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ْفلی ِمَن الَّذیَن ال حیَلَۀ لَُهْم، َبَقِۀ السُّ اللَّ اللَّ ِفی الطَّ
خدا را خدا را در طبقه پایین اجتماع، از آنان که راه چاره ندارند،

ْمنی، ِمَن الَْمساکیِن َو الُْمْحتاجیَن َو اَْهِل الُْبْؤسی َو الزَّ
و از کارافتادگان و نیازمندان و دچارشدگان به زیان و سختی و صاحبان امراضی که از پا 

درآمده اند،

َبَقِۀ قانِعاً َو ُمْعَتّراً. َفاِنَّ فی هِذِه الطَّ
در میان اینان کسانی هستند که روی سؤال و اظهار حاجت دارند و کسانی که عفت نفسشان 

مانع از سؤال است.

َواْحَفْظ لِلِّ َما اْسَتْحَفَظک ِمْن َحقِِّه فیِهْم.
بنابراین آنچه را که خداوند در مورد آنان از حفظ حقوق از تو خواسته به حفظ آن پرداز.

امام علی )ع( )فرازهایی از نامه ۵۳ نهج البالغه(
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خالصه مدیریتی

کاهش فقر مهم عنوان می کنند؛ به همین  مطالعات اقتصادی، چه از لحاظ نظری و یا تجربی، شمولیت مالی را برای توسعه و 

دلیل این پژوهش به بررســی فقر اســتفاده از خدمات مالی در قالب شــمولیت مالی می پردازد. نتایج این پژوهش نشــان می دهد 

که در ایران شبکه بانکی به عنوان محور اصلی خدمات مالی، نتوانسته است نیاز خانوارها به اعتبار به جهت هموارسازی مصرف 

کارت های اعتباری در ایران )رتبه هفتاد و پنجم در دنیا(  گســترش  که عدم  در طول زمان را فراهم نماید. شــواهد نشــان می دهد 

باعث شــده اســت تا خانوارها برای تامین اعتبار، نیازمند دریافت تســهیالت از بانک باشند )رتبه نهم دریافت تسهیالت در دنیا(. 

عالوه بر این، نسبت پایین وام مسکن به ارزش مسکن )18 درصد در سال 1398( و سهم پایین وام مسکن در سبد بدهی خانوار 

کالن نیز توسط شبکه بانکی فراهم نشده است. که نیاز به تأمین مالی  )20 درصد در سال 1398( نشان می دهد 

کشــوری مفهــوم »فقــر اســتفاده از خدمــات مالــی« با میزان شــمولیت مالی، قابل رصد اســت. شــمول مالی بــه معنای  در هــر 

دسترســی بزرگســاالن بــه انــواع مختلــف خدمــات مالی مناســب و اســتفاده مؤثــر از آن ها اســت. این خدمــات مالی در دو ســطح 

که برای هریک از سطوح شاخص های مناسبی نیز تعریف شده است: قابل بررسی هستند 

سطح پایه: در این سطح داشتن حساب به منظور ذخیره یا پس انداز پول و نیز خدمات مالی مرتبط به دریافت و پرداخت های 

مالی رصد می شود.

شاخص های داشتن حساب به منظور ذخیره یا پس انداز پول عبارتند از:

که داشــتن یک حســاب )متعلق به خودشان یا مشــترک با سایر افراد( را در یک نهاد مالی  1- درصد افراد باالی 15 ســال 

گزارش داده اند. رسمی یا از طریق موبایل 

2- حساب های سپرده به ازای هر 1000 بزرگسال

که  کشورهای جهان دارد. در شاخص مهم نفوذ بانکی  به طورکلی، ایران در شاخص های سطح پایه وضعیت مطلوبی در بین 

بر اساس درصد افراد باالی 15 سال دارای حساب بانکی سنجیده می شود، ایران با 94 درصد در سال 2017 رتبه بیست و پنجم 

گروه های مختلف  گسترده ای در برخورداری از حساب بانکی برای  ح یارانه نقدی در ایران نقش  دنیا را به خود اختصاص داد. طر

جامعه داشــته اســت. در شــاخص تعداد حســاب به ازای هر 1000 نفر بزرگسال نیز ایران رتبه نخست )تعداد 7637 حساب به ازای 

هر 1000 نفر بزرگســال( را در دنیا دارد؛ البته مقدار بســیار باالی شــاخص تعداد حســاب های افراد می تواند مبین نوعی آشــفتگی در 

که در ردیابی حساب ها و پول شویی موضوع مهم و چالش برانگیزی است. کشور نیز باشد  بازار پولی و بانکی 

شاخص های خدمات مالی مرتبط به دریافت و پرداخت ها نیز ازاین قرار هستند:

 1- شعبه ها به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال

2- دستگاه ATM به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال

3- دستگاه های PO S به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال
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که از طریق موبایل یا اینترنت به یک حساب دسترسی دارند. 4- درصد افراد جوان )بین 15 تا 25 سال( 

گذشــته از اینترنت برای پرداخت صورت حســاب و یا خرید آنالین  که در یک ســال  5- درصد افراد جوان )بین 15 تا 25 ســال( 

کرده اند. استفاده 

ایران در شــاخص های دسترســی به شــعب بانکی و دســتگاه ATM به ترتیب رتبه بیســت و چهارم و ســی و ســوم دنیا را دارد. 

طبق آمار صندوق بین المللی پول )2018( به ازای هر 100 هزار بزرگسال در ایران، 37 شعبه بانک و 88 دستگاه ATM وجود دارد. 

در دسترسی به دستگاه های POS نیز ایران رتبه دوم را در جهان دارا می باشد. تعداد زیاد دستگاه های POS به علت ارائه رایگان 

کرده اســت. در  کشــور تحمیل  خدمــات پرداخــت و لحــاظ نمــودن آن به عنوان یک خدمت عمومی، هزینه باالیی به بدنه بانکی 

کارت و یا داشتن دستگاه  کارت به  کشورهای پیشرفته، مقررات سخت گیرانه ای برای جابه جایی پول وجود داشته و  بسیاری از 

گزارش بانک جهانی )2017( در زمینه خدمات دیجیتال، 52 درصد افراد جوان )بین  POS با محدودیت مواجه اســت. بر اســاس 

ســن 15 تــا 25 ســال( از طریق موبایل و یا اینترنت به یک حســاب دسترســی دارنــد و 49 درصد جوانــان از اینترنت برای پرداخت 

کرده اند. در هر دو شــاخص خدمات دیجیتــال وضعیت ایران باالتر از متوســط جهانی  صورت حســاب و یــا خریــد آنالین اســتفاده 

است.

کشــورهای OECD همانند ایران در   به طورکلــی از منظر ســطح پایه شــمول مالــی، وضعیت خانوارها در ایران مطلوب اســت. 

گروه های  ســطوح پایــه شــمولیت مالی وضعیــت مطلوبی دارند، امــا درعین حــال، برنامه هایی برای ســنجش و ارتقاء ســواد مالی 

گیرد. مختلف ذیل شمول مالی تعریف نموده اند. در بررسی ها در ایران هم این موضوع می باید هم زمان موردتوجه قرار 

ســطح ثانویه: در این ســطح دسترســی به اعتبارات نهادهای مالی رسمی و همچنین استفاده از محصوالت بیمه رسمی بررسی 

می گردد.

در بررسی محصوالت بیمه تنها یک شاخص عنوان می شود:

1- افراد دارای بیمه نامه به ازای هر 1000 نفر بزرگسال، در دو دسته بیمه های عمر و غیر عمر.

مشــکل اصلــی شــمول مالی در ایران مربوط به ســطح ثانویه اســت. صنــدوق بین المللی پول )2018( مجمــوع بیمه نامه های 

گزارش  که این شــاخص را  کشــورهایی  که در بین  کرده اســت  گزارش  )عمر و غیر عمر( به ازای هر هزار نفر بزرگســال در ایران را 1014 

کرده بودند، وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد.

در بررســی ســطح دسترسی به اعتبارات نهادهای مالی رســمی، به دلیل اهمیت این سطح از دسترسی ها به لحاظ مطالعات 

کنار شــاخص های متعارف شــمول مالی، شاخص های دیگری  تجربی و نیز به  منظور ارائه تصویر مناســب تری از وضعیت ایران در 

که عبارتند از: نیز بررسی خواهد شد 

که از مؤسســات مالــی وام دریافت  1- درصــد افــراد بــاالی 15 ســال در 4 دهک پاییــن درآمدی و 6 دهک باالی درآمدی 

کرده اند.
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کل تسهیالت. کمتر بهره مند رفاهی از  2- سهم 30 درصد 

کرده اند. که از طریق خانواده و دوستان وام دریافت  3- درصد افراد باالی 15 سال 

کارت اعتباری هستند. که دارای  4- درصد افراد باالی 15 سال 

5- نسبت اعتبار مصرف کننده به هزینه های مصرف کننده.

6- نسبت بدهی خانوار به درآمد خانوار یا نسبت بدهی خانوار به تولید ناخالص داخلی.

7- سهم وام مسکن در بدهی خانوار.

8- نسبت وام به ارزش مسکن.

9- نسبت تسهیالت به سپرده ها.

10- نسبت تسهیالت قرض الحسنه به سپرده های قرض الحسنه.

در برخی شــاخص های ســطح ثانویه، همانند دسترســی افراد باالی 15 ســال به تسهیالت مؤسســات مالی رسمی )مؤسسات 

مالــی رســمی متــرادف با مؤسســات مالی قانونــی و تحت نظر بانک مرکزی اســت( وضعیت مطلوبی اســت. در این شــاخص ایران 

کشورهای OECD هم باالتر است، اما این تصویر دقیقی از وضعیت تسهیالت در ایران نیست.  دارای رتبه نهم بوده و از متوسط 

کفایــت مقدار این تســهیالت حکایــت دارد. این  پاییــن بــودن شــاخص نســبت بدهی )از بخش رســمی( بــه درآمد خانــوار از عدم 

کشورهای با درآمد باال به   شــاخص در ســال 1398 برای ایران حدود 13 درصد محاســبه شــده، درحالی که مقدار این شــاخص در 

کشور دانمارک با عدد 240 درصد است(. صورت متوسط باالی صددرصد است )برای نمونه بیش ترین مقدار برای 

افراد برای هموارسازی هزینه ها در طول زمان نیاز دارند تا هم زمان از طریق تسهیالت و اعتبارات، هزینه امروز را با درآمد فردا 

کارت های اعتباری وضعیت مطلوبی نیست،  مطابقت دهند. وضعیت ایران در شاخص های شمولیت مالی مرتبط با استفاده از 

کارت اعتباری شــده اند. ایران رتبه 75 را در این شــاخص داشــته و حتی مقدار  فقط 9 درصد افراد در ایران موفق به اســتفاده از 

کافی، وضعیت ایران در موضوع اعتبارات قابل رصد نیست. آن پایین تر از متوسط جهانی است؛ از طرفی، به دلیل نبود داده 

که ســهم بخش غیر رســمی در سبد بدهی خانوار  کفایت میزان تســهیالت و اعتبارات از بخش رســمی باعث شــده اســت  عدم 

که در این شاخص ایران بعد از  کرده اند  ایرانی باال باشد. در ایران 51 درصد افراد باالی 15 سال از خانواده و دوستان وام دریافت 

کشور نپال و عراق رتبه سوم دنیا را دارد )باال بودن سهم بخش غیر رسمی در سبد بدهی خانوار از ضعف بخش رسمی در تأمین 

کم تر توسعه یافته باالست(. کشورهای  اعتبار و تسهیالت حکایت دارد و معمواًل میزان این شاخص در 

که شبکه بانکی به خانوار پرداخت می کند. سهم وام مسکن  کشورهای دنیا، وام مسکن اصلی ترین وامی است  در بسیاری از 

کانادا حدود 50 درصد است؛ در ایران مقدار این شاخص در سال 1398 در حدود  کشور آمریکا 69 درصد و در  کل بدهی افراد در  از 

گزارش شده  کشورهای OECD ، 70 درصد  20 درصد محاسبه شده است. نسبت وام مسکن به ارزش مسکن به طور متوسط در 

و در ایران این شاخص در سال 1398 در حدود 18 درصد محاسبه شده است.

کــه در ســطح ثانویــه وجــود دارد، عــدم توزیــع مناســب میــزان دسترســی به خدمــات و منابــع بانکی بــه لحاظ  نکتــه دیگــری 
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جغرافیایی و دهک های درآمدی اســت. بر اســاس داده های تســهیالت فردبه فرد پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، در هر دو تفکیک 

)دهکی و جغرافیایی( نابرابری مشــهود اســت. شــاخص مانده تســهیالت از تمرکز بسیار باالی دسترســی به منابع مالی در استان 

کل تسهیالت مربوط به استان تهران است و استان رتبه دوم یعنی اصفهان تنها  تهران حکایت می کند، به نحوی که 63 درصد از 

کل تســهیالت را به خود اختصاص داده اســت. در اســتان تهران میزان دسترســی افراد در 4 دهک پایین درآمدی  3.8 درصد از 

گزارش شده است. بسیار پایین )حدود 1 درصد( 

کرد: در جمع بندی از وضعیت شمول مالی در ایران می توان بیان 

1- درحالی کــه بــه لحــاظ ســخت افزاری نظــام بانکی، یعنــی امکانات شــعبه، ATM، دســتگاه POS و برخــورداری افراد از 

کشــوری نتوانســته نیازهای  کشــورها قرار دارد، اما سیســتم بانکی  حســاب بانکی، ایران در رتبه های باالی فهرســت 

مالی افراد را جهت هموارسازی هزینه ها در طول زمان برطرف سازد.

کالن افراد )وام مســکن( و هم در تأمین اعتبار خرد )کارت های اعتباری( عملکرد  2- سیســتم بانکی هم در تأمین اعتبار 

کرده  ضعیفی داشــته و همین موضوع باعث شــده اســت تا افراد برای هر نیاز خرد به اعتبار، مجدداً به بانک مراجعه 

گرفتار مسیر پر پیچ وخم تأمین وثایق و تضامین شوند. و 

در نهایت ضروری است تا شاخص های فقر استفاده از خدمات مالی در قالب سند شمول مالی تدوین و رصد شود. این مهم 

گزارش به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد. که در متن  نیازمند برخی مصوبات در شورای عالی رفاه است 



13

مقدمه

کــه به صورت خالصه ســهم افراد و  کلیدواژه ای با عنوان شــمول مالی1 قابل رصد اســت  ارتبــاط مفهــوم فقــر و بخــش مالــی در 

کرده و مورد توجه بســیاری از  بنگاه هــا در اســتفاده از خدمــات مالی تعریف می شــود.2 این مفهــوم از اوایل قرن 2000 اهمیت پیدا 

گروه بیست بر نقش مهم شمول  سیاســت گذاران، محققان و ســایر ذی نفعان قرارگرفته است. برای نمونه، در مجامع بین المللی 

گاهی و رصد این مفهوم، شــاخص های اصلی شــمول مالی  کید شــده و به منظور آ گیر3 تأ مالی در مبارزه با فقر و تحقق توســعه فرا

که حاصل تالش های مشارکت جهانی برای شمول مالی4 بود، به تصویب رسیده است.

در ایــران نیــز تالش هایــی برای بررســی وضعیت ایران در شــاخص های شــمول مالی و تدوین ســند راهبردی صــورت پذیرفته 

اســت. این مطالعات خصوصًا در بررســی رابطه بین فقر و شــمول مالی بســیار اندک و ضعیف اســت. دیگر خأل مطالعاتی در ایران 

کتفا شده است، درحالی که برای ارائه  گروه بیست ا که در مطالعات صرفًا به بررســی شــاخص های شــمول مالی مصوب  این اســت 

گردد. تصویر دقیق تری از وضعیت ایران، باید از سایر شاخص های فیندکس5 و نیز شاخص های تکمیلی استفاده 

گــزارش حاضــر، علی رغــم اهمیت ســهم بنگاه ها در اســتفاده از خدمات مالی، بــه دلیل تمرکز بر موضوع فقــر صرفًا موضوع   در 

گزارش در پنج قســمت تنظیم شــده اســت: پس  گرفته اســت. این  ســهم بری افراد در اســتفاده از خدمات مالی مورد بررســی قرار 

از بیــان مقدمــه در قســمت اول شــمول مالی بر اســاس ســطوح مختلف خدمــات مالی تعریف می شــود؛ در قســمت دوم با عنوان 

که به بررســی تأثیرگذاری ســطوح  »شــواهد تجربــی از تأثیــر شــمول مالــی بر فقر« ســعی خواهد شــد از مطالعــات تجربــی و میدانی 

گردد؛ در قســمت ســوم با عنوان  مختلــف خدمــات مالــی بــر موضوع مهــم فقر در بین خانوار انجام شــده اســت، جمع بندی ارائه 

گروه بیســت، سایر شاخص های فیندکس و نیز  »شــاخص های ســنجش میزان شــمول مالی«  شاخص های شمولی مالی مصوب 

گرفته، دسته بندی شده است؛ در قسمت چهارم با عنوان  که در بررســی وضعیت ایران مورداســتفاده قرار  شــاخص های تکمیلی 

ح شــده در بخش قبلی، تصویری از وضعیت ایران در  »وضعیت ایران در شــاخص های شــمول مالی« بر اســاس شاخص های مطر

کشــوری مورد  گروه های  دسترســی و اســتفاده از خدمات مالی ارائه شــده و موقعیت ایران در مقایســه با متوســط جهانی و ســایر 

گزارش با جمع بندی و پیشنهادها پایان می پذیرد. گرفته است؛ درنهایت،  بررسی و تجزیه وتحلیل قرار 

1. تعریف شمول مالی
که بزرگساالن به انواع مختلف خدمات مالی مناسب دسترسی  طبق تعریف بانک جهانی )2017( شمول مالی بدین معناست 

1- Financial Inclusion
2- Global Financial Development Report 2014
3- inclusive development
4- Global Partnership for Financial Inclusion)GPFI(
5- Findex
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کنند. چنین خدماتــی باید به صورت مســئوالنه و ایمن بــرای مصرف کننده ها و  دارنــد و می تواننــد بــه طــور مؤثر از آن ها اســتفاده 

گردد. در پایین ترین ســطح خود، شــمول مالی با  به صــورت پایــدار6 بــرای ارائه دهندگان در یــک محیط به خوبی قاعده مند7 ارائه 

داشتن حساب سپرده یا حساب معامالتی )حساب جاری(8 در بانک یا سایر مؤسسات مالی یا ارائه دهندگان خدمات پول موبایلی 

کــه می تواند بــرای انجام و دریافت پرداخت ها و ذخیره یا پس انداز پول اســتفاده شــود. داشــتن حســاب همچنان  آغــاز می شــود 

که هیچ حسابی ندارند9. شمول  کرده اند  گزارش  که در سال 2014 دو میلیارد یا 38 درصد از بزرگساالن  موضوع مهمی است، چرا

مالی دسترســی به اعتبارات و اســتفاده از محصوالت بیمه را نیز شــامل می شــود. دسترســی به اعتبارات نهادهای مالی رسمی به 

کنند؛ همچنین استفاده از محصوالت بیمه رسمی  کسب وکار سرمایه گذاری  که در آموزش و فرصت های  بزرگساالن اجازه می دهد 

که ریسک های مالی را بهتر مدیریت نمایند. به مردم اجازه می دهد 

کــردن مصرف در طول زمان و مدیریت ریســک های  شــمول مالــی می توانــد از طریق ایجاد ســرمایه گذاری بــرای آینده، هموار 

که نقل و انتقاالت  کند. دسترســی به خدمات مالی رســمی به مردم این امــکان را می دهد  کمک  کاهش فقر و نابرابری  مالــی، بــه 

که از طریق ســرمایه گذاری در  کارایــی و اطمینان باالتری انجــام دهند و نیز این امکان را برای مردم فقیر فراهم می کند  مالــی را بــا 

کسب وکار از فقر رهایی یابند10. آموزش و 

کــرد؛ ممکن اســت برخی از  در مبحــث شــمول مالــی بایــد بــه بحــث تفکیک بین دسترســی و اســتفاده از خدمــات مالی توجه 

شرکت ها و خانوارها با وجود دسترسی ها، ترجیح دهند از برخی خدمات مالی استفاده نکنند. برخی ممکن است دسترسی غیر 

مســتقیم داشــته باشــند و برای مثال، از حســاب بانکی شــخص دیگری اســتفاده نمایند. برخی هم با وجود دسترســی به دالیل 

مذهبــی و یــا فرهنگــی از خدمات مالی اســتفاده نمی کنند یا برخی از افــراد معامالت به صورت نقد را ترجیــح می دهند و بنابراین، 

که به رغم دسترســی خود از خدمات مالی اســتفاده نمی کنند،  از خدمات مالی اســتفاده نمی کنند. از نظر سیاســت گذار، افرادی 

گاهی و  کمبود تقاضا اســت؛ بااین حال، سواد مالی می تواند در افزایش آ مشــکل تلقی نمی شــوند، زیرا این عدم اســتفاده ناشی از 

کشورهای OECD موضوع سواد مالی ضریب اهمیت باالیی دارد. ایجاد تقاضا مؤثر باشد و به همین دلیل هم در 

که بازارهای خدمات مالی متفاوت از ســایر  که در مباحث شــمول مالی باید در نظر داشــت، این اســت  موضوع مهم دیگری 

که مایل و قادر به پرداخت قیمت  بازارها می باشــد. در ســایر بازارها عرضه و تقاضا در قیمت های تســویه باهم برابر بوده و افرادی 

که این قواعد به دلیل عدم تقارن  کنند. اســتگلیتز و ویس11 )1981( نشــان دادند  تســویه هســتند، می توانند محصول را خریداری 

اطالعات در بازارهای خدمات مالی به ویژه بازارهای اعتبار و بیمه برقرار نیست و در بازارهای مالی به دلیل تمایل افراد پرریسک 

6- sustainably
7- well regulated environment
8- transaction account
9- Demirguc-Kunt et al, 2015
10- Financial Inclusion and Inclusive Growth, 2017
11- Stiglitz and Weiss
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بــرای دریافــت وام، بــا مشــکل انتخــاب بــد12 و بــه دلیل اســتفاده نادرســت از وام اخذشــده با مخاطــره اخالقی13 مواجه هســتیم؛ 

بنابراین، تعادل در بازارهای مالی بر اســاس قیمت های تســویه ایجاد نشــده و ما معمواًل با مازاد تقاضا مواجه هستیم. این قبیل 

مالحظات در تدوین سیاست گذاری بسیار حائز اهمیت است.

