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 : از شواهد خرد تا پیامدهای کالنتنگنای اعتباری
 

 1فرهاد نیلی

 2امینه محمود زاده 

 

 دهیچک

 آن اب مندی که شبکه بانکیاز مازاد نقدینگی در سطح کالن و کمبود آن در سطح خرد حکایت دارد. مخاطرات نظام معمای نقدینگی

 نظام منا ظرفیت از بیش تسهیالت ارائه بر مبنی پولی سیاستگذار ادعای شاهد مالی و یپول ثبات مستمر به همراه نقض استمواجه 

 از بخش مالی و واقعی بخش رکود متأثرشدن گواه اعتبار، و تولید هایچرخه نسبی سوییهم دیگر، سوی از. شوندمی قلمداد بانکی

نحوه تخصیص تسهیالت بانکی و  رسدمی نظر به .در زمان رکود بخش واقعی است اعتباری تنگنای با اقتصادی هایبنگاه شدنمواجه

 سطح رد مقابل در. شودبنگاه احساس  سطح طور مستمر در سبب شده تنگنای اعتباری به ها،بنگاه تولید ساختار هایهمچنین ویژگی

 نها بخشت نقدینگی افزایش و شده محدود واقعی بخش در نقدینگی جذب امکان مالی، و واقعی حاکم بر بخش ساختارهای علتبه  کالن،

 طریق از مالی تأمین هزینه بودن کمتر جز دلیلی که عرضه با مقایسه در اعتبار برای تقاضا مستمر تفوق .است کرده متأثر را اقتصاد اسمی

 عادلت به را اعتبارات بازار مدیریت تقاضا، و اعتبار عرضه افزایش با که است هاییسیاست اتخاذ مستلزم ندارد، آن فرصت هزینه از وام

 رسانده و سبب توسعه بازار مالی شود.

ند تورمی اخیر نیازم در رکود بر تنگنای اعتبارینشینند، فائق آمدن به ثمر می القاعده در بلندمدتدر کنار این راهکارها که علی

، منابع درآمدی دولت و همچنین دسترسی به منابع مالی کاهش اعتبارات بانکی ۰۱۴۲تا  ۰۱۴۱های اندیشی ویژه است. طی سالچاره

اقتصادی مطرح کرده است.  های رشدترین محدودیتو مضیقه مالی را به عنوان یکی از مهمالمللی، محدودیت اعتباری را تشدید بین

من ای تعبیه شود که ضبنابراین خروج غیرتورمی از رکود در گرو آن است که سازوکار الزم برای تجهیز و تخصیص منابع مالی به گونه

ی و مالی حداکثر دسترسی به اعتبار برای فعاالن اقتصادی پیشرو برای خروج از رکود فراهم های مربوط به ثبات پولحداقل کردن ریسک

أمین زا تکنند این وجوه از منابع غیرتورمالمللی توأمان ایجاب میهای بینگردد. به عالوه، مالحظات ضدتورمی سیاستگذار و محدودیت

 های دارای پتانسیل رشد قرار گیرد.ختیار طرحشوند و فرایند تخصیص اعتبار به صورت هدفمند در ا

 

                                                           
 ی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکیاستادیار گروه پول - 1
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 . مقدمه1

گذاری و سرمایه در گردش، از مسائل دیرپای اقتصاد ایران است. بازار اعتبار در سرمایه در تأمین مالی ها با تنگنای اعتباریمواجهه بنگاه

و  )رکودتورمی ۴۱ای طوالنی با مازاد تقاض ا مواجه بوده است  عدم تعادلی که در مواجهه با شرای  اقتصادی و سیاسی ابتدای دهه  دوره

 است.ها تبدیل کرده بنگاه ترین موانع افزایش تولیدحدودیت اعتباری را به یکی از مهم( تشدید شده و متحریم

اشد پذیر و گذرا بای مشاهدهرفت عدم تعادل پدیدهگرفت، انتظار میدر ص ورتی که تخصیص اعتبار بر اساس سازوکار بازار شکل می 

ا ب تعدیل قیمت اس ت، تخفی  یابد. مواجهه مستمر بازار اعتبارات بانکی  ترین آنمهمو از طریق فعال کردن س ازوکارهای بازخوردی که  

 سازد.مازاد تقاضا، مطالعه و بررسی این بازار را ضروری می

یری عرضه و تقاضا به گآورد  با رجوع به ساختار شکلگزارش حاض ر ش واهدی از پایداری مازاد تقاضای اعتبار در ایران را فراهم می  

دهد. در این گزارش مسئله مزمن تنگنای پردازد و سازوکار حاکم بر تخصیص اعتبار را شرح میش ناس ی ش کاا بازار اعتبار می   آس یب 

ان و گیرندگشود. دستاورد گزارش حاضر جلب توجه تصمیمبررسی می مدتو کوتاه در اقتص اد ایران در دو افق زمانی بلندمدت  اعتباری

مدت و بلندمدت مورد اش اره در گزارش به درستی درک یا تفکیک  س ازان به این نکته کلیدی اس ت که اگر س ازوکارهای کوتاه   تص میم 

، لی که تنها در بلندمدت قابل حل هستنداند به آینده موکول شود و مسائمدت قابل حلنشوند، ممکن است بررسی مسائلی که در کوتاه

 با مشکل مواجه کنند. توانند اقتصاد را در خروج از رکودهایی که میمدت قرار بگیرند. انتخابدر دستور کار کوتاه

مسئله وفور منابع مالی در سطح کالن      اند معمای نقدینگیپردازد که موجب شدههای بلندمدتی میبخش اول این گزارش به سازوکار

نش  ده باقی بماند. به منظور تبیین این موض وع، س  ه حوزه  های متمادی در اقتص اد ایران حل و کمبود اعتبار در س طح خرد      برای س ال  

در  بحث اول به تفصیلاند. مهای بخش واقعی و سازوکار تخصیص اعتبارات مورد بررسی قرار گرفتههای عرضه اعتبارات، ناکاراییمحدودیت

ساختار »های سیاستی ش ود و دو مبحث بعدی به ص ورت خالصه در گزارش حاضر و به شکل مبسوط در یادداشت  ادامه گزارش مطرح می

خیزهای بخش مالی به عنوان وش  وند. به عالوه، از آنجا که افتارزیابی می« یاعتبارات بانک یش  کس  ت بازار در اعطا »و « هاای بنگاههزینه

گیری تقاض ای اقتص اد بر میزان تطابق یا عدم تطابق عرضه و تقاضا مرثر   بخش واقعی به عنوان محل ش کل  کننده اعتبار و نوس انات عرض ه 

 گیرد.  مورد بررسی قرار می« های تجاری و اعتباریچرخه»های مالی و واقعی نیز در یادداشت اند، تقارن چرخهبوده

  جدید، تشدید گشته و خود به های تاریخی و مزمن بخش مالی و واقعی با ورود کش ور به ش رای  دهد ناکاراییها نش ان می بررس ی 

های رابطه بانک و بنگاه که به صورت تاریخی در اقتصاد ایران اند. چالشهای اقتص اد کالن کش ور تبدیل ش ده   ترین چالشیکی از بزرگ

وج از به عنوان زیرساخت الزم برای خر تولید بیشتر شده و مسئله تأمین مالی های مربوط به شرای  تحریممطرح بوده، با تشدید مضیقه

 نیاز اب متناسب مالی منابع عرض ه  امکان که زمانی های اقتص اد کش ور تبدیل کرده اس ت. بنابراین تا   ترین چالشرا به یکی از مهم رکود

  در این بخش محدود خواهد بود. پتانسیل رشد باشد، نشده فراهم واقعی بخش

های متعارا مالی مندی از تکانه، گستره منابع مالی قابل استفاده را محدود کرده و امکان بهرهو تورم زمان رکودبا این حال وقوع هم

راهکارهای  به اجمال حد ، درتولید مالیتأمین  مس  ائل س  اختاری مربوط به ش  ناس  یآس  یب گزارش ض  من را تقلیل داده اس  ت. این

 .  کنند فراهم زاتورم منابع به رجوع را بدون واقعی بخش نیاز مورد مالی منابع توانندمی پردازد کهمی مدتیکوتاه

مدت تفکیک ش  وند و به دو افق کوتاه و بلند ش  ود راهکارهای حل مس  ئله تنگنای اعتباری ای گزارش تالش میدر بخش توص  یه

ز طریق ا تقاضا، مدیریت و اعتبار عرضه افزایش با که اتخاذ شوند هاییسیاست الزم است های هر یک برشمرده شود. در بلندمدتویژگی

فزایش ها، ابانک افزایش عرضه از طریق تسویه مطالبات غیرجاری. شوندمی مالی بازارهای توسعه اعتبارات، سبب رس اندن بازار  تعادل به

پذیر خواهد بود. مبنای مدیریت تقاض  ا گرهای مالی امکانواس  طه ها، اس  تفاده از ابزارهای مالی نوآورانه و افزایش کاراییس  رمایه بانک

یگر معتبر قابل حصول است. در سطحی د اس ت  رفتاری که تنها با اتکا به یک نظام اعتبارسنجی های بنگاه تطبیق ش رای  وام با ویژگی 

نیز الزم اس  ت  مدتدهد. در کوتاه، تقاض  ا برای اعتبارات را کاهش میهای تولیدها در اس  تفاده از نهادهو کارایی بنگاه وریافزایش بهره

 هستند فراهم کنند.   های پیشرانی که آماده خروج از رکودابزارهایی معرفی شوند که بتوانند منابع مالی واجد شرای  را برای بنگاه
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ایت قیودی برای منابع مالی محرک رکود الزامی شود رعسبب می و تورم زمان رکودش رای  خا  اقتصادی کشور به دلیل وقوع هم 

 زا نباش  ند، س  همرا موجب ش  وند  تورم ی بودن برخوردار بوده و کمترین افزایش در پایه پولیباش  د: این منابع باید از حداقل درجه پول

 بازی و تالطم در بازار ارز را برنیانگیزند.  را افزایش ندهند و سفته تولید های ناکارا در تأمین مالیبانک

دازهای انانداز در ایران اس   تفاده کنند و ترکیب پسمورد نظر باید بتوانند از ظرفیت بالقوه نرخ باالی پس ه ای تأمین مالی ش   یوه

رس  د با توجه به کاهش اندازهای مالی س  وق دهند. به نظر میغیرمولد آحاد اقتص  ادی را با اس  تفاده از ابزارهای مناس  ب به س  مت پس

افزایش منابع مالی، اس  تفاده از منابع داخلی باش  د.  مدتکوتاه حل، تنها راهدر تأمین مالی للیالمای و بینگریزناپذیر نقش منابع بودجه

