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 §چکیده
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 .استوده بپول  تخصیصهمچنین عملکرد غیربهینه بانکها در خلق و  واقتصاد  پول توسط بخش نامولد

 پول از هیچ خلق معضلوجود به همراه پول واسطه برقراری درونزایی بهدهد در ایران شواهد نشان می
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ینگی بر ضریب فزاینده نقد -6تسهیالت غیرجاری و  -5حجم واردات )رسمی و قاچاق((، -4و  تهران
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 ختصاص دادهابه خود ایجاد و های بانکی را توجهی از سپردهحجم قابل دلیل حاشیه سود باال، به که
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 مقدمه -1 2

، براین امر تاکید 4و در باب درونزایی پول 3و ساختارگرایی2گراییدر قالب دو دیدگاه تطابق1تحقیقات گوناگون پساکینزی ها

کارایی نرخ ذخیره قانونی  ابزارقابل کنترل نبوده و  به عنوان سیاستگذار پولی بانک مرکزی توسطحجم نقدینگی نماید کهمی

گذاری عمالً به کنترل نرخ بهره ابزار سیاست و (2003 5را از دست داده )گراتزیانی هاکنترل رفتار خلق پول بانکخود در 

آنها قرار  پول در دستور کاربه جای حجم  بخصوص از مجرای بازار باز رخ بهرهن کنترل بنابراین. گردیده استمحدود 

، تحقیقات (72010)کابالرور اقتصاد متعارف پذیرفته شده استاما در شرایطی که دورنزایی پول د .(62016)ورنرگرفت

 .(2014)ورنررا تسهیالت، نه سپرده خلق میکندسپرده را )تسهیالت(، تقاضای پول ،در مقیاس کالنگوناگونی نشان میدهد 

ضریب  با ابزارحاکمیت مجوزی که  به مقدار تولید آنست که بانکها ابتدا مصارف را تعیین کرده و برای ااین بدان معنی 

در این الگو (. 2012 11دریافت کنند)ری10ذخیرهو بانک مرکزی  9منابع خلق نموده و یا از بازار بین بانکیدهد، می 8فزاینده

نامولد اقتصاد تغییر  و می توانند جهت نقدینگی را به سوی بخشهای نبوده 12واسطه گر مالیتماماً بانکها دیگر 

گذشته که جریان خلق پول از  عکساست که بدان معنخلق نامولد پول در این حالت (. 132015و ریموتزوکاتو )دهند

ها امروزه بانک، (مبتنی بر نظریه واسطه گری وجوه از سوی بانکهاارف هدفمند و با ارزش افزوده بود)سمت سپرده به مص

، سپس بواسطه همان  14)برای خود و یا بخش نامولد( ابتدا از هیچ وام خلق می کنندو سرمایه گذاری ها برای اعطای وام

 .( 152013) منوام ، سپرده خلق نموده و جهت جبران کسری ها از ذخائر بانک مرکزی و یا بازار بین بانکی بهره می برند. 

از دید  و از بعد اخالق اقتصادی قابل ذکر است این رویکرد .برقرار است "ذخائر –سپرده  –وام "در این حالت جریان 

سیستم پولی جاری  اذعان داشت 1981در سال  16بسیاری از اقتصاددانان مورد نقد قرار گرفته است. برای نمونه موریس اله

( به دلیل رانتی که این 2006)17تاالوراهمچنین از دید  حرکت می کند. ثروتمنددر راستای مزایا و منافع شرکت های 

مکانیزم در اختیار بانکها قرار میدهد، آنها قادرند در رکود و در زمانی که اقتصاد به نقدینگی نیازمند است، انقباض تسهیالت 

د بی ثباتی و در به همین جهت بود که بانکهای مرکزی جهان جهت جلوگیری از تشدی دهند.را در دستور کار خود قرار 

  .(2014 1)برنانکه بهره بردند19و مقداری18ست های تسهیل اعتباریاحالی که مکانیزم ضریب فزاینده مختل گردیده بود، از سی

                                                                                                                                                                                
1 - Post Keynesian 

2 - Accommodationism 

3 - Structuralist 
4 -Endogenous money 

5  -  Graziani 
6  -  Werner 
7 -Caballero 
8-  Money multiplier 
9- Interbank market 
10 - Reserves 

11  - Wray 
12  -  Financial Intermediary 
13 - Mazzucato and Wray 
14 -Create Money out of nothing 
15  -  Mann 
16 - Maurice Allais 
17 -Talavera 
18 -  Credite easing 
19 - Quantitative easing 
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 2تولید ناخالص داخلیدر راستای  کهاقتصاد ایران طی سالهای اخیر مازاد رشد نقدینگی نسبت به تولید و تورم داشته  3

در سوی بوده و  در حال انباشته شدن از جامعه خشی کوچک اما پرنفوذبعایدی و این موضوع موجب گردیده تا نبوده 

در  انباره مضر نقدینگیعلت ایجاد چنین رسد به نظر می .(1395)شاکری باشد افزایشبدهی عدۀ دیگری در حال  مقابل

ناکارآمد اقتصاد فزاینده از سوی بخش نامولد، پرنفوذ و  پولکنار عملکرد نامناسب بانکها در خلق با کیفیت پول، تقاضای 

 را سبب گردیده اند. حباب های قیمتی در اقتصاد ایران ، علی رغم تامین مالی گران قیمتحتی است که 

 که بانک مرکزی از انفعال باالتری برخوردار است، این موضوعدر اقتصادهای رانتی نشان میدهد  مطالعات گوناگونی

، های دو رقمیتورمتوجه به ساختار اقتصاد سیاسی کشور، به نظر میرسد  با. (32013روزال)و عمیقتر است بیشتر

و  طالبازی در بازار ارز،  سفته جهت منابع مالیورود ، ورود ناکارآمد درآمدهای نفتی به اقتصاد، نوسانات شدید اقتصادی

فراوان در ترکیب دارایی های بانکها  4وجود دارایی های سمی، و خدمات بازرگانیرانت توزیع تسهیالت در بخش  ،مسکن

 و نحوه توزیع آنهایی در مدیریت خلق پول  نشان از کاستی تأمین مالی بنگاههای زیرمجموعه از سوی بانکهادر کنار 

هستند که تصمیم میگیرند به چه بخش، فعالیت یا فردی ان عو برخی ذینفدرواقع این بانکها  .(1395)شاکری دارد

است که لزوما در جهت  بخش کوچکی از جامعهو آنچه در این میان تعیین کننده است منافع  ارائه نموده تسهیالت

 (1395)شاکری .ممکن است سود جامعه و اقتصاد را حداکثر نکندحتی در بسیاری از موارد و  منافع اقتصاد نخواهد بود

یر تولید ناخالص داخلی بدون تولید بخش مولد)با معرفی متغ بین رابطهف از این تحقیق، بررسی و آزمون تجربی هد

شاخص قیمت مسکن در تهران، اختالف رشد با معرفی متغیرهایی مانند رصت های رانت جویانه بخش نامولد)، فنفت(

همچنین توانایی خلق پول  ، حجم مطالبات معوق ووارداتی(م واردات گمرکی و قاچاق ، حجرسمی و غیررسمی دالرنرخ 

به  سیستم بانکی های سپرده حجم به عنوان متغیرهای مستقل و با معرفی متغیرضریب فزاینده نقدینگی(بانک ها)

 با توضیح خود مدل یک از و با استفاده 1396الی نیمه نخست سال  1383 زمانی سال دورهطی عنوان متغیر وابسته 

 سپرده حجم بوده که برآوردهای مدل نشان از ارتباط مثبت و معنی داری تمام متغیرهای مستقل با 5گسترده های وقفه

انه بخش نامولد سیستم بانکی داشته و این معنی داری در متغیرهای معرفی شده در بخش فرصت های رانت جوی های

 چشمگیر می باشد. 

 
 لخلق پو درماهیت بانکداری  -2

گذاری را برقرار سرمایه –پس انداز( ده )رابطه میان سپربوده و در ادبیات اقتصاد کالن کالسیک، بانک نهاد واسط وجوه 

این تعریف  ردو روابط و واقعیات موجود در درون آن اما نحوه عملکرد فعلی  (.2001 6فرانکلین و سانتومرو)آلن، نمایدمی

نحوه خلق پول در نظام بانکی ارائه دو رویکرد اصلی در این بخش  .(2014ورنر)سازدو تلقی کالسیک را روشن می

 گردد:گردیده و مکانیزم های آن به تفصیل بیان می

 جزئی از بانکدارینظریۀ ذخیرهبا توجه به  گری وجوهواسطه -1 -2

                                                                                                                                                                                
→ 

1 - Bernanke  
2 - GDP 
3 - Rosal 
4 - Toxic Assets 

5 -ARDL 

6- Allen, Franklin and Santomero 
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این  .استبه گیرندگان وام  تسهیالتبه شکل و تخصیص آن گذاران از سپرده سپردهجذب ها بانک وظیفه رویکرددر این  4

که در آن با ورود یک میزان مشخص  است شود، فرآیندیتعبیر می 1دهی مجدداقتصاد کالن به عملیات وامدر که نظریه

از ، برابر این پول ینشوند چندها قادر میکه بانک مرکزی خلق کرده است( بانک ی)به پشتوانۀ پول پرقدرت2پول سختاز 

د و وجود بانک درص10 3نرخ ذخیرۀ قانونی برای نمونه با فرض .سپردۀ جدید خلق کنند نقدینگی ضریب فزایندهطریق 

)و یا بانک را به دست فردآن کند و منتشر می پرقدرت واحد پول 100بانک مرکزی  ، زمانی کههای متنوع و متعدد

واحد که نسبت  10با کسر  الف بانکسپس کند. گذاری میسپرده الف را در بانک دهد، او ابتدا آنمی حتی دولت(

 و کندگذاری میسپرده ب دهد؛ او این پول را در بانکرا به فرد دیگری وام می باقی مانده واحد90ذخیره قانونی است

  واحد پول خلق گردد. در این تئوری چندین فرض در نظر گرفته میگردد:  1000میزان کند تا این روند ادامه پیدا می

 . ، مشروط به جذب ذخیره ) چه به صورت پایه پول و یا جذب سپرده ( استتسهیالتارائه  -1

، نقش بانکها در فرآیند کمتر باشد  4و نسبت دارایی های سمی اعتباریبیشتر فزاینده در این رویکرد هرچه ضریب  -2

 . خلق پول بیشتر خواهد بود

ا ادامه ی تا انتهین توالاشود و می گردد و وارد بانک دیگر میاز بانک خارج  وجوه پس از اعطای تسهیالت لزوما و فوراً -3

 دارد.
 

