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1. تبیین و تحلیل فقر و نابرابری در بخش مالی

ْفلی ِمَن الَّذیَن ال حیَلَة لَُهْم، َبَقِة السُّ اللَّ اللَّ ِفی الطَّ
خدا را خدا را در طبقه پایین اجتماع، از آنان که راه چاره ندارند،

ْمنی، ِمَن الَْمساکیِن َو الُْمْحتاجیَن َو اَْهِل الُْبْؤسی َو الزَّ
و از کارافتادگان و نیازمندان و دچارشدگان به زیان و سختی و صاحبان امراضی که از پا 

درآمده اند،

َبَقِة قانِعاً َو ُمْعَتّراً. َفاِنَّ فی هِذِه الطَّ
در میان اینان کسانی هستند که روی سؤال و اظهار حاجت دارند و کسانی که عفت نفسشان 

مانع از سؤال است.

َواْحَفْظ لِلِّ َما اْسَتْحَفَظک ِمْن َحقِِّه فیِهْم، 
بنابراین آنچه را که خداوند در مورد آنان از حفظ حقوق از تو خواسته به حفظ آن پرداز.

امام علی )ع( )فرازهایی از نامه ۵۳ نهج البالغه(
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خالصه مدیریتی

که  تأمیــن مالــی مهم تریــن وظیفه و رســالت بانک هــا در قبال اقتصاد اســت و تخصیص بهینــه و عادالنه، غایت مطالبه ای اســت 
کالن آســیب می بیند  هــر اقتصــادی از شــبکۀ بانکی دارد. درصورتی که تخصیــص بهینۀ منابع اعتباری اتفاق نیفتد، ثبات اقتصاد 
و اقتصــاد می توانــد دچــار رکــود یا تورم شــود. تورم، پدیدۀ آشــنای ایرانیــان در نیم قرن اخیــر را می توان یکی از عوامــل مهم مؤثر بر 
که با تخصیــص غیربهینۀ پول یا  کــرد؛ بنابراین اولین مکانیســم، تأثیِر بخش مالی بر نابرابری تورمی اســت  تشــدید نابرابــری تلقــی 
گذشــته از تورم عوامل دیگری نیز در نابرابری دسترســی خانوارهــا به خدمات مالی  اعتبــار توســط نظــام بانکی اتفاق می افتد، اما 
که شبکۀ بانکی ارائه می دهند  کرده است آن ها را شناسایی و احصا نماید. به طورکلی خدماتی  گزارش سعی  که این  مؤثر هستند 
کاســتی  عبــارت اســت از: 1( خدمــات پرداخــت؛ 2( پس انــداز و ســرمایه گذاری؛ و 3( اعطــای تســهیالت و تأمین مالی. صرف نظر از 
کیفیت بســیار پایین آمارهای تولیدشــده توســط بانک مرکزی و شــبکۀ بانکی در شــاخص های مربوط به وضعیت دسترســی به  و 
کرده  گزارش مربوط به دسترســی خانــوار به خدمات مالی منتشــر  خدمــات مالــی )بانــک مرکــزی تنهــا یک بار در ســال 1387 یک 
کشــور در شــاخص دسترســی برابر و متوازن به خدمات پرداخت )عمدتًا نقاط  اســت(، آمارهای موجود نشــان می دهند وضعیت 
خدمات دهی نظیر شعب، پایانۀ فروشگاهی و خودپرداز( مناسب و مطلوب است، اما در دو خدمت دیگر یعنی پس انداز و تأمین 
مالی وضعیت دسترسی به شدت نابرابر و غیرمتوازن است. توزیع سپرده ها به شدت نابرابر است و بر اساس آمارهای سال 1395، 
که ســود ســپرده ها نیز معاف از مالیات اســت،  تنها 2.5 درصد حســاب ها 85 درصد از مبلغ ســپرده ها را در اختیار دارند و از آنجا 
گردیده اســت. وضعیت دسترسی خانوار به تسهیالت نیز وضعیت مشابه و وخیمی دارد تا جایی  این شــکاف و نابرابری روزافزون 
کــه بررســی آمارهــای بودجۀ خانوار نشــان می دهد در ســال 1395 تنها 15 درصد خانوارها در حال بازپرداخت اقســاط تســهیالت 
که در دهک اول  کرده اند 9 برابر تعداد افرادی اســت  که در دهک دهم قرار داشــته و تســهیالت دریافت  بوده انــد و تعــداد افــرادی 
گرفته اند. عالوه بر خانوارها بنگاه ها نیز دسترســی بســیار محدود )فقر( و نابرابری به تسهیالت دارند تا  قرار داشــته اند و تســهیالت 
کشــور از دسترســی به اعتبــار محروم اند و  کوچک و متوســط  گزارش بانک جهانی نشــان می دهد 59 درصد بنگاه های  کــه  جایــی 
کرده اند.  کسب وکار خود معرفی  در سال های اخیر تولیدکنندگان محدودیت دسترسی به تأمین مالی را به عنوان مهم ترین مانع 
گــزارش علــل اصلی وجود فقر و نابرابری در بخش مالی را در سیاســت گذاری پولی نامناســب و تعــارض منافع بانک مرکزی با  ایــن 
که خود موجب نظارت ضعیف بانک مرکزی شــده اســت. سیاســت گذاری پولی نامناســب موجــب جیره بندی  بانک هــا می دانــد 
خ بهره واقعی شده و خود بر نابرابری سپرده ها دمیده است.  اعتبار در شبکۀ بانکی و همچنین در برخی از موارد موجب افزایش نر
جیره بندی اعتبار نیز موجب شده است عالوه بر اینکه مازاد تقاضای تسهیالت شکل بگیرد، دریافت تسهیالت و رسیدن به اول 
صف دریافت تســهیالت، محلی برای امضاهای طالیی و فســاد و منشــأ نابرابری در دریافت تســهیالت باشد. تعارض منافع بانک 
مرکزی با بانک ها موجب تصاحب یا تســخیر مقام ناظر توســط اشــخاص تحت نظارت و مانع نظارت مقتدرانه بانک مرکزی شــده 
است. عدم نظارت مقتدرانه نیز موجب شده است اشخاص مرتبط با بانک ها )سهامداران و شرکت های زیرمجموعه( دسترسی 
بهتــری بــه تأمیــن مالی داشــته باشــند و نابرابری در دسترســی به خدمات مالی، شــکل بگیــرد. از طرفی عدم نظــارت مقتدرانه و 
که این مسئله نیز عالوه بر  خ بهره شده  خ سود در بازار پول و افزایش نر برخورد جدی با بانک های ناسالم موجب ایجاد جنگ نر
کاهش توان تسهیالت دهی آن ها و به تبع، تشدید جیره بندی اعتبار شده  تشدید نابرابری سپرده ها موجب ناترازی شبکۀ بانکی و 
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اســت. در پایان سیاســت گذاری های انجام شــده و تالش های بی حاصل سیاســت گذار در راستای برطرف ســاختن فقر و نابرابری 
گی های  در بخــش مالــی تحــت طبقه بندی تســهیل قواعد تســهیالت دهی و ورود مســتقیم به تأمین مالی احصا شــده اســت. ویژ

ح زیر هستند: سیاست گذاری انجام شده و آموخته های سیاستی در این حوزه به شر
1- از نابرابری در بخش ســپرده ها غفلت شــده و تمامی تالش سیاســت گذار به رفع نابرابری در بخش تســهیالت معطوف 

شده است.
کــردن  کاهــش اطالعــات نامتقــارن و برطــرف  2-  مداخلــه در تغییــر قواعــد تســهیالت دهی بــدون تمهیــد زمینــه بــرای 

کرده است. دغدغه های بانک ها بوده و اساسًا انگیزۀ تسهیالت دهی را از بانک ها سلب 
خ های ترجیحی بوده و رفتار رانت جویانه  3-  مداخالت مستقیم در تسهیالت دهی عمومًا مصداق پول پاشی و همراه نر

کرده است. را تشویق 

کند. در این  کردن آن ها معطوف  انتظار می رود سیاست گذار ضمن ریشه یابی نابرابری در بخش مالی تالش خود را به برطرف 
که شاهد حل مسئله به صورت پایدار و نه موقت، خواهیم بود، در غیر این صورت، تالش ها و تقالهای سیاست گذار  صورت است 

کشور تنها خروجی آن خواهد شد. بدون حاصل خواهد ماند و اسراف منابع 
کرده است، مبتنی بر علت یابی نابرابری در بخش مالی بوده و ان شاءاهلل  گزارش در پایان بدان ها اشاره  که این  پیشنهادهایی 
گیری دسترسی به خدمات بازار  خواهد توانســت بدون تشــویق رانت جویی، بدون افزایش ریسک بانک ها در تسهیالت دهی، فرا

ح زیر هستند: گزارش به شر ح شده در این  پول را افزایش دهد. اهم پیشنهادهای مطر
کاهش پایدار تورم  کنترل تعارض منافع در بانک مرکزی و توانمندســازی آن در انجام وظایف حکمرانی نظام بانکی:    -1

و ارتقای سالمت بانک ها؛
کشور با مختصات زیر: 2-  ارائۀ الیحه اصالح قانون پولی و بانکی 

استقالل، شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی؛  ●
تمهید زیرساخت های قانون  گریز بانک ها؛  ●
کارکنان بانک مرکزی؛  ● ضوابط تعارض منافع برای مدیران و 
تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار و جایگزین ساختن افراد متخصص و تمام وقت.  ●

3-  مالیات ســتانی از ســود ســپرده ها و لغو معافیت مالیاتی مادۀ 145 قانون مالیات های مســتقیم در قالب پایه مالیاتی 
:PIT

4-  نگارش الیحۀ محافظت از داده ها به منزلۀ یکی از زیرساخت های الزم برای توسعۀ نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی:
کاهش ریسک تسهیالت دهی بانک ها با:   -5

کاهش ریسک تأمین مالی شرکتی برای بانک ها؛  ● ارائۀ الیحۀ اصالح قانون تسهیل اعطای تسهیالت به منظور 
ارائــۀ الیحــۀ جامــع وثائــق بانکــی به منظــور توســعۀ دامنــۀ وثائــق، حــل مســئلۀ ترهیــن چندبــاره و آزادســازی وثیقــه   ●

متناســب بــا بازپرداخــت تســهیالت اعطایــی؛
ایجــاد یــک پایــگاه جامــع اطالعــات توســط بانــک مرکــزی )اعــم از ســوابق تســهیالت، ایفــای تعهــدات ناظــر بــه   ●

اســتفاده از خدمــات عمومــی )بــرق و آب و جرائــم رانندگــی(؛



9

تغییــر ســاختار شــرکت مشــاورۀ رتبه بنــدی اعتبــاری ایــران به نحوی کــه از بانک هــا و مشــتریان عمــدۀ بانک هــا   ●
مســتقل باشــد و بتوانــد بــا اســتفاده از پایــگاه جامــع اطالعــات، اعتبارســنجی و رتبه بنــدی معتبــر انجــام دهــد؛

کامــل آیین نامــۀ پیش گیــری از انباشــت مطالبــات غیرجــاری ابالغ شــده توســط ســتاد پیشــگیری از مفاســد   ● اجــرای 
خ 97/12/29. اقتصــادی مــور



1. تبیین و تحلیل فقر و نابرابری در بخش مالی

10

مقدمه

با توجه به اینکه نابرابری در بخش مالی و بازار پول در شــاخص های متعارف اندازه گیری فقر چندبعدی تعریف نشــده اســت، 
کرد؛ اما پیش  می تــوان از شــاخص های توســعۀ مالــی و توزیع این شــاخص ها در دهک های مختلــف یا مناطق مختلف اســتفاده 
که لزومًا خیر.  کاهش فقر و نابرابری می شــود؟ پاسخ این است  که آیا توســعۀ مالی زمینه ســاز  از این، باید به این ســؤال پاســخ داد 
کاهش نابرابری می شــود؟ توســعۀ مالی برای اینکه در خدمت  که توســعۀ مالی با چه مختصاتی موجب  ســؤال دقیق تر این اســت 
کاهش نابرابری باشــد الزم اســت با مقررات گذاری و نظارت مؤثر و مقتدرانه همراه شــود: بانک به عنوان مهم ترین نهاد بازار پول 
کمکی  کاهش نابرابری  کند نه تنها به  درصورتی که صرفًا در راستای منافع شخصی سهامداران و اشخاص وابسته به خود فعالیت 
نمی کند، بلکه بدان دامن می زند. برخی از مقررات های احتیاطی رایج، در صدد ممانعت از بهره کشــی ســهامداران و بانکداران از 
رانت اعطاشــده به این مؤسســه مالی )توان خلق پول( هســتند و زمینه را همســویی منافع ســهامداران بانک ها با منافع عمومی 
کنید بانک خصوصی تمامی تســهیالت خود را به شــرکت های زیرمجموعه و ســهامداران  فراهــم می کننــد. به عنــوان نمونــه فرض 
گروه مشــخص از  که این مدل از توســعۀ مالــی به دلیل اینکــه ایجاد اعتبــار جدید را تنهــا به یک  کنــد، پرواضــح اســت  خــود اعطــا 
کانالیزه می کند و به دلیل مالحظات ضد رقابتی از اعطای تسهیالت به شرکت های رقیب خودداری می کند،   خود  بنگاه ها و افراد 
گر بانک ها از اعطای تســهیالت به شــرکت های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط خود منع شوند و  عامل تشــدید نابرابری اســت؛ اما ا
گیر  ایــن مقــرره با نظارت مقتدرانه بانک مرکزی عملیاتی شــود، می توان به مقارنت توســعۀ این نــوع از بانکداری با تأمین مالی فرا
امیدوار بود.1 متأسفانه تعارض منافع شدید و چندالیه موجود در بخش نظارتی بانک مرکزی مانع تحقق نظارت مقتدرانه شده 

