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نقاط ضعف و قوت مهم ترين نهادهاي بازار مالي ايران
1- مقدمه 

بانك ها و موسس��ات مال��ي و اعتباري 
به عنوان مهم ترين نهاده��اي بازار مالي در 
ايران به دليل عدم گسترش بازارهاي مالي از 
يك سو و دولتي بودن بانك ها و اعتماد مردم 
به آنها از س��وي ديگر، نقش بسيار مهمي 
در پيش��رفت و توسعه اقتصادي كشور ايفا 
مي كنند. در حال حاضر با توجه به بانك محور بودن اقتصاد ايران از يك سو و افزايش تعداد قابل توجه 
بانك ها و موسس��ات اعتباري و همچنين روند خصوصي س��ازي بانك هاي دولتي از سويي ديگر، 
شناخت نقاط قوت و ضعف و ارزيابي عملكرد بانك ها جهت آمادگي براي رويارويي با چالش هاي 
پيش رو از اهميت بسزايي برخوردار است. لذا در اين گزارش به ارزيابي عملكرد بانك ها و موسسات 
اعتباري در گروه بانك هاي تجاري، تخصصي و خصوصي خواهيم پرداخت. در اين گزارش به ترتيب 
به بررسي دارايي ها و بدهي ها، وضعيت مطالبات غيرجاري، وضعيت تجهيز منابع و همچنين نسبت 

منابع به مصارف در بانك ها و موسسات اعتباري خواهيم پرداخت.
2- كيفيت دارايي ها و بدهي بانك ها و موسسات اعتباري

1-2- دارايي ها 
 مجم��وع دارايي هاي بانك ها و موسس��ات اعتب��اري در دوره مورد بررس��ي 90 – 1386 
)س��ه فصل ابتدايي سال90( نشان از رشد نوساني اين متغير دارد به طوري كه رشد اين متغير 
از 31.2درصد در سال1386 به رقم 11.3درصد در پايان سال1389 و رقم 3.6درصد درپايان 
فصل پاييز1390 رسيده است. از سوي ديگر نتايج و نمودار ترسيمي رشد دارايي هاي بانك ها 
و موسس��ات اعتباري و سهم هركدام از اقالم دارايي ها از رشد آن )نمودار1(، نشان مي دهد در 
سال هاي90و89 دارايي هاي بانك ها و موسسات اعتباري به استثناي فصل پاييز هر دو سال روند 
صعودي داش��ته اس��ت. در مجموع در دوره مورد بررسي رشد دارايي هاي بانك ها و موسسات 
اعتباري در سال1387 به دليل كاهش قابل مالحظه اقالم زير خط)3( و بدهي بخش غيردولتي 
به بانك ها و موسسات اعتباري با كاهش مواجه بوده است اما در سال1388 با رشد قابل توجه 

دارايي هاي خارجي، ساير دارايي ها و همچنين بدهي بخش غيردولتي به بانك ها و موسسات 
اعتباري كاهش ناش��ي از اس��كناس و مسكوك را پوش��ش داده و مجدد دارايي هاي بانك ها و 
موسسات اعتباري افزايش يافت. نكته قابل توجه در ارزيابي سهم هركدام از اقالم دارايي ها از 
رش��د دارايي هاي بانك ها و موسسات اعتباري آن است كه بدهي بخش غيردولتي به بانك ها 
و موسس��ات اعتباري همواره نقش اساسي در رشد دارايي هاي بانك ها داشته است. اما بدهي 
بخش دولتي سهم كمتري در رشد دارايي هاي بانك ها و موسسات اعتباري داشته است. سهم 
دارايي هاي خارجي نيز از رشد دارايي هاي سيستم بانكي روند نزولي داشته است به طوري كه در 
دو فصل تابستان و پاييز1390 اين رقم منفي بوده است. اما سهم سپرده نزد بانك مركزي از رشد 
دارايي هاي بانك ها و موسسات اعتباري نيز بسيار اندك است حتي در فصل پاييز سال1390 نيز 
تقريبا رقم صفر را اتخاذ كرده است. همچنين سهم اسكناس و مسكوك نيز نسبت به متغيرهايي 
چون بدهي بخش غيردولتي و ساير دارايي ها در رشد دارايي هاي بانك ها و موسسات اعتباري 

بسيار ناچيز است. 
2-2- مالكيت بانك ها 

1-2-2- سهم گروه هاي بانكي از كل دارايي هاي بانك ها و موسسات اعتباري 
 صاحب نظران  مختلف  يكي  از مهم ترين  ش��اخص هاي  بهره وري  بانك  را مربوط  به  ساختار 
مالكيت  آن  دانسته اند. در فرآيند خصوصي  سازي تمام يا قسمتي از مالكيت و كنترل به بخش 
خصوصي واگذار مي ش��ود. آنچه در اين فرآيند مهم اس��ت، واگذاري كنترل و نظارت بانك به 
بخش خصوصي اس��ت. نتيجه بررسي مطالعات نشان داده است كه خصوصي  سازي به خودي 
خود براي افزايش كارآيي كافي نيست و آنچه اين فرآيند را موفق مي سازد، واگذاري حوزه هاي 
تصميم گيري و نظارت به بخش خصوصي است. زيرا خصوصي  سازي ابزاري براي افزايش كارآيي 
اقتصادي ش��مرده مي ش��ود. نمودار)2( كه س��هم گروه هاي بانكي از كل دارايي هاي بانك ها و 
موسسات اعتباري را نشان مي دهد بيان كننده افزايش سهم بانك هاي غيردولتي و موسسات 
اعتباري غيربانكي و كاهش سهم بانك هاي تجاري از فصل پاياني سال1388 به دليل پيوستن 
بانك هاي ملت، رفاه، صادرات و تجارت به بانك هاي خصوصي، از مجموع دارايي هاي بانك هاي 
خصوصي در سال1388 است. اما در فصل پاياني88، سال89 و سه فصل ابتدايي سال90 به طور 

ارزيابي عملكرد نظام بانكي

نمودار)1(-سهم انواع دارايي ها از رشد دارايي هاي بانك ها و موسسات اعتباري )درصد(

نمودار)4(-  سهم گروه هاي بانكي از رشد كل بدهي بخش دولتي به بانك ها و موسسات اعتباري)درصد(نمودار )2( - سهم گروههاي بانكي از كل دارايي هاي بانك ها و موسسات اعتباري)درصد(

