
1 

 نفر دو شریف، صنعتی دانشگاه اقتصاد و مدیریت ي دانشکده آموختگان دانش گردهمایی در: آریادوست سیدمسعود

 اقتصادي امور در جمهور رئیس ي ویژه دستیار اکنون که نیلی مسعود. کردند سخنرانی کشور ي شده شناخته اقتصاددانان از

 محوریت و فضا. است بورس عالی شوراي عضو و شهرسازي و راه وزیر مشاور که تبریزي عبده حسین و است

 و ها همایش از برخی برخالف. بود مشکالت این رفع حل راه و کشور اقتصادي مشکالت معرفی حول ها، سخنرانی

. بود سخنران دو این کار چاشنی اخالق، رسالت. نبود زیبا ي آینده ترسیم و دولت مدح از خبري اینجا در ها، گردهمایی

 هاي دولت مشاوران بین ممیزي خط مشکالت، این یکایک ذکر با و داشتند اطالع کشور اقتصادي هاي چالش از خوبی به

 تأکید آن بر سخنران دو هر که چالشی ترین مهم. کردند ترسیم دوازدهم و یازدهم هاي دولت مشاوران با دهم و نهم

 در را ،1400 یعنی رو،  پیش قرن بودن یمن خوش شروط از یکی نیلی مسعود که چنان بود؛ بانکداري نظام ي مسئله داشتند،

 و وفاق به مشکالت، این نهایی رفع و حل براي بود معتقد نیلی. دانست می کشور بانکداري نظام اصالحات گرو

 مشکالت و بانکداري نظام ذیل را خود هاي گفته پایان و آغاز تبریزي، عبده حسین ادامه در. داریم نیاز ملی وگوي گفت

 سود نرخ دستوري تعیین کشور، روي پیش اقتصادي و بانکی  مشکالت رفع براي تبریزي، عبده دیدگاه از. داد قرار آن

 کشور اقتصاد گیر دامن دیگري مشکالت است ممکن تصمیم، این پس از که داد هشدار تبریزي عبده. بود چاره راه تنها

 ادامه در را گردهمایی این از »شرق« اختصاصی گزارش. بپردازد مشکالت این رفع به هشیاري با براي باید دولت که شود
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 که این بدون اند، کرده شرق روزنامه متن در تصرفی اندك ایشان عبده، دکتر آقاي به مربوط بخش مورد در. [بخوانید

  ].است ویرایشی ایشان اصالحات واقع، در. کند می تغییر مطالب

  

  »در دفاع از کاهش نرخ سود«را با عنوان  تبریزي عبده حسینمتن سخنرانی 

  اعتبار هاي تعاونی و الحسنه قرض هاي صندوق ي  سوءاستفاده و بانک

 پرداختند، آن هب ابرچالش عنوان به هم امروز و اند، داشته اشاره آن به همواره نیلی دکتر آقاي که محورهایی از یکی

 افراد از زیادي عده و مرکزي بانکدارهاي بین اختالفی و مهم اي مسئله بانک ي مسئله انقالب، اول از. است بانک ي مسئله

 و بقیه و نوبري آقاي بعد و شد مرکزي بانک کل رئیس مولوي آقاي که انقالب ابتداي همان از. است بوده ایران در

 بانکداري رقیب داشتند ادعا که شدند تشکیل نهادهایی. ایم بوده دائمی درگیري این شاهد همواره نوربخش، آقاي نهایتاً

 براي بانکی چارچوب نهایتا. بگیرد صورت ها بانک فعالیت است، اسالمی که مدنظرشان چارچوب در باید و هستند سنتی

 الحسنه قرض ادعاهاي با اي عده و شد مسئله این از هایی سوءاستفاده هم ابتدا همان از اما،. شد اصالح فقه و شرع رعایت

 و الحسنه قرض هاي صندوق این فعالیت با مخالفت به هم اي عده طوالنی هاي سال. پرداختند بانکداري فعالیت به عمال

 از بانکداري نظام که ترسیدند می و بودند سوءاستفاده نگران آنان که حالی در شدند، متهم مبرات و خیرات ي حسنه سنت

  .شود خارج مرکزي بانک نظارت و کنترل
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  تاریخی هشداري از برگی

 دارم یاد به و است 70 ي دهه آغازین هاي سال به مربوط که دارم نواري بنده. داشت وجود ابتدا همان از مشکالت این

 نهادهاي این که کردم می نگرانی اظهار. کردم می گفتگو نوربخش دکتر آقاي مرحوم با سیما دوم ي شبکه در که

