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قدرت خرید کارگران دیگر کفاف خرید و اجاره خانه در پایتخت را نمی دهد

تنگنای شدید اجاره بها

انتظار ۱۳۳ ساله کارگران برای خانه دار شدن در تهران
اگــر حداقل حقوق و مزایای کارگران ایرانی یعنی دســتمزد 
ماهانــه حدود پنج میلیون و ۶۸۰ هزار تومــان را در نظر بگیریم، 
درآمد ســاالنه یک کارگر حــدود ۶۸ میلیــون و ۱۶۰ هزار تومان 
می شــود که این میزان درآمد نه تنها برای خرید خانه مناســب 

نیســت بلکه در حال حاضر معادل حدود یک ســوم قیمت پراید 
به عنوان ارزان ترین خودروی بازار داخلی است!

در حال حاضر و بر  اســاس اعالم بانک مرکزی میانگین قیمت 
یک متر مربع مســکن در شــهر تهران به حدود ۴۳ میلیون و ۲۱۶ 

هزار تومان رسیده است.

در واقــع میانگین قیمت یــک آپارتمان ۷۰ متــری در تهران 
حدود ســه میلیارد و ۲۵ میلیون تومان است که اگر بخواهیم آن 
را به دســتمزد ساالنه کارگران ایرانی تقسیم کنیم، باید گفت که 
یک کارگر ایرانی برای خانه دار شــدن در تهران نیاز به ۴۴ ســال 

پس انداز دارد!
البته برای محاســبه اســتاندارد شــاخص طول انتظار برای 
خانه دارشدن، یک سوم درآمد افراد را در نظر می گیرند که با این 
حساب یک سوم درآمد ساالنه کارگران ایران در حال حاضر حدود 
۲۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان است. با این حساب طول انتظار یک 
کارگر برای خانه دارشدن در تهران به حدود ۱۳۳ سال می رسد و 
باید گفت عمال تهران کارگران را رانده اســت و آنها قدرت خرید 

خانه در پایتخت ایران را ندارند.
حــاال کارگران ایــران نه تنها امــکان خرید خانــه در تهران 
را ندارنــد بلکه حتــی قدرت اجاره در پایتخت را هم از دســت 

داده اند.
بر  اســاس اعالم معاونت مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی میانگین اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران 
در بهار امســال به حــدود ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رســیده که در 
مقایسه با رقم ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان پایان سال ۱۴۰۰ رشد نزدیک 

به ۵۰درصدی داشته است.
با این حساب یک کارگر برای اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری در 
تهران ناچار است ماهانه و به طور میانگین حدود هشت میلیون و 
۸۸۳ هــزار تومان بپردازد که این میــزان اجاره تقریبا حدود ۱.۵ 

برابر تمام حقوق و مزایای کارگران است.
نگاهی به ارقام اجاره خانه در محالت جنوبی تهران نشــان 
می دهد که اجاره خانه در جنوب شــهر هم برای کارگران دشوار 

شده است.
یک آپارتمان ۶۴ متری در هزار دستگاه نازی آباد در حال حاضر 
با رقم ۷۰ میلیون تومان رهن و ۴.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه 
آگهی شــده اســت و یک آپارتمان ۷۰ متری در محله شوش به 
۱۲۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۳.۵ میلیون تومان اجاره نیاز 
دارد. یــک آپارتمان ۴۵ متری در خزانــه هم با ۶۰ میلیون تومان 

رهن و سه میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است.
قیمت هر متر خانه از ۴۳ میلیون تومان عبور کرد

حاال بر  اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در شهریور امسال 
متوســط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران، ۴۳ میلیون و 
۲۱۶ هزار تومان بوده که نســبت به ماه قبل و مدت مشابه سال 

قبل به ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ درصد افزایش یافته است.
عالوه بر این، تعــداد معامالت انجام شــده در این ماه حدود 
شــش هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال 
۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲.۹ و ۲۲.۵ درصد کاهش را نشــان می دهد و 
بررســی توزیع تعداد واحدهای مســکونی معامله شده در شهر 
تهــران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن اســت کــه واحدهای تا 
پنج ســال ساخت با سهم ۲۸.۴ درصد بیشترین سهم را به خود 

