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معاونت بررسی های اقتصادی

گزیده آمارهای پولی و بانکی دی ماه 4931
جدول -1وضعیت مانده دارائیهای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در دی 49
(هزار میلیارد تومان)
شرح

درصد تغییر

مانده در پایان
دی 49

اسفند 49

دی49

دی  49به دی 49

دی  49به اسفند49

دارائیهای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی











دارائیهای بانک های تجاری











دارائیهای بانک های تخصصی





















دارائیهای بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی
منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

نکات قابل توجه:
 رشد  3.12درصدی داراییهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به ده ماهه نخست سال قبل
 سهم نسبتاً باالی بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در رشد داراییهای بانکها و موسساات
اعتباری (سهم  .212واحد درصدی)
 کاهش سهم بدهی بخش دولتی (دولت و شرکتها و موسسات دولتای) از مجماو دارایایهاای باناکهاا و
موسسات اعتباری غیربانکی -سهم  915درصدی بدهی این بخش در ده ماه نخست 59
جدول -9وضعیت مانده بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی در دی 49
(هزار میلیارد تومان)
مانده در پایان

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

درصد تغییر

دی 49

اسفند 49

دی49

دی  49به دی 49

دی  49به اسفند49


























منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

نکات قابل توجه:
 سهم  59درصدی بانک های تجاری در کل بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی
 افزایش کمتر از یک درصد میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی نسبت به ده ماهه نخست سال قبل
 افزایش معنادار بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی (رشد  92درصدی نسبت به دی )52
 سهم  5واحد درصدی بانک های تجاری در رشد  915درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی
 کاهش نسبتاً قابل توجه بدهی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکازی (کااهش
 .519درصدی نسبت به دی ماه  52و کاهش  94درصدی نسبت به ماه پایانی سال قبل)
1
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جدول -9وضعیت مانده بدهی بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در دی49
(هزار میلیارد تومان)
مانده در پایان

شرح

درصد تغییر

دی 49

اسفند 49

دی49

دی  49به دی 49

دی  49به اسفند49











بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری











بدهی بخش دولتی به بانک های تخصصی











بدهی بخش دولتی به بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی











بدهی بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

جدول  -5تفکیک بدهی بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
(هزار میلیارد تومان)
مانده در پایان

شرح

درصد تغییر

دی 49

اسفند 49

دی49

دی  49به دی 49

دی  49به اسفند49

بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی











بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی











منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

جدول  -6وضعیت وام ها و سپرده های بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در دی49
(هزارمیلیارد تومان)
مانده در پایان

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

درصد تغییر

دی 49

اسفند 49

دی49

دی  49به دی 49

دی  49به اسفند49


























منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

نکات قابل توجه:
 رشد  .419درصدی بدهی بخش دولتی (دولت و شرکتها و موسسات دولتی) به بانکها و موسسات اعتباری
غیربانکی نسبت به دی  52که عمدتاً ناشی از بدهی دولت بوده است.
 افزایش  ..13هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به سیستم بانکی طی ده ماهه .259
 سهم  5.19درصدی دولت از بدهی بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
 افزایش نسبتاً قابل توجه بدهی بخش دولتی به بانکهای تخصصی نسبت به ده ماهه ساال قبال کاه تمامااً
ناشی از افزایش بدهی دولت به این بانکها بوده است.
 کاهش  33درصدی سپرده های بخش دولتی در مقابل افزایش بدهیهای این بخش به بانک ها
 عدد  215برای نسبت بدهی به سپرده های دولت نزد بانک ها -جریان وجوه از سمت بانک ها به سمت دولت
 باالترین نسبت بدهی به سپرده دولت نزد بانکها در دی ماه ( 59در مقایسه با سایر ماههای سال )59
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جدول -7وضعیت مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در دی49
(هزارمیلیارد تومان)
مانده در پایان

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

درصد تغییر

دی 49

اسفند 49

دی49

دی  49به دی 49

دی  49به اسفند49


























منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

جدول  -8وضعیت سپردههای بخش غیردولتی در دی 49
(هزارمیلیارد تومان)

شرح

دی 49

دی49

درصد تغییرات

سپرده های بخش غیردولتی







سپرده های دیداری







سپرده های غیردیداری







منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

نکات قابل توجه:
 سهم  45درصدی بدهی بخش غیر دولتی از کل بدهی به سیستم بانکی
 رشد پایینتر بدهیهای بخش غیردولتی در مقابل بدهی بخش دولتی به بانکها
 عدد  91.9برای نسبت بدهی به سپرده بخش غیردولتی -جریان وجوه از سمت بخش غیردولتی به سمت
بانک ها
 کاهش نسبت بدهی به سپرده بخش غیردولتی نسبت به ده ماهه سال  52و دور شدن از عدد یک به معنای
کاهش توان سیستم بانکی در تخصیص سپردههای بخش غیردولتی به همین بخش
 سهم تقریباً  5.درصدی بخش غیردولتی از مجمو سپرده های بانک ها
 سهم  .4درصدی بخش غیردولتی از مجمو بدهی بانک ها
 عدم تخصیص متوازن سپردههای بانکی میان بخشهای دولتی و غیردولتی با توجه به سهم هر یک از
بخشها در سپرده های بانکی (سهم  .4درصدی بخش خصوصی در بدهی های بانکی در مقایسه با سهم 5.
درصدی این بخش در سپرده های بانک ها)
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جدول  -4وضعیت سپردههای سرمایهگذاری مدت دار بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در دی 49
(هزار میلیارد تومان)
مانده در پایان

