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Abstract: 
The purpose of this study is to investigate the challenges of privatization of the 

banking industry in the Iranian economy and to identify the causes of its possible 

inefficiencies in the governance layer. To this end, in the theoretical framework of neo-

institutionalist economics, Williamson's four-tier conceptual model of socio-economic 

analysis became the basis of the analysis. 
Based on the selected model, the basic assumptions, ideas and goals of the government 

from the implementation of the privatization program, government policies to reform the 

institutional environment and government policies to achieve efficient governance 

structures on the way to market economy, and the results of these policies at the operational 

level. Both in terms of opinion and in terms of practice, based on content analysis, data 

related to the implementation of the privatization program were analyzed. 

The results showed that the roots of the inefficiency of the privatization program 

should be in the first priority in the fallacies in the basic assumptions and the expected 

goals of privatization in practice, in the second priority in the failure to fulfill the expected 

functions of the transfer of ownership in the privatization process. The basis of the expected 

functions of it, and in the third priority in the government's adherence to the style of 

economic governance with an acting approach instead of governing with a game-making 

and regulatory approach on the way from state economy to market economy. 

The results of these failures in the three layers of economic governance have led to the 

failure of the price mechanism in the market.  

Keywords: Bank privatization, economic governance style, multilayered institutional 

analysis, market failure, pricing mechanism. 
DOI: 10.22034/jmi.2022.323835.2728

                                                      
1. Corresponding author: darshiri@yahoo.com 

abolhasani2003@Yahoo.com .2 
Yeganehmj@gmail.com. 3 

monsefali@Yahoo.com. 4 

 

mailto:abolhasani2003@Yahoo.com
mailto:Yeganehmj@gmail.com
mailto:monsefali@Yahoo.com


93

( 55 پیاپی) 1 شماره 16 دوره

1401 بهار

 در موفقیت نیازپیش دولت اقتصادی حکمرانی سبک در تحول

بانکداری صنعت: مطالعاتی مورد  ؛سازیخصوصی

-93صفحات 123 (03/12/1400 تاریخ پذیرش:  10/1400/ 20)تاریخ دریافت: نوع مقاله: پژوهشی

  ، ایران.تهران، پیام نوردانشگاه  دکتری اقتصاد،   1شیریدرهرضا محمد

، ایران.تهران، پیام نور، دانشگاه دانشیار گروه اقتصاد 2اصغر ابوالحسنی هستیانی

اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.استاد گروه  3یگانه موسوی جهرمی

  اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.دانشیار گروه  4 عبدالعلی منصف

 چکیده
است.  آن در الیه حکمرانی  یهایابی علل شکستسازی و ریشههای خصوصیهدف این مطالعه، بررسی چالش

 یامسوناجتماعی ویل -ی تحلیل اقتصادی اچهار الیه، مدل مفهومی نظری اقتصاد نهادگراییبه این منظور، در چارچوب 

ها و اهداف دولت از اجرای برنامه مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس الگوی انتخاب شده، مفروضات پایه، انگاره

در مسیر حرکت به اقتصاد بازار  ،صالح محیط نهادی و ساختارهای حکمرانیاهای دولت برای استسازی، سیخصوصی

ها در سطح عملیاتی، هم در مقام نظر و هم در مقام عمل، بر اساس تحلیل محتوای و نیز، نتایج اجرای این سیاست

ه و تحلیل گرفت. نتایج مطالعه نشان مورد تجزی 1380-1399سازی در دوره نامه خصوصیهای مرتبط با اجرای برداده

ها در مفروضات پایه و اهداف مورد انتظار سازی را باید در اولویت اول در مغالطهخصوصی هایشکستهای داد، ریشه

سازی سازی، در اولویت دوم در عدم تحقق کارکردهای مورد انتظار از انتقال حق مالکیت در فرایند خصوصیاز خصوصی

گری به جای صادی با رویکرد بازی، و در اولویت سوم در سبک حکمرانی اقتحقوق مالکیتناشی از توسعه نیافتگی 

انی منجر به شکست مکانیزم های سه گانه حکمرها در الیهسازی برای حل تعارض منافع دانست. نتایج این شکستبازی

 یماریاز ب یناش هایمتق یزمشکست مکانعبارتند از:  آناز جمله مصادیق که  ؛شده استالیه عملیاتی ها در قیمت

ناشی از مداخالت  گانه سیاستی غیرممکن و استفاده از اهرم نرخ ارز برای کنترل تورم؛د بر سهتاکیناشی از ی؛ هلند

ای جز تخصیص ناکاراتر در اقتصاد بازار، نتیجهها شکست مکانیزم قیمت ها.غیرهوشمندانه دولت در قیمت و مستقیم

خواهد داشت. اند، به دنبال نودهبم دولت ها تحت مدیریت مستقیمنابع، نسبت به وضعیتی که در اقتصاد دولتی شرکت

ها. ها، سبک حکمرانی، تحلیل نهادی چندالیه، شکست بازار، مکانیزم قیمتسازی بانکخصوصی واژگان كلیدی:
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  مقدمه -1

های اقتصادی مبتنی گذاری است. در نظامترین مساله در اقتصاد، مساله تخصیص منابع سرمایهمهم

ط ریزی متمرکز و یا اقتصادهایی که مالکیت دولتی در آن پر رنگ است، این وظیفه مستقیما توسبر برنامه

هایی از چه بخش کند که چه میزان منابع برای توسعه چهخص میشود. یعنی دولت مشانجام می دولت

های ارزشی اختصاص یابد. به عبارت دیگر، نقش دولت در این اقتصادها بیشتر یک نقش بازیگری زنجیره

 کند. ای مستقیما در تخصیص منابع نقش آفرینی میاست. زیرا، به صورت برجسته

زار آزاد قتصاد باریزی متمرکز به سمت ابرنامه هر چه اقتصاد از اقتصاد دولتی و یا اقتصاد با نظام

شود، وظیفه تخصیص مستقیم منابع، سازی بیشتری در آن اجرا میهای خصوصیرود و برنامهپیش می

ها از شود. در واقع، در این وضعیت مکانیزم قیمتها در بازار سپرده میبیشتر از دولت به مکانیزم قیمت

گذاری برای جریان منابع سرمایه یتطریق تعیین بازده نسبی مورد انتظار سرمایه در هر بخش، هدا

ساز ملی را به عهده خواهد گرفت. در این اقتصاد، اثربخشی و قدرت های ارزشتوسعه یا تکمیل زنجیره

های تعیین ابزارهای دخالت مستقیم دولت در تخصیص منابع کاهش خواهد یافت و عملکرد مکانیزم

ها، سیت جریان منابع مالی نسبت به اختالل در قیمتساححرف آخر را خواهد زد. در این اقتصاد  قیمت

 نسبت به اقتصاد دولتی بسیار بیشتر خواهد بود. 

آفرینی دولت در اقتصاد مبتنی بر ابزارهای بازیگری مستقیم )مانند، شده، نقشدر اقتصاد خصوصی

تخصیص مستقیم  زایی از طریق استخدام دولتی و یا،گذاری کاالها، اشتغالمداخله مستقیم در قیمت

ها را دارد( باید گذاری برای توسعه آنهایی که بخش خصوصی استعداد سرمایهبودجه برای توسعه طرح

گذاری )مانند، تعیین بازی، به ویژه با استفاده از ابزارهای سیاستآفرینی برای اصالح زمینبه سمت نقش

طراحی و صدور مجوز کسب و کار و یا،  بندی واردات و صادرات یا،های تعرفه و مالیات، سهمیهنرخ

های مالی هوشمند از صنایع نوزاد، اصالح ساختارها و های صنعتی و حمایتمعماری و آمایش خوشه

های افقی و قوانین و مقررات مالکیت، تجارت و قراردادها برای حل تعارض منافع و یا، ادغام

بخش خصوصی به سمت اهداف راهبردی  ( برای هدایت منابع(Bardach & Patashnik,2019)عمودی

  1های توسعه، تغییر نماید.مشخص شده در برنامه

گذاری )چه به سازی، توسعه ابزارهای سیاستزمان با اجرای برنامه خصوصیبر این اساس، هم

یت به کارگیری صورت ارتقاء قابلیت ابزارهای موجود و چه به صورت توسعه ابزارهای نوین( و توسعه قابل

توسعه صنعتی های ها توسط کارگزاران دولتی برای دستیابی به اهداف سیاستی مشخص شده در برنامهآن

 ای برخوردار خواهد شد. از اهمیت ویژه

                                                      
 نماید.  معرفی می «داری هدایت شدهسرمایه» (، این وضعیت را با عنوان2008هاجون چانگ ). 1
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حل تعارض  ضعف در قابلیت دولت برای توسعه و استفاده از ابزارهای حکمرانی، به ویژه به منظور

بازی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی سازی است. ایجاد زمینمنافع، یکی از عوامل شکست خصوصی

ض منافع توسط در بازار است. ضعف در قابلیت حل تعار گران فعالمستلزم حل تعارض منافع کنش

های سیاسی سنگین رو به رو شود. این ضعف معموال ها با تنششود اجرای سیاستگذار باعث میسیاست

گرایانه برای تنظیم زمین بازی خواهد شد. قابلیت های تحولنشینی دولت در اعمال سیاستمنجر به عقب

ی اجرای ن است که دولت از قدرت، استقالل، ظرفیت و مشروعیت کافی براحل تعارض منافع مستلزم ای

های آینده به های دیگر و یا نسلههای اجتماعی را به نفع گروهایی که منافع برخی از گروهسیاست

های هاندازد، برخوردار باشد. این قابلیت، الف( با ارتباط عمیق و سازمان یافته دولت با گرومخاطره می

ای شدن، تمرکز قدرت ماعی و بخش خصوصی، ب( با ارتقای قابلیت نظام بروکراتیک به سمت حرفهاجت

 گرا و جهادی در مسند قدرت، ارتقاء خواهد یافتو استقالل، و پ( با قرار گرفتن نخبگان غیرفاسد، تحول
(ha-joon chang,2008.)  

گذاری، شفافیت اطالعات است. در واقع، یکی از شروط الزم برای استفاده بهینه از ابزارهای سیاست

از جمله الزامات حکمرانی خوب شفافیت است. ایجاد شفافیت مستلزم سازماندهی ارتباط دولت با 

ها و نیز، توسعه نظام گردآوری اطالعات از طریق کارگزاران اقتصادی، به ویژه از طریق توسعه تشکل

های اقتصادی در کشور ید و تجارت کاال و فعالیتمناسب برای ثبت تول طراحی استانداردهای کدینگ

های گذاری برای هدایت سرمایهدر سیاست 1است. بدون ایجاد شفافیت، امکان توسعه عقالنیت فرآیندی

 (.ha-joon chang,2008) های ملی ممکن نخواهد شدبخش خصوصی به سمت اولویت

سازی را از طریق اجرای برنامه خصوصی ردهای ناکارایی و شکست دولت این مقاله تالش دارد ریشه

گذاری و حکمرانی اقتصادی دولت در فرایند واکاوی عمیق رویکردهای اتخاذ شده برای سیاست

ان سازی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و برای این منظور، زنجیره ارزش صنعت بانکداری به عنوخصوصی

 مورد کاوی انتخاب شده است. 

