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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

 وضعیت مانده دارائیهای انواع بانک ها

 بررسی آمارهای بخش پولی و بانکی  6ماهه نخست سال  44نشان می دهد مجموع مانده دارائیهای بانک ها
و موسسات اعتباری غیربانکی در شهریور  44حدود 1171هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به شهریور
 43حدود  1491درصد و نسبت به اسفند  43حدود 491درصد رشد داشته است.
 بیشترین رشد دارایی بانکها در شهریور  44نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به بانکهاای تجااریح حادود
 3191درصد بوده است.
 در بررسی دقیق تر اقالم دارائیهای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مالحظه می شود که سپرده هاای
دیداری این گروه نزد بانک مرکزی با رشد  3595درصدی در شهریور  44نسبت به شهریور  43بیشترین رشاد
را بین سایر اقالم دارائیها داشته است.
 در مورد بانک های تجاری بیشترین رشد بین اقالم دارائی مربوط به دارائیهای خارجی با رشد  3193درصادی
در شهریور  44نسبت به شهریور  43بوده است.
 در بانک های تخصصی بیشترین رشد بین اقالم دارائی مربوط به اسکناس و مسکوک با رشد  4494درصادی
در شهریور  44نسبت به شهریور  43بوده است.


در بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکیح سپرده های دیداری نزد بانک مرکزی باا رشاد 14193
درصدی در شهریور  44نسبت به شهریور  43بیشترین رشد را بین سایر اقالم دارائیها داشته است.
جدول -1وضعیت مانده دارائیهای انواع بانک ها در شهریور 49
(هزار میلیارد تومان)
شرح
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شهریور  49به اسفند 49
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دارائیهای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

منبع :گزیده آمارهای پولی و بانکی -بانک مرکزی

3

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

 وضعیت مانده بدهی انواع بانک ها به بانک مرکزی

 آمارها نشان می دهد مانده بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در شهریور  44حدود  74هزار
میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند  43حدود  694درصد کاهش یافتاه اسات در حالیکاه نسابت باه
شهریور  43حدود  1691درصد رشد داشته است.
 بیش از  67درصد مانده بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی در شهریور  44مربوط به بانک های تخصصای
بوده است و بانک های تجاری وغیردولتی سهم نسبتا کمی در بدهی بانک ها و موسسات اعتباری باه باناک
مرکزی داشته اند.
 اگرچه بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی سهم نسبتا پایینی ( 1693درصد) در بدهی سیساتم
بانکی به بانک مرکزی در شهریور ماه  44داشته اندح اما آمارها نشان می دهد تغییرات بدهی سیساتم باانکی
طی ماه های مورد بررسی همواره همگام با تغییرات بدهی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی
بوده است .بدهی این گروه عامل مسلط در افزایش بدهی سیستم بانکی نسبت به شاهریور  43و کااهش آن
نسبت به اسفند  43به شمار می رود.
 بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی با  13194درصد رشادح بیشاترین رشاد بادهی باه باناک
مرکزی را در شهریور  44نسبت به شهریور  43داشته اند.
 آمارها نشان می دهد رشد بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی در شهریور  44نسبت به شاهریور 43
حدود  494درصد کاهش یافته است در حالیکه رشد بدهی سایر بانک ها به باناک مرکازی در مادت مشاابهح
مثبت بوده است.
 رشد بدهی بانک ها و موسسات اعتباری از طریق کاهش قدرت تسهیالت دهیح موجب افزایش انگیزه باناک
ها برای مقاومت در برابر تعدیل نرخ های سود شده است و بانک ها حاضرند برای تسویه بدهی های خاود و
افزایش قدرت وام دهیح سپرده های با نرخ باالتر را نیز جذب کنند.
جدول -2وضعیت مانده بدهی انواع بانک ها به بانک مرکزی در شهریور 49
(هزار میلیارد تومان)
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

