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خالصه مدیریتی
نظام اقتصادی ایران یک نظام بانکمحور است که اتکای کمی به بازار سرمایه (نسبت به ظرفیتهای این بازار) از حیث تأمین مالی صنایع

و بنگاههای اقتصادی دارد .بدیهی است تا زمانی که سهم بازار سرمایه ایران از این جریان مالی گسترده و فراگیر نشده است ،وضعیت نظام
تسهیالت و اعتبارات بانکی اثری بزرگ و مستقیم بر متغیرهای کالن اقتصاد کشور برجای میگذاارد و اصذالح و تقویذت سذاختاری آن در

اولویت امور قرار میگیرد.
در یک نگاه کلی ،ساختار نظام اعتبارات و تسهیالت بانکی حداقل از سه نگاه قابل بحث و بررسی است .نگاه اول از نوع درونبخشی

بوده و به نحوه توزیع منابع تسهیالتی بین افراد در هر یک از بخشهای اقتصادی برمیگردد .در ایذن نگذاه ،جلذوگیری از رخذداد مخذاطرات

اخالقی و کژگزینی (ناشی از عدم تقارن اطالعات) بسیار حائز اهمیت است .نگاه دوم از نوع بینبخشی بذوده و بذه تقسذیم و توزیذع منذابع
تسهیالتی نظام بانکی بین بخشهای مختلف اقتصادی اعم از خدمات ،صنعت ،تجارت و بازرگانی ،کشاورزی ،مسذنن و سذاختمان و ...

میپردازد .پیشران بودن هر یک از این بخشهای اقتصادی در حرکت و رونق بخش تولید و میزان اثرگااری بر نذر رشذد اقتصذاد کذالن و
لحاظ وضعیت چرخههای تجاری ،تعیین کننده سهم هر بخش در برخورداری از منابع تسهیالت و اعتبارات بانکی است .نگاه سوم از نوع

فرابخشی بوده و فارغ از هر یک از بخشهای اقتصادی ،به تسهیم اعتبارات و منابع تسهیالتی نظام بذانکی در دو سذح تسذهیالت خذرد و
تسهیالت کالن اشاره دارد .به نظر میرسد در مباحث اقتصادی ،عموماً نگاه سوم کمتر مورد توجه و بحث قرار گرفته است؛ این در حذالی
است که هر یک از دستههای تسهیالت خرد و کالن بانکی از حیث نوع و تعذداد متقاضذیان ،نحذوه و هزینذههای اعتبارسذنجی متقاضذیان،

کیفیت و هزینههای نظارت بر مصرف منابع ،تعیین نر سود ،تحمیذل هزینذههای عملیذاتی بذه بانذک ،تشذخیص مصذادیق خذا

ینفذع

واحد ،احتمال نکول و انباشت محالبات غیرجاری ،طرز امهال محالبات ،تغییر سذرعت گذردش پذول در اقتصذاد ،اثرگذااری بذر جریانهذای

کسب و کار و اشتغالزایی و ...با یندیگر تمایزها و تفاوتهای معناداری دارند.
با توجه به تفاوت قابل توجه اثرات هر کدامیک از دو دسته تسهیالت خرد و کالن بانکی بذر نظذام اقتصذادی و حتذی نظذام اجتمذاعی و

سیاسی ،فقدان یک راهبرد مشخص در رأس سیاستگااری نظام پولی و بانکی کشور ،میتواند دسذتیابی بذه اهذداف کذالن و از پذیش تعیذین

شده این نظامها را با مانع و چالش مواجه سازد .بنذابراین ضذروری اسذت کذه در فرآینذدهای اصذالح و تقویذت سذاختار نظذام تسذهیالت و

اعتبارات بانکی به تفکیک سهم نسبی این دو نوع تسهیالت توجه بیشتری شود.
بررسی گزارشهای آماری حاکی از این محلب اسذت کذه از حیذث مبلذ و انذدازه عذددی ،تفکیذک و معیذار روشذن و خذم ممیذزی بذین

تسهیالت خرد و کالن وجذود نذدارد و در حذال حاضذر ایذن دو دسذته از تسذهیالت عمومذاً از حیذث تفذاوت در محذل مصذرف ،طذول دوره

بازپرداخت و میزان وثایق موردنیاز از هم تمیز داده میشوند .در این ممیزه ،تسهیالت خذرد عمومذاً بذرای خریذد کذا و خذدماتی همچذون
مسنن ،خودرو ،آموزش ،درمان بیماری ،ازدواج و تهیه جهیزیه و مسافرت و ،...یا برای تأمین مالی صنایع و واحذدهای تولیذدی کوچذک و
متوسم با دوره بازپرداختهای عموماً زیر ده سال و با وثیقهسپاری سبکتر به کار برده میشود .در صورتینه در سذمت مقابذل ،تسذهیالت

کالن عموماً برای تأمین مالی طرحها و پروژههای بزرگ اقتصادی با طول مدت بازپرداخت بیش از ده سال و با شرط وثیقهسپاری سنگین

اطالق میشود.

نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به نقذش برجسذته نظذام بذانکی در جریانهذای تذأمین مذالی بنگاههذا و نهادهذای اقتصذادی ایذران،

اصالح ساختار نظام اعتبارات و تسهیالت خرد و کالن بانکی میتواند سیاستگاار اقتصذاد ایذران را در پیشذبرد اهذداف مذدنظر خذود یذاری

نمایذذد .در کشذذورهای توسذذعه یافتذذه ،عمومذاً بخذذش بزرگذی از سذذپردههای بذذانکی توسذذم مشذذتریان حقذذوقی (شذذرکتها و بنگاههذذای بذذزرگ
اقتصادی) تأمین میشود و مشتریان حقیقی و حقوقیِ خرد سهم کمتری در تأمین سپردهها ایفا مینمایند .از سوی دیگر در بخش مصارف،

غالب منابع بانکها به شنل تسهیالت خرد در اختیذار مشذتریان حقیقذی یذا بنگاههذای کوچذک و متوسذم ) )SMEsقذرار میگیذرد .در ایذن
سیستم ،مشتریان حقوقی بهویژه بنگاههای بزرگ و معتبر اقتصادی ،عمده منابع مورد نیاز خود را از طریذق بذازار سذرمایه در قالذب فذروش
سهام و یا سایر اوراق بهادار تهیه و تأمین میکنند .همچنین مرور تجربیات در مناطق مختلف جهان همچون اروپا ،آمرینا و آسیا بیانگر آن

است که در چند دهه اخیر در نظام اعتبارات اقتصاد جهانی ،سهم اعتبارات و تسهیالت خرد رشد چشمگیر و فزایندهای داشته است.

شذنلگیری یذک چرخذه اعتبذاری سذالم و اصذالح و تقویذت سذاختار تسذهیالت بذانکی کشذور در اسذتفاده از ظرفیذت بنگاههذای بذزرگ

اقتصادی در سمت تجهیز منابع بانکی ،توجه بیشتر به مشذتریان خذرد و بنگاههذای کوچذک و متوسذم در سذمت تخصذیص منذابع بذانکی و

سوقدهی بنگاههای بزرگ اقتصادی به سمت تأمین مالی از مجرای بازار سرمایه تعریذف میشذود .راهانذدازی ایذن چرخذه مسذتلزم رعایذت

ینسری مالحظات است که از جمله مهمترین آن میتوان به توجه به ظرفیت جاب در بخشهای اقتصادی پیشرو از زاویه تسهیالت خذرد

الزامات اصالح ساختار تسهیالت خرد و کالن در نظام بانکی ایران
و کالن  ،تقویت بازار سرمایه در تأمین طرحهای کالن اقتصادی ،کاهش تسهیالت تکلیفی کالن و توسعه ابزارهای پرداخت اعتبارات خرد

اشاره داشت.
با تدقیق در مالحظه اخیر میتوان بیان داشت که کارت اعتباری ینی از ابزارهای مهم در تسذهیل پرداخذت اعتبذارات خذرد اسذت کذه از

ویژگیها و مزایای خاصی برخوردار میباشد .ینی از مهمترین ایذن ویژگیهذا ،خاصذیت تجدیدشذوندگی اعتبذارات در کارتهذای اعتبذاری
است .در اعتبارات تجدیدشونده ،اعتبار محدود به کاربری خا

و یا دوره زمانی مشخصی نیست .با این ابزارها ،حداکثر مبل تسذهیالت

و اعتبارات تعیین میشود و پرداختهای منظم ماهانه بر مبنای مبل اعتبار دریافتی صورت میگیرد.
همچنین کارت اعتبذاری از دو نگذاه «بانذک مرکذزی» و «شذبنه بذانکی» ،قابلیتهذای مناسذبی بذرای اصذالح سذاختار نظذام اعتبذارات و
تسهیالت (از منظر تسهیالت خرد و کالن) دارد .در نگاه بانک مرکزی  ،تقویذت کانذال اثرگذااری سیاسذت پذولی و قابلیذت مذدیریت بهتذر

نقدینگی و در نگاه شبنه بانکی ،کاهش ریسک نکول بدهی و حجم محالبات معذوق ،افذزایش درآمذدهای بذانکی و حفذ و توسذعه جامعذه
مشتریان از مهمترین موارد میباشد .بنا به این قابلیتها ،ضروری است موانع توسعه و فراگیری کارتهای اعتباری در بذازار مذالی ایذران و
راهنارهای حل آن مورد مداقه بهتر کارشناسان و صاحبنظران قرار گیرد.

مهمترین پیشنهادهای سیاستی محرح شده در این گزارش عبارت است از:
-

ارائه تفکینذی تسذهیالت خذرد و کذالن در نظذام اطالعذات آمذاری کشذور بذا هذدف جلذب توجذه بیشذتر بذه سذهم هریذک در نظذام

-

بازبینی چرخه اعتباری با تغییر نقحه تمرکز نظام اعتبارات و تسهیالت شبنه بانکی از تسهیالت کالن به تسهیالت خرد؛

سیاستگااری پولی و بانکی ناظر بر تفاوت معنادار اثرات هر کدامیک از دو دسته تسهیالت بر نظام اقتصادی کشور؛

-

توجه به ظرفیت جاب در بخشهای اقتصادی پیشرو که امنان بهرهگیری بهتر از اعتبارات و تسهیالت خرد را دارا میباشند؛

پشتیبانی از اصالح چرخه اعتبذاری بذا تعمیذق و تقویذت بذازار سذرمایه در تذأمین طرحهذای کذالن اقتصذادی توسذم راهنارهذایی
همچون گسترش ابزارهای مالی همچون اوراق بدهی ،سهامهای عادی و ممتاز ،انواع صنوک مبادلهای و مشارکتی ،صندوقهای
سرمایهگااری ،سبدگردانی ،فروش تعهدی سهام ،مشذتقات مذالی (ماننذد اختیذار معاملذه و قذرارداد آتذی) و ...در کلیذه زمینذههای

طراحی ابزار ،پشتیبانی مقرراتی و حقوقی ،پشتیبانی فنی و سختافزاری و همچنین آموزش و فرهنگسازی جهت تغییر تفکرات

-

و نگاه سنتی به چرخه اعتباری موجود؛
پشتیبانی از اصالح چرخه اعتباری با کاهش تسهیالت تکلیفی کالن از مسیر ارتقای سذح انبذباطمداری دولذت (از کانالهذای
اصالح نظام بودجهریزی ،تصویب قوانین بازدارنده و انبباطبخش و تقویت نظارت مجلذ

شذورای اسذالمی و سذایر نهادهذای

نظارتی کشور بر فعالیتهای دولت) ،افزایش استقالل و مقاومت بانک مرکزی و شبنه بانکی کشور در مقابلذه بذا تکلیذف تذأمین

مالی طرحهای کمتوجیه دولتی و تعمیق و تقویت بازار سرمایه؛
-

پشتیبانی از اصالح چرخه اعتباری و رونق نظام اعتبار خرید با توسعه جعبهابزار پرداخذت اعتبذارات خذرد؛ بذهعنوان نمونذه توجذه

ویژه به کارتهای اعتباری خرید کا و خدمات ایرانی با بررسی همهجانبه موانع توسعه و فراگیذری ایذن کارتهذا در بذازار مذالی
ایران و کشف راهنارهای حل آن؛

-

اجرای یک طرح تحقیقاتی در خصو تقویت بازار اعتبار مصرفکننده در نظام مذالی ایذران بذا تمرکذز بذر کارتهذای اعتبذاری؛
(یادآور میشود پژوهشنده پذولی و بذانکی در صذورت تأییذد بانذک مرکذزی آمذادگی تنظذیم و تذدوین پیشنذوی مقذررات اعتبذار

مصرفکننده را دارد).
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 ۱مقدمه
نظام بانکی از جمله مهمترین ارکان در هر نظام اقتصادی است .ایا ت متحده آمرینذا دارای بذازار سذرمایه بذزرگ و بخذش بذانکی کوچذک
است در حالیکه اتحادیه اروپا بخش بانکی بزرگی دارد و سهم بازار سرمایه آن از تأمین مالی بهمراتب کوچکتر اسذت .در نظذام اقتصذادی

ایران بخش بانکداری درصد با یی از تأمین مالی اقتصاد را برعهده دارد (حسینی و دیگران .)۱۱5 :۱۳۹7 ،این سهم با از جریان تأمین
مالی ،حساسیت نظام تسهیالت و اعتبارات بانکی را افزون ساخته است؛ بنابراین تا زمانی که سهم بازار سرمایه ایذران از ایذن جریذان مذالی
فراگیر نشده است ،وضعیت نظام تسهیالت و اعتبارات بانکی اثرگااری بزرگ و مستقیم بر اقتصاد کشور برجای میگذاارد .ایذن در حذالی

است که در شرایم کنونی با سیحره تحریمهای ناجوانمردانه بر اقتصذاد ایذران و شذیوع بیمذاری کرونذا و تنگناهذای مذالی ناشذی از آن ،فشذار

زیادی بر بودجه دولت وارد شده که بخشی از این فشار در قالب تسهیالت تکلیفی بر دوش نظام بانکی بار شده است و وظیفه و مسئولیت

این رکن مهم از اقتصاد کشور را سنگینتر نموده است.

