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 1مقدمه. 1

ارد. ددو رویکرد اصلی درخصوص ماهیت بانکداري امروزین در ادبیات موضوع پولی و بانکی وجود 

اي میان دو گروه از فعاالن اقتصادي است؛ افرادي که رویکرد غالب و مرسوم آن است که بانك واسطه

اندازکنندگان( و افرادي که براي انجام مخارج خود دچار کسري منابع هستند پسمازاد منابع داشته )

هاي اخیر رواج بیشتري یافته است، عالوه کنندگان(. رویکرد دوم که البته در سالگذاران و مصرف)سرمایه

مورد توجه  ها، جایگاه ویژه این نهاد اقتصادي در خلق پول را نیز توجهگري بانكبر توجه به نقش واسطه

طور مفصل بحث خواهد دهد. در ادامه هر یك از این رویکردها و ارتباط آن با پدیده خلق پول بهقرار می

 شد. 

 عنوان یك نهاد واسطه مالی. بانك به1-1

اندازها است که پس 2کنند که بانك صِرفاً یك نهاد واسطه مالیاغلب مردم و حتی کارشناسان تصور می

گذارانی که نیاز به منابع مالی دارند، ها را در اختیار سرمایهآوري کرده و آند مردم را جمعیا منابع مازا

عنوان شود. بهها تأکید میدهد. در کتب درسی اقتصاد نیز عمدتاً بر نقش واسطه مالی بودن بانكقرار می

عنوان متن درسی خود که به« 4اقتصاد پول، بانکداري و بازارهاي مالی»( در کتاب 2004) 3نمونه میشکین

کند که بندي میهاي مالی طبقهشود، بانك را جزء واسطههاي دنیا تدریس میدر بسیاري از دانشگاه

هاي تجاري از طریق کنند. بانكپذیرند و از سوي دیگر وام اعطا میها را از افراد و نهادها میسپرده

هاي تجاري، مصرفی، مسکن، یا ها براي اعطاي وامپردازد و از آنآوري وجوه میپذیري به جمعسپرده

 کنند.ها استفاده میخرید اوراق بهادار و سایر دارایی

دهی عنوان نهاد واسط چیزي بر فرآیند وامبراساس این تصور از بانك و نحوه عملکرد آن، نقش بانك به

ز فرآیند مزبور حذف کرد. این نگاه مبناي تلقی اتوان بانك را افزاید و میگیرنده نمیکننده به واماندازپس

کنند که پول تنها اسکناس و مسکوک است که توسط بانك مرکزي و به افرادي است که گمان می

 شود. نمایندگی از دولت خلق یا ایجاد می

هاي نکی دارد. سپردهدهی به افراد و نهادهاي غیرباگذاري در بانك تفاوت اساسی با قرضاما سپرده

هاي سایر افراد و شود، پول است؛ اما بدهیگذار محسوب میهاي بانك به سپردهبانك که در واقع بدهی

توان هاي بانکی یا از طریق کشیدن چك مینهادهاي غیربانکی پول نیست. به بیان دیگر از طریق کارت

اما با ارائه سند بدهی افراد و یا نهادهاي غیربانکی هیچ دست آورد، کاالها و خدمات مورد نیاز خود را به

 فردي حاضر به ارائه کاال و خدمت نخواهد بود. پول بودن بدهی بانك، ویژگی اساسی و تمایز اصلی بانك

                                                           
 مرکز پژوهش هاي مجلس گرفته شده است. 15514تذکر مهم: عمده مطالب این نوشته از گزارش  1

2. Financial Intermediary  
3. Mishkin 
4. the Economics of Money, Banking and Financial Markets 
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هاي بانکی )بدهی بانك( باعث . پول بودن سپرده1با سایر نهادهاي مالی و سایر فعاالن اقتصادي است

ك قدرت یابد در فرآیند اعطاي تسهیالت پول جدید خلق کند. در واقع هنگامی که خواهد شد که بان

 شود. کند، پول جدید خلق میبانك به متقاضی وام اعطا می

البته خلق پول بانك در اندیشه متعارف اقتصادي پذیرفته شده است، لیکن تفسیري براي چگونگی 

دار عهده«  2ضریب فزاینده پولی»د. نظریه موسوم به گري بانك منطبق باشآن ارائه شده که با واسطه

گذاري گري بانك است. فرآیند خلق پول در این رویکرد با سپردهدهی دو مفهوم خلق پول و واسطهآشتی

« الف»هزار ریال( در بانك  100عنوان نمونه فردي )شود. بهیك فعال اقتصادي در بانك آغاز می

کند، بخشی از سپرده داري ذخیره جزئی فعالیت میکه تحت نظام بانك« الف» کند. بانكگذاري میسپرده

 -( که بانك مرکزي تعیین کرده است%10عنوان مثال براساس نرخ ذخیره قانونی )به-هزار ریال( 10)

ش دهد. اعطاي وام از طریق افزایهزار ریال( را وام می 90دارد و بقیه )عنوان ذخیره قانونی نگه میبه

 100هزار ریال ) 190ها به گیرد و حجم سپردهصورت می« الف»گیرنده در بانك موجودي حساب وام

یابد. بانك الف هزار ریال سپرده که از طریق وام ایجاد شده است( افزایش می 90هزار ریال سپرده اولیه + 

دهد. در این شرایط حجم وام می هزار ریال دیگر را 81عنوان ذخیره نگه داشته و سپرده جدید را به 10%

هزار ریال افزایش خواهد یافت. در مدل ساده این روند به همین صورت ادامه  271هاي بانك به سپرده

ضرب عکس نرخ ذخیره قانونی میلیون ریال )حاصل 1هاي بانکی به یابد و در نهایت حجم سپردهمی

 (.2011، 3)منکیو رسدهزار ریال( می 100( در سپرده اولیه )%10)

ها طی فرآیند رح کتب درسی اقتصاد از فرآیند خلق پول است. بانكشرویکرد ضریب فزاینده، 

کنند. عدد ضریب که بانك مرکزي خلق کرده را چند برابر می 4دهی، پول پرقدرتیپذیري و وامسپرده

دد سیستم بانکی، حجم پول دهی مجفزاینده پولی ضریبی است نمایانگر اینکه عملیات موسوم به وام

شود که هر چه کند. در این رویکرد بیان میشده توسط بانك مرکزي )پایه پولی( را چند برابر میعرضه

 ها در فرآیند خلق پول بیشتر است. این ضریب بیشتر باشد، نشانگر آن است که نقش بانك

گذار اند، کامال سازگار است. سپردهدرویکرد ضریب فزاینده با رویکردي که بانك را واسطه مالی می

عنوان ذخیره قانونی و ذخیره احتیاطی عنوان سپرده قرار داده، بانك بخشی از آن را بهوجوهی را در بانك به

شود. به تعبیر ها موجب خلق پول میدهد که تکرار این عمل توسط بانكبرداشته و مابقی را وام می

کنند تا فردي اقدام به ها صبر میویکرد ضریب فزاینده، بانكدر ر( »2012) 5سونجکسون و دي

ها دهی کند. در حقیقت آنگذاري کند تا بانك پس از آن و بعد از کسر ذخیره قانونی اقدام به وامسپرده

هایی هستند که به صورت منفعالنه نسبت به رفتار مشتریان خود واکنش نشان ها[ تنها واسطه]بانك

                                                           
های های بانک مرکزی )اسکناس و مسکوک و سپردهالبته در اینجا منظور کلیه نهادها و فعاالن اقتصادی غیر از بانک مرکزی است؛ چرا که بدهی 1

 ها نزد بانک مرکزی( نیز پول است. بانک
2. Money Multiplier Approach 
3. Mankiw 
4. High Powered Money 
5. Jackson & Dyson 
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 «.گذاري مشتریان استها متوقف بر سپردهدهی بانكوامدهند. می

 عنوان نهاد خلق پول. بانك به2-1

هاي اخیر توجه بیشتري به آن شده، مدعی تطابق بیشتر با کنش واقعی و رویکرد دیگر که در سال

در  اي به خلق پول را یك روش ناکامل( رویکرد ضریب فزاینده1984) 1هاست. گودهارتعملی بانك

هاي مرکزي نیز در گزارشات خود رویکرد داند. برخی از بانكتوضیح فرآیند تعیین حجم پول در اقتصاد می

بیان  3( در گزارش بانك مرکزي انگلستان2014) 2لی و دیگراناند. مكضریب فزاینده را به چالش کشیده

کننده آن اشتباه پول و عوامل محدود کنند که تصور عموم و حتی برخی از اقتصاددانان از فرآیند خلقمی

کنند که اي تعریف میعنوان نهادهاي واسطهها را بهاست. یکی از این اشتباهات آن است که معموالً بانك

ها از طریق دهند. در این نگاه سپردهاند، وام میگذاري کردهاندازکنندگان سپردهوجوهی را که پس

دهند. بوندس گیرندگان وام میها را به قرضها نیز این سپردهشود و بانكتصمیمات خانوارها ایجاد می

ها همچون خلق پول توسط بانك مرکزي کیفیت خلق پول بانك»کند: ( نیز بیان می2012) 4بانك آلمان

طور همزمان موجودي کند و بهعنوان یك قاعده بانك تجاري وامی به مشتري خود اعطا میاست. به

کند[ یك اي ]پولی که بانك خلق میدهد. بنابراین خلق پول سپردهپرده آن را افزایش میحساب س

 ( 2015، 5)به نقل از جاکاب و کامهوف«. تراکنش حسابداري است

( با توجه به وجود 2014) 6ها واسطه مالی نیستند. ورنرکند که بانكشواهد تجربی نیز تأیید می

ماهیت بانك وجود دارد، به دنبال انجام یك آزمایش تجربی جهت روشن اختالفات نظري که درخصوص 

هاي حسابداري یك ها در واقعیت است. او براساس دادهدهی بانكشدن ماهیت بانك براساس عملیات وام

دهد که در دهد. بررسی او نشان میدهی نظریات رقیب را مورد آزمون قرار میدر طول فرآیند وام بانك

دهد گیرنده انتقال نمیهاي دیگر داخلی یا خارجی به حساب وامدهی، بانك وجوهی را از حسابیند وامفرآ

کند. این یافته ماهیت گیرنده ایجاد )خلق( میبلکه آن را از طریق افزایش اعتبار )موجودي( حساب وام

ها از سایر مؤسسات و جه تمایز بانكکند. بر این اساس او وعنوان یك نهاد خلق پول را تأیید میبانك به

 را دارند. 7ها امکان خلق پول از هیچداند که بانكنهادهاي مالی غیربانکی در این می

( را گسترش ها ابتدا اعتباردهی )خلق سپردهکند که در دنیاي واقعی بانك( بیان می1983) 8مور

ها دهی یا خلق پول بانكاللت بر این دارد که وامگردند. بیان مور ددهند و سپس به دنبال ذخایر میمی

( رویکرد مخالف ضریب فزاینده را 2012سون )گذاري مشتریان نیست. جکسون و ديمتوقف بر سپرده

                                                           
1. Goodhart 
2. McLeay et. al. 
3. Bank of England 
4. Bundesbank 
5. Jakab and Kumhof 
6. Werner 
7. Creating money out of nothing 
8. Moore 
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دهد که برخالف آنکه بانك منتظر زا توضیح مینظریه پول درون»کنند. معرفی می 1زانظریه پول درون

ها هاي مشخص بانكا خود پول جدیدي وارد بانك کند، تحت محدودیتگذار باشد که بیك سپرده

ها سپرده جدید خلق دهی است که بانكتوانند هر زمان که بخواهند وام دهند. از طریق فرآیند واممی

 «. دهندکنند و عرضه پول در اقتصاد را افزایش میمی

گذاري شود، اعطاي وام یا سرمایهلی بیان میبر این اساس برخالف آنچه در رویکرد ضریب فزاینده پو

تواند به صورت مستقل و حتی بدون جذب مستقیم بانك متوقف بر قبول سپرده پیشینی نیست. بانك می

عنوان واسطه مالی سپرده، اقدام به اعطاي وام )خلق پول( کند. این تلقی، رویکردي که در آن بانك به

دهد، بلکه گذاران را وام نمیکشد، چرا که در عمل بانك پول سپردهیشود را نیز به چالش ممعرفی می

دار یك کند که بانك(( بیان می2014به نقل از ورنر ) 197، 1912) 2کند. شومپیترپول جدید خلق می

 4اعتبار است. به بیان دیگر او ]بانکدار[ به تنهایی قدرت خریدي 3واسطه ]مالی[ نیست، بلکه تولیدکننده

 «.کنددهد را خلق میمی را که به کارفرما وام

ر اساس شود و در این چارچوب خلق پول بانکی بگري بانك تأکید میدر ایران عمدتا بر نقش واسطه

ر واقعیت دگونه که بیان شد این رویکرد با آنچه گردد. همانرویکرد ضریب فزاینده تبیین و تفسیر می

ها در خلق كدارد و لذا مبنا قرار دادن آن، حقایق بزرگی همچون نقش مستقل بانافتد، فاصله اتفاق می

تواند به درستی ها از بانك مرکزي، پرداخت سود از محل خلق پول و ... را نمیپول، اضافه برداشت بانك

مالِی  عنوان یك واسطهبانك به»و نه « عنوان نهاد خلق پولبانك به»تفسیر کند. در این گزارش رویکرد 

 مبناي تحلیل قرار گرفته است. « صِرف

 ها. عوامل مؤثر بر حجم خلق پول بانك3-1

ها حجم خلق هایی دارد که برایند آنخلق پول بانکی همانند هر فعالیت اقتصادي دیگر منافع و هزینه

ت اعطایی اخذ روي تسهیال اي است که بانكکند. منافع خلق پول بانك اوالً بهرهپول بانك را مشخص می

 آورد.دست میگذاري بهکند و ثانیًا فرصتی است که به واسطه دسترسی سریع به پول جهت سرمایهمی

است. ذخایر بانك مرکزي نقش  5هاي خلق پول بانك ناشی از هزینه تأمین ذخایر بانك مرکزيهزینه

کنند. ذخایر بانك مرکزي ی ایفا میداري مبتنی بر ذخیره جزئها در نظام بانكاساسی در خلق پول بانك

، سه پول اصلی هستند که در اقتصاد جریان 7هاي بانکی)اسکناس و مسکوک( و سپرده6در کنار پول رایج

هاي بانکی که بخش شود و سپردهدارند. پول رایج و ذخایر بانك مرکزي توسط بانك مرکزي خلق می

لی و پذیر )مكهاي تجاري و سایر مؤسسات سپردهدهد، توسط بانكاعظم پول مدرن را تشکیل می

                                                           
1. endogenous money theory 
2. Schumpeter 
3. manufacturer  
4. purchasing power 
5. central bank reserves 
6. currency 
7. bank deposits 
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 (. 2014دیگران، 

ها با یکدیگر ذخایر بانك مرکزي که در واقع بدهی بانك مرکزي است، پولی است که تنها میان بانك

ها بیانگر هایی دارند که موجودي آنها نزد بانك مرکزي حسابو با بانك مرکزي جریان دارد. همه بانك

هاي بانك نزد بانك مرکزي است. هر تراکنش مالی که میان مشتریان دو بانك صورت سپردهذخایر یا 

هاي مزبور نزد بانك مرکزي را نیز هاي بانكها، حسابهاي مشتریان نزد بانكبر حسابگیرد، عالوهمی

 کند. دچار تغییر می

هاي خلق شده از سوي بانك که دهسپر ها به ذخایر از دو جهت است. اوال ممکن استعلت نیاز بانك

هاي بانك به اشخاص غیربانکی )بابت وام، بهره سپرده، جبران خدمات، ...( است به واسطه ناشی از پرداخت

گذار به بانك دیگر )در اثر خرید کاال یا خدمت، پرداخت بدهی و ...( از بانك انتقال پول از سوي سپرده

شود که تسویه بدهی تنها از طریق ذخایر به بانك مقصد بدهکار میخارج شود. در این صورت بانك مبدأ 

ها وجود دارد ها میان بانكها و خروجیگیرد. البته در طول روز جریانی از وروديبانك مرکزي صورت می

هاي یك بانك بیشتر باشد، براي تسویه بدهی خود ها از وروديو لذا در پایان روز چنانچه حجم خروجی

هاي اند معادل درصدي از سپردهها موظفبر این در برخی از کشورها بانكزمند ذخایر خواهد بود. عالوهنیا

 خود نزد بانك مرکزي ذخیره نگه دارند )ذخیره قانونی(.

ترین راه براي کسب هزینهتوانند ذخایر مورد نیاز خود را تأمین کنند. کمها از طرق متعددي میبانك

ده است. با جذب سپرده، موجودي حساب نزد بانك مرکزي و یا موجودي صندوق بانك ذخایر جذب سپر

یابد. بر دهنده کاهش میکننده سپرده افزایش و معادل آن موجودي ذخایر یا صندوق بانك از دستجذب

اي هها مثل سپردههاي مردم وجود دارد. برخی از سپردهها رقابتی در جذب سپردهاین اساس میان بانك

دار، بانك گذاري مدتهاي سرمایهاي براي بانك ندارد، اما براي جذب سپردهانداز هیچ هزینهجاري و پس

 گذار پرداخت کند. ها به سپردهبایست سودي روي سپردهمی

ها در بازار بین بانکی است. چنانچه بانك نتواند ذخایر راه دیگر تأمین ذخایر، استقراض از سایر بانك

بایست از طریق بازار بین بانکی ذخایر مورد نیاز را بدست مورد نیاز خود را با جذب سپرده تأمین کند، می

مدت )اغلب به صورت ها ذخایر مازاد خود را به صورت کوتاهآورد. بازار بین بانکی بازاري است که بانك

 دهند.داخت بهره وام میهایی که با کسري ذخایر مواجه هستند، در مقابل پرشبانه( به بانك

اگر بانك نتواند ذخایر مورد نیاز خود را از بازار بین بانکی تأمین کند، باید از پنجره تنزیل بانك مرکزي 

طور مستقیم از بانك مرکزي و در مقابل پرداخت بهره و ارائه وثیقه اقدام به استقراض استفاده کرده و به

نك مرکزي ذخایر استقراض کند، در نهایت مجبور به اضافه برداشت ذخایر کند. چنانچه بانك نتواند از با

 شود که نرخ آن بسیار باالتر از نرخ بهره در پنجره تنزیل بانك مرکزي است. می

ها توسط مشتریان و تبعیت از بایست براي پاسخ به برداشت سپردهها میبر این اساس اگرچه بانك

یري نگاه دارند، اما حجم ذخایر محدودیتی در خلق سپرده )پول( نسبت سپرده قانونی بانك مرکزي ذخا

توانند در صورت نیاز از بانك مرکزي استقراض کنند )در چارچوب ها میکند، چرا که بانكایجاد نمی
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هاي سیاست پولی مبتنی بر هدفگذاري نرخ بهره(. به بیان دیگر عرضه ذخایر توسط بانك مرکزي در نرخ

گذارد، نه محدودیت مقداري ذخایر بلکه دود است و آنچه بر خلق پول بانك تأثیر میتعیین شده نامح

 هزینه تأمین آن است. 