 در و است طوالنی بسیار ماجرا این پس،. خواهند آفرید یبزرگ مشکل کشور براي زمانی چون ،کنید معرفی را غیرقانونی

 مشکالت بیشتر، شتاب این با و گرفت زیاديبسیار  شتاب غیرقانونی بانکداري جریان دهم و نهم هاي دولت در نهایت

  است. حل راه یافتن براي کمکی آمد، پدید چگونه و چیست مشکل که این بیان شک، بی. یافت افزایش بسیارهم  ها بانک

  نرخ کاهش بوروکراتیک اقدامبه  الزام

. نداریم دیگر اي چاره و است حل راه تنها نرخ، کاهش بوروکراتیک اقدام که ایم رسیده شرایطی به حاضر، درحال

 این با ما که باشند مخالف اي عده هم امروز شاید و هستیم ها عرصه این در اداري اقدامات مخالف اصول در ما ي همه

 رکود شرایط گرفت، تحویل یازدهم دولت را آنچه. داد بیشتر توضیحاتی باید باره دراین. گیریم می نادیده را بازار کار

 و بانکی سود نرخ بین اي مالحظه قابل تفاوت یازدهم، دولت دوم سال از بعد یعنی پیش، سال سه حدود از. بود تورمی

 شکل به را آن توان می که کرد ایجاد ها بانک در را دشواري شرایط مالحظه، قابل تفاوت این و آمد وجود به تورم نرخ

  .گذاشت نمایش به زیر ي ترازنامه
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  )1نمودار (

 
 

  

  

 ها بانکو  است خوبی سال هنوز که هاست بانک 86 سالي  ترازنامه به مربوط باالقسمت فوقانی نمودار  کنید فرض

 تورم نرخ که است بعد به 92 سال به مربوطین نمودار زیرقسمت  ي ترازنامه. اند اند، و دچار عدم تعادل جدي نشده متعادل

 درنهایت سود این. شود می پرداخت گذاران سپرده به باالیی نسبتا واقعی سود انقالب، تاریخ در بار اولین براي و گرفته آرام

 هیچ ها، دارایی سمت در یعنی ترازنامه، دیگر طرف در ولی. شود می درج ها بانک ي ترازنامه در جدید بدهی صورت به

 نداشتم پولی من؛ بده را خود بدهی گفت می و کرد می احضار را بدهکار منِ گیرد. بانک نمی شکل ها بانک در مهمی اتفاق

 دارایی عنوان به را جدید وام این البته و داد می بدهکار منِ به جدیدي وام  بانک بنابراین،. کنم پرداخت را خود بدهی تا

ترازنامه ي نظام بانکی در اول 

دوره

ترازنامه ي نظام بانکی در آخر 

دوره

بدهی                     =داریی                       

سود+  بدهی        <     دارایی                      

سود+  بدهی=     تورمدارایی +   
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در  جدیدي واقعی دارایی ،آن ازاي مابه اما شد، می اضافه نقدینگی تسهیالت، این با. کرد می ثبت خود دفاتر در جدید

  .شد می انباشته کاغذ روز کاغذ ، بلکه فقطمالی نبودهاي  صورت

تر از  کوچک ها دارایی ؛ یعنیشد تر می گرفت و دائماً بزرگ می مورد اشاره در نمودار باال شکلبنابراین، نابرابري 

هاي  کند، تورم است. دارایی شد. حال چیزي که این نابرابري را به برابري تبدیل می ها می عالوه سود سپرده ها به بدهی

  .)2(نمودار  شوند مردم عادي زیرفشار تورم له میبا قبول آن مسیر، متورم راه نجات است، اما 

  )2نمودار (

  

  

  

  

  

  کاهش نرخ سود  ریسک

 اضافی نقدینگی زیاد احتمال به بدهیم، کاهش را سود نرخ بخواهیم اگر که دارد قرار ما روي پیش ریسک این اکنون

 شد؟ پیدا وضعیت این چرا اما. زند می دامن را تورم نهایت در و شود می گذار تأثیر و کند می پیدا انعکاس ها قیمت روي
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فرضیه  هاي رقابت براي  

حفظ بازار سپرده و حفظ 

بقاء

شفاف سازي سطح ریسک 

بانک ها

فرضیه ي نرخ نهایی تأمین 

مالی  

کاهش نسبت سپرده ي 

قانونی و جرائم 

اضافه  برداشت

فرضیه ي نمایندگی

تعیین دستوري نرخ سود و 

برخورد قاطع با متخلفان

 در. داد توضیح را مسئله این توان می مختلفی مواضع از آمد؟ پدید تورم نرخ و سود نرخ بین عمده تفاوت این چرا

