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ديدگاه و نظرات ارائهشده در اين مقاله متعلق به نويسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولي و بانکي را منعکس نميكند.
كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به پژوهشکده پولي و بانکي ميباشد ،ليکن استفاده از نتايج اين مقاله با ذكر منبع بالمانع است.
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مقدمه
اقتصاد ایران در سال  ،۴۹۳۱با توجه به سیر نزولی نرخ تورم و عدم کاهش متناسب نرخهای سود اسمی ،باالترین سطوح
تاریخی نرخهای سود حقیقی را در دوره قبل و پس از انقالب تجربه کرد .بررسی شرایط اقتصاد کشور نشان میدهد
مجموعه عوامل متعدد اقتصادی دست به دست هم داد که زمینه افزایش نرخ حقیقی سود بانکی را فراهم نمود .مجموعه

این عوامل در بخش واقعی شامل تداوم تحریم ها ،کاهش قیمت نفت و کسری بودجه دولت و در بخش پولی  -مالی

شامل رکود بازارهای دارایی (به ویژه بازار مسکن) و اثرات آن بر ترازنامه بانکها ،تداوم معضل مطالبات غیرجاری،

افزایش شدید نسبت شبهپول به پول ،نقش نامساعد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و شکست بازار پول در ایجاد
هماهنگی میان منافع فردی بانکها و منافع جمعی کل نظام بانکی و در نتیجه ایجاد جنگ قیمتی بوده است .افزایش قابل

توجه نرخ حقیقی سود بانکی ،پیامدهای زیانباری برای رشد اقتصادی به ویژه از ناحیه کاهش تقاضای مؤثر و همچنین
تضعیف طرف عرضه و تضعیف عملکرد نظام بانکی ،در بر داشته است و به همین دلیل کاهش نرخ سود بانکی به یکی از

ضروریات سیاستگذار ی اقتصاد کشور بدل شد .نکته مهم در مورد نقش سیاست پولی در کاهش نرخ سود این است که
فشار بیش از حد در استفاده از سیاست پولی برای کاهش نرخ سود از مسیر انبساط پولی و تزریق به بازار بینبانکی ،با

ریسک بازگشت تورمی مواجه است و هرچه فشار سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بیشتر باشد ،ریسک بازگشت تورمی
نیز قوی تر خواهد بود .بنابراین برای حرکت در مسیر کاهش نرخ سود بانکی باید عالوه بر سیاست پولی ،به نقش بهبود
شرایط محیطی اقتصاد کالن ،هماهنگی سیاست مالی با سیاست پولی ،حفظ توازن بودجه و تقویت نقش نظارتی و تنظیم

گری بانک مرکزی توجه ویژهای نمود تا بتوان همزمان با کاهش نرخسود بانکی از ریسکهای تورمی اجتناب نمود.
این نوشتار با رویکرد سیاستی دو هدف اصلی را دنبال میکند .اول تحلیل شرایط فعلی و تعیین رویکرد صحیح نسبت به
نرخهای سود موجود در اقتصاد ایران و دوم پیشنهاد چارچوبهای الزم برای مدیریت نرخ سود با تأکید بر افق کوتاهمدت.
بر این مبنا بخش اول مقاله شرایط اقتصاد کالن ایران را در چند سال اخیر بررسی میکند .در همین راستا بخش دوم مقاله

وضعیت جاری متغیرهای پولی و اثرات آن را بر متغیرهای اقتصاد کالن ایران ارزیابی و عوامل کاهش نرخ تورم را تحلیل

میکند .بخش سوم و چهارم این نوشتار جایگاه نرخ سود در اقتصاد ،وضعیت جاری نرخهای سود حقیقی و عوامل و
پیامدهای افزایش نرخ سود حقیقی در اقتصاد ایران را تحلیل میکند .نتایج این بخش نشان میدهد نرخهای حقیقی باال در

شرایط فعلی از چهار محور تقاضا ،عرضه ،ترازنامهی بنگاهها و ترازنامهی نظام بانکی عملکرد اقتصاد ایران را تضعیف

 .۴قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 . 2عضو هیئت علمی و مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
 . ۹پژوهشگر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی
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میکند که ضرورت کاهش نرخ سود بانکی را آشکار مینماید .عالوه بر این عوامل افزایش نرخ سود حقیقی نیز در دو
سطح اقتصاد کالن و پولی  -مالی مورد بررسی قرار میگیرد .بخش پنجم به بررسی چارچوب سیاست پولی ،جایگاه و

نحوه انتخاب نرخ سود در سلسله اهداف سیاست پولی ،نحوه مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی و سازوکار انتقال نرخ
سود بازار بین بانکی به سایر نرخها میپردازد .نهایتاً بخش ششم این نوشتار بهعنوان جمعبندی ،هشت محور را برای
کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی مورد بررسی قرار میدهد .این هشت محور عبارتند از )۴بهبود فضای اقتصاد

کالن)2 ،هماهنگی سیاست مالی و پولی)۹ ،تقویت نقش نظارتی و تنظیمگری بانک مرکزی)۱ ،سیاست پولی)۵ ،سیاست
اعتباری و تحریک بازار مسکن)۶ ،ایجاد و تعمیق بازار بدهی)۷ ،بازسازی بانکی و )۸اصالح ترازنامهی بخش شرکتی .این

بخش عالوه بر این که تأکید میکند اصالح نرخ سود نیازمند اصالحات سیاستی کوتاهمدت و اصالحات ساختاری
بلندمدت است ،محدودیتها و الزامات سیاستگذاری پولی در شرایط موجود را نیز تبیین میکند.

 ۱ارزیابی وضعیت جاری اقتصاد کالن ،تورم و رشد اقتصادی
وضعیت جاری اقتصاد کالن کشور در مجموعه متغیرهای اصلی اقتصاد کالن یعنی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی

منعکس می شود .بر اساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی ،روند نزولی نرخ تورم از محدوده  ۱۴درصد در تابستان
سال  ۴۹۳2تاکنون ادامه یافته و در اردیبهشت  ۴۹۳۵نرخ تورم میانگین به ۴۴٫۱درصد رسیده است .همچنین نرخ تورم
نقطه به نقطه از آذرماه  ۴۹۳۱به محدوده تکرقمی رسیده و در اردیبهشت  ۴۹۳۵به حدود  ۷درصد کاهش یافته است

(نمودار  .) ۴به این ترتیب و با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد ایران ،محدوده نرخ تورم در حال حاضر بسیار پایینتر از
محدوده معمول خود به لحاظ تاریخی قرار گرفته است.
در حوزه تولید و رشد اقتصادی ،روند نزولی تولید ناخالص داخلی پس از  2سال (از ابتدای سال  )۴۹۳۹متوقف شده
است .نرخ رشد اقتصادی پس از ثبت ارقام منفی در سالهای  ۴۹۳۴و  ،۴۹۳2از سال  ۴۹۳۹به محدودهی مقادیر مثبت

بازگشته و در سال  ۴۹۳۹رقم مثبت  ۹درصد و در سال  ۴۹۳۱ارقام مثبت در محدوده  ۴درصد (بر اساس آمار مرکز آمار

ایران) را ثبت نموده است .بنابراین اقتصاد ایران در حالی که در سال  ۴۹۳۹آهنگ خروج از رکود را آغاز کرده بود ،در سال

 ۴۹۳۱با وجود ثبت ارقام مثبت رشد ،نتوانست فرآیند خروج از رکود را تکمیل نماید و مجدداً به شرایط رکودی باز گشته
است.

در مجموع اقتصاد ایران پس از تجربه رکود تورمی شدید در سالهای  ۴۹۳۴و  ،۴۹۳2از فاز بحرانی عبور کرده و شرایط
اقتصاد کالن ایران به طور نسبی تثبیت شده است .بر این مبنا در حال حاضر پس از تثبیت شرایط اقتصادی ،مهمترین

هدف سیاستگذاری اقتصادی در ایران ایجاد رونق غیرتورمی پایدار است.
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نمودار : 1اقتصاد کالن ایران در آیینه تورم و رشد اقتصادی

 ۲ارزیابی وضعیت جاری متغیرهای پولی
از مهمترین متغیرهای پولی میتوان به نقدینگی ( )M2و پایه پولی اشاره کرد که دارای تأثیرات مهمی بر تحقق اهداف
سیاستگذاری پولی هستند .ترکیب مصارف نقدینگی شامل پول ( )M1و شبه پول و ترکیب منابع پایه پولی نیز شامل

داراییهای داخلی (بدهی بانکها به بانک مرکزی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی) و خالص داراییهای خارجی
بانک مرکزی است .بررسی آماری وض عیت متغیرهای پولی حاکی از روندهای متفاوت حاکم بر تغییرات این متغیرها طی

دورههای مختلف است.
پایه پولی :پایه پولی در بهمنماه  ۴۹۳۱به ۴۱۷هزار میلیارد تومان رسیده است که حاکی از نرخ رشد  ۴۷٫۴درصدی پایه

پولی نسبت به بهمن  ۴۹۳۹است(نمودار .)2

پول ( :)M1حجم پول در اسفندماه  ۴۹۳۱به  ۴۹۵هزار میلیارد تومان رسیده است که حاکی از نرخ رشد  ۴۴٫۷درصدی

حجم پول در اسفندماه  ۴۹۳۱نسبت به اسفندماه  ۴۹۳۹است(نمودار .)2

نقدینگی ( :)M2حجم نقدینگی اقتصاد ایران در اسفندماه  ۴۹۳۱به  ۴۴۴۴هزار میلیارد تومان رسیده است که حاکی از

نرخ رشد 2۳٫۹درصدی نقدینگی در اسفندماه  ۴۹۳۱نسبت به اسفندماه  ۴۹۳۹است(نمودار .)2
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نمودار : 2روند رشد متغیرهای پولی (پایه پولی ،حجم پول و نقدینگی)

ضرایب فزاینده پولی و مدیریت متغیرهای پولی :بررسی روند ضرایب فزاینده پول و نقدینگی حاکی از آن است که بخش
مهمی از تحوالت ضرایب فزاینده درون زا است و با توجه به وضعیت اقتصادی و تغییرات پایه پولی تغییر مینماید و عمالً
ضرایب فزاینده پولی تحت کنترل کامل سیاستگذار پولی نیست .بنابراین اگر سیاستگذار پولی کنترل متغیرهای پول
( )M1یا نقدینگی ( )M2را بهعنوان هد ف میانی سیاست پولی انتخاب نماید ،دستیابی به این هدف میانی از مسیر کنترل
پایه پولی بهعنوان هدف عملیاتی میسر خواهد شد.
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نمودار : 3روند رشد پایه پولی و ضرایب فزاینده
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نسبت پول به شبهپول در ترکیب نقدینگی  :نسبت پول به شبه پول در ترکیب نقدینگی پس از تجربه یک دوره باثبات در
محدوده  2۷درصد ،از اواسط سال  ۴۹۳2با سیر نزولی مواجه شده و به محدوده  ۴۵درصد در سال  ۴۹۳۱رسیده است.
ترکیب پایه پولی :پایه پولی شامل داراییهای داخلی و خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی است .بررسی ترکیب پایه
پولی بین داراییهای داخلی و خارجی نشان میدهد که در دورههایی که درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی بانک
مرکزی از روند رو به رشد برخوردار بوده است ،سهم داراییهای خارجی در ترکیب پایه پولی افزایش و در مقابل در دوره
های کاهش درآمدهای نفتی مانند دوره تحریم اخیر  ،این سهم کاهش یافته است.
سرعت گردش پول و نقدینگی :در سالهای اخیر در حالی که سرعت گردش نقدینگی در حال کاهش بوده است ،سرعت
گردش پول از سیر صعودی برخوردار بوده است .در واقع تغییرات سرعت گردش پول و نقدینگی انعکاسی از تغییر ترکیب
نقدینگی به نفع شبه پول بوده است که در نتیجه آن سرعت گردش نقدینگی با کاهش مواجه شده است (نمودار .)۱
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نمودار : 4روند سرعت گردش پول و نقدینگی

با توجه به روندهای متفاوت متغیرهای پولی طی زمان ،یکی از سؤاالت مهمی که در زمینهساز و کار انتقال پولی مطرح می

شود این است که آیا اثرات متغیرهای پولی مختلف مانند پایه پولی ،حجم پول ( )M1و حجم نقدینگی ( )M2و نیز نسبت
پول به شبهپول در ترکیب نقدینگی و نسبت داراییهای خارجی به داخلی در ترکیب پایه پولی بر متغیرهای هدف اقتصاد
کالن مانند تولید و تورم متفاوت است؟ جاللی نائینی ،زمانزاده و داودی ( )۴۹۳۵این موضوع را در چارچوب طراحی و
برآورد یک الگوی اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری با متغیرهای برونزای نامانا ،(VECMX) ۴بررسی و اثرات

متفاوت متغیرهای پولی بر تولید و قیمت را تأیید میکنند .این نتایج نشان میدهد که اثر تکانهی نقدینگی بر تولید و

قیمت ها به صورت کلی قابل ارزیابی نیست و این موضوع بسیار مهم است که مشخص شود منشأ تغییر نقدینگی از کدام

)Vector Error Correction with exogenous variables (VECMX

5

1.

یک از متغیرهای پولی شامل پایه پولی ،ضرایب فزاینده پولی ،نسبت شبهپول به پول و نسبت داراییهای خارجی به داخلی
بانک مرکزی است .در ادامه برخی نتایج این تحقیق به صورت خالصه ارائه میشود.
پایه پولی :در خصوص قیمتها ،یک تکانه مثبت پایه پولی به افزایش قیمتها در کوتاهمدت و بلندمدت میانجامد که
اثرات بلندمدت آن قوی تر است .این در حالی است که در خصوص تولید ،یک تکانه مثبت پایه پولی در کوتاهمدت موجب

ایجاد رونق موقتی و افزایش محدود تولید میشود ،اما باگذر زمان این اثر به تدریج معکوس میشود و در بلندمدت به
کاهش تولید میانجامد.
ترکیب پایه پولی :یک تکانه مثبت به نسبت داراییهای خارجی به داخلی بانک مرکزی (تغییر ترکیب پایه پولی به نفع
داراییهای خارجی) به افزایش تولید و کاهش قیمت در کوتاهمدت و بلندمدت میانجامد.
ضریب فزاینده پولی :در خصوص قیمتها ،یک تکانه مثبت ضریب فزاینده پولی در کوتاهمدت به افزایش سریع و قوی در
قیمتها میانجامد اما اثرات آن به تدریج کاهش مییابد و در بلندمدت به افزایش محدودتر قیمتها میانجامد .این در
حالی است که در خصوص تولید ،یک تکانه مثبت ضریب فزاینده پولی پس از ایجاد یک چرخه ضعیف رونق و رکود در

کوتاهمدت  ،به افزایش سطح تولید در بلندمدت خواهد انجامید.

