقاي كارايي، كاهش بار مالي برخي شركت

اعالم شده، پيامدهاي اجتماعي اين برنامه اقشار مختلف مردم وري آنها  آوري و بهرهدسو

در واقع زيادبودن تعداد كارگران در . كنندگان را در بر گرفت مصرف وهمچون كارگران 

چرا كه با ايجاد اشتغال، دولت از حمايت هاي دولتي سريالنكا خيلي شايع بود شركت

عنوان آخرين راه حل نيز براي سياسي برخوردار بوده و عالوه بر اين دولت آن را به

درنتيجه هنگام اجراي برنامه . گرفت رسيدن به هدف كاهش بيكاري در نظر مي

اين مشكل به خاطر نبود . سازي، مشكل مهم دولت، نيروي كار اضافي بود خصوصي

 مناسب براي پرداختن به اموركارگري در جريان گزاري سياستيك چارچوب قانوني و 

ال اصلي اين بود آيا بايد كارگران اضافي ؤبنابراين س. سازي، تشديد شده بود خصوصي

  .شد شدند يا اينكه بايد در جاهاي ديگري براي آنها شغل ايجاد مي ياخراج م

  

  سازي در نپال خصوصي -1-2-4

هاي سازي در كشور نپال تا حدودي در نتيجه روي كارآمدن دولت زمينه خصوصي

. هاي متفاوت، همواره با تنش همراه بوده استها و اولويتمختلف و داراي سياست

 و روي كارآمدن دولت 1990قراري دموكراسي در سال درپي نهضت مردمي براي بر

سازي بوده  ، اين كشور شاهد آغاز جديدي در روند خصوصي1992كنگره نپال در سال 

اين دوره آغازي براي يك تفكر اقتصادي جديد بود كه دولت را واداشت به . است
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 بدين.  نقطه آغازي براي تفكر ليبرال باشدتاسمت بخش خصوصي گرايش يابد 

كاهش  سازي، سه هدف عمده يعني گيري سياست خصوصيترتيب، دولت با پي

ها و توسعه مشاركت عمومي در مالكيت مديريت  بارمالي و اداري، بهبود كارايي بنگاه

رود كه پيامدهاي  اما انتظار مي. هاي دولتي را در دستور كار خود قرار داد بنگاه

هاي  اشد چرا كه در مقايسه با كل بنگاهسازي در نپال بسيار اندك ب اقتصادي خصوصي

بيني  با وجود اين اثرات پيش. سازي بسيار محدود است بخش دولتي، مقياس خصوصي

. شود سازي ابراز مي شده ناچيز، اعتراضات و انتقادات روزافزوني به برنامه خصوصي

ويژه هاي مختلف، بهسازي از سوي گروه اين افزايش نگراني نسبت به خصوصي

ارزيابي . سازي است انگيز جريان كلي خصوصي مغگران بازتابي از سناريوي كار

 ، اعتماد در اين كشورسازي هاي حاصل از اجراي برنامه خصوصي درآمدها و تجربه

گرچه محدودبودن گستره برنامه . عمومي را به اندازه كافي جلب نكرده است

جراي برنامه سازي، تاكنون پيامدهاي منفي اجتماعي ناشي از ا خصوصي

 اما با اين همه با توجه به ماهيت بلند ،كرده است نپال را محدود سازي در خصوصي

سازي و روند نوميد كننده روابط كارگري الزم است جريان  پروازانه برنامه خصوصي

 .سازي براي تخفيف پيامدهاي منفي اجتماعي آن مورد بازنگري قرار گيرد خصوصي

آن امنيت اجتماعي در كمترين حد است و نرخ بيكاري در  اين موضوع در كشوري كه در

  .كند آن باالست، اهميت بيشتري پيدا مي

  

  سازي در هند خصوصي -1-2-5

-يك تحول چشم. ستهاي مختلفي داشته اسازي در هند شكل  خصوصيفراگرد

اكنون به جز در . هاي انحصاري در بخش دولتي بوده است  زمينهگير در اين كشور،

هاي اقتصادي براي واگذاري به هاي راهبردي و دفاعي، عمالً تمام فعاليتخشمورد ب

طور انبوهي از مقررات دست و پاگير در مورد صدور همين. بخش خصوصي آماده است

. اند مجوزهاي صنعتي، بررسي فني براي ارزيابي توان صادراتي و مانند اينها لغو شده

هاي اي و تدريجي، سياست صورت مرحلهبهسازي،  دولت براي پيشبرد برنامه خصوصي

كه چارچوب  با وجود اقدامات مهم و متعدد.  گرفته است مختلفي در پيش

درگمي  توجهي كرده، سر اقتصادي كشور در نتيجه آنها تغييرات قابلگزاري سياست
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در عين حال . سازي وجود دارد اي در هند در تشخيص هدف اصلي خصوصي ه گسترد

