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 کند. پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیشده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر  دیدگاه و نظرات ارائه  
 باشد، لیکن استفاده از نتـایج ایـن مقالـه بـا ذکـر منبـع        کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی می

  بالمانع است.
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  نویسنده: مقدمه
کالن اقتصادي کشـور دارد و در    باشد که بیشترین ارتباط را با بخش هاي اقتصادي کشور می ترین بخش اهمیتسیستم بانکی یکی از با 

د صـنعت بانکـداري کشـور و    گذار باشـد. بنـابراین بررسـی عملکـر     تواند بر اقتصاد کالن کشور اثر ثباتی در آن می نتیجه هر گونه نوسان و بی
هـاي مختلـف و بـر اسـاس      تحلیل سالمت بانکی داراي اهمیت است. در همین راستا در این گزارش سعی شده است بـا توجـه بـه شـاخص    

 هاي همگن بررسی گردد. عـالوه بـر آن بـا توجـه بـه اهمیـت ارزیـابی        المللی سالمت سیستم بانکی ایران به تفکیک گروه هاي بین استاندارد
روي این صنعت، اقالم مختلف دارایی، بدهی، سود و زیـان، بانکـداري الکترونیـک و     هاي پیش لکرد صنعت بانکداري ایران و بررسی چالشعم

  هاي ارزي نیز تحلیل و بررسی گردیده است. فعالیت

پرداختـه  کرد آن در کشور اهمیت صنعت بانکی و عمل اي در زمینه گزارش حاضر در چهار بخش تهیه شده است. در فصل اول به مقدمه
هـاي همگـن    هاي سالمت بانکی براي هر بانک محاسبه و تحلیل خواهد شد. سپس در فصل سوم جایگاه گـروه  شود. در فصل دوم نسبت می

هاي سیستم بانکی مـورد بررسـی    هاي مختلف، چالش شود. در پایان نیز با توجه به تحلیل شاخص در شبکه بانکی کشور بررسی و تحلیل می
  گیرد.   و تحلیل قرار می

اند و آقاي هادي حیـدري و خـانم    در اینجا الزم است از آقاي دکتر فرهاد نیلی که نظارت بر حسن تدوین این گزارش را بر عهده داشته
ایـران کـه   اند و همچنین مؤسسه عالی بانکداري  اي این گزارش کمک شایانی نموده مرضیه اسفندیاري که در طراحی و استخراج پایگاه داده

  اند، تقدیر و تشکر گردد. آوري و در اختیار پژوهشکده پولی و بانکی قرار داده ها را گرد اقالم ترازنامه و سود و زیان بانک

مندان به مباحث بـانکی، مسـئولین و کارشناسـان قـرار گیـرد و نقطـه شـروعی بـراي          امید است انتشار این گزارش مورد استفاده عالقه
  در این زمینه باشد. هاي تکمیلی پژوهش

  
  
  اعظم احمدیان                                                                                        

  پژوهشکده پولی و بانکی پژوهشگر گروه بانکداري                                                                                         
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  فصل اول
 مقدمه

آید که با ساماندهی و مدیریت مناسـب منـابع و مصـارف خـود،      می شمار به اقتصاد کشور هاي بخش ترین اهمیت با از یکی بانکداري صنعت
هـاي کـالن اقتصـاد کشـور، هـر       آورد. با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با بخش  را فراهم اقتصاد شکوفایی و رشد هاي تواند زمینه می

تواند موجب نوسان و اختالل در متغیرهـاي کـالن اقتصـادي بـاالخص تولیـد شـود. لـذا تأکیـد بـر نقـش            آن می  ثباتی و بحران در گونه بی
 داراي اهمیت است.  گري مالی آن، بررسی و اطمینان از ثبات و سالمت سیستم بانکی واسطه

اي،  (مبتنی بر تجربه حرفـه  از یک تعریف، استاندارد معین و یا نرم بانکی تواند طور کلی از نظر مفهومی یک شاخص سالمت بانکی می  به
) را اي و یا ترکیبی از اینها مشتق شود، ضمن اینکه خاصیت پذیرش همگانی (از سوي محافل علمی، بـانکی و حرفـه  ) غیرهمتوسط صنعت و 

الملـل و بـا توجـه بـه سـاختار       با خود به همراه داشته باشد. در همین راستا در این گزارش با استفاده از استانداردهاي موجود در سطح بـین 
) و با اسـتفاده از اقـالم   1390و  1389هاي موجود سعی بر آن است که سالمت سیستم بانکی در دو سال اخیر ( سیستم بانکی ایران و داده

همچنـین   1شود، مورد ارزیابی و تحلیل قـرار گیـرد.   ها که هر ساله توسط مؤسسه عالی بانکداري ایران منتشر می امه و سود و زیان بانکترازن
هاي مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در این گزارش سـعی شـده    سعی خواهد شد عملکرد سیستم بانکی کشور با استفاده از شاخص

یستم بانکی، ساختار بازار و شرایط اقتصاد کالن توجه شود و در یک شـرایط یکسـان از نظـر سـاختار بـازار و اقتصـاد       هاي س است به ویژگی
  کالن، نقاط ضعف و قوت سیستم بانکی شناسایی گردد. 

هـاي   وه همگـن بانـک  تواند بر عملکرد آن تأثیرگذار باشد، بنابراین شبکه بانکی کشور بـه چهـار گـر    با توجه به اینکه ساختار هر بانک می
  اند از: هاي هر گروه همگن به تفکیک عبارت شده تقسیم شده است که بانک دولتی، تخصصی، خصوصی و خصوصی

  و توسعه تعاونالحسنه مهر ایران  پست بانک، قرض، رفاهسپه،  ،ملی: شامل هاي دولتی بانک - 
  مسکن، کشاورزي، صنعت و معدن و توسعه صادراتهاي تخصصی شامل:  بانک - 
  شهربانک  و نوین، پاسارگاد، پارسیان، کارآفرین، دي، سامان، سرمایه، سینا، تات اقتصاد: شامل هاي خصوصی بانک - 
  صادرات، ملت و تجارت :شده هاي خصوصی بانک - 

از آنجا که هدف گزارش حاضر بررسی عملکرد صنعت بانکداري ایران و محتواي گـزارش اعـم از سـالمت سیسـتم بـانکی بـا اسـتفاده از        
المللی و ارائه تصویري از عملکرد سیستم بانکی کشور جهت شناسایی نقـاط ضـعف و قـوت سیسـتم بـانکی و در       هاي استاندارد بین شاخص

هاي استاندارد ثبات بانکی معرفـی   باشد، بنابراین ضروري است ابتدا شاخص نهایت ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود عملکرد سیستم بانکی می
  هاي استاندارد ثبات و سالمت بانکی صندوق   ) شاخص1ـ 1گردند. در جدول (

 
  ناشر مؤسسه عالی بانکداري ایران ،1390و  1389هاي  ها در سال بانکاقالم ترازنامه و سود و زیان  ـ 1
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  1.المللی پول بیان شده است بین
  هاي استاندارد سالمت و ثبات مالی سیستم بانکی معرفی شاخص )1ـ 1( جدول
  نسبت مالی  هاي سالمت بانکی شاخص

  نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی  کفایت سرمایه
  شده هاي ریسکی موزون نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی

  نسبت مانده مطالبات معوق به کل تسهیالت  کیفیت دارایی

  آوري سود

  نسبت حاشیه سود
  نسبت درآمد کارمزدي

  نسبت سود تسهیالت اعطایی
  بازدهی دارایی

  بازدهی حقوق صاحبان سهام

  نقدینگی
  ها سپردهنسبت اعتبارات اعطایی به کل 

  نسبت دارایی نقد به کل دارایی
  فرّارگذاري به سپرده  نسبت سپرده سرمایه

  ها سایر نسبت
  سرمایه به دارایی

  ها هزینه مطالبات معوق به کل هزینه
  ها هزینه اداري به کل هزینه

  دارایی به تولید ناخالص داخلی

هاي مکمل را نیز معرفی نمـوده اسـت،    المللی پول براي ارزیابی بهتر ثبات و سالمت سیستم بانکی شاخص با توجه به اینکه صندوق بین
هـا سـعی شـده اسـت      هاي کاملی بیان گردند. با توجه به آمار ترازنامه و سـود و زیـان بانـک    بنابراین در این گزارش سعی شده است شاخص

ی براي سیستم بانکی ایران معرفی گردد. نسبت نقدینگی در سرفصل نسـبت دارایـی و بـدهی بررسـی شـده اسـت.       هاي سالمت مال شاخص
هـا   ها نیز در سرفصل سـایر نسـبت   هاي سودآوري، مدیریت و کیفیت دارایی است. سایر نسبت سرفصل نسبت سود و زیان، مشتمل بر نسبت

  بررسی شده است. 

   

 
  www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/fsi.htm المللی پول: ـ صندوق بین 1
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  تفاده در تحلیل سالمت و ثبات مالی سیستم بانکی کشورهاي مورد اس  شاخص )2ـ 1( جدول

ــبت ــاي  نس   ه
  بدهی 

  1گذاري هاي سرمایه سپرده
  1هاي جاري سپرده

  1بدهی به بانک مرکزي

ــبت ــاي  نس   ه
  دارایی 

  2اوراق مشارکت
  2مطالبات از سیستم بانکی

  2تسهیالت اعطایی
  ها)  دار و سایر سپرده  هاي جاري، مدت  تسهیالت اعطایی به سپرده مشتریان (شامل سپرده

ــبت ــاي  نس   ه
اقالم زیـرخط   

  ترازنامه

  2ها  نامه تعهدات مشتریان بابت ضمانت
  2تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادي

  2سایر تعهدات

ــبت ــاي   نس ه
  سود و زیان

  3اي بهرهدرآمد غیر
  3اي درآمد بهره

  3سود تسهیالت اعطایی از درآمد
  3ها از درآمد  گذاري ها و سرمایه  گذاري حاصل از سپردهسود 

  3سایر درآمدها از درآمد
  3نتیجه مبادالت ارزي

  3درآمدهاي کارمزد از درآمد
  4الوصول هزینه مطالبات معوق و مشکوك

  4هاي اداري  هزینه
  4گذار  سهم سود سپرده

  ها سایر نسبت

  دار  بهرههاي   اي به دارایی سود خالص حاشیه
  هاي ریسکی سود تسهیالت اعطایی به کل دارایی

  هاي بدون ریسک هاي بدون ریسک به کل دارایی سود حاصل از دارایی
  اي الوصول به درآمد خالص بهره هزینه مطالبات معوق و مشکوك

  2درآمد کل
  2هاي درآمدزا  دارایی

  2سود حاصل از تسهیالت اعطایی
  2اي غیربهرهدرآمد 

  الوصول به کل تسهیالت هزینه مطالبات معوق و مشکوك
  الوصول به کل سرمایه پایه هزینه مطالبات معوق و مشکوك

  ها  نسبت به کل هزینه4  نسبت به کل درآمدها 3  ها  نسبت به کل دارایی 2  ها  نسبت به کل بدهی1

فصـل سـایر    هـاي مکمـل کـه در زیـر     مالی بوده است، سعی شده است از نسـبت در برخی موارد که نیاز به بررسی بیشتر شاخص ثبات 
 1هاي ثبـات مـالی   بندي دیگري که در فصل ششم کتاب شاخص بندي بر اساس تقسیم ها تعریف شده است، استفاده گردد. این تقسیم نسبت

دهنـده   ها و بررسـی اجـزاي تشـکیل    تر شاخص دقیق بندي، نیاز به بررسی بیان شده است، صورت پذیرفته است. دلیل استفاده از این تقسیم
  آنها بوده است.

که در هر شـاخص   اي استفاده شده است، به طوري  براي دستیابی به یک تصویر روشن از عملکرد سیستم بانکی، از روش تحلیل مقایسه
انـد.   یگر و در کل شبکه بانکی مقایسـه شـده  هاي همگن با یکد مورد بررسی، از یک طرف هر بانک با بانک گروه همگن و از طرف دیگر گروه

 
1- Financial Soundness indicators, complication guide, www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/fsi.htm 
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به عبارت دیگر متوسط هر شاخص در هر گره همگن به عنوان معیاري براي سنجش وضعیت هر بانک در نظر گرفتـه شـده اسـت. بـه ایـن      
مقایسـه بـا متوسـط     توان عملکرد هر بانک را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و مشخص نمود که آیا بانک در دوره مورد بررسـی در  ترتیب می

  گروه همگن بهتر عمل کرده است یا خیر؟  

  در واقع گزارش حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
 هاي سالمت بانکی در مقایسه با وضعیت متوسط گروه همگن چگونه است؟ وضعیت هر بانک از نظر شاخص - 
 اند؟ یکدیگر چگونه عمل نمودههاي سالمت بانکی در مقایسه با  هاي همگن از نظر شاخص گروه - 
وضعیت هر بانک و در نتیجه هر گروه همگن در شبکه بانکی کشور از نظر مدیریت دارایی، بدهی و در نتیجه اقـالم سـود و زیـان     - 

 چگونه بوده است؟
 داشته است؟چه تغییري  1389در مقایسه با سال  1390هاي ارزي در سال  سیستم بانکی از نظر بانکداري الکترونیک و فعالیت - 
 شده چیست؟ هاي بررسی هاي مهم سیستم بانکی با توجه به شاخص چالش - 

هـاي   پس از مقدمه، در بخش دوم نسـبت در همین راستا براي پاسخگویی به این سؤاالت گزارش حاضر در چهار بخش تهیه شده است. 
 4شـاخص بـراي کـل    80محاسبه خواهد شد (مشتمل بر  سالمت بانکی مشتمل بر دارایی، بدهی، اقالم زیرخط و سود و زیان براي هر بانک

شـده بررسـی خواهنـد     هـاي معرفـی   با استفاده از شاخص هاي همگن ها به تفکیک گروه همگن و در نهایت مقایسه گروه گروه) سپس نسبت
زیـان، مطالبـات معـوق و     هاي دارایـی، بـدهی، سـود و    هاي همگن در شبکه بانکی کشور با استفاده از نسبت در فصل سوم جایگاه گروه شد.

هـا، مشـارکت در بـازار     وري و کـارایی بانـک    هـاي بهـره   ، مقایسـه نسـبت   الملل، بانکداري الکترونیک هاي ارزي و بین الوصول، فعالیت مشکوك
ر شـبکه  بررسی و تحلیل خواهد شد تا مشخص گردد هر بانک چـه سـهمی را د   ها در بخش واقعی اقتصاد بانکی و مقایسه عملکرد بانک بین

گذار اسـت. از طـرف دیگـر سـهم هـر       باشد و تا چه حد از متغیرهاي کالن اقتصادي تأثیر پذیرفته و تا چه حد بر آن اثر بانکی کشور دارا می
گروه). در پایان نیـز بـا توجـه بـه      4نسبت براي کل  148باشد (مشتمل بر  گروه همگن نیز در شبکه بانکی کشور قابل محاسبه و تحلیل می

  گروه).   4نسبت براي  39هاي سیستم بانکی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت (مشتمل بر  هاي مختلف چالش ل شاخصتحلی
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  فصل دوم 
  هاي بانکی هاي سالمت بانکی به تفکیک گروه شاخص 

  هاي بانکی ها و گروه هاي سالمت بانکی به تفکیک بانک شاخص  . مقایسه1ـ  2
 هـا  ، تسهیل جریان پرداخـت ی، تبدیل سررسیدهاگري مال به دلیل نقش کلیدي که در اقتصاد کشورها، واسطه یک سیستم بانکی سالم ثبات

انـدازها،   ها از قبیـل گـردآوري پـس    بانکت ثیرات خارجی مثبأاي برخوردار است. وجود ت العاده از اهمیت فوق ،کند تخصیص اعتبار بازي میو 
بدیل تبدیل کرده است، ضمن آنکـه در کشـورهاي در    سساتی بیؤها را به م بانک ،نمودن نقدینگی و خدمات پرداخت همتخصیص منابع و فرا

یافتـه) بـه علـت کمبـود فعالیـت سـایر نهادهـاي مـالی، آنهـا تنهـا            حال انتقال و اقتصادهاي در حال توسعه (با بازارهاي مالی کمتر توسـعه 
بـا توجـه    روند. هاي مرتبط به شمار می نوع پرتفوي مالی مورد نیاز در تبدیل سررسیدها و کاهش ریسککننده اطالعات مالی و عامل ت فراهم

به اهمیتی که تأثیر عملکرد سیستم بانکی کشور بر بخش واقعی اقتصاد دارد و وجود هر گونه چالش، کل اقتصاد کشـور را تحـت تـأثیر قـرار     
المللـی و   هـاي بـین   هاي سالمت بانکی صنعت بانکداري ایران با استفاده از شاخص  اخصشود به تحلیل ش خواهد داد. در این بخش سعی می

) بیـان شـده   1ـ 2ها در جدول ( متناسب با آمار موجود بپردازیم. در همین راستا با توجه به اهمیت اندازه بانک در عملکرد آن ابتدا رتبه بانک
  است. 1390ها در پایان سال   اساس اندازه بانک برحسب میزان داراییها در این بررسی بر   بندي بانک  نحوه رتبهاست. 