گسترش فقر باشد. است و موجب شده توسعۀ مالی و خصوصی سازی بانک ها به شدت زمینه ساز نابرابری و عامل 

کــه بــه هــر تقدیــر، برخــی از اقشــار جامعــه بــه دلیــل در اختیــار نداشــتن دارایــی )کــه به عنــوان وثیقــه بــه بانــک بســپارند( یــا درآمــد منظــم امــکان  1-  البتــه اذعــان می شــود 
کاهــش نابرابــری باشــد بخشــی  کــه در خدمــت  کــه چــاره ای از آن نیســت، همــواره وجــود خواهــد داشــت. شــبکۀ بانکــی  بهره منــدی تســهیالت را ندارنــد و یــک نابرابــری، 
کمتــر برخــوردار را  از تســهیالت خــود را صــرف توانمندســازی ایــن اقشــار می ســازد و تحــت عنــوان بانکــداری اجتماعــی، اعطــای وام هــای خــرد بــه خانوارهــا و بنگاه هــای 
کاهــش نابرابری هــای طبیعــی اولویــت دارد در  کــه اصــالح رویه هــای عمومــی و از بیــن بــردن نابرابری هــای غیرطبیعــی بــر  کار خــود قــرار می دهــد. از آنجــا  نیــز در دســتور 

گــزارش بــه مــورد اخیــر پرداختــه نمی شــود. ایــن 
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1. شاخص های نابرابری با محوریت شمول مالی:

شمول مالی2 به معنای میزان دسترسی خانوارها و بنگاه ها به خدمات و محصوالت مالی موردنیاز ازجمله خدمات پرداخت، 
کندگی  که می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رفاه خانوار مؤثر واقع  شود. پرا دریافت تسهیالت، پس انداز و بیمه است3 

کند. این شاخص در طبقات مختلف اجتماعی می تواند زوایای نابرابری در بخش مالی را واضح 
کرد. به تعبیر روشــن تر برای اندازه گیری دقیق  شــمول مالی را می توان بر اســاس نوع خدمت مالی در ســه ســطح طبقه بندی 

کرد.4 نابرابری شمول مالی، باید ماتریس زیر را برای هر دهک هزینه ای جامعه تهیه و نتایج را باهم مقایسه 

جدول1: ماتریس شاخص ها

کیفیتاستفادهدسترسیدهک ...

خدمات پرداخت الکترونیک

سرمایه گذاری و پس انداز

بیمه

دریافت تسهیالت

کرد،  که ارزیابی شمول مالی در خصوص دریافت تسهیالت را نباید تنها به دسترسی محدود  کی از این است  ماتریس فوق حا
گیرد. به عنوان نمونه ممکن  کیفیت عرضۀ این خدمت نیز باید در ارزیابی مذکور مدنظر قرار  بلکه استفادۀ خانوار از این خدمت و 
است در شبکۀ بانکی محدودیتی برای دریافت تسهیالت وجود نداشته باشد و تمام آحاد جامعه به آن دسترسی داشته باشند، 
کنند. پس از دسترسی و استفاده از  گاهی یا عدم انعطاف و تنوع سررسیدهای وام، افراد نتوانند از آن استفاده  اما به دلیل عدم آ
کیفیت ارائۀ خدمات نیز می تواند منشأ تفاوت باشد. دسترسی و استفاده از همراه بانک یا شعبه برای بهره مندی  خدمات مالی، 
گرفتن آن هاست. پژوهشکده  که تحلیل جامع نابرابری مستلزم در نظر  کیفیت های مختلفی هستند  از خدمات پرداخت حاوی 
گزارش مشــارکت جهانی برای شــمول مالی5  پولــی و بانکــی شــاخص های مربوط بــه درایه های مختلف ماتریس فوق را بر اســاس 
که در بخش بعد تبیین خواهد شد، به دلیل عدم انتشار داده های مناسب امکان بررسی  کرده اســت؛ البته همان طور  اســتخراج 

کیفیت و در بسیاری از موارد استفاده آحاد اقتصادی از خدمات مالی وجود ندارد.

2- Financial inclusion
3- World Bank definition: https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview#1
4- World Bank; Financial inclusion strategies – reference Framework,2012
5- GPFI. )2013(. G20 Financial Inclusion
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جدول2: شاخص های توسعۀ مالی

بعدشاخصردیف

نقاط دسترسی به خدمات

دسترسیشعب1

دسترسیپایانۀ  فروشگاهی2

دسترسیخودپرداز3

خدمات پرداخت

کنش بدون پول نقد4 استفادهترا

استفادهبسامد زیاد استفاده از حساب5

کنشی از موبایل6 استفادهاستفاده ترا

دسترسیتعداد افراد فاقد حساب بانکی در مناطق مختلف7

استفادهانتقال پول8

کیفیتهزینۀ افتتاح حساب9

کیفیتهزینۀ انتقال اعتبار10

خدمات تسهیالت

استفادهمیانگین روزهای انتظار دریافت تسهیالت11

کوچک و متوسط از مانده تسهیالت12 استفادهسهم بنگاه های 

استفادهتوزیع جغرافیایی و دهکی مانده تسهیالت13

استفادهنسبت تسهیالت اشخاص مرتبط14

کیفیتموانع اعتباری: وثیقه گذاری15

کیفیتموانع اعتباری: موانع اطالعاتی16

خدمات سرمایه گذاری
استفادهنسبت پس انداز17

استفادهتوزیع مبلغ سپرده ها در مقیاس حساب های سپرده18

استفادهتعداد افراد بیمه شده19خدمات بیمه

سایر

کیفیتدانش مالی20

کیفیترفتار مالی21

کیفیتحل اختالف22

کیفیتالزامات افشا23
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2. ارائۀ آمار و تحلیل معیارهای شناسایی شدۀ فقر و نابرابری در بخش مالی

گردآوری شــده اســت، مطابق  گزارش های معرفی شــده به عنوان مبنــای تحلیل حاضر  کــه در  در ایــن بخــش آمارهــا و ارقامــی 
که در بخش پیش معرفی شد، تبیین و معرفی می شود. طبقه بندی ای 

دسترسی به خدمات پرداخت:
در این بخش با توجه به داده ها و آمارهای موجود، شاخص های ردیف 1 تا 4 و 7 جدول 2 بررسی و نابرابری های احتمالی با 

شاخص های مختلف ارزیابی می شود.

نقاط خدمات دهی: شعب
در خصوص دسترسی افراد به خدمات پرداخت و ... توزیع جغرافیایی شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری یکی از شاخص ها 
که در بخش پیش معرفی شد. جدول زیر بر اساس آمارهای سال 1392 نشان می دهد 95 درصد شعب بانک ها و مؤسسات  بود 
اعتباری در مناطق شــهری هســتند و تنها 5 درصد شــعب در مناطق روســتایی تأسیس شــده اند، درحالی که 34 درصد جمعیت 
که در مناطق روستایی فعال هستند 4.1  کن بوده اند. نکتۀ دیگر اینکه از 5 درصد شعبی  کشور در آن سال در مناطق روستایی سا
کشور دارند. کل مناطق روستایی  کشاورزی و صادرات است و سایر بانک ها تنها 207 شعبه در  درصد آن ها متعلق به بانک های 

کشوری جدول3: توزیع شعب در مناطق 

گزارش به شماره مسلسل 15209 مأخذ: مرکز پژوهش ها، 

گزارش  که نمودار زیر آن را  کرد  بانک مرکزی در خردادماه 1397 نیز آمار دیگری از توزیع شعب بانک ها در شهر و روستا منتشر 
کرده است. بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری تنها 10 شعبه روستایی دارند و بانک های دولتی تخصصی بیشترین تعداد 

شعب روستایی را دارند.
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نمودار1: توزیع شعب

مأخذ: آمارهای بانک مرکزی

کاهش یافته اســت و از 1046 شــعبه در سال 1392 به  مقایســۀ آمارهای 1392 و 1397 نشــان می دهد تعداد شــعب روســتایی 
کاهش سهم شعب روســتایی از 5 درصد به 4 درصد نیز نشان می دهد تعطیلی شعب  836 شــعبه در ســال 1397 رســیده اســت. 

روستایی بیشتر از تعطیلی شعب شهری اتفاق افتاده است.
که توســط صنــدوق بین المللی پــول تدوین  ســری زمانــی شــاخص تعــداد شــعب بانک ها بــه ازای هر 100 هزار نفر بزرگســال نیز 
که تقریبًا حکایت از ثابت بودن این شاخص در سال های 1389 تا 1397 دارد؛ البته  می شــود در نمودار 2 نشــان داده شــده است 
که در مطالعات داخلی وجود دارد برخالف داده های IMF نشــان می دهد روند تعداد شــعب به ازای هر 100  کنده ای  داده های پرا
کاهش یافته و از  هزار نفر در سال های 85 تا 1392 همواره صعودی بوده )عینیان، 1394( ولی در سال 96 در مقایسه با سال 92 

میزان 40 شعبه به ازای هر 100 هزار نفر در سال 1392 به 38 شعبه در سال 1396 رسیده است.

نمودار2: تعداد شعب به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال

مأخذ: آمارهای صندوق بین المللی پول
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نقاط خدمات دهی: پایانۀ فروشگاهی
که از سوی بانک مرکزی نیز منتشر می شود نشان می دهد توزیع پایانه های فروشگاهی نیز به عنوان  گزارش اقتصادی شاپرک 

دیگر نقطه خدمات دهی، توزیع جغرافیایی نامتوازنی دارد.6

نمودار3: تعداد پایانۀ فروشگاهی به ازای هر میلیون نفر در مهرماه 1398

گزارش اقتصادی شاپرک منبع: 

نقاط خدمات دهی: خودپرداز
ح زیر است: آمارهای بانک مرکزی در خصوص توزیع جغرافیایی تعداد خودپردازها به ازای هر میلیون نفر نیز به شر

نمودار4: تعداد خودپرداز به ازای هر میلیون نفر در مهرماه 1398

منبع: آمارهای بانک مرکزی: عملکرد نظام های پرداخت

کسب وکار وابسته است. کم  کم جمعیت وابسته باشد به ترا گمراه کننده باشد، زیرا پایانه خرید بیشتر از اینکه به ترا 6-  البته این نابرابری توصیف شده شاید 
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توزیــع جغرافیایــی شــاخص دسترســی بــه خدمــات مالــی در رابطــه بــا خودپــرداز متوازن تر از ایــن شــاخص در رابطه بــا پایانۀ 
فروشگاهی است.

تعداد افراد فاقد حساب بانکی
که در سال 13877 انجام شده است 5.2  گزارش بانک مرکزی در خصوص دسترسی خانوار به خدمات مالی  مطابق با نتایج 

درصد افراد حتی یک حساب بانکی هم ندارند.

کنش های بدون پول نقد میزان ترا
کنش های بدون  کارت است و می توان برای مشاهده روند میزان ترا کنش های خرد و خریدهای خانوارها عمومًا مبتنی بر  ترا
کرد. روند صعودی زیر نشــان می دهد اســتفاده از خدمــات پرداخت غیرمبتنــی بر پول نقد  پــول نقــد بــه آمارهای شــاپرک رجــوع 

افزایش یافته است.

کنش های شاپرک به تولید ناخالص داخلی نمودار 5: نسبت ارزش ترا

گزارش اقتصادی شاپرک مأخذ: 

کوچک و متوسط از مانده تسهیالت خدمات تسهیالت: سهم بنگاه های 
که هموارســازی مصرف بــرای خانوار  مهم تریــن خدمــت شــبکۀ بانکی بــه اقتصاد، اعطــای اعتبار به خانوارها و بنگاه ها اســت 
و توســعه اقتصــادی را بــرای بخــش واقعی اقتصــاد امکان پذیر می کند. با این مقدمه وزن این ســرفصل از خدمــات، در ایجاد رفاه 
که به بخشــی  اجتماعی و فقرزدایی بســیار بیشــتر از ســایر خدمات مالی ارزیابی می شــود، درحالی که متأســفانه به دالیل مختلف 

کشور. 7-  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، )1387( نتایج بررسی دسترسی خانوارها به خدمات مالی در مناطق شهری 
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کشور وضعیت اســف باری دارد و نیازمند عنایت و توجه ویژه سیاست گذاِر  از آن ها در بخش بعد اشــاره خواهد شــد، شــبکۀ بانکی 
پیگیِر موضوع فقر است.