ترکیب نقدینگی :یک تکانه مثبت به نسبت شبهپول به پول (تغییر ترکیب نقدینگی به نفع شبه پول) به افزایش تولید و
کاهش قیمت در کوتاهمدت و بلندمدت میانجامد.
نقدینگی :بر اساس مباحث مطروحه میتوان نتیجه گرفت تکانه نقدینگی از مسیر افزایش پایه پولی اثرات تورمی قویتر و
اثرات تولیدی ضعیفتری در مقایسه با تکانه نقدینگی از مسیر افزایش ضرایب فزاینده پولی دارد.

همچنین تکانه نقدینگی از مسیر انبساط پایه پولی در صورتی که با افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی همراه باشد،

فشار تورمی کمتر و اثر انبساطی قوی تر بر تولید دارد و در صوتی که انبساط پایه پولی از مسیر افزایش داراییهای داخلی

بانک مرکزی ،فشار تورمی بیشتری در بر دارد و اگرچه در کوتاهمدت اثرات انبساطی ضعیف بر تولید دارد اما در بلندمدت
اثرات انقباضی برجای خواهد گذاشت.
همچنین تکانه نقدینگی از مسیر افزایش ضرایب فزاینده پولی در صورتی که با افزایش پول همراه باشد ،فشار تورمی بیشتر

و اثر انبساطی ضعیفتری بر تولید دارد ،در حالی که اگر با افزایش شبه پول همراه باشد ،فشار تورمی کمتر و اثر انبساطی
قویتری بر تولید خواهد داشت.

 ۱-۲عوامل کاهش اخیر نرخ تورم به سطوح تکرقمی
بررسی مهمترین عوامل مؤثر بر نرخ تورم طی سالهای اخیر نشان میدهد ،افزایش نرخ تورم از سال  ۴۹۳۴به حدود ۱۴
درصد و سپس کاهش آن به سطوح  ۴۵درصد در سال  ۴۹۳۹عمدتاً تحت تأثیر افزایش و کاهش نرخ رشد نرخ ارز بوده
است .اما کاهش اخیر نرخ تورم از سطوح  ۴۵درصد به سطوح تک رقمی در ماههای گذشته عمدت ًا در اثر کاهش شدید
رشد حجم پول به محدوده  ۴درصد با وجود افزایش نرخ رشد نقدینگی رخ داده است.
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۵۰.

1۰۰.
نرخ تورم (میانگین)
نرخ رشد پایه پولی (میانگین)

۹۰.

۴۵.

نرخ رشد حجم پول (میانگین)

۸۰.

۴۰.

نرخ رشد نقدینگی (میانگین)
نرخ رشد نرخ ارز (میانگین)

۷۰.

3۵.

95,03

94,12

94,09

94,06

94,03

93,12

93,09

93,06

93,03

92,12

92,09

92,06

92,03

91,12

91,09

-1۰.

91,06

۰.

۰.

91,03

1۰.

۵.

90,12

2۰.

1۰.

90,09

3۰.

1۵.

90,06

۴۰.

2۰.

90,03

۵۰.

2۵.

89,12

۶۰.

3۰.

-۵.

نمودار : 5روند نرخ تورم و عوامل مؤثر بر آن

 ۳جایگاه نرخهای سود بانکی در اقتصاد
نرخ سود بانکی (نرخ بهره در اقتصاد متعارف) یکی از کلیدیترین متغیرهای اقتصاد کالن در اقتصاد هر کشور است .نرخ
سود بانکی در ارتباطی تنگاتنگ و دو طرفه با بخش واقعی و پولی  -مالی اقتصاد قرار دارد .از یک سو هر تغییری در نرخ
سود بانکی به سرعت بر سطوح مختلف اقتصاد اعم از مصرف ،سرمایهگذاری و هزینههای تولید در سطح کالن ،ترازنامه
بنگاهها و بانکها در سطح خرد و نیز بازار داراییهای مالی و غیر مالی ،تأثیر میگذارد .دامنه گسترده این اثرگذاریها
بیانگر نقش کلیدی تغییر نرخ سود در تعیین عملکرد اقتصادی است.
از سوی دیگر تحوالت اقتصاد در سطوح مختلف بر تعیین نرخهای سود اثر میگذارند .تحوالت اقتصاد کالن از جمله
رونق و رکود و نرخ تورم ،تحوالت اقتصادی در سطوح خرد از جمله ترازنامه بنگاهها و بانکها و نیز سیاست مالی دولت
و سیاست پولی بانک مرکزی در جهتهای متفاوت بر تعیین نرخهای سود اثر میگذارند.
یک نگاه کوتاه به اثرپذیری نرخ سود از متغیرهای اقتصادی و مؤلفههای سیاستی از یک سو و اثرگذاری آن بر مؤلفههای
اقتصادی خ رد و کالن از سوی دیگر جایگاه مهم و ماهیت پیچیده مدیریت نرخ سود و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن را
آشکار مینماید.
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شکل  :1جایگاه نرخ سود بانکی در اقتصاد

 ۴وضعیت جاری نرخ سود :عوامل و پیامدهای افزایش نرخهای سود حقیقی
در شرایط فعلی اقتصاد کشور ،با توجه به سیر نزولی نرخ تورم و عدم کاهش متناسب نرخهای سود اسمی ،نرخهای سود
حقیقی باالترین سطوح تاریخی خود را در دوره قبل و پس از انقالب تجربه میکند .در خصوص مکانیسم مدیریت نرخ
های سود در چارچوب سیاست پولی ،سؤاالت مهمی در مورد عوامل بروز پدیده افزایش شدید نرخهای سود حقیقی،
پیامدهای آن بر عملکرد اقتصادی و ضرورتهای کاهش آن مطرح است .پاسخ به این سؤاالت میتواند راهنمای سیاست
پولی در راستای مکانیسم مدیریت نرخ سود به ویژه در کوتاهمدت باشد.
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2۵.

2۰.

1۵.

1۰.

۵.

۱۳۹۴/۰۷/۰۸
۱۳۹۴/۰۷/۱۳
۱۳۹۴/۰۷/۱۸
۱۳۹۴/۰۷/۲۱
۱۳۹۴/۰۷/۲۶
۱۳۹۴/۰۷/۲۹
۱۳۹۴/۰۸/۰۵
۱۳۹۴/۰۸/۱۰
۱۳۹۴/۰۸/۱۳
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
۱۳۹۴/۰۸/۲۳
۱۳۹۴/۰۸/۲۶
۱۳۹۴/۰۹/۰۱
۱۳۹۴/۰۹/۰۴
۱۳۹۴/۰۹/۰۹
۱۳۹۴/۰۹/۱۵
۱۳۹۴/۰۹/۱۸
۱۳۹۴/۰۹/۲۴
۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۱۳۹۴/۱۰/۰۲
۱۳۹۴/۱۰/۰۷
۱۳۹۴/۱۰/۱۳
۱۳۹۴/۱۰/۱۶
۱۳۹۴/۱۰/۲۱
۱۳۹۴/۱۰/۲۶
۱۳۹۴/۱۰/۲۹
۱۳۹۴/۱۱/۰۴
۱۳۹۴/۱۱/۰۷
۱۳۹۴/۱۱/۱۲
۱۳۹۴/۱۱/۱۷
۱۳۹۴/۱۱/۲۰
۱۳۹۴/۱۱/۲۵
۱۳۹۴/۱۱/۲۸
۱۳۹۴/۱۲/۰۳
۱۳۹۴/۱۲/۰۸
۱۳۹۴/۱۲/۱۱
۱۳۹۴/۱۲/۱۶
۱۳۹۴/۱۲/۱۹
۱۳۹۴/۱۲/۲۵
۱۳۹۵/۰۱/۰۸
۱۳۹۵/۰۱/۱۱
۱۳۹۵/۰۱/۱۶
۱۳۹۵/۰۱/۲۱
۱۳۹۵/۰۱/۲۴
۱۳۹۵/۰۱/۲۹
۱۳۹۵/۰۲/۰۱
۱۳۹۵/۰۲/۰۶
۱۳۹۵/۰۲/۱۱
۱۳۹۵/۰۲/۱۴
۱۳۹۵/۰۲/۱۹
۱۳۹۵/۰۲/۲۲
۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۱۳۹۵/۰۲/۳۰

نمودار : 7روند نرخ سود اسناد خزانه (اسمی و حقیقی)
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۱۶.

۱۵.

۱۴.

نرخ سود اسمی اسناد خزانه اسالمی
نرخ سود اسمی اسناد خزانه اسالمی (میانگین هفتگی)
نرخ سود حقیقی اسناد خزانه اسالمی (میانگین هفتگی)

-۵.

69,12
70,06
70,12
71,06
71,12
72,06
72,12
73,06
73,12
74,06
74,12
75,06
75,12
76,06
76,12
77,06
77,12
78,06
78,12
79,06
79,12
80,06
80,12
81,06
81,12
82,06
82,12
83,06
83,12
84,06
84,12
85,06
85,12
86,06
86,12
87,06
87,12
88,06
88,12
89,06
89,12
90,06
90,12
91,06
91,12
92,06
92,12
93,06
93,12
94,06
94,12

-2۵.
نرخ سود سپرده های بانکی یک ساله (اسمی)

۰.

-1۰.

-1۵.

-2۰.

-3۰.
نرخ سود سپرده های بانکی یک ساله (حقیقی)

نمودار : 6روند نرخهای سود سپرده (اسمی و حقیقی)

۲۸.

۲۷.

۲۶.

۲۵.

۲۴.

۲۳.

۲۲.

۲۱.

۲۰.

۱۹.

۱۸.

۱۷.

 ۱-۴پیامدهای منفی نرخهای سود حقیقی باال بر عملکرد اقتصادی و ضرورتهای کاهش آن
 ۱-۱-۴طرف تقاضا
تعویق مصرف بخش خصوصی به ویژه مصرف کاالهای بادوام :نرخ سود متغیر کلیدی در تعیین مصرف بینزمانی
مصرفکنندگان است و باال بودن نرخ سود این عالمت مهم را به مصرفکنندگان ارسال میکند که برای دستیابی به رفاه
باالتر باید مصرف جاری خود را به آینده منتقل کند .در واقع به نفع مصرفکنندگان است که منابع مالی خود را به صورت
سپرده بانکی (یا اوراق بدهی) پسانداز کرده ،از مزیت سود باالی آن بهرهمند شوند و در آینده با اصل و سود باالی سپرده
خود به سطوح باالتر مصرف و به تبع آن رفاه بیشتر دست یابند .بنابراین یکی از راههای تحریک تقاضای مصرفی در چنین
شرایطی بدون تردید کاهش نرخ سود بانکی است تا مصرفکنندگان از تعویق بیشتر مصرف خودداری کنند و به مصرف
سریعتر تشویق شوند.
تعویق سرمایهگذاریها :نرخ سود از مسیر تعیین هزینه سرمایهگذاری ،یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده بازدهی
سرمایهگذاری و تصمیمگیری فعاالن اقتصادی برای سرمایهگذاری است .نرخهای باالی سود از مسیر افزایش هزینه و
کاهش بازدهی سرمایهگذاری ،تأمین مالی برای بسیاری از سرمایهگذاریهای جدید را فاقد توجیه اقتصادی مینماید .در
واقع در چنین شرایطی فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان ترجیح میدهند به تأمین مالی سرمایه در گردش برای جلوگیری از
توقف خطوط تولید فعلی اکتفا کنند و سرمایهگذاری برای توسعه خطوط تولید یا ایجاد خطوط تولید جدید را به تعویق
اندازند تا در شرایط بهتری نسبت به آن اقدام کنند .بنابراین نرخهای باالی سود عالوه بر تعویق تقاضای مصرفی ،تقاضای
سرمایهگذاری را نیز به تعویق میاندازد و موجب کاهش تقاضای مؤثر در اقتصاد کشور و تشدید پدیده رکود اقتصادی می
شود .از این منظر نیز یکی از راههای تحریک تقاضای سرمایهگذاری در چنین شرایطی بدون تردید کاهش نرخ سود بانکی
است تا تولیدکنندگان از تعویق بیشتر سرمایهگذاری خودداری کنند و به سرمایهگذاری سریعتر تشویق شوند.
۲-۱-۴طرف عرضه
افزایش هزینه تأمین سرمایه در گردش بهعنوان یک نهاده تولید :سرمایه در گردش بهعنوان یک از نهادههای تولید مطرح
است .نرخهای باالی سود بانکی ،از مسیر افزایش هزینه تأمین سرمایه در گردش ،هزینههای تولید جاری بنگاهها را افزایش
میدهد و در نتیجه اثرات محدودکننده در طرف عرضه اقتصاد ایجاد مینماید .بر این مبنا سرمایه در گردش در شرایط
رکودی میتواند عرضه اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
محدودیت در ایجاد ظرفیتهای تولیدی جدید :نرخ های باالی سود از مسیر افزایش هزینه و کاهش بازدهی سرمایهگذاری
 ،تأمین مالی برای بسیاری از سرمایهگذاریهای جدید را فاقد توجیه اقتصادی مینماید که در نتیجه آن ایجاد ظرفیتهای
تولید جدید به مخاطره میافتد و در نتیجه اثرات محدودکننده در طرف عرضه اقتصاد در آینده ایجاد مینماید.
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 ۳-۱-۴ترازنامه بنگاهها و بدهیها
نرخهای سود حقیقی باال عالوه بر کاهش سوددهی بنگاهها ،اثرات مخربی بر ترازنامه بنگاهها به ویژه بنگاههایی که بدهی
های بزرگ دارند در بر دارد .در واقع بدهی بنگاهها با توجه به نرخهای سود بانکی باال به طور مداوم در حال افزایش است
و به ویژه در شرایط رکودی فعلی که بسیاری از بنگاهها با کاهش تقاضای محصوالت خود روبرو شده اند و راهی برای
تسویه بدهیهای خود ندارند.
 ۴-۱-۴نظام بانکی و اثرات ترازنامهای
باال بودن نرخهای سود سپرده بانکی ،برای بانکها به منزله افزایش هزینه تأمین منابع مالی است .از سوی دیگر نرخهای
باالی سود تسهیالت بانکی احتمال نکول وامها و افزایش مطالبات غیرجاری بانکها و عدم تحقق درآمدهای پیشبینی
شده را به همراه دارد .بنابراین باال بودن نرخهای سود بانکی جریان درآمد  -مخارج بانکها را از تعادل خارج میکند و به
کاهش سوددهی بانکها منتهی میگردد .نرخهای سود حقیقی باال عالوه بر کاهش سوددهی بانکها ،اثرات مخربی بر
ترازنامه بانکها نیز در بر دارد .در شرایط فعلی در حالی که دارایی بانکها با توجه به افزایش مطالبات غیرجاری به
صورت صوری در حال افزایش است و کیفیت داراییها به طور مداوم کاهش خواهد یافت ،بدهی بانکها (سپردههای
بانکی) و نقدینگی با توجه به نرخهای سود بانکی باال به طور مداوم و به صورت واقعی در حال افزایش هستند .تداوم این
فرآیند به معنای تداوم فرآیند تخریب ترازنامه بانکها است.
در مجموع افزایش قابل توجه نرخهای سود بانکی حقیقی ،پیامدهای زیانباری برای رشد اقتصادی به ویژه از ناحیه کاهش
تقاضای مؤثر و همچنین تضعیف طرف عرضه و تضعیف عملکرد نظام بانکی ،در بر داشته است .به همین دلیل در
شرایط فعلی توافقی عام میان کارشناسان و سیاستگذاران اقتصاد کشور در مورد ضرورت کاهش نرخهای سود بانکی
وجود دارد تا از مسیر تحریک تقاضا و تقویت طرف عرضه آهنگ خروج از رکود تسریع گردد .اما موضوع مهم این است
که سازوکار مدیریت نرخهای سود در شرایط فعلی چیست؟ در راستای پاسخ به این سؤال ،ابتدا بررسی عوامل و ریشه
های افزایش نرخهای سود بانکی حقیقی ضرورت مییابد.

