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 ی  نوشدارو هابه بانک دولت یبده یساز اوراق چرا
 یسعدوند یعل دکتر شنهادیپ بر ی؛نقدست؟ین رانیا اقتصاد شفابخش 

 سین درودیانح
 
 و یفن مباحث به مندانعالقه و یپول نیمحقق یبرا تواندیم صرفا   نوشته نیا

 تنم نیا در. باشد توجهجالب یبانک-یپول شیگرا با اقتصاد در یتخصص
 ۀحون باب در یسعدوند یعل دکتر یآقا شنهادیپ یابیارز و نقد به لیتفصبه

ک آن ثقل مرکز که شودیم پرداخته یبانک بحران از خروج  یسازاوراق بر دیتأ
 یتیعموم دولت، یبده یسازاوراق شنهادیپ البته. هاستبانک به دولت یبده
 قرار دیکتأ و دییتأ مورد نیمحقق از یادسته توسط متناوب طوربه و افتهی ینسب

 شان،یا لیتحل در یاختصاص یهاضعف دادن نشان از جدا نقد نیا. ردیگیم
 و نقد مورد کشور یفعل طیشرا یبرا بخصوص را دهیا نیا تین،کلیهمچن

 معدود از شانیا که است ذکر به الزم نیا بر عالوه. دهدیم قرار یابیارز
 ۀرائا درصدد یبانک نظام در نهفته یبحران وجود به علم با که است یکارشناسان

 یپ در که یاستدالالت اساس بر و ما زعمبه. است برآمده رفتبرون راهکار
 چراکه نبوده بحران وفصلحل به قادر شانیا مدنظر یاساس راهکار آمد، خواهد

 نظام یواقع طیشرا از حیصح یهابرداشت عدم نیهمچن و ینظر یخألها از
 .بردیم رنج یبانک

 
 

تر باید متذکر شد که اختالف اساسی که پیش
 شود، مربوط استدر این نوشته به آن پرداخته می

به نحوۀ عالج بحران بانکی. این مباحثه در شرایطی 
یادی از صورت می پذیرد که هنوز عده ز

 گذاریاقتصاددانان و مسئوالن دخیل در سیاست
اقتصادی، یا درکی از وجود بحرانی جدی در نظام 

کی نداشته و صرفًا آن را به مشکل نقدینگی چند بان
کاهند؛ یا در عین بانک یا مؤسسۀ کوچک فرو می

وقوف به اصل معضل به ابعاد آن واقف نیستند. 
یشه ناقص برداشتعالوه به های نسبت به علل و ر

بروز بحران نیز بخش اصلی و مهم دیگری از 
های مشهود تحلیلی در زمینۀ بحران بانکی ضعف

مقام مقایسه، در فهم این محقق ارجمند  است. در
طور از وجود بحران بانکی و علل بروز آن، به

ین  مشهودی تقدم و پیشگامی نسبت به سایر
شود. لذا جای این تذکر مهم وجود مشاهده می
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دارد که اکنون متأسفانه همچنان در مرحلۀ انذار 
نسبت به وجود معضل، و هشدار بابت پیامدهای 

یم. بحث پیرامون توجهی و تدبی اوم آن قرار دار
وفصل، احتمااًل اکنون از نحوۀ مواجهه و حل

اولویت و تقدم کمتری برخوردار است، لیکن 
و  رفتپرداختن نقادانه به موضوع  راهکارهای برون

طور مشخص پیشنهاد محقق مذکور، دارای به
برکاتی جداگانه از حیث نظرورزی برای فهم بهتر 

نظر از مسئلۀ ت که صرفواقعیات موجود اس
بحران بانکی و نحوۀ مواجهه با آن، از حیث نظری 

گذاری برای اقتصاد کشور دارای و خط سیاست
 اهمیت است.

 
 چکیدۀ تبیین و پیشنهاد

طور خالصه بیانی کلی و ساده از ابتدا باید به
تبیین و تجویز ایشان در باب بحران بانکی را بیان 

 کنیم که به این شرح است:
"سیستم بانکی مبتال به بحران اعسار )به 

ها و ارزش معنای شکاف بین ارزش واقعی دارایی
ها( و همچنین بحران نقدینگی است. علت بدهی

ر ها دبحران اعسار رشد الینقطع طرف بدهی بانک
شرایطی است که طرف دارایی دچار نکول است. 

ها حل این مشکل در گرو آن است که ارزش دارایی
یافته یا در طرف بدهی نکول صورت گیرد. افزایش

نکول طرف بدهی یا کاستن از حجم بدهی 
( با Bail inها( موسوم به نجات از درون ))سپرده

یسک سیستمی راهکار مطلوبی  توجه به ایجاد ر
ها بود. نیست. لذا باید به فکر افزایش ارزش دارایی

یک راه عبارت است از ایجاد تورم با هدف افزایش 
ها برای خروج از انجماد دارایی. ش وثایق وامارز 

این کار موجب کاهش نرخ بهرۀ حقیقی، تبدیل 
دار به جاری و گردش بیشتر های عظیم مدتسپرده

رد. بشدت باال میپول خواهد شد که نرخ تورم را به
ها، تمرکز بر راه دیگر برای افزایش ارزش دارایی

ن و انتقال ها و بازاری کردبخشی از دارایی بانک
-نقدینگی )تورم( به آن است تا شکاف دارایی

بدهی با افزایش در ارزش آن جبران شود. در میان 
، که حداقل «های دولتیبدهی»های بانکی، دارایی

های درصد کل دارایی 15درصد و حداکثر  05
شوند، قابلیت خوبی برای ها را شامل میبانک

ین بدهی و سازی ابازاری کردن دارند. با اوراق
یق محدود منابع بانک عرضه آن ها به بازار و تزر

ها با اتخاذ سررسید مرکزی، این بخش از دارایی
را به  هامناسب افزایش ارزش یافته و ترازنامه بانک

رساند. برای تحقق این هدف صرفًا نیاز تعادل می
یقی محدود از منابع پول پرقدرت بانک  به تزر

چکاندن ماشۀ افزایش مرکزی وجود دارد که با 
قیمت اوراق و وعدۀ افزایش بیشتر قیمت، همگان 

ید اوراق سوق دهد )مکانیزم ماشه(. را به سوی خر
کارکرد اوراق مشابه ذخایر است با این مزیت که 
ارزش اوراق بر اساس مکانیزم بازار متغیر است 

های دولت آنکه ارزش ذخایر ثابت. اگر بدهیحال
ق تبدیل شود، با کاهش نرخ بهره ها به اورابه بانک

ارزش اوراق افزایش خواهد یافت و همین موضوع 
دهد تا با طرف ها را رشد میهای بانکطرف دارایی

بدهی به تعادل برسد. رونق اقتصادی در اثر کاهش 
های بانکی از انجماد نرخ بهره نیز به خروج دارایی

گیری از سازی و بهرهکند. بدون اوراقکمک می
کانیزم بازار )افزایش قیمت اوراق با کاهش نرخ م

هی بد-بهره( به ناچار باید به اندازه شکاف دارایی
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یق شود که با رشددادن چندبرابری حجم  ذخایر تزر
یب فزاینده به تورم  نقدینگی در اثر مکانیزم ضر
باالیی منجر خواهد شد. دیگر تفاوت ذخایر نزد 

خایر کارکرد بانک مرکزی و اوراق در این است که ذ
ها همواره دیگری برای بانک نداشته و بانک

محض دسترسی به ذخایر جدید از قدرت خود به
دهی و چندبرابر کردن حجم برای افزایش وام

یب فزایندۀ پولینقدینگی استفاده می (. کنند )ضر
سازد سازی بدهی دولت ما را قادر میلذا اوراق

خ بهره ، نربدون نیاز به عرضۀ متناسب پول پرقدرت
 را شدیدًا کاهش دهیم. 

ظر ها نابحران دوم یعنی بحران نقدینگی بانک
ای بانکی بر ها به ذخایر در بازار بینبر نیاز بانک

ها یا بانک مرکزی( است. تسویه )با سایر بانک
ها را وادار به پرداخت بهرۀ باال به ها آنکسری بانک

ک گذاران و حتی اضافه برداشت از بانسپرده
مرکزی کرده است. برای حل این معضل یا بانک 

انکی بمرکزی باید ذخایر را مستقیمًا به بازار بین
یب فزاینده بر نقدینگی تأثیر  یق کند، که با ضر تزر

گذارد، یا باید نرخ ذخیره قانونی را کاهش دهد می
یب فزاینده عماًل همان کارکرد  که با افزایش در ضر

نقدسازی بخشی از  بر،را دارد. راهکار میان
ها هاست. در میان داراییهای بانکدارایی

یسک « های دولتیبدهی» قابل نقدسازی و فاقد ر
توانند در صورت نیاز به ها میاعتباری است. بانک

نقدینگی این دارایی نقد را به فروش رسانده و از آن 
بانکی بهره گیرند. در این صورت برای تسویۀ بین

ها ا برای جذب سپردههجنگ قیمتی بانک
یافته و نیازی به اضافه برداشت با کاهش
یمه ها قادرند از های سنگین نخواهد بود. بانکجر

عنوان وثیقه استفاده کرده و استقراض را با اوراق به
یپو=تفاهم  یسک کمتری صورت دهند )ر ر
ید(. ازآنجاکه این نوع وام دارای پشتوانه  بازخر

یسک، کی بانهای بیننرخ است با کاهش پرمیوم ر
پیش کاهش خواهند یافتباز هم بیش پس  .از

سازی بدهی دولت با کاهش تقاضا برای اوراق
های بهره را کاهش داده و بدون عرضۀ ذخایر، نرخ

ذخایر جدید که منجر به افزایش پایۀ پولی، نقدینگی 
ها به وجوه نقد را رفع و تورم خواهد شد نیاز بانک

ها به ذخایر و ع نیاز بانککند. پس برای رفمی
کاهش نرخ بهره، راهکاری غیرتورمی و بدون نیاز 

سازی بدهی به پول جدید وجود دارد و آن اوراق
 دولت است.