طور ، به«هاي پیشینیفراتررفتن از سپرده»تر ها یا به تعبیر دقیقفرآیند خلق پول جدید توسط بانك

ها در قریباً مشابه بانكمعمول فرآیندي تدریجی، جمعی و آرام است که در خالل آن، کنش جمعی و ت

هاي پیش روي یك بانك در توسعه خلق پول جدید )بدون پشتوانه سپرده قبلی( بسیاري از محدودیت

ها عمدتاً ناشی از همین رفتار مشابه سازد. در حقیقت قدرت خلق پول بانكخلق پول را بالموضوع می

هاي خود م به خلق پولی بیشتر از سپردهتواند اقداجمعی و تدریجی است، گرچه یك بانك منفرد نیز می

ها این گام بانكبههایی است که رفتار جمعی و گامکند، لیکن این فرآیند پرهزینه و داراي محدودیت

 .1دهدطور جدي کاهش میها را بهها و محدودیتهزینه

ناي دقیق شود، در معمعرفی می« گري وجوهواسطه»بانکداري، که در ادبیات متعارف به اشتباه 

ها در ترتیبات امروزین، آورند. بانكدست میها معادل بدهی خود دارایی بهفرآیندي است که در آن بانك

کنند، پولی که صرفاً یك ثبت عددي دال بر بدهی بانك است که با فشردن دکمه کیبورد پول خلق می

ن پول خلق شده را مصروف اکتساب گیرد. در شرایط عادي، بانك ایها جا میدر طرف بدهی ترازنامه بانك

گذاري مستقیم، خرید دارایی مالی یا حقیقی و ...(. لذا بانکداري در معناي دهی، سرمایهکند )وامدارایی می

 «. اکتساب دارایی از طریق خلق بدهی»دقیق داللت دارد بر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
دهی و ابتالی بانک به کسری ذخایر به عنوان مثال، مهمترین مانع در خلق پول جدید برای بانک که همان خروج سپردۀ ایجادشده از محل وام 1

 گیرد.ها در توازن قرار میاست، در شرایط رفتار جمعی بانکها بالموضوع شده و ورودی و خروجی بانک



9 

 

 . چیستی اعسار بانکی2

 مورد بررسی قرار می گیرد.در این بخش گونه هاي مختلف اعسار بانکی 

 . معناي اعسار بانك1-2

 دهد: اعسار بانك به دو شکل رخ می

گذاران بابت دریافت سپرده یا هر عاملی که بانك را از پرداخت تعهدات خود در برابر مراجعه سپرده

 (1ها ناتوان سازد )اعسار جریان نقديگذاران یا در برابر سایر بانكسپرده

التفاوت بدهی بانك از دارایی وي بیش از ارزش اي که مابهها بگونهها و داراییدهیشکاف بین ارزش ب

 (2ايسرمایه بانك شود، )سرمایه بانك منفی شود( )اعسار ترازنامه

گردد؛ ماهیتی که کارها بازمیواعسار در معناي اول به ماهیت متفاوت بانك در مقایسه با سایر کسب

هاي غیرنقد و مؤجل اکتساب کند. هاي نقد و معجل، داراییعین دارابودن بدهیدهد در به بانك اجازه می

هاست و وضعیت کفایت سرمایه مناسبی دارد، در هاي بیش از بدهیممکن است بانکی که ارزش دارایی

گیري بانکداري تا گذاران دچار اعسار جریان نقدي شود. این پدیده که در اوان شکلاثر مراجعه سپرده

ها در جهت تنظیم اندیشی دولتشد، در اثر چارهل قرن بیستم مهمترین نوع اعسار بانکی محسوب میاوای

ها براي استقراض از هاي بانکی )مانند بیمه سپرده( و دادن دسترسی به بانكقوانینی براي تضمین سپرده

 . 3زیادي عالج شد ها( تا حدودهایی از سوي حاکمیت به بانكبانك مرکزي )در واقع با اعطاي رانت

هایش تنزل کرده و سرمایه او نیز توانایی جذب این حجم بانکی که ارزش دارایی او به کمتر از بدهی

ها )به تواند در اثر کاهش ارزش داراییاز زیان را ندارد، دچار اعسار در معناي دوم است. این نوع اعسار می

باب قیمت هاي بانك مثالً در اثر ترکیدن حگذاريدلیل نکول وامها یا کاهش دفعی ارزش سرمایه

ها )به دلیل خلق پول ها نسبت به رشد داراییها(، یا به دلیل پیشی گرفتن سرعت رشد بدهیدارایی

اي لزوماً همراه با اعسار نقدینگی نیست، ضابطه بانك( رخ دهد. البته باید توجه داشت که اعسار ترازنامهبی

الظاهر رو شود و در شرایطی که علیگذاران روبهن اینکه با هجوم سپردهیعنی ممکن است یك بانك بدو

 ه )در معناي دوم( باشد.دهد، معسر و ورشکستبه فعالیت خود ادامه می

درخصوص معناي دوم اعسار )شکاف دارایی و بدهی بانك(، یك پیچیدگی اساسی وجود دارد و آن 

رونی )که محصول ساختار حاکمیت شرکتی نامناسب ها، در شرایط ضعف نظارتهاي داین است که بانك

 جزئیات شفافیت است( و نظارتهاي بیرونی )یعنی حسابرسی مستقل و نظارت بانك مرکزي( به جهت عدم

هاي ساختن دارایی کردن این مشکل از طریقپنهان ها، قادر بهدارایی ترکیب سریع تغییر امکان و فعالیت

                                                           
1. Cash flow Insolvency – Liquidity Insolvency 

2. Balance Sheet Insolvency - Normal Insolvency 

در   (adverse selectionها به واسطه عدم تقارن اطالعات موجب بروز کژگزینی )های بانک مرکزی از بانکها و حمایتالبته بیمه سپرده. 3
 شود که تبعات منفی آن غیر قابل اغماض است. ها میبانک ( در میان مدیرانmoral hazardگذاران و کژمنشی )میان سپرده
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ها، استمهال مطالبات معوق یا غیر قابل وصول است؛ به این نِ این روشتریشدهشناخته. هستند 1موهومی

کرده و آن  امهال را وي بدهی تواندمی بانك مشتري، یك وام توسط بازپرداخت عدم صورت در معنی که

کند، در حالی که مشتري مذکور،  ثبت جدید )با مبلغ بیشتر( در سمت دارایی ترازنامه خود عنوان وامرا به

هاي گذاري داراییارزشروش مرسوم دیگر نیز، بیش .ن بازپرداخت مبلغ اولیه کمتر را نیز نداشته استامکا

ها به واسطه معامالت صوري با یکدیگر یا با هاي بانك است؛ به این معنی که بانكگذاريثابت و سرمایه

ازاري آنها ثبت هاي زیرمجموعه خود، ارزش دفتري مستغالت خود را چندین برابر ارزش بشرکت

 هابانك اعسار موارد، بسیاري در ها،هاي بانكسازيها و صورتبه دلیل همین عدم شفافیت نمایند.می

 از پیش تا گذارانسپرده و گذارانسرمایه از بسیاري و دهدمی رخ نشدهبینیپیش شوک یك صورتبه

 ندارند. اطالع روشنی بانك نامطلوب وضعیت از آن، وقوع

 حران بانکی سیستمیك. ب2-2

هاي یك داند که در آن تعداد زیادي از بانكبانك جهانی، بحران بانکی سیستمیك را شرایطی می

طور مشخص بحران بانکی اي باشند. بهطور همزمان دچار اعسار جریان نقدي یا اعسار ترازنامهکشور به

ان زیادي ]تأکید از نویسنده است[ هاي مالی و شرکتی به میزسیستمیك شرایطی است که نکول در بخش

ها در پرداخت قراردادها با مشکل مواجه شوند. در نتیجه وامهاي غیرجاري باشد و نهادهاي مالی و شرکت

(NPLsبه یکباره افزایش یافت )این یا بخش اعظم سرمایه کل سیستم بانکی از میان خواهد رفت تمامو  ه .

ها، افزایش شدید نرخ بهره و کاهش و یا معکوس مت داراییشرایط ممکن است همراه باشد با کاهش قی

 . 2شدن روند جریان سرمایه

در یك بحران بانکی چندین »در گزارشی که توسط شعبه کلیولند فدرال رزرو نوشته شده، آمده است: 

شود سرمایه سیستم بانکی می موجبشوند و این شکست جمعی می 3طور همزمان دچار شکستبانك به

. اما این ضرورت یابدآسیب ببیند که اثرات قابل توجه اقتصادي محتمل شود و مداخله دولت  یزانیمبه 

بندي یك مشکل میزان چقدر است؟ هیچ جواب دقیقی براي این سؤال وجود ندارد. محققان براي طبقه

کنند. به بیان یهاي مرکزي رجوع مهاي بانكها و فعالیتعنوان یك بحران سیستمیك به بیانیهبانکی به

دیگر مشکل زمانی سیستمیك تلقی می شود که بانکداران مرکزي فکر کنند یك شوک خاص که به 

. براي مقاصد عملیاتی، چنانچه بخش تواند منجر به یك مشکل سیستمیك شودبخش مالی وارد شده می

طور قطع سیستمیك ان بهاعظم سرمایه نظام بانکی و یا همه آن به واسطه نکول وامها از بین رود، بحر

(( به عبارت بهتر، تعریف دقیقی از بحران بانکی سیستمیك 2005)ارگونگور و تامسون ) «.خواهد بود

 وجود ندارد.

خطر اعسار  -در آن محوریت دارد« قدرت خلق پول بانك»که -در چارچوب قواعد نظام بانکی امروز 

                                                           
1. Fictitious Assets 
2. https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/background/banking-crisis  
3. fail 
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ها مؤسساتی ویژه هستند بسیار محتمل است. بانكنشده و ریسکی آنها، ها در صورت رفتار کنترلبانك

 1به پول رایج( نسبت اهرمی -هاسپرده-که به سبب داشتن قدرت خلق پول )ناشی از تبدیل بدهی آنها 

کار سودآور خود را متکی به نسبت بسیار باالي بدهی به سرمایه ویابند، به معناي اینکه کسبباالیی می

الذکر بودن خطر اعسار در هر دو معناي فوقي بدهی است که منشأ جديبرند. همین نسبت باالپیش می

هاي بانکی در کشورهاي سازد. تجربه بحراناي پرخطر و پرریسك میبوده و بانکداري متعارف را رویه

دهد سیستم پیشرفته و ترقی دائمی معیارهاي نظارتی و کنترلی در نظام بانکی این کشورها نشان می

 سختی قابل نظارت و کنترل است.هاي رگوالتوري نیز بهحتی در بهترین رژیم بانکی متعارف

ها را در پیوند ترازنامه بانك با نظام پرداخت که نتیجه تبدیل بدهی بانك به پول رایج است، بانك

هاست. تجربه نشان داده بانك 2کننده رفتار ریسکی و کژمنشیدهد که تحریكاي قرار میموقعیت ویژه

ها )و نه حل آنها( است، به ل قواعد نظارتی اکید تنها قادر به تخفیف مسائل برآمده از موقعیت بانكاعما

هاي مالی و اقتصادي در کشورهاي مختلف به جزئی الینفك از روند حرکت اقتصادي اي که بحرانگونه

نشأ خلق پول بانکی هایی که نوعًا ریشه در ترکیدن حبابی دارد که از مجوامع تبدیل شده است؛ بحران

بوجود آمده یا خلق پول بانکی راه را براي آن هموار ساخته است. در این چارچوب، واضح است که در 

شرایط فقدان یا ضعف قوه اعمال حکمرانی پولی و نظارت براي کنترل رفتار سیستم بانکی، 

 د.ها نتایج بسیار وخیمی به بار خواهد آورافسارگسیختگی قدرت خلق پول بانك

 . مرجع تشخیص بحران بانکی4-2

گردد. عنوان مرجع تشخیص بحران بانکی معرفی میبا توجه به ماهیت بحران بانکی، بانك مرکزي به

اي اعالم اما آیا بانك مرکزي مرجع صالحی براي تشخیص بحران است؟ آیا بانك مرکزي انگیزه کافی بر

یر در ال از این جهت مهم است که تعلل و تأخبحران بانکی در زمان مناسب دارد؟ پاسخ به این سؤ

هاي موقع و انجام اقدامات مربوط به طرح خروج از بحران، موجب تعمیق بحران شده و هزینهتشخیص به

هاي مدیران و شود، انگیزهه بانك دچار مشکل میکطور مشخص در شرایطی دهد. بهآن را افزایش می

یابد، که این امر امات ریسکی و البته در جهت منافع خود افزایش میداران بزرگ براي انجام اقدسهام

هنگام منجر به ایجاد مشکالتی ها را بدتر خواهد کرد. از سوي دیگر عدم اقدام بهوضعیت ترازنامه بانك

 ها و افزایش نرخ بهره خواهد شد. دهی بانكها در تأمین مالی به واسطه کاهش تسهیالتبراي بنگاه

خیص توجه به این که بانك مرکزي خود مسئول نظارت بر سالمت نظام بانکی است و وظیفه تش با

ا دارد، این رهاي وارده به نظام بانکی و انجام اقدامات الزم براي جلوگیري از وقوع بحران بانکی شوک

ن به معناي حرااحتمال وجود دارد که در تشخیص زمان وقوع بحران دچار تورش شود. به بیان دیگر وقوع ب

باشد،  گیرانه است و بانك مرکزي تا جایی که ممکنسوء مدیریت بانك مرکزي در انجام اقدامات پیش

 اندازد. وقوع بحران بانکی را نفی و یا آن را به تأخیر می

                                                           
1. leverage ratio 
2. Moral Hazard 
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نظران پولی و بانکی مستقل از بانك بر این اساس ضروري است، نهاد یا گروهی متشکل از صاحب

ها، مأمور بررسی وضعیت نظام بانکی و نسبت آن با بحران بانکی گردند. در همین راستا در نكمرکزي و با

به واسطه شکست فدرال رزرو )بانك مرکزي آمریکا( در شناسایی  2007ایاالت متحده پس از بحران مالی 

، نهادي  2010فرانك مصوب سال -هاي فراوان ناشی از آن، در قانون دادموقع وقوع بحران و هزینهبه

ها و پاسخ به وقایع در حال شناسایی ریسك ( براي1FSOCتحت عنوان شوراي نظارت بر ثبات مالی )

کند ]منجر به وقوع بحران خواهد شد[، مستقل از بانك مرکزي و سایر ظهوري که ثبات مالی را تهدید می

  2ت.داري طراحی و تشکیل شده اسخزانه گران مالی، ذیل وزارتتنظیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Financial Stability Oversight Council  
2. https://www.treasury.gov/initiatives/fsoc/Pages/home.aspx 
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 علل وقوع و بروز اعسار در نظام بانکی. 3

اي است، یعنی شود، اعسار به معناي ترازنامهعنوان اعسار بانکی از آن یاد میآنچه اکنون در ایران به

 گذاران( تحققها؛ ولو اینکه اعسار جریان نقدي )هجوم سپردهشکاف عمیق بین دارایی واقعی و بدهی بانك

نیافته و نیابد. اگرچه بروز اعسار یا شکاف بین دارایی و بدهی سیستم بانکی مختص ایران نبوده و در سایر 

فرد ها در ایران، از حیث ابعاد و علل، وضعیتی منحصربهکشورها به دفعات تجربه شده است، اما معضل بانك

 پردازیم.دارد که در این بخش به آن می

 ان در نظام بانکی ایران. علل وقوع اعسار پنه1-3

کند تفکیکی بین تنیدگی عوامل مؤثر بر وقوع اعسار در سیستم بانکی ایجاب میپیچیدگی و در هم

ساز، ساز )اساسی( و علل بروز و تحقق خارجی اعسار بانکی تبیین شود. مراد از علت زمینهعلل زمینه

سازي هاي اقتصادي را زمینهاز تکانه وضعیت و بستري است که امکان تأثیرپذیري منفی سیستم بانکی

کرده و حکم یك الیه علّی نهفته در زیر تحوالت معطوف به بحران را دارد. عوامل بروز و تحقق خارجی 

پذیري نظام بانکی، شکاف اي اشاره دارد که در بستر آسیبها و عوامل تشدیدکنندهاعسار بانکی، به تکانه

عنوان نیروهایی مؤثر توان برخی عوامل را نیز بهدر بطن این تبیین میبدهی را ایجاد کرده است. -دارایی

 بر پایدارسازي و تشدید اعسار شناسایی کرد.