  ، میلیارد ریال)1390هاي منتخب در کشور بر اساس میزان دارایی بانک (سال   رتبه بانک) 1-2(جدول 

 نام بانک
  رتبه در 

 شبکه بانکی
  رتبه در

 گروه همگن 
 ها دارایی

  دارایی در سال
  به قیمت 1390 

 ثابت 

  نسبت رشد دارایی
   1389به سال  

 (درصد)

  رشد دارایی به قیمت
  ثابت نسبت به سال  

 (درصد) 1389

 2,795.4 864,762.0 1 1 ملی

 2,514.2 777,758.0 1 2 ملت

 2,144.8 663,492.0 1 3 مسکن

 2,009.6 621,657.0 2 4 صادرات

 1,659.4 513,347.0 3 5 تجارت

 1,069.6 330,895.0 1 6 پارسیان

 1,022.1 316,201.0 2 7 سپه

 1,004.7 310,808.0 2 8 کشاورزي

 717.0 221,808.0 2 9 پاسارگاد

 569.4 176,136.0 3 10 اقتصاد نوین

 404.1 125,007.0 4 11 انصار

 391.3 121,037.0 3 12 رفاه کارگران

 372.3 115,174.0 3 13 صنعت و معدن
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 354.9 109,802.0 5 14 سامان

 216.8 67,052.0 4 15 توسعه صادرات

 215.9 66,778.6 6 16 سینا

 194.6 60,209.0 7 17 کارآفرین

 189.1 58,509.0 8 18 سرمایه

 147.6 45,668.0 6 19 الحسنه مهر قرض

 131.2 40,588.0 10 20 تات

 123.7 38,282.0 9 21 شهر

 63.5 19,659.0 5 22 توسعه تعاون

 62.9 19,463.0 4 23 پست بانک

 41.4 12,804.0 11 24  دي

 18,126 5,607,288.4 - - شبکه بانکی

ها بر نحوه عملکرد آنهـا مـؤثر     هایی باشند که این تفاوت  هاي ایران از نظر ساختار و نوع مالکیت ممکن است داراي تفاوت از آنجا که بانک
هـا در   ) رتبه بانـک 1ـ2تقسیم شده و در جدول ( شده و خصوصی هاي دولتی، تخصصی، خصوصی ها به چهار دسته بانک  است، بنابراین بانک

هـاي   میلیارد ریال دارایی هـم بـین کـل بانـک     762,864شود، بانک ملی با داشتن  کشور و در بین گروه همگن بیان شده است. مشاهده می
  باشد.  هاي دولتی داراي رتبه اول از نظر اندازه می کشور و هم بین بانک

  هاي دولتی تـازه  الحسنه مهر از جمله بانک هاي خصوصی و قرض هاي تات، دي و شهر از جمله بانک بانکاست که    نکته حائز اهمیت آن
هـاي تخصصـی نیـز بانـک      باشند. از بین بانـک  ها نسبت به سال قبل می درصد در اندازه دارایی 50تأسیس هستند که داراي جهش بیش از 

درصد را در دارایی خود تجربه نموده است. همچنـین   50مسکن مهر رشد بیش از  مسکن به دلیل اعطاي خطوط اعتباري براي تأمین مالی
هاي خصوصی بجز بانک پارسیان ارزش دارایی خود را با توجه به نـرخ   حاکی از این است که بانک 1390ها در سال  بررسی رشد دارایی بانک

انـد ارزش   که آنها نتوانسـته   ي اي کاهش یافته است، به طور ابل مالحظههاي دولتی به میزان ق هاي بانک اند. اما ارزش دارایی تورم حفظ کرده
بـه قیمـت ثابـت مواجـه      1390درصد در دارایی سال  3/9دارایی خود را با توجه به نرخ تورم حفظ نمایند. چنانچه بانک ملی با رشد منفی 

شـده ملـت، تجـارت و     که هر سه بانـک خصوصـی    به طوريهاي دولتی نیست،  شده نیز متفاوت از رفتار بانک هاي خصوصی شده است. بانک
 5/1ها در کل شبکه بانکی نیز در مقابل تـورم بـا کـاهش منفـی      اند. ارزش دارایی صادرات با رشد منفی در دارایی به قیمت ثابت مواجه بوده

  درصدي مواجه بوده است.
  1390اندازه دارایی در مقابل رشد دارایی در سال  )1ـ 2(نمودار
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شـود،   طـور کـه مشـاهده مـی     دهد. همـان  هاي موجود در شبکه بانکی نشان می ) اندازه دارایی را در مقابل رشد دارایی بانک1ـ 2نمودار (
اند. در مقابـل عمـده    درصد را در دارایی خود تجربه نموده 150الحسنه مهر، دي و تات، رشد باالي  هاي داراي اندازه کوچک نظیر قرض بانک
  اند. درصد در دارایی داشته 50ران که داراي اندازه متوسط و بزرگ هستند، رشد کمتر از هاي ای بانک

  ـ بدهی اي دارایی . تحلیل مقایسه2ـ 2
هاي دارایی و بدهی در حفظ سالمت سیستم بانکی دارد، در این بخـش   با توجه به اهمیتی که مدیریت منابع مصارف بانک در قالب شاخص

هـاي خصوصـی، دولتـی،     دارایی به کل دارایی و نسبت اقالم بدهی بـه کـل بـدهی در چهـار گـروه بـانکی، بانـک        شود نسبت اقالم سعی می
  شده بررسی و تحلیل گردد.  تخصصی و خصوصی

بـا کـاهش نسـبت     1389نسبت بـه سـال    1390هاي خصوصی بجز بانک کارآفرین و تات در سال  دهد که بانک ) نشان می2ـ 2جدول (
انـد. از جملـه    اند. در مقابل از نظر نسبت مطالبات از شبکه بانکی عکس نسبت تسهیالت اعطـایی عمـل نمـوده     واجه بودهتسهیالت اعطایی م

باشد. از نظر نسبت اوراق مشـارکت   ها می گریزي این گروه از بانک دالیل عمده این امر، کاهش تقاضا براي تسهیالت اعطایی و افزایش ریسک
هاي دارایی بـراي کـل    اند. بررسی نسبت هاي خصوصی با کاهش این نسبت مواجه بوده ، اقتصاد نوین و شهر، بانکهاي کارآفرین نیز بجز بانک

هـاي خصوصـی در دوره مـورد بررسـی بـا کـاهش نسـبت عرضـه اعتبـارات و اوراق           هاي خصوصی حاکی از این است که مجموعه بانک بانک
هـاي خصوصـی رویکـرد     هاي ریسـکی، بانـک   اند. در واقع با کاهش دارایی نکی همراه بودهبا مشارکت و در مقابل افزایش مشارکت در بازار بین

که تسـهیالت اعطـایی     هاي خصوصی، بانک دي داراي رفتار متفاوت با سایرین است، به طوري اند. بین بانک اي در پیش گرفته گریزانه ریسک
گـذاري و   هاي سرمایه یل عمده آن مشارکت بیشتر این بانک در فعالیتدرصدي در دارایی این بانک داشته است. دل 20سهم  1390در سال 

گـذاري در ایـن    گـذاري و سـرمایه   طور که در بررسی اقالم سود و زیان نیز مشاهده خواهیم کرد، سود حاصل از سپرده مشارکتی است. همان
  بانک بیشتر از سود حاصل از تسهیالت اعطایی است.

  هاي خصوصی (درصد) نکترکیب دارایی با  )2ـ 2(جدول 

 
  مطالبات از شبکه بانکی  اوراق مشارکت  تسهیالت اعطایی

1389 1390 1389 1390 1389 1390 
  کارآفرین

 اقتصاد نوین

 انصار

 پارسیان

 پاسارگاد

 تات

 دي

 سامان

  سرمایه

  سینا

  شهر

  خصوصی هاي بانک

) با روند نزولی در نسبت تسهیالت اعطایی و روند صـعودي در نسـبت اوراق مشـارکت و    3ـ 2هاي دولتی در جدول ( کل بانک
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اند. با توجه به اینکه نسبت تسهیالت اعطایی  مواجه بوده 1389در مقایسه با سال  1390نسبت مطالبات از شبکه بانکی در سال 
اند. بررسی ترکیـب   گریزانه در پیش گرفته رفتار ریسک 1390هاي دولتی در سال  کپذیري است، بنابراین بان یک شاخص ریسک

باشد، یعنی تسهیالت اعطایی در سبد دارایی بیشترین سـهم   ها بیانگر وجود سبد دارایی ریسکی می سبد دارایی این گروه از بانک
ت تسـهیالت اعطـایی اسـت. بررسـی ترکیـب سـبد       درصد داراي بیشترین نسـب  70هاي دولتی بانک ملی با  را دارد. در بین بانک

هاي دولتی این بانک  باشد، در واقع برخالف سایر بانک الحسنه مهر بیانگر وجود سبد دارایی با ریسک کمتر می دارایی بانک قرض
هـاي   یر بانـک الحسنه مهر متفاوت از رفتار سـا  تري در پیش گرفته است. به این مفهوم که رفتار بانک قرض گریزانه رویکرد ریسک

 1390گذاري و مشارکتی است،  به طوري که در سـال   هاي سرمایه دولتی است، دلیل عمده آن سهم بیشتر این بانک در فعالیت
  درصدي همراه بوده است.   13درصدي و دارایی ریسکی  27این بانک با مجموع دارایی بدون ریسک تقریباً 

  (درصد)هاي دولتی  ترکیب دارایی بانک  )3ـ 2(جدول 

 
  مطالبات از شبکه بانکی  اوراق مشارکت  تسهیالت اعطایی

1389 1390 1389 1390 1389 1390 
 رفاه کارگران

 سپه

 ملی

 توسعه تعاون

  الحسنه مهر قرض

 پست بانک

  هاي دولتی بانک
  

هاي تخصصی تقریباً با ثبات نسبت تسـهیالت اعطـایی و کـاهش     بانک 1389نسبت به سال  1390دهد در سال  ) نشان می4ـ 2جدول (
انـد   پذیرتري داشته اند. به عبارت دیگر در مقایسه با دو گروه قبلی رویکرد ریسک مواجه بودهمطالبات از شبکه بانکی و نسبت اوراق مشارکت 

هاي تخصصی هماننـد بانـک مسـکن و صـنعت و معـدن بـه دلیـل میـزان انـدك           باشد. بانک که دلیل عمده آن تسهیالت تکلیفی دولت می
ایی بـه بخـش صـنعت داراي بیشـترین نسـبت تسـهیالت اعطـایی        ها و اعطاي تسهیالت ترجیحی مانند مسکن مهر و تسهیالت اعط سپرده

هـاي تخصصـی، بانـک توسـعه صـادرات،       ها، اوراق بهادار کمترین سـهم را در سـبد دارایـی دارد. بـین بانـک      باشند. در این گروه از بانک می
  بانکی بوده است. ترین بانک در بازار بین فعال

  رصد)هاي تخصصی (د ترکیب دارایی بانک )4ـ 2(جدول 


  مطالبات از شبکه بانکی  اوراق مشارکت  تسهیالت اعطایی

138913901389139013891390
صنعت و معدن

کشاورزي

مسکن

توسعه صادرات

  هاي تخصصی بانک

انـد،   تر عمل نموده  هاي دولتی منطقی شده در نسبت تسهیالت اعطایی در مقایسه با بانک هاي خصوصی دهد بانک ) نشان می5ـ 2جدول (
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ها  گروه از بانکاین  1389نسبت به سال  1390باشد. در سال  درصد می 70ها داراي تسهیالت کمتر از  اي که سبد دارایی این بانک به گونه
انـد. دلیـل عمـده افـزایش نسـبت       با افزایش نسبت تسهیالت اعطایی و نسبت اوراق مشارکت و کاهش مطالبات از شبکه بانکی مواجـه بـوده  

 هاي این گـروه رونـد   بانکی در همه بانک ها بوده است. مشارکت در بازار بین تسهیالت افزایش نسبت تسهیالت بانک ملت بر خالف سایر بانک
  کاهشی داشته است.

  شده (درصد) هاي خصوصی ترکیب دارایی بانک )5ـ 2(جدول 

 
  مطالبات از شبکه بانکی  اوراق مشارکت  تسهیالت اعطایی

1389 1390 1389  1390 1389 1390 
تجارت

صادرات

ملت

شده خصوصیهاي  بانک
  

هاي خصوصـی و دولتـی بـا رونـد کاهشـی در نسـبت        هاي دارایی در چهار گروه مورد بررسی حاکی از این است که بانک مقایسه نسبت
هـاي   انـد. در بانـک   شده تقریباً با ثبـات ایـن نسـبت در دوره مـورد بررسـی مواجـه بـوده        هاي تخصصی و خصوصی تسهیالت اعطایی و بانک

بانکی جایگزین تسهیالت اعطایی شده اسـت، بـه عبـارت دیگـر در ایـن دو دسـته، مشـارکت در بـازار          خصوصی و دولتی مطالبات از شبکه
شـده مشـارکت در بـازار     هاي تخصصی و خصوصی روند افزایشی داشته است، اما در بانک 1389در مقایسه با سال  1390بانکی در سال  بین
ه است. در مقابل نسبت اوراق مشارکت افزایش داشـته اسـت. ایـن بـدین معنـی      بانکی کاهش و تقریباً نسبت تسهیالت اعطایی ثابت بود بین

گریزتـري   ، این گروه رویکرد ریسـک 1389نسبت به سال  1390هاي خصوصی و دولتی با دو دسته دیگر، در سال  است که در مقایسه بانک
مشارکت و مطالبات از شبکه بـانکی، بـه عنـوان شـاخص     مجموع اوراق  1389در مقایسه با سال  1390اند. با توجه به اینکه در سال  داشته

تـوان گفـت شـبکه بـانکی      دارایی بدون ریسک، افزایش و تسهیالت اعطایی به عنوان شاخص دارایی ریسکی کاهش یافته است، بنابراین مـی 
  تر عمل نموده است.  گریزانه ریسک 1389در مقایسه با سال  1390کشور در سال 

کننـده وجـوه در شـبکه     هاي آزاد مطالبات از شـبکه بـانکی، فـراهم    خصوصی بنا به دو دلیل ریسک کم و نرخ هاي به عبارت دیگر بانک
اند. این امر با توجه بـه انقبـاض    کاهش داده 1390ها سهم تسهیالت اعطایی خود را در سال  باشند. از طرف دیگر تقریباً همه بانک بانکی می

دهد که مانده تسهیالت اعطایی به قیمت ثابت در سراسر شبکه بانکی کاهش یافته است. سهم بـاالي   هاي ثابت، نشان می ها به قیمت دارایی
بخش براي مدیریت ریسک اعتبـاري (بـا    نظر از مالکیت آنها)، در کنار فقدان سازوکار اطمینان ها (صرف هاي بانک تسهیالت اعطایی در دارایی

ان)، پیامدي جز مطالبات معوق ندارد. این امر در کنار نرخ بازده واقعـی منفـی تسـهیالت    درنظرگرفتن کژمنش و کژگزینی گریزناپذیر مشتری
  انجامد. و رکود اقتصادي در سطح کالن به تشدید این پدیده می
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  اثر سهم باالي تسهیالت در سبد دارایی بانک در دو سطح خرد و کالن )2ـ 2(نمودار 

  
طور که نمودار نیز نشـان   باشد. همان باالي اعتبارات اعطایی در دو سطح خرد و کالن می ) بررسی اثر سهم2-2هدف از ترسیم نمودار (

بـانکی و غیـره) باعـث     هاي ایجاد درآمد (نظیر خرید و فروش اوراق بهادار، عملیـات بـازار بـین    هاي کشور فقدان سایر گزینه دهد، در بانک می
ها داشته باشد. این موضـوع بـه همـراه فقـدان سـازوکار مناسـب مـدیریت         ی بانکشده است که تسهیالت اعطایی سهم باالیی در سبد دارای

ها به صورت افزایش مطالبات معوق و سررسید گذشته شده است. از سوي دیگر نـرخ بـازده واقعـی     ریسک اعتباري، باعث افت کیفیت دارایی
یرد. نتیجه این امر افزایش نکول مشتریان است. از سـوي  پایین تسهیالت اعطایی باعث شده است که انتخاب مشتریان به درستی صورت نپذ

گـري مـالی و    دیگر رکود اقتصادي موجود به همراه افزایش نکول مشتریان منجر به تشدید افت کیفیت دارایی و در نتیجـه تضـعیف واسـطه   
  گردد. افزایش تقاضا براي مانده واقعی اعتبارات می

  گردد. هاي کشور بررسی و تحلیل می هاي بدهی بانک تأثیر آن بر مدیریت دارایی، نسبت در ادامه با توجه به اهمیت مدیریت بدهی و

هـاي   گذاري است. سپرده هاي سرمایه هاي خصوصی عمدتاً شامل بدهی پرهزینه سپرده دهد که سبد بدهی بانک ) نشان می6-2جدول (
شوند اما از آنجا کـه جـذب سـپرده     با ریسک نقدینگی کمتري مواجه می ها باشند. بنابراین بانک هاي پایدار می گذاري از جمله سپرده سرمایه
هاي خصوصی به جـز تـات، دي و    شوند. بانک اي مواجه می باشد، بنابراین بانک با افزایش هزینه بهره گذاري مستلزم پرداخت سود می سرمایه

اهش منابع بلندمدت از طریق افزایش بدهی به بانک مرکـزي و  اند اما ک بوده  همراه 1390گذاري در سال  هاي سرمایه سامان با کاهش سپرده
گذاري، افزایش نسبت بـدهی بـه شـبکه     رغم کاهش نسبت سپرده سرمایه بدهی به شبکه بانکی کشور جبران شده است. به عبارت دیگر علی

  ایم. بانکی و بدهی به بانک مرکزي را شاهد بوده
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  (درصد)هاي خصوصی  ترکیب بدهی بانک )6ـ 2(جدول 