اختصاص داده اند.
این در حالی اســت که در میان مناطق ۲۲ گانه شــهر تهران، 
بیشــترین قیمت هر متر خانه ۸۷ میلیــون و ۱۳۰ هزار تومان در 
منطقــه یــک و کمترین آن بــا ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان در 
منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۲۶.۴ درصدی 

در منطقه یک و ۱۸.۸ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مســکونی معامله شــده بر 
حسب قیمت یک متر مربع بنا در شهریور امسال نیز حاکی از آن 
است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون 
تومان به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۱.۸ درصد بیشترین سهم 
از تعــداد معامالت شــهر تهران را به خــود اختصاص دادند و 
دامنــه قیمتی ۲۵ تا ۳۰ و ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان با ۱۱.۲ و ۱۰.۴ 

درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.
از ســوی دیگر، در شــهریور امســال توزیع فراوانــی تعداد 
واحدهای مســکونی معامله شــده بر  اســاس ارزش هر واحد 
نشــان دهنده آن اســت که واحدهای مســکونی بــا ارزش یک 
میلیارد تــا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص ســهم 

۱۳.۹ درصد بیشترین سهم از معامالت انجام شده را داشته اند.
همچنین، توزیع معامالت انجام شده مسکن بر  اساس مناطق 
شــهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۴.۴ درصد 
از کل معامالت، بیشــترین سهم معامالت شهر تهران را به خود 

اختصاص داده است.
اوضاع اجاره خانه در شهریور امسال

بررســی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل 
مناطق شــهری در شهریور امسال نشــان دهنده رشدی معادل 

۴۰.۹ و ۴۶.۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
الزم به توضیح اســت که رشــد ماهانه شــاخص مزبور در 
شــهریور در شهر تهران و کل مناطق شــهری به  ترتیب معادل 

۴.۶ و ۴.۷ درصد است.
به گزارش ایســنا متوسط اجاره بها در شهر تهران در یک ماه 
گذشته ۴.۶ درصد افزایش داشت که از دالیل اصلی آن می توان 
به رکود در بخش فروش، افزایش ســطح عمومی قیمت کاالها 
و انتقال فشار تورمی از قیمت مسکن به بخش اجاره اشاره کرد.
در واقــع تنها در یک ماه گذشــته اجاره بها در شــهر تهران 
۴.۶ درصد افزایش داشــته بلکه رشد بیش از چهار برابری را در 
مقایســه با میزان افزایش قیمت مســکن به ثبت رسانده است. 
شاخص رشد ساالنه کرایه مسکن نیز در پایتخت ۴۱ درصد و در 

کل مناطق شهری کشور حدود ۴۷ درصد بود.
این در حالی اســت که تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران 
طبق شاخص بانک مرکزی ۳۶.۳ درصد و در کل کشور (مطابق 
گــزارش مرکز آمار) ۳۲.۶ درصــد بود. تورم ماهانــه در هر دو 
شاخص فروش مســکن و اجاره بها در کل کشور نیز ۳.۵ درصد 

به ثبت رسید.
بــا فروکش کردن انتظارات کاهشــی در حوزه فروش، رشــد 
قیمت خانه در آخرین ماه از نیمه اول ســال به پایین ترین سطح 
خود از فروردین تاکنون رســید و افزایش ماهانه ۱.۱ درصد را به 

ثبت رساند.
طبق اعالم بانک مرکزی شهریور امسال رشد ماهانه و ساالنه 

قیمت مسکن در تهران به ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ درصد بود.
آمار و ارقام نشــان می دهد که با وجود ثبات نســبی قیمت 
مســکن در شــهر تهران، بازار اجاره در پایتخت و کل کشــور تا 
حدودی ملتهب است. عواملی مانند تورم عمومی (۴۲ درصد)، 
میزان افزایش دســتمزد (۵۷ درصد)، جبران عقب ماندگی بازار 
اجاره نســبت به قیمت مسکن، پر شدن ظرفیت بازار ملک، رکود 
معامــالت، انتقال انتظارات تورمــی از بخش خرید و فروش به 
ســمت بازار اجاره و کاهش بازدهی بازارهای رقیب مســکن از 