 از هیچ   عنوان نهاد خلق پول بانک بهدرونزایی پول و نقش  -2-2

یک به هیچاما  بوده واسطه گری مالی بانک هاگذاری متناسب با نظریۀ کفایت سرمایه و ذخیرۀ قانونی نوعی از قاعده

از طریق اهرم ها خلق پول بانکحتی  (.1989 5گودهارت)اندانطباق با واقعیت بانکداری در عمل موفق نبودهسبب عدم 

از محل )ی برای افزایش سرمایه فراهم آوردتواند منبعها و شناسایی سود از محل آن، میبا رشد حبابی قیمتمالی و 

اقتصاد، بانک ها جهت جذب مشتریان مجبور به پذیرش وثائق در شرایط بحرانی بعالوه  .( 2014) برنانکه (سود انباشته

توانند میبه راحتی ها بانکاما  کم اهمیت تر شده و این امر کفایت سرمایه را هر چه بیشتر در معرض انتقاد قرار میدهد.

  .(2016)ورنرسطح سرمایۀ الزم برای تأمین الزامات کفایت سرمایه را فراهم کنند

در خلق  زایی پولی،به دلیل درون بانکها خلق پول رایج شده که مدعی استنوع یکرد دیگری نسبت به رو دو دهه اخیردر 

ماهیت و رواج یافته  های مالیمنافع و مضار در صورت امکان اهرم کردن به همین دلیلپول آزادی عمل باالیی دارند و 

 (. 2014)ورنر پیدا کرده است گذاری تغییری بنیادین انداز و سرمایهرابطۀ پس
 

 مکانیزم خلق پول از هیچ توسط نظام بانکی -2-3

احد از کل پایه و 20و هر یک فعالیت داشته بانک  5مورد نظر در مثال ذکر شده در بخش قبل ، تصور کنید در اقتصاد 

بانک  هر، درصد 10 نرخ ذخیره قانونیبر اساس واحد ( را دریافت کنند.  100پولی منتشره از بانک مرکزی ) از مجموع 

 محقق می گردد.  واحدی 200که این امر با خلق تسهیالت  افزایش داده 200های خود را تا عدد تواند میزان سپردهمی

                                                                                                                                                                                
1 - relending reserve 

2 - Monetary base 

3 -Bank reserves 

4 - Toxic Assets 
5 - Goodhart 
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یگری ها یکی پس از دافتد. بدون نیاز به روایتی که مبتنی بر توالی رفتار بانکبانک می 5این اتفاق توأمان برای هر  5

قدینگی خلق نواحد  1000معادل  ،واحد 200برابر  5درنتیجه، در همان مرحلۀ اول،  ) نظریه واسطه گری وجوه(است

  .شودمی

پردۀ ساگر تی ح نماید.نمیکه سپرده های ناشی از تسهیالت به سرعت بانک را ترک نکته مهم در این تئوری آن است 

رازیر سبانک  های دیگر به اینسرعت بانک را ترک کند ]و معادل آن سپردۀ ناشی از وام بانکبه تسهیالتناشی از 

باقی  ه بدهی او، همواراندازۀ ترازنامه ثابت باقی مانده است. بدهی بانک گردد ومینشود[، یک بدهی جانشین بدهی دیگر 

)ورنر گردد. بانکی میبه یک بدهی بین شخص تبدیل کند؛ بدهی بهخواهد ماند و صرفاً طرف طلبکار است که تغییر می

 : پیش روی دارندبرای تأمین ذخایر سه راه بانکها  (2014

 الف( سپرده گیری 

از دیدگاه برخی اندیشمندان اقتصادی منشا بازار بین بانکی غیرکارا در کشورهایی که همواره مشکل : ب( بازار بین بانکی

افزایش برای خلق پول بی رویه و  پشتوانه مناسبی،  جدای از کارکرد اصلی خواست که این بازار  آنتامین مالی دارند، 

های دارای کسری را فراهم امکان انتقال ذخایر اضافی به بانکزیرا (. 12008)مینسکیخواهد شد نقدینگیدر ضریب 

عنوان بانکی بهها با علم به وجود بازار بینبانک به عبارتیکاهد. کرده و از سرجمع ذخایر اضافی در کل سیستم بانکی می

 (2016برنانکه )دهی به خرج خواهند دادمرجع تأمین نقدینگی در شرایط اضطراری، قاعدتاً جسارت بیشتری در وام

بانک مرکزی به دالیلی همچون عدم کارکرد . از بانک مرکزی استقراض کندراهکار سوم آن است که ج( بانک مرکزی : 

ها اندازه بانکدر نظام مدرن با توجه بهبازار بین بانکی و دیگر دالیل مجبور است ذخائر به بازار تزریق کند . زیرا صحیح 

های نقد از آن بسیار پرهزینه های خود یا برداشتشکست بانک در نقد شدن چک 2هاو وابستگی نظام پرداخت به آن

  .(2012ری ).و بانک مرکزی مجبور است با او همراهی کند میگردد "3هجوم بانکی "و موجب بروز پدیده بوده 

و سایر  ب دهد برای بانکرخ می الف همان شرایطی که برای بانکبانکها کالن و رفتار متقابل  ینگاهبا  از سوی دیگر

ه کتفاقی است اشود. این شود به همان بانک وارد میدهد، یعنی معادل با میزانی که از یک بانک خارج میها رخ میبانک

 .بانکی هرروز در حال رخ دادن استهای تسویه بیندر دنیای واقعی در اتاق

 

 پیشینه تحقیق -3

ان می در ایرول پنزایی دروتئوری به دلیل آنکه تمرکز اصلی مقاله بر خلق پول رانتی و با کیفیت پایین به دلیل برقراری 

 این حوزه ها به نگارش درآمده اند.در این بخش به مقاالتی اشاره می گردد در باشد، 

قتصاد ی بر آن در اادرونزایی عرضه پول و تاثیر فشارهای هزینه "( در مقاله خود با عنوان 1379)فرزین وش و رحمانی 

الیتهای ثر رشد فعبر ا ند، اثبات نموده ادرونزایی عرضه پول در خصوصدیدگاه اقتصاددانان بعد کینزین با تکیه بر  "ایران

عطای ته و با ارش یافوقوع هزینه ها قبل از درآمدها، نیاز به اعتبار بانکی گست درکنار فشارهای هزینه ای وادی اقتص

ه این بیافته و  فزایشاعتبار توسط نظام بانکی و تبدیل آن به درآمد برای صاحبان عوامل تولید سپرده های بانکی نیز ا

 ی شود.ترتیب عرضه پول، درونزا م

با استفاده از  "بر رشد اقتصادی در ایران نقدینگی اثر رانت جویی"با عنوان در مقاله ای ( 1383)دیان ابریشمی و ها

 هنرخ ارز در بازار رسمی و غیر رسمی، متوسط نرخ تعرفه و انداز اختالفبا در نظر گرفتن سه شاخص ، تحلیل رگرسیون

                                                                                                                                                                                
1 - Minsky 

 اندقرارگرفته Too big to fail ها در موقعیتبانک - 2
3 - run on the bank 
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رانت و  صها نقش مثبت و معنی داری در ایجاداین شاخ دولت به عنوان شاخص های بیانگر رانت، نتیجه گرفتند 6

 . دسترسی به نقدینگی دارند

رضه پول عو مالی، تابع  ( با بیان اهمیت برونزایی یا درونزایی در کارایی سیاستهای پولی1386زراء نژاد و سعادت مهر ) 

ه نرخ سود از آن است کآزمون میکنند. نتایج حاکی VECM با روش  1386-1338را در اقتصاد ایران برای سالهای 

ر ضه پول دره و عفزاینده سپرده بانکها هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت تاثیر مثبت و معنی داری بر عرضه داشت

 ایران درونزا می باشد.