کوچک و متوســط در ایران  گزارش هــای مبنــای این تحقیق به آمار میزان تســهیالت دریافتــی بنگاه های  گزارشــی در سلســله 
کرد: نپرداخته است، اما در این راستا به چند نکته می توان اشاره 

کوچک و متوسط آن ها  که بیش از 59 درصد بنگاه های  کشــورهایی هســتند  منطقۀ جنوب غرب آســیا و ازجمله ایران از زمره 
از اعتبارات بانکی محروم هستند.

گزارش مرکز پژوهش ها به شماره مسلسل 14380. مأخذ: 

کســب وکار مرکــز پژوهش ها در ســال 1395 نیز نشــان می دهــد به طورکلــی نامســاعدترین مؤلفه فضای  گــزارش پایــش محیــط 
کسب وکار از نظر بنگاه ها مشکل دریافت تسهیالت از بانک ها بوده است.
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کسب وکار جدول4: موانع 

 ارزیابی 4931زمستان  ارزیابی 4931پاییز  ارزیابی 4931تابستان  ارزیابی 4931بهار  ارزیابی 4931زمستان  عنوان

نامساعدترین 
های ارزیابی مولفه

فصل  5شده طی 
منتهی به زمستان 

بدترین  51) 5935
 ارزیابی(

مشکل دریافت 
تسهیالت از 

 هابانک
مشکل دریافت  55/5

 31/5 هاتسهیالت از بانک
مشکل دریافت 
تسهیالت از 

 هابانک
55/5 

مشکل دریافت 
تسهیالت از 

 هابانک
مشکل دریافت  66/5

 66/5 هاتسهیالت از بانک

ضعف بازار 
سرمایه در تأمین 
مالی تولید و نرخ 

ین باالی تأم
سرمایه از بازار 

 غیررسمی

69/5 

ضعف بازار سرمایه در 
تأمین مالی تولید و 
نرخ باالی تأمین 
سرمایه از بازار 

 غیررسمی

65/5 

ضعف بازار 
سرمایه در تأمین 
مالی تولید و نرخ 

باالی تأمین 
سرمایه از بازار 

 غیررسمی

95/5 

ضعف بازار سرمایه 
در تأمین مالی 

تولید و نرخ باالی 
تأمین سرمایه از 
 بازار غیررسمی

65/5 

ضعف بازار سرمایه در 
تأمین مالی تولید و 
نرخ باالی تأمین 
سرمایه از بازار 

 غیررسمی

95/5 

تعهدی بی
ها و شرکت

موسسات دولتی 
به پرداخت به 

های موقع بدهی
خود به 

 پیمانکاران

36/6 
وجود مفاسد اقتصادی 

های در دستگاه
 حکومتی

61/5 

وجود مفاسد 
اقتصادی در 

های دستگاه
 حکومتی

55/5 

وجود مفاسد 
اقتصادی در 

های دستگاه
 حکومتی

11/5 
وجود مفاسد اقتصادی 

های در دستگاه
 حکومتی

95/5 

وجود مفاسد 
اقتصادی در 

های دستگاه
 حکومتی

56/6 

 ها وتعهدی شرکتبی
موسسات دولتی به 
پرداخت به موقع 

های خود به بدهی
 پیمانکاران

53/6 
نرخ باالی بیمه 
اجباری نیروی 

 انسانی
53/6 

نرخ باالی بیمه 
اجباری نیروی 

 انسانی
63/6 

ها و تعهدی شرکتبی
موسسات دولتی به 
پرداخت به موقع 

های خود به بدهی
 پیمانکاران

55/5 

به نسبت 
مساعدترین 

ارزیابی های مولفه
شده به ترتیب 
ارزیابی مساعد 
)عدد کوچکتر، 
 وضعیت بهتر(

ضعف 
های زیرساخت

 تأمین برق
های ضعف زیرساخت 15/4

 11/4 تأمین برق
ضعف 
های زیرساخت

 تأمین برق
51/9 

ضعف 
های زیرساخت

 تأمین برق
های ضعف زیرساخت 66/9

 11/4 تأمین برق

ضعف نظام توزیع 
و مشکالت 

رساندن محصول 
به دست 

 کنندهفرمص

های ضعف زیرساخت 36/4
 63/4 حمل و نقل

ضعف نظام توزیع 
و مشکالت 

رساندن محصول 
به دست 

 کنندهفرمص

55/4 
ضعف 
های زیرساخت

 حمل و نقل
کمبود نیروی ماهر و  55/4

 55/4 دیدهآموزش

ضعف 
های زیرساخت

 حمل و نقل
35/4 

ضعف نظام توزیع و 
مشکالت رساندن 
محصول به دست 

 کنندهفرمص

55/4 
ضعف 
های زیرساخت

 حمل و نقل
36/4 

ضعف نظام توزیع 
و مشکالت 

رساندن محصول 
به دست 

 کنندهفرمص

های ضعف زیرساخت 55/4
 56/4 حمل و نقل

کمبود نیروی 
ماهر و 

 دیدهآموزش
کمبود نیروی ماهر و  15/5

 15/5 دیدهآموزش

تمایل مردم به 
خرید کاالهای 

خارجی و تقاضای 
کم برای 

محصوالت ایرانی 
 مشابه

کمبود نیروی ماهر  56/5
 54/4 دیدهو آموزش

ضعف نظام توزیع و 
مشکالت رساندن 
محصول به دست 

 کنندهفرمص

54/5 

 
گزارش مرکز پژوهش ها به شماره مسلسل 15443 مأخذ: 
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توزیع جغرافیایی مانده تسهیالت:
کل مانده تســهیالت شــبکۀ بانکی را نشــان می دهد. اســتان تهران با دریافت 64  کشــور از  جدول زیر ســهم مناطق مختلف 
کمترین  کشور  کل  کهگیلویه و بویراحمد با دریافت 0.34 درصد تســهیالت  کشــور بیشــترین ســهم و اســتان  کل  درصد تســهیالت 
که در تحلیل این ماجرا نباید  کشــور دارند؛ البته ذکر این نکته در همین جا ضروری اســت  ســهم را از مانده تســهیالت ارزی و ریالی 

گرفت: دو نکته را نادیده 
اغلب شــرکت ها و بنگاه ها در اســتان های مختلف و اغلب در تهران دفتر دارند و تســهیالت دریافتی دفتر یک شــرکت در تهران 

لزومًا به معنای بهره مندی این استان از آن تسهیالت نیست.
کند. کمک  که برای این مسئله نمودار شماره 6 می تواند  میزان سپرده های استان های مختلف نیز باید مقایسه شود 

جدول5: توزیع جغرافیایی مانده تسهیالت اعطایی در اسفندماه 97

سهم ازنام استانردیف
سهم ازنام استانردیفتسهیالت

تسهیالت

0٫81مرکزی0٫3417کهگیلویه و بویراحمد1

0٫83مناطق آزاد تجاری0٫3818ایالم2

0٫91گلستان0٫4019خراسان جنوبی3

1٫02یزد0٫4220خراسان شمالی4

1٫05کرمانشاه0٫5021سیستان و بلوچستان5

1٫20آذربایجان غربی0٫5322کردستان6

1٫23البرز0٫5923بوشهر7

1٫45گیالن0٫5924اردبیل8

1٫81کرمان0٫5925چهارمحال و بختیاری9

1٫98خوزستان0٫6226سمنان10

2٫03آذربایجان شرقی0٫6327زنجان11

2٫25مازندران0٫6728قم12

2٫59فارس0٫7129همدان13

3٫03خراسان رضوی0٫7330هرمزگان14

3٫66اصفهان0٫7531لرستان15

64٫93تهران0٫8032قزوین16

گزارش مرور نظام مالی زمستان 97، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، منتشرنشده. مأخذ: 
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نمودار6:نسبت تسهیالت به سپرده ها به تفکیک استان در اسفندماه 1397

گزارش مرور نظام مالی زمستان 97، منتشرنشده. مأخذ: 

نمودار7: سرانه تسهیالت دریافتی به تفکیک استان در اسفندماه 1397 )میلیارد ریال(

مأخذ: محاسبات تحقیق بر اساس داده های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران

کرده اســت و با مقیاس ســپرده های هر اســتان نســبت موجه تری  نمــودار فــوق تــا حــدی میــزان تســهیالت دریافتی را نرمــال 
کهگیلویه و بویراحمد بهره مندی نســبی بیشــتری نســبت به ســایر  که با این مقیاس اســتان  را ســاخته اســت. جالب اینجاســت 

کرده است. کمتر از سایر استان ها به نسبت سپرده های بانکی اش تسهیالت دریافت  استان ها دارد و بوشهر 
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میزان استفاده خانوار از تسهیالت بانکی
پژوهشکدۀ پولی و بانکی بانک مرکزی بر اساس داده های خام بودجۀ خانوار نسبت استفاده خانوارهای ایرانی را از تسهیالت 
کرده و نشــان داده اســت در بهترین حالت در ســال 1389 تنها 17 درصد خانوارهای شــهری  بانکی از ســال 1364 تا 1392 برآورد 
ایرانــی در حــال بازپرداخــت تســهیالت بوده انــد و ایــن نســبت از ســال های ابتدایی دهــه 80 صعودی، ولی نوســانی بوده اســت. 
همچنین بررســی داده های بودجۀ خانوار در ســال 1395 نشــان می دهد در این سال تنها 12 درصد خانوارها در حال بازپرداخت 

کاهش دسترسی خانوار به تسهیالت را نسبت به سال 89 نشان می دهد.8 که  تسهیالت بوده اند 

کل خانوارها نمودار8: نسبت خانوارهای دریافت کنندۀ تسهیالت به 

مأخذ: پژوهشکده پولی و بانکی،1394

گــزارش بانــک مرکــزی در خصوص دسترســی خانــوار به خدمات مالی نشــان می دهد، تنهــا 29 درصد افراد تا ســال 1387 وام 
که الزم اســت بدان توجه شــود، آمارهای بودجۀ  کرده یک تفاوت مهم دارد  که بانک مرکزی اعالم  دریافت نکرده اند؛ البته آماری 
کرده است، اما آمار بانک مرکزی خانوارهایی  گزارش  که در حال بازپرداخت اقساط تسهیالت بوده اند،  خانوار تعداد خانوارهایی را 
کرده و اقساط آن را بازپرداخت نموده اند  که در حال حاضر در حال بازپرداخت نیستند، ولی چند سال پیش تسهیالتی دریافت 

کرده است. گزارش  را نیز 

کار، رفاه و تعاون اجتماعی. گزارش تلفیق و تلخیص مطالعات سند توانمندسازی محرومان و فقرا در ایران، معاونت رفاه وزارت    -8
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جدول6: استفاده افراد از وام

گزارش دسترسی خانوار به خدمات مالی، بانک مرکزی مأخذ: 

که  که در ســال 1387 اساســًا متقاضی تســهیالت نبوده اند 80 درصد معرفی می کند  گزارش میزان افرادی را  در بخش دیگری از این 
گزارش بانک مرکزی ایجاد می شود. با توجه به وجود مزمن مازاد تقاضا در بازار اعتبار، تردید جدی تری نسبت به نتایج و صحت این 

توزیع دهکی مانده تسهیالت دریافتی
که در دهک دهم قرار  که از داده های بودجۀ خانوار سال 1395 استخراج شده است نشان می دهد تعداد افرادی  نمودار زیر 
گرفته اند. نمودار زیر به  که در دهک یک قرار داشته و تسهیالت  کرده اند 4.5 برابر تعداد افرادی است  داشته و تسهیالت دریافت 

که ثروتمندان در مقایسه با فقیران استفاده بیشتری از تسهیالت بانکی دارند. این معناست 

نمودار9: دریافت کنندگان تسهیالت در دهک های مختلف

مأخذ: )ربیعی، 1398(
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که در هر دهک در سال 1398 در حال بازپرداخت تسهیالت بوده اند و سهم اقساط در بودجۀ  جدول زیر درصد خانوارهایی 
آن ها را نشان می دهد:

جدول7: توزیع جغرافیایی

کل هزینه هانسبت خانوارهای در حال بازپرداخت تسهیالتدهک نسبت اقساط به 

14٫6822٫04

27٫1719٫87

38٫8320٫32

411٫8817٫32

513٫6816٫06

613٫616٫38

715٫0617٫54

817٫4215٫12

919٫1514٫95

1019٫5311٫87

مأخذ: داده های بودجۀ خانوار

در سال 1398 نسبت خانوارهای در حال بازپرداخت تسهیالت در دهک 10 تقریبًا یک پنجم خانوارهای دهک اول است.