 
  بدهی به بانک مرکزي  ها بدهی به بانک  فرّارهاي  سپرده  گذاري هاي سرمایه سپرده

1389  1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 
  کارآفرین

 اقتصاد نوین

 انصار

 پارسیان

 پاسارگاد

  تات

 دي

 سامان

  سرمایه

  سینا

  شهر

  هاي خصوصی بانک
  

  درصـد در بـدهی بـه شـبکه بـانکی و      27، فرّاردرصد در سپرده  15گذاري،  درصد در سپرده سرمایه 9هاي خصوصی داراي رشد  بانک
تـرین بانـک در    گذاري، موفق درصد نسبت سپرده سرمایه 90هاي خصوصی بانک سینا با  اند. بین بانک درصد به بانک مرکزي همراه بوده 40

گذاري بوده است. به همین دلیل نسبت بدهی به بانک مرکزي این بانک صفر و نسبت بـدهی بـه شـبکه بـانکی آن در      جذب سپرده سرمایه
درصد بوده است. بانک پارسیان به عنوان اولین بانک از نظر انـدازه دارایـی، بـین     2/0ي خصوصی بسیار ناچیز و در حد ها قیاس با سایر بانک

  گذاري بعد از بانک پاسارگاد رتبه سوم را دارد.  سرمایه  هاي خصوصی کشور در جذب سپرده بانک

شدن با کسـري نقـدینگی    از سبد بدهی و مواجه فرّارو سپرده  گذاري سرمایه بودن سهم سپرده  بانک تات به دلیل پایین 1389در سال 
درصد از سـبد بـدهی ایـن     7/68که در این سال  بانکی شده است، به طوري  ها، مجبور به استفاده از منابع بازار بین جهت تأمین مالی دارایی

هـا،   یش نسبت تسهیالت اعطایی و کاهش بدهی به بانـک نیز این بانک به دلیل افزا 1390دهد. در سال  ها تشکیل می بانک را بدهی به بانک
درصد از سبد بدهی ایـن بانـک را    9/20، 1390که در سال   مرکزي استفاده کرده است، به طوري  ها از منابع بانک جهت تأمین مالی دارایی

  ک مرکزي مواجه شده است، به طـوري با افزایش در نسبت بدهی به بان 1390بانک سامان در سال   دهد. بدهی به بانک مرکزي تشکیل می
که پس از بانک کارآفرین و تات بیشترین مقدار این نسبت را دارد. دلیل عمده آن افزایش نسبت مطالبات از شبکه بانکی و کاهش بدهی بـه  

  باشد.   ها می بانک

، فـرّار هـاي   گذاري و کـاهش نسـبت سـپرده    هاي سرمایه هاي دولتی با افزایش نسبت سپرده شود کل بانک ) مشاهده می7ـ 2در جدول (
دار در سـبد   اند. در واقـع بـدهی هزینـه    همراه بوده 1389در مقایسه با سال  1390ها و بدهی به بانک مرکزي در سال  نسبت بدهی به بانک

افـزایش    هـا  اي را در این گروه از بانک افزایش یافته است. این امر هزینه بهره 1389در مقایسه با سال  1390در سال هاي دولتی  بدهی بانک
هـا   گذاري بانک ملی و پسـت بانـک بـر خـالف سـایر بانـک       گذاري، افزایش سپرده سرمایه دهد. دلیل عمده افزایش نسبت سپرده سرمایه می
دهد. به عبارت دیگـر بـه    عمده سبد بدهی را تشکیل می فرّاربانک رفاه، توسعه تعاون و پست بانک سپرده  هاي دولتی، باشد. در بین بانک می

هـا در   باشند اما در مقابل نسبت بدهی به بانـک  ها عمدتاً با مشکل تأمین نقدینگی مواجه می مدت بودن این نوع سپرده، این بانک دلیل کوتاه



٢٠ 
 

بـانکی جبـران    باشد. به عبارت دیگر کمبود نقدینگی خود را از طریق مشارکت در بازار بـین  ي این گروه میها ها بیشتر از سایر بانک این بانک
  کنند. می

  هاي دولتی (درصد) ترکیب بدهی بانک )7ـ 2(جدول 

 
  به بانک مرکزي بدهی  ها به بانک بدهی  فرّاراي  ه سپرده  گذاري سرمایه هاي سپرده

1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 
 رفاه کارگران

 سپه

 ملی

 توسعه تعاون

 پست بانک

  الحسنه مهر قرض

 هاي دولتی بانک

اسـتفاده   فـرّار هـاي   الحسنه مهر نیز در سبد بدهی خود به دلیل اهدافی که براي این بانک تعریف شده است، تنها از سـپرده  بانک قرض
گـذاري بـاال در مقایسـه بـا سـایر       سـرمایه   کند. بانک سپه به عنوان دومین بانک دولتی از نظر اندازه بانک، ضمن داشـتن نسـبت سـپرده    می

ن بـود  به دلیل باال 1389باشد. بانک سپه در سال  هاي این گروه می هاي دولتی، نسبت بدهی به بانک مرکزي آن نیز باالتر از سایر بانک بانک
بـه دلیـل کـاهش سـهم      1390ها از بدهی، سهم پایینی از بدهی به بانک مرکزي را در این سال تجربه کرده است. اما در سـال   سهم سپرده

ها از سبد بدهی، جهت جبران کسري نقدینگی احتمالی، سهم بدهی آن به بانک مرکزي از سبد بدهی افزایش یافته است. بانک ملـی   سپرده
درصدي  11با رشد  1389در مقایسه با سال  1390هاي دولتی در سال  رسی بر عکس بانک سپه عمل کرده است. بانکدر دو سال مورد بر
درصدي در بدهی به بانـک مرکـزي    12ها و منفی  درصدي در بدهی به بانک 11، منفی فرّاردرصدي در سپرده  7گذاري،  در سپرده سرمایه

  درصد بوده است. 47انک ملی به میزان منفی اند. بیشترین کاهش مربوط به ب همراه بوده

  (درصد) هاي تخصصی ترکیب بدهی بانک) 8ـ 2(جدول 

 
  به بانک مرکزي بدهی  ها به بانک بدهی  فرّار هاي سپرد  گذاري سرمایه هاي سپرده

1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 
 صنعت و معدن

 کشاورزي

 مسکن

 توسعه صادرات

 هاي تخصصی بانک

  

بـا کـاهش نسـبت سـپرده      1389در مقایسـه بـا سـال     1390هاي تخصصـی در سـال    دهد بانک ) نشان می8ـ 2طور که جدول ( همان
  اند. ها و افزایش نسبت بدهی به بانک مرکزي مواجه بوده و نسبت بدهی به بانک فرّارگذاري، نسبت سپرده  سرمایه

بیشترین نسـبت بـدهی بـه بانـک مرکـزي را در      هاي تخصصی بانک مسکن به دلیل تأمین مالی خطوط اعتباري مسکن مهر  بین بانک
ترین بانـک تخصصـی در بـازار     ها فعال درصد نسبت بدهی به بانک 25هاي تخصصی دارد. بانک توسعه صادرات با تقریباً  مقایسه با سایر بانک
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داشـته اسـت. عمـده سـپرده      هاي تخصصی در مقایسه با سایر بانک 1390بانکی بوده است و کمترین بدهی به بانک مرکزي را در سال  بین
ایـن دو بانـک بیشـتر از سـایر      فرّاردهند. اینکه نسبت سپرده  تشکیل می فرّارهاي  هاي صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات را سپرده بانک
مـدت و قابـل اتکـا ایـن      باشد، به دلیل وجود مشتریان خاص و نیاز آنها به تسویه حساب آنی است. بنابراین منابع بلند هاي تخصصی می بانک

بـانکی و اسـتقراض از    نباشد. به همین دلیل براي تأمین مالی خطوط اعتباري خاص به بازار بـی  هاي این گروه می دو بانک کمتر از سایر بانک
هاي تجـاري بیشـتر نزدیـک کـرده      اند. از سوي دیگر عملکرد متفاوت بانک کشاورزي در مدیریت بدهی، آن را به بانک بانک مرکزي رو آورده

  است.

  شده (درصد) هاي خصوصی ترکیب بدهی بانک) 9ـ 2(جدول 

 
  به بانک مرکزي بدهی  ها بدهی به بانک  فرّارهاي  سپرده  گذاري هاي سرمایه سپرده

1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 
 تجارت

 صادرات

 ملت

 شده هاي خصوصی بانک

گذاري بیشترین سـهم را دارد. در ایـن گـروه در     شده نیز سپرده سرمایه هاي خصوصی دهد، در سبد بدهی بانک ) نشان می9ـ 2جدول (
اند. در این گروه بانک ملت  هاي بدهی کاهش داشته گذاري افزایش و سایر نسبت نسبت سپرده سرمایه 1389در مقایسه با سال  1390سال 

هـا بیشـترین    درصد نسـبت بـدهی بـه بانـک     36/14گذاري را دارد. بانک صادرات نیز با داشتن  بت سپرده سرمایهدرصد بیشترین نس 44با 
انـد، کمبـود منـابع از طریـق      گذاري مواجـه بـوده   هایی که با کاهش نسبت سپرده سرمایه بانکی داشته است. در بانک مشارکت را در بازار بین

  جبران شده است. فرّارهاي  فزایش سپردهبانکی و ا افزایش مشارکت در بازار بین

هـاي   گـذاري و بانـک   هاي خصوصی بیشـترین نسـبت سـپرده سـرمایه     مقایسه سبد بدهی چهار گروه بانکی حاکی از این است که بانک
 فـرّار ت سـپرده  هاي دولتی بیشترین نسـب  نیز بانک فرّارهاي  باشند. از نظر سپرده گذاري می تخصصی نیز داراي کمترین نسبت سپرده سرمایه

اي کمتري در تجهیز منابع همراه هستند، امـا بـه    هاي خصوصی با هزینه بهره ها در مقایسه با بانک را دارند. به عبارت دیگر این گروه از بانک
وصی مواجـه  هاي خص هاي آتی ممکن است با ریسک نقدینگی باالتري نسبت به بانک مدت کمتر، در دوره دلیل داشتن منابع قابل اتکا و بلند

باشند، در نتیجه بـا ریسـک    مدت بیشتري می  ها داراي منابع قابل اتکا و بلند هاي خصوصی در مقایسه با سایر بانک شوند. از طرف دیگر بانک
نیـز  اي بـاالتري را   گـذاري بـاال، بـه تبـع هزینـه بهـره       نقدینگی پایین نیز مواجه خواهند بود. همچنین به دلیل داشتن نسبت سپرده سرمایه

گیري از امکانات بانکداري الکترونیک و ابداعاتی همچون حسـاب پشـتیبان، بـا     هاي خصوصی به بهره شوند. باید اذعان نمود بانک متحمل می
  اند.  گیري از کنترل ریسک نقدینگی، هزینه تجهیز منابع خود را پایین نگه داشته بهره
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  (درصد) 1390هاي بانکی از بدهی آنها در سال  گروهگذاري و فرّار  سهم سپرده سرمایه )3ـ 2نمودار (

  
بـانکی ایـن گـروه از     باشند. به عبارت دیگر مشارکت در بازار بـین  ها می شده نیز داراي بیشترین نسبت بدهی به بانک هاي خصوصی بانک

ندمدت به تأمین مـالی از طریـق اسـتقراض از    بودن منابع بل هاي تخصصی به دلیل پایین ها بیشتر است. بانک ها در مقایسه با سایر بانک بانک
هـاي   باشـند. بانـک   ها نیز داراي بیشترین نسبت بدهی به بانک مرکزي مـی  اند. به همین دلیل در مقایسه با سایر گروه بانک مرکزي رو آورده

ترین دلیـل اخـذ وام از بانـک     د. مهمباشن دولتی نیز به دلیل تأمین مالی خطوط اعتباري تکلیفی دولت، داراي بدهی به بانک مرکزي باال می
هاست. ایـن تغییـر    بانکی و عدم مدیریت صحیح نقدینگی از طرف بانک ها به بانک مرکزي، عدم کارایی بازار بین مرکزي یا افزایش بدهی بانک

براي رفع ایـن تفـاوت مجبـور     توان هستند و هاي خود نا ها و بدهی هاي سررسید دارایی بینی جریان ها از پیش دهد که بانک هنگامی روي می
شود. عالوه بر آن از جمله عوامـل مـؤثر بـر افـزایش      ا کمک می شوند. در این حالت با ایجاد شرایط تأمین منابع موقت به بانکه به اخذ وام می

  ها بوده است. هاي دولت به بانک بدهی به بانک مرکزي افزایش بدهی

دهد. مقایسه سبد دارایی و بدهی چهار گروه بانکی بیـانگر ایـن    نشان می 1390را در سال ها  ) نسبت منابع و مصارف بانک4ـ 2نمودار (
ها در مدیریت نقدینگی بـه   دهد. بنابراین بانک دار تشکیل می زا و عمده سبد بدهی را بدهی هزینه است که عمده سبد دارایی را دارایی درآمد

هاي مردمی را به عنوان منابع جذب نمـوده و از   از یک سو نقدینگی سرگردان و سپرده ها منابع و مصارف خود باید توجه داشته باشند. بانک
کنند. پس مدیریت منابع و مصـارف بانـک داراي اهمیـت اسـت.      گذاري هدایت می طرف دیگر با اتخاذ تدابیر مناسب آنها را به سمت سرمایه

هـاي   کارگیري منابع در جهـت گسـترش فعالیـت    بیانگر روش صحیح بهتواند  شده به نوعی می وصول تسهیالت اعطایی در مدت زمان تعیین
  هاي مختلف اقتصادي باشد. اقتصادي و تأمین منابع مورد نیاز بخش

   










خصوصی خصوصی شده دولتی  تخصصی

نسبت سپرده سرمایه گذاري نسبت سپرده فرار
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  (درصد) 1390هاي بانکی در سال  مقایسه منابع و مصارف گروه )4ـ 2(نمودار 

  
  اي اقالم زیرخط ترازنامه   . تحلیل مقایسه3ـ 2

هـا در   ها حاصل شده است. در ادامه بـه بررسـی ایـن نسـبت     بانک  ترازنامه از تقسیم اقالم زیرخط به کل داراییهاي اقالم زیرخط  نسبت
  پردازیم. هاي مختلف بانکی می گروه

با روند نزولی در نسـبت تعهـدات مشـتریان     1389در مقایسه با سال  1390هاي خصوصی در سال  دهد بانک ) نشان می10ـ 2جدول (
هـاي خصوصـی، بانـک     انـد. بـین بانـک    ها و با روند صعودي در نسبت تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادي مواجـه بـوده   هبابت ضمانتنام

ها و بانک پاسارگاد بیشترین نسبت تعهدات مشتریان بابـت اعتبـارات اسـنادي را     کارآفرین بیشترین نسبت تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه
باشد، بـه عبـارت دیگـر     هاي گروه همگن می داراي مجموع نسبت اقالم زیرخط باالتري در مقایسه با سایر بانکدارند. در کل بانک کارآفرین 

  شود. خط بیشتري را متحمل می ها ریسک اقالم زیر در مقایسه با سایر بانک

*هاي خصوصی بابت تعهدات مشتریان (درصد)  ترکیب اقالم زیر خط ترازنامه بانک  )10ـ 2(جدول   

 
  اعتبارات اسنادي  ها نامه ضمانت

1389 1390 1389 1390 
  کارآفرین

 اقتصاد نوین
 انصار

 پارسیان
 پاسارگاد

 تات
 دي

 سامان
  سرمایه

  سینا
  شهر
  هاي خصوصی بانک

  ها محاسبه شده است. هاي اقالم زیرخط از تقسیم اقالم زیرخط به کل دارایی *نسبت










خصوصی   خصوصی شده  دولتی   تخصصی 
نسبت تسهیالت اعطایی   نسبت سپرده سرمایه گذاري 
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اسـت امـا    1389تقریباً مشابه سال  1390ها در سال  ) حاکی از این است که تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه11ـ 2هاي جدول ( یافته
هـاي دولتـی بانـک ملـی      کاهش داشته اسـت. بـین بانـک    1389در مقایسه با سال  1390تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادي در سال 

الحسـنه   ک قـرض باشد. بان درصد می 25/11، 1390که مجموع نسبت اقالم زیرخط در سال    بیشترین نسبت اقالم زیرخط را دارد، به طوري
  ها را دارد. نامه مهر نیز کمترین نسبت تعهدات مشتریان بابت ضمانت

  هاي دولتی بابت تعهدات مشتریان (درصد) ترکیب اقالم زیرخط ترازنامه بانک )11ـ 2(جدول 

  اعتبارات اسنادي  ها نامه ضمانت 
1389 1390 1389 1390 

/6 رفاه کارگران

  سپه

 ملی

 توسعه تعاون

  الحسنه مهر قرض

 هاي دولتی بانک
  

 1389در مقایسه با سال  1390هاي تخصصی با کاهش نسبت اقالم زیرخط در سال  ) بانک12ـ 2بر اساس اطالعات موجود در جدول (
هـاي خـاص اقتصـادي نظیـر صـنعت و بازرگـانی        بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات به دلیل ارائه خدمات به بخشاند.  همراه بوده

المللـی ایـن دو بانـک بیشـتر از سـایر       باشند. با توجه به اینکه فعالیت بـین  ها می خط بیشتري در مقایسه با سایر بانک داراي نسبت اقالم زیر
سـازند،   این نتیجه دور از انتظار نیست. اما با توجه به اینکه اقالم زیـرخط بانـک را بـا ریسـک بـازار مواجـه مـی       باشد،  هاي این گروه می بانک