( تالش بر اثبات آن دارد که عرضه پول ایران توسط رفتار بانکی یا رفتار بانک مرکزی تعیین می شود و 2011)1حقیقت

پساکینزی درونزایی پول برقرار است . عرضه پول با عملیات بانک های تجاری به عنوان بانکهایی که در خلق پول  نگرش

نقش دارند، مرتبط است و در واکنش به تقاضای اعتبار تعیین می گردد. در این مقاله از آزمون ایستایی یوهانسون ، 

 مون علیت گرنجر استفاده شده است . آزمون ریشه واحد ، مدل های تصحیح خطای برداریی و آز

د و رل میشو( در پی پاسخ به این پرسش ها است که چگونه عرضه پول ایران توسط مقامات پولی کنت2012حقیقت ) 

ند که زمون می کآن را بانک مرکزی ایران چقدر بر عضه پول کنترل دارد؟ این رابطه برونزایی یا درونزای عرضه پول ایرا

مهیا می سازد .  2007الی  1968ات قابل کنترل بودن عرضه پول ایران و هدفگذاری پولی را در دوره تصویری از جزیی

ود نرخ س وبا دریافتی خالص دولت ، خالص دارایی های خارجی  حجم عرضه پولنتایج آزمون حاکی از آن است که 

 سپرده های بانکی همگرا و درونزا است . 

ویکرد اسالمی به بررسی دیدگاه غربی و ر "( در مقاله ای با عنوان 1392، صمدی و بخشی ) داللی اصفهانیمجاهدی ، 

 اهونگ رکارکردپولیبپول با تأکید  غربی به مفهوم نوع نگاه گیرد کهمی نتیجه "از ماهیت پول و اعتبار ارتکاز ذهنی

ان اراز هیچ امکشکل جعلی در خلق اعتب بهبه نوعی که  منجرمیشود متضاد نتایجی پول به و چیستی ماهیت به اسالمی

 .دارد وجود

 نکی بخش خصوصیاثر فرصت های رانت جویی بر حجم سپرده های با "( در مقاله ای با عنوان 1393) مداح و ابراهیمی

 دهر حجم سپرب ها را، آننمایانگر رانت جوییبا معرفی برخی متغیرهای اقتصادی به عنوان متغیرهای  " در اقتصاد ایران

ر بویانه نشان می دهند که فرصت های رانت جمعنی دار تخمین زده و های کوتاه مدت بخش خصوصی نزد بانک ها 

 نوسان سپرده ها اثر گذار است.

 "ر ایرانانات تولید دبررسی رابطه بین اعطای تسهیالت بانکی و نوس"( در مقاله خود با عنوان  1395جباری و قربانی ) 

ردولتی( های غینکهای تجاری، تخصصی و بابندی بانکهای کشور )در سه دستهت مربوط به بانکاز اطالعابا استفاده 

ها ادهزیه و تحلیل دروش تجو با آزمون مطالعه لیمر و با استفاده از های فصلی به صورت داده 1385-93طی دوره زمانی 

ه صورت های کشور که بطی دوره مورد مطالعه تسهیالت اعطایی بانک دادندنشان  SURE به ظاهر نامرتبط یا

یکی از  و ه استداری نداشتکنند، بر ثبات اقتصادی تأثیر معنیبانکداری بدون ربا )بانکداری اسالمی( فعالیت می

 مهمترین دالیل آن عدم واسطه گری صحیح پول از سوی بانک ها می باشد. 

درونزایی عرضه پول در  "آزمون درونزایی پول در اقتصاد ایران "( در مقاله خود با عنوان 1395) عرفانیو  یارمحمدی

های با استفاده از مفهوم اقتصادسنجی درونزایی و با به کارگیری تواترهای زمانی متفاوت و انواع آزمون را یراناقتصاد ا

توان بر اساس . نتایج حاکی از آن است که برونزایی پایه پولی و تعریف محدود پول را نمینموده اندآزمون  آماری

تواند این دیدگاه را که در اقتصاد ایران رد است. این نتایج می اطالعات موجود رد نمود، اما برونزایی نقدینگی قابل

                                                                                                                                                                                
1 -Haghighat 

https://danesh24.um.ac.ir/index.php/development/article/newAdvancedResults/view?firstName=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF&lastName=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&id=50156
https://danesh24.um.ac.ir/index.php/development/article/newAdvancedResults/view?firstName=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF&lastName=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&id=50156
https://danesh24.um.ac.ir/index.php/development/article/newAdvancedResults/view?firstName=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7&lastName=%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C&id=50160
https://danesh24.um.ac.ir/index.php/development/article/newAdvancedResults/view?firstName=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7&lastName=%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C&id=50160
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های پولی توان از حجم پول به عنوان ابزار اعمال سیاست پولی استفاده کرد و نرخ بهره ابزار مناسب برای سیاستنمی 7

 است، تضعیف نماید.
مدهای آن قدینگی و پیانتحلیل رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق  "( در مقاله خود با عنوان 1396بدری و زمان زاده ) 

اترازی مل بروز نیل عواپیوند میزند، به تحل کالنبا طراحی مدلی که اقتصاد خرد بانکها را به اقتصاد  "در اقتصاد کالن

شت یدهد انبامنشان  حاصلهپرداخته است. نتایج  کالنترازنامه نظام بانکی و پیامدهای آن بر متغیرهای پولی و اقتصاد 

تنها  هنه است که کل دادشهای موهوم و بروز ناترازی در ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را  دارایی

 ثرات منفیاورم و آمیز است، بلکه عامل کلیدی چسبندگی نرخ سود بانکی به رغم کاهش نرخ ت برای نظام بانکی مخاطره

 است.  نکالآن در اقتصاد 

 از مقاالت خارجی در این حوزه می توان به برخی از آنان اشاره نمود :

خلق )که در دنیای واقعی بانکها ابتدا اعتباردهی در مقاله خود با رویکرد اقتصادسنجی خرد اثبات می نماید (2008)1پالی

دهی یا خلق پول بانکها بر این دارد که وام داللت ویبیان  .دنبال ذخایر میگردند را گسترش میدهند و سپس به (سپرده

 . متوقف بر سپرده گذاری مشتریان در بانکها نیست
و نقش بانک به عنوان  بر بانکداری مدرن منطبقدر شیوه خلق پول فعلی ( در مقاله خود اشاره مینماید 2008)2راثبارد

ته و این مسئله تأثیری بسزا بر ایجاد و تشدید ، قدرت خلق پول در اختیار بانک های تجاری قرار گرفنهاد خالق پول 

 .  تنها با معیار سود و منافع بیشتر این بانک ها انجام می گیرد. زیرا داشته است و توزیع رانت نابرابری اقتصادی

پول جدید  (خلق)تولید به این موضوع اشاره دارد که " 4پول ق تولیدالاخ "مقاله ای با عنواندر  (2008) 3هالسمن

علت افزایش تدریجی  بیان دیگر به به.  پول است مالکان اولیه پول به متضمن بازتوزیع درآمد حقیقی از مالکان ثانویه

نفع نهاد یا افرادی که در ابتدا به پول دسترسی پیدا  سطح قیمتها و کاهش تدریجی قدرت خرید پول، توزیع درآمد به

 اطالعیکند که امکان جلوگیری از این بازتوزیع درآمدی حتی برای کسانی که از آن بیان م ویمیکند، تغییر خواهد کرد. 

دارند، وجود ندارد. افراد تنها سعی میکنند که موقعیت نسبی خود را در این روند کاهش قدرت خرید پول بهبود بخشند 

یا بعضاً دولت ش خاصی از مردم این شیوه خلق پول برای بخ .کنندگان این پول نزدیک کنند و درواقع خود را به خلق

که همان سهامداران بانک های تجاری باشند انحصار ایجاد کرده و از این رو به مرور زمان موجب افزایش نابرابری و 

 .انتقال بیشتر منابع و ثروت از مردم عادی به افراد ثروتمندتر می شود

پول پر قدرت و خلق پول  پول اذعان دارد تزریق ( در مقاله خود منتشر شده در صندوق بین المللی2012) 5پووله

زیرا بانک های تجاری به راحتی بدهی های  های تجاری در واقع یک تقسیم کار اجتماعی در یک جامعه مدنی استبانک

عدم تعادلی که در نظام بانکی اثبات می نماید  6ی نمایند. وی با رویکرد تفاضل در تفاضلخود رابه پول عمومی تبدیل م

توان به پدیده خلق پول نسبت در مجموع دو اثر منفی می .شودوجود دارد، باعث عدم تعادل در کل نظام اقتصادی می

 داد: اول توزیع درآمد ناعادالنه و دوم نظام ناپایدار پولی

                                                                                                                                                                                
1  -  Palley 
2 - Rothbard 

3 - Hulsmann 

4 - The Ethics of Money Production 

5-  Pouvelle 
6- Difference in difference 
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خلق پول و  یان میکند که تصور عموم و حتی برخی از اقتصاددانان از فرآیندب گزارش بانک انگلستان( در  2014) 1مکلی 8

ای تعریف عنوان نهادهای واسطهیکی از این اشتباهات آن است که اغلب بانکها را به .عوامل محدودکننده آن اشتباه است

در صورتی که آنها توزیع کنندگان رانت  اند، وام میدهندگذاری کردهاندازکنندگان سپردهمیکنندکه وجوهی را که پس

 ها به راحتی بانک مرکزی را تسلیم خواسته خود می نمایند. اقتصادی بزرگ می باشند و در انت

