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 مالی فراگیر تأمینشده و نابرابر به  بندیجیرهمالی  تأمینگذار از 

 1میثم خسروی

 چکیده

ی چند واقعیت آماری ناگوار است. اول واقعیت دهندهو خانوار در اقتصاد ایران نشان مالی بنگاههای تامینی دادهمشاهده

سلم آماری حکایت از جیره شدید اعتبار دارد؛ دادهم سال های بندی   15دهد که تنها شان می، ن1395بودجه خانوار در 

ها نیز در ن بنگاهکاهش یارته اسددت. عروه برای 1387اند که نسددبت به سددال درصددد خانوارها تسددهیری دریارت کرده

د دیاند. دومین واقعیت آماری نابرابری شترین معضل تولید معرری کردهعنوان مهمهای اخیر کمیابی تسهیری را بهسال

سهیری دریا شته و ت ست. تعداد اررادی که در دهک دهم قرار دا سهیری بانکی ا سی به ت ستر برابر  9اند رت کردهدر د

را  "ابرابری در تأمین مالیبندی و نجیره"اند. بنابراین تعداد اررادی است که در دهک یک قرار داشته و تسهیری گررته

ت عنوان کرد. در این پژوهش علل نظام بانکی بر اقتصاد ملی تحمیل کرده اسهایی که ترین چالشتوان یکی از مهممی

ست که ناتوانی بانک  شده ا شان داده  شده و ن ضعیتی با روش تحلیلی تبیین  شاهده چنین و صلی م رکزی در ایفای ما

سهامداران بانکساز بهرهوظایف نظارتی خود زمینه سهیریکشی  ها و دهی بانک ها از رانت خلق پول و کاهش توان ت

بانکی به بازار تسهیری گردیده است. در بندی اعتبار از بازار بینناتوانی وی در تنظیم سیاست پولی موجب سرایت جیره

ها اصرح قوانین ترین آنها و اقداماتی برای بهبود وضعیت تأمین مالی رراگیر پیشنهاد شده است که مهمپایان سیاست

 شد.بابندی مینظام بانکی و ناترازی، توسعه نهادهای اعتبار سنجی و رتبهپولی و بانکی، اصرح 

 جیره بندی اعتبار، نابرابری، تامین مالی تولید، تعارض منارعواژگان کلیدی: 
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 1مقدمه
سالت بانکتامین مالی مهم صادترین وظیفه و ر ست و تخصیص بهینه ها در قبال اقت سغایت مطالبه و عادالنه ا ت ای ا

سیب  صاد کرن آ شبکه بانکی دارد. در صورتیکه تخصیص بهینه منابع اعتباری اتفاق نیفتد ثبای اقت صادی از  که هر اقت

توان یکی از عوامل آشنای ایرانیان در نیم قرن اخیر را می تواند دچار رکود یا تورم شود. تورم، پدیدهبیند و اقتصاد میمی

کرد. بنابراین اولین مکانیزم تاثیر بخش مالی بر نابرابری، تورمی است که با تخصیص مهم موثر بر تشدید نابرابری تلقی 

ارتد. اما گذشددته از تورم عوامل دیگری نیز در نابرابری دسددترسددی غیر بهینه پول یا اعتبار توسددن نظام بانکی اتفاق می

ست آنخانوار سعی نموده ا ستند که این گزارش  صاء نماید. به طور کلی  ها راها به خدمای مالی موثر ه سایی و اح شنا

( اعطای 3انداز و سددرمایه گذاری  ( پس2( خدمای پرداخت  1دهند عباری اسددت از : خدماتی که شددبکه بانکی ارا ه می

صرف سهیری و تامین مالی.  شبکه ت سن بانک مرکزی و  شده تو سیار پایین آمارهای تولید  ستی و کیفیت ب نظر از کا

یک گزارش 1387مربوط به وضعیت دسترسی به خدمای مالی)بانک مرکزی تنها یکبار  در سال  هایبانکی در شاخص

دهد وضعیت کشور در شاخص مربوط به دسترسی خانوار به خدمای مالی منتشر کرده است(، آمارهای موجود نشان می

رروشگاهی و خودپرداز( مناسب  دسترسی برابر و متوازن به خدمای پرداخت )عمدتاً نقاط خدمای دهی نظیر شعب، پایانه

ست اما در دو خدمت دیگر یعنی پس شدی نابرابر و غیر متوازن و قابل قبول ا سی به  ستر ضعیت د انداز و تامین مالی و

 مبلغ از درصد 85ها درصد حساب 2.5، تنها 1395ها به شدی نابرابر است و بر اساس آمارهای سال است. توزیع سپرده

ها نیز معاف از مالیای است این شکاف و نابرابری روزارزون گردیده که سود سپردهاختیار دارند و از آنجاییرا در ها سپرده

شابه و وخیمی دارد تا جاییکه بررسی آمارهای بودجه خانوار  سهیری نیز وضعیت م ست. وضعیت دسترسی خانوار به ت ا

شان می سال ن سهیری بودهدرصد خانوارها در حال ب 15تنها  1395دهد در  ساط ت اند و تعداد اررادی که در ازپرداخت اق

شته و تسهیری دریارت کرده شته و تسهیری  9اند دهک دهم قرار دا برابر تعداد اررادی است که در دهک یک قرار دا

اییکه گزارش ها نیز دسدترسدی بسدیار محدود )رقر( و نابرابری به تسدهیری دارند تا جاند. عروه بر خانوارها بنگاهگررته

شان می درصد بنگاه های کوچک و متوسن کشور از دسترسی به اعتبار محروم هستند و در  59دهد که بانک جهانی ن

های اخیر تولید کنندگان محدودیت دسدترسدی به تامین مالی را به عنوان مهمترین مانع کسدب و کار خود معرری سدال

گذاری پولی نامناسب و تعارض منارع رابری در بخش مالی را در سیاستاند. این گزارش علل اصلی وجود رقر و نابنموده

ست میمرکزی با بانکبانک ضعیف وی گردیده ا ستها که خود موجب نظاری  سیا سب موجب داند.  گذاری پولی نامنا

خود بر  جیره بندی اعتبار در شددبکه بانکی و هم چنین در برخی از موارد موجب ارزایش نرب بهره واقعی گردیده اسددت

سپرده ست. جیرهنابرابری  شکل ها دمیده ا سهیری  ضای ت ست عروه بر اینکه مازاد تقا شده ا بندی اعتبار نیز موجب 

شد.  تعارض  ساد با ضای طریی و ر سهیری محلی برای ام صف دریارت ت سیدن به اول  سهیری و ر بگیرد، دریارت ت

مقام ناظر توسن اشخاص تحت نظاری و مانع نظاری مقتدرانه ها موجب تصاحب یا تسخیر منارع بانک مرکزی با بانک

ها )سددهامداران، بانک مرکزی گردیده اسددت. عدم نظاری مقتدارنه نیز موجب شددده اسددت اشددخاص مرتبن با بانک

سی به خدمای مالی شرکت ستر شند و نابرابری در د شته با سی بهتری به تامین مالی دا ستر های زیر مجموعه و ...( د

های ناسالم موجب ایجاد جنگ نرب سود در بازار پول د. از طرری عدم نظاری مقتدرانه و برخورد جدی با بانکشکل بگیر

سپرده شدید نابرابری  ساله نیز عروه بر ت شبکه بانکی و کاهش و ارزایش نرب بهره گردید که این م ها موجب ناترازی 
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ی انجام شده برای ررع رقر و نابرابری در بخش مالی احصا هاگذاریها گردید. در پایان سیاستتوان تسهیری دهی آن

با توجه به اینکه نابرابری در بخش مالی و بازار پول  شناسی پیشنهادهای مربوط ارا ه گردیده است.شده و ضمن آسیب

شاخص ست، میدر  شده ا شاخصهای متعارف اندازه گیری رقر چندبعدی تعریف ن سعهتوان از  یع ی مالی و توزهای تو

 های مختلف یا مناطق مختلف استفاده کرد. ها در دهکاین شاخص

شد را می شده با سعه مالی که موجب کاهش نابرابری  ضیحای، تو شبکه بانبا این تو کی تحت مقررای و توان ذیل یک 

ه تعارض منارع شت. متاسفانداری اجتماعی انتظار داچنین واجد اهتمام به مقوله بانکنظاری مقتدرانه بانک مرکزی و هم

در سالهای اخیر اتفاق  شدید و چند الیه در ساختار مقام ناظر بر شبکه بانکی کشور موجب شده است که توسعه مالی که

 ارتاده است به شدی زمینه ساز نابرابری و عامل گسترش رقر گردیده است.

