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 -1مقدمه
اقت صاد نهادي در شاخههاي متعددي در حال گ سترش ا ست .مقاله حا ضر در شاخه اقت صاد
سيا سي تو سعه قرار دارد که هم به ابعاد سيا سي و هم ابعاد اقت صادي مو ضوع توجه دارد.
اقت صاد سيا سي تو سعه تاکنون در ديدگاههاي نهادي مختلفي گ سترش يافته ا ست ،از جمله
هزينه مبادله در امور ســـياســـي (نورث 1390 ،و ديكســـيت ،)1996 ،نظريه انتخاب عمومي
(بوکانن و تالوک 1962 ،و ني سكانن ،)1975 ،اهميت نهادهاي سيا سي (نورث و وينگ ست،
1989؛ عجم اوغلو و رابينســون 2005 ،و  ،2012نورث و همكاران 2006 ،و  ،)2009اهميت
نهاد دولت (نورث 1981 ،و اولســن ،)1982 ،دموکراســي و توســعه (اولســن .)1993 ،اين
مطالعات اغلب کل جامعه را تحليل کردهاند نه يك صنعت خاص را.
در اين مقا له تالش ميشـــود تحليل هاي نورث و همكاران ( 2006و  )2009براي
صنعت بانكداري استفاده شود .صنعت بانكداري به دليل روابط گسترده با همه فعاليتهاي
اقتصــادي و تامين مالي توليدات و مبادالت ،همواره براي کنشــگران اقتصــادي و ســياســي
اهميت دارد .در صنعت بانكداري ،رانت قابل توجهي به صورت م ستقيم و غيرم ستقيم قابل
د ستيابي ا ست که ت ضاد منافع شديدي بين بازيگران و گروههاي فعال در اين صنعت ايجاد
ميکند .اين تضــاد منافع ،گاهي ميتواند به رقابت ســازنده بين بانك ها از نوع شــومپيتري
منجر شود و در نتيجه از طريق نوآوريهاي مالي و بهبود بهرهوري ،هزينه مبادالت بانكي را
براي جام عه کاهش دهد و کيفيت خد مات بانكي را افزايش دهد .در مقا بل ،گاهي نيز
ميتواند رقابت بين بازيگران خاص بر اســـاس دســـتيابي بيشـــتر به رانتهاي ســـاختگي در
فرآيندهاي سيا سي برقرار شود .رقابت براي رانتهاي ساختگي ،مخرب خواهد بود چون
مي تواند به حقوق مالكيت جامعه با افزايش هزينه مبادالت بانكي و کاهش کيفيت خدمات
بانكي آسيب بزند.
هر کدام از اين دو موقعيت ،با نهاد مقررات گذار و ناظر ( به عنوان نهاد رســـمي)
متنا سبي در صنعت بانكداري تطبيق خواهد يافت؛ رقابت سازنده يا مخرب با شد ،اين نهاد
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رســـمي در ماهيت خود طبق قانون 1يا رفتار خود در عمل( 2ويژگي هاي نظام اجرايي)،3
پشتيبان و مكمل آن خواهد بود.
در يك محيط با رقابت مخرب رانتي ،قوانين نهاد مقررات گذار متنا سب با همان
محيط تصويب خواهد شد و حتي اگر قانون آن متن اسب با رقابت سازنده نوشته شود در
عمل ،رفتار اين نهاد متناســـب با محيط مخرب خواهد بود .در اين چارچوب ،اصـــالح
نهاد مقررات گذار و ناظر صـــنعت بانكداري مي تواند همگام با اصـــالح تعامالت همه
بازيگران آن باشد.
بردا شت مطرح شده از رقابت و نهادهاي ر سمي صنعت بانكداري برا ساس مباحث
نورث و همكاران ( 2006و  )2009درباره نحوه کنترل خشــونت در دو ســامان دســترســي
محدود و باز ،ترسيم شده است .برايناساس ،مسائل اصلي اين مقاله چنين است که شرايط
نهادي جامعه چه نوع ســاماني (دســترســي محدود يا باز) براي صــنعت بانكداري غيردولتي
ايران در دوره پس از انقالب تعيين کرده است؟ آيا محيط نهادي صنعت بانكداري ايران در
حال پيشــرفت و تييير وضــعيت درون ســامان دســترســي محدود اســت يا در حال گذار از
دسترسي محدود به دسترسي باز است يا در سامان دسترسي باز قرار گرفته است؟ اصالحات
مهم در ماهيت و رفتار نهاد رســمي صــنعت بانكداري ايران در چه مواقعي و تحت تاثير چه
عواملي اتفاق افتاده است؟
ساختار مقاله چنين تنظيم شده ا ست .بعد از مقدمه در ق سمت دوم ،پي شينه مطالعات
درباره اصـالح نهادهاي بانكداري مرور ميشـود .در قسـمت سـوم ،انواع سـامان دسـترســي
محدود و سامان د ستر سي باز که نورث و همكاران ( 2006و  )2009براي کل جامعه بكار
بردهاند ،تنها براي صنعت بانكداري تنظيم مي شود .در قسمت چهارم ،ماهيت قانوني و رفتار
نهاد مقررات گذار و ناظر در بانكداري ايران (شـــوراي پول و اعتبار و بانك مرکزي) در
معيارهاي م شخص تحليل مي شود تا نوع سامان د ستر سي در بانكداري ايران طي دورههاي
پس از انقالب تعيين شـــود .در قســـ مت پنجم ،اثرات را نتجويي گروه هاي ذينفع بر
اصالحات نهاد رسمي بانكداري ايران بررسي ميشود .در پايان و بخش ششم نتيجهگيري و
برداشت از مسير آينده ارائه خواهد شد.
1- De Jure
2- De Facto
3- Enforcement Characteristics
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 -2پیشینه مطالعات
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
اســـت (کينگ و لوين ،1993 ،1راجان و زينگلس .)1998 ،2در اين مطالعات غالبا بر نقش
نظام بانكداري در عملكرد ر شد اقت صادي و رفاه تاکيد شده ا ست .با اين حال ،اين م ساله
مطرح ميشــود که اگر توســعه نظام مالي و به صــورت مشــخص نظام بانكي يك کشــور
ميتواند رشد اقتصادي را رقم بزند ،چرا کشورها براي رهايي از فقر و رشدهاي پايين اقدام
به تو سعه مالي نميکنند .در پا سخ به اين سوال ،تعدادي از مطالعات به برر سي عوامل موثر
بر تفاوت سطح توسعه يافتگي در نظام مالي کشورها پرداختهاند.
هابر ،نورث و وينگست )2008( 3به طبقهبندي اين نظريات پرداخته و اذعان ميکنند
دو دســته نظريه براي توضــيح تفاوت در ســطح توســعه مالي کشــورها وجود دارد :رويكرد
ريشههاي قانوني و رويكرد نهادهاي سياسي.
در رويكرد ريشــههاي قانوني گفته ميشــود که کشــورهايي که مســتعمره انگلسـتان
بودهاند و از شيوه قانونگذاري انگليسي استفاده کردهاند از سطح توسعهيافتگي بيشتري در
نظام مالي شان برخوردار ه ستند ،چراکه در اين سبك قانونگذاري از سهامداران کوچك
بهتر محافظت مي شود .در مقابل ،طرفداران رويكرد نهادهاي سياسي معتقدند که ري شههاي
قانوني يا اهميت ندارد (الپورتا 4و همكاران )1998 ،و يا از اهميت کمتري نسبت به نهادهاي
سيا سي برخوردار ا ست (بك 5و همكاران .)2003 ،برا ساس اين ديدگاه ،تو سعه بازارهاي
مالي نتيجه قوانين و مقررات خا صي است که از دل نهادهاي سياسي بيرون ميآيد .عصاره
اين رويكرد ،تضاد منافع ذاتي حكمراني است :توسعه بانكداري و بازارهاي سهام امكانپذير
نخواهد بود مگر اينكه دولت ،قراردادهاي مالي را رســـميت ببخشـــد .اما دولت براي تامين
مالي خود به اين بانكها و بازارها نيازمند است .بنابراين ،اين عامل سبب ميشود که توسعه
بازارهاي مالي با مشكل مواجه شود (هابر ،نورث و وينگست.)2008 ،
1- King and Levine
2- Rajan and Zingales
3- Haber, North and Weingast
4- La Porta
5- Beck
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هابر ( )2005دو ديدگاه اساسي رويكرد ريشههاي قانوني و نهادهاي سياسي را بررسي
کرده اســت .او بين اين دو ديدگاه براســاس فرآيند شــكلگيري و تيييرات نظام بانكداري در
آمريكا و مكزيك تا ســـال  1913قضـــاوت ميکند .نتايج اين مطالعه نشـــان ميدهد نهادهاي
سيا سي (به طور م شخص نهادهايي که سبب ايجاد رقابت نهادينه در ميان بازيگران سيا سي
مي شود) نقش موثري در اندازه ،نقش و ساختار نظام بانكي هر ک شور دارد .بنابراين نهادهاي
سياسي نقش موثرتري در شكلگيري تفاوت ميان توسعه نهادهاي مالي دارد.
گروه ديگري از مطالعات با تحليل تاريخي روند قانونگذاري به مكانيزم اثرگذاري
1

نهادهاي سياسي بر تيييرات نهادي در صنايع (از جمله بانكداري) پرداختهاند .لوي و اسپيلر
( )1994با يك ارزيابي مقايسهاي بخش ارتباطات در کشورهاي آرژانتين ،شيلي ،جامائيكا،

فيليپين و انگلستان نشان دادهاند که چگونه نهادهاي سياسي با فرآيندهاي مقرراتي و شرايط
اقتصادي تعامل دارند و پتانسيل مصادره يا دستکاري اداري را تعيين ميکنند و بر عملكرد
اقتصـــادي اين بخش اثر مي گذارند .آن ها دريافتند که عملكرد مطلوب مخابرات منوط به
محدود کردن عملكرد اداري دلبخواهانه است.
کروزنر )1997( 2در مقالهاي به تحليل اقتصـــاد ســـياســـي اصـــالح مقررات بانكي
ميپردازد .او با انتقاد از مطالعات مربوط به صنعت بانكداري ،اين مو ضوع را مطرح ميکند
که اقتصاددانان تنها راهكارهايي براي خروج از شرايط نامناسب را ارائه ميکنند و به شكل
گيري اين شــرايط نامناســب توجه اندکي دارند .اين مقاله با بهرهگيري از چارچوب تحليلي
اقتصاد سياسي اثباتي به تحليل صنعت بانكداري ميپردازد .برا ساس اين چارچوب تحليلي،
يك طرف تقاضــا و يك طرف عرضــه براي اصــالح مقررات و قواعد بانكي در نظر گرفته
مي شود .در طرف تقاضا ،گروههاي ذينفع 3قرار دارند که بر قانونگذار و قاعدهگذار فشار
ميآورند تا ســياســتهايي را به تصــويب برســانند که در راســتاي منافع آنها باشــد .البته
گروههاي ذينفع يك دسـت و همگن نيسـتند و ممكن اسـت تضـاد منافع ميان آنها وجود
داشــته باشــد .اما در طرف عرضــه ،انگيزههاي قاعدهگذار مطرح ميشــود .انگيزههاي قاعده
گذار و ساختار ت صميمگيري اين نهاد ،تعيين ميکند که کدام سيا ست بايد شكل بگيرد.
ســاختار تصــميمگيري به اين جهت اهميت دارد که انگيزههاي گروههاي ذينفع گوناگون
1- Levy and Spiller
2- Kroszner
3- Interest Groups
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را ســـاماندهي ميکند .اين مقاله در نهايت با شـــكلدهي اين ســـازوکار ،چارچوب تحليلي
منا سبي در زمينه انتخاب سيا ست در شكلگيري قواعد بانكي و مالي و عوامل موثر بر آن
ارائه ميکند.
آبرامز و ستل )1993( 1به مطالعه تيييرات قوانين بانكداري در اياالت متحده آمريكا
ميپرداز ند .در بين ســـال هاي  1931تا  1935تيييرات ز يادي در زمي نه قانون ا يا لت هاي
مختلف در زمينه بانكداري صـــورت پذيرفت و  22ايالت ،محدوديت هاي خود را براي
تا سيس شعب بانكي برداشتند که پيش از اين با موانع زيادي همراه بود .اين مقاله ،با استفاده
از مدل گروههاي ف شار و رفتار رانتجويانه ،داليل ا صلي بردا شته شدن اين قوانين و قواعد
را بررسي ميکند.
نورث و همكاران ( )138 :2006مطرح مي کنند که مهمترين ســازوکار گذار از ســامان
اجتماعي د ستر سي محدود به د ستر سي باز ،سازوکار مالي ا ست .اگر تييير در د ستر سي بتواند
يك بازده مالي قابل توجه عايد دولت طبيعي کند و منافع مالي از دســترســي آزادتر را بتوان در
سراسر ائتالف حاکم تقسيم کرد ،امكان يك تييير نهادي اندک وجود دارد.
نورث و همكاران مثال ميزنند که ا ياالت متحده در اوا يل قرن نوزدهم (در ه مه
اياالت) ورود به فعاليت بانكداري را به طور شـــديد کنترل ميکردد .در دهه  ،1810ايالت
ما ساچو ست ،سي ستم ماليات ستاني از سرمايه بانك را ايجاد کرد .هدف از ماليات گرفتن،
محدود ساختن ورود بود ،اما اين ايالت خيلي زود تشخيص داد که درآمد به دست آمده از
ماليات بر ســرمايه بانك ،بيشــتر از ســود ســهامي بود که دولت ايالتي قصــد داشــت از آن
حمايت کند .بنابراين دولت ايالتي تصـميم گرفت سـهام بانك خود را بفروشـد و اجازه داد
ورود به بانكداري آزاد باشـــد .در ابتداي دهه  ،1830بيش از  50درصـــد درآمد دولت
ماســاچوســت از محل ماليات بر ســرمايه بانكها به دســت ميآمد و تعداد بانكها در اين
ا يا لت بيشـــتر از ســـاير ا ياالت بود .در نتيجه ،ا ياالت ديگر از اين ا يا لت تقليد کرد ند و
«بانكداري آزاد» در اياالت متحده آمريكا از دهه  1840شروع به گسترش کرد.
مؤمني و زمــاني ( )1392مبتني بر چــارچوب نظم اجتمــاعي (نورث و ديگران) و
اقتصـــاد ســـياســـي نشـــان دادند که نظم اجتماعي ايران بين دو انقالب  1285تا  ،1357نظم
د ستر سي محدود بوده و نهادها در اين نوع نظم به گونهاي طراحي و ساماندهي شدهاند تا
1- Abrams and Settle
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سطح د ستر سي به سازمانهاي اقت صادي و سيا سي کنترل و محدود شود .در نتيجه الگوي
تو سعهاي که در اين دوره پيگيري شده ا ست ،نظم اجتماعي ايران با شكاف توازن دوگانه
(سياسي و اقتصادي) و شكاف دسترسي (در درون هر يك از دو سيستم اقتصادي و سياسي)
مواجه شده ا ست .شكاف توازن دوگانه ،نتيجه سيا ستگذاري تو سعه اقت صادي در ف ضاي
بسته سياسي است .چرخش محدود نخبگان سياسي و سطح دسترسي طبقات متوسط و پايين
به ســيســتم ســياســي (حتي در دوره  1332-1320که رقابت جدي ميان گروههاي ســياســي
وجود دا شته) از جمله شاخ صههاي شكاف د ستر سي سي ستم سيا سي بوده ا ست .شكاف
دسترسي سيستم اقتصادي نيز از طريق سطح دسترسي مردم به سازمانهاي اقتصادي (مانند
بانكها) نشان ميدهد که سهم عمده تسهيالت بانكي به اعضاي ائتالف غالب اعطا شده و
سطح دسترسي مردم به نظام بانكي به شدت محدود بوده است .سرانجام ،با وجود اينكه در
دوره رضــاشــاه و محمدرضــاشــاه رشــد اقتصــادي تجربه شــده اســت ،اما شــكلگيري اين
شــكافها در کنار جامعه منقســم به طبقات (و نه جامعه طبقاتي) به نارضــايتيهاي اجتماعي
منجر شده که تهديد و فروپاشي نظام سياسي را در پي داشته است.

