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Abstract: 
In recent years, the banking system in Iran has faced a variety of challenges. Different 

methods and at times contradicting ones have been suggested and in occasions conducted in 

order to confront the mentioned challenges. The author believes that in confronting the 

problems, exact acknowledgement of them and correct diagnosis of symptoms regarding the 

reason and roots of the problems are of major importance. Therefore, in this paper, after 

reviewing previous studies regarding challenges of the banking system, by utilizing the 

experiences gained in recent years, the author attempts to elaborate the effective institutional 

roots of each problem, at the same time, recognizing and introducing important banking 

system challenges with new institutionalized approach. According to the findings of this 

research, main challenges of the banking system are as follows: aggressive interest rates, 

ambiguities concerning the sharia soundness of bank activities, non-performing loans, 

aggressive bank overdrafts, misallocation of resources, central bank's weakness in supervising 

the banks, problems in structure and apportion of duties in banks, deficiencies in banks’ and 

other information systems, deficiencies in monetary policies and instruments as well as 

intervention laws in bank works. By using the Williamson model, initially, prominent signs of 

these challenges are elaborated and then their root causes are explained in three levels: 

informal institutions and norms, formal institutions and rules and governance. In summary, in 

the highest levels, six factors are related to informal institutions, norms and culture. Twenty 

seven factors are related to formal institutional level and nine factors to governance level. 

These factors have given rise to appearance of 35 signs (problems) in the banking system of 

the country. 
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  هاي نظام بانکی ایران مؤثر بر چالشعوامل  شناسایی و ارزیابی
  

  ) 26/09/1395: تاریخ پذیرش 10/04/95: تاریخ دریافت(  
   

  * 1محمد طالبی
  
 

  چکیده
 هـا  ن چالشدر برخورد با ای ي مختلف و گاه مغایريها روش. بوده است ها روبرو هاي اخیر با تنوعی از چالش در سال ،نظام بانکی ایران

این اعتقاد است که  شناخت دقیـق مشـکالت و تشـخیص صـحیح      بر ،نویسنده مقاله.  شده استدر پیش گرفته  پیشنهاد و گاهی نیز
پس از مروري بر مطالعـات   این مقالهدر  بر این اساس،. استواجد اهمیت  ها براي مواجهه با آن ي مشکالت،ها ریشه ها از علل و نشانه

، با نظام بانکیمهم هاي  چالشضمن شناسایی و معرفی  هاي اخیر گیري از تجربیات سال هاي نظام بانکی با بهره الشقبلی در زمینه چ
هاي اصلی نظام  براساس نتایج این پژوهش، چالش. پردازد ها می هاي نهادي مؤثر بر  هر کدام از آن تبیین ریشهبه  نگاه نهادگرایی جدید،

ها،  هاي بانک ، بدهکاران معوق، رشد مازادبرداشتها بودن عملیات بانک، شبهه غیر شرعی سود بانکی یافسارگسیختگ: بانکی مشتمل بر
هـاي   و تقسـیم وظـایف بانـک، نـواقص نظـام      ها، مشکالت ساختار به تولید، ضعف نظارت بانک مرکزي بر بانکتخصیص منابع سوء 

بـا اسـتفاده از مـدل ویلیامسـون، در آغـاز،      . بانـک، اسـت   امور در گرخلهمدا و قوانین هاي پولی اطالعاتی، نواقص در ابزارها و سیاست
، )دستگاه معرفتی(اي رانی، ساختارهاي نهادي و انگارهها در سه سطح حکم اي آن ها تبیین و سپس، علل ریشه هاي بارز این چالش نشانه

ي  فرهنگ مرتبط است، بیست و هفت عامـل بـه الیـه    ها و طور خالصه شش عامل در باالترین سطح، به انگارهاند؛ که به تشریح شده
ي عمل منجر به ظهور سی و پـنج   این عوامل در صحنه. شوند رانی مرتبط میي قابلیت حکم ساختار نهادي و بیست و نه عامل به الیه

  . اند در نظام بانکی کشور شده) مساله (نشانه 

  :کلیدي واژگان 
  .ها،  تحلیل نهادينظام بانکی، چالش

  

  

                                                        
        mohammad63.mt@gmail.com  ):نویسنده مسئول( )ع(عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق -*1
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  131 - 166صفحات 
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  مقدمه  - 1

داري بدون ربا، همواره مشکالت و نواقصی در نظام بانکی بروز و ظهور کرد و بعد از اجرایی شدن قانون بانک
داري بدون پس از گذشت سی سال از تصویب قانون بانک. محققان مختلفی به بررسی این موضوع پرداختند

هاي بعد، مطرح شده و ، کماکان در سالربا، مشکالت و نواقص مختلفی که از ابتداي امر مطرح بوده است
هایی نیز براي آنها مطرح واجرا شده حلطی این مدت، راه. ها، اضافه شده استمشکالت جدیدي نیز به آن

ها و مصوبات جدیدي از طرف دولت و نامه، آیینطور مستقیم وغیرمستقیم ارایه شدهاست؛ قوانین مختلفی به
ي اجراي قوانین مربوطه، انجام ربط، ارایه شده و برخی تغییرات در نحوهذيهاي بانک مرکزي و سایر حوزه

در این پژوهش، ضمن مروري بر . اند، کارساز باشندکارها و اقدامات نتوانستهدر عین حال، این راه. شده است
مدل مطالعات پیشین و مبانی نظري مرتبط به الگوهاي تحلیل موضوعات اجتماعی و اقتصادي، به معرفی 
هاي ویلیامسون در تحلیل نهادي این قبیل موضوعات، پرداخته شده و در ادامه، پس از تحلیل فراگیر چالش

هاي مذکور در چهار الیه نهادي مورد نظر بندي چالشگیري از مدل ویلیامسون به دستهنظام بانکی، با بهره
  .ایشان، پرداخته شده است

  
  مبانی نظري پژوهش - 2

  ادبیات موضوع - 1-2
ازجمله این . هاي مختلفی ارایه شده استیابی به فهم دقیق نسبت به موضوعات اجتماعی، نظریهبراي دست

ها در گذر زمان  هاي نهادگرایی در پی فهم عمل نهادها و تغییر آن نظریه. گرایی استها، نظریه نهادنظریه
، کانون 1ماتیوس. ه علم اقتصاد استي نهادي ب اقتصاد نهادگرایی جدید، تالشی براي الحاق نظریه. هستند

که ساختارهاي و دوم این 2که نهادها بسیار مهم هستنداول این: داند تمرکز اقتصاد نهادگرایی را دو مطلب می
ي  به اعتقاد نورث، اقتصاد عمالً یک نظریه. اند هاي اقتصادي نهادي، مستعد تجزیه و تحلیل از طریق تئوري

تاکنون محدود به انتخاب کاالها و عوامل تولید بوده است و در مکتب انتخاب است و این انتخاب 
تمرکز . اند شود، نداشته نئوکالسیکی، اقتصاددانان توجه زیادي به بستري که این انتخاب در آن انجام می

ي فرآیند انتخاب و تصمیم  بستري که خود ساخته. است) زمین بازي( اقتصاد نهادگرایی، فهم عمیق این بستر
ها براي توصیف محیط خود و  هدف اقتصاد نهادگرایی، تمرکز بر باورهایی است که انسان. نسان استا

  ]. 16[کنند  و خلق محیط، استفاده می) سیاسی، اقتصادي و اجتماعی(نهادها
  

                                                        
١ Matthews  

] 16[نورث . اند ققان معنی آن را گسترده و برخی محدود دانستهبرخی از مح. تعاریف متعددي از نهاد ارائه شده است 2 
چون،  هم(به این معنی که همه قوانین رسمی. دهد نهادها را به عنوان قوانین بازي در یک جامعه مورد توجه قرار می

که براي ) ريهم چون، قوانین و هنجارهاي رفتا(ي هنجارهاي غیر رسمی و کلیه) قراردادها و قوانین سیاسی و اقتصادي
ها، قواعد،  نهادرا بیانگر انواع مختلف واحدها مانند سازمان ]17[آستروم. شوند تنظیم روابط وجود دارند، نهاد نامیده می

  . شوند ها به کار گرفته می داند که براي ساختاربندي الگوهاي تعامل بین و درون سازمان هنجارها و راهبردهایی می



 133    هاي نظام بانکی ایران عوامل مؤثر بر چالش شناسایی و ارزیابی

 
  اي ویلیامسون اجتماعی چهار الیه  - ي تحلیل اقتصادي نظریه - 1-2- 1

هاي  گذاري و تحلیل چالش نقش نهادها را در فرآیند سیاست پردازان نهادي مشهوري کهیکی از نظریه
توان در چهار عنوان  را می 1طورکلی، نظریات ویلیامسونبه. باشد اقتصادي توضیح داده است، ویلیامسون می

در حل مسایل توسعه  3هاي فرازنگر استفاده از تحلیل) 2 2هاي مبادالتی اقتصاد هزینه) 1: کلی خالصه کرد
علم اقتصاد ) 4ي شروع اصالحات اقتصادي و  منظور بررسی نقطهي تحلیل اجتماعی به چهار الیه) 3تگی نیاف

توان  اي ویلیامسون را می اجتماعی چهار الیه  -ي تحلیل اقتصادي ها، نظریهاز میان این نظریه. 4رانیحکم
طور خالصه، به. اقتصاد دانستدر  5گذاري براي تحول گشاي نقطه کور سیاست هاي مهم گره یکی از نظریه

   .]19[تبیین نمود  )1(صورت نمودار توان به این نظریه را می
ي تحلیلی ارایه شده در الگوي ویلیامسون  نشان داده شده است، چهار الیه) 1( گونه که در نمودارهمان
ي  ؛ الیه)P.P.T(اثباتی تئوري سیاسی -ي اقتصاد حقوق مالکیت ي اجتماعی؛ الیهي نظریه الیه: اند ازعبارت

  .  اقتصاد نئوکالسیک –ي بنگاه ي نظریه ي مبادالتی؛  الیه اقتصاد هزینه
هاي  ها نسبت به یکدیگر و نظریه ها، تقدم و تاخر آن ویلیامسون تفاوت این چهار الیه را در افق تغییر آن

  ]. 19[ داند حاکم بر هر الیه می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
ي نوبل اقتصاد  ي جایزه برنده 2009هاي اقتصادي در سال  رانی سیستمقیقاتش درباره حکمي تح ویلیامسون به واسطه 1

 . شد
٢  Transaction Cost Economics 
٣ Bottom-up 
٤ The Economics of Governance 
٥ Change 
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 1اي ویلیامسون اجتماعی چهار الیه - یل اقتصادي ي تحل نظریه -1 نمودار

  هدف  )سال(گیري  زمان شکل  سطوح  

  ي یک الیه

نهادهاي غیررسمی،  :پایداري
ها، هنجارها،  ها، سنت فرهنگ
  مذهب

  

  اغلب غیرقابل محاسبه؛  1000تا  100
  خود جوش 

  ي دو الیه

  
قواعد رسمی  :محیط نهادي

بازي، مخصوصاً 
یی و حکومتی، قضا(مالکیت

  ) دیوانساالري
  

  100تا  10
یابی به شفاف کردن و دست
  حقوق محیط نهادي؛

  اولین سطح اقتصادي کردن

  ي سه الیه

  
  : رانیحکم

جریان واقعی اجراي بازي 
مغایرت (مخصوصاً قراردادها

  )ساختار حکمرانی با معامالت
  

  10تا  1
یابی شفاف کردن و دست

  رانی؛عملی به ساختار حکم
  سطح اقتصادي کردن دومین

  ي چهار الیه

  
  :تخصیص منابع و اشتغال

ترازي  ها و مقادیر و هم قیمت(
  ) انگیزش

  پیوسته
یابی به قوانین شرایط دست

  نهایی؛
سومین سطح اقتصادي 

  کردن
  

  پیشینه پژوهش   - 2-2
از اجراي قانون هاي اولیه پس اند، به سالهاي نظام بانکی پرداختهقدمت مطالعاتی که به تشخیص چالش

  .اي از این مطالعات ارایه شده استدر جدول زیر خالصه.  شودداري بدون ربا، مربوط میبانک
                                                        

 پایین به باال ي الیه از قیود تحمیل گر بیان کنند می متصل پایین به را باال هاي  الیه که رنگ پر هاي فلش فوق، نمودار در  ١
. هستند بازخور ي دهنده نشان کنند می متصل باال به را پایین ي الیه و هستند چین خط صورت به که عکس هاي فلش و است

 فرایندهاي و ها نظام اصالح به مربوط ها سیاست از برخی. باشد می سه و دو ي الیه موضوع اقتصادي گذاري سیاست ي مساله
 ارزي، هاي نظام اصالح مانند،. شوند می مطرح گذاري سیاست دو ي الیه در ها سیاست گونه، این. باشند می صاداقت رسمی

 و دارند را موجود رسمی نهادي زمین در بازي ماهیت ها سیاست از برخی. مالکیت نظام اصالح یا و کشور مالیاتی یا پولی
 مالی تجاري، هاي سیاست مانند). مجلس گذاري قانون ي دامنه در نه( دگیر می قرار دولت رانیحکم مبحث ي دامنه در بیشتر

 نظر در دارد تاکید آن بر الگو این که مهمی نکته. نماید می اعمال را خود رانیحکم قدرت ها آن طریق از دولت که پولی یا و
 در) غیررسمی نهادهاي عنوان به ها گفتمان و ها سنت فرهنگی، هاي بنیان(جامعه ي گذشته هاي روایت تاثیر شدن گرفته
 در مطرح هاي روایت و ها گفتمان بر مبتنی باید دو ي الیه در نهادسازي فرایند. است دو ي الیه در سازي نهاد بازي فرایند

 ها روایت توسط راهبردها و ها سیاست صورت این در که چرا. بود خواهد شکست به محکوم االّ و گیرد صورت یک ي الیه
 . شد خواهد گیر زمین
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  هاي نظام بانکیتشخیص چالش -1جدول 

  هاي مطرح شدهمشکالت وچالش  سال  نویسنده  ردیف
نند تعیین دستوري نرخ گذاري پولی مادر این مطالعه، استفاده از ابزارهاي مستقیم سیاست  1373  ]6[سیف    1

هاي بانکداري، شناخته عنوان چالشهاي اعتباري و تقسیم اعتبارات، به سود و تعیین سقف
  . اندشده

در این مطالعه، عدم طراحی سیستم حسابداري مناسب، مشکالت ناشی از قوانین، مشکالت   1374  ]4[سبحانی   2
گذاري،  بازدهی سرمایه اجرایی، مشکالت ناشی از نحوه تخصیص تسهیالت ،میزان

چگونگی آموزش و میزان آگاهی مشتریان از نظام بانکی بدون ربا ، ربوي بودن معامالت و 
هاي بانکی شناخته مسائل ناشی از تصور اسالمی بودن قوانین و مقررات، از جمله چالش

  . اندشده
3    

قره باغیان 
]9[  

مقررات مربوطه به صادرات و واردات تأمین  شرایط اقتصادي کشور تغییرات نرخ ارز تغییرات  1375
هاي بنیادي و طرحهاي عمرانی افزایش حجم تسهیالت  منابع مالی مورد نیاز براي فعالیت

هاي دولتی بر  تکلیفی، فقدان امکانات کافی براي نظارت بر تسهیالت اعطائی اتکاي شرکت
هاي پولی و استفاده  ف سیاستها قادر به اجراي اهدا شده  بانک منابع نظام بانکی که موجب 
  .بهینه از منابع بانکی نباشند

4    
  ]5 [سیف 

هاي ایران، در دو گروه مشکالت ساختاري و مشکالت  در این مطالعه، مشکالت بانک  1382
هاي سود ،تحمیل  ها، تعیین دستوري نرخ بندي شده است و دولتی بودن بانک عملیاتی دسته

خالت دولت در تعیین کارمزد خدمات بانکی، از جمله ها ، د تسهیالت تکلیفی بر بانک
ي عقود مشکالت ساختاري نظام بانکی شناخته شده است و مواردي از قبیل ؛ طیف گسترده

ها  در  المللی و رقابت غیر منطقی بین بانک هاي بین ، عدم هماهنگی با شاخص
  . بندي شده استي مشکالت عملیاتی، دستهزیرمجموعه

5    
موسویان 

]12[  

در این مطالعه ساختار فعلی نظام بانکی را نامناسب  می دانند به نحوي که اجراي صحیح و   1383
کارآمد بانکداري بدون ربا با ساختار فعلی نیازمند استخدام صدها کارشناس و متخصص 

  .براي هر شعبه بانکی است و این امر براي هیچ بانکی مقدور نخواهد بود

6    
متوسلی 

وهمکاران 
]10[  

در این مطالعه، به این نتیجه می رسند که حرمت ربا با نفی بهره قراردادي، افزایش هزینه   1385
مبادله در نظام مالی را در پی دارد و نیز قوانین حاکم بر نظام بانکی کشور فاقد انسجام الزم 

