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بسم اهللا الرحمن الرحیم   

 پژوهشکده پولی و بانکی      
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران   

دکتر علی حسن زاده      
طاهره اکبری  

آزادسازی نرخ سود و 
اثر آن بر متغیرهای کالن 
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ضرورت و اهمیت مطالعه حاضر
ادی و ایجاد ثبات می متغیر نرخ بهره از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگزاری اقتص•

.باشد

رغم ماهیت آزادی اراده در قانون عملیات بانکی بدون ربا، فرصت  نظام بانکی ایران علی•
.های اقتصاد کالن پیدا نکرده است  استفاده مطلوب از ابزار سود را در تنظیم سیاست

ستم اقتصاد  گیری از این نرخ، نه تنها پویایی سیستم بانکی بلکه به تبع آن کل سی عدم بهره•
.برد را زیر سؤال می

تغیرهای کالن این مطالعه به دنبال آن است که با بیان آثار آزادسازی نرخ سود بر م•
 پولی  در کشور را فراهم  اقتصادی،شرایط احیا نمودن یکی از مهمترین ابزارهای سیاست 

.نماید

:به عبارت دیگر این مطالعه به دنبال پاسخ به سئواالت زیر است              

ه آیا با توجه به شرایط کالن اقتصادی کشور،آزادسازی نرخ های سود توصی   •
میگردد؟

رای موفق آیا قانونمندیهای طرح کاهش نرخ سود در کشور برقرار است تا امکان اج  •
طرح میسر شود؟ 

ایه است؟ آیا سرمایه گذاری در ایران ،تابع نرخ سود به عنوان هزینه اجاره سرم    •

ی از  در صورت وجود اثرات مثبت آزادسازی نرخ سود،این اثرات درچه محدوده ا    •
نرخ های واقعی مثبت وجود دارند؟ 
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چارچوب مطالب   
مروری بر مبانی تئوریک و الگوهای آزادسازی مالی       •
استراتژی آزادسازی نرخ سود و الزامات مربوطه     •
مکانیزم های تعیین نرخ سود در ایران       •
نگاهی به طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی و بررسی           •

قانونمندی های آن  
متدولوژی و الگوی مورد بررسی   •
نتایج و پیشنهادات   •

مبانی تئوریک و الگوهای آزادسازی مالی        
. فرایند عبور از سرکوب مالی است مالیزادسازیآ•

:مواردی نظیر
حذف اعتبارات مستقیم و الزامات ذخایر باال    -
ها  های پرتفولیوی بانک آزاد کردن محدودیت-
ها  تغییر مالکیت بانک-
ها  ارتقاء رقابت میان بانک   -
المللی  همگرایی بازارهای مالی داخلی با بازارهای بین-
های اعتباری  حذف سقف-
 بهره  هایپذیری نرخ انعطاف-
تخصیص منابع بر پایه ابزارهای مبتنی بر بازار -

.از جنبه های این فرایند خواهند بود

یتوان به دو الگوی توسعه در تحلیل مسائل مربوط به تأثیر آزادسازی نرخ بهره بر رشد اقتصادی م•
.مالی مکینون ـ شاو و ساختارگرایان جدید اشاره کرد
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 شاو–الگوی مکینون     
 .انداز مالی، پیش نیاز انباشت سرمایه و رشد اقتصادی است پس

حال به دلیل فقدان بازارهای مالی سازمان یافته و کارآمد در کشورهای در    
های فیزیکی  گذاری در دارایی اندازها به صورت سرمایه توسعه، بیشتر پس

. یابد تبلور می
انداز مالی   پس می تواندها،  به شرط افزایش نرخ سپردهآزادسازی نرخ بهره

. را تشویق کند و عرضه وجوه قابل وام دادن را افزایش دهد
گذاری را افزایش داده و منجر به رشد  آزادسازی نرخ بهره سطح سرمایه

.گردد  اقتصادی می
رانت ایجاد شده در و انداز  گذاری و عرضه پس شکاف بین تقاضای سرمایه

. رود  نظام مالی از بین می
. تخصیص بهینه منابع محدود جامعه را دربرداردنهایتا 

الگوی ساختارگرایان  جدید 
های بهره بانکی باالتر، از طریق انتقال وجوه از سایر  این حقیقت را، که نرخ

م، شقوق نگهداری دارایی مثل بازارهای اعتباری غیررسمی یا بازارهای سها
. شوند، باور دارند های بانکی می منجر به افزایش سپرده

،    اما معتقدند که بعضی از این بازارها مثل بازارهای اعتباری غیررسمی 
  زیرا ؛.گذاری فراهم کنند ممکن است منابع مالی مؤثرتری را برای سرمایه

