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در برهه ای تاســیس و 
شــکل گیری موسسات 
مالــی و اعتبــاری بــه 
مســأله ای واگیردار بدل 
شد و هر روز نامی جدید 
از این موسســات شنیده 
می شــد، به طوری که در 
گام های اولیه مشتریانی را 
نیز به خود ترغیب کردند. 
داســتان موسسه مالی و 
اعتباری ثامن الحجج نیز 
به  سال 1380 می رسد؛ 

ســالی که ثامن الحجج در میان موسســات مالی و 
اعتباری قد علم کرد، البته این موسسه از همان ابتدا 
نتوانست فعالیت خود را شروع کند و آغاز پروسه ای 
6ساله را پشت سر گذاشت و از سال 86 فعالیت خود 
را رسما آغاز کرد؛ موسسه ای که مانند سایر موسسات 
آن روزها مجوز بانک مرکزی را نداشــت و به همین 
شــیوه در عرصه پولی و مالی کشور فعالیت می کرد 
تا این که اوایل پاییز 94 با مشکل عدم توان مالی برای 
بازگرداندن سپرده های مردمی روبه رو شد. این مشکل 
تا جایی پیش رفت که موسســه سقفی به میزان 50 
یا100میلیون ریال برای پرداخت به ســپرده گذاران 

اعالم کرد، البته ادامه این 
روند ممکن نبود. 

در  ســال 95 عــدم 
بازپرداخت ها  در  توانایی 
سبب شد بانک مرکزی و 
وزارت تعاون ورشکستگی 
این موسسه را اعالم کنند 
و تصمیم بــه انحالل آن 

بگیرند. 
در همــان دوران اعالم 
شد طبق ماده 55 قانون 
تعاون، هیأت تصفیه امور 
مالی این تعاونی اعتباری را به عهده گرفت، اگرچه قرار 
شد بعد از فروش اموال توسط بانک مرکزی باقی وجوه 

سپرده گذاران برگردانده شود. 
طبق تصمیم بانک مرکــزی عاملیت بازپرداخت 
طلب ســپرده گذاران تعاونی اعتباری ثامن الحجج 
به عهــده بانک پارســیان گذاشــته و قــرار بر این 
شــد در مرحله نخســت ســپرده های 3 میلیونی و 
10میلیون تومانی به صاحبان آنها پرداخت شــود و 
در مراحل بعدی با دریافت فهرســت هایی که بانک 
مرکزی به بانک پارســیان ابالغ می کند، به ترتیب 

مابقی سپرده ها نیز پرداخت شود.

پیشینه
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ســال 2008 بود کــه مشــهورترین بانک 
آمریکا و جهان مجبور به اعالم ورشکســتگی 
شــد؛ لمن برادرز، بانکی کــه از اعتبار باالیی 
نزد ســرمایه گذاران و بازارهــای مالی جهان 
برخوردار بــود و با اعالم ورشکســتگی خود 
درواقع ضربه ســنگینی به اعتمــاد عمومی 
سرمایه گذاران و به سیستم بانکی جهان وارد 

کرد. 
ایــن ضربه به حــدی بود کــه اقتصاددانان 
این  ســال را  سال ســیاه نامیدند. واقعیت آن 
سال های آمریکا نشــان از این دارد که بیش از 
9 بانک بزرگ که ســابقه فعالیت شان به بیش 
از 100سال می رســید، در اثر ناتوانی در ادامه 
ایفای نقش از چرخه فعالیت های اقتصادی و 

مالی کناره گرفتند.
انگلیس نیــز ازجمله کشــورهایی بود که 
در ســایه بحران مالــی و اقتصــادی جهان 
ورشکســتگی بانک ها را تجربــه کرد؛ دورانی 
که »رویال بانک« در آستانه ورشکستگی قرار 
گرفت و مجبور شــد میلیاردها پوند از دولت 
انگلیس کمک مالی بگیرد تا ورشکسته نشود، 
بیش از 70درصد سهام این بانک پس از بحران 
مالی و اقتصادی در اختیــار مالیات دهندگان 
انگلیســی قرار گرفت و مابقی ســهام آن در 

