
بانکیهای نامولد خلق سپرده عوامل 
در اقتصاد ایران

:نویسندگان 

مزدهمهدوی دکترابوالقاسم 

توکلیعباس دادجوی 

آرین عسکری



ماهیت بانکداری در خلق پول

واسطه گری وجوه با توجه به نظریۀ ذخیره جزئی-1

درونزایی پول و نقش بانک به عنوان نهاد خلق پول از هیچ -2



(وام دهی مجدد ) وجوه با توجه به نظریۀ ذخیره جزئی واسطه گری -1

واحد پایه پولی از سوی بانک مرکزی 100تزریق 
به دولت و یا بانک

سپرده گذاری در بانک اول

درصد ذخیره قانونی 10کسر •

واحد تسهیالت به شخص دیگری90•

واحد سپرده در بانک دوم 90

درصد ذخیره قانونی10کسر •

واحد تسهیالت به شخص دیگر81•

واحدی ، این روند 10با فرض وجود ضریب فزاینده 
واحد سپرده تداوم می یابد1000تا ایجاد 



(سپردهجذبیاوپولپایهصورتبهچه)قبلینقدینگیجذببهمشروطتسهیالت،ارائه-1

مالیگریهواسطبواسطهپولخلقفرآینددربانکهابیشترنقشو(دادهبانکهابهحاکمیتکهاختیاریعنوانبه)بیشترفزایندهضریب-2

شودمیدیگربانکواردوگرددمیخارجبانکیکازفوراًولزوماتسهیالتاعطایازپسوجوه-3

فروض تئوری 



درونزایی پول و نقش بانک به عنوان نهاد خلق پول از هیچ -2

قانونیذخیرۀوسرمایهکفایتکارآییعدم•

سرمایه گذاریوپس اندازرابطۀماهیتتغییر•

تعیینعمومیحاتترجیوبانکیاعتباراتبرایتقاضامیزانواسطهبهبلکهمرکزیبانکتوسطدیکتاتورگونهشکلبهنهپولعرضه•

میشود

استذخائرتامینبهمجبورمرکزیبانک•

راهیالتتسسپردهنهمیکند،خلقراسپرده،(تسهیالت)پولتقاضاینوعیبهونیستاقتصادینیازهایازمستقلپولعرضه•

دارندتسهیالتارائهدرسیکلیحرکتورونقورکودزماندرهابانک•



دیگرینیاز به توالی رفتار بانک ها یکی پس از بدون و خلق پول از هیچ تنها با فشردن یک دکمه 

ازمنتشرهپولیپایهکلازواحد20یکهروداشتهفعالیتبانک5نظرمورداقتصاددر

10قانونیذخیرهنرخاساسبر.کننددریافترا(واحد100مجموعاز)مرکزیبانک

باامراینکهدادهافزایش200عددتاراخودسپرده هایمیزانمی تواندبانکهردرصد،

.گرددمیمحققواحدی200پولخلق



مکانیزم خلق پول از هیچ توسط نظام بانکی
.میکندتغییربانکازطلبکارطرفبلکه،نمیرودمیانازبانکبرایبدهی*

.شدخواهدتسویهنقدینگیشدنخارجصورتدریکدیگربابانکهابدهیازبخشی*

:ذخائرتامینراهکارهای*

افرادازگیریسپرده(الف

:بانکیبینبازار(ب

شدخواهدینقدینگضریبدرافزایشورویهبیپولخلقبرایمناسبیپشتوانه،خوداصلیکارکردازجدایبازاراین•

دریشتریبجسارتقاعدتاًاضطراری،شرایطدرنقدینگیتأمینمرجعبه عنوانبین بانکیبازاروجودبهعلمبابانک ها•

دادخواهندخرجبهوام دهی

.کندارائهذخائر..وبانکیهجومهمچونهاییپدیدهبروزعدمجهتاستمجبورمرکزیبانک:مرکزیبانک(ج•



واسط وجوه یا خالق وجوه ؟: بانکداری در ایران 

1396الی نیمه نخست سال 1383طی دوره زمانی سال 

متوسط تورم متوسط رشد اقتصادی متوسط رشد نقدینگی
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مابه التفاوت نرخ رشد نقدینگی از تورم و تولید



یو روند افزایشی سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایه پول70تحوالت دهه 
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( راست) سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی  (چپ) بدهی بانک ها به بانک مرکزی سهم 



90و سالهای ابتدایی دهه 80تحوالت دهه 
ظهور بانکهای خصوصی و جذب سپرده با مکانسیم نرخ سود باالتر
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(چپ ) سهم سپرده بانک های خصوصی از کل سپرده های کل کشور  (راست ) تفاوت نرخ سود بانکهای دولتی و خصوصی 



نسبت سپرده احتیاطی تاقبل از تشکیل بازار بین بانکی
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نسبت سپرده های احتیاطی به کل سپرده ها



سودآوری از تثبیت ارز و تورم دو رقمی در کنار عدم نظارت بر قاچاق
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حجم تسهیالت بخش بازرگانی و خدمات حجم قاچاق و واردات رسمی