ر دبه صورت موقت و تواند بندی اعتبار نیز میخورده جیرههای س نتی و ش کست  هدفمندکردن تخص یص اعتبار بدون توس ل به ش یوه   

هایی اختصا  یابند که توان بیشتری برای تحریک به طور عمده به فعالیتنابع محدود حاص ل  مدت مورد اس تفاده قرار گیرد تا م کوتاه

 دارند. اقتصاد و خروج از رکود

 

 . معمای نقدینگی2

 . تبیین مسئله1ـ2

است. صورت مسئله این است که را به خود مشغول کرده ، س یاستگذاران و فعاالن اقتصادی  «معمای نقدینگی»مدتی طوالنی اس ت که  

عتبارات ا رقمی را به رشددو ای از مشکالت اقتصادی و بخصو  ماندگاری تورممالحظهی کشور، بخش قابل سو، سیاستگذاران پولاز یک

بار بر سر از ناحیه پول و اعت نمایند و وجود موانع مورد ادعای متولیان بخش تولیدتناس ب با اقتضائات اقتصاد کالن منتسب می بی بانکی

نظرهای مکرر، عدم دس  ترس  ی  های آماری و اظهارکنند. از س  وی دیگر، فعاالن اقتص  ادی در پیمایش توس  عه بخش واقعی را نفی می

 یتیمحدود  کنندهای اساسی بخش تولید عنوان میان به نقدینگی الزم بخصو  از ناحیه بخش بانکی را یکی از محدودیتتولیدکنندگ

با فرض صحت ادعای طرفین، معمای نقدینگی از مازاد نقدینگی در  .اس ت  ش ده  زین دیتش د  م،یتحر یفش ارها  ش دن تنگ با مقارن که

 سطح خرد حکایت دارد.   سطح کالن و کمبود آن در

ها رضایت ندارند. از شده توس  بانک ارائه ها اعم از حقیقی و حقوقی از خدماتای از مشتریان بانکمالحظه شود بخش قابلادعا می

ها یکی از و از س  وی دیگر بنگاه ۰اندهای بس  یار زیادی مواجهبا محدودیت های مص  رفی و وام مس  کنس  و خانوارها برای دریافت وامیک

به  التهای تسهیدانند. این همه در ش رایطی اتفاق افتاده که بررس ی نسبت  را عدم دس ترس ی به منابع بانکی می   ترین موانع تولیدمهم

اند. دهند، وام دادهها، امکان و مقررات احتیاطی اجازه میها بیش از ظرفیتی که سرردهدهد بانکنش ان می  ۲ها و کفایت س رمایه س ررده 

 است.  ایران در مقایسه با سایر کشورها نیز از همین پدیده نشأت گرفته نقدینگی بخشی از فزونی نرخ رشد

  

                                                           
 «شکست بازار اعتبارات»برای اطالعات بیشتر به یادداشت سیاستی . اندبانکی شده درصد خانوارها موفق به اخذ تسهیالت ۰۴تنها  ۰۱۴۱خانوار در سال  بر اساس اطالعات بودجه -۰

 .در همین مجموعه مراجعه کنید

شود که برای مقام ناظر توان مقابله بانک با زیان، میزان دهد و با این هدا محاسبه میهای موزون ش ده بر حس ب ریس ک را نش ان می    نس بت س رمایه بانک به دارایی   کفایت س رمایه  -۲

 .  ای را آشکار کندگذاران و رعایت الزامات سرمایهحفاظت از سررده
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 یدیتول یواحدها یدمختلف در کاهش تولسهم عوامل  -1جدول 

 

 های صنعتی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.منبع: نتایج نظرسنجی از مدیران کارگاه  

 

 از اعم ،یمال مسائل را دیتول کاهش علل از درص د  ۱۰ تا ۲۱ س ال متوالی،  ۹ی طی دیتول یواحدها رانیمد دهدیم نش ان  ۰ جدول

 در هیاول مواد یگران شده موجب ۰۱۴۱ سال مهین در ارز نرخ جهش عالوه به. دانندیم ازین مورد ارز تأمین عدم و یالیر ینگینقد کمبود

 یهاتیمحدود دیتشد کنار در اتفاق نیا رسدیم نظر به. ش ود  عنوان واحدهااین  مش کل  نیترمهم ۰۱۴۰ س ال  در و نیدوم س ال  نیا

  .است داده شیافزا یامالحظه قابل زانیم به را گردش در هیسرما به یاقتصاد یهابنگاه ازین ،میتحر از یناش

 ( دریافت۰۱۴۱و  ۰۱۸۴ها )غیر از تابس   تان های مجلس نیز در تمام دورههای مرکز پژوهشهای اقتص   ادی در پیمایشتش   ک ل 

ایه و نرخ باالی تأمین سرم تولید عالوه ضع  بازار سرمایه در تأمین مالیاند. به ترین مشکل خود عنوان کردهها را مهماز بانک تسهیالت

 (.۲است )جدول ها قرار داشته در بازار غیررسمی نیز همواره در رتبه سوم یا چهارم مشکالت بنگاه

  

1391 1390 1389 1388 سال

26 21 18 12 گرانی مواد اولیه

19 14 14 10 کمبود مواد اولیه

16 23 22 24 کمبود نقدینگی کارگاه

15 6 3 2 عدم تأمین ارز مورد نیاز

12 17 23 29 کافی نبودن تقاضا برای تولیدات کارگاه

12 19 21 22 سایر

100 100 100 100 جمع

درصد کارگاه ها در نیمه اول سال
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 13۸2ـ13۹۸کار وهای فضای کسبای از مؤلفهارزیابی گزیده -2جدول 

 وکار در ایراننماگرهای فضای کسب
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 ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۹ ۱ ۹ ۹ ۶  ۲ های اولیهدر قیمتثباتی بی

 ۲ ۲ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ هااز بانک مشکل دریافت تسهیالت

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۹ ۱ ۱ ۶ ۶ ۸ ۰۰   المللی علیه کشورهای بیناعمال تحریم

 و نرخ باالی تأمین تولید ضع  بازار سرمایه در تأمین مالی

 سرمایه در بازار غیررسمی
  ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۹ ۱ ۹ ۹ ۹ ۹ 

به پرداخت به موقع  ها و مرسسات دولتیتعهدی شرکتبی

 بدهی خود به پیمانکاران
 ۰ ۴ ۱ ۱ ۲ ۶ ۴ ۰۲ ۰۱ ۰۱ ۶ ۱ 

 ۶ ۱ ۱ ۶ ۸ ۴ ۰۱ ۸ ۰۱ ۰۲ ۶   گذاریو سرمایه مربوط به تولید ثباتی قوانین و مقرراتبی

 ۴ ۴ ۴ ۸ ۴ ۰۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۱   های حکومتیوجود مفاسد اقتصادی در دستگاه

 ۸ ۴ ۸ ۴ ۱ ۶ ۲ ۹ ۲ ۲ ۲   نرخ باالی بیمه اجباری نیروی انسانی

گذاری غیرمنطقی محصوالت تولیدی توس  دولت و قیمت

 نهادهای حکومتی
  ۸ ۰۱ ۴ ۰۰ ۸ ۸ ۶ ۴ ۶ ۸ ۴ 

ها در در داخل و ثبات قیمت ب ا وجود تورم  تثبی ت نرخ ارز 

 بازارهای هدا
  ۰۱ ۰۶ ۰۱ ۰۱ ۰۱ ۱ ۴ ۱    

 است. دهنده رتبه هر مؤلفه به عنوان مانع تولیدتوضیح: ارقام نشان
 .یاسالم یمجلس شورا یها(، مرکز پژوهشیرانکار در اوکسب یطمح یمؤلفه مل 21سراسر کشور از  یتشکل اقتصاد ۱1۹ یابی)ارز 1۱۹2در بهار  یرانکسب وکار ا یطمح یشپامنبع: 

 

اند. مورد نیاز از نظام بانکی با مشکل مواجه دهد تولیدکنندگان برای تأمین تسهیالتزمان نتایج دو نظرس نجی نشان می بررس ی هم 

ت. این اسثباتی دسترسی به مواد اولیه شده اتفاق افتاده که سبب بی تغییری در س اختار زنجیره تولید  ۰۱۴۰به عالوه از اواس   س ال   

ولید تترین عامل کاهش هایی که گرانی و کمبود مواد اولیه را مهمصورت افزایش تعداد بنگاهموض وع در پرس شنامه بانک مرکزی نیز به   

 اتهای مقداری واردو محدودیت ، افزایش نرخ ارزمدترسد با توجه به ثبات تکنولوژی در کوتاهنظر می دانند، قابل پیگیری اس ت. به می

( محدودیت در واردات مواد اولیه، ۰وجهی توجه به سه اند. در این زمینهعوامل اص لی افزایش نقش تأمین مواد اولیه در تولید بنگاه بوده 

تواند بخش  ی از تغییر ( محدودیت در تحص  یل ریال مورد نیاز برای تأمین ارز، می۱( محدودیت در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات و ۲

 ساختار مذکور را توضیح دهد.  

 ،یمرکز بانک س  رس و کش  ور یتجار یهابانک یفرامرز رواب  در تنگنا جادیا با ۰۱۸۱های پایانی دهه از س  ال میتحر دیتش  د

 یبرا ازین مورد الیر ،ارز نرخ جهش آن دنبال به. کرد محدود را یاواسطه و یاهیس رما  واردات و یتجار اعتبارات به هابنگاه یدس ترس   

 مهین از بخصو  هانهاده یمال تأمیندر گردش با هدا سرمایه  یبرا بنگاه یتقاض ا  شیافزا عوامل نیا مجموع. داد شیافزا را ارز تأمین

 .هددمی حیتوض را بعد به ۰۱۴۱ سال

رخ ش  ود، در حالی که متوس    نکه به طور عمده به نظام بانکی منتس  ب می به رغم نارض  ایتی تولیدکنندگان از ش  رای  مالی تولید

های ثابت، عبارت دیگر، به قیمت (. به۱است )جدول کرده  درصد رشد ۲۸ها ساالنه بانک درصد بوده، دارایی ۰۴طی دهه گذش ته   تورم

شدن محور بودن اقتصاد کشور، بزرگ درص د منبس   ش ده، ش اخصی که با توجه به بانک     ۰۰ها به طور متوس   س االنه   بانک ترازنامه

 ادیز یامالحظه قابل زانیم به یبانک التیتسه عرضهاسمی  تیظرف گذشته، یهاسال یط نیبنابرادهد. مس تمر بخش مالی را نشان می 

 .است شده



 
 

6 

 