2. شواهد تجربی از ارتباط شمول مالی و فقر
کاهش فقر موضوع مهم تلقی  که شمول مالی برای توسعه اقتصادی و  کرد  در بررسی رابطه شمول مالی و فقر می توان عنوان 

می شــود. مســتندات قابل توجهی منفعت باالی فقرا از پرداخت های اساســی، پس انداز و خدمات بیمه ای را نشــان می دهد. در 

که با محدودیت های بزرگ تری مواجه هستند، دسترسی به منابع برای این  کوچک و نوپا  مورد بنگاه ها به طور خاص بنگاه های 

گزارش تأثیر  که در مقدمه عنوان شد، در این  بنگاه ها امکان نوآوری، فرصت های شغلی و رشد را به همراه دارد. البته همان طور 

شــمول مالی بر بنگاه ها مورد توجه نخواهد بود. شــواهد تجربی اخیر درباره تأثیر شــمول مالی بر فقر بر اســاس نوع خدمات مالی، 

کرده است. در ادامه به تفکیک، تأثیر این خدمات مالی بر فقر بررسی خواهد شد. نتایج متفاوتی را ابراز 

2-1. تأثیرات خدمات پس انداز و پرداخت
داده هــای جهانــی همبســتگی قــوی بین نابرابری درآمد و نابرابری در اســتفاده از حســاب های بانکی را نشــان می دهد. برای 

که حســاب های بانکی دارند، در بین افراد فقیر و غنی یکسان است.  کشــور ســوئد با بهترین توزیع درآمد، ســهم افرادی  نمونه در 

که نابرابری درآمد باالیی وجود دارد، بیســت درصد افراد ثروتمند 14 برابر بیش تر از بیست  کشــور هائیتی، جایی  از ســوی دیگر در 

خ  کــه نابرابری مالــی با نابرابــری درآمــدی هم زمان ر درصــد افــراد فقیــر دارای حســاب بانکــی هســتند؛ بنابرایــن، به نظر می رســد 

کنترل شــده اســت )ثبات ســایر شــرایط( همچنان باقی اســت. البته  که درآمد ملی  می دهــد. ایــن همبســتگی قــوی حتــی زمانی 

کامل نیست؛ به عنوان مثال، معیار نابرابری مالی در فیلیپین بسیار نزدیک به هائیتی است، اما درآمد در فیلیپین به  همبستگی 

که نابرابری مالی و اقتصادی همبستگی باالیی دارند، اما بحث علیت را  طور مساوی تر توزیع می شود. از طرفی باید عنوان شود 

که نشان داد  گرفت. از جمله مطالعات تجربی در این زمینه بررسی تأثیر مقررات زدایی بانکی در آمریکاست  از آن نمی شود نتیجه 

کار را افزایش داده اســت و چون همراه با منافع  شــمول مالی بیش تر، ســرعت رشــد اقتصادی، شــدت رقابت و تقاضا برای نیروی 

کمک می کند.14 درمجموع،  گیر  که در توزیع درآمدی پایین تری هستند، می باشد، بنابراین به یک رشد فرا باالتری برای افرادی 

کردن حساب های اصلی برای پس انداز و خدمات پرداخت  که مهیا  بسیاری از مطالعات15 توجیه قوی برای سیاست هایی است 

گر به خوبی  را تشــویق می کنند. افزایش شــمول مالی از نظر داشــتن حساب ســپرده برای پس انداز و خدمات دریافت و پرداخت، ا

کند. کمک  کاهش فقر شدید و افزایش توفیقات همگانی  انجام شود، می تواند به 

12- adverse selection
13- moral hazard
14- Beck, Levine, and Levkov, 2010
15- Ashraf, Karlan, and Yin, 2010, 2006; Dupas and Robinson, 2011, 2013; Aportela, 1999
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2-2. تأثیرات بیمه
گلر و افهی )2005(، به این موضوع اشــاره  کا مســتندات تأثیرگذاری محصوالت بیمه بر رشــد هرچند ضعیف اما مثبت اســت. 

که امکان دارد هم انباشتگی بین صنعت بیمه و رشد اقتصادی در سطح کالن16 وجود نداشته باشد اما در سطح خرد17 این  کردند 

که در دســترس بودن بیمه در برابر خســارات  رابطه برقرار باشــد و برعکس. برای نمونه، ارزیابی ها در ســطح خرد نشــان می دهد18 

کشــاورزان  ع خــود را تغییــر می دهد. به طــور ویژه،  ناشــی از بالیــای طبیعــی، نحــوه ســرمایه گذاری خانوارهــای روســتایی در مــزار

گران قیمت تر و بذرهای بهتری استفاده می کنند. این موارد در افزایش درآمد و بهبود وضعیت فقرا مؤثر  بیمه شده از سرمایه های 

خواهد بود.

2-3. تأثیرات اعتبارات
کاهش فقر و فعالیت های  که ارتقا دسترســی به اعتبارات می تواند پیامدهای مثبتی در  تئوری های اقتصادی نشــان می دهد 

کارآفرینانه داشته باشد. دسترسی بهتر به اعتبارات، برای خانوار هموارسازی مصرف در طول زمان را آسان تر می سازد و در مقابل 

کشورهای درحال توســعه همانند یک نوع بیمه حقیقی عمل می کند. در همین راستا  بســیاری از ریســک های پیش رو خانوار در 

کاهش محدودیت های ســرمایه گذاری و آســان تر ساختن رشد بیش از  کارآفرینی را با  دسترســی بهتر به اعتبارات می تواند فعالیت 

که نشان می دهد دسترسی محدود به اعتبار  کند. مستندات زیادی20 وجود دارد  کوچک را تشویق  نیاز معیشتی19 برای مشاغل 

کوچک و نوپا اســت. بهبود دسترســی به ســرمایه برای  کارآفرینی و رشــد اقتصادی به ویژه بین شــرکت های  مانعی اساســی برای 

کل جامعه دستاوردهای رفاهی قابل توجهی خواهد داشت. کارآفرینان، بلکه برای  کارآفرینان بالقوه، نه تنها برای 

کاهش در شــاخص های قابل مشــاهده فقر همراه اســت. نمونه هایی  که دسترســی به اعتبار با  برخی شــواهد نشــان می دهد 

کاهش قابــل توجهی در  ماننــد الــزام بانک هــا به ایجاد شــعب روســتایی به ازای ایجاد شــعب در شــهرها در هنــد21 تأثیر مثبتــی بر 

که  که مزایای این گونه سیاست ها باید تا چه حدی باشد  ح می شود این اســت  که اینجا مطر فقر روســتایی داشــته است. ســؤالی 

کند؟ نمونه دیگر افتتاح بانک تجاری با تمرکز بر وام گیرندگان با  هزینه های ناشــی از انحراف بلندمدت در بازار اعتبارات را جبران 

که منجر به 7.6 درصد افزایش در تعداد غیررسمی مشاغل در مناطق دارای شعبه جدید  کم و متوسط در مکزیک22 است  درآمد 

کاهش بیکاری و افزایش سطح درآمد تا 7 درصد در دو سال پس از افتتاح این شعبه شده است. بانکی و 1.4 درصد 

کید ویژه ای شــده اســت. روایت های اصلی  کلیت اعتبارات بر فقر، بر موضوع اعتبارات خرد نیز تأ از طــرف دیگــر، عــالوه بر تأثیر 

کاهش فقر شــدید، بلکه به عنوان ابزاری مفید برای آزادســازی  که اعتبار خرد نه تنها می تواند به عنوان ابزاری برای  کید می کند  تأ

16- aggregate level
17- disaggregate level
18- Cai and others, 2010; Cole, Gine, and Vickery, 2012; Shapiro, 2012
19- to grow beyond subsistence
20- Banerjee and Duflo, 2007; Beck, Demirguc-Kunt and Maksimovic, 2005; Beck and others, 2006; Evans and Jovanovic, 1989
21- Burgess and Pande, 2005
22-Bruhn and Love, 2013
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گرچه اعتبار خرد به عنوان وســیله ای برای هموارسازی مصرف و  که  کارآفرینی فقرا نیز باشــد. هرچند باید توجه داشــت  پتانســیل 

مدیریت ریســک، می تواند اثرات رفاهی مثبت قابل توجهی داشــته باشــد، اما درنهایت تأثیرات تأمین مالی خرد بر سرمایه گذاری 

کارآفرینی نســبتًا ناچیز اســت.23 یک نتیجه گیری نســبتًا روشن اســت: اعتبار خرد قابلیت توزیع قابل توجهی دارد اما اعتبار خرد  و 

کثریت مــردم از طریق  که ا کید دارنــد  کلی آن بر رشــد اقتصــادی قابل بحث اســت؛ مطالعات موجــود تأ هزینه بــر هــم بــوده و تأثیــر 

افزایش دستمزدها تحت تأثیر مثبت قرار می گیرند.

3. شاخص های سنجش میزان شمول مالی
همان طور که عنوان شد، هدف این پژوهش بررسی شاخص های شمول مالی در سطح خانوار است؛ بنابراین، از شاخص های 

کوچک و متوســط صرف  نظر خواهد شــد. جهت ارائه تصویری دقیق تر از وضعیت تســهیالت و  شــمول مالی مرتبط با بنگاه های 

گرفته  گروه بیســت ارائه شــده، از شــاخص های دیگری نیز بهره  که توســط  اعتبارات در ایران، عالوه بر شــاخص های شــمول مالی 

کامل  گروه بیســت اســت. جــدول  گزارش متفاوت از شــاخص های  خواهــد شــد؛ در نتیجــه، شــاخص های مورد اســتفاده در این 

گروه بیست در فایل پیوست ارائه شده است. شاخص های مصوب )2016( 

بر اســاس تعریف بانک جهانی )2017( از شــمول مالی می توان دو ســطح ذیل را در بررسی های شاخص های خدمات مالی در 

گرفت: نظر 

ســطح پایــه: داشــتن حســاب ســپرده یــا حســاب معامالتــی )حســاب جاری( در بانــک یا ســایر مؤسســات مالی یا   ●

که می تواند برای انجام و دریافت پرداخت ها و ذخیره یا پس انداز پول استفاده  ارائه دهندگان خدمات پول موبایلی 

شود.

کــه بــه بزرگســاالن اجــازه می دهــد در آمــوزش و   ● ســطح ثانویــه: دسترســی بــه اعتبــارات نهادهــای مالــی رســمی 

که به مردم اجازه می دهد  کنند و همچنین استفاده از محصوالت بیمه رسمی  کسب وکار سرمایه گذاری  فرصت های 

که ریسک های مالی را بهتر مدیریت نمایند.

ســطح پایــه خــود دو زیربخش، داشــتن حســاب برای پس انــداز و ذخیره و خدمــات دریافت و پرداخت را شــامل می شــود. بر 

کاهش فقر تأیید شد. افزایش شمول مالی از نظر داشتن  اساس مطالعات تجربی، رابطه مثبت بین این سطح از شمولیت مالی با 

کاهش فقر شــدید و افزایــش توفیقات همگانی نقش مهمی  حســاب بــرای پس انــداز و نیز خدمات دریافت و پرداخت می تواند در 

که برای رصد سطح پایه مورداستفاده قرار می گیرد در جدول 1 به اختصار عنوان شده است: داشته باشد. شاخص هایی 

23- Kaboski and Townsend, 2011, 2012; Karlan and Zinman, 2010; Pitt and Khandker, 1998; Khandker 2005; Field and others, 2013; Gine, Jakiela, and 
others, 2010; Buera, Kaboski, and Shin, 2012; Banerjee and others, 2013
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جدول 1. شاخص های سطح پایه شمول مالی

دورهانتشارمنابعشاخصهادستهبندیردیف

1
سطح پایه: داشتن حساب 

سپرده )ذخیره و پس انداز(

که دارای یک حساب هستند )شاخص  درصد افراد باالی 15 سال 
سه سالهWB Global Findexاستفاده(.

IMF Financial Accessحساب های سپرده به ازای هر 1000 بزرگسال )شاخص استفاده(.2
Surveysساالنه

3

سطح پایه: انجام و دریافت 
پرداخت ها

IMF Financial Accessشعبه ها به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال )شاخص دسترسی(.
Surveysساالنه

ATMIMF Financial Access ها به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال )شاخص دسترسی(.4
Surveysساالنه

سه سالهWB Global Findexدستگاه های POS به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال )شاخص دسترسی(.5

که از طریق موبایل یا اینترنت به 6 درصد افراد جوان )بین 15 تا 25 سال( 
سه سالهWB Global Findexیک حساب دسترسی دارند )شاخص دسترسی(.

7
گذشته از اینترنت  که در یک سال  درصد افراد جوان )بین 15 تا 25 سال( 
کرده اند )شاخص  برای پرداخت صورت حساب و یا خرید آنالین استفاده 

استفاده(.
WB Global Findexسه ساله

ســطح ثانویــه هــم دو زیربخش دسترســی بــه اعتبــارات و اســتفاده از محصوالت بیمه را شــامل می شــود. در مورداســتفاده از 

که از همان شــاخص در بررســی ها اســتفاده خواهد شد.  محصوالت بیمه فقط یک شــاخص در ســطح خانوار تعریف شــده اســت 

کــه عنــوان شــد، برآیند مطالعات تجربــی از تأثیر مثبت افزایش بیمه در رشــد اقتصــادی و افزایش رفــاه خانوار حکایت  همان طــور 

که محدودیت در دسترسی به اعتبارات از موانع  می کند. در مورد بخش مهم دسترســی به اعتبارات و البته تســهیالت عنوان شــد 

کلی افزایش دسترسی به  کوچک و نوپا اســت. درعین حال، شــواهد در مورد تأثیر  کارآفرینی و رشــد اقتصادی بنگاه های  جدی در 

کاهش فقر در بهترین حالت ضعیف اســت. اعتبارات خصوصــًا اعتبارات خرد جوانب منفی  اعتبــارات خرد در توســعه اقتصادی و 

کاهش فقر تأثیر مثبت داشــته ولی به طور هم زمان  و مثبتــی را توأمــان باهــم در اقتصــاد دارد. اعتبارات خرد از طریــق بازتوزیع در 

هزینه های افزایش در ریســک ثبات مالی را نیز بر اقتصاد تحمیل می نماید. به همین علت در بررســی شــاخص های شــمول مالی 

کیفیت اعتبارات را نیز  که  کتفا نشده و شاخص های دیگری  گروه بیســت ا مرتبط به اعتبارات صرفًا به شــاخص های شــمول مالی 

کمک کننده اســت( مورداستفاده قرار  کشــور ایران  مورد بررســی قرار می دهد )و البته در توضیح و ارائه تصویر دقیق تری از وضعیت 

گرفته است. در جدول 2 شاخص های سطح ثانویه به تفکیک دو بخش مورد نظر بیان شده است.
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جدول 2. شاخص های سطح ثانویه شمول مالی

دورهانتشارمنابعشاخصهادستهبندیردیف

سطح ثانویه: استفاده از 1
محصوالت بیمه

افراد دارای بیمه نامه به ازای هر 1000 نفر بزرگسال، در دودسته بیمه های 
عمر و غیر عمر )شاخص استفاده(.

IMF Financial Access
Surveysساالنه

2

سطح ثانویه: دسترسی به 
اعتبارات و تسهیالت

گذشته حداقل یک وام جاری از  که در سال  درصد افراد باالی 15 سال 
کرده اند )شاخص استفاده(. سه سالهWB Global Findexبانک ها یا مؤسسات مالی رسمی دریافت 

که از مؤسسات مالی 3 درصد افراد باالی 15 سال در 4 دهک پایین درآمدی 
کرده اند )شاخص استفاده(. سه سالهWB Global Findexوام دریافت 

که از مؤسسات مالی 4 درصد افراد باالی 15 سال در 6 دهک باالی درآمدی 
کرده اند )شاخص استفاده(. سه سالهWB Global Findexوام دریافت 

کل تسهیالت.5 کمتر بهره مند رفاهی از  گزارش معاونت رفاه، وزارت سهم 30 درصد 
-کار، تعاون و رفاه اجتماعی

که از طریق خانواده و دوستان وام دریافت 6 درصد افراد باالی 15 سال 
سه سالهWB Global Findexکرده اند )شاخص استفاده(.

کارت اعتباری هستند )شاخص 7 که دارای  درصد افراد باالی 15 سال 
سه سالهWB Global Findexاستفاده(.

ساالنهTrading Economicsنسبت اعتبار مصرف کننده به هزینه های مصرف کننده8

نسبت بدهی خانوار به درآمد خانوار یا نسبت بدهی خانوار به تولید 9
ساالنهTrading Economicsناخالص داخلی

گزارش معاونت رفاه، وزارت سهم وام مسکن در بدهی خانوار10
-کار، تعاون و رفاه اجتماعی

-وزارت راه و شهرسازینسبت وام به ارزش مسکن11

گزارش معاونت رفاه، وزارت نسبت تسهیالت به سپرده ها12
-کار، تعاون و رفاه اجتماعی

ساالنهمرکز آمار و بانک مرکزینسبت تسهیالت قرض الحسنه به سپرده های قرض الحسنه13

4. وضعیت ایران در شاخص های شمول مالی
گرفــت. ابتدا  کشــور ایران مورد بررســی قــرار خواهد  بــر اســاس شــاخص های دو ســطح عنوان شــده از شــمول مالــی، وضعیت 

شاخص های سطح اولیه معرفی شده و بر اساس داده های موجود وضعیت ایران تصویر می شود و در ادامه بر اساس شاخص های 

سطح ثانویه، از وضعیت ایران جمع بندی ارائه می گردد.

4-1. شاخص های سطح پایه
گروه: داشتن حساب به  منظور )پس انداز و ذخیره( و خدمات دریافت و پرداخت تقسیم  شاخص های سطح پایه خود به دو 

که در ادامه به آن ها پرداخته می شود. می شوند 
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4-1-1. داشتن حساب )پس انداز و ذخیره(

که در ادامه بررسی خواهد شد. داشتن حساب خود با استفاده از 2 شاخص قابل سنجش است 

که دارای یک حساب هستند: 1. درصد افراد باالی 15 سال 

که داشــتن یک حســاب متعلق به خودشان یا مشترک با سایر افراد   به عبارت دقیق تر، این شــاخص درصد افراد باالی 15 ســال 

گروه فیندکس محسوب  گزارش داده اند را شــامل می شــود. این شــاخص از شاخص های  در یک نهاد مالی رســمی یا پول موبایلی را 

گزارش شده مربوط به ســال 2017 است24. این  گزارش می شــود. آخرین داده  که هر ســه ســال یک بار توســط بانک جهانی  می شــود 

شــاخص در بررســی های شــمول مالی بسیار شاخص مهمی تلقی شــده و از آن با عنوان شــاخص نفوذ بانکی نیز اسم برده می شود. 

این شاخص همچنین جزو شاخص های اهداف توسعه پایدار25 معرفی و برای آن سطح آستانه ای بدین صورت تعریف شده است:

جدول 3. سطح آستانه شاخص درصد افراد باالی 15 سال دارای حساب بانکی

x≥5080>x≥65≥80100<5065<میزانشاخص

بهینهخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیفوضعیت آستانه

Sustainable Development Goals )SDGs( :منبع 

که با این مقدار  کشــور ایران 94 درصد محاســبه شده است  گزارش ســال 2017 بانک جهانی میزان این شــاخص در  بر اســاس 

که در نمودار 1 نشان داده شده است وضعیت ایران  ایران رتبه بیست و پنجم را در دنیا به خود اختصاص داده است. همان طور 

 OECD کشــورهای کشــورهای با درآمد باالتر از متوســط اســت و مقدار این شــاخص فقط یک درصد از میانگین  بهتر از میانگین 

پایین تر است.

گــروه Gallup World Poll و بــه روش نمونه گیــری تصادفــی قریــب بــه هــزار  کــرده هرســاله از طریــق بخشــی از  کــه بانــک جهانــی اعــالم  24 - داده هــای فیندکــس همان طــور 
نفــر در هــر یــک از )بیــش از( 160 اقتصــاد جهــان و بــا بیــش از 150 زبــان مختلــف تهیــه می گــردد )بــرای مثــال در ســال 2017 از طریــق تلفــن و نــه حضــوری مصاحبــه فارســی 

گرفتــه اســت(. کشــور ایــران صــورت  از 1004 نمونــه از 
25- Sustainable Development Goals )SDGs(

 این اهداف به تصویب سازمان ملل رسیده و در ویرایش 2020 بر اساس 17 هدف 115 شاخص برای سنجش ذکر شده است.
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نمودار 1. شاخص داشتن حساب )پس انداز و ذخیره(

 

16 

 

 نهیبه خوب  متوسط  فیضع ف یضع  یلیخ آستانه  تیوضع
 Sustainable Development Goals (SDGs)منبع:    

مقدار    ن یدرصد محاسبه شده است که با ا  94  رانیشاخص در کشور ا  ن یا  زان یم  ی بانک جهان  2017بر اساس گزارش سال  
  ت یاست وضع  شدهنشان داده  1که در نمودار    طور همانبه خود اختصاص داده است.    ا یرا در دن  بیست و پنجم   رتبه   رانیا
  ی کشورها  نیانگی درصد از م کی  فقط شاخص  ن یا مقدار با درآمد بالتر از متوسط است و  ی کشورها  ن یانگیبهتر از م  رانیا

OECD است. ترنییپا 
 ( رهیانداز و ذخ)پس  حساب  داشتن   شاخص.  1نمودار  

 ( 2017)  یجهان  بانک:  منبع
  ی حساب بانک  ک ی   یسال دارا   15  یدرصد افراد بال   1398در سال    ان یرانیا  رفاه  اطالعات  گاهیپا  ی هابر اساس داده  نیهمچن

  انیرانیاطالعات رفاه ا گاه یبر اساس پا زیشاخص ن ن یمختلف در ا ی هااستان ت ی. وضعشددرصد محاسبه  97در کل کشور 
کشور اعم از مناطق    یهااستان  همه  دار،ی پا  توسعه  اهدافشده است که بر اساس سطح آستانه    ریتصو  3و    2در نمودار  

 دارند. یخوب ت یوضع یی و روستا یشهر
 

 مختلف یها استان  یر( در مناطق شهرهیذخ  و انداز)پس  حساب  داشتن  شاخص  عیتوز.  2نمودار  

0.95 0.94 0.94 0.94
0.69

0.58
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1.00
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باالتر از متوسط
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درآمد باال

متوسط جهانی کشورهای با 
از درآمد  پایین تر

متوسط

کشورهای با 
درآمد کم

منبع: بانک جهانی )2017(

همچنین بر اساس داده های پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان در سال 1398 درصد افراد باالی 15 سال دارای یک حساب بانکی 

کشــور 97 درصد محاســبه شــد. وضعیت استان های مختلف در این شاخص نیز بر اساس پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان در  کل  در 

کشــور اعم از مناطق شهری و  که بر اســاس سطح آســتانه اهداف توسعه پایدار، همه استان های  نمودار 2 و 3 تصویر شــده اســت 

روستایی وضعیت خوبی دارند.

