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  پژوهشکده پولی و دیدگاه و نظرات ارائه شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر
  کند.بانکی را منعکس نمی

 باشد، لیکن استفاده از نتایج این به پژوهشکده پولی و بانکی می کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق
 مقاله با ذکر منبع بالمانع است.
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  پیشگفتار

باشد. در این راستا یکی از  به رشد اقتصادي بلندمدت و پایدار می اهداف کالن اقتصاد کشور دستیابییکی از 
الوصول و ارزان است که با توجه به ضعف بازار سرمایه در ایران عمدتاً  لی سهلهاي اصلی بخش تولید تأمین ما دغدغه

گیرد. همین امر بررسی نقش سیستم بانکی در تأمین مالی  تأمین مالی بخش تولید توسط سیستم بانکی صورت می
  تولید را برجسته ساخته است. 

شته باشد، ضروري است، این نقش از بعد براي اینکه یک بانک بتواند نقش موثري در تأمین مالی تولید دا
در بخش  بخش تهیه شده است. 7ها بررسی گردد. در همین راستا گزارش حاضر در  مدیریت منابع و مصارف بانک
هاي مهم کالن اقتصادي و سیستم بانکی بررسی شده است. عملکرد شبکه بانکی در  دوم ، پس از مقدمه، شاخص
 اند. هاي همگن با یکدیگر بررسی شده گروه چهاردر بخش  تحلیل گردیده است. سومتأمین مالی تولید در بخش 

نقش سیستم بانکی در تأمین مالی صنایع بررسی شده است. پنجمعملکرد هر بانک در تأمین مالی تولید در بخش 
  بندي ارائه گردیده است. بورسی در بخش ششم بررسی شده است و در پایان نیز جمع

جناب  اند و که نظارت بر حسن تدوین این گزارش را بر عهده داشته بیابانیاز جناب آقاي دکتر  ستجا الزم ا در این
اند، همچنین سرکار خانم محمودزاده و سرکار خانم  زاده که مشاوره تهیه گزارش را بر عهده داشته آقاي دکتر حسن

  هاي مربوط به صنایع بورسی تقدیر و تشکر گردد. طاهري جهت ارائه داده

مندان به مباحث بانکی، مسئولین و کارشناسان قرار گیرد و نقطه  امید است انتشار این گزارش مورد استفاده عالقه
  هاي تکمیلی در این زمینه باشد. شروعی براي پژوهش

   

  

  

  اعطم احمدیان

 پژوهشگر گروه بانکداري، پژوهشکده پولی و بانکی
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  عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدهاي  تحلیل شاخص
  

  1اعظم احمدیان
  

  خالصه مدیریتی 

باشد. در این راستا یکی از  یکی از اهداف کالن اقتصاد کشور دستیابی به رشد اقتصادي بلندمدت و پایدار می
ه در ایران عمدتاً الوصول و ارزان است که با توجه به ضعف بازار سرمای هاي اصلی بخش تولید تأمین مالی سهل دغدغه

گیرد. همین امر بررسی نقش سیستم بانکی در تأمین مالی  تأمین مالی بخش تولید توسط سیستم بانکی صورت می
  تولید را برجسته ساخته است. 

براي اینکه یک بانک بتواند نقش موثري در تأمین مالی تولید داشته باشد، ضروري است، این نقش از بعد 
بخش تهیه شده است. در بخش  7ها بررسی گردد. در همین راستا گزارش حاضر در  ف بانکمدیریت منابع و مصار

نظیر سهم و ترکیب تسهیالت اعطایی به هاي مهم کالن اقتصادي و سیستم بانکی  دوم ، پس از مقدمه، شاخص
ختلف اقتصادي هاي م افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي و روند رشد اقتصادي، نقش تسهیالت اعطایی در ارزش بخش

هاي زود بازده  بررسی شده ا ست. نتایج حاکی از این است که عمده تسهیالت اعطایی در صنعت بانکی کشور به بخش
هاي  و پرسود اختصاص یافته است.به طوریکه سهم تسهیالت اعطایی به بخش خدمات و بازگانی بیش از سایر بخش

  اقتصادي است.

هاي سهم دارایی و بدهی  ر در تأمین مالی تولید با استفاده از شاخصدر بخش سوم عملکرد شبکه بانکی کشو
ها، سهم تسهیالت اعطایی بخشی هر بانک از کل تسهیالت اعطایی بخشی شبکه بانکی کشور و مقایسه سهم  بانک

بکه ها در تولید ناخالص داخلی و سهم تسهیالت اعطایی هر گروه بانکی ازکل تسهیالت اعطایی ش ارزش افزوده بخش
افزوده باال دارند، بیشترین  دهد که بخش خدمات و بازرگانی همانطور که ارزش باشد که نتایج نشان می بانکی کشور می

  اند. سهم تسهیالت اعطایی را نیز داشته

هاي همگن در تأمین مالی تولید بررسی شده است.  در بخش چهارم عملکرد صنعت بانکی ایران به تفکیک گروه
هاي دارایی، بدهی، تسهیالت اعطایی بخشی هر گروه همگن از  ی شده است در گروه همگن نسبتدر این بخش سع

گذار و سهامدار در تأمین مالی اعتبارات اعطایی بررسی شود. نتایج  کل تسهیالت اعطایی همان گروه، نقش سپرده
هاي  مت بیشتر در مقابل شوكهاي خصوصی با توجه به داشتن نسبت سرمایه بزرگتر داراي مقاو دهد بانک نشان می

                                                   
  .پولی و بانکی کارشناس ارشد پژوهشی، گروه بانکداري ، پژوهشکده 1
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ها افزایش نیافته است. این مسئله  سرمایه بانکمختلف اقتصادي خواهد بود. همچنین متناسب با بزرگ شدن اقتصاد،
  ها در شرایط نامناسب اقتصادي شود. باعث کاهش مقاومت بانک تواند می

عملکرد هر بانک در تأمین مالی تولید در بخش پنجم بررسی شده است. در بخش ششم نیز نقش سیستم بانکی 
مدت از کل تسهیالت ا  در تأمین مالی صنایع بورسی بررسی گردیده است. در این بخش سهم تسهیالت جاري و بلند

مدت د  هم تسهیالت اعطایی کوتاهعطایی به صنایع مختلف بررسی شده است. نکته حائز اهمیت این است که س
مدت است. این موضوع ممکن است در منابع قابل اتکاي بنگاه ایجاد اختالل  رصنایع بورسی بیش از سهم صنایع بلند

  مدت باز دارد. بنابراین تولید آنها نیز دچار اختالل خواهد شد.  ریزي بلند که  آنها را از برنامه نماید، به طوري

 

  ع بانک، مصارف بانک، مدیریت دارایی و بدهی، تأمین مالی تولیدمناب کلید واژه:

 JEL :B22,E44,E51بندي  طبقه
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  مقدمه  1

ها و  حمایت از تولید یکی از اهداف سیستم بانکی است ، اما حمایت از تولید نیازمند مطالعه چالش
باشد تا بر اساس آن بتوان یک برنامه عملیاتی جهت رفع این چالشها و تنگناها تدوین و  تنگناهاي آن می

 و اولیه ملزومات از یکیپیشنهاد نمود. یکی از تنگناهاي موجود، تأمین مالی تولید است.  در واقع 

 شکل به مالی منابع و و تخصیص سرمایه تأمین توسعه، مسیر در گرفتن قرار براي اصلی نیازهاي پیش

 .دارند عهده بر کشور اقتصاد در را مهمی حساس و نقش بسیار ها بانک راستا این در که است مطلوب

با توجه به  در تأمین مالی تولید است.هاي عملکرد شبکه بانکی و نقش آن  هدف گزارش حاضر تحلیل شاخص
با بخش تولید و تأمین  بانک مصارف و بخش تولید و ارتباط بین منابع براهمیت موضوع و تأکید بر تأثیر ترازنامه بانک 

 – Assetمالی آن، در این مطالعه نقش سیستم بانکی در تأمین مالی بخش تولید از بعد مدیریت منابع و مصارف (

Liability Managementها که هر ساله  به همین جهت سعی شده است از اقالم ترازنامه بانک گردد. ) بررسی می
شود و همچنین متغیرهاي کالن اقتصادي که توسط بانک مرکزي منتشر  توسط موسسه عالی بانکداري منتشر می

  جهت تحلیل و بررسی استفاده گردد. 1390و  1389شود، براي دوره زمانی  می
گذار باشد بنابراین شبکه بانکی کشور به چهار گروه  تواند بر عملکرد آن اثر ه به اینکه ساختار هر بانک میبا توج

هاي هر گروه همگن به  هاي دولتی، تخصصی، خصوصی و خصوصی شده تقسیم شده است که بانک همگن، بانک
  تفکیک عبارت هستند از:

  و توسعه تعاون.  الحسنه مهر ایران  ضپست بانک ، قر، رفاهسپه،  ،ي دولتی: ملیها بانک .1

  هاي تخصصی: مسکن، کشاورزي، صنعت و معدن و توسعه صادرات بانک .2

  ین، دي، سامان، سرمایه، سینا، تات، شهري خصوصی: اقتصادنوین، پاسارگاد، پارسیان، کارآفرها بانک  .3

 صادرات، ملت و تجارت. :هاي خصوصی شده بانک .4

  هاي مورد استفاده در تحلیل نقش سیستم بانکی در تأمین مالی تولید شاخص - 1جدول 

 هاي بدهینسبت

 1گذاري هاي سرمایه سپرده

 1هاي جاري سپرده

  1کل سپرده 
 1سرمایه 

 هاي دارایینسبت
 2تسهیالت اعطایی  

  ها)سایر سپرده دار وهاي جاري ، مدتتسهیالت اعطایی  به سپرده مشتریان( شامل سپرده
  

 تأمین مالی تولید

  هاي مختلف اقتصادي نسبت تسهیالت اعطایی به بخش
  نسبت تسهیالت بخشی به ارزش افزوده بخشی

  نسبت سرمایه به تسهیالت اعطایی
  نسبت سرمایه به تولید ناخالص داخلی
 نسبت سپرده به تولید ناخالص داخلی

  ها               نسبت به کل دارایی 2ها                بدهینسبت به کل 1              
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ها است، آورده شده  هاي عملکرد شبکه بانکی، که منتخب از صورت مالی بانک برخی از شاخص 1در جدول شماره 
ن ها از نظر منابع و مصارف است. عالوه بر آن در ای هاي ارزیابی عملکرد بانک ها، همان شاخص است. این شاخص

دهد، آورده  ها که ارتباط بین بخش بانکی و بخش حقیقی( تولید) را در اقتصاد نشان می جدول برخی دیگر از شاخص
  شده است.

، از روش تحلیل و نقش آن در تأمین مالی تولید براي دستیابی به یک تصویر روشن از عملکرد سیستم بانکی
که در هر شاخص مورد بررسی، از یک طرف هر بانک با بانک گروه همگن و از  اي استفاده شده است. به طوري مقایسه

اند. به عبارت دیگر متوسط هر شاخص در هر  هاي همگن با یکدیگر و در کل شبکه بانکی مقایسه شده طرف دیگر گروه
توان عملکرد  عیت هر بانک در نظر گرفته شده است. به این ترتیب میگره همگن به عنوان معیاري براي سنجش وض

هر بانک را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مشخص نمود که آیا بانک در دوره مورد بررسی در مقایسه با متوسط گروه 
  همگن بهتر عمل کرده است یا خیر؟ 

  عبارت هستند از:در واقع این گزارش به دنبال پاسخگویی به چند سؤال است که 
  در و همچنین از نظر نقش در تأمین مالی تولید،  مدیریت منابع و مصارفوضعیت هر بانک از نظر

 مقایسه با وضعیت متوسط گروه همگن چگونه است؟
 در مقایسه و همچنین از نظر نقش در تأمین مالی تولید،  مدیریت منابع و مصارف هاي همگن از نظر گروه

 اند؟ ل نمودهبا یکدیگر چگونه عم
  و وضعیت هر بانک و در نتیجه هر گروه همگن در شبکه بانکی کشور از نظر مدیریت دارایی، بدهی

 چگونه بوده است؟همچنین از نظر نقش در تأمین مالی تولید، 
بخش تهیه شده است. پس از مقدمه ،در  7در همین راستا براي پاسخگویی به این سؤاالت گزارش حاضر در 

هاي ارزیابی  شاخص مروري کلی بر شاخص هاي مهم کالن و سیستم بانکی خواهیم داشت. در بخش سوم بخش دوم
عملکرد صنعت بانکی ایران به تفکیک   چهارم بخشدر   شوند. عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولید بررسی می

ها در تأمین مالی  ران به تفکیک بانکعمکلرد صنعت بانکی ای شود. هاي همگن در تأمین مالی تولید بررسی می گروه
هاي بورسی در بخش ششم بررسی و  نقش سیستم بانکی در تأمین مالی شرکتگردد.  بررسی می تولید در بخش پنجم

  شود. بندي ارائه می پایان نیز جمعدر  گردد. تحلیل می

  هاي مهم کالن و سیستم بانکی مرور کلی بر شاخص 2

شود بررسی کلی از  تولید و عملکرد سیستم بانکی کشور ابتدا در این بخش سعی میبا توجه به اهمیت رابطه بخش 
بر تولید را بررسی  سیستم بانکی افزوده بخشها و همچنین شاخصهاي مهم و اثر گذار وضعیت رشد اقتصادي، ارزش

  کنیم.

ه در مقایسه با سال میلیارد ریال بوده است ک 5607277به میزان  1390کل دارایی شبکه بانکی کشور در سال 
در مقایسه با  1390شبکه بانکی کشور در سال   البته رشد واقعی داراییدرصدي مواجه شده است.  8/19با رشد  1389
کل درصدي در تعداد  44هاي خصوصی با داشتن سهم  در این میان بانکاست.  بودهدرصد رشد  5/1 1389سال 
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کل دارایی شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده است. از  درصدي از 9/20، سهم هاي موجود در کشور بانک
 12هاي موجود در کشور به میزان  رغم اینکه کمترین سهم در تعداد کل بانک هاي خصوصی شده علی سوي دیگر بانک

را به  درصد از کل دارایی شبکه بانکی 20هاي خصوصی یعنی  درصد را دارند، اما آنها نیز داراي سهمی معادل با بانک
  اند.  خود اختصاص داده

  هاي بانکی از کل دارایی در شبکه بانکی کشور(درصد) سهم دارایی گروه -1نمودار 

  
کاهشی بوده است. دلیل عمده  1389نسبت به سال  1390 ها در سال رشد دارایی، روند شود آنچنان که مشاهده می

ر رشد دارایی را هاي تخصصی بیشترین کاهش د بانک آن، کاهش در رشد تسهیالت اعطایی بوده است. در این میان
 1390درصد در سال  10به  1389درصد در سال  21بطوریکه رشد دارایی براي این گروه بانکی از اند. تجربه کرده
. عمده دلیل کاهش شدید رشد دارایی در این گروه، کاهش رشد مطالبات از شبکه بانکی و کاهش رشد رسیده است

  تسهیالت اعطایی بوده است.