. داین بازارها کنترل شده نیستن                         
.نیاز به نگهداری ذخایر ندارند                         

گذاری را  های بانکی ممکن است نرخ سرمایه افزایش نرخ بهره سپردهپس 
.بیشتر از افزایش آن در اقتصاد کاهش دهد  

و نامطلوب بودن  های بانکی ریسک پرتفولیوی واماین گروه با تاکید بر
رقابت های مستقیم در بازارهای مالی و حتی وجود اصالحات 

. را پیشنهاد میکنند“ الگوی آزادسازی مالی کنترل شده”نامتقارن،
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استراتژی بهینه آزادسازی نرخ سود و       
الزامات مربوطه   

های بهره       قدم در هر استراتژی آزادسازی نرخ بهره، ارزیابی کفایت نرخ          اولین
. باشد رایج می

های بهره و اصالح آنها نیز از        البته شناسایی عوامل تحریف در ساختار نرخ     
:هایی از این انحرافات عبارتند از    مثال.  دیگر است  مراحل اساسی 

های کنترل اعتباراتی گزینشی       روش
بندی بازار  قطعه

ای وسیع و   های بهره   حاشیه
.های ترجیحی دولتی     نرخ 

سؤاالتی   در آغاز پروسۀ آزادسازی، به منظور موفقیت اجرای برنامه، بایستی به         
:تر گردد     پاسخ داده شود تا وضعیت اقتصادی و بازاری، کمابیش مشخص         

رقابت کافی در بازار بانکی وجود خواهد داشت؟         آیا 
های بهره حساس       کنندگان به اندازه کافی به نرخ     انداز ها و پس  گیرنده  آیا قرض 

باشند؟   می
های عملیاتی بر اثرگذاری بر هزینه          های پولی و پروسه      آیا ابزارهای سیاست   

 ها، از کفایت الزم برخوردار هستند؟    نهایی وجوه بانک  
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های بهره موجود کفایت نرخمعیارهای ارزیابی  

باشد، چون     ترین سطح نرخ بهره کار راحتی نمی     ارزیابی، تعیین مناسب   ایندر
شاخص وجود        با این حال، تعدادی معیار و       .  روش مشخصی وجود ندارد     

های بهره  توانند به سیاستگزار در امر قضاوت کفایت نرخ        دارند که می  
:برخی از این معیارها عبارتند از     .موجود کمک کنند    

های بهره واقعی مثبت نرخ•
های بهره جهانی نرخ•
گذاری های بازگشت سرمایه نرخ•
های بهره در بازارهای غیررسمی نرخ•
قیمت نسبی سرمایه و نیروی کار•

مالحظات مهم آزادسازی موفق نرخ بهره       
ثبات کردن نظام مالی، عدم وجود         با توجه به ظرفیت نرخ بهره در بی   

شود که سیاست آزادسازی نرخ بهره با       نیازها سبب می     این پیش 
:برخی از این پیش نیازها عبارتند از     .عدم موفقیت همراه شود  

برخورداری از ثبات نسبی متغیرهای اقتصادی      
وجود ظرفیت رقابتی در بازارهای مالی       

های پولی مناسب و بازار پولی کارآ        سیاست 
وجود سیستم بانکداری سالم و کارآ       

های مناسب نظارتی و احتیاطی       سیاست 
های بهره به تغییرات سیاست پولی      بررسی میزان واکنش نرخ 

سازی و سرعت بهینه آن    تعیین زمان مناسب شروع آزاد 
تعیین توالی مناسب آزادسازی    
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مکانیزم تعیین نرخ سود 
های بهره به صورت ثابت و متغیر در سطح وسیع   در بانکداری متعارف، نرخ•

کان عقد قرارداد با نرخ ثابت و یا متغیر برای مشتریان به   و امکاربرد دارد
. باشد صورت داوطلبانه میسر می

های متفاوت در این سیستم، معطوف به ارزیابی ریسک  وجود نرخ•
قی متقاضیان و نه بر مبنای حمایت و اعطای رانت بوده و لذا مطلوب و منط

. است
های سود در نظام بانکداری دولتی کشور، که  روش و فرآیند تعیین نرخ•

های تعیین نرخ در  مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا است، با روش 
.می باشدبانکداری متعارف متفاوت 

های   نگاه حمایتی از بخشدر تعیین این نرخبه جهت دولتی بودن سیستم،   •
. دخالت دارداقتصادی 

 تعریف شده تعیین نرخ سود در نظام بانکداری کشور با توجه به نوع عقد •
 .در قانون عملیات بانکی به صورت مشارکتی و یا غیر مشارکتی می باشد

های سود بانکی     بررسی وضعیت فعلی نرخ    
ها،   های آمار و ارقام مربوط به نرخ سود پرداختی از سوی بانک        بررسی•