 -3مبانی نظری نهادی :سامان دسترسی محدود و باز در صنعت بانکداری
 -1-3نهادها در صنعت بانکداری
کامونز )21 :1950( 1نهاد را به عنوان يك کنش جمعي براي کنترل ،آزادکردن و بســـط
کنش افراد تعريف ميک ند .در تعريف ديگر ،نورث (1990الف )19 :ن هاد ها را «قوا عد
بازي» در جامعه يا قيودي ميداند که روابط متقابل بين افراد را هدايت و محدود ميکنند.
از ديد نورث (1990الف )20-21 :نهادها شــامل محدوديتهاي غيررســمي (شــامل
هنجارهاي رفتاري ،عادات و نظامهاي رفتاري) ،محدوديتهاي رســمي (شــامل مقررات و
قوانين عادي و اســاســي) و ويژگيهاي نظام اجرايي 2اين محدوديتها اســت .اين ديدگاه
همچون ويليامســون ( ،)2000بين نهادها و ســازمانها تمايز قائل ميشــود ،زيرا ســازمانها
«بازيگران» در «قواعد بازي» هســـتند .با اين حال ،خود ســـازمانها نيز روابط متقابل افراد را
ساختار ميبخشند.
1- Commons
2- Enforcement Characteristics
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برخالف نهادها ،سازمانها از گروههاي م شخصي از افراد ت شكيل شدهاند که اهداف
مشـــترک و فردي خود را از طريق رفتار هماهنگشـــده پيگيري ميکنند .با توجه به روابط
موجود در يك ســازمان ،افراد آن ميتوانند قواعد ،هنجارها و باورهاي مختص به خود داشــته
باشــند (نورث و ديگران .)15-16 :2009 ،اينكه چه ســازمانهايي به وجود آمدهاند و چگونه
در طول زمان تكامل يافتهاند بهطور بنيادي متاثر از محيط نهادي 1ا ست .همچنين سازمانها به
نوبه خود بر تكامل محيط نهادي تاثير ميگذارند (نورث1990 ،الف.)22 :
«محيط نهادي» به عنوان «قواعد رسمي بازي» 2تعريف مي شود .يوسكو-8 :2008( 3
 )7محيط نهادي را چنين تعريف ميکند :قوانين اساسي ،نظام سياسي و حقوق انساني اوليه،
حقوق مالكيت و نحوه تخصـــيص آن ،قوانين و مقررات عادي ،دادگاهها و نهادهاي مرتبط
براي ضمانت اجراي حقوق ان ساني ،سيا سي و مالكيت ،نهادهاي پولي و مالي پايه و قدرت
ماليات ستاني دولت ،قوانين و نهادهاي مربوط به قواعد مهاجرت ،تجارت و سرمايهگذاري
خارجي و سازوکارهاي سياسي ،حقوقي و اقتصادي که تيييرات در محيط نهادي را ممكن
ميســازد .ماهيت محيط نهادي در هر لحظه از زمان ،اوصــاف مباني فرهنگي و اجتماعي را
منعكس ميکند.
«ســاختار تدبير» 4به تعبير ويليامســون ( )2000به «انجام بازي» 5ميپردازد .شــيوههاي
بديل براي تدبير مبادالت (يا ساختارهاي تدبير) شامل بازار ،ترکيبي و سل سله مراتب درون
بنگاه و تراز شـــدن مبادالت به هر يك از اين شـــيوهها در تحليلها اهميت دارد .بانكها به
عنوان سازمان يا ساختار تدبير بنگاه در محيط نهادي بانكداري فعاليت ميکنند.
ارتباط بين نهادهاي رســمي و ســاختارهاي تدبير به اين صــورت اســت که نهادهاي
رســمي در هر لحظه از زمان هزينههاي هر يك از ســاختارهاي تدبير را تعيين ميکنند .اين
هزينه ها به وضـــعيت حفظ حقوق مالكيت و ســـازوکار تعهد مبادالت ،اجراي قوانين و
مقررات ،اثر وجهه 6و درجه نااطميناني بستگي دارد (ويليامسون.)287 :1991 ،

1- Institutional Environment
2- Formal Rule of the Game
3- Joskow
4- Governance Structure
5- Play of the Game
6- Reputation Effect
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در واقع ،ماهيت نهادهاي رسمي و شيوه اجراي آنها ا ست که ميزان هزينه مبادله در
بازار و هزينه ســازماندهي در بنگاه را تعيين ميکنند .همچنين تاثير هر يك از ســاختارهاي
تدبير به صــورت راهبردي بر نهادهاي رســمي به اين صــورت اســت که يك ســاختار تدبير
مانند بنگاه همواره براي دستيابي به منفعت و رانت بيشتر تالش ميکند تا نهادهاي رسمي را
به نفع خود اصالح کند( .ويليامسون.)373 :1985 ،
در اين مقاله ماهيت و روابط نهادهاي رسمي صنعت بانكداري شامل نهاد مقرراتگذار
و ناظر و شــيوههاي اجرايي آن در عمل تحليل خواهد شــد؛ به اين صــورت که تاثير هر يك از
ساختارهاي تدبير در صنعت بانكداري ،يعني بانكها و موسسات بانكي بر نهادهاي رسمي اين
صنعت تحليل مي شود و ساير روابط براي ساده سازي کنار گذا شته مي شود .براي اين منظور،
ابتدا ويژگيهاي سامان دسترسي باز و محدود براي صنعت بانكداري استخراج ميشود و سپس
نحوه گذار از سامان دسترسي محدود به باز تحليل ميشود.

 -2-3سامان دسترسی محدود و باز
نورث و ديگران ( 2006و  )2009با مطالعه تاريخ اقت صادي ک شورها توان ستند انواع « سامان
اجتماعي» 1در طول تاريخ بشر را از يكديگر تفكيك کنند که هر کدام داراي محيط نهادي
و ســازمانهاي خاص خود اســت .آنها يك ســامان اجتماعي را چنين توصــيف ميکنند:
«ســبكي که جوامع ،نهادها را ميســازند تا از موجوديت اشــكال خاصــي از ســازمان انســاني
حمايت کنند ،سبكي که جوامع ،دسترسي به سازمانها را محدود ميکنند يا باز ميگذارند،
و سبكي که انگيزهها توسط اين الگوي سازماني شكل ميگيرد».
نورث و ديگران ســامانهاي اجتماعي موجود در ســطح جهان را به دو نوع تقســيم
ميکنند :سامان اجتماعي د ستر سي محدود و سامان اجتماعي د ستر سي باز .البته ،آنها از
چهار معيار شـــامل ميزان کنترل خشـــونت ،ماهيت نهادهاي رســـمي ،ماهيت ســـازمانها و
باورهاي مردم جامعه براي تفكيك اين دو نوع سامان اجتماعي از يكديگر استفاده ميکنند.
طبق مساله اصلي اين مقاله ،فقط دو معيار ماهيت نهادهاي رسمي و ماهيت سازمانها
در اين مقاله اهميت بيشتري دارد که در ادامه بر آنها تاکيد ميشود .ماهيت نهادهاي رسمي

1- Social Order
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صــنعت بانكداري از اين جهت در اين تحقيق اهميت دارد که اين نهادها هســتند که امكان
تشكيل ،هزينه تشكيل و فعاليت بانكها را تعيين ميکنند.
در بين نهادهاي رسمي ،ماهيت نهاد دولت از اهميت ويژه اي برخوردار است .طبق
نظريه قراردادي درباره دولت نورث ( )1981که منطبق بر ســـامان اجتماعي باز اســـت،
دو لت و ســــاير ن هاد هاي مرتبط ،يك چارچوب قانوني فراهم ميکن ند تا قرارداد هاي
خصو صي براي مبادالت اقتصادي منعقد شوند و از آنها در مقابل د ست اندازي دولت و
ســاير گروه هاي ســياســي قدرتمند حفاظت مي کنند .چنين نهادهايي ،هزينه مبادله را براي
فعاالن اقتصـــادي کاهش مي دهند .اما طبق نظريه غارت گري درباره دولت -که منطبق بر
ســـامان اجتماعي محدود اســـت -دولت همچون ابزاري براي انتقال منابع از يك گروه به
گروه حاکم عمل ميکند.