 پنهان اعسار سازینهزم . علت اساسی یا1-1-3

 بدهی در ترازنامه سیستم بانکی است. این پدیده در-اعسار بانکی به منزله بروز شکاف عمیق دارایی

با  ناگاهبه که است دارایی بازارهاي حباب ترکیدن و اقتصادکالن ناگهانی افت معلول معموالً کشورها سایر

 دچار را بانکی سیستم ها،بدهی از کمتر سطحی در و قراردادن آن بانك هايدارایی دادن ارزشتنزل

رویه تند  البته تجربه بحران اعسار در این کشورها حاکی از. سازدمی بدهی-دارایی شکاف یا اعسار معضل

ها در دوره ماقبل بحران و ضعف در اعمال کنترل و محدودیت نشده اکتساب دارایی توسط بانكو کنترل

ها از بین بر آن دارد، که پس از شوک منفی اقتصادکالنی و ترکیدن حباب، بخش مهمی از ارزش دارایی

هاي عالج و حل و فصل جراي طرحرود. اما پس از بروز معضل، مقام ناظر بانکی بالفاصله اقدام به امی

 مدید کژکارکردي در ریشه ایران، در اعسار کند. معضلبحران کرده و از رشد آن اکیداً جلوگیري می

 بانکی بهره نرخ تعیین در جمله از هابانك عملکرد نحوه بر نظارتی و حکمرانی قوه فقدان و بانکی سیستم

در  و موهومی، هايدارایی شناسایی سودها و در بانکی تمسیس دائمی رویه و باال بهره نرخ. است داشته

 دستگاه مؤثر گريمداخله عدم شرایط در آن ابعاد بزرگترشدن ازاي در مسئله هاي اخیر، تعویقسال

  بروز اعسار بانکی در ایران را خاص نموده است. نظارتی، شیوه

ها از یك سو، و قابلیت اختی به سپردهمنشأ اعسار بانکی در ایران را باید عدم تناسب بین بهره پرد

تر، علت بروز اعسار در سیستم متناسب با این نرخ بهره دانست. در معناي عام وکارها در پرداخت بهرهکسب
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هاست که بهره ها( بر ظرفیت و قابلیت ایجاد بازدهی در سمت داراییها )بدهیبانکی غلبه رشد سپرده

شود. ارزیابی ترکیب عوامل مؤثر بر رشد سمت دارایی محسوب میتسهیالت مهمترین این بازدهی در 

ها نشان داد که تدریجاً سهم پرداخت بهره در خلق سپرده جدید رو به افزایش و توان بازپرداخت بدهی بانك

ها( به سبب افت اقتصادي و کاهش تورم که هر دو به میزان تر توان درآمدزایی بانكطور عامتسهیالت )به

 از تبعات کاهش سرعت گردش پول و رکود اقتصادي است، کاهش یافته است. زیادي 

ازاي دارایی است؛ در حالی که خلق پول خلق پول براي پرداخت بهره به منزله خلق بدهی بدون مابه

گذاري در بخش حقیقی و تبدیل دهی جدید قادر است در کنار افزایش حجم بدهی، با سرمایهبراي وام

ده به درآمد عوامل تولید )افزایش قدرت خرید( دارایی و توان بازپرداخت بدهی را تقویت ششدن پول خلق

ساز تشدید رکود اقتصادي دهی جدید( زمینهکند. کاهش کیفیت رشد نقدینگی )به سود بهره و به زیان وام

 است.بدهی بانکی است که تنها از طریق تحریك آثار تورمی قابل رفع -و در نتیجه، شکاف دارایی

اگر نرخ بهره باال و نامتناسب با عوامل بنیادین رشد دارایی را علت مرکزي اعسار بانکی بدانیم، عامل 

گیري اقتصادي در ایران در ابتداي دهه گذشته در اصلی در سرکشی نرخ بهره، آن است که نظام تصمیم

شخصی و رقابت کرد به نفع ف هاي معطوسازي سیستم بانکی و واردساختن انگیزهشرایطی اقدام به آزاد

که قدرت کافی در کنترل و تنظیم مؤثر نرخ بهره و اعمال استانداردهاي نظارتی مناسب نداشت و ندارد. 

هایی متعدد و پرشمار نتیجه قهري این وضعیت، سپردن تعیین نرخ بهره به رقابت کنترل نشده بین بانك

ز کنترل نظام حکمرانی شد. روند افزایشی نرخ بهره شدن متغیر کلیدي نرخ بهره ااست که موجب خارج

هاي خصوصی و آزادسازي حوزه اعتباري در کشور از همین واقعیت حکایت بانکی پس از ورود بانك

 کند.می

 

 یکساله هايسپرده بهره . نرخ1نمودار

 
سالمت نظام  هاي بهره موجود برايبودن نرخالبته نظام حکمرانی در مقاطع مختلف با علم به مخرب

و تعیین گاه و بیگاه سقف  بانکی و رشد اقتصادي، براي کاهش آن تالش کرد لکن با روش صدور بخشنامه

شود و ضمن ها دور زده شده و میها در عمل به طرق مختلف از سوي بانكبراي نرخ بهره. این بخشنامه

0

5

10

15

20

25

1368 1370 1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392 1394

دولتی خصوصی



15 

 

بانکی و ضعف فاحش در حوزه نظارتی،  اي با نظر به پیکره وسیع و غیرقابل کنترل نظاماینکه چنین شیوه

ها وجود گذاري بر بانكقابلیت اجرا نداشته و اساساً انگیزه چندانی براي این نوع اعمال نظارت و قاعده

توان در پرداخت ها از احکام مربوط به نرخ سپرده بانکی را میهاي بارز عدم تبعیت بانكندارد. نمونه

هاي با درآمد ثابت در بازار سرمایه )که عماًل ن کالن و تشکیل صندوقگذاراهاي توافقی به سپردهبهره

 همان کارکرد جذب سپرده با بهره باال براي بانك دارند( مشاهده کرد. 

ها در بسط ترازنامه، در شرایطی بود ناتوانی نظام حکمرانی در کنترل نرخ بهره و محدودساختن بانك

داد که ها میابرسی و نظارت مقتدرانه( این امکان را به بانكکه الگوي حسابداري تعهدي )در غیاب حس

هاي وشبه محض تعریف تسهیالت و بدون بازگشت واقعی آن، دارایی و سود شناسایی کرده و سپس با ر

اي بر آن )مطالبات الوصول( بیافزایند. صورت دورهمختلف دارایی سوخته خود را زنده نشان دهند و به

ویژه پرداخت ها را قادر کرد بدون حصول درآمد واقعی، به تأدیه دیون خود بهبانكقدرت خلق پول نیز 

 مبنا ادامه دهند. بهره بی

مبناي حسابداري عقود اسالمی در شبکه بانکی، بر اساس حسابداري نقدي  1382توضیح آنکه تا سال 

هاي ش تعهدي در حسابدرآمدهاي ناشی از عقود اسالمی بر مبناي رو 1382بود اما از ابتداي سال 

ها، درآمد عقود اسالمی و همچنین درآمد حاصل از وجه به موجب این بخشنامه 1 ها منظور گردید.بانك

است. هرچند  التزام اقساط سررسید گذشته و معوق عقود مذکور، در پایان هر دوره مالی قابل شناسایی

بودن جریان منافع اقتصادي ضرورت محتمل»بانك مرکزي در چگونگی شناسایی درآمد، بر  772بخشنامه 

سپرده شده « اي متولیانقضاوت حرفه»تأکید کرد، اما از آنجا که تشخیص این امر به « مرتبط با قرارداد

ها از فرصت نظارت ضعیف بانك مرکزي کمال استفاده را بردند. در نهایت اجراي ناقص بود، عماًل بانك

شناسایی سودهاي موهوم در شبکه بانکی، توزیع آن به »ر به حسابداري تعهدي در نظام بانکی منج

)تقریبًا  1382این وضعیت از سال «. مایگی به نظام بانکی کشور گردیدنفعان و نهایتاً تحمیل ریسك بیذي

( 258020/94)و ابالغ بخشنامه شماره  1394هاي خصوصی در کشور( تا اواخر سال همزمان با ظهور بانك

 2وجب پوسیدگی شبکه بانکی کشور از درون گردید.ادامه داشت و م

تغییر مبناي حسابداري از نقدي به تعهدي و تداوم اجراي ناقص و نظارت ضعیف بر آن براي بیش از 

اي داخل بانك، ، یعنی مدیریت حرفه3نیاز آنیك از سه رکن پیشیك دهه، در شرایطی انجام شد که هیچ

 تًا نظارت کارآمد مقام ناظر بانکی، محقق نشده بود.حسابرسی مستقل و با کیفیت، و نهای

هاي ساز بحران کنونی را باید آزادسازي نظام بانکی و ورود بانكدر مجموع، علت اساسی و زمینه

در شرایط فقدان یك نظام مقتدر حکمرانی پولی دانست؛ نظامی شامل قدرت کنترل بر نرخ  4خصوصی

                                                           
 تکمیل گردید. 27/4/1384مورخ  772که در بخشنامه مب/ 10/3/1382مورخ  403به موجب بخشنامه مب/ .1
 .است شده نقل 258020/94 شماره بخشنامه از ناًیع شده، ذکر ومهیگ در که یعبارات .2
 1089012m/news/eqtesad.co-e-http://donyaدکتر احمد بدری :  .3
در کشور  یخصوص یهستند و لذا اساساً بانکدار یتیحاکم ینهادها یخصوص یهااز بانک یاریممکن است اشکال شود که سهامدار بس نجایا در .4

 ۀکه در مسابق یاررفت ست،یآنها ن یبه نفع شخصبهتر رفتار معطوف ریبه تعب ای بودنیخصوص یناف تیواقع نیا کنی. لستیموجه ن یمعنا یچندان دارا
و بطور مشخص  یگراقتصاد، منطق کنش یۀدر نظر بودنیخصوص اریمع قتیاست. در حق مشاهدهقابل  وضوحجذب سپرده به  یپرداخت بهره برا
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تر، توان اعمال سیاست پولی( و بنیادي اقتصاد )در معناي عام بهره و تنظیم آن متناسب با متغیرهاي

ها به مقررات احتیاطی، و اعمال قدرت در مواقع تخطی نظارت دقیق بر سالمت نظام بانکی و پایبندي بانك

 .  1از قواعد )به طور کلی، نظارت مؤثر و مقتدرانه(

 اعساریا تحقق خارجی  علل بروز. 2-1-3

 يبانکدار هتوسع عبارت است از اعسار پنهان در نظام بانکی ایران، سازنهیزم یلعامل اصبیان شد که 

مقام پولی  يگرو کنترل یمتناسب توان حکمران دیتمه در شرایط عدم ی،بانک نظام يو آزادساز یردولتیغ

 ،وبیبستر مع نی. در انرخ بهره شد شیافزا همسابق يریگها و شکلنامتناسب بانك همنجر به توسع که

طور شدند که به یبانک ستمیدر س یبده-ییشکاف دارا یو ظهور خارج زمنجر به برو ییهاتکانه ایعوامل 

کننده کننده یا تشدیدکننده سرعت رشد بدهی و در عین حال تضعیفعوامل حفظآنها را شامل  دیبا یکل

 شود. قابلیت رشد دارایی سیستم بانکی دانست که در ادامه تشریح می

 كاهش درآمد نفتی  تحریم و

ها و بروز کشور پس از اعمال تحریم يبه افت اقتصاد دیابتدا با ییدارا هدر تنزل عوامل رشددهند

به  ياقتصاد يهابخش شتریب ازیو ن التیاشاره کرد که منجر به کاهش توان بازپرداخت تسه یرکودتورم

 ییدارا شیناچار به افزا راها بانك نکهیا نیعدر  تیوضع نیشد. ا یقبل دیتداوم تول يوام و اعتبار صرفاً برا

 تیقابل ها در اجابت این تقاضا(ها به وام و اعتبار بیشتر و انفعال نسبی بانك)به سبب نیاز بنگاه کردیم

دودشدن کاهش و مح. دادیکاهش م جدیدي ایجاد نکرده و بلکه به جهت شرایط رکودي آن را ییدرآمدزا

ها تاکنون بوده، از جهات مختلف دارایی ی ثابتی در دوره پس از اعمال تحریمورود درآمد نفتی که ویژگ

طور طبیعی به 1380ها را در معرض رشد محدود و انجماد قرار داد. ورود درآمد نفتی در دهه بانك

کند که پیوند عمیق ی و مستغالت ایجاد میخدمات تجاري، هاياي از سوددهی و رونق در بخشدامنه

هاست. توقف ناگهانی این ها به منزله وضعیت مساعد رشدپذیري دارایی بانكبانك با این بخش ترازنامه

هاي تجاري و خدماتی شده و یکی از علل رکود در مستغالت موتور محرک منجر به افت بازدهی در بخش

از بروز هاي سیستم بانکی پس وضوح حکایت از آن دارد که داراییشود. این وضعیت بهنیز محسوب می

 این تکانه از قابلیت رشدي مشابه قبل برخوردار نیست.

ها و سپس کاهش قیمت نفت( یکی از نیروهاي مهم اثرگذارِي افت درآمدهاي نفتی )در اثر تحریم

هاي دولتی همواره یکی از موتورهاي محرک اقتصاد ایران و بر اساس تضعیف مالیه دولت است. هزینه

                                                           
ور و بط یچنانچه رفتار معطوف به نفع شخص ،یبانک ستمی( است. در مورد سی)خصوص یشخص ییو سودجو دهیفا-نهیهز ۀبودن آن به قاعدمعطوف

قاعده  نیاز هم تیناچار به تبعمیلی در عین بی ستمیتوسط چند عامل محدود و کوچک آغاز شود، عمالً کل س یجذب سپرده، حت ۀنیمشخص در زم
 نیاز اپرده  یکاف زانیبه م شدندها بانک ریدر رقابت با ساورود به بازی نرخ بهره ناچار به پس از مدتی  یدولت یهابانک یکه حت تیقحق نیاست. ا

 آنها ندارد. ینفع شخصبهو معطوف یبا رفتار بازار یبانکها منافات بودنتیکه وابسته به حاکم داردیبرم تیواقع
 ستمیس در ییهاتیواقع وجود از تیحکا زین یپول یحکمران یهانظام نیکاراتر و نیبهتر با ییکشورها در بحران وقوع که شد متذکر دیبا گرچه .1

 .کشدیرا به چالش م یو کنترل ینظارت یهااز اهرم یاریبس تیقدرت خلق پول( دارد که قابل شی ازنا) مدرن یبانک
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. ناتوانی مالی دولت و 1وامل داراي تأثیر قوي بر رشد اقتصادي در کشور استمطالعات تجربی مکرر، از ع

گذارد: هاي بانکی تأثیر سوء به جا میبدهکاري عظیم او تحت این شرایط به دو شکل بر قابلیت رشد دارایی

ه و اوالً بدهکاري دولت قابلیت تسویه بدهی )از جمله با سیستم بانکی( را از طلبکاران دولت سلب کرد

ثانیاً با تضعیف این موتور محرک اقتصادي، قابلیت اکتساب دارایی جدید که در گرو رونق اقتصادي است 

 محدود خواهد شد.

هاي بانکی را ها و کاهش در درآمد نفتی ظرفیت و قابلیت رشدپذیري داراییدر مجموع وضع تحریم

تفاوت از گذشته و بر مالیه دولت به کلی م به جهت تأثیرات القایی منفی این رخداد بر محیط اقتصاد کالن

 ( ساخت.1380)دهه 

 گرایش انقباضی مقام پولی درخصوص پایه پولی

هاي اخیر براي اجتناب از رشد فعاالنه پایه پولی و بستن تالش اکید دولت و بانك مرکزي در سال

. تالش براي محدودکردن حداکثري مسیرهاي منتهی به رشد پایه پولی، بر بروز و تشدید اعسار مؤثر بود

رشد فعاالنه پایه پولی در شرایطی صورت گرفت که تقاضاي ذخایر توسط سیستم بانکی به جهت رویه 

 1392ها( رو به افزایش بود. پس از سال ها )این بار از محل بدهیدارِ خلق پول و بسط ترازنامه بانكادامه

اد که عامل پایدارکننده و حتی تشدیدکننده این در عین فروکش کردن تورم، کاهشی در نرخ بهره رخ ند

رسد این تالش، به نظر می 2مسئله، تالش بانك مرکزي براي محدودکردن رشد پایه پولی )ذخایر( بود.

 برخاسته از دو نیرو بود: 

نخست، سیاست دولت براي کنترل تورم از طریق محدودکردن رشد نقدینگی. از آنجا که در نظریه 

ها در چارچوب مکانیسم چند برابر کردن ذخایر اولیه یا عملیات موسوم ف، خلق پول بانكاقتصادي متعار

شود، کنترل در عرضه پایه پولی )ذخایر( عامل ذخایر توسط سیستم بانکی تحلیل می 3دهی مجددبه وام

 جلوگیري از رشد نقدینگی تلقی شد.

خیل در سیاستگذاري پدیدار شد با این اي که در بین برخی اقتصاددانان ددوم، گفتمان نظري تازه

دهی بانکی )ضریب فزاینده مصطلح( مضمون که خلق پول از محل پایه پولی نامطلوب و از محل وام

                                                           
؛ 1389مازار و چاالک، ؛ عرب1389 ،ی؛ دژپسند و گودرز1388 ،یو نظر یجانی؛ کم1383 زاده،یقلبه عنوان مثال رجوع شود به این مطالعات:  .1

 1393کاران، و هم یجانی؛ کم1391و همکاران،  بخشنیریش

باید توجه داشت، اتخاذ سیاست انقباضی توسط مقام پولی، به منظور کنترل تورم صورت گرفت که هدفی صحیح و ضروری بود. اما عدم تمهید  .2
دید نرخ بهره مقدماتِ ضروری )خصوصاً در حوزه نظارت بانکی( برای کارآمد و پایدار نمودن اثرات این سیاستهای انقباضی )و جلوگیری از افزایش ش

 ای شبکه بانکی گردید.حقیقی در اثر سیاست انقباضی پولی(، منجر به تشدید اعسار ترازنامه
3. Re-lending 
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، اما طی 2این گفتمان هرچند مورد نقد برخی اقتصاددانان پولی قرار گرفت .1شودمطلوب ارزیابی می

 قرار داشته است. هاي اخیر مبناي سیاستگذاري پولی بانك مرکزيسال

دید در مجموع دولت تالش اکیدي براي کنترل رشد پایه پولی به خرج داد که عالمت آن کاهش ش

و اجتناب از انواع تأمین مالی به  1393و  1392هاي میزان استقراض دولت از بانك مرکزي در سال

 پشتوانه عرضه ذخایر )خط اعتباري بانك مرکزي( بوده است. 

 

 در رشد پایه پولی« خالص بدهی دولت» . سهم2نمودار 

 
 مأخذ: گزارش نماگرهاي اقتصادي بانك مرکزي

 )درصد( . نرخ رشد پایه پولی 3نمودار 

 
 مأخذ: همان

                                                           
ارتقای »در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، جهت گیری سیاست پولی در یک سال گذشته را  1393آبان  24به عنوان نمونه ریاست بانک مرکزی در  .1

بیان کرده است. در بخش دیگری از همین « زا از رشد نقدینگی و تأمین سالم اقتصاددیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونانضباط پولی، م
های اقتصادی به پول بیرونی )پایه پولی( و تواند با کاهش اتکای بخشسازی ترکیب رشد نقدینگی میدر این راستا، سالم »سرمقاله بیان شده است: 

نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی در  قدرت خلق پول در شبکه بانکی )از طریق ضریب فزاینده نقدینگی(، مسیر رسیدن به رشد افزایش
 «.کشور را هموار سازد

 http://donya-e-eqtesad.com/news/841118  
 از جمله دکتر تیمور رحمانی: .2

http://donya-e-eqtesad.com/news/837685/ 

http://donya-e-eqtesad.com/news/1095230 
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ك و سهم غالباً منفی خالص بدهی دولت به بان 1393افت محسوس نرخ رشد پایه پولی در سال 

هاي وصیهترفتار انقباضی و همراهی دولت با  مرکزي در رشد پایه پولی حکایت از جدیت مقام پولی در

ر اثر فشارهاي د 1394مشاوران اقتصادي براي عدم استقراض از منابع بانك مرکزي دارد )که البته در سال 

لی در ومالی وارده بر دولت، مقاومت در برابر استقراض از بانك مرکزي تاحدي در هم شکسته شد(. 

کند، تمایل به انقباض هاي اقتصادي وي را نمایندگی میخصیصه مجموع رویکرد جدي دولت که یکی از

 در عرضه پایه پولی و اجتناب از عوامل رشددهنده این متغیر بوده است.