 آزمونیک  انجام به دنبالنظری که درخصوص ماهیت بانک وجود دارد،  اختالفاتبه وجود  با توجه ( 2014) ورنر

ی هاق دادهو بر طببر این اساس ا بود.دهی بانکها در واقعیت تجربی برای روشن شدن ماهیت بانک براساس عملیات وام

هد که در ان میدبررسی او نش د. دهی نظریات رقیب را مورد آزمون قرار میدهدر طول فرآیند وام حسابداری یک بانک

ا از رلکه وجوه یدهد، بگیرنده انتقال نمدهی، بانک وجوه را از حسابهای دیگر داخلی یا خارجی به حساب وامفرآیند وام

هاد خلق وان یک نعن این یافته ماهیت بانک به .میکند (خلق)گیرنده ایجاد حساب وام (موجودی)طریق افزایش اعتبار 

ند که ر این میدادرا  ی اساس او وجه تمایز بانکها از سایر مؤسسات و نهادهای مالی غیربانک براین .پول را تأیید میکند

 را دارند.   بانکها امکان خلق پول از هیچ

جدید از طریق اعطای  پولصلی بانکها خلق قدرت ا ر دنیای واقعی، کارکردبیان میکنند که د (2015)2جاکب و کامهوف

نشان   3DSGEوام است. آنها برای بررسی تأثیر امکان خلق پول بانکها بر بخش واقعی اقتصاد با استفاده از مدلهای

رایطی که این ویژگی میدهند که تحت شرایط مالی یکسان، شوکها در زمانی که بانکها امکان خلق پول دارند نسبت به ش

و بانک ها بواسطه درونزا بودن پول ،  را ندارند، بسیار سریعتر و به میزان بیشتری بخش واقعی اقتصاد را متأثر میکنند

 نمایند.اهی نمیرسیاست های پولی بانک مرکزی را برای رفع رکود هم

 

 ؟بانکداری در ایران : واسط وجوه یا خالق وجوه  -4

درصد افزایش  27.8، حجم نقدینگی ساالنه بطور متوسط  1396الی نیمه نخست سال  1383طی دوره زمانی سال 

 درصد 2.8ی و رشد اقتصادی ساالنه درصد 17.5یافت اما نهایتاً بخشی از آن صرف پوشش متوسط تورم ساالنه 

خدمت در هزار میلیارد ریال آن  3230 هدکه این موضوع نشان میدگردید  )معامالت مرتبط با تولید ناخالص داخلی(

این نقدینگی مضر ، هدف این بخش از مقاله می  ایجاد کننده شناسایی عوامل. بنابراین بخش واقعی اقتصاد نبوده است

، پی در پی و زنجیره وار و به علل گوناگون، مسیرهای دورنزایی پول و خلق  90تا اواسط دهه  70طی دهه  4باشد.

در این دوره به دلیل . اشدسرآغاز رابطه ذکر شده می ب 70نقدینگی از هیچ برای نظام بانکی فراهم گردیده است. دهه 

علی رغم کاهش . اما یاز به ذخائر را تشدید نمودوع نتورم های چشمگیر، کسری بودجه های شدیدی رخ داد و این موض

 بانکها افزایش یافت. اضافه برداشت ، دهی دولت در سمت منابع پایه پولیسهم ب

                                                                                                                                                                                
1 - McLeay 

2 - Jakb- Kumhof 
3 - Dynamic stochastic general equilibrium modeling 

 منبع : محاسبات بر اساس سری زمانی داده های اقتصادی بانک مرکزی - 4
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 منبع : بانک مرکزی - 70در دهه  . سهم بدهی بانکها از پایه پولی1نمودار شماره 

راه ر نقدینگی همو افزایش سهم آنان داهرمی نرخ سود ابزار بهره مندی از با  های خصوصیبانکتاسیس با هشتاد  دهه

صی شده و خصو محل مصرف این منابع در بانکهای خصوصیبوده است. بازار بین بانکی نیز در همین دهه تاسیس شد . 

 سرفصل زیر بود :  سهعمدتاً در 

انگیزه های  ، 80، تثبیت نرخ ارز و تورم دو رقمی طی دهه  افزایش درآمدهای نفتیبا توجه به :  واردکنندگان -1

انکی سهیالت بسهم بازرگانی داخلی و خدمات از ترا افزایش داد. به نحوی که  قاچاق وارداتی( بخصوص)و واردات 

 نمود .افزایش پیدا 

ت به این ارائه تسهیالو در بخش مسکن  طی این دوره سرمایه گذاری بانک ها:  بازی در بخش مستغالتسفته -2

 روند صعودی به خود گرفت . بخش

شدت و اش بهاقتصادی که ساختاری تجاری و توزیعی دارد، سمت عرضه همگنی بازده دارایی ها طی دوره : -3

 . کند، برمبنای محاسبۀ هزینه فرصتمستغالت( تغییر میمانند ها )سرعت با تغییر ارزش داراییبه

ازاد مدارای تاً عمدبردند، هایی که همواره بیشترین فشار را بر نرخ بهره وارد کرده و آن را باال میبانکطی این دوره 

ه از همان کاین بود  . علتندتا توان اهرم خود را بیشتر کنامّا همچنان فشار بر نرخ بهره را باال نگه داشته ذخایر بودند. 

 ها را نخواهد گرفت؛ ار دامن خود آنها دریافته بودند که ریسک این رفتابتدا آن

 
 منبع : بانک مرکزی - 80طی دهه  . ذخائر اضافی بانک ها2نمودار شماره 
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 منبع : بانک مرکزی - 80. بدهی بانک ها به بانک مرکزی در دهه 3نمودار شماره 

یی توانا )حتی بخش سفته باز اقتصاد که طی این دوره اقتصاد و مولد ظرفیت تزریق منابع به بخش حقیقیاما 

جاد ولید و ایی با تارتباط بیشتر از یکسو هاآن بود و دارایی بانک ازبیش از مقطع پس بازپرداخت تسهیالت را دارد (

ورمی تد اقتصاد ا وجوزیرا بو از سوی دیگر دارایی ها از کیفیت و نقدشوندگی باالتری برخوردار بود .  قدرت خرید داشت

گردش  و هآمدر داقتصادی به حرکت  یهامتناظراً چرخۀ واقعی فعالیت چه در سالهای رونق و چه در سالهای رکود ( )

ی رزش دارایافزایش در ، عمالً امکان ا تورم در آن زماناز سویی  وجود داشت.نقدینگی، تسویه آتی وام و تشکیل سرمایه 

  .ساختم میفراه به بانکها را های کمابیش متناسب با رشد بدهی آناو قیمت محصوالت بدهکاران بانکی را در اندازه

 90طی سالهای دهه سپرده های بانکی در اقتصاد ایران  خلق -4-1

ی و طه گری مالتلفیقی از واس فضای بانکداری و کسب و کار مربوط به آن همانند گذشته 1392الی  1390طی سالهای 

اصل از ل منافع حاز محشکل گرفته بود،  ماقبل آن دو دههو غلطی که طی  بیماربدلیل ساختار و خلق پول از هیچ بود 

 زد.بازی مسکن تغذیه شد و توانست عیوب خود را در کسب منفعت بدون خلق ارزش پنهان ساواردات و سفته

بنا  لره های قبی که در دوبدلیل بدعت بد 1396الی  1393اما تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی کشور طی سالهای 

 د که برخی از آنها ذکر می گردد :در حال وقوع بونهاده شده بود ، 

یری له چشمگنیز با رشد هدفگذاری شده در برنامه توسعه فاصو رشد اقتصادی  تورم روند نزولی به خود گرفت -1

 داشت. 

 ، اما رانت نرخ ارز دو نرخی برقرار گردید . فرصت سفته بازی در بازار مستغالت کم شد -2

 فت.و روند اعطای تسهیالت واقعی بانکی کاهش یا استمهال تسهیالت بانکی روند شدیدی به خود گرفت -3

 .هبهر نرخ بر شودمی مضاعفی فشار خود اینو  به چرخه بازی نرخ سود پیوستند زبانک های دولتی نی -4

ش ر سرعت گرددکه به معنای کاهش رخ داد دار های مدتسپردهبه نفع های بانکی دار در ترکیب سپردهتغییر معنی -5

 می باشد. رکود وکاهش در تورم  و فزایندهپول 

 فت . در این دوره به دلیل رکود اقتصادی و شرایط تحریم ، تسهیالت دهی بانکها روند نزولی به خود گر
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 ک مرکزیمنبع : بان -. نسبت تسهیالت به سپرده و رد نظریه خلق پول به واسطه واسه گری مالی بانک ها4 شماره نمودار

 زینطی این دوره  از سویی در کنار مواردی که در خصوص استقراض بانکها از بانک مرکزی برای دهه های قبل ذکر شد ،

 بدهی بانکها به بانک مرکزی شدیدا افزایش یافت . 

