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 تقدیم به 

 و از خودگذشتگان یثارشان از کلمه ا یو انسان یمعظ یره پاس تعبب

روزگاران  ینسردتر ینوجودشان که در ا یدبخشام یپاس عاطفه سرشار و گرما به

 است یبانپشت ینبهتر
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و ترس در پناهشان به  یرس است و سرگردان یادبزرگشان که فر یپاس قلب ها به

 یدگرا یشجاعت م

 کند یکه هرگز فروکش نم یغشاندر یب یبه پاس محبت ها و

 کنم یم یمتقد یزممجموعه را به پدر و مادر عز این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از استاد گرامیم جناب آقای دکتر عباس قدرتی سپاسگزارم                                

روشنایی بخش تاریکی جان هستی و ظلمت اندیشه را نور می بخشی. چگونه سپاس  شما



 www.Prozhe.comدات کام    روژه پ

 

www.Prozhe.com          پروژه دات کام 
 

گویم مهربانی و لطف تو را که سرشار از عشق و یقین است. چگونه سپاس گویم تأثیر علم 

آموزی تو را که چراغ روشن هدایت را بر کلبه ی محقر وجودم فروزان ساخته است. آری 

       مرا نه توان سپاس است و نه کالم وصف در مقابل این همه عظمت و شکوه تو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یدهچک

س یمدان یهمان طور که م ستق یتجار یها یتاز فعال یعیبخش و شور و خانواده ها در ارتباط م با بانک  یمک

کنند و تحوالت به وجود آمده  یم یفادر اقتصاد کشور ا یاساس یتوان گفت بانک ها نقش یرو م ینهاست. از ا

 یها ر گذار باش  د. ورود بانکیکش  ور تاث یتجار یها یتبر فعال یادیتواند تا حد ز یم یبانک یس  تمدر س  

 کند. یقیکشور را دچار تحوالت عم یبانک یستماست که توانسته س یاز عوامل یکی یستمس ینبه ا یخصوص

گرفتن از  یشیآنها جهت پ یانگونه رقابت م یچدر کشور، ه یدولت یگسترده بانک ها یها یترغم فعال یعل 

در نظام  یقیش  اهد تحوالت عم یخص  وص   یوجود نداش  ت. اما بعد از ورود بانک ها ینوآور یجادو ا یکدیگر

 کرد. یتلق یدولت یها نکبا یبرا یبیرا رق یخصوص یتوان حضور بانک ها یم یکهبه طور یمکشور بود یبانک

صل  شتن ا یهدف ا س یناز نو ص یبانک ها یرتاث یچگونگ یمقاله ، برر صو ست،  یبر نظام بانک یخ شور ا ک

اشتغال  ی،بانک ینرقابت ب یشدر اطالعات، افزا یتشفاف یجادا یلاز قب یانجام شده، موارد یها یمطابق بررس

سودده ییزا ستفاده از منابع ارزانتز، تنوع در  سابها یو معرف یو امکان ا  یبانکدار یسپرده و اجرا یدجد یح
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 بوده اند. یخصوص یتوسط بانک ها یبانک یستمشده در س یجادوالت اتح ینبدون ربا به عنوان مهم تر
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 قدمهم 

تواند تا حد  یکشور م یبانک یستمکنند و هرگونه تحول در س یم یفادر اقتصاد کشور ا یاساس یبانک ها نقش

 باشد. یرگذارکشور تاث یتجار یها یتبر فعال یادیز

 یدباعث گرد یکهبه طور یمبود یرانا یبانک یستمدر س یمحسوس ییراتشاهد تغ یخصوص یبعد از ورود بانک ها 

گونه  یچکه تا آن زمان در دست دولت بود و ه یستمس ینا ییربه تغ یاز محققان و کارشناسان اقتصاد یاریبس

 گرداند. یدوارام داشتوجود ن ینوآور یجادو ا یکدیگرگرفتن از  یشیآنها جهت پ یانم یرقابت

 ی،خارج یو سپه و بانک ها یمل یتوسعه بانک ها ینو همچن یرانبانک در ا یستاس یبا وجود عدم منع قانون 

 یطرح عمران یناول یبنشد. با تصو یسدر کشور تاس یتا بعد از جنگ جهان یرانیا یهبا سرما یبانک خصوص یچه

 یبانک یتفعال یبانک خصوص یناول 1329و باالخره در سال یافت یشافزا یبه وجود موسسات اعتبار یازکشور ن

کشور  یبانک یستمدر س یو موثر یدبانک ها تاکنون شاهد تحوالت مف ینا یتفعال یخود را آغاز کرد. از ابتدا

 شکل گرفته اند. یدر نظام بانک یخصوص یت بعد از ورود بانک هاتحوال ینا یستن یدیکه ترد یمبود

را  یبانک یستمبر اقتصاد و باالخص س یخصوص یبانک ها یاثر گذار یشده است نحوه  یمقاله سع یندر ا 

 .یمقرار ده یمختلف مورد بررس ینتحت عناو

 یبانک ها یجاداثرگذار بر ا یو ضرورت ها یخصوص یاز بانک ها یا یشینهپ یبه معرف یبررس یندر ا 

 یناز ا یکبروز هر  یچگونگ ی،خصوص یکشور توسط بانک ها یبانک یستمشده درس یجادا ی،تحوالتخصوص

 ییراهکارها همپرداخته شده، در آخر  یدولت یبر عملکرد بانکها یخصوص یحضور بانک ها یرتحوالت و تاث

 شود. یه مبانک ارائ ینا یها یتفعال یشترجهت بهبود و توسعه ب
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 مسئله یانب 

در این اواخر یکی از موضوع های جنجال برانگیز رسانه های خبری در مورد اقتصاد کشورمان مقوله خصوصی 

سازی و در راستای این خبر، بانک های خصوصی بوده است، ما را بر آن داشت علی رغم کمبود منابع اطالعاتی 

بتوانیم گامی را در جهت تجزیه و تحلیل هرچه بیشتر این موضوع در این خصوص، نسبت به دیگر موضوعات، 

 برداریم.

 یقضرورت انجام تحق 

از انگیزه های اصلی در انجام این تحقیق بررسی این موضوع بوده که امروزه در جامعة ما آگاهی و اطمینان اکثر 

جمع آوری اطالعات و مردم نسبت به بانکهای خصوصی در کشور بسیار کم است و ما در ضمن تحقیق به 

پرسشهای مردمی در صدد رسیدن به این موضوع بوده ایم که چرا آگاهی و اطمینان مردن پایین بوده و بانکهای 

خصوصی چه راهکارهایی برای افزایش این عوامل باید درنظر بگیرند تا بتوانیم آیندة روشنی را برای بانکهای 

 خصوصی در کشور ترسیم کنیم.

 اهداف پژوهش 

نایی با فرآیند خصوصی سازی در کشور یکی از موضوعات مهم در خور توجه است زیرا ما باید بدانیم که آش

خصوصی سازی در کشور را باید از کجا شروع کنیم و چگونه موسسات دولتی را همگام با سایر موضوعات 

کها در فرایند خصوصی خصوصی وارد این جریان کنیم. در راستای این برنامه ها هم چنین باید به نقش بان

 سازی و نقاط صنعتی که در زمینه خصوصی سازی در ایران وجود دارد توجه نماییم.

 تعریف واژه های کلیدی 

 واحد بانکی -1-6-1

 عبارت است از شعبه،نمایندگی و باجه

 سیستم بانکی -2-6-1

 به مجموعه بانک های تجاری،تخصصی وبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اطالق می شود

 تخصصیبانک های  -3-6-1

می پردازند و اعتبارهای خود را جهت بانک هایی هستند که فقط به زمینه های خاصی از فعالیت اقتصادی 

خاصی هدایت می کنند. بانک های صنعت و معدن،مسکن،کشاورزی و توسعه صادرات ایان از جمله بانک 

 تخصصی می باشند.
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 بانک های تجاری -4-6-1

 به بخش اقتصادی خاص محدود نمی شود.بانک هایی هستند که فعالیتاعتباری آن ها 

 بخش دولتی   -1-6-5

 به دولت،شرکت ها،موسسات دولتی و شهرداری ها اطالق می شود.

 بخش غیر دولتی)خصوصی( -1-6-6

 شامل بخش خصوصی نهادهای انقالب اسالمی و بعضی از شرکت های تحت پوشش وزارتخانه ها است.

 یاختصاص یبانکدار 

 رغم عمر یگردد . عل یباز م ییسدر کشور سو  یشبه حدود دو قرن پ یاختصاص یبانکدار یتآغاز فعال

خود  یانرا به مشتر یبه صورت گسترده خدمات مال یتجار یاست که بانک ها یردهه اخ 3آن تنها در  طوالنی

از  یمتعدد یفرا به خود گرفته است . در مطالعات مختلف تعار یاختصاص یکه نام بانکدار یندنما یارائه م

که بانک ها خدمات خود  یا طقههدف و من یانبر اساس مشتر یفتعار ینوجود دارد که ا یاختصاص یداربانک

 یبه معنا یاختصاص یامر توافق دارند که بانکدار یننهادها بر ا یندهند متفاوت است ، اما تمام ا یرا ارائه م

 باشد. یم یژهو یانارائه خدمات خاص به مشتر

از حداقل ثروت  یهستند که با درآمد کاف یدر جهان افراد  یاختصاص یهدف بانکدار یان، مشتر یطور کل به

خلق ثروت  یندو متخصص هستند که به صورت فعال در فرا یحرفه ا یاغلب افراد یانمشتر ینبرخوردارند . ا

افراد  ینا یننهستند. همچ یگذار ایهسرم یو شرکت ها  یرانارتباط مؤثر با مد یجاددارند و به دنبال ا یتفعال

 یبه مشاوران و مؤسسات مال یناآشنا بودن با مسائل مال یاخود  یو حرفه ا یشغل یها یریدرگ یلبه دل

و بتوانند به واسطه آن  یندرشد آن را فراهم نما ینهنموده و زم یریتدا رند تا ثروت آنها را مد یازن یمتخصص

 .یندنما یافتدر یاصاختص یبانکدار چارچوبدر  یا یژهو یو مال یخدمات شخص

 ی،همچون عوامل اقتصاد یقرار دارد که از عوامل مختلف یمختلف یها یسکدر معرض ر یطور قطع، هر ثروت به

که اشراف کامل به  یدهند که تنها مؤسسات یعوامل نشان م ین. ایردگ ینشأت م یو درون یفرهنگ یاسی،س

کنند . بانک ها که  یریتمد راموجود ثروت افراد  یها یسکتوانند با تحمل ر یدارند م یعلم و دانش اقتصاد

خود و با توجه به اهداف  یانمشتر یریپذ یسکر یزانبا برآورد م یندآ یمؤسسات به حساب م یناز جمله ا

 یگذار یهسرما یسبد ها یلثروتشان اقدام به تشک یشموردنظر آنها جهت افزا یو افق زمان یاستراتژ ی،فرد

 کند یم

را  یست بخش مستقل یبا یارائه دهند م یانشانقادر باشند خدمات خاص خود را به مشتر ینکها یها برا بانک
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را اداره کند و هم به آنان مشاوره  یانمشتر یتا هم امور مال یندنما یجادنام دارد ا یاختصاص یکه بخش بانکدار

 یازمندبانک ها ن یژهو یانثروت مشتر یریتمد یگر،د یکند از سو یریترا مد یانثروت مشتر یزدهد و ن یمال

در  یتجار یبانک ها یناست ، بنا برا یگذار یهو سرما یبانک ی،از خدمات مال یمجموعه ا یریو به کارگ یزتجه

از خدمات ممتاز  یتوانند مجموعه ا یکه م ییو مشارکت خود را از مؤسسات و نهادها یسراسر جهان همکار

اشاره نمود که با  یهسرما ینتأم یتوان به شرکت ها یشرکت ها م ینارائه دهند آغاز نموده اند. از جمله ا

 رشد  ثروت آنها را بر عهده دارند یفهوظ یانثروت مشتر یریتمد

 یمنحصر به فرد در حوزه ها یارائه خدمات یدر پ یانمشتر ینبه ذکر است که بانک ها با درک ارزش ا الزم

 یبرا یزیهمچون برنامه ر یو خدمات یمال ینهادها یژهو یانمشتر یها یازهستند. با توجه به ن یزن یو بانک یمال

 یمرا به صورت مستق یرهو مستغالت و غ الکام ی،مال یها ییدارا یگذار یهخدمات مشاوره در سرما ی،بازنشستگ

 دهند یواسطه ارائه م یبا کمک شرکت ها یا

بر  یریدر ارائه خدمات، انعطاف پذ یخدمات، نوآور یزتما یاختصاص یبانکدار یزمتما یژگیکه و ینتوجه به ا با

 یسککشور ر یدر بانک ها یبانکدار ینا یساز یادهاست و از آنجا که پ یانمشتر یو درخواست ها یازهااساس ن

 یستبا یآ نکه بانک ها م یلبه دل ینهمچن ، یدنما یبانک طلب م یریتیرا در ساختار مد یفوق العاده ا یریپذ

 ینب یاختصاص یبانکدار ینکهو آماده کنند و با توجه به ا ییشناسا یخدمات را به خوب ینارائه ا یها ینهزم

 یاز بانک ها یناشناخته مانده است باعث شده است تا تعداد اندک یبانک یستمکارکنان س یو حت یانمشتر

دشوارتر از ثروتمند شدن که ثروتمند ماندن  ییباشند.  از آنجا ینهزم یندر ا یگذار یهکشور حاضر به سرما

 یتوجود دارد از اهم یکه در بازار مال یمتعدد یها یسکثروت و کنترل ر یو منطق یحصح یریتاست مد

 یم یسرکامل نسبت به علم اقتصاد م یداشتن دانش و آگاه یقمسئله تنها از طر ینبرخوردار است که ا ییباال

وجود دارد .  یاریبس یو دانش ثروتمند شدن تفاوت ها است یازثروتمند ماندن ن یکه برا یدانش ینگردد . ب

 یلتواند ثروت موقت را به ثروت دائم تبد یثروت و کنترل خطرات موجود م یریتبا مد یاختصاص یبانکدار

آن در داخل کشور  یازمورد ن یربناهایو فراهم نمودن ز یاختصاص یابعاد مختلف بانکدار یبررس ینکند ، بنابرا

 است. یتحائز اهم یارموجود بس یلبا  توجه به پتانس

 تاریخچه بانکداری در ایران 

قبل از تأسیس بانک به صورت امروزی، عملیات بانکی به شکل سنتی و به صورت تبدیل و معاوضه پول صورت 

 می گرفت.

تبدیل و معاوضه پول مشغول شدند. همزمان با گسترش تجارت و کار و کسب در کشور، افراد بیشتری به کار 
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مبادله سکه نیز در کشور متداول بود. قبل از سلسله هخامنشی در کشور، عملیات بانکی توسط معابد و 

 شاهزادگان صورت میگرفت و افراد عادی کمتر به این کار می پرداختند.