سازي عنوان شده اما  عنوان يكي از اهداف متعدد خصوصيع فقط بهكه تجهيز مناب

واقعيت آن است كه در كشور هند اين تنها هدفي است كه تحت آن واحدهاي بخش 

اند كه البته اين امر از شكاف   تحميل كرده دولتهاي هنگفتي را به خزانهدولتي، زيان

ده  هاي دولتي زيان ر بنگاه ب،هاي كنونيدر تالش بر عكس،. كاهد عظيم بودجه مي

. سازي آنها انجام نگرفته است شود و كار چنداني براي انحالل يا خصوصي تأكيد نمي

هاي عمومي سودآور، اگرچه دولت را در  افزون بر اين، فروش سهام دولت در بنگاه

كه سهام دولت چنانكسب وجوه يكجا وانبوه كمك كرده است اما سيستم فروش 

.  دولتي نشده استهاي هيچ وجه موجب تغيير در مديريت بنگاهري شده بهگيتاكنون پي

طراحي و تصويب اين نوع تغييرات مديريتي بر عهده دولت است زيرا سهم عمده در 

  .مانده استها همچنان متعلق به دولت باقي  اين بنگاه

ساً آنچه اسا. با مخالفت شديد كارگران نيز مواجه بوده استدر هند سازي  خصوصي

نياز است، طرح مشكالت اساسي و در ميان گذاشتن آنها با كارگران از سوي  مورد

سازي، دولت كارگران را در جريان  گيري به خصوصي چه قبل از تصميمنچنا. استمديران 

. شد، بسيار ثمربخش بود سازي قرار ميداد و نظرات آنها را جويا مي خصوصي اهداف

ها و مشورت متقابل و مشترك درباره م ديدگاهگزيني براي مبادله منظهيچ جاي

نظر تقويت شوند و وكارهاي مشاوره و تبادل الزم است ساز. مشكالت وجود ندارد

مانند  شود از طريق تدابيري سرانجام اينكه بسياري از مشكالتي كه سعي مي

. گردند سازي حل شوند، در فضاي تفاهم متقابل با كارگران زودتر برطرف مي خصوصي

وري باالتر  صرف انتقال مالكيت به بخش خصوصي ممكن است در دستيابي به بهره

  .هاي سنگين اجتماعي تأثير چنداني نداشته باشد بدون در پي داشتن هزينه

  

  هاي دولتي و خصوصيمقايسه عملكرد بانك - 2
هاي دولتي هاي خصوصي را به عنوان الگوي نهايي بانكاگر وضعيت فعلي بانك

هاي دولتي و خصوصي شدن در نظر بگيريم، مقايسه عملكرد بانك صيپس از خصو

 . نمايد  ميارايهانداز مناسبي را در اين خصوص  چشم
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اما .  در كشور انجام گرفت1379هاي خصوصي در سال تصويب و تأسيس بانك

هاي خصوصي ايجاد شده هاي دولتي همچنان به روند كار خود در كنار بانكبانك

 پس از گذشت برنامه سوم توسعه اقتصادي و ورود به برنامه چهارم و نظر .ادامه دادند

نظر ضروري به از پيش  هاي دولتي پيشبهبود عملكرد بانك ساله كشور 20به چشم انداز 

 كه استهاي خصوصي در ساليان اخير مويد اين امر عملكرد بسيار خوب بانك. رسدمي

 44 اصل »ج«ابالغ بند .  داردبه يك تحول اساسينظام بانكداري دولتي در كشور ما نياز 

نيازهاي  ها به بخش خصوصي يكي از پيشاز سهام بانك% 80قانون اساسي، و واگذاري 

هاي دولتي را وارد يك عرضه رقابتي و بهبود شاخص كارايي اين امر است كه بانك

تن در هاي اقتصادي و گام برداشخود كرده و به دنبال آن رشد و شكوفايي بخش

  .دستيابي به اهداف بلند مدت كشور را در پي خواهد داشت

هاي خصوصي و دولتي طي برنامه سوم توسعه نگاهي به آمارهاي عملكرد بانك

هاي خصوصي از عملكرد به مراتب اقتصادي كشور مويد اين امر خواهد بود كه بانك

 شاخصچند به بررسي در زير . اند هاي دولتي برخوردار بودهمناسبتري نسبت به بانك

  .اي اشاره شده است مقايسه

  

