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 چكيده
 يمقالـه بـر اصـالحات نهـاد     يـن اسـ . ا  يـل قابـل تحل  ياسـي در چارچوب اقتصـاد س  زا درون ياصالحات نهاد
سـ   ا هـا  مقررات و نظارت بر بانـك  يمنهاد تنظ، يبانكدار ينهاد رسم ينتر مرکز دارد. مهمت يصنع  بانكدار

 ينهـاد رسـم   اصـالحات ، مقالـه  يـن . در اشود يانجام م يپول و اعتبار و بانك مرکز يتوس  شورا يرانکه در ا
 .شـود  يمـ  يـل تحل دوره بعـد از انقـالب   يآن در عمل طـ  يياجرا هاي يوههم طبس قانون و هم ش يرانا يبانكدار
 ي( دربـاره سـامان اجتمـاع   2009و  2006) يگـران از نـور  و د  تـوان  ياس  که چگونه م ينمقاله ا ياصل مساله
ـتفاده کـرد؟ شـواهد    يصنع  بانكدار يبرا فق باز  يمحدود و دسترس يدسترس  يآمـار  يـل و تحل يخيرتـا  اس
مختلـف   يهـا  آن در دوره يـي اجرا هاي يوهو ش يرانا يبانكدار ينهاد يباتکه ترت دهد ينشان م يرانا يبانكدار
 يكـه بانكـدار  ينبـا ا  1370در دهـه   يـژه انطباق دارد. بـه و  )دول  طبيعي( محدود يسامان دسترس هاي يژگيبا و

بـه   يردولتـي غ يموسسات بانك ي ستا از ران  ائتالف حاکم خوا(از  ييها اما گروه ،ممنوع اس  يخصوص
ـتالف حـاکم شـده و در اوا     ي شرا نيمند شدند. ا بهره يررسميصورت غ بـا   1380دهـه   يـل سبب رقابـ  در ان

ـتگ   يرسم يخصوص يها بانك، اصالح قواعد ورود ـتالف حـاکم   يگـر د يبـه گروهـ   يبـا وابس  ي سـ تا ،از ائ
، 1380شـد. در اواخـر دهـه     يبتصـو  يبهبود نظارت بـر بانكـدار   يبرا يمتعدد تو مقررا ينقوان شدند. سپ 

خـود   يـ  بـه فعال  يبـه شـكل رسـم    تـا  تالش کردند يلدل ينبه هم يدد يبآس يررسميغ يمنافم موسسات بانك
دولـ    هـاي  يژگـي ( هنوز و2009) يگرانطبس نور  و د چه  اگر دهد يشواهد نشان م، ادامه دهند. در مجموع

 يهـا  سـال  اي يـه پا يعـي اما از دولـ  طب  ،وجود دارد يرانا يمحدود( در صنع  بانكدار يدسترس امانس) يعيطب
   .بالغ گذار کرده اس  يعيدول  طب هاي يژگيو يبه برخ 1380قبل از 
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  مقدمه -1

شاخه صاد نهادي در  صاد اقت شاخه اقت ضر در  ست. مقاله حا هاي متعددي در حال گسترش ا
ضوع توجه دارد.  صادي مو سي و هم ابعاد اقت سيا سعه قرار دارد که هم به ابعاد  سي تو سيا

سعه سي تو سيا صاد  ستکنون در ديدگاهتا اقت از جمله  ،هاي نهادي مختلفي گسترش يافته ا
 نظريه انتخاب عمومي، (1996 ،و ديكســـيت 1390، نورث) هزينه مبادله در امور ســـياســـي

سكاننو  1962، لوکتا بوکانن و) سي، (1975، ني سيا ، نورث و وينگست) اهميت نهادهاي 
اهميت ، (2009و  2006، نورث و همكاران، 2012و  2005، عجم اوغلو و رابينســون ؛1989

(. اين 1993، اولســن) دموکراســي و توســعه، (1982، و اولســن 1981، نورث) نهاد دولت
 اند نه يك صنعت خاص را. کل جامعه را تحليل کردهاغلب  مطالعات

له تالش مي قا يلدر اين م ـــود تحل ( براي 2009و  2006) هاي نورث و همكارانش
ستفاده شود. صنعت بانكداري به دليل روابط گسترده با همه فعاليت هاي صنعت بانكداري ا

ــي  ،مين مالي توليدات و مبادالتتا اقتصــادي و ــياس همواره براي کنشــگران اقتصــادي و س
صنعت بانكدارياهميت د ستقيم قابل ، ارد. در  ستقيم و غيرم صورت م رانت قابل توجهي به 

شديدي بين بازيگران و گروه ضاد منافع  ست که ت ستيابي ا صنعتد ايجاد  هاي فعال در اين 
ــاد منافعمي ــازنده بين بانكگاهي مي، کند. اين تض ــومپ تواند به رقابت س يتري ها از نوع ش

هزينه مبادالت بانكي را ، وريهاي مالي و بهبود بهرهريق نوآوريمنجر شود و در نتيجه از ط
بل قا بانكي را افزايش دهد. در م کاهش دهد و کيفيت خدمات  عه  جام گاهي نيز ، براي 

 هاي ســـاختگي درتواند رقابت بين بازيگران خاص بر اســـاس دســـتيابي بيشـــتر به رانتمي
شود. رقابت براي رانتفرآيند سي برقرار  سيا ساختگيههاي  مخرب خواهد بود چون ، اي 
تواند به حقوق مالكيت جامعه با افزايش هزينه مبادالت بانكي و کاهش کيفيت خدمات مي

 بانكي آسيب بزند. 
هاد مقررات، هر کدام از اين دو موقعيت ناظربا ن ـــمي( ) گذار و  هاد رس به عنوان ن

صنعت بانكداري تطبيق خواهد يافت سبي در  شد ؛متنا سازنده يا مخرب با اين نهاد  ،رقابت 
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قانون ماهيت خود طبق  ـــمي در  تار خود در عمل 1رس ظام اجراييويژگي) 2يا رف ، 3(هاي ن
 پشتيبان و مكمل آن خواهد بود. 

سب با همان قوانين نهاد مقررات، در يك محيط با رقابت مخرب رانتي گذار متنا
 اسب با رقابت سازنده نوشته شود درمحيط تصويب خواهد شد و حتي اگر قانون آن متن

ـــب با محيط مخرب خواهد بود. در اين چارچوب، عمل ـــالح ، رفتار اين نهاد متناس اص
ـــنعت بانكداري مينهاد مقررات ـــالح تعامالت همه گذار و ناظر ص تواند همگام با اص

 بازيگران آن باشد. 
شت  شدهبردا ساس مباحث  مطرح  صنعت بانكداري برا سمي  از رقابت و نهادهاي ر
ــي 2009و  2006) نورث و همكاران ــترس ــامان دس ــونت در دو س ( درباره نحوه کنترل خش
مسائل اصلي اين مقاله چنين است که شرايط ، اساساين، ترسيم شده است. برمحدود و باز
ــاماني نهادي جامعه ــترســي محدود يا باز( براي ) چه نوع س صــنعت بانكداري غيردولتي دس

ايران در دوره پس از انقالب تعيين کرده است؟ آيا محيط نهادي صنعت بانكداري ايران در 
ــترســي محدود اســت يا در حال گذار از  ــامان دس حال پيشــرفت و تييير وضــعيت درون س
دسترسي محدود به دسترسي باز است يا در سامان دسترسي باز قرار گرفته است؟ اصالحات 

ه چ تاثير در ماهيت و رفتار نهاد رســمي صــنعت بانكداري ايران در چه مواقعي و تحت مهم
 عواملي اتفاق افتاده است؟

ست.  شده ا سمت بعد از مقدمه ساختار مقاله چنين تنظيم  شينه مطال، دومدر ق عات پي
انواع سـامان دسـترســي ، سـومشـود. در قسـمت درباره اصـالح نهادهاي بانكداري مرور مي

سي باز که نورث و همكارانمحدود  ستر سامان د ( براي کل جامعه بكار 2009و  2006) و 
تار ماهيت قانوني و رف، چهارمشود. در قسمت براي صنعت بانكداري تنظيم مي ، تنهااندبرده

بانكداري ايراننهاد مقررات ناظر در  بانك مرکزي( در ) گذار و  ـــوراي پول و اعتبار و  ش
سامان دسترسي در بانكداري ايران طي دوره تا شودميمعيارهاي مشخص تحليل  هاي نوع 

مت  ـــ ـــود. در قس نت، پنجمپس از انقالب تعيين ش نفع بر هاي ذيجويي گروهاثرات را
گيري و نتيجهو بخش ششم شود. در پايان اصالحات نهاد رسمي بانكداري ايران بررسي مي

 برداشت از مسير آينده ارائه خواهد شد. 

                                                                                                                   
1- De Jure 

2- De Facto 

3- Enforcement Characteristics 
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 پیشینه مطالعات -2
مطالعات فراواني در زمينه اثرگذاري توســعه مالي بر رفاه اقتصــادي صــورت پذيرفته اســت. 
برخي از اين مقاالت به استخراج رابطه علي ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي نيز منجر شده 

ـــت (. در اين مطالعات غالبا بر نقش 1998، 2راجان و زينگلس، 1993، 1کينگ و لوين) اس
صادي و رفاه شد اقت ست. با اين حالتا نظام بانكداري در عملكرد ر شده ا  سالهماين ، کيد 

ــور مطرح مي ــخص نظام بانكي يك کش ــورت مش ــعه نظام مالي و به ص ــود که اگر توس ش
چرا کشورها براي رهايي از فقر و رشدهاي پايين اقدام ، تواند رشد اقتصادي را رقم بزندمي

سعه مالي نمي سوال کنند.به تو سخ به اين  سي عوامل موثر ، در پا تعدادي از مطالعات به برر
 اند. بر تفاوت سطح توسعه يافتگي در نظام مالي کشورها پرداخته

کنند و اذعان مي بندي اين نظريات پرداخته( به طبقه2008) 3نورث و وينگست، هابر
رد د دارد: رويكدو دســته نظريه براي توضــيح تفاوت در ســطح توســعه مالي کشــورها وجو

  ياسي.س ينهادها يكردو رو يهاي قانونيشهر
تان که مســتعمره انگلســ ييشــود که کشــورهاگفته مي يهاي قانونيشــهر يكرددر رو

در  يشتريب يافتگياز سطح توسعه اندکرده ادهاستف يسيانگل يگذارقانون يوهاند و از شبوده
ستندينظام مال ان کوچك دارسهاماز  يگذارسبك قانون ينکه در اچرا ،شان برخوردار ه

هاي شهيکه ر ندمعتقد ياسيس ينهادها يكردروطرفداران ، در مقابل شود.بهتر محافظت مي
 ينسبت به نهادها يکمتر يتاز اهم ياو  (1998، و همكاران 4الپورتا) ندارد يتاهم ي ياقانون
سيس ست يا ساس اين . (2003، و همكاران 5بك) برخوردار ا سعه بازارها، ديدگاهبرا  يتو
ص ينقوان يجهنت يمال د. عصاره آيمي بيرون ياسيس ياست که از دل نهادها يو مقررات خا
 يرپذانسهام امك يو بازارها ياست: توسعه بانكدار يحكمران يتضاد منافع ذات، يكردرو اين

ـــم يمال يقراردادها، دولت ينكهنخواهد بود مگر ا  ينمتا ياما دولت برا .ببخشـــد يترا رس
توسعه  شود کهعامل سبب مي ينابنابراين، است.  يازمندها و بازارها نبانك ينخود به ا يمال

 (.2008، نورث و وينگست، هابر) مشكل مواجه شود ي بامال يبازارها

                                                                                                                   
1- King and Levine 

2- Rajan and Zingales 

3- Haber, North and Weingast 

4- La Porta 

5- Beck 
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ي بررس هاي قانوني و نهادهاي سياسي را( دو ديدگاه اساسي رويكرد ريشه2005) هابر
گيري و تيييرات نظام بانكداري در شــكل فرآيند دگاه براســاسکرده اســت. او بين اين دو دي

دهد نهادهاي کند. نتايج اين مطالعه نشـــان ميقضـــاوت مي 1913ســـال  تا آمريكا و مكزيك
سي سي ) سيا سيا سبب ايجاد رقابت نهادينه در ميان بازيگران  شخص نهادهايي که  به طور م
شور دارد. ، شود( نقش موثري در اندازهمي ساختار نظام بانكي هر ک هادهاي ن بنابرايننقش و 

 گيري تفاوت ميان توسعه نهادهاي مالي دارد.سياسي نقش موثرتري در شكل
گذاري به مكانيزم اثرگذاري ريخي روند قانونتا گروه ديگري از مطالعات با تحليل
 1اند. لوي و اسپيلررداختهاز جمله بانكداري( پ) نهادهاي سياسي بر تيييرات نهادي در صنايع

، اجامائيك، شيلي، اي بخش ارتباطات در کشورهاي آرژانتين( با يك ارزيابي مقايسه1994)
يندهاي مقرراتي و شرايط آاند که چگونه نهادهاي سياسي با فرفيليپين و انگلستان نشان داده

کنند و بر عملكرد ميکاري اداري را تعيين اقتصادي تعامل دارند و پتانسيل مصادره يا دست
ـــادي اين بخش اثر مي ها دريافتند که عملكرد مطلوب مخابرات منوط به گذارند. آناقتص

 محدود کردن عملكرد اداري دلبخواهانه است.
ـــي اصـــالح مقررات بانكي ( در مقاله1997) 2کروزنر ـــياس اي به تحليل اقتصـــاد س

صنعت بمي کند اين موضوع را مطرح مي، انكداريپردازد. او با انتقاد از مطالعات مربوط به 
كلکنند و به شمناسب را ارائه ميکه اقتصاددانان تنها راهكارهايي براي خروج از شرايط نا

لي گيري از چارچوب تحليگيري اين شــرايط نامناســب توجه اندکي دارند. اين مقاله با بهره
، ب تحليليساس اين چارچوپردازد. برابه تحليل صنعت بانكداري مي اقتصاد سياسي اثباتي

يك طرف تقاضــا و يك طرف عرضــه براي اصــالح مقررات و قواعد بانكي در نظر گرفته 
گذار فشار گذار و قاعدهقرار دارند که بر قانون 3نفعهاي ذيگروه، شود. در طرف تقاضامي
ــت تا آورندمي ــياس ــتاي منافع آنهاس ــانند که در راس ــويب برس ــد. يي را به تص البته ها باش
د ها وجونفع يك دسـت و همگن نيسـتند و ممكن اسـت تضـاد منافع ميان آنهاي ذيگروه

