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اقتصاد/  جهانی  رقابت پذیری  مالی/  بازار  یافتگی  توسعه 

نظام بانکی

چکیده
رقابت پذیری  گزارش  در  مالی  بازارهای  یافتگی  توسعه  سطح 

کارآمدی  مجمع جهانی اقتصاد در سال 17-2016، نشان از نا

تامین مالی در  که نظام  آنجا از  ایران است.  بازارهای مالی در 

از  ناشی  کارآمدی  نا این  علت  عمده  است،  محور  بانک  کشور 

تعداد  لحاظ  از  ایران  هرچند  است.  کشور  بانکی  نظام  کارکرد 

واسطه های مالی در بازار بانکی نسبت به جمعیت وسیع خود 

کشورها وضعیت بهتری دارد. با این حال،  در مقایسه با سایر 

کیفیت واسطه گری مالی، عمق مالی و هزینه های  از نقطه نظر 

تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. سلطه مالی دولت 

رسی توسعه یافتگی بازارهای مالی کشور با  بر
تاکید بر نظام بانکی از منظر  رقابت پذیری مجمع 

جهانی اقتصاد 
پذیرش: 96/11/24 دریافت: 96/6/11   

گرشاسبی علیرضا 
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
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باقر ادبی فیروزجایی 
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

Bagheradabi@gmail.com

سید علی موسوی
پژوهشگر اقتصادی

Ali.mosavi@gmail.com

و  پولی  سیاست های  در  دولت  دستوری  مداخات  گستره  و 

محدود  را  مالی  بازار  به  بخشی  عمق  امکان  عمًا  اعتباری 

و  منسجم  صنعتی  سیاست  فقدان  این،  بر  عاوه  است.  کرده 

دیگری  عاملی  خود  صنعتی  سرمایه گذاری های  اولویت بندی  

طرفی،  از  است.  محدود  مالی  منابع  غیربهینه  تخصیص  در 

کشورها  با سایر  ایران در مقایسه  در  مالی  منابع  هزینه تجهیز 

سرمایه  کفایت  و  بانک ها  مالی  استحکام  امر  این  و  است  باال 

کلی برای  کشیده است. مهمترین رویکردهایی  آنها را با چالش 

برنامه  ای  تدوین  کشور شامل  بانکی  پارادایمی در نظام  تغییر 

خارجی،  مالی  نهادهای  ظرفیت های  از  استفاده  جهت 

کاهش تسهیات  از طریق  بانکی  با نظام  رابطه دولت  اصاح 

خ ها،  نر تدریجی  آزادسازی  اعتباری،  سهم های  رفع  تکلیفی، 
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برنامه ای روشن برای تقویت نقش واسطه گری مالی از طریق 

مالی،  واسطه های  به  بخشی  ع  تنو کاربردی،  آموزش های 

یکپارچه سازی نظارت در بازار مالی خواهد بود. 

مقدمه
رقابت پذیری  اقتصاد،  جهانی  مجمع  تعریف  طبق  بر 

سطح  که  است  عواملی  و  سیاست ها  نهادها،  از  مجموعه ای 

روش شناسی  اساس  بر  می کنند.  تعیین  را  کشور  یک  بهره وری 

کشور، 12 مولفه در نظر  این مجمع در ارزیابی رقابت پذیری یک 

که این مولفه ها در سه مرحله مختلف از توسعه  گرفته می شود. 

شامل مرحله مبتنی بر عوامل تولید )مرحله 1(، مرحله مبتی بر 

کارایی )مرحله 2( و مرحله مبتنی بر نوآوری )مرحله 3(  افزایش 

اقتصاد  جهانی  مجمع  گزارش  آخرین  براساس  می گیرند.  قرار 

است.  گرفته  قرار  کارایی  مرحله  در  ایران   ،2016-17 سال  در 

کشور، رتبه  گزارش ایران در میان 138  همچنین بر اساس این 

76 را در زمینه رقابت پذیری جهانی به خود اختصاص داده؛ به 

که در مقایسه با سال قبل دو پله تنزل داشته است]1[. از  طوری 

مهمترین زیرشاخص های رقابت پذیری، سطح توسعه یافتگی 

کشور در  تأمین مالی  اینکه نظام  به  با عنایت  بازار مالی است. 

حال حاضر بانک محور است و زیرمولفه های مهم سطح توسعه 

تسهیات،  به  دسترسی  سهولت  همچون  مالی  بازار  یافتگی 

با  مرتبط  نیز  مالی  خدمات  هزینه  و  بانک ها  مالی  استحکام 

وضعیت  آخرین  بررسی  ضمن  است  الزم  است،   بانکی  نظام 

کشور در شاخص های توسعه مالی، شکاف میان عملکرد نظام 

متغیرهای  نیز  و  استخراج  جهانی  سطح  در  و  داخل  در  بانکی 

کلیدی نظام بانکی به ویژه در دوره 95-1392 مورد ارزیابی قرار 

کشور در زیرشاخص های  گیرد. مقاله حاضر به بررسی وضعیت 

کشور در  مالی رقابت پذیری جهانی و عملکرد نظام تامین مالی 

بانک  عملکردی  متغیرهای  بررسی  نیز  و  کشور  سایر  با  قیاس 

گرفته توصیه هایی  می پردازد. سپس با توجه به بررسی صورت 

جهت اصاح نظام بانکی ارائه شده است. 

کشور در  1. وضعیت توسعه یافتگی بازارهای مالی 
شاخص رقابت پذیری جهانی 

مهم  مولفه های  از  یکی  مالی  بازارهای  یافتگی  توسعه  سطح 

شاخص رقابت پذیری، است که متشکل از 8 زیرمولفه شامل در 

دسترس بودن خدمات مالی، تامین مالی از طریق بازار سهام، 

هزینه استفاده از خدمات مالی، سهولت دسترسی به تسهیات، 

در دسترس بودن منابع مالی برای سرمایه گذاران مخاطره آمیز  

کارآفرینان (VC)، استحکام مالی بانک ها، تنظیم و نظارت بر 

بازار بورس و شاخص حمایت قانونی از وام دهنده و وام گیرنده 

گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال 2016-17،    است. بر اساس 

رتبه ایران در سطح توسعه یافتگی بازارهای مالی معادل 131 

کشورهای  که در جایگاه پایین تری حتی نسبت به  بوده است 

کویت،  عربی،  متحد  امارات  قطر،  ترکیه،  همچون  منطقه 

کی از وضعیت نامناسب  عربستان و عمان قرار دارد. این امر حا

کارایی بازارهای مالی در ایران است. جدول )1(، رتبه ایران و 

زیر مولفه مربوط  این مولفه و هشت  را در  کشورهای منتخب 

به آن )به ترتیب از بدترین تا بهترین وضعیت( نشان می دهد.