 وضعیت بدهی بخش دولتی به بانک ها

 مجموع بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکتها و موسسات دولتی) باه بانکهاا و موسساات اعتبااری در
شهریور  44ح حدود  114هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به شهریور  43حدود  1791درصد و نسبت به
اسفند  43حدود  597درصد رشد داشته است.
 مجموع بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری در شهریور  44حدود  1411هزار میلیارد تومان بوده است
که در مقایسه با شهریور  43حدود  1794درصد رشد داشته است.
 مجموع بدهی شرکتها و موسسات دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری نیز در شهریور  44حدود  14هازار
میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با شهریور  43حدود  491درصد رشد داشته است.
 بیشترین میزان رشد بدهی در شهریور  44نسبت به شهریور  43مربوط به بدهی دولت به بانکهای تخصصای
معادل  3493درصد بوده است .در حالیکه از نظر ارزشی بدهی دولت به بانکها و موسسات اعتبااری غیرباانکی
بیشترین میزان بدهی در شهریور  44حدود  114هزار میلیارد تومان بوده است .که از این میزانح حدود 1411
هزار میلیارد ریال مربوط به بدهی دولت و  14هزار میلیارد ریال مربوط به بدهی شرکت ها و موسسات دولتی
به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بوده است.
 رشد بدهی بخش دولتی و به ویژه دولت به بانک ها و موسسات اعتباری در کنار افزایش مطالبات معوق بانک
ها موجب قفل شدن منابع بانک ها شده است .آمارها نشان می دهد از مجماوع  1171هازار میلیاارد توماان
دارایی بانک ها در شهریور 44ح حدود  114هزار میلیارد تومان مربوط به بادهی بخاش دولتای باوده اسات و
 1167هزارمیلیارد تومان منابع برای تسهیالت دهی در اختیار بانک ها قرار دارد.

جدول -9وضعیت مانده بدهی بخش دولتی به بانک ها در شهریور 49
(هزار میلیارد تومان)
مانده در پایان

شرح
بدهی بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری
بدهی بخش دولتی به بانک های تخصصی
بدهی بخش دولتی به بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی

درصد تغییر

شهریور 49

اسفند 49

شهریور 49

شهریور  49به شهریور 49

شهریور  49به اسفند49


























منبع :گزیده آمارهای پولی و بانکی -بانک مرکزی

5

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

 بررسی بدهی بخش دولتی به بدهی دولت و بدهی شرکت ها و موسسات دولتی نشاندهنده آن است که بخش زیادی از
این بدهی مربوط به دولت و بخش اندکی مربوط به شرکتها و موسسات دولتی است.
 آمارها نشان میدهد که از ابتدای سال  44سهم دولت از مجموع بدهی بخش دولتی به بانک ها و موسسات حدود 4696
درصد ثابت بوده است تا اینکه در شهریور  44سهم دولت از مجموع بدهی های بخش دولتی به بانک ها و موسسات به
 4193درصد افزایش می یابد این نسبت در مقایسه با شهریور  43حدود  491واحد درصد افزایش یافته است.

نمودار - 1وضعیت بدهی بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری
در شش ماهه نخست  49و شهریور و اسفند 49
هزار میلیارد تومان
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نمودار - 2وضعیت وام ها و سپرده های بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری
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اسفند 93

شهریور 93

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

 بررسی وضعیت وام ها و سپرده های بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری نشان می دهد که رشد این
شاخص در شهریور  44نسبت به شهریور  43حدود منفی  1794درصد بوده است و از  36هزار میلیارد تومان در
شهریور  43به  34هزار میلیارد تومان در شهریور  44کاهش یافته است.
 بیشترین میزان وام ها و سپرده های بخش دولتی به بانک هاا و موسساات اعتبااری در دوره ماورد بررسای
مربوط به خرداد  44حدود  41هزار میلیارد تومان بوده است.
 آمارها نشان می دهد نسبت بدهی به سپرده های بخش دولتی که نشان دهنده رابطه مالی بین بانک و دولت
استح در تیرماه  44نسبت به سه ماهه اول سال  44رشد داشته بطوریکه از  1951در خرداد  44به  3945در تیرماه
رسیده است و پس از آن به  3913در شهریور  44رسیده است .این نسبت نشان می دهد که رابطه مالی بین
بانک و دولت به صورت یک طرفه بوده و وجوه از سمت بانک به دولتح جریان دارد.
 بیشترین نسبت بدهی به سپرده بخش دولتی در دوره مورد بررسی مربوط به تیر  44حدود  3945بوده است.
آمارها نشان می دهد وضعیت بدهی بخش دولتی در این ماه تغییر چندانی نداشته است بلکه کاهش  14هزار
میلیارد تومانی سپرده های بخش دولتی در تیر ماه  44نسبت به مرداد  44موجب افزایش نسبت بدهی به سپرده
بخش دولتی در تیر  44شده است.
 نسبت بدهی به سپرده های بخش دولتی در شهریور  44به حدود  3913رسیده است که در مقایسه با شهریور 43
رشد  4594درصدی و نسبت به اسفند  43رشد  3594درصدی داشته است.
نمودار -9نسبت بدهی به سپرده های بخش دولتی
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منبع :گزیده آمارهای پولی و بانکی -بانک مرکزی

 همچنین بررسی وضعیت مانده بدهی و سپرده های بخش غیردولتی به بانک ها و موسسات اعتباری و نسبت
بدهی به سپرده های بخش غیردولتی به بانک ها و موسسات اعتباری نشان می دهد که این نسبت از 4975
در شهریور  43به  4917در شهریور  44کاهش یافته است.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

