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خالصه مدیریتی
یکی از معضالتی که موجب کاهش توان بانکها در اعطای تسهیالت شده و بخش مهمی از منابع آنها را به خود اختصاص داده است ،درگیر
بودن داراییهای بانکها در بخشها و بازارهای دیگر به غیر وا سطهگری مالی ا ست .بهگونهای که طی سالیان گذ شته بارها بحث کاهش اموال
مازاد بانکها از سووووی سووویاسوووترذاران نظام بانکی مطرح شوووده اسوووت .مروش اموال مازاد بانکها از جمله اقدامات الزم برای اصوووالح و
چابکسازی ترازنامه بانکها به شمار میآید و استفاده از راهکارهای مناسب به ویژه با استفاده از ظرمیت بازار سرمایه میتواند عالوه بر عمل
به تکالیف قانونی بانکها ،به امزایش قدرت سودآوری و ایفای نقش مؤثرتر به عنوان مهمترین واسطههای مالی کشور کمک کند.
م سئله واگذاری اموال مازاد بانکها از سال  ۱۳۸۶با ت صویب آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور بانکها شروع شد و در
سوال  ۱۳۸۷با تاسویس شورکت مروش اموال مازاد بانکها ادامه پیدا کرد .بیش از  ۱۳سوال اسوت که معضول واگذاری اموال مازاد بانکها
مطرح است و هنوز به سرانجام مشخص نرسیده است .با مرور تجربه گذشته در واگذاری اموال مازاد بانکها میتوان چالشهای مختلفی
را در این رابطه شناسایی کرد که برخی از آنها مربوط به مروشنده و برخی دیگر مربوط به خریدار است .لزوم رعایت مالحظات دستراههای
نظارتی ،ریسووووک مشووووکالت حقوقی برای مدیران ،عدم شووووفامیت در تعریف مسووووئولیتها و عدم رغبت مدیران بانکها در واگذاریها
مهمترین چالشهای واگذاریهای داراییهای مازاد بانکها از جنبه مروشنده است .همچنین عدم دسترسی مناسب خریداران به اطالعات
مربوط به واگذاریها ،عدم تمایل خریداران به پذیرش ری سک خرید این اموال و ساختار انریز شی نامنا سب در ارزشگذاری از چالشهای
سمت خریدار این واگذاریها است .عالوه بر این چالشها تصمیم ارادی بانکها در برخی موارد برای نرهداری داراییها به جای وامدهی
از عوامل مهم تجمیع داراییها در بانکها شده ا ست .بانکها به وا سطه ری سک باالی نکول و بازدهی پایین ن سبت به ری سک (به وا سطه
تعیین دسوووتوری نرخ سوووودگ نرهداری داراییهای دیگر را بر بهکارگیری نقدینری در اعطای تسوووهیالت ترجیح میدهند و از این رو یکی از
چالشهای واگذاریها عدم همکاری مناسب بانکها در این مرآیند به دالیل موقالذکر است.
اگرچه برای ادامه مومقیت آمیز پاالیش داراییهای بانکها و واگذاری داراییهای مازاد بانکها نیاز به سوووویاسووووتگذاری همه جانبه
وجود دارد تا بتوان با طراحی سووازوکارهای انریزشووی مناسووب بر چالشها مائق آمد ،اما یکی از مهمترین راهکارها برای کارامدی در مرآیند
واگذاری ،اصووووالح و ارتقای روشهای واگذاری اسووووت .با بررسووووی ابعاد گوناگون چالشهای مطرح شووووده و راهکارهای احتمالی برای
واگذاری اموال مازاد بانکها ،میتوان موارد زیر را به عنوان خالصه پیشنهادها در این رابطه به عنوان توصیههای سیاستی مطرح کرد:
 الزم است روش واگذاری متناسب با نوع داراییها باشد و اصرار بر یک نسخه واحد برای کلیه داراییها مناسب به نظر نمیرسد.لذا بهتر است ترکیبی از روشها متناسب با ماهیت و ریسک هر نوع دارایی مد نظر قرار گیرد.
 یکی از راهکارهای مناسووووب برای واگذاری اموال مازاد بانکها ،تشووووکیل یک یا چند صووووندوق قابل معامله در بورس و مروشواحدهای سووورمایهگذاری آن صوووندوق خواهد بود .البته در این زمینه برخی چالشها مانند بحث بازارگردانی وجود دارد که باید مد
نظر قرار گیرد .در عین حال بهتر ا ست تنها به یک نوع صندوق خاص ب سنده ن شود و امکان ا ستفاده از سایر انواع صندوقها نیز
بررسی شود.
 از جمله راهکارهای مطلوب برای مدیریت اموال مازاد بهویژه در رابطه با مطالبات غیرجاری ،تشوووکیل شووورکت مدیریت داراییها(AMCگ است که میتواند تا حدی برخی از مشکالت حقوقی مربوط به تملک داراییها را نیز حل کند .البته تشکیل چنین شرکتی
مالحظات خاصی از جهاتی همچون ساختار ،گستره و مدت معالیت و مانند آن دارد که باید به آنها توجه شود.
 مروش بلوکی سوووهام شووورکتهای تحت تملک بانکها و نیز مروش خرد سوووهام تحت مالکیت آنها در بازار نیز از دیگر روشهایواگذاری است که میتوان به مراخور شرایط از آنها استفاده کرد .عرضه امالک و اموال غیرمنقول در بورس یکی از پیشنهادها برای
واگذاری امالک مازاد بانکها است که با توجه به بازار شفاف و گستردهای که ایجاد میکند واگذاری امالک را تسهیل میکند.
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 بانکها میتوانند با وارد کردن امالک و زمینهای خود در قالب صندوقهای زمین و ساختمان و صندوقهای امالک و مستغالتآنها را تبدیل به واحد سوورمایهگذاری این صووندوقها کرده و از این طریق هم نقدشوووندگی آنها را امزایش داده و هم امکان واگذاری
آنها را مراهم آورند.
 اسووتفاده از راهکارهای گوناگون مروش اموال مازاد بانکها ،نیازمند برخی سوویاسووتهای تشووویقی و تنبیهی اسووت .در این راسووتاس ویاسووتگذار باید با ابزارهای گوناگونی همچون مالیات و منطقی کردن نرخهای سووود به دنبال حل اسوواس وی مشووکل اموال مازاد
بانکها باشد و آنها را بیشتر به سمت معالیتهای اصلی و محوری کسبوکار بانکی (از قبیل پرداخت تسهیالت ،ارائه خدمات و
...گ سوق دهد.
 الزم اسووت تا ضوومن رمع مشووکل اموال کنونی ،از انباشووت جدید اموال مازاد نیز جلوگیری شووود .این امر کمک میکند تا در آیندهورودی اموال مازاد بانکها کنترل شود و این معضل به صورت ریشهایتر حل شود .در این راستا مواردی همچون امزایش گستره
اموال قابل توثیق در نظام بانکی ،نظارت مسووووتمر خود بانک در درجه اول و بانک مرکزی در وهله بعد و اعمال اقدامات تنبیهی و
تشویقی مناسب برای جلوگیری از ظهور مجدد این مشکل ضرورت دارد.
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 ۱مقدمه
از آنجا که توان ت سهیالتدهی بانکها برای اقت صاد ایران که اقت صادی بانک محور ا ست ،نقش مهمی در تأمین مالی بخش حقیقی دارد و

کاهش توان تسهیالتدهی بانکها میتواند بخش حقیقی را دچار رکود کند ،الزم است که موانع پیشروی تسهیالتدهی بانکها برطرف
شود .نراهی به ترازنامه و صورتهای مالی بانکها نشان میدهد یکی از معضالتی که توان بانکها برای اعطای وام را کاهش داده است،

درگیر بودن داراییهای بانکها در بخشها و بازارهای دیگر به غیر از بازار واسووطهگری مالی اسووت .بانکها به عنوان واسووطهگر مالی باید

بخش عمده تمرکز داراییهای خود را برای انجام معالیت اصلی خود یعنی اعطای تسهیالت اختصاص دهند .اما به دالیل متعدد نراهی به

وضووعیت دارایی بانکها عیان میسووازد که بخش قابل توجهی از دارایی بانکها به جای اختصوواص یامتن به تسووهیالت در قالب بنراههای
اقتصادی غیر مرتبط و امالک و مستغالت ذخیره شده است.

بخشوووی از امزایش در اموال مازاد در بانکها را میتوان ارادی و بخشوووی را غیرارادی دانسوووت .در واقع مهمترین عاملی که بانکها به

صووورت ارادی اقدام به تملک امالک و بنراهها میکند این اسووت که معالیت اصوولی بانک یعنی واسووطهگری مالی از معالیتهای دیگر مانند

خرید و مروش داراییهای منقول و غیرمنقول سودآوری کمتری دارد .باتوجه به اینکه برخی اوقات سود بانکها ناشی از اعطای تسهیالت

در حد صفر یا منفی است و با درنظر گرمتن ریسک نکول تسهیالت ،در برخی موارد برای بانک مقرون به صرمه نیست که داراییهای خود

را در این بخش به کار گیرد و در عوض در بازارهای موازی مانند امالک سرمایهگذاری میکند .از این رو زمانی معضل اموال مازاد بانکها
برطرف خواهد شوود که سووازوکار انریزشووی بهگونهای طراحی شووود که تمایل بانکها به اعطای تسووهیالت بیشووتر شووود .اما بخشووی از این

داراییها به تمایل و اراده بانکها از گردونه تسوووهیالتدهی خارج نشوووده اسوووت .تهاتر بدهی دولت با بانکها و تحمیل بنراهها و امالک
تحت تملک دولت به بانکها به ازای ت سهیالت دریامتی یکی از مهمترین دالیلی ا ست که اموال مازاد بانکها را بی شتر و توان وامدهی آنها

را کمتر میکند .همچنین بخشوووی از اموال مازاد تحت تملک بانکها نیز در واقع وثایق تسوووهیالت غیرجاری بانکها اسوووت که با باالرمتن

حجم مطالبات غیرجاری حجم این اموال نیز امزایش پیدا کرده است.

با توجه به اینکه امزایش این اموال توانایی بانکها در اعطای تسووهیالت را تحت تأثیر قرار میدهد ،میتوان وجود اموال مازاد بانکها
و این ترکیب دارایی در بانکها را یکی از معضووالت نظام تامین مالی در کشووور دانسووت که میتواند بخش حقیقی را تحت تأثیر قرار دهد.
از این رو دولت و بانک مرکزی در یک دهه اخیر از کانالهای مختلف تالش کردند که مرآیند واگذاری اموال مازاد در بانکها را تسووووهیل

کنند .با وجود این واگذاری اموال مازاد بانکها با چالشهایی روبرو بوده اسوووت که باعث شوووده این واگذاریها به سووورانجامی نرسووویده و

کماکان این معضووول پابرجا باشووود .برای تومیق در این راه ،عالوه بر مراهمکردن زیرسووواختهای الزم و سوووازوکارهای انریزشوووی در بدنه
بانکها الزم اسوووت که تأملی بر روشهای واگذاری نیز صوووورت گیرد و راهکارهای مناسوووبی برای واگذاری داراییهای مازاد بانکها ارائه
شوووود .لذا در این گزارش ضووومن مروری بر ضووورورت و چالشهای واگذاری اموال مازاد بانکها تالش میشوووود راهکارهای مطرح در این

خصوص بررسی شود.

از این رو در ادامه و در بخش دوم گزارش حاضوور ،ضوورورت واگذاری اموال مازاد بانکها تشووریح میشووود .سوو س در بخش سوووم،

عملکرد پی شین این واگذاریها برر سی می شود و در بخش چهارم چالشهای واگذاری داراییهای مازاد بانکها بحث می شود .در بخش
پنجم نیز راهکارهای جدید واگذاری داراییهای مازاد بانکها مورد بحث قرار میگیرد و در پایان جمعبندی میشود.

 ۲تبیین مسئله ضرورت واگذاری اموال مازاد بانکها
مؤسوسوات مالی یکی از مهمترین نهادهای اقتصوادی هر کشووری میباشوند و امزایش کارایی آنها یکی از اقدامات بنیادین در مسویر توسوعه

اقت صادی ک شورها ست .از جمله مهمترین این مؤ س سات ،بانکها ه ستند .درواقع ،ضعف نظام بانکی تهدیدی جدی برای ثبات اقت صاد
کالن به شوومار میآید .بدین ترتیب ،بانکها با عملیات اعتباری خود و تأمین مالی برای بخشهای مختلف اقتصووادی ،شوورایط مناسووبی را

برای سرمایهگذاری مراهم میکنند و باعث رشد سرمایهگذاری و تولید ملی میشوند.