 منبع : بانک مرکزی  - 90در دهه  . بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایه پولی 5ره نمودار شما

یافته ندهی افزایش نقدینگی در حالت معمول از محل توسعه وامطی این دوره نکته متفاوت طی این دوره آن است که 

ود خدر دل ه کگذاری واقعی، چرخۀ جدیدی از خلق ارزش را به وجود آورده به سرمایه تسهیالت واقعیتزریق .  است

ن را آکه عالمت  نمودهای رفتار گونهنظام بانکی در ایران اما بهاما در دهه اخیر . کندتوان بازپرداخت وام را ایجاد می

 وخصۀ رکود با مش ه سپرده باالست، در محیطیتناسب نرخ بهره با نرخ رشد نقدینگی دانست. زمانی که نرخ بهرتوان می

. کندیق نمیگذاری تزرد به سرمایهکننده عدم تعادل(، افزایش نقدینگی منابعی جدیعنوان نیروی تخلیهکاهش تورم )به

سبب  ا راایی بانکهیش دارورزند . در این حالت آنچه افزازیرا بانکها در این شرایط از واسطه گری مالی بیشتر اجتناب می

ین حالت . در امی باشد های قبلیناشی از وضع بهره بر وامکه  استمهال دفتری مطالبات قبلی است محصولمی گردد ، 

این بنابر .تواند صرف بازپرداخت بهره شودفقط می کل ظرفیت افزایش در نقدینگیبر خالف رویه منطقی اقتصاد، 

ها( رشد دهها )سپرنشدۀ پیشین، طرف بدهی بانکهای تسویهبر واممتناسب با افزایش داراییِ بانک ناشی از وضع بهره 

های دهیشار بیافته برای خرید همان سطح تولیدات قبلی)تورم(، فهای فزونییافته است. در صورت گردش این سپرده

 اقی خواهدب سترشناشی از استمهال و وضع بهره تاحدی تعدیل خواهد شد، لیکن در فقدان تورم، این ناترازی رو به گ

 اندازها مستقل از چرخۀ واقعی اقتصاد در حال بازتولید خودشان هستند. درواقع پس .ماند
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مچنین ( به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. هDEPحجم سپرده های نظام بانکی)در این تحقیق  12

  :  متغیرهای توضیحی مورد استفاده و تاثیر گذار برای حجم سپرده های نظام بانکی ایران عبارتند از

 متغیرهای بخش مولد اقتصاد:الف (

 GDPNONOIL حجم تولید ناخالص داخلی بدون نفت 

شده  گرفته بدون نفت به عنوان شاخص عملکرد بخش مولد اقتصاد در نظردر این مقاله حجم تولید ناخالص داخلی 

ری رمایه گذاسچنین است. بخش مولد اقتصاد به دلیل تورم تولیدکننده و نیاز به سرمایه در گردش بیشتر از یکسو و هم

اد به اقتص لفهمچنین در شرایطی که اجزای مخت .های ایجادی و توسعه ای از سوی دیگر به نقدینگی نیازمند است

 یکدیگر بدهکارند ، نیاز به نقدینگی بیش از پیش احساس میگردد. 

 متغیرهای بخش نامولد اقتصاد :

Smuggling –  :Import  حجم واردات گمرکی و قاچاق(sm)  
چه  ارزان و نامرغوب، یبا واردات کاالهاگسترده در سطح کشور ، و قاچاق  یانحصارات تجار همواره بخش نامولد با ایجاد

در دوره هایی که نرخ ارز تثبیت شده بود و چه در دوره هایی که چند نرخی شدن نرخ ارز در کشور رواج یافته است ، 

حجم بزرگی از تسهیالت نظام بانکی را به علت نقص در اعتبارسنجی مشتریان از سوی بانک ها و یا خلق پول بر اساس 

همواره خلق پول  بانک ها به دلیل بازدهی مناسب این بخش1به سوی خود جلب نموده. منافع شرکت های تابعه بانک 

برای نمونه طی ده ماهه  جهت منافع این بخش را حتی در شرایط کمبود نقدینگی در کشور در دستور کار قرار داده اند. 

یالت بخش خدمات و بازرگانی بر که اقتصاد غیرتورمی بوده ، تعداد و حجم تسه 1395نسبت به ده ماه سال  1396سال 

 شته است.خالف سایر بخش ها روند افزایشی دا

 

 

 

 

 صنعت و معدن کشاورزی بخش اقتصادی

مسکن و 

 کل بخش ها متفرقه خدمات و بازرگانی ساختمان

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد هزار میلیارد ریال -هزار نفر 

 4623 7339 5 3 2501 4932 396 807 1341 228 379 1369 1396ماهه ده 

 4279 7098 3 2 2290 4506 386 902 1242 262 358 1427 1395ده ماهه 

 8 3 81 92 9 9 3 11- 8 13- 6 4- درصد تغییر 

 )منبع : بانک مرکزی( . سهم بخش های اقتصاد از کل تسهیالت2جدول شماره 

شان ن لی و خدماتاعتبارات بانکی در حوزۀ بازرگانی داخحجم و ) رسمی و قاچاق ( واردات روند حجم در نمودار زیر 

 داده شده است.

                                                                                                                                                                                
 رسیده است. 1396درصد در نیمه نخست سال  50به  1383درصد در سال  24سهم بخش بازرگانی و خدمات از کل تسهیالت نظام بانکی از  - 1
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 پسمت چ خدمات واعتبارات بانکی در حوزۀ بازرگانی داخلی حجم واردات )رسمی و قاچاق( سمت راست و حجم  -6نمودار شماره 

 1منبع : بانک مرکزی و محاسبات محقق در خصوص حجم قاچاق وارداتی 

 ( 2DEما به التفاوت ارز رسمی و غیر رسمی )     
آربیتراژ فراهم  گیری پدیدهحاشیه سود مطمئنی را برای شکل، بروز شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی  در صورت

) سوای از انگیزه واردات و تمایل برای دسترسی به ارز ارزان  و بازار ارزکه خود میتواند به رونق بورس بازی در می نماید 

قاچاق که در بخش قبل اشاره گردید ( کمک نماید. همچنین در اقتصاد ایران این امر در خروج دو باره ارز جهت واردات 

 3یک واحد کاال به راحتی قابل مشاهده است.

                                                                                                                                                                                
 "محاسبه شاخص واردات قاچاق و عوامل مؤثر بر آن در ایران به روش فازی"(  1388با استفاده از نتایج مقاله مرادی و طهرانچیان )  - 1
 

2 -Difference of exchange rate 
سیاری از ترخیص کاران گمرکی با ارائه پروفرمای صوری ، اقدام به ثبت سفارش نموده ، ارز مبادله ای دریافت کرده و به مقصد صرافی فرآیند به این صورت است که ب - 3

روش ارز به نرخ بازار ف به اقدام ، است(  های خارج از کشور ) بخصوص امارات( ارز را حواله نموده و با توجه به اینکه فروشنده نیز همان واردکننده ) ترخیص کار گمرکی 

برای آن پروفرمای صوری صادر آزاد نموده و به سود می رسند . سپس برای رفع تعهد خود به بانک بابت دریافت ارز مبادله ای ، در بازار گمرک به بازاریابی کاالیی که 

اقدام به  متقاضی ارز با کاال کننده وارد  . قابل ذکر است که در این حالت از قبل،نموده اند اقدام نموده و با دریافت برگ سبز کاالی مرتبط ، از بانک رفع تعهد می نمایند 

ز مبادله ای نشده و یا بعضا به واردات کاال نموده است و یک بار قبالً پول از کشور خارج شده است . قابل ذکر است در بسیاری از موارد واردکنندگان موفق به دریافت ار

 .یند . با این روند ، به ازای یک واحد کاال ، دوبار ارز از کشور خارج میگردددریافت آن اقدام نمی نما
سب سود مایند و به کنذاری می سپس ترخیص کاران از وارد کننده کاال هزینه گمرک و کارمزد خود بابت ترخیص کاال را دریافت نموده و این مبلغ را در بانک سپرده گ

 را آن مبلغ که)  گمرک های زینهه برای و نموده مراجعه بانک به کاران ترخیص سویی از. میکشد طول اال توسط آنان بعضاً هفته هابانکی مبادرت می ورزند زیرا ترخیص ک

 .ندکن می ارائه گمرک به و مینمایند اخذ گمرکی ضمانتنامه ،( اند نموده سپرده بانک در را آن و اند کرده دریافت کننده وارد از قبالً
 

0

500

1000

1500

2000

2500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1382 1384 1386 1388 1390 1392 1394 1396

حجم تسهیالت بخش بازرگانی و خدمات حجم قاچاق و واردات رسمی



   
 

14 

 
14 

 
 منبع : بانک مرکزی - رسمی و غیر رسمیما به التفاوت دالر  -7نمودار شماره 

 

 (Hافزایش شاخص قیمت مسکن )

علت تزریق پول نفت به جامعه،  های نفتی اولین آثار منفی خود را در کشور، بر بخش ساختمانی میگذارد؛ زیرا به رانت

حضور شهای اقتصادی، گذاری در سایر بخبودن ریسک سرمایه باالبه دلیل در اقتصاد پدیدار گردیده و  1بیماری هلندی

ای سرمایه کاالیی به یک فمصر کاالیآید و مسکن از یک حساب میگذاری مطمئن بهنوعی سرمایه در بخش مستغالت،

از طریق افزایش نرخ سود بانکی از  منابع جذببا  1393تا انتهای سال  80. این امر در دهه د پربازده تبدیل خواهد ش

سوی بانک ها و همچنین خلق پول از هیچ بسط یافت و سرمایه گذاری خود بانکها ) یا ارائه تسهیالت به فعاالن این 