خدمات سرمایه گذاری و پس انداز: توزیع جغرافیایی سپرده ها
جدول زیر نشان می دهد 54 درصد سپرده ها در استان تهران ثبت شده است و این استان بیشترین سهم را در این شاخص 
کل ســپرده های شــبکۀ بانکی را به خود اختصاص داده اســت.  کمترین ســهم از  کهگیلویــه و بویراحمــد نیــز بــا 0.26 درصد  دارد. 
کردستان و  کمترین ماندۀ سرانه سپرده در استان های سیستان و بلوچستان،  نمودار زیر نسبت سپرده سرانه را نشان می دهد: 
کشور است؛ البته توزیع جغرافیایی مانده سپرده ها به  کهگیلویه و بویر احمد و حدودًا معادل یک دوم استان اصفهان و متوسط 

کشور است و مقایسۀ زیر نباید مبنای سوءبرداشت شود. دلیل توزیع تولید ناخالص داخلی یا درآمد در 
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جدول8: توزیع جغرافیایی مانده سپرده در اسفندماه 97

سهم از سپرده هانام استانردیفسهم از سپرده هانام استانردیف

1٫03مرکزی0٫2617کهگیلویه و بویراحمد1

1٫15مناطق آزاد تجاری0٫3118ایالم2

0٫80گلستان0٫4319خراسان جنوبی3

1٫14یزد0٫3420خراسان شمالی4

1٫05کرمانشاه0٫7821سیستان و بلوچستان5

1٫38آذربایجان غربی0٫5622کردستان6

2٫09البرز1٫1023بوشهر7

1٫63گیالن0٫5724اردبیل8

1٫83کرمان0٫5525چهارمحال و بختیاری9

3٫32خوزستان0٫5926سمنان10

2٫74آذربایجان شرقی0٫6427زنجان11

2٫44مازندران1٫0928قم12

4٫20فارس0٫9229همدان13

4٫60خراسان رضوی0٫9230هرمزگان14

5٫18اصفهان0٫7131لرستان15

54٫83تهران0٫8232قزوین16

گزارش مرور نظام مالی زمستان 97، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی،  منتشرنشده. مأخذ: 

نمودار 10: میزان ماندۀ سپردۀ سرانه در آبان 1398 )میلیارد ریال(

مأخذ: بانک مرکزی و مرکز آمار ایران
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جدول زیر نشان می دهد تنها 25 درصد افراد در سال 1387 حساب سپردۀ سرمایه گذاری داشته اند و از آن استفاده می کردند 
و 66 درصد افراد تا سال 1387 حساب سپردۀ سرمایه گذاری نداشته اند. رایج ترین نوع سپرده گذاری در آن تاریخ حساب سپردۀ 

که 62 درصد افراد از آن استفاده می کردند. قرض الحسنه پس انداز بوده است 

جدول 9: میزان استفاده از خدمات پس انداز و سرمایه گذاری بانکی

گزارش بانک مرکزی،1387 مأخذ: 

بر اساس آمارهای به روزتر تعداد خانوارهایی که در پایان سال 97 دارای حساب سپرده هستند 80.9 درصد و تعداد خانوارهای 
بدون حساب سپرده معادل 19.1 درصد برآورد می شود. عدم دسترسی حدوداً 20 درصد خانوارها به حساب سپرده شایان توجه 

کاهش یافته است. گذشته حدوداً 10 واحد درصد  است و با مقایسه با ده سال 

خدمات سرمایه گذاری و پس انداز: توزیع مانده سپرده ها
53 درصد مبلغ ســپرده های بانکی متعلق به یک درصد ســپرده گذاران )صدک صدم( اســت و صدک اول ســپرده گذاران تنها 
که یکی از عوامل مؤثر بر نابرابری ســپرده ها و چولگی آن، نابرابری درآمد  5 هزارم درصد مبلغ ســپرده ها را در اختیار دارند. از آنجا 
خانــوار اســت مقایســه نســبت های فــوق بــا چولگی درآمــد هزینه خانــوار نکاتی را دربــر خواهد داشــت. دو صدک بــاالی هزینه ای 
خانوارهــا 10 درصــد درآمــد ملــی را در اختیــار دارند و ســه صدک بــاال 13 درصد درآمد ملی را. این مقایســه نشــان می دهد چولگی 

شدید سپرده ها بسیار بیشتر از چولگی درآمد هزینه خانوار است و نمی توان آن را صرفًا با نابرابری بودجۀ خانوار توضیح داد.

جمع بندی آمارهای نابرابری در بخش مالی:
بررســی شــاخص های مختلف دسترســی خانوار و بنگاه ها در این بخش نشان داد نابرابری در دو حوزه از خدمات مالی بسیار 
که با توزیع  شــدید اســت: حوزۀ اول، دسترســی خانوار به تســهیالت؛ و دومین حوزه، دسترســی به خدمات ســرمایه گذاری اســت 
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بســیار نابرابر مانده ســپرده ها همراه شــده اســت. در خصوص نقاط ارائۀ خدمات نابرابری غیرطبیعی )تناســب با تعداد بنگاه ها و 
جمعیت( وجود ندارد.

نارسایی های آماری منابع موجود برای سنجش فقر و نابرابری در بخش مالی
گزارش ارزیابی میزان دسترســی خانوار به خدمات مالی به صورت مســتمر و پیوســته می تواند آسیب های نظام تأمین  انتشــار 
کشور تنها یک بار توسط بانک مرکزی و در سال 1387 تهیه شده و پس از  گزارشی با این عنوان در  مالی را نشان دهد. متأسفانه 

کرد: آن متوقف شده است. به هر تقدیر به برخی از نارسایی های آماری زیر می توان اشاره 
که توســط بانک مرکزی اعالم می شــود از تســهیالت امهالی بانک ها تفکیک نشــده  1-  میزان تســهیالت اعطایی ســاالنه 

گذشته است. است و سهم قابل توجهی از این تسهیالت تمدید تسهیالت 
کشور از انتشار ماهانه وضعیت حساب های خود سرباز  2-  بانک مرکزی برخالف بند )ج( مادۀ 24، قانون پولی و بانکی 

می زند.
گــزارش آمــاری بانک مرکــزی با آمــار استخراج شــده از بودجۀ خانوار  3-  میــزان خانوارهــای دریافت کننــدۀ وام در نتایــج 

همخوانی ندارد و به نظر می رسد داده های بودجۀ خانوار به واقعیت نزدیک تر باشد.

ج در جدول2 )شــاخص های توســعۀ مالی( توســط بانــک مرکزی تهیه نمی شــود،  بخــش قابل توجهــی از شــاخص های منــدر
که برای نمونه تنها به چند مورد از آن ها اشاره می شود: درحالی که برای ارزیابی وضعیت توسعۀ مالی ضروری هستند 

1-  تعداد روزهای در انتظار تسهیالت؛
2-  تعداد افراد متقاضی تسهیالت؛

3-  تعداد افراد دارای حساب سپرده سرمایه گذاری؛
4-  توزیع سپرده ها؛

5-  توزیع دهکی تسهیالت دریافتی خانوار.
گیری بیشتر نظام بانکی به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی، ضروری است این نهاد  گســترش شــمول مالی و فرا در راســتای 
گیری مالی داشــته باشــد. به عنوان یک پیشــنهاد، این نهاد می تواند نســبت به  اهتمــام بیشــتری در ارائــه بــه هنگام آمارهای فرا
کنــد. این موضوع قدم اول در راســتای  گیری مالــی و ارائۀ شــاخص های آن )جدول 2( اقدام  گــزارش فرا انتشــار ماهانــه یــا فصلــی 
که در بسیاری  کاهش نابرابری در زمینه مالی است؛ البته این پیشنهاد مطالبۀ نامتعارفی از بانک مرکزی نیست، چرا فقرزدایی و 
گزارش های منظم و ادواری در رابطه با این موضوع می کنند و تنها به عنوان نمونه  کشــورها بانک های مرکزی اقدام به انتشــار  از 

کرد. کنیا12 اشاره  می توان به بانک های مرکزی برزیل9، نیجریه10، هند11 و 

9- https://www.bcb.gov.br/Nor/relincfin/report_on_financial_inclusion_n1_2010.pdf
10- https://www.cbn.gov.ng/Out/2019/CCD/Annual%20Report%202018%20Financial%20Inclusion.pdf
11- https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=18949
12- https://www.centralbank.go.ke/uploads/financial_inclusion/2050404730_FinAccess%202019%20Household%20Survey-%20Jun.%2014%20
Version.pdf
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تحلیل و تشریح علل نابرابری در بخش مالی
کــه در بخش های پیش مشــخص شــد، مهم تریــن مصداق نابرابــری در بخش مالی، دسترســی نابرابــر خانوارها و  همان گونــه 
کشور را در مقایسه با  بنگاه ها به تســهیالت بانکی و توزیع نابرابر ماندۀ سپرده هاســت و در ســایر مصادیق خدمات مالی، وضعیت 
کرد؛ البته مطالعات نظری و بنیادین نشــان می دهد علت اصلی چولگی بیشــتر  کشــورها می توان وضعیت مناســبی ارزیابی  ســایر 

توزیع سپرده ها نسبت به توزیع درآمد سه مقوله زیر است:
خ سود حقیقی باال در سال های اخیر؛ 1-  نر

گیر تسهیالت؛ 2-  پرداخت غیر فرا
3-  معافیت مالیاتی سود سپرده ها.

خ ســود حقیقی باال مشــخص شود، علت اصلی  بنابراین درصورتی که چرایی وجود نابرابری در مانده تســهیالت و همچنین نر
توزیع نابرابر ســپرده ها نیز مشــخص خواهد شــد. معافیت مالیاتی ســود سپرده ها نیز نشان می دهد سیاســت گذار عماًل خود را در 
کرده اســت. با این توضیحات در این بخش به علل نابرابری تســهیالت دریافتی و  ارتباط با نابرابری شــدید ســپرده ها خلع ســالح 
کرد: ح زیر دسته بندی  خ سود حقیقی در سال های 1392 تا 1395 پرداخته می شود. مهم ترین علل را می توان به شر باال بودن نر

1-  جیره بندی اعتبار تعادلی و غیر تعادلی؛
2-  نظارت ضعیف و دور از اقتدار بانک مرکزی.

که نفوذ و قدرت سیاسی  جیره بندی شدید اعتبار یا مازاد تقاضای تسهیالت در بازار اعتبار موجب می شود خانوار یا بنگاهی 
کمتری در اقناع بانک ها برای دریافت تســهیالت دارد از دســتیابی به آن محروم شــود. جیره بندی اعتبار در ادبیات  یا توانمندی 
اقتصاد پولی به تعادلی و غیرتعادلی تقســیم می شــود. علت اصلی جیره بندی غیرتعادلی، مداخالت همراه با تأخیر سیاســت گذار 
که هرگاه بازاری تســویه نشــود و  که به عدم تعادل بــازار اعتبار و جیره بندی آن منجر می شــود. از آنجا  خ بهــره اســت  در تنظیــم نــر
تخصیص با تعادل همراه نشــود، زمینه برای رانت جویی، دســتیابی غیرشایسته ســاالرانه و نابرابر به منابع فراهم می شــود و این 
جیره بنــدی غیرتعادلــی در بــازار اعتبار منشــأ فقر، فســاد و نابرابری خواهد بــود. جیره بندی تعادلی به دلیل عــدم تقارن اطالعات 
کژمنشــی می شود و با تشدید عدم تقارن اطالعات بانک  گزینی و  کژ خ بهره خود موجب تشــدید مســئله  اتفاق می افتد. افزایش نر
کاهش جیره بندی تعادلی باید زیرســاخت های  از اعطای تســهیالت خودداری می کند و اعتبار جیره بندی خواهد شــد. به منظور 
کاهش جیره بندی غیرتعادلی سیاســت گذاری پولی مبتنی بر  کرد و به منظــور  کاهــش عدم تقارن اطالعات را پیشــنهاد  الزم بــرای 

خ بهره. هدف گذاری نر
گزارش بررســی  چگونگــی تأثیرگــذاری نظــارت بانک مرکزی بر ایجاد فرصت های برابر در دســتیابی به تســهیالت نیز در ابتدای 
شــد. بــه دلیل شکســت های متعــدد و پیچیده در بازار اعتبار درصورتی که شــاهد مقررات گذاری و نظارت بانــک مرکزی بر بانک ها 

نباشیم، نظام بانکی خصوصی خود به نابرابری دامن خواهد زد، زیرا:
اواًل، برخــی از مقــررات احتیاطــی ُخــرد عــالوه بر اســتحکام بانک، مانع بهره کشــی شــخصی ســهامداران و مدیران می شــوند و 
درصورتی که بانک مرکزی نتواند نظارت مؤثری در این رابطه داشته باشد، بانک تنها افراد وابسته به خود را تأمین مالی می کند و 
که متأسفانه بانک مرکزی  گذاری دقیق و نظارت مقتدرانه همراه شود  فربه تر می سازد. اعطای انحصار خلق پول باید با مقررات 
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به عنــوان مقــام ناظر در چنین مقوله ای به هیچ عنوان توفیقی نداشــته اســت. خصوصی ســازی بانک ها در اوایــل دهۀ 80 زمانی 
کسانی  که بانک مرکزی الفبای نظارت و مقررات گذاری را نیز تمرین نکرده بود و موجب شد قدرت خلق پول به دست  اتفاق افتاد 