نتیجه آنکه کلید اصلی گشایش بحران بانکی، 
-ای )شکاف داراییچه بحران اعسار ترازنامه

بدهی( و چه بحران نقدینگی، بازاری ساختن 
های هاست. با این کار نرخانکبدهی دولت به ب

بهره بدون نیاز به عرضۀ وسیع ذخایر جدید کاهش 
شود نرخ بهره را خواهد یافت و لذا اقتصاد قادر می

بدون عرضۀ پایۀ پولی و با اجتناب از تبعات جدی 
تورمی، در مقیاس وسیع کاهش دهد، اتفاقی که در 
سازوکارهای موجود ناممکن است. البته نیاز به 

از عرضۀ ذخایر جدید توسط بانک مرکزی  حدی
ید اوراق و چکاندن ماشۀ افزایش قیمت  بابت خر
اوراق )کاهش نرخ بهره( وجود دارد، ولی این میزان 
بسیار کمتر از نیاز به عرضۀ ذخایر برای کنترل نرخ 

سازی بدهی دولت بهره در شرایط فقدان اوراق
 است."

روشن است که مضمون اصلی، تجویز 
ها از بحران اعسار سازی برای نجات بانکاوراق
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ای و نقدینگی است. از اشتراکات موجود ترازنامه
در باب تبیین و علل بروز بحران بانکی و همچنین 
نقدهای وارده بر سایر اجزای پیشنهاد گذر کرده، و 
نقد و بررسی تفصیلی خود را معطوف به مضمون 

 تسازی بدهی دولاصلی پیشنهاد که همان اوراق
دهیم. نقد حاضر در قالب هاست، قرار میبه بانک

یر ارائه می  شود.شش محور به شرح ز
 

 سازی . مشابهت آثار عرضۀ ذخایر جدید و اوراق1

ین مدعا و در حقیقت شعبدۀ تجویز مهم تر
آقای دکتر سعدوندی، امکان کاهش نرخ بهره 

یق سازوکار   بدون دامن زدن به پایۀ پولی از طر
"مکانیزم ماشه" در عملیات بازار باز اصطالح به

است. این ادعا، بسیار بزرگ و شایستۀ توجه است. 
اینک شود که بدانیم هماهمیت آن زمانی فهم می

ین مانع برای کاهش نرخ بهره، بیم از تبعات مهم تر
عرضۀ وسیع پایۀ پولی و تورم است. آبشخور نرخ 

بازاری  بانکیبانکی است. بازار بینبهره، بازار بین
ها که است برای معاملۀ ذخایر یا پول نقد بانک

ها نزد بانک مرکزی است. های آنهمان سپرده
عرضۀ ذخایر در اختیار بانک مرکزی است و او قادر 

، هزینۀ دکمه کیبوردسادگی با فشردن بیاست به
ها ذخیره ایجاد کرده و تب رقابت برای برای بانک

ض در بازار جذب ذخایر )چه به شکل استقرا
                                                             

البته باید متذکر شد که عرضه ذخایر بدون پشتوانه بدهی دولت در سایر کشورها دیگر مجاز نیست. ایران احتمااًل تنها مورد در  .1
توان دهد. باوجوداین، میها منابع نقد قرض میای به بانکجهان است که بانک مرکزی مستقیمًا و بدون وجود هیچ وثیقه

ر جدید )در مسیر اجرای سیاست پولی( به پشتوانۀ بدهی دولت اما بدون وجود اوراق عرضه شود. هایی تمهید کرد که ذخایمکانیزم
های عمرانی توسط دولت(، حساب ذخایر باید توجه داشت عرضۀ پایه پولی برای هر مصرف و مقصدی که باشد )مثاًل اجرای طرح

یق پایۀ پولی استه بانککند و لذا عرضۀ ذخایر مستقیم بها نزد بانک مرکزی را پر میبانک ین استراتژی برای تزر  .ها همواره بدتر
ورت مترادف صها نزد بانک مرکزی بخش اصلی مصارف پایۀ پولی است. در برخی متون عماًل از ذخایر و پایۀ پولی بهذخایر بانک .2

 شود.استفاده می

بانکی و چه به شکل رقابت برای جذب سپرده( بین
. این کار برای بانک مرکزی بسیار ساده 1را بخواباند

یاست. در حقیقت بانک مرکزی می ن تواند در کمتر
زمان ممکن نرخ بهره را حتی به صفر برساند. اما 
مشکل آنجاست که این کار تبعاتی غیرقابل 

کنترل نرخ بهره و پوشی در بردارد. برای چشم
 رقمیدار آن )مثاًل تا حد نرخ تورم تککاهش معنی

( 2موجود( نیاز به عرضۀ وسیع پایۀ پولی )ذخایر
وجود دارد )توجه کنید به شکاف عمیق بین نرخ 

ین آمار در سال   3معادل  30تورم که بر اساس آخر
 05تا  61درصد بوده، با نرخ بهرۀ بانکی حدودًا 

 05تا  01ده و نرخ حدودًا درصدی در طرف سپر 
درصدی در طرف تسهیالت(. این موضوع یک 

گذاری پولی تناقض اساسی و مهلک در سیاست
در وضعیت کنونی کشور رقم زده است: 

گذار باید بین رشد شدید پایۀ پولی )و سیاست
تبعات احتمالی تورمی آن( و باال ماندن نرخ بهره و 

در اقتصاد  تداوم )و تشدید( روند رکود و اعسار
کشور،  که بیش از هر چیز در اثر شکاف نرخ بهره 
پرداخت و در رأس  با عوامل بنیادین مؤثر بر باز
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. این 3ها تورم ایجاد شده، یکی را انتخاب کندآن
شرح کوتاه، توضیح تناقضی است که بانک مرکزی 
طی دورۀ متأخر با آن روبرو بوده؛ از یکسو به سبب 

ئمی از باال بودن نرخ بهره، فشار رکود و انتقاد دا
های بهرۀ باال را تحمل کند؛ اما از تواند نرخنمی

 ای با رشد باال در پایۀ پولی نیز نداردسوی دیگر میانه
آنکه کاهش شدید نرخ بهره نیازمند عرضۀ حال

دستانۀ پایۀ پولی است. نتیجه آن شده که گشاده
بانک مرکزی در عمل، هدف کنترل تورم و اجتناب 

-های اقتصادیاز رشد پایۀ پولی )که از مشخصه
سیاسی دولت مستقر است( را ترجیح داده و عماًل 
به وجود نرخ بهرۀ باال و مهلک برای اقتصاد کشور 

 رضایت داده است.
در این میان اهمیت پیشنهاد محقق ارجمند در 

بر و غلبه بر این است که مدعی کشف راهی میان
سازی بدهی دولت اقبا اور »تناقض مذکور است: 

توان بدون تن دادن به رشد باالی پایۀ پولی، می
ها در جذب ذخایر و درنتیجه نرخ بهره رقابت بانک

استدالل این است که با «. را تخفیف داد
سازی، ازآنجاکه اوراق عماًل کارکردی مشابه اوراق

عنوان صورت مستقیم بهتوانند بهذخایر داشته و می
نند ذخایر( به کار رود، نرخ بهرۀ ابزار تسویه )ما

ذخایر فروکش کرده و با افزایش ارزش اوراق ناشی 
قیمت ها نیز ذیاز کاهش نرخ بهره، دارایی بانک

گردد. فقط کافی است بانک مرکزی با اندکی می
یک قیمت اوراق )رشد پایۀ پولی( ماشۀ  تحر

 بازان  سودجوافزایش قیمت را بچکاند تا سفته

                                                             
تقیم، های مستقیم به غیرمسده در مقطع انتقال از سیاستشواهد و قرائن در مورد سیاست پولی در کشورهای مختلف نیز نشان دا. 3

(. وضعیت ایران اما، در اثر شکاف عمیق بین نرخ Jilek, 2006گردد )های پولی از اختیار مقام پولی خارج میبرای مدتی کنترل کل
  بهره و نرخ تورم، بسیار خاص و مستلزم رشد انفجاری پایۀ پولی است.