  . کرد توجه زیر تصویر به توان می توضیح براي. بدهیم توضیح را مسئله توانیم می هم دیگر اي دریچه از مالی ي حوزه

  )3نمودار (

  

  

  

  

 کنند می رقابت ها بانک گویند می اي عده. شود مطرح »بازار سهم حفظ براي رقابت« ي نظریه که است آن ها پاسخ از یکی

 حفظ براي صرفا غیرقانونی ي مؤسسه یا بانک گوید می دیگر ي نظریه. آورند  دست به بیشتري بازار سهم خواهند می زیرا

. کنند پرداخت را باال سود نرخ این مجبورند نهادها آن پس. دهد میارائه  باال سود نرخ رو این از و کند، می  تالش خود بقاي

 این ها، بانک جاري فعالیت و وضعیت با و امروز ایران در من، گمان به و است مبتنی »نمایندگی« ي فرضیه بر دیگر ي نظریه

 ي مسئله به مربوط پولی نهادهاي در مشکل بیشترین و نیست کامل رقابت ها بانک رقابت دانیم می. است صادق فرضیه

 داران سهام بین همچنین دارد؛ وجود جدي منافع تضاد داران سهام و گذاران سپرده بین چراکه است؛ منافع تضاد و نمایندگی

 نرخ چون که معتقدند هم اي عده باالخره و. است داده رخ  ها بانک در که اتفاقاتی براي است اي عمده دلیل این. مدیران و
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 سه این از یک هر. دانند می ها بانک سود نرخ افزایش دلیل را نهایی سود نرخ این است، درصد 34 و باال مرکزي بانک سود

  .دارد را خود وفصل حل هاي روش فرضیه،

  چیست؟ حل راه

 را فرض اگر. کنید می تبعیت نظریه کدام از که دارد بستگی این به آن کاهش و ها بانک باالي سود ي مسئله حل راه

 و کنند رقابت یکدیگر با ها بانک دهیم اجازه سازي، شفاف ضمن که شود می این حل راه بگذارید، ها بانک بین رقابت

 انجام را کار این مرکزي بانک هم اي دوره در البته. کند پیدا کاهش سود نرخ درنهایت تا کنیم تالش پول ي عرضه با

 نرخ دلیل به دارند عقیده که اي عده. نشد حاصل موفقیتی درنهایت اما آورد، پایین بازار طریق از را نرخ بتواند تا داد

 و دهد کاهش رانرخش  مرکزي بانک که دنبین می این در را حل راه کرده، بروز مشکل مرکزي، بانک درصدي 34

 را برداشت اضافه جرائم باید که است این آنان باور .یابد کاهش بانکی سود نرخ تا آورد پایین را قانونی ذخایر نسبت

  .شود اصالح وضعیت تا کرد کم

  بود راه تنها دستوري نرخ

 این در است، صادق ایران امروز شرایط در زیادي بسیار حد تا »نمایندگی« ي فرضیه که علت این به من، گمان به

 باالي سود نرخ با نداشت امکان چراکه ماند؛ می باقی ما روي پیش که است راهی تنها دستوري نرخ تعیین مقطع،

 را بانکی سود با رقابت یاراي بازار این. کنیم نگاه بورس بازار به مثال عنوان به. شود اندازي راه اقتصاد چرخ ،ها بانک
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 بازدهی چنین گاه هیچ عمل، در ها شرکت چراکه رواج یافت، باالیی فساد سطح بورس در عمال دیگر سوي از. نداشت

 براي بگیریم، نظر در هم را درصدي 25 مالیات نرخ ما اگر که دادند می سود درصد 27 تا ها بانک. کردند نمی تولید را

. بود غیرممکن عمالً باشدکه داشته سود درصد 35 حدود باید کند، رقابتبا این نرخ  بتواند اقتصادي بنگاه اینکه

رفتند و سطح فساد در بورس هم  بنابراین، فعاالن بازار که امکان معامالت بورسی برایشان وجود نداشت، به بیراهه می

 از را وکارها کسب بانکی، نرخ این عمدتا. نداشت وجود سودي امکان چنین هم ارز و مسکن خشب درباال رفت. 