این رویکرد در حالی اتخاذ شد که اقتصاد ایران در همین مقطع زمانی با رشدي باال )و تقریبًا مشابه 

یستم بانکی مواجه بود که این خود ناشی از دو عامل ها یا خلق پول توسط سگذشته( در حجم سپرده

هاي باالي آن دوره همچنان تقاضا براي و تورم 1392-1390هاي بود: نخست، تبعات رکود تورمی سال

ها، در شرایط ؛ دوم و از آن مهمتر، پرداخت بهره باال به سپرده1پول و اعتبار را در سطح باالیی نگاه داشت

ها، موجب تبدیل این عامل )پرداخت بهره به سپرده( به نیروي بازدهی روي دارایی رکود و افت توان کسب

ها ناشی از این دو عامل، ها شد. بدیهی است که با رشد باال در سپردهاصلیِ درونزاي رشد حجم سپرده

پولی( به  ها به دسترسی به ذخایر )پایه پولی( ادامه داشت. تقارن رشد تقاضاي ذخایر )پایهرشد نیاز بانك

برابرشدن نقدینگی از ابتداي  2.7ها یا همان رشد نقدینگی )دقت شود به جهت رشد باالي حجم سپرده

( از یك سو، و خودداري بانك مرکزي در عرضه فعاالنه ذخایر و مسدودساختن 1395تا انتهاي  1392سال 

. این 2اي قرار دادسابقهاي مالی بیهاي رشد فعاالنه پایه پولی از سوي دیگر، سیستم بانکی را در تنگنراه

 (.10تنگنا در افت شدید نسبت ذخایر اضافی به نقدینگی قابل مالحظه است )نمودار 

 

 . نسبت ذخایر اضافی به نقدینگی4نمودار 

 
 یو بانک یبخش پول ي،اقتصاد يآمارها یدهگز هايگزارششده براساس مأخذ: محاسبه

                                                           
 منظور از تقاضای پول در این گزارش، تقاضای اسمی پول است. .1
ایۀ پولی( باید توجه داشت از آنجا که پول مقبول بانکها، ذخایر نزد بانک مرکزی است، تنگنای مالی برای بانکها به معنای عدم دسترسی به ذخایر )پ. 2

جذب سپرده نیز در حقیقت، رقابت در جذب ذخایر است زیرا تسویۀ بین بانکیِ ناشی از انتقال سپرده بین بانکها، با جابجایی است. رقابت بانکها در 
 گیرد.ذخایر انجام می
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ها )یعنی کمبود ذخایر در اقتصاد، قیمت ذخایر است، تنگناي مالی بانك با علم به اینکه منشأ نرخ بهره

تر کرد. ها حریصبراي جذب سپرده 1380در دسترس( آنها را در جنگ قیمتی آغازشده از ابتداي دهه 

ها است. به عبارت ساده، بانکی و نرخ بهره سپردهعالمت این جنگ، همان افزایش نرخ بهره در بازار بین

ها ( ریشه دارد در کاهش شدید نسبت ذخایر در دسترس بانك11خ بهره در اقتصاد کشور )نمودار رشد نر

 (.10)نمودار 

در نمودار زیر ترسیم شده  1395تا  1389هاي بانکی )ماهانه( طی سالروند تغییرات نرخ بهره بین

 است.

 . نرخ بهره بین بانکی ماهانه )درصد(5نمودار 

 
 مأخذ: بانك مرکزي.

 

سابقه بر نرخ بهره بانکی بوجود آورد که فعالیت ها در جذب ذخایر، فشاري جدید و کمرقابت بانك

افزود. این در حالی هاي داراي مجوز( بر حرارت رقابت میبازیگران بد )مؤسسات غیرمجاز و برخی بانك

یر )قانونی و اضافی( هاي بانکی بوده که نیاز به ذخااست که نرخ بهره خود، نیرویی در جهت رشد سپرده

گرفتار آمد، شرایطی که نرخ بهره « دام یا گرداب نرخ بهره»افزاید. به این ترتیب اقتصاد ایران در را می

 انجامد.باال خود به پایداري و تشدید خود می
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 . دام نرخ بهره در اقتصاد ایران1شکل 

 
 

هاي اخیر، نمودي از ار بین بانکی طی سالها یا بازهاي سود باالي سپردهباید توجه داشت که نرخ

هاي آنها نبوده است، بلکه ناشی از کمیابی ذخایر و سودآوري فعالیتهاي بانك و درآمد حاصل از دارایی

ها نزد بانك مرکزي( بوده است. این هاي بانكها براي تصاحب ذخایر )افزایش موجودي حسابنزاع بانك

ها( ها )سپردهها است، به این معنی که سمت بدهی ترازنامه بانكمه بانكامر به معنی رشد نامتوازن ترازنا

کند. در حقیقت تنگناي ها و تسهیالت اعطایی( رشد میگذاري)ک سرمایه با سرعتی بیش از سمت دارایی

د در سازد. ادامه این فرآیناي مینقدینگی از کانال فشارآوردن بر نرخ بهره خود را بدل به اعسار ترازنامه

ها شود؛ امري که در یك تواند منجر به زیان انباشته قابل توجه و ورشکستگی بانكچند سال متوالی، می

 سال گذشته شواهد آن آشکار شده است.

ها، در وضعیتی که بخش واقعی طبیعتًا ادامه روند افزایشی نرخ بازار بین بانکی و باال بودن نرخ سپرده

طلوب سیاستگذاران نبود. اما الزمه متوقف نمودن این فرآیند مخّرب، تفکیك اقتصاد در رکود قرار داشت، م

هاي متخلف بود هاي بد توسط بانك مرکزي و برخورد مقتدرانه با بانكهاي خوب )منضبط( از بانكبانك

ها بود. اما به دلیل فقدان بسترهاي قانونی کافی براي که نقطه انتهایی آن، ورشکست نمودن برخی بانك

هاي متخلف، در ها و نقص ابزارها و اختیارات نظارتی بانك مرکزي براي برخورد با بانكرشکستگی بانكو

در بانك مرکزي، عمالً تهدیدهاي « تمایل به اقدام»ها و ضعف کنار عدم استقالل مقام ناظر از دولت و بانك

هاي بد همچنان شد و بانكی میتلق« تهدید غیرقابل باور»عنوان هاي متخلف، بهبانك مرکزي علیه بانك

 کردند.گذار را در بازار بین بانکی ایفا مینقش قیمت

اند، اقدام به فرونشاندن هایی که صرفاً در حکم مسکن بودهبه همین دلیل بانك مرکزي با اتخاذ سیاست

 %13.5بود )از  94تا  92التهاب این بازار نمود. یکی از این اقدامات، کاستن از نرخ ذخیره قانونی در سال 

منظور کاهش تقاضا در بازار بین بانکی و در راستاي دیدگاه طور میانگین(، که بهبه %10.5به حدود 

نرخ بهره باال

رشد سریع 
حجم سپرده ها

رشد نیاز به 
قانونی و )ذخایر 

(اضافی

كسري ذخایر
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. اقدام دیگر، اعطاي خط اعتباري 1صورت گرفت« سازي نقدینگیسالم»نادرست سیاستگذار نسبت به 

مشمول جریمه واقع  %34)که با نرخ ها تسهیالت خودرو و تبدیل نمودن بسیار از اضافه برداشتهاي بانك

بود که با هدف عرضه ذخایر  95و  94تر( در سال هاي به مراتب پایینشد( به خطوط اعتباري )با نرخمی

 ها به بانك مرکزي گردید.قیمت انجام شد و منجر به افزایش پایه پولی از محل افزایش بدهی بانكارزان

لیارد ریال خط اعتباري جدید به بانکها اعطا شد که تماماً مبتنی هزار می 750حدود  1394تنها در سال  2

 3 بر تصمیمات داخلی بانك مرکزي )بدون فشار دولت( بوده است.

هایی ها کاست، اما چنین مسکناین اقدامات اگرچه به صورت موقت از التهاب بازار بین بانکی و سپرده

بوده و حکم برخورد با معلول به ن« هان شبکه بانکیاعسار پن»اي براي حل به هیچ عنوان اقدامی ریشه

ك مرکزي در ها درخصوص آثار تورمی، مداخله فعاالنه بانجاي علت را دارد. در نهایت به واسطه نگرانی

 بازار بین بانکی متوقف شد و لذا مجددًا نرخ سود در این بازارها افزایش یافت. 

رحمانه ها براي جذب ذخایر به شکل رقابت بیبانكاین همه در شرایطی رخ داده که اصوالً جنگ 

ها اصوالً یك بازي با جمع صفر است که در آن جذب ذخایر توسط یك بانك قیمتی در جذب سپرده

ها )که در ادبیات رفتن ذخایر براي بانکی دیگر. لذا شدت بازي غیرهمکارانه بانكمترادف است با از دست

شود(، تشدید شد؛ شرایطی که در آن نفع هر عامل ایجاب نامیده می« هامعماي زندانی»اقتصادي وضعیت 

 کند اقدامی انجام دهد که در نهایت همه عامالن از انجام آن اقدام متضرر خواهند شد. می

ها با درک این واقعیت که مسابقه نرخ بهره، بازي جمع صفر و براي همه آنها مخرب است، در بانك

نی پولی، خود دست به کار شده و در چند نوبت تصمیم به کاهش توافقی و شرایط انفعال مطلق حکمرا

ها و مؤسسات غیرمجاز( ها گرفتند که به سبب کثرت بازیگران )اعم از بانكشده نرخ بهره سپردههماهنگ

هاي بهره اي جز شکست و افزایش مجدد نرخو تعدد رقبا، نتیجه« رقابت بدون نظارت»و اقتضائات طبیعی 

. نتیجه دیگر این روند، رشد شدید بدهی 4ها در بر نداشتشده بین بانكطوحی بیش از نرخ توافقبه س

ها به بانك مرکزي )اضافه برداشت( بود که نظام بانکی را در معرض خطر شکنندگی بیشتر قرار داد، بانك

 شده پول دامن زد.ضمن اینکه نرخ بهره باالي این بدهی، به افزایش هزینه تمام

 

 

 

                                                           
قدینگی از دکتر تیمور رحمانی: مجموعه دستگاههای سیاستگذاری پولی زیاده از حد به خلق نقدینگی از طریق ضریب فزاینده )به بیان دیگر خلق ن .1

لی که در طریق رقابت بر روی نرخ سود بانکها( به عنوان نشانه ای از سالم سازی خلق نقدینگی و تامین نیاز نقدینگی اقتصاد امیدوار بودند. در حا
 شرایط رکودی و وجود تنگنای مالی چنین روشی نامطلوب است.

 http://donya-e-eqtesad.com/news/1095230 

واقع نوعی یارانه به بانکهای متخلف بوده است. در واقع شیوه تزریق این میزان ذخایر، از این منظر که منافع حاصل از خلق پول بانک این اقدام، در  .2
 مرکزی )در شکل افزایش پایه پولی( به چه گروه یا بخشی از اقتصاد منتقل شده، کامالً قابل نقد است.

 انک مرکزی به مرکز پژوهشهای مجلسب 20/4/1396م مورخ 118112/96نامه شماره  .3

گذارد(، ای است که اگر تنها یک بانک آن را آغاز کند )فقط یک بانک توافق روی سقف نرخ بهره را زیر پا ب. باید توجه داشت بازی نرخ بهره مسابقه1
 ها ناچارند وارد آن شوندبقیه بانک
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 1هاي خصوصی به بانك مركزي. بدهی بانك6نمودار 

 
 مأخذ: همان

 

ها نیاز خود به دهد که چگونه بانكها از بانك مرکزي به خوبی نشان میارقام اضافه برداشت بانك

رداشت تأمین ذخایر جدید )که بانك مرکزي با نهایت توان از عرضه آن اجتناب کرد( را از طریق اضافه ب

ها از بانك مرکزي لزومًا به معناي استقراض ذخایر از بانك مرکزي توسط ه برداشت بانكکنند. اضافمی

ها ها به بانك مرکزي یا همان ناتوانی بانكها نیست، بلکه در اینجا بیشتر به معناي بدهکارشدن بانكبانك

)ذخایر(  پولی به موازات مسدودساختن مسیرهاي عرضه پایه 1392از تأدیه ذخایر است. دقیقاً از سال 

ها به بانك مرکزي رو به فزونی گذاشت. ها در دسترسی به ذخایر و در نتیجه بدهکارشدن بانكناتوانی بانك

ناشی از کاستن از نرخ ذخیره قانونی و نیز تبدیل اضافه  1394ها در سال کاهش میزان بدهی بانك

 مرکزي بوده است.  ها به خط اعتباري توسط بانكبرداشت بانك

وند رطور ساده در شرایط نامناسبی که به دلیل عدم کارایی نظارت و عدم اقتدار مقام ناظر بانکی، هب

ها با سرعت ادامه داشته و تمهیداتی اکید براي کندساختن آن وجود ندارد، خلق پول و رشد بدهی بانك

اض مانند استقر -عرضه کند ها را به طریقی صورت فعاالنه ذخایر مورد نیاز بانكبهتر است بانك مرکزي به

هایی ملی به پشتوانه کرد آن در قالب بودجه دولت؛ یا تأمین مالی طرحدولت از بانك مرکزي و هزینه

ها یا رشد انفعالی پایه پولی باشد صورت باید منتظر افزایش اضافه برداشتدر غیر این -منابع بانك مرکزي

شود و توصیه اصیل، ارتقاي نظارت همزمان با توصیه نمی)البته بدیهی است که چنین سیاستی ابتدائاً 

 انضباط پولی است(. 

بر اینکه در مقایسه با اي اجرا شد( عالوهعنوان راهکار دیگر )که در مرحلهکاهش نرخ ذخیره قانونی به

                                                           
های دولتی به بانک ای بدهی کل نظام بانکی( آن است که بخشی از بدهی بانکعلت ارائه آمار بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی )بج. 1

های نکمرکزی مربوط به خطوط اعتباری است که توسط دولت برای تأمین مالی فعالیتهایی مانند مسکن مهر، وام خرید خودرو، خرید گندم و ... به با

های خصوصی به میزان آید. اما رقم مربوط به بانکا از بانک مرکزی به حساب نمیهشود که به معنای واقعی اضافه برداشت بانکدولتی داده می

 دهد.تری وضعیت ابتالی بانکها به کسری ذخایر و رجوع به بانک مرکزی را نشان میدقیق
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هاي عمرانی( وجاهت ضدرکودي کمتري دارد، کم طرحهاي ملی )دستعرضه ذخایر جهت تزریق در پروژه

ها به ذخایر نیست، زیرا در دوره بعدي والً چیزي بیش از یك مسکن موقتی بر تب باالي نیاز بانكاص

هاي بانکی، مجدداً به ذخایر جدید قابل توجهی نیاز ها با توجه به نرخ بهره باال و رشد سریع سپردهبانك

 خواهند داشت. 

رداشت از بانك مرکزي چیزي را جستجو ها در اضافه بتوجه دوباره به این نکته ضروري است که بانك

کنند که بانك مرکزي از عرضه آن اجتناب کرده است. چنانچه ذخایر به جاي اضافه برداشت، از کانال می

ها به ذخایر برطرف دار ملی عرضه شده بود، هم نیاز بانكهاي اولویتهاي دولت یا تزریق در طرحهزینه

افت، و هم تأثیر ضدرکودي چشمگیري در اقتصاد کشور بوقوع یشد، هم نرخ بهره تاحدي کاهش میمی

پیوست بدون آنکه سطح پایه پولی چیزي بیش از رقمِ نهایتاً بوقوع پیوسته فعلی باشد. البته این بدان می

معنی نیست که رشد باالي پایه پولی توسط بانك مرکزي )حتی از طریق تزریق در طرحهاي ملی و...(، 

بهینه و قابل تجویز باشد؛ بلکه سخن آن است که در شرایط ضعف شدید مقام ناظر در همه حال سیاست 

بانکی و ناتوانی بانك مرکزي در مدیریت نرخ بهره و اخراج بازیگران بد از نظام بانکی، اتخاذ سیاست فوق 

 تواند ترجیح داشته باشد.نسبت به سیاست کنترل شدید پایه پولی می

خودداري حداکثري مقام پولی از عرضه فعاالنه پایه پولی در شرایط رشِد طور خالصه، در مجموع و به

و خلق پول براي پرداخت  90-92السابقِ نقدینگی )ناشی از عرضه درونزاي پول پس از شوک تورمی کمافی

 خود ی،نگینقد يتنگنا نیاها( سیستم بانکی را دچار تنگناي جدي نقدینگی کرد. هاي باال به سپردهبهره

 نرخ که قتیحق نیا به علم با. داد نشان سپرده جذب و بهره پرداخت در هابانك شیپ از شیب رقابت در را

 یتلق یبانک نظام يبرا انیز دیتول خط مثابه به دیبا را کشور اقتصاد نیادیبن عوامل با نامتناسب و باال هبهر

 حجم رشد زانیم بر کنترل نفقدا طیشرا در یپول یهپا کنترل يبرا يمرکز بانك و دولت تالش کرد،

، چرا شد یموهوم يهاییدارا رشد هنیزم شیو افزا یبده-ییدارا شکاف دیتشد در یعامل خود ها،سپرده

ها، رشد ها و پرداخت بهره بیشتر به سپردهکه از یك سو در طرف بدهی با دامن زدن بر رقابت بین بانك

فت بهره( را باال نگه داشته و از سوي دیگر در طرف ها )در اثر دریاها یا همان بدهیحسابداري سپرده

دارایی با کاستن از سرعت گردش پول و افت مخارج، در جهت کاهش تورم و تداوم کسادي اقتصاد کار 

 کرد. می

 اعسار پنهان یدو تشد بقا . عوامل3-1-3

وجود حکم به تأمل در توصیفات فوق هادي به این حقیقت خواهد بود که نیروهایی قوي در شرایط م

کنند. مهمترین این نیروها نرخ بهره باالست. نرخ بهره باال از دو سو بقا و تشدید شکاف دارایی ـ بدهی می

زدن به رشد حسابداري و انجامد. نیروي اول عبارت است از دامنبه تداوم و تشدید وضع موجود می

ؤثر بر قدرت کسب درآمد توسط سیستم ها. در شرایطی که به جهت افت عوامل بنیادین مدرونزاي سپرده

ها به کندي جریان دارد، وکارها(، روند محو سپردهبانکی )کاهش تورم، رکود مستغالت، کسادي کسب
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درصد( در شبکه بانکی به منزله رشد درونزاي سپرده از محل دریافت  20هاي باال )بیش از پرداخت بهره

ها براي جذب سپرده و در تشدید کرده و به رقابت بانك بدهی را-خود شکاف داراییبهره است که خودبه

هاي باال در این شرایط عالوه بر آنکه به منزله زند. پرداخت بهرهنتیجه باالماندن نرخ بهره بانکی دامن می

اي شبکه بانکی به ذخایر جدید را هاست، نیاز دورهها نامتناسب با قابلیت رشد داراییرشد حجم سپرده

دارد. به عبارت صریح، در شرایط کنونی اقتصاد کشور بهره باال در طرف سپرده حکم  نگاه میهمچنان باال

 ها دارد.ساز عطش بیشتر براي ذخایر و تداوم رقابت مخرب بانكآب شوري دارد که نفس وجود آن زمینه

ن عامل دوم در تداوم معضل، وجود حجمی عظیم از دارایی موهومی و حتی منجمد است. در چنی

شرایطی سیستم بانکی قدرت محدودي در اجابت تقاضاهاي جدید براي دریافت وام و اعتبار خواهد داشت، 

اي هاي موهومی و منجمد و تداوم دورهچرا که بخش مهمی از قدرت اعتباردهی وي از ناحیه بقاي دارایی

ال ظرفیت خلق پول بانك از تمدید و انتقال آن به دوره بعد، اشغال شده است. این موضوع را باید به اشغ

ها کسب درآمد نقدي ها )در شرایطی که بانك واقعاً معادل این بهرهمحل پرداخت مستقیم بهره به سپرده

نکرده است( افزود. در این شرایط به سبب عدم تناسب بین بهره تسهیالت بانکی و عوامل بنیادین اقتصاد، 

تر شده و بخش بیشتري از دارایی منجمد به موهومی بدل طور دائمی بزرگابعاد معضل دارایی موهومی به

 خواهد شد.

