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 خالصه مدیریتی 

مالی صنایع  تأمیناز حیث های این بازار( ظرفیتنسبت به سرمایه )که اتکای کمی به بازار محور است نظام بانک یک یرانا ینظام اقتصاد
نظام  یتنشده است، وضع یرفراگگسترده و  یمال یانجر یناز ا یرانا یهکه سهم بازار سرما یزمان های اقتصادی دارد. بدیهی است تاو بنگاه
در  آنی سذاختار یذتو تقو اصذالح و گذااردیم یاقتصاد کشور برجا متغیرهای کالنبر  یمبزرگ و مستق یاثر یو اعتبارات بانک یالتتسه

 .گیردمیاولویت امور قرار 
 یبخشاز نوع درون نگاه اولاست.  یه نگاه قابل بحث و بررسحداقل از س یبانک یالتتسهنظام اعتبارات و  ساختار در یک نگاه کلی،
از رخذداد مخذاطرات  در ایذن نگذاه، جلذوگیری. گرددیبرم یاقتصاد یهااز بخش یکافراد در هر  ینب یالتیمنابع تسه یعبوده و به نحوه توز

منذابع  یذعو توز یمبذوده و بذه تقسذ بخشییناز نوع ب دوم نگاه است. یتحائز اهم یار( بسناشی از عدم تقارن اطالعات) ینیو کژگز یاخالق
مسذنن و سذاختمان و ...  ی،کشاورز ی،اعم از خدمات، صنعت، تجارت و بازرگان یمختلف اقتصاد یهابخش ینب ینظام بانک یالتیتسه
بر نذر  رشذد اقتصذاد کذالن و  ثرگااریا یزانو م یددر حرکت و رونق بخش تول یاقتصاد یهابخش یناز ا یکبودن هر  یشران. پپردازدیم

از نوع  سوم نگاهاست.  یو اعتبارات بانک یالتاز منابع تسه یکننده سهم هر بخش در برخوردار یینتع ی،تجار یهاچرخه یتلحاظ وضع
و  خذرد یالتتسذهدر دو سذح   ینظام بذانک یالتیاعتبارات و منابع تسه یمبه تسه ی،اقتصاد یهااز بخش یکبوده و فارغ از هر  یفرابخش
 یدر حذال ینا گرفته است؛نگاه سوم کمتر مورد توجه و بحث قرار  عموماً ی،مباحث اقتصاد دررسد به نظر می اشاره دارد. کالن یالتتسه

 یان،متقاضذ یاعتبارسذنج هایینذهنحذوه و هز یان،نوع و تعذداد متقاضذ یثاز ح یخرد و کالن بانک یالتتسه یهااز دسته یکاست که  هر 
 نفذعیخذا    یقمصذاد یصبذه بانذک، تشذخ یذاتیعمل هایینذههز یذلنر  سود، تحم ییننظارت بر مصرف منابع، تع هایینهزو ه یفیتک

 هذاییانبذر جر یسذرعت گذردش پذول در اقتصذاد، اثرگذاار ییرطرز امهال محالبات، تغ یرجاری،واحد، احتمال نکول و انباشت محالبات غ
 دارند. یمعنادار یهاتفاوتتمایزها و  گریندیو... با  ییزاکسب و کار و اشتغال

و  ینظذام اجتمذاع یو حتذ یبذر نظذام اقتصذاد یخرد و کالن بانک یالتاز دو دسته تسه یکاثرات هر کدام قابل توجهتوجه به تفاوت  با
 تعیذین یشبذه اهذداف کذالن و از پذ یابیدسذت تواندیکشور، م یو بانک ینظام پول یاستگااریس رأسراهبرد مشخص در  یکفقدان  یاسی،س

و  یالتسذاختار نظذام تسذه یذتاصذالح و تقو ینذدهایاسذت کذه در فرآ یضذرور ینها را با مانع و چالش مواجه سازد. بنذابرانظام ینشده ا
 شود. یشتریتوجه ب یالتدو نوع تسه ینا یسهم نسب یکبه تفک یاعتبارات بانک

 ینبذ یذزیروشذن و خذم مم یذارو مع یذکتفک ی،مبلذ  و انذدازه عذدد یذثز حاسذت کذه اهای آماری حاکی از این محلب بررسی گزارش
طذول دوره  ،تفذاوت در محذل مصذرف یذثاز ح عمومذاً یالتتسذهایذن دو دسذته از در حذال حاضذر و  خرد و کالن وجذود نذدارد یالتتسه

همچذون  یکذا  و خذدمات یذدخر یبذرا عمومذاًخذرد  یالتتسه یزه،مم ین. در اشوندیداده م یزاز هم تم یازموردن یقوثا یزانبازپرداخت و م
کوچذک و  یذدیتول یو واحذدها یعصنا یمال تأمین یبرا یا و...، و مسافرت یزیهجه یهازدواج و ته یماری،ب رمانمسنن، خودرو، آموزش، د
 یالتدر سذمت مقابذل، تسذه ینهرت. در صوشودیتر به کار برده مسبک سپارییقهده سال و با وث یرز عموماً یهامتوسم با دوره بازپرداخت

 ینسنگ سپارییقهاز ده سال و با شرط وث یشبا طول مدت بازپرداخت ب یبزرگ اقتصاد هایژهها و پروطرح یمال تأمین یبرا عموماًکالن 
 . شودیاطالق م

 یذران،ا یاقتصذاد یهذا و نهادهذابنگاه یمذال تذأمین هذاییاندر جر یتوجه به نقذش برجسذته نظذام بذانک که با آن استنکته حائز اهمیت 
 یذاریاهذداف مذدنظر خذود  یشذبردرا در پاقتصذاد ایذران  یاستگاارس تواندیم یخرد و کالن بانک یالتاصالح ساختار نظام اعتبارات و تسه

بذذزرگ  یهذذاگاهها و بن)شذذرکت یحقذذوق یانمشذذتر سذذمتو یبذذانک یهااز سذذپرده یبخذذش بزرگذذ عمومذذاً یافتذذه، توسذذعه یدر کشذذورها .یذذدنما
در بخش مصارف،  یگرد ی. از سونمایندیم یفاها اسپرده تأمیندر  یخرد سهم کمتر یِو حقوق یقیحق یانو مشتر شودیم تأمین( یاقتصاد

 یذنرد. در اگیذیقذرار م(  (SMEsکوچذک و متوسذم یهذابنگاه یذا یقذیحق یانمشذتر یذارخرد در اخت یالتها به شنل تسهغالب منابع بانک
در قالذب فذروش  یهبذازار سذرما یذقخود را از طر یازعمده منابع مورد ن ی،اقتصاد معتبربزرگ و  یهابنگاه یژهوبه یحقوق یانمشتر یستم،س

مرور تجربیات در مناطق مختلف جهان همچون اروپا، آمرینا و آسیا بیانگر آن همچنین  .کنندیم تأمینتهیه و  اداراوراق به یرسا یاسهام و 
 داشته است.  ایچشمگیر و فزایندهخرد رشد  یالتتسهی، سهم اعتبارات و در نظام اعتبارات اقتصاد جهان یرد دهه اخدر چناست که 
بذزرگ  یهذابنگاه یذتاسذتفاده از ظرفدر کشذور  یبذانک یالتسذاختار تسذه یذتاصذالح و تقوو  سذالم یچرخذه اعتبذار یذک یریگشذنل
و  یمنذابع بذانک یصکوچذک و متوسذم در سذمت تخصذ یهذاخذرد و بنگاه یانبه مشذتر یشترتوجه ب ی،منابع بانک یزدر سمت تجه یاقتصاد
مسذتلزم رعایذت انذدازی ایذن چرخذه شذود. راهتعریذف مییه بازار سرما یاز مجرا یمال تأمینبه سمت  یبزرگ اقتصاد یهابنگاه یدهسوق

خذرد  یالتتسه یهاز زاو رویشپ یاقتصاد یهادر بخش جاب یتتوجه به ظرفتوان به می آن ترینمهماز جمله  که مالحظات است ینسری
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 پرداخت اعتبارات خرد یتوسعه ابزارهاو کالن  یفیتکل یالتکاهش تسه ی،کالن اقتصاد یهاطرح تأمیندر  یهبازار سرما یتتقو، و کالن 
 اشاره داشت.

خذرد اسذت کذه از  اعتبذاراتپرداخذت تسذهیل در  مهم اعتباری ینی از ابزارهای توان بیان داشت که کارتبا تدقیق در مالحظه اخیر می
هذای اعتبذاری در کارتاعتبذارات  یدشذوندگیتجد یتخاصذ هذا،یژگیوایذن  ترینمهماز  ینیباشد. میبرخوردار  یخاص یایو مزا هایژگیو

 یالتزارها، حداکثر مبل  تسذهاب ین. با ایستن یمشخص یدوره زمان یاخا  و  یاعتبار محدود به کاربر یدشونده،است. در اعتبارات تجد
 .گیردیصورت م یافتیاعتبار در  مبل یمنظم ماهانه بر مبنا یهاو پرداخت شودیم یینو اعتبارات تع
اصذالح سذاختار نظذام اعتبذارات و  یبذرا یمناسذب هذاییتقابل ،«شذبنه بذانکی»و « بانذک مرکذزی»از دو نگذاه کارت اعتبذاری همچنین 

بهتذر  یریتمذدقابلیذت  و یپذول یاسذتس یکانذال اثرگذاار یذتتقو،  بانک مرکزی. در نگاه داردخرد و کالن( )از منظر تسهیالت  یالتتسه
حفذ  و توسذعه جامعذه ی و بذانک یدرآمذدها یشافذزا، و حجم محالبات معذوق ینکول بده یسککاهش ر ،شبنه بانکیینگی و در نگاه نقد
های اعتباری در بذازار مذالی ایذران و ، ضروری است موانع توسعه و فراگیری کارتهاباشد. بنا به این قابلیتموارد می ترینمهمیان از مشتر

 قرار گیرد. نظرانصاحبراهنارهای حل آن مورد مداقه بهتر کارشناسان و 
 

 شده در این گزارش عبارت است از:های سیاستی محرحپیشنهاد ترینمهم
در نظذام  یذکبذه سذهم هربیشذتر توجذه  بذا هذدف جلذبکشذور  یخذرد و کذالن در نظذام اطالعذات آمذار یالتتسذه یینذتفکارائه  -

 کشور؛ یبر نظام اقتصاد یالتاز دو دسته تسه یکتفاوت معنادار اثرات هر کدام ناظر بر یو بانک یپول یاستگااریس
 بانکی از تسهیالت کالن به تسهیالت خرد؛بازبینی چرخه اعتباری با تغییر نقحه تمرکز نظام اعتبارات و تسهیالت شبنه  -
 باشند؛گیری بهتر از اعتبارات و تسهیالت خرد را دارا میکه امنان بهره رویشپ یاقتصاد یهاجاب در بخش یتتوجه به ظرف  -
ی توسذم راهنارهذای یکذالن اقتصذاد یهذاطرح تذأمیندر  یهبذازار سذرما یذتتقوتعمیذق و پشتیبانی از اصالح چرخه اعتبذاری بذا  -

 یهاصندوق ی،و مشارکت یاو ممتاز، انواع صنوک مبادله یعاد یهاسهام ی،همچون اوراق بده یمال یگسترش ابزارهاهمچون 
 هایینذهزم یذه( و... در کلیمعاملذه و قذرارداد آتذ یذار)ماننذد اخت یسهام، مشذتقات مذال یفروش تعهد ی،سبدگردان گااری،یهسرما
 تفکرات ییرجهت تغ یسازآموزش و فرهنگ ینو همچن یافزارو سخت یفن یبانی، پشتیو حقوق یمقررات یبانیابزار، پشت یطراح
 ؛چرخه اعتباری موجود به یسنت و نگاه

هذای )از کانالدولذت  یمدارسذح  انبذباط یارتقا از مسیرکالن  یفیتکل یالتکاهش تسهپشتیبانی از اصالح چرخه اعتباری با  -
بخش و تقویت نظارت مجلذ  شذورای اسذالمی و سذایر نهادهذای وانین بازدارنده و انبباطریزی، تصویب قاصالح نظام بودجه

 تذأمین یذفکشور در مقابلذه بذا تکل یو شبنه بانک یاستقالل و مقاومت بانک مرکز یشافزا های دولت(،نظارتی کشور بر فعالیت
 ؛یهبازار سرما یتو تقو یقتعمو  یدولت یهتوجکم یهاطرح یمال

نمونذه توجذه  عنوانبذه؛ پرداخذت اعتبذارات خذرد ابزارجعبهتوسعه با و رونق نظام اعتبار خرید پشتیبانی از اصالح چرخه اعتباری  -
هذا در بذازار مذالی جانبه موانع توسعه و فراگیذری ایذن کارتبررسی همهبا  خرید کا  و خدمات ایرانی اعتباری هایویژه به کارت

 ل آن؛ایران و کشف راهنارهای ح
هذای اعتبذاری؛ کننده در نظام مذالی ایذران بذا تمرکذز بذر کارتاجرای یک طرح تحقیقاتی در خصو  تقویت بازار اعتبار مصرف -

نذوی  مقذررات اعتبذار بانذک مرکذزی آمذادگی تنظذیم و تذدوین پیش تأییذدشود پژوهشنده پذولی و بذانکی در صذورت )یادآور می
 کننده را دارد.(مصرف
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 مقدمه ۱
کوچذک  یبذزرگ و بخذش بذانک یهبذازار سذرما یداراآمرینذا متحده  یا تااست.  اقتصادی در هر نظام ارکان ترینمهمانکی از جمله نظام ب

 یاقتصذاد نظذامدر  تر اسذت.کوچک مراتببه یمال تأمینآن از  یهدارد و سهم بازار سرما یبزرگ یاروپا بخش بانک یهکه اتحادیاست در حال
 تأمین یانسهم با  از جر ینا .(۱۱5: ۱۳۹7 یگران،و د ینی)حس برعهده دارداقتصاد را  یمال تأمین ازبا یی  درصد بخش بانکداری  یرانا

 یمذال یذانجر یذناز ا یذرانا یهکه سهم بازار سرما یتا زمان بنابراین ؛را افزون ساخته است یو اعتبارات بانک یالتنظام تسه یتحساس ی،مال
 یدر حذال یذن. اگذااردیم یبرجابر اقتصاد کشور  یمبزرگ و مستق یگااراثر یو اعتبارات بانک یالتنظام تسه یتنشده است، وضع یرفراگ

فشذار  ،از آن یناشذ یمذال یکرونذا و تنگناهذا یمذاریب یوعو شذ یذرانناجوانمردانه بر اقتصذاد ا هاییمتحر یحرهبا سکنونی شرایم در است که 
و وظیفه و مسئولیت  بار شده است یبر دوش نظام بانک یفیتکل یالتفشار در قالب تسه یناز ا یکه بخششده بر بودجه دولت وارد  یادیز

 . نموده است ترسنگینرا کشور از اقتصاد مهم این رکن 
ی در اثرگااری بر متغیرهای کذالن اقتصذادی همچذون رشذد اقتصذادی و اعتبارات بانک یالتنظام تسه توان ا عان داشتاین مبنا می بر

 یذرانتنها عامل کذاهش رشذد اقتصذاد ا یمیتحر هاییتمحدود رسدیبه نظر م ینبر اساس آمار و اطالعات موجود چن اهمیت وافری دارد.
قذادر اسذت  یذراناقتصذاد ا یمذال تذأمینبخذش  یمحوربه علذت بانذک یبانک یرانمد گیرییمتصمنظام و  یاعتبار هاییاستبلنه س یست،ن

دوران رشذد  یاز همزمذانهذا برخذی از تحلیلاش داشذته باشذد. بذالقوه یرگذرفتن اقتصذاد از مسذ لهو فاص یبر نوسانات اقتصاد یادیاثرات ز
 یذتحنا یاعتبذار یبذا تنگنذا ینذد شذدن رشذد اقتصذادسو و تقارن کُ یکآن تورم با ( از  تبعبه)و  یکشور با انبساط اعتبار یعسر یاقتصاد

