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

وضعیت متغیرهای پول و اعتبار در پایان بهمن ماه 5931

نقدینگی

حجم نقدینگی از  0101هزار میلیارد تومان در اسفند ماه  0931به  0100هزار میلیارد تومان در بهمن ماه 0931
رسیده است.
این میزان نقدینگی نسبت به بهمن ماه  0931از رشد  1140درصدی برخوردار است .رشد نقدینگی در بهمن ماه
 0931نسبت به بهمن ماه  1.41 ،0939درصد بوده است .همانطور که مشاهده میشود از آهنگ رشد نقدینگی
کاسته شده است.
حجم شبه پول در بهمن ماه  0931به  0113هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به بهمن ماه  0931از رشد
 1141درصدی برخوردار است.
حجم پول نیز در بهمن ماه  0931به  011هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به بهمن ماه  0931از رشد 1949
درصدی برخوردار است.
شکل  – 1ترکیب نقدینگی (هزار میلیارد تومان)
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رشد حجم پول و شبه پول در بهمن ماه  0931نسبت به بهمن ماه  0939به ترتیب  0141و  9043درصد بوده
است .همانطور که مشاهده میشود ،سرعت رشد پول افزایش و سرعت رشد شبه پول کاهش یافته است.
افزایش سرعت رشد پول نسبت به شبه پول میتواند یکی از نشانهای تحرک در اقتصاد باشد .این مسئله رشد
اقتصادی و افزایش تقاضا در سال  0931را تایید میکند.
شکل  – 2مقایسه رشد پول و شبه پول در بهمن ماه  1931و 1931
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پایه پولی

پایه پولی در بهمن ماه  0931به  01941هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه  0143 ،0931درصد
و نسبت به بهمن ماه  0.40 ،0931درصد افزایش یافته است.
در سمت منابع پایه پولی ،سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی با رشد  1140درصدی نسبت به بهمن ماه 31
مواجه شده که حدوداً  0.49واحد درصد از رشد  0.40درصدی پایه پولی ،مربوط به این بخش بوده است.
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص با رشد  .43درصدی نسبت به بهمن ماه  0931به رقم  9141هزار میلیارد
تومان رسیده است .سهم این بخش از رشد پایه پولی  041واحد درصد بوده است.
سپرده اضافی بانکها نزد بانک مرکزی (در ایران شامل اسکناس و مسکوک نزد بانکها و سپردههای دیداری
بانکها نزد بانکمرکزی) با رشد  940درصدی به رقم  0141هزار میلیارد تومان رسیده است .سهم این بخش از
رشد پایه پولی  141واحد درصد بوده است.
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جدول  – 1پایه پولی بر حسب منابع و مصارف (هزار میلیارد تومان)
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اسکناس و مسکوک در دست اشخاص













سپرده اضافی بانکها نزد بانکمرکزی













سپرده قانونی بانکها نزد بانکمرکزی













  







خالص داراییهای خارجی بانکمرکزی













خالص بدهی بخش دولتی به بانکمرکزی













بدهی بانکها به بانکمرکزی













  







شرح

منابع پایه پولی

مصارف پایه پولی

خالص سایر

بهمن

اسفند

بهمن

1931

1931

1931
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در سمت مصارف پایه پولی ،بدهی بانکها به بانکمرکزی در مقایسه با بهمن ماه  0931حدوداً  9141درصد
افزایش یافته است .این مسئله موجب شده  1141واحد درصد از رشد پایه پولی سهم بدهی بانکها به بانک-
مرکزی باشد.
خالص داراییهای خارجی بانکمرکزی از  011هزار میلیارد تومان در بهمن ماه  ،0931با افزایش حدوداً .49
درصدی به  0..40هزار میلیارد تومان رسیده است.
خالص بدهی بخش دولتی به رقم  0.41هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با بهمن ماه  0931حدود .40
درصد کاهش و نسبت به اسفند  0931حدود  04.درصد افزایش یافته است.
ضریب فزآینده پولی و نقدینگی

ضریب فزآینده پولی (نسبت پول به پایه پولی) که توان خلق پول بانکها را از طریق سپردههای دیداری و
اسکناس و مسکوک در دست مردم نشان میدهد ،همچنان در حال کاهش بوده و در بهمن ماه  0931به عدد
 14..رسیده است .هرچند شیب کاهش این ضریب کاهش یافته است .به نظر برخی کارشناسان کوچکتر بودن
این نسبت از عدد یک می تواند گویای عملکرد ضعیف بانک ها در خلق پول باشد.
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ضریب فزآینده نقدینگی (نسبت نقدینگی به پایه پولی) با رشد  141درصدی نسبت به اسفند  0931به عدد .43.
رسیده است .این ضریب نیز هر چند همچنان در افزایش بوده اما از شیب افزایش آن کاسته شده است .قابل
ذکر است که  .درصد از رشد  1140درصدی نقدینگی از محل افزایش ضریب فزآینده نقدینگی بوده است.
شکل  – 9روند ضریب فزاینده پولی و ضریب فزاینده نقدینگی .1931-1931911
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سپردههای بلندمدت و کوتاهمدت

سپردههای کوتاهمدت بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به رقم  111هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت
به بهمن ماه  0931بیش از  11درصد افزایش یافته است.
سپردههای بلندمدت نیز طی این مدت با رشد  343درصدی مواجه شده و به رقم  1.0هزار میلیارد تومان
رسیدهاند.
رشد بیشتر سپردههای کوتاهمدت نسبت به بلندمدت منجر به پیشی گرفتن سپردههای کوتاهمدت از بلندمدت
در بهمن ماه  0931شده است.
جدول  -2وضعیت سپردههای سرمایهگذاری مدتدار بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی (هزار میلیارد تومان)

مانده در پایان
شرح

درصد تغییر
بهمن  31به

بهمن  31به

بهمن 31

اسفند 31
9691
799

بهمن 31

اسفند 31

بهمن 31

سپردههای کوتاهمدت

961

971

111

1192

سپردههای بلندمدت

194

113

141

393
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بدهی دولت به سیستم بانکی

رقم بدهی دولت به بانکمرکزی در بهمن ماه  0931به  9943هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با بهمن
ماه  1.49 ،0931درصد و در مقایسه با اسقند ماه  9.41 ،0931درصد رشد داشته است .افزایش این رقم میتوان
موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم شود.
مجموع بدهی دولت به سیستم بانکی (بانکمرکزی و بانکها) به سیستم بانکی در پایان بهمن ماه  0931به
رقم  0.14.هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به بهمن ماه  0931از رشد  1340درصدی و نسبت به اسفند 31
از رشد  114.درصدی برخوردار است .افزایش این رقم یکی از نشانههای بیانضباطی مالی است.
مانده در پایان
شرح

درصد تغییر
بهمن  31به

بهمن  31به

بهمن 31

اسفند 31
2194

بهمن 31

اسفند 31

بهمن 31

بدهی دولت به سیستم بانکی

11393

11996

14196

2391

بدهی دولت به بانک مرکزی

2691

2191

9993

2499

9497

بدهی دولت به بانکهای تجاری

2396

9299

9491

2496

1491

بدهی دولت به بانکهای تخصصی

9794

9491

1797

2691

2192

1691

1491

6193

9291

2194

بدهی دولت به بانکهای غیردولتی و
موسسات اعتباری غیربانکی
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