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 چكیده

اساسی اقتصاد ایران، وجود تناقضی به نام کمبود نقدینگی است. از طرفی نرخ  لئاز معضالت و مسا یكی

بخش حقيقی از کمبود  دیگر درصد بوده، و از طرف 22 باالی هموارهسال اخير  1 طیرشد نقدینگی 

 و گینقدین انحراف بحث رسدمی نظربه اما ،است محوربانک ایران اقتصاد چند هر. بردنقدینگی رنج می

 ،ددهمی نشانی این گزارش هابررسی. دارد ضرورت آن بررسی که است ابهاماتی دارای نيز آن کيفيت

 یهاخکاهش نر یبرا استگذارانيرا تجربه کرد و س ییباال یهاتورم رانیگذشته، اقتصاد ا یهااوالً در سال

ع حفظ ارزش مناب یبرا زين هابانکثانياً، ها فشار آوردند. کمتر از نرخ تورم( به بانک یسود )به سطوح

يز نها دولت ،ثالثاًکردند.  یگذارهیسرما یديتول یهامانند مستغالت و بنگاه ییدارا یخود، در بازارها

روند باعث شده است  نی. ادامه ادادیها را کاهش مبانک یها قرار دادند که سودآوربرعهده بانک یفيتكال

کننده نهایی نقدینگی عاجز شوند. برای و هدایت یمال یگرهاواسطهعنوان به خود فیها از انجام وظابانک

است: ه شدهئل پيشنهادهای ذیل ارائرفع این مسا

اجرا  ای انضباطیبودجه پولی انبساطی و سياست ، الزم است سياستدر سطح سیاستگذاری .4

ها ای را که از منابع بانکبودجهکند و اقدامات شبهها پرداخت خود را به بانک شود. دولت باید بدهی

ضمن ایجاد انضباط در شبكه بانكی و اصالح  شوند خاتمه دهد. بانک مرکزی نيز بایدتأمين مالی می

 سود در بازار اجرا نماید. های پولی انبساطی را با هدف کاهش نرخسياست تدریجی ساختار،

های ساختار فعلی اری از نارساییتواند بسي، اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورم میدر سطح کالن .2

عيين کمتر بر تدهد تا . چارچوب هدفگذاری تورم به بانک مرکزی اجازه میکندسياستگذاری پولی را رفع 

 تمرکز نماید.ها و تسهيالت های سود سپردهنرخ

ها ها تقویت شود و حاکميت شرکتی در بانکباید نظارت بانک مرکزی بر بانک ،در سطح خرد .9

ا با هکه اهداف شرکتی آن توانند به وظيفه خود عمل نمایندها میود. باید توجه داشت زمانی بانکاجرا ش

اهداف کالن اقتصادی در یک راستا قرار داشته باشند و این تنها با اجرای حاکميت شرکتی محقق 

 شود.می

ساط پولی، از ها از طریق اقدامات انباقدامات سه سطح فوق، ضمن بهبود وضعيت ترازنامه بانک

 کند.ها جلوگيری میخطر افزایش تورم و اتالف منابع در بانک
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 مقدمه

گيرد. موضوع کمبود نقدینگی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می« کمبود نقدینگی»در این گزارش 

 هاال را در ذهنؤشود و این سهای اقتصادی و برخی مسئوالن دولتی مطرح میتوسط بنگاه هاستمدت

 انی)در پا تومان ارديليم هزار 172کند که چطور در اقتصادی که حجم نقدینگی در آن از ایجاد می

 درسینظر موجود داشته باشد. در ابتدا به ینگیممكن است کمبود نقد ( عبور کرده،1311 ماهشهریور

 برخالفکه چگونه  شودیداده م حيگزارش توض نیندارند. اما در ا یهمخوان گریكدیمشاهدات با  نیا

وند. مواجه شخواهی مشكل نقدینهممكن است با  یاقتصاد یهاباال در سطح کالن، بنگاه ینگیحجم نقد

ر مورد بحث قرا یاقتصاد یهادر بنگاه ینگیرفع مشكل کمبود نقد یبرا یسياستگذار زيدر ادامه ن

 .رديگیم

ها بانک ،یعاد طیها مطالعه شود. در شرابانک تيوضع دیبا رانیاقتصاد ا یفعل طیدرک شرا یبرا

صاد، ( در اقتینگیعرضه پول )حجم نقد شیلذا با افزا دهند؛یقرار م یمتقاض یهابنگاه ارياعتبار در اخت

انجام  یخود را به درست فهيها نتوانند وظ. اما اگر بانکابدییبه منابع نقد بهبود م زيها نبنگاه یدسترس

 مدتها نه تنها در کوتاه. عملكرد بانکشودیها دچار اختالل مبه سمت بنگاه ینگیدنق انیدهند، جر

دارد. الزم  ینهادها بستگ نیا ییآبه کار زيبگذارد، بلكه رشد بلندمدت اقتصاد ن تأثيربر اقتصاد  تواندیم

سرانه در آن اقتصاد است. هرچه سطح  هیوابسته به سطح سرما یاقتصاد هردر  رفاهاست که  یادآوریبه 

نباشت ا گریخلق درآمد باالتر خواهد بود. از طرف د یکار برا یروين ییباشد، توانا شتريسرانه ب هیسرما

 ترعیمنجر به انباشت سر یگذارهیسرما شیاست. افزا یادوره یهایگذارهیوابسته به سطح سرما هیسرما

تيار در اخاست که آنها منابع  تيجهت پراهم نیها از ا. نقش بانکشودیم یديتوان تول تیو تقو هیسرما

دهند. در سطح کالن، تنها می های توليدیبنگاهصورت تسهيالت به به یگذارهیسرما یرا برا خود

دارند  رايدر اخت یگذارهیسرما یها و دولت( هستند که منابع الزم را برا)خانوارها، بنگاهاندازکنندگان پس

اندازها سپ یدهها در جهتهرچه بانک نی. بنابراندینما قیتشو شتريانداز بپس یآنها را برا دیها باو بانک

 .کنندیم نيرا تضم یباالتر یداشته باشند، رفاه اقتصاد یعملكرد بهتر یگذارهیبه سمت سرما

ع ها منابدر دهه گذشته، بانک رانیخاص اقتصاد ا طیشرا ليدلکه به شودیگزارش بحث م نیا در

 كهنیدارند. با توجه به ا ینیيپا ینقدشوندگبازده و اند که کرده یگذارهیسرما ییهاییخود را در دارا

 یپرداخت کنند، کاهش نقدشوندگ دیجد التيتسه توانندینقد خود م یهاییها تنها از محل دارابانک

کاهش عرضه  جهي. در نتابدیها کاهش توسط بانک التيتسه یها باعث شده اعطابانک یهاییدارا

 ر،يفست نیا به توجه با. است شده رکود وارد اقتصاد و افتهی شیافزا اقتصاد درواقعی اعتبارات، نرخ سود 

 .است یاساس اصالحات ازمندين یبانك نظام که است تيواقع نیا درک رکود از خروج مقدمه



 

 

 یاربلندمدت، اصالحات ساخت یرشد اقتصاد نيو تضم یفعل طیدر شرا یحل مشكل نظام بانك یبرا

 یپول یهااستيس ی،پول یسياستگذارچارچوب  ريي: تغشودیم شنهاديدر سه سطح پ یبانك ستميدر س

 تيبودجه دولت و احترام به حاکم شتريو انضباط بهمزمان با ایجاد انضباط در شبكه بانكی  یانبساط

اف اهد یدر راستا یبخش بانك یهاتيفعال شتريب یاصالحات باعث هماهنگ نیها. ادر بانک یشرکت

 .شودیکالن م یاقتصاد

 و ردخ سطح در ینگینقد کاربرد و فیتعر ،یک بخش در. است شده ميتنظ بخش هفت در گزارش

( یالم ی)تنگنا ینگینقد کمبود. شودیم مرور دو بخش در هابانک یاعتبارده توان. شودیم ارائه کالن

. شودیم داده حيتوض چهار و سه یهابخش در بيترتبه کل یتقاضا کمبود و یاقتصاد یهابنگاه در

 مشكالت رفع یبرا یاستيس بسته 6 بخش در و پردازدیم یمال یتنگنا رفع یراهكارها به پنج بخش

 یارهاآم. شودیم ارائه یبندجمع زين انیپا در. گرددیم شنهاديپ بلندمدت و مدتکوتاه در یبانك بخش

 یبرا یاپشتوانه کادرها نیا چه اگر. است شده ميتنظ مجزا یکادرها در یمورد موضوعات و یاقتصاد

 .ندارد گزارش یدرون انسجام بر یاثر آنها مطالعهعدم اما است، متن درون یهااستدالل

 

 کاربردها و فیتعار: ینگینقد. 4

 یدهااست که کاربر یمياز مفاه ینگیمرور شود. نقد ميمفاه یالزم است برخ ینگیدرک کمبود نقد یبرا

 نیاباشد. بنابر یمتفاوت یهابرداشت أمنش تواندیم ليدل نيروزمره دارد و به هم یهاتيدر فعال یفراوان

با  ینگینقد زیالزم است تما نيشود. همچن جادیا ینگیاز مفهوم نقد یبهتر است ابتدا درک مشترک

 یراحاقتصاد و ط یجار طیاز شرا یليارائه تحل یبرازیرا آشكار شود؛  یمانند نقدشوندگ یگرید ميمفاه

 راهگشا خواهد بود.  کيتفك نیالزم ا یهااستيس

 

 ینگینقد حجم. 4-4

 پول، .است پول یکارکردها و فیوظا به بازگشت ازمندين «پول عرضه» ای «ینگینقدحجم » مفهوم درک

 و ارزش رهيذخ مبادله، لهيوس پول دهد؛یم انجام اقتصاد در را یاگانهسه فیوظا ،ییدارا کیعنوان به

 معامالت در پول از استفاده سهولت سازد،یم مجزا هاییدارا گرید از را پول آنچه اما. است شمارش واحد

و در اصطالح  شودیم لیدر معامالت تبد 1«پرداخت لهيوس» به نهیهز نیکمتر با پول گرید عبارتبه. است

 دارد. ییباال ینقدشوندگ

 و اسكناس» مانند هاییدارا یبرخ. دارند یمتفاوت ینقدشوندگ مختلف، یهاییدارا ،یکل طوربه

 ینیيپا رايبس یمانند مسكن نقدشوندگ گرید یو برخ ییباال ینقدشوندگ «اشخاص دست در مسكوک

                                                 
1. Means of payment 
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ابل ، سهام قبرای مثالدارد.  یبستگ زيبازار آنها ن یعموم طیبه شرا هاییدارا یدارند. البته نقدشوندگ

 یرکود طیدارد، اما در شرا ییباال ینقدشوندگ ،هیمبادله در بورس اوراق بهادار در زمان رونق بازار سرما

حمل و تنها با ت است برخوردارپایينی  یاز نقدشوندگ ییدارا نیـ ا رانیاقتصاد ا یفعل تيـ مانند وضع

 کرد. لیپرداخت تبد لهيرا به وس آن توانیتوجه مقابل یهانهیهز

 لهيوسوان عنبه توانندیکه م ییهاییحجم پول در اقتصاد، دارا نييتع یاقتصاددانان برا یطور سنتبه