 همانطور که در نمودار  5مشاهده می شود کاهش نسبت بدهی به سپرده های بخاش غیار دولتای عمادت از
محل افزایش حجم سپرده های این بخش بدون کاهش حجم بدهی هاح حاصل شده است.
نمودار  -9وضعیت مانده بدهی و سپرده های بخش غیردولتی به بانک ها و موسسات اعتباری
در شش ماهه نخست  49و شهریور و اسفند 49
هزارمیلیارد تومان
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فروردین 94

اسفند 93

شهریور 93

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

 ب ررسی روند نسبت بدهی به سپرده در سیستم بانکی که شامل بدهی و سپرده های بخش دولتی و غیردولتی
به انواع بانک های تخصصح تجاری و غیردولتی استح نشان می دهد که این نسبت از  4944در شاهریور 43
به  4977در شهریور  44کاهش یافته است.
 رشد  1494درصدی بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی در کنار رشد  1194درصدی سپرده های
سیستم بانکی در شهریور  44نسبت به شهریور  43که در نهایت موجب کاهش  491واحدی در نسبت بادهی
به سپرده شده استح نشان دهنده کاهش توان سیستم بانکی در بهره گیاری از مناابع جاذب شاده از کاناال
سپردهها است.
نمودار -6نسبت بدهی به سپرده در سیستم بانکی
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منبع :گزیده آمارهای پولی و بانکی -بانک مرکزی

 بررسی نسبت بدهی به سپرده در بانک های مختلف نشان می دهد که در بین سه گروه بانک هاای تجااریح
بانک های تخصصیح و بانک های غیردولتیح بیشترین نسبت بدهی به سپرده مربوط به بانک های تخصصی
بوده است و پس از آن بانک های تجاری و بانک های غیر دولتی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
 آنچه در وضعیت بدهی و سپرده های هر سه گروه بانک ها در دوره مورد بررسی بطاور مشاابه اتفااق افتااده
استح کاهش نسبت بدهی به سپرده در نتیجه ی رشد مثبت توام بدهی ها و سپرده ها و رشد بیشتر در سپرده
ها نسبت به بدهی ها بوده است.
 نسبت بدهی به سپرده در بانک های تجاری از  4973در شهریور  43باه  4914در شاهریور  44کااهش یافتاه
است .در این دورهح سپرده ها رشد  1791درصدی و بدهی ها رشد  1391درصدی داشته اند.
 در بانک های تخصصی نسبت بدهی به سپرده از  1911در شهریور  43به  1944در شهریور  44کاهش یافتاه
است .در این دورهح سپرده ها رشد  1391درصدی و بدهی ها رشد  1594درصدی داشته اند.

9

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

 در بانک های غیردولتی نیز نسبت بدهی به سپرده از  4911در شهریور  43باه  4911در شاهریور  44کااهش
یافته است .در این دورهح سپرده ها رشد  1194درصدی و بدهی ها رشد  1496درصدی داشته اند.
نمودار -7نسبت بدهی به سپرده در بانک های تخصصی
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شهریور 49

مرداد 49

تیر49

خرداد 49

اردیبهشت 49

منبع :گزیده آمارهای پولی و بانکی -بانک مرکزی

01

فروردین 49

اسفند 49

شهریور 49

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

 وضعیت سپردههای بخش غیردولتی

 بررسی وضعیت سپرده های بخش غیردولتی نشان می دهد که در شهریور  44از مجموع  741هازار میلیاارد
تومان سپرده بخش غیردولتیح  71هزارمیلیارد تومان مربوط به سپرده های دیداری 1و  154هزار میلیارد تومان
مربوط به سپرده های غیردیداری 1بوده است.
 سپرده های غیردیداری حدود  7494درصد و سپرده های دیداری حدود  1194درصد از مجماوع ساپرده هاای
بخش غیردولتی را به خود اختصاص داده اند .در حالیکه در شهریور 43ح سپرده های غیردیداری حادود 7194
درصد و سپرده های دیداری حدود  1394درصد از مجموع سپرده های بخش غیردولتی را به خاود اختصااص
داده اند.
 افزایش  194درصدی سهم سپرده های غیردیداری و کاهش  491درصدی سهم سپرده های دیداری از مجموع
سپرده های بخش غیردولتی در شهریور  44نسبت به شهریور  43مشاهده می شود.
 سهم سپرده ها در قالب قرض الحسنه پس اندازح از کل سپرده های غیر دیداری در شاهریور  44حصارف 591
درصد بوده و سهم عمده سپرده های غیر دیداری مربوط به سپرده های سرمایه گذاری مادت دار معاادل باا
 4497درصد بوده است.