باشد که     حاکی از منفی بودن نرخ واقعی سود طی سالیان گذشته می              
.  از مصادیق بروز سرکوب مالی است      

های سود متداول در ایران با نرخ بهره در کشورهای         مقایسه نرخ•
ها و شبهات زیادی بوده است، اساساً          مختلف که همواره مورد بحث    

های  های سود اسمی از نرخ      چرا که ماهیت نرخ  .  باشد  کننده می  گمراه
کننده   سود واقعی متفاوت بوده و عدم توجه به آن، این نتایج گمراه         

های سود در ایران در مقایسه با میزان       مبنی بر اینکه نرخ(
ها  لذا، مقایسه این نرخ   .  را به همراه دارد  ) شان باالتر است  المللی  بین

. باید با توجه به تورم رایج صورت گیرد     
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) درصد ( های دولتی     ها در بانک     های سود اسمی و واقعی سپرده        نرخ

ساله  پنج
)بلندمد ت(

های نرخ سود واقعی سپرده
دار  گذاری مدت سرمایه

های نرخ سود اسمی سپرده
دار  گذاری مدت سرمایه

ساله پنج
)مدت بلند(

16ـ19

16
16
17
17
17
17
17

5/18
5/18
5/18
5/18
5/18
5/18

16
16

پایان  (1387
)آذر

)-4/9(-)-4/6()-4/13(-)-4/9()-4/18(-)-4/16(124/25ـ716ـ9

-4/2)-4/10(-)-4/2()-4/11(-)-4/10(84/18ـ716ـ13868
-8/0)-8/9 ( –)-8/0(-78/168/9ـ1385716
13847131/121/5-9/09/4
13837132/152/8-2/2-8/1
13827136/156/8-6/2-4/1
13817138/158/8-8/2-2/1
13807134/114/4-6/16
13798146/126/4-4/19/5
13788144/204/12-4/6-9/1-
13778142012-6-5/1-
13768143/179-3/3-2/1
13758142/232/15-2/9-7/4-
13748144/494/41-4/35-9/20-
137385/111/352/27-4/23-1/9-
137285/119/229/14-4/11-9/6-

ساله یکمدت کوتاهساله یکمدت کوتاه
سال 

نرخ 
تورم  
ساالنه 

های بانکی و نرخ تورم در برخی کشورها           های بهره تسهیالت و سپرده      نرخ

-3/13/55/05/003/54/06/12/1-4/59/04/0سنگاپور

102/662/ 14/96/436/15/92/545/375/11فیلیپین

8/69/47/22/23/625/45/375/09/59/36/33/0کره

144/62/62/0/ 9/185/159/16/139/166/106/641اندونزی

09/0-108/001/0/ 29/08-104/025/0/ 94/08-9/104/09/0ژاپن

16/67/21/26/06/625/22/205/0/ 6/639/11فرانسه

-11/ 48/08-1/ 18/27/ 7/41-2/483/025/242/1کانادا

-1/ 3/46/17/21-7/473/16/113/01/415/13/215/1آمریکا

سپرده تورم سپرده تسهیالت 
سپرده تورم سپرده تسهیالت ) واقعی(

تورم سپرده تسهیالت ) واقعی(

200220032004

سپرده 
) واقعی(
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3/56/096/036/0-3/54/05/01/0سنگاپور

-8/93/52/69/0-2/106/56/72فیلیپین

ـ24/2ــ6/57/37/21کره

-1/ 137/ 164/111-1485/105/2اندونزی

ـ-24/0ـ1/ 54/07-127/027/0/ 7ژاپن

17/0/ 145/06/64/27/ 6/615/27فرانسه

-122/0/ 8/58-4/48/02/24/1کانادا

2/65/34/31/0815/52/395/1آمریکا

سپردهتورم سپردهتسهیالت
تورم سپردهتسهیالت)واقعی(

20052006
سپرده

)واقعی(

طرح کاهش نرخ سود بانکی
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طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی  های  مندی قانون
 16ربا در طرح منطقی کردن سود تسهیالت بانکی با تأکید بر نظام بانکداری بدون   •

.، به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید 1385فروردین سال  

، سازوکار تجهیز و   گردیدند بر اساس ماده واحده این طرح، دولت و بانک مرکزی مکلف•
دهی کنند که نرخ سود مورد انتظار تسهیالت    تخصیص منابع بانکی را چنان سامان

های  امی بخش بانکی در عقود با بازدهی ثابت، تا پایان برنامه چهارم توسعه، در تم 
. اقتصادی، یک رقمی شود 