گرفته از ابتداي ها در ایران شکلنشده بین بانكخالصه آنکه بستر معیوب بانکداري و رقابتِ کنترل

هاي اصلی آن عبارت بودند از: فقدان حکمرانی در تعیین نرخ بهره، عدم برخورد که مشخصه 1380دهه 

برداشت کنندگان از بانك مرکزي بدون زنندگان به بازي نرخ بهره، اضافهزیگران بد )دامنمقتدرانه با با

تودیع وثیقه، متخلفان از نسبتهاي مقرراتی نظیر کفایت سرمایه و...(، امکان شناسایی درآمد و سود مستقل 

و نظارت بسیار از وضعیت واقعی درآمدزایی بانك و بازپرداخت مطالبات )حسابداري تعهدي با حسابرسی 

ها از طریق هاي باال به سپردهضعیف(، توانایی سیستم بانکی در ساختن دارایی موهومی، و پرداخت بهره

هاي اقتصادکالنی در دهه ها و اعمال برخی سیاستخلق پول بدون پشتوانه دارایی؛ به سبب بروز تکانه

 منجر به اعسار در سیستم بانکی شد.  1390

هاي ها و کاهش درآمد نفت، رشد بدهیها ناشی از فشار تحریمد دارایی بانكمحدودشدن امکان رش

ها دولت، رکود در بخش مستغالت، و کاهش نرخ تورم با کاهش در آهنگ رشد بدهی همراه نشده و بدهی

تقریبًا با سرعتی مشابه قبل رشد یافت که این ناشی بود از: رشد نیاز به وام و اعتبار پس از شوک تورمی 

دوره قبل، انجماد دارایی و عدم امکان انقباض ترازنامه )محو سپرده(، باالماندن نرخ بهره )هم ناشی از 

 ها و هم سیاست مسدودکردن منابع پایه پولی در شرایط عدم مهار مصارف(. انجماد دارایی

اي مینهرغم وجود علل و عوامل زپرسشی که باید در نهایت به آن پاسخ داد این است که چرا علی

، این پدیده در آن دوره بروز نیافت؟ وجود تورم باالتر، رشد اقتصادي 80براي وقوع اعسار بانکی در دهه 

اي بخش مستغالت، و رشد باالتر پایه پولی در دهه هاي دورهبهتر، ورود و تزریق درآمدهاي نفتی، سیکل

هاي ن مقطع، رشد قابل قبول داراییساز اعسار بانکی در ایموجب شد در عین وجود عوامل زمینه 1380
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 دار بین دارایی و بدهی سیستم بانکی جلوگیري کند.سیستم بانکی از بروز شکاف معنی

 هاي رایج در خصوص اعسار شبکه بانکی. نقد تحلیل2-3

شود در مورد علل اعسار شبکه بانکی کشور نظرات مختلفی از مسئولین و اقتصاددانان کشور مطرح می

پردازیم. به صورت کلی عوامل تشدیدکننده اعسار بانکی ها مینجا به بررسی میزان تاثیرگذاري آنکه در ای

ها شامل هاي ترازنامه بانكبندي کرد. دسته اول عوامل سمت داراییتوان به دو دسته تقسیمرا می

ک و مستغالت ( امال4ها ( مطالبات غیرجاري بانك3(تسهیالت تکلیفی 2ها از دولت (مطالبات بانك1

( نقش 2(تعیین دستوري نرخ بهره 1هاي ترازنامه بانکی شامل دانست. دسته دوم عوامل سمت بدهی

 پردازیم.ها میموسسات غیر مجاز، هستند. که در ادامه به بررسی آن

 هاي دولت به سیستم بانکی. بدهی1-2-3

هاي شود، بدهیفعلی از آن یاد میعنوان مهمترین عنصر در وقوع اعسار بانکی یکی از مواردي که به

 4هاي اخیر در جدول هاي دولت به شبکه بانکی طی سالدولت به سیستم بانکی است. روند رشد بدهی

 نمایش داده شده.

 . بدهی دولت به شبکه بانکی1جدول 

سال
 بدهی دولت 

)میلیارد ریال(

نسبت مانده بدهی دولت به کل 

مانده تسهیالت اعطایی به بخش 

)درصد( تی و غیردولتیدول 

نسبت بدهی دولت به کل 

)درصد( دارایی سیستم بانکی 

10.34.4

10.84.8

11.55.2

13.66.2

13.35.4

15.46.3

15.56

13951621400156.8

 رکزي، گزیده آمارهاي اقتصاديمأخذ: بانك م

بدهی دولت از دو طریق بر نظام بانکی تاثیرگذار است. اوال بدهی دولت موجب ممانعت از انقباض 

شود. ثانیا تسهیالت اعطایی به ترازنامه بانك و در نتیجه کاهش توان بانك در اعطاي تسهیالت جدید می

ها را تحت تاثیر قرار دهد. اما براي اینکه ی بانكتواند سوددهشود و میدولت با سود کمتري ارائه می

 کند:ها را علت اعسار شبکه بانکی بدانیم توجه به چند نکته را ضروري میبدهی دولت به بانك
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براي دولت امکان ورشکستگی و در نتیجه نکول مطالباتش وجود ندارد. بنابراین مطالبات از دولت -

شود. به همین خاطر ها میهاي بانكجر به انجماد بخشی از داراییتواند سودخت شود بلکه نهایتا مننمی

شود و از این رو محدودیت بانك ضریب مطالبات از دولت در نسبت کفایت سرمایه صفر در نظر گرفته می

ها براي اعطاي تسهیالت جدید کمتر خواهد بود. به عبارت بهتر کیفیت این بدهی متفاوت با سایر بدهی

 ی است و توان بانك را کمتر کاهش خواهد دادبه شبکه بانک

هاي خصوصی هاي دولتی و بانكبدهی دولت به نظام بانکی شمولیت ندارد. این بدهی تنها شامل بانك-

هاي خصوصی شده است در حالی که مشکل اعسار شبکه بانکی فراگیر و اتفاقا بیشتر معطوف به بانك

 است.

هاست و این بدهی به بخش سهم بدهی دولت به بخش خصوصی بیشتر از سهم بدهی آن به بانك -

شود. در نتیجه بدهی دولت به بخش خصوصی تاثیر بیشتري خصوصی منجر به نکول تسهیالت بانکی می

 تواند داشته باشد.می

حساب بیاید اختالف دولت هاي موهومی به تواند جز داراییها که میقسمتی از بدهی دولت به بانك -

 ها بر سر میزان سود بر روي تسهیالت دولت است.با بانك

سازي بدهی دولت است که از جانب ي مهمی که الزم است در اینجا به آن پرداخته شود اوراقنکته

شود. اوراق سازي بدهی دولت بسته به سرنوشت این اوراق برخی از اقتصاددانان بسیار بر آن تاکید می

 ایج متفاوتی خواهد داشت:نت

کند و باز هم قسمتی از ( اگر این اوراق در سیستم بانکی بماند که تفاوتی با حالت قبل از اوراق نمی1

 هاي بانك منجد خواهد ماند.دارایی

( اگر این اوراق به افراد حقیقی و حقوقی فروخته شود منجر به افزایش نرخ بهره و تشدید رقابت 2

هاي شود. چرا که اگر بانك بخواهد این اوراق را بفروشد باید با نرخی باالتر از نرخها مینكنرخ بهره بین با

 بهره این کار را انجام دهد تا براي مشتري جذاب باشد.

( اگر بانك این اوراق را به بانك مرکزي ارائه دهد و از قبل آن ذخیره دریافت کند، تفاوتی با حالتی 3

ها تسویه ذخیره دهد و دولت از محل ذخایر بانك مرکزي بدهی خود را با بانكکه بانك مرکزي به دولت 

ها نتایج یکسانی دارندو منجر به کاهش نرخ بهره به علت افزایش ذخایر بانك کند ندارد. هر دوي این اقدام

 شود.مرکزي می

 . موسسات مالی غیرمجاز2-2-3

توانند هاي باالتر میاثیرگذارند و با ارائه نرخموسسات غیرمجاز در جنگ قیمتی و افزایش نرخ بهره ت

 به تشدید این اوضاع دامن بزنند. ذکر دو نکته در مورد این موسسات ضروري است.

توانند با ایفاي نقش بازیگر بد و افزیش نرخ بهره در اعسار شبکه موسسات مالی غیرمجاز نهایتا می -

هاي خصوصی و موسسات مجاز بازیگران برخی از بانك بانکی تاثیر داشته باشند. این در حالی است که
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 ها نقش اصلی در افزایش نرخ بانکی را داشتند.بدتري از موسسات غیر مجاز بودند و عمال آن

ها هستند. آیند و در طول آنهاي کشور به حساب میاز سوي دیگر موسسات غیر مجاز ذیل بانك -

رفتند. ها پیش میسو با اهداف آنها و همارگزاران بانكدر واقع موسسات مالی غیر مجاز عامالن و ک

 توانند علت اصلی وقوع اعسار بانکی باشند.بنابراین موسسات مالی غیرمجاز نمی

 . تسهیالت تکلیفی3-2-3

شود. اینکه تسهیالت تکلیفی تسهیالت تکلیفی تسهیالتی هستند که به موجب قانون بر بانك وضع می

 شود صحیح است اما:دهی و هدایت منابع بانکی میها و جهتموجب سلب آزادي بانك

ها هاست. بانكالحسنه نزد بانكهاي قرضتسهیالت تکلیف ناظر به منابع بدون هزینه مانند سپرده -

کند. اي پرداخت نمیاي ندارد و بانك بابت آن نرخ بهرهداراي منابع مختلفی هستند که براي بانك هزینه

 از قبل این منابع بانکی است.تسهیالت تکلیفی 

التفاوت نرخ سود تسهیالت تکلیفی و اصل آن توسط دولت تضمین شود نه سود بانك کاهش اگر مابه -

 شود.ها میهاي بانكیابد و نه منجر به انجماد داراییمی

ی ها و سهم این تسهیالت از کل تسهیالت اعطایسهم تسهیالت تکلیفی به کل بدهی دولت به بانك -

 تواند منشا اثر جدي واقع شود.شبکه بانکی بسیار ناچیز است و نمی

 . نقش مطالبات غیرجاري4-2-3

به دلیل نظارت ضعیف بانك مرکزي بر نظام بانکی، فشار مطالبات غیرجاري عمال بر روي دوش 

ك مرکزي هاي دقیق بانها براساس حسابداري تعهدي و در نبود نظارتتولیدکنندگاه افتاده است. بانك

گیري براي این مطالبات اند و اوال به خاطر این کار نیازي براي ذخیرهمطالبات غیرجاري خود را امهال کرده

کند. ثانیا از این محل امهال مطالبات ها با هم رشد میها با سمت بدهینیستند و در نتیجه سمت دارایی

و ثالثا از این محل سود سهامداران و پاداش اند هاي خود را پوشش دادهدرآمد شناسایی کرده و هزینه

اند ها از این کار اجتناب کردههاي دولتی به خاطر ساختار آناند. در حالی که بانكمدیران را پرداخت کرده

اند. بنابراین به دلیل شناسایی سود از مطالبات غیرجاري و از این رو دچار امهال با گستردگی موجود نشده

 ها نشده است.فایت سرمایه تاکنون عمال زیان چندانی متوجه بانكو عدول از نسبت ک

 هاگذاري فیزیکی و امالک مازاد بانك. سرمایه5-2-3

گذاري در امالک و مستغالت ها خود مستقیما اقدام سرمایهبه دلیل ضعف نظارت بانك مرکزي بانك

گذاري آن هم در فضاي تورمی کشور سرمایه اند. اما به هر حال ایناند و از اهداف اصلی خود بازماندهکرده

ها بهبود ها ترازنامه بانكتواند علت اعسار باشد بلکه به علت افزایش قیمت این داراییما نه تنها نمی

ها به گذاري این امالک و فروش صوري آنیابد. نکته قابل توجه شناسایی سود از طریق بیش ارزشمی

 ها بوده است.یکدیگر توسط بانك
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 . نقش كنترل دستوري نرخ بهره )سركوب مالی(6-2-3

هاي اي پرکاربرد در تحلیلسرکوب مالی )به منزله کنترل دستوري نرخ بهره( جدا از اینکه کلیدواژه

شود. اینکه عنوان نیرویی مؤثر در بروز بحران بانکی نیز معرفی میمتعارف حوزه بانکی کشور است، به

گران شود، توسط تحلیلبدهی می-کانیسمی منجر به بروز شکاف داراییسرکوب مالی چگونه و با چه م

 توان سه مکانیسم براي این رابطه متصور شد: مدافع این دیدگاه چندان شکافته نشده، با وجود این می

هایی اختصاص یافته که بازدهی و در نتیجه قدرت . در اثر سرکوب مالی تسهیالت بانکی به بخش1

گیرندگان . به دلیل نرخ پایین، وام2شود؛ دارند و لذا منجر به مطالبات غیرجاري می بازپرداخت کمتري

هاي دستوري، . وضع نرخ3تمایل به بازپرداخت ندارند و مجدداً با مطالبات غیرجاري روبرو خواهیم شد؛ 

ها هاي بانكراییت انجماد داداري کرده و مقدماگذاري مستقیم و اصطالحاً بنگاهبانك را ناچار به سرمایه

هاي دهد این تحلیل داراي نقصکند. در این خصوص توجه به چند نکته کلیدي نشان میرا فراهم می

 اساسی است:

گاه در مقام ناظري قوي نقش بازي نکرده است و بنابراین هاي اخیر هیچانك مرکزي ما در دههب -

توان اتفاقاتی که در شته است. در این مورد میتوانایی و اقتدار الزم براي نظارت و سرکوب مالی را ندا

( 1ها از جمله چند سال اخیر در مورد میزان نرخ بهره افتاده است را شاهد مثال آورد. اقدامات بانك

گذاري با درآمد ثابت توسط هاي سرمایه( تشکیل صندوق2هاي کالن پرداخت بهره توافقی به سپرده

( تغییر قالب حقوقی قراردادها به مشارکت 3هاي آزاد ذب سپرده با نرخها به عنوان قالب جدید از جبانك

 اي، گواه این مطلب هستند.به جاي عقود مبادله

رسد نقطه مقابل سرکوب مالی در نظام بانکی اتفاق افتاده و همین عامل موجبات اعسار ه نظر میب -

 بانکی را فراهم کرده است.

ها به خصوص هاي آزد که توسط بانكبا نرخ ر اینکه تسهیالتتصور غلطی که وجود دارد مبتنی ب -

یابد. شواهد هایی با بیشترین قابلیت بازپرداخت اختصاص میشود به بخشهاي خصوصی ارائه میبانك

 دهد.عملی نظام بانکی کشور ما مخالف این امر را نشان می

دالیلی از جمله کاهش ریسك  التگذاري مستقیم به خصوص در بخش مستغها به سرمایهورود بانك -

ت و دور از و سود بیشتر با توجه به شرایط تورمی کشور و عدم سهیم کردن افراد در این سود داشته اس

 ذهن است که سرکوب مالی را بخواهیم دلیل این اتفاق بدانیم.

 . پیامدهاي اعسار شبکه بانکی3-3

ها یع و رو به رشد آن گرچه ممکن است بانكها و پنهان ساختن وسشکاف میان دارایی و بدهی بانك

را براي مدتی حتی طوالنی سرپا نگه داشته و به سبب تداوم مقبولیت سپرده آنها با چیزي از جنس هجوم 

طور قطع پیامدهاي جنبی منفی اقتصادکالنی آن قابل حذف یا پوشاندن مواجه نسازد، اما به 1گذارانسپرده

                                                           
1. Panic- Bank run 
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به وضوح در اقتصاد کشور وسعت یافته و تأثیرات سوء خود را نمایان کرده نیست. این پیامدها مدتی است 

 است.

 تضعیف قدرت اعطاي تسهیالت .1

هاي استمهالی و افزایش هر چه بیشتر نسبت پرداخت بهره به سپرده در خلق پول جدید دهیرشد وام

دهد. بانکی را تنزل می که هر دو از تبعات اعسار بانکی است، قابلیت اعطاي تسهیالت جدید توسط سیستم

هاي احتیاطی اعطاي تسهیالت جدید گرچه براي بانك ممکن است، اما به منزله عدول بیشتر از نسبت

نظیر کفایت سرمایه، تشدید ریسك اعتباري و نیاز هر چه بیشتر به ذخایر خواهد بود. این مسئله در 

گذاري ارد، به منزله افول تولید و سرمایهکشوري که تسهیالت بانکی سهم باالیی در تأمین مالی تولید د

 و در نتیجه تشدید رکود اقتصادي است.