در مقابل شوورایط محیطی اقتصوواد کالن و عملکرد آن یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد شووبکه بانکی اسووت و بروز شوووکهای

اقتصووواد کالن مانند شووووکهای تحریم ،نفتی ،ارزی ،پولی و مالی میتواند اثرات عمیقی بر عملکرد شوووبکه بانکی بر جای گذارد .در واقع

ترازنامه شبکه بانکی به طور متقابل با ترازنامه دیگر عوامل اقتصادی اعم از دولت ،نهادهای عمومی ،بنراهها و خانوارها در ارتباط است و
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اثر بروز شوووووکهای اقتصوووواد کالن از مسوووویر تخریب ترازنامه دولت ،نهادهای عمومی ،بنراهها یا خانوارها در نهایت به تغییر داراییها و

بدهیهای بانکها و تخریب ترازنامه آنها منجر خواهد شد.
یکی از عواملی که موجب تشدید ناترازی بانکها و بر هم خوردن چرخه سالم اعتباری در آنها میشود ،وجود اموال و داراییهای مازاد
است که موجب راکد شدن منابع ،کاهش گردش مالی و امت قدرت تسهیالتدهی در آنها میشود و در سطح کالن نیز با انباشت داراییها

در بخشهای خاص همچون مسکن ،ارز و  ...ممکن است موجب نوسانات ناگهانی در قیمت اینگونه داراییها شود.

با وجود تاکید دولت بر واگذاری اموال و داراییهای مازاد بانکها  ،در عمل م شاهده می شود که در مواردی یا خریداران پس از مدتی
منصرف میشوند یا در جریان مزایده هیچکس حاضر به تملک شرکتها نیست .تا سال  ،۱۳۹۶در حدود  ۱0هزار میلیارد تومان و از سال

 ۱۳۹۶تا مرداد ماه  ۱۳۹۹حدود  ۲۸هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها به مروش رمته اسوووت که حدو  ۱۳هزار میلیارد آن مربوط به

سال  ۱۳۹۸بوده است (وزارت امور اقتصادی و دارایی۱۳۹۹ ،گ .این درحالی است که طبق مواد  ۱۶و  ۱۷قانون رمع موانع تولید بانکها

میبایسووووت سوووواالنه  ۳۳درصوووود از این اموال را به مروش برسووووانند .مهمترین کانالهای ایجاد کننده اموال مازاد بانکها ،تملک وثایق،
سوورمایهگذاری مسووتقیم و خرید سووهام شوورکتها اسووت .در صووورتی که این اموال به موقع مروش نرود موجب کاهش گردش مالی و جریان

وجوه بانکها شوووده و توان درآمدزایی مجدد بانکها را کاهش میدهد .این درحالی اسوووت که به دلیل غیرجاری شووودن تسوووهیالت ،ذخایر
درنظر گرمته شوووده در بهای تمام شوووده امزایش یامته و حاشووویه سوووود کاهش مییابد .از طرمی ،کفایت سووورمایه به دلیل امزایش داراییهای

موزون به ریسک کاهش مییابد که این موضوع نیز ریسک نقدینری باالیی را برای بانکها به همراه دارد .در این شرایط بانکها به شدت

از طرف سهامداران مورد مواخذه قرار خواهند گرمت .در مقابل ،بانکها برای جبران ریسک نقدینری به دلیل عدم بازگشت اقساط ،سعی

بر جذب منابع بهویژه با نرخهای غیرمتعارف دارند که در پی آن ،هزینههای بانک به طور مضاعف امزایش مییابد.

بنابراین ضوورورت و اهمیت مروش اموال مازاد بانکها از جمله اقدامات الزم برای اصووالح و چابکسووازی ترازنامه بانکها به شوومار

میآید و اسووتفاده از راهکارهای مناسووب به ویژه با اسووتفاده از ظرمیت بازار سوورمایه میتواند عالوه بر عمل به تکالیف قانونی بانکها ،به
امزایش قدرت سوودآوری و ایفای نقش مؤثرتر به عنوان مهمترین واسوطههای مالی کشوور کمک کند .بر این اسواس در ادامه ضومن برر سی
مخت صر عملکرد پی شین واگذاری اموال مازاد بانکها ،چالشهای موجود در این م سیر تبیین می شود و س س راهکارهای پی شنهادی برای

واگذاری اموال مازاد بانکها با تأکید بر ظرمیت صووندوقهای سوورمایهگذاری قابل معاملهETF(۱گ به عنوان یکی از ابزارهای مالی در بازار
سرمایه مطرح میگردد و در پایان توصیههای سیاستی برای تسریع در این مرایند و حل مشکالت احتمالی پیش رو ارائه خواهد شد.

 ۳عملکرد پیشین و وضعیت کنونی واگذاری اموال مازاد بانکها
اگرچه در دهههای اخیر بحث واگذاری اموال مازاد بانکها و ایجاد محدودیت برای بانکها در خصوووص بنراهداری و تملک داراییهای
غیرمنقول بی شتر مورد توجه قرار گرمته ا ست اما میتوان ری شههای قانونی این محدودیتها برای بانکها را در مفاد ماده  ۳۴قانون پولی و

بانکی کشور دید که در سال  ۱۳۵۱تصویب شده است .بر اساس بند  ۲این ماده معامالت اموال غیرمنقول برای بانکها(به جز بانکهایی
که هدف آنها انجام معامالت غیرمنقول ا ستگ ممنوع شده ا ست .البته در تب صره این ماده ا شاره شده ا ست که « تملک غیر منقول برای

ا ستیفاء مطالبات یا برای تأمین محل کار یا م سکن کارکنان بانک و معامالت ن سبت به آن طبق شرائطی که بانکمرکزی ایران تعیین خواهد

نمود م شمول ممنوعیت مو ضوع بند  ۲این ماده نخواهد بود ».لذا بر ا ساس این ماده قانونی محدودیتی بر ورود بانکها در حوزه بازارهای
غیرمنقول وضع شده است .اما اولین اقدام جدی اصالحی در این راستا را میتوان تصویب آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور

و اماکن رماهی بانکها در دیماه  ۱۳۸۶توسووط هیئت وزیران دانسووت (مرکز پژوهشهای مجلس شووورای اسووالمی۱۳۸۶ ،گ .بیش از ۱۳

سال است که معضل واگذاری اموال مازاد بانکها به صورت جدی مطرح است و هنوز به سرانجام مشخص نرسیده است.
جهت سووهولت در واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانکها ،از  ۳آذر ماه  ۱۳۸۷و بر اسوواس مصوووبه هیأت وزیران و تحت نظارت

وزارت امور اقت صادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری ا سالمی ایران شرکتی تحت عنوان " ،شرکت مروش اموال مازاد بانک ها (مامگ" با
مشووارکت بانکهای ملی ،صووادرات ،کشوواورزی ،سو ه ،بانک رماه کارگران ،بانک تجارت ،بانک ملت ،بانک توسووعه صووادرات ایران ،بانک
صوونعت ومعدن و بانک مسووکن کشووور آغاز به کار نموده اسووت تا از طریق آن ،بانکها بتوانند اموال و دارایی های مازاد خود را به صووورت

برگزاری مزایده واگذار نمایند (شوورکت مام۱۳۹۹ ،گ .عملکرد این شوورکت (مامگ در بازه سووال  ۱۳۸۷تا  ۱۳۹۳گویای آن اسووت که طی این

هفت سوال در عمل پیشوبردی در این حوزه صوورت نررمته اسوت .در این بازه  ۷سواله این شورکت درمجموع  ۴۱مزایده کامل برای مروش

Exchange-traded Fund (ETF).
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بررسی روشهای مختلف واگذاری داراییهای مازاد بانکها؛ توصیهها و راهکارها
 ۱۳00ملک به ارزش  ۴۲00میلیارد ریال برگزار کرده که در مقایسووووه با تعداد امالکی که بانک ها دراختیار دارند ،رقم چندان قابل توجهی
به شمار نمیآید (شرکت مام۱۳۹۹ ،گ.
موضوووع مروش اموال و داراییهای مازاد بانکها با ابالغ قانون رمع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشووور در اردیبهشووت

سووال ( ۱۳۹۴مرکز پژوهشهای مجلس شووورای اسووالمی۱۳۹۴ ،گ وارد ماز جدیتری شوود .بر اسوواس ماده  ۱۶این قانون کلیه بانکها و
مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون تا سه سال ،ساالنه حداقل  ۳۳درصد اموال خود اعم از منقول ،غیرمنقول

و سورقفلی را که به تملک آنها و شورکتهای تابعه آنها درآمده اسوت و به تشوخیص شوورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسوالمی
ایران مازاد اسووووت ،واگذار کنند .همچنین در ماده  ۱۷این قانون که در حکم یک آیین نامه انضووووباطی برای ماده  ۱۶قانون رمع موانع تولید
است ،ذکر شده «سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن معالیتهای غیربانکی شامل بنراهداری و نرهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵

با نرخ بی ست و هشت درصد مشمول مالیات می شود .پس از آن ،هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور امزوده می شود تا به پنجاه و پنج

در صد بر سد .همچنین اگر بانک ها در واگذاری ها تخلف یا تأخیر کنند اعضای هیأت مدیره آن نمیتوانند در هیأت مدیره سایر بانک ها

حضور پیدا کنند.

اگرچه با ابالغ قانون رمع موانع تولید روند واگذاری داراییهای مازاد بانکها تسووریع شوود اما علیرغم اخطارها و جریمههایی که برای

بانکها در این قانون تعیین شوده بود ،عملکرد محقق شوده با میزان پیشبینی شوده در قانون ماصوله زیادی داشوته اسوت .در گزارش تفریغ

بودجه سال  ۱۳۹۷ا شاره دا شته ا ست که اموال مازاد بانک ها و مو س سات اعتباری در سال مورد برر سی  ۵۷هزار و  ۹۶۸میلیارد تومان

بوده است .بررسیهای این گزارش نشان میدهد در پایان سال  ۹۷و پس از گذشت چهار سال از تصویب قانون رمع موانع تولید ،مجموعاً
از  ۵۷هزار و  ۹۶۸میلیارد تومان اموال مازاد شنا سایی شده ،مبلغ  ۲۳هزار و  ۸۱۳میلیارد تومان یعنی معادل  ۴۱در صد آن واگذار شده

است(دیوان محاسبات کشور ،اسفند ۱۳۹۸گ .همچنین در این مدت از  ۶۵هزار و  ۹۳۷میلیارد تومان سهام غیربانکی شناسایی شده مبلغ

 ۲۴هزار و  ۶۶۵میلیارد تومان یعنی معادل  ۳۷درصود واگذار شوده اسوت .این در حالی اسوت که بر اسواس قانون موقالذکر باید در انتهای
سال  ۹۷کل اموال مازاد بانکها واگذار می شد و بر اساس آمار حدود  ۴0درصد آن واگذار شده است .وزارت امور اقتصادی و دارایی در
آذر ماه سال  ۹۸امالک و اموال مازاد بانکها را حدود  ۱00هزار میلیارد تومان برآورد کرد که از این مقدار طبق اعالم همین وزارتخانه ،تا
پایان مرداد  ،۱۳۹۹حدود  ۲۸هزار میلیارد از اموال مازاد بانکها مروخته شوده اسوت (وزارت امور اقتصوادی و دارایی۱۳۹۹ ،گ .ارائه این

آمار نشووان میدهد که داراییهای مازاد بانکها کماکان معضوول بزرگی برای نظام تأمین مالی کشووور به حسوواب میآید .طبق تخمین انجام
شده حدود  ۸۵درصد از اموال مازاد بانکها را سهام شرکتها (بورسی و غیربورسیگ تشکیل میدهد و حدود  ۱۵درصد آن نیز به امالک
و مسووتغالت اختصوواص دارد (کریمی یگانه۱۳۹۹ ،گ .از این رو میتوان گفت که در مسووئله اموال مازاد بانکها مسووئله بنراهداری بانکها

مهمترین معضل به حساب میآيد.

یکی از دالیل ناکارامدی مرآیند واگذاری اموال مازاد بانکها ،بهکارگیری روش مزایده به شیوه سنتی و بعضاً غیرشفاف بوده است .این

مزایدهها که عمدتا از طرف خود بانکها یا شووورکت مروش اموال مازاد بانکها (مامگ صوووورت میگرمت از نظر شوووفامیت در مرآیند اجرا و

میزان گستردگی در اطالعرسانی نواقصی داشت که باعث شده بود که بخش قابل توجهی از مزایدهها به نتیجه مطلوب نرسد .از این رو در
سووالیان اخیر مسووئولین در پی اسووتفاده از بسووترهای کارامدتر برای واگذاری اموال مازاد بانکها امتادند .یکی از این راهکارهای جدید ایجاد

سووامانه آنالین برای اموال مازاد بانکها بود« .سووامانه اموال مازاد بانک ها» در آذر ماه  ۱۳۹۸راهاندازی شوود که در آن اطالعات مربوط به
اموال مازاد  ۱۸بانک دولتی و خصوووصووی وجود دارد و مهمترین هدف ایجاد آن ،شووفامیت و تعیین دقیق مشووخصووات امالک در اختیار
بانکها برای اطالعرسانی به سرمایهگذاران و مردم است .ضمن اینکه در این سامانه آنالین امکان عرضه و مروش امالک در شرایط برابر و

به صورت شفاف وجود دارد .برآورد میشود که دراین سامانه درمجموع  ۱۷هزار میلیارد تومان امالک بانکها عرضه شده باشد .براساس

آمار و اطالعات ارائه شده  ۵۲درصد از این امالک مسکونی است و استان مازندران با  ۱۱.۳درصد بیشترین سهم را از کل امالک تملیکی

در اختیار دارد .همچنین بانک ملی ایران نیز با  ۱۴درصوووود سووووهم عمده این اموال را به خود اختصوووواص داده اسووووت .این بانک در کنار

بانکهای کشوووواورزی ،ملت و صووووادرات بیش از نیمی از اموال مازاد را در اختیار دارند .البته این روش معطوف به امالک مازاد بانکها

میشود و داراییهای دیگر را دربرنمیگیرد.

