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 چکیده

یات اقتصادی نقش خلق پول در فرآیند رشد و توسعه، همواره یکی از موضوعات مورد بحث و مناقشه برانگیز در ادب

اد ندارد، در که خلق پول هیچ تأثیری بر بخش حقیقی اقتصبوده است. برخی از مکاتب، پول را خنثی دانسته و معتقدند 

تواند بر متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد اثر بگذارد. از تنها خنثی نیست بلکه کامال میمقابل برخی بر این باورند که پول نه

 ا ازایت شود. زیرهای مولد اقتصاد هدشود که به سمت بخشنظر بعضی اقتصادانان نیز، پول زمانی سبب رشد اقتصادی می

است و از سوی  مردم پذیرش مورد هاآن خصوصی اعتبار خلق و هستند اعتبار خلق ویژه حق یا قدرت دارای هابانک یکسو

 لحاظ به اینکه داقلح یا و باشند جامعه مردم عمومی منافع با تضاد در بانکی اعتبارات خلق که دارد وجود امکان دیگر، این

 سیاست اصلی ایده بانکی، نظام اعتبارات بهینه تخصیص عدم به مربوط مشکل حل برای نتیجه در. نباشند مفید اجتماعی

 به اعتبار خلق جلوگیری از و مولد هایبخش به بانکی اعتبارات خلق دهیجهت برای انگیزشی مکانیسم ایجاد یعنی اعتبار،

براساس . گردید مطرح اقتصادی محافل در...(  و ارز مسکن، مالی، هایبخش در بازیسفته ها،دارایی خرید)نامولد  هایبخش

 اقتصادی رشد به نهایت در و باشد اراثرگذ مالی منابع از درست استفاده بر تواندمی اعتبارات بهینه ها، تخصیصدیدگاه آن

 توضیحات، این با. زدسامی را اقتصاد شکل شود،می داده تخصیص اقتصاد بخش کدام به اعتبارات اینکه. گردد منجر باالتر

یفی در ابتدا پس از مقاله حاضر با رویکرد توص .یابدمی اهمیت و یافته معنی «اعتبار هدایت» و «شده خلق پول هدایت»

های اعتباری و ابزارهای هدایت اعتبار را بررسی ارائه مختصری از مفهوم هدایت اعتبار و اثرات آن در اقتصاد، سیاست

 عالوه تنهای پردازد و درهای اعتباری در ایران میشناسی سیاستنماید و سپس با تکیه بر تجربه سایر کشورها به آسیبمی

صالحات نهادی و این پیشنهادات در واقع ا .شودمی ارائه الزم پیشنهادات هدایت اعتبار، خصوص در مالحظات بیان بر

اعتبارات از طریق ابزارهایی هستند که  دهینگرانه در حوزه تخصیص و جهتساختاری به همراه اتخاذ رویکردهای پیش

 های هدف اقتصاد باشند.باالتر در بخش توانند زمینه ساز توسعه و رشد اقتصادیمی

 اقتصادیثبات مالی، سیاست احتیاطی کالن، توسعه ، اعتبار، پول، هدایت اعتبار های کلیدی:واژه

  JEL:   B22, E42, E44, E51, E58, G21, G28,O11,O43بندی طبقه
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 مقدمه -1

 پایدار اقتصادی توسعه به دستیابی و باال اقتصادی رشد به رسیدن توسعه درحال کشورهای اصلی هایدغدغه از یکی

 در برانگیز مناقشه و بحث مورد موضوعات از یکی همواره توسعه، و رشد فرآیند در پول خلق نقش راستا این در. است

 حقیقی بخش بر تأثیری هیچ پول خلق که معتقدند و دانسته خنثی را پول مکاتب، از برخی. است بوده اقتصادی ادبیات

 حقیقی بخش متغیرهای بر تواندمی کامال بلکه نیست خنثی تنهانه پول که باورند این بر برخی مقابل در ندارد، اقتصاد

  .بگذارد اثر اقتصاد

 پول وی نظر از. است کرده اشاره اقتصادی رشد در پول و اعتبار اهمیت به که بود اقتصاددانانی اولین جزء شومپیتر

 گیرد،می تعلق وی به بانکی اعتبارات شکل به که مالی منابع به تولید آغاز برای کارآفرین و است کارآفرینی الزم شرط

 و رشد بر پول و بانکی اعتبارات اهمیت بر که هستند نیز دیگری اقتصادی مکاتب برخی شومپیتر، بر عالوه. دارد احتیاج

 در. است گرفته نظر در تولید در مهمی عامل را پول خود عمومی نظریه در کنیز مثال برای. دارند تاکید اقتصادی توسعه

 سبب زمانی پول اقتصاددانان، برخی دیدگاه از. گرددمی تلقی اقتصاد بر موثر اصلی نیروی اعتباری پول کمبریج، مکتب

  .شود هدایت اقتصاد مولد هایبخش سمت به که شودمی اقتصادی رشد

 عمومی پول همانند هاآن خصوصی اعتبار خلق و هستند اعتبار خلق ویژه حق یا قدرت دارای هابانک که آنجایی از

 مردم عمومی منافع با تضاد در بانکی اعتبارات خلق که دارد وجود امکان این است؛ مردم پذیرش مورد( دولتی یا حکومتی)

 بهینه تخصیص عدم به مربوط مشکل حل برای نتیجه در. نباشند مفید اجتماعی لحاظ به اینکه حداقل یا و باشند جامعه

 به بانکی اعتبارات خلق دهیجهت برای انگیزشی مکانیسم ایجاد یعنی اعتبار، سیاست اصلی ایده بانکی، نظام اعتبارات

 مالی، هایبخش در بازیسفته ها،دارایی خرید) نامولد هایبخش به اعتبار خلق از( ومجازات) جلوگیری و مولد هایبخش

 اعتبارات محل از نقدینگی حجم در افزایش شاهد پیوسته بطور اقتصاد. گردید مطرح اقتصادی محافل در...(  و ارز مسکن،

 باال، از سیاستهای و رهنمودها بدون حتی بانکی سیستم و است( نقدینگی دهنده رشد نیروی ترینمهم عنوان به) بانکی

 اعتبار، هدایت منطق. است اعتبارات تخصیص نحوه خصوص در صالحدیدی گیریتصمیم حال در دائمی بطور مستقالً خود

 باشد اثرگذار مالی منابع از اصولی استفاده بر تواندمی اعتبارات بهینه تخصیص. است اعتبار تخصیص موضوع بر اثرگذاری

 اقتصاد شکل شود،می داده تخصیص اقتصاد بخش کدام به اعتبارات اینکه. گردد منجر باالتر اقتصادی رشد به نهایت در و

  .یابدمی اهمیت و یافته معنی "اعتبار هدایت" و "شده خلق پول هدایت" توضیحات، این با. سازدمی را

