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 چکیده

 نظام کامل تحقق یبرا تا است ازین و است یاسالم یبانکدار از نخست گام ربا بدون یبانکدار
 که است ینهاد صادرات توسعه بانک .گردد توجه زین عدالت همچون ییها مؤلفه به یاسالم یبانک

 دارد اقتصاد کل در بانک نیا که یتیاهم به توجه با است؛ یرنفتیغ صادرات توسعه آن، کالن هدف
 از یکی و میباش داشته را نهاد نیا یاقتصاد عدالت یها شاخص از خود یابیارز تا میشد آن بر

 آن ستهیبا حق و مال حق به توجه یاقتصاد عدالت یبررس در .نماییم معرفی و یینتب را ها شاخص
 دارد یتاهم یاقتصاد عدالت به توجه در منطقه هر لیپتانس و تیقابل اساس نیا بر است، یضرور

 یبرا بانک گذاری یاستس و مناطق یصادرات یها تیمز ییشناسا لذا .گردد فایا دیبا حق نیا و
 قوام و ردیگ قرار صادرات توسعه بانک موردتوجه دیبا که است یموارد از یکی آن از تیحما

 و میداد قرار یموردبررس را صفهانا استان نمونهعنوان  به .کند شکوفا را آن و کند حفظ را مناطق
 نیا از خود یابیارز بانک انیمشتر و استان یصادرات فعاالن از پرسشنامه و یتلفن مصاحبه با

 صادرات حوزه در بانک انیمشتر و بازار فعاالن دانش و تجربه اساس بر .میداد انجام را  شاخص
 از هرکدام یرتأث زانیم و میپرداخت یساختار معادالت از استفاده با ها داده لیتحل به یرنفتیغ

 را بانک یها چالش تینها در و دیگرد مشخص استان یها تیقابل با ارتباط در یاقتصاد یها بخش
 و شیمیایی  معدن، و صنعت بخش ترتیب به تحقیق در شده یمعرف معیار به توجه با  .میداد نشان

 دهی تسهیالت در صادرات توسعه بانک توجه شایسته کشاورزی سپس و خدمات پتروشیمی،
 واند  گردیده مشخص تحقیق این در نیز اقتصادیهای  بخش اینهای  زیربخش اولویت و باشند می
 بر بتوان تا است شده بیان شاخص در یرگذاریتأث میزان کوچک به بزرگ از یبضرا اساس بر

  کنیم. امتیازدهی را کارایی و عدالت تحقیق، در شده یمعرف معیار اساس

 واژگان کلیدی

 یصادرات تیمز ران،یا صادرات توسعه بانک ،ییکارا عدالت،

  JEL: D63 – H11بندی  طبقه

                                                           
  (ع)دانشگاه امام صادقاستادیار دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد                  aidin1960@hotmail.com 

 (ع)دانشگاه امام صادقمعارف اسالمی و اقتصاد دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد د کارشناسی ارش 

 majidqoran@gmail.com                                                                              )نویسنده مسئول( 
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 مقدمه

 اجرای برای تا است نیاز و است اسالمی بانکداری از نخست گام ربا بدون بانکداری
 اقتصاد نظام اهداف با همسویی عدالت، همچون ییها مؤلفه به اسالمی بانکداری کامل
 بدون بانکداری قانون یکم ماده از یک بند .شود ویژه توجه اسالمی اخالق و یاسالم

 اعتباری و پولی نظام استقرار» را ایران اسالمی جمهوری بانکی نظام اهداف از یکی ربا
 جهت در اعتبار و پول صحیح گردش منظور به (اسالمی ضوابط )با و عدل حق مبنای بر

 استقرار شرطعنوان  به عدالت ،عبارت این در داند. می «کشور اقتصاد رشد و سالمت
 داشتن شرط به بانکی نظام بودن اسالمی در واقع و است خورده قید اسالمی بانکی نظام

 مبنای بر عدالت گیری اندازه قابل های شاخص احصاء رایب تحقیقی که است عدالت
 جزء یک عملکرد که است، نپذیرفته صورت نظری تحقیقات از حاصل قواعد و نتایج

 کل یا جزء آن که دهد نشان و دهدقرار  موردسنجش را آن کل یا و اقتصادی نظام از
 .استدار را موردنظر یدئالا از یا نمره چه

 گیری اندازه قابل های  شاخص احصاء یعنی کار؛ این میدرصدد تحقیق این در ما
 بانک یکعنوان  به ایران صادرات توسعه بانک مالی؛ سیستم از بخشی در را عدالت

 یعنی این و کنیم گیری اندازه را ها شاخص این سپس و دهیم انجام ای؛ توسعه تخصصی
 اسالمی جمهوری بانکداری سیستم در عدالت، گیری اندازه عملیاتی فاز در شدن وارد

 اقتصاد در عدالت نظریات کردن کاربردی بر عالوه که است این کار این حسن ایران.
 در عدالتاز  جزء هر به نظری های پرداختن برای را مسئله اقتصادی نهادهای و اسالمی

 مدیران اجرایی تصمیمات یبرا معیاری همچنین و کند می تر واضح اسالمی اقتصاد نظام
 .نماید می محقق

 تحقیق پیشینه. 5

 ایه مدل از استفاده با اسالمی بانکداری سیستم در کارایی مورد در زیادی تحقیقات
 سنتی بانکداری سیستم و اسالمی بانکداری نظام در کارایی مقایسه مورد در کمی

 در را ای منفی و مثبت نتایج مختلف، های نمونه به توجه با که است؛ گرفته صورت
کارایی در صنعت بانکداری » 1عنوان با ای مقاله هب توان می نمونه برای است. برداشته
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به سنجش  2ها تحلیل پوششی داده روش با استفاده از کرد کهاشاره  «اسالمی مالزی
ای با  توان به مقاله می همچنینهای اسالمی مالزی پرداخته است.  کارایی در بانک

های  و اولویت ها های اسالمی؛ معیارها، روش کارایی در بانک یریگ اندازه» 3عنوان:
های مختلف سنجش  اشاره کرد که پس از بیان ادبیات کارایی و روشنیز « اجتماعی

کارایی با بحثی نظری به متفاوت بودن معیار کارایی در نظام اقتصادی اسالم و غرب 
دارد که برای ارزیابی کارایی  کند و فقط بیان می پردازد. البته نویسنده مدلی ارائه نمی می

ت را نیز باید در نظر داشته باشیم و در واقع در سیستم بانکی معیارهایی همچون عدال
در رابطه با در چارچوب اسالم باید کارایی تعریف شود. از جمله تحقیقات نظری 

بررسی و تحلیل »رساله دکتری با عنوان  ،کارایی و عدالت در نظام اقتصادی اسالم
 لحاظ بهه است ک 4«امکان سازگاری معیارهای عدالت و کارایی در نظام اقتصاد اسالمی

که با توجه به حجم  مسئلهاما در مورد این ؛ ردیقرار گتواند مبنای تحقیق  تئوریک می
معادل با تولید ناخالص ملی است و اینکه چگونه باید  باًیتقرعظیم تسهیالت بانکی که 

های مختلف اقتصادی تخصیص داده شود که عدالت اسالمی در  این تسهیالت به بخش
گردد تحقیقی صورت نگرفته است و همچنین درباره  نیتأمبانکداری اسالمی ایران 

گیری آن  زهگیری و روش اندا های قابل اندازه تعریف عدالت در بانکداری با شاخص
 مطلبی یافت نشد.