های کالنبرخی از متغیرهای حوزه مالی و واقعی، داده رشدنرخ  -3جدول   

 
 هاست. های اقتصادی به بانکتوضیح: منظور از مانده بدهی، مانده بدهی بخش

 های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.منبع: داده

ها و فقدان ابزارهای متعارا مدیریت دارایی از قبیل خرید و فروش اوراق بهادار در مقیاس در بانک با توجه به ش  یوه مدیریت دارایی

، ا نش  أت گرفتههاعطایی آن ها از افزایش تس  هیالتتوان گفت عمده افزایش دارایی بانک، می۰گس  ترده و س  ایر عملیات بازار بین بانکی

است. بنابراین های ثابت( نیز قابل مشاهده درصد به قیمت ۰۹ها )ساالنه تسهیالت اعطایی به بخش که در متوس   نرخ رشد  موض وعی 

درصدی  ۱۰است )رشد منابع نیز تس ریع ش ده    ها(، تخص یص درص دی س ررده   ۲۸عالوه بر افزایش ظرفیت تجهیز منابع بانکی )رش د  

ی اقتص  اد از این جریان چندان منتفع نش  ده و این تخص  یص به رش  د اقتص  ادی   رس  د بخش واقعتس  هیالت(. با این حال به نظر می

 است.درصد تجاوز نکرده  ۹گذشته از  حقیقی، در دهه ناخالص داخلی ای که متوس  سرعت رشد ساالنه تولیدگونه نینجامیده  به

 . ارزیابی شواهد  2ـ2

که شبکه بانکی با آن مواجه  ۲س یس تماتیکی   ش واهدی در س طح کالن ارائه کرد. ریس ک    ادعای طرفین معمای نقدینگیتوان برای می

سویی شود. از سوی دیگر، همبیش از ظرفیت امن نظام بانکی قلمداد می ی مبنی بر ارائه تسهیالتاس ت، ش اهد ادعای س یاستگذار پول   

اس   ت.  ۹های اقتص   ادی با محدودیت اعتباریش   دن بنگاهبخش واقعی و مواجه زمانی رکودو اعتبار گواه هم ۱های تولیدنس   بی چرخه

 پردازند.های بعدی به تبیین این موارد میزیربخش

 های سیستماتیک شبکه بانکی. ریسک1ـ2ـ2

های ترتیب با استفاده از شاخص، به۶و ثبات مالی ۱یتوان از دو منظر ثبات پولرا می ظرفیت امن س یس تم بانکی برای اعطای تس هیالت   

ظام تولیدشده توس  ن دهد ساختار اقتصاد ایران ظرفیت جذب حجم نقدینگیکمّی کرد. روند نرخ تورم نشان می و کفایت س رمایه  تورم

بانکی را ندارد  اثر نقدینگی روی بخش واقعی محدود اس  ت و بیش  تر اثر آن در متغیرهای اس  می و به ش  کل افزایش قیمت مش  اهده   

 در س طح کالن مازاد نقدینگی وجود دارد  هرچند این سطح از نقدینگی )در مقایسه با حجم تولید  رس د ش ود. در نتیجه به نظر می می

 ( ممکن است برای اقتصادی با ساختارهای مالی و واقعی متفاوت، عدد کوچکی محسوب شود. ناخالص داخلی

 

                                                           
  .های ایران بسیار اندک استها، سهم این ابزارها در دارایی بانکبانک دن نرخ و همچنین نبود فشار الزم برای بهبود مدیریت دارایینبو با توجه به عرضه اندک اوراق بهادار، جذاب -1

سازی نسبت به توانند با متنوعاقتصادی نمیاین نوع ریسک قابل تسهیم نیست و آحاد . ، ریسک کل بازار و مرتب  با نقصی در ساختار بازار است(مندنظام)ریسک سیستماتیک  -۲

 . حذا آن اقدام کنند

 های، فعالیت(رکود)در دوران رونق . شودتعری  می های رونق و رکودچرخه به صورت دورهیک . ندیگومی تجاریاقتصادی، چرخه کالن های تکرارپذیر در سطح فعالیت به نوسانات -۱

ل صنعتی و درآمد سرانه قاب های اقتصادی چون نرخ بیکاری، تولیداثر این دوران در شاخص. شودمی( کوچک)یابند و اقتصاد به صورت حقیقی بزرگ می( کاهش)اقتصادی افزایش 

  در همین مجموعه.« های رونق و رکودوضعیت صنایع در دوره»رجوع کنید به یادداشت  .استمشاهده 

های بازار، متقاضی دریافت اعتبار باشد، با این حال به دالیلی همچون عدم اعتماد اعتباردهنده یا کمبود منابع، موفق بنگاه مواجه با محدودیت اعتباری، بنگاهی است که در قیمت -۹

 .ریزی شده کمتر شودبنگاه از سطح برنامه که سطح تولیدتوان شرایطی را تصویر کرد در این حالت می. به دریافت اعتبار درخواستی نگردد

ول در سبت برابری پی به معنای ثبات ارزش پول و میزان اعتماد به واحد پول یک کشور است که بر مبنای سه شاخص قدرت خرید پول، هزینه فرصت نگهداری پول و نثبات پول -۱

 .گیری استقابل اندازهمقابل سایر واحدهای پولی 

 کارکردهای اصلی سیستم بانکی را محقق کنند.های اقتصادی مقاوم باشند و بتوانند شود که در آن بازارها و نهادهای مالی نسبت به شوکثبات مالی به وضعیتی اطالق می -۶

متوس  1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 سال

28 29 21 26 24 12 28 40 36 31 27 31 سررده ها

17 31 22 12 11 25 18 12 10 15 15 16 نرخ تورم

28 22 21 35 19 12 31 31 33 38 36 -  دارایی بانک ها

31 16 28 38 15 10 35 42 40 38 41 38 مانده بدهی

4 -6 3 6 3 1 5 7 7 6 8 8 تولید ناخالص داخلی
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 )درصد( ها به سپردهبانکنسبت بدهی بخش غیردولتی به  -4 جدول

 

 های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، محاسبات تحقیقمنبع: داده

ت. اس  هزینه نبوده و مخاطرات زیادی را به اقتص  اد تحمیل کرده ش  دن بخش بانکی از بخش واقعی بیگرفتن س  رعت بزرگپیش  ی

دهد. نسبت بدهی بخش غیردولتی به ش ده را نش ان می   تأمین مالی ها که از محل س ررده اعطایی بانک س همی از تس هیالت   ۹جدول 

های خود را برای مقاصد قانونی یا درصد از سررده ۲۱ها درصد بوده، یعنی بانک ۸۱های تجاری طی دوران برنامه س وم  س ررده در بانک 

درصد بوده و در  ۴۱( این نسبت به طور مستمر باالی ۰۱۴۰به بعد )غیر از سال  ۰۱۸۹گذاش تند. با این حال از سال  یاحتیاطی کنار م

 بودن درصد است، بیشتر ۰۱قانونی حدود  درصد هم رسیده است. با توجه به آنکه میانگین موزون نسبت سررده ۰۱۱ها به بعض ی سال 

 ذخیره شبکه بانکی و بوده صفر مرکزی بانک نزد هابانک قانونی سررده عمالً دهدمی شانن درص د  ۰۱۱ از تس هیالت  به س ررده  نس بت 

های قیمتی و به بعد، به دلیل فش  ار س  یاس  ی به نظام بانکی و ناکافی بودن محرک ۰۱۸۹از س  ال . اس  تنکرده  نگهداری هم احتیاطی

ها، تسهیالت بدهند. درصد سررده ۰۰۱ناچار شدند با استقراض از بانک مرکزی، حتی فراتر از  های دولتیها، بانکدرآمدی تجهیز سررده

 ۰است.به بعد کند شده  ۰۴۰۱این روند از سال 

 )درصد( نقدینگی و ضریب فزاینده در رشد یسهم پایه پول -1 نمودار

 

 

 های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، محاسبات تحقیق. منبع: داده

 

                                                           
توجهی از بخش قابل  رودانتظار می. ها بسیار باالتر استها در این بانکهای تخصصی به دلیل عدم اتکای فرایند تجهیز منابع به سپردهبرای بانک ها به تسهیالتنسبت سپرده -1

در این دوره افزایش بدهی بانک . استبه بعد قابل مشاهده  1۱۱۹های تخصصی نیز از سال با این حال تغییر رفتار بانک. شود تأمین دولتی هشدها از وجوه ادارهمنابع این بانک
 .ها به تسهیالت را افزایش دادبه بانک مرکزی، به دلیل تعهدات مسکن مهر نسبت سپرده مسکن

1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385
متوس  

برنامه سوم
1384

83 93 93 93 106 106 99 80 95 تجاری

229 214 236 162 163 148 134 160 135 تخصصی

100 110 112 103 113 112 103 91 101 شبکه بانکی
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افزایش  ،ها عامل اصلی افزایش نقدینگیبه معنای افزایش سهم سایر منابع است. در بیشتر سال در تأمین تسهیالت کاهش سهم سررده

ها (. افزایش بدهی بانک۰است )نمودار اتفاق افتاده  ۰بیرونی دهد بخش مهمی از اعطای تسهیالت از مسیر پولبوده که نش ان می  پایه پولی

رسد فشار تقاضا برای افزایش تسهیالت اعطایی، رفتار (. به نظر می۲به بانک مرکزی در این دوران از عوامل افزایش پایه پولی اس ت )نمودار  

به بعد این  ۰۱۸۹ص   ورت خا  از س   ال ها را در جهتی تغییر داده که برای تأمین منابع مورد نیاز به بانک مرکزی رجوع کنند. به ب انک 

 است. نسبت صعودی بوده

 )درصد( یلها به بانک مرکزی از پایه پوسهم بدهی بانک -2 نمودار

 
 .استشده  ایجاد مرکزی بانک به مسکن بانک بدهی دلیل به 1۱۱۹ به 1۱۱۱ توضیح: افزایش

 های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، محاسبات تحقیق.منبع: داده

 ها )ده هزار میلیارد ریال(بانکهای اعطاشده و قابل اعطا: همه مقایسه میزان وام -3 نمودار
 

 
 است. های شبکه بانکی توزیع شدهبه طور متناسب روی وام و سایر دارایی تناسب حاصل از کفایت سرمایهچین، عدمتوضیح: در منحنی نقطه 

 های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، محاسبات تحقیق.منبع: داده

                                                           
د ها نزبانک اسکناس و مسکوک در دست اشخا  به همراه سررده. دهدبخش خصوصی را نشان می شود و خالص داراییاقتصاد ایجاد می بیرونی بیرون از بخش خصوصی پول -۰

 . دهندبانک مرکزی اجزای پول بیرونی را تشکیل می
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مانده بدهی بخش غیر دولتی