  (درصد) هاي بانکی رشد دارایی گروه -2نمودار 
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اما کمترین سهم را در  هاي کشور را دارند، هاي خصوصی بیشترین سهم در تعداد بانک رغم اینکه بانک علی
صد از کل رد 20، 1390اند. به طوریکه سهم تسهیالت اعطایی براي این گروه بانکی در سال  تسهیالت اعطایی داشته

رغم داشتن کمترین سهم  هاي خصوصی شده علی تسهیالت اعطایی شبکه بانکی کشور بوده است. از بعد منابع نیز بانک
به  اند. هاي موجود در شبکه بانکی را داشته دصد از کل سپرده 36شبکه بانکی کشور،  هاي موجود در از نظر تعداد بانک

  اند. همین دلیل نیز بیشترین سهم در تسهیالت اعطایی را نیز داشته

  {درصد}هاي مختلف اقتصادي روند سهم و ترکیب تسهیالت اعطایی به بخش -3نمودار 

  
هاي  تسهیالت بخشی نیز بیانگر این است، عمده تسهیالت اعطایی در صنعت بانکی کشور به بخشبررسی سهم 

که سهم تسهیالت اعطایی به بخش خدمات و بازرگانی بیش از سایر  زود بازده و پرسود اختصاص یافته است. به طوري
  طایی را داشته است.هاي اقتصادي بوده است. در این میان بخش کشاورزي کمترین سهم تسهیالت اع بخش

 1/5با رشد  1390از سوي دیگر بررسی وضعیت متغیرهاي کالن اقتصادي بیانگر این است که کشور در سال 
توان بیان نمود  یم 1389درصدي آن در سال  8/5درصدي در تولید ناخالص داخلی مواجه شده است که با توجه به رشد 

افزوده بخش  عمده دلیل کاهش رشد اقتصادي کشور، کاهش در ارزش را شاهد بوده است. که اقتصاد کشور کاهش رشد
به  1389صد در سال رد 9/6که سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از  بوده است. به طوري و بازرگانی خدمات،ساختمان

به  1389درصد در سال  4/63و سهم ارزش افزوده بخش خدمات و بازرگانی در مجموع از   1390درصد در سال  5/6
با عنایت به گسترش حجم بخش خدمات در اقتصاد و ارتباط تنگاتنگ بین  رسیده است. 1390درصد در سال  59

  هاي تولیدي و خدماتی، توجه بیشتر به این بخش ضروري است. بخش

شود،  دهد. همانطور که مشاهده می هاي مختلف اقتصادي را نشان می روند رشد اقتصادي در بخش 4نمودار شماره 
بیشترین رشد را تجربه کرده است که عمده دلیل آن مربوط به رشد  1390قتصادي در دوره مورد بررسی در سال رشد ا

نشان داده خواهد شد، سهم ارزش افزوده بخش  4بخش صنعت و معدن بوده است. همانطور که در نمودار شماره 
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سهم در تولید ناخالص داخلی، در رتبه دوم  است که بعد از بخش کشاورزي از نظر  درصد بوده 23، 1390صنعت در سال 
بیشترین  1386که در سال  در این میان بخش مسکن نوسانات زیادي را در رشد تجربه کرده است. به طوري قرار دارد.

به کمترین میزان  1388رشد منفی را تجربه کرده است. به همین دلیل رشد اقتصادي نیز در سال  1388رشد و در سال 
خدمات، تقریباً داراي روند ثابت در رشد  -هاي کشاورزي و بازرگانی اما بخش ه مورد بررسی رسیده است.خود در دور

  اند. بوده

  {درصد}هاي مختلف اقتصادي روند رشد اقتصادي در بخش -4نمودار 

  
 1390درصد در سال  8/22به  1389درصد در سال  17از  از تولید ناخالص داخلی سهم بخش صنعت و معدن

هاي حمایتی به منظور  اجراي مناسب بستهتجربه کرده است.  1390درصدي را در سال  69افزایش یافته و رشد 
وري و همچنین تالش به منظور تنظیم تراز تجاري بخش صنعت  آالت، تجهیزات تولیدي و ارتقاي بهره نوسازي ماشین

  توان جهت بهبود رشد این بخش پیشنهاد نمود. هایی است که می جمله توصیهو معدن از 

  (درصد) مقایسه نسبت ارزش افزوده و نسبت تسهیالت اعطایی به بخش صنعت و معدن  -5نمودار 
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شده  یمت تمامحذف قیمت زمین از قهاي اخیر بر محور  هاي دولت در بخش مسکن و ساختمان طی سال سیاست
هاي فرسوده و همچنین تأمین مسکن اقشار هدف  سازي بافت سازي، نوسازي و بهینه مسکن، تولیدصنعتی مسکن و انبوه

درصدي از تولید  5/6سهم  1390در سال  بخش ساختمان و مسکن ،ها با توجه به این سیاست شکل گرفته است.
هاي سوداگرانه  حذف فعالیتدرصدي مواجه شده است. 5/18شد با ر 1389ناخالص داخلی داشته است که نسبت به سال 

  تواند به بهبود رشد آن کمک نماید. در این بخش می

روند سهم ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن از تولید ناخالص داخلی را در مقابل سهم  6نمودار شماره 
شود تقریباً این دو  همانطور که مشاهده می دهد. تسهیالت اعطایی به این بخش از کل تسهیالت اعطایی را نشان می

رغم سهم باالي تسهیالت ا عطایی به  نکته حائز اهمیت این است که علی کنند. شاخص همسو با یکدیگر حرکت می
این بخش، اما سهم ارزش افزوده آن در تولید ناخالص داخلی پایین است. دلیل عمده پایین بودن سهم ارزش افزوده این 

  باشد.  گري در این بخش می ساب درآمد حاصل از واسطهبخش عدم احت

  {درصد} ساختمان و مسکنمقایسه نسبت ارزش افزوده و نسبت تسهیالت اعطایی به بخش  -6نمودار 

  

  
به مقایسه سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی در مقابل سهم  5نمودار شماره 

رغم روند  شود، علی دهد. همانطور که مشاهده می هیالت اعطایی به این بخش از کل تسهیالت اعطایی را نشان میتس
رغم  علی 1390، نزولی و در سال 1390تقریباً ثابت را داشته است اما سهم ارزش افزوده بخش صنعت تا قبل از سال 

  زوده رخ داده است.کاهش سهم تسهیالت اعطایی به این بخش، افزایش در ارزش اف

درصد برخوردار بوده است که  11داراي سهم از تولید ناخالص داخلی به میزان  1390بخش کشاورزي نیز در سال 
توان بیان نمود، این بخش ثبات را در اقتصاد کالن تجربه کرده  می 1389و  1390درصدي در سال  19با توجه به رشد 

   است.

افزوده بخش کشاورزي از تولید ناخالص داخلی را در مقابل سهم تسهیالت روند سهم ارزش  7نمودار شماره 
 1389نکته قابل توجه این است که در دو سال انتهایی ( دهد. اعطایی به این بخش از کل تسهیالت اعطایی را نشان می
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خلی ثابت مانده رغم کاهش سهم تسهیالت ا عطایی به این بخش، تقریبآً سهم آن در تولید ناخالص دا ) علی1390و 
که فاصله  از سوي دیگر نقش تسهیالت اعطایی در این بخش در ایجاد ارزش افزوده آن باال است. به طوري است.

این موضوع بیانگر این است که با افزایش تسهیالت اعطایی به این بخش  اندکی بین این دو شاخص وجود دارد.
  توان موجبات رشد اقتصادي در این بخش را فراهم نمود. می

  {درصد} کشاورزيمقایسه نسبت ارزش افزوده و نسبت تسهیالت اعطایی به بخش  -7نمودار 

  
از تولید ناخالص داخلی را در مقابل سهم  خدمات و بازرگانیده بخش روند سهم ارزش افزو 8نمودار شماره 

شود، تسهیالت  همانطور که مشاهده می دهد. تسهیالت اعطایی به این بخش از کل تسهیالت اعطایی را نشان می
نیز در  باشد. از سوي دیگر ارزش افزوده این بخش اعطایی به این بخش باالتر از تسهیالت اعطایی به سایر بخشها می

هاي اقتصادي باالتر است. به عبارت دیگر عمده تسهیالت اعطایی به بخشی اختصاص یافته است  مقایسه با سایر بخش
  باشد. هاي اقتصادي می که داراي بازدهی باالتر از سایر بخش

 {درصد} مات و بازرگانیمقایسه نسبت ارزش افزوده و نسبت تسهیالت اعطایی به بخش خد -8نمودار 

  

سعی شده است به  10و  9متغیرهاي بانک و متغیرهاي کالن اقتصاد، در دو نمودار با توجه به اهمیت رابطه بین 
شود در دوره مورد بررسی سهم تسهیالت اعطایی در سبد دارایی بانک  همانطور که مشاهده می این مهم پرداخته شود.

الی  24گذاري در تولید ناخالص داخلی پایین و در حدود  که سهم سرمایه ، در حالیدرصد بوده است 70باال و در حدود 
تواند به نوعی بیانگر  ناخالص داخلی میگذاري به تولید  در و اقع نسبت سرمایه حال تغییر بوده است. دردرصد  30
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 1387درصد در سال  28به  1385درصد در سال  24روند آن از گذاري و کارا بودن آن را نشان دهد که  کیفیت سرمایه
  به عبارت دیگر بانکمانده است.   در همین سطح ثابت باقی 1388درصد کاهش و تقریباً از سال  26و پس از آن به 
  گذاري تبدیل نشده است. ا در تأمین مالی تولید انجام داده است اما تسهیالت اعطایی لزوماً به سرمایهمأموریت خود ر

  گذاري به تولید ناخالص داخلی (درصد) همزمانی روند نسبت تسهیالت اعطایی به دارایی و نسبت سرمایه  -9نمودار 

  
گذاري کل و تولید ناخالص داخلی را در مقابل نرخ رشد تسهیالت اعطایی  مایهروند نرخ رشد سر 10نمودار شماره 

به دلیل رونق در بازار مسکن و  1387گذاري تا سال  شود روند نرخ رشد سرمایه همانطور که مشاهده می دهد. نشان می
و پس از  ی یافته استبه دلیل رکود اقتصادي روند نزول 1387گذاري در این بخش صعودي و در سال  افزایش سرمایه

گذاري  ، شاهد روند صعودي نرخ رشد سرمایهگذاري در بخش ساختمان و مسکن رونق بازار مسکن و افزایش سرمایه
از سوي دیگر نرنخ  گذاري و تولید ناخالص داخلی است. هستیم. نکته حائز اهمیت همزمانی دوران رونق و رکود سرمایه

روند نزولی خود  1389روند صعودي  و مجدداً از سال  1387روند کاهشی و از سال  1386رشد اعتبارات اعطایی از سال 
به دلیل کاهش شدید تسهیالت اعطایی به  1387دلیل کاهش شدید تسهالت اعطایی در سال را تجربه کرده است.

از سوي  .)11بوده است(نمودار شماره  1387درصد در سال  15به  1386درصد در سال  95بخش ساختمان و مسکن از 
دیگر روند صعودي آن نیز عمدتاً به دلیل افزایش نرخ رشد تسهیالت اعطایی به بخش خدمات و بازرگانی و همچنین 

د نرخ رشد نکته حائز اهمیت این است که روند نرخ رشد اقتصادي با وقفه یکساله از رون ساختمان و مسکن بوده است.
، نرخ رشد 1386کند. به عبارت دیگر پس از کاهش روند رشد تسهیالت اعطایی از سال  تسهیالت اعطایی تبعیت می

شود با توجه به اینکه روند نرخ رشد تسهیالت اعطایی  بینی می کاهش داشته است. بنابراین پیش 1387اقتصادي از سال 
، پس از روند نزولی داشته 1390رغم روند افزایش تا سال  دي علیکاهشی بوده است، نرخ رشد اقتصا 1389از سال 

  باشد.
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  روند نرخ رشد متغیرهاي کالن و تسهیالت اعطایی (درصد)  -10نمودار 

  
  هاي مختلف اقتصادي( درصد) مقایسه نرخ رشد تسهیالت اعطایی به بخش -11نمودار 

 

  در تأمین مالی تولید ارزیابی عملکرد شبکه بانکیهاي شاخص تحلیل 3

هاي همگن به  افزون شده گروه صورت مالی هر بانک و صورت مالی همهاي  در این بخش با استفاده از داده
این هدف از پردازیم. کل شبکه بانکی می منابع و مصارفها در  به تعیین جایگاه بانک تفکیک ذکر شده در مقدمه،

بخش بررسی وضعیت هر بانک و هر گروه بانکی در مدیریت دارایی و بدهی در شبکه بانکی کشور و ارتباطی که با 
بدین منظور صورت مالی کل بانکهاي کشور را یک صورت مالی واحد  باشد. توانند داشته باشند، می بخش واقعی می

  آید.  ها به دست می الی از مجموعه اقالم بانکنمونه در نظر گرفته، به طوریکه هر سر فصل از این صورت م
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ها در تجهیز مصارف و تأمین مالی بخش تولید دارد در این بخش مهمترین  با توجه به اهمیتی که جذب منابع بانک
و در نتیجه تأمین مالی تولید نشان دهند، توانند نقش هر گروه بانکی را در مدیریت منابع و مصارف  هایی که می شاخص

هاي بانکی از منابع و مصارف شبکه بانکی بیان  ها و گروه سهم هر یک از بانک 2در جدول شماره  گردند. ی میبررس
  شده است.

هاي خصوصی و خصوصی  سهم بانکهاي بدهی، بیانگر این است که  رفصلمقایسه چهار گروه بانکی از نظر س
هاي  با توجه به سهم باالتر بانکباشد.  هاي تخصصی و دولتی باالتر می هاي بدهی در مقایسه با بانک شده در سرفصل

توان بیان نمود این دو گروه بانکی در تأمین مالی اعتبارات اعطایی  هاي بدهی می شده در سرفصل خصوصی و خصوصی
 .باشنداز سایرین تر  موفقنند نیز می توا

هاي خصوصی و خصوصی  اند اما بانک ها تجربه کرده هاي تخصصی و دولتی ثبات را در سپرده رغم اینکه بانک علی
تواند خروج منابع از سیستم بانکی و  اند. یکی از دالیل آن می نموده  ها را تجربه شده کاهش در سهم سپرده

گریزي مشتریان بانکی با وجود  طال و ارز باشد. البته به دلیل ریسک هاي زود بازده نظیر گذاري در دارایی سرمایه
ها چندان زیاد نبوده است. از سوي دیگر نرخ سود  کاهش منابع بانک هاي زود بازده، ودآوري در داراییبینی س پیش

به  است. کمک کردهها از سیستم بانکی  ها نیز در سیستم بانکی روند کاهشی داشته است این امر به خروج سپرده سپرده
خروج سپرده ها از  کاهش یافته است. 1390درصد در سال  18به  1389درصد در سال  27ها از  که رشد سپرده طوري
 ها، آنها را در آینده با مشکل تأمین مالی مواجه خواهد کرد. بانک

ذاري کمتر از گ سرمایه هاي خصوصی سهم سپرده هاي دولتی، تخصصی، خصوصی شده بر عکس بانک در بانک 
ها را با ریسک  تواند بانک مدت می سهم سپرده فرار بوده است. این امر ضمن کاهش منابع بلندمدت و قابل اتکا، در بلند

 دهد.  ها کاهش می اي را براي این گروه از بانک نقدینگی مواجه سازد. اگر چه با جایگزینی منابع ارزان قیمت، هزینه بهره

 1390در سال  بانک عضو هر گروه در شبکه بانکی کشور بیانگر این است که مگن و هر گروه هبررسی وضعیت 
هاي خصوصی  هاي فرار شبکه بانکی توسط بانکدرصد سپرده 78/8گذاري و هاي سرمایهدرصد سپرده 52/32در کشور 

 6/24معادل 1390هاي خصوصی در شبکه بانکی کشور در سال  هاي بانک مین شده است. همچنین سهم کل سپردهتأ
گذاري و سپرده فرار را دارا می هاي خصوصی بانک پارسیان بیشترین سهم از سپرده سرمایهدرصد است. در بین بانک

ما به اي بیشتري مواجه خواهد بود. اهاي خصوصی با هزینه بهرهباشد که در نتیجه بانک پارسیان در قیاس با سایر بانک
ریسک نقدینگی کمتري همراه خواهد بود. بانک پاسارگاد به عنوان دومین بانک دلیل جذب منابع بلندمدت بیشتر با 

 .ها را در شبکه بانکی کشور دارد خصوصی کشور از نظر اندازه دارایی در مقایسه با بانک پارسیان سهم کمتري در سپرده
  به طوریکه سهم آن تقریباً یک ششم بانک پارسیان است. 