بر این مبنا میتوان ا عان داشت نظام تسهیالت و اعتبارات بانکی در اثرگااری بر متغیرهای کذالن اقتصذادی همچذون رشذد اقتصذادی

اهمیت وافری دارد .بر اساس آمار و اطالعات موجود چنین به نظر میرسد محدودیتهای تحریمی تنها عامل کذاهش رشذد اقتصذاد ایذران

نیست ،بلنه سیاستهای اعتباری و نظام تصمیمگیری مدیران بانکی به علذت بانذکمحوری بخذش تذأمین مذالی اقتصذاد ایذران قذادر اسذت
اثرات زیادی بر نوسانات اقتصادی و فاصله گذرفتن اقتصذاد از مسذیر بذالقوهاش داشذته باشذد .برخذی از تحلیلهذا از همزمذانی دوران رشذد
اقتصادی سریع کشور با انبساط اعتباری (و بهتبع آن تورم با ) از یک سو و تقارن کُنذد شذدن رشذد اقتصذادی بذا تنگنذای اعتبذاری حنایذت

میکنند .بنا به نظر این تحلیلها گرچه تنگنای اعتباری موجب کندی رشد اقتصادی و رخداد رکذود میشذود ،امذا انبسذاط اعتبذاری لزومذاً بذه

رونق نمیانجامد (نیلی و محمودزاده.)۱۲ :۱۳۹۳ ،

ناظر به این مقدمه و تبیین اهمیت نظام تسهیالت و اعتبارات بانکی میتوان اصالح و تقویت ایذن بخذش را ینذی از مهمتذرین وظذایف

نظام بانکی و بلنه کلیت اقتصاد کشور عنوان نمود و نقش آن را در دسذتیابی بذه اهذداف کذالن اقتصذادی از جملذه رشذد و ثبذات اقتصذادی
نقشی با اهمیت برشمرد.

 ۲ابعاد اصالح ساختار تسهیالت بانکی
ساختار اعتباربخشی و تسهیالتدهی بانکی حداقل از سه نگاه قابل بحث و بررسی اسذت .نگذاه اول از نذوع درونبخشذی بذوده و بذه نحذوه
توزیع منابع تسهیالتی بین افراد در هذر یذک از بخشهذای اقتصذادی برمیگذردد .در ایذن نگذاه ،جلذوگیری از رخذداد مخذاطرات اخالقذی ۱و
کژگزینی( ۲ناشی از عدم تقارن اطالعات) بسیار حائز اهمیت است .به عبارتی با بروز کژگزینی ،منذابع تسذهیالتی بذه آن دسذته از اشذخا

حقیقی و حقوقیای اعحا میشود که ویژگیهای زم دریافت تسهیالت از جمله شایستگی و نیازمندی ،اعتبذار و وثذایق کذافی ،و همچنذین

برخورداری از انگیزه و توانمندی در استفاده صحی از منابع و بازپرداخت بهموقع آن به شبنه بانکی را ندارند؛ یا از سذمت دیگذر ،آن گذروه
از اشخا حقیقی و حقوقیای که به نحو کامل از این ویژگیها و شذرایم برخذوردار هسذتند ،نتواننذد بذه تسذهیالت مذدنظر دسذت بیابنذد.
مقررهگااری اشتباه ،عدم نظارت و مراقبت کافی و پیوسته ،رابحهمداری و توصیهگرایی ،رانتهای سیاسی و مفاسذد اقتصذادی از مهمتذرین

د یل برهم خوردن نظم و کارآمدی ساختار تسهیالت و اعتبارات بانکی در این نگاه میباشد.

نگاه دوم از نوع بینبخشی بوده و به تقسیم و توزیع منابع تسهیالتی نظذام بذانکی بذین بخشهذای مختلذف اقتصذادی اعذم از خذدمات،

صنعت ،تجارت و بازرگانی ،کشاورزی ،مسنن و ساختمان و  ...میپردازد .پیشران بودن هر یک از این بخشهای اقتصذادی در حرکذت و

رونق بخش تولید و میزان اثرگااری بر نذر رشذد اقتصذاد کذالن و لحذاظ وضذعیت چرخذههای تجذاری ،تعیذین کننذده سذهم هذر بخذش در

برخورداری از منابع تسهیالت و اعتبارات بانکی است .بر این قاعده ،گذاهی سیاسذتگاار تصذمیم بذرآن میگیذرد کذه در دورهای ،مذثالً سذهم
اعحای تسهیالت بانکی به سمت بخش مسنن و ساختمان را بیشتر کند و در دوره دیگر این توجه را به سمت بخذش تجذارت و بازرگذانی

سوق دهد .البته زم به کر است که سیاستگاار در هر دورهای عموماً به دلیل وجود اطالعات نامتقارن در چگونگی تشذخیص و انتخذاب

بخشهای پیشران اقتصاد با چالشها و ابهاماتی مواجه است.

۱
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الزامات اصالح ساختار تسهیالت خرد و کالن در نظام بانکی ایران
اما نگاه سوم از نوع فرابخشی بوده و فارغ از هر یک از بخشهای اقتصادی ،به تسهیم اعتبارات و منابع تسذهیالتی نظذام بذانکی در دو

سح تسهیالت خرد و تسهیالت کالن اشاره دارد .با توجه به آنکه تسهیالت خرد افزون بر مصرفکنندگان نهایی و اشذخا حقیقذی ،بذه
بنگاههذای اقتصذادی کوچذذک و متوسذم ) )SMEsهذم تعلذق دارد ،هذذر بخذش اقتصذذادی اعذم از خذدمات ،صذذنعت ،تجذارت و بازرگذذانی،
کشاورزی ،مسنن و ساختمان و ...میتواند در هر دو سح تسهیالت خرد و کالن دریافتکننده اعتبارات و منابع تسهیالتی باشد.

بنا به بررسی نگارنده ،در مباحث اقتصادی عموماً نگاه سوم کمتر مورد توجه و بحث قرار میگیرد ،ایذن در حذالی اسذت کذه هذر یذک از

دستههای تسهیالت خرد و کالن بانکی از حیث نوع و تعداد متقاضیان ،نحذوه و هزینذههای اعتبارسذنجی متقاضذیان ،کیفیذت و هزینذههای
ینفذع واحذد ،احتمذال نکذول و
نظارت بر مصرف منابع ،تعیین نر سود ،تحمیل هزینههای عملیاتی به بانک ،تشخیص مصادیق خذا
انباشت محالبات غیرجاری ،طرز امهال محالبات ،تغییر سرعت گردش پول در اقتصاد ،اثرگااری بر جریانهای کسب و کار و اشذتغالزایی

و ...با یندیگر تفاوتهای معناداری دارند .طبیعی است در هر نظام بانکی ،مذدبر و سیاسذتگاار اقتصذادی بذا لحذاظ اقتبذائات ،شذرایم و

ظرفیتهای اقتصادی و اهداف راهبردی ،برنامهها و سیاستهای کالن اتخا ی ،سهم تسهیالت خرد و یا کالن از کذل منذابع تسذهیالتی را
تعیین مینماید.

با توجه به تفاوت قابل توجه اثرات هر کدام یک از دو دسته تسهیالت خرد و کالن بانکی بر نظذام اقتصذادی و حتذی نظذام اجتمذاعی و

سیاسی ،فقدان یک راهبرد مشخص در رأس سیاستگااری نظام پولی و بانکی کشذور ،میتوانذد دسذتیابی بذه اهذداف کذالن و از پیشتعیذین

شده این نظامها را با مانع و چالش مواجه سازد .بنذابراین ضذروری اسذت کذه در فرآینذدهای اصذالح و تقویذت سذاختار نظذام تسذهیالت و

اعتبارات بانکی به تفکیک سهم نسبی این دو نوع تسهیالت توجه بیشتری شود.

گزارش سیاستی حاضر قصد دارد ،اصالح و تقویت ساختار اعحای تسهیالت بانکی کشور را از «نگذاه سذوم» مذورد بررسذی و تحلیذل

قرار دهد.

 ۳تسهیالت خرد و کالن
در یک نظام اعحای اعتبارات ،تسهیالت به دو دسته تسهیالت خرد و تسهیالت کذالن تقسذیم میشذوند .تسذهیالت خذرد بذه تسذهیالتی بذا
مبال کوچک با دوره بازپرداخت کوتذاه و تسذهیالت کذالن بذه تسذهیالتی بذا مبذال بذزرگ و بذا دوره بازپرداخذت بلندمذدت اطذالق میشذود

(بومن.)۱۳ :۱۹۸۹،۱

در موضوع تسهیالت خرد ،کمیسیون اروپا ۲در برخی موارد به تسهیالت چند د ری و در برخی موارد دیگر نیز به تسهیالت چند هذزار

د ری تسهیالت خرد اطالق میکند (کمیسیون اروپا .)7 :۲00۳ ،کمیته بینالمللی نظارت بذانکی بذازل تسذهیالتدهی خذرد را بذه مفهذوم
ارائه خدمت مالی در مقادیر محدود به افراد با درآمد پایین یا کسبوکارهای کوچک و غیرمتشنل تعریذف میکنذد (کمیتذه نظذارت بذانکی
بال.)4 :۱۳۹۳ ،

به هر حال امروزه در اکثر کشورهای جهان برنامههای اعحای اعتبارات خرد راهحلی مناسب برای ایجاد فرصتهای شذغلی ،مقابلذه بذا

فقر از راه توانمندسازی افراد کم درآمد بهحساب میآید .ظهور تسهیالت خرد در اشتغالزایی و فقرزدایی به حدی است کذه بانذک جهذانی

سال  ۲005میالدی را سال «اعتبار خرد» اعالم کرد تا استفاده از این شیوه در جهان گسذترش یابذد .همچنذین داگذالس ۳اعتبذارات خذرد را

جزئی از چرخه تأمین مالی توسعه روستایی قلمداد میکند که تا حدودی با اعتبارات روستایی و کشاورزی دارای اشذتراک بذوده و از طریذق
نهادهای مالی و اعتباری همچون بانکها ،اتحادیههای اعتباری محلی و تعاونیها پرداخت میشود (داگالس.)۲ :۲00۳ ،

اهمیت اعتبارات خرد آنجا بیشتر مشخص میشود که بدانیم طبذق بررسذیهای جهذانی ماننذد «نظرسذنجی بنگاههذا و ارزشذیابی محذیم
کسبوکار بانک جهانی» ،کسبوکارهای کوچک و متوسم «هزینههای تأمین مالی»« ،امنان دسترسی به منابع مذالی» و «ریسذک اعتبذاری

با » را بزرگترین موانع رشد و توسعه خود گزارش کردهاند (مؤسسه مالی بینالمللذی .)5 :۲0۱0 ،4همچنذین تجذارب و محالعذات نشذان

داده است که دسترسی به منابع مالی برای یک بنگذاه کوچذک و متوسذم در کشذورهای درحالتوسذعه دشذوارتر از ایذن نذوع دسترسذی بذرای

بنگاهی مشابه در کشورهای توسعه یافته است .بر مبنای بررسی بانک جهانی ،در کشورهای بذا درآمذد پذایین بذهطور متوسذم  4۳درصذد از
Bouman
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پژوهشندٔه پولی و بانکی
کسبوکارهای کوچک و متوسم دسترسی به تأمین مالی یا هزینه تأمین مذالی را بذهعنوان یذک محذدودیت اساسذی در برابذر عملنذرد خذود

معرفی کردهاند در حالیکه در کشورهای با درآمد با تنها  ۱۱درصد از این نوع کسبوکارها چنین مواردی را محدودیتی اساسی دانستهاند
(دلبرگ.)۳ :۲0۱۱ ،1
بانک توسعه آسیا ۲تأمین مالی خرد را فراهمسازی دامنه گستردهای از خدمات مالی مانند سذپردهها ،وامهذا ،خذدمات پرداختذی ،انتقذال

پول و بیمه برای فقیران و خانوارهای کم درآمد و بنگاههای کوچک آنها تعریف کرده است .در برنامذه اعتبذارات خذرد ،موضذوع اشذتغال و
کاهش فقر اهمیت بهسزایی دارد و گروههای هدف این نوع اعتبارات ،عموماً بنگاههای کوچک و متوسم و خانوادههای فقیر و کذم درآمذد

را شامل میشود (بانک توسعه آسیا.)۲ :۲000 ،

بررسی تجربه کشورهای موفق در اجذرای سیاسذتهای اعتبذاری خذرد بذرای کذاهش فقذر و بهبذود توزیذع درآمذد نشذان میدهذد اعحذای

اعتبارات به مصرفکنندگان نهایی جهت خرید کا و خدمات و نیز به کسب و کارهای با سرمایهگااری اندک و بیشتر در حذوزه کشذاورزی

و صنایع وابسته به آن وضعیت معیشتی خانوارهای کمدرآمد را بهبود میبخشد .با تعریف فرآیندهای نظارتی بر مصرف وامهذا ،نذر نکذول
وامها معمو ً پایین گزارش شده است .همچنین با ارائه برنامههایی برای آموزش خانوارها در حوزه کسب و کارهذای تعریذف شذده ،میذزان
بهرهوری نیروی انسانی افزایش مییابد.

نتایج محالعات نشان میدهد در اقتصاد ایران سیاستهای اعتباری خرد در استانهای با درآمد سرانه با ی خانوار ،منجذر بذه نذابرابری
توزیع درآمد میشود اما اجرای این سیاست در استانهای با درآمد سرانه خانوار پایین منجر به بهبود توزیع درآمذد شذده اسذت (سذیفیپور،

امینرشتی و کامران نوابیزند ۱۲7-۱۲۸ :۱۳۹7 ،و فرهذاد و رحمذت .)5۸-5۹ :۲0۱۳ ،۳براسذاس ایذن محالعذات ،توسذعهنیافتگی بذازار
پولی اقتصاد ایران از جنبههای تأمین منابع اعتبارات ،فرآیند اعحای اعتبارات به لحاظ انتخذاب طرحهذای اقتصذادی و نظذارت بذر مصذرف

اعتبارات ،موجب شده اعحای اعتبارات اثر محلوب و کافی بر توزیذع درآمذد نداشذته باشذد .اسذتانهای بذا درآمذد پذایین دارای ظرفیتهذای

بیشتری برای سرمایهگااریهای خرد در حوزههذایی ماننذد صذنایع دسذتی ،کشذاورزی ،دامپذروری و غیذره هسذتند .از سذوی دیگذر در شذاخه
صنعت ایجاد کارگاههای کوچک نیاز به سرمایهگااری اولیه محدودتری نسبت به کالن شهرهای با درآمذد بذا دارنذد .از اینجهذت اعحذای

اعتبارات در این حوزهها ،تولید و اشتغال و توزیع درآمذد را سذبب بهبذود میبخشذد .در مقابذل در اسذتانهای بذا درآمذد بذا از یذک طذرف

فرصت سرمایهگااریهای کوچک محدود است و از طرف دیگر سرمایهگااری اولیه برای ایجاد کارگذاه صذنعتی بیشذتر اسذت (سذیفیپور و
دیگران .)۱4۲ :۱۳۹7 ،افزون بر این براساس جدیدترین محالعات انجام شده تسذهیالت خذرد خصوصذاً در جوامذع روسذتایی بذه افذزایش
درآمد ،کاهش مهاجرت ،ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت مسذنن منتهذی شذده اسذت و میتوانذد بذرای مصذرفکنندگان جهذت خریذد کذا و

خدمات و افزایش سح رفاه خانوارها حائز اهمیت باشد (درودی ،آبچر و جوان.)67-6۸ :۱۳۹۸ ،

اما در سوی دیگر نظام اعتبذارات بذانکی ،تسذهیالت کذالن قذرار دارد .آنطذور کذه مشذخص اسذت اجذرای طرحهذا و پروژههذای بذزرگ
اقتصادی نیازمند تأمین منابع کالن مالی هستند .روشن است که با اعتبارات کوچک و قحرهچنانی ،نمیتذوان طرحهذای کذالن اقتصذادی را

اجرایی کرد .در اقتصادهای جهانی بخش مهمی از این تذأمین منذابع زم از مجذرای بذازار سذرمایه و فذروش اوراق بهذادار و سذهام حاصذل
میآید .این در شرایحی است که در برخی از کشورهای در حال توسعه ،در غیاب یک بازار سرمایه پرعمق و فعال ،تمسک بذه منذابع بذانکی

راحتترین و نزدیکترین راه برای تأمین منابع بهحساب میآید.