 ۲-۴عوامل افزایش نرخ سود بانکی حقیقی
یکی از موضوعات مهمی که در شرایط فعلی باید مورد توجه قرار گیرد این است که اساساً ریشههای افزایش نرخ سود

بانکی حقیقی در شرایط فعلی اقتصاد ایران چیست؟ و اینکه آیا افزایش نرخهای سود بانکی حقیقی در یک چارچوب

تعادلی رخ داده است؟ واقعیت این است که با وجود کاهش نرخ تورم ،مجموعه عوامل متعدد اقتصادی در بخش واقعی و

در بخش پولی و مالی دست به دست هم داده و شرایط پیچیده اقتصادیای را رقم زده است که به مقاومت نرخهای سود

بانکی اسمی در برابر کاهش متناسب با نرخ تورم و به تبع آن افزایش نرخهای سود بانکی حقیقی منجر شده است .در ادامه
این بخش از نوشتار هریک از این عوامل بررسی میشوند.
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 ۱-۲-۴عوامل اقتصاد کالن
تحریم :تشدید تحریمهای اقتصادی از سال  ، ۴۹۳۴از مسیرهای مختلف مانند کاهش صادرات نفت و به تبع آن
کاهش درآمدهای نفتی ،جهش نرخ ارز و بیثباتی آن ،حاکمیت نظام چندنرخی ارز ،سختتر شدن مبادالت مالی و کاالیی
با کشورهای خارجی ،تشدید نااطمینانی و عدم امنیت اقتصادی ،شرایط نامناسبی را برای فعالیتهای اقتصادی به وجود

آورد که نتیجه آن افت تولید ،کاهش رشد و حاکمیت رکود اقتصادی بود.

کاهش قیمت نفت :از پاییز  ۴۹۳۹قیمت نفت در بازارهای جهانی در مسیر نزولی قرار گرفت و بیش از  ۶۴درصد

کاهش یافت .درآمدهای نفتی ایران که تا پیش از آن به واسطه کاهش صادرات نفت به حدود نصف کاهش یافته بود ،پس
از نزول قیمت نفت به حدود یک  -چهارم درآمدهای نفتی در سال  ۴۹۳۴کاهش یافت .کاهش قیمت نفت به ویژه از
مسیر کاهش درآمدها و به تبع آن مخارج دولت آهنگ رشد اقتصادی را در سال  ۴۹۳۱کندتر نمود.

تشدید کسری بودجه دولت  :کاهش درآمدهای نفتی دولت به تشدید کسری بودجه انجامید که در نتیجه آن و با توجه

به محدودیتهای قانونی دولت در استقراض از بانک مرکزی ،بدهیهای دولت به شبکه بانکی کشور با سیر صعودی مواجه

شد.

بنابراین تحریم ها ،کاهش شدید درآمدهای نفتی و کاهش درآمدهای حقیقی بخش خصوصی به دلیل حاکمیت رکود
اقتصادی ،به کاهش عرضه منابع مالی در اقتصاد منتهی شد .در مقابل و با وجود کاهش تقاضای بخش خصوصی برای
مناب ع مالی به دلیل حاکمیت رکود اقتصادی ،کاهش شدید درآمدهای دولت و تشدید کسری بودجه در مجموع تقاضا برای
منابع مالی را افزایش یافته است  .بنابراین مجموعه تحوالت بخش حقیقی در سطح اقتصاد کالن که به کاهش عرضه منابع
مالی از یک سو و افزایش تقاضای منابع مالی از سوی دیگر شد ،یکی از محرکهای اصلی افزایش نرخهای سود بانکی
حقیقی بهعنوان قیمت منابع مالی بوده است.
 ۲-۲-۴عوامل نظام مالی و پولی
رکود بازارهای دارایی و اثرات آن بر ترازنامه بانکها :از اواسط سال  ۴۹۳2بازار داراییهای مالی و غیر مالی از جمله
مسکن ،سهام ،ارز و طال وارد رکود شد .با توجه به وزن قابل توجه داراییهای مالی و غیرمالی در پرتفوی دارایی بانکها،
توقف رشد قیمت داراییها و یا کاهش آن ،اثرات نامطلوبی بر سوددهی و ترازنامه بانکها داشته است .عالوه بر این رکود
بازار داراییهای مالی و فیزیکی منجر به کاهش شدید حجم معامالت در این بازارهای و به تبع آن کاهش درجه نقدشوندگی
این داراییها و نهایتاً تشدید معضل نقدینگی بانکها گردید.
مطالبات غیرجاری :در سالهای اخیر مطالبات غیرجاری بانکها عمدت ًا تحت تأثیر دو عامل به سرعت رو به افزایش
بوده است .از یک سو حاکم شدن رکود اقتصادی از مسیر کاهش سوددهی و یا زیاندهی بسیاری از بنگاههای اقتصادی و
ناتوانی آنها در بازپرداخت تسهیالت بانکها ،به افزایش مطالبات غیرجاری شبکه بانکی انجامیده است .از سوی دیگر
مدیریت نامناسب ریسک اعتباری در شبکه بانکی از مسیر اعطای تسهیالت به فعاالن اقتصادی پرریسک بدون وثایق کافی،
به افزایش مطالبات غیرجاری دامن زده است .در مجموع افزایش مداوم مطالبات غیرجاری ،منجر به کاهش جریان ورودی
و انجماد منابع نظام بانکی شده است .نکول مطالبات بانکها در نهایت به افزایش هزینه تأمین منابع مالی در نظام بانکی از
یک سو و افزایش ریسکهای نظام بانکی از سوی دیگر و به تبع آن فشار رو به باال بر نرخهای سود بانکی شده است.
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موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز :موسسات مالی غیرمجاز بدون چارچوب نظارتی روشن ،در نرخگذاری برای
سپرده و نیز تسهیالت آزاد ه ستند .از آنجا که این موسسات عمدت ًا در دوران اولیه رشد خود هستند ،سعی مینمایند از
خألهای نظارتی استفاده نماید و با تعیین نرخ سود سپرده باالتر از نرخ سود رسمی نظام بانکی ،سهم خود را در جذب
منابع مالی و حجم سپردههای بانکی بیشتر نمایند .بنابراین رقابت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با شبکه بانکی رسمی
در راستای جذب منابع از مسیر افزایش نرخ سود سپردهها ،بدل به عاملی برای فشار رو به باال بر نرخهای سود بانکی شده
است.
واگرایی در ترکیب نقدینگی (کاهش شدید نسبت پول به شبهپول) :در دو سال گذشته ضریب فزاینده پولی کاهش
شدیدی را تجربه نموده است .در واقع تحت تأثیر رکود اقتصادی و نرخهای جذاب سود بانکی ،عمال بخش بزرگی از
منابع حسابهای جاری (پول) به سپردههای بانکی (شبه پول) تبدیل شده است .عالوه بر این با توجه به نرخ باالتر سود
سپردههای مدتدار ،ترکیب سپردههای بانکی نیز به نفع سپردههای مدتدار در برابر سپردههای کوتاهمدت در حال تغییر
بوده است .مجموعه این تحوالت در ترکیب نقدینگی (تبدیل حسابهای جاری به سپردههای بانکی و تبدیل سپردههای
کوتاهمدت به سپردههای مدتدار) عمال هزینه تأمین منابع مالی برای نظام بانکی را افزایش داده است که این امر نیز به
یکی از عوامل فشار رو به باال بر نرخهای سود انجامیده است.
 ۳-۲-۴مهمترین عوامل تشدید فشار بر نظام بانکی و نرخ سود حقیقی در دوره  ۴۳-۴۴نسبت به دوره ۴۱-۴۲
بررسی شرایط اقتصاد کالن کشور طی سالهای اخیر نشان میدهد وضعیت کالن اقتصادی که در متغیرهای کلیدی به ویژه
رشد اقتصادی نمود پیدا میکند ،در دوره  ۴۹۳۹-۳۱نسبت به دوره ۴۹۳۴-۳2به طور قابل مالحظهای بهبود یافته است.
نرخ رشد اقتصادی از منفی ۶٫۸درصد و منفی  ۳٫۴درصد در سالهای  ۴۹۳۴و  ،۴۹۳2به مثبت  ۹درصد و ارقام مثبت در
محدوده  ۴تا  ۴درصد در سالهای  ۴۹۳۹و  ۴۹۳۱رسیده است .عالوه بر این ساختارهای اصلی اقتصاد کشور اعم از
بخش واقعی و بخش پولی  -مالی در سالهای اخیر با تغییر محسوسی مواجه نشده است .یک سؤال کلیدی در این زمینه
این است که چرا با وجود بهبود عملکرد کالن اقتصاد و عدم تغییر محسوس ساختارهای اصلی اقتصاد ،فشار بر نظام بانکی
و نرخ سود حقیقی در دوره اخیر افزایش یافته است؟ به نظر میرسد پاسخ این سؤال را باید در سه عامل مهم جستجو
نمود.
کاهش شدید قیمت نفت از پاییز  :۱۳۴۳کاهش شدید قیمت نفت (بیش از  ۶۴درصد) از پاییز  ۴۹۳۹با عنایت به
افت قبلی صادرات نفت ناشی از تحریمها ،درآمد نفتی دولت را در سال  ۴۹۳۱به پایینترین سطوح طی سالیان اخیر
رساند .کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت به تشدید کسری بودجه انجامید که در نتیجه آن و با توجه به محدودیتهای
قانونی دولت در استقراض از بانک مرکزی ،بدهیهای دو لت به شبکه بانکی کشور با سیر صعودی مواجه و دولت به یکی
از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی و بزرگترین متقاضیان منابع مالی تبدیل شد .بنابراین فشار تقاضای منابع مالی از سوی
دولت به یکی از مهمترین عوامل افزایش نرخهای سود بانکی به ویژه در سال  ۴۹۳۱بدل گردید.
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رکود بازارهای دارایی از نیمه دوم سال  :۱۳۴۲همانطور که مطرح شد ،از اواسط سال  ۴۹۳2بازار داراییهای مالی و
فیزیکی از جمله مسکن ،سهام ،ارز و طال وارد رکود شد .با توجه به وزن قابل توجه داراییهای مالی و فیزیکی در پرتفوی
دارایی بانکها ،توقف رشد قیمت داراییها و یا کاهش آن ،اثرات نامطلوبی بر سوددهی از مسیر کاهش درآمدهای حاصل
از سرمایهگذاری بانکها و نیز ترازنامه آنها داشته است .عالوه بر این رکود بازار داراییهای مالی و فیزیکی منجر به
کاهش شدید حجم معامالت در این بازارهای و به تبع آن کاهش درجه نقدشوندگی این داراییها و نهایت ًا تشدید معضل
نقدینگی بانکها و فشار بیشتر بر نرخ سود بانکی گردید.
نرخهای سود و واگرایی در ترکیب نقدینگی :همانطور که مطرح شد در دو سال گذشته ترکیب نقدینگی دچار تحول
مهمی شده است به نحوی که حسابهای جاری به سپردههای بانکی و سپردههای کوتاهمدت به سپردههای مدتدار در حال
تبدیل بوده است .این تحول عمال هزینه تأمین منابع مالی برای نظام بانکی را افزایش داده است که این امر نیز به یکی از
عوامل فشار رو به باال بر نرخ های سود انجامیده است .اگرچه بخشی از این تحوالت در ترکیب نقدینگی تحت تأثیر رکود
اقتصادی بوده است ،اما بخش مهمی از آن ناشی از نرخهای جذاب سود بانکی بوده است .در واقع افزایش نرخهای سود
بانکی حقیقی از مسیر تغییر ترکیب نقدینگی و افزایش هزینه تأمین منابع مالی برای بانکها ،خود به عاملی برای فشار
بیشتر بر نرخهای سود حقیقی تبدیل شده و یک فرآیند خودافزا را برای نرخ سود ایجاد کرده است.
 ۴-۲-۴افزایش نرخهای سود حقیقی :عوامل بنیادی ،شکست هماهنگی و استقرار وضعیت تعادلی نامطلوب
یک سؤال مهم در مورد افزایش نرخهای سود بانکی حقیقی این است که آیا این افزایش حاصل یک وضعیت تعادلی در
بازار پول و اعتبار است یا حاصل یک وضعیت غیرتعادلی؟ یک فرضیه این است که به دلیل چسبندگی نرخهای سود اسمی
به واسطه عواملی مانند قراردادهای مدتدار بانکی ،این نرخها نتوانستهاند با روند نزولی تورم تطبیق پیدا کنند و در نتیجه
این چسبندگیهای اسمی به افزایش نرخهای سود حقیقی انجامیده است (نمودار .۸الف) ،اما بررسی مباحث فوق در
خصوص عوامل افزایش نرخهای سود بانکی حقیقی نشان میدهد که این افزایش ناشی از کاهش عرضه منابع مالی از یک
سو و افزایش تقاضا برای منابع مالی از سود دیگر بوده و به عبارت دیگر افزایش نرخهای سود بانکی حقیقی در یک فرآیند
تعادلی رخ داده است (نمودار .۸ب ) .اما تعادلی بودن این وضعیت به معنای مطلوب بودن آن نیست ،بلکه این وضعیت،
یک وضعیت تعادلی نامطلوب است که در اثر مجموعه از عوامل بنیادی و نیز شکست بازار پول در ایجاد هماهنگی به
وقوع پیوسته است .منظور از شکست بازار پول در ایجاد هماهنگی این است که تحوالت اخیر بخش حقیقی و مالی
اقتصاد موجب شده تا منفعت فردی بانکها بهعنوان یکی از ارکان بازار پول برای حل موقت معضل نقدینگی ،به افزایش
رقابت بانکها برای جذب بیشتر سپردههای بانک که نتیجه آن بروز جنگ قیمتی در تعیین نرخ سود سپردهها و به عبارت
دیگر ایجاد فشار رو به باال بر نرخهای سود بانکی بود .در واقع پیگیری نفع فردی بانکها در چنین زمینهای در تضاد با
منافع جمعی کل نظام بانکی قرار گرفته و نمونهای از شکست بازار پول برای ایجاد هماهنگی نمود یافته است.
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نمودار.8الف  :افزایش نرخ سود حقیقی در یک فرآیند غیرتعادلی