نمودار)3(-  سهم گروه هاي بانكي از كل بدهي بخش غير دولتي به بانك ها و موسسات اعتباري)درصد(

بخش اول / عملكرد نظام بانكي

سهم بدهي بخش غير دولتي به بانك هاي تجاري از كل بدهي بخش بانكي
سهم بدهي بخش غير دولتي به بانك هاي تخصصي از كل بدهي بخش بانكي
سهم بدهي بخش غير دولتي به بانك هاي غير دولتي از كل بدهي بخش بانكي
سهم بدهي بخش غير دولتي به بانك هاي دولتي از كل بدهي بخش بانكي
رشد بدهي بخش غير دولتي به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي

 مريم همتي)2( ژاله زارعي)1(
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متوسط سهم بانك هاي تجاري، تخصصي )دولتي ( و بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري 
غيربانك��ي، از كل دارايي هاي بانك ها و موسس��ات اعتباري به ترتي��ب 22درصد، 21.3درصد 
)43.3درص��د( و 56.7 درصد بوده اس��ت. اما در مجموع مي توان گفت در س��ه فصل ابتدايي 

سال90 سهم بانك ها از دارايي شبكه بانكي نوسان چنداني نداشته است. 
 اما با وجود افزايش سهم بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي در بخش بانكي 
يا به عبارتي روند خصوصي س��ازي بانك ها، اين بخش هنوز قدرت اعمال سياس��ت به صورت 
مستقل نداشته و به عنوان ابزاري جهت اعمال سياست هاي دولت است. به عنوان مثال طراحان 
و مدافعان كاهش دس��توري نرخ سود بانكي به دنبال دسترسي توليدكنندگان به سرمايه هاي 
مالي با هزينه هاي پايين و كاهش سودآوري بانك ها بودند. اما گذشت زمان نشان داد كه نه تنها 
نرخ سود واقعي براي توليد كاهش نيافت، بلكه كاهش دسترسي به منابع مالي هم به مشكالت 
توليد اضافه شد؛ ضمن اين كه بانك ها با اعمال عقود مبادله اي با روش هاي مختلف و اعطاي وام 
با نرخ هاي چند برابر نرخ دستوري وام از يك سو و از سوي ديگر عدم پرداخت نرخ سود سپرده 
واقعي به عرضه كنندگان پول، باعث كاهش س��پرده گذاري و افزايش هزينه تامين مالي براي 
توليدكنندگان شد. اين واقعيت كه بروز التهاب كوچكي در بازارهاي دارايي مي تواند باعث خروج 
تهاجمي پول از بانك ها و س��رازير شدن آن به سمت اين بازارها شود بر كسي پوشيده نيست 
آنچنان كه در فصول پاياني سال90 تجربه كرديم. بنابراين در اين راستا پيشنهاد مي شود تمركز 
دولت بر بخش بانكي كاهش يافته و به نحوي شرايط رقابت بين بانك ها و به تبع آن بازارهاي 
اقتصاد با اجراي كامل خصوصي سازي و آزادسازي سياست ها بين بانك ها و موسسات اعتباري 
ايجاد شود. البته در اين ميان نمي توان نقش دولت را انكار كرد بلكه دولت بايد با نظارت دقيق 

مسئول اجراي صحيح قوانين بوده و بر سياست هاي اجرايي نظارت كند. 
1-2-2- سهم گروه هاي بانكي از كل بدهي بخش غيردولتي به بانك ها 

رشد بدهي بخش غيردولتي به بانك ها و موسسات اعتباري)4( از فصل سوم سال88 ابتدا روند 
نزولي و سپس روندي صعودي به استثناي فصول بهار و پاييز سال90 با شيب ماليم را تجربه 
كرده است. نمودار)3 ( كه بيانگر سهم گروه هاي بانكي از كل بدهي بخش غيردولتي به بانك ها و 
موسسات اعتباري مي باشد نشان مي دهد سهم بدهي بخش غيردولتي بانك هاي تجاري به دليل 
پيوس��تن بانك هاي ملت، رفاه، صادرات و تجارت به بانك هاي غيردولتي، از كل بدهي بخش 
غيردولتي به بانك ها و موسسات اعتباري از پاييز سال88 كاهش و به سهم كل بدهي بخش 
غيردولتي به بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي اضافه شده است. به طوري كه از 
ابتداي سال89 بدهي بخش غيردولتي به بانك هاي دولتي روند ثابتي را داشته و به طور متوسط 
به ميزان 50.7درصد از س��هم كل بدهي بخش غيردولتي به بانك ها را پوشش داده است. اما 
نكته قابل توجه در افزايش اندك ميزان بدهي بخش غيردولتي به بانك هاي تخصصي است كه 
به طور متوسط سهم اين گروه از بانك ها 28.6درصد از كل بدهي بخش غيردولتي به بانك ها 
و موسسات اعتباري غيربانكي است اما در همين دوره زماني يعني سه فصل ابتدايي سال90 و 
كليه فصول سال89، سهم گروه بانك هاي تجاري به طور متوسط 22.1درصد از كل بدهي بخش 

غيردولتي به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي بوده است. 
2-2-2- سهم گروه هاي بانكي از كل بدهي بخش دولتي به بانك ها و موسسات اعتباري 

نتايج س��هم گروه هاي بانكي از كل بدهي بخش دولتي به بانك ها و موسسات اعتباري در 
دوره زماني 90-86 در نمودار)5( نشان مي دهد رشد بدهي بخش دولتي به بانك ها و موسسات 
اعتباري از نوس��انات قابل مالحظه اي برخوردار بوده است به طوري كه در فصل پاياني سال88 
كمترين ميزان و در پايان س��ال89 باالترين ميزان رشد را به خود اختصاص داده است اين در 
حالي است كه از سال گذشته دولت بخشي از بدهي هايش را با بانك ها تهاتر كرده است. تسويه 
بدهي دولت از طريق حساب ذخيره ارزي نگراني كارشناسان اقتصادي را به همراه داشته است 
و مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه اجازه نداده است تا منابع صندوق توسعه ملي به ابزاري 
براي تس��ويه بدهي هاي دولت به بانك ها تبديل شود اما براساس تصميم مجلس درخصوص 

بودجه سال90 باز هم اجازه تهاتر بدهي دولت به بانك ها از طريق منابع حساب ذخيره ارزي 
داده شده است)5(. 