 افزایش نرخ بهره و ركود ناشی از آن .2

تواند خطر اعسار نقدینگی را افزایش داده و تقاضاي ذخایر و وجوه ها میاي بانكاوالً اعسار ترازنامه

 ذخایر و نرخ بهره بیشتر خواهد بود.نقد آنان را افزایش دهد. این به منزله افزایش تقاضاي 

قدرت و امهال کند،  یدو آن را دائما تمدنبوده  گیري تسهیالتقادر به بازپسبانك  ثانیاً زمانی که

یعنی عدم اجابت تقاضاي اعتبار که بر میزان رقابت اشخاص  ینو ااو محدود خواهد شد  یدجد یدهوام

 افزاید.اعتبار می غیربانکی )بنگاهها و خانوارها( براي وام و

چنانچه بانك در شرایط عدم بازگشت کافی تسهیالت قبلی، اقدام به تعریف تسهیالت جدید کند،  ثالثاً 

 سازد.این به منزله خلق پول جدید است که بانك را محتاج ذخایر جدید می

نزله نیرویی درونزا تشریح شد، نرخ بهره باال خود به م« دام نرخ بهره»و رابعاً چنانکه پیشتر ذیل مفهوم 

 کند.کند که خود را تحکیم و پایدار میدر رشد نقدینگی و افزایش نیاز به ذخایر عمل می

شود، باالماندن یا گذاري و مصرف( محسوب میبا علم به آنکه نرخ بهره نیرویی علیه مخارج )سرمایه

 وم و تشدید رکود اقتصادي در کشور.افزایش نرخ بهره در اثر تداوم اعسار نظام بانکی، مترادف است با تدا

 خطر جهش تورمی .3

اي سیستم بانکی عبارت است از شکاف بین دارایی و بدهی )سپرده( بانکی. این جوهره اعسار ترازنامه

ازاي معادلی در بخش حقیقی شود )سپرده( مابهعنوان پول تلقی میبدان معنی است که آنچه در اقتصاد به

هاي یگري است از شکاف عمیق بین رشد نقدینگی و رشد اسمی اقتصاد در سالندارد. این موضوع بیان د

هاي بانکی بدون مبنا و ها و بدهیجا این بوده که حجم باالي سپردهاخیر. علت عدم بروز تورم تا بدین

اند )و به عبارتی سرعت هاي بلندمدت بانکی فریز شدههاي باالي بهره در حسابمرجع، به واسطه نرخ

گردش پول کاهش یافته است(. لیکن در صورت افزایش سرعت گردش پول به سطح تعادلی و بلندمدت، 

پشتوانه براساس سازوکارهاي متعارف نرخ تورم افزایشی احتماالً جدي را تجربه خواهد کرد. این بدهی بی

ه به بازارهاي دارایی و بازانتواند از طریق تورمی متناسب با آن تخلیه شود. لذا خطر حمالت سفتهتنها می
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 بازانه به بازارهایی نظیر ارز و مسکن جدي است.تورمی از محل حمله سفته احتمال بروز شوک

 اي به كل نظام بانکیسرایت اعسار ترازنامه .4

مسري و فراگیرشونده دارد. حتی اگر معدود  بدهی، خاصیتی-اي یا شکاف داراییاعسار ترازنامه

ن وضعیت و نرخ بهره حقیقی باال، این ن مسئله مصون نگاه داشته باشند، با تداوم ایهایی خود را از ایبانك

 ها را در بر خواهد گرفت.اي تمام بانكصورت زنجیرهمعضل به سرعت به آنها نیز تسري یافته و به

 تأثیرات سوء توزیعی .5

اشی از بهره بانکی باال( هایی نظیر نرخ بهره باال، رکود و تورم مالیم )نادامه وضع موجود با مشخصه

تبعات توزیعی بسیار مخربی بر اقتصاد کشور به جا گذاشته و خواهد گذاشت. بهره باال و نامتناسب با 

کنندگان است. در اینجا کنندگان و به زیان پرداختطور مشهود به سود دریافتهاي اقتصاد بهبنیان

هاي نامتعارف کسب گذاران هستند( بازدهیسپردهگذاران کالن بانکی )که درصدي بسیار معدود از سپرده

هاي کالن و نرخ تورم(. این در حالی است کنند )توجه کنید به شکاف بین نرخ بهره دریافتی سپردهمی

یابد. روي دیگر سکه، بیکاري و افت درآمدها که دریافتی طبقه دستمزدبگیر نهایتاً با نرخ تورم افزایش می

پرداز این وضعیت هستند. کارهاي گیرنده تسهیالت بانکی دیگر هزینهوت. کسبدر اثر رکود و کسادي اس

ها نیز به سبب دریافت بهره باال، شاهد رشد پرشیب دارایی خود خواهند بود، اما به عکس بانك

ها از جنس طلبی شان )سپرده بانکی( نقد و قابل اکتساب است، دارایی بانكگذاران کالن که داراییسپرده

که بخش مهمی از آن غیرقابل دریافت است )دارایی موهومی(. لذا تداوم وضعیت جاري و نرخ بهره  است

گذاران کالن بانکی و به زیان طبقه فرودست چندبرابر نرخ تورم، توزیع درآمد را به سود اندک سپرده

 .1)مزدبگیر( و تولیدکنندگان تغییر خواهد داد

 اجتماعی هايبحران بروز از بیم .6

هاي اجتماعی از جمله اعتراضات عمومی ر شبکه بانکی در وضعیت حاد خود ممکن است به بحراناعسا

گردد. عامل اي به اعسار نقدینگی بازمیبیانجامد. بخشی از علت مسئله به امکان تبدیل اعسار ترازنامه

هاي پردهسردش دیگر، شدت تنگناي رکود و تبعات اجتماعی آن است، مضاف بر اینکه بروز تورم در اثر گ

 سازد.ها و تبعاتی از جنس اعتراضات عمومی را بیش از پیش محتمل میدار نیز بروز آسیبعظیم مدت

 

 

 

 

 

                                                           
 ادتوان به همین وضعیت نسبت د. افزایش ضریب جینی طی سالهای اخیر را بیش از هر عاملی می 1
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 . میزان اعسار بانکی و ابعاد آن در ایران4

 . ثبات مالی1-4

شواهد آماري و تجربی از اقتصادهاي جهان حاکی از آنند که جهان به طور مشخص از اوایل دهه 

بعد، موفقیت چشمگیري را در کنترل تورم شاهد بوده است. موفقیت در کنترل تورم به حدي  به 1990

درصد در جهان صنعتی  3هاي کوتاهی تورم باالي به بعد، جز در برهه 90رسید که از نیمه دوم دهه 

هاي مشاهده نشده است. حتی پدیده تورم منفی در ژاپن و گروهیاز کشورهاي آسیاي جنوب شرقی نگرانی

هاي مرکزي در شمار ترین ماموریت بانكمهم 90رسید در نیمه دوم دهه جدي را برانگیخت. به نظر می

ها را در بازار کاالها و خدمات تامین اي از کشورها پایان یافته است. ثبات پولی، ثبات قیمتقابل مالحظه

 کرده و دوران آرامش و استراحت بانکداران مرکزي فرا رسیده بود.

هاي مالی به سررسید. بحران مکزیك و ونزوئال ا شیرینی دستیابی به ثبات پولی، با تلخکامی بحرانام

، بحران سهمگین مالی آسیاي جنوب شرقی در اندونزي، کره جنوبی و تایلند در اواخر 90در اواسط دهه 

خواب  2008الی سال دهه مزبور، بحران ترکیه و آرژانتین در اوایل دهه گذشته و باالخره بحران بزرگ م

هاي مالی از گذاران اقتصادي سلب کرد. گستره وسیع بحرانخوش را از بانکداران مرکزي و سیاست

هاي مرکزي باید بر روي آمریکاي مرکزي و التین تا آسیاي جنوب شرقی و بحران در آمریکا و اروپا بانك

 GDPهاي مالی بر حسب ر هزینه بحرانماموریت جدیدي به نام تامین ثبات مالی متمرکز شوند. جدول زی

 دهد:و دهه گذشته نشان می 90هاي دهه از دست رفته را در بحران

 
هاي مالی سیستماتیك، ثبات اقتصاد کالن را تهدید شود که بحرانثبات مالی به وضعی گفته می

رشکستگی و سقوط هاي مالی و وننماید. بحران مالی به تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخص

شود. معموال در کشورهاي جهان بحران مالی با یك حباب قیمتی پیشینی همراه موسسات مالی اطالق می

هاي خارجی در یك یا چند دارایی هاي کالن داخلی و به خصوص سرمایهاست؛ بدین صورت که سرمایه

شود. معموال با یك ها ایجاد میهاي قیمتی در این داراییشود و در نتیجه حبابگذاري میخاص سرمایه

ها ارزش خود را تغییر ناگهانی در اقتصاد کالن )مثال تغییر قیمت طال، تغییر قیمت نفت و ... ( این دارایی

دهند و به خاطر شبکه پیچیده مالی، این بحران به سرعت در سایر ابعاد اقتصاد و سایر از دست می
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تر این رسد دلیل بنیاديشود. به نظر میرو میبحران مالی روبهیابد و آن کشور با ها گسترش میدارایی

ماجرا به آزادسازي مالی و اقتصادي برگردد. با فروپاشی اتحاد شوروي و بلوک شرق، اقتصاد بازار گفتمان 

گذاري و جریان جهانی سرمایه، هاي سرمایهگیري از فرصتغالب در جهان شد و آزادسازي مالی براي بهره

هاي دولت از عملیات نهادهاي مالی ها قرار گرفت. آزادسازي مالی، با برداشتن کنترلور کار دولتدر دست

موانع بر سرراه ورود و  همچنین آزادسازي حساب سرمایه، پذیري بخش مالی افزود.بر ظرفیت ریسك

قرن بیستم جزو  هاي آغازین آخرین دهههاي مالی، از سالخروج سرمایه را برداشت. در واقع وقوع بحران

ثباتی و یا حتی بحران مالی، امروزه الینفك پدیده جهان وطنی سرمایه شده است. به عبارت دیگر بی

بیشتر یك قاعده است تا استثنا. به عبارت بهتر با یك تفکیك دقیق بازار کاال و خدمات و بازارهاي مالی، 

مات، در صورت برقراري فروض رقابت کامل، پدیده بحران به خوبی قابل تبیین است. در بازار کاال و خد

رود. اما در بازارهاي مالی گردد و هرگونه آربیتراژ از بین میقیمت در سطح هزینه نهایی تولید تثبیت می

گیري انتظارات، درجات متفاوت هاي قیمتی به دلیل شکلچنین الزامی برقرار نیست. وجود حباب

گذاري و آربیتراژها و هاي سرمایهدر اطالعات نسبت به فرصت گذاران، عدم تقارنپذیري سرمایهریسك

ها برقرار نباشد. بنابراین ثبات در بازار شود که پاردایم رقابت کامل در بازار داراییعوامل دیگر باعث می

 ثباتی و بحران در بازارهاي مالی، نه تنها محتمل که ویژگی عصر ماست.کاال و خدمات، همزمان با بی

ها را وادار به ها، بانكشوند، دولترو میهاي یك کشور با بحران مالی روبهکه بخشی از داراییزمانی 

کنند. هرگونه عملکرد ناموفق بخش یا شرکت مزبور دیده و درگیر با بحران میهاي آسیبحمایت از بخش

در فرآیند فرشکستگی  را نیز ها منعکس شده و ممکن است بانكدر قالب زیان انباشته در ترازنامه بانك

 شود.قرار دهد که به این پدیده سرکوب مالی گفته می

 منیت ملی همراه است:اهاي مالی بزرگ با تهدید معموال بحران

 شود.یك بحران مالی موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به سیستم مالی کشور می 

 کند.قتصاد کشور را فلج مییب قرار داده و اها را مورد آسبحران مالی سیستم دریافت و پرداخت 

 هاي ها موجب بحرانالعمل مردم به یك بحران مالی، ممکن است در قالب هجوم به بانكعکس

 اجتماعی شود.

 گذاران و مردمی که از بحران آسیب عدم پاسخگویی مسئولین و مقامات مملکتی به سپرده

 اند، ممکن است موجب سقوط دولت شود.دیده

 هاي سیستمیك در بخش مالیسكهاي شناسایی ریروش-

دهند مالی را تحت تاثیر قرار میهاي بالقوه در سطح اقتصاد کالن که استحکام شناسایی شوکسه روش 
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 3(آزمون فشار3 2هاي هشدار زودهنگام( سیستم2 1هاي سالمت مالی(تحلیل شاخص1عبارتند از: 

 هاي سالمت مالی(شاخص1

هایی هستند که سالمت و استحکام نهادها و بازارهاي مالی را نشان شاخصهاي سالمت مالی شاخص

هاي بخش مالی به ویژه در مقیاس کالن هدف اصلی طراحی پذیريدهند. ارزیابی نقاط قوت و آسیبمی

پذیر عبارتند از: هاي مزبور براي موسسات سپردهگفته است. مجموعه اصلی شاخصهاي پیششاخص

هاي ( نسبت دارایی4(درآمدزایی و سودآور بودن موسسات 3ها (کیفیت دارایی2ایه (نسبت کفایت سرم1

 ان حساسیت موسسه به ریسك بازار( میز5هاي کوتاه مدت نقد به بدهی

 هاي سالمت مالی: شاخص2جدول شماره 

 مجموعه شاخص ها 

 نسبت ها مولفه

 كفایت سرمایه

 ریسكسرمایه قانونی به دارایی هاي موزون شده به 

 به دارایی هاي موزون شده به ریسك 1سرمایه قانونی ردیف 

 وام هاي غیرجاري به سرمایه

 كیفیت دارایی

 وام هاي غیر جاري به کل وام هاي ناخالص

 توزیع بخشی وام ها )حوزه هایی که وام ها اعطا شده اند( به کل وام ها

 عواید و سودآوري

 بازده بر دارایی ها

 رمایهبازده بر س

 بهره حاشیه اي )تفاوت بین بهره دریافتی و پرداختی( به درآمد ناخالص

 هزینه هاي غیر بهره اي به درآمد ناخالص

 نقدینگی

 دارایی هاي نقد به کل دارایی ها )نسبت دارایی هاي نقد(

 دارایی هاي نقد به تعهدات کوتاه مدت

 حساسیت به ریسك بازار
تی( ارزهاي )در مشتقات مالی مانند قراردادها و پیمان هاي آخالص موقعیت هاي بازار 

 خارجی به سرمایه

                                                           
1 Financial Soundness indicators 

2 Early warning system 

3 Stress test 
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 هاي هشدار زودهنگام(سیستم2

بینی زلزله و سایر حوادث شناسی و براي پیشاستفاده از نماگرهاي پیشرو ابتدا در مطالعات زمین

و پروفسور راینهارت در سال طبیعی به کار برده شد. این نماگرها نخستین بار توسط پروفسور کامینسکی 

مطرح شد. منطق اصلی ایده یاد شده آن است که برخی نماگرهاي اقتصادي قبل از وقوع یك  1998

ها در شرایط ثبات مالی متفاوت است. بنابراین دهند که با روند آنبحران مالی، رفتاري از خود نشان می

اي را براي این نماگرها تعریف کرد، به طوري که هتوان با استفاده از نماگرهاي پیشرو، مقادیر آستانمی

تجاوز نماگرهاي مورد نظر از مقادیر آستانه به عنوان عالمتی براي وقع بحران تلقی گردد. کامینسکی و 

کنند که میزان صادرات، انحراف نرخ واقعی ارز از روند بلندمدت آن، نسبت نقدینگی همکارانش ادعا می

جم تولید و قیمت سهام این قابلیت را دارند که وقوع یك بحران ارزي را قبل از المللی، حبه ذخایر بین

را دربر  هاي کمی پیچیدههاي ساده را مدلها که از مدلبینی کنند. تعدادي از این مدلوقوع پیش

 گیرد در جدول ذیل آمده است:می

 

 سیستم هشدار زودهنگام: 3جدول شماره 

 سیستم هشدار زودهنگام

 گذشته نگر متوسط م هاي رتبه بندي بانكسیست

سیستم هاي تحلیل گروه 

 مشابه

 گذشته نگر متوسط

سیستم هاي ارزیابی جامع 

 ریسك

 گذشته نگر خوب

 آینده نگر خوب مدل هاي آماري

 

 ( آزمون فشار3

ها و موسسات مالی هاي محتمل بخش مالی همه در ترازنامه بانكها و بحرانپذیريها، آسیبضعف

هاي مزبور قبل از وقوع، از ترازنامه موسسات ذکر شده به یابد. اما نکته در اینجاست که بحرانانعکاس می
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گیرد که ها در معرض فشارهایی قرار میسادگی قابل تشخیص نیستند. در آزمون فشار، ترازنامه بانك

د. این آزمون روشی براي ها مواجه شونهاي مزبور در آینده و در شرایط واقعی با آنممکن است بانك

سازي، آثار یك یا چند هاست. در این روش به کمك شبیهارزیابی ریسك بازار موسسات مالی به ویژه بانك

ها شامل شود. انواع این آزمونسناریوي ناخوشایند ولی محتمل، بر ترازنامه موسسات مالی بررسی می

( 3( آزمون بحران تحلیل سناریو 2یل حساسیت بحران تحل ( آزمون1هاي خرد و کالن به صورت آزمون

 آزمون بحران معکوس، هستند.

 اي شبکه بانکیتحوالت ترازنامه. 2-4

ها را هاي بانكها و بدهیبایست، روند تغییرات داراییبراي درک وضعیت ترازنامه کل شبکه بانکی می

ها، با فشردن کیبورد و خلق ل بانكها به واسطه قدرت خلق پوهاي بانكطور مجزا رصد کرد. بدهیبه

هاي هاي بانك به شرایط اقتصادي بستگی دارد. دارایییابد، اما ارزش داراییسپرده جدید، افزایش می

بانك شامل مطالبات از بخش خصوصی )شامل اصل و سود تسهیالت و در صورت تأخیر، وجه التزام آن(، 

ثابت )مستغالت( است. چنانچه شرایط رکودي بر اقتصاد حاکم هاي مطالبات از دولت، اوراق مالی و دارایی

ها گیرندگان تنزل یافته، مطالبات به صورت غیرجاري درآمده، و بانكشود توان بازپرداخت تسهیالت

هاي ها خواهد شد. ارزش اوراق مالی و داراییشوند که باعث منقبض شدن داراییگیري میمجبور به ذخیره

ن ترتیب متأثر از وضعیت اقتصاد است و دچار نوسان خواهد شد. به عکس دارایی بانك ثابت نیز به همی

ها( ارتباطی به شرایط اقتصاد ندارد هاي بانك )خصوصاً سپردهکه متأثر از وضعیت اقتصادکالن است، بدهی

 شود.و غالبًا قطعی تلقی می

 .مطالبات از بخش خصوصی1-2-4

ها و شود در واقع به منزله افزایش همزمان داراییاعطا می هر تسهیالت جدیدي که توسط بانك

ها ها در طرف بدهیها و حجم سپردههاي بانك است. مطالبات از بخش خصوصی در طرف داراییبدهی

هاي ها و دارایییابد. در صورت باز پرداخت تسهیالت، سپردهطور همزمان و به مقدار مساوي افزایش میبه

شدن مطالبات یابد و به اصطالح ترازنامه منقبض خواهد شد. اما غیرجارير همزمان کاهش میطوبانکی به

گیري از سوي بانك را ضروري کرده و منجر به کاهش به واسطه عدم بازپرداخت تسهیالت، ذخیره

اري ها هیچ تغییر نکرده است. در واقع غیرجها خواهد شد، در حالی که حجم سپردههاي بانكدارایی

خوردن تعادل ترازنامه و شناسایی زیان و در نهایت کاهش سرمایه بانك شدن تسهیالت سبب به هم

 خواهد شد.  