هاي بزرگی نظیر  تر از بانک ها ناموفق هاي کوچک نظیر بانک تات و شهر در جذب سپرده در مقایسه کلی بانک
کارآفرین، سینا و سرمایه حاکی از  هاي هم اندازه نظیر بانک اند. مقایسه بانک بانک پارسیان، پاسارگاد و اقتصاد نوین بوده

مشابه بانک سرمایه می باشد. اما بانک سینا داراي سهم بیشتر نسبت بانک کارآفرین تقریباً داراي سهمی این است که 
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خود در  هايسهم کل سپردهکاهش با هاي خصوصی در دوره مورد بررسی عالوه بانکبه بانک کارآفرین می باشد. به
  باشد. می گذاري سرمایههاي  در سهم سپرده کاهش، آندلیل  شبکه بانکی مواجه می باشند. عمده

درصدي در  34درصدي در سپرده سرمایه گذاري،  50/24در مجموع داراي سهم 1390دولتی در سال  هايبانک
ها در دوره  هاي دولتی تقریباً با ثبات سهم در سپره درصدي در کل شبکه بانکی می باشند . بانک 27سپرده فرار و تقریباً 

ار دارد. گذاري و سپرده فرین سهم را در سپرده سرمایهاند. بانک ملی در دوره مورد بررسی بیشتر مورد بررسی همراه بوده
گذاري است. نکته جالب توجه این  سرمایه الحسنه بودن آن فاقد سپرده الحسنه مهر نیز به دلیل ماهیت قرض بانک قرض

هاي  باشد. به عبارت دیگر بانک گذاري می هاي دولتی سهم سپرده فرار بیشتر از سهم سپرده سرمایه است که در بانک
الحساب پرداختی به  اند. دلیل عمده آن پایین بودن نرخ سود علی دولتی در جذب سپرده بلندمدت ناموفق عمل نموده

ها و  گذاري در این گروه بانکی شده است و ارائه خدمات خاص به دستگاه مشتریان که باعث کاهش سپرده سرمایه
   شرکتهاي دولتی نظیر پرداخت حقوق و دستمزد  است.

  (درصد)شبکه بانکی  درها  سهم دارایی و بدهی بانک - 2جدول 

 
سپرده   تسهیالت اعطایی

  سرمایه  کل سپرده  سپرده فرار  گذاري سرمایه

1389  1390  1389  1390  1389  1390  1389  1390  1389 1390 

0.81.031.41.50.140.20.91.071.82.3  کارآفرین
2.93.14.85.41.61.43.63.93.083.2 نویناقتصاد 

1.51.52.52.30.91.21.91.80.91.4 انصار
6.3610.69.21.82.57.37.16.36.06 پارسیان
3.33.46.36.11.091.034.34.59.89.9 پاسارگاد

0.20.50.20.70.060.090.10.51.011.2 تات
0.050.070.060.20.040.090.050.10.71.1 دي

1.81.72.42.70.40.51.72.11.51.9 سامان
0.91.061.31.060.20.40.90.81.41.1  سرمایه

1.061.122.20.190.21.31.41.41.9  سینا
0.40.40.60.80.70.80.60.80.91.3  شهر

11231246  هاي خصوصی بانک
1.92.11.82.14.14.22.502.70.462.71 رفاه کارگران

5.35.46.66.35.55.66.025.94.022.36 سپه
16.615.415.115.522.0021.817.417.29.507.08 ملی

0.20.30.20.20.40.50.30.31.571.22  توسعه تعاون
0.30.30.20.20.80.80.400.30.250.21 بانکپست 
0.050.10.000.000.30.70.10.23.222.82 الحسنه مهر قرض
 هاي دولتی بانک

2.22.20.10.091.41.20.60.48.16.4 صنعت و معدن
5.45.43.74.16.17.94.25.084.54.04 کشاورزي

11.514.45.55.46.85.87.16.63.98.6 مسکن
1.21.10.080.101.050.90.40.36.65.5 توسعه صادرات

  هاي تخصصی بانک
9.68.79.49.312.312.210.610.48.087.4 تجارت

11.210.310.610.212.611.911.410.810.98.6 صادرات
14.213.813.213.618.817.115.114.88.611.1 ملت

  هاي خصوصی شده بانک
100100100100100100100100100100  ل مع کج
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 7/9اند. همچنین  داشته 1390سال  رهاي شبکه بانکی را د سپردههم کل درصد از س 5/12هاي تخصصی  بانک
اند. در این میان بانک  درصد  از کل سپرده فرار شبکه بانکی را تأمین نموده 9/15گذاري و  سرمایه درصد از کل سپرده

عبارت دیگر به  به اند. گذاري و بانک کشاورزي بیشترین سهم سپرده فرار را داشته سرمایه مسکن بیشترین سهم سپرده
صورت پذیرفته است.  بانک این عمده تأمین مالی توسطتوان بیان نمود،  مسکن، می بودن سهم سپرده بانک  دلیل باالتر

هاي فرار سهم بیشتري در مقایسه  هاي دولتی سپرده هاي تخصصی نیز نظیر بانک شود در بانک همانطور که مشاهده می
  ها نیز تقریباً ثبات را در جذب سپرده شاهد هستیم. . در این گروه از بانکاست  گذاري داشته با سپرده سرمایه

اند.  ها را در شبکه بانکی کشور داشته درصدي از کل سپرده 1/36سهم  1390هاي خصوصی شده در سال  بانک
اند که  بودههمراه  1390ها در سال  ها بیانگر این است که بانک هاي خصوصی شده با کاهش سپرده بررسی روند سپرده

گذاري تقریباً روند ثابت داشته است. در این میان بانک ملت به  عمده کاهش در سپرده فرار بوده است و سپرده سرمایه
  ها را داشته است. عنوان اولین بانک خصوصی شده بیشترین سهم سپرده

 دهد. نشان می 1390در سال گذاري و سپرده فرار  سهم چهار گروه بانکی را در سپرده سرمایه 12نمودار شماره 
گذاري بیشتر از  سرمایه هاي خصوصی بر عکس سه گروه بانکی دیگر سهم سپرده شود، در بانک همانطور که مشاهده می

مدت  هاي بانکی تأمین مالی بلند هاي خصوصی در مقایسه با سایر گروه به عبارت دیگر بانک باشد. سهم سپرده فرار می
  بیشتري دارند.

  (درصد) 1390گذاري و سپرده فرار در شبکه بانکی سال  ها از سپرده سرمایه سهم بانک  -12نمودار 

  
هاي بانکی  ها و گروه ها در ایجاد درآمد براي بانک دارند سهم هر یک از بانک در ادامه با توجه به اهمیتی که دارایی

و مقایسه چهار گروه  2با توجه به جدول شماره  شود. بیان می 1390سال  در شبکه بانکی کشور در اعتبارات اعطاییاز 
هاي خصوصی در مقایسه با سه گروه بانکی دیگر  بانک 1390در سال  ،توان بیان نمود بانکی در شبکه بانکی کشور می

 سهیالت اعطایی باشد. تواند باال بودن نرخ سود ت اند. از عمده دالیل آن می داراي کمترین سهم تسهیالت اعطایی بوده

اند، به عبارت دیگر بیش  هاي خصوصی شده در شبکه بانکی کشور بیشترین سهم تسهیالت اعطایی را داشته بانک
هاي موجود در شبکه بانکی کشور  اند. در میان کل بانک از هر گروه بانکی دیگر در تأمین مالی تولید سهم و نقش داشته

 اند.  اعتبارات اعطایی را داشته در سکن بیشترین سهمنیز بانک ملی و پس از آن بانک م

هاي تخصصی و  شده و دولتی روند اعطاي اعتبارات نزولی بوده است و در مقابل بانک هاي خصوصی در بین بانک
اند  اند، سعی نموده آنجا که این دو گروه بانکی داراي روند صعودي در نسبت سپرده بوده  خصوصی افزایشی بوده است. از
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هاي دولتی و  هاي تخصصی و خصوصی کاهش سهم بانک تسهیالت بیشتري نیز اعطا نمایند. به عبارت دیگر بانک
  اند.  شده را جبران کرده خصوصی

هاي عضو هر گروه همگن بر اساس اطالعات موجود در  هاي همگن و بانک بررسی سهم اعتبارات اعطایی گروه
صدي در نسبت در 6کشور با داشتن سهم  هاي خصوصی بین بانکبانک پارسیان در بیانگر این است که  2جدول شماره 

تسهیالت اعطایی، رتبه اول را از نظر این شاخص دارا است. از آنجا که تسهیالت اعطایی یک نوع دارایی ریسکی 
در هاي خصوصی  س با سایر بانکبانک پارسیان در قیاافزایش ریسک اعتباري باشد، این امر می تواند به معنی  می

به  1389درصد در سال   68/19وصی در نسبت تسهیالت اعطایی هاي خص در مجموع سهم بانک .هاي آتی باشد دوره
  افزایش یافته است. 1390درصد در سال  05/20

هاي دولتی  براي کل بانک هاي دارایی است. داراي بیشترین سهم در سرفصل هاي دولتی بانک ملی در بین بانک
همچنین در  کاهش داشته است. 1390درصد در سال  33/23به  1389درصد درسال  64/24سهم تسهیالت اعطایی 

که ناشی از ارائه تسهیالت به  هاي تخصصی نیز بانک مسکن بیشترین سهم اعتبارات اعطایی را داشته است بین بانک
  باشد. مسکن مهر می

نشان  1390در سال هاي همگن را در شبکه بانکی کشور  مدیریت منابع و مصارف گروه 13نمودار شماره 
شده همانطور که سهم سپرده بیشتري دارند اعتبارات اعطایی  هاي خصوصی شود بانک مشاهده می همانطور کهدهد. می

  هاي تخصصی سهم سپرده بیش از سهم اعتبارات اعطایی بوده است. ها به جز بانک در همه بانک بیشتري نیز دارند.
  ( درصد) 1390سال  مقایسه مدیریت منابع و مصارف در شبکه بانکی کشور  -13نمودار 

  
نیز همانند سهم سپرده و تسهیالت اعطایی روند  و تخصصی هاي خصوصی از سوي دیگر سهم سرمایه بانک

هاي بانکی باالتر است  هاي خصوصی در مقایسه با سایر گروه از آنجا که سهم سرمایه بانک صعودي داشته است.
هاي واقعی  اند و در مقابل شوك ها قوانین نظارتی بانک مرکزي را بهتر رعایت کرده توان بیان نمود این گروه از بانک می

  تر هستند. اقتصاد مقاوم
هاي ملت، پاسارگاد، مسکن و ملی بیشترین سهم را در سرمایه شبکه  هاي مختلف نیز به ترتیب بانک در میان بانک

  کنند. هاي خصوصی عمل می هاي خصوصی شده تقریباً شبیه بانک اند. نکته حائز اهمیت این است که بانک بانکی داشته
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عبارت دیگر به  هاي خصوصی قرار دارند. درصدي از سرمایه شبکه بانکی کشور، پس از بانک 27که با سهم  طوري به
سهم سرمایه در همه  سرمایه در شبکه بانکی کشور برخوردار هستند. یشترهاي خصوصی از سهم ب همچون بانک

صعودي بوده است. علت کاهش سهم  1389در مقایسه با سال  1390هاي دولتی در سال  هاي بانکی به جز بانک گروه
به  ش در سرمایه دو بانک بزرگ سپه و ملی بوده است.هاي دولتی در سرمایه شبکه بانکی کشور به دلیل کاه بانک

کاهش  1389در مقایسه با سال  1390هاي واقعی اقتصاد در سال  هاي دولتی در مقابل شوك عبارت دیگر مقاومت بانک
  یافته است.

  
  (درصد)بانکی کشورسهم تسهیالت اعطایی بخشی هر بانک از کل تسهیالت اعطایی بخشی شبکه  - 3جدول 

  و صادرات کشاورزي   بازرگانی  خدمات  ساختمان  صنعت 
1389  1390  1389  1390  1389  1390  1389  1390  1389 1390 

0.60.80.20.21.81.52.44.70.040.04  کارآفرین
1.11.022.020.94.14.710.28.10.170.15 اقتصاد نوین 

0.10.072.72.98.17.20.30.40.010.01 انصار
2.33.10.006.46.612.40.000.700.00 پارسیان 
3.75.32.071.20.000.0013.816.60.050.04 پاسارگاد

0.000.20.040.10.30.000.93.30.000.37 تات
0.000.000.000.000.000.000.30.50.000.00 دي

2.72.60.60.40.000.004.87.050.370.21 سامان
0.460.50.30.40.60.73.94.20.020.09  سرمایه

1.041.32.61.60.000.002.54.20.030.04  سینا
0.000.000.000.000.000.000.000.00  شهر 
  هاي خصوصی بانک

0.80.91.71.10.000.004.23.20.82.9 گرانرفاه کار
6.57.14.64.27.17.46.097.42.42.6 سپه
18.21812.911.222.222.412.312.41211.6 ملی

0.20.20.50.30.20.30.30.50.81.1  توسعه تعاون
0.000.000.080.061.820.000.000.030.05 پست بانک

0.000.000.000.000.31.10.000.0011.90.00 مهر الحسنه قرض
 هاي دولتی بانک

9.410.40.000.000.000.000.000.000.000.00 صنعت و معدن
0.000.001.081.030.001.62.60.0038.945.4 کشاورزي

0.40.442.855.10.000.002.73.50.000.00 مسکن
0.21.20.040.000.030.60.20.072.35.8 توسعه صادرات

  هاي تخصصی  بانک
911.36.55.98.77.96.017.512.715 تجارت 

11.19.056.95.512.5133.95.911.69.3 صادرات 
32.127.88.47.323239.610.14.94.9 ملت

  هاي خصوصی شده بانک
100100100100100100100100100100  جمع کل

سهم تسهیالت اعطایی به بخش اقتصادي هر بانک را از تسهیالت اعطایی به همان بخش  3جدول شماره 
هاي خصوصی و تخصصی سهم  دهد که بانک دهد. این جدول نشان می اقتصادي در کل شبکه بانکی کشور نشان می

به عدم ثبات اقتصادي موجود در کمتري را در تأمین مالی تسهیالت اعطایی به بخش صنعت دارند، که البته با توجه 
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هاي زود بازده و کم ریسک اقتصادي  هاي خصوصی عمدتاً به سمت بخش کشور امري بدیهی است. سبد دارایی بانک
مانند بخش بازرگانی و خدمات متمایل است. با توجه به ارزش افزوده بخش خدمات و بازرگانی از تولید ناخالص داخلی 

  رسد.  ه است، منطقی به نظر میآورده شد  4در جدول شماره 

هاي دولتی و تخصصی با توجه به طرح مسکن مهر نیز بیشتر از  در بخش ساختمان سهم تسهیالت اعطایی بانک
هاي خصوصی و تازه خصوصی شده کاهش شدیدي را  هاي خصوصی و تازه خصوصی  شده است. دو گروه بانک بانک

اند که عمدتاً به دلیل رکود نسبی است که در این  تجربه نموده 1390در تسهیالت اعطایی به بخش ساختمان در سال 
در  1390دهد سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی در سال  نیز نشان می 4که جدول شماره  بخش حاکم شده است

   کاهش یافته است. 1389مقایسه با سال 
هاي دولتی و تخصصی  مربوط به بانک عالوه بر آن عمده تسهیالت اعطایی به بخش کشاورزي و صادرات نیز

ها سهم بیشتري از تسهیالت اعطایی  خصوصی شده در همه بخشهاي  این است که بانک ،آنچه قابل توجه است است.
هاي با ماهیت دولتی حمایت مالی  هاي مولد نظیر صنعت ، ساختمان و گروه کشاورزي توسط بانک و بخشاند  را داشته

  باشد. سهیالت تکلیفی دولت میعمده دلیل آن ت شود. می
و سهم تسهیالت اعطایی هر گروه بانکی از کل  تولید ناخالص داخلی ها در ارزش افزوده بخش سهممقایسه  - 4جدول 

 تسهیالت اعطایی شبکه بانکی کشور(درصد)

  

روند درصد  22درصد به  24از تسهیالت اعطایی به بخش صنعت  1389نسبت به سال  1390اگر چه در سال
که این براي بخش ساختمان و  است اما نسبت ارزش افزوده آن در این سال افزایش شدیدي داشته است  نزولی داشته

البته باید اذعان نمود بخشی از اعتبارات اعطایی به بخش ساختمان مربوط به تسهیالت  مسکن دقیقاً برعکس است.
شود و این یکی از دالیل  گري در ارزش افزوده این بخش وارد نمی رآمد واسطهاعطایی به بخش مسکن است که د
در مورد بخش خدمات و بازرگانی و  رغم سهم باالي تسهیالت اعطایی است. علی ،پایین بودن ارزش افزوده این بخش

افزوده  توان گفت کاهش تسهیالت اعطایی به این بخش موجب کاهش ارزش همچنین صادرات و کشاورزي نیز می
اند،  از طرف دیگر همانطور که بخش خدمات و بازرگانی بیشترین سهم تسهیالت اعطایی را داشتهاین بخش شده است. 