هاي قاعدهشــود. انگيزهگذار مطرح ميهاي قاعدهانگيزه، داشــته باشــد. اما در طرف عرضــه
صميم ساختار ت شكل بگيرد. تعيين مي، گيري اين نهادگذار و  ست بايد  سيا کند که کدام 

ــاختار تصــميم نفع گوناگون هاي ذيهاي گروهي به اين جهت اهميت دارد که انگيزهگيرس

                                                                                                                   
1- Levy and Spiller 

2- Kroszner 

3- Interest Groups 
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چارچوب تحليلي ، دهي اين ســـازوکارکند. اين مقاله در نهايت با شـــكلرا ســـاماندهي مي
سبي در زمينه شكل منا ست در  سيا گيري قواعد بانكي و مالي و عوامل موثر بر آن انتخاب 

 کند.ارائه مي
ستل ريكا مآمطالعه تيييرات قوانين بانكداري در اياالت متحده ( به 1993) 1آبرامز و 

ند. در بين ســـالمي لتي 1935 تا 1931هاي پرداز يا قانون ا نه  يادي در زمي هاي تييرات ز
پذيرفت و  بانكداري صـــورت  نه  يالت 22مختلف در زمي  هاي خود را برايمحدوديت ،ا

با استفاده  ،زيادي همراه بود. اين مقالهسيس شعب بانكي برداشتند که پيش از اين با موانع تا
شار و رفتار رانتاز مدل گروه شدن اين قوانين و قواعد ، جويانههاي ف شته  صلي بردا داليل ا
 کند. را بررسي مي

ترين ســازوکار گذار از ســامان مهمکه مي کنند  ( مطرح138 :2006) نورث و همكاران
سترسي باز سترسي محدود به د سترسي بتوسازوک، اجتماعي د ست. اگر تييير در د اند ار مالي ا

ــي آزادتر را بتوان در  ــترس يك بازده مالي قابل توجه عايد دولت طبيعي کند و منافع مالي از دس
 امكان يك تييير نهادي اندک وجود دارد. ، سراسر ائتالف حاکم تقسيم کرد
ثال مينورث و همكاران  يل قرن نوزدهمم ياالت متحده در اوا که ا ند  در همه ) زن

ـــديدورود به فعاليت بانكداري را  (اياالت ايالت ، 1810کردد. در دهه کنترل مي به طور ش
ست ساچو ستم ماليات، ما سرمايه بانك را ايجاد کرد. هدف از ماليات گرفتنسي  ،ستاني از 

اما اين ايالت خيلي زود تشخيص داد که درآمد به دست آمده از  ،محدود ساختن ورود بود
ــرمايه بانكماليات ب ــت از آن ، ر س ــد داش ــهامي بود که دولت ايالتي قص ــود س ــتر از س بيش

دولت ايالتي تصـميم گرفت سـهام بانك خود را بفروشـد و اجازه داد  بنابراينحمايت کند. 
تداي دهه  باشـــد. در اب بانكداري آزاد  به  درصـــد درآمد دولت  50بيش از ، 1830ورود 
ــرمايه با ــت از محل ماليات بر س ــاچوس ــت مينكماس ها در اين آمد و تعداد بانكها به دس
ياالت بود. در نتيجه ـــتر از ســـاير ا لت بيش يا ند و ، ا يد کرد لت تقل يا ياالت ديگر از اين ا ا

 شروع به گسترش کرد.  1840در اياالت متحده آمريكا از دهه « بانكداري آزاد»
و  ديگران(نورث و ) مبتني بر چــارچوب نظم اجتمــاعي( 1392) زمــاني ومني ؤم

نظم ، 1357 تا 1285 که نظم اجتماعي ايران بين دو انقالب نداقتصـــاد ســـياســـي نشـــان داد
سي محدود بوده و نهادها در اين نوع نظم به گونه ستر شدهد ساماندهي   ات انداي طراحي و 
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سازمان سي به  ستر شود. در نتيجسطح د سي کنترل و محدود  سيا صادي و  الگوي  ههاي اقت
سعه شدهاي که تو ست در اين دوره پيگيري  شكاف توازن دوگانه ،ا  نظم اجتماعي ايران با 
در درون هر يك از دو سيستم اقتصادي و سياسي( ) سياسي و اقتصادي( و شكاف دسترسي)

شكاف توازن دوگانه ست.  شده ا ست نتيجه ،مواجه  صادي در فضايگذارسيا  ي توسعه اقت
ايين و سطح دسترسي طبقات متوسط و پ چرخش محدود نخبگان سياسي. بسته سياسي است
 هاي ســياســيرقابت جدي ميان گروه که 1332-1320حتي در دوره ) به ســيســتم ســياســي
شته(  شاخصهوجود دا شكاف از جمله  ست.  سي بوده ا سيا ستم  سي سي  ستر شكاف د هاي 

مانند ) اديهاي اقتصدسترسي سيستم اقتصادي نيز از طريق سطح دسترسي مردم به سازمان
شان مي( هابانك که سهم عمده تسهيالت بانكي به اعضاي ائتالف غالب اعطا شده و  دهدن

نكه در اي با وجود، سرانجامسطح دسترسي مردم به نظام بانكي به شدت محدود بوده است. 
اين گيري اما شــكل، دوره رضــاشــاه و محمدرضــاشــاه رشــد اقتصــادي تجربه شــده اســت

تماعي هاي اجو نه جامعه طبقاتي( به نارضــايتي) طبقاتدر کنار جامعه منقســم به  هاشــكاف
 . منجر شده که تهديد و فروپاشي نظام سياسي را در پي داشته است

 

 مبانی نظری نهادی: سامان دسترسی محدود و باز در صنعت بانکداری  -3
 نهادها در صنعت بانکداری -3-1

به عنوان يك کنش جمعي براي کنترل21 :1950)  1کامونز هاد را  ـــط ، ( ن آزادکردن و بس
ند. در تعريف ديگرتعريف مي کنش افراد ها را 19 :الف1990) نورث، ک هاد عد »( ن قوا
 نند. کداند که روابط متقابل بين افراد را هدايت و محدود ميدر جامعه يا قيودي مي« بازي

شــامل ) هاي غيررســميشــامل محدوديت ( نهادها20-21 :الف1990) نورثاز ديد 
ــميمحدوديت، هاي رفتاري(عادات و نظام، هنجارهاي رفتاري ــامل مقررات و ) هاي رس ش

ــي( و ويژگي ــاس ــت. اين ديدگاه ا هااين محدوديت 2هاي نظام اجراييقوانين عادي و اس س
ها ازمانزيرا ســ ،شــودها تمايز قائل ميبين نهادها و ســازمان، (2000) همچون ويليامســون

ها نيز روابط متقابل افراد را خود ســـازمان، هســـتند. با اين حال« قواعد بازي»در « بازيگران»
 بخشند. ساختار مي
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شدهها از گروهسازمان، برخالف نهادها شكيل  اند که اهداف هاي مشخصي از افراد ت
ـــترک و فردي خود را از طريق رفتار هماهنگ ـــده پيگيري ميمش وابط به ر کنند. با توجهش

هنجارها و باورهاي مختص به خود داشــته ، توانند قواعدافراد آن مي، موجود در يك ســازمان
ــند ــازمان(. اين15-16: 2009، نورث و ديگران) باش اند و چگونه هايي به وجود آمدهكه چه س

ست.  1طور بنيادي متاثر از محيط نهادياند بهدر طول زمان تكامل يافته ها بهسازمان همچنينا
 (.22 :الف1990، نورث) گذارندثير ميتا نوبه خود بر تكامل محيط نهادي

-8: 2008) 3شود. يوسكوتعريف مي 2«قواعد رسمي بازي»به عنوان « محيط نهادي»
 ،هنظام سياسي و حقوق انساني اولي، کند: قوانين اساسي( محيط نهادي را چنين تعريف مي7

ها و نهادهاي مرتبط دادگاه، قوانين و مقررات عادي ،حقوق مالكيت و نحوه تخصـــيص آن
ساني ضمانت اجراي حقوق ان سي و مالكيت، براي  نهادهاي پولي و مالي پايه و قدرت  ،سيا

سرمايه، قوانين و نهادهاي مربوط به قواعد مهاجرت ،ستاني دولتماليات ي گذارتجارت و 
رات در محيط نهادي را ممكن حقوقي و اقتصادي که تييي، و سازوکارهاي سياسي خارجي
ــازد. ماهيت محيط نهادي در هر لحظه از زمانمي ــاف مباني فرهنگي و اجتماعي را ، س اوص

 کند. منعكس مي
ــاختار تدبير» ــيوهمي 5«انجام بازي»( به 2000) به تعبير ويليامســون 4«س هاي پردازد. ش

شامل بازار) بديل براي تدبير مبادالت ساختارهاي تدبير(  سله مر، يا  سل درون  اتبترکيبي و 
به  هاها اهميت دارد. بانكها در تحليلبنگاه و تراز شـــدن مبادالت به هر يك از اين شـــيوه

 . کنندعنوان سازمان يا ساختار تدبير بنگاه در محيط نهادي بانكداري فعاليت مي
ارتباط بين نهادهاي رســمي و ســاختارهاي تدبير به اين صــورت اســت که نهادهاي 

 کنند. اينهاي هر يك از ســاختارهاي تدبير را تعيين ميمي در هر لحظه از زمان هزينهرســ
نه مالكيت و ســـازوکار تعهد مبادالتهزي ـــعيت حفظ حقوق  به وض اجراي قوانين و ، ها 
 (. 287: 1991، ويليامسون) و درجه نااطميناني بستگي دارد 6اثر وجهه، مقررات
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ست که ميزان هزينه مبادله در ا هاشيوه اجراي آنماهيت نهادهاي رسمي و ، در واقع
ي ثير هر يك از ســاختارهاتا همچنينکنند. بازار و هزينه ســازماندهي در بنگاه را تعيين مي

تدبير به صــورت راهبردي بر نهادهاي رســمي به اين صــورت اســت که يك ســاختار تدبير 
هادهاي رسمي را ن تا کندتالش ميمانند بنگاه همواره براي دستيابي به منفعت و رانت بيشتر 

 (. 373 :1985، ويليامسون) خود اصالح کند. عبه نف
گذار در اين مقاله ماهيت و روابط نهادهاي رسمي صنعت بانكداري شامل نهاد مقررات

ــيوه ــدو ناظر و ش ثير هر يك از تا به اين صــورت که ؛هاي اجرايي آن در عمل تحليل خواهد ش
ها و موسسات بانكي بر نهادهاي رسمي اين يعني بانك ،عت بانكداريساختارهاي تدبير در صن
سادهصنعت تحليل مي ساير روابط براي  شته ميشود و  ، اين منظور برايشود. سازي کنار گذا
د و سپس شوهاي سامان دسترسي باز و محدود براي صنعت بانكداري استخراج ميابتدا ويژگي

 شود. به باز تحليل مينحوه گذار از سامان دسترسي محدود 
 

 سامان دسترسی محدود و باز -3-2
ستند انواع تا ( با مطالعه2009و  2006) نورث و ديگران شورها توان صادي ک امان س»ريخ اقت

ريخ بشر را از يكديگر تفكيك کنند که هر کدام داراي محيط نهادي تا در طول 1«اجتماعي
ــازمان ــت. آنو س ــامان هاي خاص خود اس ــيف ميها يك س کنند: اجتماعي را چنين توص

از موجوديت اشــكال خاصــي از ســازمان انســاني  تا ســازندنهادها را مي، ســبكي که جوامع»
، گذارندکنند يا باز ميها را محدود ميدسترسي به سازمان، سبكي که جوامع، حمايت کنند

 «. گيردها توسط اين الگوي سازماني شكل ميو سبكي که انگيزه
ــامانيگران نورث و د ــيم س ــطح جهان را به دو نوع تقس هاي اجتماعي موجود در س

سي باز. البته سامان اجتماعي کنند:مي ستر سامان اجتماعي د سي محدود و  ستر ها از آن، د
ـــونت ـــامل ميزان کنترل خش ـــمي، چهار معيار ش ـــازمان، ماهيت نهادهاي رس ها و ماهيت س

 کنند. باورهاي مردم جامعه براي تفكيك اين دو نوع سامان اجتماعي از يكديگر استفاده مي
ها فقط دو معيار ماهيت نهادهاي رسمي و ماهيت سازمان، اصلي اين مقاله مساله طبق

شود. ماهيت نهادهاي رسمي کيد ميتا هادر اين مقاله اهميت بيشتري دارد که در ادامه بر آن
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ــنعت با ــتند که امكان ص نكداري از اين جهت در اين تحقيق اهميت دارد که اين نهادها هس
 کنند.ها را تعيين ميهزينه تشكيل و فعاليت بانك، تشكيل

اي برخوردار است. طبق ماهيت نهاد دولت از اهميت ويژه، در بين نهادهاي رسمي
ـــامان  (1981) نظريه قراردادي درباره دولت نورث ـــتکه منطبق بر س ، اجتماعي باز اس
هاي مرتبط هاد لت و ســــاير ن قانوني فراهم مي، دو چارچوب  نديك  هاي  تا کن قرارداد

شوند و از آن اندازي دولت و ها در مقابل دستخصوصي براي مبادالت اقتصادي منعقد 
اي هزينه مبادله را بر، کنند. چنين نهادهاييهاي ســياســي قدرتمند حفاظت ميســاير گروه
ـــا ر که منطبق ب- گري درباره دولتدهند. اما طبق نظريه غارتدي کاهش ميفعاالن اقتص

دولت همچون ابزاري براي انتقال منابع از يك گروه به  -ســـامان اجتماعي محدود اســـت
 کند. گروه حاکم عمل مي

 

 دسترسی محدود  نوع اول: سامان اجتماعی -3-2-1
ــي محدود ــترس ــامان اجتماعي دس ــي و ، هاي اقتصــادينظام، يا دولت طبيعي() در س ــياس س

ها شكل گرفته است و فقط اجتماعي مبتني بر محدوديت ورود همه افراد به نهادها و سازمان
ـــتگان به خواص ـــا و وابس دوام نهادها و ، ائتالف حاکم اجازه ورود دارند. در نتيجه 1اعض

ــازمان ــامانس ــت. همچنين در اين س ــته اس ــخاص حاکم وابس هادها و تيييرات در ن، ها به اش
شـــود که بتواند رانت و امتيازهاي ويژه براي گروه حاکم ها در صـــورتي انجام ميســـازمان
 کند.  ايجاد

سترسي محدود سامان اجتماعي د ستن قرارداد ، در يك  نهادهاي حقوق مالكيت و ب
به صورتي است که اغلب روابط اجتماعي در راستاي وجود ائتالف حاکم تنظيم شده است. 