گروه خود سوق بدهند و بر نابرابری دامن بزنند. که منافع آن را به سوی خود و  بیفتد 
که در سال های 1392-1395 این  کاهش یابد  ثانیًا، نظارت ضعیف بانک مرکزی موجب شده است، اثربخشی سیاست پولی 
کرد، اما به دلیل مشکالت  موضوع به وضوح مشاهده شد، علی رغم اینکه بانک مرکزی رویکرد انقباضی با اولویت مهار تورم اتخاذ 
ج  کل های پولی نیز از دســت بانک مرکزی خار کنترل  ســاختاری و ترازنامــه ای بانک هــا و هم چنین موضوع درون زایی پایۀ پولی، 
خ بهره بین بانکی  شــد و شــاهد رشــد پایۀ پولی معادل ســال های پیش از آن بودیم. رویکرد انقباضی بانک مرکزی موجب شــد نر
خ ســود حقیقی در بازار پول بســیار  خ ســود ســپرده ها شــکل بگیــرد و نر به شــدت افزایــش یابــد و در ایــن میــان رقابت مخرب بر نر
که آمد، نظارت ضعیف به ایجاد بانک هایی  خ ســود دســتوری اعالم شده توســط بانک مرکزی رقم بخورد. با توضیحی  بیشــتر از نر
کنترل  با ترازنامۀ ناســالم منجر شــده و این موضوع عماًل هم مقام سیاســت گذار پولی را دچار سلطۀ بانکی، منفعل و بی توفیق در 

خ بهره و تشدید نابرابری سپرده ها منجر شده است. تورم ساخته و هم به ایجاد رقابت مخرب، جنگ نر
کــه در جدول زیــر تحت عنــوان ریشــه یابی درجــه دوم، معرفی  جیره بنــدی و نظــارت ضعیــف نیــز خــود معلــول عواملی اســت 
کم بر بانک  گیر حا شــده اند. مهم تریــن عامــل عدم نظــارت مقتدرانه و اثربخش بانک مرکزی بر بانک ها تعارض منافع شــدید و فرا
که موجب شــده اســت تخلف بانک هــا به نفع بانــک مرکزی بوده و ورشکســتگی آن هــا )به عنوان  مرکــزی اســت، تعــارض منافعی 

کاوی خواهد شد. ضمانت اجرای مقررات بانک مرکزی( به زیان بانک مرکزی باشد. این موضوع در بخش بعدی بیشتر وا

جدول 10: ریشه یابی نابرابری در بخش مالی

مکانیسم تأثیر بر فقر و نابرابریریشه یابی درجه دومعلت

جیره بندی

گسترش فساد و فقرعدم تقارن اطالعاتتعادلی دسترسی نابرابر به تسهیالت و 

سیاست گذاری پولیغیرتعادلی
گسترش فساد و فقر دسترسی نابرابر به تسهیالت و 

تورم و به تبع افزایش ضریب جینی

نظارت ضعیف
کاهش اثربخشی سیاست پولی در مهار تورم و به تبع افزایش ضریب جینیتعارض منافع بانک مرکزی

اعطای تسهیالت به اشخاص مرتبط بانک ها و دامن زدن به نابرابری

کنترل نابرابری مانده سپرده ها-معافیت مالیاتی سود سپرده ها از دست دادن مهم ترین ابزار 

تعارض منافع بانک مرکزی با شبکۀ بانکی: یکی از ریشه های ضعف نظارت
گیرد تعارض  کــه موجب می شــود تصمیمات و اقدامات حرفــه ای تحت تأثیر یک منفعت ثانویــه قرار  مجموعــه ای از شــرایط را 
کمیت یا ســازمان مربوطه اش تضاد پیدا  کارگزار با منافع حا که منافع یک  منافع می نامند. تعارض منافع زمانی مصداق می یابد 
کرده و او مجبور به انتخاب بین منافع شــخصی یا ســازمانی باشــد. نطفۀ هر فســادی در بســتر و زمینه یک تعارض منافع شــکل 
می گیرد و برای پیشــگیری از وقوع فســاد توجه به مســئلۀ تعارض منافع و حل آن در هر ســازمانی ضرورت دارد. بانک مرکزی نیز 
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کمیت، یکی از مهم تریــن زمینه های بروز تعارض  گذاری اختیارات فراوان از ســوی حا از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و به دلیل وا
کلی تقسیم می شود: تعارض منافع شخص محور؛ و تعارض منافع سازمان محور. منافع است. تعارض منافع به دو دسته 

گرفته )روابط  کمیتی قــرار  که در مناصــب حا گی های مربوط به شــخصی  در تعــارض منافــع شــخص محور، بــه علت برخــی ویژ
کمیت و عموم مردم قرار می گیرد. به عنوان مثال  خانوادگی، روابط ســهامداری و اشــتغال(، منافع شــخص در تعارض با منافع حا
که قرار اســت برای خریــد یک محصول مناقصــه برگزار  کــه از یک طــرف در یک وزارتخانــه دولتی  گرفــت  می تــوان فــردی را در نظــر 
کرده  کــه آن محصــول ر ا عرضه  کمیتــی باشــد و از طــرف دیگر خودش یا خویشــاوندانش در شــرکتی باشــند  کنــد، دارای پســت حا
کــرد. ایــن مــورد یکــی از مصادیق تعارض منافع شــخص محــور قلمداد می شــود؛ اما تعــارض منافع  و در مناقصــه شــرکت خواهــد 
کمیت یا عموم مردم مصداق پیــدا می کند. به عنوان مثال ممکن  ســازمان محور در مــورد ترجیح منافع یک ســازمان بــر منافع حا
که زیرمجموعۀ سازمان )الف( است  کمیت انتخاب شود و شرکت )ب(  ح توســط حا اســت ســازمان )الف( به عنوان مجری یک طر
ح را بر عهده بگیرد یا اینکه شرکت )ب( مسئولیت مطالعات  کمیت مسئولیت ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت طر نیز از جانب حا
که پیمانکار آن سازمان )الف( است. در این موقعیت ها شرکت )ب( در معرض تعارض  محیط زیستی پروژه ای را بر عهده می گیرد 

که آن را با عنوان تعارض منافع سازمان محور معرفی می کنیم.13 منافعی قرارگرفته 
گیر به  تعــارض منافــع بانــک مرکــزی با بانک ها با توجه به شــأن نظارتی بانک مرکــزی و اهمیت نظارت در بهبود دسترســی فرا

که در ادامه به این مهم پرداخته خواهد شد. خدمات مالی، جایگاه ویژه ای می یابد 

1. تعارض منافع ساختاری: اتحاد ناظر با اشخاص تحت نظارت
که بــه اتحاد ناظر با اشــخاص تحت نظارت مشــهور اســت، در هیئت انتظامــی بانک ها  یکــی از مصادیــق ایــن تعــارض منافــع 
که مرجع رســیدگی به تخلفــات بانک ها از قانون پولــی و بانکی  بــروز یافتــه اســت. یک عضو از ســه عضــو هیئت انتظامــی بانک ها 
کشور،  آیین نامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی است،  از مدیران عامل بانک ها انتخاب می شود و درواقع نماینده ای از خود 
کرد. این پدیده یکی از واضح ترین  بانک ها در خصوص تعیین مجازات بانک های متخلف و هم صنفان خود تصمیم گیری خواهد 
که افرادی در  مصادیق تعارض منافع ســازمان محور تلقی می شــود و تحت عنوان »اتحاد ناظر و منظور« شــناخته شده است. چرا
کرد و منافع سازمان خود را  که خود یا هم صنفان خود انجام داده اند رسیدگی خواهند  هیئت انتظامی بانک مرکزی به تخلفاتی 
که از ابتدای تشکیل این هیئت انتظامی تا سال 1395 تنها  بر بانک مرکزی ترجیح می دهند. خروجی چنین سیستمی این شده 

8 پرونده در هیئت انتظامی بانک ها بررسی شده است.14

گردان 2. تعارض منافع ساختاری: درب های 
گردش نیروی انســانی از بانک مرکزی به بانک ها نیز دیگر مصداق تعارض منافع ســاختاری  گردان و  وجــود پدیــدۀ درب هــای 
کارکنــان بانــک مرکــزی پــس از پایان خدمت یــا حین خدمــت در بانک ها و مؤسســات اعتباری مشــغول  اســت. در مــوارد متعــدد 
شــده اند؛ البته رویۀ برعکس آن نیز وجود دارد، مدیری از بانک ها به بانک مرکزی مأمور می شــود و پس از پایان مأموریت مجدداً 
که برای  گردش نیروی انســانی بدین شــکل بــروز می یابد  گردان یا  بــه شــبکۀ بانکی بازمی گردد. تعارض منافع ناشــی از درب های 

گزارش مرکز پژوهش ها به شماره مسلسل 15448 13-  تعارض منافع 1. دسته بندی و مفهوم شناسی 
14-  مرکز پژوهش های مجلس )1395(، »آسیب شناسی نظام بانکی 17. عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی بر بانک ها و مسئلۀ اقتدار«، شماره مسلسل 15187
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کــه اغمــاض از خطاها و مــدارای با بانک هــا در زمان  کــه در بخــش نظــارت بانــک مرکــزی فعالیت می کنــد می داند  مثــال مدیــری 
مســئولیت، احتمــال اشــتغال او در بانک هــا را پــس از اتمام مســئولیت افزایش خواهــد داد و بدین ترتیب منافع شــخصی خود را 
کنید  هم راستا با سخت گیری و جدیت در انجام وظیفۀ نظارتی خود نمی بیند. آن روی قصه هم بدین شکل اتفاق می افتد تصور 
کارکنان بانک مرکزی معرفی شــود در ایــن صورت آینده نگری  یکــی از شــاغالن شــبکۀ بانکی احتمــااًل در دوره بعد به عنوان رئیس 
که برای مســئلۀ اشــتغال شــاغالن بانک ها در بانــک مرکزی دارند با  کارکنــان بانــک مرکزی اقتضا می کند بر اســاس توزیع احتمالی 
گردان تحلیل  کنند. بخشی از مسئلۀ استاندارد دوگانه در رفتار نظارتی بانک مرکزی را می توان در چارچوب درب های  آن ها مدارا 
کرد. خالصه اینکه منافع شــخصی )اشــتغال پس از دوره مدیریت در بانک مرکزی( می تواند بر انجام صحیح مأموریت )نظارت بر 

بانک ها( مؤثر واقع شود.

3. تعارض منافع مالی: درآمد-وظایف
گردیدن بانک مرکزی از وقوع تخلفات شبکۀ بانکی  از دیگر مصادیق تعارض منافع مالی میان بانک مرکزی و بانک ها، منتفع 
کشور در خصوص نحوۀ تعیین حقوق و مزایای بانک مرکزی ظاهراً ارتباطی بین عملکرد شبکۀ  است. بررسی قانون پولی و بانکی 
کارکنان را نشــان نمی دهد. حقوق و مزایای هیئت عامل بانک مرکزی توســط مجمع عمومی تعیین  بانکی با پاداش ها و مزایای 
که بر اســاس مادۀ 2 قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت )مصوب  و از محل بودجه پرداخت می شــود، اما نکته آنجاســت 
1380( تغییــر ارقــام درآمــدی و هزینــه ای بودجــۀ شــرکت های دولتی تنها بــه مصوبه مجمع عمومــی و جلب نظر ســازمان برنامه و 
کشــور نیــاز دارد و درصورتی کــه بانــک مرکــزی می توانــد با مصوبــه مجمع عمومی بــه همان میزان هزینۀ پرســنلی یا ســایر  بودجــه 
که به عنوان مثال، عدم نظارت مقتدرانه بانک مرکزی زمینه ســاز مشــکالت  هزینه های خود را افزایش دهد؛ یعنی در ســال هایی 
که اصــالح اقالم هزینه ای  گردیده اتفاقــًا درآمدهای بانک مرکزی افزایــش یافته و از آنجا  بانک هــا و افزایــش اضافــه برداشــت آن ها 

ازجمله هزینه پرسنلی به عهدۀ مجمع عمومی است بانک مرکزی در تخصیص پاداش ها و مزایای بیشتر دست بازتری دارد.15

4. تعارض منافع مالی: مشارکت حقوقی با اشخاص تحت نظارت
دیگر مصداق تعارض منافع مالی، مشارکت حقوقی بانک مرکزی با بانک ها در برخی از شرکت هاست. مهم ترین مصداق آن، 
کارتی )شــاپرک( با بانک مرکزی و برخی از بانک هاســت  مالکیت شــرکت ملی انفورماتیک و شــرکت پرداخت الکترونیکی پرداخت 
کثر  کارمــزد دریافتی حاصل از ارائۀ این خدمات، منتفع می شــود، درحالی که خود وظیفــۀ تعیین حداقل و حدا و بانــک مرکــزی از 

کارمزد خدمات بانکی را به عهده دارد.
که خلق پول بانکی صرف تأمین مالی شرکت های زیرمجموعه و  خروجی این سیستم نظارتی همراه با تعارض منافع آن است 
که ربط و نسبتی با بانک ها ندارند از آن محروم خواهند شد.  اشخاص مرتبط و وابسته با آن ها شده و مابقی خانوارها و بنگاه ها 

در انتهای این بخش، فهرست تعارض منافع موجود در بخش نظارت بانک مرکزی به شکل زیر فهرست می شود:

15-  همان
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جدول 11. اقسام و مصادیق تعارض منافع در نظام بانکی و ارتباط آن با نابرابری

ارتباط با نابرابری در بخش مالیمصداق

تعارض منافع

ساختاری

کنش هاست، اما قاعده گذار-مجری بانک مرکزی قاعده گذار ترا
خود در شرکت خدمات انفورماتیک مجری هم 

هست.