در نمودار زیر مالحظه می گردد سهم سرمایه گذاری حوزه ( در این بخش موجب سودآوری باالیی گردید. همانطور که 

خصوص شده در بازار مسکن تهران از کل سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن طی بازه بانک های خصوصی و 

 به شدت فزاینده بوده است. 1393الی  1380زمانی سال 

 
 وهحساب وج -ی منبع : بانک مرکز سهم سرمایه گذاری بانک های خصوصی و خصوص شده در بازار مسکن تهران -8نمودار شماره 

 مطالبات معوق و دارایی های سمی 

 1383هزار میلیارد تومان در سال  10ای گرفته است و از سرعت رشد مطالبات غیرجاری در دهه اخیر شتاب فزاینده

زمانی که بانک دارای دارایی های منجمد و . حرکت کرده است 96هزار میلیارد تومانی در سال  140بیش از به 

                                                                                                                                                                                
1 - Dutch disease 
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باالیی است، سود کافی برای تامین هزینه های خود کسب نمی کند. بنابراین برای موهومی و مطالبات غیرجاری  15

تامین و پوشش هزینه هایش، به خودش وام می دهد )اعتبار خلق می کند( تا با اعتبار ایجاد شده هزینه های خود را 

تسویه مربوط به رقابلهای غیاز این بدهیشود که معلوم شود بخشی مهمیاین معما وقتی پیچیده می پوشش دهد.

 های دیگر به شکل ضربدری. اند یا از بانکهای بانکی است، که یا از بانکِ خود مستقیماً اخذ تسهیالت کردهزیرمجموعه

 
 (1MM) پولی ضریب فزاینده

ول ه بیشتر پچلق هر خدر مکانیزم خلق پول از هیچ، افزایش ضریب فزاینده به معنای اعطای اختیار به بانک ها برای 

 :  در جدول زیر روند ضریب فزاینده نقدینگی طی بازه زمانی الگوی مقاله گردآوری شده استمی باشد. 

 
 : بانک مرکزی و محاسبات محقق منبع - ضریب فزاینده نقدینگی طی دوره زمانی -9نمودار شماره 

 

کناس و نقدینگی به دلیل کاهش تمایل نگهداری اس ضریب فزاینده 1387همانطور که مالحظه می گردد از سال 

خ ذخیره نرهش و از همه مهمتر به دلیل کا )به دلیل حضور بازار بین بانکی(مسکوکات ، کاهش نرخ ذخیره احتیاطی

حیح خلق ملیات صو در خدمت واسطه گری مالی نبوده است . زیرا در صورت ع گرفته استروند افزایشی به خود قانونی 

 . پول همگام با افزایش ضریب فزاینده پولی، تسهیالت نیز باید همگام با سپرده رشد می یافت

تی . در صوردی باشماز سوی دیگر افزایش سپرده های بانکی به معنای الزام حجم سپرده قانونی بیشتر از سوی بانک ها 

ر پولی قرا تگذارکه این امر با الزام دولت به کاهش سهم در افزایش پایه پولی همراه باشد، دو راه پیش روی سیاس

اهش کار دوم کی راهمیگیرد. اول افزایش بدهی بانک ها ) جهت جبران کمبود ذخائر قانونی نزد بانک مرکزی ( و از سوی

اشت ردافه بکه این خود چرخه معیوب خلق سپرده و اض ل اخیر اخذ شده () که طی سه سا نرخ ذخیره قانونی بوده

 بانک ها را تشدید می نماید و این امر به اشتباه در سیاست دولت قرار گرفته است. 

                                                                                                                                                                                
1 - Money multiplier 
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ه منبع : داد (افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی ) سمت چپ( و کاهش نرخ ذخیره قانونی ) سمت راست –10نمودار شماره 

 بانک مرکزی های 

 

 

 تصریح مدل، معرفی داده ها و روش تحقیق -5
از  ع آن بایدکه مناب باشدگذاری در امور تولیدی میسرمایه ،ی رشد و توسعه اقتصادیالزمههمانطور که اشاره گردید ، 

 گر آن استائن نشانمی باشند ، تامین گردد. اما شواهد و قرها های نزد بانکسپردهپس انداز های ملی که عمدتاً محل 

 که به دلیل 

ن و آتوزیع  ، نحوه نقدینگی سطحکنترل اقتصاد ایران و انفعال سیاستگذار پولی در خصوص زایی نقدینگی در درون

 وانه درشت تریان دمش( ، مکانیزم خلق پول کامالً در دست بانکها و عمدتاً به نفع نرخ بهرهقیمت آن )کنترل همچنین 

 ولید بلکهفایی تساز ترتیبات پولی شده که دستاورد اصلی آن نه شکواین ترکیب زمینهبرخی سهامداران عمده بوده و 

نابراین باست.  ولدناماد و توسعه اقتص ایبازانه دورههای سفتهسیکل ،بازتوزیع ثروتِ تولیدشده از طریق افزایش نرخ بهره 

رمولد خش غیبی ایجاد کننده چنین سپرده های بانکی فاقد ارزش افزوده که عمدتاً تحت کنترل تببین عوامل واقع

ی ن اثرگذارمیزا جامعه ایجاد و نگهداری میگردد ، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این بخش در صدد شناسایی

 این عوامل می باشیم .

رنر، که با دالیل منطقی بانکهای عصر حاضر را به عنوان نهاد خالق ودر این قسمت با تکیه بر مطالعات انجام شده توسط 

، اثر عملکردی بخش مولد ، غیرمولد به 1تاچ و لیگزاندرو و با تمرکز بر مدلپول معرفی نموده) نه واسطه گرهای مالی( 

بانک ها در اقتصاد ایران از لحاظ تجربی مورد بررسی و تحلیل  نزد حجم سپردهبر مقدار همراه ضریب فزاینده نقدینگی 

 نیب رابطهمدل که  نیا بهره برده شده است . به این منظور، از یک مدل خود توضیح با وقفه های گسترده قرار می گیرد.

 های داده در یاپو الگوی یکهمچنین  دهد، می نشان را آنها وقفهوابسته و وقفه های آن، متغیرهای توضیحی و  ریمتغ

 . زمانی است که بر اساس آن، ارتباط تعادلی کوتاه مدت و بلند مدت بین متغیرها مورد آزمون تجربی قرار می گیرد سری

                                                                                                                                                                                
1 - Tache, I., & Lixandroiu 
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 (ARDL) های توزیعی الگوی خود توضیحی با وقفه -5-1
   .شوند( وارد 1های متغیرها، همانند رابطه )به طور کلی الگوی پویا، الگویی است که در آن وقفه

                                    
ستفاده الگویی های کوچک، بهتر است تا حد امکان از ابرای کاهش تورش مربوط به برآورد ضرایب الگو در نمونه

 برای متغیرها، همانند رابطه باال در نظر بگیرد. مناسبیهای که تعداد وقفه نمود

                                   

است  ×1Sبرداری  tWعملگر وقفه و  Lمتغیرهای مستقل هستند. جمله  itXمتغیر وابسته و   tYدر روابط باال 

ایر ی و سکه نمایانگر متغیرهای از پیش تعیین شده در مدل شامل عرض از مبدأ، متغیرهای مجازی، روند زمان

های مورد استفاده برای تعداد وقفه qهای به کار رفته برای متغیر وابسته و تعداد وقفه Pزا است.متغیرهای برون

( نام دارد، که ARDLهای توزیعی )( می باشد. الگوی فوق یک الگوی خود توضیحی با وقفهitXمتغیرهای مستقل )

  در آن داریم:

 

                  

  i=1,2,…,k                     
 به تحقیق بیتجر شده الگوی مطرح تجربی مطالعات گرفتن نظر در با و نظری موضوع مباحث به بنابراین باتوجه

 گردد: می شکل زیرمعرفی

DEP = f ( GDPNONOIL , SM , DE ,NPL , H , MM  )  
 همچنین به عنوان متغیرتوضیحی حجم سپرده های نظام بانکی کشور را نشان می دهد. DEPکه در آن 

GDPNONOIL ، حجم تولید ناخالص داخلی sm  ، حجم واردات گمرکی و قاچاقDE  ما به التفاوت ارز رسمی و

را نشان می  پولی ضریب فزاینده MMو  افزایش شاخص قیمت مسکن Hحجم مطالبات معوق ،  NPL غیر رسمی ،

 دهد. 

 

 تعداد وقفه های بهینه-5-2

(، AIC) 1توان با کمک یکی از ضوابط آکائیکهای بهینه برای هریک از متغیرهای توضیحی را میتعداد وقفه

های تعیین کرد. معموالً در نمونه  4( و یا ضریب تعیین تعدیل شدهHQC) 3کوئین -( ، حنانSBC) 2بیزین -شوارتز

ها شود، تا درجه آزادی زیادی از بین نرود. این معیار در تعیین وقفهبیزین استفاده می -ز معیار شوارتز، ا100کمتر از 

 (Pesaran and Shin,1996)بود  خواهد برخوردار بیشتری آزادی درجه از تخمین نتیجه، در و نمایدصرفه جویی می

. 