 هاي اصلي اين سامان اجتماعي عبارت است از: يژگيو، بنابراين

 تنظيم اغلب روابط اجتماعي در راستاي وجود فرادستان خاص. * 
  .وجود امتيازات ويژه براي فرادستان* 

                                                                                                                   
1- Elits 

، مذهبي، گري خواص را افرادي از جامعه مي دانند که در يك زمينه مانند نظاميفرادستان يا ( 2009نورث و ديگران )

سي يا فعاليت صادي تخصص دارند. در جوا سيا سي محدود معموالهاي اقت ستر به احتمال –يك گروه از خواص مع د

 كار گيرند.ها بزمينهعضاي خود را در ساير توانند ائتالف حاکم را تشكيل دهند و امي -زياد نظاميان
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 .اجراي سلسله مراتبي و نابرابر در اجراي قوانين و مقررات به نفع فرادستان*  
حمايت ضــعيف از حقوق فرودســتان و حمايت قوي از حقوق مالكيت فرادســتان و * 

  .هاحقوق مالكيت ناامن براي آن
باره اينيك حس فراگير وجود دار*  با د در كه همه افراد در اجراي قوانين و مقررات 

 هم برابر نيستند.
ــت*  ــادق اس ــاير نهادهاي مرتبط همچون  ؛نظريه غارتگري درباره دولت ص دولت و س

ــاير گروه ابزاري براي انتقال منابع به گروه ــتان از س ت خلق قدر) کنندها عمل ميفرادس
 رانت براي گروه فرادستان(.

 پروري. هاي حاميرونق شبكه* 

 نفعان مختلف در آن نقش ندارند.کوچك و متمرکز است و ذي به نسبتنهاد رسمي * 

اند بر ســواري مجاني براي کنش جمعي در راســتاي هاي ائتالف حاکم توانســتهگروه* 
 نت غلبه کنند و رقابتي منصفانه با همديگر در زمينه کسب رانت دارند. کسب را

 تهديدي براي ائتالف حاکم نيستند. ، فرودستان* 

ــل روبهگروه*  ــتند که هاي در ائتالف حاکم بر دولت طبيعي همواره با اين معض رو هس
ـــودچه اندازه بزرگ کنند. هر چه اين اندازه بزرگ تا ائتالف حاکم را کل رانت  ،تر ش

شدهبزرگ سهم هر گروه کمتر مي ،تر  ضو از تهديد به خروج از اما  شود و منافع هر ع
 يابد. ائتالف کاهش مي

توسط دولت و يا وابسته به دولت و توسط بيشتر ها در جوامع دسترسي محدود سازمان* 
شود. ها در راستاي کسب رانت براي اين افراد تشكيل ميائتالف حاکم و وابستگان آن

 هاي اندک و انحصاري است. بنابراين محيط نهادي اين کشورها داراي سازمان
مانند صنعت بانكداري  ،( را به سطح يك صنعت2009) اگر الگوي نورث و ديگران

هاي محيط نهادي يك صــنعت بانكداري در ســامان دســترســي محدود ويژگي، تقليل دهيم
 باشد:  هفت بند زير تواند به صورتمي
ـــات بانكي توانايي ندارند و فقط خواص ع -1 ـــس ـــكيل موس موم افراد جامعه براي تش

  .هاي فرادست از حق دسترسي براي تشكيل موسسات بانكي برخورداندگروه
سات بانكي  -2 س ستاي اغلب مو سته به دولت و در را در مالكيت دولت و يا خواص واب

  .کسب رانت براي ائتالف حاکم است
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 ، اندک و انحصاري است به نسبتتعداد موسسات بانكي  -3

صنعت بانكداري نهاد ناظر و مقررات -4 سبتگذار  ست و ذي به ن کوچك و متمرکز ا
 نفعان مختلف در آن نقش ندارند.

تان -5 ـــ نده را اجرا نمي، فرادس كداري محدودکن بان ند و ســــاير قوانين و مقررات  کن
 اشخاص بايد آن را اجرا کنند.

ـــاير نهادهاي مقرراتدو -6 با قواعد و رفتار خود همچون لت و س بانكداري  گذاري 
 کنند.ها عمل ميابزاري براي انتقال رانت به گروه فرادستان از ساير گروه

موسسات بانكي وابسته به خواص حاکم با يكديگر ائتالف دارند و رقابتي منصفانه با  -7
 همديگر در زمينه کسب رانت دارند. 

هاي با نظامدهند که ريخي جوامع نشــان ميتا ( طبق بررســي2009) ديگراننورث و 
سه سطحرا مي دسترسي محدود هاي اي و بالغ( تقسيم کرد. ويژگيپايه، شكننده) توان در 
 شرح است:  اين اساسي هر نوع به

 
 : 1دولت طبيعي شكننده -الف

ـــت و به ، تعهد در درون ائتالف حاکم*  ـــيال و ناپايدار اس ـــرعت به افراد ديگر منقل س س
 زيرا به هويت و شخصيت اعضاي ائتالف وابسته است.  ،شودمي

ترتيبات ، هاي نسـبيبه دليل تييير قيمت) يك تييير کوچك در وضـعيت اعضـاي ائتالف* 
 تواند ائتالف را واژگون سازد. خشونت و ناآرامي اجتماعي( مي، جديد

 ،ها متوازن شوداعضاي ائتالف با سهم اقتصادي آنزماني که منافع سياسي ائتالف حاکم * 
نابراينمي نه. ب ماعي برقرار کند: توازن دوگا مان اجت ند ســـا يازات ، توا قدرت و امت توزيع 

 امور ســياســي، اقتصــادي در پايداري روابط درون ائتالف نقش مهمي دارد. در چنين دولتي
بر  تواند با غلبه نظاميمنابع مي ،لامث . به عنوانخشــونت فيزيكي وجود دارد() اســت 2واقعي

 شود.اما در درون ائتالف با توفيق سياسي حاصل مي ،ها به دست آيدساير گروه

ـــاي ائتالف حاکم مي*  جويي خواهند که قوانين و قواعد را براي محدود کردن رانتاعض
ــوداما نااطميناني درباره نتايج آن مانع مي ،كار ببرندب قوانين  خواص حاکم بتوانند چنين تا ش

                                                                                                                   
1- Fragile Natural State 

2- Real Politics 
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تواند ميدولت طبيعي شكننده نمعتبر به تصويب و اجرا برسانند، چراکه  و قواعدي را به طور
 هاي خواص را به دست آورد.حمايت سازمان

 ن عموميوامي از قوانيداين جوامع نتوانند شكل با تا شودناپايداري دولت طبيعي سبب مي* 
اي بر) توانند قوانين خصـــوصـــينمي لت( را توســـعه دهند. همچنينبراي هدايت رفتار دو)

صي که دولت اجرا مي صو شخاص خ  کند( را فراهم کرده و اعمال کنندتنظيم روابط بين ا
 (.42-43 :همان)
 

 : 1ایدولت طبيعي پايه -ب

زيرا حرکت از دولت طبيعي  ،ســاختار ســازماني بادوام و پايداري براي دولت وجود دارد* 
اي تدريجي اســـت و با افزايش توانمندي براي ســـاختن ترتيبات بادوام در شـــكننده به پايه

اي فقط نهادهاي شــود. نهادهاي اين دولت به طور گســتردهدرون ســازمان دولت محقق مي
ن آروابط دورني آن و روابط ، يعني نهادهايي که حوزه کاري دولت ،قوانين عمومي هستند

 کند. با اعضاي ائتالف حاکم را تعيين مي

اين نهادهاي عمومي چند هدف عمده دارند: راهكارهاي اســـتانداردي براي مســـائلي  -
هاي آن و تقســـيم غنائم ناشـــي از پيروزي تعيين ماليات و نرخ، مانند جانشـــيني خواص

ـــونت و مذاکره مجدد درفراهم مي ـــت براي خش ـــائل يك فرص  ونکنند. همه اين مس
 تواند خطرناک باشد. طور بالقوه ميکند و بهائتالف حاکم مهيا مي

توانند باورهاي مشــترکي درباره رفتار خواص ايجاد کنند که اين نهادهاي عمومي مي -
 (.2006، گريف) ائتالف حاکم دوام بياورد تا کندبه طور معتبري کمك مي

شكلاين نهادهاي عمومي مي - صي با  ساتوانند خوا ضاي هاي  شخص هم در ف زماني م
اي رقابت با رها بتوانند از اين سازمانآورد که ميعمومي و هم فضاي خصوصي فراهم 

 ديگران استفاده کنند. 

 توانند دوام بياورند.هاي داراي روابط مستقيم با دولت ميفقط سازمان* 

سي موفق خواهد  - ست. ک شده ا سيار نزديك به دولت تعريف  ود بامتيازات خواص ب
 که بتواند از دولت به خوبي در سازمانش استفاده کند. 

                                                                                                                   
1- Basic Natural State 
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شكننده - سازمان، برخالف دولت طبيعي  ستنداين  شخاص ني سته به ا ن بلكه قواني ،ها واب
 تري شكل داده است. هاي پيچيدهسازمان، عمومي

هاي خواص خصوصي خارج از ساختار تواند از سازماناي چون نميدولت طبيعي پايه -
هاي اندکي زيرا سازمان ،تواند جامعه مدني گسترده داشته باشدنمي، دولتي حمايت کند

 وجود دارند که بتوانند با دولت رقابت کنند. 
دارد  آورد به اين بســتگيکند و دوام مياي چگونه خوب کار ميكه دولت طبيعي پايه* اين

سازمان شته باشدتري از خواسهم بزرگ، هاي دولتي که ايجاد شدهکه   تا ص را در خود دا
ــده در مقابل رانت ــيب نبيندميزان رانت ايجاد ش ــاي خارج از ائتالف آس ــاير اعض  جويي س

 (.43-46 :همان)
 
 : 1دولت طبيعي بالغ -ج

سازمان * نهادها هاي دولتي و خصوصي و در دولت طبيعي بالغ بايد بتوانند به طور همزمان 
 نيز قوانين عمومي و خصوصي را توسعه دهند. 

ها را تصــريح کنند توانند ادارات و کارکردهاي دولت و روابط بين آنقوانين عمومي مي* 
 هايي براي حل تضادها درون دولت و دورن ائتالف حاکم فراهم کنند. و روش

که تيييراتي در آرايش ائتالف حاکم  دوام نهادهاي عمومي در دولت طبيعي بالغ هنگامي* 
 . امكانپذير است، دهدرخ مي

 ،هايي که در شروع به دولت وابسته نيستندتوانند از سازماننهادها در دولت طبيعي بالغ مي* 
 پشتيباني کند. 

هاي داراي شخصيت حقوقي در دولت طبيعي بالغ شكلي از حاکميت قانون براي سازمان* 
شتيباني کند و بتواند از مصادره  تا کندظهور مي بتواند از قراردادهاي بين و درون سازماني پ
 ها توسط دولت و ائتالف حاکم حمايت کند. سازمان

شد*  شده با يعي تيييرات مكرر دولت طب تاثير تحت تا چنين نهادهايي بايد در دولت حك 
ضاي ائتالف حاکم تييير مي کند قرار نگيرد با اين حال هنگامي که چيدمان امتيازات بين اع

 (. 46-48 :همان) حاکميت قانون آسيب خواهد ديد

 

                                                                                                                   
1- Mature Natural States 
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 نوع دوم: سامان اجتماعی دسترسی باز -3-2-2
ود سياسي و اجتماعي و ور، هاي اقتصاديدسترسي به سازمان، در سامان اجتماعي دسترسي باز

ها براي همه شهروندان باز و آزاد است و الزمه حفظ رقابت همزمان در اقتصاد سيس آنتا جهت
كل اي شــگونهنهادهاي حقوق مالكيت و بســتن قرارداد به، و ســياســت اســت. در چنين ســاماني

دوام و شيوه  صاي غيرشخصي است و با تييير اشخاطورگستردهاند که روابط اجتماعي بهگرفته
ـــاف و براب، حقوق مالكيت امن، کند. در نتيجه حاکميت قانونها تييير نمياجراي آن ري انص

 هاي اصلي سامان دسترسي باز چنين است:شود. ويژگيبراي همه برقرار مي
  .روابط اجتماعي وابسته به اشخاص خاص نيست* 
  .ها آزادند و محدوديتي ندارندنها و ورود به سازماهمه شهروندان براي تشكيل سازمان* 
ـــاف و برابري در اجراي قانون براي همه ، حقوق مالكيت امن، حاکميت قانون*  انص

  .برقرار است
  .اما غيرمتمرکز است ،بزرگبه نسبت نهادهاي دولتي *
ها حمايت ها و ورود به سازماناز تشكيل سازمانموجود نهادهاي رسمي و غيررسمي * 
  .کنندمي
ـــاير نهادهاي مرتبط چارچوب  ؛منطبق بر نظريه قراردادي درباره دولت*  دولت و س

قراردادهاي خصوصي براي مبادالت اقتصادي منعقد شوند و  تا کنندقانوني فراهم مي
ــتاز آن ــاير گروهها در مقابل دس ــي قدرتمند حفاظت اندازي دولت و س ــياس هاي س
 . کنندمي
كيل سياسي و فرهنگي تش، به اشخاص در حوزه اقتصاديتعداد زيادي سازمان غيروابسته * 

ــازنده در اين حوزه ــده و رقابت س ــر ميش ين ارتباط متقابلي ب، ديگر عبارتکند. بهها را ميس
 کند. گردد که محيط رقابتي سازنده را حفظ ميسياست و فرهنگ برقرار مي، اقتصاد

بل اگر بخواهيم الگوي نورث و ديگران ند ق مان عت ( 2009) ه ـــن ـــطح ص به س را 
در واند تهاي ســامان دســترســي باز در صــنعت بانكداري ميويژگي، بانكداري تقليل دهيم

  هفت بند زير خالصه شود:
شهروندان تحت حمايتتا -1 سات بانكي براي همه  س هاي اجتماعي به عنوان سيس مو

  .جايگاه شخص مهم نيست( فراهم است) يك حق غيرشخصي
  .شودگيري موسسات بانكي در فرآيند شفاف انجام ميشكلگيري براي تصميم -2
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آوري رقابتي سازنده بر اساس بهبود فنو زياد است  به نسبتتعدادي موسسه بانكي  -3
 ها برقرار است.هاي مالي بين آننوآوري و توسعه
ـــت و ذينهاد ناظر و مقررات -4 ـــلط اس نفعان گذار بانكداري بر همه امور بانكي مس