نمودار.8ب  :افزایش نرخ سود حقیقی در یک فرآیند غیرتعادلی
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 ۵سازوکار مدیریت نرخهای سود در چارچوب سیاست پولی
 ۱-۵سیاست پولی :انتخاب اهداف و ابزارها
سیاست پولی میتواند هدف یا اهداف متنوعی را دنبال نماید .عموماً مهمترین هدف سیاست پولی حفظ ثبات قیمتها یا
به عبارتی کنترل تورم است .اما در کنار آن ،سیاست پولی در بسیاری از کشورها هدف ثبات تولید (رشد اقتصادی) را نیز
دنبال مینماید .در سالهای اخیر به ویژه پس از بحران مالی جهانی در سال  ،2۴۴۸حفظ ثبات مالی نیز به یکی از اهداف
مهم سیاست پولی تبدیل شده است .بنابراین باید توجه داشت که بانک مرکزی بهعنوان متولی اصلی سیاست پولی ،همزمان
باید اهداف متنوع و در بعضی مواقع متضاد شامل حفظ ثبات قیمتها ،حفظ ثبات تولید و حفظ ثبات مالی را بهعنوان
اهداف نهایی جانبی سیاست پولی پیگیری نماید .بر این مبنا زمانی پیچیدگی و مسئولیت ویژهی بانک مرکزی در اعمال
سیاست پولی به خوبی مشخص خواهد شد که این اهداف سهگانه بانک مرکزی بهعنوان متولی سیاست پولی را در کنار
یکدیگر قرار دهیم و به این نکته توج ه نماییم که دستیابی همزمان به تمامی این اهداف ممکن است نه تنها در دسترس
نباشد ،بلکه در تقابل با یکدیگر قرار گیرد.
تمرکز سیاست پولی بر دستیابی به اهداف نهایی مورد نظر ،در حالی است که آثار سیاست پولی با تاخیر بر اهداف نهایی
نمایان میشود .این تاخیر باعث میشود که سیاستگذاران پولی برای تصمیمگیری و اجرای سیاست پولی معموال از دو الیه
هدف واسط به صورت یک ساختار سلسله مراتبی استفاده کنند .در الیه اول هدف میانی( ۴لنگر اسمی )2و در الیه دوم
هدف عملیاتی( ۹ابزار 4سیاست پولی) خود را تعیین میکند .این ساختار سلسله مراتبی باعث میشود که اهداف بلندمدت
به اهداف کوتاهمدتتر و با قابلیت ارزیابی بیشتر شکسته شود و در فرآیندی کنترلپذیر اهداف نهایی با موفقیت پیگیری
شود .بر این اساس چارچوب یا استراتژی سیاست پولی با انتخاب کمیتهای مختلف بهعنوان اهداف واسط تغییر میکند
(شکل .)2
امروزه در کشورهای بسیاری چارچوب سیاست پولی ،هدفگذاری تورم ‐ یعنی بهترین عملکرد 5بین المللی ‐ است که
بخشی از این اقبال به کارآمدی بهتر لنگر تورمی نسبت به لنگر پولی و لنگر ارزی برمیگردد .از دهه  ۸۴میالدی
آزادسازی های بخش مالی ،ابتدا در کشورهای توسعه یافته و سپس در کشورهای در حال توسعه آغاز شد بطوری که در
بسیاری کشورها به دلیل توسعه بازارهای مالی و نیز گسترش ابداعات مالی در عمل ثبات تقاضای پول از بین رفته است و
رابطه بین معیارهای اندازهگیری کلهای پولی در اقتصاد با تورم تضعیف شده است .وقوع این پدیده کارایی هدفگذاری
کلهای پولی برای سیاستگذاری پولی را به شدت کاهش میدهد .عالوه بر این جریان آزاد سرمایه ،از دست رفتن ابتکار
عمل سیاست پولی و نیز افزایش آسیبپذیری در مقابل وقوع بحرانهای ارزی از جمله مواردی است که موجب کاهش
تمایل به اتخاذ چارچوب هدفگذاری ارزی شده است .البته چارچوب هدفگذاری تورم دارای مزایای دیگری نیز هست که
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3

instrument
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برخی از این مزایا عبارتند از اعالم تعهد صریح به یک نرخ اسمی تورم و در نتیجه لنگر کردن بهتر انتظارات تورمی ،الزامی
بودن رفع سلطه مالی در این چارچوب ،استقالل و پاسخگویی سیاستگذار پولی و رعایت اصول شفافیت در عملکرد
سیاستگذار پولی.
باید توجه داشت که علی رغم وجود تمایل بیشتر به اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورمی ،اما اتخاذ چارچوب اجرایی برای
سیاست پولی نیازمند دقت بیشتر در ویژگیهای اقتصاد است .به عبارت دقیقتر اگر ویژگیهای چارچوب هدفگذاری
تورمی را به دو دسته ساختاری و اجرایی تقسیم کنیم لزوما استفاده از چارچوب اجرایی هدفگذاری تورم برای همه
کشورها بهینه نیست .بر این مبنا مجهز شدن چارچوب سیاست پولی به ویژگیهایی همچون استقالل ،عدم بروز سلطهی
مالی ،پاسخگویی ،شفافیت و توجه به مدیریت انتظارات یک مجموعهی مطلوب است در حالی که استفاده از لنگر تورم و
مهم تر از همه استفاده از ابزار نرخ سود لزوما برای همه اقتصادها بهینه نیست .این چارچوب اجرایی به ویژه در کشورهایی
که از بازارهای مالی توسعه یافتهای برخوردار نیستند میتواند بهینه نباشد.
بطور کلی برای انتخاب اهداف واسط برای سیاست پولی حداقل سه معیار مورد توجه قرار میگیرد .اولین معیار قابلیت
اندازهگیری ۴است .متغیرهای مورد نظر برای اهداف واسط باید با سرعت و دقت باال قابلیت اندازهگیری داشته باشند چرا
که میزان انحراف این متغیرها با اهداف تعیین شده جهت و شدت سیاستگذاری را تعیین خواهد کرد .متغیرهای قیمتی
‐یعنی نرخهای سود‐ عموما قابلیت مشاهدهی آنی دارند در حالی که متغیرهای مقداری معموال با تاخیر زمانی اندازهگیری
میشوند .این در حالی است که متغیرهای قیمتی نیز از منظر قابلیت اندازهگیری کامل نیستند چرا که معموال سیاستگذاران
پولی مجبورند برای استفاده از این متغیرها مقدار هدف را از تخمین نرخ سود طبیعی 2یا نرخ بیکاری غیرشتابدهنده
تورم ۹تأمین کنند .عالوه بر این در نگاه مرسوم به سیاست پولی نرخ واقعی سود برای سیاستگذاری اهمیت دارد که این
نرخ سود به تورم انتظاری وابسته است بطوری که قابلیت اندازهگیری متغیرهای قیمتی برای سیاست پولی با کاستیهایی
روبرو میشود.
قابلیت کنترل 4معیار دوم برای انتخاب اهداف واسط در سیاستگذاری پولی است .قابلیت کنترل یک هدف واسط از این
جهت برای سیاستگذاری پولی اهمیت دارد که بانک مرکزی بایستی بتواند اثر قابل توجهی در تعیین آن متغیر داشته باشد.
در متغیرهای قیمتی معموال نرخهای بسیار کوتاهمدت و مربوط به مبادالت بین بانکی از عملیات پولی تأثیر بسیاری
میپذیرند در حالی که در عمل و در شرایط عادی 5نرخهای بلندمدتتر در کنترل بانک مرکزی نیستند 6بلکه به صورت
غیرمستقیم از نرخهای کوتاهمدت تأثیر می پذیرند .از سوی دیگر متغیرهای مقداری میزان تاثیرشان به انتظارات تورمی هم
وابسته است که قابلیت کنترل این متغیرها را برای سیاست پولی کم میکند .در مورد متغیرهای مقداری نیز اقالمی همچون
measurability

1

natural interest rate

2

)non-accelerating inflation rate of unemployment (NAIRU

3

controllability

4

 5در شرایط بحران بسیار از بانک های مرکزی تزریق نقدینگی به بازارهای بلندمدت را نیز تحت عنوان عملیات تسهیل پولی انجام میدهند.
 6در اینجا فرض شده است که بانک مرکزی دخالتهای خود را از طریق مکانیزمهای بازار یا غیر مستقیم اعمال میکند.
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ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی و پایه پولی قابلیت کنترل بیشتری نسبت به معیارهای گستردهتر پولی دارند چرا که در میزان
تغییر معیارهای گسترده پولی همچون نقدینگی رفتار پساندازکنندگان ،سرمایهگذاران و بانکداران نیز دخالت دارند که
باعث میشود توان بانک مرکزی برای کنترل و تاثیرگذاری بر تغییر این منغیرها کاهش یابد.
برتری نسبی در اثرگذاری نیز معیار سوم انتخاب اهداف واسط برای سیاستگذار پولی است .این معیار تالش میکند
اهداف واسطی را شناسایی کند که تغییراتشان بیشترین و قابل پیشبینیپذیرترین اثر را بر اهداف باالتر از خود در سلسله
مراتب میگذارند .این که متغیرهای مقداری یا متغیرهای قیمتی در هر اقتصادی برتری نسبی در اثرگذاری دارند نیازمند
تحقیقات تجربی و کمی است .این ضرورت از این واقعیت نشات میگیرد که ساختار و توسعهیافتگی هر اقتصاد تعیین
کننده سازوکار انتقال پولی ۴است.
شکل  :2چارچوب سیاست پولی :انتخاب اهداف و ابزارها

 ۲-۵سازوکار مدیریت نرخ سود بین بانکی بهعنوان ابزار سیاست پولی
در بسیاری از کشورها نرخ سود بین بانکی ابزار بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی است .بطور کلی مدیریت نرخ سود
بانکی در دو شرایط قابل تبیین است .در شرایط وجود کمیابی نقدینگی و در شرایط وجود مازاد نقدینگی .2نمودار ۳
تفاوت این دو رژیم نقدینگی را در اقتصاد آمریکا قبل و پس از بحران مالی جهانی در سال  2۴۴۸نشان میدهد.
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monetary transmission mechanism

1

excess liquidity
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نمودار : 9مدیریت نرخ سود بانکی در شرایط کمیابی نقدینگی و مازاد نقدینگی