هاي موجود  بنابراین از نقطه نظر سیاستگذاري با توجه به دادهاند.  بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی نیز داشته
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موجب کاهش ارزش افزوده این بخش نشده  1390خش صنعت در سال توان گفت کاهش تسهیالت اعطایی در ب می
  است.

بیانگر این هاي بانکی از کل تسهیالت اعطایی شبکه بانکی کشور  سهم تسهیالت اعطایی بخشی هر یک از گروه
است که هر گروه بانکی چند درصد از کل تسهیالت اعطایی شبکه بانکی کشور را به یک بخش خاص اختصاص داده 

هاي بانکی تسهیالت  هاي خصوصی شده در مقایسه با سایر گروه دهد، بانک همانطور که این جدول نشان می است.
هاي خصوصی بیشتر متمایل به ارائه تسهیالت به  اند. بانک هاي مختلف اقتصادي ارائه نموده اعطایی بیشتري به بخش

بخش در این گروه بانکی بیشترین سهم را در کل  بخش خدمات و بازرگانی هستند و در واقع تسهیالت اعطایی به این
هایی با  هاي مولد بیشتر توسط بانک شود بخش از طرف دیگر همانطور که مشاهده می تسهیالت اعطایی داشته است.
   شوند. ماهیت دولتی حمایت مالی می

ش افزوده همان هاي مختلف اقتصادي را در مقابل سهم ارز سهم تسهیالت اعطایی به بخش 14نمودار شماره 
شود بخش خدمات همانطور که سهم بیشتري  همانطور که مشاهده می دهد. ها در دو سال مورد بررسی نشان می بخش

در دو بخش  از اعتبارات اعطایی را به خود اختصاص داده است، سهم بیشتري از تولید ناخالص داخلی را نیز داشته است.
ي تغییر در سهم تسهیالت بخشی و ارزش افزوده بخشی همجهت بوده خدمات و بازرگانی و همچنین گروه کشاورز

رغم کاهش در سهم تسهیالت اعطایی، سهم ارزش افزوده آن افزایش یافته است. در  است. اما در بخش صنعت علی
این موضوع  رغم افزایش در تسهیالت اعطایی، کاهش در ارزش افزوده حاصل شده است. بخش ساختمان نیز علی

  این است که رونق این دو بخش چندان به ارائه تسهیالت مرتبط نیست و عوامل دیگري در رونق آن نقش دارند.بیانگر 
 (درصد) ها در مقابل سهم تسهیالت اعطایی بخشی مقایسه سهم ارزش افزوده بخش -14نمودار 

  
  توان به طور خالصه بیان نمود: در پایان می

 هاي تخصصی و دولتی  هاي بدهی در مقایسه با بانک هاي خصوصی و خصوصی شده در سرفصل سهم بانک
 باشد.  باالتر می
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 گذاري بیشتر از سهم سپرده فرار  سرمایه هاي خصوصی بر عکس سه گروه بانکی دیگر سهم سپرده در بانک
  .باشد می

 اند. افزایش سهم تسهیالت اعطایی نیز همراه بودهاند با  هایی که روند صعودي در سپرده را تجربه کرده بانک 
 اند. هاي بانکی داراي سهم تسهیالت اعطایی بوده هاي خصوصی شده بیش از سایر گروه بانک 
 شده داراي سهم بزرگتري در سرمایه شبکه بانکی دارند به عبارت دیگر این  هاي خصوصی و خصوصی بانک

نظیر نوسانات تولید ناخالص  هاي اقتصادي ي بانکی در مقابل شوكها ها نسبت به سایر گروه دو گروه از بانک
 مقاوم هستند. داخلی

 هاي خصوصی بیشتر متمایل به ارائه تسهیالت به بخش خدمات و بازرگانی هستند که به دلیل زودبازده  بانک
 بوده آن و سود بیشتر این بخش است.

 ش افزایش در ارزش افزوده را تجربه نموده رغم کاهش در تسهیالت اعطایی به بخش صنعت، این بخ علی
 است.

 رغم افزایش در تسهیالت اعطایی کاهش در ارزش افزوده رخ داده است. در بخش ساختمان علی 
 هاي با  به عبارت دیگر بانک باشد. هایی با ماهیت دولتی می هاي مولد بیشتر بر عهده بانک تأمین مالی بخش

ماهیت دولتی که تحت تأثیر تسهیالت تکلیفی دولت هستند بیشترین اعتبارات اعطایی به بخش صنعت و 
هاي خصوصی که مستثنی از تسهیالت تکلیفی  اند و در مقابل بانک ساختمان و کشاورزي و صادرات را داشته

زي سود متمایل به ارائه تسهیالت به بخش خدمات و هستند همچون یک بنگاه اقتصادي و در پی حداکثر سا
  باشند. بازرگانی می

  در تأمین مالی تولیدهاي همگن  به تفکیک گروه عملکرد صنعت بانکی ایران  تحلیل 4

هاي  هاي همگن از حیث تسهیالت اعطایی به بخش در این بخش با توجه به اهمیت مقایسه ترکیب پرتفوي گروه
  در این بخش سعی شده است به این مهم پرداخته شود.،گذار و سهامدار  نابع به تفکیک سپردهاقتصادي و نحوه تأمین م

هاي بانکی بیان شده است. در این جدول نسبت تسهیالت  هاي دارایی و بدهی گروه نسبت 5در جدول شماره 
شود  مشاهده میهمانطور که  هاي اقالم بدهی به کل بدهی محاسبه شده است. اعطایی به کل دارایی و نسبت

هاي تخصصی به دلیل ماهیت خاصی که دارند و ملزم به رعایت تسهیالت تکلیفی هستند در مقایسه با سایر  بانک
نکته قابل توجه این است که نسبت تسهیالت  تسهیالت اعطایی سهم بیشتري از دارایی آن را دارد.هاي بانکی  گروه

هاي خصوصی و دولتی نزولی بوده  تقریباً ثابت و در دو گروه بانکشده و تخصصی  اعطایی در دو گروه بانکی خصوصی
  است.
بوده   هاي خصوصی و دولتی کاهش در نسبت سپرده عمده دلیل روند نزولی نسبت تسهیالت اعطایی در بانک 

 اند که رغم کاهش در نسبت سپرده با افزایش نسبت تسهیالت اعطایی همراه بوده هاي تخصصی نیز علی است. بانک
توسط استقراض از بانک مرکزي و استقراض از شبکه ها  عمده دلیل آن، این است که کسري نقدینگی این گروه از بانک
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اند در ارائه  تر بوده گذاران موفق ها در جذب منابع سپرده بنابراین هر چه بانک شده است. بانکی کشور تأمین مالی 
  اند.  تر ظاهر شده تسهیالت نیز موفق

شده داراي روند صعودي و در  هاي خصوصی و خصوصی ر نسبت سرمایه به کل بدهی نیز در بانکاز طرف دیگ
هاي خصوصی و خصوصی شده  به عبارت دیگر بانک هاي تخصصی و دولتی داراي روند نزولی بوده است.  بانک
هاي تخصصی و دولتی عمدتاً به دلیل  کاهش در نسبت سرمایه بانک توانند جذب نمایند. هاي اقتصادي را بهتر می شوك

  هاي کشاورزي، ملی و سپه بوده است.  کاهش در سرمایه بانک
شود نسبت سرمایه در مقایسه با سهم سپرده بسیار کمتر است. به عبارت دیگر مسئولیت  همانطور که مشاهده می

گذاران بیش از صاحبان سهام در معرض خطر ناشی از  گذاران است و در نتیجه سپرده تأمین مالی بیشتر بر عهده سپرده
  ثباتی اقتصادي قرار دارند.  ثباتی سیستم بانکی و بی بی

  (درصد) هاي دارایی و بدهی گروه همگن نسبت - 5جدول 

 
 سپرده   تسهیالت اعطایی

  سرمایه    سپرده کل    سپرده فرار  گذاري  سرمایه

1389  1390  1389  1390  1389  1390  1389  1390  1389 1390 

70.267.273.369.38.69.185.383.610.911.8  هاي خصوصی بانک
69.0667.541.743.730.429.575.876.55.45.1 هاي دولتی بانک
79.579.324.121.920.517.351.644.99.79.7  هاي تخصصی  بانک
67.0467.739.943.627.626.473765.56.3  هاي خصوصی شده بانک

  اند. سهم از بدهی ارائه شدهتسهیالت اعطایی برحسب سهم از دارایی و سایر اقالم بر حسب توضیح:

هاي  بیانگر این است که هر گروه بانکی چند درصد از کل تسهیالت اعطایی خود را به بخش 6جدول شماره 
شده عمده  هاي خصوصی و خصوصی شود بانک همانطور که مشاهده می مختلف اقتصادي اختصاص داده است.

هاي خصوصی شده در مقایسه  از طرف دیگر بانک اند. ائه نمودهتسهیالت اعطایی خود را به بخش خدمات و بازرگانی ار
   اند. هاي مختلف اقتصادي ارائه داده هاي بانکی تسهیالت بیشتري را به بخش با سایر گروه

  (درصد) نسبت تسهیالت اعطایی بخشی هر گروه همگن از کل  تسهیالت اعطایی همان گروه - 6جدول 

  کشاورزي  و صادرات  بازرگانی  خدمات  ساختمان  صنعت 
1389  1390  1389  1390  1389  1390  1389  1390  1389 1390 

24.520.414.714.318.615.441.148.90.860.8  هاي خصوصی بانک
28.93018.220.121.824.516.0215.514.89.7 هاي دولتی بانک
14.512.352.158.80.032.725.072.0628.224.1  هاي تخصصی  بانک
38.739.415.315.423.523.510.410.711.910.8  هاي خصوصی شده بانک

در مقایسه با سال  1390هاي مختلف اقتصادي در سال  رغم اینکه سهم ارزش افزوده بخش علی از طرف  دیگر
ها به جز بخش کشاورزي صعودي بوده است.  کاهشی بوده است، اما تقریباً روند اعطاي تسهیالت به همه بخش 1389

به دلیل وجود تنگناهایی نظیر  به عبارت دیگر سیستم بانکی حمایت خود را از بخش تولید دارد اما بخش تولید بنا
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گذاري و نا اطمینانی اقتصادي با روند نزولی در ارزش افزوده  هاي اقتصادي و گسترش ریسک سرمایه ثباتی سیاست بی
  باشد. همراه می

همانطور که  دهد. هاي مختلف اقتصادي نشان می نقش تسهیالت اعطایی را در ارزش افزوده بخش 7جدول شماره 
همانطور که سهم بیشتري از تسهیالت هاي بانکی  شده در مقایسه با سایر گروه هاي خصوصی شود بانک مشاهده می

هاي خصوصی  و بانک اند نقش بیشتري در تأمین مالی تولید ناخالص داخلی داشتهاعطایی شبکه بانکی کشور را دارند، 
ناخالص  که بانکی کشور دارند، نقش کمتري نیز در تأمین مالی تولیدهمانطور که سهم کمتري در تسهیالت اعطایی شب

  دارند. داخلی
اند، نقش کمتري نیز  هاي خصوصی همانطور که تسهیالت کمتري به بخش کشاورزي و صادارات ارائه نموده بانک

، ناشی از  انهاي تخصصی در بخش ساختم درصدي بانک 100نقش باالي  باشند. در ارزش افزوده این بخش دارا می
  اجراي طرح مسکن مهر است.

هاي تخصصی و دولتی همانطور که سهم بیشتري از تسهیالت اعطایی به بخش ساختمان، کشاورزي و   بانک
هاي خصوصی و خصوصی شده نیز  اند و بانک ها نیز سهم بیشتري داشته اند، در ارزش افزوده این بخش صادرات داشته

ارزش  نیز در ایجادبیشتري  اند، نقش ات و بازرگانی ارائه نمودههیالت را به بخش خدمهمانطور که سهم بیشتري از تس
همانطور که قبالً نیز بیان شد، بخش خدمات و بازرگانی نیز بیشترین سهم را در ارزش افزوده تولید  اند. افزوده داشته

هر بنگاه اقتصادي دیگر به دنبال  شده نیز همانند هاي خصوصی و خصوصی از آنجا که بانک ناخالص داخلی دارند.
سازي سود هستند و با توجه به سود باال و زودبازده بودن این بخش، این دو گروه بانکی بیشترین تسهیالت  حداکثر

  دهند. اعطایی را به بخش خدمات و بازرگانی ارائه می
  (درصد)  هاي همگن در گروه مختلف اقتصادي هاي نقش تسهیالت اعطایی در ارزش افزوده بخش - 7جدول 

 

نسبت تسهیالت 
اعطایی به کل تولید 

  ناخالص داخلی

نسبت اعتبارات 
 اعطایی بخش
به صنعت و معدن 
ارزش افزوده 
  همان بخش

نسبت اعتبارات 
اعطایی بخش 

ساختمان به ارزش 
  افزوده همان بخش

نسبت اعتبارات اعطایی 
بخش خدمات و 

بازرگانی به ارزش 
  افزوده همان بخش

نسبت اعتبارات 
اعطایی بخش 
کشاورزي و 

صادرات به ارزش 
  افزوده همان بخش

1389  1390  1389  1390  1389  1390  1389  1390  1389 1390 

15.0615.125.212.636.724.716.512.51.20.76  هاي خصوصی بانک
18.81833.828.151.752.711.911.823.121.6 هاي دولتی بانک
15.717.613.1131131731.21.534.538.7  هاي تخصصی  بانک
26.924.958.852.956.557.913.914.524.522  هاي خصوصی شده بانک

دهد، در بخش ساختمان بیش از آنکه ارزش افزوده ایجاد شود تسهیالت  نشان می 15همانطور که نمودار شماره 
اعطا شده است.  در این میان نسبت اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزي و صادرات به ارزش افزوده گروه کشاورزي 