لزومذاً بذه  یامذا انبسذاط اعتبذار شذود،یو رخداد رکذود م یرشد اقتصاد یکند بموج یاعتبار یتنگناها گرچه بنا به نظر این تحلیل. کنندیم
 (.۱۲: ۱۳۹۳و محمودزاده،  یلی)ن انجامدیرونق نم
 یفوظذا تذرینمهماز  ینذیرا ایذن بخذش  یتاصالح و تقو توانیمی و اعتبارات بانک یالتتسه ظر به این مقدمه و تبیین اهمیت نظامنا

 یاز جملذه رشذد و ثبذات اقتصذاد یبذه اهذداف کذالن اقتصذاد یابیاقتصاد کشور عنوان نمود و نقش آن را در دسذت یتو بلنه کل ینظام بانک
 برشمرد. یتبا اهمنقشی 

 

 یبانک یالتاصالح ساختار تسه ابعاد ۲
بذوده و بذه نحذوه  یبخشذاز نذوع درون نگذاه اولاسذت.  یحداقل از سه نگاه قابل بحث و بررس یبانکدهی یالتتسهاعتباربخشی و ساختار 

و  ۱یاطرات اخالقذاز رخذداد مخذ جلذوگیریدر ایذن نگذاه، . گذرددیبرم یاقتصذاد یهذااز بخش یذکافراد در هذر  ینب یالتیمنابع تسه یعتوز
بذه آن دسذته از اشذخا   یالتیمنذابع تسذه ینی،با بروز کژگز یاست. به عبارت یتحائز اهم یار( بسناشی از عدم تقارن اطالعات) ۲ینیکژگز
 ینو همچنذ ی،کذاف یقاعتبذار و وثذا یازمندی،و ن یستگیاز جمله شا یالتتسه یافت زم در هاییژگیکه و شودیاعحا م اییو حقوق یقیحق

آن گذروه  یگذر،از سذمت د یارا ندارند؛  یموقع آن به شبنه بانکاز منابع و بازپرداخت به ی صح هدر استفاد یو توانمند یزهاز انگ یبرخوردار
. یابنذدب مذدنظر دسذت یالتبرخذوردار هسذتند، نتواننذد بذه تسذه یمو شذرا هایژگیو ینکه به نحو کامل از ا اییو حقوق یقیاز اشخا  حق

 تذرینمهماز  یو مفاسذد اقتصذاد یاسیس یهارانت گرایی،یهو توص یمدارسته، رابحهیوو پ یاشتباه، عدم نظارت و مراقبت کاف یارگامقرره
 .باشدیم در این نگاه یو اعتبارات بانک یالتساختار تسه یبرهم خوردن نظم و کارآمد یلد 

اعذم از خذدمات،  یمختلذف اقتصذاد یهذابخش ینبذ ینظذام بذانک یالتیتسهمنابع و توزیع  یمبوده و به تقس بخشییناز نوع ب دوم نگاه
در حرکذت و  یاقتصذاد یهابخش یناز ا یکبودن هر  یشران. پپردازدیمسنن و ساختمان و ... م ی،کشاورز ی،صنعت، تجارت و بازرگان

کننذده سذهم هذر بخذش در  یذینتع ی،ارتجذ یهاچرخذه یتنذر  رشذد اقتصذاد کذالن و لحذاظ وضذع بر یاثرگاار یزانو م یدرونق بخش تول
سذهم  مذثالً ی،اکذه در دوره گیذردیبذرآن م یمتصذم یاسذتگاارس یقاعده، گذاه یناست. بر ا یو اعتبارات بانک یالتاز منابع تسه یبرخوردار

 یو بازرگذانتوجه را به سمت بخذش تجذارت  ینا یگرو در دوره د دکن یشتربه سمت بخش مسنن و ساختمان را ب یبانک یالتتسه یاعحا
در چگونگی تشذخیص و انتخذاب به دلیل وجود اطالعات نامتقارن  عموماًای در هر دوره ته  زم به  کر است که سیاستگاارالب سوق دهد.

 ها و ابهاماتی مواجه است.اقتصاد با چالش های پیشرانبخش
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یرانا یخرد و کالن در نظام بانک یالتالح ساختار تسهالزامات اص  

۲ 

در دو  ینظذام بذانک یالتیاعتبارات و منابع تسذه یمبه تسه ی،اقتصاد یهااز بخش یکبوده و فارغ از هر  یاز نوع فرابخش نگاه سوم اما
بذه  یقذی،و اشذخا  حق ییکنندگان نهاخرد افزون بر مصرف یالتکالن اشاره دارد. با توجه به آنکه تسه یالتخرد و تسه یالتسح  تسه

 ی،، تجذارت و بازرگذذاناعذم از خذدمات، صذذنعت یهذم تعلذق دارد، هذذر بخذش اقتصذذاد(  (SMEsو متوسذم  کوچذذک یاقتصذاد یهذابنگاه
 باشد. یالتیاعتبارات و منابع تسه کنندهیافتخرد و کالن در یالتدو سح  تسههر در  تواندیمسنن و ساختمان و... م ی،کشاورز

از  یذکاسذت کذه هذر  یدر حذال یذنا گیرد،ینگاه سوم کمتر مورد توجه و بحث قرار م عموماً یمباحث اقتصاد دربنا به بررسی نگارنده، 
 هایینذهو هز یفیذتک یان،متقاضذ یاعتبارسذنج هایینذهنحذوه و هز یان،نوع و تعداد متقاض یثاز ح یخرد و کالن بانک یالتتسه یهادسته

واحذد، احتمذال نکذول و  نفذعیخذا    یقمصاد یصبه بانک، تشخ یاتیعمل هایینههز یلنر  سود، تحم ییننظارت بر مصرف منابع، تع
 ییزاکسب و کار و اشذتغال هاییانبر جر یسرعت گردش پول در اقتصاد، اثرگاار ییرطرز امهال محالبات، تغ جاری،یرمحالبات غ نباشتا

و  یمبذا لحذاظ اقتبذائات، شذرا یاقتصذاد یاسذتگاارمذدبر و س ی،است در هر نظام بانک یعیدارند. طب یمعنادار یهاتفاوت یندیگرو... با 
را  یالتیکالن از کذل منذابع تسذه یاخرد و  یالتسهم تسه ی،کالن اتخا  هاییاستها و سبرنامه ی،و اهداف راهبرد یاقتصاد هاییتظرف
 .نمایدیم یینتع

و  ینظذام اجتمذاع یو حتذ یبر نظذام اقتصذاد یخرد و کالن بانک یالتاز دو دسته تسه یکاثرات هر کدام قابل توجه توجه به تفاوت  با
 تعیذینیشبذه اهذداف کذالن و از پ یابیدسذت توانذدیکشذور، م یو بانک ینظام پول یاستگااریس رأسراهبرد مشخص در  یکفقدان  یاسی،س

و  یالتسذاختار نظذام تسذه یذتاصذالح و تقو ینذدهایاسذت کذه در فرآ یضذرور ینها را با مانع و چالش مواجه سازد. بنذابرانظام ینشده ا
 شود. شترییتوجه ب یالتدو نوع تسه ینا یسهم نسب یکبه تفک یاعتبارات بانک
 یذلو تحل یمذورد بررسذ« نگذاه سذوم»کشور را از  یبانک یالتتسه یساختار اعحا یتقصد دارد، اصالح و تقوحاضر  یاستیگزارش س

 قرار دهد.
 

 خرد و کالن تسهیالت ۳
بذا  یالتیخذرد بذه تسذه یالت. تسذهشذوندیم یمکذالن تقسذ یالتخرد و تسه یالتبه دو دسته تسه یالتاعتبارات، تسه ینظام اعحا یک در

 شذودیبذا مبذال  بذزرگ و بذا دوره بازپرداخذت بلندمذدت اطذالق م یالتیکذالن بذه تسذه یالتمبال  کوچک با دوره بازپرداخت کوتذاه و تسذه
 (.۱۳: ۱،۱۹۸۹)بومن

چند هذزار  یالتبه تسه یزن یگرموارد د یو در برخ یچند د ر یالتموارد به تسه یدر برخ ۲اروپا یسیونکم ،تسهیالت خرددر موضوع 
خذرد را بذه مفهذوم  دهییالتبذازل تسذه ینظارت بذانک المللیینب یته(. کم7: ۲00۳اروپا،  یسیون)کم کندیخرد اطالق م یالتتسه ید ر

 ینظذارت بذانک یتذهکم) کنذدیم یذفتعر یرمتشنلکوچک و غ یوکارهاکسب یا یینمحدود به افراد با درآمد پا یردر مقاد یارائه خدمت مال
 . (4: ۱۳۹۳، بال

مقابلذه بذا  ی،شذغل یهافرصت یجادا یمناسب برا یحلراهخرد اعتبارات  یاعحا یهاجهان برنامه یدر اکثر کشورها امروزهبه هر حال 
 یکذه بانذک جهذاناست  یبه حد ییو فقرزدا ییزاخرد در اشتغال یالت. ظهور تسهآیدیم حساببهافراد کم درآمد  یفقر از راه توانمندساز

اعتبذارات خذرد را  ۳داگذالس ین. همچنذیابذددر جهان گسذترش  یوهش یناعالم کرد تا استفاده از ا «خرداعتبار »را سال میالدی  ۲005سال 
 یذقاشذتراک بذوده و از طر یدارا یو کشاورز ییبا اعتبارات روستا یکه تا حدود کندیقلمداد م ییتوسعه روستا یمال تأمیناز چرخه  یجزئ

 .(۲: ۲00۳)داگالس،  شودیپرداخت م هایو تعاون یمحل یاعتبار هایتحادیهها، اهمچون بانک یو اعتبار یمال ینهادها
 یممحذ یابیهذا و ارزشذبنگاه ینظرسذنج»ماننذد  یجهذان هاییطبذق بررسذ یمکه بدان شودیمشخص م یشتراعتبارات خرد آنجا ب اهمیت

ریسذک اعتبذاری »و  «یمذال ابعنم به یدسترسامنان » ،«مالی تأمینهای ینههز»وچک و متوسم ک یوکارهاکسب ،«یوکار بانک جهانکسب
تجذارب و محالعذات نشذان  ین(. همچنذ5: ۲0۱0، 4المللذیینب ی)مؤسسه مال نداخود گزارش کردهو توسعه انع رشد وم ینتربزرگرا « با 

 یبذرا ینذوع دسترسذ یذندشذوارتر از ا توسذعهدرحال یبنگذاه کوچذک و متوسذم در کشذورها یک یبرا یبه منابع مال یداده است که دسترس
درصذد از  4۳متوسذم  طوربذه یینپذا مذدبذا درآ یدر کشورها ی،بانک جهان یبررس یاست. بر مبنا یافتهتوسعه  یدر کشورها مشابه یبنگاه
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 پژوهشندٔه پولی و بانکی

۳ 

در برابذر عملنذرد خذود  یاساسذ یتمحذدود یذک عنوانبذهرا  یمذال تأمین ینههز یا یمال تأمینبه  یکوچک و متوسم دسترس یوکارهاکسب
اند دانسته یاساس یتیمحدود ار چنین مواردیوکارها نوع کسب یندرصد از ا ۱۱با درآمد با  تنها  یدر کشورها کهیحالاند در کرده یمعرف

 (.۳: ۲0۱۱، 1)دلبرگ
انتقذال  ی،هذا، خذدمات پرداختذها، واممانند سذپرده یاز خدمات مال یاردهدامنه گست یسازخرد را فراهم یمال تأمین ۲یاتوسعه آس بانک
کرده است. در برنامذه اعتبذارات خذرد، موضذوع اشذتغال و  یفها تعرکوچک آن یهاکم درآمد و بنگاه یو خانوارها یرانفق یبرا یمهپول و ب

و کذم درآمذد  یرفق یهاکوچک و متوسم و خانواده یهابنگاه عموماًنوع اعتبارات،  ینهدف ا یهادارد و گروه ییسزابه یتکاهش فقر اهم
 (.۲: ۲000 یا،)بانک توسعه آس شودیرا شامل م
 یاعحذا دهذدیدرآمذد نشذان م یذعکذاهش فقذر و بهبذود توز یخذرد بذرا یاعتبذار هاییاسذتس یموفق در اجذرا یتجربه کشورها بررسی
 یدر حذوزه کشذاورز یشتراندک و ب گاارییهبا سرما یکسب و کارهاخدمات و نیز به  وکنندگان نهایی جهت خرید کا  مصرفاعتبارات به 

هذا، نذر  نکذول بر مصرف وام ینظارت یندهایآفر یف. با تعربخشدیرا بهبود مدرآمد کم یخانوارها یشتیمع یتوضعوابسته به آن  یعو صنا
 یذزانشذده، م یذفتعر یآموزش خانوارها در حوزه کسب و کارهذا یبرا ییهابا ارائه برنامه یناست. همچنگزارش شده  یینپا معمو ًها وام
 .دیابیم یشافزا یانسان یروین یوربهره

 یمنجذر بذه نذابرابر ،خانوار یبا درآمد سرانه با  یهاخرد در استان اریاعتب هاییاستسدر اقتصاد ایران  دهدیمحالعات نشان م یجنتا
 پور،یفی)سذ شذده اسذتدرآمذد  یعمنجر به بهبود توز یینبا درآمد سرانه خانوار پا یهادر استان یاستس ینا یاما اجرا شودیدرآمد م یعتوز
بذازار  یافتگینتوسذعهمحالعذات،  یذنا براسذاس (.5۸-5۹: ۲0۱۳، ۳رحمذتو فرهذاد و  ۱۲7-۱۲۸: ۱۳۹7 زند،یو کامران نواب رشتیینام
و نظذارت بذر مصذرف  یاقتصذاد یهذااعتبارات به لحاظ انتخذاب طرح یاعحا یندآمنابع اعتبارات، فر تأمین یهااز جنبه یراناقتصاد ا یپول

 هذاییتظرف یدارا ایینبذا درآمذد پذ یهادرآمذد نداشذته باشذد. اسذتان یذعبر توز یاعتبارات اثر محلوب و کاف یموجب شده اعحا ،اعتبارات
در شذاخه  یگذرد یهسذتند. از سذو یذرهو غ یدامپذرور ی،کشذاورز ی،دسذت یعماننذد صذنا ییهذاخرد در حوزه هایگاارییهسرما یبرا یشتریب

 یاعحذا جهذتینبا درآمذد بذا  دارنذد. از ا ینسبت به کالن شهرها یمحدودتر یهاول گاارییهبه سرما یازکوچک ن یهاکارگاه یجادصنعت ا
طذرف  یذکبذا درآمذد بذا  از  یها. در مقابذل در اسذتانبخشذدیود مدرآمذد را سذبب بهبذ یعو اشتغال و توز یدها، تولحوزه یندر ا تباراتاع

و  پوریفیاسذت )سذ یشذترب یکارگذاه صذنعت یجادا یبرا یهاول گاارییهسرما یگرکوچک محدود است و از طرف د هایگاارییهفرصت سرما
 یشبذه افذزا ییدر جوامذع روسذتا خصوصذاًخذرد  یالتمحالعات انجام شده تسذه ینتریدبراساس جداین  افزون بر(. ۱4۲: ۱۳۹7 یگران،د