 ی نابرابری:هاشاخص

ها به خدمای و محصددوالی مالی مورد نیاز از جمله خدمای به معنای میزان دسددترسددی خانوارها و بنگاه 1شددمول مالی

تواند به صوری مستقیم و غیرمستقیم بر رراه خانوار موثر واقع که می 2انداز و بیمه استپرداخت، دریارت تسهیری، پس

 د.تواند زوایای نابرابری در بخش مالی را واضح کنشود. پراکندگی این شاخص در طبقای مختلف اجتماعی میمی

گیری تر برای اندازهتوان بر اسداس نو  خدمت مالی در سده سدطح طبقه بندی کرد. به تعبیر روشدنشدمول مالی را می

 :3ای جامعه تهیه و نتایج را باهم مقایسه کرددقیق نابرابری شمول مالی باید ماتریس زیر را برای هر دهک هزینه

 ها: ماتریس شاخص1 جدول

 کیفیت استفاده دسترسی هک ...د

    خدمات پرداخت الکترونیک

    اندازگذاری و پسسرمایه

    بیمه

    دریافت تسهیالت

شان می ری را نباید تنها دهد حاکی از این است که ارزیابی شمول مالی در خصوص دریارت تسهیآنچه ماتریس روق ن

دنظر قرار گیرد. به به دسددترسددی محدود کرد بلکه اسددتفاده خانوار از این خدمت و کیفیت عرضدده این خدمت نیز باید م

ام آحاد جامعه به آن باشد و تم عنوان نمونه در شبکه بانکی ممکن است محدودیتی برای دریارت تسهیری وجود نداشته

اده شده ارراد نتوانند از آن دسترسی داشته باشند اما به دلیل عدم آگاهی یا شروطی که برای استفاده از این خدمت قرار د

 استفاده کنند. 

شاخص شکده پولی و بانکی  شمول های مربوط به درایهپژوه شارکت جهانی برای  ساس گزارش م های مختلف را بر ا

های را توان ردیفها تنها میاسدددتخراج کرده اسدددت که در این بین بر اسددداس آمار و ارقام موجود در گزارش 4یمال

                                                             
1 Financial inclusion 
2 World Bank definition: https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview#1 
3 World Bank; Financial inclusion  strategies – reference Framework,2012 
4 GPFI. (2013). G 20Financial Inclusion 
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 ها به شرح زیر هستند:های ناظر به آن درایهگیری و مقایسه کرد لذا صرراً شاخصاندازه

 های توسعه مالی : شاخص2 جدول

 بعد شاخص ردیف 

 دسترسی به خدماینقاط 

 دسترسی شعب 1

 دسترسی پایانه رروشگاهی 2

 دسترسی خودپرداز 3

 خدمای پرداخت

 استفاده تراکنش بدون پول نقد 4

 استفاده بسامد زیاد استفاده از حساب 5

 استفاده استفاده تراکنشی از موبایل 6

 دسترسی تعداد ارراد راقد حساب بانکی در مناطق مختلف 7

 استفاده انتقال پول 8

 کیفیت هزینه ارتتاح حساب 9

 کیفیت هزینه انتقال اعتبار 10

 خدمای تسهیری

 استفاده میانگین روزهای انتظار دریارت تسهیری 11

 استفاده ومتوسن از مانده تسهیریهای کوچکسهم بنگاه 12

 استفاده توزیع جغراریایی و دهکی مانده تسهیری 13

 استفاده تسهیری اشخاص مرتبن نسبت 14

 کیفیت موانع اعتباری: وثیقه گذاری 15

 کیفیت موانع اعتباری: موانع اطرعاتی 16

 خدمای سرمایه گذاری
 استفاده نسبت پس انداز 17

 استفاده های سپردهها در مقیاس حسابتوزیع مبلغ سپرده 18

 استفاده تعداد ارراد بیمه شده 19 خدمای بیمه

 سایر

 کیفیت دانش مالی 20

 کیفیت ررتار مالی 21

 کیفیت حل اخترف 22

 کیفیت الزامای ارشاء 23

  

 های اقتصاد ایرانوضعیت نابرابری بخش مالی در داده
( سرمایه گذاری )سپرده های 3( تامین مالی)تسهیری( 2( خدمای پرداخت 1کند شبکه بانکی سه خدمت عمده ارا ه می

شود. هدف از پرداختن گذاری(. در این بخش به وضعیت نابرابری موجود در ارتباط با این سه خدمت پرداخته میسرمایه 

ست که وقتی از نابرابری در بخش مالی حرف به میان می شعب به مقوله خدمای پرداخت نیز این ا سوی  آید اذهان به 

ستگاه خودپرداز مبانک سی به د ستر های موجود در این رابطه شود در حالیکه دادهنحرف میها در مناطق محروم و یا د

کنند. در ادامه مشدخص خواهد شدد که نابرابری وجود نابرابری شددید در نقاط دسدترسدی به خدمای پرداخت تایید نمی
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 آزاردهنده در بخش خدمای مالی در کدام نو  از خدمای بانک وجود دارد؟

 دهی: شعبنقاط خدمات

ها و موسددسددای اعتباری یکی از به خدمای پرداخت و ... توزیع جغراریایی شددعب بانک در خصددوص دسددترسددی ارراد

سال شاخص ساس آمارهای  شد. جدول زیر بر ا شان می 1392ها بود که در بخش پیش معرری  شعب  95دهد ن صد  در

ستند و تنها بانک شهری ه سای اعتباری در مناطق  س ش 5ها و مو سیس  ستایی تا شعب در مناطق رو صد  اند در دهدر

درصد شعبی که در  5اند. نکته دیگر اینکه از درصد جمعیت کشور در آن سال در مناطق روستایی ساکن بوده 34حالیکه 

 207ها تنها های کشاورزی و صادرای است و سایر بانکها متعلق به بانکدرصد آن 4.1مناطق روستایی رعال هستند 

 شعبه در کل مناطق روستایی کشور دارند.

 : توزیع شعب در مناطق کشوری3 دولج

  
 15209ها، گزارش به شماره مسلسل ماخذ: مرکز پژوهش

شعب بانک شاخص تعداد  شکده پولی و بانکی بر  100ها به ازای هر سری زمانی  ست، پژوه شرح زیر ا هزار نفر نیز به 

ساس گزارش عملکرد موسسه آموزش عالی بانکداری تعدا سالا شعب را در  شده از د  شعب اعرم  شته با تعداد  های گذ

های بانک منطبق با گزارش IMFسوی صندوق بین المللی پول مقایسه کرده است و به این نتیجه رسیده که اطرعای 

عد به ب 85هزار نفر در سالهای  100روند تعداد شعب به ازای هر  IMFهای و موسسای اعتباری نیست لذا بر خرف داده

 همواره صعودی بوده است. 

 هزار نفر  100: تعداد شعب به ازای هر 1 نمودار
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 (1394ماخذ: )پژوهشکده پولی و بانکی، 

 دهی : پایانه فروشگاهینقاط خدمات

رروشگاهی نیز به های دهد توزیع پایانهشود نشان میگزارش اقتصادی شاپرک که از سوی بانک مرکزی نیز منتشر می

 . 1عنوان دیگر نقطه خدمای دهی توزیع جغزاریایی نامتوازنی دارد

 : تعداد پایانه رروشگاهی به ازای هر میلیون نفر2 نمودار

 
 

 نقاط خدمات دهی: خودپرداز

 به شرح زیر است: لیون نفر نیزآمارهای بانک مرکزی در خصوص توزیع جغراریایی تعداد خودپردازها به ازای هر می

 : تعداد خودپرداز به ازای هر میلیون نفر3 نمودار

 
 

توزیع جغراریایی شدداخص دسددترسددی به خدمای مالی در رابطه با خودپرداز متوازن تر از این شدداخص در رابطه با پایانه 

                                                             
 ر وابسته است.البته این نابرابری توصیف شده شاید غلن انداز باشد زیرا پایانه خرید بیشتر از اینکه به تراکم جمعیت وابسته باشد به تراکم کسب و کا 1
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 رروشگاهی است.