خش خدمات و کمترین مقدار ممکن را دارد. در این نمودار محور سمت راست معرف نسبت اعتبارات اعطایی به ب
  کشاورزي است.
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  نقش اعتبارات اعطایی بخشی در ارزش افزوده بخشی (درصد)  -15نمودار 

  
هاي موجود در شبکه بانکی است نه از طریق  دهد تأمین منابع تولید عمدتاً از طریق سپرده نشان می 8جدول شماره 

نسبت شود.  گذار منتقل می ها. در نتیجه بی ثباتی در بخش واقعی اقتصاد بیشتر به سپرده آورده صاحبان سهام بانک
گذاران تأمین مالی شده است. همانطور که  پردهاعتبارات اعطایی به سپرده بیانگر این است که تا چه حد از طریق س

درصد نیز  60هاي تخصصی از  اما این نسبت در بانک اند باالترین نسبت را داشتههاي خصوصی  مشاهده می شود بانک
هاي تخصصی به دلیل تسهیالت تکلیفی همواره با کمبود نقدینگی مواجه هستند که  است. به عبارت دیگر بانک کمتر

  نمایند. مین مالی می را از طریق استقراض از بانک مرکزي و شبکه بانکی تأاین کمبود 
  گذار و سهامدار در اعتبارات اعطایی( درصد) مقایسه نقش سپرده - 8جدول 

 

نسبت سپرده به 
  تسهیالت اعطایی

نسبت سرمایه به 
  اعتبارات اعطایی

1389  1390  1389  1390  
115.6117.514.816.7  خصوصیهاي  بانک
104.9108.17.57.3 هاي دولتی بانک
58.851.811.111.2  هاي تخصصی بانک
102.2105.67.68.8  هاي خصوصی شده بانک

دهد تا  اجازه میبراي بانک است که به آن شبکه حفاظتی بیانگر نسبت سرمایه به اعتبارات اعطایی به نوعی 
ها را داشته باشد و به عملیات خود ادامه دهد. بنابراین هدف از  علیرغم وجود مشکالت اساسی، توانایی بازپرداخت بدهی

و همچنین  ها  ها براي ارایه وام و تسهیالت و مشارکت در انواع سرمایه گذاري ، ارزیابی درجه آزادي بانکآنبرآورد 
هاي  همانطور که مشاهده می شود این شاخص در بانک است.اقتصادي  ناگوارشرایط  بلمیزان مقاومت بانک در مقا
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نسبت اعتبارات اعطایی بخش صنعت و معدن به ارزش افزوده همان بخش
نسبت اعتبارات اعطایی بخش ساختمان به ارزش افزوده همان بخش
نسبت اعتبارات اعطایی بخش خدمات و بازرگانی به ارزش افزوده همان بخش
نسبت اعتبارات اعطایی بخش کشاورزي و صادرات به ارزش افزوده همان بخش
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دلیل عمده آن باال بودن سرمایه در این دو گروه  هاي بانکی باالتر است. خصوصی و تخصصی در مقایسه با سایر گروه
رغم اینکه تسهیالت اعطایی بیشتري نیز نسبت به سایر  علی هاي بانکی بوده است. بانکی در مقایسه با سایر گروه

شده نیز داراي سرمایه باال هستند اما به دلیل اعتبارات اعطایی باال نیز در  هاي خصوصی البته بانک اند. ها داشته گروه
  هاي خصوصی و تخصصی نسبت سرمایه به تسهیالت اعطایی کمتري دارند. مقایسه با بانک

دهد. محور سمت چپ بیانگر مقیاس  گذار و سهامدار را در اعتبارات اعطایی نشان می نقش سپرده 16نمودار شماره 
نسبت سپرده به تسهیالت اعطایی و محور سمت راست بیانگر مقیاس نسبت سرمایه به تسهیالت اعطایی است. 

گذار  ست به عبارت دیگر سپردهگذار در تأمین مالی تولید بیش از سهامدار ا شود سهم سپرده همانطور که مشاهده می
  باشد. ثباتی اقتصادي می بیش از سهامدار در معرض ریسک ناشی از بی

  گذار ( محور سمت چپ) و سهامدار ( محور سمت راست) در اعتبارات اعطایی( درصد) مقایسه نقش سپرده  -16نمودار 

   

  

دهد. محور سمت چپ بیانگر  گذار و سهامدار را در تولید ناخالص داخلی نشان می نقش سپرده 17نمودار شماره 
مقیاس نسبت سپرده به تولید ناخالص داخلی و محور سمت راست بیانگر مقیاس نسبت سرمایه به تولید ناخالص داخلی 

از طرف دیگر متناسب سهامدار است.  گذار در تأمین مالی تولید بیش از شود سهم سپرده است. همانطور که مشاهده می
هاي  ها را در مقابل شوك این موضوع مقاومت بانکها صورت نگرفته است.  با بزرگ شدن اقتصاد افزایش سهام بانک

  اندازد. اقتصادي به مخاطره می کالن
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 اخلی( درصد)گذار و سهامدار در تولید ناخالص د مقایسه نقش سپرده  -17نمودار 

  
  

  توان بیان نمود: در پایان به طور خالصه می

 اند، نسبت تسهیالت  تر بوده در جذب سپرده موفق 1389در مقایسه با سال  1390هایی که در سال  بانک
  اند. اعطایی بیشتري نیز داشته

 مقایسه با دو هاي خصوصی و خصوصی شده به دلیل داشتن سرمایه باال در  نسبت سرمایه به بدهی در بانک
باشد. به عبارت دیگر این دو گروه بانکی در مقایسه با دو گروه بانکی دیگر شبکه  گروه بانکی دیگر باالتر می

 ثباتی بخش واقعی اقتصاد دارند. حفاظتی بیشتري در مقابل بی

 ن بیشتر در اارگذاران در مقایسه با سهامد به دلیل باال بودن نسبت سپرده در مقایسه با نسبت سرمایه، سپرده
 هاي اقتصادي قرار دارند. ثباتی سیستم بانکی و بحران معرض ریسک ناشی از بی

 هاي  این است که بانکهاي همگن بیانگر   مقایسه سهم تسهیالت بخشی از کل تسهیالت اعطایی گروه
 خصوصی بیشتر متمایل به ارائه تسهیالت به بخش خدمات و بازرگانی هستند.

 هاي بانکی سهم بیشتري از ارزش افزوده  شده در مقایسه با سایر گروه هاي خصوصی تسهیالت بخشی بانک
 ها را دارند. بخش

  تأمین مالی تولیدگذاران در  بیانگر نقش بیشتر سپردهتسهیالت اعطایی مقایسه نسبت سپرده و سرمایه به 
 است.

  با بزرگ شدن اقتصاد، سرمایه بررسی نسبت سرمایه به تولید ناخالص داخلی بیانگر این است که متناسب
هاي مختلف اقتصادي به مخاطره  ها را در مقابل شوك این موضوع مقاومت بانک ها افزایش نیافته است. بانک

 اندازد. می
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 به تفکیک بانکها در تأمین مالی تولید عملکرد صنعت بانکی ایران  مقایسه 5

همگن به تفکیک ذکر شده در مقدمه، به   گروهعضو هر  هاي صورت مالی هر بانک در این بخش با استفاده از داده
پردازیم. هدف از این بخش بررسی وضعیت هر ها در منابع و مصارف در سبد دارایی و بدهی می تعیین جایگاه بانک

توانند داشته باشند،  و ارتباطی که با بخش واقعی می همان بانکبانک و هر گروه بانکی در مدیریت دارایی و بدهی 
هاي دارایی، بدهی، وضعیت آنها از نظر مدیریت دارایی و بدهی و همچنین  با استفاده از سرفصل . بدین منظورباشد می

  گردد. نقشی که در تأمین مالی تولید دارند، بررسی و تحلیل می
ک هاي سپرده وسرمایه را به کل بدهی هر بان نسبت تسهیالت اعطایی را به کل دارایی و نسبت 9جدول شماره 

هاي دارایی در چهار گروه مورد بررسی حاکی از این است که  مقایسه نسبت دهد. عضو هر گروه همگن را نشان می
هاي تخصصی و خصوصی شده تقریباً  هاي خصوصی و دولتی با روند کاهشی در نسبت تسهیالت اعطایی و بانک بانک

باشد. همین  لیل آن کاهش در سپرده جذب شده میعمده داند.  با ثبات این نسبت در دوره مورد بررسی مواجه بوده
  دهد. ها را در تأمین مالی تولید کاهش می موضوع نقش این گروه بانک

با کاهش نسبت تسهیالت  1389نسبت به سال  1390کارآفرین و تات در سال هاي خصوصی به جز  بانک 
گریزي این  راي تسهیالت اعطایی و افزایش ریسکاند. از جمله دالیل عمده این امر، کاهش تقاضا باعطایی مواجه بوده

در مقایسه با  1390هاي دولتی با روند نزولی در نسبت تسهیالت اعطایی در سال  باشد. کل بانک ها می گروه از بانک
هاي  پذیري است، بنابراین بانک اند. باتوجه به اینکه نسبت تسهیالت اعطایی یک شاخص ریسک مواجه بوده 1389سال 
درصد بیشترین  70هاي دولتی بانک ملی با  در بین بانک. اند رفتار ریسک گریزانه در پیش گرفته 1390در سال  دولتی

  باشد.  نسبت تسهیالت اعطایی را دارا می
اند. به  هاي تخصصی تقریباً با ثبات نسبت تسهیالت اعطایی مواجه بوده بانک 1389نسبت به سال  1390در سال 

اندکه دلیل عمده آن تسهیالت تکلیفی دولت  پذیرانه داشته ه با دو گروه قبلی رویکرد ریسکعبارت دیگر در مقایس
هاي تخصصی همانند بانک مسکن و صنعت و معدن به دلیل اعطاي تسهیالت ترجیحی مانند مسکن  باشد. بانک می

  باشند.  مهر و تسهیالت اعطایی به بخش صنعت داراي بیشترین نسبت تسهیالت اعطایی می
اند به  تر عمل نمودههاي دولتی منطقی هاي خصوصی شده در نسبت تسهیالت اعطایی در مقایسه با بانک بانک

 1389نسبت به سال  1390در سال  باشد. درصد می 70ها داراي تسهیالت کمتر از  اي که سبد دارایی این بانک گونه
اند. دلیل عمده افزایش نسبت تسهیالت به دلیل  دهها با افزایش نسبت تسهیالت اعطایی مواجه بو این گروه از بانک

  ها بوده است. افزایش نسبت تسهیالت بانک ملت بر خالف سایر بانک
گذاري و  هاي خصوصی بیشترین نسبت سپرده سرمایه مقایسه سبد بدهی چهار گروه بانکی حاکی از این است که بانک

هاي دولتی  هاي فرار نیز بانک از نظر سپرده باشند. گذاري می هاي تخصصی نیز داراي کمترین نسبت سپرده سرمایه بانک
هاي خصوصی در مقایسه با سایر بانکها داراي منابع قابل اتکا  بیشترین نسبت سپرده فرار را دارند. به عبارت دیگر بانک

  شوند.  اي باالتري را نیز متحمل می باشند و به تبع هزینه بهره مدت بیشتري می  و بلند
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هاي  هاي خصوصی عمدتاً شامل بدهی پرهزینه سپرده دهد که سبد بدهی بانک نشان می 9اره جدول شم
ها با ریسک نقدینگی  باشد. بنابراین بانک هاي پایدار می گذاري از جمله سپرده هاي سرمایه باشد. سپرده گذاري می سرمایه

در بنابراین بانک  ،باشد خت سود میگذاري مستلزم پردا شوند اما از آنجا که جذب سپرده سرمایه کمتري مواجه می
هاي خصوصی به جز تات ،دي و سامان با کاهش  شود. بانک اي مواجه می با افزایش هزینه بهرههاي آتی  دوره

هایی که با کاهش نسبت سپرده در سال  در این گروه بانک .اند بوده  همراه 1390گذاري در سال  هاي سرمایه سپرده
  اند. ش نسبت تسهیالت اعطایی را نیز تجربه کردهاند، کاه مواجه بوده 1390

اند. در  درصدي در سپرده فرار همراه بوده 15گذاري ،  درصدي در سپرده سرمایه 9هاي خصوصی داراي رشد  بانک
ترین بانک در جذب سپرده  گذاي موفق درصد نسبت سپرده سرمایه 90هاي خصوصی بانک سینا با  بین بانک

. بانک پارسیان به عنوان اولین بانک از نظر اندازه دارایی در بین بانکهاي خصوصی کشور در گذاري بوده است سرمایه
بانک تات با وجود اینکه با کاهش  1389گذاري بعد از بانک پاسارگاد رتبه سوم را دارا است. در سال  سرمایه جذب سپرده
اما افزایش در نسبت تسهیالت اعطایی داشته  گذاري و سپرده فرار از سبد بدهی همراه بوده است سرمایه سهم سپرده

  ها مجبور به استفاده از منابع بازار بین بانکی شده است. است. این بانک براي تأمین مالی دارایی

در  1390هاي فرار در سال  گذاري و کاهش نسبت سپرده هاي سرمایه هاي دولتی با افزایش نسبت سپرده کل بانک
در مقایسه با  1390هاي دولتی در سال  دار در سبد بدهی بانک اند. در واقع بدهی هزینه بودههمراه  1389مقایسه با سال 

دهد. دلیل عمده افزایش  افزایش می  اي را در این گروه از بانکها افزایش یافته است. این امر هزینه بهره 1389سال 
باشد. در  ت بانک بر خالف سایر بانکها میگذاري بانک ملی و پس گذاري، افزایش سپرده سرمایه نسبت سپرده سرمایه

دهد. به عبارت  هاي دولتی، بانک رفاه، توسعه تعاون و پست بانک سپرده فرار عمده سبد بدهی را تشکیل می بین بانک
باشند که کمبود  دیگر به دلیل کوتاه مدت بودن این نوع سپرده، این بانکها عمدتاً با مشکل تأمین نقدینگی مواجه می

  کنند. گی خود را از طریق مشارکت در بازار بین بانکی جبران مینقدین

و نسبت سپرده  گذاري با کاهش نسبت سپرده سرمایه 1389در مقایسه با سال  1390هاي تخصصی در سال  بانک
. دهد هاي فرار تشکیل می هاي صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات را سپرده عمده سپرده بانک اند. فرار مواجه بوده

باشد، به دلیل وجود مشتریان خاص و نیاز  هاي تخصصی می اینکه نسبت سپرده فرار این دو بانک بیشتر از سایر بانک
  باشد.  آنها به تسویه حساب آنی می

باشد. به همین دلیل براي  هاي این گروه می مدت و قابل اتکا این دو بانک کمتر از سایر بانک بنابراین منابع بلند
  اند.  خطوط اعتباري خاص رو به بازار بین بانکی و استقراض از بانک مرکزي آوردهتأمین مالی 

 1390گذاري بیشترین سهم را دارد. در این گروه در سال  هاي خصوصی شده نیز سپرده سرمایه در سبد بدهی بانک
اند. در این گروه  تههاي بدهی کاهش داش گذاري افزایش و سایر نسبت نسبت سپرده سرمایه 1389در مقایسه با سال 

هایی که با کاهش نسبت سپرده  گذاري را دارد. در بانک درصد بیشترین نسبت سپرده سرمایه 44بانک ملت با 
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هاي فرار جبران  اند کمبود منابع از طریق افزایش مشارکت در بازار بین بانکی و افزایش سپرده گذاري مواجه بوده سرمایه
  شده است.