:توان در قالب پنج محور زیر مطرح کرد   های این طرح را می مندی قانون•

 کاهش نرخ تورم -    
های معامالتی   کاهش هزینه-    
ها  افزایش کارآیی بانک -    
 گسترش بازار سرمایه و نهادهای مالی خصوصی -    
 ثبات سیاسی و اقتصادی-    

با توجه به قانونمندی های    وضعیت اقتصادی ایران 
طرح کاهش نرخ سود 

و پرنوسان بوده نرخ تورم در اقتصاد ایران در دو دهه اخیر به طور نسبی همواره باال     •
های پولی و   های اخیر، عالوه بر اینکه اقدامات و تغییراتی در سیاست   در سال. است

های انبساطی و   مالی دولت به منظور کاهش تورم صورت نگرفته است، بلکه سیاست  
ریزی و نداشتن انضباط مالی،   عدم رعایت مالحظات نقدینگی و انقباضی در بودجه 

.سبب تسریع روند افزایشی تورم شده است    

وری پایین     بودن کارآیی نظام بانکی، بهره  در ایران، به دلیل پایین ی عملیاتی ها هزینه•
همچنین سوء مدیریت زیاد و   . آن و بوروکراسی گسترده نظام بانکی، بسیار باال است 

های عملیاتی   رسد که کاهش و اصالح هزینه از این رو به نظر می . ریسک نیز باال است  
اند از ناحیۀ کاهش  ها نتوانسته بری است و همچنان بانک  در سیستم بانکی، پروسۀ زمان

.های سود بپردازند ها، به جبران کاهش دستوری نرخ این هزینه 

اندازها را به سمت   تاکنون بازارسرمایه نتوانسته است به نحو مناسبی، پس•
های پیشرفته  در اقتصاد. های عمدۀ اقتصادی سوق دهد گذاری و تولید در بخش    سرمایه

ها عمدتاً از طریق بازار رسمی، یعنی بازار بورس، و کمتر از طریق         گذاری دنیا، سرمایه
.گیرد سیستم بانکی، صورت می
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مدل و تخمین ها   

متدولوژی تحقیق 
:متدولوژی تحقیق در مطالعات انجام گرفته بر سه دسته کلی استوار است

اند،  های آزادسازی مالی اقدام نموده سازی اصالحات مالی و برنامه در کشورهایی که به پیاده١)
مالی به رابطه علّی بین محققین در مطالعات خود، عالوه بر رابطه بین آزادسازی مالی و توسعه 

در این .اند مدت و بلندمدت نیز به تفصیل پرداخته توسعه مالی و رشد اقتصادی در کوتاه
یافتگی و یا  های مناسب که بیانگر تعمیق مالی و توسعه  مطالعات، معموالً با ساختن شاخص

.شود باشد، آثار آزادسازی مالی بررسی می عدم آن می
ای اصلی تأثیرگذار،  ای دیگر از مطالعات، با استفاده از متغیرهای مصنوعی و با تعیین اجز  پاره٢)

ای از متغیرها که معموالً مقادیر  در این مطالعات، دسته. اند  به بررسی آثار آزادسازی پرداخته
کنند، به عنوان مراحل مختلف آزادسازی مالی انتخاب   صفر و یک را انتخاب می

نجام حُسن این روش در این است که به تدریج که آزادسازی طی مراحل مختلف ا.شوند می
گیرد، در مدل منعکس    های مختلف مالی طی زمان انجام می زدایی از حوزه شود و مقررات می
توان به تفکیک در متغیر وابسته مالحظه و  ها را می یابد و اثر هر کدام از مراحل و حوزه می

.بررسی کرد
انداز و   آن بر پسدسته دیگر مطالعات به فرآیند آزادسازی مالی از طریق نرخ بهره و اثر) 3

. گذاری و در نهایت رشد اقتصادی تأکید دارند  سرمایه
های آزادسازی مالی،  سازی برنامه در مطالعه حاضر نیز، با توجه به مفروضات اقتصاد ایران و عدم پیاده

بر متغیرهای ) بهره(شود با استفاده از متدلوژی سوم، نحوه تأثیر آزادسازی نرخ سود  سعی می
.کالن اقتصاد کشور بررسی شود
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گذاری سرمایه
های متعددی جهت بیان      در ادبیات اقتصاد کالن، تئوری    •

اند که به صورت خالصه   گذاری پیشنهاد شده   رفتار سرمایه
در به کارگیری هر یک از      . در جدول به آنها اشاره شده است

های   ها جهت مطالعات تجربی و تحلیل   این تئوری 
بایست با احتیاط رفتار نمود، چرا که این            اقتصادسنجی، می  

باشند که  نیازهایی می   ها وابسته به مفروضات و پیش    مدل
بایست نسبت به وجود       قبل از استفاده از تئوری مفروض می       

