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 هدایت اعتبار: ابهامات و الزامات

 2حسین درودیان 1سید علی روحانی

 چکیده
اس کشور انعک گذارانسیاستدر ادبیات  تدریجبهاخیر محل مباحثات نظری و کاربردی فراوان بوده و  هایسالیکی از موضوعاتی که در 

هدایت »ین مفهوم موجب شده است که هنگام کاربست عبارت روشن از ا حدودوثغوراست. فقدان تعریف مشخص و « هدایت اعتبار»یافته، 
در ادبیات دانشی و سیاستی اقتصاد، طیف بسیار متنوعی از ابزارهای سیاستی اراده شود تا حدی که این عبارت، به یک مشترک « اعتبار

 توان در بسیاری از کشورهای اروپایی ولفظی با معانی بعضاً متعارض تبدیل گردد. خاستگاه و سابقه این مفهوم طی یک سده اخیر را می
 هدایت اعتبار است.« ابهامات و الزامات»کننده بسیاری از آسیایی جستجو نمود و رجوع به این سابقه نظری و کاربردی، روشن

از محل پایه  اعتباری در مقاله حاضر، پس از بیان تعریف و انواع هدایت اعتبار و تمایزات آن با مفاهیم مشابهی نظیر تسهیالت تکلیفی، خط
ای تشدیدکننده ضرورت استفاده از این ابزار در اقتصاد امروز های نظری هدایت اعتبار و عوامل زمینهفرضپولی و هدایت نقدینگی، پیش

روپایی و ای ااستخراج الزامات توفیق هدایت اعتبار، مروری بسیار سریع بر سابقه هدایت اعتبار در کشوره منظوربهشود. ایران تشریح می
رح و اصلی مقاله حاضر، ش یژهکار وگردند. المللی در این زمینه معرفی میمطالعات بین ترینمهمآسیایی در قرن بیستم انجام خواهد شد و 

هبر، ابسط الزامات هدایت اعتبار در عرصه اقتصاد سیاسی )مشتمل بر مالحظات مربوط به فرماندهی هدایت اعتبار )وجود و استقالل نهاد ر
وجود برنامه سیاست صنعتی و حمایت سیاسی( و مالحظات مربوط به اهداف هدایت اعتبار )ضرورت سودآوری، اولویت بخش خصوصی، 

یره ، نحوه محاسبه ذخهابانکانتخاب میان طرح یا بنگاه(( و نظامات انگیزشی )متبلور در مقررات بانکی نظیر کنترل مقداری ترازنامه 
، نرخ سپرده قانونی، نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه( است هابانکام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار به مطالبات، شیوه انج
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 مفهوم هدایت اعتبارات بانکی 1
 در تخصیص اعتبار حاکمیتیبرای پیروی از رهنمودهای  هابانکمتقاعد کردن  با هدف یک رژیم سیاستی 1هدایت اعتبار

الی را به تأمین م هابانکرا به نحو خاصی متأثر و  هابانککوشد طرف دارایی ترازنامۀ وسیله میبدین گذارسیاست. است
برخی اهداف مطلوب خویش مایل سازد. هدایت اعتبار کاربست مداخالت حاکمیتیِ معطوف به توسعه برای نظام بانکی 

 است.
 2های تجاری، ابزارهای اصلی در اعمال سیاست صنعتیها، اعطای مجوزها، و محدودیتاعتبارات بانکی در کنار مالیات

های تجاری، و از طریق تخفیف مالیاتی، تسهیل در مجوزها، حمایت گذاریسیاستهدف  یهافعالیتیا  هابخشاست. 
تواند حمایت شود. اعتبار، در نسبت با سایر ابزارها دارای این مزیت است که توان بازآرایی تخصیص اعتبارات سیاستی می

ب منابع موجود از جمله در قالب تملک و ترکیب و تخصیص منابع را از طریق دادن قدرت بیشتر به عامالن موفق برای جذ
بسی بیش « 3تخریب خالق»قدرت و ظرفیت اعتبارات برای تحقق هدف  روینازاآورد. می به وجودادغام واحدهای ناموفق 

دلیل نبوده پرداز تخریب خالق، بر پیوند کارآفرینی و اعتبارات بانکی بیاز سایر ابزارهاست. تأکید جوزف شومپتر، نظریه
 .4تاس

 دهی اعتبارات به، سوقگذارسیاستتواند چند طبقه اهداف را در بر گیرد. ممکن است هدف شده میاعتبارات هدایت
خاص )مثالً خرید یک کاالی « نوع مصرف»ی خاص )کشاورزی، صنعت، مسکن، و ...(، «هابخش»؛ خاصی «هابنگاه»

تأثیرگذاری بر مقصد  5ای مشخص باشد.ختصات پروژهی خاص با م«هاطرح»مثل مسکن یا خودرو(، یا -بادوام خاص
قابل انجام است. در شیوۀ مستقیم، نهاد دولتی متولی هدایت « غیرمستقیم»و « مستقیم»اعتبارات بانکی به دو روش 

رپسند تر و بازاکند. شیوۀ غیرمستقیم که پیچیدهها( تکلیف میبانک )دهی به برخی مقاصد را به خاص از وام یتیکم ،اعتبار
صرفه ا بهر گذارسیاستهای تا آنها تبعیت از اولویت هاستبانکبرای  نظامات تشویقی و تنبیهیاست، طراحی یک مجموعه 

 است.« لیفیتسهیالت تک»شایان ذکر است که تمرکز مقاله حاضر، بر هدایت اعتبار غیرمستقیم است که کامالً مغایر بیابند. 
عمدتاً در دایرۀ اختیارات بانک مرکزی است، زیرا ابزارهای  هدایت اعتبار غیرمستقیم،در  تنبیه-تشویقکاربست مکانیزم 

از آن برای  اهبانکبیش از همه در اختیار اوست. بانک مرکزی ناشر پولی است که  هابانکسیاستیِ مؤثر بر تابع سود و زیان 
سی بانک به تواند شرایط دسترگیرند، پس میبهره میتسویه با یکدیگر و تسویه با خود بانک مرکزی )تأدیۀ ذخیره قانونی( 

( و سایر الزامات قانونی وضع شده بر بانک را به میزان انطباق 6هابانکوجوه نقد )مثالً از طریق گشایش پنجرۀ تنزیل برای 
 او با اهداف هدایت اعتبار گره بزند.

« هدایت اعتبار چه نیست؟»، پاسخ به این سؤال که تر شدن مراد از هدایت اعتباربر اساس توضیحات فوق و برای روشن
 توان برخی مفاهیم نزدیک ولی متنافر با هدایت اعتبار را به شرح زیر برشمرد:کننده باشد. در واقع میتواند روشنمی
 ایۀ پهایی در رأس آنها وجوه نقد بانک مرکزی ): هدایت اعتبار به منزلۀ کاربست اهرمخط اعتباری از محل پایه پولی

خط اعتباری مستقیم بانک مرکزی برای یک طرح خاص  رونیازا. هاستبانکپولی( برای تأثیرگذاری بر کیفیت دارایی 
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2 Industrial Policy 
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4 Schumpeter, 1911:103 
Schumpeter, J.A. (1911) The Theory of Economic Development, (Engl. transl.1934) Cambridge Mass: Harvard 
University Press. 

 .)سروش( رانیا یاسالم یجمهور یمایصداوس انتشاراتی، بانک یمحمدتقی، ترجمه شرق یایمعجزه آس[(، 1993]1379بانک جهانی ) 5
ت( )از حیث کمیّت و قیم هابانکاست؛ منوط کردن گشایش پنجرۀ تنزیل برای  بودهدر ژاپن همین « ایهدایت پنجره»وجه تسمیۀ این سیاست به  6

 دهی به اهداف سیاستی.انک در وامبه رفتار ب
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آید و صرفاً تخصیص سادۀ منابع پایۀ نمی حساببه)مشابه تجربه مسکن مهر در ایران( در زمرۀ هدایت اعتبارات بانکی 
 پولی است.

 ادف با هدایت خلق نقدینگی جدید از محل اعتبارات بانکی است. مخاطب هدایت : هدایت اعتبار مترهدایت نقدینگی
را به شکل خاصی متأثر کند. در هدایت  هابانککوشد رفتار می گذارسیاستهستند به این معنی که  هابانکاعتبار، 

صد خاص أمین مالی مقاهای بانکی جا خوش کرده، به نحو پسینی برای تخلق شده که در حساب ترشیپنقدینگی، پولِ 
 اند و مخاطب هدایت اعتبار، بانکداران.گذارانشود. مخاطب هدایت نقدینگی، سپردهبسیج می

 های نظری هدایت اعتبارفرضپیش 2
ا در این آنه ترینمهمهای نظری است که ای از انگارهبحث از هدایت اعتبار و تجویز این رویکرد سیاستی، مبتنی بر مجموعه

 شود.اختصار مرور میبخش به 
رغم قضاوت کلی رویکردهای متعارف اقتصادی مبنی بر خنثایی : علیتخصیص حساسیت پیامدهای خلق پول به نقطۀالف( 

یکار های دارای ظرفیت مازاد و نهادۀ بیافته به بخش تولید و زنجیرههای پساکینزی اثر جریانات پولی تخصیصپول، نگرش
کنند. شده از حیث نهاده و ظرفیت ارزیابی میهای اشباعی تحریک مصرف یا تخصیص به زنجیرهرا متمایز از خلق پول برا

که در قالب نظریۀ « 1اقتصاد تولید پولی»دارانه موسوم به پردازی کینز از شیوۀ تولید سرمایهها داللتی است از مفهوماین ایده
 ت.بندی شده اسصورت« نظریۀ پولی تولید»پساکینزی موسوم به 

در اقتصاد امروز پرداخت وام و اعتبار را از هیچ یا از خلق پول کارسازی  هابانک: های عمومی خلق پول بانکیریشهب( 
کنند. این واقعیت ریشه دارد در پیوند سیستماتیک بدهی بانک با حاکمیت به نحوی که ریسک بدهی بانک )سپرده( می
ت روابطی خارج از عملکرد درونی بانک، پوشش داده شده است. هدایت صریح یا ضمنی با عاملیت حاکمیت و تح طوربه

اعتبار به مثابه راهبردی برای اتصال اعتبارات بانکی با منافع عمومی، سازوکاری است برای مطالبۀ حقوق عمومی نهفته در 
 خلق پول بانکی.