آمار و نمودارها بيانگر افزايش سهم بدهي دولت به بانك هاي تخصصي است كه نقطه آغازين 
اين افزايش از زمستان سال1387 بوده كه در دو فصل تابستان و پاييز89 با كاهش مواجه شد 
اما مجدد در زمستان همين سال به شدت افزايش يافته است به گونه اي كه متوسط سهم بدهي 
دولت به بانك ها و موسسات اعتباري از رقم 8.3درصد در دوره زماني ابتداي سال86 تا سومين 
فصل89 به رقم 19درصد در دوره زماني زمستان89 و سه فصل ابتدايي سال90 رسيده است. 
بسياري از كارشناسان بانكي بر اين باورند افزايش ميزان بدهي دولت به بانك مسكن به دليل 
اجراي طرح مسكن مهر موجب افزايش بدهي هاي بخش دولتي به بانك ها و موسسات اعتباري 
بوده است. همچنين در گروه بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي، ميزان بدهي 
بخش دولتي از سال1387 افزايش يافته و با پيوستن چهار بانك دولتي كه در فوق بدان ها اشاره 
شده است اين رقم در فصل زمستان سال1388 به شدت افزايش يافته و اين روند با شيبي ماليم 
تا ابتداي سال90 ادامه يافته است اما در ابتداي سال1390 ميزان بدهي بخش دولتي كاهش 
و س��پس در تابستان با رشدي معادل 3درصد افزايش و به دنبال آن در پاييز مجددا به ميزان 

يك درصد كاهش يافت.
 2-2- بدهي ها 

در دوره مورد بررس��ي 90-1386 )س��ه فصل ابتدايي س��ال90(،  رشد مجموع بدهي هاي 
بانك ها و موسس��ات اعتباري كاهش يافته است به طوري كه رشد اين متغير از 31.2درصد در 

سال1386 به رقم 3.6درصد در پايان فصل پاييز1390 رسيده است.
نمودار)6 ( بيانگر اين است كه سپرده بخش غيردولتي باالترين سهم از بدهي به بانك ها و 
موسسات غيراعتباري را داراست و پس از آن به ترتيب اقالم زيرخط و ساير بدهي ها سهم بااليي 
در بدهي ها داشته اند. همچنان كه نمودار)7( نشان مي دهد، سپرده هاي  سرمايه گذاري مدت دار، 
باالترين س��هم را بين انواع س��پرده بخش غيردولتي به خود اختصاص داده اند )در دوره مورد 
بررسي سهم اين نوع سپرده ها به طور متوسط بيش از 65درصد بوده است(. پس از سپرده هاي 
مدت دار، سپرده هاي ديداري بيش از 20درصد )به طور متوسط( از سپرده هاي جذب شده توسط 
شبكه بانكي را تش��كيل مي دهند. اين در حالي است كه سپرده هاي قرض الحسنه در تمامي 

فصول مورد بررسي سهم اندكي از كل سپرده ها داشته اند )كمتر از 10درصد(. 
در آذرماه90، سهم سپرده هاي ديداري و قرض الحسنه از كل سپرده هاي بخش غيردولتي 
در بانك ها و موسس��ات اعتباري به ترتيب با 4.9 و 10.9درصد كاهش نسبت به سال قبل به 
رقم 18.6 و 7.8 رسيده است. اين در حالي است كه سهم سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار 
در اين سال روندي صعودي را تجربه كرده، به طوري كه سهم اين نوع از سپرده ها به 71.3درصد 

رسيده است.
1-2-2- سهم گروه هاي بانكي از كل بدهي هاي بانك ها و موسسات اعتباري

نمودار)8( كه سهم گروه هاي بانكي از كل بدهي هاي بانك ها و موسسات اعتباري را نشان 
مي دهد بيان كننده افزايش و كاهش اندك سهم بانك هاي غيردولتي و دولتي در 9ماهه سال90 
اس��ت به عبارتي س��هم بانك ها از دارايي شبكه بانكي نوسان چنداني نداشته است. حركت به 
سمت خصوصي سازي بانك ها در كشور در فصل پاياني88، باعث شده متوسط سهم بانك هاي 
تجاري، تخصصي )دولتي( و بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي، از رقم 43.4 و 
56.6درصد در س��ال هاي 88-86 به رقم 81.3 و 18.7در سال89 و سه فصل ابتدايي سال90 
برسد كه نشان از كاهش سهم بانك هاي دولتي و افزايش سهم بانك هاي غيردولتي و موسسات 

غيربانكي از بدهي هاست. 
3- بررسي وضعيت مطالبات غيرجاري)6( در شبكه بانكي

هرساله بخش اعظمي از تسهيالت اعطايي از سوي بانك ها به دليل عدم بازپرداخت به موقع 
اقس��اط توسط مشتريان بانك ها، به سرفصل مطالبات معوق بانك ها منتقل مي شود و ضمن 

نمودار )6(- سهم اقالم بدهي از كل بدهي و رشد بدهي بانك ها و موسسات غير اعتباري )درصد(نمودار)5(- سهم گروه هاي بانكي از كل بدهي بخش دولتي به بانك ها و موسسات اعتباري)درصد(
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نمودار )10(. نسبت مطالبات غير جاري به كل تسهيالت اعطايي بانك ها و موسسات اعتباري)درصد(نمودار )8( - سهم گروه هاي بانكي از كل بدهي هاي بانك ها و موسسات اعتباري)درصد(

افزايش فشار مالي بر بانك ها، باعث ركود منابع مالي بانك ها و عدم هدايت به سمت بخش هاي 
مولد اقتصادي مي ش��ود كه آثار زيانباري براي اقتصاد و نظام بانكي به همراه داش��ته است. در 
سال هاي اخير، موضوع مطالبات معوق بانك ها به يكي از معضالت نظام بانكي ايران تبديل شده 
است. به دليل اهميت موضوع، در اين بخش از گزارش تحليلي كمي از وضعيت مطالبات معوق 