  پیشینه پژوهشمبانی نظری و  -2

سازی سازی، با تاکید بر خصوصیدر این قسمت مبانی نظری و نیز، پیشینه تجربی خصوصی

 های مورد بررسی قرار گرفته است.بانک

 

 

 

 

                                                      
گذاری است که بستگی به ساختار و گیری در نظام سیاستسازی و تصمیم. عقالنیت فرآیندی، تشریح کننده منطق تصمیم 1

 گیری دارد. های نظام تصمیمرویه
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 پیشینه نظری -2-1

سازی ، خصوصی2ای دارد. در دائره المعارف اقتصادیدامنه گسترده 1سازیاز نظر مفهومی واژه خصوصی

های اقتصادی، با هدف دستیابی به بخشی میان بخش دولتی و سایر بخشبرای توازنبه عنوان سیاستی 

تعریف شده است. برخی متون دیگر،  االتروضعیت رقابت کامل و رسیدن به کارایی اقتصادی و اجتماعی ب

ال سازی را انتقاند. بانک جهانی خصوصیزدایی و یا، آزادسازی دانستهسازی را معادل با مقرراتخصوصی

مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی تعریف کرده است. دال مرکزی سیاست 

های اقتصادی را وادار ها در بازار و فضای رقابتی حاکم بر آن بنگاهسازی این است که مکانیزم قیمتخصوصی

، دال مرکزی بحث . در واقع(2019تاری و شاکری، )کند در سطح کارایی باالتری عمل نمایند می

معتقدند لیتلچیلد و بیسلی  ریزی شده دولتی به سمت اقتصاد بازار است.سازی حرکت از اقتصاد برنامهخصوصی

های اقتصادی از طریق افزایش نیروهای بازار، از طریق سازی روشی است برای بهبود عملکرد فعالیتخصوصی

. (Littlechild and Beesley, 1989)خصوصی های دولتی به بخشاز سهام بنگاه %50انتقال حداقل 

های اقتصادی از طریق بخش خصوصی و یا از طریق انتقال سازی را انجام فعالیتخصوصیولجانوسکی 

معتقد است مفهوم  . شوارتز(Veljanovski, 1988) مالکیت به بخش خصوصی تعریف کرده است

ریزی متمرکز بیش از انتقال مالکیت و تعدیالت برنامهسازی برای کشورهای با اقتصاد دولتی با خصوصی

سازی در این گونه اقتصادها  به معنای معماری یک نظام اقتصادی رگوالتوری است، به اعتقاد وی خصوصی

جدید مبتنی بر نیروهای بازار است؛ که مستلزم تحول در بسیاری از فرایندها و ساختارهای اقتصادی به منظور 

 .(Schwartz,1991) های مالی یا عملیاتی موسسات دولتی به بخش خصوصی استگذاری کنترلپشتیبانی از وا

های سازی عبارت است از حذف هرگونه کنترل و مداخله دولت در مکانیسمکمیجانی معتقد است خصوصی

 . (1395 کمیجانی،) عرضه و تقاضای بازار

ها، به عنوان واحد اقتصادی که سازی بانکای نیز در مورد خصوصیدر ادبیات موضوع مفاهیم مشابه

 کنند، ارائه شده است. البته، با اندکی تفاوت. حداکثر کردن سود را دنبال می

 ها یک متغیر حیاتی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی یک کشورلوین معتقد است ساختار مالکیت بانک

ورتر برای های مولدتر و بهرهاست. وظیفه اصلی بخش بانکداری تضمین هدایت منابع مالی به سمت پروژه

. نقش دولت نیز در نظام مالی تضمین این است که (Levine,1997)پشتیبانی از رشد اقتصادی آینده است

گذاری و  آفرینی قاعدهاین نقش ها این وظیفه حیاتی را به صورت کارآمدتر انجام دهند. ابزار دولت برایبانک

                                                      
1 . Privatization 

2 . Economic encyclopedia 
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ها در کشورهای در حال توسعه تمایل دارند تنظیم مقررات است. به خاطر این نقش مهم، بسیاری از دولت

. با این وجود، شواهد زیادی وجود دارد (Boubakri et al, 2005)ها را در دست خود داشته باشند مالکیت بانک

  تری برخوردار استوری پایینذاتا نسبت به مالکیت بخش خصوصی از بهرهدهند مالکیت دولتی که نشان می

های دولتی وجود دارد که از . دالیل سیاسی و اقتصادی مختلفی برای ناکارایی بانک(2006مطلبی اصل، )

 ها، فقدان تعهد و التزام کافی مدیران برای بهبودانگیزگی مدیران و روسای این بانکتوان به بیجمله می

.  به (Megginson, 2005)عملکرد و نیز، الزام مدیران دولتی به دنبال کردن اهداف غیر اقتصادی اشاره نمود 

های سیاسی در کسب و کارهای دولتی، باعث شده مدیران اند که اولویتعنوان نمونه، یااو و ژیانگ نشان داده

 & Yao) ثر کرده سود بنگاه دولتی داشته باشندها و حداکها انگیزه کمتری برای حداقل کرده هزینهاین بنگاه

Jiang, 2010) . 

های اند با انگیزههای تجاری کردهکردن بانکدهد کشورهایی که اقدام به خصوصیها نشان میبررسی

 بندی نموده است ها را در چهار دسته زیر طبقهاند. مگینسون این انگیزهمتفاوتی اقدام به این کار کرده

(Megginson, 2005) : 

ای از سازی در سطح گستردهحرکت به سمت اقتصاد بازار: در کشورهای سوسیالیست، خصوصی (1

ها به عنوان بخشی از فرایند حرکت به سمت سازی بانکصنایع اتفاق افتاد. در این شرایط، خصوصی

 اقتصاد بازار به وقوع پیوست. 

ها برای های دولتی: این کشورها افزایش رقابت میان بانکوری بنگاههای افزایش بهرهاجرای برنامه (2

های دولتی در دستور سازی بانکتر به مشتریان را از طریق خصوصیتر و با کیفیتارائه خدمات ارزان

 کار خود قرار دادند. 

های حذف مقررات دست و پا گیر برنامهزدایی در مسیر توسعه اقتصادی: برخی کشورها که مقررات (3

های تجاری را سازی بانکدولتی در بازارهای مالی را در دستور کار خود داشته اند، برنامه خصوصی

 اند. اجرا کرده

ها را با هدف سازی بانکها برنامه خصوصیها: برخی دولتکسب درآمد از طریق واگذاری دارایی (4

 اند. سالیانه خود انجام دادهکسب درآمد و تامین مالی بودجه 

سازی ای که در مورد خصوصیها، عالوه بر مفاهیم پایهسازی در مورد بانکدر واکاوی مفهوم خصوصی

ها در اقتصاد ملی های اقتصادی در باال مطرح شد، باید به این نکته توجه شود که نقش اصلی بانکبنگاه

دار در فرایند توسعه اقتصادی کشور است؛ که اگر اولویت های اقتصادیهدایت منابع مالی به سمت فعالیت

گذاری باالتری ها دارای بازده نسبی سرمایهها به صورت کارآمد عمل کند، این فعالیتمکانیزم بازار و قیمت
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ای مبنای این استدالل است نسبت به کسب و کارهای خارج از اولویت خواهند بود. در واقع، این مفهوم پایه

دار های ارزش ملی اولویتها در پشتیبانی از زنجیرهها منجر به بهبود عملکرد بانکسازی بانکصیکه خصو

های نسبی مواجه هستند، چالش بیماری هلندی و انحراف در قیمتدر کشور خواهد شد. در اقتصادهایی که با 

های تولیدکننده عه بخشها منجر به تخصیص ناکارای منابع به نفع توسسازی بانکاجرای برنامه خصوصی

 . (1398شیری، دره) کاالهای غیرقابل مبادله خواهد گشت

 پیشینه تجربی -2-2

ها در بازارهای ها و افزایش رقابت میان بانکسازی بانکهای زیادی تا امروز تاثیرات خصوصیپژوهش

اند. در این قسمت سعی شده برخی مالی را هم در ایران و هم در سایر کشورهای جهان مورد مطالعه قرار داد

ارائه شده  1این مطالعات در جدول ای ازاند معرفی شوند. خالصهای داشتهاز این مطالعات که دستاورد ویژه

دهد آزادسازی بازارهای مالی تحت حکمرانی نهادهای رگوالتوری و نظارتی است. این مطالعات نشان می

ها در انجام ماموریت ای که بانکها خواهد شد؛ به گونهضعیف منجر به ایجاد رقابت مخرب میان بانک

گیر خواهند های مولد در اقتصاد است، زمینگذاریسمت سرمایه شان که هدایت منابع با هزینه منطقی بهاصلی

های سودآوری، منجر به بهبود عملکرد های دولتی، بر اساس شاخصسازی بانکشد. ضمن این که، خصوصی

های خصوصی ماموریت خود را که هدایت ها خواهد شد. ولی این نتیجه دلیلی بر این نیست که بانکبانک

اند.  به بیان گذاری مولد در اقتصاد است را به نحو مطلوبی انجام دادهامعه به سمت سرمایهانداز جمنابع پس

اند، به ها را در ایران و جهان مورد بررسی قرار دادهسازی بانکدیگر، مطالعاتی که تاکنون تاثیر خصوصی

زی، یعنی بهبود عملکرد سااند که افزایش سودآوری بانک در فرایند خصوصیصورت ضمنی این فرض را داشته

دار در فرایند های اولویتگذاریهای مولد و سرمایهانداز جامعه به سمت فعالیتبانک در هدایت منابع پس

توسعه اقتصادی کشور. در حالی که، در اقتصادی که به دلیل بیماری هلندی حاکم بر اقتصاد، بازده 

مبادله است گذاری در تولید کاالهای قابلشتر از بازده سرمایهگذاری در تولید کاالهای غیرقابل مبادله بیسرمایه

های غیرمولد در آن بیشتر از های اقتصادی ناشی از اقتصاد نفتی، بازده فعالیتثباتیچنین، به دلیل بیو هم

های خصوصی برای کسب سود بیشتر لزوما محرک قوی برای انجام های مولد است، انگیزه بانکفعالیت

توجه در سازی ممکن است منجر به بهبود قابلها در اقتصاد نیست. لذا، خصوصیاصلی آنماموریت 

انداز جامعه به سمت های خصوصی شده شود، اما از طریق هدایت منابع پسهای سودآوری بانکشاخص

 های غیرمولد و بدون اولویت. گذاریسرمایه

سازی باید ها در فرآیند خصوصیعملکرد بانکبر این اساس، معیار اصلی برای قضاوت در مورد بهبود 

دار مبتنی بر های اولویتگذاریانداز جامعه به سمت سرمایههای خصوصی در هدایت منابع پسموفقیت بانک
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شده مبتنی بر های خصوصیوری منابع در بانکهای توسعه اقتصادی کشور باشد، نه صرفا بهبود بهرهبرنامه

سازی ا. این مطالعه با در نظر گرفتن این مساله تالش دارد، سیاست خصوصیههای بازده داراییشاخص

ساز ملی مورد های ارزشها را با در نظرگرفتن ماموریت اصلی صنعت بانکداری برای توسعه زنجیرهبانک

 سازی را تجزیه و تحلیل نماید.  های حکمرانی کشور در اجرای برنامه خصوصیواکاوی قرار داده و چالش
 

 اند ها در نظام بانکی پرداختهسازی و افزایش رقابت میان بانکهایی که به تحلیل تاثیرات خصوصیپژوهش :1جدول 

 ایده اصلی رویکرد تحلیل  مقاله

(North 2003, 15); (Guriev and 

Megginson 2007, 249-296); (Beck, 
2008); (Hidalgo and Hausmann 

2009, 10570-10575) 

تحلیل بازی رقابت میان 

 ها بانک

موفقیت و عملکرد خوب بخش خصوصی در اقتصاد در 

گرو قابلیت نهادسازی بخش دولتی است. در اقتصادهایی 

که آزادسازی بازار مالی تحت حکمرانی نهادهای 

ی آن رگوالتوری و نظارتی ضعیف انجام شده است، نتیجه

نظام بانکی  رقابت افسار گسیخته و ایجاد شکنندگی در

  بوده است.
(Smith 1984, 293-317); (Marcus 
1984, 557-565); (Dermine 1986, 

99-114); (Chan,Greenbaum, and 

Thakor 1986, 243-253); (Keeley 
1990, 1183-1200); (Broecker 1990, 

429-452); (Bootand Greenbaum 

1993, 7-25); (BesankoandThakor 
1994, 292); (Allenand Gale 2000, 

1-33); (Matutesand Vives 2000, 1-

34); (Bikker, 2004); (Repullo 2004, 

156-182) 

تحلیل بازی رقابت میان 

 هابانک

های بانکی متمرکزتر و یا کمتر رقابتی، پایدارتر نظام

هستند. تمرکززدایی ناشی از ورود بیشتر و رقابت بیشتر 

  شکنندگی بیشتر نظام بانکی خواهد شد. منجر به

(Boyd and De Nicolo 2005, 1329-
1343) 

تحلیل بازی رقابت میان 

 هابانک

تمرکز بیشتر و رقابت کمتر، به دلیل گسترش مخاطرات 

 اخالقی، منجر به ناپایداری بیشتر نظام بانکی خواهد شد. 