در ماه های اخیر یکی دیگر از رویکردهای مثبت دیگر در این حوزه اسووووتفاده از ظرم یت بورس کاال در واگذاری اموال مازاد بانک ها

اسووت .اگرچه در بورس کاال ،محصوووالت همگن پذیرش میشوووند که به دمعات معامله میشوووند ،ولی پلتفرمی در بورس کاال مراهم شووده

اسووت که امکان حراجهای تک محصووولی را نیز میدهد .معامله اموال غیرمنقول ،معامله محصوووالتی که پذیرش آنها در بازار اصوولی بورس
تعلیق میشووود ،و همچنین محصوووالتی که شوورایط پذیرش در بازار اصوولی بورس کاال را ندارند ،سووه کارکرد بالقوه بازار مرعی بورس کاالی

۳
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ایران را شکل میدهند است که در حال حاضر به جز معامله اموال غیرمنقول ،دو کارکرد دیگر این بازار مورد استفاده قرار گرمته است .از
این رو چنین بستری امکان واگذاری و مروش دامنه وسیعی از داراییهای مازاد بانکها را پوشش میدهد.

 ۴چالشهای واگذاری اموال مازاد بانکها
با مرور تجربه گذشووووته در واگذاری اموال و شوووورکتها در ایران میتوان چالشهای مختلفی را شووووناسووووایی کرد که برخی از آنها مربوط به
مرو شنده و برخی دیگر مربوط به خریدار ا ست .به عبارت دیگر ،برخی از چالشهای واگذاری در ایران ،مانع از عر ضه منا سب اموال مازاد

توسووط بانکها و مدیران مربوطه شووده اسووت و برخی دیگر ،مربوط به خریداران این اموال اسووت (پژوهشووکده پولی و بانکی۱۳۹۸ ،گ .در

ادامه ،هریک از این دو دسته چالشها بررسی میشود.

 ۱-۴چالشهای مربوط به مروشنده
بخشی از چالشهای واگذاری اموال مازاد بانکها از جانب عرضه آنها توسط طرف مروشنده است .در واقع این چالشها موجب شدهاند
تا تمایل یا توانمندی بانکها برای مروش اموال مازاد ،زیاد نباشوووود و در نتیجه اموال مازاد به اندازه کامی و طبق برنامه زمانبندی عرضووووه

نشوند .برخی از این چالشها در ادامه مطرح شدهاند.

الفگ تعدد دستراههای نظارتی و لزوم ایجاد ادبیات مشترک در حوزه واگذاری

یکی از مهمترین چالشهای واگذاری اموال مازاد در ایران ،تعدد دسووتراه های نظارتی و نبود اصووول و مفاهیم مشووترک واگذاری شوورکتی
است .به عنوان مثال ،دستراهها ی مختلفی همچون سازمان بازرسی ،دیوان محاسبات ،نمایندگان مجلس (در قالب تحقیق و تفحص و یا
اسووووتیضوووواح وزیر مربوطهگ و نهادهای امنیتی و اطالعاتی می توانند در مقاطع مختلف و با رویکردهای متفاوت ،مدیران درگیر در مرآیند

واگذاری را مورد بازخواسووووت قرار دهند .وجود رویکردهای مختلف و عدم هماهنری میان دسووووتراههای مختلف که عمدتاً به دلیل نبود
تعاریف و مفاهیم مشترک و یکسان در این دستراهها در خصوص واگذاری شرکتی است میتواند هم خریداران قبلی و بالقوه و هم مدیران
سازمانها و شرکتهایی که ق صد واگذاری سهام زیرمجموعههای خود را دارند ،دچار سردرگمی کرده و عمالً آنها را به سمت ا ستراتژی

عدم اقدام و ادامه وضووع موجود سوووق دهد ،زیرا معموالن این دسووتراهها تنها در صووورت واگذاری ،مدیر مربوطه را مورد بازخواسووت قرار

خواهند داد و عدم واگذاری به مراتب تبعات کمتری خواهد داشت.

از همین رو ،ضروری ا ست نوعی هماهنری یا تق سیم کار م شخص میان این د ستراهها صورت گیرد تا مدیران بدانند دقیقاً در مقابل

کدام نهاد نظارتی قرار است پاسخگو باشند .الزم به تأکید است که ادعای موق به معنای زیرسوال بردن اصل نظارت و یا انکار عدم مواید

آن نیست ،بلکه به این معناست که تعدد و ناهماهنری میان دستراههای نظارتی عمالً در نقش خنثیکننده تالشهای آنها عمل کرده و هدف

غایی را که واگذاری مومق بنراههاست به حاشیه میراند.

عالوه بر تق سیم کار و یا م شخص نمودن یک د ستراه نظارتی به عنوان مرجع ر سیدگی به تخلفات مدیران در مرآیند واگذاری ،میتوان در

قالب یک شووورا یا کمیته ویژه که متشووکل از نمایندگان تمامی دسووتراههای نظارتی اسووت ،واگذاریها را قبل از انجام ،به تصووویب این کمیته
رساند و دستراه متبوع نیز متعهد شود در صورت تأیید یک واگذاری توسط نماینده آن ،در آینده مدیران را مورد بازخواست قرار ندهد.
بگ ریسک پی گرد قانونی پس از واگذاری و عدم پیگرد در صورت عدم واگذاری

یکی از موانع واگذاری اموال مازاد بانکها ،ریسک پیگرد قانونی توسط دستراههای نظارتی است که تعدد آنها و عدم وجود رویه مشخص
و یکسوووان ارزیابی توسوووط آنها از این حیث اهمیت زیادی دارد .با این حال ،ریسوووک پیگرد قانونی در بسووویاری از بازارهای دیگر از جمله
بازارهای توسعه یامته ،البته در قالبی نظاممند و منطقیتر ،وجود دارد و سهامداران شرکتها -به خصوص سهامداران خرد  -در صورت
واگذاری ،امکان شکایت به دادگاه را دارند .آنچه در ک شور ما متفاوت بوده و میتواند مانع بزرگتری با شد ،این ا ست که در صورت عدم

موامقت و همراهی مدیران برای واگذاری ،تقریباً ریسووک جدی متوجه مدیران نیسووت .به عبارت دیگر ،واگذاری برای مدیران ریسووکهای

متعدد دارد در حالی که پیامدهای عدم واگذاری در اکثر موارد ،جزئی اسووت .این در حالی اسووت که در بازارهای توسووعهیامته در صووورت
وجود پیشوووونهاد خرید جذاب و عدم همکاری مدیران برای مروش اموال یا شوووورکت ها ،پیامدهای جدی حقوقی متوجه آنها خواهد بود.
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بنابراین ،الزم است از یک سو ،ریسکهای پس از واگذاری برای مدیران کاهش یابد – که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد  ،-و از سوی

دیگر ،عدم واگذاری مدیران در صورت وجود خریدار مناسب نیز پیامدهای جدی برای مسئوالن واگذاری داشته باشد.
جگ عدم تعریف حاشیه امن ۱برای هیئت مدیره (یا مسئوالن واگذاریگ

منظور از ایجاد حا شیه امن برای مدیران ،عدم برخورد با موارد تخلف نی ست ،بلکه به معنای ایجاد یک روال منطقی ا ست که بر ا ساس آن

مدیران بدانند در چه صووورت مورد بازخواسووت قرار خواهند گرمت و دسووتراههای نظارتی دقیقاً چه انتظاراتی از آنها دارند .در این راسووتا
یکی از اصووووول اولیه نظارت و ارزیابی عملکردِ مبتنی بر تفهیم و تبیین اولیه و شووووفاف مدیران از انتظارات و نحوه ارزیابی در زمینه مورد

بحث اسووت .به طور خاص در حوزه واگذاری ،الزم اسووت چارچوب مشووخص و شووفامی برای ارزیابی و نظارت تعریف شووده و به مدیران
اطالعر سانی شود .به عبارت دیگر ،مدیران باید از ابتدا بدانند در چه صورت ،واگذاریهای انجام شده مورد تأیید بوده و در چه شرایطی

این واگذاریها غیرقابل قبول تلقی خواهد شد .دلیل اهمیت این موضوع این است که عدم شفامیت در نحوه نظارت و اعمال برخوردهای
سوولیقهای ،منجر به ایجاد مضووای نااطمینانی برای مدیران شووده و آنها را به سوومت عدم واگذاری سوووق میدهد .به زبان دیگر ،مدیران الزم

اسووت نوعی حاشوویه امن داشووته باشووند ،به این معنا که بدانند دقیقاً چه مرآیندی را باید برای واگذاری طی کنند و نحوه واگذاری آنها دقیقاً
مطابق چه اسووتانداردی باشوود تا از سوووی نهادهای نظارتی مورد تأیید باشوود .همچنین ،الزم اسووت کلیه نهادهای نظارتی خود را متعهد به

چارچوب نظارتی تعیین شده بدانند و از برخورد سلیقهای در نظارت خودداری کنند .برای نمونه ،در برخی از واگذاریهای انجام شده در
ک شور ،مدیر مربوطه صرما به دلیل ر شد قیمت سهام واگذار شده پس از واگذاری از سوی نهادهای نظارتی مورد سوال قرار میگیرد ،در

حالی که رشد انجام شده نه به دلیل ارزانمروشی ،بلکه به دلیل رشد کلی بازار بورس بوده است.

یکی دیگر از راههای ایجاد حاشیه امن در مرآیند واگذاری و کاهش ریسکهای نظارتی برای مدیران ،نظارت دستراههای نظارتی قبل از

انجام واگذاری ا ست .به عبارت دیگر ،ام ضای قرارداد واگذاری با خریداران میتواند برای مدت معینی (مثال یک ماهگ به نهادهای نظارتی
مرصوووت دهد تا بررسووویهای مدنظر خود را انجام داده و در صوووورت عدم موامقت با واگذاری ،از انجام آن ممانعت کنند .پس از این بازه

زمانی و عدم مخالفت دستراههای نظارتی ،دستراه نظارتی ذیربط باید متعهد به عدم اعتراض به مدیران در آینده باشد البته این مساله در

موارد استثنائ که تخلفی با تأخیر امشا و محرز میشود صادق نخواهد بود.
دگ ذینفع نبودن مدیران در مرآیند واگذاری و عدم همراهی آنها

یکی از اصلیترین موانع واگذاری اموال و شرکتها ،مدیران مربوطه هستند که به دلیل احتمال از دست دادن شغلشان ،تمایلی به واگذاری

اموال ندارند .طبیعتاً مدیران به عنوان مطلعترین امراد راجع به داراییها ،اگر موامق با واگذاری باشوووند ،احتمال واگذاری مومق را به میزان
قابل توجهی امزایش خواهند داد .بنابراین ،ایجاد انریزه در مدیران برای واگذاری از طریق همراستا کردن منامع آنها اهمیت ویژهای دارد.