و در نتیجه، عملیات بانکی در عصر هخامنشی بازرگانی رونق یافت و در نتیجه، عملیات بانکی گسترش یافت 

 گسترش یافت تا جایی که ایرانیان روشهای بانکی را از مردم بابل فرار گرفتند.

با رونق کار و کسب و تجارت در عصر پارتیان و ساسانیان، داد و سند سکه رواج یافت. برخی ار افراد متخصص 

 پس از فتح لیدی توسط داریوش کبیر شناسایی خلوص و اصالت سکه شدند. استفاده از پول کاغذی و سکه طال

ضرب گردید و به عنوان « در یک»قبل از میالد در کشور رواج یافت. در آن زمان سکه طال به نام  516در سال 

 پول رایج مورد استفاده قرار گرفت.

سالم و در دوران ساسانیان و پارتیان هم پول ایرانی و هم پولهای خارجی در کشور به کار میرفت. با ظهور ا

قبول این دین در کشور به واسطة ممنوعیت پرداخت بهره در اسالم، داد و ستد پول و استفاده از سکه و اسکناس 

 با رکود مواجه گردید.

نام داشت و منقوش « چاو»در عصر سلطه مغول بر ایران، اسکناسی شبیه پول کشور چین رایج شد. این پول 

هرکس این اسکناس را قبول نکند، خود، همسر »ناس نوشته شده بود: بود. در پشت این اسک« کیخاتو»به عکس 

 درهم بود. 10ارزش این پولها از نیم تا «. و بچه هایش تنبیه میشوند

همزمان با چاو، در دیگر شهرهای کشور پولهای دیگری رواج داشت که به تدریج از میان رفت. این پولها که 

 ف بود.معرو« شهرروا»مختص شهرها بود، به نام 

توسط صرافان « بیجک»قبل از چاپ نخستین پول بانکی توسط بانک شاهی، نوعی کارت اعتباری یا حواله به نام 

منتشر میشد. در واقع بیجک رسیدی بود که نشان میداد صراف چقدر پول از شخص وصول نموده است. 

در آن دوران فقط افرادی که از نظر  همانطور که قبالً اشاره شد، با ظهور اسالم، معاوضه پول از رواج افتاد

اعتقادات مذهبی ضعیف بودند، به این کار میپرداختند. همین افراد رباخواری را در عصر اسالم رواج میدادند. 

 برای توجیه کار خود، بهانه های مختلفی میاوردند.

رونق گرفت و صرافان  با رونق تجارت در عصر صفوی، بخصوص زمان شاه عباس کبیر، مبادله آنها پول دوباره

ثروتمند با باز نمودن حساب در بانکها خارج از کشور، فعالیت بین المللی خود را آغاز نمودند. مهمترین مرکز 

 مبادله پول در آن زمان عبارت بود از شهرهای تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز و بوشهر.

ه یافت. در واقع با تأسیس این بانک، صرایف میالدی ادام 1850صرافی پول تا تأسیس بانک جدید خاور در سال 

 تعطیل شد.
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در واقع، بانک جدید خاور، نخستین مؤسسه به شکل بانکهای امروزی در کشور بود. این بانک پایه های عملیات 

بانکی را در کشور ایجاد نمود این بانک انگلیسی بود و مرکز اصلی آن در لندن بود. این بانک بدون اخذ موافقت 

 لت ایران تأسیس گردید.از دو

بانک شعب خود را در شهرهای تبریز، رشت، مشهد، اصفهان، شیراز و بوشهر دائر نمود. در آن زمان، خارجیها 

 میتوانستند بدون هیچ محدودیتی به امور اقتصادی و تجاری بپردازند.

رده گذاری کنند و چک برای نخستین بار در ایران، این بانک اجازه داد که مشتریان حساب باز نموده، سپ

 بکشند. از این زمان استفاده از چک در مبادالت بازرگانی مرسوم شد.

بانک برای رقابت با صرافان، به حسابهای سپرده جاری خود بهره پرداخت میکرد. دفتر مرکزی این بانک در 

مبادالت روزمره بکار به صورت برات )یا حواله( منتشر میکرد. این حواله ها در « پنج قران»تهران، اسکناس 

 میرفت و در بانک قابل تبدیل به سکه نقره بود.

میالدی تأسیس شد. این  1885با اجازه دولت و اعطای امتیاز به بارون جولیوس رویتر، بانک شاهی در سال 

 شمسی اموال و دارایی های بانک جدید خاور را خرید و به کار آن پایان داد. 1269بانک در سال 

یانک شاهی شامل مبادالت تجاری، چاپ پول، انجام امور خزانه داری دولت ایران در داخل و خارج فعالیتهای 

درصد از درآمد خالص بانکی خود )حداقل  6)به ازاء دریافت کارمزد( بود. در عوض، این بانک متعهد شد که 

 ران بپردازد.درصد از درآمد حاصل از خدمات دیگر خود را به دولت ای 16پوند در سال( و  4000

 مرکز قانونی بانک در لندن بود و بانک تابعه قوانین انگلیس بود، ولی فعالیتهای آن در تهران متمرکز بود.

پوند از این بانک خریداری و به بانک ملی  000/200هجری، امتیاز چاپ اسکناس به مبلغ  1290درس سال 

دامه داد و در این سال نام آن به بانک انگلیس در ا 1327ایران محول شد. بانک شاهی فعالیت خود را تا سال 

 فعالیت نمود. 1331ایران و خاورمیانه تبدیل گردید و تا سال 

سال از دولت گرفت. این بانک  75هجری. پولیاکف روس، امتیاز تأسیس بانک استقراضی را برای  1269در سال 

ز داشت و بعدها دولت تزاری روس، امتیاز این عالوه بر عملیات بانکی و رهنی، در زمینه حراج عمومی هم جوا

 هجری، با امضای قراردادی، بانک فوق به دولت ایران انتقال یافت. 1299بانک را خریداری نمود. در سال 

 با نام بانک ایران به فعالیت خود ادامه داد و سپس در بانک کشاورزی ادغام گردید. 1312بانک تا سال 

بانک پهلوی قشون جهت پرداخت حقوق و مستمری ارتشیان و اداره صندوق  نخستین بانک ایرانی به نام

 هجری تأسیس گردید. 1304میلیون ریال در سال  88/3بازنشستگی آنها با سرمایه 
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نام این بانک به بانک سپه تغییر یافت و با تأسیس شعب در شهرهای مختلف، به کارهای  1307سپس در سال 

 انتقال پول به سراسر کشور مشغول شد.بانکی نظیر بازکردن حساب و 

توسط دولت شوروی جهت تسهیل مبادالت بازرگانی دو کشور تأسیس  1305بانک ایران و روس نیز در سال 

گردید. مرکز این بانک در تهران بود و چند شعبه در شهرهای شمالی کشور داشت. بانک عالوه بر تسهیل امور 

سات وابسته به شوروی را هم انجام میداد. فعالیت این بانک تابع مقررات تجاری میان دو کشور کارهیا مالی مؤس

بانک دیگر، با تصمیم  27ادامه یافت. در این سال، بانک مذکور به همراه  1358ایران بود و کار آن تا سال 

 شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران، ملی گردید.

الب مشروطیت توسط یک صراف بزرگ به ناصرالدین شاه پیشنهاد تأسیس یک بانک ملی در ایران، قبل از انق

قاجار داده شد ولی او توجهی ننمود. ولی با انقالب مشروطیت، فکر تأسیس یک بانک ملی جهت کاهش نفوذ 

 تأسیس و اساسنامه آن اعالم شد. 1306سیاسی و اقتصادی بیگانگان در امور کشور قوت گرفت و در سال 

 150اجازة تأسیس بانک ملی ایران را مورد تصویب قرار داد، ولی تأمین سرمایه مجلس شورای ملی  باالخره،

 40میلیون ریال شد که  20میلیونی آن و تصویب اساسنامه بانک یک سال طول کشید. سرمایه بانک معادل 

ال افتتاح گردید. بانک مرکزی در ایران در س 1307درصد آن متعلق به دولت بود. بانک بطور رسمی در سال 

با وظایف بازرگانی، خزانه داری دولت، چاپ اسکناس و الزم االجرا و رایج نمودن پول و سیاستهای مالی  1339

و غیره تأسیس گردید. این بانک به انجام مبادالت از طرف دولت، کنترل بانکهای تجاری، تعیین میزانعرضه 

 نماید.پول، اعمال معیارهای حمایتی ارزی جهت حفظ ارزش ریال اقدام می

، مقررات بانکی متحول گردید و نظام بانکداری اسالمی )بدون ربا( به 1362پس از ملی شدن بانکها، در سال 

اجرا درآمد. در این نظام، نقش بانکها عبارت بود از سرعت بخشیدن به تجارت، ارائه خدمات به مشتریان، اخذ 

سپرده و ارائه تسهیالت بانکی بر اساس سیاستهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
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 حجیم، ولی ناکارآمد 

 سطح عملکرد و کارآیی بانک های دولتی نسبت به قبل از انقالب، به شدت تنزل یافته است. -1-2-2

به عنوان اصلی ترین بنگاه های مالی کشور، وظیفه تجهیز و تخصیص منابع و هدایت سپرده های بانک ها 

جامعه به سمت سرمایه گذاری های مولد را رب عهده دارند. خصوصی سازی و واگذاری سهام آنها با هدف 

ارآتر شدن خدمات افزایش بهره وری و ایجاد رقابت در شبکه بانکی به منظور افزایش قدرت جذب سپرده ها و ک

ارایه شده آنها صورت می گیرد. عدم توجه به وضعیت کنونی بانک ها و نقاط ضعفی که در عملکرد آنها دیده 

می شود، سبب کاهش اثربخشی خصوصی سازی و حتی در بعضی از موارد به بی نتیجه ماندن این سیاست ها 

 می انجامد.

روبرو هستند. فاصله زیاد شاخص های مالی با استانداردهای در حال حاضر بانک های کشور با مشکالت متعددی 

قابل قبول ازجمله نرخ کفایت سرمایه، عدم وجود رقابت بین بانکی به دلیل دولتی بودن بانک ها و در نتیجه 

انحصاری بودن ارایه خدمات بانکی توسط آنها، نبود رقبای مطرح داخلی، عدم شفافیت فعالیت ها به خصوص 

بانکی از جمله شاخص نرخ بازدهی  و استانداردسازی حساب های بانکی، بهره وری پایین نظام عدم شفافیت

دارایی ها، عدم استفاده از فنون مدیریت ریسک و در نتیجه برخورداری از پرتفولیوی اعتباری مناسب و عدم 

ی کشور به شمار اجرای کامل و صحیح سیستم جامع اطالعات مدیریتی از شاخص ترین نقاط ضعف نظام بانک

می روند. به هر حال، در شرایط کنونی به نظر می رسد که اصالح ساختار بانکی باید مقدم و یا حداقل همزمان 

با برنامه خصوصی سازی بانک ها به مرحله اجرا درآید. در واقع، بحث خصوصی نمودن بانک های دولتی و یا 

نیاز به بسترسازی مناسب و بهبود وضعیت کنونی  ایجاد بانک های خصوصی جدید در راستای خصوصی سازی،

 بانک ها دارد.

با مطالعه شاخص های مالی و عملکرد بانک های تجاری پیش و پس از انقالب، مشاهده می گردد که سطح 

عملکرد بانک ها بعد از انقالب، که تمامی بانک ها دولتی شدند نه نتها بهبود نیافته، بلکه در اکثر موارد با تنزل 

وبرو بوده است. در این رابطه، مقایسه ای که با کمک نسبت های مالی و بهره وری نیروی انسانی برای بانک ر

 و 1351-55های تجاری ایران در دو مقطع پنج ساله 

انجام گرفته، این مطلب را تأیید می کند. نتایج حاصل از بررسی های انجام شده حاکی از آن است  75-1371

در مقطع زمانی اول، در اکثر نسبت های فوق از برتری غیرقابل انکاری نسبت به مقطع  که بانک های تجاری

زمانی دوم برخوردار می باشند. الزم به ذکر است، این مطالعه با استفاده از بانک های مورد بررسی در هر دوره 

هریار، صادرات و بانک خصوصی: بازرگامی، تهران، ش 5بانک که شامل  15صورت گرفته است. در دوره اول 
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بانک مختلط: ایرانیان و انگلیس،  5بانک دولتی: ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران و عمران و  5پارس و 

 بانک دوره دوم: ملت، تجارت، صادرات 5ایران و ژاپنم و  تجارتی ایران و هلند، ایران و خاورمیانه، بین المللی

درصد سهم بازاری کل سیستم  80ری را در بر گرفته و بیش از سپه و رفاه کارگران که صدردرصد بانک تجا

شاخص کلی شامل  5بانکی را در اختیار دارند، صورت گرفته است. این بانک ها در دو دوره یاد شده، بر اساس 

شاخص های کارآیی )معیارهای بازدهی(، شاخص بهره وری، نسبت حجم فعالیت، شاخص های بهره وری، 

 شاخص های کفایت سرمایه و نسبت های دارای مورد بررسی قرار گرفته اند.نسبت حجم فعالیت، 

بررسی شاخص های یاد شده و محاسبه آنها برای دوره های زمانی مورد نظر، نشان می دهد که در اکثر این 

یی شاخص ها، بانک ها از نقطه نظر عملکرد و کارآیی، روندی نزولی و کاهشی داشته اند. برای توجیه افت کارآ

نظام بانکی در دو دهه گذشته، می توان دولتی بودن بانک ها و تسلط انحصاری دولت بر شبکه بانکی اشاره 

نمود. گرچه این توجیه به عنوان علت تامه افت کارآیی محسوب نمی شود کما اینکه در میان بانک های مورد 

 سبب بانکی، شبکه بودن دولتی اما –اند ، بانک های دولتی نیز فعال بوده 56نظر پژوهش در دوره قبل از سال 

ته است. همچنین، علیرغم نداش وجود آنها دقیق ارزیابی برای مشخصی مالک و بوده ها بانک بین رقابت کاهش

  وحدت در نوع مالکیت بانک ها، هماهنگی در عملکردها نیز از میان رفته است.

از علل کاهش کارآیی آنها محسوب می شود.  وجود تسهیالت و تحمیل آنها به بانک های تجاری کشور نیز

اعطای تسهیالت تکلیفی عالوه بر ایجاد ناکارآیی های متنوع در عرصه اقتصاد، به طور مستقیم سبب کاهش 

 سودآوری بانک ها و بعضاً به زیان عملیاتی برای آنها گردیده است.