 آنها نظر از. دارند تاکید بسیار اعتبار هدایت مقوله به اخیر سالهای در کشور در صاحبنظران از برخی اساس همین بر

 تخصیص عامالن عنوان به هابانک باشد، نداشته وجود نظارتی اقتصادی هایبخش بین اعتبارات تخصیص و هدایت بر اگر

 و مقیاس خرد کوچک هایبخش همچون سوداگری و غیرمولد هایبخش سمت به را اعتبار و پول تا دارند تمایل اعتبار

 برای اما. کنندمی ایجاد هابانک برای بیشتری مدت کوتاه سود و هستند زودبازده هابخش این زیرا دهند، گسیل زودبازده،
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 در و دارند باالتری ریسک هاپروژه این. شود گذاریسرمایه دیربازده کالن هایپروژه بر تا است نیاز کشور اقتصادی رشد

 رشد برای نتیجه در. باشد داشته کالن اقتصاد بر مهمی بسیار تاثیرات تواندمی آنها رونق ولی دارند سودآوری درازمدت

 .گیرد صورت ایتوسعه هایاولویت با بانکی پول خلق بیشتر همگرایی تا است نیاز اقتصادی

 احتمال و ایرذخ کمبود به توجه با) کشور اقتصادی فعلی شرایط در را اعتبار هدایت سیاستهای ایعده مقابل در

 پولی نمدر نظریه جنس از( اقتصاد در درست راه مسیر وجود عدم همچنین و تورمی پیامدهای و پولی پایه افزایش

(MMT)  اقتصاد هایگیویژ به توجه با کنونی، شرایط در که است این پرسش حال. دهندنمی پیشنهاد را آن و دانندمی 

 واقعی خشب از حمایت بر عالوه که باشد صورتی به اعتبار هدایت سیاست تحقق کشور در نقدینگی باالی رشد و ایران

 باشد؟ نداشته همراه به را تورمی پیامدهای و پولی پایه افزایش مخرب اثرات اقتصاد،

 اقتصاد، رد آن اثرات و اعتبار هدایت مفهوم از مختصری ارائه از پس ابتدا در توصیفی رویکرد با حاضر گزارش

 شناسیآسیب به کشورها یرسا تجربه بر تکیه با سپس و نمایدمی بررسی را اعتبار هدایت ابزارهای و اعتباری هایسیاست

 را الزم پیشنهادات عتبار،ا هدایت خصوص در مالحظات بیان بر عالوه نهایت در و پردازدمی ایران در اعتباری هایسیاست

 . دهدمی ارائه

  اقتصاد بر آن اثر و اعتبار هدایت سیاست تجربی و نظری مبانی بر مختصر مروری -2

گذاران به حال خود رها شود )بدون مقررات(، سرمایهبازار به  یدر اقتصادها یمال ستمیس اگر 4ینسکیم هینظربراساس 

صورت یابد. این امر به کنند، و این کار آنها با خلق اعتبار بانکی حمایت و گسترش میگذاری میبینانه سرمایهصورت خوش

؛ دهدبازی سوق میسفتهو  ییو به سمت بازار دارا، کندیخارج م یواقع یو نوآور یگذارهیسرمارا از محل  یزا منابع مالدرون

 ثروت و درآمدرود که باعث قطبی شدن پیش می هیو به سمت سود سرماناعادالنه شده درآمد  رشدکه در این صورت سبب 

 یهابه سمت چرخه شکننده شکاف با بحراناقتصاد و  مختل شده داریرشد پا ریمسخواهد شد. با این توصیفات، ثبات 

دلیل وجود احتمال انحراف در یک سیستم بدون مقررات و کنترل نشده، باید مقررات و  رو بهخواهد رفت. از این مکرر

اعمال شود تا مشکالت گفته شده رخ ندهد. در واقع این امر برای بسیاری « هدایت اعتبار»کنترل از طریق ابزارهایی مانند 

 از کشورهای توسعه یافته به عنوان رویه پذیرفته شده است.

شومپیتر ستنظرات ) سیا شالوده نظری  ستیگلیتز، وایس(  سکی، ا صاد کالن را ، کینز، مین های هدایت اعتبار و مباحث اقت

های مالی به منظور های مرکزی یا وزارتخانهدهد که در برگیرنده هر نوع سککیاسککتی اسککت که از سککوی بانکتشکککیل می

شککود. همچنین، هدایت اعتبار را ختلف اعمال میهای مو یا بخش 5های جایگزیناثرگذاری بر تخصککیص اعتبار به اسککتفاده

توان به عنوان هر نوع ابزاری که توسککط دولت یا بانک مرکزی برای اثرگذاری بر تخصککیص اعتبار مورد اسککتفاده قرار می

                                                             
4 Minsky’s theory 
5 alternative uses 
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ست پولی می سیا شت که این تعریف از هدایت اعتبار متفاوت از تعریف  صوص باید توجه دا گیرد، تعریف نمود. در این خ

 (.6،2014)مونت ها در کل اقتصاد استکه هدف آن اثرگذاری بر میزان حجم پول، شرایط اعتباری و قیمت است

اجرا و سپس در دهه  1912سیاست هدایت اعتبار بطور رسمی و گسترده، اولین بار توسط بانک مرکزی آلمان در سال 

ای توسط فدرال رزرو کپی شد اما بیشترین تأثیر در تاریخ اقتصادی را زمانی داشت که سیاست مذکور بطور گسترده 1920

در طی جنگ جهانی دوم اتخاذ شد و سپس برای  1940اوایل دهه های مرکزی ژاپن، کره جنوبی و تایوان در توسط بانک

بانک جهانی اذعان کرد که مکانیسم دخالت در تخصیص  1993که در سال ها سال پس از دوران جنگ ادامه یافت. بطوریده

تصادی و جبران اعتبار، عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا بود. در واقع هدایت اعتبار یک کاتالیزور مهم برای رشد اق

های اقتصادی در چندین کشور آسیایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، تایوان، تایلند و اندونزی اجرا سریع عقب ماندگی

های اخیر در برخی اعمال شد. اما در سال 1980تا دهه  1945های شد. البته هرچند سیاست هدایت اعتبار اغلب بین سال

ها به بخش واقعی اقتصادی بکارگرفته شده است. بطور مثال بانک مرکزی وامدهی بانکهای مستقیمی بر کشورها کنترل

دهی به معرفی کرد که برای اولین بار وام 7FLSسیاستی را به نام منابع مالی برای طرح وامدهی  2012انگلستان در سال 

ها را به عرضه بیشتر اعتبار ین برنامه بانکها( را هدف گرفت. اگذاری بنگاهبخش واقعی اقتصاد )مصرف خانوارها و سرمایه

ها کردند، بانک مرکزی منابع )ذخایر( بیشتر و ارزانتری در اختیار آنمدهی بیشتری میها واترغیب کرد بطوریکه اگر بانک

مذکور، ها را بمنظور ارزیابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم طرح ای از شاخصداد. بانک مرکزی انگلستان مجموعهقرار می

 (.1397 مقیسه، و خاندوزی)مورد نظارت قرار داد 

دارد که در این خصوص مطالعات  یمثبت و منف راتیاقتصاد کالن تأثبر  دهیمختلف اعتبار اشکالالبته بایستی توجه شود 

دریافتند  2011تا  1990اقتصاد در دوره  46 از مطالعه کی، در 2016در سال و همکاران  8بزمرمختلفی صورت گرفته است. 