 یعنی مبادالت غیر ربوي است و نیز نتیجه(براي تشویق انواع مبادله در نظام بانکی 
گیرند که استقالل نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهاي راهبردي ضعیف و فاقد  می

  .استانداردهاي جهانی بانکداري و سازو کار تطبیق نیز غیر بازاري است
7    

اکبریان و 
  ]2[همکاران

ها از  هاي نظري و عملی بانکداري اسالمی مطرح و برخی از چالش در این مطالعه، چالش  1386
ها تا میسر نبودن امکان خلق پول و اعتبار و  مله فقدان نقدینگی و مشکل ارزیابی دارائیج

هاي اسالمی به بیان راهکارهائی براي آن بیان  همین مطالعه در سطح  نحوه مالکیت بانک
هاي اسالمی را هزینه باالي اطالعات و نوشتن قراردادها و عدم  هاي بانک خرد چالش

براي تعیین حاشیه سود در قراردادهاي   روژها، استفاده از نرخ بهرهکنترل هزینه وجوه پ
  .حلی ارایه نشده است دانند و معتقدند براي این موارد راه مرابحه می

8    
مجتهد و 

ها به  صوري بودن بخشی از عملیات بانکی، پایین بودن گرایش بانک در این مطالعه،  1387
گذاران،  ام حسابداري کارآمد، عدم پرداخت سود واقعی به سپردهمشارکت واقعی ، فقدان نظ
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  هاي مطرح شدهمشکالت وچالش  سال  نویسنده  ردیف

همکاران 
]11[  

گذاري از طرف بانک، عدم وجود روشی مناسب براي  عدم تمایل به پذیرش ریسک سرمایه
تمدید زمان باز پرداخت تسهیالت بانکی، فقدان نظام نظارتی و بازرسی کارآمد، ضعف توان 

المی بودن عملیات بانکی، عدم کارایی ها، فقدان اعتماد جامعه به اس کارشناسی بانک
ها، محدودیت هاي عقود در اعطاي تسهیالت،  سازوکار سود در جبران کاهش ارزش سپرده

هاي اساسی  هاي متعدد قانونی خارج از کنترل نظام بانکی به عنوان چالش وجود محدودیت
  .نظام بانکی کشور مورد تاکید قرار گرفته است

9    
  

میسمی و 
  ]14[قلیچ 

  
  

1387  
  

نگاه صرفاً فقهی، نقص در تأمین عدالت توزیعی، صوري بودن اجراي بانکداري بدون ربا، 
هاي مرتبط با قانون بانکداري بدون ربا، نقص در فهم و تفهیم کلیات بانکداري  چالش

حل جامع در مسأله تأخیر تأدیه، چالش نرخ سود  اسالمی و عقود بانکی، فقدان راه
هاي اسالمی، عدم  استانداردهاي حسابداري و حسابرسی خاص بانکالحساب، فقدان  علی

هاي اجراي  هاي نهادي ساختاري و سازمانی از جمله آسیب توجه به نظارت شرعی، چالش
  .بانکداري اسالمی است

احمدي حاج   10
آبادي 

  ]1[وهمکاران 

ي بدون ربا را این دیگري یکی از مصادیق بروز اشکال در اجراي قانون بانکدار  در مطالعه  1389
داند که اجراي دقیق قراردادها نیازمند ورود نظام پولی به معناي حقیقی اقتصاد است که  می

  رو است با توجه به ساختار نظام بانکی عملیاتی شدن این عقدها با موانع متعددي روبه
11    

  ]3[زمان زاده 
وابط دولت و نظام بانکی از یک ر  ریشه اصلی عملکرد ضعیف نظام بانکی کشور را در حوزه  1389

اشکاالت در . داند طرف و ساختار داخلی نظام بانکی کشور از طرف دیگر قابل شناسایی می
هاي پولی بانک  هاي مالی دولت بر سیاست روابط میان دولت و نظام بانکی، تسلط سیاست

شکالت مرکزي تعیین دستوري نرخ سود بانکی و تسهیالت تکلیفی توسط دولت از جمله م
داند و در حوزه ساختار داخلی نظام بانکی، حاکمیت  حوزه روابط میان دولت و نظام بانکی می

مدیریت دولتی، محدود شدن فضاي رقابتی، مشکالت مربوط به اجراي قوانین و عدم 
    داند هاي فعالیت بانک و عدم پیشرفت مطلوب بانکداري الکترونیک می شفافیت حوزه

طالبی و   10
  ]7[ن همکارا

شرایط خاص اقتصادي ایران پس از انقالب اسالمی مانع مهمی براي به مقصود رسیدن   1391
نرخ تورم باال در جامعه که منجر به افزایش نرخ سود . نظام بانکداري بدون ربا بوده است

شود و همچنین شرایط خاص اقتصادي دیگر مثل نرخ  مشارکت و شبهه ربوي شدن آن می
هاي اقتصادي، حاکم بودن گرایش کمتر به  یه ضعیف فنی و مالی بنگاهباالي بیکاري، بن

هاي مختلف اقتصادي، ریسک  هاي اقتصادي در حوزه گذاري بلندمدت، وجود رانت سرمایه
  اجراي صحیح عقود اسالمی را غیرممکن ساخته است ،اعتباري باال و محدودیت ارزي

طالبی و    11
  ]8[همکاران  

وي میان بانک و عقود مشارکتی را دلیلی بر عدم امکان اجراي این عقود وجود تفاوت ماه  1391
داند، دالیلی مانند نبود توان و تخصص در بانک براي مشارکت، نبود قصد  در بانک می

با ریسک قابل پذیرش در بانک و نیز دالیلی  مشارکتواقعی براي مشارکت، عدم تطابق 
سیاست پولی، ایجاد اختالل در سود مورد انتظار چون بروز اختالل در ساز و کار اعمال  هم

گذاري براي  دهی منابع افراد ریسک گریز به سمت سرمایه گذاران، جلوگیري از جهت سرمایه
  .کنند این موضوع مطرح می

موسویان و   14
همکاران 

]13[  

مله که از ج. داند هاي نظارت شرعی را از جمله مشکالت مطرح براي نظام بانکی می چالش  1394
هاي  علل آن را هزینه بر بودن، کمبود متخصص، تداخل نظارت شرعی با دیگر فعالیت

بانک، کیفی بودن مقدمه انطباق با شرعیت و امکان اعمال سلیقه، اختالف فتواها شناسایی 
  .کرده است
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  شناسی پژوهش روش - 3

طی سنوات مختلف، انباشته هاي نظام بانکی، مساله اصلی این پژو هش این است که چرا مشکالت وچالش
فرض این پژوهش این است که . انداثر بودهکارهاي ارایه شده براي این مشکالت، بیچرا راه. شده است

بر این اساس، . انددرستی انجام نشدهي آنها، بهها و عوامل ایجاد کنندهتشخیص مشکالت وشناسایی نشانه
  .دانکارهاي ارایه شده نیز، کارساز نبودهراه

قلمرو مکانی این پژوهش، نظام بانکی جمهوري اسالمی ایران بوده است و قلمرو زمانی آن نیز دوره اجراي 
ها ها و عوامل مربوط به آنها، نشانهبندي چالشهدف پژوهش، شناسایی و سطح. نظام بانکی بدون ربا، است

. یقات توصیفی کاربردي استپژوهش حاضر از نوع تحق.  شناسی علمی استگیري از یک روشبا بهره
نظران بانکی، در هایی با مدیران و صاحباطالعات مورد نیاز پژوهش، از نتایج  مطالعات دیگران  و نیز جلسه

گیري همچنین، ازمدل ویلیامسون، براي تجزیه و تحلیل و نتیجه. آوري شده استطول هشت سال، جمع
 . ها، استفاده شده استدرباره داده

، که در بخش مبانی نظري بیان شد، ویلیامسون الگوي تحلیلی مشتمل بر چهارالیه ارایه داده استطور  همان
افق تغییرات . گیرد را در بر می) ها نظیر فرهنگ، مذهب و روایت(الیه اول، باورها و دستگاه معرفتی جامعه 

یعنی، به . ناخودآگاه استي تغییر آن نیز خود به خودي و  سال بوده و شیوه 1000تا  100این سطح بین 
ریزي قبلی یا تدوین قانونی توسط خردمندان و اشخاص موثر اجتماع در  گونه برنامهاعتقاد ویلیامسون، هیچ

اي است که در آن  سال دارد، الیه 100تا  10ي دوم نهادي، که افقی در حد  الیه. این الیه قابل تصور نیست
توان در قوانین رسمی  ي پرداخته است که این دسته از قواعد را میها به تدوین قوانین باز خرد جمعی انسان

به اعتقاد ویلیامسون، این الیه از نهاد، نخستین . ، جستجو کرد3گروهی یا تعهدات درون 2یا قراردادها 1کشور
    زیرا، هرگونه تغییر در قوانین کشور که . گذاري اقتصادي در آن موضوعیت دارد اي است که سیاست الیه

. گیرد دهد در این الیه قرار می ي اقتصادي را تحت تاثیر قرار می نفعان صحنه ریزي شده و ذي صورت برنامهبه
اي که از اجراي قواعد،  گونهي سوم نهادي، آن چه اهمیت دارد ایجاد ساختاري حاکمیتی است به در الیه

هاي رسمی که براي اطمینان از اجراي  هاي اجرایی، سازمان نامه مواردي نظیر آیین. اطمینان حاصل گردد
ارتباط بین . ي سوم، هستند هاي الیه هاي تنبیهی، همه از مثال اند و همچنین، مکانیزم قوانین تاسیس شده

عنوان مثال، سطح سوم شامل تدوین اصول حاکمیتی براي اجراي قواعدي است که به. ها، دوطرفه است الیه
ي معضل در  که در صورت مشاهده نحويبه. ها بازخورد وجود دارد ، بین الیهاند، اما ي دوم تدوین شده در الیه

اي است که بازیگران در آن  ي چهارم، الیه الیه. ي دوم روي دهد ي سوم، ممکن است اصالحی در الیه الیه
جام شوند، بازي تخصیص منابع را ان اي که قواعد مورد قبول واقع می با فرض ثابت انگاشتن قواعد و درجه

زمین این بازي، . گیرد، در این الیه قرار دارد گیري مورد مطالعه قرار می چه عمدتاً در علوم تصمیمآن. دهند می
سازي متداول روشن  جا، وجه تمایز رویکرد نهادگرا با بهینهدر این. هاي  پیشین است ي الیه خود زاییده

                                                        
١  Law or Act 
٢  Contract 
٣  Nexus 
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تخصیص منابع بدهد و خود را بهینه سازد، ابتدا  که یک سیستم اقتصادي بخواهدزیرا، پیش از آن. گردد می

  باید به این پرسش پاسخ دهد که قواعد حاکم بر بازي، بستر را براي کارایی باالتر آماده ساخته است یا خیر؟
 هاي بنیان(جامعه  ي گذشته هاي روایت تاثیر شدن گرفته نظر در دارد، تاکید آن بر الگو این که مهمی نکته

. است دوم ي الیه در سازي نهاد بازي فرآیند در) غیررسمی نهادهاي عنوانبه ها، گفتمان و اه سنت فرهنگی،
در . گیرد اول، صورت ي الیه در مطرح هاي روایت و ها گفتمان بر مبتنی باید دوم، ي الیه در نهادسازي فرآیند

 ها روایت توسط راهبردها و ها سیاست صورت، این در که چرا. بود خواهد شکست به صورت، محکومغیر این
، است 1هاي خصوصی ي شروع تغییرات نهادي، تغییر در نظم به اعتقاد ویلیامسون، نقطه .شد خواهند گیر زمین

]19 .[  
  
  تحلیل نهادي روایت نظام بانکداري کشور  - 4

بانکداري  در این مطالعه، سعی شده است با توجه به مطالعات پیشین و تحلیل تجربیات موفق و ناموفق نظام
هاي نظام بانکداري کشور در سطح عالیم و  هاي گذشته و مبتنی بر الگوي نهادگرایی، چالشکشور در سال

از الگوي  3و  2، 1هاي  الیه(هاي نهادي آن  و ریشه) ي چهارم از الگوي ویلیامسون الیه(ها  نشانه
که حاصل مشاهدات  ها آنموثر بر  املو عوها ابتدا چالش.. ، مورد بررسی و واکاوي قرار گیرد)ویلیامسون

 : شودمتعدد است، تشریح می و جلساتها میدانی و مصاحبه
  

 بانکی سودیختگی افسارگس  - 1-4
 هاي آن به شرح زیر یک چالش مهم نظام بانکی تبدیل شده است که علل و نشانه به  ،سود بانکی

  : است
  دولتی ایران و و خصوصی ايهبین بانک تتسهیال و هابانکی اعم از سود سپرده سود تنوع نرخ 

اعتبار سرعت پیدا  براساس مصوبه شوراي پول و 1390که از سال ( سود تعیین نرخ در عمل آزادي
    . داین تنوع را گسترده کر ،)کرده است

  است باال تولیدي  و مصرفی گیرندگانوام توان با مقایسه در بانکی سود رخن. 
  شاخص یک به را بانکی سود همواره کی،نبا سود تعیین براي ورمت نرخ براساس گیري تصمیم 

 .کندمی ایجاب را بانکی سود ،رشد -تورم رشد مخرب چرخه و کند می تبدیل رودنباله

                                                        
١  Private Ordering 

صورت گونه که بوکانان اشاره کرده، نیازهاي اصولی براي علم قرارداد، باید در عرصه مالیه عمومی جستجو شود و بههمان *
طور به ،ساختاري که در آن، افرادامور سیاسی، ساختاري از مبادالت پیچیده در میان افراد است، ": نظم عمومی پدید آید

طور موثري از طریق مبادالت ساده توانند به اهدافی که در واقع نمیکنند،  جمعی، نیل به اهداف شخصی خود را دنبال می
قواعد بازي هر چه که باشد، . شود تفکر قراردادي در حوزه نظم عمومی، به تمرکز بر قوانین بازي منجر می. "بازار تامین شوند

این موضوعی است که نظم خصوصی نامیده . نگرش قرارداد براي تاثیرگذاري بر نحوه اجراي بازي مفید است
  .است گذاري اقتصاد قانوندر بحث نظم عمومی، تمرکز، مبتنی بر  ).Williamson; 2005(شود می
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  باالتر بانکی سود پرداخت براي يانگیزه ياسپرده منابع تجهیز در رقابت و هابانک تکثر و تعدد 
 .شودمی، آن مخرب تبعات و گیرندگانتسهیالت از شتربی سود مطالبه و گذارانسپرده به
  گذارانسپرده شدن مغبون نگرانی نسبت به  نرخ تورم براي رفع از باالتر بانکی سود توجیه. 
  براساس بایستمی رسدمی گذارانسپرده به که سودي ربا بدون بانکداري مقررات براساس گرچه 

 زیرا شده معکوس رابطه این عمالً ولی شود تعیین یانمشتر به پرداختی تسهیالت از حاصله سود
 که شودمی تعیین تسهیالت سود نرخ سپرده سود نرخ براساس و شودمی تعیین سپرده سود ابتدا
 و بانک و گذارانسپرده تعامالت کهاین بر مبنی اسالمی بانکداري برجسته خصوصیت موضوع این

 . کندمی مخدوش را است واقعی اقتصاد به متکی ،گیرندگانتسهیالت
  نامهضمانت مانند اعتبار ابزارهاي کارگیريضعف در به: نظام تامین اعتبار  ضعف در LC داخلی ،

و افزایش سود بانکی  مستقیم تسهیالت به  اقتصادي يها تیفعال شتریب ازینمنجر به  دین خرید
 .شودمی

  گیري ومرکزي با تعیین نرخ سود سپردهبانک  :نقش بانک مرکزي در بازار پول نواقص در ایفاي 
ایفاي  ،حمایت از بازار بین بانکی شیوه علمی عرضه پول نیز فعال کردن و دهی توسط خودش ووام

 .عدم ایفاي این نقش، یکی از دالیل افزایش سود بانکی است .نمایدمینقش 
  جامعه در نقدینگی چرخه عملکرد و ضعف هازنجیره مالی تامین جايبه منفرد مالی مینتا  
  این موضوع موجب نگرانی از: اه بانک اي ي غیربهرهدرآمدها سایرگیرانه در مورد  مقررات سخت 

  . دشو می کاهش سود بانکی  بانک و مقاومت در برابر کاهش درآمدهاي
  عنوان  و به کنند بازي که همواره فرصت سودآوري کالن را فراهم میسفته فراوان هايفرصت

 رايمتوقع شدن فعاالن اقتصادي بباعث  همچنین،. شودمحسوب میگذاري بانکی سپردهرقیب 
  . شوندها می کسب سود باالتر از بانک

  دارند و متیق تسهیالت گرانآمادگی همواره  کهسودآوري غیرمتعارف  دارايهاي تجاري  بخش 
  .دهدمی ،قیمتهاي گرانفرصت  تامین سود سپرده

