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 : بانکی سود نرخ معمای

 مالی مجاز  نهادهای برخی بحران اعسار در کالبدشکافی

 

 

 

 
 

 

 

 چکيده

کشور انتظار  یمقامات اقتصاد 1432 ماهخرداد از پسنقطه به نقطه  تورم کاهنده روند شروع با

 ،مزبور مقامات انتظار خالف بر. ابدی کاهش زين یبانك یهاسپرده الحسابعلیداشتند نرخ سود 

 دولت تيسال اول فعال کیدر  - آن از کمتر و سالهکی یهاسود سپرده نرخ ژهیبه و – مذکور یهانرخ

 به یمرکز بانک توسلرغم ي. علافتی شیواحد درصد( افزا 2تا  5 ني)ب یبه نحو ملموس یازدهم

 یهانرخ ،1434و  1434های سال در یبانك یهاسپرده سود نرخ کاهش جهت یهيتنب یابزارها

 کنار و گوشه از آنكه ضمن است؛ 1432 ماهخرداداز  شيپ یهانرخ از باالتر همچنان یسود بانك یرسم

 دهيشن ابالغ شده از سوی بانک مرکزی یهانرخ از هابانک یبرخ تخلف بریمبن یمتعدد یهاگزارش

 یقيحق و یاسم سود یهانرخ شیافزا) یبانك سود نرخ یمعما که - مسئله نیا نييتب یبرا. شودیم

های این گزارش تحليل .دارد وجود یمختلف اتيفرض - شودیم ناميده ی(تورم انتظارات کاهش رغميعل

 ناسالم رقابت ای و های سودپایان یافتن سرکوب مالی و آزادسازی نرخ رينظ یاتيفرض دهدنشان می

 نييتب تواندینم سوی بانک مرکزی بيان شده است(ای که بيشتر از)فرضيه رمجازيغ یمال ینهادها

و  یکه تاکنون در دستور کار مقامات پول یاقدامات زين ليدل نياز موضوع به دست دهد. به هم یقيدق

  .کندحل  را مسئلهکشور قرار داشته نتوانسته است  یاسيمقامات س ریسا

)عموماً مجاز(  یمال یدر آن دسته از نهادها دیرا با ینرخ سود بانك یفهم معما یاصل ديکل

 مشكل. اندمواجه شده ی(ررسميغ یورشكستگ)اعسار  ی ونگیجستجو کرد که با مشكل کمبود نقد

 مطالبات تراکم. دارد مذکور ینهادهاجاری ريغ مطالبات دهيچيپ دهیپد در شهیر یادیز حد تا مزبور

 تيوضع و الوصولمشكوکی بابت مطالبات ناکاف یهایريگرهيذخ کنار در گذشته سنوات درجاری ريغ

 به. است شده یمال ینهادها از یبرخ اعسار ی ونگینقد دیشد کمبود باعث هابانک هیسرما نامناسب

 تأخيرباعث به  کشور یاسيس مقامات یبرخ و هابانکداران سهام و رانیمدمدت کوتاه یهازهيانگ عالوه

 شده هابانکجاری ريغ مطالبات حيصح یبندمانند استمهال و عدم طبقه یانداختن موضوع از طرق

عنوان به – هابانک یمال یگرواسطه تيفعال شدن دهانیز باعث مدتانيروند مذکور در م ادامه. است

 یهایورشكستگ اناًيو اح دتریو در بلندمدت باعث بروز مشكالت شد - یبانك تيفعال اصلی هسته

نرخ سود  شینهادها منجر به افزا نیمشكالت ا زيخواهد شد. در بعد کالن ن یگسترده در نظام بانك

 فعاالن یمال یهانهیهز شیافزا ،یپول استيس شدن اثر کم ،یبانك نظام یاعتباردهکاهش توان  ،یبانك
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 صورتبه نهادها نیا مشكالت تا طبعاً. است شده یگذارهیسرما یهاطرح تيجذاب کاهش و یاقتصاد

 به. داشت بازار منطق براساس یبانك سود یهانرخ کاهش به یچندان ديام توانینم نشود حل یاشهیر

 بحران بنا به ذات خود نیازیرا است؛ اعسار  مهار بحران یآنچه مهم است اقدام عاجل برا ریهر تقد

  .شودمیدارد و روز به روز مهار آن دشوارتر  ابندهیو گسترش  شروندهيپ تيماه

که تا  ییدر راهكارها نهفته یهایکاست به توجه با و یجهان تجارب و یاقتصاد منطق بر هيتك با

در معرض اعسار و  یمال ینهادها بحرانِ یاشهیحل ر یکنون به کارگرفته شده است، تنها دو راه برا

و  یبازساز رسمی اول استفاده از سازوکار حلراهکشور وجود دارد.  یکنون طیدر شرا یورشكستگ

و نيز برخی  الزم یو سازمان یقانون یهارساختیجمله فقدان زعلل گوناگون ازاست که به ورشكستگی

گزارش است  نیا تأکيددوم که مورد  حلراهچندان مثمر ثمر نخواهد بود.  های اجتماعیحساسيت

 قبال در آنان به ینقد هیسرما مشروط قیتزر قیطر ازدارای اهميت سيستمی  یمال ینجات نهادها

در صورت خارج کردن  یخصوص ای یدولت یمال نهاد روش نیا در. است (ممتاز) سهام افتیدر

 ینقد هیاز طرف دولت سرما سایر شروط ممكن است تأمينو  مسموم از ترازنامه خود یهاییدارا

و  ینگینقد شیجمله احتمال افزاروش از نیا یاحتمال از شبهات و نقاط ضعف یاري. بسکند افتیدر

که در متن طرح  ییبا سازوکارها زين یخصوص یمال یدولت در نهادها یدارسهام مسئلهتورم و 

اقدام فراهم و  نیا یقانون یبسترها اگر نیو جبران است. بنابرا تیریآمده است قابل مد یشنهاديپ

 و یپول نظام مشكالت از یمهم بخش داشت ديام توانیم شود انجام یدرست به الزم ینهاد اصالحات

  حل و فصل شود. یاشهیر صورتبه یبانك یهاباال بودن نرخ سود سپرده مسئله جمله از کشور یبانك

 

 مقدمه

 و یک از بيش در دولت تالش عليرغم چرا که شودمی آغاز فراگير و مهم سؤال این با حاضر گزارش

 طور به آن از پيش هایسال با مقایسه در بلكه ،نيافته ملموس کاهش بانكی سود نرخ گذشته سال نيم

 – داشتند تصميم درستی به دولت اقتصادی سياستگذاران و مقامات. است یافته افزایش ملموس

 سود هاینرخ – بازار سازوکار بر تكيه با و بانكی سود نرخ تعيين دستوری هایروش از پرهيز ضمن

 راه گذاری،سرمایه و مصرف افزایش به خصوصی بخش تشویق با راه این از تا دهند کاهش را بانكی

 – شد شنيده هارسانه از بارها که چنان – دولت مقامات استدالل 1 .سازند هموارتر را رکود از خروج

                                                 
. شودمی اتخاذ سود هاینرخ به نگاه با اقتصادی فعاالن کليدی تصميمات از مهمی بخش که بس همين بانكی سود نرخ اهميت در .1

 سود هاینرخ جایگاه. کنندمی موکول اقتصاد در رایج سود هاینرخ به را گذاریسرمایه و مصرف درباره تصميم خصوصی بخش فعاالن

 حلقه( بهره نرخ کينز زبان به) سود نرخ او پيروان و کينز نگاه از. دارد بسزایی اهميت کينزی اقتصاددانان اندیشه منظومه در ویژهبه

 اقتصاد پولی بخش در سود هاینرخ چه اگر وی عقيده به. است اقتصاد real حقيقی بخش و پولی بخش ارتباط کليدی نقطه و وصل

 کينز گفته به. است اقتصاد حقيقی بخش در هاگيریتصميم از بسياری مبدأ اما شود،می تعيين پول تقاضای و عرضه تعامل اثر در و
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 در سود نرخ ،(تورمی نگرپيش هایشاخص کاهش با ویژه به) تورم نرخ کاهش با همزمان که بود آن

 خواهد کمک رکود از اقتصاد غيرتورمی خروج به خود نوبههب امر این و یافت خواهد کاهش بانكی نظام

 که چنان. داشتند را آن انتظار سياستگذاران که بود چيزی آن خالف افتاد اتفاق عمل در آنچه 1.کرد

 ماهخرداد از نقطه به نقطه تورم نيز و تورم نرخ کاهش عليرغم دید خواهيم تجربی شواهد بخش در

 ماهیافت و همچنان در سطوحی باالتر از خرداد افزایش ملموس طوربه بانكی سود هاینرخ ،1432

  2.شودمی یاد بانكی سود نرخ پارادوکس یا معما عنوان به آن از که اینكته قرار دارد؛ 1432

سال  مينوکیاز  شيب در تورم نرخ کاهش رغمبه چرااست که  آن حاضر گزارش یاصل سؤال

 دهیپد نیا یهاشهیر است؟ افتهين کاهشمطابق با اهداف سياستگذاران  یسود بانك یهانرخ گذشته

 توانیم چگونهآنكه  تاًینها و است؟ کدام کشور اقتصاد ندهیآ یبرا آن تداوم یهاداللت و ستيچ

روش ما در این گزارش رجوع به مبانی خرد در تحليل رفتار بنگاه و  کرد؟ مهار را دهیپد نیا یهاشهیر

های سياستی مقتضيات ساختار بازار و کاربرد نتایج آن در سطح اقتصاد کالن است. در ارائه توصيه

 ابتدا ،تسؤاال پاسخ افتنی یبرا گيرد.نهادی و ساختاری اقتصاد ایران نيز مورد توجه خاص قرار می

 علل ریسا کنار درتز  نیا براساس. شودیم انيب این گزارش یاصل تز سپس و مرور را یتجرب شواهد

 آن دسته از یاز سو ژهیوبه سپرده یتقاضا برا مستمر شیافزا دیرا با یاصل علت ،دهیپد نیا بر مؤثر

 

  

                                                                                                                                      
. دهندمی شكل را خود تصميمات( اقتصاد واقعی بخش در سرمایه بازدهی) سرمایه نهایی کارایی و سود نرخ مقایسه با گذارانسرمایه

 به را خود هایگذاریسرمایه دهندمی ترجيح گذارانسرمایه است سرمایه نهایی کارآیی از باالتر سود نرخ که هنگامی تا مثال برای

 افراد و یافت خواهد افزایش گذاریسرمایه هایپروژه شده تنزیل حال ارزش سود، نرخ کاهش صورت در مدل این در. بياندازند تعویق

 ( 1488 کينز،. )افتدمی اتفاق آن عكس مذکور نرخ افزایش صورت در و کرد خواهد تشویق گذاریسرمایه به را

 بانكی سود نرخ قاعدتاً تورم نرخ کاهشی روند به توجه با که کرد اعالم 1434 ماهفروردین در دارایی و اقتصادی امور وزیر مثال برای .1

 به توجه با اما یابد،می افزایش هم اسمی سود نرخ باالست، تورم نرخ که شرایطی در نياطيب دکتر گفته به. داشت خواهد نزولی روند

. کرد نخواهد پيدا ادامه آینده در سودها رشد نرخ قطعاً است، کرده پيدا کاهش سرعت به تورم و شده آغاز اخير هایماه در که روندی

 سيستم در سود نرخ اعتبار، و پول شورای هایریزیبرنامه اساس بر بود گفته و داده خبر بانكی سود نرخ کاهش از وی اساس همين بر

 ماخذ: . یافت خواهد کاهش تسهيالت و هاسپرده بخش در بانكی
http://javanonline.ir/fa/news/642023/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%

88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%20%D9%83%D8

%A7%D9%87%D8%B4%20%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D8%B3%D9%88%D8%AF%2

0%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%8A 

و از فصل  يدبه اوج خود رس 1432در فصل اول سال  بود یافته افزایش 1431 دهه ابتدای از که تورم نرخ»: نيلی مسعود گفته به .2

 کاهش دنبال به که رفتیانتظار م یطشرا ینروند تاکنون ادامه داشته است. در ا ینبه خود گرفت که ا یروند کاهش 1432دوم سال 

 مسير در بانكی سود نرخ و تورم نرخ بين فاصله بلكه نيافتاد، اتفاق این تنها نه اما کند، پيدا کاهش هم بانكی سود نرخ تورم نرخ

  «.یافت افزایش توجهی قابل ميزان به حقيقی سود نرخ که ایگونه به. گرفت قرار افزایشی

 /http://www.donya-e-eqtesad.com/news/821521           مأخذ:
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 (4یرسمريغ یورشكستگ) 2اعسار و 1ینگینقدکمبود  مشكل بادانست که  یو مال یپول ینهادها 

 جهيو در نت نهادها نیا مشكالت یاشهیررفع  یبرا ممكن یهاحلراه اني. بکنندیدست و پنجه نرم م

 اني. بدهدیم ليگزارش را تشك گریبخش د یبانك سود یهاو کاهش نرخ آنها یدهتوان اعتبار شیافزا

 .بود خواهد حاضر گزارش بخشانیپا یاستيس یشنهادهايپ و جینتا

 

  آماری شواهد 

 نقطه تورم یشیافزا روند دیآیم بر رانیا یاسالم یجمهور یمرکز بانک یرسم یهاگزارش از کهچنان

همان سال روند  رماهيبود از ت دهي)نقطه اوج خود( رس درصد 1/45 به 1432 خردادماه در که نقطه به

 2/13به  1432 ماهو در اسفند درصد 6/23 به ماهآذر در که یاگونه به ؛خود را آغاز کرد یکاهش

درصد  6/14به  1434 ماهدر خرداد و افتیادامه  زين 1434مذکور در سال  ی. روند کاهشديدرصد رس

نرخ  زين وریشهرپس از  یهاماهدر. ديدرصد رس 4/14 یعنیآن سال به حداقل خود  ماهوریو در شهر

درصد،  2/16 ماهدرصد، آذر 1/15 ماهدرصد، آبان 6/14 ماهمهر در بيترتبه انهيسالتورم نقطه به نقطه 

درصد  2/16 زيسال ن نیا ماهو در اسفند درصد 2/16 معادل 1434 ماهبهمن دردرصد،  2/15 ماهید

 نگرشيپ یهاشاخص از یكی عنوانبه نقطه به نقطه تورم به مربوط یهاداده که چنان نیبنابرا. بود

به  کینزدنرخ تورم در  یکل روند دیآیبرم( دهد دست به یانتظار تورم از یبیتقر تواندیم)که 

 ماهوریشهرپس از  یهاماه است. در بوده همراه ملموس کاهش با 1432 ماهخردادپس از  ماهپانزده

سال  طیبا شرا سهیداشته که در مقا یزيدرصد نوسانات ناچ 16نرخ مذکور حول و حوش  زين 1434

خدمات مصرفی در مناطق شهری  شاخص بهای کاالها و ،ی)بانک مرکز است بودهتر آرام اريبس 1431

 .(مختلف یهاشماره ،ایران

 روند مهار در تيموفق با همزمان داشتند انتظار کشور نمسئوال شد اشاره مقدمه در کهچنان

. ابدیکاهش  یبانك یهاسپرده یواکنش مناسب نشان داده و نرخ سود اسم پول بازار تورم، یشیافزا

با کاهش  ژهیآن بود که در گام اول با کاهش نرخ تورم )به و یانتظار نيچن یبرا استدالل نیترمهم

تفاضل نرخ  حاصلکه  – یقيسود حق یها( نرخیاز تورم انتظار یبیعنوان تقرتورم نقطه به نقطه به

                                                 
های ارزشمند کافی(، منابع نقدی الزم برای شود که نهاد مالی )حتی عليرغم داشتن داراییزمانی حادث می (Illiquidity)کمبود نقدینگی  .1

 شود.  نيز اطالق می (Cash-Flow Insolvency)های خود را نداشته باشد. به این حالت اعسار جریان نقد بازپرداخت بدهی

هایش باشد و بدین سبب از پرداخت های آن کمتر از بدهیشود که ارزش داراییمی (Insolvency). نهاد مالی زمانی دچار اعسار 2

 شود.نيز گفته می (Balace-sheet Insolvency)ای مطالبات بستانكاران خود عاجز شود. به این حالت اعسار ترازنامه

ه نهاد مالی دچار اعسار رسماً از طرف دادگاه ورشكسته اعالم افتد کزمانی اتفاق می (Bankruptcy)بنا به تعریف ورشكستگی  .4

ممكن است از طرقی زیرا شود. نهاد مالی دچار اعسار لزوماً ورشكسته نيست شود. در اینجا تفاوت اعسار و ورشكستگی روشن می

کند؛ اما به هر تقدیر نهاد مالی دچار اعسار های بازسازی از ورشكستگی نجات پيدا مانند انعقاد قرارداد ارفاقی پيشگيرانه یا سایر روش

 رسمی را به جای اعسار به کار برد.  اندکی تسامح تعبير ورشكستگی غير رو شاید بتوان بااینتگی قرار دارد؛ ازدر معرض ورشكس
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 بازار تورم، نرخ شتريب کاهش با دوم گام در و شودیممثبت  – است یاز نرخ تورم انتظار یسود اسم

 با مرتبط یآمار یهاداده به است ستهیشا حال. رسدیمبه تعادل  ترنیيپا یاسم سود یهانرخ در پول

 مقامات انتظار مينيبب و ميکن رجوع کشور یدر نظام بانك یگذارهیسرما یهاسپرده یسود اسم نرخ

 .است افتهیتحقق  تيتا چه اندازه در واقع دولت

 روند ران،یا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یاقتصاد ینماگرها در شده منتشر یهاداده براساس