 انیرشد جری وجود دارد، در عین حال رابطه منف یامالک و مستغالت داخلها به دهی بانکو وام یرشد اقتصاد نیبکه 

ی بر رشد اقتصادی دارد. نتایج مشابهی در مطالعات کشورهایی نظیر اثرات مثبتی مال ریغ کسب وکارهای هدهی باعتبار

)بزمر ایاالت متحده آمریکا ( و 2016 10و همکاران نزیکال-انی)را سی( ، انگل2014)ورنر  ای( ، اسپان1997 9)ورنرژاپن 

نسبت  شیاافزکه  دریافتند 2012-1960کشور در دوره  30 با مطالعه (2015) 11و همکاران انیشده است. م افتی (2014

های بعد و افزایش دوره یناخالص داخل دیتولمنجر به کاهش در رشد سه سال،  یط یناخالص داخل دیخانوار به تول یبده

  شود.بیکاری می
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 از یعیوس فیدهد. طیقرار م ریتحت تأث زیگذارد، بلکه ثبات رشد را نینم رتأثیبر رشد متوسط  تنهااعتبار  صیتخص

که  ییهابحراندهد نسبت به رخ می یرونق اعتباربه دنبال که  «رکود موجود در ترازنامه»که  داده استنشان  مطالعات

( 2012) 12برکمن و همکارانهستند. تر قیعمتر و ، طوالنیبازار سهام یها، مانند حبابیستندن یحباب اعتبارشامل 

پس از بحران  یرکود اقتصاد عمق یکوتاه مدت به طور قابل توجه یکه نسبت اعتبار به سپرده، رشد اعتبار و بده افتیدر

  دهند.را توضیح می 2008اعتبار 

 نزیکلس. است ترتر و ماندگارقیمربوط به امالک و مستغالت عم ی، حباب اعتباریاز حباب اعتبار یناش یرکودها انیم در

مصرف،  رونق منجر بهشده و این امر  یبازار مال فشار شیوام مسکن باعث افزا یکه بده افتندی( در2010) 13و همکاران

توسط  شتریوام مسکن بدریافتند که پرداخت  2017 14شود. ژانگ و همکارانیم ترفیضع یخارج رازو ت شتریواردات ب

با توجه به مطالب . شده است پس از بحران یتجار دهیاعتبار شدید در کاهشقبل از بحران منجر به  سیانگل یهابانک

پس  یرکودهاباعث تعمیق « رشد اعتبار»دهد، بیش از رخ میاعتبار  صیتخصکه در « 15جایی در بدهیجابه»، گفته شده

 شود. می از بحران

ه تخصیص یافته باعتبار  گذار است.ریتأث زیثروت و درآمد ن یبر نابرابر مالی ثباتو  یاعتبار عالوه بر رشد اقتصاد صیتخص

سود و  دیاز تول تیحما یجا. این امر به شودیمقیمت دارایی  شی، باعث افزایمال یهاییدارا ایامالک و مستغالت موجود 

شود. برای ، باعث ایجاد بازدهی براساس سود سرمایه و عایدی سرمایه )به خصوص به خانوارهایی با درآمد باال( میدستمزد

، نه عایدی دستمزد، باعث ایجاد نابرابری هیسرماعایدی در  رییتغ( نشان دادند که 2011و همکاران ) 16مثال فراسدورف

  شده است.متحده  االتین و ا، آلماسیانگلدرآمدی در 

بازارهای دارایی  ودریافتند که اعتبارات بانکی به بخش مسکن  اروپا هیکشور اتحاد 26( با مطالعه 2017و همکاران ) بزمر

شود، درحالیکه اعتباردهی به کسب و کارهای غیرمالی و برای مصرف خانوار نابرابری مالی باعث افزایش نابرابری درآمدی می

 .دهددرآمدی را کاهش می

 های هدایت اعتبارسیاست -3

 ابزارهای هدایت اعتبار -3-1

(( دربرگیرنده ابزارهای طرف عرضه)سقف اعتباری، سهمیه اعتبار و سقف 1هدایت اعتبار)خالصه شده در جدول)ابزارهای 

نماید، است. از دیگر ابزارهای طرف عرضه هدایت یک بانک را محدود می 18( که مستقیما میزان کل یا نرخ اعتبار17نرخ بهره

های خاص با نرخ دهی به بخش حقیقی از کل اعتبارات، ارائه تسهیالت به بخشنسبت تسهیالت توان به حداقلاعتبار می
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های نقدینگی و نسبت ذخایر و در نظر گرفتن شرایط ویژه برای این های خاص از نگهداری نسبت، معافیت بخش19پایین

های اعتبار، سقف 20عبارتنداز: تنزیل مجددها نام برد. همچنین، اکثر ابزارهای غیر مستقیم طرف عرضه هدایت اعتبار بخش

تواند بر میزان و نرخ اعتبارات اثر بگذارد. عالوه بر آنها، هدایت های ریسک و الزامات وثیقه که میخطوط اعتباری هدف، وزن

ر برابر های تسهیالت دهای تسهیالت در برابر درآمد، محدودیتتواند در قالب ابزارهای طرف تقاضا )محدودیتاعتبار می

 ارزش و ...( باشد.

