الزامات تخصيص عادالنه منابع
در نظام بانکی در چارچوب اقتصاد مقاومتی
تاریخ دریافت1931/51/50 :

تاریخ پذیرش1931/50/13 :

*

**

________________________ سيدعباس موسویان محمد طالبی

حامد عباسی

***

از ارکان مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،عدالت محور بودن آنهاست .تخصیص بهینه منابع بانكی باعث
میشود افراد بتوانند در اقتصاد نقش ايفاء کنند .پژوهش پیش رو ،سعی دارد عوامل مؤثر و دارای اولويت
که بر تخصیص عادالنه منابع بانكی تأثیر بسزايی دارد را احصاء نمايد و راهكارهای اجرايی ارائه دهد .در
اين تحقیق ابتدا با روش مطالعه کتابخانهای ،اصول و الزامات کالن تخصیص عادالنه منابع بر اساس
سیاستهای اقتصاد مقاومتی استخراج و سیاستها و الزامات اجرای عدالت با مطالعه تطبیقی ساير کشورها،
احصاء گرديد .پس از استخراج اين الزامات ،وضع موجود هر يک از شاخصها و راهكارهای آن به روی
نخبگان گذاشته شد و بر اساس آزمون دوجملهای و آزمون فريدمن اين نتايج اولويتبندی شد .سپس با
استفاده از روش فرا تحلیل ،مهمترين راهكارهای تخصیص عادالنه منابع به ترتیب اولويت ،شناسايی شدند
که عبارتاند از .1 :تقويت نظارت فنی و بهبود استقالل بانک مرکزی .2 ،بهبود و گسترش فنآوری
اطالعات و ارتباطات و گسترش فینتکها .3 ،کاهش تصدیگری نهادهای دولتی .4 ،حمايت از
بانکهايی که به توسعه صندوق خطرپذير کمک میکنند .5 .توسعه وثیقههای مورد قبول بانک و قبول
سندهای مبتنی بر اعتماد .درصورتیکه اين اولويتها اجرايی شود ،تخصیص منابع در بانکها عادالنه
میشود.
واژگان کليدی :اقتصاد مقاومتی ،بانكداری اسالمی ،تخصیص عادالنه منابع ،بانكداری اخالقی.
طبقهبندی .E50,E51, E59:JEL

* .استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
** .استادیار دانشکده دانشگاه امام صادق.

Email: samosavian@yahoo.com@yahoo.com.
Email: mohammad63.mt@gmail.com.

*** .دانشجوی دکتری اقتصاد اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و معااو دانشاگاه اداد وا اد
الکترونیک (نویسنده مسئول).

Email: hmd.abbasi@gmail.com.
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چکيده
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مقدمه
یکی اد ارکا مهم و اساسی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عدالت بنیا و مردمنهاد بود
است .نظام بانکی یکی اد بخشهای مهم اقتصاد است که میتواند این مهم را تحقق بخشد
و در صورت عدم توجه و برنامهریزی باعث انحراف اد هدف شود.
یکی اد محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی عدالتبنیا بود این سیاستهاست .اگر
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مفهوم عدالت را مطابق تعالیم اسالمی «قرار داد هر چیزی در جایگاه شایسته ا »* و
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«اعطای ق به صا ب ق»

**

تعریف کنیم و نمود عینی ا را در عرصه نظام اقتصادی

رفع فقر و ایجاد تواد اقتصادی بدانیم ،یکی اد محورهایی که جایگاه ویژه و مؤثری در
تحقق عدالت دارد ،تخصیص عادالنه منابع بانکی است.
نظام بانکی یکی اد دیر نظامهای مهم اقتصادی است که میتواند در تحقق این بند،
نقش مهمی ایفا نماید .عدم دسترسی به منابع مالی به عنوا یک عامل اساسی ،محسوب
می شود که فقیرا نتوانند خود را اد فقر نجات دهند و فقیر باقی بمانند .نظام بانکی متداول
( )Conventional Bankبه دلیل مشکالتی همچو عدم اعتماد و اعتبار ،عدم توانایی
تشخیص و مشکالت اخالقی اعطای وام به اقشار کمدرامد را کاری با ریسک باال میداند و
اضر نیست منابع خود را به انا اختصاص دهد؛ لذا تغییر در ساختار نظام بانکی
ضرورتی انکارناپذیر است (.)Burgess and Pande, 2004

ریچاردد ( )Richardsبیا میکند که نود درصد فقیرا خود اشتغال در سطح جها -
بیش اد یک میلیارد نفر -به منابع و خدمات مالی اولیه دسترسی ندارند .با تودیع مجدد
پول ،اد کسانی که ا را سرمایهگذاری مینمایند ،بانک میتواند تغییر شگرفی در دندگی
این مردم ایجاد نماید ( .)Richards, 2006سن و عالمگیر ( )Hassan and Alamgirمعتقدند
که ریشههای فقر را میبایست به صورت نظاممند در سیستم و روابط اقتصادی جستجو
نمود و تنها راه ل مشکل فقر در جامعه ا است که به اصالح روابط و نظامها بپردادیم.
ایشا توضیح میدهند کسب اعتبار و تسهیالت نقش بسیار مهمی در این دمینه ایفا
* .برگرفته اد کالم امیرالمؤمنین

«العدل یضع األمور مواضعها» (نهجالبالغه ،ح.)790

** .اعطاء کل ذی ق قه (نهجالبالغه ،ح.)590

مینماید و به انها کمک میکند تا خویش را اد وابستگی نسبت به صا با سرمایه نجات
دهند و اد صنایعی که خود صا ب ا هستند درامد کسب نمایند ( Hassan and Alamgir,
.)2002

بنابراین برای تحقق اقتصاد عدالتبنیا و مردمنهاد که یکی اد اصول اساسی اقتصاد
مقاومتی است ،نیاد به تجدید نظر و اصالح ساختار نظام تخصیص منابع در نظام بانکی
داریم که این مقاله درصدد ا است که الزامات تحقق این امر مهم را ابتدا شناسایی و سپس
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راهکارهای دارای اولویت را به مجریا و متولیا ارائه نماید.
بانکی با توجه به اصول اقتصاد اسالمی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی استنباط شد و در
مر له بعد ،در د اطالعات قابل صول ،وضع موجود اسیبشناسی شد و با مرور ادبیات
اد طریق روش کتابخانهای و مطالعه تطبیقی ،راهکار تحقق این تخصیص عادالنه منابع مورد
بررسی قرار گرفت .در ادامه بحث با اتخاذ نظر خبرگا اد طریق پرسشنامه ،نود درصد
عوامل به تأیید انها رسید و نسبت به اولویتبندی این موارد اقدام شد.

روش تحقيق
با روش مطالعات کتابخانه ای ،بر اساس منابع قرا و سنت ،اصول و الزامات کال و
اساسی تخصیص عادالنه منابع بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی استخراج شد .الزامات
اجرای عدالت در ادبیات بانکی با استفاده اد روش کتابخانهای و مطالعه تطبیقی سایر
کشورها ا صاء گردید و با استفاده اد روش تحلیل محتوا* دستهبندی شد .در ادامه با
استفاده اد نتایج اصل اد روی نخبگا و ادمو دوجملهای ،عوامل مهم و مؤثر بر عدالت
اقتصادی ا صاء و در گام بعدی با توجه به ادمو فریدمن** این نتایج اولویتبندی شدند
و در نهایت با استفاده اد روش فرا تحلیل*** ،مهمترین راهکارها برای تخصیص عادالنه
* .شیوه تحقیقی است که برای تشریح عینی ،منظم و کمی محتوای اشکار پیامهای ارتباطی به کار میرود.
** .ادمو فریدمن یک ادمو ناپارامتری است که برای مقایسه سه یا بیش اد سه گروه وابسته کاه اداقل
در سطح رتبهای اندادهگیری میشوند ،مورد استفاده قرار میگیرد.
*** .این روش ،به مطالعه و بررسی نظاممند پژوهشهای گذشته میپردادد .در این روش پژوهشهایی که
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در راستای جواب به این سؤال مهم ،ابتدا اصول و الزامات تودیع عادالنه منابع در نظام

منابع به ترتیب اولویت ،شناسایی شدند .در این تحقیق با استفاده اد روش فرا تحلیل،
تحقیقات مختلف راجع به عدالت و تودیع ثروت در بانکداری مطالعه شدند و با استفاده اد
نتایج اصل اد ا تحقیقها ،عوامل تودیع عادالنه منابع شناسایی شدند.