(درصد سپرده ها۱5)وجوه وام دادنی 

(بانک هامتناسب با سهم وام در دارایی)وجوه وام دادنی به اتکای نسبت کفایت سرمایه 
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ها پردازد. عرضه این منابع در شرایطی محقق شده که سرمایه شماری از بانکها میشده توس  بانکبه بررسی منابع عرضه ۱نمودار 

 انجامیده است. ای کمتر از کفایت الزم بوده و به نقض نسبت کفایت سرمایهبه میزان قابل مالحظه

 و انونیق سررده نسبت حفظ در بانکی شبکه که شده محقق شرایطی در بانکی منابع رضهش ود ع طور که مش اهده می بنابراین همان

 رردهس نسبت حفظ با تنها باش د،  آنها محدود هایس ررده  بهها بانک اعتباری تس هیالت  بود قرار اگر. اس ت کرده تخل  س رمایه  کفایت

 یبرا .ش  دمی داده کمتر وام ریال میلیارد هزار ۱۱۱ حدود باید ،۰۱۴۰ س  ال انتهای در احتیاطیذخیره گرفتن نظر در بدون و قانونی

 .وام بدهند یال، کمترر یلیاردهزار م ۴۱۱ یزانها به مالزم بود بانکنیز  یهسرما یتحفظ نسبت کفا

 یادیز سکیر ،یرونیب پول به آن یاتکا زین و باال ۰یاهرم نسبت بخصو  و ینظارت الزامات تیرعا عدم لیدل به یپول بخش انبس اط 

تخاذ بنابراین بدون ا .رداد را اقتصاد همهی و درگیر کردن بانک بخش رونیب به تیس را ظرفیت  که کرده نهینهاد کش ور  یمال بخش در را

صه طور خالبه  .ش ود  اقتص اد  در یجد یهابحران س بب تواند می تولید س از الزم، افزایش س هم نظام بانکی در تأمین مالی  تدابیر ثبات

بخش واقعی را به  درص د رشد  ۹ها که مخاطرات زیادی را به نظام بانکی تحمیل کرده، تنها اعطاش ده برای تأمین مالی بنگاه  تس هیالت 

 شود.در اقتصاد ایران مطرح می عنوان شاهد مازاد نقدینگیای که به پدیدهاست  همراه داشته 

 2های اعتباری و حقیقیسویی چرخه. هم2ـ2ـ2

 تولید نرخ رشد ۰۱۸۴هد در سال ( نش ان می ۱های کالن بخش مالی و ارقام متناظر آنها در بخش واقعی )جدول زمان ش اخص بررس ی هم 

است. نکته جالب، تقارن این پدیده با انقباض در بخش مالی است:  درص د( کمتر ش ده   ۹واحد درص د از متوس   دوره )   ۱ناخالص حقیقی 

 ۰۲ها )نرخ رشد درصد متوس  دوره(، کندشدن سرعت افزایش سررده ۲۸در مقایسه با  ۰۱۸۴درص د سال   ۰۶) کاهش نرخ رش د نقدینگی 

 شاهدی بر  ۰۱۸۴درصد(. بنابراین سال  ۱۰در مقابل متوس   ۰۱اعطایی ) درص د( و افت رشد تسهیالت  ۲۸درص د در مقایس ه با متوس      

نیز قابل پیگیری است: نرخ رشد کمتر  ۰۱۸۸در سال  ۰۱۸۴س ال  زمان انقباض اعتباری و افول بخش واقعی اس ت. امتداد اتفاقات  وقوع هم

 است.  ها و نقدینگی در این سال، با کمتر از متوس  بودن نرخ رشد تولید ناخالص حقیقی همراه شدهها، سرردهاز متوس  تسهیالت بخش

ها سبب غفلت از انتس اب کامل آن به تحریم  ، اتفاق نادری اس ت که ۰۱۴۰ش ده در س ال   درص د( مش اهده   -۱.۸منفی ) نرخ رش د 

، این سال، از بعد وضعیت های ناشی از تحریمنظر از محدودیتشود. صراشناخت صحیح سازوکار حاکم بر فراز و فرود بخش واقعی می

رسد در است. به نظر می ها کاهش یافتهاعطاشده به بخش دارد  به این معنی که نرخ رشد تسهیالت ۰۱۸۴هایی با سال اعتبار، مشابهت

 عرضه منفی مواجه شده، بدون آنکه طرا تقاضا امکان جبران آن را داشته باشد.  این سال اقتصاد با شوک

 های خرد و کالنبرخی از متغیرهای حوزه مالی و حقیقی، داده نرخ رشد -5جدول 

 
 است. حقیقی شده CPIبخش غیردولتی به سیستم بانکی با شاخص  تسهیالت توضیح: مانده

 اوراق بهادار تهران، محاسبات تحقیق. شده در بورسشرکت پذیرفته ۲۱۸های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پنل متوازن منبع: داده

                                                           
 .کنند، نسبت اهرمی باالتری دارندمالی استفاده می تأمینع سهامدار در بهایی که کمتر از منابنگاه. دهدبنگاه را نشان می مالی تأمیننسبت اهرمی ترکیب  -1
 .است یات بیشتری بررسی شدهبا جزئدر همین مجموعه  «و اعتباری تجاریهای چرخه»در یادداشت سیاستی  -2
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37 41 169 195 5 138 35 1386

36 42 195 218 -28 -23 -10 -13 5 152 -16 1387

48 52 208 210 24 13 -4 -15 5 174 4 1388

73 70 249 246 40 21 7 5 5 241 26 1389

83 77 299 318 -8 -11 -1 7 7 5 201 309 7 1390

97 96 377 356 -14 -6 -4 -18 9 5 196 360 -33 -14 1391

3 -1 -2 -7 8 5 -33 7 متوس 

خرد )شرکت های بورسی( کالن )شبکه بانکی(

متوس  )ده میلیارد ریال( نرخ رشد حقیقی شده )درصد( سهم از ده هزار میلیارد ریال نرخ رشد حقیقی
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 ۶ناخالص حقیقی در  تولید دهد متوس    نرخ رش  د، نش  ان می۱و واقعی در جدول  های خرد و کالن بخش مالیبررس  ی توأم داده

)به ترتیب با  ۰۱۸۴و  ۰۱۴۰کاهش یافته و غیر از دو سال  ۰۱۸۱درصد( دو واحد درصد نسبت به رقم متناظر در دهه  ۲س ال گذشته ) 

رسد اتفاقات آغازگر است. بنابراین به نظر می درصد بوده ۲درص د( نرخ رشد اقتصادی در دهه مزبور بیش از   ۱.۸و  -۱.۸های رش د  نرخ

ر با نرخ رشد اند. متناظسال گذشته را کاهش داده ۶به همراه عوامل انتش ار فرایندهای رکودی طی این دو سال متوس  نرخ رشد   رکود

و  -۰۶است )به ترتیب ای داشته مالحظهنیز کاهش قابل  ، نرخ رشد مانده حقیقی تسهیالت۰۱۴۰و  ۰۱۸۴های تولید حقیقی در س ال 

 درصد ۱۱ ثابت یهامتیق ز بهین سال یط ییاعطا التیتسه ،یردولتیغ بخش یبده مانده بر عالوه ۰۱۴۰ س ال  مورد دردرص د(.   -۰۹

 . است شده کوچک

 در رایز نشود، داده صیتشخ میتحر ۰۱۴۰ و ۰۱۴۱ یهاسال در رشد کاهش عامل تنها شودیم سبب هاس ال  نیا زمانهم یبررس  

قرار  یرونیب نامطلوب شوکتحت تأثیر  رانیا اقتصاد سال نیا در که میهست ۰۱۸۴ س ال  در دیتول و اعتبارات رش د  کاهش ش اهد  یحال

 ابلق کاهش زین یاقتص  اد رش  د نرخ ش  ده، یمنف ثابت متیق به یبانک اعتبارات رش  د نرخ که یدوران در گرید یس  و از. نداش  ته اس  ت

 .کندیم متبادر ذهن به را در دوران رکود یاعتبارتنگنای  با هابنگاه مواجهه که یادهیپد است، داشته یامالحظه

درصد و  ۲۱های ثابت های بورسی به قیمتش رکت  مانده تس هیالت  ۰۱۸۴زمانی مزبور در س طح خرد نیز قابل ردیابی اس ت. در س ال    هم

های بورسی است. کاهش مانده تسهیالت شرکتدرصد کاهش یافته  ۲۸ها اعطا شده به این بنگاه ۰۱۸۴ارزش حقیقی تس هیالتی که طی سال  

است. اثر کاهش در مانده و جریان تسهیالت روی متغیرهای مقایسه  درصد قابل ۰۶درص د با کاهش مانده کل تسهیالت به میزان   ۲۱به میزان 

درص  د کاهش  ۰۱آنها  و ارزش حقیقی ش  ده دارایی ۰۱ها ر ارزش فروش حقیقی این ش  رکتها قابل ردیابی اس  ت: در س  ال مزبوتولیدی بنگاه

درصد به صورت حقیقی کوچک  ۰۹ها درصد و تسهیالت اعطایی به این شرکت ۶های بورسی نیز مانده تسهیالت شرکت ۰۱۴۰یافت. در س ال  

 اهشک به دیتول افت از یبخش و نبوده میتحر ریاخ یهاسال در یاقتص اد  رش د  کاهش عامل تنها زین خرد اطالعات اس اس  بر نیبنابرااند. ش ده 

 است. در سطح خرد قابل ارائه عنوان گواه کمبود نقدینگیموضوعی که به   است انتساب قابل در دسترس اعتبارات

 . تنگنای اعتباری3

دات بخش شرکتی است. با این حال مشاه اند و مقصد اصلی اعتبارات بانکیها واس طه وجوه از بخش خانگی به بخش شرکتی تعری ، بانکطبق 

نظر از ب نش  ده اس  ت. ص  راهای متمادی س  یراها برای س  الدهند عطش اعتباراتی بخش ش  رکتی توس    بانکدر اقتص  اد ایران نش  ان می

گیرد، خود باعث افزایش های بخش مالی نش   أت میها که از اص   طکاکش   ود، محدودیت اعتباری بنگاههایی که در این زمینه مطرح میگالیه

ضیح ی و مالی قابل توهای پولای که در چارچوب اقتص اد کالسیک و منفک دانستن بخش ش ود  پدیده ناکارایی بخش مالی و واقعی اقتص اد می 

 شود.بررسی می مرثر بر تنگنای اعتباری مدتو کوتاه به این چالش، در این بخش از گزارش، سازوکارهای بلندمدت نیست. با توجه