 : ابزارهای هدایت اعتبار1جدول 

 ابزارهای اثرگذار بر عرضه اعتبارات ابزارهای اثر گذار بر تقاضای اعتبارات

 بندی اعتباراتهای اعتباری و سهمیهسقف 21های تسهیالت به ارزشنسبت

 های نرخ بهرهسقف های بدهی به درآمدنسبت

 ها(الزامات ذخایر)معافیت 22الزامات مارجین

 های ریسک(الزاامات سرمایه)وزن 23سناریوهای تشخیص استطاعت مالی

 های پرتفومحدودیت های رهنینامهکمک هزینه خرید مسکن و ضمانت

های کوچک و های اعتباری برای صادرات، کشاورزی و بنگاهیارانه

 (SMEمتوسط)

 رتینظا مبتنی بر فشارهای 24های اخالقیتوصیه

 های تسهیالت به سپردهنسبت 

 25های تنزیل بخشینرخ 

 الزامات وثیقه 

 26های تسهیالت دهی نسبینسبت 

 های خرید دارایی بانک مرکزیبرنامه 

Resource: Bezemer et al, (2018) 

 های هدایت اعتبار در سایر کشورهاسیاست -3-2

های مالی اقتصکادهای پیشکرفته از های مرکزی و وزارتخانهاکثر بانک 1980در حد فاصکل پایان جنگ جهانی دوم تا دهه 

ستفاده می اشکال هدایت اعتبار به عنوان یک اصل پذیرفته شده ستثنا ا کردند. در اروپا، هدایت اعتبار و نه به عنوان یک ا

های داد. بخشدف قرار میبندی، میزان یا نرخ رشد اعتبارات در یک بخش خاص را ههای اعتبار یا سهمیهدر قالب سقف

شاورزی و تولید بود، در حالی که بخش صادرات، ک شامل  سکن و بخش هدف معموال  سهیالت م های واردات،خدمات، ت

صرف، بخش شمار میم شده به  سرکوب  شرفته برای رفتند. در واقع، بانکهای  صادهای پی سیاری از اقت های تجاری در ب
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های های اعتباری به طور کلی برای به رسمیت شناختن نارساییبودند. سیاست ورود به بخش مسکن با محدودیت مواجه

صاد کالن به کار برده می شد اقت ست پولی در هدایت ر سال سیا ستان در  شور انگل به دلیل ناکارآمدی  1959شد. در ک

ارجی، اسکککتفاده از ها و تراز خهای بانکی در دسکککتیابی به ثبات تقاضکککای کل و اشکککتغال کامل، ثبات قیمتنسکککبی نرخ

ست شاهده میسیا سی روایی و تجربی از این دوره م شنهاد گردید. در یک برر ستهای هدایت اعتبار پی سیا های شودکه 

ست سیا سه با  ستان در مقای سبت اعتبارات به تولید ناخالص کنترل اعتبار بانک مرکزی انگل های پولی در محدود کردن ن

های پولی محدود کننده به جای کاهش نسککبت اعتبار به تولید در حقیقت، سککیاسککتداخلی به مراتب موثرتر بوده اسککت. 

شککود؛زیرا اثرات منفی آن بر تولید ناخالص داخلی بسککیار بیشککتر از اثرات منفی آن بر ناخالص داخلی باعث افزایش آن می

سترده برای حمای شور کانادا ابزارهای هدایت اعتبار به طور گ ست. در ک سط و ت از بنگاهایجاد اعتبار ا های کوچک و متو

های کمی بر کنترل 1948-1973گرفت. در کشککور فرانسککه در دوره دار مورد اسککتفاده قرار میهای صککنعتی اولویتبخش

 27رفت. در ایاالت متحده برنامه اعتباری دولت مرکزیروی اعتبارات و پول جزو اشکککال اولیه سککیاسککت پولی به شککمار می

هزینه یا ضککمانت خرید مسکککن )به ویژه برای نیز وجود دارد که وظیفه تامین و گسککترش کمکوجود داشککت و همچنان 

سالخانواده صادرات را برعهده دارد. بین  سب و کارهای کوچک و  شاورزی، ک یک  1980-1990های های کم درآمد(، ک

صیص یافته به بخش صیص یارانسوم خالص اعتبارات تخ ستقیما و یا با تخ سط برنامههای محلی یا م ضمانت تو های ه و 

های مرکزی کشورهایی های هدایت اعتبار از سوی بانکاعتباری دولت مرکزی تامین شده است. در آسیای شرقی سیاست

شکککد. در این کشکککورها مقامات های بعد از آن به طور جدی دنبال میو دهه 1940نظیر ژاپن، کره و تایوان در اوایل دهه 

های صککنعتی به منظور ها و بخشاعتبار را از طریق اختصککاص دادن اعتبارات به انواع بانک های هدایتدولتی سککیاسککت

صادی و یا حمایت شد اقت ستیابی به ر سهیل در د ستراتژیک از بخشت شورها های خاص پیگیری میهای ا شد. در این ک

گذاری در که به معنای سکککرمایه یافتوری باال اختصکککاص میهای مولد ثروت و با بهرهاعتبارات بانکی به بخش غالب

گذاری که گذاری برای ارائه خدمات بیشتر یا سایر اشکال سرمایهآالت و تجهیزات برای تولید کاالی بیشتر، سرمایهماشین

های کرد. همچنین، بخشکککی از موفقیتوری باالتر بودند اختصکککاص پیدا میها و کاالهای با بهرهکننده نوآوریحمایت

تر در آسککیا نظیرکشککورهای ویتنام، کامبوج و البته کشککور چین مرهون به کارگیری نرخ رشککد سککریع اقتصککادهای با

ست ست. بانکسیا شورها معموال اعتبارات را در وهله اول به فرآیند مکانیزه های هدایت اعتبار بوده ا های دولتی در این ک

های صککنعتی شککدن اقدام به حمایت از بخشنمودن کشککاورزی اختصککاص دادند و در مرحله دوم برای حرکت به سککوی 

های مرکزی دنیا، سیستم بانکی در کشور کلیدی صنعت )به ویژه صنایع صادرات محور( نمودند. برخالف بسیاری از بانک

ست سیا ستهای هدایت اعتبار و نحوه حمایت از بخشچین  سیا صنعتی و  صادی خود را به طور کامل و با های  های اقت

های های هدف در سیاستنماید. به طور کلی، بخشورت عمومی در هر فصل به زبان انگلیسی منتشر میجزئیات آن به ص

ها، کشاورزی، مناطق فقیر از های کوچک و متوسط، زیرساختهدایت اعتبار کشور چین عبارتنداز: شهرهای کوچک، بنگاه

های توسعه خود)جایگزینی تین در راستای مدلنظر اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و انرژی سبز.کشورهای آمریکای ال

های اعمال های هدایت اعتبار را پیش گرفتندکه میزان موفقیت سککیاسککتسککیاسککت 1980تا دهه  1950واردات( از دهه 
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ست سیا شورها کمتر از  ستشده در این ک سیا سیا بود. با اینحال، نقش دولت در  شده در آ صیص های اعمال  های تخ

های مدت در کشککورهای مکزیک، شککیلی و برزیل کلید موفقیت این کشککورها در بنا نهادن پایهو بلند اعتبارات میان مدت

اولیه تولید در این کشورها بود که در طول زمان به سطوح متوسط و پیشرفته تولید تبدیل گردید. در شرایط خاص، کل 

صیص اعتبارات بلند مدت به بخش شورها برای تخ سیج میهانظام بانکی در این ک صنعتی هدف ب شد و به عنوان یک ی 

سعه شین بانک تو شورهای آمریکای التین در بلند کرد. با این وجود، مدلای عمل میجان شد جایگزینی واردات ک های ر