  .بودند راضی سود کسب به بانک، در گذاري سپرده با صرفا افراد و بود بازداشته فعالیت

  ایرانیان حیرت و بانکی ي معجزه

 کردند می فکر ؛است افتاده اتفاق ایران اقتصاد در جدیدي ي معجزه کردند می فکر ها خانواده که بود رسیده جایی به کار

 هم همه و باشد نداشته فعالیتی هیچ هم بانک و کنند دریافت بانک از را باالیی سود و دارند  نگه بانک در را خود پول توانند می

 میزان این با که هایی خانواده کهشود  می مطرح سؤال این یافته، کاهش سودنرخ  این که اکنونحتی . باشد خوب وضعشان

 چنین در. اند شده سود کاهش مخالفحاال از این منظر  هم اي عده ؟کنند کار چه آن کاهش با ند،ا هکرد می زندگی سود

  کاهش یابد. سود نرخ دستوري صورت بهکه  نبودجز این  راهی من گمان به شرایطی،
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  معلول با تقابل و علت از هراس

 این بروز نرخ سود باال سر جاي خود باقی مانده است. علت ه وکرد برخورد معلول با ماکه با این کار،  کنیم فراموش نباید البته

 اقدامات مجموعهبا  باید ،بنابراین کند. نمی ایجاد را پایداري شرایط بانکی، سود نرخکاهش دستوري  که است مشخص کامال

 آنبا پرداخت  بانکی سیستم معتقدیم اگر که استآن  باره این در اساسی هاي بحث از یکی. شویم رها وضعیت این از دیگري

زیان چطور  دولت یا گذار سپرده سهامدار، بین یعنی کنیم؟ تقسیم چگونه را زیان این ، داشته بزرگی زیان موهوم، سودهاي

 حل براي دید باید شود. میها از آن صحبت  مشکل بانک وفصل حلبا عنوان کلی  که استبخشی از اقدامی  این توزیع شود؟

 به را زیان این ي همه دهد نمی اجازه مابه  سیاسی اقتصاد استکمک بگیریم. بدیهی  باید روش کداماز  موضوع این

قاعده  پیشرفته، کشورهاي دربگوییم  هرچند ،کند نمی فراهم را امکانی چنینشک  بی ما سیاسی اقتصاد. کنیم منتقل گذار سپرده

 وناخوشایند  اتفاق این هاي هزینه که است این مسئله ترین مهم گذار منتقل شود. که زیان بعد از سهامدار به سپرده است اینبر 

  .بپردازیمچگونه  را معنا بی رقابت این

  )4نمودار (

  

)دولت(بانک مرکزي  سپرده گذاران سهامداران
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  جدید مبحثسه  طرح و مرکزي بانک اقدام

  :گیرد می قرار ما روي پیش موضوع سه ،هداد انجام سود نرخ کاهش ي درباره مرکزي بانک که اقدامی با

 چنین هم قبل سال مرکزي بانک ها آن را رعایت کنند. و بانک کنیم اعمال را درصد 15نرخ  چگونه که این اول 

پس سؤال اول این است . نگرفت جدي رابخشنامه  آن کسی اما باشد، درصد 15 سود نرخ که کرد صادر را دستوري

  شود؟ می عملیاتی کهباشیم  مطمئن و کنیم عملی را دستور این چگونهکه 

تر چگونه  علت بروز بحران را نشانه بگیریم و از همه مهم و دهیم انجام را اقتصادي اصالحات چگونه که این دوم

  .کنیم توزیع مسئله درگیرذینفعان  بین راحاصله  هاي زیان

 دستوري نرخ اعمال با. نشود گسیخته لجام تورمنرخ  تا کنیم وجور جمع را تورم چگونه مدت کوتاه در که این سوم

دانیم  می. کنند گذاري سرمایه کجا را خود دارایی و پول که هستنداین  فکر در ي بسیاري اکنونها شرکت درصد،15

 را خود يتولید هاست ظرفیت تر از نرخ سود بانک نرخ سودشان کم دریافتند وقتی هم تولیدي هاي شرکت حتی

البد  ،ها آن سود کاهش با اکنون . خوشبختانهکردند  دریافت سود و گذاشتند بانک در را خود هاي پول و هداد کاهش

 بسیار موضوع سه این گذاران معلوم نیست چه کار کنند؟ ي سرمایه اما بقیه .کنند می تولیدفرایند  وارد را خود پول

  ها پرداخت. است و باید به آن اساسی
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  کشور ملی امنیت شوراي حضور

توانمند شود  مرکزي بانک نظارتواحد  که است این) درصدي15 سود نرخ کردن  ییاجرا( اول موضوعي حل  الزمه