  .در آن نقش دارندمختلف 
  .شودقوانين و مقررات بانكداري براي همه اشخاص به صورت برابر و منصفانه اجرا مي -5
ــهامولت و نهادهاي بانكداري از حقوق هم د -6 ــپردهدارس گذاران بانك در ان و هم س

  .کنندهاي سياسي قدرتمند حفاظت مياندازي دولت و ساير گروهمقابل دست
فعاليت موسسات بانكي وابسته به اشخاص نيست و سازمان اين موسسات دوام تداوم  -7

 ن آن دارد.ابيشتري از موسس

 

 تغییر سامان دسترسی  -3-2-3
( هر دو ســامان اجتماعي دســترســي باز و محدود در توازن 2009) به نظر نورث و ديگران

ــي 1دوگانه ــياس ــادي-س ــرايط اقتص ــت که ش ــادي قرار دارند. توازن به اين مفهوم اس  اقتص
ــي) ــياس ــرايط س ــرايط محدود يا باز( جوامع مي) محدود يا باز( باعث پايداري ش ــود و ش ش

ــي نيز همين پايداري را براي اقتصــاد آن ــياس کند. به همين خاطر کشــورهاي ها ايجاد ميس
اند از ســامان اجتماعي دســترســي محدود به توانســتهاندکي مانند انگلســتان در قرن هفدهم 

سي باز حرکت کنند ستر ستا. به 153 :همان) سامان اجتماعي د ست و نه اي (. اين توازن پويا
ست سامان در حال تيييرات دائمي ا شرايط دو نوع  سامان  ، امااين مفهوم که  جامعه از آن 

 شود. خارج نمي، اجتماعي که در آن قرار دارد
ر يك سامان دسترسي محدود به اين صورت است که همواره تيييراتي در پويايي د

سازمان سمي يا  سي آننهادهاي ر سيا صادي يا  شرايط اقت ها به وجود هاي اين جوامع يا در 
که اثر تييير  بلكه هنگامي ،تييير سامان اجتماعي نيست، نتيجه نهايي اين تيييراتآيد، اما مي

 مان اجتماعي پابرجاست. شود دوباره همان ساتمام مي
، انقالب ،حتي بسياري از تيييرات در سامان اجتماعي دسترسي محدود که با شورش

نوع ســامان اجتماعي را  ،شــودکودتا يا تييير اشــخاصــي از اعضــاي ائتالف حاکم محقق مي

                                                                                                                   
1- Double Balance 
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با همان ) دهد. در هر صـــورتتييير نمي باز هم يك ائتالف جديد  با وقوع انقالب(  حتي 
 شود. گروه حاکم قبلي در جامعه حاکم مي خصوصيات

ــازمان ــي به س ــترس ــرايط جديد نيز دس ــت که در اختيار در ش ها يك امتياز ويژه اس
گيرد. دارا بودن امتياز ويژه براي ايجاد اشـــخاص خاص حامي ائتالف حاکم جديد قرار مي

ــازمان باعث مي ــدگان از اين امتياز از ائتالف حاکم س ــود که برخوردارش جديد حمايت ش
ه در آن دهد کسياسي را نشان مي-کنند. اين وضعيت است که يك توازن دوگانه اقتصادي

هاي سياسي محدود شده و اين محدوديت باعث محدود شدن دسترسي دسترسي به سازمان
 شود و برعكس.هاي اقتصادي ميبه سازمان

هاي ازمانرسي باز به سدر سامان دسترسي باز نيز توازن دوگانه پويا برقرار است. دست
سازمان سترسي باز به  ست که د صادي ا سي را ايجاد مياقت سيا ن کند و برعكس. در ايهاي 

شود و در صورتي که قدرت حاکم از هاي سياسي کنترل ميخشونت توسط سازمان، نظام
 هاي سياسي و اقتصادي در سازوکار انتخابات تنبيهتوسط سازمان ،اين امر سوءاستفاده کند

دســتكاري ســياســي چه در بازارهاي ســياســي و چه اقتصــادي به حداقل  بنابراين،شــود. مي
ســياســي پويا در اين ســامان نيز همواره برقرار -توازن دوگانه اقتصــادي، رســد. در نتيجهمي
 ماند. مي

ـــعيت غامض و بحران مواجه مي، در مجموع همه جوامع با چالش ـــوند. اين وض ش
تيييرات ، هاي اقتصـــاد کالنبحران، هاي نســـبيتييير در قيمتتواند به دليل مشـــكالت مي

ـــات نژادي، جمعيتي ـــكالت امنيتي با ، هاي داخليجنگ، تعارض تيييرات تكنولوژي يا مش
صاد و آمادگي جوامع  ست و اقت سيا سازنده در  شد. به دليل وجود رقابت  شورها با ساير ک

هاي متنوعي براي حلراه والاين جوامع معم، دســـترســـي باز براي نوآوري در حل مســـائل
ـــكالت فراهم  با مش ـــكالت در اختيار دارند و بهترين ابزارها را براي تطبيق  با مش مواجهه 

سائل برخوردارند، کنند. درنتيجهمي (. 146 :نهما) اين جوامع از کارايي تطبيقي براي حل م
 اين کارايي تطبيقي در جوامع دسترسي محدود بسيار کمتر است.  اما

ـــدهتوجه به مباحث  با ـــي محدود به باز ، مطرح ش ـــترس ـــريع جوامع از دس گذار س
ست. نورث موانع اين گذار را بر مبناي  سير طي»غيرممكن ا ستگي جوامع به م نيز « 1دهشواب

                                                                                                                   
1- Path Dependence 
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( گذار آرام جوامع از دسـترســي 23: 2009) نورث و ديگران، تبيين کرده اسـت. با اين حال
 دانند: ي ميمحدود به باز را داراي دو گام اساس

 گام اول: توسعه ترتيبات نهادي غيرشخصي بين خواص حاکم 
 .گام دوم: تعميم روابط ميان خواص در جامعه شايسته گذار

يعني  ،يا دولت طبيعي( ســـه مولفه مهم جامعه) در يك ســـامان دســـترســـي محدود
 بين اينها و باورها در ســيطره خواص ائتالف حاکم اســت. ترتيبات نهادي ســازمان، نهادها

ست. اولين گام براي تييير دولت طبيعي يا گذار  شده ا سته به شخص تعريف  خواص نيز واب
سعه يابد که روابط بين  سته از ترتيبات نهادي تو ست که آن د سي باز اين ا ستر سامان د به 

ترتيبات نهادي غيرشــخصــي(. ) خواص در ائتالف حاکم به اشــخاص خاص وابســته نباشــد
سري يابد.در اين گام اين، سپس در گام دوم ضاي جامعه ت ساير اع جوامعي که در ، امر به 

 مبادالت غيرشخصي که فقط بين خواص تا دهندراه را ادامه مي ،اندآستانه گذار قرار گرفته
به ي باز دســترســ گســترش يابد. همچنينائتالف حاکم برقرار شــده به ســاير افراد جامعه نيز 

شخاص نهادينهها سازمان سي باز براي همه خواص و نه به، شود براي همه ا ستر ويژه اين د
ـــودفراهم ، فقط خواص ائتالف حاکم ـــت که ، بيان ديگر به (.148 :همان) ش ابتدا الزم اس

 ،خواص عضو ائتالف حاکم در روابط دروني با يكديگر به صورت غيرشخصي عمل کنند
 يعني تحول از قدرتمندترين اعضاي جامعه شروع شود. 

( اعتقاد دارند که اين تحول خود با روابط غيرشــخصــي 148: 2009) اننورث و ديگر
ص ائتالف افتد که خوازيرا تحول به اين صورت اتفاق مي ،در دولت طبيعي بايد سازگار باشد

ها نقبلي براي آ« امتيازهاي ويژه»حاکم خودشــان قواعد رســمي را به گونه اي تييير دهند که 
ها براي حفظ منافع خودشــان در گام مهم اســت که آن محســوب شــود. اين اقدام يك« حق»

ست سل اندازي يكمقابل د صي متو شخ سمي غير صي به قواعد ر شخ ديگر به جاي روابط 
ــده ــان در مقابل يكديگر محافظت کنند. ها در اين مرحله مياند. آنش خواهند از منافع خودش
شود ،بنابراين صويب  سمي اگر قانوني ت ستاي اين قواعد ر شخ در را سته به  ص اجراي آن واب

دوام و رشــد آن وابســته به شــخص  ،اگر ســازماني تشــكيل شــود، بانفوذ خاصــي نخواهد بود
يت را مي يد نيز اين واقع جد هاي  باور هد بود و  پذيرش اين روابط خاصـــي نخوا ند.  پذير

شار ساير اق سترش آن به  ضاي ائتالف حاکم و گ شخصي بين اع صي که، غير در  شامل خوا
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ــاير افراد غيرخواصائتالف ح ــتند و س ــتانهمي، اکم عضــو نيس ورود به  1تواند جامعه را در آس
شود شته  شا ،گذار قرار دهد. در نتيجه اين گام اول که در يك دولت طبيعي بردا سته جامعه  ي

گذار داراي الزاماتي است بنابراين، شود که گام دوم مرحله گذار را پشت سر گذارد. آن مي
 منطقي زير:از جمله سه الزام 

هاي طبيعي سازگار ها و رفتار افراد در شروع گذار بايد با منطق دولتسازمان، نهادها -1
شد.  شروع گذارنميبنابراين، با ها و رفتار سازمان، شرايطي را براي نهادها، توان جهت 

شد. به عنوان مثال شروع  براي، افراد فر  کرد که خارج از قواعد يك دولت طبيعي با
نهادهاي رسمي از جمله ، توان فر  کرد که در يك جامعه دسترسي محدودنميگذار 

کند. وجود چنين قوانيني وجود دارد که از حق مالكيت همه اعضــاي جامعه حمايت مي
 قوانيني با منطق دولت طبيعي ناسازگار است. 

ـــازمان، تيييراتي که در نهادها -2 با منافع دهد بايد ها و رفتار افراد طي گذار رخ ميس
ــد ــازگار باش ــد. به عناما نتايج اين تيييرات مي ،ائتالف حاکم س ــته باش وان تواند ناخواس

گيري قوانين مربوط به حقوق بايد در راســـتاي حفظ حقوق ائتالف حاکم شـــكل، مثال
شد سته ،با شد، مثالاي هم مياما اين امر نتايج ناخوا شته با فظ اگر اين قوانين ح تواند دا

 ر اعضاي جامعه تعميم يابد.حقوق به ساي
سازمان، اي از تيييرات در نهادهاريخي از طريق مجموعهتا گذار بايد طي يك دوره -3

 باشند 2ها و رفتار افراد محقق شود. اين تيييرات بايد همديگر را تقويت کنند و تدريجي
ــود تا ــب ش ــير کس ــادي در هر گام طي مس ــي و اقتص ــياس ــي پايدار به نظام س ــترس  دس
 (. 150:نهما)

يعني گسترش ترتيبات نهادي غيرشخصي بين  ،اي براي گام اولسه شرط آستانه
ـــروط مي ،خواص ائتالف حـاکم در يـك دولـت طبيعي توان در نظر گرفـت. اين ش

هايي منجر شـــود که از مبادالت غيرشـــخصـــي بين تواند به ايجاد نهادها و ســـازمانمي
شتيباني مي سري دهد. اين  تواند اينکند و ميخواص حاکم پ شار ت ساير اق روابط را به 

 سه شرط عبارتند از:
 

                                                                                                                   
1- Doorstop 

2- Incremental 
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  : حاکميت قانون برای خواص1ای شرط آستانه

سازمان درهم هاي طبيعي معموالائتالف حاکم در دولت ست 1تنيدهيك  گروهي از افراد  ؛ا
ـــترک به اند. تعامالت مداوم اين خواص هم گره خوردهکه به خاطر منافع و تهديدهاي مش

رســـمي يا  ،شـــود که به تنظيم رفتار خود از طريق قواعدائتالف حاکم با يكديگر باعث مي
 نياز داشته باشند. ، غيررسمي

ـــاســـي مل دوام روابط بين اين داوري دعاوي بين خواص حاکم يكي از اس ترين عوا
هاي طبيعي اين دعاوي از طريق حكميت و وســاطت حل و خواص اســت. در بســياري از دولت

آورند. اين روي اما در برخي جوامع به نهادهاي دولتي و قضايي رسمي روي مي ،شودميفصل 
ــمي ــتانهمي، در مرحله اول براي خواص ائتالف حاکم، آوردن به قواعد رس ــرط آس اي تواند ش
راي اي حاکميت قانون بهاي طبيعي باشد. بنابراين منظور از شرط آستانهمهمي براي گذار دولت

به عنوان يك امر غيرشخصي شروع شود « حاکميت قانون»حاکم اين است که خواص ائتالف 
براي گذار از دســترســي محدود به « شــروع»تواند اين امر تعميم يابد. اين و در مراحل بعدي مي

دسترسي باز بسيار اهميت دارد. البته حاکميت قانون يك امر صفر و يكي نيست و در هر کشور 
کننده گذار تواند شــروعدرجه مشــخصــي از حاکميت قانون مي، ينداراي درجاتي اســت. بنابرا

 (. 151 :همان) مصاديقي از حاکميت قانون فقطکشورها باشد و نه 
 

 های هميشه زنده در فضای عمومي و خصوصي : وجود سازمان2ای شرط آستانه

عضــو زنده شــود که فراتر از عمر افراد هايي گفته ميهاي هميشــه زنده به ســازمانســازمان
 ،روديك مشارکت با مرگ يا کنار کشيدن يكي از شرکا از بين مي، مانند. به عنوان مثالمي

ان يا دارسهامهميشه زنده است و با مرگ يا کنار کشيدن يكي از  يسازمان ،اما يك شرکت
 رود.مديران از بين نمي

با رهبران در دولتســـازمان به طور معمول ـــكيل  هاي طبيعيهايي که مطابق  تش
ست که بلكه منظور اين ا ،ابدي بودن نيست، هميشگي نيستند. منظور از هميشگي ،شودمي

عمر سازمان فراتر از افراد خاصي باشد. يك سازمان هميشه زنده به قواعد رسمي شامل نظام 
ــازمان ــه زنده بدون حقوقي و س ــازمان هميش هاي اجراي اين نظام نياز دارد. همچنين يك س
نظام ، هاي هميشه زندهروابط در سازمان، شه زنده قابل دوام نيست. در نتيجهيك دولت همي

                                                                                                                   
1- Adherent Organization 
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ها مبتني بر قراردادهاي رسمي خواهد بود. اين حقوقي و دولت هميشه زنده پشتيبان سازمان
اي ديگر به ســمت غيرشــخصــي شــدن روابط در ماهيت روابط باعث خواهد شــد که مرحله

 (. 152 :همان) دولت طبيعي برداشته شود
 

 گری: کنترل سياسي مستحكم بر نظامي3ای شرط آستانه

ظاميدر دولت ـــتحكمي بر ن ندرت کنترل مس به  ته ات، گري وجود داردهاي طبيعي  حاد الب
دسترسي ، هاي طبيعيدر اغلب دولت، جماهير شوروي در اين کار يك استثنا بود. در مقابل

 به ابزار خشونت بين خواص ائتالف حاکم پراکنده شده است. 
ـــتحكم بر نظامي ـــت که همه منابعکنترل مس ـــازمان اس  ،گري نيازمند وجود يك س

هاي نظامي را در اختيار خود بگيرد و اين سازمان رسوم معتبري را ها و ابزار و فعاليتدارايي
ضاي ائتالفتعيين کند که چگونه از زور عليه افراد يا  سازماناع شود. چنين  ستفاده  به ي ها ا

ساختار دولت قرار مي طور معمول سياسي است و در باالترين سطح از  سازمان   ،يردگيك 
 مانند وزارت دفاع اياالت متحده آمريكا. 