های جایگزینی صککادرات های رشککد خود را به مدلمدت غیرقابل اجرا بود. به همین منظور، زمانی که این کشککورها مدل

ست تغییر دادند، شورها از دهه سیا سیار موفقیت آمیز بود. نتایج مطالعات تجربی در  1990های هدایت اعتبار در این ک ب

ست که یارانه ست و همچنین این کشورها گویای این موضوع ا شته ا صادرات در این کشورها اثر دا های اعتباری در رشد 

ست سیا شان مینتایج  شور برزیل ن ستدهد کهای هدایت اعتبار در ک سیا ها برای در امان ماندن از اثرات ه نه تنها این 

ای قدرتمند در راستای تقویت ضروری بوده است، بلکه به عنوان یک سیاست ضد چرخه 2008مخرب بحران مالی سال 

سککازی ترین وسککیله برای پیادهرایج 28گذاری دولتیهای سککرمایهاسککت.بانکگذاری و تقاضککای کل عمل نموده سککرمایه

ست ستند. این بانکسیا سازی محلی و حمل و نقل در های هدایت اعتبار ه شهر شاورزی،  ها نهادهای مهمی در توسعه ک

های صنعت های کوچک و متوسط در مقایسه با سایر بخشرفتند. بعد از جنگ جهانی اول، بنگاهقرن نوزدهم به شمار می

سرمایهبا مشکالت تامین مالی زیادی مواجه شدند و بانک گذاری دولتی برای تامین مالی این بخش به طور گسترده های 

گذاری دولتی یا سایر موسسات مشابه نقش مهمی را در حمایت از های سرمایهمورد استفاده قرار گرفتند. همچنین، بانک

 هلند، لیا،ایتا انگلیس، آلمان، کانادا، ژاپن، متحده، بازسککازی بعد از رکود بزرو و جنگ جهانی دوم در کشککورهای ایاالت

های توسککعه اقتصککادی گذاری دولتی نقش محوری را در مدلهای سککرمایهفرانسککه ایفا نمودند. همچنین، بانک و بلژیک

درصد  50دولتی  هایبانک 1970ایفا نمودند. در سطح جهانی، در دهه  1980و  1970کشورهای آسیای شرقی در دهه 

ها در کشورهای در حال توسعه های بزرگترین بانکدرصد دارایی 70و های کشورهای صنعتی های بزرگترین بانکدارایی

یک  1980های هدایت اعتبار خیلی زود تغییر کرد و از دهه را در اختیار داشککتند. این اجماع نظری نسککبت به سککیاسککت

 های هدایت اعتبار در جهان غرب شکل گرفت.رویکرد انتقادی نسبت به سیاست

 ایران و مشکالت آنهدایت اعتبار در اقتصاد  -4

 که است آن از حاکی شواهد که بطوری. دارد تاریخی سابقه و نیست جدیدی مسئله ایران در مالی تامین نظام هایکاستی

 و اندبوده روبرو مالی تأمین مشکل با اقتصادی فعاالن و تولیدی هایبنگاه نقدینگی، باالی رشد وجود با ایران اقتصاد در

 صدر در اقتصادی، فعاالن برای مالی تامین مشکل اخیر سالهای طی اقتصاد، جهانی مجمع پذیریرقابت گزارش براساس

 رشد نرخ متوسط طور به 1387-1397 دوره طی گرددمی مشاهده( 2) جدول در که همانگونه .است داشته قرار مشکالت

 بخش از بانکی سیستم مطالبات رشد نرخ متوسط و بوده درصد 25.2 بانکی سیستم در غیردولتی بخش هایسپرده

 و درصد1.6 ترتیب به میانگین طور به نفت بدون و نفت با داخلی ناخالص تولید مقابل در. است بوده درصد 21 غیردولتی
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 اعطایی تسهیالت جریان از اقتصاد حقیقی بخش اعتبارات، رشد رغمعلی که دهدمی نشان آمار این. اندداشته رشد درصد 1

 نشده منتهی باال رشدهای به تخصیص این نتیجه در نشده، داده تولیدکنندگان به تسهیالت و است نشده منتفع چندان

 .است شده تورم بروز به منجر و است

هاو رشد مطالبات سیستم بانکی از بخش غیردولتی، رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون : نرخ تورم، رشد سپرده 2جدول 

 )ارقام به درصد( 1387-1397نفت در سالهای 
 متوسط 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 سال

 18.9 26.6 9.6 9.1 11.9 15.6 34.7 30.5 21.5 12.4 10.8 25.4 نرخ تورم

نرخ رشد 

های بخش سپرده

 غیردولتی

12 24 26 20 30 42 23 31 24 22.4 23 25.2 

نرخ رشد مطالبات 

بانکی از سیستم 

های غیر بخش

 دولتی

12 15 37 20 18 31 17 17 25 19 20 21 

رشد تولید ناخالص 

 داخلی بدون نفت

0.3 1.5 5.9 4.4 0.4 0.5 3 3.1-  3.3 3.6 2.4-  1.6 

رشد تولید ناخالص 

 داخلی با نفت

0.1-  0.01 5.7 3.1 7.7-  0.3-  3.2 1.6-  12.5 1 4.9-  1 

 منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا

( مشخص است که سهم 1)نمودار  مختلف هایبخش به بانکی نظام توسط اعطایی تسهیالت مانده با بررسی سهم همچنین

 این به. است بوده برخوردار توجهی قابل تغییرات از (1395-1368بررسی ) مانده تسهیالت اعطایی در طول دوره مورد

 خدمات و بازرگانی بخش سهم مقابل در و کاهشی کشاورزی و معدن و صنعت بخش تسهیالت مانده سهم که صورت

 در درصد 49 به 1368 سال در درصد 20از خدمات و بازرگانی بخش تسهیالت مانده که ایگونه به است، بوده افزایشی

 بخش به اعطایی تسهیالت مانده سهم 1395 سال در که است آن از حاکی شواهد همچنین،. است رسیده 1395 سال

 بازرگانی و خدمات هایبخش باالی سهم .است بوده کشاورزی بخش و خدمات و بازرگانی بخش از کمتر معدن و صنعت

 عدم حکایت صنعت، سهم کاهش کنار در توسعه هایبرنامه طول در سهم این رشد به رو روند و اعطایی تسهیالت از

 (. 2است )نمودار  بوده صنعتی توسعه اهداف راستای در پولی هایمشیخط هماهنگی
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های مختلف اقتصادی از مانده تسهیالت اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به بخش غیردولتی )ارقام به : سهم بخش1نمودار

 درصد(
 منبع: سری زمانی اقتصادی، بانک مرکزی ج.ا.ا

 

 

