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 ی اقتصادی شرقنامهویژه

 1395اسفند 

 ی ضرورت کاهش سود سپردهمقاله

 

های نظام تأمین مالی نامه راههای مختلف اقتصاد است. بخشی از این ویژهی شرق حاوی مطالب متنوعی در عرصهنامهویژه

وگویی نیز با حسین عبده تبریزی صورت گرفته که در آن بر ضرورت کند. در این بخش گفتدر ایران را بررسی می

جا ها تأکید شده است. متن کامل این گفتگو را اینر بانکتکاهش نرخ سود بانکی برای جلوگیری از تضعیف بیش

 خوانید. می

 

 بینی دارید؟هایشان چه پیشانداز فعالیتیابید و برای چشمآقای دکتر، وضع نظام بانکی را در کل چگونه می

بلندی از اصالحات  ها، ضرورت تغییر پارادایم در نظام بانکی کشور مورد تأکید است، و فهرستبا توجه به وضعیت بانک

من در این تشخیصی است که بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز داده است. ی بانکی موردنیاز است. در شبکه

ها تر وضعیت مالی بانکجاهای دیگر هم به دالیل مفصل ضرورت کاهش نرخ سود بانکی برای جلوگیری از تضعیف بیش

شکالت در کشور است هم اهمیت دارد. بانک مترین که یکی از مهم« نگنای مالیت»کار برای خروج از ام. ایناشاره کرده

ی حیات مؤسسات اعتباری غیرقانونی، مسیر وشکست بازار و ادامهمرکزی جمهوری اسالمی ایران در شرایط جاری گسست

اما گستردگی مشکالت بهبانک مرکزی اقدامات بسیاری به عمل آورده، رو دارد. دشواری برای اصالح نظام بانکی پیش

 است.  ندادهی اقدام بسیار مؤثر به آن بانک رسیده از دولت قبل، اجازهارث

ها، نه باید خواستار سرکوب در ارتباط با کنترل نرخ سود بانکی، هم اقدامات فوری الزم است. برای اصالح وضع بانک

دهند و بانکداری ها انجام میچه بانکی آنگذاشت؛ ادامهتر آزاد ها را برای پرداخت سود بیشمالی شد و نه بانک

ها در وضعیت جاری، سرایت وضعیت بانک بد به تدریجی بانکتضعیف  .اند به صالح نیستنامتعارفی که پیش گرفته

قبولی برای نظام بانکی جمهوری اسالمی ایران نیست. ی بازی پونزی و عواقب آن، موضوع قابلبانک خوب و ادامه

اصالحات ساختاری جاری و تجدیدساختار نظام بانکی کشور است. اگرچه اصالحات ی ادامه ،روی اصلی پیشزینهگ

، هر چند ممکن است توسعه دهیمفوریت ت جاری ناچاریم آن اصالحات را بهساختاری بلندمدت است، اما در وضعی

ها هم در مواردی مثبت بوده است، ه است، و آثار آنها طول بکشد. البته، بانک مرکزی اصالحاتی را آغاز کردتکمیل آن

اما آن بانک باید بتواند با توجه به ساختار اقتصاد سیاسی ایران، رویکردی را برگزیند که در آن اصالحات بانکی اساسی و 

 بلندمدت و در عین حال فوری پیش برده شود.

 در ذهن دارید؟ مواردی راگویید اصالحات اساسی و بنیادی، چه ال: وقتی میؤس
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 «مادر قوانین» در اصالحات عنوان به اصالحات گروه این از و دهد،می قرار مخاطب را ایپایه قوانین اصالحات از بخشی

 بازتعریف. است اصالحات قبیل این از مثالی ربا بدون بانکداری اعتباری ابزارهای در شفافیت ضرورت. کرد یاد شودمی

 مرکزی بانک مقررات به اصالحات دوم گروه. است ناپذیراجتناب ضرورتی نیز ربا بدون بانکداری نظام در «ریسک»