 ۱-۲-۵وجود کمیابی نقدینگی
در شرایط عادی معموال شبکه بانکی دارای مقدار مشخصی ذخایر برای انجام مبادالت بین بانکی خود هستند .در این
حالت بانکها در سطح کلی ‐مشروط به مدیریت نقدینگی مناسب توسط بانک مرکزی‐ نقدینگی کافی برای انجام
مبادالت خود دارند اما به دلیل انتقاالت وجه مربوط به مبادالت بخش حقیقی به صورت تصادفی برخی از بانکها دچار
کمبود نقدینگی و برخی دیگر دارای نقدینگی مازاد خواهند شد .در این شرایط بانکهای دارای کمبود نقدینگی در بازار
بین بانکی حضور پیدا میکنند وجوه مورد نیاز خود را از بانکهای دارای مازاد دریافت میکنند .در نتیجهی این مبادالت
نرخ بازار بین بانکی شکل میگیرد که همان هدف عملیاتی در بسیاری از کشورها است.
چنان چه عنوان شد مدیریت نقدینگی مناسب بانک مرکزی شرط کفایت ذخایر در سطح کلی است .میزان عرضه و
تقاضای در بازار بین بانکی همواره با تکانههایی روبرو است .با تغییر تمایل آحاد اقتصادی به نگهداری اسکناس و
مسکوک ،برخی ذخایر بانکی به اسکناس و مسکوک تبدیل میشوند لذا میزان ذخایر در دسترس بانکها برای انجام
مبادالت با تغییر میزان اسکناس و مسکوک تغییر میکند .از طرف دیگر با تغییرات نرخ ذخیرهی قانونی یا حجم و ترکیب
سپردههای بانکی میزانی از ذخایر بانکها که نزد بانک مرکزی تودیع میشود تغییر میکند و ذخایر مازاد برای انجام
مبادالت بین بانکی نیز تغییر میکند .عالوه بر این عملیات خزانهداری دولت نیز بر میزان ذخایر مازاد بانکها مؤثر است
چرا که حسابهای خزانهداری دولت نزد بانک مرکزی نگهداری میشوند و هر نوع جریان پرداخت یا دریافت خزانهداری با
بانکها موجب تغییر در ذخایر مازاد بانکها میشود .میزان خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی نیز از جمله مواردی
است که ذخایر مازاد بانکها را تحت تأثیر قرار میدهد.
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از آنجا که اسکناس و مسکوک ،ذخایر قانونی ،حجم و ترکیب سپردهها ،عملیات خزانهداری و مبادالت ارزی بانک مرکزی
مرتبا در هر روز در حال تغییر هستند ،نرخ بازار بین بانکی نیز از این تغییرات اثر میپذیرد .در کشورهایی که هدفگذاری
نرخ سود در بازار بین بانکی مورد توجه سیاستگذاران قرار دارد به صورت روزانه و با فواصل ساعتی مشخص وضعیت
نقدینگی بازار بین بانکی بررسی میشود .عالوه بر این ،بخش عملیات پولی بانک مرکزی پیشبینیهایی از وضعیت
نقدینگی بازار در هر روز ارائه میکند .از برخی معاملهگرهای فعال در بازارهای مالی نیز اطالعات و برخی پیشبینیهای
مربوط به وضعیت نقدینگی بازار دریافت میشود .بانک مرکزی از خزانهداری دولت نیز اطالعات دریافت و پرداختهای
دولتی را نیز دریافت میکند.
مدیران و کارکنان میز عملیاتی بانک مرکزی ،مجموعه اطالعات فوق را با اطالعات مبادالت ارزی بانک مرکزی ترکیب
میکنند و بر این مبنا در مورد بروز مازاد یا کمبود نقدینگی در شبکه بانکی و میزان آن قضاوت میکنند .این قضاوت نهایت ًا
نشان میدهد میز عملیاتی در هر روز چه میزان نقدینگی را بایستی به بازار تزریق یا از بازار جمعآوری کند تا نرخ بازار بین
بانکی برابر با میزان نرخ تعیین شده توسط کمیتهی سیاست پولی باشد .نمودار  ۴۴رابطهی ذخایر مازاد با نرخ وجوه فدرال
را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود حرکتی خالف جهت برای ذخایر مازاد و نرخ وجوه فدرال در دوره مورد
بررسی ( ۴۳۸۱تا  )2۴۴۷قابل مشاهده است .به عبارت دیگر در شرایط کمبود نقدینگی با افزایش ذخایر مازاد نرخ بازار
بین بانکی کاهش مییابد.
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 ۲-۲-۵وجود مازاد نقدینگی
در جریان بحران  2۴۴۸بانکهای مرکزی برای جلوگیری از بیثباتی بخش مالی و مهار بحران مجبور شدند به موسسات و
بازارهای مالی نقدینگی بسیاری تزریق کنند .این برنامه های تزریق نقدینگی در ادامه با تسهیل مقداری ۴تکمیل شد تا
اقتصادهای این کشورها بعد از بحران ،رشد اقتصادی خود را آغاز یا تقویت کنند .در نتیجهی این عملیات پولی ذخایر
مازاد بانکها به شدت افزایش یافت و مبادالت بازار بین بانکی کاهش یافت.
این مازاد نقدینگی باعث میشود عمال روشهای مرسوم برای مدیریت بازا ر بین بانکی تا پیش از بحران ‐یعنی روشهای
مربوط به زمان کمیابی نقدینگی‐ توانایی مدیریت نرخ در این بازار را نداشته باشند .به همین دلیل برخی از بانکهای
مرکزی چارچوب عملیات پولی خود را طوری تغییر دادند تا مدیریت نرخ بازار بین بانکی همزمان با حجم باالی ذخایر
مازاد ممکن شود.
چارچوب جدید عملیات سیاست پولی علی رغم تفاوت های موجود در بین کشورها ،از منطق کریدور نرخ سود 2تبعیت
میکند .کریدور نرخ سود بانک مرکزی یک نرخ سقف برای نرخ سود بازار بین بانکی ایجاد میکند و این سقف بدین
صورت است که نرخ پنجره تنزیل بانک مرکزی در عمل سقف نرخ سود برای بانکها است .هر نرخ باالتر از این نرخ که
در بازار بین بانکی پیشنهاد شود در عمل به معامله منجر نخواهد شد چرا که بانک نیازمند به وجوه این امکان را پیشرو
دارد که از تسهیالت پنجرهی تنزیل با نرخ کمتر استفاده کند.
از طرف دیگر نرخ سود در کریدور نرخ سود دارای یک کف قیمتی است .بانکهای مرکزی در کشورهای مختلف عموما
برای بانکها امکان سپردهگذاری ذخایر مازاد را نزد بانک مرکزی ایجاد کردهاند .سپردهگذاری این ذخایر مازاد نزد بانک
مرکزی دارای یک نرخ مشخص است که کف کریدور نرخ سود را مشخص میکند .هر نرخی که در بازار بین بانکی کمتر از
نرخ سود سپردهگذاری پیشنهاد شود مبنای معامله قرار نمیگیرد چرا که همواره امکان سپردهگذاری این وجوه نزد بانک
مرکزی برای بانک ها وجود دارد .الزم به ذکر است که در آمریکا برای مدتی علی رغم استفاده از همین روش نرخ وجوه
فدرال کمتر از نرخ سپردهگذاری ذخایر تعیین میشد و علت این امر عدم وجود امکان سپردهگذاری برخی موسسات نزد
فدرال رزرو بود .برای رفع این مشکل فدرال رزرو اقدام به ایجاد تسهیالت معامله در قالب قرارداد ریپو برای این موسسات
با نرخ سپردهگذاری کرد .نمودار  ۴۴نرخهای سیاستی برای آمریکا و نمودار  ۴2نرخهای سیاستی برای اتحادیه اروپا نشان
داده شده است .همانطور که این نمودارها نشان میدهند چارچوب کریدور نرخ سود نقش مهمی در سیاستگذاری موفق
نرخ سود دارد.
چارچوب کریدور نرخ سود به بانکهای مرکزی اجازه میدهد حتی در شرایط مازاد نقدینگی نرخ سود بازار بین بانکی را به
گونهای تنظیم کنند که متناسب با اهداف سیاستگذاری پولی باشد .نکته مهم برای سیاستگذاری پولی انتقال این نرخها به
نرخهای سپرده و تسهیالت در شبکه بانکی و بازدهی سایر بازارهای مالی است .بخش بعدی این نوشتار به تحلیل این
فرآیند میپردازد.
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نرخ بهرهی شبانه روی ذخایر مازاد
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 ۳-۵سازوکار انتقال نرخ سود بین بانکی به سایر نرخها
امروزه عملیات پولی بسیاری از بانک های مرکزی ،با هدف گذاری بر روی نرخ بازار بین بانکی و تزریق ذخایر الزم به شبکه
بانکی از طریق عملیات بازار باز و مبادله با برخی نهادهای خاص ‐در صورت وجود یا عدم وجود مازاد نقدینگی‐ انجام
میشود .به نظر میرسد با کمی مسامحه در ایران از این عملیات بهعنوان دخالت در بازار بین بانکی یاد میشود .این
عملیات در کشورهای پیشرفته به سرعت به بازارهای مالی مختلف سرایت میکند و نتیجه آن تغییر نرخ در (تقریبا) همه
بازارها است .این امر در نمودار  ۴۹برای اقتصاد آمریکا نشان داده شده است .اما برای بهرهگیری از این استراتژی بررسی
سازوکار انتقال این نرخ به بازارهای مختلف از اهمیت ویژهای برخودار است.
نرخ بهرهی وجوه برتر
اوراق خزانه  ۹ماهه
اوراق خزانه  ۴۴ساله
وام خرید خودرو
نرخ وجوه فدرال
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اوراق خزانهی یکساله
اوراق شرکتی AA
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نمودار : 13روند انتقال نرخ بهره بین بانکی به سایر نرخهای بهره در آمریکا

 ۱-۳-۵آربیتراژها در بازارهای مالی
به نظر میرسد حداقل سه سازوکار را میتوان مبنای این سرایت نرخ دانست .اول این که وجود بازار اوراق نقد در
سرسیدهای مختلف و گسترده ،عمال سبد دارایی بانک مرکزی ،بانکها ،نهادهای مالی ،بنگاههای اقتصادی و حتی
خانوارها را به یکدیگر پیوند میدهد .این سازوکار در ح قیقت ناظر به این واقعیت است که بازار اوراق عمال مدیر مالی
بانکها و بنگاه ها را در معرض انتخاب نسبتا شبیه به هم قرار میدهد .مدیر مالی یک بنگاه اقتصادی برای مدیریت
نقدینگی خود دو انتخاب ‐ یعنی اوراق خزانه و سپرده بانکی ‐ پیشروی خود دارد .این تصمیم برای بانکها به صورت
انتخاب بین نگه داری وجوه فدرال و اوراق خزانه است .الزم به ذکر است هرچند ممکن است خانوارهای یک اقتصاد به
دلیل دارا نبودن تخصص کافی از ورود مستقیم به بازارهای مالی اجتناب کنند اما در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ،در
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بازارهای مالی مدیران حرفها ی و نهادهای واسط وجود دارند که امکان برقراری ارتباط غیر مستقیم سبد داراییهای خانوار
با بازار اوراق خزانه را به وجود میآورند .عالوه بر بازار اوراق خزانهی دولتی ،وجود بازارهای مالی گسترده در کشورهای
مختلف دنیا ،ارتباطات بین سبد آحاد اقتصادی مختلف را تقویت میکند .لذا عمال آربیتراژ بین نرخهای سود به سرعت در
اقتصاد نمایان و مبنایی برای انتقال نرخها به نرخهای بازارهای مختلف میشود.
باید توجه داشت که میزان آربیتراژ بین بازارهای مختلف ،به برخی ویژگیهای بازارهای مالی وابسته است .یکی از مهمترین
این ویژگی ها میزان نقدشوندگی بازارهای مالی است .نقدشوندگی این بازارها به تعداد خریداران و فروشندگان این بازار یا
ساختار عملیاتی فراهمکنندگان نقدینگی در این بازارها وابسته است .عالوه بر این هزینهی انجام مبادله در این بازارها از
جمله مواردی است که نقدشوندگی اوراق بهادار در بازارها را تحت تأثیر قرار میدهد .در بسیاری از کشورهای دنیا وجود
صندوقهای سرمایهگذاری خودکار که بر مبنای الگوریتمهای مشخص از وجود آربیتراژ در بازارهای مالی کسب سود
میکنند نقش مهمی در تقویت آربیتراژ در بازارهای مالی برعهده دارند .ساعت کاری بازارهای مالی از دیگر مواردی است
که میزان اقبال آحاد اقتصادی را به بازارهای مالی و ایجاد اشتراک در سبدهای دارایی را تحت تأثیر قرار میدهد .پیوستگی
بازارهای مالی در کشورهای توسعه یافته بازارهای مالی را به یکدیگر طوری پیوند داده است که اوراق بهادار این کشورها
همواره قابل خرید و فروش است .به هر حال افزایش ساعات کاری در بازارهای مالی بطوری که آحاد اقتصادی بتوانند نیاز
به نقدینگی خود را در طول مبادالت خود به سادگی به دست آورند از جمله شرایط الزم برای افزایش خریداران،
فروشندگان و نهایتاً نقدینگی این بازارها است.
 ۲-۳-۵روشهای قیمتگذاری در بازارهای مالی
دومین سازوکاری که به انتقال نرخهای سود در بازارهای مالی کمک میکند نحوه قیمتگذاری داراییهای مالی در این
بازارها است .متناسب با ادبیات اقتصاد مالی سرمایهگذاران از هر دارایی مالی میزانی از نرخ سود را تقاضا میکنند که
حداقل سه جز را شامل می شود این سه جز عبارتند از نرخ سود بدون ریسک (بدون تفاوت در صرف زمانی) ،نرخ تورم
انتظاری و صرف ریسک .در بسیاری کشورها نرخ سود بدون ریسک برای بازار پول و در سررسیدهای کوتاهمدت نرخ سود
بازار بین بانکی است .این نرخ حداقل از سه منظر دارای ویژگیهایی است که این را نرخ مبنای دیگر معامالت قرار
میدهد .اوال این نرخ از این جهت بدون ریسک تلقی میشوند که موسسات مالی بزرگ و دارای رتبه اعتباری باال طرفین
معامله در این بازار هستند .ثانیا این نرخها ،معموال نرخهای وجوه کوتاهمدتی (کوتاهمدتترین نرخها) است که معموال
صرف زمانی ناچیزی دارد .ثالثا این که بسیاری از مبادالت بازار بین بانکی به صورت توافقنامه بازخرید (ریپو) انجام
میشود که دارای وثایق معتبر و بسیار نقدشونده هستند .این وثایق در حضور بازارهای بسیار نقدشونده آنها ،به معنای این
است که در صورت وقوع نکول در ایفای تعهدات در این بازار ،فروش اوراق به سرعت نیاز نقدینگی موسسه قرضدهنده
را برطرف میکند .بر این مبنا وجوه این بازار صرف ریسک نقدینگی یا صرف ریسک اعتباری بسیاری ناچیزی را دارا
هستند.
مجموعه این ویژگیها موجب میشود نرخ بازار بین بانکی یکی از بهترین گزینهها برای انتخاب نرخ مبنا در قیمتگذاری
دارایی ها باشد .البته در کشورهایی که بازار اوراق بهادار گسترده وجود دارد ممکن است نرخ اوراق دولتی نیز در کنار نرخ
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بازار بین بانکی ،مبنای قیمت گذاری داراییهای دیگر قرار بگیرد .حتی در این صورت نیز وجود آربیتراژهای مختلف بین
بازار بین بانکی و بازار اوراق دولتی عمال نرخ بازار اوراق دولتی نیز به نرخ بازار بین بانکی پیوند میخورد .مبنا قرار گرفتن
این نرخها باعث میشود تغییرات این نرخها به سرعت در ارزیابی سرمایهگذاران از موقعیتهای مختلف سرمایهگذاری
تأثیر بگذارد و به سرعت اثر عملیات پولی در اقتصاد پخش میشود .به عبارت دیگر در صورت وجود بازارهای مالی
گسترده ،بازارهای مختلف به دلیل روشهای قیمتگذاری داراییها و رفتار سرمایهگذاران در این بازارها به گونهای به هم
متصل هستند که سازوکار انتقال نرخهای سود از بازار بین بانکی به بازارهای سایر داراییها منتقل میشود.
 ۳-۳-۵قراردادها با نرخهای شناور
سومین دلیل انتقال تغییرات نرخ سود از بازار بین بانکی به بازارهای دیگر ‐در کشورهایی که دارای بازارهای پیشرفته
هستند‐ وجود قراردادهای موجود با نرخهای شناور است .در بسیاری از کشورها بسیاری از ابزارهای مالی و قراردادهای
بانکی و وموسسات اعتباری برای گریز از ریسک های نرخ بهره و ریسک نقدینگی به صورت شناور طراحی میشوند .در
این قراردادها نرخهای شناور معموال به یک نرخ مبنا ‐در بسیاری موارد نرخهای بازار بین بانکی‐ متصل میشوند .برای
مثال نرخ وامهای رهنی و کارتهای اعتباری معموال بر این مبنا تعیین میشوند.
وجود این قراردادهای مالی باعث میشود نوعی فرآیند تعدیل خودکار نیز در مورد نرخها در اقتصاد جاری باشد .وجود این
تغییر سازوکار در کنار جانشینی بسیار بین ابزارهای متنوع پس انداز و تأمین مالی باعث میشود که آربیتراژهای بسیاری در
بازارهای مالی پدید آید بطور که تغییر نرخها به سایر بازارهایی سرایت میکند که نرخ شناور نیز ندارند.
شکل : 3سازوکار انتقال نرخ بهره بین بانکی به سایر نرخهای بهره در آمریکا