جدول  -9وضعیت سپردههای بخش غیردولتی
(هزارمیلیارد تومان)
شرح

شهریور 49

شهریور 49

سپرده های بخش غیردولتی

77
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سپرده های دیداری
سپرده های غیردیداری
منبع :گزیده آمارهای پولی و بانکی -بانک مرکزی

 -1سپرده های دیداری شامل سپرده های جاری ،خالص چک ها و سایر موارد است.

-

سپرده های غیر دیداری شامل سپرده های قرض الحسنه پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری است.

00

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

 وضعیت سپردههای سرمایهگذاری بخش غیردولتی

 آمار مربوط به حجم انواع سپرده ها نزد بانک ها و موسسات اعتباری نشان می دهد کاه ماناده ساپرده هاای
بلندمدت در شهریور  44بیشتر از سپرده های کوتاه مدت بوده است .به طوریکه مانده سپرده های کوتاه مدت
در شهریور  44حدود  315هزار میلیارد تومان و مانده سپرده های بلند مدت در شهریور  44حادود  375هازار
میلیارد تومان بوده است.
 مانده سپرده های بلندمدت در شهریور  44نسبت به شهریور  43حدود  3194درصد رشد داشته است در حالیکه
رشد سپرده های کوتاه مدت در همین دوره  1194درصد بوده است.


رشد شش ماهه مانده سپرده های کوتاه مدت در شهریور  44نسبت به اسافند  43حادود  1191درصاد باوده
است در حالیکه رشد مانده سپرده های بلندمدت در همین دوره حدود  1391درصد بوده است .در واقع با آغااز
زمزمه های کاهش دستوری نرخ سود سپرده های بانکی از ابتدای سال 44ح موجب پیشی گارفتن نارخ رشاد
سپرده های کوتاه مدت بر سپرده های بلندمدت شده است.

 افزایش  11درصدی سپرده های کوتاه مدت در شهریور ماه  44نسبت به اسافند  43و رشاد  11درصادی آن
نسبت به شهریور  43در حالی رخ داده که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ  1344/41/47سقف
نرخ سود علی الحساب سپرده های با حداکثر سررسید یک سال به  14درصد کاهش یافته است.
 نسبت سپرده های کوتاه مدت به سپرده های بلند مدت در شهریور  44به  7197درصد رسیده کاه اگرچاه در
مقایسه با رقم اسفند  )%7494( 43کمتر شده ولی نسبت به رقم  %1797شهریور  43باالتر است .ممکن اسات
یکی از دالیل افزایش نسبت سپرده های کوتاه مدت به بلند مدت را بتوان به افزایش غیر منطقی سود سپرده
های کوتاه مدت در مقایسه با سود سپرده های بلند مدتح نسبت داد که پدیاده مطلاوبی بارای یاک اقتصااد
ارزیابی نمی شود.
جدول  -5وضعیت سپردههای سرمایهگذاری مدت دار بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در شهریور 49
(هزار میلیارد تومان)
شرح
سپرده های کوتاه مدت
سپرده های بلند مدت

درصد تغییر

مانده در پایان
شهریور 49

اسفند 49

شهریور 49

شهریور  49به شهریور 49

شهریور  49به اسفند 49
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منبع :گزیده آمارهای پولی و بانکی -بانک مرکزی

0

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

 وضعیت تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری

 مانده تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری در شهریور  44حدود  653هزار میلیارد تومان بوده است
که نسبت به اسفند  43حدود  491درصد رشد داشته است.
 بیشترین مانده تسهیالت اعطایی در شهریور  44مربوط به بانک های غیردولتی و موسساات اعتبااری حادود
376هزار میلیارد تومان و پس از آن بانک های تخصصی و تجاری به ترتیب با حدود  167و  47هزار میلیارد
تومان است.
 بیشترین رشد مانده تسهیالت اعطایی در شهریور  44نسبت به اسفند  43مربوط به باناک هاای غیردولتای و
موسسات اعتباری حدود  494درصد بوده است .بانک های تجاری نیز با  491درصدح کمترین رشد شش ماهاه
مانده تسهیالت اعطایی در شهریور  44نسبت به اسفند  43را بین گروههای مختلف داشته است.
 می توانید سهم عقود مبادله ای و عقود مشارکتی را از تساهیالت اعطاایی در اسافند  43و شاهریور  44هام
محاسبه کنید.
جدول  -6وضعیت تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری در شهریور 49

9

(هزار میلیارد تومان)

شرح
بانک ها و موسسات اعتباری
بانک های تجاری
بانک های تخصصی
بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری

مانده در پایان

درصد تغییر

اسفند 49

شهریور 49

شهریور  49نسبت به اسفند 49
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منبع :گزیده آمارهای پولی و بانکی -بانک مرکزی

 -9از تیرماه  49آمار تسهیالت اعطایی به تفکیک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیالت اعطایی اضافه شده است.