حجم اعتبارات بانکی در حوزۀ بازرگانی داخلی و خدمات سمت چپسمت راست ( رسمی و قاچاق)حجم واردات 



بازار مسکن
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رشد قیمت مسکن در تهران سهم بخش مسکن از تسهیالت بانکی



سرمایه گذاری بانک ها در حوزه مسکن 



حوزه مسکن بدنه تولید در سرمایه گذاری 

برسد1392سالدردرصد59به83سالدردرصد27حدودساختمانگذاریسرمایهسهم•

ازآالتماشینرویگذاریسرمایهسهمکهطوریبهآالتماشیندرگذاریسرمایهکاهش•

.رسید92سالدردرصد24حدودبه1383سالدردرصد40



کیفیت ترازنامه بانکها
دورهنایدراقتصادحقیقیبخشبا(بانکیهایداراییعمدهعنوانبه)تسهیالتبیشترارتباط•

ۀچرخمتناظراًشدسببدیگرسویازموثرتقاضایوجودویکسوازاقتصادیرشدوتورموجود•

سرمایهتشکیلووامآتیتسویهنقدینگی،گردشوآمدهدرحرکتبهاقتصادیفعالیت هایواقعی

.داشتوجود

دررابانکیبدهکارانمحصوالتقیمتوداراییارزشدرافزایشامکانعمالً دوره،آندرتورم•

.می ساختفراهمرابانکهابهآن هابدهیرشدبامتناسبکمابیشاندازه ای



1393روند مناسب نسبت تسهیالت به سپرده تا قبل از سال
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به بعد1393اقتصاد ایران در سالهای 
(کاهش تولید ناخالص اسمی ) تورم نزولی و رشدکاهش اقتصادی * 

سال نرخی از نیمه دومنرخ ارز دو و توسعه رانت بازار مستغالت کاهش فرصت سفته بازی در * 
1391

بانکیاعطای تسهیالت واقعی روند کاهش و تسهیالت بانکی تشدید استمهال * 

خصوصیبانکهایکناردردولتیهایبانکسودنرخبازی*

مدت دارسپرده هاینفعبهبانکیسپرده هایترکیبدرمعنی دارتغییر*



(بخش مولد ) صنعتی فروش رفتـه کاالهای رشد ارزش تولیدات 
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بازار مسکن 
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رشد قیمت مسکن در تهران سهم بخش مسکن از تسهیالت بانکی



بازار ارز 
پدیدهگیریشکلبرایرامطمئنیسودحاشیه،غیررسمیورسمیارزنرخبینشکافبروز•

نمایدمیفراهمآربیتراژ

بهکاالواحدیکوارداتجهتارزبارهدوخروجدرامراینایراناقتصاددرهمچنین•
.استمشاهدهقابلراحتی



واسطه گری مالی بانک ها و ضریب فزاینده پولی
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(نمودار قرمز سمت چپ) نسبت تسهیالت به سپرده  (نمودار آبی سمت راست) ضریب فزاینده نقدینگی 



کاهش تعداد وام گیرندگان

کل بخش هامتفرقهبازرگانی و خدماتمسکن و ساختمانصنعت و معدنکشاورزیبخش اقتصادی

مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادسال

1396174549328417421062517626433804793596139

1395177246732416091105501558929032387925484

4312169292612-128-26-درصد تغییرات



نرخ سود تسهیالت

درصد آن از جنس مطالبات مشکوک 60درصدی سیستم بانکی و آنکه 11با توجه به نرخ نکول 
الوصول می باشد ، ارائه راهکاری که این بخش را پوشش دهد ضروری است 



کیفیت پایین ترازنامه بانک ها
(سپرده ) رشد بدهی  (تسهیالت ) رشد دارایی 
25 18

بهراشارزخلقازجدیدیچرخۀواقعی،سرمایه گذاریبهواقعیتسهیالتتزریقزیرااستنیافتهافزایشوام دهیتوسعهمحلازمعمولحالتدرنقدینگی

.می کندایجادراوامبازپرداختتوانخوددلدرکهآوردهوجود

نقدینگیزایشافمیدهدنشانتورم،کاهشورکودمشخصۀبامحیطیدرباالست،سپردهبهرهنرخکهزمانیدرنقدینگیرشدنرخبابانکیسودنرختناسب

ورزندمیاجتناببیشترمالیگریواسطهازشرایطایندربانکهازیرا.نمی کندتزریقسرمایه گذاریبهجدیدمنابعی

.باشدمیقبلیوام هایبربهرهوضعازناشیکهاستقبلیمطالباتدفتریاستمهالمحصول،گرددمیسببرابانکهاداراییافزایشآنچه

.شودبهرهبازپرداختصرفمی تواندفقطنقدینگیدرافزایشظرفیتکل

.استیافتهرشد(سپرده ها)بانک هابدهیطرفپیشین،تسویه نشدۀوام هایبربهرهوضعازناشیبانکداراییِافزایشبامتناسب