 -1-2-3نوع اول :سامان اجتماعی دسترسی محدود
در ســامان اجتماعي دســترســي محدود (يا دولت طبيعي) ،نظامهاي اقتصــادي ،ســياســي و
اجتماعي مبتني بر محدوديت ورود همه افراد به نهادها و سازمانها شكل گرفته است و فقط
اعضـــا و وابســـتگان به خواص 1ائتالف حاکم اجازه ورود دارند .در نتيجه ،دوام نهادها و
ســازمانها به اشــخاص حاکم وابســته اســت .همچنين در اين ســامان ،تيييرات در نهادها و
ســـازمانها در صـــورتي انجام ميشـــود که بتواند رانت و امتيازهاي ويژه براي گروه حاکم
ايجاد کند.
در يك سامان اجتماعي د ستر سي محدود ،نهادهاي حقوق مالكيت و ب ستن قرارداد
به صورتي است که اغلب روابط اجتماعي در راستاي وجود ائتالف حاکم تنظيم شده است.
بنابراين ،ويژگيهاي اصلي اين سامان اجتماعي عبارت است از:
* تنظيم اغلب روابط اجتماعي در راستاي وجود فرادستان خاص.
* وجود امتيازات ويژه براي فرادستان.
1- Elits
نورث و ديگران ( )2009فرادستان يا خواص را افرادي از جامعه مي دانند که در يك زمينه مانند نظامي گري ،مذهبي،
سيا سي يا فعاليت هاي اقت صادي تخ صص دارند .در جوامع د ستر سي محدود معموال يك گروه از خواص–به احتمال
زياد نظاميان -ميتوانند ائتالف حاکم را تشكيل دهند و اعضاي خود را در ساير زمينهها بكار گيرند.
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* اجراي سلسله مراتبي و نابرابر در اجراي قوانين و مقررات به نفع فرادستان.
* حمايت قوي از حقوق مالكيت فرادســتان و حمايت ضــعيف از حقوق فرودســتان و
حقوق مالكيت ناامن براي آنها.
* يك حس فراگير وجود دارد در باره اين كه ه مه افراد در اجراي قوانين و مقررات با
هم برابر نيستند.
* نظريه غارتگري درباره دولت صــادق اســت؛ دولت و ســاير نهادهاي مرتبط همچون
ابزاري براي انتقال منابع به گروه فرادســتان از ســاير گروهها عمل ميکنند (قدرت خلق
رانت براي گروه فرادستان).
* رونق شبكههاي حاميپروري.
* نهاد رسمي به نسبت کوچك و متمرکز است و ذينفعان مختلف در آن نقش ندارند.
* گروههاي ائتالف حاکم توانســتهاند بر ســواري مجاني براي کنش جمعي در راســتاي
کسب رانت غلبه کنند و رقابتي منصفانه با همديگر در زمينه کسب رانت دارند.
* فرودستان ،تهديدي براي ائتالف حاکم نيستند.
* گروههاي در ائتالف حاکم بر دولت طبيعي همواره با اين معضــل روبهرو هســتند که
ائتالف حاکم را تا چه اندازه بزرگ کنند .هر چه اين اندازه بزرگتر شـــود ،کل رانت
بزرگتر شده ،اما سهم هر گروه کمتر مي شود و منافع هر ع ضو از تهديد به خروج از
ائتالف کاهش مييابد.
* در جوامع دسترسي محدود سازمانها بيشتر توسط دولت و يا وابسته به دولت و توسط
ائتالف حاکم و وابستگان آنها در راستاي کسب رانت براي اين افراد تشكيل مي شود.
بنابراين محيط نهادي اين کشورها داراي سازمانهاي اندک و انحصاري است.
اگر الگوي نورث و ديگران ( )2009را به سطح يك صنعت ،مانند صنعت بانكداري
تقليل دهيم ،ويژگيهاي محيط نهادي يك صــنعت بانكداري در ســامان دســترســي محدود
ميتواند به صورت هفت بند زير باشد:
 -1عموم افراد جامعه براي تشـــكيل موســـســـات بانكي توانايي ندارند و فقط خواص
گروههاي فرادست از حق دسترسي براي تشكيل موسسات بانكي برخورداند.
 -2مو س سات بانكي اغلب در مالكيت دولت و يا خواص واب سته به دولت و در را ستاي
کسب رانت براي ائتالف حاکم است.
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 -3تعداد موسسات بانكي به نسبت اندک و انحصاري است،
 -4نهاد ناظر و مقرراتگذار صنعت بانكداري به ن سبت کوچك و متمرکز ا ست و ذي
نفعان مختلف در آن نقش ندارند.
 -5فرادســـ تان ،قوانين و مقررات بان كداري م حدودکن نده را اجرا نميکن ند و ســــاير
اشخاص بايد آن را اجرا کنند.
 -6دو لت و ســـاير نهادهاي مقررات گذاري بانكداري با قواعد و رفتار خود همچون
ابزاري براي انتقال رانت به گروه فرادستان از ساير گروهها عمل ميکنند.
 -7موسسات بانكي وابسته به خواص حاکم با يكديگر ائتالف دارند و رقابتي منصفانه با
همديگر در زمينه کسب رانت دارند.
نورث و ديگران ( )2009طبق بررســي تاريخي جوامع نشــان ميدهند که نظامهاي با
دسترسي محدود را ميتوان در سه سطح ( شكننده ،پايهاي و بالغ) تقسيم کرد .ويژگيهاي
اساسي هر نوع به اين شرح است:
الف -دولت طبيعي شكننده:1

* تعهد در درون ائتالف حاکم ،ســـيال و ناپايدار اســـت و به ســـرعت به افراد ديگر منقل
ميشود ،زيرا به هويت و شخصيت اعضاي ائتالف وابسته است.
* يك تييير کوچك در وضـعيت اعضـاي ائتالف (به دليل تييير قيمتهاي نسـبي ،ترتيبات
جديد ،خشونت و ناآرامي اجتماعي) ميتواند ائتالف را واژگون سازد.
* ائتالف حاکم زماني که منافع سياسي اعضاي ائتالف با سهم اقتصادي آنها متوازن شود،
ميتوا ند ســـا مان اجت ماعي برقرار کند :توازن دو گا نه .بنابراين ،توزيع قدرت و امتيازات
اقتصــادي در پايداري روابط درون ائتالف نقش مهمي دارد .در چنين دولتي ،امور ســياســي
واقعي 2اســت (خشــونت فيزيكي وجود دارد) .به عنوان مثال ،منابع ميتواند با غلبه نظامي بر
ساير گروهها به دست آيد ،اما در درون ائتالف با توفيق سياسي حاصل ميشود.
* اعضـــاي ائتالف حاکم ميخواهند که قوانين و قواعد را براي محدود کردن رانتجويي
بكار ببرند ،اما نااطميناني درباره نتايج آن مانع ميشــود تا خواص حاکم بتوانند چنين قوانين
1- Fragile Natural State
2- Real Politics
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و قواعدي را به طور معتبر به تصويب و اجرا برسانند ،چراکه دولت طبيعي شكننده نميتواند
حمايت سازمانهاي خواص را به دست آورد.
* ناپايداري دولت طبيعي سبب ميشود تا اين جوامع نتوانند شكل بادوامي از قوانين عمومي
(براي هدايت رفتار دولت) را توســـعه دهند .همچنين نميتوانند قوانين خصـــوصـــي (براي
تنظيم روابط بين ا شخاص خ صو صي که دولت اجرا ميکند) را فراهم کرده و اعمال کنند
(همان.)42-43 :
ب -دولت طبيعي پايهای:1

* ســاختار ســازماني بادوام و پايداري براي دولت وجود دارد ،زيرا حرکت از دولت طبيعي
شـــكننده به پايهاي تدريجي اســـت و با افزايش توانمندي براي ســـاختن ترتيبات بادوام در
درون ســازمان دولت محقق ميشــود .نهادهاي اين دولت به طور گســتردهاي فقط نهادهاي
قوانين عمومي هستند ،يعني نهادهايي که حوزه کاري دولت ،روابط دورني آن و روابط آن
با اعضاي ائتالف حاکم را تعيين ميکند.
 اين نهادهاي عمومي چند هدف عمده دارند :راهكارهاي اســـتانداردي براي مســـائليمانند جانشـــيني خواص ،تعيين ماليات و نرخهاي آن و تقســـيم غنائم ناشـــي از پيروزي
فراهم ميکنند .همه اين مســـائل يك فرصـــت براي خشـــونت و مذاکره مجدد درون
ائتالف حاکم مهيا ميکند و بهطور بالقوه ميتواند خطرناک باشد.
 اين نهادهاي عمومي ميتوانند باورهاي مشــترکي درباره رفتار خواص ايجاد کنند کهبه طور معتبري کمك ميکند تا ائتالف حاکم دوام بياورد (گريف.)2006 ،
 اين نهادهاي عمومي ميتوانند خوا صي با شكلهاي سازماني م شخص هم در ف ضايعمومي و هم فضاي خصوصي فراهم آورد که ميتوانند از اين سازمانها براي رقابت با
ديگران استفاده کنند.
* فقط سازمانهاي داراي روابط مستقيم با دولت ميتوانند دوام بياورند.
 امتيازات خواص ب سيار نزديك به دولت تعريف شده ا ست .ک سي موفق خواهد بودکه بتواند از دولت به خوبي در سازمانش استفاده کند.

1- Basic Natural State
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 برخالف دولت طبيعي شكننده ،اين سازمانها واب سته به ا شخاص ني ستند ،بلكه قوانينعمومي ،سازمانهاي پيچيدهتري شكل داده است.
 دولت طبيعي پايهاي چون نميتواند از سازمانهاي خواص خصوصي خارج از ساختاردولتي حمايت کند ،نميتواند جامعه مدني گسترده داشته باشد ،زيرا سازمانهاي اندکي
وجود دارند که بتوانند با دولت رقابت کنند.
* اينكه دولت طبيعي پايهاي چگونه خوب کار ميکند و دوام ميآورد به اين بســتگي دارد
که سازمانهاي دولتي که ايجاد شده ،سهم بزرگتري از خواص را در خود داشته باشد تا
ميزان رانت ايجاد شــده در مقابل رانتجويي ســاير اعضــاي خارج از ائتالف آســيب نبيند
(همان.)43-46 :
ج -دولت طبيعي بالغ:1

* نهادها در دولت طبيعي بالغ بايد بتوانند به طور همزمان سازمانهاي دولتي و خ صو صي و
نيز قوانين عمومي و خصوصي را توسعه دهند.
* قوانين عمومي ميتوانند ادارات و کارکردهاي دولت و روابط بين آنها را تصــريح کنند
و روشهايي براي حل تضادها درون دولت و دورن ائتالف حاکم فراهم کنند.
* دوام نهادهاي عمومي در دولت طبيعي بالغ هنگامي که تيييراتي در آرايش ائتالف حاکم
رخ ميدهد ،امكانپذير است.
* نهادها در دولت طبيعي بالغ ميتوانند از سازمانهايي که در شروع به دولت وابسته نيستند،
پشتيباني کند.
* شكلي از حاکميت قانون براي سازمانهاي داراي شخصيت حقوقي در دولت طبيعي بالغ
ظهور ميکند تا بتواند از قراردادهاي بين و درون سازماني پشتيباني کند و بتواند از مصادره
سازمانها توسط دولت و ائتالف حاکم حمايت کند.
* چنين نهادهايي بايد در دولت حك شده با شد تا تحت تاثير تيييرات مكرر دولت طبيعي
قرار نگيرد با اين حال هنگامي که چيدمان امتيازات بين اع ضاي ائتالف حاکم تييير ميکند
حاکميت قانون آسيب خواهد ديد (همان.)46-48 :

1- Mature Natural States

اقتصاد سياسي اصالح نهادهای رسمي بانكداری در ايران پس ازانقالب

145

 -2-2-3نوع دوم :سامان اجتماعی دسترسی باز
در سامان اجتماعي دسترسي باز ،دسترسي به سازمانهاي اقتصادي ،سياسي و اجتماعي و ورود
جهت تاسيس آنها براي همه شهروندان باز و آزاد است و الزمه حفظ رقابت همزمان در اقتصاد
و ســياســت اســت .در چنين ســاماني ،نهادهاي حقوق مالكيت و بســتن قرارداد بهگونهاي شـكل
گرفتهاند که روابط اجتماعي بهطورگستردهاي غيرشخصي است و با تييير اشخاص دوام و شيوه
اجراي آن ها تييير نميکند .در نتيجه حاکميت قانون ،حقوق مالكيت امن ،انصـــاف و برابري
براي همه برقرار ميشود .ويژگيهاي اصلي سامان دسترسي باز چنين است:
* روابط اجتماعي وابسته به اشخاص خاص نيست.
* همه شهروندان براي تشكيل سازمانها و ورود به سازمانها آزادند و محدوديتي ندارند.
* حاکميت قانون ،حقوق مالكيت امن ،انصـــاف و برابري در اجراي قانون براي همه
برقرار است.
*نهادهاي دولتي به نسبت بزرگ ،اما غيرمتمرکز است.
* نهادهاي رسمي و غيررسمي موجود از تشكيل سازمانها و ورود به سازمانها حمايت
ميکنند.
* منطبق بر نظريه قراردادي درباره دولت؛ دولت و ســـاير نهادهاي مرتبط چارچوب
قانوني فراهم ميکنند تا قراردادهاي خصوصي براي مبادالت اقتصادي منعقد شوند و
از آنها در مقابل دســت اندازي دولت و ســاير گروه هاي ســياســي قدرتمند حفاظت
ميکنند.
* تعداد زيادي سازمان غيروابسته به اشخاص در حوزه اقتصادي ،سياسي و فرهنگي تشكيل
شــده و رقابت ســازنده در اين حوزهها را ميســر ميکند .بهعبارت ديگر ،ارتباط متقابلي بين
اقتصاد ،سياست و فرهنگ برقرار ميگردد که محيط رقابتي سازنده را حفظ ميکند.
ه مان ند ق بل اگر بخواهيم الگوي نورث و ديگران ( )2009را به ســـطح صـــن عت
بانكداري تقليل دهيم ،ويژگيهاي ســامان دســترســي باز در صــنعت بانكداري ميتواند در
هفت بند زير خالصه شود:
 -1تا سيس مو س سات بانكي براي همه شهروندان تحت حمايتهاي اجتماعي به عنوان
يك حق غيرشخصي (جايگاه شخص مهم نيست) فراهم است.
 -2تصميمگيري براي شكلگيري موسسات بانكي در فرآيند شفاف انجام ميشود.
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 -3تعدادي موسسه بانكي به نسبت زياد است و رقابتي سازنده بر اساس بهبود فنآوري
و توسعه نوآوريهاي مالي بين آنها برقرار است.
 -4نهاد ناظر و مقررات گذار بانكداري بر همه امور بانكي مســـلط اســـت و ذينفعان
مختلف در آن نقش دارند.
 -5قوانين و مقررات بانكداري براي همه اشخاص به صورت برابر و منصفانه اجرا ميشود.
 -6دولت و نهادهاي بانكداري از حقوق هم ســهامداران و هم ســپردهگذاران بانك در
مقابل دستاندازي دولت و ساير گروههاي سياسي قدرتمند حفاظت ميکنند.
 -7تداوم فعاليت موسسات بانكي وابسته به اشخاص نيست و سازمان اين موسسات دوام
بيشتري از موسسان آن دارد.