  كلبه درآمدكل نسبت هزينه   -2-1

عبارت ديگر هر چه به. دهد هاي بانك را نشان مي اين نسبت به نوعي كارايي هزينه

نسبت هزينه ) 1(نمودار . اي كاراتر است اين نسبت كمتر باشد، بانك به لحاظ هزينه

  .دهد نشان ميدولتي هاي تجاري  ي خصوصي و بانكها كل به درآمد كل را در بانك
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  هاي خصوصي و تجارينسبت هزينه كل به درآمد كل بانك: 1نمودار 
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بانك هاي تجاري بانك هاي خصوصي

  
هـاي    هاي خصوصي بيـشتر از بانـك        رود كارايي هزينه در بانك      طوركه انتظار مي  همان

  .استتجاري دولتي 

  

 ها بازده دارايي -2-2

از آنجا  .شود ها از شاخص بازده دارايي استفاده مي منظور مقايسه كارايي داراييبه

كل منابعي كه تحت مديريت بانك قرار دارد، مرتبط سودعملياتي را به كه اين نسبت

مقايسه بازده ) 2( نمودار. سازد، بنابراين بهترين نسبت براي ارزيابي مديريت است مي

  .دهد ها خصوصي را نشان مي هاي تجاري و بانك ها در بانك دارايي
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   دولتيهاي خصوصي و تجاريها در بانكنسبت بازده دارايي :2نمودار 
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بانك هاي تجاري بانك هاي خصوصي

  
 8طور متوسط ههاي خصوصي ب ها در بانك  بازده دارايي1383-1380هاي طي سال

  .هاي دولتي تجاري بوده است برابر بانك

  

  هاروند رشد سپرده -2-3

گر رشد بسيار نهاي خصوصي و دولتي نشاهاي بانكمقايسه روند رشد سپرده

  .باشدهاي دولتي ميهاي خصوصي نسبت به بانكها دربين بانكباالي مانده  سپرده
  

 هاي خصوصي و دولتي طي برنامه سومهاي بانكرشد متوسط ساالنه انواع سپرده :3نمودار 
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  هاروند رشد درآمدها و هزينه -2-4

 اخـتالف    و دولتـي   يهاي خـصوص  هاي بانك همچنين روند رشد درآمدها و هزينه     

طور متوسـط   ههاي خصوصي ب  كه سود ناخالص بانك   طوريهب .فاحشي با يكديگر دارند   

هـاي   درصد رشد طي برنامه سوم توسعه داشته كه اين ميزان براي بانـك             327ساالنه  

     .است درصد 39دولتي 

  

ولتي طي برنامه هاي خصوصي و دهاي بانكرشد متوسط ساالنه درآمدها و هزينهدرصد  :4نمودار 
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سود پرداختي به

سپرده گذاران

سود ناخالص 

ساليانه

بانك هاي دولتي بانك هاي خصوصي

  
  

  سرانه سپرده كاركنان و شعب -2-5

 ميليارد ريال سپرده در 340هاي خصوصي طور متوسط هريك از شعب بانكهب

 43هاي دولتي كه اين رقم براي بانكاند درصورتي جذب كرده1383پايان سال 

هاي كو همچنين در پايان اين دوره هر يك از پرسنل بان. باشدميليارد ريال مي

اند كه اين ميزان براي  ميليارد ريال سپرده جذب كرده21,2طور متوسط هخصوصي ب

  .است ميليارد ريال 4,1هاي دولتي رقمبانك
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1383هاي خصوصي و دولتي در پايان سال سرانه سپرده به شعب و پرسنل بانك :5نمودار   
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بانك هاي دولتي بانك هاي خصوصي

 
  

  سازي در ايران هاي خصوصيچالش -3
زيـرا  . شـد   ها پيش احساس مـي     قانون اساسي از مدت    44لزوم بازنگري در اصل       