مبانی نظری و پيشينه تحقيق
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عدالت اقتصادی اد دیرباد مورد توجه محققا و سیاستگذارا است و این مسئله اد
سالها پیش اد میالد مسیح ،توسط اندیشمندانی مانند افالطو و ارسطو مطرح بوده و در
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طول تاریخ ،نظریههای متنوعی دراینباره ارائه شده و هماکنو طیف گستردهای اد
نظریه های عدالت تودیعی وجود دارد .مشهورترین نظریه عدالت که در نیم قر اخیر،
مبنای عمل بسیاری اد نظامهای سیاسی و اقتصادی رایج غرب قرار گرفته ،نظریه رالز است.
متفکرین اسالمی نیز به فراخور نظریاتی راجع به عدالت مطرح کردهاند.
مطهری چهار معنا برای عدل بیا نموده است« :مودو بود  ،تساوی و نفی هرگونه
تبعیض ،رعایت قوق افراد و عطاء کرد به هر ذی قی ،ق وی را و رعایت استحقاق
در افاضه وجود (مطهری1931 ،الف) .ایشا در کتابی دیگر معنای «تواد » را عدم وجود
شکاف طبقاتی تفسیر کرده و راه لها و اقداماتی را برای رفع این امر پیشنهاد نموده است»
(مطهری1931 ،ب).
میرمعزی ( )1939عدالت اقتصادی به عنوا یک هدف را ،التی وصف میکند که در
ا  ،همه مردم به ق خود اد ثروتها و درامدهای جامعه دستیافتهاند .ایشا اصول
عدالت تودیعی را معرفی و راهکارهای الدم برای اجرای عدالت را بیا کردند.

*

سنداده و همکارا ( )1910در مقاله «بررسی اثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و
نابرابری درامدی» ،به بیا رابطه میا تأمین مالی خرد و کاهش فقر و نابرابری پرداخته و
تأثیر اعتبارات خرد اعطایی بانکها بر رفع فقر را محاسبه کرده و بیا میکنند ،درصورتیکه
همه درباره یک عنوا خاص به عمل امدهاند مجدداً مورد مطالعه و با یکدیگر مقایسه میشوند .در واقاع
میتوا با استفاده اد فنو اماری خاص ،نتایج همه ا پژوهشها را با یکدیگر تلفیق و ترکیاب نماوده و
به یک نتیجه وا د رسید (دالور.)1913 ،
* .برای مطالعه بیشتر رک به( :میزمعزی ،1939 ،ص.)915-500

گروه درامدی هدف شناسایی شود و تسهیالت برای اشتغال مصرف گردد میتواند به رفع
فقر و توانمندسادی فقرا کمک نماید.
طیبی و همکارا ( )1910در مقاله «عوامل تعیینکننده نابرابری اقتصادی در کشورهای
منتخب اسالمی با تأکید بر نقش اقتصاد اسالمی» در پی اردیابی رابطه بین رشد اقتصادی،
شاخصهایی در بانکداری اسالمی و نابرابری در اقتصاد کشورهای منتخب اسالمی هستند.
نتیجههای بهدستامده اد این تحقیق اد اثرگذاری نظام بانکداری غیر ربوی در کاهش فقر و
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سطح نابرابری اقتصادی کایت دارد.
بررسی عقود اسالمی در نظام بانکی و یافتن رابطه انها با کاهش فقر در جامعه میپردادد و
نشا میدهد که قرضالحسنه و عقود مشارکتی میتوانند به کاهش فقر در جامعه کمک
کنند و عقدهای مبادلهای گرچه کاربرد سادهتری نسبت به عقود ذکرشده دارند ،اما به علت
باددهی ثابت و اد پیش تعیینشده ،در عمل نظام بانکی را ربوی میکنند؛ بنابراین نمیتوانند
کمکی برای رسید به هدف اجتماعی و اقتصادی اسالم کنند.
موسویا ( )1935در مقاله «جایگاه عدالت اقتصادی در بانکداری اسالمی» با روشی
تحلیلی -توصیفی در پی تطبیق معیار عدالت در بانکداری اسالمی است که سه اصل ا راد
اردشافزوده ،تودیع متواد منابع بانکی و پدید ساختن اشتغال را به عنوا معیارهای تودیع
عادالنه منابع بانکی و تعیین نرخ سود و قالوکاله بانکی در جریا عرضه و تقاضای بادار
را به عنوا اصلی دیگر مطرح میکند.
هاشمی ( )1935در پایا نامه «اردیابی تحقق عدالت اقتصادی در الگوهای بانکداری
اسالمی با تأکید بر الگوی تفکیک و الگوی بانکداری تجاری» در پی پاسخ به این پرسش
است که عدالت اقتصادی در کدامیک اد الگوهای بانکداری اسالمی بیشتر محقق میشود؟
بر اساس نتایج این تحقیق ،الگوی تفکیک به علت توا نظارت بر پروژهها و اطمینا اد
توجیه اقتصادی طرح ،سود واقعی پرداخت کرده و باعث اشتغالدایی و کاهش تورم
میشود؛ همچنین با پرداخت تسهیالت قرضالحسنه اد راه تخصیص مانده سابهای
جاری به نیادمندا و مناطق محروم باعث رفع فقر و تحقق عدالت اقتصادی میشود.
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میبدی ( )1910در مقاله «رابطه عقدهای اسالمی در نظام بانکی با کاهش فقر» به

عیوضلو و کریمیریزی ( )1937در مقاله خود با عنوا «شناسایی و اندادهگیری شاخص
عدالت و کا رایی در نظام بانکی؛ موردمطالعه :بانک توسعه صادرات ایرا  ،استا اصفها »
کارایی را یکی اد شروط الدم برای تحقق عدالت اقتصادی عنوا کردند و به منظور تحقق
عدالت ،توجه به قابلیت و مزیتهای رقابتی را یکی اد عوامل مهم برای تحقق این امر بیا
نمودند و در ادامه مقاله خود بر این اساس ،صنایع استا اصفها را اولویتبندی نمودند و
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پیشنهاد داند منابع بانک توسعه صادرات بر اساس اولویتهای ذکرشده به صنایع تخصیص
داده شود.
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سبحانی و امیرعلی ( )1937در مقاله خود با عنوا «پژوهشی در استخراج معیارهای ق
و عدل در بانکداری بدو ربا» با توجه به مفاهیم اسالمی ،معیارهایی مانند کارایی
اقتصادی ،برابری در دسترسی به تسهیالت بانکی و اولویت اعطای سپردههای قرضالحسنه
در جهت تسهیالت قرضالحسنه به عنوا معیارهای تودیع عادالنه منابع بانکی استخراج و
معیارهای فظ اردش پول ملی ،شفافیت اطالعات و نظارت ،به عنوا اصول عدالت
صیانتی و معیار تواد عناصر نظام بانکی ،به عنوا عدالت در جایگاه تواد بین عناصر یک
مجموعه عنوا شده است .عملکرد و کارکرد نظام بانکی درباره پیگیری تأمین این هدف
مورد بررسی قرار گرفته است.
قلیچ ( )1930در مقاله خود با عنوا «شناسایی چارچوب عملیاتی بانک عدالت محور با
استفاده اد رویکرد اسالمی» سعی نموده چارچوب عملیاتی یاک باناک عادالت محاور را
باا یاک رویکارد اسالمی را استخراج نماید .او در این تحقیق بیا مینماید مفهوم عدالت
با رعایت کامل ق و قوق افراد گره خورده است و اداینرو ،سه قاعده رعایت قوق
عام ،رعایت استحقاق افراد و توجه باه نیااد و ا تیاج اقشار ضعیف و ناتوا  ،جهت
استخراج چارچوب عملیاتی یک باناک عادالت مادار ،میبایست مدنظر قرار گیرد .او در
ادامه سعی نموده است مصادیق موارد فوقالذکر را به صورت اجمالی ارائه نماید.
خا ( )1337( )Khanباور دارد که بانکهای اسالمی در جهت اد بین برد فقر در
جامعه میتوانند به تأمین مالی شرکتهایی که در پروژههای دیربنایی مانند ساخت جادهها،
تأمین اب ،انرژی ،سرمایهگذاری صنایع کوچک در مناطق روستایی فعالیت میکنند،
بپردادند.

