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  چكيده

رو از اين. هاي اقتصادي سرمايه نقش مهمي در فرآيند توسعه اقتصادي كشورها ايفا كرده استنظريهدر 

 هايهاي مختلف اقتصادي هستند، اغلب از پيشرفتآمدي در تخصيص سرمايه به بخش كشورهايي كه داراي الگوي كار

هاي ملي و بديهي است كه هدايت سرمايه. ردار هستند برخوبيشترياقتصادي و به تبع آن از رفاه اجتماعي 

هاي تجاري بانك. دشومي  سيستم بانكي انجاموسيلهبههاي اقتصادي اندازهاي مردم به سمت فعاليتهمچنين پس

 زمينه الزم را براي ،هاي مختلف اقتصاديهاي ملي و تخصيص آن به بخش منابع و سرمايهكشورها با گردآوريدر 

اي برخوردار ها در انجام اين امور از اهميت ويژهبنابراين موفقيت بانك. سازندسعه اقتصادي هموار ميرشد و تو

براي . هاي كشور است استانگونگي توزيع تسهيالت بانكي در بررسي چپژوهشهدف  اصلي ما در اين . خواهد بود

برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادي  طي دو كشورطق مختلفمنظور بررسي وضعيت اقتصادي منارسيدن به اين

تصويري  هاي مختلف كشور،سرانه استان توليد ناخالص داخلي بر اين اساس در اين تحقيق بر پايه. ضرورت دارد

ها و  براي بررسي چگونگي تجهيز سپرده.شوداجمالي از وضعيت اقتصادي اجتماعي مناطق مختلف كشور ارائه مي

نتايج نشان .  كه معياري شبيه ضريب جيني استشده است استفاده 1سوئيت توزيع تسهيالت بانكي از شاخص

مدت، بلندمدت و كل هاي اجراي برنامه دوم و سوم توسعه در توزيع تسهيالت بانكي كوتاهدهند كه در سالمي

 محاسبه شده Suitشاخص. داشته استهاي پردرآمد و برخوردار وجود تسهيالت گرايش ضعيفي به سمت استان

همچنين . هاي پردرآمد و برخوردار استها به سمت استانهاي بانكي نيز بيانگر گرايش توزيع آناي مانده حساببر

دهد كه توزيع تسهيالت بانكي در طول اجراي هر دو برنامه هماهنگ با توزيع دست آمده نشان ميهمقايسه نتايج ب

  .هاي بانكي صورت گرفته استمانده حساب

  .هاي كشور ايران استان-هاي بانكي مانده حساب- تسهيالت بانكي-  Suitص شاخ: كلمات كليدي

                                                
1 suit 
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  مقدمه

 اندعنوان يك واسطه عمل كردهها از ابتداي تشكيل بانكداري به شيوه نوين تا به امروز بهبانك

. اندداده و در اختيار گروه ديگر قرار مي كردهآوريگردانداز گروهي از افراد جامعه را و مازاد پس

ترين ترين و اصليشود، در واقع مهماين عمليات كه تجهيز و تخصيص منابع مالي ناميده مي

اندازهاي مردم و سوق دادن ها با تجهيز بهتر پسزيرا بانك. دهدها را تشكيل ميفعاليت بانك

ادي ثري در رشد اقتصتوانند نقش مؤگذاري مختلف، ميهاي سرمايه فعاليتاندازها به سوياين پس

   .كشورها ايفا كنند

هاي سسه انتفاعي است كه با سرمايه خود و سپردهؤبراساس يك تعريف ساده، بانك يك م

ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانكي آوري سپردهمنظور كسب سود، اقدام به جمعمشتريان، به

 عرصه اقتصاد، به سسات پولي و بانكي را درؤهاي متوان فعاليتبراساس اين تعريف مي. كنندمي

بندي ها طبقههاي مردم و اعطاي تسهيالت و اعتبارات به آنآوري سپردهگرد: دو گروه عمده

گرهاي مالي يا عنوان واسطه، بهگام نخستسسات پولي و بانكي در عرصه اقتصاد، در ؤم. دكر

اين . شوند مي، تعريفكنندتسهيل ميهاي اقتصادي را  انجام معامالت و فعاليتكارگزاراني كه

دريافت اندازكنندگان را تحت عنوان بدهكاري خويش به آنان، هاي پسسسات، وجوه و سپردهؤم

 بيان به .دهندند و سپس در قالب وام و اعتبار در اختيار متقاضيان وجوه در اقتصاد قرار مينكمي

، چرا هستند آينده ها درسسات پولي، خريداران و فروشندگان پرداختؤ مها و يا بانك،ترساده

انداز افراد نزد خود، در عمل پرداخت جاري افراد را با قول  با قبول سپرده و پسها اين نهادهك

  عمالً ودنده به متقاضيان وام ميند و از اين منابعنكپرداخت در آينده توسط خود معاوضه مي

  . كنندميگيرنده در آينده تعويض پرداخت جاري خود را با قول پرداخت وام

ثر بر رشد اقتصادي كشور محسوب ؤترين عوامل م هر كشور يكي از مهمسيستم بانكي در

 و كند عمل كاراتواند به نحو نكته حائز اهميت آن است كه چگونه اين سيستم مي. مي شود

 گفت كه كاركرد بايست پرسش مييندر پاسخ به ا. توسعه اقتصادي را در يك كشور فراهم آورد

در اين زمينه بايد گفت . استآوري شده گرد استفاده صحيح از منابع درگروسيستم  اين درست

آوري  به اين وظيفه خود جامه عمل بپوشاند كه منابع جمعتواندميكه زماني سيستم بانكي 

 ، كهكار گيردهو توسعه اقتصادي مناطق مختلف كشور ب شده را به نحو مطلوبي در جهت رشد

   .كشور است اجتماعي مناطق مختلف -هاي اقتصاديي و ارزيابي ويژگياين امر مستلزم بررس
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 با كمك(  اجراي سياست تسهيالت اعطايي عادالنه و متناسب،هاي توسعه اقتصاديدر برنامه

ها تعادل عدمتخفيف ها و  محروميتبراي كاهشثري ؤواند كمك متمي) هاي مالي خاصسياست

رشد . شودهاي مختلف كشور  استانرشد و توسعه هماهنگث باع ايجاد اشتغال، كند و بافراهم 

تواند به توزيع متعادل جمعيت و ايجاد تعادل ، به نوبه خود مي نيزها استانو توسعه هماهنگ

  . و اجراي عدالت اجتماعي و اقتصادي را در سطح كشور تعميق بخشدكندها كمك بين كليه استان

  . ها پاسخ دهيمكوشيم به اين پرسشميدر اين مقاله 

  دارند؟) گذاريسپرده( هاي كشور نقش يكسان در تجهيز منابع ماليآيا استان -اول

 آيا توزيع تسهيالت بانكي به سمت مناطق محروم گرايش داشته است؟ - دوم

 .هاي كشور توزيع نابرابر داشته استآيا تخصيص منابع از طريق اعطاي تسهيالت در استان -سوم

داشته هاي محروم گرايش هيالت بانكي در دو برنامه دوم و سوم به سمت استانتوزيع تس -چهارم