 کنندگان جهذت خریذد کذا  وتوانذد بذرای مصذرفو میشذده اسذت  یمسذنن منتهذ یتاشتغال و بهبود وضع یجاددرآمد، کاهش مهاجرت، ا
 (.67-6۸: ۱۳۹۸چر و جوان، آب ی،)درودحائز اهمیت باشد و افزایش سح  رفاه خانوارها خدمات 
بذزرگ  یهذاهذا و پروژهطرح یکذه مشذخص اسذت اجذرا طذورآنقذرار دارد.  کذالن یالتتسذه ی،رات بذانکنظام اعتبذا یگرد یدر سو اما
را  یکذالن اقتصذاد یهذاطرح تذوانینم ی،چنانهستند. روشن است که با اعتبارات کوچک و قحره یمنابع کالن مال تأمین یازمندن یاقتصاد
و فذروش اوراق بهذادار و سذهام حاصذل  یهبذازار سذرما یمنذابع  زم از مجذرا تذأمین یناز ا یبخش مهم هانیج یکرد. در اقتصادها ییاجرا
 یتمسک بذه منذابع بذانک ،فعالپرعمق و  یهبازار سرمایک  یابدر حال توسعه، در غ یاز کشورها یدر برخاین در شرایحی است که . آیدیم

 .آیدیحساب ممنابع به تأمین یبرا راه ترینیکو نزد ینترراحت
کذالن  هایگاارییهسرما ینوعبه رویناستوار بوده و از ا یبانکنظام  یهکالن بر پا یمال ینمأو ت یمال یهاگردش عموماً یران،قتصاد اا در

 (.۱۱5: ۱۳۹7 یگران،و د ینی)حس باشدیم این نظاموابسته به  یزن یرانا یو خصوص یدر اقتصاد دولت
بذزرگ و متناسذب بذا  یقبر و مستلزم ارائه مستندات متعدد و وثذازمان یندیکالن فرآ یالتتسه یافتدر یندخرد، فرآ یالتتسه برخالف

شذونده و  مذالیینمأنهذاد ت یاز سذو یشترب یگزارشگر یازمندن یزکالن ن یالتمصرف تسه یندفرآ یناست. همچن یحجم اعتبارات درخواست
منذد ا در سمت مقابل تسذهیالت کذالن از مزیذت صذرفه بذه مقیذاس بهرهامکننده است.  مالیینمأت مؤسسٔه یسو زا یشترمراقبت و نظارت ب
پرونذده کذالن  یذکبذر کنذد،  یگیذریو پ یذابیخذرد را ارزتسذهیالتی صذدها پرونذده  ینکها یجابه دهدیم ی بانک ترجکه  هستند، به این معنا

 یککه با تفک طلبدیخرد و کالن م یالتتسه یاعحا یو اثرات اقتصاد یندهاموجود در فرآ یهاتفاوتمتمرکز شود. قدرمسلم این است که 
 .یمداشته باش یمنابع بانک یصتخص یانبه جر ترییقاز هم، نگاه دق یالتدو دسته تسه ینا
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 یندیگرخرد و کالن از  یالتتسه تفکیک ۱-۳
مبلذ  وجذود  یذثآن دو از ح ینروشذن بذ یذکخذرد و کذالن و تفک یالتحد و انذدازه تسذه یینتع یبرا یمشخص یارمع ی،اقتصاد یاتادب در

و  ییدرصذد آن بذه منذاطق روسذتا 65دارد کذه حذدود  یخرد جا یالتد ر و کمتر در دسته تسه ۱00 یالتتسه بندی،یمتقس یکندارد. در 
 یالت، از تسذه۲المللذیینب یهاحسذاب یهبانذک تسذوهمچنین (. ۲: ۲0۱۹، ۱خرد بارومتر یمال تأمین) یابدیکوچک اختصا  م یشهرها

 یهبانذک تسذودرگذاه ) شذودیکوچذک و متوسذم اعحذا م یعکذه بذه صذنا کنذدیم یاد یورو یلیونم یکبا مبال  کمتر از  یالتیتسه عنوانبهد خر
 (.۲0۲0 المللی،ینب یهاحساب

واحد که  ینفعبه هر   ییو تعهذدات اعحذا یالتکالن به مجموع خذالص تسذه یالتبازل، تسه یتهکم یبنابه استانداردها یگراز سمت د
 المللذی،ینب یهاحسذاب یهباشد، اطالق شذده اسذت )بانذک تسذو یمؤسسه اعتبار یهپا یهدرصد مجموع سرما ۱0از  یشب یاآن برابر  یزانم

۲0۱۹ :۱.) 
ه شذذماره ابالغیذذمشذذخص کنذذد  یذذراناقتصذذاد ا یپذذول یاسذذتگاارخذذرد را نذذزد س یالتابعذذاد تسذذه یتذذا حذذدود توانذذدیکذذه م یاز منذذابع ینذذی
پذول و اعتبذار،  یشذورا ینو نذود و نهمذ صذدیکو  هزاریذکاست که براساس مصوبه جلسذه  یبانک مرکز۲۱/۲/۱۳۹4مور   4۱۹۳۲/۹4
 آمده است: یدخرد خر یالتمبل  تسه یشه با موضوع افزاابالغی ینشده است. در اصادر 
 یل،تحصذ ینذهو هز یداخلذ یذداتبذادوام نذو و دسذت اول از محذل تول یمصرف یکا ها یلاز قب یکا ها و خدمات ضرور ید( خرالف»
 .یالر یلیونم ۸0مشابه حداکثر تا مبل   یضرور یازهاین یرمسنن و سا یعهود

 .یالر یلیونم ۱00مسنن حداکثر تا مبل   یرجعاله تعم یالت( تسهب
 .یالر یلیونم ۱50 یزانداکثر به مخودرو و ح یدرصد بها 60داخل( معادل  ید)تول یخودرو سوار یدخر یالت( تسهج
 .یالر یلیونم 50عقد مرابحه حداکثر تا مبل   یهبر پا یکارت اعتبار یالت( تسهد
خودرو و حداکثر  یدرصد بها ۸0معادل  یداخل یداز محل تول یفرسوده شخص یخودروها یگزینیخودرو بابت جا یدخر یالت( تسهه

 «.یالر یلیونم ۲00به مبل  
امذا داشته است.  یخرد جا یالتتسه یل  یالر یلیونم ۲00تا حداکثر مبل   ۱۳۹4در بهار  ،آیدیه برمابالغیمفاد این  ینکه از ا گونهآن
. وجذود دارد ینظذرات مختلفذخذرد  یالتتسذه یذزاننکته شد که در خصذو  م ینمتوجه ا توانیم یشبنه بانک یهابه درگاه گارا یبا نگاه

را هذم در دسذته  یذالیر یلیذاردم یذک یالتتسذه یخذرد، اعحذا یالتتسذه یبانذک ملذت در صذفحه اعحذا ینترنتذیه انمونه در درگذا عنوانبه
ارقذام  یذنبا ارقام با تر از ا یالتتسه یهطور قحع ا عان داشت که کلبه توانینموده است. البته روشن است که نم یبندخرد طبقه یالتتسه
کذه حدفاصذل  «متوسذم یالتتسذه»بذه نذام  یمفهذوم یاقتصذاد یذاتدر ادب کذهچنان، گیرنذدیکالن قرار م یالتدر دسته تسه یهمگ یاعالم
 مصحل  ندارد.کاربرد و  یخرد و کالن را پوشش دهد چندان وجود خارج یالتتسه

و  یالتسذه(، ت۱۳۹۲) یذرانا یاسذالم یجمهذور یو تعهدات کالن بانذک مرکذز یالتتسه نامهیینآجدیدترین براساس  یگرسمت د در
آن حذداقل  یذزانواحذد کذه م ینفذعهر   یشذده به/برا یجذادا/ییو تعهذدات اعحذا یالتتعهدات کالن عبارت است از مجموع خذالص تسذه

اسذتد ل  ینچنذ یفتعر یناز ا توانیم یاآنست که آ رسدیکه به  هن م سؤالیباشد.  تباریمؤسسه اع یهپا یهدرصد مجموع سرما ۱0معادل 
مؤسسذه  یذهپا یهدرصذد مجمذوع سذرما ۱0آن کمتذر از  یذزانواحد که م ینفعبه هر   ییو تعهذدات اعحذا یالتموع خذالص تسذهکرد که مج

 خواهد بود. یپاسخ آن منف محمئناًکه  یپرسش گیرد؟یم یخرد جا یالتباشد، در دسته تسه یاعتبار
 یالتتسذه ینبذ یذزیروشذن و خذم مم یذارو مع یذکتفک ،یمبل  و اندازه عدد یثاز ح یمکن یانآن باشد که ب تریقنظر دق یدشا روینا از

 یشذاخص مقذدار یذکاز  ینسذبت یذینبلنذه تع یذالیمبل  ر یک ییننه تع ی،نوع حدگاار ینبهتر آیدیخرد و کالن وجود ندارد. البته به نظر م
تسهیالت کالن در آن حیحذه، چنذدان موضذوعیتی  وماًعمهمچنین چنانچه تسهیالت خرد را محدود به خرید کا  و خدمات بدانیم،  باشد.

 نخواهد یافت.
 یذزانطول دوره بازپرداخت و م یالت،تفاوت در محل مصرف تسه یثاز ح عموماًخرد و کالن  یالتدر حال حاضر تسه یر،هر تقد به
همچذون مسذنن، خذودرو،  یکذا  و خذدمات یذدخر یبذرا عمومذاًخذرد  یالتتسذه ،عیارهام ین. در اشوندیداده م یزاز هم تم یازموردن یقوثا

کوچذک و متوسذم بذا دوره  یدیتول یو واحدها یعصنا یمال تأمین یبرا یا...،  و مسافرت و یزیهجه یهازدواج و ته یماری،ب رمانآموزش، د
 یبرا عموماًکالن  یالتتسهدر سمت مقابل،  ینه. در صورتشودیتر به کار برده مسبک سپارییقهده سال و با وث یرز عموماً یهابازپرداخت
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. شذودیاطذالق م ینسذنگ سذپارییقهاز ده سال و با شرط وث یشبا طول مدت بازپرداخت ب یبزرگ اقتصاد هایژهها و پروطرح یمال تأمین
شذاخص  یذکاز  ینسبت یینبه تع یازاما به ظاهر همچنان ن کندیخرد و کالن را مشخص م یالتتسه یفتکل یادیتا حد ز تفاوت ینگرچه ا
 .شودیهر دسته احساس م یبرا یندر قوان یمقدار

 

 خرد و کالن در کشور یالتتسه یآمار وضعیت ۲-۳
 یهذادر بانذک اطالعذات و دادهاسذت  یعیطب شود،ینم یدهخرد و کالن د یالتتسه ینب یخم روشن ی،و رسم یعلم یفآنجاکه در تعار از

 ینیمحلب است که اطالعات مجزا و تفک یناز ا یحاک یزکشور ن یام شده در نظام آمارانج هاییتکرار شود. بررس یتوضع ینا یزن یآمار
در دسذترس شذبنه بذانکی  ییاعحا التیکا  به کل تسه دیخر التینسبت تسهو نیز کشور  یخرد و کالن در شبنه بانک هیالتاز نسبت تس

 .نیست
اعذم  ینظام بذانک هاییو بده هاییشامل خالصه دارا صرفاً یدرگاه بانک مرکز یاقتصاد یآمارها یدهاز صفحه گز یو بانک یپول بخش

 مؤسسذاتو  یردولتذیغ یهذاو بانک یتخصصذ یهذابانک ی،تجذار یهذابانک یربذانکی،غ یاعتبذار مؤسسذاتها و بانک ی،از بانک مرکز
 یعقذود اسذالم یذکبذه تفک یاعتبذار مؤسسذاتهذا و بانک یاعتبذار یالتو تسه یو اعتبار یعمده پول قامشامل ار یزو ن یربانکیغ یاعتبار

کشذور  یهااسذتان یذکبذه تفک یبذانک یالتها و تسهمربوط به مانده سپرده یآمارها یزدرگاه ن ینا یبانک یدر صفحه آمارها یناست. همچن
 یاعتبذار مؤسسذاتهذا و کبان ییاعحذا یالتمانذده تسذه یذزن رکذزیبانذک م یاقتصذاد یزمذان هایی. بانک اطالعات سذرشودیمشاهده م

صذنعت و  ی،خذدمات، کشذاورز ی،داخلذ یاعذم از بازرگذان یمختلذف اقتصذاد یهذابخش یذکو به تفک یعقود اسالم یکبه تفک یربانکیغ
در دو  یبذانک یالتتسذه کیذکتف ین. بنذابراباشدیم یرهصادرات و غ ی،و مشارکت حقوق یممستق گاارییهمعدن، ساختمان و مسنن، سرما

 قرار ندارد.پژوهشگران خرد و کالن در دسترس  یالتدسته تسه
بذه  یو حتذ یاسذتان یذکبذه تفک ی،عقود بذانک یکبه تفک یالتکشور گرچه تسه یبرداشت کرد که در نظام آمار ینچن توانیمجموع م در
 .شودینم افتیخرد و کالن  یالتاز نسبت تسه یمجزا و معتبر یاما اطالعات آمار شودیارائه م یاقتصاد یهابخش یکتفک

و  ۳و  ۲بذال  اییهاز ارکذان و الزامذات توافقنامذه سذرما ینذی عنوانبذهتحقق نظذم بذازار  یت،شفاف یپول و اعتبار با هدف ارتقا شورای
 ۲4جلسذه مذور   ینو هشذتاد و دومذ صذدیکو  هزاریذکدر  ی،هذا و مؤسسذات اعتبذارفراهم کردن امنان نظارت عموم بذر بانک ینهمچن

قذرار  یبرا مورد تصذو «یاطالعات توسم مؤسسات اعتبار یو انتشار عموم یتشفاف یحداقل استانداردها برضوابم ناظر » ۱۳۹۳ یرماهت
)بانذک  ا جذرا شذده اسذت زم یربذانکیغ یو مؤسسات اعتبار یردولتیغ یهابانک یدوم مرداد همان سال برا یخضوابم از تار ینداد که ا
 .(۱۳۹6مرکزی، 
 یسذک،ر یریتمذد ی،مذال یهامربوط به صذورتآماری تا اطالعات  کندیرا ملزم م یربانکیغ یها و مؤسسات اعتبارضوابم، بانک این
شذده در  یادهر دوره را محابق با مفاد  یط یتبااهم یدادهایو رو یرهمد تئیگزارش عملنرد ه ینو همچن یو کنترل داخل یشرکت یتحاکم

 .یندعموم منتشر نما یضوابم برا
 یذناز اطالعذات مذورد اشذاره در ا ینذیکشذور،  یدر سذالمت و تحذرک نظذام بذانک یو اعتبارات کالن بانک یالتنقش تسه یتبنابه اهم

 ی،جذار یذکو تعهذدات کذالن بذه تفک یالتو تعهذدات اشذخا  مذرتبم و خذالص تسذه یالتتسذه یذاتضوابم، اطالعات مربوط بذه جزئ
نحو را بذه هذاآن ملذزم هسذتند یربذانکیغ یهذا و مؤسسذات اعتبذاراسذت کذه بانک شدهسوخت الوصول و گاشته، معوق، مشنوک یدسررس
 به انتشار برسانند. یعموم
و  یدولتذ یهذااز بانک برخذی ینذهطوربه ؛روبذرو اسذت یدسذته از اطالعذات هنذوز هذم بذا مشذنالت و مذوانع یذنا یوجود، افشذا ینا با

 یفیذتآمذار و اطالعذات مربوطذه بذا ک یذزاز موارد ن ی. در برخکنندیاجرا نم یقبند از ضوابم ماکور را به نحو کامل و دق ینهنوز ا یردولتیغ
 عمذالً ی،کاغذا هذاییلو اسذنن فا یچذاپ یرتصاودر با وضوح نامحلوب  یامثال، ارائه جداول به شنل ناقص و  طوربهود. شیارائه م یینپا

 یهذا و مؤسسذات اعتبذارعملنذرد بانک یبذه نحذو کلذا عذان داشذت  تذوانیم جهتین. از اسازدیمواجه م شواریدرا با  یبردارامنان بهره
 یو انتشار عمذوم یتشفاف یضوابم ناظر بر حداقل استانداردها»از جمله براساس  یمال یهااطالعات صورت یعموم یدر افشا یربانکیغ