                                                                                                                                                                                
1. Akaike Criter 
2. Schwarz Criter 
3. Hannan-Quinn Criter 
4. R-Bar Squared 
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 نمونه حجم آنکه به توجه با کار این جهت که است مدل بهینهتعداد وقفه های  اولین گام جهت تخمین مدل، تعیین

وقفه بهینه حجم سپرده های بانکی بر اساس این معیار تعداد بیزین استفاده شد.  -از معیار شوارتز بود، 100 از کمتر

DEP  صفر به دست آمد که بدین ترتیب، شکل کلی مدل به صورتو سایر متغیرهای توضیحی یک ARDL 
 است . قابل ذکر است در مدل متغیرها بصورت لگاریتمی وارد شده اند .   (1,0,0,0,0,0,0)

 

 تجزیه و تحلیل تجربی -5-3

زده شد.  تخمین 1با استفاده از نرم افزار میکروفیت  الگوها،  بانک سپردهبر میزان  بخش نامولدجهت آزمون تجربی اثر 

ه دست ب 0.64گیرد. ضریب این متغیر می ، میزان سپرده های بانکی با یک وقفه تحت تأثیر خود قرارمحاسباتبر اساس 

حجم واردات و  ،تولید ناخالص داخلی بدون نفت آمده که از لحاظ آماری معنی دار است. همچنین ضرایب متغیرهای

افزایش شاخص قیمت مسکن و ضریب مطالبات معوق،  ، نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی ، اختالفاچاق وارداتیق

به دست آمده اند که از لحاظ آماری در 0.032و 0.021، 0.024، 0.0196، 0.029، 0.053 به ترتیب فزاینده نقدینگی

بخش مولد ،  مبین تمام متغیرهای بین دار معنی و نشان دهنده رابطه مثبت این نتایج  .معنی دار هستند باالییسطح 

 از سوی دیگر دارد. ها سپرده بانک حجم و و میزان توانایی بانک ها در خلق پول از یکسو ، مطالبات معوق نامولد

 داتی ،اچاق وارقواردات و حجم  ضریب فزاینده نقدینگی ،،  تولید ناخالص داخلی بدون نفت در میان متغیرهای مستقل

رین اثر ز بیشتابه ترتیب  نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی و اختالف افزایش شاخص قیمت مسکنمطالبات معوق و 

،  یسمی و رسمغیر ر نرخ بهره در بازار معنی دار بودن سه متغیر اختالف گذاری بر خلق سپرده ها برخوردار می باشند.

ودآوری س های فرصت افزایش که است آن دهنده ارداتی ، افزایش شاخص قیمت مسکن نشانحجم واردات و قاچاق و

افزایش  بارت دیگر،به ع.  ، بانک ها را خواسته و یا ناخواسته در معرض خلق نقدینگی قرار میدهد موازی و نامولددر بازار 

هدایت  ولدمازار غیر به سمت ب مولداز بازار را بانکی منابع خلق بازدهی در بازارهای غیر رسمی نسبت به بازار رسمی، 

 . همچنین می کند

ی ها ماد دارایر انجمعنی دار بودن ضریب متغیر مطالبات معوق بر اثر نرخ سود برای ترازنمودن جساب های بانکی بر اث

 تاکید دارد. 

در  رات کلا درصد تغییباشد. ضریب تعیین، نسبت یترین معیار خوبی برازش خط رگرسیون میضریب تعیین، معمول

 94.37 مدل عیینت ضریب کند. مقدارگیری میمتغیر وابسته که بوسیله مدل رگرسیون توضیح داده شده است را اندازه

 تغییر وسیلهه در بانک ها ب درصد از تغییر حجم سپرده ها 94.37به دست آمده است که این رقم نشان می دهد  درصد

  .شود می داده توضیح مدل توضیحی رهایمتغی

را  گرسیونرفروض کالسیک از مهمترین فروض مربوط به انجام رگرسیون است که تخطی از هر کدام، نتایج همچنین 

 (.540، صص1377)گجراتی،بی اعتبار می کند. 

 احتمال ضریب الگرانژ آماره آزمون

                                                                                                                                                                                
1 -Microfit4 
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 0.893 0.184 نرمال بودن جمالت خطا 19

 0.864 0.238 نبود خود همبستگی بین جمالت خطا
 0.532 0.431 همسانی واریانس

 0.628 0.344 شکل ساختاری
 اودن پسماندهبنتایج حاصل از آزمون برقراری فروض خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس، تصریح مدل و نرمال  – 3جدول شماره

 

واریانس  پسماند، عدم وجود ناهمسانی جمالتیعنی عدم وجود خودهمبستگی بین  کالسیک مفروضات برقراری جدول

عا ی توان ادمرو،  خطاها، شکل تبعی صحیح و نرمال بودن توزیع پسماندها را در مدل تخمینی تأیید می کند که از این

 .کرد نتایج حاصل از تخمین مدل دارای اعتبار است

 بین ندمدتبل بطهرااساس آنها می توان کی از کاربردهای مدل های خود توضیح با وقفه های گسترده، این است که بر ی

 مدت بلند تعادلی رابطهجود را جهت آزمون وجود یا عدم و tٔەآمار ابتدا منظور، این به. داد قرار آزمون مورد را متغیّرها

ضریب  ARDLکنیم.برای انجام این آزمون کافی است پس از برآورد الگو به روش  می محاسبه مدل متغیّرهای بین

س م کرده سپکز یک اه متغیرهای با وقفه مربوط به متغیر وابسته را با یکدیگر جمع و مقدار بدست آمده را برآورد شد

صورت زیر بدست  به tحاصل را بر مجموع انحراف معیار این ضرایب تقسیم کنیم در این صورت یک آماره آزمون از نوع 

 آید.می

𝒕 =
∑ �̂�𝒊 − 𝟏

𝒑
𝒊=𝟏

∑ 𝒔�̂�𝒊

𝒑
𝒊=𝟏

 = −𝟓. 𝟑𝟗𝟏                                                         

بین متغیّرها و عدم وجود  بلندمدت تعادلی رابطهوجود  مستر و دوالدو بنرجی، بحرانی مقدار با آماره این مقدار مقایسه

 :شود می حاصل زیر تعادلی بلندمدت رابطه رابطهپس از تخمین  را تاکید می نماید . 1رگرسیون برآوردی کاذب

LDEP =14.8 
+0.423LGDPNONIOL+0.261LSM+0.202LDE+0.268LNPL+0.196LH+0.302LMM  

 (19.62)  (8.6)                   (6.8)      (4.36)        (2.99)         (7.52) (19.15) 
 

ت ه ها به صورآنکه داد به توجه با. شود می تمامی متغیرهای توضیحی تأییدو معنی دار  مثبتدر این رابطه، اثر 

 وم واردات فت، حجتولید ناخالص داخلی بدون ن ضرایب متغیرهایلگاریتمی در تخمین مدل مورد استفاده قرار گرفتند، 

و ضریب  مسکن ، مطالبات معوق، افزایش شاخص قیمت نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی قاچاق وارداتی، اختالف

 کشش دهندهانکه نش به دست آمده اند0.302و  0.196،  0.268، 0.202،  0.261، 0.423فزاینده نقدینگی به ترتیب 

 است.  ایجاد کننده آنمتغیرهای  از یک هر به بانکی نسبت های سپرده

لندمدت بدرصددر  0.423تولید ناخالص داخلی بدون نفت ، حجم سپرده ها  بر این اساس، با افزایش یک درصدی

انات رتباط نوسزمون اآدر ادامه، به منظور افزایش می یابد. سایر متغیرهای توضیحی نیز به همین نحو تعریف می گردند. 

صل از تخمین تایج حاتخمین زده شد که ن tECM کوتاه مدت با مقادیر بلند مدت متغیّرهای مدل، الگوی تصحیح خطا

 زیر گردآوری گردیده است.  آن در جدول

                                                                                                                                                                                
 ٔەی و رسمی، تفاوت لگاریتم نرخ بهررسم غیر ارز نرخ تفاوت لگاریتم روی بر ها سپرده لگاریتم رگرسیون از حاصل پسماند بودن مانا ٔەفقدان رگرسیون کاذب، نشان دهند- 1

 .است شده استفاده سطح در ها داده مقدار از مدل تخمین در رو، این از. است بانکی واحدهای تعداد لگاریتم همچنین و رسمی و رسمی غیر
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 متغیرها ضرایب t آماره احتمال 20

0.003 40.62 0.88 DEP(-1) 

0.008 1.395 0.215 
GDPNONO

IL 
0.019 2.587 0.363 SM 
0.004 2.19 0.273 DD 
0.003 2.319 0.459 MM 

0.004 
0.70953

9- 
0.195 H 

0.002 3.664 2.478 C 
0.006 -4.8 -0.135 ecm(-1) 
0.923 Adjusted R-squared 

1959.77
1 

F-statistic 

2.498 Durbin-Watson stat 
0.000 Prob(F-statistic) 

 نتایج حاصل از تخمین الگوی تصحیح خطا -4جدول شماره 

ی شود، تعدیل فرآیند عدم تعادل است. همانطور که مالحظه م است، که سرعت(  tECM-1ضریب جمله تصحیح خطا )

درصد  13.5 نیم، این ضریب معنادار و دارای عالمت منفی است. بدین معنی که اگر از یک دوره به دوره بعدی حرکت ک
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 .صورت می گیرد کندیمدت به 