 ناب از درگیرشدن در فرآیندهای بلندمدتپذیری کم و اجتگرایش به ریسک هابانک: گریزی بانکنگری و ریسکج( کوتاه
رشد ، ه( کنند. در مقابلقیوث) ییدارا متکی بهمدت و کوتاه یبازده با ییهاتیفعال مصروفاعتبارات خود را  اندلیما داشته،
 رشدنیگدر یبه معنااست که  (علبالفلزوماً بالقوه )نه  یبازده یدارا یهااعتبار به بخش یاعطای مستلزم اقتصاد ۀو توسع

 قیاست که بانک از طر نی. نفع جامعه در ااست مورد انتظار رقم نخورده یدیو عا ییاست که هنوز در آن دارا یادر حوزه
و گذشت زمان است، حال  سکیآنها مستلزم تقبل ر ظهوربپردازد که هنوز پا نگرفته و  ییهابخش تیاعتبار به تقو یاعطا

که در ازای آن اکنون یک دارایی موجود است  ی استمدتپربازده کوتاه هایفعالیت یمال نیتأمدار، بانک یآنکه نفع خصوص
عه، کند که مسئلۀ توسبانک در حالی اعطای اعتبار خود را به وثیقه )دارایی قبلی( موکول می(. مستغالتتجارت و  مانند)

شخصی،  های معطوف به نفعاعتبار به انگیزه بنابراین واگذاری تامّ تخصیص؛ است« تولید دارایی جدید»گذاری برای سرمایه
 نیافتگی است.کنندۀ نوعی چرخۀ منحوس توسعهتحکیم

 بازی و حباب دارایی، پول صرف: به عکس جریان سفتهگذارید( عدم لحاظ تأثیرات مثبت/منفی برگشتی حاصل از سرمایه
ی شود، زمینه خلق یک دارایلید )تقویت تقاضا( میگذاری مولد عالوه بر آنکه صرف پرداخت به عوامل توشده برای سرمایه

ت. را نیز منتفع خواهد ساخ هابانکدهی به جریانی پایدار از رشد، سازد که با شکلجدید و رشد تولیدات در آینده را فراهم می
را مالک  مدتکوتاه یسودآوردهی به این آثار و پیامدهای مثبت و بلندمدت نظر نداشته و یک بانک منفرد در تصمیم به وام

کند. همین منطق در مورد آثار منفی نیز دهد چرا که سهم و تأثیر خود در خلق آثار بازخوردی را ناچیز ارزیابی میقرار می
ا که هر یک شود چربرآورد نمی یدرستبهتوسط آنها  اقتصاد حبابدر  هابانکقابل تکرار است؛ مثالً تبعات منفی درگیرشدن 
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گیرد؛ یعنی روند کلی را از باال نگاه نکرده و پیامدهای اتخاذ تصمیم کرده و محیط پیرامونی را مفروض می ییهاتنبهاز آنها 
 کند.جانبی رفتار جمعی را لحاظ نمی

احتیاطی و در رأس آنها کفایت  هاینسبتگذاری با تمرکز بر رعایت شیوۀ متعارف قاعده :گذاری از منظر توسعهقاعده( ه
ی توسط احتیاط هاینسبت، از منظر دغدغۀ توسعه، رعایت حالینباارصدد برساختن بانکی باثبات و سالم است. سرمایه، د

 هایو بخش اقتصاد حبابای ندارد. یک نظام بانکی ظاهراً سالم اما در خدمت لزوماً اثر ترویجی بر اهداف توسعه هابانک
به معیارهای « ایآفرینی توسعهنقش»عتبار در واقع افزودن معیار سیاست هدایت ا 1غیرمولد، به لحاظ نظری محتمل است.

 تعدیل در تعریف بانک خوب و بد است. منظوربهقدینگی،  ن هاینسبترایجی همچون کفایت سرمایه و 

 ضرورت هدایت اعتبار در ایران یدکنندهتشدای عوامل زمینه ۳
ن کشندگی تأمیهای عمرانی دولت نقش پیشتی و هزینه: درآمدهای نفافول موتورهای تأمین مالی اقتصاد ایران .أ

ها در کنار کردند، اما تنزل درآمدهای نفتی با افت قیمت واقعی نفت و تحریممالی توسعه در اقتصاد کشور را ایفا می
 یگذاری در اقتصاد ایران را سرد کرد. تأمین مالی بانکافزایش مخارج جاری دولت، موتورهای تأمین مالی سرمایه

 منبع باقی مانده برای ایفای نقش تأمین مالی توسعه است. ترینمهم ،با فاصله
: حرکت دو دهه اخیر در کشور به سوی کاهش مداخله دولت و آزادسازی اعتباری تجربه ناکام آزادسازی اعتباری .ب

م زد. رق هابانکبه مثابه مقتضای بانکداری خصوصی، نتایجی ناخوشایند با نظر به رفتار اعتباری خودجوش 
دهی به اشخاص وابسته، تأمین مالی تجارت، واردات، خدمات، خصوصی گرایشی مشهود به وام هایبانک

ایی شد هراهی بخش ،یافتهمستغالت لوکس و تجاری نشان دادند. بخش مهمی از اعتبارات بانکیِ آزادانه تخصیص
سازی یخصوصاین برخالف رویکرد نهفته در پس  ای نحیفی برای اقتصاد کشور به دنبال داشت وکه آوردۀ توسعه

 داد.یرا م هابانکجویی شخصی بانکداری بود که وعدۀ بهبود عملکرد اقتصاد در اثر حاکمیت هر چه بیشتر نفع
پولی امروزین، تنظیم نرخ بهره از طریق عملیات  گذاریسیاست: روال جاری شدگی سیاست متعارف پولیقفل .ج

شده است. کاربست اهداف سیاستی و در درجۀ نخست، تحقق هدف تورمیِ از پیش تعیینبازار باز برای حصول 
، سیاست انقباضی و افزایش نرخ بهره )در تعقیب سویکروست: از این رویه در ایران با یک تناقض جدی روبه

اعتباری، حتی با دهی نظام بانکی، و ایجاد تنگنای تواند عالوه بر آثار رکودی، تشدید زیاناهداف تورمی( می
 رفطزدن به رشد نقدینگی از محل سود سپرده، در بلندمدت کمترین فواید تورمی را در بر داشته باشد؛ از دامن

دیگر، سوگیری انبساطی و تنظیم نرخ سود بانکی در سطوح مالیم نیز مستعد تشدید تورم در عین عدم برخورداری 
با این اوصاف، در مقطع کنونی کنترل کمی و کیفی نبساط است. از این ا« زااشتغال»و « رشدآفرین»های بخش

اعتبارات، نافذتر از رویۀ متعارف تنظیم نرخ بهره است. کنترل کمّی اعتبارات، خأل ناتوانی نرخ بهره در کنترل مقادیر 
ی را جبران ه اجتماعسوی بهیندادن اعتبارات بهنقدینگی را پوشش داده و هدایت اعتبار نیز ناتوانی نرخ بهره در گسیل

 کند.می

                                                                                                                                                                         
 این مضمون پررنگ است، از جمله: New Economic Foundationو همچنین   MoneyPositiveدر آثار پژوهشی منتشره توسط پویش  1

Ryan-Collins, Josh; Werner, Richard; Greenham, Tony; Jackson, Andrew (2012), where does money come from? 
London, New Economics Foundation. 
Werner, Richard; Dyson, Ben; Greenham, Tony; Ryan-collins, Josh (2011), “Towards a Twenty-first Century 
Banking and Monetary System”, NEF & Possitive Money. 
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 خاستگاه و سابقه هدایت اعتبار ۴
 هاییاستسهای تکاپو برای رشد اقتصادی باال، اشکالی مختلف از در دوره توسعهدرحالیافته یا بسیاری از کشورهای توسعه

توسط بانک مرکزی آلمان  1912نخستین تجربۀ هدایت اعتبار از سال  1اند.اعتباری را با درجات گوناگون به اجرا گذاشته
تداوم یافت. بانک مرکزی با تعیین  1957، تا سال یزوخافت( آغاز شد و با 2«بانکرایش»)در آن زمان موسوم به 

هایی دهی به دنبال افزایش تخصیص اعتبار به بخشکردن اهداف مشخصی در زمینۀ وامهای کمّی و مشخصمحدودیت
بعیت به ت هابانکو افزایش مقیاس تولید در صنایع بود. روش واداشتن  ونقلحملی هانظیر صادرات، کشاورزی، زیرساخت

. فرانسه 3ودبه تنبیه از سوی بانک مرکزی ب هابانکمآبانه و مبتنی بر تهدید  از این ارشادات در مقطع ابتدایی، تقریباً دیکتاتور
های اعتباری متنوعی را به اجرا گذاشت. نی دوم، کنترلنیز در دورۀ رشد اقتصادی و صنعتی باال در سه دهۀ پس از جنگ جها

دهی اعتبارات به مقاصد سودمند بود که اشاره داشت به لزوم سوق« سازی اعتبارملی»کلیدواژه محبوب در موضوع اعتبار، 
دمدت لنشد( درصدد تشویق اعطای وام بداری تعقیب میاعتباری )که توسط بانک مرکزی و خزانه هایسیاستاجتماعی. 

