پیـام آینــده
نشــریـه بانـک آینـده

ا

ام ـده پـ

Cost of Money
آقای رحمان اشرفی  -شعبه میدان خیام ارومیه

یده
مهمتریـــن منبـــع مالـــی بانكهـــا و مؤسســـات
مالـــی را «ســـپردههای اشـــخاص» تشـــکیل
میدهـــد .بنابرایـــن جمـــعآوری و جـــذب
ســـپردهها و تخصیـــص آن جهـــت تأمیـــن
مالـــی انـــواع فعالیتهـــای اقتصـــادی ،از
نیازهـــای
ِ
مهمتریـــن عملیـــات بانکـــی بهشـــمار مـــیرود.
از همیـــنرو ،بانكهـــا بهمنظـــور تـــداوم
فعالیـــت و حفـــظ منابـــع ســـپردهگذاران الزم
اســـت؛ از بهـــای تمامشـــده پول(منابـــع) ،یعنـــی
هزینههایـــی کـــه بانكهـــا بـــرای تجهیـــز منابـــع
و اداره کـــردن آن نظیـــر :جایـــزه ســـپردههای
قرضالحســـنه پسانـــداز ،ســـود ســـپردههای
مـــدت و بلند(غیردیـــداری) ،هزینههـــای
کوتاه
ّ
غیـــر عملیاتـــی ،مطالبـــات مشـــکوکالوصول و
اس ــتهالک متحم ــل میش ــوند ،مطل ــع و تصمی ــم
درســـتی اتخـــاذ نماینـــد.
در ایــن مقالــه ،ابتــدا مــروری داریــم بــه تعاریــف
و مفاهیــم بهــای تمامشــده ،عوامــل بهــای
تمامشــده خدمــات ،انــواع بهایابــی در سیســتم
جدیــد و ســپس نحــوه محاســبه
قیمــت تمامشــده در بانكهــا
و مؤسســات مالــی و اعتبــاری
بهاختصــار شــرح داده خواهــد شــد.
د
کوشـشهـــای مدیـریـــت بــرای
دســتیابی بــه هـــدفهای واحــد
تجــاری ،بــر اســاس وظایــف دوگانــه
«برنا ـــهری » و « ن ــر »
پـــیریزی میشــود.
ــه برنا هریــ » ،اساســاً
«
یــك فرآینــد تصمیمگیــری
اســت کــه بــا مســائلی ماننــد:
تعییــن ســود مــورد نظــر ،تهیــه و
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دسترســی بــه مــواد ا ّولیــه ،نیــروی کار و امــوال،
بــرآورد حجمــی تولیــد و ایجــاد سیســتم ارتباطــات
کــه گزارشگــری و کنتــرل نتایــج واقعــی را در
مقایســه بــا برنامهریــزی از پیــش تعیینشــده
ــه
امکانپذیــر میســازد ،ســروکار دارد« .
ن ــر » عبــارت از :ســاماندهی و ترکیــب منابــع
طبیعــی ،نیــروی کار و ابــزار تولیــد در یــك واحــد
هماهنــگ بــرای دســتیابی بــه نتایــج مطلــوب
اســت.
حلقــه ارتباطــی بیــن وظیفــه برنامهریــزی ا ّولیــه
و وظیفــه کنتــرل ثانویــه ،سیســتم اطالعاتــی
حســابداری بهــای تمامشــده اســت کــه ارتبــاط
مؤثــر ،انتقــال مــداوم ارتباطــات ،حســابداری
ســنجش مســؤولیت و انعطــاف مدیریــت را امــکان
پذیــر میســازد.
ام ده
ا ی ا
«بهــای تمامشــده» ،بــه مخارجــی اطــالق میشــود
کــه بــرای تولیــد محصــول صــرف میگــردد (کــه
در ایــن مقالــه هــدف ،ارائــه خدمــات بــه مشــتریان
اســت) .بهــای تمامشــده پــول در سیســتم بانکــی،