 نیمثال، اسكناس و مسكوک در گردش که نقدتربرای . کنندیم یريگپرداخت استفاده شوند را اندازه

 فیتعار شود،یباعث م هاییدارا یپول وارد شود. البته تفاوت نقدشوندگ فیدر تعر دیاست با ییدارا

م به ک اريبس نهیکه به سرعت و با هز ییهاییمحدود تنها دارا فیتعر کیاز پول ارائه شود. در  یمتعدد

 اصطالحاً رانیا در که محدود، فیتعر نیا در. شوندیم شناخته پولعنوان به شوندیم لیمبادله تبد لهيوس

 یدارید یهااسكناس و مسكوک در دست اشخاص و سپرده شودیگفته م 1(کیـام ای) «پول حجم» آن به

 .گرددیرا شامل م

 کمتر ینقدشوندگ با ییهاییدارا که کرد ارائه پول از یترگسترده فیتعار توانیم ب،يترت نيهم به

گفته  2(دوـام ای) «ینگینقد حجم» آن به اصطالحاً رانیا در که گسترده، فیتعر در. شود شامل زين را

 فیپول در تعار ی. اجزاشودیشامل م زيدار را نمدت یها( سپردهکیـعالوه بر حجم پول )ام شودیم

 ینگیحجم پول و حجم نقد ،1313در پایان سال آورده شده است.  1محدود و گسترده آن در کادر 

هزار  1722 بهحجم نقدینگی  1311ماه و در شهریوربوده  الیر ارديليهزار م 7121و  1221 بيترتبه

مشخص شود بهتر است آنها را  ینگیحجم پول و حجم نقد زانيآنكه م ی. برااسترسيده ميليارد ریال 

 72 ینگینقد حجم شده، داده نشان 1طور که در کادر کرد. همان سهیمقا یاسم یناخالص داخل ديبا تول

و نسبت نقدینگی به توليد ناخالص داخلی اسمی در طول زمان  است یاسم یداخل ناخالص ديتول درصد

 که است آورتعجب ران،یا اقتصاد به نسبت ینگینقد حجمرشد  به توجه باافزایش یافته است. بنابراین، 

 داده حيتوض مفصل طور به بحث نیا ادامه،)در  کنندیم تیشكا ینگینقد کمبود از هابنگاه از یاريبس

 نشان یبرا «ینگینقد حجم» عبارت از منحصراً اشتباه، از اجتناب یبرا و گزارش طول در(. شد خواهد

 .شودیم استفاده اقتصاد در پول گسترده فیتعر اساس بر پول اندازه دادن

 

 

 

 

 

                                                 
1. Narrow money (M1) 

2. Broad money (M2) 



 

 

 وجود دارد؟ رانیچقدر پول در اقتصاد ا .4کادر 

طور نشان داده شده است. همان ریدر جدول ز 1313 پایان سالمحدود و گسترده آن در  فیپول با تعر زانيم

 ها سود )بهره(باال که به آن یبا نقدشوندگ ییهاییمحدود پول )حجم پول( دارا فیکه مشخص است، در تعر

ه به ک ییها( عالوه بر حجم پول، سپردهینگیگسترده پول )حجم نقد فیوجود دارند. در تعر رديگیتعلق نم

ود وج یشتريب یهاییدارا ینگیاز آنجا که در حجم نقد نیوجود دارند. بنابرا زين شودیها سود پرداخت مآن

سال  انیدر پا یبانک مرکز یآمار یهاتر از حجم پول است. بر اساس گزارشبزرگ ینگیحجم نقددارد، 

 ت.درصد اس 72 یناخالص داخل دينسبت به تول ینگیحجم نقدبرابر حجم پول و  5/6 ینگی، حجم نقد1313

در حدود  1313الزم به ذکر است که بر اساس محاسبات اوليه بانک مرکزی، توليد ناخالص داخلی در سال 

 هزار ميليارد ریال بوده است. 12127

درصد از حجم  5/15 هاسپرده 1313در پایان سال  است، شده داده نشان جدول در که طورهمان

مربوط به اسكناس و مسكوک در دست اشخاص  ینگیدرصد از نقد 5/1و تنها  دهندیم ليرا تشك ینگینقد

درصد از  31مدت کوتاه یگذارهیسرما یهادرصد و سپرده 5/13بلندمدت  یگذارهیسرما یهااست. سپرده

ری الزم به یادآودارد.  ینگینقد جادیها در انشان از نقش غالب بانک نی. ادهندیم ليرا تشك ینگیحجم نقد

 یقي. ترازنامه تلفدیآیم دستبه یاعتبار مؤسساتها و ترازنامه بانک قيپول در اقتصاد از تلف مقداراست که 

 آمده است. 2در کادر  یدولت مؤسساتها و بانک

 وانتیم مشابه طوربه و شودیم یريگاندازه متفاوت فیتعر دو با پول شد، گفته باال در که طورهمان

 محل دکنیم ارائه پول یبرا یبهتر سنجش ف،یتعر کدام نكهیا اما. گرفتاندازه زين گرید فیتعار با را پول

 پول یراب یبهتر سنجش محدود، فیتعر باشند، افتهين توسعه یمال یبازارها اقتصاد کی در اگر. است اختالف

عنوان به تواندیم یشتريب یمال یهاییدارا و دارد افتهی توسعه یمال یبازارها که ییاقتصادها در عكسبه و است

 .شودیم استفاده پول سنجش یبرا ترگسترده فیتعار از شود، استفاده پرداخت لهيوس

 

 الیر اردیلیم هزار پول یاجزا
 ینگینقد حجم از سهم

 )درصد(

 5/1  7/351 اشخاص دست در مسكوک و اسكناس -

 11  1/155 یدارید یهاسپرده -

  6/4227  (پول)حجم  محدود فیتعر

 31  5/2612 مدتهکوتا یگذارهیسرما یهاسپرده -

 5/13  1/3121 بلندمدت یگذارهیسرما یهاسپرده -

 5  1/312 اندازپس الحسنهقرض یهاسپرده -

 2  5/121 هاسپرده ریسا -

 122 3/7229  (ینگینقد)حجم  گسترده فیتعر

 .1311 ماهبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانكی، شهریور :مأخذ
 

ینگی نقدحجم نسبت طور نسبی در اقتصاد افزایش داشته است. نقدینگی به های گذشته، حجمدر سال

در نده( کنرفبر شاخص قيمت مص و حجم نقدینگی واقعی )حجم نقدینگی تقسيمبه توليد ناخالص داخلی 

حجم نقدینگی به نسبت در دو دهه گذشته طور که مشخص است، همان اند.نمودار زیر نشان داده شده

فزایش با توجه به ابنابراین، افزایش قابل توجهی داشته است. ها های اقتصاد و به نسبت سطح قيمتفعاليت

 الزم است توضيحی برای کمبود نقدینگی ارائه شود.حجم نقدینگی 
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  و نقدینگی واقعی . نسبت نقدینگی به تولید4نمودار 

 
 محاسبات و برآوردهای محقق. خذ:آم

تيره )محور عمودی سمت گی به توليد با خطننسبت حجم نقدی یادداشت:

راست( و حجم نقدینگی واقعی )حجم نقدینگی تقسيم بر شاخص قيمت 

 اند.چين )محور عمودی سمت چپ( نشان داده شدهکننده( با خطمصرف

  
 

 توانیم شود،یاستخراج م یاعتبار اتمؤسسها و از ترازنامه بانک ینگیحجم نقد نكهیتوجه به ا با

درصد  5/15 یردولتيبخش غ یهاترازنامه مطالعه کرد. سپرده نیاز ا زيرا ن ینگیحجم نقد صينحوه تخص

. شوندیمحسوب م یاعتبار اتمؤسسها و بانک یبده ازقسمتی که  دهندیم ليرا تشك ینگیاز حجم نقد

 نی. ادهندیم ليها را به تشكبانک یهایدرصد از بده 53 یردولتيبخش غ یهاسپرده گریاز طرف د

)سمت راست ترازنامه(  هاییدارا ليتحص ی)سمت چپ ترازنامه( برا هایبده گریها در کنار دسپرده

 15است که  یردولتيپرداخت شده به بخش غ التيها تسهبانک یی. بخش عمده داراشوندیاستفاده م

 ییاز دارا یدر اقتصاد بخش ینگیحجم نقد گر،یعبارت د. بهدهدیم ليها را تشكبانک ییدرصد از دارا

ـ شامل تسهبانک  شودیداده م حيتوض یبعد یها. در بخشکندیم یمال تأمينپرداخت شده ـ را  التيها 

 ـ است. ینگیدارد، حجم اعتبارات ـ و نه حجم نقد تياهم یديتول یهاگاهبن یکه آنچه برا
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 ها. حجم نقدینگی در ترازنامه بانک2کادر 

 یآمار یها. بر اساس گزارشدیآیم دستبه یاعتبار اتمؤسسها و ترازنامه بانک قيدر اقتصاد از تلف پولعرضه 

است. ارقام جدول  ریصورت زبه یاعتبار اتمؤسسها و بانک یقيترازنامه تلف 1313سال  انیدر پا ،یبانک مرکز

 است. الیر ارديليبه هزار م ریز

. شودیآنها محسوب م یبده یاعتبار مؤسساتها و نزد بانک یو حقوق یقياشخاص حق یهاسپرده

 2/7172 معادل 1313در پایان سال  مؤسسات اعتباریها و نزد بانک یردولتيغ بخش یهامجموع سپرده

اسكناس و »و  «یردولتيبخش غ یهاسپرده»در اقتصاد با مجموع  ینگیاست. حجم نقد الیر اريليهزار م

 ( برابر است.الیر اريليهزار م 7/351) «مسكوک در دست اشخاص

 از یمتنوع سبد ليتحص به اقدام اند،کرده زيتجه یبده جادیا با که یمنابع محل از هابانک ن،يهمچن

 التيتسه به عمدتاً را خود منابع هابانک شده، داده نشان فوق جدول در که طورهمان. ندینمایم هاییدارا

 .دهندیم صيتخص هاییدارا ریسا و یخارج یهاییدارا ،یردولتيغ بخش

 

 هایبده هاییدارا

 یردولتيغ بخش یهاسپرده 2/7172 1/1121 یخارج یهاییدارا

 یمرکز بانک به یبده 151 1/72 مسكوک و اسكناس

 یدولت بخش یهاسپرده و وام 7/377 7/111 یمرکز بانک نزد سپرده

 هیسرما حساب 612 3/1212 یدولت بخش یبده

 یارز یهاسپرده و هاوام 1/1167 1/6321 یردولتيغ بخش یبده

 هایبده ریسا 1/3115 1/3111 هاییدارا ریسا

  1/41262 1/41262 جمع
 ماهاسفندبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی و بانكی،  مأخذ:

1313. 
 