در اقتصاد ایران ،عموماً گردشهای مالی و تأمین مالی کالن بر پایه نظام بانکی استوار بوده و از اینرو بهنوعی سرمایهگااریهای کذالن

در اقتصاد دولتی و خصوصی ایران نیز وابسته به این نظام میباشد (حسینی و دیگران.)۱۱5 :۱۳۹7 ،

برخالف تسهیالت خرد ،فرآیند دریافت تسهیالت کالن فرآیندی زمانبر و مستلزم ارائه مستندات متعدد و وثذایق بذزرگ و متناسذب بذا

حجم اعتبارات درخواستی است .همچنین فرآیند مصرف تسهیالت کالن نیز نیازمند گزارشگری بیشتر از سذوی نهذاد تأمینمذالی شذونده و
مراقبت و نظارت بیشتر از سوی مؤسسٔه تأمینمالی کننده است .اما در سمت مقابل تسذهیالت کذالن از مزیذت صذرفه بذه مقیذاس بهرهمنذد

هستند ،به این معنا که بانک ترجی میدهد بهجای اینکه صذدها پرونذده تسذهیالتی خذرد را ارزیذابی و پیگیذری کنذد ،بذر یذک پرونذده کذالن
متمرکز شود .قدرمسلم این است که تفاوتهای موجود در فرآیندها و اثرات اقتصادی اعحای تسهیالت خرد و کالن میطلبد که با تفکیک

این دو دسته تسهیالت از هم ،نگاه دقیقتری به جریان تخصیص منابع بانکی داشته باشیم.

Dalberg
Asia Development Bank
Fahad & Rehmat
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الزامات اصالح ساختار تسهیالت خرد و کالن در نظام بانکی ایران

 ۱-۳تفکیک تسهیالت خرد و کالن از یندیگر
در ادبیات اقتصادی ،معیار مشخصی برای تعیین حد و انذدازه تسذهیالت خذرد و کذالن و تفکیذک روشذن بذین آن دو از حیذث مبلذ وجذود
ندارد .در یک تقسیمبندی ،تسهیالت  ۱00د ر و کمتر در دسته تسهیالت خرد جای دارد کذه حذدود  65درصذد آن بذه منذاطق روسذتایی و
شهرهای کوچک اختصا

مییابد (تأمین مالی خرد بارومتر .)۲ :۲0۱۹ ،۱همچنین بانذک تسذویه حسذابهای بینالمللذی ،۲از تسذهیالت

خرد بهعنوان تسهیالتی با مبال کمتر از یک میلیون یورو یاد میکنذد کذه بذه صذنایع کوچذک و متوسذم اعحذا میشذود (درگذاه بانذک تسذویه
حسابهای بینالمللی.)۲0۲0 ،

از سمت دیگر بنابه استانداردهای کمیته بازل ،تسهیالت کالن به مجموع خذالص تسذهیالت و تعهذدات اعحذایی به هر ینفع واحد که
میزان آن برابر یا بیش از  ۱0درصد مجموع سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد ،اطالق شذده اسذت (بانذک تسذویه حسذابهای بینالمللذی،

.)۱ :۲0۱۹

ینذذی از منذذابعی کذذه میتوانذذد تذذا حذذدودی ابعذذاد تسذذهیالت خذذرد را نذذزد سیاسذذتگاار پذذولی اقتصذذاد ایذذران مشذذخص کنذذد ابالغیذه شذذماره

 ۹4/4۱۹۳۲مور ۱۳۹4/۲/۲۱بانک مرکزی است که براساس مصوبه جلسذه یذکهزار و یکصذد و نذود و نهمذین شذورای پذول و اعتبذار،
صادر شده است .در این ابالغیه با موضوع افزایش مبل تسهیالت خرد خرید آمده است:
«الف) خرید کا ها و خدمات ضروری از قبیل کا های مصرفی بذادوام نذو و دسذت اول از محذل تولیذدات داخلذی و هزینذه تحصذیل،

ودیعه مسنن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبل  ۸0میلیون ریال.

ب) تسهیالت جعاله تعمیر مسنن حداکثر تا مبل  ۱00میلیون ریال.
ج) تسهیالت خرید خودرو سواری (تولید داخل) معادل  60درصد بهای خودرو و حداکثر به میزان  ۱50میلیون ریال.
د) تسهیالت کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه حداکثر تا مبل  50میلیون ریال.

ه) تسهیالت خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی معادل  ۸0درصد بهای خودرو و حداکثر

به مبل  ۲00میلیون ریال».

آنگونه که از این مفاد این ابالغیه برمیآید ،در بهار  ۱۳۹4تا حداکثر مبل  ۲00میلیون ریال یل تسهیالت خرد جای داشته است .امذا

با نگاهی گارا به درگاههای شبنه بانکی میتوان متوجه این نکته شد که در خصذو

میذزان تسذهیالت خذرد نظذرات مختلفذی وجذود دارد.

بهعنوان نمونه در درگذاه اینترنتذی بانذک ملذت در صذفحه اعحذای تسذهیالت خذرد ،اعحذای تسذهیالت یذک میلیذارد ریذالی را هذم در دسذته
تسهیالت خرد طبقهبندی نموده است .البته روشن است که نمیتوان بهطور قحع ا عان داشت که کلیه تسهیالت با ارقام با تر از ایذن ارقذام
اعالمی همگی در دسته تسهیالت کالن قرار میگیرنذد ،چنانکذه در ادبیذات اقتصذادی مفهذومی بذه نذام «تسذهیالت متوسذم» کذه حدفاصذل
تسهیالت خرد و کالن را پوشش دهد چندان وجود خارجی و کاربرد مصحل ندارد.

در سمت دیگر براساس جدیدترین آییننامه تسهیالت و تعهدات کالن بانذک مرکذزی جمهذوری اسذالمی ایذران ( ،)۱۳۹۲تسذهیالت و

تعهدات کالن عبارت است از مجموع خذالص تسذهیالت و تعهذدات اعحذایی/ایجذاد شذده به/برای هر ینفذع واحذد کذه میذزان آن حذداقل
معادل  ۱0درصد مجموع سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد .سؤالی که به هن میرسد آنست که آیا میتوان از این تعریف چنذین اسذتد ل
کرد که مجموع خذالص تسذهیالت و تعهذدات اعحذایی به هر ینفع واحد که میذزان آن کمتذر از  ۱0درصذد مجمذوع سذرمایه پایذه مؤسسذه

اعتباری باشد ،در دسته تسهیالت خرد جای میگیرد؟ پرسشی که محمئناً پاسخ آن منفی خواهد بود.

از اینرو شاید نظر دقیقتر آن باشد که بیان کنیم از حیث مبل و اندازه عددی ،تفکیذک و معیذار روشذن و خذم ممیذزی بذین تسذهیالت

خرد و کالن وجود ندارد .البته به نظر میآید بهترین نوع حدگااری ،نه تعیین یک مبل ریذالی بلنذه تعیذین نسذبتی از یذک شذاخص مقذداری

باشد .همچنین چنانچه تسهیالت خرد را محدود به خرید کا و خدمات بدانیم ،عموماً تسهیالت کالن در آن حیحذه ،چنذدان موضذوعیتی
نخواهد یافت.

به هر تقدیر ،در حال حاضر تسهیالت خرد و کالن عموماً از حیث تفاوت در محل مصرف تسهیالت ،طول دوره بازپرداخت و میذزان
وثایق موردنیاز از هم تمیز داده میشوند .در این معیارها ،تسذهیالت خذرد عمومذاً بذرای خریذد کذا و خذدماتی همچذون مسذنن ،خذودرو،
آموزش ،درمان بیماری ،ازدواج و تهیه جهیزیه و مسافرت و  ،...یا برای تأمین مالی صنایع و واحدهای تولیدی کوچذک و متوسذم بذا دوره

بازپرداختهای عموماً زیر ده سال و با وثیقهسپاری سبکتر به کار برده میشود .در صورتینه در سمت مقابل ،تسهیالت کالن عموماً برای
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پژوهشندٔه پولی و بانکی
تأمین مالی طرحها و پروژههای بزرگ اقتصادی با طول مدت بازپرداخت بیش از ده سال و با شرط وثیقهسذپاری سذنگین اطذالق میشذود.

گرچه این تفاوت تا حد زیادی تکلیف تسهیالت خرد و کالن را مشخص میکند اما به ظاهر همچنان نیاز به تعیین نسبتی از یذک شذاخص
مقداری در قوانین برای هر دسته احساس میشود.

 ۲-۳وضعیت آماری تسهیالت خرد و کالن در کشور
از آنجاکه در تعاریف علمی و رسمی ،خم روشنی بین تسهیالت خرد و کالن دیده نمیشود ،طبیعی اسذت در بانذک اطالعذات و دادههذای

آماری نیز این وضعیت تکرار شود .بررسیهای انجام شده در نظام آماری کشور نیز حاکی از این محلب است که اطالعات مجزا و تفکینی
از نسبت تسهیالت خرد و کالن در شبنه بانکی کشور و نیز نسبت تسهیالت خرید کا به کل تسهیالت اعحایی شذبنه بذانکی در دسذترس

نیست.

بخش پولی و بانکی از صفحه گزیده آمارهای اقتصادی درگاه بانک مرکزی صرفاً شامل خالصه داراییها و بدهیهای نظام بذانکی اعذم

از بانک مرکزی ،بانکها و مؤسسذات اعتبذاری غیربذانکی ،بانکهذای تجذاری ،بانکهذای تخصصذی و بانکهذای غیردولتذی و مؤسسذات
اعتباری غیربانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیالت اعتبذاری بانکهذا و مؤسسذات اعتبذاری بذه تفکیذک عقذود اسذالمی

است .همچنین در صفحه آمارهای بانکی این درگاه نیز آمارهای مربوط به مانده سپردهها و تسهیالت بذانکی بذه تفکیذک اسذتانهای کشذور
مشاهده میشود .بانک اطالعات سذریهای زمذانی اقتصذادی بانذک مرکذزی نیذز مانذده تسذهیالت اعحذایی بانکهذا و مؤسسذات اعتبذاری

غیربانکی به تفکیک عقود اسالمی و به تفکیذک بخشهذای مختلذف اقتصذادی اعذم از بازرگذانی داخلذی ،خذدمات ،کشذاورزی ،صذنعت و
معدن ،ساختمان و مسنن ،سرمایهگااری مستقیم و مشارکت حقوقی ،صادرات و غیره میباشد .بنذابراین تفکیذک تسذهیالت بذانکی در دو
دسته تسهیالت خرد و کالن در دسترس پژوهشگران قرار ندارد.

در مجموع میتوان چنین برداشت کرد که در نظام آماری کشور گرچه تسهیالت به تفکیک عقود بذانکی ،بذه تفکیذک اسذتانی و حتذی بذه

تفکیک بخشهای اقتصادی ارائه میشود اما اطالعات آماری مجزا و معتبری از نسبت تسهیالت خرد و کالن یافت نمیشود.
شورای پول و اعتبار با هدف ارتقای شفافیت ،تحقق نظذم بذازار بذهعنوان ینذی از ارکذان و الزامذات توافقنامذه سذرمایهای بذال  ۲و  ۳و

همچنین فراهم کردن امنان نظارت عموم بذر بانکهذا و مؤسسذات اعتبذاری ،در یذکهزار و یکصذد و هشذتاد و دومذین جلسذه مذور ۲4

تیرماه « ۱۳۹۳ضوابم ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطالعات توسم مؤسسات اعتباری» را مورد تصذویب قذرار

داد که این ضوابم از تاریخ دوم مرداد همان سال برای بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربذانکی زما جذرا شذده اسذت (بانذک
مرکزی.)۱۳۹6 ،
این ضوابم ،بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را ملزم میکند تا اطالعات آماری مربوط به صذورتهای مذالی ،مذدیریت ریسذک،

حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی و همچنین گزارش عملنرد هیئت مدیره و رویدادهای بااهمیت طی هر دوره را محابق با مفاد یاد شذده در
ضوابم برای عموم منتشر نمایند.
بنابه اهمیت نقش تسهیالت و اعتبارات کالن بانکی در سذالمت و تحذرک نظذام بذانکی کشذور ،ینذی از اطالعذات مذورد اشذاره در ایذن
ضوابم ،اطالعات مربوط بذه جزئیذات تسذهیالت و تعهذدات اشذخا

مذرتبم و خذالص تسذهیالت و تعهذدات کذالن بذه تفکیذک جذاری،

سررسید گاشته ،معوق ،مشنوکالوصول و سوخت شده اسذت کذه بانکهذا و مؤسسذات اعتبذاری غیربذانکی ملذزم هسذتند آنهذا را بذهنحو

عمومی به انتشار برسانند.

با این وجود ،افشذای ایذن دسذته از اطالعذات هنذوز هذم بذا مشذنالت و مذوانعی روبذرو اسذت؛ بهطورینذه برخذی از بانکهذای دولتذی و

غیردولتی هنوز این بند از ضوابم ماکور را به نحو کامل و دقیق اجرا نمیکنند .در برخی از موارد نیذز آمذار و اطالعذات مربوطذه بذا کیفیذت
پایین ارائه میشود .بهطور مثال ،ارائه جداول به شنل ناقص و یا با وضوح نامحلوب در تصاویر چذاپی و اسذنن فایلهذای کاغذای ،عمذالً

امنان بهرهبرداری را با دشواری مواجه میسازد .از اینجهت میتذوان ا عذان داشذت بذه نحذو کلذی عملنذرد بانکهذا و مؤسسذات اعتبذاری
غیربانکی در افشای عمومی اطالعات صورتهای مالی از جمله براساس «ضوابم ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمذومی
اطالعات توسم مؤسسات اعتباری» چندان رضایتبخش و قابل دفاع نیست.