  گونه سود ها، بدون هیچداري حجم زیادي از منابع بانکالزام به نگه: پرده قانونیباال بودن نرخ س
 . شودي نهایی و اقتصاد میکنندهنزد بانک مرکزي منجر به تحمیل آن به مصرف

  ي مالی کم ریسک، به هرنرخی که کنندهعنوان یک تامیندولت به: قیمت دولتگران مالی تامین
دولت، همواره با . گیردشود و هرنرخی باالتر از آن قرار مییه محسوب میتامین مالی کند نرخ پا

  . بردکند و بر این اساس، مبناي نرخ سود را، باال میهاي باالیی اوراق مشارکت منتشر مینرخ
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  هاعملیات بانکیرشرعی بودن غشبهه  - 4- 2

هاي آن به شرح زیر جزئیات علل ونشانهی بودن عملیات آن است  که رشرعیغچالش مهم نظام بانکی شبهه 
  : است
 جریمه، ابهام در خصوص شیوه تقسیم سود و گذارانسپرده به پرداختی سود بودن مشاع، سود باالي نرخ

 ثابت، زیان در هابانک مشارکت عدم، خود محل در تسهیالت نشدن مصرف، قراردادها بودن صوري، تاخیر
 محتواي از هابانک کارمندان و مشتریان آگاهی عدم، بودن الحسابیعل رغمبهها سپرده سود نرخ بودن

  . هاآن مراعات و شرایط و هاقرارداد
  سود نرخ بودن باالعلل  

نواقص  گربیان ،تولیدي از نظر اقتصادي و اقتصادي هايفعالیت بازدهی نسبت به نرخ بانکی باالتر بودن سود
مدیریتی  بازي در اقتصاد و مشکالت ساختاري وهاي سفتهفرصت  جدي در اقتصاد است که دالیل آن را در

نیز نظارت ضعیف بر نظام  برنامه نداشتن دولت براي حمایت از تولید و در بخش واقعی اقتصاد، مردد بودن و
گذاري پولی در سیاست ،رفتار بانک مرکزي. پیدا کردتوان می ،خصوص نظارت برتخصیص منابعهب ،بانکی

   .نقش زیادي داشته است ،درصدي با هدف کنترل نقدینگی در القاء سود باال 34تعیین نرخ جریمه  انقباضی و
تعیین سودهاي رقابتی و مطمئن نیز یکی از عوامل سود باالي  تامین منابع دولت از نقدینگی در دست مردم و

هاي یز حداقل کردن فرصتن بانک مرکزي و له تغییر در رفتار دولت وابراي حل این مس .نظام بانکی است 
  .بسیار ضروري است ،بازيسفته

  ابهام درنحوه محاسبه و پرداخت سود و گذاران سپرده به پرداختی سود بودن مشاععلل شبهه 

،  دهیگزارش و ثبت  شیوه و نوع، آن توزیع نحوه و مشاع سود محاسبه هايروش از منتقدین اطالع عدم
   .جمله علل این موضوع استاز هابانک عدم نظارت کامل بر

  علل شبهه جریمه دیرکرد 

 .هایی براي اقتصاد و جامعه به همراه خواهد داشتکارکردهاي مثبتی دارد و حذف آن هزینهاعمال جریمه 
حساب  انگیزه عدم بازپرداخت تسهیالت افزایش یافته و مشتریان خوش ،با حذف جریمه تاخیر ،عنوان نمونهبه

بر این اساس، . رودبه سمت بدحسابی می ،فعاالن اقتصادير شود و رفتات برخورد مییکنواخ ،و بدحساب
 . و روش اجراي این کارکرد، واجد اهمیت است ابزار ، ضروري است وهاي جریمه تاخیرکارکرد

  صوري بودن قراردادهاعلل شبهه  

رخوردارند و براساس تجربیات ها است از استانداردهاي معینی بی که مورد استفاده بانکیقراردادهاگرچه 
شکل و چارچوب قراردادها ایراد کمی  ،بنابراین. دانی و مبتنی بر مطالعات معتبر تهیه شدهیحقوقی و اجرا

همه  مانند. عدم آگاهی مشتریان  و کارمندان از محتواي قراردادها خودبخود دال بر صوري بودن نیست. دارند
، از طرف دیگر معموالً از یک طرف به دلیل پیچیدگی و ،دي و اجتماعیقراردادهاي متعارف در تعامالت اقتصا
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پیچیدگی عقود و . که از نظر عرف پذیرفته شده است اشکاالتی وجود دارد ،دلیل سطح سواد مخاطبینبه

گیرندگان، علل مالحظات فراوان در رابطه با اجراي هر عقد و نیز عدم پوشش کامل نیازها و شرایط تسهیالت
 .ایراد صوري شدن قراردادها، هستنداصلی 

   گذاران مشاع بودن سود پرداختی به سپردهعلل شبهه 

عنوان یک ابهام همیشگی براي به، گذارانو نیز بین انواع سپرده و مالکانگذاران بین سپردهمشاع بودن سود 
گذاران برحسب مقدار و هاي تخصیص سود به سپردهکه، دستورالعملدر حالی. شودگذاران شناخته میسپرده

تعدد عقود و تنوع سودهاي اعالمی براي تسهیالت و مشکالت مربوط به . مبلغ و مدت سپرده، روشن است
  .داري علت این شبهه، شرعی استهاي حسابداري و ثبت و نگهرویه

  تسهیالت در محل مصوبعلل مصرف نشدن  

ها و عدم امکان نظارت  حجم کثیر پرونده هیزات،در ارایه فاکتورهاي مربوط به خرید تج ،1قیمت نبود باال
از جمله عواملی است که به این چالش مرتبط  ،هاناظران بانک فساد احتمالیو  يانگار سستی، سهل ،کامل
 .است

  در زیانها بانکعدم مشارکت  

کند، ذار میدر مواردي که صاحب سرمایه ، اختیار اجرا را به عامل واگگرچه برخی بر این اعتقاد هستند که 
تواند اصل سپرده عدم مشارکت در زیان از لحاظ شرعی فاقد ایراد است و در واقع عامل و مجري طرح می

قانون مدنی که دقیقاً با موازین شریعت  555 این امر در ماده. )بیمه نماید(تضمین کند گذاران را سرمایه
بر این اساس، در . رکت درسود و زیان استولی انتظار از عقد مشاتجویز شده است   اسالم تدوین شده،

طور کلی وجود ی بهو حتعنوان یک شریک ناچیز ، نظارت و مدیریت بانک بهطرف کیازقراردادهاي مشارکت 
نوعی منافع بانک در خطر است و از طرف دیگر مشارکت در سود و زیان هم وجود دارد و تسهیالت به. ندارد

م مطالبه سود احتمالی اضافی از طرف بانک است که هردو جنبه آن با گیرنده متوقع شرکت در زیان و عد
هاي ها و ماهیت مشارکتهاي بانک و تعداد کثیر پروندهالبته ساختار و مکانیزم. روح مشارکت، مغایرت دارد

گیرنده هم عدم دخالت بانک توقع وام. کندمی رممکنیغمدنی  نظارت و دخالت در مدیریت براي بانک را 
همین امر نیز امکان محاسبه سود و زیان واقعی را . شناسددهنده صرف میزیرا بانک را یک تسهیالت. تاس

بنابراین، عدم تناسب ساختار بانک براي اجراي عقود مشارکتی علت این مشکل . سازدبراي بانک میسر نمی
 . که بانک قصد مشارکت درزیان ندارد، مرتبط نیستاست و به این

انتظار براین است که سود پس از اتمام مشارکت تعیین شود ولی عمالً به دالیلی که اي ر مبادلهدر عقود غی
و این است که سود از قبل تعیین رویه عملی  در ذیل بند مربوط به چالش اجراي مشارکت به آن اشاره شد،

کداري مطرح، قابل توجه ي ربوي بودن عملیات بانبر این اساس، شبهه. شودهمان هم اکتفا و استناد می به
  . است که این نیز، به عدم سنخیت ساختار بانک با عقود مشارکتی، مرتبط است

                                                        
١ over price   
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  معوق بدهکاران - 3-4
 به .است شده تبدیل، بانکی نظام مهمچالش  یکها، به آن افزایش روند و معوق بدهکاران حجم -

عوامل مؤثر بر این . نکی استهرحال، وجود بدهکاران معوق یک عالمت و نشانه منفی در نظام با
   .پدیده، به شرح زیر قابل طرح است

 معوق بدهکارانوجود  اصلی دلیل یک عنوانبه تجارت و تولید بر حاکم شرایط و اقتصادي شرایط 
 بلکه نیست بانکی نظام مشکالت از عالمتی معوق بدهکاران ، وجودمنظر این از ،بنابراین .است

 ،هابانک در صرفاً نباید حلراه بر این اساس،. تاس هابانک اختیار از خارج مشکالت از عالمتی
  .شود دنبال

 آن لذا. است داشته تاثیر معوق بدهکاران گیريشکل در بدهکاران بنديطبقه جدید دستورالعمل 
 .ستنی بانکی نظام و اقتصاد واقعیات به ارجاع قابل، است موضوع این دلیل به که ارقام از بخش

 در است بوده مجلس و دولت مصوبات از ناشی که بازپرداخت عدم روانی و رفتاري ياه زهیانگ 
 . است توجه قابل بحران این ایجاد

 اعتبارسنجی و اعطاي اعتبار  يبا توجه به دوره گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی سازوکارها
  .ایممنتظره مواجه شده یک پدیده غیر با ،لذا .ستمتناسب با شرایط جدید تعریف نشده ا

 قابل اعتبار سنجی باشندهاي اطالعاتی جامع که فعاالن اقتصادي نواقص مرتبط به نظام. 
 اکثر ها در حوزه ارزي و تغییرات نرخ ارزها و روشموضوعات مرتبط به تغییرات مداوم درسیاست  

 .کنند را دچار مشکل کرده استهایی که در این حوزه فعالیت میبنگاه
 در بروز گذاري و تامین قطعات و موادهاي سرمایهشرایط ناشی از تحریم و تاخیر در اجراي طرح 

داري ما با شرایط اقتصادي کشور براي انجام ساختار نظام بانک(این پدیده موثر بوده است 
ط کشور به یک ساختار بومی متناسب با شرای. ماموریت مدیریت منابع اقتصادي کشور تناسب ندارد

 ).اقتصادي خودش دارد
  

 ها هاي بانکمازاد برداشت - 4-4
براي ترسیم .  هاي اخیر بوده استها در سالعنوان موضوع قابل توجه بانکبهها رشد مازاد برداشت بانک

راهبرد مواجهه  با آن باید در نظر داشت که یک  نشانه و عالمت از مشکالت دیگري است و حل آن هم 
  :ا دالیل دارد براي پی بردن به ماهیت این موضوع موارد زیر قابل توجه استمنوط به مواجه ب

   بودند و نقدینگی خود را از آن محل ایران چک  مجاز به صدورها بانک ، 1387تا قبل از سال
 شدی که از این طریق تامین میمنابع .ممنوع شد، این اقدام، 87کردند که از اوایل سال تامین می
و فرصت تامین مالی جدید از این محل  ها خارج و به مازاد برداشت تبدیل سترس بانکعمالً از د

ها دراین رابطه غیر قابل ایراد و صحیح است و صرفاً در البته ممنوع شدن بانک. هم گرفته شد
 . تحلیل علت مشکل به ذکر آن پرداختیم
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  رشد مبتنی برو اعتباري، مالی  هاي سیاست حال نیدرع انقباضی و پولی هايسیاست اجراي 
عنوان تنها ها بهموجب شد از یک طرف بانک. شرایط تورم رکود کشور بود ياقتصادي که اقتضا

فراوان فعاالن اقتصادي مواجه باشند و از طرفی  نیازهاي ها و منبع تامین مالی اقتصاد با درخواست
مازاد گذاري  این تضاد سیاستصل حا .کرد می محدودهاي انقباضی نیز دسترسی به منابع را سیاست
 .نزد بانک مرکزي بود برداشت

  هاي پرداخت سود ها در جذب سپرده وهاي خصوصی و آزادي عمل آناضافه شدن تعداد بانک
و نیاز به نقدینگی  و ايبه منابع سپردههاي دولتی بانکمنجر به محدود کردن دسترسی باالتر، 

  .نهایتاً مازاد برداشت شد
  مازاد برداشت را موضوع و عدم بازگشت منابع  مطالبات معوق و پایین بودن گردش مطالباترشد

  .تشدید کرد
 و افزایش نیاز نقدینگی اي دولت و تاخیر در پرداخت بدهی به پیمانکاران  هاي بودجه محدودیت

مازاد برداشت ها و نیاز به منابع بیشتر و کاران به بانکهاي پیمانها و عدم باز پرداخت بدهی آن
  .ها شد بانک

  ها و عدم فعالیت بانک مرکزي در این جهت، منجر به تشدید مازاد برداشت بازار بین بانکی تعطیلی
 . شده است

  تولید به منابع تخصیص - 5-4
  عنوان یکی از مشکالت اصلی به بانکی تسهیالت از تولیدي هايبنگاه مستقیم مالی تامینصعوبت

یک چالش مهم نظام بانکی تبدیل شده است که جزئیات علل و  بهشود و می نظام بانکی شناخته
  : هاي آن به شرح زیر استنشانه

 خدماتی و  ،بازرگانی هايفعالیت به تبنس کمتري سودآوري تولیدي هايبنگاه که نیادلیل به
قدرت  بنابراین،. الت بلندمدت نیاز دارندیها معموالً تسه بنگاه گونهاین و نیز دارند يباز سفته

تري براي  ها اولویت پایینبانک شودموجب می .ها در معرض ریسک بیشتري استبازپرداخت آن
  .  شوندهاي تولیدي قائل پرداخت تسهیالت براي بنگاه

 ناچار به خرید نقدي مواد اولیه و فروش اقساطی و هاي مزبور، بنگاهکه این دلیلدر عمل نیز به
هاي بازرگانی و صورت رایگان در اختیار بخشبه ،منابع حاصل از تسهیالت، هستندنسیه محصول 

در تعامل  و شده با زحمت مواجه همواره از نظر نقدینگی هاآنبر این اساس،  .دگیرمیتجاري قرار 
ي تولیدي، مشتریان هابنابراین، بنگاه .شوند، شناخته میبدهکار معوقعنوان مشتري به ،با بانک

  . شوند و در دریافت تسهیالت، با زحمت بیشتري، مواجه هستندانک محسوب میب بحسابد
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 تسهیالت اعطاي یندهايآفر در تضامین وثیقه، - 6-4
 یک چالش مهم نظام  بهشود و عنوان یک مشکل شناخته میصعوبت در تامین وثائق و تضامین به

 : رح زیر استهاي آن به شبانکی تبدیل شده است  که جزئیات  علل ونشانه
صورت دقیق و کامل تعریف نشده است و مبتنی در نظام بانکی ایران به تسهیالت میناتض و وثیقهنظام  

به . این نظام، بیشتر متکی به الزامات تعیین شده توسط هر بانک است. برتوافقات بانک  و مشتریان است
هاي بانکی ترین پشتوانه واماص، مهمها و اشخبندي شرکترتبهسنجی و دلیل عدم وجود سیستم اعتبار
ساختمان مسکونی و  وام ایجاد خواهند شد، مانند محل از که ییهاییدارا. وثائق و یا تضامین معتبر است

آالت و تاسیسات، از جمله وثائق مهم و مورد و نیز ماشین گذاريسرمایه هايطرح اعیان یا اداري و تجاري
 عنوانبه هموارهالبته . گیرنده استواره این وثائق بسیار کمتر از بدهی وامالبته هم. ها هستندپذیرش بانک

ها ها و کارخانهگذاري مورد نیاز کارگاهی از سرمایهیسهم باال ،معموالً . شوندمی شناخته ،ضعیف هنپشتوا یک
راي طرح در همواره مانده بدهی از ارزش محل اج سود تسهیالتاز محل تسهیالت است که با در نظرگرفتن 

با استخدام کارکنان و شروع به فعالیت  هاها و کارخانهکارگاه   همچنین،. تکارخانه و تاسیسات باالتر اس
 کنندقرارداد پیدا می يها همواره مدعیانی مثل بیمه، مالیات، حق و حقوق کارگران، پیمانکاران و سایر طرف

ها و که براي تسهیالتی که براي تامین کارخانهینه اـنتیج .دهدها را کاهش میاي آنکه ارزش وثیقه
دهندگان، که نهایتاً بر روند اعطاي ها و وامدر زحمت هستند و هم بانک رندگانیگ ها است هم وامکارگاه

  ها نیز مشتریان بدحساب بانک وها و تاسیسات موثر است و همواره جزتسهیالت براي این قبیل کارخانه
   . شوندمی