اختیار دولت انگلیس است. 
بانک دیگــری نیــز در بریتانیا تا آســتانه 
ورشکستگی پیش رفت؛ بانکی که کارشناسان 
وضع آن را نتیجه ســوءمدیریت مســئوالن 
می دانســتند؛ بانک اچ اس بی ســی؛ بانکی که 
بانک لویدز بــا حمایت و کمک دولت انگلیس 

به کمک آن آمد تا نجات بیابد. 
سال 2008 نزدیک شدن برخی از بانک های 
انگلیس به ورشکســتگی ســبب شــد بانک 
مرکزی بریتانیا برنامــه ای با هدف جلوگیری 
از بحران ورشکســتگی بانک های این کشور 
پیش روی خود قرار دهد؛ برنامه ای موســوم 
به »استرس تست« تا به پشــتوانه آن میزان 
ســرمایه بانک های کشــور موردارزیابی قرار 

بگیرد و پیش از بحران، تدابیری اتخاذ شــود، 
اما آغاز بحــران اقتصادی برای اســپانیا جور 
دیگری رقم خــورد، چون موجبــات تعطیل 
شدن 8هزار شــعبه بانکی را به دنبال داشت، 
به طوری که »بانکیا« مهمترین بانک اسپانیا به 
نمادی از بانک های ورشکسته بدل شد، اگرچه 
مدیران ایــن بانک از کمک هــای حوزه یورو 
بهره بردند، اما بحران اقتصادی و مالی اسپانیا 
به حدی وخیم و جدی بود که نخست وزیر این 
کشور اعالم کرد حتی ورشکستگی یک بانک 

نیز این کشور را به زانو درمی آورد.
 البتــه راهکارهایی در پیش گرفته شــد و 
کمیســیون اروپا بارها با پرداخــت وام به این 
بانک موافقــت کرد و برای نجــات، این بانک 
به بخش دولتی واگذار شــد، البته با همه این 
تدابیر یک سوم شــعب این بانک تعطیل شد. 
پرتغال نیز جزو کشــورهایی بود که نتوانست 
از بحــران مالی اروپا جان ســالم بــه در ببرد 
و بانک هایــش در وضــع ناخوشــایندی قرار 
گرفتند، به طوری که ســه بانک این کشــور 
ورشکســته شــدند، البته دولت پرتغال  سال 
2012 مجبور به تزریق پول بــه این بانک ها 
شــد؛ 3میلیارد یــورو به بانــک خصوصی، 
یک ونیم میلیارد یــورو به بانــک بی پی ای و 
یــک میلیــاردو 650میلیون یورو بــه بانک 

سی جی دی. 
پرتغال برای تامین مالی این بانک ها مجبور 
شــد از 78 میلیارد یورویی که از بانک مرکزی 
اروپا، صندق بین المللی پول و کمیسیون اروپا 
وام گرفــت، 12میلیارد یــورو را به بانک های 

خود اختصاص دهد. 
البته در میان کشــورهای درگیر در بحران 
مالی وضع یونان وخیم تر از همه بود، به طوری 
که در توصیف وضــع بانک های این کشــور 
از اصطالح »هر روز بدتر از دیروز« اســتفاده 
می شــد و شــاید برای همین بود که یکی از 
تصمیماتــی که مــورد واکاوی قــرار گرفت، 

خروج از منطقه یورو بود. 