زم به توجه است که طبق آمذار سذازمان غیردولتذی «شذفافیت بینالملذل » در خصذو

شذاخص جهذانی فسذاد اداری -مذالی در سذال

 ۲0۱۹میالدی ،کشور ایران در میان  ۱۸0کشور جهان رتبه  ۱46را کسب کرده است که این رتبه در مقایسه با آمار همذین سذازمان در سذال
گاشته ۸ ،پله کاهش را برای ایران ثبت کرده است .بهدلیل رتبه نامناسب کشور ،بررسی وضعیت اعحای اعتبارات و تسهیالت کذالن بذرای
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اجرای اقدامات مقتبی جهت بهبود جایگذاه نظذام اقتصذادی و اداری کشذور در اولویذت قذرار دارد .همچنذین بذهدلیل بنگذاهداری بانکهذا،
افشای اطالعات آماری مربوط به دریافتکنندگان تسهیالت کالن نظام بانکی بسیار بااهمیت میباشد .این در شرایحی است که بنابه بررسی
میدانی صورت گرفته از  ۲6بانک و مؤسسذه اعتبذاری کشذور ،حذدود  ۱0بانذک نذهتنها خذالص تعهذدات بذه تفکیذک وثذایق خذود را منتشذر

نمیکنند ،بلنه هیچفهرستی از تسهیالت و تعهدات را هم به نحو رسمی اعالم نمیدارند.

از این منظر ،بهتر اسذت او ً دسذتگاههای متذولی در ارائذه آمارهذای پذولی و بذانکی و شذبنه بذانکی کشذور ،اطالعذات دورهای پرداخذت

تسهیالت به بخشهای مختلف اقتصاد کشور در هر دو دسته خرد و کالن را به نحو رسمی احصا و اعذالن نماینذد .ثانیذاً ایذن اسذناد بذدون
نقص و کسری و در قالبهای قابل استفاده مانند اکسل یا پیدیافهای با امنان جستجو در متن ،منتشر شود.

 4تنظیم چرخه اعتباری از منظر تسهیالت خرد و کالن
با توجه به نقش برجسته نظذام بذانکی در جریانهذای تذأمین مذالی بنگاههذا و نهادهذای اقتصذادی ایذران ،اصذالح سذاختار نظذام اعتبذارات و
تسهیالت خرد و کالن بانکی میتواند سیاستگاار اقتصاد ایران را در پیشبرد اهداف مدنظر خود یاری نماید.

بنابه کارکردهای متداول نظام بانکی ،بانکها بهعنوان واسحهگران مالی از ینسو سپردههای مشتریان را دریافت میکنند و از سوی دیگر
منابع تجهیز شده را در قالب تسهیالت در اختیار متقاضیان قرار میدهند .در کشورهای توسعه یافته ،عمومذاً بخذش بزرگذی از سذپردههای

بانکی توسم مشتریان حقوقی (شرکتها و بنگاههای بزرگ اقتصادی) تأمین میشود و مشتریان حقیقذی و حقذوقیِ خذرد سذهم کمتذری در
تأمین سپردهها ایفا مینمایند .از سوی دیگر در بخش مصارف ،غالب منابع بانکها به شنل تسهیالت خرد در اختیار مشتریان حقیقذی یذا

بنگاههای کوچک و متوسم ) )SMEsقرار میگیرد .از اینرو بیشتر تبلیغات بانکها بر اعحای تسهیالت خذرد متمرکذز میشذود تذا دریافذت

سپردههای خرد .در این سیستم ،مشتریان حقوقی بهویژه بنگاههای بزرگ و پراعتبار اقتصادی ،عمده منابع مورد نیاز خود را از طریق بذازار
سرمایه در قالب فروش سهام و یا سایر اوراق بهادار تأمین و تهیه میکنند .با این حساب مشتریان حقیقی و بنگاههای کوچک و متوسذم بذا

دریافت تسهیالت بانکی به خرید کا  ،خدمات و یا نهادههای تولید عرضه شده از سوی بنگاههای بزرگ اقتصادی روی میآورند .در گذام
بعدی ،بنگاههای اقتصادی بخشی از پ انداز حاصل از فروش خود را به شنل سپرده در اختیار بانکها قرار میدهند تا بانکها بتواننذد از
محل انباشت و یا رسوب این منابع ،به اعحای تسهیالت خصوصاً به گروه مشتریان حقیقی و بنگاههای کوچذک و متوسذم بپردازنذد .ادامذه

این رویه موجب شنلگیری یک چرخه اعتباری سالم همراه با رونق در بخش تولید میشود (خوانساری.)۱ :۱۳۹7 ،

شنل  -۱سهم جامعه هدف در چرخه اعتباری سالم

این در حالی است که در برخی کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران ،چرخه اعتباری دچار اشنال و بهاصحالح «معیوب» میشود .یعنذی

بخش عمده سپردهها توسم مشتریان حقیقی تأمین میشود و بنگاههای اقتصذادی سذهم کمتذری در تذأمین منذابع بذانکی دارنذد .ولذی در بخذش
تسهیالت ،عمده منابع در اختیار مشتریان حقوقی بهویژه بنگاههای اقتصادی بزرگ و بعباً ناکارآمد قرار میگیرد (خوانساری.)۱ :۱۳۹7 ،

6

پژوهشندٔه پولی و بانکی
اختصا

سهم چشمگیر از بخش تسهیالت بانکی به نوع کالن آن موجذب دسترسذی دشذوار و پرهزینذه مشذتریان حقیقذی و بنگاههذای

کوچک و متوسم به منابع بانکی از ینسو و ورود منذابع بذه طرحهذای پرخحذر و بهشذدت ریسذنی ،نکذول تسذهیالت و انباشذت معوقذات و
محالبات غیرجاری ،برهم خوردن ترازنامه شبنه بانکی و تحمیل هزینه و ریسذکهای بذزرگ بذه مؤسسذات مذالی تسذهیالتدهنده از سذوی

دیگر خواهد بود.

از این جهت تصحی چرخه اعتباری شبنه بانکی ،موجب میشذود کذه در سذمت تخصذیص منذابع او ً تسذهیالت و اعتبذارات بذه یذک

شخص یا گروهی از اشخا مرتبم با یندیگر که به تعبیری ینفع واحد تلقی میشوند صرفاً تا حد و سقف معینی اعحا شود که ایذن امذر
به حداقلسازی زیانهای ناشی از تمرکز منابع بانکها در اشخا حقوقی بزرگ میانجامد؛ دوم آنکه مجموع تسهیالت و اعتبارات کالن
تنها بخش محدودی از منابع بانکها را به خود اختصا

خواهد داد و با سوقدهی بنگاههای بزرگ به سذمت تذأمین مذالی از طریذق بذازار

سرمایه و سایر ابزارهای مالی ،دسترسی افراد حقیقی و بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسم به منابع بانکی افزون میشود.

در مجموع تمرکز شبنه بانکی کشور بر اعحای تسهیالت و اعتبارات خذرد بذهجای تسذهیالت و اعتبذارات کذالن ،در بلندمذدت موجذب

بهبود وضعیت ترازنامه بانکها میشود .زیرا امنان نظارت و ارزیابی تسهیالت خرد بیشتر میسر است و بذه علذت رفتذار متقذارن کسذب و
کارهای کوچک و متوسم و طبقات متوسم اجتماعیِ برخوردار از تسهیالت خرد ،طبیعتاً معبالتی چون کژگزینی ،کژمنشی ،فرصتطلبی

و مواردی از این دست ،در تأمین مالی خرد کمتر امنان بروز و ظهذور خواهنذد داشذت؛ همچنذین در ازای پرداخذت تسذهیالت خذرد امنذان

دریافت وثایقِ متناسب و هموزن که نشان از ارزندگی وثایق دارد به نحو بیشتری مقدور خواهد بود.
شایان کر است توجه به اعتبارات خرد چنانچه اختصا

کشور خواهد شد .در واقع تسهیالت خرید پ

به خرید کا و خذدمات ایرانذی داشذته باشذد ،موجذب انتفذاع بخذش تولیذد

از عملیاتی شدن به تأمین مالی تولیدکنندگان داخلی به صذورت غیرمسذتقیم کمذک خواهذد

کرد و تولیدکنندگان میتوانند به سرعت کا های تولیدی خود را به فروش رسانده و به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.

 5نمونههایی از گرایش به تسهیالت و اعتبارات خرد در اقتصاد جهانی
بیان شد که اعحای تسهیالت خرد به گروه مشتریان حقیقی و بنگاههای کوچک و متوسم میتواند موجب شنلگیری یذک چرخذه اعتبذاری
سالم همراه با رونق در بخش تولید در اقتصاد شود .گرچه از حیث آماری ،شاخص معینی برای تفکیک تسهیالت خرد و کالن وجود ندارد
اما به نحو تقریبی و براساس برخی از مشاهدات میتوان دریافت که در چند دهه اخیذر تسذهیالت خذرد در نظذام اعتبذارات اقتصذاد جهذانی

رشد مهمی داشته است .بر این اساس از سال  ۲00۸تا  ۲0۱7میانگین رشد سا نه پرداخت تسذهیالت خذرد از  ۲0درصذد بذه  ۳0درصذد

افزایش یافته است .البته در دو سذال  ۲0۱۸و  ۲0۱۹ایذن میذانگین رشذد بذه کمتذر از  ۱5درصذد کذاهش یافتذه اسذت امذا همچنذان حرکذت
صعودی آن قابل توجه میباشد (تأمین مالی خرد بارومتر.)۲0۱۸ ،
به گزارش سازمان همنذاری و توسذعه اقتصذادی ،)OECD( ۱متوسذم نسذبت بذدهی خذانوار بذه خذالص درآمذدهای قابذل تصذرف ۲در

کشورهای پیشرفته در سح با و در کشورهای کمتر توسعهیافته در سح پایینتر قرار داشته است .براساس این گزارش در سذال ،۲0۱۹

نسبت ماکور در کشورهای کانادا ،کرهجنوبی ،لوگزامبرگ و سوئد بین  ۱50تا  ۲00درصد ،در کشور استرالیا ،سذوئی  ،هلنذد و نذروژ بذین

 ۲00تا  ۲50درصد و در کشور دانمارک معادل  ۲57درصد بوده اسذت .در شذرایحی کذه ایذن نسذبت در کشذورهایی همچذون مجارسذتان،
لیتوانی ،کلمبیا و برزیل کمتر از  50درصد گزارش شده است (درگاه سازمان همناری و توسعه اقتصادی.)۲0۲0 ،

با مروری اجمالی بر روند تغییرات در اعتبارات مصرفی و بذانکی خذرد در منذاطق مختلذف جهذان میتذوان مشذاهده کذرد کذه رشذد ایذن

اعتبارات در قاره اروپا از میانه سال  ۲0۱4روند افزایشذی بذه خذود گرفتذه اسذت (درگذاه بانذک مرکذزی اروپذا( )۳۲0۲0 ،شذنل  .)۲ایجذاد
وامهای جدید و زیاد برای مصرفکنندگان در اروپا بهویژه عملنرد خوب وام خرید خودروهذای دسذت دوم و کارتهذای اعتبذاری از جملذه
د یل رشد اعتبار مصرفکننده در اروپا بوده است .گرچه در منحقه اروپا در برخی از کشورهای اروپایی مانند اسپانیا و ایتالیا رشد کمتذری

در اعتبارات خرد مشاهده میشود ولی از اواسم سال  ۲0۱5در اسپانیا نیز رشذد دو رقمذی افذزایش در ایذن دسذته از اعتبذارات ایجذاد شذده

است .این اعتبارات در ایتالیا هم روند رو به رشد خود را داشته است و در آلمان و فرانسه با نر رشد متوسذم قبذل و بعذد از بحذران رونذد

یننواختی مشاهده میشود (پژوهشنده پولی و بانکی.)57 :۱۳۹۸ ،

Organisation for Economic Co-operation and Development

1

Household Debt of Net Disposable Income

2

)European Central Bank (ECB
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شنل  -۲رشد اعتبارات خرد در منحقه اروپا
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در قاره آسیا نیز در دو دهه اخیر ،اعحای اعتبارات خرد و استفاده از ابزارهایی همچون کارتهذای اعتبذاری رشذد و نمذو خذوبی داشذته

است .این در حالی است که شروع استفاده از تسهیالت خرد (در قالذب سذنتی) را بذه کشذورهای جنذوب شذرق آسذیا همچذون بذنگالدش و

اندونزی منتسب میسازند و حال بهنظر میرسد این حرکت در قالبهای جدیدی همچون کارتهای اعتباری تا حذدود زیذادی ادامذه یافتذه

است .گرچه نظام مالی و بانکی کشورهای آسیایی عموماً از جانب اختال ت سیاستی و مقرراتی و مباحذث مربذوط بذه سیاسذتگااری کذالن

بانکهای مرکزی با چالشهایی مواجه هستند ولینن استفاده از تسهیالت خرد همچنان ینی از سیاستهای مهم تأمین مذالی در ایذن قذاره

پهناور بهحساب میآید.

بهعنوان نمونه ،کشور چین بهعنوان ینی از بزرگترین اقتصادهای جهانی که دارای بزرگترین جمعیت بال در جهذان اسذت ،در دهذه اخیذر

حرکت چشمگیری در اعحای تسهیالت خرد به مصرفکنندگان داشته است ،به نحذوی کذه در سذال  ۲0۱۸نسذبت بذدهی خذانوار بذه درآمذد
ناخالص در این کشور به  ۱00درصد رسیده است (درگاه بانک مرکزی چین .)۱۲0۲0 ،همچنین در سال  ۲0۱۹در کشورهای کرهجنذوبی

و ژاپن (به عنوان نمونههای موفق از قاره آسیا) متوسم نسذبت بذدهی خذانوار بذه خذالص درآمذدهای قابذل تصذرف بذه ترتیذب  ۱۹۱و ۱07

درصد شده است (درگاه سازمان همناری و توسعه اقتصادی.)۲0۲0 ،

در سوی دیگر جهان یعنی در قاره آمرینا ،اعتبارات خرد به ینی از بازارهای عمده در اقتصذاد بذدل شذده اسذت .در سذال  ۲0۱۹در کشذور
ایا ت متحده آمرینا (به عنوان نمونهای موفق از قاره آمرینا) متوسم نسبت بدهی خانوار به خالص درآمدهای قابذل تصذرف  ۱04درصذد

بوده است (درگاه سازمان همناری و توسعه اقتصادی.)۲0۲0 ،

نکته قابل توجه آن است که اکثر کارتهای اعتباری اعحا شده در کشور آمرینا به اشخاصی اختصا

یافتذه اسذت کذه کنتذرل بیشذتر و

انعحافپایری بیشتری در مدیریت وامهای خود داشتهاند .زیرسذاختهای مناسذب بذازار اعتبذار مصذرفکننده ارتبذاط تنگذاتنگی بذا محذیم
رقابتی سالم ،عاد نه ،امن و رقابتی داشته است که از مصرفکنندگان ،اعتباردهندگان و اقتصاد ملی حمایذت خذوبی بذهعمل مذیآورد .سذیر

تکاملی بازار اعتبار مصرفکننده آمرینا ،نشاندهنده توسعه چنین محیحی است .از اولین قانون حمایذت از اعتبذار مصذرفکننده مربذوط بذه
سال  ۱۹7۱با نام قانون گزارشدهی اعتباری عاد نه که برای بازنگری قانون ورشنستگی افراد ارائه شده است ،تغییرات زیادی در قوانین

و مقررات این حوزه صورت پایرفته است.