مطابق با جدول )1(، به استثنای شاخص حمایت قانونی 

کشور در سایر زیرشاخص ها،  گیرنده، رتبه  از وام دهنده و وام 

کشورهای منتخب در جایگاه پایین تری قرار دارد.  در قیاس با 

زیرشاخص های  اقتصاد،  جهانی  مجمع  نگاه  از  همچنین 

به  دسترسی  سهولت  و  بورس  بازار  بر  نظارت  و  تنظیم 

مربوط  زیرمولفه های  میان  در  را  وضعیت  بدترین  تسهیات، 

کشور دارند. به توسعه یافتگی بازارهای مالی 

در  مالی  بازار  یافتگی  توسعه  وضعیت  بیشتر  تبیین  منظور  به 

ایران، توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

از نگاه مجمع جهانی اقتصاد، زیر مولفه تنظیم و نظارت 	 

زیرمولفه های  میان  در  را  وضعیت  بدترین  بورس  بازار  بر 

کشور دارد.  مربوط به سطح توسعه یافتگی بازارهای مالی 

کم بر بورس اوراق  که مقررات حا کی از آن است  این امر حا

پایینی برخوردار  کارآمدی  از  بر آن  بهادار و نحوه نظارت 

است.
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کشورهای منطقه در توسعه  جدول 1- مقایسه رتبه ایران* و 
یافتگی بازارهای مالی و اجزای آن

عمانترکیهکویتعربستاناماراتقطرایرانمولفه

توسعه یافتگی 
بازارهای مالی

131212847658255

128111539758034نظارت بر بورس

سهولت 
دسترسی به 

تسهیات
12421663426027

استحکام  مالی 
بانک ها

122201727305550

در دسترس 
بودن خدمات 

مالی
117181344586042

در دسترس بودن 
منابع مالی برای 

]2[ )VC(
1101732407830

هزینه استفاده 
از خدمات مالی

10892434489731

حمایت از 
وام دهنده و 

گیرنده
10812710810810897127

تامین مالی 
از طریق بازار 

سهام
10692133455435

Source: Global Competitiveness Report 2016-2017

گزارش شده است. * رتبه ها از مجموع 138 کشور 

از منظر سهولت دسترسی به اعتبار و تسهیات که در نظام 	 

وضعیت  است،  جدی  اهمیت  حائز  کشور  بانک محور 

نامطلوب  کشورهای جهان و منطقه بسیار  کشور در بین 

در  بانکی  نظام  جدی  ضعف  معنی  به  عمًا  که  است 

براساس  است.  کشور  مولد  بخش  مالی  تامین  فرایند 

به  تسهیات  ارائه  زیرمولفه،  این  در  شده  ارائه  مفاهیم 

کشور  در   (Business Plan) سرمایه گذاری  ح های  طر

که نشان دهنده  امکان پذیر نیست  بدون سپردن وثیقه 

عدم شکل گیری نظام رتبه سنجی اعتباری افراد در حوزه 

در  اصلی  ریشه های  از  یکی  خود  امر  این  است.  بانکی 

تسهیات  اعطای  در  بانک  تخصصی  و  فنی  فرایندهای 

کرده است.  که فقدان آن مشکات زیادی را ایجاد  است 

مالی 	  تامین  نظام  در  بانک ها  مالی  استحکام  وضعیت 

سرمایه  کفایت   میزان  که  است  آن  بیانگر  محور  بانک 

بین المللی  استانداردهای  با  مقایسه  در  کشور  بانک های 

به  دارند؛  نامناسبی  ترازنامه ای  ترکیب  و  است  پایین 

کثر بانک ها برای جلوگیری از ورشکستگی نیاز  که ا طوری 

کمک مالی دولت دارند. به 

بودن 	  دسترس  در  زیرمولفه  در  ایران  نامناسب  جایگاه 

کشور در  که بخش مالی  خدمات مالی، بیانگر این است 

ع  کشورها، قادر به ارائه خدمات مالی متنو مقایسه با سایر 

گسترده ای به بنگاه های اقتصادی نیست.  و 

اولویت بخشی 	  با  منطقه  کشورهای  اغلب  درحالیکه 

ایجاد  از  حمایت  و  باال  ریسک  با  صنایع  مالی  تامین  به 

و  صنعتی  نوآورانه  و  جدید  فعالیت های  و  استارت آپ ها 

تجاری، جایگاه بسیار مناسبی را در زیرمولفه در دسترس 

و  )قطر  کرده اند  کسب   (VC) برای  مالی  منابع  بودن 

را  هفت  و  یک  رتبه  به ترتیب  زیرمولفه  این  در  کویت 

صندوق های  داده اند(،  اختصاص  خود  به  جهان  در 

فناوری  و  ریسک  با  فعالیت های  از  حمایت  در  جسورانه 

ایران  رتبه  این رو  از  نیافته است.  گسترش  کشور،  باال در 

در این زیرمولفه نامناسب است.

و 	  دهنده  وام  حقوق  از  قانونی  حمایت های  شاخص 

قوانین  که  می گیرد  نظر  در  را  حمایتی  میزان  وام گیرنده، 

دریافت  هنگام  در  ضمانت  ارائه  قوانین  و  ورشکستگی 

وام، از حقوق وام گیرندگان و وام دهندگان انجام می دهد 

مالی  اهرم سازی  افزایش  برای  زمینه سازی  می تواند  و 

گزارش  شود. رتبه ایران در این زیر مولفه بر اساس آخرین 

که در مقایسه با سال قبل  رقابتی پذیری معادل 108 بوده 

که ایران در این زیرمولفه  2 پله تنزل داشته است، هرچند 

مناسبتری  جایگاه  دارای  منتخب  کشورهای  میان  در 

کل نامساعد است.  است؛ وضعیت آن در 
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خدمات 	  از  استفاده  هزینه  زیرمولفه  خصوص  در 

میان  رقابت  کشور  مالی  نظام  در  اینکه  به دلیل  مالی، 

فراهم  در  چندانی  نقش  مالی  خدمات  عرضه کنندگان 

جایگاه  ندارند،   مناسب  قیمت  با  مالی  خدمات  شدن 

منتخب  کشورهای  با  قیاس  در  زیرمولفه  این  در  ایران 

ساختار  توجه  با  مثال،  به عنوان  نیست.  مناسب  چندان 

نیز  و  )کارمزد(  مالی  خدمات  کشور،  بانک محور  مالی 

دستوری  به صورت  تسهیات  و  سپرده  سود  خ های  نر

که در پاره ای از موارد  توسط بانک مرکزی تعیین می شود 

نیز  بانکی  نظام  در  اخاقی  مخاطرات  بروز  زمینه ساز  نیز 

می شود. 