ـــتحكم بر نظاميهاي داخلي ميجوامعي که دچار جنگ ـــوند از کنترل مس گري ش
ند ـــت پ ؛برخوردار نيس هاي ارو ـــور مان فئودالکش ماني از چنين ايي ز ها و امپراتوري عث
 (. 153 :همان) کشورهايي بودند

ي از اهاي پراکندهشـــبكه تا شـــودپراکندگي قدرت نظامي در يك جامعه باعث مي
بانكداران و ســاير فعاالن جامعه شــكل بگيرد که ، معلمان، روحانيون، توليدکنندگان، تجار

خصي از ها روابط شنظامي وابسته است و در اين شبكههر شبكه به يكي از صاحبان قدرت 
حتي در جوامعي که حاکميت قانون براي ، اهميت زيادي برخوردار خواهد بود. در نتيجه

ـــازمان ـــت و س ـــه زنده وجود داردخواص فراهم اس طور اگر قدرت نظامي به ،هاي هميش
ستحكم در اختيار  شد« يك»م سي قرار نگرفته با سيا شروط ت طبيعي ايك دول ،سازمان  ز 

 (. 154 :همان) اي گذار برخوردار نيستآستانه
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 شواهد نظام بانکداری ایران  -4
تواند سامان دسترسي در نظام بانكداري داراي هفت ويژگي برجسته ميپيشتر گفته شد که 

ناي اين ويژگي بانكي ايران در چه ها نشـــان ميباشـــد. در اين بخش برمب ظام  که ن دهيم 
 نظر سامان دسترسي قرار دارد. وضعيتي از

اس آن براس تا سه معيار براي بررسي وضعيت نهادهاي رسمي بانكداري انتخاب شد
گذار و سامان دسترسي مورد ارزيابي قرار گيرد. اين معيارها عبارتند از: ماهيت نهاد مقررات

ـــيس بانكتا قواعد، ناظر ـــرمايهکفايت ، ترکيب دارايي) هاقواعد فعاليت بانك و هاس ، س
صالحات نهادي  سود بانكي(. با توجه به ا سقف مصوب نرخ  شويي و جرائم و  مبارزه با پول

ــت اين بازه زماني را مي 1357که در نظام بانكي پس از انقالب  ــده اس ــه انجام ش توان به س
 دوره تفكيك کرد:

تنها اســت که طبق قانون  1379 تا 1358ها از ســال دوره دولتي بودن بانك، دوره اول* 
 هاي دولتي اجازه فعاليت داشتند.بانك
است. در  1387 تا 1380هاي خصوصي از سال دوره اجازه فعاليت به بانك، دوره دوم* 

هاي خصــوصــي تصــويب شــد و هم ســهام چند هم قانون اجازه فعاليت بانك، اين دوره
 واگذار شد.  بانكي دولتي

ــوم*  ــترش فعاليت بانك، دوره س ــالهاي غيردولدوره گس ــمي در س هاي بعد از تي رس
ي پولي و نظارت گذارسياست که روند 1394و  1393است. همچنين در دو سال 1388

 حدودي تييير کرده است. تا بانكي به دليل دولت حاکم
 

 (1379 تا 1358) هادوره اول؛ دوره دولتی بودن بانک -4-1
بانك مامي، هادر دوره دولتي بودن  با ت ظام  هفت تقري ـــي محدود در ن ـــترس ويژگي دس
 خورد:بانكداري ايران به چشم مي

ها يعني قانون ملي شـــدن بانك ،براســـاس قواعد قانوني مصـــوب، در اين دوره -1ويژگي 
ــال  ــوراي انقالب در س ــوب ش ــل  1358مص ــوب  44و اص ــي مص ــاس تنها ، 1358قانون اس

موســســه که به خواص  چنداين در حالي اســت که  هاي دولتي اجازه فعاليت داشــتند.بانك
نظاميان ، يهيموسساتي که وابسته به قوه قضا ؛شكل گرفتند 1370به ويژه در دهه  تعلق داشتند
صنفي بودند. اين موسسات مالي و اعتباري يا با مجوز از وزارت تعاون و برخي انجمن هاي 
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گذار رراتکردند و چون تحت نظارت نهاد مقيا نيروي انتظامي يا بدون مجوز فعاليت مي
ها به عنوان کردند در اين مقاله از آنيعني بانك مرکزي تشكيل نشده و فعاليت نمي ،اصلي
 (.(1) جدول) شودياد مي« غيررسمي»

ـــت  چهارعالوه بر  -2ويژگي  بانك دولتي در اين دوره  هفتبانك دولتي که وجود داش
سات  س شد و بقيه مو شكيل  شترت سب بي ستاي ک سته به دولت و در را  متعلق به خواص واب

 (.(1) جدول) رانت براي ائتالف حاکم تشكيل شد
سازندهتعداد بانك -3ويژگي  سيار محدود بود و رقابت  سات مالي ب س ها اي بين آنها و مو

 (.(1) جدول) مشاهده نشد ،که بتواند هزينه و کيفيت خدمات بانكي را کاهش دهد
ترکيب شـوراي پول و اعتبار در اين دوره طبق مصـوبه شـوراي انقالب در سـال  -4ويژگي 
دو عضو دولتي جاي يك عضو غيردولتي و يك صاحبنظر ) دولتي شد به طور کامل 1358

ــيار محدودي را انجام مي  دادرا گرفتند( و معاونت نظارت بانكي بانك مرکزي، وظايف بس
 (.(2) جدول)

سود بانكي ت -5ويژگي  سط نهاد مقرراتنرخ  شوراي پول و اعتبار تعيين مي ،گذارو يعني 
اما برخي موسسات غيررسمي اين قواعد را  ،هاي دولتي ملزم به اجراي آن بودندشد و بانك

 (. (2) جدول) رعايت نكردند
دهد نهادهاي رســـمي بانكداري با قواعد و شـــواهدي وجود دارد که نشـــان مي -6ويژگي 

کنترل شديد بر عمليات  اند. از جملهري براي انتقال رانت عمل کردهرفتار خود همچون ابزا
نابع که موردبانك نه تجهيز و تخصـــيص م بانك مرکزي بود.  هاي دولتي در زمي ظارت  ن
اعتبارات ز اسهميه بندي بخشي ، ها و تسهيالتتعيين دستوري نرخ سود سپرده، اينبرعالوه
هاي ترجيحي از اهم مقررات و تكليفي با نرخاعطاي تســـهيالت ، هاي ســـود متفاوتبا نرخ

 (.1393، 1قلي بگلوو حميد و  تهرانفر) ضوابط کنترلي بخش نظارت بانك مرکزي بود

گذاري و ها مانند ســپردهموســســات بانكي رســمي و غيررســمي در برخي زمينه -7ويژگي 
ــفان ــواهدي از رقابت غيرمنص ــتند و ش ــاب جاري با يكديگر همكاري داش ا ه بخدمات حس

 همديگر در زمينه کسب رانت مشاهده نشده است. 

  

                                                                                                                   
 به ترتيب مسئول سابق و کارشناس معاونت نظارت بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران.  -1
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 (1379  ا 1358) هاسیس و مالکیت موسسات بانکی در دوره دولتی بودن بانک ا – 1جدول 
 سیس ا نحوه ماهیت مالک اصلی سیس ا زمان نام بانک ردیف

1-4 
بانک ، بانک سپه، بانک ملی

 بانک مسکن، کشاورزی
فعال در ش وع 

 1357انقالب 
 رسمی دولتی

5-8 
، بانک  جارت، بانک صادرات

 بانک صنعت و معدن، ملتبانک 
شده در ملی

1358 
 رسمی دولتی

 بانک رفاه کارگ ان 9
فعال در ش وع 

 1357انقالب 
 عمومی غی دولتی

 مین اجتماعی( ا سازمان)
 رسمی

 غی رسمی گ وهی از روحانیون 1366 الحسنه عسک یهصندوق ق ض 10
 رسمی دولتی 1368  عاونصندوق  11
 رسمی دولتی 1370 بانک  وسعه صادرات ای ان 12

 1372 الحسنه بسیجیانصندوق ق ض 13
 صندوق ذخی ه بسیجیان

 نی وی مقاومت بسیج()
 غی رسمی

 غی رسمی بنیاد مستضعفان 1370دهه  موسسه مالی و اعتباری بنیاد 14
 غی رسمی  عاون نی وی انتظامیبنیاد  1370دهه  الحسنه ناجاصندوق ق ض 15

 1370دهه  صندوق انصارالمجاهدین 16
بنیاد  عاون سپاه پاسداران انقالب 

 اسالمی
 غی رسمی

 رسمی دولتی 1375 پست بانک 17
 غی رسمی بنیاد  عاون سپاه 1376 موسسه ثامن االرمه 18

19 
اعتباری  وسعه صنعت  موسسه

 ساختمان
 غی رسمی ساختمانیساز های انبوهش کت 1376

 غی رسمی - 1377 الموحدینموسسه مولی 20

 1379  عاونی اعتبار میزان 21
کارکنان و قضات نف  از  3000

 دادگست ی خ اسان بزرگ
 غی رسمی

 غی رسمی وابستگان امام جمعه 1379  عاونی اعتبار ثامن الحجج 22

22-
31 

نی  عاو،  عاونی اعتبار امید جلین
  عاونی اعتبار، مشهداعتبار الزه ا 

 عاونی اعتبار ، بدر  وس مشهد
 عاونی اعتبار ، پیوند مشهد

 عاونی اعتبار ، حسنات اصفهان
، دامداران و کشاورزان ک مانشاه
 عاونی اعتبار عام کشاورزان 

مازندران و  عاونی اعتبار وحدت 
مشهد و موسسه اعتباری 

و موسسه اعتباری  ف شتگان
 ... ف دوسی و

در دهه  بیشت 
1370 

 غی رسمی مالکان پ اکنده و خ د

 در مواردی که اطالعا ی در دست س نبوده ماهیت مالک اصلی مشخص نشده است. -1 وضیح: 
 ها و موسسات و بانک م کزی و بورس اوراق بهادار  ه ان. منبع: سایت رسمی بانک



 155اقتصاد سياسي اصالح نهادهای رسمي بانكداری در ايران پس ازانقالب      

 

 

 

 

 

 (1379 – 1358) ی بودن بانکهاقواعد بانکداری، اصالح آن و درجه رعایت آن در دوره دولت -2جدول 
 رعایت قواعد قانونی قواعد قانونی مصوب و اصالحات آن قواعد بانکداری

ماهیت نهاد 
 مق را گذار 

شورای پول و ) 
 اعتبار( و نهاد ناظ 

  کیب اعضای شورای پول و اعتبار طبق 
م کب از  1351قانون پولی و بانکی مصوب 

چهار عضو دولتی، دو عضو از بخش 
 غی دولتی و چهار صاحبنظ  به انتخاب دولت
  کیب اعضای شورای پول و اعتبار طبق 

قانون پولی و بانکی  الیحه قانونی اصالح
م کب از شش عضو دولتی،  1358مصوب 

یک عضو از بخش غی دولتی و سه صاحبنظ  
 به انتخاب دولت

قانون پولی و بانکی کشور  11و  10طبق ماده 
ها و موسسات بانکنظارت ب   1351مصوب 

ها و اعتباری و رسیدگی به دفا   و حساب
 عهده بانکی م کزی ق ار دارد. ها ب اسناد آن

گذار بسیار وابسته به اعضای دولتی نهاد مق رات
 خود بود. 

 به طورنهاد ناظ ، معاونت نظارت بانک م کزی و 
 کامل دولتی بود. 

 قواعد  اسیس بانک
مصوبات  قانون اساسی و 44طبق اصل 

های فقط بانک 1358شورای انقالب در سال 
 دولتی اجازه  اسیس و فعالیت دارند.

های دولتی اجازه  اسیس و فعالیت داشتند فقط بانک
ه، ییهای وابسته به نظامیان، قوه قضااما  وسط گ وه

های نهادهای عمومی غی دولتی و ب خی انجمن
 صنفی ب ای  اسیس موسسات بانکی رعایت نشد. 

قواعد فعالیت بانک
 ها: 
 ها   کیب دارایی -
 ن خ ذخی ه قانونی -
 کفایت س مایه -
سقف مصوب ن خ  -

 سود بانکی
مبارزه با پولشویی  -

 و ج ارم مالی
 

قانون پولی و بانکی مصوب  14طبق ماده 
 عیین میزان حداقل و حداکث  ن خ به ه  1351

ن خ رسمی  نزیل ها، و کارمزد دریافتی بانک
،  عیین نسبت مجموع س مایه پ داخت مجدد

ها،  عیین نسبت سپ ده شده و اندوخته بانک
ها نزد بانک م کزی، رسیدگی به قانونی بانک

عملیات حسابها و اسناد بانکها باید به  صویب 
شورای پول و اعتبار ب سد و  وسط بانک 

 م کزی اج ا شود. 
ها باید در  ملک سهام سای  همچنین بانک

ها و خ ید گذاریها، مشارکت در س مایهبنگاه
ها طبق امالک و ساختمان و سای  دارایی

 مصوبات شورای پول و اعتبار عمل کنند. 
بعد از قانون عملیات بانکداری بدون ربا  ا 

 حدودی این وظایف  غیی  یافت.