در شبكه بانكي ارائه مي شود.
با توجه به نمودار)9(، حجم مطالبات غيرجاري بانك ها و موسسات اعتباري در دوره1386 
تا آذرماه1390 همواره روندي صعودي داشته به طوري كه به طور متوسط در اين دوره 23درصد 
رشد داشته است. با وجود اين كه حجم مطالبات غيرجاري در پايان سال89 نسبت به آذرماه 
هم��ان س��ال با كاهش 8.8درصدي مواجه ش��د ول��ي در 9ماهه اول س��ال90 دوباره روندي 
صعودي به خود گرفت به نحوي كه حجم مطالبات غيرجاري بانك ها و موسس��ات اعتباري در 
آذرماه س��ال1390 به 543.9هزار ميلياردريال رس��يد كه نسبت به آذرماه سال قبل به ميزان 

17.41درصد افزايش داشت. 
بررسي سهم هريك از گروه هاي بانكي از كل مطالبات غيرجاري شبكه بانكي نشان مي دهد 
در سال هاي86 و87، باالترين سهم مطالبات غيرجاري )بيش از 60درصد( به بانك هاي تجاري 
دولتي اختصاص داش��ته اس��ت. درحالي كه در س��ال هاي88 و89 با افزايش تعداد بانك هاي 
خصوصي و افزايش سهم اين بانك ها در اعطاي تسهيالت، سهم بانك هاي تجاري از مطالبات 
غيرجاري به طور چشمگيري كاهش يافته است به طوري كه اين سهم در آذرماه90 به 30درصد 
كاهش يافته اس��ت. در مقابل، براس��اس آمارهاي مربوط به آذرم��اه90، بانك هاي غيردولتي 
بيشترين سهم از مطالبات غيرجاري كل شبكه بانكي را به خود اختصاص داده اند )57درصد(. 
همچنين در س��ال هاي اخير، تنها 13درصد از مطالبات غيرجاري كل شبكه بانكي مربوط به 

بانك هاي تخصصي بوده است.
درحالي كه عبور نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيالت از 10درصد به منزله بحراني شدن 
وضعيت بانك هاست، در دوره مورد بررسي، به طور متوسط بيش از 15درصد از تسهيالت اعطايي 
بانك ها و موسسات اعتباري به مطالبات غيرجاري تبديل شده است كه نسبت بااليي براي شبكه 
بانكي كشور است. همان طور كه از نمودار)10( مشخص است، با وجود كاهش نسبت مطالبات 
غيرجاري به كل تسهيالت در پايان سال89، اين نسبت در 9ماهه اول سال90 روندي صعودي 
به خود گرفته اس��ت و از 14.5درصد در س��ال89 به 16.3درصد رسيده است. بررسي نسبت  
مذكور براي گروه هاي مختلف بانكي نش��ان مي دهد تمامي گروه هاي بانكي نيز در سال90 با 
افزايش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيالت اعطايي مواجه بوده اند به طوري كه در آذرماه90، 

نسبت فوق در بانك هاي تجاري به رقم 23.4درصد رسيده است. براساس نمودار)10( بانك هاي 
تجاري دولتي از بيشترين نس��بت معوقات )به طور متوسط 20درصد از تسهيالت اعطايي( و 
بانك هاي تخصصي از كمترين نس��بت معوقات )به طور متوسط 8.5درصد( برخوردار هستند. 
اين نسبت در بانك هاي خصوصي نيز در دوره 90-86 به طور متوسط 18درصد بوده است. در 
مجموع، آمارها حكايت از آن دارند كه با وجود آثار مخرب افزايش مطالبات معوق، نظام بانكي 

كشور كماكان نتوانسته است در مهار مطالبات غيرجاري اقدامات سازنده اي انجام دهد. 
4- بررسي وضعيت جذب منابع در بانك ها و موسسات اعتباري

تجهيز منابع همواره اصلي ترين وظيفه سيستم بانكي بوده است. نظام بانكي با جذب منابع 
مالي و وجوه مازاد و سوق دادن اين وجوه به سمت سرمايه گذاري در بخش هاي مولد اقتصادي 
از طريق ارائه تسهيالت مي تواند نقش عمده اي در توسعه اقتصادي ايفا كند. به همين منظور، 
جذب منابع از اهداف كليدي و راهبردي بانك ها و موسس��ات مالي اعتباري به شمار مي رود و 

شاخص مهمي در ارزيابي ميزان موفقيت بانك ها محسوب مي شود.
همان طور كه نمودار)11( نش��ان مي دهد، در س��ال87 شاهد كاهش قابل توجهي در رشد 
جذب س��پرده هاي بخش غيردولتي در شبكه بانكي بوده ايم به طوري كه در سال هاي87 تا90 
كمترين ميزان رش��د جذب سپرده ها مربوط به فصل سوم س��ال87 )8.4درصد( بوده است. 
رشد پايين سپرده گذاري بخش غيردولتي در آن سال به چالش ميان بانك مركزي با دولت بر 
س��ر نرخ سود سپرده ها برمي گردد. در اين دوران دولت به دنبال پايين آوردن نرخ سود سپرده 
به حد 10درصد بود درحالي كه بانك مركزي درصدد حداقل تثبيت آن در سطح 12درصد بود. 
در سال87، سپرده هاي ديداري بخش غيردولتي در بانك ها با كاهش 20درصدي مواجه شد. 
با وجود اين كه در س��ال1389 جذب س��پرده هاي بخش غيردولتي به طور متوسط 25درصد 
رش��د داشته است ولي نرخ رشد جذب سپرده ها در پاييز90 نسبت به فصل مشابه سال قبل، 
كاهش 4درصدي را تجربه كرده اس��ت. روند كاهشي رشد جذب سپرده ها در سال90 تبعاتي 
است كه به دليل كاهش نرخ سود بدون توجه به تورم به وجود آمده است. با توجه به نرخ سود 
12/5درصدي براي س��پرده هاي يك ساله و تورم 21.5درصدي در سال90، نرخ حقيقي سود 
سپرده ها نزديك به 9درصد منفي بوده است. اين درحالي است كه در سال قبل به دليل تورم 
12/4درصدي و پرداخت سود باالتر از تورم براي سپرده هاي مدت دار، رشد سپرده هاي بخش 