ها با ریسک بیشتري مواجه هستند که این امر مسـتلزم مـدیریت    هاي صنعت و معدن و توسعه صادرات در مقایسه با سایر بانک بنابراین بانک
  .  باشد مناسب ریسک این نوع اقالم می

  هاي تخصصی بابت تعهدات مشتریان (درصد) ترکیب اقالم زیرخط ترازنامه  بانک) 12ـ 2(جدول 
  اعتبارات اسنادي  ها نامه ضمانت 

1389 1390 1389 1390 
 صنعت و معدن

 کشاورزي
 مسکن

  توسعه صادرات
 هاي تخصصی بانک

باشـد. در ایـن    می 1389در مقایسه با سال  1390دهد حاکی از روند نزولی این نسبت در سال  ) نشان می13ـ 2طور که جدول ( همان
  میان بانک تجارت بیشترین نسبت اقالم زیرخط را دارد. 
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  شده بابت تعهدات مشتریان (درصد) خصوصیهاي  ترکیب اقالم زیرخط ترازنامه  بانک )13ـ 2(جدول 
  اعتبارات اسنادي  ها نامه ضمانت 

1389 1390 1389 1390 

1/2 تجارت

 صادرات

 ملت

 شده هاي خصوصی بانک

تـري   خـط بـزرگ   مقایسه با سه گروه بانکی دیگر تقریباً بـا نسـبت اقـالم زیـر     شده در هاي خصوصی نکته جالب توجه این است که بانک
کننـد. دلیـل    تـري را تجربـه مـی    خـط بـزرگ   هاي دولتی نسبت اقالم زیر هاي خصوصی نیز در مقایسه با بانک مواجه هستند. همچنین بانک

  شاره نمود.المللی ا توان ناشی از تحریم مالی بین خط را می هاي اقالم زیر کاهش فعالیت

خط در چهار گروه بانکی حاکی از این است که تعهـدات مشـتریان بابـت اعتبـارات      هاي اقالم زیر مقایسه چهار گروه بانکی از نظر نسبت
ها بجـز   ها دارند. از طرف دیگر همه بانک شده بیشترین سهم را در سبد دارایی بانک هاي خصوصی هاي بانکی بجز بانک اسنادي در همه گروه

 1390اند. به عبارت دیگـر در سـال    رو شده روبه 1390هاي خصوصی با کاهش نسبت تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادي در سال  بانک
  اند. هاي خصوصی از نظر شاخص اعتبارات اسنادي جایگزین سه گروه بانکی دیگر شده بانک

  اي اقالم سود و زیان      . تحلیل مقایسه4ـ  2
توانـد سـودآوري بانـک و     رایی و بدهی بر اقالم سود و زیان بانک مؤثر است. بررسی اقالم سود و زیان از بعد اینکه میمدیریت مناسب دا

پـردازیم. نسـبت    ها مـی  دالیل آن را توضیح دهد، داراي اهمیت است. به همین دلیل با استفاده از اقالم مختلف سود و زیان به تحلیل نسبت
ها از تقسیم اقالم مذکور به کل درآمـد بانـک حاصـل     گذاري ها و سرمایه گذاري ت اعطایی و سود حاصل از سپردهاي، سود تسهیال درآمد بهره

اي، سـایر   گذار از تقسیم این قلم بر هزینه کل بانک حاصل شده است. همچنین نسـبت درآمـد غیربهـره    شده است. نسبت سهم سود سپرده
الوصـول و   مذکور به کل درآمد حاصل شده است و نسبت هزینه مطالبـات معـوق و مشـکوك    درآمدها و درآمدهاي کارمزدي از تقسیم اقالم

  هزینه اداري از تقسیم اقالم مذکور به کل هزینه حاصل شده است.

کـاهش داشـته    1389در مقایسه با سـال   1390هاي خصوصی کشور در سال  اي بانک دهد نسبت درآمد بهره ) نشان می14ـ 2جدول (
ها بوده است. نسبت سود تسهیالت اعطایی بیشترین سـهم را در   گذاري ها و سرمایه گذاري ه آن کاهش سود حاصل از سپردهاست. دلیل عمد

تشـکیل داده اسـت. بـین     1390درصد درآمد کل را سـود تسـهیالت اعطـایی در سـال      82اي دارد، به طوري که تقریباً  نسبت درآمد بهره
هـاي خصوصـی کشـور     طور که در مقایسه با سایر بانک اي را دارد. همان یشترین نسبت درآمد بهرههاي خصوصی کشور بانک پارسیان ب بانک

  باشد.   داراي بیشترین تسهیالت اعطایی نیز می

اي دارد، در بانـک دي سـود حاصـل از     هاي خصوصی که سود تسهیالت اعطایی بیشـترین سـهم را در درآمـد بهـره     برخالف همه بانک
تغییـر رفتـار    1389در مقایسه با سـال   1390اي دارد. بانک تات در سال  ها بیشترین سهم را در درآمد بهره گذاري مایهها و سر گذاري سپرده

بیشترین سـهم را در   1390ها بیشترین سهم و تسهیالت اعطایی در سال  گذاري و مشارکت سرمایه 1389که در سال  داده است، به طوري 
هـا از درآمـد بیشـترین کـاهش را داشـته       گذاري ها و سرمایه گذاري ن دلیل نسبت سود حاصل از سپردهسبد دارایی آن داشته است. به همی

در  1390گـذار در سـال    هاي اقتصاد نوین، تات، دي و سینا با رونـد نزولـی در سـهم سـود سـپرده      هاي خصوصی بجز بانک است. همه بانک
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هاي خصوصی بجز بانک سینا افزایش نسبت سود تسـهیالت اعطـایی را تجربـه     انککه همه ب اند، در حالی  مواجه بوده 1389مقایسه با سال 
تر است، تغییر در سـبد بـدهی    پایین 1389در قیاس با سال  1390هاي خصوصی در سال  گذار بانک اند. دلیل اینکه سهم سود سپرده نموده

  باشد. تر می دار به سمت منابع کم هزینه ها و جابجایی از منابع هزینه این بانک

  هاي خصوصی (درصد)  اي بانک هاي بهره نسبت درآمدها و هزینه) 14ـ 2(جدول 

 
سود تسهیالت   اي درآمد بهره

 اعطایی از درآمد

  سود حاصل از 
ها   گذاري سپرده

  ها از درآمد  گذاري وسرمایه

  سهم سود
  گذار سپرده

1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 
  کارآفرین

 اقتصاد نوین
 انصار

 پارسیان
 پاسارگاد

 تات
 دي

 سامان
  سرمایه

  سینا
  شهر
  هاي خصوصی بانک

انـد.   اي در دوره مورد بررسی همـراه بـوده   هاي دولتی تقریباً با ثبات نسبت درآمد بهره ) بانک 15ـ2بر اساس اطالعات موجود در جدول (
رغم کاهش شدید نسـبت سـود    اي دارد. علی شود، سود تسهیالت اعطایی از درآمد بیشترین سهم را در درآمد بهره طور که مشاهده می همان

اي افـزایش یافتـه    افزایش نسبت سود تسهیالت اعطایی از درآمد، نسـبت درآمـد بهـره    ها، به دلیل گذاري ها و سرمایه گذاري حاصل از سپرده
اي را دارد کـه بیـانگر    هاي دولتی بانک سپه به عنوان دومین بانک دولتی از نظـر انـدازه بیشـترین نسـبت درآمـد بهـره       است. در میان بانک

رغم اینکه این بانک داراي تسهیالت اعطایی کمتـري در مقایسـه    نین علیباشد. همچ دار می هاي بهره موفقیت بانک در کسب درآمد از دارایی
اي بیشتري دارد. دلیل عمده آن این است که کل درآمد بانک ملی (مخرج کسر) بیشـتر از بانـک    باشد اما نسبت درآمد بهره با بانک ملی می

  سپه است. 
  تی (درصد)هاي دول  اي بانک هاي بهره نسبت درآمدها و هزینه )15ـ 2(جدول 

 
  سود تسهیالت  اي درآمد بهره

 اعطایی از درآمد
هاو   گذاري سود حاصل از سپرده

  گذار سپرده سهم سود  ها از درآمد  گذاري سرمایه

1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 
 رفاه کارگران

 سپه
 ملی

 توسعه تعاون
 پست بانک

  الحسنه مهر قرض



 
 

 
 

٢٧ 
 

 هاي دولتی بانک

هـاي بـدون ریسـک در ایـن دسـته از       بودن نسبت دارایی ها پایین گذاري ها و سرمایه گذاري بودن نسبت سود حاصل از سپرده دلیل پایین
ها براي کسـب درآمـد    ها داراي روند نزولی بوده است. به عبارت دیگر این گروه از بانک در این بانک  گذاري باشد. همچنین سرمایه ها می بانک
گذار نیـز در ایـن    اند اوراق بهادار خود را کاهش دهند. سهم سود سپرده دهی خود، سعی کرده و حفظ سبد وام 1390اي بیشتر در سال  بهره
باشـند،   هـا مـی   گذاري باالتري در مقایسه با سایر بانک سرمایه  هاي سپه و ملی داراي سپرده ها رو به افزایش است. با توجه به اینکه بانک بانک

  باشند. گذار باالتري نیز دارا می نابراین سهم سود سپردهب
اند. عمده دلیل افـزایش   اي همراه بوده هاي تخصصی با روند صعودي در درآمد بهره دهد کل بانک ) نشان می16ـ 2طور که جدول ( همان

هاي تخصصی بانک مسـکن بـه دلیـل     ین بانکباشد. ب اي افزایش سود تسهیالت اعطایی از درآمد در دوره مورد بررسی می نسبت درآمد بهره
 فـرّار باشد. با توجه بـه اینکـه بانـک صـنعت و معـدن داراي سـپرده        اي می اعطاي اعتبارات به مسکن مهر داراي بیشترین نسبت درآمد بهره

تـر   هـاي تخصصـی پـایین    بانـک گذار آن نیز در مقایسه با سایر  باشد، بنابراین سهم سود سپرده گذاري می بیشتري در قیاس با سپرده سرمایه
  است.

  هاي تخصصی (درصد)  اي بانک هاي بهره نسبت درآمدها و هزینه) 16- 2(جدول 

 
سود تسهیالتاعطایی   اي درآمد بهره

 از درآمد

سود حاصل از 
ها و   گذاري سپرده

  ها از درآمد  گذاري سرمایه
  گذار سپرده سهم سود

1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 
   صنعت و معدن

 کشاورزي
 مسکن

 توسعه صادرات
 هاي تخصصی بانک

ها در ایـن گـروه نیـز     اند که همانند سایر بانک اي را تجربه کرده افزایش در نسبت درآمد بهره 1390شده نیز در سال  خصوصیهاي  بانک
شده بانک صادرات بیشترین نسـبت درآمـد    هاي خصوصی اي دارد. بین بانک سود تسهیالت اعطایی از درآمد بیشترین سهم را در درآمد بهره

که این بانک در مقایسه با بانک ملت به عنوان اولین بانک این گروه داراي تسهیالت اعطایی کمتري است. ایـن امـر     اي را دارد، در حالی بهره
هـاي   رغـم اینکـه بانـک تجـارت در مقایسـه بـا سـایر بانـک         بیانگر این است که در بانک ملت کل درآمد بیشتر از بانک صادرات اسـت. علـی  

گذار باالتري دارد. دلیل این اسـت   است اما تقریباً سهم سود سپرده 1390گذاري کمتري در سال  شده داراي نسبت سپرده سرمایه خصوصی
  اي جز پرداخت سود باالتر نداشته است. مدت چاره کوتاه که براي جذب سپرده
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  شده (درصد) هاي خصوصی اي بانک هاي بهره نسبت درآمدها و هزینه )17ـ 2(جدول 

 
اعطایی از  سود تسهیالت  اي درآمد بهره

 درآمد
و  ها  گذاري سود حاصل از سپرده

  گذار سپرده سهم سود  ها از درآمد  گذاري سرمایه

1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 
 تجارت

 صادرات
 ملت
 شده هاي خصوصی بانک

  

هـاي دي و انصـار    کباشد. بـه جـز بانـ    اي می دهد بانک دي داراي باالترین نسبت درآمد غیربهره ) نشان می18ـ 2طور که جدول ( همان
دهد که دلیل عمده آن، این است که این دو بانـک همـانطور کـه     میهاي خصوصی را درآمد کارمزدي تشکیل  اي بانک بهرهعمده درآمد غیر

باشند. از طرف دیگر بانک دي داراي گروه مـالی   درصد می 1نشان داده شده است، داراي نسبت اقالم زیر خط کمتر از  12در جدول شماره 
کارمزدي نیـز متعلـق بـه بانـک پاسـارگاد اسـت کـه        ترین نسبت درآمد  دهد. بزرگ بزرگی است که خدمات ارزي، لیزینگ و بیمه را ارائه می

  بوده است.  1390درصد در سال  20داراي نسبت اقالم زیر خط باالي 

  هاي خصوصی (درصد)  اي بانک بهره هاي غیر نسبت درآمدها و هزینه) 18ـ 2(جدول 

رغم داشـتن نسـبت تسـهیالت     هاي اقتصاد نوین و پارسیان علی بانکهاي خصوصی هزینه اداري است.  اي در بانک بهره عمده هزینه غیر
هاي این گروه، نسبت هزینه مطالبات کمتري دارنـد کـه بیـانگر موفقیـت ایـن دو بانـک در عـدم قصـور          اعطایی باالتر در قیاس با سایر بانک

ت تسهیالت اعطایی کمتـري در قیـاس بـا دو بانـک     طور که داراي نسب باشد. از طرف دیگر بانک پاسارگاد و دي و سامان همان تسهیالت می
هاي هم انـدازه یعنـی    الوصول کمتري نیز مواجه هستند. اما بانک باشند، با نسبت هزینه مطالبات معوق و مشکوك اقتصاد نوین و پارسیان می

تـري نیـز در    طور که نسبت تسهیالت اعطایی باالتري دارند، داراي نسبت هزینه مطالبات معـوق بـزرگ    بانک کارآفرین، سرمایه و سینا همان

 
 درآمدهاي  سایر درآمدها  اي درآمد غیربهره

  کارمزدي
  هزینه مطالبات معوق

  هاي اداري هزینه  الوصول مشکوكو 

1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 

  کارآفرین
  اقتصاد نوین

 انصار
 پارسیان
 پاسارگاد

 تات
 دي

 سامان
  سرمایه

  سینا
  شهر
  هاي خصوصی بانک
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برابـري   2هاي خصوصی، کـاهش   الوصول در بانک باشند. دلیل عمده تقریباً ثبات نسبت هزینه مطالبات معوق و مشکوك قیاس با یکدیگر می
  باشد. برابر آن در بانک دي می 13اهش الوصول در بانک پاسارگاد و ک مطالبات معوق و مشکوك

اند. در این گروه نیـز   اي همراه بوده بهره هاي دولتی در دوره مورد بررسی با افزایش درآمد غیر ) حاکی از این است که بانک19ـ 2جدول (
هاي دولتی موجـود در جـدول    نکاي دارد. بین با بهره هاي خصوصی کشور درآمد کارمزدي بیشترین سهم را در درآمد غیر همانند گروه بانک

اي را دارند. در توسعه تعاون و رفـاه کـارگران سـایر درآمـدها و در پسـت       ) توسعه تعاون و پست بانک بیشترین نسبت درآمد غیربهره19ـ 2(
مل درآمـد  بانک درآمدهاي کارمزدي بیشترین سهم درآمدي را دارند. سایر درآمدها شامل حق کارشناسی است و درآمدهاي کـارمزدي شـا  

خط این سه بانک در مقایسـه بـا    بودن نسبت اقالم زیر باشد. با توجه به پایین شده می حاصل از صدور ضمانتنامه و عملیات ارزي و وجوه اداره
بـودن درآمـد کـل (مخـرج کسـر) ایـن سـه بانـک          اي بیانگر کـم  توان بیان نمود که باالبودن نسبت درآمد غیربهره هاي دولتی می سایر بانک

اي خـاص جهـت تشـکیل تعـاونی      باشد. از طرف دیگر دلیل باالبودن نسبت سایر درآمد بانک توسعه تعاون به دلیل ارائه خدمات مشـاوره  می
  باشد.   می

 جدول (2 ـ19) نسبت درآمدها و هزینه هاي غیربهره اي بانک  هاي دولتی (درصد)

 

درآمد غیر 
درآمدهاي   سایر درآمدها  اي بهره

  کارمزدي
مطالبات معوق هزینه 

  هاي اداري هزینه  الوصول و مشکوك

1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 
   رفاه کارگران

 سپه
 ملی

 توسعه تعاون
  پست بانک

-----  الحسنه مهر قرض
    هاي دولتی بانک

  

باشـد. مقایسـه نسـبت     در پست بانک به دلیل ارائه خدمات خاص نظیر خدمات ارتباطی مـی  همچنین باالبودن نسبت درآمد کارمزدي
باشد امـا نسـبت    ها می اي آنها کمتر از سایر بانک اي این سه بانک بیانگر این است که در حالی که نسبت درآمد بهره اي و غیربهره درآمد بهره

هـا بجـز بانـک ملـی و پسـت       اي این گروه از بانک زینه اداري نیز بیشترین نسبت هزینهکنند. نسبت ه اي باالتري را تجربه می درآمد غیربهره
باشـد امـا نسـبت هزینـه      هـا مـی   رغم اینکه داراي نسبت تسهیالت اعطایی کمتري در مقایسه بـا سـایر بانـک    باشد. پست بانک علی بانک می