 نمودار 2. توزیع شاخص داشتن حساب )پس انداز و ذخیره( در مناطق شهری استان های مختلف

17 

 

 (1398)  انیرانیا  رفاه  اطالعات  گاهیپا:  منبع
 

 مختلف   ی هااستان  ییروستا  مناطق  در( رهیذخ  و انداز)پس  حساب  داشتن  شاخص  عیتوز.  3نمودار    

 (1398)  انیرانیا  رفاه  اطالعات  گاهیپا:  منبع

 :سالبزرگ 1000سپرده به ازاء هر  ی ها. حساب2
و   ی بانک مرکز ،هاداده یمنبع اصل  26.شودیم  گزارش  (کشور 190 یبراپول )  یالملل نیتوسط صندوق ب سالنه شاخص نیا
از کشور    ی اشاخص داده  نیپول در ا   یالملل نیب  صندوقمختلف اعالم شده است.    یکشورها  یمال   ی هاکنندهمی تنظ  ریسا  ای
وقت    ی بانک مرکز  س یتوسط رئ  ی ق ی متعلق به افراد حق   ی بانک  ی ها تعداد حساب  1395تنها در سال    و گزارش نکرده    رانیا

بوده و بر    ونیلیم  439  رانیا در    1395در سال    ی ق ی افراد حق   ی بانک  یهاحساب  تعداد .  است  شده گزارش   یمصاحبه خبر  در
  محاسبه   7637  مقدار  1395شاخص در سال   نیسال، مقدار ا نیهم  ی سال( سرشمار  18  یبال )  سالبزرگ  تیاساس جمع

 
26  - Financial Access Survey (FAS) 
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منبع: پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان )1398(
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 نمودار 3. توزیع شاخص داشتن حساب )پس انداز و ذخیره( در مناطق روستایی استان های مختلف

 

17 

 

 (1398)  انیرانیا  رفاه  اطالعات  گاهیپا:  منبع
 

 مختلف   ی هااستان  ییروستا  مناطق  در( رهیذخ  و انداز)پس  حساب  داشتن  شاخص  عیتوز.  3نمودار    

 (1398)  انیرانیا  رفاه  اطالعات  گاهیپا:  منبع

 :سالبزرگ 1000سپرده به ازاء هر  ی ها. حساب2
و   ی بانک مرکز ،هاداده یمنبع اصل  26.شودیم  گزارش  (کشور 190 یبراپول )  یالملل نیتوسط صندوق ب سالنه شاخص نیا
از کشور    ی اشاخص داده  نیپول در ا   یالملل نیب  صندوقمختلف اعالم شده است.    یکشورها  یمال   ی هاکنندهمی تنظ  ریسا  ای
وقت    ی بانک مرکز  س یتوسط رئ  ی ق ی متعلق به افراد حق   ی بانک  ی ها تعداد حساب  1395تنها در سال    و گزارش نکرده    رانیا

بوده و بر    ونیلیم  439  رانیا در    1395در سال    ی ق ی افراد حق   ی بانک  یهاحساب  تعداد .  است  شده گزارش   یمصاحبه خبر  در
  محاسبه   7637  مقدار  1395شاخص در سال   نیسال، مقدار ا نیهم  ی سال( سرشمار  18  یبال )  سالبزرگ  تیاساس جمع

 
26  - Financial Access Survey (FAS) 
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منبع: پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان )1398(

2. حساب های سپرده به ازاء هر 1000 بزرگسال:

گزارش می شــود.26 منبع اصلی داده ها، بانک مرکزی  کشــور(  این شــاخص ســاالنه توســط صندوق بین المللی پول )برای 190 

کشور  کشــورهای مختلف اعالم شده اســت. صندوق بین المللی پول در این شاخص داده ای از  و یا ســایر تنظیم کننده های مالی 

گــزارش نکــرده و تنها در ســال 1395 تعداد حســاب های بانکی متعلق به افراد حقیقی توســط رئیس بانــک مرکزی وقت در  ایــران 

گزارش شده است. تعداد حساب های بانکی افراد حقیقی در سال 1395 در ایران 439 میلیون بوده و بر اساس  مصاحبه خبری 

جمعیت بزرگسال )باالی 18 سال( سرشماری همین سال، مقدار این شاخص در سال 1395 مقدار 7637 محاسبه می شود. به 

 منظور تبیین وضعیت ایران در جهان، مقدار محاسبه شده این شاخص با داده های سال 2106 صندوق بین المللی پول از سایر 

که در نمودار 4 نشان داده شده است. گرفت  کشورها مورد مقایسه قرار 

نمودار 4. شاخص حساب سپرده به ازاء هر 1000 بزرگسال
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  یالملل نیب  صندوق   2106سال    ی هاشاخص با داده  ن یا  شده  محاسبه  مقدارجهان،    در   رانیا  تی وضع   نییتبمنظور    . بهشودیم
 است. شده  نشان داده  4قرار گرفت که در نمودار  سهی مقا موردکشورها  ریساپول از 

 سال بزرگ  1000 هر  ازاء به  سپرده  حساب  شاخص.  4نمودار  

 
 (2016پول )  یالمللن یب  صندوق:  منبع
طبق    ی مرکز  بانک  27،است  کشور   ی بانک   و   یپول   بازار در    یآشفتگ   ی نوع  مؤید   ران یشاخص در کشور ا  ن یا  زانیمبال بودن  

  یهانهیهز  لیتحم   لیاز قب   ی، مشکالت یبانک   حساب  افتتاح  در  ت یمحدود  عدم  کندیم   اعالم  1396در مردادماه    یرالعمل دستو
  یپ  در  را  جرائم  و  تخلفات   وقوع  احتمال   شیافزا  و  هابانک   یبرا  هاحساب  گونهنیا  آمار  و  اطالعات   ی نگهدار  و  یدفتردار
افتتاح حساب    یبرا  ییهاتی محدود  ،هاحساب  ی ابیو رد  ییشو موضوع در مباحث پول  نیا  ت یاهم  به  توجه  . بااست  داشته

  نه ی در زم نیبانک را خواهد داشت. عالوه بر ا کیحساب در   6که بر اساس آن هر فرد حداکثر امکان افتتاح  شود یم  جادیا
  یبرا  ست،یها اساساً مشخص نحساب  یصاحب برخ  ی حت  ،مثال  یبرا  ؛وجود دارد  یمشکالت جد  زین  یاطالعات حساب بانک

حساب گرفتن  سامانهسروسامان  مر  یاها  بانک  در  نهاب  عنوان  تا    فیتعر  یکزتحت  به  بتوانشد  آن  اساس    یتمام   بر 
درصد افراد   23فقط    1398سال    انی پا  تا ها  گزارش مرکز پژوهش  طبق  البته .  افتی دست  یکد مل   کیمربوط به    ی هاحساب

 اند. سامانه قرار گرفته نیتحت پوشش ا یقیحق 

 پرداخت   و   افتیدر  خدمات.  4-1-2
 . می پردازیم  ک یشاخص قابل سنجش است که در ادامه به هر 5و پرداخت با استفاده از  افتیخدمات در شاخص

 : سالبزرگنفر  هزار 100هر  ی به ازا هاشعبه. 1

 
  یحساب بانک  242از    شیسال ب   18  ریفرد ز  کی  یروز برا  کیدر    دیمشخص گرد  هابانک از    یکیپرونده تخلفات    یریگینمونه در پ  یبرا 27- 

 افتتاح شده است.   یشعبه بانک  کیدر  همآن
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باال بودن میزان این شاخص در کشور ایران مؤید نوعی آشفتگی در بازار پولی و بانکی کشور است،27 بانک مرکزی طبق دستورالعملی 

در مردادماه 1396 اعالم می کند عدم محدودیت در افتتاح حساب بانکی، مشکالتی از قبیل تحمیل هزینه های دفترداری و نگهداری 

اطالعات و آمار این گونه حســاب ها برای بانک ها و افزایش احتمال وقوع تخلفات و جرائم را در پی داشــته اســت. با توجه به اهمیت 

که بر اساس آن هر فرد  این موضوع در مباحث پول شــویی و ردیابی حســاب ها، محدودیت هایی برای افتتاح حســاب ایجاد می شود 

کثر امکان افتتاح 6 حساب در یک بانک را خواهد داشت. عالوه بر این در زمینه اطالعات حساب بانکی نیز مشکالت جدی وجود  حدا

گرفتن حساب ها سامانه ای تحت عنوان  دارد؛ برای مثال، حتی صاحب برخی حســاب ها اساســًا مشخص نیســت، برای سروسامان 

گزارش  کد ملی دست یافت. البته طبق  نهاب در بانک مرکزی تعریف شد تا بتوان بر اساس آن به  تمامی حساب های مربوط به یک 

گرفته اند. مرکز پژوهش ها تا پایان سال 1398 فقط 23 درصد افراد حقیقی تحت پوشش این سامانه قرار 

4-1-2. خدمات دریافت و پرداخت
که در ادامه به هریک می پردازیم. شاخص خدمات دریافت و پرداخت با استفاده از 5 شاخص قابل سنجش است 

1. شعبه ها به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال:

گزارش می شــود و منبع اصلــی داده هــا، بانک مرکزی و یا ســایر   ایــن شــاخص نیــز ســاالنه توســط صنــدوق بین المللی پــول28 

کشورهای مختلف اعالم شده است. در سال 2018، ایران با عدد 37 رتبه بیست و چهارم در دنیا را داشته  تنظیم کننده های مالی 

کشورها در نمودار 5 نشان داده شده است. است. وضعیت ایران در مقایسه با سایر 

نمودار 5. شعبه ها )مجموع شعب بانک های تجاری و سایر مؤسسات سپرده گذاری( به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال
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ن  نیا  اصل   شود می  گزارش  28پول   المللیبینسالنه توسط صندوق    زیشاخص    ریسا  ای   و  ی مرکز  بانک  ،هاداده  یو منبع 
  را  ا یدر دن بیست و چهارم  هرتب 37با عدد  رانیا ،2018 سال  در . است شده  اعالم  مختلف  یکشورها  ی مال  های کنندهتنظیم
 نشان داده شده است. 5نمودار  کشورها در  ریبا سا سه یمقا در   رانیا تیوضع. است داشته

 سال بزرگنفر    هزار  100هر   به ازای(  یگذارمؤسسات سپرده ریو سا  ی تجار  ی هاشعب بانک  مجموعها ). شعبه5نمودار  

 (2018پول )  یالمللن ی: صندوق بمنبع
  ی مطلوب  تیوضع   رانیا  ،لحاظ شده است  ی گذارسپردهمؤسسات    ر یسا  و  ی تجار  یهاشعب بانک   مجموع  که   شاخص  نیا  در

  ی اقتصاد  توسعه  و  یهمکار سازمان    عضو  ی بالتر از متوسط گروه کشورها  رانیشاخص در ا  نیا  مقدارکه    یاگونهبه  ،دارد
(OECD )   .ران یا  یبرا  زیاست و پس از آن ن  2018پول مربوط به سال    یالملل نیداده گزارش شده صندوق ب  نیآخراست 

  ن یفرورددر    که  دهدیم   نشانابزار پرداخت(    یها )داده  یآمار عملکرد بانک مرکز  در دسترس است.  یخل دا  یهابر اساس داده
 105مقدار    ( 1399سال بر اساس سال    18  ی بال  ت یجمع)  سال بزرگنفر    هزار   100هر    به ازایتعداد شعب    ،1400سال  
  1399  سالبر اساس    ی تیجمع  لیتعد و    یبر اساس اطالعات بانک مرکز  ،1399بهمن  شعب در    ی استان  عیتوز  است.  بوده
 .است شده داده  شینما 6 نمودار در 

 
28- Financial Access Survey (FAS) 
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گردیــد در یــک روز بــرای یــک فــرد زیــر 18 ســال بیــش از 242 حســاب بانکــی آن هــم دریــک شــعبه  27 - بــرای نمونــه در پیگیــری پرونــده تخلفــات یکــی از بانک هــا مشــخص 
بانکــی افتتاح شــده اســت.

28- Financial Access Survey )FAS(



4. فقر استفاده از خدمات مالی در ایران
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که مجموع شعب بانک های تجاری و سایر مؤسسات سپرده گذاری لحاظ شده است، ایران وضعیت مطلوبی  در این شاخص 

کشــورهای عضو ســازمان همــکاری و توســعه اقتصادی  گروه  کــه مقــدار ایــن شــاخص در ایــران باالتر از متوســط  دارد، به گونــه ای 

گزارش شده صندوق بین المللی پول مربوط به سال 2018 است و پس از آن نیز برای ایران بر اساس  )OECD( است. آخرین داده 

که در فروردین سال 1400،  داده های داخلی در دسترس است. آمار عملکرد بانک مرکزی )داده های ابزار پرداخت( نشان می دهد 

تعداد شــعب به ازای هر 100 هزار نفر بزرگســال )جمعیت باالی 18 ســال بر اساس سال 1399( مقدار 105 بوده است. توزیع استانی 

شــعب در بهمن 1399، بر اســاس اطالعات بانک مرکزی و تعدیل جمعیتی بر اســاس ســال 1399 در نمودار 6 نمایش داده شــده 

است.

نمودار 6. توزیع استانی شعب به ازا هر 100 هزار نفر بزرگسال 
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سالبزرگنفر    هزار  100شعب به ازا هر    یاستان عی. توز6نمودار    

 
 ( 1399)  یمرکز   بانک  :منبع

به همین دلیل داده گزارش شده از سایر مناطق معادل استان البرز لحاظ شده    ازاستان البرز وجود ندارد؛  ی، گزارشی بانک مرکزیهادادهدر    
 است. 
 سیر نزولی این شاخص  ،وجود دارد  OECDمهمی که در بررسی سری زمانی شاخص تعداد شعب بانکی در کشورهای    هنکت

شعبه در سال    11به    2004  سال  گذار( درسپرده  مؤسساتبانک تجاری و سایر  )  شعبه  16از  میزان این شاخص    .است
ی نیز داشته است. روند شاخص تعداد  ترشیباین سیر نزولی شتاب    ،و با ورود خدمات مالی دیجیتال  افتهیکاهش  2018

که نشان داده شد میزان این شاخص در ایران بالتر از کشورهای    طورهمانشعب بانکی در ایران همچنان سیر صعودی دارد.  
OECD    و در سال این شاخص همچنان    1399بوده  افزایش شعب    افته یشیافزانیز  علل  از  تمایل    واندتیماست. یکی 

در گسترش خدمات مالی دیجیتال    ها بانک ی در مستغالت و ملک شعبه باشد. ضروری است رویکرد  گذار هیسرما   به  هابانک 
 ( تغییر نماید.تر محرومی هااستاننه فقط در )  و کاهش تعداد شعب

2 .ATM سالبزرگنفر  هزار  100هر  به ازای : 
  ه سی و سومرتب  رانیا  شاخص  ن یا  در.  شودیمپول گزارش    ی المللنیصندوق ب  FAS  یهاداده  درمجموع  زیشاخص ن  نیا 

  ران یا تی. وضعاست شتهوجود دا ATMدستگاه  88 سالبزرگنفر  هزار 100هر  به ازای ،2018و در سال  دارد ایدن  در را
 .است شده  ی بررس 7کشورها در نمودار   ریبا سا سهی در مقا

 سال بزرگنفر    هزار  100هر   به ازای   ATM.  7نمودار  
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منبع: بانک مرکزی )1399(

گزارش شده از سایر مناطق معادل استان  گزارشی ازاستان البرز وجود ندارد؛ به همین دلیل داده   در داده های بانک مرکزی، 

البرز لحاظ شده است.

کشورهای OECD وجود دارد، سیر نزولی این شاخص  که در بررســی ســری زمانی شــاخص تعداد شعب بانکی در  نکته مهمی 

اســت. میزان این شــاخص از 45 شــعبه )بانک تجاری و ســایر مؤسســات ســپرده گذار( در ســال 2004 به 26 شــعبه در ســال 2018 

کاهش یافته و با ورود خدمات مالی دیجیتال، این سیر نزولی شتاب بیش تری نیز داشته است. روند شاخص تعداد شعب بانکی 

کشورهای OECD بوده  که نشان داده شد میزان این شاخص در ایران باالتر از  در ایران همچنان سیر صعودی دارد. همان طور 

و در سال 1399 نیز این شاخص همچنان افزایش یافته است. یکی از علل افزایش شعب می تواند تمایل بانک ها به سرمایه گذاری 

کاهش تعداد شــعب )نه  گســترش خدمات مالی دیجیتال و  در مســتغالت و ملک شــعبه باشــد. ضروری اســت رویکرد بانک ها در 

فقط در استان های محروم تر( تغییر نماید.
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ATM .2 به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال:

گزارش می شــود. در این شــاخص ایران رتبه ســی و سوم   این شــاخص نیز درمجموع داده های FAS صندوق بین المللی پول 

را در دنیا دارد و در سال 2018، به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال 88 دستگاه ATM وجود داشته است. وضعیت ایران در مقایسه 

کشورها در نمودار 7 بررسی شده است. با سایر 

نمودار ATM .7 به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال
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 (2018پول )  یالمللن ی: صندوق بمنبع
 است؛   بوده  2018سال    یپول برا  یالمللنیداده صندوق ب  نیاست. آخر  یمطلوب  تیوضع  زی شاخص ن  نیدر ا  رانیا  تیوضع
  یت یجمع   ل یابزار پرداخت( استفاده کرده و بر اساس تعد  داده)   ی از آمار عملکرد بانک مرکز  دی ارائه داده جد  یبرا  ،نیبنابرا

  در   زین  ی استان  عیو توز  شودیم  محاسبه  98  برابر  1400  نی فرورد  یبرا  شاخص  قدار م  1399ل  متناسب با سا   سالبزرگ
 .است شده ریتصو ل یذ نمودار

 سال بزرگنفر    هزار  100هر   به ازای  ATM  ی استان  عیتوز.  8نمودار  

 
 ( 1399)  یمرکز   بانک:  منبع

داده گزارش شده از سایر مناطق معادل استان البرز لحاظ شده    ،به همین دلیل  ، گزارشی ازاستان البرز وجود ندارد؛ی بانک مرکزیهادادهدر  
 است. 

 :سالبزرگنفر  هزار 100 به ازای POS ی هادستگاه تعداد. 3

  مرتبط   هم داده    نیصورت سالنه گزارش شده و آخرها بهشده است. داده  اخذ  29ی جهان  بانک   های داده  مجموع  از   شاخص  نیا
  ی شاپرک بانک مرکز  یهاشاخص بر اساس داده  نیا  زانیو م  شود ینمگزارش    رانیاز ا  یاداده  اما است،  2015  سال  به

باشد.    سه یمقا قابل  ی جهان  2015  ی هاتا با داده  شد   محاسبه (  1395  ی سرشمار  ی تیجمع   ل یتعد  و )  1395مرتبط با سال  

 
29- Global Payments Systems Survey 
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منبع: صندوق بین المللی پول )2018(

وضعیت ایران در این شاخص نیز وضعیت مطلوبی است. آخرین داده صندوق بین المللی پول برای سال 2018 بوده است؛ 

کــرده و بر اســاس تعدیل جمعیتی  بنابرایــن، بــرای ارائــه داده جدیــد از آمــار عملکــرد بانک مرکــزی )داده ابزار پرداخت( اســتفاده 

بزرگســال متناســب با سال 1399 مقدار شــاخص برای فروردین 1400 برابر 98 محاسبه می شود و توزیع استانی نیز در نمودار ذیل 

تصویر شده است.

نمودار 8. توزیع استانی ATM به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال
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 (2018پول )  یالمللن ی: صندوق بمنبع
 است؛   بوده  2018سال    یپول برا  یالمللنیداده صندوق ب  نیاست. آخر  یمطلوب  تیوضع  زی شاخص ن  نیدر ا  رانیا  تیوضع
  یت یجمع   ل یابزار پرداخت( استفاده کرده و بر اساس تعد  داده)   ی از آمار عملکرد بانک مرکز  دی ارائه داده جد  یبرا  ،نیبنابرا

  در   زین  ی استان  عیو توز  شودیم  محاسبه  98  برابر  1400  نی فرورد  یبرا  شاخص  قدار م  1399ل  متناسب با سا   سالبزرگ
 .است شده ریتصو ل یذ نمودار

 سال بزرگنفر    هزار  100هر   به ازای  ATM  ی استان  عیتوز.  8نمودار  

 
 ( 1399)  یمرکز   بانک:  منبع

داده گزارش شده از سایر مناطق معادل استان البرز لحاظ شده    ،به همین دلیل  ، گزارشی ازاستان البرز وجود ندارد؛ی بانک مرکزیهادادهدر  
 است. 

 :سالبزرگنفر  هزار 100 به ازای POS ی هادستگاه تعداد. 3

  مرتبط   هم داده    نیصورت سالنه گزارش شده و آخرها بهشده است. داده  اخذ  29ی جهان  بانک   های داده  مجموع  از   شاخص  نیا
  ی شاپرک بانک مرکز  یهاشاخص بر اساس داده  نیا  زانیو م  شود ینمگزارش    رانیاز ا  یاداده  اما است،  2015  سال  به

باشد.    سه یمقا قابل  ی جهان  2015  ی هاتا با داده  شد   محاسبه (  1395  ی سرشمار  ی تیجمع   ل یتعد  و )  1395مرتبط با سال  
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گزارش شده از سایر مناطق معادل استان  گزارشی ازاستان البرز وجود ندارد؛ به همین دلیل، داده  در داده های بانک مرکزی، 

البرز لحاظ شده است.

3. تعداد دستگاه های POS به ازای 100 هزار نفر بزرگسال:

گزارش شــده و آخرین داده هم  این شــاخص از مجموع داده های بانک جهانی29 اخذ شــده اســت. داده ها به صورت ســاالنه 

گزارش نمی شــود و میزان این شــاخص بر اســاس داده های شاپرک بانک مرکزی  مرتبط به ســال 2015 اســت، اما داده ای از ایران 

مرتبط با ســال 1395 )و تعدیل جمعیتی سرشــماری 1395( محاســبه شــد تا با داده های 2015 جهانی قابل مقایســه باشد. ایران 

با تعداد 9171 دســتگاه POS به ازای هر 100 هزار نفر رتبه دوم را در دنیا دارد و در نمودار 9 وضعیت ایران در این شــاخص با ســایر 

کشورها مقایسه شده است.

نمودار 9. تعداد دستگاه های POS به ازای 100 هزار نفر بزرگسال
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  ن یدر ا  رانیا  تیوضع   9نمودار    دردارد و    ا ینفر رتبه دوم را در دن  هزار  100هر    به ازای  POSدستگاه    9171با تعداد    رانیا
 . است شده سه ی مقاکشورها  ریشاخص با سا

 سالبزرگنفر    هزار  100  به ازای   POS  یهادستگاه  تعداد .  9نمودار  
 نمونمو

 
 ( 2015)  یمنبع: بانک جهان

است  طورهمان نمودار مشخص  در  ا  POS  ی هاتعداد دستگاه  ، که  ز  ران یدر  اختالف  متوسط کشورها  ش یب  ی ادی با    ی از 
OECD ف یها تعردستگاه  ن یاستفاده از ا  یبرا  یکارمزد  چی است که ه  نیشاخص در کشور ا  نیاز علل بال بودن ا  یک ی  ؛ است  

  ار یبس  نهیهز  سالنه  موضوع  نیا.  شودیم  ی تلق   یخدمت عموم  ک ی و پرداخت    افتیاز خدمات در  یاریهمانند بس  ونشده  
به    POS  ی هاتعداد دستگاه  1400  ن یشاپرک در فرورد  یها . بر اساس دادهدینمایم  لیتحم   کشور   یبانک   بدنه  بر  ییبال

  ی استان   عیتوز  لی( که در نمودار ذ1399سال    بر اساس  یتیجمع  لیتعدمحاسبه شد )  11242  نفر مقدار  هزار  100هر    ازای
 .است شدهداده  نشانشاخص  نیا

 سال بزرگنفر    هزار  100  به ازای   POS  یهاتعداد دستگاه  یاستان عی. توز10نمودار  
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کشــورهای  کــه در نمودار مشــخص اســت، تعــداد دســتگاه های POS در ایــران با اختالف زیادی بیش از متوســط  همان طــور 

کارمزدی برای اســتفاده از این دســتگاه ها تعریف  که هیچ  کشــور این اســت  OECD اســت؛ یکی از علل باال بودن این شــاخص در 

نشــده و هماننــد بســیاری از خدمــات دریافــت و پرداخت یــک خدمت عمومی تلقی می شــود. این موضوع ســاالنه هزینه بســیار 

کشــور تحمیل می نماید. بر اســاس داده های شــاپرک در فروردین 1400 تعداد دســتگاه های POS به ازای هر  باالیی بر بدنه بانکی 

که در نمودار ذیل توزیع اســتانی این شــاخص  100 هزار نفر مقدار 11242 محاســبه شــد )تعدیل جمعیتی بر اســاس ســال 1399( 

نشان داده شده است.