 و متوسط از مانده تسهیالتهای کوچک خدمات تسهیالت: سهم بنگاه

ها است که هموارسازی مصرف برای خانوار و مهمترین خدمت شبکه بانکی به اقتصاد اعطای اعتبار به خانوارها و بنگاه

کند. با این مقدمه وزن این سررصل از خدمای در ایجاد رراه پذیر میتوسعه اقتصادی را برای بخش واقعی اقتصاد امکان

یی بسیار بیشتر از سایر خدمای مالی برآورد میشود در حالیکه متاسفانه به دالیل مختلف که به بخشی اجتماعی و رقر زدا

باری دارد و نیازمند عنایت و توجه ویژه ها در بخش بعد اشدداره خواهد شددد شددبکه بانکی کشددور وضددعیت اسددفاز آن

 گذار پیگیر موضو  رقر است.سیاست

های کوچک و متوسن در ایران ین تحقیق به آمار میزان تسهیری دریارتی بنگاههای مبنای اگزارشی در سلسله گزارش

 توان اشاره کرد:نپرداخته است اما در این راستا به چند نکته می

ستند که بیش از  شورهایی ه سیا و از جمله ایران از زمره ک صد بنگاه 59منطقه جنوب غرب آ سن در های کوچک و متو

 محروم هستند.ها از اعتبارای بانکی آن

 
 .14380ها به شماره مسلسل ماخذ: گزارش مرکز پژوهش

 

دهد به طور کلی نامسدداعدترین مولفه نیز نشددان می 1395ها در سددال گزارش پایش محین کسددب وکار مرکز پژوهش

 ها بوده است.ها مشکل دریارت تسهیری از بانکرضای کسب و کار از نظر بنگاه

 : موانع کسب و کار4 جدول
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 15443ها به شماره مسلسل ماخذ: گزارش مرکز پژوهش

 هاهای زیر مجموعه بانکخدمات تسهیالت : دسترسی بهتر بنگاه 

سیم بندی دیگری که می شرکتتق سوی  سهیری از  شهودی از میزان نابرابری در دریارت ت ها ارا ه نماید میزان تواند 

شرکت سته به بانکهای واتامین مالی  سوی بانکب سفانه از  ست. این داده نیز متا شر نمی ها شود مرکزی تجمیع و منت

شده بانک ستفاده از صورتهای مالی حسابرسی  ها حساب کرد. البته به دلیل توان این مقوله را برای بانکها میلکن با ا

نده تسدددهیری به م پیش بینی کم برآوردی وجود دارد. خوداظهاری این اعداد و ارقا عنوان نمونه جدول زیر میزان ما

شرکت شان میدریارتی  سارگاد را ن شرکت 47که دهد های مرتبن با بانک پا سهیری این بانک در اختیار  صد ت های در

 مرتبن با وی قرار گررته است.

 های مرتبن با بانک پاسارگاد: تسهیری اعطایی به شرکت5 جدول

 مانده تسهیری و تعهدای دریارتی)ه.م.ی( شرکت نام 

 4/15 میدکو )هلدینگ خاورمیانه( 1

 4/7 ارزش آررینان پاسارگاد 2

 1/5 تامین مسکن پاسارگاد 3

 5/4 گسترش انرژی پاسارگاد 4

 9/0 پارس آریان 5

 1/1 رناپ 6

 1 مپنا 7

 1 توسعه تجاری غرب ایرانیان 8

 87/0 پاسارگادتامین آتیه کارکنان  9

 37.5 مجمو 
 1397ماخذ: صورتهای مالی حسابرسی شده 
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ساً سا شد ا صادی با شرکت در یک بخش اقت صلی یک  سهامدار و ذینفع ا از ارا ه خدمای و  عروه بر این زمانیکه بانک 

 هد زد. کند و این خود بر نابرابری دریارت تسهیری دامن خواهای رقیب وی خودداری میتقویت بنگاه

 میزان استفاده خانوار از تسهیالت بانکیخدمات تسهیالت: 

ساس داده شکده پولی و بانکی بانک مرکزی بر ا سال پژوه ستفاده خانوارهای ایرانی از  سبت ا های خام بودجه خانوار ن

سال  1392تا  1364 ست که در بهترین حالت در  شان داده ا ست و ن صد خانواره 17تنها  1389را برآورد کرده ا ای در

صعودی ولی نوسانی بوده  80های ابتدایی دهه اند و این نسبت از سالشهری ایرانی در حال بازپرداخت تسهیری بوده

درصد خانوارها در حال  12دهد در این سال تنها نشان می 1395های بودجه خانوار در سال چنین بررسی دادهاست. هم

 .1دهدنشان می 89خانوار به تسهیری را نسبت به سال اند که کاهش دسترسی باز پرداخت تسهیری بوده

 : نسبت خانوارهای دریارت کننده تسهیری به کل خانوارها4 نمودار

 

 1394ماخذ: پژوهشکده پولی و بانکی،

 توزیع دهکی مانده تسهیالت دریافتی

سال نمودار زیر که از داده شان می 1395های بودجه خانوار  ست ن شده ا ستخراج  رادی که در دهک دهم دهد تعداد ارا

سهیری دریارت کرده شته و ت شت 9اند قرار دا ست که در دهک یک قرار دا سهیری گررتهبرابر تعداد اررادی ا اند. ه و ت

 د.  انکی دارنبنمودار زیر به این معناست که ثروتمندان در مقایسه با رقیران استفاده بیشتری از تسهیری 

 : دریارت کنندگان تسهیری در دهک های مختلف5 نمودار

                                                             
 رراه و تعاون اجتماعی.گزارش تلفیق و تلخیص مطالعای سند توانمند سازی محرومان و رقرا در ایران، معاونت رراه وزرای کار،  1
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 (1398ماخذ: )ربیعی، 

 هاانداز: توزیع جغرافیایی سپردهخدمات سرمایه گذاری و پس

شان می سپرده 54دهد جدول زیر ن صد  سهم را در ایندر شترین  ستان بی ست و این ا شده ا ستان تهران ثبت   ها در ا

های شبکه بانکی را به خود اختصاص درصد کمترین سهم از کل سپرده 0.26شاخص دارد. کهگیلویه و بویر احمد نیز با 

 داده است.

 97 ماه اسفند در سپرده مانده جغراریایی توزیع :6 جدول

 نام استان ردیف

از سهم  

هاسپرده  

 

 نام استان ردیف
ازسهم   

 سپرده ها

 1.03 مرکزی 17 0.26 کهگیلویه وبویراحمد 1

 1.15 مناطق آزاد تجاری 18 0.31 ایرم 2

 0.80 گلستان 19 0.43 خراسان جنوبی 3

 1.14 یزد 20 0.34 خراسان شمالی 4

 1.05 کرمانشاه 21 0.78 سیستان و بلوچستان 5

 1.38 آذربایجان غربی 22 0.56 کردستان 6

 2.09 البرز 23 1.10 بوشهر 7

 1.63 گیرن 24 0.57 اردبیل 8

 1.83 کرمان 25 0.55 بختیاریوچهارمحال 9

 3.32 خوزستان 26 0.59 سمنان 10

 2.74 آذربایجان شرقی 27 0.64 زنجان 11

 2.44 مازندران 28 1.09 قم 12
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 4.20 رارس 29 0.92 همدان 13

 4.60 خراسان رضوی 30 0.92 هرمزگان 14

 5.18 اصفهان 31 0.71 لرستان 15

 54.83 تهران 32 0.82 قزوین 16

 ، منتشر نشده. 97ماخذ: گزارش مرور نظام مالی زمستان  

کردند حساب سپرده سرمایه گذاری داشته اند و استفاده می 1387درصد ارراد در سال  25دهد تنها جدول زیر نشان می

سال  66و  صد ارراد تا  سرمایه گذاری  1387در سپرده  ساب  سپرده گذاری در آن تاریخ ح شته اند.  رایج ترین نو   ندا

 درصد ارراد از آن استفاده می کردند. 62حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز بوده است که 

 : میزان استفاده از خدمای پس انداز و سرمایه گذاری بانکی7 جدول

 
 1387ماخذ: گزارش بانک مرکزی،

 

 هاانداز: توزیع مانده سپردهسرمایه گذاری و پسخدمات 

ها سپرده مبلغ از درصد 85دهد های مجلس اعرم شد که نشان میدر سال گذشته آماری از سوی ریاست مرکز پژوهش