اي و اجـزاي آن در دوره مـورد    ولتی بـا ثبـات نسـبت درآمـد غیربهـره     هاي د توان بیان نمود بانک تري دارد. در کل می مطالبات معوق بزرگ
انـد. دلیـل عمـده افـزایش نسـبت هزینـه مطالبـات معـوق و          الوصـول همـراه بـوده    بررسی و افزایش نسبت هزینه مطالبات معوق و مشکوك

  باشد. نک سپه میالوصول با برابري مطالبات معوق و مشکوك 35هاي دولتی مربوط به افزایش  الوصول بانک مشکوك
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  هاي تخصصی (درصد)  اي بانک هاي غیربهره نسبت درآمدها و هزینه) 20ـ 2 (جدول 

 

درآمد 
 درآمدهاي  سایر درآمدها  اي بهره غیر

  کارمزدي
 هزینه مطالبات معوق

  الوصول و مشکوك
  هاي هزینه

  اداري
1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 

   صنعت و معدن

 کشاورزي

 مسکن

 توسعه صادرات

 هاي تخصصی بانک

هـاي تخصصـی    اند. در همه بانک اي همراه بوده هاي تخصصی با کاهش نسبت درآمد غیربهره ) حاکی از این است که بانک19ـ 2جدول (
رغـم داشـتن نسـبت     اي داشته است. بانـک مسـکن علـی    بجز بانک مسکن درآمد کارمزدي بیشترین سهم را در درآمد کل و درآمد غیربهره

درصد مواجه اسـت. نکتـه قابـل توجـه در ایـن       11الوصول کمتر از  درصد، با هزینه مطالبات معوق و مشکوك 75باالتر از  تسهیالت اعطایی
طـور کـه نسـبت     الوصول بانک مسکن است. بانک صـنعت و معـدن همـان    جدول تأثیر نوع وثایق در کاهش هزینه مطالبات معوق و مشکوك

رغـم   باشد. اما بانک توسـعه صـادرات علـی    الوصول باالیی نیز می هزینه مطالبات معوق و مشکوك تسهیالت اعطایی باالیی دارد، داراي نسبت
الوصول باالیی اسـت. بـه    هاي این گروه، اما داراي نسبت هزینه مطالبات معوق و مشکوك داشتن نسبت تسهیالت اعطایی کمتر از سایر بانک

بانک توسعه صادرات با رشد سه برابري در اعطـاي تسـهیالت در سـال     عمل کرده است.ها  تر از سایر بانک عبارت دیگر در عدم قصور ناموفق
الوصول تجربه کرده اسـت. در ایـن    برابري را در مطالبات معوق و مشکوك 22مواجه بوده است، اما افزایش  1389در مقایسه با سال  1390

  هاي این گروه عمل کرده است. سایر بانک تر از برابري در مطالبات معوق موفق 5/2بین بانک کشاورزي با کاهش 

  شده (درصد) هاي خصوصی  اي بانک هاي غیربهره نسبت درآمدها و هزینه) 21ـ 2(جدول 

 

  درآمدهاي  سایر درآمدها  اي درآمد غیربهره
  کارمزدي

  هزینه مطالبات
  هاي اداري هزینه  الوصول معوق و مشکوك

1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 

 تجارت
 صادرات

 ملت
 شده هاي خصوصی بانک

روند کاهشی داشته  1389در مقایسه با سال  1390اي در سال  بهره دهد نسبت درآمد غیر ) نشان می21ـ 2طور که جدول ( همان
هاي  اي دارد. در این گروه نیز همانند سایر گروه بهره اي، درآمد کارمزدي بیشترین سهم را در درآمد غیر بهره است. در بین درآمدهاي غیر

هاي این گروه، بانک تجارت داراي کمترین هزینه مطالبات معوق و  ها دارد. بین بانک ل هزینهبانکی هزینه اداري بیشترین سهم را در ک
  هاي این گروه در کاهش قصور موفق عمل کرده است. باشد. به عبارت دیگر این بانک در مقایسه با سایر بانک الوصول می مشکوك

هاي خصوصی در مقایسـه بـا سـه گـروه دیگـر داراي       مقایسه چهار گروه بانکی از نظر نسبت اقالم سود و زیان بیانگر این است که بانک
هـا دارنـد. همچنـین از آنجـا کـه در       طور که تسهیالت اعطایی باالتري نیز در قیاس با سایر بانک اي باالتري هستند، همان نسبت درآمد بهره
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گذار باالتري نیز دارند. نکته حـائز   اند، نسبت سهم سود سپرده هاي بانکی عمل کرده تر از سایر گروه گذاري نیز موفق سرمایههاي  جذب سپرده
اي دارد. دلیل عمده ایـن امـر    ه هاي بانکی سود حاصل از تسهیالت اعطایی بیشترین سهم را در درآمد بهر اهمیت این است که در همه گروه

هاي دولتـی بیشـترین نسـبت درآمـد      اي نیز بانک بهره باشد. از نظر نسبت درآمد غیر ور در ابزارهاي مالی مشتقه میضعف سیستم بانکی کش
  اي را دارند.  غیربهره

  (درصد) 1390اي سال  اي و غیربهره درآمد بهره  نسبت) 5ـ2( نمودار

  
باشند. نکته قابل توجـه ایـن اسـت     الوصول می مشکوكهاي خصوصی داراي کمترین نسبت هزینه مطالبات معوق و  از طرف دیگر بانک

هاي بانکی بیشترین رشد را در این قلـم   اي در مقایسه با سایر گروه درصدي در درآمد بهره 20با رشد  1390هاي تخصصی در سال  که بانک
رغم اینکه داراي رشد باال در تسهیالت  درصدي تسهیالت اعطایی در این سال بوده است. اما علی 17اند که دلیل عمده آن رشد  کرده  تجربه

کـه   باشـد، درحـالی   درصد مـی  13ها و به میزان  ها بوده است اما هزینه مطالبات معوق آن کمتر از سایر گروه اعطایی در مقایسه با سایر بانک
الوصـول   ت معـوق و مشـکوك  درصدي را در هزینه مطالبا 19، رشد 1390درصدي در تسهیالت اعطایی در سال  7هاي دولتی با رشد  بانک

هـاي دریـافتی از    هاي تخصصـی، وجـود وثیقـه    الوصول در بانک بودن رشد هزینه مطالبات معوق و مشکوك اند. دلیل عمده پایین تجربه کرده
  باشد.   هاي خاص می ها و ارائه وام آنها به بخش سوي این گروه از بانک

  وصول (درصد)ال ) نسبت هزینه مطالبات معوق و مشکوك6ـ 2(نمودار 
?????????????????????////  

هـاي   شـده افزایشـی و در بانـک    هاي دولتی و خصوصـی  هاي خصوصی تقریباً ثابت اما در بانک روند نسبت هزینه مطالبات معوق در بانک
اعتبـاري بـاالتري    شده در مقایسه با دو گروه بانکی دیگـر بـا ریسـک    هاي دولتی و خصوصی تخصصی نزولی بوده است. به عبارت دیگر بانک

هـاي دریـافتی از مشـتریان     هاي تخصصی وجـود نـوع خـاص ضـمانت     بودن نسبت هزینه مطالبات معوق در بانک همراه هستند. دلیل نزولی
باشد. اما در کل به دلیل وجود ضعف سیستم بانکی در شناسایی مشتریان و ضعف سیستم نظارت بـر اسـترداد تسـهیالت اعطـایی رشـد       می

  الوصول را در شبکه بانکی کشور شاهد هستیم. ات معوق و مشکوكهزینه مطالب

  بندي . جمع5ـ2
تـوان ایـن اطالعـات را از جـداول      ها براي شبکه بانکی کشور حاوي اطالعات مفیدي اسـت کـه مـی    ها و بدهی تحلیل همزمان پویایی دارایی

  ) استخراج کرد.  9ـ 2) تا (2ـ 2(










خصوصی   خصوصی شده  دولتی   تخصصی 

درآمد بهره اي  درآمد غیر بهره اي 
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    هاي مختلف بانکی حاکی از این است که: در گروه هاي دارایی نتایج حاصل از بررسی نسبت
هـاي برتـر    دهد که در مقایسـه بـا بانـک    درصد را تشکیل می 70هاي کشور نسبت تسهیالت اعطایی به دارایی تقریباً مقدار  در بانک - 

  مـذکور کمتـر از     بتکـه در ایـن دو بانـک، نسـ     جهان نظیر جی. پی. مورگان آمریکا و دویچه بانک آلمان بسیار باالست، بـه طـوري   
ایـن موضـوع    1باشـد.  درصـد مـی   50هاي منطقه نظیر بانک االهلی بحـرین نیـز داراي نسـبت کمتـر از      درصد است. حتی بانک 30

 سازد. هاي منطقه با ریسک اعتباري بیشتري مواجه می هاي برتر و بانک هاي ایران را در مقایسه با بانک بانک
در شبکه بانکی کشور با آن مواجه است، فقدان بانک اطالعاتی مشـتریان، ضـعف در مـدیریت     از جمله مشکالتی که بخش اعتبارات - 

 اي جز افزایش مطالبات معوق نخواهد داشت. هاست که این مشکالت نیز نتیجه ریسک اعتباري بانک
 نسبت تسهیالت اعطایی به دارایی (درصد) )7ـ 2ر (نمودا

 

درصد را دارند. بـین   70تا  60ها نسبت تسهیالت اعطایی بین  دهد عمده بانک می ) نیز نشان7ـ 2طور که در نمودار ( همان - 
هاي تخصصی بیشترین نسبت تسهیالت اعطایی را دارند که این امر آنها را در مقایسه بـا   هاي شبکه بانکی کشور، بانک بانک

 سازد. ها بیشتر با ریسک اعتباري مواجه می سایر بانک
درصد بیانگر فقدان ابزارهاي مدیریت نقدینگی مناسب در شبکه بانکی کشـور   2شارکت در حدود بودن نسبت اوراق م پایین - 

هاي برتر منطقه این نسبت به دلیل اسـتفاده از ابزارهـاي مـالی متنـوع      هاي برتر جهان و بانک که در بانک  باشد، درحالی می
 درصد است. 10بیش از 

   

 
1- BankScope Data Base 
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  نسبت اوراق مشارکت (درصد)) 8ـ 2( نمودار

  
که این دو گروه بانکی در مقایسـه بـا    باشد، به طوري  شده می هاي خصوصی و خصوصی ) بیانگر وجود رفتار متمایز بانک8ـ 2نمودار ( - 

  دیگر داراي نسبت اوراق مشارکت بیشتري هستند.  دو گروه بانکی
 بانکی است. نسبت پایین مطالبات از شبکه بانکی، بیانگر عمق اندك بازار بین - 
شده در مقایسه با دو گروه بانکی دیگر نسبت مطالبات بیشتري از شـبکه   هاي خصوصی و خصوصی دهد بانک ) نشان می9ـ  2(نمودار  - 

 باشند. بانکی می کننده وجوه در بازار بین بانکی دارند. به عبارت دیگر این دو گروه بانکی تأمین

  نسبت مطالبات از شبکه بانکی به دارایی (درصد) )9ـ 2نمودار(

  
    هاي مختلف بانکی حاکی از این است که: هاي بدهی در گروه نتایج حاصل از بررسی نسبت

هاي بانکی است. به عبارت دیگر ایـن گـروه    هاي خصوصی در مقایسه با سایر گروه گذاري بیانگر رفتار متمایز بانک نسبت سپرده سرمایه - 
کننـد و در نتیجـه در    مـدت و گـران قیمـت بیشـتري اسـتفاده مـی       اتکا، بلند  هاي بانکی از منابع قابل ها، در قیاس با سایر گروه از بانک

 توانند عمل کنند. مدیریت نقدینگی بهتر می

هـاي   تربودن نسبت تسهیالت اعطایی و باالبودن درصد تأمین مالی از طریق سـپرده  هاي خصوصی به دلیل پایین اگرچه مجموعه بانک - 
هـا بـه دلیـل تـأمین مـالی از طریـق منـابع          شود، اما این مجموعه از بانـک  ي را متحمل میدار، ریسک اعتباري و نقدینگی کمتر مدت
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 شوند. اي بیشتري را متحمل می قیمت فشار هزینه گران
  گذاري به بدهی (درصد) نسبت سپرده سرمایه )10ـ 2(نمودار 

  
کنند و در نتیجه بـا ضـعف    ارزان قیمت بیشتري استفاده میمدت و  هاي بانکی از منابع کوتاه هاي دولتی در مقایسه با سایر گروه بانک - 

قیمـت   گـذاري از منـابع ارزان   هاي خصوصی به دلیل سهم باالي سپرده سـرمایه  مدیریت نقدینگی همراه خواهند بود. در مقابل بانک
 کنند. کمتري استفاده می

  به بدهی (درصد) فرّارنسبت سپرده  )11ـ 2(نمودار 

  
انگیز است. دلیل عمده باالبودن این قلم از بـدهی، وجـود کسـري     هاي تخصصی در بدهی به بانک مرکزي مخاطره بانکرفتار متمایز  - 

هـاي بـانکی ناشـی از تسـهیالت      ها به دلیل اعطاي تسهیالت بیشتر در مقایسـه بـا سـایر گـروه     نقدینگی شدید در این گروه از بانک
 باشد. میتکلیفی نظیر اعطاي تسهیالت به بخش مسکن مهر 

هاي بـانکی و عملکـرد بهتـر در     گذاري بیشتر در قیاس با سایر گروه هاي سرمایه هاي خصوصی به دلیل داشتن سپرده در مقابل بانک - 
 مدیریت نقدینگی، نسبت پایینی از بدهی به بانک مرکزي را دارند.

 باشد. تخصصی میهاي  ناشی از افزایش زیاد بدهی به بانک مرکزي بانک 1390ازدیاد بدهی در سال  - 
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  نسبت بدهی به بانک مرکزي به کل بدهی (درصد)) 12ـ 2(نمودار 

  
اند، کسري نقدینگی مورد نیاز خود را از طریق افـزایش مشـارکت در    گذاري کمتر موفق بوده هایی که در جذب سپرده سرمایه بانک - 

 اند. بانکی و بدهی به بانک مرکزي جبران کرده بازار بین
هاي خصوصی در مـدیریت مناسـب منـابع و مصـارف در مقایسـه بـا        ها حاکی از موفقیت بانک منابع مصارف بانکبررسی مدیریت  - 

 باشد. هاي بانکی می سایر گروه
 هاي اقالم زیرخط حاکی از این است که: از طرف دیگر بررسی نسبت - 

باشند و بنـابراین در مقایسـه بـا     باالتري می هاي بانکی داراي نسبت اقالم زیرخط شده در مقایسه با سایر گروه هاي خصوصی بانک  - 
 باشند. ها نیز با ریسک اقالم زیرخط بیشتري مواجه می سایر گروه

 اند. مواجه بوده 1389ها در مقایسه با سال  با افزایش این نسبت 1390هاي خصوصی بر خالف سه گروه بانکی دیگر در سال  بانک - 

  دهد: ج حاصل از مدیریت دارایی و بدهی بانک را نشان میبررسی نسبت اقالم سود و زیان به خوبی نتای - 
هـا   دهد که این امر با توجه به سهم عمده تسهیالت اعطایی در سبد دارایی بانـک  اي تشکیل می ها را درآمد بهره عمده درآمد بانک - 

 در آن بسیار زیاد است. کنند که فشار مقرراتی اي فعالیت می ها به اجبار در زمینه دور از انتظار نیست. در واقع بانک
کارگیري ابزارهاي مالی مشـتقه   اتکاي سیستم بانکی به کسب درآمد از طریق اعطاي تسهیالت به نوعی ضعف سیستم بانکی در به - 

دهد، زیرا اعطـاي تسـهیالت اغلـب تحـت تـأثیر       اي بانک را افزایش می ثباتی درآمد بهره دهد. از سوي دیگر این امر بی را نشان می
کننـد.   ها کاهش در اعطاي تسهیالت را تجربه مـی  که با رکود اقتصادي بانک شود، به طوري رونق اقتصادي دچار نوسان می رکود و

 اي بانک نیز کاهش یابد. در نتیجه انتظار بر این است که در رکود اقتصادي درآمد بهره
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  اي به درآمد کل (درصد) نسبت درآمد بهره) 13ـ 2( نمودار

  
تواننـد موجبـات    بخشـی بـه خـدمات مـی     ها با تنوع اي است. به عبارت دیگر بانک ترین بخش درآمد غیربهره درآمد کارمزدي عمده - 

 اي را تجربه نمایند.   افزایش درآمد کارمزدي و در نتیجه درآمد غیربهره
اي بـاالتري برخـوردار هسـتند امـا از       رههاي بانکی از نسـبت درآمـد بهـ    رغم اینکه در مقایسه با سایر گروه هاي خصوصی علی بانک - 

بودن درآمدهاي کارمزدي و درآمـد ناشـی از خـدمات     باشند. دلیل عمده آن پایین مند می تري بهره اي پایین نسبت درآمد غیربهره
 باشد. اي می مشاوره

اسـت کـه بسـیار تحـت تـأثیر       اي اي بیـانگر بـاالتربودن نسـبت درآمـد بهـره      اي و نسبت درآمد غیربهره مقایسه نسبت درآمد بهره - 
 دهد. اي را افزایش می ثباتی نسبت درآمد بهره هاي اعتباري بانک مرکزي قرار دارد. این موضوع بی سیاست