از منظر زیرمولفه تامین مالی از طریق بازار سهام می توان 	 

کشور را  کرد، به علت آنکه عمده بخش بازار سرمایه  بیان 

بازار ثانویه به خود اختصاص می دهد و بازار اولیه چندان 

گسترده نیست.  تامین مالی از طریق انتشار سهام نقش 

نداشته  کشور  بنگاه های  مالی  منابع  تجهیز  در  چندانی 

با  مقایسه  در  مولفه  زیر  این  در  ایران  جایگاه  اینرو  از  و 

کشورهای منطقه و دنیا مناسب نیست.

محور  بانک  کشور  در  مالی  تامین  نظام  اینکه  به  توجه  با 

یافتگی  توسعه  شاخص  مهم  متغیرهای  همچنین  و  است 

بازار مالی همچون سهولت دسترسی به تسهیات، استحکام 

و  وام دهنده  از  قانونی  حمایت  شاخص  و  بانک ها  مالی 

از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، بررسی و مقایسه  گیرنده 

شاخص های عملکرد نظام بانکی و استخراج نقاط تمایز آن با 

عملکرد جهانی و منطقه ای حائز اهمیت خواهد بود. 

2.  مقایسه شاخص های عملکرد نظام بانکی در 
ایران با عملکرد جهانی و منطقه ای 

مهمترین   )2( جدول  بانکی،  نظام  از  دیگری  تصویر  در 

کشورهای  کشور و متوسط  بانکی  شاخص های عملکرد نظام 

نظام  چالش های  شناسایی  منظور  به  را  منطقه  و  جهان 

کشور نشان می دهد. بانکداری 

و  بانک محور است  ایران  تامین مالی در  اینکه نظام  به رغم 

ایران از لحاظ شاخص های مربوط به تعداد واسطه های مالی 

وضعیت  کشورها  سایر  با  مقایسه  در  خود  وسیع  جمعیت  به 

ATM و  بانکی  شعبات  تعدد  لحاظ  از  )ایران  دارد]3[  بهتری 

از نقطه نظر  ها مناسب تر از متوسط دنیا است(، با این حال، 

تجهیز  هزینه های  و  مالی  عمق  مالی،  واسطه گری  کیفیت 

مذکور  ابعاد  ادامه  در  ندارد.  قرار  مطلوبی  وضعیت  در  منابع 

گرفته است.  مورد تبیین و تفسیر بیشتری قرار 

کارکرد  جای  به  بانک ها  مالی  وجوه  انتقال  نقش   .1-2

واسطه گری مالی

که بیان شد ایران از لحاظ در دسترسی به بانک ها  همان طور 

)که شرط الزم برای توسعه مالی است( به سطح نسبتًا مناسبی 

اینکه  جای  به  بانک ها  که  است  حالی  در  این  است.  رسیده 

مالی  ع  متنو خدمات  مشتریان  به  مالی  واسط  نهاد  به عنوان 

نظام  واقع  در  هستند.  وجوه  انتقال  عامل  عمًا  دهند،  ارائه 

اعتبارسنجی  سیستم  توسعه  با  می بایست  کشور  بانکداری 

مشاوره ای  خدمات  آنها،  ریسک  و  پروژه ها  ارزیابی  مشتریان، 

ظرفیت  از  بانک ها  کارکرد  بر  نظارت  حوزه  تقویت  نیز  و  مالی 

تخصیص  و  مالی  خدمات  افزایش  در  بانکی  شعبات  تعدد 

نماید.  استفاده  مولد  فعالیت های  سمت  به  نقدی  منابع 

واسطه گری  در  توسعه یافتگی  عدم  که  می دهد  نشان  شواهد 

مالی بانک ها و ضعف در اعتبار سنجی و ماحظات فنی منجر 

که  کشور شده است. همان طور  به مطالبات غیرجاری باال در 

در جدول )2( مشاهده می شود، نسبت مطالبات غیرجاری به 

کل تسهیات بانکی در ایران حدود سه برابر متوسط کشورهای 

ع چند نکته حائز  با این موضو ارتباط  منطقه و دنیا است. در 

اهمیت است:

حوزه های 	  به  اعطایی  تسهیات  از  توجهی  قابل  بخش 

کمتر  سررسید  )با  گردش  در  سرمایه  قالب  در  کشور  مولد 

کشور،  که با توجه به وضعیت اقتصادی  از یکسال( است 

رو،  این  از  است.  روبرو  مشکل  با  عمدتًا  آنها  بازپرداخت 
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برای  را  جدید  تسهیات  وام گیرندگان،  از  برخی  حتی 

پرداخت وام قبلی دریافت می کنند )امهال و استمهال(. 

کشور چندان شکل نگرفته 	  نظام تامین مالی بلندمدت در 

طریق  از  را  مضاعفی  فشار  آنکه  ضمن  امر  این  است. 

توسعه ای  و  ایجادی  مالی سرمایه گذاری  تامین  تقاضای 

در  غیرجاری  مطالبات  نسبت  بر  می کند،  وارد  بانک  بر 

نظام بانکی نیز اثرگذار خواهد بود. 

سبب 	  مشتریان  اعتبارسنجی  نظام  از  برخورداری  فقدان 

تضمین  برای  روش ها  سایر  از  بانک ها  تا  است  شده 

کردن  دشوار  ضمن  امر  این  که  کنند  استفاده  تسهیات 

معدنی  و  صنعتی  فعاالن  برای  به ویژه  تسهیات  دریافت 

که بخش  محدودیت جدید را نیز به وجود آورده است؛ چرا

با  که  از تضامین، وثیقه های ملکی هستند  قابل توجهی 

نیز  و  ارزش  شدید  افت  با  مسکن  بخش  رکود  به  توجه 

کاهش قابلیت نقدشوندگی برای بانک ها روبرو شده اند. 

نتیجه این امر کاهش استحکام مالی بانک ها خواهد بود.

تعداد محدود و متنفذی از افراد سهم باالیی از مطالبات 	 

غیرجاری را به خود اختصاص داده اند و برخورد با آن ها 

از مجاری متعارف موجود با نتیجه مطلوبی همراه نبوده 

است. 