 -3-2-3تغییر سامان دسترسی
به نظر نورث و ديگران ( )2009هر دو ســامان اجتماعي دســترســي باز و محدود در توازن
دوگانه 1ســياســي-اقتصــادي قرار دارند .توازن به اين مفهوم اســت که شــرايط اقتصــادي
(محدود يا باز) باعث پايداري شــرايط ســياســي (محدود يا باز) جوامع ميشــود و شــرايط
ســياســي نيز همين پايداري را براي اقتصــاد آنها ايجاد ميکند .به همين خاطر کشــورهاي
اندکي مانند انگلســتان در قرن هفدهم توانســتهاند از ســامان اجتماعي دســترســي محدود به
سامان اجتماعي د ستر سي باز حرکت کنند (همان .)153 :اين توازن پويا ست و نه اي ستا .به
اين مفهوم که شرايط دو نوع سامان در حال تيييرات دائمي ا ست ،اما جامعه از آن سامان
اجتماعي که در آن قرار دارد ،خارج نميشود.
پويايي در يك سامان دسترسي محدود به اين صورت است که همواره تيييراتي در
نهادهاي ر سمي يا سازمانهاي اين جوامع يا در شرايط اقت صادي يا سيا سي آنها به وجود
ميآيد ،اما نتيجه نهايي اين تيييرات ،تييير سامان اجتماعي نيست ،بلكه هنگامي که اثر تييير
تمام ميشود دوباره همان سامان اجتماعي پابرجاست.
حتي بسياري از تيييرات در سامان اجتماعي دسترسي محدود که با شورش ،انقالب،
کودتا يا تييير اشــخاصــي از اعضــاي ائتالف حاکم محقق ميشــود ،نوع ســامان اجتماعي را
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تييير نميدهد .در هر صـــورت (حتي با وقوع انقالب) باز هم يك ائتالف جديد با همان
خصوصيات گروه حاکم قبلي در جامعه حاکم ميشود.
در شــرايط جديد نيز دســترســي به ســازمانها يك امتياز ويژه اســت که در اختيار
اشـــخاص خاص حامي ائتالف حاکم جديد قرار ميگيرد .دارا بودن امتياز ويژه براي ايجاد
ســازمان باعث ميشــود که برخوردارشــدگان از اين امتياز از ائتالف حاکم جديد حمايت
کنند .اين وضعيت است که يك توازن دوگانه اقتصادي-سياسي را نشان ميدهد که در آن
دسترسي به سازمانهاي سياسي محدود شده و اين محدوديت باعث محدود شدن دسترسي
به سازمانهاي اقتصادي ميشود و برعكس.
در سامان دسترسي باز نيز توازن دوگانه پويا برقرار است .دسترسي باز به سازمانهاي
اقت صادي ا ست که د ستر سي باز به سازمانهاي سيا سي را ايجاد ميکند و برعكس .در اين
نظام ،خشونت توسط سازمانهاي سياسي کنترل مي شود و در صورتي که قدرت حاکم از
اين امر سوءاستفاده کند ،توسط سازمانهاي سياسي و اقتصادي در سازوکار انتخابات تنبيه
ميشــود .بنابراين ،دســتكاري ســياســي چه در بازارهاي ســياســي و چه اقتصــادي به حداقل
ميرســد .در نتيجه ،توازن دوگانه اقتصــادي-ســياســي پويا در اين ســامان نيز همواره برقرار
ميماند.
در مجموع همه جوامع با چالش ،وضـــعيت غامض و بحران مواجه ميشـــوند .اين
مشـــكالت ميتواند به دليل تييير در قيمتهاي نســـبي ،بحرانهاي اقتصـــاد کالن ،تيييرات
جمعيتي ،تعارضـــات نژادي ،جنگهاي داخلي ،تيييرات تكنولوژي يا مشـــكالت امنيتي با
ساير ک شورها با شد .به دليل وجود رقابت سازنده در سيا ست و اقت صاد و آمادگي جوامع
دســـترســـي باز براي نوآوري در حل مســـائل ،اين جوامع معموال راهحلهاي متنوعي براي
مواجهه با مشـــكالت در اختيار دارند و بهترين ابزارها را براي تطبيق با مشـــكالت فراهم
ميکنند .درنتيجه ،اين جوامع از کارايي تطبيقي براي حل م سائل برخوردارند (همان.)146 :
اما اين کارايي تطبيقي در جوامع دسترسي محدود بسيار کمتر است.
با توجه به مباحث مطرح شـــده ،گذار ســـريع جوامع از دســـترســـي محدود به باز
غيرممكن ا ست .نورث موانع اين گذار را بر مبناي «واب ستگي جوامع به م سير طي شده »1نيز

1- Path Dependence
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تبيين کرده اسـت .با اين حال ،نورث و ديگران ( )23 :2009گذار آرام جوامع از دسـترســي
محدود به باز را داراي دو گام اساسي ميدانند:
گام اول :توسعه ترتيبات نهادي غيرشخصي بين خواص حاکم
گام دوم :تعميم روابط ميان خواص در جامعه شايسته گذار.
در يك ســـامان دســـترســـي محدود (يا دولت طبيعي) ســـه مولفه مهم جامعه ،يعني
نهادها ،ســازمانها و باورها در ســيطره خواص ائتالف حاکم اســت .ترتيبات نهادي بين اين
خواص نيز واب سته به شخص تعريف شده ا ست .اولين گام براي تييير دولت طبيعي يا گذار
به سامان د ستر سي باز اين ا ست که آن د سته از ترتيبات نهادي تو سعه يابد که روابط بين
خواص در ائتالف حاکم به اشــخاص خاص وابســته نباشــد (ترتيبات نهادي غيرشــخصــي).
سپس در گام دوم ،اين امر به ساير اع ضاي جامعه ت سري يابد.در اين گام ،جوامعي که در
آستانه گذار قرار گرفتهاند ،راه را ادامه ميدهند تا مبادالت غيرشخصي که فقط بين خواص
ائتالف حاکم برقرار شــده به ســاير افراد جامعه نيز گســترش يابد .همچنين دســترس ـي باز به
سازمانها براي همه ا شخاص نهادينه شود ،بهويژه اين د ستر سي باز براي همه خواص و نه
فقط خواص ائتالف حاکم ،فراهم شـــود (همان .)148 :به بيان ديگر ،ابتدا الزم اســـت که
خواص عضو ائتالف حاکم در روابط دروني با يكديگر به صورت غيرشخصي عمل کنند،
يعني تحول از قدرتمندترين اعضاي جامعه شروع شود.
نورث و ديگران ( )148 :2009اعتقاد دارند که اين تحول خود با روابط غيرشــخصــي
در دولت طبيعي بايد سازگار باشد ،زيرا تحول به اين صورت اتفاق ميافتد که خواص ائتالف
حاکم خودشــان قواعد رســمي را به گونه اي تييير دهند که «امتيازهاي ويژه» قبلي براي آنها
«حق» محســوب شــود .اين اقدام يك گام مهم اســت که آنها براي حفظ منافع خودشــان در
مقابل د ستاندازي يكديگر به جاي روابط شخ صي به قواعد ر سمي غير شخ صي متو سل
شــدهاند .آنها در اين مرحله ميخواهند از منافع خودشــان در مقابل يكديگر محافظت کنند.
بنابراين ،در را ستاي اين قواعد ر سمي اگر قانوني ت صويب شود اجراي آن واب سته به شخص
بانفوذ خاصــي نخواهد بود ،اگر ســازماني تشــكيل شــود ،دوام و رشــد آن وابســته به شــخص
خاصـــي نخوا هد بود و باور هاي جد يد نيز اين واقع يت را مي پذير ند .پذيرش اين روابط
غير شخ صي بين اع ضاي ائتالف حاکم و گ سترش آن به ساير اق شار ،شامل خوا صي که در

اقتصاد سياسي اصالح نهادهای رسمي بانكداری در ايران پس ازانقالب

149

ائتالف حاکم عضــو نيســتند و ســاير افراد غيرخواص ،ميتواند جامعه را در آســتانه 1ورود به
گذار قرار دهد .در نتيجه اين گام اول که در يك دولت طبيعي بردا شته شود ،جامعه شاي سته
آن مي شود که گام دوم مرحله گذار را پشت سر گذارد .بنابراين ،گذار داراي الزاماتي است
از جمله سه الزام منطقي زير:
 -1نهادها ،سازمانها و رفتار افراد در شروع گذار بايد با منطق دولتهاي طبيعي سازگار
با شد .بنابراين ،نميتوان جهت شروع گذار ،شرايطي را براي نهادها ،سازمانها و رفتار
افراد فر کرد که خارج از قواعد يك دولت طبيعي با شد .به عنوان مثال ،براي شروع
گذار نميتوان فر کرد که در يك جامعه دسترسي محدود ،نهادهاي رسمي از جمله
قوانيني وجود دارد که از حق مالكيت همه اعضــاي جامعه حمايت ميکند .وجود چنين
قوانيني با منطق دولت طبيعي ناسازگار است.
 -2تيييراتي که در نهادها ،ســـازمان ها و رفتار افراد طي گذار رخ ميدهد بايد با منافع
ائتالف حاکم ســازگار باشــد ،اما نتايج اين تيييرات ميتواند ناخواســته باشــد .به عنوان
مثال ،شـــكلگيري قوانين مربوط به حقوق بايد در راســـتاي حفظ حقوق ائتالف حاکم
با شد ،اما اين امر نتايج ناخوا ستهاي هم ميتواند دا شته با شد ،مثال اگر اين قوانين حفظ
حقوق به ساير اعضاي جامعه تعميم يابد.
 -3گذار بايد طي يك دوره تاريخي از طريق مجموعهاي از تيييرات در نهادها ،سازمان
ها و رفتار افراد محقق شود .اين تيييرات بايد همديگر را تقويت کنند و تدريجي 2باشند
تا دســترســي پايدار به نظام ســياســي و اقتصــادي در هر گام طي مســير کســب شــود
(همان.)150:
سه شرط آستانه اي براي گام اول ،يعني گسترش ترتيبات نهادي غيرشخصي بين
خواص ائتالف حـاکم در يـك دولـت طبيعي ،مي توان در نظر گرفـت .اين شـــروط
مي تواند به ايجاد نهادها و ســـازمان هايي منجر شـــود که از مبادالت غيرشـــخصـــي بين
خواص حاکم پ شتيباني مي کند و مي تواند اين روابط را به ساير اق شار ت سري دهد .اين
سه شرط عبارتند از:

1- Doorstop
2- Incremental
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شرط آستانهای  :1حاکميت قانون برای خواص
1

ائتالف حاکم در دولتهاي طبيعي معموال يك سازمان درهمتنيده ا ست؛ گروهي از افراد
که به خاطر منافع و تهديدهاي مشـــترک بههم گره خوردهاند .تعامالت مداوم اين خواص
ائتالف حاکم با يكديگر باعث ميشـــود که به تنظيم رفتار خود از طريق قواعد ،رســـمي يا
غيررسمي ،نياز داشته باشند.
داوري دعاوي بين خواص حاکم يكي از اســـاســـيترين عوامل دوام روابط بين اين
خواص اســت .در بســياري از دولتهاي طبيعي اين دعاوي از طريق حكميت و وســاطت حل و
فصل مي شود ،اما در برخي جوامع به نهادهاي دولتي و قضايي رسمي روي ميآورند .اين روي
آوردن به قواعد رســمي ،در مرحله اول براي خواص ائتالف حاکم ،ميتواند شــرط آســتانهاي
مهمي براي گذار دولتهاي طبيعي باشد .بنابراين منظور از شرط آستانهاي حاکميت قانون براي
خواص ائتالف حاکم اين است که «حاکميت قانون» به عنوان يك امر غيرشخصي شروع شود
و در مراحل بعدي ميتواند اين امر تعميم يابد .اين «شــروع» براي گذار از دســترســي محدود به
دسترسي باز بسيار اهميت دارد .البته حاکميت قانون يك امر صفر و يكي نيست و در هر کشور
داراي درجاتي اســت .بنابراين ،درجه مشــخصــي از حاکميت قانون ميتواند شــروعکننده گذار
کشورها باشد و نه فقط مصاديقي از حاکميت قانون (همان.)151 :
شرط آستانهای  :2وجود سازمانهای هميشه زنده در فضای عمومي و خصوصي

ســازمانهاي هميشــه زنده به ســازمانهايي گفته ميشــود که فراتر از عمر افراد عضــو زنده
ميمانند .به عنوان مثال ،يك مشارکت با مرگ يا کنار کشيدن يكي از شرکا از بين ميرود،
اما يك شرکت ،سازماني هميشه زنده است و با مرگ يا کنار کشيدن يكي از سهامداران يا
مديران از بين نميرود.
به طور معمول ســـازمان هايي که مطابق با رهبران در دولت هاي طبيعي تشـــكيل
مي شود ،هميشگي نيستند .منظور از هميشگي ،ابدي بودن نيست ،بلكه منظور اين ا ست که
عمر سازمان فراتر از افراد خاصي باشد .يك سازمان هميشه زنده به قواعد رسمي شامل نظام
حقوقي و ســازمانهاي اجراي اين نظام نياز دارد .همچنين يك ســازمان هميشــه زنده بدون
يك دولت همي شه زنده قابل دوام نيست .در نتيجه ،روابط در سازمانهاي هميشه زنده ،نظام
1- Adherent Organization
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حقوقي و دولت هميشه زنده پشتيبان سازمانها مبتني بر قراردادهاي رسمي خواهد بود .اين
ماهيت روابط باعث خواهد شــد که مرحلهاي ديگر به ســمت غيرشــخصــي شــدن روابط در
دولت طبيعي برداشته شود (همان.)152 :
شرط آستانهای  :3کنترل سياسي مستحكم بر نظاميگری