 صول،مح یک ازحدیشب تولید از احداث مسکن، جلوگیری ای،منطقه توسعه گذاری در زمینۀ صادرات،برای توسعۀ سرمایه
 4بزرگ یا ادغام بود. هایبنگاهاز طریق ظهور  هابنگاهدر برخی موارد تغییر در مقیاس تولید  و

ادی کنندۀ اقتصشورهای شرق آسیا در دورۀ عملکرد خیرهتجربۀ هدایت اعتبار مربوط به ک ینترپر ارجاعترین و وسیع
ص یسمِ دخالت در تخصیانکه مکرد کدر گزارشی مبسوط اذعان  1993در سال  یجهان کنیمۀ دوم قرن بیستم است. بان

 ،6ژاپن پیشگام این سیاست بود و به تقلید از آلمان 5ا بوده است.یکشورهای موفق شرق آس یاصل هایسیاستاعتبار، از 
دهی به اعتبارات بانکی را پیش از جنگ جهانی دوم آغاز کرد. مشی بانک مرکزی ژاپن نسبتاً نرم و بازارگرا بود رژیمی از جهت

 گرفت؛ ابزارهاییهای هدف بهره میکردن تأمین مالی به بخشو بدون صدور تکلیف یا دستور، از ابزارهای خود برای جاری
سقف اهش کو  ل مجددیتنز یهاهی)مانند قطع سهم هامجازات و شعب جدید( سیسجوایز )مانند اعطای مجوز تأشامل 

 زمانی وسیعی اوراق دورۀتوسعۀ صادرات بود. بانک مرکزی در  در ژاپن، هدف هدایت اعتبار ترینمهم .(کمّی اعتبارات بانک
 بهع از مناب بزرگحجمی  شدنجب روانهموکرد که تنزیل می سیاستیتر از نرخ بهادار مربوط به صادرات را در نرخی پایین

ل و صنایع ی، فوالد، صنعت اتومبیسازیشتک، ی، نساجهابخشاز حیث  .7شدتأمین مالی کنندۀ صادرات  هایبانک
سط ت متوی، آموزش و ساختمان دارای اولویشاورزک، یفروشهای خردهت قرار داشتند. بخشین اولویدر باالتر یکترونکال

 ین مرتبه جایترنیی، چاپ و ...( در پایبزرگ، هتل، رستوران، سرگرم یها)فروشگاه یمصرف داخل ع مرتبط بایو صنا

                                                                                                                                                                         
 بر یک بیرونی قید مفهوم با) corset نام با انگلستان در: درآمده اجرا به مختلف کشورهای در خاص ینیعناو با غیررسمی یبه صورت نوعاً سیاست این 1

 بدون اعتباری تصمیمات بر اثرگذاری برای تالش) jawboning یا credit control آمریکا در ،kreditplafondierung نام با آلمان در ،(اعوجاج
 هدایت یا window guidance نام با ژاپن و کره در اعتباری، کنترل همان یا encadrement du crédit عنوان با فرانسه در ،(گذاریقانون
 اعتباری. رجوع شود به: ریزیبرنامه طرح یا credit planning scheme نام با تایلند در و ایپنجره

Werner, R. (2016). Shifting from Central Planning to a Decentralised Economy: Do we Need Central Banks? Paper 
presented at the 14th Rhodes Forum: Dialogue of Civilisations Research Institute, Panel 2: Economic Alternatives 
when Conventional Models Fail, Rhodos, Greece. 
2 Reichsbank 
3 Werner, R.A. (2006) Aspects of German Monetary and Development Economics and their Reception in Japan In, 
Stathakis, Yiorgos and Vaggi, Gianni (eds.) Economic Development and Social Change. London, UK, Routledge 
(Routledge Studies in the History of Economics). 
4 Monnet, E. (2013). Financing a planned economy: institutions and credit allocation in the French golden age of 
growth (1954-1974). Berkeley Economic History Laboratory Working paper (BEHL) Working Paper WP2013-02. 

 1379 جهانی، بانک 5
 Werner, 2006به: در رابطه با اثرپذیری و تقلید سیاستی ژاپن از آلمان رجوع شود  6
 1379 جهانی، بانک 7
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ق با قطع ناموف هایبنگاهیافتند و موفق با تداوم حمایت اعتباری تشویق شده و مقیاس بزرگتری می هایبنگاهگرفت. یم
 (.2)برکشیدن برنده 1شدندحمایت اعتباری از دور خارج می

قدرت را در  1960گرا که از سال وبی هم از مصادیق مهم توفیق در هدایت اعتبار است. دیکتاتوری نظامی توسعهجنکره
محوری نشان داد. به عکس  یک سیاست عنوانبهدهی اعتبارات بانکی اختیار گرفت، با الهام از ژاپن توجه زیادی به جهت

نمادی از این مطلب  1961سال  ها درکبان کردنراست بود؛ ملیهای مستقیم و سرگیری از روشژاپن، ترجیح وی بهره
های کشاورزی، صادرات، و بخش مالی تأمین برای جدید هاییبانک تشکیل به دولت ،هابانک سازیملی بر است. عالوه

 یاستیس یاهسبتِ وام( ن85-1963در دورۀ رشد بسیار باالی اقتصادی کره ) .3کرد کوچک و متوسط مبادرت یوکارهاکسب
 4اعتبارات به صنایع شیمیایی و سنگین اعظم. بخش قرار داشتدرصد  60 باالتر از اندکی، هایسال یاستثناها بهل وامکبه 

 5.نظیر فوالد، پتروشیمی، اتومبیل، و ابزارهای ماشینی الکترونیک اختصاص یافت
 خود یمال یستمدر سرا  یمرکز یزیربرنامه یتخصوص اقتصاد بازار گام برداشت، اما در مسیر 1978از سال  ینچ ینکهبا ا
 مراتبی است.. شیوۀ هدایت اعتبار در چین کامالً دستوری و سلسلهکرد یمستثن آزادسازی را از ینظام بانک، و حفظ

آن  یکه عمدتاً در کنترل دولت هستند، تمرکز خود را بر تأمین مال هابانکهای اعتباری توسط دولت تعیین شده و اولویت
گرچه معموالً  6دهند. معیار غیررسمی ارتقاء رتبۀ مدیران بانکی، میزان سازگاری با اهداف اعتباری است.اهداف قرار می

 داشتن مداخالت اعتباریدهد ابعاد پنهانها نشان میسیاست هدایت اعتبار شمایلی غیررسمی و کمتر علنی دارد، بررسی
 7دولت در چین بسیار جدی است.

اعتباری در کشورهای مختلف از جمله در آسیای  هایسیاستر تجارب موفق فوق، مواردی متعدد از ناکامی در کنا
تبارات دهی اعو کشورهای آمریکای جنوبی، نیز به ثبت رسیده است. عمدۀ این ناکامی ناشی از سوق -مثالً اندونزی -شرقی

های ناکارآمد دولتی در دریافت اعتبارات است. یافتن شرکتای تحت فشار و البی سیاسیون و اولویتبه اهداف غیرتوسعه
 ها مستلزم تحقق مقدماتی کلیدی است.این بدان معناست که توفیق در این سیاست

 )ابعاد اقتصاد سیاسی( الزامات توفیق هدایت اعتبار ۵
یر است. این مقدمات البته موفقیت در تحقق اهداف مترتب بر هدایت اعتبار مستلزم طراحی و تمهید مقدماتی مهم و خط

ای در یک معنای کلی، مترادف با یا برخاسته از یک دولت باظرفیت است؛ مقدماتی که کمابیش برای هر برنامۀ فعاالنۀ توسعه
 سازی آنها را باید گلوگاه و گردنۀ اصلی موفقیت برشمرد.ضروری بوده و فراهم

                                                                                                                                                                         
1 Werner, 2006 
2 Picking Winner 

 مهرداد و نبوی میرمحمود ترجمه داری،سرمایه پنهان تاریخچه و آزاد خارجی تجارت افسانه: کارنابه نیکوکاران ،([2007]1392) جون ها چانگ؛ 3
 .آمه کتاب شهابی، انتشارات