  .است

توزيع تسهيالت بانكي در برنامه سوم در مقايسه با برنامه دوم گرايش بيشتري به سمت  - پنجم

  .هاي محروم داشته استاستان

 سهيالت بانكي به بررسي انواع ت،از بيان مباني نظري و تحقيقات تجربي  پسبراي اين منظور

 .پردازيمدر بخش سوم به بررسي چگونگي توزيع تسهيالت بانكي در ايران مي. پردازيمدر ايران مي

دهيم و در هاي كشور اختصاص ميبخش سوم را به بررسي چگونگي توزيع تسهيالت در استان

  .پردازيمبخش پاياني به تجزيه و تحليل نتايج تحقيق مي

  

  مباني نظري - 1

ثير بازارهاي مالي ، كه به تأ1 باگهوت به استثناي- نان كالسيك قرن نوزدهماقتصاددا

توجه گرهاي مالي در اقتصاد بي به نقش واسطه- ه كرده استانگلستان در تشكيل سرمايه اشار

رنگ چنين نهادهايي در دليل حضور كمها كه بهتوجهي نه ناشي از غفلت آن اين بيليكن. بودند

آور كرد و  فزآينده اين نهادها بالطبع بررسي علمي در اين زمينه را نيز الزامگسترش. اقتصاد بود

  .اي پيرامون آن شكل گرفتادبيات گسترده

                                                
1 Bagehot, 1873 
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هاي اقتصادي  به نقش معامالت مالي در فعاليتاولين اقتصادداني بود كه عمالً 1شومپتر

 او در رابطه با نقش. درا مورد توجه قرار داهاي جديد سيس شركت سيستم بانكي در تأرداخت وپ

هاي كند كه خدمات فراهم شده از سوي واسطهها استدالل ميهاي مالي از جمله بانكواسطه

هاي اقتصادي، مديريت ريسك، كنترل اندازها، ارزيابي طرح شامل به جريان انداختن پس:مالي

  .و توسعه اقتصادي است هاي نوآوري فنĤوريضرورتو نظارت بر عملكرد مديران و تسهيل مبادالت از 

 هاي رشد درونزاهاي مدلها و تكنيك از بينش رابطه بين توسعه مالي و رشد عمدتاًبررسي

 و گيردهاي فني برونزا صورت ميدهد رشد پايدار بدون پيشرفت كه نشان مي،گيردسرچشمه مي

 نظريوط شود و پايه ، توزيع درآمد و ترتيبات نهادي  مربفنĤوريتواند به ترجيحات، نرخ رشد مي

  .باشندار سطح، بلكه آثار رشد را دارا نه تنها آث) هاي ماليواسطه(  كه بازارهاي ماليفراهم كند

 را در، AKترين مدل رشد درونزا، مدل  رشد، سادهبرمنظور بررسي آثار بالقوه توسعه مالي به

  .2)1993پاگانو،  (.است گيريم، جايي كه محصول كل تابعي خطي از ذخيره سرمايه كلنظر مي

ها در تشكيل سرمايه گران مالي از جمله بانكطور صريح به نقش واسطهبه 3)بكسي و ونگ(

 يابي منابع به سمتلي با تعيين و جهتگران مابه اعتقاد آنان واسطه. نداهو رشد اقتصادي اشاره كرد

كه نوآوري و و درصورتياست داده را افزايش  گذاريهاي با بازدهي باال، كارايي در سرمايهپروژه

  .توان انتظار افزايش در رشد اقتصادي را داشتاي باشد مي پشتوانه منابع سرمايه،دانش

گران مالي از طريق رفع ، نشان داده شد كه چگونه واسطه4)لوين(در مقاله ارائه شده توسط 

 او .شوندش در رشد اقتصادي ميگذاري باعث افزايهاي جديد در سرمايهمشكالت بازار و ايجاد فرصت

 براياندازها، تخصيص منابع الزم هاي مالي از طريق جذب پسگريكند كه واسطهاستدالل مي

 داريثير معناظيم قراردادهاي مناسب، تأگذاري و تنهاي سرمايهگذاري، كاهش ريسك پروژهسرمايه

  .  رشد اقتصادي خواهند داشتگذاري ودر سرمايه

مالي، ايجاد  سساتنقش اصلي مؤ انجام شده است، 5ه توسط راژان و زينگلسپژوهشي كدر 

 گذاريسرمايه هايو هدايت به فرصتافراد هاي كالن سرمايههاي مالي و تخصيص تسهيالت در بازار

 گرانبه اعتقاد آنان واسطه. هاي با منابع مالي محدود معرفي شده استوجود آمده توسط شركتبه

انداز و  انتقالي پسهايها باعث كاهش هزينهاول اينكه، آن: ، داراي دو نقش هستندمالي در اقتصاد

                                                
1 Schumpeter, 1934 
2 Pagano, 1993 
3 Becsi and wang, 1997 
4 Levine, 1997 
5 Rajan and Zingles, 1998 
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 هايها براي رفع مشكالت مالي بازار و انتخاب، با كمك به شركتدوم آنكهگذاري خواهند شد و سرمايه

  .)1382والي زاده، لعلي،  (ندشو باعث گسترش بازارهاي مالي مي،گذاريمناسب در سرمايه

 مالي ممكن است بر رشد ها بخش ويژه كه از  طريق آنمسيرهاي رشد جديد دو ظريهدر ن

  :شده است معرفي ثير بگذاردبلندمدت تأ

  )شامل سرمايه انساني و فيزيكي(از طريق اثر آن بر تراكم سرمايه  -اول

 فنĤورييق اثرش بر نرخ  پيشرفت از طر - دوم

 تواند مي وخيزدبرمي شود ميراهمسسات مالي فگري كه به وسيله مؤ از نقش واسطهآثاراين 

  :بخش مالي را قادر سازد به

 گذارياندازها براي سرمايهگردش پس - الف

 گذاري خارجي به داخلتسهيل و تقويت جريان وجوه از سرمايه -ب

كنندگان رقابت كننده، و تضمين اينكه سرمايه  سازي تخصيص سرمايه بين استفادهبهينه -ج

 .وري را دارد، در جريان استاي كه باالترين بهرهزينهبه سمت گ

 غيرمستقيمدهند كه توسعه بخش مالي از طريق دو اثر مستقيم و  و شواهد نشان ميهانظريه

  ).1نمودار (شود موجب كاهش فقر مي

  

   اثر مستقيم و غير مستقيم توسعه بخش مالي بر فقر-1نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

 دهند، با افزايش عرشهطوركلي رشد درآمدي را افزايش ميمالي بهيك روش مشابه، خدمات  در

دسترسي افراد ) سسات مالي خردمثل مؤ (رسميهاي رسمي و نيمهخدمات مالي از طريق كانال

 مستقيم در ريافته و بنابراين اثشود، رشد درآمدي فقرا افزايشفقير به اين خدمات ممكن مي

با سازد تا وجوه را ر ميد افراد فقير را قا،انداز تسهيالت پسآوردنمهفرا. جهت كاهش فقر دارد

  a+b = اثر غير مستقيم از طريق اثر بر رشد                      

                                         (a)  
    توسعه بخش مالي    رشد                                                       

          (b) 
  