 .یستو قابل دفاع ن بخشیتچندان رضا «یاطالعات توسم مؤسسات اعتبار
در سذال  یمذال- یفسذاد ادار یجهذان در خصذو  شذاخص«  الملذلینب یتشذفاف» یردولتذیبه توجه است که طبق آمذار سذازمان غ  زم
سذازمان در سذال  نهمذیبا آمار  یسهرتبه در مقا ینرا کسب کرده است که ا ۱46کشور جهان رتبه  ۱۸0 یاندر م یرانکشور ا یالدی،م ۲0۱۹
 یکذالن بذرا یالتاعتبارات و تسه یاعحا یتوضع یرتبه نامناسب کشور، بررس یلدلران ثبت کرده است. بهیا یرا براکاهش پله  ۸شته، گا
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هذا، بانک یداربنگذاه یلدلبذه ینقذرار دارد. همچنذ یذتکشذور در اولو یو ادار ینظذام اقتصذاد یگذاهجهت بهبود جا یاقدامات مقتب یاجرا
 یاست که بنابه بررس یحیدر شرا ین. اباشدیم یتبااهم یاربس یکالن نظام بانک یالتتسه کنندگانیافتمربوط به در آماریاطالعات  یافشا
خذود را منتشذر  یقوثذا یذکتنها خذالص تعهذدات بذه تفکبانذک نذه ۱0کشذور، حذدود  یبانک و مؤسسذه اعتبذار ۲6صورت گرفته از  یدانیم
 . دارندینم ماعال یو تعهدات را هم به نحو رسم یالتاز تسه فهرستییچبلنه ه کنند،ینم

پرداخذت  یاکشذور، اطالعذات دوره یو شذبنه بذانک یو بذانک یپذول یدر ارائذه آمارهذا یمتذول یهادسذتگاه او ً بهتر اسذت منظر،  ینا از
اسذناد بذدون  یذنا ثانیذاً. ینذدمااحصا و اعذالن ن یمختلف اقتصاد کشور در هر دو دسته خرد و کالن را به نحو رسم یهابه بخش یالتتسه

 با امنان جستجو در متن، منتشر شود. هایافدییپ یاقابل استفاده مانند اکسل  یهاقالب رو د ینقص و کسر
 

 خرد و کالن یالتاز منظر تسه یاعتبار چرخه تنظیم 4
اصذالح سذاختار نظذام اعتبذارات و  یذران،ا یاقتصذاد یهذا و نهادهذابنگاه یمذال تذأمین هذاییاندر جر یتوجه به نقش برجسته نظذام بذانک با

 .یدنما یاریاهداف مدنظر خود  یشبردرا در پاقتصاد ایران  یاستگاارس تواندیم یخرد و کالن بانک یالتتسه
 یگرد یاز سو و کنندیم یافترا در یانمشتر یهاسپرده ینسواز  یگران مالعنوان واسحهها بهبانک ی،متداول نظام بانک یکارکردها بنابه

 یهااز سذپرده یبخذش بزرگذ عمومذاً یافته، توسعه ی. در کشورهادهندیقرار م یانمتقاض یاردر اخت یالتشده را در قالب تسه یزمنابع تجه
در  یخذرد سذهم کمتذر یِو حقذوق یقذیحق یانو مشتر شودیم تأمین( یبزرگ اقتصاد یهاها و بنگاه)شرکت یحقوق یانمشتر سمتو یبانک
 یذا یقذیحق یانمشتر یارخرد در اخت یالتها به شنل تسهغالب منابع بانکدر بخش مصارف،  یگرد ی. از سونمایندیم یفاها اسپرده تأمین
 یافذتتذا در شذودیخذرد متمرکذز م یالتتسه یبر اعحاها بانک یغاتتبل یشترب روینرد. از اگییقرار م(  (SMEsکوچک و متوسم یهابنگاه
بذازار  یقخود را از طر یازعمده منابع مورد ن ی،بزرگ و پراعتبار اقتصاد یهابنگاه یژهوبه یحقوق یانمشتر یستم،س یناخرد. در  یهاسپرده
کوچک و متوسذم بذا  یهاو بنگاه یقیحق یانحساب مشتر ینا با .کنندیم یهو ته تأمین اداراوراق به یرسا یادر قالب فروش سهام و  یهسرما
. در گذام آورندیم یرو یبزرگ اقتصاد یهابنگاه یعرضه شده از سو یدتول یهانهاده یاکا ، خدمات و  یدبه خر یبانک یالتتسه یافتدر
ها بتواننذد از تا بانک دهندیها قرار مبانک تیارانداز حاصل از فروش خود را به شنل سپرده در اخاز پ  یبخش یاقتصاد یهابنگاه ی،بعد

کوچذک و متوسذم بپردازنذد. ادامذه  یهاو بنگاه یقیحق یانبه گروه مشتر خصوصاً یالتتسه ینابع، به اعحام ینرسوب ا یامحل انباشت و 
 (.۱: ۱۳۹7 ی،)خوانسار شودیم یدسالم همراه با رونق در بخش تول یچرخه اعتبار یک یریگموجب شنل یهرو ینا

 

 
 سالم یسهم جامعه هدف در چرخه اعتبار -۱ شنل

 یعنذی. شودیم «یوبمع» اصحالحبهدچار اشنال و  یچرخه اعتبار یران،در حال توسعه ازجمله ا یکشورها یاست که در برخ یدر حال این
در بخذش  یدارنذد. ولذ یمنذابع بذانک تذأمیندر  یسذهم کمتذر یاقتصذاد یهاو بنگاه شودیم تأمین یقیحق یانها توسم مشتربخش عمده سپرده

 (.۱: ۱۳۹7 ی،)خوانسار گیردیناکارآمد قرار م بعباًبزرگ و  یاقتصاد یهابنگاه یژهوبه یحقوق یانمشتر یاردر اخت ععمده مناب یالت،تسه
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 یهذاو بنگاه یقذیحق یانمشذتر ینذهدشذوار و پرهز یبه نوع کالن آن موجذب دسترسذ یبانک یالتاز بخش تسه یرسهم چشمگ اختصا 
و انباشذت معوقذات و  یالتنکذول تسذه یسذنی،شذدت رپرخحذر و به یهذاطرح و ورود منذابع بذه ینسواز  یکوچک و متوسم به منابع بانک

 یاز سذو دهندهیالتتسذه مذالی مؤسسذاتبذزرگ بذه  هاییسذکو ر ینههز یلو تحم یشبنه بانک هبرهم خوردن ترازنام یرجاری،محالبات غ
 خواهد بود. یگرد

 یذکو اعتبذارات بذه  یالتتسذه او ًمنذابع  یصکذه در سذمت تخصذ شذودیم موجب ی،شبنه بانک یچرخه اعتبار ی جهت تصح ینا از
امذر  یذناعحا شود که ا ینیتا حد و سقف مع صرفاً شوندیم یواحد تلق ینفع  یریکه به تعب یندیگراز اشخا  مرتبم با  یگروه یاشخص 
و اعتبارات کالن  یالتوم آنکه مجموع تسهد انجامد؛یبزرگ م یها در اشخا  حقوقاز تمرکز منابع بانک یناش هاییانز یسازبه حداقل

بذازار  یذقاز طر یمذال تذأمینبزرگ به سذمت  یهابنگاه یدهها را به خود اختصا  خواهد داد و با سوقاز منابع بانک یتنها بخش محدود
 .شودیافزون م یکوچک و متوسم به منابع بانک های اقتصادیبنگاهو  حقیقیافراد  یدسترس ی،مال یابزارها یرو سا یهسرما
موجذب  و اعتبذارات کذالن، در بلندمذدت یالتتسذه یجابذهو اعتبارات خذرد  یالتتسه یکشور بر اعحا یمجموع تمرکز شبنه بانک در

کسذب و علذت رفتذار متقذارن  هبذ و است یسرم یشترخرد ب یالتتسه یابیامنان نظارت و ارز زیراشود. میها ترازنامه بانک یتبهبود وضع
 یطلبفرصت ی،کژمنش ینی،چون کژگز یمعبالت یعتاً، طبخرد یالتبرخوردار از تسه یِطبقات متوسم اجتماعو ک و متوسم کوچ یکارها
خذرد امنذان  یالتپرداخذت تسذه یدر ازاهمچنذین  ؛خرد کمتر امنان بروز و ظهذور خواهنذد داشذت یمال تأمیندست، در  یناز ا یو موارد

 مقدور خواهد بود. یشتریدارد به نحو ب یقوثا یوزن که نشان از ارزندگمتناسب و هم یقِوثا یافتدر
ایرانذی داشذته باشذد، موجذب انتفذاع بخذش تولیذد  خرید کا  و خذدماتشایان  کر است توجه به اعتبارات خرد چنانچه اختصا  به 

تولیدکنندگان داخلی به صذورت غیرمسذتقیم کمذک خواهذد  مالی تأمینکشور خواهد شد. در واقع تسهیالت خرید پ  از عملیاتی شدن به 
 توانند به سرعت کا های تولیدی خود را به فروش رسانده و به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.تولیدکنندگان میو کرد 
 

 یو اعتبارات خرد در اقتصاد جهان یالتبه تسه یشاز گرا هایینمونه 5
 یچرخذه اعتبذار یذک یریگموجب شنل تواندیکوچک و متوسم م یهاو بنگاه یقیحق یانه مشترخرد به گرو یالتتسه یشد که اعحا بیان

خرد و کالن وجود ندارد  یالتتسه یکتفک یبرا ینیشاخص مع ی،آمار یثدر اقتصاد شود. گرچه از ح یدسالم همراه با رونق در بخش تول
 یخذرد در نظذام اعتبذارات اقتصذاد جهذان یالتتسذه یذرکه در چند دهه اخ یافتدر توانیاز مشاهدات م یبرخ ساسو برا یبیاما به نحو تقر

درصذد  ۳0درصذد بذه  ۲0خذرد از  یالترشد سا نه پرداخت تسذه یانگینم ۲0۱7تا  ۲00۸اساس از سال  ینداشته است. بر ا یرشد مهم
اسذت امذا همچنذان حرکذت  یافتذهاهش درصذد کذ ۱5رشذد بذه کمتذر از  یذانگینن میذا ۲0۱۹و  ۲0۱۸است. البته در دو سذال  یافته یشافزا

 (.۲0۱۸خرد بارومتر،  یمال تأمین) باشدیآن قابل توجه م یصعود
در  ۲خذالص درآمذدهای قابذل تصذرف خذانوار بذه یمتوسذم نسذبت بذده(، OECD) ۱یاقتصذاد هو توسذع یسازمان همنذاربه گزارش 

، ۲0۱۹در سذال  تر قرار داشته است. براساس این گزارشپایینیافته در سح  کشورهای پیشرفته در سح  با  و در کشورهای کمتر توسعه
درصد، در کشور استرالیا، سذوئی ، هلنذد و نذروژ بذین  ۲00تا  ۱50جنوبی، لوگزامبرگ و سوئد بین نسبت ماکور در کشورهای کانادا، کره

در شذرایحی کذه ایذن نسذبت در کشذورهایی همچذون مجارسذتان،  اسذت.بوده درصد  ۲57 درصد و در کشور دانمارک معادل ۲50تا  ۲00
 .(۲0۲0، یاقتصاد هو توسع یسازمان همنار)درگاه  درصد گزارش شده است 50لیتوانی، کلمبیا و برزیل کمتر از 

 یذند امشذاهده کذرد کذه رشذ تذوانیمدر منذاطق مختلذف جهذان خذرد  یو بذانک یدر اعتبارات مصرف ییراتبر روند تغ یاجمال یمرور با
 یجذاد. ا(۲)شذنل  (۲0۲0۳، اروپذا یبذه خذود گرفتذه اسذت )درگذاه بانذک مرکذز یشذیروند افزا ۲0۱4سال  یانهاعتبارات در قاره اروپا از م

از جملذه  یاعتبذار یهذادسذت دوم و کارت هذایخودرو خرید خوب وام دعملنر یژهوکنندگان در اروپا بهمصرف یبرا یادو ز یدجد یهاوام
 یرشد کمتذر یتالیاو ا یامانند اسپان ییاروپا یاز کشورها یکننده در اروپا بوده است. گرچه در منحقه اروپا در برخرشد اعتبار مصرف یلد 

شذده  یجذاددسذته از اعتبذارات ا یذندر ا یشافذزا یرشذد دو رقمذ یزن یادر اسپان ۲0۱5از اواسم سال  یول شودیدر اعتبارات خرد مشاهده م
هم روند رو به رشد خود را داشته است و در آلمان و فرانسه با نر  رشد متوسذم قبذل و بعذد از بحذران رونذد  یتالیاارات در ااعتب یناست. ا

 .(57: ۱۳۹۸)پژوهشنده پولی و بانکی،  شودیمشاهده م یننواختی
                                                                                                                                                                                                                
1 Organisation for Economic Co-operation and Development 
2 Household Debt of Net Disposable Income 
3 European Central Bank (ECB) 
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 رشد اعتبارات خرد در منحقه اروپا -۲ شنل

 tradingeconomics.com: منبع
 
داشذته  یرشذد و نمذو خذوب یاعتبذار یهذاهمچون کارت ییاعتبارات خرد و استفاده از ابزارها اعحای یر،در دو دهه اخ یزن یاقاره آس در
همچذون بذنگالدش و  یاجنذوب شذرق آسذ ی( را بذه کشذورهایخرد )در قالذب سذنت یالتکه شروع استفاده از تسه است یدر حال یناست. ا
 یافتذهادامذه  یذادیتا حذدود ز یاعتبار یهاهمچون کارت یدیجد یهاحرکت در قالب ینا رسدیم نظرهب حالو  سازندیمنتسب م یزناندو

کذالن  یاسذتگااریو مباحذث مربذوط بذه س یو مقررات یاستیاز جانب اختال ت س عموماً یاییآس یکشورها یو بانک یاست. گرچه نظام مال
قذاره  یذندر ا یمذال تأمینمهم  هاییاستاز س ینی خرد همچنان یالتاز تسه دهاستفا یننمواجه هستند ول ییهابا چالش یمرکز یهابانک
 .آیدیم حساببهپهناور 

 در دهذه اخیذر، بال  در جهذان اسذت یتجمع ینتربزرگ یدارا ی کهجهان یاقتصادها ینتربزرگاز  ینیعنوان به یننمونه، کشور چ عنوانبه
نسذبت بذدهی خذانوار بذه درآمذد  ۲0۱۸در سذال ، به نحذوی کذه داشته استکنندگان مصرف به ردخ یالتتسه یدر اعحا ییرحرکت چشمگ

جنذوبی در کشورهای کره ۲0۱۹در سال (. همچنین ۲0۲0۱، ده است )درگاه بانک مرکزی چینرسیدرصد  ۱00در این کشور به ناخالص 
 ۱07و  ۱۹۱خذالص درآمذدهای قابذل تصذرف بذه ترتیذب  خذانوار بذه یمتوسم نسذبت بذدههای موفق از قاره آسیا( و ژاپن )به عنوان نمونه

 (.۲0۲0، یاقتصاد هو توسع یسازمان همنارده است )درگاه درصد ش
 
 

در کشذور  ۲0۱۹در سذال عمده در اقتصذاد بذدل شذده اسذت.  یاز بازارها ینیاعتبارات خرد به  ینا،در قاره آمر یعنیجهان  یگرد یسو در
درصذد  ۱04خالص درآمدهای قابذل تصذرف  خانوار به یمتوسم نسبت بدهقاره آمرینا(  ازای موفق عنوان نمونهایا ت متحده آمرینا )به 