عدالت و »در این تحقیق مبنای نظری خود را تحقیقات و دستاوردهای کتاب 
ایشان را در مورد عدالت اقتصادی  هینظردهیم. در ابتدا  دکتر عیوضلو قرار می «کارایی

به  یابی دست منظور بهتوضیح داده و کارایی اقتصادی را بحث خواهیم کرد، سپس 
پرسشنامه و  لهیوس بههای تحقیق را  در باب عدالت در بانکداری داده شاخصی مناسب

در قسمت پردازیم.  گیری شاخص می و اندازه کرده و به بررسی یآور جمعمصاحبه 
 شود. ها شرح داده می گیری شاخص برای اندازه شده گرفتهمربوطه روش تحقیق به کار 



 51، پیاپي 5931مطالعات اقتصاد اسالمي، سال هشتم، شمارة اول، پايیز و زمستان      511

 . ادبیات موضوع1

 . بانکداری1-5

گذرد و در این مدت فراز و  بیش از چهار دهه از ظهور بانکداری اسالمی می
بوده است اما سعی نموده دوشادوش  رو روبههایی  داشته و با چالش ییها بینش

بانکداری متعارف در سطح جهان فعالیت نماید. در این گفتار ابتدا مروری بر بانکداری 
مربوط به  قلمروی تحقیق که ییازآنجاپذیرد و  متعارف و بانکداری اسالمی انجام می

ی ای تخصص های توسعه ای تخصصی است به نقش، اهمیت و کارکرد بانک بانک توسعه
 پردازیم. بانک توسعه صادرات می

 . ماهیت بانکداری متعارف1-5-5

سسة انتفاعی است که با سرمایة خود و یا ؤبراساس یک تعریف ساده بانک یک م
وام و اعتبار  ، دادنها آوری سپرده کسب سود اقدام به جمع منظور بههای مشتریان  سپرده

عنوان یک  بانک به .(11، ص1334 زاده و مجتهد، )حسن نماید و خدمات بانکی می
. کند وجوه را برقرار می کنندگان عرضهواسطة مالی، ارتباط بین متقاضیان و 

وجوه پراکندة افراد را از طریق ایجاد سپردة  یآور جمعها وظیفة  بانک یگرد عبارت به
قاضیان گیرند )تجهیز منابع( و در مقابل، اعتبارات الزم را در اختیار مت بانکی بر عهده می

نقش مهمی در امر توسعة  ترتیب ینا بهاعطای تسهیالت( و دهند ) وجوه قرار می
گذاران و اعطای این وجوه به  آوری وجوه سپرده با جمع چراکهکنند؛  اقتصادی ایفا می

های بزرگ  گذاری در مقیاس گذاری را تسهیل و فرصت سرمایه متقاضیان، امکان سرمایه
باشد، همچنین  بانک از انجام این عملیات کسب سود می . هدفکنند را فراهم می

های خود و  هزینه ینتأمگذاران نیز به دنبال کسب سود هستند؛ لذا بانک برای  سپرده
کرده و از  یرندگانگ وامگذاران اقدام به اخذ بهره از  همچنین پرداخت سود به سپرده

کسب سود  یرندگانگ وامیافتی از درة گذاران و بهر بهرة پرداختی به سپرده التفاوت مابه
 .(31، ص1333 احمدی و صفرزاده،) کند می

در بانکداری متعارف، چه در تجهیز منابع و چه در اعطای تسهیالت، از رابطه 
گذار با تحویل وجوه به بانک، مالکیت خود را از  شود. سپرده حقوقی قرض استفاده می



 511...    صادرات توسعه بانک: موردمطالعه ي؛بانک نظام در ييکارا و عدالت شاخص یریگ اندازه و ييشناسا

و رابطه او با بانک، رابطه بستانکار  آورد یدرمها را به مالکیت بانک  ها قطع کرده، آن آن
 متعهد مقرراتو بدهکار است و در مقابل، بانک بازپرداخت مبلغ سپرده را مطابق 

(. بانکداری متعارف به غیر از کارکرد فوق )تجهیز 01، ص1331 موسویان،) شود می
ت، به این منابع و اعطای تسهیالت( کارکرد دیگری نیز دارد و آن خلق اعتبارات اس

برای برداشت  باره یک بهگذاران  اند که تمامی سپرده ها به تجربه دریافته معنی که بانک
کنند و بر مبنای این تجربه اقدام به اعطای  های خود به بانک مراجعه نمی سپرده

کنند و از این طریق عرضة پول و حجم پول در  ها می اعتبارات بیش از میزان سپرده
 .(31، ص1333 احمدی و صفرزاده،) دهند میگردش را افزایش 

 . بانکداری اسالمي1-5-1

کتاب . انتشار آمد به وجودفعلی در خاورمیانه  صورت بهبانکداری اسالمی  1191دهة 
اثر متفکر بزرگ شیعی سید محمدباقر صدر در  «البنک الربوی فی االسالم»مشهور 

زیادی داشت و بسیاری از افراد را به فکر بانکداری اسالمی  یرتأثاشاعه این تفکر 
های  که نخستین بانک ،برادرزاده پادشاه عربستان ،جمله محمد الفیصل ، ازانداخت

 گذاری کرد.  در عربستان، مصر و سودان پایه 1191اسالمی را در اواسط دهه 

و غیر ربوی(  ربویدوگانه )کشورهای اسالمی نظام بانکداری بیشتر  امروزه در
و پاکستان نظام بانکی خویش را  ، سودانفعالیت دارد، لیکن در میان این کشورها ایران

اقدام به حذف کامل ربا از معامالت بانکی  یعبارت بهکرده و  ی، اسالمصورت یکپارچه به
 .(293، ص1331)بهرامی، اند نموده

 . تفاوت بانکداری متعارف و بانکداری اسالمي1-5-9

ای کمتر و اعطا آن با بهره بیشتر و درآمد حاصل  در بانکداری متعارف اخذ پول با بهره .1
دهد، اما در  درآمد اصلی بانک ربوی را تشکیل می التجاره مالعنوان یک  ء به از این شی

شود یعنی با حذف بهره و تحریم ربا، پول  عوض می یکل بهبانکداری اسالمی این تصویر 
عنوان واسطه، به صاحبان این پول و  دهد و بانک به حالت اصالت خود را از دست می

 .(119، ص1390 هاشمی،) اندیشد کنند می ها استفاده می ها و سپرده کسانی که از این پول
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های  در قبال فعالیت یتیمسئولگذاران هیچ  در بانکداری متعارف )ربوی( سپرده .2
بانک ندارند و نتایج عملیات بانکی سود باشد یا ضرر، هیچ فرقی برای آنان ندارد و 

 به مقرّر موعد در را آن ةاصل سپرده و بهر یتیوضعبانکدار متعهّد است در هر 
 گذار بپردازد. سپرده