پس از انقالب می باشد. اعمال سقف  همچنین تعیین سقف های اعتباری یکی دیگر از علل ناکارآیی بانک ها

های اعتباری یکی از ابزارهای سیاست پولی مورد استفاده طی سال های اخیر بوده که به منظور کنترل حجم 

نقدینگی و به موجب قانون اعمال می شود. بر اساس این ابزار، هر ساله میزان افزایش حجم نقدینگی نظام 

مال سقف های اعتباری سبب می گردد بانک ها نتوانند همه منابع تجهیز بانکی تعیین می شود؛ در حالی که اع

شده را به مصارف عملیاتی و درآمدزا برسانند. در نتیجه، مصارف غیرعملیاتی شامل نقدینگی، منابع مسدود و 

سایر دارایی ها، سهم باالیی را در ترکیب مصارف خواهند داشت. نسبت تسهیالت به سپرده ها طی دوره پس 

از انقالب نشان می دهد که در اثر سیاست مذکور، بانک ها نتوانسته اند متناسب با افزایش سپرده ها تسهیالت 

آن در قالب  خود را افزایش دهند. در نتیجه بانک ها با افزایش سپرده ها، دچار مازاد منابع گشته اند که هزینه

شده است. به طور کلی، بکارگیری سقف های  مصارف عملیاتی نیز نبوده است. لذا کارآیی بانک ها کاسته

اعتباری، سبب افزایش وجوه مازادا و منابع مسدود بانک ها شده و به موازات، عدم تمایل بانک ها در جلب و 
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جذب سرمایه های بخش خصوصی را به دنبال دارد. به عالوه، این روند موجب می شود بازارهای غیر متشکل 

 ی بهره آنها با سرعت و شدت بیشتری افزایش یابند.پولی فعال تر گشته و نرخ ها

 دالئل خصوصی سازی 

برای خصوصی سازی، دالئل متفاوتی ذکر شده است. شاخصترین آنها عملکرد ضعیف شرکتهای دولتی در 

مقایسه با بخش خصوصی است. معموالً مشاهده شده است که شرکتهای دولتی به سبب پائین بودن بهره وری، 

گین را بر بودجه دولت تحمیل می نمایند و بار مالی دولت را افزایش می دهند. بنابراین یکی از هزینه های سن

راههای مؤثر کاهش کسری بودجه دولت، کاهش هزینه های مزبور از طریق خصوصی سازی شرکتهای دولتی 

ور بهینه مورد است. با خصوصی سازی می توان، کارآئی آن دسته از دارائیهائی را که در بخش دولتی به ط

استفاده قرار نمی گیرند و یا از بین رفته و هدر می روند، افزایش داد و از اتالف منابع مالی جلوگیری نمود و 

 در نتیجه کیفیت مدیریت منابع دولتی را افزایش داد.

ای عملکرد حیرت انگیز اقتصادی کشورهای شرق آسیا بر پایة بخش خصوصی، ایجاد رقابت شدید میان بنگاهه

اقتصادی، تکیه بر صادرات و تشویق سرمایه گذاریهای خارجی، نشان می دهد که از طریق خصوصی سازی می 

توان به بازارهای خارجی، تکنولوژی مطلوب با سرمایه و منابع مورد نیاز دست پیدا کرد؛ مضافاًَ  بر اینکه 

ه و مالکیت دولتی در شوروی سابق، بازارهای سرمایه را نیز گسترش داد. شکست اقتصادهای برنامه ریزی شد

اروپای شرقی و ... ضرورت خصوصی سازی را خاطرنشان می سازد و اطمینان می دهد که از این طریق می 

 توان پایة مالکیت را گسترش داد.

باید خاطرنشان نمود که خصوصی سازی، به تنهائی یک هدف نیست بلکه وسیله ای است برای رسیدن به 

افزایش کارآئی و رشد سریعتر اقتصادی. بنابراین افزایش کارآئی تولیدی، کاهش دخالتهای  اهدافی از قبیل:

دولت در تصممی گیریهای اجرائی و رها کردن مسئولین دولتی از دخالتهای بی حد و حصر در جزئیات امور 

از منافع بسیار اجرائی و در عوض تمرکز برروی مسائل و سیاستهائی که برای حیات ملی کشور ضروری هستند، 

 مهم خصوصی سازی به شمار می آیند.

دولت می تواند از طریق خصوصی سازی شرکتهای دولتی، درآمدهای نقدی خود را افزایش داده، ضمن آنکه 

 هزینه کاهش با یابد، می دسترسی -نبود میسر آوریشان جمع و ایجاد قبالً  که –به درآمدهای جدید مالیاتی 

ش بخ. دهد کاهش را بودجه کسری شده، می متحمل دولتی شرکتهای برای سازی خصوصی از قبل که هائی

دولتی قبل از خصوصی سازی، به دلیل فشارهای سیاسی و اجتماعی مجبور به افزایش اشتغال از طریق استخدام 

کار  بی رویه و بدون ضابطه نیروی کار بود که در بسیاری از مواقع مشاهده گردیده که بهره وری نهائی نیروی
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 در این شرایط منفی بوده است.

خصوصی سازی، می تواند منابع انسانی و مالی را تخصیص بهینه نموده و نیروی کار مازاد را به طرف دیگر 

فعالیتهای مولد اقتصادی سوق داده و فرصتهای بوجود آمده برای فعالیتهای فاسد را کاهش دهد. بنابراین ایجاد 

خلق اشتغال کاذب، می تواند از نتایج خصوصی سازی محسوب گردد. بنگاههای  شغلهای مبتنی بر رشد، به جای

تولیدی خصوصی برای افزایش سوددهی و رقابت با دیگران تالش فراوان به عمل می آورند تا به فنون مدیریت 

در  علمی، تکنولوژی پیشرفته و منابع مالی جدید برای سرمایه گذاریهای آتی دسترسی پیدا کنند. ضمن آنکه

صدد افزایش کیفیت محصوالت، افزایش صادرات و بهبود ارائه خدمات و جلب رضایت مشتریان نیز می باشند. 

در چنین شرایطی است که تولید و تجارت از فضای اطمینان بخشی برخوردار خواهد شد و سرمایه هائی که 

می تواند از منابع و پس اندازهایی  قبالً از کشور خارج شده بودند، دوباره به کشور رجعت می نمایند و کشور

 خارجی نیز بهره مند شود.

بانک ها به عنوان اصلی ترین بنگاه های مالی کشور، وظیفه تجهیز و تخصیص منابع و هدایت سپرده های 

جامعه به سمت سرمایه گذاری های مولد را بر عهده دارند. خصوصی سازی و واگذاری سهام آنها با هدف 

و ایجاد رقابت در شبکه بانکی به منظور افزایش قدرت جذب سپرده ها و کارآتر شدن خدمات  افزایش بهره وری

ارایه شده آنها صورت می گیرد. عدم توجه به وضعیت کنونی بانک ها و نقاط ضعفی که در عملکرد آنها دیده 

ین سیاست ها می شود، سبب کاهش اثربخشی خصوصی سازی و حتی در بعضی از موارد به بی نتیجه ماندن ا

 می انجامد.

در حال حاضر بانک های کشور با مشکالت متعددی روبرو هستند. فاصله زیاد شاخص های مالی با استانداردهای 

قابل قبول از جمله نرخ کفایت سرمایه، عدم وجود رقابت بین بانکی به دلیل دولتی بودن بانک ها و در نتیجه 

نها، نبود رقبای مطرح داخلی، عدم شفافیت فعالیت ها به خصوص انحصاری بودن ارایه خدمات بانکی توسط آ

عدم شفافیت و استانداردسازی حساب های بانکی، بهره وری پایین نظام بانکی از جمله شاخص نرخ بازدهی 

دارایی ها، عدم استفاده از فنون مدیریت ریسک و درنتیجه برخورداری از پرتفولیوی اعتباری مناسب و عدم 

و صحیح سیستم جامع اطالعات مدیریتی از شاخص ترین نقاط ضعف نظام بانکی کشور به شمار  اجرای کامل

 می روند.

 معنای خصوصی سازی حراج سرمایه ملی نیست 

تحقیقات علمی نشان می دهد که خصوصی سازی در تمام جوامع پاسخی یکسان نمی دهد مهمترین دلیل 

توان بررسی کرد: اول در سطح ارزشها دوم در سطح هنجارها  ناکامی دولت طی سالهای اخیر را در سه سطح می
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 و سوم در سطح رفتارها.

ما در بحث خصوصی سازی نیازمند اتصال به شرکتهای خارجی هستیم بنابراین باید برخی از قوانین و مقررات 

ار خارجی به شکل را اصالح کنیم. شما نمی توانید بدون بازنگری ساختار قانون کشور که اجازه ورود سرمایه گذ

آزاد را نمی دهد دو از سرمایه گذاری خارجی بزنید. خصوصی سازی شبیه برکه ای راکد شده است که رودخانه 

ای برای جریان آب در آن برای راهنمایی ما وجود ندارد به زبان دیگر ما موج خصوصی سازی نداریم در سال 

 نشسته ایم و تنها دم از خصوصی سازی می زنیم.

ایمان را به مدیران همان شرکتها فروخته ایم آن گاه نام خصوصی سازی بر آن نهاده ایم کوچک مردن شرکته

بدنه دولت نه تنها صرفاً به تبدیل نیروی انسانی مظلوم و قشر فقیر جامعة نیزیل پیدا کرده بلکه به فربه شدن 

تی نیست که هرچه دولت اقلیتی از جامعه منجر شده است بخش خصوصی صرفاً شریک ناکامی بخش دول

 بخواهد به آن واگذار کند.

بخش خصوصی هیچ گاه توانم اعجاز ندارد تنها می تواند از ظرفیتهای محدود بین مرز بخش خصوصی و بخش 

دولتی که به طور عمده مربوط به شایسته ساالری است نهایت استفاده را ببرد ما باید به یک اصل بهم بنام 

 یا که در دنیا متداول است توجه کنیم. الگوبرداری  از بهترین

 شد یخصوص یبانک ها یکه موجب راه انداز ییضرورت ها 

فرار سهامداران عمده در نظام  یا یرانمد یگوناگون اعم از برکنار یلدولت به دال یانقالب اسالم یروزیپس از پ

کردن بانکها  یناچار به مل یبانک یستمبه س یبازگشت اعتماد عموم یدر جامعه برا یاعتماد یو بروز جو ب یبانک

همه  یبرا یکسان یرهمد یئته یک یشکل ده هبانک ها اقدام ب یعال یشورا یسشد. در واقع دولت با تاس

حقوق و دستمزد  ینامه  یینآ ینامه ها، بخش نامه ها، دستورالعمل ها و حت یینآ یبانک ها کرد و تمام

 یفها و تکال یتگوناگون، فعال یبانک ها با نام ها ینشدند بنابرا یم ینبانک ها تدو یعال یکارکنان توسط شورا

 از جمله: یلیشده بود عهده دار شدند، اما بنابر دال یفرا که توسط دولت تعر یکسانی

 یبرنامه ها یدر اجرا یقابل انکار نظام بانک یرغ یراتکشور با وجود تاث یشدن بانک ها ی( سال ها پس از مل1 

 ی،دولت یدستگاه ها یازمورد ن یحجم کالن منابع مال ینشدن در تام یرنظام با درگ یناول و دوم توسعه، ا

دولت بوده است  یمال یها یاستهمواره تابع س یپول یها یاستکه س ییدر فضا یتفعال ی،انجام خدمات دولت

کشور، در عمل به بانک کارگزار دولت  یرسم یهو از همه مهم تر، انحصار مطلق و باراز نوپا و جوان پول و سرما

خدمات خواهد شد. لذا  یفیتکاهش ک یتاانحصار موجب عدم رقابت و نها یعتشده و از آنجا که طب یلتبد
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 .یمبود یبانک یستمس یاز سو یو مال یخدمات پول یشاهد افت کل

با بانک ها از  یتجار یها یتخانواده ها و فعال یتاز فعال یگسترده ا یفکه ط یم( با گذشت زمان شاهد بود2 

 یرتحت تاث یمرو به طور مستق ینمرتبط بودند و از ا یخدمات مال یرسپرده، وام ها و سا یحساب ها یقطر

 یاو  ییرفت هرگونه نقص ناکارآ یاحتمال م ینگرفتند بنابرا یبانک قرار م یکارکردها یرو سا یگذار یمتق

 به اقتصاد وارد کنند. یعصنا یربا سا یسهرا در مقا یشتریب ینهبانک ها، هز یانم یررقابتیغ یتفعال

به همان  یزن یادن یو ارتباطات با بانکها یافت یشافزا یروز جهان یشدن بانک ها فاصله با بانکدار ی( با مل3 

 نسبت محدود شد.

 داشت. یازن یو بازساز یگذار یهبه سرما یشاز پ یشکشور ب 60دهه  یانیپا ی( در سال ها4 

انجام داد اجازه  یرانا یبانک یستمدر س یپس از انقالب اسالم یکه بانک مرکز یاصالحات ینمهم تر ینابرابن 

 با هدف رفع مشکالت ذکر شده بود. یبانک یستمدر س یتجهت فعال یخصوص یبانک ها یتفعال

توان در هشت گروه طبقه  یرا م یخصوص یبعد از ورود بانک ها یبانک یستمتحوالت س کلی طور به

 نمود: یبند

 مشتری به احترام مساله: اول تحول  

 یبترت ینشده است. بد یجرا یشترب یبانک یستمدر س یخصوص یبا حضور بانک ها یمساله احترام به مشتر 

مورد توجه قرار کرفته و خوشبختانه  یشتراست ب یکه همان مشتر یتعامل موفق ینمهم تر یبانک یستمدر س

 محترمانه تر شده است. سیارب یخصوص یبانک ها یرتحت تاث یزن یانبا مشتر یدولت یهم اکنون برخورد بانکها

 اطالعات شفافیت:  دوم تحول  

ر عامه مردم قرا یاردر اخت یبه راحت یو ورود آنها به بورس اطالعات مال یخصوص یدر واقع با حضور بانک ها 

شفاف نبودن اطالعات است. اگر اطالعات  یا،دن یفساد در هر کجا یلاز دال یکی یمدان یگرفت. همانطور که م

 ینرساند، بنابرا یرا م یاریکارشناسان نباشد در دراز مدت لطمات بس یارمردم ، مخصوصا در اخت یارهمهدر اخت

 کند. یادیمردم کمک ز یها یریگ یمتوانسته به تصم یخصوص یاطالعات با ورود بانک ها یتوجود شفاف

 یکالکترون بانکداری توسعه:  سوم تحول  

انواع  یمعرف ینگ،بانک ینترنتمانند ا یننو یاز ابزارها یمدرن و بهره بردار یک،الکترون یاستفاده از بانکدار 

 یانمشتر یبافکس بود که تقر یامک،مانند تلفن بانک، پ یخدمات ینو هم چن یدو خر ینقد ی،اعتبار یکارت ها
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گوناگون خدمات  یابزار ها یلهتوانستند به وس حتیبانک ها به را یانکرد و مشتر یازن یرا از مراجعه به شعبه ب

 کنند یافتمورد نظر خود را در

 بانک ها یانرقابت م ایجاد: چهارم تحول  

 یدخورد که باعث گرد یبه چشم م یرانا یبانک یستممحسوس در س ییراتیتغ ی،خصوص یبعد از ورود بانک ها 