(Allenand Gale 2004, 453-480); 
(Miera and Repullo 2010, 3639-

3661); (Beck, 2008) 

تحلیل بازی رقابت میان 

 هابانک

های ناشی از تمرکز و انحصار، ممکن است باعث هم رانت

گذاری در ها برای سرمایهپذیری بانکافزایش ریسک

از تر شود و تر و غیرشفافگیرندگان کوچکها و وامبنگاه

این رو، شکنندگی نظام بانکی را افزایش دهد و هم، رقابتِ 

  تواند منجر به شکنندگی نظام بانکی شود.از حد می بیش

(Diamond 1984, 393-414); 

(Ramakrishnan and Thakor 1984, 
415-432); (Boyd and Prescott 1986, 

211-232); (Williamson 1987, 135-

145); (Allen 1990, 3-30) 

تحلیل بازی رقابت میان 

 هابانک

تری های بزرگتر، دارای بانکهای بانکی متمرکزنظام

دهد سبد دارایی با تنوع ها اجازه میهستند و این به آن

چنین، بهتری را نگهداری نمایند. لذا، پایدارتر هستند. هم

های کمتری را تر تعداد بانکاگر یک نظام بانکیِ متمرکز

ن ممکن است باعث کاهش بار نظارت و در در بر گیرد، ای

نتیجه، ارتقای قابلیت نظارت شده و از این جهت، باعث 

 افزایش پایداری کل نظام بانکی شود. 
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 ایده اصلی رویکرد تحلیل  مقاله

(Matutes and Vives 2000, 1-34) 
تحلیل بازی رقابت میان 

 هابانک

تواند مانع یک بحران سیستمی ی سپرده میبیمه طرح

ی شکست هماهنگی را ممکن قطعی شده و غلبه بر مساله

تواند با زمان، این طرح مینماید. با این وجود، به طور هم

ها منجر به افزایش رقابت پذیری بانکافزایش ریسک

ایداری نظام بانکی را  ها گشته و ناپناسالم میان بانک

 افزایش دهد. 

(Petersen and Rajan 1995, 407-443) 
تحلیل بازی رقابت میان 

 هابانک

ها وارد در شرایطی که بانکهای گمنام جوان و تازهبنگاه

تر به تسهیالت دسترسی قدرت بازاری دارند، خیلی سهل

  کنند.پیدا می

(Cetorelli 2004, 543-558); 

(Cestoneand White 2003, 2109-

2141); (Spagnolo, 2000)  

تحلیل بازی رقابت میان 

 هابانک

دهی ارتقاء های وامها را در فعالیتتمرکز بازار، قدرت بانک

ها را برای ایجاد روابط خواهد داد و این مساله خواست آن

م به مشتریان بنگاهی افزایش خواهد بسته برای اعطای وا

داد. لذا، جریان اعتبارات بیشتر به سمت تعداد اندکی از 

ها روابط درازمدتی برقرار های بزرگ که با آنبنگاه

اند، هدایت خواهد شد و نه به سمت حمایت از کرده

واردها در بخش واقعی های کوچک و متوسط و تازهبنگاه

  اقتصاد.

Abokaresh et al. (2013)  

تحلیل رگرسیون تاثیر 

سازی بر عملکرد خصوصی

 ها بانک

های سازی بر شاخصبا تمرکز بر تحلیل تاثیر خصوصی

(، کفایت سرمایه، درآمد و سودآوری ROAبازده دارایی)

سازی منجر نشان داد که در دوره مورد مطالعه خصوصی

 های مذکور شده است. به بهبود شاخص

Choi and Hasan (2011) 

تحلیل رگرسیون تاثیر 

سازی بر عملکرد خصوصی

 هابانک

ها را بر تاثیر قوانین کنترل و سازی بانکتاثیر خصوصی

محیط رقابتی بازار، ساختار مالکیت، ها، سرپرستی بانک

ها بررسی نمود برنامه ضمانت سپرده، و ساختار اداری بانک

سازی منجر به بهبود مدت خصوصیو نشان داد در کوتاه

ها خواهد شد، ولی در بلندمدت این تاثیر عملکرد بانک

 مثبت افت پیدا خواهد کرد. 

Wen (2010) 

تحلیل رگرسیون تاثیر 

بر عملکرد سازی خصوصی

 هابانک

این مطالعه بر نظام بانکداری کشور چین متمرکز شد و 

دار قطعی بین ساختار مالکیت نشان داد هیچ رابطه معنی

چنین، نشان داد هیچ ها وجود ندارد. همو عملکرد بانک

ها و عملکرد داری بین تمرکز بانکرابطه خطی معنی

  های تجاری دولتی و خصوصی وجود ندارد.بانک

(1386سروش )  

تحلیل رگرسیون تاثیر 

سازی بر عملکرد خصوصی

 هابانک

های دولتی در سازی بانکاین مطالعه نشان داد خصوصی

های ها بر اساس شاخصایران منجر به بهبود عملکرد آن

 ، و حاشیه سود شده است. ROE  ،ROAدرآمد، 
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Shahiki Tash et al. (2016), 

(1389)لشکری و هژبرالساداتی،   

تحلیل رگرسیون تاثیر 

سازی بر عملکرد خصوصی

 هابانک

ها در ایران سازی بانکاین مطالعات نشان داد خصوصی

ها وری )سودآوری( بانکهای بهرهمنجر به بهبود شاخص

 شده است. 

Heydari and Fatemi Varzaneh 

(2016), 

تحلیل رگرسیون تاثیر 

سازی بر عملکرد خصوصی

 هابانک

های دولتی وری بانکاین مطالعه نشان داد در ایران بهره

های کفایت سازی، بر اساس شاخصبعد از خصوصی

 سرمایه، کیفیت مدیریت و شاخص نقدینگی، بهبود یافته

 است. 

 شناسی روش -3

ه این بروش انتخاب شده برای این پژوهش، روش روایت پژوهی مبتنی بر نظریه نهادگرایی است. 

سازی در کشور را در چارچوب مدل منظور این پژوهش سعی نموده است روایت اجرای برنامه خصوصی

رد در مو ای ویلیامسون مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. در این مسیر، از ادبیات توسعه یافتهچهار الیه

 گذاری بهره گرفته شده است. شکست دولت در سیاست

  گذاریی نهادگرايی در بازی سیاستجايگاه نظريه -3-1

ها در گذر زمان است. اقتصاد نهادگرایی ی نهادگرایی در پی فهم عملکرد نهادها و تغییر آننظریه

کانون تمرکز  (Matthews, 1986)قتصاد است. ماتیوسی نهادی به علم اجدید تالشی برای الحاق نظریه

داند: اول این که، نهادها بسیار مهم هستند و دوم این که، ساختارهای اقتصاد نهادگرایی را دو مطلب می

ی اند. به اعتقاد نورث اقتصاد عمال یک نظریههای اقتصادینهادی مستعد تجزیه و تحلیل از طریق نظریه

ر مکتب انتخاب تاکنون محدود به انتخاب کاالها و عوامل تولید بوده است و دانتخاب است و این 

اند. تمرکز شود، نداشتهنئوکالسیکی، اقتصاددانان توجه زیادی به بستری که این انتخاب در آن انجام می

ی فرآیند انتخاب و زمین بازی( است. بستری که خود ساخته) اقتصاد نهادگرایی فهم عمیق این بستر

ها برای توصیف محیط صمیم انسان است. هدف اقتصاد نهادگرایی تمرکز بر باورهایی است که انسانت

ها برای شکل دادن به آن محیط خلق اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی( که آن) خود و نهادهایی

   (.North, 2010)کنند، است می

ها یا ، محدودیت"نهادها"ظور از من " 1(IAD) توسعه و تحلیل نهادی"های در چارچوب نظریه

دهد ها رخ میگیری( افراد درون آنتصمیم) های انتخابهای تصمیم برای انسان است که گزینهفرصت

                                                      
1 . Institutional Analysis and Development 
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ی بسترهای نهادی به اجزاء و عناصر اشاره به تجزیه «تحلیل»دهد. و پیامدهای انتخاب افراد را شکل می

در مفهوم  «توسعه»ی پیامدها توسط نهادها دارد و گیری فهم چگونگی شکل، به عنوان مقدمهآن

ها در گذر زمان طور، تغییر در پیامدهای آنگسترده، اشاره به فرآیندهای تغییرات پویای نهادها و همین

ی عرصه»ای به نام ها پدیدهی نظریهی اصلی تئوریزه کردن در همهدارد. این چارچوب مدعی است هسته

ها( دارد که در سازمان) هاها و شرکتاست. این عرصه اشاره به فضای اجتماعی بین افراد، گروه «کنش

شوند یا علیه هم مبارزه شوند، افراد بر یکدیگر مسلط میگیرد، مسایل حل میها صورت میآن مبادله

های ی کنش، رشتههبینی رفتار بازیکنان در این عرصها و پیشگیریکنند. برای تئوریزه کردن جهتمی

ی فکری، اند. از این رو، هر رشته و درون هر رشته، هر نحلهمختلف، رویکردهای مختلفی در پیش گرفته

مثال، انسان اقتصادی، انسان سیاسی، انسان اجتماعی، انسان ) اندهای خاصی از نفس انسان داشتهنظریه

 ها(. دارای عقالنیت محدود و نظایر این

های مختلف حکمرانی، مند به دانستن این که مسایل مرتبط با چگونگی نظامان عالقهگربرای تحلیل

 IADکند، چارچوب چطور افراد را در درون بازی شکل گرفته توسط آن نظام، قادر به حل مشکالت می

 های تشخیصی، تحلیلی و تجویزی را سازمان دهند. کند تا قابلیتکمک می

ای ویلیامسون، ر الیهاجتماعی چها -تحلیل اقتصادی یبر نظریه در این پژوهش سعی شده مبتنی

 ها در کشور واکاوی و تحلیل شود.  سازی بانکبازی اجرای برنامه خصوصیزمین

 ای ويلیامسون اجتماعی چهار اليه -ی تحلیل اقتصادینظريه -3-2

گشای های مهم گرهاز نظریهتوان یکی ای ویلیامسون را میاجتماعی چهار الیه -تحلیل اقتصادی

نشان  1در اقتصاد دانست. چهار الیه تحلیلی این نظریه در شکل 1گذاری برای تحولنقاط کور سیاست

 داده شده است. 