عالوه بر قوانین و مقررات ،در بررسی تجربه کارت اعتباری در آمرینا میتوان بذه سذازمانهای ارائهدهنذده کذارت اعتبذاری توجذه ویذژه

داشت .کارتهای اعتباری بینالمللی که در بیش از یک کشور قابل ارائه است ،از سیستم اعتباری بانکها استفاده میکنند و با بیش از یک
)People's Bank of China (PBC

۸
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ارز یا واحد پولی در ارتباط است« .ویزا »۱و «مستر کارت »۲بهعنوان دو سازمان بینالمللی و «امرینن اکسپرس »۳و «داینرز کلوب »4که در
قالب مؤسسات جهانی مشغول به فعالیت هستند ،خدمات خود را در قالب کارتهای اعتباری پایه یا اسذتاندارد ،5کذارت اعتبذاری ویذژه،6
کارت اعتباری امور خیریه ،7کارت اعتباری شارژی ۸و کارت اعتباری فروشگاهی ۹به مشتریان خود ارائه میکنند .اپل کارت ۱0نیز بذه نذوعی

یک کارت اعتباری بانکی محسوب میشود و به بانک آمرینایی گلدمن ساک  ۱۱وصل است .این محصول به تازگی توسم تیم اپل معرفی

شده و بیشترین کارآیی آن میتواند برای استفادهکنندگان از محصو ت اپل باشد .با هر خریدی که با اپل کارت انجام میگیرد ،دو درصد از
تراکنش انجام گرفته برای خرید بعدی در کارت خیره میشود .اگر مستقیماً از خود اپل خریذد شذود سذه درصذد و در صذورت اسذتفاده از
کارت در جاهای دیگر ،تنها یک درصد بهحساب دارنده کارت اضافه میگردد .این اضافه شدن بذر اسذاس میذزان تذراکنش روزانذه محاسذبه

خواهد شد .یادآور میشود که کارتهای اعتباری در جهان عموماً توسم چهار کارت بینالمللی آمرینایی ارائه میشود که عبذارت اسذت از
«ویذذزا»« ،مسذذترکارت»« ،امذذرینن اکسذذپرس» و «داینذذرز کلذذوب» (پژوهشذذنده پ ذولی و بذذانکی .)64-66 :۱۳۹۸ ،البتذذه بذذه تذذازگی برخذذی از
کشورهای بزرگ همچون چین نیز سعی در یافتن بازاری برای کارتهای اعتباری خود برآمدهاند.

در کانادا (به عنوان یک نمونه موفق دیگر از قاره آمرینا) نیز در سال  ۲0۱۹متوسم نسذبت بذدهی خذانوار بذه خذالص درآمذدهای قابذل

تصرف ۱۲معادل  ۱۸۱درصد بوده است (درگاه سازمان همناری و توسعه اقتصادی)۲0۲0 ،؛ همچنین در دو دهذه اخیذر ،رشذد اعتبذارات
مصرفکننده در این کشور چشمگیر بوده است ،به نحویکه طی سالهای  ۲000تا  ۲0۲0نسبت بدهی خذانوار بذه درآمذد ناخذالص در ایذن
کشور رشد با یی داشته است (شنل  )۳که همگی اینها نشان از اهمیت و جایگاه اعتبارات خرد در اقتصاد کانادا دارد.

درصد

منبعtradingeconomics.com :

شنل  -۳نسبت بدهی خانوار به درآمد ناخالص در کشور کانادا

Visa

1

Mastercard

2

American Express

3

Diners Club

4

Basic or Standard Credit Cards

5

)Premium Credit Cards (Gold, Platinum & Black Cards

6

Charity/Affinity Credit Cards

7

Charge Cards

8

Store Cards

9

۹

Apple Card

10

Goldman Sachs

11

Household Debt of Net Disposable Income

12
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 6چرخه اعتباری در نظام بانکی ایران
آنگونه که محرح شد شنلگیری یک چرخه اعتباری سالم ،نیازمند اسذتفاده از ظرفیذت بنگاههذای بذزرگ اقتصذادی در سذمت تجهیذز منذابع
بانکی ،توجه بیشتر به مشتریان خرد و بنگاههای کوچک و متوسم در سمت تخصیص منابع بانکی و سوقدهی بنگاههای بذزرگ اقتصذادی

به سمت تأمین مالی از مجرای بازار سرمایه است.

در حال حاضر در نظام بانکی ایران بنابه ماده  6آییننامه تسهیالت و تعهدات کذالن بانذک مرکذزی جمهذوری اسذالمی ایذران (،)۱۳۹۲

حداکثر مجموع تسهیالت و تعهدات به هر ینفع واحد نباید از  ۲0درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز نماید ۱افزون براین بنابذه
ماده  7آئیننامه ماکور ،حداکثر مجموع تسهیالت و تعهدات کالن در هر مؤسسه اعتباری ،هشذت برابذر سذرمایه پایذه آن مؤسسذه اعتبذاری

میباشد (بانک مرکزی.)۱۳۹۲ ،

بررسی صورتهای مالی بانکها نشان میدهد که در برخی موارد او ً سهم عمدهای از تسذهیالت بذانکی بذه اعتبذارات و تسذهیالت کذالن

اختصا

اختصا

دارد و ثانیاً بعباً این دسته از اعتبارات و تسهیالت کالن در یک بانک به مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه همذان بانذک
یافته که این کار بهشدت ریسک تمرکز و ریسک اعتباری آن بانک را با میبرد .از اینرو ضروری است ضمن افذزایش شذفافیت در

گزارشگری مالی و نظارت بانک مرکزی بر میزان و نحوه پرداخت و بازگشت تسذهیالت خذرد و کذالن ،نظذام بذانکی کشذور بنابذه اثذرات مثبذت
گسترش نظام اعتبارات خرد ،به سمت یک چرخه اعتباری سالمتر با تمرکز بر اعحای تسهیالت خرد حرکت جدیدی را آغاز نماید.

 7الزامات تنظیم چرخه اعتباری در نظام بانکی ایران
گرچه از لحاظ آماری اطالعات جزئی و متقنی در تفکیک سهم تسهیالت و اعتبارات خرد و کالن نظام بذانکی ایذران بذه نحذو سذری زمذانی

وجود ندارد؛ اما به نحو تقریبی ،بررسی کارنامه بانکهای مرکزی کشور در ادوار مختلف نشانگر آنست که در هذر دوره بذه فراخذور شذرایم

داخلی و خارجی و میزان کسری بودجه دولت و تنگناهای مالی و اعتباری تصمیمهای متفاوتی نسبت به توزیع منابع بانکی بذین تسذهیالت
خرد و کالن اتخا شده است.

در دهه اخیر حداقل در سه مورد مشخص ،اعحای تسهیالت خرد از مسیر شبنه بانکی به صورت جدیتر پیگیری شذد؛ ایذن سذه مذورد

عبارتاند از پرداخت تسهیالت خرید خودرو در قالب طرح تسذریع خذروج از رکذود ،توزیذع کارتهذای اعتبذاری خریذد کا هذای ایرانذی و

همچنین توزیع کارتهای اعتباری عام یا مرابحه .البته به غیر از مورد اول ،در موارد دیگر جهت استفاده از کارتهذای اعتباری،بذه د یلذی
هر دو طرف بانک و مردم تمایل زیادی به استفاده از این ابزار از خود بروز ندادند.
درخصو

سابقه کارتهای اعتباری میتوان بیان داشت که در تیرمذاه  ۱۳۹۳مذتن «سیاسذتهای اقتصذادی دولذت بذرای خذروج غیذر

تورمی از رکود در سالهای  ۱۳۹۳و  »۱۳۹4که در هیئت وزیران وقت مورد بررسی قرار گرفته بود منتشر شذد کذه در بخذش سیاسذتهای

بانکی و اعتباریِ این سیاستها به «گسترش دامنه نفو کارتهای اعتباری بذرای خریذد کا هذای بذادوام تولیذد داخذل» تأکیذد شذده اسذت
(ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت .)۲۱ :۱۳۹۳ ،همچنین براساس بخشنامه شماره  ۲0۹۹۳0مور  ۱۳۹4/۸/۱7سازمان مذدیریت و
برنامهریزی کشور ،در راستای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هشتمین جلسذه مذور  ۱۳۹4/7/۲۸و نیذز بذا
هدف ارتقای رفاه عمومی و حمایت از تولید داخل از طریق صدور کارت اعتباری کا ی ایرانی (با اولویت کا های مصرفی بذادوام تولیذد

داخل در فاز اول)« ،دستورالعمل تسهیل بهرهمندی کارکنذان و بازنشسذتگان دسذتگاهها ،سذازمانها و مؤسسذات از کذارت اعتبذاری کذا ی

ایرانی» صادر گردیده است .البته یکبار دیگر نیز بر اساس مصوبه هیئت دولت در فروردین  ۱۳۹۹بذا هذدف حمایذت از کسذب و کارهذای

آسیبدیده از بیماری کرونا؛ کارتهای اعتبذاری در طذرح خریذد اعتبذاری اضذحراری ناشذی از شذیوع بیمذاری کرونذا براسذاس دسذتورالعمل

ابالغی معاون اول ریی

جمهور به اقشار آسیبپایر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی ،اتوبوس ،مینیبوس و کرایههای بینشهری،

دستفروشان و کارگران فصلی تا سقف  4میلیون خانوار به تشخیص وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تعلق گرفت ،که هنذوز از سذرانجام

و میزان موفقیت اجرای این طرح ،اطالعات منسجمی در دست نیست.

در ادامه با توجه به ضرورت اصالح و تقویت ساختار تسهیالت بانکی کشور و حرکذت از تسذهیالت کذالن بذه سذمت تسذهیالت خذرد،

کر ینسری الزامات و مقدمات ضروری مینماید:

۱در اقتصاد جهانی بهمنظور کنترل ریسک اعتباری بانکها ،از تعیین سقف اعتباری برای هر ینفع واحد استفاده میشود .براساس استانداردهای بازل،
این حد ( )Large Exposureاز  ۱5تا  ۲5درصد سرمایه پایه بانکها (سرمایه نظارتی) متغیر است (بانک تسویه حسابهای بینالمللی.)۱ :۲0۱۹ ،

۱0

پژوهشندٔه پولی و بانکی

توسعه ابزارهای
پرداخت
اعتبارات خرد

توجه به ظرفیت
جاب در
بخشهای
پیشروی اقتصاد

الزامات تنظیم
چرخه اعتباری در
نظام بانکی ایران

کاهش

تسهیالت
تکلیفی کالن

تقویت بازار
سرمایه در تامین
طرحهای کالن
اقتصادی

شنل  -4الزامات تنظیم چرخه اعتباری در نظام بانکی ایران

 ۱-7توجه به ظرفیت جاب در بخشهای اقتصادی پیشرو از زاویه تسهیالت خرد و کالن
در اصالح ساختار تسهیالت بانکی از زاویه تسهیالت خرد و کالن برخی از بخشهای اقتصادی ظرفیت و قدرت بیشذتری در جذاب و

استفاده کارآمد از تسهیالت خرد دارند (همچون کشاورزی و صنایع روستایی) و در سمت مقابل ،برخی دیگر از بخشهای اقتصادی ،این

توانمندی را در جاب و استفاده کارآمد از تسهیالت کالن دارا میباشند (همچون صنایع نفت و پتروشذیمی) .ایذن تفذاوت باعذث میشذود

بنابه شرایم هر دوره زمانی و پیشران بودن هر بخش اقتصادی ،سیاستگاار سهم تسهیالت خرد و کذالن را متناسذب بذا ایذن مالحظذه مهذم
دستخوش تغییر نماید .گرچه یادآور میشود که بنابه مباحث پیشگفته ،استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی طرحهای بذزرگ اقتصذادی
در اولویت قرار دارد.

 ۲-7تقویت بازار سرمایه در تأمین طرحهای کالن اقتصادی
چنانچه بنا بر آن باشد که تمرکز تخصیص منابع بذانکی بذر مشذتریان خذرد و صذنایع کوچذک و متوسذم قذرار گیذرد ،نیذاز اسذت تذا تذأمین مذالی

طرحهای بزرگ اقتصادی از مسیر بازار سرمایه صورت پایرد .نظریهها و تجارب جهانی نشانگر این نکته است که توسعه بخش مذالی اقتصذاد

و توسعه اقتصادی همگرایی بسیار با یی با یندیگر دارند .همچنین در شرایم رکودی ینی از مهمترین راهنارهای خروج غیرتورمی از رکذود،
توسعه مالی و افزایش مستمر سهم بازار اولیه سرمایه در تأمین مالی بنگاههای بزرگ است (نیلی و محمودزاده.)۱۲ :۱۳۹۳ ،

گرچذذه در فرآینذذدهای توسذذعهدهی بخذذش مذذالی اقتصذذاد ،تقویذذت شذذبنه بذذانکی و نهادهذذای مذذالی قذذراردادی شذذامل شذذرکتهای بیمذذه و

صندوقهای بازنشستگی حائز اهمیت است؛ اما ینی از مهمترین ارکان این فرآیندها وابسته به تعمیق و تقویذت بذازار سذرمایه اسذت .بذازار
سرمایه ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته جایگاه کوچکتری در اقتصاد دارد .گرچه بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجل

اسالمی ،در سالهای اخیر سهم بازار سرمایه از نظام تأمین مالی کشور رو بذه افذزایش گااشذته اسذت (مرکذز پژوهشهذای مجلذ

شورای

شذورای

اسالمی.)64-75 :۱۳۹۹ ،
اقتصاد ژاپن بهعنوان اقتصادی پیشرفته  5۲درصد از بازار مالی خذود را بذه اوراق بذدهی واگذاار کذرده و  ۲6درصذد را در اختیذار بذازار
سهام قرار داده است .به این ترتیذب نزدیذک بذه  7۸درصذد از بذازار مذالی ژاپذن را بذازار اوراق بهذادار و کمتذر از  ۲۳درصذد از آن را مانذده

تسهیالت بانکی تشنیل داده است .این امر تکیه اقتصاد این کشور توسذعه یافتذه بذر بذازار اوراق بهذادار بذهویژه بذازار بذدهی را در قیذاس بذا
تسهیالت بانکی بهخوبی نشان میدهد .ایا ت متحده آمرینا از این بابت از ژاپن فراتر رفته و تنها ۱۲درصد از بازار مالی خود را در اختیار

۱۱

الزامات اصالح ساختار تسهیالت خرد و کالن در نظام بانکی ایران
نظام بانکی قرار داده و  ۸۸درصد دیگر را از آن بازار سرمایه کرده است .در مالزی ،آلمان ،برزیل و هند نیز اوضاع بر همین روال است .در

این میان ایران با تکیه  70درصدی بر تسهیالت بانکی و نقش  ۲7درصدی بازار سهام و یاری تنها  ۳درصدی بذازار اوراق بذدهی بذه بذازار
مالی ،ساختاری کامالً متفاوت را به نمایش گااشته است (اسنندری و همناران.)۲۹ :۱۳۹۸ ،
بدیهی است تعمیق و تقویت بازار سرمایه با گسترش ابزارهای مالی همچذون اوراق بذدهی ،سذهامهای عذادی و ممتذاز ،انذواع صذنوک

مبادلهای و مشارکتی ،صندوقهای سرمایهگااری ،سبدگردانی ،فروش تعهدی سهام ،مشتقات مالی (مانند اختیار معامله و قرارداد آتی) و...