یکی از راهکارهای رایج در بازارهای توسووعهیامته برای همراسووتا کردن مدیران با واگذاری ،اعطای پاداشهای کالن به مدیران در صووورت
واگذاری است .در نراه اول ،این پاداشها ناعادالنه به نظر میرسد زیرا معموالن بنراههایی که واگذار میشوند عملکرد مناسبی نداشتهاند و

اعطای پاداش به مدیری که عملکرد نامناسبی داشته غیرمنطقی به نظر میرسد .اما با کمی تعمق میتوان دریامت که نقش کلیدی مدیرعامل
در یک واگذاری مومق و در باالترین قیمت ممکن ،به مراتب منامع بیشتری نسبت به پاداش اعطاشده برای سهامداران به ارمغان میآورد و
لذا سهامداران و اعضای هیئت مدیره بنراه حاضر به پذیرش چنین هزینهای هستند.
گرچه اعطای پاداش به مدیران به خ صوص در بنراههای دولتی یا شبه دولتی به لحاظ سیا سی-اجتماعی میتواند ح سا سیتبرانریز و

دشوار باشد ،اما میتوان با استفاده از روشهای دیگر ،چنین شرایطی را مراهم کرد.
وگ انتخاب ارادی بانکها در نرهداری اموال مازاد به عنوان سرمایهگذاری

همانطور که اشوواره شوود علت تجمیع بخشووی از اموال مازاد در بانکها به انتخاب ارادی آنها جهت امزایش کسووب سووود و کاهش ریسووک
برمیگردد .از آنجا که نرخها در معالیت واسووطهگری بانکها به صووورت دسووتوری تعیین میشووود ،بازدهی که بانکها از اعطای تسووهیالت
کسب میکنند در مقایسه با بازدهی که در بازارهای دیگر مانند مسکن و مستغالت ،طال ،ارز و حتی بنراهداری کسب میکنند ،بسیار ناچیز
است .به عالوه با توجه به تالطمی که در بخش حقیقی اقتصاد ایران وجود دارد ،ریسک نکول تسهیالت بسیار باال است که عامل دیگری

برای عدم جذابیت تسووهیالتدهی در مقایسووه با خرید امالک و  ...اسووت .با بروز نکول در تسووهیالت ،بانکها به ناچار مجبور به تملک
Safe Harbor
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بررسی روشهای مختلف واگذاری داراییهای مازاد بانکها؛ توصیهها و راهکارها
اموالی می شوند که به عنوان وثیقه ت سهیالت ارائه شده ا ست که البته مرایند تملک و مروش اموال تو سط بانک ،به دالیلی از جمله طوالنی

شدن مرایند ق ضایی ،کمبود نیروی کار شنا سی کامی در بانک و غیره ،ماهها و گاه سالها طول میک شد .از این رو برای اینکه م شکل اموال
مازاد بانکها برطرف شود و بانکها تمایل کمتری به هدایت نقدینری خود به این سمت داشته باشند الزم است که دولت و بانک مرکزی

از طریق ابزارهایی مانند منطقی کردن نرخ سوووود بانکها از طریق مرآیند واسوووطهگری مالی و اخذ مالیات از سوووود بانکها از معالیتهای

جانبی ،انریزه بانکها را تصووحیح کنند و نیز با سووازوکارهایی همچون تقویت دادگاه تخصووصووی بانکی ،زمینه تسووریع در تملک و مروش
اموال وثیقهای را مراهم سازند.

ریسک پیگرد
قانونی

تعدد
دستراههای
نظارتی

چالشهای
مربوط به
مروشنده

عدم همراهی
مدیران

عدم تعریف
حاشیه امن

شکل  .۱-۴چالشهای مربوط به مروشنده در واگذاری اموال مازاد بانکها

 ۲-۴چالشهای مربوط به خریدار
عالوه بر چالشهای موق که از سووومت عرضوووه یا مروشووونده اموال مازاد در مرآیند واگذاری اختالل ایجاد میکند ،چالشهای دیگری نیز در

واگذاری اموال و داراییهای مازاد در کشور ما وجود دارند که مانع از حضور خریدار و یا پیشنهاد قیمت مناسب از سوی وی می شوند که
در ادامه ،تحت عنوان چالشهای سمت تقاضا به آنها پرداخته میشود.
الفگ عدم دسترسی خریداران به اطالعات محرمانه شرکتها

در هر مبادله ،میزان اطالعات خریدار و مرو شنده راجع به مو ضوع معامله ممکن ا ست یک سان نبا شد که از آن در ادبیات اقت صادی به عدم
تقارن اطالعاتی تعبیر میشووود .معموالن عدم تقارن اطالعاتی ۱به گونهای اسووت که مالک یا مروشوونده ،اطالعات بیشووتری نسووبت به خریدار

دارد که این موضوع ،باعث عدم تمایل خریداران بالقوه به خرید ،و یا پیشنهاد دادن قیمتی کمتر از قیمت واقعی خواهد شد .لذا الزم است
مروشوونده با اقداماتی تالش کند عدم تقارن اطالعاتی کاهش یابد .موضوووع عدم تقارن اطالعاتی به خصوووص در مورد واگذاری شوورکتها
بسیار جدی است ،زیرا شناخت کامل یک شرکت به دلیل ماهیت پیچیده معالیتهای اقتصادی بسیار دشوار است .به همین دلیل ،معموالن

در زمان تغییر مالکیت و خرید و مروش شرکت ،خریدار نیازمند اطالعات جامع از جزئیات معالیتهای بنراه بوده و تیمی از متخ ص صان
مالی و حسابداری ،کسب و کار ،و امور حقوقی به صورت مشرده و با استفاده از اطالعات دریامتی و حضور در شرکت ،بررسی دقیقی بر

روی بنراه انجام خواهند داد که اصطالحاً ریزکاوی یا بررسی موشکامانه  ۲نامیده میشود.

یکی از چالشهای مربوط به سووومت تقاضوووا این اسوووت که معموالن خریداران بالقوه دسوووترسوووی بسووویار محدودی به اطالعات اموال و

داراییهای موضوووع واگذاری داشووته و در بس ویاری از موارد ،صوورماً قادر به دریامت اطالعات کلی از آن اموال هسووتند .دسووترس وی محدود

خریداران به اطالعات داراییها ناشی از عوامل مختلفی است که برخی از آنها عبارتند از:
• عدم تمایل مدیران به امشای اطالعات :مدیران مرتبط با اموال موضوع واگذاری از یک سو به دلیل عدم تمایل به واگذاری
(که پیشتر به آن اشاره شدگ و از سوی دیگر ،به دلیل نررانی از آشکار شدن برخی نقاط ضعف یا سوءاستفادههای احتمالی،
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تمایلی به در اختیار گذاشووتن اطالعات برای خریداران ندارند .عالوه بر این دو مورد ،امشووای اطالعات محرمانه و رازهای

تجاری  ۱همواره یکی از دغدغههای مدیران در امشای اطالعات به خریداران بالقوه است.
• عدم تولید اطالعات :بسوویاری از اموال و داراییهای موضوووع واگذاری ،به دلیل سوواختار خاص و یا کنترل صووددرصوودی

توسط یک سهامدار ،به صورت تاریخی ،نظم دقیقی در تولید اطالعات نداشتهاند و لذا ،اصوالن اطالعات کامی و قابل اتکا
در مورد آنها وجود ندارد.

• ضووعف در زیرسوواختهای حقوقی -قانونی و اسووتانداردهای حسووابداری و حسووابرسوی :یکی دیگر از چالشهای اطالعاتی
برای خریداران ،غیرقابل اتکا بودن اطالعات اموال و داراییها است که ریشه در ضعف زیرساختهای حقوقی -قانونی و

نیز استانداردها و رویههای ح سابداری و ح سابرسی دارد .به زبان دیگر ،هرچه احتمال دستکاری اطالعات و به اصطالح،

حسوابسوازی به دالیل موق بیشوتر باشود ،اطالعات مربوط به اموال ،قابلیت اتکای کمتری داشوته و لذا ،خریداران تصوویر
قابل اتکا و روشنی از وضعیت داراییهای در حال واگذاری نخواهند داشت.

برای حل چالش عدم دسوووترسوووی خریداران به اطالعات محرمانه شووورکتها ،اوالن الزم اسوووت قبل از واگذاری ،بررسوووی دقیقی بر روی

اطالعات موجود از اموال انجام شود و از تولید سطح مشخصی از اطالعات موردنیاز اطمینان حاصل شود .ثانیاً تصمیم در مورد نحوه و

میزان اطالعاتی که در اختیار خریداران بالقوه قرار گیرد ،نباید به مدیران داراییها واگذار شووووود .بلکه یک نهاد باالدسووووتی ،مثالً شوووورکت
مدیریت دارایی(در صورت ت شکیلگ باید در این خ صوص به صورت معال ورود کرده و از در د سترس بودن اطالعات کامی برای خریدار

اطمینان حاصل کنند.

بگ عدم تمایل خریداران به بررسی و قیمتگذاری دقیق و جدی

همان طور که گفته شووود ،به دلیل ماهیت پیچیده معالیت بنراههای اقتصوووادی ،شوووناخت دقیق ویژگیها و شووورایط اموال یا داراییها-که
پیشنیاز قیمتگذاری دقیق اسووووت  -نیازمند صوووورف وقت و هزینه از سوووووی خریدار اسووووت .هرچه این هزینه باالتر باشوووود و یا احتمال
تأثیرگذاری عوامل خارج از کنترل خریدار مثالً انصراف ناگهانی مروشنده از واگذاری ،بیشتر باشد ،احتمال بررسی و قیمتگذاری دقیق و

جدی از سووووی خریدار کاهش مییابد .یکی از چالشهایی که در حوزه واگذاری اموال مازاد وجود دارد این اسوووت که خریداران بالقوه این

نررانی را دارند که پس از صووورف هزینه و وقت زیاد و ارائه پیشووونهاد قیمتی ،مروشووونده به هر دلیلی ،مثال دسوووتور نهاد باالدسوووتی ،تغییر و
جابجایی مدیران ،ممانعت دسوووتراههای خاص و یا ورود خریداران دیگر ،مروش بنراه به آنها منتفی شوووود و هزینههای انجامشوووده از بین
برود .برای مثال در سایت شرکت مام در پاسخ به این پرسش که «آیا در صورت برنده اعالم شدن در مراسم بازگشایی امکان ابطال مزایده
ملک از طرف بانک وجود دارد؟» گفته شده است « :بله ،در هر مرحله تا قبل از انعقاد قرارداد ،مالک (بانکگ مختار است بدون ذکر دلیل

نسبت به ابطال مزایده و یا واگذاری آن به سایر شرکت کنندگان اقدام نماید» .اگرچه ظاهرا هزینههای این مشکل به خریدار تحمیل میشود،
اما خریدار نیز با علم به این موضوووع و لحاظ کردن ریسووکهای مربوطه ،یا هزینه کمتری برای شووناخت دارایی صوورف خواهد کرد و یا این

ریسکها را از طریق پیشنهاد قیمت کمتر لحاظ خواهد کرد و لذا ،مروشنده نیز از این موضوع متضرر خواهد شد.

در بازارهای توسوووعهیامته ،به منظور ایجاد انریزه در خریداران بالقوه برای بررسوووی و قیمتگذاری دقیق ،معموالن در صوووورت انصوووراف

مروشوونده بعد از امضووای توامق اولیه ،هزینهای تحت عنوان هزینه مسووخ  ۲به خریدار پرداخت میشووود که معموالن بین  ۱تا  ۳درصوود ارزش
قرارداد اسوووت (مایانجا۲00۲ ،۳گ .نکته دیگر اینکه معموالن در قراردادی که با خریدار امضوووا میشوووود ،یک بازه زمانی مثال  ۳0تا  ۵0روزه

م شخص می شود که در طی آن مرو شنده اجازه دارد با خریداران دیگر نیز مذاکره کند تا در صورت وجود خریدار با قیمت باالتر ،بتواند با

آن خریدار وارد قرارداد شود که به آن شرط «برر سی بازار پس از قرارداد »4گفته می شود .اما در صورت ان صراف از قرارداد اولیه به دلیل

یامتن خریدار جدید ،همچنان موظف به پرداخت هزینه مسخ میباشد .طبیعتاً مروشنده تنها در صورتی حاضر به مسخ قرارداد خواهد شد

که خریدار دوم قیمتی بیش از مجموع قیمت پیشنهادی خریدار اول و هزینه مسخ پیشنهاد دهد.