 ۴-۵انتقال نرخ سود به تقاضای کل
اما به طور کلی زمانی نرخ سود می تواند به تقاضای کل منتقل شود که بازارهای مالی شرایط الزم برای سازوکار انتقال نرخ
سود فراهم کنند .برای بررسی این که آیا شرایط الزم در بخش مالی یک اقتصاد فراهم است تا نرخهای سود به تقاضای کل
منتقل شوند ،بایستی به طور خالصه سازوکاری را بررسی کنیم که نرخ سود به تقاضای کل منتقل میشود.
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حداقل تا پیش از بحران  2۴۴۸سازوکار مرسوم مورد توجه بانکداران مرکزی در دو قالب نرخ سود و نرخ ارز دستهبندی
میشد .اگر مدلهای مورد استفاده در سیاستگذاری پولی را مبنای بررسی قرار دهیم در این مدلها بانکهای مرکزی
سادهسازیهای بسیاری را مبنا قرار میدادند برای مثال هرچند این مدلها چسبندگی اسمی قیمتها را در نظر میگرفتند اما
در این مدلها از اصطکاکهای مالی و نیز رفتار آبشاری نرخ سود در اقتصاد عموما صرف نظر میشد .به عبارتی فرض
کامل بودن بازارهای اعتبار و بدیهی انگاشتن انتقال آبشاری نرخهای سود نقش مهمی در این مدلها ایفا میکرد .در همین
راستا تغییر نرخهای سیاستی مستقیما بر مسالهی تصمیم بین دورهای خانوارها تأثیر میگذاشت و موجب تغییر تقاضای کل
اقتصاد میشد .از طرف دیگر این تغییرات نرخ سود در قالب مدلهای اقتصاد باز کوچک از طریق روابطی به نرخهای ارز
کشورها منتقل میشوند که جریان آزاد سرمایه را بین کشورها مفروض میپندارند .این فرض جریان آزاد سرمایه عموما در
روابطی همچون نرخ بهرهی پوشش داده نشده ۴و نرخ بهرهی پوشش داده شده 2تجلی پیدا میکند.
در مقابل توضیح فوق چهار محدودیت را میتوان برای سازوکار انتقال نرخ سود عنوان کرد .جیرهبندی اعتبار ۹اولین
محدودیتی است که باعث می شود نرخ سود تسویه کننده عرضه و تقاضای بازار نباشد بلکه این نرخ بسته به انتظارات
عرضه کنندگان اعتبار از درآمد آتی خود ناشی از اعطای تسهیالت تعیین شود (برای نمونه ر.ک .به استیگلیتز و
ویس( ،4)۴۳۸۴جافی و راسل ( 5)۴۳۷۶و ویلیامسون ( .)6)۴۳۸۷در صورت وجود جیرهبندی اعتبارات این تنها نرخها
نیستند که تقاضای کل را تحت تأثیر قرار میدهند بلکه مهمتر از نرخها ،حجم تسهیالت تقاضای کل را تحت تأثیر قرار
میدهد .نیلی و محمودزاده ( )۴۹۳۹شواهدی بر وجود جیرهبندی اعتبار ارائه میکنند و بیان میکنند «به نظر میرسد نحوه
تخصیص تسهیالت بانکی و همچنین ویژگیهای ساختار تولید بنگاهها ،سبب شده تنگنای اعتباری به طور مستمر در
سطح بنگاه احساس شود».
دومین محدودیت در مسیر انتقال نرخ سود به تقاضای کل مسالهی دسترسی به اعتبار و ادبیات نظری مشارکت در بازار
دارایی ۷است .در این حوزه با افزایش محرومیت از اعتبار و نیز کاهش مشارکت در بازار داراییها میتوان انتظار داشت
تغییرات نرخ سود بر تقاضای کل اقتصاد اثر کمتری بگذارد.
سومین و چهارمین محدودیت در مسیر انتقال نرخ سود به تقاضای کل عدم وجود جریان آزاد سرمایه و نیز کششپذیری
پایین تقاضای وارداتی نسبت به نرخ ارز است .در صورتی که جریان آزاد سرمایه در اقتصاد وجود نداشته باشد رابطهی نرخ
بهرهی پوشش داده شده و نرخ بهرهی پوشش داده نشده در اقتصاد برقرار نخواهد بود و در نتیجه رابطهی نرخ ارز با نرخ
سود تضیف خواهد شد .از طرف دیگر اگر واردات یک کشور عمدتا کاالهای ضروری ،کاالهای با تکنولوژی باال و نیز
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)uncovered interest parity (UIP

1

covered interest parity

2

credit rationing

3

)Stiglitz & Weiss (1981

4

)Jaffee & Russell (1976

5

)Williamson (1987

6

asset market limited participation

7

کاالهایی باشند که جانشین مناسبی در اقتصاد داخلی ندارند ،انتظار میرود انتقال سازوکار نرخ سود به تقاضای کل از
طریق نرخ ارز به خوبی محقق نشود.
توضیحات فوق برخی چالشهایی را نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در استفاده از نرخ سود
بهعنوان ابزار سیاست پولی با آن روبرو هستند و بر این مبنا میتوان انتظار داشت این موارد سازوکار انتقال نرخ سود به
تقاضای کل را در اقتصاد ایران تضعیف کنند.

 ۶سازوکار کاهش نرخ سود بانکی
با عنایت به افزایش قابل توجه نرخهای سود بانکی حقیقی و پیامدهای زیانبار آن بر عملکرد اقتصادی ،در ضرورت کاهش
نرخهای سود بانکی کمتر تردیدی وجود دارد .اما موضوع مهم این است که سازوکار کاهش نرخهای سود میباست
ضرورتاً مبتنی بر شناسایی عوامل و ریشههای افزایش نرخهای سود بانکی حقیقی باشد.

 ۱-۶بهبود شرایط محیطی اقتصاد کالن
یکی از محرکهای اصلی افزایش نرخهای سود بانکی حقیقی تخریب شرایط محیطی اقتصاد کالن ایران طی سالهای
اخیربوده است .بخش مهمی از این شرایط اقتصادی نه ناشی از سیاستهای اقتصادی ،بلکه ناشی از شوکهای برونزا
شامل تحریم و کاهش قیمت نفت و پیامدهای منفی آن بر عملکرد اقتصاد کالن بوده است .بنابراین طبیعی است که بخشی
از مسیر کاهش نرخ سود بانکی حقیقی از مسیر ارتقای شرایط محیطی اقتصاد کالن میگذرد.
خوشبختانه در سایه سیاست خارجی اصولی ،با حصول توافق جامع پس از دو سال مذاکره و به تبع آن اجرای برجام در ماه
های پایانی سال  ۴۹۳۱یکی از مهمترین ریسکهای اقتصاد کالن ایران را رفع کرده و زمینه برای ارتقای شرایط محیطی
اقتصاد کالن فراهم شده است .در سایه اجرای برجام تولید و صادرات نفت ایران سیر صعودی گرفته و به ارقام پیش از
اعمال تحریمها نزدیک میشود .همچنین زمینه برای ورود سرمایهگذاران خارجی و گسترش تجارت خارجی فراهم شده
است .البته ارتباط مالی نظام بانکی کشور با نظام بانکی جهانی هنوز با مشکالتی مواجه است که باید با برنامهریزی مناسب
رفع شود .بر این اساس اجرای برجام و لغو تحریمها یکی از مهمترین عناصر ارتقای شرایط محیطی اقتصاد کالن کشور
است که به تدریج اثرات مثبت خود را بر اقتصاد ایران آشکار مینماید .با بهبود وضع اقتصادی و افزایش درآمدهای بخش
خصوصی ،افزایش درآمدهای دولت از محل افزایش صادرات نفت و کاهش ریسکهای اقتصادی ،بخشی از محرکهای
افزایش نرخ سود از میان میرود .بر این مبنا انتظار میرود به تدریج اثرات آن بر کاهش نرخ سود بانکی حقیقی ظاهر
گردد .همچنانکه اجرای برجام یکی از زمینههای اصلی توافق نظام بانکی برای کاهش نرخهای سود بانکی اسمی را در
بهمن  ۴۹۳۱فراهم نمود.
در این راستا سیاستگذاری برای بهبود فضای کسب و کار نیز میتواند با بهبود شرایط محیطی اقتصاد کالن و تقویت
عملکرد اقتصادی از مسیر افزایش درآمدها و کاهش مطالبات غیرجاری نظام بانکی به کاهش نرخهای سود کمک نماید.
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عالوه بر این ،بهبود قیمت جهانی نفت نیز از عواملی است که میتواند از مسیر بهبود درآمدهای دولت و کاهش کسری
بودجه کمک مهمی به بهبود شرایط محیطی اقتصاد کالن کند و اثرات مثبت خود را در کاهش نرخ سود بانکی نیز منعکس
نماید .اما افزایش قیمت نفت عاملی برونزا و خارج است حیطه سیاستی است و تنها میتوان نسبت به بروز آن و
پیامدهای مثبت ناشی از آن امیدوار بود.

 ۲-۶هماهنگی سیاست مالی با سیاست پولی و حفظ توازن بودجه
یکی از عوامل مهم فشار بر نرخ های سود بانکی ،عدم توازن بودجه دولت و بروز کسری بودجه شدید و به تبع آن افزایش
بدهی های دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی بوده است .بر این اساس کاهش فشار بودجه دولت بر نرخهای سود
مستلزم هماهنگی سیاست مالی با سیاست پولی در راستای بازگشت توازن به بودجه دولت است .در غیر این صورت
سیاست مالی از کانال تداوم کسری بودجه و افزایش بدهیهای دولت ،به یکی از عوامل مقاومت نرخهای سود در برابر
کاهش بیشتر تبدیل خواهد شد.

 ۳-۶تقویت نقش نظارتی و تنظیمگری بانک مرکزی
یکی از محرکهای افزایش نرخ سود بانکی ،بروز مشکل نقدینگی برای بانکها و شکست بازار پول در ایجاد هماهنگی
برای رفع مشکل نقدینگی بوده است .در واقع منفعت فردی بانکها برای حل موقت معضل نقدینگی ،رقابت قیمتی با
سایر بانکها برای جذب سپرده بیشتر از مسیر پیشنهاد نرخهای سود باالتر بوده است .در چنین شرایطی پیگیری نفع فردی
بانک ها در تضاد با منافع جمعی کل نظام بانکی قرار گرفته و با زیان همه بانکها از محل رقابت برای افزایش نرخ سود
سپردهها ،نمونه ای از شکست بازار پول برای ایجاد هماهنگی نمود یافته است .بنابراین با توجه به ریشه مشکل نقدینگی
بانکها ،رقابت قیمتی بانکها نه تنها کمکی به حل این مشکل نمیکند ،بلکه شرایط را بدتر نیز نموده است.
البته باید توجه داشت که راهحل معضل رقابت قیمتی شامل راهحلهای ساختاری و عملکردی است .طبیعتاً راهحلهای
ساختاری ‐از جمله بازآرایی نظام تنظیمگری نظام بانکی ،اصالح ساختار مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی و اصالح
ترازنامه بانکها‐ فرآیندی میانمدت و زمان بر است .اما با توجه به مشکالت فوری نظام بانکی ،اجرای برنامههای
کوتاهمدت بهعنوان مقدمه اصالحات ساختاری در راستای جلوگیری از تشدید معضالت جاری از ضروریات است .در
چنین زمینهای تقویت نقش نظارتی و تنظیمگیری بانک مرکزی در اعمال نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار توسط
بانکها از جمله این ضروریات کوتاهمدت است .این اقدام میتواند به مهار رقابت قیمتی میان بانکها و کاهش فشارها بر
نرخهای سود بانکی در کوتاهمدت کمک نماید .در این راستا گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی بر موسسات مالی و
اعتباری غیرمجاز نیز یکی از ابزارهای کلیدی برای مهار رقابت قیمتی در بازار پول و اعتبار است .الزم به ذکر است چهار
نکته در اجرای سیاست تنظیمی نرخ سود در نظر داشت:


کاهش نرخ سود برای جلوگیری از تضعیف بیشتر وضعیت ترازنامهی شبکه بانکی و نیز ترازنامهی بخش واقعی
ضروری است.
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این سیاست با توجه به ناتوانی بازار اعتبار در شرایط فعلی برای ایجاد هماهنگی میان منافع فردی و جمعی
شبکهی بانکی قابل تجویز است در حالی که انتظار میرود در کنار اصالحات ساختاری برنامهی دقیق برای سپردن
تعیین نرخها به انگیزههای بازار در دستور سیاستگذاران قرار گیرد.



تحلیل وضعیت اقتصاد ایران نشان میدهد نمیتوان صرفا به کاهش نرخهای سود سپرده اکتفا کرد بدون این که
سود تسهیالت نیز به صورت متناسب در شبکه بانکی کاهش یابد .کاهش نرخ سود سپردهها برای جلوگیری از
آهنگ سریع انبساط بدهیهای بانکها (سپردهها) و تبعات منفی ترازنامهای آن ضروری است .ضرورت کاهش
نرخ سود تسهیالت نیز از این واقعیت نشات میگیرد که بهبود ترازنامهی بانکها از سمت داراییها منوط به بهبود
شرایط بخش واقعی و ترازنامهی بنگاههای اقتصادی از مسیر کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی است.



کاهش نرخ سود باید به صورت مرحلهای ،در گامهای کوتاه و کنترل شده صورت پذیرد .حرکت در این مسیر
کمک میکند تا تداوم این سیاست باتوجه به تمامی بازخوردهای مرحلهای آن در سطح اقتصاد کالن و شبکهی
بانکی انجام شود .الزم به ذکر است خوشبختانه در حال حاضر سیاستهای شورای پول و اعتبار در همین مسیر
قرار گرفته است.