تجربه دیگران
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بعد از صحبت ها، اخبار و حاشیه های مرتبط با موسسات غیرمجاز حاال کم وبیش زمزمه هایی از احتمال 
ورشکستگی بانک ها شنیده می شود؛ احتمالی که در این شماره به پرسش گذاشته شده است و موافقان و 
مخالفان دالیلی را برای آن اذعان کرده اند، البته لینک های زیر نیز می تواند به شفاف ترشدن این مسأله کمک 

کند. 
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لیال مهداد| برخی با کد دیگــران خریدوفروش 
می کنند تا نامی از آنها درمیان نباشــد و عده ای نیز 
فاکتور را از معامالت شــان حــذف کرده اند تا مبادا 
ردپایی از آنهــا در خریدوفروش ها باقی بماند، البته 
هســتند افرادی که از کارت بازرگانی دیگران بهره 
می برند تا از پرداخت بدهی هــای مالیاتی خود فرار 
کنند. اینها اتفاقاتی اســت که نمی تــوان آنها را در 
اقتصاد ایران کتمان کرد و شــاید برای همین است 
که گفته می شود اقتصاد ایران بیمار شده؛ بیماری ای 
که بیشتر در بخش غیراقتصادی ایران دیده شده، اما 
به نام فعاالن اقتصادی نوشته می شود، البته در این 
میان اعالم ورشکستگی یکی دیگر از مسائلی است 
که کم وبیش به گوش می رســد؛ ورشکستگی هایی 
برای فریزکردن بدهی ها! و شــاید برای همین است 
که شــنیده ها از این حکایت دارند که بانک ها رقمی 
بیش از صدهزار  میلیارد تومان از مردم بابت مطالبات 
معوق و صدهزار  میلیارد تومان از دولت طلب دارند؛ 
مطالباتی که گاها این ســوال را به اذهان می آورند 
که آیا بانک ها ورشکســته شــده اند؟ ســوالی که 
ریشــه های آن را می توان در دوران قبل از انتخابات 
یافت؛ برهه ای که عده ای از ســپرده گذاران موسسه 
فرشــتگان مقابل ســاختمان بانک مرکزی تجمع 
کردند و مســائل مربوط به موسسه کاسپین رخ داد 
و بانک مرکزی وضــع آن را پیگیری کرد. در همین 
گیرودار بود که عکس هایی در شــبکه های مجازی 
دست به دست شد و به شائبه هایی همچون مشکالت 
یک بانک خصوصی بزرگ و برخی دیگر دامن زد. در 
این میان ادعاهایی مطرح شد مبنی بر این که برخی 
بانک ها در معرض ورشکستگی و خط قرمز مالی قرار 

دارند و تعدادی نیز به مشکل مالی دچار هستند. 
دولت سهامدار عمده 

درحالی شــائبه هایی از ورشکستگی یا احتمال 
بروز چنین خطری برای بانک ها مطرح می شود که 
ســهامدار عمده بانک ها دولت است و این درحالی 
است که شاخص های نظارتی  همچون سپرده های 
قانونی، ســقف اعتباری و تالش دولت برای بهبود 
کفایــت ســرمایه و حل مشــکالت ســاختاری 
بانک های کوچک و بزرگ و موسســات اعتباری 
از طریق ادغام بانک ها یا افزایش سرمایه از طریق 
سهم دولت در بانک های دولتی و... را شاهدیم، پس 

با این اوصاف احتمال ورشکســتگی خیلی ضعیف 
می شــود تا جایی که برخی آن را محال می دانند و 
برای این محال بودن به سیاست های انضباط مالی 
دولت روحانی استناد می کنند؛ سیاست هایی که 
بر اصالح ساختار بانک ها، فرمت جدید صورت های 
مالی برای افزایش شــفافیت اطالعــات بانک ها، 
افزایش سرمایه بانک های خصوصی بزرگ، بهبود 
اســتانداردهای بانکی و مالی، بهبود رتبه اعتباری 
بانک های ایران، رعایت استانداردهای firs و توجه 
بــه برنامه های مقابله با پولشــویی fatf و... تاکید 
دارند، البته با این اوصــاف به دالیل مختلف هنوز 
بانک ها با مشکالت ساختاری و مالی دست وپنجه 
نرم می کننــد و تنگناهایی مالــی همچون بدهی  
باالی دولت، مطالبات معوق و کاهش دسترســی 