2-2. عمق پایین مالی

در  ایران  برای   GDP به  نقدینگی  نسبت   ،)2( جدول  مطابق 

که این نسبت در مقایسه  سال 2014 معادل 67/7 بوده است 

دنیا )116/47(  و متوسط  منا )72/58(  کشورهای منطقه  با 

اعتبارات  از لحاظ نسبت میزان  ایران  پایین است. همچنین 

تخصیصی به بخش خصوصی از GDP جایگاه پایین تری را در 

کشورها دارد. )54/4 در مقایسه با 123/56(.  مقایسه با سایر 

این امر نشان می دهد:

پایه 	  رشد  تاثیر  تحت  عمدتا  کشور  در  نقدینگی  خلق 

از  یکی  که  نقدینگی  فراینده  ضریب  و  داشته  قرار  پولی 

مالی  بخش  عمل  آزادی  و  مالی  توسعه  شاخص های 

جهت خلق اعتبار است، عمدتًا سرکوب شده است. 

آثار 	  عمده  اخیر،  سالیان  در  نقدینگی  باالی  رشد  به رغم 

و  است  شده  قیمت  افزایش  به  منجر  نقدینگی  افزایش 

امر  این  است.  نشده   GDP رشد  تحریک  باعث  چندان 

که فرایند تخصیص و هدایت نقدینگی  بیانگر این است 

که  به بخش های مولد با محدودیت اساسی روبرو است 

بنابراین،  نمی شود.  تولید  توجه  قابل  افزایش  به  منجر 

هدایت  و  تخصیصی  ترتیبات  طریق  از  مالی  عمق 

ِصرف  نه  و  می شود  ایجاد  مولد  بخش  به  نقدینگی 

افزایش نقدینگی. شایان توجه آنکه به رغم رشد متوسط 

گذشته همواره  حدود 25 درصدی نقدینگی طی دو دهه 

کمبود نقدینگی رنج برده است. بخش مولد از 

بخش 	  مالی  تامین  بانکی،  اعتبارات  تخصیص  بعد  از 

خصوصی با اثر تزاحمی تامین مالی دولت و فشار نهادهای 

روبرو  اعتباری  منابع  از  بهره مندی  جهت  دولتی  شبه 

بهره مندی  ترکیب  نظر  نقطه  از  آنکه  ضمن  است.  بوده 

بزرگ،  صنایع  مالی  تامین  اولویت  نیز  خصوصی  بخش 

منابع  از  کوچک  و  متوسط  صنایع  نسبی  محرومیت 

مالی  سلطه  ثالثا  است.]4[  داشته  بدنبال  را  اعتباری 

گستره مداخات دستوری دولت در سیاست های  دولت و 

پولی و اعتباری عما امکان عمق بخشی به بازار مالی را 

کرده است.  محدود 

که 	  زیربنایی  و  عمرانی  بلندمدت  ح های  طر از  بسیاری 

دارای بازدهی پایینی هستند با اخذ تسهیات بلندمدت 

موجب  بانکی،  نظام  از  تکلیفی(  به صورت  )عموما 

محدودیت در منابع نقدی بانک ها برای ارائه تسهیات 

به بخش های خصوصی می شوند. 

کشور 	  پولی  نظام  کم  عمق  در  مهم  مسئله  از  بخشی 

تقاضا  سمت  از  منابع  بهینه  تخصیص  عدم  به  مربوط 

اولویت بندی   و  منسجم  صنعتی  سیاست  فقدان  است. 

سرمایه گذاری ها از طریق سیاست توسعه صنعتی خود در 

این میان نقشی قابل توجه دارد.
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2-3. باال بودن هزینه تجهیز منابع مالی برای بانک ها

که از مهمترین  خ سود سپرده در ایران  مطابق جدول )2(، نر

می رود،  به شمار  پول  تمام شده  قیمت  تشکیل دهنده  اجزای 

دارد.  دنیا  و  منطقه  در  خ ها  نر متوسط  با  معنی داری  تفاوت 

خ جریمه اضافه  کنار مواردی همچون باال بودن نر این امر در 

برداشت بانک ها از بانک مرکزی )34 درصد(، افزایش بدهی 

درصدی   19/2 )رشد  پولی  پایه  در  مرکزی  بانک  به  بانک ها 

خ سود بازار  در سال 1395 نسبت به سال 1394( و افزایش نر

بین بانکی منجر به افزایش هزینه تجهیز منابع بانک ها شده 

که سبب می شود از یک سو بانک ها از حیث استحکام  است 

سوی  از  و  شوند  مواجه  معظل  تشدید  و  محدودیت  با  مالی 

باال  بازدهی  خ  نر با  فعالیت های  که  اینکه  به  توجه  با  دیگر 

بانک ها  برای  نیز هستند(  باالتری  )که معموال دارای ریسک 

تسهیات  نکول  احتمال  صورت  این  در  و  شده  توجیه  قابل 

در  می یابد.  افزایش  غیرجاری  مطالبات  بالطبع  و  اعطایی 

ع می پیوندد؛  واقع در این وضعیت، مخاطرات اخاقی به وقو

و  پیشین  مطالبات  بازپرداخت  برای  بانک ها  که  به طوریکه 

باال  بر سر  اصاح ساختار مالی شکننده خود در فضای رقابت 

با  کشور به جذب سپرده  باالتر در نظام مالی  خ سود  نر بردن 

با  را  بانک ها  امر استحکام مالی  این  که  باال رو می آورند  خ  نر

سپرده  سود  خ  نر بودن  باال  می دهد.  کاهش  بیشتری  شدت 

را  زیر  کلی هزینه تجهیز منابع مالی بانک ها مسائل  و به طور 

در پی دارد:

بدون 	  سرمایه گذاری  اقام  جز  سپرده ها  اینکه  به  توجه  با 

در  سرمایه گذاری  جایگزین  می شوند،  محسوب  ریسک 

حوزه های مولد از جمله صنعت و معدن هستند. بنابراین، 

خ از یکسو به افزایش هزینه های تسهیات  باال بودن این نر

به فعاالن این بخش منجر می شود و از سوی دیگر قدرت 

را در قیاس  ح های سرمایه گذاری این بخش ها  رقابت طر

باال(  و  کوتا مدت  بازدهی های  )با  غیرمولد  بخش های  با 

می دهد. کاهش 

تسهیات 	  سود  خ  نر افزایش  سپرده،  سود  خ  نر بودن  باال 

جدول 2-  وضعیت ایران در شاخص های پولی بانکی در مقایسه با سایر دنیا

واحد
متوسط دنیامتوسط منطقه مناایران

201420152016201420152016201420152016

)GDP گزارش 116/47128/9-72/5882/89--67/7درصدعمق مالی )نسبت نقدینگی به
نشده

GDP گزارش 48/1156/09123/56128/15--54/4درصدمیزان تخصیص اعتبارات داخلی به بخش خصوصی از
نشده

خ سود  اسمی تسهیات 11/4511/4211/4-9/69/3-1414/21*درصدنر

خ سود سپرده 4/734/234/54-2318154/984/7**درصدنر

113/853/563/384/104/343/91***12/110/2درصدنسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیات

-12/4912/7-14/8513/56-27/330/98شعبهتعداد شعبات بانک های تجاری )به ازای هر 100 هزار نفر(

37/6140/55-29/927/93-56/566/8دستگاهتعداد ATM به ازای هر 100 هزار نفر

ماخذ: پایگاه داده های بانک جهانی، بانک مرکزی ج.ا.ا.