دالیل رشد اجاره بها ارزیابی می شود.
روند کاهشــی معامالت شــهر تهران که از تیرماه امسال آغاز 
شــده، در شــهریور نیز ادامه پیدا کرد. شهریور امسال شش هزارو 
۳۳ فقره معامله مســکن در تهران منعقد شد که از کاهش ۲۳ 
و ۲۲.۵ درصدی به ترتیب نسبت به مرداد امسال و شهریور سال 
گذشته حکایت دارد. تجربه نشان می دهد در زمان استراحت بازار 
مســکن و ثبات قیمت ها، بازار اجاره به تدریج عقب ماندگی خود 

را جبران می کند.

شــرق: تهران کارگران را از خود رانده اســت. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که میانگین قیمت هر 
مترمربع مسکن تهران در شهریور امسال از ۴۳ میلیون تومان عبور کرده و یک کارگر برای خانه دارشدن در تهران 

ناچار است یک سوم حقوق خود را به مدت ۱۳۳ سال پس انداز کند که عمال غیرممکن است!
از سوی دیگر میانگین اجاره بهای هر متر مربع مســکن تهران مطابق اعالم معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازی در بهار امسال با ۵۰ درصد رشد نسبت به اواخر ســال گذشته به حدود ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان 
رسیده است که با این حساب یک کارگر برای اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری در تهران ناچار است حدود ۱.۵ برابر 

حقوق خود اجاره بپردازد.

سه شنبه
۱۲ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۷
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علی سبحانی، کارشناس اقتصاد: زمانی که بانک ها تسهیالت پرداخت می کنند، 
این پرداخت تســهیالت در واقع خلق نقدینگی است. اگر شفاف باشد که چه 
کســانی این تسهیالت را دریافت کرده اند و چه وثایقی را گرو گذاشته اند تا این 
تســهیالت را دریافت کنند، آن گاه می تــوان از روی این اطالعات حدس زد که 
این تســهیالت جاری آیا در آینده پتانسیل تبدیل شدن به تسهیالت غیرجاری را 

دارد یا خیر.
در شرایط فعلی کشور، حل مشکالت نظام بانکی و پرداختن به مسائل آن، 
از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ چرا که یکی از مشکالت عدیده اقتصادی 
کشــور نرخ تورم باال است و عالج این مســئله هم ممکن نیست مگر با کنترل 
نظام بانکی که همبســتگی شدید بین نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی، گواه این 
مدعا است. از این رو نمی توان به سادگی و با سطحی نگری از کنار مسئله بانک 
عبور کرد. در کشــورهای پیشرو و توسعه یافته، بانک محور توسعه و زمینه ساز 
رشــد اقتصادی است؛ اما سؤال اساسی این است که چرا در کشور ما، عملکرد 
بانک ها سبب بروز نرخ های تورم باال و در پی آن، تشدید شرایط رکودی شده اند. 
چرا بانک ها نتوانســتند آن طور که در کشــورهای موفق نقش ایفا کرده اند، در 

کشور ما نقش ایفا کنند؟ اگر بخواهیم دقیق تر بیان کنیم، می توان گفت مشابه 
آن چیزی که در ســایر کشــورهای جهان وجود دارد، در کشور ما نیز بانک یک 
نهاد رســمی است؛ اما مسئله این اســت که برای این نهاد رسمی، ما نیازمند 