به 50درصــد منابع خود را دارند؛ مشــکالتی که 
نتوانســته اند قــدرت بانک هــا را در برگرداندن 
سپرده های شان تهدید کند و هنوز بانک ها چنین 
قدرتی را دارنــد و همچنان میزان تســهیالت و 
هزینه های بانک ها متناسب با سپرده های بانک ها، 
ســپرده های قانونی و رعایت شاخص های نظارتی 
اســت. درواقع باید اذعان کرد که بانک های ایران 
ورشکســته نیســتند، بلکه تنهــا نیازمند اصالح 

ساختارند. 
زیر ذره بین 

بانک ها در کشــورهای درحال توسعه از اهمیت 
باالیی برخوردار هســتند، زیرا به دلیل محدودیت  
فعالیت های ســایر موسســات مالی و عدم رشــد 
و توســعه بازار ســرمایه این بانک ها هســتند که 

نقشی حســاس در ارتباط با بخش های اقتصادی، 
خصوصی و مالی در زمینه سرمایه گذاری و تامین 
مالی بــازی می کننــد و به همین دلیــل نظارت 
دقیق تری به عملیات های بانکی صورت می گیرد؛ 
نظارتی که بــه اهمیت حیاتی اقتصــادی و مالی 
بانک ها پی برده است. درواقع این اهمیت تا جایی 
است که بروز مشــکالت یا اخاللی در یک بانک به 
بانک های دیگر نیز سرایت می کند و درنهایت نظام 
مالی و اقتصادی تحت تأثیر قرار می گیرد، به همین 
علت یکــی از دغدغه های اصلــی مراجع ذیربط و 
بانک مرکزی؛ بانک ها و نظارت بر عملکرد آنهاست، 
بنابراین بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد 
بانک ها به این مسأله قوت می دهد که ورشکستگی 

بانک ها به سادگی امکان پذیر نیست. 

آیا بانک های ایران ورشکسته شده اند یا این خطر آنها را تهدید می کند؟
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شایعه یا واقعیتچیست؟

کوروش پرویزیان - کارشناس بانک| 
هر بنگاه  اقتصادی ای بــه دلیل ماهیت و 
ذات خود ایــن امــکان را دارد که منحل 
شــود. درواقع منحل و ادغام شدن و تغییر 
ساختار دادن یکی از وضعیتی هایی است 
که امکان دارد برای هر بنگاه  اقتصادی ای 
به وجود بیاید. کوروش پرویزیان، کارشناس 
بانک معتقد اســت هر بنگاه اقتصادی ای 
در طول ســال های فعالیت خود هر یک 
از این تجربیات را می تواند داشــته باشد. 
اگرچه رشد و توسعه یافتن نیز یکی دیگر از 
وضعیت هایی است که هر بنگاهی می تواند 
تجربه کند، چون بنگاه هایی بودند که رشد 
کرده  و بنگاه های دیگــری را نیز به وجود 

آورده اند.
پرویزیــان بر این باور اســت که درحال 
حاضر بانک ها در شــرایط گذر قرار دارند. 
واقعیت امر این اســت که برخی از بانک ها 
قابلیت بزرگ  و بین المللی شــدن را دارند؛ 
اگر حمایت هــا و کمک هــای الزم از آنها 
شود و محیط کسب وکارشان شبیه محیط 
کســب وکار بانک های دیگر در دنیا شود؛ 
دلیلی ندارد اینها در حدی که هستند باقی 

بمانند. 
این کارشــناس بانک به شــرایط ویژه 
بانک های ایران اشاره کرده و ادامه می دهد: 
بانک های ایرانی شرایطی را تجربه می کنند 
که کمتر بانکــی در دنیا آن را پشت ســر 
گذاشته است. درواقع تحریم ها یکی از این 

شرایط است. 
واقعیت این است که برای بانک های دیگر 
یک ابرقدرت محدودیت ایجاد  و برای آنها 
ایجاد مسأله نمی کند، ولی در ایران، بانک ها 
این استرس ها و فشارها را تحمل می کنند. 