 ۴-۶سیاست پولی
 ۱-۴-۶انتخاب چارچوب مناسب سیاست پولی
بانک مرکزی بهعنوان متولی اصلی سیاست پولی ،همزمان باید اهداف متنوع و در بعضی مواقع متضاد شامل حفظ ثبات
قیمتها ،حفظ ثبات تولید و حفظ ثبات مالی را بهعنوان اهداف نهایی سیاست پولی پیگیری نماید .زمانی که این اهداف
سهگانه بانک مرکزی بهعنوان متولی سیاست پولی را در کنار یکدیگر قرار دهیم و به این نکته توجه نماییم که دستیابی
همزمان به تمامی این اهداف ممکن است نه تنها در دسترس نباشد ،بلکه در تقابل با یکدیگر قرار گیرد ،به عمق پیچیدگی
و مسئولیت خطیر بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی پی خواهیم برد.
اولویتبندی میان تأمین اهداف سهگانه ثبات قیمتها ،حفظ ثبات تولید و حفظ ثبات مالی به وضعیت جاری و پیشبینی
وضعیت آتی اقتصاد کالن بستگی دارد .در شرایط فعلی و با توجه به اجرای برجام ،چشمانداز بخش واقعی و رشد
اقتصادی برای سال جاری و سالهای آتی نسبتاً مطلوب به نظر میرسد .این در حالی است که ثبات قیمتی و ثبات مالی (به
ویژه بخش بانکی) با ریسکهایی مواجه است .عالوه بر این باید توجه نمود که بخش مهمی از ضعف عملکرد رشد
اقتصادی در سالهای اخیر ناشی از محدودیت های شدید طرف عرضه اقتصاد بوده است که رفع آنها خارج از محدوده
اثربخشی سیاست پولی است .بنابراین در چنین شرایطی و با وجود اینکه تولید و اشتغال مهمترین اولویت اقتصاد کشور از
منظر کل حاکمیت قرار دارد ،اما با توجه به حوزه اثربخشی سیاست پولی ،هدفگذاری ثبات قیمتی و ثبات مالی در
اولویت سیاست پولی قرار میگیرد.
چارچوب سیاست پولی در ایران طی سالهای گذشته از هدفگذاری ارزی به سمت هدفگذاری کلهای پولی حرکت کرده
است .در حالی که بسیاری از کشورها ،هدفگذاری تورمی را بهعنوان چارچوب اصلی اعمال سیاست پولی برگزیدهاند ،اما
در اقتصاد ایران هنوز زیرساختهای الزم برای اعمال سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی فراهم نیست .اگرچه
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بانک مرکزی اقدامات پشتیبانی و عملیاتی خود را در راستای ایجاد زیرساختهای الزم برای انتقال چارچوب سیاست
پولی از هدفگذاری کلهای پولی به سمت هدفگذاری تورمی آغاز کرده است ،اما این موضوع فرآیندی زمانبر است و در
حال حاضر همچنان هدفگذاری کلهای پولی ،به ویژه توجه به پویایهای روند تحوالت پول و شبهپول در اولویت قرار
دارد و مدیریت نرخ سود در ذیل اهداف مورد نظر برای کلهای پولی قابل پیگیری است.
 ۲-۴-۶چارچوب عملیاتی مدیریت بازار بین بانکی
در شرایط فعلی و با توجه به تجربه نرخهای سود بین بانکی باال (نمودار  )۴۱و تبعات منفی آن مدیریت نرخهای سود در
بازار بینبانکی از درجه باالی اهمیت برخوردار است.
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چنانچه در بخش های قبلی اشاره شد چارچوب عملیاتی برای مدیریت بازار بین بانکی در دو وضعیت ‐وجود کمیابی
نقدینگی و وجود مازاد نقدینگی‐ قابل تبیین است .شرایط اقتصاد ایران نشان میدهد وضعیت شبکه بانکی در حال حاضر
با چارچوب وجود کمیابی نقدینگی سازگاری دارد .در چنین زمینهای اجرای سیاستهایی مانند تسهیل مقداری ۴که مربوط
به شرایط مازاد نقدینگی میباشد ،قابل اعمال نیست.

. quantitative easing
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در این زمینه بانک مرکزی از شهریورماه  ۴۹۳۱کاهش نرخ بازار بین بانکی را از طریق ایفای نقش فعالتر در بازار بین
بانکی ،تقویت نقش تنظیمی خود در این بازار و اعطای خطوط اعتباری به بانکها دنبال کرده است .البته این اقدامات
بانک مرکزی برای کاهش نرخ بازار بین بانکی مؤثر بوده است و نرخ سود بین بانکی از محدوده فراتر از  2۷درصد در نیمه
اول سال  ۴۹۳۱به سطوح زیر  2۴درصد در پایان سال  ۴۹۳۱کاهش یافت .همچنین حجم مبادالت بازار بین بانکی
نسبت به کل نقدینگی اقتصاد به طور مداوم رو به افزایش بوده است که نشان از افزایش عمق بازار بین بانکی دارد .در عین
حال عملیات بانک مرکزی در بازار بین بانکی قابلیت ارتقا در راستای تأمین کارایی بیشتر را دارا است.
بر این مبنا بانک مرکزی می تواند مانند چارچوب مرسوم کمبود نقدینگی رویکرد فعالتری برای مدیریت بازار بین بانکی
اتخاذ کند .برای این منظور ،بانک مرکزی میتواند روزانه اقدام به شناسایی میزان ذخایر به صورت کلی در شبکهی بانکی
کند .این شناسایی نیازمند رصد عملیات خزانهداری ،عملیات ارزی ‐ تحویل ارز به بانکها و تزریق در بازار‐ و نیز
میزان ذخایر قانونی بانکها است .سرجمع تغییرات در این موارد می تواند میزان تزریق مورد نیاز در بازار را تعیین کند .بر
این اساس پیشنهاد میگردد بانک مرکزی به صورت روزانه این مقادیر را بهعنوان سقف مجاز تزریقات روزانهی بانک
مرکزی به شبکه ی بانکی در نظر بگیرد و در طول روز پیش از پایان معامالت بازار بین بانکی این مقادیر را در نرخهای
هدف به بانک های متنوع تزریق کند .عالوه بر این بانک مرکزی بایستی هر برداشت خارج از این موارد را مشمول ضوابط
پنجرهی تنزیل و نرخهای باالتر بداند .این روش باعث میشود بانکها نسبت به اضافه برداشت یا رجوع به پنجرهی تنزیل
تمایل بیشتری به مبادله ی وجوه در بازار بین بانکی نشان بدهند و بازار بین بانکی تعمیق شود .عالوه بر این با توجه به
انتشار برخی از اسناد خزانه تزریق بخشی از ذخایر از طریق خرید این اوراق توصیه میگردد البته بایستی این خریدها به
صورت منظم با فروشها نیز همراه باشند .این رویهی پیشنهادی از این واقعیت نشات میگردد که حجم بازار اسناد خزانه
اجازهی تکیهی بانک مرکزی بر عملیات در این بازار را نمیدهد اما انتظار میرود خرید و فروشهای بانک مرکزی به
توسعه و افزایش نقدینگی در بازار کمک کند .عالوه بر این بانک مرکزی میتواند برای بهبود ترتیبات تعامل با بانکها
بهعنوان وثیقه از بانکها اسناد خزانه مطالبه کند.
 ۳-۴-۶محدودیتهای و ریسکهای سیاست پولی در شرایط موجود
چنانکه بیان شد در شرایط موجود سیاستگذاری برای کاهش نرخهای سود باید در چارچوب اهداف مورد نظر برای کل
های پولی تنظیم گردد .طبیعی است فشار برای کاهش نرخهای سود به واسطه سیاست انبساطی پولی از مسیر تزریق
نقدینگی به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود بین بانکی با وجود همه محدودیتها ،قابل پیگیری است .اما با توجه به
شرایط موجود اقتصاد کشور ،اعمال چنین سیاستی محدودیتها و ریسکهای قابل توجهی برای دستیابی به اهداف مورد
نظر کلهای پولی در بر دارد:
نقصان ارتباط میان نرخهای سود بین بانکی و نرخهای سود بانکی
با توجه به وضعیت نظام بانکی کشور و عدم ارتباط کافی میان نرخهای سود بین بانکی و نرخهای سود بانکی (مطابق با
توضیحات بخش  ،)2-۵کاهش نرخ سود بین بانکی از مسیر تزریق نقدینگی به بازار بینبانکی ،نمیتواند اثرات کامل خود
را در تنظیم نرخهای سود بانکی بر جای گذارد.

31

پایداری و ناپایداری روند کاهش نرخ سود
نکته مهم دیگر این است که کاهش نرخ سود از ناحیه بهبود شرایط محیطی اقتصاد کالن و سیاستهای تنظیمی بانک
مرکزی برای کنترل رقابت قیمتی در نظام بانکی ،میتواند روند پایدارتری را برای نرخهای پایینتر سود بانکی ایجاد نماید،
درحالی که کاهش نرخ سود بانکی از مسیر انبساط پولی پایدار نیست و تنها میتواند به کاهش موقت نرخهای سود
بیانجامد و با افزایش مجدد تورم ،افزایش نرخهای سود نیز گریزناپذیر خواهد بود.
انبساط کلهای پولی و بروز ریسکهای تورمی
الف) انبساط پایه پولی و کلهای گسترده پولی :تزریق نقدینگی به بازار بینبانکی به طور مستقیم به انبساط پایه پولی و به
تبع آن انبساط کلهای گسترده تر پولی (حجم پول و نقدینگی) خواهد انجامید .با توجه به نرخهای رشد باالی نقدینگی در
محدوده  ۹۴درصد و صعود سریع رشد حجم پول از ارقام منفی به بیش از  ۴۴درصد ،استفاده بیش از حد از این سیاست
میتواند دستیابی به اهداف مورد نظر کلهای پولی را با مخاطره مواجه نماید و به بروز ریسکهای تورمی بیانجامد.
ب) تبدیل شبه پول به پول :در دو سال گذشته در سایه رکود اقتصادی و نرخهای باالی سود بانکی ،با وجود رشد باالی
نقدینگی ،رشد حجم پول و به تبع آن نسبت پول به شبه پول با کاهش شدیدی مواجه شده که یکی از عوامل کلیدی کاهش
نرخ تورم بوده است .از دیماه  ۴۹۳۱در سایه اجرای برجام و تسریع آهنگ خروج از رکود بخش واقعی و بازارهای دارایی
نرخ رشد حجم پول سیر صعودی به خود گرفته و از محدوده ارقام منفی به محدوده  ۴۴درصد رسیده است که با توجه به
اثرات سریعتر و قویتر رشد حجم پول نسبت به رشد حجم شبهپول بر نرخ تورم ،ریسک افزایش تورم را افزایش داده
است .طبیعی است کاهش نرخهای سود بانکی میتواند این فرآیند را تقویت و با تبدیل شبهپول به پول ریسکهای افزایش
تورم را تشدید نماید.
بنابراین باید توجه داشت که تأکید بیش از حد در استفاده از سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بانکی از مسیر تزریق به
بازار بینبانکی ،با ریسک بزرگ افزایش تورم مواجه است و هرچه فشار سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بیشتر باشد،
ریسک بازگشت تورمی نیز قویتر خواهد بود.

 ۵-۶سیاست اعتباری و تحریک بازار مسکن
در سایه اجرای برجام ،ارزش معامالت و شاخصها در بازار سهام با افزایش قابل توجهی مواجه شده است که این موضوع
به نقدشوندگی داراییهای مالی بانک ها کمک کرده است .با توجه به نقش ویژه رکود بازارهای دارایی به ویژه بازار مسکن
در تخریب ترازنامه بانکها و کاهش درجه نقدشوندگی دارایی بانکها ،اتخاذ سیاستهای اعتباری برای تحریک بازار
مسکن میتواند به بهبود ترازنامه بانکها و کاهش مشکل نقدشوندگی داراییها و به تبع آن ایجاد فشار برای کاهش نرخ
سود بانکی کمک نماید.
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 ۶-۶ایجاد و تعمیق بازار بدهی
ایجاد و تعمیق بازار بدهی اگرچه کمک بزرگی به تسهیل مبادله دیون و تأمین نقدینگی مینماید و میتواند در بلندمدت به
تدریج به کاهش نرخهای سود حقیقی کمک نماید ،اما در کوتاهمدت نمیتواند اثر کاهنده چندانی بر نرخهای سود بانکی
بر جای گذارد.

 ۷-۶بازسازی بانکی
البته باید توجه داشت که راهحل معضل رقابت قیمتی شامل راهحلهای ساختاری و عملکردی است .طبیعتاً راهحلهای
ساختاری ‐از جمله بازآرایی نظام تنظیمگری نظام بانکی ،اصالح ساختار مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی و اصالح
ترازنامه بانکها‐ فرآیندی میانمدت و زمانبر است .در ادامه به صورت خالصه برخی مراحل این فرآیند با تأکید بر
بازسازی بانکی تشریح می شود .باید توجه داشت حفظ ثبات اقتصاد کالن ،کاهش نااطمینانی و ایجاد ثبات در متغیرهای
اساسی همچون نرخ سود و نرخ ارز از مهمترین پیشنیازهای بازسازی و اصالح ترازنامهی بانکها و بنگاههای اقتصادی
است .دولت بایستی برای انجام موفق بازسازی بانکی به سرعت اصالحات قانونی همچون قوانین ورشکستگی،
دستورالعملهای حسابداری ،قواعد سرمایهگذاری خارجی ،ضوابط ادغام و تملیک ،تبدیل داراییها به سهام و نیز فروش
داراییها را به مرحله اجرا درآورد.
در راستای اصالح ترازنامهی بانکی ابتدا الزم است شبکه بانکی یک مرحلهی شناسایی را طی کند که در این مرحله میزان
آسیبدیدگی ترازنامه بانکها مشخص میشود .بر این مبنا برخی بانکها در فرآیند ورشکستگی و برخی دیگر در فرآیند
بازسازی قرار میگیرند .معموال فرآیند شناسایی به علت ابهامات ترازنامهای و عدم شفافیتهای اطالعاتی توسط مشاوران
بینالمللی انجام میشود .مرحلهی بعدی بازسازی داراییهای سمی است .بطور کلی سه روش سپردن بازسازی به خود
بانکها ،استفاده از شرکت های مدیریت دارایی و بدهی خصوصی و یا تشکیل یک شرکت مدیریت دارایی و بدهی عمومی
برای بازسازی دارایی های سمی وجود دارد .احتمال بازپرداخت مجدد مطالبات معوق ،میزان تخصص شبکه بانکی و
بخش خصوصی در بازسازی داراییها و نیز پیچیدگی های این فرآیند از جمله مواردی هستند که راهکار بهینه را مشخص
میکنند .افزایش سرمایه و بازسازی بانک های فعال از دیگر مواردی است که در فرآیند اصالح ترازنامه بانکی مورد توجه
قرار میگیرد .هر چند افزایش سرمایه از طریق دولت نیز امکانپذیر است اما معموال دولتها شرایط بسیار سختگیرانهای
برای استفاده از وجوه عمومی در راستای افزایش سرمایه بانکها اتخاذ میکنند بطوری که بخش بانکی تمایل بسیاری به
افزایش سرمایه از محل وجوه خصوصی داشته باشد .عالوه بر این حضور سرمایه خارجی برای افزایش سرمایه و بازسازی
ترازنامه و عملیات بانکی نقش مهمی در بهبود نتایج بازسازی خواهد داشت .وجوه دولتی میتوانند برای کاهش برخی
نااطمینانیها و افزایش انگیزه بخش خصوصی برای بازسازی بانکی مورد استفاده قرار گیرد.
برخی تحلیلها در خصوص خرید داراییهای سمی شبکه بانکی ،با تمسک به تجربه بحران مالی جهانی در کشورهای
توسعهیافته ،نقشی حداکثری برای دولت و بانک مرکزی قائل میشوند .اما در تحلیل این نوشتار قائل شدن نقشی حداقلی
برای دولت در خرید مسئله خرید داراییهای سمی ،از این واقعیت نشأت میگیرد که مسئله خرید داراییهای سمی در ایران
در شرایط فعلی مسئله ای کامال متفاوت با مسئله کشورهای توسعه یافته پس از بحران مالی است .در کشورهای توسعهیافته
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در زمان بروز بحران مالی با سقوط حباب داراییها و سقوط بازار ابزارهای مشتقه ،نظام بانکی به نقطه بحرانی رسید که
مداخله بانک مرکزی و دولت برای جلوگیری از سقوط نظام مالی و بانکی و مهار بحران ضرورت یافت .اما در شرایط فعلی
اقتصاد ایران ،نظام بانکی نه با مسئله سقوط بازارهای دارایی و ضرورت مهار سریع بحران ،بلکه با معضل شدید مطالبات
معوق روبهرو است ،که این وضعیت فرآیند بازسازی شبکه بانکی به صورت تدریجی و مرحلهای را ضروری نموده است.
در این فرآیند بهترین عملکردهای بینالمللی نشان میدهد بهرهگیری از حداکثر ظرفیت بخش خصوصی اولویت اول
محسوب میشود و در صورت استفاده از وجوه دولتی ،هزینههای آن می بایست تا حد امکان بر عامالن ایجادکننده این
شرایط تحمیل شود تا عملکرد اقتصاد و نظام بانکی در آینده دچار کژمنشی نشود.