 (.۲0۲0، یاقتصاد هو توسع یسازمان همناربوده است )درگاه 
و  یشذتراسذت کذه کنتذرل ب یافتذهاختصا   یبه اشخاص ینااعحا شده در کشور آمر یاعتبار یهااکثر کارتنکته قابل توجه آن است که 

 یمبذا محذ یکننده ارتبذاط تنگذاتنگبذازار اعتبذار مصذرف سذبمنا هاییرسذاختاند. زخود داشته یهاوام یریتدر مد یشتریب یریپاانعحاف
 یر. سذدرآوعمل مذیخذوبی بذه یذتحما یکنندگان، اعتباردهندگان و اقتصاد ملداشته است که از مصرف یامن و رقابت ،سالم، عاد نه یرقابت
کننده مربذوط بذه از اعتبذار مصذرف یذتقانون حما یناست. از اول یحیمح یندهنده توسعه چننشان ینا،کننده آمربازار اعتبار مصرف یتکامل
 یندر قوانزیادی  ییراتافراد ارائه شده است، تغ یقانون ورشنستگ یبازنگر یعاد نه  که برا یاعتبار یدهبا نام قانون گزارش ۱۹7۱سال 

 .است حوزه صورت پایرفته ینا تو مقررا
دهنذده کذارت اعتبذاری توجذه ویذژه های ارائهتوان بذه سذازمانعالوه بر قوانین و مقررات، در بررسی تجربه کارت اعتباری در آمرینا می

کنند و با بیش از یک ها استفاده میالمللی که در بیش از یک کشور قابل ارائه است، از سیستم اعتباری بانکهای اعتباری بینداشت. کارت

                                                                                                                                                                                                                
1 People's Bank of China (PBC) 
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که در « 4داینرز کلوب»و « ۳امرینن اکسپرس»المللی و عنوان دو سازمان بینبه« ۲مستر کارت»و « ۱ویزا»احد پولی در ارتباط است. ارز یا و
، 6، کذارت اعتبذاری ویذژه5های اعتباری پایه یا اسذتانداردقالب مؤسسات جهانی مشغول به فعالیت هستند، خدمات خود را در قالب کارت

 یبذه نذوعنیز  ۱0اپل کارت کنند.به مشتریان خود ارائه می ۹اهیو کارت اعتباری فروشگ ۸، کارت اعتباری شارژی7خیریهکارت اعتباری امور 
 یاپل معرف یمتوسم ت یمحصول به تازگ ینوصل است. ا ۱۱آمرینایی گلدمن ساک  شود و به بانکیمحسوب م یبانک یکارت اعتبار یک

درصد از دو  ،گیردیمکه با اپل کارت انجام  یدیبا هر خر .باشدکنندگان از محصو ت اپل استفاده یتواند برایآن م ییکارآ یشترینشده و ب
درصذد و در صذورت اسذتفاده از  سذه دشذو یذداز خود اپل خر یماًمستقشود. اگر یم یره خدر کارت  یبعد یدخر یتراکنش انجام گرفته برا

روزانذه محاسذبه  نشتذراک یذزاناضافه شدن بذر اسذاس م یند. اگردیاضافه م کارتدارنده  حساببهدرصد تنها یک  یگر،د یکارت در جاها
اسذت از  شود که عبذارتالمللی آمرینایی ارائه میتوسم چهار کارت بین عموماًهای اعتباری در جهان کارتشود که یادآور می خواهد شد.

البتذذه بذذه تذذازگی برخذذی از  .(64-66: ۱۳۹۸ولی و بذذانکی، )پژوهشذذنده پذذ «داینذذرز کلذذوب»و « امذذرینن اکسذذپرس»، «مسذذترکارت»، «ویذذزا»
 اند.های اعتباری خود برآمدهکشورهای بزرگ همچون چین نیز سعی در یافتن بازاری برای کارت

خذالص درآمذدهای قابذل  خذانوار بذه یمتوسم نسذبت بذده ۲0۱۹سال در  یزن)به عنوان یک نمونه موفق دیگر از قاره آمرینا( کانادا  در
رشذد اعتبذارات  ،در دو دهذه اخیذر؛ همچنین (۲0۲0، یاقتصاد هتوسعو  یسازمان همنار)درگاه است بوده رصد د ۱۸۱معادل  ۱۲تصرف
ایذن خذانوار بذه درآمذد ناخذالص در  ینسبت بده ۲0۲0تا  ۲000های طی سال که، به نحویبوده استدر این کشور چشمگیر کننده مصرف
 .اعتبارات خرد در اقتصاد کانادا داردو جایگاه  یتنشان از اهم هایناهمگی  که (۳)شنل  داشته است یبا یرشد کشور 
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 یرانا یدر نظام بانک یاعتبار چرخه 6
منذابع  یذزدر سذمت تجه یبذزرگ اقتصذاد یهذابنگاه یذتاسذتفاده از ظرف یازمندسالم، ن یچرخه اعتبار یک یریگکه محرح شد شنل گونهآن
 یبذزرگ اقتصذاد یهابنگاهدهی بانکی و سوق منابع یصمتوسم در سمت تخص کوچک و یهاخرد و بنگاه یانبه مشتر یشترتوجه ب ،یبانک

 است.مالی از مجرای بازار سرمایه  تأمینبه سمت 
(، ۱۳۹۲) یذرانا یاسذالم یجمهذور یو تعهدات کذالن بانذک مرکذز یالتتسه نامهیینآ 6بنابه ماده  یرانا یحال حاضر در نظام بانک در

بنابذه  ینافزون برا ۱یدتجاوز نما یآن مؤسسه اعتبار یهپا یهدرصد سرما ۲0از  یدواحد نبا ینفعو تعهدات به هر   یالتحداکثر مجموع تسه
 یآن مؤسسذه اعتبذار یذهپا یهبرابذر سذرما هشذت ی،و تعهدات کالن در هر مؤسسه اعتبار یالتاکور، حداکثر مجموع تسهنامه مینآئ 7ماده 

 .(۱۳۹۲)بانک مرکزی،  باشدیم
کذالن  یالتبذه اعتبذارات و تسذه یبذانک یالتاز تسذه یاسهم عمده او ًدر برخی موارد که  دهدینشان مها های مالی بانکبررسی صورت
همذان بانذک  یرمجموعهز یاقتصاد یهاو بنگاه مؤسساتبانک به  یککالن در  یالتدسته از اعتبارات و تسه ینا بعباً ثانیاًاختصا  دارد و 

در  یتشذفاف یشاست ضمن افذزا یضرور روینا از .بردیآن بانک را با  م عتباریا یسکتمرکز و ر یسکر شدتبهکار  ینکه ا یافتهاختصا  
بنابذه اثذرات مثبذت کشذور  ینظذام بذانکخذرد و کذالن،  یالتو نحوه پرداخت و بازگشت تسذه یزانبر م یو نظارت بانک مرکز یمال یشگرگزار

 .یدرا آغاز نما جدیدیخرد حرکت  یالتتسه یتر با تمرکز بر اعحاسالم یچرخه اعتبار یکگسترش نظام اعتبارات خرد، به سمت 
 

 یرانا یدر نظام بانک یاعتبار چرخه یمتنظ الزامات 7
 یزمذان یبذه نحذو سذر یذرانا یو اعتبارات خرد و کالن نظام بذانک یالتسهم تسه یکدر تفک یو متقن یاطالعات جزئ یاز لحاظ آمار گرچه

 یماکشور در ادوار مختلف نشانگر آنست که در هذر دوره بذه فراخذور شذر یمرکز یهاکارنامه بانک یبررس یبی،وجود ندارد؛ اما به نحو تقر
 یالتتسذه ینبذ یمنابع بانک توزیعنسبت به  یمتفاوت هاییمتصم یو اعتبار یمال یبودجه دولت و تنگناها یکسر یزانو م یو خارج یداخل

 شده است.اتخا  خرد و کالن 
سذه مذورد  یذنشذد؛ ا یگیریپ تریبه صورت جد یشبنه بانک یرخرد از مس یالتتسه یحداقل در سه مورد مشخص، اعحا یردهه اخ در
و  یرانذیا یکا هذا یذدخر یاعتبذار یهذاکارت یذعخذروج از رکذود، توز یعخودرو در قالب طرح تسذر یدخر یالتاز پرداخت تسه اندعبارت
یلذی ،بذه د یاعتبار یهذاجهت استفاده از کارت دیگراز مورد اول، در موارد  یرمرابحه. البته به غ یا معا یاعتبار یهاکارت یعتوز ینهمچن
 ابزار از خود بروز ندادند. ینبه استفاده از ا یادیز یلو مردم تما و طرف بانکهر د

 ریذخذروج غ یدولذت بذرا یاقتصذاد یهااسذتیس»مذتن  ۱۳۹۳در تیرمذاه توان بیان داشت که های اعتباری میکارتسابقه درخصو  
های در بخذش سیاسذت کذه قرار گرفته بود منتشر شذدمورد بررسی وقت  رانیوز ئتیهدر که  «۱۳۹4و  ۱۳۹۳ یهااز رکود در سال یتورم

شذده اسذت  تأکیذد« داخذل دیذبذادوام تول یکا هذا دیذخر یبذرا یاعتبار یهاسترش دامنه نفو  کارتگ»به  هااین سیاستبانکی و اعتباریِ 
و  تیریسازمان مذد ۱7/۸/۱۳۹4مور   ۲0۹۹۳0بخشنامه شماره (. همچنین براساس ۲۱: ۱۳۹۳، دولت یامور اقتصاد یستاد هماهنگ)

بذا  نیذزو  ۲۸/7/۱۳۹4جلسذه مذور   نیو هشتم ستیو دو هزارکیپول و اعتبار در  یمصوبات شورا یاجراراستای در ، کشور یزیربرنامه
 دیذبذادوام تول یمصرف یت کا های)با اولو یرانیا یکا  یصدور کارت اعتبار قیداخل از طر دیاز تول تیو حما یرفاه عموم یارتقاهدف 

 یکذا  یها و مؤسسذات از کذارت اعتبذارها، سذازمانکارکنذان و بازنشسذتگان دسذتگاه یمندبهره لیدستورالعمل تسه» ،داخل در فاز اول(
 یاز کسذب و کارهذا یذتبذا هذدف حما ۱۳۹۹در فروردین دولت  یئتبر اساس مصوبه هدیگر نیز  باریک البته صادر گردیده است.« یرانیا

کرونذا براسذاس دسذتورالعمل بیمذاری  یوعاز شذ یناشذ یاضذحرار یاعتبذار یذددر طذرح خر یاعتبذار یهاکرونا؛ کارتبیماری از  یدهدیبآس
 شهری،ینب هاییهبوس و کراینیاتوبوس، م ی،رانندگان تاکس یلفاقد درآمد ثابت از قب پایریبجمهور به اقشار آس یی معاون اول ر یابالغ

، که هنذوز از سذرانجام گرفتتعلق  یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یصخانوار به تشخ یلیونم 4تا سقف  یدستفروشان و کارگران فصل
 .و میزان موفقیت اجرای این طرح، اطالعات منسجمی در دست نیست

خذرد،  یالتکذالن بذه سذمت تسذه یالتکشور و حرکذت از تسذه یبانک یالتساختار تسه یتاصالح و تقودر ادامه با توجه به ضرورت 
 :نمایدیم یالزامات و مقدمات ضرور ینسری  کر

                                                                                                                                                                                                                
 ،شود. براساس استانداردهای بازلواحد استفاده می نفع ی هر برای اعتباری سقف از تعیین ها،اعتباری بانک ریسک منظور کنترلدر اقتصاد جهانی به۱

 .(۱: ۲0۱۹المللی، های بیناست )بانک تسویه حساب )سرمایه نظارتی( متغیر هابانک پایه سرمایه درصد ۲5 تا ۱5 از (Large Exposureحد ) این



 پژوهشندٔه پولی و بانکی
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 یرانا یدر نظام بانک یاعتبار چرخه یمالزامات تنظ -4 شنل

 خرد و کالن  یالتتسه یهاز زاورو پیشاقتصادی  یهابخشجاب در  یتظرفتوجه به  ۱-7
در جذاب و  یشذتریو قدرت ب یتظرف یاقتصاد یهااز بخش یخرد و کالن برخ یالتتسه یهاز زاو یبانک یالتدر اصالح ساختار تسه

 ینا ی،اقتصاد هایخشاز ب یگرد ی( و در سمت مقابل، برخییروستا یعو صنا یخرد دارند )همچون کشاورز یالتاستفاده کارآمد از تسه
 شذودیعذث متفذاوت با یذن(. ایمینفت و پتروشذ یع)همچون صنا باشندیکالن دارا م یالترا در جاب و استفاده کارآمد از تسه یتوانمند
مالحظذه مهذم  یذنخرد و کذالن را متناسذب بذا ا یالتسهم تسه یاستگاارس ی،بودن هر بخش اقتصاد یشرانو پ یهر دوره زمان یمبنابه شرا

 یبذزرگ اقتصذاد یهاطرح یمال تأمین یبرا یهاستفاده از بازار سرما گفته،یشکه بنابه مباحث پ شودیم یادآور. گرچه یدنما ییرتغ ستخوشد
 قرار دارد. یتدر اولو

 

 یکالن اقتصاد یهاطرح تأمیندر  یهبازار سرما یتتقو ۲-7
 یمذال تذأمیناسذت تذا  یذازن یذرد،کوچذک و متوسذم قذرار گ یعخذرد و صذنا یانبذر مشذتر یمنابع بذانک یصبنا بر آن باشد که تمرکز تخص چنانچه
اقتصذاد  ینکته است که توسعه بخش مذال یننشانگر ا یو تجارب جهان اهیه. نظریردصورت پا یهبازار سرما یراز مس یبزرگ اقتصاد یهاطرح

از رکذود،  یرتورمیخروج غراهنارهای  ترینمهمینی از  یرکود شرایمهمچنین در  .دارند یندیگربا  ییبا  یاربس ییهمگرا یو توسعه اقتصاد
 .(۱۲: ۱۳۹۳و محمودزاده،  یلی)ن بزرگ است یهابنگاه یمال تأمیندر  یهه سرمایمستمر سهم بازار اول یشو افزا یتوسعه مال
مذذه و یب یهاشذذامل شذذرکت یقذذرارداد یمذذال یو نهادهذذا یشذذبنه بذذانک یذذتاقتصذذاد، تقو یبخذذش مذذال یدهتوسذذعه ینذذدهایدر فرآ گرچذذه
بذازار  .اسذت یهبذازار سذرما یذتو تقو یقوابسته به تعم یندهافرآ ینارکان ا ترینمهماز  ینیاست؛ اما  یتحائز اهم یبازنشستگ یهاصندوق
های مجل  شورای گرچه بنا به گزارش مرکز پژوهش دارد. اقتصاددر  یترکوچک یگاهجا یافتهتوسعه  یکشورها مقایسه بادر  یرانا سرمایه

شذورای  هذای مجلذ مالی کشور رو بذه افذزایش گااشذته اسذت )مرکذز پژوهش تأمینهای اخیر سهم بازار سرمایه از نظام اسالمی، در سال
 (.64-75: ۱۳۹۹اسالمی، 

بذازار  یذاردرصذد را در اخت ۲6واگذاار کذرده و  یخذود را بذه اوراق بذده یدرصد از بازار مال 5۲ یشرفتهپ یاقتصاد عنوانبهاقتصاد ژاپن 
درصذد از آن را مانذده  ۲۳ژاپذن را بذازار اوراق بهذادار و کمتذر از  یدرصذد از بذازار مذال 7۸بذه  یذکنزد یذبترت ینسهام قرار داده است. به ا

بذا  یذاسرا در ق یبذازار بذده یژهوبذهبذر بذازار اوراق بهذادار  یافتذهکشور توسذعه  یناقتصاد ا یهامر تک ینداده است. ا یلتشن یبانک یالتتسه
 یارخود را در اخت یالدرصد از بازار م۱۲بابت از ژاپن فراتر رفته و تنها  یناز ا یناآمر همتحد یا ت. ادهدیمنشان  یخوببه یبانک یالتتسه