  اي به کل درآمد (درصد) نسبت درآمد غیربهره ) 14ـ 2(نمودار 

  
هـاي خصوصـی اسـت، بـه عبـارت دیگـر        ها بیانگر رفتار متمـایز بانـک   گذاري ها و سرمایه گذاري بررسی نسبت سود حاصل از سپرده - 
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٣٧ 
 

گـذاري و   گـذاري داراي نسـبت سـود حاصـل از سـپرده      هاي سـرمایه  هاي خصوصی به دلیل داشتن مشارکت بیشتر در فعالیت بانک
  ها هستند. وهگذاري بیشتري در مقایسه با سایر گر سرمایه

  ها از درآمد (درصد) گذاري ها و سرمایه گذاري نسبت سود حاصل از سپرده )15ـ 2( نمودار

  
گـذاري بیشـتري برخـوردار هسـتند، از      هاي بانکی از نسبت سپرده سـرمایه  هاي خصوصی در مقایسه با سایر گروه طور که بانک همان - 

شـده بـه دلیـل داشـتن سـهم بـاالي        هـاي دولتـی و خصوصـی    گذار نیز برخوردارند. در مقابـل بانـک   نسبت باالي سهم سود سپرده
 گذار کمتري برخوردارند. بت سود سپردهدر پرتفوي بدهی، از نس فرّارهاي  سپرده

  گذار به هزینه کل (درصد) نسبت سود سپرده) 16ـ 2( نمودار

  

هاي خصوصی به دلیل مدیریت مناسب منابع و مصارف در کسب سـودآوري   هاي سودآوري بیانگر این است که بانک بررسی شاخص -
    اند. هاي بانکی بوده تر از سایر گروه و ایجاد درآمد موفق
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  فصل سوم
  ها در شبکه بانکی کشور جایگاه بانک

  ها در شبکه بانکی کشور . جایگاه بانک1ـ 3
پـردازیم. هـدف     ها در صورت مالی کل شبکه بانکی می افزون شده شبکه بانکی به تعیین جایگاه بانک هاي هم در این بخش با استفاده از داده
هاي کشـور را یـک صـورت مـالی      بازار هر بانک در کل شبکه بانکی است. بدین منظور صورت مالی کل بانکاصلی این بخش تعیین سهم از 

آید. هـدف از ایـن بخـش     ها به دست می که هر سرفصل از این صورت مالی از مجموعه اقالم بانک  واحد نمونه در نظر گرفته است، به طوري
دارایی و بدهی و در نتیجه سودآوري آن در شبکه بانکی کشور و ارتباطی که با بخـش   بررسی وضعیت هر بانک و هر گروه بانکی در مدیریت

هـا در بـازار    هاي دارایی، بـدهی، سـود و زیـان، مشـارکت بانـک      باشد. در همین راستا با استفاده از سرفصل توانند داشته باشند، می واقعی می
مطالبـات معـوق و نقشـی کـه در اقتصـاد کـالن کشـور دارنـد، بررسـی و تحلیـل            بانکی، وضعیت آنها از نظر بانکداري الکترونیک، مانده بین
  گردد. می

  هاي بدهی، دارایی و اقالم سود و زیان  . سرفصل2ـ 3
هـایی کـه    تـرین شـاخص   ها در تجهیز مصارف و تأمین مالی بخش تولید دارد، در ایـن بخـش مهـم    با توجه به اهمیتی که جذب منابع بانک

 گردند. گروه بانکی را در مدیریت منابع و مصارف نشان دهند و موفقیت آنها در سودآوري، بررسی میتوانند نقش هر  می

  ها از اقالم بدهی شبکه بانکی . سهم بانک1ـ2ـ3
هـاي خصوصـی    شبکه بانکی توسـط بانـک   فرّارهاي   درصد سپرده 78/8گذاري و   هاي سرمایه  درصد سپرده 52/32در کشور  1390در سال 

درصـد اسـت. بـین     6/24معادل  1390هاي خصوصی در شبکه بانکی کشور در سال  هاي بانک تأمین شده است. همچنین سهم کل سپرده
قیاس بـا سـایر   را دارد که در نتیجه بانک پارسیان در  فرّارگذاري و سپرده   هاي خصوصی بانک پارسیان بیشترین سهم از سپرده سرمایه  بانک
اي بیشتري مواجه خواهد بود. اما به دلیل جذب منابع بلندمدت بیشتر با ریسک نقـدینگی کمتـري همـراه      هاي خصوصی با هزینه بهره  بانک

هـا   خواهد بود. بانک پاسارگاد به عنوان دومین بانک خصوصی کشور از نظر اندازه دارایی در مقایسه با بانک پارسیان سهم کمتـري از سـپرده  
  در شبکه بانکی کشور دارد، به طوري که سهم آن تقریباً یک ششم بانک پارسیان است. 

هاي بزرگی نظیر بانک پارسیان، پاسـارگاد و   تر از بانک ها ناموفق هاي کوچک نظیر بانک تات و شهر در جذب سپرده در مقایسه کلی بانک
کارآفرین، سینا و سرمایه حـاکی از ایـن اسـت کـه بانـک کـارآفرین تقریبـاً داراي         بانک اندازه نظیر  هاي هم اند. مقایسه بانک اقتصاد نوین بوده

هـاي خصوصـی در     عـالوه بانـک     باشد. بـه  باشد. اما بانک سینا داراي سهم بیشتر نسبت به بانک کارآفرین می سهمی مشابه بانک سرمایه می
هـاي   دلیـل آن، کـاهش در سـهم سـپرده     باشـند. عمـده   نکی مواجـه مـی  هاي خود در شبکه با  دوره مورد بررسی با کاهش سهم کل سپرده

  باشد. گذاري می سرمایه



 
 

 
 

٣٩ 
 

  (درصد)   هاي بدهی هاي خصوصی از سرفصل سهم بانک )1ـ 3(جدول 

 
  ها  مجموع سپرده  فرّارسپرده   گذاري سپرده سرمایه

1389 1390 1389 1390 1389  1390    
   کارآفرین

  اقتصاد نوین
  انصار

 7/3 پارسیان
  پاسارگاد

 /2 تات
  دي

  سامان
 /2  سرمایه

   سینا
   شهر
 23/0624/6  هاي خصوصی بانک

و  فـرّار درصدي در سـپرده   34گذاري،  درصدي در سپرده سرمایه 50/24در مجموع داراي سهم 1390هاي دولتی در سال   در کل بانک
انـد.   هـا در دوره مـورد بررسـی همـراه بـوده      هاي دولتی تقریباً با ثبات سهم در سپرده باشند. بانک درصدي در کل شبکه بانکی می 27تقریباً 

الحسنه مهر نیـز بـه دلیـل ماهیـت      دارد. بانک قرض فرّارگذاري و سپرده   بانک ملی در دوره مورد بررسی بیشترین سهم را در سپرده سرمایه
بیشـتر از سـهم    فـرّار هاي دولتی سهم سپرده  گذاري است. نکته جالب توجه این است که در بانک سرمایه  بودن آن فاقد سپرده الحسنه قرض

بـودن   اند. دلیل عمده آن پایین هاي دولتی در جذب سپرده بلندمدت ناموفق عمل نموده باشد. به عبارت دیگر بانک گذاري می سپرده سرمایه
گذاري در این گروه بانکی شده است و ارائـه خـدمات خـاص بـه      لحساب پرداختی به مشتریان که باعث کاهش سپرده سرمایها نرخ سود علی

   هاي دولتی نظیر پرداخت حقوق و دستمزد است. ها و شرکت دستگاه

  هاي بدهی (درصد) هاي دولتی از سرفصل  سهم بانک )2ـ 3(جدول 

 
  ها  مجموع سپرده  فرّارسپرده   گذاري سپرده سرمایه

1389 1390 1389 1390 1389  1390  
 رفاه کارگران

 سپه
 ملی

 توسعه تعاون
 پست بانک

  الحسنه مهر قرض
  هاي دولتی بانک

انـد.   داشـته  1390هـاي شـبکه بـانکی را در سـال      درصد از سهم کل سـپرده  5/12هاي تخصصی  دهد که بانک ) نشان می3ـ  3جدول (
اند. در این میان بانک مسـکن   شبکه بانکی را تأمین نموده فرّاردرصد از کل سپرده  9/15گذاري و  سرمایه  درصد از کل سپرده 7/9همچنین 



٤٠ 
 

اند. عمده تأمین مالی توسط بانک مسـکن صـورت    را داشته فرّارگذاري و بانک کشاورزي بیشترین سهم سپرده  سرمایه  بیشترین سهم سپرده
سهم بیشـتري در مقایسـه بـا     فرّارهاي  سپردههاي دولتی  هاي تخصصی نیز نظیر بانک شود در بانک طور که مشاهده می پذیرفته است. همان

  ها نیز تقریباً ثبات را در جذب سپرده شاهد هستیم. است. در این گروه از بانک  گذاري داشته سپرده سرمایه
  هاي بدهی (درصد) هاي تخصصی از سرفصل  سهم بانک )3ـ 3(جدول 

 
  ها  مجموع سپرده  فرّارسپرده   گذاري سپرده سرمایه

1389 1390 1389  1390 1389  1390  
 صنعت و معدن

 کشاورزي

 مسکن

 توسعه صادرات

 هاي تخصصی بانک

هـا را در شـبکه بـانکی     درصدي از کـل سـپرده   1/36سهم  1390شده در سال  هاي خصوصی ) حاکی از این است که بانک4ـ 3جدول (
انـد کـه    همـراه بـوده   1390هـا در سـال    شده با کاهش سپرده هاي خصوصی ها بیانگر این است که بانک اند. بررسی روند سپرده کشور داشته

گذاري تقریباً روند ثابت داشته است. در این میان بانک ملت بـه عنـوان اولـین بانـک      سپرده سرمایهبوده است و  فرّارعمده کاهش در سپرده 
  ها را داشته است. شده بیشترین سهم سپرده خصوصی

  هاي بدهی (درصد) شده از سرفصل هاي خصوصی سهم بانک )4ـ 3(جدول 

 
  ها  مجموع سپرده  فرّارسپرده   گذاري سپرده سرمایه

1389  1390  1389 1390 1389 1390 

  تجارت

 صادرات

 ملت

 شده هاي خصوصی بانک

هاي بدهی  شده در سرفصل هاي خصوصی و خصوصی هاي بدهی، بیانگر این است که سهم بانک مقایسه چهار گروه بانکی از نظر سرفصل
انـد امـا    ها تجربه کـرده  هاي تخصصی و دولتی ثبات را در سپرده رغم اینکه بانک باشد. علی هاي تخصصی و دولتی باالتر می در مقایسه با بانک

تواند خروج منـابع از سیسـتم بـانکی و     اند. یکی از دالیل آن می نموده  ها را تجربه شده کاهش در سهم سپرده و خصوصیهاي خصوصی  بانک
بینـی سـودآوري در    گریزي مشتریان بانکی بـا وجـود پـیش    بازده نظیر طال و ارز باشد. البته به دلیل ریسک هاي زود گذاري در دارایی سرمایه
ها نیز در سیسـتم بـانکی رونـد کاهشـی      ها چندان زیاد نبوده است. از سوي دیگر نرخ سود سپرده کاهش منابع بانکهاي زودبازده اما  دارایی

هـاي   شده بر عکـس بانـک   هاي دولتی، تخصصی و خصوصی است. در بانک ها از سیستم بانکی کمک کرده  داشته که این امر به خروج سپرده
مـدت   بوده است. این امر ضمن کاهش منابع بلندمـدت و قابـل اتکـا، در بلنـد     فرّارهم سپرده گذاري کمتر از س سرمایه  خصوصی سهم سپرده

هـا کـاهش    اي را براي این گروه از بانک قیمت، هزینه بهره ها را با ریسک نقدینگی مواجه سازد. اگر چه با جایگزینی منابع ارزان تواند بانک می
  دهد. نشان می 1390در سال  فرّارگذاري و سپرده  ا در سپرده سرمایه) سهم چهار گروه بانکی ر1ـ 3دهد. نمودار ( می

  (درصد) 1390در شبکه بانکی سال  فرّارگذاري و سپرده  ها از سپرده سرمایه ) سهم بانک1- 3(نمودار 
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
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اند. لـیکن بـه دلیـل     مورد توجه شبکه بانکی قرار داشتهگیري مناسب بانک،  هاي بلندمدت به دلیل ثبات باال و امکان بهره مواره سپردهه
مدت به دلیل نقدشـوندگی سـریع    هاي کوتاه مدت، به خودي خود مطلوبیتی براي مشتري ندارند. از طرف دیگر، سپرده رسوب زمانی طوالنی
ریـق اعطـاي سـود بـاالتر نسـبت بـه       گـذاري بلندمـدت از ط   در نظام بانکی کشور، جذب مشتریان به سپرده باشند. میمورد توجه مشتریان 

مدت براي مشتري، با سـود بـاالتر بـراي سـپرده      الوصول بودن سپرده کوتاه ترتیب، مطلوبیت سهل شود. بدین مدت میسر می هاي کوتاه سپرده
هـایی ماننـد سـپرده     سازوکارمدت، ضمن طراحی  گذاري کوتاه هها در راستاي جذب تقاضاي سپرد با این حال بانک دد.گر بلندمدت جبران می

ها در عین حفظ مطلوبیت آن براي مشتریان دارند. براي مقایسـه رویکـرد    همدت ویژه و حساب پشتیبان، سعی در جذب این نوع سپرد کوتاه
ان را نشـ  دو سـال اخیـر  مدت طـی   تغییرات نسبت سپرده بلندمدت به سپرده کوتاه) 4ـ 3) تا (1ـ 3(ول امشتریان به این دو گروه سپرده، جد

 .دهند می

  توان به موارد زیر اشاره نمود: میداري  دالیل اصلی چنین تغییر معنیاز 

 ریزي دولت براي کاهش نرخ سود  برنامه - 

هـا   محدودیت نرخ سود تسهیالت و کاهش آن در دو سال اخیر، درآمد انتظاري ناشی از سود تسهیالت را کـاهش داده و بـه تبـع آن، بانـک    
   .هاي بلندمدت براي خود، تعهدات خارج از دسترس فراهم نمایند ردهتوانند جهت سود سپ نمی

  ) نرخ سود سپرده (درصد)5ـ 3(جدول 
 نرخ سود

 نوع سپرده 1389 1390
مدت کوتاه 
 ماهه 6ویژه 
 ماهه 9ویژه  
4یکساله 
دوساله 
  ساله سه 
ساله چهار 
ساله پنج 

  گذاري   هاي سرمایه رقابت در سایر بخش 

 .هاي بلندمـدت نداشـته باشـند    گذاري در بازارهاي مسکن، ارز و طال باعث گردیده است که مشتریان، رغبتی به سپرده افزایش سود سرمایه
هـاي بلندمـدت    بـا سـپرده   این در حالی است که مسکن، ارز یا طال عـالوه بـر سـوددهی بـاالتر، از قـدرت نقدشـوندگی مطلـوبی در قیـاس        

شـوندگی سـریع،    اند کـه محصـول آن در عـین نقـد     تغییر رویه داده سازوکاريهاي مشتریان، به  ها جهت جذب سپرده برخوردارند. لذا بانک
داشـتن   اي بدون ریسک است که در صـورت  مدت، معامله سپرده کوتاه. ه نمایدئارا سودي یکسان یا با تفاوت کمتر نسبت به بازارهاي مذکور

گذار، از قابلیت رقابت خوبی با بازارهاي مذکور که به دلیل عوامل سیاسی داخلی و خارجی همراه با ریسـک بـاالیی    سود متعارف براي سپرده
  .هستند، برخوردار خواهد بود

  افزایش نرخ تورم در دو سال اخیر 

درصـدي   5/21و  1389در سـال   درصدي 4/12ا توجه به نرخ تورم گذاران تأثیرگذار است. ب گیري سپرده به طور قطع، نرخ تورم در تصمیم



٤٢ 
 

هـا بـه    لذا رویکرد بانـک  .دنپذیرند، متناسب با آن باش هاي بلندمدت نیز که تأثیر بیشتري از نرخ تورم می نیاز است سود سپرده 13901سال 
   .پیدا کرده استد، تغییر جهت نپذیر مدت که تأثیر کمتري از نرخ تورم ساالنه می هاي کوتاه سپرده

  مدت   هاي جدید جذب سپرده کوتاهسازوکار 

شـود   مدت فرد افتتاح مـی  هاي جدید مانند حساب پشتیبان که بر مبناي ارتباط بین حساب جاري و حساب کوتاهسازوکارتوان  در نهایت می
 .مدت به شمار آورد هاي کوتاه ز سپردهماهه را به عنوان دلیلی دیگر بر استقبال مشتریان ا ماهه و نه ماهه، شش هاي سه و سپرده

 5ـ 3بـه شـرح جـدول (   هـا   سقف نرخ سود سپرده بانـک  ،1390و  1389نظارتی بانک مرکزي در سال ـ  ر اساس بسته سیاستیب (
کـاهش داشـته اسـت.     1389در مقایسه بـا سـال    1390ها در سال  شود، نرخ سود سپرده طور که در این جدول مشاهده می باشد. همان می

هاي بـا طـول زمـانی بلنـد را کـاهش       باشد که این امر تمایل مشتریان به سپرده دار می هاي مدت نکته جالب توجه، تفاوت اندك سود سپرده
  .دهد می

  ها از اقالم دارایی در شبکه بانکی . سهم بانک2ـ 2ـ 3
هاي بانکی از اقالم دارایی در شـبکه   ها و گروه هر یک از بانکها در ایجاد درآمد براي بانک دارند، سهم  در ادامه با توجه به اهمیتی که دارایی

  شود. ارائه می 1390بانکی کشور در سال 

درصدي در نسبت تسهیالت اعطایی، از  6دهد بانک پارسیان در شبکه بانکی کشور با داشتن سهم  نشان می) 6ـ 3طور که جدول ( همان
تواند به معنـی بـاالبودن ریسـک     باشد، این امر می نظر این شاخص رتبه اول را دارد. از آنجا که تسهیالت اعطایی یک نوع دارایی ریسکی می

هاي تازه تأسیس نظیر دي، تات و شهر از نظر نسبت تسهیالت سهم کمتـر از   باشد. بانک صوصی هاي خ بانک پارسیان در قیاس با سایر بانک
هـاي خصوصـی کشـور     درصد را دارند. از نظر سهم اوراق مشارکت و مطالبات از شبکه بانکی، بانک پاسارگاد بیشترین سـهم را بـین بانـک    2

هـاي   بیشـترین سـهم را از نظـر ایـن شـاخص در بـین بانـک        1390در سال  درصد کل اقالم زیرخط 9/12دارد. بانک انصار با داشتن سهم 
  خصوصی داشته است. 