.آنها اطمینان حاصل نمود   

گذاری های سرمایه  مدل
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خودرگرسیون 

جریان نقدی 

 توبینqمدل  

نئوکالسیک 

پذیر   شتاب انعطاف 
∑= −− ++=

n
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∑= −+=
n
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گذاری  های سرمایه  مدل 

: شوند  در جدول فوق، متغیرها به صورت زیر تعریف می    
-I : گذاری حقیقی  سرمایه
-K :موجودی حقیقی سرمایه
-Q : تولید حقیقی
-R : هزینه استفاده از سرمایه
-q :   نسبتq توبین 
-UCAP : برداری از ظرفیت نرخ بهره
-C : ای   کاالهای سرمایه شاخص قیمت
-F : جریان نقدی



١٤

گذاری   تابع سرمایه
گیری موجودی سرمایه، محاسبه قیمت  مشکالتی مانند مفهوم و اندازه•

های عمومی در  اجاره سرمایه، تعریف و تخمین تابع تولید، نارسایی
، مسائلی است که اقتصاد ایران نیز .. . بازارهای مالی و پولی، بازار کار و 

لذا، در . باشد مشابه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آنها روبرو می
 این مطالعه نیز مشابه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و تحقیقات

پذیر و با لحاظ نمودن   داخلی، با استفاده از یک الگوی شتاب انعطاف
مناسب، که با شرایط اقتصاد ایران مطابقت داشته باشند، به    متغیرهای الزم 

.شود گذاری اقدام می تحلیل رفتار سرمایه

:مدل مورد استفاده به شکل زیر است  

-PI = F (GDP, Reali, CR, Inflation, GI)

-PI - :  تقاضاي سرمايه گذاري بخش خصوصي
-GDP - :  ١٣٧۶توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت
-Reali نرخ حقيقي سود سپرده   : -
-CR - :  حجم اعتبارات اعطايي از طرف بانك ها به بخش خصوصي
-Inflation -  :  نرخ تورم آه بر اساس شاخص قيمت مصرف آننده محاسبه

شده است 
-:GI   تقاضاي سرمايه گذاري بخش دولتی

نرخ بهره  : در آزمون هاي تصريح مدل، برخي از متغيرهاي مستقل نظير-
ر مدل جهاني، نرخ ارز و نقدينگي نيز بررسي شد، آه به دليل ايجاد اختالل د 

.و معني دار نبودن ضرايب ،از مدل حذف گرديد
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انداز   پس

انداز مورد نظر در این پژوهش مبتنی بر مدل چرخه           تابع پس•
ساختار اصلی مدل بر مبنای مطالعه فرای است             . باشد   زندگی می 

و در تشکیل بردار متغیرهای توضیحی مدل، از فرم اصالح شده            
انداز، که به وسیله     مدل چرخه زندگی تحلیل رفتار پس      

البته در فرم اصلی     .  شود مودیگلیانی پیشنهاد شده، استفاده می     
گذاری و    مدل، جهت سازگاری با سایر توابع مربوط به سرمایه       

رشد اقتصادی تغییراتی حاصل شده است و متغیرهای مورد نظر               
. اند تحقیق به آن اضافه گشته  

.نتیجتا مدل زیر برای پس انداز در نظر گرفته شده است           -

PS=f(Income,Inflation, Reali)

 
. )  درآمد سرانه می باشد    Incomeکه در آن  (  -

در برآورد سیستم معادالت همزمان، متغیرهای مستقل          -
حجم اعتبارات بانکی، نرخ بهره جهانی و شاخص قیمت             

به عنوان انتخاب جانشین در پرتفوی       (سکه و طال 
وارد مدل گردید که باعث    ) های مالی خانوار      دارایی 

دار نبودن ضرایب     اختالل مدل شده و به علت معنی 
. برآورد شده از مدل حذف شدند     
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رشد اقتصادی 
ده نیز یک تابع در برآورد معادله تولید، متغیرهای مستقل، پولی بوده و مدل برآورد ش 

. رشد پولی است و متغیرهای بخش حقیقی در این الگوی رشد حضور ندارد  
به علت متغیرهای مستقل نرخ بهره جهانی و حجم پول در مدل رشد وارد شدند که  

.دار نبودن ضرایب و اختالل در سیستم معادالت همزمان از مدل حذف شدند   معنی

            GDP = F (CR,Inflation,LIQ,RER, Reali, Dummy)

•LIQ :نقدینگی
•RER :نرخ ارز حقیقی
•Dummy : 1359ـ67(های جنگ  متغیر مجازی برای سال(