 در زماني تدوين گرديد كه فضاي حاكم بر اقتصاد جهان و بر فضاي سياسـي                44اصل  

كشور كامالً با امروز متفاوت بود بنابراين مجمع تشخيص مصلحت نظـام بـازبيني در               

 103اصـل    قانون اساسي را در دستور كار قرار داد و طرح تهيه شـده طبـق                 44اصل  

دليـل  امـا بـه   . قانون اساسي براي نظرخواهي به استحضار مقام معظم رهبري رسـيد          

-اهميت وافر اين موضوع و اثر آن بر ساختار اقتصادي كشور، مقام معظم رهبري يـك   

 آن را   11/4/85سال در مورد تأييد آن مطالعه و بررسي نمودند و در نهايت در تـاريخ                

  . ودندفرمتأييد و به سه قوه ابالغ 
هاي هاي خود را در فعاليتاي از دارايي براساس اين سياست، دولت بخش عمده

انحصاري اقتصادي همانند صنايع بزرگ، صنايع مادر، هواپيمايي، كشتيراني، مخابرات 

  .به بخش خصوصي واگذار خواهد نمود% 80و بانكداري تا ميزان   

توان در موارد زير  ين مهم را ميرو، ا هاي پيشبا توجه به اهميت و ضرورت و چالش

  :خالصه نمود

  سازي هاي جديد خصوصي و برآيند اجراي سياستفراگردتعيين نحوه،  -1
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  هاي دولت ها و برنامهابالغ سياست -2

هاي مادر ها پس از تعيين و تشكيل شركتشدن اسامي شركت مشخص -3

 تخصصي

از (ها كتگذاري و ارزيابي دارايي شر تعيين اقدامات موردنياز جهت قيمت -4

هاي گيري از شركت هاي داخلي يا در صورت عدم توان كافي بهرهشركت    طريق 

  )المللي معتبر بين

 برداري عموم و سپس نحوه عرضه سهام در بورس نحوه بهره -5

  جلوگيري از تبديل انحصارات دولتي به انحصارات خصوصي  -6

  تدوين قوانين شفاف ضدانحصار -7

به بخش دولتي و خصوصي در مواردي كه صورت تركيبي واگذاري سهام به -8

 .امكان ايجاد انحصار وجود دارد

هاي  ها و برنامهسياست هاي دولت، ها و برنامهتسريع در شفافيت سياست -9

ماه اعالم گردد سازي ظرف يك دولت مشخص گردد و به سازمان خصوصي

هاي خصوصي و دولتي به تفكيك درصد مربوط به سهام عدالت و بخش

هاي كلي آمده است كه مقداري از اين سهام سياستدر  ( شودعالممشخص و ا

  ) گردد در قالب سهام عدالت واگذار مي

ها، تجربه برخي كشورها نشان تعيين زمانبندي مناسب براي واگذاري شركت -10

ها ازكارايي سياست شدن واگذاريكه گذشت زمان و طوالنيدهد  مي

  .سازي كاسته است خصوصي

سبت به اجرايي شدن تصميم در جهت ايجاد امنيت براي ايجاد اطمينان ن -11

گذار داخلي يا خارجي بايد از ثبات  گذاران براي مثال يك سرمايه سرمايه

 . سال آتي مطمئن باشد10قوانين براي 

 هاي خصوصيدادن به سه شرط مشاركت، حمايت و تضمين از بخش اولويت -12

ها ا و مطالبات بانكهتعيين تكليف بدهي سازي اقدامات اقتصادي، شفاف -13

بدهي دولت به )  هزارميليارد توماني دولت به نظام بانكي20بدهي حدود(

وجود آيد سپس ه به بانك مركزي منتقل گردد تا امكان واگذاري بهابانك

  .را تسويه نمايدبانك مركزي فروش رساند و بدهي  دولت سهام بانك را به



                       23                    ها                                                                       هاي خصوصي سازي بانكچالش

 

 

  

  سازي خصوصيها در رابطه با روي  بانك مسائل پيش-4
منظور ها بهروي بانكترين مباحث در حوزه شناسايي مسائل پيشيكي از مهم