 1434 ماهآذرتا  1432 ماهدار در فاصله خردادمدت یگذارهیسرما یهاسپرده الحسابعلی سود نرخ

. است نبوده کاهندهوجه  چيه بهدسترس است(  در یصورت رسمبهکه اطالعات آن  یخیتار نی)آخر

 یگذارهیسرما یهاسپرده الحسابعلینرخ سود  است مشاهده قابل 2 و 1 جداول در که چنان

رشد قابل  1432ه سوم سال ماهدر سه یدولتريغ یهابانک در هم و یدولت یهابانکدر  هم دارمدت

 شیافزا زين درصد واحد 25/6موارد نرخ سود تا  یکه در برخ ی؛ به صورته استرا شاهد بود یتوجه

مدت کوتاه ،کوتاه مدت یهاسپرده سود یهانرخ به مربوط زين رشد نیترعیسرمدت نیا در. ه استافتی

 یهابانک در ژهیومدت کوتاه یهامثال سقف نرخ سود سپرده ی؛ براه استبود سالهکی و ژهیو

همان  ماهدر آذر 25/22 به 1432 ماهوریشهر در درصد 16 از یربانكيغ یاعتبار اتمؤسس و یردولتيغ

 یو انتظارات تورم همذکور کاهنده بود یهاماه در تورم روند که است یحال در نیا. ه استديسال رس

 به مربوط شتريب البته که گرید توجه قابل شیافزا. ه استداشت یجهت نزول یطور ملموسبه زين

 نیشتريب زين مورد نیا در ؛ه استافتاد اتفاق 1434 سال اول هماهسه در ه استبود یدولت یهابانک

پس  دوره در بيترت نیبد. ه استبود سالهکیتا مدت کوتاه یهاسپرده سود یهانرخ به مربوط شیافزا

 قابل نحو به مجموع در یبانك سود یهانرخ آن، از قبل دوره با سهیمقا در 1432 ماهخرداداز 

 یهاسپرده سود که آنجا از ميباش داشته خاطر به دیبا آنكه ضمن 1.است افتهی شیافزا یامالحظه

به  .استباالتر از ارقام فوق  مؤثرنرخ سود  شودیم پرداخت انهيماه صورتبه عموماً یگذارهیسرما

دهد در بازار بين بانكی نيز نرخ سود مرجع نسبت به نيز نشان می 4عالوه همان گونه که جدول 

پارادوکس  ایعنوان معما گزارش به نیدر مقدمه ا آنچه رشد قابل توجهی داشته است. 1432 ماهخرداد

نرخ تورم نقطه  یرغم روند کاهشينكته اشاره دارد که عل نيبه هم قاًيشد دق ادیاز آن  ینرخ سود بانك

 با سهیمقا درخالف انتظار داشته و  یروند یبانك الحسابعلیسود  یهانرخ ،مذکورمدت  در به نقطه

 .است بوده همراه ملموس شیافزا با آن از شيپ دوره

 

                                                 
های سود دیده به نرخهای رسمی مربوط در داده 1434هایی نيز که در سال چنان که در بخش بعد توضيح داده خواهد شد کاهش .1

توان آن را برآیند نيروهای بازار و ایجاد تعادل در بازار پول دانست. ضمن آنكه شود عموماً حاصل فشار بانک مرکزی بوده و نمیمی

و نيز سقف  23/3/1434ساله که توسط بانک مرکزی در بخشنامه مورخه های یکدرصدی نرخ سود سپرده 22حتی با لحاظ سقف 

های های سود جدید نسبت به نرخابالغ شده است باز هم نرخ 14/2/1434 مورخ 44215/34 شماره رصدی که در بخشنامهد 21

 دهد. واحد درصد افزایش نشان می 2تا  4به ميزان  1432 ماهمتداول در خرداد
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 یدولت یهابانک در دارمدت یگذارهیسرما یهاسپرده الحسابعلی سود نرخ. 4 جدول
 سالهپنج چهارساله ساله سه دوساله سالهکی ژهیومدت کوتاه مدت کوتاه سال

 4333 ماهاسفند

 4332 ماهخرداد

 4332 ماهوریشهر

 4332 ماهآذر

 4332 ماهاسفند

 4334 ماهخرداد

 4334 ماهوریشهر

 4334 ماهآذر

 4334 ماهاسفند

 4332 ماهخرداد

 4332 ماهوریشهر

 4332 ماهآذر

 4332 ماهاسفند

 4333 ماهخرداد

 4333 ماهوریشهر

 .22 تا 64 یهاشماره ،یاقتصاد ینماگرها ،یمرکز بانک :خذأم
 

 یردولتيغ یهابانکدار در گذاری مدتهای سرمایهسپرده الحسابعلینرخ سود . 2 جدول

 سال
مدت کوتاه

 یعاد

مدت کوتاه

 ژهیو
 چهارساله ساله سه دوساله سالهکی

 پنج

 ساله

 4333 ماهاسفند

 4332 ماهخرداد

 4332 ماهوریشهر

 4332 ماهآذر

 4332 ماهاسفند

 4334 ماهخرداد

 4334 ماهوریشهر

 4334 ماهآذر

 4334 ماهاسفند

 4332ماهخرداد

 4332 ماهوریشهر

 4332 ماهآذر

 4332 ماهاسفند

 4333 ماهخرداد

- 4333 ماهوریشهر

 همان.: مأخذ
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 نرخ سود مرجع بين بانکی. 3جدول 

 4333سال  4332سال  4334سال  4332سال  4333سال  ماه 

6/142/146/122441/25 فروردین

143/142/138/2143/24 اردیبهشت

2/148/142/132/2486/24 خرداد

8/111/146/133/2414/25 تير

122/166/136/2463/26 مرداد

3/121/12216/2244/22 شهریور

23/22 2/21 1/21 4/18 2/12 مهر

 12/28 21 4/21 6/18 14 آبان 

 44/28 1/22 1/13 5/18 3/14 آذر

 51/28 6/21 21 3/18 4/14 دی 

 8/28 5/22 2/24 4/24 6/14 بهمن

 2/28 1/25 4/24 4/25 8/15 اسفند

 

عنوان نرخ به یبانک مرکز یرسم یهاگزارش در ارقامیاعداد و  که کرد فراموش دینبا عالوه به

از  شودیم دهيشن یرسمريطور غبه چهسود است. آن ینرخ رسم انگريب ابدییمانعكاس  یسود بانك

 مذکور یهانرخ از باالتر مراتب به ییهاپرداخت نرخ یبراعمده  گذارانبا سپرده هابانک یبرخ توافق

 شيب بلغساله با مکی یهاسپرده مورددر  هابانک برخی که شودیم دهيشن مثال یبرا 1.دارد تیحكا

 یبرخ مورد در ارقام نیا. کنندیم پرداخت زين را درصد 28 تا 26 یهانرخ الیر ارديليم 111 از

 زيدرصد ن 42تا  41 به کنندیم نرم پنجه و دست اعسار و ینگینقد کمبود باکه  مؤسسات و هابانک

اما  ،کندینمخود منعكس  یرسم یهاگزارش در را یارقام نيچن چه اگر یمرکز بانکاست.  دهيرس

بانک اذعان  نیا یرسم یهاگزارشباالتر از ارقام اعالم شده در  یهانرخ پرداختبه  ميطور مستقهب

: دیگویم 26 شماره یاقتصاد ینماگرها 16 صفحه لیذ حاتيدر توض یمرکز بانکمثال  یدارد. برا

 ليدلبه که شده اعمال هابانک توسط زين یباالتر یهانرخ سالهپنج یگذارهیسرما یهاسپرده مورد در»

 .(26 شماره ،یاقتصاد ینماگرها ،یمرکز)بانک  «ندارد وجود آن اعالم امكان آن، یباال تنوع

 به نيز نگاهی است شایسته حال. بود بانكی هایسپرده سود اسمی نرخ درباره گفتيم آنچه

 تورم نرخ از اسمی سود نرخ تفاضل حاصل حقيقی سود نرخ. باشيم داشته حقيقی سود نرخ وضعيت

 از شاخصی عنوان به نقطه به نقطه تورم نرخ که حالی در شد گفته آنچه به توجه با. است انتظاری

                                                 
الحساب در مورد نرخ سود علی 8/2/1434 ها و مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی در تاریختفاهم به عمل آمده توسط بانکپس از  .1

ویژه پس از صدور بخشنامه مورخه درصد تعيين شد( و به 22ساله های یک)که طی آن سقف سود سپرده های بانكیسپرده

ها و های سود بانكی و تهدید بانکبانک مرکزی در مورد نرخ  14/2/1434 مورخ 44215/34 شماره و بخشنامه 23/3/1434

های سود در آمارهای رسمی توان انتظار داشت تمام واقعيات مربوط به نرخهای قانونی، طبعاً نمیسات متخلف به اعمال مجازاتمؤس

 بانک مرکزی منعكس شود.
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 بنابراین. است کرده تجربه را افزایشی روندی اسمی سود نرخ است بوده کاهش به رو انتظاری تورم

 افزایش با بلكه ،نيافته کاهش تنها نه اخير نزدیک به دو سال در حقيقی سود نرخ که نيست تردیدی

 . است شده همراه نيز

 اوراق سود یهانرخ تيوضعاست  یادآوریالزم به  یآمار شواهدکه در خاتمه  یانكته نیآخر

 یهادستگاه یسو از یرسم گزارش مورد نیا در چه اگر. است کشور هیسرما بازار در ژهیوبه بهادار

گزارش نشان  نیا هيته یبراانجام شده  یدانيحال مطالعات م نيامر منتشر نشده است در ع یمتول

 چند هر - هیسرما بازار در شده منتشر مرابحه اوراق و اجاره اوراق مشارکت، اوراق سود نرخ دهدیم

درصد در  28تا  26عمده به  دارانیدر مورد خر ژهیواما در عمل به - استدرصد  21 یصورت رسمبه

در بازار متداول  شيکماب زيدرصد ن 41باالتر از  یهانرخ اوراق از یبرخ مورد دراست.  دهيسال رس

 تيکمتر از قم یمتيکه اوراق به ق است صورت نیبد مذکور یهانرخ پرداخت یاتياست. سازوکار عمل

اوراق  یرسم یدرصد 21باالتر از نرخ  یبازدهدر عمل  داریخر جهينت در رسد؛یبه فروش م یاسم

کمتر از نرخ سود  ییهااوراق نرخ نیا انياست اگر انتشاردهندگان و بان یعيخواهد کرد. طب افتیدر

لب سپرده اوراق خود را بفروشند و منابع خود را در قا دهندیم حيترج دارانیخرپرداخت کنند  یبانك

 تأیيد هیسرما بازار در را مذکور یهارواج نرخ یاقتصاد ليتحل و هینظر نیبنابرا. ندینما ینگهدار یبانك

  .دینمایجبران م یادیحوزه تا حد ز نیدر ا را یرسم ارقام انتشار عدم خلل و کندیم

 

 ینرخ سود بانک شیافزابه  استگذارانيس واکنش

 دولت در مسئول مقامات انتظار و خواست خالف بر بانكی هایسپرده سود نرخ افزایش که بود طبيعی

 ماهبهمن در مرکزی بانک مشارکت اوراق ریال ميليارد 41111 انتشار البته. برانگيزد را آنان واکنش

 را موجود وضعيت مرکزی بانک که آورد وجود به را تصور این درصد 24 اسمی سود نرخ با 1432

 و دولت در مسئول مقامات 1434 سال آغاز با اما. است آن با خود عملكرد انطباق پی در و پذیرفته

 از داشت تصميم مرکزی بانک البته. کردند جزم سود هاینرخ کاهش برای را خود عزم مرکزی بانک

 اعتباری اتمؤسس و هابانک خود به را بازار تنظيم وظيفه و کند پرهيز پول بازار در مستقيم دخالت

 هایسپرده الحسابعلی سود نرخ و تشكيل هابانک هماهنگی شورای اساس همين بر. کند محول

 هماهنگی شورای مصوبه بر 1434 ماهخرداد در اعتبار و پول شورای ادامه در. نمود تصویب را بانكی

 عمل به تفاهم به توجه با اعتبار و پول شورای»: مصوبه این (1) ماده براساس. زد تأیيد مهر هابانک

 سود نرخ مورد در 8/2/1434 مورخ در مرکزی بانک و اعتباری اتمؤسس و هابانک توسط آمده

 درصد 22 حداکثر) الحسابعلی سود تفاهم مورد هاینرخ اعمال با بانكی، هایسپرده الحسابعلی

 .«نمود موافقت( سالهیک هایسپرده برای
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 رفتاری با چندجانبه انحصار الگوی قالب در تواندمی بانكی نظام که بود این مرکزی بانک تصور شاید

 که داد نشان تجربه این، وجود با. کند اعمال و تعيين( مرکزی بانک نظارت با) را بانكی سود نرخ گونهکارتل

 خبرهای اعتبار و پول شورای توسط توافق این ابالغ از پس دوره در. است نبوده دقيق چندان تحليل این

 گوش به شده توافق هاینرخ به مجوز دارای اعتباری اتمؤسس و هابانک پایبندی عدم از متعددی

 پایبند شده اعالم توافق به نسبت را خود مدیریت تحت نهادهای که - نيز بانكی مدیران از برخی. رسيدمی

 منابع مصوبه این به هابانک سایر پایبندی عدم چون داشتند؛ اعتراض امر این به نسبت -دانستندمی

 مدیران حضور با نشستی ماهآذر در مرکزی بانک منظور بدین. دادمی قرار فشار تحت نيز را آنان ایسپرده

 شماره بخشنامه متن در. کرد ابالغ هابانک به رسمی صورتبه را جلسه آن توافقات و برگزار بانكی نظام

 هایسپرده سود نرخ بخشنامه این براساس: است آمده مرکزی بانک 23/3/1434 مورخه 261244/34

 نرخ درصد؛ 22: سالهیک دارمدت یگذارسرمایه هایسپرده سود نرخ» شود؛می تعيين زیر ترتيببه بانكی

 گذاریسرمایه هایسپرده سود نرخ درصد؛ 21: سالیک تا ماه3 دارمدت یگذارسرمایه هایسپرده سود

 نرخ درصد؛ 14 ماه 6 تا ماه 4 دارمدت گذاریسرمایه هایسپرده سود نرخ درصد؛ 18: ماه3 تا ماه6 دارمدت

 23/3/1434 مورخه بخشنامه در مهم نكته «درصد 11 عادی مدتکوتاه گذاریسرمایه هایسپرده سود

 تخلف بخشنامه این مفاد از که بود اتیمؤسس و هابانک با قاطع برخورد به بانک این تهدید مرکزی بانک

 که غيربانكی اعتباری مؤسسات و هابانک از گروه آن با شد مقرر»: بخشنامه این (2) ماده براساس. نمایند

 «.شود برخورد قاطعيت و شدت با نكنند، رعایت را مذکور هاینرخ

 سود نرخ تعيين اختيار اعطای در مرکزی بانک سابق گيریجهت خالف بر ترتيب بدین 

 ،1431 ماهدی در شده ابالغهای پولی، اعتباری و نظارتی سياست قالب در هابانک به بانكی هایسپرده

 سود نرخ خود حداکثری اختيارات و هابانک چندجانبه انحصار بر تكيه با کوشيد بار این مرکزی بانک

 فرض به ترتيب بدین. نماید دقيق نظارت آن اجرای بر و تعيين دستوری صورتبه را بانكی هایسپرده

 که) ها در نظام بانكی کاهش یابدو نرخ سود سپرده نگيرد صورت هانرخ این از تخلفی گونه هيچ آنكه

 به دیگر عبارتبه. دانست بازار سازوکار حاصل تواننمی را هانرخ کاهش( دارد وجود آن عليه شواهدی

 سطح همان به مجدداً هانرخ القاعده علی شود برداشته مرکزی بانک سوی از مذکور الزام آنكه محض

 ابزارهای از استفاده با است نتوانسته که آنجا از مرکزی بانک رسدمی نظربه 1.گشت خواهد باز قبلی

                                                 
 اصلیپشتوانه زیرا  دانست؛ دستوری سود هاینرخ به بازگشت بنوعی توانمی را مرکزی بانک اخير واکنش شد گفته آنچه بر بنا .1

. دارد ضرورت نكته چند به توجه مورد این در. است متخلف هایبانک با برخورد و قانون اعمال در مرکزی قدرت بانک جدید، هاینرخ

 اختيار در را بانكی سود نرخ هدفگذاری برای کافی )ابزارهای متداول سياست پولی( سياستی هم اکنون ابزارهای مرکزی بانک اوالً

 دستوری کاهش ثانياً. است سياستی ابزارهای این از مرکزی بانک صحيح استفاده عدم معنای به سود هاینرخ دستوری کاهش. دارد

 ناچار هابانک آنكه یا و( یابد رونق رقيب بازارهای که شرایطی در ویژهبه) شد خواهد بانكی نظام از هاسپرده خروج به منجر یا سود نرخ

 دستوری هاینرخ از وسيله بدین و دهند افزایش را سود هاینرخ خود، هایسپرده حفظ به گذارانسپرده ترغيب برای بود خواهند

 سه در کالن اقتصاد جدید ادبيات. شد خواهد مخدوش مرکزی بانک اعتبار چيز هر از بيش صورت این در کنند؛ تخلف مرکزی بانک

 . دارد کيدأت تورم کاهش و مالی ثبات حفظ در مرکزی بانک اعتبار اهميت بر شدتهب اخير دهه
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 ابزارهای به کند هدایت سود پایين هاینرخ در تعادل سمت به را پول بازار سياستی، مستقيم غير

 معنی به 23/3/1434 مورخه بخشنامه صدور عالوه به. است شده متوسل خود تنبيهی و مستقيم

 ماهخرداد از قبل هاینرخ از باالتر ملموس طوربه که است مرکزی بانک ازسوی هایینرخ پذیرش

 . دارد قرار 1432

های سپرده الحسابعلینيز بانک مرکزی در اقدامی مشابه نرخ سود  1434در ابتدای سال 

 درصد کاهش داد. بانک مذکور در بخشنامه 21سال را به گذاری با حداکثر سررسيد یک سرمایه

 هابانکهای جدید، به مدیران آن دسته از خود ضمن اعالم نرخ 14/2/1434 مورخ 44215/34 شماره

سوی بانک مرکزی را رعایت نكنند هشدار داد تخلفات های اعالم شده ازات اعتباری که نرخمؤسسو 

با این حال بانک ارجاع داده خواهد شد.  هابانکانتظامی  هيئتبه آنها ضمن اطالع رسانی به عموم 

االجرا، در بخشنامه دیگری که از ابالغ این بخشنامه الزم ماهمرکزی با گذشت کمتر از یک

ات اعتباری مؤسسو  هابانکصادر شد صراحتاً به عدم پایبندی برخی  42/3/4331در تاریخ 

يرو پ»کرد. در مقدمه این بخشنامه آمده است:  اذعانهای اعالمی بانک مرکزی به نرخ

 41/2/4331مورخ  31/31363و شماره  41/2/4331 مورخ 31243/31های شماره بخشنامه

ین وسيله به ، بد4331پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال های در رابطه با سياست

جرای صحيح و دقيق ضوابط یاد بر ارساند؛ عليرغم تأکيدات مکرر این بانک مبنیاطالع می

های به عمل آمده و نيز اطالعات واصله از عملکرد شبکه بانکی کشور حاکی از شده، بررسی

و مؤسسات اعتباری غيربانکی از مفاد ضوابط ابالغی  هابانکاز آن است که متأسفانه برخی 

این بانک تخطی نموده و در بعضی موارد، رقابت ناسالم را مبنای تجهيز و تخصيص منابع 

های بانک ها از بخشنامهاین بخشنامه گواه محکمی بر تخلف بانک 4«.اندخود قرار داده

 مرکزی است.