 مقررات استقرار و بانکی نظام استانداردهای و اصول احیای و مالی ثبات به مقررات این. گرددبرمی ایران اسالمی جمهوری

 اصالحات از دیگری بخش بایدمی مرکزی بانک نظارتی توان تقویت. گرددبرمی کالن اقتصاد نظامات با منطبق احتیاطی

 منابع تخصیص برای هاآن آزادگذاشتن و هابانک اجرایی امور در درگیری از مرکزی بانک گرفتنفاصله. باشد دوم گروه

 با متناسب پول خلق از غیر چیزی مدرن بانکداری باشد، چه هر. گیردمی قرار اصالحات از گروه این در نیز اقتصاد کل در

 .نیست کشور اقتصاد مختلف هایبخش نیاز

 قراردادهای بر مبتنی توافقات بندی،گروه این در. گرددبرمی هابانک در مقررات اصالح به دیگری از اصالحات بخش

 در که پذیرندمی مرکزی بانک با مدیریتی قراردادهای طبق هابانک اصالحات، از بخش این در. اشاره استقابل دوجانبه

 قراربندی گروه همین در نیز مالی جرائم از جلوگیری و رعایت مقررات. کنند پرداخت را جرائمی باید اشتباه صورت

 چه در که بگوید و کند اعمال مختلف مراحل در را خود حمایت شرایط باید مرکزی بانک قراردادها، این طبق. گیردمی

 .کندمی اضطراری نقدینگی حمایت مواردی چه در و موقت نقدینگی حمایت بانک از شرایطی

 مورد مؤسسات نهادسازی ها؛بانک بر نظارت مستقل هیأت تأسیس مالی؛ ثبات هیأت توان به تأسیسمی سوم، بندیگروه در

 قراردادهای برای ثانویه بازار ایجاد ؛... اعتباری، بندیرتبه اعتبار، سنجش مؤسسات قبیل از هابانک ریسک کنترل برای نیاز

 و هابانک تجدیدساختار چنین شاملهم اصالحاتگروه از اشاره کرد. این ...  ها؛سپرده ضمانت صندوق گیریشکل بانکی؛

 .شودمی هاآن تلفیق و ادغام ضرورت

ها اشاره شود. مندم به توان تأمین مالی بانکتری صحبت کنیم. عالقههای ملموساجازه دهید از بحث

تا به هر حال، ما همیشه  وکارهای نیازمند را تأمین مالی کنند؟انند صنایع و کسبتوها میآیا این بانک

 ایم.پایه بودهدر ایران بانکانجام داده و ها مبتنی بر بانکامروز تأمین مالی را 

در . پایه است –و ایران هنوز هم بانک  بوده مطرح همیشه ایران مالی یمجموعه مستحکم دژ عنوان به بانکداری نظام

این وضعیت  .داشتند خوبی بسیار جهانی اعتبار ایرانی هایبانک هم و قبول بسیار را بانک کشور داخل مردم گذشته، هم

ها صدمه زده الحسنه به اعتبار بانکهای قرضهای اعتبار و صندوقها فعالیت غیرقانونی تعاونیاکنون تغییر کرده و سال

رو اند و توان کمتری برای تأمین مالی دارند و از اینها تضعیف شدهگفتم بانکطور که در حال حاضر، همان است.