 بنابراين استهاي مالي آنها  هاي مالي و شاخص سازي، مطالعه عملكرد حوزه خصوصي

) 1383سال (هاي مالي  در اين قسمت آخرين آمار مربوطه به وضعيت برخي شاخص

  . سازي، مورد بررسي قرار گرفته است هاي تحت پوشش برنامه خصوصيدر بانك
  

 ها   بدهي دولت به بانك -4-1

قلم دارايي وارد  در ها،هاي انباشته دولت به بانك ها، بدهيدر ترازنامه بانك

كه مطالبات  زيرا.گرددها ميهاي مالي بانكگردد كه سبب عدم شفافيت صورت مي

 اين امر به  وگرددوصول منظور نميعنوان مطالبات معوق و مشكوك البانك از دولت به

چرا كه بدون . گردد احتساب سود بيش از ميزان واقعي بانك در صورت مالي منجر مي

 .گردد ها منظور و تصويب ميدر ترازنامه بانكاينكه سود اين مطالبات وصول گردد 

ي هابانكدر دولت از سهم مطالبات گردد مشاهده مي) 2(جدول شماره  طوركه درهمان

  . دهد را تشكيل ميها هاي آناز دارايي درصد 2 تا 1حدود مورد بحث 
  

  درصد/ ميليارد ريال                  

  درصد سهم مطالبات بانك از دولت 

  دارايي 
 هادارايي

مطالبات از 
 دولت

 هابانك

 تجارت 2407 124394 2

  ملت  858  203979  42/0

 صادرات 1612 152539 1

 رفاه 567 41314 1

  

هاي  ها مادامي كه بدهيسازي بانك  اما خصوصياستاگر چه اين نسبت اندك 

دولت تسويه نشده باشد تأثير كاهشي بر ارزش سهام داشته و يك امتياز منفي از 

توان بدهي دولت به  در حال حاضر مي. گردد ديدگاه خريداران سهام محسوب مي

منتقل نمود و )  يك بانك تسويه دولتييا(بانكهاي مورد بحث را به بانك مركزي 
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ها آنرا تسويه نمود البته الزم به تذكر است كه سپس از طريق فروش سهام بانك

 .استقدرت بخش خصوصي در تسويه بدهي دولتي نسبت به بخش دولتي كمتر 

  

  )شاخص نسبت مالكانه(ها سهم حقوق صاحبان سهام از كل دارايي -4-2

هـا در بـورس اوراق بهـادار حـد          راي عرضه سهام بانك   يكي از الزامات موجود ب      

براي مثال اين نسبت در سال      . است  مناسب نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارايي       

 درصد بوده است اين نسبت معياري براي سـنجش قـدرت            3 و در دويچه بانك      2005

سـهم  تر اسـت، زيـرا    مالي بانك است و هر قدر باالتر باشد وضع مالي بانك مستحكم       

هاي مالي  شود و در زمان بحران    بيشتر منابع از محل حقوق صاحبان سرمايه تأمين مي        

هـا برطبـق    بررسي وضعيت بانك  . هستندها كمتر در معرض ورشكستگي      اين شركت 

حاكي از تفاوت اندك شاخص مذكور با ميزان آن در          ) 1383سال  (آخرين آمار موجود    

  . استبانك معتبر دويچه بانك 
  

  درصد/  ميليارد ريال                      

 حقوق صاحبان سهام
 

 دارايي
 هابانك حقوق صاحبان سهام هادارايي 

 تجارت 1275 124394 1

  ملت  15008  203979  7

 صادرات 6441 152539 4

 رفاه 1236 41314 3

    

   نسبت باالي دارايي ثابت به حقوق صاحبان سهام-4-3

دارايي ثابت  شود تا سهم سرمايه بلوكه شده در  محاسبه مياين شاخص به اين دليل

 جايمقدار از حقوق صاحبان سهام بهدهد كه چه اين شاخص نشان مي. مشخص گردد

  .هاي مولد و درآمدزا در دارايي ثابت بلوكه شده استگذاري در بخش سرمايه

بودن   حاكي از مناسب1383هاي مورد بحث در سال  بررسي اين نسبت در بانك

  .  استآن در دو بانك و عملكرد منفي آن در دو بانك ديگر 
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 دارايي ثابت
 

 حقوق صاحبان سهام
 هابانك دارايي ثابت حقوق صاحبان سهام 

 تجارت  2716 12752 21

 ملت 4152 15008 28

 صادرات 5785 6441 90

 رفاه 1515 1236 122

  

