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آسيبشناسي نظام بانكي
 .6بررسي عملكرد سياستگذار پولي و اعتباری در ایران

چكيده
مدیریت و سياستگذاری هر نظام بانكي برعهده سياستگذار پولي است و بنابراین در آسيب شناسي نظام
بانكي كشور باید توجه ویژه ای به جایگاه و نحوه عملكرد آن صورت گيرد .در این گزارش عملكرد
سياستگذار پولي در ایران از جنبههای مختلف بررسي و تحليل شده است .مهمترین زمينه هایي كه
مورد بررسي قرار گرفتهاند عبارتند از :جنبههای شرعي عمليات بانكي ،پایه پولي ،ضریب فزاینده
نقدینگي ،سود بانكي و اوراق مشاركت .نتایج بررسيهای صورت گرفته درخصوص این سياستگذاری را
ميتوان بهشرح ذیل خالصه كرد:
 .1در سالهای اخير سهم شبهپول از نقدینگي به بيش از  18درصد رسيده است كه درواقع
نشانگر كاهش نقش سپردههای دیداری و نيز اسكناس و مسكوک در سبد تقاضای مردم است.
بررسيها نشان ميدهد كه در طول زمان سهم پایه پولي از رشد نقدینگي كاهش یافته و در مقابل
سهم ضریب فزاینده نقدینگي نقش بيشتری در افزایش نقدینگي پيدا كرده است .این وضعيت بيانگر
آن است كه سهم عمليات بانكي در شكلگيری نقدینگي با محوریت شبهپول كه شامل سپردههای
پسانداز و مدتدار ميباشد ،افزایش یافته است .لذا سياستگذار پولي برای كنترل رشد نقدینگي و نيز
دستيابي به ثبات قيمتها باید بر كنترل رشد پایه پولي تأكيد بيشتری داشته باشد.
 .2با توجه به سهم فزاینده عمليات بانكي در شكلگيری نقدینگي نظارت و كنترل بانک مركزی
بر بانکها و مؤسسات پولي جهت حفظ ثبات بانكي ضروری بهنظر ميرسد .این نظارت در طول زمان
كافي و مؤثر نبوده و شاهد رشد بيرویه عمليات بانكي ،عدم كنترل و نظارت بر مؤسسات پولي و
اعتباری غيرمجاز و عدم رعایت مقررات احتياطي در بازار پول هستيم كه ميتواند به رشد بيرویه
نقدینگي ،افزایش مطالبات غيرجاری ،فشار بر منابع بانک مركزی و  ...عليرغم كنترل پایه پولي منجر
شود.
 .3گسترش و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگي در طول زمان این داللت را دارد كه در آینده
بانک مركزی قادر نخواهد بود تنها از طریق كنترل پایه پولي رشد نقدینگي را كنترل كند .لذا باید
سایر ابزارهای سياست پولي ،ازجمله عمليات بازار باز توسعه یابند ،زیرا در طول زمان نياز به این ابزارها
برای مدیریت بازار پول افزایش ميیابد.
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 .4استقراض مستقيم دولت از بانک مركزی و دخالتهای دولت در نظام بانكي ،عدم مدیریت
منابع نفتي و تزریق آنها به بازار و در نتيجه رشد دارایي خارجي بانک مركزی و نيز ضعف ساختارهای
مالي بانکهای كشور سبب شده است كه بانک مركزی كنترل كافي بر رشد پایه پولي نداشته باشد.
 .5در ایران بهدليل توسعهنيافتگي بازار بينبانكي ،بانک مركزی به منبع سهلالوصول بانکها
تبدیل شده است .توسعه بازار بينبانكي سبب ميشود كه بانکها در شرایطي كه نياز به نقدینگي
بيشتری دارند ،بدون مراجعه به بانک مركزی مستقيماً از این بازار قرض بگيرند .بانک مركزی باید
بهطور شفاف و روشن اعالم كند كه در چه شرایطي و به چه ترتيبي به بانکها برای تأمين نقدینگي
خود قرض خواهد داد .در شرایط فعلي چنين ساختاری بر ارتباط بين بانکها و بانک مركزی حاكم
نيست.
 .6دولت در ایجاد بدهي بانکها به بانک مركزی نقش مهمي داشته است .این نقش از طریق
نقش مستقيم دولت در بانکهای دولتي و نيز بانکهای تخصصي كه در مالكيت دولت هستند و نيز
ایجاد تعهدات دولتي و عدم ایفای آن به بانکهای تجاری در زمان مقتضي تحقق یافته است .در این
شرایط یا بدهي دولت به یک بانک افزایش ميیابد ،یا بانک مركزی برای كمک به آن بانک و جلوگيری
از كاهش نقدینگي آن اقدام به قرض دادن به بانک مذكور ميكند.
 .2در سالهای اخير مشكالت اقتصادی و ركود صنایع و عدم بازپرداخت بدهيهای بانكي از
یکسو و عدم مدیریت صحيح بسياری از بانکها ازسوی دیگر موجب شده تا بانکها از نظر نقدینگي و
منابع قابل وامدهي دچار مشكل شوند .در این شرایط استقراض آنها از بانک مركزی نيز افزایش یافته
است .در ميانمدت و بلندمدت كمک بانک مركزی به بانکها نميتواند مشكل را حل كند ،بلكه باید
نظام مدیریت مالي بانکهای كشور و ساختار دارایيها و بدهيهای آنها اصالح شده و نظارت بانک
مركزی نيز بر آنها تقویت شود.
 .1نگاهي به عملكرد شورای پول و اعتبار در تعيين نرخهای سود بانكي نشان ميدهد كه در
برخي از سالها این نرخها بدون توجه كافي به شرایط اقتصادی و به صورت دستوری تعيين شدهاند .از
دیگر نقاط ضعف و آسيبهای بستههای پولي در زمينه نرخهای سود بانكي این است كه این نرخها
برای یک دوره یکساله تعيين ميشوند .حداقل درخصوص نرخهای سود كوتاهمدت و كمتر از یکسال
ميتوان انتظار داشت كه شورا به پيشنهاد بانک مركزی و متناسب با تغيير در شرایط اقتصادی بتواند
در نرخهای اعالمي تجدیدنظر كند .شورا از سال  1313به بعد درخصوص نرخهای سود سپردههای
بانكي بلندمدت سياست خاصي را دنبال نكرده است .درواقع مردم و بانکها با ساختار فعلي نرخهای
سود تمایل چنداني به سپردههای بلندمدت نخواهند داشت و ازسوی دیگر ابزار رقابت بين بانکها نيز
از بين رفته است.
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 .1اگرچه تنوع عقود بانكداری اسالمي بهطور نسبي باالست با اینحال ،آنچه كه عملكرد نظام بانكي
نشان ميدهد ،تمركز باالی تسهيالت در قالب دو عقد فروش اقساطي و مشاركت مدني است.
 .18اوراق مشاركت بانک مركزی ابزار مناسبي برای كنترل نقدینگي نبوده و راهحل اساسي
گسترش و تعميق ابزارهای مالي و اوراق بهادار است تا بانک مركزی در مواقع الزم بتواند با خرید یا
فروش آنها نقدینگي را كنترل كند .ازسوی دیگر امكان انتشار این اوراق محدود است ،زیرا با فرض
كنترل رشد نقدینگي در یک سال ،با سررسيد اوراق و پرداخت سود اوراق توسط بانک مركزی به
همراه اصل آن ،در آینده نزدیک به ميزان اصل اوراق و سود آنها پایه پولي افزایش یافته و تالش بانک
مركزی بيحاصل خواهد شد .لذا راهحل اساسي و بلندمدت این است كه سياستگذاران اقتصادی در
كشور زمينه الزم برای توسعه ابزارهای مالي و اوراق بهادار در كشور را فراهم كنند تا بانک مركزی
بتواند در مواقع الزم عمليات بازار باز را انجام دهد ،بدون اینكه مشكالت مربوط به اوراق مشاركت بر
آن مترتب باشد.
مقدمه
بررسي عملكرد سياستگذار پولي در ایران از جنبههای مختلف یكي از اجزای مهم آسيبشناسي نظام
بانكي كشور است .شورای پول و اعتبار و بانک مركزی براساس قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال
 1351به عنوان سياستگذاران نظام پولي و بانكي بهشمار ميروند .طبق ماده ( )18قانون مذكور ،بانک
مركزی مسئول تنظيم و اجرای سياست پولي و اعتباری براساس سياست كلي اقتصادی كشور ميباشد.
هدف بانک مركزی حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهيل مبادالت بازرگاني و كمک به رشد
اقتصادی كشور است؛ براساس ماده ( )11همان قانون ،بانک مركزی تنظيمكننده نظام پولي و اعتباری
كشور است.
براساس ماده ( )11قانون پولي و بانكي كشور ،شورای پول و اعتبار بهمنظور مطالعه و اتخاذ
تصميم درباره سياست كلي بانک مركزی ایران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور عهدهدار وظایف
زیر است:
 .1رسيدگي و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آیيننامههای داخلي بانک مركزی
ایران.
 .2رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مركزی ایران برای طرح در مجمع عمومي.
 .3رسيدگي و تصویب آیيننامههای مذكور در این قانون.
 .4اظهارنظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباری كشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط
به وام یا تضمين اعتبار و هر موضوع دیگری كه از طرف دولت به شورا ارجاع ميشود.
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 .5دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباری كشور كه به نظر شورا
در وضع اقتصادی و بهخصوص در سياست اعتباری كشور مؤثر خواهد بود.
 .6اظهارنظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانک مركزی ایران در حدود این قانون به
شورا عرضه ميگردد.
بر این اساس هدف از ارزیابي عملكرد سياستگذار پولي ،عملكرد شورای پول و اعتبار است و
مهمترین زمينههایي كه در این خصوص در این گزارش مورد بررسي قرار گرفتهاند عبارتند از :از پایه
پولي ،ضریب فزاینده نقدینگي ،سود بانكي و اوراق مشاركت.
بر این اساس افزایش خالص ذخایر خارجي بانک مركزی ،استقراض مستقيم دولت و استقراض
بانکها از بانک مركزی و تأثير آنها بر پایه پولي در بخش سوم مرور شده و در بخش چهارم گزارش
موضوع نرخهای سود بانكي ،نحوه تعيين نرخهای سود ،ارتباط آنها با نرخ تورم و نيز ساختار زماني
سپردههای بانكي مورد بررسي قرار گرفته است در بخش پنجم گزارش به اوراق مشاركت بانک مركزی،
اهداف انتشار آن ،عملكرد اوراق و چالشهای مرتبط با آن اشاره شده و در نهایت جمعبندی گزارش از
مطالب مذكور ارائه شده است.
 . 1سياست پولي و كاركرد آن
منظور از سياستهای پولي اقدامات هدفمندی است كه مقامات پولي در یک كشور از طریق كنترل
عرضه پول با هدف تثبيت اقتصادی (ثبات قيمتها و حفظ اعتماد به پول ملي) اعمال ميكنند 1.در
واقع در اكثر كشورهای صنعتي سياست پولي تا حد زیادی مدیریت انتظارات عامالن اقتصادی است.
عالوهبر این ،سياست پولي كاركردهای دیگری ازجمله كمک به رشد و ثبات اقتصادی ،كاهش بيكاری و
حفظ ثبات بازار ارز نيز دارد.
دست یافتن به اهداف سياستهای پولي مستلزم در اختيار داشتن ابزارهایي است .این ابزارها
عبارتند از:
ـ نرخ بهره (نرخ سود بانكي)
ـ نرخ سپرده قانوني
ـ نرخ تنزیل مجدد
ـ عمليات بازار باز بانک مركزی (اوراق مشاركت بانک مركزی)