افزایش قیمت را به عهده گیرند، زحمت تداوم 
بدون اینکه هیچ نیازی به ادامۀ عرضۀ پایۀ پولی از 
ین  سوی بانک مرکزی باشد. نظر به اهمیت، بیشتر

 تأمل نقادانه باید صرف این مدعا گردد.
الف( نخست باید دانست که اوراق قرضۀ 

 دولتی و ذخایر هر دو، اشکالی از سند بدهی
(IOU) اند دولت و دارای ماهیت مشابه

نظر از تعلق بهره به اوراق و عدم تعلق آن به )صرف
های اخیر بعد از ذخایر مازاد؛ که البته طی سال

ها بحران مالی در برخی کشورها در رأس آن
یز کردن متحده بانکایاالت های مرکزی با هدف فر

های شده در خالل اجرای طرحذخایر عظیم عرضه
پردازند(. ذخایر مازاد نیز بهره می نجات، به

ده شمشابهت ذخایر و اوراق قرضه، در تحلیل بیان
کید قرار گرفته چنانکه  در باال نیز تلویحًا مورد تأ

ا عنوان ابزار تسویه یاستفاده مستقیم از اوراق به
عنوان وثیقه برای استقراض ذخایر، استفاده از آن به

نهاد ر نقد این پیشچنین معنایی دارد. نکتۀ اساسی د
آن است که اگر اوراق بدهی دولت بناست 
کارکردی یابد که عماًل جانشین ذخایر در تسویه 

بانکی و پاس کردن الزام ذخیره قانونی شود، این بین
سازی کارکردی مشابه عرضۀ ذخایر جدید اوراق

خواهد یافت. تفاوتی ماهوی وجود ندارد بین آنکه 
ها را با ولت به بانکبانک مرکزی اکنون بدهی د

پرداخت ذخایر جدید تسویه کند؛ با اینکه دولت در 
ها بدهد که همان ازای بدهی خود اوراقی به بانک

کارکرد ذخایر را دارد. اگر در این تجویز قرار است 
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ها کارکردی اوراق  بدل از بدهی دولت به بانک
ت سازی آثاری متفاو مشابه ذخایر بیابد، پس اوراق

ذخایر جدید نخواهد داشت، و اگر قرار  از عرضۀ
نیست اوراق کارکردی مشابه ذخایر بیابد، پس 
یرا همچنان عطش  اصل مدعا باطل خواهد شد ز

د، نقها در دسترسی به ذخایر و کسری وجوه بانک
د داشت. نگرانی اصلی نرخ بهره را باال نگاه خواه

از عرضۀ ذخایر جدید یعنی تبعات تورمی، در مورد 
طور مشابهی مصداق خواهد داشت. نیز به اوراق

مکانیزم بازاری افزایش قیمت )ارزش( اوراق با 
کاهش نرخ بهره نیز عماًل مشابه عرضۀ ذخایر جدید 
به میزان افزایش قیمت اوراق عمل خواهد کرد و از 

سازی امتیازی بر عرضۀ ذخایر این حیث نیز اوراق
واحد  655کند که مثاًل جدید ندارد. تفاوتی نمی

ذخیرۀ جدید به بانک عرضه شود یا ارزش اوراق 
 655واحد افزایش یابد،  655بدهی نزد بانک به 

تواند داند که میواحد جدیدی که بانک می
یق به راحتی آن را تبدیل به ذخایر جدید یا از طر

یپو بر اساس نرخ بهره  یق عملیات ر فروش یا از طر
ها نکخالصه آنکه ذخایر برای باموجود کند. 

ها و علت خواستنی است که پول نقد بانکاینبه
ابزار تسویۀ بانکی )در اتاق کلر( و تسویه با بانک 
مرکزی )پرداخت ذخیرۀ قانونی( است. هر چیزی 
که کارکردی مشابه یابد، تأثیراتی مشابه عرضۀ 
ذخایر جدید خواهد داشت و تفاوت آن با عرضۀ 
ذخایر جدید، فقط یک تفاوت صوری در 

گذاری است، نه تفاوت در آثار و تبعات )در نام
اگر در این تجویز پیشنهادی اوراق  اینجا تورم(.

یع بدهی دولت به مثابه ابزاری آماده )=قابلیت سر
های نقدی شدن به ذخایر( برای پرداختتبدیل

ها و بانک مرکزی کاربرد یابد، بانک به سایر بانک
عرضه شده؛ و گویا معادل این اوراق ذخایر جدید 

اگر چنین کارکردی به آن داده نشود، پس به چه کار 
بانک آید و چگونه نرخ بهره را کاهش دهد؟ باز هم 
سیستم محتاج پمپاژ ذخایر برای کنترل نرخ بهره 

 سازی بدهیباقی خواهد ماند. بدین ترتیب اوراق
دولت و جایگزین ساختن آن با ذخایر )در کارکرد 

ذخیره" منزلۀ عرضۀ نوعی "شبهبانکی( بهتسویۀ بین
جای ذخیره برای کنترل و کاهش نرخ بهره با به

ود شآثاری مشابه است )در لسان َمثل، گفته می
"اسمش را نیاور ولی خودش را بیاور"(. هیچ 

بری برای کاهش نرخ بهره در کار شعبده و میان
 نخواهد بود.

ب( نکتۀ مرتبط دیگر، اشاره به تأثیر مثبت 
 بانکی برگذاری اوراق در استقراض بینوثیقه

کاهش نرخ بهره است. غفلت از این نکتۀ بدیهی 
ا بانکی با یها در بازار بینعجیب است که بانک

بدون وثیقه، به دنبال استقراض ذخایر از 
یکدیگرند. در شرایط موجود، سیستم بانکی دچار 
کسری سیستماتیک ذخایر است که روند اضافه 

ا و میل دائمی بانک مرکزی و هبرداشت بانک
دولت به کاهش نسبت ذخیره قانونی و شدت 

ها، عالئمی ها در جذب و حفظ سپردهرقابت بانک
کافی برای اثبات آن است. در چنین شرایطی، 
تمهید وثیقه چقدر در کاهش نرخ بهره راهگشایی 

صورت سرجمع کند؟ وقتی موجودی ذخایر بهمی
هاست، وثیقه )در انککمتر از میزان مورد نیاز ب

اینجا اوراق بدهی دولت( قادر به ایجاد ذخیرۀ 
اکنون با کسری جدید نیست. سیستمی که هم

بهتر نیز  هایسیستماتیک ذخایر روبروست، با وثیقه
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با کسری سیستماتیک ذخایر روبرو باقی خواهد 
جای ذخایر در ماند. مگر آنکه خود این وثیقه به

از  نیازها را اساسًا بیانکها بکار رود تا بتسویه
تقاضای ذخایر کند. این نیز مطابق توصیفات فوق 
دقیقًا کارکرد و آثاری مشابه عرضۀ ذخیره جدید 

گذاری اوراق بدهی دولت نزد دارد. ایضًا وثیقه
بانک مرکزی برای استقراض ذخایر نیز پیامدی 

 مشابه در بردارد.
حی ر ج( برای توضیح بیشتر در این باب، باید ش

بیشتر در خصوص نحوۀ تأثیر عرضۀ ذخایر )پایه 
پولی( جدید بر رشد نقدینگی و تورم ارائه کرد تا 

یافت چرا تمام نگرانی های موجود در کاهش در
نرخ بهره با ابزار عرضۀ مستقیم ذخایر، در مورد 

ماند. در تبیین سازی نیز پابرجا باقی میاوراق
آقای متعارف از خلق پول که مورد استناد 

سعدوندی قرار گرفته، زمانی که بانک مرکزی ذخایر 
درنگ از این ها بیکند، بانکجدید عرضه می

که  گیرنددهی بیشتر بهره میذخایر جدید برای وام
دهی مجدد، حجم نقدینگی را به دلیل مکانیزم وام

ش شده افزایبه میزان چند برابر ذخایر جدیدًا عرضه
یب فزاینده، دهد. این تبیین، همان می یه ضر نظر

 ها هرگزالبته ناقص و ناصحیح است. اواًل بانک
دهند،  بانک پولی را که رأسًا ذخایر را قرض نمی

دهد. ثانیًا در واقعیت به کند قرض میخلق می
دلیل اینکه هیچ دلیلی ندارد فرض کنیم ذخایر 

ی گیرد، چیزجدید تنها در اختیار یک بانک قرار می
دست شدن ذخایر از یک بانک به بهبه نام دست

ها در های بعدی معنی ندارد. همه بانکبانک
موقعیتی مشابه قرار دارند. در واقعیت، زمانی که 

 کند با افزایشبانک مرکزی ذخیرۀ جدید عرضه می

ها، قیمت حجم ذخایر اضافی  در اختیار بانک
 ها را درکند. آنچه بانکذخایر )نرخ بهره( تنزل می

یک یا بی خلق پول کند، قیمت ذخایر میل میتحر
یسک اعتباری است. در کنار عوامل تعیین کنندۀ ر