در مجموع مطالبات از بخش خصوصی ) تسهیالت اعطایی و مطالبات از بخش غیر دولتی به غیر از 

اي ها از این قلم ترازنامهرا که بانكآید؛ چها به حساب میهاي بانكها( یکی از اقالم با کیفیت ترازنامهبانك

اي یك هاي مهمی که وضعیت ترازنامهها یکی از مالککنند. در واقع در ترازنامه بانكسود دریافت می

 هاي یك بانك است.هاي با کیفیت به کل داراییدهد نسبت داراییبانك را نشان می
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 هاي ثابت )امالک و مستغالت(. دارایی2-2-4

شود که این موضوع ت در همه کشورها دارایی محبوبی براي سیستم بانکی محسوب میبخش مستغال

در ایران با توجه به سابقه دیرین تمایل عمومی به تبدیل مازادها به مستغالت جایگاهی ویژه یافته است. 

یکسان خواهد طور همزمان و به میزان هاي بانك بهها و بدهیها منجر به افزایش داراییخرید این دارایی

هاي کل شبکه بانکی افزایش ها افزایش )کاهش( یابد، داراییشد. اما چنانچه قیمت این نوع از دارایی

 )کاهش( یافته و در نهایت منجر به شناسایی سود )زیان( خواهد شد.  

طریق گذاري مستقیم )یا از هاي خصوصی همواره تمایلی قوي به سرمایهویژه بانكها در ایران بهبانك

در کشور بر سطح  80هاي وابسته خود( در حوزه مستغالت دارند که البته بیماري هلندي دهه شرکت

درگیري آنها با این بخش افزود )به دلیل تثبیت نرخ ارز به پشتوانه درآمدهاي نفتی، سودآوري 

هاي بانکی )از نگذاري در کاالهاي غیرقابل تجارت بیشتر از سایر بخشها بود(. بسیاري از بحراسرمایه

هاي در ایاالت متحده( نیز ریشه در پیوند بیش از اندازه دارایی 2008اقتصادي -جمله بحران بزرگ مالی

دهی، بروز حباِب ناشی از آن، و در نهایت سیستم بانکی با بخش مستغالت داشته است )از طریق وام

 ها(.شدن دارایی بانكترکیدن حباب و سوخت

 هاي بانکی اهمیت دارد: کن از دو جهت براي داراییرشد و رونق بخش مس

رونق بخش مسکن و سودآوري آن تأثیر مثبت مستقیم و غیرمستقیم )ناشی از پیامدهاي جنبی .1

وسیع رونق بخش مسکن( بر قابلیت بازپرداخت تسهیالت بانکی دارد. لذا رونق بخش مسکن به شکل رشد 

هاي قیمتی مسکن، از دیگر نیروهاي تأمین سود کافی براي ساخت و ساز در کنار افزایش و بلکه جهش

 آید. پرداخت بهره تسهیالت بانکی به حساب می

هاي ترین حوزهعنوان یکی از محبوبها به حوزه مستغالت، بهبا توجه به ورود مستقیم بانك.2

ه به حوزه مستغالت ها کهاي غیرتسهیالتی بانكهاي زیرمجموعه بانکی، رشد داراییگذاري شرکتسرمایه

 کند. ارتباط دارد نیازمند رونق بخش مسکن بوده و به رشد ترازنامه سیستم بانکی کمك می

آید اما به دلیل هاي ثابت مشهود و متسغالت هرچند یك دارایی سودده به حساب نمیبنابراین دارایی

کشورهایی از جمله کشور ما، ها و افزایش قیمت اسمی آن به دلیل تورم به خصوص در ارزش این دارایی

 آید.یك دارایی با کیفیت خوب به حساب می

 . مطالبات از دولت3-2-4

هاي دولتی ها شامل اوراق مشارکت دولت و شرکتدهنده بدهی دولت به بانكمهمترین اجزاي تشکیل

 )سررسید شده(، مطالبات تحت تضمین دولت، مطالبات تحت تعهد دولت )بابت سهم سود تسهیالت

ها نیز همزمان با اي و...(، و تسهیالت اعطایی به اشخاص دولتی است. تشکیل این داراییاعطایی تبصره

 است.  افزایش بدهی
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ی هشت طمطالبات از دولت بخشی از دارایی شبکه بانکی است که سهم آن در ترازنامه شبکه بانکی 

ولت به کل تسهیالت هم در رشد نسبت بدهی دتوان ساله اخیر رو به افزایش بوده است. این افزایش را می

 (.5هاي شبکه بانکی مشاهده کرد )نمودار اعطایی و هم در رشد سهم مطالبات از دولت در دارایی

 

 هاي سیستم بانکی. سهم بدهی دولت در دارایی7نمودار 

 
 هاي بانك مرکزيمأخذ: داده

 

شود که البته این بدهی بین وب میدرصد دارایی شبکه بانکی محس 6.8بدهی بخش دولتی حدود 

دولتی )سابقاً دولتی( منحصر است. بخشی از هاي دولتی و شبهها توزیع نشده و به برخی بانكکلیه بانك

گردد، گرچه در مورد بدهی دولت صرفاً باید از عنوان ها بازمیانجماد دارایی سیستم بانکی به این بدهی

ه سبب اعتبار باالي نهاد دولت و عدم تصور ورشکستگی آن و قدرت دارایی بهره برد چرا که ب« انجماد»

کم روي کاغذ قادر به ایفاي تعهدات خود خواهد بود. این در حالی خلق پوِل در اختیار وي، دولت دست

شده است که مشکلی بسیار حادتر هاي موهومی و سوختاست که مسئله حاد نظام بانکی، وجود دارایی

 . 1استاز انجماد دارایی 

ها، همواره یکی از مسائل اختالفی میان دولت ذکر این نکته ضروري است که میزان بدهی دولت به بانك

هاي ها هنگام بستن ترازنامه، بدهیها بوده است. در بسیاري موارد بانك)سازمان برنامه و بودجه( و بانك

ها مورد پذیرش دولت نیست. نرخکنند که این دولت را با احتساب نرخ سود و وجه التزام لحاظ می

ها و چگونگی هاي دولت به بانكاي درخصوص چگونگی احتساب حجم بدهینامهمتأسفانه هنوز آیین

محاسبه سود و وجه التزام آن تدوین و ابالغ نشده است. این مسئله موجب شده اختالف ارقام مورد پذیرش 

هاي ها، هر سال بیشتر شود. بر این اساس، بدهیهاي دولت به بانكها درخصوص حجم بدهیدولت و بانك

                                                           
و گردش آن  یو تنها معضل بانک، نقدشوندگ هاستیو معادل با ارزش بده متیقیبانک ذ یهاییاست که دارا یطیمربوط به شرا ییانجماد دارا 1

و بانک دست به ساختن  افتهیرشدن تیقابل یرشد بده زانیبه م ییاست که اساساً داراآن  ۀمنزلبه ییسوخت شدن دارا کنیل )مانند بدهی دولت(، است
 ها زده است.دارایی موهومی یا افزایش صوری ارزش دارایی
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 ها، بیشتر از ناحیه عدم شفافیت تهدیدکننده است، نه از جهت ریسك نکول.دولت به بانك

 

 هاهاي بانك. درآمدها و هزینه4-2-4

 یها )بدههاي آنطور مستقیم بر سپردهها در تعامل با مشتریان غیربانکی بههاي بانكدرآمد و هزینه

شود، منجر به ها که از مشتریان غیربانکی حاصل میشبکه بانکی( تأثیر مستقیم دارد. درآمدهاي بانك

هاي بانك که به مشتریان غیربانکی گردد. در مقابل آن دسته از هزینههاي مشتریان میمحو سپرده

 1 گیرد.هاي بانك( صورت میشود، از طریق خلق سپرده )افزایش سپردهپرداخت می

 توان به دو دسته تقسیم کرد:درآمدهاي بانك را می

 ها،گذاري. درآمدهاي ناشی از سود تسهیالت و سرمایه1

...( بانك  و. درآمدهاي کارمزدي که ناشی از ارائه خدمات )هزینه نقل و انتقال پول یا صدور چك 2

 است. 

ها با درآمدهاي ناشی از کارمزد آن هاي بانكگذاريتفاوت درآمدهاي ناشی از سود تسهیالت و سرمایه

هاي مالی نظر از حصول یا عدم حصول آن، براساس حسابداري تعهدي در صورتاست که دسته اول صرف

شود رده )انقباض ترازنامه بانك( میشود، اما تنها در صورتی منجر به محو سپعنوان درآمد ثبت میبانك به

صورت قعًا بهها نیز چنانچه واگذاريگیرنده باز پرداخت شده باشد. سود سرمایهکه واقعاً توسط تسهیالت

عنوان صورت در عین ثبت بهها خواهد شد، در غیرایننقدي براي بانك حاصل شود، منجر به محو سپرده

ن، هیت آهاي بانك ندارد. اما درآمدهاي کارمزدي با توجه به مادرآمد، تأثیري بر کاهش حجم سپرده

 گردد. هاي بانك میعموما منجر به کاهش سپرده

پرداخت  ها( از طریق خلق سپرده بانکیهاي عملیاتی و سود سپردههاي بانك )هزینهدر مقابل هزینه

ها به نهها خواهد شد. نکته حائز اهمیت آن است که پرداخت هزیشود و منجر به افزایش حجم سپردهمی

 شود. هاي بانکی میطور قطعی منجر به افزایش سپردهمشتریان غیربانکی به

شود )در هاي سود و زیان بانك منعکس میها، در صورتها در کلیه بانكبهره پرداختی به سپرده

ذیل درآمدهاي مشاع بانك(. بسیار مهم است که بتوان برآوردي از « الحساب پرداختیسود علی»ردیف 

دست آورد. محاسبه دقیق درخصوص تأثیر بهره سپرده بر هاي بانکی بهسهم پرداخت بهره در رشد سپرده

ها و افراد را آید که بتوان میزان واقعی بازپرداخت بهره توسط بنگاهدست میها زمانی بهرشد بدهی بانك

ه هاست(. لیکن با توجها کسر کرد )زیرا یکی افزاینده و دیگري کاهنده سپردهاز بهره پرداختی به سپرده

ها و علم به صوري بودن رقم معوقات بانکی )تبدیل وسیع اصل و بهره به فقدان آمار مربوط به استمهال

                                                           
که  ها به یکدیگر و با بانک مرکزی از طریق ذخایر )پولیهای بانکدلیل آن که اینجا بر مشتریان غیربانکی تأکید شده، آن است که پرداخت .1

 گیرد. شود( صورت میتوسط بانک مرکزی خلق می



40 

 

کارها در دسترس ومعوقات به مطالبات جاري(، رقم دقیقی از بازپرداخت واقعی )نقدي( بهره توسط کسب

ها در رشد بدهی نظام اندازي کلی از نقش پرداخت بهره به سپردهنیست. از این رو براي حصول چشم

 کنیم.ها ارزیابی میها را در نسبت با خالص میزان رشد سپردهبانکی، ارقام بهره پرداختی به سپرده

 ردهها به کل افزایش در حجم سپ. نسبت بهره سپرده4جدول 
   

     دولتی

 شبه دولتی

وصیخص 

کل )میانگین(

 هامأخذ: محاسبات محققان بر مبناي ترازنامه و صورت سود وزیان بانك

 

دهد این نسبت در چهارساله هاي بانکی نشان میارزیابی نسبت بهره پرداختی به میزان رشد سپرده

هاي خصوصی ناشی از سهم باالتر یش بوده است. نسبت باالتر بانكطور پیوسته رو به افزابه 1391-1394

هاي دار و پرداخت بهره باالتر توسط آنهاست. این جدول عالمت مهمی از رشد بدهیهاي مدتسپرده

سهم پرداخت بهره در خلق پول جدید پیوسته رو به افزایش »کند و آن این است که بانکی مخابره می

 «. بوده است

بت رو به افزایش پرداخت بهره به خلق سپرده جدید به صورت نظري لزوماً به معناي رشد البته نس

تواند کارها میوها از محل پرداخت بهره نیست، زیرا رشد توان بازپرداخت بهره توسط کسبمعادل بدهی

به خلق پول تأثیر این افزایش را خنثی کند. به عبارت بهتر چنانچه روند رو به صعود نسبت بهره سپرده 

وکارها به بانك همراه باشد، آنگاه این دو نیرو جدید با نسبت رو به صعود بازپرداخت بهره توسط کسب

اند. اما قرائنی درخصوص وضعیت اقتصاد کالن کشور، این فرضیه که بازپرداخت یکدیگر را خنثی کرده

ود ساخته و بلکه شواهد بر معکوس هاي بانکی از سوي بنگاههاي اقتصادي رو به افزایش است را مردبدهی

ها در رشد نقدینگی در شرایطی حاصل . در واقع سهم رو به رشد پرداخت بهره به سپرده1آن داللت دارد

شده که به سبب رکود، کاهش تورم، کسادي در بازارهاي دارایی و کاهش سرعت گردش پول، عوامل 

طور محسوسی تنزل یافته است. نتیجه اقتصاد بهبنیادین مؤثر بر قدرت بازپرداخت بدهی در بخش حقیقی 

ها است: پرداخت بهره به ترین نوع افزایش در بدهی بانكاین تحلیل دال بر توسعه روزافزون نامطلوب

هاي قبلی در طرف بدهی، و بدهکار کردن بدهکاران قبلی با نرخ بهره باال در طرف دارایی )در سپرده

                                                           
گیرندگان چیزی نیست کند، اما سهم بزرگی از ارقام عظیم بازپرداخت بدهی از سوی وامگرچه آمارهای رسمی به ظاهر چنین عالمتی مخابره می. 1

 ساخت دارایی موهومی(.جز یک ثبت صوری یا همان استمهال مطالبات قبلی توسط بانکها )به عنوان مهمترین روش 
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ها با سرعت باال هاي بانكاعطاي تسهیالت جدید(. در این شرایط بدهیمقایسه با افزایش بدهی از طریق 

اند و ها( در حال توقف یا رشد اندکهاي آنها )بخش غیرموهومی داراییدر حال افزایش است، اما دارایی

ها به اعسار و ورشکستگی. لذا در مجموع افزایش در نسبت یابی بیشتر بانكاین معنایی ندارد جز سوق

ت بهره به خلق سپرده جدید را باید مهمترین عالمت در تغییر ترکیب خلق پول به سود بهره سپرده پرداخ

 و به زیان اعطاي تسهیالت دانست.

 ي،ادار هايینهها مانند هزبانك یاتیعمل هايینههزها، عامل مؤثر دیگر بر تغییرات بدهی بانك

هایی که منجر به پرداخت به اشخاص غیربانکی هزینه طور کلی)به هابانك يجار هايینههز یرو سا یپرسنل

 هاینههز ینپرداخت ا یراز شودیها مترازنامه بانك یسمت بده افزایشموجب  یهمگشود( است که می

 يبانك جا هترازنام یکه در سمت بده گیردیانجام م گانکننندیافتدر هافزودن بر حساب سپرد یقاز طر

 یستمس یو پرسنل یاتیعمل هايینهاز سهم قابل ذکر پرداخت هز یته حکا. محاسبات انجام شدیردگیم

هاي براي سیستم بانکی طی سالطور متوسط رقم به ینها دارد. ابانك یرشد بدهمقدار خالص در  یبانک

 ( 3بوده است. )جدول درصد  25تا  15بین  اخیر

 

 1394هاي عملیاتی شبکه بانکی در سال . اجزاي مختلف هزینه5جدول 
 1393 1394 

هاي اداري و عمومیهزینه   
هاي مالیهزینه   

هاسایرهزینه   
  هزینه کارمزد

  هزینه کل
 مجموع هزینه ها

 افزایش سپرده ها

ها )مجموع ها به افزایش سپردهنسبت مجموع هزینه

ها(ترازنامه بانك  
درصد 24.4 درصد 19.7  

 1394 ها در سالهاي مالی حسابرسی شده بانكمأخذ: صورت

 .بررسی ترازنامه چند بانك كشور3-4

 . بانك گردشگري1-3-4

هزار میلیارد  27هاي این بانك ها و جمع بدهیشود جمع داراییمانطور که در ترازنامه بانك دیده میه

هزار میلیارد تومان سهم تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص  12تومان است که از این مقدار تنها 

آید. اما در حساب میترین دارایی بانك به غیر دولتی است که در واقع منبع اصلی درآمد و با کیفیت

دار که بانك باید بابت آن بهره پرداخت گذاري مدتهاي سرمایههاي ترازنامه، سهم سپردهسمت بدهی
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اي دارد که از قبل آن هزار میلیارد تومان دارایی 12هزار میلیارد تومان است. بنابراین این بانك  24کند 

ها باید هایی باشد که بابت آنارد تومان سپردههزار میلی 24کند ولی باید پاسخگوي درآمد کسب می

 هزینه پرداخت کند. در چنین حالتی محتمل است که این بانك در بلندمدت ورشکسته باشد.