چپرا (1751ق) به اهمیت اجرای عدالت در بانکداری اسالمی میپردادد و مبنای اصلی
بانکداری اسالمی و سیاست های ا را بر اساس عدالت تعریف کرده و میگوید بىتردید
عدالت ،ثبات و رشد اقتصادى ،اد اهداف کال و مهم نظام اقتصادى اسالماند و دیر
نظامهای نظام اقتصادى اسالم نیز باید بهگونهاى ساما یابند که اقتصاد را به سمت سه
هدف پیشین سوق دهند.
اقبال ( )5555( )Iqbalعقیده دارد ،تودیع اعتبار در جامعه بر اساس بهره ،یکی اد عوامل
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تودیع نابرابر درامد و ثروت است و با استفاده اد نظام مشارکت در سود و دیا نظام
کنند؛ در غیر این صورت بانکها بیشتر سراغ افرادی میروند که بهرهوری باالتری در بادار
دارند.
فاروق ( )5550باور دارد که مفهومهایی مانند قرضالحسنه در اسالم ،فرصت بزرگی
برای بانکهای اسالمی فراهم کرده است تا نقش اجتماعی خود را در جهت برقراری
عدالت اجتماعی در جامعه ایفا کنند.
کامال و رمال ( )5515( )Kamla & Rammalبا انتخاب ده بانک بدو ربا اد سراسر
جها و با بررسی گزارشهای ساالنه ،به بررسی نقش بانکهای بدو ربا در تودیع عادالنه
ثروت و رفع فقر میپردادند .نتیجههای این تحقیق نشا میدهد که بانکهای بدو ربا در
عمل طرح جدی برای رفع فقر و برقراری عدالت اجتماعی ندارند.
کامال و رمال ( )5519به اسیبشناسی اجرای عدالت در بانکداری اسالمی در سرتاسر
جها پرداختهاند .انا با بررسی عملکرد ده بانک اسالمی در سراسر جها نشا میدهند
علیرغم تأکید اسالم به عدالت و رفع فقر ،بانکهای اسالمی برنامه منسجم و منظمی به
منظور رفع فقر و ایجاد عدالت در اجتماع ندارند.
ادانجاکه نظام اقتصادی متداول ،توجه دیادی به رشد و توسعه اقتصادی دارد ،مطالعات
اندکی راجع به بحث عدالت و بانک صورت گرفته است و بیشتر تحقیقاتی که توسط
محققین خارجی صورت گرفته ،به بررسی تأثیر بانکداری بدو ربا بر اجرای عدالت و
میزا رعایت ویژگیهای عادالنه در بانکداری بدو ربا پرداختهاند.
به طور خالصه تحقیقات صورت گرفته را میتوا به چند دسته تقسیم نمود:
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اقتصادی اسالم فرصت مناسبی را برای افراد فقیر ایجاد میکند که به منابع بانکی دست پیدا

برخی اد تحقیقات به مبا ث نظری راجع به عدالت تودیعی پرداخته و به اهمیت و
شاخصهای کال اجرای عدالت در بانکداری اشاره مینمایند .بخش دیگری اد مقاالت به
تأثیر بانکداری بدو ربا بر عدالت تودیعی پرداختهاند که عموم این تحقیقات بر این امر
تأکید داشتهاند که علیرغم اینکه بانکداری بدو ربا ظرفیت مناسبتری نسبت به بانکداری
ربوی دارد ،ولی به منظور تحقق بهتر عدالت تودیعی در اقتصاد ،میبایست فرایندهای خود
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را اصالح نماید .قسمتی دیگر اد مقاالت چارچوب و معیارهای مهم و مناسبی در چند سال
اخیر برای عدالت در نظر گرفتهاند و این معیارها را بر اساس ویژگیهای بانک تعریف
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نمودهاند .مقاالت بسیار کمی نیز به شاخصهای عدالت در یک بانک یا شعبه خاص را
بررسی نمودهاند.
با عنایت به بررسی ادبیات موجود در این وده ،یکی اد مبا ثی که کمتر به ا پرداخته
شده است ،راهکارهای عملیاتی برای تحقق عدالت تودیعی در بانک است .در این تحقیق
سعی بر این شده است ،ضمن استخراج شاخصهای عدالت بر اساس امودههای دین مبین
اسالم و سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،کلیه راهکارهایی که در ادبیات اقتصادی برای نیل به
این مهم وجود دارد ،مطالعه شده است و این راهکارها بر اساس نظر نخبگا

و

صا بنظرا اقتصادی اولویتبندی شده است .با عنایت به ماهیت تحقیق ،این مقاله به
بررسی جامع الزامات تحقق عدالت در بانکداری پرداخته و با بررسی جامع ،الزامات تحقق
این موارد را بیا نموده است.

الزامات اساسی تخصيص عدالتمحور و سياستهای اقتصاد
مقاومتی
به منظور اینکه ارائه راهکارها بر اساس چارچوب مشخصی شکل گیرد ،اصول و الزامات
تخصیص که بر اساس اصول عدالت و سیاستهای اقتصاد مقاومتی میبایست مدنظر قرار
گیرد ،بیا میگردد .این اصول عبارتاند اد:

 .1اصل احراز ارزشافزوده ،تقویت رقابتپذیری و بهبود کارایی اقتصادی
یکی اد موارد مهم سیاستهای اقتصادی ،تقویت رقابتپذیری اقتصادی و بهکارگیری
ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور است .اد نگاه اسالم ،پول

در جایگاه سرمایه بالقوه ای است که به محض ترکیب قوقی با یکی اد عوامل تولید به
سرمایه بالفعل تبدیل شده و اد این جهت اسالم برای ا باددهی به نام «سود» قائل است؛
وگرنه برای سرمایه بالقوه هیچگونه باددهی قائل نیست (سبحانی و امیرعلی ،1937 ،به نقل اد

توتونچیا  .)1903 ،رعایت قوق سپرده گذارا اد یک سو و منافع جامعه اد سوی دیگر
الزام میکند که پیششرط هر نوع تخصیص منابع بانکی ،ا راد وجود سود و اردشافزوده
در پروژه است و اختصاص هر نوع وجوهی به طرحهایی که توجیه فنی و اقتصادی ندارند
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خالف مقتضای قرارداد وکالت و تصرف در اموال دیگرا بدو مجود شرعی است .با
عمومی جامعه ،دارای اردشافزوده مناسب باشد که ا صنایع ،دارای مزیت رقابتی مناسب
باشند .بر اساس الگوی هکشن و اوهلین ،کشورها ،کاالهایی را صادر مینمایند که نهادههای
ا بهوفور در کشور یافت شود و نهادههای مرتبط با این محصوالت اردا باشند و کشورها
کاالهایی را وارد مینماید که در ا کمبود و کمیابی وجود دارد و قیمت ا عوامل در
کشور باال باشد .تمرکز بر روی صنایعی که کشور در ا مزیت رقابتی ندارد ممکن است
بحرا هایی را مانند بحرا کره جنوبی به همراه داشته باشد.

 .2اصل توزیع متوازن منابع و فرصتها و مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد
یکی دیگر اد محورهای مهم که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی به ا اشاره شده است،
«توانمند سادی نیروی کار و ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استا ها» و همچنین «سهمبری
عادالنه عوامل در دنجیره تولید تا مصرف ،متناسب با نقش انها در ایجاد اردش» است.
برای تحقق این مهم ،امکانات باید برای همه افراد به طور مساوی فراهم باشد تا اگر کسی
همت داشته باشد و در هرکجا و هر طبقهای هست ،بتواند در پرتو لیاقت و استعداد به
کمال الیق خود برسد .تبعیضها که سرچشمه ا سنتها و عادتها یا دور و ظلم است
باید محو شود و اد نظر مال ظه شخصی و طبقاتی همه علی السویه باشند (مطهری.)1933 ،

بر این اساس باید فرصت برابر برای افراد برابر ،در دستیابی به تسهیالت بانکی فراهم
شود تا افراد توانمند در مر له نخست بتوانند با ارائه طرحها و برنامههای مالی و با توجیه
اقتصادی مناسب ،استعدادها و تواناییهای خود را برود دهند و در مر له دوم سهمی
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عنایت به الگوهای تجارت بینالملل ،تخصیص منابع در صورتی میتواند با فظ مصلحت

