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 های بانکی ایراندر محل دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران و در مناظرة علمی پیرامون بحران

 زاد، دکتر حسین درودیان و دکتر مجید شاکریبا حضور دکتر سیدعلی مدنی

 

 نوبت اول

تبع آن جهش با تأخیر قیمت ارز، تغییر انتظارات با خروج امریکا از برجام تالطمات نقدینگی و بهترین علت محوری

بوده  1391-6ها در بازة زمانی سود موهوم پرداختی توسط بانک ،رویة نقدینگینبوده است. عامل اصلی افزایش بی

را کاهش دهند، سیالیت نقدینگی را سرعت گردش پول در اقتصاد  باال، ها توانستند با ارائة نرخ سود بانکیاست. بانک

رغم افزایش پول( نگاهداری کنند. چنین بوده که بهتر )شبههای بلندمدتکم کنند، و مردم را تشویق کنند که سپرده

معوق نهایتاً در نقدینگی، نرخ تورم و قیمت ارز افزایش نیافت؛ پرش قیمت ارز به تعویق افتاد و نرخ تورم و قیمت ارز 

 تری افزایش یافتند.، وقتی امریکا ماشة نقدینگی را با خروج از برجام چکاند، با شوک بزرگ96پایان سال 

ای یا سیاست ارزی نادرست باشد، نتیجة که حاصل نظام بودجهیش از اینبمشکل نقدینگی در این برهة زمانی پس، 

همزاد بحران بانکی  1397ند است. به گمان اینجانب، بحران ارزی وضعیت نظام بانکی است که به اصالح جدی نیازم

 است.کشور جاری 

ها نظارت بانک مرکزی برای دورة نسبتاً بلندمدت و قرمزشدن حساب بانکحاصل پرداخت سودهای موهوم و عدم

ری را در میان تغییر رفتا 1396های خصوصی( نزد بانک مرکزی، نهایتاً از پایان سال ویژه مؤسسات و بانک)به

پول  را به پول تبدیل کرده و منابع خود را صرف خرید ارز و طال کنند. شبه دشدن ها مصممگذاران باعث شد؛ آنسپرده



تأثیر نقدینگی  ؛غیرقابل اجتناب شد 97از این مجرا، گردش نقدینگی سرعت گرفت و وقوع نرخ تورم باال برای سال 

 با تأخیر خود را روی قیمت ارز نشان داد. ،ولت یازدهم و دوازدهمدفعالیت گرفته طی دورة عظیم شکل

 ،های سود بسیار باال، نه تنها نهایتاً تورم را باعث شد، بلکه با دادن آدرس غلط به اقتصادنظام بانکی با پرداخت نرخ

 ند.ارز و طال رفتخرید مردم با حجم نقدینگی باال به دنبال انجام شد و  تخصیص منابع  نامناسب

برابر  1397های تورمی باال )نرخ ماهانة شهریور ها و بروز نرخها و با افزایش شدید سطح قیمتبا این وضع از بانک

ها را چارة راه دانست. حال با به دنبال مقصر گشت و کنترل قیمت ،روال دولت قبل از خود(، دولت روحانی به1/6٪

ها، دولت رغم پرداخت همة این هزینهتر شود. بهرود که رکود عمیقآن میها، بیم ها و اعمال کنترل قیمتوجود تحریم

اگر نظام بانکی اصالح نشود، در کنار  .نداو بانک مرکزی هنوز به طور جدی فرایند اصالح نظام بانکی را دنبال نکرده

ه خواهد بود. تعمیق رکود تر از همیشگسیخته محتملکسری بودجه، پایة پولی بشدت افزایش خواهد یافت و تورم لجام

گسیخته از طریق خطر بروز تورم لجام جاری، بار دیگر اقتصاد ایران را وارد چرخة رکود تورمی دشواری خواهد کرد.