 یلگردند، دل یدوارام یدر صنعت بانکدار یرقابت یطشرا ییربه تغ یاز محققان و کارشناسان اقتصاد یاریبس

نرح سود سپرده ها و  یانم فاصلهخدمات، کاهش  یفیتانتظارات عالوه بر بهبود ک یناز ا یاریبس یبرا یاصل

بوده  %1همواره باالتر  یخصوص یفاصله قبل از ورود بانک ها یناست، ا ییاعطا یالتنرخ بهره وام ها و تسه

 یاریبس ینیخوشب یبرا یگرقابل توجه د یلاست. دل %5کمتر  یافتهتوسعه  یکشورها یبرا یزانم یناست که ا

 .است یخصوص یدر اثر ورود بانک ها یرانا یبانک یستمتمرکز در س هشرقابت و کا یشاز محققان درباره افزا

 

 یکه بنگاه ها یکند هنگام یم ینیب یش( پ1951) ین( و ب1939) یسونم 1ساختار   عملکرد یسنت یهفرض 

 یچخواهد بود اما به هر حال ه یشتربه اصطالح بازار کمتر متمرکز است رقابت ب یادر بازار وجود دارند  یشتریب

 ینرخ ها یانرقابت باشد. کاهش فاصله م یشافزا ییدتا یبرا یلیدل یتواند به طور قطع یموارد نم ینکدام از ا

 ینباشد بنابرا ییکارا یشافزا یحت یاکوتاه مدت و  یاقتصاد یاز چرخه ها یتواند ناش یبهره سپرده ها و وامها م

 ندارد. یرقابت یرداللت بر رفتار غ ییتمرکز به تنها

سود، استنتاجات خود را براساس  هیتحت عنوان آزمون حاش ی،شاخص رقابت یلتحل یبرا یدترجد یروش ها 

 یدرجه انحصار قرار م یریجهت انداره گ یمتو ق یینها ینههز یانفاصله م یناقتصاد خرد و تخم یها یهپا

 2را در نمودار  1385-1375 یدر دوره  یرانا یصنعت بانکدار یبرا 2اساس، شاخص لرنر یندهد بر هم

 که نشان دهنده درجه انحصار است. یمکن یمشاهده م

در حال بدتر شدن بوده است و  1379تا سال  یرانا یدر صنعت بانکدار یرقابت یطبراساس شاخص لرنر شرا 

 یطرغم بهبود در شرا یاست، البته عل یافتهبهبود  یقابل توجه یزانرقابت به م یخصوص یپس از ورود بانک ها

 یلوجود دارد دال یشرفتهپ ورهایکش یرو سا یرانرقابت در ا یزانم نیام یکماکان فاصله معنادار ی،رقابت

 یبه دو مورد آن به طور خالصه م یردهد که در ز یحرا توض یرقابت یطدر شرا ییرممکن است تغ یمتفاوت

 .یمپرداز

 یخصوص یرقابت پس از ورود بانک ها یشافزا یجهدر مورد شاخص لرنر و در نت یرسد عامل اصل یبه نظر م
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قبل از ورورد  یمشخص است، در سال ها 1باشد همانطور که از نمودار  یبانک یستمس یینها ینهدر هز یشفزاا

 یکردند. با ورود بانک ها میپرداخت  یرا به سپرده ها یکم یارسود بس یدولت یبانک ها ی،خصوص یبانکها

 یافت یشبانک جهت ارائه خدمات هستند به شدت افزا یرقابت جهت جذب سپرده ها که منبع اصل یخصوص

 یبانک ها جهت رقابت برا یگراز طرف د یافت یشافزا یزبه سپرده گذاران ن ینرخ سود پرداخت یجهکه در نت

 یساز یاده....( پیاعتبار ی( و کارت هاATMروز  فناوریو  یتکنولوژ یریجذب سپرده گذاران ناچار به بکارگ

مجرب و  یرویو استفاده از ن یآسان و به موقع مردم به انواع خدمات بانک یجهت دسترس کیالکترون یبانکدار

 داد. یشرا افزا یبانکدار یستمس یها ینهخود هز یپرتوان بودند که به نوبه 

از جانب  یو مال یخدمات پول یمترقابت شده باشد. کاهش ق یشرسد منجر به افزا یکه به نظر م یگرعامل د 

 یشرا با افزا یاریبس یبود و سپرده ها یافته یشبود که تعداد بانکها افزا ینآن هم ا یلاست. دل یبانک یستمس

آوردن نرخ ها شدند.  یینمجبور به پا ندتوانستند خرج کن یچون نم یکرده بودند، ول یسود جمع آور ینرخ ها

 یافت،کاهشکاهش  %22ا ت یجبود به تدر %30که در ابتدا در حدود  یخصوص یبانکها ینرخ بهره وام ها

رقابت  ین. بنابرایدرا شتاب بخش یرقابت یندفرآ یزن یمناسب اقتصاد یطسال ها و شرا یننرخ تورم در ا یجیتدر

 یو باال بردن رفاه اجتماع یرشد اقتصاد یشباعث افزا یخدمات بانک ینههز هشکا یقتواند از طر یم یبانک ینب

 شود.

 زایی اشتغال: پنجم تحول  

را جذب کردند و از  یدولت یسو افراد و کارشناسان خبره و بازنشسته بانک ها یکاز  یخصوص یبانک ها 

ها را گرفته و با  یمیقد یاترا به استخدام درآوردند تا تجرب یاریجوانان فعال و دانش آموخته بس یگرد یسو

صالح بودن، شفاف بودن اطالعات  تری،چون احترام به مش ییها یژگیو یکه دارا یننو یتجربه با بانکدار یبترک

 سازند. یکشور را متحول و جهان یبانک یستماست، س یرهو غ

 و امکان استفاده از منابع ارزان تر یخارج یرابطه با بانک ها ایجاد: ششم تحول

راحت تر و  یخارج یسبب شد تا بانک ها یخصوص یبانک ها یالملل ینو ب یننو یها یستمروش ها و س 

 یجهان یها یشرفتبا پ یراندر ا یخصوص یارتباط برقرار کنند، چرا که بانک ها یداخل یمطمئن تر با بانک ها

بتوانند منابع ارزان  خلیدا یعتحول موجب شد تا شرکت ها و صنا ینهماهنگ بودند. ا یبانکدار یستمدر س

 کرد. یداکاهش پ یداخل یشرکت ها یتمام شده پول برا یمتتر بدست آورند لذا ق یمتق

 سپرده یدجد یحسابها یو معرف سوددهی در تنوع: هفتم تحول  
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 یدجد یحسابها یو معرف یتنوع در سود ده ی،سپرده ا یها یتتوان از فعال یشده م یجادتحوالت ا یگراز د 

 یخوصوص یمختلف نوعا از ابتدا در بانکها یو مدت ها یطگوناگون با شرا یسپپرده ها یسپرده نام برد، معرف

 سپرده گذاران بود یخدمات برا زا یتنوع، بخش ینو تکرار شد و ا یگیریپ یزن یدولت یمطرح و در بانکها

 بدون ربا یبانکدار اجرای: هشتم تحول  

 یانکدارب یزمان یچما در ه یدولت یاست که بانک ها ینا یخصوص یاز نکات مثبت حضور بانک ها یگرد یکی 

 یاعمال کرده اند انجام نداده اند. بانک ها یرچند سال اخ یط یخصوص یکه بانکها یبدون ربا را به نحو

 .هستندمسئول  یرندگ یکه از آنها م یمردم در قبال سپرده ا یلبه عنوان وک یخصوص

بانک  یسقبل از تاس . تایندنما یمآن سود را تقس یدالحساب باشد با یاز رقم عل یشاگر سود ب یانم یندر ا 

 یدولت یتوسط بانکها ینداده بود اما اکنون ارائه سود قطع یهم سود قطع یبانک دولت یک یحت یخصوص یها

 شده است. یجهم را

 یراندر ا یخصوص یبانکدار یشینهپ  

و  1327هفت ساله کشور در سال  یطرح برنامه عمران یناول یببا تصو یراندر ا یخصوص یبانک ها تاسیس

از برنامه  یشباشد. هرچند که پ یدر سراسر کشور همراه م یو توسعه موسسات اعتبار یجادساس ضرورت ابرا

 یبانک ها یها فعالیتدر ازان وجود نداشته و  یخصوص یهبانک با سرما یستاس یاول منع قانون یعمران

 یهمراه بود. اما تا بعد از جنگ جهان یت( با موفقایران و روس– یعثمان-ی)شاه یو سپه( و خارج ی)ملیرانیا

با استفاده از مقررات فانون  یرانیا یبانک خصوص یننشدند. اول یستاس یرانیا یهبا سرما یخصوص یدوم، بانکها

شدن  یدهشد. برچ یستاس 1328در سال  «یرانا یبازرگان کبان»با نام  یتجارت و به صورت شرکت سهام

 یباشد به گونه ا یم یرانیا یخصوص یبانک ها یاددر توسعه و ازد یساساز عوامل ا یشعب بانک شاه یجیتدر

همان  یانتا پا 1331از مرداد ماه  یانهو خاورم یراندر ا یشدن شعب بانک شاه یدهبرچ یکه در فاصله زمان

بانک  یران،عبارتند از بانک صادرات و معادن ا یبشدند که به ترت یستاس یراندر ا وصیبانک خص 4سال، 

 یلتشک یو خارج یرانیمشترک ا یهتعداد بانک تهران با سرما ینبازرگان و بانک پارس، از ا یمهتهران، بانک ب

 شد.

سال  ینکشور ب یعمران یها یتبود.با ادامه و توسعه فعال یرانیداران ا یهمنعلق به سرما یگربانک د 3 یهو سرما 

و هشت بانک  یرانیا یهبا سرما یبانک خصوص شامل دو یزن یگرید یخصوص یبانک ها 1334-39 یها

سال  یانکشور در پا یشدند و تعداد بانک ها یستاس یو خارج یرانیمشترک ا یهمختلط با سرما یخصوص
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 یبانک خصوص 28کشور تعداد  یاز مجموع بانک ها 57و در سال  یو خارج یخصوص ی،بانک دولت 28،  1340

 بودند.

 1379در سال  یبعد از انقالب اسالم یرانا یبانک یستمدر س یتجهت فعال یخصوص یبانک ها یلاجازه تشک 

 یکامر پس از  ینانجام گرفت. که ا یرقابت و بهبود خدمات بانک یشبا هدف افزا یرانا یتوسط بانک مرکز

 یبانک خصوص 2داده شد و  لیتبانک اجازه فعا 4تنها به  1384شدو تا سال  یو پر مشقت عمل یفراگرد طوالن

بانک ها به سرعت در  یناضافه شدند. با توجه به عملکرد مناسب ا یرانا یبانک یستمسال به س یندر ا یگرد

در حال حاضر  یخصوص یبانک ها یکهبوده اند. به طور یرانا یسهم خود از بازار بانک یشو افزا یشرفتحال پ

 دارند. ختیاراز مجموع سپرده ها را در ا %23در حدود 

 یدولت یبر عملکرد بانک ها یخصوص یک هاحضور بان یرتاث 

و طرز برخورد  یده یسدر نحوه سرو یجدر صحنه به تدر یخصوص یمثبت حضور بانک ها یها یامدآثار و پ

فرهنگ  یکهنوز به  یدجد یدهپد ینشود، گرچه ا یم یاننما یانبا مشتر یدولت یکارکنان شعب بانک ها

 یحرکت نشان م میندارد اما ه یختهنشده و حالت جسته و گر یلتبد یدولت یبانک ها یهدر شعب کل یرفراگ

 یوهاز ش یتوانند با الگو بردار یهم م یدولت یوجود داشته باشد، شعب بانک ها یدهد که اگر ضرورت جبر

 کنند. یجادا یخدمات و تعامل خود با مشتر یفیک یتحول الزم را در ارتقا ی،خصوص یعمل شعب بانک ها

 یضرورت جبر ینها، ا ینرخ سود سپرده گذار یاز کاهش الزام یناش یدولت ینابع بانکهاجذب م یزانکاهش م 

 یزانتوان گفت اگر ترس از عواقب کاهش م یم یگربه وجود آورده است، به عبارت د یدولت یبانک ها یرا برا

 یکار بانک ها یوهاز ش یبردار لگوها زحمت ا یزود ینما به ا یدولت یبود، بانکها ینم یانجذب منابع در م

 .یدادندرا به خود نم یخصوص

 ینا یافت،کاهش  %30به حدود  %40از  یاز منابع بانک یرانا یسهم بانک مل 85آمار منتشر شده در سال  یط 

 یو رقابت با بانک ها یمدار یمشتر یاستنسبت به س یدکه نبا یدولت یبانک ها یبود برا یکاهش هشدار

 یانمشتر یتجلب رضا یکه برا یعالوه بر تحوالت یدولت یوت باشد. بانک هاتفا یدر جذب منابع ب یخصوص

 یموجود، کس یبا نرخ سودها ینکهآن هستند با علم به ا یجاددر حال ا یادر شعب خود به وجود آورده اند و 

هماهنگ سقف نرخ سود  یدر اقدام یراخ یسالها یبلندمدت ندارد، ط یها یسپرده گذار یشرغبت به گشا

کوتاه  یها یدرصد کمتر از نرخ سود سپرده گذار یمداده اند. که فقط ن یشخود را افزا یها یسپرده گذار

 است. یخصوص یمدت بانک ها
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 است که: ینباشد ا یذکر آن الزم م ینجاکه در ا یمطلب 

 یمتصم یتموظف به رعا چرا که یستندن یکلمه خصوص یواقع یبه معنا یخصوص یدر حال حاضر بانک ها 

 یزنوشته شده را ندارند و نرخ سود آنها ن یدولت یبانک ها یکه برا ینیدولت هستند و حق تجاوز از قوان یها

 شود. یم یینتع یتوسط بانک مرکز

شده است،  ییننرخ تع یرارقابت معنا نخواهد داشت ز یگرد یم،عمل کن یدستور یمکه هرگاه بخواه یمدان یم 

شود تا  یبودن نرخ سود موجب م یدستور یزن یخصوص یبانکدار یستماست، در س ینرخ سود سوپاب بانکدار

 شود.  یفعال تر م ییرس یربازار غ یجهدر نت یایندب یخصوص یمنابع کمتر به بانک ها

 یراندر ا یبانک خصوص یسمراحل تاس 

اعالم  یدولت ی،قانون اساس 44بر اساس اصل  یراندر ا یخصوص یهابانک یتمام یانقالب اسالم یروزیاز پ پس

 یخود را به نظام بانک یرخت بربسته و جا یراناز ا یخصوص یسال بانکها ینتاچند یبترت ینشدند. وبد

 یستاس سازینهزم 1376از سال  یاعتبار یمال یهاموسسه یسدادند .  اما رفته رفته تاس یدولت یکپارچه

 یخصوص یهابانک یسموافقت خود را با تاس 1377در اسفند  یبانک مرکز یتاشد. نها یخصوص یهابانک

 اعالم کرد.