1. Serwat, J. (2014), “Inflation Targeting: Holding the Line”, International Monetary Funds,
Finance & Development.
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در كشورهایي كه از توسعهیافتگي پولي پایينتری برخوردار هستند ،كنترلهای كمي در بازار
اعتبارات نيز بهعنوان یكي از ابزارهای سياست پولي استفاده ميشود ،اما با توسعه بازار پول این ابزار
تنها به نظارت و كنترل كيفي بازار اعتبارات از حيث مدیریت ریسک بانكها محدود ميشود.
 . 2سي استگذار ی پولي و سهم مناسب پای ه پولي و ضریب فزای نده نقدی نگي
یكي از وجوه مهم بازار پول كشور ،تركيب اجزای متغيرهای مهم پولي ،بهویژه نقدینگي و پایه پولي
است .رشد نقدینگي بهعنوان مهمترین متغير كالن پولي 1از این منظر اهميت دارد كه كاركردی دوگانه
دارد .از یكسو ،رشد فعاليتهای اقتصادی ،افزایش مبادالت اقتصادی را بهدنبال دارد كه به نوبه خود،
نياز به نقدینگي را افزایش ميدهد .اما ازسوی دیگر رشد نقدینگي در صورتي كه بيش از نياز اقتصاد در
هر زمان باشد ،تقاضای كاالها و خدمات را افزایش داده و در صورتي كه عرضه كاال و خدمات به آن
ميزان رشد نكرده باشد ،تورم را در پي خواهد داشت .در این صورت نتيجه رشد بيرویه متغيرهای
پولي ،بهویژه نقدینگي ،تورم خواهد بود .البته باید توجه كرد كه اگر رشد نقدینگي به صورت درونزا
باشد ،بدان معنا كه ناشي از افزایش عمق بازار پول در كشور بوده و از گسترش پایه پولي توسط بانک
مركزی ناشي نشده باشد ،ميتواند قابل قبول محسوب شود زیرا رشد درونزای نقدینگي به این معناست
كه ابتدا نياز به آن در اقتصاد بهوجود آمده و سپس نقدینگي در نتيجه فعل و انفعاالت بازار پول و در
نتيجه گردش سریعتر هر واحد پول در اقتصاد افزایش یافته است .این درواقع همان مفهوم پول
درونزاست 2.با اینحال تشخيص اینكه چه ميزان از افزایش نقدینگي ناشي از پول بيروني یا برونزا 3بوده
و چه ميزان ناشي از پول درونزا به سادگي ممكن نيست و نيازمند تحقيقات عميق است ،اما با برخي از
شاخصهای اقتصادی ميتوان به برآوردی اوليه از آن دست یافت.
در ایران متغيرهای عمده پولي كه توسط بانک مركزی محاسبه و گزارش ميشوند عبارت است از
پایه پولي ،پول و نقدینگي .پایه پولي در ابتدای مكانيسم ضریب فزاینده پولي قرار گرفته و نقدینگي در
انتهای آن قرار ميگيرد.
پایه پولي را ميتوان براساس «منابع» یا «مصارف» بانک مركزی تعریف كرد كه در تعریف منابع،
دارایيهای بانک مركزی و در تعریف مصارف ،تعهدات این بانک لحاظ ميشود .اما تعریف رایجتر همان
تعریف منابع و محاسبه اجزای «دارایيهای بانک مركزی» است .بهطور كلي دارایيهای بانک مركزی به
دو گروه گسترده دارایيهای خارجي و دارایيهای داخلي این بانک تقسيمبندی ميشود .در گروه
دارایيهای خارجي ،دارایيهای طال و ارز بانک مركزی قرار ميگيرد و در گروه دارایيهای داخلي ،دو
1. Monetary Aggregate
2. Endogenous Money
3. Exogenous Money
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مؤلفه مهم «مطالبات بانک مركزی از بخش دولتي» و «مطالبات بانک مركزی از بانکها» قرار ميگيرد.
همچنين سایر اجزای دارایيهای بانک مركزی از قبيل دارایيهای فيزیكي و دیگر موارد نيز ،در گروهي
به نام «خالص سایر اقالم» جای ميگيرد .به این ترتيب در حسابهای كالن ،پایه پولي بانک مركزی
مشتمل بر چهار جزء اصلي «خالص دارایيهای خارجي»« ،خالص مطالبات از بخش دولتي»« ،مطالبات
از بانکها» و «خالص سایر اقالم» تعریف

ميشود1.

نقدینگي نيز عبارت است از مجموع دو جزء مهم:
 پول كه عبارت است از اسكناس و مسكوک و سپردههای دیداری .در این صورت فعل و انفعالنظام بانكي از طریق سپردههای دیداری حجم پول را تعيين ميكند.
 شبه پول كه عمدتاً عبارت است از سپردههای پسانداز و مدتدار بانکها و مؤسسات اعتباریكه در واقع وجه دیگری از نقش نظام بانكي در شكلگيری نقدینگي را نشان ميدهد.
با این تفسير ،نگاهي به عملكرد رشد مهمترین متغيرهای پولي طي سه دهه گذشته اطالعات
مفيدی درباره بازار پول كشور دربر خواهد داشت.
نمودار  .1رشد متوسط ساليانه متغيرهای مهم پولي طي سه دهه گذشته

مأخذ :بانک مركزی ،بانک اطالعات سری زماني.