  (درصد) ها بدهی به تفکیک بانک هاي دارایی و نسبت - 9جدول 

 

نسبت تسهیالت 
  اعطایی

نسبت سپرده 
  نسبت سرمایه  نسبت کل سپرده  نسبت سپرده فرار  گذاري سرمایه

1389  1390  1389  1390  1389  1390  1389  1390  1389 1390 

63.667.476.571.03.85.185.580.915.819.8  کارآفرین
71.869.475.078.413.410.391.392.77.88.2 اقتصاد نوین

52.048.151.145.810.211.763.359.33.25.1 انصار
73.971.479.071.67.49.590.088.07.78.3 پارسیان
62.061.983.679.97.56.594.594.821.322.8 پاسارگاد

43.951.922.851.55.22.730.355.528.314.0 تات
39.620.261.074.918.613.679.888.7108.060.9 دي

70.061.060.263.46.26.268.978.16.08.0 سامان
74.271.073.046.45.110.382.060.013.28.8  سرمایه

73.065.091.290.14.44.696.695.510.413.9  سینا
62.344.556.862.934.730.594.295.114.916.0  شهر

  هاي خصوصی کل بانک
72.969.541.126.249.247.091.793.31.710.3 رفاه کارگران

68.467.552.448.822.821.377.872.85.23.2 سپه
70.170.338.942.629.629.173.075.64.03.4 ملی

59.162.443.033.448.444.491.678.248.434.7  توسعه تعاون
11.113.325.026.552.950.882.279.15.24.7 پست بانک

66.366.10.00.083.582.183.782.2237.5105.5 الحسنه مهر قرض
 هاي دولتی کل بانک

75.577.03.82.220.116.127.321.136.930.2 صنعت و معدن
72.069.631.233.326.531.258.065.36.25.7 کشاورزي

86.885.425.820.516.710.654.439.83.05.7 مسکن
64.766.93.35.124.423.230.231.348.651.0 توسعه صادرات

  هاي تخصصی کل بانک
68.567.141.629.628.745.976.881.95.96.5 تجارت

65.965.238.241.223.923.467.570.06.56.2 صادرات
66.970.040.244.030.027.075.076.94.36.4 ملت

  هاي خصوصی شده کل بانک

دهد. مقایسه سبد دارایی و  نشان می 1390هاي همگن را در سال  نسبت منابع و مصارف گروه 18نمودار شماره 
دار  زا و عمده سبد بدهی را بدهی هزینه بدهی چهار گروه بانکی بیانگر این است که عمده سبد دارایی را دارایی درآمد

  خود باید توجه داشته باشند.ها در مدیریت نقدینگی به منابع و مصارف  دهد. بنابراین بانک تشکیل می
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  (درصد)1390سال هاي همگن  گروهنسبت منابع مصارف  -18نمودار     

  
ها را  هاي مردمی را به عنوان منابع جذب نموده و از طرف دیگر با اتخاذ تدابیر مناسب آن ها از یک سو سپرده بانک

پس مدیریت منابع و مصارف بانک داراي اهمیت است. وصول تسهیالت  ذاري هدایت می کنند.گ به سمت سرمایه
هاي  کارگیري منابع در جهت گسترش فعالیت تواند بیانگر روش صحیح به اعطایی در مدت زمان تعیین شده به نوعی می

سه با سایر هایی که در جذب منابع در مقای بانک هاي مختلف اقتصادي باشد. اقتصادي و تأمین منابع مورد نیاز بخش
هاي تخصصی به دلیل تسهیالت  اند تسهیالت ارائه نمایند. البته در بانک اند بیشتر از آنها نیز توانسته تر بوده موفق

ها براي تأمین مالی اعتبارات کافی نیست، این گروه کمبود نقدینگی خود را از بازار بین بانکی  تکلیفی و اینکه سپرده
  نمایند.  تأمین می

هاي مختلف اقتصادي  ها را در مقابل شوك یه به بدهی شاخص مناسبی است که میزان مقاومت بانکنسبت سرما
هاي خصوصی به دلیل داشتن سرمایه باالتر در  ، بانکشود مشاهده می 10همانطور که در جدول شماره  دهد. نشان می

ها در  شند به عبارت دیگر این گروه از بانکبا هاي بانکی داراي نسبت سرمایه به بدهی باالتري می مقایسه با سایر گروه
روند نسبت سرمایه به کل بدهی در  ثباتی اقتصادي دارند. مقایسه با سایرین سپر حفاظتی بیشتري در مقابل بی

هاي بانکی کاهشی بوده است که عمده دلیل آن کاهش سرمایه برخی از  هاي دولتی بر عکس سایر گروه بانک
  ملی و سپه بوده است.هاي این گروه نظیر  بانک

درصد بیشترین نسبت سرمایه را دارد در مقابل بانک پارسیان که  22هاي خصوصی بانک پاسارگاد با  در بین بانک
تري نیز برخوردار  از نظر اندازه بانک بزرگتر از بانک پاسارگاد است، به دلیل داشتن سرمایه کمتر از نسبت سرمایه پایین

هاي تخصصی تقریباً داراي نسبت  اما بانک هاي دولتی کمترین نسبت سرمایه را دارد. بانک بانک سپه نیز در بین است.
  باشند. سرمایه به بدهی مشابهی می
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  ( درصد)هاي بانکی مقایسه سهم سرمایه و سپرده در سبد بدهی گروه -  19نمودار 

  
دهد. محور سمت راست معیار  هاي همگن نشان می سهم سرمایه و سپرده را در سبد بدهی گروه 19نمودار شماره 

باشد. همانطور که نمودار نشان  نسبت سرمایه به کل بدهی است و محور سمت چپ معیار نسبت سپرده به کل بدهی می
ر که نسبت سرمایه آن نیز بیش هاي بانکی است همانطو هاي خصوصی بیش از سایر گروه دهد نسبت سپرده در بانک می

گذاران صورت  باشد. نکته قابل توجه این است که عمده تأمین مالی بانک از طریق سپرده هاي بانکی می از سایر گروه
گذاران  گیرد. از یک سو این موضوع بیانگر ناکافی بودن سرمایه بانک و از سوي دیگر بیانگر این است که سپرده می

  گیرند. ثباتی سیستم بانکی و اقتصاد تحت تأثیر قرار می بی بیش از سهامداران از
پس از بررسی وضعیت مدیریت بدهی و دارایی بانک ضروري است وضعیت هر بانک در بخش واقعی بررسی گردد. 
به همین منظور سعی شده است در ادامه ابتدا نسبت تسهیالت اعطایی بخشی هر بانک از کل تسهیالت اعطایی همان 

ها در ارزش افزوده  سپس نقش منابع در تجهیز مصارف و تولید ناخالص داخلی و همچنین نقش مصارف بانکبانک و 
  هاي مختلف اقتصادي بررسی گردد. بخش

دهد.  نسبت تسهیالت اعطایی بخشی هر بانک را از کل تسهیالت اعطایی همان بانک نشان می 10جدول شماره 
شده، سهم اعتبارات اعطایی به بخش خدمات و  خصوصی و خصوصی هاي شود در بانک همانطور که مشاهده می

باشد که با توجه به ارزش افزوده این بخش انتظار بدیهی است. از سوي  هاي اقتصادي می بازرگانی بیش از سایر بخش
ها با ماهیت دولتی صورت  هاي صنعت، ساختمان و کشاورزي و صادرات توسط بانک دیگر عمده تأمین مالی بخش

هاي دولتی در معرض تسهیالت تکلیفی دولت  هاي خصوصی همچون بانک پذیرد. در واقع به دلیل اینکه بانک می
باشد، به دلیل بازده باالتر و ارزش افزوده باالتر  سازي سود می نیستند، همچون هر بنگاه اقتصادي که به دنبال حداکثر

هاي مختلف  ه این بخش اعتبارات ارائه نمایند. در بین بخشدهند ب بخش بازرگانی و خدمات، این گروه بانکی ترجیح می
اقتصادي، بخش کشاورزي کمترین سهم تسهیالت اعطایی را دارد که با توجه به ارزش افزوده پایین این بخش این 

  نتیجه دور از انتظار نیست.
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  (درصد)ت اعطایی از کل تسهیال هر بانکنسبت تسهیالت اعطایی بخشی  - 10جدول 

 

  کشاورزي و صادرات  بازرگانی  خدمات  ساختمان  صنعت
1389  1390  1389  1390  1389  1390  1389  1390  1389 1390 

19.017.65.04.332.820.642.757.10.50.3  کارآفرین
9.610.414.010.421.530.354.147.90.80.9 اقتصاد نوین

1.30.830.138.966.157.22.43.00.10.1 انصار
37.00.010.20.021.00.030.50.01.3- پارسیان
26.733.012.07.80.00.061.159.10.20.1 پاسارگاد

0.38.14.05.124.40.071.179.60.17.2 تات
0.00.00.00.00.00.0100.0100.00.00.0 دي

42.535.98.26.80.00.046.656.02.61.3 سامان
12.813.37.611.311.712.167.662.30.31.0  سرمایه

21.823.444.431.00.00.033.445.20.30.4  سینا
  هاي خصوصی بانک

15.517.627.522.20.00.049.434.57.525.7 گرانرفاه کار
33.432.919.320.222.321.519.319.85.65.6 سپه
32.731.718.920.424.525.813.812.610.19.4 ملی

14.115.432.823.28.310.915.619.229.131.2  توسعه تعاون
0.00.25.14.793.793.30.00.01.11.8 پست بانک

0.00.00.00.03.6100.00.00.00.00.0 الحسنه مهر قرض
 هاي دولتی بانک

100.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.0 صنعت و معدن
0.00.04.24.30.09.57.90.087.886.2 کشاورزي

1.10.894.495.80.00.04.63.40.00.0 مسکن
13.828.42.20.01.48.510.00.972.562.2 توسعه صادرات

  هاي تخصصی بانک
32.232.417.617.617.917.812.412.419.919.9 تجارت

29.930.118.618.425.426.88.010.918.113.8 صادرات
47.248.512.312.625.525.310.89.84.23.8 ملت

  هاي خصوصی شده بانک

هاي گروه خدمات و  همانطور که بخش،هاي مختلف اقتصادي حاکی از این است  روند اعطاي تسهیالت به بخش
اند با کاهش سهم اعتبارات  بودههمراه  1389در مقایسه با سال  1390گروه کشاورزي با کاهش ارزش افزوده در سال 

توان به  توان بیان نمود با بهبود عرضه اعتبارات به این دو بخش می اند. به عبارت دیگر می اعطایی نیز همراه بوده
رغم اینکه عرضه اعتبارات به بخش صنعت در اغلب  افزایش ارزش افزوده آنها نیز کمک نمود. از سوي دیگر علی

رسد عوامل دیگري  ت اما این بخش افزایش در ارزش افزوده را تجربه کرده است. به نظر میها کاهشی بوده اس بانک
رغم کاهش در ارزش افزوده  در بخش ساختمان نیز علی گذار است.وري این بخش اثر غیر از تأمین منابع مالی بر بهره

  باشد. حاکم بر این بخش می این بخش، اعتبارات اعطایی به این بخش افزایش یافته است. عمده دلیل آن رکود

 35با  سامانبانک مورد بررسی به ترتیب   هاي هاي خصوصی، در شاخص بین بانک در  10جدول شماره طبق 
درصد  59بانک پاسارگاد با ،درصد در بخش خدمات  57و  درصد در بخش ساختمان 38انصار با ، در بخش صنعت درصد

 اند. هاي مذکور  را داشته بیشترین نسبت 1390در سال  کشاورزي بخش درصد در 7در بخش بازرگانی و بانک تات با 
تسهیالتی به بخش خدمات ارائه نکرده است.  1390بانک پارسیان به عنوان اولین بانک خصوصی از نظر اندازه در سال 

  دهد. میارائه  بازرگانیود را به بخش درصد تسهیالت خ 100، بانک دي خصوصیهاي  از بین بانک
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اختصاص یافته  و بازرگانی هاي خصوصی به بخش خدمات درصد از کل تسهیالت اعطایی بانک 42/64کل در 
باشد.  درصد می 8/0است و سهم تسهیالت اعطایی به سایر بخشها ( صادرات و کشاورزي ) بسیار پایین و در حد 

و روند  و بازرگانی بخش خدمات بررسی روند تسهیالت اعطایی حاکی از یک روند صعودي براي اعتبارات اعطایی به
دیگر است. به عبارت دیگر در بخش خصوصی تسهیالت از بخش مولد خارج و در بخش  هاي کاهشی براي نسبت

هاي خصوصی با رشد منفی در ارائه  بازرگانی به دلیل زود بازده بودن و تعلق نرخ سود باالتر انجام شده است. بانک
که  اند. به طوري برخوردار بوده 1389در مقایسه با سال  1390در سال  تسهیالت به بخشهاي مختلف اقتصادي

درصد   13و  16، 7هاي خدمات، صنعت و ساختمان و سایر بخشها به ترتیب با رشد منفی  تسهیالت اعطایی به بخش
  اند به طوریکه بیشترین کاهش در بخش صنعت و ساختمان صورت گرفته است. همراه بوده

داشته است  و بازرگانی درصد بیشترین مشارکت را در بخش خدمات  27/93دولتی پست بانک با هاي  در بین بانک
بانک قرض مربوط به خدمات بوده است و بخش بازرگانی تسهیالتی دریافت نکرده است.  تسهیالت اعطایی عمدهکه 

 4تقریباً  1389ست اما در سال به بخش خدمات ارائه داده ا 1390درصد تسهیالت خود را در سال  100الحسنه مهر نیز 
  درصد به بخش خدمات و باقی مطالبات بوده است.