4 Heavy and Chemical Industries-HCI 
 1379بانک جهانی،  5

6 Cousin, V. (2011). Banking in China. Springer 
 در این رابطه رجوع شود به: 7

Delatte, A. L. (2007). Monetary policy and macrocontrol in China: The actual impact of window guidance. 
Chen, H., Funke, M., Lozev, I., & Tsang, A. (2017). To guide or not to guide? Quantitative monetary policy tools 
and macroeconomic dynamics in China. BOFIT Discussion Papers from Bank of Finland, No 3/2017, Institute for 
Economies in Transition. 
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 مالحظات ناظر بر فرماندهی هدایت اعتبار ۵.1
تخاب ای، مستلزم انتوسعه، ذاتاً دربرگیرندۀ گزینش و صالحدید است. سیاست صنعتی و توسعه گذاریسیاستوع هر ن

ها، ویژه مورد حمایت قرار گرفته و منابع ملی بیش از سایر فعالیت طوربههای هدف و دارای ترجیحی است که قرار است بخش
صنعتی یا  گذاریسیاستیکی از ابزارهای موجود در جعبه ابزار  به سوی آنها گسیل یابد. هدایت اعتبارات به مثابه

حقق این است. ت صنعتی )تولیدی( هاییتاولوو تعیین  توسعه، مؤخر بر اتخاذ یک سیاست صنعتی روشن گذاریسیاست
 هدف، مستلزم تمهید لوازم زیر است:

 الف( وجود نهاد راهبر
ا نهاد فرماندهی با فلسفۀ وجودی راهبری توسعه است. این نهاد، اقدام نخستین الزام، ایجاد یا گزینش یک مغز متفکر ی

ه دهی منابع ب/مصارف هدف کرده، و از ابزارهایی چون اعتبارات سیاستی برای سوقهابنگاه/صنایع/هابخشبه انتخاب 
 د(. پیداست که بدون وجودکنتوسط او را رصد می رای نهاد پولی تعیین کرده و اجرابرد )یا دستورات کلی بآنها بهره می

ای به سبب ماهیت پیچیده و صعب آنها، مورد غفلت قرار گرفته یا در صورت اتخاذ، شاهد مرجع مشخص، تدابیر توسعه
ر کننده باشیم. چنین انحرافی دافزایی و حتی خنثیپسندانه، بدون همارتباط، عوامای از تصمیمات ناهماهنگ، بیمجموعه

ا سابقۀ یک دهه تنگنای اقتصادی بیشتر محتمل است، چرا که توقف حرکت اقتصاد کشور و افت شرایط امروز کشور ب
صادی گیری اقتای تصمیمکند. ساختار جزیرهپسند و صرفاً توزیعی را پررونق میهای عامهچشمگیر قدرت خرید، بازار وعده
را دارد. در این میان، نهاد یا آژانس توسعه به مثابه ح استعداد چنین انحرافی ووضگیر بهکشور با تکثر در نهادهای تصمیم

 نیازی ضروری برای غلبه بر این موانع بازدارنده است.با اختیارات کافی، پیش 1نوعی جزیرۀ شایستگی
شود نهاد راهبر توسعه و متولی هدایت اعتبار، ذیل بانک مرکزی تشکیل شود. این موضوع ریشه در ماهیت توصیه می

بودن این هسته از بانک مرکزی چالشی جدی ایت اعتبار دارد که جملگی در حیطۀ نفوذ بانک مرکزی است. خارجابزارهای هد
خواهد آورد. این به منزلۀ یک تجویز نهادی برای نوعی از بانکداری مرکزی است که  به وجوددر هماهنگی بانک مرکزی با آن 

توان در اینجا ده است. لزوم استقالل نهاد راهبر )موضوع بند بعد( را مییاد ش 2«گرابانکداری مرکزی توسعه»از آن با عنوان 
با مفهوم استقالل بانک مرکزی پیوند زد؛ به این معنی که بانک مرکزی باید مستقل باشد تا بیش از هر چیز بتواند مستقل 

 ند. شایان تذکر است که بانک مرکزیاز فشارها و منافع زودگذر سیاسیون، کارکرد هدایت اعتبار را به درستی به انجام رسا
اند رسرا به انجام می یدستور کاررسمی چنین  صورتبهپیش از انقالب و الاقل یک دهه بعد از انقالب  هایسالکشور در 

 .3و ایفای این کارکرد برای او مسبوق به سابقه است
 ب( استقالل نهاد راهبر و برخورداری از حمایت سیاسی

ی ای در شناسایهای غیرتوسعهکافی در برابر هر نوع فشار سیاسی و توصیه« استقالل»باید از  نهاد راهبر موصوف،
های اعتباری و کاربرد ابزارهای سیاستی برخوردار باشد. نیاز به توضیح نیست که چنین نهادی تا چه پایه مستعد اولویت
های استقالل این نهاد، بسیار ضروری ید مکانیزمنفع است. تمهاقتصادی ذی-های سیاسیشدن به آماج فشار گروهتبدیل

اب بر اساس امتیازات، انتخ هابانکبندی های بخشی، سنجش و رتبهکند تعیین اولویتاست. این استقالل تضمین می
 عواید این سیاست بودن صرفاً بر مبنای معیارهای فنی صورت خواهد گرفت. بلندمدت هابانکها، عامالن و نظارت بر طرح

 کند.این نهاد را مضاعف می استقالل لزوم فوری( مسائل بینی سیاسیون )داشتن دغدغۀدر کنار نزدیک

                                                                                                                                                                         
1 island of excellence 
2 Epstein, G. (2006). Central banks as agents of economic development (No. 2006/54). Research Paper, UNU-
WIDER, United Nations University (UNU). 

 رجوع شود به: 3
 اقتصاد دنیای انتشارات جنگ، و اقتصاد شاهد ،(1396) محمدرضا قسیمی،
 .نی نشر تهران، ،1357 تا 1339 از ایران مرکزی بانک هایسیاست و هاهدف ،(1394) حسنعلی مهران،
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 اجرا ها، بهرانشناسایی پیش در راهبر نهاد نافذ نیازمند قدرتبا استقالل،  زمانهم اعتبار هدایت گذاریسیاست
 روکراتیکبو تودرتویی تکثر و از دور ی سیاستی بهنقاط هدف و کاربست ابزارها برگزینیِ و نظارت کشف، مراحل گذاشتن

کننده مقدور نیست؛ بلکه نیاز به حمایت سیاسی سطح باال دارد. گذاری تقویتچنین هدفی تنها با ایجاد و حتی قانون .است
 ود.دنبال ش مدت سیاسیون باید توأم با حمایت سیاسی سطح باال از این نهاددر واقع استقالل نهاد راهبر از اغراض کوتاه

 ج( تدوین برنامه سیاست صنعتی
ای از نوع سیاست صنعتی عمودی است که در آن نقاط هدف اکتشافی آژانس راهبر توسعه، تدوین برنامه-وجه پژوهشی

یافتۀ شود. این برنامه، پرورشمقصد هدایت اعتبار گزینش می عنوانبههای دارای مزیت بالقوه و مستعد، مشخصی در بخش
اهداف اعتباری در ارتباط با این سیاست مشخص شده و  1ساالران حاضر در نهاد راهبر است.ی هوشمندانۀ فنهاحدس

یاست اخیر ناشی از فقدان یک س هایسالکند. بخشی از ناکامی اعتبارات سیاستی در طول قابلیت ارزیابی و پایش پیدا می
پیشرانان صنعتی و اهداف اعتباری بوده است )مثال صنعت  انعنوبههای فاقد مزیت بالقوه صنعتی مشخص و انتخاب بخش

 خودرو(

 مالحظات مربوط به اهداف هدایت اعتبار ۵.2
 الف( طرح یا بنگاه؟

ای است که در آن اعتبارات بانکی به مثابه اهرمی برای برساختن بخش خصوصی بهترین نوع هدایت اعتبارات بانکی شیوه
شود. این الگو متأثر از تجربۀ موفق شرق آسیا، کارکرد هدایت اعتبار را فراتر از برداری میمقیاس بهرهمولد کارآفرین بزرگ

اکام و ادغام ن هایبنگاهموفق، تضعیف  هایبنگاهتأمین مالی، اهرمی سیاستی جهت برسازی ساخت مطلوب بنگاه، برکشی 
مین اقتصاد را تض یادخود بنری است که حرکت مقیاس، موتوسازد. بخش خصوصی کارآفرین بزرگآنها در رقبای موفق می

ی دهی اعتبارات به برخآورد. شیوۀ مطلوب هدایت اعتبار، سوقمی به وجودای برای نوآوری و پویایی اقتصاد کرده و جانمایه
 تدار مطابق با سیاست صنعتی کشور است؛ نوعی از حمایهای اولویتمنتخبِ واجد صالحیت در صنایع و بخش هایبنگاه

شود یناکام، حذف م هایبنگاهتر تداوم و توسعه یافته و برای موفق هایبنگاهاعتباری که با سنجش و بازخوردگیری، برای 
 تا تدریجاً بنگاه موفق، رقبای ناکام را در خود ادغام و منابع را جهت گسترش مقیاس، به خود جذب کند.