 .1بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ،گزارش اقتصادي و ترازنامه ،سال  ،1931بخش پولي و اعتباري.
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نمودار  1رشد مهمترین متغيرهای پولي كشور را طي سه دهه گذشته نشان ميدهد .با توجه به
تغييراتي كه در پوشش آمار برخي از بانکها و مؤسسات اعتباری در آمار نقدینگي از سال 1312
حاصل شده است ،اطالعات سالهای  1311تا  1313به طور جداگانه در جدول  1ارائه شده است.
نگاهي به نمودار  1نشان ميدهد كه بين سالهای  1368تا  1361رشد تمامي متغيرهای پولي
در كشور از دهههای  1328و  1318كمتر بوده است .ازسوی دیگر ،رشد همه متغيرهای پولي در
حدود متوسط ساليانه  11درصد بوده كه نشان ميدهد ساختارهای بازار پول در این دهه تقریباً بدون
تغيير بوده است .از دهه  1328عالوهبر افزایش رشد همه متغيرهای پولي ،رشد شبهپول و بهتبع آن
رشد نقدینگي افزایش قابل توجهي پيدا كرده است .این دوران همزمان است با دوران پس از جنگ
تحميلي ،اجرای سياستهای تعدیل اقتصادی ،تالش برای یكسانسازی نرخهای ارز و تحوالتي كه در
مجموع سبب شد تا بخش بانكي كشور به تدریج نقش بزرگتری در بازار پول كشور داشته باشد.
نتيجه این تحوالت افزایش رشد متوسط ساليانه شبهپول به حدود  21درصد و نقدینگي به حدود 22
درصد بوده است .افزایش متوسط ساليانه رشد پایه پولي به  23درصد در سال در همين بازه زماني
نشان ميدهد كه بانک مركزی در این دوران قادر به كنترل پایه پولي نبوده و در مجموع بخش مهمي
از افزایش رشد نقدینگي را باید در این ادوار به افزایش رشد پایه پولي و در نتيجه اقدامات انبساطي
بانک مركزی نسبت داد .قاعدتاً بخش دیگر افزایش نقدینگي نيز ناشي از گسترش عمليات بانكي در
این دوران بوده است.
در سالهای  1318تا  1318این وضعيت با شدت بيشتری نمایان شد .رشد ساليانه پایه پولي
بهطور متوسط به  22درصد كاهش یافت (كه البته هنوز هم رشد باالیي محسوب ميشود) ،اما رشد
شبهپول به حدود  38درصد افزایش یافت .با اینحال بهدليل كاهش رشد پول ،رشد نقدینگي در همان
سطح یک دهه قبل باقي ماند .درواقع تحول عمدهای كه در این دهه رخ داد ،گسترش بانکهای
غيردولتي و افزایش ميزان سپردههای مدتدار به نسبت سپردههای دیداری بود كه سبب شده است تا
نسبت شبهپول به پول افزایش یابد.
با توجه به اینكه اقتصاد ایران در این مدت عمدتاً رشد متوسط ساليانهای بين  4تا  5درصد را
تجربه كرده است ،افزایش رشد نقدینگي به حدود  22درصد در سال نشانگر این است كه سياستگذار
پولي در ایران قادر به كنترل رشد نقدینگي و پایه پولي نبوده است كه نتيجه این وضعيت تورم مزمن
در كشور طي این سالها بوده است .طي سالهای  1311تا  1313نيز وضعيت نسبي بين رشد پول و
شبهپول كماكان برقرار بوده است .با وجود كاهش رشد پایه پولي به سطح رشد  18درصد در سال
 ،1313رشد نقدینگي در این سال نيز قابل توجه بوده كه دليل آن نيز رشد  22درصدی شبهپول
محسوب ميشود.
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حجم نقدینگي در پایان خرداد سال  1314به پایان سال  1313از رشدی معادل 4/4درصد
برخوردار بوده است .رشد نقدینگي در این دوره ،متأثر از رشد  3/1درصدی ضریب فزاینده نقدینگي و
 8/4درصدی پایه پولي بوده كه نمایانگر استمرار بهبود تركيب رشد نقدینگي در سال  1314ميباشد.
رشد نقدینگي در دوازده ماهه منتهي به خرداد سال  1314معادل 22/2درصد بوده

است1.

جدول  .1روند رشد مهمترین متغيرهای كالن پولي
در كشور طي دهههای گذشته و نيز سالهای اخير
سال-دوره

رشد پایه پولي

رشد نقدینگي

رشد پول

رشد شبهپول

1360-1369
1370-1379
1380-1390
1391
*1392
1393
مأخذ :بانک مركزی ،بانک اطالعات سریهای زماني و نماگرهای اقتصادی.
* در سال  1312بهدليل گسترش پایه آماری بانک مركزی و لحاظ كردن آمار برخي از مؤسسات اعتباری غيربانكي در محاسبه
نقدینگي ،رشد این متغير نسبت به سال قبل از آن افزایش چشمگيری نشان ميدهد اما با سالهای قبل قابل مقایسه نيست.

در مجموع آنچه كه از بررسي ارقام مهم پولي قابل ذكر است این است كه گسترش فعاليتهای بانكي
سبب شده تا رشد نقدینگي برخالف دهههای قبل ،بيشتر تحت تأثير رشد شبهپول باشد .تالش بانکها و
مؤسسات اعتباری برای جذب منابع و نيز در دسترس قرار گرفتن حسابهای سپرده بانكي متصل به
ابزارهای پرداخت سهلالوصول مانند كارتهای بانكي كه درجه نقدشوندگي سپردههای بانكي را افزایش
داده است ،موجب شده تا مردم تمایل داشته باشند این حسابها را جایگزین سپردههای دیداری كنند.
چنين وضعيتي را در افزایش سهم شبهپول به پول در طول زمان ميتوان مشاهده كرد .در سالهای اخير
سهم شبهپول از نقدینگي به بيش از  18درصد رسيده است كه درواقع نشانگر كاهش نقش سپردههای
دیداری و نيز اسكناس و مسكوک در سبد تقاضای مردم است .اگرچه بررسي دالیل رشد شبهپول خود
نيازمند یک بررسي عميق جداگانه است ،با اینحال ميتوان به عواملي مانند باال رفتن نرخ سود سپردههای
مدتدار ،از بين رفتن امكان سفتهبازی در بازارهایي مانند خودرو و در سالهای اخير ،عدم بازدهي مناسب
در بازار بورس اشاره كرد كه سبب شده تا نگهداری سپردههای مدتدار در بانکها جذابيت بيشتری برای
مردم داشته باشد ،بهویژه در سالهایي كه نرخ تورم كمتر از نرخ سود سپردهها بوده و بازدهي واقعي

1. https://www.cbi.ir/showitem/13455.aspx
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سپردههای بانكي مثبت است.
در مجموع با توجه به آمار و اطالعات موجود ،مهمترین عوامل افزایش ميزان نقدینگي در كشور
را ميتوان بهصورت زیر خالصه كرد:
 افزایش ضریب فزاینده نقدینگي ( رسيدن به مرز  )6از طریق: كاهش نسبت ذخيره قانوني بانکها در دو سال اخير ( از  12به  13/5درصد) براساس مصوبهشورای پول و اعتبار
 كاهش نسبت اسكناس و مسكوک در دست مردم به كل سپردهها (كاهش  14/5درصد) كاهش نسبت ذخایر اضافي بانکها به كل سپردهها (كاهش  41/1درصد) افزایش خلق پول در بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و غيرمجاز براساس رشد استقراض ازبانک مركزی
 اضافه شدن آمار برخي بانکها و مؤسسات اعتباری به آمارهای پولي كشور (حدود  18هزارميليارد تومان).

نمودار  .2افزایش سهم شبهپول از نقدینگي در طي زمان

مأخذ :محاسبات براساس آمار بانک مركزی.

یكي از شواهدی كه در ارتباط با رشد نقدینگي و نقش سياستگذار پولي ميتواند مطرح باشد،
سهم پایه پولي در مقایسه با سهم افزایش ضریب فزاینده نقدینگي بهعنوان معياری از عمق بازار پول
در كشور است .بررسيها نشان ميدهد كه در طول زمان سهم پایه پولي از رشد نقدینگي كاهش یافته
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و در مقابل سهم ضریب فزاینده نقدینگي نقش بيشتری در افزایش نقدینگي پيدا كرده است.
جدول  .2سهم پایه پولي و ضریب فزاینده پولي از رشد نقدینگي طي سالهای  1661تا 1636
(درصد)
دوره
سال

سهم پایه پولي از رشد نقدینگي سهم ضریب فزاینده از رشد نقدینگي سایر عوامل

1369-1360
1379-1370
1390-1380
1391
1392
1393
مأخذ :محاسبات گزارش.

بهدليل اینكه طي سالهای  1369-1360سهم ضریب فزاینده نقدینگي و سایر عوامل (از قبيل
پيشفروش سكه طال و انتشار اوراق مشاركت بانک مركزی) در رشد نقدینگي كاهنده و منفي بود
بنابراین طي این دوره سهم پایه پولي از رشد نقدینگي بيشتر از  188درصد شده است.
آنچه كه مشهود است ،ضریب فزاینده پول در طول زمان تقریباً بدون تغيير و در حول و حوش
رقم  1بوده است ،اما ضریب فزاینده نقدینگي از حدود  2در سالهای پایاني دهه  1368به حدود  6در
سال  1313افزایش یافته است.
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نمودار  .6روند ضریب فزاینده پول و نقدینگي در طي زمان

مأخذ :محاسبات گزارش براساس نماگرهای اقتصادی بانک مركزی طي سالهای مختلف.