  كاهش فقر         
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 بزرگي در انتظار نسبتاً گذاري موردمين مالي هزينه يا سرمايهمنظور تأ در طي زمان بهاطمينان

  .دست آورندهاندازهايشان بتوانند سودي براي پسآوري كنند و گاهي ميآينده جمع

 تواند براي هموارند كه ميكمي ذخايري را ايجاد پذير،طافاندازي انعبسياري از تسهيالت پس

 بيني در درآمد و مخارج غيرقابل پيشهاي وقتي كه نوسان.، مورد استفاده قرار گيردكردن مصرف

 هايي كه درآمد متغير و يا كم دارنداي براي آنطور ويژهتواند بهوجود دارد، تركيبي از آن مي

  .مهم باشد

 تواند اثر مثبت بر رشد داشته باشد،مبني بر اينكه چرا توسعه خدمات مالي ميي بسيارداليل 

) اما نه هميشه كافي(  شرايط الزم،اي مبني بر اينكه رشداكنون پذيرش همه جانبه. وجود دارد

 داريمعناتحليل بين كشورها نشان داده است كه تفاوت .  وجود دارداستثبات كاهش فقر ابراي 

 درآمد افراد فقير متناسب هش فقر در ميان كشورها وجود دارد و در آنشد و كادر رابطه بين ر

اين مطلب داللت بر اين دارد كه رشد  .دارد) و كاهش(  گرايش به افزايش،با متوسط درآمد

  براي كاهش فقر از طريق اثر مثبت آندهد و توسعه بخش مالي فقر مطلق را كاهش ميمعموالً

 .(Financial Sector Team,2004) است بر رشد سودمند 

 پارامتري A.  منعكس استY=AKهاي رشد درونزا در معادله نظريهجوهر اصلي بسياري از 

 ...  شامل سرمايه انساني، فيزيكي وK و فنĤوري استثر در دانش و است كه مبين عامل مؤ

 بيانزده نزولي  بانبوددو دليل براي .  وجود نداردKدر اين مدل بازده نزولي نسبت به . است

سازد و در نتيجه اين  تمايل به بازده نزولي را خنثي مي، جانبيآثاراول اينكه وجود : شده است

 به ، جانبي قابل توجهآثارگذاري با فرض وجود دهد كه افزايش در نرخ سرمايهالگو نشان مي

  .)1378ختايي، (رشد پايدار منجر خواهد شد

عنوان تنها عامل توليد، ه تنها يك نوع كاال با سرمايه به در يك اقتصاد كAKما از يك مدل 

عنوان يك تابع  بهtستاده كل در زمان . جمعيت در اين اقتصاد ايستا است. كنيمشروع مي

  : توضيح داده شده است(K)خطي از ذخيره سرمايه 

)1  (                                    tt AKY =                                                                
  

گذاري تابع سرمايه. گذاري شودتواند مصرف و يا سرمايهكاالي منفرد در اين اقتصاد مي

  : ناخالص مساوي است با

)2 (                              t1tt δ)K(1KI −−= +                                                            
  

  . نرخ استهالك سرمايه در هر دوره استδ كهجايي
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 از اندازهاهمه پس. شودگذاري ظاهر ميانداز به سرمايهگري مالي در فرآيند تبديل پسواسطه

در اين مرحله، . اندگذاري كافي فرض شدهمين مالي سرمايهشوند و براي تأها منتقل ميبانك

  (IO)ارچوب يك سازمان صنعتيهاي بانكي به پيروي از چر فعاليتنياز به متحدكردن ساختا

پذيرد انداز مي پس(D) بانك در شكل سپرده. اند رقابتي فرض شدهبازارهاي بانكي كامالً. داريم

 هايسود بانك نمونه، مجموع حاشيه سود نرخ. آوردفراهم مي) طوركليبه( ها براي بنگاه(L) و وام

  :تواند به شكل زير توضيح داده شوداست و مي هادهها و سپربهره وام

)3 (                    L)C(D,)Drα)(r(1r)L(rπ
DL

−−−+−=                                    
  

جايي كه
L

rو Drها هستند وها و سپردههاي بهره وامترتيب نرخ بهrبدون ريسك  نرخ بهره 

. گري استواسطه) اجراي(  هزينه,D)L)C نسبت ذخيره صندوق وαدر بازار بين بانكي است،

) خالص هر بانك در بازار بين بانكي وضعيت )[ ]LDα1   گيري مرتبه اول برايمشتق.  است−−

  :ي رودكار مبه حداكثر رساندن سود بانك به

0C)rα)(r(1
δD

δπ

0r)C(r
δL

δπ

DD

LL

=−−−=

=−=
)4   (                                                          

 دهد كه حاشيه سود نرخ هاياي قرار ميگونههايش را بهها و سپردهيك بانك رقابتي حجم وام

r)(rبهره
L

rα)(r(1( و− D−−، اجراي( ييبا به ترتيب، هزينه نها (هاوامLCنهايي  و هزينه)اجراي( 

در تعادل هزينه كل اجراي نهايي.  برابر شودDCهاسپرده
LD

CC DL برابر با + rrr −α−مي باشد .  

گري مالي را تركيب سازي سود واسطه و شرايط ماكزيممAKاجازه دهيد حاال دو مدل

)1( اندازگري در تابع تبديل بانك به قسمتي از پسهزينه واسطه. كنيم ϕ− كند كه اشاره مي

  .هاي خصوصي اختصاص يابدتواند به بنگاهنمي

tt
IS =ϕ )5             (                                                                             

  

)1( قسمت ϕ−گري مالي در تعادل با انداز برابر كل هزينه نهايي اجرا براي واسطهاز پس

DLدرآمد نهايي خالص  rrr −α− تعادل جديد بازار به )2 (و تركيب آن با معادله )5( معادله در 

  :وجود خواهد آمد

)
DL

rrαsY(rsYIsY −−−==ϕ )6                            (                              
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  . اشاره داردS/Y انداز ناخالص تعريف شده به وسيله به نرخ پسs  جايي كه

( در اقتصاد ما برابر t+1 ، نرخ رشد در زمان)1(از معادله
K

K
(1)

Y

Y
(g

t

1t

t

1t

1t

++
+

=−= 

گران مالي، نرخ واسطه) و هزينه نهايي(ش با توجه به تعادل جديد بازار سرمايه و نق. است

  :صورت زير نوشته شودتواند بهمي )هاي زمانيصرفنظر از شاخص با(  اقتصاد steady stateرشد

[ ] δrD)rαs(rsAδAsg
L

−−−−=−= ϕ )7                                              (  
  

  :يابيمگران مالي در مدل در ميبا ارزيابي نقش واسطه

)  در مدلA( وري سرمايهوسيله تقويت بهرهتوانند در رشد اقتصادي بههاي مالي ميواسطه

 ،Smith and Bencivenga(1991) يا  Greenwood and Jovanovic(1990)راساسب .مشاركت كنند

 .كندگذاري را مجاز ميسمت سرمايهكنند كه جريان وجوه نقد بهآوري ميگردها اطالعاتي را بانك