ول در در عرضه پ رييتغ آثارها پرداخته شود، بهتر است در بنگاه ینگیبه بحث نقد نكهیاز ا قبل

 است که اغلب یرشد عرضه پول و تورم در بلندمدت از موضوعات انيشود. ارتباط م یسطح کالن بررس

عرضه پول  شیکه افزا دهدیسخن، مطالعات نشان م گریاقتصاددانان در مورد آن اجماع نظر دارند. به د

رشد عرضه پول بر تورم در کشورها متفاوت  یدر بلندمدت به تورم منجر خواهد شد. البته دوره اثرگذار

ود را خآثار  سالکیعرضه پول بعد از  شیافزا کنند،یرا تجربه م نیيپا یهاکه تورم ییاست. در کشورها

باال دارند، رشد حجم پول در  یهاـ که تورم رانیـ مانند ا یی. در کشورهادهدینشان م هامتيبر سطح ق

شده است.  یبررس 3رشد حجم پول و تورم در کادر  اني. رابطه مگذاردیبر تورم اثر م سالکیاز  کمتر

ورم ت شیبه افزا منجرتواند میکوتاه،  اريبس یابعد از وقفه رانیاحجم پول در  شیافزا رسدنظر میبه

 از کمتر در شود پول عرضه رشد باعث که یاستيس هر که داشت نظر در دیبا شهيهم ن،یبنابرا. شود

 .(1311)همتی و بوستانی،  دهدیم نشان هامتيق سطح یرو بر را خود آثار سالکی
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 شود؟تورم منجر می. آیا رشد عرضه پول به 9کادر 

                                                 
1. Quantity theory of money 

 محاسبه شده است. ریصورت زبه 𝑥 ريانه متغيرشد سال .2

  𝑔𝑥 = ln 𝑥𝑡 − ln 𝑥𝑡−4 
 .شود حذف هاداده در یفصل نوسانات شود،یم باعث روش نیا

رشد عرضه پول در بلندمدت  ،با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول کندیم ینيبشيپ 1پول یمقدار هینظر

. ددهینشان م رانیرشد حجم پول و تورم را در اقتصاد ا انيرابطه م ری. نمودار زشودیتورم م جادیتنها باعث ا

طور که مشخص نشان داده شده است. همان یمحور عمود یو تورم رو یمحور افق ینرخ رشد حجم پول رو

 .شودیتورم م شیرشد حجم پول منجر به افزا شیاست، افزا
 

 . رشد حجم پول و تورم2نمودار 

 
 محاسبات و برآوردهای محقق. خذ:آم

 

 دوره یزمان یهایسر نیا و شده استخراج یمرکز بانک یاطالعات گاهیپا از یفصل یزمان یهایسر

 لفص به نسبت پول حجم تمیلگار تفاضل از انهيسال پول عرضه رشد. شودیم شامل را 1313:1 تا 1372:1

 ديلتو یشاخص ضمن تمیانه از تفاضل لگاريطور مشابه، نرخ تورم سالبه 2.است شده محاسبه قبل سال مشابه

 نرخ رشد پول و انيآمده است. نمودار فوق رابطه م دستبهنسبت به فصل مشابه سال قبل  یناخالص داخل

 درصد است. 35برازش  نييتع بیو ضر 72/2خط برازش شده  بي. شدهدیم شیدوره بعد را نما کیتورم 

ا از آن است که بتوان آن ر تردهيچيو تورم، پ ینگیرشد حجم نقد انيم یهاییایبه ذکر است که پو الزم

قش . نرخ ارز نگرددیباز م ینرخ ارز و رشد اقتصاد راتييبه اثر تغ هایدگيچيپ نینمودار نشان داد. ا کی یرو

زا برون یتيبخش نفت ماه یسهم باال ليدلبه یو رشد اقتصاد کندیم یاقتصاد باز یبخش اسم یا برارلنگر 

طالعات است. البته، م تردهيچيپ یاقتصادسنج یهاکيها و تكنمدل ازمندين رهايمتغ نیاآثار  کيدارد. لذا تفك

 شتريمطالعه ب ی)برا دینمایم دیيأو تورم را ت ینگیرشد حجم نقد انيم بلندمدتوجود دارد که رابطه  یادیز

 کنندیم تأکيدمطالعات  نی(. ادي( مراجعه کن1317) یو محتشم یني( و حس1311به عمادزاده و همكاران )

و د نیمدت ممكن است اتورم است، اگرچه در کوتاه ادجیا یعامل اصل ینگیکه در بلندمدت، رشد حجم نقد

 نداشته باشند. گریكدیبا  یميرابطه مستق

-2/12

-2/25

2/22

2/25

2/12

2/15

2/22

2/25

2/32

2/35

2/12

-2/12 2/22 2/12 2/22 2/32 2/12

رم
تو

رشد عرضه پول



 

 

 هابنگاه در ینگینقد. 2-4

 ليكمت یبرا هابنگاه. است کالن سطح در ینگینقد حجم از متفاوت هابنگاه سطح در ینگینقد مفهوم

شود؛  رفتهیهستند که در معامالت پذ 1(نقد یی)دارا باال ینقدشوندگ با ییهاییدارا ازمندين ديتول ندیفرآ

دارد.  «ینگیقدن کمبود»که بنگاه  شودیباشد، اصطالحاً گفته م داشتهن ینقد دسترس ییاگر بنگاه به دارا

 یق زمانتطاب عدم شودیباعث م نیاغلب زمانبر است و ا ديتول ندینكته توجه داشت که فرآ نیبه ا دیبا

 یا برار ییهانهیابتدا هز دیبا یديبنگاه تول گر،یعبارت دشود. به جادیبنگاه ا یو درآمدها هانهیهز انيم

د را محصول خو د،يتول ندیفرآ ليدستمزد و ... پرداخت کند و بعد از تكم ه،يمواد اول آالت،نيماش تأمين

 یمانتطابق ز عدم نیرفع ا یها نتوانند منابع الزم را برا. اگر بنگاهدیدر بازار بفروشد و درآمد کسب نما

ت . در ادامه تنها از عبارشودیم ادی یمال یتنگنا ای ینگیکمبود نقدعنوان به کنند، اصطالحاً از آن ايمه

 .شودیدر سطح بنگاه استفاده م ینگیکمبود نقد انيب یبرا «یمال یتنگنا»

 ران،ی)در ا یمال یرا با کسب اعتبار از نهادها شانیو درآمدها هانهیهز 2یزمان تطابق عدم هابنگاه

 افتیاعتبار در از بانک بنگاه د،يتول ندیفرآ یدر ابتدا گر،یعبارت د. بهدهندیها( پوشش مغالباً بانک

محصول و فروش آن، بنگاه قادر خواهد  ديبا تول ت،ی. در نهادینمایرا پرداخت م ديتول یهانهیو هز کندیم

انند، ها نتوکه بنگاه یرا همراه با سود توافق شده به بانک بازگرداند. در صورت یافتیربود اعتبارات د

. نندکطور کامل استفاده خود به یديتول تياز ظرف توانندیکنند، نم افتیها دراعتبارات الزم را از بانک

به اعتبارات محدود شود.  یشدن دسترس موجود ممكن است با سخت یديتول یهاتيلذا استفاده از ظرف

 یامر يدتول یهابنگاه یبه اعتبارات برا یتوجه داشته باشند دسترس دیبا یاقتصاد انسياستگذارلذا 

ها در ارائه اعتبارات به بنگاه یمال یهرگاه نهادها دهد،ینشان م یمال یهااست. تجربه بحران یضرور

حده مت االتیا ی، تجربه بحران مالبرای مثال. ابدییبه شدت کاهش م یشوند، رشد اقتصاددچار مشكل 

جهان را کاهش  یرشد اقتصاد تواندیم یمال ی( نشان داد که چگونه اختالل در عملكرد نهادها2227)

خروج از آن بحث شده  یهااستي( و س2227متحده ) االتیا یبحران مال جادیا یچگونگ 1دهد. در کادر 

 است.

 

 

 

 

 

                                                 
1. Liquid Asset 

2. Mismatch 
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 ایاالت متحده و تنگنای اعتباری. بحران مالی 1کادر 

که منجر  یانبساط یهااستي. سگرددیدهه قبل از آن باز م کیبه  2227متحده در سال  االتیا یبحران مال أمنش

هره بودن نرخ ب نیيهم کرد. پاابحران فر نیا یرا برا نهيشد، زم یطوالن یادوره یبهره برا یهاماندن نرخ نیيبه پا

به  مسكن موارد وام یاريدر بس ی. حتندیاعطا نما یاريمسكن بس یهاها واممسكن، باعث شد بانک متيو رشد ق

در نظام  هیاس یوام بودند. ضعف نظارت و گسترش بانكدار افتیدر یپرداخت شد که فاقد اعتبار الزم برا یانيمتقاض

 شانیاز ارزش بازار ترنیيآنها پا یشد که ارزش واقع یمال یدر بازارها ییهاییمتحده باعث خلق دارا االتیا یمال

 کردند.  یگذارهیسرما هاییدارا نیآورده بودند، در ا دستبه یرا که از محل بده یمنابع زين یمال یبود و نهادها

ان شد، و صاحب هيتخل بارهکیمتحده  االتیدر بازار مسكن ا متياز آنجا شروع شد که حباب ق یبحران مال اما

 گرفتند. شيکرده بودند، در پ افتیها درمسكن از بانک دیخر یرا که برا ییهاسكن عدم پرداخت اقساط وامم

م ابازپرداخت و قهيکه وث ییهاشهروندان قرار داده بودند، خانه اريمسكن در اخت دیکه وام خر ییهابانک نیبنابرا

 اريبود که بانک در اخت یها کمتر از مبلغ وامخانه نیکاهش ارزش مسكن، ارزش ا ليدلبودند را مصادره کردند. اما به

 یبزرگ اثر گذاشت و ورشكستگ یمال اتمؤسسها و بانک یبه شدت بر سودآور انیز نیقرار داده بودند. ا دارانیخر

ه شده بود، ب جادیمسكن ا یهاکه به پشتوانه وام یمال یهاییارزش دارا گر،ی. از طرف دداشتیاز آنها را در پ یبرخ

 یراب ییباال رفت. کاهش دارا یمال یهاییدارا گریبودن د باکيفيتنسبت به  ینانيو نااطم افتیشدت کاهش 

 گریها دآنها کرده بودند، باعث ورشكسته شدن آنها شد. از آنجا که بانک دیاقدام به خر یکه از محل بده اتیمؤسس

 نیاز ا ليدل نیو به ا افتیبه شدت کاهش  یپرداخت التينداشتند؛ تسه اريدادن را در اخت وام یم برامنابع الز

رار ق یمال یتنگنا طیها در شرابا کاهش اعتبارات، بنگاه نی. بنابراشودیم ادی 1«یاعتبار یتنگنا»با عنوان  دهیپد

 یمواجه شد که گستردگ یو سپس اقتصاد جهان با رکود كایمرآاقتصاد  2221. در سال افتیکاهش  ديگرفتند و تول

 (.1311 ،ی)بوستان شودیم سهیمقا یالديم 1132آن با رکود بزرگ دهه 

 در را یانبساط یمال و یپول یهااستيس یاقتصاد رکود از رفتبرون یبرا متحده االتیا مقامات

 اهشک درصد صفر تا را یاستيس بهره نرخ و داد شیافزا را پول عرضه متحده االتیا رزرو فدرال. گرفتندشيپ

 2یمقدار ليتسه استيس ،یپول متعارف یهااستيس بر عالوه رزرو فدرال بحران، عمق شدن مشخص با. داد