حساب سپرده دارند  5که در کشور هر ررد به طور متوسن از آنجایی .ای استهای سپردهحسابدرصد از  2.5متعلق به 

سپردهو احت سپردههای کرن دارند تعداد حسابماالً اررادی که  شتری دارند به نظر میهای  سپردهی بی ها رسد چولگی 

 گفته باشد.بر اساس ارراد نابرابرتر از رقم پیش

 مالی: جمع بندی آمارهای نابرابری در بخش

برابری در دو حوزه از خدمای مالی ها در این بخش نشدان داد ناهای مختلف دسدترسدی خانوار و بنگاهبررسدی شداخص

بسیار شدید است. حوزه اول دسترسی خانوار به تسهیری و دومین حوزه دسترسی به خدمای سرمایه گذاری است که با 

سیار نابرابر مانده سپرده ها همراه شده است. در خصوص نقاط ارا ه خدمای نابرابری غیر طبیعی )تناسب با تعداد توزیع ب
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 معیت( وجود ندارد.ها و جبنگاه

  تحلیل و تشریح علل نابرابری در بخش مالی
شد، مهمهمانگونه که در بخش شخص  سی نابرابر خانوارها و های پیش م ستر صداق نابرابری در بخش مالی، د ترین م

در مقایسه ها است و در سایر مصادیق خدمای مالی، وضعیت کشور را ها به تسهیری بانکی و توزیع نابرابر سپردهبنگاه

شورها می سایر ک سبی با  ضعیت منا شان میارزیابی کرد. توان و صلی البته مطالعای نظری و بنیادین ن دهد که علت ا

 ها در کشور دو مقوله است: چولگی سپرده

 نرب سود حقیقی باال (1

 چولگی تسهیری دریارتی (2

سود حقیقی باال مشخص سهیری و نرب  صورتیکه چرایی چولگی ت سپرده بنابراین در  صلی توزیع نابرابر  ها شود،علت ا

تسهیری دریارتی و باالبودن نرب سود حقیقی در این بخش به علل نابرابری نیز مشخص خواهد شد. با این توضیحای 

 توان به شرح زیر دسته بندی کرد:دالیل را می شود. مهمترینپرداخته می 1395تا  1392های در سال

 اعتبار بندیعوامل تشدیدکننده جیره -1

 نظاری ضعیف و دور از اقتدار بانک مرکزی -2

شددود خانوار یا بنگاهی که نفود و قدری جیره بندی شدددید اعتبار یا مازاد تقاضددای تسددهیری در بازار اعتبار موجب می

گاه یابی به آن محروم شود. اساساً هرها برای دریارت تسهیری دارد از دستسیاسی یا توانمندی کمتری در اقنا  بانک

شود، زمینه شود و تخصیص با تعادل همراه ن سویه ن ستساز رانتبازار ت ستهجویی، د شای ساالرانه و نابرابر به یابی غیر 

صلی جیرهمنابع می ست. در این بخش از گزارش به علل ا ستثنا نی بندی اعتبار در گردد و بازار اعتبار هم از این قاعده م

 شود.کشور اشاره می

یابی به تسهیری نیز در ابتدای گزارش مورد های برابر دستاری نظاری بانک مرکزی بر ایجاد ررصتچگونگی تأثیرگذ

ست شک سی قرار گررت. به دلیل  صورتیبرر شاهد مقررایهای متعدد و پیچیده در بازار اعتبار در  گذاری و نظاری که 

شیم نظام تامین مالی خود دامن زننده به بانک مرکزی بر بانک نابرابری خواهد بود، برخی از مقررای احتیاطی خرد ها نبا

ستحکام بانک، مانع بهره سهامداران و مدیران میعروه بر ا صی  شخ شی  صورتیک که بانک مرکزی نتواند  شوند و در 

سته به خود را تامین مالی کرده و رربه شد، بانک تنها ارراد واب شته با طای سازد. اعتر مینظاری موثری در این رابطه دا

سفانه بانک مرکزی به عنوان مقام  شود که متا صار خلق پول باید با مقررای گذاری دقیق و نظاری مقتدرانه همراه  انح

اتفاق ارتاد  ها در اوایل دهه هشتاد زمانیسازی بانکعنوان توریقی نداشته است. خصوصی ناظر در چنین مقوله به هیچ

اری را نیز تمرین نکرده بود و موجب شد قدری خلق پول به دست کسانی که بانک مرکزی الفبای نظاری و مقررای گذ

را به سوی خود و گروه خود سوق داده و بر نابرابری دامن بزنند. مهمترین عامل عدم نظاری مقتدرانه  بیفتد که منارع آن

ارض منارعی که موجب ها تعارض منارع شدید و رراگیر حاکم بر بانک مرکزی است تعو اثربخش بانک مرکزی بر بانک

ها )به عنوان ضمانت اجرای مقررای بانک مرکزی( ها به نفع بانک مرکزی بوده و ورشکستگی آنشده است تخلف بانک

 به زیان بانک مرکزی باشد.



 بانکی در خدمت تولیدنظام  –ششمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی 

کشددی سددهامداران از رانت خلق پول به نفع خود، نظاری ضددعیف بانک مرکزی موجب عروه بر مکانیزم ممانعت از بهره

ست،  شود که پیامد آن کنترل کلشده ا ست پولی منفعل  سیا شود و عمرً  ست بانک مرکزی خارج  های پولی نیز از د

 تحمیل تورم باال به اقتصاد و دامن زدن به نابرابری و رقر است. 

سالنکته صلی ارزایش نرب بهره حقیقی در  ست که علت ا ستا این ا نیز نظاری  1395تا  1392های ی دیگر در این را

شد نرب بهره بین بانک مرکزی بر بانک ضعیف ست که موجب  ست پولی بوده ا سیا ضی این بانک در  ها و رویکرد انقبا

سود حقیقی در بازار  سپرده ها شکل بگیرد و نرب  سود  بانکی به شدی ارزایش یابد و در این میان رقابت مخرب بر نرب 

 رکزی رقم بخورد.پول بسیار بیشتر از نرب سود دستوری اعرم شده توسن بانک م

بندی شدددید اعتبار و نظاری دور از اقتدار بانک مرکزی را تر و در پاسددخ به این سددوال که چرا جیرهدر یک نگاه عمیق

شاره کرد که در ادامه بدان پرداخته  شور، ا ست پولی اثربخش در ک سیا ستیم باید به تعارض منارع و عدم وجود  شاهد ه

 خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعارض منافع بانک مرکزی با شبکه بانکی

 گیرد را قرار ثانویه منفعت یک تأثیر تحت ای،حرره اقدامای و تصدددمیمای گرددمی موجب که شدددراین از ایمجموعه

یابد که منارع یک کارگزار با منارع حاکمیت یا سدددازمان تعارض منارع زمانی مصدددداق می نامند،می منارع تعارض

شد. نطفهمربوطه سازمانی با صی یا  شخ ضاد پیدا کرده و او مجبور به انتخاب بین منارع  ستر و اش ت سادی در ب ی هر ر

شکل میزمینه یک تعار ساله تعارض منارع و حل آن در هر ض منارع  ساد توجه به م شگیری از وقو  ر گیرد و برای پی

سددازمانی ضددروری دارد. بانک مرکزی نیز از این قاعده مسددتثنی نیسددت و به دلیل واگذاری اختیارای رراوان از سددوی 

منارع به دو دسدددته کلی تعارض منارع باشدددد. تعارض های بروز تعارض منارع میترین زمینهحاکمیت، یکی از مهم

 شود: محور تقسیم میمحور و سازمانشخص

 تعارض منافع بانک

 هامرکزی با بانک

گذاری پولی سیاست

 نامناسب

جیره بندی  نظارت ضعیف

 اعتبار

تامین مالی اشخاص 

 مرتبط

 نرخ بهره باال

نابرابری 

تسهیالت و 

 سپرده 
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)روابن  گررته قرار حاکمیتی مناصب در شخصی که به مربوط هایویژگی برخی به علت محور،تعارض منارع شخص در

. گیردقرار می ممرد عموم و حاکمیت منارع با تعارض در شدددخص منارع (،....و اشدددتغال سدددهامداری، روابن خانوادگی،

 یک خرید برای قرار اسدددت، که دولتی وزارتخانه یک در طرف یک از که گررت نظر در را رردی توانمی مثال عنوانبه