متناسب با کوشش خود برداشت کنند (سبحانی و امیرعلی .)1937 ،رعایت مصالح بلندمدت
جامعه ،اقتضا می کند که منابع بانکی ،اد جهت مناطق ،اد جهت بخشهای مختلف اقتصادی
و نوع پروژههای کوچک ،متوسط و بزرگ و بین گروههای مختلف اجتماعی ،به صورت
متواد تودیع شود و اگر در منطقه یا بخش یا گروههای اجتماعی خاص ،موانعی سر راه
باددهی معقول و متعارف وجود دارد ،نظام اقتصادی با مطالعه جامع و سرمایهگذاری در
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دیرساختها و رفع موانع و مشکالت ،انها را به سطح مطلوب برساند.
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 .3اصل توانمندسازی افراد جامعه و حداکثر رساندن مشارکت آنها
یکی دیگر اد اصول مهمی که در اقتصاد مقاومتی به ا اشاره شده است« ،به داکثر
رساند مشارکت ا اد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای
جمعی و تأکید بر ارتقاء درامد و نقش طبقات کمدرامد و متوسط» است .یکی اد مواردی
که در این سیاستها باید به ا توجه شود ،ا است که منابع بانکی منحصر به افراد خاص
نگردد و درصورتیکه افرادی بر اساس اصل اردشافزوده و در چارچوب مزیتهای رقابتی
کشور طر ی را به بانک ارائه کردند ،این امکا فراهم شود که اد منابع بانکی استفاده
نمایند و اد لحاظ اعتبارسنجی دچار مشکل نشوند و بتوانند اد این منابع استفاده نمایند و
کسبوکار خود را گسترش دهند .هما گونه که اد عنوا فوق نیز مشهود است ،الدمه
عدالت ،ا است که افراد در صورت وجود استحقاقهای برابر ،دسترسی برابر به منابع و
تسهیالت بانکی داشته باشند و تفاوتی در دسترسی به منابع وجود نداشته باشد.

 .4اصل بهبود و افزایش توليد ملی و اشتغال
یکی اد موارد مهمی که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی امده است« ،تأمین شرایط و
فعالسادی کلیه امکانات ،منابع مالی ،سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه
کارافرینی» است .مطالعات نشا میدهند که راه ل اصولی رفع فقر ،ایجاد اشتغال و درامد
است؛ بنابراین یکی اد اصول و معیارهای تخصیص منابع در بانکهای اسالمی بایستی
میزا ایجاد اشتغال طرح در مقایسه با طرحهای مشابه و رقیب باشد ،سیاستگذارا نظام
بانکی بایستی بهگونهای سیاستگذاری کنند تا اد میا تقاضاهای گوناگو  ،با رعایت اصول
گذشته ،انکه اشتغال بیشتری به همراه دارد انتخاب شود.

الزامات عدالت و اصالح بانکی بر اساس سياستهای اقتصاد
مقاومتی
با عنایت به اینکه مهمترین وظیفه دولت اسالمی اجرای عدالت در جامعه است و مکانیسم
بادار بر خالف تصورات اقتصاددانا کالسیک ،نه تنها نمیتواند عدالت را در جامعه ایجاد
کند ،گاه نمیتواند رشد اقتصادی به ارمغا اورد (میرمعزی)1917 ،؛ اگر بانکها وامهای
مصرفی دیادی بپردادند ،این امر باعث افزایش تقاضا در اقتصاد میشود و به دلیل کمبود
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تأمین مالی بخش تولید ،عالوه بر ایجاد تورم در کشور ،مانع رشد اقتصادی میگردد؛
داراییهایی مانند دمین ،ارد و طال سوق پیدا کند

(.)Abou-Zeinab Ali, 2013

بنابراین مکانیسم بادار همیشه نمیتواند نتیجه و وسیله مناسبی برای غلبه بر بحرا ها
باشد و ساماندهی و جهتدهی منابع به سمت فعالیتهای کارا یکی اد وظایف مهم و
اساسی دولت اسالمی به شمار میرود که دمینهساد ظهور و برود تحقق رشد عدالت محور
در جامعه است  .در این قسمت اد تحقیق ،کلیه اقدامات مرتبط با سه وده ا صاء میگردد
و سپس هر یک اد اقدامات با عنایت به نظر نخبگا مورد نقد قرار میگیرد .اقدامات
صورت گرفته توسط دولتهای مختلف عبارت است اد:

 .1گسترش شعب بانکها در مناطق روستایی و محروم
یکی اد سیاستهایی که در کشورهای مختلف به منظور توسعه عدالت و استفاده اد
ظرفیتهای مناطق محروم صورت میگیرد ،توسعه شعب در قسمتهای محروم ا مناطق
است  .یکی اد کشورهایی که این سیاست را اجرایی کرده است ،کشور هندوستا است .در
این کشور بانکهای مختلف به اختصاص بخشی اد سرمایههای خود به افراد ،فعالیت و
مکا هایی است که بتواند به بهبود وضعیت فقرا منجر شود ،ملزم شدند .کشور هندوستا
برنامهریزی خود را به منظور توسعه عادالنه در سال  1305شروع نمود .در اولین قدم،
قانونی تصویب کرد که بانکها به منظور تأسیس یک شعبه جدید در شهر میبایست سه
شعبه در قسمت روستایی ایجاد نمایند .بانک مرکزی این نسبت را در سال  1300به چهار
رساند .در بین سالهای  1300تا  1335شعبههای بانکها در روستاها افزایش پیدا نمود؛
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همچنین درصورتیکه ،منابع بانکی به سمت فعالیتهای سفتهبادی ناسالم در بادار

ولی این سیاست باعث افزایش توا تأمین مالی روستاها نگردید و بعد اد سال 1335
شعبههایی که در روستاها ایجاد شده بود به شعبههای خالی مبدل گشتند

( Burgess, Pande,

)Wong, 2004؛ به عبارت دیگر ،مقدار اسمی شعب در روستاها افزایش پیدا کرد ولی
تسهیالت به بخش روستایی تغییر چندانی پیدا نکرد .طبق امار تعداد شعب در سال 1333
تنها  1795عدد بود و در سال  1335این عدد به  90555شعبه رسید.
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 .2بهبود و گسترش فنآوری اطالعات و ارتباطات و گسترش فينتکها
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تکنولوژی شبکهای باعث میشود که تقاضا و عرضهکنندگا وجوه با یکدیگر ارتباط برقرار
کنند .این سرویسهای اطالعاتی باعث میشود طرفهای دعاوی و کل ذینفعا  ،به
اطالعات دسترسی کامل داشته و ارائهدهنده تسهیالت نیز میتواند اد درخواست کلیه
شرکتها اطالعات مناسبی داشته باشد .این تکنولوژی میتواند با استفاده اد دیتاهای بزرگ،
اطالعات مناسبی نسبت به سوابق افراد در اختیار تأمین مالی کنندگا قرار دهد و باعث
شود منابع بانکی به افرادی که اصل اردشافزوده را رعایت میکنند و بیشتر مستحق هستند،
پرداخت گردد ).(Reiling, 2010

 .3کاهش تصدیگری نهادهای دولتی و شبهدولتی بر نهاد مالی
یکی اد مواردی که باعث برود ناعدالتی اقتصادی میشود ،تصدیگری دولت و مؤسسات
نیمهدولتی بر بانکهاست .مقاالت مختلف به بیا اثرات نامطلوب این تصدی اشاره کردهاند
(.)Gonzalez_Garcia and Grigoli, 2013/La porta, Lopez-de-silanes,shleifer, 2002
تصدیگری نهادهای شبهدولتی ،باعث کاهش کارایی و شفافیت در کل اقتصاد میشود .این
مؤسسات عموماً به دلیل اکمیت شرکتی خاص ،اولویت تخصیص منابع را به شرکتهای
دیرمجموعه خود میدهند ،مابقی مؤسسات اد منابع بانک بیبهره میمانند .این امر ناکارایی
را در مؤسسات دیرمجموعه بیشتر مینماید و این امر اثر تخریبی بر اقتصاد دارد؛ چراکه
انگیزه افراد برای بهبود عملکرد ،کمتر اد بانکهای خصوصی است .در اثر کمکاری این
بانکها ،مسئولیت عملکرد بد این بانکها به صورت غیرمستقیم ،به عهده دولت است و
دولت با ایجاد رانت برای جبرا این کاستیها ،شاخص کال اقتصاد را تحت تأثیر قرار
میدهند (.)Andrei Vernikov, 2010