با این وصووف ،پیشوونهاد میشووود که اوالن هزینه مسووخ به عنوان یکی از شوورایط واگذاری مورد توجه قرار گیرد و به عنوان یک امتیاز جذاب

برای خریداران طرح شود .ثانیاً در مقابل اعطای این امتیاز ،امکان مذاکره با سایر خریداران برای مدت محدود مراهم شود ،زیرا از یک سو،
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بررسی روشهای مختلف واگذاری داراییهای مازاد بانکها؛ توصیهها و راهکارها
در صورت وجود خریداران بالقوه دیگر ،قدرت چانهزنی بانک در مرآیند واگذاری به شدت امزایش مییابد و از سوی دیگر ،در صورت نیامتن

خریداران دیگر ،شواهد محکمتری در مقابل دستراههای نظارتی قرار دارد که مرآیند واگذاری به درستی و بدون اشکال انجام شده است .نکته
دیگر اینکه ،میتوان واگذاری به خریداران جایگزین را منوط به پرداخت هزینه مسووووخ از سوووووی آنها به خریدار اول نمود که در این صووووورت،
حساسیتهای احتمالی در داخل یا خارج از بانک در مورد پرداخت هزینه مسخ از سوی بانک نیز مدیریت خواهد شد.۱

جگ ساختار انریزشی نامناسب و آشنایی ناکامی کارشناسان رسمی
یکی از مراحل واگذاری اموال و داراییها ،توامق بر سر ارزش یا قیمت آنها است .برای این منظور ،معموالن یکی از روشهای ارزشگذاری،
استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان یک مرجع بی طرف است .اما استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری علیرغم مزایایی

همچون بیطرف بودن و محکمهپسند بودن معامله انجام شده در قیمت تأیید شده توسط کارشناس رسمی مشکالتی را نیز به همراه دارد.
اوالن کار شنا سان ر سمی در صورت تعیین قیمت باال برای مو ضوع واگذاری -به خ صوص در واگذاریهای دولتی -به احتمال کمتری در

معرض شووائبه تبانی با خریداران قرار دارند و لذا تمایل بیشووتری به تعیین قیمت باال دارند .ثانیاً ارزشووگذاری از سوووی کارشووناسووان رسوومی

بهویژه در رابطه با بنراهها عمدتاً متکی بر روشهای سوووونتی اسووووت که تأکید زیادی بر داراییهای میزیکی دارند .این روشها معموالن در

اقتصووواد ایران که بخش بزرگی از بنراهها دارای داراییهای میزیکی زیاد هسوووتند ،اما به دلیل محیط نامسووواعد کسوووب و کار و یا مدیریت

ناصوووحیح و غیربهینه ،قادر به سوووودآوری نیسوووتند ،منجر به تخمین بیش از حد ارزش بنراه خواهد شووود .به عنوان نمونه ،در ارزشوووگذاری

شرکتهایی نظیر ایران خودرو و سای ا ،در صورت ارزشگذاری مبتنی بر داراییهای میزیکی ،ارزش این بنراهها بسیار باالتر از ارزش بازار

آنها در بورس برآورد خواهد شوود ،زیرا این بنراهها حجم وسویعی از داراییهای ارزشوومند ،از جمله زمین را مالک هسووتند ،اما ناکارایی این

بنراه ها و عدم امکان تغییر کاربری در بخش وسوووویعی از این دارایی ها ،عمالً به این معناسووووت که ارزش این شوووورکت ها کمتر از ارزش

داراییهای آنهاست.
بنابراین الزم است در مرآیند واگذاری به این موضوع دقت ویژهای شود .یک پیشنهاد میتواند استفاده از نهادهای مالی مستقل اما آشنا
به تکنیکهای روز ارزشوووگذاری ،همچون شووورکتهای تأمین سووورمایه ،باشووود که ضووومن حف بیطرمی و اسوووتقالل ،از تکنیکهای روز
ارزشگذاری همچون جریانهای نقدی تنزیلشده  ۲استفاده میکنند.

عدم دسترسی به
اطالعات

چالشهای
مربوط به
خریدار
ساختار انریزشی
کارشناسان رسمی

عدم بررسی و
قیمتگذاری جدی

شکل  .۴-۲چالشهای مربوط به خریدار در واگذاری اموال مازاد بانکها

 ۱اگرچه همانطور که پی شتر تو ضیح داده شد ،در هر صورت به صورت طبیعی مرو شنده تنها در صورتی اقدام به م سخ قرارداد با خریدار اول میکند که قیمت پی شنهادی
خریدار دوم حداقل پوششدهنده هزینه مسخ باشد و لذا عمالً خریدار دوم این هزینه را به صورت غیرمستقیم پرداخت خواهد کرد.

)Discounted Cash Flow (DCF
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بررسی روشهای مختلف واگذاری داراییهای مازاد بانکها؛ توصیهها و راهکارها

 ۳-۴سایر چالشها
عالوه بر چالشهای اشاره شده در واگذاری اموال مازاد ،بانکها با چالشهایی دیگری نیز روبرو هستند که باعث شده این واگذاریها به
سرانجامی نرسیده و کماکان این معضل پابرجا باشد که میتوان بهطور خالصه به موارد زیر اشاره کرد:
الف گ وجود معارض برای بخش زیادی از امالک مازاد بانکها

در حال حا ضر بخش زیادی از امالک مازاد بانکها ،به دالیل مختلف دارای معارض ه ستند .طبیعی است که اگر امالک مازاد بانکها که
برای واگذاری به مزایده گذا شته می شوند ،م شکالت حقوقی و درد سرهای مت صرف و معارض دا شته با شد ،تمایلی برای خرید این اموال
وجود نخواهد داشت .از این رو بانکها باید در گام نخست در صدد برطرف کردن این مشکالت برآیند.
بگ کسادی بازار امالک و کسب و کارها در برخی مقاطع زمانی

در چند سال اخیر با توجه به تحریمها و مشکالت آن ،تقاضا برای سرمایهگذاری در اقتصاد آن هم از طرف بخش خصوصی بسیار کاهش
پیدا کرده ا ست .از این رو طبیعی ا ست که مروش بنراههای تولیدی مخ صو صاً غیربور سی در این شرایط د شوار با شد .همچنین با وجود
اینکه قیمت امالک و مسووکن در دو سووال اخیر رشوود قابل توجهی داشووته اسووت اما خرید و مروش در این بازار در برخی بازهها به قدری کم

بوده که نمیتوان امیدی به واگذاری امالک مازاد بانکها در این شرایط دا شت .البته این م شکل برای امالک بزرگتر و سنرینتر بانکها
که باید مشتریان خاصی داشته باشد بیشتر نیز هست.

 ۵بررسی روشهای پیشنهادی واگذاری
همانطور که اشوواره شوود واگذاری داراییهای مازاد بانک دارای چالشهای گوناگونی از ابعاد مختلف اسووت که برطرف کردن این چالشها

نیازمند سووویاسوووتگذاری و ارائه راهکارهای همهجانبه خواهد بود .یکی از ابعاد راهکارهای قابل ارائه برای حل چالشهای واگذاری بانکها
بی شک ارائه روشهای مناسب واگذاری داراییها خواهد بود .عالوه بر روشهایی که هماکنون وجود دارد و عمدتاً متکی بر مزایده خارج
از سیستم بازار سرمایه بوده است ،میتوان با بهرهگیری از امکانات بازار سرمایه روشهای بدیعی برای واگذاری این داراییها ارائه کرد .در

ادامه برخی از راهکارهای مناسب برای این امر تشریح خواهد شد.

 ۱-۵واگذاری از طریق صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETFگ
دولت به واسووطه مجوزی که در قالب بند الف تبصووره  ۲قانون بودجه سووال ( ۱۳۹۹مرکز پژوهشهای مجلس شووورای اسووالمی۱۳۹۸ ،گ

دریامت کرده اسووت اقدام به عرضووه سووهام برخی شوورکتهای خود در قالب صووندوقهای سوورمایهگذاری قابل معامله (ETFگ با مدیریت

غیرمعال نموده اسووت .در این راهکار سووه صووندوق سوورمایهگذاری تشووکیل میشووود که دارایی آنها مشووخص و سووهامی اسووت که دولت در
شرکتهای پذیرمته شده در بورس دارا میبا شد .صندوقهای قابل معامله دو نوع واحد سرمایهگذاری ممتاز و واحد سرمایهگذاری عادی

دارند که دارنده سهام سرمایهگذاری ممتاز ت صمیمگیرنده در صندوق خواهد بود و دارنده واحد سرمایهگذاری عادی حق رأی در صندوق
ندارد .در واقع دولت با پذیره نوی سی واحدهای سرمایهگذاری عادی این صندوقها مالکیت سهام شرکتهایی که در اختیار دارد را بهطور

غیرمستقیم و به واسطه صندوق واگذار کرده ولی مدیریت آنها را (به واسطه اینکه واحدهای سرمایهگذار ممتاز صندوق در اختیار خودش
بوده و بدون تأیید هیئت وزیران قابل انتقال نیسووووتگ ،در اختیار دارد .با توجه به مزایا و معایبی که این نوع واگذاری دارد ،در این بخش
قابلیت این ساختار در واگذاری اموال مازاد بانکها از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرمت.
الفگ داراییهای موجود در پرتفوی

بر اساس ماده  ۱۹اساسنامه صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله با مدیریت غیر معال ،ترکیب داراییهای صندوق شامل اوراق بهاداری

اسوووت که در قالب یک سوووبد مشوووخص از سوووهام متعلق به واگذارکننده (در اینجا دولتگ تأمین میشوووود (سوووازمان بورس و اوراق بهادار،

۱۳۹۹گ .از این رو مشووخص می شووود که امالک مازاد بانکها را نمیتوان به طور مسووتقیم در این قالب واگذار کرد .البته بهعنوان راهبردی

برای حل این مشووکل میتوان امالک را به تملک یک شوورکت مرعی درآورد که مالکان آن شوورکت خود بانکها هسووتند .در ادامه بخشووی از
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سهام شرکت مذکور را (برای کشف قیمتگ در بورس عرضه کرد .س س بانکهای مالک شرکت میتوانند بخش قابل توجهی از سهام را به

صندوقهای قابل معامله منتقل کنند.
نکته بعدی در این خصوووص اینکه بر اسوواس ماده  ۱۴اسوواسوونامه صووندوقهای سوورمایهگذاری قابل معامله با مدیریت غیرمعال ،ارزش

خالص دارایی هر واحد سووورمایهگذاری در روزهای معامالتی در هر دو دقیقه یکبار باید محاسوووبه شوووود (سوووازمان بورس و اوراق بهادار،

۱۳۹۹گ ،هر چند این نکته برای همه انواع صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله صدق میکند .از این رو باید سهام شرکتهایی به عنوان

دارایی در این صووندوقها نرهداری شووود که بتوان ارزش سووهام آنها را در هر دو دقیقه به روز کرد .از این رو سووهام شوورکتهایی به عنوان
دارایی در صندوقها میتواند قرار بگیرد که در بازار سهام پذیرمته شده با شد و قیمت سهام آنها در بورس یا مرابورس بر ا ساس عر ضه و
تقاضوووای بازار تعیین شوووود .از این رو بخش قابل توجهی از اموال مازاد بانکها که در قالب سوووهام شووورکتهای غیر بورسوووی هسوووتند نیز

نمیتواند به صووورت مسووتقیم از این طریق واگذار شووود .راه حل رمع این مشووکل نیز این خواهد بود که شوورکتهای غیربورسووی بانکها در
بورس یا مرابورس پذیرمته شوند و درصد کمی از سهام آنها برای کشف قیمت در بازار عرضه به صورت خرد عرضه شود و س س مابقی
سهام این شرکتها در این قالب واگذار گردد.
بگ مدیریت و مالکیت

تصوومیمگیریها در خصوووص صووندوق به عهده مجمع و مدیر صووندوق (که مدیر صووندوق نیز توسووط مجمع تعیین میشووودگ اسووت .تنها

دارندگان واحدهای سوورمایهگذاری ممتاز حق رأی در مجمع صووندوق دارند و واحدهای سوورمایهگذاری عادی حق رأی ندارند .این تفکیک

واحدهای سرمایهگذاری به ممتاز و عادی امکان مجزا کردن مالکیت از مدیریت را ایجاد میکند .در واقع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری

عادی مالک داراییهای صندوق و جریان درآمدی نا شی از آن ه ستند ،اما در خ صوص نحوه مدیریت داراییها و صندوق دارندگان سهام
ممتاز (به طور غیر مستقیم و از طریق قدرت مجمع صندوقگ تصمیمگیری میکنند .البته در صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله معمولی
امکان انتقال واحدهای سوووورما یهگذاری ممتاز (با تأیید سووووازمان بورسگ امکان پذیر اسووووت .قابلیت انتقال مدیریت دارایی ها به نوعی

تضمینکننده کارایی عملکرد صندوق خواهد بود.

اما در صووندوقهای با مدیریت غیر معالی که دولت از آنها اسووتفاده میکند ،انتقال واحدهای سوورمایهگذاری ممتاز تنها پس از تأیید در

هیئت وزیران امکان پذیر خواهد بود و به نوعی میتوان گفت که قابلیت انتقال مدیریت داراییها در صندوقهای دولتی به آسانی امکانپذیر
نیسوووت و همین امر میتواند زمینهسووواز چالشهایی شوووود .تفکیک مالکیت از مدیریت بنراههای واگذار شوووده با توجه به اینکه حاکمیت
شرکتی در آن بنراه را ت ضعیف میکند ،میتواند کارایی و عملکرد بنراهها را به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد .در واقع زمانی که رکن

تصوومیمگیر برای یک بنراه مالک اصوولی آن نیسووت ،ممکن اسووت اهدامی غیر از منامع خود بنراه را دنبال کند و از این منظر ممکن اسووت

اینگونه بنراهها را به سوومت ورشووکسووتری سوووق دهد .از این رو اگر در واگذاریها عملکرد و کارایی بنراههای واگذار شووده مدنظر باشوود،
نمیتوان این ساختار واگذاری (از طریق صندوق قابل معاملهگ را ساختاری مطلوب دانست.