 که باشند شرکتی در خویشاوندانش خودش یا دیگر طرف از و باشد حاکمیتی پست دارای کند، برگزار مناقصه محصول

صول آن ضه را مح صه در و کرده عر شخص محور  خواهد شرکت مناق صادیق تعارض منارع  کرد، این مورد یکی از م

 سدددازمان بر منارع حاکمیت یا عموم مردم یک ترجیح منارع مورد گردد. اما تعارض منارع سدددازمان محور درقلمداد می

 و شود انتخاب حاکمیت توسن طرح یک مجری عنوانبه )الف( سازمان است ممکن مثال عنوانبه .کندمی پیدا مصداق

را  طرح مورقیت عدم یا مورقیت ارزیابی مسئولیت حاکمیت جانب از نیز است )الف( سازمان که زیرمجموعه )ب( شرکت

 سازمان آن که پیمانکار گیردمی برعهده را ایپروژه زیستی محین مطالعای مسئولیت )ب( شرکت اینکه یا بگیرد برعهده

 منارع تعارض عنوان با را که آن گررته قرار منارعی تعارض معرض در )ب( شدددرکت هاموقعیت این در. اسدددت )الف(

 1.کنیممی معرری محورسازمان

ابد و با مکانیزمی که یای میها با توجه به شدددأن نظارتی بانک مرکزی اهمیت ویژهتعارض منارع بانک مرکزی با بانک

ه دو دسته سازمانی و مالی بتوان ها را میمرکزی با بانک تعارض منارع بانک شود.توضیح داده شد بر نابرابری موثر می

ا را به دو دسددته هتقسددیم کرد که در ادامه توضددیح داده شددده اسددت. به طور کلی تعارض منارع بانک مرکزی با بانک

 بندی کرد:توان تقسیممی

 گردد:ها باز می. تعارض منافع ساختاری که به ارتباط سازمانی بانک مرکزی با بانک1

صادیق این تعارض منارع ست، یکی از م شهور ا شخاص تحت نظاری م ها در هیای انتظامی بانک که به اتحاد ناظر با ا

ضو هیای انتظامی بانک سه ع ضو از  ست. یک ع سیدگی به تخلفای بانکبروز یارته ا ها از قانون پولی و ها که مرجع ر

شددود و در واقع ها انتخاب میاز مدیران عامل بانک ک مرکزی اسددت،های بانها و دسددتورالعملنامهآیین بانکی کشددور،

های متخلف و هم صددنفان خود تصددمیم گیری خواهد کرد. ها در خصددوص تعیین مجازای بانکای از خود بانکنماینده

اررادی در چراکه  و تحت عنوان اتحاد  گرددمحور تلقی میترین مصادیق تعارض منارع سازماناین پدیده یکی از واضح

سازمان صنفان خود انجام دادهمرکزی به تخلفاتی که خود یا هم هیای انتظامی بانک سیدگی خواهند کرد و منارع  اند ر

شکیل این هیای انتظامی تا  خود را بر بانک مرکزی ترجیح می شده که از ابتدای ت ستمی این  سی دهند. خروجی چنین 

ستانتظامی بانکپرونده در هیای  8تنها  1395سال  شده ا های گردان و گردش نیروی ی درب. وجود پدیده2ها بررسی 

مرکزی ها نیز دیگر مصداق تعارض منارع ساختاری است. در موارد متعدد کارکنان بانکانسانی از بانک مرکزی به بانک

رویه برعکس آن نیز وجود اند. البته ها و موسددسددای اعتباری مشددغول شدددهپس از پایان خدمت یا حین خدمت در بانک

گردد. ی بانکی باز میشددود و پس از پایان ماموریت مجدداً به شددبکهمرکزی مامور میها به بانکدارد، مدیری از بانک

شی از درب شکل بروز میتعارض منارع نا سانی بدین  یابد که برای مثال مدیری که در های گردان یا  گردش نیروی ان

سئولیت، احتمال داند که اغماض از خطاها و مدارای با بانککند میعالیت میبخش نظاری بانک مرکزی ر ها در زمان م

                                                             
 15448ها  به شماره مسلسل شناسی گزارش مركز پژوهش مفهوم و بندی دسته. 1 منافع تعارض 1
شییماره  "اقتدار ها و مسییهله. عدم انارت مؤثر بااک مرکزی بر بااک 17آسیی ش شییناسییی انام باا ی  (،"1395)مركز پژوهش هاي مجلس  2
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ها را پس از اتمام مسددئولیت ارزایش خواهد داد و بدین ترتیب منارع شددخصددی خود را همراسددتا با اشددتغال او در بانک

ارتد تصور کنید یکی شکل اتفاق می بیند. آن روی قصه هم بدینگیری و جدیت در انجام وظیفه نظارتی خود نمیسخت

از شددداغلین شدددبکه بانکی احتماالً در دوره بعد به عنوان رییس کارکنان بانک مرکزی معرری شدددود در این صدددوری 

ضاء میآینده شاغلین بانکنگری کارکنان بانک مرکزی اقت شتغال  ساله ا ساس توزیع احتمالی که برای م ها در کند بر ا

توان در ها مدارا کنند. بخشددی از مسدداله اسددتاندارد دوگانه در ررتار نظارتی بانک مرکزی را مینبانک مرکزی دارند با آ

های گردان تحلیل کرد.  خرصده اینکه منارع شدخصدی )اشدتغال پس از دوره مدیریت در بانک مرکزی( چارچوب درب

 ها( مؤثر واقع شود.تواند بر انجام صحیح ماموریت )نظاری بر بانکمی

 وظایف-تعارض درآمدارض منافع ناشی . تع2

صادیق تعارض منارع مالی میان بانک مرکزی و بانک شبکه از دیگر م ها، منتفع گردیدن بانک مرکزی از وقو  تخلفای 

صوص نحوه تعیین حقوق و مزایای بانک مرکزی ظاهراً ارتباطی  شور در خ سی قانون پولی و بانکی ک ست. برر بانکی ا

دهد. حقوق و مزایای هیای عامل بانک مرکزی ها و مزایای کارکنان را نشددان نمیبانکی با پاداشبین عملکرد شددبکه 

قانون تنظیم  2شددود. اما نکته آنجاسددت که بر اسدداس ماده توسددن مجمع عمومی تعیین و از محل بودجه پرداخت می

های دولتی تنها به مصوبه ی شرکتای بودجه( تغییر ارقام درآمدی و هزینه1380بخشی از مقررای مالی دولت )مصوب

ها بابت که جرا م دریارتنی از بانکی کشددور نیاز دارد و در صددورتیمجمع عمومی و جلب نظر سددازمان برنامه و بودجه

شت ضاره بردا سایر ها  ارزایش یابد، بانک مرکزی میا سنلی یا  صوبه مجمع عمومی به همان میزان هزینه پر تواند با م

هایی که به عنوان مثال، عدم نظاری مقتدرانه بانک مرکزی زمینه سددداز را ارزایش دهد. یعنی در سدددالهای خود هزینه

که های بانک مرکزی ارزایش یارته و از آنجاییها و ارزایش اضدداره برداشددت آنها گردیده اتفاقاً درآمدمشددکری بانک

ها و اسددت بانک مرکزی در تخصددیص پاداش ای از جمله هزینه پرسددنلی به عهده مجمع عمومیاصددرح اقرم هزینه

 1مزایای بیشتر دست بازتری دارد.

شارکت حقوقی بانک مرکزی با بانک صداق تعارض منارع مالی، م شرکتدیگر م ست.ها در برخی از  ونه به عنوان نم ها

برخی از  زی ومالکیت شددرکت ملی انفورماتیک و شددرکت پرداخت الکترونیکی پرداخت کارتی )شدداپرک( با بانک مرک

صل از ارا ه این خدمای، منتفع میبانک ست و بانک مرکزی از کارمزد دریارتی حا که خود وظیفه تعیین یشود در حالها

 حداقل و حداکثر کارمزد خدمای بانکی را به عهده دارد.

های زیر کتالی شرخروجی این سیستم نظارتی همراه با تعارض منارع این شده است که خلق پول بانکی صرف تامین م

سته با آن شخاص مرتبن و واب شده و مابقی خانوارها و بنگاهمجموعه و ا سبتها  ها ندارند از آن ی با بانکها که ربن و ن

  محروم خواهند شد.