03

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

 وضعیت نسبت تسهیالت غیر جاری به کل تسهیالت

آمارها نشان می دهد نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت نظام بانکی که در سه ماهه چهارم  43نسبت به ساه
ماهه سوم  43کاهش یافته و از  1496درصد به  1191درصد رسیده بودح مجددأ در سه ماهه نخست  44افزایش یافته و
به  1394درصد در خردادماه  44رسیده است .این در حالی است که در سه ماهه نخست  43نسبت تسهیالت غیرجااری
به کل تسهیالت حدود  15درصد بوده است.
همچنین آمارها نشان می دهد که درصد تغییرات نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت نظام بانکی در خرداد 44
نسبت به خرداد  43حدود  -1491درصد و درصد تغییرات نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت نظاام باانکی در
سه ماهه اول  44نسبت به اسفند  43حدود  1491درصد بوده است.

نمودار  -0نسبت تسهیالت غیر جاری به کل تسهیالت

درصد










سه ماهه اول 49

سه ماهه چهارم  49سه ماهه سوم 49

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -نماگر 08

04

سه ماهه دوم 49

سه ماهه اول 49

سه ماهه چهارم 42

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

 وضعیت متغیرهای پولی

 بررسی وضعیت متغیرهای پولی نشان می دهد که مانده اسکناس و مسکوک در دست اشاخاص در شاهریور
 44حدود  34هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به شهریور  43حدود  497درصد رشد داشته است .ایان
در حالی است که رشد شش ماهه مانده اسکناس و مسکوک حدود  -1194درصد در شاهریور  44نسابت باه
اسفند  43بوده است.
 نسبت اسکناس و مسکوک به کل سپرده ها یکی از اجزای محاسابه ضاریب فزایناده نقادینگی اسات .روناد
سالهای گذشته نشان می دهد که نسبت مذکور بتدریج از  494111در سال  1341به  494411در سال  1343ح
کاهش یافته است به نحوی که در نهایت سهم مثبتی در افزایش ضریب فزاینده نقدینگی طی ایان ساالها را
دارا بوده است .نسبت اسکناس و مسکوک به کل سپرده ها در شهریور  44معادل با  494364بوده که تاییدی
بر استمرار روند کاهشی این نسبت و در نتیجه یکی از عوامل موثر بر افازایش ضاریب فزایناده نقادینگی در
شهریور  44به  69341واحد است .بدیهی است هر چه ضریب فزاینده نقدینگی در اقتصادی باالتر باشدح نشان
از گردش مناسب پول و کارکرد بهتر نظام بانکی است.
 رقم نقدینگی که مجموع پول 4و شبه پول 5استح در شهریور  44حدود  713هزار میلیارد تومان بوده است که
نسبت به شهریور  43حدود  1395درصد و نسبت به اسفند  43حدود  1195درصد رشد داشته است.
 ترکیب نقدینگی در شهریور  44نشان از برتری سهم شبه پول ( )%7694دارد در حالی که این سهم در شهریور
 43برابر با  73درصد بوده است .افزایش سهم شبه پول در ترکیب نقدینگی مای تواناد ناشای از رشاد حجام
سپرده های غیر دیداری یا به عبارتی دیگر جذب باالتر سپرده ها در سیستم بانکی باشد کاه بادلیل جاذابیت
باالتر نرخ سودهای بانکی در مقایسه با سوددهی سایر بازارهای موازیح اتفاق افتاده است.
جدول  -7وضعیت متغیرهای پولی در شهریور 49
(هزار میلیارد تومان)

شرح
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص
پول
شبه پول

نقدینگی

درصد تغییر

مانده در پایان
شهریور 49

اسفند 49

شهریور 49

شهریور  49به شهریور 49

شهریور  49به اسفند 49
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منبع :گزیده آمارهای پولی و بانکی -بانک مرکزی

 -4برابر با مجموع سپرده های دیداری با حجم اسکناس و مسکوک است.
 -5شبه پول همان سپرده های غیر دیداری است.