 به وجود آمده است.« تنگنای اعتباری»

 یتوسعه و جدید وکارهایکسب شروع برای را خود پول دهد، انجام درست را خود کار بانکی اگر که بودند داده یاد ما به

 بازده نرخ بانک همزمان و شود،می ایجاد اشتغال کند،می رشد اقتصاد ترتیببدین. کندمی خرج قدیم وکارهایکسب
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 برای رقابتی بازده نرخ یعنی بدهد؛ پس مناسب سود نرخ با را گذارانسپرده پول که قدرآن آورد،می بدست مناسبی

 از صحیح درك مبنای بر ایران بانکداری در گذشته، صنعت. کنندمی گذاریسرمایه بانک در که کند ایجاد هاییآن

 رشد برای «اخالقی» هایمحدودیت اهداف، این به مربوط اقتصادی رشد و اقتصادی هایانگیزه نقش و زندگی اهداف

 یوظیفه از را بانکداران اصطالح به از بسیاری آسان سود کسب عشق اخیر، یدهه این در اما. بود کرده تعیین خود

نیابد. وضع به شکلی پیش رفت  شنوا گوش ایران اقتصاددانان هشدارهای تا بود کار در زیادی هایپول. بازداشت شاناصلی

 وکارهای کوچک دارند.ها توان بسیار محدودی برای تأمین مالی حتی کسبکه این روزها بانک

 در هابانک ایپاره امروز گفت توانمی قاطع ضرسبه باال، نرخ با هایسپرده افزایش و هادارایی ارزش کاهش به توجه با

 با ها خوداعتبارات جدید عاجزند. فراتر از آن بانک پرداخت از که است ایمالحظهقابل مدت اکنون و معسراند واقع

 از ها ناتوانبانک بودن این بازار،اند. به دلیل کوچکبانکی روی آوردهاند، و به بازار بینمواجه نقدینگی مشکل

پرداخت به عجز در عدم اند.بانک مرکزی روی آورده به خود، جاری تعهدات انجام برای بانکیبین بازار رد گرفتنقرض

انتظار دارند  مرکزی ها از بانکها هم مربوط است. آنآن سّمی هایدارایی پوشش برای هابانک یسرمایه کفایتعدم

 .کند حل توأمان راها آن پرداخت در عجز و نقدینگی مشکل

 هابانک سایر از ایتازه پول بسیار دشواری با هاو گردآوری سپرده دشوار شده، بانک ایم،رسیده آن به که شرایطی در

 استقراض سهم رواین از و است کوچک هابانک یسپرده مجموع به نسبت بانکیبین بازار یاندازه اصوالً. کنندمی تأمین

 تا دهندمی باال خیلی هاینرخ با یا دهند،نمی تسهیالت یکدیگر به هابانک. است یافته افزایش مرکزی بانک از هابانک

 بسیار هاینرخ به مدتکوتاه گیریوام از شانبدهی کل %60 جاریسال در که هستند هاییبانک. بدهند پوشش را ریسک

 تسهیالت جدید پرداخت کنند. به قدر کافی شود توقع داشت کههایی نمیبنابراین، از چنین بانک .است شده تأمین باال

 حاصل چیست؟« تنگنای اعتباری»در دولت قبل که به دلیل درآمد نفت و تورم، پول زیاد بود، پس 

 و تربیش اعتبارات اعطای) آمد دست به هم رشد ارقام مدتکوتاه در درآمد نفت افزایش یافت، وقتی قبل دولت در

 سمت به بلکه نرفت، تجهیزات و کارخانه سمت به پول صنایع، در اضافی ظرفیت همه آن با اما(. سهام شاخص افزایش

 ساخت و بانکداری اصطالح به صنعت: شد پدیدار حوزه دو در تربیش رشد دولت آن در. رفت جدیدی حباب ایجاد

 دوره آن در حدودی تا را مصرف سهام و مسکن، زمین، هایقیمت حباب. لوکس مسکونی و تجاری هایمجموعه

 کاری شد معتقد عمالً بلکه نداد، تشخیص را قیمتی هایحباب از یک هیچ تنها نه دولت آن مرکزی بانک. کرد تحریک

های سنگین بانکی، و نبود نقدینگی کوهی از مشکالت برای نرخ باالی سود بانکی، معوقه .بکند تواندنمی هاآن مورد در

 اقتصاد ایران ساخت.