درصد بیشترین نسبت تسهیالت اعطایی به بخش صنعت و ساختمان را داشته است  08/53بانک سپه با  همچنین
رتبه دوم قرار درصد در  12/52که اکثر آن مربوط به ارائه تسهیالت به بخش صنعت بوده است. پس از آن بانک ملی با 

( کشاورزي و دارد. پست بانک نیز کمترین تسهیالت اعطایی به بخش صنعت و ساختمان و همچنین سایر بخشها
را داشته است که تسهیالت اعطایی به بخش ساختمان بیشترین سهم را در تسهیالت اعطایی به بخش  صادرات)

این بانک تسهیالتی به بخش صنعت ارائه نکرده است. بانک توسعه  از طرف دیگرصنعت و ساختمان داشته است. 
درصد بیشترین نسبت تسهیالت اعطایی به سایر بخشها که عمدتاً مربوط به بخش کشاورزي بوده  25/31تعاون نیز با 

  است را داشته است. 
رائه شده است. در هاي دولتی به جز پست بانک بیشترین تسهیالت به بخش صنعت و ساختمان ا در همه بانک

الحسنه مهر بیشترین تسهیالت  هاي دولتی به جز سه بانک ملی، پست بانک و قرض بخش خدمات نیز در همه بانک
در هاي دولتی تسهیالت اعطایی به جز دو بانک ملی و سپه  اعطایی به بخش بازرگانی صورت گرفته است. در بانک

نین بخش کشاورزي نیز قلم عمده تسهیالت اعطایی در سایر است. همچبیشتر از بخش صنعت بوده بخش ساختمان 
هاي  دهد. در کل عمده تسهیالت اعطایی در بانک هاي دولتی به جز بانک رفاه تشکیل می بخشها را در همه بانک

صدي در ارئه تسهیالت در 7هاي دولتی در کل با رشد مثبت  دهد. بانک دولتی را بخش صنعت و ساختمان تشکیل می
ها  درصدي در سایر بخش 16صنعت و ساختمان و رشد منفی  مجموع خدمات و بازرگانی و همچنین مجموع به بخش
  اند.  مواجه بوده 1389در مقایسه با سال  1390در سال 

هاي تخصصی بر  هاي تخصصی بیانگر این است که هر یک از بانک بررسی نسبت تسهیالت اعطایی در بانک
شود، بانک صنعت و  ی از تسهیالت داراي عمده سهم هستند. همانطور که مشاهده میحسب زمینه فعالیت خود در بخش

درصد تسهیالت  86درصد تسهیالت خود را به بخش صنعت اختصاص داده است. بانک کشاورزي نیز تقریباً  100معدن 
ک مسکن صورت خود را به بخش کشاورزي ارائه نموده است. بیشترین اعطاي تسهیالت به بخش ساختمان توسط بان
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درصد از تسهیالت خود را به بخش صادرات اختصاص داده است. همانطور که  62پذیرفته است.توسعه صادرات نیز 
اند و بخش بازرگانی و  هاي مولد در اقتصاد داشته هاي تخصصی بیشترین حمایت را از بخش شود بانک مشاهده می

هاي  درصدي در ارائه تسهیالت به بخش 16و  29و  21رشد  هاي تخصصی با اند. بانک خدمات کمترین سهم را داشته
  اند. مواجه بوده 1389در مقایسه با سال  1390ها در سال  ، صنعت و ساختمان، سایر بخشو بازرگانی به ترتیب خدمات
درصد از تسهیالت اعطایی خود به بخش  67/37هاي خصوصی شده بانک صادرات با اختصاص  از بین بانک

درصد از تسهیالت به بخش  10/61دهد، بانک ملت با اختصاص  که عمده آن را خدمات تشکیل میرگانی و بازخدمات 
درصد از تسهیالت اعطایی به  91/19صنعت و ساختمان و عمدتاً به بخش صنعت و همچنین بانک تجارت با اختصاص 

هاي خصوصی  اند. همه بانک اشتههاي مورد بررسی را د ها و عمدتاً بخش کشاورزي بیشترین نسبت شاخصسایر بخش
اند و کمترین تسهیالت اعطایی به سایر بخشها ارائه  شده اکثر تسهیالت خود را به بخش صنعت و ساختمان ارائه نموده

هاي خصوصی شده بخش صنعت و ساختمان بیشترین سهم را در تسهیالت اعطایی داشته  شده است. در همه بانک
خدمات روند صعودي و سایر بخشها روند نزولی و بخش صنعت و ساختمان بدون  است.  در دوره مورد بررسی بخش

هاي خدمات، صنعت و  در بخش 1389در مقایسه با سال  1390هاي خصوصی شده در سال  بانک. تغییر بوده است
  اند. درصدي همراه بوده  4و   10،  9ساختمان و سایر بخشها به ترتیب با رشد 

سمت بخش خدمات و بازرگانی سوق پیدا کرده  تدریج به هاي مختلف اقتصادي به ین بخشتوزیع اعتبارات بانکی ب
هاي  دیهی است تداوم این روند در سالباند.  هاي مولد تولیدي و صادراتی سهم کمتري به خود اختصاص داده و بخش
هاي اعتباري و توزیع  سیاستشود و نیاز است تا در  عنوان تهدیدي براي جذب منابع در این بخش محسوب می آینده به

هاي اساسی  هاي تولیدي گام منظور جذابیت بخش هاي بهبود فضاي کسب و کار به منابع و همچنین اتخاذ سیاست
  .برداشته شود

هاي خصوصی بیشتر متمایل به ارائه تسهیالت به بخش  شود، بانک مشاهده می 20همانطور که در نمودار شماره 
و تسهیالت اعطایی به بخش بازرگانی بیشترین سهم را در این گروه بانکی دارد.  در مقابل در خدمات و بازرگانی هستند 

هاي تخصصی اعتبارات اعطایی به بخش خدمات و بازرگانی کمترین سهم را در کل اعتبارات اعطایی دارند.  بانک
هاي مولد  ه تسهیالت به بخشهاي تکلیفی دولت بیشتر متمایل به ارائ هاي دولتی و تخصصی به دلیل سیاست بانک

ها یعنی کشاورزي و صادرات بوده است. به عبارت دیگر مسئولیت تأمین  نظیر بخش صنعت و ساختمان و سایر بخش
هاي خصوصی به دلیل مصونیت از سیاستهاي  باشد و بانک ها با ساختار دولتی می مالی بخش مولد بر عهده بانک

اند. سهم  ز کسب سود باالتر و زود بازده بخش خدمات را حمایت مالی نمودهتکلیفی دولت و به دلیل دنباله روي ا
هاي  هاي خصوصی شده در مقایسه با سایر گروه تسهیالت اعطایی به بخش صنعت در کل اعتبارات اعطایی در بانک

  بانکی بیشتر است.
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  هاي بانکی (درصد) مختلف اقتصادي در گروههاي  سهم اعتبارات اعطایی به بخش -20نمودار 

  
گردد. از منابع بانک سپرده و سرمایه مورد بررسی قرار  در ادامه نقش منابع بانک در تجهیز مصارف بیان می

نسبت تسهیالت اعطایی به سپرده به عنوان شاخصی که بیانگر این است که بانک تا چه حد توانسته است گیرد.  می
دهی است را مورد ارزیابی  ها قادر به وام رات، سپرده تجهیز نماید و میزانی که بانک از محل سپردهبراي پرداخت اعتبا

دهندگان و روند نا  پذیري نسبت به وام تر و آسیب دهد. مقادیر باالتر از متوسط گروه همگن بیانگر نقدینگی پایین قرار می
هاي کافی براي  دن این نسبت بیانگر عدم وجود موقعیتها است. پایین بو مطلوب اقتصادي و یا برداشت از سپرده

نشان  12دهی است. همانطور که جدول شماره  هاي موجود در وام دهی و یا عدم تمایل به اعطاي وام به دلیل ریسک وام
روند این نسبت در هاي بانکی بوده است.  هاي خصوصی کمتر از سایر گروه دهد نسبت تسهیالت به سپرده در بانک می

  هاي تخصصی نزولی است. هاي بانکی به جز بانک همه گروه
ها را براي پوشش ریسک ناشی از تسهیالت اعطایی را  تواند توان بانک می نسبت سرمایه به تسهیالت اعطایی

بررسی این شاخص در  کند تا چه حد سرمایه در اعطاي تسهیالت نقش داشته است. از سوي دیگر بیان می نشان دهد.
هاي بانکی به جز  هاي خصوصی است و روند آن در همه گروه بیانگر باال بودن این نسبت در بانک 11شماره جدول 

تر از سایر  هاي اقتصادي مقاوم هاي خصوصی در مقابل شوك به عبارت دیگر بانک هاي دولتی صعودي است. بانک
  باشند. هاي بانکی می گروه

شود و نقش سهامدار بسیار پایین  گذار تأمین مالی می توسط سپرده دهد، عمده تسهیالت نشان می 11جدول شماره 
گذاران بیش از سهامداران در معرض ریسک ناشی از کاهش سالمت و ثبات سیستم بانکی  است. به عبارت دیگر سپرده

دهد تا  قرار میگذاران را تحت تأثیر  ثباتی اقتصادي قرار دارند. در واقع هر نوع شوك واقعی بیشتر سپرده و افزایش بی
  سهامداران.

  
  

0

10

20

30

40

50

60

کل بانک هاي خصوصی کل بانک هاي دولتی کل بانک هاي تخصصی کل بانک هاي خصوصی شده

صنعت ساختمان خدمات بازرگانی کشاورزي  و صادرات



پژوهشکده پولی و بانکی                                                             های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولید                            تحلیل شاخص

 

32 
 

  (درصد) ز مصارفهینقش منابع در تج - 11جدول 

به  نسبت سپرده 
  تسهیالت

نسبت سرمایه 
  به تسهیالت

1389  1390  1389  1390  

116.1100.221.524.5  کارآفرین
117.9123.310.110.9 اقتصاد نوین

118.1117.15.910.1 انصار
113.0113.89.710.7 پارسیان
127.4124.728.730.0 پاسارگاد

53.793.750.223.6 تات
96.7272.5130.8186.8 دي

91.7118.68.012.1 سامان
97.777.615.611.4  سرمایه

119.9128.912.918.7  سینا
131.4184.220.831.0  شهر

  هاي خصوصی بانک
123.8121.82.313.4 گرانرفاه کار

108.7104.67.34.6 سپه
100.9107.25.54.9 ملی

104.593.055.241.2  توسعه تعاون
116.3114.27.46.8 پست بانک

223.7149.9635.0192.3 الحسنه مهر قرض
 هاي دولتی بانک

26.421.135.730.1 صنعت و معدن
75.588.88.17.8 کشاورزي

60.144.03.36.3 مسکن
31.631.650.951.4 توسعه صادرات

  هاي تخصصی بانک
105.9114.78.19.0 تجارت

98.3101.19.58.9 صادرات
102.9103.45.98.5 ملت

  هاي خصوصی شده بانک

  

هاي خصوصی از نظر شاخص نسبت تسهیالت به سپرده بیانگر این است که  هاي عضو گروه بانک بررسی بانک
هاي خصوصی نسبت تسهیالت به سپرده بیشتر  بانک کارآفرین ، بانک تات، سرمایه و پارسیان در مقایسه با سایر بانک

وضعیت نقدینگی اطمینان بخش است که در  نشان دهنده انحراف ازاز متوسط گروه همگن را  دارند که این امر  
و  صورت استمرار، خطر عدم توانایی در ایفاي تعهدات بانک و متعاقب آن کسري حاد نقدینگی را به دنبال خواهد داشت

باشند. از سوي دیگر دو بانک شهر و دي نیز  داراي نسبت  ها با ریسک نقدینگی مواجه می به عبارتی بیش از سایر بانک
گویاي فقدان مدیریت تواند  به نوعی می،  متوسط گروه همگنپایین بودن نسبت از سطح سپرده پایین هستند وام به 

 .بهینه منابع و مصارف می باشد که نتیجه آن کاهش سودآوري و به دنبال آن ، از دست دادن بازار مصرف می باشد
کاهش یافته است به عبارتی  1390سال  درصد در 05/85به  1389درصد در سال  59/86نسبت وام به سپرده از 

  اند. هاي خصوصی در کاهش ریسک نقدینگی و بهبود مدیریت نقدینگی گام برداشته بانک
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پیش در  1390سال هاي دولتی در کاهش ریسک نقدینگی و مدیریت منابع مصارف روند رو به بهبود را در  بانک
داراي نسبت تسهیالت به سپرده باالتر از متوسط گروه همگن اند. بانک ملی، بانک سپه و بانک توسعه تعاون  گرفته

ها با ریسک نقدینگی مواجه هستند و در  این است که این سه بانک بیش از سایر بانکهستند که این امر بیانگر  
 صورت استمرار چنین روندي ممکن است با خطر عدم توانایی در ایفاي تعهدات بانک مواجه شوند. از سوي دیگر بانک

به نوعی ،  متوسط گروه همگنپایین بودن نسبت از سطح الحسنه مهر نیز  داراي نسبت وام به سپرده پایین است.  قرض
بهتر از سال  1390تواند به نوعی بیانگر ضعف این بانک در مدیریت بهینه منابع و مصارف باشد اگر چه در سال  می

  .در قیاس با متوسط گروه همگن عمل کرده است 1389
هاي تخصصی در شرایط نامناسبی قرار دارند نسبت تسهیالت به سپرده کل  از نظر تسهیالت به سپرده نیز بانک 

درصد بوده است. مقایسه نسبت  11/104درصد و  55/103به ترتیب  1390و  1389شبکه بانکی کشور در سال 
یسک نقدینگی بسیار باالي این گروه از هاي تخصصی با متوسط شبکه بانکی کشور حاکی از ر تسهیالت به سپرده بانک

به جز بانک کشاورزي داراي نسبت تسهیالت به سپرده باالتر از متوسط گروه  ي این گروهها باشد. همه بانک ها می بانک
است به عبارت دیگر در تجارت کمتر از مقدار متوسط گروه نسبت تسهیالت به سپرده تنها بانک  باشند . همگن می

هاي گروه داراي ریسک نقدینگی کمتر بوده است و بهتر توانسته است منابع و مصارف بانک را  بانکقیاس با سایر 
  مدیریت نماید.

  ها ( درصد) بانک تسهیالت به سپردهنسبت  -21نمودار 

  
  

دهد. همانطور که  هاي همگن مورد بررسی نشان می نسبت تسهیالت به سپرده را در گروه 21نمودار شماره 
اند. ضمن اینکه روند این نسبت به جز  هاي خصوصی کمترین آن را در دو سال متوالی د اشته شود بانک مشاهده می

  هاي تخصصی نزولی بوده است. بانک
ي عضو هر گروه همگن بیانگر این است که در بین ها بررسی نسبت سرمایه به تسهیالت اعطایی در بانک

به عبارت دیگر این بانک از نظر هاي خصوصی بانک پاسارگاد بیشترین نسبت سرمایه به تسهیالت را داشته است.  بانک
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هاي دولتی کاهش در نسبت سرمایه به  هاي این گروه عمل کرده است. بانک تجیهز سپر حفاظتی بهتر از سایر بانک
الحسنه مهر و توسعه تعاون بیشترین نسبت  هاي کوچک نظیر قرض اند که در این گروه بانک را تجربه کردهتسهیالت 

بانک  برند. هایی نظیر ملی و سپه در وضعیت نامناسبی به سر می سرمایه به تسهیالت را دارند و در مقابل بانک
اما بانک جذب سهامداران نیز موفق بوده است.  رغم اینکه تسهیالت اعطایی باالي دارد اما در الحسنه مهر علی قرض

 توسعه تعاون همانطور که در جذب سرمایه سهامداران ضعییف بوده است، در اعطاي تسهیالت ضعیف عمل کرده است.
هاي ملی و سپه هم به دلیل اعطاي تسهیالت باال توسط این دو بانک و هم به دلیل  اما پایین بودن این نسبت در بانک

هاي تخصصی نیز تقریباً ثبات را در نسبت  بانکبوده است.  1389در مقایسه با سال  1390ایه در سال کاهش سرم
هاي توسعه صادرات و صنعت و معدن بیشترین مقدار این  اند که در این میان بانک سرمایه به تسهیالت تجربه کرده

  اند. هاي خصوصی شده تقریباً روند مشابهی داشته در مقابل بانک نسبت و دو بانک دیگر در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

  توان بیان نمود: به طور خالصه می

 ها در مقایسه  گذاري را دارند به عبارت دیگر این بانک هاي خصوصی بیشترین نسبت سپرده سرمایه بانک
 باشند. ها داراي منابع قابل اتکاي بیشتري می با سایر بانک

  باشد. هاي شبکه بانکی کشور می هاي خصوصی بیش از سایر بانک بانکنسبت سرمایه به بدهی در 
 اند از نسبت تسهیالت اعطایی باالتري نیز برخوردار  هایی که در جذب منابع بهتر از سایرین بوده بانک

 اند. بوده
 گذاران بیش از  پذیرد. به عبارت دیگر سپرده گذاران صورت می عمده تأمین منابع بانک توسط سپرده

 ثباتی اقتصاد قرار دارند. امداران در معرض ریسک ناشی از بیسه
 شده سهم اعتبارات اعطایی به بخش خدمات و بازرگانی بیش از سایر  هاي خصوصی و خصوصی در بانک

 باشد. هاي اقتصادي می بخش
 هایی با ماهیت دولتی  هاي صنعت، ساختمان، کشاورزي و صادرات عمدتاً توسط بانک تأمین مالی بخش

 گیرد. صورت می
  روند نسبت تسهیالت اعطایی به بخش خدمات، بازرگانی، کشاورزي و صادرات به ارزش افزوده این

 ها کاهشی بوده است اما در بخش ساختمان عکس این رخ داده است. بخش
 گذاران بیش از سهامداران در تأمین مالی تولید نقش دارند. از طرف دیگر به دلیل پایین بودن  سپرده

ها متناسب با افزایش اندازه اقتصاد،  توان بیان داشت، بانک نسبت سرمایه به تولید ناخالص داخلی می
هاي مختلف اقتصادي  ها را در مقابل شوك این موضوع مقاومت بانک اند. سرمایه خود را افزایش نداده

 دهد. کاهش می
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  نقش سیستم بانکی در تأمین مالی صنایع بورسی 6

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نقش سیستم  هاي شرکت است با استفاده از دادهدر ادامه سعی شده 
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موظف  شرکت بانکی در تأمین مالی این گروه از صنایع بررسی و تحلیل گردد.