در دولت هاي طبيعي به ندرت کنترل مســـتحكمي بر نظاميگري وجود دارد ،البته ات حاد
جماهير شوروي در اين کار يك استثنا بود .در مقابل ،در اغلب دولتهاي طبيعي ،دسترسي
به ابزار خشونت بين خواص ائتالف حاکم پراکنده شده است.
کنترل مســـتحكم بر نظاميگري نيازمند وجود يك ســـازمان اســـت که همه منابع،
داراييها و ابزار و فعاليتهاي نظامي را در اختيار خود بگيرد و اين سازمان رسوم معتبري را
تعيين کند که چگونه از زور عليه افراد يا اع ضاي ائتالفها ا ستفاده شود .چنين سازماني به
طور معمول يك سازمان سياسي است و در باالترين سطح از ساختار دولت قرار ميگيرد،
مانند وزارت دفاع اياالت متحده آمريكا.
جوامعي که دچار جنگهاي داخلي ميشـــوند از کنترل مســـتحكم بر نظاميگري
برخوردار نيســـت ند؛ کشـــور هاي ارو پايي ز مان فئودال ها و امپراتوري عث ماني از چنين
کشورهايي بودند (همان.)153 :
پراکندگي قدرت نظامي در يك جامعه باعث ميشـــود تا شـــبكههاي پراکندهاي از
تجار ،توليدکنندگان ،روحانيون ،معلمان ،بانكداران و ســاير فعاالن جامعه شــكل بگيرد که
هر شبكه به يكي از صاحبان قدرت نظامي وابسته است و در اين شبكهها روابط شخصي از
اهميت زيادي برخوردار خواهد بود .در نتيجه ،حتي در جوامعي که حاکميت قانون براي
خواص فراهم اســـت و ســـازمان هاي هميشـــه زنده وجود دارد ،اگر قدرت نظامي بهطور
م ستحكم در اختيار «يك» سازمان سيا سي قرار نگرفته با شد ،يك دولت طبيعي از شروط
آستانهاي گذار برخوردار نيست (همان.)154 :
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 -4شواهد نظام بانکداری ایران
پيشتر گفته شد که سامان دسترسي در نظام بانكداري داراي هفت ويژگي برجسته ميتواند
باشـــد .در اين بخش برمبناي اين ويژگي ها نشـــان ميدهيم که نظام بانكي ايران در چه
وضعيتي از نظر سامان دسترسي قرار دارد.
سه معيار براي بررسي وضعيت نهادهاي رسمي بانكداري انتخاب شد تا براساس آن
سامان دسترسي مورد ارزيابي قرار گيرد .اين معيارها عبارتند از :ماهيت نهاد مقرراتگذار و
ناظر ،قواعد تاســـيس بانكها و قواعد فعاليت بانكها (ترکيب دارايي ،کفايت ســـرمايه،
مبارزه با پول شويي و جرائم و سقف م صوب نرخ سود بانكي) .با توجه به ا صالحات نهادي
که در نظام بانكي پس از انقالب  1357انجام شــده اســت اين بازه زماني را ميتوان به ســه
دوره تفكيك کرد:
* دوره اول ،دوره دولتي بودن بانكها از ســال  1358تا  1379اســت که طبق قانون تنها
بانكهاي دولتي اجازه فعاليت داشتند.
* دوره دوم ،دوره اجازه فعاليت به بانكهاي خصوصي از سال  1380تا  1387است .در
اين دوره ،هم قانون اجازه فعاليت بانكهاي خصــوصــي تصــويب شــد و هم ســهام چند
بانكي دولتي واگذار شد.
* دوره ســوم ،دوره گســترش فعاليت بانكهاي غيردولتي رســمي در ســالهاي بعد از
1388است .همچنين در دو سال  1393و  1394که روند سياستگذاري پولي و نظارت
بانكي به دليل دولت حاکم تاحدودي تييير کرده است.

 -1-4دوره اول؛ دوره دولتی بودن بانکها ( 1358تا )1379
در دوره دولتي بودن با نك ها ،تقري با ت مامي ه فت ويژگي دســـترســـي م حدود در ن ظام
بانكداري ايران به چشم ميخورد:
ويژگي  -1در اين دوره ،براســـاس قواعد قانوني مصـــوب ،يعني قانون ملي شـــدن بانكها
مصــوب شــوراي انقالب در ســال  1358و اصــل  44قانون اســاســي مصــوب  ،1358تنها
بانكهاي دولتي اجازه فعاليت داشــتند .اين در حالي اســت که چند موســســه که به خواص
تعلق داشتند به ويژه در دهه  1370شكل گرفتند؛ موسساتي که وابسته به قوه قضاييه ،نظاميان
و برخي انجمنهاي صنفي بودند .اين مو س سات مالي و اعتباري يا با مجوز از وزارت تعاون
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يا نيروي انتظامي يا بدون مجوز فعاليت ميکردند و چون تحت نظارت نهاد مقررات گذار
اصلي ،يعني بانك مرکزي تشكيل نشده و فعاليت نميکردند در اين مقاله از آنها به عنوان
«غيررسمي» ياد ميشود (جدول (.))1
ويژگي  -2عالوه بر چهار بانك دولتي که وجود داشـــت هفت بانك دولتي در اين دوره
ت شكيل شد و بقيه مو س سات بي شتر متعلق به خواص واب سته به دولت و در را ستاي ک سب
رانت براي ائتالف حاکم تشكيل شد (جدول (.))1
ويژگي  -3تعداد بانكها و مو س سات مالي ب سيار محدود بود و رقابت سازندهاي بين آنها
که بتواند هزينه و کيفيت خدمات بانكي را کاهش دهد ،مشاهده نشد (جدول (.))1
ويژگي  -4ترکيب شـوراي پول و اعتبار در اين دوره طبق مصـوبه شـوراي انقالب در سـال
 1358به طور کامل دولتي شد (دو عضو دولتي جاي يك عضو غيردولتي و يك صاحبنظر
را گرفتند) و معاونت نظارت بانكي بانك مرکزي ،وظايف بســيار محدودي را انجام ميداد
(جدول (.))2
ويژگي  -5نرخ سود بانكي تو سط نهاد مقرراتگذار ،يعني شوراي پول و اعتبار تعيين مي
شد و بانكهاي دولتي ملزم به اجراي آن بودند ،اما برخي موسسات غيررسمي اين قواعد را
رعايت نكردند (جدول (.))2
ويژگي  -6شـــواهدي وجود دارد که نشـــان ميدهد نهادهاي رســـمي بانكداري با قواعد و
رفتار خود همچون ابزاري براي انتقال رانت عمل کردهاند .از جمله کنترل شديد بر عمليات
بانك هاي دولتي در زمينه تجهيز و تخصـــيص منابع که مورد نظارت بانك مرکزي بود.
عالوهبراين ،تعيين دستوري نرخ سود سپردهها و تسهيالت ،سهميه بندي بخشي از اعتبارات
با نرخهاي ســـود متفاوت ،اعطاي تســـهيالت تكليفي با نرخهاي ترجيحي از اهم مقررات و
ضوابط کنترلي بخش نظارت بانك مرکزي بود (تهرانفر و حميد و قلي بگلو.)1393 ،1
ويژگي  -7موســســات بانكي رســمي و غيررســمي در برخي زمينهها مانند ســپردهگذاري و
خدمات حســاب جاري با يكديگر همكاري داشــتند و شــواهدي از رقابت غيرمنصــفانه با
همديگر در زمينه کسب رانت مشاهده نشده است.

 -1به ترتيب مسئول سابق و کارشناس معاونت نظارت بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران.
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جدول  – 1اسیس و مالکیت موسسات بانکی در دوره دولتی بودن بانکها ( 1358ا )1379
ردیف
4-1
8-5

نام بانک

زمان اسیس

بانک ملی ،بانک سپه ،بانک

فعال در ش وع

کشاورزی ،بانک مسکن

انقالب 1357

بانک صادرات ،بانک جارت،

ملیشده در

بانک ملت ،بانک صنعت و معدن

1358

ماهیت مالک اصلی

نحوه اسیس

دولتی

رسمی

دولتی

رسمی

فعال در ش وع

عمومی غی دولتی

انقالب 1357

(سازمان امین اجتماعی)
گ وهی از روحانیون

غی رسمی

دولتی

رسمی

دولتی

9

بانک رفاه کارگ ان

10

صندوق ق ضالحسنه عسک یه

1366

11

صندوق عاون

1368

12

بانک وسعه صادرات ای ان

1370

13

صندوق ق ضالحسنه بسیجیان

1372

14

موسسه مالی و اعتباری بنیاد

دهه 1370

بنیاد مستضعفان

15

صندوق ق ضالحسنه ناجا

دهه 1370

بنیاد عاون نی وی انتظامی

16

صندوق انصارالمجاهدین

دهه 1370

صندوق ذخی ه بسیجیان
(نی وی مقاومت بسیج)

بنیاد عاون سپاه پاسداران انقالب
اسالمی

رسمی

رسمی
غی رسمی
غی رسمی
غی رسمی
غی رسمی

17

پست بانک

1375

دولتی

رسمی

18

موسسه ثامن االرمه

1376

بنیاد عاون سپاه

غی رسمی

1376

ش کتهای انبوهساز ساختمانی

غی رسمی

20

موسسه مولیالموحدین

1377

-

21

عاونی اعتبار میزان

1379

22

عاونی اعتبار ثامن الحجج

1379

19

موسسه اعتباری وسعه صنعت
ساختمان

 3000نف از کارکنان و قضات
دادگست ی خ اسان بزرگ
وابستگان امام جمعه

غی رسمی
غی رسمی
غی رسمی

عاونی اعتبار امید جلین ،عاونی
اعتبار الزه ا مشهد ،عاونی اعتبار
بدر وس مشهد ،عاونی اعتبار
پیوند مشهد ،عاونی اعتبار
-22
31

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

بیشت در دهه
1370

مالکان پ اکنده و خ د

غی رسمی

مازندران و عاونی اعتبار وحدت
مشهد و موسسه اعتباری
ف شتگان و موسسه اعتباری
ف دوسی و.. .

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

اقتصاد سياسي اصالح نهادهای رسمي بانكداری در ايران پس ازانقالب

155

جدول  -2قواعد بانکداری ،اصالح آن و درجه رعایت آن در دوره دولتی بودن بانکها ()1379 – 1358
قواعد بانکداری

ماهیت نهاد
مق را گذار
(شورای پول و
اعتبار) و نهاد ناظ

قواعد اسیس بانک

قواعد فعالیت بانک
ها:
 کیب داراییها ن خ ذخی ه قانونی کفایت س مایه سقف مصوب ن خسود بانکی
 مبارزه با پولشوییو ج ارم مالی

قواعد قانونی مصوب و اصالحات آن
کیب اعضای شورای پول و اعتبار طبق
قانون پولی و بانکی مصوب  1351م کب از
چهار عضو دولتی ،دو عضو از بخش
غی دولتی و چهار صاحبنظ به انتخاب دولت
کیب اعضای شورای پول و اعتبار طبق
الیحه قانونی اصالح قانون پولی و بانکی
مصوب  1358م کب از شش عضو دولتی،
یک عضو از بخش غی دولتی و سه صاحبنظ
به انتخاب دولت
طبق ماده  10و  11قانون پولی و بانکی کشور
مصوب  1351نظارت ب بانکها و موسسات
اعتباری و رسیدگی به دفا و حسابها و
اسناد آنها ب عهده بانکی م کزی ق ار دارد.
طبق اصل  44قانون اساسی و مصوبات
شورای انقالب در سال  1358فقط بانکهای
دولتی اجازه اسیس و فعالیت دارند.

طبق ماده  14قانون پولی و بانکی مصوب
 1351عیین میزان حداقل و حداکث ن خ به ه
و کارمزد دریافتی بانکها ،ن خ رسمی نزیل
مجدد ،عیین نسبت مجموع س مایه پ داخت
شده و اندوخته بانکها ،عیین نسبت سپ ده
قانونی بانکها نزد بانک م کزی ،رسیدگی به
عملیات حسابها و اسناد بانکها باید به صویب
شورای پول و اعتبار ب سد و وسط بانک
م کزی اج ا شود.
همچنین بانکها باید در ملک سهام سای
بنگاهها ،مشارکت در س مایهگذاریها و خ ید
امالک و ساختمان و سای داراییها طبق
مصوبات شورای پول و اعتبار عمل کنند.
بعد از قانون عملیات بانکداری بدون ربا ا
حدودی این وظایف غیی یافت.

رعایت قواعد قانونی

نهاد مق راتگذار بسیار وابسته به اعضای دولتی
خود بود.
نهاد ناظ  ،معاونت نظارت بانک م کزی و به طور
کامل دولتی بود.