ذاری گ ربوی( برای همه نیازها اعم از مصرفی و سرمایهمتعارف )نظام بانکداری  .3
معمول نرخ بهره آن نیز در بازار پول و  طور بهکند و  از قرارداد قرض با بهره استفاده می

گیرد، این در حالی است که بانکداری اسالمی  زا از اقتصاد واقعی شکل می صورت برون به
 .(1333 نبی،) کند متناسب با نیازهای واقعی از انواع قراردادهای مالی استفاده می

کند که  وام با به کارگیری ثروت دیگران سرمایه هنگفتی را ایجاد میمتقاضی   .4
. بدین آید پس از بازپرداخت اصل و بهرة وام به بانک مالک این سرمایة کالن بشمار می

 متأسفانهآید که  های بزرگی به وجود می ، ثروتکوچک مردم نسبتاًهای  ترتیب از ثروت
شوند بلکه اشخاص معدودی که  منتفع نمی ها آنیعنی مردم از  ها آنصاحبان اصلی 

داشتن دارایی بیشتر در نزد بانک از اعتبار بیشتری نیز برخوردار هستند سهم  یلدل به
این  گردند. مند می بهره ها آندهند و از  ها را به خود اختصاص می بیشتری از این سپرده

 یطور بهگردد  ه میشدن جامع یدوقطبظاهری منطقی دارد اما منجر به  اگرچه سازوکار
گیرند  های جامعه را در اختیار خویش می ثروتبیشتر  که گروهی اندک از مردم

اند از این سرمایه کمترین بهره را  اکثریت مردم که صاحبان اصلی ثروت که یدرحال
تأکید اسالم بر این است  چراکهباشد  از نظر اسالم قبول نمی یسازوکار ین. چنبرند می

 که ثروت یک جامعه نبایستی در دست گروه کوچکی از ثروتمندان در گردش باشد
 .(102-153صص، 1301 عبدی ساوجیان،)

 ايران در بانکي سیستم کردن . اسالمي1-5-1

، الیحه عملیات بانکی بدون ربا )بهره( در جهت حذف بهره و انطباق 1301در سال 
موازین اسالمی، تقدیم مجلس شورای اسالمی گردید که نهایتاً در عملیات بانکی با 

 به تصویب رسید. 1302تاریخ هشتم شهریورماه 
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براساس این قانون اهداف نظام بانکی مشخص گردیده است که بند اول به شرح 
استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل )با ضوابط اسالمی( » باشد: زیر می

 .«نظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصاد کشورت منظور به

 در اقتصادها  . انواع بانک1-5-1

 :کرده استها را به دو دسته تجاری و تخصصی تقسیم  ، بانکو اعتبارشورای پول 

ها  شوند که فعالیت آن هایی اطالق می های تجاری به بانک بانک تجاری: بانک (1
ها و  به مصرف وام ها آنباشد و قسمت اعظم منابع  ( میمدت کوتاه)در بازار پول 

 رسد. می مدت کوتاهاعتبارات 

های تخصصی به  بانک تخصصی: بر اساس تعریف شورای پول و اعتبار بانک (2
باشد و در  ( میبلندمدتها در بازار سرمایه ) شوند که فعالیت آن هایی اطالق می بانک
 بلندمدتو  مدت یانمهای صنعت و معدن، کشاورزی، ساختمان و غیره اعتبارات  بخش

 .بانک مرکزی( یتسا وب) نظارت دارند شده یرفتهپذهای  اعطا نموده و بر طرح

 تخصصي در اقتصاد یا توسعههای  . نقش بانک1-5-6

های مالی  های مالی که سایر واسطه ای بانکی است که برای پذیرش ریسک بانک توسعه
تمایلی به پذیرش آن ندارند و برای حمایت از توسعه اقتصادی و کمک به پیشرفت 

شود و اولین وظیفه آن  می یستأسها  های مستقیم و غیرمستقیم دولت اقتصادی؛ با کمک
های توسعه  برنامه موردنظرهای  در پروژه مدت اهکوتو  بلندمدتگذاری  انجام سرمایه

وظایف  دار عهدهها،  ها، عالوه بر وظایف اعتباری بانک اقتصادی است. این نوع از بانک
ها منطقی  این بانک قرار دادنهای تخصصی  . بنابراین در زمره بانکهستندای نیز  توسعه

، آن است که ضوابط و یبند طبقهچالش این نوع از  ینتر مهمرسد. شاید  به نظر نمی
برای  یناًعگیرد  های تجاری و تخصصی در نظر می مقرراتی که بانک مرکزی برای بانک

ای  های تخصصی و توسعه کارکرد بانک که یدرحالکند  ای نیز اعمال می های توسعه بانک
 از اساس با هم متفاوت است. 
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 . معرفي اجمالي بانک توسعه صادرات ايران1-5-6-5

لزوم وجود سازمانی در کشور که بتواند کمبود یک نهاد مالی معتبر و موجه در بخش 
سازد، یکی از نکاتی است که تا زمان پیروزی انقالب،  برطرفواردات کشور را ـصادرات

این نقیصه از ابتدای تدوین قانون عملیات بانکی بدون  رفع تلقی گردیده بود. یتاهم کم
ربا در ایران، مطمح نظر مقامات اقتصادی دولت جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت و بر 

 یورماهشهربانک توسعه صادرات تأسیس شد و عمالً از  11/4/1391اساس آن در تاریخ 
اهداف کالن اقتصادی، اجتماعی و رسالت این بانک با توجه به  .آغاز به کار کرد 1391

نفتی و گسترش مبادالت تجاری و اقتصادی  فرهنگی کشور کمک به توسعه صادرات غیر
 .بانک توسعه صادرات ایران( یتسا وب) استبا سایر کشوره

 . عدالت 1-1

، بیان احکام و دستورهای دینی و تعلیم و )ع(هدف عمده پیامبران و امامان معصوم
اقامه عدل و قسط در میان مردم بوده و در آیات فراوانی از قرآن و روایات تزکیه برای 

 واقع شده است )عیوضلو، دیتأکبه این مهم اشاره شده و اهمیت آن مورد  )ع(اهل بیت
 .(3ص، 1330

بالقسط لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس 
 .(25:حدید)

و اساس  (حیاةالعدل )عدالت را مایه حیات و زندگی جامعه )ع(، حضرت علی

 (ال یصلحها اال العدل الرعیة)یابی مردم  و عامل سامان (العدل نظام االمره)حکومت 
 .(3، ص1330 دانستند )عیوضلو، می

 ها . معنا و مفهوم عدالت در تاريخ انديشه1-1-5

ها  های متعدد درباره عدالت در میان متفکران معروف در تاریخ اندیشه بررسی دیدگاه
 همه نیباااند؛  نشانگر آن است که علیرغم تفاوت محسوسی که در نگرش و بینش داشته

ها و نظرات به استقصای معانی و مفاهیم  توان با شناسایی عناصر ثابت در این دیدگاه می
این متفکران پرداخت و معانی مشترک عدالت را در این  عدالت بر اساس طرز تلقی