در کلیه زمینههای طراحی ابزار ،پشتیبانی مقرراتی و حقوقی ،پشتیبانی فنی و سختافزاری و همچنین آموزش و فرهنگسازی جهذت تغییذر
تفکرات سنتی به نتیجه محلوب منتهی میشود.

 ۳-7کاهش تسهیالت تکلیفی کالن
بخش مهمی از تسهیالت و اعتبارات کالن بانکی به درخواست دولتها جهت تذأمین طرحهذای بذزرگ اقتصذادی و تحذت عنذوان شذناخته
شده تسهیالت تکلیفی اعحا میشوند .گرچه نمیتوان تسهیالت تکلیفی را صرفاً در نوع تسهیالت کالن محدود دانست اما بذه علذت اینکذه
تسهیالت کالن تکلیفی وضعیت ترازنامه بانکها را بهشدت برهم میریزد ،میتوان نقش مهمتری برای آن نسبت به تسهیالت خرد تکلیفی
قائل بود.

باور عمومی بر آن است که تخصیص منابع به گیرندگان تسذهیالت تکلیفذی غالبذاً بذدون در نظذر گذرفتن ضذوابم اعتبذاری و اطمینذان از

بازگشت وجوه انجام میشود .در این گونه تسهیالت معمو ً اعتبارسنجی مناسبی صذورت نمیگیذرد و وثذایق و تبذامین کذافی از مشذتریان
دریافت نمیشود .بنابراین معمو ً بازپرداخت تسهیالت تکلیفی نیز با مشنل مواجه شده و محالبات معوق مربوط به ایذن تسذهیالت ،رقذم
با یی را در شبنه بانکی به خود اختصا

میدهد.

افزون بر افزایش حجذم محالبذات معذوق ،برخذی دیگذر از چالشهذا و مشذنالتی کذه ممنذن اسذت در اثذر اعحذای بیرویذه و بیضذابحه

تسهیالت تکلیفی پدید آید ،عبارتاند از تخصیص غیربهینه منابع مذالی ،تمرکذز منذابع مذالی در اشذخا  ،گروههذا ،منذاطق یذا بخشهذای
خا و توزیع ناعاد نه ثروت در جامعه ،بروز اختالل در مذدیریت نقذدینگی و سذودآوری بانکهذا ،افذزایش هزینذههای دولذت ،تبذعیف
سیاستهای پولی در اثر تداخل با سیاستهای مالی ،رقابت نابرابر بخذش خصوصذی بذا بخذش دولتذی و کذاهش سذهم بخذش خصوصذی،

استفاده بانک مرکزی از منابع پرقدرت پول (چاپ اسنناس و خلق اعتبار) برای رفع مشنل کسری بانکها و در نتیجه افزایش پایه پولی و

تورم ،تحمیل فشار زیان بانک به سهامداران و سپردهگااران و متبرر شدن آنها بهعنوان ینفعان اصلی بانذک ،کذاهش ظرفیذت پرداخذت
تسهیالت به مشتریان عادی و نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی به بانک .در کنار موارد فوق این نکته نیز شایان کر است کذه امنذان دارد
تقاضای تأمین نشده مشتریان بانکها متوجه بازار غیرمتشنل پولی شود و این امر ،به رشد بیرویذه ایذن بذازار ،کذاهش کنترلهذای زم بذر

متغیرهای پولی ،افزایش بیرویه نر سود در این بازار و احیاناً گسترش معاد ت ربوی و ناسالم منجر شود (خوانساری.)۱ :۱۳۹۲ ،

بنابراین برای تصحی چرخه اعتباری و کاهش تمرکز مصارف بذانکی در طرحهذای کذالن اقتصذادی ،نیذاز بذه کذاهش میذزان تسذهیالت
تکلیفی (خصوصاً تسهیالت تکلیفی کالن) احساس میشود .بذا کذاهش سذح تسذهیالت تکلیفذی بذه شذبنه بذانکی کشذور ،دولذت مجبذور
میشود تأمین مالی طرحها و پروژههای اقتصادی خود را از طریق بازار سرمایه و اوراق بدهی و یا صنوک انتفاعی تعقیب نماید و کمتر به
ترازنامه بانکها برای تأمین منابع این دسته از طرحها فشار وارد کند .به نظر میآید کاهش سح تسهیالت تکلیفی بذه شذنل معنذاداری بذه

ارتقای سح انبباطمداری دولت (از کانالهای اصالح نظام بودجهریزی ،تصذویب قذوانین بازدارنذده و انبذباطبخش و تقویذت نظذارت
مجل

شورای اسالمی و سایر نهادهای نظارتی کشور بر فعالیتهای دولت) ،افذزایش اسذتقالل و مقاومذت بانذک مرکذزی و شذبنه بذانکی

کشور در مقابله با تکلیف تأمین مالی طرحهای کمتوجیه دولتی و تعمیق و تقویت بذازار سذرمایه بسذتگی دارد .در ایذن راسذتا ،هرچذه بذازار
سرمایه از عمق و کارآیی بیشتری برخوردار باشد ،مدت زمان و هزینههای مستقیم و غیرمستقیم تأمین مالی طرحهای دولتی از کانذال ایذن

بازار کاهش یافته و انگیزه و رغبت دولتها در بهرهگیری از ظرفیتهذای بذازار سذرمایه بذه جذای شذبنه بذانکی افذزون میشذود .بنذابراین بذا
آزادسازی و خروج بخشی از منابع بانکی از سایه سذنگین تسذهیالت تکلیفذی ،امنذان اعحذای سذالم تسذهیالت در چرخذه اعتبذاری بذه نحذو
محلوبتری فراهم میشود.

۱۲

پژوهشندٔه پولی و بانکی

 4-7توسعه ابزارهای پرداخت اعتبارات خرد
با توجه به ضرورت برقراری چرخه صحی اعتباری و اصالح و تقویت ساختار نظام اعتبارات و تسهیالت بانکی ،زم است به «ابزارهذای
پرداخت تسهیالت خرد» توجه بیشتری شود؛ چراکه تقویت و متنوعسازی جعبذه ابذزار مذالی ۱در ایذن حذوزه موجذب میشذود شذبنه بذانکی

کشور با انگیزه بیشتر و تحمل هزینههای کمتر فرآیند اصالح چرخه اعتباری را طی کرده و با سهولت و سذرعت بیشذتری حرکذت از سذمت

تسهیالت کالن بهسوی تسهیالت خرد را دنبال نماید .بر این مبنذا فقذدان طراحذی و بذهکارگیری ابزارهذای مناسذب ،بذهروز و کارآمذد جهذت

پرداختهای خرد ،هزینه ،پیچیدگی و ریسک اعحای این دسته از اعتبارات و تسهیالت را افزون میسازد.

امروزه پرداخت تسهیالت خرد در ابزارها و قالبهایی همچون انواع کارتهای نقدی و اعتباری ،صذورت میگیذرد .بیشذک ینذی از
مهمترین و کاربردیترین این ابزارها ،کارت اعتباری است که از ویژگیها و مزایای خاصی برخذوردار اسذت .در ادامذه بذه نحذو اجمذالی بذه

نقش این دسته از کارتها در بهبود چرخه اعتباری اشاره میشود.

 ۸کارت اعتباری
کارت اعتباری به مشتری اجازه میدهد کا و خذدمات را بذر اسذاس قذراردادی کذه بذا صذادرکننده کذارت داشذته خریذداری کنذد .براسذاس
مقررات کارت اعتباری ،صادرکننده کارت به اعتبارگیرنده حداکثر تسهیالت اعتباری و خم اعتباری را با شرایم پرداخت مشذخص بذدون

هیچگونه مااکرهای اعحا میکند .همچنین صادرکننده کارت ،ضمانت پرداخت به فروشنده و بازیابی بدهی از اعتبارگیرنده یا خریذدار را در
ازای دریافت کارمزد یک تا چهار درصدی از کل ارزش مبادله شده را برعهده میگیرد.

ینی از مهمترین ویژگیهای کارتهای اعتباری ،خاصیت تجدیدشذوندگی اعتبذارات آن اسذت .در اعتبذارات تجدیدشذونده ،اعتبذار محذدود بذه

کاربری خا و یا دوره زمانی مشخصی نیست .با این ابزارها ،حداکثر مبل تسهیالت و اعتبارات تعیین میشود و پرداختهذای مذنظم ماهانذه بذر
مبنای مبل اعتبار دریافتی صورت میگیرد .اعتبار تجدیدشونده همانند یک وام از پیش تأییدشده بین متقاضذی دریافذت اعتبذار و تأمینکننذده اعتبذار

بوده که ممنن است متناوباً تا یک سقف خا

تعیین و تخصیص داده شود و متعاقباً پیش از تاریخ سررسید بهطور کامل بازپرداخت گذردد .مبلذ

اعتبار از پیش تأییدشده در متن قرارداد فیمابین تأمینکننده اعتبار و متقاضی مشخص میشود .موافقتنامههای مبتنی بذر اعتبذار تجدیدشذونده ،بذه

نفع تسهیالتگیرندگان است به این مفهوم که این افراد امنان رصد و کنترل بیشتری بذر میذزان و سررسذید تسذهیالت دریذافتی خذود پیذدا میکننذد.
بهعالوه این که بر روی بخشی از خم اعتباری دریافتی که مورد استفاده قرار نمیگیرد ،سودی تعلق نمیگیرد و این امر میتواند به پ انذداز ناشذی از

عدم تعلق سود در مقایسه با تسهیالت اقساطی منجر شود (پژوهشنده پولی و بانکی.)۸-۱0 :۱۳۹۸ ،

بانک مرکزی با تدوین و ابالغ «دستورالعمل اجرایی کارت اعتبذاری» بذه شذبنه بذانکی ،طذی بخشذنامه شذماره  ۹5/۱۹4۲۲7بذه تذاریخ

 ،۱۳۹5/06/۱۸درصدد انحباق بهتر کارتهای اعتباری با اصول شریعت اسالمی و بهرهگیذری بیشذتر از آن در شذبنه بذانکی کشذور برآمذده
است .همچنین در شهریور سال  ۱۳۹5معاون نظارتی وقذت بانذک مرکذزی اظهذار امیذدواری کذرد کذه بذا اسذتفاده از کارتهذای اعتبذاری،

معامالت بهصورت واقعیتر انجام شده و از انجام معامالت صوری جلوگیری میشود؛ چرا که این کارتهذا سذبب حذاف دریافذت فذاکتور
توسم شهروندان و ارائه آن به بانکها برای دریافت تسهیالت شده ،رفت و آمد به بانکها را کاهش میدهذد .همچنذین بذا اسذتفاده از ایذن

کارتها ،خرید طی ماه انجام میشود و در پایان ماه شهروندان نسبت به تسویه بدهی خود اقدام میکنند .اگر امنان تسذویه وجذود نداشذت
دارندگان کارتها میتوانند مانده بدهی خود را به مدت  ۱۲تا  ۳6ماه تقسیم کنند .کارتهای اعتبذاری جذایگزین تسذهیالت خذرد موجذود
میشود ،و در اعحای آنها قصذد تذرویج فرهنذگ خوشحسذابی و تسذویه دیذن وجذود دارد .در واگذااری کارتهذا عذالوه بذر اعتبارسذنجی
مشتریان به سابقه خوشحسابی آنها نیز توجه میشود (درگاه بانک مرکزی .)۹5/6/۱۱ ،در مجموع میتوان چنین برداشت نمود که گرچه

اقدامات صورت گرفته در زمینه استفاده از کارتهای اعتباری در نظام بانکی ایران ،اقدامات مثبت و روبذهجلو تلقذی میشذود امذا در حذال
حاضر با توجه به سذح اسذتقبال صذورت گرفتذه از دو سذمت مشذتریان و شذبنه بذانکی ،بذه نظذر میآیذد کارتهذای اعتبذاری هذم از حیذث
مقرراتگااری و هم از حیث پیادهسازی و اجرا با محدودیتها و موانعی روبرو است.۲
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 ۲گرچه کارت اعتباری یک ابزار مناسب برای اعحای تسهیالت و اعتبارات خرد در نظام بانکی بهحسذاب میآیذد ،امذا ظرفیتهذا و قابلیتهذای ایذن ابذزار
بسیار فراتر از این حد بوده و میتوان با یک نگاه با تر به آن ،مزایای بیشتری را برای کلیت نظام اقتصادی کشور به ارمغان آورد .جهت آشنایی بیشتر بذا
ظرفیتها و محدودیتهای استفاده از کارتهای اعتباری به (پژوهشنده پولی و بانکی )۱۳۹۸ ،مراجعه نمایید.

۱۳

الزامات اصالح ساختار تسهیالت خرد و کالن در نظام بانکی ایران

 ۹مزایای کارت اعتباری در اصالح ساختار نظام اعتبارات و تسهیالت
بنابه آنچه بیان شد ،اصالح چرخه اعتباری و حرکت شبنه بانکی از اعحای تسهیالت کالن به سمت اعحای تسهیالت خذرد ،اثذرات مثبتذی

بر اقتصاد کشور برجای خواهد نهاد .در این میان ،استفاده از کارتهای اعتباری بهعنوان ینی از مهمترین ابزارهای پرداخذت تسذهیالت و

اعتبارات خرد ،میتواند این اصالح ساختار را به نحو بهتری به نتیجه برساند.