الت اخذ شده تبدیل به یسرمایه در گردش دارند تسه دسته از تسهیالت که ماهیت بازرگانی و یا راي آنب
همواره  ،لذا .دنیستن ... داراي محل مشخص و معموالً شوند وهاي منقول و کاال و خدمات میییدارا

  . شوند یمهاي غیر منقول ییالبیع از داراگیرندگان ناچار به تامین وثائق سهلتسهیالت
براي تسهیالت خرد نیز به دلیل عدم وجود سیستم اعتبارسنجی اشخاص حقیقی که متقاضیان اصلی هستند 

  .همواره نیازمند معرفی ضامنین شخصی هستند
گیرندگان با فرآیندهاي طوالنی و سخت، مواجه هستند و این موضوع باعث هاي فوق، از سو، وامدر روش

شود و از ها وگاهی نیز مخاطرات اخالقی میمین سرمایه درگردش بنگاهها و یا تاطوالنی شدن اجراي طرح
 و حجمشوند ها هست، نمیوام بازگشتها نیز به هدف نهایی که اطمینان نسبت به سوي دیگر، بانک

  .   اي موجود استمطالبات معوق عالمتی از عدم کارایی نظام وثیقه
  کالن هاي وام و مشتریان اعتبارسنجی - 7-4

که موارد زیر شود درحالیعنوان یک مشکل شناخته میداخت تسهیالت کالن با تضامین ناکافی همواره بهپر
 : دهدتصویر بهتري از مساله ارایه می

هاي دولتی به مردم داده ها و شرکتسازي که اجازه واگذاري فعالیتهاي مربوط به خصوصیبرنامه و سیاست
هاي ها که اجازه واگذاري شرکتو قانون اجراي این سیاست اساسی نقانو 44 اصل هايسیاستاست و نیز 
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 ورود مردم و بخش خصوصی در يمنزله به ،، که تا قبل از آن مغایر قانون اساسی بود44بزرگ صدر اصل 

 منابع این تامین. هاي بزرگ دارندها نیاز به سرمایهاین دسته از فعالیت .است اقتصادي بزرگ کارهاي
ه سرمای منابع حد این رد اشخاص و افراد . ها هستورود بخش خصوصی به این فعالیت نیاز پیش ايسرمایه
  .شدمی تامین بانکی نظام طریق از باید منابع این بر این اساس،. ندارند
براي بخش خصوصی مشکل ریسک عدم باز  هابانک طریق از هااندازه و حد این در ايسرمایه منابع تامین
 اند؛تبدیل شده بانکی نظام بزرگ بدهکاران بهها از آن ايعده کهنضمن ای .اشته استد همراه به را تپرداخ

به  نداشتهدا بزرگ کارهاي انجامو جرأت  توانایی که اقتصادي فعاالن و کارآفرینان ،مدیرانتعدادي از 
فراهم نبودن  .داشته استدنبال خاص به اجتماعی لیمسااند و ها تبدیل شدهبانک بدحسابمشتریان 

ها، عدم وجود نظام اعتبارسنجی و بروکراسی شدید دولتی در ي مدیریتی و کارشناسی در بانکها رساختیز
هاي اصل هاي عالوه بر بانک و عدم آمادگی اجتماعی و سیاسی براي شرایط پس از سیاستسایر دستگاه

هاي ذیربط منجر خانهخدماتی و ضعف مدیریت وزارت هاي تجاري وکنندگان به فعالیت، ورود سوء استفاده44
، سیاسی و اقتصادي هنوز پذیرش اجتماعی ما کشور فعلی شرایط در. گیري مطالبات کالن بانکی شدبه شکل

رفتاري  الزاماتوجود ندارد و بخش خصوصی هم که به آن وارد شده است،  بزرگ دارانسرمایهبراي ظهور 
 مفاسد و بانکی معوق و بزرگ بدهکاران همچون ايچندگانه سایلم با ،بنابراین .اندمربوط به آن را نپذیرفته

   .ایممواجه ... و اقتصادي
  واحد ذینفع - 8-4

آن را در  حل و راهشود  یمیک مشکل شناخته  عنوان بهعدم رعایت ذینفع واحد در پرداخت تسهیالت 
  :که  یدرحالدانند  یمخود نظام بانکی 

 هاي الزم براينیازمند وجود نظام حقوقی، و حقیقی اشخاص وام سقف حداکثر اب مرتبط راتمقر اجراي   
 و شناسایی امکان یکپارچه اطالعاتی اقتصادي، ايهسیستم نبود .استها ان وامذینفع  معرفی و شناسایی

-می قرار واحد ذینفع درخت یک در که اشخاصی تضامین و تسهیالت و تعهدات با مرتبط اطالعات تجمیع
، سازمان ثبت سازمان ثبت اموال و امالك، هاشرکت ثبت سازمان با مرتبط طالعاتشامل ا( دهد، نمیگیرند
  .اجراي آن فراتر از توان و اختیارات نظام بانکی است ، که)دشوبانک می ، بیمه و، مالیات، گمركاحوال

  تسهیالت مصرف بر نظارت - 9-4

دالیل امر . شودعنوان یک مشکل اساسی نظام بانکی شناخته میبرتسهیالت بهضعف نظام بانکی در نظارت 
  :  به شرح زیر است

 .هستند تفکیک و تقسیم قابل منظر چند از یکبان تسهیالتاوالً 
 و ايعقود مبادله، مشارکتی مورد استفاده تسهیالت در قالب سه دسته عقد شامل عقود عقود نظر از -

  .شودسیم می، تقالحسنهعقود قرض
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 سرمایه در گردش و ايسرمایه، مصرفیبه حداقل سه دسته تسهیالت  از نظر موضوع تسهیالت  -

 .شودتقسیم می
  .شودتقسیم می بازرگانی و خدمات ، کشاورزي ، صنعت اقتصادي  به چهار دسته  از نظر فعالیت -
 ،بین بانکی و غیردولتی  ،حقوقی دولتی ،حقیقی به چهار دسته  از نظر اشخاص تسهیالت گیرنده -

  . شودتقسیم می
کنند که وظیفه هاي خاص خود را طلب میگیرند، روشاي که در آن قرار میهریک از تسهیالت از نظر طبقه

 .کندنظارت را با صعوبت مواجه می
چه در  چه در مرحله اعالم نیاز و ،رفتار و روش تسهیالت گیرندهثانیاً مصرف درست تسهیالت  وابسته به 

  . جا دارداي در موفقیت، مصرف بهکنندهمخاطرات اخالقی تسهیالت گیرنده نقش تعیین. مرحله مصرف
  کوچک هايوام و تسهیالت به دسترسی -10-4

هاي کوچک، یکی از نقاط ضعف نظام اعتباري ي خرد، اعم از مصرفی و بنگاهها وامسختی دسترسی به 
  . ها استبانک

نیاز دارند با پیچیدگی  مصرفی کوچک تسهیالتکه به کسانی سترسید: کوچک مصرفی هايدسترسی به وام
یابی به و فرآیندهاي دست پرداختزبا و تضمین هايشیوه ت،تسهیال سود نرخ. و صعوبت زیادي مواجه است

 .ها ازجمله مشکالت اساسی قابل طرح استآن
 .دانندمی یعملیاتقطعی  زیان حتی و ریسک با همواج خود را ،مصرفی کوچک تسهیالتي حوزه در اهبانک

 يداـع مردم گیرگریبان جدي مشکالت ،رقابتی آزاد طـشرای به موضوع این ول شدنـبر این اساس، مح
 ،طرف ازیک. تنیس شفافنیز  موجود شرایط در تسهیالت این به دسترسی یندهايآفر چهچنان. .دوشیم

 این به دسترسی همواره دیگري عده ولی کنند پیدا دسترسی تتسهیال این به یراحت به ايعده است ممکن
  .دانندمی مهمی معضل را تسهیالت
 ،هزینهپر و پرریسک هاغالباً از طرف بانک کوچک هايبنگاه: به تسهیالت کوچک هايبنگاه دسترسی

 باالتر ،شانشکست نرخ و ترحساس ،اقتصادي شرایط به نسبت هابنگاه دسته اینزیرا . شوندمحسوب می
هاي نیاز تنوع و هابنگاه تنوع. است ترسخت ،دهندگانوام توسطنیز،  اهبنگاه این اعتبار میزان تعیین. است

 متقاضیان ارزیابی براي عمومی استانداردهاي به یابیدست وکند می سخت ناظران و هابانک بر را کار ها،آن
 هايبنگاه با مقایسه در( هابنگاه این به راجع اطالعاتی خأل .زدسامی ،ترگران و ترمشکل ،را کوچک هايوام

 سخت را ها بنگاه دسته این به دهی وام ،)دارند عام سهام و اندشده پذیرفته بورس در معموالً تر که بزرگ
 ترکوچک ترجوان هايبنگاه. ندارند مشروح زیان و سود صورت و ترازنامه هابنگاه این از بسیاري. دنک می

 این با رابطه در که هم مالی تامین از بخش آن براي نیز هابانک دیگر طرف از و است ترسخت دسترسی
  . هستند بازپرداخت در نگرانی و اعتباري ریسک با مواجه همواره ،اندداده انجام هابنگاه
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   پول ارزش کاهش از قبل به مرتبط بانکی تسهیالت -11-4

 طرف از ارز تخصیص روند ،شد شروع پول ارزش کاهش رسمی یندآفر عمالً که ،91 سال دوم ماهه سه از
 هايفعالیت که یدرحال .شد تغییرات خوشدست نیز مرحله چند طی و ابهام مرحله وارد عمالً مرکزي بانک

رویه این بود که بانک ( داشت ادامه قبل روال طبق هابانک هايبازپرداخت و پرداخت و اعتبار گشایش
 کرد سازي ابهام یا و رویه تغییر مرکزي بانک ، ولی)کزي ارز الزم را به نرخ اعالم شده هر روز فراهم کندمر
 که ددادن تعهداتی اعتباري یندهايآفر طی هابانک بر این اساس،. بودند کار تداوم حال در ناچار به هابانک و
 تعهدات از دسته این کماکان .نپذیرفتند رمرجعغی ارز به مشتریان یا و شد تسویه مرجع هاينرخ با ناچار به

     بایستمی و نبود اختیارشان در منبعی کهحالی در .شد گذاشته هابانک عهده به مرکزي بانک توسط
  .کنند تامین خودشان را آن التفاوتمابه

 از و رزيا ذخیره حساب محل از مشتریان که ارزي تسهیالت نهمچنی ،جاري عهداتگونه تبر این عالوه
 برابر دو ارزي بدهکاران بدهی مانده. شد اعالم ارز جدید هاينرخ مشمول ،بودند کرده لی دریافتداخ منابع

  .شد مشکل با مواجه هابانک مطالبات از دسته این بازپرداخت و تکلیف تعیین روند و شد
  ارز نرخبرابرتغییرات  در يساز مصون  -12-4

از  ییها نهیو هز هازیان با همواره اقتصادي فعاالن، ارز رخن نوسانات وي تجار واقتصادي  شرایط به توجه با
 دارد وجود ارز نرخ برابر در سازيمصون براي ییهاروش که جهانی عرف برخالف. هستند مواجهاین محل 

گی ابستو .است باال بلندمدت و مدتمیان ارزي هايفعالیت ریسک لذا و ندارد وجود يسازوکار ما کشور در
 حساس هايبخش گیردامن مخاطرات این کهاست   هشد موجب ايسرمایه و ايواسطه کاالهاي درارزي 

   .باشد تاثیرگذار هاآن روند بر و شود هستند تولید و گذاريسرمایه درگیر که اقتصادي
   اعتبار ابزارهاي  -13-4

 اخذ است الزم هابنگاه مالی هايههزین کاهش و جامعه نقدینگی منابع گردش سازيبهینه منظوربه
 و  LC جمله از اعتبار ابزارهاياستفاده از . برسد ممکن حداقل به اقتصادي فعالیت انجام منظوربه تسهیالت

نواقص در  ،ازیموردن يهازیرساخت بانکی ایران به دلیل عدم وجود در نظام. است کارهاراه جملهاز نامهضمانت
 که شده این به منجر اقتصادي فعاالن و هابانک براي مذکور نواقص از  ها ستفادهسوءاهاي کار، برخی روش
  .، انجام شوداست ممکن حداقل در ابزارها این از گیريبهره

 وام تضمین هايصندوق -14-4

می افزایش هاصندوق این هايفعالیت توسعه به نیاز اعتبارات، احتمالی نکول مشکالت افزایش بادر جهان 
 ابزار ترینرایجو  گیرترچشم اقتصادي هاينابحر یا رکود دوران در ویژهبه هاصندوق این عملکردتاثیر . یابد

 .است متوسط، و کوچک هايبنگاه تسهیالت تضمین
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 قالب در را خود حمایت جامعه، اقشار بین پول توزیع جايهب هادولت، ه استشد باعث هاصندوق کارکرد
 بانکی تسهیالت و هانامهضمانت به متیق ارزان و سریع آسان، دسترسی.دهند نجاما پذیريریسک و تضمین

 .است هاصندوق کارکرد ترینمهم
 زاییاشتغال ایران، در (SMEs) متوسط و کوچک هايبنگاه درصدي 95 از بیش سهم به توجه بادر ایران 

 مالی منابع تامین لزوم مولد، تولیدي هايفعالیت انجام منظور،بهنقدینگی به هاآن شدید نیاز و هابنگاه این رد
  توسط تسهیالت اقساط بازپرداخت  در توانایی عدم اقتصادي، رکود شرایط در .است حائز بسیار هاآن

SMEبانکی نظام غیرجاري مطالبات درصدي 1/15 سهم آن نتیجه است؛ ترمحتمل بسیار هابانک به ها 
 هايفعالیت توسعه به نیاز تخصیصی، اعتبارات نکول صعودي روند. ، استاعطایی تسهیالت کل از ایران

ها درحال حاضر سهم این صندوق .سازدمی ضروري پیش از بیش را ایران در تسهیالت تضمین هايصندوق
  . بسیار ضعیف است 

 ها نظارت بانک مرکزي بر بانک -15-4

از منابع را تامین  درصد 8 همواره کمتر از  ،ان سهامصاحب وها سپرده مردم است منابع بانک کهبا توجه به این
ندارند هیچ نقشی در تعیین مدیران صاحبان سپرده  .متعلق به صاحبان سپرده است بقیه درصد 92و کنند می

از  و حفاظت نظارت وظیفهبانک مرکزي و دولت  .مدیریت منابع خودشان ندارندنحوه تبع نظارتی نیز بر  به و
است و نیز نظام پرداخت  ی ومجري سیاست پول، بانک از سوي دیگر .اران را به عهده دارندگذمنافع سپرده

-براي تحقق این سیاست عملکرد نظام بانکی نظارت بر. تخصیص بخش عمده منابع نیز به عهده بانک است
                                                                                                .                                            نیازمند نظارت استها، به عهده بانک مرکزي 

 ،اقتصاديي کنندهتنظیمعنوان یک تنها بهکه نه ،عنوان یک مولفه مهم در اقتصادرخ بهره بهن عالوه بر این،
ارز و  است و نیز گذاريانداز و سرمایه ك پسمحر هاي فعاالنه اقتصادي،  عنوان بخش مهمی از هزینهبلکه به

  .کنندی در نظام بانکی تحقق پیدا میالملل نیب عنوان حلقه رابط اقتصاد ملی با اقتصادعملیات ارزي به
، رسانی اطالع هاياستقرار نظام، استانداردسازي، گذاريایفاي نقش نظارتی بانک مرکزي از طریق مقررات

ها میسر براي بانک ...گویی ملی وو ضوابط کارگزاران نظام بانکی و ایجاد نظام پاسخ تنظیم شرایط و احراز
و هاي گذشته نشان داد که عدم اشراف عملیاتی و اطالعاتی و نیز ضعف مدیریتی تجربه سال. است

است  ی در بانک مرکزي و نیز عدم وجود قوانین و مقررات پشتیبان و سایر عوامل، عمالً موجب شدهکارشناس
، ایجاد هاي نظارتی بانک مرکزي با ساختارعدم تناسب ماموریت. که این وظیفه به نحو مناسب انجام نشود

ها در وظایف یک دستگاه مستقل نظارتی زیر نظر بانک مرکزي و هویت بخشی به صندوق ضمانت سپرده
  . سازدها را ضروري میگونه صندوقاصلی متداول این

  
  
  



 149    هاي نظام بانکی ایران عوامل مؤثر بر چالش شناسایی و ارزیابی

 
 غیردولتی هاي بانک پذیري نانظارت  -16-4

 نظام کارآمدي يارتقا براي ،مترتبه فواید رغمبه کشور اقتصادي عرصه در خصوصی هايبانک حضور 
 ازجمله. آورد همراهبه هم ییهانگرانی شود،ها می، عواملی که منجر به نظارت ناپذیري آنحالدرعین ،بانکی

 : کرد توان به موارد زیر اشاره، میهانگرانی این
اي مردم در بانک و هدایت برخی مالکان از منابع سپرده يها سوءاستفاده ،هابانک این تسهیالت سود نرخ 