 حباب این نهایتاً که انجامید لوکس مستغالت و امالك قیمتی حباب به بانکی بخش وکتابحساببی دهیوامدر دولت قبل، 

 کنند،نمی خرج هاکنندهمصرف وقتی. بود وضعیت این اجتنابغیرقابل نتایج اعتباری تنگنای و حباب ترکیدن. ترکید
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 و امالك و بانک هایبخش شرایط ،1391 درسال رکود به اقتصاد فرورفتن با. شودمی اجتناب غیرقابل هاورشکستگی

 که بودند آن شاهد یکباره به هابانک فروریخت، مسکونی و تجاری مستغالت و امالك قیمت وقتی .شد بدتر و بد مستغالت

 اعطای از شان،مدهع معوقات به توجه با و هاسپرده بازپرداخت در عجز ترس از هابانک ریزد؛می فرو نیز وثایقشان ارزش

 .آمد وجودبه «اعتباری تنگنای» ترتیببدین و کردند، امتناع خود مشتریان به و یکدیگر به تسهیالت

 مالکیت نرخ مداوم طور به که( رهنی تسهیالت) مسکن خرید تسهیالت انواع طراحی جای به بانکی نظامدر دولت قبل، 

 هاآن یخانه ارزش ریسک مقابل در مردم از هم حمایتی عالوه به و باشد تحملقابل آنها سود نرخ و ببرد، باال را خانه

 .است بوده لوکس تجاری و مسکونی واحدهای به ساخت تسهیالت اعطای دنبال به فقط بشود،

 سهام بازار در هاقیمت حباب شکستن و مسکونی و تجاری مستغالت و امالك هایقیمت و ظاهری رونق ریزش با

 وسازهایساخت. دیدند صدمه بودند، داده حبابی هایقیمت با بازار به مازاد اعتبارات که هابانک( شاخص فروریختن)

 حباب طبعا اما. بود بانکی نظام به بدهی از کوهی رشد حاصل گرفت، شکل دیگر شهرهای و تهران در که مازادی لوکس

. بود شده خالی سرمایه بازار در هابانک سهام قیمت که طورهمان شد،می خالی باید هابانک در شدهتوثیق هایدارایی

 ها از اعطای اعتبارات عاجز شدند.یافت، و بانک گسترش بانکی نظام کل بهمشکالت  ترتیببدین

 در اشتغال خلق مبنای که نشد متمرکز متوسط و کوچک هایشرکت بر تسهیالت اعطای بر بانکی نظام دوره، این در

 و بزرگ هایپروژه به پرداخت و هاآن مالکان و هابانک خود هایشرکت در گذاریسرمایه روی بلکه است، اقتصاد

 نقدینگی مشکل تا کندمی سپرده دریافت %20 نرخ غیرقانونی بانکی که با. شد متمرکز غیراقتصادی ساختمانی هایطرح

 نرخ بین شکاف باشد. افزایش ترازنامه در هایشدارایی طرف ارزش کند، باید شاهد فروریختن رفع را ی خودباجه پشت

 .هاستدهی بانکدلیل اصلی زیان اخیر هایسال در هاسپرده سود اسمی نرخ و تورم

 به هاآن قیمت که بودند پذیرفته را هاییها داراییبانک وثیقه، عنوان به که شد شروع بد بانکی تسهیالت اعطای از حباب

 را هامعوقه هایشانترازنامه در کنند، مخفی را خود بد وامدهی تربیش داد اجازه هابانک به شرایط. بود رفته باال حباب دلیل

 یمبادله یواسطه هاآن. کنند تروخیم را نتایج و تربیش را حباب کار این با و کنند، استفاده باال اهرم از ندهند، نشان

 ساختمان و زمین حباب و گرفت، آرام تورم نرخ وقتی. رسید خودشان به هادارایی آن نهایتاً و شدند ریسکی هایدارایی