الزامات تنظیم 
چرخه  اعتباری در 
نظام بانکی ایران

توسعه ابزارهای 
پرداخت 

اعتبارات خرد

کاهش
تسهیالت 
تکلیفی کالن 

تقویت بازار 
سرمایه در تامین 
طرح های کالن 
اقتصادی

توجه به ظرفیت 
جاب در 
بخش های 

پیش روی اقتصاد
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روال است. در  یناوضاع بر هم یزو هند ن یلآلمان، برز ی،کرده است. در مالز یهرا از آن بازار سرما یگردرصد د ۸۸قرار داده و  یبانک نظام
بذه بذازار  یبذازار اوراق بذده یدرصد ۳تنها  یاریبازار سهام و  یدرصد ۲7و نقش  یبانک یالتبر تسه یدرصد 70 یهبا تک یرانا یانم ینا

 .(۲۹: ۱۳۹۸)اسنندری و همناران،  گااشته است یشمتفاوت را به نما کامالً یساختار ی،مال
و ممتذاز، انذواع صذنوک  یعذاد یهاسذهاماوراق بذدهی، همچذون  یمال ایبا گسترش ابزاره یهبازار سرما یتو تقو یقتعماست  یهیبد
( و... یار معامله و قرارداد آتی)مانند اخت یسهام، مشتقات مال یفروش تعهد ی،سبدگردان گااری،یهسرما یهاصندوق ی،و مشارکت یامبادله
 ییذرجهذت تغ یسازآموزش و فرهنگ ینو همچن یافزارو سخت یفن یبانیپشت ی،و حقوق یمقررات بانییتابزار، پش یطراح هایینهزم یهدر کل

 . شودیمهی منتمحلوب  یجهبه نت یتفکرات سنت
 

 کالن  یفیتکل یالتکاهش تسه ۳-7
و تحذت عنذوان شذناخته  یبذزرگ اقتصذاد یهذاطرح تذأمینها جهت دولت به درخواست یو اعتبارات کالن بانک یالتاز تسه یمهم بخش

 ینکذهاکالن محدود دانست اما بذه علذت  یالتدر نوع تسه صرفاًرا  یفیتکل یالتتسه توانی. گرچه نمشوندیاعحا م یفیتکل یالتشده تسه
 یفیخرد تکل یالتآن نسبت به تسه یبرا تریمهمنقش  توانیم ریزد،یبرهم م شدتبهها را ترازنامه بانک یتوضع یفیکالن تکل یالتتسه

 قائل بود.
از  ینذانو اطم یغالبذاً بذدون در نظذر گذرفتن ضذوابم اعتبذار یفذیتکل یالتتسذه یرندگانمنابع به گ یصاست که تخصباور عمومی بر آن 
 یاناز مشذتر یکذاف ینو تبذام یقو وثذا گیذردیصذورت نم یمناسب یاعتبارسنج معمو ً یالتگونه تسه ین. در اشودیبازگشت وجوه انجام م

رقذم  یالت،تسذه یذنبا مشنل مواجه شده و محالبات معوق مربوط به ا یزن یفیتکل یالتبازپرداخت تسه معمو ًن ی. بنابراشودینم یافتدر
 .دهدیبه خود اختصا  م یشبنه بانک را در ییبا 

 ضذابحهیو ب رویذهیب یکذه ممنذن اسذت در اثذر اعحذا یهذا و مشذنالتاز چالش یگذرد یحجذم محالبذات معذوق، برخذ یشافزون بر افزا
 یهذابخش یذاهذا، منذاطق در اشذخا ، گروه یتمرکذز منذابع مذال ی،منابع مذال یربهینهغ یصاز تخص اندعبارت ید،آ یدپد یفیتکل یالتتسه

 یفدولذت، تبذع هایینذههز یشهذا، افذزابانک یو سذودآور ینگینقذد یریتناعاد نه ثروت در جامعه، بروز اختالل در مذد یعخا  و توز
 ی،و کذاهش سذهم بخذش خصوصذ یبذا بخذش دولتذ یرقابت نابرابر بخذش خصوصذ ی،مال هاییاستس بادر اثر تداخل  یپول هاییاستس

و  یپول یهپا یشافزا یجهها و در نتبانک یرفع مشنل کسر یع پرقدرت پول )چاپ اسنناس و خلق اعتبار( برااز مناب یاستفاده بانک مرکز
پرداخذت  یذتبانذک، کذاهش ظرف یاصل نفعانی  عنوانبه هاآنمتبرر شدن  وگااران داران و سپردهبانک به سهام یانفشار ز یلتورم، تحم

 کر است کذه امنذان دارد  یانشا یزنکته ن ینبه بانک. در کنار موارد فوق ا یهش اعتماد عمومو کا یتیو نارضا یعاد یانبه مشتر یالتتسه
 زم بذر  یهذاکنترل بذازار، کذاهش یذنا رویذهین امر، به رشد بیشود و ا یپول یرمتشنلها متوجه بازار غبانک یاننشده مشتر تأمین یتقاضا
 (.۱: ۱۳۹۲ ی،و ناسالم منجر شود )خوانسار یگسترش معاد ت ربو یاناًبازار و اح یننر  سود در ا رویهیب یشافزا ی،پول یرهایمتغ

 یالتتسذه یذزانبذه کذاهش م یذازن ی،کذالن اقتصذاد یهذادر طرح یو کاهش تمرکز مصارف بذانک یچرخه اعتبار ی تصح یبرا بنابراین
کلیفذی بذه شذبنه بذانکی کشذور، دولذت مجبذور بذا کذاهش سذح  تسذهیالت ت .شودیاحساس مکالن(  تسهیالت تکلیفی خصوصاً) یفیتکل
های اقتصادی خود را از طریق بازار سرمایه و اوراق بدهی و یا صنوک انتفاعی تعقیب نماید و کمتر به ها و پروژهمالی طرح تأمینشود می

 شذنل معنذاداری بذه تسهیالت تکلیفی بذهآید کاهش سح  به نظر می د.کنها فشار وارد منابع این دسته از طرح تأمینها برای ترازنامه بانک
بخش و تقویذت نظذارت ریزی، تصذویب قذوانین بازدارنذده و انبذباطهای اصالح نظام بودجه)از کانال دولت یمدارسح  انبباط یارتقا

 یه بذانکو شذبن یاسذتقالل و مقاومذت بانذک مرکذز یشافذزا ،های دولت(مجل  شورای اسالمی و سایر نهادهای نظارتی کشور بر فعالیت
و تعمیق و تقویت بذازار سذرمایه بسذتگی دارد. در ایذن راسذتا، هرچذه بذازار  یدولت یهتوجکم یهاطرح یمال تأمین یفکشور در مقابله با تکل

ایذن کانذال های دولتی از مالی طرح تأمین های مستقیم و غیرمستقیمسرمایه از عمق و کارآیی بیشتری برخوردار باشد، مدت زمان و هزینه
بذا بنذابراین شذود. بذه جذای شذبنه بذانکی افذزون میسذرمایه ازار هذای بذظرفیتگیری از ها در بهرهو انگیزه و رغبت دولتیافته بازار کاهش 

تسذهیالت تکلیفذی، امنذان اعحذای سذالم تسذهیالت در چرخذه اعتبذاری بذه نحذو سذنگین آزادسازی و خروج بخشی از منابع بانکی از سایه 
 شود.تری فراهم میمحلوب

 



 پژوهشندٔه پولی و بانکی

۱۳ 

 پرداخت اعتبارات خرد یتوسعه ابزارها 4-7
 یابزارهذا» زم است به  ی،بانک یالتساختار نظام اعتبارات و تسه یتو اصالح و تقو یاعتبار ی چرخه صح یتوجه به ضرورت برقرار با

 یشذبنه بذانک شذودیحذوزه موجذب م یذندر ا ۱یجعبذه ابذزار مذال یسازو متنوع یتتقوچراکه  ؛شود یشتریتوجه ب« خرد یالتپرداخت تسه
حرکذت از سذمت  یشذتریبا سهولت و سذرعت بو را طی کرده  یاصالح چرخه اعتبار یندکمتر فرآ هایزینهو تحمل ه یشترب یزهکشور با انگ

کارآمذد جهذت روز و ابزارهذای مناسذب، بذه یریکارگبذهبر این مبنذا فقذدان طراحذی و  .یدخرد را دنبال نما یالتتسه یسوبهکالن  یالتتسه
 سازد.های خرد، هزینه، پیچیدگی و ریسک اعحای این دسته از اعتبارات و تسهیالت را افزون میپرداخت

از  ینذی شذکیب  گیذرد.صذورت می های نقدی و اعتباری،کارت انواع هایی همچوندر ابزارها و قالبخرد  یالتپرداخت تسهامروزه 
بذه  یبرخذوردار اسذت. در ادامذه بذه نحذو اجمذال یخاص یایو مزا هایژگیاست که از و یکارت اعتبارابزارها،  یناترین و کاربردی ترینمهم

 .شودیاشاره م ها در بهبود چرخه اعتبارینقش این دسته از کارت
 

 یاعتبار کارت ۸
کنذد. براسذاس  یذداریه خرداشذت کذه بذا صذادرکننده کذارت یکا  و خذدمات را بذر اسذاس قذرارداد دهدیاجازه م یبه مشتر یاعتبار کارت

پرداخت مشذخص بذدون  یمرا با شرا یو خم اعتبار یاعتبار یالتحداکثر تسه یرندهصادرکننده کارت به اعتبارگ ،یمقررات کارت اعتبار
را در  اریذدخر یا یرندهاز اعتبارگ یبده یابیضمانت پرداخت به فروشنده و بازهمچنین صادرکننده کارت،  .کندیاعحا م یامااکره گونهیچه
 گیرد.می از کل ارزش مبادله شده را برعهده یدرصد چهارتا  یکافت کارمزد یدر یازا

اعتبذار محذدود بذه  یدشذونده،اعتبذارات آن اسذت. در اعتبذارات تجد یدشذوندگیتجد یتخاص ی،اعتبار یهاکارت هاییژگیو ترینمهماز  ینی
مذنظم ماهانذه بذر  یهذاو پرداخت شودیم یینو اعتبارات تع یالتابزارها، حداکثر مبل  تسه ین. با ایستن یمشخص یدوره زمان یاخا  و  یکاربر
اعتبذار  کننذدهیناعتبذار و تأم یافذتدر یمتقاضذ ینب ییدشدهتأ یشوام از پ یکهمانند  یدشونده. اعتبار تجدگیردیصورت م یافتیاعتبار در  مبل یمبنا

طور کامل بازپرداخت گذردد. مبلذ  به یدسررس یخاز تار یشداده شود و متعاقباً پ یصو تخص یینتعسقف خا   یکبوده که ممنن است متناوباً تا 
بذه  یدشذونده،بذر اعتبذار تجد یمبتن یهانامه. موافقتشودیمشخص م یاعتبار و متقاض کنندهینتأم مابینیدر متن قرارداد ف ییدشدهتأ یشاز پ اراعتب

نذد. کنیم یذداخذود پ یذافتیدر یالتتسذه یدو سررسذ یذزانبذر م یشتریافراد امنان رصد و کنترل ب ینمفهوم که ا یناست به ا گیرندگانیالتنفع تسه
از  یانذداز ناشذبه پ  تواندیامر م ینو ا گیردیتعلق نم یسود گیرد،یکه مورد استفاده قرار نم یافتیدر یاز خم اعتبار یبخش یکه بر رو ینا عالوهبه

 (.۸-۱0: ۱۳۹۸ ی،و بانک یمنجر شود )پژوهشنده پول یاقساط یالتبا تسه سهیعدم تعلق سود در مقا
 یخبذه تذار ۱۹4۲۲7/۹5بخشذنامه شذماره  یطذ ی،بذه شذبنه بذانک «یکارت اعتبذار ییدستورالعمل اجرا»و ابالغ  ینبا تدو یمرکز بانک

کشذور برآمذده  یاز آن در شذبنه بذانک یشذترب یذریگو بهره یاسالم یعتبا اصول شر یاعتبار یها، درصدد انحباق بهتر کارت۱۸/06/۱۳۹5
 ی،اعتبذار یهذابذا اسذتفاده از کارتکذرد کذه  یذدواریاظهذار ام یوقذت بانذک مرکذز معاون نظارتی ۱۳۹5سال  شهریور در  یناست. همچن
فذاکتور  یافذتف درهذا سذبب حذاکارت ینشود؛ چرا که ایم یریجلوگ یانجام شده و از انجام معامالت صور تریصورت واقعمعامالت به

 یذنبذا اسذتفاده از اهمچنذین  .دهذدیها را کاهش مشده، رفت و آمد به بانک یالتتسه یافتدر یها براآن به بانک ارائهتوسم شهروندان و 
وجذود نداشذت  یه. اگر امنان تسذوکنندیمخود اقدام  یبده یهماه شهروندان نسبت به تسو یانو در پا شودیمماه انجام  یط یدها، خرکارت

خذرد موجذود  یالتتسذه یگزینجذا یاعتبذار یهاکارت کنند. یمماه تقس ۳6تا  ۱۲خود را به مدت  یتوانند مانده بدهیها مدارندگان کارت
 یهذا عذالوه بذر اعتبارسذنجکارت ی. در واگذااروجذود دارد یذند یهو تسذو یحسذابفرهنذگ خوش تذرویجقصذد  هاآن یدر اعحا وشود، یم

 گرچهتوان چنین برداشت نمود که در مجموع می .(۱۱/6/۹5، )درگاه بانک مرکزی شودیتوجه م یزن هاآن یحسابخوش هسابقبه  یانمشتر
امذا در حذال  شذودیم یجلو تلقذروبذهمثبت و  اقدامات ایران، یدر نظام بانک یاعتبار یهااستفاده از کارت ینهصورت گرفته در زم اقدامات
 یذثهذم از ح یاعتبذار یهذاکارتآیذد با توجه به سذح  اسذتقبال صذورت گرفتذه از دو سذمت مشذتریان و شذبنه بذانکی، بذه نظذر میحاضر 
 .۲تروبرو اس یو موانع هایتو اجرا با محدود سازییادهپ یثو هم از ح یگاارمقررات

                                                                                                                                                                                                                
1 Financial Toolbox 

ابذزار  نیذا یهذاتیو قابل هذاتیامذا ظرف د،یذآیحسذاب مبه یو اعتبارات خرد در نظام بانک التیتسه یاعحا یابزار مناسب برا کی یگرچه کارت اعتبار ۲
جهت آشنایی بیشتر بذا  .کشور به ارمغان آورد ینظام اقتصاد تیکل یرا برا یشتریب یاینگاه با تر به آن، مزا کیبا  توانیحد بوده و م نیفراتر از ا اریبس

 ( مراجعه نمایید.۱۳۹۸به )پژوهشنده پولی و بانکی، های اعتباری های استفاده از کارتها و محدودیتظرفیت



یرانا یخرد و کالن در نظام بانک یالتالح ساختار تسهالزامات اص  

۱4 

 یالتدر اصالح ساختار نظام اعتبارات و تسه یکارت اعتبار یایمزا ۹
 یخذرد، اثذرات مثبتذ یالتتسه یکالن به سمت اعحا یالتتسه یاز اعحا یو حرکت شبنه بانک یشد، اصالح چرخه اعتبار یانه بآنچ بنابه

و  یالتپرداخذت تسذه یابزارها ترینمهماز  ینی عنوانبه یاعتبار یهااستفاده از کارت یان،م ینخواهد نهاد. در ا یبرجاکشور بر اقتصاد 
 برساند. یجهبه نت یاصالح ساختار را به نحو بهتر ینا تواندیاعتبارات خرد، م