که البته کم و بیش این مسائل . بروز کردند ،عمل يکه در عرصه ها بودناصحیح منابع این دسته از بانک
  .نیز وجود دارداي غیردولتی هاي متعلق به نهاده، بانکخصوصی شده هاي دولتی درخصوص بانک

ترکیب و ماهیت  ،ضوابطی که براي تاسیس شرایط وعدم دقت نظر و آمادگی بانک مرکزي براي تعیین 
یابی به منابع و دست، عامل مهمی براي این امر بوده است دهیالزامات گزارش ،نسهامداران و انتصاب مدیرا

نیز، ها گیزه اصلی بسیاري از صاحبان و موسسات بانکان ،منفعت کسب سود وهاي خصوصی و نیز بانک
 ها تخصیص منابع جامعه استهاي بانککه یکی از ماموریتدر حالی. عامل مهم بعدي براي این امر است

ها ناپذیري آنشود و نظارتهاي صاحبان سهام قربانی میهاي خصوصی به نفع خواستهاین وظیفه در بانک
  .ه استنیز مساله را تشدیدکرد

  خصوصی هايبانک سهامداري نظام  -17-4

 درصد 50تا مختلف هايروش به گاهی و هستند معینی سهامداران داراي ،ایران خصوصی هايبانک اکثر 
 عمالً. است کرده مواجه مختلفی مخاطرات با را هابانک ،موضوع این .دارند اختیار در هم بانک یک سهام
 مدیران تصمیمات لهامس این و بود خواهد خاصی سهامداران عهدهبه بانک مدیرعامل و مدیره تاهی تعیین
  .هددمی جهت معینی عده منافع سمت به را بانک

 ها ت مدیره و مدیران بانکانظام تایید صالحیت هی -18-4 

 هااز سطوح عالی تا سطوح میانی و سطوح عملیاتی تاثیر زیادي بر عملکرد بانک ،هاساختار مدیریت بانک
هاي عملکرد اي بانکداران یکی از ضرورتو پایبندي به اخالق حرفهتجربه و مهارت  ،تخصص ،دانش. دارد

 با نواقص جدي مواجه است  هاي ارزیابی و تایید صالحیت مدیران-روش ضوابط و  .مناسب نظام بانکی است
  .نیز ضمانت اجرایی ندارد هاي مصوب فعلیو  چارچوب
  مرکزي بانک نظارت از رجخا مالی نهادهاي -19-4

برخی . اندگرفته شکل ،زمان مرور به دهندمی انجام پولی هايفعالیت مختلف عناوین تحت که یینهادها 
 حوزه در نهادها این فعالیت .رياعتبا و مالی موسسات ،تبارياع  هايتعاونی ،الحسنهقرض هايصندوق
 ،ضوابط رعایت به الزام هاآن بودن نظارت از خارج دلیل به حال، یندرع و هابانک مشابه تسهیالت و سپرده

 وده است ش کشور مالی نظام و پولی بازار متوجه نظر این از متعددي هاينظمیبی. ندارند نیز پولی مقررات
  .است داشته همراهبه ،همواره نیز زیادي هايخسارت
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 هاساختار بانک -20-4

هر کدام از این دو دسته . اي هستندتوسعه هاي تجاري وم به بانکها از نظر ماهیت وظایف قابل تقسیبانک
خدمات بانکی حرکت و تسهیالت  ،هاهاي تجاري برمدار سپردهبانک .توانند تخصصی یا عمومی باشندمی
اي برمدار منابع اخذ شده از دولت یا منابع تامین شده از محل منابع مورد حمایت هاي توسعهبانک. کنندمی

توانند عمومی با هدف امور زیربنایی هستند که البته می خارجی و مدت داخلی وداز طریق ابزارهاي بلندولت 
 هدایا و الحسنه وهاي قرضها از محل سپردهالحسنه که منابع آنهاي قرضبانک .یا تخصصی عمل کنند و

 .الحسنه استهاي قرضها وامکمصارف این بان. کنندشاید وقف و در نظام بانکداري بدون ربا حضور پیدا می
ها را آنو یا واحدهاي مستقل ثبت شده SBU که البته در قالب است نک جامع مشتمل بر همه عملیات با

 .دهندانجام می
شده هستند ولی در ایران به دالیل مختلف با یک  طور متعارف در دنیا شناختهههاي فوق بگرچه بانک

ریزي الزم از طرف مجلس و دولت عدم برنامه یلاي عمالً به دلوسعههاي تبانک. دآشفتگی مواجه هستن
چک کوو یا  )بانک کشاروزي(اند  یش رفتهاند و یا به سمت تجاري تخصصی پماهیت خود را از دست داده

 ).بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن مانند( اندباقی مانده
    ها و در قالب خانهبل ادارات و واحدهاي وزارتاي که به عهده دولت است عمدتاً در قاوظایف توسعه

اي هاي توسعهتفکیک این وظایف و جهت دادن منابع بودجه به سمت بانک .شودمی هاي ساالنه انجامبودجه
این مرحله  ن،اي اقتصاد  نوظهور ایرابر. تاس يها ضروریابی به الگوي بهینه پروژهکه براي دستضمن این
  .زیادي داردفواید  ،از توسعه

هاي   خصوص حوزههب  .ولی نیازمند بازتعریف هستند ؛کنندانجام وظیفه می ،هاي تخصصیبانک ،گرچه هنوز
دلیل شان ممکن است بهاعم از کشاورزي و صنعت و معدن که تحت تاثیر شرایط ویژه ،تخصصی تولیدي

هاي مواجه بودن با محدودیت ،عین حالدر  هاي تجاري اقتصاد وحضور در فضاي رقابت دربازار پول و حوزه
 .اندیشی شودباید چاره ،در این رابطه. تولید با مشکل مواجه شوند هاي تخصصی ومربوط حوزه

ولی عمالً به  ؛اي ندارندریشه گرچه مشکالت اساسی و یزهاي تجاري نتجربه موجود در خصوص بانک   
مشارکتی و تامین الزامات نظارتی با مشکالتی  مواجه  الزامات مربوط به اجراي عقود دلیل ساختار خاص و

  .که در این رابطه نیازمند بازنگري هستند هستند
صرف مصارف  ،الحسنه همواره این نگرانی وجود دارد که منابع قرض ،هاالحسنه بانک درخصوص منابع قرض

ها مطرح شد که ه از بانکالحسن جداسازي موسسات قرض يایده ،شود و به همین دلیلالحسنه میغیرقرض
و چندان منابعی به است با توجه به تجربه اخیر که تجربه موفقی نبوده  نظران چندان موافق نیستند وصاحب

نظر مطلوبه هاي موجود بها در بانکالحسنه در کنار سایر سپردهجذب سپرده قرض. ها نیامده استسمت آن
الگوهاي مدیریتی و نظارتی الزم   ،الحسنهرف منابع قرضتر است و براي رفع نگرانی مربوط نحوه  مص

 .اعمال شود تمهید و



 151    هاي نظام بانکی ایران عوامل مؤثر بر چالش شناسایی و ارزیابی

 
کارهاي اصالحی به با توجه به مشکالتی که درخصوص اجراي بانکداري اسالمی مطرح شد و برخی راه

در له اها  نیز وجود دارد که بهتر است این دو مسنظر در تقسیم وظایف بین انواع بانک تجدید ساختار و تجدید
  .کنار هم بررسی و اصالح شود

 بازرگانی و خدمات ،تولید حوزه در ها بانک مستقیم فعالیت -21-4

بازرگانی  -هاي وابسته در حوزه تولیدها از طریق شرکتبراساس مقررات اعالمی بانک مرکزي فعالیت بانک
 ،هابانک برخی ،در عمل. مجموعه را بفروشند هاي زیرها موظف هستند شرکتو بانک و خدمات ممنوع است

هاي متعددي اند صاحب شرکتی که موفق به بازپرداخت مطالبات معوق نشدهیهاتملک شرکتدلیل به
. ندشوداري میها عمالً وارد فعالیت شرکتبانک به این دلیل،. شوداضافه می بر تعداد آنها، هستند و همواره

 .اندکنند یا خریداري کردهی را ایجاد مییهاهاي بازرگانی و خدماتی شرکتها با هدف فعالیتبرخی بانک
و وثائق پردازند میصورت مشارکت و در جهت ایجاد واحدهاي تولیدي ها بهبانک ی کهتسهیالت عالوه برآن،

در  .شودهاي غیر بانکی میفعالیت بهها هاي ورود بانکدهند یکی از مدخلقرار می محل اجراي طرح  راآن
در عین حال که اداره این  .آیندبه تملک بانک در می ،شوندبازپرداخت نمی مواقعی که شرکاي بانک موفق به

ناپذیر است، ولی در ساختار اداري بانک و سرمایه انسانی بانک امکانات اداره و مدیریت ها اجتنابشرکت
ها در تداوم فعالیت با مشکل هم شرکت ن صورت هم بانک به زحمت میافتد ودر ای ها وجود ندارد وشرکت

  .شوندمواجه می
  هابانک الکترونیک نظام -22-4

ي همه که است معینی افزاريسخت و افزارينرم امکانات، بنکینگ کر سیستم همان یا 1CBS نظام
 همبه طورهب شودمی عرضه مشتریان به که را المللبین خدمات تسهیالت، سپرده، از اعم بانک عملیات
 مواجه ،جدي نواقص با مسیست این وجود بدون بانکی عملیات بر نظارت و مدیریت. گیردمیبردر ،پیوسته

درحال حاضر، . است موثر هاسیستم تشابه بانکی بین اطالعات متمرکز نظام استقرار براي کهاین ضمن. ستا
  . ها حاکم استصورت غیر یکپارچه هستند، در بانکههایی که عمدتاً بتنوعی از سیستم

  یبانک نیزار ببا  -23-4

در این بازار یکی از  بانک مرکزي مدت و نیز حضور و ایفاي نقش ها براي کوتاهتبادل وجوه بین بانک
بانکی به نظام  تبع بهبخشی از مشکالت بازار پول و . هاي مدیریتی و نظارتی و توازن بازار پول استمکانیزم

 .ها استمحروم بودن از این مکانیزم
ها، کاهش هاي پولی و اعتباري، بهبود مدیریت نقدینگی بانکاجراي مؤثرتر سیاست  بانک مرکزي با اهداف،

مقررات حاکم بر بازار بین ، 1383هاي عملیاتی در سال اضافه برداشت نزد بانک مرکزي و کاهش هزینه
ها ابالغ نموده تا اعضاي این اجرا به بانک برايپول و اعتبار تصویب شده بود  بانکی را که در جلسه شوراي

                                                        
١ Core Banking 
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، ... ، یک هفته، دوماههشبه یکصورت گذاري بهصورت سپرده سرمایهبازار بتوانند وجوه خود را نزد یکدیگر به

 10گذاري ردهو حداقل مبلغ سپ دشوالحساب نیز طبق توافق طرفین عمل می تودیع نمایند و نرخ  سود علی
عدم فعالیت این بازار، موجد بسیاري از . شوداعمال می  5میلیارد ریال و براي مبالغ بیشتر ضرایبی از 

  . ها بوده استگفته از جمله اختالل در سود بانکی و نیز مازاد برداشت بانک یشپمشکالت 
 گر در امور بانکی قوانین مداخله -24-4

  ها حل و فصل مشکالت سایری است که هدف اصلی آنقوانینشمولیت هاي نظام بانکی یکی از آسیب
قانون   34قانون اصالح ماده  .ها است ولی شکل و محتواي عملیات بانکی را تحت تاثیر قرار داده استحوزه

جرات عدم  .است مشهوداقتصاد  براي نظام بانکی و منفی آنآثار  ثبت که نظام وثیقه بانکی را تغییر داد و
قوانینی که براي  .ها داشتدهی بانکزپرداخت در مشتریان را افزایش و اثرات زیادي بر تصمیمات تسهیالتبا

 .اند نیز جزو مخاطرات اساسی استهاي مشتریان اعمال کردهبدهی تقسیط الزام نظام بانکی به تجمیع و
بر نظام بانکی هستند طوالنی و هاي موثر ها و مشتمل بر مواد و تبصرهیر حوزهدر سافهرست قوانینی که 

،قانون منطقی  80قانون عدم الزام به سپردن وثیقه ملکی مصوب سال . مواردي از آن به شرح زیر است
 ، ماده ده قانون 86، قانون تسهیل اعطاي تسهیالت بانکی مصوب سال 85سال سود مصوبکردن نرخ 

، قانون 89انون برنامه پنجم مصوب سال ق 224، بند قاف ماده 89وري بخش کشاورزي مصوب سال بهره
  .قانون ثبت 34اصالح ماده 
  مشتریان اطالعات محرمانگی -25-4

 ماندمی باقی محرمانه ها آن اطالعات که بدهد را اطمینان این مشتریان به که مقرراتی و ضوابط تعریف
 به نسبت اطمینان عدم رتصو در زیرا .شد خواهد اقتصادي فعاالن اقتصادي اطالعات شدن ترشفاف موجب

در این رابطه  ضوابط .شوند یم مالی تعامالت داشتن نگه مخفی به گرایش اقتصادي فعاالن موضوع این
  .وجود ندارد هم آنینان نسبت به پایبندي به و اطمکافی نیست 
  )گمرك و مالیات هاشرکت ،امالك اطالعات يهابانک (مکمل اطالعات هاينظام -26-4

حمل و  ،بانک و ثبت احوال ، بیمهگمرك ،، مالیاتهاشرکت ،امالك اطالعات يهاسامانه این ،رحاض لحا در
   .یکپارچه تعریف نشده استو صورت کامل ، بهکه البته پیوستگی الزم علمی داشته باشند ...انبارداري و ، نقل

  آن ابزارهاي و پولی هايسیاست  -27-4

 طریق از تورم نرخ تنظیم و اشتغال تولید، افزایش براي مرکزي هاينکبا که است سیاستی پولی سیاست
 بانکی تسهیالت اعطاي شرایط تغییر یا و بهره نرخ در تغییر پول، حجم رشد در تغییر پول، حجم در تغییر

 یرنظ پولی هاي یاستس ابزارهاي اعمال با مرکزي بانک ازسوي پول حجم در تغییر رحاله به .بندد یم کارهب
  .دهد یم تغییر را پول حجم باز، بازار عملیات و مجدد تنزل نرخ در تغییر ها، بانک قانونی سپرده نرخ در تغییر
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 هايسیاست از شدید ثیرپذیريات به کشور در گذشته دهه سه طول در شده گرفته کارهب پولی هايسیاست

 قانون اجراي از بعد هايسال طول در .تاس بوده وابسته ،دولت بودجه کسري مینات ویژههب و هادولت مالی
 سقف تعیین سود، يها نرخ کنترل نظیر دیگري پولی سیاست ابزارهاي از مرکزي بانک ربا، بدون بانکداري
 استفاده پولی سیاست ابزارهاي عنوانبه بانک به بانک مجدد تنزیل سهمیه و اعتباري هايکنترل ،اعتباري

  طول در را خود کارایی تنها نه ندامعروف پولی، سیاست مستقیم ابزارهاي به که ابزارها این .است کرده
 ابزارهاي به را خود جاي بلکه ،انددادهن نشان منابع تخصیص و تورم کنترل براي ایران در گذشته هايسال

  .اندسپرده)  ربازا شرایط بر مبتنی ابزارهاي( پولی سیاست غیرمستقیم
  فعلی پولی ايهسیاست مشکالت و هاکاستی
 دولت بودجه کسري پوشش براي مرکزي بانک از استقراض تداوم و دولت مالی انضباط فقدان 
 بروز و اقتصادي شرایط و کار و ساز به توجه بدون بانکی سود هاينرخ دستوري و اداري تعیین 

 اقتصاد در مالی سرکوب پدیده
 کالن اقتصاددر  ثباتي کننده جادای پولی هايسیاست غیرمستقیم ابزارهاي از استفاده دمع 
 مرکزي بانک استقالل عدم 
 ارز نرخ غیربهینه مدیریت و تداوم موجب خود که يا بودجه ارزهاي خرید به مرکزي بانک تکلیف 

 است هدش
 دالیل به آن با مقابله براي مرکزي بانک ناتوانی و مرکزي بانک به دولتی يها بانک بدهی افزایش 

  مختلف

  ها بانک حسابداري نظام -28-4

 حاکم ساختارهاي علته ب صینقا این از برخی که است نقایصی داراي کشور بانکی سیستم حسابداري نظام
 ذیل شرحه ب کهاست  حسابداري هايدستورالعمل تدوین در اشتباه درك دلیله ب برخی و بانکی سیستم بر

  :دشومی اعالم
 درشود می تدوین اعتبار و پول  شوراي ياز سو نکیبا حسابداري بر حاکم استانداردهاي و هارویه 