 معادل 2005ير دويچه بانك در سال  كه اين نسبت براي بانك نظاستقابل ذكر 

  .  درصد بوده است23

  

  نسبت هزينه كل به درآمد -4-4

هاي مورد بحث وضعيت مطلوبي ندارد آمد در تمامي بانك نسبت هزينه كل به در

ج در مقايسه با درآمدهاست كه بهترين راه حل، كاهش ركه نشان از باال بودن مخا

اين نسبت در دويچه بانك و در سال . ستااي  بهره مخارج به خصوص مخارج غير

 درصد كاهش داشته 7 درصد بوده است كه نسبت به سال قبل از آن نيز 78 ، 2005

  .است

  

 هابانك درآمد/ درصد هزينه كل

 تجارت 119

 ملت 111

 صادرات 112

 رفاه ـ

 پست بانك 194

  

  ها سهم دارايي ثابت از كل دارايي -4-5

عبارت هاي مختلف است بهان مشاركت بانك در فعاليتاين شاخص نمايانگر تو

ها كمتر باشد، سهم تسهيالت اعطايي هاي ثابت از كل داراييديگر هر چه سهم دارايي

  .گذاري كه منابع عمده كسب درآمد بانك هستند بيشتر است و سرمايه
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 درصد دارايي ثابت
 

 كل دارايي
 هابانك دارايي ثابت كل دارايي 

 تجارت  2716 167455 2

 ملت 4152 203979 2

 صادرات 5785 152539 4

 رفاه 1515 41314 4

  

كه اين نسبت در  درصد است، درحالي4 تا 2هاي مورد بحث نسبت فوق در بانك

  . درصد بوده است7/0 تنها 2005دويچه بانك و در سال 

  

  بازده دارايي -4-6

 كه عبارت نسبت سود قبل   است ريشاخص بازده دارايي از معيارهاي مهم سودآو        

اين نسبت بازده هر واحد از دارايـي بانـك يـا بـه              . استكل دارايي   از كسر ماليات به   

بازده دارايـي در    . دهد  عبارت ديگر، متوسط سودآوري هر واحد از دارايي را نشان مي          

هاي مورد بحث در مقايسه با بانـك معتبـر دويچـه بانـك از وضـعيت مطلـوبي                   بانك

 درصد و بـراي تمـامي       6/0 براي دويچه بانك     2005اين بازده در سال     . استار  برخورد

بانك براي شركت پست   (است مورد بحث باالتر از اين نسبت        1383هاي در سال    بانك

  .%))9/17 (استاين نسبت بسيار مطلوب 

  

 هابانك درآمد/ درصد هزينه كل

 تجارت 1

 ملت 7/0

 صادرات 1

 پست بانك 18
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  بازده فروش  -4-7

دست آمده دارد كه از هر يك ريال فروش چند درصد سود به اين بازده بيان مي

 داراي وضعيت 1383ها در سال شود تمامي بانك طوركه مشاهده ميهمان. است

  . هستندمطلوبي در ارتباط با اين شاخص 
  

 هابانك بازده فروش

 تجارت 16

 ملت 10

 صادرات 11

 پست بانك 49

  

  حقوق صاحبان سهامبازده   -4-8

گر بازده متعلق به دهد و در حقيقت نمايان اين نسبت ميزان سودآوري بانك را نشان مي

  . استصاحبان سهام 
  

 هابانك بازده حقوق صاحبان سهام

 تجارت 12

 ملت 9

 صاردات 26

 پست بانك 65

  بازده سرمايه -4-9   

ودآوري بانك است كه اين شاخص شاخص بازده سرمايه يكي ديگر از معيارهاي س

گذاري و توانايي  نسبت سود ناخالص به حقوق صاحبان سهام بوده و نرخ بازده سرمايه

در شرايط تورمي، براي اينكه . نمايد بالقوه را براي تشكيل سرمايه داخلي ارزيابي مي

ين درشرايط واقعي حفظ نمايد، حتي به فرض عدم وجود سود ااش را  بانك بايد سرمايه

  .نسبت بايد معادل نرخ تورم باشد
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       درصد                                                                                                                                                              

 سرمايه
 

 دارايي
 هابانك سود سرمايه بازده سرمايه دارايي 

 تجارت 1,666 10437 16  167455 6

 ملت 1,344 13100 10 203979 6

 صادرات 1,897 1887 100 152539 1

5/1 2517 105 39 413 
پست 
 بانك

  