(. هدف عمده از استخراج معانی مشترک، توسعه 1330 عیوضلو،نمود )نظرات جستجو 
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های کاربردی و عملی است. چه اینکه برای این کاربردی کردن و  این مفاهیم به حوزه
ای جز اجتناب از مقدمات  عملیاتی ساختن مفهوم آن در صحنه مسائل اجتماعی چاره

 نیست. موردتوافقبعیده و روی آوردن به وجوه مشترک و 
و دسته اصلی توان مفاهیم و معانی متعدد از عدالت را به د در حالت کلی می

 تقسیم نمود:

  يطرف يب. برابری، مساوات، انصاف و 1-1-5-5

(، م2113-1121(، جان رالز )ق331-295) یفارابمرحوم شهید مطهری، ابونصر محمد 
 اند. ( عدالت را بر این مبنا تعریف کردهق092-519) یطوسدیاس و خواجه نصیرالدین 

کند و  ذکر می «تساوی و نفی تبعیض»مرحوم شهید مطهری یکی از معانی عدالت را 
تفاوتی میان افراد  گونه چیهگویند، فالنی عادل است؛ منظور این است که  گوید: گاهی می می

 .(51، ص1352 باشد )مطهری، شود؛ از این نظر عدالت به معنی مساوات می قائل نمی
، او معتقد است «تقسیم مساوی خیرات مشترکه»فارابی معتقد است عدالت یعنی 

تقسیم شود  ها آنهایی که به ساکنان یک شهر تعلق دارد باید بین همه  که ثروت
 .(3، ص1330 ،عیوضلو)

و ایجاد  وجه یبحذف امتیازات » کند: تعریف می گونه نیاجان رالز عدالت را 
 «در یک ساختار نهادی اجتماعی ها انسانهای متعارض  تعادل واقعی در میان خواسته

 .(104، ص1104 رالز،)

 وسط( حد تناسب، ،. مفاهیم نوع ب )توازن، تعادل1-1-5-1

 ان مشاهده کرد:دانشمندتوان در آرای  مفاهیم نوع دوم را نیز می
ابن مسکویه )قرن چهارم(، شهید مطهری، شهید محمدباقر صدر و مرحوم عالمه 

 اند. طباطبایی عدالت را بر این اساس تعریف کرده
افزاید: اگر  داند و می می «موزون بودن»شهید مطهری نیز یکی از معانی عدالت را 

ای را در نظر بگیریم که در آن اجزاء و ابعاض مختلفی به کار رفته است و  مجموعه
است باید شرایط معینی در آن از حیث مقدار الزم هر جزء  موردنظرهدف خاصی از آن 

و کیفیت ارتباط اجزا با یکدیگر رعایت شود و تنها در این صورت است که مجموعه 
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 تواند باقی بماند و اثر مطلوب خود را برجا بگذارد و نقش منظور شده را ایفا کند می
 .(54، ص1352مطهری،)

بری نیست، بلکه برابری فقط یک جنبه از دیاس معتقد است: عدالت مترادف برا
عدالت است و نه بیشتر. به نظر او عدالت چیزی نیست که یک بار و برای همیشه به 

؛ بلکه عدالت یک فرایند است، یک توازن پیچیده و در حال تغییر در مورد دیدرآفرمول 
 .(00، ص1132دیاس،) عوامل زیادی چون برابری

 ییتنها بهعدالت وجود دارد این است که عدالت  نکته مهمی که در پرداختن به
های دیگری  برای سعادت و خوشبختی فرد و جامعه انسانی کافی نیست بلکه هدف

آزادی، امنیت و رشد اقتصادی نیز در این زمینه مطرح هستند که باید در ضمن  مانند
بدون  قرار گیرند. بدیهی است مطرح ساختن شعار عدالت موردتوجهتوجه به عدالت، 

های اجتماعی، که نمونه حاد آن را در  ها و آرمان توجه به نسبت میان آن و دیگر هدف
 ایم، در عمل راه به جایی نخواهد برد. های سوسیالیستی شاهد بوده مکتب

 . عدالت اقتصادی1-1-1

های  ها، آزادی اصلی، کیفیت توزیع درامد، شغل، فرصت مسئلهدر عدالت اقتصادی 
های اقتصادی میان افراد  مندی کلی توزیع بهره طور بهاقتصادی، فراغت، حقوق و امتیازها و 

بنابراین عدالت اقتصادی، یعنی مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و ؛ هاست و گروه
شود که هر یک  ، هنگامی کامل محقق میصورت هدف اقتصادی روابط اقتصادی. این امر به

 از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند.

 . قواعد و معیارهای عدالت اقتصادی در چارچوب نظريه اقتصاد اسالمي1-1-9

توان صاحبان حقوق اقتصادی را به دو دسته )اموال و  بندی کلّی، می در یک تقسیم
 ود: ها( تقسیم نم انسان

توان موجوداتی دانست که  یک. اموال: بر اساس یک تعریف عمومی، اموال را می
 دارای ارزش ذاتی، کمیاب و مفید هستند.
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انسان فارغ از جنبه تولیدکننده بودن مطرح است و اشرف  نجایاها: در  انسان دو.
و  عبدالملکی) نماید میمندی از یک سری مزایا  مخلوقات بودن وی را مستحق بهره

 .(110ص ،1333داوری، 

تبیین  گونه نیاتوان دو بعد از عدالت اقتصادی را  بندی می با توجه به این تقسیم
تخصیصی تعبیر نمود و اعطای  توان به عدالت نمود: اعطای حقوق اقتصادی اموال را می

وال تؤتوا السفهاء اموالکم »ها را به عدالت توزیعی، آیه شریفه  حقوق اقتصادی انسان
باشد. بدین جهت استفاده  ( بیانگر عدالت تخصیصی می5:)نساء «التی جعل اهلل لکم قیاماً

عنوان شرط اساسی در اجرای عدالت تخصیصی مشروط است بر  عادالنه از اموال به
حفظ جایگاه قوامی اموال در زندگی فردی و اجتماعی انسان. در این راستا، امام 

المسلمین و بقاء االسالم، أن تصیر االموال عند من  إن من بقاء»فرمایند:  صادق)ع( می
یعرف فیها الحق و یصنع فیها المعروف و إن من فناء اإلسالم و المسلمین، أن تصیر 

. استفاده عادالنه از «األموال فی أیدی من ال یعرف فیها الحق و ال یصنع فیها المعروف
ر تولید، نمو و زایش، در ها د مستلزم شکوفایی آن –در نقش عوامل تولید –اموال 

نحوی که بخشی از استعدادهای تولیدی )تکثر و  حداکثر ممکن است و استفاده به
ای ناعادالنه خواهد بود. با این تفسیر، اجرای عدالت  زایش( اموال متحقق نشود، استفاده

اقتصادی تخصیصی، مترادف است با اعطای حقوق اموال. این بدان معناست که در 
فرد و جامعه حفظ شود نقش قوامی اموال برای  اوالًاستفاده از اموال، باید دقّت شود که 

 -عنوان عوامل و منابع تولید به- و ثانیاً امکان حداکثرسازی بازدهی تولیدی اموال
 رعایت شود. 