 در گذاريگزينشي مساوي با مطلوبيت نهايي سرمايه-كه هزينه نهايي اعمال نظارتييتا هنگام

 مالي) اندازپس( دهد كه قسمت مهمي از جريان تابع تبديل بانك اجازه ميسرمايه فيزيكي شود،

) پربازده(هاي بلندمدت گذاري شده بود بتواند در پروژهمدت سرمايههاي كوتاهكه در پروژه

  .اري شودگذسرمايه

  عنوان كارگزار عمل دهند هنگامي كه بهوري سرمايه را افزايش ميها همچنين بهرهبانك

گذاري در وسيله سرمايهدهند پورتفوليوشان را بهاندازكنندگان اجازه مي به پسكنند،مي

. اي متنوع سازندهاي بازنشستگي يا خدمات بيمهمحصوالتي از قبيل سهام، تعاوني و صندوق

وري سرمايه و  همچنين با تقويت بهره- توسعه خدمات جديد - نابراين، تعديل و نوآوري ماليب

 (Valverde, del Paso and Fernandez, 2004)گذاري در ارتباط هستندسرمايه

  

  تسهيالت بانكي و توسعه مناطق محروم -2

 در بانكداري ها مقوله مهم ديگري است كهرعايت عدالت در توزيع تسهيالت اعطايي بانك

توان گفت كه توزيع تسهيالت اعطايي بدين ترتيب مي. اي برخوردار استاسالمي از اولويت ويژه

بايد متناسب با درجه ) هاي مالي دولت از طريق بودجه يا موارد ديگرو همچنين كمك(بانكي 

  . ها باشدماندگي اقتصادي استانعقب
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توان نتيجه گرفت ه بر اصل عدالت اجتماعي ميبراساس موازين قانون اساسي كشور و با تكي

هاي محروم و در جهت كاهش درجه هاي برخوردار به سوي استانجريان وجوه از استان كه

 كه آيا چنين حال بايد بررسي كرد. استاشكال ها از طريق دولت بيماندگي آن استانعقب

   است؟منظور شدهموردي در توزيع تسهيالت بانكي 

گذاران براي استفاده از  قانون عمليات بانكي بدون ربا، سپرده6 پ ماده براساس بند

 اجراي اصل برايتوان رهنمودي هدف قانونگذار را مي. تسهيالت اعطايي بانكي حق تقدم دارند

در گذاران هر استان  فايده، سپرده- بدين ترتيب براساس روش هزينه. كردعدالت اجتماعي تلقي 

 ند، حق تقدم خواهندشو پول خود در نظام بانكي متحمل مياندازپسدليل هبهايي كه برابر هزينه

  .اندازها نيز برخوردار شوندهاي آن پسداشت كه از فايده

  ظرفيت جذباي كه ظاهراًهاي يك استان محروم در منطقهشايد چنين گفته شود كه اگر سپرده

 گذارانكار گرفته شود، منافع سپردههب) ار يك استان برخوردمثالً( سرمايه و سودآوري مطلوب دارد

 ها،منظور رفع محروميت استان دولت به آنكهاول:  نبايد از نظر دور داشت كهليكن. مين خواهد شدتأ

كار بردن هد و بنابراين بشو زيادي را در قالب بودجه عمومي كشور متحمل ميهاي نسبتاًهزينه

هاي محروم در امتداد هاي مردم در استانبهتر از سپردهچه بيشتر و   استفاده هربرايتمهيداتي 

جو و مطالعه دقيق علل محروميت موجود  و  چنانچه در جستدوم آنكه. هاي دولت استهدف

 هاي بسيار مناسبي چه بسا در خواهيم يافت كه امكانات، منابع و زمينه،هاي محروم برآييمدر استان

نحو مطلوب و كه به و يا آناندوجود دارند كه يا شناسايي نشده فزايندهگذاري با بازده سرمايهبراي 

ماندگي و تداوم  قبول نظر فوق موجب عقبسوم آنكه. اندبرداري قرار نگرفتهشايسته مورد بهره

  . ها خواهد شدگونه استانمحروميت اين

توسعه سعه و حتي براي دستيابي به اهداف فوق امروزه در بسياري از كشورهاي درحال تو

 .مين مالي خاصي با هدف كمك به مناطق محروم و فقرزدايي پيشنهاد شده استيافته، رويكرد تأ

 ترين راهكارهامين مالي خرد نام گرفته، يكي از عملييكرد جديد در اعطاي تسهيالت كه تأاين رو

  .است كمك به مناطق محروم براي

  

  مين مالي خردرويكرد تأ - 2- 1

 با هايي به بنگاهوشود  خرد به خدمات مالي با مقياس كوچك اطالق ميمين ماليكلي، تأطوربه

 همراه خواهد داشت،رو، منافعي را كه چنين سيستمي بهاز اين. گرددمقياس كوچك توليد ارائه مي

  .توان برشمردمي
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ك از يك اندازهاي كوچ كه پسكنددر واقع، از يك سو اين خدمات، اين امكان را فراهم مي

 سمتگيرندگان خرد بهيابد و از سوي ديگر، وامشود و در نتيجه گسترش ي متناسب برخودار بازده

 و اين در حالي است كه كرد و نيز اصالح مديريت مالي خود حركت خواهند وريافزايش بهره

سسات رسمي ؤها و مبانك. شود ارائه مي،هاي مالي رسميندرت توسط بخشچنين خدماتي به

. نيستندسودآور هاي كوچك و نيز خدمات سپرده هاي كوچككنند كه ارائه وامي فرض معموماً

 هايند كه قادر است هزينههاي اجرايي خاص برخوردارسازوكارسسات اعتباري خرد از ؤطوركلي، مبه

  . ها را كاهش دهدعملياتي و نيز ريسك اعطاي وام

 از -رش درآمد و كاهش فقرگست -)مين مالي خردتأ (در واقع اهداف مهم رويكرد جديد

   هايها و روشراهبرد، ها تفاوت مهمي در موضوعليكنشود؛ اهداف رويكرد سنتي منحرف نمي

 ،طوركلي، بايد اشاره شود كه رويكرد جديدبه. خوردكار رفته براي دستيابي به هدف به چشم ميبه

 سازياي بر بهينهكيد ويژهگيرد و تأنقش بازارگرايانه داشته و سهم محدودتري را براي دولت در نظر مي

 هاي رويكرد جديد آن است كه بادر واقع، يكي از ويژگي. كندو كارايي بازارها را پيشنهاد مي

تن يارانه و يا هزينه توان بدون پرداخآوري منابع مالي كوچك و نيز ارائه اعتبارات خرد ميگرد

 سسات در ايجاد تسهيالت وؤتوان گفت اين ميم. ايجاد كرد اشتغال و توسعه در بلندمدت ديگر،

  درآمدها و افزايش خوداشتغاليدوبارههاي فقير جامعه، امكان توزيع خدمات مالي مناسب براي گروه

  .ثري دارندؤتبع آن افزايش توليد، درآمد و كاهش بيكاري نقش مو به

 مينسساتي را كه در زمينه تأؤتوان مآور شد كه در ايران نمي طوركلي، بايد اين نكته را يادبه