تعارض منافع مقام ناظر با اشخاص تحت نظارت 
موجب وابستگی مقام ناظر شده و مغایر با اصل 

استقالل تنظیم گر است. تصاحب مقام ناظر توسط 
اشخاص تحت نظارت موجب عدم نظارت مقتدرانه 
که این مسئله از دو  بانک مرکزی بر بانک ها می گردد 

کانال بر نابرابری مؤثر شده است:
1- بهره کشی اشخاص مرتبط با بانک ها و نابرابری در 

کیفیت خدمات مالی. کمیت و  دسترسی به 
خ بهره با راه اندازی  2- ظهور بازیگران بد و افزایش نر

که خود موجب چولگی بیشتر  خ سود  جنگ نر
گردیده است. سپرده ها 

ناظر-اشخاص تحت 
نظارت

حضور بانک ها در هیئت انتظامی

وظیفۀ بانک مرکزی انتظام بخشی به درآمد-وظایف
بانک هاست ولی از تخلف آن بهره مند می شود.

فردی

کارمندان بانک مرکزی منعی برای سهامداری سهامداری
بانک ها ندارند.

کارمندان بانک مرکزی می توانند هم زمان به طور اشتغال هم زمان
پاره وقت در اشخاص تحت نظارت مشغول 

فعالیت شوند.

کارمندان بانک مرکزی بدون هیچ محدودیت رابطۀ مالی
و قواعد انتظام بخشی می توانند از اشخاص 

تحت نظارت تسهیالت یا خدمات مالی دیگر 
کنند. دریافت 

گردان کارمندان بانک مرکزی پس درب های  در بسیاری از موارد 
از اشتغال در بانک مرکزی، در بانک های تجاری 

شاغل شده اند.

مدارا با بانک های متخلف به دلیل از دست انگیزه های سیاسی
ندادن حمایت در انتخابات

 فقدان سیاست گذاری پولی: ریشه جیره بندی غیر تعادلی اعتبار
کــه به صــورت منســجم و مجــزا به ریشــه یابی مســئلۀ جیره بنــدی اعتبــار و علل ســمت عرضۀ آن  متأســفانه تعــداد مطالعاتــی 
پرداخته اند، اندک اســت. در این قســمت ســعی می شود به صورت اجمالی ابعادی از ریشه ها و زمینه های ایجاد چنین پدیده ای 
کشــور و آشــفتگی بانک  کشــور شــفاف شــود. یکی از دالیل اصلی جیره بندی اعتبار تعریف نشــدن ســاختار سیاســت پولی در  در 
خ ســود بین بانکی را به عنوان هدف عملیاتی خود  مرکزی در انتخاب اهداف عملیاتی اســت. توضیح اینکه، وقتی بانک مرکزی نر
کند و عرضه ذخایر را درون زا نماید، منحنی عرضۀ وام نیز در شــبکۀ بانکی افقی و درون زا می شــود، یعنی تقاضای وام در  انتخاب 
که در این سیستم هزینۀ تأمین ذخایر، هزینه های نهایی وام دهی ثابت  هر سطحی تأمین مالی می شود. علت این امر این است 
خواهد بود است و از تئوری اقتصاد خرد می دانیم درصورتی که هزینۀ نهایی بنگاه ثابت باشد، نمودار عرضۀ بنگاه نیز افقی خواهد 
که عرضۀ ذخایر هدف گیری شــد(  گــر بانک مرکزی اهداف عملیاتی را هدف گیری نماید )به عنوان نمونه ســال های 96-92  بــود. ا
خ بهرۀ تسهیالت به شدت افزایش پیدا  منحنی عرضۀ ذخایر عمودی بوده و درنهایت منحنی عرضۀ وام نیز عمودی می شود و نر
خ ســود تسهیالت را نمی دهد و موجب می شود  خ ســود، اجازۀ افزایش نر می کند، اما بانک مرکزی با ابالغیه ها و بخشــنامه های نر
کل های پولی به عنوان هدف عملیاتی دامن زننده جیره بندی اعتبار بوده  بازار با عدم تعادل همراه شود. به طور خالصه انتخاب 
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کارکرد اصلی سیاست پولی این است، بازار پول  خ سود همراه شود جیره بندی را تعمیق می کند.  که با محدودیت های نر و زمانی 
کاالها و خدمات باشــد. درصورتی که سیاســت گذار پولی خواســتار رساندن  که متناســب با تعادل بازار  را به ســطح تعادلی برســاند 
کاهش هزینه  بازار به سطح تعادل جدیدی باشد )به عنوان مثال در شرایط رکودی بخش واقعی نیازمند اعتبار است(، می تواند با 
که بازار را دچار عدم تعادل نمی کند، متغیرها  خ بازار بین بانکی( تعادل بازار پول را تغییر بدهد و در عین حال  نهایــی وام دهــی )نــر
کشــور از چنین چارچوبی بــرای سیاســت گذاری پولی برخوردار نیســت و در  را به ســوی متغیــر هــدف خود ســوق دهد. متأســفانه 
خ بهره متناسب با تقاضا و عرضۀ اعتبار  که نر خ ارز باشد طبیعی است  که سیاست پولی تابع نظام ارزی و هدف تثبیت نر شرایطی 
تنظیم نخواهد شد و شاهد عدم تعادل های جدی در بخش پولی، تحت عنوان جیره بندی غیرتعادلی اعتبار باشیم. نکتۀ دیگر 
خ سود وام ها به صورت  که نر خ بهره بدون ریسک؛ و صرفۀ ریسک. زمانی  خ ســود هر تســهیالتی دو بخش دارد: نر که نر این اســت 
یکســان برای همه و دســتوری ابالغ شــود، بانک درصورتی که به بخشنامۀ بانک مرکزی پایبند باشد دو راه پیش رو خود می بیند: 
که صرفۀ ریســک آن ها بیشــتر از صرفۀ ریســک ابالغ شــده است خودداری می کند )وام را به شرکت های  یا از اعطای وام به افرادی 
ک و مســتغالت(  کم ریســک )امال که آن ها را می شناســد اعطا می کند(؛ یا اینکه از افراد پرریســک وثیقه های بســیار مطمئن و  خود 
که دارایی بیشتری دارند  کند. هرکدام از این دو اقدام بانک خود موجب تشدید جیره بندی اعتبار و نابرابری است؛ افرادی  طلب 

که با بانک ها مرتبط هستند، از وام بیشتری برخوردار می شوند. و یا افرادی 

ناترازی بانک ها: ریشه جیره بندی تعادلی اعتبار
کــه به ویژه در ســال های اخیر مانعی بر موانع پیشــین مقابل اعطای تســهیالت بانک ها افزوده اســت  یکــی دیگــر از مشــکالتی 
کاهش شدید توان اعطای تسهیالت آن هاست. شبکۀ بانکی ناسالم تنها به تداوم بازی پونزی16 فکر می کند و  ناترازی بانک ها و 
که اساسًا اعطای تسهیالت یک جریان خروج  تســهیالت دهی مســئلۀ اصلی آن نیســت؛ بنابراین تمایلی به عرضه اعتبار ندارد چرا
که متأســفانه در این بانک های ناســالم وجود نــدارد؛ بنابراین این بانک هــا تمام تالش خود را  ذخایــر را بــه همراه خواهد داشــت 

برای ایجاد جریان ورودی ذخایر معطوف می کنند و اساسًا تسهیالت دهی منتفی می شود.

عدم تقارن اطالعات: ریشۀ جیره بندی تعادلی اعتبار
وجود عدم تقارن اطالعات؛ یعنی عدم امکان تمایز مشتریان خوب از مشتریان بد موجب می شود یا بانک از پرداخت تسهیالت 
کند. رویۀ رایج  گفته می شــود یا وثائق ســخت از مشــتریان مطالبه  کــه در ادبیات به آن جیره بندی تعادلی اعتبار  کنــد  خــودداری 
کاهش عدم تقارن اطالعات، توســعۀ نهادهای حرفه ای و مســتقل اعتبار ســنجی و همچنین تســهیم ریسک اعتباری میان  برای 
نهادهای ضمانت و بانک است؛ به عبارت دیگر درصورتی که نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان در شبکۀ بانکی توسعه یابد 
کافی نســبت به رتبۀ اعتباری اعالم شــده از ســوی مؤسسات اعتبارسنجی داشــته باشند، خواهند توانست با  و بانک ها اطمینان 
کاهش صرف ریسک( و به افراد بیشتری تسهیالت دهند. نهاد اعتبارسنجی تحت عنوان شرکت مشاورۀ  کمتر )به دلیل  خ سود  نر
رتبه بندی ایران در ســال 1385 تأســیس شــد، اما ساختار این نهاد برای توســعه یافتگی با چالش های فراوانی روبه روست. اول از 
همه اینکه ســهامداران این نهاد برخی از بانک ها و مؤسســات اعتباری هســتند، درحالی که نهاد اعتبارســنجی باید یک شــخص 

ــا ســپرده  کــه ســود ســپرده گذاران قدیمــی ب ــا حقوقــی اســت بــه ایــن ترتیــب  کاله بــرداری در ســرمایه گذاری توســط اشــخاص حقیقــی ی ــا بــازی پونــزی نوعــی  16- نقشــه ی
ــود. ــنهاد می ش ــارف پیش ــر و غیرمتع ــودهای باالت ــتر س ــپرده های بیش ــذب س ــرای ج ــواًل ب ــت و معم ــد پرداخ ــپرده گذاران جدی س
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که در این نهاد  که برخی از بانک هایی  غ از سوگیری به طرفین، اعتبارسنجی اتفاق بیفتد. شکل دیگر این است  ثالث باشد تا فار
ک اطالعات مشتریان خود با بانک های رقیب و سهامدار شرکت رتبه بندی نمی بینند. بانک  سهامدار نیستند دلیلی برای اشترا

کافی در اختیار این نهاد قرار نداده است و این شرکت از پشتیبانی بانک مرکزی نیز محروم است. مرکزی نیز اطالعات 
کند  کشــور ایجاد  توســعۀ نهاد ضمانت و تفکیک رکن ضامن از بانک ها می تواند شــرکت هایی تخصصی در حوزه های مختلف 
کمتری پروژه ها را ارزیابی می کند. تضمین این نهادها می تواند مبنای بانک ها برای اعطای تســهیالت باشــد و بانک  که با هزینۀ 
که شــرکت ضمانت صنف الف داده اســت به مشــتری خود وام بدهد و در صورت نکول، شــرکت مذکور  با اتکا به ضمانت نامه ای 
کاهش پیدا  که عدم تقارن اطالعات  کند. با تخصصی شدن موضوع ضمانت، می توان انتظار داشت  مطالبه مذکور را بازپرداخت 

کند و ریسک اعتباری میان بانک و نهاد ضمانت تسهیم شود.
کاهش نابرابری نیز نقش بســیار مهمــی دارد؛ زیرا  کاهــش جیره بندی، توســعۀ نهادهای ضمانت و اعتبارســنجی در  عــالوه بــر 
بهره منــدی افــراد از اعتبــار و تســهیالت مســتلزم مالکیــت دارایــی ثابت نظیــر ملک و زمین نیســت، بلکــه پایبندی بــه تعهدات و 
کافی است. که تخصص وی را می شناسد در دسترسی به اعتبار  کسب رتبۀ اعتباری خوب یا جلب نظر نهاد ضامنی  قراردادها و 