 های عدالت اقتصادی در نظام اقتصاد اسالمي . شاخص1-1-1

های عدالت اقتصادی در نظام  ، در نظریه مختار شاخصذکرشدهپس از بیان مقدمات 
 شود: رت بیان میاقتصاد اسالمی به این صو

عدالت اقتصادی به معنی ایجاد امکان برخوردی یکسان برای همه و رفع موانع 
باشد، به نحوی که همه افراد برخورداری یکسانی از کاالها و مواهب اولیه  برای همه می
 داشته باشند.
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ها عمومی و همگانی باشد، یعنی مالک فرد خاصی نباشد،  در شرایطی که مالکیت
 رت معیار عدالت، حق برخورداری برابر است.در آن صو

ها خصوصی باشد، معیار عدالت شایستگی است که ارزش  در مواردی که مالکیت»
آن است. پاداش و پرداختی هر عامل تولیدی بر اساس میزان  کننده نییتعافزوده حقیقی 

 «.شود آورده هر عامل تعیین می

های  در مالکیت«: استفاده بهینه از اموال و منابع عمومی و دولتی )عدم اضرار(»
به اصل  و ردیگها باید قوام اقتصادی جامعه را در نظر  دولتی، قانون برای واگذاری

کارایی فنی و عدم اسراف توجه داشته باشد و استعدادها و اموال در موضع قوام خود 
ای عمل نمود، از منابع باید حداکثر استفاده  مسائل سلیقه قرار گیرند. نباید نسبت به این

بشود، برای یک تولید خاص حداقل منابع را باید استفاده کنیم، یعنی از این منابعی که 
 ایم، بیشترین تولید را داشته باشیم. ما استفاده کرده

به در بازار و در کل اقتصاد معیار کارایی تخصیصی و توازن درامدها مطرح است. 
از منابع یا عوامل مفروض رضایت عمومی مردم جامعه را  دشدهیتولاین مبنا که کاالی 

 نیتأمبه دنبال داشته باشد. در یک جامعه اسالمی رضایتمندی در کل اقتصاد بر اساس 
 (من قوه ما استطعتم مصالح امت اسالمی و ازدیاد توان و نیروی مسلمانان )و اعدوا لهم 

آید. رضایت حقیقی یک امر واقعی و  می به دستقی در جامعه و افزایش رضایت حقی
تکوینی است. لذا نباید نهادهای اقتصادی ما منجر به اختالف طبقاتی شدید شود به 

 .(1330 عیوضلو،) دار کند نحوی که قوام جامعه را خدشه

 . کارايي 1-9

های ارزیابی عملکرد بهینه واحدهای اقتصادی است.  شاخص نیتر مهمیی یکی از کارا
این است که  ها آنشود؛ اما وجه اشتراک  ارائه می ییکاراتعاریف متعددی از  هرچند

های معین بیشترین ستانده را به دست آورد. مفهوم  که از ترکیب داده کاراستبنگاهی 
کارایی در یک سیستم اقتصادی، به وضعیت رفاهی حاصل از این سیستم اقتصادی 
اشاره دارد به نحوی که تخصیص منابع در فرآیندهای تولید و مصرف در این سیستم 

دی از منابع را یافت به نوع تخصیص مجد توان هیچ ایست که نمی اقتصادی به گونه
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نحوی که وضعیت رفاهی حداقل یک نفر بهبود یابد، بدون اینکه وضعیت رفاهی فردی 
در سیستم اقتصادی بدتر شود. این مفهوم کارایی در نظریه اقتصاد رفاه به وضعیت بهینه 

 پارتو موسوم است. 

 . سطوح کارايي1-9-5

صنعت یا سازمان و سطح کالن  طح، خرد، سدر سه سطح مختلف عموماًمفهوم کارایی 
 شود. به کار برده می

 . کارايي خصوصي و اجتماعي:1-9-1

کارایی خصوصی( و ) یداخلتوان کارایی بنگاه را به کارایی  از دیدگاهی دیگر می
داخلی به بهینه بودن اقدامات  ییا. کارکارایی اجتماعی( تفکیک نمود) یخارجکارایی 

ط موجود چگونه عمل کرده است؟ معنی که بنگاه در شرای . بدینشود بنگاه مربوط می
 .شود های بنگاه در اقتصاد مربوط می یی خارجی به بهینه بودن اثرات فعالیتکارا

منافع خصوصی در کارآیی داخلی و منافع اجتماعی در کارآیی خارجی  گرید عبارت به
راستای کارآیی  توان کارآیی خصوصی را در اینکه چگونه می. گیرد مدنظر قرار می

 (.11 )امیری و صفری، اجتماعی قرار داد، یکی از موضوعات اساسی اقتصاد است

 های اقتصادی سنجش کارايي برای بنگاه یها فن و. رويکردها 1-9-9

تحلیل  کردی: روگیرد دو دسته رویکرد مورداستفاده قرار می معموالًبرای سنجش کارایی 
تحلیل نسبت برای سنجش کارایی از نسبت یک متغیر ؛ 0و رویکردهای مرزی 5نسبت

ها  ها به کل دارایی از نسبت کل وام مثالًکند،  خروجی به یک متغیر ورودی استفاده می
باشد اما برای مواقعی که  روش اگرچه ساده می نی. اگیرد جهت سنجش کارایی بهره می

مواقعی که چندین  ها فقط یک ورودی و یک خروجی دارند کاربرد دارد و در بنگاه
، جهت نیازاباشد.  قابل استفاده می یسخت بهورودی و خروجی وجود داشته باشد 

ها و  باشند و تنوع ورودی رویکردهای مرزی نسبت به تحلیل نسبت دارای برتری می
مرزی قادر به تعیین کارایی نسبی  یها روشکنند.  ها را در محاسبات لحاظ می خروجی

 ( هستنددر نظام مالی یا شعب یک شرکت مالی ها بانک)مثل  9رندهیگ میتصمواحدهای 
  3.(421، 2110 گونای و تکتاس،-)اوزکان



 51، پیاپي 5931مطالعات اقتصاد اسالمي، سال هشتم، شمارة اول، پايیز و زمستان      591

که این بانک  مسئلهبا توجه به نقش بانک توسعه صادرات در کل اقتصاد و این 
این بانک در کل  ریتأثگیرد لذا باید کارایی اجتماعی و  هدف کسب سود را پی نمی

تواند راهنمای مناسبی برای سنجش کارایی  ها نمی قرار داد و این روش مدنظراقتصاد را 
 بانک توسعه صادرات ایران باشد. کارایی باید متناسب با رشد و پیشرفت کل اقتصاد

های اقتصادی و ایجاد قوام در کل اقتصاد در  باشد و نقش بانک را در آزادسازی ظرفیت
، ر چارچوب نظریه اقتصاد اسالمید دیلذا با ؛دایجهت هدف صادرات دنبال نم

 های کارایی را که یکی از ارکان عدالت اقتصادی است کشف نمود. شاخص

 های عدالت و کارايي در بانک توسعه صادرات )استان اصفهان( . شاخص9

بحث ما در موضوع عدالت و کارایی در کل اقتصاد مطرح شد. واضح است که برای 
تحقق عدالت در کل جامعه هر بخش اقتصاد باید وظیفه خودش را انجام دهد و این 

ها در هماهنگی کامل با سایر اجزاست، هرچند عملکردی متفاوت  ها و وظیفه نقش
یت هر جزء در ارتباط با سایر دارند و این خاصیت یک سیستم و نظام است که هو

از دیگری متفاوت است. لذا در یک اقتصاد که  هرکدامشود و عملکرد  اجزاء شناخته می
در آن نقش ایفاء  ...و کنندگان مصرفو  دکنندگانیتول، ، دولتها قانون، بازار، بنگاه

ول گام بردارند و وظیفه مح شده یمعرفکنند، همگی باید در راستای تحقق عدالت  می
شده در این راه را به انجام رسانند و این نقش برای هر جزء منفک از دیگری و در 

 ارتباط با دیگری خواهد بود.