 سازمان ازسوي دولتی هايبانک در استانداردها با حسابداري عملیات تطبیق و کنترل کهصورتی
 استانداردهاي با منطبق و حسابرسی موسسات ازسوي نیز خصوصی هايبانک در و حسابرسی
ق ابـتط عدم بـموج اهـگ ،مغایرت این. شودمی انجام حسابرسی سازمان تاکید مورد حسابداري

برخی مشکالت دیگر ازجمله . شودمی حسابداري استانداردهاي با هابانک در حسابداري هايرویه
 بانکی عملیات براي موجود حقوقی تعاریف با بانکی عملیات بر حاکم حسابداري سیستمکه؛ این

 هاينازم برمبناي) تسهیالت مشخص طوربه( هاییدارا ثبت و ییشناسا متطابق ندارد؛ عد
 از بانکی و حسابداري جدید استاندارهاي به موظف موارد از بسیاري در ایرانی هايبانک  ؛سررسید

 سنتی قوانین موارد از بسیاري در که یدرحال بوده )2( بال کمیته استانداردهاي از استفاده جمله
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؛ نیز مرکزي بانک ازسوي شده تعیین هايسرفصل تناسب عدم .دشومی استفاده بانکی حسابداري

 . بیانگر ضرورت اصالح نظام حسابداري بانک مرکزي است
 
  هاي نظام بانکی با استفاده از مدل ویلیامسون یل چالشو تحلتجزیه  - 5

عوامل موثر در . هاي نظام بانکی درقالب مدل ویلیامسون موارد در ده دسته قرار گرفتند براي بررسی چالش
 ، عوامل ناشی از موضوعات ، عوامل نهاديهاه چالش به عوامل ناشی از عوامل فرهنگی و انگارههردست
  . ها، تفکیک شدندرانی و نهایتاً نشانهحکم
یرشرعی غ، )2جدول شماره (افسارگسیختگی سودهاي نظام بانکی :  شده شامل ییشناساهاي اصلی دسته

ها از ، رشد مازاد برداشت)4جدول شماره (یاد بدهکاران معوق، حجم ز)3جدول شماره (بودن عملیات بانکی
، ضعف نظارت بانک مرکزي )6جدول شماره (، سوء کارکرد در تخصیص منابع )5جدول شماره (بانک مرکزي

جدول شماره (هاي اطالعاتی ، ضعف در نظام)8جدول شماره (ها ، نواقص در ساختار  بانک)7جدول شماره (
جدول شماره (، قوانین مداخل در امور نظام بانکی)10جدول شماره (هاي پولیو سیاست رهادر ابزانواقص ). 9

11.(  
   

  افسارگسیختگی نرخ سود بانکی -2جدول

الیه 
  ي نرخ سود بانکی ها در حوزه چالش  مدل

 بانکی  سود تنوع نرخ  4
 .تاس باال تولیدي  و مصرفی یرندگانگ وام توان با مقایسه در بانکی سود رخن  4
 یبانک سود تعیین براي تورم نرخ بر اساس گیري تصمیم  3
  سپرده منابع تجهیز در رقابت و ها بانک تکثر و تعدد  4
  شود یم تعیین تسهیالت سود نرخ سپرده سود نرخ بر اساس و شود یم تعیین سپرده سود ابتدا  4
 ارنظام تامین اعتب ضعف در  2
 ر بازار پول نقش بانک مرکزي د نواقص در ایفاي  3
  اي زنجیره مالی تامین يجا به منفرد مالی مینتأ  4
  اه بانک اي ي غیربهرهدرآمدها سایرگیرانه در مورد  ات سختمقرر  2
 بازي سفته ي فراوانها فرصت  4
 کاذب سودآوري دارايهاي تجاري  بخش  4
 باال بودن نرخ سپرده قانونی  3
   دولت یمتق گران یمال تامین  3
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 غیرشرعی بودن عملیات بانکی -3جدول

الیه 
  ي مشروعیت دینی عملیات بانکی ها در حوزه چالش  مدل

 ابهام در خصوص شیوه تقسیم سود و گذارانسپرده به پرداختی سود بودن مشاع  2
 تاخیر جریمه  2
 قراردادها بودن صوري  3
 خود محل در تسهیالت نشدن مصرف  2
 نزیا در ها بانک مشارکت عدم  2
  بودن الحساب یعل رغم به ها سپرده سود نرخ بودن ثابت  3
  هاآن مراعات و شرایط و قراردادها محتواي از ها  بانک کارمندان و مشتریان آگاهی عدم  4
  اقتصادي هاي یتفعال بازدهی نسبت به نرخ بانکی باالتر بودن سود  4
 مطمئن  سودهاي رقابتی وتعیین  تامین منابع دولت از نقدینگی در دست مردم و  3
 دهی گزارش و ثبت  شیوه و نوع  2
  هاي اجراي عقود در عمل گی روش پیچید  3
 دهد   کامل پوشش نمی طور بهعقود و قراردادها نیازها و شرایط تسهیالت گیرندگان را   2
 تعدد عقود و تنوع سودهاي اعالمی براي تسهیالت   2
 اري و ثبت و نگهداري هاي حسابد مشکالت مربوط به رویه  2
 در ارایه فاکتورهاي مربوط به خرید تجهیزات ( over price ) قیمت  نبود بیشینه  4
  تسهیالتکثیر  با توجه به تعداد عدم امکان نظارت کامل  3
 ها  ناظران بانک فساد احتمالیو  يانگار سستی، سهل  4
 از طرف بانک عدم مشارکت در زیان   4
  شناسد هم عدم دخالت بانک است زیرا بانک را یک تسهیالت دهنده صرف می هرندیگ وامتوقع   1
  عقودمشارکتی   عدم تناسب ساختار بانک براي اجراي  2

  
 هاي معوق رشد سریع بدهی  -4 جدول

الیه 
  هاي معوق ي بدهی ها در حوزه چالش  مدل

 رشد غیرمتعارف بدهکاران معوق   4
 معوق بدهکاران اصلی دلیل یک عنوان به تجارت و تولید رب حاکم شرایط و اقتصادي شرایط  3
 است بوده مجلس و دولت مصوبات از ناشی که بازپرداخت عدم روانی و رفتاري هاي یزهانگ 3
با توجه به دوره گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی ساز و کارهاي اعتبارسنجی و اعطاي اعتبار متناسب با   3

  یف نشده استشرایط جدید تعر
  .قابل اعتبار سنجی باشنداطالعاتی جامع که فعاالن اقتصادي  يها نواقص مرتبط به نظام  2
 سال دوم ماهه سه از(  ها در حوزه ارزي و تغییرات نرخ ارز و روش ها استیموضوعات مرتبط به تغییرات مداوم در س  3

 مرحله وارد عمالً مرکزي بانک طرف از ارز تخصیص روند .دش شروع پول ارزش کاهش رسمی فرایند عمالً که 91
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 طی ها بانک  لذا.بودند کار تداوم حال در ناچار به ها بانک .شد تغییرات خوشدست نیز مرحله چند طی و ابهام

 .نپذیرفتند غیرمرجع ارز به مشتریان یا و شد تسویه مرجع يها نرخ با ناچار به که دادند تعهداتی اعتباري فرایندهاي
 نبود اختیارشان در منبعی که یدرحال .شد گذاشته ها بانک عهده به مرکزي بانک توسط تعهدات از دسته این اکانکم
 ارزي تسهیالت  نچنی هم جاري عهداتگونه ت ینابر این،  عالوه. کنند تامین خودشان را آن التفاوت مابه بایستمی و

 اعالم ارز جدید يها نرخ مشمول ،دبودن کرده ی دریافتلداخ منابع از و ارزي ذخیره حساب محل از مشتریان که
 مواجه ها بانک مطالبات از دسته این بازپرداخت و تکلیف تعیین روند و شد برابر دو ارزي بدهکاران بدهی مانده. شد

 ).شد مشکل با
 .گذاري و تامین قطعات و مواد هاي سرمایه شرایط ناشی از تحریم و تاخیر در اجراي طرح  4

  
  ها از حساب بانک مرکزيرشد مازاد برداشت-5 ولجد

الیه 
  ي برداشت  از منابع بانک مرکزي ها در حوزه چالش  مدل

  .برداشت شد اضافه بهکه بعد از ممنوعیت منجر  ایران چک ي ناشی از مجوز صدورها يرفتار کج  1
 انقباضی و پولی هاي سیاست اجراي(ه گذاري به دلیل انتظارات غیرمنطقی ایجاد شده براي جامع تعارض در سیاست  1

 )اقتصادي رشد مبتنی بر مالی و اعتباري  هاي سیاست حال نیدرع
منجر به پرداخت سودهاي باالتر ،  ها در جذب سپرده وهاي خصوصی و آزادي عمل آناضافه شدن تعداد بانک  3

  .مازاد برداشت شد تاًیو نها گی نیاز به نقدین و اي به منابع سپردههاي دولتی  بانکمحدود کردن دسترسی 
  .مازاد برداشت را تشدید کردموضوع و عدم بازگشت منابع،  رشد مطالبات معوق و پایین بودن گردش مطالبات  4
و افزایش اي دولت و تاخیر در پرداخت بدهی به پیمانکاران  هاي بودجه محدودیتگذاري مالی و  ضعف در سیاست  3

ها به منابع بیشتر و در  منجر به نیاز بانک ها بانکهاي پیمانکاران به  بدهی بازپرداختو عدم  ها به نقدینگی  نیاز آن
  .ها شد نتیجه، منجر به مازاد برداشت بانک

و عدم فعالیت بانک مرکزي در این جهت، منجر به تشدید مازاد  بازار بین بانکی و عملکرد ها دستورالعملضعف در   2
 . ها بوده است برداشت

  
  سوء کارکرد در تخصیص منابع -6 جدول

الیه   ي کارکرد تخصیص منابعها در حوزه چالش
  مدل

  2   بانکی تسهیالت از تولیدي هاي بنگاه مستقیم مالی تامینصعوبت 
 گونهاین و نیز دارند يباز خدماتی و سفته – بازرگانی هاي یتفعال به تبنس کمتري سودآوري تولیدي هاي بنگاه
 این. ها در معرض ریسک بیشتري استقدرت بازپرداخت آن لذا، .عموالً تسیهالت بلندمدت نیاز دارندها م بنگاه

  . شوندهاي تولیدي قائل تري براي پرداخت تسهیالت براي بنگاه ها اولویت پایین بانک شود موجب می

4  

فروش از طرف دیگر مجبور به  ناچار به خرید نقدي مواد اولیه وطرف  یکازکه  یناهاي تولیدي به دلیل بنگاه
-صورت رایگان در اختیار بخشبه کنند، ی که دریافت میمنابع حاصل از تسهیالتهستند، اقساطی و نسیه محصول 

عنوان بهدر تعامل با بانک  وبا زحمت مواجه  همواره به لحاظ نقدینگی ها آنلذا،  .دهاي بازرگانی و تجاري قرار گیر
ب بانک محسوب و در دریافت تسهیالت حساي تولیدي مشتریان بد ها بنگاه .شوند ه میشناخت بدهکار معوقمشتري 

4  
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   . بازحمت بیشتري مواجه هستند

هاي صورت دقیق وکامل تعریف نشده و مبتنی بر توافقدر نظام بانکی ایران به تسهیالت میناتض و وثیقهنظام 
  .وسط هر بانک است بانک و مشتریان و بیشتر متکی به الزامات تعیین شده ت

2  

هاي بانکی، وثائق و یا تضامین  ترین پشتوانه وام که مهم(ها  بندي شرکت عدم وجود سیستم اعتبار سنجی و رتبه
  ).  معتبر است

3  

سود ها از محل تسهیالت است که با در نظرگرفتن ها و کارخانه گذاري مورد نیاز کارگاه ی از سرمایهیسهم باال
بر این . از ارزش محل اجراي طرح در کارخانه و تاسیسات باالتر است ها کارخانه انده بدهیهمواره م تسهیالت

   .شوند ها میمشتریان بدحساب بانک وهمواره جز اساس،

4  

الت اخذ شده تبدیل به یتسه ،براي آن دسته از تسهیالت که ماهیت بازرگانی و یا سرمایه در گردش دارند
همواره  بر این اساس، .دنیستن ... داراي محل مشخص و معموالً شوند و خدمات میهاي منقول و کاال و  دارائی

     . دشون میهاي غیرمنقول  ییاز دارا ،گیرندگان ناچار به تامین وثائق سهل البیعتسهیالت

4  

ه براي تسهیالت خرد نیز به دلیل عدم وجود سیستم اعتبارسنجی اشخاص حقیقی که متقاضیان اصلی هستند هموار
  .نیازمند معرفی ضامنین شخصی هستند

2  

ها و گاهی نیز مخاطرات اخالقی و حجم مطالبات  و یا تامین سرمایه درگردش بنگاه ها طرحطوالنی شدن اجراي 
  .  اي موجود است معوق، عالمتی از عدم کارایی نظام وثیقه

2  

ها که ، قانون اجراي این سیاستاساسی قانون 44 اصل هايسیاستسازي، هاي مربوط به خصوصیبرنامه و سیاست
ورود  منزله به ،دهد که تا قبل از آن مغایر قانون اساسی بود را می 44هاي بزرگ صدر اصل اجازه واگذاري شرکت

 .هاي بزرگ دارند ها نیاز به سرمایهاین دسته از فعالیت .است اقتصادي بزرگ کارهاي مردم و بخش خصوصی در
 منابع حد این رد اشخاص و افراد .هاست یتفعالنیاز ورود بخش خصوصی به این  یشپ اي یهسرما منابع این تامین
 و حد این در اي سرمایه منابع تامین .شد می تامین بانکی نظام طریق از باید منابع این بر این اساس، .ه ندارندسرمای
 که یناضمن . اشته استد همراه به را پرداختبراي بخش خصوصی مشکل ریسک عدم باز هابانک طریق از هااندازه
 که اقتصادي فعاالن و کارآفرینان ،مدیرانتعدادي از  اند؛تبدیل شده بانکی نظام بزرگ بدهکاران بهها  از آن اي عده

خاص  اجتماعی لیمسا واند  ها تبدیل شده بانک بدحساببه مشتریان  ندا شتهدا بزرگ کارهاي انجامو جرأت  توانایی
  .ه استدنبال داشتبه

4  

عدم وجود نظام اعتبارسنجی و بروکراسی شدید  ،ها هاي مدیریتی و کارشناسی در بانک فراهم نبودن زیر ساخت
هاي اصل  و عدم آمادگی اجتماعی و سیاسی براي شرایط پس از سیاست) عالوه بر بانک(ها دولتی در سایر دستگاه

ربط، منجر به  هاي ذي خانهو خدماتی و ضعف مدیریت وزارتهاي تجاري  کنندگان به فعالیت ، ورود سوء استفاده44
  . گیري مطالبات کالن بانکی شد شکل

3  

وجود  بزرگ دارانسرمایههنوز از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادي در کشور، ظرفیت پذیرش ظهور  فعلی شرایط در
 با ،بنابراین .آن را نپذیرفته استرفتاري مربوط به  الزاماتندارد و بخش خصوصی هم که به آن وارد شده است 

  .ایممواجه ... و اقتصادي مفاسد و بانکی معوق و بزرگ بدهکاران همچون اي چندگانه هايمعضله

1  

سازمان ثبت اموال و ، ها شرکت ثبت سازمان با مرتبط طالعاتاشامل ( یکپارچه اطالعاتی اقتصادي هايسیستم نبود
 اطالعات تجمیع و شناساییشود  موجب می) دشو بانک می ، مالیات ،بیمه وك، سازمان ثبت احوال،  گمرامالك
پذیر نباشد و امکان گیرند می قرار واحد ذینفع درخت یک در که اشخاصی تضامین و تسهیالت و تعهدات با مرتبط

   .اجراي آن فراتر از توان و اختیارات نظام بانکی است

3  

  3  . شود عنوان یک مشکل اساسی نظام بانکی، شناخته میسهیالت بهضعف نظام بانکی در نظارت بر مصرف ت
  2اي که درآن قرار  هر یک از تسهیالت از نظر طبقه. هستند تفکیک و تقسیم قابل منظر چند از یکبان تسهیالت
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   .کند که وظیفه نظارت را با صعوبت مواجه می کنند هاي خاص خود را طلب می گیرند روش می

 چه در مرحله اعالم نیاز و چه در مرحله مصرف رفتار و روش تسهیالت گیرندهسهیالت وابسته به مصرف درست ت
   .جا، داردي در موفقیت مصرف بها کننده نییتعلذا، مخاطرات اخالقی تسهیالت گیرنده نقش . است

1  

، یکی از نقاط ضعف هاي کوچکهاي تولیدي براي بنگاه هاي خرد اعم از مصرفی یا وامصعوبت دسترسی به وام
 زیان حتی و ریسک با مواجهه خود را مصرفی کوچک تسهیالتحوزه  در ها بانک(ها است  نظام اعتباري بانک