از طرف دیگــر، بانک های ما در این دوره 
تحمل بنگاه ها و موسسات غیرمجاز پولی 
و مالی را نیز داشــتند و فشــارهایی نیز از 
جانب این بنگاه ها به بانک ها تحمیل شد، 
بنابراین بانک هــای ما با توجه به حمایتی  
که ســهامداران از آنها دارند و همین طور 
فضایی که به  لحاظ ایمنی سپرده های مردم 
در بانک ها وجود دارد، شرایط روبه  بهبودی 
را تجربه می کنند. پرویزیان معتقد است 
چنین شرایطی می طلبد که فرصت الزم و 
کافی داده شود تا این فضا ایجاد شود. این 

مسأله مهمی است. 
واقعیت این است که باید هزینه بانک ها 
را کاهش بدهیم تا بتوانند به کســب وکار 
خود برای واسطه گری وجوه بپردازند و در 
خدمت رونق و توسعه اقتصادی کشور قرار 

بگیرند.

بهاءالدین  هاشمی- 
کارشــناس پولــی و 
بانکــی| ورشکســتگی 
عالیم و شــرایطی دارد و 
برای این که بگوییم بنگاه 
ورشکســته  اقتصادی ای 
شــده، بایــد صورت های 
مالی، وضع دارای ها، بدهی ها، زیان های انباشته  و... را در 
اختیار داشته باشیم تا با استناد به آنها بتوانیم قضاوت 
کنیم احتمال ورشکستگی وجود دارد یا خیر. بهاءالدین  
هاشمی، کارشناس پولی و بانکی نیز بر این باور است که 
درحال حاضر تقاضا برای دریافت تســهیالت باال و در 
مقابل امکانات بانک ها با محدودیت هایی روبه رو است. 
به عنوان مثال بانک در  سال 20درصد رشد منابع دارد، 
ولی با 40درصد رشد تسهیالت و تقاضا روبه رو بوده و 
طبیعی است که نتواند به نیمی از این تسهیالت پاسخ 
بدهد. البته این که بانک ها نمی توانند به تمام تقاضاها 
پاسخ بدهند، نشان از ورشکستگی ندارد، چون یکی از 
عالیم ورشکستگی این است که زیان  انباشته بانک ها 
به حدی باشــد که ســرمایه آنها را از بین برده باشد یا 
مطالبات معوق تا حدی باشد که نتوانند از عهده تعهدات 
خود بربیایند، همچنین ریسک نقدینگی داشته باشند 
و نتوانند ســپرده های مردم را بپردازند، البته همه این 
عوامل نیز قابل بررسی هستند.  هاشمی بر این باور است 
که سیستم بانکی ما مشکالتی دارد و برخی از بانک ها 

درمانده اند، به این معنی که بشدت با ریسک نقدینگی 
روبه رو هســتند و مطالبات معوق  شان افزایش داشته، 
این عالیم وجود دارند، از طرفی نیز با تحریم بانکی، با 
عدم دسترسی بانک ها و مشتریان بانک ها به منابع خارج 
از کشور مواجه ایم؛ منابع بانک های بین المللی که قبال 
در اختیار همه تجار قرار می گرفت، بنابراین تمام فشار 
روی ریال و به صورت نقدی اســت؛ در نتیجه بانک ها 
به طور طبیعی نمی توانند به تقاضاها پاسخ بدهند. در 
هر صورت باالبودن هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی 
بانک ها، یا حاشیه سود بانک ها را بشدت کاهش داده یا 
بانک ها در ناحیه زیان دهی قرار دارند، به همین دلیل 
ساختار مالی مناسبی ندارند و نسبت کفایت سرمایه 
بانک ها در حد مناســب بین المللی نیست، همچنین 
در ســاختار مالی بانک ها شــفافیت وجود ندارد که 
سوددهی شان پایین آمده، نماد اکثر بانک ها نیز بسته 
است، به همین دلیل باید گفت بانک ها روزهای بدی 
را می گذرانند، ولی این که ورشکسته باشند، خیر. این 
کارشناس پولی و بانکی معتقد است همه اقتصاد دست 
بانک نیست. اقتصاد در دوران گذر از رکود است، یعنی 
به رونق نرسیده، ولی شــاید از رکود خارج شده باشد. 
به هرحال بنگاه های اقتصادی ما روزهای خوبی ندارند. 
تورم ناشی از افزایش نرخ ارز در سنوات گذشته بشدت 
قدرت خرید مردم را پایین آورده و این درحالی اســت 
که دولت به بانک ها و پیمانکاران بدهی  دارد. همچنین 
قیمت نفت کاهش داشته، هرچند درحال حاضر روند 