یکــی از عوامــل مســتقیم در افزایــش بهــای
خدمــات بانكهــا اســت .همانطــور کــه در
مقدمــه اشــاره شــد؛ مدیــران بــرای اجــرای مؤثــر
وظایــف بــه اطالعــات نیــاز دارنــد کــه یکــی از
اطالعــات بســیار مهــم ،اطالعــات مربــوط بــه بهــای
تمامشــده اســت.
بهعنــوان مثــال؛ چنیــن پرســشهایی بایــد
توســط مدیــران پاســخ داده شــود:
 .1چــه اقالمــی از بهــای تمامشــده در ایجــاد
محصــوالت و خدمــات دخیــل هســتند؟
 .2اگــر حجــم ارائــه خدمــات بیشتــر شــود،
کدامیــك از اقــالم بهــای تمامشــده کاســته
می شــود؟
 .3فرآینــد اتوماســیون چــه تأثیــری بــر کل بهــای
تمــام شــده دارد؟
 .4چگونــه میتــوان بهــای تمــام شــده را بــه
بهتریــن شــکل کنتــرل کــرد؟
ام ده
نده ا
ی
تعییـن عوامـل تشـکیل دهنـده بهـای تمـام شـده
محصـول ،بهنـوع سـازمان و فعالیـت او بسـتگی
دارد کـه در حالـت کلـی عوامـل بهای
تمامشـده متشـــکل از سـه عامـل
مهـم؛ مـواد ،کار(دسـتمزد) و سـربار
سـاخت می باشـد کـه در بانكهـا و
مؤسسـات میتـوان هزینـه پرداختـی
بابـت سـود سـپردهها کـه بیـش از
90درصـد هزینهها را شـامل میشـود،
بهعنـوان مـواد مسـتقیم و هزینه هـای
اداری و حقــوق کارکنــان را بهعنوان
کار مســتقیم و بقیــه هزینـــههای
غیرمستقــیم ماننـــد :سوخـــت و
روشنایی ،اجاره سـاختمان ،استهالک،
بیمـه و  ...را میتـوان بهعنـوان سـربار
محصـول تولیـد شـده بیـان کـرد.

یا ــ

دیــد ــ
ی ــ ــا
ــام ــده
ــا
د ب ن ا JIT
ر
بســیاری از شــرکتها و مؤسســات طــی ســالهای
اخیــر توانســتهاند ،حجــم موجــودی کاالی خــود
را بــا اســتفاده از روش تولیــد بهنــگام (in Just
 )time Systemکاهــش دهنــد .در ایــن روش،
موجــودی کاال ،درســت در زمــان نیــاز ،خریــداری
و یــا تولیــد میشــود .شــرکت رایانــهای «»Dell
از جملــه شــرکتهایی اســت کــه پاســخگویی
بســیار ســریع نســبت بــه نیــاز مشــتریان از خــود
نشــان داده اســت؛ بهطوریکــه رایانــه مــورد
درخواســت هــر مشــتری را در زمــان کمتــر از
 48ســاعت مونتــاژ کــرده و بــرای مشــتری ارســال
میکنــد .بهطوریکــه مالحظــه میشــود ،ایــن
زمــان بســیار کوتــاه اســت و مزیــت رقابتــی بســیار
بــاال بــرای شــرکت فراهــم کــرده اســت.
ر ر TQM
دیری
ر
سیســتم «تولیــد بهنــگام» تأکیــد زیــادی بــر
کیفیــت فراگیــر محصــول دارد .اگــر قــرار باشــد ،در
شــرکتی بــدون توجــه بــه کیفیــت فراگیــر ،تولیــد
تنهــا در زمــان نیــاز انجــام گیــرد و خــط تولیــد،
بهدلیــل خرابــی ماشــینآالت یــا محصــوالت
متوقــف گــردد ،بــرای شــرکت ،بــار مالــی بســیار
بزرگــی بهدنبــال خواهــد داشــت .بســیاری از
شــرکتها در حــال حاضــر ،سیســتم هایی بــا نــام
«مدیریــت کیفیــت فراگیــر» (Total Quality
 )Managementراهانــدازی کردهانــد .تــا
ضایعــات محصــول را تــا حــد ممکــن کاهــش
دهنــد .در واقــع در اینگونــه سیســتمها ،هــدف،
رســیدن بــه ضایعــات صفــر اســت .همچنیــن
سیســتم « »TQMقــادر بــه تولیــد اطالعاتــی در
مــورد معیارهــای غیرمالــی عملکــرد ،از قبیــل:
میــزان رضایــت مشــتریان ،تعــداد تماسهــای
تلفنــی مشــتریان بابــت ارائــه خدمــات و زمــان