 از مرکزی بانک مقامات صحيح درک عدم حاصل را اهواکنش این مجموع بتوان ناکامی شاید

 مورد بعد بخش در که موضوعی. دانست اخير نزدیک به دو سال در سود نرخ تغييرات بر مؤثر علل

 .گرفت خواهد قرار بحث

 

 

                                                 
 بنگرید:  12/4/1434برای رویت متن بخشنامه مورخه  .1

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=14341412111266 
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 یبانک سود نرخ چسبندگی علل

 یسود بانك یهانرخ کهگرفت  جهينت توانیشد م انيب یبه آنچه در هنگام مرور شواهد آمار توجه با

 ماهخردادنه تنها نسبت به  دولت مسئولمقامات  گریو د یبانک مرکز ینيبشيپ ورغم خواست يعل

 ميده پاسخ سؤال نیا به است الزم اکنونکرد.  دايپ شیافزا یطرز ملموسبلكه به ،افتيکاهش ن 1432

 براساس) یبانك یهاسود سپرده نرخ رانیا اقتصاد در تورم نرخ کاهش رغميعل در دوره مذکور چرا که

 عدم علل ما اعتقاد بهاست.  شدهمواجه  زين شیبا افزا یبلكه حت ،افتهين یمنطق بازار( روند کاهش

 گوناگونِ علل انيم در حال نيع در. دانست منحصر علت کی به توانیرا نم یبانك سود نرخ کاهش

به  دیبا مسئله یاشهیر حل یبرا رو نيهم از. ستين اندازه کی به گوناگون یهاسهم علت دهیپد نیا

 آن بها داد.  ژهیهر علت به اندازه سهم و

 ایسود  یهانرخ یآزادساز ،یبانك سود یهانرخ شینظر برسد علت افزااست به ممكنبدو امر  در

 گریدعبارت . بهباشدنرخ سود سپرده بوده  شیدر افزا یعامه مردم بازشدن دست نظام بانك انيبه ب

 اندتوانسته هابانکو  دهيرس انیبه پا یروند سرکوب مال جدیدممكن است ادعا شود با انتخاب دولت 

 ماجرا کردن روشن در یسهم تواندیم زيادعا ن نیدهند. اگر چه ا شیخود را افزا یهاسپرده سود نرخ

و  بیتصو یو در پ 1431 ماهیآن است که از د کندیم مخدوش را هيفرض نیا آنچه اما ،باشد داشته

 نرخ نييتع مجوز هابانک ،یمرکز بانک توسطهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانكی ابالغ سياست

تعيين »: بود آمده هااستيس نیا (2) ماده در. بودند کرده افتیخود را در یهاسپرده الحسابعلی سود

بانكی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دار های مدتنرخ سود علی الحساب ساالنه سپرده

 ماهخرداداز  شيپ مينوسال کی هابانک نیبنابرا «.خواهد بود هابانکگذاری در اختيار دوره سپرده

چنان که  زين ليدل نيهم. بر اندبوده مندبهرهسود سپرده  یهانرخ نييتع یقانون ارياز اخت 1432

 از شيپ یهادورهنسبت به  1431سال  یانیپا هماهسه در یبانك سود یهانرخ دهدینشان م 1جدول 

 عیسر شیافزا مانند یادهیپد نیبنابراکرد.  دايپ شیواحد درصد( افزا 5تا  4 ني)ب یمحسوس نحو به آن

 هر بهاست.  نييقابل تب یمنظر به سخت نیاز ا 1432سال  دوم مهين در یبانك یهاسپرده سود نرخ

 داشته باشد.  موضوع نييدر تب یتواند سهم اندکمی تاًینها هيفرض نیا رسدیم نظربه ریتقد

و  یدر بانک مرکز مسئول مقامات زبان از شتريب که - یبانك سود یهانرخ شیافزا گرید علت

ات مؤسس تيو فعال حضور ليدلبه ژهیورقابت ناسالم در بازار پول به - است شده انيبکشور  یبانك نظام

سود  یهانرخ یکنون تيوضع شیدايپ در زين علت نیاچه  اگر ما اعتقاد بهمجاز است. ريغ یاعتبار

 سهمو  اندازه اوالًکرد.  ییآن بزرگنما تيدر مورد اهم دینبا لياما به چند دل ،است کرده ینیآفر نقش

 نیا گفت بتوانکه  ستين یااندازه به شوددرصد برآورد می 15حدود  پول بازار درکه  نهادها گونه نیا
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 ادعا بتوان است ديبع یاقتصاد منطق براساس. اندافتهیبازار دست  نیدر ا 1متگذاريق گاهیجا به نهادها

را به کل بازار  هامتيق بتوانند دارند بازار کل از یدرصد 15 یسهم که تقاضاکنندگان از یادسته کرد

 رينظ - یاقتصاد بزرگ فعاالن رسدینمنظر نهادها به نیا یرسمريغ تيماهعلت به اًيکنند. ثان كتهید

خود را به  یهااساساً سپرده -بورس عرضه شده است  در آنها سهام که یديتول ميعظ یهاشرکت

با  یرسمريغ یکه نهادها ییهاسکیر نوع ليدلبه زين و ليدل نيهم به ثالثاًگونه نهادها بسپارند. نیا

 عتاًيکه طب – یرسم ینهادهااز نرخ سود  شيچند درصد ب دیاست که آنان با یعيآن مواجهند طب

نظر به نیبنابرا. بپردازندسود  خود گذارانبه سپرده –همراه است  یکمتر سکیآنها با ر تيفعال

 در که را یمتيق نهادها نیا ترقيدق انيب به. هستند متيق رندهيگ ینوع به خود زين نهادها نیا رسدیم

به  ـ شودیم جادیمجوز ا یدارا یِپول اتمؤسس و هابانک با گذارانو عمدتاً در تعامل سپرده ـ بازار

ست آنها سکیر وميمیکه عمالً پر - یباالتر یو با پرداخت درصدها کنندیعنوان عالمت از بازار اخذ م

 . ندیرا جذب نما هاسپرده از یبخش کنندیم یسع ـ

که علت باال  یبانك نظام رانیمد یبرخو  یبانک مرکز یرسم كردیرو رسدیم نظربه اساس نیا بر

از  یقيدق نييتب دهندینسبت م یپول رمجازيغ یعملكرد نهادها بهرا  یسود بانك یهابودن نرخ

 یريگجهينت نیدر روشن کردن موضوع دارد. البته ا یسهم اندک نانهيخوشب یو در نگاه ستيموضوع ن

 یراوانمشكالت ف یمذکور بان یعملكرد نهادها ست؛ين مجوز فاقد ینهادها عملكرد از دفاع یمعنا به

 فیوظا براساس دیبا مسئول یهادستگاه ریسا و یمرکز بانکبوده است؛ لذا  کشور یاقتصاد نظام در

 مقام نیا در آنچه. کنند برخورد هستند تيفعال مشغول یرسم مجوز بدون که یینهادها با خود یقانون

 به یبانك سود یهانرخ عرصه در موجود مشكالت تمام ناست آن است که نسبت داد تيواجد اهم

 و استگذارانيس به خطا آدرس اعالم ،مجاز یپول یو رقابت آنها با نهادها مجازی غيرنهادها

  .افتیبه مقصد  یراه توانینم خطاست آدرس که یزمان تا طبعاًاقتصاد کشور است.  رانيگميتصم

 

 یديکل علت :زدهبحران یمال یرفتار نهادها

عدم کاهش آن  یا یبانك یهاسود سپرده نرخ شیافزانقش را در  نیترمهم که یعلترسد نظر میبه

 دچار)عموماً مجاز(  یمال ینهادها یازسو ژهیوبه سپرده جذب یبرا تقاضامستمر  شیافزااست  داشته

نزدیک به دو سال  در 2.است ی بودهرسمريغ یورشكستگ موارد یبرخ دراعسار و  ،ینگیکمبود نقد

                                                 
1. Price Setter 

 بر بلكه ندارد؛ پولی نهادهای و هابانک به اختصاص غيررسمی ورشكستگی و اعسار نقدینگی، کمبود که است الزم نكته این تذکر .2

 مشكالت با نيز سرمایه مينأت هایشرکت ازجمله سود هاینرخ بر تعيين ثرؤم نهادهای مالی از دیگر برخی موجود اطالعات اساس

 جداگانه مجالی به سود هاینرخ بر هاشرکت این تاثيرگذاری نحوه و ترازنامه وضعيت بررسی که کنند؛می نرم پنجه و دست مشابهی

 .دارد نياز
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حجم  جهينت و در بوده یتورم یهااخصاز رشد ش شيدر اقتصاد کشور ب ینگیرشد نقد گذشته

 اندازپسافراد و صاحبان  زهيبوده است. به عالوه انگ شیدر حال افزا رانیدر اقتصاد ا یقيحق ینگینقد

 بيرق یبازارها ریبا توجه به رکود مستمر در سا زين یسپرده بانك قالب درخود  ییدارا ینگهدار یبرا

است  طبيعیدو نكته  نیبه ا توجه بااست.  داشته شیافزامانند بازار سهام، بازار ارز، بازار مسكن و ... 

کاال  عرضه شیافزا با همزمان اگر بازار هر در. باشد افتهی شیافزا هاسپرده عرضه مذکورمدت  درکه 

 دايپ شیافزا با عرضه همزمان زيآن کاال ن یتقاضا گفت دیثابت بماند با یحت ای ابدی شیافزا متيق

 الحسابعلی سود نرخ که -آن  متيو ق یبانك یهاسپرده عرضه و تقاضای در امر نيهم. است دهکر

همزمان با  مذکورمدت  که در مياذعان کن دیبا بيترت نیبدصادق است.  زين - شودیم دهينام سپرده

 در که یادهیپد. است افتهی شیافزا شتريب یحت ای اندازهبه همان  زينسپرده  یتقاضا ،عرضه شیافزا

 . کندیم جلوه رشیپذ قابل ريغ و بیغر اول نگاه

 ران،یاقتصاد ا یرکود طیشرا درآن است که چرا  رسدیم ذهن به نخست وهله در که یاشبهه

موضوع از  نجایبوده است؟ در ا شیافزا حال در یسرعت نيچن با سپرده جذب یبرا هابانک یتقاضا

 یبنگاه –شده در جهان معاصر  رفتهیپذ فیبنا بر تعر –. بانک قابل بررسی استمنظر اقتصاد خرد 

 یگرواسطهاز سود خود را از  یادیبنگاه که بخش ز نیسود است. ا یسازاست که به دنبال حداکثر

به دنبال جذب سپرده  ییالقاعده تا جایعل کندیم کسب - التيتسه یاعطا و سپرده افتیدر - یمال

 واممعتبر  یبه فعاالن اقتصاد مناسب نرخ با التيقالب تسه درمذکور را  یهااست که بتواند سپرده

 باشد یحد به دیبا کندیم افتیدر التيکه بانک بابت تسه یسود فایده -منطق هزینه  براساس .بدهد

 یبازده یی،و اجرا یادار ،یپرسنل یهانهیهز کسر و گذارانسهم سود سپرده پرداخت از پس بتواند که

با توجه به  التيکشور که نرخ سود تسه یفعل طیشرا در حالبانک کند. داران سهام دیرا عا یمناسب

 دیبا بانک چرادرصد است  41تا  28 نيو رکود حاکم بر اقتصاد ب یمختلف اقتصاد یهامشكالت بخش

 جذب اساساًاست.  کینزد اريبس التيتسهسود  نرخ به کهباشد  یبا نرخ سود سپرده جذب دنبال به

است( با توجه به  شده جی)که هم اکنون در کشور را التيتسه نرخبه  کینزد یهانرخ با سپرده

 هابانکویژه در شرایطی که )به خواهد بود همراه انیز بااداره بانک  ییاجراو  یادار ،یپرسنل یهانهیهز

صورت روزشمار نرخ سود باال پرداخت کنند قيمت تمام شده منابع نيز بهمدت های کوتاهبه سپرده

 افتیدر یبرا تقاضا شیافزا شاهد دیبا یطیشرا نيچن در چرا پس 1.برای بانک بسيار باال خواهد بود(

                                                 
ده شده است. گری مالی آنان عمالً زیانهای کشور اشاره کرد که عمليات واسطهتوان به وضعيت برخی بانکدر تأیيد این تحليل می .1

گذاران این الحساب پرداختی به سپردهسود علی 1434ده است در سال مالی برای مثال بانک پارسيان در گزارش اخير خود اعالم کر

 و یادار یهانهیهز گرفتن نظر در بدون یحت گرید عبارتبهميليارد ریال بيش از مجموع درآمدهای مشاع آن بوده است.  6241بانک 

 الیر ارديليم 6241 از شيب با 1434 سال در بانک نیا یگرواسطه اتيعمل زين الوصولمشكوک مطالبات نهیهز و استهالکات ،یپرسنل

در سال  زيبانک ن نیا یمال یگرواسطه عملكرد. است صادرات بانک روبروست مشابه مشكل با که یگرید بانک. است بوده همراه انیز

 در زين رانیا یمل بانک ازجمله یدولت بزرگ یهابانک عملكرد گزارش اگرهمراه بوده است.  انیز الیر ارديليم 5511از  شيبا ب 1434
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  م؟يباش باال یهانرخ در هم آن سپرده

فایده تنها زمانی مستمراً متقاضی جذب سپرده  -منطق هزینه براساسدر چنين شرایطی بانک 

از قبيل ورشكستگی  –ناپذیری های جبرانهای باال خواهد بود که اجتناب از این اقدام هزینهبا نرخ

تنها در مورد  یطیشرا نيچن برای بانک به همراه داشته باشد. را –داران سهام رسمی و نابودی سرمایه

نظر حال به. استقرار دارند صادق  یاعسار و ورشكستگ ،ینگیکه در معرض کمبود نقد ییهابانک

 :دارد راه دو تنهامواجه شود  دیشد ینگیبا کمبود نقد یبانك اگر رسد می

 یبانک خواهد داشت و منجر به ورشكستگداران سهام یبرا یميوخ عواقب)که  نكول اعالم. 1

  .(شد خواهد بانک یرسم

 . ممكن وهيش هر به استقراض ای. 2

  :است ممكن راه دو از تنها هم ممكن وهيش هر به استقراض

  .درصد 44 یا 41 مهیجر نرخ با یمرکز بانک لیتنز پنجره از استفاده اول راه (الف

 44 از کمتر ینرخ هربا مبالغ باال( با  و درشت یهاسپرده ژهیو)به سپرده افتیدر دوم راه (ب

 . درصد

 به حاضر درصد 44 سقف تا عنداللزوم و کرد خواهند انتخاب را دوم راه بانک رانیمد طبعاً

  1خواهند بود. گذارانسپرده به سود پرداخت

 ینهادها انياز م ژهیوکوچک )به یاعتبار همؤسس ای بانک کی تنها کالن اقتصاد سطح در اگر

 نرخقرار دهد.  تأثيرسود را چندان تحت  یهانرخ است ديبعدچار شود  یطیشرا نيفاقد مجوز( به چن

 و هایبده ،ینگینقد تي)وضع هابانک یاترازنامه مشكالت تأثيرتحت  یزمان یبانك یهاسپردهسود 

 نرم پنجه و دست مشكالت نیا با یاز نظام بانك یمهم بخش( قرار خواهد گرفت که هابانک یهاییدارا

مجوز از  یدارا اعتباری اتمؤسسو  هابانکجاری ريمطالبات غ تيوضعهر چند کوتاه به  ینگاه 2.کند