های طی برنامهاعتباری  موسسات و بانکها اعطایی های مختلف اقتصادی از مانده تسهیالت: مقایسه متوسط سهم بخش2نمودار

 توسعه )درصد(

 منبع: سری زمانی اقتصادی، بانک مرکزی ج.ا.ا
 

 تولید بخش مالی تامین به بانکی شبکه کمتر تمایل توان به دلیلاز مهمترین دالیل عدم تخصیص بهینه از یک سو می

 اعطای به آنها تمایل و کشور فعلی وضعیت در ویژه به تولیدی هایفعالیت بودن پرریسک دلیل به( معدن و صنعت)

0

10

20

30

40

50

60

1
3

6
8

13
69

13
70

1
3

7
1

1
3

7
2

1
3

7
3

1
3

7
4

1
3

7
5

1
3

7
6

1
3

7
7

1
3

7
8

1
3

7
9

1
3

8
0

1
3

8
1

1
3

8
2

1
3

8
3

1
3

8
4

1
3

8
5

1
3

8
6

1
3

8
7

1
3

8
8

13
89

13
90

13
91

1
3

9
2

1
3

9
3

1
3

9
4

1
3

9
5

بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه کشاورزی  صنعت و معدن  ساختمان و مسکن 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

برنامه اول توسعه 
72-1368

برنامه دوم توسعه 
78-1374

برنامه سوم توسعه 
83-1379

برنامه چهارم توسعه 
88-1384

برنامه پنجم توسعه
94-1390

بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه ساختمان و مسکن  کشاورزی  صنعت و معدن 



بانکی در خدمت تولیدنظام  –ششمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی   

 

 هایبخش سمت به بیشتر اعطایی تسهیالت اینرو از) دانست باالتر بازدهی و ترپایین ریسک با هایبخش به تسهیالت

 و هابخش وظایف بین وقت و منابع اتالف و کاری دوباره و همپوشانی (. از سوی دیگر وجوداست یافته سوق خدمات

-تخصصی هایبانک وجود مثال نظام برای این در اعتبار بهینه تخصیص در مناسب کار سازو عدم و مختلف نهادهای

 شده اقتصادغیره سبب  و ملی توسعه صندوق مالی منابع اختصاص عمرانی، هایپروژه به بودجه ردیف اختصاص ای،توسعه

 شود. مشکل دچار اقتصاد مختلف هایبخش به اعتبار هدایت مسیر در ایران

 و صادرات توسعه معدن، و صنعت مسکن،کشاورزی، بانک همچون هاییبانک وجود به توانمی تردقیق توضیح منظور به

 مقررات که تفاوت این با. دارند عهده به نیز را ایتوسعه بانک نقش تخصصی، بانک نقش بر عالوه که کرد اشاره تعاون توسعه

 که حالیست در این. شودمی اجرا و است حاکم نیز هابانک این بر تخصصی، هایبانک برای مرکزی بانک گیرانهسخت

 نرخ مرکزی، بانک اظهارات بنابر مثال برای. دارند تخصصی هایبانک به نسبت متفاوتی نظارتی مقررات ایتوسعه هایبانک

 باید هانرخ این اما،. است درصد 14 نیز مجدد تنزیل نرخ و باشدمی درصد 13 تا 10 بین هابانک تمامی در قانونی ذخیره

 ترپرریسک و دیربازده که دارند عهده به را هاییپروژه مالی تامین هابانک این زیرا باشد، کمتر ایتوسعه هایبانک برای

  .گرددنمی مالی تامین هاپروژه نوع این تخصصی هایبانک در درحالیکه. هستند

 هاییردیف اختصاص است، اقتصادی هایبخش به مالی منابع و اعتبارات هدایت در مشکل وجود از نشان که بعدی مورد

 توسعه هایپروژه از بودجه گزارش" در که همانگونه وجود این با. باشدمی استانی و ملی عمرانی هایپروژه برای بودجه در

 87 و ملی پروژه هزار 6 حدود در شده، داده نشان " 1398 سال در تعاونی و خصوصی بخش با عمومی بخش مشارکت

 .است مانده باقی تمام نیمه استانی پروژه هزار

 باید که استراتژیک صنایع گزینش توسعه، هایبرنامه از هیچیک در دهدمی نشان توسعه هایبرنامه بررسی همچنین

 رویکرد فاقد توسعه هایبرنامه دیگر عبارت به است نشده تکلیف تعیین یابد سامان آنها پیرامون بانکی و اعتباری حمایت

 راهبرد فاقد تولید به بانکی و مالی بخش اتصال در بالتبع و بوده تولید از حمایت و صنعتی سیاست به منسجم و یکپارچه

 (.1397 مقیسه، و خاندوزی) اندبوده

شناسی جامع است که در آن کارکردهای مکمل از اینرو نظام تامین مالی توسعه در اقتصاد کالن کشور نیازمند یک آسیب

ای، بازار سرمایه )داخلی و خارجی(، منابع توسعه -و جانشین بودجه عمرانی، تسهیالت اعتباری بانکهای تجاری، تخصصی

های خصوصی تصریح شده و مرز قانون، مقررات، خط مشی و سیاستصندوق توسعه ملی، سرمایه خارجی و سرمایه بخش 

 دولت در معماری این نظام تشریح شده باشد. 
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 گیری و پیشنهادات اجرایینتیجه -5

. است پایدار اقتصادی توسعه به دستیابی و باال اقتصادی رشد به رسیدن توسعه درحال کشورهای اصلی هایدغدغه از یکی

 در که است منابع این درست هدایت و تجهیز و پولی و مالی منابع به نیاز کشوری هر در اقتصادی رشد و توسعه برای

 کارآفرین یا کننده تولید اختیار در بانکی اعتبارات خلق شکل به پول. است شده تاکید آن بر نیز اقتصادی جدید مکاتب

 عوامل طرف یک از صورت این به. کندمی پرداخت را تولید عوامل حقوق اعتبارات از استفاده با کارآفرین. گیردمی قرار

 عوامل خرید قدرت دیگر طرف از یافته، افزایش تولید و آورندمی بدست را کارآفرین با مجدد همکاری برای انگیزه تولید

 منابع این درست هدایت و تجهیز اما. شودمی اقتصادی رشد افزایش سبب نتیجه در و شودمی ایجاد تقاضا و رفته باال تولید

 به منابع این نباشد، هابانک مالی منابع تخصیص بر درستی نظارت اگر زیرا. است اهمیت حائز شده گفته موارد کنار در نیز

 منابع این از کشور اقتصاد توسعه و رشد در پیشرو هایبخش درنتیجه و شوندمی داده سوق غیرمولد هایبخش سمت

 اعتبارات رشد رغمعلی دهدمی نشان گذشته سالهای در ما کشور تجربه که همانگونه(. 1395 درودیان،) مانندمی محروم