بیشت   1368شیوه نظار ی بانک م کزی  ا سال 
ها بود های بانکمتم کز ب  کنت ل دفا   و حساب

و در عمل وظیفه نظار ی با وظیفه حساب سی 
مخلوط و  ا اندازه بسیاری نقش حساب سی 
جایگزین وظیفه نظار ی شده بود. از ابتدای سال 

ها  غیی  شیوه نظارت بانک م کزی ب  بانک 1368
مشی کلی ب ای شیوه یافت و دستورالعمل و خط

ل و کنت . در این بازنگ ی شدنوین نظارت  هیه 
ها جهت حصول به های اساسی در بانکم اقبت
های نظار ی جایگزین عملیات حساب سی هدف

ف ،  ه ان) در ب نامه کار بازرسان بانک م کزی شد
 (.1393، قلی بگلوو حمید 

ها به دلیل قانون عملیات در قاعده   کیب دارایی
بانکداری بدون ربا ابهام وجود داشت و بانک

 رعایت نک دند. های دولتی هم 
های دولتی، در قاعده کفایت س مایه، ب ای بانک

قاعده دقیقی وجود نداشت و موسسات بدون 
مجوز از نسبت م سوم جهانی بسیار فاصله 
داشتند در ب خی موارد حتی چند صد ب اب . اما 

 ها در دست س نبود. اطالعات دقیقی هم از آن
ها و های سود سپ دهسقف مصوب ن خ

های دولتی رعایت شد ولی ت در بانک سهیال
 در موسسات غی رسمی رعایت نشد.
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دهد همه هفت ويژگي سامان دسترسي محدود يا نشان مي1379 تا 1358شواهد دوره 
 . از اين نظر که ترتيبات نهاديدولت طبيعي در صــنعت بانكداري ايران وجود داشــته اســت

ـــتتر اين دوره به کدام نوع دولت طبيعي نزديك ـــان دادمي ،اس : چون که ائتالف توان نش
ـــكننده ـــت و نيز نهادهاي عمومي مانند بانك ، حاکم مثل دولت طببعي ش ناپايدار نبوده اس

ـــته ـــوراي پول و اعتبار وجود داش هاي حداقل بتوانند حوزه کاري بانك تا اندمرکزي و ش
با اعضـــاي ائتالف حاکم را تعيين ، دولتي ند. در نتيجروابط دورني آن و روابط آن  ، هکن

 تري دارد. شباهت بيش« ايدولت طبيعي پايه»ترتيبات نهادي بانكداري ايران در اين دوره به 

 

 (1387 تا 1379) های خصوصیدوره دوم؛ اجازه فعالیت به بانک -4-2
برخي خواص که در کنار قوه مجريه به ويژه در بخش صــنعت و ســاختمان ، در اواخر دوره قبل

ـــه بانكي ب، هاي قوانين عموميتوانســـتند به دليل رعايت محدوديتنمي ،فعال بودند ه موســـس
با گذشـــت زمان و افزايش موســـســـات بانكي ، صـــورت غيررســـمي راه اندازي کنند. بنابراين

سمي ستانه، غيرر شرط آ سامان ) اي يكمشواهدي از  حاکميت قانون براي خواص( براي تييير 
هاي خصوصي سيس بانكتا ب که با تصويب قانون اجازهشود. به اين ترتيدسترسي مشاهده مي

ـــال  گذار به گروهي ديگر از خواص حاکم اجازه فعاليت رســـمي نهاد مقررات، 1379در س
 هاي دولت طبيعي است: شواهد زير قابل انطباق با ويژگي، دهد. بنابراينمي

سات بانكي توانايي اندکي  -1ويژگي  س شكيل مو ردند و از پيدا کعموم افراد جامعه براي ت
شد پنج موسسه 14 شكيل  سارگادپ، سامان، کارآفرين) موسسه بانكي که در اين دوره ت ، ا

  ((.3) دولج) توسعه و اقتصاد نوين( ارتباط کمتري با خواص اصلي اوتالف حاکم داشتند
نك دولتي 11عالوه بر  -2ويژگي  با يك  که وجود داشــــت در اين دوره  نك دولتي   با

 پنجالحســـنه مهر ايران( و قر ) هاي دولتيو يك بانك وابســـته به بانك توســـعه تعاون()
 (.(3) جدول) موسسه بانكي متعلق به خواص شبه دولتي تشكيل شد

صاري هنوز هم در بين بانك -3ويژگي  صورت قدرت تعيين نرخرفتار انح سود ها به  هاي 
 (.(3) جدول) بانكي وجود داشت

اين دوره دســـت خوش تييير شـــد و يك عضـــو از بخش ذار در نهاد مقرراتگ -4ويژگي 
نقش  ،اما يكي از صاحبنظران به انتخاب دولت حذف شد. با اين حال ،غيردولتي اضافه شد

 (. (4) جدول) گذار پررنگ نبودنفعان مختلف در نهاد مقرراتذي
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 (1387 – 1380) های خصوصیسیس و مالکیت موسسات بانکی در دوره اجازه فعالیت به بانک ا - 3جدول 

 سیستا نحوه ماهیت مالک اصلی سیستا زمان نام بانک ردیف

 1380 بانک کارآف ین 1
، جامعه مهندسان مشاور ای ان

مهندسان ، های مدی ان صنایعانجمن
 مشاور معمار و شه ساز

 رسمی

 1380 بانک اقتصاد نوین 2
 پیمانکاران ساختمانی 

 (گ وه است ا وس) 
 رسمی

 1380 پارسیانبانک  3
 خودروسازان 

 وزرات صنایع و معادن() 
 رسمی

 رسمی خانواده ض ابیه 1381 بانک سامان 4

5 
 اعتباری  وسعه  موسسه

اعتباری  وسعه  موسسهاز  بدیل ) 
 صنعت ساختمان(

 ساز ساختمانیهای انبوهش کت 1381
 بدیل به 
 رسمی

 1384 بانک پاسارگاد 6
و ها های علمی دانشگاهانجمن

های و ب خی صندوق آموزش عالی
 بازنشستگی

 رسمی

 1384 بانک س مایه 7
 صندوق ذخی ه ف هنگیان 

 وزارت آموزش و پ ورش() 
 رسمی

 1386 موسسه اعتباری کوث  8
های وزارت دفاع و پشتیبانی ش کت

 نی وهای مسلح
 غی رسمی

 رسمی های دولتی و غی دولتیبانک 1387 الحسنه مه  ای انبانک ق ض 10

11 
 بانک  وسعه  عاون 

 با  بدیل صندوق  عاون() 
 رسمی دولتی 1387

 غی رسمی شه داری  ه ان 1380دهه  موسسه مالی واعتباری شه  12
 غی رسمی بنیاد  عاون ار ش 1380دهه  سسه مالی و اعتباری ای انیانمو 13

14 
 بانک سینا 

 (واعتباری بنیادموسسه مالیاز  بدیل ) 
 بنیاد مستضعفان 1387

 بدیل به 
 رسمی

 ها و موسسات و بانک م کزی و بورس اوراق بهادار  ه ان. منبع: سایت رسمی بانک

 
با اخذ  دکردنموسسه بانكي که به صورت غيرقانوني فعاليت مي سهدر اين دوره  -5ويژگي 

ـــيار، اما هممجوز از بانك مرکزي به فعاليت خود ادامه دادند ـــات  يچنان بس ـــس از موس
ــمي دوره قبل به فعاليت خود ادامه دادند و  ــهغيررس ــمي ديگر متعلق به  س ــه غيررس ــس موس

هاي بانكي توسط (. در اين دوره نيز قواعد رسمي فعاليت(3) جدول) فرادستان تشكيل شد
 (.(4) جدول) اجرا نشد موسسات غيررسمي وابسته به فرادستان
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 دسترسي محدود در اين دوره نسبت به دوره قبل تيييري نداشت. -7و  6ويژگي 
 پولي بازار غيرمتشــكل تنظيم قانونتصــويب قانون به ويژه ، مشــخصــه بارز اين دوره

براي بهبود نظارت بر  1386و قانون مبارزه با پولشــويي مصــوب ســال  1383مصــوب ســال 
سميبانك صراحت اين  ها و تحت نظارت درآوردن موسسات بانكي غيرر ست. با وجود  ا
 بسياري از خواص به آن عمل نكردند. ، قوانين

سرمايه سترکيب دارايي، همچنين با وجود اينكه مقرراتي در مورد کفايت  قف ها و 
اما حتي موســســات رســمي چندان به آن عمل ، نرخ ســود از طرف بانك مرکزي ابالغ شــد

هاي غيرقانوني در اين دوره منفعل بود. ليتگذار نيز در مواجهه با فعانكردند. نهاد مقررات
شكل تنظيم قانون( 2) كه در مادهبا اين، براي مثال سال  پولي بازار غيرمت صوب  براي  1383م
ـــكايت صـــورت در قانون از اجراي نامتخلف ـــا مقامات طريق از مرکزي بانك ش ، ييقض
سمي بانك مرکزي در اين  اما مواردي از ،شد تعيين ماه شش تا حبس مجازات شكايت ر

شد شاهده ن سابق بانك مرکزي  .دوره م و  ابزارهاي نظارتي مناسب»يا به بيان معاون نظارتي 
ها و موسـسـات اعتباري متخلف وجود نداشـت و مجازات انتظامي موثر در برخورد با بانك

 ات بب شـــداين شـــرايط ســـ«. قانون پولي و بانكي در بازدارندگي کارايي نداشـــت 44ماده 
 موسسات غيرمجاز متعددي به فعاليت بپردازند. 

بالغ، با اينكه در اين دوره ي، همچون دولت طبيعي  عال ت برخي قوانين براي تنظيم ف
 ،شــود. در نتيجهاما شــواهدي از حاکميت قانون ديده نمي ،بانكي خصــوصــي تصــويب شــد

واهد شــ، دارد. البته در اين دورهاي همخواني بيشــتري شــواهد اين دوره با دولت طبيعي پايه
ــيار اندکي از ويژگي يكم ــومتا امكان) بس ــهروندان( و ويژگي س ــيس بانك براي همه ش  س

هنوز  ،شود. با اين حالعمر بانك بيش از موسسان آن( سامان دسترسي باز نيز مشاهده مي)
ترتيبات نهادي  اي ازبلكه شواهد برجسته ،هاي دسترسي باز برقرار نيستنه تنها اکثر ويژگي

 شود. دولت طبيعي بالغ نيز ديده نمي
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 هاي خصوصيقواعد بانكداري، اصالح آن و درجه رعايت آن در دوره اجازه فعاليت به بانك -4جدول 
(1380 – 1387) 

 رعایت قواعد قانونی قواعد قانونی مصوب و اصالحات آن قواعد بانکداری

ماهیت نهاد 
 گذار مق رات

و  شورای پول) 
 اعتبار( و نهاد ناظ 

  کیب اعضاااای شاااورای پول و اعتبار طبق قانون 
و ب نامه چهارم  1379ب نامه سااوم  وسااعه مصااوب 

صوب  سعه م ضو دولتی،  1383 و شش ع م کب از 
دو عضو از بخش غی دولتی، دو صاحبنظ  به انتخاب 

 دولت و دو نماینده مجلس به عنوان ناظ .
 پولی بازار غی متشاااکل  نظیم قانون( 1) طبق ماده

 فعال و اشخاص موسسات، همه 1383مصوب سال 
در زمینه بانکی را مکلف به  مکین به نظارت بانک 

 م کزی ک د. 

ضای نهاد مق رات سته به اع سیار واب گذار ب
 دولتی خود بود. 

نهاد ناظ ، معاونت نظارت بانک م کزی و 
 کامل دولتی بود.به طور 

 قواعد  اسیس بانک

مصااوب  های غی دولتیقانون اجازه  اساایس بانکق طب
 غی دولتی داده به اشااخاصساایس بانک  ا اجازه 1379
 شد. 

ماده کل  نظیم قانون( 1) طبق   پولی بازار غی متشااا
 ، بدونبانکی عملیات انجام، 1383مصاااوب ساااال 

فت یا نک در با  اساااالمی جمهوری م کزی مجوز از 
شد  ممنوع ای ان صوب  شد. همچنین م  فعالیتاعالم 

سسات بدون مجوز از بانک م کزی سط مو  نی وی  و
شااود. حتی  متوقف ای ان اسااالمی جمهوری انتظامی

  عیین شد.  ماه شش ب ای متخلفین، مجازات حبس  ا

قانون اجازه  اسیس های خصوصی طبق بانک
اما هنوز  ، اساایس شاادند های غی دولتیبانک

س سات بدون مجوز هم  ا س یس و فعالیت مو
چند ب خی از موسااسااات  ادامه داشاات. ه 

غی رساامی دوره قبل، مجوز رساامی دریافت 
 ک دند. 

قواعد فعالیت بانک
 ها:

 ها  کیب دارایی -
ن خ ذخی ه  -

 قانونی
 کفایت س مایه -
سقف مصوب  -

 ن خ سود بانکی
مبارزه با  -

پولشویی و ج ارم 
 مالی

 : جز موارد زی از قواعد همانند دوره قبل بود ب بسیاری
با انتشااار قواعد نظار ی کمیته بازل و  1382از سااال 

بانک  ساااویه بین المللی، بخشااای در بانک م کزی 
 حت عنوان مدی یت ریسک در نظام بانکی ایجاد شد 
و با  کلیف بانک م کزی بیشااات  بانکهای کشاااور به 

ش سک خود را   سمی، اداره ری  کیل دادندصورت ر
 (1393، قلی بگلوو  ه انف ، حمید )

س مایه گذاری  سیاری از مق رات م بوط به  بناب این ب
( و 1382) (، کفایت س مایه1386) هاو   کیب دارایی

 سای  موارد مشابه در این دوره  هیه و ابالغ شد. 
 1386مصااوب  قانون مبارزه با پولشااویی 5طبق ماده 

بانک م کزی جمهوری کلیه اشخاص حقوقی از جمله 
ها، موسااسااات مالی و اعتباری، اسااالمی ای ان، بانک

الحسااانه، های ق ضها، بیمه م کزی، صاااندوقبیمه
ند شد ها مکلفموسسات خی یه و شه داری بنیادها و

مهنییآ ینا  این یت وزی ان در اج ااهای مصاااوب ه
 .قانون را به مورد اج اء گذارند

های های سااود: بانکسااقف مصااوب ن خ
 دولتی رعایت ک دند.

یان ساااال  پا نک 1384 ا  های غی دولتی، با
سهیالت محدودیتی در  عیین ن خ سود   های 

و با اعمال محدودیت ن خ ساااود  نداشاااتند
سهیالت عقود مبادله سال  های بعد به ای در 

صوب  شارکتی رفتند که ن خ م سمت عقود م
 نداشت. 