 ارياخت در هيفرض نیا تأیيد در را یفراوان یشواهد تجرب آنها یهایريگرهيذخ تيوضع و یبانک مرکز

                                                                                                                                      
 و استهالک نهیهز ،یپرسنل و یادار یهانهیهز اگرکه  ستين یدیترد. شدیم روشن یشتريب دقت با موضوع ابعاد بود دسترس

 کشور یهابانک شتريب یمال یگرواسطه عملكرد ميده دخالت محاسبات در زين را یمال یگرواسطه اتيعمل به مربوط یمال یهانهیهز

همراه بوده است.  یاتيعمل انیبا ز 1434کشور در سال  یهابانک از یاريبس عملكرد بدین ترتيب است؛ بوده دهانیز 1434 سال در

های عملياتی ها برای پوشش زیانهای اخير را به تالش برخی بانکشاید بتوان یكی از دالیل افزایش نرخ کارمزد خدمات بانكی در ماه

 نسبت داد.از طریق افزایش درآمدهای غير عملياتی )نظير کارمزد خدمات( 

 تسهيالت بازگشت خود، نقدی سرمایه منبع چهار به نقدینگی مينأت برای عموماً هابانک که است مفيد نكته این به توجه .1

 تسهيالت، از توجهی قابل بخش شدن معوق دليلبه که هنگامی. دارند اتكا جدید هایسپرده جذب و بانكی بين منابع پرداختی،

 افزایش جدید هایسپرده و بانكی بين منابع جذب برای هابانک فشار یابدمی کاهش پرداختی تسهيالت بازگشت از ناشی نقدینگی

 .شد خواهد سود نرخ افزایش تقاضای سپرده و درنتيجه افزایش به منجر امر همين و یافت خواهد

مشكل کمبود  دچار نيز غيرمجاز اعتباری مؤسسات برخی کشور کنونی شرایط در آیدبرمی قرائن و شواهد از که چنان البته .2

  از نيست دسترس در نهادهای گونه این از رسمی آمار و اطالعات چون حال این با اند؛شده رسمی( غير )ورشكستگی اعسار نقدینگی،

 .  کنيممی پوشیآنها چشم يتوضع یبررس
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 ،1432سال  سوم هماهسهدر  رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یبر اعالم رسم بنا. دهدیم قرار ما

 یدرحال. این است شدهجاری ريغ مطالباتبه  لیتبد رانیدر ا یدرصد از کل مطالبات نظام بانك 4/15

و توسعه  یاقتصاد یهایهمكار سازمان عضو شرفتهيپ یاقتصادها درنسبت  نیاست که متوسط ا

 درصد 5/6 یمساو جهان کل در و درصد 3/4 ی( مساوايتالیو ا ونانی رلند،ی)پس از حذف سه کشور ا

 ماندهبا  سهیدر مقاجاری ريمطالبات غ شیشتاب افزا نهيزم نیدر ا گریدکننده نگران نكته 1.است بوده

در فاصله سال  یبانك و یپول پژوهشكدهمحاسبات  براساساست.  یبه نظام بانك یدولتريبخش غ یبده

 درصد واحد 11 نيانگيم طوربه هابانکجاری ريمطالبات غ انهينرخ رشد سال 1432 ماهتا بهمن 1482

( 1434و محمودزاده،  یليبوده است. )ن یبه نظام بانك یردولتيغ بخش یبده مانده رشد نرخ از شيب

 یهاییدارا در یاندهیفزا سهم یرجاريغ مطالباتکه  یداد هنگام ميکه در ادامه نشان خواه چنان

 زيبانک ن هیو سرما نشده انجام آن یبرا یکاف یهایريگرهيذخ که یهنگام ژهیو به و کند دايپ بانک

  2.شد خواهد فراهمبانک  یورشكستگ یاعسار و حت نهيباشد زم یناکاف

 یدرصد 4/15 نيانگيمکند آن است که  ترروشن را مسئله عمق تواندیم که یمهم اريبس نكته

 نيقوان براساس هابانکزیرا . ستين تيتمام واقعکننده وجه منعكس چيبه ه قبل گرافاپار در مذکور

استمهال کنند  یخود را با موافقت بدهكاران بانكجاری ريغ مطالبات داشتنداجازه  ريبودجه سنوات اخ

. ندینما ییشناسا زيمذکور را ن التيسود تسه یمنتقل و حتجاری و آنها را به سرفصل مطالبات

 قیطر نیا از رایز کنند؛ استقبال مذکور یقانون ارياخت از هابانکداران سهام و رانیبود مد یعيطب

 از تنها نه بانک تیریمد بيترت نیبد. شدیم منتقلجاری  مطالبات سرفصل بهجاری ريغ مطالبات

از مطالبات  سود ییبا شناسا توانستیم بلكه ،شدیم معاف مطالبات ارزش کاهش بابت یريگرهيذخ

 رقم درباره کشور در گاهگه که یمشاجراتگزارش کند. داران سهام به زيرا ن یعملكرد بهتر مذکور،

 مطالبات حجم ریتقد هر به. دارد امر نيهم در شهیر شودیم حادثجاری ريغ مطالبات قيدق

است که به  یاز ارقام شيب دیترد بدونشده  استمهال مطالباتبا در نظر گرفتن  هابانکجاری ريغ

کالن آثار . بالطبع شودیم منعكس یمرکز بانک یهاگزارشو در  هابانکدر ترازنامه  یلحاظ حسابدار

بلكه تابع منطق  ،ستين یحسابدار یارکان اقتصاد کشور تابع استانداردها گریموضوع بر بازار پول و د

   است. یاقتصاد

                                                 
1. http://data.worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS 

ها یا سرمایه خود دارایی نقد قابل اعتماد جاری به معنای آن است که بانک به ازای بخش قابل توجهی از بدهیوجود مطالبات غير .2

تر خواهد شد و امكان دالیل گوناگون کمتر باشد وضعيت نقدینگی بانک وخيمر قدر اميد به وصول مطالبات غيرجاری بهندارد. حال ه

های بانک جاری کار به جایی برسد که ارزش واقعی داراییوه ممكن است با نكول مطالبات غيرواهد یافت. به عالاعسار بانک افزایش خ

های آن شود که در این صورت بانک در معرض ورشكستگی است. در این صورت اگر مقامات قضایی رسماً ورشكستگی کمتر از بدهی

شود و اگر به هر دليل اقدام رسمی عليه بانک انجام نشود حالتی رخ می دهد بانک را اعالم کنند بانک دچار ورشكستگی رسمی می

 ایم.   نام نهاده« ورشكستگی غير رسمی»که ما آن را 
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مطالبات معوق  گذشته، ديمطالبات سررس شاملبه سه دسته  رانیدر اقتصاد اجاری ريمطالبات غ

 یمطالبات گذشته ديسررس مطالبات یقانون فیتعار براساس. شودیم ميتقس الوصولمشكوکو مطالبات 

 ماه 6 از و گذشته ماهدو از شيب آن اقساط بازپرداخت قطع خیتار ای و یبده ديسررس خیتار از که است

 از ماه 18 از کمتر و ماه 6 از شيب که شودیم گفته یمطالبات به معوق مطالبات .باشد ننموده تجاوز

 زين الوصولمشكوک مطالبات. است شده یسپر آن اقساط بازپرداخت قطع خیتار ای و ديسررس خیتار

 یقطع بازپرداخت اقساط آن سپر خیتار از ای و ديسررس خیتار از ماه 18 از شيب که است یمطالبات

مؤسسات اعتباری  الوصولمشكوکوصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و  نامهآیين .باشدشده 

 بازپرداختمشمول گذشت زمان شود احتمال جاری رياست هر قدر مطالبات غ یهیبد ()ریالی و ارزی

 یرجاريغدر مجموع مطالبات  الوصولمشكوکرو هر قدر نسبت مطالبات نيهمآن کمتر خواهد شد. از

 اقتصاد در رياخ مطالعاتخواهد شد.  ترميوخ بانک انیز و سود و ترازنامه تيوضع شود شتريب هابانک

 در یاندهیفزا نحو به یرجاريغ مطالبات مجموع از الوصولمشكوک مطالبات سهم دهدیم نشان رانیا

 بهانه يمستمر سال شیافزا با 1486درصد در سال  42که سهم مذکور از  یاگونه به است؛ شیافزا حال

 یدگيچيپ بر که یگرید مشكل( 1434و محمودزاده،  یلين). است دهيرس 1432 سال در درصد 64

در مورد  هابانک یناکاف یريگرهيذخ زيو نجاری ريمطالبات غ قيدقريغ یبندطبقه دیافزایم لئمسا

 انمورد اعتراض حسابرس مختلف یهابانک یمال یهاصورت در بارها که است مطالبات از دسته نیا

 مختلف یهابانک شده یحسابرس یمال یهاشده است. )صورت لیتبد یبند حسابرس بهقرار گرفته و 

 .(در سنوات اخير

نظران این شبهه را طرح نمایند که نسبت تسهيالت غيرجاری به کل ممكن است برخی صاحب

تا کنون( نيز در همين سطوح )بين  1482تسهيالت در نظام بانكی ایران در سنوات گذشته )از سال 

تواند پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نيست و نمی مسئلهدرصد( قرار داشته است؛ لذا این  21تا  15

د بانكی و مشكالت دیگری باشد که در این گزارش مورد اشاره واقع شده علت عدم کاهش نرخ سو

های معتبر در حالی که داده براساساوالً  است. در پاسخ به این ایراد توجه به چند نكته الزم است.

 11تا  2بين  1486تا  1481های به کل تسهيالت بانكی در فاصله سالجاری نسبت تسهيالت غير

درصد افزایش یافت و همچنان این  15به ناگهان به سطوح باالتر از  1482از سال  درصد قرار داشت

 1.های مختلف(قرار دارد )نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، شماره درصد 15نرخ در سطوح نزدیک به 

کنند؛ بنابراین مشاهده ظاهر می (lag) تأخيراقتصادی آثار خود را با  هایدانيم پدیدهچنان که می

( به ویژه با توجه به مطالبی تأخير)با چند سال 1434و  1432گذاری شدید این پدیده در سال تأثير

به بعد با گذشت  1482ای دور از انتظار نبوده است. ثانياً از سال مسئلهکه در ادامه خواهيم گفت 

                                                 
 دانند.ها میبرخی کارشناسان علت این افزایش سریع را تغيير تعاریف مربوط به مطالبات غيرجاری و شفاف شدن حساب .1
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تر شده است؛ بغرنج هابانکت ترازنامه سرعت تنزل یافته و وضعيهبجاری زمان کيفيت تسهيالت غير

شدیداً افزایش یافته جاری از کل مطالبات غير الوصولمشكوکبا گذشت زمان، سهم مطالبات زیرا 

بخش قابل زیرا باید فراتر از ارقام رسمی کنونی باشد؛ جاری است. ثالثاً نسبت واقعی مطالبات غير

منتقل شده است؛ بنابراین با جاری  سرفصل تسهيالت توجهی از مطالبات مجدداً استمهال شده و به

درصد گزارش شده در آمارهای  15در نظر گرفتن تسهيالت استمهال شده اعداد واقعی باید فراتر از 

در سنوات  هابانکدليل عدم افزایش متناسب سرمایه نقدی ان و بهرسمی باشد. رابعاً با گذشت زم

شدت افزایش یافته و از همين رو فشار هب هابانکرمایه نقدی به سجاری اخير، نسبت تسهيالت غير

   در طول زمان به مراتب بيشتر شده است. هابانکبر نقدینگی جاری بحران مطالبات غير
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 )درصد(  4333 ماهدر پایان اردیبهشت هابانک ی و سرمایهرجاريغ مطالبات تيوضع .1 جدول

 بانک نام

 التيتسه سهم

 کل از بانک

 نظام التيتسه

 یبانک

 مطالبات نسبت

ی ارزی و رجاريغ

به کل  ریالی

 مطالبات بانک

 التيتسه نسبت

 بهجاری ريغ

 ینقد هیسرما

 بانک

 بانک نام

 بانک التيتسه سهم

 نظام التيتسه کل از

 یبانک

 مطالبات نسبت

ی ارزی و رجاريغ

به کل مطالبات  ریالی

 بانک

 التيتسه نسبت

 هیسرما بهجاری ريغ

 بانک ینقد

 پاسارگاد بانک ملی ایران

 هیسرما بانک سپه

 نايس پست بانک ایران

 ندهیآ بانک مسكن

 ید بانک کشاورزی

 انصار صنعت و معدن

 شهر توسعه صادرات

 یگردشگر توسعه تعاون

 حكمت ایرانيان ی دولتیهابانکمجموع 

 نيزم رانیا صادرات

 تجارت
 الحسنهقرض

 رانیا مهر

 ملت
 الحسنهقرض

 رسالت

ی هابانکمجموع 

 خصوصی شده
 خاورميانه

 شيک یالمللنيب رفاه کارگران
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 بانک نام

 التيتسه سهم

 کل از بانک

 نظام التيتسه

 یبانک

 مطالبات نسبت

ی ارزی و رجاريغ

به کل  ریالی

 مطالبات بانک

 التيتسه نسبت

 بهجاری ريغ

 ینقد هیسرما

 بانک

 بانک نام

 بانک التيتسه سهم

 نظام التيتسه کل از

 یبانک

 مطالبات نسبت

ی ارزی و رجاريغ

به کل مطالبات  ریالی

 بانک

 التيتسه نسبت

 هیسرما بهجاری ريغ

 بانک ینقد

 ونزوئال و رانیا کارآفرین

 سامان
 یاعتبار مؤسسه

 توسعه

 اقتصاد نوین

 مجموع

ی هابانک

 خصوصی

 پارسيان
 کل مجموع

  هابانک

 .ی کشورهابانکبانک مرکزی، گزارش درآمدی بر وضعيت  خذ:أم
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مهم و  یهابانکاز قضا  که -کشور  یهابانک یدر مورد برخ ژهیوبهجاری ريمطالبات غ درصد 

 15 نيانگياز رقم م شيب –دانست  زين یستميس تيبتوان آنها را واجد اهم دیهستند و شا یبزرگ

 نظام التيتسه مجموع از را بانک هر سهم 4 جدولاست.  بوده کشور یدر کل نظام بانك یدرصد

 سهمدر مقابل نام هر بانک  جدول نیا در. دهدیم نشان 1434 ماهبهشتیارد انیپا در یبانك

بانک آمده  ینقد هیبه سرما یرجاريغ التينسبت تسه نيهمچن و التياز کل تسه یرجاريغ التيتسه

 و بزرگ یهابانک یبرخ که کرد مشاهده یخوب به توانیجدول م نیاست. با توجه به ارقام مندرج در ا

 ی. براکنندیم نرم پنجه و دستجاری ريغ مطالبات از یميعظ حجم با کشور یستميس تياهم یدارا

 کل تسهيالت نظام بانكی کشور درصد 55/8 التيتسه یاعطا در تجارتکه سهم بانک  یمثال در حال

 یدر حال نی. ااست شده یرجاريغ مطالبات به لیتبد بانک نیا مطالبات از درصد 21/22بوده است 

 دردرصد بوده است.  243از  شيآن ب ینقد هیبانک به سرما نیاجاری ريغ التيتسهاست که نسبت 

 در انيپارس بانک التيتسه کل به یرجاريغ مطالبات نسبت زين یخصوص یهابانک انيم

 کل از بانک نیا سهم که است یحال در نیا است؛ بوده درصد 4/43 معادل 1434 ماهبهشتیارد

 .است بوده درصد 4 به کینزد کشور یبانك التيتسه

یک  ینقد هیبه سرماجاری ريکه نسبت مطالبات غ شودیم تردهيچيپی زمان ژهیو به مسئله نیا

بوده  درصد 845 از شيب انيبانک پارس یمثال نسبت مذکور برا یدرصد تجاوز کند. برا كصدیبانک از 

 التيتسه ترکنندهنگران مراتب به تيوضع است مشاهده قابل 4 جدول از که یگرید جالب نكتهاست. 

 سهیمقا در یخصوص یهابانک که بود آن بر انتظار القاعدهیعل. است یخصوص یهابانک درجاری ريغ

 یادار دستورات و یاسيس تیریمد یهابيآس اززیرا  باشند؛ داشته یبهتر تيوضع یدولت یهابانک با

 التينسبت تسه 4 جدول براساس که است یحال در نیمنابع خود به دور هستند. ا صيدر تخص

 یهابانک و یدولت یهابانکاز  شيواحد درصد ب 11به  کینزد یخصوص یهابانکمجموع جاری ريغ

 زين یخصوص یهابانک ینقد هیبه سرما یرجاريغ التي. به عالوه نسبت تسهاست شده یخصوص

   1.دهدیم نشان را یترکنندهنگران مراتب به تيوضع

( به الوصولمشكوکمطالبات  ژهیو)بهجاری ريمطالبات غ مسئلهآنچه گفته شد روشن است که  از

کشور که  یهابانک از یتعداد مورد در وشده  لیتبد رانیا یموع نظام بانكجم در ريفراگ یامسئله

برخوردار است. به عالوه باال بودن نسبت مطالبات  یشترياز شدت و حدت ب دارند یستميس تياهم

کرده است.  شتريرا ب مشكالت شدت یناکاف یهایريگرهيذخ زين و هابانک هیپا هیسرما بهجاری ريغ

موضوع افزوده  یدگيچيبر پجاری رياستمهال مطالبات غ یبرا یقانون یصدور مجوزها گرید یازسو

                                                 
 و الزم یسازمان و ینهاد یهارساختیز ابيدر غ دهدیم نشان یخصوص یهابانک سرمایه و غيرجاری تسهيالت وضعيت مقایسه .1

 یو بحران اقتصاد یمال یثباتیب ،ییجورانتبه منبع مهم  تواندیم یبانك نظام یساز یخصوص ،یمرکز بانک ینظارت اقتدار عدم زين

     .شود لیتبد
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 یاحتمال یهاحلراهو  جادیا لیدال ،یرجاريغ مطالبات دهیپد یبررسگزارش در مقام  نیدر ا مااست. 