غيردولتي روندي افزايشي داشته است.
1-4- بررسي روند جذب سپرده هاي بخش غيردولتي در گروه هاي بانكي

در س��ال87، درحالي كه بانك مركزي با اعمال سياست يكسان كردن نرخ سود سپرده هاي 

نمودار )9(- حجم مطالبات غيرجاري بانك ها و موسسات اعتباري )هزار ميليارد ريال(نمودار )7(- سهم هريك از انواع سپرده ها از كل سپرده هاي بخش غيردولتي در موسسات پولي)درصد(
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جدول)2(. تركيب سپرده هاي جذب شده در بانك هاي تجاري )درصد(
درصد جذب سپرده

سال
1386
1387
1388
1389

آذر 1390

سپرده ديداري
37.9
28.1
24.3
24.5
23.6

سپرده سرمايه گذاري مدت دار
51.9
61.3
65.8
64.2
65.8

سپرده قرض الحسنه
7.9
8.0
6.7
8.1
7.7

ساير
2.3
2.6
3.2
3.2
2.9

مأخذ: گزيده آمارهاي اقتصادي

جدول )1(. رشد جذب سپرده هاي بخش غيردولتي در بانك هاي دولتي و خصوصي )درصد( 
سال

1386
1387
1388
1389

1-1390
2-1390
3-1390

رشد جذب سپرده ها در بانك هاي دولتي
22.6
5.1

38.8-
21.3
18.9
18.7
16.6

رشد جذب سپرده ها در بانك هاي خصوصي
54.6
40.1

225.9
28.6
25.3
23.9
23.3

رشد جذب سپرده ها در بانك ها و موسسات اعتباري
27.6
11.7
24.1
25.9
22.9
21.9
20.8

مأخذ: نماگرهاي اقتصادي و گزيده آمارهاي اقتصادي

بانك هاي دولتي و خصوصي، تالش كرد تا در راستاي افزايش توان بانك هاي دولتي گام بردارد و 
از خروج سپرده هاي اين بانك ها جلوگيري كند، اما آمار مربوط به رشد جذب سپرده هاي بخش 
غيردولتي در بانك هاي دولتي و خصوصي )به ترتيب 5.1 و 40.1درصد( نشان دهنده ناموفق 

بودن اين سياست است.
بررسي روند رشد جذب سپرده هاي بخش غيردولتي در بانك هاي دولتي و خصوصي نشان 
مي دهد در آذرماه سال90 رشد جذب سپرده ها با كاهش چشمگيري مواجه شده است. علت 
كاهش در نرخ رش��د جذب سپرده ها در اين بانك ها مي تواند تداوم كاهش نرخ سود سپرده ها 
و گرايش س��رمايه هاي مالي كشور به بازارهاي ديگري مانند بازار سكه و طال و همچنين بازار 

ارز باشد.
2-4- سهم گروه هاي بانكي از كل سپرده هاي بخش غيردولتي

براساس نمودار)12(، در دوره1388 تا پاييز1390، بانك هاي خصوصي، تجاري و تخصصي 
به ترتيب بيش��ترين سهم را در جذب س��پرده هاي بخش غيردولتي داشته اند. همان طور كه 
مشخص است، بانك هاي خصوصي با جذب بيش از 60درصد )به طور ميانگين( از سپرده هاي 
بخش غيردولتي بيش��ترين س��هم را در جذب س��پرده هاي بخش خصوصي در بين بانك ها 
داشته اند. با افزايش تعداد بانك هاي خصوصي و گسترش تعداد شعب آنها در كشور در سال هاي 
اخير، سهم بانك هاي خصوصي در جذب سپرده هاي بخش غيردولتي كه در سال86 كمتر از 
20درصد بوده است، در آذرماه سال90 به 63.4درصد رسيده است. با افزايش سهم بانك هاي 
خصوصي، سهم بانك هاي تجاري و تخصصي در سال هاي مورد بررسي به طور متوسط با كاهش 
13و 2.6درصدي مواجه بوده اس��ت. به طوري كه در مجموع، س��هم بانك هاي دولتي از جذب 

سپرده هاي بخش غيردولتي در سال هاي اخير به كمتر از 40درصد رسيده است.
3-4- بررسي چگونگي تغيير تركيب سپرده هاي بانكي

ساختار سپرده ها تاثير قابل توجهي بر عملكرد بانك ها دارد به نحوي كه بانك ها براي سودآور 

بودن بايستي اقداماتي در جهت تامين منابع ارزان قيمت )كه عموما از طريق سپرده هاي ديداري 
و قرض الحسنه تامين مي شود( انجام دهند. همان طور كه از نمودار)13( مشخص است، سهم 
سپرده هاي ارزان قيمت)شامل سپرده هاي ديداري و قرض الحسنه( از كل سپرده هاي جذب شده 
در بانك ها و موسس��ات اعتباري به طور متوسط 29درصد بوده اس��ت. با وجود روند صعودي 
س��هم اين نوع از س��پرده ها در سال89، مشاهده مي شود كه در س��ال90، اين روند معكوس 
گذشته است به نحوي كه سهم س��پرده هاي ارزان قيمت در آذر90 با كاهش 4درصدي نسبت 
به فصل مشابه سال قبل همراه بوده است. همچنين با بررسي تركيب سپرده هاي جذب شده 
توسط بانك هاي تخصصي، تجاري و خصوصي در سال90 درمي يابيم كه روند كاهشي جذب 

سپرده هاي ارزان قيمت در تمامي گروه هاي بانكي نيز وجود داشته است. 
همچنين در دوره مورد بررس��ي همواره بيشترين س��هم از سپرده هاي ارزان قيمت توسط 
بانك هاي تخصصي جذب شده است )به طور متوسط 40درصد از اين سپرده ها توسط بانك هاي 
تخصصي جذب شده اس��ت(. درحالي كه سهم بانك هاي خصوصي از سپرده هاي ارزان قيمت 