ضوابط اجرائی هستیم؛ ضوابطی که متضمن عملکرد مطلوب بانک هاست.
درحال حاضر خأل نظام بانکی، ضوابط اجرائی است. ضوابط اجرائی چیزی 
نیست که بتوان آن را از سایر کشورها الگو گرفت؛ بلکه نیاز است در هر اقتصاد 
و متناسب با شــرایط آن، این ضوابط تهیه و تدوین شــوند. نمی شود کشوری 
را که تحت ســلطه مالی قرار دارد، مشــابه کشــوری که سیاست گذاری پولی 
مســتقلی دارد، در نظر گرفت؛ به عنوان مثال کشور آمریکا از مکانیسم اقتصاد 
باز و مبتنی بر بازار برخوردار اســت؛ اما در مســئله نظارت بانکی قوانین کامال 
سفت و سختی دارند و بانک مرکزی در آنجا با اقتدار با تخلفات بانکی برخورد 
می کند. متأسفانه در کشور ما خأل نظارتی وجود دارد و اعمال قدرت و اقتداری 

در برابر بانک ها صورت نمی گیرد.
الزمــه اصلی برای نظارت دقیق، شــفافیت اســت؛ چنانچه شــفافیت در 
عملکرد بانک ها وجود داشــته باشــد، می توان بر عملکرد آنها نظارت دقیق 
داشــت که نتیجه نظارت دقیق و پیشــینی، کاهش فساد است. تصور کنید که 
همه فعالیت بانک ها روشن و شفاف باشد. آیا مجددا می توانند مانند وضعیت 
فعلی بر اقتصاد اثر منفی بگذارند؟ شــفافیت تسهیالت کالن هزینه فسادهای 
بانکی را هم برای اشــخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی که مرتکب فساد 
می شــوند و هم برای مدیران بانکی، چنانچه قصد همکاری با این اشخاص را 

داشته باشند، به شدت افزایش می دهد.
زمانی که تســهیالت بانکی نکول شــود، بدهی بانک ها بــه بانک مرکزی 
افزایش می یابد. به دنبال این ماجرا، پایه پولی رشد می کند و نرخ تورم افزایش 
می یابد. نکته مهمی که در این فرایند وجود دارد، این اســت که یک عده بسیار 
محدود از مواهب تســهیالت بانکی بهره مند شــده اند که اقساط را نیز اغلب 
بازپرداخت نمی کنند. این در حالی  است که ضرر پول های خلق شده، از طریق 
تورم متوجه تک تک افراد جامعه می شــود. اقشــار ضعیــف جامعه قربانیان 
اصلــی تورم هســتند؛ بنابراین هم از ابعاد اقتصادی و هــم از ابعاد عدالتی و 

اجتماعی، این مسئله بسیار مهم است.
با توجه به رویه های فعلی زمانی که اجازه تأســیس بانک داده می شــود، 
هم زمان دو رانت به آن بانک داده می شود؛ رانت اول قدرت خلق پول و رانت 
دوم قدرت تخصیص منابع است. بنابراین باید تنظیم گری جدی در حوزه بانک 
صورت گیــرد؛ چرا که هرکدام از این رانت ها، موقعیت تعارض منافع زیادی را 

برای مدیران آن به وجود می آورد.
شفافیت تســهیالت کالن این امکان را می دهد که متخصصان و همچنین 
آحاد مردم جامعه بررسی کنند که نقدینگی خلق شده در نظام بانکی چگونه 
تخصیص یافته، آیا این پول ها صرف تأمین مالی تولید و پروژه های مولد شــده 
اســت یا اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی که شایستگی دریافت این تسهیالت 

را نداشته اند، این تسهیالت را اخذ کرده اند؟
امســال یک اتفاق بســیار مهم رخ داد و آن این بود که در تبصره ۱۶ قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۱، به مسئله شفافیت تســهیالت کالن اشاره شد. مطابق بند 
«د» تبصره ۱۶ قانون بودجه امســال، بانک مرکزی موظف اســت با اســتفاده 