 جدي مشکالت ،رقابتی آزاد شرایط به موضوع این بر این اساس، با محول شدن .دانند می یعملیاتقطعی 
. نیست شفافنیز  موجود شرایط در تسهیالت این به دسترسی فرایندهاي چنانچه .شود یم عادي مردم گیر گریبان

 دسترسی همواره دیگري ي عده ولی کنند پیدا دسترسی تسهیالت این به یراحت به اي عده است ممکن طرف یکاز
  ). دانند می مهمی معضله را تسهیالت این به

4  

  2   . اساسی قابل طرح استها از جمله مشکالت  و فرایندهاي دستیابی به آن پرداختزبا و تضمین هاي شیوه
 ینهپرهز و کیسپرر ها طرف بانک از غالباً کوچک هايبنگاه :به تسهیالت کوچک هاي بنگاه دسترسیصعوبت 

 . است باالتر شان شکست نرخ و تر حساس اقتصادي شرایط به نسبت ها بنگاه دسته اینزیرا،  .شوند محسوب می
 بر را کار ها هاي آن نیاز تنوع و ها بنگاه تنوع .است تر سخت دهندگان وام طتوسنیز  ها بنگاه این اعتبار میزان تعیین
 و تر مشکل را کوچک يها وام متقاضیان ارزیابی براي عمومی استانداردهاي به یابیدست و سخت ناظران و ها بانک
 پذیرفته بورس در معموالً که رت بزرگ هاي بنگاه با مقایسه در ها بنگاه این به راجع اطالعاتی ءخال .سازد می تر گران
 صورت و ترازنامه ها بنگاه این از بسیاري .ندک می سخت را ها بنگاه دسته این به دهی وام دارند عام سهام و اند شده
، دیگر طرف از .است تر سخت ها اطالعات آن به یدسترس تر کوچک تر جوان هاي بنگاه. ندارند مشروح زیان و سود

ریسک  با مواجه همواره اند داده انجام ها بنگاه این با رابطه در که هم مالی تامین از بخش آن براي نیز ها بانک
  . هستند بازپرداخت در نگرانی و اعتباري

4  

می افزایش ي تضمینهاصندوق هايفعالیت توسعه به نیاز اعتبارات، احتمالی نکول مشکالت افزایش بادر جهان 
 ترینرایجامروزه . است گیرترچشم ،اقتصادي  هاي نابحر یا رکود دوران در ویژهبه ،اهصندوق این عملکرد تأثیر .یابد
در این زمینه، نظام بانکی کشور با خالء  .ها هستند این صندوق متوسط و کوچک هايبنگاه تسهیالت تضمین ابزار

 را خود حمایت جامعه، اقشار بین پول توزیع جايهب هادولته است، شد باعث هاصندوق کارکرد(نهادي مواجه است 
 تسهیالت و هانامهضمانت به قیمت ارزان و سریع آسان، دسترسی.دهند انجام پذیريریسک و تضمین قالب در

 هايفعالیت توسعه به نیاز تخصیصی، اعتبارات نکول صعودي درون. است هاصندوق کارکرد ترینمهم ،بانکی
ها، درحال حاضر بسیار سهم این صندوق .سازدمی ضروري پیش از شبی را ایران در تسهیالت تضمین هايصندوق

  ).ضعیف است

2  

از این  هایی هزینه و ها زیان با همواره اقتصادي فعاالن،  ارز رخن نوسانات واقتصادي و تجاري  شرایط به توجه با
 ما کشور در دارد وجود ارز نرخ برابر در يساز مصون براي ییها روش که جهانی عرف برخالف .هستند مواجهمحل 

گی ارزي وابست .است باال بلندمدت و مدت یانم ارزي هايفعالیت ریسک بر این اساس، و ندارد وجود کاري و ساز
 که اقتصادي حساس هاي بخش گیردامن مخاطرات این کهه است شد موجب ايسرمایه و اي واسطه کاالهاي در

  .باشد تاثیرگذار هاآن روند بر و شود، هستند تولید و گذاريسرمایه درگیر

2  

-به تسهیالت اخذ است الزم ،هابنگاه مالی هايهزینه کاهش و جامعه نقدینگی منابع گردش سازيبهینه منظوربه
 از نامهضمانت و  LC جمله از اعتبار ابزارهاياستفاده از  .دبرس ممکن حداقل به اقتصادي فعالیت انجام منظور
، برخی ها نواقص در رویه و  مورد نیاز يهازیرساخت درنظام بانکی ایران به دلیل عدم وجود. است کارهاراه جمله
 این از گیريبهره که است شده این به منجر اقتصادي فعاالن و هابانک براي مذکور نواقص از هااستفاده سوء

  .  باشد ممکن حداقل در ابزارها

2  
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  اه نظارت بانک مرکزي بر بانکضعف   -7 جدول

الیه   ها نظارت بانک مرکزي بر بانکي  ها در حوزه چالش
  مدل

  3  عدم اشراف عملیاتی و اطالعاتی و نیز ضعف مدیریتی وکارشناسی در بانک مرکزي 
  2  عدم وجود قوانین و مقررات پشتیبان 

  3  هاي نظارتی بانک مرکزي با ساختار فعلی نظارتی عدم تناسب ماموریت  
 هاي صندوقبرخی ( اند گرفته شکل زمان مرور به دهند می انجام پولی هاي فعالیت مختلف اوینعن تحت که یینهادها
 تسهیالت و سپرده جذب حوزه در نهادها این فعالیت )اعتباري و مالی موسسات، اعتباري هاي تعاونی ،الحسنه قرض
. ندارند نیز پولی مقررات و ضوابط عایتر به الزام ها آن بودن نظارت از خارج دلیل به ،حال عین در و ها بانک مشابه

 به همواره نیز زیادي هايخسارت واست  دهش کشور مالی نظام و پول بازار متوجه نظر این از متعددي هاي نظمی یب
     . تاس داشته همراه

4  

بانک و اي مردم در  از منابع سپرده ها آن هاي برخی مالکان سوء استفاده ي خصوصی،هابانک تسهیالت سود نرخ
   ها  هدایت ناصحیح منابع این دسته از بانک

4  

ترکیب و ماهیت سهامداران  ،ضوابطی که براي تاسیس شرایط وعدم دقت نظر و آمادگی بانک مرکزي براي تعیین 
  .هاي خصوصی الزم است در حوزه بانک دهیالزامات گزارشن، و انتصاب مدیرا

3  

 کسب سود وهاي خصوصی و نیز بانکیابی به منابع دست ،هابانک انگیزه اصلی بسیاري از صاحبان و موسسات
منابع بهینه ها تخصیص هاي بانکیکی از ماموریت ،کهدر حالی .نیز عامل مهم بعدي براي این امر است منفعت

شود و نظارت هاي صاحبان سهام قربانی      میهاي خصوصی به نفع خواستهاین وظیفه در بانک. جامعه است
  .نیز مساله را تشدید کرده است ها آنپذیري نا

4  

 سهام درصد 50تا مختلف هايروش به گاهی و هستند معینی دارانسهام داراي ،ایران خصوصی هايبانک اکثر 
 تاهی تعیین عمالً .است کرده مواجه مختلفی مخاطرات با را هابانک موضوع این .دارند اختیار در هم بانک یک

 سمت به را بانک مدیران تصمیمات لهامس این و بود خواهد خاصی دارانسهام عهده به بانک لمدیرعام و مدیره
  .ددهمی جهت معینی عده منافع

  

3 

 ،دانش .ها داردها از سطوح عالی تا سطوح میانی و سطوح عملیاتی تاثیر زیادي بر عملکرد بانکساختار مدیریت بانک
هاي عملکرد مناسب نظام بانکی  داران یکی از ضرورتاي بانک خالق حرفهو پایبندي به اتجربه و مهارت  ،تخصص

هاي مصوب و  چارچوب با نواقص جدي مواجه است هاي ارزیابی و تایید صالحیت مدیران روش ضوابط و. است
  .نیز ضمانت اجرایی ندارد فعلی

3  

  
  هاساختار بانک  -8 جدول

الیه   ها ي ساختار بانک ها در حوزهچالش
  مدل

ولی در ایران به دالیل مختلف با یک . شوند اي تقسیم می به انواع تجاري و توسعهدر دنیا  ،طور متعارفهب ها بانک
ریزي الزم از طرف مجلس و دولت ماهیت خود  اي عمالً به دلیل عدم برنامه هاي توسعه انکب .آشفتگی مواجه هستند

اند چک باقی ماندهکوو یا  )بانک کشاروزيمانند ( اند ش رفتهتخصصی پی -اند و یا به سمت تجاري را از دست داده
  ).بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن مانند(

3  
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هاي ساالنه  ها و در قالب بودجه خانهل ادارات و واحدهاي وزارتیافعهده دولت است عمدتاً در اي که به وظایف توسعه

براي  که نیاي ضمن ا هاي توسعه بودجه به سمت بانکفکیک این وظایف و جهت دادن منابع ت .شود انجام می
این مرحله از توسعه فواید زیادي  و نراي اقتصاد  نوظهور ایراب .است يها ضرور یابی به الگوي بهینه پروژهدست
  .دارد

3  

-انگارههاي تخصصی تولیدي اعم از کشاورزي و صنعت و معدن تحت تاثیر   حوزهدر خصوص  هاي تخصصی به بانک
- مواجه بودن با محدودیت حال نیدرع هاي تجاري اقتصاد وبازار پول و حوزه حضور در فضاي رقابت در اي حاکم وه

  .دهستنتولید با مشکل مواجه  هاي تخصصی وحوزهبه هاي مربوط 

1  

به الزامات مربوط  ندارند ولی عمالً به دلیل ساختار خاص و يا شهیر هاي تجاري اگرچه مشکالت اساسی و بانک
   .بازنگري هستند ازمندیکه در این رابطه ن اجراي عقود مشارکتی و تامین الزامات نظارتی با مشکالتی مواجه هستند

2  

الحسنه صرف مصارف  ها همواره این نگرانی وجود دارد که منابع قرض بانک ي الحسنه درخصوص منابع قرض
ها مطرح شد که  الحسنه از بانک سات قرضشود و به همین دلیل ایده جداسازي موس الحسنه می غیرقرض

با توجه به تجربه اخیر که  تجربه موفقی نبوده و چندان منابعی به سمت  نیستند و با آن نظران چندان موافق صاحب
تر است و  نظر مطلوبه هاي موجود ب ها در بانک الحسنه در کنار سایر سپرده جذب سپرده قرض .ها نیامده است آن

اعمال  الگوهاي مدیریتی و نظارتی الزم  تمهید و باید الحسنه نحوه  مصرف منابع قرض به ی مربوطبراي رفع نگران
   .شود

3  

 محل اجراي طرح  راو وثائق آنپردازند  میایجاد واحدهاي تولیدي براي صورت مشارکت و ها به بانک ی کهتسهیالت
زیرا، در مواقعی که شرکاي بانک  .شود غیر بانکی می هاي ها به فعالیت هاي ورود بانک دهند یکی از مدخل قرار می
توسط بانک ها  اداره این شرکتاین شرایط، در  .آیند به تملک بانک در میشوند  نمیبدهی خود بازپرداخت  موفق به

 رد وها وجود نداولی در ساختار اداري بانک و سرمایه انسانی بانک امکانات اداره و مدیریت شرکت .ناپذیر استاجتناب
  .شوند ها در تداوم فعالیت با مشکل مواجه می هم شرکت افتد و هم بانک به زحمت می ،در این صورت

3  

 3  .اندکنند یا خریداري کرده ی را ایجاد مییها هاي بازرگانی و خدماتی شرکت ها با هدف فعالیت برخی بانک
  

  هاي اطالعاتینواقص در نظام -9 جدول

الیه   هاي اطالعاتی ي نظام ها در حوزه چالش
  مدل

 اعم بانک عملیات کلیه که است معینی افزاريسخت و افزارينرم امکانات ،بنکینگ رک سیستم همان یا CBS نظام
 .گیرد می بر در ،پیوسته هم به طورهب، شود می عرضه مشتریان به که را الملل بین خدمات تسهیالت، ،سپرده از

 استقرار براي کهاین ضمن .تاس مواجه جدي نواقص با سیستم نای وجود بدون ،بانکی عملیات بر نظارت و مدیریت
      هایی که عمدتاً درحال حاضر، تنوعی از سیستم. است موثر ها سیستم تشابه بانکی بین اطالعات متمرکز نظام

  .هاي کشور حاکم استصورت غیر یکپارچه هستند، در بانکهب

  
3  

  

 موجب ماند می باقی محرمانه ها آن اطالعات که بدهد را اطمینان این مشتریان به هک مقرراتی و ضوابط تعریف
 موضوع این به نسبت اطمینان عدم صورت در زیرا .شد واهدخ اقتصادي فعاالن اقتصادي اطالعات شدن تر شفاف
کافی نیست و  ضوابط در این رابطه . خواهند داشت مالی تعامالت داشتن نگه مخفی به گرایش اقتصادي فعاالن

  .اطمینان نسبت به پایبندي به آن هم وجود ندارد

  
2  

، حمل و نقل ،بانک و ثبت احوال ،بیمه، گمرك ،ها، مالیات شرکت ،امالك اطالعات ي ها سامانه حاضر لحا در
   .صورت کامل و یکپارچه تعریف نشده است، بهکه البته پیوستگی الزم علمی داشته باشند ..انبارداري و 

3 
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 کنترل که یدرصورتشود؛  می تدوین اعتبار و پول شوراي ياز سو بانکی حسابداري بر حاکم استانداردهاي و ها رویه

 خصوصی هاي بانک در و حسابرسی سازمان از سوي دولتی هاي بانک در استانداردها با حسابداري عملیات تطبیق و
. شود مرکزي نیست، انجام می بانک از سوي شده نتعیی هاي سرفصلبا منطبق که  حسابرسی موسسات ياز سو نیز
این مساله  .شود می حسابداري استانداردهاي با ها بانک در حسابداري هاي رویه تطابق عدم موجب گاه مغایرت این

  .  نیز بیانگر ضرورت اصالح نظام حسابداري بانک مرکزي است

3  

 عنوان به( تطابق ندارد  بانکی عملیات براي موجود حقوقی تعاریف اب بانکی عملیات بر حاکم حسابداري سیستم
  ). سررسید هاي نازم مبناي بر) تسهیالت مشخص طور به( ها دارائی ثبت و ییشناسا ممثال، عد

2  

 از استفاده جمله از بانکی و حسابداري جدید استاندارهاي رعایت به موظف موارد از بسیاري در ایرانی هاي بانک 
  .دشو می استفاده بانکی حسابداري سنتی قوانین موارد از بسیاري در کهحالیدر بوده )2( بال کمیته استانداردهاي

3  

  
  ها و ابزارهاي پولی سیاست -10 جدول

الیه   ها وابزارهاي پولی ي سیاست ها در حوزه چالش
  مدل

هاي  زار یکی از مکانیزمدر این با بانک مرکزيمدت و نیز حضور و ایفاي نقش  ها براي کوتاه تبادل وجوه بین بانک
بخشی از مشکالت بازار پول و به تبع نظام بانکی مربوط به . مدیریتی و نظارتی براي ایجاد توازن در بازار پول است

  .ها استمحروم بودن از این مکانیزم

3  

 مالی ايه سیاست از شدید ثیرپذیريات به ،کشور در گذشته دهه سه طول در شده گرفته کارهب پولی هاي سیاست
 داريبانک قانون اجراي از بعد هاي سال طول در .است بوده وابسته دولت بودجه کسري مینات ویژههب و ها دولت
 اعتباري، سقف تعیین سود، هاي نرخ کنترل نظیر دیگري پولی سیاست ابزارهاي از مرکزي بانک ربا، بدون

 این .است کرده استفاده پولی سیاست ابزارهاي عنوانبهک، بان به بانک مجدد تنزیل سهمیه و اعتباري هاي کنترل
 ایران در گذشته هاي سال طول در را خود کارایی تنها نه، ندامعروف پولی سیاست مستقیم ابزارهاي به که ابزارها
 پولی سیاست غیرمستقیم ابزارهاي به را خود جاي بلکه اند دادهن نشان منابع تخصیص و تورم کنترل براي

  .اند سپرده  )بازار شرایط بر مبتنی ابزارهاي(

3  

  3   .بودجه کسري پوشش براي مرکزي بانک از استقراض تداوم و دولت مالی انضباط فقدان
 سرکوب پدیده بروز و اقتصادي شرایط و کار و ساز به توجه بدون بانکی سود هاي نرخ دستوري و اداري تعیین
  اقتصاد در مالی

3  

 مدیریت و تداوم موجب خود که اي بودجه ارزهاي خرید به مرکزي بانک تکلیفرز؛ ضعف در نظام مدیریت نرخ ا
  .است هدش ارز خنر غیربهینه

2  

  4  .لفمخت یلبه دال آن با مقابله براي مرکزي بانک ناتوانی و مرکزي بانک به دولتی هاي بانک بدهی افزایش
  