05

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

 بررسی وضعیت نقدینگی در سال  44نشان می دهد کاه میازان نقادینگی از فاروردین تاا شاهریور  44سایر
صعودی داشته است.
 بنا به اظهارات مقام ناظر پولیح بخشی از افزایش نقدینگی طی مدت مورد بررسی به دلیل سااماندهی برخای
بانکها و موسسات اعتباری بوده و حدود ده درصد از رقم نقدینگی شهریور  44به افزایش نقدینگی این بانکها
و موسسات اعتباری منسوب می شود لذا با ایان فارض رشاد نقدیناگی طی این مدت نگاران کنناده تلقای
نمی شود.
 بررسی وضعیت نقدینگی در هریک از ماههای سال  44نسبت به ماه مشابه سال  43نشان می دهد که تنهاا
در خرداد  44این شاخص کاهش یافته است و در سایر ماههای سال  44این شاخص صاعودی باوده اسات و
رشد نقدینگی از  1196درصد در فروردین  44نسبت به فروردین  43به  1395درصد در شهریور  44نسبت باه
شهریور  43رسیده است.
 رشد نقدینگی در شش ماهه نخست سال  44نسبت به اسافند  43نیاز مثبات باوده و از  497درصاد رشاد در
فروردین  44نسبت به اسفند  43به  1195درصد در شهریور  44نسبت به اسفند  43رسیده است.
 رشد  1395درصدی نقدینگی در شهریور  44نسبت به شهریور  43که بخاش عماده آن ناشای از رشاد 1791
درصدی شبه پول بوده است به دلیل خاصیت ضد تورمی بودن شبه پول در کوتاهمدتح ممکن است اثر تورمی
قابل توجهی در کوتاه مدت نداشته باشد اما برای دستیابی به تورم تک رقمی در نیازمند کنترل بیشتری است.

06

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

نمودار -4وضعیت نقدینگی در شش ماهه نخست سال 49

نقدینگی

هزار میلیارد ریال
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شهریور 49

مرداد 49

شهریور 49

مرداد 49

تیر 49

خرداد 49

اردیبهشت 49

فروردین 49

رشد نقدینگی نسبت به ماه مشابه سال قبل

درصد









تیر 49

خرداد 49

اردیبهشت 49

فروردین 49
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درصد









شهریور 49

مرداد 49

تیر 49

خرداد 49

منبع :گزیده آمارهای پولی و بانکی -بانک مرکزی

07

اردیبهشت 49

فروردین 49

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  -0وضعیت مانده پایه پولی از سه ماهه چهارم  42لغایت سه ماهه اول 49
پایه پولی

شرح
سه ماهه چهارم 42

6

سه ماهه اول 49
سه ماهه دوم 49
سه ماهه سوم 49
سه ماهه چهارم 49
سه ماهه اول 49

(هزار میلیارد تومان)








درصد تغییرات نسبت به اسفند سال قبل
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 همانطور که آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد رقم پایه پولی در خرداد ساال  1344باه حادود  131هازار
میلیارد تومان رسیده و درصد تغییرات پایه پولی در سه ماه نخست  44نسبت به اسفند  43معادل  494درصاد
بودهح در حالیکه در سه ماهه نخست سال  43و سه ماهه نخست 41ح رشد این متغیر منفی بوده است.
درصد تغییرات پایه پولی در سه ماه نخست  43نسبت به اسفند  41معادل منفی  191درصد و درصد تغییارات
پایه پولی در بهار سال  41نسبت به اسفند  41معادل منفی 694درصد گزارش شده است.
 نرخ رشد پایه پولی در خرداد  44نسبت به خرداد  43به حدود  1396درصد رسیده و نسبت باه رقام مشاابه در
اسفند  43حدود  3واحد درصد افزایش یافته است.

 روند پایه پولی و اجزای آن در سالهای  74لغایت  43نشان می دهد که پایه پولی از  11هزار میلیارد توماان
در سال  74به حدود  131هزار میلیارد تومان در سال  43رسیده است .متوسط رشد پایه پاولی در دوره ماورد
بررسی حدود  11درصد و بیشترین رشد پایه پولی مربوط به سال  71حدود  47درصد بوده است (جدول .)4
 بدهی بانکها به بانک مرکزی با متوسط رشد  4193درصدی در دوره مورد بررسی بیشاترین رشاد را در باین
اجزای پایه پولی داشته است .خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی طی سال های  74-43به طور متوسط
ساالنه  1194درصد رشد کرده است .متوسط رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکازی نیاز طای ساالهاای
مذکور تقریبا  16درصد بوده است.
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در سال  42آمار  6بانک ایران زمین ،قرض الحسنه رسالت ،خاورمیانه ،بین المللی کیش ،ایران و ونزوئال و قوامین و  9موسسه اعتباری صالحین ،پیشگامان آتی ،کوورر و

عسکریه به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است .در ضمن ،بانک قرض الحسنه مهر نیز از اسفند  42از شمول بانک های تخصصی خارج و به طبقوه بانوک هوای
غیردولتی اضافه شده است.
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جدول  -4روند اجزای پایه پولی بر حسب منابع 7طی سالهای 1909-1949
(هزار میلیارد ریال)
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بانک مرکزی