از این رو در واگذاری اموال مازاد بانکها از طریق صووندوقهای سوورمایهگذای قابل معامله این تصوومیمگیری باید صووورت گیرد که آیا

تصوومیم بر این اسووت که مدیریت این داراییها و شوورکتهای واگذار شووده در اختیار بانک باقی بماند یا خیر .همانطور که اشوواره شوود در
بیشووووتر موارد در انحصووووار گرمتن مدیریت بنراهها و واگذاری مالکیت آنها به دیگران بهخاطر ایجاد تعارض منامع میتواند در عملکرد
بنراههای واگذار شوووده اثر منفی داشوووته باشووود و مطلوب اسوووت که در واگذاری از طریق صوووندوقهای قابل معامله امکان انتقال واگذاری

واحدهای سرمایهگذاری ممتاز لحاظ شود.
جگ بازارگردانی

بر اساس اساسنامه و امیدنامه صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله متعارف ،ارکان صندوق متشکل از مجمع صندوق ،مدیر صندوق،

متولی صندوق ،بازارگردان و حسابرس است .در این صندوق ،صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری به عهده بازارگردان است .بازارگردان
بر ا ساس امیدنامه متعهد ا ست برای اینکه قیمت واحدهای سرمایهگذاری صندوق را نزدیک ارزش معلی خالصNAV ( ۱گ صندوق نره

دارد ،به میزان مبلغ حداقلی تعیین شووده در روز معامله انجام دهد .با توجه یه اینکه این صووندوقها دارای سوورمایه متغیر هسووتند زمانی که
عرضه واحدهای سرمایهگذاری در بازار بیش از حد می شود بازارگردان درخواست ابطال واحدهای سرمایهگذاری را به مدیر میدهد و مدیر

صووندوق موظف اسووت ظرف مدت مشووخص وی از وجه نقدی که صووندوق نره داری میکند برای ابطال واحدها پرداخت کند ،زمانی که وجه
)Net asset value (NAV
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بررسی روشهای مختلف واگذاری داراییهای مازاد بانکها؛ توصیهها و راهکارها
نقد کامی برای ابطال وجود ندا شته با شد ،مدیر صندوق موظف ا ست که بخ شی از داراییها ( سهام و اوراقگ را بفرو شد و این کار باعث
کاهش سرمایه صندوق می شود .برای این نوع صندوقها حداقل و حداکثر واحد سرمایهگذاری تعیین می شود که باید صندوق در آن بازه
معال باشد (سازمان بورس و اوراق بهادار۱۳۹۹ ،گ.
تفاوتی که صندوق قابل معامله با مدیریت غیرمعال با صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله متعارف دارد ،این ا ست که این صندوق

رکن بازارگردان ندارد .از این رو وظیفه بازارگردانی بر عهده مدیر صندوق است .اما نکتهای که بازارگردانی در این نوع صندوق را با مشکل

مواجه میکند ،نبود رکن بازارگردانی نی ست ،بلکه نبودن ابزار کامی برای بازارگردانی ا ست .بر ا ساس م ستندات ،مدیر صندوق میتواند ۵
درصووود از وجوه جمعآوری شوووده از پذیرهنویسوووی را بهصوووورت وجه نقد نرهداری کند و در صوووورت لزوم از آن برای بازخرید واحدهای

سوورمایهگذاری اسووتفاده کند .در صووورتی که مشووار عرضووه در مروش واحدهای صووندوق به هر دلیلی باال باشوود ،برخالف صووندوقهای قابل
معامله متعارف که میتوانند هنرام کمبود وجه نقد ،دارایی های خود را بفروشووووند و واحدهای سوووورما یهگذاری را بازخر ید کنند ،در این

صندوقها (با مدیریت غیرمعالگ این امکان مراهم نی ست و صندوقها نمیتوانند دارایی خود را بفرو شند .لذا ممکن ا ست در شرایطی که

م شار عر ضه واحدهای سرمایهگذاری بیش از حد با شد ،کاهش شدیدی در قیمت آنها اتفاق بیفتد و یا نقد شوندگی آنها دچار م شکل شود

(سازمان بورس و اوراق بهادار۱۳۹۹ ،گ.
دگ طبقهبندی پرتفوی صندوقها

بهطور کلی صوووندوقهای سووورمایهگذاری با توجه به رشوووتههای مورد عالقه برای سووورمایهگذاری ،اهداف و درجه پذیرش ریسوووک با یکدگر

متفاوتاند و همین امر باعث می شود که صندوقهای مختلف ،بازدهیها و ریسکهای متفاوتی داشته باشند و هر صندوق سرمایهگذار را

با توجه به درجه ریسکپذیریاش جذب کند .از این رو قبل از اینکه صندوقی بخواهد شکل بگیرد ،ویژگیهای پرتفوی آن باید تعیین شود.
مانند اینکه گفته شووود این صووندوق با تمرکز بر صوونعت پتروش ویمی معالیت میکند و آسووتانه پذیرش ریسووک باالیی نیز دارد .این طبقهبندی
کمک میکند که حوزه ریسوووکپذیری و رشوووته معالیتهایی که صوووندوق در آن سووورمایه گذاری میکند ،مشوووخص گردد و همین امر باعث

می شود که سرمایهگذاران مختلف با توجه به درجه ری سکپذیری و عالئق سرمایهگذاری خود اقدام به انتخاب صندوق برای سرمایهگذاری

کنند .از این رو زمانی که بحث واگذارای داراییهای مازاد بانکها در قالب صندوق مطرح می شود ،داراییهای مازاد بانکها باید حداقل
از دو بعد تقسیمبندی شوند؛ حوزه معالیت و سطح ریسک.
همانطور که گفته شده ،میتوان امالک مازاد بانکها را نیز در قالب شرکتهایی تعریف کرد و بر اساس آن صندوقهایی که در زمین و

ساختمان تعریف می شوند سهام این شرکتها را دا شته با شند .این کار در واگذاری دولت نیز انجام شد و مقرر شد سهامی که به دنبال

واگذاری آنها بود را بر اساس حوزه معالیت بنراهها در سه صندوق واسطهگری مالی ،خودروسازی و صنایع ملزی و صنایع پاالیش نفت و
پتروشیمی عرضه نماید .به نظر میرسد با توجه به تنوع داراییهای بانکها برای واگذاری از طریق صندوق ،حتما باید طبقهبندی داراییها

بر اساس رشته معالیت صورت گیرد.

داراییها عالوه بر حوزه معالیت باید بر اساس ریسکشان نیز طبقهبندی شوند .اوراق بهادار مانند اوراق قرضه بر اساس اینکه از طرف

چه نا شری منت شر شده رتبه بندی می شوند و ری سک آنها م شخص می شود و بر همان ا ساس نرخ آن تعیین می شود .بنراههایی که بانکها
مالک آنها ه ستند نیز با توجه به سابقه ،عملکرد و حوزه معالیت ری سکهای مالی متفاوتی دارند .از این رو میتوان صندوقها را بر ا ساس
سووطح ریسووکی که داراییهای پرتفوی آن صووندوقها دارند ،طبقهبندی کرد .این طبقهبندی این امکان را میدهد که سوورمایهگذاران با طیف

ریسکپذیری مختلف جذب صندوقهای با سطوح ریسک پذیری متناسب شده و جذابیت صندوقها بیشتر خواهد شد.

 ۲-۵واگذاری از طریق تشکیل شرکت مدیریت دارایی (AMCگ
شرکت مدیریت دارایی (AMCگ با هدف جمعآوری داراییهای غیرجاری از بانکها و مدیریت آنها به صورت متمرکز راهاندازی می شود.

اینگونه شوووورکتها دو نوع دارند :نوع اول شوووورکتهایی که در چهارچوب قوانین و مقررات بانکی به تجدید سوووواختار ،مروش دارایی و
نقدکردن داراییهای بانکها و بدهکاران بانکی ورشوووکسوووته میپردازند و در آنها هیچگونه خرید و مروش دیون و مطالبات بانکی صوووورت
نمیگیرد .نوع دوم ،شووورکتهایی هسوووتند که مطالبات غیرجاری و دیگر داراییهای غیرنقدشوووونده را خریداری میکنند و به منظور حل و
مصل مطالبات ،به انتشار اوراق بدهی دارای تضمین دولتی میپردازند.

در این میان ،تشوووکیل شووورکت مدیریت دارایی به عنوان یکی از مهمترین رویکردها جهت حل و مصووول مشوووکل داراییهای بد بانکی
(مطالبات غیرجاری و داراییهای منجمدگ در ک شورهای مختلف تجربه شده ا ست .ارزیابی شرایط محیطی و داخلی شبکه بانکی ک شور
۱۱

بررسی روشهای مختلف واگذاری داراییهای مازاد بانکها؛ توصیهها و راهکارها
مبتنی بر تجربه کشوووورهای مختلف در حوزه اصوووالح سووواختار مالی بانکها ،رویکرد تشوووکیل شووورکت مدیریت دارایی برای حل مشوووکل

داراییهای بد ۱بانکی در ایران را ،به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت اموال مازاد بانکها و کاهش مشکل داراییهای منجمد بانکی قابل
طرح مینماید.

از آنجا که عموم تجربههای مومق تأسوووویس شوووورکتهای مدیریت دارایی جهت حل و مصوووول مشووووکل دارایی¬های منجمد بانکی با

حمایتهای نهادهای حاکمیتی کشووورها به ثمر نشووسووته اسووت و همچنین با توجه به این موضوووع که مشووکل اموال مازاد بانکی در ایران،

مشکلی نسبتاً مراگیر در شبکه بانکی کشور بوده و صرماً مختص یک یا چند بانک خاص نیست ،چنین شرکتی باید با حمایت ،مشارکت و
نظارت نهادهای حاکمیتی اعم از وزارت امور اقتصووادی و دارایی ،بانک مرکزی و شووبکه بان ی كشووور تشووکیل شووود .این شوورکت میتواند
سازوکار الزم جهت حل و مصل مشکل اموال مازاد بانکهای کشور را مراهم نماید.

برخی از مهمترین مزایای تشکیل شرکت مدیریت دارایی در شبکه بانکی کشور عبارتند از:
• مدیریت اموال مازاد بانکی به صورت تخصصیتر
• تمرکز بیشتر بر وظیفه تجدید ساختار بانکی

• امکان اصالح ساختار ترازنامه کلیه بانکهای دارای مشکل به صورت متمرکز
• امزایش حمایت حاکمیتی و قانونی از مرآیند تجدید ساختار بانکی
• عدم بروز چالش تعارض منامع در بانکها

به منظور تشوووکیل «شووورکت مدیریت دارایی» ،برخی از مهمترین مولفهها که باید مورد توجه قرار گیرند ،عبارتند از :نوع مالکیت ،سووواختار

حقوقی ،اهداف اصلی ،سازوکار تامین مالی ،ساختار حاکمیت ،طول عمر شرکت ،نوع انتقال داراییها ،قوانین و مقررات الزم ،اختیارات
قانونی خاص ،مطالبات واجد شرایط و الزامات امشا.

شایان ذکر است تجربه تشکیل یک شرکت برای مدیریت اموال مازاد بانکها در سالهای گذشته وجود دارد .در واقع « شرکت مروش
اموال مازاد بانک ها (مامگ» بر ا ساس م صوبه هیئت وزیران و با پی شنهاد وزارت امور اقت صادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری ا سالمی

ایران و مشووارکت و سووهم  ۱0بانک دولتی کشووور در تاریخ  ۱۳۸۷/۹/۳معالیت خود را آغاز نموده اسووت .این شوورکت تالش کرده تا با بهره

گیری از متخصصان در زمینههای مختلف ملکی از جمله کارشناسی (توسط کارشناسان رسمی دادگستریگ ،آماده سازی ،اخذ استعالمات،

بازاریابی ،برگزاری مزایده (با شووورایط نقد و اقسووواطگ ،عقد قرارداد ،تحویل ملک ،تهیه مقدمات انتقال سوووند و نهایتاً انتقال سوووند به نام
خریداران ،تا حدی وظیفه مروش اموال مازاد بانکها را بر عهده گیرد.
از آنجا که این شرکت تنها مجوز مروش امالک بانکی را دا شت ،نمیتوان ست در حوزه سایر اموال غیرمنقول و نیز اموال منقول بانکی

معالیت کند .از این رو تالش کرد تا با اصوووالح اسووواسووونامه خود ،مروش اموال مازاد متعلق به تمام اشوووخاص حقوقی ،دولتی ،غیردولتی،
سازمانها ،نهادها ،شرکتها و  ...را نیز انجام دهد.

ملسفه وجودی این شرکت ،ساماندهی داراییهای مازاد بانکهای دولتی بهخصوص در اموال تملیکی و ملکی بوده است .هرچند بنا بر

آن بوده که تمام بانکها به صورت معال وارد این مزایدهها شوند و داراییهای مازاد خود را از طریق آن عرضه کنند ،ولی متاسفانه به دالیل

مختلف از جمله خودداری بانکها از معرمی اموال مازاد ،عدم تمرکز و انسووووجام درونی بانکها ،رکود مسووووکن و  ...این امر در سووووطح

مطلوب تحقق نیامت .حتی بعد از راهاندازی این شرکت ،برخی از بانکهای تازه خصوصی شده خود را مکلف به شرکت در مروش امالک
مازاد ندیدند.