29- Global Payments Systems Survey
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نمودار 10. توزیع استانی تعداد دستگاه های POS به ازای 100 هزار نفر بزرگسال
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 ( 1400)  یمرکز   بانک:  منبع
 
 :دارند یدسترس  حساب کی به نترنتیا ای  لیموبا قیطر از کهسال(  25تا  15 ن ی)ب جوان افراد  درصد . 4
  2020  سال  در.  شودیم  گزارش  بار یک   سال  سه  هر  یجهان  بانک  توسط  که  است  ندکسیف   ی هااز شاخص  زیشاخص ن  نیا 

  ی برا  تالیجید   یمال   شمول  شبرد ی از پ  ی گزارشکرونا،    روسیو  یدم یاپ  طیشرا  با توجه به 30ی مال   شمول   یبرا  یجهان  مشارکت
  مهم   شاخص   دو   که   بهره گرفته شده   یمختلف  ی هاشاخص  ازگزارش    ن یا  در   .کندیم  ه یته  OECD  یکشورها  در افراد جوان  

  ی حساب دسترس   ک یبه    نترنتیا  ای  لیموبا  قیسال( که از طر  25تا    15  نی)ب  جوان  افراد  درصد .  1  است:  صورتبدینآن  
  د یخر  ا ی حساب و  پرداخت صورت  یبرا  نترنت یسال گذشته از ا  کی سال( که در    25تا    15  نی )ب  جوان   افراد   درصد .  2دارند و  

قرار    ی مورد بررس  شاخص  دو  ن یا  رد  رانیکشور ا  ی شمول مال  ت یوضع  یشد در بررس  ی سع  ،ن یاند؛ بنابرااستفاده کرده  نیآنال
را در    نوزدهم   رتبه   ران یدرصد بوده و ا  52  ران یشاخص در ا  ن یمقدار ا  2017در سال    ندکسیف   ی ها. بر اساس دادهردیگ
 . دهدیمکشورها نشان  ریبا سا  سه یرا در مقا رانیا تیوضع 20نمودار  .است شتهدا  ایدن

 نترنتیا ای   لیموبا  قیحساب از طربه  یدسترس  . 11نمودار  
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منبع: بانک مرکزی )1400(

که از طریق موبایل یا اینترنت به یک حساب دسترسی دارند: 4. درصد افراد جوان )بین 15 تا 25 سال( 

گزارش می شود. در سال 2020  که توســط بانک جهانی هر ســه ســال یک بار   این شــاخص نیز از شــاخص های فیندکس اســت 

گزارشــی از پیشــبرد شــمول مالــی دیجیتال برای  کرونا،  مشــارکت جهانــی برای شــمول مالی30 با توجه به شــرایط اپیدمی ویروس 

که دو شاخص مهم آن  گرفته شده  گزارش31 از شاخص های مختلفی بهره  کشورهای OECD تهیه می کند. در این  افراد جوان در 

که از طریق موبایل یا اینترنت به یک حســاب دسترســی دارند و 2.  بدین صورت اســت: 1. درصد افراد جوان )بین 15 تا 25 ســال( 

گذشته از اینترنت برای پرداخت صورت حساب و یا خرید آنالین استفاده  که در یک سال  درصد افراد جوان )بین 15 تا 25 سال( 

گیرد. بر اساس  کشــور ایران، این دو شــاخص نیز مورد بررســی قرار  کرده اند؛ بنابراین، ســعی شــد در بررســی وضعیت شــمول مالی 

داده های فیندکس در سال 2017 مقدار این شاخص در ایران 52 درصد بوده و ایران رتبه نوزدهم را در دنیا داشته است. نمودار 

کشورها نشان می دهد. 20 وضعیت ایران را در مقایسه با سایر 

30- GPFI
31- Advancing the Digital Financial Inclusion of Youth, OECD, )2020(



4. فقر استفاده از خدمات مالی در ایران

28

نمودار 11. دسترسی به حساب از طریق موبایل یا اینترنت
 

24 

 

 
 ( 2017)  یجهان  بانک:  منبع

را فراهم    یمال   خدمات   از  استفاده  و  ی دسترس  در جوانان    یهاغلبه بر چالش  ی برا  ییهاراه  تال ی جید  ی خدمات مال  به  ی دسترس
  تال ی جید  ی باشد. خدمات مال  یدسترس  یبال  یهانهیهز  ایو    ی کی زیف   ی هارساختیمرتبط با ز  تواندیموانع م  ن یا  .دینمایم
  ت ی. وضعکندیم   فراهمرا    یو امن از خدمات مال   عی، سرراحت  استفاده  امکان  شدهیسازیشخص  یازهایارائه معامالت و ن  با
  نترنت یا ا یو  لیموبا قیکه از طر یاست و درصد افراد جوان یمطلوب ت یوضع تال ی جیجوانان به خدمات د یدر دسترس رانیا

 . است بال درآمد  با یکشورها  متوسط از بالتردر کشور   ، دارند  یحساب دسترس ک یبه 
  ن یآنال  د یخر  ا ی حساب و  پرداخت صورت  یبرا  نترنتی سال گذشته از ا  کی سال( که در    25تا    15  ن ی. درصد افراد جوان )ب5

 :انداستفاده کرده
درصد بوده که   49 رانیشاخص در ا نیا زان یماست.  ندکسی ف  ی هاشاخص از جمله شاخص نیکه عنوان شد ا  طورهمان 

 داشته است. ا یرا در دن سی و هشتم رتبه رانیا 2017بر اساس آن در سال 
 ن یآنال  دیحساب و خرپرداخت صورت  ی برا  نترنتی. استفاده از ا12نمودار  

 ( 1400)  یمرکز   بانک:  منبع
شاخص    نیدارد و ا  تیاهم  زین   هایفناور  نیاز ا  استفاده  نترنت،یا  ای   لیموبا  قیطر  از  حساب   ک ی   به  یدسترس   شاخص  بر  عالوه

در    ران یا  تیوضع  ،دهندینشان م  20و    21  یهاکه نمودار  طورهمان.  دی نمایم   یرا بررس  تالیج یاستفاده از خدمات د  زانیم
  رانیدر شاخص استفاده ا  .است  تال ی جید  یتر از استفاده از خدمات مال مطلوب  تالیجی د  یبه خدمات مال   یشاخص دسترس 
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که از طریق موبایل یا اینترنت به یک حساب دسترسی دارند( سال25-15بین)درصد افراد جوان
که از طریق موبایل یا اینترنت به یک حساب دسترسی دارند( سال25باالی )درصد افراد بزرگسال
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.دکه در یک سال گذشته از اینترنت برای پرداخت صورتحساب و یا خرید آنالین استفاده کرده ان( سال25تا 15بین)درصد افراد جوان 
.دکه در یک سال گذشته از اینترنت برای پرداخت صورتحساب و یا خرید آنالین استفاده کرده ان( سال25باالی )درصد افراد بزرگسال

منبع: بانک جهانی )2017(

دسترســی بــه خدمــات مالــی دیجیتــال راه هایی بــرای غلبه بــر چالش های جوانــان در دسترســی و اســتفاده از خدمات مالی 

را فراهــم می نمایــد. ایــن موانــع می تواند مرتبــط با زیرســاخت های فیزیکی و یا هزینه های باالی دسترســی باشــد. خدمات مالی 

دیجیتال با ارائه معامالت و نیازهای شخصی سازی شــده امکان اســتفاده راحت، ســریع و امن از خدمات مالی را فراهم می کند. 

کــه از طریق موبایل و یا  وضعیــت ایــران در دسترســی جوانــان به خدمــات دیجیتال وضعیت مطلوبی اســت و درصد افراد جوانی 

کشورهای با درآمد باال است. اینترنت به یک حساب دسترسی دارند، در ایران باالتر از متوسط 

گذشته از اینترنت برای پرداخت صورت حساب و یا خرید آنالین  که در یک سال  5. درصد افراد جوان )بین 15 تا 25 سال( 

کرده اند: استفاده 

که  که عنوان شد این شاخص از جمله شاخص های فیندکس است. میزان این شاخص در ایران 49 درصد بوده   همان طور 

بر اساس آن در سال 2017 ایران رتبه سی و هشتم را در دنیا داشته است.

نمودار 12. استفاده از اینترنت برای پرداخت صورت حساب و خرید آنالین
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 ( 2017)  یجهان  بانک:  منبع

را فراهم    یمال   خدمات   از  استفاده  و  ی دسترس  در جوانان    یهاغلبه بر چالش  ی برا  ییهاراه  تال ی جید  ی خدمات مال  به  ی دسترس
  تال ی جید  ی باشد. خدمات مال  یدسترس  یبال  یهانهیهز  ایو    ی کی زیف   ی هارساختیمرتبط با ز  تواندیموانع م  ن یا  .دینمایم
  ت ی. وضعکندیم   فراهمرا    یو امن از خدمات مال   عی، سرراحت  استفاده  امکان  شدهیسازیشخص  یازهایارائه معامالت و ن  با
  نترنت یا ا یو  لیموبا قیکه از طر یاست و درصد افراد جوان یمطلوب ت یوضع تال ی جیجوانان به خدمات د یدر دسترس رانیا

 . است بال درآمد  با یکشورها  متوسط از بالتردر کشور   ، دارند  یحساب دسترس ک یبه 
  ن یآنال  د یخر  ا ی حساب و  پرداخت صورت  یبرا  نترنتی سال گذشته از ا  کی سال( که در    25تا    15  ن ی. درصد افراد جوان )ب5

 :انداستفاده کرده
درصد بوده که   49 رانیشاخص در ا نیا زان یماست.  ندکسی ف  ی هاشاخص از جمله شاخص نیکه عنوان شد ا  طورهمان 

 داشته است. ا یرا در دن سی و هشتم رتبه رانیا 2017بر اساس آن در سال 
 ن یآنال  دیحساب و خرپرداخت صورت  ی برا  نترنتی. استفاده از ا12نمودار  

 ( 1400)  یمرکز   بانک:  منبع
شاخص    نیدارد و ا  تیاهم  زین   هایفناور  نیاز ا  استفاده  نترنت،یا  ای   لیموبا  قیطر  از  حساب   ک ی   به  یدسترس   شاخص  بر  عالوه

در    ران یا  تیوضع  ،دهندینشان م  20و    21  یهاکه نمودار  طورهمان.  دی نمایم   یرا بررس  تالیج یاستفاده از خدمات د  زانیم
  رانیدر شاخص استفاده ا  .است  تال ی جید  یتر از استفاده از خدمات مال مطلوب  تالیجی د  یبه خدمات مال   یشاخص دسترس 
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که از طریق موبایل یا اینترنت به یک حساب دسترسی دارند( سال25-15بین)درصد افراد جوان
که از طریق موبایل یا اینترنت به یک حساب دسترسی دارند( سال25باالی )درصد افراد بزرگسال
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.دکه در یک سال گذشته از اینترنت برای پرداخت صورتحساب و یا خرید آنالین استفاده کرده ان( سال25تا 15بین)درصد افراد جوان 
.دکه در یک سال گذشته از اینترنت برای پرداخت صورتحساب و یا خرید آنالین استفاده کرده ان( سال25باالی )درصد افراد بزرگسال

منبع: بانک جهانی )2017(
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عــالوه بــر شــاخص دسترســی بــه یک حســاب از طریق موبایل یــا اینترنت، اســتفاده از ایــن فناوری هــا نیز اهمیــت دارد و این 

کــه نمودارهای 21 و 20 نشــان می دهند، وضعیت  شــاخص میــزان اســتفاده از خدمــات دیجیتال را بررســی می نماید. همان طور 

ایران در شاخص دسترسی به خدمات مالی دیجیتال مطلوب تر از استفاده از خدمات مالی دیجیتال است. در شاخص استفاده 

کیفیت  که می تواند  کشــورهای با درآمد باال دارد. نکته مهم دیگر بحث ســواد مالی اســت  ایران اختالف قابل توجهی با متوســط 

این دسترسی ها و میزان استفاده از خدمات مالی دیجیتال را ارتقا دهد.

4-1-3. جمع بندی از شاخص های سطح پایه شمول مالی
به صورت مختصر وضعیت ایران در شاخص های سطح پایه شمول مالی بدین صورت خواهد بود:

ایــران در ســطوح پایه شــمولیت مالــی، یعنی ارائه خدمــات اولیه بانکی، عملکرد بســیار مطلوب داشــته و در بین   ●

کشورهای جهان قرار دارد. باالترین 

باال بودن تعداد حســاب به ازای هر فرد و فراوانی باالی دســتگاه های POS صرفًا نشــانه عملکرد صحیح سیســتم   ●

بانکی نبوده و در برخی موارد آشفتگی سیستم بانکی را نشان می دهد.

کارمزد مشخصی   ● کشورهای پیشرفته، مقررات سخت گیرانه ای برای جابه جایی پول وجود داشته و  در بسیاری از 

برای استفاده از خدمات پرداخت و دریافت مانند استفاده از دستگاه POS تعیین شده است.

درمجمــوع، بــه لحــاظ عرضه خدمات پایــه مالی، وضعیت بســیار مطلوبی وجود داشــته و دسترســی به خدمات   ●

بانکی میسر است.

گروه های مختلــف جامعه   ● گســترده ای در برخــورداری از حســاب بانکی بــرای  ح یارانــه نقــدی در ایــران نقش  طــر

داشته است.

کشــورهای عضــو OECD هماننــد ایران در ســطوح پایه شــمولیت مالی وضعیــت مطلوبی دارند، امــا درعین حال   ●  

گروه های مختلف ذیل شــمول مالی تعریف  برنامه هایی برای ســنجش و ارتقا خدمات مالی دیجیتال و ســواد مالی 

گیرد. نموده اند32. در ایران هم این امر هم زمان باید در بررسی ها موردتوجه قرار 

4-2. شاخص های سطح ثانویه
گروه: اســتفاده از محصوالت بیمه و دسترســی به تســهیالت و اعتبارات را شــامل می شــود. در  شــاخص های ســطح ثانویه دو 

گروه ارائه خواهد شد: ادامه شاخص های مرتبط با هر 

4-2-1. استفاده از محصوالت بیمه
1. افراد دارای بیمه نامه به ازای هر 1000 نفر بزرگسال )در دودسته بیمه های عمر و غیر عمر(:

32- G20/OECD INFE report on adult financial literacy in G20 countries, OECD )2017(.
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این شــاخص ســاالنه توســط صندوق بین المللی پول و در قالب داده های FAS منتشــر می شــود. در مورد ایران مشخصًا این 

گزارش  گزارش نشــده، اما تعداد افراد دارای بیمه نامه33 بدون تفکیک بیمه عمر و غیر عمر بیان شــده اســت. بر اســاس  شــاخص 

ســال 2018 از تعداد افراد دارای بیمه نامه عمر و غیر عمر و تعدیل جمعیتی )بر اســاس جمعیت بزرگســال سرشــماری ســال 1395( 

کشورها شاخص مجموع افراد دارای بیمه عمر و غیر عمر  میزان این شــاخص برای ایران محاســبه شــد. به منظور مقایسه با سایر 

که این شــاخص برای آن ها  کشــورهایی  گرفــت و درنهایت، به دلیــل تعداد پایین  بــه ازای هــر 1000 نفــر بزرگســال مورد بررســی قرار 

کشورها ارائه شده  گروه های درآمدی  کشــورها و بدون تفکیک  گزارش شــده اســت، در نمودار 22 وضعیت ایران در مقایســه با این 

اســت. ایــران بــا 1014 فــرد بیمه شــده )مجمــوع بیمــه عمر و غیــر عمر( بــه ازای هر 1000 نفر بزرگســال رتبٔه بیســت و ششــم را در بین 

کشورهای توسعه یافته را شامل نمی شود(. کرده اند، دارد )عمدتًا  گزارش  که این شاخص را  کشورهایی 

نمودار 13. افراد دارای بیمه نامه به ازای هر 1000 نفر بزرگسال، مجموع بیمه عمر و غیر عمر

25 

 

 ن ی ا  مشخصاً   رانیمورد ا   در.  شودی م  منتشر   FAS  ی هاداده پول و در قالب    یالمللن یبصندوق    توسط  ساالنه  شاخص  نیا
گزارش    . بر اساسشده است  انیب  غیر عمرعمر و    مهیب  کیبدون تفک  32نامهمهیب  ی اما تعداد افراد دارا  ،شاخص گزارش نشده

سال    ی سرشمار  سالبزرگ   تی جمع  )بر اساس  یتیجمع  لیتعد  و   غیر عمرو    عمر  نامهمهیب  ی از تعداد افراد دارا   2018سال  
  عمر  مه یب ی دارا کشورها شاخص مجموع افراد  ریبا سا سهیمقا منظور به. محاسبه شد ران یا ی شاخص برا نی ا زان ی( م 1395

  ن یکه ا  ییکشورها  نییتعداد پا  لیبه دل  ،درنهایتقرار گرفت و    یبررس  مورد  سالبزرگ نفر    1000هر    به ازای   غیر عمر  و
 یهاگروه   کیکشورها و بدون تفک  نیبا ا  سهیدر مقا   رانیا  تی وضع  22در نمودار    ،گزارش شده است  هاآن  ی شاخص برا

 سال بزرگ   نفر  1000هر    به ازای (  غیر عمر  و  عمر   مهیب  مجموع )  شدهبیمه   فرد  1014  با  رانیا  . است  شدهارائه کشورها    ی درآمد
را شامل    افتهیتوسعه ی کشورها  )عمدتاً   دارد   ،اندکرده شاخص را گزارش    نیکه ا  ییکشورها  ن یرا در ب  بیست و ششم  ٔ  رتبه

 . (شودینم
 غیر عمرعمر و  مهی، مجموع بسالبزرگنفر  1000هر  به ازای  نامهمهیب ی دارا افراد. 22نمودار 

 (2018)  ی پول المللنیبمنبع: صندوق 

 که   موضوع   نیبا لحاظ ا  خصوصاً  ،شاخص ندارد  نیدر ا  یمطلوب  تیوضع  رانیا  ،مشخص است  22نمودار  که از    طورهمان 
را    نیا  افتهیتوسعه   ی از کشورها  ی اریبس باندنکرده گزارش    اصالًشاخص  افراد    ی اداده  ی مرکز  مهی.  به   شدهبیمه از تعداد 
  صرفاً  یو خسارت پرداخت  مهیحق ب  بر اساس  1390-1350  یزمان  ی سر)  کندی نممنتشر    غیر عمرعمر و    مهیب  کیتفک

 موضوع هم وجود ندارد. نیا  ترق ی دق یامکان بررس ،نیبنابرا .موجود است(

 اعتبارات و التیتسه به یدسترس. 2-2-4
 .میپردازی که در ادامه به آن م ردیگیشاخص صورت م 12  قیو اعتبارات از طر التیبه تسه یدسترس  زانی م سنجش

 
32- Policy holders 

منبع: صندوق بین المللی پول )2018(

که  که از نمودار 22 مشــخص اســت، ایران وضعیت مطلوبی در این شــاخص ندارد، خصوصًا با لحاظ این موضوع  همان طور 

گزارش نکرده اند. بیمه مرکزی داده ای از تعداد افراد بیمه شده به تفکیک  کشورهای توسعه یافته این شاخص را اصاًل  بسیاری از 

بیمــه عمــر و غیــر عمــر منتشــر نمی کند )ســری زمانــی 1350-1390 بر اســاس حق بیمه و خســارت پرداختــی صرفًا موجود اســت(؛ 

بنابراین، امکان بررسی دقیق تر این موضوع هم وجود ندارد.