صعودی خوبی را طــی می کند. ما چند  ســال رکود 
اقتصادی را تجربه کردیم که مطالبات بانک ها را باال برده 
و توازن نقدینگی بانک ها بهم خورده، البته مسائل جهان 
نیز بی تأثیر نبوده اســت. رئیس جمهوری آمریکا فرد 
دیوانه ای است و با صحبت هایش این اطمینان را به دنیا 
نمی دهد که معامالت و تجارت با ایران به شکل عادی 
صورت بگیرد. به هرحال نیاز است سیاست هایی در پیش 
گرفته شــود تا زودتر از رکود خارج شویم و تا حدودی 
روابط بین المللی را بهبود بخشد، در مقابل نیز بانک ها 
باید تا حدودی کارایی خود را افزایش بدهند.  هاشمی در 
ادامه می افزاید: متاسفانه اقتصاد بانک محور شده است؛ 
چون بیکاری وجود دارد. افراد ســعی دارند تسهیالتی 
از بانک ها دریافت کنند تا بتوانند ایجاد اشتغال کنند، 
از طرفی نیــز معامالت اکثرا به شــکل نقدی صورت 
می گیرد. این کارشناس پولی و بانکی بر این باور است 
که بانک ها باید بهره وری خــود را افزایش دهند، برای 
وصول مطالبات تالش بیشتری کنند و اعتبارسنجی 
داشته باشند. دولت  نیز قطعا باید کسری بودجه هایش را 
کاهش بدهد و مطالبات بانک ها و پیمانکاران را بپردازد، 
چون آنها اکثرا مشتریان بانک ها هستند و تا حدودی هم 
برای گسترش روابط بین الملل تالش شود. واقعیت این 
است که راهکار مشخص و واضحی نداریم که بتوان یک 
نسخه داد، باید امکانات و ظرفیت ها به کار گرفته شوند و 
اقتصاد در شرایط رونق قرار بگیرد، در این صورت وضع 

بانک ها و بنگاه های اقتصادی نیز بهبود می یابد. 

 - بغزیان  آلبــرت 
کارشــناس اقتصادی| 
شرایط حاکم بر بازار پولی 
و مالی سبب شده تا برخی 
افراد از احتماالتی در مورد 
سرنوشت بانک ها سخن به 
میان می آورند. در این میان 
باید اذعان کرد اگر بانک ها در ریسک باالیی قرار دارند به 
کفایت سرمایه برمی گردد. درواقع این کفایت سرمایه 
نشــان از این دارد که تا چه میزان دارایی بانک ها توان 
نقدشوندگی دارند. هر میزان نقدشوندگی کمتر باشد، 
احتمال این که بانک با یک شایعه یا بحران در سیستم 
بانکی دچار مشکل شود زیاد است و اکثر سپرده گذاران 
به دنبال خروج ســپرده های خود خواهند بود. آلبرت 
بغزیان، کارشــناس اقتصادی در ادامه صحبت هایش 
می افزاید: بانک ها بخشی از این سپرده ها را وام داده اند 
و بخشــی از آن را نیز به عنوان قانونی و قسمتی را نیز 
به عنوان دارایی که نقدشوندگی شــان پایین اســت، 
نگهداری کرده اند که سبب می شــود بحران به وجود 
بیاید و بانک ها نتوانند پاسخگو باشند. همانند برخی 
بانک هــا که سپرده های شــان درحال حاضــر به زیر 
8درصد رســیده و سبب می شــود بحران ایجاد شود. 