 شود:هرست میرمنارع های موجود در بخش نظاری بانک مرکزی به شکل زیر  تعارض در انتهای این بخش، رهرست

 مصداق   
نابرابری در ارتباط با 

 بخش مالی

                                                             
 همان 1
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 تعارض منارع

 نهادی

 ریمج -گذارقاعده

بانک مرکزی قاعده گذار 
هاست اما خود در تراکنش

شرکت خدمای انفورماتیک 
 مجری هم هست.

تعارض منارع مقام ناظر 
با اشخاص تحت نظاری 
موجب وابستگی مقام 
ناظر شده و مغایر با 
گر اصل استقرل تنظیم
است. تصاحب مقام 
ناظر توسن اشخاص 
تحت نظاری موجب 
عدم نظاری مقتدرانه 
ها بانک مرکزی بر بانک

می گردد که این مساله 

از دو کانال بر نابرابری 
 موثر شده است:

بهره کشی  (1
اشخاص مرتبن با 

ها و نابرابری بانک
در دسترسی به 
کمیت و کیفیت 
 خدمای مالی

ظهور بازیگران بد  (2

و ارزایش نرب بهره 
اندازی جنگ با راه 

نرب سود که خود 
موجب چولگی 
ها بیشتر سپرده
 گریده است.

 اشخاص تحت نظاری -ناظر
ها در هیای حضور بانک

 انتظامی

 وظایف -درآمد

وظیفه بانک مرکزی انتظام 
بخشی به بانک هاست ولی 

-مند میاز تخلف آن بهره

 شود.

 رردی

 سهامداری

کارمندان بانک مرکزی 

سهامداری منعی برای 
 ها ندارند.بانک

 اشتغال همزمان

کارمندان بانک مرکزی 
توانند همزمان به طور می

پاره وقت در اشخاص 
تحت نظاری مشغول 

 رعالیت شوند.

 رابطه مالی

کارمندان بانک مرکزی 

بدون هیچ محدودیت و 
-قواعد انتظام بخشی می

توانند از اشخاص تحت 
نظاری تسهیری یا 

دیگر دریارت  خدمای مالی
 کنند.

 های گرداندرب

در بسیاری از موارد 
کارمندان بانک مرکزی 
پس از اشتغال در بانک 
مرکزی، در بانکهای 
 تجاری شاغل شده اند.

 های سیاسیانگیزه
های متخلف مدارا با بانک

به دلیل از دست ندادن 
 حمایت در انتخابای
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 اعتباربندی عوامل سمت عرضه موثر بر جیره 

بندی یابی مساله جیرههای مکمل تا کنون به صوری منسجم و مجزا به ریشههای و سایر گزارشمتاسفانه مرکز پژوهش

ضه آن نپرداخته سمت عر صوری اجمالی به این محور پرداخته میاعتبار و علل  سمت به  شود. یکی از اند اما در این ق

صلی جیره شدن دالیل ا شفتگی بانک مرکزی در انتخاب اهداف بندی اعتبار تعریف ن سیاست پولی در کشور و آ ساختار 

، وقتی بانک مرکزی نرب سددود بین بانکی را به عنوان هدف عملیاتی خود انتخاب کند و عملیاتی اسددت. توضددیح اینکه

ضه ذخایر را درون شبکه بانکی ارقی و درونعر ضه وام نیز در  ضای وام در هر شود یعنی تقازا میزا نماید، منحنی عر

دهی و های نهایی وامشود. علت این امر این است که در این سیستم هزینه تامین ذخایر، هزینهسطحی تامین مالی می

صاد خرد می ست و از تئوری اقت ضه بنگاه ثابت خواهد بود ا شد، نمودار عر صورتیکه هزینه نهایی بنگاه ثابت با دانیم در 

سالگیری نماید )بهمرکزی اهداف عملیاتی را هدفنیز ارقی خواهد بود. اگر بانک  ( که عرضه 96-92های عنوان نمونه 

شد منحنی عرضه ذخایر عمودی بوده و در نهایت منحنی عرضه وام نیز عمودی میذخایر هدف شود و نرب بهره گیری 

نرب سود، اجازه ارزایش نرب سود های ها و بخشنامهکند. اما بانک مرکزی با ابرغیهتسهیری به شدی ارزایش پیدا می

سهیری را نمی صه انتخاب کلدهد و موجب میت شود. به طور خر های پولی به عنوان شود بازار با عدم تعادل همراه 

شود جیره بندی را تعمیق بندی اعتبار بوده و زمانیکه با محدودیتهدف عملیاتی دامن زننده جیره سود همراه  های نرب 

معناست که تعادل بازار پول و بازار کاالها و خدمای را تنظیم کند و اگر بخش یاست پولی دقیقاً به اینکند. تعریف سمی

ساً از  سا شور ا ست زمانیکه ک ست با کاهش هزینه نهایی وام دهی این مهم اتفاق بیفتد و طبیعی ا واقعی نیازمند اعتبار ا

ست پولی او تابع نظام ارزی و با سیا ست پولی ندارد و  شاهد عدم تعادل سیا ست  های جدی در هدف تثبیت نرب ارز ا

 بخش واقعی و بخش پولی تحت عنوان جیره بندی اعتبار باشیم.

ها ارزوده اسدت های اخیر مانعی بر موانع پیشدین مقابل اعطای تسدهیری بانکیکی از مشدکرتی که به ویژه در سدال

سهیری آنناترازی بانک شدید توان اعطای ت سالم تنها به تداوم بازی پونزی رکر ها و کاهش  شبکه بانکی نا ست.  ها

سهیری دهیمی ست.  عروه بر این، وجود بانک کند و ت صلی آن نی ساله ا شرایطی که بانک مرکزی م سالم در  های نا

 های ناسالم به عنوان پیشران یک رقابت مخرب برنیز رویکرد انقباضی در سیاست پولی را پیش گررت موجب شد بانک

 ها گردند.نرب سود سپرده عمل نمایند و با ارزایش قابل توجه نرب سود سپرده زمینه ساز نابرابری بیشتر سپرده

نکته دیگر این است که نرب سود هر تسهیرتی دو بخش دارد که نرب بهره بدون ریسک و صرره ریسک و زمانیکه نرب 

شودسود وام ، بانک در صورتیکه که به بخشنامه بانک مرکزی پایبند ها به صوری یکسان برای همه و دستوری ابرغ 

ها بیشتر از صرف ریسک ابرغ شده بیند یا از اعطای وام به اررادی که صرره ریسک آنروی خود میباشد دو راه پیش

سددک کند( یا اینکه از ارراد پر ریشددناسددد اعطا میها را میکند ) وام را به شددرکت های خود که آناسددت خودداری می

کند. هر کدام از این دو اقدام بانک خود موجب های بسددیار مطمئن و کم ریسددک) امرک و مسددتغری( طلب میوثیقه

از وام  ها مرتبن هستند،بندی اعتبار و نابرابری است اررادی که دارایی بیشتری دارند و یا اررادی که با بانکتشدید جیره

 بیشتری برخوردار می شوند.

نیارتگی اعتبارسنجی و نهاد ضمانت در شبکه بانکی بندی اعتبار دامن زده است، توسعهبه تشدید جیرهعامل دیگری که 

شتریان بد موجب می شتریان خوب از م ست. وجود عدم تقارن اطرعای یعنی عدم امکان تمایز م شود بانک از پرداخت ا

صو شتریان مطالبه کند. در  سخت از م سهیری خودداری کند یا وثا ق  شبکه ت شتریان در  سنجی م رتیکه نظام اعتبار 
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ها اطمینان کاری نسبت به درجه اعتباری موسسای اعتبار سنجی داشته باشند، خواهند توانست بانکی توسعه یابد و بانک

با نرب سود کمتر و به ارراد بیشتری تسهیری دهند. نهاد اعتبار سنجی تحت عنوان شرکت مشاوره رتبه بندی ایران در 

ها و تأسیس شد اما متاسفانه از ابتدا این نهاد مشحون از تعارض منارع تعریف شد. سهامداران این نهاد بانک 1385سال 

موسسای اعتباری هستند در حالیکه نهاد اعتبار سنجی باید یک شخص ثالث باشد تا رارغ از سوگیری به طررین، اعتبار 

 سنجی اتفاق بیفتد.