و به موجب آن بانک  یدرس یببه تصو یردولتیغ یبانکها یسقانون اجازه تاس 1379ماه  یندر فرورد سرانجام

 یبانک مرکزو براساس  ضوابط و با مجوز  یداخل یردولتیاشخاص غ یریتومد یتبا مالک یخصوص یها

 کرد؟ یستاس صیبانک خصو یرانتوان در ا یشناخته شدند.اما چطور م یتبه رسم یرانا یاسالم یجمهور

اشخاص  یاهستند و  یرانا یتتابع یکه دارا یقیاز اشخاص حق یستبا یم یخصوص یبانک ها سهامداران

 شود. یلاست تشک یرانیا یقیاشخاص حق یارآن در اخت یها ییدرصد دارا 75 یتکه مالک یحقوق

 یبانک مرکز یهاخذ شود . موافقت اول یبانک مرکز یهدر ابتدا مجوز اول یدبا یبانک خصوص یک یستاس برای

 یصادر م یسهام توسط بانک مرکز یسینو یرهو پذ یپرونده ثبت یلبانک  , صرفاً به منظور تشک یسبا تاس

 باشد. یبانک نم یستاس یشودو به معنا

به منظور ثبت بانک در مرجع  یبانک است که بانک مرکز یسبا تاس ییموافقت نها  یواقع مجوز ثبت اصل در

 بانک است. یینها یستاس یآن به معن یافتکندو در یثبت شرکتها صادر م

شعب کرد  یستوان اقدام به تاس یشود چراکه با مجوز ثبت نم یمجوز ثبت هم ختم نم یافتکار به در اما

 یصادر م یبانک مرکز یاست و از سو یتکه اجازه نامه آغاز فعال یتشعب الزم است مجوز فعال یستاس یوبرا
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 گردد. یافتشود در

 یسمجوز تاس ینبانک ها را صادر خواهد کرد.همچن یسو مصالح مجوز تاس یطباتوجه به شرا یمرکز بانک

 خواهد بود. یرامکان پذعام و با سهام با نام  یتنها به صورت شرکت سهام یرانبانک در ا

خود را  یتوانند تقاضا یباشند م  یبانک مرکز یاعالم یطشرا یهکل یکه دارا یداخل یو حقوق یقیحق اشخاص

 ی، برا یدهگرد یینمدارک الزم که در دستورالعمل مربوط مشخص و تع یراساسنامه و س یسنو یشبه همراه پ

 یببه تصو ید.ازآنجا که اساسنامه بانک بایندنما یمتسل یزبه بانک مرک یدولت یربانک غ یلاجازه تشک یافتدر

 برسد. یبه اطالع بانک مرکز یددر آن با ییربرسد هر گونه تغ یبانک مرکز

 یفریک یتبرخوردار بوده و فاقد سابقه محکوم یو حرفه ا یاز حسن شهرت مال یدبانک با یستاس متقاضیان

است. اشخاص  یخصوص یبانک ها یرتاخذ مد یطشرا یگراز جمله د یساله در نظام بانک 5باشندسابقه کار 

 یبانک ها یسهستند مجاز به مشارکت در تاس یدولت یسهام و مشارکت موثر در بانک ها یکه دارا یحقوق

 نخواهند بود. یخصوص

 یهرماس یتبانک در صورت عدم کفا یهسرما یلو تکم ینقادر به تام یدو سهامداران بانک با یستاس متقاضیان

 باشند. یبانکدار یمهارتها و تخصص ها یدارا یدبا یرهمد یاته یاعضا ینباشندو همچن  یاحتمال یانکردز یاو 

مگر  یستندن یگریدر بانک د یتمجاز به عضو یبانک خصوص یک یرهمد یاته یاز اعضا یک یچه همچنین

 .یدمجوزآن را صادر نما یبانک مرکز ینکها

 یتمدارک سه سال آخر فعال یهترازنامه و کل یستبا یم یخصوص یدر بانک ها یتخواستار عضو یحقوق اعضای

 .یندنما یبانک مرکز یمخود را تقد یها

شود را فراهم کندو  یم یینتع یبانک مرکز یبانک که از سو یستاس یهحداقل سرما یدبا یخصوص هربانک

 باشد. یم یمجوز بانک مرکز یافتمنوط به در یارز یها یتچون فعال یبانک یتهر گونه فعال ینهمچن

داشته باشد مگر با مجوز  یاررا در اخت یبانک خصوص یکدرصد سهام  یک یشحق ندارد ب یموسسه دولت هیچ

 .یبانک مرکز

 باشد. یبانک قابل عرضه در بورس اوراق بهادار م سهام

 خاص باشد. یاشخاص و گروه ها یاسهامداران خود  یبرا یمنابع مال ینصرفاً تام یدبانک نبا هدف

 شود. ینتام یاز بانک ها و موسسات اعتبار یافتیدر یالتاز محل تسه یدبانک نبا سرمایه
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 یستاس یطشرا یاکذب بوده و  یانمتقاض یدهد مدارک ارئه شد از سو یصتشخ یکه بانک مرکز یصورت در

 .یدتواند مجوز را لغو نما یباشند م یبانک را دارا نم

 یمقررات یرو سا یو اعتبار یپول یها یاستپول و اعتبار در مورد س یشورا یت قبلعندالزوم مصوبا یمرکز بانک

 یرغ یبانک ها یتشده است ، با وضع یبتصو یبانک یرغ یو موسسات اعتبار یدولت یبانک ها یرا که برا

 داده و به آنها ابالغ خواهد کرد. یقتطب یدولت

 راهکارهای تسریع خصوصی سازی بانکها 

 هم که –اشاعه فرهنگ خصوصی سازی در درون بانکهای دولتی. حذف بروکراسی و دستورالعمل طوالنی 

 بخش به بانکها سهام واگذاری در سهولت ایجاد و – کند می مواجه مشکل با را مردم هم و بانکها کارشناسان

 ت.اس کشور در خصوصی تسریع و بانکداری صنعت توسعه راهکارهای ترین مهم از خصوصی

بانکهای ما باید با دانش روز دنیا هماهنگ شده و سیستم های خود را با استانداردهای بین المللی منطبق کنند. 

از سوی دیگر، بازار بین بانکی وجود ندارد. گاهی برخی از بانکها سپرده مازاد دارند و در همان حال برخی دیگر 

رای تبادل بین بانکها بوجود آید. بانک مرکزی برای بانکهای از بانکها به کمبود پول دچارند. لذا باید شرایطی ب

خصوصی نرخ تنزیل مجدد ندارد و از سوی دیگر، مدیریت کالن باید ضمن سیاستگذاری و تعیین حدود وظایف، 

 حمایت هم نمایند که در حال حاضر چنین حمایتی از بانکهای خصوصی وجود ندارد.

مد نظر بخش واقعی اقتصاد است برسیم باید بازارهای مالی خود را توسعه اگر بخواهیم به آن مرحله از رشد که 

دهیم زیرا تنها از این طریق است که سایر بازارها نیز توسعه خواهند یافت اخیراً قدمهای بسیار مؤثری در هر 

تا به شرایط  دو بازار پول و سرمایه برداشته شده و سرعت افزایش تعداد نهادهاید پولی روز بروز بیشتر می شود

رقابتی نزدیکتر شویم در مورد بازار سرمایه باید تعداد بانکها و شرکتها سرمایه گذاری افزایش یابد و ابزارهای 

جدید نظیر انتشار اوراق مشارکت بخش خصوصی اجازه حضور یابند در ضمن نباید فراموش شود که در تمامی 

زی داشته باشد نه بعنوان یک بنگاه دار عمل نماید. به منظور موارد دولت باید نقش کنترلی، نظارتی و برنامه ری

توسعه سخت افزاری نظام بانکداری، الزم است زیرساختهای الزم به خصوص از نظر مخابرات و ارتباطات راه 

دور فراهم شود. از بعد نرم افزاری، باید قوانین و مقررات الزم برای تسریع در واگذاری فعالیتهای اقتصادی با 

رنظرگرفتن محدودیتهای فعلی تهیه و تصویب گردد به موازات، بانکهای دولتی با درنظرگرفتن اولویت در د

واگذاری به تدریج به بانکهای تجاری و کوچکتر تبدیل شوند. البته نباتید فراموش شود که اقدامات شتابزده، 

 آثار منفی بسیاری بر فعالیت نظام بانکی خواهد گذاشت.
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 یرانی سازی بانک ها در انقاط ضعف خصوص 

امروزه نظام بانکی و بانک ها نقش مهمی در زندگی اقتصادی جوامع مختلف ایفا می کنند. اما این نقش بیش 

 .شود می تعیین کشور آن اجتماعی –از هر چیز توسط نظام اقتصادی 

بانکی نیز تابع نظام مذکور قبل از پیروزی انقالب اسالمی، نظام اقتصادی ایران، سرمایه داری وابسته و سیستم 

( با سرمایه خارجی صورت 1266بود؛ به طوری که تأسیس بانک های اولیه در ایران )بانک جدید شرق در سال 

، اقتصاد کشورها با سرعت به سوی یک اقتصاد مصرفی 1352-53گرفت. با افزایش درآمد نفت در سال های 

ترش بی رویه ای یافت. اغلب بانک ها نیز توسط گروه اندکی گرایش پیدا کرد. به موازات، شبکه بانکی نیز گس

طبق مصوبه شورای انقالب،  1358خرداد ماه  17از سرمایه داران بزرگ و وابسته اداره می شدند. در تاریخ 

بانک های کشور ملی اعالم شدند. این پدیده با موضوع ادغام بانک ها همزمان گردید که خود، کار بسیار پیچیده 

بانک  9بانک فعال کشور در قالب  33د که عوارض و پیامدهای فراوانی نیز به همراه داشت. در آن زمان ای بو

 با مدیریت دولتی ادغام شدند و سیستم بانکی ایران به شکل زیر تغییر یافت:

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.-

 رفاه کارگران و بانک های استان.بانک های تجاری شامل بانک های ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه، -

 بانک های تخصصی شامل بانک های کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن و )سال ها بعد( توسعه صادرات.-

با مضامین  1362اسالمی از شهریورماه  یپس از ادغام بانک ها، قانون عملیات بانکی عوض شد و قانون بانکدار

به نوعی گریبان گیر بانک ها گردید. تمامی این تغییرات  مشخص قانون بانکداری بدون ربا مطرح شد. که

بانکداری جهانی و بین  صنعتداخلی و سنتی که کمتر جنبه اصالحی داشتند، نشان دهنده بی توجهی به 

المللی و تحوالت بانکی دنیا بود. به عالوه، تحوالت بسیار سریع در سایر زمینه های حمایت اجتماعی، بانکداری 

 ناخواسته و ناخودآگاه با پدیده های تازه ای روبرو نمود. در ایران را

مرور و بعد از پایان جنگ تحمیلی و با گسترش رویکرد کشور به بازارهای بین المللی و توسعه مناسبات  به

بانکی با مراکز عمده پولی دنیا، کشور را زیر چتر مناسبات تازه ای برد که خواه ناخواه، موجب تغییر تفکر و 

مونه، در قانون اساسی ایران فعالیت های اندیشیدن مسؤوالن کشور به شیوه درست روابط بانکی شد. به عنوان ن

بانکداری ملی اعالم شده بود و بسیار دشوار به نظر می رسید که بانکداری بخش خصوصی مجدداً ساماندهی و 

سازماندهی شود. اما علیرغم تمامی مقاومت و مشکالت، مؤسسات اعتباری غیربانکی فعالیت خود را آغاز کردند 

بانک اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین و سامان که از  4بانک های خصوصی شامل  هبه بعد بود ک 1381و از 
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 ظهور پیدا کردند. 1381سال 

از مهم ترین مشکالت موجود قدیمی بودن قوانین و ضوابط بانکداری اسالمی کشورمان است که مربوط  یکی

یت ها، ارزش و اندازه های این دوره می شود. در واقع، در رویارویی با مشکالت، تضاد میان واقع 1350به سال 

اسالمی با پدیده ای تحت  بانکداری، معضالت فراوانی ایجاد کرده است. 1350با وضعیت نظام بانکی در سال 

حجم اسکناس در گردش  1357عنوان پول، اعم از جریان وجوه منابع و مصارف مواجه است. در پایان شهریور 

میلیارد ریال بود. به عبارت دیگر، از آغاز اسکناس دار شدن کشور تا  412کشور یا کل حجم نقدینگی معادل 

، 1357ریال پول وارد جامعه شده است. اما این رقم در پایان اسفند  اردمیلی 412، معادل 1357پایان شهریور 

میلیارد ریال افزایش یافته است. در واقع، در این مدت حجم نقدینگی  912یعنی طی مدت شش ماه به ئ

 پول چاپ شده بود، افزایش یافت. 1357ش از مقداری که تا سال بی

است؛ به طوری که در پایان قانون بانکداری  1351دیگر مشکالت قوانین بانکی، رجوع مجدد به قانون سال  از

اسالمی آمده است؛ عالوه بر آنچه که در قانون عملیات بانکی بدون ربا به آن تصریح شده، قانون پیشین نیز 

 .نداالجرا است. بدین ترتیب بانکها زیر چتر دو قانون قرار گرفت الزم

آغاز دوران سازندگی و تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی کشور، خصوصی سازی شرکت های دولتی با هدف  با

کاستن از کسری بودجه و افزایش کارآیی بخش دولتی، در دستور کار قرار گرفت. اما عدم وجود قوانین روشن 

و سیاست خصوصی  یرفتف، سبب شد واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی با کندی صورت پذو شفا

سازی در برنامه اول و حتی در برنامه دوم توسعه، در عمل به موفقیتی نرسد. در برنامه سوم توسعه، دولت 

ه کار گیرد. تصمیم گرفت تمام توان خود را در واگذاری شرکت ها و سازمان های دولتی به بخش خصوصی ب

در خارج از کشور منحل شود و تنها فعالیت هایی  تقربه موازات، تالش شد تا کلیه دفاتر و شعبات دولتی مس

در دست دولت باقی بماند که به طور طبیعی انحصاری است و یا پخش خصوصی توان یا انگیزه ای برای ورود 

وم نیز دست یافت. خصوصی سازی شرکت ها و سازمان به آنها ندارد. اما دولت به اهداف مورد نظر در برنامه س

و همگام با خصوصی سازی بانک های دولتی انجام شود تا هر دو بخش بانکی و غیربانکی  مراههای دولتی باید ه

در یک فضای رقابت آمیز، توانمندی ها و امکانات بالقوه خود را وارد چرخه توسعه کنند. به عالوه، تجربه سایر 

چندانی نخواهد داشت و  تداده است که کارهای خدماتی، اگر بافت دولتی داشته باشند، موفقی کشورها نشان

به علت دیوان ساالری، تمرکزگرایی و عملیات کندی که در این سیستم شکل می گیرد، کارآیی و بهره وری 

نشان می دهد که الزم حتی در مدیران و کارمندان سالم شکل نمی گیرد. تجربه کشور ما نیز در این خصوص 

اقتصادی کشور، عقب ماندن سیستم بانکی از تحوالت و  ییکی از نقایص، کمبودها و یکی از دالیل عقب ماندگ
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 پیشرفت های دیگر بخش ها می باشد.