از ســامانه اطالعاتی خود و عنداللزوم اطالعات دریافتی بانک ها و مؤسسات 
اعتبــاری غیربانکی را بر  اســاس «تعاریف و مصادیق تعیین شــده» از ســوی 
شورای پول  و اعتبار مانده تسهیالت و تعهدات کالن و میزان پرداختی و مانده 
تســهیالت و تعهدات اشــخاص مرتبط و میزان پرداختــی هریک از بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی را         به تفکیک هریک از اشخاص با تعریف شورای 
پول  و اعتبار (مرتبط یا ذی نفع واحد)،  نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، 
وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) نوع 
و میزان وثیقه دریافت شــده بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
در دســترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرســانی کند. همچنین 
بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی موظف اند اطالعات خود در این باره را         
بــه صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و در صورت اســتنکاف از 
ارسال تمام یا بخشی از اطالعات در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد 

به تشخیص بانک مرکزی محکوم می شود.
زمانی که این تبصره تصویب شــد، با حمایت کارشناسان و نخبگان همراه 
بود؛ چرا که می توانست زمینه ساز کاهش نکول تسهیالت شود و از جهتی برای 
پژوهشگران هم بســیار سودمند است؛ زیرا می توانند شاخص های مختلفی را 
که برای ارزیابی نظام بانکی وجود دارد، محاســبه کننــد و با اتکا به این آمار، 

داده های خام مورد نیازشان تأمین شود.
زمانــی که بانک ها تســهیالت پرداخــت می کنند، این پرداخت تســهیالت 
خلق نقدینگی اســت؛ اگر شفاف باشد که چه کسانی این تسهیالت را دریافت 
کرده اند، چه وثایقی را گرو گذاشــته اند تا این تسهیالت را دریافت کنند، آن گاه 
می تــوان از روی این اطالعات حدس زد که این تســهیالت جاری آیا در آینده 

پتانسیل تبدیل شدن به تسهیالت غیرجاری را دارد یا خیر.
همین مسئله خودش به خودی خود کمک می کند تا مواردی که شایستگی 
دریافت تســهیالت کالن ندارند یا اینکه قصد نکول آنها را دارند، کمتر بتوانند 

تسهیالت دریافت کنند. 
االن بحث داغ اســت که رشد ترازنامه بانک ها کنترل شود؛ زمانی که عمده 
درآمد بانک ها از محل پرداخت تســهیالت است، طبیعتا تالش می کنند تا این 
اتفــاق نیفتد یا حداقــل اینکه روند کنترل ترازنامه موجــب نقصان در اعطای 
تســهیالت کالن نشــود و کنترل رشــد ترازنامه از طریق محدودیت در اعطای 

تسهیالت خرد دنبال شود.
چنانچه بانک ها پرداخت تســهیالت خرد را محــدود کنند، مردم عادی که 
متقاضی دریافت این تسهیالت هســتند، خواهان تحقق نیافتن سیاست کنترل 
ترازنامه بانک ها می شــوند و بانک ها نیز می توانند با اتکا به این مســئله فشار 
بیشــتری بر بانک مرکزی برای رعایت نکردن محدودیت های تعیین شده برای 

سقف رشد ترازنامه بانک ها وارد کنند.
اما زمانی که تســهیالت پرداخت شــده بانک ها شــفاف باشــد و مشخص 
شــود بانک ها محدودیت کنترل رشــد ترازنامه را صرفا برای تســهیالت خرد 
اعمال کرده باشــند، به جای آنکه مطالبه دریافت کنندگان تسهیالت خرد لغو 
دستورالعمل بانک مرکزی باشد، تغییر رویه بانک ها برای کنترل تسهیالت دهی 
بانک هــا را مطالبــه می کنند. به این ترتیب شــفافیت تســهیالت کالن موجب 
کاراتر شدن دســتورالعمل بانک مرکزی خواهد شد و از طرف دیگر هزینه های 

اجتماعی ناشی از اجرای این دســتورالعمل و نارضایتی مردم از روند اعطای 
تسهیالت نیز کاهش پیدا می کند.