عکس ادعای نویسنده، چنین نیست لذاست که به
محض دسترسی به ها همواره بهبانک»که لزومًا 

دهی ذخایر جدید از قدرت خود برای افزایش وام
وجود انبوهی از ذخایر مازاد در «. استفاده کنند

یسک اعتباری( شرای ط رکود اقتصادی )افزایش ر
در سیستم بانکی در بسیاری از کشورها نشان 

صورت خودکار به پشتوانۀ ذخایر ها بهدهد بانکمی
دهی نکرده؛ از سوی دیگر رشد جدید اقدام به وام

ها از بانک مرکزی )مثاًل در اضافه برداشت بانک
ر خلق ها دایران امروز( حکایت از آن دارد که بانک

یۀ متعارف پولی ادعا  پول، به آن میزان که در نظر
شود، وابسته به در اختیار داشتن ذخایر نیستند، می

یا همان نرخ بهره در رفتار « قیمت ذخایر»بلکه 
ها مؤثر است؛ گرچه واضح است که قیمت آن

ذخایر با دردسترس بودن )عرضۀ ذخایر( مرتبط 
ان است. این موضوع همان انتقاد طرفدار 

( 6310زایی پول و حتی افرادی نظیر توبین )درون
یب فزایندۀ پولی است که  به تلقی مکانیکی ضر

منزلۀ ورودی به یک دستگاه گویا ذخایر جدید را به
کند، دستگاهی که خودکار و الشعور تلقی می

 0واحد ذخیره جدید را به مثاًل  6طور خودکار به
ت کند. در حقیقواحد نقدینگی تبدیل می

کای ها به اتسرنوشت میزان خلق پول توسط بانک
ذخایر جدید کاماًل به شرایط و محیط اقتصادی 
بستگی دارد. چنانچه محیط اقتضا نکند، ذخایر 

ماند و چنانچه شده مازاد باقی میجدیدًا عرضه
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یق اقتضا کند، بانک ها بدون داشتن ذخایر از طر
ه عرض کنش جمعی و مشابه، مقام پولی را ناچار به

 کنند. )ولو به شکل اضافه برداشت( می
طور خالصه علت اصلی رشد خلق پول به
ها )افزایش چندبرابری نقدینگی( در اثر بانک

گردد که با عرضۀ عرضۀ ذخایر جدید به آن بازمی
سو متغیر ذخایر جدید و کاهش نرخ بهره، از یک

یسک اعتباری  مؤثر بر طرف درآمد بانک یعنی ر
ل تر امکان نکو ابد )وام با بهره پایینیبهبود می

کمتری نسبت به وام با بهرۀ باالتر دارد( و از سوی 
یح  دیگر متغیر مؤثر بر هزینۀ بانک یعنی هزینه صر

د. یابیا هزینۀ فرصت ذخایر )نرخ بهره( کاهش می
دهی بیشتر خواهد شد. در لذا اکنون میل به وام

 شرایط کاهش نرخ بهره و وفور ذخایر )یا
تبدیل به ذخایر(، بانک جرأت های نقد قابلدارایی

بیشتری برای فشردن دکمۀ کیبورد و خلق پول پیدا 
یرا واممی دهی بیشتر بانک او را محتاج کند، ز

ذخیرۀ  بانکی و تأمینذخیرۀ اضافی برای تسویۀ بین
کند و بانک ذخایر مازادی در اختیار قانونی می

 دارد. 
أمل کنیم، در وقتی در توضیحات فوق ت

ا هسازی بدهی دولت به بانکخواهیم یافت اوراق
عنوان جانشین ذخایر، از حیث و کاربردیافتن آن به

تأثیر بر خلق پول بانکی )نقدینگی( دقیقًا تأثیری 
طور که مشابه با عرضۀ ذخایر جدید دارد. همان

ذخایر جدید و مازاد، با کاهش نرخ بهره و همچنین 
رایی مورد نیاز برای تأدیۀ بدهی، در دسترس بودن دا

دهد، اوراق جرئت بانک را در خلق پول افزایش می
ا تبدیل به ذخایر بوده یسرعت قابلای که بهقرضه

ز بانکی جانشین ذخایر است نیاساسًا در تسویۀ بین

به همان میزان پشت بانک را برای خلق پول گرم 
ه، دکند. لذا اشکال اصلی وارد به مدعای نویسنمی

این تصور است که ذخایر نزد بانک مرکزی برای 
عنوان اهرمی برای خلق پول چندبرابری بانک به
یا  تبدیل به ذخایرشود، اما اوراق  نقد  قابلتلقی می

جای ذخایر چنین تأثیری شده بهاساسًا جانشین
ندارد! در واقعیت هر تأثیری که ذخایر جدید بر 

بدهی  د، بر اوراقخلق پول توسط سیستم بانکی دار 
نیز مترتب است. این مدعا که اوراق بدهی دولت، 

و  ها به نقدینگیتمام مزایای ذخایر )رفع نیاز بانک
کاهش نرخ بهره( را دارد اما از مضرات آن عاری 

 است، حکایت یک بام و دو هواست.
ن شدن ایمجددًا باید متذکر شد که بالموضوع

هی دولت اشکال در گرو آن است که اوراق بد
بانکی نداشته و هر نوع کارکردی در تسویۀ بین

یع آن به ذخایر از جمله  امکان تبدیل سر
 بانکی یا بانک مرکزیگذاری آن در بازار بینوثیقه

برای استقراض ذخایر منتفی گردد. این تضمین 
دهد که سیستم بانکی از اهرم اوراق قرضۀ دولتی می

ابری بهره )مشابه ذخایر( برای خلق پول چندبر 
گیرد. این کار سالبه به انتفاع موضوع است؛ نمی

در این صورت دیگر نباید امیدی به کاهش نرخ بهره 
سازی بدهی دولت به نظام بانکی در اثر اوراق

 داشت.
 

. عدم وجاهت کاهش نرخ بهره بر اساس مکانیزم 2

 ماشه

پذیردانستن کاهش مدعای مهم دیگر در امکان
یق حجمی عظیم از پایۀ  نرخ بهره بدون نیاز به تزر

پولی و اجتناب از تورم باال، تأثیری برخاسته از 
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است. « مکانیزم ماشه»سازوکاری موسوم به 
مدعای محقق ارجمند آن است که پس از 

ها، بانک مرکزی سازی بدهی دولت به بانکاوراق
ست اندکی سر کیسۀ پایۀ پولی را شل فقط کافی

ید اورا ق کند. افزایش قیمت کرده و شروع به خر
اوراق و وعدۀ بانک مرکزی مبنی بر اینکه قیمت 
اوراق بیش از این افزایش خواهد یافت، با علم به 

بازان اینکه بانک مرکزی قدرت این کار را دارد، سفته
ید اوراق می کند. لذا بقیۀ نیروی را متقاعد به خر

افزایش تقاضا برای افزایش قیمت اوراق که معادل 
 کند. اینرخ بهره است، را بازار تقبل میکاهش ن

دهد نرخ بهره بری است که اجازه میحّقه یا میان
داری طور معنیبدون نیاز به عرضۀ وسیع ذخایر، به

 کاهش یابد.
مدعای فوق مبتنی بر عدم درک صحیح از 

گیری نرخ بهره و ارتباط بازار اوراق و بازار شکل
نرخ بهره  باط بینبانکی است. در این تبیین ارتبین

بانکی روشن نشده و اوراق و نرخ بهرۀ بازار بین
توضیح داده نشده که چگونه افزایش قیمت 
)کاهش بهرۀ( اوراق در ارتباط با کاهش نرخ بهره 

 های متعارفگیرد. در سیاستبانکی قرار میبین
پولی پیوندی روشن بین نرخ بهره اوراق و نرخ 

ین سیاست پولی تبانکی وجود دارد. مهمبین ر
ین بانک های مرکزی، عملیات بازار باز امروز

های مرکزی در عملیات بازار باز و است. بانک
زمانی که با سیاست انبساطی درصدد کاهش 

یداری میبهره ید اند، اوراق قرضه خر کنند. با خر
اوراق قرضه قیمت آن افزایش و نرخ بهره مؤثر اوراق 

ید یابد. از سوی دیگر دکاهش می ر فرآیند خر
اوراق توسط بانک مرکزی ذخایر جدید عرضه 

شود چون پول  بانک مرکزی، از جنس ذخایر می
است. ذخایر جدید عرضه شده، قیمت ذخایر 

دهد. لذا در سیاست بانکی( را کاهش می)بهره بین
عملیات بازار باز انبساطی بین نرخ بهرۀ اوراق و 

 ود. معکوسبانکی همسویی خواهد بنرخ بازار بین
این وضعیت در شرایط سیاست انقباضی 

طور خالصه در عملیات یابد. بهموضوعیت می
ین ابزار سیاست پولی عنوان مهمبازار باز به تر

ین، جهت حرکت نرخ بهره بانک های مرکزی امروز
. بانکی مشابه استدر بازار اوراق قرضه و بازار بین

)که در اما در پیشنهاد موسوم به مکانیزم ماشه 
نقش آن  توان اثری ازسختی میادبیات موضوع به