های خصصی در حوزهتهایی تواند شرکتهای تضمین تعهدای نیز  میتوسعه این نهاد ها وتفکیک نهاد ضمانت و بانک

ها تواند مبنای بانکهادها مینمایند و تضمین این نها را ارزیابی میی کمتری پروژهمختلف کشور ایجاد کند که با هزینه

سنجی صلی که توسعه نهاد ضمانت و اعتبار  شد. نکته ا سهیری با ست که در کاهش نابرابر برای اعطای ت ی دارد این ا

سی پید ستر سهیری د شد تا به ت شته با ست بنگاه دارایی ثابت نظیر ملک و زمین دا سابقه ا کند بلکه خوشدیگر نیاز نی

 ی شوند. شود، بتوانند تامین مالبودن و داشتن ایده خوب و اثبای آن به نهاد ضمانت اعتبار موجب می

توان آن را نادیده توان آن را معلول عوامل روق دانسدددت ولی نمیبری شدددده و اگرچه میعامل دیگری که موجب نابرا

دهی ها، وامهای اصلی دسترسی به تسهیری و مدل کسب وکار بانکها است. یکی از راهگررت مدل کسب و کار بانک

ست، که موجب می سپرده ا ساس میانگین  سهیری دبر ا ستند به ت شتر و بهتری شود اررادی که متمکن ه سی بی ستر

ساً تامین سا سوی دیگر ا شند. از  شته با سب و کار هیچ یک از بانک1مالی خرددا های رعلی نبوده اند. پیامد این ، مدل ک

رسند که باید این ها به این نتیجه میها در روستاها سودآور نیستند و پس از مدتی بانکماجرا این است که شعب بانک

توضددیح علت نابرابری نقاط خدمای دهی در مناطق شددهری و روسددتایی را تا حدی توضددیح شددعب تعطیل شددوند، این 

 دهد.می

 بندیجمع

شد که تعارض منارع بانک شان داده  شده رکزی بر بانکمها مانع نظاری مقتدر بانک مرکزی با بانک در این بخش ن ها 

موجبای نابرابری  های زیر مجموعه از بانکتاست و غیاب این نظاری مقتدر موجب شده بهره کشی سهامداران و شرک

شبکه بانکی گردیده  سهیری را رراهم کند. همچنین این عدم نظاری موجب ناترازی  سی به ت ستر ها ست که بانکاد

 ها و خانوارها مختل شود.توان تسهیری دهی را نداشته باشند و تامین مالی بنگاه

 ر بر فقر و نابرابری در بخش مالیگذاری از منظر تاثیمروری بر تحوالت سیاست
ر موارد گذاران دهمانگونه که در بخش پیش مشددخص شددد، نابرابری شدددید و غیر قابل اغماض موجب شددد سددیاسددت

 مختلف به این حوزه ورود داشته باشند.

 2کوچک بنگاههای گسدددترش اجرایی نامه آیینهای زود بازده اشددداره کرد. طرح بنگاهتوان به ها میی این وروداز جمله

صادی شد. هدف این آیین نامه توزیع عادالنه منابع  19/8/84در تاریخ  کارآررین و زودبازده اقت صوب  در هیای دولت م

شد و بانکبه ویژه در مناطق محروم سال تر عنوان  شد ترتیبی اتخاذ نماید تا در  صد از  20معادل  84مرکزی موظف  در
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سالهمنابع نظام بانکی به این بنگاه صیص یابد و در  سد. در این آیین 50های بعد به ا تخ صد بر سهیری در نامه به ت

 رسید. گررت و تسهیری با نرب ترجیحی به دست بنگاه ها میاعطایی یارانه سود و کارمزد تعلق می

سمت سوق داد اما  ا بدینگذار رهای کوچک و متوسن، سیاستویژه بنگاه ها به تسهیری بههنابرابری در دسترسی بنگا

ی مجلس در گزارشی هاگررت که نتیجه نداد. مرکز پژوهشمتاسفانه با مساله شناسی ضعیف و غیر جامع راهکاری پیش

سل  سل شماره م سال  12678به  سبت انحراف آن را  1391در  صد عنوان کرد. در 60به ارزیابی این طرح پرداخت و ن

متوسدددن هدف  های کوچک وی این اسدددت که اگرچه تامین مالی بنگاهی مهم و درس آموز از اجرای چنین طرحنکته

 مطلوبی است اما :

 ی آغاز موجب انحراف خواهد شد.های ترجیحی در نقطهاعطای نرب -1

 شودیری حل نمیهای کوچک و متوسن صرراً با الزام شبکه بانکی به پرداخت تسهمساله تامین مالی بنگاه -2

ها شود. ارزایش معوقای بانکی موجب کاهش بانک کاهش توان تسهیری دهیراهکار پیشنهادی نباید موجب  -3

سهیری دهی سبت مطالبای معوق این طرح ها میبانک توان ت شود و بنا به گفته رییس کل بانک مرکزی ن

 .1درصد بوده است 25

ای اخیر از آن سخن هسال گذار در حوزه بهبود دسترسی خانوار به تسهیری بود که درمسکن مهر دیگر اقدام سیاست

هزار میلیارد ریال   555به میان آمده است. در این طرح بانک مسکن مکلف به اعطای تسهیری شد و بانک مرکزی نیز 

ت اما ارزیابی منصفانه از خن اعتباری به وی پرداخت کرد. طرح مسکن مهر از زوایای مختلفی مورد انتقاد قرار گررته اس

 یر را در بر دارد:های زاین طرح آموزه

 ید.میزان انحراف این طرح تقریباً صفر بوده است، تسهیری اعطایی صرف ساخت مسکن مهر گرد -1

ستقراض  -2 سرازیر کردن پول پرقدری به باز 55ا سکن عمرً  ار بین بانکی بود که هزار میلیارد تومانی به بانک م

ست پولی اتفاق می سیا ص 100ارتاد. ارزایش رارغ از چارچوب  شان داد کدر ه عمرً تامین مالی دی پایه پولی ن

 گذاری پولی اتفاق ارتاد.این طرح به بهای رهاسازی سیاست

ست. ورود قانونقانون سهیری ورود کرده ا سی به ت ستر ساله د ضو  را گذار نیز در موارد گوناگون به م گذار به این مو

 توان درقالب دو مورد زیر طبقه بندی کرد: می

 تسهیری دهی  تغییر قواعد (1

 مداخله مستقیم در تسهیری دهی (2

سهیری بانکی مصوب 1در ماده ) سهیل اعطای ت ست که  1386( قانون ت صریح کرده ا سب" ت سهیل و ه منظور ت ریع، ت

از ارزش دارایی و عواید آتی طرح،  از کاال یا خدمت( دریارت وثیقه خارج )اعم تولیدی طرحهایگذاری در ت سرمایهتقوی

صادی، رنی و مال گیرندگاناز  سهیری که توان مجری و توجیه اقت سد، بانک مید ه تأییی و قابل ترهین طرح آنها بت ر

 ".توسن بانکهای عامل ممنو  است
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ها موجب گردید که قانون جای مقررای گذاری را گررته و ضدددوابن گذار برای بهبود دسدددترسدددی بنگاهتقری قانون

شان میاین گیری را تعیین نماید.وثیقه ستدهد عطش بنگاهها همه ن سیا سهیری توسن  شور ها و خانوار به ت گذاران ک

 ها نیز به ثمر ننشسته است.های هر چند اندک آندرک شده اما به دلیل عدم مساله شناسی دقیق، ترش

ستقیم ق ستایی نیز از جمله مداخری م شتغال پایدار رو سنه ازدواج و قانون ا سهیری قرض الح ی گذار به مقولهانونت

ست. قانون سهیری بانکی ا سی به ت ستر سهیل د سهیری قرض  1395گذار از قانون بودجه ت به مقوله تعیین میزان ت

سقف آن را از  سنه ازدواج ورود کرد و  سال  100میلیون ریال به  30الح ایجاد  95میلیون ریال ارزایش داد. این رویه از 

شود. به دلیل سامانه جامعی که برای قرض الحسنه جوانان ازدواج در بودجه تعیین میشده است که هر ساله سقف وام 

 های الزم به ثبت احوال و ... ایجاد شده است میزان انحراف این تسهیری نیز بسیار ناچیز است.با دسترسی

ستایی با ارا ه الیحه شتغال پایدار رو سرمی اقانون ا شورای ا سوی دولت، به مجلس  ضمن آن ای از  شد که   1.5رجا  