گذاری حاصل سرمایه« تنگنای اعتباری»پس، . ماندند یادگار به هابانک برای سمی هایدارایی این برداشت، ترك لوکس

های پروژهها و دهی به شرکتهای بزرگ، زیان حاصل از پرداخت سودهای باال، وامرویه در بخش ساختمان، معوقهبی

 هاست.خود، و ریزش قیمت وثایق بانک

 کردند؟ی هشتاد احساس خطر نمیها در اواخر دههآیا بانک

 نقدینگی کمبود و خطر احساس هابانک یافت،می افزایش 91 سال در %42 باال مثالً نرخ رشد نرخ با هاسپرده وقتی

 به را بزرگ و فوری سودهای کسب باشند، ایران اقتصاد رشد هدف به رسیدن یوسیله بود قرار که هابانک. کردندنمی
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 مشکل با هم مطالبات وصول و گرفت آرام رشد نرخ همراه با کنترل تورم این 92 سال از وقتی اما. بودند کرده بدل هدف

 ابزار از استفاده با سپرده جذب برای هابانک رقابتی جنگ که بود جااین. یافت خارجی بروز نقدینگی تنگنای شد، مواجه

 خود یشدهمشکل دچار مطالبات روی هابانک مرکزی در دو سال اخیر کوشیده که بانک. شد شروع باالتر هایبهره نرخ

 تا دهد دستور مرکزی تر این باشد که بانکپرداخت کنند. شاید ساده هم را آن د مالیاتید تا ناچار نشوننکن شناسایی سود

 . شود عیان بهتر هابانک واقعی وضعیت تا تعهدی، نه و شدمی حسابداری نقدی هابانک زیان و سود

 ای است؟گردد؟ مربوط به چه دورهی مشکالت حاد نظام بانکی به کجا برمیریشه

 چند دالیلی فساد و رانت ضمنی، ییارانه است؛ تاریخی یگسترده مداخالت و تخریب حاصل بانکی نظام جاری وضعیت

 هابانک برای دستوری استمهال تکالیف حتی که رفتپیش جاآن تا دستوری مداخالت. است گسترده تخریب این برای

 .نبوده است «مالی سرکوب» جز چیزی مداخالت این حاصل و شد تعیین

 از ترکیبی در شانمالی منابع اند؛مواجه شده گسترده عملیاتی هایبا زیان هاویژه این در دولت قبل بود که بانکاما به

شد و سودهایی را  منجمد دولت از مطالبات مواردی در و یافته،ارزش کاهش هایساختمان و امالك معوقه، تسهیالت

ها در طول عمر ی پرداخت سودهای باال توسط بانکتر شدند. ادامهسع آنها نبود و دائماً ضعیفپرداخت کردند که در وُ

 نمود. هم ترف و ضعیفها را در سه سال گذشته ضعیدولت یازدهم، بانک

 ها همه مشکالت قدیمی است؟فرمایید اینیعنی می

 هایبحران رغمبه غیرقانونی، مؤسسات مورد در اخیر سال چند اتفاقات از غیر ملی، بانک تأسیساز زمان رضاخان و 

 مشکل وقتهیچ کشور بانکی نظام اسالمی، انقالب و نفت بحران و جنگ مصدق، دوران سیاسی جریانات همچون مختلف

 که داشته وجود ما خارجی هایپرداخت جریان در مشکالتی ،1357 سال ماهبهمن 23 تا 20 از ظاهراً. است نداشته پرداخت

 امضا و آمدندمی باید که آنهایی و کنند، امضا گذاشتندنمی کردند،می امضا باید که را هاییآن: است روشن هم آن دالیل

 کاسب از بدتر مجوز بدون مؤسسات بعضی که افتاد اتفاق اخیر هایسال در وضع بدترین. بودند نیامده هنوز کردند،می

. بنابراین، هر چند موقعیت گرفت شکل هاآنشعب  جلوی طویل هایصف و کردند پیدا پرداختعدم مشکل پنج، یدرجه