خصوصی کردن بانک های دولتی با تشکیل شرکت های « اقتصاد ایران»گزارش واحد تحقیقات ماهنامه  به

م آغاز خواهد شد. در واقع، هدف تشکیل شرکت های مادر تخصصی و واگذاری مادر تخصصی و واگذاری سها

تر کردن بانک  دمیسهام آغاز خواهد شد. در واقع، هدف خصوصی سازی بانک ها، واگذاری کار به مردم و مر

ها و در نهایت کل اقتصاد و تمرکززدایی است. هم اکنون مبنا و محور کار بانک های خصوصی، نیز قانون 

کداری بدون ربا می باشد. اما برای خصوصی کردن بانک های دولتی، الزم است ابتدا نواقص عمده سیستم بان

ارایه تسهیالت است. البته عملکرد ضعیف سیستم  وهکنونی رفع شود. از مهم ترین نقاط ضعف بانک ها، نیز نح

د عامل نشأت می گیرد. یکی از بانکی در اعطای تسهیالت الزم در زمان مناسب به طرح های اقتصادی، از چن

این عوامل، سیستم سنتی حاکم بر بانک ها می باشد. در واقع، با وجودی که مکانیزاسیون در نظام بانکی به 

ولی هنوز از سرعت و پویایی الزم برخوردار نشده است؛ به طوری که مشتریان  است،سرعت در حال گسترش 

کی نظیر دریافت و پرداخت، زمان بسیار زیادی از صرف می کنند. بانک ها حتی در کارهای روزمره و جاری بان

در موارد دیگر نظیر اعطای تسهیالت نیز، بوروکراسی اداری موجب افزایش هزینه ها و زمان تلف شده می شود. 

 بنابراین تجهیز بانک ها به سیستمی دقیق برای تسهیل گردش امور ضروری است.

اظهارات متقاضیان وام برای طرح های اقتصادی سیستم بانکی کشور را دچار اعتماد بانکداران دولتی به  عدم

شک و تردید نموده است. به عبارت دیگر، اینکه آیا متقاضیان پس از بهره مندی از منابع بانکی، قادرند بر تولید 

داخت یا سؤالی است که بر عدم بازپر نند،کشور تأثیر گذارده و ارزش افزوده در بخش مربوط به متحول ک

پرداخت تسهیالت بانک ها مؤثر بوده و تصمیم گیری های بعدی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. عدم آشنایی 

 ناشی های بانک دوستی و سنتی سیستم از که –و عقب نشینی بانک ها از ارزیابی درست طرح های اقتصادی 

ست که استفاده غیر بهینه از منابع و عوامل کارآفرین ،؟ از جمله مواردی ا مدیریت به توجه عدم و – شود می

تولید را به دنبال دارد. هم اکنون شاهدیم که تأمین منابع مالی، مشکل اساسی طرح های اقتصادی قلمداد می 

شود به عالوه، شفافیت اطالعات بازارهای مالی و سرمایه برای استفاده کنندگان تسهیالت در طرح های تولیدی، 

به عنوان مثال، عدم اطالع رسانی از چگونگی ارایه خدمات نظام بانکی، پیچیدگی گردش  بسیار اهمیت دارد.

کار و فقدان رقابت طرح های تولیدی در بازارهای مالی و سرمایه، باعث می شود طرح های غیر اقتصادی برای 

متقاضیان منابع وارد تخصیص بهینه منابع و ازدحام  دماستفاده از منابع بانکی وارد عمل شوند که این امر، ع

عمل شوند که این امر، عدم تخصیص بهینه منابع و ازدحام متقاضیان منابع بانکی را به دنبال داشته و تسهیالت، 

به موقع در اختیار افراد متقاضی قرار نیم گیرد. همچنین وجود شکاف زیاد بین نرخ بهره در بازار غیررسمی و 
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دیگر ضعف سیستم پولی کشور است. متوسط نرخ سود تسهیالت بانکی تسهیالت بانک ها، نیز عامل  سودنرخ 

درصد است؛ در حالی که نرخ سود در بازار غیررسمی خیلی باالتر است. وجود این شکاف در کنار  5/17حدود 

تر شدن شرایط آن  دهشرایط انحصاری حاکم بر سیستم بانکی کشور، موجب وقفه در اعطای تسهیالت و پیچی

سوی دیگر، آمارها نیز نشان می دهند که در بخش های تولیدی عملکرد اعطا تسهیالت کمتر از می شود. از 

 میزان مصوب بوده است. در مقابل، لیکن بخش خدماتی بیشتر از میزان مصوب تسهیالت دریافت کرده است.

 یدر اقتصاد مقاومت یبانک یستمس یگاهجا 

سلطه گران، ضرورت توجه به اقتصاد  یبر اقتصاد کشور از سو یمیتحر یاقتصاد و فشارها یکنون یتوضع

 دهد. یرا نشان م یمقاومت

 یجمهور یاستر یابالغ یفمعظم انقالب و دستورها و تکال یرهبر یاز سو یاقتصاد مقاومت یها یاستبا ابالغ س

اتخاذ کند تا  یبیترت ط،یربذ یدستگاه ها  یربا سا یمدر تعامل مستق یدبا یزن یبانک شبکه ، ییبه دستگاه اجرا

 شود. یجادا یشروپ و اقتصاد مولد درون زا و برون گرا یکتحقق  یطشرا

 یبا بانک مرکز یمدر تعامل مستق یو اصول یحصح یها یاستضمن اتخاذ س یدکشور با یراستا نظام بانک ینا در

 یبر مبنا یگرد یخود را حفظ نموده و از سو یو سودآور یرقابت یها یتمز یکسو، از  ی کشوربانک ها یرو سا

مورد  یبه موقع و مناسب منابع مال ینبا تام ی،واسط مال یاکننده و  تامین شده خود، به عنوان یفکارکرد تعر

مرتبط  یاقتصاد یدر بخش ها ینگینقد تامین و یاقتصاد یها یانجر یلباعث تسه یاقتصاد یبنگاه ها یازن

در بهبود  یممتاز نقش خود، یانساده و شفاف در ارتباط با مشتر یبا اتخاذ روش ها زیو ن ینفعذ یبا گروه ها

 یاستتحقق س یبانک ها در راستا ینقش ها ین:( مهم تر کنند. یفاا یکسب وکار و تحقق اقتصاد مقاومت یفضا

 :عبارتند از  یاقتصاد مقاومت یکل یها

  یاقتصاد یها یتآحاد جامعه در فعال یمشارکت حداکثر -1

  یبانک یستمدر س یمال یناصالح تام -2

  یانتوجه به اقتصاد دانش بن -3

 خرد یالتارائه تسه -4

 ها یدر خدمت نوآور یپول یها یاستس -5

 اقتصاد یو توجه به بخش واقع ییگرا یدتول یی،درون زا -6
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 یبانک یالتمحور شدن ساختار تسه یدتول -7

 یمال یندر تام یگذار یهدادن به سرما یتاولو -8

 ها و فشارها یمواکنش هوشمند و فعال در برابر تحر -9

 یمنابع و انضباط پول یریتمد - 10

 دوجانبه یو روابط پول یالملل ینب یها یساز یتو ظرف یتنوع بخش - 11

 یبهره ور یشواصالح مصرف و افزا یریتمد -12

 بانک های خصوصی ایران 

 یناقتصاد نو

 یلیاردم 25 یهبا سرما 1380پس از انقالب است که در سال  یرانا یبانک خصوص یننخس یناقتصاد نو بانک

 یناست. عمده سهام ا یدهتومان رس یلیاردم 800بانک اکنون به  ینا یاسم یهتومان آغاز به کار کرد. سرما

استراتوس، شرکت  پیمانکاری یالملل ینمانند شرکت ب یبزرگ ساختمان یو شرکت ها یعشرکت متعلق به صنا

ساختمان  یگذار یهبهشهر، شرکت سرما یعبهشهر، شرکت بهپخش، شرکت توسعه صنا یعگروه صنا یساختمان

 است. یکشور یو صندوق بازنشستگ یرانا

 پارسیان

خود را آغاز کرده است. بانک  یتفعال 1380است که در سال  یرانا یخصوص یاز بانک ها یکی یانپارس بانک

 یالتاز کل تسه یدرصد 42و سهم  یخصوص یدرصد از کل منابع بانک ها 45داشتن  یاراختبا در  یانپارس

 ینکرده است. آخر درا از آن خو یرانا یبانک خصوص ینعنوان بزرگتر ی،خصوص یتوسط بانک ها ییاعطا

 تومان است. یلیاردم 1320بانک  ینثبت شده ا یهسرما

 یلیدر کشور دارد. خ یفراوان یانکشور است که مشتر یخصوص یبانک ها ینو فعال تر یناز بزرگتر پارسیان

 ینکم بعد از اقتصاد نو یدانند چراکه در فاصله ا یکشور م یبانک خصوص ینبانک را به عنوان اول ینها ا

 یشنسبت به رغبا پ بیشتریخود را آغاز کرد هرچند که روند توسعه شعب خود را با سرعت  یرسم یتفعال

 برد.

 ینآفر کار
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جامعه مهندسان  یبا مشارکت اعضا یربانکیغ یخود را در ابتدا به صورت موسسه اعتبار یتفعال ینکارآفر انکب

مهندسان مشاور معمار  یزاتی،و تجه یساتیتاس ی،ساختمان یشرکتها یع،صنا یرانمد یانجمن ها یران،مشاور ا

 یربانکیغ یو با نام شرکت اعتبار لیار یلیاردم 30 یهو با سرما یاز کارشناسان بانک یو شهرساز و گروه

 شد. یلبه بانک تبد 1380موسسه در سال  ین. ایدبه ثبت رس 1378آغاز و در سال  ینانکارآفر

 

 سامان

 یو اعتبار یموسسه مال یناول یشینهبا پ 1381از مرداد ماه  یرانیا یبانک خصوص ینسامان به عنوان سوم بانک

خدمات متنوع  یهآغاز به کار کرد.. شهرت سامان به واسطه ارا یالر یلیاردم 200 یهاول یهکشور و با سرما

باشد. بانک سامان در سال  یم یراندر ا انکب ینترنتدارنده ا ینبانک اول ینباشد و ا یم یکیالکترون یبانکدار

 کرد. یبا امکان انتقال وجه راه انداز یرانبانک را در ا ینترنتا یننخست 1381

 پاسارگاد 

 ین. ایدتومان رس یلیاردهزار م 2به  89بانک در سال  ینا یهآغاز کرد. سرما 84ار خود را در سال بانک ک ینا

در  یژهبانک بو ینا یشعبه ها یشد. گستردگ یمعرف 2010در سال  یرانمجله بنکر بانک سال ا یبانک از سو

 حساب در آن شده است. یشبه گشا یعالقه فعاالن تجار افزایشتهران، موجب 

 یسینو یرهخاص پد یطیدر کشور، پاسارگاد با شرا یچند بانک خصوص یسو پس از تاس 80دهه  یها یانهم در

 اضافه شود. یخصوص یبانک ها یرسا یانها در م ینزود به جمع برتر یلیخود را آغاز کرد تا خ

 سرمایه

 یشترینبا ب یبانک خصوص ینو اول یرانا یبانک خصوص ینبه عنوان ششم 1384اواخر سال  یهسرما بانک

بانک در  ینا یهآغاز به کار کرد. سرما یتومان یلیاردم 350 یهبانک با سرما ینآغاز به کار کرد. ا یهاول یهسرما

با استفاده از اعتبار خود در بانک  ک،بان ینسهامداران ا ی. برخیافت یشتومان افزا یلیاردم 700به  89سال 

 بانک شدند. یخود در تاس یهسهم اول ینبانک ها، موفق به تام یناز ا یمتارزان ق یالتو اخذ تسه یخارج یها

 سینا

به مدت دو دهه با نام  ینبانک قبل از ا ینکرد. ا یتاعالم موجود 1387سال  یروز کار یندر آخر یناس بانک

گرفتن  یبرا ینابود. بانک س یراندر ا یرومندن یو اعتبار یمال یاز موسسه ها یکی یادبن یو اعتبار یموسسه مال
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 فروخت. یدر بازار م ااز سهام خود ر یبخش ی،حقوق یتماه ییربا تغ یدبا یتمجوز فعال

حرکت  یبه سمت بانکدار یو اعتبار یاز موسسه مال ینوظهور است که به تازگ یخصوص یاز بانک ها سینا

 پردازد. یم بلند مدت یبه سپرده ها یادینسبتا ز یسودها یشترب یجذب مشتر یبانک برا ینکرده است. ا

 

 شهر

بانک توسط  ینافتتاح شد. ا 1388اسفند  17است که در  یراندر ا یخصوص یاز بانک ها یکیشهر  بانک

 یشهرها، کالن شهرها، کارکنان شهردار یها یشد و عمده سهام آن متعلق به شهردار یستهران تاأس یشهردار

 از مردم است. یو بخش

ها  یشهردار یبانک در ساختمان ها ینا یشعبه دارد. اکثر شعبه ها یرانا یاز شهرها یاریبانک در بس این 

ها و  یشهردار یمال یحساب ها یریتمد ی،همچون اخذ عوارض شهر ییها یتشده اند و به فعال یستاس

 پردازد. یم یشهر یمشارکت در پروژه ها ینکارکنان آنها و همچن

تهران  یاست. شهردار یعموم ین متعلق به نهاداست که بر اساس قانو یخصوص یشهر از جمله بانکها بانک

که  یشخود انتخاب کرده بود اما از چند سال پ یها یتفعال یبرا یگریعامل د یبانک ها یاد،ز یبا گردش مال

 یسهم به فکر تاس هرانت یباال گرفت، شهردار یخصوص یرغ یتوسط نهادها یخصوص یبانک ها یستب تاس

را از سر  یکرد تا تجربه بانکدار یتشهر فعال یبه عنوان تعاون یم چند سالبانک ه ینمستقل افتاد. ا یبانک

 گذرانده باشد.