کارت اعتباری از دو نگاه «بانک مرکزی» و «شبنه بانکی» قابلیتهای مناسبی برای اصالح ساختار نظذام اعتبذارات و تسذهیالت دارد

که در ادامه تنها به چند مورد آن بهعنوان نمونه اشاره میشود:

 ۱-۹از نگاه بانک مرکزی
 ۱-۱-۹تقویت کانال اثرگااری سیاست پولی
ینی از مهمترین کانالهای اثرگااری سیاست پولی بر اقتصاد ،کانال اعتباری ۱است که طی آن سیاسذت پذولی از طریذق تغییذر نذر وامهذای

بانکی بر میزان تسهیالت اثر گااشته و از این طریق اجزای تقاضای کل مانند سرمایهگااری و مصرف را دستخوش تغییر میگرداند.

شدت و ضعف اثرگااری سیاست پولی از این کانال (خصوصاً در مواقعی که هدفگااری بر روی کلهای پولی است) تا حدود زیذادی

به ابزارهای بانکی و مالی واسحه مبادله و خیره ارزش بستگی دارد .طبیعتاً در محیحی که کارتهای اعتباری وسیله مبادلذه هسذتند و حتذی
مصرفکننده از طریق این کارتها به صورت آنی میتواند از تسهیالت خذرد بهرهمنذد شذود بذا محیحذی کذه بیشذتر معذامالت بذا اسذنناس و
مسنوک انجام میشد متفاوت است .اعحای اعتبارات از کانال کارتهای اعتباری باعث میشود که سیاستهای پولی بر روی مصرف اثر

بیشتری داشته باشند.

بهعنوانمثال یک سیاست پولی انبساطی که کاهش نر سود بانکی را بذه همذراه دارد باعذث کذاهش نر هذای کارتهذای اعتبذاری میشذود.
کاهش این نر ها اسذتفاده از تسذهیالت کارتهذای اعتبذاری را افذزایش داده و مصذرف بیشذتر میشذود .حذال تصذور کنیذد کذه در محیحذی کذه

دسترسی به تسهیالت کارتهای اعتبذاری میسذر نباشذد ،ایذن اتصذا ت تنهذا از طریذق تقاضذای وام بانکهذا اتفذاق میافتذد کذه طبیعتذاً بسذیار
محدودتر و کندتر خواهد بود .بنابراین گسترش کارتهای اعتباری پتانسیل اثرگااری سیاست پولی بر مصذرف را بذا تر میبذرد .در نظامهذایی

پولی و بانکی که کارتهای اعتباری کمتر مورد استفاده قرار دارند ،تنها کانال اثرگااری بر مصرف از طریذق افذزایش وامهذای مصذرفی بانکهذا
است که باتوجه به ماهیت آن اکثراً باعث میشود که اثرپایری مصرف از سیاست پولی کُند و کمتر شذود .بنذابراین توسذعه کارتهذای اعتبذاری

بهعنوان ابزاری جهت اثرپایری بیشتر مصرف از سیاستها و تغییرات پولی بهحساب میآید (پژوهشنده پولی و بانکی.)۳7 :۱۳۹۸ ،

 ۲-۱-۹سهولت در مدیریت نقدینگی
سیاستهای ناظر بر مدیریت نقدینگی جهت اجرای صحی و کامل ،همواره نیازمند ابزارهای منعحف و قابل کنترل از جانذب سیاسذتگاار
هستند .پرداخت تسهیالت خرد کوتاهمدت بذا اسذتفاده از کارتهذای اعتبذاری در مقایسذه بذا پرداخذت تسذهیالت کذالن بلندمذدت ،امنذان
مدیریت و هدایت نقدینگی را برای سیاستگاار به نحو محلوبتری ایجاد میکند؛ چراکه با کوتاه بذودن دورههذای بازپرداخذت تسذهیالت و

اعتبارات در کارتهای اعتباری ،امنان سیاستگااری به نحو سادهتری ممنن خواهذد بذود .همانحورکذه نظذارت و رصذد کنترلذی بذر محذل
مصرف منابع با اعمال محدودیتگااری در پایانههای پایرنده کارتهای اعتباری و بهتبع آن ،ممانعت از انحراف منابع نسذبت بذه مقاصذد

هدفگااری شده توسم مقام سیاستگاار به شنل بهتری قابل تحقق و پیادهسازی است.

 ۲-۹از نگاه شبنه بانکی
از آنجاکه تغییر ریل و جهتِ حرکت شبنه بانکی از اعحای تسهیالت کالن به سمت اعحای تسهیالت خرد صرفاً بذا دسذتورالعمل و تکلیذف و
اجبار قانونی محقق نخواهد شد ،بهشدت نیازمند تقویت نظام انگیزشی داخلی در شبنه بانکی برای این اصالح ساختار تسهیالت هستیم.

سه عامل کاهش ریسک نکول بدهی و حجم محالبات معذوق ،افذزایش درآمذدهای بذانکی و حفذ و توسذعه جامعذه مشذتریان میتوانذد

انگیزه بانکها را در بهکارگیری محلوبتر کارتهای اعتباری و اصالح ساختار تسهیالت ارتقا بخشد.

Credit Channel
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پژوهشندٔه پولی و بانکی

 ۱-۲-۹کاهش ریسک نکول بدهی و حجم محالبات معوق
نگاه به تجربه بازپرداخت در نظام تسهیالت و اعتبارات بانکی نشان میدهد که تسهیالتگیرندگان خذرد در مقایسذه بذا تسذهیالتگیرندگان

کالن همواره از درصد با تر و موفقیت بیشتر در بازپرداخت بدهیهای خود بهرهمند هستند .به بیان دیگر ریسذک نکذول بذدهی و انباشذت

محالبات معوق عموماً مربوط به تسهیالت کالن میشود و سهم تسهیالت خرد از این ریسک و انباشت بسیار پایین است.
در مؤسسات تأمین مالی خرد بهطور متوسم نر بازپرداخت تسهیالت پرداختی توسم مشتریان همواره بیش از  ۹0درصد بوده اسذت

بهعنوان نمونه میزان بازپرداخت تسهیالت در بانک گرامین بهعنوان ینی از مهمترین و معروفترین مؤسسات تأمین مالی خذرد حذدود ۹۸

درصذد بذوده اسذت؛ یعنذی تسذهیالت معذوق شذده تنهذا دو درصذد مجمذوع تسذهیالت ارائذه شذده توسذم ایذن بانذک را تشذنیل داده اسذذت
(کامینگ۱و همناران)۱4 :۲0۱7 ،
پایین بودن سح ریسک نکول بدهی و حجم محالبات معوق در کلیت تسهیالت خرد ،برای اعتبارات مبتنی بر کارتهای اعتباری نیز

صدق میکند .شنل  5نر نکول وامهای مبتنی بر کارتهای اعتبذاری در  ۱00بانذک برتذر از حیذث میذزان داراییهذا را از سذال  ۱۹۸5تذا

 ۲0۲0میالدی نمایش میدهد .براساس این آمار میانگین نر نکول در کارتهای اعتباری تنهذا نزدیذک بذه  4درصذد بذوده اسذت؛ بذه ایذن
معناکه حدود  ۹6درصد اعتبارات بهسالمت بازپرداخت شدهاند.

شنل  - 5نر نکول وامهای مبتنی بر کارتهای اعتباری در  ۱00بانک برتر جهان از حیث میزان داراییها
منبعBoard of Governors of the Federal Reserve System (US) :

ینی از د یل مهم وجود این مزیت ارزشمند آنست که بانکها و شذرکتهای ارائهکننذده کذارت اعتبذاری ،بذرای ارزیذابی ریسذک بذالقوه

اعحای وام به مشتریان و همچنین کاهش زیان ناشی از عدم بازپرداخت وام ،از امتیاز اعتباری استفاده میکننذد .اسذتفاده از امتیذاز اعتبذاری
برای تشخیص اینکه چه کسی واجد شرایم اعحای وام است ،با چه نر سود و با چه سقف اعتباری بتواند از اعتبار اعحایی استفاده نماید
بسیار اهمیت دارد.

با درک چنین ضرورتی ،اداره نظام پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کذارت خریذد

اعتباری مرکزی را برای اعتبارسنجی مشتریان پیشبینی نموده است .مرکز کنترل و نظارت اعتبذارات (مننذا) از جملذه خذدمات ارائذه شذده
توسم شرکت خدمات انفورماتیک است و وظیفه سنجش و اعتبار مشتری قبل از صدور کذارت اعتبذاری و دریافذت گزارشهذای اعتبذاری
بانک را بر عهده داشته و به تدوین استاندارد در این زمینه بهعنوان راهنما کمک نموده است .این مرکز تحت نظارت بانک مرکذزی اسذت و

اعتبارسنجی ماکور در دستورالعمل صدور و راهبری کارت خریذد اعتبذاری را پوشذش میدهذد .بذر اسذاس دسذتورالعمل صذدور و راهبذری

کارت خرید اعتباری ،هر بانک و مؤسسه اعتبذاری بایذد بذرای صذدور کذارت اعتبذاری ابتذدا از مننذا اسذتعالم نمذوده و بذرای ایذن اسذتعالم
اطالعات مشخص شده را به صورت فایل  Batchبه مرکز مننا ارسال کند.
مننا مواردی همچون همخوانی کد ملی و مشخصات شناسنامهای فرد و عدم وجود فرد در لیست سیاه و پر نبودن سقف اعتبار فرد در

صورت وجود محدودیت تعداد و سقف اعتبار برای کارت درخواستی و پرداخت بهموقع مربوط بذه کارتهذای اعتبذاری قبلذی و جذاری در
Cumming

۱5

1

الزامات اصالح ساختار تسهیالت خرد و کالن در نظام بانکی ایران
مهلت مجاز را بررسی میکند .وظیفه سنجش اعتبار مشتری قبل از صدور کارت اعتباری و دریافت گزارشهای اعتباری از بانک بذر عهذده

مننا است و این مرکز پاسخگویی به استعالم بانکها و مؤسسات اعتباری و همخوانی کد ملی و مشخصات شناسذنامهای فذرد بذه صذورت
آنالین با بررسی کد ملی و به صورت آفالین با استعالم از ثبتاحوال صورت میدهد .عدم بدحسابی در کارتهای اعتباری دیگر و بررسی
سقف اعتبار استفاده شده توسم فرد و عدم وجود در لیست سیاه و عدم وجود چک برگشتی تعیین تکلیف نشذده یذا بذدهی معذوق و ارائذه

گزارشات آماری مختلف در خصو

کارتهای اعتباری را بهخوبی انجام میدهد.

خدمات ارائه شده توسم مرکز مننا شامل استعالم احراز هویت مشتری ،صدور کد کارت اعتباری ،اعالم سقف اعتبار مجاز مشذتری
است .این سامانه مشخصات کارت مشتری ،وضعیت پرداخذت مشذتری و اطالعذات مربذوط بذه تمدیذد تذاریخ و تغییذر اعتبذار کذارت را از
مؤسسه اعتباری دریافت میدارد .مننا با دریافت اطالعات مشتری از بانک و برقراری ارتباط اقدام به بررسی و اعتبارسنجی مشتری نموده

و در صورت تأیید مشتری ،پاسخ مثبت را به بانک ارسال میکند.

فارغ از قابلیت با ی نظام کارتهای اعتباری در کاهش ریسک نکول بدهی و حجم محالبات معوق ،چنانچه پ

از رعایت تمذام ایذن

مالحظات و اقدامات احتیاطی و مراقبتی ،بدهیهای ناشی از صدور این دسته از کارتها توسم دریافتکننذدگان اعتبذار نکذول شذود ،ایذن

امنان برای بانکها وجود دارد که با انتشار اوراق بهادار به پشتوانه کارتهای اعتباری و با فروش حسابهای دریافتنی ناشی از صدور این

کارتها بسیار سریعتر از موعد بازپرداخت تسهیالت به وجوه آن دسترسی پیدا کرده و توان پرداخت تسذهیالت جدیذد را بازیابنذد .افذزون

براین این انتشار موجب بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکها نیز میگردد (پژوهشنده پولی و بانکی.)۱4۱-۱44 :۱۳۹۸ ،

 ۲-۲-۹افزایش درآمدهای بانکی
نر سود با تر در کنار کاهش ریسک نکول بدهی بانکها ،از طریق سامانههای قدرتمند اعتبارسنجی و ارزیابی اعتبار که انگیزه بذا یی را

برای بازپرداخت بدهی ایجاد میکنند ،کارتهای اعتباری را بذه ابذزاری مهذم جهذت رشذد درآمذدزایی بانکهذا تبذدیل کذرده اسذت .هرچنذد
مدیریت تعداد زیادی تسهیالت خرد در برابر تسهیالت کالنی که یکباره انجام میشود همواره مستلزم هزینههای اداری بیشتری اسذت امذا
بذذا توزیذذع ریسذذک در حبذذور سذذازوکارهای قابذذل اتکذذای سذذنجش اعتبذذار افذذراد و سیسذذتمهای رایذذزن هوشذذمند و توزیذذع مبذذال بذذزرگ در
کسبوکارهای متعدد و زیاد ،خود میتواند به کاهش سح ریسک مؤسسات تأمینمالی کننده منتهی شود.

در ایران بانکها برای صدور کارت اعتباری دو درصد کارمزد از میزان اعتبار کارت کسر مینمایند و پ

از آن با هر خرید مشذتری از

طریق کارت اعتباری کارمزد تراکنش انجام شده منظور میشود که این مسئله موجب افزایش درآمذدهای بانذک میشذود .بنذابراین سذازوکار
پرداخت تسهیالت از طریق کارت اعتباری (درصورتیکه بر یک اساس صذحی اعتبارسذنجی و شناسذایی مشذتری اسذتوار باشذد) میتوانذد

برای بانکها انگیزه مالی به همراه داشته باشد (پژوهشنده پولی و بانکی.)۱۸5 :۱۳۹۸ ،

 ۳-۲-۹حف و توسعه جامعه مشتریان
مزایای ارائه خدمات کارت اعتباری برای بانکها و مؤسسات مالی غیربانکی صرفاً به کاهش محالبات معوق و یا افزایش درآمدهای بانکی
خالصه نمیشود .جاب مشتری بیشتر و حف روابم با مشتریان نیز ینی دیگر از انگیزههای مهم بانکها و مؤسسذات مذالی غیربذانکی در
ارائه این خدمات میباشد .با تأکید بر اهمیت نقذش اسذتراتژیک مشذتری ،رشذد سذپردهها و افذزایش منذابع و نقذدینگی یذک موسسذه مذالی

همواره نیازمند برنامهریزی ،تالش و فعالیت آن موسسه در حف مشتریان سابق و جذاب مشذتریان جدیذد اسذت .از سذوی دیگذر مشذتریان

همیشه متقاضی دریافت خدمات با کیفیت برتر ،سرعت با تر و متناسب با نیازهای خود هستند؛ بنابراین موسسه مالی باید ضمن توجه به
برنامههای سودمحور خود در ارائه کارت اعتباری ،درخواسذتهای مشذتریان را نیذز مذدنظر قذرار دهذد و از روابذم بلندمذدت خذود بذا آنهذا
حفاظت نمایند.