فقط بانکهای دولتی اجازه اسیس و فعالیت داشتند
اما وسط گ وههای وابسته به نظامیان ،قوه قضاییه،
نهادهای عمومی غی دولتی و ب خی انجمنهای
صنفی ب ای اسیس موسسات بانکی رعایت نشد.
شیوه نظار ی بانک م کزی ا سال  1368بیشت
متم کز ب کنت ل دفا و حسابهای بانکها بود
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
 1368شیوه نظارت بانک م کزی ب بانکها غیی
یافت و دستورالعمل و خطمشی کلی ب ای شیوه
نوین نظارت هیه شد .در این بازنگ ی کنت ل و
م اقبتهای اساسی در بانکها جهت حصول به
هدفهای نظار ی جایگزین عملیات حساب سی
در ب نامه کار بازرسان بانک م کزی شد ( ه انف ،
حمید و قلی بگلو.)1393 ،
در قاعده کیب داراییها به دلیل قانون عملیات
بانکداری بدون ربا ابهام وجود داشت و بانک
های دولتی هم رعایت نک دند.
در قاعده کفایت س مایه ،ب ای بانکهای دولتی،
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
اطالعات دقیقی هم از آنها در دست س نبود.
سقف مصوب ن خهای سود سپ دهها و
سهیالت در بانکهای دولتی رعایت شد ولی
در موسسات غی رسمی رعایت نشد.
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شواهد دوره  1358تا 1379نشان ميدهد همه هفت ويژگي سامان دسترسي محدود يا
دولت طبيعي در صــنعت بانكداري ايران وجود داشــته اســت .از اين نظر که ترتيبات نهادي
اين دوره به کدام نوع دولت طبيعي نزديكتر اســـت ،ميتوان نشـــان داد :چون که ائتالف
حاکم مثل دولت طببعي شـــكننده ،ناپايدار نبوده اســـت و نيز نهادهاي عمومي مانند بانك
مرکزي و شـــوراي پول و اعتبار وجود داشـــتهاند تا حداقل بتوانند حوزه کاري بانكهاي
دولتي ،روابط دورني آن و روابط آن با اعضـــاي ائتالف حاکم را تعيين کنند .در نتيجه،
ترتيبات نهادي بانكداري ايران در اين دوره به «دولت طبيعي پايهاي» شباهت بيشتري دارد.

 -2-4دوره دوم؛ اجازه فعالیت به بانکهای خصوصی ( 1379تا )1387
در اواخر دوره قبل ،برخي خواص که در کنار قوه مجريه به ويژه در بخش صــنعت و ســاختمان
فعال بودند ،نميتوانســـتند به دليل رعايت محدوديتهاي قوانين عمومي ،موســـســـه بانكي به
صـــورت غيررســـمي راه اندازي کنند .بنابراين ،با گذشـــت زمان و افزايش موســـســـات بانكي
غيرر سمي ،شواهدي از شرط آ ستانهاي يكم (حاکميت قانون براي خواص) براي تييير سامان
دسترسي مشاهده ميشود .به اين ترتيب که با تصويب قانون اجازه تاسيس بانكهاي خصوصي
در ســـال  ،1379نهاد مقررات گذار به گروهي ديگر از خواص حاکم اجازه فعاليت رســـمي
ميدهد .بنابراين ،شواهد زير قابل انطباق با ويژگيهاي دولت طبيعي است:
ويژگي  -1عموم افراد جامعه براي ت شكيل مو س سات بانكي توانايي اندکي پيدا کردند و از
 14مو س سه بانكي که در اين دوره ت شكيل شد پنج مو س سه (کارآفرين ،سامان ،پا سارگاد،
توسعه و اقتصاد نوين) ارتباط کمتري با خواص اصلي اوتالف حاکم داشتند (جدول (.))3
ويژگي  -2عالوه بر  11با نك دولتي که وجود داشــــت در اين دوره يك با نك دولتي
(توســـعه تعاون) و يك بانك وابســـته به بانكهاي دولتي (قر الحســـنه مهر ايران) و پنج
موسسه بانكي متعلق به خواص شبه دولتي تشكيل شد (جدول (.))3
ويژگي  -3رفتار انح صاري هنوز هم در بين بانكها به صورت قدرت تعيين نرخهاي سود
بانكي وجود داشت (جدول (.))3
ويژگي  -4نهاد مقرراتگذار در اين دوره دســـت خوش تييير شـــد و يك عضـــو از بخش
غيردولتي اضافه شد ،اما يكي از صاحبنظران به انتخاب دولت حذف شد .با اين حال ،نقش
ذينفعان مختلف در نهاد مقرراتگذار پررنگ نبود (جدول (.))4
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جدول  - 3اسیس و مالکیت موسسات بانکی در دوره اجازه فعالیت به بانکهای خصوصی ()1387 – 1380
ماهیت مالک اصلی

نحوه تاسیس

ردیف

نام بانک

زمان تاسیس

انجمنهای مدی ان صنایع ،مهندسان

رسمی

1

بانک کارآف ین

1380

2

بانک اقتصاد نوین

1380

3

بانک پارسیان

1380

4

بانک سامان

1381

خانواده ض ابیه

(از بدیل موسسه اعتباری وسعه

1381

ش کتهای انبوهساز ساختمانی

جامعه مهندسان مشاور ای ان،
مشاور معمار و شه ساز
پیمانکاران ساختمانی
(گ وه است ا وس)
خودروسازان
(وزرات صنایع و معادن)

موسسه اعتباری وسعه
5

صنعت ساختمان)

رسمی
رسمی
رسمی
بدیل به
رسمی

انجمنهای علمی دانشگاهها و
6

بانک پاسارگاد

1384

7

بانک س مایه

1384

8

موسسه اعتباری کوث

1386

10

بانک ق ضالحسنه مه ای ان

آموزش عالی و ب خی صندوقهای

رسمی

بازنشستگی
صندوق ذخی ه ف هنگیان
(وزارت آموزش و پ ورش)
ش کتهای وزارت دفاع و پشتیبانی
نی وهای مسلح

رسمی
غی رسمی

1387

بانکهای دولتی و غی دولتی

رسمی

1387

دولتی

رسمی

12

موسسه مالی واعتباری شه

دهه 1380

شه داری ه ان

غی رسمی

13

موسسه مالی و اعتباری ای انیان

دهه 1380

بنیاد عاون ار ش

غی رسمی

1387

بنیاد مستضعفان

11

14

بانک وسعه عاون
(با بدیل صندوق عاون)

بانک سینا
(از بدیل موسسه مالیواعتباری بنیاد)

بدیل به
رسمی

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

ويژگي  -5در اين دوره سه موسسه بانكي که به صورت غيرقانوني فعاليت ميکردند با اخذ
مجوز از بانك مرکزي به فعاليت خود ادامه دادند ،اما همچنان بســـياري از موســـســـات
غيررســمي دوره قبل به فعاليت خود ادامه دادند و ســه موســســه غيررســمي ديگر متعلق به
فرادستان تشكيل شد (جدول ( .))3در اين دوره نيز قواعد رسمي فعاليتهاي بانكي توسط
موسسات غيررسمي وابسته به فرادستان اجرا نشد (جدول (.))4
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ويژگي  6و  -7دسترسي محدود در اين دوره نسبت به دوره قبل تيييري نداشت.
مشــخصــه بارز اين دوره ،تصــويب قانون به ويژه قانون تنظيم بازار غيرمتشــكل پولي
مصــوب ســال  1383و قانون مبارزه با پولشــويي مصــوب ســال  1386براي بهبود نظارت بر
بانكها و تحت نظارت درآوردن مو س سات بانكي غيرر سمي ا ست .با وجود صراحت اين
قوانين ،بسياري از خواص به آن عمل نكردند.
همچنين با وجود اينكه مقرراتي در مورد کفايت سرمايه ،ترکيب داراييها و سقف
نرخ ســود از طرف بانك مرکزي ابالغ شــد ،اما حتي موســســات رســمي چندان به آن عمل
نكردند .نهاد مقررات گذار نيز در مواجهه با فعاليت هاي غيرقانوني در اين دوره منفعل بود.
براي مثال ،با اينكه در ماده ( )2قانون تنظيم بازار غيرمت شكل پولي م صوب سال  1383براي
متخلفان از اجراي قانون در صـــورت شـــكايت بانك مرکزي از طريق مقامات قضـــايي،
مجازات حبس تا شش ماه تعيين شد ،اما مواردي از شكايت ر سمي بانك مرکزي در اين
دوره م شاهده ن شد .يا به بيان معاون نظارتي سابق بانك مرکزي «ابزارهاي نظارتي منا سب و
موثر در برخورد با بانكها و موسـسـات اعتباري متخلف وجود نداشـت و مجازات انتظامي
ماده  44قانون پولي و بانكي در بازدارندگي کارايي نداشـــت» .اين شـــرايط ســـبب شـــد تا
موسسات غيرمجاز متعددي به فعاليت بپردازند.
با اينكه در اين دوره ،همچون دولت طبيعي بالغ ،برخي قوانين براي تنظيم فعاليت
بانكي خصــوصــي تصــويب شــد ،اما شــواهدي از حاکميت قانون ديده نميشــود .در نتيجه،
شــواهد اين دوره با دولت طبيعي پايهاي همخواني بيشــتري دارد .البته در اين دوره ،ش ـواهد
بســيار اندکي از ويژگي يكم (امكان تاســيس بانك براي همه شــهروندان) و ويژگي ســوم
(عمر بانك بيش از موسسان آن) سامان دسترسي باز نيز مشاهده مي شود .با اين حال ،هنوز
نه تنها اکثر ويژگيهاي دسترسي باز برقرار نيست ،بلكه شواهد برجستهاي از ترتيبات نهادي
دولت طبيعي بالغ نيز ديده نميشود.
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جدول  -4قواعد بانكداري ،اصالح آن و درجه رعايت آن در دوره اجازه فعاليت به بانكهاي خصوصي
()1387 – 1380
قواعد بانکداری

ماهیت نهاد
مق راتگذار
(شورای پول و
اعتبار) و نهاد ناظ

قواعد اسیس بانک

قواعد فعالیت بانک
ها:
 کیب داراییها ن خ ذخی هقانونی
 کفایت س مایه سقف مصوبن خ سود بانکی
 مبارزه باپولشویی و ج ارم
مالی

قواعد قانونی مصوب و اصالحات آن

رعایت قواعد قانونی

کیب اعضاااای شاااورای پول و اعتبار طبق قانون
ب نامه سااوم وسااعه مصااوب  1379و ب نامه چهارم
و سعه م صوب  1383م کب از شش ع ضو دولتی،
دو عضو از بخش غی دولتی ،دو صاحبنظ به انتخاب
دولت و دو نماینده مجلس به عنوان ناظ .
طبق ماده ( )1قانون نظیم بازار غی متشاااکل پولی
مصوب سال  ،1383همه موسسات و اشخاص فعال
در زمینه بانکی را مکلف به مکین به نظارت بانک
م کزی ک د.
طبق قانون اجازه اساایس بانکهای غی دولتی مصااوب
 1379اجازه اساایس بانک به اشااخاص غی دولتی داده
شد.
طبق ماده ( )1قانون نظیم بازار غی متشااا کل پولی
مصاااوب ساااال  ،1383انجام عملیات بانکی ،بدون
در یا فت مجوز از با نک م کزی جمهوری اساااالمی
ای ان ممنوع اعالم شد .همچنین م صوب شد فعالیت
مو س سات بدون مجوز از بانک م کزی و سط نی وی
انتظامی جمهوری اسااالمی ای ان متوقف شااود .حتی
ب ای متخلفین ،مجازات حبس ا شش ماه عیین شد.
بسیاری از قواعد همانند دوره قبل بود بجز موارد زی :
از سااال  1382با انتشااار قواعد نظار ی کمیته بازل و
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
صورت ر سمی ،اداره ری سک خود را شکیل دادند
( ه انف  ،حمید و قلی بگلو)1393 ،
بناب این ب سیاری از مق رات م بوط به س مایه گذاری
و کیب داراییها ( ،)1386کفایت س مایه ( )1382و
سای موارد مشابه در این دوره هیه و ابالغ شد.
طبق ماده  5قانون مبارزه با پولشااویی مصااوب 1386
کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک م کزی جمهوری
اسااالمی ای ان ،بانکها ،موسااسااات مالی و اعتباری،
بیمه ها ،بیمه م کزی ،صاااندوق های ق ضالحسااانه،
بنیادها و موسسات خی یه و شه داریها مکلف شدند
آیین نامه های مصاااوب هیات وزی ان در اج ای این
قانون را به مورد اج اء گذارند.

نهاد مق راتگذار ب سیار واب سته به اع ضای
دولتی خود بود.
نهاد ناظ  ،معاونت نظارت بانک م کزی و
به طور کامل دولتی بود.

بانکهای خصوصی طبق قانون اجازه اسیس
بانکهای غی دولتی اساایس شاادند ،اما هنوز
هم ا سیس و فعالیت مو س سات بدون مجوز
ادامه داشاات .ه چند ب خی از موسااسااات
غی رساامی دوره قبل ،مجوز رساامی دریافت
ک دند.