صــرف شــده بــرای تهیــه گزارشهــا اســت .توجــه
بــه ایــن موضــوع کــه مدیــران ردههــای مختلــف
میتواننــد بــه فرآینــد تولیــد کنتــرل داشــته
باشــند ،منجــر بــه افزایــش ســودآوری خواهــد شــد.
ABC
ا
ب ایاب بر نا
ر
بــا پیشــرفت فــنآوری تولیــد و ورود ماشــینآالت
خــودکار ،ســهم بهــای تمامشــده ســربار در بهــای
تمــام شــده تولیــد ،بهطــور فزآینــده افزایــش یافتــه
اســت .منظــور از «ســربار» ،تمــام هزینههــای
غیرمســتقیم تولیــد محصــول یــا ارائــه خدمــات
اســت .از آنجــا کــه بهــای تمــام شــده ســربار را
نمیتــوان بهطــور مســتقیم بــه محصــوالت خــاص
ردیابــی کــرد ،بــرای تعییــن بهــای تمــام شــده هــر
واحــد محصــول ،بایــد ســربار را بــا مبانــی فرضــی
بــه محصــوالت مختلــف تســهیم نمــود.
بهمنظــور دســت یابی بــه بهــای تمــام شــده
صحیحتــر محصــوالت ،امــروزه بســیاری از
شــرکتها از « بهایابــی بــر مبنــای فعالیــت»
( )Costing Based Activityاســتفاده میکننــد.
در روش « ،»ABCبهــای ســربار بــر مبنــای میــزان
اســتفاده هــر محصــول از فعالیتهایــی کــه منجــر
بــه ســاخت آن محصــول مــی شــود ،بــه محصــوالت
اختصــاص مییابنــد.
ن ه ا ه م ما شده
هــر بانکــی بــا توجــه بــه منابعــی کــه در اختیــار
دارد ،اقــدام بــه اعطــای تســهیالت ،پرداخــت
بدهیهــا ،ســرمایهگذاری و یــا خریــد دارایــی
ثابــت مینمایــد .قیمــت تمامشــده پــول بــا توجــه
اهمیــت اســت و
بــه نــوع و میــزان منابــع حائــز
ّ
یکــی از راههــای مقایســه دو بانــك ،بررســی قیمــت
تمامشــده پــول بــرای آنهــا اســت.
منابــع بانــك را ســه بخــش بدهــی ،انــواع
ســپردههای دیــداری و غیردیــداری ،بهصــورت
بلندمــدت و یــا ارزی و تســهیالت
مــدت و
ّ
کوتاه ّ
مشــکوکالوصول و ذخیــره اســتهالک تشــکیل

میدهــد .در حقیقــت میتــوان گفــت؛ منابــع یــك
بانــك ،تمــام حســابهای ســمت چــپ تراز نامــه،
بهاســتثنای حســابهای داخلــی اســت.
برای محاسبه قیمت تمامشده پول:
نابــ ر ا ــ ه
ب ــد ب ــ آ
ــ
نمای ــ منظــور از منابــع آزاد ،منابعــی
اســت کــه نــزد بانــك مرکــزی ج.ا.ایــران،
بهعنــوان ســپرده قانونــی ،ســپردهگذاری نشــود.
نســبت ســپرده قانونــی ســپردههای مختلــف،
طبــق بســته سیاســتی بانــك مرکــزی ج.ا.ایــران،
بهشــرح جــدول ذیــل تعییــن شــده اســت .نســبت
ســپرده قانونــی ،ســپردههای مختلــف بانكهــای
تخصصــی ،معــادل رقــم ســال قبــل تعییــن
می شــود.
ــ
ــ
ــ ه ا ــ
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ــره منابعــی کــه نیــاز بــه کســر ســپرده
مــدتدار
قانونــی ندارنــد ،عبارتنــد از :ســپردههای ّ