 ر الگوی ویلیامسون عبارتند از: ی تحلیلی ارائه شده دچهار الیه

 ی یک: تئوری اجتماعی؛الیه

 (؛ P.P.T) اسی اثباتیئوری سیت -ی دو: اقتصاد حقوق مالکیتالیه

  ی مبادالتی؛ی سه: اقتصاد هزینهالیه

 اقتصاد نئوکالسیک. –ی چهار: تئوری بنگاه الیه

                                                      
1 . Change 
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های ها نسبت به یکدیگر و نظریهها، تقدم و تاخر آنویلیامسون تفاوت این چهار الیه را در افق تغییر آن

   .(Williamson, 2000) داندحاکم بر هر الیه می

 هدف گیری )سال(زمان شکل سطوح 

 ی یکالیه

پایداری: نهادهای 

ها، غیررسمی، فرهنگ

 ها، هنجارها، مذهبسنت
 

 1000تا  100

 اغلب غیرقابل محاسبه؛

 خود جوش

نقطه شروع تحول 

 1اقتصادی

 ی دوالیه

 

محیط نهادی: قواعد رسمی 

 بازی، مخصوصاً مالکیت

حکومتی، قضایی و )

 دیوانساالری(
 

 100تا  10

دستیابی به محیط نهادی 

 کارامد؛

اولین سطح اقتصادی 
 کردن

 ی سهالیه

 

 :ساختارهای حکمرانی

جریان واقعی اجرای بازی 

هم ) مخصوصاً قراردادها

راستا کردن ساختار 

 حکمرانی با مبادالت( 
 

 10تا  1

دستیابی به ساختار 

 حکمرانی کارآمد؛

دومین سطح اقتصادی 
 کردن

 ی چهارالیه

 

 تخصیص منابع و اشتغال:

ها و مقادیر و )قیمت

 ترازی انگیزش(هم

 پیوسته

دستیابی به قوانین شرایط 

 نهایی؛

سومین سطح اقتصادی 
 کردن

 2اجتماعی ویلیامسون -ی تحلیل اقتصادی چهار الیه -1شکل

                                                      
 و مورد تاکید قرار داده دانسته الزامیدر این الیه را نیز تحول فرهنگی  برای گذاریسیاست ،خود 2005. ویلیامسون در مقال 1

 است. 

ی باال به پایین است گر تحمیل قیود از الیهکنند بیانهای باال را به پایین متصل میالیه های پر رنگ که. در نمودار فوق، فلش2

ی بازخور هستند. به اعتقاد دهندهکنند نشانی پایین را به باال متصل میچین هستند و الیههای عکس که به صورت خطو فلش

ها و ها مربوط به اصالح نظامباشد. برخی از سیاستو سه میی دو گذاری اقتصادی موضوع الیهی سیاستویلیامسون مساله

های ارزی، شوند. مانند، اصالح نظامگذاری مطرح میی دو سیاستها در الیهگونه، سیاستباشند. اینفرایندهای رسمی اقتصاد می

هادی رسمی موجود را دارند و بیشتر ها ماهیت بازی در زمین نپولی یا مالیاتی کشور و یا اصالح نظام مالکیت. برخی از سیاست

های تجاری، مالی و یا پولی گذاری مجلس(. مانند سیاستی قانونگیرد )نه در دامنهی مبحث حکمرانی دولت قرار میدر دامنه

 نماید.ها قدرت حکمرانی خود را اعمال میکه دولت از طریق آن
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)نظیر نشان داده شده است، الیه اول، باورها و دستگاه معرفتی جامعه  1طور که در شکلهمان

تا  100گیرد. به اعتقاد ویلیامسون، افق تغییرات این سطح بین ها( را در بر میفرهنگ، مذهب و روایت

ریزی گونه برنامه تغییر آن نیز خود به خودی و ناخودآگاه است. یعنی، هیچ سال بوده و شیوه 1000

یه قابل تصور نیست. البته، قبلی یا تدوین قانونی توسط خردمندان و اشخاص موثر اجتماع در این ال

خود این دیدگاه خویش را اصالح کرد و نقطه شروع تحول اقتصادی را  2005ویلیامسون در مقاله سال 

سال دارد،  100تا  10ی دوم نهادی، که افقی در حد گذاری برای تحول فرهنگی دانست. الیهسیاست

ن بازی پرداخته است که این دسته از قواعد ها به تدوین قوانیای است که در آن خرد جمعی انسانالیه

جستجو کرد. به اعتقاد  3گروهییا تعهدات درون 2یا قراردادها 1توان در قوانین رسمی کشوررا می

گذاری اقتصادی در آن موضوعیت دارد. ای است که سیاستویلیامسون، این الیه از نهاد، نخستین الیه

ی اقتصادی را تحت نفعان صحنهریزی شده، ذیبه صورت برنامه زیرا، هرگونه تغییر در قوانین کشور که

ی سوم نهادی، آن چه اهمیت دارد ایجاد ساختار گیرد. در الیهدهد در این الیه قرار میتاثیر قرار 

ای است که از اجرای کارآمد بازی تخصیص منابع، در حکمرانی سازگار با قوانین مالکیت، به گونه

های اجرایی و نظارتی، نامهبازی، اطمینان حاصل گردد. مواردی نظیر آیین چارچوب قوانین رسمی

های تنبیهی، اند و هم چنین، مکانیزمهای رسمی که برای اطمینان از اجرای قوانین تاسیس شدهسازمان

ها دوطرفه است. به عنوان مثال، سطح سوم باشند. ارتباط بین الیهی سوم میهای الیههمه از مثال

ی دوم ل اعمال حکمرانی برای حل تعارض منافع به منظور دستیابی به اهداف قواعد بازی در الیهشام

ی سوم، اگر ی معضل در الیهها بازخورد وجود دارد. به نحوی که در صورت مشاهدهاست، اما بین الیه

ی ی دهد. الیهی دوم روی سوم دشوار باشد، ممکن است الزم باشد اصالحی در الیهحل مساله در الیه

ای که قواعد مورد قبول ای است که بازیکنان در آن با فرض ثابت انگاشتن قواعد و درجهچهارم، الیه

کم  گذاریدهند. آن چه عمدتاً در فرایندهای سیاستشوند، بازی تخصیص منابع را انجام میواقع می

های پیشین ی الیهین بازی، خود زاییدهگیرد، در این الیه قرار دارد. زمین اعمق مورد مطالعه قرار می

گردد. زیرا، پیش از آن سازی متداول روشن میاست. در این جا، وجه تمایز رویکرد نهادگرایی با بهینه

که یک سیستم اقتصادی بخواهد تخصیص بهینه منابع را محقق سازد، ابتدا باید به این پرسش پاسخ 

  ی بازی با کارایی باالتر آماده ساخته است یا خیر؟دهد که قواعد حاکم بر بازی، بستر را برا

                                                      
1 . Law or Act 

2 . Contract 

3 . Nexus 
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 ی جامعههای گذشتهنکته مهمی که این الگو بر آن تاکید دارد در نظر گرفته شدن تاثیر روایت

سازی در ها به عنوان نهادهای غیررسمی( در فرآیند بازی نهادها و گفتمانهای فرهنگی، سنتبنیان)

ی های مطرح در الیهها و روایتدوم باید مبتنی بر گفتمان یزی در الیهی دوم است. فرایند نهادساالیه

ها و راهبردها توسط یک صورت گیرد و االّ محکوم به شکست خواهد بود. چرا که در این صورت سیاست

های ی شروع تغییرات نهادی، تغییر در نظمگیر خواهد شد. به اعتقاد ویلیامسون نقطهها زمینروایت

  .( ;2005Williamson)باشد می 1خصوصی

ای بودن تحوالت نهادی و انتخاب تحول فرهنگی به به طور خالصه، این نظریه بر ضرورت مرحله

 نماید. عنوان نقطه شروع این تحول برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی تاکید می

 قلمرو مطالعه -3-3

های حکمرانی ، چالش1در این پژوهش سعی بر این است که مبتنی بر چارچوب ارائه شده در شکل

ها سازی بانکسازی صنعت بانکداری مورد بررسی قرار گیرد. خصوصیدولت در اجرای سیاست خصوصی

گیری تر انجام شده است که هم منجر به شکلسازی جامعدر کشور در یک بسته سیاستی خصوصی

های ملت، تجارت، صادرات و رفاه کارگران( در کشور شد و هم های خصوصی شده )مانند: بانکبانک

گاد، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارهای ایران زمین، نکهای خصوصی جدید )مانند: باتاسیس بانک

شور در پی کرا در  سرمایه، آینده،  کارآفرین، سینا، شهر، دی، خاورمیانه، توسعه فردا و گردشگری(

 داشت.   

ها در کشور است؛ که خصوصی کردن بانک بر این اساس، قلمرو این مطالعه بررسی تاثیر سیاست

های خصوصی های دولتی و هم سیاست صدور مجوز برای تاسیس بانکسازی بانکهم سیاست خصوصی

های خصوصی در محدوده شده و هم بانکهای خصوصیگیرد. به بیان دیگر، هم بانکجدید را در بر می

 گیرند. این مطالعه قرار می

ها در هدایت منابع مالی بر اساس مکانیزم ها بر اساس موفقیت آنسازی بانکموفقیت خصوصی

و  های توسعه اقتصادی کشور ارزیابی خواهد شدبازار، به سمت پشتیبانی از تولید ملی بر اساس اولویت

 . دآوری بانکهای سونه صرفا بر اساس بهبود شاخص

 

 

                                                      
1. Private Ordering 
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 ها وش استخراج دادهر -3-4

های حکمرانی ، چالش1در این پژوهش سعی بر این است که مبتنی بر چارچوب ارائه شده در شکل

د سازی صنعت بانکداری مورد واکاوی قرار داده شود. به این منظور ابتدا، اطالعات موردولت در خصوصی

تفاده از ا اسهای خصوصی )بعد از تاسیس یا تبدیل( بنکها و رفتار باسازی بانکنیاز در مورد خصوصی

 استخراج شده است: دو روش زیر 

 ی با خبرگان آشنا با موضوع؛ های عمیق فردبرگزاری جلسات مصاحبه (1

های پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ها از گزارشهای مالی بانکاستخراج داده (2

 ایران؛  

  .1استخراج اطالعات از اسناد مرتبط، با استفاده از روش تحلیل محتوی (3

های ی، گامدر این پژوهش برای استخراج اطالعات از اسناد مرتبط با استفاده از روش تحلیل محتو

 زیر برداشته شده است: 

 الف( تعریف مضامین تحلیل: 

های مونمضامین تحقیق با توجه به موضوع، هدف و مساله تحقیق باید انتخاب شوند. از جمله مض

ها، ساختار رقابت مورد توجه در این پژوهش عبارتند از: تاثیر بیماری هلندی در عملکرد مکانیزم قیمت

رد مکانیزم گران در ایجاد اختالل در عملکو شفافیت اطالعات در بازار و قدرت بازارگردانی کنش