قرار  یرنفتیغبانک توسعه صادرات ایران نیز هدف کالن خود را توسعه صادرات 
و نقش و محور اساسی در ایجاد قوام اقتصادی به عهده دارد؛ موضوع اصلی  داده است

تحقیق نیز بانک توسعه صادرات، و ارزیابی این نهاد در جهت عدالت و کارایی در 
هایی که برای آن وجود  باشد، با توجه به دامنه گسترده بحث و محدودیت اقتصاد می

این  یریگ اندازهبریم،  گیری نام می ندازههایی که در ادامه برای ا دارد بر اساس شاخص
یر را در استان اصفهان انجام داده و با شناخت نقاط قوت و ضعف در این تحقیق داقم

راهی برای تحقق پاسخ تحقیق در کل مجموعه بانک توسعه صادرات ایران و نهادهای 
 صادراتی دیگر خواهیم یافت.
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رک جمهوری اسالمی ایران رتبه استان اصفهان بر اساس گزارش روابط عمومی گم
و خوزستان قرار دارد.  ، تهرانباشد و قبل از آن استان بوشهر چهارم صادرات را دارا می

مناسب  جهت ینازاکند و  استان را گوشزد می یرنفتیغاین آمار نقش و اهمیت صادرات 
است که به رفتار صادراتی این استان و عملکرد بانک توسعه صادرات ایران در این 

 استان توجه نماییم.

اموال و  دادن قرار. شاخص عدالت و کارايي با توجه به عدالت و کارايي و مخاطب 9-5
 های صادراتي استان اصفهان( افراد )مزيت

قرار  موردتوجهدر مورد عدالت باید  گفته یشپکه با توجه به مبانی  هایی صیکی از شاخ
های  های بانک توسعه صادرات بر اساس آن باشد توجه به مزیت گیرد و حمایت

گردد؛  مال و حقوق بایسته آن رعایت می ، حقصادراتی استان است که با رعایت آن
های استان، تسهیالت بانک نیز بر اساس  ها و قابلیت رود که با شناسایی مزیت انتظار می

 قرار دهد.  موردنظرها را  آن باشد و این مزیت

های استان  ها و قابلیت شناسایی پتانسیل منظور بهها در واقع  شناسایی این مزیت
قرار گرفته است؛ واضح است که  یموردبررسحقوق اموال  اصفهان در جهت اعطای

های صادراتی این بانک استفاده  که از حمایت ها آنمشتریان بانک توسعه صادرات و 
صورت  ها آنو فعاالن بازار هستند که تجربه و شناخت بازار برای  صادرکنندگانکنند  می

اند، لذا با  خت کسب نمودهگرفته است و تجارب کافی در این زمینه را برای این شنا
عنوان فعاالن صادراتی و روش تحقیق معادالت ساختاری که در  از مشتریان بانک به سؤال

 های صادراتی استان پی بردیم. پردازیم به شناسایی اولویت ادامه به توضیح آن می

 شاخص اول يشناس روش. معادالت ساختاری: 9-5-5

های  های زیادی در دهه صورت منسجم کوشش برای بررسی روابط علی بین متغیرها به
معادالت ساختاری، رویکرد آماری جامعی برای  یساز مدلاخیر صورت گرفته است. 

 .است 11و متغیرهای مکنون 1شده مشاهدههایی درباره روابط بین متغیرهای  آزمون فرضیه
 یافزارها نرم اساس و است شده تشکیل سرهمی پشت مراحل سری یک از رویکرد این
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Lisrel و EQS در ما ؛ واست ساختاریافته معادالت یساز مدل مراحل همین اساس بر 
 ایم. نموده استفاده spss و لیزرل افزار نرم ازها  داده تحلیل و تجزیه
 علوم تحقیقات در تحلیل و تجزیه های روش ترین مناسب و ترین قوی از کیی

 موضوعات گونه ینا زیرا است چندمتغیره تحلیل و تجزیه اجتماعی، و رفتاری
 با مستقل متغیر یک بار هر )که دومتغیری شیوه با را ها آن توان نمی و بوده چندمتغیره

 .(1331 آذر؛ و الوانی ،فرد ییدانا) نمود حل شود( می گرفته نظر در وابسته متغیر یک
 است مراحل یکسری شامل ساختاری معادالت ساختارهای تحلیل و تجزیه رآیندف

 از: اند عبارت مراحل این شود. می پیروی مراحل این از متوالی طور به که
 نوشتن یا ابالغ و مدل تفسیر ؛فرضیه آزمون ؛مدل اصالح ؛مدل تخمین ؛مدل بیان
 .تحقیقاتی گزارش

 مفهومي مدل. 9-5-5-5

 بخش ، درعامل چهار از تابعی اصفهان استان صادراتی مزیت کلی طور به مدل، این در
 این زیر شکل در که است خدمات و پتروشیمی و شیمیایی کشاورزی، ،و معدن صنعت

 توسعه بانک مشتریان با تلفنی تماسصورت  به نامه پرسش فرمایید. می مالحظه را مدل
 ها آن از و شد داده پاسخ استان فعال صادرکنندگان از دیگر برخی و اصفهان صادرات
های  بخش در استان صادراتی مزیت و پتانسیل قابلیت، به 5 تا 1 نمره تا شد خواسته
 نتایج lisrel و spss افزار نرم درها  داده تحلیل و پرسشنامه ارزیابی با که بدهند ذکرشده
  گردید: حاصل تحقیق

 نامهپرسش پايايي. 9-5-5-1

 با سنجش، ابزار فنیهای  ویژگی از یکی عنوان به سنجش ابزار اعتماد قابلیت یا پایایی
 یکسانی نتایج اندازه هچ تا یکسان شرایط در یریگ اندازه ابزار که دارد سروکار رام این
 و سنجش ابزار اندازه چه تا که است آن قابلیت ضریب گرید انیب به دهد. می دست به

 ضریب سنجد. می را آن موقتی و متغیر های ویژگی یا و آزمودنی باثبات های ویژگی

 شود. می تعریف کامل( )پایایی 1 تا پایایی( )عدم صفر از ای دامنه در ای دامنه در پایایی
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 آن از که گیرد، می قرار مورداستفاده پایایی ضریب محاسبه برای مختلفی هایی روش

 اشاره بازآزمایی روش و کردن( مهیدون) تنصیف روش کرونباخ، آلفای به توان می جمله
 (1335 همکاران، و )سرمد نمود