 در زين و یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز یهاموضوع به کرات در گزارش نی. اميستيآن ن

 و بحث مورد یدانشگاه مستقل تحقيقات و مقاالت در یحت و یتيحاکم مراکز ریسا یهاگزارش

جاری ريمطالبات غ یگذارتأثير نحوهدارد  تياهم گزارش نیا منظراز  آنچه 1.است گرفته قرار مناقشه

 2.است آن الحسابعلی سود نرخ و سپرده یتقاضا مسئله ژهیوبه و پول بازاردر  هابانک رفتاربر 

از  تردهيچيپ تيواقع چه اگر. ميکنیم استفاده ساده اريبس مثال کی از موضوع شدن روشن یبرا

داد. در  حيمثال ساده توض نيهم با توانیمحال منطق حاکم بر موضوع را  نياما در ع ،مثال است نیا

مبلغ  ه،یتومان سرما ارديليم 4511بانک با  نیا. است مشاهده قابل الف یفرضبانک  ترازنامه 4جدول 

 یبده یبه بانک مرکز زيتومان ن ارديليم 5111است و  هتومان سپرده جذب کرد ارديليهزار م 45

 نقد، وجه تومان ارديليم 1511 ثابت، ییدارا تومان ارديليم 2111 شامل بانک نیا یهاییدارادارد. 

 نیا از. است التيتسهتومان  ارديليهزار م 45و  یمرکز بانک نزد یقانون سپرده تومان ارديليم 5111

نسبت مطالبات  گرید عبارتدرآمده است. بهجاری ريصورت غتومان به ارديليم هزار 15 التيتسه مبلغ

از  شيب زيبانک ن هیو نسبت به سرما درصد 44از  شيب ییاعطا التيبانک به مانده تسه نیاجاری ريغ

که  میاکرده فرض عالوه بهقابل قبول است.  یاست که هر دو نسبت باالتر از استانداردها درصد 425

 زين بانک و است داشته قرار معوق التيتسه لیذجاری ريغ التيکل تسه 1432 ماهوریشهردر 

 مطالبات رهيذخ قانون طبق ميکنی)فرض م است نگرفته نظر درجاری ريغ مطالبات یبرا یارهيذخ

به  1432سال  آنكه از شيپ حال .(باشد درصد 111 الوصولمشكوک مطالبات رهيذخ و صفر معوق

شود. می لیتبد الوصولمشكوکتومان از مطالبات معوق به مطالبات  ارديليم 5111برسد مبلغ  انیپا

 مطالباتدرصد  111 اندازه به کندیمبانک الف را ملزم  یبانک مرکز یهابخشنامه ميحال فرض کن

 مذکور بانک طیشرا نیا در. دینما یريگرهيذخ بانک یمال سال انیپا یهادر صورت الوصولمشكوک

 کرد؟ خواهد عمل چگونه

 

  

                                                 
؛ آزادی (1434) چراغان و مهرپرور عزیزنژاد، (؛1431) آبادیپردل نوش و کردبچه(؛ 1431) جاللی و شعبانیبرای مثال بنگرید:  .1

 .(1434نمين )

مل اول عدم دهد. عاجاری دو عامل دیگر نيز نهادهای در معرض خطر را تحت فشار بيشتر قرار میعالوه بر مشكل مطالبات غير .2

ها و سایر نهادهای مالی است که تا حد زیادی ناشی از رکود عميق و های فيزیكی و مالی بانکامكان فروش بخش مهمی از دارایی

جمله مشكالت حقوقی مربوط به های مذکور ازمدت بازار مسكن و بازار سهام و در برخی موارد نيز مشكالت حقوقی داراییطوالنی

درصد از  41حدود يس کل بانک مرکزی ئهاست. به گفته رام بانكی است. عامل دوم نيز بدهی دولت به برخی بانکوثایق ملكی نظ

 15مطالبات از دولت و  درگير درصد 14در گرو مطالبات غيرجاری، آن  درصد  14ها قابل استفاده نيست؛ زیرا حدود های بانکدارایی

 .ها را به شدت کاهش داده استدهی بانکعيت، توان تسهيالتدارایی ملكی است و این وضصورت بهدرصد 

 http://www.cbi.ir/showitem/14215.aspx    

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/5608/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/5608/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/255961/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/255961/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/197709/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af_%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%a8%da%86%d9%87
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/197709/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af_%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%a8%da%86%d9%87
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/254735/%d9%84%db%8c%d9%84%d8%a7_%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%84_%d9%86%d9%88%d8%b4_%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c
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 (4332 سال وریشهر)الف یفرض بانک ترازنامه .3جدول 
 (تومان ارديليم)

 یبده ییدارا

50111 یمرکز بانک به یبده10511 نقد وجه

450111 سپرده510111 یمرکز بانک از مطالبات

410111 یجار التيتسه
 

150111 معوق مطالبات
 

 هیسرما1 الوصولمشكوک مطالبات

40511 هیسرما20111 ثابت ییدارا

540511 جمع540511 جمع

  

دچار  عمل در مذکور بانک که دهدیم نشان الف یفرض بانک یمال یهاصورتبه کوتاه ینگاه

 چه بانک رانیمد حالاست.  شیهایبده از کمتر آن یهاییدارا مجموعزیرا  است؛ شده اعسار

 ایتومان  ارديليم 5111مبلغ  کرد خواهند تالش اول درجه در آنان داد؟ خواهند نشان یالعملعكس

 به انتقال صورت در ای و دارندنگه معوق مطالبات سرفصل همان درالمقدور یرا حت نبخش عمده آ

 صورت درزیرا . ندیدرصد محدود نما 111را به کمتر از  یريگرهيذخ نرخ معوق مطالبات سرفصل

 111 یريگرهيو ذخ الوصولمشكوکتومان به سرفصل مطالبات  ارديليم 5111کل مبلغ  انتقال

از  توانندیطلبكاران بانک م حالت نیا در. کرد خواهد تجاوز آن هیسرما کل از بانک انیز یدرصد

 انیحالت ز نیاز همه در ا شيکه ب یکسدادگاه بخواهند که بانک را رسماً ورشكسته اعالم کند. 

بانک را  رانیمد نیبنابراسهام خود را از دست خواهند داد. زیرا بانک هستند داران سهام دیخواهد د

 دربانک انجام دهند.  یافتادن ورشكستگ قیبه تعو یتالش خود را برا تمام تاملزم خواهند کرد 

 شود کارگر معوق مطالبات سرفصل به تومان ارديليم 5111 انتقال عدم یبرا رانیمد تالش که یصورت

 و کنند ییشناسا زين یتوجه قابل سود مذکور یمال سال انیپا در بتوانندداران سهام تاس ممكن یحت

نمایند.  خارج بانکخود را از  هياول هیارزش سرما از یبخش شرکت یعموم مجمع در سود ميتقس با

 گذاران کسر و بهتقسيم سود مذکور تنها نوعی باز توزیع ثروت است که عمالً از دارایی سپرده

   1شود.منتقل میداران سهام

بانک را به  یورشكستگ یحسابدار یهابانک مذکور بتوانند با استفاده از روش رانیمد اگر یحت

 از یاعده 1432 سال انیپا در ديکن فرض. ابدییدر بازار پول خاتمه نم آن تبعات اندازنديب تأخير

 مطالبه را خود یهاسپرده از تومان ارديليم 6111 و مراجعه بانک نیا شعب به الف بانک انگذارسپرده

                                                 
یی که در معرض هابانکداران سهام . به همين دليل نيز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار باید از تقسيم سود نقدی بين1

جاری به مانده تسهيالت و سرمایه پایه آنها باالست و در صورت نسبت مطالبات غيرار دارند )یعنی جاری قربحران مطالبات غير

 ده هستند( قویاً جلوگيری کند. گيری دقيق زیانذخيره
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 ترازنامه از چنانكه اما. کند پرداخت گذارانسپرده به را مبلغ نیا وقت اسرع در دیبا بانک طبعاً. ندینما

 اندازه به الف بانک عالوهبه. دارد نقد وجه تومان ارديليم 1511 تنها مذکور بانک است مشخص بانک

 یاز بانک مرکز یامطالبه لذا و کرده افتیدر وام بانک نیا از یمرکز بانک نزد خود یقانون سپرده کل

 اندازه به ای و کند افتیدر وام یمرکز بانک از درصد 44 نرخ باباید  ای الف بانک طیشرا نیا درندارد. 

 راه تنها. دینما جذب درصد 44 از کمتر ینرخ هر با دیجد سپرده پول بازار از تومان ارديليم 4511

سپرده  کنندگانعرضه طبعاً. است یورشكستگ یرسم فرآیند در گرفتن قرار و اعسار اعالم ماندهيباق

 گذارانسپرده ژهیو)به گذارانسپردهانجام خواهند داد.  کیو استراتژ یعقالن رفتار طیشرا نیدر ا زين

 قیطر از را خود عملكرد یادوار گزارش که یردولتيغ یهابانک درباره الاقل - توانندی( معمده

 مذکور یاعتبار اتمؤسس و هابانک یمال تيوضع درباره – رسانندیم عموم اطالع به بورس سازمان

 یشكنندگ از اطالع با گذاراناست که سپرده یعيطب طیشرا نیا در. کنند کسب کامل اطالعات

 با نندداشته باشند و بتوا آن سپرده یتقاضا تيوضع از یقيدق برآوردالف  یفرض بانک یمال تيوضع

مشابه بانک الف  طیکه در شرا ییهابانک سهم اگر حال 1.ندیسود را مطالبه نما نرخ نیباالتر یزنچانه

 یهانرخ و گرفت خواهد قرار تأثير تحت پول بازار کلسپرده قابل توجه باشد  جذب بازارقرار دارند در 

 کیاستراتژ رفتار و طرف کی از خطر معرض در یهابانک رانیمد وداران سهام رفتار به توجه با سود

  2.افتی خواهد شیافزا گرید طرف از گذارانسپرده

 ليقابل توجه باشد امکان تشک یپول استگذارانيس منظر از دیشا که یگرید نکته

 اتفاق رانیا در آنچه مشابه است ممکندر بازار است.  هابانکاز طرف  متيق نييتعکارتل و 

 خود چندگانه انحصار گاهیجابر  هيبخواهد با مشورت هم و با تک هابانک از یمرکز بانک افتاد

 22مانند  ینيکنند که در مجموع از حد مع نييتع یاگونهبه را سود یهانرخ پول بازار در

                                                 
 گذارانسپرده است طبيعی غيررسمی ورشكستگی و اعسار دچار مالی نهادهای به سپرده اعطای در نهفته ریسک به توجه با .1

 .نمایند دریافت ریسک پریميوم عنوانبه را باالتری سود هاینرخ

ثر بوده و زمينه اعسار برخی از ؤها مالزم به اشاره است عامل دیگری که در ایجاد فشار بر ترازنامه و محدود کردن نقدینگی  بانک .2

است. این مبلغ که در انتهای سال ههزار ميليارد تومانی دولت به بانک 34های دولتی را تا حدی فراهم کرده است بدهی بيش از بانک

ترین علت تشدید هزار ميليارد تومان بالغ شده است. مهم 34به بيش از  1434ماه هزار ميليارد تومان بود در آذر 41نزدیک به  1431

بودجه، دولت  های اخير دانست. با تشدید کسرهای نفتی سالتوان کسر بودجه دولت در پی تحریمها را میبدهی دولت به بانک

ها فشار بر منابع آنان را تشدید کرده است. طبعاً از آنجا که ترین مشتری بازار پول تبدیل شده و با استقراض از بانکتبدیل به بزرگ

گيری و کاهش ارزش دارایی ها از کمترین ریسک نكول برخوردار است نياز به ذخيرههای دولتی به بانکهای دولت و شرکتبدهی

های سود باال در تواند به کمبود نقدینگی و اعسار بانک بيانجامد. تا زمانی که نرخشود اما می دارد و نباید منجر به ورشكستگی بانکن

های آینده یكی از مصارف اصلی کند و در سالهای مذکور فشار مالی قابل توجهی را بر دولت تحميل میاقتصاد برقرار است استقراض

رسمی برخی حل مشكالت اعساری و ورشكستگی غيرحال به اعتقاد ما های مذکور خواهد بود. با اینپرداخت سود بدهیبودجه، 

توان اميد داشت ها حل شود میرسمی بانک. اگر مشكل اعسار و ورشكستگی غيرمين مالی دولت استأها مقدم بر حل مشكل تبانک

تواند زمينه رونق ها میمين مالی نماید. ضمن آنكه حل مشكالت بانکأبودجه خود را ت های کمتری کسریدولت نيز بتواند با نرخ

 اقتصاد را فراهم کند و از این راه به بهبود درآمدهای مالياتی دولت و کاهش کسر بودجه کمک نماید.  
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چندان کارساز نباشد. با توجه به اطالعات  استيس نیا رسدیم نظربهدرصد باالتر نرود. 

مذکور به  یهابانک یبندیامکان پا خطر، معرض در یهابانک تياز وضع گذارانسپردهکامل 

 واز اطالعات کامل  یبرداربا بهره توانندیم گذارانسپردهزیرا وجود ندارد.  یتوافق نيچن

را از  یمرکز بانک توسط شده نييتع یهانرخ از باالتر ییهانرخ سپرده، برداشتن به دیتهد

 تداوم یبرا زين یورشکستگ معرض در و معسر یهابانک. ندینمانظر مطالبه بانک مورد

 به هابانک یبرخ که یلیدال از یکی. ندارند آنان خواسته به دادن تن جز یاچاره خود اتيح

 نرخ نييتع بریمبن یمرکز بانک رياخ یهابخشنامه زين و هابانک یهماهنگ یشورا توافقات

 نوع رسدیم نظربه نیبنابرا. است امر نيهماز  یناش دهندینم نشان یعمل التزام یبانک سود

منجر به  یسود بانک یهادر موضوع نرخ 4331و  4333 هایدر سال یمرکز بانک دخالت

   نخواهد شد. داریتعادل پا

 

 در معرض بحران  یمال ینهادها ندهیآ

 اريبس شد خواهد وشده  رانیدر معرض خطر متوجه اقتصاد ا یمال ینهادهاکه از جانب  یمشكالت

 نرخ رمنتظرهيغ شیافزااست.  نزدیک به دو سال اخير یبانك سود یهانرخ رفتن باال مشكل از ترقيعم

 یشیافزا به رو تب همچون دیبا را مذکور دوره در تورم نرخ کاهش رغميعل یبانك یهاسپرده سود

 اريبس عواقب و آثار تواندیم عفونت تداوم دارد. ماريدر بدن ب دارشهیر یعفونت وجود از خبر که دانست

 قرار کار دستور در آن یاشهیر عالج و شود دانسته یماريب علت اگرداشته باشد.  ماريب یبرا وخيمی

هار شود. در مقابل، اگر کنترل و م یماريعواقب ب ریدر کنار سا زيکه تب ن بود دواريام توانیم گيرد

. باشد داشته ماريب یبرا یریناپذجبران عواقب تواندیانجام نشود عفونت م یموقعاقدام بهنگام و به

 عواقب تواندیم ییجوچاره عدم صورت در زينجاری ريغ مطالبات انباشت و تراکم از یناش مشكالت

بخش عواقب تداوم  نیا در. اورديکل اقتصاد کشور به همراه ب آنو به تبع  هابانک یبرا یخطرناک

 و( بانک همان ای بنگاه سطح)در  خرد سطح دو در یاشهیو ر عیاقدام سر ابيدر غ  یکنون تيوضع

 . شودیم مرور اختصار به کالن

. شـود مـی  زده بحـران  مالی نهاد مشكالت ایریشه حل مانعمدت کوتاه هایانگيزه خرد سطح در

( اسـت  بانـک  انهيسـال از سـود   یو پـاداش آنـان تـابع    یا)که حقوق، مزا در معرض بحران بانک مدیران

 سرفصـل مطالبـات   بـه  استمهال مانند هاییروش با را بانکجاری غير مطالبات المقدورحتی کوشندمی

 یـن که ا یدر صورت .یندنما ییبانک شناسا یمال هایصورت در را آن انهيسال سود و کنند منتقلجاری 

 گيـری ذخيره حداقلشود که  یبندطبقه ایگونهبهجاری غير مطالبات کنندمی تالش نباشد ممكن کار
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 کمتـرین  چون شوند؛می منتفع کار این از نيز بانکداران سهام مدتکوتاه در ظاهراً. باشد الزم آن برای

 ییرا شناسـا  یانه سود قابل توجهيسال مجامع در و بود خواهند شاهد بانک مالی هایصورت در را زیان

اقـدام مقـدمات اعسـار بانـک فـراهم       یـن با ا شد داده توضيح قبل بخش در که طورهمانخواهند کرد. 