در بازار اعتبارات، به دلیل حاکم نبودن سازوکار قیمتی بر این بازار هرچند ابعاد تقاض ای پاس د داده نشده منابع مالی و مازاد تقاضا   

در بخش واقعی نیز با  دهد مقارن با کاهش عرضه اعتبارات، تولیدهای مالی و واقعی نشان میسویی چرخهقابل ش ناس ایی نیس تند، هم   

 مالحظه مطالبات غیرجاری یش از حد به منابع داخلی، حجم قابلها، اتکای بش  ود. منفی بودن نرخ واقعی س  رردهمحدودیت مواجه می

عرضه شده فراتر از حداکثر مقدار قابل  (، س بب شده اعتبارات بانکی های احتیاطی )مانند نس بت کفایت س رمایه  ها و نقض نس بت بانک

ز ا ها برای منابع اعتباری نیز بس یار فراتر از منابع عرض ه ش ده است. هزینه فرصت پایین تأمین مالی   د. تقاض ای بنگاه تحمل خود باش ن 

ادی ی اخیر اقتص  هااند. تکانهها در ایجاد این مازاد تقاض ا نقش مرثر داش ته  ای بنگاهپایین و س اختار خا  هزینه  وریمنابع بانکی، بهره

 در گردش و تشدید مازاد تقاضای اعتبار شده است.  ایران نیز سبب افزایش نیاز به سرمایه

 . سازوکارهای بلندمدت1ـ3

ها، س بب ش ده همواره در س طح خرد نسبت به منابع اعتباری احساس کمبود وجود داشته    در بنگاه های س اختار تولید برخی از ویژگی

از محلی بجز وام بانکی، تقاضا  و باال بودن هزینه فرصت تأمین مالی ۰بودن چرخه تولید، طوالنیوریبودن بهرهباش د. دالیلی چون پایین 

                                                           
 .است جزئیات بیشتری بررسی شدهن مجموعه با یدر هم «ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه»در یادداشت سیاستی  -1
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جواب  کار بازار نیز، منجر به انتخابوبانکی از طریق فرایندی بجز ساز تسهیالت است. تعیین نرخ سود را زیاد کرده اعتبارات بانکیبرای 

 است.  ای در استفاده از این منابع شدهگوشه

ز هزینه ها به مراتب ابانکی، موجب شده تسهیالت بانکی در بسیاری از سال تسهیالت سود اص رار سیاستگذار بر اعمال سق  بر نرخ 

کان کنند تا جایی که امهای اقتص  ادی تالش میتر باش  د. در نتیجه بنگاهترین منبع مالی جایگزین، ارزانفرص  ت آن، یعنی قیمت ارزان

ها در رابطه با س   ایر منابع مالی )آورده مالکان و از این منبع تأمین کنند. نش   انه این ادعا آن اس   ت که بنگاه دارد، نی از مالی خود را 

   کنند.سهامداران و استقراض از طریق بازار سرمایه( اعالم کسری نمی

( ۰ :باشد دالیل از این ترکیبی از ناش ی  تواندمی خرد س طح  در آن کمبود و کالن س طح  در نقدینگی وفور در این چارچوب معمای

 از زیادی ش  مار بانکی و عدم تقارن ش  دید بین مبلو و تعداد تس  هیالت اعتباری باعث ش  ده اس  ت دس  ترس  ی تس  هیالت باالی تمرکز

 مبلو سریع شدر رغم به تسهیالت، تعداد و ومبل بین تقارن با توجه به عدم. باشد اندک بانکی منابع به( کنندگانتولید شامل) متقاضیان

 هایوام سریع رشد و خانوارها زیاد مندیبهره دلیل کنندگان، بهتولید مندیبهره ( عدم۲است.نکرده  رش د  تس هیالت  تس هیالت، تعداد 

 نصیببی متقاضیان از توجهیقابل  مقدار عرضه، همواره رشد رغم به که ایگونهبه تقاض است  مازاد دچار اعتبار ( بازار۱. اس ت  مص رفی 

جدیدی در  بودن مانده تسهیالت، جریان تأمین مالی س بب ش ده با وجود قابل مالحظه   ( افزایش حجم مطالبات غیرجاری۹ ۰.مانندمی

  ۲ها قرار نگیرد.اختیار بنگاه

 تجربی ارزیابی آن قابل بودن مش  اهده غیر قابل علت به س  وم دلیل. کنندمی رد را دوم دلیل و ییدتأ را اول دلیل تجربی مطالعات

 ها، س  یالیت و کاراییبانک ای اس  ت  هرچند بدیهی اس  ت افزایش مطالبات غیرجارینیس  ت. دلیل چهارم موض  وع یادداش  ت جداگانه

 دهد.تخصیص منابع بانکی را کاهش می

انداز خانوارها و متقاضی عمده این وجوه هستند. منشأ اصلی وجوه مازاد، پس ۱ دادنی(بازارهای مالی محل عرض ه و تقاض ای وجوه مازاد )وام  

طح انداز و سعادات مصرفی خود، پسگیری و همچنین ساختار شکل شدهبینیو پیش اند. خانوار بر اساس درآمدهای محققهای اقتص ادی بنگاه

ایه گذاری و سرمو به دنبال آن، وجوه الزم برای سرمایه کند. بنگاه نیز با هدا حداکثرس ازی س ود در مورد سطح تولید  وجوه مازاد را تعیین می

 ای نیستند.  شدهتعیینپذیرند و مقادیر از پیشاثر میهای متعدد و متفاوتی گیرد. بنابراین عرضه و تقاضای وجوه از شوکگردش تصمیم میدر 

با این حال الزم اس ت س ازوکار تطابق عرض ه و تقاض ای وجوه با طراحی سازوکار انگیزشی مناسب با هدا تسویه بازار وجوه فراهم     

کننده گر مالی برای عرضهطهگیرند. نهادهای واس  ش کل نمی  ۹کردن چنین س ازوکاری، بس یاری از بازارها  ش ود. بدون طراحی و اجرایی 

کنند. بر این اساس طیفی از انداز را فراهم و س طح تقاض ا را از طریق س ازوکارهای مبتنی بر قیمت مدیریت می   وجوه انگیزه تجهیز پس

 شوند.  گیرند که مبنای انطباق عرضه و تقاضای وجوه با دوره انقضای متفاوت میها و بازارها شکل میقیمت

مدت را در مقایسه با وجوه بلند مدتگذارد و بازده نگهداری وجوه کوتاهاطالعات موجود در این بازارها را در اختیار می ۱منحنی بازده

دهد. سیاستگذار با تأثیر بر منحنی دهد. مازاد عرضه یا تقاضا در هر یک از بازارهای وجوه، بازارهای دیگر را تحت تأثیر قرار مینشان می

 تواند بازار وجوه را مدیریت کند.  بازده و تغییر قیمت نسبی وجوه با دوره انقضای متفاوت می

است، امکان کش  قیمت در ساختار هم ش کل نگرفته   پول ۴که بازار نقدی ۶رس د در وض عیت کنونی بازارهای مالی در ایران  به نظر می

ارد و ند وجود وجوه بازار در تعادل عدم رفع پولی، سازوکار قابل رؤیت متش کل غیر بازار حجم گس ترده  دلیل فعلی بازار وجوه وجود ندارد. به

                                                           
 .استارائه شده  در همین مجموعه «شکست بازار اعتبارات»تفصیل این سه مبحث در یادداشت سیاستی  -1
 .در همین مجموعه با جزئیات بیشتری بررسی شده است «هابانک مطالبات غیرجاری»در یادداشت سیاستی  -2

3- Loanable Funds 

شود، وجوه یسبب م خانوار از درآمد و مصرف بینیبا این توضیح که پیش. شوند در هر دو سمت عرضه و تقاضای وجوه، از دو بعد مبلغ و مدت قابل تعریف هستندمنابع مالی که در بازار وجوه مبادله می -4
 . شود وجوه تقاضاشده بنگاه نیز دارای دو بعد مبلغ و مدت باشدتوجه به محل مصرف منابع مالی باعث می. مازاد خانوار عالوه بر مقدار، بعد زمان نیز داشته باشد

شود، وجوه با دوره انقضای متفاوت در بازارهای متفاوت وجوه یکسان است، بعد زمان سبب می گیریبا اینکه مبنای اندازه. ای از کاالهای ناهمگن استبر این اساس بازار وجوه، شامل مجموعه
 .مبادله شوند

 .دهدرابطه بین نرخ بازده و زمان انقضای وجوه را نشان می (Yield Curve) منحنی ثمر یا بازده -5

 .اندمعرفی شده« بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی»ن با عنوا های اطالعاتی مرتبط با بازار اعتبار در یادداشت سیاستیبانک -6

 .شوندشود که در آن کاالها به صورت آنی و نقد معامله میبه بازاری اطالق می (Spot Market)بازار نقدی  -7
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 ای وفور دهندهنشان عمومی پذیرعینی ش اهده  ش اخص  فقدان در. نیس ت  حص ول  قابل پول کمیابی یا وفور تش خیص  برای ۰عینی قض اوت 

می متوسل مالی منابع وفور یا کمیابی ارزیابی برای دارای اریب و پذیرمناقشه ۲قضاوتی، هایشاخص به دادنی، س یاستگذار وام وجوه کمیابی

 مناقشه جایبه سیاستی محافل هایداشت، بحث بازار کنندهتس ویه  قیمت با ش فاا  و غیرمتمرکز بازاری هم ارز، ریال بازار مانند اگر. ش ود 

 .  شدمی معطوا امر این علل وجوه، بر وفور یا کمیابی مورد در

 گهن پایین در جهت مختل ، سازوکارهای با س یاس تگذار   و اس ت  بازار کنندهتس ویه  قیمتی س ازوکار  فاقد پول در حال حاض ر، بازار 

 مریا کنندگانتولید رضایت عدم مداخله س یاس تگذار و   محتوم نتیجه این بازار در تقاض ا  مازاد لذا. کندمی تالش نرخ تص نعی  داش تن 

ارائه  مبنای عرضه قابلبر  مندیعالوه بر وجود ص  در بازار اعتبار، شواهد دیگری نیز برای مازاد تقاضا و تعیین سطح بهره. است طبیعی

 در دهدنمی نشان معناداری العملعکس تجاریهای چرخه بورسی، به هایشرکت در اس ت. به عنوان مثال، ش دت استفاده از تسهیالت  

های بورسی شرکتدهد حتی برای ای که نشان میدهد  مشاهدهمی( افزایش) کاهش را نس بت  این اعتباری( انبس اط ) انقباض که حالی

رود دس  ترس  ی بیش  تری به منابع اعتباری داش  ته باش  ند،   پذیری بیش  تر، انتظار میهای مالی و نظارتص  ورت که به دلیل ش  فافیت