 استفاده سنجش ابزار پایایی ارزیابی برای کرونباخ آلفای روش از تحقیق این در
 است: کرونباخ آلفای ضریب مبین زیر رابطه است. شده

 

  
 

   
(  

    

  
) 

J: نامه پرسش یها سؤال زیرمجموعه تعداد 
Sj

 ام Jزیرمجموعه واریانس :2
S

 آزمون کل واریانس :2
 است شده استفاده SPSS افزار نرم از پایایی گیری اندازه منظور به پژوهش این در 

هرچه  ازآنجاکه است. داده نشان 331/1 را کرونباخ آلفای مقدار افزار نرم خروجی که
 باشد، می نامه پرسش بیشتر پایایی دهنده نشان کند می میل 1 سمت به شاخص این مقدار

 کند. می بیان را پایایی از مطلوبی سطح پژوهش این در شده محاسبه آلفای

.ضریبپایایی1جدولشماره
 
 
 

 

 ها داده تحلیل و جزيهت. 9-5-1

 مرور از استفاده با که صادراتیهای  مزیت گیری اندازه با مرتبط مفهومی مدل ابتدا
 ارائه است، شده استخراج حوزه این متخصصان و خبرگان با مصاحبه و موضوع ادبیات

 بر یریتأث چه اقتصاد های بخش از هرکدام که کند می مشخص مدل این گردد. می
 های مزیت نمودار طبق .گذاشت خواهد برجای استان صادراتیهای  ظرفیت شکوفایی
 خدمات و پتروشیمی، و شیمیایی کشاورزی، معدن، و صنعت عامل چهار صادراتی

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.881 26 
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 هستند دیگری های شاخص و متغیرها به وابسته عوامل این از هرکدام که شد شناسایی
 است: شده ارائه زیر نمودار در که

 

پژوهشمفهومیمدل:1شمارهشکل
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.عالمتاختصاری2جدولشماره

 

 شاخص مزیتی           عامل مزیتی
عالمت 

 اختصاری

دن
مع

و 
ت 

صنع
 

 برق و الکترونیک 

 پوشاک و لوازم فردی 

  یگر ختهیرفلزی و 

  یرفلزیغکانی 

 منسوجات ریسندگی 

 و تجهیزات آالت نیماش 

X1 
X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

زی
ور

شا
ک

 

 های دامی و دریایی فراورده 

 خشکبار 

  بار ترهمیوه و 

  آالت نیماشتجهیزات و 

 صنایع سلولوزی 

 صنایع غذایی 

X7 

X8 

X9 

X10 

X11 

X12 
می

شی
رو

 پت
 و

یی
میا

شی
 

  داروییصنایع 

 مصنوعات پالستیکی 

 گونی و الیاف مصنوعی 

 مشتقات نفتی 

 و تجهیزات ساتیتأس 

X13 

X14 

X15 

X16 

X17 

ت
دما

خ
 

  (توریسم)گردشگری 

 زمینی ونقل حمل 

 هوایی ونقل حمل 

 نیروگاه و خطوط انتقال برق و آب 

 و تجهیزات نفتی ساتیتأس 

X18 

X19 

X20 

X21 

X22 
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 استفاده اختصاری عالمات لیزرل افزار نرم در مختلف متغیرهای شناسایی منظور به
 است: شده مشخص زیر جدول در مورداستفاده اختصاری عالئم شد.

 عاملی تأیید بنابراین گیرد می قرار بررسی و آزمون مورد اصلی مدل قسمت این در

 به مرتبط گیری اندازه مدل نهایت در گیرد. می صورت LISREL 8.80 افزار نرم از تأییدی
 گرفت. خواهد قرار یموردبررس است، اصلی عاملی چهار از تابعی که صادراتی،های  مزیت

 
 صادراتي مزيت بر تأثیرگذار اصلي عوامل از يک هر ضرايب :1 شماره شکل

 را صادراتی مزیت بر مؤثر اصلی متغیرهای از هرکدام بیضرا میزان فوق شکل
 معادله یک از توانمی صادراتی مزیت محاسبه برای شکل این به توجه با دهد. می نشان
 نمود: استفاده زیرصورت  به متغیره چهار

 
 
 
 

 هر تأثیرگذاری مقادیر یافتن پی در که تحقیق از قسمت این اصلی سؤال بنابراین،
 شد. داده پاسخ بود، صادراتی مزیت بر بخش چهار این از یک

 و صنعت به مربوط صادراتی مزیت در تأثیر بیشترین است، مشخص که گونه همان
 و صنعت بخش از پس اند. دانسته بیشتر را آن تأثیر صادراتی خبرگان که است معدن

 صادراتیمزیت=*)خدمات(57/0پتروشیمی(+و)شیمیایی72/0+*)کشاورزی(2/0+معدن(و*)صنعت74/0

Y=0.74 IND + 0.2 AGRI + 0.72 CHEMIST + 0.57 SERV 
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 بخش آن از پس و خدمات بخش آن از بعد پتروشیمی، و شیمیایی بخش معدن،
 دارند. صادراتی مزیت بر را تأثیر بیشترین کشاورزی

 مزیت و متغیرها این بین رابطه باید متغیرها این از هرکدام تأثیر بررسی منظور به
 دار معنی رابطه این که شود مشخص باید دیگر طرف از و شود بررسی نیز صادراتی

  استفاده ارزیابی این برای t آزمون از ساختاری معادالت یابی مدل در خیر. یا است
 تأثیرات و ها رابطه آید به دست ± 10/1 از باالتر آمده دست به مقدار چنانچه شود. می

 یک هر ریتأث میزان همچنین و ها رابطه بودن معنادار زیر نمودار در بود. خواهد معنادار
 است: شده مشخص t استخراجی مقادیر که شده  یبررس اقتصادیهای  بخش زیر از

اصفهاناستانصادراتیهایمزیتساختاریمدلبهمربوطمحاسباتخالصه:3شمارهجدول
 tمقدار مسیرضریب R2نییتعضریب افزارنرمدراختصاریعالمت متغیرنام

 X1 132/1 2.66 23/4 الکترونیک و برق

 X2 231/1 0.5 11/4 فردی لوازم و پوشاک

 X3 119/1 0.1 34/4 یگر ختهیر و فلزی

 X4 100/1 0.24 3/4 غیرفلزی و کانی

 X5 0/1 0.8 3 ریسندگی منسوجات

 X6 550/1 0.84 24/3 تجهیزات و آالت نیماش

 X7 523/1 0.7 53/3 دریایی و دامیهای  فراورده

 X8 509/1 0.73 44/3 خشکبار

 X9 311/1 0.56 10/4 بار تره و میوه

 X10 239/1 0.44 15/4 آالت نیماش و تجهیزات

 X11 401/1 0.61 95/3 سلولوزی صنایع

 X12 23/1 0.44 11/4 غذایی صنایع

 X13 152/1 0.25 33/4 دارویی صنایع

 X14 219/1 0.46 2/4 پالستیکی مصنوعات

 X15 930/1 0.81 1/1 مصنوعی الیاف و گونی

 X16 199/1 0.23 31/4 نفتی مشتقات

 X17 142/1 0.31 20/4 زاتیو تجه ساتیتأس

 X18 131/1 0.19 33/4 (توریسم) گردشگری

 X19 423/1 0.65 93/3 زمینی ونقل حمل

 X20 551/1 0.72 23/3 هوایی ونقل حمل

 X21 035/1 0.7 33/2 آب و برق انتقال خطوط و نیروگاه

 X22 342/1 0.57 11/3 نفتی تجهیزات و ساتیتأس
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 مصنوعی الیاف و گونی بخش جز به نمایید، می مشاهده باال جدول در که طور همان
 امکان و بوده معنادار موارد بقیه است، ±10/1 از کمتر آن در t مقدار و نیست معنادار که