عتبر م یهاقهيفدرال رزرو در مقابل اخذ وث ،یمقدار ليتسه استينامتعارف بود را اجرا کرد. در س یاستيکه س

 کیتحر یارا بر یابودجه یاستيس یهابسته زيفدرال ن دولت گر،ی. از طرف دکردیم قیها منابع نقد تزربه بانک

اجرا شد.  زين یصنعت یکشورها گریدر د هااستيس نی(. البته ا1311 ،یگرفت )بوستان شياقتصاد در پ

کند و  تیسرا زين یصنعت یکشورها گریمتحده به د االتیدر ا یباعث شد بحران مال یمال یبازارها یوستگيپ

 .دیبحران نما ريرا درگ یاقتصاد جهان

 ها واز بانک یاريطرف، بس کیمتحده داشت. از  االتیا یمال یبر بازارها یقيعم اتتأثير یمال بحران

 هاسکیر تیریکاهش و مد یبرا یدیجد مقررات گر،یادغام شدند. از طرف د گریكدیورشكسته با  یمال ینهادها

 یهااستيس یسازیعاد یفدرال رزرو به تازگ گذرد،یم یوضع شد. اکنون که هشت سال از آغاز بحران مال

 نیاست و ا دهيهشت سال طول کش یاز بحران مال یرکود ناش ،یعنیرا در دستور کار قرار داده است.  یپول

طور است. الزم به ذکر است، به تریطوالن اريمتحده تجربه کرده بس االتیکه اقتصاد ا ییدر مقابل رکودها

 یاست و رکود بعد از بحران مال 3(ميو نسال  کیماه ) 11متحده  االتیدر ا یرکود یهامعمول طول دوره

 بوده است. تریپنج برابر طوالن

                                                 
1. Credit Crunch 

2. Quantitative Easing 

3. NBER: US Business Cycle Expansions and Contractions 



 

 

کمبود »و  شودیم گفتهبه عرضه پول در اقتصاد  «ینگیحجم نقد»که اشاره شد،  طورهمان

حجم » انيم ميطور معمول، رابطه مستقبه ارتباط دارد. یمال یها به تنگنادر سطح بنگاه «ینگینقد

 شیموجب افزا ینگیحجم نقد شیافزا گر،یعبارت دوجود دارد. به «هادر بنگاه ینگینقد»و  «ینگینقد

 یهابانک فهيوظ نیا ،یطور کل. بهشودیها منقد بنگاه یهاییها و بهبود دارابانک یپرداخت التيتسه

ابطه مطالعه ر یبرا نی. بنابراندینما جادیها ارا به سمت بنگاه ینگیانتقال نقد رياست که مس یتجار

 .شود یها بررسبانک تي، الزم است وضع«هابنگاه یمال یتنگنا»و  «ینگیحجم نقد»

 

 هابانک یاعتبارده توان. 2

. دهندیم صيتخص گذارانهیسرما به را اندازکنندگانپس منابع که هستند یمال یهانهاد از یبخش هابانک

 پردهس صورتبه را اندازکنندگانپس منابع دیبا دهند، انجام را فهيوظ نیا بتوانند هابانک نكهیا یبرا

 به اهآن یبده کنندیم جذب هابانک که ییهاسپرده. دهند قرار گذارانهیسرما ارياخت در و کنند افتیدر

 به التيتسه صورتبه را شده یآورجمع منابع هابانک گر،ید طرف از. شودیم محسوب گذارانسپرده

 .شودیم محسوب بانک ییدارا شدهپرداخت التيتسه گر،ید عبارتبه. ندینمایم اعطا گذارانهیسرما

مثال برای . کنندیم ليتحص زين یگرید یهاییها(، دارا)اغلب سپرده هایاز محل بده هابانک

تعهدات خود نسبت به  نيتضم یبرا ایبه ساختمان دارند،  ازيخود ن یهاتيانجام فعال یها برابانک

کنند.  یسهام نگهدار ای «اسكناس و مسكوک در صندوق»نقد مانند  یهاییدارا دیگذاران باسپرده

 یبانک مرکز نزد یقانون رهيصورت ذخها را بهاز سپرده یبخش دیها بابه موجب قانون، بانک نيهمچن

و  هاییدارا بيترکها را باید در اختيار داشته باشند. ها ترکيبی از داراییبنابراین بانک 1کنند. نگهداری

 ذکر شده است. 5، در کادر 1313 اسفندماهدر  یمال اتمؤسسها و بانک یهایبده

ارد؛ د هایشان بستگیبدهیها و به ترکيب دارایی هاآن یتداوم سودآور در یتجار یهابانک موفقيت

 هایبده ديمتفاوت باشد. اغلب سررس تواندیم یتجار یهابانک یهایو بده هاییدارا ديچرا که سررس

 عدم نیا دیها بابانک نیپرداخت شده( است. بنابرا التي)تسه هاییدارا ديتر از سررسها( کوتاه)سپرده

 . ندینما تیریمد شانیهایو بده هاییدارا یسازمتنوع قیرا از طر 2ديتطابق سررس

 صورت ایجادتر به)یا کلی سپرده جذب زانيم به بانک در سطح یاعتبارده توان ،یزمان دوره هر در

 یشتريب . هر چه بانک سپردهدارد یبستگ شانیهاییدارا ینقدشوندگ و هاییدارا ییدرآمدزا ،بدهی(

دار برخور یشتريب یبانک از توان اعتبارده د،یخلق نما یشتريبانک درآمد ب یهاییدارا ایجذب کند 

 یهابنگاه اینداشته باشد  یخانوارها یبرا یتيجذابها سپرده یمثال، اگر نرخ سود روبرای . شودیم

                                                 
 نييدرصد تع 51تا  11را از  یقانون رهينرخ ذخ تواندیپول و اعتبار م ی(، شورا1531کشور ) یو بانک یقانون پول . براساس1

 درصد است. 15 یتجار یهاها در بانکانواع سپرده یرو یقانون رهياکنون نرخ ذخ. همدینما

2. Mismatch in Maturity 
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کاهش  زيبانک ن یعاجز شوند، قدرت اعتبارده یافتیدر التيرکود از بازپرداخت تسه ليدلبه یاقتصاد

 انيتقاضبه م التيصورت تسهنقد خود را به یهاییدارا توانندیها تنها ماست که بانک. الزم به ذکر ابدییم

ساختمان و ...(، را  ن،ي)کارخانه، زم ییدارا التيبازپرداخت تسه واسطه عدم. اگر بانک بهندیارائه نما

. لذا، دینما پرداخت یگرید یمتقاض به التيتسه صورتبه را آن تواندینمطور معمول بهتصاحب کند، 

دهد.  امو التيتسه انيو سپس آن را به متقاض دینما لینقد تبد ییرا به دارا رنقديغ ییآن دارا دیاول با

  .گذاردیاثر م بانک یبر توان اعتبارده زين هاییدارا ینقدشوندگ نیبنابرا

 

 هابانک یساختار مال .5کادر 

 یشابهم تيوضع ،یها از نظر ساختار مالمتفاوت باشد، اما بانک تواندیها مدر بانک هایو بده هاییدارا بيترک اگرچه

نشان  1313سال  انیدر پا یاعتبار اتمؤسسها و بانک یهایو بده هاییاجزا و سهم دارا ر،یدارند. در ترازنامه ز

 تأمين( هی)سرماداران سهام و آورده یارز یهاوام ها،ها منابع خود را از محل سپردهبانک یطور کلداده شده است. به

 ،ینونقا رهيصورت وجوه نقد، ذخبه ییهاییدارا ليشده، بانک اقدام به تحص زي. سپس از محل منابع تجهکنندیم

 کندیانتخاب م یاخود را به گونه یهایو بده هاییدارا بي. بانک ترککندیو اوراق بهادار و مستغالت م التيتسه

 شود. نيگذاران، سود بانک تضمسپرده یازهايکردن ن که ضمن برآورده

ها های بانکمثال، جمع داراییبرای قابل توجه باشد.  تواندیها نسبت به حجم اقتصاد مبانک یهاییدارا

از  یدر مقابل حجم قابل توجه هاییحجم از دارا نیاما ادر ایران از حجم توليد یک سال اقتصاد بيشتر است. 

دارند.  ییباال 1یهستند که نسبت اهرم یمال اتمؤسسها بانک گر،یعبارت دشده است. به یداریخر هایبده

اند و تفاوت کرده یداریخر ییچقدر دارا هیسرما الیر کیها در مقابل بانک دهدینشان م ینسبت اهرم

حجم  ،ییها عالوه بر داراتوجه داشت که بانک دیبا نی. بنابرادهدیها را نشان مبانک یبده ه،یو سرما هاییدارا

ها کبان ییبر دارا ییهاتیمحدود دیها نبادارند که نسبت به آنها مسئول هستند. لذا دولت یاز بده ییباال

 شود.  شیهایبانک در مقابل بده یممكن است باعث ناتوان تیمحدود نیا رایاعمال کنند؛ ز

 یبخش خصوص یهاها منابع خود را اغلب از سپردهنشان داده شده است، بانک ریکه در ترازنامه ز طورهمان

. از طرف کنندیم تأميندرصد(  6) یبه بانک مرکز یدرصد( و بده 12) یارز یهاها و سپردهدرصد(، وام 53)

 یهاییارادرصد(، د 27) هاییدارا ریدرصد(، سا 15) یردولتيبه بخش غ التيبانک شامل تسه یهاییدارا گر،ید

درک  ی. براشودیدرصد( م 6) یدرصد( و سپرده نزد بانک مرکز 1) یبخش دولت یدرصد(، بده 11) یخارج

در  کرد. سهیمقا یاسم یناخالص داخل ديها را با تولبانک ییحجم دارا توانیم ران،یها در اقتصاد ابانک تياهم

 گر،یعبارت داست. به یاسم یناخالص داخل ديتول برابر 3/1 یاعتبار اتمؤسسها و بانک یهایی، دار1313سال 

 سال است.  کیکل کشور در  یناخالص داخل دياز تول شتريدرصد ب 32ها بانک یهاییدارا

 یهاییکند، دارا صادر دیجد التيتسه تواندینقد خود م هایداراییتنها از محل  بانک نكهیتوجه به ا با

سفانه، أتهم شود. مافر هاییدارا لیبرخوردار باشند تا در صورت لزوم امكان تبد ییباال یاز نقدشوندگ دیبانک با

 نيمتض یو بازده یاند که نقدشوندگکرده ییهاییدارا دیاز منابع خود را صرف خر یها بخش قابل توجهبانک

                                                 
1. Leverage Ratio 

 یادیز انيسال یها در طییدارا نیا یعنیاست.  Flow ريناخالص متغ ديو تول Stock هابانك یهاییدارا. شايان ذكر است، 2

اند تو، اما اين مقايسه ميشده است جادیا هسالکی یدورهناخالص در  ديتول که یاند در حالدهيمبلغ رس نیاند و به اجمع شده
 ه نمايد.ئها اراهاي بانكمعياری در زمينه حجم دارايي



 

 

ها بانک یگذارهیکه اغلب سرما دهدیم ليها را تشكدرصد ترازنامه بانک 27 «هاییدارا ریسا»ندارد.  یاشده

 1ها )بانک ییاز دارا یسهم قابل توجه یبه بخش دولت التيتسه گر،یوابسته است. از طرف د یهادر شرکت