4-2-2. دسترسی به تسهیالت و اعتبارات
که در ادامه به آن می پردازیم. سنجش میزان دسترسی به تسهیالت و اعتبارات از طریق 12 شاخص صورت می گیرد 

کرده اند: گذشته حداقل یک وام جاری از بانک ها و یا مؤسسات مالی رسمی دریافت  که در سال  1. درصد افراد باالی 15 سال 

 این شــاخص نیز از مجموع شــاخص های فیندکس بوده و وضعیت ایران در این شــاخص بســیار مطلوب اســت. ایران با 24 

33- Policy holders
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کشورهای دنیا دارد. نمودار 23 وضعیت ایران را در این شاخص در دنیا نشان می دهد. درصد در سال 2017 رتبه نهم را در بین 

کرده اند. که از مؤسسات مالی رسمی وام دریافت   نمودار 14. درصد افراد باالی 15 سال 

27 

 

 ( 2017)  یجهان  بانک:  منبع
شاخص    نیا  ترقیدق   یبررس  یبرا  ،لیدل   نیهم  به  33قرار گرفته است  دیشاخص مورد ترد  نی ها صحت ااز پژوهش  یبرخ  در

 1384-1392  ی هاسال  به  مرتبط وام به وام    الت یتسه  یها. بر اساس دادهشد  استفادهوام به وام    الت یتسه  ی هااز داده
  یرسم  ی افراد از مؤسسات مال  درصد   33ها  سال  نیدر ا  34. است  شده  محاسبه  درصد   33  ت یبه جمع  رندگانیگ نسبت وام

  2011و    2014  ی هاسال  یبرا  را شاخص  ن یاگروه گالوپ(    یر یگ)بر اساس نمونه ی اند و بانک جهانکرده افت یدر   الت یسهت
  زیو ن  35ست ا  ک ی نزد  انیرانیرفاه ا  گاه یوام به وام پا  الت یتسه  ی هابه داده  ار یکه بس   کرده درصد گزارش    31و    32  بیبه ترت

درصد    24.5حدود    1398سال    ون یلیم  100  یبال  التیو تسه  1395وام به وام مرتبط به سال    الت یتسه  یهابر اساس داده
بال مال   15  ی افراد  از مؤسسات  اخ   یرسم   یسال  بنابرااندکرده  ذوام  داده  ،نی؛  اساس    گاهیپا  وام   به  وام  الت یتسه  ی هابر 

ا رفاه  مختلف    یهاشاخص در دهک   نیهم  ادامه  در.  شودیم  دیی تأ  ی جهان  بانک گزارش شده    ی هاداده  ان،یرانیاطالعات 
 .شودیم  یبررس  یدرآمد

 : اندکرده افت ی وام در یکه از مؤسسات مال   یدرآمد ن ییدهک پا 4در  سال  15 ی بال افراد  درصد . 2
درصد رتبه دوازدهم    21شاخص با عدد    نیدر ا  2017در سال    رانیاست. ا  ندکس یگروه ف   یها جزو شاخص  زیشاخص ن  نیا

  ون یلیم  100  ی بال  الت یو تسه  1395  مرتبط به سال   انیرانی اطالعات رفاه ا  گاه یپا  ی ها. بر اساس دادهاست  شته دا  ای را در دن
استفاده    یرسم  یمؤسسات مال   التیاز تسه  یدرآمد  نییدهک پا  4سال در    15  یدرصد افراد بال  25  باً یتقر  1398سال  
 .شودیم د ییتأ یبازهم مقدار گزارش شده بانک جهان  که  اندکرده

 : اندکرده افت ی وام در یکه از مؤسسات مال  ی درآمد  یدهک بال 6در  سال  15 ی بال افراد  درصد . 3
  ازدهم ی درصد رتبه    26با مقدار    ران یشاخص ا  نیدر ا  2017. در سال  است  ندکسیگروه ف  ی هااز شاخص  زیشاخص ن  نیا 

  ون یلیصد م  ی بال الت یو تسه 1395 مرتبط به سال  انیرانی اطالعات رفاه ا گاه یپا  یها داشته است. بر اساس داده  ای را در دن

 
 مجید عینیان مراجعه شود.   «20گرو    یاه یپامعیارهای    بر اساس  یاسه یمقاشمول مالی در ایران:  »برای نمونه به مقاله    - 33

 . رانیا  یاسالم  یجمهور   یبانک مرکز  یارسال  یهاداده   اساس  بر  انیرانیا  رفاه  اطالعات  گاهیپا  - 34

تحلیل وضعیت دسترسی خانوار به تسهیالت خرد با رویکرد  »به گزارش منتشر نشده معاونت رفاه با عنوان    ترش یببرای اطالعات    -35
 امیرزاده، نجفی زیارانی و طاهری مراجعه شود.  « یکاوداده 
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گرفته است34 به همین دلیل، برای بررسی دقیق تر این شاخص از  در برخی از پژوهش ها صحت این شاخص مورد تردید قرار 

داده های تســهیالت وام به وام اســتفاده شــد. بر اساس داده های تســهیالت وام به وام مرتبط به سال های 1392-1384 نسبت 

وام گیرندگان به جمعیت 33 درصد محاســبه شــده اســت.35 در این ســال ها 33 درصد افراد از مؤسســات مالی رســمی تسهیالت 

گالوپ( این شــاخص را برای ســال های 2014 و 2011 به ترتیب 32 و  گروه  کرده انــد و بانــک جهانی )بر اســاس نمونه گیری  دریافــت 

که بســیار به داده های تســهیالت وام به وام پایگاه رفاه ایرانیان نزدیک اســت36 و نیز بر اســاس داده های  کرده  گزارش  31 درصد 

تســهیالت وام بــه وام مرتبــط بــه ســال 1395 و تســهیالت باالی 100 میلیون ســال 1398 حــدود 24.5 درصد افراد باالی 15 ســال 

کرده انــد؛ بنابرایــن، بر اســاس داده های تســهیالت وام به وام پایــگاه اطالعات رفــاه ایرانیان،  از مؤسســات مالــی رســمی وام اخــذ 

گزارش شده بانک جهانی تأیید می شود. در ادامه همین شاخص در دهک های مختلف درآمدی بررسی می شود. داده های 

کرده اند: که از مؤسسات مالی وام دریافت  2. درصد افراد باالی 15 سال در 4 دهک پایین درآمدی 

گروه فیندکس اســت. ایران در ســال 2017 در این شاخص با عدد 21 درصد رتبه دوازدهم  این شــاخص نیز جزو شــاخص های 

را در دنیا داشته است. بر اساس داده های پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان مرتبط به سال 1395 و تسهیالت باالی 100 میلیون سال 

که  کرده اند  1398 تقریبًا 25 درصد افراد باالی 15 ســال در 4 دهک پایین درآمدی از تســهیالت مؤسســات مالی رســمی اســتفاده 

گزارش شده بانک جهانی تأیید می شود. بازهم مقدار 

گرو 20« مجید عینیان مراجعه شود. 34 - برای نمونه به مقاله »شمول مالی در ایران: مقایسه ای بر اساس معیارهای پایه ای 
35 - پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان بر اساس داده های ارسالی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

گزارش منتشر نشده معاونت رفاه با عنوان »تحلیل وضعیت دسترسی خانوار به تسهیالت خرد با رویکرد داده کاوی« امیرزاده، نجفی زیارانی و طاهری.  -36
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کرده اند: که از مؤسسات مالی وام دریافت  3. درصد افراد باالی 15 سال در 6 دهک باالی درآمدی 

گروه فیندکس اســت. در ســال 2017 در این شــاخص ایران با مقدار 26 درصد رتبه یازدهم   این شــاخص نیز از شــاخص های 

را در دنیــا داشــته اســت. بر اســاس داده هــای پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان مرتبط به ســال 1395 و تســهیالت بــاالی صد میلیون 

کرده اند  سال 1398 تقریبًا 24 درصد افراد باالی 15 سال در 6 دهک باالی درآمدی از تسهیالت مؤسسات مالی رسمی استفاده 

گزارش شــده بانک جهانی اســت. در نمودار ذیل وضعیت ایران در تفــاوت دهک های درآمدی در دریافت  کــه بازهــم مؤید مقدار 

کشورها نشان داده شده است. تسهیالت از مؤسسات مالی رسمی در مقایسه با سایر 

نمودار 15. تفاوت دهک های درآمدی در دریافت وام از مؤسسات مالی رسمی
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استفاده    یرسم   ی مؤسسات مال  الت یاز تسه   ی درآمد  یدهک بال  6سال در    15  ی درصد افراد بال  24  باًیتقر  1398سال  
  یدرآمد  یهاتفاوت دهک   در  رانیا  تیوضع   ل یاست. در نمودار ذ  یمقدار گزارش شده بانک جهان  د یؤکه بازهم م  اندکرده
 .است  شدهنشان دادهکشورها  ریبا سا  سهی مقا در  یرسم  ی مؤسسات مال از التیتسه  افتیدر در

 ی رسم  یوام از مؤسسات مال  افتیدر در  ی درآمد  ی هادهک  تفاوت.  15نمودار  

 ( 2017)  یجهان  بانک:  منبع

  یمطلوب  تیوضع  یرسم   یمؤسسات مال  التیبه تسه  یدر دسترس  رانیا  تیوضع  ،شده  داده  نشان  24  نمودار  درکه    طورهمان
ا  ه یتک  صرفاما    ،است نم  نیبر  نشان دهد  تیاز وضع  یقی دق   ریتصو  تواندیشاخص    یهاشاخص  ، لیدل  نیبه هم  ؛کشور 

  ز ین یدرآمد  نییپا دهک  4 ت یوضع. شد خواهد ارائه ادامه در زین التیتسه  تیف ی ک  و اعتبارات تیوضع در خصوص  یگرید
  4  در وام    کننده افتیدرصد افراد در  ی است و حت  ی مطلوب  تی وضع   ان یرانیرفاه ا  گاه یپا  یهابر اساس داده  التیدر اخذ تسه

  کند ینم   تیشاخص کفا  نیا   ی صرف بررس  زین  یدهک   عیاست. در توز  یدرآمد  ی دهک بال  6بالتر از    یدرآمد  نییدهک پا
در ادامه    که گردد    یبررس  زی ن  کند یم  ی ریگرا اندازه  التیافراد از کل تسه  نیکه سهم ا  ییهاشاخص  دیبا  ، مثالعنوانبه  و

 خواهد آمد.
 : التیتسه  کل  از ی رفاه مند بهره ترکم(  درصد  40 ای ) درصد  30 سهم. 4
  کرد یخرد با رو  الت یخانوار به تسه   ی دسترس   ت یوضع  لیتحل»  عنوان  با   رفاه   معاونت  منتشرنشده   گزارش   در  شاخص   نیا 

  یاعطا شده مورد بررس  التی از کل تسه   ی درآمد  ن ییدهک پا  3شاخص سهم    نیشده است. بر اساس ا  یبررس   «ی کاوداده
  3 سهم و رندگان یگوامبه کل  یدرآمد  ن ییدهک پا 3نسبت  ت، یبه کل جمع رندگانیگوام  نسبت 25. نمودار ردیگیم قرار 

 . دهدیممختلف نشان   یها استان ک ی را به تفک التیاز کل تسه یدرآمد ن ییدهک پا
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دهک پایین درآمدی که از موسسات مالی رسمی وام دریافت کرده اند4سال در 15درصد افراد باالی 
دهک باالی درآمدی که از موسسات مالی رسمی وام دریافت کرده اند6سال در15درصد افراد باالی 

منبع: بانک جهانی )2017(

همان طور که در نمودار 24 نشان داده شده، وضعیت ایران در دسترسی به تسهیالت مؤسسات مالی رسمی وضعیت مطلوبی 

کشور نشان دهد؛ به همین دلیل، شاخص های دیگری  است، اما صرف تکیه بر این شاخص نمی تواند تصویر دقیقی از وضعیت 

کیفیــت تســهیالت نیز در ادامه ارائه خواهد شــد. وضعیــت 4 دهک پایین درآمــدی نیز در اخذ  در خصــوص وضعیــت اعتبــارات و 

تسهیالت بر اساس داده های پایگاه رفاه ایرانیان وضعیت مطلوبی است و حتی درصد افراد دریافت کننده وام در 4 دهک پایین 

کفایت نمی کند و به عنوان مثال،  درآمدی باالتر از 6 دهک باالی درآمدی اســت. در توزیع دهکی نیز صرف بررســی این شــاخص 

که در ادامه خواهد آمد. گردد  کل تسهیالت را اندازه گیری می کند نیز بررسی  که سهم این افراد از  باید شاخص هایی 

کل تسهیالت: کم تر بهره مند رفاهی از  4. سهم 30 درصد )یا 40 درصد( 

گــزارش منتشرنشــده معاونت رفاه با عنوان »تحلیل وضعیت دسترســی خانوار به تســهیالت خــرد با رویکرد   ایــن شــاخص در 

کل تسهیالت اعطا شده مورد بررسی قرار  داده کاوی« بررســی شــده است. بر اساس این شاخص ســهم 3 دهک پایین درآمدی از 

کل وام گیرندگان و ســهم 3 دهک  کل جمعیت، نســبت 3 دهک پاییــن درآمدی به  می گیــرد. نمــودار 25 نســبت وام گیرنــدگان به 

کل تسهیالت را به تفکیک استان های مختلف نشان می دهد. پایین درآمدی از 
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نمودار 16. توزیع دهکی تسهیالت در استان های مختلف بر اساس داده های وام به وام
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 وام به وام  یهامختلف بر اساس داده یهادر استان  التیتسه  یدهک  عی. توز16نمودار  

 (1384-1392)  انی رانیا  رفاه  گاهیپا:  منبع  
مؤسسات    ی پرداخت   الت یتسه  ت یرا در مورد وضع  ی و مهم  قی اطالعات دق   تواندینمودار م  کی   در سه شاخص    ن یا  قرار گرفتن 

  .کشور است  ی هااستان  ریاز سا  دتر یشد  ار یدر استان تهران بس  یدهک   ینابرابر  ،مثال  یبرا  ؛دی در کشور ارائه نما  ی رسم  ی مال
  عدد   نیا  .است  درصد  1  حدود  یعنی  مقدار  نیترکماستان    نی در ا  التیاز کل تسه   یدرآمد  نییدهک پا  3سهم    یبه عبارت 

 . دمتعلق به استان تهران است، معنادارتر خواهد ش یپرداخت  الت یدرصد کل تسه 50که   تیواقع  نیبا دانستن ا

بودن درصد    رغم یعل  ،نیبنابرا از کل    هاآنسهم    ،در کشور  یدرآمد   ن ییپا  یهادر دهک   الت یتسه   کنندگان افتیدربال 
 اندک است. اری بس یپرداخت   التیتسه

 :اندکرده افت ی خانواده و دوستان وام در قیسال که از طر 15 ی افراد بال درصد . 5

در    رانیا  ت یرا در مورد وضع  ی شاخص اطالعات مهم  ن یا  یاست. بررس  ندکسیف  یهااز مجموعه شاخص  زیشاخص ن  نیا 
در   رانیا  ریتصو  26. نمودار  است   شته دا  ا یرتبه سوم را در دن ران یدرصد ا  51با مقدار    2017در سال   . دهدیم ما قرار    ار یاخت

 .دهدیمکشورها نشان  ری سا با سه یمقا در شاخص را  نیا
 . اندکرده  افتیدر  وام دوستان   و  لیفام   از که  سال  15  یباال  افراد  درصد.  17نمودار  
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نسبت وام گیرندگان به جمعیت استان درصد کمتر بهره مند رفاهی به کل وام گیرندگان استان۳۰نسبت  درصد کمتر بهره مند رفاهی از کل تسهیالت۳۰سهم 

 منبع: پایگاه رفاه ایرانیان )1384-1392(

گرفتن این سه شاخص در یک نمودار می تواند اطالعات دقیق و مهمی را در مورد وضعیت تسهیالت پرداختی مؤسسات  قرار 

کشــور است.  کشــور ارائه نماید؛ برای مثال، نابرابری دهکی در اســتان تهران بســیار شــدیدتر از ســایر اســتان های  مالی رســمی در 

کم ترین مقــدار یعنی حدود 1 درصد اســت. این عدد با  کل تســهیالت در این اســتان  بــه عبارتــی ســهم 3 دهک پایین درآمدی از 

کل تسهیالت پرداختی متعلق به استان تهران است، معنادارتر خواهد شد. که 50 درصد  دانستن این واقعیت 

کل  کشــور، ســهم آن ها از  بنابرایــن، علی رغــم بــاال بــودن درصــد دریافت کنندگان تســهیالت در دهک هــای پایین درآمدی در 

تسهیالت پرداختی بسیار اندک است.

کرده اند: که از طریق خانواده و دوستان وام دریافت  5. درصد افراد باالی 15 سال 

 این شــاخص نیز از مجموعه شــاخص های فیندکس اســت. بررسی این شــاخص اطالعات مهمی را در مورد وضعیت ایران در 

اختیار ما قرار می دهد. در ســال 2017 با مقدار 51 درصد ایران رتبه ســوم را در دنیا داشــته اســت. نمودار 26 تصویر ایران در این 

کشورها نشان می دهد. شاخص را در مقایسه با سایر 
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کرده اند. که از فامیل و دوستان وام دریافت  نمودار 17. درصد افراد باالی 15 سال 
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 ( 2017)  یجهان  بانک:  منبع 

  ی از کشورها  ش یب  نییبا درآمد پا  یدر کشورها  یررسم یاخذ وام از مؤسسات غ  ،است  مشخص  26که از نمودار    طورهمان
  کنندهافتی بال بودن درصد افراد در  رغمیاست که عل  نیا  ،وجود دارد  رانیکه در مورد ا  ینکته مهم  یمنته   ،با درآمد بالست

از مؤسسات رسم  از طر  افتیدر  زانیم   ،یوام  بالست  یررسم یغ  یمجار  قیوام  اهم    ت یاز عدم کفا  تواندیمموضوع    نی. 
با    یگزارش بانک مرکز جینتا  4شود. جدول    جه یدر هموار کردن مصرف خانوار در طول زمان نت یمؤسسات رسم   التیتسه

به خدمات مال  ی دسترس  ی بررسج  ینتاعنوان »   شده ارائه  ج ینتا   مؤید   که   است«  1387سال    یدر مناطق شهر  ی خانوارها 
  یفاقد مجوز بانک مرکز  ،عضو هستند  ها آنالحسنه که افراد در  قرض  یهادرصد صندوق  88  حدود .  است  یجهان  بانک   توسط

 هستند. 
 صندوق  تی وضع برحسب الحسنه قرض  یهاصندوق  عی. درصد توز4جدول 

 الحسنهقرض نوع صندوق   دارای مجوز از بانک مرکزی  فامیلی و خانوادگی  محل کار مسجد و...( )  محل زندگی سایر 

 درصد توزیع 11.8 36.5 21.5 30 2

 ( 1387)  یمرکز   بانک  گزارش:  منبع

 :هستند ی کارت اعتبار  یسال که دارا 15 ی . درصد افراد بال6
  یکارت اعتبار  یسال دارا  15  یدرصد افراد بال  9فقط    2017است. در سال    ندکسیگروه ف   یهااز شاخص  زیشاخص ن  نیا 

را    ای در دن  ران یا  تیوضع  27نمودار    . دارد  ایدر دن  را(  کشور   144از بین  )  هفتاد و پنجم   ٔ  رتبه  ران یا  زانیم  نیا  با  و  اندبوده
 . دهدیم  نشان

 .دارند  ی اعتبار  کارت  که  سال  15  ی باال  افراد  درصد.  18نمودار  
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 منبع: بانک جهانی )2017(

کشورهای با  کشورهای با درآمد پایین بیش از  که از نمودار 26 مشخص است، اخذ وام از مؤسسات غیررسمی در  همان طور 

که علی رغم باال بودن درصد افراد دریافت کننده وام  که در مورد ایران وجود دارد، این اســت  درآمد باالســت، منتهی نکته مهمی 

کفایت تســهیالت  از مؤسســات رســمی، میزان دریافت وام از طریق مجاری غیررســمی هم باالســت. این موضوع می تواند از عدم 

گزارش بانک مرکزی با عنوان »نتایج  کردن مصرف خانوار در طول زمان نتیجه شــود. جدول 4 نتایج  مؤسســات رســمی در هموار 

که مؤید نتایج ارائه شده توسط بانک جهانی  بررســی دسترســی خانوارها به خدمات مالی در مناطق شــهری ســال 1387« اســت 

که افراد در آن ها عضو هستند، فاقد مجوز بانک مرکزی هستند. است. حدود 88 درصد صندوق های قرض الحسنه 

جدول 4. درصد توزیع صندوق های قرض الحسنه برحسب وضعیت صندوق

سایر محل زندگی )مسجد و...( کار محل  فامیلی و خانوادگی دارای مجوز از بانک مرکزی نوعصندوققرضالحسنه

2 30 21.5 36.5 11.8 درصدتوزیع

گزارش بانک مرکزی )1387( منبع: 

کارت اعتباری هستند: که دارای  6. درصد افراد باالی 15 سال 

کارت اعتباری  گروه فیندکس اســت. در ســال 2017 فقط 9 درصد افراد باالی 15 سال دارای   این شــاخص نیز از شــاخص های 

کشــور( را در دنیا دارد. نمــودار 27 وضعیت ایران در دنیا را نشــان  بوده انــد و بــا ایــن میــزان ایــران رتبٔه هفتــاد و پنجم )از بین 144 

می دهد.
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کارت اعتباری دارند. که  نمودار 18. درصد افراد باالی 15 سال 

 

31 

 

 

 ( 2017)  یجهان  بانک:  منبع
  لیاست. به دل  ی متوسط جهان  از   ترکم  اری بس  و  نداشته  یمطلوب  ت یوضع  ، یاعتبار  کارت   از  یبرخوردار   درصد  اظحل  به  رانیا

  ن یاهستند،    افتهیتوسعه  یاعتبار خرد در کشورها  تأمین  یکه ابزار اصل   ی اعتبار  ی هاکارت  ی اعتبارسنج  ی هاسامانه  نبود
اعتبار خرد    تأمین  یبرا  یالوصولروش سهل  افراداست که    ن یامر ا  نیا  جهینت .  است  گرفتهکم مورداستفاده قرار    اریبس  ابزار

از   التیتسه  ی در اعطا رانیرتبه ا  بال رفتن کنند که موجب   افتیاعتبار خرد، وام در تأمین  یناچار مجبورند برانداشته و به
 .شودیم  یرسم   ریو غ یبخش رسم 

  ی اعتبار  ی هاکارت  تعدادو فقط    کند ینم   گزارش  هستند  ی اعتبار  کارت   ی دارا  که  یافراد  درصد   از   ی اداده  ی مرکز  بانک 
  یگریمانند هر شاخص د؛  است  5,276,667صادره    ی هاکارت  تعداد   1400  نیفرورد  یبرا  که دی نمایم صادرشده را گزارش  

  یگردد که در شاخص بعد   ی بررس  ز یاعتبارات ن  ن یا  تیفیکاست   ی و ضرور  ستی ن  یکاف  یاعتبار   ی هاکارت تیصرف شمول 
 .شودیم  یموضوع بررس نیا

 :کنندهمصرف یهانهیکننده به هزاعتبار مصرف نسبت. 7
محاسبات    کی شاخص    نیا در  مرسوم  اعتبارات    دهد یم نشان    کالن  سطح   در   اما،  ستین  خرد شاخص  مجموع  که 

نشان  مختلف    یکشورها  یبرا  شاخص  نیا  مقدار   28در نمودار    . کننده داردمصرف  یهانهیبا هز  ی نسبت  چه  افته یصیتخص
 است. شده  داده

0.57 0.55

0.19 0.18
0.09

0.03 0.02
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60

OECDکشورهای  د کشورهای با درآم
باال

کشورهای با درآمد
باالتر از متوسط

متوسط جهانی ایران  د  کشورهای با درآم
طپایین تر از متوس

د کشورهای با درآم
کم

منبع: بانک جهانی )2017(

کم تر از متوسط جهانی است. به دلیل  کارت اعتباری، وضعیت مطلوبی نداشته و بسیار  ایران به لحاظ درصد برخورداری از 

کشــورهای توســعه یافته هستند، این ابزار  که ابزار اصلی تأمین اعتبار خرد در  کارت های اعتباری  نبود ســامانه های اعتبارســنجی 

که افراد روش سهل الوصولی برای تأمین اعتبار خرد نداشته و  گرفته اســت. نتیجه این امر این است  کم مورداســتفاده قرار  بســیار 

که موجب باال رفتن رتبه ایران در اعطای تســهیالت از بخش رســمی  کنند  به ناچار مجبورند برای تأمین اعتبار خرد، وام دریافت 

و غیر رسمی می شود.

کارت هــای اعتباری  گزارش نمی کنــد و فقط تعداد  کارت اعتبــاری هســتند  کــه دارای  بانــک مرکــزی داده ای از درصــد افــرادی 

کارت های صادره 5, 276, 667 اســت؛ مانند هر شــاخص دیگری  کــه بــرای فروردین 1400 تعــداد  گــزارش می نمایــد  صادرشــده را 

که در شاخص بعدی این  گردد  کیفیت این اعتبارات نیز بررسی  کافی نیست و ضروری است  کارت های اعتباری  صرف شمولیت 

موضوع بررسی می شود.

7. نسبت اعتبار مصرف کننده به هزینه های مصرف کننده:

کــه مجمــوع اعتبــارات  کالن نشــان می دهــد  ایــن شــاخص یــک شــاخص مرســوم در محاســبات خــرد نیســت، امــا در ســطح 

کشــورهای مختلف نشــان  تخصیص یافتــه چــه نســبتی بــا هزینه هــای مصرف کننده دارد. در نمودار 28 مقدار این شــاخص برای 

داده شده است.
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نمودار 19. نسبت اعتبار مصرف کننده به هزینه های مصرف کننده

 

32 

 

 کنندهمصرف  ی هانهیکننده به هز. نسبت اعتبار مصرف19نمودار  

 
 Trading Economics(  2020: )منبع

ا  محاسبه  برا  ن یامکان  تخص  یاداده  را یز  ، نداردوجود    ران یا  یشاخص  اعتبارات  مصرف  افته یصیاز  گزارش  کنندهبه  ها 
 .گرددینم
 ی داخل  ناخالص دیتول به  خانوار یبده  نسبت ا ی خانوار درآمد  به خانوار یبده نسبت. 8

  یدسترس   سه یعنوان »مقابر اساس گزارش معاونت رفاه با    ت. اس  یمهم   شاخص  خانوار  یبده  سبد  ی بررس  در  شاخص  نیا 
ابانک   التیخانوارها به اعتبار و تسه    رانیا  یخانوار به درآمد خانوار برا  یشاخص نسبت بده   زانیم   «و جهان  رانیها در 

  ی در شاخص نسبت بده  رانیا  تیوضع   29. در نمودار  است  11.25  یناخالص داخل   دیخانوار به تول  یو نسبت بده  13.06
 ت. اس شدهنشان دادهآن در دسترس بود  یها از کشورها که داده یبرخ ن یبه درآمد خانوار در ب

 . نسبت بدهی به درآمد خانوار 20نمودار  

 Trading Economics(  2020: )منبع

Trading Economics )2020( :منبع

گزارش   امــکان محاســبه ایــن شــاخص برای ایران وجــود نــدارد، زیــرا داده ای از اعتبــارات تخصیص یافته بــه مصرف کننده ها 

نمی گردد.