های خصوصی در مقام نظر و عمل، دغدغه دولت ها، اهداف دولت در اجرای برنامه توسعه بانکقیمت

های ارزی در ها، تاثیر سیاستسازی برای واگذاری مالکیت و مدیریت شرکتدر اجرای برنامه خصوصی

ی صنعتی و تاثیر آن بر گذارها، تعدد نقاط تصمیم در فرآیند سیاستایجاد اختالل در مکانیزم قیمت

گری سازی، تاثیر چسبندگی دولت به حکمرانی با الگوی بازیها در فرایند خصوصیهماهنگی سیاست

قیم در مکانیزم بر فضای کسب و کار )به ویژه از طریق مداخله مستو رگوالتوری سازی به جای بازی

  (. هاقیمت

 گیری و واحد تحلیل: ب( تعریف سند، روش نمونه

ها، به عنوان یک های پژوهشی و مصاحبهدر این گام متن مکتوب هر یک از اسناد سیاستی، گزارش

 ترین اسناد منتخب مورد بررسی عبارتند از: سند در نظر گرفته شده است. از جمله مهم

 های پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛های مرتبط با دادهگزارش 

                                                      
1. Content Analysis 
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 های مجلس و سایر مراکز رسمی؛ شده توسط مرکز پژوهش اسناد تحلیلی منتشر 

 سازی و اصالحات پیشنهادی برای آن؛ های خصوصیمقاالت علمی مرتبط با چالش 

 سازی در کشور؛ های مرتبط با برنامه خصوصیها، لوایح و طرحدستورالعمل 

 سازی؛ گذاری و خصوصیهای قیمتهای ناظر بر سیاستدستورالعمل 

 سازی و های خصوصیهای مقامات اقتصادی کشور در مورد چالشها و مصاحبهسخنرانی

 گذاری توسط دولت و مجلس. قیمت

 ها يافته -4

کنیم. میها و روندهای آماری روایت ها را از پنجره دادهسازی بانکدر این قسمت، ابتدا خصوصی

 الیه حکمرانی اقتصادیسازی را در چهار ها در خصوصیسپس، بر اساس، الگوی ویلیامسون علل شکست

  :نماییمیابی و تحلیل میریشه

 

 ها در ايران بر اساس شواهد آماریسازی بانکتحلیل روايت برنامه خصوصی -4-1

و به واسطه پشتیبانی ماده  1379های غیردولتی در فروردین ماه بعد از صدور مجوز تاسیس بانک

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، در عمل، طرح 98)

سازی صنعت بانکداری به تدریج از طریق در دستور کار قرار گرفتن دو برنامه عمده آغاز شد. خصوصی

وسط بخش خصوصی بود؛ که در نتیجه آن های جدید تبرنامه اول، صدور مجوز برای تاسیس بانک

(، کارآفرین، سامان، 1380هایی مانند پارسیان )به عنوان اولین بانک خصوصی تاسیس شده در سال بانک

پاسارگاد، سرمایه، اقتصاد نوین، آینده و غیره تاسیس و فعالیت خود را در اقتصاد آغاز کردند. برنامه دوم، 

های کلید خورد؛ که در نتیجه آن سهام بانک 1386که عمال در سال های دولتی بود سازی بانکخصوصی

 ملت، تجارت، صادرات ایران و رفاه کارگران به تدریج به بخش خصوصی واگذار شد.
 

 1397سازی در سال شده بعد از اجرای برنامه خصوصیهای خصوصی: ساختار مالکیت بانک2جدول

میزان مالکیت دولت پیش از  بانک

 سازیخصوصی

میزان مالکیت دولت پس از 

 سازیخصوصی

 0 درصد 6 رفاه کارگران

 درصد 17 درصد 100 تجارت

 درصد 18 درصد 100 صادرات

 درصد 20 درصد 100 ملت

 (1399 ،)جعفری و بیکران بهشت: برگرفته از مقاله آخذم

 



 سازی؛  مورد مطالعاتی: صنعت بانکدارینیاز موفقیت در خصوصیتحول در سبک حکمرانی اقتصادی دولت پیش

108 

شده از زمان تاسیس تا به امروز نشان های خصوصی و خصوصیبررسی روایت تاریخی فعالیت بانک

ها مانند هر بخش خصوصی دیگر، در فعالیت جذب سپرده و اعطای تسهیالت خود دهد، این بانکمی

دایت ترین سیگنال هر مهمهای قیمتی بازااند و سیگنالهمواره هدف حداکثر کردن سود را دنبال کرده

 و اعطای تسهیالت بوده است.  ها در فعالیت جذب سپردهکننده آن
 

 (1380-99ر جذب سپرده و اعطای تسهیالت بانکی )های غیردولتی د: سهم  بانک3جدول

 سال

 

درصد جذب 

های سپرده

مردم توسط 

های توسط بانک

 1غیردولتی

 هامانده تسهیالت بانک

ها و کل بانک

سسات ؤم

 اعتباری

 )همت(

 های دولتیبانک
ها و موسسات اعتباری بانک

 غیردولتی

 حجم

 )همت(

درصد 

 ازکل

سهم عقود مشارکتی 

از کل عقود 

 هامشارکتی بانک

 حجم

 )همت(

درصد 

 ازکل

سهم عقود 

مشارکتی از کل 

عقود مشارکتی 

 هابانک

1379 - 17 96/16 100 - 04/0 - - 

1380 - 23 9/22 99 - 1/0 1 - 

1381 6/1 32 6/31 99 - 4/0 1 - 

1382 4/3 44 2/42 96 - 7/1 4 - 

1383 7 60 2/55 92 - 8/4 8 - 

1384 12 83 73 88 89 10 12 11 

1385 7/15 117 101 86 6/70 16 14 4/29 

1386 19 161 137 85 64 24 15 36 

1387 8/23 181 148 81 7/56 33 19 3/43 

1388 4/62 210 101 48 1/28 109 52 9/71 

1389 8/63 290 148 51 3/49 142 49 7/50 

1390 9/63 345 173 50 5/36 172 50 5/63 

1391 6/65 406 199 49 2/34 207 51 8/65 

1392 7/71 534 226 42 1/27 308 58 9/72 

1393 3/71 624 256 41 4/23 368 59 6/76 

1394 2/72 729 293 40 7/23 436 60 3/76 

1395 5/71 910 343 38 4/23 567 62 6/76 

1396 69 1082 410 38 1/20 672 62 9/79 

1397 69 1300 486 37 7/17 814 63 3/82 

1398 5/70 1609 591 37 1/17 1018 63 9/82 

1399 6/71 2392 754 32 6/21 1638 68 4/78 

 ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

                                                      
 .ها و موسسات اعتباری غیردولتی جذب شده استهای بخش غیردولتی که در بانکبخشی از سپرده.  1
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 (1380-99و اعطای تسهیالت بانکی ) های غیردولتی در جذب سپرده: سهم  بانک2شکل
 

های خصوصی در نشان داده شده است، از زمان تشکیل بانک 2و شکل 3همانگونه که در جدول

 تا امروز: 1380سال 

 درصد از سال  6/1های غیردولتی در جذب سپرده یک روند صعودی داشته و از سهم بانک

های دولتی العکس سهم بانکرسیده است و ب 1399درصد در سال  6/71به حدود  1381

 کاهش یافته است. 

 1380درصد در سال  99های دولتی در اعطای تسهیالت یک روند نزولی داشته و از سهم بانک 

های غیردولتی در این کاهش یافته و بالعکس سهم بانک 1399درصد در سال  32به حدود 

 درصد افزایش یافته است.  68درصد به  1بازه زمانی از 

 های غیردولتی برای اعطای تسهیالت به تدریج از عقود مبتنی بر نرخ بازده معین به سمت بانک

نشان داده شده  2اند. همانگونه که در جدولعقود مشارکتی )با نرخ بازده نامعین( حرکت کرده

درصد در سال  11های غیردولتی از است، سهم عقود مشارکتی در تسهیالت اعطایی بانک

های دولتی معکوس رسیده است و این روند در بانک 1399صد در سال در 4/78به  1384

 بوده است.

  اعطای تسهیالت با عقود مشارکتی با بازده نامعین، امکان دریافت سود تسهیالتی باالتر از

های خصوصی فراهم های اعتباری بانک مرکزی را برای بانکهای ابالغی در سیاستنرخ

های سپرده باالتر برای جذب سپرده بیشتر و حتی، مکش نرخآورد. لذا، امکان پرداخت می

 ها فراهم خواهد آورد.های دولتی را برای آنهای مردم از بانکسپرده

-20
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 های ها به شدت تحت تاثیر سیگنالبر این اساس، هدایت منابع سپرده جامعه در این بانک

هایی ی اقتصاد را به سمت فعالیتها منابع مالرود این بانکقیمتی قرار دارد. یعنی، انتظار می

که در اقتصاد دچار بیماری هلندی سودآوری باالتری دارند هدایت نمایند و از هدایت منابع 

های تولیدکننده کاالهای قابل مبادله، مانند بخش کشاورزی و صنعت،  که به سمت بخش

های ارائه وایت توسط دادهتری در این اقتصاد دارند، امتناع ورزند. این رنرخ بازده نسبی پایین

نشان داده شده است، سهم  4شود. همانگونه که در جدولتایید می 4شده در جدول شماره

 1384درصد در سال  48ها از های صنعت و کشاورزی از مانده تسهیالت اعطایی بانکبخش

 رسیده است.  1397درصد در سال  26در یک روند نزولی پیوسته به 

 
                                                                                                                                                  هزار میلیارد ریال(ارقام به ) غیردولتی از مانده تسهیالت بانکی های اقتصادیاز  بخش سهم هر یک :4جدول

 

 سال

ساختمان 

 و مسکن

 بازرگانی،

خدمات و 

 متفرقه

های سهم بخش

ساختمان و مسکن، 

بازرگانی و 

 خدمات)درصد(

 کشاورزی
صنعت و 

 معدن

های سهم بخش

و صنعت  کشاورزی

 و معدن )درصد(

1384 169 198 52 112 228 48 

1385 239 316 55 160 291 45 

1386 297 490 58 202 374 42 

1387 349 524 59 217 404 41 

1388 424 592 59 244 457 41 

1389 674 822 63 286 601 37 

1390 933 1086 66 336 705 34 

1391 1107 1315 68 373 776 32 

1392 1315 1628 68 454 914 32 

1393 1539 1990 69 537 1050 31 

1394 1677 2707 70 606 1239 30 

1395 1819 3752 72 685 1430 28 

1396 2365 4257 73 778 1658 27 

1397 2701 5226 74 910 1905 26 

  ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 

ها به دلیل سازی بانکدهد طرح خصوصیهای غیردولتی نشان میروایت آماری از عملکرد بانک

ها )ناشی از بیماری هلندی و غیره ...( منجر به شکست صنعت بانکداری در شکست مکانیزم قیمت

شدن ناپذیر دار که تحریمهای صنایع راهبردی و اولویتتخصیص کارامد منابع در پشتیبانی از زنجیره

اقتصاد را تضمین خواهند کرد، شده است. زیرا، به صورت غیرقابل کنترلی، از یک سوی بخش قابل 
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توجهی از منابع سپرده جامعه را جذب و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از این منابع را به سمت 