مروری بر تحوالت سیاست گذاری از منظر تأثیر بر فقر و نابرابری در بخش مالی
گزارش آمد، موجب شــده تا همواره این مســئله روی  که در این  نابرابری شــدید و غیرقابل اغماض در بخش مالی به شــرحی 
کننــد. ازجملۀ این ورودها  کــرده و برای حل آن تالش  میــز سیاســت گذاران باشــد و در مــوارد و مقاطــع مختلف به این حوزه ورود 
کوچک17 اقتصادی زودبازده  گسترش بنگاه های  کرد. آیین نامۀ اجرایی  ح بنگاه های زودبازده در دولت نهم اشاره  می توان به طر
کارآفرین در تاریخ 84/8/19 در هیئت دولت به تصویب رســید. این آیین نامه، هدف را توزیع عادالنه منابع به ویژه در مناطق  و 
کند تا در ســال 84 معــادل 20 درصــد از منابع نظــام بانکی و در  کــرد و بانــک مرکــزی موظف شــد، ترتیبــی اتخاذ  محروم تــر عنــوان 
ســال های بعــد 50 درصــد منابــع نظام بانکی بــه این بنگاه ها تخصیص یابد. در این آیین نامه به تســهیالت اعطایی یارانه ســود و 
کارمزد می داد تا  خ ترجیحی به دست بنگاه ها می رسید؛ یعنی دولت به بانک یارانه سود و  کارمزد تعلق می گرفت و تسهیالت با نر

کند. کمتری به بنگاه های هدف تسهیالت اعطا  خ سود  بانک با نر
کوچک و متوســط، سیاســت گذار را بدین ســمت ســوق داد،  نابرابــری در دسترســی بنگاه هــا بــه تســهیالت به ویژه بنگاه های 
که نتیجه بخش نبود. مرکز پژوهش های مجلس در  اما متأســفانه با مسئله شناســی ضعیف و غیرجامع راهکاری پیش گرفته شــد 
کرد؛ یعنی  ح پرداخت و نسبت انحراف آن را 60 درصد عنوان  گزارشی به شماره مسلسل 12678 در سال 1391 به ارزیابی این طر
ج  که آیین نامۀ مذکور در پی آن ها بود نشــد و خر ح مذکور اختصاص یافته بود اساســًا صرف اهدافی  کــه بــه طر 60 درصــد منابعــی 
که  ح بنگاه های زودبازده بیاموزد این اســت  که سیاســت گذار می تواند از اجرای طر گردید. نکتۀ مهم و درس آموزی  امــور دیگــری 

کرد اما: که باید برای حل آن تالش  کوچک و متوسط مسئله ای است  گرچه بهبود وضعیت تأمین مالی بنگاه های  ا
خ هــای ترجیحــی به صورت غیرمشــروط و در همان ابتدای دریافت تســهیالت، موجب انحراف تســهیالت  1-  اعطــای نر
که  کرد  خ تســهیالت اســت، باید آن را مشــروط بــه خروجی هایی  گــر قرار بر اعطای تخفیف در نر خواهــد شــد: یعنــی ا
کاالیــی تولیدی صادر شــود و ارز آن بــه اقتصاد  گر  مطلــوب سیاســت گذار اســت؛ به عنــوان نمونــه مشــروط به اینکــه ا

کمتر خواهد بود. خ سود تسهیالت 3 درصد  بازگردد، نر

کارکن 17-  زیر پنجاه نفر 
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کوچک و متوسط صرفًا با الزام شبکۀ بانکی به پرداخت تسهیالت حل نمی شود، باید  2-  مسئلۀ تأمین مالی بنگاه های 
که  کرد  گرفت و بسته ای طراحی  نگرانی های شبکۀ بانکی در پرداخت تسهیالت به این سنخ از بنگاه ها را نیز در نظر 

هم بنگاه ها و هم بانک ها از آن منتفع شوند و بدان اقبال داشته باشند.
کاهش  کاهش توان تســهیالت دهی بانک ها شــود. افزایش معوقات بانکی موجب  3-  راهکار پیشــنهادی نباید موجب 
ح 25  گفتــه رئیس کل بانــک مرکزی نســبت مطالبات معوق ایــن طر تــوان تســهیالت دهی بانک هــا می شــود و بنا به 

درصد بوده است.18

که در ســال های اخیر از آن ســخن به  مســکن مهر دیگر اقدام سیاســت گذار در حوزۀ بهبود دسترســی خانوار به تســهیالت بود 
ح بانک مســکن مکلف به اعطای تســهیالت شــد و بانک مرکزی نیز طی ســه ســال هزار میلیارد ریال  میان آمده اســت. در این طر
گرفته اســت، اما ارزیابی منصفانه از این  ح مســکن مهر از زوایای مختلفی مورد انتقاد قرار  کرد. طر خط اعتباری به وی پرداخت 

ح آموزه های زیر را دربر دارد: طر
گردید. ح تقریبًا صفر بوده است، تسهیالت اعطایی صرف ساخت مسکن مهر  1-  میزان انحراف این طر

غ از  که فار کردن پول پرقدرت به بازار بین بانکی بود  2-  استقراض 55 هزار میلیارد تومانی به بانک مسکن عماًل سرازیر 
چارچوب سیاست پولی اتفاق می افتاد ولی آثار پولی بر اقتصاد داشت.

کرد: ح زیر طبقه بندی  که می توان آن ها را به شر کرده  گون به مسئله دسترسی به تسهیالت ورود  گونا قانون گذار نیز در موارد 
1-  تغییر قواعد تسهیالت دهی؛

2-  مداخله مستقیم در تسهیالت دهی.

کرده اســت »به منظور تســریع، تســهیل و تقویت  در مــادۀ )1( قانــون تســهیل اعطــای تســهیالت بانکــی مصوب 1386 تصریح 
گیرندگان  ح، از  ج از ارزش دارایی و عوایــد آتی طر کاال یا خدمــت( دریافت وثیقه خار ح هــای تولیــدی )اعم از  ســرمایه گذاری در طر
ح آن ها به تأیید بانک می رســد، توســط بانک های  کــه تــوان مجــری و توجیه اقتصادی، فنــی و مالی و قابل ترهین طر تســهیالت 

عامل ممنوع است.«
کــه قانون جای مقررات گذاری را بگیرد و ضوابط وثیقه گیری را  گردید  تقــالی قانون گذار برای بهبود دسترســی بنگاه ها موجب 
کشور درک شده، اما به دلیل  کند. این ها همه نشان می دهد عطش بنگاه ها و خانوار به تسهیالت توسط سیاست گذاران  تعیین 

عدم مسئله شناسی دقیق، تالش های هرچند اندک آن ها نیز به ثمر ننشسته است.
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج و قانون اشــتغال پایدار روستایی نیز ازجمله مداخالت مســتقیم قانون گذار به مقولۀ تسهیل 
دسترسی به تسهیالت بانکی است. قانون گذار از قانون بودجۀ 1395 به مقوله تعیین میزان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج ورود 
که هرساله سقف وام  کرد و سقف آن را از 30 میلیون ریال به 100 میلیون ریال افزایش داد. این رویه از سال 1395 ایجاد شده است 
که برای وام قرض الحسنه جوانان با دسترسی های الزم به ثبت احوال  ازدواج در بودجه تعیین می شود. به دلیل سامانۀ جامعی 

ایجاد شده است، میزان انحراف این تسهیالت نیز بسیار ناچیز است.

18-  https://www.isna.ir/news/93052009885
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که ضمن آن 1.5 میلیارد  قانون اشتغال پایدار روستایی با ارائۀ الیحه ای از سوی دولت، به مجلس شورای اسالمی ارجاع شد 
دالر از منابــع صنــدوق توســعۀ ملــی به بانک های عامل پرداخت می شــد تا این بانک ها ضمن افزودن ســهم 50 درصدی خود به 
که  خ سود تسهیالت موضوع این قانون 6 درصد تعیین شد  ج در قانون بپردازند. میانگین نر تسهیالت دهی به بخش های مندر
ح را به  کار می تواند این طر خ ترجیحی در ابتدای شــروع  گرچه هنوز ایراد نر خ بســیار جذابی برای ســرمایه گذاران بوده اســت. ا نر
کند، اما انتشــار عمومی اســامی شــرکت ها و افراد دریافت کنندۀ تســهیالت از  گرفتار  کوچک و زودبازده  ح بنگاه های  سرنوشــت طر

کاهش دهد. کار می تواند میزان انحراف را  سوی وزارت 
ح زیر مفید خواهند بود: گی های سیاست گذاری انجام شده و آموخته های سیاستی در این حوزه به شر در پایان مرور ویژ

1-  از نابرابــری در بخــش ســپرده ها غفلــت شــده و تمامی تالش سیاســت گذار به رفــع نابرابری و فقر در بخش تســهیالت 
معطوف شده است.

کــردن  کاهــش اطالعــات نامتقــارن و برطــرف  2-  مداخلــه در تغییــر قواعــد تســهیالت دهی بــدون تمهیــد زمینــه بــرای 
کرده است. دغدغه های بانک ها بوده و اساسًا انگیزۀ تسهیالت دهی را از بانک ها سلب 

خ های ترجیحی بوده و رفتار رانت جویانه  3-  مداخالت مستقیم در تسهیالت دهی عمومًا مصداق پول پاشی و همراه نر
کرده است. را تشویق 

کند. در این  کردن آن ها معطوف  انتظار می رود سیاست گذار ضمن ریشه یابی نابرابری در بخش مالی تالش خود را به برطرف 
که شــاهد حل مســئله به صورت پایدار و نه موقت خواهیم بود، در غیر این صورت تالش ها و تقالهای سیاســت گذار  صورت اســت 

کشور تنها خروجی آن خواهد شد. بدون حاصل خواهد ماند و اسراف منابع 

پیشنهادهای سیاستی
کشــور در دو حــوزۀ تســهیل قواعــد دریافــت تســهیالت و مداخــالت مســتقیم بــرای اعطــای  مطالعــۀ تجربــه سیاســت گذاری 
تســهیالت نشــان از ورود غیرآسیب شناســانه سیاســت گذار به حل مســائل بانکی داشته است. برای حل ریشــه ای معضل تأمین 
کشــور شــود.  گیر تأمین مالی در  کاهــش نابرابری شــود و بــه تعبیر دقیق تر زمینه ســاز بهبود پایــدار و فرا مالــی به نحوی کــه موجــب 
کــه در بخــش تحلیل و تشــریح علــل نابرابری در بخــش مالی انجام شــد، می تــوان اقدامات و سیاســت هایی را  بــا آسیب شناســی 
کرد. به طورکلی سیاســت های  ح ذیــل ارائه  گیــر به تأمین مالی و ســرمایه گذاری در بخش مالی به شــر بــرای افزایــش دسترســی فرا

کرد: ح زیر طبقه بندی  پیشنهادی را می توان به شر
کاهش پایدار تورم  کنترل تعارض منافع در بانک مرکزی و توانمندســازی آن در انجام وظایف حکمرانی نظام بانکی:    -1

و ارتقای سالمت بانک ها.
کشور با مختصات زیر: 2-  ارائۀ الیحه اصالح قانون پولی و بانکی 

استقالل، شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی؛  ●
گریز بانک ها؛  ● تمهید زیرساخت های قانونی  
کارکنان بانک مرکزی؛  ● ضوابط تعارض منافع برای مدیران و 
تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار و جایگزین ساختن افراد متخصص و تمام وقت.  ●
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3-  مالیات ســتانی از ســود ســپرده ها و لغو معافیت مالیاتی مادۀ 145 قانون مالیات های مســتقیم در قالب پایۀ مالیاتی 
.PIT

4-  نگارش الیحۀ محافظت از داده ها به منزلۀ یکی از زیرساخت های الزم برای توسعۀ نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی.
کاهش ریسک تسهیالت دهی بانک ها با:   -5

کاهش ریسک تأمین مالی شرکتی برای بانک ها؛  ● ارائۀ الیحۀ اصالح قانون تسهیل اعطای تسهیالت به منظور 
ارائــۀ الیحــۀ جامــع وثائــق بانکــی به منظــور توســعۀ دامنــه وثائــق، حــل مســئله ترهیــن چندبــاره و آزادســازی وثیقــه   ●

متناســب بــا بازپرداخــت تســهیالت اعطایــی؛
ایجــاد یــک پایــگاه جامــع اطالعــات توســط بانــک مرکــزی )اعــم از ســوابق تســهیالت، ایفــای تعهــدات ناظــر بــه   ●

اســتفاده از خدمــات عمومــی )بــرق و آب و جرائــم رانندگــی(؛
تغییــر ســاختار شــرکت مشــاورۀ رتبه بنــدی اعتبــاری ایــران به نحوی کــه از بانک هــا و مشــتریان عمــده بانک هــا   ●

مســتقل باشــد و بتوانــد بــا اســتفاده از پایــگاه جامــع اطالعــات، اعتبارســنجی و رتبه بنــدی معتبــر انجــام دهــد؛
کامــل آیین نامــۀ پیشــگیری از انباشــت مطالبــات غیرجــاری ابالغ شــده توســط ســتاد پیشــگیری از مفاســد   ● اجــرای 