در عملیات بازار باز یافت( توضیحی از چگونگی 
 بانکیهمسویی بین نرخ بهره اوراق و بازار بین

وجود ندارد. در پیشنهاد موردبحث حاضر، اوراق 
گیرد. لذا ها قرار میبدهی دولتی در اختیار بانک

یگران دخیل در بازار اوراق ها قرضه بانک باز
ید این  خواهند بود و بانک مرکزی به هنگام خر
اوراق )چکاندن ماشه( باید قیمت مناسب 

ها ارائه دهد. زمانی که انتظار پیشنهادی را به بانک
آید، رقابت بر افزایش قیمت اوراق به وجود می

ید اوراق قرضه باال خواهد گرفت، بانک ها برای خر
یرا قرار است قیمت آن باال  رود. انعکاس این ز

ت که علاینرقابت، افزایش تقاضای ذخایر است به
ها پرداخت به یکدیگر را با ذخایر نزد دانیم بانکمی

کنند. بدون مداخلۀ بانک مرکزی کارسازی می
منزلۀ بانک مرکزی، تقاضای باالتر برای ذخایر به

ه بانکی خواهد بود کفشار بر نرخ بهره در بازار بین
یق  مکانیزم آربیتراژ و پیوند بین نرخ بهره در از طر

این دو بازار، این نرخ بهره باالتر به اوراق نیز منتقل 
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خواهد شد. نکتۀ مغفول اینجاست که روی دیگر 
ید سکۀ داغ شدن بازار اوراق و رشد تمایل به خر

انکی بآن، افزایش تقاضا برای ذخایر در بازار بین
 فاصله تأثیراست که با افزایش نرخ بهره، بال

کند. در مکانیزم موسوم به ماشه را خنثی می
شرایطی که بانک مرکزی به عرضۀ ذخایر ادامه نداده 

ماند، نشده باقی میو تقاضای ذخایر  بیشتر اجابت
بانکی افزایش یافته که انعکاس آن بر نرخ بهره بین

اوراق قرضه، تمایل به فروش و درنتیجه افزایش بهره 
که بدون تداوم عرضۀ ذخایر و است. خالصه آن

ید اوراق توسط بانک مرکزی، نرخ بهرۀ  خر
بانکی باال مانده و نیروهای بازاری به کاهش بین

نرخ بهره منجر نخواهند شد. این موضوع کاماًل 
یرا نرخ بهره در اصل و  طبیعی و بدیهی است ز
اساس، تابع میزان عرضه و در دسترس بودن ذخایر 

بنیادین، کاهشی پایدار و  است. بدون این عامل
های متعارف ماندگار در نرخ بهره در قالب مکانیزم

پولی به وقوع نخواهد پیوست و وعدۀ توخالی 
بانک مرکزی مبنی بر افزایش دادن قیمت ذخایر، به 

ض بانکی )تقاضای استقراشدن بازار بینسبب داغ
ید اوراق( و افزایش نرخ بهره  ذخایر برای خر

 ی خواهد شد. بانکی خنثبین
توان تشخیص داد که با این وصف می

دار نرخ بهره بر برای کاهش معنیراهکارهای میان
بدون عرضۀ وسیع ذخایر، فاقد وجاهت نظری بوده 

گذاری پولی اثری از و در ادبیات موضوع سیاست
 آن موجود نیست. 

 
 

سازی بر جبران شکاف . اغراق در تأثیر اوراق3

 اعسار( بدهی )بحران-دارایی

سازی دهد که اوراقمحقق ارجمند وعده می
دار قیمت اوراق بدهی دولت و سپس افزایش معنی

بدهی -در اثر کاهش نرخ بهره، شکاف دارایی 
طور چشمگیری ای( را بهبانک )اعسار ترازنامه

آمیز بهبود داده یا اساسًا حل خواهد کرد. اغراق
 ست:بودن این ادعا از  چند جهت قابل اثبات ا

شده، اندازه الف( برخالف ادعای مطرح
درصد  15تا  05بدهی دولت به نظام بانکی بین 

ها نیست و مشخص نیست چنین دارایی بانک
تا  05عددی آن هم با این فاصله اطمینان عجیب )

آمده است. بر اساس دستدرصد( از کجا به 15
ین آمار مستخرج از ترازنامۀ کلی نظام بانکی  آخر

(، حجم بدهی دولت به نظام بانکی 30)بهمن 
هزار میلیارد تومان است. این در حالی است  605

ۀ ها و محاسبکه این عدد مبتنی بر اظهارنظر بانک
بانک مرکزی بوده که بیش برآوردی داشته و در زمان 
یرا دولت در  حسابرسی از آن کاسته خواهد شد، ز

شده توسط های بهرۀ محاسبهاغلب موارد نرخ
هزار میلیارد  605ها را قبول ندارد. لذا عدد بانک

تومانی یک برآورد دست باال از بدهی دولت به 
هاست. اگر توجه کنیم که کل دارایی سیستم بانک

هزار میلیارد تومان  0005بانکی در همین زمان 
است، درخواهیم یافت بدهی دولت به نظام بانکی 

ود ها را به خدرصد از دارایی بانک 1.0حداکثر 
ین اختصاص داده است. به عالوه بر اساس آخر

هزار میلیارد  60اظهارنظر مقامات دولتی، بیش از 
ها نیز از محل تومان از بدهی دولت به بانک

استفاده از تسعیر دارایی خارجی بانک مرکزی 
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پرداخت شده و لذا در ارقام جدید باید منتظر 
یل دها نیز بود. تبکاهش میزان بدهی دولت به بانک

به اوراق کردن این بدهی با توجه به سهم پایین آن 
وجه قادر به پرکردن شکاف هیچها بهدر دارایی بانک

ها نیست. این در عمیق بین دارایی و بدهی بانک
حالی است که برآورد ما از حجم دارایی سوخته 

هزار میلیارد  055تا  005نظام بانکی عددی بین 
حلیل محقق ارجمند رسد تتومان است. به نظر می

های در باب اهمیت و اندازۀ بدهی دولت در دارایی
نظام بانکی اکیدًا دچار اغراق و مبتنی بر تلقی 

 ناصحیح آماری است.
ب( محور انتقادی دیگر  مربوط است به 
شمولیت بدهی دولت به نظام بانکی. ادعای عالج 

سازی بدهی دولت به نحوی بحران بانکی با اوراق
ویی بدهی دولت به نظام بانکی در بین است که گ
یع شده است. حالکلیۀ بانک آنکه بدهی ها توز

ی های دولتها اصواًل محدود به بانکدولت به بانک
های سابقًا دولتی است. جالب و معدود بانک

ین بانک ها از حیث کفایت سرمایه است که بدتر
)رسالت، قوامین، سرمایه، شهر، آینده( و 

)پارسیان، سامان، سرمایه،  مطالبات معوق
هایی هستند که اساسًا دولت به اقتصادنوین( بانک

سازی بدهی دولت هیچ ها بدهی ندارد. اوراقآن
ین بانکگرهی از کار مسئله  ها نخواهد گشود.دارتر

ج( گذشته از نسبت پایین بدهی دولت در 
دارایی نظام بانکی و عدم شمولیت آن، افزایش 

ر کاهش نرخ بهره نیز محدود ارزش اوراق در اث
دانیم ارزش بازاری اوراق رابطۀ عکسی است. می

با نرخ بهره دارد. اما درصد افزایش در ارزش اوراق 
مثال عنوانمتناسب با تغییر نرخ بهره نیست. به

درصد است )رقم  00زمانی که نرخ بهره اوراق 
نزدیک به واقعیت در شرایط کنونی کشور(، یک 

لتی با فاصلۀ یک سال تا سررسید ورقه قرضۀ دو 
خواهد داشت. وقتی نرخ بهره به  15ارزشی معادل 

درصد کاهش یابد )که  60نصف این عدد یعنی 
اکنون هدفی رؤیایی برای اقتصاد ایران محسوب 

خواهد  13تنها به  15شود(، ارزش اوراق از می
رسید. این به معنای آن است که نباید امیدوار بود 

دار رخ بهره به افزایشی شدید و معنیکاهش شدید ن
بدهی -در ارزش اوراق و ترمیم شکاف دارایی

ها به ذخایر منتهی شود. ها و کاهش نیاز آنبانک
گذشته از آنکه در بند اول عیان شد که هر اندازه 
افزایش در ارزش اوراق کارکردی مشابه همان میزان 

 وعرضۀ ذخیره جدید با تمام تبعات آن بر نقدینگی 
 تورم دارد.

د( موضوع مغفول دیگر در مورد بدهی دولت 
ها به بانک ها، رقم باالی بدهی بانکبه بانک

های اخیر به جهت ها طی سالمرکزی است. بانک
خست بانک مرکزی در عرضۀ ذخایر و سیاست 
محدودکردن رشد منابع پایۀ پولی، در شرایطی که 

، دسرعت رو به افزایش بو مصارف پایۀ پولی به
صورت سیستماتیک دچار اعسار نقدینگی و به

اکنون اضافه برداشت از بانک مرکزی شدند. هم
هزار  655ها به بانک مرکزی از مرز بدهی بانک

یقه هایی بدون وثمیلیارد تومان گذشته است؛ بدهی
و پشتوانه که در اسرع وقت باید تسویه گردد. 