   

 
1- www.cbi.ir/showitem/9130.aspx 
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  درصد)هاي دارایی و اقالم زیرخط ( رفصلهاي خصوصی از س سهم بانک )6-3(جدول  

 
  کل اقالم زیرخط  مطالبات از شبکه بانکی  اوراق مشارکت  تسهیالت اعطایی

1389 1390  1389 1390 1389 1390 1389 1390 

  بانک کارآفرین

 اقتصاد نوین

 انصار

 پارسیان

 پاسارگاد

 تات

 دي

 سامان

  سرمایه

  سینا

  شهر

  هاي خصوصی بانک

افـزایش   1390درصد در سال 05/20به  1389درصد در سال  68/19هاي خصوصی در نسبت تسهیالت اعطایی  در مجموع سهم بانک
و افزایش سهم نسبت مطالبـات از   18/15درصدي نسبت اوراق مشارکت به  32/37هاي خصوصی با کاهش سهم  یافته است. همچنین بانک

انـد.   مواجـه بـوده   1390درصـد در سـال    5/38به  8/35فزایش سهم نسبت کل اقالم زیرخط از درصد و ا 61/27به  84/22شبکه بانکی از 
هـاي   درصد کاهش یافته است. با توجه به افزایش نسبت دارایـی  42درصد به  59هاي خصوصی از  هاي بدون ریسک در بانک مجموع دارایی

پـذیرتري را   رویکرد ریسک 1389نسبت به سال  1390در سال  هاي خصوصی توان گفت بانک هاي بدون ریسک می ریسکی و کاهش دارایی
هاي ریسکی آنها در شبکه بانکی کشور کـاهش یافتـه اسـت، بـا      هایی که سهم دارایی اند. نکته جالب توجه این است که بانک در پیش گرفته

درآمـد جـایگزین    هاي بـدون ریسـک و کـم    داراییهاي ریسکی با  اند. به عبارت دیگر دارایی هاي بدون ریسک همراه بوده افزایش سهم دارایی
  اند.  شده

  درصد)هاي دارایی و اقالم زیرخط ( رفصلهاي دولتی از س سهم بانک )7-3(جدول 

 
  کل اقالم زیرخط  مطالبات از شبکه بانکی  اوراق مشارکت  تسهیالت اعطایی

1389  1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 

 رفاه کارگران

 سپه

 ملی

 توسعه تعاون

 پست بانک

  الحسنه مهر قرض

 دولتی هاي بانک
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بـراي کـل    هاي دارایی و اقـالم زیـرخط اسـت.    ) داراي بیشترین سهم در سرفصل7ـ 3هاي دولتی موجود در جدول ( بانک ملی بین بانک
کاهش، نسـبت اوراق مشـارکت از    1390درصد در سال  33/23به  1389درصد در سال  64/24هاي دولتی سهم تسهیالت اعطایی از  بانک
 31/26بـه   1389درصد در سـال   53/18، نسبت مطالبات از شبکه بانکی از 1390درصد در سال  79/30به  1389درصد در سال  33/23

اند. با توجه بـه   تغییر نموده 1390درصد در سال 63/10به  1389درصد در سال 44/16ت کل اقالم زیرخط از و نسب 1390درصد در سال 
 86/41هاي بدون ریسک از  و افزایش مجموع دارایی 1389در قیاس با سال  1390هاي دولتی در سال  کاهش سهم تسهیالت اعطایی بانک

در پـیش   1390گریـزي را در سـال    هـاي دولتـی رویکـرد ریسـک     توان گفت بانک  می 1390درصد در سال  1/57به  1389درصد در سال 
  اند. گرفته

  هاي دارایی و اقالم زیرخط (درصد) هاي تخصصی از سرفصل سهم بانک )8-3(جدول 

 
  کل اقالم زیرخط  مطالبات از شبکه بانکی  اوراق مشارکت  تسهیالت اعطایی

1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 

 صنعت و معدن

 کشاورزي

 مسکن

 توسعه صادرات

 هاي تخصصی بانک

هاي تخصصی با افزایش سهم خود در تسهیالت اعطایی، مطالبات از شبکه بانکی  دهد در دوره مورد بررسی بانک می) نشان 8ـ 3جدول (
هاي بدون ریسک در دو سـال متـوالی کمتـر     اند. در کل مجموع سهم دارایی و کل اقالم زیرخط و کاهش سهم در اوراق مشارکت همراه بوده

هاي بـدون   درصد و سهم مجموع دارایی 28/23سهم تسهیالت اعطایی  1390طوري که در سال هاي ریسکی بوده است. به  از سهم دارایی
هاي این گروه بانک مسکن بیشترین سهم را در اقالم دارایی دارد، امـا بانـک صـنعت و معـدن بـه       درصد بوده است. بین بانک67/14ریسک 

  رین سهم اقالم زیرخط را نیز به خود اختصاص داده است.هاي این گروه، بیشت دلیل داشتن اقالم زیرخط بیشتر از سایر بانک
  خط (درصد) هاي دارایی و اقالم زیر شده از سرفصل هاي خصوصی سهم بانک) 9ـ3(جدول 

 
مطالبات از شبکه   اوراق مشارکت  تسهیالت اعطایی

  کل اقالم زیر خط  بانکی

1389 1390  1389 1390 1389 1390 1389 1390 
 تجارت

 صادرات

 ملت
 شده هاي خصوصی بانک

درصدي  8/32و مجموع سهم  1390درصدي در سال  82/13شده بانک ملت با داشتن سهم تسهیالت اعطایی  هاي خصوصی بین بانک
باشـد. در مجموعـه    ترین بانک در مجموعه همگن مـی  درصدي سهم کل اقالم زیرخط فعال 45/11هاي بدون ریسک، همچنین سهم  دارایی
کـاهش، سـهم اوراق    1390درصـد در سـال    87/32بـه   1389درصـد در سـال    17/35یی از شده، سهم تسهیالت اعطا هاي خصوصی بانک

به  1389درصد در سال  42/45، سهم مطالبات از شبکه بانکی از 1390درصد در سال  43/53به  1389درصد در سال  51/38مشارکت از 
اند. بـا   کاهش یافته 1390درصد در سال  24/27به  1389درصد در سال  89/28و سهم کل اقالم زیرخط از  1390درصد در سال  01/32
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و  1390درصد در سـال   45/85درصد به  92/83هاي بدون ریسک از   توجه به کاهش سهم تسهیالت اعطایی و کاهش مجموع سهم دارایی
گریزي را در پـیش   یسکرویکرد ر 1390شده در سال  هاي خصوصی توان گفت بانک هاي ریسکی و بدون ریسک، می تفاوت بسیار زیاد دارایی

اي در آینـده   باشند کاهش درآمد بهره اند و با توجه به اینکه این دسته از اقالم داراي درآمد کمتري در مقایسه با تسهیالت اعطایی می گرفته
  دور از انتظار نیست. 

هاي خصوصی در مقایسه با سه گـروه بـانکی    بانک 1390توان بیان نمود، در سال  ) می2ـ 3) و نمودار (9ـ 3) تا (6ـ 3با توجه به جداول (
بودن نرخ سود تسهیالت اعطـایی باشـد. از سـوي دیگـر      تواند باال اند. از عمده دالیل آن می دیگر داراي کمترین سهم تسهیالت اعطایی بوده

باالبودن نرخ سـود اوراق مشـارکت   توان به  اند. از عمده دالیل آن می شده و دولتی بیشترین سهم اوراق مشارکت را داشته هاي خصوصی بانک
ها اشاره نمود که باالتربودن نرخ سود اوراق مشارکت در مقایسه با نرخ سود سـپرده منجـر    بودن نرخ سود سپرده در این گروه از بانک و پایین

سـک پـایین ایـن قلـم از دارایـی      ها شده است. در نتیجه به دلیل باالبودن تقاضا و ری به تشویق خرید اوراق توسط مشتریان این گروه از بانک
  اند.  ها ترجیحاً سهم اوراق مشارکت را در سبد دارایی خود افزایش داده بانک

  درصد)( 1390ها در شبکه بانکی کشور  نکسهم اقالم دارایی با )2ـ 3( نمودار

  
شـده در مقایسـه بـا سـه گـروه بـانکی        خصوصیهاي  بانکی، بانک دهد، از نظر مشارکت در بازار بین ) نشان می2ـ 3طور که نمودار ( همان

هـاي بـا ریسـک     هاي بانکی سهم دارایی هاي تخصصی، در سایر گروه اند. بجز بانک دیگر داراي سهم بیشتري در مطالبات از شبکه بانکی بوده
آوردن بـه   ها و رو  ن گروه از بانکگریزي ای باشد. این امر بیانگر رویکرد ریسک هاي ریسکی (تسهیالت اعطایی) می کمتر بیشتر از سهم دارایی

اي نیـز همـراه باشـند. از سـوي دیگـر رو       توان انتظار داشت که با کاهش درآمـد بهـره   باشد، در نتیجه می درآمد و بدون ریسک می منابع کم
اقتصـادي و عـدم موفقیـت    تواند به نوعی بیانگر افزایش ریسک اعتباري مشتریان بانـک در دوره رکـود    آوردن به مطالبات از شبکه بانکی می

  ها در مدیریت نقدینگی باشد. بانک

 ها از اقالم سود و زیان در شبکه بانکی . سهم بانک3ـ 2ـ 3

گـذار اسـت، در    ها در اقالم بدهی و دارایی شبکه بانکی کشور بر سهم آنها در سرفصل سود و زیان اثر با توجه به اینکه سهم بانک
  شود. و زیان در شبکه بانکی کشور بررسی میها از سرفصل سود  ادامه سهم بانک

اي  بهـره  اي و غیـر  با روند افزایشی در درآمد بهره 1389نسبت به سال  1390هاي خصوصی در سال  دهد بانک ) نشان می10ـ 3جدول (











خصوصی خصوصی شده دولتی  تخصصی

تسهیالت اعطایی  اوراق مشارکت مطالبات از شبکه بانکی 
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 2/14اي از  بهـره  غیـر  و درآمـد  1390درصد در سال  27/30به  1389درصد در سال  56/27اي از  اند، به طوري که درآمد بهره مواجه بوده
در مقایسه بـا سـال    1390هاي خصوصی در سال  طور که بانک اند. همان تغییر یافته 1390درصد در سال  17/19به  1389درصد در سال 

اي  هاند، افزایش در سهم درآمـد بهـر   خط در شبکه بانکی کشور مواجه بوده با روند افزایشی در سهم اعطاي تسهیالت و سهم اقالم زیر 1389
، بـا  1389در مقایسه با سال  1390الوصول در سال  اند. از سوي دیگر کاهش سهم مطالبات معوق و مشکوك اي را نیز تجربه کرده و غیربهره

  باشد. ها در کاهش قصور مطالبات می توجه به روند افزایش سهم تسهیالت اعطایی بیانگر موفقیت این گروه از بانک
  درصد)هاي سود و زیان ( از سرفصل خصوصی هاي سهم بانک )10ـ 3(جدول 

 
  الوصول هزینه مطالبات مشکوك  اي درآمد غیربهره  اي درآمد بهره

1389 1390  1389 1390 1389 1390  
  بانک کارآفرین

 اقتصاد نوین
 انصار

 پارسیان
 پاسارگاد

 تات
 دي

 سامان
  سرمایه

  سینا
  شهر

27/5/2/44  هاي خصوصی بانک

هـاي خصوصـی موجـود داشـته      کالوصول را بین بان اي و هزینه مطالبات مشکوك بانک پارسیان در دو سال متوالی بیشترین درآمد بهره
اي، بانک پاسارگاد حـداکثر   بهره از ذهن نیست. اما در مورد درآمد غیربا توجه به سهم حداکثري در نسبت تسهیالت این نتیجه دور است که 

بودن سـهم درآمـد   باشد، بیشتر از بانک پارسیان می مقدار را به خود اختصاص داده است. با توجه به اینکه سهم اقالم زیرخط این بانک کمتر
  باشد.   ئه خدمات بهتر و بیشتر بانکی و داشتن گروه مالی موفق میتواند بیانگر موفقیت این بانک در ارا اي این بانک به نوعی می غیربهره

  درصد)هاي سود و زیان ( دولتی از سرفصلهاي  سهم بانک )11ـ  3(جدول 

 
هزینه مطالبات   اي درآمد غیربهره  اي درآمد بهره

  الوصول مشکوك
1389 1390 1389 1390 1389 1390 

 رفاه کارگران

 سپه

 ملی

 توسعه تعاون

 پست بانک

  الحسنه مهر قرض

 هاي دولتی بانک
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بـا کـاهش سـهم درآمـد      1389در مقایسـه بـا سـال     1390هاي دولتی در سال  شود بانک مشاهده می) 11ـ 3طور که در جدول ( همان
 1390اند که با توجه به کاهش سهم تسهیالت اعطایی در سـال   درصد مواجه بوده 50/19درصد به  43/20اي در شبکه بانکی کشور از  بهره

کاهش داشته است اما سهم هزینه مطالبات معوق  1390هاي دولتی در سال  نکرغم اینکه سهم تسهیالت با این نتیجه قابل انتظار بود. علی
هـاي   توانـد بیـانگر عـدم موفقیـت بانـک      افزایش یافته است، این امر می 1390درصد در سال  05/24درصد به  34/22الوصول از  و مشکوك

اي و درآمـد   بانـک ملـی داراي بیشـترین درآمـد بهـره      هـاي دولتـی،   مذکور در شناسایی مشتریان و افزایش ریسک اعتباري باشد. بین بانک
الحسـنه مهـر کمتـرین سـهم را در اقـالم       هاي این گروه بانک قرض باشد. بین بانک الوصول می اي و هزینه مطالبات معوق و مشکوك غیربهره

اي بیشـتر از   سـهم درآمـد غیربهـره    ها ترکیب سرفصل سود و زیان است کـه  سود و زیان داشته است. نکته جالب توجه در این گروه از بانک
اي  الحسنه و عدم دریافت سود تسـهیالت درآمـد بهـره    الحسنه مهر به جهت ارائه تسهیالت قرض باشد. در بانک قرض اي می سهم درآمد بهره

  باشد. ها می گذاري ها و سرمایه گذاري صرفاً شامل درآمد حاصل از سپرده
  درصد)هاي سود و زیان ( فصلتخصصی از سرهاي  سهم بانک )12ـ 3(جدول 

 
هزینه مطالبات   اي درآمد غیربهره  اي درآمد بهره

  الوصول مشکوك
1389 1390 1389 1390 1389 1390 

  صنعت و معدن

 کشاورزي

 مسکن

 توسعه صادرات
 هاي تخصصی بانک

اي و هزینه مطالبات  با افزایش سهم درآمد بهره 1390هاي تخصصی در سال  دهد که بانک ) نشان می12ـ 3اطالعات موجود در جدول (
اي ناشـی از افـزایش سـهم     اند. عمده دلیـل افـزایش سـهم درآمـد بهـره      اي مواجه بوده الوصول و تقریباً ثبات درآمد غیربهره معوق و مشکوك

هـا در کـاهش سـهم هزینـه مطالبـات معـوق و        هم تسهیالت اعطـایی ایـن گـروه از بانـک    رغم افزایش س باشد. اما علی تسهیالت اعطایی می
اي و هزینـه مطالبـات معـوق و     انـد. بانـک مسـکن در ایـن گـروه داراي بیشـترین سـهم درآمـد بهـره          الوصول موفـق عمـل نمـوده    مشکوك
اما در ایـن میـان بانـک کشـاورزي     از انتظار نیست. الوصول است که با توجه به سهم حداکثري در تسهیالت اعطایی این نتیجه دور  مشکوك

اي شامل درآمد کـارمزدي، درآمـد ناشـی از نتـایج مبـادالت ارزي و سـایر درآمـدها         اي را دارد. درآمد غیربهره بیشترین سهم درآمد غیربهره
ودن درآمـد کـارمزدي ایـن بانـک در     اي است. بررسی سود و زیان بانک کشاورزي بیانگر بـاالب  شامل درآمدهاي کارشناسی و خدمات مشاوره

هـاي کشـاورزي و توسـعه صـادرات سـهم       هاي صنعت و معدن و مسکن بر خالف بانک باشد. در بانک هاي این گروه می مقایسه با سایر بانک
  اي است. اي بیشتر از سهم درآمد غیربهره درآمد بهره

   