 .4پرداخت یارانه بر روی نرخ بازپرداخت افراد فقير
یکی اد سیاستهایی که در کشورهای مختلف برای اجرای عدالت ،عملی شده است،
تخصیص یارانه با نرخ سود پایینتر اد نرخ سود بادار است .این امر در کشورهای مختلف
به صورت پرداخت مستقیم به صنایع مدنظر و یا اعطای یارانه به وامها تعلق میگیرد .این
امر در کشورهای مختلف اجرایی شده و نتایج ا بر عدالت تخصیصی ،تأثیر بلندمدت و
شگرفی نداشته است ( .)Burgess, Pande & Wong, 2004بررسی و مطالعات متعدد نشا
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میدهد ،اعطای یارانه دولتی به صنعت خاصی باعث برود ناکارایی در تخصیص منابع شده
افزایش پیدا نماید (.(Calomiris and Himmelberg, 1994

 .5تعيين درصد ثابت برای تخصيص منابع به قسمتهای خاص
دومین سیاست تعیین درصد خاص و ابالغ ا به بانکها برای رعایت ،توسط این
بانکهاست  .این سیاست در کشورهای مختلف من جمله ایرا  ،هندوستا و بسیاری اد
کشورها اجرا شده است؛ اما بررسی انجامشده در رابطه با این سیاست نشا میدهد که
دخالت دولت در تخصیص منابع به بخش خاص ،باعث برود ناکارایی در تخصیص منابع
میگردد و باعث میشود میزا وامدهی بانکها کاهش یابد و معوقات وام افزایش پیدا کند
( .)Calomiris and Himmelberg,1994دولت هندوستا

تمرکز روی صنایعی مانند

کشاوردی و کسبوکار را در دستور کار خود قرار داد .سال  1300دولت هندوستا
هدفگذاری نمود که سال  1303چهل درصد منابع مالی به سمت این صنایع رهسپار شود.
این سیاست باعث شده تا در سال  ،1303دود شانرده درصد منابع به سمت بخش
کشاوردی و ده درصد به بقیه بخش های ائز اولویت ،رهسپار شود این سیاست باعث شد
تا در سال  ، 1310چهل درصد منابع به سمت این صنایع رهسپار گردد؛ اما این سیاست در
این کشور نتوانست پایدار باشد و بعد اد سال  1335با تغییر سیاست بانک مرکزی و تمرکز
روی سود محوری بانکها باعث شد تا سهم این بخشها در سال  1330اد تسهیالت
کاهش پیدا کند

(.)Burgess, Pande & Wong, 2004
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و باعث شده تا منابع به صورت مناسب به افراد تخصیص داده نشود و مطالبات معوق

 .6کمک به شکلگيری گروههای کسبوکار
یکی اد مشکالتی که باعث میگردد تا منابع بانکها در افراد خاصی منحصر گردد ،مشکل
وثیقه است .یکی اد راه لهایی که در برخی اد کشورها نظیر بنگالدش به منظور ل
مشکل وثیقه و تسهیل تأمین مالی برای فقیرا صورت گرفت ،ایجاد گروههای تجاری به
منظور اخذ تسهیالت اد بانک است .در این روش ،اعضایی که درخواست وام اد بانک
74

دارند ،به چند گروه مختلف که معموالً دارای رابطه اجتماعی مناسبی هستند ،تقسیم
می شوند .بانک تسهیالت کوچک با بادپرداخت کوتاه به این افراد عرضه مینماید و شرط
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ادامه دار بود اعطای تسهیالت توسط بانک به این افراد ا است که کل افراد نسبت به
تسویه با بانک اقدام کنند ،اگر برخی اد افراد در بادپرداخت وامها کوتاهی کنند بانک کل
گروه را اد ادامه تسهیالت محروم می نماید .الدم به ذکر است بانک در این روش باألخص
در مرا ل اولیه به منظور شناخت افراد دارای اعتبار اد افرادی که اعتبار مناسبی ندارند،
وامهایی با رقمهای محدود و در باده دمانی کوتاه به تسهیالت گیرندگا اعطاء مینماید.
اد مزیتهای مدل این است که نظام بانکی میتواند افرادی که دارای ریسک و هزینه
باال هستند نسبت به افراد با ریسک پایین بهرا تی و با هزینه پایین شناسایی نماید؛ دیرا
معموالً افراد پر ریسک پرداختهای مناسبی در گروه انجام نمیدهند و بانک میتواند در
صورت لزوم و ادامهدار بود تأخیر پرداختها و یا عدم تمایل به بادپرداخت وام ،این افراد
را اد گروه اخراج نماید .با استفاده اد این روش ،کارایی بانک بیشتر میشود و میتواند نرخ
سود بانکی را کاهش دهد و در نتیجه هزینه تأمین مالی این گروه با هزینه پایینتر صورت
گیرد

(.)Abdul Rahim & Abdul Rahman, 2007

دومین مزیت این سیاست ،افزایش سرمایه اجتماعی است .ادانجاکه سرنوشت افراد
گروه به یکدیگر بستگی دارد ،برای سرنوشت گروه ا ترام قائل میشوند و همین امر باعث
افزایش روابط اجتماعی و سرمایه اجتماعی در جامعه میگردد.
سومین مزیت این سیاست ،کاهش مخاطرات اخالقی است .دلیل اصلی برود این
مخاطره ا است که بنگاهها اطالع صحیحی درباره پروژه خویش ،به بانک ارائه نمیدهند و
همین امر باعث برود مشکالت مختلفی برای بانک و افزایش هزینه ا میشود .در این
طرح به دلیل انکه افراد دوست دارند همیشه اد بانک تسهیالت بگیرند و اد تحریم گروهی

ترس دارند ،یکدیگر را بهخوبی رصد مینمایند و درصورتیکه همسایه خود در صنایعی که
در ا مزیت رقابتی ندارد و ا تمال شکست در ا فراوا است ،سرمایهگذاری مینماید ،به
بانک و ا فرد تذکرات الدم را میدهند .رصد متقابل فعاال صنایع اد یکدیگر باعث
می شود تا صا با صنایع نتوانند باددهی خود را کمتر اد واقع نشا دهند و نتوانند به بهانه
باددهی پایین سود تسهیالت بانک را پرداخت ننمایند

(.(De aghion and Murdoch, 2005

 .7حمایت از صندوق ضمانت از کسبوکارهای کوچک
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یکی اد سیاستهای مایتی ،مایت اد مؤسسات مالی واسطهای است که قصد مایت اد
تسهیالت به گروه هدف را اد طریق فراهم اورد ضمانتهای الدم کاهش میدهد .این
تضمین در مراتب مختلف صورت میگیرد و ممکن است شرکت اصل وام و یا اصل وام
بهعالوه سود را ضمانت نماید

(.)Haynes, 1996

به عنوا مثال ،دولت ایاالتمتحده امریکا اد موسسه  SBAکه اد کسبوکارهای
کوچک مایت میکند ،مایت نمود تا این شرکت اد طریق تضمین تسهیالت بانکها،
تخصیص اعتبار به کسبوکارهای کوچک را تسهیل نماید ( .)Wenli Li, 1998دولت
امریکا اد سه طریق اختصاص مستقیم وام به وا دهای تولیدی مورد نظر ،تضمین
بادپرداخت وامها و یا پرداخت یارانه به تسهیالت ،در نظر داشته تا این وجوه را به سمت
سیاستهای کال خود هدایت نماید

(.)Wenli li,1998

 .8ارتقاء استقالل بانک مرکزی
یکی اد مواردی که تأثیر بر عدالت اقتصادی دارد و در ادبیات اقتصادی ،مقاالت متعددی
راجع به این تأثیر نگارش شده ،استقالل بانک مرکزیست .در صورت استقالل بانک
مرکزی ،دولت اد بانک مرکزی و بانکها به عنوا ابزاری برای تأمین مالی دولت یا
نهادهای عمومی استفاده نمیکند ،عرضه و تقاضای وجوه با ثبات بیشتری کار میکند و
تغییر ا باعث بر هم خورد قیمت بادار و یا برود تورم نمیشود .استقالل بانک مرکزی اد
طریق کاهش نرخ تورم ،افزایش ثبات اقتصادی و ...به صورت غیرمستقیم ،بر عدالت
تخصیصی تأثیر میگذارد ).(Lasse Andre Raa, 2017
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گروه هدف را دارند .دولت در این مکانیسم اد طریق این شرکت نا اطمینانی اعطای

 .9حمایت از صندوقهای خطرپذیر
یکی اد مشکالتی که برخی اد شرکتها مخصوصاً شرکتهای دانشبنیا با ا درگیر
هستند ،مشکل ضمانتنامههای بانکی و اردشگذاری داراییهای انهاست و این ،باعث
عدم استفاده شرکتها اد تسهیالت میشود .مایت اد ایجاد این صندوقها ،کمک میکند
که شرکتهای دانشبنیا بتوانند اد تسهیالت الدم در بانک استفاده نمایند و منابع ،عادالنه
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تخصیص یابد .برای ل این مشکل ،با عنایت به کاهش ریسک صندوقهای خطرپذیر،
وجود این صندوقها می تواند به افرادی که این موانع را دارند نیز تسهیالت اعطاء نماید؛
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فلذا مایت اد این صندوقها ،باعث نزدیک شد بانک به عدالت تخصیصی خواهد شد.