 
 نتیجه گیری و پیشنهادات -6

ی بدون الص داخلتولید بخش مولد) با معرفی متغیر تولید ناخ بین رابطههدف از این تحقیق، بررسی و آزمون تجربی 

الف نرخ اخت، نفت( ، فرصت های رانت جویانه بخش نامولد) با معرفی متغیرهایی مانند شاخص قیمت مسکن در تهران

ق پول یی خلارز رسمی و غیررسمی ، حجم واردات گمرکی و قاچاق وارداتی( ، حجم مطالبات معوق و همچنین توانا

به  ستم بانکیسی های سپرده حجم به عنوان متغیرهای مستقل و بانک ها ) با معرفی متغیرضریب فزاینده نقدینگی (

 می باشد .  1396ی نیمه نخست سال ال 1383 زمانی سال دورهطی عنوان متغیر وابسته 

آنکه داده ها به صورت  به توجه با. شود می تمامی متغیرهای توضیحی تأییدو معنی دار  مثبتدر این رابطه، اثر 

تولید ناخالص داخلی بدون نفت، حجم واردات و  ضرایب متغیرهایلگاریتمی در تخمین مدل مورد استفاده قرار گرفتند، 

، مطالبات معوق، افزایش شاخص قیمت مسکن و ضریب  نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی تالفقاچاق وارداتی، اخ

. بر این اساس، با به دست آمده اند0.302و  0.196،  0.268، 0.202،  0.261، 0.423فزاینده نقدینگی به ترتیب 

درصددر بلندمدت افزایش می یابد.  0.423تولید ناخالص داخلی بدون نفت ، حجم سپرده ها  افزایش یک درصدی

تعدیل فرآیند عدم تعادل است. همانطور که مالحظه می شود،  است، که سرعت(  tECM-1ضریب جمله تصحیح خطا )

درصد  13.5عدی حرکت کنیم،  این ضریب معنادار و دارای عالمت منفی است. بدین معنی که اگر از یک دوره به دوره ب
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خطای عدم تعادل در هر دوره، در دوره بعدی تعدیل می شود که بدین ترتیب، روند تعدیل از کوتاه مدت به سمت بلند  21

 .مدت به آرامی صورت می گیرد

 بنابراین با توجه به ساختار اقتصاد ایران پیشنهاد میگردد :

ر کار در دستو بانکی –طراحی یک الگوی مدرن بر اساس نیازهای اقتصاد ایران در جهت خروج از بحران اقتصادی   -1

 می دهد ، ز دست. قابل ذکر است در دوران رکود و در زمانی که ضریب فزاینده نقدینگی کارآیی خود را اقرار گیرد

عی اقتصاد ولد و واقماجزای  نقدینگی مورد نیاز تمامباید این الگو تزریق پایه پولی هدفمند و کارآ می تواند راهگشا باشد .

 ا توجه بهیران بادر شرایط فعلی را پوشش داده و عدالت در توزیع نقدینگی را نیز به طور کامل مرتفع می نماید . 

ه از این ستفاداشکست نظام بانکی در تخصیص بهینۀ خلق پول، راه بهتر عبارت است از افزایش قدرت بانک مرکزی در 

 .های خالی داخل اقتصادمزیت و هدایت آن با هدف فعال کردن ظرفیت

 یی هایبکارگیری صحیح سیستم حسابداری تعهدی مبنی بر شناسایی صحیح و به واقع درآمدها و خروج دارا -2

لی ای مارت هشدن بی کیفیت ترازنامه و فشار بر طرف بدهی جهت ترازنمودن صو متورمموهومی جهت جلوگیری از 

 باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد . 

ترل نهایت کن و در به بانک مرکزی اختیار ابزارهای متناسب با شرایط اقتصادی برای کنترل هر چه بیشتر نرخ بهره -3

 نقدینگی داده شود . 

ه ک ذافراد پرنفو ین ساختاری ،هدایت اعتباری بیش از پیش در دستور کار بانک ها قرار گیرد زیرا با توجه به چن -4

ده ریافت کننصلی داحجم باالیی از مطالبات را به خود اختصاص داده اند ، در شرایط کاهش نرخ بهره به عنوان گزینه 

 تسهیالت معرفی می گردند و این دور باطل همچنان برقرار می گردد. 
 

 منابع و ماخذ : 

؛ تحقیقات  ن(رانت جویی و رشد اقتصادی )شواهدی تجربی از ایرا ؛ (1383) حمید و هادیان، محمد ابریشمی،.1

 .67اقتصادی، شمارۀ 

معرفت اقتصاد  ؛ الیم؛ تحلیل نظری تأثیر خلق اعتبار بر بحران  (1393محمد واعظ ) ، ابراهیمی، بهنام و برزانی.2
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 های مختلف ایران، نماگرهای اقتصادی، شماره اسالمیبانک مرکزی جمهوری .3

ارهای غیرهای پولی و راهکتحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر مت ؛ (1396زمان زاده ، حمید )و  احمد، .بدری4

 همایش سیاستهای پولی و ارزی هفتمینبیست و  ؛ تعدیل این ناترازی
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 10نجم، شماره جستارهای اقتصادی، سال پ؛  بانکداری محدود ؛ (1387محمّدجواد ) ، داوودی، پرویز و محقق .6

سال دوم،  ؛ لگوسازیفصلنامه اقتصاد و ا ؛ بهره پولی و بحران مالی؛  (1390)مهدی ، داوودی، پرویز و هادیان  .7

  6و  5شماره 

 45شماره ، ازرگانیبپژوهشنامه  ؛ رانیعرضه پول در اقتصاد ا؛ (1386زراء نژاد ، منصور و مهر مسعود ، سعادت ) .8

 انتشارات رافع  -مقدمه ای بر اقتصاد ایران ( ؛  1395شاکری ،  عباس )  .9

فصلنامه  ؛ بررسی ثبات در بخش بانکی اقتصاد ایران ؛ (1390شایگانی، بیتا و عبدالهی ارانی، مصعب ) .10

 16شماره  ، جستارهای اقتصادی
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ی اقتصاد پولی، مال؛  رانیپول در اقتصاد ا ییآزمون درونزا( ؛  1395)  علیرضا،  عرفانی و  جواد عرب یارمحمدی .11 22

 11 شماره –

ر مقایسه با بررسی نظری ثبات و کارآیی در بانکداری اسالمی د ؛ (1387عیوضلو، حسین و میسمی، حسین ) .12

 31فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی، شماره ؛  بانکداری متعارف

 سطح کالن (. نقش نظام بانکداری اسالمی در ایجاد ثبات مالی در1390عیوضلو، حسین و میسمی، حسین ) .13

 1390ویژه نامه بانکداری اسالمی، شهریور  ؛

 ای بر آن در اقتصادهزایی عرضه پول و تأثیر فشارهای هزیندرون ؛ (1379وش، اسدا.... و رحمانی، تیمور )فرزین .14

 تحقیقات اقتصادی ؛ ایران

 ناسیکارش نامۀ ایانپ ؛(نفتی کشور عنوان ( برآوردی از اندازۀ رانت در اقتصاد ایران )به1389کاویانی، زهرا ) .15

 شریف دانشگاه صنعتی ارشد،

 سیاسی، اری،تج های بررسی اقتصاد رانتی با تأکید بر سیکل ؛ (1390گرجی، ابراهیم و اقبالی، علیرضا ) .16

 سوم شمارۀ ششم، سال سیاسی، علوم پژوهشنامۀ تئوریک؛ تحلیلی،

سراسر  تشکل اقتصادی 292ر ایران ارزیابی وکاهای مجلس شورای اسالمی، پایش محیط کسبمرکز پژوهش .17

 وکار در ایرانهای ملی محیط کسبکشور از مؤلفه

؛  (1390مهدی؛ رحیم داللی اصفهانی؛ سعید صمدی و رسول بخش دستجردی )مجاهدی مؤخر، محمد .18

حقیقات تلنامه فص؛  نسلی از عملکرد بانکداری ذخیرۀ جزئی با تأکید بر رهیافت موریس آله سازی رفتار بینمدل

 5سازی اقتصادی، شماره مدل

رفت از بحران مبانی نظری و بررسی طرح برون ؛ (1388رحیم ) ، واعظ برزانی، محمد و داللی اصفهانی .19

 مجموعه مقاالت بیستمین همایش بانکداری اسالمی، تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران ؛مالی

اقتصاد و  یاهبردر یها استیس شکدهیاند( ؛  1396)  پول عیلق پول تا توزاز خ ؛یرانیا یبانک دار یچالش ها .20

 )سرآمد( تیریمد

 ؛ دنیای اقتصاد با رکود و تورم ینگیتناقض نقد( ؛  1394. درودیان ، حسین ) 21

 ؛ دنیای اقتصاد ابد؟ییکاهش نم یچرا نرخ سود بانک( ؛  1395. درودیان ، حسین ) 22

پولی، نقدینگی، مکانیزم خلق چرا باورهای رایج ما از مفاهیم پایه( ؛  1395)  مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین. 23

  نما نیست؟پولی واقعپول و سیاست

زای انتظار اقتصاد ایران است؛چگونه ساختار درون بحران پولی در( ؛  1395)  مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین. 24

 برد؟سوی یک بحران پیش میپول در ایران اقتصاد را به
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