 منظورتوان اذعان داشت كه در خصوص بانكداري به و در واقع مي.نند، يافتكمالي خرد فعاليت مي

 كه تنها به ديگر، درصورتيسوياز .  صورت نگرفته استيفقرزدايي در ايران تاكنون اقدام خاص

ا تصويري از وضعيت اعتبارات ت هستيمصورت قادر مفهوم كمي ماليه خرد توجه شود، در اين

 سه نهاد ،اعتبارت روستاييبه ذكر است كه در ايران درخصوص  الزم. كنيمخرد روستايي ارائه 

  . و كميته امدادالحسنه سيستم بانكي، قرض: ازندپردازند كه عبارترسمي به فعاليت مي

  

  تحقيقات انجام شده در زمينه توزيع تسهيالت بانكي -2-2

. هاي كشور پرداخته استرسي كمي نحوه توزيع تسهيالت اعطايي در استان به برشاهرخي

 براي هر استان "هاي بانكيمانده سپرده" به "ييميزان تسهيالت اعطا"در بررسي اول نسبت 

 هاهاي محاسبه شده براي هر استان را با ميانگين نسبت محاسبه و نسبت1363-70 هايطي سال

 و بدين ترتيب نشان داده شده كه در زمينه اعطاي تسهيالت چه در هر سال مقايسه كرده است
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 هاضريب تغييرپذيري نسبت .اندهايي بيشتر مورد توجه سيستم بانكي بودههايي كمتر و چه استاناستان

دهد كه سياست اعطاي تسهيالت عنوان شاخص نابرابري نشان ميههاي مورد بررسي بطي سال

  .شديد نابرابري بوده استبانكي در كل كشور در جهت ت

 رابطه بين ميزان تسهيالت اعطايي) مدل( همچنين در بررسي كمي ديگر در چارچوب يك الگو

ميزان بودجه مصوب  ها وها، مانده سپردهبا ضريب محروميت استان) عنوان متغير وابستهبه(

و در پايان ده است شهاي مورد بررسي مشخص طي سال) عنوان متغيرهاي مستقلبه( استاني

هاي تحقيق و رشد و توسعه هاي موجود براساس يافتهگيرد كه كاهش عدم تعادلنتيجه مي

استعدادها و ها، مستلزم آن است كه با شناختي كامل از امكانات بالقوه اقتصادي، هماهنگ استان

هاي  برنامه،)ها و يا تلفيقي از آنگردشگري كشاورزي، صنعت، مثالً( هاي نسبي در هر استانمزيت

ارچوب برنامه كالن اقتصادي كل كشور تنظيم و نقش و زم در چجامع عمراني و زيربنايي ال

 مشخص و  سيستم اقتصاد اسالمي كامالًجدا نشدنيعنوان يكي از اجزاء هوظايف نظام بانكي ب

  .)1372شاهرخي،( دشومعين 

 و اجراياسالمي  از انقالب خصوص بعده ب،نحوه تخصيص منابع بانكي را در ايران شاهي موبد

قانون بانكداري بدون ربا مورد بررسي قرار داده و ضمن آشنايي با عملكرد سيستم بانكي در اين 

هاي پولي اتخاذ شده توسط دولت را ثير سياستكي و تأثر بر تخصيص منابع بانؤرابطه عوامل م

اي مختلف تخصيص منابع بانكي در هدر پژوهش موبدشاهي روش. مورد بررسي قرار داده است

 نحوه تخصيص منابع بانكي ثر برؤارچوب قانون عمليات بانكداري بدون ربا و دو عامل مچ

نتيجه كار بيانگر اين مسئله . است گرفتهمورد بررسي قرار ) هاي پوليمسائل اجرايي و سياست(

ها كمتر از حد كثر سال در ا،هاي توليديها در تخصيص اعتبار به بخشاست كه عملكرد بانك

ها رشد هاي غيرتوليدي در تمام سالعكس اين حالت براي بخشبرمجاز تصويب شده بوده و 

تقاضا براي تسهيالت را از  موبدشاهي. تسهيالت اعطايي بيش از حد مجاز اعتباري بوده است

  .)1373موبدشاهي،( سزايي داشته استداند كه در اين رابطه نقش بترين عواملي ميمهم

 نقش بانكداري دولتي بر كارايي و رشد اقتصادي كشور را مورد بررسي قرار ،شباني باالنجي

 است و نقش تسهيالت بانكي را در رشد اقتصادي مورد توجه قرار داده است و به اين داده

هاي اعتباري نتيجه رسيده است كه سياست عدم گسترش شبكه بانكي و همچنين اعمال سقف

ثير دار تأهاي اولويتر رشد اقتصادي گذاشته و سياست اعطاي اعتبارات به بخشثير منفي بتأ

  .)1380شباني باالنجي،(مثبت در رشد اقتصادي داشته است 
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 اعطاي تسهيالت اعتباري به مشتريان را وابسته به ظرفيت اعتباري در نظر گرفته ،منصوري

 هاي عصبي پرسپترونري از مدل شبكهگي بهره، متغيرهاي مستقلگروه است و با استفاده از يك

طور همزمان مورد كنندگان اعتبار را بهاعتباري و ظرفيت اعتباري درخواستچنداليه، ريسك 

هاي عصبي در برآورد ظرفيت تحليل قرار داده است و به اين نتيجه رسيده است كه مدل شبكه

  .)1382منصوري، ( برخوردار استها از توان باالترياعتباري مشتريان براي اعطاي اعتبار به آن

 نشان داده است چهار بانك مورد بررسي در كشور در رابطه با اعطاي تسهيالت از كاشفي

  عملكردي يكسان"سلف" و "فروش اقساطي"، "مشاركت مدني"، "مضاربه" طريق عقود اسالمي

 ال قبل تسهيالتمحدوديت رعايت درصدي از مانده س" مانندثير عواملي اند و تأو هم جهت داشته

موجب ) عنوان متغيرهاي مستقل در اين تحقيقهب ("هاميزان محروميت استان" و "اعطايي

 بيانگر فقط) هاعملكرد يكسان بانك( نتيجه حاصله. ها نشده استناهمگوني در عملكرد بانك

 و اييشه عملكردي يكسان و كل،هاي واصله از بانك مركزينامهها با اجراي بخشاين است كه بانك

عنوان يكي از نقاط ضعف سيستم اند كه اين خود بههاي مديريتي داشتهبه دور از خالقيت

  .)73كاشفي،(بانكي كشور مطرح است 

  

  بندي آن در ايرانتسهيالت بانكي و طبقه - 2- 3

گذاري ها و سرمايهها در مورد اعطاي وام و اعتبار، مشاركت در طرحكليه عمليات بانك

 كمدستتسهيالت بانكي . ندشومي ، در قالب تسهيالت اعطايي بيان)خريد دين( نزيلمستقيم و ت

، زيرا )سسات انتفاعيؤعنوان مبه( اول از نظر خود بانك:  هستندويژهاز دو نظر داراي اهميت 