 .11ایجاد و حمایت از بانکهای تخصصی
بانکهای تخصصی توجه دیادی به سوداوری دارند و تمرکز خود را بر سوداوری پروژهها
و نه ضمانتها میتوانند قرار دهند و با اعتماد به این پروژهها ،ریسک تأمین مالی را
پوشش دهند ()FDIC, 2012؛ همچنین این بانکها میتوانند امکا تأمین مالی گروههای
تخصصی را فراهم اورند .تجربه کشورهای مختلف نظیر امریکا نشا میدهد که این
بانکها میتوانند نقش مؤثر و مهمی در تأمین مالی خرد ایفا نمایند .این بانکها هماکنو
نقش مؤثری در تأمین مالی بنگاههای خرد ایفا میکنند و  73درصد وامهای کوچک اد
طریق این بانکها تخصیص مییابد (هما ) .تجربه کشور امریکا نشا میدهد ،بانکهای
قوی و بزرگ نقش مهمتر و اثرگذارتری نسبت به بانکهای کوچک ایفا نمودهاند

( Kelly,

 .)Khayum, Price, 2013بر اساس مطالعات موسسه سرمایهگذاری بیمه مرکزی به دلیل
اینکه این بانکها در بادار خاص و مشخصی فعالیت مینمایند؛ اد اطالعات تخصصی بادار
اطالع دقیق و کافی دارند ،پس بر اساس سود بلندمدت موجود در صنعت به سرمایهگذاری
اقدام مینمایند و کمتر به سودهای دودگذر و موقتی توجه مینمایند ( Kelly, Khayum,

 .)Price,2013این بانکها در کشور امریکا  30درصد وامهای کشاوردی 90 ،درصد
وامهای تجاری را پرداخت میکنند.

تحليل و بررسی الزامات تخصيص عدالت محور
در این بخش ،به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر تخصیص عادالنه منابع در نظام بانکی اد
روش تحلیل محتوا استفاده شده است .با عنایت به روش تحقیق ،کلیه ویژگیهای ذکرشده
کدگذاری شدند و با استفاده اد روش تحلیل محتوا ،عوامل مؤثری که بانکداری اخالقی را
بهخوبی توصیف میکردند ،در جدول  1کدگذاری و مستندات ،تجزیه شدند تا تحلیل انها
را تتر صورت گیرد .در این جدول اد طریق کدگذاری* ،تحلیل کلی و تحلیل محتوای
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کیفی صورت گرفته است .پس اد تحلیل اولیه بر روی نتایج به دست امده اد اسناد ،بر
اولیهای به صورت کدگذاری باد تعلق گرفت به هرچند گزاره موجود در اسناد کدگذاری
شده به صورت کدگذاری باد نیز یک مفهوم وا د با عنوا کدگذاری محوری تعلق گرفت
که در جدول جداگانهای میزا فراوانی این مفاهیم محوری اد دادههای به دست امده ،بیا
شده است .جهت تحلیل محتوا اد ادبیات کلی تحقیق استفاده شد .بر اساس کدگذاریهای
باد در قسمت باال ،کدگذاریهای محوری در جدول دیر ارائه شده است.

* .کدگذاری عبارت است اد عملیاتی که طی ا دادهها تجزیه ،مفهومسادی و به شکل جدیدی در کنار هم
قرار داده میشوند( .قائدی و گلشنی.)1930 ،
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اساس گزارههای مطرحشده به یک مفهوم وا د اشاره شده است .در این تحقیق ،کد

کد

جدول  :1کدگذاریهای محوری مفاهیم
مفاهيم کدگذاری باز استخراجشده

مفاهيم کدگذاری محوری

01

ایجاد و حمایت از بانکهای تخصصی
کاهش تصدیگری نهادهای دولتی و شبهدولتی بر
نهادهای مالی
ایجاد و حمایت از صندوقهای خطرپذیر

اصالح حاکمیت شرکتی بانکها

3

شکلگیری اعتبار سنجی بر اساس دادههای بزرگ

8
0
5

ارتقاء استقالل بانک مرکزی
گسترش منطقی شعب در مناطق محروم
عدم وضع تکلیفی برای سپردهها توسط دولت

4

شفافسازی قیمت تسهیالت و عدم اعطای یارانه
تکلیفی به تسهیالت

2

استفاده از فنآوری اطالعات برای تخصیص منابع

3

توسعه ضمانتنامه بر اموال غیرمنقول به بررسی
عملکرد شرکتها و استفاده از قانون دادههای
بزرگ

توسعه بستر دسترسی شفاف به
اطالعات

6

کمک به شکلگیری گروههای کسبوکار

7

ایجاد و حمایت از صندوق ضمانت از
کسبوکارهای کوچک

توسعه تأمین مالی خرد ،کمک به
هویت بخشی و توسعه
ضمانتنامه مبتنی بر اعتماد

3
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9

ایجاد و حمایت از نهادهای معین
توسعه محصوالت دانشبنیان
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تغییر در ساختار اجرایی
سیاستگذار و قانونگذاران کالن

آسيبشناسی توزیع عادالنه منابع در نظام بانکی ایران
با عنایت به سیاست های اقتصاد مقاومتی و سخنا مقام معظم رهبری ،اصول و الزامات
کالنی که در قسمت های قبل بیا شد ،بررسی وضع موجود را امری ضروری مینماید .به
منظور بررسی وضعیت موجود اد دو روش کلی استفاده شده است .1 :بررسی اماری
تخصیص منابع در نظام بانکی ایرا

و  .5بررسی وضعیت موجود در هر یک اد

شاخصهای استخراج شده .در این قسمت سعی میشود وضعیت موجود تخصیص منابع
اد منظر امار و ارقام مورد بررسی قرار گیرد .الدم به ذکر است با عنایت به محدودیت امار

در دمینه شاخصهای ذکرشده ،تنها مواردی به عنوا اسیبشناسی ذکر شده است که
مقاالت متعدد بر وجود مشکل صحه گذاشتهاند و یا امار سری دمانی ا توسط مؤسسات
معتبر مانند بانک جهانی و بانک مرکزی منتشر شده باشد.
مشکالت و اسیبها عبارت است اد:

 .1بررسی پراکندگی منابع و تمرکز آن در مناطق خاص
جاذبههای سیاسی و اجتماعی پایتخت و مراکز برخی استا های کشور اد یک سو و وجود
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دیرساختهای الدم برای فعالیتهای اقتصادی اد سوی دیگر همیشه یک تصویر سوداوری
مراکز سوق پیدا میکند ،بهگونهای که تی ممکن است پساندادهای مناطق مختلف کشور
را نیز به این سمت هدایت کند .طبق گزارش بانک مرکزی در سالهای  35تا  ،30دود
 35درصد تسهیالت نظام بانکی به تهرا اختصاص پیدا نمود* و  10درصد دیگر منابع
کشور به پنج شهر صنعتی بزرگ ایرا اختصاص پیدا کرده است .در سال  1930نیز 30/7
درصد اد تسهیالت به تهرا و  17درصد به پنج شهر صنعتی بزرگ اختصاص پیدا کرده
است (تحلیل محقق اد گزارش بانک مرکزی) .روشن است که ادامه این وضعیت افزو بر
پدید اورد انواع مشکالت اجتماعی و اقتصادی ،موجب بیعدالتی در تودیع منابع شده و
شکاف سرمایه گذاری ،اشتغال ،رشد و درامد را در بین مناطق کشوری بیشتر میکند.