 ناکام، ظرفیت اداری و بوروکراتیک باالیی هایبنگاهفق و تضعیف مو هایبنگاهبرکشی  منظوربهراهبری هدایت اعتبار 
 ای از زمانمشخص که در یک نقطه شروع شده و در نقطه« پروژه»یا « طرح»کند. در مقام مقایسه، تعیین یک طلب می
لی ری ونقلحملهای زیرساختی در زمینۀ یابد، از سهولت بیشتری در طراحی و پایش برخوردار است. انواع طرحپایان می

های ساخت مسکن، توسعه سواحل مکران و ... در شهرها، طرحشامل کریدورهای باری سراسری، اتصاالت ریلی بین کالن
ای در جایگاهی های هدف قرار دارد. با این حال این دستاورد از حیث ارزشمندی توسعهطرح عنوانبهزمرۀ اهداف بالقوه 

را در خود دارد. قرارگرفتن در مسیر « مدرنیزاسیون بدون توسعه»ار داشته و ریسک گذاری بنگاه قرتر از هدفپایین
ه، منبعث از روزشوندپویا، به یا سازوکارهایی نهادها یافتگی بیش از خلق مظاهر و پیامدهای فیزیکی، مستلزم استقرارتوسعه
 ها با مختصات؛ و این غیر از اجرای برخی طرحاست یگذارکارآفرینی و سرمایه نوآوری، معطوف به و های غیردولتیانگیزه
 ای مشخص است.پروژه

یابد چرا که گرایانه وجاهت میهدف هدایت اعتبار، از حیث توجیهات عمل عنوانبه« های ملیطرحکالن»گزینش 
. سازدهم میهای عامه و بسیج نظارت افکار عمومی را فرامقیاس بزرگ آنها امکان رصدپذیری و حتی درگیرکردن سرمایه

ی خصوصی )مالکان خصوص-هایی نیازمند نوآوری و الجرم الگویی ترکیبی از مالکیت عمومیساختار مالکیتی چنین طرح
مقیاس های کوچککوچک، طرح هایبنگاهبسا خود بانک( است. گزینش شامل مجری/مجریان، عموم مردم و چه

                                                                                                                                                                         
هدف  ها و نقاطخام و سرانگشتی بخش صورتبهتوان اینک هم میای، همالبته نباید از نظر دور داشت که حتی بدون وجود چنین برنامه تفصیلی 1

-( شرقیریلی یژهوبهای زمینی )آهن پرسرعت بین شهرهای بزرگ، کریدورههایی از قبیل راهدارای مزیتی را در اقتصاد کشور شناسایی کرد؛ طرح بالقوه
 جنوبی، توسعه سواحل مکران و ...-غربی و سپس شمالی
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گیری اهداف کلی و تفسیرپذیر )مثل بخش صنعت، کشاورزی، ای، صنایعی بدون ارتباط با سیاست صنعتی، هدفمنطقه
شده و به مثابه آغازی بر انحراف این سیاست دانست؛ ها برای مقصد اعتبارات هدایتتوان بدترین انتخابمسکن، ...( را می

 گذشتۀ کشور به کرات تکرار شده است. هایسالچیزی که در تجارب 
اعتباردهنده است چرا که این اعتبارات،  هایبانکشده بر عهدۀ بانک/ت هدایتبار اصلی در نظارت بر تخصیص اعتبارا

دارایی بانک است. در یک حکمرانی شرکتی سالم، خود بانک از بیشترین انگیزه برای رصد ثمردهی اعتبارات برخوردار است. 
خصوص تداوم یا قطع حمایت اعتباری  پویا و پیوسته، در صورتبهبا این حال از آنجا که نهاد راهبر هدایت اعتبار باید 

های هدف و گیرد. مقیاس بزرگ طرحگیری کند، بخشی از وظیفۀ نظارت بوروکراتیک بر عهده او نیز قرار میتصمیم
کند. اهمیت نفعان عمومی نیز امکان و انگیزۀ انحراف در مصرف اعتبارات را کمینه میدرگیرساختن منافع ذی

 توان از مقایسۀنفعان عمومی برای عدم انحراف اعتبارات را برای مثال میهدف و درگیرشدن ذیهای بودن طرحمقیاسبزرگ
 ( مشاهده کرد.1385-86« )نیکارآفر و زودبازده اقتصادی کوچک هایبنگاه»( و طرح 1389-92« )مسکن مهر»تجربۀ 

 ب( اولویت بخش خصوصی
 هاینگاهبها یا داری عاملیت طرحلت گزینۀ مطلوبی برای عهده( به چند ععمومی غیردولتیدولتی )عامالن دولتی و شبه

هدف اعتبارات سیاستی نیستند. نخست، مسائل انگیزشی کالسیک در مزیت بخش خصوصی بر دولتی )عقالنیت اقتصادی 
که  تاقتصادی از اشخاصی قابل انتظار اس هایبنگاهو مسائل انتخاب عمومی( قابل ذکر است. بهترین عملکرد در سطح 

 شرطی که حتی در کارآمدترین؛ پیش«گذشته، حال و آیندۀ آن اشخاص با گذشته، حال و آیندۀ آن بنگاه گره خورده باشد»
شود. بخش مهمی از ناکامی در گسیل اعتبارات سیاستی به صنایعی نظیر خودروسازی های دولتی و حاکمیتی یافت نمیبخش

ر های اقتصادی، دفتیم هدف از هدایت اعتبار را باید فراتر از تأمین مالی طرحگردد. دوم، چنانکه گبه همین معضل بازمی
ن تعریف کرد. رشد خودبنیاد و پایدار اقتصاد مستلزم برساختن چنی« ساختن و برکشیدن بدنۀ کارآفرین مولد با ابزار اعتبار»

ه دورۀ دیگر و با تغییر اشخاص کلیدی دگرگون ای بدولتی از دورهدولتی و شبه هایبنگاهانگیزۀ  کهیدرحالای است، بدنه
انرژی  رانتی متکی به هایفعالیتوسیعی درگیر  طوربههای دولتی و حاکمیتی در ایران اینک بخششود. سوم اینکه هممی

کافی  یزۀگناسازد. بعید است آنها به خالقیت و کارآفرینی نصیب آنها می اعتناءارزان یا انحصار هستند که سود باالیی بدون 
ای محدود از سودآوری )در مقایسه با سود درگیرشدن در بخش مولد با نیاز به نوآوری و کارآفرینی برای کسب اندازه رایب

ی باشد ای در بخش خصوصهای رانتی( داشته باشند. هنر هدایت اعتبار، باید شناسایی و برکشیدن عامالن مولّد بالقوهبخش
 هایبخش به اعتبار هدایت همچنان حال، این با دهد.به آنها نمی یخودخودبهظهور  که تنگنای محیط نهادی اجازه

 مچنینه بهینۀ دوم پذیرفت. عنوانبه توانمی را عمومی سودآور و مولد هایطرح برخی تکمیل یا اجرا برای برگزیده حاکمیتی
 آن اإلطالق،علی کردنمحکوم یجابه که نحوی به ؛هابانک گذاری خودسرمایه-داریبنگاه به دهیجهت و ساماندهی است

 .کرد کشور ایتوسعه هایاولویت با سازگاری پیرامون مالحظاتی رعایت به مشروط را
 ج( ضرورت سودآوری

های سودآور شود. هدایت اعتبار از این حیث با اهداف هدایت اعتبار اعم از طرح یا بنگاه، باید منجر به خلق دارایی
های عمرانی یا مقاصدی با منافع صرفاً اجتماعی متفاوت است. هر نوع اقدام در جهت سرکوب قیمت ر طرحهایی نظیتجربه

ردن ک بال موضوعنفعان و های هدف هدایت اعتبار، به معنی تخریب انگیزۀ ذیمحصول و کاهش تعزیراتی سودآوری در بخش
 گردد:هدایت اعتبار است. لزوم سودآوری به دو علت کلی بازمی

عمومی است -های هدف هدایت اعتبار، در مالکیت بخش خصوصی یا دارای ماهیتی خصوصیوکارها یا طرحاوالً کسب
اند. کسب سود کافی ضامن توان بازپرداخت اعتبارات بانکی در نرخ نفعاعتباردهنده، در آن ذی عنوانبهنیز  هابانکو 

 ها به منزلۀ عدم تمایل بخشتسهیالت است. عدم سودآوری طرحشده و جذابیت اخذ اعتبار برای گیرندۀ تسهیالت مشخص
ها و ابزارهای هدایت اعتبار قادر است حدی برای تأمین مالی است. اهرم هابانکمیلی خصوصی برای تصدی و پیش از آن بی

ازد، مرجح س هابانکها را پوشش داده و انتخاب آن را برای دار در برابر سایر گزینههای اولویتتربودن سودآوری طرحاز پایین
 شده راغب کند.را به تأمین مالی یک طرح غیرسودآور با بازدهی مختل هابانکاما قادر نیست 
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هاست. اگر محصولِ برآمده از اهداف پذیری( محصول تولیدی طرحها مستلزم بازارپذیری )قیمتثانیاً سودآوری این طرح
پول از بین خواهد رفت. -گذاری سودآور در بازار نباشد، چرخۀ محو پول مختل شده و تعادل کاالهدایت اعتبار، قابل قیمت
ه دنبال آورد، تأثیری ضدتورمی بمی به وجودمکان گشایش ظرفیت جدید برای تأمین مالی بانکی را محو پول، عالوه بر اینکه ا