 

 

 

 .بانك خاورمیانه2-3-4

هزار میلیارد  10هاي این بانك ها و جمع بدهیشود جمع داراییهمانطور که در ترازنامه بانك دیده می

هزار میلیارد تومان سهم تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر  7.4از این مقدار تومان است که 

آید. اما در سمت ترین دارایی بانك به حساب میدولتی است که در واقع منبع اصلی درآمد و با کیفیت

 7.1کند  دار که بانك باید بابت آن بهره پرداختگذاري مدتهاي سرمایههاي ترازنامه، سهم سپردهبدهی

اي دارد که از قبل آن درآمد هزار میلیارد تومان دارایی 7.4هزار میلیارد تومان است. بنابراین این بانك 

ها باید هزینه هایی باشد که بابت آنهزار میلیارد تومان سپرده 7.1کند ولی باید پاسخگوي کسب می

 د.شوپرداخت کند. بر همین اساس این بانك یك بانك خوب تلقی می
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 .بانك سرمایه3-3-4

هزار میلیارد  17هاي این بانك ها و جمع بدهیشود جمع داراییهمانطور که در ترازنامه بانك دیده می

هزار میلیارد تومان سهم تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی  8تومان است که از این مقدار 

هاي آید. اما در سمت بدهیرین دارایی بانك به حساب میتاست که در واقع منبع اصلی درآمد و با کیفیت

هزار میلیارد  17دار که بانك باید بابت آن بهره پرداخت کند گذاري مدتهاي سرمایهترازنامه، سهم سپرده

کند ولی اي دارد که از قبل آن درآمد کسب میهزار میلیارد تومان دارایی8تومان است. بنابراین این بانك 

ها باید هزینه پرداخت کند. نکته قابل هایی باشد که بابت آنهزار میلیارد تومان سپرده 17خگوي باید پاس

هزار میلیارد تومان است. بدین معنا که از  15توجه در مورد این بانك زیان انباشته این بانك به میزان 

انك چیزي فراتر از هزار میلیارد آن سوخت شده است. این ب 15هزار میلیارد دارایی این بانك  17

 آید.ورشکستگی به حساب می

 



44 

 

 

 

 . بانك ملت4-3-4

هزار  257هاي این بانك ها و جمع بدهیشود جمع داراییهمانطور که در ترازنامه بانك دیده می

هزار میلیارد تومان سهم تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص 93میلیارد تومان است که از این مقدار 

آید. اما در ترین دارایی بانك به حساب میاست که در واقع منبع اصلی درآمد و با کیفیتغیر دولتی 

دار که بانك باید بابت آن بهره پرداخت گذاري مدتهاي سرمایههاي ترازنامه، سهم سپردهسمت بدهی

رد که از قبل آن اي داهزار میلیارد تومان دارایی93هزار میلیارد تومان است. بنابراین این بانك  130کند 

ها باید هایی باشد که بابت آنهزار میلیارد تومان سپرده 130کند ولی باید پاسخگوي درآمد کسب می

 66هزینه پرداخت کند. نکته قابل توجه در مورد این بانك اوال حجم باالي مطالبات از دولت به میزان 

الحسنه و دیداري است که هاي قرضسپرده هزار میلیارد 60هزار میلیارد تومان است و ثانیا حجم حدود 

 آیند.در واقع منابع بدون هزینه براي یك بانك به حساب می

 

 هاي كشور.میزان ناترازي بانك4-4

ها هاي کشور پرداختیم و میزان ناترازي این بانكهاي بانكدر این قسمت با دو روش به بررسی ترازنامه

هاي کشور بتوانند ادامه حیات دهند دین معناست  که براي اینکه بانكایم. میزان ناترازي برا حساب کرده

و از حالت ورشکستگی خارج شوند و بتوانند به سطح استانداردهاي بانکی بازگردند چه میزان نقدینگی 

 الزم است.
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 (محاسبه شده توسط دكتر درودیان، دولت آبادي و روحانی) گیري كالناندازه . روش1-4-4

هاي موهومی، رقم اعسار سیستم بانکی با اتکا به ارقام و به دلیل وجود پرحجم دارایی واضح است که

هاي اییگزارشهاي رسمی قابل محاسبه نبوده و باید به روشی برآورد شود. محاسبه ابعاد و حجم دار

ز رقم هاي بانکی است. برآورد دقیق اهاي الینحل در مواجهه با بحرانموهومی همواره یکی از پیچیدگی

صورت مشخص در هاي سیستم بانکی بهدارایی موهومی سیستم بانکی نیازمند آن است که ترکیب دارایی

ه قرار دسترس قرار گرفته و میزان رشد اسمی )رشد حقیقی+تورم( در آن بخش یا دارایی مورد محاسب

عنوان د بود. بههومی خواهگیرد. آنگاه میزان تفاضل رشد دارایی از رشد اسمی برآوردشده بیانگر دارایی مو

تصاص یافته باشد مثال اگر دارایی بانك به اعطاي تسهیالت یا خرید دارایی در بازار مسکن، ارز و بورس اخ

آید. رشد اسمی ها به حساب میها بیانگر ظرفیت رشد دارایی بانكمیزان رشد اسمی در ارزش این دارایی

لیت رشد دارایی بانك )ظرفیت بازپرداخت تسهیالت گر قابهاي کشاورزي، صنعت و خدمات نیز نمایانبخش

کنندگان داده شده نیز تابع قدرت ها( است. تسهیالتی که به مصرفگیرندگان این بخشتوسط وام

 ثیر رشد درآمد خانوار است.صورت متوسط تحت تأگیرنده است که خود بهبازپرداخت وام

برتري  واز رقم واقعی استمهال مطالبات غیرجاري  با توجه به عدم دسترسی به آمار دقیق و شفاف

اي جز رجوع به آمار و ارقام کالن ها و عدم شفافیت نظام بانکی در این موضوع، چارهاطالعاتی بانك

 ها نیست. اقتصادي کشور براي ارزیابی و برآورد ابعاد مطالبات غیرجاري سوخت شده بانك

هایی که طور خاص بخشبا رشد اسمی اقتصاد )به ها متناسبچنانچه رشد حجم مطالبات بانك

صورت متوسط مطالبات بانکی قابل تسهیالت بانکی به آنها اصابت کرده( باشد، در سطح کالن و به

دهی(، ها )وامبازپرداخت خواهد بود. علت آن است که در چنین شرایطی متناسب با رشد مطالبات بانك

تورم( )رشد واقعی( یا افزایش ارزش اسمی تولیدات پیشین )در بخش واقعی اقتصاد خلق ارزش جدید 

هاي جاري( به قیمت GDPوقوع پیوسته است. لذا مجموع نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي )یعنی افزایش به

 داخت تسهیالت بانکی در نظر گرفت. عنوان حد رشد قابلیت بازپرصورت تقریبی بهتوان بهرا می

هاي بانکی( متناسب با رشد اقتصاد تر، داراییالت بانکی )و در معناي وسیعبا این منطق، چنانچه تسهی

واهی بدهکاران به ارقام جاري افزایش یابد، معوقات بانکی را باید به مسائل غیراقتصادکالنی مانند بدخ

 داريها به شکل معنیهاي اقتصادي ارجاع داد. اما اگر رشد تسهیالت بانكبانکی و مشکالت برخی بخش

 بیش از این مقدار باشد، دو حالت متصور خواهد بود: 

کم معادل ارزش تسهیالت اعطایی عنوان دارایی بانك، داراي وثایقی دستتسهیالت ثبت شده به.1

، اما یقینًا در این وضعیت 1هستند. در این حالت بانك با تملك وثیقه قادر است دارایی خود را بازیابی کند

                                                           
 کیها در توسط بانک قهیچرا که فروش وث ق؛یفروش وثا یبراآنها عدم تالش  است به مشروطها در اثر تملک وثایق عدم زیان بانکالبته  .1

ه در اینجا قابل یادآوری ها در دورۀ بحران مالی ایاالت متحدتجربۀ رفتار ناهماهنگ بانک. خواهد شد قیمنجر به افت ارزش وثا عینسبتاً وس اسیمق
گیرندگان، روند کاهش قیمت ملک را تشدید و آمده ناشی از نکول وامها با مصادره و حراج واحدهای مسکونی بدستاست، یعنی وضعیتی که بانک

 در نتیجه در جهت تنزل ارزش وثایق عمل کردند.



46 

 

یان جدي شده است. در واقع در این فرض، یك بازتوزیع منابع به نفع بانك و به گیرنده دچار زتسهیالت

ها گیرندگان انجام شده است. البته باید توجه داشت که بخش عمده تسهیالت کالن بانكزیان تسهیالت

 گیرد.در این گروه جاي نمی

ست که بتواند پوشش ارزش بانك، فاقد وثایقی ا عنوان داراییتسهیالت استمهال شده و ثبت شده به.2

ها )خصوصاً تسهیالت کل تسهیالت را بدهد. در این وضعیت که در مورد بخش عمده تسهیالت بانك

 ود.شتواند مانع زیان بانك کالن( صادق است، تملك وثایق نیز نمی

در دهد مشکل معوقات بانکی و در معناي عام، انجماد بررسی و ارزیابی ارقام کالن اقتصاد نشان می

 یموهوم ییدارا همحاسبست.در اینجا هاي اقتصادکالنی قوي اهاي سیستم بانکی داراي ریشهسمت دارایی

 یاز رشد اسم یبعتا یبانک یستمس ییدارا یرشد واقع یتاول قابل سناریو. در شودمیانجام  سناریوبا دو 

نرخ تورم مؤثر بر  یبانک يهایمستغالت در دارای یتدوم، با توجه به اهم سناریوشده و در  یاقتصاد تلق

شده است.  یلقتمستغالت  یمتها و رشد ققیمت یاز نرخ رشد سطح عموم یبازپرداخت متوسط یتقابل

گیري بانك بابت مطالبات، با لحاظ فروضی تحت چند سناریو در باب نرخ بهره تسهیالت و نسبت ذخیره

است.  6هاي اخیر مطابق نمودار ا طی سالهبرآورد حد باال و پایین حجم دارایی هاي موهومی بانك

 جزئیات روش و فروض بکارگرفته شده در محاسبات، در پیوست تشریح شده است.

 . برآورد حجم دارایی هاي موهوم شبکه بانکی 8نمودار 

 

 مأخذ: محاسبات محققان )تفصیل در پیوست(    

 

هزار میلیارد تومان است. با عنایت  480تا  340برآورد انجام شده براي دارایی موهومی انباشته بین 

، حتی 1هزار میلیارد تومان است 62در حدود  1395به اینکه حساب سرمایه سیستم بانکی در پایان سال 

                                                           
 نیبد این. اند داده زین هیسرما شیافزا ،یموهوم ییدارا ییشناسا از حاصل یِموهوم سود محل از ریاخ یسالها یط غیردولتی بانکهای شود توجه  1

 .است موهومی و یصور زین یبانک ستمیس کنونی یۀسرما از یبخش که معناست
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را صفر فرض کنیم، سیستم  1388اگر میزان دارایی موهومی و مطالبات معوق سیستم بانکی پیش از سال 

براساس این برآورد  حمل زیان شده و دچار اعسار مضاعف است.بانکی به میزان چند برابر سرمایه خود مت

هزار میلیارد تومان خواهد بود و با توجه به اینکه  720تا  525، بین 97میزان دارایی موهومی در سال 

شود چند برابر سرمایه بوده است، مشاهده می 97هزار میلیارد در سال  117سرمایه سیستم بانکی حدود 

با عنایت به این حقیقت که عامل اصلی رشد در میزان  موهومی انباشت شده است.ها دارایی بانك

هاي هاي موهومی، رشد دارایی موهومی قبلی با نرخ بهره باالست، عدم افشا و عالج معضل داراییدارایی

عضل هاي بهره بسیار باال، موجب رشد نمایی ابعاد مموهومی و تداوم دارایی هاي سوخته قبلی به سبب نرخ

 طی یك دوره زمانی کوتاه شده که این روند همچنان ادامه دارد.

 (زادهمحاسبه دكتر كیایی و شریف) اندازه گیري خرد .روش2-4-4

( مطالبات 1شود. هاي ترازنامه بانکی میهاي موهومی شامل سه دسته از داراییدر این روش دارایی

یزان ناترازي نظام بانکی کشور از محاسبه این سه دارایی ها. م( سایر دارایی3(مطالبات از دولت 2غیرجاري 

 شود.آید حساب میبا روشی که در ادامه می

 (مطالبات غیرجاري1

مطالبات غیرجاري در اقتصاد ایران به سه دسته شامل الف(مطالبات سررسید گذشته ب(مطالبات 

سررید گذشته مطالباتی است معوق ج(مطالبات مشکوک الوصول است. براساس تعاریف قانونی مطالبات 

ماه تجاوز  6که از تاریخ سررسید بدهی و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دوماه گذشته و از 

ماه از تاریخ  18ماه و کمتر از  6شود که بیش از ننموده باشد. مطالبات معوق به مطالباتی گفته می

الوصول نیز مطالباتی شده است. مطالبات مشکوک سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري

ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده باشد.  18است که بیش از 

درصد از مطالبات معوق و  50درصد از مطالبات سررسیدگذشته،  25براساس استاندارد بانك جهانی، 

د سوخت شده دانست. براساس این استاندارد و طبق برآورد الوصول را بایدرصد مطالبات مشکوک 100

 هزار میلیارد تومان بوده است. 114، 97به عمل آمده میزان مطالبات غیرجاري در مهرماه 

 (مطالبات از دولت2

در قسمت مطالبات از دولت، همانطور که بیان شد، چون احتمال ورشکستگی براي دولت ناممکن 

ها در مورد میزان سود شناسایی شده از این مطالبات، دارایی ولت و بانكاست، قسمت اختالفی بین د

هاي موهومی شناسایی شده از این بند در موهومی به حساب آورده شده است. براین اساس میزان دارایی

 هزار میلیارد تومان برآرود شده است. 51، 97مهرماه 
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 ها(سایر دارایی3

هاست. این قلم آورند سایر داراییهاي موهومی به حساب میدارایی قلم سومی از ترازنامه که آن را جز

از ترازنامه بانك شامل الف( بدهکاران موقت ب(سود دریافتنی ج(وجه التزام دریافتنی است. بدهکاران 

هاي ذیل خود براي نقد کردن آنها فروخته و در قبال آن هایی است که بانك به شرکتموقت دارایی

اخت آن دریافت کرده است. سود دریافتنی میزان سودي شناسایی شده بر روي تسهیالت تعهدي براي پرد

اي تاخیري است که اي است که اقساط آن پرداخت نشده است. وجه التزام دریافتنی هم جریمهاعطایی

ه ها موهومی هستند. در مهرمابانك بر روي این تسهیالت شناسایی کرده است. بنابراین تمام این دارایی

هزار میلیارد تومان و  165هزار میلیارد تومان، میزان سود دریافتنی  169میزان بدهکاران موقت  97

هاي موهومی هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در مجموع میزان دارایی 62میزان وجه التزام دریافتنی 

هزار میلیارد تخمین زده شده  396، 97ها در مهرماه هاي ترازنامه بانكشبکه بانکی از قلم سایر دارایی

 است.

هزار  560، 97هاي موهومی از سه قلم ترازنامه مذکور در مهرماه بنابراین در مجموع میزان دارایی

هزار میلیارد تومان است را از آن کم کنیم  117ها که حدود میلیارد تومان بوده است. اگر سرمایه بانك

هزار میلیارد تومان بوده  285، 95این عدد در سال ). رسید هزار میلیارد تومان خواهیم 443به رقم 

باشد. حال اگر این عدد را با نرخ کفایت عدد به دست آمده با نرخ کفایت سرمایه صفر درصد می (.است

به حدود  97درصد حساب کنیم، میزان زیان شناسایی شده در شبکه بانکی کشور در مهرماه  8سرمایه 

 ن خواهد رسید.هزار میلیارد توما 667

هزار 1700شود که این عدد را با میزان نقدینگی کشور که حدود عمق فاجعه زمانی مشخص می

 بوده است، مقایسه کنیم.  97میلیارد در مهرماه 

ها چیزي دهد، میزان ناترازي بانكهاي کشور از دو طریق مذکور نشان میمحاسبه میزان ناترازي بانك

گی کشور است. نکته مهم در این مورد آن است که موتور تولید این زیان درصد نقدین 50الی  30بین 

رسد اگر در چند سال شود. به نظر میهنوز خاموش نشده و هر روز به میزان انباره این زیان اضافه می

روي جامعه وجود دارد. هاي کشور نشود عواقب بسیار خطرناکی پیشرو فکري به حال وضعیت بانكپیش

 با این حجم از فاجعه محتمل است که به فروپاشی سیاسی منجر شود. عواقبی که
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 گیري. نتیجه5

ها و ایجاد توان به ناترازشدن ترازنامه بانكعلت اصلی ایجاد اعسار بانکی در شبکه بانکی کشور را می

ها و کاهش هاي بانكها برگرداند. در واقع پیشی گرفتن بدهیهاي بانكها و بدهیاختالف بین دارایی

ها موجبات ورود شبکه بانکی به اعسار سیستمی را فراهم کرد. علت این اتفاق را در رشد درآمدزایی آن

دهد که در نمودار زیر به خوبی نشان می نامتناسب بخش پولی نسبت به بخش حقیقی باید جستجو کرد.

شد تولید ملی اسمی بوده است. بدین معنا هاي سیستم بانکی بیش از رهاي اخیر همواره رشد داراییسال

 هاي بانکی همواره بیش از مجموع رشد تولید حقیقی کشور به عالوه تورم بوده است.که رشد دارایی

 یکهاي سیستم بانمقایسه نرخ رشد اسمی اقتصاد و رشد دارایی .9نمودار 

 

هاي ملی ها(؛ مرکز آمار ایران، حسابکی )نرخ رشد دارایی بانكبانك مرکزي، گزارش گزیده آمارهاي اقتصادي، بخش پولی و بان مأخذ:

 )رشد تولید ملی اسمی بدون نفت و کل(.

 

 نامتناسب بخش پولی نسبت به حقیقی رشد:10نمودار
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همانطور که از نمودار باال مشخص است بخش پولی کشور درچند سال اخیر همواره بیش از بخش 

نسبت را یعنی نسبت بخش پولی به بخش حقیقی اقتصاد را در حقیقی رشد داشته است. اما همین 

 کنیم.کشورهاي دیگر در نمودار زیر مشاهده می

 

 : رشد بخش پولی نسبت به بخش حقیقی در کشورها منتخب11نمودار 

 
 

ها رشد اقتصادي آن ودهد که در کشورهاي دیگر همواره مجموع تورم نمودار باال به خوبی نشان می

 کند.نرخ بهره تسهیالت رشد میجلوتر از 

 هاي اخیر به دلیل:نتیجه آنکه در سیستم بانکی کشور در سال

 هاي قبل(کاهش رشد اقتصادي نسبت به دهه1

 (کاهش نرخ تورم2
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 ( رکود در بخش مستغالت3

 

 

 ( کاهش درآمد نفت و آثار القایی آن4

 
 

 ( افزایش بدهی دولت5

 

 زیکمر کهای بانداده مأخذ:
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ا افت چشمگیر در قابلیت درآمدزایی و امکان رشد دارایی مواجه شد. در این حالت واکنش صحیح ب

هاي نظام بانکی، گذار این است که نرخ بهره را کاهش دهد تا متناسب با کاهش رشد داراییسیاست

سیاست با  گذاران دولتها دچار اعسار نشوند. اما سیاستهاي نظام بانکی نیز کاهش یابد و بانكبدهی

هاي ها موجبات افزایش نرخانقباضی و کنترل پایه پولی و در عین حال عدم نظارت بانك مرکزي بر بانك

ها با افزایش نرخ بهره سمت بهره را فراهم کردند. در نتیجه در عین کاهش شدید در توان درآمدزایی بانك

 می در شبکه بانکی شد.هاي موهوها افزایش یافت و موجب ایجاد داراییهاي بانكبدهی

 

 
 

هاي عمیق که امکان درآمدزایی شود کشورهاي مختلف در رکودها و بحرانهمانطور که مشاهده می

ها را نیز کاهش هاي بانكها وجود ندارد با کاهش نرخ بهره سمت بدهیهاي بانكو رشد سمت دارایی

 کنند.داده و از ایجاد ناترازي در شبکه بانکی جلوگیري می
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