های غی دولتی، بانک 1386 ا پایان ساااال 
ها های سود سپ دهمحدودیتی در  عیین ن خ

 نداشتند.
موسسات غی مجاز، هیچ یک از این قواعد 

 را رعایت نک دند. 
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 (1394 -1388) بانک دولتی 4دوره سوم؛ دوره بعد از واگذاری سهام  -4-3
مجوز  1387قانون اساسي مصوب  44ي کلي اصل هاسياستدر اين دوره طبق قانون اجراي 

سهام  80واگذاري  سهام دولت به بخش غيردولتي در چهار بانك دولتي داده شد و  درصد 
ــال  ــادرات ايران، 1387بانك ملت در س ــال  بانك تجارت و بانك ص ــت  و 1388در س پس

دولتي شـــامل طرح ســـهام عدالت و شـــبه بيشـــتر) به بخش غيردولتي 1389در ســـال  بانك
شد. عالوه بر اين صندوق شستگي( واگذار  سهام بانك، در اين قانونهاي بازن براي تملك 

شد. همچنين در مواد  سقف تعيين  شخاص غيردولتي  قانون برنامه پنجم  97و  96ها توسط ا
اي دسترسي هويژگي، قواعد نظارت بانك مرکزي بهبود يابد. در نتيجه تا تالش شد، توسعه

 تييير کرد: در قالب هفت ويژگي زير، محدود در نظام بانكي ايران 
شواهد ملموسي از توانايي عموم افراد جامعه براي تشكيل موسسات بانكي ديده  -1ويژگي 
  .((6) ( و5) جدول) شودنمي

شد -2ويژگي  شكيل ن شده تا هاياما مالكيت بانك ،بانكي با مالكيت دولتي ت شتر سيس  بي
  (.(6) ( و5) جدول) در اختيار خواص وابسته به ائتالف حاکم است

  .ها تيييري ايجاد نشدقدرت انحصاري بانكدر  -3ويژگي 
معاونت ) شوراي پول و اعتبار( و نهاد ناظر) گذارنهاد مقررات ،در ساختار دولتي -4ويژگي 

 (.(7) جدول) نظارتي بانك مرکزي( تيييري ايجاد نشد

شد و  1392 تا در اين دوره -5ويژگي  شكيل ن سمي ت صورت غيرر سه بانكي به  س هيچ مو
بانك  هسمجوز فعاليت رسمي بگيرند و ، موسسه غيررسمي توانستند از بانك مرکزي هشت

يس داده ستا فساد اجازه مساله به بانك آريا به دليل، سيس شد. هرچندتا به صورت رسمي
سته به دو موسسه واب، به بعد نيز دو موسسه بانكي تبديل به رسمي شدند 1392نشد. از سال 

و موســســه وابســته به خواص نظامي در حال دريافت مجوز خواص منحل شــدند و فقط د
 اند. رسمي هستند و برخي از مراحل آن را طي کرده

سوم سترش چتر نظارتي خود بود. در اين دورهنهاد مقررات، در دوره  هاد اين ن، گذار به دنبال گ
ســـســـات برخورد با مو، تهديدکننده نظام متشـــكل پولي بود. از اين رو عواملبه دنبال مقابله با 
ستور کار قرار گرفت. غيرمجاز و نرخ سقف قانوني در د سود باالتر از  ساهاي  س ت انحالل مو

ـــتان نظير ميزان و ثامن الحجج بزرگ ـــته به فرادس گذار بود. ترين تالش نهاد مقرراتوابس
ساله شتتا گذار بر آنديگري که نهاد مقررات م سرمايه بود، کيد دا  .رعايت قاعده کفايت 
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باتوجه به افزايش درجه رســمي شــدن موســســات و بروز مشــكالتي مانند معوقات ، بنابراين
صول نظارت موثر ) المللينهاد ناظر در پي اجراي مقررات بين، هاداري بانكبانكي و بنگاه ا

ــته به خواص باز هم برخي از قواعد ، با اين حال .اســت( بانكي کميته بازل ــســات وابس موس
 (. (7) جدول) نكردندبانكي را رعايت 

 
 (1392 -1388) بانك دولتي چهارتاسيس و مالكيت موسسات بانكي در دوره بعد از واگذاري سهام  - 5جدول 
 نحوه تاسیس ماهیت مالک اصلی زمان تاسیس نام بانک ردیف

1 
 بانک شه 

 (موسسه مالی واعتباری شه از  بدیل ) 
1388 

شه داری  ه ان و سپس 
 شه هاشه داری کالن 

  بدیل به رسمی

 1389 بانک دی 2
بنیاد شهید و امور 

 ایثارگ ان
 رسمی

 1389 بانک گ دشگ ی 3
مدی ان سابق سازمان 

 گ دشگ ی
 رسمی

4 
 بانک انصار

 از  بدیل صندوق انصارالمجاهدین() 
1389 

بنیاد  عاون سپاه پاسداران 
 انقالب اسالمی

  بدیل به رسمی

5 
 ای انیان بانک حکمت

 (موسسه مالی و اعتباری ای انیاناز  بدیل ) 
  بدیل به رسمی بنیاد  عاون ار ش 1389

6 
 بانک ای ان زمین

 از  بدیل موسسه مولی الموحدین() 
  بدیل به رسمی - 1389

 رسمی - 1391 بانک خاورمیانه 7

8 
 بانک قوامین

 (صندوق ق ض الحسنه ناجااز  بدیل ) 
  بدیل به رسمی امیانتظبنیاد  عاون نی وی  1391

 1391 موسسه اعتباری کوث  9
های وزارت دفاع و ش کت

 پشتیبانی نی وهای مسلح
  بدیل به رسمی

10 

دغام اکه از  آرمان ای انیان) موسسه کاسپین
 عاونی اعتبار امید جلین،  عاونی اعتبار 
الزه ا مشهد،  عاونی اعتبار بدر  وس 

ی مشهد،  عاونمشهد،  عاونی اعتبار پیوند 
اعتبار حسنات اصفهان،  عاونی اعتبار 
دامداران و کشاورزان ک مانشاه،  عاونی 
اعتبار عام کشاورزان مازندران و  عاونی 
اعتبار وحدت مشهد و موسسه اعتباری 

 و موسسه اعتباری ف دوسی( ف شتگان

  بدیل به رسمی - 1391

11 
 موسسه اعتباری ملل

، عسک یهموسسه اعتباری از  بدیل ) 
 (صندوق ق ض الحسنه عسک یه

  بدیل به رسمی گ وهی از روحانیون 1392

 در مواردي که اطالعاتي در دسترس نبوده ماهيت مالك اصلي مشخص نشده است. -1توضيح: 
 ها و موسسات و بانك مرکزي و بورس اوراق بهادار تهران. منبع: سايت رسمي بانك
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 (1394 -1393) بانكي در دوره دولت حاکمتاسيس و مالكيت موسسات  - 6جدول 
 نحوه تاسیس ماهیت مالک اصلی زمان تاسیس نام بانک ردیف

1 
بانک  ات، موسسه صالحین و ) بانک آینده

 موسسه آ ی سابق(
  بدیل به رسمی - 1393

2 

حاصل  جمیع ) موسسه اعتباری نور
های اعتبار کارسازان آینده و  عاونی

های صندوقپیشگامان همیار یزد و 
 (گست  و مشیزالحسنه ریحانهق ض

  بدیل به رسمی - 1394

 1394  عاونی اعتبار( میزان) موسسه 3
کارکنان و نف  از  3000

قضات دادگست ی 
 خ اسان بزرگ

 در حال انحالل

 -  عاونی اعتبار ثامن الحجج 4
وابستگان امام جمعه 

 سبزوار
 در حال انحالل

5 
الحسنه ق ضصندوق ) بانک مه  اقتصاد

 بسیجیان، موسسه مالی و اعتباری مه (
- 

 صندوق ذخی ه بسیجیان
 نی وی مقاومت بسیج()

در حال دریافت 
 مجوز رسمی

 بنیاد  عاون سپاه - موسسه ثامن االرمه() موسسه ثامن 6
در حال دریافت 

 مجوز

 ماهيت مالك اصلي مشخص نشده است. ،توضيح: در مواردي که اطالعاتي در دسترس نبوده
 ها و موسسات و بانك مرکزي و بورس اوراق بهادار تهران. منبع: سايت رسمي بانك

 
دسترسي محدود در اين دوره نسبت به دوره قبل تيييري نداشت. بجز اينكه نهاد  -7و  6ويژگي 

تورم کاهش دهد، اما هاي بانكي را همراه با تالش کرد تا نرخ سود سپرده 1394رسمي از سال 
سياري از آن سابق که اکنون ب سمي  سات غيرر س سمي دريافت کرده بودند، اين مو ها مجوز ر

 ها رواج دادند. مصوبات را رعايت نكردند و رقابت مخربي در تجهيز منابع بين بانك
صي بود که در دوره  صو ويژگي بارز اين دوره، تالش براي عمل به قوانين بانكداري خ

مين دوره مصوب شده بود. در اين دوره، نه تنها قوانين و مقررات مناسبي وجود داشت، قبل و ه
 هاي دولت طبيعي بالغ است. بلكه تاحدي به اين قوانين نيز عمل شد که از ويژگي

سازمان، در اين دوره سازمان تداوم فعاليت  ست و  شخاص ني سته به ا هاي بانكي واب
ــترســي باز(. با اين حال) دوام بيشــتري از موســســين آن دارد ــيار، ويژگي هفتم دس ي از بس

شت. در اين دوره تصميمويژگي گيري براي هاي دسترسي باز در نظام بانكداري وجود ندا
ترسي ويژگي دوم دس) گرفتي شفاف صورت نميفرآيند گيري موسسات بانكي درشكل

ـــلط نبود و ذينفعان  بانكي مس در آن نقش کم رنگي باز(. نهاد مقررات گذار بر همه امور 
شتند سپرده گذاران دارسهامويژگي چهارم دسترسي باز(. حمايت دولت از حقوق ) دا ان و 
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گيري رقابت سازنده بين ويژگي ششم دسترسي باز( و عدم شكل) شودبه خوبي انجام نمي
 هاي اين دوره است.ويژگي سوم دسترسي باز( از ديگر ويژگي) هابانك

 
بانک  چهاراصالح آن و درجه رعایت آن در دوره بعد از واگذاری سهام ، اریقواعد بانکد -7جدول 

 (1394 -1388) دولتی
 رعایت قواعد قانونی قواعد قانونی مصوب و اصالحات آن قواعد بانکداری

ماهیت نهاد مق رات
 گذار 

شورای پول و ) 
 اعتبار( 

 و نهاد ناظ 

مه پنجم ب نا  کیب اعضای شورای پول و اعتبار طبق قانون 
همانند سابق م کب از شش عضو  1389 وسعه مصوب 

اب دو صاحبنظ  به انتخ، دو عضو از بخش غی دولتی، دولتی
 دولت و دو نماینده مجلس به عنوان ناظ 

گذار بسیار وابسته به نهاد مق رات
 اعضای دولتی خود بود. 

های در دوره اخی  ب خی وابستگان بانک
 خصوصی در آن عضو شدند. 

معاونت نظارت بانک ، نهاد ناظ 
 دولتی بود. به طور کاملم کزی و 

 سیس بانک ا قواعد

قانون  44ی کلی اصل هاسیاستقانون اج ای  5طبق ماده 
ب ای بانکداری های فعالیت، 1387اساسی مصوب 

 سسات عمومیمو عاونی و ، های خصوصیبخش
و ب ای این اشخاص در  ملک  دانستمجاز را غی دولتی 
 ها سقف  عیین ک د. سهام بانک
 1389قانون ب نامه پنجم  وسعه مصوب  96طبق ماده 

ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از  ص یح شد که 
، های اعتبار عاونی، سسات اعتباریمو، هاقبیل بانک

های ش کتوص افیها ، الحسنههای ق ضصندوق
خذ مجوز از بانک م کزی افقط با  (هالیزینگ) واسپاری

  .شدپذی  جمهوری اسالمی ای ان امکان

هیچ موسسه بانکی بدون مجوز  شکیل 
 یشت بنشد و موسسات غی رسمی سابق 

  ساماندهی شدند.

 ها: قواعد فعالیت بانک
 ها   کیب دارایی -
 ن خ ذخی ه قانونی -
 کفایت س مایه -
صوب ن خ  - سقف م

 سود بانکی
مبارزه با پولشویی و  -

 ج ارم مالی

 قوانین و مق رات همانند دوره قبل بود به جز در موارد زی : 
صوب  97و  96طبق ماده  سعه م  1389قانون ب نامه پنجم  و

اختیارات زیادی به بانک م کزی ب ای  قویت نظارت بانکی 
 .داده شد

در  1386مصوب  قانون مبارزه با پولشوییاج ایی  ین نامهیآ
 . صویب شد 1388ل سا

در این دوره، اصول نظارت موث  بانکی کمیته بازل طبق 
های صادره بانک م کزی به صورت زی  پیگی ی بخشنامه

( 1اصل ) «اهداف، استقالل و اختیارات ناظ »شد: به حوزه 
 «صدرو مجوز و ساختار بانکی»هیچ  وجهی نشد، به حوزه 

مق رات و »(  وجه کم نگی شد، به حوزه 5-2اصول )
( 18-6 اصول) «الزامات احتیاطی با  اکید ب  مدی یت ریسک

روشهای نظار ی بانکی »مورد  وجه ق ار گ فت و به حوزه 
( به صورت 25-19اصول ) «مستم ، حسابداری و افشا

 (. 1393شاهچ ا و خشنود، ) پ رنگ مورد  وجه ق ار گ فت

نک 1390ساااال  های غی دولتی، با
حدودیتی در  عیین  های ساااود ن خم

ند. از ساااال بعد ن خ ساااود  نداشااات
ای و از ساااال  ساااهیالت عقود مبادله

ن خ سااود عقود مشااارکتی این  1394
 ها نیز محدود شد.بانک

در مجموع، رعایت قواعد فعالیت در 
های دولتی و خصوصی بین بانک

هایی که رسمی بهبود یافت اما بانک
پس از فعالیت غی رسمی  وانستند 

بگی ند ب خی از قواعد مجوز رسمی 
مانند   کیب دارایی، کفایت س مایه و 
ن خهای مصوب را هنوز هم رعایت 

 نک دند. 
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امان دهد از سه شرط گذار از سبنابراين ترتيبات نهادي نظام بانكداري ايران نشان مي
ستانه شرط آ سي باز در نظام بانكداري فقط  ستر سامان د سي محدود به  ستر م يعني اي يكد

ــتانه تا حاکميت قانون براي خواص اي دوم يعني حدودي محقق شــده اســت. اما شــرط آس
هاي هميشه زنده در فضاي عمومي و خصوصي براي اعمال حاکميت قوانين وجود سازمان

هاي خصوصي با اينكه کانون بانك، عمومي و خصوصي هنوز انجام نشده است. براي نمونه
ر تنظيم د، ودي در بانكداري کشور دارد. براي مثالاما نقش بسيار محد ،تشكيل شده است

اي ها فعال بود. شــرط آســتانههاي اخير براي هماهنگي اوليه بانكنرخ ســود بانكي در ســال
ستحكم بر نظامي ،سوم سي م سيا صي نظامي در يعني کنترل  ست و خوا شده ا گري انجام ن

 کنند. مي بانكداري فعال هستند و هنوز برخي از آنها غيررسمي فعاليت
 

 رانتجویی بر نهادهای رسمی صنعت بانکداری تاثیر -5
ـــات بانكي که در دوره (8) در جدول ـــس به  1357هاي مختلف پس از انقالب تعداد موس

ها نشان سيس بانكتا خالصه شده است. روند ،اندسيس شدهتا صورت رسمي و غيررسمي
تشــكيل شــده اســت و بعد موســســات هاي دولتي هاي اول بيشــتر بانكدهد که در دورهمي

هاي اخير اند و سپس موسسات رسمي تشكيل شده و در دورهبانكي غيررسمي رونق گرفته
 روند تبديل وضعيت موسسات غيررسمي به رسمي تقويت شده است. 