8. نسبت بدهی خانوار به درآمد خانوار یا نسبت بدهی خانوار به تولید ناخالص داخلی

گزارش معاونت رفاه با عنوان »مقایسه دسترسی   این شــاخص در بررســی ســبد بدهی خانوار شاخص مهمی است. بر اســاس 

خانوارها به اعتبار و تسهیالت بانک ها در ایران و جهان« در سال 1398 میزان شاخص نسبت بدهی خانوار به درآمد خانوار برای 

ایران 13.06 و نســبت بدهی خانوار به تولید ناخالص داخلی 11.25 درصد اســت. در نمودار 29 وضعیت ایران در شــاخص نسبت 

که داده های آن در دسترس بود نشان داده شده است. کشورها  بدهی به درآمد خانوار )به واحد درصد( در بین برخی از 

نمودار 20. نسبت بدهی به درآمد خانوار
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 Trading Economics(  2020: )منبع

ا  محاسبه  برا  ن یامکان  تخص  یاداده  را یز  ، نداردوجود    ران یا  یشاخص  اعتبارات  مصرف  افته یصیاز  گزارش  کنندهبه  ها 
 .گرددینم
 ی داخل  ناخالص دیتول به  خانوار یبده  نسبت ا ی خانوار درآمد  به خانوار یبده نسبت. 8

  یدسترس   سه یعنوان »مقابر اساس گزارش معاونت رفاه با    ت. اس  یمهم   شاخص  خانوار  یبده  سبد  ی بررس  در  شاخص  نیا 
ابانک   التیخانوارها به اعتبار و تسه    رانیا  یخانوار به درآمد خانوار برا  یشاخص نسبت بده   زانیم   «و جهان  رانیها در 

  ی در شاخص نسبت بده  رانیا  تیوضع   29. در نمودار  است  11.25  یناخالص داخل   دیخانوار به تول  یو نسبت بده  13.06
 ت. اس شدهنشان دادهآن در دسترس بود  یها از کشورها که داده یبرخ ن یبه درآمد خانوار در ب

 . نسبت بدهی به درآمد خانوار 20نمودار  

منبع: )Trading Economics Trading Economics )2020(  2020: )منبع
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کردند )نسبت به میانگین  که از سیستم بانکی وام دریافت  که با وجود سهم باالی درصد افرادی  کرد   مجدد می توان عنوان 

کل درآمد خانوار در ایران بســیار پایین اســت. در نتیجه، سیستم رسمی بانکی  جهانی و رتبه بســیار باالی ایران(، ســهم بدهی از 

ج در طول زمان را برطرف سازد. در ایران نتوانسته نیاز افراد به اعتبار برای هموارسازی مخار

کارت های اعتباری  کالن دارد. اعتبارات خرد به طورمعمول از طریق  خانوار برای هموارسازی مصرف، نیاز به اعتبارات خرد و 

که ایران رتبه بسیار پایینی به  کالن از طریق وام بانکی تأمین می شود. در باال در بخش اعتبارات خرد نشان داده شد  و اعتبارات 

کالن نیز وام مســکن ســهم عمده بدهی خانوار را دارا است؛ بنابراین،  کارت های اعتباری در دنیا دارد. در بررســی اعتبارات  لحاظ 

کالن پرداخته خواهد  کــردن نیاز خانوارها برای اعتبــارات  در ادامــه به بررســی نقش وام مســکن در بدهــی خانوار ایرانی و برطرف 

شد.

9. سهم وام مسکن در بدهی خانوار:

ایــن شــاخص در بررســی ســبد بدهی خانــوار اطالعات مفیــدی را ارائــه می نمایــد. برخی از بانک هــای مرکزی این شــاخص را 

گزارش فدرال رزرو آمریکا به طور متوســط برای ســال های 2020-2003 ســهم تسهیالت مسکن  گزارش می نمایند. برای نمونه، در 

کانادا )CMHC( در سال 2019 سهم وام مسکن  گزارش بین المللی شرکت وام مسکن  درمجموع بدهی خانوار 69 درصد بوده و در 

در سبد دریافت کنندگان وام مسکن حدود 49 درصد بوده است.

گزارش نمی نماید، بلکه تســهیالت پرداختــی را به تفکیک خرید مســکن، خرید  بانــک مرکــزی ایــران مشــخصًا این شــاخص را 

گــزارش می کند. با توجه به مشــخص نبودن ماهیت ســایر فقط دو عنوان  کاالی شــخصی، ایجــاد، تأمین، تعمیر، توســعه و ســایر 

کاالی شخصی به عنوان بدهی خانوار )از بخش رسمی( لحاظ شده و سهم وام خرید مسکن در سبد بدهی  خرید مسکن و خرید 

گــزارش معاونت رفاه با عنوان »مقایســه دسترســی خانوارها به اعتبار و تســهیالت بانک ها در  خانــوار )از بخــش رســمی( بر اســاس 

ایران و جهان« در جدول 5 نشان داده شده است.

جدول 5. سهم تسهیالت خرید مسکن در بدهی خانوار

1398 1397 1396 1395 1394 1393 سال

%20 %35 %40 %31 %34 %53 سهمتسهیالتخریدمسکندربدهیخانوار

گزارش معاونت رفاه اجتماعی )شماره 64( منبع: بانک مرکزی و 

که از جدول 6 مشــخص اســت، در ســال های اخیر ســهم تســهیالت مســکن در ســبد بدهی )رســمی( خانوار روند  همان طور 

که بدانیم قیمت مســکن در همین ســال ها روند به شــدت افزایشی  کاهشــی معنادارتر می شــود  کاهشــی داشــته و وقتی این روند 

کشورهای پیشرفته دنیا  داشته است. سهم 20 درصدی وام مسکن از بدهی خانوار در ایران در مقابل سهم 50 تا 70 درصدی در 

)کانادا و آمریکا( نشــان می دهد عالوه بر اعتبار خرد، سیســتم بانکی مهم ترین نیاز خانوار به اعتبار )خرید مســکن( را نیز نتوانســته 

گرفت. کند. در مورد وام مسکن شاخص دیگری هم در ادامه مورد بررسی قرار خواهد  تأمین 
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10. نسبت وام به ارزش مسکن:

ح شده است. در شناسنامه  ح شهید رجایی مطر  این شاخص توسط وزارت راه و شهرسازی، به منظور ارزیابی عملکرد در طر

این شاخص »نسبت میزان تسهیالت پرداختی به هزینه ساخت یک واحد مسکونی 100 متری« آمده است، اما در استانداردهای 

گــزارش در  گرفته شــده اســت؛ بنابرایــن، در این  بین المللــی بــه طــور مثــال محاســبه طــول دوره انتظــار متــراژ 60 مترمربع در نظر 

محاســبه این شــاخص متراژ 60 مترمربع به عنوان اســتاندارد لحاظ خواهد شــد. در جدول 6 میزان این شــاخص برای سال های 

اخیر محاسبه شده است.

جدول 6. نسبت وام به ارزش مسکن

1398 1397 1396 1395 سال

%18 %28 %47 %54 نسبتوامبهارزشمسکن

منبع: محاسبات تحقیق

گانه تهران بر اســاس مبایعه نامه های  در محاســبه ارزش مســکن، مبنــا متوســط قیمت یــک مترمربع آپارتمان در مناطــق 22 

که توســط وزارت راه و شهرســازی منتشــر می شــود، بوده اســت. مبنای وام مسکن در محاســبات نیز سقف تسهیالت  ثبت شــده 

که مشــخص است در  مســکن زوجین در شــهر تهران بر اســاس مصوبه ابالغی شــورای پول و اعتبار در ســال 1394 بود. همان طور 

سال 98 تنها 18 درصد از ارزش مسکن از طریق وام مسکن پوشش داده شده است.

شــاخص LTV به عنوان یک شــاخص مالی توســط مؤسســات وام دهنده مشخصًا در وام های مســکن محاسبه می شود. این 

که قیــد متــراژی در آن وجود نــدارد. نمــودار 21 شــاخص LTV  در  شــاخص درواقــع همــان محاســبه وام بــه ارزش مســکن اســت 

کشورهای OECD  را نشان می دهد.
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 نمودار 21. نسبت وام مسکن به ارزش آن

35 

 

 OECD  (1980-2002 )  ی: گزارش مطالعات اقتصاد منبع
دهد که از آن تحت همچنین متوسط نسبت وام به ارزش را نشان می و    1980-2002این نمودار، حداکثر نسبت وام به ارزش در بازه زمانی  

 شود. عنوان »نسبت متعارف« نام برده می 
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 درصد بوده است. 50برابر   1395درصد بوده و در بهترین حالت در سال  18حدود 

 :هابه سپرده الت یتسه نسبت. 11
شده    ی درصد معرف  80-90مقدار مناسب    و با (  LDR) هابانک   ی نگ یشاخص نقد  عنوان  نسبت به  ن یدر حالت متعارف ا 

  نیا  یاستان  عیاما توز  ، دینما  یرویقاعده پ   نیشاخص در هراستان از ا  نیمقدار ا  رود یانتظار م   ز ین  یاستان  عیتوز  در ت.اس
ن  یهاشاخص در استان   و (  یجار  ریو غ  یجار)  التی مانده تسه  یهابر اساس داده  22. در نمودار  ستیمختلف متعادل 

 . است شده محاسبهمختلف  یها نسبت در استان نیا یقانون  رهیها پس از کسر ذخسپرده
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)2002-1980( OECD گزارش مطالعات اقتصادی منبع: 

کثر نســبت وام به ارزش در بازه زمانی 2002-1980 و همچنین متوســط نســبت وام به ارزش را نشان می دهد  این نمودار، حدا

که از آن تحت عنوان »نسبت متعارف« نام برده می شود.

کشــورهای عضو OECD بیش از 50 درصد ارزش مســکن از طریق وام  که مشــخص اســت، به صورت متعارف37 در  همان طور 

کشور ایتالیا با میزان 50 درصد است، درحالی که در ایران برای سال 1398 در حدود  کم ترین مقدار برای  مسکن تأمین می شود. 

18 درصد بوده و در بهترین حالت در سال 1395 برابر 50 درصد بوده است.

11. نسبت تسهیالت به سپرده ها:
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در توزیع اســتانی نیز انتظار می رود مقدار این شــاخص در هراســتان از این قاعده پیروی نماید، اما توزیع اســتانی این شاخص در 

اســتان های مختلف متعادل نیســت. در نمودار 22 بر اســاس داده های مانده تســهیالت )جاری و غیر جاری( و ســپرده ها پس از 

کسر ذخیره قانونی این نسبت در استان های مختلف محاسبه شده است.

37- Typical



4. فقر استفاده از خدمات مالی در ایران
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نمودار 22. نسبت تسهیالت به سپرده

 

36 

 

 سپرده به  التیتسه  نسبت.  22نمودار  

 ( 1399)بهمن    یمرکز   بانک:  منبع
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 ی اجتماع  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارتی  شنهادیپ  حهیل 37-

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

1.2
1.4

الم
ای

مد
راح

وبوی
یه 

یلو
هگ

ک
الی

شم
ان 

راس
خ

ری
تیا

و بخ
حال 

ارم
چه

تان
رس

ل
    

    
    

    
ن   

هرا
ت

وبی
جن

ان 
راس

خ
نان

سم
تان

لس
گ

جان
زن

یل
ردب

ا
شاه

رمان
ک

ین
قزو

تان
دس

کر
ران

زند
ما یزد

دان
هم

ربی
ن غ

یجا
ذربا

آ
گان

رمز
ه

زی
مرک الن
گی

مان
کر

وی
رض

ان 
راس

خ
قی

شر
ان 

ایج
ذرب

آ قم
هان

صف
ا

تان
چس

 بلو
ن و

ستا
سی

تان
زس

خو
س

فار
ری

تجا
زاد 

ق آ
ناط

م
    

    
    

    
    

ز   
لبر

ا
شهر

بو

منبع: بانک مرکزی )بهمن 1399(

نکته ای که باید موردتوجه قرار گیرد، عدم توزیع مناسب جغرافیایی بهره مندی از اعتبارات بانکی است. در بهمن ماه سال 1399 

کشور 63 درصد است و تفاوت بسیار باالیی بین سهم این  کل  کل مانده تسهیالت  ســهم مانده تســهیالت استان تهران نســبت به 

اســتان با اســتان بعدی یعنی اســتان اصفهان با 3/8 درصد وجود دارد. بررســی مانده تســهیالت از تمرکز بســیار باالی دسترسی به 

که یکی از علل باال  منابع مالی در استان تهران حکایت می کند. البته میزان سپرده ها نیز در استان تهران بسیار باالست )54 درصد( 

بودن توان وام دهی در این استان است. طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره 99/21669، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی 

موظف شده اند نسبت مجموع تسهیالت اعطایی آن ها در هر استان به مجموع سپرده های آن ها در همان استان را حداقل تا 50 

کم برخوردار و تقویت توان تسهیالت دهی بانک ها در این استان ها  درصد افزایش دهند. به منظور افزایش سپرده گذاری در مناطق 

کشوری به استان محل  کلیه شــرکت های دولتی موضوع ماده )4( قانون مدیریت خدمات  پیشــنهاد می گردد »حســاب های بانکی 

استقرار شرکت ها انتقال یابد«38.

12. نسبت تسهیالت قرض الحسنه به سپرده های قرض الحسنه:

ح شــده اســت.  گــزارش شــاخص های عدالــت اجتماعــی مرکز آمــار به عنوان شــاخص عدالت اقتصادی مطر  ایــن شــاخص در 

کشــور یــک پتانســیل خوبــی در تأمیــن مالی خــرد خانوارهــا دارند؛ به همیــن دلیل، بررســی میزان  ســپرده های قرض الحســنه در 

گزارش شده بانک مرکزی  تســهیالت اعطا شــده از این ســپرده ها مهم خواهد بود. در نمودار 23 این شــاخص بر اساس داده های 

محاسبه شده است.

کار و رفاه اجتماعی 38- الیحه پیشنهادی وزارت تعاون، 
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نمودار 23. نسبت تسهیالت قرض الحسنه به سپرده های قرض الحسنه
 

37 

 

 ی مرکز   بانک:  منبع
بند الف ماده   برنامه پنج  86بر اساس    ی سازوکارها  جادیها و احساب  ک ی تفک  ،رانیا  یاسالم  یساله توسعه جمهورقانون 

قرضپس  ی هاحساب  یبرا  یادار  یمجزا تخص انداز  و  تجه   صیالحسنه  ا  زیمنابع  اعطا حساب  ن یشده  به    التیتسه   یها 
الحسنه از  قرض  التیتسه  شیقانون در افزا  نیا  تأثیرشاخص    نیا  یبررسشده است.    فیتکل  یالحسنه به شبکه بانک قرض
  نشان   1399سال    ی مقدمات   یها . هرچند دادهدهدیم انداز مسکن( را نشان  صندوق پس  بدونالحسنه )قرض  ی اسپرده  منابع

 .است ده یرس  درصد 90 ی بال به شاخص نیا زانیم کرونا  یدم یاپ  طیدر شرا  که دهد یم

 
 ی شمول مال هیسطح ثانو یهااز شاخص یبند. جمع4-2-3

دارد. در بخش خدمات    تأکید   ی امهیب  ن یهمچن  و   یبانک   اعتبارات  از   خانوارها  ی مندبهره  زانیم  بر  ی مال  شمول   هیثانو  سطح 
 ندارد.  ی امهیاز خدمات ب یبرخوردار  زانیبه لحاظ م ی رتبه مناسب رانیاشاره شد که ا مهیب

  نیممکن است ا  هیثانو  بخش  یهاشاخص  و  ها داده  به  هیاول  نگاه .  است  یضرور  نکته  چند  به  توجه  ز،ین  التیتسه   بخش  در
  ی بال رتبه است )به علت  ییبال یمال  تیشمول یهم دارا یبه اعتبارات بانک  ی به لحاظ دسترس رانیکند که ا  جادیرا ا تصور

درصد   ی)برخوردار  هستند   دارا  را  یبانک   اعتبارات  از  یتوجه قابل  سهم   فقرا( و هم  ی در درصد استفاده از اعتبارات بانک  رانیا
درصد چهار    لحاظ   به  کشورها  انیم  در   ران یا  یبال  ٔ  رتبه  و  دهک  شش   نسبت  یبانک   اعتبارات  از  اول  دهک   چهار   از   یشتریب

 (. یبانک  التیبرخوردار از تسه یدهک اول بانک 
بده   ها شاخص  ریسا  ترقیعم   یبررس  با   ،حالبااین   و  یاعتبار  کارت  گسترش  زانیم  و   خانوار  نهیهزاز کل    یمانند سهم 

  مورد   اعتبار  تأمین  در  یچندان  قیتوف   رانیا  در  هابانک   که  شودیم  مشخص  خانوار،  یبده  کل  از  مسکن  وام  سهم  نیهمچن
 که:   دهندیها نشان مشاخص نیا یاند. بررسزمان نداشته  طول در  مصرف کردن هموار جهینت در   و خانوار ازین

  ران یدرصد بوده و در ا  200 ی درصد و حت  100از   ش یبه درآمد خانوار ب ی نسبت بده ا ی دن شرفته ی پ  یکشورها  در  .1
اعتبار، مخارج را در طول زمان هموار    تأمین  قیاز طر  تواندینم  یرانیخانوار ا  ،جهیدرصد است. در نت  13نسبت    نیا

 سازد. 
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منبع: بانک مرکزی

بر اســاس بند الف ماده 86 قانون برنامه پنج ســاله توســعه جمهوری اســالمی ایران، تفکیک حســاب ها و ایجاد ســازوکارهای 

مجــزای اداری بــرای حســاب های پس انــداز قرض الحســنه و تخصیــص منابــع تجهیــز شــده این حســاب ها به اعطای تســهیالت 

قرض الحســنه بــه شــبکه بانکی تکلیف شــده اســت. بررســی این شــاخص تأثیر این قانــون در افزایش تســهیالت قرض الحســنه از 

منابع ســپرده ای قرض الحســنه )بدون صندوق پس انداز مسکن( را نشان می دهد. هرچند داده های مقدماتی سال 1399 نشان 

کرونا میزان این شاخص به باالی 90 درصد رسیده است. که در شرایط اپیدمی  می دهد 

4-2-3. جمع بندی از شاخص های سطح ثانویه شمول مالی
کید دارد. در بخش خدمات  ســطح ثانویه شــمول مالی بر میزان بهره مندی خانوارها از اعتبارات بانکی و همچنین بیمه ای تأ

که ایران رتبه مناسبی به لحاظ میزان برخورداری از خدمات بیمه ای ندارد. بیمه اشاره شد 

در بخش تسهیالت نیز، توجه به چند نکته ضروری است. نگاه اولیه به داده ها و شاخص های بخش ثانویه ممکن است این 

که ایران به لحاظ دسترسی به اعتبارات بانکی هم دارای شمولیت مالی باالیی است )به علت رتبه باالی ایران  کند  تصور را ایجاد 

در درصد استفاده از اعتبارات بانکی( و هم فقرا سهم قابل توجهی از اعتبارات بانکی را دارا هستند )برخورداری درصد بیشتری از 

کشورها به لحاظ درصد چهار دهک اول بانکی  چهار دهک اول از اعتبارات بانکی نسبت شش دهک و رتبٔه باالی ایران در میان 

برخوردار از تسهیالت بانکی(.

کارت اعتباری و  گســترش  کل هزینه خانــوار و میــزان  بااین حــال، بــا بررســی عمیق تــر ســایر شــاخص ها ماننــد ســهم بدهــی از 

که بانک ها در ایران توفیق چندانی در تأمین اعتبار مورد نیاز  کل بدهی خانوار، مشــخص می شــود  همچنین ســهم وام مســکن از 

که: کردن مصرف در طول زمان نداشته اند. بررسی این شاخص ها نشان می دهند  خانوار و در نتیجه هموار 

کشــورهای پیشــرفته دنیــا نســبت بدهی به درآمد خانوار بیــش از 100 درصد و حتی 200 درصــد بوده و در ایران   ● در 
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ج را در طول زمان هموار  این نسبت 13 درصد است. در نتیجه، خانوار ایرانی نمی تواند از طریق تأمین اعتبار، مخار

سازد.

ج عمده مانند مســکن، خــودرو و تحصیــل از بانک وام گرفتــه و نیاز به   ● کشــورهای پیشــرفته، افــراد بــرای مخــار در 

کارت اعتباری در ایران 9 درصد و در  کارت های اعتباری تأمین می کنند. درصد دارنــدگان  اعتبــارات خــرد را از طریــق 

کشورهای با درآمد باال 55 درصد است.

کشــورهای مختلف در حدود 50 تا 70 درصد و در ایران در ســال 1398 در   ● کل بدهی افراد در  ســهم وام مســکن از 

حدود 20 درصد بوده است.

نســبت وام مســکن به ارزش مســکن به طور متوســط در دنیا باالتر از 80 درصد و در ایران در سال 1398 در حدود   ●

18 درصد بوده است.

لذا افراد در ایران برای تأمین اعتبار مجبورند:

کارت اعتباری به منظور تأمین اعتبار خرد از سیستم بانکی وام بگیرند )رتبه باالی ایران در دریافت وام(   ● به جای 

و ازاین رو برای هر بار دریافت وام با معضالت وثیقه و نظایر آن مواجه باشند.

کالن از دوستان و آشنایان وام بگیرند )رتبه سوم ایران در جهان(.  ● به منظور تأمین اعتبار خرد و 

کارت های اعتباری در ایــران( و نه نیاز به  کرده )گســترش بســیار ناچیــز  زیــرا سیســتم بانکــی نه نیاز به اعتبارات خرد را برآورده 

کل بدهــی خانوار و ســهم پایین وام  کند )ســهم بســیار پایین وام مســکن به  کالن را توانســته بــه طــور مناســبی برآورده  اعتبــارات 

مسکن به ارزش مسکن(.
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5. جمع بندی و پیشنهادها

گیری دسترســی و اســتفاده از خدمات مالی اســت، درعین حال از  شــاخص های شــمولیت مالی به دنبال ارائه تصویری از فرا

کیفیت  که شــاخص های سنجش  کیفیت و میزان این دسترســی ها و اســتفاده ها صحبتی نمی کند39. در این پژوهش ســعی شــد 

گردد، در نتیجه: دسترسی ها و استفاده از خدمات مالی نیز لحاظ 

درحالی که به لحاظ سخت افزاری نظام بانکی، یعنی امکانات شعبه، ATM، دستگاه پوز POS و برخورداری افراد   ●

کشوری نتوانسته نیازهای  کشــورها قرار دارد، اما سیستم بانکی  از حســاب بانکی، ایران در رتبه های باالی فهرســت 

مالی افراد را جهت هموارسازی هزینه ها در طول زمان برطرف سازد.