 های تولیدی بنگاه است. کننده برنامهآور و محدودهای انقباضی اعتباری الزامسیاست

 مدت. سازوکارهای کوتاه2ـ3

 را مالی منابع برای تقاضا میزان مستمر صورت به که اس ت  س ازوکارهایی  نتیجه هابنگاه نقدینگی کمبود ش کاا بازار اعتبار و احس اس  

 زانبرو عوامل نقش اخیر سه سال رویدادهای بر تمرکز حال این با. را بسته است تقاض ا  مازاد تعدیل برای بازخورد مس یر  و داده افزایش

  .کندمی پررنگ را اخیر دوره تشدید تنگنای اعتباری در

گذاری، های سرمایهمجموعه منابع مورد استفاده تولیدکنندگان برای تأمین پروژه ۰۱۴۱های ابتدایی دهه رس د طی سال به نظر می

 ای شده است. در گردش به طور نسبی دچار کاستی قابل مالحظهو تأمین سرمایه  یدهای تولخرید نهاده

، خرید نس   یه و اعتباری، آورده مالکان و اس   تقراض از اش   خا  حقیقی و حقوقی  ها، اعتبارات بانکیدر حالت عادی س   ود بنگاه

ش  وند. ش  رای  خا  ها محس  وب میوجوه مورد نیاز بنگاه منابع تأمین جیگذاری خارای دولت و س  رمایههای بودجهغیربانکی، کمک

تورمی قرار داده و هزینه مبادالت تجاری و مالی با سایر کشورها را به  ها که اقتص اد را در وضعیت رکود اقتص ادی و س یاس ی این س ال    

 مه منابع مالی بنگاه را بنا به دالیل زیر با تنگنای مالی مواجه ساخته است:رو کرده، تقریباً هها با افزایش قابل مالحظه روبهسبب تحریم

( و نیاز به ۹های بنگاه )نمودار ه ای مبادالتی تهیه مواد اولیه و طوالنی ش   دن چرخه عملیاتی، هزینه و هزین ه  افزایش نرخ ارز -۰

 های دریافتیزیاد کرده است. این افزایش تقاضا در تغییر ترکیب وام ( و تقاض ا برای منابع مالی را ۱س رمایه در گردش )نمودار  

 (.۶ها نیز قابل مشاهده است )جدول بنگاه

 اعطایی طی سال )درصد( نسبت وام سرمایه در گردش به کل تسهیالت -6جدول 

 

 های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.منبع: داده

  

                                                           
1- Objective 
2- Subjective 

کل بخش ها متفرقه خدمات بازرگانی
مسکن و 

ساختمان

صنعت و 

معدن
کشاورزی سال

46 24 33 53 13 68 57 1391

54 30 46 62 17 74 56 1392

نسبت وام سرمایه در گردش به کل تسهیالت اعطایی طی سال )درصد(
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 شاخص قیمت تولیدکننده )درصد( نرخ رشد -4 نمودار

 

 

 های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.منبع: داده

 

 ها )درصد(های جاری به کل هزینهنسبت هزینه -5 نمودار

 

 

 های صنعتی مرکز آمار ایران.. بر اساس اطالعات کارگاه1۱۹۱منبع: نیلی و همکاران، 

 

 

ها در بخش واقعی س  بب کاهش درآمد س  رانه و کاهش تقاض  ای کل ش  ده اس  ت. در نتیجه با کاهش وجوه داخلی بنگاه  رکود -۲

 افزایش یافته است.  ۰نسبت به گذشته، تقاضای بنگاه برای منابع مالی بیرونی

 کرده است. رنگها کمپروژه عمرانی را در تأمین مالی کاهش درآمدهای دولت نقش بودجه -۱

                                                           
1- External Financing 
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های عمرانی دولت )هزار میلیارد ریال(پرداخت -6 نمودار  

 

 
 های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.منبع: داده

گذاری خارجی و ، محدود ش   دن رواب  کارگزاری بانکی و ابزارهای پرداخت فرامرزی، س   رمایههای تحریمبه دلیل محدودیت -۹

 (.۴ای یافته است )نمودار خارجی کاهش قابل مالحظه استفاده از اعتبارات بانکی

 بر اساس روش پرداخت )درصد( توزیع واردات -7 نمودار
 

 

 های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.منبع: داده

( و ۰بیرونی )نمودار  تأمین از منابع پول (، ریسک۱)نمودار  از منظر رعایت کفایت سرمایه در حال حاضر عرضه اعتبارات بانکی -۱

اس   ت. بنابراین افزایش توانایی ( از حداکثر مقدار قابل تحمل خود عبور کرده ۸)نمودار  مالحظه مطالبات غیرجاری حجم قابل

 دارند.   هایی بلندمدتحلها مستلزم فائق آمدن بر موارد محدودکننده مذکور است که همگی راهدهی امن بانکوام
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 اعطایی )درصد( به خالص تسهیالت نسبت مطالبات غیرجاری -۹ نمودار

 
 های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.منبع: داده

 

 هدفگذاری مقدار که صورتی در دهدمی نش ان  ۰۱۴۱ س ال  در هابانک دهیتس هیالت  توان برآورد درباره مرکزی های بانکبررس ی 

 هزار ۲۹۱۱ حدود ۰۱۴۱ سال طی اعطایی تسهیالت باش د،  درص د  ۲۱ حدود هدا تورم نرخ و درص د  ۲۲ حدود نقدینگی رش د  ش ده 

 .  اندشده پرداخت قبل هایدوره در که است تسهیالتی وصولی محل از آن درصد ۱۱ حدود که بود خواهد ریال میلیارد

 )درصد( ناخالص داخلی پرداختی به تولید نسبت تسهیالت -۸ نمودار

 
 های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.منبع: داده

 ۲ از کمتر اسمی رشد (ریال میلیارد هزار ۲۱۶۲) ۰۱۴۲ سال با ریال( میلیارد هزار ۲۹۱۱) ۰۱۴۱ سال مقایس ه اعتبارات اعطاش ده  

 داخلی ناخالص تولید اسمی رود رشدانتظار می ،۰۱۴۱انتظار در س ال   مورد تورم نرخ به توجه با که حالی در دهد،می نش ان  را درص د 
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 کاس  ته تولید مالی تأمین در هابانک س  هم از( ۴ نمودار) اخیر س  ال چند روال این ص  ورت به در. باش  د درص  د ۲۱حداقل در محدوده 

 .شد خواهد

فراتر از منابع قابل عرض  ه اس  ت. هزینه  ها برای منابع اعتباری مورد نیاز برای خروج از رکودرس  د تقاض  ای بنگاهبنابراین به نظر می

اند  با این ها در ایجاد این مازاد تقاضا نقش مرثر داشتهای بنگاهپایین و ساختار هزینه وریاز منابع بانکی، بهره فرص ت پایین تأمین مالی 

 های اخیر اقتصادی ایران نیز سبب افزایش نیاز به سرمایه در گردش و تشدید مازاد تقاضای اعتبار شده است. تکانه حال

ها مازاد تقاضای بازار اعتبارات را تشدید کرده است. این در حالی است که با توجه به اقتصادی این سالبه ص ورت خالص ه ش رای     

و س  ایر  مالی نهادهها بین بنگاه مدتی برای کاهش نس  بتی که در فرایند تولیدحل کوتاهتوان راهتحرک بخش ش  رکتی، نمیس  اختار کم

نیز به سق  قابل تأمین خود رسیده است. بنابراین الزم است برنامه خروج  شده، متصور بود. عرضه اعتبارات بانکیتولید برقرار های نهاده

 های پیشران متکی باشد.به منابع دیگری برای تحریک تولید بنگاه از رکود

 . راه حل4

، سبب تشدید ۰۱۴۲تا  ۰۱۴۱های المللی( طی سالدولت، منابع مالی بین بع مالی )بودجهبا توجه به آنکه کاهش دس ترسی به سایر منا 

، عالوه بر سازوکارهایی که سبب شکل گرفتن و الزم اس ت هنگام ارائه راهکارهای جبران کمبود نقدینگی مازاد تقاض ای بازار اعتبار ش ده،   

 ینتأم برای اندیش  یچاره و تناظر ایجاد در تأخیراند، به نقش وقایع اخیر نیز توجه ش  ود. های متمادی ش  دهپایداری این پدیده طی س  ال

 .کرد خواهد مواجه ایمالحظهقابل  تأخیر با را رکود از خروج ،رشد پتانسیل دارای هایبنگاه غیرتورمی مالی

 مدت. راهکارهای کوتاه1ـ4

ی از نیازمند سطح مشخص هر واحد ارزش افزوده بر اساس ساختارهایی که طی سالیان متمادی در اقتصاد شکل گرفته، بنگاه برای تولید

ای المللی( اس  ت. هرچند این منابع تا اندازهدولت و همچنین س  ایر منابع مالی داخلی و بین ، بودجهمنابع مالی )مجموع اعتبارات بانکی

های اخیر ابع همراه بوده است، شرای  اقتصادی سالو کاهش دسترسی به یک منبع با افزایش تقاضا برای سایر من جانشین یکدیگر بوده

 با نیز دولت بودجه طریق از مالی باال(، تأمین نقدینگی رغم نرخ رش   دای بوده که عالوه بر کاهش اعتبارات بانکی اعطایی )به به گونه

در تأمین مالی  خارجی مالی سهم تأمین تحریم ش رای   به توجه همچنین با. کاهش یافته اس ت  نفت های ص ادرات محدودیت به توجه

 ها برای تأمینای کم شده و بنگاهها به ص ورت قابل مالحظه ای که در مجموع منابع مالی در دس ترس بنگاه افت ش دیدی کرده به گونه 

دهد به صورت های مالی و واقعی اقتصاد نشان میهای بخشسویی چرخهاند. همردش الزم با مشکل مواجه شدهنقدینگی و سرمایه در گ

 تاریخی محدودیت در دسترسی به منابع مالی با کاهش تولید همراه بوده است.