 ها از محل تسهيالت اعطايي، درآمد بانكاغلبشود و مين ميين محل تأها از اقسمت عمده منافع آن

ثيراتي  تأخاطردوم از نظر اجتماعي، به. تر استبيشها هايي از مجموع ساير درآمدهاي آنبه تن

  .هاي اقتصادي دارندكه اين تسهيالت در سطح فعاليت

صورت اعتبارات مصرف ليكن با توجه به اينكه از يك سو بخش عظيمي از منابع بانكي به

اغلب اعطاي اعتبار را . شودمين ميبخش تأها از اين شود و از سوي ديگر منافع اصلي بانكمي

 اعتباراتي كه در بانكداري اسالمي در قالب .آورندحساب ميترين مصارف بانك بهعنوان اصليبه

گذاري مضاربه، مشاركت، سرمايه الحسنه،قرض: يابد عبارتند ازعقود اسالمي تخصيص مي

  . دين، جعالهمستقيم، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، خريد

با توجه به نوع و شرايط اعطاي اعتبار، تسهيالت اعطايي در نظام بانكداري اسالمي به چهار 

  :گروه تقسيم مي شود كه عبارتند از
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   گروه تعهدات-4 گروه مبادالت    -3 گروه مشاركت   -2الحسنه    گروه قرض-1

  )2از فصل  3 ماده،1365قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب هشتم اسفندماه، (

  .دهد اعتبارات اعطايي تشكيل دهنده هر يك از چهار گروه را نشان مي1شماره جدول 

  

  كشوربندي تسهيالت اعطايي مورد استفاده در نظام بانكداري  گروه:1 شماره جدول

  گروه تعهدات  گروه مبادالت  گروه مشاركت  گروه قرض الحسنه

  فروش اقساطي  مضاربه

  اجاره به شرط تمليك  مشاركت مدني

  قرض الحسنه  سلف  مشاركت حقوقي

  خريد دين  سرمايه گذاري مستقيم

  هجعال

گشايش اعتبار اسنادي و (

  )صدور ضمانت نامه و نظاير آن

  .3، صفحه1382 منصوري، :خذأم

  :شوندمي همچنين تسهيالت بانكي براساس مدت قرارداد به دو گروه عمده تقسيم

  .ه، معامالت سلف، جعاله، خريد دينالحسنه، مضاربضقر: كوتاه مدت -اول

  .مليك، مشاركت مدني، تسهيالت مسكنفروش اقساطي، اجاره به شرط ت: بلندمدت - دوم

  

  )1 سوئيتشاخص(روش تحقيق  - 2- 4

اي كشور از شاخص هدر اين مقاله براي بررسي چگونگي توزيع تسهيالت بانكي بين استان

 معياري شبيه به منحني لرنز و ضريب جيني است و براي سوئيت صشاخ. شده استاستفاده سوئيت 

 شانها، بر حسب سهمبندي استاناين معيار بر مبناي رتبه. شوداده ميگيري توزيع منابع استفاندازه

هاي حسب درصد تراكمي استان بندي بردر واقع اين رتبه. گيرد سرانه كل انجام ميGDPاز 

  .گيرد كل تسهيالت بانكي صورت ميدريافت كننده تسهيالت از

ها در يك دستگاه مختصات، درصد تراكمي ، روي محور طولص سوئيتبراي محاسبه شاخ

 ها، درصد تراكمي تسهيالت بانكيها و روي محور عرض استانGDPتوليد ناخالص داخلي سرانه 

 آيددست مييمي بهمستق خط ، متناسب صورت گيردنحوي كامالًاگر توزيع تسهيالت به. گيردقرار مي

در اين حالت درصد معيني از تسهيالت بانكي . گذرد مختصات ميء درجه از مبدا45كه با زاويه 

  . توزيع شده استGDPمتناسب با درصد متناظري از 

                                                
1 Suit 
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 حسب مقياس درآمديها بر اندازه توزيع تسهيالت بانكي را بين استانطوركلي شاخص سوئيتبه

  :شودصورت زير تعريف ميص بهاين شاخ. كندخالصه مي

  
 S = (K-L)/K =1-(L/K)                                          

 كه دهد باشد، نشان ميOB يعني زماني كه منحني ما قطر ،اگر مقدار عددي شاخص صفر باشد

اگر مقدار عددي شاخص بزرگتر از .  صورت گرفته استGDPتوزيع تسهيالت بانكي به تناسب 

 دهد كه تخصيصكه منحني به طرف پايين قطر تحدب يافته باشد، نشان مي، يعني زمانيباشدصفر 

 .ي با درآمد باالتر توزيع شده استهامتناسب بوده و تسهيالت در بين استانناتسهيالت بانكي 

همچنين زماني كه مقدار شاخص منفي باشد به اين معناست كه تسهيالت بانكي در بين 

  .)Clark, 1992( رآمد كمتر توزيع شده استهاي با داستان

L  :               فضاي زير منحني لرنز و محور افقي 

K  : فضاي زير مثلثOAB          

  

  توزيع تسهيالت بانكي سوئيت  محاسبه شاخصبرايمنحني لرنز  :2نمودار

  

                                              

                     B   A  
  

  

  

  

  

  

    سوئيتبررسي چگونگي توزيع تسهيالت با استفاده از شاخص -3

ها را بر  الزم است استان سوئيتبراي بررسي نحوه توزيع تسهيالت با استفاده از شاخص

هاي برنامه  طي سالهاي كشور استانGDPكار براي اين. نيمكبندي  سرانه دهكGDPحسب 

د و سپس براساس جمعيت هر كشور استخراج شماري از سالنامه آ) 1379- 1383( سوم توسعه

 سرانه GDPها را بر حسب پس از آن استان. دهاي مذكور برآورد ش طي سالاستان سرانه آن

  
C′ 
   

 

 

                               C  
                        

  درصد تراكمي
  

   تسهيالت بانكي

 A     درصد تراكميGDP سرانه O  
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ها در اين روش چندان قابل اعتماد نبود، زيرا استان بندي استاناما دهك. ديمكربندي دهك

ترتيب به( هاي درآمدي باالدر دهكمحرومي مثل آذربايجان غربي و كهگيلويه و بويراحمد 

 كسر GDPبراي رفع اين مشكل ارزش افزوده معادن هر استان از . گرفتندقرار مي) هشتم و نهم

  .استقرار زير  صورت گرفت كه نتيجه آن بهدوبارهبندي د و دهكش

  .استان سيستان و بلوچستان، استان كردستان:  دهك اول

استان  غربي،يراحمد، استان ايالم، استان آذربايجانكهگيلويه و بو استان:  دوم دهك

  .كرمانشاه، استان لرستان

  .استان چهارمحال بختياري:  دهك سوم

  .استان اردبيل، استان همدان، استان زنجان، استان گلستان:  دهك چهارم

  .هاي خراسان، استان گيالن، استان قم، استان فارساستان:  دهك پنجم

  .ي در اين دهك درآمدي قرار نگرفتهيچ استان:  دهك ششم

  .استان كرمان، استان آذربايجان شرقي، استان خوزستان:  دهك هفتم

  .استان يزد، استان مازندران، استان سمنان، استان قزوين:  دهك هشتم

  .استان اصفهان، استان هرمزگان:  دهك نهم

  .استان مركزي، استان تهران، استان بوشهر:  دهك دهم

هاي درآمدي و همچنين  به مقايسه تسهيالت تخصيص داده شده به دهكگام بعدي در

براي محاسبه . پردازيم طي برنامه دوم و سوم توسعه ميهاي هر دهك درآمديمانده حساب

 سالنامه"  سرانه ازGDPها در در هر برنامه، از آمار مربوط به ميزان سهم استان سوئيت شاخص