سیستم بانکی هم در تأمین اعتبار کالن افراد )وام مسکن( و هم در تأمین اعتبار خرد )کارت های اعتباری( عملکرد   ●

کرده  ضعیفی داشــته و همین موضوع باعث شــده اســت تا افراد برای هر نیاز خرد به اعتبار، مجدداً به بانک مراجعه 

گرفتار مسیر پرپیچ وخم تأمین وثایق و تضامین شوند. و 

کاهــش فقــر و افزایش رفاه، ســنجش میــزان شــمولیت مالی و  بــا توجــه بــه نقــش قابــل توجه دسترســی بــه خدمات مالــی در 

که ارتباط بیشــتری بــا فقر و نابرابــری دارند، از اهمیت بســیاری باالیــی برخورداری  به خصــوص شــاخص هایی از شــمولیت مالــی 

که می تــوان آن ها را به دو  اســت. در حــال حاضر، ســنجش میزان شــمولیت مالــی در ایران همچنان دارای خألهای آماری اســت 

کرد. کلی »انتشار داده« و »تولید داده« تقسیم  دسته 

الف( نحوه انتشار و رصد داده های فقر استفاده از خدمات مالی از سوی نهاد متولی

عدم رصد شمولیت مالی توسط بانک مرکزی  ●

کشــورها ســند شمولیت مالی خود را به عنوان برنامه بلندمدت بهبود دسترسی و استفاده از خدمات   ● بســیاری از 

گزارش این شاخص ها قابل رصد خواهد بود. گزارش عملکرد بخش پولی و مالی بر اساس  مالی تصویب نموده و 

گــزارش از دسترســی خانوار به خدمات مالی در ســال 1387 توســط بانک مرکزی منتشــر شــده اســت؛   ● فقــط یــک 

گزارش های با محتوای تحلیلی به صورت مرتب انتشار یابد. ضروری است 

کشوری بوده و برش استانی و شهرستانی ندارد.  ● داده ها عمدتًا 

داده ها دارای برش جمعیتی و اجتماعی نیست.  ●

ب( تولید داده های فقر استفاده از خدمات مالی

گردآوری نشــده و   ● تقریبًا همه داده های فقر اســتفاده از خدمات مالی، تولید می شــوند، اما در یک ســامانه جامع 

کشــورهای OECD ایــن شــاخص ها  کــه فقــط در  کیفیــت هماننــد ســواد و ظرفیــت مالــی هــم بــه آن افــزوده شــد  39- البتــه در نســخه بازبینــی ســال 2016 شــاخص های 
محاســبه شــده اســت.
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گزارش شمولیت مالی و یا فقر استفاده از خدمات مالی، استخراج نمی شود.

عدم محاسبه داده های فقر استفاده از خدمات مالی )بیمه(، در حال حاضر داده های تعداد افراد دارای بیمه نامه   ●

گزارش نشده )و یا به طورکلی محاسبه نمی شود(. به تفکیک بیمه های عمر و غیر عمر 

پیشنهادات
با توجه به موارد اشاره شده، اقدامات زیر ضروری است:

تدوین راهبرد بهبود شمول مالی با محوریت بانک مرکزی در جایگاه مجری راهبرد شمول مالی.  ●

لزوم محاســبه و انتشــار تمامی شاخص های مرتبط با شــمول مالی و آسیب شناسی وضعیت موجود دسترسی ها   ●

به خدمات مالی.

کــه بــر اســاس آن بانک هــا و دیگــر فراهم کننــدگان خدمــات مالــی بتواننــد   ● غنی ســازی پایگاه هــای اعتبارســنجی 

که مناســب  کنند  محصــوالت جدیــد و ســازوکارهای دسترســی به محصــوالت قدیمــی و جدید را به گونــه ای طراحی 

کنون به خدمات مالی دسترسی ندارند. که ا نیازهای مالی افرادی باشد 

گروه های درآمدی، به منظور تســهیل دسترســی   ● کارت های اعتباری برای همه  گســترش  اقــدام عاجــل در جهت 

افراد به اعتبارات خرد.

کار و رفاه اجتماعی و بانــک مرکزی به موجب   ● ایجــاد تفاهم نامــه همــکاری و تبادل اطالعــات میان وزارت تعــاون، 

هموارسازی امر مهم رتبه بندی اعتباری ایرانیان.

تجمیــع داده هــای مرتبــط با دسترســی به خدمات مالــی در پایگاه اطالعات رفــاه ایرانیان، به منظور شناســایی و   ●

اولویت بندی سیاست های حمایتی در حوزه پولی و بانکی.
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کار و رفاه اجتماعی جعبه توضیحات 1. برخی مواد قانونی در خصوص اختیارات وزارت تعاون، 
با استناد به بند ب و ط و م ماده 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی: از اختیارات وزارت رفاه

ب: ایجــاد هماهنگــی و تعامــل برنامه های نظام جامع تأمین اجتماعی با برنامه های جامع قلمروهای اشــتغال، 

بهداشت و درمان، آموزش وپرورش، مسکن و سایر بخش های مرتبط.

افــراد و  یارانه هــای اجتماعــی و جهت دهــی آن به ســوی  ط: ســاماندهی و مدیریــت اجرایــی نظــام هدفمنــد 

کلی نظام. خانواده های نیازمند با رویکرد خوداتکائی و اشتغال در چارچوب قانون و سیاست های 

م: تشــکیل پایــگاه اطالعاتــی نظــام جامــع تأمیــن اجتماعی، به منظــور جمع آوری و پــردازش اطالعــات مربوط و 

تعیین شاخص های ذی ربط در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی.

 با استناد به تبصره 1 ماده 11 قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی:

هرگونه اســتفاده از منابع نظام تأمین اجتماعی، اعم از منابع عمومی و یارانه ها در حوزه های بیمه ای، حمایتی 

ج از قلمرو این  و امدادی برای دســتگاه های اجرایی دولتی، عمومی، صندوق ها و نهادهای غیر دولتی، خار

نظام تحت هر عنوان و برای هر منظور ممنوع است و استفاده از این منابع مستلزم پذیرش نظارت و راهبری 

کالن وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است.
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پیشنهاد مصوبه قانونی زیر برای تصویب در شورای عالی رفاه
کشــور و همچنین  ماده واحده: به منظور رصد ســالیانه و به تفکیک مناطق جغرافیایی فقر اســتفاده از خدمات مالی در 

کمیته ای متشــکل از بانک مرکزی، ســازمان اداری و  لــزوم رعایــت ســهم دهک های پاییــن درآمدی از اعتبــارات اعطایی، 

ح زیر  کمیته به شــر کار و رفاه اجتماعی ذیل شــورای عالی رفاه تشــکیل می گردد. وظایف این  اســتخدامی، وزارت تعاون، 

است:

ح شهید رجایی  1. تعیین شاخص های فقر دسترسی به خدمات مالی و ابالغ از سوی سازمان اداری استخدامی و طر

جهت احصای فقر در حوزه خدمات مالی و دسترسی به اعتبارات.

گروه های مختلف از اعتبارات شبکه بانکی. 2. تعیین شاخص هایی به منظور پایش مستمر سهم 

کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی پیشنهاد عقد تفاهم نامه بین وزارت تعاون، 
به منظور رصد مســتمر وضعیت شــمول مالی و بهبود دسترســی به اعتبارات تفاهم نامه همکاری بین دو وزارتخانه به 

ح زیر عقد خواهد شد: شر

کار و رفاه اجتماعی در خصوص شاخص های  1. بانک مرکزی مکلف است داده ها و اطالعات درخواستی وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی قرار دهد. کد ملی افراد در اختیار وزارت تعاون،  استفاده از خدمات مالی را به تفکیک 

کار و رفاه اجتماعی مکلف است سالیانه با استفاده از پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، اطالعات موردنیاز  2. وزارت تعاون، 

بانک مرکزی در جهت اعتبارسنجی خانوار را در اختیار آن بانک قرار دهد.

که سود و یا اصل تسهیالت از یارانه دولتی برخوردار است، تنها برای بهبود  تبصره 1: اختصاص هرگونه اعتبارات تبصره ای 

کمیته فوق امکان پذیر خواهد بود. اهداف و شاخص های تعیین شده فقر استفاده از خدمات مالی، مصوب 
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پیوست

گروه بیست پیوست 1. شاخص های شمول مالی بر اساس مصوبات 
کن40 در ســال 2011 با توصیه های مشــارکت جهانی برای شــمول مالی )GPFI( برای حمایت از  گروه بیســت در اجالس  رهبران 

که  گروه بیســت  کردند و در ادامه مجموعه اصلی شــاخص های شــمول مالی  تالش های جهانی و ملی برای ایجاد داده، موافقت 

کارهای مشارکت جهانی برای شمول مالی )GPFI( بود در سال 2012 تصویب شد. ماحصل 

شاخص های اصلی شمولی مالی بر اساس آخرین اصالحیه سال 2016 و به تفکیک، 1. شاخص های استفاده از خدمات مالی 

ح ذیل است: کیفیت محصوالت و ارائه خدمات به شر 2. شاخص های دسترسی به خدمات مالی و 3. شاخص های 

جدول 7. شاخص های شمول مالی

دورهانتشارمنابعشاخصهادستهبندیردیف

شاخصهایاستفاده:بزرگساالن

1A بزرگساالن دارای یک
حساب

که داشتن یک  حساب )درصد افراد باالی 15 سال(: درصد افراد بزرگسالی 
حساب متعلق به خودشان یا مشترک با سایر افراد در یک نهاد مالی رسمی یا 

گزارش داده اند.  )mobile money provider( پول مهیا شده از طریق موبایل
WB Global Findexسه ساله

1B

تعداد حساب ها

IMF Financialحساب های سپرده به ازای هر 1000 بزرگسال
Access Surveysساالنه

1Cحساب های پول الکترونیک به ازای هر 1000 بزرگسال
WB Global

Payments Systems
Survey

ساالنه

1Dکنش های پولی از طریق موبایل به ازای هر 100 هزار نفر  ترا
کنش های پولی از طریق موبایل به ازای هر 100 هزار نفر تعداد ترا

IMF Financial
Access Surveysساالنه

2A بزرگساالن دارای اعتبار
نزد نهادهای رسمی

گذشته حداقل یک وام  که در سال  درصد افراد بزرگسالی )بیش از 15 سال( 
کرده اند. سه سالهWB Global Findexجاری از بانک ها و یا مؤسسات مالی رسمی دریافت 

2Bبه ازای هر 1000 نفر )Outstanding( وام های جاریIMF Financial
Access Surveysساالنه

IMF Financialافراد دارای بیمه نامه به ازای هر 1000 نفر: در دودسته بیمه های عمر و غیر عمربزرگساالن دارای بیمه3
Access Surveysساالنه

کنش های غیر نقدی4 ترا

کنش های غیر نقد خرده فروشی به ازای هر 1000 بزرگسال: شامل تعداد  ترا
کارت های پرداخت  کنش  چک ها، انتقال های اعتباری، بدهی مستقیم، ترا

کارت اعتباری( و پرداخت توسط ابزارهای پول الکترونیکی  )کارت بدهی و یا 
 mobile - کارت های مبتنی بر پول الکترونیکی، محصوالت پولی موبایل(

money products- و محصوالت پول آنالین(.

WB Global
Payments Systems

Survey
ساالنه

40- Cannes Summit
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5

افراد بزرگسال 
استفاده کننده از 

پرداخت های
دیجیتال

که پرداخت یا دریافت به صورت دیجیتال دارند: شامل  درصد افراد بزرگسال 
استفاده از اینترنت یا موبایل برای پرداخت صورت حساب ها، خرید آنالین و 
کارت های اعتباری یا دبیت  دریافت یا فرستادن پول از حساب، استفاده از 

کارت ها برای پرداخت مستقیم، دریافت یا فرستادن حواله، دریافت دستمزد، 
کشاورزی، پرداخت  پرداخت های انتقالی دولت یا پرداخت های مربوط به 

شهریه مدارس یا صورت حساب خدمات شهری.

WB Global Findexسه ساله

5A
پرداخت از طریق 

موبایل )از یک حساب
بانکی)

سه سالهWB Global Findexدرصد افراد استفاده کننده از موبایل به منظور پرداخت

5B پرداخت از طریق
سه سالهWB Global Findexدرصد افراد استفاده کننده از اینترنت به منظور پرداختاینترنت

5C پرداخت از طریق
کارت به منظور پرداختکارت بانکی سه سالهWB Global Findexدرصد افراد استفاده کننده از دبیت 

5D پرداخت از طریق
حساب

درصد افراد دستمزدها یا پرداخت های دولت را در یک حساب دریافت
سه سالهWB Global Findexمی کنند.

دفعات باالی استفاده 6
از حساب

درصد افراد بزرگسال با دفعات زیاد استفاده از حساب: به معنی برداشت پول 
از حساب های شخصی در یک بانک یا سایر مؤسسات مالی به تعداد 3 بار 

یا بیشتر در ماه است. این برداشت پول می تواند به صورت نقدی، پرداخت یا 
خرید الکترونیکی، چک ها یا سایر انواع پرداخت ها باشد.

WB Global Findexسه ساله

گذشته در مؤسسات مالی )بانک یا سایر تمایل به پس انداز7 که در سال  درصد افراد بزرگسال 
کرده اند. سه سالهWB Global Findexمؤسسات مالی( سپرده گذاری 

شاخصهایاستفاده:بنگاهها

8A
بنگاه های دارای 

حساب بانکی

WB Enterpriseدرصد SME های دارای حساب در مؤسسات مالی رسمی
Surveys3-5 ساله

8B کنندگان شرکتی حساب های سپرده SME ها )به عنوان درصدی از قرض 
غیرمالی(

IMF Financial Access
Surveysساالنه

9A کسب وکارهای دارای
وام یا خط اعتباری 
در مؤسسات تحت 

نظارت

WB Enterpriseدرصد SME های دارای یک خط یا وام اعتباری
Surveys3-5 ساله

9B)کنندگان شرکتی غیرمالی IMF Financial Accessحساب های وام SME )به عنوان درصدی از قرض 
Surveysساالنه

پرداخت یا دریافت 10
که پرداخت و یا دریافت به صورت دیجیتال دارنددیجیتال کسب وکارها WB Enterpriseدرصد SME هایی 

Surveys3-5 ساله

شاخصهایدسترسی:نقاطفیزیکیخدماتدهی

11A

نقاط خدمات دهی

IMF Financial Accessشعبه ها به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال
Surveysساالنه

11Bها به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال ATMIMF Financial Access
Surveysساالنه

11C
کارمندان ارائه خدمات پرداخت به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال: شامل 

کارمندان بانک ها و سایر مؤسسات سپرده پذیر و نیز نهادهای تخصصی ازجمله 
انتشاردهندگان پول الکترونیک

WB Global Payments
Systems Surveyساالنه
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دورهانتشارمنابعشاخصهادستهبندیردیف

11D

نقاط خدمات دهی

IMF Financial Accessتعداد فروشگاه های موبایل به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال
Surveysساالنه

11Eبه ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال POS تعداد دستگاه هایWB Global Payments
Systems Surveyساالنه

11F که به موبایل یا دسترسی به اینترنت یا موبایل در خانه: درصد افراد بزرگسال 
سه سالهGallup World Pollاینترنت در خانه دسترسی دارند.

کارت12 کارت ها به ازای هر 1000 بزرگسالمالکیت دبیت  WB Global Paymentsتعداد دبیت 
Systems Surveyساالنه

نقاط خدمات دهی 13
که دستگاه POS دارندکسب وکارها درصد SME هایی 

WB Enterprise
Surveys3-5 ساله

قابلیت همکاری نقاط 14
خدمات دهی

گر  قابلیت همکاری شبکه های ATM و قابلیت همکاری دستگاه های POS: ا
کثر ATM ها یا دستگاه های POS قابلیت اتصال و همکاری داشته  همه یا ا

باشند عدد 1 و در غیر این صورت عدد صفر لحاظ می شود

WB Global Payments
Systems Surveyساالنه

کیفیت:سوادوتوانمندیمالی شاخصهای

دانش مالی15
تی در  میزان دانش مالی: مقدار عددی حاصل از جمع جواب صحیح به سؤاال
خ بهره، )ج( بهره مرکب، )د(  خصوص مفاهیم پایه مالی نظیر: )آ( تورم، )ب( نر

توهم پولی، )ه( تنوع ریسک، )و( هدف اصلی از بیمه

WB Financial
Capability Surveys

and OECD National
Financial Literacy

and Inclusion
Surveys

دوره ای

رفتار مالی16

گر  که به این سؤال پاسخ می دهند: ا پس انداز برای مواقع اضطراری: درصد افرادی 
کجا تأمین  به صورت اضطراری به 10 دالر یا GDP 1/25 سرانه نیاز داشته باشید، از 

 e.،پس انداز d.،فروش دارایی c.،کارکردن گرفتن از آشنایان b. بیشتر  می کنید؟.a قرض 
کردن نیستم. گرفتن از بانک،.g قادر به پیدا  گرفتن از صندوق های پس انداز،.f وام  وام 

WB Global Findexسه ساله

کیفیت:تنظیمبازاروحمایتازمصرفکننده شاخصهای

17
الزامات افشا

گرفتن چندین مؤلفه است: 1. بیان ساده، 2.  شاخص افشا، نیازمند در نظر 
استفاده از زبان بومی، 3. استفاده از فرمت افشای استاندارد، 4. حقوق منابع و 
که بایستی برای یک اعتبار پرداخت شود )هزینه هایی پایه  کلی  خ  مآخذ، 5. نر

کمیسیون، بیمه و مالیات). خ  به اضافه نر

WB Global
Consumer

Protection Survey
ساالنه

حل اختالف18

این شاخص بازتاب دهنده مکانیسم های حل اختالفات داخلی و خارجی 
که  است: 1. شاخص مکانیسم حل اختالف داخلی: قانون یا مقرراتی 

استانداردهایی را برای حل شکایات تنظیم می کند و توسط مؤسسات مالی 
که به یک  دنبال می شود، 2. شاخص مکانیسم حل اختالف خارجی: سیستمی 

کارا و قابل دسترس را به دست آورد. مشتری اجازه می دهد تا منابع 

WB Global
Consumer

Protection Survey
ساالنه

کیفیت:موانعاستفاده شاخصهای

19

موانع اعتباری

گذاشتن شده اند. که برای آخرین وام خود ملزم به وثیقه  درصد SME هایی 
WB Enterprise

Surveys and OECD
SME Scoreboard

3-5 ساله

گزارش دهی اعتباری و اثربخشی قوانین  گرفتن اعتبار )قدرت سیستم های 
ورشکستگی و وثیقه گذاری در تسهیل وام دهی(.

WBG Doing
Businessساالنه

Financial Inclusion Indicators G20 :منبع
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پیوست 2: نقشه های استانی بر اساس شاخص های شمول مالی

نقشه 1. توزیع درصد افراد باالی 15 سال دارای حساب بانکی در مناطق شهری )1398(

کرمان

سیستان و بلوچستان

خراسان شمالی

خراسان رضوي

خراسان جنوبی

کردستان

کرمانشاه

آذربایجان شرقی

قزوین
زنجان

همدان قم
مرکزي

هرمزگان

لرستان

خوزستان

یزد

تهران سمنان

مازندران

فارس

اصفهان

94 . 420 % 96 . 974 % 99 . 528 %

% 528 . 99خراسان جنوبی
% 359 . 99ایالم
% 001 . 99سمنان
% 812 . 98کهگیلویه و بویراحمد
% 801 . 98خراسان شمالی
% 760 . 98مازندران
% 758 . 98یزد
% 642 . 98چهارمحال وبختیاري
% 584 . 98گلستان
% 582 . 98زنجان
% 549 . 98فارس
% 513 . 98گیالن
% 447 . 98کرمان
% 321 . 98بوشهر
% 192 . 98لرستان
% 156 . 98همدان
% 113 . 98مرکزي
% 054 . 98اصفهان
% 053 . 98هرمزگان
% 938 . 97آذربایجان شرقی
% 832 . 97قزوین
% 814 . 97خراسان رضوي
% 635 . 97کردستان
% 551 . 97اردبیل
% 527 . 97کرمانشاه
% 335 . 97قم
% 279 . 97البرز
% 117 . 97تهران
% 813 . 96آذربایجان غربی
% 522 . 96خوزستان
% 420 . 94سیستان و بلوچستان

منبع: پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان )1398(

نقشه 2. توزیع درصد افراد باالی 15 سال دارای حساب بانکی در مناطق روستایی )1398(

کرمان

سیستان و بلوچستان

خراسان شمالی

خراسان رضوي

خراسان جنوبی

کردستان

کرمانشاه

آذربایجان شرقی

قزوین
زنجان

همدان قم
مرکزي

هرمزگان

لرستان

خوزستان

یزد

تهران
سمنان

مازندران

فارس

اصفهان

93 . 332 % 96 . 403 % 99 . 475 %

% 475 . 99خراسان جنوبی
% 201 . 99سمنان
% 179 . 99ایالم
% 138 . 99یزد
% 034 . 99زنجان
% 818 . 98همدان
% 817 . 98مازندران
% 744 . 98فارس
% 739 . 98مرکزي
% 693 . 98کهگیلویه و بویراحمد
% 665 . 98چهارمحال وبختیاري
% 651 . 98گیالن
% 609 . 98گلستان
% 608 . 98بوشهر
% 524 . 98اصفهان
% 380 . 98خراسان رضوي
% 365 . 98لرستان
% 307 . 98آذربایجان شرقی
% 307 . 98قزوین
% 258 . 98خراسان شمالی
% 227 . 98کرمانشاه
% 117 . 98اردبیل
% 002 . 98هرمزگان
% 980 . 97کرمان
% 931 . 97کردستان
% 871 . 97قم
% 266 . 97البرز
% 246 . 96خوزستان
% 023 . 96آذربایجان غربی
% 123 . 94تهران
% 332 . 93سیستان و بلوچستان

منبع: پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان )1398(
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نقشه 3. توزیع جغرافیایی شعب به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال

کرمان

سیستان و بلوچستان

خراسان شمالی

خراسان رضوي

خراسان جنوبی

کردستان

کرمانشاه

آذربایجان شرقی

قزوین
زنجان

همدان قم
مرکزي

هرمزگان

لرستان

خوزستان

یزد

تهران
سمنان

مازندران

فارس

اصفهان

68 . 98 125 . 90 182 . 82

82 . 182سمنان
71 . 178یزد
26 . 153ایالم
47 . 149خراسان جنوبی
04 . 148بوشهر
66 . 135زنجان
93 . 128چهارمحال وبختیاري
14 . 128تهران
16 . 123مرکزي
85 . 118اصفهان
65 . 118مازندران
64 . 117قزوین
84 . 115خراسان شمالی
68 . 115گیالن
04 . 113کرمان
74 . 112گلستان
73 . 112قم
42 . 108هرمزگان
73 . 106فارس
15 . 101اردبیل
27 . 100کرمانشاه
90 . 98خراسان رضوي
43 . 97همدان
79 . 91کردستان
50 . 88آذربایجان شرقی
31 . 85کهگیلویه و بویراحمد
79 . 84آذربایجان غربی
23 . 84لرستان
06 . 84خوزستان
58 . 76البرز
98 . 68سیستان و بلوچستان