  گر در امور بانکی قوانین مداخله  -11 جدول

الیه   گر در امور بانکیقوانین مداخلهي  هها در حوز چالش
  مدل

ها  ها حل و فصل مشکالت سایر حوزه ی است که هدف اصلی آنقوانینهاي نظام بانکی شمولیت  یکی از آسیب
  .است، ولی شکل و محتواي عملیات بانکی را تحت تأثیر قرار داده است 

2  
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  گیري نتیجه - 6

، شبهه سود بانکی افسارگسیختگی: نظام بانکی مشتمل برهاي اصلی  براساس نتایج این پژوهش چالش
به تخصیص منابع ها، سوء  ي بانکها مازاد برداشت، بدهکاران معوق، رشد ها بودن عملیات بانکیرشرعی غ

هاي  و تقسیم وظایف بانک، نواقص نظام ها، مشکالت ساختار تولید، ضعف نظارت بانک مرکزي بر بانک
با استفاده از مدل . است بانک امور در گرمداخله و قوانین هاي پولی ها و سیاستاطالعاتی، نواقص در ابزار

رانی، ها در سه سطح حکم اي آن ها تبیین و سپس، علل ریشه هاي بارز این چالش ویلیامسون، ابتدا، نشانه
ر باالترین طور خالصه، شش عامل داند؛ که به ، تشریح شده)دستگاه معرفتی(اي ساختارهاي نهادي و انگاره

ي ساختار نهادي و بیست و نه عامل  ها و فرهنگ مرتبط است، بیست و هفت عامل به الیه سطح، به انگاره
ي عمل، منجر به ظهور سی و پنج نشانه  این عوامل، در صحنه. شوند رانی مرتبط میي قابلیت حکم به الیه

  .  اند در نظام بانکی کشور شده) مساله(
هاي آشکار نظام بانکی کشور که  ها و مساله م بانکی در چارچوب مدل ویلیامسون، چالشبا بررسی شرایط نظا

بندي  ها را در الیه چهارم مدل ویلیامسون، طبقه توان آن براي بیشتر خبرگان بانکی قابل درك است و لذا، می
 گیرندگانوام وانت با مقایسه در بانکی سود بانکی؛ نرخ سود تنوع نرخ: نمود، مشتمل بر موارد زیر است

اي و نیز  سپرده منابع تجهیز در رقابت: چون هاي معکوس بانکی، هم است؛ جریان باال تولیدي  و مصرفی
و این  منجر به افزایش هزینه پول در جامعه شده است سپرده، سود نرخ بر اساس تسهیالت سود تعیین نرخ

اي  زنجیره مالی جاي تامینمنفرد به مالی تامین؛ توجهی به بخش واقعی اقتصاد را عمق بخشیده است بی
بازي، توقع  هاي فراوان سفته گیرنده وجود داشته باشد؛ فرصت موجب شده براي یک موضوع، چند وام

دهد؛ عدم مشارکت در زیان از طرف بانک؛ باالتر بودن  ي سودهاي باال افزایش می گذاران را به مطالبه سپرده
اقتصادي؛ رشد مطالبات معوق و پایین بودن گردش  هاي فعالیت دهیباز نسبت به نرخ بانکی نرخ سود

؛ اقتصاد در مالی سرکوب پدیده مطالبات و عدم بازگشت منابع و مازاد برداشت از حساب بانک مرکزي؛ بروز
 نشدن مصرف آن؛ با مقابله مرکزي براي بانک ناتوانی و مرکزي بانک به دولتی هاي بانک بدهی افزایش

ها از محل  ها و کارخانه گذاري مورد نیاز کارگاه خود؛ تامین سهم باالیی از سرمایه محل در تسهیالت
 هاي بنگاه مستقیم مالی ها؛ صعوبت تامین اي بانک تسهیالت بانکی؛ تداخل کارکردهاي تجاري و توسعه

بازي  هخدماتی و سفت – بازرگانی هاي فعالیت به نسبت تولیدي هاي بنگاه(بانکی تسهیالت از تولیدي
تري براي پرداخت  ها اولویت پایین شود بانک کمتر و ریسک بیشتري داشته و این موجب می سودآوري

بانک محسوب  بدحسابهاي تولیدي مشتریان  در واقع، بنگاه. هاي تولیدي قایل شوند تسهیالت براي بنگاه
هاي بارز نظام بانکی  الشها از جمله چ ، این)شده و در دریافت تسهیالت بازحمت بیشتري مواجه هستند

  .   شوند کشور، محسوب می
هاي برخی مالکان از منابع  سوء استفاده هاي خصوصی وبانک تسهیالت سود بر این، باال بودن نرخ عالوه 
ها خارج از ضوابط تعیین شده قابل توجه  اي مردم در بانک و هدایت ناصحیح منابع این دسته از بانک سپرده
ها تخصیص بهینه منابع مالی جامعه است، این وظیفه در  هاي بانک یکی از ماموریت، که یدرحال. است
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ها نیز مساله را  شود و نظارت ناپذیري آن هاي صاحبان سهام قربانی می هاي خصوصی به نفع خواسته بانک

رم مدل هاي بارز نظام بانکی کشور است که در الیه چها که این چالش نیز از جمله چالش. تشدید کرده است
  .گیرد ویلیامسون قرار می

رانی اقتصادي کشور در سطح در نظام حکم  ي چهارم، ریشه هاي آشکار مطرح شده در الیه بخشی از چالش
ي  این دسته از عوامل که در الیه. ها دارند چنین، در سطح بانک مرکزي و بانک گذاري اجرایی و همسیاست

 تورم؛ ثابت بانکی بر اساس نرخ سود تعیین نرخ:  اند ازدند، عبارتگر بندي می طبقه سوم از مدل ویلیامسون،
ها  هاي خصوصی و آزادي عمل آن اضافه شدن بانک بودن آن؛ الحسابعلی رغمها به سود سپرده نرخ بودن

هاي دولتی به منابع  در جذب سپرده و پرداخت سودهاي باالتر منجر به محدود کردن دسترسی بانک
به نقدینگی و نهایتاً مازاد برداشت شده است؛ نواقص در ایفاي نقش بانک مرکزي در بازار  اي و نیاز سپرده
گذاري مالی و  دولت؛ ضعف در سیاستقیمت گران یمال تامینباال بودن نرخ سپرده قانونی؛ پول؛ 

ها و عدم  نکاران و افزایش نیاز نقدینگی آاي دولت و تاخیر در پرداخت بدهی به پیمان هاي بودجه محدودیت
ها  ها و مازاد برداشت آن ها، منجر به نیاز به منابع بیشتر توسط بانک هاي پیمانکاران به بانک بدهی بازپرداخت

هاي  پیچیدگی روش تامین منابع دولت از نقدینگی در دست مردم و تعیین سودهاي رقابتی و مطمئن؛ شد؛
ها؛ عدم امکان نظارت کامل با توجه به تعداد  انکقراردادهاي تسهیالتی ب بودن صوري اجراي عقود در عمل؛

 حاکم شرایط و اقتصادي ي غیرشرعی بودن عملیات بانکی شده است؛ شرایط کثیر تسهیالت منجر به شبهه
 که بازپرداخت عدم روانی و رفتاري هاي انگیزه معوق؛  بدهکاران اصلی دلیل یک عنوان به تجارت و تولید بر

ها در  ها و روش بوده است؛ موضوعات مرتبط به تغییرات مداوم درسیاست مجلس و دولت مصوبات از ناشی
ترین پشتوانه  مهم(ها بندي شرکت ي ارزي و تغییرات نرخ ارز؛ عدم وجود سیستم اعتبارسنجی و رتبه حوزه

ف هاي یکپارچه اطالعاتی اقتصادي؛ عدم اشرا سیستم ؛ نبود)هاي بانکی وثائق و یا تضامین معتبر است وام
هاي نظارتی  عملیاتی و اطالعاتی و نیز ضعف مدیریتی و کارشناسی در بانک مرکزي؛ عدم تناسب ماموریت

بانک مرکزي با ساختار فعلی نظارتی؛ عدم دقت نظر و آمادگی بانک مرکزي براي تعیین شرایط و ضوابطی 
 ایران خصوصی هاي بانک راکث(ترکیب و ماهیت سهامداران و انتصاب مدیران الزامی است  که براي تاسیس،

هاي ارزیابی و تایید صالحیت مدیران با نواقص  هستند، ضوابط و روش معینی ي عمده سهامداران داراي
صورت ها به ؛ تسهیالتی که بانک)هاي مصوب فعلی نیز ضمانت اجرایی ندارد جدي مواجه است و چارچوب

دهند یکی از  را محل اجراي طرح  قرار میائق آنپردازند و وث مشارکت و در جهت ایجاد واحدهاي تولیدي می
هاي بازرگانی و  ها نیز با هدف فعالیت شود؛ برخی بانک هاي غیربانکی می ها به فعالیت هاي ورود بانک مدخل

هاي اطالعاتی نیز درحال  اند؛ در خصوص سیستم کنند یا خریداري کرده هایی را ایجاد می خدماتی شرکت
 تطابق حاکم است؛ عدم ها بانکصورت غیر یکپارچه هستند در ههایی که عمدتاً ب حاضر تنوعی از سیستم

 حوزه فعالیت موسسات اعتباري غیرمجاز در؛ حسابداري استانداردهاي با ها بانک در حسابداري هاي رویه
یت ها، الزامی به رعا آن بودن نظارت از خارج دلیل به ،حال یندرع و ها بانک مشابه تسهیالت، و سپرده

 شده کشور مالی نظام و پولی بازار متوجه نظر این از متعددي هاي نظمی بی(ندارند نیز پولی مقررات ضوابط و
مدت و نیز  ها براي کوتاه ؛ تبادل وجوه بین بانک)است داشته همراه به همواره نیز زیادي هاي خسارت واست 
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هاي مدیریتی و نظارتی براي توازن بازار پول  حضور و ایفاي نقش بانک مرکزي در این بازار یکی از مکانیزم

ها است؛  نظام بانکی مربوط به محروم بودن از این مکانیزم تبع بهاست، بخشی از مشکالت بازار پول و 
 هاي سیاست از شدید تأثیرپذیري به کشور در گذشته دهه سه طول در شده گرفته به کار پولی هاي سیاست

 تداوم و دولت مالی انضباط است؛ فقدان بوده وابسته دولت بودجه کسري تامین ویژهبه و ها دولت مالی
 بانکی سود هاي نرخ دستوري و اداري دولت؛ تعیین بودجه کسري پوشش براي مرکزي بانک از استقراض

  . اقتصادي شرایط هاي اثربخش و بدون لحاظکار و ساز به توجه بدون
ي بخشی از  چنین، ریشه ي چهارم مطرح شدند و هم در الیههاي آشکارِ نظام بانکی کشور که  بخشی از چالش

هاي نهادي و مقرراتی نظام  ها و خالء را باید در ضعف  هاي مطرح شده در سطح حکمرانی ها و چالش دشواري
گردند،  بندي می طبقه ي دوم از مدل ویلیامسون این دسته از عوامل که در الیه. بانکی کشور جستجو نمود

ات مقرر دهد؛ نمی پوشش کامل طوررا به گیرندگان تسهیالت شرایط و نیازها قراردادها و عقود :اند ازعبارت
 تاخیر؛ مشاع ا؛ ضعف در مقررات مربوط به جریمهه بانک اي درآمدهاي غیربهره گیرانه در مورد سایر سخت
زیان؛  در ها بانک مشارکت عدم؛ و ابهام در خصوص شیوه تقسیم سود ذارانگ سپرده به پرداختی سود بودن

هاي حسابداري و ثبت و  تعدد عقود و تنوع سودهاي اعالمی براي تسهیالت؛ مشکالت مربوط به رویه
ها و عملکرد ضعیف  عقود مشارکتی؛ ضعف در دستورالعمل نگهداري؛ عدم تناسب ساختار بانک براي اجراي

در نظام بانکی کشور؛  تضامینِ تسهیالت و بازار بین بانکی؛ عدم وجود تعاریف دقیق و کامل در نظام وثیقه
؛ )است  وظیفه نظارت را با صعوبت مواجه نموده که(منظرهاي مختلف از بانکی بندي تسهیالت تعدد تقسیم

هاي قانونی  ضعف در زیرساخت ؛سازي در برابر نوسانات نرخ ارز وجود خالء نهادي براي تحقق کارکرد مصون
 هايچون صندوق نیافتگی ساختارهایی هم ؛ توسعه)LC , LG: مانند(بارابزارهاي اعت برداري از براي بهره

هاي  ایران؛ عدم وجود قوانین و مقررات پشتیبان در حوزه نظارت بانک مرکزي؛ بانک در تسهیالت تضمین
اي ندارند، ولی عمالً به دلیل ساختار خاص و الزامات مربوط به  تجاري نیز گرچه مشکالت اساسی و ریشه

قود مشارکتی و تامین الزامات نظارتی با مشکل مواجه هستند که در این رابطه نیازمند بازنگري در اجراي ع
 که اي ارزهاي بودجه خرید به مرکزي بانک تکلیف(ساختار نهادي هستند؛ ضعف در نظام مدیریت نرخ ارز 

نکی شمولیت قوانینی هاي نظام با ؛ یکی از آسیب)است شده ارز نرخ غیربهینه مدیریت و تداوم موجب خود
ها است، ولی شکل و محتواي عملیات بانکی را  ها حل و فصل مشکالت سایر حوزه است که هدف اصلی آن
  . تحت تأثیر قرار داده است

هاي  ي حکمرانی، حاکمیت انگاره چنین، در الیه ي نهادسازي و هم ها در الیه ي بسیاري از ضعف ریشه
نویسی و تنظیم مقررات و  ها هم در سطح قانون این انگاره. ها است د پدیدهیز و باورهاي غلط در مورآم مغلطه

گیران هستند و در فرآیند اصالح نظام بانکی  سازان و تصمیم گر اصلی تصمیم هم در سطح حکمرانی، هدایت
دند، گر بندي می طبقه ي اول مدل ویلیامسون این دسته از عوامل که در الیه. ها غافل شد کشور نباید از آن

  : اند ازعبارت
 دارانما هنوز از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادي، قابلیت پذیرش ظهور سرمایه در کشور فعلی، شرایط در

رفتاري مربوط به آن را نپذیرفته  وجود ندارد و بخش خصوصی هم که به آن وارد شده است الزامات بزرگ
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 ... و اقتصادي مفاسد و بانکی معوق و بزرگ کارانبده چون هم اي چندگانه هاي معضله با بنابراین، .است

  ؛ ایم شده مواجه
هاي پولی انقباضی و در  اند در اجراي سیاست دهندگان ایجاد کرده مجریان تحت تاثیر انتظاراتی که در راي

 کنند که از هم پاشیدن ناسازگاري، پافشاري می رغم بههاي مالی و نیز اعتباري انبساطی،  عین حال، سیاست
  ي قربانیان این تناقض است؛  ها در نظام بانکی از جمله ي سیستم پیکره
 رغم بههاي تخصصی تولیدي اعم از کشاورزي و صنعت و معدن،   در حوزه خصوص بههاي تخصصی  بانک

هاي حاکم بر مدیران و  هاي تخصصی و تولید، تحت تاثیر انگاره هاي مربوط به حوزه مواجه بودن با محدودیت
    اند؛  گذاران، به فضاي رقابتی بازار پول وارد و با مشکل مواجه شده سیاست

مصرف درست تسهیالت، وابسته به رفتار و روش تسهیالت گیرنده، چه در مرحله اعالم نیاز و چه در مرحله 
توقع  جا دارد؛اي در موفقیت مصرف به کننده مخاطرات اخالقی تسهیالت گیرنده، نقش تعیین. مصرف است

  .شناسدزیرا بانک را یک تسهیالت دهنده صرف می. گیرنده هم عدم دخالت بانک استوام
مجوز صدور ایران چک توسط : مانند( که در نظام بانکی کشور متداول شده  ها يرفتار کجو در نهایت، برخی 

، شناسایی شده ي اول عنوان آخرین عامل در الیه، به)ها که بعد از ممنوعیت منجر به اضافه برداشت شد بانک
  . است

هاي مطرح شده با استفاده از مدل ویلیامسون، براي اصالح نظام بانکی کشور، باید  بعد از فهم عمیق چالش
ي اصالح سیاستی ما باید براي تمام سطوح  یعنی، بسته. اي مطرح نمود صورت چهار الیهها را نیز به حل راه

گذاران اقتصادي کشور و هم در سطح  ویژه سیاستجامعه و بهزدایی و اصالح دستگاه معرفتی  اعم از مغالطه
رانی در سطوح مختلف هاي حکم اصالح قوانین و مقررات و سایر ساختارهاي نهادي و هم براي ارتقاي قابلیت

 . ي منسجم و یکپارچه داشته باشد ها نظام اقتصادي و بانکی کشور برنامه
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