خ های سود تسهیات در بخش صنعت و معدن بیشتر از  خ را نشان می دهد. عاوه بر این، نر خ سود تسهیات در ایران مربوط به عقود مبادله ای است که حداقل نر * نر

خ سود عقود مبادله ای بخش های مختلف است.  خ میانگین  نر سایر بخش ها بوده است و این نر

خ سود سپرده های سرمایه گذرای یکساله است.  خ سود سپرده ها در ایران متوسط نر **  نر

***  نسبت مطالبات غیر جاری  در سال 2016 در کشور مربوط به آمار نیمه نخست سال است
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سود  خ  نر حداقل   ،)2( جدول  طبق  دارد.  همراه  به  را 

باالتر  به مراتب  ایران،  در  اسمی  به قیمت های  تسهیات 

خ در منطقه و دنیا است. این امر ضمن آنکه  از متوسط نر

می دهد،  افزایش  را  مولد  فعالیت های  مالی  هزینه های 

بیشتری  تعداد   ،)IIR( داخلی  بازدهی  خ  نر افزایش  با 

بر  که  کرد  خواهد  توجیه  فاقد  را  اقتصادی  ح های  طر از 

بررسی ها  دارد.  منفی  اثر  نیز  سرمایه گذاری  انگیزه های 

از  یکی  به عنوان  معدن  و  صنعت  بخش  می دهد،  نشان 

خ سود تسهیات را به  بخش های مولد همواره باالترین نر

کرده است.  نظام بانکی پرداخت 

3.  آخرین تغییرات متغیرهای عملکردی در نظام 
بانکداری )1392-95(

با توجه به اینکه متغیرهای تشکیل دهنده رکن سطح توسعه 

کنترل دولت هستند  یافتگی بازارهای مالی یا مستقیمًا تحت 

و یا اینکه دولت به طور غیرمستقیم در آنها دخیل است، یکی 

از اولویت های مهم سیاستگذاران دولتی برای افزایش قدرت 

رقابت پذیری اقتصاد ملی، اصاح سیاست های پولی و مالی و 

مالی پس انداز  منابع  تا  است  مالی  تامین  نظام  اصاح  و  ارزی 

کشور و همچنین منابع وارد شده از  شده توسط شهروندان یک 

ج کشور به پروژه های سرمایه گذاری با بیشترین بهروه وری  خار

ع سیاست های پولی اباغی  هدایت نمایند. همچنین، مجمو

از سوی بانک مرکزی در سال های 1392 تا 1395 با تمرکز بر 

گرفته است.  کاهش تورم و حفظ انضباط پولی و مالی صورت 

از 34/7 درصد به 9 درصد  خ تورم  در فاصه زمانی یادشده نر

خ سود  که نر انتظار بر آن است  کاهش یافته است. بنابراین، 

کنون این  که تا کند  کاهش تغییر  تسهیات نیز متناسب با این 

امر به رغم اباغ بسته های سیاست پولی بانک مرکزی محقق 

می توان  را  ارتباط  این  در  اثرگذار  مهم  عوامل  است.  نشده 

به صورت زیر برشمرد:

کل 	  از  منجمد  دارایی های  سهم  بودن  باال  به  توجه  با 

کل دارایی  دارایی های بانک )سهم حدود 45 درصدی از 

کل بانک مرکزی در سال 1395(  بر اساس اعان رئیس 

کل  در  غیرجاری  مطالبات  باالی  سهم  نیز  و  یکسو  از 

تسهیات نظام بانکی )بیش از 10 درصد(، جریان دریافت 

که این  منابع در بانک با مشکل اساسی روبرو شده است 

را برای بانک به همراه آورده است.  امر تنگنای اعتباری 

بنابراین، بانک ها برای تداوم فعالیت منابع سپرده ای با 

خ مصوب بانک مرکزی دریافت می کنند  خ ها باالتر از نر نر

خ سود می شود.  کاهش نر که مانع از 

کمبود 	  بازار بین بانکی به عنوان یکی دیگر از مجاری رفع 

با  مجددًا  اخیر  ماه های  در  بانک ها،  نیاز  مورد  منابع 

کاهش  خ روبرو شده است. به نحوی که پس از  افزایش نر

خ  نر این   ،1395 سال  اوایل  در  17درصد  تا  خ  نر این 

افزایش  اوایل سال 1396 به حدود 20 درصد  مجددآ در 

خ جرایم اضافه برداشت 34  یافته است. عاوه بر این، نر

به همراه  بانک  برای  را  باالیی  هزینه های  نیز  درصدی 

دارد. 

کشور،  حدود 90 درصد آن به صورت شبه 	  کل نقدینگی  از 

سود  پرداخت  برای  را  باالیی  هزینه های  که  است  پول 

در  می کند.  تحمیل  بانکی  نظام  به  نقدینگی  میزان  این 

واقع وضعیت رکودی و نزدیک به رکود سبب شده است 

سرمایه گذاران  برای  مطمئنی  سرمایه گذاری  بانک،  تا 

تنگنای  وضعیت  در  امر  این  باشد.  سرگردان  نقدینگی  و 

پرداخت  در  آن ها  بر  را  مضاعفی  فشار  بانک ها  اعتباری 

سود وارد می کند. 

کمتر 	  خ سود اوراق خرانه اسامی )با سررسید یکساله و  نر

از آن( در سال 1395 بیشتر از 20 درصد بوده است. این 

سپرده ها  سود  خ  نر نیافتن  کاهش  علل  از  یکی  خود  امر 

خ سود تسهیات  در نظام بانکی و در نتیجه باال بودن نر

به شمار می رود. در تمام دنیا این اسناد به عنوان حداقل 

ارائه  پایین  بسیار  سطوح  در  ریسک  بدون  بهره  خ  نر

می شود.]5[
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در 	  تسهیات  حقیقی  سود  خ  نر تغییرات  روند  همچنین 

تامین  هزینه  که  است  آن  از  کی  حا  ،1392-95 دوره 

داشته  چشمگیری  افزایش  معدن  و  صنعت  بخش  مالی 

است.  رسیده  درصد   9 مثبت  به  درصد   20/2 منفی  از  و 

خ سود حقیقی تسهیات بانکی به جای اینکه  در واقع نر

تورم  تغییرات  جهت  خاف  باشد،  داشته  کاهشی  روند 

است.  کرده  تجربه  را  درصدی  واحد   29 حدود  افزایش 

بازده  و معدن ظرفیت  اینکه، بخش صنعت  به  توجه  با 

باال  تسهیات  سود  خ  نر ندارد،  را  درصد   9 حدود  واقعی 

می شود  صنعتی  سرمایه گذاری های  انگیزه  کاهش  سبب 

را در  و جهت دهی منابع مالی به بخش های غیرصنعتی 

پی دارد.