این امر درواقع نشان ميدهد كه سهم عمليات بانكي در شكلگيری نقدینگي با محوریت شبهپول
كه شامل سپردههای مدتدار ميباشد ،افزایش یافته است .این روند برای سياستگذاری پولي چند پيام
و داللت خواهد داشت:
 .1بررسي سهم پایه پولي و ضریب فزاینده پولي نشان ميدهد كه همچنان رشد پایه پولي سهم
قابل توجهي در رشد نقدینگي در كشور دارد ،لذا سياستگذار پولي برای كنترل رشد نقدینگي و
در نتيجه دستيابي به ثبات قيمتها همچنان باید بر كنترل رشد پایه پولي تأكيد داشته
باشد ،چيزی كه بهدالیل ساختاری خالف آن رخ داده است .این موضوع در بخش بعدی گزارش
بهصورت مفصلتر بررسي خواهد شد.
 .2در طول زمان سهم شبهپول از نقدینگي افزایش یافته و در سالهای اخير به بيش از  18درصد
رسيده است (نمودار  .)2این موضوع بدان معناست كه نظارت و كنترل بانک مركزی بر بانکها و
مؤسسات پولي در طول زمان اهميتي دوچندان پيدا كرده است .درواقع رشد بيرویه و بدون نظارت در
عمليات بانكي ،عدم كنترل و نظارت بر مؤسسات پولي و اعتباری غيرمجاز و عدم رعایت مقررات
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احتياطي در بازار پول همگي ميتوانند به رشد بيرویه نقدینگي عليرغم كنترل پایه پولي منجر شوند.
 .3گسترش و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگي در طول زمان این داللت را دارد كه در آینده
بانک مركزی قادر نخواهد بود از طریق كنترل پایه پولي رشد نقدینگي را كنترل كند .درواقع با
گسترش صنعت بانكداری در كشور و افزایش نقش آنها ،به تدریج كنترل بانک مركزی بر نقدینگي
كاهش ميیابد .این اتفاقي است كه پيش از این در اقتصادهای صنعتي رخ داده است .با اینحال بانک
مركزی ميتواند از طریق سياستهای مناسب و ابزارهای دیگر روند نقدینگي را كنترل كند .لذا اوالً
باید سایر ابزارهای سياست پولي ،ازجمله عمليات بازار باز توسعه یابند ،زیرا در طول زمان نياز به این
ابزارها برای مدیریت بازار پول افزایش ميیابد ،ثانياً رشد پایه پولي در آینده نزدیک نميتواند
نقش لنگر مناسب برای سياست پولي را ایفا كند .البته بانک مركزی در شرایط فعلي نيز نميتواند
كنترل كاملي بر پایه پولي داشته باشد و برای این كار همكاری دولت ضروری است (موضوعي كه در
بخش بعدی بهطور مفصل به آن پرداخته خواهد شد) ،با اینحال چارچوب سياستي مناسب در
بلندمدت ميتواند هدفگذاری تورمي باشد .براساس مطالعات انجام شده 1ميتوان هدفگذاری
تورمي را بهعنوان چارچوب سياستي تعریف كرد كه در آن تصميمات ارشادی مقامات پولي با چهار
عنصر كليدی محدود ميشود:
 .1وجود الزام و تعهد نهادی به تورم پایين بهعنوان هدف اصلي سياست پولي
 .2اعالن عمومي یک هدف كمي برای تورم به همراه افق زماني مشخص برای دستيابي به این
هدف در آینده نزدیک
 .3اعطای استقالل كافي به بانک مركزی
 .4اجرای سياست پولي با این شرط كه اوالً این سياستها شفافيت كافي داشته باشند و ثانياً
مقامات پولي در زمينه این سياستها پاسخگو باشند .درواقع نرخ تورم هدف ،باید همان لنگر
اسمي سياست پولي باشد.

1. Bernanke et. Al. (1999), Mishkin(2000).
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 .6تجزی ه و تحل يل اجزای پای ه پولي و نقش بانک مركزی در ای ن زمينه
همانطور كه در بخش قبلي دیدیم ،رشد پایه پولي همواره نقش بزرگي در رشد نقدینگي بهعنوان
اصليترین دليل تورم داشته است .پرسشي كه در اینباره مطرح ميشود آن است كه چرا بانک مركزی
كنترل كافي بر رشد پایه پولي نداشته است؟ برای پاسخگویي به این پرسش ميتوان منابع پایه پولي را
بررسي كرد .مهمترین منابع پایه پولي كه سبب رشد آن ميشوند عبارتند از:
 .1رشد خالص دارایيهای خارجي بانک مركزی،
 .2رشد خالص بدهي بخش دولتي به بانک مركزی،
 .3رشد بدهي بانکها به بانک مركزی.
جدول زیر رشد اجزای پایه پولي را در برخي از سالها نشان ميدهد.
جدول  .6رشد اجزای پایه پولي در سالهای منتخب
سال
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374

پایه پولي

(درصد)

خالص دارایيهای

خالص بدهي بخش

بدهي بانکها به

خارجي بانک مركزی

دولتي به بانک مركزی

بانک مركزی
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سال

پایه پولي

خالص دارایيهای

خالص بدهي بخش

بدهي بانکها به

خارجي بانک مركزی

دولتي به بانک مركزی

بانک مركزی

1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
متوسط
1313-1353

2441

4441

4142

4844

مأخذ :محاسبات براساس آمارهای بانک مركزی.

همانگونه كه در جدول  3دیده ميشود بين سالهای  1353تا  1313پایه پولي بهطور متوسط
ساليانه بيش از  24درصد رشد كرده است.
 .6-1جایگاه خالص دارایيهای خارجي بانک مركزی در پایه پولي
نگاهي به اجزای این رشد نشان ميدهد خالص دارایي خارجي بانک مركزی با رشد متوسط ساليانه
حدود  24درصدی ،نقش پررنگي در رشد پایه پولي داشته است .این بخش از پایه پولي بهویژه در
سالهایي كه درآمدهای ارزی ناشي از صادرات نفت در وضعيت رونق قرار ميگيرد ،افزایش ميیابد.
آنچه كه در این مدت در سالهای رونق نفتي رخ داده است به اینصورت بوده كه با ورود ارزهای نفتي
و عدم ذخيرهسازی آنها دولت مخارج خود را گسترش داده و برای تأمين مخارج ،ارزهای نفتي را به
ریال تبدیل ميكند .این تبدیل ریال از طریق بانک مركزی در دو حالت رخ ميدهد:
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الف) مستقيم :بهصورت تكليفي در قوانين بودجه سنواتي بانک مركزی موظف به خرید ارزهای
بودجهای و تحویل ریال به دولت

ميشود1.