منبع :نماگرها و گزیده آمارهای پولی و بانکی

جدول  -18وضعیت برخی از اجزای منتخب پایه پولی در خرداد  49و تغییرات آن

درصد تغییر
سال

خرداد 49

اسفند 49

خرداد 49

خرداد  49به

سهم در رشد
خرداد  49به

(هزار میلیارد ریال)

درصد تغییر
خرداد  49به

سهم در رشد
خرداد  49به

اسفند 49
(واحد درصد)

خرداد 49
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خالص سایر
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اسفند 49

منبع :نماگر اقتصادی  08و گزیده آمارهای پولی و بانکی

 7آمارهای این قسمت با استفاده از آمارهای نماگرهای اقتصادیح گزیده آمارهای اقتصادی -بخش پولی و بانکی و محاسبات تحقیق استخراج شده است.
 7عدد مربوط به "خالص سایر" تا سال  41با استفاده از آمارهای سری زمانی بانک مرکزی و پس از آن از مابه التفاوت رقم پایه پولی و جمع اجزای پایه پولی برآورد
شده است.

09

خرداد 49
(واحد درصد)
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 مطابق جدول 14ح بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در سه ماهه نخست سال  44با رشد قابل توجهی نسابت
به اسفند  134( 43درصد) همراه بوده است .به گفته مسوالن بانک مرکزیح مهمترین دلیل افزایش بدهی دولت
به بانکمرکزی در سه ماهه اول سال  44استفاده دولت از حساب تنخواهگاردان خزاناه باوده اسات .مادیر اداره
بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزیح با اشاره به سهم حساب تنخواهگردان خزانه از بدهی دولات باه
بانک مرکزی عنوان کرده است؛ این سهم در پایان خرداد 1344ح بیش از  16درصد است که با خارج کردن آن از
بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان این دورهح نهتنها بدهی دولت به باناک مرکازی در ساه ماهاه اول 1344
نسبت به پایان سال قبل افزایش نداشتهح بلکه نشاندهنده کاهش نسابی آن طای دوره ماذکور نیاز اساتح لاذا
بررسی رفتار دولت در این دوره نشان میدهد که دولت بیانضاباطی ماالی خاصای در اساتفاده از مناابع باناک
مرکزی نداشته و به اصول خود در خصوص انضباط پولی و بانکی پایبند بوده است .4بر اسااس مااده  14قاانون
محاسبات عمومی و تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در پایان گزارش ضمیمه شده
استح استفاده دولت از حساب تنخواهگردان خزانه امری قانونی است و وجوه استفاده شده طی ماههای ساالح در
پایان همان سال تسویه خواهد شدح لذا بررسی و مقایسه آمارهای مربوط به بدهی دولت در پایان سال  44قابال
توجیه خواهد بود.
 با اعمال توضیحات فوق و کسر سهم  16درصدی حساب تنخواه گردان خزانه از بدهیهای دولتح حجم بدهی-
های دولت به بانک مرکزی در سه ماهه نخست سال جاری از  4497هزار میلیارد تومان باه  3697هازار میلیاارد
تومان خواهد رسید که نسبت به خرداد  43تقریبا  4درصد کااهش و نسابت باه اسافند  43حادود  1395درصاد
کاهش داشته است .در اینجا دو نکته قابل توجه به نظر می رسد :آیا برداشات دولات از حسااب تنخاواه گاردان
خزانه تنها در سال  44رخ داده است و در سال  43چنین اقدامی توسط دولت انجام نشده است .در صاورتی کاه
هر سال دولت مبالغی از خزانه برداشت و در انتهای سال تسویه می کنادح مقایساه پاس از کسار ساهم تنخاواه
گردانح صحیح نخواهد بود .همچنین با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای دولت چه تضمینی بارای
تسویه بدهی دولت و برگشت مبالغ دریافتی از محل حساب تنخواه گردان خزانه تا پایان سال جاری وجود خواهد
داشت!
 اگرچه ذکر این نکته که افزایش پوشش آماری شش بانک و چهار موسسه اعتباری در سال  41امکاان مقایساه
صحیح درصد تغییرات پایه پولی و نقدینگی را در اسفند  41تا بهمن  43با ماه های مشابه سال قبل و بعد تحت
تاثیر قرار دادهح حائز اهمیت استح اما به طور کلی آمارهای پولی نشان میدهد که در میان اجزای مختلاف پایاه
پولیح خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بیشترین سهم را در رشد پایه پولی طی سه ماهه نخست سال
 44نسبت به اسفند  43و نسبت به خرداد  43داشته است.
 در سه ماهه نخست سال جاری میزان بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی به حدود  117هزار میلیارد توماان
رسیده که نسبت به مانده بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان سال  43تقریبا  1945درصد رشد داشته است.