 ظاهر در. بود خواهد ميسر هانرخ سود سپرده یشبانک تنها با افزا ياتادامه ح که ایگونهبهخواهد شد 

 در شـرایط  ایـن  از کـه  کسـی  تنهـا . شـوند مـی  منتفع بيشتر سود هاینرخ دریافت با نيز گذارانسپرده

 دریافـت  بـرای  را بيشـتری  سود نرخ ناچارند که هستند تسهيالت متقاضيان شودمی متضررمدت کوتاه

 1.کنند پرداخت تسهيالت

. کندیرا متضرر م ـ   یبانك یرانجز مداحتماالً ب ـ  همگان بلندمدت ومدت ميان در شرایط این اما

در سـنوات   ییاعطا يالتکه نرخ سود تسه یحالدرـ  هانرخ سود سپرده یندهفزا یشبا افزا مدتميان در

 پرسـنلی  اداری، گونـاگون  هایهزینه لحاظ با بانک مالی گریواسطه ياتعمل ـگذشته ثابت مانده است 

 بـا عـالوه در بلندمـدت   قـرار خواهـد داد. بـه    تأثيررا تحت داران سهام خواهد شد و دهزیان استهالک و

 یبانـک )کـه بـا تصـاعد هندسـ     جـاری  يربا بزرگ شدن ارزش مطالبات غ يزمذکور و ن هایزیان تراکم

توسط بـدهكاران، بانـک در   جاری يراز مطالبات غ يعیبخش وس یبا نكول احتمال يز( و نیابدمی افزایش

 از بخشی گذارانسپرده هم و بانکداران سهام هم رتصوین. در ايدخواهد رس یعمل به مرز ورشكستگ

 روز بـه  روز آن مـدیریت  بحـران،  انداختن تعویق به با عالوهبه. داد خواهند دست از را خود هایدارایی

. داشـت  خواهـد  وجـود  بيشـتری  و بيشتر مالی منابع به نياز بحران مهار برایزیرا  شد خواهد دشوارتر

دهنـده  بـزرگ کشـور نشـان    یهابانک از توجهی قابل تعداد در مالی گریواسطه ياتده شدن عملیانز

 جـویی، چـاره  عـدم  صـورت  در یرهـر تقـد   بـه است.  یراناقتصاد ا یکنون يتدر وضع يلتحل ینصحت ا

 خواهد شد.  ترپرهزینه مشكالت درمان و تروخيم روز به روز بانک وضعيت

را به  یریناپذتبعات جبرانجاری يرمطالبات غ يرتداوم مشكل فراگ يزسطح اقتصاد کالن ن در

است.  ینظام بانك یمشكل کاهش توان اعتبارده ینا يامدپ يناول ،مدتکوتاه درهمراه خواهد داشت. 

 از بخشی استمهال به توجه)با  بانكی نظام هایبدهی و هادارایی حجم حسابداری جهت به اگرچه

در  اقتصاددر کل  ینگی( و به تبع آن حجم نقدیجاريرمناسب مطالبات غ بندیطبقه عدم و مطالبات

                                                 
 با تا گذارندنمی اجرا به را غيرجاری يالتتسه بابت دریافتی هایضمانت و وثایق هابانک چرا که شود مطرح الؤس این است ممكن .1

 هایشرکت اندازیراه با اخير هایسال طول در هابانک چه اگر. کنند پيدا نجات غيرمعوق مطالبات بحران از خود مطالبات وصول

 غيرمعوق مطالبات بحران حل مقابل در اساسی مانع چند حالاین با اندداده انجام زمينه این در اقداماتی مطالبات وصول و ساماندهی

 از توجهی قابل بخش ثانياً. است نشده دریافت کافی وثيقه ابتدا از بزرگ تسهيالت از برخی مورد در اوالً: دارد وجود طریق این از

 با که چرا است؛ نيافته افزایش تسهيالت ارزش اندازه به لزوماً وثایق ارزش زمان طول در ثالثاً. دارد حقوقی مشكالت موجود وثایق

 به رابعاً. است نيافته رشد اندازه همان به وثایق ارزش که درحالی کرده رشد سرعتهب هابانک ترازنامه در مطالبات حجم زمان گذشت

 تومان ميليارد هزار 31 بتوان حاضر درحال اینكه تصور اساساً. ندارد وجود هادارایی از حجم این برای مناسب خریدار گوناگون علل

 غياب در و کشور اقتصاد بر حاکم رکود و مبلغ این توجه قابل حجم به توجه با) رساند فروش به کشور در را مالی یا فيزیكی وثيقه

 .رسدمی نظر به ذهن از دور( خارجی خریداران
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کاهش قابل  یدجد يالتتسه یاعطا یبرا یتوان نظام بانك یجهت اقتصاد بهاست اما  یشحال افزا

 نقدینگی مشكالتصرف  یدبا يزن یدجد هایسپرده از زیادی بخش عالوهبه. است کرده يدامالحظه پ

 تأمينباید توجه داشت نظام . داشت نخواهد وجود محل آن از تسهيالت اعطای امكان و شود بانک

ها همواره ها شكل گرفته است و به همين دليل بانکمالی در کشور ما به طور سنتی بر محوریت بانک

در چنين بستری کاهش توان اعتباردهی اند. ها داشتهسرمایه در گردش بنگاه تأميننقش مهمی در 

رسد حل مشكل نظر میعبارت بهتر بهشمار رود. بهند مانعی جدی برای رونق توليد بهتواها میبانک

از منابع بانک  هابانک برداشت افزایش دوم پيامدنظام بانكی شرط الزم رونق توليد در کشور ماست. 

 اندکرده تأکيد بارها نيز مرکزی بانکو مقامات  دهدمی نشان رسمی هایداده که چناناست.  یمرکز

 ایران اقتصاد در پولی پایه افزایش اصلی دالیل از مرکزی بانک از هابانک برداشت اضافه 1434 سال در

ه چهارم ماهی تجاری به بانک مرکزی که در سههابانکآمارهای رسمی بدهی  براساس .است بوده

 21515به بيش از  1434ه سوم ماهميليارد تومان بوده است در سه 4223اندکی بيش از  1432سال 

ی تجاری به بانک هابانکاول سال مذکور بدهی  ماه 3عبارت دیگر در ميليارد تومان رسيده است. به

 يعیطب .(28)نماگرهای اقتصادی، شماره  ميليارد تومان افزایش یافته است 15211مرکزی بيش از 

 کنندمی نرم پنجه و دست يررسمیغ ورشكستگی و اعسار مشكل با هابانککه  یاست هنگام

 از. کنند تأمين بانكیسپرده و یا حتی بازار بين بازار از را خود نياز مورد گیننقدی همواره توانندنمی

 برداشت بانک این منابع از و شوندمی مرکزی بانک دامن به دست اوقات از بسياری در رو همين

افزاید آن است که با گذشت زمان، نسبت تسهيالت غيرجاری به ها میآنچه بر شدت نگرانی .نمایندمی

بينی است که در حال رشد است؛ از همين رو قابل پيشصورت تصاعدی دربه هابانکسرمایه پایه 

از منابع بانک مرکزی  هابانکبرداشت جویی جدی روز به روز اضافههای آتی در صورت عدم چارهسال

ل شود. نكته مهم آن است که رین منبع تزریق پول پرقدرت به اقتصاد تبدیتافزایش یابد و به مهم

 44با لحاظ جریمه زیرا کند؛ ی دچار اعسار را روز به روز بدتر میهابانکمذکور وضعيت  برداشتاضافه

یابد و بانک با سرعت بيشتری به سمت افزایش می درصدی، هزینه تجهيز منابع برای بانک

صورت غيررسمی ورشكسته شده باشد شدت خواهد کرد. چنانچه بانک به حرکت ورشكستگی

 تداوم سوم ورشكستگی تشدید و در نتيجه حجم منابع الزم برای نجات آن افزایش خواهد یافت. پيامد

 تقاضای زمينه در ویژهبه اقتصاد تقاضای طرف در انقباض ایجاد يجهسود باال و در نت هاینرخ

 یطدر شرا یسود بانك هایکه نرخ یتا زمان دهدمی نشان ميدانی هایبررسی. است گذاریسرمایه

 ـکند  يداپ یشباز هم افزا يقینرخ سود حق یاگر با کاهش نرخ تورم انتظار یژهوبه ـاست  یکنون

که نرخ سود  ینخواهد داشت. هنگام يتجذاب یرانا اقتصاد هایبخش از بسياری در گذارییهسرما

 یدر بخش واقع گذارییهنرخ سود سرما یاضیر يددرصد است ام 41در اقتصاد کشور  یسکبدون ر
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درصد است( بتوان  25 ی)که در بخش شرکت ياتدرصد باشد تا پس از کسر مال 41حداقل  یداقتصاد با

 ،یراناقتصاد ا یکنون یطشرا در سودهایی چنين به دستيابی يد؛رس یدرصد 41به همان سود حداقل 

عدم امكان استفاده  پيامد، چهارمين. يستن يشب یاییرؤ، بازیو سفته مانند واردات هاییجز در بخش

که  یطیدر شرااست.  یاقتصاد مل یتهدا یبرا یپول ياستن اقتصاد کشور از سمسئوالمناسب 

به  یبخشرونق یمناسب برا یو ارز یمال هایسياست اعمال مالی، و نفتی هاییمعلت تحربه

 ياستس شودمی باعث بانکی نظام مشکالتست ا اقتصاد کشور با مشکالت متعدد روبرو

 یادبه احتمال ز یقیتزر ینگیبخش عمده نقدزیرا چندان کارآمد نباشد؛  يزن یانبساط یپول

و اعسار( جذب  نقدینگی کمبود از ناشی مشکالت مدیریت جهت) یتوسط نظام بانک

 هاینرخ حقيقی نقدینگی حجم افزایش با دهدمی نشان نيز سال اخيرنزدیک به دو  تجربه .شودیم

و مصرف نقش  گذاریسرمایه تحریک در است نتوانسته انبساطی پولی سياست و نيافته کاهش سود

 شد خواهد کشور اقتصاد گيردامن زیاد احتمال به که مشكلی بلندمدت در 1داشته باشد. یقابل توجه

 یتبع آن ورشكستگبه و ، تهدید ثبات مالیبزرگ کشور یهابانک از تعدادی عملی ورشكستگی مشكل

 در نهادهای مشكالت حل برای هاییحلراه ادامه در. کرد پيشگيری آن از باید که استدر کل اقتصاد 

 . شودمی بيان خطر معرض

 

 هاحلراه

 یمال ینهادها حل مشكالتبه معطوف  زيچ هر از شيبخواهد شد  انيکه در ادامه ب ییهاحلراه

های غلبه بر مشكل نهادهای مالی دچار بحران لزوماً منحصر در الزم به ذکر است راه زده است.انبحر

های دیگری نيز برای حل مشكالت نهادهای مذکور حلحل نيست و ممكن است بتوان راهاین دو راه

 و اعسار معرض در یمال ینهادها مشكالت یاشهیر حل با است ديام شد گفته کهچنانپيشنهاد داد. 

 حل یادیز حد تا زين یبانك یهاسپرده سود نرخ مسئله ازجمله آن از یناش مشكالت یورشكستگ

 .شود

  

 زدهبحران ینهادها یورشکستگ شروع بازسازی یا اعالم :اول حلراه

 فرآینداست اعالم آغاز  استفادهنهاد در معرض خطر قابل  لئمسا یاشهیر حل یکه برا یحلراه نياول

                                                 
 پولی سياست از استفاده که دهدمی نشان مرکزی بانک منابع از هابانک برداشتاضافه با همزمان بانكی سود هاینرخ ماندن باال .1

 منابع کمبود از عموماً بانكی مدیران گذشته قریب به دو سال در. نيست مرکزی بانک کنونی مشكالت حل راهگشای چندان متعارف

 تزریق و پولی انبساط دهدمی نشان مذکور شواهد حالاین با. اندبوده مرکزی بانک ازسوی منابع تزریق خواستار و کرده شكایت

 در آنچه ازجمله هاییحلراه به باید ناچارهب بنابراین شود؛ بانكی سود هاینرخ کاهش به منجر تواندنمی تنهایی به اقتصاد به نقدینگی

 .شد متوسل است آمده گزارش این ادامه
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شود  دچار اعسار لبه هر علت در عم یمال یاز نهادها یكیآن است. اگر  یا ورشكستگی یبازساز

براساس  را نهاد آن توانندیم ییقضا نمسئوال( شود کمتر شیهایبده از آن یهاییارزش دارا یعنی)

 و یکارشناس محافل در یحت و یعموم محافل در سفانهأمت 1قانون تجارت ورشكسته اعالم کنند.

وجود ندارد.  یورشکستگ بازسازی و دهیاز پد یحيکشور ما برداشت صح یاستگذاريس

 یمعن به بلکه ست؛ين یخدمات ای یديتول نهاد کی ینابود یمعن به یورشکستگبازسازی یا 

 آنسالمت  تشبازگپس از  دیقالب جدیک آن در های فعاليتو ادامه  مذکور نهاد یبازساز

 آن اثر در که است یمانند انجام عمل جراح یورشكستگ بازسازی و فرآیند گریعبارت دبهاست. 

 اتيبا سالمت به ح تواندیم ماريب آن از پس و شودیم خارج ماريب بدن از یسرطان ای یعفون یهابافت

 یهارساختیزنه چندان دور  گذشته در رانیبودن اقتصاد ا یدولت ليدلسفانه بهأادامه دهد. مت خود

در کشور  یمال ینهادها یورشكستگ بازسازی و نهيزمدر  یکاف یتجارب عمل زيو ن یو سازمان یقانون

 مخصوص نيقوان شياز چند دهه پ شرفتهيپ یاست که در کشورها یحالدر نیا 2فراهم نشده است.

 . است شده جادیاورشكسته  یهابانک مدیریت یمتول یهاسازمان و یبانك یورشكستگبازسازی و 

 یرسم صورتبه یرجاريانجام شود مطالبات غ حيصورت صحبه یورشكستگ بازسازی و فرآیند اگر

 در باید گذار دوران در بانک تیریمددر صورت اعالم ورشكستگی نيز  4.شد خواهد خارج بانک ترازنامه از

 نحوه درباره مناسب ماتيتصم تا رديگیم قرار هاسپرده ضمانت صندوق مانند یقانون ینهادها ارياخت

 فيتكل نييتع یهایبده از یبخش اضافه به بانک ارزش با یهاییدارا است ممكن. شود اتخاذ بانک اداره

                                                 
قانون تجارت:  (412). در قانون تجارت کنونی ایران تفاوتی بين کمبود نقدینگی، اعسار و ورشكستگی وجود ندارد. بنا بر ماده 1

بنابراین هنگامی که شرکت  .«شوداو است حاصل می وجوهی که برعهده قف از تأدیهتو ی تاجر یا شرکت تجارتی در نتيجهورشكستگ»

قانون  (426)تا  (414)ت بستانكاران خود ناتوان شود امكان اعالم ورشكستگی آن به ترتيبی که در مواد یا بانک از پرداخت مطالبا

 مذکور آمده است وجود خواهد داشت.   

های سهامی به طور عام و حال حاضر فاقد قواعد و مقررات کافی در باب ورشكستگی، ادغام و تجزیه شرکتنظام حقوقی ایران در .2

الیحه قانون تجارت که در مجلس شورای  (616)تا  (531)ها به صورت خاص است. البته مواد شماره اری و بانکمؤسسات اعتب

ذکر است حتی در صورت تصویب قانون ها اختصاص دارد. الزم بهاسالمی در دست بررسی است به موضوع ادغام و تجزیه شرکت

 ها و مؤسسات اعتباری است.ورشكستگی، ادغام و تجزیه بانکمذکور نيز کشور همچنان نيازمند ضوابط اختصاصی 

هایی ها به شيوهاز ترازنامه بانک -مطالبات غيرجاری  -های مسموم های مشابهی برای خارج کردن داراییهای اخير توصيهدر سال .4

 اساس این توصيه( بر1434نيلی و محمودزاده،  د بهبيان شده است )برای مثال بنگری  های مدیریت داراییمانند فروش آن به شرکت

رسد به نظر میای مدیریت دارایی واگذار کنند. بهههای سمی را به قيمتی کمتر از ارزش دفتری به شرکتمدیران بانک باید دارایی

دانی برای ها انگيزه چناوالً مدیران بانک یی الزم را ندارد.آسياستی الاقل در شرایط کنونی اقتصاد ایران کار دالیل زیر انجام این توصيه

های قابل توجه خواهد شد؛ زیان مذکور در جاری از ترازنامه ندارند؛ چرا که این کار  منجر به شناسایی زیانخارج کردن مطالبات غير

خالف تجربه کشورهایی رسد برمینظر تگی بانک شود. ثانياً بهها ممكن است از سرمایه پایه بانک بيشتر و منجر به ورشكسبرخی بانک

های های مدیریت دارایی نيز کار چندانی را از پيش نبرند؛ زیرا بسياری از دارایی، شرکت1338مانند کره جنوبی و مالزی در بحران 

 -ریدار برای آن بودن یافتن خ ازای فيزیكی ارزشمندی ندارد و به فرض ارزشمندهجاری( نظام بانكی ایران، ما بمسموم )مطالبات غير

کار بسيار دشواری است. بنابراین در شرایط کنونی فرآیند رسمی  –در شرایط رکود کنونی اقتصاد ایران و در غياب خریداران خارجی 

بازسازی و ورشكستگی پيشنهاد شده در این گزارش ممكن است کمک بيشتری به حل مشكالت بكند. البته در بحث خارج کردن 

 ل همچون خطر اخالقی نيز توجه کرد. ئاز ترازنامه بانک باید به مساهای سمی دارایی
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آنكه بانک با  ای ومناسب دارد منتقل شود  هیسرما تیو کفا یمال تيکه وضع یگریبه بانک د آنشده 

ابعاد بحران به  حلراه نیا در ریهر تقد بهخود ادامه دهد.  اتيبه ح یداردر ساختار سهام یتحول جد

 یريرساندن بانک به کل اقتصاد کشور جلوگ بياز آس بدین ترتيب و خواهد شد تیریمد حيصح وهيش

 ای باال اريبس یهاجذب سپرده با نرخ ینهاد مزبور برا یتقاضا اقدامات نیا جهينت در. شودیم

 یسازمان و یقانون یسازوکارها اگر طبعاً. ديرس خواهد انیپا به یمرکز بانک منابع از برداشتاضافه

متوجه  یچندان بيآس ،بانک یورشكستگ بازسازی یا فرآیند یمدت اجرا در باشد فراهم مناسب

 نخواهد شد. زين خرد گذارانسپرده

 کشور یمال و یپول یبازارها یسازسالم به یانیشا کمک تواندیم یورشكستگ حلراه از استفاده

از خود  ندهیدر آ یترنهمسئوال رفتار هابانکداران سهام و رانیمد شد خواهد باعث اقدام نیا. دیبنما

 ندارند قبول قابل یاعتبار تيوضع که یانیمشتر به سکیپرر التيتسه پرداختبروز دهند و از 

 بعطبال و افتی خواهد شیافزا هابانک یمال تيبه وضع یعموم افكار تيحساس عالوهبه. کنند یخوددار

 اثر در آنكه ضمنشد.  خواهد ترمقتدرو  تریجد خود ینظارت فیوظا یفایا در زين یمرکز بانک

 ینهادها و هابانک ،خطر معرض در یمال ینهادها یورشكستگ اعالم از یناش یهاتملک و هاادغام

 و بزرگ یهاطرح یمال تأمين در یتوجه قابل سهم توانندیم که گرفت دنخواه شكل تربزرگ یمال

اقتصاد  یبرا یانباریز یامدهايپ حلراه نیاستفاده از ا عدم مقابل، در. باشند داشته کشور یاتوسعه

 یستميس تياهم یدارا و بزرگ یهابانک ژهیوبه هابانک رانیمد و نادارسهام اگرکشور خواهد داشت. 