 های خارج از اولویت برنامه توسعه اقتصادی کشور هدایت کرده است. فعالیت
 

 ر چارچوب چهاراليه تحلیل ويلیامسوندها در ايران سازی بانکل روايت خصوصیتحلی -4-2

های حکمرانی کالن اقتصادی کشور های این پژوهش در مورد چالشسازی یافتهروایت خصوصی

ای ویلیامسون، مبتنی یابی آن در چارچوب مدل چهار الیهها و ریشهسازی بانکدر اجرای برنامه خصوصی

ارائه  5سازی در نظام بانکی کشور در جدول شماره ها از اجرای برنامه خصوصیتوای دادهبر تحلیل مح

 شده است: 

 (1380-1399سازی صنایع در ایران )ای اجرای برنامه خصوصیتحلیل چهار الیه :5جدول 

 در مقام نظر الیه تحلیل

 در مقام عمل

 آل و )تبیین شکاف بین وضع ایده

 واقعیت تحقق یافته(

 الیه اول:

ها، انگاره

مفروضات پایه و 

های ارزش

هدایت کننده 

سیاست 

 خصوصی

سازی از طریق ایجاد یک محیط . خصوصی1

رقابتی امن متکی بر مکانیزم بازار منجر به 

 شود؛ ارتقای کارایی استفاده از منابع می

نند . معیار ارزیابی موفقیت بانک در اقتصاد، ما2

ولیدکننده محصوالت معیار ارزیابی یک بنگاه ت

صنعتی، کسب سود بیشتر است. بانکی که منابع 

های توسعه هدایت مالی را به سمت اولویت

کند، طبیعتا باید سودآوری باالتری داشته می

فرض عدم شکست مکانیزم باشد )با پیش

 ها در بازار(.  قیمت

. نیروهای بازار انگیزه کافی را برای بخش 3

ها مبتنی در بنگاهگیری خصوصی جهت تصمیم

بر یک نگاه بلندمدت برای شتاب بخشی به 

توسعه کسب و کارهای صنعتی مبتنی بر 

 .کنندهای اقتصاد مقاومتی   تضمین میسیاست

سازی رویکردی برای تامین مالی . خصوصی1

 بودجه دولت: 

سازی رویکردی برای تحقق عدالت . خصوصی2

 اجتماعی: 

سازی رویکردی برای پرداخت دیون . خصوصی3

 دولت؛ 

. سودآوری بنگاه تنها معیار ارزیابی موفقیت 4

 1.سازیبرنامه خصوصی

 الیه دوم:

دستیابی به 

محیط نهادی 

کارآمد: قواعد 

های دولتی به بخش . واگذاری مدیریت بنگاه1

ز طریق انتقال خصوصی توانمند و با انگیزه، ا

 مالکیت دولتی به بخش خصوصی؛  

 

. واگذاری مالکیت با تعریف گسترده آن؛ که منجر 1

به محدود شدن قدرت مداخله دولت در نقاط 

                                                      
سازی بانک ترین شاخص ارزیابی موفقیت خصوصیتواند به عنوان تنها و یا مهم. در اینجا تاکید بر این است که سودآوری نمی1

دار اقتصاد نداشته گذاری اولویتهای سرمایهتلقی شود. زیرا، اگر بانک خصوصی نقش آفرینی موثری در هدایت منابع به حوزه

ایم. زیرا، در سازی موفق نبودههای آن بهبود یابد، ما از لحاظ اهداف نظری خصوصیدارایی باشد، هر چند در عمل شاخص بازده

 ایم. دار توسعه دور کردههای اولویتعمل منابع را از حوزه
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 در مقام نظر الیه تحلیل

 در مقام عمل

 آل و )تبیین شکاف بین وضع ایده

 واقعیت تحقق یافته(

رسمی بازی، به 

ویژه حقوق 

 مالکیت

شکست بازار برای توسعه کسب و کارهای راهبردی 

  1های توسعه کشور شد؛در چارچوب برنامه

ها با هدف تامین مالی کسری . واگذاری شرکت2

)در چارچوب قانون بودجه مصوب(، بدون  بودجه

دریافت تعهدی برای پایداری و توسعه کسب و کار 

 هم راستا با اهداف توسعه اقتصادی کشور؛  

های دولتی در چارچوب . واگذاری سهام شرکت3

 طرح سهام عدالت؛  

های دولتی بابت رد . واگذاری مالکیت شرکت4

های بازنشستگی و توزیع نقاط دیون به صندوق

تصمیم برای حکمرانی توسعه صنعتی میان 

هایی که با بحران بدهی به بازنشستگان صندوق

ی مواجه بودند. این واگذاری توقف چرخه تامین مال

 داخلی صنایع راهبردی کشور را به دنبال داشت.  

 سوم: الیه

دستیابی به 

ساختارهای 

حکمرانی کارآمد 

راستا هم –

کردن ساختار 

حکمرانی با 

الگوی مبادالت: 

اعمال قدرت 

برای حل 

 تعارض منافع

 

. دستیابی به ساختارهای حکمرانی کارآمد 1

یل برای پشتیبانی از حرکت از اقتصاد دولتی متما

 ریزی متمرکز به سمت اقتصاد بازار؛     به برنامه

های دست و پاگیر دولتی از . کاهش بروکراسی2

زدایی و تغییر رویکرد حکمرانی طریق مقررات

سازی و گری دولت به بازیاقتصادی از بازی

   2رگوالتوری؛

ال . ارتقاء شفافیت و قابلیت نظارت نهادهای فع3

در سطح حکمرانی و پاسخگو نمودن بازیگران 

های میدان کسب و کار نسبت به اهداف برنامه

 ؛  توسعه

  

 رویکردبا  یبه سبک حکمران دولت یچسبندگ. 1

سازی و رگوالتوری که یباز یبه جا گرییباز

 عبارتند از:   ترین شواهد آنمهم

حکمرانی برای تجویز  . شکست نظام1-1

 یعتوز لیبه دلبه ویژه  های یکپارچه،سیاست

سطح در  گذاریسیاستقدرت  یرمنطقیغ

 حکمرانی؛  

گذاری در ای سیاستهای پایهفلت از منطق. غ1-2

مسیر حرکت به سمت اقتصاد بازار )مانند، اصرار 

اهرم کردن نرخ ارز برای  ها بر سیاستهمه دولت

های دوره عمر توجهی به هزینهکنترل تورم و یا، بی

 ها و صیانت از منابع بین نسلی(؛سیاست

گذاری برای . غفلت از توسعه ابزارهای سیاست1-3

سازی )مانند: ها با رویکرد بازیاجرای سیاست

های اطالعاتی قابل نیافتگی نظامغفلت از توسعه

اتکا؛ ضعف در نهادهای ارتباطی دولت با بخش 

                                                      
هایی که در قرارداد انتقال مالکیت برداری از ملک خود را در چارچوب محدودیت. در تعریف محدودتر مالکیت، مالک حق بهره1

  شخص شده پیدا خواهد کرد.م

ترین نقش در فرایند حکمرانی، نوآوری نهادی برای حل تعارض منافع میان بازیگران میدان است. ایفای این . در این میان مهم2

 ای مستقل است.  نقش مستلزم ایجاد یک سیستم اداری حرفه
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 در مقام نظر الیه تحلیل

 در مقام عمل

 آل و )تبیین شکاف بین وضع ایده

 واقعیت تحقق یافته(

خصوصی؛ توسعه نیافتگی قانون تجارت برای 

 دهی به قراردادهای همکاری منصفانه، پایدارشکل

 آفرین و ...(؛  و ارزش

و  یاحرفه ینظام ادار یریگعدم شکل. 1-4

 سازی،یمتصم ینددر فرآ ینیآفرنقش یمستقل برا

 ینهاد یهابه منظور حل تعارض منافع و رفع خالء

یاستی. وجود تعارض منافع و س یو توسعه ابزارها

های طراحی های نهادی در مکانیسمبرخی خالء

اداری منجر به ناکارآمدی شده توسط این نظام 

بازی ایجاد شده در هدایت منابع زمین

های توسعه در سطح گذاری به سمت اولویتسرمایه

   1ملی شده است.

. گسترش پیچیدگی دیوانساالری دولتی، به 1-5

دلیل تالش برای دستیابی به اهداف اشتغال از 

طریق استخدام مستقیم دولتی )به جای ایجاد 

شتغال در بخش خصوصی از تقاضای شغل و ا

  2طریق توسعه فضای مناسب کسب و کار( ؛

 الیه چهارم: 

تخصیص منابع 

بر اساس 

عملکرد مکانیزم 

 ها در بازارقیمت

در شرایط یک حکمرانی خوب با رویکرد 

رگوالتوری، موارد شکست بازار کنترل شده و 

های خصوصی در بازار منجر به عملکرد بانک

های برای توسعه زنجیرهتخصیص کارای منابع 

 دار در اقتصاد خواهد گشت. ارزش اولویت

 ،منابع یصدر تخص هایمتق یزمشکست مکان. 1

  :از یناش

منابع  ی که منجر به هدایتهلند یماریب. 1-1

گذاری به سمت تولید کاالهای غیرقابل سرمایه

مبادله )مانند مسکن( و توسعه صنایع با رویکرد 

  مونتاژگری شده است؛ 

                                                      
ها به بانک است؛ که ریشه در نکول گسترده بدهی شرکتها در کشور های اساسی امروز بانک. به عنوان نمونه، یکی از چالش1

 توان این حق قانونی را به طلبکاران شرکت داد کهتعارض منافع میان بانک و شرکت وام گیرنده دارد. برای حل این تعارض، می

ای دیگر، ن نمونهگیری نمایند. به عنوادر صورت نکول بدهی شرکت، در مجمع به جای سهامداران برای احقاق حق خود تصمیم

های بزرگ، یکی از عوامل اصلی تحریک پیمانکاران مالی پروژهاعتباری تامین امروز خالء نهاد ضمانت برای توزیع منطقی ریسک

 های خارجی است. بزرگ نفتی به رفتن به سمت فاینانس

ایج ضعف در حکمرانی دولت با رویکرد های جاری در بودجه دولت و مزمن شدن کسری بودجه، یکی از نت. افزایش سهم هزینه2

 سازی است. بازی
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 در مقام نظر الیه تحلیل

 در مقام عمل

 آل و )تبیین شکاف بین وضع ایده

 واقعیت تحقق یافته(

و اهرم  1گانه سیاستی غیرممکن. تاکید بر سه2-1

کردن نرخ ارز برای کنترل تورم که منجر به 

و 2شده نرخ ارز یپلکان یلاز تعد یناش هایثباتییب

های گذاری به سمت فعالیتهدایت منابع سرمایه

 بازی را به دنبال داشته است؛  غیرمولد و سفته

های اقتصادی ناشی از ثباتیی. ناشی از ب1-3

شرایط تورمی سطح باال )به دلیل کسری بودجه 

ها و پنهان و مزمن فزاینده ناشی از ساختار هزینه

درآمدهای دولت( منجر به هدایت منابع 

های غیرمولد و گذاری به سمت فعالیتسرمایه

 شده است؛   بازی در اقتصادسفته

بازار )اعم از  بازاراندازه ودن کوچک ب ناشی از. 1-4

نسبت  بازارها( یرو سا اوراق بهاداربورس کاال، بازار 

، منجر به گران فعال در آنبه اندازه کنش

ها بازارگردانی مخرّب و اختالل در مکانیزم قیمت

گران سودجو و هدایت منابع به سمت توسط کنش

کننده در اقتصاد ثباتبازی بیهای سفتهفعالیت

است، که عدم شفافیت در اطالعات )به ویژه  شده

یر در بورس کاال و بورس اوراق بهادار( در کنار سا

 قواعد ناکارامد به این مساله دامن زده است؛ 

. ناشی از مداخالت مستقیم غیرهوشمندانه 1-5

ها منجر به هدایت منابع دولت در تعیین قیمت

دار به سمت های اولویتگذاری از حوزهسرمایه

  3تر شده است؛های با اولویت پایینحوزه

                                                      
اجرای سه سیاست تثبیت نرخ ارز، سیاست پولی مستقل و سیاست آزادسازی جریان  Mundell Fleming. بر اساس نظریه 1