3-1. تسهیالت اعطایی به بخش صنعت و معدن 

ع  مجمو مرکزی،  بانک  سوی  از  منتشره  آمارهای  اساس  بر 

مختلف  بخش های  به  بانکی  نظام  اعطایی  تسهیات 

تومان  میلیارد  هزار   548 معادل   1395 سال  در  اقتصادی 

تومان  میلیارد  هزار   161 حدود  میزان،  این  از  که  است  بوده 

اختصاص  معدن  و  صنعت  بخش  به  درصد(  )حدود29/3 

رشد  درصد   32 قبل  سال  با  مقایسه  در  که  است  شده  داده 

که بیش  داشته است. )جدول 3(. نکته قابل توجه این است 

معدن  و  صنعت  بخش  به  اعطایی  تسهیات  از  درصد   80 از 

گردش بوده است. سهم سرمایه گذاری  برای تامین سرمایه در 

از 12 درصد بوده است. بنابراین،  کمتر  ایجادی و  توسعه ای 

فعالیت های  بلندمدت  مالی  تامین  در  بانکی  نظام  نقش 

پایین  سهم  خصوص  در  است.  محدودتر  معدنی  و  صنعتی 

کارکرد  اساسًا  کرد  بیان  می توان  ایجادی،  و  توسعه   تسهیات 

کوتاه مدت است و تامین مالی  بانک ها در ارتباط با تامین مالی 

اینکه  به  توجه  با  اما  است.  سرمایه  بازار  به  مربوط  بلندمدت 

کشور )به ویژه بازار اولیه( عمق چندانی ندارد  بازار سرمایه در 

و نظام تامین مالی بانک محور است می بایست تفکیکی میان 

کرد به طوری  بانک های توسعه ای و بانک های تجاری ایجاد 

که مداخله دولت برای سرمایه گذاری بلندمدت در بانک های 

اساس  بر  بانکی  فعالیت  مابقی  و  گیرد  انجام  توسعه ای 

ماحظات فنی بانک های تجاری انجام پذیرد. 

جدول 3-  تسهیالت اعطایی و رشد آنها )هزار میلیارد تومان(

سالتسهیالت کل بخش هاتسهیالت بخش صنعت و معدن

مبلغرشدمبلغرشد

1470/621236/21392

51106/445341/41393

15121/922417/31394

32160/931548/41395

ماخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا

بخش  معدن  و  صنعت  بخش  به  پرداختی  تسهیات  کل  از 

این  که  است  استمهال  و  امهال  به صورت  نیز  توجهی  قابل 

و  بنگاه های صنعتی  نقد  منابع  افزایش  به  کمک چندانی  امر 

کرد. عاوه بر این، با توجه برنامه های وزارت  معدنی نخواهد 

اقدام  مقاومتی؛  اقتصاد  سال  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 

برای  بانکی  تسهیات  تومان  میلیارد  هزار   13 حدود  عمل،  و 

پرداخت  و متوسط  کوچک  از 11500 صنایع  بیش  تولید  رونق 

شده است. 

3-2. بدهی بانک ها به بانک مرکزی 

کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و جلوگیری  مدیریت و 

خروج  با  مرتبط  سیاست ها  از  یکی  بانک ها  برداشت  اضافه  از 

غیرتورمی از رکود بوده است. سیاست های پولی بانک مرکزی 

در سال 1394 در این راستا بوده است؛ به طوریکه رشد بدهی 

 2/5 منفی  رشد  با  سال  این  در  مرکزی  بانک  به  بانک ها 

بدهی  مجددًا   1395 سال  در  اما  است.  شده  روبرو  درصدی 

است؛  داشته  توجهی  قابل  رشد  مرکزی  بانک  به  بانک ها 

در  ریال  میلیارد  هزار   836/3 از  بدهی  میزان  به نحوی که 

انتهای سال 1394 به 996/9 هزار میلیارد ریال در پایان سال 

خ باالی اضافه  با توجه به نر 1395 رسیده است )جدول 4(. 
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از  میزان  این  افزایش  درصد(،   34( مرکزی  بانک  از  برداشت 

منابع  توجه در هزینه تجهیز  قابل  بانک ها خود نقشی  بدهی 

بانکی  تسهیات  سود  خ  نر کاهش  عدم  بالطبع  و  سپرده ای 

دارد. 

جدول 4-  بدهی بانک ها به بانک مرکزی  )هزار میلیارد ریال(

بدهی بانک هاسال
خ رشد ساالنه  نر

)درصد(

1392602/623

1393858/142

1394836/3-2/5

13951154/919

 ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران

کفایت سرمایه 3-3. وضعیت استحکام بانک ها؛ نسبت 

توسعه   زیرشاخص های  مهمترین  از  بانک ها  مالی  استحکام 

کفایت سرمایه  ارتباط نسبت  بازار مالی است. در این  یافتگی 

به شمار  بانک ها  اعتباری  ریسک  در  تاثیرگذار  مولفه های  از 

کفایت سرمایه  می رود. براساس استانداردهای بال 3 حداقل 

بررسی  که  است  حالی  در  این  است.  شده  تعیین  درصد   13

و  بانک ها  کثر  ا در  نسبت  این  که  است  آن  نشان دهنده 

استاندارد  این  با  معناداری  فاصله  کشور  اعتباری  موسسات 

دارد.

سرمایه  معادل  سرمایه  کفایت  نسبت  اینکه،  به  توجه  با 

ضرایب  با  شده  موزون  دارایی های  ع  مجمو به  بانک  پایه 

اصاح  نسبت،  این  بر  تمرکز  بر  عاوه  اینرو  از  است،  ریسک 

این  در  بود.  خواهد  اهمیت  حائز  نیز  بانک ها  دارایی  ساختار 

 30 حدود   1395 پایان  در  که  می دهد  نشان  شواهد  ارتباط 

که  است  دارایی هایی  به صورت  بانک ها،  منابع  از  درصد 

کاهش  ضمن  امر  این  دارند.  پایینی  شوندگی  نقد  و  بازدهی 

کفایت سرمایه آنها را نیز تحت  قدرت وام دهی بانک ها، میزان 

بانکی  نظام  دارایی های  ترکیب  بنابراین  می دهد.  قرار  تاثیر 

نیازمند اصاحات اساسی دارد. 