 .2تمرکز منابع بانکی در بخشهای خاص اقتصادی
به طور معمول در اقتصادهای در ال توسعه ،تفاوتهای معناداری اد جهت معیارهای
اصلی سرمایهگذاری ،چو ریسک و باددهی بین بخشهای مختلف اقتصادی وجود دارد،
در الیکه سوداوری در بخشهای تولیدی نیادمند سرمایهگذاری بلندمدت و همراه با انواع
ریسک است ،بخشهای تجاری و خدماتی با کمترین ریسک و در کوتاهمدت پاسخ
میدهند .اگر سیاست گذاری اصولی نباشد ،به طور طبیعی منابع نظام بانکی به سمت

* .البته یکی اد علل مهم باال بود رقم تسهیالت و سپردهها در استا تهرا استقرار دفاتر مرکزی بسایاری
اد شرکتها و مؤسسات تولیدی سایر استا ها در استا تهرا است.
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باال را برای این مراکز رقم میدند؛ در نتیجه منابع بانکی به صورت طبیعی به سمت این

فعالیتهای تجاری و خدماتی سوق پیدا کرده و بخشهای تولیدی اقتصاد که معموالً بخش
اشتغالدا و مولد ثروت و درامد است ،محروم میماند.
امار تسهیالت پرداختی بانکها نشا میدهد ،در سال  1903تنها دود بیست درصد
اد منابع به بخش تجارت اختصاص داشت؛ این در الی است که این رقم با رشد فراوا
در طی سالهای مختلف ،در سال  1930به دود  73درصد اد کل تسهیالت رسیده است.
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جدول  :5تسهیالت پرداختی بانکها
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سال /صنعت

1900

1930

1900

1910

1931

1930

بادرگانی
کشاوردی
صنعت و معد
ساختما و مسکن

99
15
53
50

15
13
13
93

13
13
95
95

9747
1745
5340
5543

5340
1549
5140
9340

7143
141
1140
5940

مأخذ :محاسبات نگارنده بر اساس اطالعات بانک مرکزی و نماگرهای مالی اقتصادی ودارت اقتصاد.

همچنین امارها نشا میدهند در سال  1901دود  55درصد اد تسهیالت به بخش
کشاوردی اختصاص دارد؛ این در الی است که در سال  1930تنها  141درصد اد منابع به
بخش کشاوردی اختصاص پیدا کرده است .بررسیهای اماری نشا میدهد دود 50
درصد اد تسهیالت به بخش صنعت اختصاص پیدا کرده است و این سهم در طی  50سال
اخیر تقریباً ثابت بوده و تنها در سال  35الی  33کاهش پیدا کرده است .بخش اعظم
تسهیالت به بخش بادرگانی اختصاص پیدا کرده؛ این در الی است که تسهیالت اعطایی
به بخش بادرگانی مانند کشورهای صنعتی و پساصنعتی به بخشهای خدماتی نوین و
بخشهای مالی جدید نیست و اکثراً به بخشهای واردات اختصاص پیدا مینماید.

 .3تمرکز منابع بانکی در اشخاص و گروههای درآمدی خاص
اصل ا ول اعطای تسهیالت اقتضا دارد که بانک اطمینا کافی اد بادگشت اصل و سود داشته
باشد .الدمه طبیعی رعایت چنین اصلی ،ا است که بانک افزو بر اطمینا اد توجیه فنی و
اقتصادی پروژه ،وثایق و ضمانتنامههای الدم را اد متقاضی تسهیالت ،دریافت نماید .در
نتیجه اشخاص و گروههایی که توا ارائه وثایق و ضمانتهای معتبر بر اساس شاخصهای
بانک دارند ،مقدم می شوند .نتیجه طبیعی چنین وضعیتی ،محرومیت همیشگی گروههای

درامدی پایین اد منابع بانک خواهد بود .امروده مشکالت و موانع تأمین مالی بنگاههای
اقتصادی خرد یکی اد چالشهای جدی نظامهای بانکی ارما گراست.

*

جمعبندی نقاط ضعف و راهکار تخصيص عادالنه منابع
در این قسمت به منظور ارتقاء دید خوانندگا به نقاط ضعف و راهکارهای تخصیص
عادالنه منابع ،نقاط ضعف و راهکارها در جدولی نشا داده شده است:
جدول  :9نقاط ضعف و راهکارهای تخصیص عادالنه منابع بانکی

0

ضعف نظام بانکی به عنوان واسطهگر مالی و تبدیلشدن
به تأمینکننده مالکانه

کاهش تصدیگری نهادهای دولتی و شبهدولتی بر
نهادهای مالی

2

ضعف سیاستگذاری و حوزه دسترسی مالی

3

ضعف بهرهگیری از فنآوری اطالعات و ارتباطات در
تخصیص منابع

گسترش شعب بانک در مناطق روستایی و محروم
بهبود و گسترش فنآوری اطالعات و ارتباطات و
گسترش فینتکها
تعیین درصد برای برخی صنایع کاربر محور

ضعف سیاستگذاری برای افراد فقیر

شفافسازی قیمت تسهیالت و عدم اعطای یارانه
تکلیفی به تسهیالت

4

5

تمرکز بر روی تأمین منابع مالی فردی و منفرد بهجای
تأمین مالی زنجیرهای و گروه کسبوکار

کمک به شکلگیری گروههای کسبوکار

6

عدم تقویت و روشن بودن جایگاه صندوق ضمانت در
سیاستگذاریهای اعتباری کسبوکار کوچک و
دانشبنیان

حمایت از صندوق ضمانت کسبوکارهای کوچک

7

سلطه مالی دولت و ضعف عملکرد بانک مرکزی

کاهش تصدیگری نهادهای دولتی بر نهادهای مالی

8

عدم تعریف روشهای نوین تأمین مالی طرحهای
مخاطرهای

حمایت از صندوق خطرپذیر

9

عدم تفکیک بانکهای تخصصی ،توسعهای و تجاری

ایجاد و حمایت از بانکهای تخصصی

* .برای مطالعه بیشتر رک به De, Soto,1999 :و .Payne,2001
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ردیف

ضعفها

راهکار

81

بررسی وضع موجود و اولویت اقدامات تخصيص عادالنه منابع از
منظر نخبگان
در این بخش اد پژوهش ،به جهت نظرسنجی ،اد نمونه اماری و جمعاوری داده ،اد ابزار
پرسشنامه استفاده شده است .در این تحقیق ،عوامل مختلف که مؤثر بر عدالت بود به
نخبگا عرضه گردید و انها به تأثیر کم یا دیاد ا بر اساس طیف  0تایی لیکرت ،نمره
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دادند؛ همچنین اد نخبگا درباره وضعیت موجود هر یک اد شاخصها سؤال شده است.

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /موسویان ،طالبی و عباسی

خبرگانی که اد انها سؤال شده است عبارت است اد:
 .1داقل  0سال فعالیت در وده بانکداری؛
 . 5داقل مدرک کارشناسی در وده اقتصاد ،سابداری و مبا ث مالی و بانکداری؛
 .9وجود یک سمت مدیریتی یا سرپرستی در سوابق فعالیت.
بر اساس شروط فوق ،تعداد نخبگا این تحقیق ،بالغ بر  50نفر گردیدند.
به جهت تعیین روایی پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق ،با توجه به اینکه تمامی عوامل
مورد بررسی اد پیشینه و ادبیات تحقیق استخراج شدهاند؛ بنابراین پرسشنامه دارای ویژگی
روایی است .در خصوص پایایی ،الفای کرونباخ یکی اد معروفترین معیارهای سنجش
پایاییست که به صورت فرمول  1تعریف میشود:
فرمول  :1الفای کرونباخ






K   S
1 2
K  1  S sum

2
i



که در ا  Siانحراف معیار سؤال  iام S2sum ،انحراف معیار مجموع سؤالها و  Kتعداد
سؤالهای پرسشنامه است .هرچه مقدار الفا نزدیک یک باشد ،نشا دهنده میزا پایایی
باالست .میزا قابل قبول این پارامتر 5/0،به باالست (سرمد و همکارا .)1911 ،
با توجه به اینکه مقدار الفای کرونباخ در این پرسشنامه برابر  5/171است ،بنابراین
خاصیت پایایی را نیز داراست.