دارد  یالتاصالح ساختار نظذام اعتبذارات و تسذه یبرا یمناسب هاییتقابل  «شبنه بانکی»و « بانک مرکزی» از دو نگاه یاعتبار کارت
 :شودیاشاره منمونه  عنوانبهکه در ادامه تنها به چند مورد آن 

 بانک مرکزینگاه  از ۱-۹

 تقویت کانال اثرگااری سیاست پولی ۹-۱-۱

 یهذانذر  وام ییذرتغ یذقاز طر یپذول یاسذتآن س یاست که ط ۱یبر اقتصاد، کانال اعتبار یپول یاستس یاثرگاار یهاکانال ترینمهماز  ینی
 .گرداندیم ییرو مصرف را دستخوش تغ گاارییهکل مانند سرما یتقاضا یاجزا یقطر یناثر گااشته و از ا یالتتسه یزانبر م یبانک

 یذادیتا حدود ز (است یپول یهاکل یبر رو یگاارکه هدف یدر مواقع خصوصاً)کانال  یناز ا یپول یاستس یو ضعف اثرگاار شدت
 یدلذه هسذتند و حتذمبا یلهوس یاعتبار یهاکه کارت یحیدر مح یعتاًدارد. طب یارزش بستگ یرهواسحه مبادله و  خ یو مال یبانک یبه ابزارها
معذامالت بذا اسذنناس و  یشذترکذه ب یحذیمنذد شذود بذا محخذرد بهره یالتاز تسه تواندیم یها به صورت آنکارت ینا یقکننده از طرمصرف

مصرف اثر  یبر رو یپول هاییاستکه س شودیباعث م یاعتبار یهااعتبارات از کانال کارت یمتفاوت است. اعحا شدیمسنوک انجام م
 داشته باشند. یشتریب

. شذودیم یاعتبذار یهذاکارت یهذارا بذه همذراه دارد باعذث کذاهش نر  یکه کاهش نر  سود بانک یانبساط یپول یاستس یک مثالعنوانبه
کذه  یحذیکذه در مح یذد. حذال تصذور کنشذودیم یشذترداده و مصذرف ب یشرا افذزا یاعتبذار یهذاکارت یالتها اسذتفاده از تسذهنر  ینکاهش ا

 یاربسذ یعتذاًکذه طب افتذدیهذا اتفذاق موام بانک یتقاضذا یذقاتصذا ت تنهذا از طر یذننباشذد، ا یسذرم یاعتبذار هایتکار یالتبه تسه یترسدس
 ییهذا. در نظامبذردیبر مصذرف را بذا تر م یپول یاستس یاثرگاار یلپتانس یاعتبار یهاگسترش کارت ینتر و کندتر خواهد بود. بنابرامحدود

هذا بانک یمصذرف یهذاوام یشافذزا یذقبر مصرف از طر یکمتر مورد استفاده قرار دارند، تنها کانال اثرگاار عتباریا یهاکه کارت یو بانک یپول
 یاعتبذار یهذاتوسذعه کارت ینند و کمتر شذود. بنذابراکُ یپول یاستمصرف از س یریکه اثرپا شودیآن اکثراً باعث م یتاست که باتوجه به ماه

 (.۳7: ۱۳۹۸ ی،و بانک ی)پژوهشنده پول آیدحساب میبه یپول ییراتو تغ هایاستس زمصرف ا یشترب یریاثرپاابزاری جهت ن عنوابه

 ینگینقد مدیریتسهولت در  ۹-۱-۲

 یاسذتگاارمنعحف و قابل کنترل از جانذب س یابزارها یازمندو کامل، همواره ن ی صح یجهت اجرا ینگینقد یریتناظر بر مد هایسیاست
کذالن بلندمذدت، امنذان  یالتبذا پرداخذت تسذه یسذهدر مقا یاعتبذار یهذامدت بذا اسذتفاده از کارتخرد کوتاه یالتهستند. پرداخت تسه

و  یالتبازپرداخذت تسذه یهذاچراکه با کوتاه بذودن دوره کند؛یم یجادا یتربه نحو محلوب یاستگاارس یبرا را ینگینقد یتو هدا یریتمد
بذر محذل  ینظذارت و رصذد کنترلذ همانحورکذهممنن خواهذد بذود.  یتربه نحو ساده یاستگااریامنان س ی،اعتبار یهاکارت اعتبارات در

آن، ممانعت از انحراف منابع نسذبت بذه مقاصذد  تبعبهو  یاعتبار یهاکارت یرندهپا هاییانهدر پا گاارییتمصرف منابع با اعمال محدود
 است. سازییادهقابل تحقق و پ یبه شنل بهتر یاستگاارشده توسم مقام س یگاارهدف

 شبنه بانکیاز نگاه  ۲-۹
و  یذفبذا دسذتورالعمل و تکل صرفاًخرد  یالتتسه یکالن به سمت اعحا یالتتسه یاز اعحا یشبنه بانک و جهتِ حرکت یلر ییرآنجاکه تغ از

 .یمهست یالتاصالح ساختار تسه ینا یبرا یدر شبنه بانک یداخل یزشینظام انگ یتتقو یازمندن شدتبهمحقق نخواهد شد،  یاجبار قانون
 توانذدیم یانو حفذ  و توسذعه جامعذه مشذتر یبذانک یدرآمذدها یشو حجم محالبات معذوق، افذزا ینکول بده یسکعامل کاهش ر سه

 ارتقا بخشد. یالتو اصالح ساختار تسه یاعتبار یهاتر کارتمحلوب یریکارگها را در بهبانک یزهانگ
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 و حجم محالبات معوق ینکول بده یسککاهش ر ۹-۲-۱

 گیرندگانیالتبذا تسذه یسذهخذرد در مقا گیرندگانیالتکه تسه دهدینشان م یو اعتبارات بانک یالتبه تجربه بازپرداخت در نظام تسه نگاه
و انباشذت  ینکذول بذده یسذکر یگرد یاند هستند. به بمنخود بهره هاییدر بازپرداخت بده یشترب یتکالن همواره از درصد با تر و موفق

 است. یینپا یارو انباشت بس یسکر ینخرد از ا یالتو سهم تسه شودیکالن م یالتمربوط به تسه عموماًمحالبات معوق 
درصد بوده اسذت  ۹0از  یشهمواره ب یانتوسم مشتر یپرداخت یالتطور متوسم نر  بازپرداخت تسهخرد به یمال تأمین مؤسسات در

 ۹۸خذرد حذدود  یمال تأمین مؤسسات ینترو معروف ترینمهماز  ینی عنوانبه یندر بانک گرام یالتبازپرداخت تسه یزانم نمونه عنوانبه
داده اسذذت  یلبانذک را تشذن یذنارائذه شذده توسذم ا یالتمعذوق شذده تنهذا دو درصذد مجمذوع تسذه یالتتسذه یعنذیدرصذد بذوده  اسذت؛ 

 (۱4: ۲0۱7، و همناران۱گ)کامین
 یزن یاعتبار یهابر کارت یاعتبارات مبتن یخرد، برا یالتتسه یتو حجم محالبات معوق در کل ینکول بده یسکبودن سح  ر پایین
تذا  ۱۹۸5را از سذال  هذاییدارا یذزانم یذثبانذک برتذر از ح ۱00در  یاعتبذار یهابر کارت یمبتن یهانر  نکول وام 5. شنل کندیصدق م
 یذندرصذد بذوده اسذت؛ بذه ا 4بذه  یذکتنهذا نزد یاعتبار یهانر  نکول در کارت یانگینآمار م یند. براساس ادهیم یشنما یالدیم ۲0۲0

 اند.بازپرداخت شده سالمتبهدرصد اعتبارات  ۹6معناکه حدود 
 

 
 هاییدارا یزانم یثبانک برتر جهان از ح ۱00در  یاعتبار یهابر کارت یمبتن یهانر  نکول وام - 5 شنل

 Board of Governors of the Federal Reserve System (US): منبع
بذالقوه  یسذکر یذابیارز یبذرا ی،کننذده کذارت اعتبذارارائه یهاها و شذرکتارزشمند آنست که بانک یتمز ینمهم وجود ا یلاز د  ینی
 یاعتبذار یذاز. اسذتفاده از امتکننذدیاستفاده م یاعتبار یازاز عدم بازپرداخت وام، از امت یناش یانکاهش ز ینو همچن یانوام به مشتر یاعحا
 یداستفاده نما ییبتواند از اعتبار اعحا یوام است، با چه نر  سود و با چه سقف اعتبار یاعحا یمواجد شرا یچه کس اینکه یصتشخ یبرا
 دارد. یتاهم یاربس

 یذدکذارت خر یصدور و راهبر ییدستورالعمل اجرا  جمهوری اسالمی ایران، ینظام پرداخت بانک مرکز اداره، یبا درک چنین ضرورت
نموده است. مرکز کنترل و نظارت اعتبذارات )مننذا( از جملذه خذدمات ارائذه شذده  بینییشپ یانمشتر یاعتبارسنج یرا برا یمرکز یاعتبار

 یاعتبذار یهذاگزارش یافذتو در یقبل از صدور کذارت اعتبذار یمشتر رسنجش و اعتبا یفهاست و وظ یکتوسم شرکت خدمات انفورمات
اسذت و  یمرکز تحت نظارت بانک مرکذز ینعنوان راهنما کمک نموده است. ابه ینهزم یناستاندارد در ا ینبانک را بر عهده داشته و به تدو

 یدهذد. بذر اسذاس دسذتورالعمل صذدور و راهبذریرا پوشذش م یراعتبذا یذدکارت خر یماکور در دستورالعمل صدور و راهبر یاعتبارسنج
اسذتعالم ایذن  یابتذدا از مننذا اسذتعالم نمذوده و بذرا یصذدور کذارت اعتبذار یبذرا یذدبا یهر بانک و مؤسسه اعتبذار ی،اعتبار یدکارت خر

 به مرکز مننا ارسال کند. Batch یلاطالعات مشخص شده را به صورت فا
و پر نبودن سقف اعتبار فرد در  یاهس یستفرد و عدم وجود فرد در ل یاو مشخصات شناسنامه یکد مل یانخوهمچون هم یموارد مننا

در  یو جذار یقبلذ یاعتبذار یهذامربوط بذه کارت موقعبهو پرداخت  یکارت درخواست یتعداد و سقف اعتبار برا یتصورت وجود محدود
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از بانک بذر عهذده  یاعتبار یهاگزارش یافتو در یقبل از صدور کارت اعتبار یسنجش اعتبار مشتر یفه. وظکندیم یمهلت مجاز را بررس
فذرد بذه صذورت  یاو مشخصات شناسذنامه یکد مل یو همخوان یها و مؤسسات اعتباربه استعالم بانک ییمرکز پاسخگو ینمننا است و ا

 یو بررس یگرد یاعتبار یهادر کارت ی. عدم بدحسابدهدیاحوال صورت ماز ثبت مبا استعال ینو به صورت آفال یکد مل یبا بررس ینآنال
معذوق و ارائذه  یبذده یذانشذده  یفتکل یینتع یو عدم وجود چک برگشت یاهس یستسقف اعتبار استفاده شده توسم فرد و عدم وجود در ل

 د.دهیانجام م یخوببهرا  یاعتبار یهامختلف در خصو  کارت یگزارشات آمار
 یاعالم سقف اعتبار مجاز مشذتر ی،صدور کد کارت اعتبار ی،مشتر یتمرکز مننا شامل استعالم احراز هو خدمات ارائه شده توسم

اعتبذار کذارت را از  ییذرو تغ یختذار یذدو اطالعذات مربذوط بذه تمد یپرداخذت مشذتر یتوضع ی،سامانه مشخصات کارت مشتر یناست. ا
نموده  یمشتر یو اعتبارسنج یارتباط اقدام به بررس یاز بانک و برقرار یمشتراطالعات  یافتبا در ا. مننداردیم یافتدر یمؤسسه اعتبار
 .کندیپاسخ مثبت را به بانک ارسال م ی،مشتر تأییدو در صورت 

 یذنتمذام ا یتو حجم محالبات معوق، چنانچه پ  از رعا ینکول بده یسکدر کاهش ر یاعتبار یهانظام کارت یبا  یتاز قابل فارغ
 یذناعتبذار نکذول شذود، ا کننذدگانیافتها توسم دردسته از کارت یناز صدور ا یناش هاییبده ی،و مراقبت یاطیامات احتمالحظات و اقد

 یناز صدور ا یناش یافتنیدر یهاو با فروش حساب یاعتبار یهادارد که با انتشار اوراق بهادار به پشتوانه کارت دها وجوبانک یامنان برا
. افذزون یابنذدرا باز یذدجد یالتکرده و توان پرداخت تسذه یداپ یبه وجوه آن دسترس یالتاز موعد بازپرداخت تسه تریعسر یارها بسکارت

 (.۱4۱-۱44: ۱۳۹۸ ی،و بانک ی)پژوهشنده پول گرددیم یزها نبانک یهسرما یتکفا سبتانتشار موجب بهبود ن ینا ینبرا

 یبانک یدرآمدها یشافزا ۹-۲-۲

را  ییبذا  یزهاعتبار که انگ یابیو ارز یقدرتمند اعتبارسنج یهاسامانه یقها، از طربانک ینکول بده یسکسود با تر در کنار کاهش ر نر 
کذرده اسذت. هرچنذد  یلهذا تبذدبانک ییمهذم جهذت رشذد درآمذدزا یرا بذه ابذزار یاعتبار یهاکارت کنند،یم یجادا یبازپرداخت بده یبرا
اسذت امذا  یشتریب یادار هایینههمواره مستلزم هز شودیانجام م بارهیککه  یکالن یالتخرد در برابر تسه یالتتسه ادییتعداد ز یریتمد

مبذذال  بذذزرگ در  یذذعهوشذذمند و توز یذذزنرا هاییسذذتمسذذنجش اعتبذذار افذذراد و س یقابذذل اتکذذا یدر حبذذور سذذازوکارها یسذذکر یذذعبذذا توز
 شود. یکننده منته مالیینمأت مؤسسات یسکبه کاهش سح  ر ندتوایخود م یاد،متعدد و ز یهاوکارکسب
از  یمشذتر یدو پ  از آن با هر خر نمایندیاعتبار کارت کسر م یزاندو درصد کارمزد از م یصدور کارت اعتبار یها برابانک یرانا در
سذازوکار  ین. بنذابراشذودیبانذک م یدرآمذدها یشمسئله موجب افزا ینکه ا شودیکارمزد تراکنش انجام شده منظور م یکارت اعتبار یقطر

 توانذدیاسذتوار باشذد( م یمشذتر ییو شناسذا یاعتبارسذنج ی اساس صذح یکبر  کهی)درصورت یکارت اعتبار یقاز طر یالتتسه تپرداخ
 (.۱۸5: ۱۳۹۸ ی،و بانک یبه همراه داشته باشد )پژوهشنده پول یمال یزهها انگبانک یبرا
 

 یانعه مشترحف  و توسعه جام ۹-۲-۳

بانکی  یدرآمدها یشافزا یابه کاهش محالبات معوق و  صرفاً یربانکیغ یمال مؤسساتها و بانک یبرا یارائه خدمات کارت اعتبار مزایای
در  یربذانکیغ یمذال مؤسسذاتها و مهم بانک هاییزهاز انگ یگرد ینی یزن یانو حف  روابم با مشتر یشترب ی. جاب مشترشودیخالصه نم

 یموسسذه مذال یذک ینگیمنذابع و نقذد یشها و افذزارشذد سذپرده ی،مشذتر یکنقذش اسذتراتژ یتبر اهم تأکید. با باشدیم دماتخ ینارائه ا
 یانمشذتر یگذرد یاسذت. از سذو یذدجد یانسابق و جذاب مشذتر یانآن موسسه در حف  مشتر یتتالش و فعال یزی،ربرنامه یازمندهمواره ن