سااقف مصااوب ن خهای سااود :بانکهای
دولتی رعایت ک دند.
ا پا یان ساااال  1384با نک های غی دولتی،
محدودیتی در عیین ن خهای سود سهیالت
نداشاااتند و با اعمال محدودیت ن خ ساااود
سهیالت عقود مبادلهای در سالهای بعد به
سمت عقود م شارکتی رفتند که ن خ م صوب
نداشت.
ا پایان ساااال  1386بانکهای غی دولتی،
محدودیتی در عیین ن خهای سود سپ دهها
نداشتند.
مو س سات غی مجاز ،هیچ یک از این قواعد
را رعایت نک دند.
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 -3-4دوره سوم؛ دوره بعد از واگذاری سهام  4بانک دولتی ()1394 -1388
در اين دوره طبق قانون اجراي سياستهاي کلي اصل  44قانون اساسي مصوب  1387مجوز
واگذاري  80درصد سهام دولت به بخش غيردولتي در چهار بانك دولتي داده شد و سهام
بانك ملت در ســال  ،1387بانك صــادرات ايران و بانك تجارت در ســال  1388و پســت
بانك در ســـال  1389به بخش غيردولتي (بيشـــتر شـــبهدولتي شـــامل طرح ســـهام عدالت و
صندوقهاي بازن ش ستگي) واگذار شد .عالوه بر اين در اين قانون ،براي تملك سهام بانك
ها تو سط ا شخاص غيردولتي سقف تعيين شد .همچنين در مواد  96و  97قانون برنامه پنجم
توسعه ،تالش شد تا قواعد نظارت بانك مرکزي بهبود يابد .در نتيجه ،ويژگيهاي دسترسي
محدود در نظام بانكي ايران در قالب هفت ويژگي زير ،تييير کرد:
ويژگي  -1شواهد ملموسي از توانايي عموم افراد جامعه براي تشكيل موسسات بانكي ديده
نميشود (جدول ( )5و (.))6
ويژگي  -2بانكي با مالكيت دولتي ت شكيل ن شد ،اما مالكيت بانكهاي تا سيس شده بي شتر
در اختيار خواص وابسته به ائتالف حاکم است (جدول ( )5و (.))6
ويژگي  -3در قدرت انحصاري بانكها تيييري ايجاد نشد.
ويژگي  -4در ساختار دولتي ،نهاد مقرراتگذار (شوراي پول و اعتبار) و نهاد ناظر (معاونت
نظارتي بانك مرکزي) تيييري ايجاد نشد (جدول (.))7
ويژگي  -5در اين دوره تا  1392هيچ مو س سه بانكي به صورت غيرر سمي ت شكيل ن شد و
هشت موسسه غيررسمي توانستند از بانك مرکزي ،مجوز فعاليت رسمي بگيرند و سه بانك
به صورت رسمي تا سيس شد .هرچند ،به بانك آريا به دليل مساله فساد اجازه تا سيس داده
نشد .از سال  1392به بعد نيز دو موسسه بانكي تبديل به رسمي شدند ،دو موسسه واب سته به
خواص منحل شــدند و فقط دو موســســه وابســته به خواص نظامي در حال دريافت مجوز
رسمي هستند و برخي از مراحل آن را طي کردهاند.
در دوره سوم ،نهاد مقرراتگذار به دنبال گ سترش چتر نظارتي خود بود .در اين دوره ،اين نهاد
به دنبال مقابله با عوامل تهديدکننده نظام متشـــكل پولي بود .از اين رو ،برخورد با موســـســـات
غيرمجاز و نرخهاي سود باالتر از سقف قانوني در د ستور کار قرار گرفت .انحالل مو س سات
وابســـته به فرادســـتان نظير ميزان و ثامن الحجج بزرگترين تالش نهاد مقررات گذار بود.
م ساله ديگري که نهاد مقرراتگذار بر آن تاکيد دا شت ،رعايت قاعده کفايت سرمايه بود.
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بنابراين ،باتوجه به افزايش درجه رســمي شــدن موســســات و بروز مشــكالتي مانند معوقات
بانكي و بنگاهداري بانكها ،نهاد ناظر در پي اجراي مقررات بينالمللي (ا صول نظارت موثر
بانكي کميته بازل) اســت .با اين حال ،موســســات وابســته به خواص باز هم برخي از قواعد
بانكي را رعايت نكردند (جدول (.))7
جدول  - 5تاسيس و مالكيت موسسات بانكي در دوره بعد از واگذاري سهام چهار بانك دولتي ()1392 -1388
ردیف

نام بانک
بانک شه
(از بدیل موسسه مالی واعتباری شه )

2

بانک دی

1389

3

بانک گ دشگ ی

1389

1

4
5
6
7
8
9

10

11

بانک انصار
(از بدیل صندوق انصارالمجاهدین)
بانک حکمت ای انیان
(از بدیل موسسه مالی و اعتباری ای انیان)
بانک ای ان زمین
(از بدیل موسسه مولی الموحدین)
بانک خاورمیانه
بانک قوامین
(از بدیل صندوق ق ض الحسنه ناجا)
موسسه اعتباری کوث
موسسه کاسپین (آرمان ای انیان که از ادغام
عاونی اعتبار امید جلین ،عاونی اعتبار
الزه ا مشهد ،عاونی اعتبار بدر وس
مشهد ،عاونی اعتبار پیوند مشهد ،عاونی
اعتبار حسنات اصفهان ،عاونی اعتبار
دامداران و کشاورزان ک مانشاه ،عاونی
اعتبار عام کشاورزان مازندران و عاونی
اعتبار وحدت مشهد و موسسه اعتباری
ف شتگان و موسسه اعتباری ف دوسی)
موسسه اعتباری ملل
(از بدیل موسسه اعتباری عسک یه،
صندوق ق ض الحسنه عسک یه)

زمان تاسیس

ماهیت مالک اصلی
شه داری ه ان و سپس
شه داری کالن شه ها
بنیاد شهید و امور
ایثارگ ان
مدی ان سابق سازمان
گ دشگ ی
بنیاد عاون سپاه پاسداران
انقالب اسالمی

1389

بنیاد عاون ار ش

بدیل به رسمی

1389

-

بدیل به رسمی

1391

-

رسمی

1391

بنیاد عاون نی وی انتظامی

بدیل به رسمی

1391

ش کتهای وزارت دفاع و
پشتیبانی نی وهای مسلح

بدیل به رسمی

1388

1389

نحوه تاسیس
بدیل به رسمی
رسمی
رسمی
بدیل به رسمی

1391

-

بدیل به رسمی

1392

گ وهی از روحانیون

بدیل به رسمی

توضيح -1 :در مواردي که اطالعاتي در دسترس نبوده ماهيت مالك اصلي مشخص نشده است.
منبع :سايت رسمي بانكها و موسسات و بانك مرکزي و بورس اوراق بهادار تهران.
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جدول  - 6تاسيس و مالكيت موسسات بانكي در دوره دولت حاکم ()1394 -1393

ردیف
1

2

نام بانک
بانک آینده (بانک ات ،موسسه صالحین و
موسسه آ ی سابق)
موسسه اعتباری نور (حاصل جمیع
عاونیهای اعتبار کارسازان آینده و
پیشگامان همیار یزد و صندوقهای
ق ضالحسنه ریحانهگست و مشیز)

زمان تاسیس

ماهیت مالک اصلی

نحوه تاسیس

1393

-

بدیل به رسمی

1394

-

بدیل به رسمی

3

موسسه ( عاونی اعتبار) میزان

1394

4

عاونی اعتبار ثامن الحجج

-

5

بانک مه اقتصاد (صندوق ق ضالحسنه
بسیجیان ،موسسه مالی و اعتباری مه )

-

6

موسسه ثامن (موسسه ثامن االرمه)

-

 3000نف از کارکنان و
قضات دادگست ی
خ اسان بزرگ
وابستگان امام جمعه
سبزوار
صندوق ذخی ه بسیجیان
(نی وی مقاومت بسیج)
بنیاد عاون سپاه

در حال انحالل
در حال انحالل
در حال دریافت
مجوز رسمی
در حال دریافت
مجوز

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

ويژگي  6و  -7دسترسي محدود در اين دوره نسبت به دوره قبل تيييري نداشت .بجز اينكه نهاد
رسمي از سال  1394تالش کرد تا نرخ سود سپردههاي بانكي را همراه با تورم کاهش دهد ،اما
مو س سات غيرر سمي سابق که اکنون ب سياري از آنها مجوز ر سمي دريافت کرده بودند ،اين
مصوبات را رعايت نكردند و رقابت مخربي در تجهيز منابع بين بانكها رواج دادند.
ويژگي بارز اين دوره ،تالش براي عمل به قوانين بانكداري خ صو صي بود که در دوره
قبل و همين دوره مصوب شده بود .در اين دوره ،نه تنها قوانين و مقررات مناسبي وجود داشت،
بلكه تاحدي به اين قوانين نيز عمل شد که از ويژگيهاي دولت طبيعي بالغ است.
در اين دوره ،تداوم فعاليت سازمانهاي بانكي واب سته به ا شخاص ني ست و سازمان
دوام بيشــتري از موســســين آن دارد (ويژگي هفتم دســترســي باز) .با اين حال ،بســياري از
ويژگيهاي د ستر سي باز در نظام بانكداري وجود ندا شت .در اين دوره ت صميمگيري براي
شكلگيري موسسات بانكي در فرآيندي شفاف صورت نميگرفت (ويژگي دوم دسترسي
باز) .نهاد مقررات گذار بر همه امور بانكي مســـلط نبود و ذينفعان در آن نقش کم رنگي
داشتند (ويژگي چهارم دسترسي باز) .حمايت دولت از حقوق سهامداران و سپرده گذاران
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به خوبي انجام نمي شود (ويژگي ششم دسترسي باز) و عدم شكلگيري رقابت سازنده بين
بانكها (ويژگي سوم دسترسي باز) از ديگر ويژگيهاي اين دوره است.
جدول  -7قواعد بانکداری ،اصالح آن و درجه رعایت آن در دوره بعد از واگذاری سهام چهار بانک
دولتی ()1394 -1388
قواعد بانکداری

قواعد قانونی مصوب و اصالحات آن

رعایت قواعد قانونی

ماهیت نهاد مق رات
گذار
(شورای پول و
اعتبار)
و نهاد ناظ

کیب اعضای شورای پول و اعتبار طبق قانون ب نامه پنجم
وسعه مصوب  1389همانند سابق م کب از شش عضو
دولتی ،دو عضو از بخش غی دولتی ،دو صاحبنظ به انتخاب
دولت و دو نماینده مجلس به عنوان ناظ

نهاد مق راتگذار بسیار وابسته به
اعضای دولتی خود بود.
در دوره اخی ب خی وابستگان بانکهای
خصوصی در آن عضو شدند.
نهاد ناظ  ،معاونت نظارت بانک
م کزی و به طور کامل دولتی بود.

قواعد اسیس بانک

قواعد فعالیت بانکها:
 کیب داراییها ن خ ذخی ه قانونی کفایت س مایه سقف م صوب ن خسود بانکی
 مبارزه با پولشویی وج ارم مالی

طبق ماده  5قانون اج ای سیاستهای کلی اصل  44قانون
اساسی مصوب  ،1387فعالیتهای بانکداری ب ای
بخشهای خصوصی ،عاونی و موسسات عمومی
غی دولتی را مجاز دانست و ب ای این اشخاص در ملک
سهام بانکها سقف عیین ک د.
طبق ماده  96قانون ب نامه پنجم وسعه مصوب 1389
ص یح شد که ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از
قبیل بانکها ،موسسات اعتباری ،عاونیهای اعتبار،
صندوقهای ق ضالحسنه ،ص افیها وش کتهای
واسپاری (لیزینگها) فقط با اخذ مجوز از بانک م کزی
جمهوری اسالمی ای ان امکانپذی شد.
قوانین و مق رات همانند دوره قبل بود به جز در موارد زی :
طبق ماده  96و  97قانون ب نامه پنجم و سعه م صوب 1389
اختیارات زیادی به بانک م کزی ب ای قویت نظارت بانکی
داده شد.
آیین نامه اج ایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب  1386در
سال  1388صویب شد.
در این دوره ،اصول نظارت موث بانکی کمیته بازل طبق
بخشنامههای صادره بانک م کزی به صورت زی پیگی ی
شد :به حوزه «اهداف ،استقالل و اختیارات ناظ » (اصل )1
هیچ وجهی نشد ،به حوزه «صدرو مجوز و ساختار بانکی»
(اصول  )5-2وجه کم نگی شد ،به حوزه «مق رات و
الزامات احتیاطی با اکید ب مدی یت ریسک» (اصول )18-6
مورد وجه ق ار گ فت و به حوزه «روشهای نظار ی بانکی
مستم  ،حسابداری و افشا» (اصول  )25-19به صورت
پ رنگ مورد وجه ق ار گ فت (شاهچ ا و خشنود.)1393 ،

هیچ موسسه بانکی بدون مجوز شکیل
نشد و موسسات غی رسمی سابق بیشت
ساماندهی شدند.

ساااال  1390با نک های غی دولتی،
م حدودیتی در عیین ن خ های ساااود
نداشاااتند .از ساااال بعد ن خ ساااود
ساااهیالت عقود مبادلهای و از ساااال
 1394ن خ سااود عقود مشااارکتی این
بانکها نیز محدود شد.
در مجموع ،رعایت قواعد فعالیت در
بین بانکهای دولتی و خصوصی
رسمی بهبود یافت اما بانکهایی که
پس از فعالیت غی رسمی وانستند
مجوز رسمی بگی ند ب خی از قواعد
مانند کیب دارایی ،کفایت س مایه و
ن خهای مصوب را هنوز هم رعایت
نک دند.
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بنابراين ترتيبات نهادي نظام بانكداري ايران نشان ميدهد از سه شرط گذار از سامان
د ستر سي محدود به سامان د ستر سي باز در نظام بانكداري فقط شرط آ ستانهاي يكم يعني
حاکميت قانون براي خواص تا حدودي محقق شــده اســت .اما شــرط آســتانهاي دوم يعني
وجود سازمانهاي هميشه زنده در فضاي عمومي و خصوصي براي اعمال حاکميت قوانين
عمومي و خصوصي هنوز انجام نشده است .براي نمونه ،کانون بانكهاي خصوصي با اينكه
تشكيل شده است ،اما نقش بسيار محدودي در بانكداري کشور دارد .براي مثال ،در تنظيم
نرخ ســود بانكي در ســالهاي اخير براي هماهنگي اوليه بانكها فعال بود .شــرط آســتانهاي
سوم ،يعني کنترل سيا سي م ستحكم بر نظاميگري انجام ن شده ا ست و خوا صي نظامي در
بانكداري فعال هستند و هنوز برخي از آنها غيررسمي فعاليت ميکنند.