ب) غيرمستقيم :با فروش یا كاهش تزریق ارز دولت در بازار و تأمين ریال برای آن نرخ ارز
كاهش (افزایش) ميیابد.
در روش دوم بانک مركزی ممكن است ارز سهم دولت را یكجا و یا بهطور آهسته به بازار تزریق
نماید و نرخ ارز از این جهت تابع رفتار بانک مركزی است.
بانک مركزی برای جلوگيری از كاهش نرخ ارز در نتيجه دو بند فوق ،اقدام به خرید ارز
اضافي از بازار ميكند كه نتيجه در هر دو حالت افزایش دارایي خارجي بانک مركزی و در
نهایت افزایش پایه پولي است .سالهای  1315 ،1314 ،1311 ،1353و  1312نمونههای بارزی از
حاد شدن این وضعيت در كشور هستند ،هر چند در سالهای دیگر هم وضعيت بهطور نسبي به همين
صورت بوده است.
 .6-2جایگاه بدهي دولت به بانک مركزی در پایه پولي
رشد خالص بدهي دولت به بانک مركزی مستقيماً درصد تغيير در بدهي دولت به بانک مركزی را نشان
ميدهد .این قلم ترازنامه بانک مركزی بهطور متوسط بين سالهای  1353تا  1313ساليانه حدود 53
درصد رشد كرده است.
درواقع در سالهایي كه دولت با كسری بودجه مواجه است و ازسوی دیگر امكان تأمين مالي از
طریق درآمدهای نفتي (بهدليل كاهش قيمت نفت) وجود نداشته است ،دولتها از بانک مركزی
مستقيماً استقراض كردهاند كه در نتيجه آن پایه پولي افزایش یافته است .برای مثال ،در سال 1318
رشد این قلم از ترازنامه بانک مركزی  422درصد بوده است ،درحالي كه رشد خالص دارایي خارجي
بانک مركزی در آن سال  21درصد بوده است.
 .6-6جایگاه بدهي بانکها به بانک مركزی در پایه پولي
قلم سوم در ترازنامه بانک مركزی كه بهویژه در سالهای اخير نيز رشد قابل توجهي نشان ميدهد،
رشد بدهي بانکها به بانک مركزی است .در بسياری از سالها این قلم رشد قابل توجهي نشان
ميدهد .عوامل بسياری را ميتوان برای این منظور ذكر كرد ،كه در اینجا به برخي از آنها اشاره
ميشود .بانکهای مركزی نقش آخرین وامدهنده 2به بانکها را برعهده دارند .بدین معنا كه اگر بانكي
 .1به عنوان نمونه ميتوان به جزء «هـ» بند « »7ماده واحده قانون بودجه سال  1911يا جزء «د» بند « »4ماده واحده قانون
بودجه سال  1913اشاره كرد.
2. Lender of last Resort.
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با كمبود منابع روبرو شد ،معموالً بانکهای مركزی بهعنوان آخرین گزینه ،نقدینگي بانک
موردنظر را تأمين ميكنند .با اینحال در ایران بهدليل توسعهنيافتگي بازار بينبانكي ،بانک
مركزی به منبع سهلالوصول بانکها تبدیل شده است .توسعه بازار بينبانكي سبب ميشود كه
بانکها در شرایطي كه نياز به نقدینگي بيشتری دارند ،بدون مراجعه به بانک مركزی مستقيماً از این
بازار قرض بگيرند .بانک مركزی باید بهطور شفاف و روشن اعالم كند كه در چه شرایطي و به چه
ترتيبي به بانکها برای تأمين نقدینگي خود قرض خواهد داد ،كه در شرایط فعلي چنين ساختاری بر
ارتباط بين بانکها و بانک مركزی حاكم نيست.
مسئله بعدی نقش دولت در ایجاد بدهي بانکها به بانک مركزی است .این نقش از دو جنبه قابل
بررسي است:
الف) نقش مستقيم دولت از طریق بانکهای دولتي و نيز بانکهای تخصصي كه در
مالكيت دولت هستند :این نهادهای مالي بهعنوان ابزارهای مالي سياستهای حمایتي و توسعهای
دولت مطرح هستند ،با اینحال در برخي از سالها دولت مخارجي بيش از منابع این بانکها ایجاد
ميكند و از بانک مركزی انتظار دارد كه كسری منابع آنها را تأمين كند .نمونههای اخير این سياست،
طرح بنگاههای زودبازده و نيز طرح مسكن مهر بودند كه رشد بدهي بانکها به بانک مركزی را در پي
داشت .بهعنوان نمونه ،بدهي بانکهای تخصصي به بانک مركزی بين سالهای  1311تا  1313بهطور
متوسط ساليانه حدود  26درصد رشد كرده

است1.

جدول  .4رشد ارقام تشكيلدهنده بدهي بانکها به بانک مركزی طي سالهای  1633تا 1636
شرح

بدهي بانکهای تجاری به بانک مركزی

بدهي بانکهای تخصصي به بانک مركزی

1311

34/6

155/6

1318

-51

62/2

1311

-16/1

21/1

1312

3/4

23/1

1313

122/2

2/1

متوسط

13

26

مأخذ :بانک مركزی ،نماگرهای اقتصادی.

ب) تعهدات دولت به بانکهای تجاری :درواقع در بسياری از موارد دولت تعهداتي را ایجاد
ميكند ولي در زمان مقتضي بهدليل مشكالت مالي تعهدات مذكور را اجرا نميكند .در این شرایط یا
بدهي دولت به بانک مذكور افزایش ميیابد ،یا اینكه بانک مركزی برای كمک به آن بانک و جلوگيری
 .1منبع محاسبات براساس :بانك مركزي ،نماگرهاي اقتصادي ،نماگر شماره  ،71ص .02
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از كاهش نقدینگي دارایي آن اقدام به قرض دادن به بانک مذكور ميكند.
در سالهای اخير مشكالت اقتصادی و ركود صنایع و عدم بازپرداخت بدهيهای بانكي از یکسو
و عدم مدیریت صحيح بسياری از بانکها ازسوی دیگر سبب شده است تا بانکها از نظر نقدینگي و
منابع قابل وامدهي دچار مشكل شوند .در این شرایط استقراض آنها از بانک مركزی نيز افزایش یافته
است .درواقع این مشكلي است كه دولت و بانک مركزی باید بهصورت جدی به آن بپردازند تا در آینده
بحران جدیدی برای اقتصاد ایران خلق نشود .براساس آمارهای بانک مركزی ،بدهي بانکهای تجاری به
بانک مركزی در سال  1311بيش از  34درصد رشد داشت كه البته در سالهای بعد و تا سال 1312
بهطور متوسط ساليانه  2/5درصد كاهش یافته است .اما به یكباره در سال  1313رشد وحشتناک بيش
از  122درصدی را تجربه كرده است .این ارقام نشان ميدهد كه بانکها و مؤسسات اعتباری كشور از
نظر مالي در وضعيت مناسبي نيستند و كمک بانک مركزی به آنها برای جلوگيری از بروز بحران برای
بانکهاست ،اما این كمک در ميانمدت و بلندمدت نميتواند مشكل را حل كند ،بلكه باید نظام
مدیریت مالي بانکهای كشور و ساختار دارایيها و بدهيهای آنها اصالح شده و نظارت بانک مركزی
نيز بر آنها تقویت شود .در واقع بانک مركزی باید ابزارهای قویتری برای نظارت بر بانکها داشته باشد
و بتواند آنها را ملزم به رعایت قواعد نظارتي نماید.
نمودار  .4روند سهم اجزای مختلف از كل پایه پولي

مأخذ :محاسبات گزارش.

(درصد)
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البته وابستگي بانک مركزی به بانکها را نيز بهلحاظ آماری ميتوان با استفاده از رشد بدهي
بانکها به بانک مركزی نشان داد .مصوبات شورای پول و اعتبار بهویژه مصوبه اخير این شورا كه اضافه
برداشتهای بانکها را به خط اعتباری بلندمدت تبدیل ميكند ،خود ميتواند به نوعي شاهد این مدعا
باشد.
 .6-4تحوالت اجزای پایه پولي كشور
در مجموع نگاهي به روند سهم اجزا از كل پایه پولي نشاندهنده چهار دوره مشخص ميباشد .دوره
اول مربوط به سالهای شوک نفتي پيش از انقالب اسالمي است كه در آن دوره خالص دارایيهای
خارجي بانک مركزی بخش اصلي پایه پولي را تشكيل ميداده است .این روند نشانگر تبدیل دالرهای
نفتي به ریال از طریق مكانيسم بانک مركزی است.
دوره دوم شامل سالهای  1352تا  1318است كه در این دوره درآمدهای نفتي رشد چنداني
نداشتند ،ولي خالص بدهي دولت به بانک مركزی عامل اصلي رشد پایه پولي بوده است .درواقع در این
دوران تبدیل كسری بودجه دولت به بدهي دولت به بانک مركزی عامل اصلي رشد پایه پولي بوده
است.
دوره سوم شامل سالهای ابتدایي دهه  1318تا  1318را شامل ميشود .در این دوران بهدليل
رونق نفتي شرایطي مشابه با سالهای پيش از انقالب رخ داد كه تبدیل دالرهای نفتي به ریال عامل
اصلي رشد پایه پولي بود.
دوره چهارم از سالهای پایاني دهه  1318تاكنون را شامل ميشود كه در آن شاهد هستيم بدهي
بانکها به بانک مركزی نيز افزایش ميیابد ،ضمن اینكه خالص دارایي خارجي بانک مركزی كماكان
بخش مهمي از پایه پولي را تشكيل ميدهد.
در سه ماهه نخست سال  1314ميان اجزای مختلف پایه پولي ،خالص مطالبات بانک مركزی از
بخش دولتي با سهمي فزاینده معادل  6/1واحد درصد ،مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولي طي
دوره مورد بررسي بوده است .بنا به اعالم مسئوالن بانک مركزی افزایش بدهي بخش دولتي به شبكه
بانكي در سه ماهه ابتدایي سال  ،1314عمدتاً به استفاده دولت از منابع بانک مركزی در قالب حساب
تنخواهگردان خزانه مرتبط بوده كه مشخص نيست طبق الزامات قانوني موجود در این زمينه ،تا پایان
سال تسویه ميشود یا خير؟ افزون بر این ،خالص دارایيهای خارجي بانک مركزی به عنوان دومين
عامل افزایش پایه پولي در سه ماهه اول سال جاری ،سهمي فزاینده معادل  5/2واحد درصد در رشد
پایه پولي داشته كه عمدتاً از افزایش نرخ ارز ناشي شده و در صورتي كه معادل ریالي این رقم ،مورد
استفاده قرار نگيرد فاقد اثر پولي خواهد بود .الزم به ذكر است جزء خالص سایر اقالم سهمي كاهنده
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معادل  2/5درصد در رشد پایه پولي در سه ماه اول سال  1314داشته

است1.