 :گیرد می قرار یموردبررسها  بخش از یک هر ادامه در لذا دارد. وجود ها آن به دهی ارجاع
:ومعدنصنعت

 
  

 
 
 
 
 
 

کشاورزی:
 
 
 
 
 
 

پتروشیمی:وشیمیایی
 
 
 
 
 



1/0(یگرختهیرو)فلزی+5/0فردی(لوازمو)پوشاک+33/0الکترونیک(وبرق)=معدنوصنعت

 84/0تجهیزات(وآالتنیماش)+8/0ریسندگی()منسوجات+24/0غیرفلزی(و)کانی+

IND = 0.33 X1 + 0.5 X2 + 0.1 X3 + 0.24 X4 + 0.8 X5 + 0.84 X6 

+56/0(بارترهو)میوه+73/0)خشکبار(7/0دریایی(ودامییهافراورده)=کشاورزی

 44/0غذایی()صنایع+61/0سلولوزی()صنایع+44/0(آالتنیماشو)تجهیزات

AGR = 0.7 X7 + 0.73 X8 + 0.56 X9 + 0.44 X10 + 0.61 X11 + 0.44 X12 

 

+46/0پالستیکی()مصنوعات+25/0دارویی()صنایع=پتروشیمیوشیمیایی

 31/0تجهیزات(وساتیتأس)+23/0نفتی()مشتقات

AGR = 0.25 X13 + 0.46 X14 + 0.23 X16 + 0.31 X17  
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خدمات:
 
 
 

  
 
 

 

 توجه با را اقتصادیهای  بخش زیر وها  بخش از هرکدام یرتأث میزان ضرایب این
 دهد. می نشان را استانهای  قابلیت وها  پتانسیل به

بندی جمع
 بانکی نظام کامل تحقق برای و است اسالمی بانکداری نخست گام ربا بدون بانکداری

 و تحقیق به توجه با گردد. توجه نیز عدالت همچون ییها مؤلفه به باید اسالمی
 اقتصادی عدالت یها مؤلفه از یکی که رسیدیم نتیجه ینا به شده انجام مطالعات

 برده نام آن از کارایی عنوان تحت اقتصادی ادبیات در که است قوام اسالم، موردقبول
 مشخص اقتصادی نهاد هر برای عدالتهای  شاخص کردن مشخص برای شود. می

 از پس است؛ ضروری اقتصادی نظام کل در نهاد آن وظیفه و ، کارکردنقش کردن
 به اقتصاد کل در دالتع برای شده احصاء های شاخص و موارد این شدن مشخص

 که باشیم داشته توجه است الزم پردازیم. می نهاد آن برای تعدال های شاخص معرفی
 در باید اگرچه که دارد را خود ویژه کارکرد نهاد هر نظام در و است نظام یک اقتصاد
 لذا دارد، نیز نهادها سایر از متفاوت کارکردی اما باشد سیستم کل با یکپارچگی و تعامل

 دیگر نهادهای و نظام کل رایب آنچه همه که باشیم داشته انتظار نباید و میتوان ینم
 که است نهادی صادرات توسعه بانک باشد واحد نیز هدف نهاد برای میشمار یبرم

 کل در هدف این که اهمیتی هب توجه با و است یرنفتیغ صادرات توسعه آن کالن هدف
 نهاد این برای اقتصادی عدالتهای  شاخص از خود ارزیابی تا شدیم آن بر دارد اقتصاد

 حق و مال حق به توجه مبنای بر اقتصادی عدالت های شاخص از یکی باشیم. داشته را

+72/0هوایی(ونقلحمل)+65/0زمینی(ونقلحمل)+19/0توریسم(و)گردشگری=خدمات

 57/0نفتی(تجهیزاتوساتیتأس)+7/0آب(وبرقانتقالخطوطو)نیروگاه

AGR = 0.19 X18 + 0.65 X19 + 0.72 X20 + 0.7 X21 + 0.57 X22 
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 منطقه هر پتانسیل و قابلیت به توجه اسالم مدنظر اقتصادی عدالت مبانی در آن بایسته
 و مناطق صادراتیهای  مزیت شناسایی لذا گردد. ایفا باید حق این که است

 بانک موردتوجه باید که است مواردی از یکی از آن حمایت برای بانک یگذار استیس
 به توجه با کند. شکوفا را آن و کند حفظ را مناطق قوام و گیرد قرار صادرات توسعه

 دادیم قرار یموردبررس را اصفهان استان نمونه یکعنوان  به کشور، مناطق بودن گسترده
 توسعه بانک مشتریان و استان صادراتی فعاالن از پرسشنامه تهیه و تلفنی ارتباطات با و

 قسمت در دادیم. انجام را دیگر های شاخص و شاخص این از خود ارزیابی صادرات
 نتیجه این به نهایت در کردیم. اشاره استان صادراتیهای  مزیت شناساییهای  روش به بعد

 صادرات توسعه بانک تا است شایسته تحقیق در شده یمعرف معیار به توجه با که رسیدیم
 کشاورزی سپس و خدمات پتروشیمی، و شیمیایی معدن، و صنعت بخش به ترتیب به

 استان صادرات توسعه به خود توجه میزان مبنا این بر و دهد اختصاص را خود تسهیالت
 و اولویت ازها  زیربخش نیز ها بخش از یک هر در همچنین د،ده قرار مدنظر را اصفهان

 اهمیت میزان دهنده نشان موجود بیضرا کههستند  مؤثر صادرات توسعه در یرگذاریتأث
  است. شده معرفی معیار اساس برها  بخش زیر این از هرکدام

 ها شنهادیپ

 است. عدالتهای  شاخص کردن کمی برای تحقیقی روش معرفی تحقیق این قوت نقاط از 
 شود. می توصیه بعد تحقیقات در عدالت یساز شاخص برای روش این از استفاده لذا

 در تالش دارد. کاربردی جنبه کامالً و است مبانی اساس بر شده یمعرف  شاخص 
 تواند می دیگر اقتصادی نهادهای و ادراتص توسعه بانک برای آن تکمیل جهت

 باشد آتی تحقیقات موضوع
 بانکداری در بانکی شفافیت بانکی، نهادهای صادراتی، نهادهای تعامل مدل طراحی 

 است. آتی تحقیقات در بررسی قابل موضوعات جمله از اسالمی
 توسعه بانک از یخوب ارزیابی دیگر،های  استان شعب برای ها شاخص این ارزیابی 

 آورد. می فراهم صادرات
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