.هستندخودشانبازتولیدحالدراقتصادواقعیچرخۀازمستقلپس اندازهادرواقع



نکاتی در خصوص کیفیت تسهیالت غیر جاری 
حدوددرتاکنون1385سالهایطیبانکیشبکهکلدرغیرجاریمطالباترشدنرخمتوسط•

استبودهدرصد20

استکردهایجادعدیدهمشکالتبانک هابرایبدهکارانتوسطورشکستگیاحکاماخذ•

ترکیب بدهکاران بانکی 
رقم بدهی به بانک ها درصد-سهم 

میلیارد تومان1کمتر از  15.8
میلیارد تومان1باالی  84.2

میلیارد تومان10تا 1از  26.3
میلیارد تومان100تا 10 35.6

میلیاردتومان100باالی  22.3



ی افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در کنار کاهش نرخ ذخیره قانون
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سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی از پایه پولی نرخ ذخیره قانونی 



تحلیلی بر مصارف و منابع پایه پولی

بدهی دارایی

اسکناس و مسکوکات بدهی دولت به بانک مرکزی

حجم سپرده قانونی بدهی بانکها به بانک مرکزی

حجم سپرده احتیاطی خالص ذخائر خارجی

28



تصریح مدل، معرفی داده ها و روش تحقیق

ملکردیعاثر،لیگزاندرووتاچمدلبرتمرکزباوورنرتوسطشدهانجاممطالعاتبرتکیهبا•

درهابانکنزدسپردهحجممقداربرنقدینگیفزایندهضریبهمراهبهغیرمولد،مولدبخش

.گیردمیقرارتحلیلوبررسیموردتجربیلحاظازایراناقتصاد

استشدهبردهبهرهگستردههایوقفهباتوضیحخودمدلیکازمنظور،اینبه•

1396نخستنیمهالی1383زمانیدوره•



تحلیلتجزیه و 
• DEP = f ( GDPNONOIL , SM , DE ,NPL , H , MM  ) 

•DEP:بانکینظامهایسپردهحجم
•GDPNONOIL:داخلیناخالصتولیدحجم
•sm:قاچاقوگمرکیوارداتحجم
•DE:رسمیغیرورسمیارزالتفاوتبهما
•NPL:معوقمطالباتحجم
•H:مسکنقیمتشاخصافزایش
•MM:پولیفزایندهضریب



تجزیه و تحلیل تجربی
لحاظازکهآمدهدستبه0.64متغیراینضریب.میگیردقرارخودتأثیرتحتوقفهیکبابانکیهایسپردهمیزان
.استدارمعنیآماری

رغیبازاردربهرهنرخاختالفوارداتی،قاچاقووارداتحجمنفت،بدونداخلیناخالصتولیدمتغیرهایضرایب
،0.053،0.029ترتیببهنقدینگیفزایندهضریبومسکنقیمتشاخصافزایشمعوق،مطالبات،رسمیورسمی

.هستنددارمعنیباالییسطحدرآماریلحاظازکهاندآمدهدستبه0.032و0.0196،0.024،0.021

وعوقممطالبات،نامولد،مولدبخشمبینمتغیرهایتمامبیندارمعنیومثبترابطهدهندهنشاننتایجاین
.دارددیگرسویازهابانکسپردهحجمویکسوازپولخلقدرهابانکتواناییمیزان

افزایش،وارداتیقاچاقووارداتحجم،رسمیورسمیغیربازاردربهرهنرخاختالفمتغیرسهبودندارمعنی
راهابانک،نامولدوموازیبازاردرسودآوریهایفرصتافزایشکهاستآندهندهنشانمسکنقیمتشاخص
میدهدقرارنقدینگیخلقمعرضدرناخواستهیاوخواسته



متغیرهارابطه بلندمدت بین 

ضرایبگرفتند،قراراستفادهموردمدلتخمیندرلگاریتمیصورتبههادادهآنکهبهتوجهبا

دربهرهنرخاختالفوارداتی،قاچاقووارداتحجمنفت،بدونداخلیناخالصتولیدمتغیرهای

فزایندهضریبومسکنقیمتشاخصافزایشمعوق،مطالبات،رسمیورسمیغیربازار

نشانکهاندآمدهدستبه0.302و0.423،0.261،0.202،0.268،0.196ترتیببهنقدینگی

.استآنکنندهایجادمتغیرهایازیکهربهنسبتبانکیهایسپردهکششدهنده



ارائه پیشنهادات

بانکی–اقتصادیبحرانازخروججهتدرایراناقتصادنیازهایاساسبرمدرنالگوییکطراحی•

میانارتباطدیگرسویازودهدمیدستازراخودکارآیینقدینگیفزایندهضریبکهزمانیدرورکوددوراندر•

باشدراهگشاتواندمیکارآوهدفمندپولیپایهتزریق،گردیدهقطعبانکهابدهی–دارایی

رویهبیتعهدیحسابداریازپرهیزوحسابداریسیستمصحیحبکارگیری•

بهرهنرخکاهششرایطدرحتیاعتباریهدایت•



با تشکر از توجه شما