 و شده تبدیل فعلی شرای  در کش ور  اقتص ادی  رش د  موانع ترینمحدودکننده از به یکی مالی منابع به دس ترس ی   در محدودیت در نتیجه

شناسی نظام بانکی در نحوه تأمین منابع مالی اس ت. با این حال آس یب   واقعی بخش نیاز با متناس ب  مالی منابع عرض ه  مس تلزم  خروج از رکود

اطرات تورمی و مالحظات مربوط به ثبات مالی، محدود و همراه با ریسک الزم به دلیل مخ آوردن نقدینگی ها در فراهمدهد توان بانکنش ان می 

 منابع هب رجوع بدون فراوان برای دس  تیابی به رش  د غیرتورمی باثبات اس  ت. بنابراین الزم اس  ت راهکارهایی ارائه ش  ود که از طریق آنها بتوان 

 .  کرد فراهم را واقعی بخش نیاز مورد مالی منابع دارند(، زیادی تورمی اثر باال نقدشوندگی علت به زا )منابعی کهتورم

 هک تحریمی ش  رای  اس  تمرار و کرده مواجه دش  واری با را المللیبین مالی بازارهای به دس  ترس  ی اقتص  اد خارجی آنکه ش  رای  به توجه با

 به اتکا جز اقتص  اد کرده، محدود را اقتص  اد تحریک عامل عنوان به دولت عمرانی بودجه از اس  تفاده نتیجه در و نفتی درآمدهای به دس  ترس  ی

 .  ندارد رجوع منبعی برای باشد، شده تأمین کشور داخلی منابع از که ۲بدهی و ۰آورده مالکان از مناسبی ترکیب

رعایت  .اس  ت تولید مالی تأمین غیرپولی برای مالی منابع به ترفزون اتکای مس  تلزم رکود از خروج و تورم کنترل زمانهم مدیریت

در اقتصاد، بازار شکننده ارز را در معرض ریسک بیشتر  ریال به منابع، با فشار بر نسبت ارز این قید مس تلزم آن اس ت که تخصیص این  

 هایانجامد تأمین نش ده باش ند و فشار تأمین مالی بر بانک  می پولی قرار ندهد  اعتبارات از خالص منابع بانک مرکزی که به افزایش پایه

                                                           
1- Equity 
2- Debt 
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به دلیل ش  رای  خا  نظام مالی کش  ور و آثار س  رریز محدودیت اعتباری بر  اس  ت ندهد  هرچند ممکن افزایش را توان و پرریس  ککم

 .ناپذیر باشدی و بانکی گریزپولرگوالتور  مالحظات احتیاطی از گذاردن موقت برخی بخش واقعی، کنار

 های تولیدی فعال در بخشتوجه به این نکته ضروری است که شماری از بنگاه اس تراتژی خروج از رکود  در طراحی بعد تأمین مالی

ای، های گذشته، وابستگی به اعتبارات یارانهرزی دولت در سالهای حمایتی تجاری و ابه دلیل اتکای زیاد به سیاست ایران اقتصاد واقعی

عمل  ، در۰۱۴۲ تا ۰۱۴۱ هایسال رکود و مواجهه با فشار تحریم افتادگی تکنولوژیک، درپایین ناش ی از سو  مدیریت یا عقب  وریبهره

 های مالیدر مضیقه که هاییبنگاه همه لذا احیای اند.اس تمرار فعالیت داده  های با توان ماندگاری باالترکنار رفته و بنگاه از زنجیره تولید

با توجه به محدود بودن منابع مالی در دسترس که  بنابراین. است اقتصادی وجاهت فاقد اندشده خارج بازار و فنی ناشی از رکود اخیر از

 را الیم منابعمندی از بهره برای هابنگاه شایستگی عینی هایییاس تگذار را رعایت کنند، الزم اس ت بر اساس شاخص  قیدهای مدنظر س  

ایر ها در تولید، تحریک تولید س  ای کارا و با توجه به نقش بنگاهبه عبارت دیگر، تخص  یص هدفمند اعتبار باید به ش  یوه کرد. مش  خص

 ها و ایجاد اشتغال صورت گیرد.بخش

ردار هایی برخوممکن است از چنین ویژگی هایی از صنعتو گاز و بخش ، نفتهایی مانند مس کن دهند بخشمطالعات پش تیبان نش ان می  

منابع مالی کافی، امکان ها تعری  ش  وند که در ص  ورت دس  ترس  ی به  های پربازدهی در این بخشباش  ند. لذا این ظرفیت وجود دارد که پروژه

و خروج از وض عیت رکودی را فراهم کنند. با این حال باید توجه داش ت حمایت مالی از تولید باید در چارچوب اص ول، به صورت     تحریک تولید

 ها صورت گیرد.  مشروط و مقید، موقت و متناظر با پیشرفت طرح

خا  و اوراق  ر اعتبارات تجاری، بر مبنای ابزارهای نوآورانه )مانند اوراق گواهی س  رردهتعمیق و گس  ترش بازار اولیه س  رمایه، بازا 

 تواندمیهای دریافتنی( و حس  اب مانند موجودی انبار های ویژه یا اوراق بهادار بر مبنای اقالم خا  ترازنامهمش  ارکت به پش  توانه طرح

های پیلوت آمادگی آحاد اقتصادی برای مشارکت در این ابزارها را های مردم را تجمیع کند. طرحاندازهای غیرمالی را سیال و سرردهپس

انویه ، الزم است بازار ثها از انتشار آنها تأثیر برذیرددهد. از آنجا که با منع تضمین بازخرید این اوراق قرار نیست ترازنامه بانکنش ان می 

گذاری اوراق بهادار متناسب با گذاران از نقدش وندگی آنها مطمئن باش ند و امکان قیمت  اندازی ش ود تا س رمایه  مبادله این اوراق نیز راه

 سطح ریسک را داشته باشند. 

کاهد. به آوری وجوه میها از احتمال موفقیت آنها در جمعبرای این ابزار در این زمینه باید توجه داش  ت که قرار دادن س  ق  قیمت

رس د در ش رای  فعلی آنچه که تولیدکنندگان را دچار محدودیت کرده، دس ترسی به اعتبار و نه قیمت باالی آن است. بنابراین    نظر می

گذاری خارجی( ، کاهش سرمایهتحریمزای اقتص اد ) های برونقید س ق  قیمت برای قراردادهای اعتباری نباید محدودیتی به محدودیت 

 اضافه کند.    

 . راهکارهای بلندمدت2ـ4

ران نیز بر اقتصاد ای و رکودتورمی و پیش از روی دادن تحریم شده در مورد سازوکارهایی که سبب استمرار احساس کمبود نقدینگی

رغم  ای بوده که بهگونه های گذش  ته در اقتص  اد ایران به طی دهه به تولید اند باید توجه کرد که تخص  یص اعتبارات بانکیحاکم بوده

 ی و مالی، تشنگی متقاضیان اعتبارات در بخش واقعی سیراب نشدههای سازگار با ثبات پولعرضه اعتبارات از نصاب فزونی س رعت رش د  

ترین مسئله بازار اعتبارات بانکی، نحوه تخصیص منابع در این بازار است. سازوکار کنونی تخصیص به رسد مهماس ت. بنابراین به نظر می 

 اند.  دهو دچار مازاد تقاضا باقی مان ای است که برخی بازارها تسویه نشدهگونه

ایران در  های تشخیص عدم تعادل در هر بازار، طول ص  و استمرار وقوع آن است. کنش آحاد اقتصادی در بازار پولیکی از شاخص

 ست: ا یر به ایجاد ص  منجر شدهکار بانکی به شرح زوو بازار ایجاد کسب ، بازار تسهیالتچند دهه گذشته، در سه نقطه بازار سررده

ها و فشار ها برای جذب سرردهکش ند. شاهد این امر، تأکید مستمر تبلیغات بانک های مردم ص   می ها برای جذب س ررده ( بانک۰

ها برای ای که بانکگیری و ماندگاری این ص  آن است که هزینهرسد علت شکلآنها به بانک مرکزی برای ایجاد شعب است. به نظر می

 کنند از هزینه تأمین منابع جایگزین کمتر است.ای پرداخت میمنابع سررده
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 های مالی و غیرمالی برخورداری از اعتبارات بانکیکشند و هزینهها ص   می ( در مقابل متقاض یان اعتبار برای دریافت وام از بانک ۲

ها توان بیش تر بودن هزینه س ایر منابع مالی در مقایسه با اعتبارات دریافتی از بانک  ای را نیز میپدیدهش وند. دلیل چنین  را متحمل می

 عنوان کرد.

بانکی در زمان مورد نیاز و به میزان مورد نیاز  رس د ش مار زیادی از کارآفرینان برای آنکه از دریافت تسهیالت  ( به نظر می۱

دهند خود به تأسیس بانک مبادرت کنند. گواه این ای انتظار در ص   دریافت تس هیالت بانکی، ترجیح می  مطمئن ش وند، به ج 

 های مالی و غیرمالی تأسیس بانک است.مدعا فشار برای اخذ مجوز از بانک مرکزی به رغم سرمایه مورد نیاز و سایر هزینه

ش ده از هزینه فرصت آن کمتر است. در چنین وضعیتی، انگیزه  رض ه در هر س ه محل تقابل مورد اش اره، هزینه دس ترس ی به کاالی ع    

بار کننده وجود ندارد. تفوق مستمر تقاضا برای اعتکاال توس  عرضه زیادی برای اس تفاده از کاالی جایگزین توس  متقاضی و بهبود کیفیت 

از طریق وام از هزینه فرصت آن ندارد،  در مقایس ه با عرض ه هر چند بر اس اس مبانی اقتصاد خرد، دلیلی جز کمتر بودن هزینه تأمین مالی   

 است که با افزایش عرضه اعتبار و کاهش تقاضا، بازار اعتبارات را به تعادل برساند.ها و اقداماتی به شرح زیر مستلزم اتخاذ مجموعه سیاست

 . راهکارهای مدیریت تقاضا  1ـ2ـ4

أمین از طریق ت ها دچار اص  طکاک مالی باش  د، اعتبارات بانکی کنندگان مالی بخص  و  بانکدر ش  رایطی که رابطه بین بنگاه و تأمین

 یشناظر بر افزا یو ص  نعت یتجار یهایاس  تس  کنند. در این ش  رای  را ایفا می های تولیدر گردش نقش کاالی مکمل نهادهس  رمایه د

های تولید، تقاضای بنگاه برای منابع مالی را در سطح فعلی تولید کاهش ی، با بهبود نس بت س تانده به نهاده  اقتص اد  یهابنگاه یوربهره

 دهند.  می

از بازار از یک سو و  ناسالم یهاخروج بنگاهیک برای تس هیل و اجبار  ادغام و تمل ی،ورش کس تگ  کار مکمل، اس تفاده از س ازوکار   راه

س  نجی از س  وی دیگر اس  ت. در غیر این ص  ورت انباش  ت های اعتبارایش اهلیت آنها به اتکای س  امانهها و پغربال کردن تقاض  ای بنگاه

 ها را به حمایت از تولیدتوان بانکخواهد بود. در واقع در ص   ورتی می ها، همزاد اعتبارات بانکیبانک ه ای مس   موم در ترازنامه دارایی