در مجموع ،باید گفت كه استقراض مستقيم دولت از بانک مركزی ،وابستگي دولت به درآمدهای
نفتي و الزام بانک مركزی به تبدیل دالرهای نفتي دولت به ریال و دخالتهای دولت در نظام بانكي و
ضعف ساختارهای مالي بانکهای كشور سبب شده است كه بانک مركزی كنترل كافي بر رشد پایه
پولي نداشته باشد.
 . 4سازوكارهای تعيي ن نرخ های سود بانكي ،اوراق مشاركت و كارمزدهای بانكي
براساس بند «الف» ماده ( )11قانون پولي و بانكي كشور ،شورای پول و اعتبار بهمنظور مطالعه و اتخاذ
تصميم درباره سياستهای كلي بانک مركزی و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور تشكيل شده است و
وظایف مهمي مانند اظهارنظر درخصوص مسائل بانكي و پولي ،دادن مشورت درخصوص مسائل بانكي
به دولت و اظهارنظر درخصوص سياستهای اعتباری كشور و هر موضوعي كه از طرف رئيس بانک
مركزی به این شورا عرضه ميشود را برعهده دارد .درواقع شورای پول و اعتبار ركن سياستگذاری مقام
پولي كشور است .تعيين نرخهای سود بانكي بهعنوان یكي از ابزارهای مستقيم سياست پولي نيز
برعهده این شورا قرار دارد.
مصوبات این شورا در زمينه تعيين نرخهای سود بانكي و نيز نحوه اعطای تسهيالت بانكي در
سالهای گذشته تحت عناویني چون «سياستهای پولي و اعتباری» و از سال  1312به بعد تحت
عنوان «بستههای سياستي -نظارتي» بانک مركزی منتشر شده است.
نرخ سود بانكي متغيری است كه آثار آن فراگير بوده و فقط به بخش بانكي محدود نميشود .در
بخش عرضه منابع ،عدم تناسب بين نرخ سود بانكي با شرایط اقتصادی و تعيين دستوری آن توسط
مراجع مختلف ،سبب كاهش انگيزه سپردهگذاران شده و منابع به سمت سایر بازارها مانند مسكن ،ارز،
طال و خروج از كشور هدایت ميشود .ازسوی دیگر در بخش تقاضای منابع نيز باال بودن نرخهای سود
بانكي سبب افزایش هزینه تأمين مالي بنگاهها ميشود .لذا تعيين نرخهای سود بانكي با توجه به
شرایط اقتصادی و غيردستوری اهميتي حياتي دارد .نگاهي به عملكرد شورای پول و اعتبار در
تعيين نرخهای سود بانكي نشان ميدهد كه در برخي از سالها این نرخها بدون توجه كافي
به شرایط اقتصادی و به صورت دستوری تعيين شدهاند.

1 . https://www.cbi.ir/showitem/13455.aspx
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جدول  .5نرخهای سود سپردههای بانكي و نرخ تورم در سالهای گذشته

(درصد)

نرخ سود سپرده

نرخ سود سپرده

نرخ تورم

سرمایهگذاری یکساله

سرمایهگذاری پنجساله

ساليانه

1380

13

17

1381

13

17

1382

13

17

1383

13

17

1384

13

17

1385

16-2

16

1386

7-16

16

1387

حداكثر 15

حداكثر11

سال

1388
1389
*1390
1391
1392
1393
مأخذ :بانک مركزی ،نماگرهای اقتصادی ،سالهای مختلف.
* نرخهای مربوط به آخر سال و پس از تجدیدنظر در بسته سياستي-نظارتي در زمستان .1318

چنانچه مالحظه ميشود نرخ سود حقيقي (تفاوت نرخ سود اسمي و نرخ تورم) در دوره مورد
بررسي اغلب منفي و متوسط نرخ مزبور معادل  -3درصد بوده است .این واقعيت معياری از كارآیي
پایين سياستهای پولي در زمينه نرخ سود بانكي است كه در شورای پول و اعتبار تعيين شده و برای
اجرا به بانک مركزی ابالغ ميشوند.
از دیگر نقاط ضعف و آسيبهای بستههای پولي در زمينه نرخهای سود بانكي این است كه این
نرخها برای یک دوره یکساله تعيين ميشوند .حداقل درخصوص نرخهای سود كوتاهمدت و كمتر از
یکسال ميتوان انتظار داشت كه شورا به پيشنهاد بانک مركزی و متناسب با تغيير در شرایط اقتصادی
بتواند در نرخهای اعالمي تجدیدنظر كند ،چيزی كه در سال  1318عمالً رخ داد .رعایت این اصل
ميتواند انعطافپذیری الزم را برای سياستهای پولي مصوب شورا فراهم آورد.
عالوهبر آن ،شورای پول و اعتبار از سال  1313به بعد درخصوص نرخهای سود سپردههای بانكي
بلندمدت سياست خاصي كه بر هدایت منابع بلندمدت به بانکها تأثير مستقيم داشته باشد ،را دنبال
نكرده است .درواقع تعيين نرخ سود بهگونهای كه ساختار زماني نرخهای سود و سررسيدهای سپردهها
در آن بهگونهای منطقي و معقول تعيين شده باشند ،برای جذب منابع مردم به نظام بانكي و نيز
افزایش ميزان سپردههای بلندمدت ضروری است .درواقع مردم و بانکها با ساختار فعلي نرخهای
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سود تمایل چنداني به سپردههای بلندمدت نخواهند داشت و ازسوی دیگر ابزار رقابت بين
بانکها نيز عمالً از بين رفته است ،زیرا نرخهای سود یكسان برای همه بانکها موجب
ميشود تا محصوالت مالي و سپردههای آنها تفاوت معناداری با یكدیگر نداشته باشد.
یكي از مسائلي كه باید در مورد سياستگذاری بانک مركزی در زمينه نرخهای سود بانكي مورد
توجه قرار گيرد ،تأثير منفي كاهش نرخ سود حقيقي سپردههای بانكي و به ویژه منفي بودن آن بر
ميزان سپردههای بانكي است.
نمودار  .5رشد حقيقي سپردههای مدتدار بانكي و نرخهای

سود حقيقي سپردههای بانكي یکساله1

(درصد)

همانطور كه از نمودار مشخص ميشود ،هر گاه نرخهای سود بانكي حقيقي كاهش یافته است،
نرخ رشد حقيقي سپردههای مدتدار بانكي نيز كاهش یافته است .این موضوع مؤید این است كه
سياستگذاری در زمينه نرخ سود بانكي به طور مستقيم بر حجم سپردهها برحسب مقادیر حقيقي تأثير
دارد و كاهش نرخ سود سپردهها بدون تناسب با نرخ تورم سبب خروج سپردههای بانكي و انتقال آنها
به سایر بازارها ميشود.
مسئله دیگری كه درخصوص سياستگذاری بانک مركزی قابل ذكر است ،نياز به تقویت نظارت بر

 .1براي محاسبه رشد حقيقي سپردههاي غيرديداري نرخ تورم ساليانه از رشد مقادير جاري كسر شده ،و براي محاسبه
نرخ سود حقيقي سپردههاي يكساله نيز نرخ تورم از نرخ سود ساليانه سپردههاي يكساله كسر شده است.
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عملكرد مصوبات و پيگيری آنها ميباشد .این نظارت باید در زمينههایي مانند سياستهای مربوط به
نرخهای سود ،مؤسسات مالي غيرمجاز و قواعد احتياطي با تأكيد بيشتری دنبال شود .درواقع یكي از
مشكالت در زمينه تعيين نرخهای سود بانكي آن است كه بانک مركزی با این سازوكار
بانکهای تجاری و مؤسسات اعتباری را كه تحت نظارت خود عمل ميكنند محدود ميكند،
اما مكانيسمي عملي جهت نظارت بر مؤسسات مالي كه تحت نظارت این بانک نيستند ندارد.
در نتيجه ممكن است كاهش نرخهای سود سبب شود تا منابع از بانکها و مؤسسات تحت نظارت
خارج شده و به مؤسسات غيرمجاز منتقل شود .در واقع این یک چالش اساسي برای بانک مركزی
است.
جدول  .6سهم عقود مختلف از كل تسهيالت پرداختي بانکها و مؤسسات
پرداختي بعد از اجرای قانون بانكداری بدون ربا
سال-دوره

1369-1363

1379-1370

1389-1380

1392-1390

(درصد)
1393

كل تسهيالت پرداختي
قرضالحسنه
مضاربه
سلف
مشاركت مدني
جعاله
فروش اقساطي
اجاره به شرط تمليک
مشاركت حقوقي
سرمایهگذاری مستقيم
خرید دین
سایر
مأخذ :محاسبات براساس آمار بانک مركزی.