ویژه به دولت ی اخیر و بهمشخصاً به دهه هاشده، اما گرفتاری اصلی آنهای اخیر بشدت تضعیفهای ایرانی در دههبانک

 گردد.قبل برمی

 مردم خدمت در صنعتی مسکن، یا ملی هایبانک یگذشته یتجربه از مثالً کشورمان، در بانکداری فعالیت از ما تصویر

 کردند، خانه صاحب را مردم دادند؛ شکل را اندازهاپس بخشیدند؛ رونق را متوسط و کوچک وکارهایکسب. است بوده

 کنند، طلب را خود هایپول و بکشند صف آن مقابل در مردم که ایبانکی نظام نه...  کردند، مدیریت را المللبین تجارت

 مقام چشم از دور و زیرمیزی موارد از بسیاری در که بخواهند آن از سودهایی یا بپردازد؛ را آنان پول باشد نداشته بانک اما

 .شودمی پرداخت ناظر
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 باالخره دولت آقای روحانی هم سه سال فرصت اصالح داشته است؟

 نظرصرف بود، داده رخ که آمیزیفاجعه اشتباهات بحث و بود، آن دارمیراث که ایارثیه پیرامون عمیق بحث از یازدهم دولت

 دولت تحویل مقطع در یازدهم دولت شکصدمه بزند. بینظام بانکی  ثباتو  جامعه اعتماد ها بهبحث این بود نگران که چرا کرد

 بیکاری، دولت، هایبدهی ها،یارانه بودجه، تا گرفته مهر مسکن از -را ارث برده به بحرانی اقتصاد یفاجعه عمق بایدمی

دولت نگفت که چه نظام بانکی  کرد.می افشا کامالً مردم را برای – هابانک وضعیت ویژهبه و...  فساد،های بازنشستگی، صندوق

سه سال اصالح شود. در واقع، در طول طی تر از آن بود که گیرد. آنچه تحویل گرفته شد ویرانداری را تحویل میبیمار و تب

ها خوب را هم به پرداخت سودهای های بد و مؤسسات غیرقانونی بانکهای بانک مرکزی، چون بانکرغم تالشاین دوره به

 ها را بدتر هم کرد.گذاران، موقعیت بانکور کردند، پرداخت این سودهای موهوم به سپردهباال مجب

 ها به قدر کافی نگران وضع خود نیستند؟چرا بانک

 امروز تا و هاستآن نجات خدمت در دولت بیاید پیش مشکلی اگر که است آن هابانک ریسک به عالقه از بخشی یریشه

و  ایرانیان اعتماد ،الهرسول محمد چون هاییسسهمؤ مورد در انقالب از بعد این و اندکرده فکر درست هابانک ظاهرا هم

 همین دوباره نیز آینده در هاخیلی مورد در دهندمی احتمال بانکداران و شد اثباتی میزان ج و مؤسسهجالحاین اواخر ثامن

 دولت است؛ کوچک گذارانسپرده قبال در حداکثر هادولت حمایتی یوظیفه که است حالی در این. شود اعمال هاحمایت

 عالوه، به. ندارد ایوظیفه اند،گرفته هابانک از کالن سود هاینرخ اخیر هایسال در که بزرگی گذارانسپرده قبال در

اگر اوضاع  .کند جبران را هابانک غیراقتصادی هایوپاشریخت بودجه از ولخرجی با بتواند که ندارد منابعی دیگر دولت

است این بار و تأسفگذاران دفاع خواهد کرد؛ آنچه ناعادالنه بانکی حاد شود، بانک مرکزی با خلق پول پرقدرت از سپرده

مدیریت، و احتماالً فساد آن بانک را مردم ایران با تحمل تورم پرداخت های نامالیمات، سوءموضوع است که هزینه

 خواهند کند.