جدول  :7پایایی پرسشنامه

N of Items
12

Cronbach's
Alpha
.841

جدول  :0طیف  0تایی لیکرت مورد استفاده در پرسشنامه
عبارت

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

مقدار

5

4

3

2

1

تجزیهوتحليل دادهها
با توجه به اینکه تعداد نمونه اماری اد ادمو دوجملهای که ادمو ناپارامتریک است،

فرمول  :5ادمو فرض اماری

5

{

1

با استفاده اد نرمافزار  SPSSنسخه  ،55تحلیلهای اماری انجام گرفته که در ادامه
نمایش داده شده است .الدم به ذکر است که جدول  9به امار توصیفی در مورد متغیرها و
جدول  7در مورد امار استنباطی و تحلیل تأثیرها میپردادد.
بر اساس تحلیلهای اماری مبتنی بر دادههای پرسشنامه که میا نخبگا تودیع شد،
فرضیه صفر ادمو دوجملهای رد شد ،اد جانب دیگر به این علت که بیش اد  15نفر اد
نخبگا نظر به تأثیر راهکار مورد بررسی داشتند و این وضعیت برای تمامی موارد برقرار
بود ،تمام  15راهکار به منظور تخصیص عادالنه منابع در نظام بانکی تأثیرگذار تشخیص
داده شدند .به جهت اولویتبندی راهکارها اد دیدگاه پاسخدهندگا  ،اد ادمو فریدمن

استفاده میشود.
ادمو فریدمن ،یک ادمو ناپارامتری است که به جهت اولویتبندی تعدادی معیار بر
اساس میانگین رتبهای ،مورد استفاده قرار میگیرد .در قدم ابتدایی ،اگر مقدار سطح
معنیداری کمتر اد میزا خطا باشد به مفهوم رتبه و اولویت است (اذر و مؤمنی.)1939 ،
خروجی  SPSSدر ادمو فریدمن به صورت جداول دیر است:
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استفاده شده است.
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جدول  :3نتایج ادمو فریدمن در مورد اولویتبندی موارد
آماره محاسبهشده ()χ2

درجه آزادی

سطح معنیداری

میزان خطا

149،45

11

4/444

4/45

جدول  :0رتبهبندی اولویتهای تخصیص عادالنه منابع در نظام بانکی

 84سؤال

عنوان سؤال

میانگین
رتبهای

رتبه
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6

تقویت نظارت فنی و بهبود استقالل بانک مرکزی

10.00

1

11

بهبود و گسترش فنآوری اطالعات و گسترش فینتکها

8.30

2

7

کاهش تصدیگری نهادهای دولتی و غیردولتی بر بانکها

8.25

3

12

حمایت از بانکهای دارای صندوقهای خطرپذیر و ریسکپذیر

8.08

4

1

حمایت از صندوق ضمانت ریسک و تضمین بازپرداخت

7.48

5

5

توسعه دامنه وثایق بانک از سندهای شهری به سندهای محلی

7.48

6

9

حمایت از ایجاد بانکهای تخصصی

6.85

7

8

انتشار اوراق گواهی خاص پروژههای بلندمدت

6.60

8

4

پرداخت یارانه برای بررسی تخصصیتر طرحهای اقتصادی

4.85

9

14

افزایش اختالف میان سود سپرده کوتاهمدت و بلندمدت

3.60

14

2

پرداخت یارانه دولتی به وامهایی که به جامعه هدف داده میشود

3.28

11

3

توسعه شعب در مناطق محروم و روستایی کشور

3.25

12

جمعبندی و ارائه راهکارها و پيشنهادها
در این پژوهش به دنبال تخصیص عادالنه منابع در نظام بانکی و تعیین اولویتهایی به
منظور ارائه پیشنهاد برای اقتصاد جمهوری اسالمی ایرا بودیم .مطالعه نشا داد ،مهمترین
راهکارها برای تخصیص عادالنه منابع به ترتیب اولویت عبارتاند اد .1 :تقویت نظارت
فنی و بهبود استقالل بانک مرکزی .5 ،بهبود و گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات و

گسترش فینتکها .9 ،کاهش تصدیگری نهادهای دولتی و شبهدولتی .7 ،مایت اد
بانکهایی که به توسعه صندوق خطرپذیر کمک میکنند .0 ،توسعه وثیقههای مورد قبول
بانک و قبول سندهای مبتنی بر اعتماد.
بر اساس نتایج تحقیق ،یکی اد مشکالتی که باعث محروم ماند عدهای اد تسهیالت
بانکی میشود ،تخصیص سیاسی منابع برای طرحها و پروژههای غیراقتصادی است .این
نوع تخصیص اد منظر بانکداری اسالمی مردود و غیرقابلپذیرش بوده و مخالف
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سیاسته ای اقتصاد مقاومتی است .دو پیشنهادی که توسط نخبگا مورد تائید قرار گرفت
کاهش تصدیگری شرکتهای دولتی و شبهدولتی است .تقویت نظارت فنی و تخصصی
بانک مرکزی اد طریق افزایش استقالل این نهاد تخصصی ،میتواند کمک میکند تا بانک
مرکزی به عنوا نهاد ناظر بتواند نظر کارشناسی را نسبت به نظرات سیاسی اعمال نماید و
اد تخصیص سیاسی تخصیص منابع جلوگیری نماید؛ همچنین کاهش تصدیگری نهادهای
دولتی و غیردولتی باعث عدم تمرکز منابع در شرکتها و افراد خاص میگردد.
اد مواردی که با عنایت به نظر نخبگا  ،جزء اولویت دوم قرار گرفت ،بهبود و گسترش
فناوری اطالعات و ارتباطات و گسترش فینتکهاست .استفاده اد این تکنولوژی به
شفافیت اطالعاتی کمک مینماید و باعث میشود بانک بتواند کلیه افرادی که اد دورترین
نقطه درخواست تأمین مالی پروژه خود را دارند ،شناسایی و نسبت به تأمین مالی ا اقدام
نماید .همچنین اردیابی اعتبار مشتریها بر اساس گزارش اصل اد فناوری اطالعات و
استفاده اد دیتاهای بزرگ بسیار را ت میسر میگردد.
یکی دیگر اد مشکالت ،عدم تأمین مالی مناسب پروژههای دانشبنیا است .این
پروژهها عموماً سیکل تجاری بلند و عدم وجود مرکزی برای اردشگذاری محصوالت
دانشبنیا  ،در اولویت بعدی تأمین مالی قرار گیرند و همین امر باعث عدم اجرای دقیق
اقتصاد مقاومتی میشود که این امر باعث میشود تا پروژههای عظیم تولیدی که دارای
طرح توجیهی مناسبی هستند ،بهخوبی تأمین مالی نشوند .راه ل این موضوع که مورد تائید
خبرگا نیز قرار گرفت ،مایت اد بانکهایی است که دارای صندوق خطرپذیر هستند یا
مایت اد بانکهایی است که مایت ویژه اد این صندوقها میکنند.
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و جزء اولویت اول و سوم قرار گرفت ،تقویت نظارت فنی و تخصصی بانک مرکزی و

همچنین با عنایت به اولویتبندیهای صورت گرفته ،یکی دیگر اد مواردی که مطابق
با نظر نخبگا جزء اولویت پنجم قرار گرفت و میتواند مشکل وثایق را تا دودی مرتفع
نماید ،مایت اد شرکتها و صندوقهای واسطی است که ضمانت وامهای گروه هدف را
به عهدهدارند .این شرکتها اد طریق ضمانتهای ایجاد شده ،باعث کاهش ریسک اعطای
وام به گروههای هدف میگردد و اد این طریق میتوانند اعطای وام به این شرکتها را
86

تسهیل نمایند و میبایست در ایرا یکی اد اولویتهای مایت قرار گیرد .همچنین با
عنایت به نظر خبرگا  ،توسعه وثایق و مایت اد بانکهای تخصصی امر مهمی است که
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باید دیرساختهای اجرایی انها مدو گردد.
با عنایت به نتایج اصله ،توسعه شعب در مناطق محروم و اعطای یارانه برای وام
برخی اد صنایع ،جزء مواردی است که بر تخصیص عادالنه منابع تأثیری ندارد؛ اما متأسفانه
مسئولین به ا توجه دارند و در این چند ساله در برخی اد دورهها در ایرا اجرایی شده
است که با عنایت به بررسی تجارب کشورهای دیگر و همچنین نظر نخبگا میبایست اد
دستور کار مسئولین بهسرعت خارج شود.
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