کننده کنندگان، از طریق تسهیل ورشکستگی، ادغام و تملیک و تشدید رقابت و حفظ حقوق مصراترغیب کرد که سازوکار غربال تولید

 هایی که صالحیت ماندن در بازار را ندارند، تسهیل و تشدید کند.  از سوی دیگر، خروج مستمر بنگاه

ه و یبه بازار س  رما هابنگاهاین  یانتقال تقاض  ا یقاز طرهای بس  یار بزرگ، در بنگاه بانکیتمرکز اعتبارات از س  وی دیگر الزم اس  ت 

متوس    از طریق ایجاد نهادی برای ارزیابی اعتباری این و های کوچک بنگاه ها در تأمین مالیکردن ریس  ک اعتباری بانکهمچنین کم

 اهش یابد.ها کبنگاه

 . راهکارهای افزایش عرضه2ـ2ـ4

های خانوارها و نهادهای اقتص  ادی دارای وجوه مازاد را به س  مت اندازمعرفی ابزارها و بخص  و  س  ازوکارهای انگیزش  ی که بتوانند پس

های اوراق تفاده از ش  یوهش  ود. به موازات این اقدام، اس  های بانکی و بازارهای مالی هدایت کنند، س  بب افزایش منابع بانکی میس  ررده

 کند.  ها را زیاد میدهی بانکهای غیرنقد به نقد، قدرت وامبهادارسازی، با تبدیل دارایی

ها بتوانند بدون افزایش ریس   ک، به اعطای وام به کند که بانکها این امکان را فراهم میدر اق دام مکم ل، افزایش س   رم ایه بانک   

، ردهبه سر ای آنها، باالبردن نس بت تس  هیالت های بهرهها متناس ب با دارایی افزایش س رمایه بانک متقاض یان برردازند. در ص ورت عدم   

 دهد.  گذاران از عملیات بانکی را افزایش میریسک سررده

ها را افزایش داد. و تأمین س   رمایه در گردش مورد نیاز بنگاه توان عرض   ه اعتبارات بانکیها نیز میکردن دوره زمانی وامب ا کوت اه  

دهند، سازوکارهای تعیین تکلی  و را کاهش می نیز منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیالت همچنین از آنجا که مطالبات غیرجاری

 کند.  پذیر میها را شفاا و مدیریتانکدادنی بتسویه این اقالم نیز وجوه وام

دادنی( و غیرمس  تقیم )تزریق ص  ورت مس  تقیم )افزایش وجوه وامتواند به عالوه ورود س  رمایه خارجی به بازارهای مالی ایران میبه

شود. با توجه به فاصله قابل توجه دانش بانکی ایران و کشورهای  کار بانکی( سبب افزایش عرضه تسهیالتوروز مرتب  با کس ب دانش به
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های جدید، مدیریت بهتر عرضه وجوه را در ایران بر اساس ابزارها و روش آوری تکنولوژی تأمین مالیروزرس د به نظر مییافته، بهتوس عه 

 فراهم کند.  

 . راهکارهای توسعه بازار3ـ2ـ4

، ایجاد بازار بین بانکی متش کل و دارای عمق کافی اس ت. چنین بازاری از یک س و با کش  قیمت در هر    راهکار توس عه بازار پول ترین مهم

ها را داده و از سوی دیگر با شناسایی قیمت عینی پول، بانکمقطع از زمان، ش اخصی برای ارزیابی کمیابی پول پرقدرت به فعاالن بازار ارائه  

ک های پولی در بازار پول نیز کمبه اثرگذاری سیاستکند. تعمیق و افزایش گستره این بازار ر تجهیز و تخص یص مناس ب پول هدایت می  د

در  )های( س  ود بانکیها از س  وی رگوالتور پولی و فض  اس  ازی برای تعیین نرخاقدام دیگر اتخاذ راهکارهای افزایش رقابت بین بانککند. می

 هاست.نکرقابت بین با

 

 منابع و مآخذ

ی و های پولبیس  ت و چهارمین همایش س  االنه س  یاس  ت  : چرایی بروز و چگونگی خروج.۰۱۴۲و  ۰۱۴۰تورمی  (. رکود۰۱۴۱نیلی، مس  عود. )
 پژوهشکده پولی و بانکی. ارزی.
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 های پژوهشیفهرست گزارش

 نویسندگان /سندهینو گزارشد ک عنوان

۰۱۴۱ 

 حسین میسمی MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 راهکارهای خروجرکود تورمی و 

 زاده،فاطمه نجفیمحمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آنرکودتورمی در ایران: نظم

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حسین حمید زمان زاده

 توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (13۸3ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (13۸3تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد  دکتر

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 بیات، هومن کرمی دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید MBRI-PR-93022 (13۸3ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (13۸3ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

ست یط زیمح ی)حساب اقمار ایران  یادغام شده محیط زیستی و اقتصاد یستم حسابهایس

 (SEEAIRANن)رایا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کنندهارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینسرمایه بانکارزیابی 

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفمعرفی روش  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیار بینشناسی بازآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشینی پول در ایران

۰۱۴۲ 

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولینخست در پیشبرد اهداف سیاست استقالل بانک مرکزی؛ گام

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان 13۸1-1361ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 13۸2-13۸1های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (13۸1-13۸1ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (13۸1-13۸1های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص
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 نویسندگان /سندهینو گزارشد ک عنوان

 لیال محرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکید بر نقش بانک

 لوحجت تقی MBRI-9219 وثر بر آن در اقتصاد ایرانپایداری تورم و عوامل م

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولهای فقهی بررسی دیدگاه

 اد نیلیماندانا طاهری، فره MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میسمی، لیال محرابی MBRI-9213 یاسالم یو مال یدارکآن در بان یاربردهاکمدت و وتاهک کوکص

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میسمی MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (13۸1و  13۹۸های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 انیاعظم احمد MBRI-9208 دیتول ین مالیدر تأم یکه بانکرد شبکعمل یهاشاخصل یتحل

 یآران یمصعب عبداله MBRI-9207 و(ک)ا یاقتصاد یارکسازمان هم یشورهاکن یب ینه پولیل منطقه بهیکتش یبسترها

حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه 

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206 حسین میسمی 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیی و بدهی در بانکیمدیریت دارا

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت ریسک در بانک

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 یسمین میحس MBRI-9201 یاسالم یو مال یدارکبان یهان جلسه نقد پژوهشی: گزارش هفتمیدگاه اسالمیاهش ارزش پول از دکتورم و جبران 

۰۱۴۰ 

 یسمین میحس MBRI-9111 یاسالم یو مال یدارکبان یهان جلسه نقد پژوهشی: گزارش ششمیبودجه از منظر اقتصاد اسالم یسرکردن ک یپول

 یمیرکفرشته مال MBRI-9110 ات ربا)بخش اول(یمجموعه روا

 یمیرکفرشته مال MBRI-9109 یکق بانیوثا یو حقوق یفقه یبررس

 یاریه اسفندیو مرض یلیفرهاد ن MBRI-9108 یاز انواع خدمات مال یشهر یعوامل مؤثر بر استفاده خانوارها

 زهرا خوشنود MBRI-9107 رانیدر ا یستم مالیبا توجه به تحوالت س ینگینقد کسیت ریریدر مد یدیرهنمود جد یضرورت معرف

 یال محرابیل MBRI-9106 یشور مالزک ی: نمونه موردیاسالم یشورهاکدر  یاسالم یدارکساختار بان

 یسمین میحس MBRI-9105 ربا و بهره یشناسمفهوم

 چیوهاب قل MBRI-9104 ست؟یتورق چ

 یال محرابیل MBRI-9103 یجهان یبر بحران مال یانداز اقتصاد اسالمچشم

 یال محرابیل MENA MBRI-9102منطقه  یشورهاکدر  یاسالم یدارکت بانیوضع

 یمیلناز ابراهیا MBRI-9101 ندهیآ یوهایش و سناریدایپ یهاشه یورو؛ ریبحران 

۰۱۴۱ 

 ین بازمحمدی، حسین قضاویحس MBRI-9008 (13۸1) تابستان  بدون ربا  یدارکات بازار باز در چارچوب بانیعمل

 یلیفرهاد ن MBRI-9007 (13۸1)پاییز  یاضیاقتصاد ر یشناستابک

 ینید صفدر حسیس MBRI-9006 (13۸1) بهار رانیا یدولت یهاکه بانکدر شب یبرآورد قدرت بازار

 یمان قربانی، پیرمکابوالفضل ا MBRI-9005 (13۸1) تابستان ؛ تجربه ونزوئالیر واحد پول ملییتغ یاساس یهاجنبه

 دل، محمد روشنین معصومیحس MBRI-9004 (13۸1) تابستان مه سپردهیب یهانظام یاثربخش یاصول اساس

 یآالشت یبرک، زهرا خوشنود ، طاهره ا یزهرا سلطان MBRI-9003 (13۸1) بهار و متوسط کوچک یهاتکشر ین مالیتأم یارهاکساز و 

 چیوهاب قل MBRI-9002 (13۸1) بهار در جهان یاخالق یدارکبان

 ین قضاویحس MBRI-9001 (13۸1) بهار دالر یات تورمیمال

۰۱۸۴ 

 انیزاده ، اعظم احمدحسن یعل MBRI-8911 منتخب یشورهاک یبرخران و یبورس اوراق بهادار در ا
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 ین معصومین آزاد، حسین امیر حسیام MBRI-8910 هیون روسیفدراس یزکمر کقانون بان

 یمنجم یمهد MBRI-8909 مت نفتیو ق یپول یهااستیس

 مان نوربخشیان، ای، زهرا زواریدریح یهاد MBRI-8908  وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار ینگیت نقدیریمد

 یال محرابیل MBRI-8907  یاستان یگذارهیز خدمات سرماکل مرایکمصوبه تش

 د شاهچرایمهش MBRI-8906  شورکبرنامه پنجم توسعه  یبررس

 یآالشت یبرکطاهره ا MBRI-8905  یو مهندس ینندگان خدمات فنکت از صادریحما یینامه اجرانییآ

 یگلریب ی، مترجم: سوفیومیم بای، تامیترانگ بو MBRI-8904  گر نقاط جهانیا و انگلستان بر دکیآمر یمال یبحران ها یاثر خارج

 یپرستو شجر MBRI-8903  نیچ یت تجاریوآن درموفقینقش 

 لفروشانیال نیم زاده، لیرکید دائی، سعید صامتیمج MBRI-8902  ت گرنجریو آزمون عل یادوار تجار

 اصلیقائم ی، مهدی، محسن عبدالهیسمین میحس MBRI-8901 یخرد اسالم ین مالیاستفاده از نهاد وقف در تام یاقتصاد-یفقه یسنجانکام
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