به طور متوسط در اين سال ها حدود 20درصد بوده است. 
با توجه به جدول)2(، در سال هاي مورد بررسي سهم سپرده هاي ديداري از كل سپرده هاي 
جذب ش��ده در بانك هاي تجاري كاهش يافته است به طوري كه س��هم سپرده هاي ديداري از 
37.9درصد در س��ال86 به 23.6درصد در آذرماه س��ال90 رس��يده اس��ت. الزم به ذكر است 
بيشترين ميزان كاهش سهم س��پرده هاي ديداري در سال87 بوده است )كاهش 26درصدي 
نسبت به سال86(. اين درحالي است كه سهم سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار در بانك هاي 
تجاري روندي صعودي داش��ته است. سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار در آذرماه90 بيش از 

65درصد از كل سپرده هاي جذب شده توسط بانك هاي تجاري را به خود اختصاص داده اند. 
براساس جداول)2( و)3( درمي يابيم سهم سپرده هاي قرض الحسنه در بانك هاي تخصصي 
به طور متوس��ط در دوره مورد بررس��ي بيش از 3برابر سهم اين سپرده ها در بانك هاي تجاري 

نمودار )12(. سهم گروه هاي بانكي از كل سپرده هاي بخش غيردولتي نزد موسسات پولي)درصد( نمودار)11(. روند رشد جذب سپرده هاي بخش غيردولتي در موسسات پولي )7( )درصد(
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اس��ت. يك علت مي تواند ش��يوه كار در بانك هاي تخصصي باشد براي مثال در بانك مسكن 
الزمه دريافت تسهيالت، سپرده گذاري است. البته سهم سپرده هاي قرض الحسنه در بانك هاي 
تخصصي همواره با روند كاهشي همراه بوده است به طوري كه سهم اين سپرده ها از 32.2درصد 
در سال86 به 20.2درصد در آذرماه90 رسيده است. ولي كماكان بيشترين سهم سپرده هاي 

قرض الحسنه در تجهيز منابع مربوط به بانك هاي تخصصي با ميانگين 20.2درصد است. 
تا قبل از اجراي سياست يكسان سازي نرخ سود در بانك هاي دولتي و خصوصي در سال87، 
به س��بب نرخ سود باالتر در بانك ها و موسس��ات مالي غيردولتي، درصد بسيار بااليي )بيش 
از 90درصد( از س��پرده گذاري ها به صورت س��پرده سرمايه گذاري مدت دار بود. بررسي تركيب 
سپرده هاي جذب شده توسط بانك هاي خصوصي در سال88 نشان مي دهد سهم سپرده هاي 
س��رمايه گذاري مدت دار از كل سپرده هاي جذب شده در بانك هاي خصوصي با كاهش حدود 
20درصدي نسبت به سال قبل مواجه بوده است. با اين وجود كماكان بيشترين سهم سپرده هاي 
س��رمايه گذاري م��دت دار در تجهيز منابع مربوط به بانك ه��اي خصوصي با ميانگين بيش از 
70درصد است. در آذرماه90 سهم سپرده هاي ديداري و قرض الحسنه در بانك هاي خصوصي 
به ترتيب با 3و 5درصد كاهش نس��بت به فصل مش��ابه س��ال قبل به رقم 16.9و 5.5درصد 

رسيده اند. )جدول4(
5- نسبت مصارف به منابع در بانك ها

يكي از چالش هاي پيش روي نظام بانكي كش��ور، مديريت منابع و مصارف بانك هاست. از 
مهم ترين ش��اخص هايي كه مي تواند مديريت منابع و مصارف بانك ها را نشان دهد تسهيالت 
اعطايي به بخش غيردولتي)8( به س��پرده هاي بخش غيردولتي است. اين نسبت ميزان اتكا بر 
منابع سپرده اي بانك ها براي اعطاي تسهيالت به بخش غيردولتي را ارزيابي مي كند. محدوده 
80درصدي نس��بت تس��هيالت به سپرده ها با توجه به نسبت س��پرده قانوني و نيز وجوه نقد 
صندوق براي مديريت نقدينگي، بيانگر دامنه قابل قبول توازن بين منابع و مصارف بانك هاست. 
در سال هاي86 تا آذرماه90 نسبت مصارف به منابع بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به طور 

متوسط 95.5درصد بوده است. نگاهي به روند سپرده گذاري و ارائه تسهيالت در سيستم بانكي 
نشان مي دهد در آذرماه سال90 نسبت تسهيالت به سپرده در شبكه بانكي از مرز 100درصد 
نيز گذشته است. با توجه به اين نكته كه تامين مابه التفاوت رقم سپرده ها تا تسهيالت يا از محل 
دارايي هاي بانك ها صورت گرفته يا در قالب خطوط اعتباري از بانك مركزي قرض گرفته مي شود 
)كه به نوبه خود منجر به افزايش نقدينگي خواهد شد( بايد شبكه بانكي در حفظ و نگه داشتن 
شاخص نسبت مصارف به منابع در حد استاندارد تمام تالش خود را به كار گيرد. به عبارت ديگر، 

بايد ميزان تسهيالت دهي بانك ها متناسب با منابع آنها باشد و از اين حد تجاوز نكند. 
با توجه به نمودار)14( مالحظه مي ش��ود با وجود كاهش نسبت تسهيالت اعطايي به بخش 
غيردولتي به سپرده هاي اين بخش در سطح شبكه بانكي در پايان سال88 اين نسبت در سال89 با 
افزايش 8/4واحد )نسبت به پايان سال88 ( مواجه شده و به رقم 97/6درصد رسيده است. نكته قابل 
توجه آن است كه اين افزايش تنها از محل عملكرد باالي بانك هاي تخصصي در اعطاي تسهيالت 
به بخش غيردولتي رخ داده است؛ به طوري كه بررسي نسبت تسهيالت به سپرده ها در بانك هاي 
تخصصي نشان مي دهد كه در سال89 نسبت تسهيالت به سپرده ها با افزايش 67درصدي مواجه 
ش��ده است. اين نسبت در مجموعه بانك هاي تجاري دولتي و غيردولتي تنها با 0.1و 0.5درصد 
افزايش در سال1389 مواجه بوده است. دليل باال رفتن شديد نسبت مصارف به منابع در بانك هاي 
تخصصي در س��ال89 را مي توان تسهيالت تكليفي دانست كه بانك مركزي برعهده اين بانك ها 
گذاشته است. به عنوان مثال در راستاي تامين مالي پروژه هاي مسكن مهر، بانك مركزي با اعطاي 