3-4. مقایسه میان نسبت سپرده قانونی ایران با سایر کشورها 

کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک ها  یکسان سازی و 

خ تورم، از جمله سیاست های مرتبط با  متناسب با تحوالت نر

خ تا اوایل سال 1395 تقریبًا  بانک مرکزی بوده است. این نر

بانکی )حداقل  به حداقل ممکن خود براساس قانون پولی و 

معادل 10 درصد طبق بند 3 ماده 14 این قانون( رسیده است. 

کاهش نسبت سپرده قانونی ریسک بانک  هرچند ممکن است 

را افزایش می دهد، نمی توان از نقش آن در افزایش توان مالی 

نشان  کشور   70 تجربه  بررسی  کرد.  چشم پوشی  هم  بانک ها 

کمتر یا مساوی از 10 درصد است.  که عمده نسبت ها  می دهد 

که بانک داری اسامی در آن ها اجرا می شوند  کشورهایی  حتی 

ع هستند )جدول 5(6. نیز شامل این موضو

جدول 5- دامنه نسبت سپرده قانونی درکشورهای منتخب

کشورها
منتخب

سهم  
)درصد(

تعداد 
کشورها

خ ذخیره قانونی نر

کستان،  هندوستان، پا
مالزی

37.2 26
کوچکتر یا مساوی 

5 درصد 

مصر، گرجستان، اندونزی 31.4 22 بین 5 تا 10 درصد 

ایران، ونزوئا، چین، 
عراق، ترکیه

31.4 22
بیشتر از 10 درصد 

Reference: http://www.centralbanknews.info/-
Australia’s central bank 

جمع بندی و مالحظات 
اقتصاد  جهانی  مجمع  گزارش  بنابر  شد،  بیان  که  همان طور 

کشور ایران از لحاظ مولفه سطح توسعه یافتگی   ،)2016-17(

که  طوری  به  است؛  نامناسبی  وضعیت  دارای  مالی  بازارهای 

اختصاص  خود  به  را   131 رتبه  منتخب  کشور   138 میان  در 

کشور  در  مالی  بازارهای  کارآمدی  نا از  نشان  که  است  داده 

همچون  آن  مهم  زیرمولفه های  از  برخی  که  آنجایی  از  دارد. 

هزینه  بانک ها،  مالی  استحکام  تسهیات،  بودن  دسترس  در 

با توجه  و  کشور است  بانکداری  با نظام  خدمات مالی مرتبط 

کشور، ضرورت اصاح نظام  به نظام تامین مالی بانک محور 



 
وردین و اردیبهشت، خرداد و تیر 1396    16شماره 82 و 83 - فر

کشور حائز اهمیت  کارایی بازارهای مالی  کشور در بهبود  بانکی 

است. 

با توجه به بررسی های عمل آمده از شاخص های پولی و 

که  می دهد  نشان  کشورها  سایر  با  آن  مقایسه  و  ایران  بانکی 

)نسبت  مالی  عمق  شاخص  کشور،  در  نقدینگی  رشد  رغم  به 

پایین  کشورها  سایر  با  مقایسه  در  کشور   )GDP به  نقدینگی 

به  منابع  بهینه  تخصیص  عدم  از  کی  حا امر  این  که  است 

می توان  آن  علل  جمله  از  که  است  مولد  فعالیت های  سمت 

نیز  و  دولت  توسط  بانک ها  بر  تکلیفی  تسهیات  تحمیل  به 

کشور  بانکی  سیستم  کارآمد  نظارت  و  و  اعتبارسنجی  عدم 

انتقال وجوه هستند  کرد. در واقع بانک ها بیشتر عامل  اشاره 

و همچنان ارائه خدمات تخصصی مالی و مشاوره ای بانک ها 

افزایش  آن  پیامد  که  نیست  یافته  توسعه  چندان  کشور  در 

است.  بوده  اخیر  سال های  در  بانک ها  جاری  غیر  مطالبات 

باال  ایران )به سبب  این هزینه تجهیز منابع مالی در  بر  عاوه 

است  باال  کشورها  سایر  با  مقایسه  در  سپرده(  سود  خ  نر بودن 

با  را  آنها  سرمایه  کفایت  و  بانک ها  مالی  استحکام  امر  این  و 

کرده است. چالش مواجه 

عملکرد نظام بانکداری در دوره 95-1392 نشان می دهد 

دوره  این  در  تورم  خ  نر ماحظه  قابل  کاهش  رغم  به  اوال،  که 

خ سود تسهیات متناسب با آن تعدیل نشده است به طوری  نر

خ سود تسهیات به قیمت حقیقی افزایش چشمگیری را  که نر

کرده است با توجه به اینکه فعالیت های مولد اقتصاد  تجربه 

که منابع  دارای بازدهی باالیی نیستند این امر سبب می شود 

بانکی به سمت بخش های غیرمولد سوق یابند. عاوه بر این، 

از  و جلوگیری  بانک مرکزی  به  بانک ها  کاهش بدهی  هرچند 

خروج  با  مرتبط  سیاست ها  از  یکی  بانک ها  برداشت  اضافه 

غیرتورمی از رکود بوده است اما بدهی بانک ها به بانک مرکزی 

سال  به  نسبت  را  درصدی   20 حدود  افزایش   1395 سال  در 

کرده است.  قبل تجربه 

با توجه به موارد ذکر شده، ارائه راهکارهای متناسب برای 

اصاح نظام بانکی از دو منظر قابل بررسی است. اول از منظر 

که ماهیتی میان مدت و بلندمدت  تغییر در پارادایم و رویکرد 

پارادایم  ظرف  در  عملیاتی  راه کارهای  منظر  از  دیگر  و  دارد 

کوتاه مدت است.  که دارای رویکرد  موجود 

)رویکرد  بانکی  نظام  به  رویکرد  و  پارادایم  در  تغییر  الف. 