 درصد بوده است كه بانك 20 معادل 2005بازده سرمايه در دويچه بانك در سال 

. ذكور با بانك فوق داردتجارت تفاوت اندك و بانك ملت تفاوت زيادي در شاخص م

 كه باال بودن آن ناشي از استاين شاخص در دو بانك صادرات و پست بانك بسيار باال 

  .استدليل ضعف ميزان سرمايه  بلكه بهاستبازده سرمايه ن

هاي فـوق نيـز محاسـبه گرديـد و          براي اين منظور نسبت سرمايه به دارايي در بانك        

سبت براي دو بانكي كه شاخص بازده سرمايه در آنهـا  گردد اين ن طوركه مشاهده مي  همان

  حدوداًاست بسيار باال
6

1
  . است دو بانك تجارت و ملت 

  

   اقدامات مورد نياز بانك تجارت جهت عرضه سهام در بورس - 5
اي است كه به  بانك تجارت براي عرضه سهام خود در بورس نيازمند شرايط ويژه

  .شود وني و دروني تقسيم ميدو دسته بير

ها، قانون تجارت، قوانين قوانين حاكم بر بانك: برخي شرايط بيروني عبارتند از

  .غيرهحاكم بر بورس و 

ها، شفافيت ترازنامه، سودآوري بانك،  و شرايط دروني، شامل شفافيت حساب

  .است يرهغهاي آينده، نيروي انساني بانك و  بررسي دارايي و پرتفوي بانك، برنامه

  تعيين اقدامات  -5-1

سازي را در موارد توان اقدامات مورد نياز براي خصوصي بندي كلي مي دريك دسته

  :بندي كرد كلي زير دسته
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 و اي نظير الزامات سرمايه(ـ  تعيين ضوابط بورس براي پذيرش سهام بانك در بورس 

  )سودآوري

  و تعيين قيمت سهام پايه بانكگذاري ارزشـ  

 ررسي ساختار سازماني بانك خصوصيـ  ب

  ـ  بررسي اساسنامه جديد بانك 

 
  ها در بورس  شرايط و ضوابط پذيرش سهام بانك -5-2

 قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت 6 و 4 در اجراي مواد -1ماده

ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي متقاضي پذيرش در بورس كه از ، سهام بانك1345

شوند، براساس شرايط و ضوابط مقرر در  پس به اختصار بانك و مؤسسه  ناميده مياين 

  .پذيرفته خواهند شد) تاالر اصلي بورس اوراق بهادار(نامه در تابلو اول  اين آيين

 : ضوابط پذيرش سهام بانك و مؤسسه-2ماده 

  درصد بهاي آن100بانك يا مؤسسه بايد داراي سهام عادي با نام بوده و  -1

اي براي تعدادي از سهام بانك يا  گونه امتياز ويژهپرداخت شده باشد و هيچ

 .مؤسسه نسبت به ساير سهام قائل نباشد

هاي  بانك يا مؤسسه بايد از هنگام درخواست تقاضاي پذيرش داراي صورت-2

مالي تهيه شده براساس مصوبات شوراي پول اعتبار و حسابرسي شده توسط 

  جامعه و يا سازمان حسابرسي شده داراي اظهارنظرمؤسسات حسابرسي عضو

 .اي غيرمشروط و يا حداقل فاقد شروط سود و زيان باشد حرفه

مالحظه عليه بانك يا مؤسسه، براساس دعاوي حقوقي مهم و داراي اثر قابل -3

 .گزارش بازرس وجود نداشته باشد

را طبق ضوابط ) كفايت سرمايه(بانك يا مؤسسه بايد نسبت بدهي به سرمايه  -4

 .بانك مركزي رعايت كرده باشد

بانك يا مؤسسه بايد برنامه عملياتي جامع مشتمل بر اهداف بانك، بازارهاي  -5

هاي كنترل هدف در مورد تامين منابع و تخصيص مصارف، رئوس سيستم

بيني شده براي مقابله با انواع خطرها  ها و تمهيدات پيشمديريت، سياست

هاي  ساختار سازماني، سيستم نظارتي، تركيب دارايي،)مديريت ريسك(
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حداقل هاي مالي برآوردي براي هاي احتمالي و صورتمين زيانأمناسب، نحوه ت