هد زمان ممکن خواسرمایه به خارج در اقتصاد غیرممکن است و تنها اجرای پایدار دو تا از این سه سیاست به صورت هم

   .(Mundell; 1960)بود

دهد عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با اختالف نرخ تورم داخلی و خارجی منجر به تعدیالت . روایت تاریخی اقتصاد کشور نشان می2

  ساله شده است. 10تا  5پلکانی جهشی در فواصل زمانی طوالنی حدود 

ها برای ای که انگیزههای گازی به گونه( تعیین غیرمنطقی نرخ خوراک پتروشیمی1چون: توان به مواردی هم. از جمله می3

گذاری در صنایع پایین دست پتروشیمی کاهش یافته و منجر به توسعه خام فروشی در صنعت پتروشیمی گشته است. سرمایه

(  معافیت از مالیات صادرات متانول و وضع مالیات سنگین بر فروش 2داده است. شبیه این پدیده در تعیین قیمت سنگ آهن رخ 

دستی پتروشیمی که ارزش افزوده بسیار باالتری برای اقتصاد دارند، منجر به افزایش جریان متانول به صنایع داخلی میان

(  3دست و پایین آن دست شده است. یانگذاری در مگذاری به باالدست زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و کاهش سرمایهسرمایه
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 در مقام نظر الیه تحلیل

 در مقام عمل

 آل و )تبیین شکاف بین وضع ایده

 واقعیت تحقق یافته(

تجاری ) مانند های سیاستناشی از . 1-6

مونه، در به عنوان ن های خارجی؛شرکت (دامپینگ

 برخی از فاینانسورهایورود  چند سال گذشته

 یطتوسعه با شرا یهاطرح ینانسفا یبرا یخارج

 یداخلهای بانک ینانسبازپرداخت بهتر نسبت به فا

(، )هم از نظر نرخ بهره و هم از نظر دوره استراحت

به  گذارییهمنابع سرما یتمنجر به هدادر عمل 

 یدگاهکمتر از د یتبا اولو یهاسمت حوزه

 . توسعه شده است هایمهبرنا

 

اجتماعی مدل ویلیامسون  -، ستون اول به تبیین هر یک از چهار الیه تحلیل اقتصادی5در جدول

سازی بر اساس منطق نظری مطرح ای برنامه خصوصیستون دوم، به تحلیل چهار الیهپرداخته است. 

سازی، بر ای برنامه خصوصیستون سوم به تحلیل چهار الیه 1پردازد.سازی میشده در ادبیات خصوصی

 اساس شواهد تجربی تحقق یافته در اقتصاد ایران در قلمرو تحقیق، یعنی صنعت بانکداری پرداخته است.  

های الشچاجتماعی ویلیامسون،   –به طور خالصه، بر اساس نتایج تحقیق، در چارچوب تحلیل اقتصادی

 د: گذاری، به صورت زیر تبیین کرتوان در چهار الیه سیاستسازی در اقتصاد ایران را میخصوصی

یاست ای پشتیبان سدهد فرض پایهها و مفروضات پایه نشان میتحلیل انگاره ؛در الیه اول 

سازی از طریق ایجاد یک محیط رقابتی امنِ در اقتصاد ایران این بوده است که خصوصی سازیخصوصی

ها شود. در این مکانیزم تالش بانکمتکی بر مکانیزم بازار منجر به ارتقای کارایی استفاده از منابع می

ه هدایت بهتر منابع به سمت صنعتی( برای حداکثر کردن سود، منجر ب -های تولیدی )مانند سایر بنگاه

سازی نشان داد که در عمل انگاره ارتقاء تجربه خصوصی 2های توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.اولویت

                                                      
گذاری برای توسعه درصد( که انگیزه سرمایه 5/14تعیین غیرمنطقی سهم صنعت نفت از درآمد حاصل از صادرات نفت خام )

های صنعت نفت کشور قرار داده است. صنعت پاالیشگاهی را به شدت کاهش داده است و فروش نفت خام را در اولویت برنامه

های نفتی دیگر این سهم را برای خام به محصوالت پاالیشگاهی و توزیع آن توسط شرکت پخش و پاالیش فراوردهتبدیل نفتزیرا، 

 کند.  صنعت نفت ایجاد نمی

  نامیده است. Rule in Formدر تشریح نظریه عقالنیت نهادی خود این منطق را  (Ostrom ,2005). الینور آستروم در مقاله 1

 یط،شرا یندر بازار بوده است. تحت ا هایمتق یزم، عملکرد مطلوب مکانسازییبرنامه خصوص یدر اجرا گذاریاستس یهفرض پا.  2

 یکن،شده است. ل سازییخصوص یهاشرکت ییبازده دارا یاربهبود مع سازی،یبرنامه خصوص یتموفق یابیارز یمناسب برا یارمع

برنامه قلمداد شود. بلکه، در کنار  یتموفق یابیارز یاربه عنوان مع تواندینم یگرد یارمع این هایمتق یزمدر صورت شکست مکان

 ی. مثال، اگر بانک خصوصیردقرار گ یابیمورد ارز دنکه در اقتصاد بر عهده دار یدر انجام نقش اصل هاشرکت یتموفق یدبا یارمع ینا
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های آفرینی بهتر در توسعه اقتصادی کشور، تبدیل شد به انگارهها برای نقشها و شرکتقابلیت بانک

دالت اجتماعی از طریق توزیع سهام عدالت و سیاستی مانند تامین مالی کسری بودجه دولت، تحقق ع

 یا، بازپرداخت دیون گذشته دولت.    

مت با پشتیبانی مبانی نظری طرح شده در الیه اول، سیاست کلی حرکت به س در الیه دوم ؛

های های دولتی شکل گرفت. اما، انگارهها و شرکتاقتصاد بازار از طریق واگذاری مدیریت و مالکیت بانک

یعنی، در  رفته در مقام عمل، باعث شد این واگذاریِ مالکیت با تعریف گسترده آن صورت گیرد.شکل گ

دار، ها برای توسعه پایدار کسب و کارهای اولویتها و شرکتقرارداد واگذاری تعهدی برای مالکین بانک

دولت در موارد های توسعه و نیز، حفظ اختیار مداخله بر اساس نقشه راه مشخص و در چارچوب برنامه

سازی منجر به کاهش قدرت مداخله دولت در نقاط شکست بازار شکست بازار دیده نشد. لذا، خصوصی

های توسعه کشور شد. به بیان دیگر، براساس دار در چارچوب برنامهبرای هدایت کسب و کارهای اولویت

ت متناظر شکست برنامه ورصها در بازار، به الگوی واگذاری فوق، در صورت شکست مکانیزم قیمت

 بینی بود. سازی در کشور قابل پیشخصوصی

ها و کاز دیدگاه نظری، باید ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای فعالیت بان در الیه سوم ؛

آفرینی گرفت. حرکت از نقشهای خصوصی در دستور کار دستگاه حکمرانی اقتصاد قرار میشرکت

الیت بخش ایفای نقش رگوالتوری و ایجاد زمین بازی مناسب برای فعمستقیم دولت در اقتصاد به سمت 

، با هدف خصوصی و به ویژه، ارتقاء شفافیت و ارتقاء قابلیت نظارت نهادهای فعال در سطح حکمرانی

ترین دستور کار این ، مهمهای توسعهپاسخگو نمودن بازیگران میدان کسب و کار نسبت به اهداف برنامه

 گذاری بود. سطح از سیاست

ترین چالش دولت برای ایجاد ساختارهای حکمرانی کارآمد در شواهد نشان داد، در این الیه مهم

 یچسبندگریزی متمرکز به سمت اقتصاد بازار، پشتیبانی از حرکت از اقتصاد دولتی متمایل به برنامه

سازی و رگوالتوری  یبازد رویکر یبه جا گرییبازمداخله مستقیم و  رویکردبا  یبه سبک حکمران دولت

 ترین شواهدی که داللت بر عمق این چسبندگی دارند، عبارتند از: بوده است. برخی از مهم

گذاری اقتصادی در مسیر حرکت به سمت اقتصاد بازار ای سیاستهای پایه( غفلت از منطق1

های دوره توجهی به هزینهبیاهرم کردن نرخ ارز برای کنترل تورم و یا،  )مانند، اصرار بر سیاست

 (؛ 1ها و صیانت از منابع بین نسلیعمر سیاست

قدرت  یرمنطقیغ یعوزت یلبه دلبه ویژه  های یکپارچه،( شکست نظام حکمرانی در تجویز سیاست2

 سطح حکمرانی کالن اقتصاد؛  در  گذاریسیاست
                                                      

خود  یسودآور یهاشاخص یبازسفته هاییتدر فعال یردرگ یا ساز و وتابعه فعال در ساخت  یهاانتقال منابع به شرکت یقاز طر

  قلمداد نمود. سازییبرنامه خصوص یتموفق یبرا یاریرا مع یجهش در سودآور ینا توانیرا بهبود دهد، نم

ها در صیانت از منابع بین نسلی انرژی و بازنشستگی از مصادیق بارز شکست سیاست گذاریرفتاری دولت در قیمت . الگوهای1

  بوده است.
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ها با رویکرد رگوالتوری و گذاری برای اجرای سیاست( توسعه نیافتگی ابزارهای سیاست3

دهی و اعتباربخشی به قراردادهای سازی )مانند: توسعه نیافتگی قانون تجارت برای شکلبازی

ی توسعه نیافتگ های اطالعاتی قابل اتکا؛نیافتگی نظامآفرین؛ توسعههمکاری منصفانه، پایدار و ارزش

 نهادهای ارتباطی دولت با بخش خصوصی و ...(؛  

آفرینی در فرآیند توسعه ابزارهای ای و مستقل برای نقشگیری یک نظام اداری حرفه( عدم شکل4

  1گذاری و رگوالتوری؛سیاست

ساالری دست و پاگیر دولتی، به دلیل تالش برای دستیابی به اهداف ( گسترش پیچیدگی دیوان5

ر بخش از طریق استخدام مستقیم دولتی، به جای ایجاد تقاضای شغل و اشتغال د ایجاد اشتغال

 خصوصی از طریق بهبود فضای مناسب کسب و کار. 