بغزیان البته بر این باور اســت که به صرف پایین بودن 
کفایت سرمایه بانک ها نمی شــود اذعان کرد بانک ها 
ورشکسته هستند، ولی در معرض ریسک اعتباری و 
نقدینگی قرار می گیرند. این کارشناس اقتصادی معتقد 
اســت بانک ها در شرایطی به ســر می برند که تحمل 
یک سکته را ندارند، اما باید گفت بانک ها از نظر دارایی 
مشکلی ندارند. دارایی هایی که درحال حاضر به شکل 
زمین و ساختمان و حتی به شکل وام هایی درآمده اند 
که برگشت نداشته اند، درواقع معوقه شده اند. اینها مردم 
را برای این که سپرده های شــان را پس بگیرند، نگران 
می کند، به همین دلیل می توان عنوان کرد در معرض 
خطر هستند. بغزیان البته کار را تمام شده نمی داند و 
در ادامه می افزاید: بانک ها راه برون رفت از این شرایط را 
پیش روی خود دارند. یکی از این راه ها تبدیل دارایی های 
غیرنقدی به نقدی اســت که می تواند در گام نخست 
اجرایی شود، چون براساس شایعات یا هر مسأله دیگری 
سپرده گذاران در پی خروج ســپرده های خود باشند، 
بانک ها با مشکلی روبه رو نخواهند شد. راه حل دوم که 
بانک ها می توانند از آن کمک بگیرند، افزایش سرمایه 
است آن هم افزایش سرمایه واقعی. البته در شرایط فعلی 
این راه حل کمی سخت به نظر می رسد. بغزیان اشاره ای 
به پایش بانک ها می کند و ادامه می دهد: واقعیت امر این 

است که بانک ها باید به شکل متناوب پایش می شدند، 
به این معنا که کفایت ســرمایه این بنگاه ها به شکل 
پیوسته پایش و مانیتور می شد. به عنوان مثال اگر این 
پایش ها عملی می شد، با کم شدن کفایت سرمایه از 15 
به 13 و کمتر می توانستند تذکراتی به بانک ها بدهند تا 
بانک ها سپرده های مردم را تبدیل به ساختمان و زمین 
نکنند، چون در زمان رکود مشکل می توان آنها را نقد 
کرد. اما در شــرایط فعلی این اتفاق افتاده و گریبانگیر 
بســیاری از بانک های ما شده اســت. این کارشناس 
اقتصادی اشاره ای به موسسات مالی و پولی غیرمجاز 
کرده و عنوان می کند: بانک  ها عالوه بر شــرایطی که با 
آنها دست وپنجه نرم می کنند، فشارهایی را نیز از جانب 
موسسات غیرمجاز تحمل کردند. موسساتی که دارایی 
کافی ندارند و در مقابل سودهای باالیی اعطا می کردند، 
این درحالی است که مطالباتی داشتند که نتوانستند 
برگشت آنها را داشته باشند. در حقیقت این موسسات 
وام های ریســکی اعطا کردند آن هم با وثیقه هایی که 
در مقابل وام های اعطایی کفایــت نمی کنند و این در 
شرایطی اســت که این موسسات از توان کمتری برای 
برگشت مطالبات خود برخوردارند، حتی تبدیل وثیقه ها 
به مطالبات. درحقیقت چنین شرایطی ریسک آنها را 

باال برده و بیشتر بانک ها در معرض خطر قرار دارند. 
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