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جدول -4تسهیالت پرداختی کل بانک ها به تفکیک بخش های اقتصادی
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 روند ارزش جاری تسهیالت پرداختی بانک ها در  01ماهه  0931نیز همانند سال های گذشته صعودی بودهاست ،اما میزان افزایش تسهیالت پرداختی نسبت به سال های قبل کمتر بوده و از سرعت رشد تسهیالت
کاسته شده است.

 مجموع تسهیالت پرداختی بانکها طی  01ماهه ابتدای سال  0931به بخشهای اقتصادی بیش از 832هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  0101درصد رشد داشته است.
 مطابق سالهای گذشته ،بیشترین تسهیالت طی  01ماهه نخست  9302( 0931درصد) به بخش خدمات بهارزش حدودا  009هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
 بعد از بخش خدمات ،بخش صنعت و معدن ( 8203درصد) بیشترین سهم از تسهیالت را طی  01ماهه نخست 0931دریافت کرده است.
 سهم تسهیالت دریافتی بخش های صنعت و معدن ،مسکن و ساختمان نسبت به دوره مشابه سال قبلکاهش یافته و در مقابل سهم بخش های خدمات و کشاورزی و بازرگانی از کل تسهیالت پرداختی افزایش
یافته است.
 افزایش سهم بخش کشاورزی مربوط به الزامات قانون بودجه کشور در سال  31در رابطه با اعطای تسهیالتبانک ها می باشد .در قانون بودجه سال  0931کل کشور ،بانکهای تخصصی و مؤسسات اعتباری موظف
شدند با توجه به موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه خود ،نسبت به اعطای تسهیالت به بخش کشاورزی،
منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اقدام کنند.
بانکها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند بهطور متوسط حداقل  82درصد از مجموع تسهیالت پرداختی خود را
به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص دهند.
همچنین ،بر اساس «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» نیز بانکهای عامل
غیرتخصصی موظف شدند ،سهمی از تسهیالت اعطایی خود را  -حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در
اقتصاد کشور بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی ساالنه  -به آن بخش اختصاص دهند که با
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توجه به مؤخر بودن قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور این بخشنامه به شماره
 31/001911در تاریخ  31/2/3به شبکه بانکی کشور ابالغ شد.

جدول -2سهم بخش های اقتصادی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت و سهم از تسهیالت اعطایی
شرح
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 آخرین آمار منتشر شده از ترکیب تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مربوط به سال  39می باشد (گزارشخالصه تحوالت سال  ،)39بر اساس این آمار سهم بخش های 0کشاورزی ،صنعت و معدن ،ساختمان و
خدمات (شامل بخش های بازرگانی و متفرقه) از تولید ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب،0101 ،0102 ،
 0100و  1802درصد می باشد .با فرض اینکه سهم بخش های اقتصادی از تولید ناخالص داخلی نوسان قابل
توجهی در سال جاری نیز نخواهد داشت ،مقایسه ترکیب تسهیالت اعطایی به بخش های اقتصادی با ترکیب
تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت جاری) انجام شده است ،همان طور که در جدول  8مشاهده می
شود ،سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیالت اعطایی بسیار بیشتر از سهم این بخش از تولید ناخالص
داخلی می باشد و برعکس در بخش خدمات سهم ارزش افزوده تولید شده بیشتر از سهم تسهیالت دریافت
شده است.
جدول -9تغییرات تسهیالت پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی نسبت به مدت مشابه سال قبل
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 41ماهه

 مجموع تسهیالت پرداختی بانکها طی  01ماهه نخست سال  0931در مقایسه با مدت مشابه در سال ،0939 0101درصد افزایش یافته است.