آزمون ریشه واحد متغیرهای مورد استفاده در مدل      

8Income81/4-58/3-99%003/0

7RER25/5-59/3-99%001/0

6Reali18/3-92/2-95%027/0
5PS38/3-18/3-90%067/0

4PI21/3-18/3-90%095/0

3GDP80/3-58/3-99%005/0

2GI4/8-58/3-99%000/0

1Inflation75/260/290%0735/0

مقدار آمارهنام متغیرردیف
ADF

مقدار
بحرانی

سطح
داری معنی

ضریب
احتمال 
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شود هر سه مدل برآورد شده در الگوی    چنانچه مالحظه می •
.معادالت همزمان، دارای استحکام بوده و با ثبات بلندمدت است      

نتایج مدل سیستمی

)(Re 10/810/220/200/180/308/05 ARaliLGILCRLGDPLPI ++−++−=

Inflaiton٠/ ٠٨  – Reali ٠/ ١٢  + LIncome٢ +  ٠/ ٢١۶ /٩  LPS=

LRER ٠/ ١٢  – LLIQ ٠/ ١٩  – LCR ٢٧/٠ +  ۶ /١٢  = LGDP
)١  (AR ٩۴ /٠ +  Dummy ١٠/ ١٧  – Reali ٠/ ٠٨ +

نتایج مدل سیستمی
باشد، لذا باید دقت  از آنجا که فرم تبعی معادالت در الگو به صورت لگاریتمی می  •

  نمود که ضرایب جزیی رگرسورها در حکم کشش بوده و باید به صورت درصدی   
.کشش آنها را تفسیر نمود

اشته و نظام به دلیل اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران، نرخ بهره وجود ند •
از . نماید الحساب اقدام به مدیریت منابع و مصارف خود می  بانکی با نرخ سود علی

ار و  سوی دیگر، در بازار غیررسمی پول، نرخ بهره غیررسمی حاکم است ولی آم  
به همین دلیل از نرخ سود بانکی به جای . اطالعات دقیقی در مورد آن وجود ندارد  
.نرخ بهره در مطالعه استفاده شده است

های بلندمدت بانکی استفاده شده  برای متغیر نرخ سود واقعی از نرخ سود سپرده •
عی محاسبه است و از طریق رابطه فیشر با نرخ تورم تعدیل شده است و نرخ سود واق   

 و شرایط   های بلندمدت، نظریه مکینون  دلیل اصلی انتخاب سود سپرده. شده است
های بلندمدت  وی اعتقاد دارد که سود واقعی سپرده. خاص اقتصاد ایران بوده است 
.بهترین معیار نرخ بهره است
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تفسیر نتایج مدل سیستمی
معنادار است % 99 ضریب نرخ سود بانکی در معادله سرمایه گذاری در سطح اطمینان  •

 نرخ سود بانکی بنابراین. باشد  می22/0و عالمت آن مثبت بوده و میزان آن نیز برابر با 
دهنده کمیابی سرمایه و هزینه استفاده از سرمایه باشد و این   تواند نشان در ایران نمی 

. گذاری است رابطه مثبت بیانگر نقش مثبت آزادسازی نرخ سود بانکی بر سرمایه

 بوده و در سطح 12/0انداز دارای ضریبی برابر  های ،در معادله پس نرخ سود سپرده•
 را 99/0داری در سطح اطمینان    ضریب مربوطه معنیtآماره . دار است باالیی معنی

های بانکی، به عنوان پاداش و   رود با افزایش نرخ سود سپرده  انتظار می. دهد نشان می
.اندازها در کالن اقتصاد افزایش یابد   هزینه فرصت پول، سطح پس

 18/0 مثبت و میزان آن نیز برابر با در معادله رشد عالمت ضریب نرخ سود بانکی •
این رابطه   .باشد دار می  معنی% 99 ضریب مورد اشاره در سطح اطمینان  tآماره . باشد می

 .باشد کننده نظریه مکمل بودن پول و سرمایه در اقتصاد ایران می  ،اثبات

تفسیر نتایج مدل سیستمی
شود که   گونه استنباط می  از مجموعه نتایج سیستم معادالت این     •

در صورت حاصل بودن مفروضات مورد انتظار نظریه آزادسازی         
تواند منجر به افزایش      لیبرال، آزادسازی نرخ سود بانکی می      

گذاری و تولید ناخالص داخلی شود و لذا فرضیه مکینون     سرمایه
ـ شاو را اثبات نموده و نظریه مکمل بودن پول و سرمایه در          

گردد و لذا تأثیر مثبت آزادسازی مالی بر          اقتصاد ایران تأیید می   
متغیرهای کالن اقتصادی از جمله رشد اقتصادی استنباط       