ـر
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پیـام آینــده
نشــریـه بانـک آینـده

ارزی ،ذخیــره اســتهالک و ذخیــره مطالبــات
مشــکوکالوصول ،حقــوق صاحبــان ســهام و
تســهیالت دریافتــی از ســایر بانكهــا.
نابـ آ
ـر ب ـ
ینـه ـ
ا ـه
ـ
ر بـا ـه بـه نـر ـ
نمای ـ ( .بـرای مثـال :اگـر نـرخ سـود واقعـی
سـپردههای یكسـاله 20درصـد باشـد و میـزان
سـپرده آزاد یكسـاله در انتهـای دوره 18/741
میلیـارد ریـال باشـد ،هزینـه سـود آن برابـر 3/748
میلیـارد ریـال می شـود.
ــره منابعــی کــه هزینــه بهــره ندارنــد،
عبارتنــد از :ســپردههای دیــداری ،ســپردههای
قرضالحســنه پسانــداز ،ســپردههای ارزی و
ســایر ســپردهها ،ذخیــره اســتهالک و ذخیــره
مطالبــات مشــکوکالوصول حقــوق صاحبــان
ســهام (در بانكهــای خصوصــی نــرخ بــازده مــورد
انتظــار از ســرمایه معمــوالً جــزء محاســبات فــوق
منظــور میشــود).
بانــك مرکــزی ج.ا.ایــران ،بابــت ســپرده قانونــی
کــه بانكهــا نــزد وی بــه ودیعــه میگذارنــد ،بــر
اســاس مانــده اقــالم تودیــع شــده ســود پرداخــت
میکنــد کــه برابــر  1درصــد ســپرده قانونــی
تودیعــی اســت .بنابرایــن ر یـ ر ــه بــر
نابـ
ینــه ر ــر ـ
دیـ
ـ بــه ر
ـ ر ه ان نـ
ـ
ـ
ــر ـ ر به ـ آ ریـ بــرای ایــن کار
بایــد آن منابعــی را کــه در نــرخ ســپرده قانونــی
ضــرب نمودهایــم ،مدنظــر قــرار داده و نتایــج
بهدســت آمــده از ضــرب نــرخ ســپرده قانونــی در
آنهــا را در ضریــب درصــد بهدســت آوریــم.
هزینــه مــوزون شــده ســود منابــع را محاســبه
میکنیــم کــه از تقســیم هزینــه ســود محاســبه
شــده در بخــش «ب» ،تقســیم بــر میانگیــن بخــش
آزاد منابــع محاســبه شــده در بخــش «الــف»
بهدســت میآیــد و ســپس آن را در  100ضــرب

میکنیــم تــا درصــد بهــای تمامشــده مســتقیم
پــول بهدســت آیــد.
ه حــال الزم اســت؛ هزینههــای غیرمســتقیم نیــز
کــه شــامل :هزینــه اســتهالک ،هزینــه مطالبــات
مشــکوکالوصول و هزینههــای اداری و پرســنلی
اســت ،محاســبه شــود و آن را بــر میانگیــن منابــع
آزاد بهدســت آمــده در قســمت (الــف) تقســیم
مینماییــم .ســپس درصــد ضــرب میکنیــم بــا
ایــن عمــل درصــد هزینــه غیــر مســتقیم پــول
بهدســت میآیــد.
در پایــان ،هزینــه مــوزون شــده ســود محاســبه
شــده در بخــش (د) را بــا هزینــه غیرمســتقیم
بهدســت آمــده در قســمت (ه) جمــع میکنیــم؛
بدینترتیــب قیمــت تمــام شــده پــول بهدســت
می آیــد.
ی ی
در ایــران و بهویــژه در مؤسســات مالــی و اعتبــاری،
عامــل اصلــی در افزایــش قیمــت تمامشــده پــول،
ناشــی از هزینههــای مســتقیم (ســود ســپردهها)
اســت کــه اگــر بخواهیــم بخشهــای مختلــف
اقتصــادی و عمــوم مــردم از تســهیالت ارزانقیمــت
بانكهــا بهرهمنــد شــوند .بایــد هزینههــای پــول
را در سیســتم بانکــی کاهــش دهیــم کــه ایــن امــر
هــم منــوط بــه مدیریــت و کاهــش هزینههــای
مســتقیم اســت .بــه عبارتــی ،ســودی کــه بــه
ســپردهگذاران پرداخــت میشــود ،تابعــی از نــرخ
تــورم اســت .ا ّمــا نمــی تــوان پذیرفــت در شــرایطی
کــه نــرخ تــورم بــاال بــوده ،نــرخ ســود ســپردهها در
ســطح پاییــن باشــد کــه ایــن امــر تأثیــر بهســزایی
در تأمیــن هزینههــای جــاری بانكهــا دارد .بــه
ایــن ترتیــب ،بانكهــا نمیتواننــد از عهــده
هزینههــای خــود برآینــد و بــر همیــن اســاس،
تســهیالت پرداختــی بــا افزایــش نــرخ روبــهرو
میشــود .البتــه تــورم هــم میتوانــد تابعــی از
قیمــت تمامشــده بانكهــا باشــد ا ّمــا ایــن راهکار