 از) مولد غیر هایفعالیت صرف عمدتاً و نشده منتفع آن از تولیدی بخش اعتبار، هدایت درست هایسیاست نداشتن بدلیل

 وجود بنابراین. است نداشته همراه به را تورم جز اینتیجه و شده( ساختمان و زمین سکه، طال، ارز، بازار در سوداگری قبیل

 و نارسا اعتبارات، هدایت در نهفته ایده واقع در. است ضروری اعتبارات بهینه هدایت جهت کارآمد و مناسب سازوکاری

 برای را رهبه نرخ تنظیم بعالوه بانکی احتیاطی هاینسبت روی نظارتی هایمحدودیت اعمال) تمهیدات دانستن ناکافی

 رعایت به هابانک مجبورکردن و مرکزی بانک توسط بهره نرخ تنظیم صرف که استناد این به است؛( پولی حوزه مدیریت

 باید و کندنمی ارائه ایتوسعه اهداف مسیر در پول، خلق و بانکی سیستم قرارگرفتن برای تضمینی احتیاطی هاینسبت

 هدایت که است این اصلی سوال حال. شود لحاظ سیاستگذاری هدف متغیرهای از یکی عنوان به نیز اعتبارات «مقصد»

 .باشد باید صورتی چه به اعتبار

 این سر دو که شودمی شامل را دولت مداخالت از ایگسترده طیف اعتبار هدایت جهان کشورهای سایر تجارب براساس

 نظام طراحی و هابانک سودجویانه رفتار به دولت دهیجهت آن دیگر سر در و دولت درصدی صد مداخله شامل طیف

 قرار دولت سوی از شده طراحی مطلوب مسیر در اختیاری و انگیخته خود صورتی به را بانکها که است خاصی انگیزشی

 متضمن که اعتبار هدایت هایسیاست سازیپیاده در استفاده مورد ابزار ترینرایج و مهمترین از یکی راستا این در. دهدمی

 تسهیل و تسریع منظور به که هستند هاییبانک ای،توسعه هایبانک. است ایتوسعه هایبانک باالست، اجتماعی منافع

 در خصوصی بخش ترغیب و تشویق و بلندمدت و مدت میان منابع تخصیص و تجهیز طریق از کشور، یک اقتصادی توسعه

 محدودی درآمدهای که است هاییپروژه بر ایتوسعه هایبانک تمرکز. کنندمی آفرینینقش اقتصادی، توسعه به کمک

 و مالی تامین برای ایانگیزه خصوصی بخش و هستند مدت طوالنی یا و دارند باالتری هایریسک کنند،می ایجاد

 و شده محسوب کشور اقتصادی استراتژیک هایبخش جزء هاپروژه این سویی از. ندارد هاپروژه قسم این در گذاریسرمایه

 گذاریسرمایه ریسک کاهش ای،توسعه هایبانک اصلی هدف بنابراین. باشدمی کشور ضرر به تجهیزشان عدم و آنها از غفلت
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 یا دهیوامبه بایدمی ایتوسعه بانک هدف، این به رسیدن منظور به. است الذکرفوق هایویژگی با هاییپروژه در

 مالی تامین به نیاز که هاییپروژه و هستند المنفعهعام که باال ریسک با نوآورانه یا استراتژیک هایفعالیت در گذاریسرمایه

 هاییروش از مالی بحران زمان در ایتوسعه هایبانک. بپردازد بحران شرایط در ایچرخه ضد دهیوام یا و دارند بلندمدت

 با هابانک این. هاستبانک نوع این ایضدچرخه رفتار از بخشی که کنندمی استفاده هابنگاه مالی تامین برای نیز دیگری

 توانندمی که جایی تا محلی هایدولت مالیه افزایش و ضامن معرفی سررسید، زمان کردن زیاد بهره، هاینرخ کردن کم

 بخش دهیتسهیالت در موقت کاهش تا یابد افزایش بحران دوران در نقدینگی به هابنگاه دسترسی تا کنندمی کمک

 .کنند جبران را خصوصی

 اهمیت ایران بخصوص توسعه حال در کشورهای در باشد، ایتوسعه بانک قالب به که اعتبار هدایت برای مداخله از استفاده

 هایبانک توسط ایتوسعه هایطرح تعدادی انجام رغمعلی کشور بانکی شبکه در حاضر حال در که چرا. دارد بیشتری

 و نداشته وجود مشخص منبع یک از مالی تأمین و مختلف هایطرح بین هماهنگی و رویه وحدت ای،توسعه -تخصصی

 با وام اعطای عالوه به. نیست برقرار کنند، دنبال را هدف یک راستاهم که آفرین ارزش و مولد هایفعالیت از ایزنجیره

 اساس بر بانک توسط طرح ارزیابی از فارغ عامل، بانک طریق از( ملی توسعه صندوق یا دولت وجوه) حاکمیتی وجوه

  به را موارد این از یک هر مدیریت مورد در دهیگزارش و ردیابی  و شده ترکیب عامل بانک وجوه در بانکداری مالحظات

 همراه دشواری با وجوه تخصیص جهت عامل بانک عملکرد بر نظارت نمایندگی، مسئله دلیل به و است کرده مواجه سختی

 راستای در آنها مالی تامین و هاطرح انتخاب و هاطرح ارزیابی به قادر که ایتوسعه بانک یک تأسیس لزوم بنابراین. است

 .رسدمی بنظر ضروری باشد، اقتصادی کالن اهداف

 متقاضیان، زیاد تعداد به عنایت با. است اهمیت حائز بانک منابع تخصیص و تجهیز به توجه توسعه بانک کارای عملکرد جهت

 قرار ربطذی گذارانسیاست کار دستور در تسهیالت، ارائه با صرفاً و هاحوزه همه در تولید از شرط و قیدبی حمایت چنانچه

 پایداری دارای و پذیربانک -الف: بایدمی ایتوسعه هایبانک مالی تأمین هایپروژه بنابراین نداشته، کارایی چندان گیرد،

 کشور ایتوسعه هایبرنامه از که بانک استراتژی از مستخرج هایسنجه براساس ای،توسعه اهداف به توجه با -ب. باشد مالی

  .باشد شود،می استخراج

 تجاری بانکهای از توسعه بانکهای هایوام تخصیص و پروژه تصویب و ارزیابی فرآیند شودمی سبب ایتوسعه اهداف پیگیری

 سطح در مالی پایداری و پروژه سطح در اقتصادی و مالی فنی، توجیه الزم شرط که هاییطرح. باشد متفاوت تخصصی و

. کنند برآورده را ایتوسعه اهداف تحقق کافی شرط که شوندمی تخصیص مشمول و تصویب صورتی در برخوردارند، پرتفو