 هاست؟مرکزی قادر به تجدیدساختار بانک آیا بانک

 برای 94-97 از مکزیکتر است. پرهزینه ، و هر چه تأخیر شود،است پرهزینه هابانک تجدیدساختار که سپرد یاد به باید

 14ر000 سرجمع جهان کشورهای ،2008 بحران در. کرد هزینه سال هر در را ملی درآمد درصد 15 هایشبانک اصالح

 شده بزرگ بحران حجم چون که شود معتقد تواندنمی دولت عالوه،به. کردند زیان اقتصادی بحران دلیل به دالر میلیارد

 شوند. ورشکست تا کرد رها را هابانک شودنمی دیگر است،

 همه امریکا و غربی اروپای کشورهای حتی و روسیه، آرژانتین، برزیل، مکزیک، اندونزی، کره، تایلند، چون کشورهایی

همین . اندداده نجات هاآن اشتباهات از را بازارها که اندبوده هادولت این یعنی اند،داشته هابانک برای مالی نجات یبرنامه

 مشکالت اما،ی نجات مالی را در مورد بانک سوم کشور به اجرا درآورد. چند روز پیش دولت ایتالیا ناچار شد برنامه

 و اخالقی مسائل با نباید مالی نجات عملیات. دارد وجود( bailout) مالی نجات یا مالی کمک هایپروژه در ایعمده
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 یبودجه طریق از هابانک در احتمالی فساد و کاراییعدم بابت پرداخت به اخالقی مخاطرات. شود همراه جدی شرعی

 عامه جیب از نباید هابانک اصالح برای ایزمینه هر در مرکزی بانک اقدامات بنابراین،. است مربوط( المالبیت) عمومی

 .بگذارد مایه مردم

. شد نخواهد تمام ارزان کشور و مرکزی بانک برای هاآن تجدیدساختار و کشور هایبانک کردن وجورجمع بنابراین،

به این  مرکزی بانک. بود خواهد ترعمیق صدمات و ترسنگین هازیان شود، همراه تأخیر با جاری وضعیت اصالح هرچه

 برای کهشود  مطمئن باید اقدامی هر پیشانی در و کند عاجل اقدام باید و نیست عادی اصالً شرایط که نتیجه رسیده است

 چهآن نتواند مرکزی بانک که صورتی در و صورت، این غیر در. است برخوردار الزم قدرت از خاطی نهادهای با برخورد

 .افتدمی تعویق به رکود از خروج و وضعیت اصالح درآورد، اجرا به را خواهدمی

 کند؟های خاطی برخورد نمیکند و با بانککاری عمل میچرا بانک مرکزی با احتیاط و محافظه

 بانک یک با برخورد است؛ «سرایت» یپدیده نگران هموارهبدرستی  مرکزی بانک خاطی، اعتباری نهادهای با برخورد در

 را مرکزی بانک که است محوری نگرانی آن این. کند سرایت بانکی نظام کل به است ممکن اعتباری یسسهؤم یا

 شود.های اصالحی بلندمدت رهنمون می. این آن نگرانی است که بانک مرکزی را به سمت سیاستکندمی کارمحافظه

تر برای برخورد با حاضر کمرسد در حال ی قضائیه صورت گیرد که به نظر میقوهبرخورد اصلی و غایی البته باید از طریق 

 این جرائم آمادگی فنی و اطالعاتی دارد. 

نباید اجازه داد که خدای ناکرده بانک. شد خواهد بدتر هابانک وضع ،دنکن فوری اقدام اگرداند البته، بانک مرکزی می

های خود شوند، خطر نگران سپرده بد اطالعات دائمی دریافت با حقوقی و حقیقی اشخاصوجود آید. اگر هراسی به

داند، و به دنبال اجتناب از بروز چنین شرایطی است. بانک شدن اقتصاد وجود دارد. بانک مرکزی این را خوب میدالریزه