مدت و بلندمدت عالوه تفكيك كوتاههب(ل تسهيالت  و ك")74- 83هايسال( آماري كشور

گزارش اوضاع اقتصادي، "ها استخراج شده از ها در مانده حسابو همچنين سهم استان) آن

براي محاسبه سهم . كنيم استفاده مي")74-83هاي سال( هاي كشوراجتماعي استان

 به هر استان در طول هر ها از تسهيالت بانكي، ميانگين تسهيالت بانكي اعطا شدهاستان

  .كنيمبرنامه توسعه را محاسبه مي
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  ها بر حسب و مانده حساب) كوتاه مدت، بلندمدت، كل(  توزيع تسهيالت:2  شمارهجدول

   سرانه استاني ايرانGDPهايدهك

  تسهيالت

  دهك درآمدي

  دهك

  اول

  دهك

  دوم

دهك 

  سوم

دهك 

  چهارم

دهك 

  پنجم

دهك 

  هفتم

دهك 

  هشتم

  دهك

  نهم

  دهك

  همد

  18/18  76/9  3/17  31/11  33/13  75/11  2,57  94/11  86/3  سرانهGDPدرصد

  33/66  19/9  93/5  55/9  75/13  33/3  71/0  26/4  95/1  هادرصدمانده حساب

  درصد كل تسهيالت

  در برنامه سوم
59/1  38/6  96/0  84/4  26/14  30/8  06/9  58/8  02/46  

درصدتسهيالت 

  تبلندمد
55/1  42/6  92/0  74/4  85/13  47/8  24/9  99/7  80/46  

سوم
برنامه 

  

  درصد تسهيالت

  كوتاه مدت
46/1  26/5  86/0  25/4  72/12  61/6  26/7  28/8  30/53  

  04/26  76/9  79/15  31/11  99/9  74/8  57/2  95/11  85/3  سرانهGDPدرصد

  85/51  57/8  90/5  91/9  78/14  30/2  71/0  28/4  69/1  هادرصد مانده حساب

  32/45  79/8  71/8  32/9  53/14  34/3  35/1  26/6  37/2  درصدكل تسهيالت

تسهيالت درصد

  بلندمدت
24/2  37/6  11/1  44/3  95/13  55/9  86/7  60/8  86/46  

برنامه دوم
  

  درصد تسهيالت

  كوتاه مدت
63/2  02/6  84/1  15/3  72/15  84/8  42/10  18/9  18/42  

   تحقيقهاييافته :خذأم

  

مدت، بلندمدت و كل  برنامه دوم در هرسه مورد تسهيالت كوتاه كه درشودمشاهده مي

هاي درآمدي نهم و دهم تخصيص داده شده  درصد تسهيالت به دهك50تسهيالت بيش از 

هاي درآمدي اول و دوم اختصاص داده  درصد از تسهيالت به دهك10كه كمتر از است، درحالي

طور مشابه ها نيز به براي مانده حساب تقريباًنكته جالب توجه اين است كه اين آمار. شده است

هاي درآمدي ها متعلق به دهكهاي بانك درصد مانده حساب60تكرار شده است، يعني بيش از 

هاي درآمدي اول و ها به دهك درصد مانده حساب8باشد و همچنين كمتر از نهم و دهم مي
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 هماهنگ با توزيع زيع تسهيالت تقريباًدهد كه تودر واقع اين آمار نشان مي. دوم تعلق دارد

ها را كه از  معادل همان درصدي از مانده حسابها تقريباًباشد، يعني بانكها ميمانده حساب

  .دهندهر دهك درآمدي در اختيار دارند، تسهيالت بانكي در اختيار آن دهك قرار مي

باشد، با اين تفاوت كه اين  مي مشابه برنامه دومروند توزيع تسهيالت در برنامه سوم تقريباً

در برنامه سوم . اختالف در توزيع تسهيالت دو دهك باال و پايين درآمدي افزايش يافته است

هاي درآمدي نهم و دهم اختصاص يافته است و در مقابل  درصد تسهيالت به دهك55بيش از 

 اختالف در مورد اين. هاي درآمدي اول و دوم اختصاص داشته است درصد به دهك8كمتر از 

 هايها متعلق به دهك درصد مانده حساب7ها نيز شدت گرفته است، يعني كمتر از مانده حساب

  . درصد تسهيالت به دو دهك باالي درآمدي تعلق دارد70كه بيش از  درحالي،باشداول و دوم مي

مدت،  كوتاهرا براي توزيع تسهيالت سوئيت توان شاخصبا استفاده از ارقام جدول باال مي

براي اين . ها براي برنامه دوم و سوم توسعه محاسبه كردبلندمدت، كل تسهيالت و مانده حساب

كنيم، سپس منحني لرنز را براي صورت تراكمي مرتب ميهكار ابتدا ارقام هر يك از متغيرها را ب

 .يمكنمربوط را محاسبه مي سوئيت كنيم و شاخص سرانه رسم ميGDPهر نوع تسهيالت و 

  :صورت زير نمايش داده شده استهنتايج ب

  

  يالت بانكي در برنامه دوم و سومبراي توزيع تسهسوئيت محاسبه شاخص  - 2-3

  

  هاي لرنز براي توزيع تسهيالت بانكي در برنامه دوم توسعه منحني:3نمودار 

  



   همايش بانكداري اسالمي نوزدهمينمقاالت  مجموعه                                                                  544

 

 

 تسهيالت كل نمدت و بلندمدت و همچنيدست آمده براي تسهيالت كوتاههب سوئيت مقدار شاخص

 در اين بين بيشترين . است21/0 و 23/0، 19/0ترتيب در برنامه دوم محاسبه شده است كه به

  .بوده است 23/0مربوط به تسهيالت بلندمدت با مقدار  سوئيت مقدار شاخص

  

   در برنامه سوم توسعههيالت بانكي لرنز براي توزيع تسهاي منحني:4نمودار 

  

مدت و بلندمدت و همچنين كل ست آمده براي تسهيالت كوتاهدهب سوئيت مقدار شاخص

در اين بين بيشترين .  محاسبه شده است31/0، 32/0، 38/0ترتيب تسهيالت در برنامه سوم به

  .بوده است 38/0مدت با مقدار مربوط به تسهيالت كوتاهمقدار شاخص سوئيت 

  

   دوم و سوم توسعههايدر برنامهبراي تسهيالت بانكي  سوئيت محاسبه شاخص :3  شمارهجدول

   تحقيقهاييافته :خذ        مأ

  