 دهندیم ليها را تشكبانک یهاییدرصد دارا 35دو جز در مجموع  نیا نی. بنابرادهدیم ليدرصد( را تشك

 دارند. ینیيو بازده پا یکه نقدشوندگ

 

 هایبده هاییدارا

 یردولتيغ بخش یهاسپرده 53 11 یخارج یهاییدارا

 یمرکز بانک به یبده 6 2 مسكوک و اسكناس

 یدولت بخش یهاسپرده و وام 3 6 یمرکز بانک نزد سپرده

 هیسرما حساب 5 1 یدولت بخش یبده

 یارز یهاسپرده و هاوام 12 15 یردولتيغ بخش یبده

 هایبده ریسا 23 27 هاییدارا ریسا

  422 422 جمع

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزیده آمارهای اقتصادی، بخش پولی  مأخذ:

 .1311 ماهو بانكی، شهریور
 

بخش  یبده»و  «یردولتيبخش غ یهاسپرده» ،یاعتبار اتمؤسسها و جالب در ترازنامه بانک نكته

 تأمين یردولتيبخش غ یهاها از محل سپردهبانک یهایدرصد بده 53که  یاست. در حال «یردولتيغ

. از طرف شودیپرداخت م یردولتيبه بخش غ التيصورت تسهها بهبانک ییدرصد از دارا 15تنها  ،شوندیم

 یروشنپرداخت شده است. اعداد به یبه بخش دولت التيصورت تسهها بهبانک یهاییدرصد از دارا 1 گر،ید

 .دهندیم صيتخص یرا به بخش دولت یدر مجموع منابع یاعتبار اتمؤسسا و هکه بانک دندهینشان م

 یباال بودن اهرم مال نیتعلق دارد و ا هیها به سرمابانک یدرصد بده 5توجه به ترازنامه فوق، تنها  با

ها بانک یعنیاست؛  22 مالی اتمؤسسها و در بانک ینسبت اهرم گر،یعبارت د. بهدهدیها را نشان مبانک

 یفعاالن اقتصاد گریمانده را از د یباق الیر 11دارند و  اريرا در اخت الیر کی ،ییدارا الیر 22 دیخر یبرا

بانک  هیهرچه سرما کند؛یم فایها ابانک یرا برا ريگنقش ضربه ه،یاند. الزم به ذکر است که سرماقرض گرفته

اگر  ،مثال طوربهاست.  شتريب یمال یهاسکیبانک در مواجهه با ر ییتوانا ،( باشدترميضخ ريگ)ضربه شتريب

به تعهدات خود در  توانندینم گریآنها د ابد،یدرصد کاهش  5تنها  یمال اتمؤسسها و بانک یهاییارزش دارا

 .شوندیو عمالً ورشكسته م ندیدهندگان عمل نمامقابل اعتبار

 هاکبان ژهیوبهـ  یمال ینهادها بر را ییهاتیمحدود یمال نظام در ثبات نيتضم هدف با یمرکز یهابانک

. نندک ینگهدار توانندیم هابانک که است ییهاییدارا بيترک و نوع شامل هاتیمحدود نیا. کنندیم اعمال ـ

ازار بطور فعال در به ایباشند  یديتول یهادار شرکتسهام توانندیها نممتحده بانک االتیدر ا مثال طوربه

 ینیياپ یکه نقدشوندگ ییهاییدارا دیاست و خر یمال یگرها واسطهبانک فهيچرا که وظ .مستغالت وارد شوند

 به خطر اندازد.  یطور کلرا به یدارد، ممكن است ثبات نظام مال
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 یمال یتنگنا و ینگینقد حجم. 9

 نگاهب سطح در ینگینقد مفهوم با کالن اقتصاد در ینگینقد حجم مفهوم شد، مطرح باال در که همانطور

 پول هعرض ،ینگینقد حجمدر سطح کالن . ستندين كسانی لزوماً مفهوم دو نیا یول دارد؛ یكینزد رابطه

د( را نق ییاعتبارات )دارا یتقاضا برا ،هادر بنگاه ینگینقد تقاضای اما. دهدیم نشان اقتصاد کل در را

؛ شوندها( به هم مرتبط میالبته این دو مفهوم از طریق ترازنامه نهادهای مالی )بانک .کندیمنعكس م

ا است هبانک یتوان اعتبارده نیا نیهستند؛ بنابرا ینگینقد یمحل مواجهه عرضه و تقاضا هازیرا بانک

 ینگیدحجم نق تر،یعبارت فنسازد. بهها مرتبط اعتبارات از طرف بنگاه یرا به تقاضا ینگیکه حجم نقد

 یريگدر هر لحظه از زمان اندازه توانیمقدار آن را م ،یعنیانباشت است؛  ای 1رهيذخ ريمتغ کیدر اقتصاد 

 یريگاز زمان اندازه یااست که در دوره 2یجار ريمتغ کیها، کرد. اما، عرضه اعتبارات از طرف بانک

ود وج یالزام چيه یول ،در اقتصاد وجود داشته باشد ینگیاز نقد یی. لذا ممكن است، حجم باالشودیم

 .ها عرضه شوداز اعتبارات از طرف بانک ییندارد که حتماً حجم باال

 ی( و تقاضاینگیعرضه پول )حجم نقد انيم یداشته باشند، تضاد یمناسب ییدارا بيها ترکبانک اگر

صورت هب یمتقاض یهاها به بنگاهبانک قیاز طر ینگیحجم نقد شینخواهد شد. چرا که افزا جادیاعتبارات ا

 یرهاگواسطهعنوان به آنها تيها متناسب با فعالبانک ییدارا بياعطا خواهد شد. اما اگر ترک التيتسه

 زهيفاقد انگ ها. اگر بانکدیها را رفع نمابنگاه یمال ینتواند تنگنا ینگینباشد، ممكن است حجم نقد یمال

)مانند مستغالت، سهام،  گرید یهاییصورت داراباشند و منابع خود را به التيسهت یاعطا یالزم برا

ی ها با تنگنای مالو بانک ابدییها کاهش مبانک یکنند، توان اعتبارده یو ...( نگهدار یتجار یهابنگاه

 . شوندمواجه می

 را دستخوش یتجار یهابانک یهاییدارا بيترک یاگونهدهه گذشته، به کیدر  رانیاقتصاد ا تحوالت

 عبارتند از: عوامل نیاست. عمده ا افتهیها کاهش بانک یتوان اعتبارده در نهایت که کرده رييتغ

  ی پولی،سياستگذارساختار 

 طوالنی تورم هدور، 

 هاای در بانکدهی توصيهتسهيالت تكليفی و وام، 

 رکود اقتصادی عميق. 

است.  یپول یسياستگذاراز ساختار  یبخش التيها و تسهسپرده یسود رو یهانرخ یدستور نييتع

الن و اقتصاد ک طیتا متناسب با شرا شودیها سلب مامكان از بانک نیسود ا یهانرخ یدستور نييتع با

اال و ب رانینرخ تورم در ا گر،یکنند. از طرف د نييرا تع التيسود تسه نرخ ان،يمتقاض یاعتبارسنج

                                                 
1. Stock Variable 

2. Flow Variable 



 

 

. گرفته است یشيپ زين التيسود تسه یهاوجود دارد که تورم از نرخ ییهادوره یپرنوسان است و حت

 دیگذاران، اقدام به خرتعهدات در مقابل سپرده یفایو ا یسودآور افزایش یها برابانک ن،یبنابرا

 بااغلب که از آن  یادهیپد کنند؛یوابسته( م یها)مانند مستغالت، سهام و شرکت یواقع یهاییدارا

  .شودیم ادی «هابانک یبنگاهدار» عنوان

 فیاز وظا یبا آن مواجهند، بخش یسنوات یهاکه در قالب بودجه ییهاتیمحدود ليدلبه زين هادولت

ل طور کامبه التيتسه نیاگر ا ی. حتگذارندیها مبر دوش بانک یفيتكل التيخود را در قالب تسه

ها کبان یو توان اعتبارده ییکه دارند، درآمدزا یتیو حما نیيسود پا یهانرخ ليدلبازپرداخت شوند، به

ها موجب شده بانک ماتيبر تصم یرونيب یهاهينفوذ توص ني. همچندهندیم ليرا در طول زمان تقل

 یهدو وام یفيتكل التيدهند. وجود تسه صيمنابع خود را تخص یسودآور یها نتوانند در راستابانک

ها بازگردانده نشود. الزم به ذکر است از به بانک التياز تسه ییباعث شده است نسبت باال یاهيتوص

(. 1313و محمودزاده،  یلياند )نمواجه بوده یرجاريغ التيتسه یها با مشكل حجم باالگذشته بانک

 بحث شده است.  6ها در کادر و آثار آن بر بانک یرجاريغ التيتسه تياهم

 ربهض شد، ليتحم رانیا اقتصاد بر ظالمانه یهامیتحر دليلازجمله به که یقتصادا رکود ت،ینها در

 :شد باعث رکود که چرا. داد کاهش شدتبه را هابانک یاعتبارده توان که بود یگرید سخت

 ها های اقتصادی کاهش یابد و در نتيجه نسبت تسهيالت غيرجاری بانکسطح فعاليت بنگاه

 افزایش یابد، 

  ها را محدود کرد.بازارهای دارایی امكان نقدشوندگی داراییرکود در 

ها قبل به اشتباه شكل گرفته بود، باعث شد که از سال یبر بستر یوقوع رکود اقتصاد جه،ينت در 

 شیها، افزابه بانک یدولت یهادولت و شرکت یهایبده شیرود. افزا ليها تحلبانک یتوان اعتبارده

ها باعث شد )مانند مستغالت و سهام( در ترازنامه بانک رنقديغ یهایید داراو وجو یرجاريغ التيتسه

 شد. یشدن رکود اقتصاد ترقيمسئله باعث عم نیو ا ابدیها کاهش بانک یتوان اعتبارده

الزم به ذکر است که در کنار افت عرضه اعتبارات در بازار در این دوره، تقاضا برای اعتبارات 

باعث شد نرخ ارز  1311و  1312های ها افزایش یافت. بحران ارزی سالطرف بنگاه)نقدینگی( نيز از 

ا اعث شد، تقاضهای خارجی بها در تعامل با بانکشدت افزایش یابد. این عامل همراه با مشكالت بانکبه

های نههزیها باید مبالغ بيشتری برای طور مثال، بنگاهطور معناداری افزایش یابد. بهبرای اعتبارات به

ها تنها با پرداخت کل مبلغ معامالت قادر به گشایش اعتبارات اسنادی بودند. پرداختند و بانکارزی می

 همه این عوامل باعث شد تقاضا برای نقدینگی افزایش و عرضه آن کاهش یابد.