ها چه به شکل پرداخت بدهی دولت به بانک
سازی و چه عرضۀ ذخایر جدید در درجۀ اول اقاور 

پرداخت بدهی بانک ها به بانک باید صرف باز
مرکزی شود. این بدان معناست که عرضۀ ذخایر یا 
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ها، قدرت اوراق بابت پرداخت بدهی به بانک
پرداخت بدهی موجود بانک ها به بانک مرکزی باز

را افزایش خواهد داد، کمااینکه اساسًا این عرضۀ 
ها بابت تسویۀ بدهی دولت ایر جدید به بانکذخ
پرداخت استقراض قبلی می تواند و باید منوط به باز
ها از بانک مرکزی شود )کاری شبیه به آنچه آن

دولت سال گذشته در استفاده از منابع تسعیر دارایی 
ارزی قصد آن را داشت و تا حدی نیز مجوز آن را 

یافت کرد(. این واقعیت نیز به مع  نای آن استدر
سازی بدهی دولت یا حتی عرضۀ ذخایر که اوراق

طورکلی تسویۀ بدهی دولت برای خارج جدید )به
طور اصلی ها از کسری نقدینگی( بهکردن بانک

ک ها به بانباید صرف تسویۀ بدهی قبلی بانک
مرکزی شود و دلخوش کردن به جبران شکاف 

د سازی فاقها از محل اوراقبدهی بانک-دارایی
وجاهت است، شکافی که در درجۀ اول ناشی از 

های بانکی با دارایی عدم تناسب حجم سپرده
 هاست. بانک

کنار هم گذاشتن این واقعیات، یعنی رقم پایین 
داشتن بدهی دولت در دارایی سیستم بانکی، تعلق

هایی معدود، بدهی عظیم انباشتۀ آن به بانک
ها به بانک مرکزی و محدودبودن افزایش بانک

موعود در قیمت اوراق با کاهش نرخ بهره، نشان 
نظر از سازی بدهی دولت صرفدهد که اوراقمی
کاالت نظری و عملی وارد بر آن، اساسًا در اش

تم ای سیسای نیست که بحران اعسار ترازنامهقواره
ین بانکویژه مسئلهبانکی به صل وفها را حلدارتر

ها در بدهی بانک-کند. وعدۀ حل شکاف دارایی
کند که سازی از این حقیقت غفلت میاثر اوراق

ودن نرخ باگر مسئله اصلی در بروز بحران بانکی باال 

بهره حقیقی است، این معضل خود را در کجای 
دهد؟ آیا داللت نرخ بهرۀ ترازنامۀ بانک نشان می

بدهی به بدهی -واقعی باال، ارجاع شکاف دارایی
دولت است؟ پاسخ این است که خیر؛ نرخ بهرۀ 

 های خصوصیحقیقی باال منتهی به نکول بدهی
ده و گردد که موضوعی غیر از بدهی دولت بو می

 شدن نیست.قابل اوراق
 

بودن کاهش نرخ بهره در حل بحران . ناکافی4

 اعسار انباشته

یکی از تصورات ناصحیح در باب بحران 
بدهی سیستم بانکی آن است که با -شکاف دارایی

کاهش نرخ بهره و رونق اقتصادی این مشکل 
برطرف خواهد شد. دارایی سوخته قبلی با کاهش 

بین باید گردد. دراینعالج نمینرخ بهره و رونق 
سوخته/موهومی بودن »با « انجماد دارایی»میان 

تمایز قائل شد. انجماد دارایی مربوط به « دارایی
قیمت و های بانک ذیشرایطی است که دارایی

هاست و تنها معضل بانک، معادل با ارزش بدهی
نقدشوندگی و گردش آن است. لیکن سوخت 

آن است که اساسًا دارایی به منزلۀ شدن دارایی به
میزان رشد بدهی قابلیت رشدنیافته و رشد 

ها چیزی های مالی بانکشده در صورتگزارش
( Fictitious Assetجز پدیدۀ دارایی موهومی )

نیست. کاهش نرخ بهره و رونق اقتصادی، ممکن 
قیمت را از انجماد و های ذیاست دارایی

وفصل نقدناشوندگی نجات دهد، لیکن حل
های موهومی( نیازمند رشد اعسار انباشته )دارایی

انگیز  یا تورمی باالست، اقتصادی شگفت
های قبل بین رشد که تمام شکاف سالنحویبه
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اسمی اقتصاد و نرخ بهره را جبران کند. کارکرد 
ای هرونق اقتصادی و تناسب نرخ بهره با بنیان

اقتصادی، عملکرد صحیح نظام اقتصادی و عدم 
شدن های موهومی و سوختبروز مشکل دارایی

صل وفدارایی بانکی در سطحی وسیع است، نه حل
 دیگر روشعبارتبحران انباشته از گذشته. به

متعارف حل مسئله آن است که نرخ بهرۀ حقیقی 
مثبت و باال در چند سال اخیر با نرخ بهره حقیقی 

 منفی در چند سال خنثی گردد.
 

صحیح در عالج بحران و تبعات . فقدان استراتژی 5

 مخرب آن

وفصل بحران پیشنهاد راهکارهایی برای حل
نظر از جزئیات عملی، نیازمند اتخاذ بانکی صرف

یچۀ ورودی صحیح و استراتژی مناسب است.  در
یکی از مشکالت انواع پیشنهادات برای اصالح 
نظام بانکی فقدان نگاه استراتژیک به بحران بانکی 

عنوان یک تهدید مرتبط با فی از آن بهو عدم درک کا
سایر اجزای اقتصادکالن است. بر این اساس دو 
رویکرد در تجویزهای سیاستی برای بحران بانکی 

تصور است: رویکردی که حل بحران بانکی را قابل
رده؛ گیری کصرفًا برای نجات سیستم بانکی هدف

ها را معطوف به و رویکردی است که اصالح بانک

 بیند. بسیار متفاوت استدیگر و باالتر میهدفی 
ا نفسه باشد یکه نجات نظام بانکی خود هدفی فی

تر. در واقعیت، ابزاری باشد برای هدفی عالی
نظر از بخش از کارکرد آن سیستم بانکی )صرف

عنوان نظام پرداخت( دارای اهمیت و ارزش به
استقاللی نبوده و ارزش آن در نحوۀ ارتباط و تمهید 
بستر برای رشد اقتصاد کشور است. بدون شک 

وفصل بحران بانکی با کاهش نرخ بهره قادر حل
است رشد و رونقی در اقتصاد رقم بزند لیکن این 
تمام ماجرا نخواهد بود. در این خصوص، پیشنهاد 

وفصل بحران بانکی و کاهش نرخ بهره با حل
سازی بدهی دولت حتی به فرض تحقق و اوراق
ز همۀ اشکاالت پیشین، با دو تهدید نظر اصرف

 اساسی روبروست:
های مولد اقتصادی، نخست آنکه برای بنگاه

عالوه بر متناسب بودن نرخ بهره تسهیالت، 
دسترسی به تسهیالت بانکی نیز دارای اهمیت 

وکار در کشور توسط است. پایش محیط کسب
مراکز رسمی حکایت از آن دارد که همواره 

ین مشکل دمهم  وکار در کشور برر فضای کسبتر
 دسترسی»اساس نظرخواهی از فعاالن اقتصادی، 

 است. « به اعتبارات بانکی
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 09تابستان  09 تابستان 09تابستان  09تابستان  09تابستان  09تابستان  هرتب 

ب
ت حوزۀ کس

مشکال
ت برای فعاالن اقتصادی

ب درجه اهمی
وکار بر حس

 

9 
دریافت 

تسهیالت از 
 هابانک

ثباتی بی
قیمت مواد 

 اولیه

دریافت 
تسهیالت 

 هااز بانک

دریافت 
تسهیالت از 

 هابانک

دریافت 
تسهیالت از 

 هابانک

دریافت 
تسهیالت از 

 هابانک

9 
 ثباتی قیمتبی

 اولیهمواد 

دریافت 
تسهیالت از 

 هابانک

ثباتی بی
قیمت 

 مواد اولیه

ضعف بازار 
سرمایه در 

تأمین مالی 
تولید و نرخ 
باالی تأمین 
سرمایه از بازار 

 غیررسمی

ضعف بازار 
سرمایه در 

تأمین مالی 
تولید و نرخ 
باالی تأمین 
سرمایه از بازار 

 غیررسمی

ضعف بازار 
سرمایه در تأمین 

مالی تولید و 
نرخ باالی تأمین 

سرمایه از بازار 
 غیررسمی

9 

ضعف بازار 
سرمایه در 

تأمین مالی 
تولید و نرخ 
باالی تأمین 
سرمایه از بازار 

 غیررسمی

نرخ باالی بیمه  تحریم تحریم
 اجباری

عدم پرداخت 
بدهی توسط 

 دولت

فساد در 
های دستگاه

 حکومتی

 مجلس یهاپژوهش مرکزمنبع:           
 