۱6

پژوهشندٔه پولی و بانکی

مزایای کارت اعتباری

در اصالح و تقویت ساختار نظام اعتبارات و تسهیالت

از نگاه بانک مرکزی

تقویت کانال
اثرگااری سیاست
پولی

سهولت در مدیریت
نقدینگی

از نگاه شبنٔه بانکی

کاهش ریسک نکول
بدهی و حجم
محالبات معوق

افزایش درآمدهای
بانکی

حف و توسعٔه
جامعه مشتریان

شنل  -6مزایای کارت اعتباری در اصالح و تقویت ساختار نظام اعتبارات و تسهیالت

 ۱0جمعبندی
نظام اقتصادی ایران یک نظام بانکمحور است که نسبت به ظرفیتهای موجود بازار سرمایه ،اتکای کمی به این بازار از حیث تذأمین مذالی
صنایع و بنگاههای اقتصادی دارد .بدیهی است تا زمانی که سهم بازار سرمایه ایران از این جریان مالی گسترده و فراگیر نشده اسذت ،وضذع

نظام تسهیالت و اعتبارات بانکی اثری بزرگ و مستقیم بر متغیرهای کالن اقتصاد کشور برجای میگاارد .بنا به اهمیت نظذام تسذهیالت و
اعتبارات بانکی ،اصالح و تقویت ساختاری این نظام در اولویت امور قرار دارد.
هر یک از دستههای تسهیالت خرد و کالن بانکی از حیث نوع و تعداد متقاضیان ،نحوه و هزینههای اعتبارسنجی متقاضیان ،کیفیت و

هزینههای نظارت بر مصرف منابع ،تعیین نر سود ،تحمیل هزینههای عملیاتی به بانک ،تشخیص مصادیق خا

ینفع واحد ،احتمذال

نکول و انباشت محالبات غیرجاری ،طرز امهال محالبات ،تغییر سرعت گذردش پذول در اقتصذاد ،اثرگذااری بذر جریانهذای کسذب و کذار و

اشتغالزایی و ...با یندیگر تمایزها و تفاوتهای معناداری دارند و میتذوان انتظذار داشذت کذه تغییذر سذهم هذر یذک از دو نذوع تسذهیالت،
اثراتی مثبت یا منفی بر متغیرهای اقتصادی برجای میگاارند .با توجه به تفاوت عظیم اثذرات هذر کذدامیک از دو دسذته تسذهیالت خذرد و
کالن بانکی بر نظام اقتصادی ،فقدان یک راهبرد مشخص در رأس سیاستگااری نظام پولی و بانکی کشذور ،میتوانذد دسذتیابی بذه اهذداف
کالن و از پیشتعیین شده این نظامها را با مانع و چالش مواجه سازد .بنابراین ضروری است که در فرآینذدهای اصذالح و تقویذت سذاختار

نظام تسهیالت و اعتبارات بانکی به تفکیک سهم نسبی این دو نوع تسهیالت تحت یک چرخه اعتباری سالم توجه بیشتری شود.
سالمت چرخه اعتباری در اقتصاد کشذورهای توسذعه یافتذه اهمیذت وافذری دارد .عمومذاً در ایذن دسذته از اقتصذادها ،بخذش بزرگذی از

سپردههای بانکی توسم مشتریان حقوقی (شرکتها و بنگاههای بزرگ اقتصادی) تأمین میشود و مشتریان حقیقذی و حقذوقیِ خذرد سذهم
کمتری در تأمین سپردهها ایفا مینمایند .از سوی دیگر در بخش مصارف ،غالب منابع بانکها به شنل تسهیالت خرد در اختیار مشذتریان

حقیقی یا بنگاههای کوچک و متوسم ) )SMEsقرار میگیرد .در این سیستم ،مشتریان حقوقی بهویژه بنگاههای بزرگ و پراعتبار اقتصادی،

عمده منابع مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه در قالب فروش سهام و یا سایر اوراق بهادار تأمین و تهیذه میکننذد .مذرور تجربیذات در
مناطق مختلف جهان همچون اروپا ،آمرینا و آسیا بیانگر آن است که در چند دهه اخیر در نظام اعتبارات اقتصاد جهانی ،سهم اعتبذارات و

تسهیالت خرد رشد چشمگیر و فزایندهای داشته است.

از اینرو نیاز است چرخه اعتباری در نظام بانکی مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد .براین اساس ،شنلگیری یک چرخه اعتبذاری سذالم
با استفاده از ظرفیت بنگاههای بزرگ اقتصادی در سمت تجهیز منابع بانکی ،توجه بیشتر به مشتریان خذرد و بنگاههذای کوچذک و متوسذم

در سمت تخصیص منابع بانکی و سوقدهی بنگاههای بزرگ اقتصادی به سمت تأمین مالی از مجذرای بذازار سذرمایه و بذازار اوراق بذدهی
مستلزم رعایت ینسری مالحظات اسذت .از جملذه مهمتذرین ایذن مالحظذات میتذوان بذه توجذه بذه ظرفیذت جذاب در بخشهذای پیشذران
۱7

الزامات اصالح ساختار تسهیالت خرد و کالن در نظام بانکی ایران
اقتصادی از زاویه تسهیالت خرد و کالن ،تقویت بازار سرمایه در تأمین طرحهای کالن اقتصادی ،کاهش تسهیالت تکلیفی کالن و توسعه

ابزارهای پرداخت اعتبارات خرد اشاره داشت.
زم است در فرآیند بازبینی اصالح چرخه اعتباری نظام بانکی دقت بیشتری به توسعه و رونق نظام اعتبذار خریذد (بذا تأکیذد بذر خریذد
کا و خدمات ایرانی) مبتنی بر ابزارهای مختلف داشت .مرور اثرات مثبت و سازنده رونق نظام اعتبار خرید از هر دو منظذر اقتصذاد خذرد

و اقتصاد کالن اهمیت محلب را به نحو بهتری گوشزد میسازد.

در خاتمه با تدقیق در مالحظه اخیر میتوان بیان داشت که کارت اعتبذاری ینذی از ابزارهذای مهذم در تسذهیل پرداخذت اعتبذارات خذرد
است که از ویژگیها و مزایای خاصی برخوردار میباشد .کارت اعتباری از دو نگاه «بانک مرکزی» و «شذبنه بذانکی» ،قابلیتهذای مناسذبی

برای اصالح ساختار نظام اعتبارات و تسهیالت (از منظر تسهیالت خذرد و کذالن) دارد .در نگذاه بانذک مرکذزی ،تقویذت کانذال اثرگذااری
سیاست پولی و قابلیت مذدیریت بهتذر نقذدینگی و در نگذاه شذبنه بذانکی ،کذاهش ریسذک نکذول بذدهی و حجذم محالبذات معذوق ،افذزایش

درآمدهای بانکی و حف و توسعه جامعه مشتریان از مهمترین موارد میباشد .بنا به این قابلیت ،ضذروری اسذت موانذع توسذعه و فراگیذری
کارتهای اعتباری در بازار مالی ایران و راهنارهای حل آن مورد مداقه بهتر کارشناسان و صاحبنظران قرار گیرد.

 ۱۱ارائه پیشنهادهای سیاستی
مهمترین پیشنهادهای محرحشده در این گزارش عبارت است از:
-

ارائه تفکینذی تسذهیالت خذرد و کذالن در نظذام اطالعذات آمذاری کشذور بذا هذدف جلذب توجذه بیشذتر بذه سذهم هریذک در نظذام

-

بازبینی چرخه اعتباری با تغییر نقحه تمرکز نظام اعتبارات و تسهیالت شبنه بانکی از تسهیالت کالن به تسهیالت خرد؛

سیاستگااری پولی و بانکی ناظر بر تفاوت معنادار اثرات هر کدامیک از دو دسته تسهیالت بر نظام اقتصادی کشور؛

-

توجه به ظرفیت جاب در بخشهای اقتصادی پیشرو که امنان بهرهگیری بهتر از اعتبارات و تسهیالت خرد را دارا میباشند؛

پشتیبانی از اصالح چرخه اعتبذاری بذا تعمیذق و تقویذت بذازار سذرمایه در تذأمین طرحهذای کذالن اقتصذادی توسذم راهنارهذایی

همچون گسترش ابزارهای مالی همچون اوراق بدهی ،سهامهای عادی و ممتاز ،انواع صنوک مبادلهای و مشارکتی ،صندوقهای
سرمایهگااری ،سبدگردانی ،فروش تعهدی سهام ،مشذتقات مذالی (ماننذد اختیذار معاملذه و قذرارداد آتذی) و ...در کلیذه زمینذههای

طراحی ابزار ،پشتیبانی مقرراتی و حقوقی ،پشتیبانی فنی و سختافزاری و همچنین آموزش و فرهنگسازی جهت تغییر تفکرات

و نگاه سنتی به چرخه اعتباری موجود؛
-

پشتیبانی از اصالح چرخه اعتباری با کاهش تسهیالت تکلیفی کالن از مسیر ارتقای سذح انبذباطمداری دولذت (از کانالهذای
اصالح نظام بودجهریزی ،تصویب قوانین بازدارنده و انبباطبخش و تقویت نظارت مجلذ شذورای اسذالمی و سذایر نهادهذای

نظارتی کشور بر فعالیتهای دولت) ،افزایش استقالل و مقاومت بانک مرکزی و شبنه بانکی کشور در مقابلذه بذا تکلیذف تذأمین
مالی طرحهای کمتوجیه دولتی و تعمیق و تقویت بازار سرمایه؛

-

پشتیبانی از اصالح چرخه اعتباری و رونق نظام اعتبار خرید با توسعه جعبه ابزار پرداخت اعتبذارات خذرد؛ بذهعنوان نمونذه توجذه

ویژه به کارتهای اعتباری خرید کا و خدمات ایرانی با بررسی همهجانبه موانع توسعه و فراگیذری ایذن کارتهذا در بذازار مذالی
ایران و کشف راهنارهای حل آن؛

-

اجرای یک طرح تحقیقاتی در خصو

تقویت بازار اعتبار مصرفکننده در نظام مذالی ایذران بذا تمرکذز بذر کارتهذای اعتبذاری؛

(یادآور میشود پژوهشنده پذولی و بذانکی در صذورت تأییذد بانذک مرکذزی آمذادگی تنظذیم و تذدوین پیشنذوی
مصرفکننده را دارد).

۱۸

مقذررات اعتبذار

پژوهشندٔه پولی و بانکی

 ۱۲منابع و مآخا
اسنندری ،حمید ،آرمین صادقی عدل و مهدی والفقاری ( ،)۱۳۹۸نقش بازار سرمایه در تولید و رشد اقتصادی :بذا روینذردی بذر جایگذاه بذورس اوراق
بهادار تهران ،نشریه بورس ،شماره .۱65
بانک مرکزی ( ،)۱۳۹۲آییننامه تسهیالت و تعهدات کالن ،شماره .۹۲٫۲4۲55۳
بانک مرکزی ( ،)۱۳۹4ابالغیه افزایش مبل تسهیالت خرد ،شماره .۹4/4۱۹۳۲
بانک مرکزی ( ،)۱۳۹5دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری ،شماره .۹5/۱۹4۲۲7
بانک مرکزی ( ،)۱۳۹6ضوابم نذاظر بذر حذداقل اسذتانداردهای شذفافیت و انتشذار عمذومی اطالعذات توسذم مؤسسذات اعتبذاری ،مصذوب ۱۳۹۳/4/4
شورای پول و اعتبار.
پژوهشنده پولی و بانکی ( ،)۱۳۹۸اعتبار مصرفکننده با استفاده از کارت اعتبذاری :منانیسذمهای عملیذاتی ،قذوانین و مقذررات ،مجذری طذرح :مهذرداد
سپهوند ،طرح پژوهشی شماره  ،۲۱۲تهران :پژوهشنده پولی و بانکی بانک مرکزی .ج.ا.ا.
حسینی ،سید محمدحسین ،محمدعلی دهقان دهنوی ،وجهاله قربانیزاده ،میثم امیری و محمد رجایی باغسذیاهی ( ،)۱۳۹7تبیذین مذدل عذاملی مذؤثر بذر
اعتبارات بانکی ایران با روینرد دلفی فازی ،فصلنامه چشمانداز مدیریت مالی ،شماره .۲۱
خوانساری ،رسول ( ،)۱۳۹۲تکلیفی به نام تسهیالت تکلیفی ،روزنامه دنیای اقتصاد ،شماره .۳006
خوانساری ،رسول ( ،)۱۳۹7چرخه اعتباری معیوب در نظام بانکی ایران؛ تسهیالت یا مشقات ،خبرگزاری ایبنا ،شماره یادداشت .۹۱۱64
درودی ،هما ،بهجت آبچر و بهمن جوان ( ،)۱۳۹۸نقش تسهیالت خرد پست بانک در توسعه اقتصادی مناطق روسذتایی شهرسذتان زنجذان ،فصذلنامه
اقتصاد فبا و توسعه روستایی ،سال هشتم ،شماره .۲۹
ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت ( ،)۱۳۹۳سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طذی سذالهای  ۱۳۹۳و  ،۱۳۹4تقذدیمی بذه
هیئت دولت ،ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت.
سیفیپور ،رویا ،نارسی

امینرشتی و کامران نوابیزند ( ،)۱۳۹7بررسی آثار سیاسذت اعتبذاری خذرد بذر شذاخص تذوزیعی درآمذد بذه تفکیذک اسذتانهای

کشور ،فصلنامذه اقتصاد مالی ،سال دوازدهم ،شماره .54
مافی ،فرزانه ( ،)۱۳۸7اعتبارات خرد (ویژگیها ،تجارب ،مالحظات ،راهبردها) ،تهران :مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
مرکز پژوهشهای مجل
پژوهشهای مجل

شورای اسالمی ( ،)۱۳۹۹بازارهای مالی در سال  ،۱۳۹۸كد موضوعی  ،۲۲0شماره  ،۱7۳۱۳دفتر محالعذات اقتصذادی مرکذز
شورای اسالمی.

کمیته نظارت بانکی بال (  ،)۱۳۹۳فعالیتهای تأمین مالی خرد و اصول اساسی برای نظارت بانکی مذؤثر ،متذرجم :نعمتالذه مالکریمذی ،تهذران :بانذک
مرکزی ،مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ،اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی.
نیلی ،فرهاد و امینه محمودزاده ( ،)۱۳۹۳چرخههای تجاری و اعتباری ،مقاله سیاستی شماره  ،۹۳0۱5تهران :پژوهشنده پولی و بانکی.
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