 15نرخ  اعمال براي امکانات این از تواند می و دارد متنوعی بسیار امکانات مرکزي بانکالبته . کند پیدا قدرتو 

 از توان می باشد، داشته سنخیت ملی امنیت باموضوع  و باشد الزم مجوزهاییهم در نهایت  اگر. کنداستفاده  درصد

ي اقتصادي هم شاید هنوز  ویژهستاد تدابیر . شود برخورد متخلفان با تاگرفت  مجوز هم ملی امنیت شوراي

. شود کنترل ي تخلفات مسئله باید هرحال، بههایی در اختیار بانک مرکزي بگذارد تا با متخلفان برخورد شود.  ظرفیت

  رو تخلف بسیار محتمل است. هاي موضوع باقی است، و از این زمینه ایم، نکرده برخورد علت با ماچون 

  گیري تصمیم در دیرکرد ضرر دالر هامیلیارد 

 این واقعاً. است نفعان ذي بین ضرر توزیعویژه  و به وفصل مشکالت نظام بانکی (تجدید ساختار آن) حل ، دیگر ي مسئله

در بسیاري از آن  و است  شده شناخته دنیا در فصل و حل هاي روش کنیم؟ تقسیم نفعان ذي بین باید چگونه را ضرر

 سه کاش. دنکن اقدام و هشد وارد مرحله این در اندمجبور ها دولت. اند مالی کمکپرداخت و  بهمتعهد  ها دولت ،ها روش

شد. فرض  شد و این حجم از سود موهوم توزیع نمی قدر زیاد نمی این ها زیان میزان تاکردیم  نرخ را اصالح می پیش سال

 میلیارد  70 حداقل دهد می نشان من محاسبات. کردیم می ییاجرا و مصوب پیش سالسه  را درصد 15 رقم همینکنید 

اي  و مسئله را پایه کنیم برخورد هم علت با کنیم سعی باید ایم، داده انجام را کار این که اکنون. دش می ایجاد تفاوت دالر
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 ما. شود وفصل حل مسئله تا کنیم برخوردها  بدهی بانک -شکاف دارایی  با و ببینیم را ها بانک ي ترازنامه باید. حل کنیم

 این در ها بانک تعداد استبدیهی . بگذریم آنها از ومخفی کنیم  فرش زیرخاکستر تلقی کرده و  را ها زیان این توانیم نمی

  یابد.  کاهشبناچار باید  وضعیت

  ارز خطر کمین

 خود پول با که روند می این دنبال ها بنگاه ،ایم داده کاهش درصد 15 به را نرخحاال که  داریم؛ هم بالفصلی ي مسئله

هاي خود را به سمت تولید  ، و پولکنند حرکت به شروع افرادکه  بوداز کاهش نرخ هم همین  هدف کنند؟ کار چه

وجوه ممکن است به سمت  بنابراین ،است زیرقیمت ایران اقتصادي ی ازهای بخشها در  دارایی از برخی ارزش اما ببرند.

از این  استاي  نمونه ارز بازار. استبانک مرکزي  ي وظیفه ترین مهم ها بخش آن مدیریتها برود. پس،  آن دارایی

 حرکت منابع این که جایی اولین. برود تولید سمت به ها سرمایه دستوري، نرخ با بالفاصله که نیست گونه اینها.  دارایی

 محسوب اساسیکاري  دوران، این در طال و ارز مدیریت بنابراین است؛ طال بازار همچنین و ارز بازار کنند، می

 است این است مهم آنچه ؟شود بررسی موارد این باید کنیم؟ کنترل را بازارها این بتوانیم تا داریم ابزاري آیا. شود می

در این دولت  ارز که استآن  یازدهم دولت دستاوردهاي از یکی خوشبختانه. شود انداز پس ي وسیله ارز نگذاریم که

چنین  اگرخارج شد. نباید بگذاریم ارز دوباره در این فهرست قرار گیرد که  انداز پسهاي موضوع  از فهرست دارایی

  دارد. کشور اقتصاد براي »انداز ي پس ارز وسیله«کمتري از  عوارض باال بانکی سود نرخ شود،
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 نرخ اینتا  کنیمو عملی  کنترل را آنمدت  در کوتاه چگونه بیندیشیم باید ایم، کرده پیاده را سیاست این که حاال

گسیخته جلوگیري کنیم، و چگونه در بلندمدت  مدت از بروز تورم لجام . چگونه در میانباشد داشته کارایی دستوري

  اصالحات اساسی انجام داده و مشکالت نظام بانکی را حل و فصل کنیم.