شرح

درصد تغییر

دی 49

اسفند 49

دی49

دی  49به دی 49

دی  49به اسفند49

سپرده های کوتاه مدت











سپرده های بلند مدت











منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

نکات قابل توجه:
 پیشی گرفتن نرخ رشد سپردههای کوتاه مدت بر بلندمدت  -طبق دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و
اعتباری در سال  .259مصوب اردیبهشت همان سال و بدنبال ممنوعیت افتتاح سپرده با سررسید بیشتر از
یکسال توسط بانکها در سال  ،.252سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی متناسب با طول دوره
سپرده گذاری (با حداکثر سررسید یکسال) معادل  39درصد تعیین گردید .افزایش  55هزار میلیارد تومانی
سپرده های کوتاه مدت طی ده ماهه  59از همین امر ناشی می شود.
 نسبت  45درصدی سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت در پایان دی ماه  59که در مقایسه با دی ماه سال
قبل افزایش یافته است.
جدول  -4وضعیت مانده تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری در دی 49

1

(هزار میلیارد تومان)

شرح

درصد تغییر

مانده در پایان
اسفند 49

دی 49

دی 49نسبت به اسفند 49

بانک ها و موسسات اعتباری







بانک های تجاری







بانک های تخصصی







بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری







منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

نکات قابل توجه:
 رشد  .9درصدی مانده تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری
 سهم بیش از  95درصدی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری از مانده تسهیالت اعطایی بانک ها
 سهم کمتر از دو درصدی بانک های تجاری در رشد مانده تسهیالت اعطایی بانک ها

 -1از تیرماه  49آمار تسهیالت اعطایی به تفکیک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیالت اعطایی اضافه شده است.
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جدول  -11وضعیت نقدینگی در دی ماه 49
(هزار میلیارد تومان)

شرح

درصد تغییر

مانده در پایان
دی 49

اسفند 49

دی49

دی  49به دی 49

دی  49به اسفند49

پول











شبه پول











نقدینگی











منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

نکات قابل توجه:
 رشد  3.13درصدی نقدینگی (مجمو پول 3و شبه پول )2نسبت به دی ماه سال قبل که بخش عمده آن به
دلیل افزایش سپردههای غیر دیداری (شبه پول) بوده است.
 رشد  2.درصدی حجم سپردههای غیردیداری( 9شبه پول) و سهم باالی آن در رشد نقدینگی گویای جذابیت
نرخهای سود بانکی
 سهم  914درصدی قرض الحسنه پس انداز در کل سپرده های غیر دیداری در دی  59در مقایسه با سهم 915
درصدی آن در اسفند 52
جدول  -11وضعیت ضریب فزاینده پولی

5

در دی ماه ( 49هزار میلیارد تومان)
درصد
تغییر دی

اسفند

اسفند

اسفند

1941

1941

1949

ضریب فزاینده نقدینگی









نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپردهها











نسبت سپرده قانونی به کل سپردهها













نسبت ذخایر اضافی به کل سپردهها













شرح

49

 برابر با مجمو سپرده های دیداری با حجم اسکناس و مسکوک است. -2شبه پول همان سپرده های غیر دیداری است.
 شامل قرض الحسنه پس انداز ،سرمایه گذاری کوتاه و بلند مدت و غیره است. -9نقدینگی از حاصل ضرب ضریب فزاینده پولی در پایه پولی به دست می آید.



درصد

هریک از

هریک از

تغییردی49

اجزاء در

اجزاء در

نسبت به

تغییرات

تغییرات

دی49

ضریب

ضریب به

به دی49

اسفند49













دی1949

دی1949















نسبت به
اسفند49

منبع :بانک مرکزی ج.ا.ا

سهم

سهم
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نکات قابل توجه:
 رشد  .19درصدی ضریب فزاینده نقدینگی دی ماه  59نسبت به اسفند  52و رشد تقریباً  9درصدی نسبت به
ماه مشابه سال قبل (باالتر بودن ضریب فزاینده نقدینگی در اقتصاد به معنای گردش مناسب پول و کارکرد
بهتر نظام بانکی است)
 استمرار روند کاهشی نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به کل سپردههاای باانکی و برآیناد کااهش
مذکور در رشد ضریب فزاینده نقدینگی – حجم اسکناس و مساکوک در دسات اشاخاص در دی  59باا .9
درصد کاهش در مقایسه با اسفند  52به  3514هزار میلیارد تومان رسید.
 کاهش نسبت سپرده قانونی به کل سپرده های بانکی و اثر مثبت آن در رشد ضریب فزاینده نقدینگی -حجم
سپرده قانونی بانکها در دی ماه  59با رشد  .9درصدی به  5.هزار میلیارد تومان رسید.
 افزایش نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده های بانکی و اثر منفی آن در افزایش ضاریب فزایناده نقادینگی-
ذخایر اضافی بانکها در اسفند  52حدود  ..هزار میلیارد تومان بود که در دی ماه  59تقریبأ دو برابر شد و باه
 3.19هزار میلیارد تومان رسید.
 در مجمو کاهش نسبت اسکناس و مسکوک به کل سپرده ها و نسبت سپرده قانونی به کل سپرده ها موجب
شده تا ضریب فزاینده نقدینگی در دی ماه  .259به میزان  91.5واحد افزایش و در مقابال افازایش نسابت
ذخیره احتیاطی به کل سپرده ها باعث شده تا  9134از ضریب فزاینده نقدینگی کاسته شود .برآیند سه عامال
مذکور در نهایت افزایش  9199واحدی ضریب فزاینده نقدینگی را در دی ماه  .259در مقایسه با اسفند .252
بدنبال داشته است.