بنابراین در صووورت اسووتفاده از راهکار «شوورکت مدیریت دارایی» باید سوواختار و ارکان آن به گونهای طراحی و اجرا شووود که مشووکالت

پی شین به حداقل بر سد و از مزایای این نوع شرکتها به بهترین وجه ا ستفاده شود .شایان ذکر ا ست ت شکیل این شرکت میتواند ضمن
مروش اموال مازاد بانکها ،در سووواماندهی مطالبات غیرجاری و سوووالمسوووازی ترازنامه بانکها نیز مورد اسوووتفاده قرار گیرد ،کما اینکه در

بسیاری موارد ،انریزه اصلی از تشکیل این نوع شرکتها ،ساماندهی مطالبات غیرجاری بانکها است.

Bad assets
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 ۳-۵صندوق های زمین و ساختمان ۱و صندوق امالک و مستغالت

۲

صندوق زمین و ساختمان و صندوق امالک و مستغالت میتوانند در جهت حل مشکل واگذاری امالک مازاد بانکها موثر باشند .امیدنامه
و اسوواسوونامه صووندوق زمین و سوواختمان مدتها در سووازمان بورس و اوراق بهادار به رسوومیت شووناخته شووده ولی صووندوقهای امالک و

مستغالت هنوز در کشور وجود ندارد و الزم است که زیرساختهای آن مراهم شود.
الفگ صندوق زمین و ساختمان

موضوووع معالیت صووندوق زمین و سوواختمان ،جمعآوری وجوه از سوورمایهگذاران و سوواخت پروژه سوواختمانی از محل منابع سوورمایهگذاران
صندوق است که در پایان عمر صندوق واحدهای ساختمانی پروژه یادشده به مروش رمته و درنهایت عواید ناشی از آن میان سرمایهگذاران

تقسووویم میگردد .ارکان این صوووندوقها عبارتند از :مجمع صوووندوق ،مدیر صوووندوق ،مدیر سووواخت ،ناظر ،متولی ،متعهد پذیره نویسوووی،
بازارگردان ،حسووابرس و هیات مدیره .هدف اعضووای ارکان این اسووت که با تکیه بر دانش خود ،سوورمایه جمع شووده از سوورمایهگذاران را در

بهترین پروژههای عمرانی سرمایه گذاری کنند ،تا سود حاصل از آن حداکثر شود .در سال  ۱۳۸۷امیدنامه و اساسنامه صندوقهای زمین
و ساختمان (سازمان بورس و اوراق بهادار۱۳۸۷ ،گ تصویب شد و در سالهای اخیر نیز مورد بازبینی و اصالح قرار گرمته است ،اما مورد
اقبال قرار نررمته است.

از این صووندوقها میتوان در واگذاری امالک مازاد بانک و به طور خاص زمینهای تحت تملک بانکها اسووتفاده کرد .زمینهایی که

در تملک بانکها هسوووتند و امالک سووواخت و سووواز در آنها وجود دارد از طرف بانک به صوووندوق منتقل میشوووود و به ازای آن واحدهای
سرمایهگذاری صندوق به بانک اعطا خواهد شد .س س مبالغ مورد نیاز برای ساخت و ساز از طریق بازار سرمایه جمعآوری می شود .بانک

میتواند به مرور زمان واحدهای سووورمایهگذاری خود را در طول انجام پروژه به مروش برسووواند .این روش باعث میشوووود که نقدشووووندگی

امالک بانکها بیشتر شود و امکان واگذاری آنها نیز مراهم شود.
بگ صندوق امالک و مستغالت

در این ساختار مالی که در بازارهای مالی بینالمللی نیز مورد استفاده قرار میگیرد وجوه جمعآوری شده در صندوق به معامالت امالک و

م ستغالت اختصاص مییابد و سود سرمایهگذاری از محل معامالت و درآمدهای اجاره داراییهای ملکی تحت مدیریت صندوق حاصل

میشووود .الزم به ذکر اسووت که صووندوقهای امالک و مسووتغالت (REITsگ با صووندوقهای زمین و سوواختمان متفاوت اسووت .گرچه هنوز
صندوقهای امالک و م ستغالت در سازمان بورس اوراق بهادار نهایی ن شده و چنین صندوقهایی به طور ر سمی در بازار ک شور تعریف
نشده است ،اما معرمی و نهایی کردن ساختار قانونی این صندوقها از اقدامات در دست انجام سازمان است و باید منتظر بود که در آینده

نزدیک این ساختار معرمی شود.

این صووووندوقها میتوانند در واگذاری امالک مازاد بانکها کمک قابل توجهی داشووووته باشوووود .بانکها میتوانند آپارتمانها و امالک
مسکونی ،تجاری یا اداری خود را به این صندوق منتقل کنند و در ازای آن واحدهای سرمایهگذاری دریامت کنند .صندوق میتواند با خرید

و مروش این امالک یا اجاره دادن آنها سووود کسووب کند .بانک نیز ضوومن منتفع شوودن از سووود صووندوق هر زمان که نیاز به واگذاری داشوت

میتواند واحدهای سرمایهگذاری خود را در بازار به مروش برساند .با توجه به تجمیع امالک و مستغالت در یک صندوق و امکان پیگیری

بهتر م شکالت حقوقی احتمالی امالک در قالب صندوق میتوان گفت که این ساختار میتواند به حل م شکالت کنونی در م سیر واگذاری

امالک مازاد بانکها کمک نماید.

 ۴-۵سایر روشهای واگذاری
روشهای متعددی برای واگذاری دارایی مازاد بانکها میتوان در نظر گرمت .با توجه به اینکه داراییهای مازاد بانکها طیف وسووویعی از

داراییها از بازارهای مختلف را شامل می شود که از طرق مختلف بد ست آمده ا ست .از این رو روشهای واگذاری منح صر به یک یا دو
روش نخواهد بود و با توجه به نوع دارایی میتوان روش متناسب را ارائه کرد .در زیر به سه روش مبتنی بر ابزار بازار سرمایه اشاره میشود.
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الفگ واگذاری بلوکی اموال مازاد

بانکها میتوانند سووهام شوورکتهای تحت تملک خود را به صووورت بلوکی واگذار کنند .در این روش که از طریق مزایده در بسووتر بورس یا
خارج از بورس صورت میگیرد ،بانکها  nدر صد از سهام یک شرکت را به صورت یکجا به مزایده میگذارند .مهمترین ویژگی این روش

این اسووت که با توجه به اینکه درصوود باالی مالکیت سووهام شوورکت ها حق مدیریتی نیز به همراه دارد ،قیمت در این روش بهگونهای تعیین
میشووود که عالوه بر در نظر گرمتن ارزش سووهام  ،مبلغی نیز به عنوان حق مدیریت لحاظ میشووود .لذا قیمت در این روش بیشووتر از قیمت

سهام در بازار خواهد بود .البته مشکالت نظارتی در خصوص بررسی اهلیت خریدار از سوی نهادهای نظارتی از موانع این روش بهحساب
میآيد .همچنین با توجه به عمده بودن مبلغ ،جامعه خر یداران بالقوه نیز محدود خواهد بود .اگر بانک ها میخواهند که واگذاری بلوکی
سهام از طریق بازار سرمایه صورت گیرد ،باید شرکتی که به دنبال واگذاری آن هستند در بورس یا مرابورس پذیرمته شده باشد.
بگ واگذاری خرد اموال مازاد

با توجه به گسترش قابل توجه بازار سهام در سال اخیر میتوان عرضه خرد سهام شرکتها در بازار بورس و مرابورس را یکی از روشهای

واگذاری سووووهام متعلق به بانکها درنظر گرمت .البته این روش برای حالتهایی کاربرد خواهد داشووووت که بانکها مالکیت درصوووود قابل
توجهی از سهام را در اختیار نداشته باشند .در دسترس بودن این روش از مزیتهای آن و عدم امکان مروش سهام عمده از محدودیتهای

این روش به حساب میآید.

جگ عرضه اموال غیرمنقول در بورس

یکی از اهداف راهاندازی بازار مرعی بورس کاالی ایران ،معامله اموال غیرمنقول بوده است .اگرچه هنوز به صورت عملی این هدف محقق

نشوده اسوت ولی به نظر میرسود که زیرسواختهای آن مراهم باشود .لذا میتوان از این بسوتر برای واگذاری امالک مازاد بانکها بهره برد.
اگرچه برخی شوورایط پذیرش در بازار مرعی مانند مشوواع نبودن مال میتواند محدودیتی برای این روش به حسوواب بیاید ولی باتوجه به عدم
تمرکز و عدم تقارن اطالعات در بازار امالک و مسووووتغالت ،راهاندازی چنین بازاری میتواند مرایند واگذاری امالک بانکها را تسووووریع و

تسهیل کند .البته بحثهای در خصوص راهاندازی بورس مستقل امالک و مسکن نیز مطرح است که در این صورت واگذاری در این بستر

راحتتر خواهد بود.

 ۶جمعبندی و پیشنهادها
توان وامدهی بانکها که محور اصوولی تامین مالی در کشووور هسووتند اهمیت زیادی برای سوویاسووتگذار اقتصووادی دارد .چون کاهش توان
وامدهی سووویسوووتم بانکی میتواند نظام تأمین مالی را با اختالل همراه کند .یکی از معضوووالت بانکها که به قدرت تسوووهیالتدهی بانکها
آسیب وارد کرده ،ترکیب دارایی بانکها است .بخش قابل توجهی از داراییهای بانکها بهجای اینکه در گردش تسهیالتدهی قرار بگیرد

در مرآیند مالکیت اموال منقول و منقول قرار گرمته ا ست .این و ضعیت داراییها معلول دالیل مختلف ا ست .اما در مجموع میتوان گفت
که تملک بخشووی از این داراییها به صووورت ارادی توسووط بانکها صووورت گرمته اسووت و بخشووی نیز به صووورت غیرارادی و در عوض

بدهیها و تسهیالت نکول شده (که بدهیهای بخشهای دولتی و حکومتی نیز در آن قابل توجه استگ به تملک بانکها در آمده است .به

منظور چابکسووووازی ترازنامه بانکها و امزایش قدرت تسووووهیالتدهی سوووویسووووتم بانکی الزم اسووووت که راهکاری برای واگذاری و مروش

داراییهای مازاد بانکها در نظر گرمته شووووود .مسووووئله واگذاری اموال مازاد بانکها از سووووال  ۱۳۸۶با تصووووویب آییننامه نحوه واگذاری

داراییهای غیر ضرور بانکها شروع شد و در سال  ۱۳۸۷با تا سیس شرکت مروش اموال مازاد بانکها ادامه پیدا کرد .اما تا سال ۱۳۹۴
که قانون رمع موانع تولید ابالغ شد و در آن بانکها ملزم به واگذاری شدند ،عمال عملکرد قابل قبولی در این حوزه اتفاق نیفتاد .اگرچه با

ابالغ این قانون ر شد قابل توجهی در واگذاریها صورت گرمت ولی عملکرد تحقق یامته با هدمی که قانون پیشبینی کرده بود ما صله قابل
توجهی داشت که نشان از وجود چالشهای متعدد در حوزه واگذاری داراییهای مازاد بانک ها دارد.