در واقع  عات نسبتاً دقیق و شفافی را ارائه دهد.تواند اطال هاي مالی حسابرسی شده هستند که در واقع می به ارائه صورت
اي از رفتار  توان رفتار آنها را به عنوان نماینده هاي تولیدي در ایران هستند که می اي از بنگاه ها زیر مجموعه این شرکت

   بخش شرکتی در ایران در نظر گرفت.

منظور از تسهیالت جاري، مجموع  ست.مدت تقسیم شده ا تسهیالت به دو گروه تسهیالت جاري و تسهیالت بلند
هاي دریافتی است که بنگاه اقتصادي موظف به بازپرداخت آن در دوره یک ساله یا کمتر بوده یا اینکه  تسهیالت و وام

همچنین تسهیالت مالی دریافتی بلندمدت، مجموع تسهیالتی است که  موظف است در سال جاري پرداخت نماید.
  باشد. صورت نخواهد گرفت و بازپرداخت آن بیش از یک سال میپرداخت آنها در سال آتی 

سهم تسهیالت اعطایی جاري و بلندمدت از کل تسهیالت اعطایی و همچنین سهم تسهیالت  12در جدول شماره 
همانطور که مشاهده  اعطایی به هر یک از صنایع از کل تسهیالت اعطایی به صنایع مورد بررسی بیان شده است.

مدت در کل صنایع به جز صنعت سیمان، آهک و گچ و همچنین صنعت کانی غیر فلزي،  م تسهیالت کوتاهشود، سه می
که آنها را از  طوري به ها اختالل ایجاد نماید تواند در منابع قابل اتکاي بنگاه این امر میمدت است.  بیش از تسهیالت بلند

ها بنا به  باشد که بانک مسئلهتواند بیانگر این  به نوعی میاین موضوع مدت بازدارد. از سوي دیگر  ریزي بلند برنامه
ها به بازپرداخت  توان به عدم اطمینان بانک که از عمده دالیل آن می .مدت نیستند دالیلی متمایل به ارائه تسهیالت بلند

راي یک مدت زمان ها به دریافت نرخ سود ثابت ب ها و همچنین در صورت اعطاي اعتبارات بلندمدت، التزام بانک وام
  طوالنی اشاره نمود. 

تواند  ها قطعاً در طی زمان تغییر خواهد کرد، التزام آنها به دریافت نرخ سود ثابت به نوعی می از آنجا که هزینه بانک
دهد، این مسئله  اي بانک عمده درآمد آن را تشکیل می اي گردد و چون درآمد بهره باعث کاهش درآمد خالص بهره

هاي اعطایی یکی از منابع  انک را در بلندمدت با مشکل مواجه خواهد ساخت. از سوي دیگر بازپرداخت وامسودآوري ب
مدت و وقوع قصور از سوي بنگاه، بانک با احتمال  ها است، در نتیجه در صورت اعطاي تسهیالت بلند تأمین مالی بانک

  أثر خواهد ساخت.شود که قطعاً عرضه اعتبارات را مت کاهش منابع مالی مواجه می

بررسی نسبت تسهیالت جاري بیانگر این است که در همه صنایع به جز صنایع سیمان، مواد غذایی به جز قند و 
شکر و همچنین خودرو و قطعات، روند تسهیالت اعطایی صعودي بوده است. عالوه بر آن بیشترین تسهیالت جاري 

و چاپ که صددرصد تسهیالت اعطایی به این سه صنعت  صرف نظر از صنایع منسوجات، ابزار پزشکی و انتشار
درصد بیشترین سهم تسهیالت کوتاه مدت را داشته است. در این  98مدت بوده است، صنعت محصوالت چوبی با  کوتاه

درصد کمترین نسبت تسهیالت جاري از کل تسهیالت پرداختی به این صنعت را داشته  35میان صنعت سیمان نیز با 
  اند. مدت را داشته قابل همین صنایع به ترتیب کمترین و بیشترین نسبت تسهیالت اعطایی بلنداست.  در م



پژوهشکده پولی و بانکی                                                             های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولید                            تحلیل شاخص

 

36 
 

  (درصد) مدت و بلندمدت از کل تسهیالت اعطایی به صنایع مختلف تسهیالت کوتاه نسبت  - 12جدول 

سهم تسهیالت جاري مالی  صنعت 
 دریافتی از کل تسهیالت 

  

سهم تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت از کل 
 تسهیالت 

  
  89908990

5159.44940.6 کانه هاي فلزي 
82.484.517.615.5 ماشین آالت و تجهیزات

36.535.763.564.3 سیمان آهک گچ
76.989.223.110.8 محصوالت کاغذي
98.295.11.84.9 دستگاههاي برقی
88.985.011.115.0 کاشی و سرامیک
84.698.815.41.2 محصوالت چوبی

83.971.316.128.7 غذایی بجز قند وشکر
89.494.910.65.1 قند و شکر
89.5100.010.50.0 منسوجات

---- مبلمان
87.387.812.712.2 محصوالت فلزي

46.065.954.034.1 شیمیایی
37.939.562.160.5 کانی غیر فلزي

78.067.122.032.9 الستیک وپالستیک
98.31001.70.0 ابزار پزشکی

49525148.0 وسایل ارتباطی
93.4976.63.0 صنعت: مواد دارویی

83.676.316.423.7 فلزات اساسی
88.910011.10.0 انتشار و چاپ

100-0.0- محصوالت چرمی
92.590.37.59.7 خودرو و قطعات

نیز بیانگر این  13بررسی سهم تسهیالت اعطایی بخشی از کل تسهیالت اعطایی به صنایع بورسی در جدول شماره 
است که روند در اکثر صنایع نزولی بوده است و صنعت خودرو و قطعات بیشترین سهم تسهیالت اعطایی را داشته است 

اند. البته با توجه به بازده و  از کل اعتبارات اعطایی سیستم بانکی داشتهدرصد را  18و سایر صنایع سهمی تقریباً کمتر از 
اطمینانی که نسبت به صنعت خود رو وجود دارد این یافته دور از ذهن نیست. از سوي دیگر صنعت خودرو بیشترین 

  اند. مدت داشته مدت و صنعت سیمان بیشترین سهم را در تسهیالت اعطایی بلند سهم را در تسهیالت اعطایی کوتاه
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  (درصد) سهم تسهیالت اعطایی از کل تسهیالت اعطایی به صنایع بورسی - 13جدول 

سهم تسهیالت جاري مالی  صنعت 
جاري دریافتی از کل تسهیالت 

 صنایع
  

سهم تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت از کل 
 بلندمدت صنایعتسهیالت 

  

سهم تسیهالت اعطایی 
بخشی از کل تسهیالت 

 اعطایی صنعت 
  

  899089908990
0.80.72.51.81.21.0 کانه هاي فلزي 

3.62.72.51.83.42.5 ماشین آالت و تجهیزات
4.14.023.525.98.68.8 سیمان آهک گچ

0.10.30.10.10.10.2 محصوالت کاغذي
2.02.40.10.41.51.9 دستگاههاي برقی
1.00.70.40.50.90.7 کاشی و سرامیک
0.00.10.00.00.00.1 محصوالت چوبی

5.22.23.33.24.82.5 غذایی بجز قند وشکر
0.80.90.30.20.70.7 قند و شکر
0.20.10.10.00.20.1 منسوجات

0.00.00.00.00.00.0 مبلمان
1.20.90.60.51.00.8 محصوالت فلزي

7.47.428.413.812.38.8 شیمیایی
1.91.410.27.73.82.8 کانی غیر فلزي

2.41.42.22.42.31.6 الستیک وپالستیک
0.10.10.00.00.10.1 ابزار پزشکی

0.40.31.41.00.60.5 وسایل ارتباطی
3.21.00.43.62.5- مواد دارویی

16.118.310.420.314.818.7 فلزات اساسی
0.10.10.00.00.10.1 انتشار و چاپ

0.00.00.00.00.00.0 محصوالت چرمی
48.252.812.920.240.045.7 خودرو و قطعات

شود محصوالت غذایی با  همانطور که مشاهده می دهد. رشد تسهیالت اعطایی مختلف را نشان می 14جدول شماره 
درصدي 100مدت  و به استثناي محصوالت چرمی که کاهش  درصد بیشترین رشد تسهیالت اعطایی کوتاه 204رشد 

مدت مربوط به صنایع غذایی به جز قند و شکر  اند، کمترین رشد تسهیالت اعطایی کوتاه در تسهیالت اعطایی داشته
درصد بیشترین رشد تسهیالت مالی بلندمدت را داشته است  358هاي برقی نیز با  یگر صنعت دستگاهاز سوي د باشد. می

اند، صنعت مواد  درصدي در رشد را تجربه کرده 100و به استثناي صنایع ابزار پزشکی و انتشار و چاپ که کاهش 
در صنعت محصوالت چوبی به  همچنین بیشترین رشد تسهیالت اعطایی درصدي داشته است. 55دارویی رشد منفی 

  درصد بوده است. 910میزان 
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  (درصد) 1390سال  رشد تسهیالت اعطایی به صنایع مختلف - 14جدول 

رشد تسهیالت جاري  صنعت
 مالی دریافتی

رشد تسهیالت مالی 
 دریافتی بلند مدت

رشد مجموع 
 تسهیالت

29.3-8.011.0 کانه هاي فلزي
2.7-12.00.1 ماشین آالت و تجهیزات

35.039.437.8 سیمان آهک گچ
204.122.9162.3 محصوالت کاغذي
66.3358.571.6 دستگاههاي برقی
0.341.04.2- کاشی و سرامیک
1080.0-23.3910.4 محصوالت چوبی

40.724.4-30.3- غذایی بجز قند وشکر
46.3-34.337.7 قند و شکر
23.0-100.0-31.0- منسوجات

--- مبلمان
8.12.47.4 محصوالت فلزي

39.4-38.5-2.7 شیمیایی
2.8-3.8-1.3 کانی غیر فلزي

20.138.9-7.2- الستیک وپالستیک
69.4-100.066.6 ابزار پزشکی

4.0-7.9-2.1 وسایل ارتباطی
0.1-55.8-3.8- مواد دارویی

56.7148.271.7 فلزات اساسی
1.4-100.0-12.3- انتشار و چاپ

100.0--100.0- محصوالت چرمی
51.298.754.8 خودرو و قطعات

38.126.935.5 مجموع

  بندي جمع 7

در این راستا بررسی  دستیابی به رشد بلندمدت و پایدار، اهمیت توجه به تولید ملی را بیش از پیش ساخته است.
روي بخش تولید،  تواند در بهبود رشد اقتصادي مفید و موثر باشد. یکی از موانع پیش هاي پیش روي تولید می چالش

تأمین مالی است. در کشور ما به دلیل عدم وجود بازار مالی گسترده و تنوع در ابزارهاي مالی، عمده مسئولیت تأمین 
ها را بیش از  این موضوع اهمیت بررسی قدرت تأمین مالی بخش تولید توسط بانکباشد. مالی بر عهده سیستم بانکی می

پیش ساخته است. اما باید اذعان نمود ظرفیت سیستم بانکی براي تأمین مالی تولید محدود است. در نتیجه توجه به 
  اي برخوردار است.  ها از اهمیت ویژه مدیریت نقدینگی بانک
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مدت  بلند بانکی در جذب منابع هاي هاي خصوصی در مقایسه با سایر گروه ید بانکهمانطور که مشاهده گرد
ها در مقایسه  شود این گروه از بانک این موضوع از یک طرف باعث می اند. اي بانکی عمل نمودهه تر از سایر گروه موفق

هاي آتی کمتر با کمبود نقدینگی مواجه گردد. از طرف دیگر به دلیل اینکه جذب و  هاي بانکی در دوره با سایر گروه
کی در مقایسه با سایر اي باالتر است، بنابراین این گروه بان گذاري مستلزم پرداخت هزینه بهره نگهداري سپرده سرمایه

اي  اي مواجه خواهند بود که در صورت ناکافی بودن درآمد بهره هاي آتی با افزایش هزینه بهره هاي بانکی در دوره گروه
  اي مواجه گردد. ممکن است، این گروه با کاهش حاشیه خالص بهره

ترین سهم تسهیالت اعطایی در هاي بانکی بیش هاي خصوصی در مقایسه با سایر گروه از بعد مصارف نیز بانک
ها زوده  که نسبت به سایر بخشو عمده تسهیالت این گروه به بخش خدمات و بازرگانی  اند شبکه بانکی کشور را داشته

هایی نظیر صنعت و معدن، ساختمان، کشاورزي و  اما تأمین مالی بخش ارائه شده است.بازده و داراي بازده باالتر است، 
  باشد. هاي دولتی که تحت تأثیر تسهیالت تکلیفی هستند، می سط بانکصادرات عمدتاً تو

 هاي مختلف دارد. سرمایه بانک به عنوان یکی از اقالم بدهی نقش سپر حفاظتی را براي بانک در مقابل شوك
اند.  هاي بانکی داشته هاي خصوصی بیشترین نسبت سرمایه به بدهی را در بین گروه همانطور که مالحظه گردید بانک

تواند بیانگر نوعی هشدار به سیستم بانکی است که  اند. این موضوع می هاي دولتی کمترین سهم را داشته در مقابل بانک
درصدي از نظر تعداد بانک از  20درصدي از کل دارایی شبکه بانکی و سهم  25این گروه بانکی با داشتن سهم تقریباً 

درصدي در ارائه تسهیالت در صورت مواجه  23مچنین با داشتن سهم مورد بررسی در این گزارش و ه بانک 25کل 
هاي دولتی در  تواند مشکالت فراوانی را براي سیستم بانکی ایجاد نماید. متأسفانه برخی از بانک ثباتی می شدن با بی

ي مقررات اند و این امر نقش بانک مرکزي در نظارت بر حسن اجرا هاي اخیر با کا هش سرمایه مواجه بوده سال
  احتیاطی را برجسته نموده است.

ها  هاي فرار در برخی از بانک گذاري و روند افزایشی رشد سپرده هاي سرمایه با توجه به روند کاهشی رشد سپرده
با کاهش منابع بلندمدت و کمبود نقدینگی و هاي آتی  ها در دوره توان بیان نمود، با ادامه این روند این دسته از بانک می
گذاري  گذار بر کاهش روند رشد سپرده سرمایه دهی مواجه خواهند شد. از عمده عوامل تأثیر نتیجه کاهش قدرت وامدر 

این  ها گردیده است. رونق بازارهاي جایگزین نظیر ارز و طال بوده است که منجر به انتقال منابع از بانک به این بخش
الملل را بیش از  ین مالی متناسب با ابزارهاي موجود در سطح بینکارگیري ابزارهاي نوین تأم امر ضرورت توجه به به

بنابراین ضروري است بانک مرکزي به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر تمهیدات الزم را جهت  پیش ساخته است.
    کارگیري ابزارهاي نوین بانکی را فراهم آورد. به

  