 دی

بانک  ینا یتباشد. سابقه فعال یم یدشه یاداست که وابسته به بن یرانا یدولت یرغ یاز بانک ها یکی ید بانک

 یدهاست. ا یکارت الکترون یهقرض الحسنه و ارا یبانک، حساب ها ینا یترود. فعال یاز سه سال فرا تر نم

و به  یکمستضعفان تفک یاداز بن ن،خدمات به جانبازا یهارا یتمطرح شد که مسوول یبانک زمان ینا یستاس

 یکار یها یتاز اولو یکیبه جانبازان و خانواده شهدا،  یخدمات مال یهارا یبترت ینسپرده شد. بد یدشه یادبن

کوثر،  یبهمن و سازمان اقتصاد یگذار یهملت، گروه سرما یمهمانند ب یی. موسسه هایدا یبانک به شمار م ینا

 هستند. یبانک د اب یکینزد یارتباط مال یدارا

 ینزم ایران



 www.Prozhe.comدات کام    روژه پ

 

30 

خود را از  یتمجوز فعال 1390 یبهشتاست که در ارد یراندر ا یخصوص یاز بانک ها یکی ینزم یرانا بانک

است که توسط  ینالموحد یمول یو اعتبار یهمان مؤسسه مال ینزم یرانکرد. بانک ا یافتدر یبانک مرکز

 شده بود. یسدر استان خراسان تأس 1377در سال  یناز پزشکان و مهندس یجمع

 

 گردشگری

 200 یهاول یهاست که با سرما یراندر ا یگردشگر ینهدر زم یو خصوص یبانک تخصص یناول یگردشگر بانک

 به کارکرده است. ازتومان آغ یلیاردم

به  یعرضه عموم یقاز طر یزن یدرصد مابق 40شده و  یندرصد از سهام بانک توسط موسسان بانک تام 60

شرکت  یو شبکه کارگزار یاندر شعب بانک پارس 1389آذر ماه سال  2مردم واگذار شد. سهام بانک در 

از سهامداران  یکی نبه عنوا یریجهانگ یمهد یریتبه مد یفرابورس آغاز واگذار شد. از شرکت توسعه گردشگر

 ییسدفتر ر ییسر یارانحلقه  یاقمار یاز موسسه ها یکیبانک به عنوان  ینشود. ا یم یادبانک  ینا یاصل

 شود. یجمهور شناخته م

 انصار

مؤسسه در ابتدا با نام صندوق پس انداز و قرض الحسنه  یناست. ا یرانا یخصوص یاز بانک ها یکیانصار  بانک

نام داد و در خرداد سال  ییرانصار تغ یو اعتبار یکرد. سپس به موسسه مال یتشروع به فعال ینانصار المجاهد

تعاون  یاد. بانک انصار وابسته به بنشدتحت نام بانک انصار  یرانا یبانک خصوص یازدهمینبه  یلتبد 1389

 است. یسپاه پاسداران انقالب اسالم

 یرانیانا حکمت

هزار سهامدار عنوان 185از  یشبا ب یسبانک تازه تاس ینتعاون آجا است. ا یادبن یرانیان،گذار بانک حکمت ا پایه

 یهفرصت سرما یجادرا به خود اختصاص داد. پرداخت حقوق کارکنان ارتش و ا عام یشرکت سهام ینبزرگتر

انشعاب  یتوان نوع یبانک را م ینا سیس. تایدآ یبانک به شمار م ینا یسآنها از جمله اهداف تاس یبرا یگذار

قرار  یمراکز نظام یکیبانک در نزد ینخودپرداز ا یبه شمار آورد. اکثر شعبه ها و دستگاه ها یزاز بانک سپه ن

 دارند.

 صادرات بانک



 www.Prozhe.comدات کام    روژه پ

 

31 

بانک  یستنام آن را در ل یشناسد اما بانک مرکز یم یخصوص یبه عنوان بانک یصادرات را کمتر کس بانک

 یخصوص یآن را به بانک یبانک در بورس حداق عنوان رسم ینسهام ااز  یقرار داده تا عرضه بخش یخصوص یها

 داده باشد. ییرتغ

بانک  ینتوان عمال ا ینم یلدل یناست به هم یبانک همچنان بر قوت خود باق یندر ا یدولت یریتو مد ساختار

بانک با  ینبانک صادرات فراهم شد، ا یستاس ینهکه زم 1331. هرچند که در سال یدنام یخصوص یرا بانک

سهم  76 یدبا خر یهسرما یناز ا یمیشد. ن یلتشک یخصوص یتومان به عنوان بانک یلیوندو م یهاول یهسرما

 یاته یاعضا یرسا یهموسس در کنار سرما یاته یاصل یبه عنوان اعضا یرو احمد جال یتفضل یرتوسط جهانگ

 رداخت شد.پ یسپس از تاس یانهاز محل سود سال یگرد یمیشد. و ن ینتام یرهمد

 ملت بانک

به  یبانک را کمتر کس یننام بانک ملت را هم قرار داده است. ا ی،خصوص یبانک ها یستدر ل یمرکز بانک

آن را در کنار  یاز سهام در بورس، بانک مرکز یشناسد اما به واسطه عرضه بخش یم یدولت یرعنوان بانک غ

دولت نهم بر سر  یاز ابتدا که یریتیشده قرار داده هرچند که بانک ملت با همان مد یخصوص یبانک ها یرسا

 دهد. یرا ادامه م یتشکار آمد همچنان فعال

 یرانیانالحسنه مهر ا قرض

و  یموتله اسالم یها یاتتوسط ه 1357قرض الحسنه در قالب بانک پس از انقالب  یصندوق ها یستاس ایده

از پانصد  یشب یشکل گرفته بود، و پس از انقالب به راه انداز یسازمان اقتصاد اسالم جادیهوادار و با ا یانبازار

 صندوق قرض الحسنه منجر شد.
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 مقدمه 

 کشور دارند، یک یدر توسعه و رشد اقتصاد یمهم یارنقش بس یمال یبانک ها به عنوان منابع اصل ی،به طور کل

عالوه  کنند یاطالعات عمل م یدکنندهدر ارائه خدمات و تول ینگیکننده نقد ینآنکه آنها به عنوان تأم یلدل به

در  دهد یم یشبهبود مستمر آن را افزا جهتعملکرد بانک ها در یابیارز یتاهم یرقابت یوجود بازارها ین،بر ا

 یشترکسب درآمد ب  یها که در حال رشد هستند بانک ها مجبورند برا ین رقابتو در پاسخ به ا یطشرا ینا

 ییدارا یریتو مد یخصوص یبانکدار ی،گذار یهسرما یصندوق ها یجادو ا یمهچون فروش ب ییها یتبه فعال

 ییکامل توانا یعدم آگاه یلمناسب به دل یجود دارند که با داشتن ثروتو یاریامروزه افراد بس آورند یها رو

 یا یری مجموعهبا به کارگ یانمشتر ینبانک ها با درک ارزش ا ی، برخ یانم یناز آن را ندارند . در ا استفاده

به  را  یژهو مشتریان خود در جامعه هستند تا به واسطه آن یگاهجا یخواهان ارتقا  یو بانک یاز خدمات مال

از خدمات مواجه ش وند و قادر ند  یعیوس یفط یان باامر باعث شده است مشتر ینا سمت خود جذب کنند

 را انتخاب کنند یخدمت و ارزش آن یفیتدرک شان از ک یزانتا بر اساس م

 ریتمدی دهند . یم یا یژهو یتاست که امروزه بانک ها به آن اهم یاز موارد یکیثروت  یریتمد ی،به طورکل 

 ینتر اساسی از یکیسروکار دارد.  یانهر دو طرف ترازنامه مشتر یریتاست که معموالً با مد یثروت حوزه ا

شود تا تمام امور  ی میمشتر یلاست که در آن بانک وک یاختصاص یثروت بانکدار یریتمد یمجموعه ها یرز

 یبانکدار ید. هنرو اجرا نما یریتامور شود مد ینا یردرگ یمشتر ینکهرا بدون ا یانمشتر یرمالیو غ یمال

ثروت خود  ی مدیریتبرا یاست که وقت کاف یانیب ه مشتر یفیتاز خدمات باک یبیارائه ترک یزن یاختصاص

 یدر کشور ها یشسال پ 200خدمت حداقل به  یست، ایننو در جهان ن یا یدهپد یاختصاص یبانکدار ندارند

 یجادبه خود گرفته و با ا یدیشکل جد یاختصاص یز بانکدارین یردهه اخ 3. در  گردد یباز م یتانیاو بر ییسسو

 گردد یخاص در تمام جهان ارائه م یانمشتر یبرا یشترب ینیارزش آفری و پول برا یهبازار سرما یانم یهمکار

 یبرتر حفظی برا یستبا یم یزکشور وجود دارد. بانک ها ن یدر عرصه بانکدار یدیدر حال حاضر، رقابت شد

خصوص پس  ینا در خود همگام باشند . یانمشتر یازهایخلق ارزش و برآوردن ن یدر پ یخود با تحوالت جهان

 یگام ها یاختصاص بانکداری در جهت ارائه خدمات یزکشور ن یبانک ها  یمطرح جهان برخ یاز بانک ها

شرکت ها و  یسبا تأس ی خصوصیابانک ه یدبرداشته اند. همانگونه که مشخص است شا یاندک و نام أنوس

 ینارائه ا یبرا یشتریب یاز آمادگی دولت یبا بانک ها یسهدر مقا یگذار یهو سرما یمتنوع مال یمجموعه ها

 یآن همچنان برا یو جهان یجرا تعریف بر اساس یاختصاص یحال واژه بانکدار ینخدمت برخوردار باشند ؛ با ا

 یستبا یم یقاتیتحق یتفعال یک در داران ناشناخته است. یهو سرما یانکشور و مشتر یاز بانک ها یاریبس
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 یقتحق یو متدولوژ یفلسف یمبان ینب یقطر این مشخص و از یقمناسب موضوع تحق یمپارادا یزاز هر چ یشپ

و کار  یفتعر یفلسف یکردرو یکدر بستر  یقتحق موضوع )چنانچه ینصورتا یرشود . در غ یجادا یسازگار

 خواهد شد یدچار ناسازگار تحقیق انجام شود ( یگرد یکردهایبا ابزار رو یقتحق

 یقتحق یو سازمان استفاده از روش ها یریتمانند مد یعلوم رفتار یها ی حوزهبا توجه به مراتب فوق در برخ

شده و  یشترب یربطنفع و ذ یاز افراد ذ یرندگانگ یمو تصم یاستگذارانس شناخت شود که یموجب م یفیک

 یابد  یشافزا یریتمد عملکرد سازمان و یفیتک

 یقتحق یشینهپ 

ی رودپشت یعیشف یثمم)است یافتهانجام  یاختصاص یبانکدار یتبر وضع یلیبا هدف تحل یقیتحق 1393در سال 

با  یشینه تحقیقو پ ینظر یراستا، پس از مطالعه مبان ین. در ا (یابوالفضل نور -ی جالل یممر -ی حکاک یدمسعودس-

از  یقتحق ینقرار گرفت . ا یلو تحل یهکشور مورد تجز ینوظهور در اقتصاد بانک یدهشناسانه پد یبآس یکردرو

مصاحبه  یباشد و از روش ها یم یمایشیپ - یفیتوص یتو از لحاظ ماه یکاربرد یقاتنوع تحق از لحاظ هدف

 یقتحق ینا یه است. جامعه آماراستفاده شد یازمورد ن یداده ها یآور جمع و پرسشنامه باز به منظور یقعم

مقاله به منظور  یندهد. الزم به ذکر است در ا یل میحوزه تشک ینو کارشناسان فعال در ا یبانک یرانرا مد

از  یندفرا ینا در استفاده شده است . یدلف یکو تکن یفیک یداده ها از روش شناس یلتحل یلو تحل یهتجز

موجود  یها یبمورد از آس 27 یقتحق یجته شده است. با توجه به نتابهره گرف یزن یشاوندینمودار خو یکردرو

 یها یبآس ی،ساختار - ییاجرا یها یبدسته آس 3شد که در  ییشناسا یاختصاص یبانکدار توسعه در راه

عامل  5. الزم به ذکر است که یرندگ یاز عدم خواست و اراده قرار م یناش یها آسیب و یشناخت - یادراک

 یستمو نبودن س یانسان یرویکمبود ن ی،کمبود منابع مال امکانات، و یزاتبودن بانک ها ، کمبود تجه یدولت

 شناخته شدند. یاصل یها آسیب به عنوان یو عدم ثبات اقتصاد یمنابع انسان یابیجامع استعداد

به روش  یدولت یابا بانکه یخصوص یبانکها ییکارا یسهبا عنوان مقا یا در مقاله (1388)و همکاران  یبیط

 یریسود اندازه گ ییو کارا ینههز ییکشور را از نظر کارا یو خصوص یدولت یتجار های بانک ییکارا ی،پارامتر

 یو کول یسبت یبترک یخطا یو از الگو یاز روش مرز تصادفیی کارا یریگ اندازه یمقاله برا ین. در ایکند،م

 ینا یافته هایشده است.  استفادهاست،  ییتابلو یها با داده ییکه اساس آن روش حداکثر درستنما(1992)

 یی هزینه،در کارا یدولت یبانکها یشترسود و ب ییدر کارا یخصوص یبانکها یشتردهد که ب ینشان م یقتحق

 اند. قرار داشته یدر سطح باالتر
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 پژوهش یروش شناس -1-3-3

 ینوظهور در اقتصاد بانک یا یدهپد یشناسانه به بررس یبآس یکردبا روانجام شده  که پژوهش ینبا توجه به ا

 نویسندهتوسط  یقتحق یاتآن در ادب یبرا یا شده و منتشر یرسم یهاست و گزارش و نظر پرداخته کشور

 ی فرضیهمدون برا یداده و مدل ینکهبه اهداف پژوهش و با توجه به ا یابیدست یبرا یناست ، بنابرا یافت نشده

استفاده از تحقیق های انجام شده درگذشته برای از روش  یننشد ، بنابرا یافت یهش کمو انجام پژو یساز

 استفاده کرده است. یقتحقروش شناسی 

 در تحقیقی انجام شده در گذشته پژوهش یروش شناس

 یرتاث( FANP) یفاز یشبکها یلموجود در ترازنامه بانکها و روش تحل یاز با استفاده از دادهها یقتحق یندر ا

 یاتشده است. در مرحله اول با مراجعه با ادب یبدون ربا بررس یبانکدار یستمعملکرد س بر سازی یخصوص

قرار گرفته است. در  یمورد بررس یدولت یها نسبت به بانک یخصوص یها بانک« ممتاز های یژگیو» پژوهش

بدست  یدولت یها بت به بانکنس یخصوص یها بانک( ممتاز برتر یژگیهایو) یدلف یکادامه با استفاده از تکن

موجود  یها با استفاده از داده یزن یتاند. در نها شده یده وزن یفاز یا شبکه یلروش تحل یریآمده و با بکارگ

 یند خصوصی سازی،حاصل از فرآ ییراتتغ ی،خصوص یها و بانک ی شدهخصوص یدر گزارش عملکرد بانک ها

 شده است. یابیارز یده،برگز یها در بانک

باشد. که  یم یرانا یاسالم یجمهور یبانک یستممشتمل از چند بانک فعال در س یقتحق ینا یجامعه آمار