آورد )معکوس اثر خلق پول اولیه(. در یک الگوی مطلوب از هدایت اعتبار، تسهیالت سیاستی تدریجاً بازگشت کرده و می
یابد. متناسب با بازگشت تسهیالت )محو پول( و در دورۀ تثبیت، اعتبارات بانکی فقط به سرمایه در گردش اختصاص می

 همپوشان تأمین مالی خواهند شد. صورتبهمدت بانک مرکزی، اهداف اعتباری جدید اهداف تورمی کوتاه
هایی دارای تقاضای باثبات، با جریان ریسک، در بخشکند اهدافی کماهمیت سودآوری اهداف اعتباری ایجاب می

غیر از - هاپروژه نیا سکیبخش عمده رمقاصد اعتباری شناسایی شود. افزون بر آن الزم است  عنوانبهدرآمدی مطمئن 
 .ودتقبل ش دولت توسط -در موضوع رشد و نظارت بر مصرف اعتبارات یژهوبههایی که به رفتار بانک مربوط است جنبه

 گیری جزئی از اعتباراتد( هدف
از اعتبارات بانکی و نه تمامی آن باشد. این الزام طبیعتاً به سهولت « یجزئ»هدف هدایت اعتبار باید تأثیرگذاری بر 

ی گیری تمامی اعتبارات بانکچرا که هدف ،مرانی کشور نظر داردکهای دستگاه حپذیری اجرایی با عنایت به ظرفیتامکان
ه توان امیدوار بود چنانچ. مثالً میگرایانه در حمایت از آن نیز قابل ارائه استناممکن است. با این حال توجیهاتی غیرعمل

ین با و پیوند پسین و پیش ییزادرونهایی با بیشترین درستی گزینش شوند )مثالً بخشهای هدف هدایت اعتبار بهبخش
از  تررگبزهای پسین و پیشین وابسته به آن شده؛ بخشی موجب تحرک حلقه هارانیشپشدن اجزای اقتصاد کشور( فعال

گیرند، هایی که در زنجیرۀ آنها قرار میها، بخشانکی را به نحو غیرمستقیم تحت تأثیر قرار دهد. با حرکت پیشرانهاعتبارات ب
ی قیمتی جدیدی از بازار کاال و خدمات به بخش بانکی ارسال خواهد شد که تمایل به هاعالمتسودآوری بیشتری یافته و 

های دهی قیمتهدایت اعتبار از عالمت هایسیاستدهد. را افزایش می های هدفهای مرتبط با بخشاعتباردهی به حلقه
 ها نخواهد بود.اندازی پیشرانههای وابسته و فراتر از شناخت و راهبازار کمک گرفته و نیازی به مداخله دولت در تمامی حلقه

 
 یگیری جزئی اعتبارات بر بخش بزرگتری از اعتبارات بانکتأثیرگذاری هدف .۱شکل 

 نظام انگیزشی هدایت اعتبار: پیشنهادهایی برای اصالح مقررات بانکی ایران ۶
قبل، برخی اصالحات مقرراتی که نظام انگیزشی  هایقسمتدر این بخش از مقاله، مبتنی بر رویکردهای تشریح شده در 

بخش  در این دیگریانببههد شد. کند، ارائه خواهدایت اعتبار متأثر می هایسیاستمشارکت در  منظوربهشبکه بانکی را 
 ست:بندی اشود که عمدتاً ذیل دو گروه قابل دستهاصالح قوانین و مقررات فعلی کشور ارائه می منظوربهپیشنهادهایی 

/ هاگاهبن/ هابخشهای خود به برای اختصاص بخش بزرگتری از دارایی هابانکاصالحاتی که منجر به افزایش انگیزه  (1
 شود.ضوع هدایت اعتبار میهای موپروژه

 نماید.اصالحاتی که برخی موانع قانونی یا مقرراتی موجود برای توسعه هدایت اعتبار را رفع می (2

اعتبارات
هدفگیر
یشده

اعتبارات
یغیرسیاست
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تعدیل و اصالح مقررات »شود، در واقع ذکر این نکته ضروری است که ماهیت پیشنهادهایی که در این بخش ارائه می
بکه ها در ش، مقرراتی که با هدف کاهش انواع ریسکدیگریانببهاست. « یااحتیاطی حوزه بانکی مبتنی بر اهداف توسعه

گیرند. ای، موضوع اصالح و تعدیل قرار میاند، با اهداف توسعهبانکی و در نهایت ارتقاء ثبات و سالمت شبکه بانکی وضع شده
شکل گرفته « ایتوسعه بانکداری مرکزی»ت اند که عمدتاً حول ادبیامتعددی در دفاع از این رویکرد ارائه شده هایاستدالل

 أمانتواشاره شد. از سوی دیگر چنین رویکردی در ادغام و تحلیل  هااستدالل قبل، به بخشی از این هایقسمتاست و در 
گیری در خصوص مقاصد هدایت اعتبار نیز مهمی در سازوکارهای تصمیم هایداللتای، دارای اهداف احتیاطی و توسعه

ریسک با جریان مطمئن و پایدار درآمدی و ثانیًا های کم، اوالً لزوم انتخاب پروژههاداللتاین  ترینمهمد. از جمله باشمی
 گیری در خصوص مقاصد هدایت اعتبار( است.ها به دولت )یا مرکزیت تصمیمتحمیل بخش عمده ریسک این پروژه

توان از آنها برای تمهید نظام انگیزشی مشوق مشارکت میبسترهای مقرراتی حال حاضر اقتصاد ایران که  ترینمهم
به  ، مقررات مربوطهابانکدر هدایت اعتبار استفاده نمود، عبارتند از: مقررات ناظر بر کنترل مقداری رشد ترازنامه  هابانک

 و قانونی به نرخ سپرده ، مقررات مربوطهابانکمند و عملیات بازار باز، مقررات ناظر به ذخیره مطالبات تسهیالت قاعده
های ذاریگمقررات کفایت سرمایه. از سوی دیگر، اصالح برخی مقررات مربوط به موضوعاتی نظیر تسهیالت کالن و سرمایه

مقرره  الذکر به تفکیکدر هدایت اعتبار ضروری است. موضوعات فوق هابانکرفع برخی موانع مشارکت  منظوربهنیز  هابانک
 گیرند.مه یا دستورالعمل( در این بخش مورد بررسی قرار مینا)قانون، آیین

 های شبکه بانکیضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی ۶.1
اصالح و تکمیل  27/12/1399عامل بانک مرکزی رسید و در تاریخ  یئتهبه تصویب  19/09/1399این مقررات در تاریخ 

مدیریت کنند که متوسط  یاگونهبههای خود را رشد اقالم دارایی هاانکباین مصوبه مقرر گردید  2و  1مواد  موجببهشد. 
فراتر نرود. البته  هابانکدرصد برای سایر  2تخصصی و  هایبانکدرصد برای  2.5ها از رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی

ک عملکرد و وضعیت سالمت هر یاین اختیار به حوزه نظارت بانک مرکزی داده شد تا متناسب با اهمیت سیستمی، ارزیابی 
 ، حدود فوق را تعدیل نماید.هابانکاز 

باید توجه داشت که اوالً از ابتدای ابالغ، انتقاداتی نسبت به این مقرره وجود داشت )در خصوص متغیر هدف تعیین 
 هاجازاتمو بازدارندگی قانونی بانک متخلف(  ها با لحاظ برخی استثنائات(، ضمانت اجرا )افزایش نرخ سپردهشده )دارایی

عمالً در دستور  1400جدی تا اواخر سال  صورتبهانتظامی((؛ ثانیاً اجرای این ضوابط  یئتهبانک به  مدیرهیئته)معرفی 
 کار بانک مرکزی قرار نگرفت.

ل شده ادر خصوص سقف رشد ترازنامه اعم هابانکتخصصی دولتی و سایر  هایبانکاین مصوبه، تمایزی بین  2در ماده 
ای کشور تخصصی همسوتر با اهداف توسعه هایبانکهای اند که رشد داراییکنندگان چنین فرض کردهاست. گویی تصویب

موضوع هدایت  هایبنگاهها یا پروژه یریگهدفدر این ماده لحاظ شده، اما نه با « هدایت اعتبار»است و در واقع نوعی 
 .هابانکاعتبار، بلکه با تفکیک انواع 

های اند که عبارتند از: موجودیها، از شمول سقف مستثنی شدهاین مصوبه نیز چهار قلم از دارایی 3از سوی دیگر در ماده 
نقد، موجودی نزد بانک مرکزی، اسناد خزانه اسالمی دولتی، اقالم زیر خط. روشن است که مستثنی نمودن اسناد خزانه 

 دهی اعتبارات خود به این مقصد انجام شده است.برای جهت هابانکاسالمی با هدف ایجاد انگیزه برای 
ته تسهیالت اختصاص یاف»توان های هدایت اعتبار، میبرای مشارکت در برنامه هابانکاصالح نظام انگیزشی  منظوربه

موضوع هدایت  هایبنگاهها/ های انجام شده توسط بانک در پروژهگذاریسرمایه»و نیز « های هدایت اعتباربه برنامه
دستورالعمل که معیارهای تعدیل  1مصوبه ملحق نمود. همچنین در تبصره ماده  3را، به استثنائات مذکور در ماده « اعتبار