-یپول ستمیس نقد مهم یمحورها از یکی
 نیب یقو ارتباط عدم امروز، یایدن در یبانک
 یدارا یهابخش با( یدهوام) یبانک یهاییدارا

 مکرر قرائن و شواهد. است یاقتصاد تیاولو 
 نشده، یگذار قاعده یهابانک دهدیم نشان

 ،یتجار  یهاتیفعال یمال نیتأم به دیاک یلیتما
 رییتغ روند مرور که دارند یخدمات و یباز سفته

 یاز سیخصوص از پس ییاعطا التیتسه بیترک
 التیتسه بیترک ۀسیمقا و کشور در یبانک نظام
 ایو گ و یکل یعالمت یخصوص و یدولت یهابانک

 ات،یواقع نیا. کندیم مخابره تیواقع نیا از
 هب یحت که کندیم مطرح را سکیر  نیا یطورجدبه

 اثر در بهره نرخ کاهش هدف تحقق محال   فرض
 التیتسه و اعتبارات دولت، یبده یساز اوراق
 و مولد یهابخش به نه پرداخت قابل و شدهارزان

 یهاتیفعال به بلکه یمل دیتول یبرا آورده یدارا
 ۀتجرب. ابدی صیتخص بازانهسفته و یتجار 

 هجمل در انیب نیتر کوتاه به یغرب یاقتصادها
 یتجل مز،یتا الیننشیفا ریسردب ولف، نیمارت مشهور

 عبارت معاصر یپول ستمیس جوهره» که افتی

 رانیا در وکارکسب موانع نیترمهم از کشور یاقتصاد یهاتشکل یابیارز
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 اغلب یهاوام ۀلیوسبه چیه از پول خلق از است
 عدم معضل. «یخصوص یهابانک ۀاحمقان
 صیتخص در هابانک یشخص نفع ییهمسو 

 یکشورها در اجتماع، نفع با یبانک اعتبارات
 برخوردار یشتر یب حّدت و شدت از توسعهدرحال

 صداقم افتهیتوسعه یکشورها از شیب یحت و بوده
 هرهب نرخ کاهش با که تصور نیا حساب نیا با. دارد

 یاراد یهابخش به یبانک اعتبارات خودکار طوربه
 رونق و افتهی اختصاص یمل دیتول یبرا آورده

 ،ساخت خواهد متنعم را کشور اقتصاد یاقتصاد
 یهایدگیچیپ بر اشراف عدم از یناش یتصور 
. تاس یقیحق بخش با یبانک ستمیس ارتباط

رف: خالصه  مناسب یتیموقع بهره نرخ کاهش ص 
 ای رمولدیغ یهاتیفعال از یبازده کسب یبرا

 بابت یخودکار  نیتضم چیه و است کمترمولد
 هب یدسترس جهت از یمل اقتصاد یجد یبر نفع

 با. ندارد وجود بهره نرخ کاهش از پس اعتبارات
 یمیرژ  با بهره نرخ کاهش چنانچه ف،یتوص نیا

 یبانک «اعتبارت تیهدا» از شدهیطراح و روشن
 که داشت خواهد وجود سکیر  نیا نباشد، همراه

 یبر نفع و نجات به منتج یبانک بحران وفصلحل
 .شود یمل اقتصاد نجات نه و هابانک

 با بهره نرخ موعود کاهش در دوم اشکال
 یتورم لیپتانس وجود دولت، یبده یساز اوراق

 نیا شد انیب مستدالً . است گذشته از ماندهیباق
 که ریذخاشبه ای) ریذخا عیوس ۀعرض بدون که مدعا
 هیو تس در استفادهقابل و رینقدپذ یبده اوراق همان

 یساز اوراق با را بهره نرخ توانیم( است یبانک
 هماش به موسوم زمیمکان رینظ ییهاحربه و یبده

 ضفر  با یحت کنیل. است توهم صرفاً  داد، کاهش

 با فعالً  که یمیعظ یهاسپرده ریتأث اتفاق، نیا وقوع
 آرام یدرصد 60 یال 65 یقیحق بهره باج افتیدر 

 نکیامه. است یباق خود یجا بر تورم بر اند،گرفته
 با دارمدت سپرده تومان اردیلیم هزار هزار حدود
 که دارد وجود یبانک نظام در ساالنه گردش نیکمتر 

 حال رد سرعتبه باال بهره افتیدر  با قبل اقیس به
 یساز اوراق زیتجو  چنانچه. هستند شدنچاق
 ۀعرض بدون بهره نرخ کاهش و دولت یبده

 ینگینقد عیوس خلق و دیجد ریذخا ریچشمگ
 از یجزئ گردش ،(است محال که) شود یعمل

 تورم کی بروز یبرا هم نیشیپ ۀانباشت یهاسپرده
 دیکن تصور. است یکاف کشور اقتصاد در تلخ

 055معادل)  رقم نیا از درصد 05 تنها گردش
 رزا بازار مانند یفینح بازار در( تومان اردیلیم هزار
 از ار  فیضع اقشار چگونه مستغالت، یحت ای آزاد

 زیتجو  علت، نیا به. کرد خواهد ساقط یزندگ
رف  ورکش اقتصاد یبرا اکنون بهره نرخ کاهش ص 

 دو ات یحت خطر نیا. شود یمنته فاجعه به تواندیم
 ریاخ سال دو در. نبود یجد نیچن زین شیپ سال

 به تومان اردیلیم هزار 055 حدود تنها( 30 و 30)
 در هاآن ۀعمد که شده افزوده ینگینقد حجم

 بهره نرخ کاهش و گرفته آرام دارمدت یهاحساب
 دخواه هاآن حرکت از یناش یانفجار  ۀجرق مثابهبه

 حدود 31 و 30 یهاسال یبرا عدد نیا) بود
 از توانینم گرید یسو از(. بود خواهد هزار 055

 تیرضا آور،رتیح ارقام نیا زیانگهول گردش میب
 یکنون نیآفر بحران و باال ۀبهر  یهانرخ تداوم به

 هاهیتوص رانیا در اکنون که معناست بدان نیا. داد
 مانند) یاستیستک و متعارف یزهایتجو  و

 بروز سازنهیزم( بهره نرخ کاهش و یساز اوراق
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 در دیبا یبانک بحران وفصلحل. است فاجعه
 ددمتع وجوه لحاظ با یاستیس ۀبست کی قالب

 یداتیتمه اتخاذ ها،آن از یکی که ردیگ صورت
 از پس تورم نرخ کردننهیکم یبرا رمتعارفیغ

 . است بهره نرخ کاهش
 

 دولت یبده یسازاوراق نفس بر وارد اشکاالت. 6

 شنهادیپ بر گرید طرحقابل یانتقاد محور
 ۀژیو  اشکاالت دولت، یبده یساز اوراق
 و ترشیپ اشکاالت نیا. است یساز اوراق

 نیمب مؤسسه یهالیتحل در پراکنده صورتبه
 :از اندعبارت هاآن نیتر مهم. است شده نییتب

 یبرا ییرو ین خود یبده یساز اوراق اوالً 
 بر مترتب غرض نقض نیا و است بهره نرخ شیافزا

 دولت یوقت. است یبده یساز اوراق شنهادیپ
 طلبکار به و کرده بدل اوراق به را خود یبده

 لیتبد و اوراق فروش یبرا طلبکار تالش دهد،یم
 رهبه نرخ شیافزا جهت در ییرو ین نقد به آن کردن

 نرخ هیاول تعادل در اقتصاد که یزمان. زدیانگیبرم
 وارد اوراق صاحبان انیم نیا در و دارد، قرار بهره
 اوراق فروش کوشند،یم آن فروش در و شده بازار

 مشخص، طوربه و یقبل تعادل رییتغ مستلزم

                                                             
شی از بخ»های مصوب در سیستم بانکی اظهار داشت که کل بانک مرکزی در خصوص علت تخطی از نرخرئیسعنوان نمونه . به4

(. همچنین معاون نظارتی 00/6/31)خبرگزاری فارس، «. عدم تعادل ایجادشده به دلیل حجم اوراق )اوراق اسناد خزانه( بود
ولی و مالی ساز پاگر دو رکن تصمیم»بر نرخ سود بانکی بیان داشت  بانک مرکزی با انتقاد از حجم انتشار اوراق خزانه و تأثیر آن

یت و کنترل است. در غیر این صورت این ت شود که بانک مرکزی در زمینه نرخ سود تسهیالگونه مییکجا باشد، نرخ سود؛ قابل مدیر
های تشود. بنابراین باید سیاسین میکند و در مکانیزمی دیگر، این نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیصورت دستوری عمل میبه

 های ما ]در خصوصطور همزمان و یکجا به عهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد. ... سیاستپولی و مالی در کشور به
 30ر ها انجام نشد... در مهطور کامل این سیاستپس به دالیل مختلف بهموفق بود که ازآن 30کاهش نرخ سود بانکی[ تا مهر 