 باشند که در بازه سال یم یو دو بانک واگذار شده به بخش خصوص یبانک خصوص دو ی،مورد بررس یها بانک

ها موجود  بانک یها اطالعات استفاده از ترازنامه یگردآور شیوهقرار گرفته اند  یمورد بررس 1394-1385ی ها

 شبکه یلتحل یباشد، و برا یم ی ایراناسالم یجمهور یو بانک یپژوهشکده پول یها ها و داده بانک یتدر سا

 استفاده شده است. یخبرگان بانک یدگاه هایاز نظرات و د یفاز یا

 شده یو خصوص یخصوص یها بانک یا ترازنامه یابیارز یجنتا 

ممتاز  یابیحاصل از ارز یجو نتا یقتحق یشناس روش ی،نظر یداده شده در بخش مبان یحاتبر اساس توض

 یها و عملکرد دو بانک ملت و تجارت که به بخش خصوص ترازنامه بانک ین بخشدر ا ی،خصوص یبانکدار

قرار  یمورد بررس یتدول یبانک ها یندهعنوان نما ی بهواگذار شده اند، و دو بانک صنعت و معدن و کشاورز

 .است قرار گرفته یبانک ها مورد بررس ینعملکرد ا یتوضع یزگرفته است. در ادامه ن
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بانک تجارت یترازنامه ا یبررس 1-0 جدول    

قبل از  یسود در سال ها یانگینقرار گرفته است، م یابیبانک تجارت را مورد ارز یژهبه طور و 2 در جدول

 یدهدر سال رس یالر یلیاردم 4552به  یساز یرقم بعد از خصوص ینکه ا یال بودهر یلیاردم 2348 یواگذار

کاهش ممکن است بر بخش  ینکه ا یدهرس درصد 73درصد به  83به سپرده ها از  یالتاست. درصد تسه

درصد 74ساالنه  یباتقر ی سازیقبل و بعد از خصوص یزسپرده ها ن یزانبگذارد. م یمنف یرو خدمات تاث یدکاالتول

 واگذاری و بعد از 88در نوسان بوده و از سال  یساز یقبل از خصوص یگذار یهسرما یزاناست. م یافته یشافزا

بانک هر ساله در  یها ییاست.دارا یافته یشبانک افزا یها و مشارکت ها یگذار یهسرما یبه بخش خصوص

بوده و از سال  یشدر حال افزا 89مطالبات بانک تا سال  یزانداشته است. م یروند صعود و بوده یشحال افزا

 است. یافتهمطالبات کاهش  یزانبه بعد م 89

سود و  یزانبورس م یقاز طر یبه بخش خصوص یگرفت با واگذار یجهتوان نت یانجام شده م یها یبررس با

 .است یافتهبه سپرده کاهش  یالتبت تسهمطالبات و نس یزانو میافته  یشبانک افزا یبازده
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 بانک ملت یترازنامه ا یبررس2-0جدول 

 یالتو نسبت تسه یریقرار گرفته است. متوسط سود ساالنه، سپرده پذ یابیبانک ملت مورد ارز 2در جدول  

بانک هر ساله  یها ییها و دارا یگذار یهسرما یناست، همچن یافته یشافزا ساله به سپرده ها هر ییاعطا

به بخش  یداشته است و بعد از واگذار صعودی روند 88مطالبات بانک تا سال  یزاناست. م یافته یشافزا

سابقه حضور در  یشتر شدنگرفت با ب یجهنت ینتوان چن یاست.که م یافتهمطالبات کاهش  یزانم یخصوص

 است. یافته یشافزا یزبانک ن یسود و بازده یزانبورس، م

 

  یساز یدو بانک ملت و تجارت قبل وبعد از خصوص یتوضع3-0جدول 

 یزاناند. م رفتار کرده یکدیگرکامال مشابه  یتجارت و ملت از لحاظ آمار یها ، بانک3جدول  یجبر اساس نتا

داشته است  یشهر دو بانک افزا یسود برا یجهو سهام و درنت ییدارا یبازده یالت اعطایی،تسه یری،سپرده پذ

 است. یافتهکاهش  بانک هر دو یها ینهدرآمدزا و هز یرغ یها ییو دارا
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 در بورس یشده و خصوص یتازه خصوص یبانک ها یسهمقا 4-0جدول 

گرفت که بانک  یجهنت ینچن ینا یتوانشده م یخصوص یها و بانک یخصوص یها بانک یسهبا مقا 4در جدول 

اند  مواجه بوده یشو سود با افزا ییدارا یبازده یی،اعطا یالتسرانه سپرده، تسه لحاظ شده از یخصوص یها

به درآمد در  ینههز یانگیناست. م کمتر بوده یخصوص های و سود نسبت به بانک یبازده یشافزا ینا یول

 یحاصل م یجانجام شده و نتا یها بررسی است. با یخصوص یاز بانک ها یشترشده هم ب یخصوص یبانک ها

 .شده در بورس دانست یخصوص یاز سابقه کمتر بانک ها یرا ناش یتوضع ینتوان ا

 

  شده یخصوص یو بانک ها یخصوص یبانک ها ینشکاف ب یبررس 5-0جدول 
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 شده یخصوص یو بانک ها یدولت یبانک ها ینشکاف ب یبررس 6-0جدول 

 یها نسبت به بانک یخصوص یها در بانک ییدارا یداده شده است، بازده یشنما 6و  5همانگونه در جداول 

داشته است.  یشافزا ی شده،خصوص یها بانک ی سازیِاختالف پس از خصوص ینا و است یشترب شدهی خصوص

 یشدر مرحله پ ی شدهخصوص یها نسبت به بانک ی دولتیها در بانک ییدارا یاست که بازده یدر حال ینا

 ییدارا یو بازده یشودم معکوس شکاف ینها، ا بانک ی شدنبا خصوص یبوده است ول یشترب یسازی از خصوص

موجود  ی سازیکه خصوص یرسدبه نظر م ین. بنابرایگیردم یشیپ یدولت یها از بانک ی شدهخصوص یدر بانکها

رابطه  ی سازی،با طول دوره خصوص یی هادارا یبهبود بازده ینبانکها خواهد شد و ا ییدارا یبازده یشافزا

 .یم داردمستق

ی و پس از خصوص یشدر هر دو دوره پ) یخصوص یها پرده در بانکرشد س یانگینو م یهسرما یتکفا میانگین

اختالف کاهش داشته  ینا ی سازی،در دوره پس از خصوص یاست ول یشترب ی خصوصی شدهها از بانک سازی(

 یتواقع یندارد. ا ی شدهخصوص یها رشد سپرده در بانک میانگینو  یهسرما یتاست که نشان از بهبود کفا

 یانم یهسرما یتکه اختالف کفا ینحو یشود بهتکرار م یزن ی شدهو خصوص یدولت یها بانک یانم یسهدر مقا

 یهسرما یتکفا در اثر کاهش ی سازی،و پس از خصوص یشپ یها در دوره ی شدهو خصوص یدولت یها بانک

. دییابکاهش م 4/3به  6/20 از شده، یخصوص یها در بانک یهسرما یتکفا یشو افزا یدولت یها در بانک

رشد سپرده  یانگین. البته اختالف میشودمنجر م یهسرما یتبه بهبود کفا ی سازیواضح خصوص به طور ینبنابرا

ی خصوص یها که بانک یدهدنشان م ی سازیپس از خصوص ی خصوصی شده،ها و بانک یدولت یها بانک یانم

 یسابقه ذهن یلبه دل یتواندم یدهپد ینکه ا کنند اند موفق عمل نتوانسته یبانک یها در جذب سپرده شده

 ی سازیخصوص به نسبت ی، و عدم شناخت کافیه(در مراحل اول) یکارگزاران اقتصاد یسک ناپذیریکوتاه و ر

  باشد. یبانک
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داشته است  یشافزا ی شدهخصوص یها در بانک یانگینبه طور م یبانک یالترشد تسه ی سازی،پس از خصوص

است  یافتهکاهش  یبه طور قابل توجه ی شدهو خصوص یخصوص یها در بانک تسهیالت رشد یانو اختالف م

رشد  یانگیناست که م یدرحال یندارد. ا ی شدهخصوص بانک های در یالتکه نشان از رشد قابل توجه تسه

کمتر بوده است  ی شدهخصوص یها بانک یسازی، ازاز خصوص یشدر دوره پ یدولت یدر بانکها یبانک یالتتسه

به طور قابل  ی دولتیها در بانک یالترشد تسه یانگینم ی شده،خصوص یها بانک ازیِ ی سپس از خصوص یول

 در رشد و بهبود ارائه یخصوص یها بانک یکه نشان از ناتوان یگیردم یشیپ ی شدهخصوص یها از بانک یتوجه

 دارد. یدولت ینسبت به بانکها تسهیالت

نشان  6و  5جداول  یجدرآمدزا به کل، نتا ییدارا یانگینثابت به کل و م ییدارا یانگیندر خصوص م همچنین

دو  ینبر بهبود ا یدار یمثبت و معن یردوره مورد مطالعه نتوانسته است تاث ی سازی درکه خصوص یدهدم

 یازمندن ی سازیثابت و درآمدزا، خصوص یی هایدارا ماهیت که با توجه به یرسدشاخص داشته باشد. به نظر م

 است. یی محورمثبت بر شاخص دارا ذارییرگتاث یبرا یشترزمان ب

به  یخصوص یها با بانک یسهمقا یگاهدر جا ی سازی،در دوره پس از خصوص ی شدهخصوص یها عالوه بانک به

 بانک یگاهاند اختالف خود را کاهش دهند و خود را به جا صاحبان سهام، توانسته حقوق بازده یانگینلحاظ م

 یانشکاف م یشده و دولت یخصوص یها بانک یانم مقایسه در که یکنند. در حال یکنزد یخصوص یها

 .نداشته است ییریتغ ی سازیو پس از خصوص یشپ ی بازده حقوق صاحبان سهام در دورهها یانگینم

 با بانک ی شدهخصوص یها کارکنان بانک یالتسرانه تسه یانگینسرانه سود کارکنان و م یانگینم یانشکاف م

 های دارد که بانک یناست که نشان از ا یافته یشافزا ی سازیدوره پس از خصوص ی، درو دولت یخصوص یها

یین پا یگاهاز جا یدولت یها به کارکنان، نسبت به بانک تسهیالت به کارکنان و ارائه یدر سودده ی شدهخصوص

 .نکرده اند حرکت یزن یطشرا یناند و اساسا به سمت بهبود ا برخوردار بوده تری

 ی شدهخصوص یها همواره نسبت به بانک یخصوص یها به درآمد، بانک ینهنسبت هز ینیانگخصوص م در

پس از  ی شده،بر خصوص یخصوص یبانکها یبرتر ینا یاند ول داده اختصاص را به خود یین ترینسبت پا

ی خصوص ی دارمعن یردهنده تاث نشان یناست و ا یافته کاهش یبه طور قابل توجه ی سازیخصوص یاجرا

 به درآمد است. ینههز یانگینبر کاهش م سازی

 ی شدهخصوص یها نسبت به بانک یبه درآمد باالتر ینههمواره نسبت هز یدولت یها نقطه مقابل بانک در

ی خصوص یجادپس از ا ی،و دولت ی شدهخصوص یها دو گروه بانک یانم ین نسبتاختالف ا ینداشته اند که ا
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ی خصوص یز،ن یو دولت ی شدهخصوص یان بانک هایم یسهدر حالت مقا یناست. بنابرا یافته یشافزا سازی

 دارد. ین نسبتبر کاهش ا ی داریمعن یربه درآمد خواهد شد و تاث ینهمنجر به بهبود نسبت هز سازی
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 یشهمشکالت ر ینا اغلب اند. روبه رو بوده یدر نظام بانک یکشورها با مشکالت متعدد یشترب یراخ یها در دهه

نظام  ینکها یاها و  بانک یهنبودن سرما یکاف و یاسیس یها دخالت ی،بانک یفدارند. مانند نظارت ضع یداخل

 یمتمنشاء خارج از کشور داشته باشد. مثالً کاهش ق یتواندم یا. دارد یبه نوساز یازاست و ن یمیقد یبانک

 یا تحریم از نظان بانکی توسط دیگر کشورها کشور  یک صادراتی محصوالت

 یو مشکالت مختلف مسایل ها با بانک یزن یراندارند، در ا یبانک یحل بحرانها یبرا یمتفاوت یکردهایرو کشورها

 خود مربوط به سطح یگرد یکالن کشور است و بخش یرهایاز متغ یبخش از مشکالت ناش یکروبه رو هستند، 

 یها بانک یفمدرن، نظارت ضع یاطالعات یها ساخت یرمانند عدم وجود ز یلیبانک است. بنابر دال یابنگاه 

 ی توانکشور م یدر نظام بانک یاسیس یروهایها به بانک و نفوذ ن دولت و شرکت معوقه های یبده ی،دولت

 یتبهبود وضع یاز روشها یکیدارد.  یبه نوساز یازن و نداشته است یمطلوب یشرفتپ یراندر ا یگفت نظام بانک

 یموسسات دولت یبه واگذار اصطالح در یساز ی. خصوصی باشدم یدولت یها بانک یساز یها خصوص بانک

 آزاد است.  یجاد بازاربه مفهوم ا یالملل یندر مفهوم ب یساز یخصوص ینهمچن یشود،گفته م یبه بخش خصوص

 یقو عم یشترکه موجب تحوالت ب ییکارها و اثر حضور آنها و راه یخصوص یورود بانک ها یلمقاله دال یندر ا

 .یمکرد یشود را بررس یبانک ها م ینتر از ا

کشور  یکبان یستمس یرا بر رو یمثبت یراتتوانستند تاث یخصوص یحضور بانک ها یافتیمدر یو به طور کل 

 ینکه در ا یبا وجود نقاط ضعف یول یستن یخصوص ی،واقع یبانک ها به معنا ینا یتبگذارد، هرچند فعال

گرفت توسعه بانک  یجهتوان نت می ینگذاشته اند. بنابرا یرا از خود بر جا یادیوجود دارد، آثار مثبت ز یستمس

که  یبا توجه به مطالب یانکشور شود. در پا یبانک یستمبر س یشتریتواند موجب تحوالت ب یم یخصوص یها

گردد را به طور خالصه در چند  یم یخصوص یبانک ها یتفعال یشترکه موجب توسعه ب یذکر آن رفت عوامل

 :یمکن یم یانمورد ب

 یخصوص یبانک ها یها یتمتناسب با فعال یبانک ینقوان ییر( تغ1 

 یبه نظارت ییاز اجرا یخصوص ینگرش دولت به بانک ها ییر( تغ2 

 یخصوص یبانک ها یها یتمتناسب با فعال ی( آموزش اصول نظام بانکدار3 

 بانک ها یننابرابر در رقابت ب یطبردن شرا ین( از ب4 

 یخصوص یمتناسب با اصول بانکدار یو دانشگاه یآموزش-یجوان در مراکز علم یروهاین یت( آموزش و ترب5 
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