های غلط ارزی، از کسری بودجة دولت بیشتر است. بعد از اصالح نظام بانکی و رفع خطر نظام بانکی و اتخاذ سیاست

 رسد.به انجام عملیات بازار باز هم می هاست که نوبتاضافه برداشت

*** 

 نوبت دوم

وفصل بحران بانکی فقط از های متنوعی ممکن است. حلگذر از مسیر سیاست ،موقعیت نظام بانکی وفصلبرای حل

یک از این اما هیچ ،توان تعقیب کرد و از ابزار متنوعی کمک گرفتهای مختلف را میگذرد. شیوهیک مسیر نمی

کنندگان سودهای موهوم و دار انجام داد، منطبق نیست. دریافتها با آنچه دولت در قبال دو مؤسسة اعتباری مشکلروش

در حالی که حداقل  ؛میلیارد تومان از محل پول پرقدرت دریافت کردند 32ر000حدود  ،متخلفان احتمالی این مؤسسات

 .کردندمیپول خود را در طول زمان و با نرخ سود پایین دریافت  ،گذارانن سپردهانجام آن بود که ایکار قابل



اصالحات نظام بانکی نخست به اراده برای اعمال آن نیاز دارد. باید ارشدترین مقامات کشور به یقین برسند که در این 

باید باسرعت ه انجام شود، میباید در قالب طرحی فراگیر و یکپارچحوزه اقدامی فوری ضرورت دارد. اصالحات می

به عالوه، در این مسیر به تدبیر مدیریتی نیاز تدریج از امکانات جاری و آتی تأمین شود. های حاصله بهپیش رود، و زیان

 رود.می

 

 نوبت سوم

برای  Cیافت، چرا که قرص ویتامین آقای دکتر درودیان فرمودند که در دولت یازدهم نباید رشد پایة پولی کاهش می

ها بود و دیدیم که چه شد، وقتی آن رشد کاهش یافت. با این فرمایش آقای دکتر موافق نیستم. دولت یازدهم بعد بانک

نبود. اگر نموداری از نرخ  Cها از قطع آن قرص ویتامین از سال اول فعالیت، سیاست انقباضی نداشته است. مشکل بانک

، این نرخ همواره 96تا  91نقالب ترسیم کنیم، خواهیم دید که غیر از بازة زمانی ها در بعد از اسود حقیقی پرداختی بانک

ها خیلی هم مثبت بوده است، مثالً منفی بوده است. فقط در این بازة زمانی، نرخ سود حقیقی مثبت بوده و در بعضی سال

اند؛ یعنی حقیقی خالص پرداختهسود  ٪12ها کرده، بانکا سه درصد رشد میب. یعنی در اقتصادی که مثبتسود  12٪

جا رسانده. یعنی، نظام بانکی ها را به اینهای سود بوده که وضعیت بانکاند. پرداخت این نرخسودهای موهوم پرداخته

داده سال اخیر، با پرداخت نرخ سود حقیقی منفی به حیات خود ادامه می 14و بسیار ناکارآمد  کمتر کارآمد گذشته

های بسیار باال( پرداخت، در شرایط بحرانی بسیار دشوار های سود مثبت )آن هم نرخنرخاین نظام که است. به محض این

 قرار گرفت.

)آزادسازی( را مشکل عمده دانستند و حجم مؤسسات  80عالوه، ایشان رشد بانکداری خصوصی از اوایل دهة به

در نظام بانکی  80ن تأیید مشکالتی که در دهة اعتباری غیرقانونی را کوچک خواندند. عرض بنده آن است که ضم

های نهم و گردد، هر چند که بحران با اتفاقات و مجوزهای اعطایی در دولتداشتیم، ریشة مشکالت به اول انقالب برمی

دهم اوج گرفت. اولین رئیس  کل بانک مرکزی، آقای مولوی، و بعد از ایشان آقای نوبری و مرحوم آقای نوربخش ... 



های با مدعیان بانکداری اسالمی دچار چالش بودند. آنان معتقد به نوع دیگری از بانکداری متناسب با صندوق همه

الحسنه هستیم، در حالی که های قرضآن بود که مخالف صندوق 70و  60ا در دهة م الحسنه بودند. اتهام علیهقرض

های ها و تعاونیالف نبود. مخالفت با بانکداری این صندوقالحسنه و تعاونی اعتباری محدود به چند نفر مخکسی با قرض

و در  ندشتاب گرفت 70و  60. در دهة نداعتباری بود. مؤسسات اعتباری غیرقانونی از همان اول انقالب شکل گرفت

های نکها انفجاری افزایش یافت. مسئله این نیست که مؤسسات اعتباری غیرقانونی و با، تعداد آندهمو نهم های دولت

 کردند. یهای خوب را نیز تحلیل برده و بحرانها بد، بانکاند، مسئله آن است که این بانکبد کوچک و کم حجم

 در پایان سه نوبت صحبت، دکتر عبده به چند سئوال حاضران پاسخ داد.

 