 9بانک مرکزیح خبرها و رویدادهاح  14دی ماه 1344
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 آمار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی گویای بدهی  1491هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی طای ساه
ماه نخست سال جاری است .این رقم در پایان سال 43ح معادل  1793هزار میلیارد تومان بوده است .بناابراین در
سه ماه نخست سال جاری نسبت به اسفند ماه سال قبل  3496درصد به میزان بدهی دولات باه باناک مرکازی
افزوده شده است.
 مجموع بدهی بخش دولتی (دولت و شرکتها و موسسات دولتی) به بانک مرکازی در پایاان ساال 43ح معاادل
 4195هزار میلیارد تومان بوده که با رشد  11درصدی در سه ماهه نخست 44به  4491هزار میلیارد تومان رسیده
است.
 بدهی بخش دولتی به بانک ها نیز در سه ماهه نخست  44معادل  14696هزار میلیارد تومان بوده که نسبت باه
رقم معادل آن در اسفند  43تقریبا  195درصد رشد داشته است.
 در مجموع بدهیهای دولت به شبکه بانکی در پایان بهار  44با  1درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به حدود
 156هزار میلیارد تومان رسیده است.
 افزایش مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی عمدتاً به سرفصل مطالبات از دولت و تعهدات دولتهای قبل نظیر
سود تعهدی دولت در طرح مسکن مهر و رسوب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی در ترازنامه باناکهاا نسابت
داده می شود.
 حجم نقدینگی از دو محل رشد پایه پولی و یا رشد ضریب فزاینده نقدینگیح افزایش می یاباد .ضاریب فزایناده
نقدینگی نشان دهنده میزان خلق پولی است که سیستم بانکی قادر است به ازای هر واحاد پاول باناک مرکازی
ایجاد کند  .رشد نقدینگی که از محل افزایش پایه پولی و یا به عبارتی دیگر از محل بانک مرکزی حاصل مای
شود به دلیل آثار تورم زایی آن پدیده مطلوبی برای اقتصاد نیست ولی چنانچه ضریب فزایناده نقادینگی کاه از
محل فعالیت بانکها ایجاد می شود افزایش یابد نشانه ای از میزان فعالیاتح کاارایی بااالتر و تولیاد محصاوالت
متنوع تر توسط سیستم بانکی خواهد بود و افزایش نقدینگی از این محل آثار مثبتی بر اقتصاد کشور دارد.
 ارقام مندرج در جدول  11نشان می دهد ضریب فزاینده نقدینگی در خرداد سال جاری به  691رسیده اسات کاه
گویای رشد  7درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل و رشد  394درصدی آن نسبت به اسفند  43است کاه
اتفاق مثبتی است.
 اگرچه افزایش ضریب فزاینده نقدینگی نشانهای از چابک شدن سیستم بانکی و خروج از رکود اقتصاادی اساتح
اما تحلیل دقیق تر این موضوع نیازمند بررسی تغییرات سرعت گردش پول (نسبت تولید ناخالص داخلی به حجم
پول) است که در حال حاضر به دلیل عدم انتشار آمارهای تولید ناخالص داخلی بارای فصال بهاار 44ح امکاان
مقایسه سرعت گردش پول در بازه های زمانی مختلف فراهم نیست.
 بر اساس اعالم آقای اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزیح ضریب فزاینده نقدینگی در شاهریور ساال  44باه
رقم  69341رسیده است که در مقایسه با فصل نخست سال 44ح مجددأ رشد مثبت داشته است.
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 با احتساب  711915هزار میلیارد تومان رقم نقدینگی شهریور  44و ضریب فزاینده نقدینگی  69341در این مااهح
پایه پولی شهریور  44برابر با  13195هزار میلیارد تومان براورد می شود که در مقایسه با شهریور  43حدود 1397
درصد رشد و در مقایسه با اسفند  43رشد  497درصدی را برخوردار بوده است.
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پیوست ها:
ماده  29قانون محاسبات عمومی کشوری:

تنخواه گردان خزانه عباارت اسات از اعتباار باانکی در حاساب درآماد عماومی نازد باناک مرکازی جمهوری اسالمی
ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال ماالی بارای رفاع احتیاجات نقدی خزانه در
همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده میشود و منتهاا تاا پایاان ساال واریز میگردد.
تبصره ماده  1قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:

تبصره ماده  - 1میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا سه درصد (  ) %3بودجه عمومی دولت تعیین میگردد.
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