یق کرد که این بازار کشش جذب آن )گفتگوی ویژه خبری شبکه دو « ها را نداشتدولت اوراق خزانه اسالمی را در بازار سرمایه تزر
 (63/6/31سیما، 

 یبرا شده وارد داً یجد اوراق بودن ترجذاب
 ۀعرض ازمندین امر نیا. است یمال گذارانهیسرما
 موجود یهامتیق از کمتر یمتیق در دیجد اوراق
 خنر شیافزا و اوراق متیق افت ۀمنزلبه که است

 رب مکرراً  کشور یمرکز بانک مقامات. است بهره
کت بهره نرخ شیافزا بر یساز اوراق یۀرو  ریتأث  دیأ

 بهره نرخ کاهش در خود قیتوف عدم و کرده
 ابعاد گسترش را گذشته سال در یبانکنیب

دکرده یمعرف دولت یبده یساز اوراق . 4ان
 کی هرهب نرخ بر یساز اوراق سوء ریتأث لهیوسنیبد

 بروز عدم یبرا. دارد نقد یتجرب و ینیع ۀمشاهد
 دیبا یمرکز بانک آن، کردن یخنث ای مشکل نیا

 کند، عرضه رهیذخ دیجد اوراق ۀعرض با متناسب
 یلقب تعادل همان به را بهره نرخ نکهیا یبرا صرفاً 

 که) هیلاو  تعادل از بهره نرخ شتریب کاهش. بازگرداند
 شتریب ۀعرض محتاج( است رانیا اقتصاد امروز ازین

 زانیم بر یحت یساز اوراق درمجموع. است ریذخا
. دیزاافیم بهره نرخ کاهش یبرا ریذخا ۀعرض به ازین
 دولت یبده اردیلیم هزار 605 لیتبد با که ادعا نیا

 اردیلیم هزار 05 مثالً  دیخر  سپس و یبانک نظام به
 هبهر  نرخ ،یمرکز بانک توسط اوراق نیا از تومان

 ییادعا گرفت، خواهد قرار قبل از ترنییپا یحت
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. ستا یباز شعبده هیشب شتریب و زیانگتعجب
 تدول توسط یبده اوراق محدودتر انتشار ۀتجرب

 به زین آن از یناش بهره نرخ شیافزا و گذشته سال در
 شگرف یمدعا نیا رد یبرا یتجرب لحاظ

 که ودش گفته اشکال نیا به پاسخ در اگر. ستیکاف
 و نداشته اوراق نیا فروش به یاز ین اساساً  هابانک
 کنند،یم استفاده هیتسو  ابزار عنوانبه آن از ماً یمستق

 یساز اوراق که شده اعتراف یضمن صورتبه
 یتاسیس و دیجد ریذخا ۀعرض مشابه یاقدام یبده
 . است ریذخا ۀعرض بر تیمز  فاقد

 دنقراردا ۀمنزلبه یبده یساز اوراق اصوالً  اً یثان
 اوراق. است یپانز یباز  هیشب یر یمس در دولت

 هیو تس یاسم متیق در دیبا دیسررس در صادرشده
 شده واگذار آن از کمتر یمتیق در آنکهحال شود،
 تا انتشار ۀدور  در که معناست بدان نیا. است

 بابت یانهیهز  متحمل یحال در دولت د،یسررس
 همان مجدداً  دیسررس در که شده بهره پرداخت

 به تیعنا با. گشت بازخواهد یقبل یبده
 و اصل پرداخت کشور، یابودجه یهاتیمحدود

 دیجد یبده انتشار با جز است دیبع اوراق ۀبهر 
 و) دولت قراردادن یعنی نیا و باشد انجام قابل
. یورشکستگ یسوبه حرکت ریمس در( ملت بلکه

 نییتع بهره نرخ را ریمس نیا در حرکت سرعت
 ثیح از رانیا اقتصاد در اکنون که ینرخ کند،یم

 یبده یساز اوراق. است فردمنحصربه باالبودن،
 بهره نرخ جهت از هم یفعل طیشرا در هم آن دولت

 تنها دولت، درآمد و نهیهز  یآت اندازچشم هم و
 یهاسال همان در و یبده اوراق ناشران نیاول یبرا
 اوراق سرعتبه. است جذاب و نیر یش هیاول

 یچاه به لیتبد درآمد جادیا یبرا یمحل از صادره

 انتشار آنکه مگر شد، خواهد بدل کردنهیهز  یبرا
 وپادست حکم که ابدی شیافزا یینما طوربه اوراق

 راگ حساب نیا با. دارد انتهایب یباتالق در زدن
 افتهی را ریذخا کارکرد همان است قرار یبده اوراق

 ریذخا ۀعرض یتورم تبعات همان صورت آن در و
 رب دیجد ریذخا ۀعرض باشد، داشته یپ در را دیجد

 استقراض رایز  دارد تیمز  یبس اوراق انتشار
 ارانتش عکسبه ،یمرکز بانک از دولت میمستق
 هرهب بابت یانهیهز  و بوده بهره فاقد ،یبده اوراق

 گرید یسو از و کرد نخواهد لیتحم دولت به
 انیپا دولت یبدهکار  به شهیهم یبرا بارکی
 .دهدیم

 
 یبندجمع

 فوق استدالالت اساس بر خالصه طوربه
 تدول یبده یساز اوراق که گرفت جهینت توانیم

 ریذخا ۀعرض رینظ یخام راهکار با سهیمقا مقام در
پرداخت جهت دیجد  نظام به دولت یبده باز
 رتمخرب بلکه و تیمز  فاقد یاستیس ،یبانک

 به دیام و یبده یساز اوراق. شودیم محسوب
 آن، بسب به یبانک نظام در ینگینقد مشکل کاهش

 از میب و بانک پول خلق قدرت شیافزا ثیح از
. اردد بر در دیجد ریذخا ۀعرض مشابه یسکیر  تورم،

 و اوراق نیا دیخر  یبرا یمرکز بانک ۀمداخل
 باشد، محدود و یموقت چنانچه بهره، نرخ کاهش

 و اوراق دیخر  بابت ریذخا یتقاضا شیافزا برابر در
 واهدنخ شیپ از یکار  یبانکنیب ۀبهر  نرخ شیافزا
 دکان یبانک نظام ییدارا در دولت یبده ۀانداز . برد

 یدولتشبه و یدولت خاص یهابانک به محدود و
 مشکل رفع بر آن عیوس یرگذار یتأث که است
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 ار  یبانک نظام کل یاترازنامه اعسار و ینگینقد
 ییدارا نیا چنانچه آنکه از گذشته کند،یم معنایب

پرداخت صرف اشدهیاح  انکب به هابانک یبده باز
 نیب شکاف جبران بر یقدرت چیه شود، یمرکز

 موهوم ای منجمد یهاییدارا با میعظ یهاسپرده
 شیافزا بر بهره نرخ کاهش ریتأث. داشت نخواهد

 شود ادعا که بود نخواهد یحد در زین اوراق متیق
 یبده-ییدارا شکاف جبران در داریمعن یسهم
 یاستیس زیتجو  کی صرف. داشت خواهد هابانک

 اقتصاد امروز یفضا در بهره نرخ کاهش نام به
 جهش سازنهیزم تواندیم ،یبانک نظام و کشور

 عیسو  ۀعرض به ازین سبب به فقطنه شود، یتورم
 در (است آن مشابه تاً یماه که یساز اوراق ای) ریذخا

 گردش علت به تنها بلکه بهره، نرخ کاهش انیجر 
 و رشد نکهیا ضمن ،یقبل ۀانباشت میعظ یهاسپرده
 اعتبارات اصابت نیتضم گرو در اقتصاد رونق
 دهآور  یدارا یهابخش به نییپا یهانرخ با یبانک

 بر که یرخداد است، یمل اقتصاد یبرا یشتر یب
 دینبا یبازار  خودکار و نشدهتیهدا قواعد اساس
 ها،نیا از گذشته. بود دواریام بدان چندان
 کی ۀتجرب به مستند و ینظر  لحاظ به یساز اوراق
 هرهب نرخ ۀدهندشیافزا کشور، اقتصاد در ریاخ سال

 نفسهیف نکهیا بر مضاف بوده غرض ناقض و
 در االب یسرعت با یپانزشبه یباز  کی آغاز ۀمنزلبه

 کشور اقتصاد در یرقم دو ۀبهر  یهانرخ ۀانداز 
.است

 

 منابع

یابی پایش محیط کسب»های مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش .1 تشکل  030وکار ایران )ارز
 «.وکار در ایران(های ملی محیط کسباقتصادی سراسر کشور از مؤلفه

2. Jílek, Josef (2006) “Money and Monetary Policy Current Practice”, Institute 

for Economic and Environmental Policy University of Economics, Prague 

3. Tobin, James, )1963(, “Commercial banks as creators of money”, in: Dean 

Carson, ed., Banking and monetary studies (Irwin, Homewood, IL) 408419. 

 