های دوم آفرینی موثر دولت در الیهاز دیدگاه نظری انتظار بر این است که با نقش در الیه چهارم ؛

برای ایفای نقش تخصیص منابع در اقتصاد داشته  زم راها کارایی الگذاری، مکانیزم قیمتو سوم سیاست

یان دیگر، در باشد و مداخله دولت در اقتصاد به جبران موارد شکست بازار در اقتصاد محدود شود. به ب

های خصوصی در بازار منجر به تخصیص کارای منابع توان انتظار داشت عملکرد بانکاین شرایط، می

 د گردد.  دار در اقتصایتهای ارزش اولوبرای توسعه زنجیره

ها در گذاری اقتصادی، بستر ناکارایی مکانیزم قیمتهای دوم و سوم سیاستاما، شکست دولت در الیه

سازی را در کشور رغم زد. بر بازار برای تخصیص منابع را فراهم کرد و مقدمات شکست برنامه خصوصی

 اند از: ها در بازار عبارت بودهترین موارد شکست مکانیزم قیمتاساس شواهد تجربی، مهم

یت منابع ی که منجر به هداهلند یماریاز ب یمنابع ناش یصدر تخص هایمتق یزمشکست مکان( 1

گذاری به سمت تولید کاالهای غیرقابل مبادله )مانند مسکن( و توسعه صنایع با رویکرد سرمایه

 مونتاژگری شده است؛  

گانه سیاستی غیرممکن و به دلیل تاکید بر سه منابع یصدر تخص هایمتق یزمشکست مکان( 2

 نرخ ارز یپلکان یلاز تعد یناش هایثباتییباهرم کردن نرخ ارز برای کنترل تورم که منجر به 

ته بازی را به دنبال داشهای غیرمولد و سفتهگذاری به سمت فعالیتشده و هدایت منابع سرمایه

 است؛  

                                                      
 این نتیجه احتمالی را گرفت کهبتوان  اگر تاثیرات متقابل سطوح چهارگانه مدل تحلیلی ویلیامسون را در نظر بگیریم، شاید .1

های دولت به سازی با هدف تامین مالی کسری بودجه و تسویه بدهیپیشران حرکت دولت به سمت اتخاذ رویکرد خصوصی

ها میان مردم ها و یا، حتی اتخاذ رویکرد توزیع سهام شرکتهای دولتی به آنهای بازنشستگی از طریق واگذاری شرکتصندوق

داشته  ساز فعال در دولتاین فرایندهای تصمیم ضعف درهای عدالت، ریشه در تحت عنوان سهام عدالت با هدف بهبود در شاخص

 است. 
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های اقتصادی ناشی از شرایط تورمی سطح باال )به ثباتیی از بیها ناش( شکست مکانیزم قیمت3

دلیل کسری بودجه و فرابودجه پنهان و مزمن دولت ناشی از شکست دولت در اصالح ساختار 

گذاری به سمت سازی( منجر به هدایت منابع سرمایهها بعد از خصوصیدرآمدها و هزینه

 شده است؛   بازی در اقتصادهای غیرمولد و سفتهفعالیت

بازار بازار )اعم از اندازه کوچک بودن به دلیل  منابع یصدر تخص هایمتق یزمشکست مکان( 4

، گران فعال در آنکنشقدرت مالی بازارها( نسبت به اندازه  یرو سااوراق بهادار بورس کاال، بازار 

گران سودجو و هدایت ها توسط کنشمنجر به بازارگردانی مخرّب و اختالل در مکانیزم قیمت

کننده در اقتصاد شده است، که عدم شفافیت در ثباتبازی بیهای سفتهمنابع به سمت فعالیت

اله اطالعات )به ویژه در بورس کاال و بورس اوراق بهادار( در کنار سایر قواعد ناکارآمد به این مس

 دامن زده است؛ 

ها ها ناشی از مداخالت مستقیم غیرهوشمندانه دولت در تعیین قیمت( شکست مکانیزم قیمت5

تر های با اولویت پاییندار به سمت حوزههای اولویتگذاری از حوزهمنجر به هدایت منابع سرمایه

 شده است؛ 

های توسعه با طرح رای فاینانسهای خارجی بها به واسطه ورود شرکت( شکست مکانیزم قیمت6

های داخلی )هم از نظر نرخ بهره و هم از نظر دوره شرایط بازپرداخت بهتر نسبت به فاینانس

های با اولویت کمتر از دیدگاه گذاری به سمت حوزهاستراحت(، منجر به هدایت منابع سرمایه

 های توسعه شده است. برنامه

های خصوصی )که حداکثر ر عمل، یعنی شکست عملکرد بانکها در بازار دشکست مکانیزم قیمت

دار از های اولویتگذاریکنند( در هدایت منابع به سمت سرمایهداران خود را دنبال میکردن سود سهام

های دار از دیدگاه برنامههای توسعه اولویتهای توسعه اقتصادی کشور. در این شرایط، طرحدیدگاه برنامه

گذاری با بازده باالتر برای بانک نخواهند بود. در این شرایط، های سرمایههمان فرصتتوسعه ضرورتا 

بازی وجود دارد که با ریسک بسیار کمتر، های غیرمولد و بورسگذاریهای زیادی برای سرمایهفرصت

 به ارمغان خواهند آورد.  بازده بسیار باالتری را برای بانک

ها و نیازهای صنعتی خصوصی شده نیز از اولویت -های تولیدیعه شرکتدر این شرایط، مسیر رشد و توس

گذاری بر روی واقعی اقتصاد منحرف خواهد شد. به عنوان نمونه، جریان منابع مالی به سمت سرمایه

های خوراک باالتری برخوردارند، های انرژی یا رانتخطوط تولید مونتاژ و یا خطوط تولیدی که از رانت

بخشی به تولید و خلق ارزش افزوده باالتر از طریق نوآوری برای عمق گذاریهد شد و سرمایهمتمرکز خوا

های تولید از طریق نوآوری در فرایند تولید در حاشیه قرار خواهد گرفت. لذا، در محصول و کاهش هزینه

دار )مانند تامین ویتهای توسعه غیراولها بیشتر برای تامین مالی طرحهای تولیدی از بانکتقاضای بنگاه

اندازی خطوط مونتاژ( خواهد بود. لذا، تاثیر منفی شکست مکانیزم سرمایه در گردش برای واردات و یا، راه

ها از وضعیت بهینه، یک تاثیر دوسویه است. یعنی، این تاثیر، ها بر انحراف در منابع مالی بانکقیمت
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های ها بر عرضه منابع مالی و هم بر رفتار بنگاهار بانکها هم بر رفتنتیجه توام تاثیر انحراف در قیمت

 تولید در تقاضا برای منابع مالی است. 

  گیریبحث و نتیجه -5

یابی علل سازی در اقتصاد ایران و ریشههای اجرای برنامه خصوصیهدف این مطالعه، بررسی چالش

این منظور، چارچوب مفهومی ارائه شده شکست این برنامه در الیه حکمرانی کالن اقتصاد بوده است. به 

مبنای تحلیل قرار گرفت. سپس، بر اساس الگوی  اجتماعی ویلیامسون -ی تحلیل اقتصادی چهار الیهدر 

های دولت برای اصالح محیط نهادی )به ویژه مساله مالکیت( و ها، اهداف، سیاستانتخاب شده، انگاره

ها در ای حکمرانی کارآمد و نیز، نتایج اجرای این سیاستهای دولت برای دستیابی به ساختارهسیاست

سطح عملیاتی، هم در مقام نظر و هم در مقام عمل، بر اساس تحلیل محتوای اسناد و مدارک مرتبط با 

یابی سازی مورد تجزیه و تحلیل گرفت. موردکاوی و قلمرو مطالعه، تحلیل و ریشهاجرای برنامه خصوصی

سازی در صنعت بانکداری بوده است. برای ارزیابی موفقیت ی برنامه خصوصیهای حکمرانی اجراچالش

در هدایت منابع به سمت  هاها، عملکرد بانکسازی، عالوه بر معیارهای سودآوری بانکخصوصیبرنامه

 گرفت. های توسعه اقتصادی کشور نیز مد نظر قرار دار بر اساس برنامههای اولویتگذاریسرمایه

سازی را باید در اولویت اول در مفروضات های شکست برنامه خصوصیطالعه نشان داد، ریشهنتایج م

سازی، در اولویت دوم در مفهوم حق مالکیت گذاران در مورد اهداف مورد انتظار از خصوصیپایه سیاست

سبندگی سازی، و در اولویت سوم در چو کارکردهای مورد انتظار از انتقال این حق در فرایند خصوصی

گری به جای سبک حکمرانی با رویکرد رگوالتوری و دولت به سبک حکمرانی اقتصادی با رویکرد بازی

 سازی و حل تعارض منافع در مسیر حرکت از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار دانست. بازی

ها در بازار قیمتهای سه گانه حکمرانی اقتصادی کشور منجر به شکست مکانیزم ها در الیهنتایج شکست

 اند از:ها عبارت بودهدر الیه چهارم یا الیه عملیاتی بازی شده است. از جمله مصادیق آشکار این شکست

ی که منجر به هدایت منابع هلند یماریاز ب یمنابع ناش یصدر تخص هایمتق یزمشکست مکان( 1

گذاری به سمت تولید کاالهای غیرقابل مبادله )مانند مسکن( و توسعه صنایع با رویکرد سرمایه

 مونتاژگری شده است؛  

گانه سیاستی غیرممکن و به دلیل تاکید بر سه منابع یصدر تخص هایمتق یزمشکست مکان( 2

 نرخ ارز یپلکان یلاز تعد یناش هایثباتییبه اهرم کردن نرخ ارز برای کنترل تورم که منجر ب

بازی را به دنبال داشته های غیرمولد و سفتهگذاری به سمت فعالیتشده و هدایت منابع سرمایه

 است؛  

های اقتصادی ناشی از شرایط تورمی سطح باال )به ثباتیها به دلیل بی( شکست مکانیزم قیمت3

و مزمن دولت ناشی از شکست دولت در اصالح ساختار  دلیل کسری بودجه و فرابودجه پنهان
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گذاری به سمت سازی( منجر به هدایت منابع سرمایهها بعد از خصوصیدرآمدها و هزینه

 بازی در اقتصاد شده است؛  های غیرمولد و سفتهفعالیت

ازار ببازار )اعم از اندازه کوچک بودن به دلیل  منابع یصدر تخص هایمتق یزمشکست مکان( 4

، گران فعال در آنکنشقدرت مالی بازارها( نسبت به اندازه  یرو سا اوراق بهاداربورس کاال، بازار 

گران سودجو و هدایت ها توسط کنشمنجر به بازارگردانی مخرّب و اختالل در مکانیزم قیمت

فیت در کننده در اقتصاد شده است، که عدم شفاثباتبازی بیهای سفتهمنابع به سمت فعالیت

اطالعات )به ویژه در بورس کاال و بورس اوراق بهادار( در کنار سایر قواعد ناکارآمد به این مساله 

 دامن زده است؛ 

ها ها ناشی از مداخالت مستقیم غیرهوشمندانه دولت در تعیین قیمت( شکست مکانیزم قیمت5

تر های با اولویت پایینمت حوزهدار به سهای اولویتگذاری از حوزهمنجر به هدایت منابع سرمایه

 شده است؛ 

های توسعه طرح های خارجی برای فاینانسها به واسطه ورود شرکت( شکست مکانیزم قیمت6

های داخلی )هم از نظر نرخ بهره و هم از نظر بانک با شرایط بازپرداخت بهتر نسبت به فاینانس

های با اولویت کمتر از ی به سمت حوزهگذاردوره استراحت(، منجر به هدایت منابع سرمایه

 های توسعه شده است. دیدگاه برنامه

ای جز اند، نتیجهشده های دولتی در آن خصوصیها در اقتصادی که شرکتشکست مکانیزم قیمت

ها تحت مدیریت مستقیم دولت تخصیص ناکاراتر منابع نسبت به وضعیتی که در اقتصاد دولتی، شرکت

کننده جریان منابع، ترین سیگنال هدایتبال نخواهد داشت. زیرا، در اقتصاد بازار مهماند، به دنبوده

 های قیمتی است. سیگنال
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