 50ها ضدمن ارزودن سدهم شدد تا این بانکمیلیارد دالر از منابع صدندوق توسدعه ملی به بانک های عامل پرداخت می

های مندرج در قانون بپردازند. میانگین نرب سود تسهیری موضو  این قانون درصدی خود به تسهیری دهی به بخش

بی برای سرمایه گذاران بوده است. اگرچه هنوز ایراد نرب ترجیحی در ابتدای شرو  درصد تعیین شد که نرب بسیار جذا 6

سامی شرکتتواند این طرح را به سرنوشت طرح بنگاهکار می ها های کوچک و زودبازده گررتار کند، اما انتشار عمومی ا

 ش دهد.تواند میزان انحراف را کاهو ارراد دریارت کننده تسهیری از سوی وزاری کار می

 پیشنهادات سیاستی
گذاری کشددور در دو حوزه تسددهیل قواعد دریارت تسددهیری و مداخری مسددتقیم برای اعطای مطالعه تجربه سددیاسددت

سیب شان از ورود غیر آ سهیری ن ستت سیا سانه  شهشنا ست. برای حل ری شته ا سا ل بانکی دا ضل گذار به حل م ای مع

شود و به تعبیر دقیقتامین مالی به نحوی که موجب کاهش  ساز بهبود پایدار و رراگیر تامین مالی در نابرابری  تر زمینه 

شناسی که در بخش  سیب  شریح علل نابرابری در بخش مالیکشور گردد.  با آ شد می تحلیل و ت اقدامای و  توانانجام 

هایی برای ارزایش دسددترسددی رراگیر به تامین مالی و سددرمایه گذاری در بخش مالی ارا ه کرد. به طور کلی سددیاسددت

 توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:های پیشنهادی را میسیاست

 تقویت بانک مرکزی برای انجام وظایف نظارتی و سیاستگذاری پولی -1

 های بانکامهاصرح نظام بانکی و اصرح ترازن -2

 های الزم برای گذار از نظام وثایق سخت به نظام وثایق نرمی زیرساختتوسعه -3

 تقویت بانک مرکزی برای انجام وظایف قانونی

ی خطیر برآید که تواند از عهده این وظیفهکند و زمانی میبانک مرکزی قواعد بازی را برای شدددبکه بانکی تعیین می

 را بدین سمت سوق دهد که قواعد بازی را در راستای منارع عمومی تنظیم کند. بنابراین حکمرانی خود بانک مرکزی او

که قواعد کند و تا زمانیکه اصددرح حکمرانی بانک مرکزی اتفاق نیفتد، قواعد بازی در شددبکه بانکی تغییر نمیتا زمانی

تامین مالی را در کشددور مشدداهده کرد. با این وضددعیت  پایدار و رراگیرتوان بهبود بازی در شددبکه بانکی تغییر نکند نمی

 های جدی است که محورهای آن در شکل زیر قابل مشاهده است:وجود حکمرانی بانک مرکزی ایران دچار ضعف
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 : چالش های حکمرانی بانک مرکزی8 جدول

 ساختار حكمراني

 تعارض منافع
 سازماني

 مالي()سلطهبا دولت: استقالل مقام پولي 

 هابا بانك

 هاي گرداندرب شخصي

 پاسخگوييعدم

 شفافيتعدم

 ضعف اقتدار نظارتي

 گير غير متخصص بودن شوراي تصميم گيرينظام تصميم

 ماخذ: گزارش کلیای طرح بانکداری جمهوری اسرمی ایران قسمت بانک مرکزی،چاپ نشده

است  1351در همه موارد روق نیازمند اصرح قانون پولی و بانکی کشور مصوب اصرح ساختار حکمرانی بانک مرکزی 

ست در  سیا ست. بنابراین اولین  شور بوده ا ضعیت حکمرانی بانک مرکزی نتیجه اجرای قانون پولی و بانکی ک و این و

صرح قوانین پولی صویب طرح به منظور ا ضعیت رقر در بخش مالی ارا ه الیحه یا ت ستای بهبود و شور با  را و بانکی ک

 باشد:مختصای ذیل می

 هاتعریف قانون گزیر و نظام ورشکستگی مختص بانک -1

 استقرل بانک مرکزی از دولت و از اشخاص تحت نظاری -2

 های پیش این گزارشوضع قواعد تعارض منارع به منظور کنترل تعارض منارع ذکر شده در بخش -3

 ار آزاد اطرعای مربوط به سیاست پولی و نظارتیشفاریت و پاسخگویی بانک مرکزی به عموم و انتش -4

 باز تعریف ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار با محوریت تخصصی ساختن و تمام وقت بودن اعضا -5

 های بانکاصالح نظام بانکی و اصالح ترازنامه

کند اما تا زمانیکه ها و مردم تغییر شدددود قواعد بازی به نفع عموم بنگاهاصدددرح حکمرانی بانک مرکزی، موجب می

شند نمیهایی با ترازنامهبازیگران بد و بانک شته با شبکه بانکی به قواعد ها ناتراز در بازار پول حضور دا تواند به پایبندی 

بازتعریف شده امیدوار بود. از سوی دیگر حجم باالی مطالبای غیرجاری و موهومی در شبکه بانکی توان اعطای هرگونه 

سهیری جدید را ست. بنابراین یکی دیگر از اقدامای راهبردی به منظور ارتقای پایدار و  ت سلب کرده ا شبکه بانکی  از 

صل بانک صرح نظام بانکی و حل و ر ست. همانطور که در بخش تحلیل رراگیر تامین مالی، ا سالم از بازار پول ا های نا

ها گردید. ر نرب سددود و نابرابری بیشددتر سددپردهها خود موجب رقابت مخرب بعلل نابرابری مطرح شددد، وجود این بانک

را از دولت مطالبه های ناسالم است که باید آنبنابراین الزمه مقابله با نابرابری در تسهیری و سپرده حل و رصل بانک

 کرد.

 های الزم برای گذار از نظام وثایق سخت به نظام وثایق نرمی زیرساختتوسعه

سن سال نظام رتبه بندی و اعتبار  شور از  ست جایگزین راه 1386جی در ک سته ا ست ولی تا کنون نتوان شده ا اندازی 

شتیبانی اطرعاتی و وثیقه صلی این ماجرا نیز عدم پ ضامن و ... گردد. دلیل ا ستغری یا  سخت نظیر امرک و م های 

ره رتبه بندی اعتباری ایران حقوقی از این نهاد اسددت. به عنوان نمونه بانک مرکزی از ارا ه اطرعای به شددرکت مشدداو

سانی چه دادهکند. تا کنون قانونی به منظور محارظت از دادهخودداری می شود چه ک هایی را باید در ها که در آن معین 

سنجی( قرار دهند و محارظت از این دادهاختیار چه نهادهایی )از جمله شرکت ها با چه ضمانت اجرایی اتفاق های اعتبار 
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سامانه خواهد ارتاد ست. برخی از  شده ا صویب ن سک اعتباری ت شورهای دیگر مهمترین منابع ارزیابی ری هایی که در ک

ست در ایران راه سک اعتباری ارراد حقیقی ارراد ا سکن که در ارزیابی ری ست به عنوان مثال بازار اجاره م شده ا اندازی ن

شفاف اتفاق سمی و  سیار اهمیت دارد در ایران در بازار غیر ر شرکت ارتد. در کنار همهمی ب سهامداران  ی این مطالب، 

ها و ها را اندازه گیری کند همگی از بانکبندی اعتباری ایران، که باید ریسددک اعتباری مشددتریان بانکی رتبهمشدداوره

شتریا شبکه بانکی و م سته به  ستند، در حالیکه این ارزیابی را باید نهادهای ثالث غیر واب سای اعتباری ه س ها ن آنمو

 انجام دهند.

 شود:اقداماتی که در این راستا پیشنهاد می

 ها که تعیین کننده وضعیت گردش اطرعای مالی ارراد حقیقی و حقوقی باشد.تصویب قانون محارظت از داده -1

 تجمیع اطرعای مالی تمامی ارراد حقیقی و حقوقی در یک مجموعه حاکمیتی -2

سازی رعالیت شرکت -3 شتریان بانکهای اعتبار زمینه  شبکه بانکی و م سته به  ها به سنجی خصوصی و غیر واب

 منظور اعتبار سنجی و رتبه بندی
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