افشای تســهیالت کالن می تواند جلوی بروز مشکالت اقتصادی آتی را نیز 
بگیرد؛ چرا که به عنوان مثال اگر قرار بر این باشــد که یک شــرکت ورشکسته یا 
یک بدهکار بانکی، تســهیالت بگیرد، اگر لیست تســهیالت کالن شفاف باشد، 
قطعا آن بانک عامل در پرداخت این تســهیالت با مشکل فشار افکار عمومی 
مواجه خواهد شــد و تسهیالتی که با احتمال باال قرار بود مجددا نکول شوند، 

پرداخت نخواهند شد.
ُبعد دیگر ایــن ماجرا، روشــن کردن عمق عملکرد بانک هاســت. بانک ها 
تســهیالت پرداخت می کنند و به فعالیت ها و شــرکت های مختلف نقدینگی 
تخصیص می دهند. با شــفاف بودن تســهیالت جاری می توان بررسی کرد که 
آیا این تســهیالت به ســهامداران بانک داده شده اســت؟ آیا تسهیالت تحت 
فشارهای دولتی پرداخت شده اند؟ همه و همه این مسائل زمانی قابل بررسی 

است که لیست پرداختی های تسهیالت شفاف باشند.
بعد دیگر اهمیت افشــای تسهیالت کالن، ایجاد زمینه مناسب برای مقابله 
با پدیده ســلطه مالی است. سلطه مالی ســبب کاهش کارایی سیاست های 
پولی می  شــود و کشــور را در معرض خطــر مانایی نرخ های تــورم باال قرار 
می دهد. چنانچه دولت تالش کند برای پیشــبرد اهــداف خود و تأمین منابع 
مالی و بودجه، به مجموعه بانک مرکزی و شــبکه بانکی فشار وارد کند، بانک 
مرکزی نمی تواند به هدف اصلی خود یعنی کنترل نرخ تورم دســت پیدا کند 
و ناچار است از طریق روش های گوناگون مانند ارائه تنخواه به دولت، اعطای 
تســهیالت به شــرکت های دولتی، ارائه خطوط اعتباری و اضافه برداشت به 
بانک های دولتی و ســایر روش هایی که ســبب افزایش پایه پولی می شود، به 
حل مشــکالت بودجه ای دولت کمک کند. ثمره این مســئله، افزایش رشــد 
نقدینگی و نهایتا ایجاد تورم است و تا زمانی که این سلطه مالی وجود داشته 

باشد، نمی توان انتظار داشت سیاست های پولی کارا اتخاذ شود.
شــفافیت تسهیالت کالن کمک می کند که اوال ســهم این تسهیالت که در 
راســتای جبران ناترازی های دولتی و شرکت های دولتی است، مشخص شود 
و ثانیا زمینه برای ادامه روند فعلی محدود شــود؛ چرا که شــفافیت تسهیالت 
کالن موجب پاسخ گوتر شــدن بانک ها در قبال عملکردشان در حوزه پرداخت 
تســهیالت می شــود. بانک ها یکــی از دالیل رشــد نقدینگــی را ناترازی های 

مجموعه دولت و شرکت های دولتی بیان می کنند.
با ایجاد شفافیت کارشناســان هم می توانند تحلیل های دقیق تری از علت 
رشد نقدینگی داشته باشند. در پی این اتفاق، فشار افکار عمومی و کارشناسان 
متوجه دولت و شرکت های دولتی خواهد شد و به طور کلی هزینه تأمین مالی 
دولــت از طریق نظام بانکی به شــدت افزایش پیدا خواهد کــرد که این مهم 

می تواند زمینه کاهش سلطه مالی در اقتصاد ایران را فراهم کند.
به هر حال آنچه مهم اســت، نگاه جامع به مســئله بانک اســت و بدون 
درنظر گرفتــن نقش عواملی که بر بانک ها اثرگذار هســتند، نمی توان عملکرد 
بانک ها را ارزیابی کرد. از این رو نظارت بر عملکرد شــبکه بانکی اتفاق نخواهد 
افتــاد؛ مگر با شــفافیت عملکــرد بانک ها کــه یکی از فاکتورهــای مهم آن، 

شفافیت تسهیالت کالن است.
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