 «های هدایت اعتبارمیزان مشارکت بانک در برنامه»توان نماید، میدرصد( را تعیین می 2.5و  2حدود مجاز رشد ترازنامه )
 را افزود.
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ذکر وجود ال، یکی از انتقاداتی است که نسبت به کل مصوبه فوق«هانمایی داراییامکان غیرواقع»ست که شایان ذکر ا
ها، عمدتاً در نمایی داراییاما احتمال و امکان غیرواقع؛ در خصوص پیشنهادهای فوق نیز صادق خواهد بود تبعبهداشت و 

ی نمایگیری صحیح، امکان غیرواقعت اعطایی، با فرض ذخیرههای مستقیم بانک وجود دارد و در تسهیالگذاریسرمایه
 بندی خواهند بود.دارایی به مراتب کمتر است. لذا با این مالحظه، پیشنهادهای ارائه شده قابل اولویت

 دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه ۶.2
 بانکیینبمدیریت نرخ بهره در بازار  منظوربهنرخ بهره، دو ابزار اصلی  یگذارهدف پولی مبتنی بر گذاریسیاستدر چارچوب 

ازهای نیاخیر اقدام به تدوین و ابالغ پیش هایسالمند. بانک مرکزی طی عبارتند از عملیات بازار باز و تسهیالت قاعده
امه نتوان به دستورالعمل اجرایی و شیوهآنها می ترینمهممقرراتی اجرای عملیات بازار باز در چارچوب شریعت نمود که از 

 اشاره نمود. 27/01/1398مصوب « انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه»اجرایی 
و در قبال  تواند در سقف داالن نرخ سودنامه، بانک مرکزی میشیوه 24تا  18دستورالعمل و مواد  8تا  6مطابق مواد 

شده و مبنای  1مشخصی تعدیل هاینرخنماید. انواع وثایق دریافتی بر اساس  هابانک، اقدام به اعطای اعتبار به اخذ وثیقه
 8ماده  2توان در تبصره های هدایت اعتبار، میبه مشارکت در برنامه هابانکتشویق  منظوربه. 2گیرداعطای اعتبار قرار می

های عامل است، متناسب با میزان مشارکت هر بانک در برنامه یئتهاز اختیارات  دستورالعمل، نرخ دقیق تعدیل وثایق را که
توان به میزان مشارکت هر بانک در هدایت اعتبار، امکان اخذ تنظیم نمود. همچنین می هدایت اعتبار )عالوه بر نوع وثیقه(

نامه )یعنی حداکثر دفعات و شیوه 18ماده  اعتبار به میزان تودیع وثیقه )بدون تعدیل( را فراهم نمود. قیود ذکر شده در
ت اعتبار، های هدایتواند متناسب با مشارکت هر بانک در برنامهمند( نیز میحداکثر حجم استفاده بانک از اعتبارگیری قاعده

 تر تنظیم شود.گیرانهکمی سهل
نامحدود مجاز به اخذ سپرده از  طوربهنامه، بانک مرکزی شیوه 29تا  25دستورالعمل و مواد  11از سوی دیگر در ماده 

 هایبانکترجیحی برای  صورتبهتواند در نرخ کف داالن نرخ سود )کریدور( شده است. این ظرفیت می هابانک
 شود. باالتر در نظر گرفته هابانکهای هدایت اعتبار بکار گرفته شود و نرخ کف کریدور برای این در برنامه کنندهمشارکت

های هدایت اعتبار را دارد، اعتباردهی به مشارکت در برنامه هابانکتشویق  منظوربهی که قابلیت اصالح محور دیگر
روز به  90این مواد، اعطای اعتبار با سررسید بیش از  موجببهمذکور( است.  نامهیوهش 39تا  35بلندمدت )موضوع مواد 

اند در توغیردولتی، می هایبانکاست. این ظرفیت، خصوصاً برای ، با اخذ وثیقه و در نرخ سود سقف داالن ممکن هابانک
 شود. بکار گرفتهکمتر از سقف داالن  هاینرخهای هدایت اعتبار، با صورت مشارکت بانک در برنامه

م مند و هظرفیت دیگری که هم در عملیات بازار باز )ابزار توافق بازخرید و بازخرید معکوس(، هم در تسهیالت قاعده
بخشی به وثایق مورد پذیرش بانک مرکزی است. متناسب با هر برنامه ر اعتباردهی بلندمدت قابل پیشنهاد است، تنوعد

واند تشود که بانک مرکزی میترازنامه بانک ایجاد می سهام پروژه، اسناد صادرات و... درهایی نظیر هدایت اعتبار، دارایی
ها، عالوه بر وثایق متعارف )اوراق، ارز و طال(، این اسناد مالی را نیز با لحاظ رنامهدر این ب هابانکتشویق مشارکت  منظوربه

 8نرخ تعدیل مشخص، قبول نماید. این اقدام که به منزله نوعی سیاست پولی غیرمتعارف است، نیازمند اصالح ماده 
 نامه است.شیوه 44دستورالعمل و ماده 

 البات مؤسسات اعتباریدستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مط ۶.۳
 هاانکبهای انگیزش هدف انجام شود، یکی از مکانیسم هایبنگاهبرنامه هدایت اعتبار در قالب تسهیالت به  کهیدرصورت

 یطورکلبهها اصالح مقررات ناظر به ذخیره مطالبات مربوط به این تسهیالت خواهد بود. برای مشارکت در این برنامه

                                                                                                                                                                         
1 Haircut 

نامه شیوه 44درصد است. مطابق ماده  %5و برای اوراق بهادار حداقل  %10دستورالعمل مذکور، نرخ تعدیل برای ارز و طال حداقل  8بر مبنای ماده  2
 یابد.درصد افزایش می 15تا  3روز، نرخ تعدیل بین  90سید بیش از مند با سررمذکور، برای اعتبار قاعده
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جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان در رابطه با  منظوربهد مؤسسات اعتباری موظفن
سات های مؤسبندی داراییتسهیالت اعطایی، نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی در چارچوب دستورالعمل طبقه

 اعتباری اقدام نمایند.
دستورالعمل  3ر، تحت تضمین دولت هستند و بر اساس ماده های هدایت اعتباالقاعده تسهیالت موضوع برنامهعلی

، برای تسهیالت تحت تضمین دولت، ذخیره 16/12/1390نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری مصوب 
 شود.الوصول( در نظر گرفته نمیاختصاصی )مرتبط با تسهیالت سررسید گذشته، معوق و مشکوک

درصد کل تسهیالت  1.5الذکر، حداقل به میزان دستورالعمل فوق 1بات بر اساس ماده از سوی دیگر ذخیره عمومی مطال
های هدایت اعتبار، برای این بخش از برای مشارکت در برنامه هابانکاعطایی مؤسسات اعتباری است. در جهت انگیزش 

های هدایت اعتبار، توسط دولت و هتوان پیشنهاد نمود ذخیره عمومی مطالبات مربوط به تسهیالت موضوع برنامذخایر می
گیری های هدایت اعتبار، عمالً نیازی به ذخیرهدر قالب اوراق پرداخت شود. بدین ترتیب بانک در صورت مشارکت در برنامه

 )عمومی یا اختصاصی( نخواهد داشت.
ذشته گ هایسالر البته نکته بسیار مهم آن است که فقدان ذخیره اختصاصی برای تسهیالت تحت تضمین دولت، د

اجتناب از تکرار و تشدید از  منظوربهشده است.  هابانکهای منجمد )مطالبات از دولت( در ترازنامه موجب انباشت دارایی
معضل، الزم است دولت در سطح قانون مکلف شود در صورت نکول تسهیالت موضوع هدایت اعتبار، حداقل به میزان 

، عمالً هدایت اعتبار دچار سرنوشتی صورت یناامله در اختیار بانک قرار دهد. در غیر تضمین انجام شده، اوراق قابل مع
ضباطی مالی انای خود نخواهد رسید، بلکه منجر به تشدید بیبه اهداف توسعه تنهانهمشابه تسهیالت تکلیفی خواهد شد و 

 دولت و تخریب نظام بانکی خواهد شد.