 منبع: بانک مرکزی )1399(

نقشه 4. توزیع جغرافیایی دستگاه ATM به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال

کرمان

سیستان و بلوچستان

خراسان شمالی

خراسان رضوي

خراسان جنوبی

کردستان

کرمانشاه

آذربایجان شرقی

قزوین
زنجان

همدان قم
مرکزي

هرمزگان

لرستان

خوزستان

یزد

تهران
سمنان

مازندران

فارس

اصفهان

64 . 69 104 . 19 143 . 68

68 . 143سمنان
65 . 140یزد
52 . 137ایالم
52 . 135خراسان جنوبی
81 . 130بوشهر
69 . 117زنجان
54 . 117چهارمحال وبختیاري
86 . 113تهران
06 . 111مرکزي
15 . 110اصفهان
04 . 110مازندران
76 . 98قزوین
85 . 94خراسان شمالی
33 . 94گیالن
11 . 92کرمان
72 . 91گلستان
48 . 91قم
00 . 90هرمزگان
97 . 89فارس
84 . 89اردبیل
70 . 88کرمانشاه
69 . 83خراسان رضوي
49 . 83همدان
24 . 83کردستان
78 . 79آذربایجان شرقی
12 . 78کهگیلویه و بویراحمد
94 . 77آذربایجان غربی
67 . 76لرستان
43 . 75خوزستان
82 . 71البرز
69 . 64سیستان و بلوچستان

منبع: بانک مرکزی )1399(
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کرده اند. که از مؤسسات مالی رسمی وام دریافت  نقشه 5. توزیع درصد افرادی باالی 15 سال 

کرمان

سیستان و بلوچستان

خراسان شمالی

خراسان رضوي

خراسان جنوبی

کردستان

کرمانشاه

آذربایجان شرقی

قزوین
زنجان

همدان قم
مرکزي

هرمزگان

لرستان

خوزستان

یزد

تهران
سمنان

مازندران

فارس

اصفهان

18 . 82 % 24 . 11 % 29 . 39 %

% 97 . 26آذربایجان شرقی

% 33 . 25آذربایجان غربی

% 51 . 27اردبیل

% 80 . 25اصفهان

% 11 . 26البرز

% 53 . 25ایالم

% 63 . 20بوشهر

% 10 . 22تهران

% 90 . 24چهارمحال وبختیاري

% 39 . 24خراسان جنوبی

% 97 . 25خراسان رضوي

% 58 . 26خراسان شمالی

% 47 . 23خوزستان

% 87 . 26زنجان
% 79 . 26سمنان

% 82 . 18سیستان و بلوچستان

% 51 . 24فارس

% 59 . 27قزوین

% 31 . 25قم

% 70 . 24کردستان

% 80 . 25کرمان

% 77 . 27کرمانشاه

% 42 . 25کهگیلویه و بویراحمد

% 66 . 26گلستان

% 39 . 29گیالن

% 61 . 27لرستان

% 12 . 27مازندران
% 43 . 27مرکزي

% 04 . 21هرمزگان

% 90 . 27همدان

% 92 . 23یزد

منبع: پایگاه رفاه ایرانیان )1395 و 1398(

کرده اند. که از مؤسسات مالی رسمی وام دریافت  نقشه 6. توزیع درصد افراد باالی 15 سال در 4 دهک پایین درآمدی 

کرمان

سیستان و بلوچستان

خراسان شمالی

خراسان رضوي

خراسان جنوبی

کردستان

کرمانشاه

آذربایجان شرقی

قزوین
زنجان

همدان قم
مرکزي

هرمزگان

لرستان

خوزستان

یزد

تهران
سمنان

مازندران

فارس

اصفهان

18 . 50 % 24 . 85 % 31 . 20 %

% 06 . 28آذربایجان شرقی

% 79 . 25آذربایجان غربی

% 81 . 28اردبیل

% 83 . 27اصفهان

% 01 . 28البرز

% 65 . 26ایالم

% 66 . 22بوشهر
% 62 . 23تهران

% 34 . 25چهارمحال وبختیاري

% 61 . 24خراسان جنوبی

% 00 . 27خراسان رضوي

% 18 . 27خراسان شمالی

% 07 . 24خوزستان

% 97 . 27زنجان

% 16 . 28سمنان

% 50 . 18سیستان و بلوچستان

% 20 . 26فارس

% 88 . 28قزوین

% 07 . 27قم

% 71 . 24کردستان

% 29 . 26کرمان

% 94 . 28کرمانشاه

% 07 . 26کهگیلویه و بویراحمد

% 04 . 27گلستان

% 20 . 31گیالن

% 10 . 28لرستان

% 88 . 28مازندران

% 24 . 29مرکزي

% 53 . 21هرمزگان

% 28 . 29همدان

% 56 . 25یزد

منبع: پایگاه رفاه ایرانیان )1395 و 1398(
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کل مانده تسهیالت نقشه 7. توزیع استانی سهم مانده تسهیالت )جاری و غیر جاری( از 

خراسان شمالی

همدان

سیستان و بلوچستان

مازندران
قزوین

زنجان

لرستان

هرمزگان

خراسان جنوبی

خوزستان

مرکزي

خراسان رضوي

اصفهان

کردستان

کرمانشاه

تهران

قم

کرمان

سمنان

فارس

آذربایجان شرقی

یزد

%492 . 63تهران. 1
%868 . 3اصفهان. 2

%281 . 3خراسان رضوي. 3
%472 . 2فارس. 4

%38 . 2مازندران. 5
%15 . 2خوزستان. 6

%071 . 2آذربایجان شرقی. 7
%662 . 1کرمان. 8

%382 . 1گیالن. 9
%248 . 1البرز. 10

%213 . 1یزد. 11
%163 . 1آذربایجان غربی. 12

%986 . 0کرمانشاه. 13
%909 . 0گلستان. 14
%84 . 0مرکزي. 15

%824 . 0قزوین. 16
%789 . 0هرمزگان. 17

%781 . 0لرستان. 18
%769 . 0قم. 19

%726 . 0همدان. 20
%707 . 0زنجان. 21
%702 . 0بوشهر. 22

%692 . 0چهارمحال وبختیاري. 23
%673 . 0سمنان. 24
%584 . 0اردبیل. 25

%559 . 0کردستان. 26
%546 . 0سیستان و بلوچستان. 27

%491 . 0خراسان جنوبی. 28
%446 . 0خراسان شمالی. 29

%422 . 0ایالم. 30
%341 . 0کهگیلویه و بویراحمد. 31

0 . 341% 31 . 917% 63 . 492%

منبع: بانک مرکزی )1399(

کل سپرده ها کسر ذخایر قانونی( از  نقشه 8. توزیع استانی سهم سپرده ها )پس از 

خراسان شمالی

همدان

سیستان و بلوچستان

مازندران
قزوین

زنجان

لرستان

هرمزگان

خراسان جنوبی

خوزستان

مرکزي

خراسان رضوي

اصفهان

کردستان

کرمانشاه

تهران

قم

کرمان

سمنان

فارس

آذربایجان شرقی

یزد

%351 . 54تهران. 1
%162 . 5اصفهان. 2

%275 . 4خراسان رضوي. 3
%879 . 3فارس. 4

%294 . 3خوزستان. 5
%71 . 2آذربایجان شرقی. 6

%563 . 2مازندران. 7
%138 . 2کرمان. 8

%125 . 2البرز. 9
%729 . 1گیالن. 10
%679 . 1بوشهر. 11

%396 . 1آذربایجان غربی. 12
%343 . 1یزد. 13

%029 . 1مرکزي. 14
%008 . 1قم. 15

%955 . 0هرمزگان. 16
%937 . 0کرمانشاه. 17

%831 . 0همدان. 18
%798 . 0گلستان. 19

%793 . 0قزوین. 20
%764 . 0سیستان و بلوچستان. 21

%658 . 0لرستان. 22
%622 . 0زنجان. 23

%596 . 0کردستان. 24
%59 . 0سمنان. 25

%566 . 0چهارمحال وبختیاري. 26
%546 . 0اردبیل. 27

%428 . 0خراسان جنوبی. 28
%331 . 0خراسان شمالی. 29

%294 . 0ایالم. 30
%24 . 0کهگیلویه و بویراحمد. 31

0 . 24% 27 . 296% 54 . 351%

منبع: بانک مرکزی )1399(
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گزارش های منتشر شده معاونت رفاه اجتماعی

وضعیت فقر و نابرابری در ایران در دوره 8 ساله 1384 تا 1391؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذرماه 92(. 1

گذاری بیمه های درمان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ )دفتر بیمه های سالمت()آذرماه 92(. 2 نقدی بر وا

کشورها؛ )دفتر بیمه های سالمت()آذرماه 92(. 3 نقدی بر ادغام سازمان های بیمه گر در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی: تجربه سایر 

نقد و بررسی داده های سالنامه آماری در حوزه آسیب های اجتماعی؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()دیماه 92(. 4

تحلیل محتوای اخبار آسیب های اجتماعی در رسانه ها؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()دیماه 92(. 5

کشور بین سال های 84 و 91؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()دیماه 92(. 6 بررسی وضعیت طالق در 

گفتمان رهبر معظم انقالب پیرامون سبک زندگی، تعاون و اقتصاد مقاومتی؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()دی ماه 92(. 7 نگاهی به 

کن در محله های فقیرنشین همگام با هدفمندسازی یارانه ها؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()بهمن ماه 92(. 8 توانمندسازی خانوارهای سا

کاهش فقر در ایران؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اسفند 92(. 9 برنامه راهبردی 

طرح جامع ظرفیت سازی سازمان های مردم نهاد در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اسفند 92(. 10

ک در آمریکا )SNAP(؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اسفند 92(. 11 برنامه یارانه خورا

مشروط سازی دریافت یارانه نقدی به انجام آزمایشات رایگان پزشکی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اردیبهشت ماه 93(. 12

پتانسیل تحقق نیافته ایران، مخزن استعدادهای بهره برداری نشده؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()خرداد ماه 93(. 13

نگاهی به پدیده سوء مصرف مواد مخدر در ایران؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()خرداد ماه 93(. 14

شکل گیری دولت رفاه و سرمایه داری هماهنگ در ژاپن و آلمان؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیرماه 93(. 15

مشارکت اجتماعات محلی در شناسایی فقرا؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیرماه 93(. 16

گرسنگی و وضعیت ایران؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیرماه 93(. 17 نگاهی به شاخص جهانی 

طراحی پرسشنامه برای شناسایی خانوارهای فقیر؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مرداد ماه 93(. 18

کودک 2012: پیشرفت ها، چالش ها و نابرابری؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مردادماه 93(. 19 شاخص رشد و تکامل 

بررسی پدیده خودکشی در ایران؛ )دفتر امور آسیب های اجتماعی()شهریورماه 93(. 20

شاخص امنیت غذایی جهانی سال 2014؛ )معاونت رفاه اجتماعی()شهریورماه 93(. 21

برنامه های حمایت اجتماعی در ترکیه؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر ماه 93(. 22

کودکان با روش فقر چند بعدی؛)معاونت رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور()آبان ماه 93(. 23 اندازه گیری وسعت و اجزای فقر 

ج از کشور؛)معاونت رفاه اجتماعی با همکاری . 24 ج از کشور فیلیپین و مقررات استخدام و اشتغال کارگران در خار نقش سازمان اشتغال در خار

کارآفرینی()آذرماه 94( معاونت اشتغال و 

رتبه بندی سازمان بهزیستی از نظر شاخص های توانمندی زنان سرپرست خانوار کشور؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مرداد ماه 93(. 25

اشتغال عمومی؛ راهکار مقابله با بیکاری در شرایط رکود تورمی؛)معاونت رفاه اجتماعی با همکاری معاونت اشتغال و کارآفرینی()اردیبهشت ماه 94(. 26
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برنامۀ مشاغل عمومی در آفریقای جنوبی؛)معاونت رفاه اجتماعی()خرداد ماه 94(. 27

کودکان؛)دفتر بیمه های اجتماعی()تیرماه 94(. 28 حمایت اجتماعی در جهان: حمایت اجتماعی از 

کشورهای منطقه؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر ماه 94(. 29 بررسی شاخص موفقیت لگاتوم در سال 2014 و مقایسه وضعیت ایران با 

بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سال 2014؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آبان ماه 94(. 30

الزامات تدوین برنامه ششم توسعه؛)دفتر بیمه های سالمت()آبان ماه 94(. 31

گزارش جهانی نشاط در سال 2013؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()دی ماه 94(. 32

کیفیت زندگی در جهان در سال 2016؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()شهریور ماه 95(. 33 گزارش شاخص 

گرسنگی و وضعیت ایران در سال 2015؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر ماه 95(. 34 گزارش شاخص جهانی 

تاریخچه ادغام و انتزاع بیمه ها از وزارت بهداشت؛)دفتر بیمه های سالمت()مهر ماه 95(. 35

بررسی اثرات اعمال معافیت های حق بیمه سهم کارفرمایی و نقد جایگاه آن در برنامه های توسعه؛)دفتر بیمه های اجتماعی()خردادماه 95(. 36

کودک 2015؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذرماه 95(. 37 شاخص توسعه 

گزارش توسعه زیرساخت های رفاهی در ایران طی سال های 2016-2014؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()دی ماه 95(. 38

طبقه بندی استاندارد رفاه اجتماعی؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذرماه 96(. 39

نظام نهادی تور ایمنی اجتماعی؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذرماه 96(. 40

کستان؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()خرداد 1397(. 41 کاهش فقر پا سند راهبرد 

گزارش صندوق بین المللی پول، منتشر شده در آوریل 2020 )اردیبهشت  1399(. 42 چشم انداز اقتصادی جهان در سال 2020، خالصۀ 

وضعیت رفاه و مصرف خانوارهای ایرانی در سال 1398  و ضرورت اصالحات اقتصادی؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی( )اسفند 1398(. 43

تبیین و تحلیل فقر و نابرابری در بخش مالی؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  ماه 1399(. 44

عدالت آموزشی در ایران؛ )معاونت رفاه اجتماعی()بهار  1399(. 45

کید بر عدالت آموزشی؛ )معاونت رفاه اجتماعی()بهار  1399(. 46 تحلیل سیاست گذاری آموزش در ایران با تأ

کار ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()خرداد 1399(. 47 کسب و  کتاب راهنمای برنامه ملی 

پول های محلی؛ ابزاری برای توانمندسازی و مقابله  با رکود و نابرابری منطقه ای؛ )معاونت رفاه اجتماعی()خرداد 1399(. 48

کانادا: حمایت از شهروندان و مشاغل( . 49 کووید-19  کرونا )برنامۀ پاسخگویی اقتصادی  کانادا برای مقابله با تبعات بیماری  برنامۀ دولت 

)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()بهار 1399(

کرونا؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()بهار 1399(. 50 کشورهای مختلف برای مقابله با  سیاست های اتخاذشده در 

مداخله دولت های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( در بازار اجاره مسکن ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()خرداد 1399(. 51

کرونا ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()بهار 1399(. 52 کمک 2 تریلیون دالری سنای امریکا برای مقابله با  جزئیات بستۀ 

کید بر مســئله تعارض منافــع ؛ )دفتر . 53 فقــر و نابرابــری در آمــوزش و پــرورش ایــران؛ بررســی شــاخص ها، ریشــه یابی و برخــی راهکارها بــا تأ

مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  ماه 1399(
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کارت های اعتباری خرید مواد غذایی با توزیع مستقیم برنج یارانه ای ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تیر  ماه 1399(. 54 چگونگی جایگزینی 

کشــورها ؛ )دفتــر مطالعات رفــاه اجتماعی()تیر  ماه . 55 کوویــد-19: یک بررســی بهنگام از اقدامات  حمایــت اجتماعــی و مواجهــۀ مشــاغل با 

)1399

گزارش عملیاتی و پیش بینی برنامه های آتی معاونت رفاه اجتماعی  )ویرایش اول( ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()تابستان 1399(. 56

گرانه و تامین مالی بنگاه  ها ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()شهریور 1397(. 57 برنامه اجرایی مدیریت حمله های سودا

کستان)مطالعۀ موردی، ژوئن 2013( ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()تابستان 1399(. 58 برنامه جبران خسارت شهروندان پا

مطالعه ساختار حکمرانی داده محور باهدف بهبود بهره برداری از پایگاه رفاه ایرانیان ؛ )شهریور 1399(. 59

کارت اعتبــاری به عنوان ابــزار حمایتی؛ )دفتر مطالعــات رفاه اجتماعی()شــهریور . 60 بررســی تجربیــات جهانــی در زمینــه اســتفاده از 

)1399

کشور ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()شهریور 1399(. 61 الگوی نوین سازمان و مدیریت حوزه رفاه و تأمین اجتماعی 

کار و رفاه اجتماعی ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()شهریور . 62 کردن بند ح تبصره  17 قانون بودجه توسط وزارت تعاون،  تشریح فرآیند اجرایی 

)1399

کرونا ؛ )معاونت رفاه اجتماعی()مرداد  1399(. 63 کتور الکترونیک در حمایت از خانوار در شرایط  کاال برگ و راه اندازی سیستم فا ارائه 

مقایسۀ دسترسی خانوارها به اعتبار و تسهیالت بانکی در ایران و جهان ؛)دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  1399(. 64

فقر و نابرابری در دسترسی به زیرساخت ها: مسکن ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  1399(. 65

نظام حمایت و رفاه اجتماعی در ایران ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  1399(. 66

کشورها:  1. پیاده سازی نظام های رفاهی مبتنی بر استطاعت در ایاالت متحده آمریکا ؛ )دفتر مطالعات . 67 بررسی نظام حمایت اجتماعی 

رفاه اجتماعی()مهر  1399(

کشــور در ســال 2019: 1. شــاخص های . 68 کشــورهای منطقه بر اســاس ســند چشــم انداز بیست ســالۀ  مقایســۀ تطبیقی ایران با 

اقتصادی ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  1399(

عملکرد دفتر مطالعات رفاه اجتماعی: شش ماهۀ اول سال 1399 ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  1399(. 69

تغییرات رفاه و مصرف ایرانیان و سیاست پیشنهادی حمایت غذایی ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()مهر  1399(. 70

کشــور در ســال 2019 ؛ 2. شــاخص های . 71 کشــورهای منطقه بر اســاس ســند چشــم انداز بیست ســالۀ  مقایســۀ تطبیقی ایران با 

بهداشتی ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذر 1399(

کشــور در ســال 2019 ؛ 3. شاخص های . 72 کشــورهای منطقه بر اســاس ســند چشــم انداز بیست ســالۀ  مقایســۀ تطبیقی ایران با 

آموزشی ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذر 1399(

نظام طبقه بندی خدمات رفاه اجتماعی بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()آذر 1399(. 73

کارایی در تخصیص منابــع و عوامل . 74 گزارش هــای فقر،نابرابــری و تعــارض منافع؛ 4. بررســی وضعیــت فقر انــرژی، نا مجموعــه 

اثرگذار ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()دی 1399(
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کشور در سال 2019 ؛ 4. شاخص های رفاهی ؛ )دفتر . 75 کشورهای منطقه  بر اساس سند چشم انداز بیست سالۀ  مقایسۀ تطبیقی ایران با 

مطالعات رفاه اجتماعی()دی 1399(

گزارش هــای فقــر، نابرابــری و تعارض منافع:  5. فقر و نابرابری در حوزه بهداشــت و ســالمت ؛ )دفتر مطالعــات رفاه اجتماعی(. 76 مجموعــه 

)بهمن 1399(

گزارش های اســناد پشــتیبان تدوین برنامه هفتم توســعه، حوزه رفاه اجتماعی؛ 2. تصویر ابعاد فقر در ایران ؛ )دفتر . 77 مجموعه 

مطالعات رفاه اجتماعی()زمستان 1399(

تصویر مصرف و رفاه خانوارهای ایرانی  و سیاست های حمایتی پیشنهادی ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()زمستان 1399(. 78

کشــورها ؛ 2. طراحی و پیاده ســازی ســامانه های هدف گیری خانوار: درس هایی از آمریکای . 79 بررســی نظام حمایت اجتماعی 

التین و ایاالت متحده ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()اسفند 1398(

کشور ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()زمستان 1399(. 80 الگوی نوین سازمان و مدیریت حوزه رفاه و تأمین اجتماعی 

کرونا  ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()فرورودین 1400(. 81 اقدامات معاونت رفاه اجتماعی در مواجهه با 

کودکان و نوجوانان در خانه به اینترنت دسترسی دارند؟  ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()فرورودین 1400(. 82 چه تعداد از 

گزارش های فقر چند بعدی: 1. فقر مسکن  ؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تابستان 1400(. 83 مجموعه 

گزارشــات تخصصی منتشرشــده توســط معاونت رفاه اجتماعــی در بازه زمانــی 1400-1392 ؛ )معاونت رفــاه اجتماعی(. 84 خالصــه 

)تابستان 1400(

گزارش های فقر چند بعدی: 2. فقر آموزشی در ایران؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تابستان 1400(. 85 مجموعه 

گزارش های فقر چند بعدی: 3. فقر بهداشت و سالمت در ایران؛ )دفتر مطالعات رفاه اجتماعی()تابستان 1400(. 86 مجموعه 
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میــزان  مالــی،  خدمــات  از  اســتفاده  فقــر  از  شــده  ارائــه  تعریــف  اســاس  بــر 
شــمولیت مالــی در دو ســطح معرفــی می شــود. در شــاخص های ســطح پایــه، 
بــرای  دارد؛  جهــان  کشــورهای  بیــن  در  مطلوبــی  وضعیــت  ایــران  به طورکلــی 
کــه بــر اســاس درصــد افــراد بــاالی 15  نمونــه، در شــاخص مهــم نفــوذ بانکــی 
ســال دارای حســاب بانکــی ســنجیده می شــود، ایــران رتبــه بیســت و پنجــم 
بــه ترتیــب   ATM بــه شــعب بانکــی و دســتگاه  و در شــاخص های دسترســی 
رتبــه بیســت و چهــارم و ســی و ســوم را در دنیــا دارد. مشــکل اصلــی شــمول 
کــه در آن، علی رغــم ســطح  مالــی در ایــران مربــوط بــه ســطح ثانویــه اســت 
بــا  بــه منابــع و تســهیالت بانکــی، میــزان تســهیالت  افــراد  بــاالی  دسترســی 
نیازهــای خانوارهــا متناســب نیســت و از نظــر نــوع دسترســی نیــز خانوارهــا بیــش 
کارت هــای اعتبــاری، بــه تســهیالت بانکــی متکــی هســتند؛ به عنوان مثــال،  از 
درحالی کــه متوســط نســبت وام مســکن بــه بدهــی خانــوار در جهــان در حــدود 
را شــامل می شــود، در  ارزش مســکن  از 70 درصــد  بیــش  و  اســت  60 درصــد 
ســال 1398 نســبت وام مســکن بــه بدهــی خانــوار در ایــران 20 درصــد و نســبت 
ــت.  ــده اس ــبه ش ــد محاس ــدود 18 درص ــز در ح ــکن نی ــه ارزش مس ــکن ب وام مس
ــم  ــاد و پنج ــه هفت ــاری رتب ــای اعتب کارت ه ــمولیت  ــاظ ش ــه لح ــران ب ــن ای همچنی

را در دنیــا دارد.
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