 از مدتکوتاه مالی تأمین بر ترسنگین را که هایییعنی آن، تر راضعیف هایبانکرو های پیشمرکزی ناچار است در ماه

 ، متوقف کند. گیرندهای بسیار باال برخالف مقررات سپرده میهای قرمز دارند، و با نرخحساباند، متکی شده پول بازار

 ترین اقدام بانک مرکزی چه باید باشد؟مهم

ها تعیین نرخ بهره باید متناسب با قدرت درآمدزایی اقتصاد و بانک رکود، از رفتبرونکاهش مشکالت نظام بانکی و  برای

 پذیرند،می کارشناسان از بسیاری را این. است اقتصادی رکود به کالسیک پاسخ حال عین در بهره هاینرخ کاهششود. 

 و پول شورای) مرکزی بانک دستور با یا بازار طریق از: دهد رخ باید چگونه نرخ کاهش که است این بر صحبت اما

های باالیی که برخالف دستورات بانک مرکزی ویژه نرخ)به هاسپرده به جاری یبهره هاینرخ پرداخت با ؟(اعتبار

 طلب گیرندگانوام از را هایینرخ دهندگانوام اکنون. کنندمی تربیش را خود مشکالت روز هر هابانک ،شود(پرداخت می

 .کنند مطالبه را هایینرخ چنین کشور اقتصاد زا توانندنمی هاآن که کنندمی
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 اخذ داریم سود از که انتظاری و تصور با بلکه شود،نمی تعیین تسهیالت دریافت نرخ با تنها گذاریسرمایه به تصمیم

 تسهیالت بازپرداخت، به متعهد و منطقی گذارسرمایه باشد، کمتر گیریوام نرخ از سود نرخ انتظار اگر. شودمی تصمیم

 به که کسی ندارد، وجود درصد 25 سود کسب امکان ،رقمیتک تورم نرخ با و حاضر حال در چون رو،این از. گیردنمی

 بازپرداخت فکر در اصوالً یا و است، زندان خطر و قرض بار زیر گلو تا یا هاستبانک از درصد 25 تسهیالت اخذ دنبال

 بازار از بلندمدت برای درصد 25 یا 20 نرخ با امروز که را بانکدارانبه اصطالح  از بعضی ناچاریم متأسفانه. نیست بدهی

 .دهیم قرار اخیر بندیگروه همین در نیز گیرندمی قرض

 مؤسسات و هابانک در ریسک بدون توانندمی و است موجود مجانی ناهار معتقدند هنوزمتأسفانه  گذارانسپردهای پاره

 از هانرخ این با کردنقرض. باشند سود نرخ باالترین کسب دنبال به)و گاه مؤسسات بدون مجوز(  مختلف اعتباری

 مشکل جاری یبهره باالی نرخ ها،بانک تجدیدساختار در ،پس. اندازدمی عقب را وکتابحساب روز فقط گذارانسپرده

 .است اصلی

 ابزارهای طریق از را نرخ خواهدمی بانکی، سود نرخ کاهش ضرورت تأیید ضمن ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 در بازارها. است خودانتظام بازار گفت تواننمی دهم، پسادولت و ایران اقتصاد جاری شرایط در اما، ؛دهد کاهش بازار

 خوردهشکست بازارهای این از بانکی سود بازار شود؛می تکرار هم هاشکست این و خورندمی شکست ایران چون کشوری

 به نیاز هابانک ساماندهی برای جاری شرایط در. انجامدمی برتری تعادل به جاری شرایط در سیاستی یمداخله. است

 باید غیردولتی و غیربازار نهادهای که مهمی نقش با البته و دارد، وجود ی(بانک مرکز) دولت نقش و بازار نقش بین تعادلی

. است مرتبط کنیممی دنبال که هاییسیاست به جاری بحران مدت طول. آوریم دست به باید را تعادل این. کنند ایفا

 .کندمی ترعمیق را مشکل حل و ترطوالنی را کار سیاست در اشتباهات