ها کانب یکاهش توان اعتبارده دهد،ینشان م زيکشورها ن گریدر د یو مال یبانك یهابحران تجربه

 یرا به دنبال داشته باشد و دوره خروج از رکود را طوالن یرکود اقتصاد تواندیچگونه م یمال یو نهادها

 نیانتشار ا مسيمكان یمتفاوت باشد، ول تواندیمختلف م یبحران در کشورها جادیا هيسازد. البته تكانه اول
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 االتیا یو آثار بحران مال شیدايپ لیدال 1است. در کادر  گریكدیمشابه  ینظام مال قیها از طرتكانه

ناسالم در ترازنامه  یهاییوجود دارا زيمتحده ن االتی. در بحران اه استداده شد حي( توض2227متحده )

 زين ماندهیباق ینهادها یاعتبارده سقوط کنند و توان یمال ینهادها یباعث شد برخ یمال ینهادها

 1132 1بزرگ رکود از بعد یاقتصاد رکود نیترقيعممتحده وارد  االتیاقتصاد ا جهيرفت و در نت ليتحل

اند. با مشكل مواجه شده یمؤسسات اعتبار یبرخ زين رانیدر اقتصاد ا .(1312سليمانی و نعمتی، )شد

در  های ثابت،دليل حجم باالی دارایی، بهادیز یهاییدارا داشتن خالفبر زانيم همؤسسطور مثال، به

های در هفته .در بانک صادرات ادغام شد ینهاد مال نیا تیانجام تعهداتش با مشكل مواجه شد و در نها

 شده است.آشكار الحجج  ه ثامنمشكالت مؤسس اخير نيز 

 

 هابانک یبر سودآور یرجاریغ التیاثر تسه .6کادر 

عبارت ه. بدنکنیمسود کسب  التيتسه یرو یافتیها و نرخ سود درسپرده ینرخ سود رو انياز تفاوت م هابانک

رض ف کیباشد، بانک سودآور است. اما  شتريب شیهایبده نهیبانک از هز یهاییدارا یبازده رو یوقت گرید

 . کنندیمرا پرداخت  شانیهاوام رندگانيگالتيوجود دارد که تسه یضمن

 جادیها از محل ابانک ییدارا یعنیباال است؛  یدر صنعت بانكدار یمال اهرمطور که قبالً بحث شد، همان

ها بانک تيفعال یطرف بازده انتظار کیاز  یبودن اهرم مال (. باال5)رجوع به کادر  شودیم یمال تأمين یبده

ه ک ییهاسکیاز ر یكی. شوندیبانک م یهاتيفعال سکیر شیمنجر به افزا گر،یو از طرف د بردیرا باال م

 تاليدر بازپرداخت تسه انیمشتر ییبه توانا یاعتبار سکیاست؛ ر 2یاعتبار سکیر کند،یم دیها را تهدبانک

 تپرداخ هاوام از یکوچك سهم اگر ،یدر بخش بانك ی. با توجه به باال بودن اهرم مالشودیمربوط م یافتیدر

 نشود پرداخت مقرر موعد در که التيتسه از یبخش آن یبررس رونیااز. شودیم انیز دچار بانک نشود،

 .است یبانك بخش ثبات در مهم یامسئله( یرجاريغ التي)تسه

 بانک یهایبده و هاییدارا یزمان تعادل شود،یم جادیا یاعتبار سکیر ليدلبه که 3یرجاريغ التيتسه

 التيتسه یبرا مناسب یريگذخيره عالوه،به. شودیم مواجه 1ینگینقد سکیر با بانک و کندیم مشكل دچار را

 تیریمد یدرستبه را یاعتبار سکیر نتوانند هابانک اگر ن،یبنابرا. دهدیم شیافزا را بانک نهیهز یرجاريغ

 کاهش را تسهيالت یاعطا یبرا هابانک لیتما و یاعتبارده توان ابد،ی شیافزا یغيرجار مطالبات و ندینما

 . دهدیم

. نندکیم استفاده قهيوث اخذ و انیمشتر یاعتبار یبندرتبه از یاعتبار سکیر تیریمد یبرا هابانک

. است ربنهیهز بانک توسط هایژگیو نیا همه استخراج و دارند یمتفاوت یاعتبار یهایژگیو هابانک انیمشتر

. شودیم جادیا 5اطالعات تقارن عدم وام یاعطا از بعد و قبل یمشتر و بانک انيم ها،نهیهز نیا وجود ليدل به

 وام کردنهیهز نحوه ای 6(ب)انتخاب نامناس رندهيگبانک در انتخاب وام شودیتقارن اطالعات باعث معدم

                                                 
1. Great Depression 

2. Credit Risk 

3. Non-performing Loans 

4. Liquidity Risk 

5. Asymmetric Information 

6. Adverse Selection 



 

 

. باشد داشته ینيسنگ یهانهیهز بانک یبرا تواندیم اشتباه نیا و شود اشتباه دچار 1(یاخالق)مخاطرات 

 یبررس ار انيمتقاض یاعتبار خچهیتار هابانک الت،يتسه یاعطا از قبل هاوام برگشت نيتضم یبرا ن،یبنابرا

 .ندنماییم افتیدر هاآن از معتبر قیوثا امكان صورت در و کنندیم

 فصل در یرجاريغ التيتسه نسبت. است باال اريبسدر ایران  التيبه کل تسه یرجاريغ التيتسه نسبت

 یجمع ینهادها فقدان که کنندیم بحث( 1313) محمودزاده و یلين. است درصد 1/12، 1313 سال یانیپا

 نكول احتمال برابر در را آنها ،یاعتبار سکیر تیریمد یبرا( بانک سطح )در یفرد و( یبانك شبكه سطح )در

 رکود و یاعتبار سکیر تخفيف یبرا الزم ینهادها فقدان آنها نيهمچن. است کرده ریپذبيآس ان،یمشتر

 .دانندیم هابانک ترازنامه در یجارغير التيتسه انباشت یاصل عوامل را از هامیتحر دیتشد از یناش

 

 سطح سه در توانیم را ابدی کاهش هابانک یاعتبارده توان است شده موجب که یعوامل

  :اندثر بودهؤهر سه مورد از این سطوح در کاهش توان اعتباردهی شبكه بانكی م .کرد یبندميتقس

ی های پایين و تعيين دستوری پولی برای تضمين تورمسياستگذارفقدان چارچوب  :کالن سطح .4

ث های سود پایين، باعهای باال و نرخطور که قبالً توضيح داده شد، تورمنرخ سود در شبكه بانكی. همان

 های غيرمالی متمایل شوند. ها به سمت داراییشده است بانک

در قالب اقدامات  های خود راها هرساله بخشی از فعاليتدولت :گذاریسیاست سطح .2

ای که اغلب با اهدافی غير از سودآوری بودجهاند. این اقدامات شبهها گذاشتهبانک برعهده «ایبودجهشبه»

 دهد.ها را کاهش میشود، سودآوری و توان اعتباردهی بانکدنبال می

در راستای  ها نتوانندها باعث شده بانکاحترام به حاکميت شرکتی در بانک عدم :خرد سطح .9

که  دهدنسبت تسهيالت غيرجاری نشان می ندارانشان فعاليت کنند. باال بودسودآوری و منافع سهام

درستی عمل کنند و این نشان از فشارهای بيرونی بر اند در انتخاب متقاضيان معتبر بهها نتوانستهبانک

 .(1312)نقوی و همكاران،  ها داردبانک

و نرخ  بانكیبيننرخ سود در بازار  انيبا توجه به تفاوت م توانیها را مبانک یتوان اعتبارده تياهم

ماه دیدر درصد  11حدود  به 1312 ماهشهریور دردرصد  12که نرخ تورم از  یتورم مشاهده کرد. در حال

اظهارات رئيس کل بانک اساس بر 1311ماه در دی یبانكنينرخ سود در بازار ب ،است دهيرس 1311

درصد   حدود ،(1311ماه ها و بانک مرکزی )دیاندیشی مدیران عامل بانکمرکزی در جلسه هم

 اتیاساس نظرداد. بر حيها توضبانک یبا کاهش توان اعتبارده توانیتطابق را تنها م عدم نیا 2است.

 دارد. در بلندمدت که نرخ یبستگ ینرخ تورم انتظار و حقيقیبهره  به نرخ یبهره اسم نرخ ،یاقتصاد

 جهت حرکت کیدر  زيو تورم ن ینرخ بهره اسم کنند،یجهت حرکت م کیبا نرخ تورم در  یتورم انتظار

همراه است. اما در  یسود اسم یهاکاهش تورم در بلندمدت با کاهش نرخ گر،یعبارت دخواهند کرد. به

                                                 
1. Moral Hazard 

 ( مراجعه نمایيد.1531زاده ). برای مطالعه بيشتر، به شریف2
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ود . نرخ سباشد حقيقیدر نرخ سود  رييز تغا یناش تواندیم یسود اسم یهانرخ راتييمدت، تغکوتاه

قد ن یهایی. اکنون که دارادیآیم دستبه یمال یهادر بازار یگذارهیاندازها و سرماپس یبرابر از حقيقی

 رخن رونیااز و استگذشته  یهااز متوسط باالتر حقيقیها قرار دارد، نرخ سود بانک اريدر اخت یمحدود

 که تاس یامسئله هابانک یاعتبارده توان کاهش ن،یبنابرا. است گرفته فاصله تورم نرخ از یاسم سود

 1.شود یطراح آن با مقابله یبرا مناسب یهاحلراه و شود گرفته یجد دیبا

 

 یاقتصاد رکود و تقاضا کمبود. 1

 شیها باعث کاهش عرضه منابع در بازار وجوه قابل استقراض و متعاقباً افزابانک یتوان اعتبارده کاهش

ده به وجود آم ینيواسطه خوشببه یکه عامالن اقتصاد یبازار شده است. در حال نی)نرخ سود( در ا متيق

 کششیعرضه وجوه قابل استقراض محدود و ب تیدارند، امكان تقو یگذارهیسرما یبرا یشتريب یتقاضا

با  ،نی. بنابراندیاعطا نما التيتسه توانندیم دیجد یهاها تنها از محل جذب سپردهاست. چرا که بانک

. نرخ تاس ریپذبودن عرضه، تعادل در بازار وجوه قابل استقراض در نرخ سود باال امكان کششیتوجه به ب

 .کندیم دیيأت را ليتحل نیا که است یمشاهدات از 1311ماه مهردر  یبانكنيب بازاردر  یدرصد 27سود 

 ی)نرخ سود اسم یهمزمان با کاهش تورم، باعث شده است نرخ سود واقع ینرخ سود اسم شیافزا

است و  دهيرس 12به  1311ماه دی. نرخ تورم نقطه به نقطه در ابدی شیافزا زي( نینرخ تورم آت یمنها

 12در حدود  ینرخ سود واقع کند،یکردن تورم را دنبال م ینرخکه دولت همچنان تک میریاگر بپذ

ر مصرف، ب توانیرا مآثار  نیداشته است. ا تأثيرعمده اقتصاد  یهاباال بر بخش ارينرخ بس نیدرصد است. ا

 فرصت مصرف نهیهز یباال بودن نرخ سود واقع دیو خالص صادرات مشاهده کرد. بدون ترد یگذارهیسرما

کمک  یپول مل تیباال به تقو سودنرخ  گر،ی. از طرف دبردیرا باال م یگذارهیسرما یمال تأمين نهیو هز

. کاهش مصرف، کاهش شودیواردات( م شیو باعث کاهش خالص صادرات )کاهش صادرات و افزا کندیم

 کاهش یدر اقتصاد مل ديتقاضا و به تبع آن تول شودیو کاهش خالص صادرات باعث م یگذارهیسرما