خطوط اعتباري به بانك مسكن باعث تشديد نسبت مصارف به منابع شده است.
مقايسه نسبت مصارف به منابع در بانك هاي خصوصي و دولتي نشان مي دهد كه اين نسبت 
در دوره مورد بررسي همواره در بانك هاي دولتي بيشتر از بانك هاي خصوصي است. براساس 
جدول)5( در س��ال هاي86 تا آذرماه90 نسبت مصارف به منابع در بانك هاي خصوصي به طور 
متوس��ط 79.4درصد است، اين درحالي است كه نسبت مصارف به منابع در بانك هاي دولتي 
به طور متوسط 114.5درصد است. همچنين نسبت مصارف به منابع در بانك هاي دولتي در اين 

جدول)3(. تركيب سپرده هاي جذب شده در بانك هاي تخصصي)درصد(
درصد جذب سپرده

سال
1386
1387
1388
1389

آذر 1390

سپرده ديداري
16.8
14.6
11.9
17.3
17.5

سپرده سرمايه گذاري مدت دار
46.7
52.1
59.1
56.1
59.6

سپرده قرض الحسنه
32.3
28.6
25.0
22.9
20.2

ساير
4.1
4.7
4.1
3.7
2.7

مأخذ: گزيده آمارهاي اقتصادي

جدول)4(. تركيب سپرده هاي بخش غيردولتي در بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي
درصد جذب سپرده

سال
1386
1387
1388
1389

آذر 1390

سپرده ديداري
6.5
5.5

18.2
18.2
16.9

سپرده سرمايه گذاري مدت دار
91.2
92.3
74.5
73.7
75.6

سپرده قرض الحسنه
1.1
0.9
5.6
6.3
5.5

ساير
1.2
1.3
1.7
1.8
2.0
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نمودار)14(. نسبت تسهيالت به سپرده هاي بخش غيردولتي در بانك ها و موسسات اعتباري)هزارميليارد ريال(نمودار )13(- نسبت سپرده هاي ارزان قيمت به كل سپرده ها در انواع بانك ها)درصد(

تسهيالت اعطايي به 
بخش غيردولتي

سپرده هاي بخش 
غيردولتي

نسبت تسهيالت به
سپرده هاي بخش 
غيردولتي
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دوره همواره بيشتر از اين نسبت در شبكه بانكي كشور بوده است. در آذرماه90 نسبت منابع 
به مصارف در بانك هاي دولتي به 134.7درصد رسيده است كه از استانداردهاي جهاني فاصله 
زيادي دارد. نسبت تسهيالت به سپرده ها در بانك هاي غيردولتي در سال هاي86 تا 88 روندي 
نزولي داش��ته است به طوري كه اين نسبت در اين سال ها از 80.1 به 77.7درصد كاهش پيدا 
كرده اس��ت. اين درحالي است كه اين نسبت در بانك هاي خصوصي از سال89 به بعد روندي 
صعودي به خود گرفته اس��ت به طوري كه براساس ارقام پولي آذرماه90 اين نسبت از حد قابل 
قبول )80درصد( فراتر رفته اس��ت. اين رقم با توجه به كاهش 5.1درصدي رش��د سپرده هاي 
بانكي در 9ماهه اول سال قابل تامل است. بر اين اساس درحالي كه سرعت رشد منابع ورودي به 
بانك ها به دليل كاهش جذابيت سپرده هاي بانكي كاهش داشته است، ميزان تسهيالت اعطايي 
بانكي در كش��ور رش��د داشته است.  از س��وي ديگر نمودار)15(، نوعي عدم توازن در وام دهي 
بانك ها و موسس��ات اعتباري را نيز آشكار مي كند به اين معني كه بخش دولتي همواره طي 
دوره وام بيشتري نسبت به سپرده گذاري خود دريافت كرده است. مابه التفاوت ميزان تسهيالت 
اعطايي به بخش غيردولتي و سپرده هاي اين بخش عموما از محل سپرده هاي بخش خصوصي 
تامين مي شوند با توجه به نمودار)15( نسبت تسهيالت به سپرده هاي بخش دولتي در بانك ها و 
موسسات اعتباري در سال هاي مورد بررسي همواره روندي صعودي داشته است به طوري كه از 
رقم 168درصد در پايان سال86 به 378درصد در آذرماه90 رسيده است )به عبارت ديگر بخش 
دولتي در آذرماه90 بيش از سه ونيم برابر ميزان سپرده گذاري هايش از شبكه بانكي تسهيالت 
دريافت كرده است(. در آذرماه90 مانده سپرده هاي بخش دولتي در شبكه بانكي نسبت به دوره 
مشابه سال قبل به ميزان 27درصد كاهش داشته است درحالي كه بدهي هاي بخش دولتي با 

رشد 29درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.
پي نوشت:

1� كارشناس ارشد پژوهشي گروه پولي و ارزي، پژوهشكده پولي و بانكي
2� كارشناس ارشد پژوهشي گروه پولي و ارزي، پژوهشكده پولي و بانكي

3� در برگيرنده دارايي هاي بالقوه بانك ها و موسسات اعتباري مي باشد كه تا زمان موردنظر قطعيت 
نيافته است.

4� بدهي بخش غيردولتي به بانك ها و موسسات اعتباري، با در نظر گرفتن سود و درآمدهاي سال هاي 
آتي است. 