ـــي اين ـــنعت بانكداري هاي ذيجويي خواص گروهكه چگونه رانتبررس نفع در ص
 ين رانتمقدار ا تا نياز دارد ،بگذارد تاثير سمي بانكداريايران توانست بر ماهيت نهادهاي ر

هاي بانك) هاحد امكان شفاف شود. اگر نرخ سود تسهيالت بانكي در سه گروه از بانك تا
موسسات غيرمجاز( قابل شناسايي بود بر اساس تفاوت اين سه و هاي خصوصيبانك، دولتي

ـــور در دورهگيري مقدار رانت بالقوه نرخ با يكديگر اندازه ـــنعت بانكداري کش هاي در ص
ـــبه ، پذير بودمختلف امكان ـــت. بنابراين براي اين محاس ـــترس نيس اما چنين آماري در دس

ب شــود( رانت کســ تا يعني حداکثر مقداري که امكانپذير بوده اســت) حداکثر رانت بالقوه
 عمل شد.  (10) و (9) جدولدو در صنعت بانكداري به شرح 
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  1357های مختلف پس از انقالب  عداد موسسات بانکی در دوره - (8) جدول

 به صورت رسمی و غی رسمی

  عداد بانکی دولتی دوره
 عداد موسسه 
 بانکی غی رسمی

 عداد موسسه بانکی 
 رسمی از ش وع

 عداد موسسه بانکی 
رسمی با  بدیل 
وضعیت از 
 غی رسمی

 1368  ا 1358دوره 

بانک دولتی از قبل  5
بانک دولتی با  4، انقالب

 ملی شدن
1 0 0 

 0 0 19بیش از  3 1379  ا 1369دوره 
 3 6 3 1 1387  ا 1380دوره 

 1392  ا 1388دوره 
بانک دولتی واگذار  4

 شد
0 3 8 

 2 0 0 0 1394  ا 1393دوره 
 عداد باقی مانده در 

 1385سال 
9 3 9 13 

 این مقاله 7و  5، 3، 1 هایمنبع: جدول

 
ــان مي (9) آمار جدول ــتقرا  از بانك نش دهد که رانت دولت در نظام بانكي با اس

با انتشار اوراق مشارکت  1373مرکزي همواره در حد بااليي وجود داشته است. البته از سال 
سال  صويب قانون  1376شهرداري تهران و از  شار هنحوبا ت شارکت وراقا انت شي از ، م بخ

ستقرا  دولتي که با انتشار اين او گرفت مجبور به پرداخت سود شد و از راق صورت ميا
مين ات مين مالي توســط بانك مرکزي کاســته شــد. هرچند تســهيالت تكليفيتا رانت دولتي

 اعتبار شده توسط بانك مرکزي از نرخهاي ترجيحي برخوردار بود. 
ـــود طي زمان کاهش کبا هر معياري  هاي دولتيبانكدر رانت بالقوه  ـــنجيده ش ه س

ــود ذاريکه به دليل نرخگ 1392 تا 1388دوره مگر فقط در  ،اســتيافته  هاي خاص در س
اين کاهش رانت بالقوه با کاهش تعداد و حجم بانكبانكي و نرخ تورم باال افزايش يافت. 

 هاي دولتي همخواني دارد. 
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 البهاي پس از انقطي دوره وام گيرندگان از بانك دولتيو  بانكهاي دولتي، رانت بالقوه دولت – 9جدول 
رانت بالقوه وام  نوع رانت بالقوه

دولت از بانک 
 م کزی

رانت بالقوه بانکهای 
 دولتی

 رانت بالقوه وام گی ندگان از بانک دولتی

میانگین ن خ  مبنای محاسبه
 ورم به عنوان 
 مالیات  ورمی

حداکث  ن خ سود 
ای عقود مبادله

منهای حداکث  ن خ 
یک های سود سپ ده

های ساله در بانک
 دولتی

حداکث  ن خ 
 سهیالت عقود 

ای منهای مبادله
حداقل ن خ 

 سهیالت عقود 
 مبادله ای

معکوس 
حداقل ن خ 
سود بانکی 

ن خ ) حقیقی
 ورم منهای 
حداقل ن خ 

سود  سهیالت 
 ای(عقود مبادله

معکوس حداکث  
ن خ سود بانکی 

ن خ  ورم ) حقیقی
منهای حداکث  ن خ 
 سود  سهیالت

 ای(عقود مبادله

 8/6 8/12 0/6 5/3 8/18 1368  ا 1358دوره 

 0/0 3/9 3/9 2/6 0/23 1379  ا 1369دوره 

 -0/2 7/1 7/3 -1/0 5/15 1387  ا 1380دوره 

 8/9 8/13 0/4 -9/4 0/22 1392  ا 1388دوره 

 -8/7 -8/6 0/1 -5/0 8/13 1394  ا 1393دوره 

 منبع: بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران. 
 

ــات بانكي غير ــس ــوس رانت در موس ــمي به ويژه در دو دوره اخير کاهش محس رس
نار در ک« هاي يك ســالهتفاوت نرخ بازدهي در بازار مســكن با نرخ ســود ســپرده»حســب بر

ـــعه بانكداري الكترونيك و بازار بين بانكي که روابط بانك با ها موضـــوعاتي مانند توس
هاي اخير تواند گسترش رسمي شدن اين موسسات را در سالمي ،کنديكديگر را الزامي مي

ها و رفتار افراد ســازمان، نهادهاتبيين کند. بنابراين تييير نهادي در صــنعت بانكداري ايران با 
شروع گذار با منطق دولت صي که زماني رانت آندر  ست. خوا سازگار ا ها در هاي طبيعي 

سمي بودرفتار  ست ،غيرر شده ا سبب  اليت رانت خود را در فع تا الزامات کنوني بانكداري 
 جو کنند. ورسمي جست
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  گی ندگان از بانک دولتیوامو  های دولتیبانک، رانت بالقوه دولت – (10) جدول

 های پس از انقالبطی دوره

 نوع رانت بالقوه

رانت بالقوه وام
گی ندگان از بانک 

گذاران سپ دهدولتی و 
های خصوصی در بانک

 رسمی

دهندگان رانت بالقوه وام
ها و با ن خ بانک

موسسات خصوصی 
 رسمی

رانت بالقوه ناشی از عملیات بانکی در 
 غی رسمیموسسات بانکی و اعتباری 

 مبنای محاسبه

 حداکث  ن خ  سهیالت
عقود مشارکتی در 

های خصوصی بانک
منهای حداقل ن خ 
 سهیالت عقود 

های ای در بانکمبادله
 دولتی

 فاوت حداکث  ن خ 
 سهیالت عقود 
های مشارکتی در بانک

با  رسمیخصوصی 
حداکث  ن خ سود علی

های یک الحساب سپ ده
 ساله

 فاوت ن خ 
بازدهی در بازار 
مسکن با ن خ 

های سود سپ ده
 یک ساله

 فاوت حداکث  ن خ 
بازدهی در بازارهای 

ارز و ، سهام، مسکن
با ن خ سود  طال با
 های یک سالهسپ ده

     1368  ا 1358دوره 

 7/30 6/3   1379  ا 1369دوره 

 6/31 6/14 8/7 1/11 1387  ا 1380دوره 

 64/0 -6/0 4/7 8/15 1392  ا 1388دوره 

 -6/5 -1/20 0/4 5/5 1394  ا 1393دوره 

قیمت سااکه طال بهار آزادی ط ح شااامل ن خ رشااد ) های کشااوراز ن خ بازدهی بازار دارایی  وضاایح:
شه   ه ان، جدید سکن در  دالر آم یکا ) شاخص کل بورس  ه ان و ن خ ارز، میانگین قیمت ه  مت  م

 استفاده شد.  حداکث  ن خ بازدهیدر بازار آزاد( به عنوان 
 های خصوصی. های مالی بانکمنبع: بانک م کزی جمهوری اسالمی ای ان، م کز آمار ای ان و صورت

 

 گیرینتیجه -6
نهادها و هم مسير اصالحات نهادي را تبيين کرد.  تاثير توان همهاي نهادي ميدر تحليل -1

 در اين مقاله بر اصالحات نهادي صنعت بانكداري ايران در دوره پس از انقالب تمرکز شد.

در ايران هاســـت که نهاد تنظيم مقررات و نظارت بر بانك، ترين نهاد رســـمي بانكداريمهم -2
شود. در اين مقاله تالش شد در چارچوب توسط بانك مرکزي و شوراي پول و اعتبار انجام مي

 2006) اقتصاد سياسي مبتني بر سامان اجتماعي دسترسي محدود و دسترسي باز نورث و ديگران
 دوره دوم از، 1379 تا 1358تيييرات نهادي صــنعت بانكداري ايران طي دوره يكم از ، (2009و 

 پس از انقالب تحليل شود.  1394 تا 1387و دوره سوم از  1387 تا 1380
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صالحات نهاد رسمي بانكداري ايرانتا شواهد -3 شيوه ريخي از ا هاي هم طبق قانون و هم 
ــيوهنشــان مي 1379 تا 1358اجرايي آن در عمل طي دوره  هاي اجرايي نهاد ناظر دهد که ش
سامان دويژگيبا  1370بانكداري به ويژه در دهه  كه سترسي محدود انطباق دارد. با اينهاي 

هايي از وابستگان فرادستان ائتالف اما گروه ،بانكداري خصوصي ممنوع است، در اين دهه
سات بانكي غيردولتي بهتا از رانت حاکم س سمي بهرهسيس مو شدند. در صورت غيرر مند 
باهت بيشتري ش« ايدولت طبيعي پايه» ترتيبات نهادي بانكداري ايران در اين دوره به، نتيجه
ــتند  ،دارد ــوراي پول و اعتبار حداقل توانس زيرا فقط قوانين عمومي مانند بانك مرکزي و ش

ـــاي ائتالف حاکم را ، هاي دولتيحوزه کاري بانك روابط دورني آن و روابط آن با اعض
 د نداشت. هاي خصوصي وجواما قوانين خصوصي براي تنظيم روابط بانك ،تعيين کنند

بت در بين گروه، 1387 تا 1380در دوره دوم از  -4 قا حاکم براي ر فاوت انتالف  هاي مت
ــالح قواعد ورود ــد با اص ــبب ش ــنعت بانكداري س ــب رانت موجود در ص هاي بانك، کس

خصـــوصـــي رســـمي با وابســـتگي به گروهي ديگر از ائتالف حاکم شـــامل وابســـتگان به 
، ســـيس شـــوند. پس از آنتا هاي دولتيو شـــرکتهاي در بدنه اصـــلي دولت بوروکرات

و  1383مصــوب ســال  پولي بازار غيرمتشــكل تنظيم قانونتصــويب قوانين و مقرراتي مانند 
و بهبود مقررات در چارچوب اصــول نظارت موثر  1386مصــوب  قانون مبارزه با پولشــويي

صي براي فعاليت صو شكيل قوانين خ سبب ت هرچند در  ،شد هاي بانكيبانكي کميته بازل 
شان مي  ،همچون دولت طبيعي بالغ، دهد که در اين دورهعمل چندان اجرايي نشد. شواهد ن

شد صويب  صي ت صو شواهدي از حاک ،برخي قوانين براي تنظيم فعاليت بانكي خ ميت اما 
يشتري اي همخواني بشواهد اين دوره نيز با دولت طبيعي پايه، شود. در نتيجهقانون ديده نمي

 .دارد
بهبود نظارت بانكي و کاهش محســوس رانت در موســســات ، 1394 تا 1387دوره ســوم از  -5

شبك) بانكي غيررسمي به داليل مختلف از جمله ابزارهاي نوين بانكي شتاب و مانند اتصال به  ه 
شدبازار بين بانكي و روابط بين سبب  موسسات بانكي غيررسمي براي گرفتن مجوز  تا المللي( 

سمي به فعاليت خود ادامه دهند. بنابراين در عمل شكل ر گذار و نهاد مقررات، تالش کنند و به 
ــرايط حقوقي آن تا ناظر توانســت ــرمايهرا ها هم ش ــمي مانند حداقل س ، براي کســب مجوز رس
سازد و هم بر فعاليت بانكي ها را فران آندارسهامشكل حقوقي و ترکيب ، سوابق مديران اهم 

ها وجود ندارد. طور کامل بين آنها نظارت بيشـــتري کند. هرچند هنوز حاکميت قانون بهآن
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حدي به اين  ات بلكه، نه تنها قوانين و مقررات بانكي مناســبي وجود داشــت، بنابراين در اين دوره
 هاي دولت طبيعي بالغ است. قوانين نيز عمل شد که از ويژگي

سال، در مجموع -6 شان ميشواهد  سي هاي اخير ن ستر سامان د شرط گذار از  سه  دهد که 
ــتانه ــرط آس ــي باز در نظام بانكداري ايران فقط ش ــترس ــامان دس عني ي ،اي يكممحدود به س

يعني  ،اي دومحدودي محقق شــده اســت. اما شــرط آســتانه تا حاکميت قانون براي خواص
هاي هميشه زنده در فضاي عمومي و خصوصي براي اعمال حاکميت قوانين وجود سازمان

ستانه شرط آ سومعمومي و خصوصي و  ستحكم بر نظامي ،اي  سي م سيا گري يعني کنترل 
 انجام نشده است. 

. 
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