. کندمی مشروط توسعه اهداف تحقق عملکری هایشاخص پیشرفت به را وام ایمرحله کردن آزاد بانک که اینجاست در

 پایش در بانک نظارتی نقش طرح، میزبان واحد سوی از طرح اهداف تحقق و بانک سوی از مالی تخصیص جریان بین تناظر

 بسیار پروژه، پیشرفت بر بانک غیرحضوری و حضوری نظارت مدل، این در. کندمی متمایز بانکها سایر از را پروژه پیشرفت

 .است پروژه فیزیکی پیشرفت بر هابانک سایر متعارف نظارت از محورتر -نتیجه و ترعمیق فراتر،
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 از ایتوسعه هایبانک برای الزم مالی منابع ای،توسعه بانک دارای کشورهای تجربه به توجه با منابع، تجهیز خصوص در

 بانکها سایر مشارکت دولت، عمومی بودجه بازخرید، غیرقابل سپرده گواهی بهادار، اوراق انتشار مذکور، بانک سرمایه محل

 بانک مالی تامین روش عمده وجود، این با. گرددمی تامین خارجی هایوام و کمک دریافت و( مشابه نهادهای سایر یا)

 خصوصی بخش از استقراض. است دولتی هایضمانت و دولتی هایکمک و سرمایه بازار در اوراق انتشار طریق از ایتوسعه

 این از و شده تولیدی هایبخش به پول این هدایت و انتقال و مردم دست در پول حجم کاهش باعث قرضه، اوراق انتشار و

 انتشار و بدهی بازار از مالی تأمین که است بدیهی البته. داد کاهش نیز را تورم توانمی اقتصادی، رشد تحریک ضمن طریق،

 نیازهایپیش و ضوابط این جمله از. باشدمی آن ضوابط به ویژه توجه نیازمند و داشته الزاماتی خود نوبه به دولتی، اوراق

 بانک تا شودمی باعث دولتی ضمانت همچنین. نمود اشاره دولتی اوراق برای تقاضا ایجاد برای بازارسازی به توانمی آن

 از یکی دولتی ضمانت دهد انتقال نهایی گیرندهقرض به را کم هایهزینه این و کند مالی تامین کمتری هزینه با ایتوسعه

. نشوند رقابت وارد خصوصی هایبانک با هابانک این شودمی باعث که است ایتوسعه هایبانک مالی تامین در موثر هایراه

 .کند فراهم را ایتوسعه هایبانک برای رقابتی مزیت موجبات تواندمی ضمانت این البته

 مطلوب طراحی از پس و شود مشخص استراتژیک صنایع و ایتوسعه هایبرنامه در استراتژیک هدف ابتدا شود توجه

 نیازمند ارزش زنجیره مطلوب طراحی. گیرد صورت مالی تأمین درستی به اعتباری تقویم طبق گام به گام ارزش،زنجیره

 بیشترین دارای که هاییبخش و شده مشخص تولید مختلف هایبخش ارتباط تا باشدمی ستانده -داده جدول از استفاده

 تهیه به ارزش، زنجیره شناسایی از بعد. شود مشخص درستی به باشندمی پسین و پیشین روابط بیشترین و افزوده ارزش

 نمودن روز به رسدمی نظر به کار این برای. شود اقدام کشور تولید در نظر مورد اهداف برد پیش جهت در راه نقشه یک

  است. ضروری کشور ستانده داده جدول

 نه نشود، تعریف بخوبی دهیوام مناسب هایزمان و اعتبارات اعطای هایمکانیزم و ارزش زنجیره هایکانال که صورتی در

 عظیمی اختالل سبب دیگر هایبخش در تولید عدم و بخش یک در تولید اضافه با بلکه نشده اقتصادی رشد به منجر تنها

 تسهیالت بازپرداخت درگیرندگان تسهیالت توانایی عدم سبب و زندمی دامن اقتصادی رکود بر خود که شده بازار در

 عدم صورت در اینکه به توجه با. کندمی ایجاد کشور اقتصاد نیز و بانکی شبکه برای بزرگی چالش خود این که شودمی

 راستا این در. دارد وجود تولید مسیر از انحراف بیم همواره بازارها، سایر در باالتر بازدهی هاینرخ وجود و صحیح نظارت

 ضرورت شود،می منابع انحراف از مانع که قراردادهایی ایجاد و آن ابعاد به توجه با یافته تخصیص اعتبارات مستقیم پایش

 .دارد

 بانک آنها، طریق از اعتبارات رویهبی رشد از ممانعت و ایتوسعه اهداف با خصوصی بانکهای کردن همراه جهت همچنین

 و مجوز گرفتن به هابانک الزام و بانکی نظام اعتبار رشد میزان کل برای سالیانه هدف مقدار یک تعیین با تواندمی مرکزی

 و سقف کاهش نظیر تنبیهی اقدامات گرفتن نظر در با نهایت در و مرکزی بانک از خود دهیوام هایطرح برای تاییدیه

 از تخطی در اهداف تعیین شده جلوگیری نماید. هابانک از یک هر اعتبار رشد سهیمه
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 به طور خالصه به صورت زیر قابل طرح است: با توجه به مشکالت و مواردی که اشاره شده، پیشنهادات اجرایی

 بانک  زیر مجموعهای که توسعه هایای به بانکتوسعه-های تخصصیای ملی و تبدیل بانکایجاد یک بانک توسعه

 ها(ای ملی باشند. )جلوگیری از همپوشانی تخصیص اعتبار به پروژهتوسعه

 نیازمند تخصیص اعتبار های ای و تمرکز ارزیابی پروژهتوسعهگذاری منابع صندوق توسعه ملی در بانک تقویت سپرده

 ها(ای )جلوگیری از همپوشانی تخصیص اعتبار به پروژهدر بانک توسعه

 ای عمدتاً از طریق انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه )هدایت نقدینگی به سمت بازارهای تجهیز منابع بانک توسعه

 مولد(

 ها(ای با سایر بانکای )به دلیل متفاوت بودن بانک توسعهتهیه سازوکار و قوانین نظارتی جدید فراخور نیاز بانک توسعه 

 ای به صورت ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی )به منظور کاهش فشارهای سیاسی(انتخاب هیئت مدیره بانک توسعه 

 ارزش با باالترین ارزش افزوده )جهت تعیین صنایع  زنجیره مطلوب ستانده کشور و طراحی-به روز نمودن جدول داده

 دف(ه

 برای تاییدیه و مجوز گرفتن به هابانک الزام و بانکی نظام اعتبار رشد میزان کل برای سالیانه هدف مقدار یک تعیین 

مرکزی و در نظر گرفتن اقدامات تنبیهی شدید در صورت تخطی از هدف تعیین شده  بانک از خود دهیوام هایطرح

 نقدینگی(رویه اعتبارات و ایجاد )جلوگیری از رشد بی
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