 نبوده است.  یمال یاز تنگنا یثر از کاهش تقاضا ناشأتنها مت یاقتصاد طی. البته شرابدای

از  یاشروع شد مجموعه 1313که از اواخر سال  یالمللنيب ینفت در بازارها متيکاهش ق تكانه

در  یافزوده بخش نفت که سهم قابل توجهطرف ارزش کینفت از  متيآثار را به دنبال داشت. تكانه ق

 یهانهیدولت و متعاقباً کاهش هز یارز یکاهش درآمدها گریدارد را کاهش داد و از طرف د یمل ديتول

 یبتدااز ا یموارد باعث شد، رشد اقتصاد نیکل در اقتصاد شد. همه ا یتقاضا شتريباعث کاهش ب یعمران

رکز . مکنندیم یابیارز گرید یکاهش را ورود اقتصاد به رکود نیا یبرخ یو حت ابدیکاهش  1311سال 

                                                 
 هایدليل صرف ریسک باال در این بازار باشد. از آنجاكه عمده بانکبانکی ممکن است به. البته نرخ سود باال در بازار بين1

 گيرنده وضع مالی بدی دارند، ریسک قرض دادن در این بازار در مجموع باال رفته است. فرض



 

 

تورم با  گر،یدرصد اعالم کرده است و از طرف د کیرا  1311ماه اول سال شش یرشد اقتصاد رانیآمار ا

 تورم 1311 سال انیپا تا شودیم ینيبشيپ که یاگونهدر حال کاهش است به ینسبتاً تند بيش

 یصاداقت رکود یعنی فوق ريتفس که است یامشاهده تورم و یاقتصاد رشد زمانهم کاهش. شود یرقمتک

 1.دینمایم دیيأت را تقاضا کمبود از یناش
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 یدوره رکود اقتصادطوالنی شدن بهها منجر بانک یبودن توان اعتبارده نیيکه گفته شد، پا طورهمان

 یعددمت یكارهاشود. راه تیها تقومنابع نقد بانک دیها بابانک یتوان اعتبارده تیتقو یبرا. شده است

 عبارتند از: آنها مهمترین ها وجود دارد کهدر بانک ینگینقد تأمين یبرا

 هابانک به جدید سرمایه تزریق، 

 غيرجاری تسهيالت کاهش، 

 نقد هایدارایی به هابانک غيرنقد هایدارایی تبدیل، 

 یصورت استقراض از بانک مرکزبه یدجد یبده ایجاد، 

 قانونی ذخيره نسبت کاهش. 

آنها در سطح  یاما آثار اقتصاد دهد،یم شیها را افزابانک یهمه اقدامات فوق توان اعتبارده اگرچه

کاهش  ،هابانک اصالح ساختارها، بانک یتوان اعتبارده تیتقو یروش برا نی. بهترستين كسانیکالن 

 نیا. استهبانکبه و در نهایت تزریق سرمایه جدید ها بانک یهاییو فروش دارا یرجاريغ التيتسه

. اشتد نخواهد دنبال به اقتصاد یبرا یتورم آثار ها،بانک توان شیافزا ضمن هاییدارا بيترک در رييتغ

داران سهام یمال توان به دیجد هیسرما قیتزر. است رممكنيغ یجار طیشرا در اقدامات نیا انجام اما

 زيدولت ن یاست و درآمدها هابانک اغلب عمده دارسهام دولت که یطیشرا در و دارد یبستگ هابانک

ز ا تواندیتنها م یها وجود ندارد. بانک مرکزبه بانک دیجد هیسرما قیمحدود است، امكان تزر اريبس

 هیرماس تیتقو یانه برايها را موظف کند از سود سالکند و بانک یريجلوگداران سهام انيسود م عیتوز

 هیسرما تیقوت یتا منابع الزم را برا ستندين سودآور طیشرا نیدر ا زيها ن. البته بانکندیبانک استفاده نما

مشكل است. رکود  یفعل طیدر شرا زين هاییو فروش دارا یرجاريغ التي. کاهش تسهندینما تأمين

 التيتسه نسبت نیو ا ندیخود را بازپرداخت نما التينتوانند تسه یاقتصاد یهاباعث شده بنگاه یاقتصاد

رکود در بازار بورس و بازار مسكن، باعث شده است  گر،یداده است. از طرف د شیرا افزا یرجاريغ

ها کمک به بانک تواندیدر عمل نم زين ريدو اقدام اخ نیمحدود شود. لذا ا هاییدارا نیا ینقدشوندگ

 .دینما

                                                 
 تواند موجب رکود شود.تورمی نيز خود میهای ضد. البته بايد توجه داشت که سياست1
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 یساده است، ول یکار یقانون رهيو کاهش نسبت ذخ یاستقراض از بانک مرکز گر،یطرف د از

 شیمنجر به افزا یهمراه دارد. استقراض از بانک مرکزاقتصاد به یتورم برا شیصورت افزابه ییهانهیهز

ه باعث که در ادام شودیم یپول ندهیافز بیضر شیمنجر به افزا یقانون رهيو کاهش نسبت ذخ یپول هیپا

 خواهد تورم به منجر پول حجم رشد شد، داده نشان 3 کادر در که طورهمان. شوندیرشد حجم پول م

 .ودب نخواهد نهیهز بدون زين یقانون رهيذخ نسبت کاهش و یمرکز بانک از استقراض نیبنابرا. شد

که اقتصاد در آن قرار دارد و با توجه به  یرکود طیکه مشخص است با توجه به شرا طورهمان

ها ارائه کرد. اما بانک یساختار مال تیتقو یراهكار واحد برا کی توانینم ،اقدامات یتورم یهانهیهز

حال  نيها را بهبود بخشد و در عبانک طیباشد تا شرا یقو یابه اندازه تواندیاقدامات م نیاز ا یبيترک

 شيب دیآیم دستبهجامعه  یکه برا یکه منافع یاگونهجامعه قابل تحمل باشد. به یآن برا یهانهیهز

 .ابدیارتقا  یرانیشهروندان ا یآن باشد و در مجموع رفاه عموم یهانهیاز هز
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 اب لذا. دارند قرار مختلف سطح سه در هابانک یمال یتنگنا جادیا عوامل شد، بحث قبالً که طورهمان

 :کرد یطراح سطح سه در را هابانک مشكالت رفع حلراه توانیم یبنددسته نیا به توجه

 نيضمت ضمن دیبا دیجد ساختار و ابدی رييتغ باید یپول یسياستگذار ساختار کالن، سطح در .4

 یلعامجبل و یبوستان. دینما فرآهم را یپول مؤثری سياستگذار امكان ،یمال نظام در یکارآمد یارتقا

 رفع را یپول یسياستگذار مشكالت از یاريبس تواندیم تورم یهدفگذار چارچوب کنندیم بحث( 1311)

 ارز رخن مختلف یهادوره در و است معتبر یاسم لنگر کی فاقد یپول یسياستگذار یفعل ساختار. دینما

 به لذا د؛هستن روبرو یادهیعد مشكالت با لنگرها نیا. کنندیم فایا را یاسم لنگر نقش ینگینقد حجم و

 . اندکرده استفاده تورم یهدفگذار از آنها یجابه و اندگرفته فاصله لنگرها نیا از اقتصادها زمان مرور

 را التيتسه و هاسپرده سود یهانرخ تا دهدیم اجازه یمرکز بانک به تورم هدفگذاری چارچوب

 صيتخص دینمایم کمک سود یهانرخ یآزادساز. شود نييتع بازار در هانرخ نیا دهد اجازه و دینما آزاد

 البته، .دهند انجام یخوببه است یمال یگرواسطه که را خود یاصل فهيوظ هابانک و شود انجام بهتر منابع

 ،یشنهاديپ چارچوب یاجرا با نیبنابرا دارند، گریكدی با ميمستق رابطه بلندمدت در تورم و یاسم سود نرخ

 ورمت کاهش گر،ید طرف از. باشد داشته هدف تورم نرخ با یانتظار رقابليغ هفاصل تواندینم سود نرخ

 سمنعك را اقتصاد یهاانيبن تحوالت تواندیم بهتر ارز نرخ راتييتغ و شودیم ارز بازار در ثبات موجب

 یاسبمن نهيزم تواندیم دهد کاهش را تورم نرخ بتواند که تورم یهدفگذار چارچوب یاجرا نیبنابرا. دینما

 در یلما اتمؤسس گرید و هابانک عملكرد بهبود. آورد همافر یمال اتمؤسس گرید و هابانک تيفعال یبرا

 .دینمایم نيتضم بلندمدت در را یاقتصاد رشد دیتردیب منابع صيتخص



 

 

 اجرا یانضباط یابودجه استيس و یانبساط یپول استيس است الزم ،یسیاستگذار سطح در .2

 انکب تياهم. دارد وجود یمرکز بانک ارياخت در تنها هابانک در یاعتبارده تیتقو یبرا الزم منابع. شود

 نیابرابن .گرددیم باز( پول همان ای) ییدارا نینقدتر خلق در نهاد نیا یقانون قدرت به اقتصاد در یمرکز

ین البته ا .دینما اجرا بازار در سود نرخ کاهش هدف با را یانبساط یپول یهااستيس دیبا یمرکز بانک

 به را ودخ یبده دیبا دولت گر،یاز طرف دسياست باید مشروط به اعمال انضباط در شبكه بانكی باشد. 

. دهد خاتمه شوندیم یمال تأمين هابانک منابع از که را یابودجهشبه اقدامات و دینما پرداخت هابانک

 ساختار با هااستيس نیا همه اما کرد، اجرا را یانبساط یپول استيس توانیم یمتعدد یهاروش به

 . ستندين سازگار فوق یپول یسياستگذار

 شیعرضه پول منجر به افزا شیهمراه است که افزا ینگران نیبا ا یاستفاده از منابع بانک مرکز اما

و رشد عرضه پول با  ستيصورت همزمان نبه هامتيعرضه پول بر سطح ق شیتورم شود. البته اثر افزا

با  واندتیم یاست. بانک مرکز نیيپا اريکه نرخ تورم بس یزمان ژهیوبر تورم اثر خواهد داشت ـ به فهوق

 یاردهتوان اعتب شیبه افزا ندهیآن در آ یآورو جمع یکنون طیپول در شرا قیتزر یبرا یمسيمكان یطراح

 یمعتبر توسط بانک مرکز یهاقهيوث افتیدر ازمندين مسيمكان نیا قيدق ی. اجرادیها کمک نمابانک

 یبده دیدولت با نی. بنابراکنندیم فایرا ا معتبر هوثيقنقش  یاست. در اغلب کشورها اوراق قرضه دولت

وان عنبه اوراق قرضه افتیدر یدر ازا یو بانک مرکز دیصورت اوراق قرضه منتشر نماها بهخود را به بانک

که هراس از تورم وجود  یدر صورت نيقرار دهد. همچن یتجار یهابانک اريمنابع نقد در اخت قه،يوث

 یولپ استيو عرضه پول را کاهش دهد. س دیاقدام به فروش اوراق قرضه نما تواندیم یداشت، بانک مرکز

 1.است سازگار تورم یهدفگذار چارچوب با کامالً فوق یابودجه استيس و

 هانکبا در یشرکت تيحاکم و شود تیتقو هابانک بر یمرکز بانک نظارت دیبا خرد، سطح در .9