 ۸-۶اصالح تراز نامهی بخش شرکتی
به طور کلی اصالح وضع موجود اقتصاد ایران با تأکید صرف بر ترازنامهی بانکها و بدون اصالح ترازنامهی بخش شرکتی
ممکن نخواهد بود .بعد از بازسازی بخش بانکی یا ترجیحاً همزمان با آن بایستی بازسازی بخش شرکتی نیز آغاز شود .چرا
که بدون حمایت بخش بانکی از بازسازی بخش شرکتی اساسا نمیتوان اصالح ترازنامهی بنگاهها را دنبال کرد .یکی از
مهمترین پیشنیازهای اصالح ترازنامهی بخش شرکتی اصالح ضوابط ناظر بر شبکههای ایمنی اجتماعی ۴و حمایت از
اقشار آسیبپذیر در حین فرآیند بازسازی است.
مطابق با فرآیند بازسازی ،ابتدا طی یک فرآیند شناسایی مشخص میشود که آیا بنگاههای اقتصادی بایستی در فرآیند
انحالل و تصفیه 2قرار بگیرند یا ظرفیت بازسازی عملیات خود را دارند .بنگاههایی که اجازه بازسازی را پیدا میکنند
بایستی یک برنامه ی بازسازی دقیق و عملیاتی به طلبکاران خود ارائه دهند و در مقابل دریافت امتیازاتی ‐همچون تخفیف
سود ،صرفنظر کردن از بخشی از بدهیها ،دریافت دوران توقف ،تبدیل بدهی به سهام و ‐...فرآیند بازسازی و ایجاد
ظرفیت خلق ارزش جدید را دنبال کنند .دولت نیز برای تسریع در فرآیند عملیاتی بازسازی شرکتی میتواند برخی رویهها را
در پیشگیرد که برای نمونه میانجیگری ،۹طرحهای انگیزشی تأمین مالی شده توسط دولت ،4افزایش سرمایه بانکها و
واگذاری بازسازی شرکتی به آنها ،تاسیس شرکت مدیریت دارایی و بدهی از این موارد به شمار میروند.
نکتهای که باید به آن توجه شود این است که فرآیند اصالح بانکی بدون اصالح بخش شرکتی مفید نخواهد بود و این
اصالحات عمیق به صورت عمده افق رشدهای اقتصادی کشور را به صورت چشمگیری افزایش خواهد داد .همچنین نباید
فرآموش کرد هرچند فرآیندهای بازسازی نسبتا میانمدت به شمار میروند اما برنامههای بازسازی شرکتی و بانکی بایستی
دارای افقهای زمانی و عملیاتی روشن برای پایان فرآیند بازسازی باشند تا بخش عمومی و برنامهی بازسازی با کاهش
انگیزه برای عادی سازی شرایط و ادامهی برخی حفظ مالکیتها توسط دولتها روبه رو نشود.
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نقد و بررسی پیشنویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربا

MBRI-SR-94016

تحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دورههای رکود و رونق

MBRI-PN-94015

زهرا خوشنود  ،مرضیه اسفندیاری
وهاب قلیچ

نقش اوراق بهادار اسالمی در تأمین کسری بودجه دولتی

MBRI-PP-94014

حکمرانی شرکتی در نظامهای بانکی منتخب و نقش بانکهای مرکزی

MBRI-RR-94013

مهرداد سپه وند ،حمید قنبری ،امین جعفری ،لیال محرابی

طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعدهمند توسط بانک مرکزی

MBRI-PN-94012

حسین میثمی  ،حسین توکلیان

صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری :ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا ،همگرا باIFRS

MBRI-PP-94011

احمد بدری

قواعد مالی و هدفگذاری تورمی

MBRI-PN-94010

ژاله زارعی

عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

MBRI-RR-94009

حسین میثمی

عوامل مؤثر بر تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی

MBRI-PN-94008

وهاب قلیچ و رسول خوانساری

ناخنثایی عملیات بازار باز

MBRI-WP-94007

پیر پائولو بنینو ،سالواتور نیستیکو

برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانهدار

MBRI-RR-94006

ابوالفضل خاوری نژاد

افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

MBRI-PN-94005

حمید زمانزاده

برگزیدگان حوزههای مختلف بانکداری مرکزی در سال 2114

MBRI-TR-94004

ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی

نظامهای ارزی :دسته بندی ،شناسایی و آثار اقتصادی

MBRI-RP-94003

علی بهادر

قدرت قانونی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

MBRI-WP-94002

زهرا خوشنود ،پی یر اِی .بولتز

MBRI-WP-94001

مریم همتی ،رضا بوستانی

معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران
1393
عوامل مؤثر بر بهرهمندی از وام و شکلگیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهری

MBRI-RR-93042

فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

ساختار هزینهای بنگاهها و تقاضا برای منابع مالی

MBRI-PN-93041

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

رتبهبندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال 2114

MBRI-TR-93040

لیال محرابی

تحلیل پویاییهای تورم و رشد اقتصادی در ایران

MBRI-PN-93039

سیدعلی مدنی زاده ،هومن کرمی ،سعید بیات

بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

MBRI-PN-93038

مجید عینیان ،امینه محمودزاده

ارزیابی ساختار ترازنامه و واسطهگری مالی شبکه بانکی کشور

MBRI-PN-93037

مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری

چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

MBRI-PP-93036

سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان

قواعد مالی و پیادهسازی آن در ایران

MBRI-PP-93035

ژاله زارعی

گزارش ادواری «چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کالن ایران» دی ماه 1393

MBRI-PR-93034

حمید زمان زاده

گزارش ماهانه پیش بینی تورم ،دی ماه 1393

MBRI-PR-93033

سیدعلی مدنی زاده ،سعید بیات ،هومن کرمی

رهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میانمدت

MBRI-PP-93032

حمید زمانزاده،مریم همتی و حسین توکلیان

تجربه شیلی ،ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی

MBRI-PN-93031

ایلناز ابراهیمی
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عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

MBRI-PP-93030

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

صکوک بیع دین بهعنوان ابزار سیاست پولی

MBRI-PN-93029

حسین میثمی

رکود تورمی و راهکارهای خروج

MBRI-PP-93028

محمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنیزاده

رکودتورمی در ایران :نظمهای آماری و عوامل آن

MBRI-PP-93027

محمدحسین رحمتی ،سیدعلی مدنیزاده،فاطمه نجفی

مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

MBRI-PP-93026

حمید زمان زاده،علی بهادر ،حسین باستانزاد ،حسین توکلیان

مطالبات غیرجاری یا داراییهای مسموم بانکها

MBRI-PP-93025

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

گزارش ادواری «چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کالن ایران» ( آبانماه )1393

MBRI-PR-93024

حمید زمان زاده

گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن ( تابستان )1393

MBRI-PR-93023

دکتر سیدعلی مدنی زاده ،دکتر رامین مجاب ،سجاد
ابراهیمی ،سعید بیات ،مجید عینیان ،هومن کرمی

گزارش ماهانه پیش بینی تورم (آبانماه )1393

MBRI-PR-93022

گزارش فصلی تولید صنعتی ایران (تابستان )1393

MBRI-PR-93021

سجاد ابراهیمی

شکست بازار اعتبارات

MBRI-PP-93020

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران (حساب اقماری محیط زیست ایران()SEEAIRAN

MBRI-RR-93019

ابوالفضل خاوری نژاد

بررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانکها

MBRI-PN-93018

هادی حیدری

گواهی سپرده مدتدار سرمایهگذاری خاص :کاستیها و راهحلها

MBRI-PN-93017

رسول خوانساری ،ماندانا طاهری ،حمید زمانزاده

پیشبینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپس

MBRI-WP-93016

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

چرخههای تجاری و اعتباری

MBRI-PP-93015

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

ارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفکننده

MBRI-PP-93014

رامین مجاب

دکتر سیدعلی مدنی زاده ،سعید بیات ،هومن کرمی

ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابتپذیری

MBRI-PN-93013

اعظم احمدیان

هدفگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیششرطهای اساسی

MBRI-PN-93012

ایلناز ابراهیمی

ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-PP-93011

مریم همتی

کنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدلهای غیرخطی و زمانمتغیر

MBRI-WP-93010

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

MBRI-PN-93009

وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی

ارزیابی سرمایه بانکها بر اساس استانداردهای بینالمللی

MBRI-PN-93008

زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری

پیش بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدمات

MBRI-WP-93007

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

MBRI-PN-93006

مجید عینیان

ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

MBRI-PN-93005

لیال محرابی

معرفی روشهای تأمین مالی اسالمی در کشورهای مختلف

MBRI-PN-93004

لیال محرابی

سپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافقنامه سرمایه بال سه

MBRI-PP-93003

زهرا خوشنود

آسیبشناسی بازار بینبانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهی

MBRI-PP-93002

رسول خوانساری

اثر پسماند جانشینی پول در ایران

MBRI-RR-93001

سامان قادری
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ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-9228

مریم همتی

استقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاستگذاری پولی

MBRI-9227

مریم همتی

تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

MBRI-9226

حامد عادلی نیک

MBRI-9225

احمدعلی رضایی

ارزیابی عملکرد بانکها در سبد دارایی ،بدهی ،سود و زیان در سالهای 1392-1391

MBRI-9224

اعظم احمدیان

تحلیل سهم از بازار بانکها ()1391-1391

MBRI-9223

اعظم احمدیان

ارزیابی شاخصهای سالمت بانکی ،در بانکهای ایران ()1391-1391

MBRI-9222

اعظم احمدیان

اثرات پویای حجم کل بدهیها بر بخش واقعی اقتصاد ایران (  )1391-1361و ارزیابی آن بهعنوان
سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی

تجربه بانکهای توسعهای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد جهانی

MBRI-9221

لیال محرابی

وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان (با تأکید بر نقش بانکهای ایرانی)

MBRI-9220

وهاب قلیچ ،لیال محرابی

پایداری تورم و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران

MBRI-9219

حجت تقیلو

مالیات تورمی در ترازوی عدالت

MBRI-9217

دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ
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عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

مدیریت ثروت اسالمی

MBRI-9216

رسول خوانساری ،رضا یارمحمدی

بررسی دیدگاههای فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پول

MBRI-9215

فرشته مالکریمی

تحلیل عاملی نسبتهای مالی بنگاههای صنعتی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

MBRI-9214

ماندانا طاهری ،فرهاد نیلی

صکوک کوتاهمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9213

رسول خوانساری ،حسین میثمی  ،لیال محرابی

جعبه ابزار پیشبینی تورم در اقتصاد ایران

MBRI-9212

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

محاسبه سود قطعی سپردهگذاران در بانکداری بدون ربا

MBRI-9211

حسین میثمی

ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران (مقایسه سالهای  1389و )1391

MBRI-9210

اعظم احمدیان

نگاهی به چارچوب قانونی ،نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

MBRI-9209

حمید قنبری

تحلیل شاخصهای عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولید

MBRI-9208

اعظم احمدیان

بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

MBRI-9207

مصعب عبدالهی آرانی

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

MBRI-9206

حسین میثمی

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

MBRI-9205

وهاب قلیچ

مدیریت دارایی و بدهی در بانکهای اسالمی :گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9204

لیال محرابی

مدیریت ریسک در بانکهای اسالمی :گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9203

رسول خوانساری

اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی :گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9202

فرشته مالکریمی

تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی :گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9201

حسین میثمی

پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی :گزارش ششمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9111

حسین میثمی

مجموعه روایات ربا(بخش اول)

MBRI-9110

فرشته مالکریمی

1391

بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

MBRI-9109

فرشته مالکریمی

عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

MBRI-9108

فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

MBRI-9107

زهرا خوشنود

ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی :نمونه موردی کشور مالزی

MBRI-9106

لیال محرابی

مفهومشناسی ربا و بهره

MBRI-9105

حسین میثمی

تورق چیست؟

MBRI-9104

وهاب قلیچ

MBRI-9103

لیال محرابی

MBRI-9102

لیال محرابی

MBRI-9101

ایلناز ابراهیمی

چشمانداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانی
وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه

MENA

بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
1391
عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا ( تابستان )1391

MBRI-9008

حسین قضاوی ،حسین بازمحمدی

کتابشناسی اقتصاد ریاضی(پاییز )1391

MBRI-9007

فرهاد نیلی

برآورد قدرت بازاری در شبکه بانکهای دولتی ایران( بهار )1391

MBRI-9006

سید صفدر حسینی

جنبههای اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئال( تابستان )1391

MBRI-9005

ابوالفضل اکرمی ،پیمان قربانی

اصول اساسی اثربخشی نظامهای بیمه سپرده( تابستان )1391

MBRI-9004

حسین معصومی ،محمد روشندل

ساز و کارهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط( بهار )1391

MBRI-9003

زهرا سلطانی  ،زهرا خوشنود  ،طاهره اکبری آالشتی

بانکداری اخالقی در جهان( بهار )1391

MBRI-9002

وهاب قلیچ

مالیات تورمی دالر( بهار )1391

MBRI-9001

حسین قضاوی

1389
بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

MBRI-8911

علی حسنزاده  ،اعظم احمدیان

قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

MBRI-8910

امیر حسین امین آزاد ،حسین معصومی

سیاستهای پولی و قیمت نفت

MBRI-8909

مهدی منجمی

مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

MBRI-8908

هادی حیدری ،زهرا زواریان ،ایمان نوربخش

مصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایهگذاری استانی

MBRI-8907

لیال محرابی

بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

MBRI-8906

مهشید شاهچرا
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نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

MBRI-8905

طاهره اکبری آالشتی

اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

MBRI-8904

ترانگ بوی ،تامیم بایومی ،مترجم :سوفی بیگلری

نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

MBRI-8903

پرستو شجری

ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

MBRI-8902

مجید صامتی ،سعید دائیکریم زاده ،لیال نیلفروشان

امکانسنجی فقهی-اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تأمین مالی خرد اسالمی

MBRI-8901

حسین میثمی  ،محسن عبدالهی ،مهدی قائمیاصل
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