.شود می



١٩

آزادسازی نرخ سود حقیقی به صورت محدود یا نامحدود   

شود، این است که آیا همواره افزایش نرخ سود بانکی تا هر سطحی،  سؤالی که در این قسمت مطرح می
گردد؟ به عبارت دیگر، مطابق با نظریه    گذاری و به تبع آن رشد اقتصادی می  منجر به افزایش سرمایه

تواند الزاماً موجب افزایش   یمکینون ـ شاو، هر سطحی از نرخ سود که بدون دخالت تعیین گردد، آیا م
گذاری و رشد اقتصادی شود؟ سرمایه

باشد و ممکن  ند که این رابطه مثبت، همواره برقرار نمی  نظران مانند استیگلیتز معتقد ای از صاحب پاره
د و از آن نرخ معین به بعد، رابطه، است تا یک نرخ بهره حقیقی مثبت نزدیک به صفر، این رابطه برقرار باش

های بانکی برای   بهره حقیقی باال ممکن است توأم با افزایش ریسک پرتفوی وام  منفی خواهد شد و نرخ
گذاری گردد و لذا دخالت دولت در این  تواند منجر به کاهش تمایل برای سرمایه  گذاران شود که می سرمایه

.باشد  حالت، و تعیین نرخ سود حقیقی نزدیک به صفر مطرح می

، تز 90که مکینون نیز در دهه انتقادات وارده به مبانی نظری آزادسازی مالی مکینون ـ شاو باعث شد 
مطابق با این نظریه، وی آزادسازی مالی با یک رویه آرام و    . آزادسازی مالی محدود شده را بیان نماید 

 9 تا 5های بهره حقیقی بین  پیشنهاد وی، تعیین نرخ. نماید  های بهره حقیقی را بیان می  محدود روی نرخ
باشد  درصد می

حدود بهینه نرخ سود حقیقی
ریه مکینون ـ برای تعیین حدود بهینه نرخ سود حقیقی، از رویکرد آگراول و آزمون نظ   •

.بریم شاو و استیگلیتز بهره می

های  تواند به طور ضمنی به علت وجود نرخ مثبت شدن ضریب نرخ سود واقعی می•
رسد  میسود واقعی منفی و حتی به شدت منفی در مشاهدات نمونه باشد و به نظر 

به عبارتی، اثر نرخ سود بر روی نسبت . این رابطه مثبت همواره برقرار نباشد 
 نرخ گذاری در دل این اثر مثبت، نهفته است، اما به دلیل منفی بودن متغیر   سرمایه

، اثر  )های پس از انقالب اسالمی در اکثر سال(سود واقعی در اکثر مشاهدات نمونه  
لذا بایستی ترتیبی اتخاذ شود که این اثر مثبت و   . مثبت بر اثر منفی غلبه کرده است

.گذاری از هم تفکیک گردند    منفی نرخ سود حقیقی بر روی سرمایه
گذاری را در مدل سیستمی، به صورت زیر برآورد      به این منظور، رابطه سرمایه•

:کنیم می

0b1 باشد  و، برای تأیید نظریه استیگلیتز بایستی  • >

LGIbLCRbLGDPbaliRe)R(DbaliRebbLPI 432
'
110 +++++=

0b'1 <0)bb( '
11 <+
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حدود بهینه نرخ سود حقیقی
: به شرح زیر است R=1نتایج الگو برای . •

شود، ضرایب مطابق انتظار، برآورد شده است و رابطه فوق   طور که مالحظه می    همان•
:گردد  تبدیل به رابطه زیر می Reali<R= 1برای 

گیریم که شروط الزم برای تأیید نتیجه استیگلیتز و عدم     بنابراین، نتیجه می•
و در اینجا یک    (آزادسازی نامحدود در نرخ سود بانکی حقیقی بین صفر تا دو درصد  

توان آزادسازی محدود و مالیم را برای اقتصاد ایران        لذا می. ،برقرار است)درصد
.مطلوب دانست

(1)0/620/250/220/270/2010/52 ARLGILCRLGDPaliReLPI +−+++−=

(1)0/620/250/220/270/2010/52 ARLGILCRLGDPaliReLPI +−+++−=

)1(ARLGI
LCRLGDPaliRe)1R(DaliReLPI

0/620/25
0/220/270/350/2010/52

+−
++=−+−=

نتایج و پیشنهادات 
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های     های موجود در فرآیند تعیین نرخ سود، بایستی تغییر نرخ             رغم کاستی   علی
جانبه اقتصاد ایران   سود بانکی، مستند به مطالعات دقیق کارشناسی و تحلیل همه         

های اقتصادی مانند تورم،      ها، بدون توجه به شاخص     باشد و هرگونه کاهش در نرخ       
در اجرای طرح منطقی     . گردد  باعث ایجاد صف و اختالل بیشتر در سیستم بانکی می      