 خواهند مجلس و دولت تیحما مورد همواره شانتيو حجم فعال تينوع فعال ليدلاحساس کنند که به

و  نخواهند داشت یبانک مرکز یو گردن نهادن به شأن نظارت یضوابط قانون تیرعا یبرا یازهيانگ بود

  بدین ترتيب مخاطرات اخالقی در نظام بانكی کشور تشدید خواهد شد.

 در ليدل چند به رسدیم نظربهدارد  وجود وهيش نیکه در ا ینكات مثبت قابل توجه رغميعل

 فقدان ليدل نياول. ندارد وجود گسترده حد در حلراه نیا از استفاده امكان کشور یکنون طیشرا

 یروان تيو حساس یفرهنگ مشكلدوم  ليکار است. دل نیا یالزم برا یو سازمان یقانون یهارساختیز

 تياهمبه تعداد و  زيسوم ن ليکشور است. دل یو اقتصاد یاسيس یکنون طیموضوع در شرا یغاتيو تبل

 باشد دچار بحران قابل توجه یهابانک ابعاد و تعداد اگر. گرددیبازم خطر معرض در ینهادها یباال

از سازوکار  استفادهحال نیا باخواهد داشت.  یادهيچيپ تبعات یورشكستگ بریمبتن حلراه از استفاده

فاقد مجوز که دچار بحران اعسار هستند مناسب و قابل  یمال ینهادها فيتكل نييتع یبرا یورشكستگ

 مورد در یجد صورت به را یورشكستگ حلراه توانینم یکنون طیشرا در آنكه رغميعلاست.  هيتوص

 و دولت در مسئول مقامات است الزم اما کرد اجرا رانیا اقتصاد در خطر معرض در یمال ینهادها
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  1فراهم کنند. ندهیآ یهابحران یبرا الاقل را الزم یسازمان و یقانون مقدمات و هانهيزم ،مجلس

 

  ینقد هیمشروط سرما قیتزربا  زدهبحران ینهادها نجات: دوم حلراه

دوم  حلراهگسترده ندارد نوبت به  یاجرا تيقابل رانیاقتصاد ا یکنون طیاول در شرا حلراه که آنجا از

سوئد و  رينظ ییدر کشورها یو مال یبزرگ بانك یهابحران وقوع زمان در که حلراه نیا. رسدیم

زده استوار بحران یبه نهادها ینقد هیمشروط سرما قیتجربه شده است بر تزر كایمتحده آمر االتیا

 یستميس تياهم یدارا که یمال ینهادها از دسته آن به مشروط صورت به دولت روش نیا در 2است.

نگاه  4است به جدول  یروشن شدن منطق موضوع کاف یبرا. کندیم قیتزر ینقد هیسرما هستند

                                                 
ر در بازسازی نظام بانكی حل اول این گزارش قرابت زیادی دارد استفاده از روشی است که نخستين باپيشنهاد دیگری که با راه .1

اند )عبده مشكالت نظام بانكی ایران توصيه کردهکار گرفته شد و به تازگی برخی کارشناسان استفاده از آن را برای مدیریت قبرس به

نهاده شد  نام (bail in)در این روش که نخستين بار توسط ماهنامه اکونوميست به روش نجات از درون  .(1434تبریزی و بهرنگ، 

شود. اگر حجم مشكالت سوی بانک تبدیل به سهام میصاحبان اوراق قرضه منتشر شده از گذاران عمده یابخشی از مطالبات سپرده

های مين نسبتأگذاران مذکور سوخت و بخش دیگری از آن برای تبانک وسيع باشد ممكن است در ابتدا بخشی از مطالبات سپرده

جای دریافت بخشی مطالبات در این صورت بستانكاران مذکور بهکفایت سرمایه بانک در دوران پس از بازسازی تبدیل به سهام بشود. 

كا مورد بحث و بررسی است. ام بانک را دریافت خواهند کرد. این روش هنوز در محافل علمی و سياستگذاری در اروپا و آمریخود سه

های قانونی آن وجود ندارد و حتی در زیرساخت فاده از این روش ممكن نيست: اوالًحال در شرایط حاضر اقتصاد ایران استبا این

انياً ال زیاد از باب مخالفت با شرع و قانون اساسی محل اشكال شورای نگهبان واقع خواهد شد. ثصورت تصویب آن در مجلس به احتم

ها را در پی خواهد داشت. سود سپرده بع باال رفتن نرخطگذاری و بالجمله افزایش ریسک و هزینه سپردهاین روش تبعات نامناسبی از

مل جدی است. در هر حال این روش با توجه به تازگی و عدم أجدید قابل تداران سهام داری جدید بانک و نوع رفتارثالثاً ساختار سهام

 وجود تجربه قابل توجه اجرایی در جهان نياز به مطالعات حقوقی و اقتصادی بيشتر دارد.  

 مالی بحران وقوع زمان در آمریكا متحده ایاالت مالی نهادهای به سرمایه تزریق تجربه به مختصری اشاره است شایسته اینجا . در2

 13 در که بود زدهبحران نهادهای نجات برای پالسون طرح تهيه بحران مهار برای آمریكا دولت اقدام ترینمهم. باشيم داشته 2118

 قانونی به ایصفحه سه طرحی از و کرد پيدا زیادی تغييرات تصویب و تهيه فاصله در پالسون طرح. شد کنگره تقدیم 2118 سپتامبر

 ابتدا در. رسيد کنگره تصویب به اقتصاد فوری تثبيت قانون نام با 2118 اکتبر سوم در سرانجام طرح این. شد تبدیل ایصفحه هاده

از آن را  یگرفت بخش مهم يمتصم یكاشود اما کنگره آمر دولت توسط هابانک مسموم بهادار اوراق خرید صرف مبلغ این بود قرار

 مرحله دو در را دالر ميليارد 211 مبلغ یافت اجازه قانون موجب به آمریكا دولت. کند زدهبحران یمال یبه نهادها یهسرما یقصرف تزر

 که شد بينیپيش آن اجرای حسن بر نظارت برای ایکميته قانون متن در. کند «دارمشكل هایدارایی احيای به کمک برنامه» صرف

و مقرر شد حقوق و پاداش  یداهو یمال یبر بازارها یدجد هایگذاریمقررات طليعه قانون این در نيز. گرفت نام «کنگره نظارت تئهي»

 کننده کمک محدود شود. یافتدر یدر نهادها یرانمد

 به برنامه پنج قالب در را اقتصاد فوری تثبيت قانون به مربوط وجوه بحران از پس اوليه هایماه در یكاآمر داریخزانه وزارت

 دالر ميليارد 3/135 مبلغ، 2113 فوریه 14 تا 2118 اکتبر 28 فاصله در وزارتخانه این رسمی گزارش اساس بر. نمود هزینه زیر شرح

 چهار ممتازاز سهام  یبخش یددالر آن تنها صرف خر يلياردم 121مبلغ  ین. از اشد صرف سرمایه خرید برنامه قالب در وجوه این از

 ساچز گلدمن بانک دو و دالر ميليارد 25 ميزان به کدام هر مریكا،آ بانک و فارگو ولز چيس، مورگان پی جی گروپ، سيتی بزرگ بانک

 یدارا دارمشكل نهادهای به کمک برنامه قالب در نيز دالر ميليارد 41. شد دالر ميليارد 11 مبلغ به کدام هر استنلی، مورگان و

 مالی تأمين برنامه صرف نيز را دالر ميليارد 2/24 متحده ایاالت داریشد. خزانه AIG يحیسهام ترج یدصرف خر يستمیس يتاهم

 ممتازسهام  یدخر یدالر آن برا يلياردم 21دالر بوده است که  يلياردم 41 يزن هدفمند ریاگذسرمایه برنامه سهم. کرد خودرو صنعت

 در نيز را دیگر دالر ميليارد 5 مبلغ همچنين داریخزانه. است شده صرف آمریكا بانک ممتازسهام  یدخر یآن برا يهو بق گروپسيتی

به  يبترتاز طرح نجات پالسون به یكاو بانک آمر گروپسيتی سهم ترتيببدین. کرد گروپسيتی صرف هادارایی تضمين برنامه قالب

 .(1431 زاده،یف)شر يددالر رس يلياردم 45و  51
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بانک  هیسرما شیالف با بحران مواجه است افزا یکه بانک فرض یطی. در شراميباش داشته یمجدد

 انیز اوالً که چرا کند؛ حل را مشكالت یادیز حد تا تواندیمتومان(  ارديليهزار م 3مثال تا حد  ی)برا

 ادامه یبرا را یکاف یاهیسرما منابع اًيثان و داد خواهد پوشش را الوصولمشكوک مطالبات از یناش

  1.کرد خواهد فراهم قبول قابل هیسرما تیکفا نسبت با بانک اتيح

 یسم یهاییدارا کردن خارج با همزمان بانک هیسرما شیافزا حلراه نیا بر حاکم منطق

 تيکه اهم ییهابانک هيکل است. آن ترازنامه( از الوصولمشكوکمطالبات  ژهیوبه یرجاري)مطالبات غ

رسماً  ای دیبا کنندیدست و پنجه نرم م یرسمريغ یدارند و با مشكل اعسار و ورشكستگ یستميس

شامل  در وهله اول حلراه نیالزامات ا. رندیرا بپذ دوم حلراهالزامات  ایکنند و  یاعالم ورشكستگ

در درجه دوم بهبود نسبت کفایت سرمایه تا حد و  از ترازنامه یسم ییخارج کردن دارا

 یکاف ینقد هیبانک خود سرماداران سهام است بهترالبته  2.ی استالمللبيناستانداردهای 

بخش  منابع به هم صورت نیا در چرا که کنند؛ فراهم( است ینقد هیسرما بر تأکيدرا )

  4.شد خواهد تأمين بانکداران سهام منافع هم و شودیم وارد یکمتر فشار یعموم

حل دیگری که در صورت ، راهکنند یاعالم ناتوان ینقد هیسرما قیاز تزرداران سهام که یدر صورت

سوی صكوک قابل تبدیل به سهام ازهای قانونی قابل کاربرد است، انتشار فراهم شدن زمينه

مذکور  یسهام ممتاز به نهاد مال افتیدر قبال در مجاز است دولتصورت هاست. در غير اینبانک

سوی دولت تنها زمانی مجاز خواهد بود که حداکثر تالش طبعاً تزریق سرمایه از 4.کند قیتزر هیسرما

های فيزیكی و مالی و نيز انتشار صكوک قابل تبدیل الذکر )فروش داراییهای فوقبرای استفاده از راه

در  رييکار تغ نیا الزمه البته  سرمایه جدید انجام شده باشد. تأمينهای مشابه برای سهام( و روشبه 

بانک و  یفعلداران سهام حق تقدم سلبسهام ممتاز است.  صاحبان حقوق نيياساسنامه بانک و تع

اقدام خواهد بود. دولت به  نینسبت سهام آنان به کل سهام بانک از تبعات ا قابل مالحظهکاهش 

 دیبا بانک تیریمدخواهد داشت. ضمن آنكه  ندهینما رهیمدهيئتکه در بانک دارد در  ینسبت سهام

 نی. بددیمراعات نما قاًيدق شودیم اعالم انتقال دوره یبرا یمرکز بانک یازسو که را یدیجد ضوابط

                                                 
که در ایران الزامی  1اساس استانداردهای بال های کشور )حتی برهای اخير وضعيت کفایت سرمایه برخی بانکمتأسفانه در سال .1

 (.1434رید: خوشنود و اسفندیاری، است( در وضعيت مناسب قرار نداشته است )برای شرح دقيق این موضوع بنگ

های مدیریت دارایی ممكن نباشد حداقل باید هایی مانند فروش آن به شرکتاز راه های مذکوراگر به هر دليل خارج کردن دارایی .2

 های کافی مطابق با استاندارد انجام شود. گيریبينانه مطالبات غيرجاری و ذخيرهبندی دقيق و واقعطبقه

مجموعه خود و های زیرضرور یا سهام شرکتيرهای ثابت غها از طریق فروش داراییممكن است این پيشنهاد مطرح شود که بانک .4

حل مناسبی به نظر حل در صورت امكان راهسرمایه مذکور را فراهم کنند. اگرچه این راهدر نتيجه از محل سود انباشته حاصل از آن 

ست. در عين حال این روش های متعددی مواجه ارسد اما با توجه به رکود حاکم بر بازار مسكن و بازار سهام در عمل با دشواریمی

 نظر قرار گيرد.    داران مدسهام سویافزایش داوطلبانه سرمایه بانک ازتواند به عنوان بخشی از راه حل می

شده  های خصوصی. بانک4های دولتی . بانک2های تخصصی . بانک1سوی دولت باید اولویت با در تزریق هرگونه سرمایه جدید از .4

  بانكی باشد.. مؤسسات اعتباری غير5خصوصی و ی ها. بانک4
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 برداشتاضافه به یازين گرید و داد خواهد ادامه خود اتيبه ح ینگیمناسب نقد طیبانک در شرا بيترت

 یاعتبارده توانضمن آنكه  ؛متعارف نخواهد داشتريغ یهانرخ با سپرده افتیدر ای یمرکز بانک از

  .افتیخواهد  شیافزاتوجهی به نحو قابل  زيبانک ن

 آن درباره اختصار به که شود مطرح هیسرما مشروط قیتزر حلراه درباره سؤالاست چند  ممكن

 دیبا چگونه یدولت هیسرما قیتزر یبرا الزم منابع که است آن اول سؤال. ميکنیم انيب یحاتيتوض

 اقتصادجاری  ای از واقعياتدر توضيح الزم است به گوشه ست؟يزا ناقدام تورم نیا ایو آ شود؟ تأمين

 یاز منابع بانک مرکز یتجار یهابانکبرداشت ضافها 1434اول سال  هماه 3 درایران توجه کنيم. 

 معادل اگر حال .است ميليارد تومان رسيده 21515به  و افتهی شیافزا تومان ارديليم 15111از  شيب

 در بلكه درصد 44 مهیجر نرخ با یمرکز بانک منابع از هابانک برداشت اضافه قالب در نهابع من نيهم

بخش زیادی  شودمنتقل  هابانک( به مهیجر نرخ بدون و یمئدا صورتبه طبعاً)و  هیسرما قیتزر قالب

حالی که شيوه کنونی ر و ورشكستگی مرتفع خواهد شد؛ دری در معرض اعساهابانکاز مشكالت 

در معرض اعسار و ورشكستگی را های درصد وضعيت ترازنامه بانک 44اضافه برداشت با نرخ جریمه 

 از یبرخی کنترل بخشی از سهام و تيمالك انتقال مسئله دوم مسئله در بلندمدت بدتر خواهد کرد.