 آورند؛یم دستبه یبده جادیا محل از را خود منابع هابانک شد، داده حيتوض که طورهمان. شود اجرا

 همؤسس ای کبان کی اگر مثال، طوربه. گذاردیم اثر گذارانسپرده رفاه بر ميمستق طوربه هاآن رفتار نیبنابرا

 دهد، وام سکیپرر یهابنگاه به ای شود سکیپرر یهاتيفعال وارد شتريب سود کسب هدف با یاعتبار

 بينص یریپذسکیر منافع گر،ید ارتبعبه. کندیم منتقل گذارانسپرده به را هاتيفعال نیا سکیر عمالً

 هدف اب دیبا یمرکز بانک ن،یبنابرا. شودیم منتقل گذارانسپرده به آن یاحتمال یهانهیهز وداران سهام

 یباراعت اتمؤسس و هابانک بر را خود نظارت ،یمال ستميس ثبات حفظ و گذارانسپرده منابع از انتيص

 .دینما تیتقو

 ميمستق طوربه دینبا گرید ینهادها و دولت. استداران سهام حقوق به احترام هابانک تیتقو الزمه

 داشته ار ـ مقررات و نيقوان محدوده از خارج ـ هابانک منابع صيتخص بر یاثرگذار ییتوانا ميرمستقيغ ای

                                                 
داشته باشد، بهتر اين است دت توان کارشناسی و اجرایی این عمليات در کشور وجود نم. شايان ذكر است چنانچه در کوتاه1

 حل را در سياست مالی جستجو کرد نه سياست پولی.كه راه
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 ستميس ثبات که است هيتوج قابل ییجا تا تنها هابانک بر مقررات و نظارت اعمال گر،ید عبارتبه. باشند

 حقوق به یتوجهیب موارد، نیا از فراتر هاتیمحدود اعمال شود، نيتضم گذارانسپرده منافع و یمال

 کند؛ یزیربرنامه هابانک منابع یبرا یابودجه فيتكال ای هيتوص قیطر از دینبا دولت. استداران سهام

 یزمان داشت توجه دیبا. داد خواهد نشان اقتصاد کل بر را خود یهانهیهز باالخره هااستيس نیا که چرا

 استار کی در یاقتصاد کالن اهداف با آنها یشرکت اهداف ندکهینما عمل خود فیوظا به توانندیم هابانک

 .شودیم محقق یشرکت تيحاکم یاجرا با تنها نیا و باشند داشته قرار

 هاانکب کند،یم نيتضم هابانک در یشرکت تيحاکم تیتقو با همراه یمرکز بانک نظارت شیافزا

 صيتخص آکار طوربه اندآورده دستبه یانبساط یپول یهااستيس یاجرا محل از که را یدیجد منابع

 و ستا یبانك شبكه در منابع صيتخص نحوه ليدلبه یجار مشكالت از یبخش داشت توجه دیبا. دهند

 و مدتهکوتا حل لذا. کرد خواهند یط دوباره را گذشته راه همان هابانک نشود، اصالح هاهیرو نیا اگر

 .است فوق گانهسه سطوح به توجه ازمندين هابانک مشكل بلندمدت

 

 چارچوب رفع مشكالت نظام بانكی در بلندمدت .2نمودار 
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هی از این بيشترین بازد با هایینگاهای تخصيص یابد که بگونهبرای حمایت از توليد، الزم است منابع به

اطالعات دقيق در مورد شرایط  اشتنور نيازمند دبهره هاینگاهمند شوند. البته شناسایی بمنابع بهره

اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورم

سیاست پولی 

کاهش نسبت ذخيره قانونی-

وطتزریق نقدینگی به بانک ها به صورت مشر-

سیاست بودجه ای دولت

کاهش بدهی های دولت به شبكه بانكی-

نظارت و اعمال حاکمیت شرکتی در بانک ها

الزام بانک ها برای کاهش بنگاهداری-

کاهش تسهيالت غيرجاری-



 

 

توانند برخی های توليدی میآنهاست و دسترسی به این اطالعات آسان و بدون هزینه نيست. بنگاه

اطالعات را پنهان کنند و یا اطالعات اشتباه در اختيار اعتباردهندگان قرار دهند. وجود اطالعات نامتقارن 

ها( در اقتصاد ایجاد شوند تا اردهندگان باعث شده است نهادهای مالی )مانند بانکها و اعتبميان بنگاه

 بتوانند مشكل اطالعات نامتقارن را مرتفع سازند. 

خصيص ت اقتصادیهای يتبه فعالتجهيز و در اقتصاد ایران، بخش عمده منابع از طریق شبكه بانكی 

ایت لذا برای حم تقارن اطالعات را مدیریت نمایند. دمها هستند که باید مشكل عشود و این بانکداده می

جام ان آصورت کارتخصيص منابع را بهتجهيز و ها وظيفه از توليد باید اطمينان حاصل کرد که بانک

و  همشكل اطالعات نامتقارن ميان اعتباردهند منابع بيشتری تجهيز کنند و ها بتواننددهند. اگر بانکمی

ور هرههای بشود و بنگاهتخصيص داده  آصورت کارتوان مطمئن بود که منابع به، میدرا رفع نماین بنگاه

 دارند. به منابع الزم دسترسی

ها گاه فشار دولت بر بانکهردهد که تجربه عملكرد شبكه بانكی بعد از جنگ تحميلی نشان می

تغال اند، رشد اقتصادی و اشداشته دادن در اختيار اعتبارها منابع بيشتری برای کاهش یافته است و بانک

ه تخصيص بتواند وظيف بهبود یافته است. بنابراین، حمایت از توليد نيازمند وجود شبكه بانكی است که

 درستی انجام دهد.منابع را به

کيد أهای سود بانكی تحمایت از توليد تنها بر کاهش نرخ رایسياستگذاران ب در دو دهه گذشته،

اهش های توليدکنندگان را کویكرد بر این اصل بنا شده که کاهش نرخ سود بانكی هزینهراند. این داشته

این دیدگاه یک مسئله اساسی را نماید. اما ها و رشد اقتصادی کمک میدهد و این به سودآوری بنگاهمی

و  شده زبرای اقتصاد، ميزان منابع تجهيگيرد و آن توجه به مقدار منابع تجهيز شده است. نادیده می

گذاری هتوانایی آنها در سرمایهای توليد ارائه شود، . هرچه منابع بيشتری به بنگاهمهم استه یافتتخصيص 

پایين آورده شود و انگيزه خانوارها برای  غيرطبيعیصورت . لذا اگر نرخ سود بهدهدافزایش میرا و توليد 

و منابع کمتری نيز به بخش توليدی تخصيص کنند ها منابع کمتری تجهيز میشود، بانک انداز کمپس

رسی دست ی پایينهاهایی که به نرخبنگاه هش نرخ سود در این صورت تنها بهشود. سياست کاداده می

 آور خواهد بود.د زیاننشوهایی که از منابع محروم میکند و برای بنگاهکمک میدارند 

 

 یریگجهینت

 تيشناخت وضع ران،یدر اقتصاد ا ینگیدرک کمبود نقد ديداده شد که کل حيگزارش توض نیا در

ضه ها امكان عردر اقتصاد قابل مالحظه است، بانک ینگیحجم نقد نكهیا رغمياست. عل یتجار یهابانک

بارت عبه ای) خواهینقدینهبا  یاقتصاد یهاندارند؛ لذا بنگاه اريدر اخت یاعتبارات را به فعاالن اقتصاد

 بهتر، کمبود اعتبار( مواجهند. 
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ر ها دباعث شده است بانک ینامساعد اقتصاد طیها و شرابر منابع بانک یرونيدهه فشار ب کی

رد و را تجربه ک ییباال یهاتورم رانیگذشته، اقتصاد ا یها. در سالرنديقرار گ یکنون هشكنند تيوضع

ها ها فشار آوردند. بانککمتر از نرخ تورم( به بانک یسود )به سطوح یهاکاهش نرخ یبرا انسياستگذار

 یارگذهیسرما یديتول یهامانند مستغالت و بنگاه ییدارا یحفظ ارزش منابع خود، در بازارها یبرا زين

. اددیها را کاهش مبانک یها قرار دادند که سودآوربانک برعهده یفيها تكالدولت گر،یکردند. از طرف د

 عاجز شوند. یمال یگرهاواسطهعنوان به خود فیها از انجام وظاد باعث شده است بانکرون نیادامه ا

ها، موجب بانک یهایینامناسب دارا بيظالمانه و ترک یهامیاز اعمال تحر یناش یاقتصاد رکود

ها، نرخ سود از طرف بانک التيکاهش عرضه تسه ن،يها شده است. همچنبانک یکاهش توان اعتبارده

 یگذارهیسرما یمال تأمين نهیهز شیافزا نیباال برده است. بنابرا یاکنندهرا در اقتصاد تا سطح نگران

فرصت مصرف توسط خانوارها باعث شده است تقاضا در اقتصاد کاهش  نهیهز شیها و افزاتوسط بنگاه

 ینفت که موجب کاهش درآمدها متيالبته، کاهش قاز رکود شود.  یاو اقتصاد مجدداً وارد دوره ابدی

 رکود کمک کرده است. تیبه تقو زيشده است ن یعمران یهانهیدولت و هز

 واندتینم یاست که شبكه بانك تيواقع نیخروج از رکود مستلزم درک ا یبرا مؤثرراهكار  یطراح

بخش  نیرفع مشكالت ا یبرا ییهااستيس دیبا سياستگذارانجام دهد و  یدرستخود را به یذات فیوظا

 نیت اآثار بلندمد دیمنابع، با صيها در تخصبانک کنندهنيي. البته با توجه به نقش تعدینما یطراح

شده است که مشكالت  شنهاديگزارش پ نی. در ارديقرار گ یمورد بررس یکل یدر چارچوب هااستيس

 شود. یدر سه سطح بررس یفعل

های ساختار فعلی تواند بسياری از نارساییی تورم میهدفگذار، اتخاذ چارچوب در سطح کالن .1

های دهد تا نرخی تورم به بانک مرکزی اجازه میهدفگذاری پولی را رفع نماید. چارچوب سياستگذار

 بازار تعيين شود. با توجه به شرایط ها و تسهيالت سود سپرده

اجرا  ای انضباطیبودجه سياستپولی انبساطی و  ، الزم است سياستیسیاستگذاردر سطح  .5

ا های را که از منابع بانکبودجهها پرداخت نماید و اقدامات شبهخود را به بانک شود. دولت باید بدهی

همزمان با منضبط ساختن شبكه بانكی، شوند خاتمه دهد. بانک مرکزی نيز باید مالی می تأمين

 د در بازار اجرا نماید.سو های پولی انبساطی را با هدف کاهش نرخسياست

ها ها تقویت شود و حاکميت شرکتی در بانکباید نظارت بانک مرکزی بر بانک ،در سطح خرد .6

توانند به وظيفه خود عمل نمایندکه اهداف شرکتی آنها با ها میاجرا شود. باید توجه داشت زمانی بانک

تنها با اجرای حاکميت شرکتی محقق اهداف کالن اقتصادی در یک راستا قرار داشته باشند و این 

 شود.می
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