 -0در رابطه با سهم بخش های اقتصادی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت جاری ذکر این نکته ضروری است که در گزارش خالصه تحوالت اقتصادی ،در
تفکیک اجزای تولید ناخالص داخلی ،بخش بازرگانی زیر مجموعه ای از بخش خدمات می باشد لذا در محاسبه سهم بخش خدمات در تسهیالت پرداختی مجموع
بخش خدمات و بازرگانی محاسبه شده است .سهم بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی بدون نفت مربوط به ردیف ساختمان در زیر مجموعه گروه صنایع و معادن
گزارش خالصه تحوالت اقتصادی می باشد .سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی بدون نفت شامل گروه آب ،برق و گاز نیز می باشد.
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 میزان رشد تسهیالت پرداختی در مدت مذکور ،نسبت به دورههای مشابه سالهای قبل کاهش یافته است.همانگونه که در جدول  9مشاهده میشود 8309 ،واحد درصد از رشد تسهیالت اعطایی طی  01ماهه نخست
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاسته شده است.
 تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزی طی دوره مورد بررسی بیشترین رشد را در میان بخشهای اقتصاادی(1102درصد) داشته است؛ کشاورزی ،بازرگانی ،خدمات و صنعت و معدن بخش هایی هستند که با رشد واقعی
مثبت تسهیالت پرداختی در این دوره همراه بوده اند.
 علیرغم روند افزایشی تسهیالت پرداختی به بخش مسکن و ساختمان در  01ماهه سالهای  0938و 0939(مخصوصا افزایش  90درصدی در سال  ،)39در  01ماهه ابتدای سال  0931تسهیالت پرداختی این بخش
 002درصد کاهش یافته است.
 سرعت رشد تسهیالت اعطایی به بخش صنعت و معدن در  01ماهه نخست سال  ،31نسبت به دو سالگذشته کاهش یافته است .تسهیالت بخش صنعت و معدن در  01ماهه سال  1902 ،39درصد افزایش یافته
بود که در مقایسه با افزایش  809درصدی تسهیالت این بخش در سال  ،31سرعت افزایش میزان تسهیالت
کاهش قابل توجهی داشته است.
 در  01ماهه ابتدای سال  ،0931رشد کل تسهیالت پرداختی در مقایسه با نرخ تورم ده ماهه  808واحد درصدکمتر بوده است .به عبارت دیگر ،نرخ رشد واقعی تسهیالت پرداختی بانکها طی مدت مذکور منفی بوده؛ در
حالی که رشد واقعی تسهیالت پرداختی طی  01ماهه نخست سال  8109 ،39درصد بوده است.
نمودار  -4روند درصد تغییرات تسهیالت پرداختی در بخش های اقتصادی و نرخ تورم  41ماهه
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جدول -1هدف از دریافت تسهیالت دریافتی در بخش های اقتصادی طی  41ماهه سال 4931
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هدف عمده تسهیالت دریافتی طی ده ماهه  31مربوط به تامین سرمایه در گردش (با سهم  1801درصدی)
بوده است .طی  01ماهه نخست سال جاری ،تقریبا  023هزار میلیارد تومان از تسهیالت بانک ها برای تامین
سرمایه در گردش پرداخت شده که  9302درصد آن ( 3101هزار میلیارد تومان) مربوط به تامین سرمایه در
گردش بخش صنعت و معدن بوده است.
به جز بخش مسکن و ساختمان در تمامی بخش های اقتصادی بیشترین سهم تسهیالت دریافتی مربوط به
تامین سرمایه در گردش می باشد 30 .درصد کل تسهیالت دریافتی در بخش بازرگانی و  2801درصد کل
تسهیالت دریافتی بخش صنعت و معدن مربوط به تامین سرمایه در گردش می باشد.
طی ده ماهه سال  31در مجموع  13هزار میلیارد تومان برای مصارف ایجاد ( 9008هزار میلیارد تومان) و
توسعه ( 0202هزار میلیارد تومان) پرداخت شده است .سهم از کل تسهیالت پرداختی برای ایجاد  0102درصد
و سهم برای توسعه  209درصد بوده است.
مجموع سهم ایجاد و توسعه در بخش کشاورزی  8101درصد است .بیشترین سهم ایجاد و توسعه در میان
بخش های اقتصادی مربوط به بخش کشاورزی می باشد .کمترین سهم مصارف تسهیالت بانکی در زیمنه
ایجاد و توسعه نیز مربوط به بخش بازرگانی با سهم  303درصدی می باشد.
مقایسه مصارف تسهیالت در زمینه سرمایه در گردش با ایجاد و توسعه حاکی از فزونی چشمگیر سهم سرمایه
در گردش در تمام بخش های اقتصادی به جز بخش مسکن و ساختمان است .در بخش ساختمان و مسکن
مجموع سهم ایجاد و توسعه  8902درصد می باشد که نسبت به سهم  0301درصدی تامین سرمایه در گردش
بیشتر است (نمودار .)8
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نمودار  -2ارزش مصارف ایجاد و توسعه و تامین سرمایه در گردش تسهیالت دریافتی در بخش های اقتصادی
طی  41ماهه سال 4931
توسعه

تامین سرمایه در گردش



واحد :هزار میلیارد ریال
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 در  01ماهه ابتدای سال جاری شاهد افزایش سهم سرمایه در گردش در تسهیالت اعطایی بانکها بهبخشهای مختلف اقتصادی بوده ایم؛ به طوری که سهم سرمایه در گردش از تسهیالت پرداختی بانکها با
یک روند صعودی از  11درصد در سال  0930به  2903درصد در سال  1103 ،0938درصد در سال  0939و
 1801درصد در ده ماهه سال  0931رسیده است.8
نمودار -9سهم تامین سرمایه در گردش از تسهیالت اعطایی بانک ها


 10ماهه 94

درصد
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