خ 97/12/29. اقتصــادی مــور

رفع تعارض منافع و تقویت بانک مرکزی برای انجام وظایف قانونی
که ســاختار  بانــک مرکــزی قواعــد بــازی را برای شــبکۀ بانکی تعییــن می کند و زمانــی می تواند از عهده ایــن وظیفۀ خطیر برآید 
که  کند؛ بنابراین تا زمانی  که قواعد بازی را در راســتای منافع عمومی تنظیم  حکمرانی بانک مرکزی او را بدین ســمت ســوق دهد 
که قواعد بازی در شــبکۀ بانکی  اصالح حکمرانی بانک مرکزی اتفاق نیفتد، قواعد بازی در شــبکۀ بانکی تغییر نمی کند و تا زمانی 
کرد. با این وجود حکمرانی بانک مرکزی ایران  کشور مشاهده  گیر وضعیت تأمین مالی را در  تغییر نکند نمی توان بهبود پایدار و فرا

که محورهای آن در شکل زیر قابل مشاهده است: دچار ضعف های جدی است 

جدول 12: چالش های حکمرانی بانک مرکزی

ساختار حکمرانی

تعارض منافع
سازمانی

با دولت: استقالل مقام پولی )سلطۀ مالی(

با بانک ها

گردانشخصی درب های 

عدم پاسخگویی

عدم شفافیت

ضعف اقتدار نظارتی

غیرمتخصص بودن شورای تصمیم گیرنظام تصمیم گیری

ح بانکداری جمهوری اسالمی ایران قسمت بانک مرکزی، چاپ نشده کلیات طر گزارش  مأخذ: 
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کشــور مصوب 1351 اســت و این  اصالح ســاختار حکمرانی بانک مرکزی در همه موارد فوق نیازمند اصالح قانون پولی و بانکی 
کشــور بوده اســت؛ بنابراین اولین سیاســت در راســتای بهبود  وضعیت حکمرانی بانک مرکزی نتیجۀ اجرای قانون پولی و بانکی 
کشور با مختصات ذیل است: ح قانونی به منظور اصالح قوانین پولی و بانکی  وضعیت فقر در بخش مالی ارائۀ الیحه یا تصویب طر

استقالل، شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی؛  ●
تمهید زیرساخت های قانونی گریز بانک ها؛  ●
کارکنان بانک مرکزی؛  ● ضوابط تعارض منافع برای مدیران و 
تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار و جایگزین ساختن افراد متخصص و تمام وقت.  ●

اصالح نظام بانکی و اصالح ترازنامۀ بانک ها
که بازیگران  کند، اما تا زمانی  اصالح حکمرانی بانک مرکزی، موجب می شــود قواعد بازی به نفع عموم بنگاه ها و مردم تغییر 
بد و بانک هایی با ترازنامه های ناتراز در بازار پول حضور داشته باشند، نمی تواند به پایبندی شبکۀ بانکی به قواعد بازتعریف شده 
امیدوار بود. از ســوی دیگر حجم باالی مطالبات غیرجاری و موهومی در شــبکۀ بانکی توان اعطای تســهیالت جدید را از شــبکۀ 
گیر تأمین مالی، اصالح نظام بانکی و  کرده است؛ بنابراین یکی دیگر از اقدامات راهبردی به منظور ارتقای پایدار و فرا بانکی سلب 
ح شــد، وجود این بانک ها خود موجب رقابت  که در بخش تحلیل علل نابرابری مطر حذف بانک های ناســالم اســت. همان طور 
گردیده و بــه دلیل درگیری در بازی پونــزی، انگیزۀ آن ها برای تســهیالت دهی به  خ ســود و نابرابری بیشــتر ســپرده ها  مخــرب بــر نر
که  کم اســت؛ بنابراین الزمۀ مقابله با نابرابری در تســهیالت و ســپرده حل وفصل بانک های ناسالم است  بخش های مولد بســیار 

کرد. باید آن را از دولت مطالبه 

کاهش ریسک تسهیالت دهی بانک ها
کاهش داد تا بانک ها برای اعطای  کشــور باید حتی االمکان مخاطره تســهیالت دهی را  به منظور بهبود دسترســی به اعتبار در 
که دامنه وثائقی  کنند. پیش تر به قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی اشاره شد  تسهیالت انگیزه داشته باشند و حتی رقابت 
ح ســاخته اســت. ریســک تأمین مالی  ح و محل اجرای طر کند را محدود به عواید آتی طر که بانک می تواند از مشــتریان دریافت 
ح در ایران قابل مبادله در بازار نیســت.  شــرکتی بســته به نوع صنعت و نوع مشــتری متفاوت خواهد بود و از طرفی عواید آتی طر
کما اینکه شــده اســت؛ بنابراین باید  افزایش ریســک تســهیالت دهی به خودداری بانک ها از اعطای تســهیالت منجر خواهد شــد 
که در این راستا پیشنهاد می شود: اواًل، الیحۀ اصالح قانون تسهیل اعطای تسهیالت تهیه و  کاهش داد  ریسک تسهیالت دهی را 
ارائه شود؛ و در ثانی، یک الیحۀ جامع وثائق بانکی با هدف توسعۀ دامنه وثائق بانک ها، حل مسئله ترهین چندباره و آزادسازی 

وثیقۀ متناسب با بازپرداخت تسهیالت اعطایی تهیه و تدوین شود.
کاهش اطالعات نامتقــارن و بهبود وضعیت جیره بندی  عــالوه بر این توســعۀ نهادهای رتبه بندی و اعتبارســنجی نیــز موجب 
کســانی چه داده هایــی را بایــد در اختیار چه  کــه در آن معین شــود چه  کنــون قانونــی به منظــور محافظــت از داده هــا  می شــود. تا
نهادهایــی )ازجمله شــرکت های اعتبارســنجی( قــرار دهند و محافظت از این داده هــا با چه ضمانت اجرایی اتفــاق خواهد افتاد، 
کشــورهای دیگر مهم ترین منابع ارزیابی ریســک اعتباری افراد اســت در ایران  که در  تصویب نشــده اســت. برخی از ســامانه هایی 
که در ارزیابی ریسک اعتباری افراد حقیقی بسیار اهمیت دارد ،  راه اندازی نشده است. به عنوان مثال در ایران بازار اجاره مسکن 
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که  کنار همۀ این مطالب، سهامداران شرکت مشاورۀ رتبه بندی اعتباری ایران،  در بازار غیررسمی و غیرشفاف اتفاق می افتد. در 
کند، همگی از بانک ها و مؤسسات اعتباری هستند، درحالی که این ارزیابی  باید ریسک اعتباری مشتریان بانک ها را اندازه گیری 

را باید نهادهای ثالث غیروابسته به شبکۀ بانکی و مشتریان آن ها انجام دهند.
که در این راستا پیشنهاد می شود: اقداماتی 

گردش اطالعات مالی افراد حقیقی و حقوقی باشد. که تعیین کنندۀ وضعیت  1-  تصویب قانون محافظت از داده ها 
کمیتی. 2-  تجمیع اطالعات مالی تمامی افراد حقیقی و حقوقی در یک مجموعه حا

3-  زمینه ســازی فعالیت شــرکت های اعتبارسنجی خصوصی و غیروابســته به شبکۀ بانکی و مشتریان بانک ها به منظور 
اعتبارسنجی و رتبه بندی.

)PIT( لغو معافیت مالیاتی سود سپرده ها در قالب یک بسته مالیاتی جدید
کاهش نابرابری اســت، اما مادۀ 145 قانون مالیات های مســتقیم ســود سپرده ها  کمیت برای  اخذ مالیات یکی از ابزارهای حا
گرفته اســت، ازجمله اینکه در  کرده اســت؛ البته مالیات ســتانی از ســود ســپرده ها همواره مورد انتقاداتــی قرار  را معــاف از مالیــات 
گرچه انتقاد یادشده  کرد. ا کاهش عایدی سپرده گذاری، افراد دارایی های دیگری را برای سرمایه گذاری انتخاب خواهند  صورت 
کافی نیســت، امــا تعریف پایۀ مالیاتی PIT می تواند تا حدودی از تغییر ترکیب ســرمایه گذاری افراد به ســوی ارز و طال  حــاوی دقــت 

کند. نیز جلوگیری 

انتشار منظم آمار شاخص های شمول مالی
که شــاخص های شــمول مالی در اســتانداردهای آماری مشــخص اســت و انتشــار آن به تفکیک دهک های هزینه ای  از آنجا 
کاهش نابرابری باشد پیشنهاد می شود مرکز آمار ایران شاخص های ذیل را  گام بلندی در راستای ارتقای سیاست های  می تواند 

با همکاری بانک مرکزی به صورت فصلی منتشر نماید:
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جدول 13. شاخص های شمول مالی

بعدشاخصردیف

دسترسیشعب1نقاط دسترسی به خدمات

دسترسیپایانۀ فروشگاهی2

دسترسیخودپرداز3

کنش بدون پول نقد4خدمات پرداخت استفادهترا

استفادهبسامد زیاد استفاده از حساب5

کنشی از موبایل6 استفادهاستفاده ترا

دسترسیتعداد افراد فاقد حساب بانکی در مناطق مختلف7

استفادهانتقال پول8

کیفیتهزینۀ افتتاح حساب9

کیفیتهزینۀ انتقال اعتبار10

استفادهمیانگین روزهای انتظار دریافت تسهیالت11خدمات تسهیالت

کوچک  و متوسط از مانده تسهیالت12 استفادهسهم بنگاه های 

استفادهتوزیع دهکی مانده تسهیالت13

استفادهنسبت تسهیالت اشخاص مرتبط بانک ها14

گذاری15 کیفیتموانع اعتباری: وثیقه 

کیفیتموانع اعتباری: موانع اطالعاتی16

استفادهنسبت پس انداز17خدمات سرمایه گذاری

استفادهتوزیع مبلغ سپرده ها در مقیاس حساب های سپرده18

استفادهتعداد افراد بیمه شده19خدمات بیمه

کیفیتدانش مالی20سایر

کیفیترفتار مالی21

کیفیتحل اختالف22

کیفیتالزامات افشاء23
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فهرست منابع و مآخذ

آسیب شناسی نظام بانکی 12. الگوها و مبانی نظری رابطه بانک و بنگاه و تحلیل آن در نظام بانکی ایران..   1
آسیب شناسی نظام بانکی 5. بررسی استقالل مقام ناظر از شبکۀ بانکی..   2
آسیب شناسی نظام بانکی 9. توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران..   3
آسیب شناسی نظام بانکی 17. عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی بر بانک ها و مسئله اقتدار..   4
کشورها و درس هایی برای ایران شماره مسلسل 15209..   5 آسیب شناسی نظام بانکی 18. بررسی تعدد توزیع شعب، تجربه 
آسیب شناسی نظام بانکی ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی )ویرایش .   6
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تبیین و تحلیل فقر و نابرابری  در بخش مالی

مجموعه گزارش های فقر، نابرابری و تعارض منافع - 1
 کد گزارش: 146 - مسلسل: 9940 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( 

 جهاد دانشگاهی )مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه( 

گروه های فرودست شناخته  مبارزه با فقر و نابرابری عمدتًا با سیاست های مالی و حمایتی یا توانمندسازی 
می شــود و این گونه تصور می  شــود پرداخت های پولی )اعم از مشروط یا غیرمشروط( به فقرا می تواند باعث 
گر به ســاختارهای  کاهش فقر شــود، اما این تنها یک راه از راه های مختلف مبارزه با فقر و نابرابری اســت. ا
اجتماعــی و اقتصــادی نگاهی دقیق تر داشــته باشــیم، خواهیم دید چگونه موانع مهمی در این ســاختارها 
مانــع از ایجــاد یــک جامعــۀ برابر به لحــاظ طبقاتی می شــود. متأســفانه، این موانــع فرصت هــای برابر برای 
کرده است. یکی از این موانع،  پیشرفت اقتصادی و ارتقای جایگاه اجتماعی را از قشر وسیعی از مردم سلب 
تعارض منافع در نظام بانکی است. سیاست گذاری پولی نامناسب و تعارض منافع بانک مرکزی با بانک ها، 
که خود موجب نظارت ضعیف وی شــده اســت، از دالیل اصلی فقر و نابرابری در حوزۀ مالی و بانکی اســت. 
انتظــار می رود سیاســت گذار ضمن ریشــه یابی نابرابــری در بخش مالی، تالش خود را بــه برطرف کردن آن ها 
کنــد. در ایــن صــورت، شــاهد حل مســئله به صورت پایــدار و نه موقــت، خواهیم بــود. در غیر این  معطــوف 
کشور  صورت، تالش ها و تقالهای سیاست گذار بدون دستاورد خواهد ماند و تنها خروجی آن اسراف منابع 
خواهد شد. با علت یابی نابرابری در بخش مالی، می توان بدون تشویق رانت جویی و بدون افزایش ریسک 

گیری دسترسی به خدمات بازار پول را افزایش داد. بانک ها در تسهیالت دهی، فرا