ضمن توجه به  یدبا یموسسه مال ینخود هستند؛ بنابرا یازهایسرعت با تر و متناسب با ن رتر،ب یفیتخدمات با ک یافتدر یمتقاض یشههم
 هذاآنمذدنظر قذرار دهذد و از روابذم بلندمذدت خذود بذا  یذزرا ن یانمشذتر یهادرخواسذت ی،سودمحور خود در ارائه کارت اعتبار یهابرنامه

 .یندحفاظت نما
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 یالتساختار نظام اعتبارات و تسه یتدر اصالح و تقو یکارت اعتبار یایمزا -6 شنل

  

 بندیجمع ۱0
مذالی  تذأمینبازار از حیث این اتکای کمی به های موجود بازار سرمایه، نسبت به ظرفیتکه محور است نظام بانک یک یرانا ینظام اقتصاد

نشده اسذت، وضذع  یرفراگگسترده و  یمال یانجر یناز ا یرانا یهکه سهم بازار سرما یزمان تادارد. بدیهی است های اقتصادی صنایع و بنگاه
و  یالتنظذام تسذهبنا به اهمیت . گااردیم یاقتصاد کشور برجا متغیرهای کالنبر  یمبزرگ و مستق یاثر یو اعتبارات بانک یالتنظام تسه

 .ور قرار دارددر اولویت امی این نظام ساختار یتو تقو اصالحی، اعتبارات بانک
و  یفیتک یان،متقاض یاعتبارسنج هایینهنحوه و هز یان،نوع و تعداد متقاض یثاز ح یخرد و کالن بانک یالتتسه یهااز دسته یکهر 

واحد، احتمذال  نفعیخا    یقمصاد یصبه بانک، تشخ یاتیعمل هایینههز یلنر  سود، تحم ییننظارت بر مصرف منابع، تع هایینههز
کسذب و کذار و  هذاییانبذر جر یسرعت گذردش پذول در اقتصذاد، اثرگذاار ییرطرز امهال محالبات، تغ یرجاری،نکول و انباشت محالبات غ

تذوان انتظذار داشذت کذه تغییذر سذهم هذر یذک از دو نذوع تسذهیالت، میو  دارند یمعنادار یهاتفاوتتمایزها و  یندیگرو... با  ییزااشتغال
خذرد و  یالتاز دو دسذته تسذه یکاثذرات هذر کذدام یمتوجه به تفاوت عظ با .گاارندیمتغیرهای اقتصادی برجای مبر  ی مثبت یا منفیاتاثر

بذه اهذداف  یابیدسذت توانذدیکشذور، م یو بانک ینظام پول یاستگااریس رأسراهبرد مشخص در  یکفقدان  ی،بر نظام اقتصاد یکالن بانک
سذاختار  یذتاصذالح و تقو ینذدهایاست که در فرآ یضرور ینها را با مانع و چالش مواجه سازد. بنابرانظام یناشده  تعیینیشکالن و از پ
 شود. یشتریتوجه بتحت یک چرخه اعتباری سالم  یالتدو نوع تسه ینا یسهم نسب یکبه تفک یو اعتبارات بانک یالتنظام تسه

از  یبخذش بزرگذدر ایذن دسذته از اقتصذادها،  عمومذاً اهمیذت وافذری دارد. یافتذه توسذعه یکشذورهااقتصاد در سالمت چرخه اعتباری 
خذرد سذهم  یِو حقذوق یقذیحق یانو مشتر شودیم تأمین( یبزرگ اقتصاد یهاها و بنگاه)شرکت یحقوق یانمشتر سمتو یبانک یهاسپرده
 یانمشذتر یارخرد در اخت یالتها به شنل تسهبانک غالب منابعدر بخش مصارف،  یگرد ی. از سونمایندیم یفاها اسپرده تأمیندر  یکمتر
 ی،بزرگ و پراعتبار اقتصاد یهابنگاه یژهوبه یحقوق یانمشتر یستم،س ین. در اردگییقرار م(  (SMEsکوچک و متوسم یهابنگاه یا یقیحق

در مذرور تجربیذات  .کننذدیم یذهو ته تأمین اداراوراق به یرسا یادر قالب فروش سهام و  یهبازار سرما یقخود را از طر یازعمده منابع مورد ن
، سهم اعتبذارات و یدر نظام اعتبارات اقتصاد جهان یردر چند دهه اخبیانگر آن است که مناطق مختلف جهان همچون اروپا، آمرینا و آسیا 

 داشته است.  یاو فزاینده چشمگیررشد  خرد یالتتسه
 سذالم یچرخه اعتبذار یک یریگشنلقرار گیرد. براین اساس، و اصالح نکی مورد بازبینی رو نیاز است چرخه اعتباری در نظام بااز این

کوچذک و متوسذم  یهذاخذرد و بنگاه یانبه مشتر یشترتوجه ب ی،منابع بانک یزدر سمت تجه یبزرگ اقتصاد یهابنگاه یتاستفاده از ظرفبا 
و بذازار اوراق بذدهی یه بذازار سذرما یاز مجذرا یمال تأمینبه سمت  یبزرگ اقتصاد یهابنگاه یدهو سوق یمنابع بانک یصدر سمت تخص
پیشذران  یهذاجذاب در بخش یذتتوجذه بذه ظرفتذوان بذه ایذن مالحظذات می تذرینمهماز جملذه  مالحظات اسذت. ینسریمستلزم رعایت 

مزایای کارت اعتباری

در اصالح و تقویت ساختار نظام اعتبارات و تسهیالت

یاز نگاه شبنٔه بانک

حف  و توسعٔه 
جامعه مشتریان

افزایش درآمدهای 
بانکی

کاهش ریسک نکول 
بدهی و حجم 
محالبات معوق

از نگاه بانک مرکزی

سهولت در مدیریت 
نقدینگی

تقویت کانال 
اثرگااری سیاست 

پولی 
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توسعه و کالن  یفیتکل یالتکاهش تسه ،یکالن اقتصاد یهاطرح تأمیندر  یهبازار سرما یتتقو، خرد و کالن یالتتسه یهاز زاو  یاقتصاد
  اشاره داشت. پرداخت اعتبارات خرد یابزارها

بذر  خریذد  تأکیذد زم است در فرآیند بازبینی اصالح چرخه اعتباری نظام بانکی دقت بیشتری به توسعه و رونق نظام اعتبذار خریذد )بذا 
مرور اثرات مثبت و سازنده رونق نظام اعتبار خرید از هر دو منظذر اقتصذاد خذرد  کا  و خدمات ایرانی( مبتنی بر ابزارهای مختلف داشت.
 سازد. و اقتصاد کالن اهمیت محلب را به نحو بهتری گوشزد می

خذرد  تاعتبذاراپرداخذت تسذهیل در  مهذم ابزارهذایینذی از  اعتبذاری توان بیان داشت که کارتمیمالحظه اخیر با تدقیق در در خاتمه 
 یمناسذب هذاییتقابل ،«شذبنه بذانکی»و « بانک مرکزی»از دو نگاه کارت اعتباری . باشدمیبرخوردار  یخاص یایو مزا هایژگیو است که از

 یکانذال اثرگذاار یذتتقو. در نگذاه بانذک مرکذزی، دارد)از منظر تسهیالت خذرد و کذالن(  یالتاصالح ساختار نظام اعتبارات و تسه یبرا
 یشافذزا، و حجذم محالبذات معذوق ینکذول بذده یسذککذاهش ر ینگی و در نگذاه شذبنه بذانکی،نقذدبهتذر  تیریمذدو قابلیت  یپول یاستس

بنا به این قابلیت، ضذروری اسذت موانذع توسذعه و فراگیذری باشد. موارد می ترینمهمیان از حف  و توسعه جامعه مشتری و بانک یدرآمدها
 آن مورد مداقه بهتر کارشناسان و صاحبنظران قرار گیرد. های اعتباری در بازار مالی ایران و راهنارهای حلکارت
 

 سیاستیهای یشنهادپ ارائه ۱۱
 شده در این گزارش عبارت است از:های محرحپیشنهاد ترینمهم
در نظذام  یذکبذه سذهم هربیشذتر توجذه  بذا هذدف جلذبکشذور  یخذرد و کذالن در نظذام اطالعذات آمذار یالتتسذه یینذتفکارائه  -

 کشور؛ یبر نظام اقتصاد یالتاز دو دسته تسه یکتفاوت معنادار اثرات هر کدام ناظر بر یو بانک یپول یاستگااریس
 چرخه اعتباری با تغییر نقحه تمرکز نظام اعتبارات و تسهیالت شبنه بانکی از تسهیالت کالن به تسهیالت خرد؛بازبینی  -
 باشند؛گیری بهتر از اعتبارات و تسهیالت خرد را دارا میکه امنان بهره رویشپ یاقتصاد یهاجاب در بخش یتتوجه به ظرف -
توسذم راهنارهذایی  یکذالن اقتصذاد یهذاطرح تذأمیندر  یهبذازار سذرما یذتتقوتعمیذق و پشتیبانی از اصالح چرخه اعتبذاری بذا  -

 یهاصندوق ی،و مشارکت یاادلهو ممتاز، انواع صنوک مب یعاد یهاسهام ی،همچون اوراق بده یمال یگسترش ابزارهاهمچون 
 هایینذهزم یذه( و... در کلیمعاملذه و قذرارداد آتذ یذار)ماننذد اخت یسهام، مشذتقات مذال یفروش تعهد ی،سبدگردان گااری،یهسرما
تفکرات  ییرجهت تغ یسازآموزش و فرهنگ ینو همچن یافزارو سخت یفن یبانی، پشتیو حقوق یمقررات یبانیابزار، پشت یطراح
 ؛به چرخه اعتباری موجود یسنت نگاهو 

هذای )از کانالدولذت  یمدارسذح  انبذباط یارتقا از مسیرکالن  یفیتکل یالتکاهش تسهپشتیبانی از اصالح چرخه اعتباری با  -
و سذایر نهادهذای شذورای اسذالمی  نظارت مجلذ تقویت بخش و ریزی، تصویب قوانین بازدارنده و انبباطاصالح نظام بودجه

 تذأمین یذفکشور در مقابلذه بذا تکل یو شبنه بانک یاستقالل و مقاومت بانک مرکز یشافزا ،(های دولتبر فعالیت کشورنظارتی 
 ؛یهبازار سرما یتو تقو یقتعمو  یدولت یهتوجکم یهاطرح یمال

نمونذه توجذه  عنوانبذه ؛خذردابزار پرداخت اعتبذارات جعبه توسعه با و رونق نظام اعتبار خرید پشتیبانی از اصالح چرخه اعتباری  -
هذا در بذازار مذالی کارتایذن جانبه موانع توسعه و فراگیذری بررسی همه باخرید کا  و خدمات ایرانی های اعتباری ویژه به کارت

 ایران و کشف راهنارهای حل آن؛
هذای اعتبذاری؛ کننده در نظام مذالی ایذران بذا تمرکذز بذر کارتبازار اعتبار مصرفتقویت تحقیقاتی در خصو  طرح اجرای یک  -

نذوی  مقذررات اعتبذار بانذک مرکذزی آمذادگی تنظذیم و تذدوین پیش تأییذد شود پژوهشنده پذولی و بذانکی در صذورتیادآور می)
 (کننده را دارد.مصرف
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 و مآخا منابع ۱۲
: بذا روینذردی بذر جایگذاه بذورس اوراق یو رشد اقتصاد یددر تول یهمارنقش بازار س(، ۱۳۹۸) ی والفقار یمهد و عدل یصادق ینآرمحمید، اسنندری، 

 .۱65بهادار تهران، نشریه بورس، شماره 
 .۹۲٫۲4۲55۳و تعهدات کالن، شماره  یالتتسه نامهیین(، آ۱۳۹۲) یبانک مرکز
 .4۱۹۳۲/۹4شماره ، خرد یالتمبل  تسه یشه افزاابالغی (،۱۳۹4) یبانک مرکز
 .۱۹4۲۲7/۹5شماره ، یکارت اعتبار ییدستورالعمل اجرا(، ۱۳۹5) یبانک مرکز

 4/4/۱۳۹۳مصذوب ، یاطالعذات توسذم مؤسسذات اعتبذار یو انتشذار عمذوم یتشذفاف یضوابم نذاظر بذر حذداقل اسذتانداردها(، ۱۳۹6بانک مرکزی )
 .اعتبار شورای پول و
طذرح: مهذرداد  یو مقذررات، مجذر ینقذوان یذاتی،عمل هاییسذم: منانیکننده با استفاده از کارت اعتبذار(، اعتبار مصرف۱۳۹۸) یو بانک یپژوهشنده پول

 . ج.ا.ا.یبانک مرکز یو بانک ی، تهران: پژوهشنده پول۲۱۲شماره  یسپهوند، طرح پژوهش
مذؤثر بذر  یمذدل عذامل یذین(، تب۱۳۹7) یاهیباغسذ ییو محمد رجا یریام یثمم زاده،یاله قربانوجه ی،دهقان دهنو یمحمدعل ین،محمدحس یدس ینی،حس

 .۲۱شماره  ی،مال یریتانداز مدفصلنامه چشم ی،فاز یدلف ینردبا رو یرانا یاعتبارات بانک
 .۳006اقتصاد، شماره  یایروزنامه دن یفی،تکل یالتبه نام تسه یفی(، تکل۱۳۹۲رسول ) ی،خوانسار
 .۹۱۱64 یادداشتشماره  یبنا،ا یمشقات، خبرگزار یا یالتتسه یران؛ا ینظام بانک در یوبمع ی(، چرخه اعتبار۱۳۹7رسول ) ی،خوانسار
شهرسذتان زنجذان، فصذلنامه  ییمناطق روسذتا یخرد پست بانک در توسعه اقتصاد یالت(، نقش تسه۱۳۹۸چر و بهمن جوان )هما، بهجت آب ی،درود

 .۲۹سال هشتم، شماره  یی،اقتصاد فبا و توسعه روستا
، تقذدیمی بذه ۱۳۹4و  ۱۳۹۳ یهاسذال یاز رکود طذ یرتورمیخروج غ یدولت برا یاقتصاد یهااستیس(، ۱۳۹۳) دولت یامور اقتصاد یستاد هماهنگ

 .دولت یامور اقتصاد یستاد هماهنگهیئت دولت، 
 یهااسذتان یذکدرآمذد بذه تفک ییعخذرد بذر شذاخص تذوز یاعتبذار یاسذتآثار س ی(، بررس۱۳۹7) زندیو کامران نواب رشتیینام ی نارس یا،رو پور،یفیس

 .54سال دوازدهم، شماره  ی،کشور، فصلنامذه اقتصاد مال
 مصلحت نظام. یصمجمع تشخ یکاستراتژ یقاتتجارب، مالحظات، راهبردها(، تهران: مرکز تحق ها،یژگی(، اعتبارات خرد )و۱۳۸7فرزانه ) ی،ماف

مرکذز ، دفتر محالعذات اقتصذادی ۱7۳۱۳شماره ، ۲۲0كد موضوعی ، ۱۳۹۸سال  مالی دربازارهای (، ۱۳۹۹) یاسالم یمجل  شورا یهامرکز پژوهش
 .یاسالم یمجل  شورا یهاپژوهش

الذه مالکریمذی، تهذران: بانذک ، متذرجم: نعمتمذؤثر ینظارت بانک یبرا یاساس و اصول خرد یمال تأمین هاییتفعال(، ۱۳۹۳)  بال ینظارت بانک یتهکم
 .یربانکیغ یپول مؤسساتاداره نظارت بر ، یاعتبار مؤسساتها و بانک رکل نظارت ب یریتمدمرکزی، 

 .یو بانک ی، تهران: پژوهشنده پول۹۳0۱5شماره  یاستیمقاله س ی،و اعتبار یتجار یها(، چرخه۱۳۹۳محمودزاده ) ینهفرهاد و ام یلی،ن
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