 نونیمقررات مربوط به نرخ سپرده قا ۶.۴
یک ابزار انضباطی و انگیزشی، در یک دهه اخیر مسبوق به سابقه بوده است. در  عنوانبهقانونی  استفاده از ابزار نرخ سپرده

قانونی  ، عالوه بر اعمال تمایز میان نرخ سپرده13901پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال  هایسیاست بسته
ابزار  عنوانبهقانونی  ها، از نرخ سپردهقانونی انواع سپرده و همچنین میان نرخ سپرده هاکبانتخصصی و سایر  هایبانک

( و هم برای 2ماده  5ها )تبصره الحساب سپردهسود علی هاینرخمتخلف از  هایبانکانگیزشی استفاده شد: هم برای تنبیه 
 بسته فوق(. 7ماده  2را رعایت کنند )تبصره  مختلف اقتصادی یهابخشهای اعتباری که سهمیه ییهابانکتشویق 

یک ابزار انضباطی در جعبه ابزار بانک مرکزی قرار گرفت  عنوانبهتری واضح صورتبهقانونی  ، نرخ سپرده1394از سال 
 )میزان تجاری متناسب با عملکردشان هایبانکبرای هر یک از درصد و  13تا  10قانونی در بازه  و مقرر شد نرخ سپرده

ریح . همچنین تصتعیین شودتوسط بانک مرکزی ماهه ، برای یک دوره سهمرکزی( های بانکانضباط و رعایت دستورالعمل
 2.تواند برای فصل بعد منجر به افزایش و یا کاهش نرخ سپرده قانونی شودعملکرد هر بانک میشد 

های هدایت نسبت به مشارکت در برنامه هابانکگیزش با توجه به این سابقه، استفاده از ابزار نرخ سپرده قانونی برای ان
ا تأخیر بیشتری ، بهابانکاعتبار قابل پیشنهاد است. البته باید توجه داشت که اوالً اثرگذاری ابزار نرخ سپرده قانونی بر رفتار 

را دچار مشکل کسری ذخایر  اهبانکتواند ماهه میهای سهنرخ ذخیره قانونی در بازه بارهیکشود و ثانیاً تغییر ظاهر می
 نماید.

، الگوی محاسبه و نگهداری سپرده قانونی تغییر کرد و همسو با تجربه اکثر کشورها، روش 1399از اوایل سال 
روزه )دوره محاسبه( مبنای  14های بانک طی یک دوره گیری مبنا قرار گرفت. در این روش، میانگین سپردهمیانگین

روزه نگهداری سپرده قانونی  14گیرد. سه روز پس از اتمام دوره محاسبه، دوره بل تودیع قرار میمحاسبه سپرده قانونی قا

                                                                                                                                                                         
1 https://cbi.ir/showitem/7849.aspx 
2 https://www.cbi.ir/showitem/13791.aspx 
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گردد. ابزار دیگری که در این روش جدید معرفی شد، امکان تا میزان محاسبه شده، بلوکه می هابانکشود و ذخایر آغاز می
ف توانند تا سقمی هابانکاست؛ در واقع « اعتبار بین روز» وانعنبهدرصد سپرده قانونی خود  30استفاده هر بانک از حداکثر 

اعتبار بین روز استفاده نمایند به نحوی که میانگین مانده روزانه حساب سپرده  عنوانبهدرصد از سپرده قانونی خود را  30
قابل  برای سیاست هدایت اعتبار قانونی، کمتر از مقدارِ مقررِ محاسبه شده نباشد. در این چارچوب، ابزار انگیزشی دیگری که

سقف  های هدایت اعتبار،در برنامه هابانکاست، به این معنا که متناسب با مشارکت « سقف اعتبار بین روز»استفاده است، 
نرخ سپرده قانونی،  برخالف. این ابزار 1نامه(شیوه 9اعتبار بین روز برای آنها افزایش یا کاهش یابد )نیازمند اصالح ماده 

 اشکاالت عنوان شده در پاراگراف قبل را در پی نخواهد داشت.

 دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه ۶.۵
مل و ثبات نظام بانکی است. دستورالع هابانککننده سالمت های تعیینها و شاخصسنجه ترینمهمکفایت سرمایه یکی از 
اصالح شد. منطق حاکم بر این  1398و  1396در سال  3و  2های بال هسال و مبتنی بر توصی 14مربوطه پس از حدود 

و  1مشخصی از سرمایه الیه  هاینسبتو رعایت  هایسکرمتناسب با انواع مختلف  هابانکمقررات، تعدیل سرمایه نظارتی 
تواند در جهت افزایش های موزون به انواع ریسک است. برخی اصالحات که اعمال آن در این دستورالعمل میبه دارایی 2

 های هدایت اعتبار عمل کند، به شرح زیر است.برای مشارکت در برنامه هابانکانگیزه 
، سرمایه الیه یک که متشکل از سرمایه پرداخت شده، صرف سهام، سود )زیان( انباشته، اندوخته 4و  3مطابق ماده 

. به هر شودگذاری انجام شده توسط بانک، تعدیل میسرمایه ها است، بر اساسقانونی، اندوخته احتیاطی و سایر اندوخته
گذاری در اوراق بهادار گذاری بانک بیش از حدود مقرر در دستورالعمل سرمایهمیزان که مجموع خالص ارزش دفتری سرمایه

مکانیسم انگیزشی و با یک  عنوانبهشود. کسر می 2درصد از سرمایه الیه  50درصد از سرمایه الیه یک و  50باشد، به میزان 
ستقیم( گذاری م)که از جنس سرمایه هاطرحهای هدایت اعتبار، مشارکت بانک در این توجه به تضمین دولت نسبت به برنامه

 توان از این بند مستثنی نمود.را می
نیست  بل توصیههای هدایت اعتبار قادر برنامه کنندهمشارکت هایبانککاهش دادن حداقل نسبت کفایت سرمایه برای 

ت مدیری یطورکلبهها و تسهیالت غیرجاری و گذاریکند تا ناکارآمدی سرمایهفراهم می هابانکچرا که این امکان را برای 
های هدایت اعتبار، پنهان کنند. از آنجا که فرض بر این است که تضمین دارایی نامناسب خود را به بهانه مشارکت در برنامه

دستورالعمل، تسهیالت و  11های هدایت اعتبار است، لذا مطابق ماده در برنامه هابانککت دولت پشتوانه مشار
ک شوند و اثر منفی بر کفایت سرمایه بانفوق، با ضریب ریسک صفر در نظر گرفته می یهاطرحهای مربوط به گذاریسرمایه

 نخواهند داشت.

 بندیجمع ۷
 در تخصیص اعتبار حاکمیتیبرای پیروی از رهنمودهای  هابانکعد کردن متقا با هدف یک رژیم سیاستیهدایت اعتبار 

بسی بیش از سایر ابزارها نظیر تسهیل مجوزها، تخفیف « تخریب خالق»قدرت و ظرفیت اعتبارات برای تحقق هدف . است
هاد راهبر هدایت وسط ن)تکلیف ت «مستقیم»تأثیرگذاری بر مقصد اعتبارات بانکی به دو روش مالیاتی یا حمایت تجاری است. 

ابل انجام ق (هابانکبرای  نظامات تشویقی و تنبیهیطراحی یک مجموعه )بازارمحور و مبتنی بر  «غیرمستقیم»و  اعتبار(
چنین نظری و هم هایفرضیشپیک سیاست محرک توسعه، مبتنی بر مجموعه  عنوانبهتجویز رویکرد هدایت اعتبار است. 

)آلمان، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و چین( در سده بیستم است که به تفصیل در مقاله  تجارب عملی کشورهای مختلف
 مورد بحث قرار گرفت.
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ای با توجه به نتایج نامناسببب آزادسببازی اعتباری )به موازات توسببعه بانکداری خصببوصببی( در نسبببت با اهداف توسببعه
صاد ایران در دهه  شور، افول موتورهای تأمین مالی اقت ستهای متعارف مچنین ناکارآمدی رویهو ه 90ک پولی  گذاریسیا

ستمداد از  شبکه بانکی و لزوم ا ست)تنظیم نرخ بهره( به دلیل ناترازی  ضرورت  ،هابانککنترل مقداری ترازنامه  هایسیا
 پرداختن به مقوله هدایت اعتبار در اقتصاد ایران دوچندان شده است.

ست. از جمله مالحظات ناظر به موفقیت هدایت اعتبار، در گرو تمهید م سی ا سیا صاد  سیار مهمی در الیه اقت قدمات ب
فرماندهی هدایت اعتبار )از جمله وجود برنامه سبببیاسبببت صبببنعتی، وجود نهاد راهبر توسبببعه، اسبببتقالل کافی آن در برابر 

اعتبار )از جمله ترجیح فشارهای سیاسی و برخورداری از حمایت سیاسی سطح باال( و نیز مالحظات ناظر به اهداف هدایت 
گیری از نظامات انگیزشی خصوصی، دهی به بخش خصوصی و بهرهبنگاه به طرح در انتخاب اهداف هدایت اعتبار، اولویت

کننده بازگشببت اعتبارات( اسببت. این مقدمات و دالیل آنها به تفصببیل در مقاله ضببرورت تمرکز بر اهداف سببودآور و تضببمین
 مورد بحث قرار گرفت.

با فرض تحقق مقدمات فوق، طراحی یک نظام هدایت اعتبار مبتنی بر انگیزه عامالن )در ن  و بخش هابانکهایت و 
صالح مقررات احتیاطی حوزه  ست. در واقع تعدیل و ا شبکه بانکی ا صالح در برخی مقررات احتیاطی  ستلزم ا صی(، م صو خ

م هدایت اعتبار غیرمسببببتقیم )مبتنی بر انگیزه عامالن( نیازهای تحقق نظاای، یکی از پیشبانکی مبتنی بر اهداف توسببببعه
اصببببالحات قابل اعمال در مقررات مربوط به کنترل مقداری  ترینمهماسبببببت. به همین دلیل بخش انتهایی مقاله، به 

 های شبببببکه بانکی، دسببببتورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه، دسببببتورالعمل نحوهدارایی
محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری، مقررات مربوط به نرخ سپرده قانونی و دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و 

 کفایت سرمایه، اختصاص یافت.
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