كردن و اجراي اين برنامه   نموده و متعهد به پيادهارايهسه سال فعاليت آتي خود را 

 .باشند

 هيچ زماني سهامدار نوعي باشد كه درنقل و انتقال سهام بانك يا مؤسسه به -6

 . درصد نداشته باشد10بيش از 

 درصد سهام بانك يا مؤسسه موكول به موافقت بانك 10مالكيت بيش از : تبصره

  .است سازمان كارگزاران بورس  مركزي جمهوري اسالمي ايران و اطالع

داران بانك يا مؤسسه ظرف مدت شش ماه از تاريخ درج نام در تعداد سهام -7

 درصد از كل سهام بانك يا 10 نفر كمتر باشد و حداقل 1000يد از تابلو نبا

عنوان عرضه اوليه، طبق نظر دبيركل سازمان بورس، به عموم مؤسسه بايد به

  .عرضه شود

  

   و تعيين قيمت سهام پايه بانكگذاري ارزش -5-3

سازي و عرضه در بورس تعيين قيمت  ترين اقدام براي ورود به خصوصيبزرگ

دارايي، = بدهي + در فرمول سرمايه . استصورت دقيق و عادالنه هيه آن بسهام پا

تعيين ارزش دو عنصر دارايي و بدهي، حصول به رقم واقعي سرمايه بانك را ميسر 

. گردد سهام، قيمت يك سهم مشخص مي سازد كه با تقسيم آن بر تعداد قطعات مي

هاي انباشته دولت به بانك  يگردد، بده ترازنامه بانك مشاهده مي طوركه درهمان

هاي مالي بانك گردد كه سبب عدم شفافيت صورت تجارت، در قلم دارايي وارد مي

عنوان مطالبات معوق و در ترازنامه، مطالبات بانك از دولت به. گردد مي

بيش از ميزان واقعي بانك  اين امر به احتساب سود. گردد الوصول منظور نمي مشكوك

گردد چرا كه بدون اينكه سود اين مطالبات وصول شود در  ر ميدر صورت مالي منج

 سهام بانك در اين حالت از گذاري ارزش. گردد ها منظور و تصويب ميترازنامه بانك

ثير كاهشي بر ارزش سهام أحساب آمده، تسهام يك امتياز منفي بهديدگاه خريداران 

 دولت تسويه نشده است قابل هاي سازي بانك مادامي كه بدهي خصوصيبنابراين . دارد

از طرف ديگر بخش خصوصي داراي قدرت كمتري نسبت به . رسد نظر نمي توجيه به

  .بخش دولتي در وصول بدهي از دولت خواهد بود كه بايد مدنظر قرار گيرد
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هاي مالي بايد سازي صورت منظور شفافاقدامات ديگري كه در اين رابطه و به

  .گرددالصه ميانجام گيرد در موارد زير خ

  

  هاي ثابت بررسي پرتفوي دارايي -5-4

هاي بانك و تعيين قيمت روز آنها ها و امالك و سرقفليبا هدف شناسايي ساختمان

  )انجام شده است(

در اين رابطه پرتفوي مطالبات معوق در بانك ( بررسي پرتفوي تسهيالت بانك -

بندي انواع   تسهيالت و طبقهسازي با هدف شفاف) تجارت كامالً شفاف گرديده است

هاي اقتصادي، تعيين ريسك واقعي بانك و شناسايي به تفكيك بخش عقود

آوري اطالعات تسهيالت از تمامي شعب  در اين خصوص جهت جمع(مطالبات بانك 

صورت مكانيزه نسبت به تهيه هدر سراسر كشور و تجميع اطالعات در مركز ب

  ) بانك تجارت اقدام گرديده استافزاري مربوطه درهاي نرم برنامه

  

  ها ها و بدهيسازي ساير دارايي شفاف -5-5

  هاي حقوقي بانك تجارتها و مشاركتگذاري با هدف تخمين ارزش سرمايه

  

  بررسي ساختار سازماني بانك خصوصي -5-6

  سازي ساختار سازماني بانك متناسب با فعاليت سيستم بانكي در بخش با هدف بهينه

  خصوصي 

  

  بررسي اساسنامه جديد بانك -5-7

منظور تعيين نحوه فعاليت بانك در قالب بنگاه  در راستاي ايجاد بستر مناسب به

  .اقتصادي خصوصي، انجام شده است
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