یكي از مواردی كه ارتباط مستقيمي با سازوكارهای تعيين نرخهای سود بانكي دارد ،تركيب عقود
بانكداری است .اگرچه تنوع عقود بهطور نسبي باالست (جدول  )6با اینحال ،آنچه كه عملكرد نظام
بانكي نشان ميدهد ،تمركز باالی تسهيالت در قالب دو عقد فروش اقساطي و مشاركت مدني
است .تعيين نرخهای سود تسهيالت بانكي و جهتدهي انگيزه بانکها به برخي از عقود
ميتواند یكي از دالیل این موضوع باشد .با اینحال ،سایر موارد مانند مشكالت اجرایي و عدم
آشنایي كافي با نحوه اجرای عقود نيز در این ميان نقش دارند .به هر حال آسيبشناسي عدم استفاده
كافي از ظرفيت سایر عقود بانكي مسئلهای است كه بررسي و آسيبشناسي جداگانهای را ميطلبد.
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شورای پول و اعتبار همچنين در تعيين نرخهای سود اوراق مشاركت و نيز جرائم بانكي نقش
ویژهای دارد .مسائلي كه درخصوص نرخهای سود سپردههای بانكي مطرح شد ،درخصوص نرخهای
سود اوراق مشاركت نيز مطرح ميشود ،اما درخصوص اوراق مشاركت ،مسئله تضمين بازخرید اوراق
قبل از سررسيد و نيز موضوع ضمانت نقدینگي اوراق مشاركت نيز مطرح ميشود كه در برخي از موارد
نقش مهمي در انگيزش مردم برای استقبال و یا عدم استقبال از اوراق منتشره دارد .برای مثال ،در
بسته سياستي-نظارتي بانک مركزی كه در ابتدای سال  1318ابالغ شد ،ممنوعيت بازخرید اوراق
مشاركت قبل از سررسيد توسط بانکهای عامل و پایين بودن نرخ سود این اوراق (حداكثر یک درصد
باالتر از نرخ سود تعيين شده برای سپردهها) سبب شد تا استقبال كافي از این اوراق به عمل نياید و
در شرایط آن سال بازارهای ارز و طال دچار التهاب شوند .بنابراین تعيين نرخهای سود اوراق
مشاركت و نيز موضوع بازخرید این اوراق در تعيين ميزان تقاضای جامعه برای خرید آنها
نقشي اساسي دارد.
 . 5اوراق مشاركت بانک مركزی
براساس ماده ( )11قانون برنامه سوم توسعه برای اولين بار به بانک مركزی اجازه داده شد كه با
تصویب شورای پول و اعتبار ،از اوراق مشاركت بانک مركزی استفاده نماید .شایان ذكر است كه
براساس برنامه چهارم توسعه ،انتشار اوراق مشاركت بانک مركزی با تصویب مجلس شورای اسالمي
مجاز بود .در متن ماده ( )11قانون برنامه سوم توسعه اشارهای به اهداف انتشار اوراق مشاركت توسط
بانک مركزی نشده بود ،اما بانک مركزی در سایت رسمي خود هدف از انتشار این اوراق را توسعه
ابزارهای عمليات بازار باز برای بانک مركزی بهویژه برای سياست پولي انقباضي ذكر

كرد1.

درواقع هدف اوليه از انتشار اوراق مذكور این بوده و هست كه در مواقعي كه بانک مركزی قصد
دارد تا رشد نقدینگي را كنترل كند ،با عرضه این اوراق از حجم نقدینگي كاستهشده و وجوه این اوراق
نزد بانک مركزی مسدود گردد .در بخش پایه پولي نيز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهيهای
بانک مركزی و كاهش پایه پولي ميشود .لذا در مجموع انتشار اوراق مشاركت بانک مركزی موجبات
كاهش رشد نقدینگي را فراهم ساخته و سياستگذار پولي را قادر مينماید تا در مواقع لزوم از طریق
كنترل نقدینگي ،دستيابي به نرخ تورم پایين را ميسر سازد.
آخرین مرتبه در تاریخ  26بهمنماه  1312اوراق مشاركت بانک مركزی منتشر شده است .ميزان
اوراق منتشر شده  38هزار ميليارد ریال بوده كه از این ميزان حدود  21/1هزار ميليارد ریال فروش
 .1قابل دسترس در سایت رسمي بانک مركزی ،بخش «سياست پولي»« ،ابزارهای سياست پولي در ایران» به آدرس:

http://www.cbi.ir/page/1512.aspx
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رفته است .با توجه به نرخ سود  23درصد آن ،ميزان فروش  23درصدی این اوراق نشان ميدهد كه
نرخ سود اوراق در ميزان فروش آن نقشي اساسي

دارد1.