مناســبی بــه نظــر نمیرســد کــه بــرای کاهــش
نــرخ تــورم قیمــت تمامشــده پــول ،نــرخ ســود
ســپردهها کاهــش دهیــم .چــون از ایــن طریــق
هــم بانــك و هــم مشــتری متضــرر خواهنــد شــد.
بـه این ترتیب ،کاهـش نرخ تورم و قیمت تمامشـده
پـول باید هـمگام بـا یکدیگر اتفـاق بیافتـد .البته به
ایـن نکتـه هم باید اشـاره کـرد که قیمت تمامشـده
پـول در بانكهـای خصوصـی ،بهعلّـت شـرایط
خـاص جـذب منابـع ،باالتـر از بانكهـای دولتـی
اسـت؛ بهطوریکـه بررسـیها نشـان میدهـد:
قیمـت تمامشـده پـول در بانكهـای دولتـی حدود
 13تـا  15درصـد اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه
ایـن قیمـت در بانكهـای خصوصـی تـا 21درصـد
نیـز میرسـد .ذکر ایـن نکته هـم ضروری اسـت که
سیاسـت کاهـش مـداوم سـود بانکی باعث میشـود
تـا بانكهـای خصوصـی دو بـاره بـه دولتـی تغییـر
ماهیـت دهنـد؛ چـون در این حالت اسـت که قیمت
تمامشـده پـول در بانكهـا کاهـش خواهـد یافـت.
در پایـــان بایـــد گفـــت؛ مؤسســـات مالـــی و
بانكهـــا در برابـــر آحـــاد جامعـــه کـــه بهعنـــوان
ســـپردهگذاران محســـوب میشـــوند ،متعهـــد
هســـتند ا ّمـــا ســـپردهگذاران در ازای توقـــع
دریافـــت ســـود بـــاال در زمـــان ســـپردهگذاری،
تمایـــل دارنـــد کـــه در زمـــان اخـــذ تســـهیالت و
وام ،ســـود بســـیار کمتـــری در ازای آن پرداخـــت
کننـــد امـــا ایـــن اختـــالف بـــه ضـــرر اقتصـــاد و
سیســـتم بانکـــی اســـت و هزینـــه هـــای ملّـــی را
افزایـــش خواهـــد داد .ا ّمـــا بـــه اعتقـــاد نگارنـــده،
بانـــك آینـــده بایـــد بـــا ارائـــه خدمـــات بیشتـــر
و نویـــن بانکـــی در مقابـــل پرداخـــت ســـود
بیشتـــر بـــرای ســـپردهها ،نهتنهـــا میتوانـــد
مشـــتریان خـــود را حفـــظ کنـــد بلکـــه مشـــتریان
زیـــادی جـــذب کـــرده و بدینترتیـــب ،بهـــای
تمـــام شـــده تـــا حـــدودی کاهـــش یابـــد.
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