 و تيمالك از یبخش تنها اوالً گفت دیبا زين سؤال نیا به پاسخ در. است دولت به یخصوص یهابانک

 طیپس از بهبود شرا تواندیم دولت اًيثان. آن همه نه شودیم منتقل دولت به مذکور یهابانک کنترل

 یمشكل چندان نی. بنابرادیواگذار نما یمشخص به بخش خصوص یسهام خود را در بازه زمان یاقتصاد

 و شده قیتزر هیسرما رانیخاص ا طیبابت متوجه اقتصاد کشور نخواهد شد. ضمن آنكه در شرا نیاز ا

تخصيص بخشی از منابع است و  اقتصادی یبنگاه تاًيماه باشد که دولتمتعلق به  تواندیم آن تيمالك

سيستمی )در صورت بهبود مدیریت بانک پس از تزریق  ی دارای اهميتهابانکآن به خرید سهام 

 شود. سرمایه جدید( اقدامی قابل قبول تلقی می

با  دوارنديام یبانك نظام رانیمد یبرخ نيز و رانیا اقتصاد استگذارانيس از یادسته رسدیم نظربه

 مطالبات به لیتبدجاری ريغ مطالبات قیطر نیا از و شود خارج رکود از رانیا اقتصاد هارفع تحریم

جاری ريغ مطالبات استمهال به مربوط مواد بیتصو. شود برطرف یبانك نظام مشكالت و شدهجاری 

. دانست راستا نيهم در توانیم را رياخ یهاسال در مصوب نيقوان ریسا و یسنوات یهابودجه قالب در

 بعطبال و) یبانك نظام مشكل حل اوالً که چرااست.  نانهياز حد خوشب شيراهبرد ب نیبه اعتقاد ما ا

 سود یهانرخ کاهش و کشور اقتصاد در اعتبار انیجر مجدد یبرقرار و یاعتبار یتنگنا مشكل حل

 یورشكستگ و اعسار مشكل یبرا یشیاندچاره عدم صورت در و است یاقتصاد رونق الزم شرط ی(بانك

 یهاسال یطوالنبا توجه به رکود  اًي. ثانستين شرط نیا یبرقرار به یچندان ديام هابانک یررسميغ

 یبرا یبانك بدهكاران توان و زهيانگ ی،تصاعد هاینرخ با نيسنگ مئجرا شدن افزوده زيو ن رياخ
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ها وقت برای ها نيز به سالو در صورت رفع عملی تحریم است یافته کاهش مذکور مطالبات بازپرداخت

 رونق صورت در یحت نیبنابرا. های بدهكار و بازپرداخت دیون مذکور نياز استمجدد بنگاه احيای

همچنان قابل مالحظه خواهد  هابانک یرجاريغ مطالبات شدن سوخت سکیر زين کشور اقتصاد مجدد

سياست های کلی اقتصاد  «3»لذا بازنگری و اصالح در این زمينه در راستای اجرای بند  بود.

که در  2سياست های مذکور« 43»یند بند آضروری است. البته در اجرای این فر مقاومتی

مورد توجه قرار « 3»بيش از بند  ، بایداستسازی و افزایش سالمت اقتصادی زمينه شفاف

 گيرد.

 

 مکمل ینهاد اصالحاتتکميلی:  حلراه

کمبود  بحران حلراه یهسته اصل شد گفته ینقد هیسرما مشروط قیتزر حلراه قالب در آنچه

 گرفتن نظر دربدون شک بدون کشور است.  برخی نهادهای مالیاعسار در  و نقدینگی

نيز  حلراهثمرات ناشی از این  قيعم یو اصالحات نهاد یو سازمان یقانون یهارساختیز

 ديتر است تمهمهم اريبس یبحران کنون تیری. آنچه از مداندک و ناپایدار خواهد بود

باشد مجدداً  اگر قرار است. ی در آیندهاتيتجرب نياز تکرار چن یريجلوگ یالزم برا یبسترها

به  هابانکمنابع  صيو رونق اقتصاد کشور شاهد انحراف در تخص هابانک هیسرما شیهمزمان با افزا

بحران  گرینه چندان دور بار د ندهیدر آ ميباش یفاقد اعتبار کاف انیمشتر و هيفاقد توج یهاطرح سمت

به  ها و اصالحات نهادی مذکورزیرساخت احصای طبعاًتكرار خواهد شد. جاری ريمطالبات غ

از اقدامات الزم  یرسد فهرستینظر محال بهنیدارد. با ا ازيمبسوط و مخصوص به خود ن ییهاگزارش

 بازار جادیا ،هابانکدولت به  یپول در کشور، بازپرداخت بده یرسمريبازار غ یدهسامانجمله از

 هابانک یبده تيات فاقد مجوز، تثبمؤسسو  هابانک با یمرکز بانک قاطع برخورد ،یبانك نيب متشكل

 یمال وضعيت شدن شفاف ،یتورم انتظارت کنترل ،هابانک توسط انضباط تیرعا و یمرکز بانک به

از  یو نظام بانك یبانک مرکز استقالل ،یاطالعات آنان به صورت ادوار یو افشا یدولت یهابانک

و  نيدر قوان یخود، بازنگر یتصدمدت  در قبال یمال ینهادها رانیشدن مد مند و پاسخگونظامدولت، 

با توجه  هیسرما تیکفا یاستانداردها نیو تدو هيته ،یو نظام بانك یمقررات مربوط به اداره بانک مرکز

 کيتمل و ادغام ،یورشكستگ به ناظر مقررات و نيقوان بیتصو و هيته ،استانداردهای نوین بانكداریبه 

. ردين کشور قرار گمسئوالکار عاجل در دستور  دیبا سيس نهادهای اعتبارسنجی در کشورأو ت هابانک

                                                 
نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نيازهای اقتصاد  جانبهاصالح و تقویت همه» های کلی اقتصاد مقاومتی:سياست« 3». بند  1

 .«و پيشگامی در تقویت بخش واقعی د ملیثبات در اقتصاملی، ایجاد 

های زمينهها و سازی آن و جلوگيری از اقدامات، فعاليتو سالم سازی اقتصادشفاف» های کلی اقتصاد مقاومتی:سياست« 13». بند  2

 .« ... های پولی، تجاری، ارزی ودر حوزه فسادزا

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#37
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#19
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#18
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#18
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   مبتنی بر تزریق مشروط سرمایه نقدی دانست. حلراهتوان شرط الزم اثربخشی این اقدامات را می

مالی  تأمينرد ارتقای سهم بازار سرمایه از موضوع دیگری که باید به جدّ در دستور کار قرار گي

شدت متكی بر هاوليه و کاهش فشار بر منابع نظام بانكی است. اساساً نظام بنگاهداری در کشور ما ب

مالی از طریق ایجاد بدهی( و منابع نظام بانكی بوده است. سخن  تأمينستفاده از ابزارهای اهرمی )ا

حال با رعایت اختصار عات تفصيلی جداگانه دارد. با ایندرباره دالیل و مشكالت این رویه نياز به مطال

های علت پایين نگه داشتن نرخو باال در اقتصاد ایران و نيز بههای مستمر علت تورمتوان گفت بهمی

های مالی با از اهرم های گذشته، دریافت وام و استفادهسهيالت به صورت دستوری در دورهسود ت

ها بر استقراض از منابع بانكی یارانه پنهان همراه بوده است. همين امر نيز باعث تكيه افراطی بنگاه

ای از مالحظه های بلندمدت شده است. به ویژه آنكه بخش قابلمالی بسياری از پروژه تأمينحتی در 

گرفته است. رویه مذکور هم برای منابع بانكی نيز به صورت رانتی در اختيار متقاضيان عمده قرار می

های توليدی های توليدی ریسک فراوانی را به همراه دارد. در مورد بنگاهو هم برای بنگاه هابانک

مالی از طریق بدهی قدرت بنگاه را برای تحمل زیان  تأمينروشن است؛ چرا که تكيه زیاد بر  مسئله

سرعت زمينه ورشكستگی آن را فراهم هتواند بدهد و میشدت کاهش میهدر شرایط بحرانی اقتصاد ب

دهد. را نيز در معرض ریسک اعتباری قرار می هابانکهای بدهكار، بع افزایش ریسک بنگاهطکند. بال

های ریسکمدت های طوالنیهای بلندمدت و اعطای واممالی پروژه تأمينبه  هابانکعالوه ورود به

کند. بنابراین در آینده اقتصاد کشور می هابانکجمله ریسک نقدینگی را نيز متوجه متعدد دیگری از

هایی که ویژه پروژهبه –های بلندمدت به پروژه هابانکباید با وضع قوانين و مقررات مناسب، ورود 

محدود شود. افزایش نقش بازار سرمایه در  –مالی دارند های كای زیادی به استفاده از اهرمات

بر بدهی مانند ان )و نه از طریق ابزارهای مبتنیسرمایه نقدی برای آن تأمينهای بزرگ از محل پروژه

  نيازهای تقویت نظام بانكی در آینده کشور است.ترین پيشبرخی انواع صكوک( از مهم

 

  یريگجهينت

 یاتيفرض داده شدگزارش نشان  نیوجود دارد. در ا یمختلف اتيفرض ینرخ سود بانك یمعما نييتب یبرا

 ارائهاز موضوع  یقيدق نييتواند تبینمبا نهادهای دارای مجوز  رمجازيغ یمال یرقابت ناسالم نهادها رينظ

کشور  یاسيمقامات س ریو سا یکه تاکنون در دستور کار مقامات پول یاقدامات زين ليدل نيدهد. به هم

 نرخ یمعما یاصل ديکلپژوهش نشان داد  نیا یهاافتهی. کند را حل  مسئلهقرار داشته نتوانسته است 

اعسار  و ینگیجستجو کرد که با مشكل کمبود نقد یمال یدر آن دسته از نهادها دیرا با یبانك سود

 مذکور ینهادهاجاری ريغ مطالبات دهيچيپ دهیپد در شهیر یادیز حد تا مزبور مشكل. اندمواجه شده

 نامناسب تيوضع و یناکاف یهایريگرهيذخ کنار در گذشته سنوات درجاری ريغ مطالبات تراکمدارد. 
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 یهازهيانگ عالوهبهشده است.  یمال ینهادها یاعسار برخ ی ونگینقد دیباعث کمبود شد هابانک هیسرما

 از موضوع انداختن تأخير به باعث یاسيس مقامات یبرخ یحت و هابانکداران سهام و رانیمدمدت کوتاه

 در مذکور روند هاداماست.  شدهجاری ريمطالبات غ حيصح یبندطبقه عدم و استمهال مانند یطرق

 یورشكستگ اناًياح و اعسار باعث بلندمدت در و هابانک یمال یگرواسطه شدن دهانیز باعثمدت انيم

 ،ینرخ سود بانك شیافزا به منجر ی مزبورنهادها مشكالت زين کالن عدبُ در. شد خواهد نهادهای مالی

 یگذارهیسرما یهاطرح تيجذاب کاهشو ی پول استياثر شدن سکم ،ینظام بانك یکاهش توان اعتبارده

 کاهش به یچندان ديام توانینم نشود حل یاشهیر صورت به نهادها نیا مشكالت تا طبعاًشده است. 

 اعسار مشكل که یخطراتبدین ترتيب باید نتيجه گرفت . داشت بازار منطق براساس یبانك سود یهانرخ

 یاقتصاد نظام کل و خاص صورت به یمال و یپول نظام متوجه مذکور ینهادها یررسميغ یورشكستگ و

 یبانك سود یهانرخ افتنين ای افتنی کاهش مسئله از ترعيوس اريبس خواهد کرد عام صورت به کشور

تواند ستگی غيررسمی نهادهای مالیِ دارای اهميت سيستمی میكتردیدی نيست که اعسار و ورش. است

و مانع احيای  در اقتصاد کشور تبدیل شود (financial stability) به تهدید عميقی برای ثبات مالی

  د. اقتصاد شو حقيقیرونق در بخش 

 که ییدر راهكارهاموجود  یهایو با توجه به کاست یو تجارب جهان یاقتصاد منطق بر هيتك با

در معرض اعسار  یمال یبحران نهادها یاشهیحل ر یتنها دو راه برا ،گرفته شده است کارتاکنون به

است که به علل و ورشكستگی  یاقتصاد یبازساز یاول استفاده از سازوکار قانون حلراهوجود دارد. 

چندان  رانیاقتصاد ا یکنون طیاالزم در شر یو سازمان یقانون یهارساختیزگوناگون ازجمله فقدان 

در ی نقد هیمشروط سرما قیتزر قیمذکور از طر یمال یدوم نجات نهادها حلراه. امكان اجرا ندارد

یی که اهميت سيستمی دارند و با مشكل هابانککليه  روش نیا درسهام ممتاز است.  افتیدرقبال 

کنند باید یا رسماً اعالم ورشكستگی کنند و یا غيررسمی دست و پنجه نرم میاعسار و ورشكستگی 

های سمی از شامل خارج کردن دارایی در وهله اول حلراهدوم را بپذیرند. الزامات این  حلراهالزامات 

های کفایت سرمایه مطابق با و در مرحله بعد بهبود نسبت و پذیرش تبعات آن بانک ترازنامه

داران سهام سرمایه کافی توسط تأميندولت مجاز است در صورت عدم  .ی استالمللبيناستانداردهای 

طبعاً الزمه این کار تغيير در  در قبال دریافت سهام ممتاز فراهم آورد.التفاوت سرمایه را بانک مابه

به نسبت سهامی که در بانک دارد در  دولتيين حقوق صاحبان سهام ممتاز است. اساسنامه بانک و تع

ضوابط جدیدی را که ازسوی بانک  مدیره نماینده خواهد داشت. ضمن آنكه مدیریت بانک باید هيئت

. بدین ترتيب بانک در شرایط مناسب کندشود دقيقاً مراعات مرکزی برای دوره انتقال اعالم می

برداشت از بانک مرکزی یا دریافت حيات خود ادامه خواهد داد و دیگر نيازی به اضافهنقدینگی به 

توجهی های غيرمتعارف نخواهد بود؛ ضمن آنكه امكان اعتباردهی بانک نيز به نحو قابل سپرده با نرخ

  افزایش خواهد یافت.
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 سياستی پيشنهادهای

 هستند اسالمی شورای مجلس در مردم نمایندگان اول وهله در گزارش این مخاطبان که آنجا از

 استحضار به - دارند تناسب مجلس نظارتی و قانونگذاری شأن دو با عموماً که -زیر  پيشنهادهای

بخش قابل توجهی از رهنمودهای  ،رود با عملياتی شدن پيشنهادهای زیر. انتظار میرسدمی

این « 13»و « 3»ویژه رهنمودهای مذکور در بندهای به)های کلی اقتصاد مقاومتی سياست

 اجرایی گردد. (هاسياست

اعتباری و سایر قوانين مورد نياز  و پولی اتمؤسس و هابانک ورشكستگی قوانين :اول پيشنهاد

 و ناقص صورت به آن از بخشی تنها اکنونهم که ،هابانکازجمله قوانين مربوط به تملک و ادغام 

 مذکور قانون متن در. شود تصویب و تنظيم، در قانون جدید عمليات بانكی ،است موجود پراکنده

 خوبی به دارایی مدیریت هایشرکت و بانكی هایسپرده ضمانت صندوق مانند هاییسازمان جایگاه

 مجلس – بود خواهد زمانبر احتماالً که – مذکور قانون تصویب و تنظيم زمان تا شود تضمين و تعيين

 مقامات سایر و کشور کل دادستان مرکزی، بانک از خود نظارتی شأن به توجه با اسالمی شورای

 فاقد نهادهای از اعم) هستند ورشكسته غيررسمی صورتبه که را نهادهایی تكليف تعيين مسئول

 انجام با آنهاداران سهام یا و شوند ورشكسته رسماً باید یا مذکور نهادهای. نماید پيگيری( مجاز و مجوز

در  و دهند فيصله قانونی صورت به را خود مشكالت – نقدی سرمایه افزایش ازجمله – قانونی اقدامات

  .بپذیرند را گزارش این دوم پيشنهاد در مذکور شرایطغير این صورت 

های قانونی الزم برای تزریق جدید زیرساخت مواد قانونیبا تصویب  الزم است :دوم پيشنهاد

به آن دسته از نهادهای مالی که دارای اهميت سيستمی هستند و  دولتمشروط سرمایه ازسوی 

 به جدید سرمایه تزریق هرگونه کنند فراهم شود. البتهاکنون با مشكل اعسار دست و پنجه نرم میهم

 . باشد جدید منابع مدیریت نحوه و آنها فعاليت نوع بر نظارت تشدید با همراه باید هابانک

 اما دارد بسزایی اهميت کشور بانكی نظام کنونی مشكالت مدیریت اگرچه :سوم پيشنهاد

 وقوع از پس کشورها همه در معموالً. است آینده در مشابه تجارب تكرار از پيشگيری تر از آنمهم

 برای را قوانينی و بررسی را بحران وقوع دالیل مجلس تخصصی هایکميسيون اقتصادی هایبحران

 نظربه. باشد مستثنا قاعده این از نباید نيز ما کشور. کنندمی تصویب آن تكرار عدم از جلوگيری

قوانين جدید حاکم بر  تصویب و 4334 مصوب بانکی و پولی قانون گذاشتن کنار با رسدمی

 مشکالت ایریشه حل به بتوان اداره بانک مرکزی و نظام بانکی متناسب با مقتضيات زمانی

  .بود اميدوار کشور پولی نظام

های آینده در ماه با توجه به آنكه بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه در پيشنهاد چهارم:

دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت الزم است مجلس محترم با توجه به تجربيات گذشته از وضع 
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جر به ایجاد مطالبات غيرجاری در نظام بانكی کشور شود خودداری تواند منقوانين و مقرراتی که می

عالوه چنان که در این گزارش نشان داده شد شيوه کنونی قانونگذار در صدور مجوز استمهال نماید. به

   بازنگری جدی است. نيازمندای دارد و تبعات و ابعاد پيچيده هابانکجاری مطالبات غير

 

 قانونی برای درج در قانون برنامه ششم ادهپيشنهاد م

 (4)ماده 

های غيرجاری خود و بندی دقيق داراییات اعتباری موظفند پس از طبقهمؤسسو  هابانک 

 8های خود را تا پایان سال اول برنامه به گيری کافی بابت آن، نسبت سرمایه نقدی به داراییذخيره

نهادهای مذکور نتوانند سرمایه داران سهامکه  برسانند. چناندرصد  12م به سودرصد و تا پایان سال 

کنونی، داران سهام تواند پس از سلب حق تقدمکافی بابت اجرای این ماده را فراهم کنند دولت می

ات اعتباری اعم از دولتی مؤسسو  هابانکالتفاوت سرمایه مذکور را در قبال دریافت سهام ممتاز به مابه

ذکور را از طریق بورس به سال سهام م 5موظف است حداکثر پس از  دولتدولتی تزریق نماید. و غير

  .دکندولتی واگذار بخش غير
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