نبود اصول و چارچوب واحد در میان دستراههای نظارتی در حوزه واگذاریها ،ریسک مشکالت حقوقی برای مدیران ،عدم شفامیت

در تعریف مسووووئولیتها و عدم رغبت مدیران بانکها در واگذاریها مهمترین چالشهای واگذاریهای داراییهای مازاد بانکها از جنبه
مروشنده است .همچنین عدم دسترسی مناسب خریداران به اطالعات مربوط به واگذاریها ،عدم تمایل خریداران به پذیرش ریسک خرید

این اموال و ساختار انریز شی نامنا سب در ارزشگذاری از چالشهای سمت خریدار این واگذاریها ا ست .عالوه بر این چالشها ت صمیم
ارادی بانکها برای نرهداری داراییها به جای وامدهی از عوامل مهم تجمیع داراییها در بانکها شووده اسووت .بانکها به واسووطه ریسووک
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باالی نکول و بازدهی پایین ن سبت به ری سک (به وا سطه تعیین د ستوری نرخ سودگ نرهداری داراییهای دیگر را بر وارد کردن نقدینری در

وامدهی ترجیح میدهند و از این رو یکی از چالشهای واگذاریها عدم همکاری مناسب بانکها در این مرآیند به دالیل موقالذکر است.
اگرچه برای ادامه مومقیت آمیز پاالیش داراییهای بانکها و واگذاری داراییهای مازاد بانکها نیاز به س ویاسووتگذاری همه جانبه وجود دارد

تا بتوان با طراحی سازوکارهای انریز شی منا سب بر چالشها مائق آمد ،اما یکی از مهمترین راهکارها برای کارامدی در مرآیند واگذاری ا صالح و

ارتقای روشهای واگذاری است .از این رو پیشنهادات زیر در راستای بهبود روشهای واگذاری دارایی مازاد بانکها قابل طرح است:
 -۱روشهای متناسب با نوع دارایی

اولین نکتهای که در واگذاری داراییها باید توجه کرد این اسووت که داراییهای مازاد بانکها همگن و یکسووان نیسووتند که بتوان یک روش

بهینه برای واگذاری تمام آنها معرمی کرد .از این رو بر حسووووب نوع دارایی و ویژگیهای آنها میتوان آنها را طبقهبندی کرد و برای هر نوع

دارایی روش متناسووووب را معرمی کرد .به عنوان نمونه روش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول با توجه به ماهیت گوناگونی که دارند باید

تفاوت داشوووته باشووود .واگذاری داراییهای مالی مانند سوووهام شووورکتهای بورسوووی و غیربورسوووی از طریق ابزارهای بازار سووورمایه مانند
صندوقهای سرمایهگذاری میتواند راهحل منا سبی با شد .در حالی که واگذاری امالک و داراییهای غیرمنقول بانکها راههای متفاوتی را

میطلبد .البته تجمیع این داراییها در یک شووورکت و سووو س واگذاری آن شووورکت از طریق بورس میتواند یکی از راهحلها باشووود .در غیر

این صورت مزایده و حراج اموال چه از سامانههای مت صل به بازار سرمایه و یا خارج از آن میتواند راهحل دیگر واگذاری داراییهای مالی

باشوود .عالوه بر منقول و غیرمنقول بودن داراییها ویژگیهای دیگری مانند نوع تملک دارایی توسووط بانک ،داشووتن یا نداشووتن شووریک در

دارایی ،پذیرمته بودن یا نبودن سووهام شوورکتهای تحت تملک ،درصوود مالکیت و اندازه دارایی از ویژگیهایی اسووت که تغییر آنها میتواند
روش مناسووووب برای واگذاری را تغییر دهد .از این رو برای روش واگذاریها نمیتوان یک نسووووخه واحد پیچید و باید روش واگذاریها

متناسب با نوع دارایی باشد .همچنین الزم است به منظور بهبود سازوکار واگذاری اموال مازاد ،دستورالعملهای مشخصی از سوی مقام
ناظر برای روند قیمتگذاری و عرضه اموال ،شیوه مذاکره و مانند آن تدوین شود.
 -۲واگذاری از طریق صندوقهای سرمایهگذاری

یکی از راهکارهای واگذاری سهام بانکها از طریق تشکیل یک صندوق قابل معامله در بورس و مروش آن صندوق خواهد بود .یکی از ویژگیهای
این نوع واگذاری این است که با تعریف واحدهای سرمایهگذاری عادی و ممتاز ،امکان تفکیک مدیریت و مالکیت دارایی مراهم میشود .با توجه
به اینکه در صوندوقهای سورمایهگذاری قابل معامله دولتی امکان انتقال مدیریت به نوعی برداشوته شوده اسوت ،این تفکیک مدیریت و مالکیت در

کنار در انحصار گرمتن مدیریت میتواند بنراههایی که از این طریق واگذار می شود را با مشکل مواجه کند .از این رو در واگذاری بنراههای تحت

تملک بانکها باید امکان انتقال واحدهای سرمایهگذاری ممتاز (که مالکان آن در مدیریت صندوق نقش دارندگ لحاظ شود.

البته واگذاری داراییها از طریق این صندوقها برای سهام شرکتهایی ا ست که در بورس پذیرمته شدهاند و از این رو سایر داراییها

مانند اموال غیرمنقول و یا سهام شرکتهای غیربورسی قابلیت واگذاری در ساختار معلی را ندارد .از این رو اگر شرکت غیربورسی بخواهد

از این طریق واگذار شود نخ ست باید بخ شی از سهام آن برای ک شف قیمت در بورس عر ضه شود و س س مابقی سهام در قالب صندوق
واگذار شود .البته سهام خرد و غیر مدیریتی بانکها (که بانکها درصد کمی از از سهام آن شرکتها را دارندگ میتواند از طرق دیگر مانند
عرضه مستقیم بلوکی و خرد در بازار نیز واگذار گردد.
یکی از چالشهای واگذاری از طریق صووندوقهای سوورمایهگذاری قابل معامله با مدیریت غیرمعال نوع بازارگردانی آن اسووت .چون یکی

از راههای تامین نقدینری برای این صندوقها مروش داراییها ا ست که اگر قرار با شد این امکان برای مدیر صندوق وجود ندا شته با شد،

ابزار الزم برای بازارگردانی این صووندوقها وجود نخواهد داشووت .البته واگذاری سووهام شوورکتهای زیرمجموعه بانکی از طریق ایجاد انواع

دیگر صندوقهای سرمایهگذاری نیز قابل بررسی خواهد بود.
 -۳ایجاد شرکت مدیریت دارایی

این رویکرد عمدتاً برای داراییهایی ا ست که عمدتا به عنوان وثایق ت سهیالت غیرجاری بوده و از طرف بانک م صادره شده ا ست .ایجاد

این چنین شرکتی میتواند م شکالت حقوقی که ممکن ا ست در تملک این داراییها وجود دا شته با شد را برطرف کند و از این رو برای این

نوع داراییها میتواند راهکار منا سبی با شد .از آنجا که بخش قابل توجهی از داراییهای بانکها از این طریق حا صل شده ا ست توجه به

این روش در کنار سایر روشها امری ضروری است.
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 -۴صندوقهای زمین و ساختمان و صندوقهای امالک و مستغالت

صووندوقهای زمین و سوواختمان (که جز صووندوقهای مجوز دار از سووازمان بورس و اوراق بهادار اسووت وبرای آن سوواختار قانونی تعریف
شدهگ و صندوقهای امالک و مستغالت (که معرمی این صندوقها از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار در دست اقدام استگ میتوانند

در کنار یکدیگر ابزاری کارامد برای واگذاری امالک مازاد بانکها باشووووند .بانکها میتوانند با وارد کردن امالک و زمینهای خود در این
صندوقها آنها را تبدیل به واحد سرمایهگذاری این صندوقها کرده و از این طریق هم نقدشوندگی آنها را امزایش داده و هم امکان واگذاری

آنها را مراهم آورند.

 -۵سایر روشهای واگذاری

مروش بلوکی سهام شرکتهای تحت تملک بانکها در واقع به معنی واگذاری همزمان مالکیت و مدیریت شرکتها ا ست و از این جهت

کارایی باالتری نسوبت به ایجاد یک نهاد واسوط دارد .قیمت واگذاری در این روش با توجه به لحاظ حق مدیریت باالتر از قیمت سوهام در

بازار و حالت خرده مروشی خواهد بود .البته مسائلی مانند اهلیت خریدار و نبود خریدار از مشکالت این روش است .همچنین مروش خرد
سهام در بازار نیز روش دیگر واگذاری ا ست که برای حالتهای که بانک سهامدار عمده نی ست تو صیه می شود .همچنین عر ضه امالک و

اموال غیرمنقول در بورس یکی از پیشوونهادها برای واگذاری امالک مازاد بانکها اسووت که با توجه به بازار شووفاف و گسووتردهای که ایجاد
میکند واگذاری امالک را تسهیل میکند.
 -۶اصالح سازوکارهای انریزشی

همانطور که اشوووواره شوووود یکی از علل تجمیع اموال مازاد در بانکها انتخاب ارادی بانکها برای ورود به بازارهای دیگر مانند امالک و
بنراهداری اسووت .لذا تا زمانی که بانک تمایل به بنراهداری و سوورمایهگذاری در بازارهای دیگر مانند امالک و مسووکن و ارز و غیره دارند،
تمایلی به واگذاری اموال خود نخواهند داشووووت .همان طور که اشوووواره شوووود مهمترین دل یل بانک ها برای این انتخاب پرریسووووک بودن
تسووهیالتدهی (با توجه به نرخ نکول باالی تسووهیالتگ و بازدهی کم آن با توجه به ریسووکش اسووت .از این رو بانکها با مقایسووه بازده و

ریسک تسهیالت دهی و بازده و ریسک سایر بازارها تصمیم عقالیی برای ورود به دیگر بازارها میگیرد .در این راستا سیاستگذار باید با

ابزارهای گوناگونی همچون مالیات و منطقی کردن نرخهای سود به دنبال حل ا سا سی م شکل اموال مازاد بانکها با شد و آنها را بی شتر به
سمت معالیتهای ا صلی و محوری ک سبوکار بانکی (از قبیل پرداخت ت سهیالت ،ارائه خدمات و ...گ سوق دهد .برای مثال اعمال نرخ
مالیات عایدی سرمایه برای درآمد بانکها از سایر بازارها میتواند تمایل بانکها را برای ورود به سایر بازارها کاهش دهد.
 -۷جلوگیری از انباشت اموال مازاد بانکها

عمده موارد ذکر شوووده ،ناظر به حالتی اسوووت که اموال مازاد بانکها ایجاد شوووده و حال بانک به دنبال کاهش اموال مازاد اسوووت .ولی باید

توجه داشووت اگر قرار باشوود ،مشووکل اموال مازاد بانکها حل شووود ،الزم اسووت تا ضوومن رمع مشووکل اموال کنونی ،از انباشووت جدید اموال

مازاد نیز جلوگیری شووود .این امر کمک میکند تا در آینده ورودی اموال مازاد بانکها کنترل شووود و این معضوول به صووورت ریشووهایتر حل
شود .در این راستا مواردی همچون امزایش گستره اموال قابل توثیق در نظام بانکی ،نظارت مستمر خود بانک در درجه اول و بانک مرکزی
در وهله بعد و اعمال اقدامات تنبیهی و تشویقی مناسب برای جلوگیری از ظهور مجدد این مشکل ضرورت دارد.

۱۶

بررسی روشهای مختلف واگذاری داراییهای مازاد بانکها؛ توصیهها و راهکارها

منابع و مآخذ
پژوهشووکده پولی و بانکی (۱۳۹۸گ .طرح پژوهشووی «اصووالح سوواختار مالی بانک ملی ایران» ،معاونت پژوهشووی پژوهشووکده پولی و
بانکی.

کریمی یگانه ،پیمان (۱۳۹۹گ .نشست مشورتی درباره مروش اموال مازاد بانکها ،پژوهشکده پولی و بانکی ،مورخ  ۱مرداد .۱۳۹۹

سازمان بورس و اوراق بهادار (۱۳۹۹گ .امیدنامه و ا سا سنامه صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس با مدیریت غیرمعال،
قابل دسترس در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار

https://www.seo.ir/Upload/Pages/Rules/eblaghieh/12020049-13940310.doc

سازمان بورس و اوراق بهادار (۱۳۹۳گ .متن تغییرات اساسنامه ،امیدنامه و دستورالعمل تاسیس و معالیت صندوقهای سرمایهگذاری
زمین و ساختمان،

https://www.seo.ir/Upload/Pages/Rules/eblaghieh/12020036-13931223.doc

مرکز پژوهشهای مجلس شورای ا سالمی (۱۳۸۶گ .آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رماهی بانکها ،م صوب
هیئت وزیران ،مورخ  ۳0بهمن .۱۳۸۶
مرکز پژوهشهای مجلس شووورای اسووالمی (۱۳۹۹گ .اظهار نظر کارشووناسووی درباره " :واگذاری سووهام دولت و شوورکت های دولتی از

طریق ساز و کار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله  ،ETFدمتر مطالعات مالیه عمومی و تو سعه مدیریت ۱۱ ،اردیبه شت

.۱۳۹۹

مرکز پژوهشهای مجلس شووووورای اسووووالمی (۱۳۹۴گ .قانون رمع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشووووور ،مصوووووب ۱
اردیبهشت .۱۳۹۴

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی (۱۳۹۸گ .قانون بودجه سال  ۱۳۹۹کل کشور ،مصوب  ۲۶اسفند .۱۳۹۸

دیوان محاسبات کشور (اسفند ۱۳۹۸گ خالصه گزارش تفریغ بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور ،قابل دسترس از
https://shahraranews.ir/files/fa/news/1399/1/26/103279_424.pdf
روزنامه دنیای اقتصاد (۱۳۹۹گ .پیامدهای عرضه شرکتهای دولتی در قالب  ، ETFشماره روزنامه .۴۸۷۷
شرکت مام (مروش اموال مازاد بانکهاگ (۱۳۹۹گ .تارنمای شرکت ،قابل دسترس از

http://www.fam-bank.com/introduceCompany
وزارت امور اقتصووادی و دارایی (۱۳۹۹گ .اهم عملکرد و دسووتاوردهای وزارت امور اقتصووادی و دارایی ۲۷ ،شووهریور  ،۱۳۹۹قابل
دسترس از

https://mefa.ir/fa-IR/mefa/11352/news/view/15182/199408/Staging

Mayanja, J. (2002). No-shop, no-talk and break-up fee agreements in merger and takeover transactions:
the case for a fresh regulatory approach. Australian Journal of Corporate Law, 14(1), 1-25.

۱۷