  برنامه توسعه                    

  تسهيالت
  برنامه سوم  برنامه دوم

  3814/0  1881/0  مدتتسهيالت بانكي كوتاه

  3156/0  2267/0  تسهيالت بانكي بلندمدت

  3100/0  2139/0  كل تسهيالت بانكي
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 دهندهسه نوع تسهيالت در هر دو برنامه دوم و سوم توسعه، نشانبودن شاخص براي هر مثبت

قدرمطلق  همچنين مقدار. استهاي برخوردارتر گرايش توزيع تسهيالت بانكي به سمت استان

 بيانگر سوئيت مجموع اين نتايج محاسبه شاخص. تر استشاخص در هر سه مورد به صفر نزديك

 هايمدت، بلندمدت و كل تسهيالت گرايش به سمت استاناين است كه توزيع تسهيالت بانكي كوتاه

  .برخوردار داشته است

طي برنامه دوم و سوم توسعه نشان  سوئيت شاخص دست آمده از محاسبههمقايسه نتايج ب

 در همه انواع مختلف تسهيالت بانكي در برنامه سوم نسبت به برنامه دوم، شاخص سوئيت دهدمي

 عبارت ديگر توزيعبه. مدت استين افزايش مربوط به تسهيالت كوتاهافزايش داشته است و بيشتر

مدت در برنامه سوم توسعه در مقايسه با برنامه دوم گرايش بيشتري به سمت تسهيالت كوتاه

  .هاي برخوردار داشته استاستان

 هاي كشوردهد تخصيص منابع از طريق اعطاي تسهيالت در استاندست آمده نشان ميهنتايج ب

بودن شاخص  همچنين مثبت.شودييد مي با اين نتيجه فرضيه دوم تحقيق تأ.توزيع نابرابر دارد

   . انگيزه كمك به استانهاي محروم مطرح نبوده است،دهد كه در اعطاي تسهيالت بانكينشان مي

 هاي نسبت به برنامه دوم در انگيزه اعطاي تسهيالت بانكي به استاندر طول برنامه سوم توسعه

در برنامه سوم نشان داد كه  سوئيت بلكه افزايش مقدار شاخص. كشور تفاوتي حاصل نشده است

نسبت ) هاي برخوردارتراستان( هاي درآمدي باالگرايش بيشتري به اعطاي تسهيالت به دهك

  .شوددر نتيجه فرضيه سوم رد مي. وجود آمده استبه برنامه دوم به

  

  هاي بانكي در برنامه دوم و سومنده حساببراي ما محاسبه شاخص سوئيت -3- 3

  دست ه را ب28/0ها در برنامه دوم توسعه عدد براي مانده حساب سوئيت محاسبه شاخص

هاي ها به سمت استاندهنده گرايش توزيع مانده حساب مثبت شاخص نشاننشانه. دهدمي

 نسبت به شاخص(طلق از نظر قدرم سوئيت همچنين مقدار شاخص. هاي درآمدي باالتر استدهك

هاي بزرگتر شده است، كه بيانگر اين است كه استان) محاسبه شده براي تسهيالتسوئيت 

  .اندانداز كردن داشته گرايش بيشتري به پس،پردرآمد
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  هاي بانكي در برنامه دوم توسعهمنحني لرنز براي توزيع مانده حساب :5نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ،دهد را نشان مي38/0ها در برنامه سوم توسعه مقدار براي مانده حساب سوئيت محاسبه شاخص

 عبارت ديگر نتايجبه. برنامه دوم استبراي نسبت به مقدار محاسبه شده  1/0دهنده افزايش كه نشان

. آمد استهاي برخوردار و پردرها به سمت استاناين مورد هم بيانگر گرايش توزيع مانده حساب

 مطابق با توزيع تسهيالت بانكي از ها كامالًدهد توزيع مانده حسابنتيجه همچنين نشان مي

هاي برخوردارتر يعني گرايش به سمت استان. برنامه دوم به برنامه سوم حركت داشته است

  .ايجاد شده است

  

  توسعههاي بانكي در برنامه سوم  منحني لرنز براي توزيع مانده حساب:6نمودار 
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هاي بانكي نشان داد كه تجهيز منابع از طريق دست آمده براي مانده حسابهشاخص ب

يعني فرضيه اول با .  توزيع نابرابر دارد،هاي كشوردر استان) اندازهاي مردمپس( گذاريسپرده

مه دوم  مقدار شاخص در برنامه سوم نسبت به برناگمانبي. شودييد ميدست آمده تأهنتايج ب

هاي بانكي در برنامه سوم گرايش تجهيز سپرده دهداين نتيجه نشان مي. افزايش يافته است

تواند عامل اصلي افزايش شاخص ميهاي برخوردار داشته است كه بيشتري به سمت استان

سسه انتفاعي به هر عنوان يك مؤواقع بانك به در. تسهيالت بانكي در برنامه سوم باشدسوئيت 

  .  كندپذيرد، تسهيالت به آن دهك اعطاء ميه كه از هر دهك درآمدي سپرده ميانداز

  

  هاي بانكي در برنامه دوم و سوم توسعهبراي مانده حساب سوئيت  شاخص:4 شماره جدول

     برنامه توسعه                      

  

  هاي بانكيمانده حساب

  برنامه سوم  برنامه دوم

  3765/0  2885/0  هاي بانكيمانده حساب

   تحقيقهاييافته :خذمأ

  

  گيري و پيشنهادهانتيجه

هاي كشور با انگيزه دهد توزيع تسهيالت بانكي در بين استاندست آمده نشان ميهنتايج ب

بلكه توزيع تسهيالت بانكي گرايش به سمت . هاي محروم صورت نگرفته استكمك به استان

نتايج بيانگر اين است كه توزيع تسهيالت هماهنگ همچنين . هاي برخوردار داشته استاستان

  .ها در طول هر دو برنامه صورت گرفته استبا توزيع مانده حساب

 هاي درآمدي باال دهكهاي برخوردار و برايهر دو برنامه گرايش توزيع تسهيالت به سمت استان

) مدت كوتاهوص تسهيالتبه خص( اين گرايش در برنامه دوم در همه انواع تسهيالت بوده است، ليكن

  .شدت بيشتري گرفته است

دهد با توجه به نارسايي سيستم بانكي در جذب سپرده و تخصيص تسهيالت نتايج نشان مي

 كمك به مناطق محروم برايبه مناطق محروم، ضرورت يك ساز و كار جديد در سيستم بانكي 

  . عمل كندكنونيتم بانكي عنوان مكمل سيستواند بهاعتبارات خرد مي. خوردبه چشم مي
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تواند با توجه به ها ميدر اعطاي تسهيالت به استان) اعتبارات خرد( هاي مكملارائه روش

توان اميدوار بود كه با كاهش عدم توازن بين  مي.گيرداي صورت نيازها و استعدادهاي منطقه

 و فقر و محروميت از بدهاي محروم افزايش ياهاي كشور، توليد و سطح اشتغال در استاناستان

هاي كشور در آينده شاهد چهره آنان زدوده شود و با ايجاد رشدي متوازن در تمام استان

 .رويه از مناطق محروم به مناطق برخوردار نباشيمهاي بيمسائلي چون مهاجرت
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