های سود، بایستی الزامات آن مورد توجه قرار گیرد و اجرای آن، بدون                 کردن نرخ   
کند و نتایج     توجه به این الزامات به واقع شدت سرکوب سیستم مالی را بیشتر می           

.وخیم سرکوب مالی را به همراه خواهد داشت      

های قیمتی و تخصیص دستوری        هر چند آزادسازی حذف مواردی مانند کنترل       
های     باشد، با این حال، سیاست     المللی می   اعتبارات و کنترل جریان سرمایه بین     

.  دولت همچنان نقش اساسی و اصلی را در کارکرد بخش مالی خواهد داشت             
لت دولت   آزادسازی مالی به معنای بانکداری آزاد و بدون قید و شرط نیست و دخا             

ها به علت مسائل احتیاطی، تحت نظر        از طرق مختلفی ادامه خواهد داشت و بانک  
 نیز   خواهند بود و در عین حال همچنان ممکن است دولتی باقی بمانند و دولت            

.کننده اصلی نظام بانکی باشد     قرض

.  نیاز اساسی برای موفقیت آزادسازی است      ثبات اقتصاد کالن، در واقع یک پیش    
فیلیپین و  تجربه آزادسازی کشورهای موفق آسیایی در برابر تجربه شکست              

.گواه این مسئله است سریالنکا  

های مربوط به تورم و کسری بودجه ایران فهمیده            آنچه که از بررسی شاخص    
باشد و    شود این است که اوضاع اقتصاد کالن به هیچ وجه به ثبات نزدیک نمی           می

ال به آن    شروع آزادسازی بدون توجه به این مطلب، سرانجامی شبیه آنچه که در با          
.اشاره شد را به همراه خواهد داشت  

توان    می با افزایش نرخ سود بانکی و رهاسازی آن به صورت کنترل شده و محدود،                
گذاری و رشد اقتصادی را در قالب یک برنامه تدریجی، انتظار          افزایش سرمایه 

.داشت

گردد، آزادسازی در     ها و ایجاد رقابت، پیشنهاد می   به منظور افزایش کارآیی بانک   
های دستوری گردد و با توجه به کارهای             ها به تدریج جایگزین نرخ      کلیه بخش 

های آزادسازی، به آن اقدام کنند و یقیناً در این بین به           کارشناسی در مورد روش   
بندی ریسک مشتریان و به تبع آن، محاسبه ریسک بانک           های درجه   کارگیری مدل   

های مورد نیاز     پس آموزش  . باشد   در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیالت، مهم می        
آزادسازی دچار    ضروری است تا از ناحیه فقدان دانش مدیریت ریسک در پروسه       

. ضرر نشویم 



٢٢

 نادرست    الزم به ذکر است که در پروسۀ آزادسازی نرخ سود، بایستی متوجه رقابت           
در اکثر کشورهای در حال توسعه و به         . ها در مسئله تغییر نرخ سود باشیم        بانک

ها به وجود    طور بارز، کشور چین، بعد از آزادسازی، رقابت وحشتناکی بین بانک         
با وجود یک مکانیسم کنترل داخلی ناقص و عملکرد نظارتی ضعیف، ممکن                 . آمد 

ها و منابع به رقابت       ها به منظور افزایش سهم خود در جذب سپرده         است، بانک
های وام باالتر، سود خود را تضمین        به همین دلیل با افزایش نرخ    . ناسالم روی آورند   

ممکن است سبب بحران مالی        ) وجوه (در همین حال، هزینه باالی عملکرد       . کنند می
ای   بنابراین یک بررسی از سالمت سیستم بانکی و کفایت نظارت بانکی و اجر           . شود

.ی استاصالحات در این نواحی، برای مؤثر بودن آزادسازی نرخ سود، امری حیات               

جه به   مسئله مهم دیگر در اوضاع کنونی ایران در مورد آزادسازی نرخ سود، تو            
آزادسازی ممکن است، شانس       . باشد   های کوچک می     شرایط ویژه مؤسسات و بنگاه    

در نگاهی تعادلی به ریسک و سود،          . تأمین مالی این مؤسسات را کاهش دهد        
دهند تا   ها را بیشتر به مؤسسات بزرگتر تخصیص می        های تجاری، وام     بانک
این مسئله  . های کوچک که دارای سودآوری بالقوه اما ریسک باالتری هستند             بنگاه
  تواند باعث شکست انتظارات مدیران از بهینه کردن تخصیص منابع بر طبق           می

بنابراین بایستی به موازات آزادسازی نرخ سود، برای           .  های پولی جدید شود     سیاست
های دیگری اندیشیده شود و یا دولت          ها و جایگزین   ها، روش تأمین مالی این بنگاه   

.به نحوی به جبران آن اقدام کند     

با تشکر