قبل از آن در سال  1311در سه نوبت انتشار ،هر یک به ميزان  25هزار ميليارد ریال و در مجموع 25
هزار ميليارد ریال اوراق مشاركت بانک مركزی با نرخ سود  28درصد منتشر شد كه از این ميزان در مجموع
سه نوبت حدود  42هزار ميليارد ریال به فروش رسيد كه حدود  63درصد از كل اوراق منتشر شده است.
یكي از مسائلي كه درخصوص اوراق مشاركت بانک مركزی مطرح ميشود آن است كه این
اوراق با هدف تأمين مالي یک طرح مشخص منتشر نميشود ،بلكه هدف آن كنترل نقدینگي
است .همين موضوع سبب شده است تا شبهه شرعي به این اوراق توسط برخي از كارشناسان
مطرح شود .اگر این مسئله صحيح باشد ،در آن صورت بانک مركزی باید منابع حاصل از انتشار اوراق را در
طرحهای اقتصادی بهكار گيرد كه در آن صورت هدف كنترل نقدینگي محقق نخواهد شد.
گروهي معتقدند اوراق مشاركت بانک مركزی ابزار مناسبي برای كنترل نقدینگي نيست و راهحل
اساسي ،گسترش و تعميق ابزارهای مالي و اوراق بهادار است تا بانک مركزی در مواقع الزم بتواند با
خرید یا فروش آنها نقدینگي را كنترل كند .استدالل اصلي این گروه محدودیت امكان انتشار این اوراق
است ،زیرا با فرض كنترل رشد نقدینگي در یک سال ،با سررسيد اوراق و پرداخت سود اوراق توسط
بانک مركزی به همراه اصل آن ،در آینده نزدیک (بسته به سررسيد اوراق كه ميتواند یک سال ،یا چند
سال یا حتي  6ماه باشد) ،به ميزان اصل اوراق و سود آنها پایه پولي افزایش یافته و درواقع تالش بانک
مركزی در كنترل نقدینگي بيحاصل خواهد شد .لذا راهحل اساسي و بلندمدت این است كه
سياستگذاران اقتصادی در كشور زمينه الزم برای توسعه ابزارهای مالي و اوراق بهادار در
كشور را فراهم كنند تا بانک مركزی بتواند در مواقع الزم عمليات بازار باز را انجام دهد،
بدون اینكه مشكالت مربوط به اوراق مشاركت بر آن مترتب باشد.
 . 6آسيب شناسي عملكرد سياست پولي
با توجه به مباحثي كه مطرح شد ،ميتوان در هر یک از حوزهها آسيبهای سياست پولي را به این
شرح برشمرد:
 .1باال بودن رشد نقدینگي در طي سه دهه گذشته بهدليل عدم كنترل مناسب بر پایه پولي كه
خود ریشه در بودجه دولت و بيانضباطيهای مالي و نيز وابستگي به درآمدهای نفتي دارد .همچنين
بدهي بانكها به بانک مركزی نيز به عنوان یكي از اجزای رشد پایه پولي در سالهای اخير نمود پيدا
 .1مأخذ ،بانک مركزی ،گزیده آمارهای اقتصادی ،اسفندماه .1312
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كرده است .ساختار اقتصاد نفتي و نيز عدم دسترسي بانک مركزی به ابزارهای رایج برای سياستگذاری
پولي باعث شده باشد تا بانک مركزی عمالً كنترلي بر پایه پولي نداشته باشد.
 .2در زمينه سياستگذاری پولي ،تعيين دستوری نرخهای سود بانكي بدون تناسب با نرخ تورم در
سالهای گذشته یكي از آسييبهای جدی است .عالوهبر آن ،از دیگر نقاط ضعف سياستهای پولي
بهویژه در قالب بستههای سياستي بانک مركزی در زمينه نرخهای سود بانكي این است كه این نرخها
برای یک دوره یکساله تعيين ميشوند .حداقل درخصوص نرخهای سود كوتاهمدت و كمتر از یکسال
ميتوان انتظار داشت كه شورا به پيشنهاد بانک مركزی و متناسب با تغيير در شرایط اقتصادی بتواند
در نرخهای اعالمي تجدیدنظر كند.
 .3یكي از آسيبهایي كه ميتوان برای نقش نظارتي بانک مركزی برشمرد ،عدم نظارت بر
مؤسسات مالي غيرمجاز و قواعد احتياطي است كه باید اعمال شود .درواقع یكي از مشكالت این است
كه بانک مركزی بانکهای تجاری و مؤسسات اعتباری را كه تحت نظارت خود عمل ميكنند با
بستههای سياستي خود محدود ميكند ،اما مكانيسمي عملي جهت نظارت بر مؤسسات مالي كه تحت
نظارت این بانک نيستند ندارد.
 .4یكي از آسيبها در زمينه سياستگذاری پولي عدم امكان اجرای عمليات بازار باز توسط بانک
مركزی است .اوراق مشاركت بانک مركزی ابزار مناسبي برای كنترل نقدینگي نيست و راهحل اساسي،
گسترش و تعميق ابزارهای مالي و اوراق بهادار است تا بانک مركزی در مواقع الزم بتواند با خرید یا
فروش آنها نقدینگي را كنترل كند.
جمع بندی
در این گزارش عملكرد سياستگذار پولي در ایران از جنبههای مختلف بررسي و تحليل شد .مهمترین
زمينههای مورد بررسي عبارت بودند از جنبههای شرعي عمليات بانكي ،پایه پولي و ضریب فزاینده
نقدینگي ،نرخهای سود بانكي و اوراق مشاركت .نتایج حائز اهميت در این گزارش عبارتند از:
 بررسي ارقام مهم پولي نشان ميدهد؛ گسترش فعاليتهای بانكي سبب شده است كه رشدنقدینگي در سالهای اخير بيشتر تحت تأثير رشد شبهپول باشد .تالش بانکها و مؤسسات اعتباری
برای جذب منابع و نيز در دسترس قرار گرفتن حسابهای سپرده بانكي متصل به ابزارهای پرداخت
سهلالوصول مانند كارتهای بانكي كه درجه نقدشوندگي سپردههای بانكي را افزایش داده است ،سبب
شده است تا مردم تمایل داشته باشند این حسابها را جایگزین سپردههای دیداری كنند.
 در طول زمان سهم پایه پولي از رشد نقدینگي كاهش یافته و در مقابل سهم ضریب فزایندهنقدینگي نقش بيشتری در افزایش نقدینگي پيدا كرده است .این وضعيت نشان ميدهد كه سهم
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عمليات بانكي در شكلگيری نقدینگي با محوریت شبهپول كه شامل سپردههای مدتدار ميباشد،
افزایش یافته است .این موضوع بدان معناست كه نظارت و كنترل بانک مركزی بر بانکها و مؤسسات
پولي در طول زمان اهميتي دوچندان پيدا كرده است ،زیرا درواقع رشد بيرویه و بدون نظارت در
عمليات بانكي ،عدم كنترل و نظارت بر مؤسسات پولي و اعتباری غيرمجاز و عدم رعایت
مقررات احتياطي در بازار پول ميتوانند به رشد بيرویه نقدینگي عليرغم كنترل پایه پولي
منجر شوند .بنابراین بانک مركزی برای كنترل پایه پولي نيازمند توسعهیافتگي عمليات بازار
باز و استفاده از سایر ابزارهای سياست پولي است ،زیرا در طول زمان نياز به این ابزارها برای
مدیریت بازار پول افزایش ميیابد.
 در ایران بهدليل توسعهنيافتگي بازار بينبانكي ،بانک مركزی به منبع سهلالوصولبانکها تبدیل شده است .توسعه بازار بينبانكي سبب ميشود كه بانکها در شرایطي كه نياز به
نقدینگي بيشتری دارند ،بدون مراجعه به بانک مركزی مستقيماً از این بازار قرض بگيرند .بانک مركزی
باید بهطور شفاف و روشن اعالم كند كه در چه شرایطي و به چه ترتيبي به بانکها برای تأمين
نقدینگي خود قرض خواهد داد ،كه در شرایط فعلي چنين ساختاری بر ارتباط بين بانکها و بانک
مركزی حاكم نيست.
 دولت در ایجاد بدهي بانکها به بانک مركزی نقش مهمي داشته است .این نقش از دوجنبه قابل بررسي است .جنبه اول به نقش مستقيم دولت از طریق بانکهای دولتي و نيز
بانکهای تخصصي كه در مالكيت دولت هستند اشاره دارد .جنبه دوم به ارتباط بين دولت و
بانکهای تجاری و تعهدات دولت به آنها مربوط ميشود .در بسياری از موارد دولت تعهداتي را
ایجاد ميكند ولي در زمان مقتضي بهدليل مشكالت مالي تعهدات مذكور را اجرا نميكند.
نگاهي به عملكرد شورای پول و اعتبار در تعيين نرخهای سود بانكي در بستههای پولي
نشان ميدهد كه در برخي از سالها این نرخها بدون توجه كافي به شرایط اقتصادی و به
صورت دستوری تعيين شدهاند .نرخ سود واقعي (تفاوت نرخ سود و نرخ تورم) در بسياری از
سالها منفي بوده است .عالوهبر این ،این نرخها برای یک دوره یکساله تعيين ميشوند.
حداقل درخصوص نرخهای سود كوتاهمدت و كمتر از یکسال ميتوان انتظار داشت كه شورا
به پيشنهاد بانک مركزی و متناسب با تغيير در شرایط اقتصادی بتواند در نرخهای اعالمي
تجدیدنظر كند ،نرخهای سود یكسان برای همه بانکها سبب شده است تا محصوالت مالي و
سپردههای آنها تفاوت معناداری با یكدیگر نداشته باشد .حائز اهميت است؛ بانک مركزی با
سازوكار تعيين نرخهای سود بانكي ،بانکهای تجاری و مؤسسات اعتباری را كه تحت نظارت خود عمل
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ميكنند محدود ميكند ،اما مكانيسم عملي برای نظارت بر مؤسسات مالي كه تحت نظارت
بانک مركزی نيستند وجود ندارد .در نتيجه ممكن است كاهش نرخهای سود سبب شود تا منابع از
بانکها و مؤسسات تحت نظارت خارج شده و به مؤسسات غيرمجاز منتقل شود .همچنين ميتوان با
استفاده از رشد بدهي بانکها به بانک مركزی وابستگي بانک مركزی به بانکها را نيز به نوعي به
تصویر كشيد .مصوبات شورای پول و اعتبار بهویژه مصوبه اخير این شورا كه اضافه برداشتهای بانکها
را به خط اعتباری بلندمدت تبدیل ميكند ،خود ميتواند به نوعي شاهد این مدعا باشد.
 در نظام بانكي ،تنوع عقود بانكداری اسالمي بهطور نسبي باالست با اینحال ،آنچه كه عملكرد نشانميدهد ،تمركز باالی تسهيالت در قالب دو عقد فروش اقساطي و مشاركت مدني است .تعيين نرخهای سود
تسهيالت بانكي و جهتدهي انگيزه بانکها به برخي از عقود ميتواند یكي از دالیل این موضوع باشد.
 درخصوص اوراق مشاركت بانک مركزی این مسئله مطرح است كه این اوراق با هدف تأمينمالي یک طرح مشخص منتشر نميشود ،بلكه هدف آن كنترل نقدینگي است .همين موضوع
سبب شده است تا شبهه شرعي به این اوراق توسط برخي از كارشناسان مطرح شود .اگر این مسئله
صحيح باشد ،در آن صورت بانک مركزی باید منابع حاصل از انتشار اوراق را در طرحهای اقتصادی بهكار گيرد،
اما در آن صورت هدف كنترل نقدینگي محقق نخواهد شد .در اصل اوراق مشاركت بانک مركزی ابزار
مناسبي برای كنترل نقدینگي نيست ،زیرا راهحل اساسي گسترش و تعميق ابزارهای مالي و
اوراق بهادار است تا بانک مركزی در مواقع الزم بتواند با خرید یا فروش آنها نقدینگي را
كنترل كند .عالوهبر این ،امكان انتشار این اوراق محدود است ،چرا كه با فرض كنترل رشد نقدینگي
در یک سال ،با سررسيد اوراق و پرداخت سود اوراق توسط بانک مركزی به همراه اصل آن ،در آینده
نزدیک به ميزان اصل اوراق و سود آنها پایه پولي افزایش یافته و تالش بانک مركزی بيحاصل خواهد
شد .لذا راهحل اساسي و بلندمدت این است كه سياستگذاران اقتصادی در كشور زمينه الزم
برای توسعه ابزارهای مالي و اوراق بهادار در كشور را فراهم كنند تا بانک مركزی بتواند در
مواقع الزم عمليات بازار باز را انجام دهد.
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