میان مدت و بلندمدت(

از منظر تفکر سیاستی می بایست جهت گیری و رویکرد کلی نظام 

چارچوب های  که  معنی  این  به  شود؛  تبیین  کشور  بانکداری 

سیاستی موردنظر می بایست به سواالت اساسی زیر پاسخ دهند:

آیا نظام تامین مالی کشور در صدد بکارگیری ظرفیت های 	 

منابع  برای تجهیز  به ویژه در وضعیت پسابرجام  خارجی 

کند؟ است یا همچنان می خواهد به منابع داخلی اتکا 

یک 	  به عنوان  بانک ها  به  کشور  تصمیم گیری  نظام  آیا 

عامل  به عنوان  را  آن  اینکه  یا  و  می کند  نگاه  صنعت 

و  می دهد  قرار  مدنظر  دولت  به  وابسته  و  وجوه  انتقال 

ماهیت مستقلی ندارد؟ 

و 	  مالی  نظام  آزادسازی  به  دنبال  کشور  بانکی  نظام  آیا 

می خواهد  همچنان  یا  است  بازار  نیروی های  فعالسازی 

بانکی  و  پولی  متغیرهای  بر  مقررات  و  ضوابط  طریق  از 

تاثیرگذار باشد؟ 

آیا نگرش دولت و بانک مرکزی درصدد تغییر نقش کارکردی 	 

به  یا  است  مالی  واسطه گر  نهادهای  به عنوان  بانک ها 

بانک ها صرفًا به عنوان عامل انتقال وجوه نگاه می کند؟ 

آیا نظارت بانکی به صورت مستقل از سایر نهادهای مالی 	 

سایر  با  هماهنگی  در  و  یکپارچه  به صورت  یا  شود  انجام 

انجام  بیمه  و  بورس  همچون  مالی  حوزه های  نهادهای 

شود؟ 

در 	  آنها  سرمایه  افزایش  و  بانک ها  استحکام  بخشی  آیا 

نظام بانکی با رویه های قبلی دنبال می شود یا برنامه ای 

جدید برای تقویت استحکام مالی آن دسته از بانک هایی 

قرار  مخاطره آمیزی  وضعیت  در  حاضر  حال  در  که  دارد 

گرفته اند؟ 
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شرایط  در  اتخاذ  قابل  سیاست های  و  رویکردها  برخی  ب. 

کوتاه مدت( موجود )رویکرد 

ح زیر برای اصاح  در ظرف پارادایم موجود توصیه هایی به شر

کشور قابل ارائه هستند: نظام بانکی 

کاهش 	  طریق  از  بانکی  نظام  با  دولت  رابطه  اصاح 

تسهیات تکلیفی و رفع سهم های اعتباری.

از 	  حمایت  شرایط  لحاظ  با  خ ها  نر تدریجی  آزادسازی 

بخش های دارای اولویت.

از 	  مالی  واسطه گری  نقش  تقویت  برای  روشن  برنامه ای 

به  بخشی  ع  تنو راستای  در  کاربردی  آموزش های  طریق 

واسطه های مالی.

بازار مالی و برچیدن موسسات 	  یکپارچه سازی نظارت در 

که ساختار مالی آن ها ادامه فعالیت شان را غیرقابل  مالی 

توجیه می کند، خواهد بود.

در 	  تورم  با  متناسب  بانکی  تسهیات  سود  خ  نر تعدیل 

کشور در سال 1396 و رفع عوامل  کشور در سیاست پولی 

تشدید  و  مخاطره آمیز  رقابت  به  بانک ها  سوق دهنده 

مخاطرات اخاقی در نظام بانکی.

مطالبات 	  کاهش  برای  سیاسی  نظام  ظرفیت  از  استفاده 

و  محدود  عده  اختیار  در  حاضر  حال  در  )که  غیرجاری 

متنفذی قرار دارد و از بازپرداخت آن استنکاف می کند(؛

طریق 	  از  بانکی  نظام  با  دولت  ارتباط  مکانیزم  اصاح 

از  صرفًا  تکلیفی  سیاست های  اعمال  و  تکالیف  کاهش 

طریق بانک های تخصصی و از طریق وجوه اداره شده؛ 

در 	  خارجی  مالی  منابع  ظرفیت  از  بیشتر  بهره مندی 

پسابرجام.

اساسنامه 	  اولی  به طریق  و  فعالیت  تفکیک  برای  تاش 

به  توجه  )با  تجاری  و  توسعه ای  بخش  دو  به  بانک ها 

که در دولت قبل ابعاد  ح تحول نظام بانکی  چارچوب طر

کلی آن روشن شده است( ؛

بهبود 	  و  دولتی  بانک ها  تقویت  به  بخشیدن  اولویت 

کفایت سرمایه در راستای استحکام بخشیدن به  نسبت 

نظام بانکی به عنوان اولویت ملی و باهدف پیشگیری از 

بحران مالی پیش رو؛

کاهش 	  امکان  هدف  با  بانکی  و  پولی  قانون  اصاح 

با  بانک هایی  برای  حداقل  قانونی  سپرده  نسبت  کف 

استحکام مالی باالتر.

و 	  مرکزی  بانک  از  برداشت  اضافه  جرایم  خ  نر کاهش 

خ سود بازار بین بانکی  کاهش بیشتر نر برنامه ریزی برای 

کاهش هزینه های تجهیز منابع. به منظور 

محدود کردن تقاضای تسهیات بانکی برخی از نهادهای 	 

مالی  تامین  از  آن ها  سهم  افزایش  طریق  از  دولتی  شبه 

بازار سرمایه.

خ 	  نر کاهش  جهت  در  خزانه  اوراق  منطقی  قیمت گذاری 

کاهش هزینه های تمام شده پول.  سپرده های بانکی و 

بحران 	  کاهش  جهت  سپرده  بیمه  مکانیزم های  تقویت 

مالی بانک ها و موسسات مالی غیردولتی.

پی  نوشت
1. Global Competitiveness Report 2016-2017.

2. Venture Capital.

در  تعدد  و  بانکی  افزایش شعبات  از  بهره مندی صحیح  3. توجه شود عدم 

دستگاه های ATM صرفًا هزینه های عملیاتی بانک را افزایش می دهد.

 75 حدود   ،2014 سال  در   ،)2016( مک کنزی  موسسه  کزارش  براساس   .4

درصد اعتبارات بخش خصوصی به بنگاه های دولتی و نیمه خصوصی 

و  متوسط  و  کوچک  صنایع  به  اندکی  اعتبارات  و  شد  داده  اختصاص 

خانوارها اعطا می شود.

خ سود پایین تر از  5. الزم به ذکر است که به دلیل اینکه اسناد خزانه دولت با نر

خ سود سپرده بانکی در ابتدا به فروش نرفت دولت به ناچار برای فروش  نر

خ های باالتری را متعد شد. آن برای تامین بدهی خود، نر

کاهش نسبت سپرده قانونی به تبعات تورمی و نیز افزایش  6. البته مخالفان 

ریسک نقدینگی نظام بانکی اشاره دارند.
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