5� به گفته ش��مس الدين حسيني، وزير اقتصاد، براس��اس حكم قانون بودجه سال89 حدود 8هزار و 
61ميلياردتومان بدهي دولت به بانك هاي تجارت، صادرات، ملت و رفاه با مانده تس��هيالت از محل 

حساب ذخيره ارزي و سهام بنگاه ها تهاتر شد.
6� مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول

7� تغييرات هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل
8� مانده بدهي بخش غيردولتي به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي بدون لحاظ سود و كارمزد 

سال هاي آتي

نمودار)15(. نسبت تسهيالت به سپرده هاي بخش دولتي در بانك ها و موسسات اعتباري 

جدول)5(. نسبت مصارف به منابع شبكه بانكي )درصد(
بانك

بانك هاي تجاري
بانك هاي تخصصي
بانك هاي دولتي

بانك هاي خصوصي
شبكه بانكي

1386
90.1

135.6
97.4
80.1
94.1

1387
91.1

149.5
100.4
79.9
95.5

1388
87.8

147.9
108.2
77.7
89.2

1389
87.9

214.9
131.8
78.2
97.6

آذر 1390
84.2

236.1
134.7
81.2

100.8
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نرخ رشد نقدينگي در پايان سال1390 به 19.4درصد رسيد كه بيانگر پايين ترين نرخ رشد نقدينگي در 
سه سال اخير است. پس از ثبت ركورد 39.5درصدي رشد نقدينگي در سال1385، نرخ رشد نقدينگي در 
سال هاي1386 و1387 با كاهش شديدي مواجه شد و از حدود 40درصد به حدود 15 درصد رسيد. پس از 
آن نرخ رشد نقدينگي مجددا افزايش يافت و طي سال هاي1388 و1389 در محدوده 25درصد حفظ شد. 
با توجه به سابقه تاريخي نرخ رشد نقدينگي در اقتصاد ايران، حفظ نرخ رشد نقدينگي در اين دو سال در 
محدوده 25درصد،  بيانگر اعمال سياست پولي محتاطانه در راستاي مهار پولي بود. سياست پولي محتاطانه 
بانك مركزي مبني بر مهار پولي در سال1390 نه تنها تداوم يافت،  بلكه با كاهش نرخ رشد نقدينگي به كمتر 
از 20درصد در پايان سال،  تقويت نيز شد. به اين ترتيب سياست پولي بانك مركزي در سه سال اخير، نه تنها 
به مهار نرخ رشد نقدينگي انجاميده،  بلكه ثبات نرخ رشد نقدينگي را نيز به ارمغان آورده است. نكته مهم ديگر 
در مورد سياست پولي اين است كه كاهش نرخ رشد نقدينگي در سال1390 عمدتا به دليل كاهش نرخ رشد 
پايه پولي بوده،  درحالي كه كاهش نرخ رشد نقدينگي در سال1387، عمدتا  به دليل كاهش ضريب فزاينده 
نقدينگي، ناشي از بروز ركود اقتصادي بوده است.  اما سياست پولي سال1390 را چگونه مي توان ارزيابي كرد؟ 
به نظر مي رسد با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد كشور كه افزايش نرخ تورم يكي از مهم ترين مشخصه هاي 
آن است، تداوم مهار پولي در سال1390 در راستاي كاهش نرخ رشد نقدينگي به سطح 20درصد را مي توان 
سياس��ت پولي مناس��بي ارزيابي كرد. از منظر نظريه اقتصادي، مهم ترين عامل تعيين كننده نرخ تورم در 
ميان مدت و بلندمدت، نرخ رش��د نقدينگي است. درواقع بين نرخ رشد نقدينگي و نرخ تورم در ميان  مدت 
و بلندمدت رابطه اي مستقيم وجود دارد به نحوي كه افزايش نرخ رشد نقدينگي،  موجب افزايش نرخ تورم 
شده و در مقابل كاهش نرخ رشد نقدينگي،  نرخ تورم را كاهش خواهد داد. بررسي تجربه تاريخي ايران نيز 
تأييد مي  كند كه عامل اصلي تغييرات نرخ تورم در ميان  مدت و بلندمدت در اقتصاد ايران، تغييرات نرخ رشد 
نقدينگي بوده است. براي نمونه، نرخ هاي باالي رشد نقدينگي در سال هاي1385 و1386، به نرخ هاي باالي 
تورم در سال هاي1386 و1387 منتهي شد و در مقابل، انقباض شديد نرخ رشد نقدينگي در سال1387 به 
كاهش شديد نرخ تورم در سال1388 تا محدوده 10درصد انجاميد. البته بايد توجه داشت كه اين رابطه عمدتا 
در ميان  مدت و بلندمدت صادق است، درحالي كه در كوتاه  مدت، عوامل ديگر مي  توانند اثرات قابل مالحظه  
اما مقطعي بر نرخ تورم بر جاي گذارند. براي نمونه درحالي كه نرخ رشد نقدينگي در سال1389 در محدوده 
25درصد حفظ شده بود،  اعمال سياست هدفمندي يارانه  ها به عنوان يك عامل كوتاه مدت موجب شد نرخ 
تورم در سال1390 از 20درصد نيز فراتر رود. به همين ترتيب با وجود اين كه انتظار مي رود كاهش نرخ رشد 
نقدينگي در سال1390 به كمتر از 20درصد،  اثرات كامال محدودكننده اي بر نرخ تورم در سال1391، داشته 
باشد،  اما عوامل كوتاه مدت مانند اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها و نيز افزايش نرخ ارز، مي تواند نرخ 
تورم را در س��ال1391 باز هم افزايش دهد. اما مس��اله مهم در مورد سياست پولي در سال1390 اين است 
كه اگر در اين سال، بانك مركزي سياست پولي انبساطي در راستاي افزايش نرخ رشد نقدينگي به سطوح 
فراتر از 25درصد را پيگيري كرده بود، اثرات تورمي آن افزايش نرخ تورم در س��ال1391 را تشديد مي كرد. 
از سوي ديگر كاهش نرخ رشد نقدينگي به سطوح نزديك به 15درصد نيز اگرچه اثرات ضدتورمي سياست 
پولي را تقويت مي كرد، اما با توجه به محدوديت هاي رشد اقتصادي در سال هاي1390 و1391، مي توانست 
محدوديت هاي رشد اقتصادي را تشديد كند.  بر اين اساس به نظر مي رسد با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد 
ايران،  سياست پولي مطلوب در سال1391، تداوم سياست پولي فعلي است به نحوي كه نرخ رشد نقدينگي 
را در محدوده 20درصد به صورت باثبات حفظ كند. چنين سياستي نه تنها مي تواند اثرات محدودكننده اي بر 

نرخ تورم داشته باشد،  بلكه مي تواند نقش موثري در تثبيت شرايط اقتصاد كشور نيز ايفا كند.

تداوم سياست مهار پولي
سياست پولي سال 90 را چگونه مي توان ارزيابي كرد؟

روند نرخ رشد نقدينگي در اقتصاد ايران از سال 1385 تا 1390