 -5تاثیر رانتجویی بر نهادهای رسمی صنعت بانکداری
در جدول ( )8تعداد موســـســـات بانكي که در دوره هاي مختلف پس از انقالب  1357به
صورت رسمي و غيررسمي تا سيس شدهاند ،خالصه شده است .روند تا سيس بانكها نشان
ميدهد که در دورههاي اول بيشــتر بانكهاي دولتي تشــكيل شــده اســت و بعد موســســات
بانكي غيررسمي رونق گرفتهاند و سپس موسسات رسمي تشكيل شده و در دورههاي اخير
روند تبديل وضعيت موسسات غيررسمي به رسمي تقويت شده است.
بررســـي اينكه چگونه رانتجويي خواص گروههاي ذينفع در صـــنعت بانكداري
ايران توانست بر ماهيت نهادهاي رسمي بانكداري تاثير بگذارد ،نياز دارد تا مقدار اين رانت
تا حد امكان شفاف شود .اگر نرخ سود تسهيالت بانكي در سه گروه از بانكها (بانكهاي
دولتي ،بانكهاي خصوصيو موسسات غيرمجاز) قابل شناسايي بود بر اساس تفاوت اين سه
نرخ با يكديگر اندازهگيري مقدار رانت بالقوه در صـــنعت بانكداري کشـــور در دورههاي
مختلف امكان پذير بود ،اما چنين آماري در دســـترس نيســـت .بنابراين براي اين محاســـبه
حداکثر رانت بالقوه (يعني حداکثر مقداري که امكانپذير بوده اســت تا رانت کسـب شــود)
در صنعت بانكداري به شرح دو جدول ( )9و ( )10عمل شد.
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جدول ( - )8عداد موسسات بانکی در دورههای مختلف پس از انقالب 1357
به صورت رسمی و غی رسمی
عداد موسسه بانکی
دوره

عداد بانکی دولتی

عداد موسسه

عداد موسسه بانکی

رسمی با بدیل

بانکی غی رسمی

رسمی از ش وع

وضعیت از

1

0

غی رسمی
 5بانک دولتی از قبل
دوره  1358ا 1368

انقالب 4 ،بانک دولتی با

0

ملی شدن
دوره  1369ا 1379

3

بیش از 19

0

0

دوره  1380ا 1387

1

3

6

3

0

3

8

0

0

0

2

9

3

9

13

دوره  1388ا 1392
دوره  1393ا 1394
عداد باقی مانده در
سال 1385

 4بانک دولتی واگذار
شد

منبع :جدولهای  5 ،3 ،1و  7این مقاله

آمار جدول ( )9نشــان ميدهد که رانت دولت در نظام بانكي با اســتقرا از بانك
مرکزي همواره در حد بااليي وجود داشته است .البته از سال  1373با انتشار اوراق مشارکت
شهرداري تهران و از سال  1376با ت صويب قانون نحوه انت شار اوراق م شارکت ،بخ شي از
استقرا دولتي که با انتشار اين اوراق صورت ميگرفت مجبور به پرداخت سود شد و از
رانت دولتي تامين مالي توســط بانك مرکزي کاســته شــد .هرچند تســهيالت تكليفي تامين
اعتبار شده توسط بانك مرکزي از نرخهاي ترجيحي برخوردار بود.
رانت بالقوه در بانكهاي دولتي با هر معياري که ســـنجيده شـــود طي زمان کاهش
يافته اســت ،مگر فقط در دوره  1388تا  1392که به دليل نرخگذاريهاي خاص در ســود
بانكي و نرخ تورم باال افزايش يافت .اين کاهش رانت بالقوه با کاهش تعداد و حجم بانك
هاي دولتي همخواني دارد.
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جدول  – 9رانت بالقوه دولت ،بانكهاي دولتي و وام گيرندگان از بانك دولتي طي دورههاي پس از انقالب
نوع رانت بالقوه

رانت بالقوه وام

رانت بالقوه بانکهای

دولت از بانک

دولتی

رانت بالقوه وام گی ندگان از بانک دولتی

م کزی
مبنای محاسبه

میانگین ن خ

حداکث ن خ سود

حداکث ن خ

معکوس

معکوس حداکث

ورم به عنوان

عقود مبادلهای

سهیالت عقود

حداقل ن خ

ن خ سود بانکی

مالیات ورمی

منهای حداکث ن خ

مبادلهای منهای

سود بانکی

حقیقی (ن خ ورم

سود سپ دههای یک

حداقل ن خ

حقیقی (ن خ

منهای حداکث ن خ

ساله در بانکهای

سهیالت عقود

ورم منهای

سود سهیالت

دولتی

مبادله ای

حداقل ن خ

عقود مبادلهای)

سود سهیالت
عقود مبادلهای)
دوره  1358ا 1368

18/8

3/5

6/0

12/8

6/8

دوره  1369ا 1379

23/0

6/2

9/3

9/3

0/0

دوره  1380ا 1387

15/5

-0/1

3/7

1/7

-2/0

دوره  1388ا 1392

22/0

-4/9

4/0

13/8

9/8

دوره  1393ا 1394

13/8

-0/5

1/0

-6/8

-7/8

منبع :بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران.

کاهش محســوس رانت در موســســات بانكي غيررســمي به ويژه در دو دوره اخير
برحســب «تفاوت نرخ بازدهي در بازار مســكن با نرخ ســود ســپردههاي يك ســاله» در کنار
موضـــوعاتي مانند توســـعه بانكداري الكترونيك و بازار بين بانكي که روابط بانك ها با
يكديگر را الزامي ميکند ،ميتواند گسترش رسمي شدن اين موسسات را در سالهاي اخير
تبيين کند .بنابراين تييير نهادي در صــنعت بانكداري ايران با نهادها ،ســازمانها و رفتار افراد
در شروع گذار با منطق دولتهاي طبيعي سازگار ا ست .خوا صي که زماني رانت آنها در
رفتار غيرر سمي بود ،الزامات کنوني بانكداري سبب شده ا ست تا رانت خود را در فعاليت
رسمي جستوجو کنند.
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جدول ( – )10رانت بالقوه دولت ،بانکهای دولتی و وامگی ندگان از بانک دولتی
طی دورههای پس از انقالب
رانت بالقوه وام
گی ندگان از بانک
نوع رانت بالقوه

دولتی و سپ دهگذاران
در بانکهای خصوصی
رسمی

مبنای محاسبه

رانت بالقوه وامدهندگان
با ن خ بانکها و

رانت بالقوه ناشی از عملیات بانکی در

موسسات خصوصی

موسسات بانکی و اعتباری غی رسمی

رسمی

حداکث ن خ سهیالت

فاوت حداکث ن خ

عقود مشارکتی در

سهیالت عقود

فاوت ن خ

فاوت حداکث ن خ

بانکهای خصوصی

مشارکتی در بانکهای

بازدهی در بازار

بازدهی در بازارهای

منهای حداقل ن خ

خصوصی رسمی با

مسکن با ن خ

مسکن ،سهام ،ارز و

سهیالت عقود

حداکث ن خ سود علی

سود سپ دههای

طال با با ن خ سود

مبادلهای در بانکهای

الحساب سپ دههای یک

یک ساله

سپ دههای یک ساله

دولتی

ساله

دوره  1358ا 1368
3/6

30/7

دوره  1380ا 1387

11/1

7/8

14/6

31/6

دوره  1369ا 1379
دوره  1388ا 1392

15/8

7/4

-0/6

0/64

دوره  1393ا 1394

5/5

4/0

-20/1

-5/6

وضاایح :از ن خ بازدهی بازار داراییهای کشااور (شااامل ن خ رشااد قیمت سااکه طال بهار آزادی ط ح
جدید ،میانگین قیمت ه مت م سکن در شه ه ان ،شاخص کل بورس ه ان و ن خ ارز (دالر آم یکا
در بازار آزاد) به عنوان حداکث ن خ بازدهی استفاده شد.
منبع :بانک م کزی جمهوری اسالمی ای ان ،م کز آمار ای ان و صورتهای مالی بانکهای خصوصی.

 -6نتیجهگیری
 -1در تحليلهاي نهادي ميتوان هم تاثير نهادها و هم مسير اصالحات نهادي را تبيين کرد.
در اين مقاله بر اصالحات نهادي صنعت بانكداري ايران در دوره پس از انقالب تمرکز شد.
 -2مهمترين نهاد رســـمي بانكداري ،نهاد تنظيم مقررات و نظارت بر بانكهاســـت که در ايران
توسط بانك مرکزي و شوراي پول و اعتبار انجام ميشود .در اين مقاله تالش شد در چارچوب
اقتصاد سياسي مبتني بر سامان اجتماعي دسترسي محدود و دسترسي باز نورث و ديگران (2006
و  ،)2009تيييرات نهادي صــنعت بانكداري ايران طي دوره يكم از  1358تا  ،1379دوره دوم از
 1380تا  1387و دوره سوم از  1387تا  1394پس از انقالب تحليل شود.
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 -3شواهد تاريخي از ا صالحات نهاد ر سمي بانكداري ايران هم طبق قانون و هم شيوههاي
اجرايي آن در عمل طي دوره  1358تا  1379نشــان ميدهد که شــيوههاي اجرايي نهاد ناظر
بانكداري به ويژه در دهه  1370با ويژگيهاي سامان د سترسي محدود انطباق دارد .با اينكه
در اين دهه ،بانكداري خصوصي ممنوع است ،اما گروههايي از وابستگان فرادستان ائتالف
حاکم از رانت تا سيس مو س سات بانكي غيردولتي به صورت غيرر سمي بهرهمند شدند .در
نتيجه ،ترتيبات نهادي بانكداري ايران در اين دوره به «دولت طبيعي پايهاي» شباهت بيشتري
دارد ،زيرا فقط قوانين عمومي مانند بانك مرکزي و شــوراي پول و اعتبار حداقل توانســتند
حوزه کاري بانك هاي دولتي ،روابط دورني آن و روابط آن با اعضـــاي ائتالف حاکم را
تعيين کنند ،اما قوانين خصوصي براي تنظيم روابط بانكهاي خصوصي وجود نداشت.
 -4در دوره دوم از  1380تا  ،1387رقا بت در بين گروه هاي متفاوت انتالف حاکم براي
کســب رانت موجود در صــنعت بانكداري ســبب شــد با اصــالح قواعد ورود ،بانكهاي
خصـــوصـــي رســـمي با وابســـتگي به گروهي ديگر از ائتالف حاکم شـــامل وابســـتگان به
بوروکراتهاي در بدنه اصـــلي دولت و شـــرکتهاي دولتي تاســـيس شـــوند .پس از آن،
تصــويب قوانين و مقرراتي مانند قانون تنظيم بازار غيرمتشــكل پولي مصــوب ســال  1383و
قانون مبارزه با پولشــويي مصــوب  1386و بهبود مقررات در چارچوب اصــول نظارت موثر
بانكي کميته بازل سبب ت شكيل قوانين خ صو صي براي فعاليتهاي بانكي شد ،هرچند در
عمل چندان اجرايي نشد .شواهد نشان ميدهد که در اين دوره ،همچون دولت طبيعي بالغ،
برخي قوانين براي تنظيم فعاليت بانكي خ صو صي ت صويب شد ،اما شواهدي از حاکميت
قانون ديده نميشود .در نتيجه ،شواهد اين دوره نيز با دولت طبيعي پايهاي همخواني بيشتري
دارد.
 -5دوره ســوم از  1387تا  ،1394بهبود نظارت بانكي و کاهش محســوس رانت در موســســات
بانكي غيرر سمي به داليل مختلف از جمله ابزارهاي نوين بانكي (مانند اتصال به شبكه شتاب و
بازار بين بانكي و روابط بينالمللي) سبب شد تا مو س سات بانكي غيرر سمي براي گرفتن مجوز
تالش کنند و به شكل ر سمي به فعاليت خود ادامه دهند .بنابراين در عمل ،نهاد مقرراتگذار و
ناظر توانســت تا هم شــرايط حقوقي آنها را براي کســب مجوز رســمي مانند حداقل ســرمايه،
سوابق مديران ،شكل حقوقي و ترکيب سهامداران آنها را فراهم سازد و هم بر فعاليت بانكي
آن ها نظارت بيشـــتري کند .هرچند هنوز حاکميت قانون بهطور کامل بين آنها وجود ندارد.
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بنابراين در اين دوره ،نه تنها قوانين و مقررات بانكي مناســبي وجود داشــت ،بلكه تا حدي به اين
قوانين نيز عمل شد که از ويژگيهاي دولت طبيعي بالغ است.
 -6در مجموع ،شواهد سالهاي اخير ن شان ميدهد که سه شرط گذار از سامان د ستر سي
محدود به ســامان دســترســي باز در نظام بانكداري ايران فقط شــرط آســتانهاي يكم ،يعني
حاکميت قانون براي خواص تا حدودي محقق شــده اســت .اما شــرط آســتانهاي دوم ،يعني
وجود سازمانهاي هميشه زنده در فضاي عمومي و خصوصي براي اعمال حاکميت قوانين
عمومي و خ صو صي و شرط آ ستانهاي سوم ،يعني کنترل سيا سي م ستحكم بر نظاميگري
انجام نشده است.
.
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