٤٨ 
 

  زیان ( درصد)هاي سود و  شده از سرفصل هاي خصوصی سهم بانک) 13-3(جدول  

 
هزینه مطالبات   اي درآمد غیربهره  اي درآمد بهره

  الوصول مشکوك
1389 1390 1389 1390 1389 1390 

   تجارت

 صادرات

 ملت

 شده هاي خصوصی بانک

هـاي ایـن گـروه بـوده اسـت. هرچنـد        اي بهتر از سایر بانـک  اي و غیربهره شده در دو سهم درآمد بهره هاي خصوصی بانک ملت بین بانک
طور که با کاهش سـهم تسـهیالت    شده همان هاي خصوصی ها بیشتر است. بانک الوصول آن نیز از سایر بانک هزینه مطالبات معوق و مشکوك

انـد. همچنـین سـهم درآمـد      اي نیز مواجـه بـوده   اند، با کاهش سهم درآمد بهره مواجه بوده 1389در مقایسه با سال  1390اعطایی در سال 
رغـم کـاهش    اي آنها نیز در دوره مورد بررسی روند کاهشی داشته است که عمده دلیل آن کاهش سهم درآمد کارمزدي اسـت. علـی   غیربهره

  الوصول این گروه تقریباً در دوره مورد بررسی ثابت مانده است. معوق و مشکوك سهم تسهیالت اعطایی سهم هزینه مطالبات
  درصد)( 1390اي در شبکه بانکی، سال  رهاي و درآمد غیربه ها از درآمد بهره سهم بانک )3-3(نمودار 

  
طـور کـه بیشـترین سـهم      شده همـان  هاي خصوصی اي چهار گروه بانکی بیانگر این است که بانک اي و غیربهره مقایسه سهم درآمد بهره

هـا بـاالترین میـزان     اي را نیز دارند. همچنین این گروه از بانـک  اند، باالترین سهم درآمد بهره هاي کشور داشته تسهیالت اعطایی را بین بانک
هاي خصوصی کمترین سـهم هزینـه    اند. اما در این میان بانک الوصول را نیز داشته اي و هزینه مطالبات معوق و مشکوك یربهرهسهم درآمد غ

  اند.  الوصول را داشته مطالبات معوق و مشکوك
با کاهش سـهم خـود در    1390اند اما در سال  اي را داشته بهره اي و غیر شده باالترین سهم درآمد بهره هاي خصوصی رغم اینکه بانک علی

اي  هـاي دولتـی نیـز سـهم درآمـد بهـره       اند. در بانک هاي خصوصی با افزایش سهم مواجه بوده اند، در حالی که بانک این دو مورد مواجه بوده
ـ   است، در صورتی که هر دو گروه تقریبـاً بـا ثبـات سـهم درآمـد غیربهـره       هاي تخصصی افزایش داشته  کاهش و در بانک انـد.   ودهاي همـراه ب

طـور کـه در    انـد. همـان   الوصول با کاهش آن نیز همراه بوده هاي خصوصی ضمن داشتن کمترین سهم هزینه مطالبات معوق و مشکوك بانک
اي اسـت کـه دلیـل     اي بیشتر از سـهم درآمـد بهـره    بهره شده سهم درآمد غیر هاي دولتی و خصوصی شود در بانک ) مشاهده می3ـ 3نمودار (









خصوصی   خصوصی شده  دولتی   تخصصی 

درآمد بهره اي  درآمد غیر بهره اي 
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  باشد.   ها می بودن درآمد حاصل از کارمزد در این دو گروه از بانکعمده آن باال

  الوصول  مطالبات معوق و مشکوك. 3ـ 3
بـا توجـه بـه نقشـی کـه سیسـتم        اسـت.  آن اجرایی هاي کارایی روش و سیستم بانکی سالمتی بیانگر مصارف و منابع سریع و گردش صحیح

 اي ویـژه  اهمیت از مجدد آنها بازگشت نحوه و شده جذب منابع مصرف چگونگی مالی، منابع تجهیز و تأمین بانکی در تأمین مالی تولید دارد،
 طـرف  از و نمـوده  جـذب  منـابع  عنـوان  به را مردمی هاي سپرده نقدینگی سرگردان و طرف از یک اعتباري و مالی مؤسسات است. برخوردار

 هـاي  ورودي عنـوان  شده، تحـت  جذب منابع بنابراین کنند. می هدایت گذاري سرمایه هاي سمت سپرده به را آنها مناسب تدابیر اتخاذ با دیگر
 گونـه  هـر  بـروز  مسـلماً  .شـوند  می محسوب بانکی سیستم به عنوان خروجی شده، جذب مصرف منابع یا پرداختی تسهیالت و بانکی سیستم

 مـدت  در اعطـایی  تسـهیالت  وصـول   شد. خواهد سیستم فرایند در مشکالتی وجودآمدن موجب به ها بخش این از یک هر در مشکل یا خلل
 هـاي  فعالیـت  گسـترش  منظـور  بـه  الزم تسـهیالت  جهت ایجاد در منابع کارگیري به و صحیح هاي روش اجراي کننده شده، بیان تعیین زمان

 صـحیح  هـاي  مکـان  بـه  بانک منابع هدایت نهایت، در خدمات و بازرگانی، تولیدي، مختلف هاي بخش نیاز مورد مالی تأمین منابع و اقتصادي
    .باشد گذاري می سرمایه

 تسـهیالت  و معـوق  مطالبـات  مشـکل  انـد،  مواجـه  آن کشـور بـا   و اعتبـاري  مـالی  مؤسسات و ها بانک امروزه که اساسی مشکالت از یکی
 صـورت  بـه  تسـهیالت  از قسمتی نشده و همواره مشتریان بازپرداخت سوي از کامل طور به شده پرداخت تسهیالت زیرا نشده آنهاست، وصول

ماند. با توجه به اینکه یکی از مشکالت سیستم بـانکی کشـور وجـود     می باقی ها حساب در است، درنیامده وصول حیطه به که هنوز مطالباتی
  گردد. ها از مطالبات معوق شبکه بانکی کشور بررسی می باشد، در این بخش سهم هر یک از بانک مطالبات معوق می

هـاي تخصصـی    الوصـول بانـک   هاي دولتی بیشترین سهم مطالبات معوق و مشکوك شود، بانک )مشاهده می4ـ 3که در نمودار( طور همان
   ها در دوره مورد بررسی تقریباً ثبات بوده است. کمترین آن را در شبکه بانکی کشور دارند. اما در کل سهم بانک

 الوصول در شبکه بانکی (درصد) مشکوكها از مطالبات معوق و  سهم بانک) 4ـ 3(نمودار 

 

هـاي خصوصـی، بانـک ملـی      شـود، در شـبکه بـانکی کشـور بانـک پارسـیان بـین بانـک         ) مشـاهده مـی  14ـ  3طور که در جدول ( همان
شــده داراي بیشــترین  هــاي خصوصــی هــاي تخصصــی و بانــک تجــارت بــین بانــک هــاي دولتــی، بانــک کشــاورزي بــین بانــک بــین بانــک

ملـی بیشـترین سـهم مطالبـات معـوق و      باشـند و در کـل شـبکه بـانکی کشـور نیـز بانـک         الوصـول مـی   سهم مطالبـات معـوق و مشـکوك   













خصوصی خصوصی شده دولتی  تخصصی
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هـاي خصوصـی و دولتـی بـا افـزایش و دو       الوصـول را دارد. مقایسـه چهـار گـروه بـانکی حـاکی از ایـن اسـت کـه دو گـروه بانـک            مشکوك
ــد.  همــراه بــوده 1390الوصــول در ســال  شــده بــا کــاهش ســهم مطالبــات معــوق و مشــکوك  هــاي تخصصــی و خصوصــی گــروه بانــک ان

در مقایسـه بـا سـه گـروه دیگـر       1390الوصـول را در سـال    هـاي دولتـی بیشـترین سـهم مطالبـات معـوق و مشـکوك        ضمن اینکـه بانـک  
هــاي تخصصــی در شــبکه بــانکی کشــور ناشــی از نــوع وثــایق  الوصــول بانــک بــودن ســهم مطالبــات معــوق و مشــکوك انــد. پــایین داشــته

 باشد.   ها می گونه از بانک دریافتی در این

  الوصول (درصد) مطالبات معوق و مشکوكسهم   )14-3(جدول 

 
  در شبکه بانکی  در گروه همگن

1389 1390  1389 1390 
  بانک کارآفرین

 اقتصاد نوین

 انصار

 پارسیان

 پاسارگاد

 تات

 دي

 سامان

  سرمایه

  سینا

  شهر

-25/8-  هاي خصوصی بانک

  الحسنه مهر قرض

 پست بانک

 رفاه کارگران

 سپه

 ملی

 توسعه تعاون

--  هاي دولتی بانک

 صنعت و معدن

 کشاورزي

   مسکن

 توسعه صادرات

---- هاي تخصصی بانک

 تجارت

 صادرات

 ملت

---- شده هاي خصوصی بانک
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کـار   توانست به بانک بازگردانده شود و در جهت افزایش تولید و اشتغال بـه  حجم باالي مطالبات معوق بیانگر این است که منابعی که می
توانـد در   بندي مشـتریان مـی   ها و نظام جامع رتبه گذاري خارج شده است. تقویت مدیریت ریسک بانک سرمایهگرفته شود، از پروسه تولید و 

باشـد. مطالبـات معـوق     الوصول مؤثر باشد. وجود مطالبات معوق داراي آثار اقتصادي مخصوص به خود مـی  کاهش مطالبات معوق و مشکوك
هـا، اعتبـارات را تـأمین مـالی      هـا عمـدتاً از محـل سـپرده     و با توجه به اینکـه بانـک   مانع از گردش صحیح پول در سیستم بانکی کشور شده

باشند، بنابراین عـدم حصـول سـود حاصـل از اعتبـارات اعطـایی ناشـی از         گذاران می شده به سپرده کنند و ملزم به پرداخت سود تضمین می
هـا وصـول    هـاي تـأمین منـابع بانـک     دیگر از آنجا که یکی دیگر از راه اهد داد. از سوي شدن آنها سودآوري بانک را در آینده کاهش خو معوق

شـود. در نتیجـه بـا     باشند، وجود مطالبات معوق باعث کاهش توان مالی بانک از نظر تزریق تسـهیالت مـالی جدیـد مـی     هاي اعطایی می وام
  .یابد کاهش میهاي مختلف اقتصادي و رشد اقتصادي نیز  ها امکان تجهیز بخش کاهش قدرت مالی بانک

  هاي ارزي  . فعالیت4ـ 3
ها به دلیل ناپایداري نرخ ارز با ریسک معامالت ارزي مواجـه هسـتند. بنـابراین سـطح پـذیرش ریسـک ارز در تعیـین سـمت و سـوي           بانک

فعالیـت تجـاري   هاي کوچـک و تـازه تأسـیس اکثـراً      هاي بانک مرتبط است. بانک معامالت ارزي موضوع مهمی است و اغلب با حجم فعالیت
کنند. این کار مستلزم خرید و فروش ارز به نیابت از مشتري است، فراینـدي کـه از    خود را به تأمین نیازهاي ارزي مشتریان خود محدود می

هـاي زمـانی بسـیار     هـایی بـراي دوره   شوند. چنین بانـک  هاي باز ارزي این معامالت معموالً در عرض چند دقیقه بسته می طریق آن وضعیت
هـاي خـارجی    هایی کـه بـا بانـک    اي ارز نیاز ندارند. بانک گیرند. بنابراین به مدیریت حرفه کوتاه و به مقدار کمی در معرض ریسک ارز قرار می

کنند، در معرض پذیرش ریسک سطح بـاالي ارز قـرار دارنـد. ایـن      روابط بانکی و کارگزاري داشته یا معامالت ارزي مشتریان را پشتیبانی می
پردازند، همچنان در سطح باالیی قرار دارد، زیرا این ریسک ممکن اسـت منجـر بـه     هایی که به اعطا و یا اخذ وام ارزي می براي بانکریسک 
هـاي ارزي   تواند در درآمد حاصـل از فعالیـت   هاي باز ارزي یا عدم تطابق سررسیدها شود. با توجه به اهمیتی که نوسانات نرخ ارز می وضعیت

  شود. می  المللی بیان هاي ارزي و بین نکی کشور داشته باشد، در ادامه سهم هر بانک در شبکه بانکی کشور در زمینه فعالیتبراي شبکه با

هاي خصوصی بجز خرید و فروش ارز داراي روند صـعودي   هاي دولتی فعالیت ارزي بانک در دو سال مورد بررسی با توجه به تحریم بانک
درصد از کـل فعالیـت ارزي شـبکه بـانکی کشـور،       4/22) بانک پاسارگاد با داشتن 15ـ 3صی موجود در جدول (هاي خصو اند. بین بانک بوده
دیگري در این گروه در معرض ریسک تغییـرات نـرخ ارز قـرار دارد.      باشد. به عبارت دیگر بیش از هر بانک ترین بانک در زمینه ارزي می فعال

کـه سـهم حوالجـات و سـایر       هاي خصوصی دارد، بـه طـوري   سایر معامالت ارزي را بین بانک همچنین این بانک بیشترین سهم حوالجات و
هـاي اعتبـارات اسـنادي،     درصـد بـوده اسـت. از نظـر شـاخص      7/38معـادل   1390معامالت ارزي این بانک در شبکه بانکی کشور در سال 

ها به ترتیب معـادل   مقدار این شاخص 1390به طوري که در سال نامه ارزي و خرید و فروش ارز بانک سامان بیشترین سهم را دارد،  ضمانت
هاي کوچک نظیر بانک سینا و انصار و تات بیشـتر در   درصد بوده است. نکته جالب توجه این است که بانک 4/9درصد و  3/46درصد،  8/22

تمرکز دارند. بانک دي و بانک شهر بـه دلیـل عـدم     هاي بزرگ نظیر پاسارگاد بر معامالت ارزي زمینه خرید و فروش ارز فعالیت دارند و بانک
  اند.  ارزي از نمونه مورد بررسی حذف شده  فعالیت
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  هاي خصوصی (درصد) المللی بانک هاي ارزي و بین فعالیت )15ـ 3(جدول 

 

ها  ایر بانکارزي شامل استفاده از تسهیالت ریفاینانس، قراردادهاي اعتبار خریدار، استفاده از تسهیالت بانک توسعه اسالمی و استفاده از تسهیالت س هاي یتسایر فعال*
ل دالر آمریکـا    ، گـذاري  د. معامالت ارزي شـامل سـپرده  نباش بروات اسنادي وارداتی و اعتبارات اسنادي صادراتی می ،بدون تضمین دولت و  خریـد و فـروش ارز در مقاـب

  باشد.  می معامالت در بازار فرعی
المللـی   هـاي بـین   عمده آن تحریماند که دلیل  هاي ارزي بجز خرید و فروش ارز با روند نزولی همراه بوده هاي دولتی در همه نسبت بانک

هـاي ارزي   برابري در کل فعالیـت  5/1هاي دولتی بوده است. اما در کل به دلیل افزایش سه برابري در خرید و فروش ارز با افزایش  علیه بانک
) 16ـ 3ود در جـدول ( تـرین بانـک دولتـی موجـ     هـاي ارزي، فعـال   درصد در کل فعالیت 20اند. بانک ملی با داشتن سهم بیش از  مواجه بوده

که ایـن دو شـاخص در سـال      باشد. همچنین این بانک بیشترین سهم را در اعتبارات اسنادي و خرید و فروش ارز داشته است، به طوري  می
اعتبـارات  هاي دولتی، بانک ملی و سپه با کاهش فعالیت ارزي در زمینـه   درصد بوده است. بین بانک 39/36و  46/4به ترتیب معادل  1390

از اعتبــارات اســنادي و  1390هـاي دولتــی در سـال    انــد. در واقـع بانــک  مواجــه بـوده  1390هــاي ارزي در سـال   نامـه  اسـنادي و ضــمانت 
  اند. هاي خرید و فروش ارز و همچنین حوالجات و معامالت ارزي روي آورده هاي ارزي به فعالیت نامه ضمانت

  هاي دولتی (درصد) مللی بانکال هاي ارزي و بین فعالیت )16ـ 3(جدول 
  هاي نامه ضمانت  اعتبارات اسنادي 

حوالجات و سایر   خرید و فروش ارز  ارزي
  هاي ارزي  کل فعالیت  معامالت ارزي

1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 
 رفاه کارگران 

 سپه

 ملی

 توسعه تعاون

 پست بانک

 هاي دولتی بانک

 
  هاي نامه ضمانت  اعتبارات اسنادي

  حوالجات و سایر  خرید و فروش ارز  ارزي
  *معامالت ارزي

  هاي  کل فعالیت
  ارزي

1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 

  بانک کارآفرین

 اقتصاد نوین

 انصار

 پارسیان

 پاسارگاد

 تات

 سامان

  سرمایه

  سینا

    هاي خصوصی بانک
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انـد، بـه    هاي ارزي مواجه بـوده  با کاهش سهم کل فعالیت 1390هاي تخصصی در سال  دهد بانک ) نشان می17ـ 3طور که جدول ( همان
درصـد   5هاي تخصصی بانک توسعه صادرات بـا تقریبـاً    اند. بین بانک کرده  طوري که بیشترین کاهش را در شاخص خرید و فروش ارز تجربه

هـاي مختلـف    المللی بوده است. در فعالیت هاي ارزي و بین ترین بانک این گروه در زمینه فعالیت بانکی کشور، فعال از کل فعالیت ارزي شبکه
  هاي تخصصی، بیشترین سهم مربوط به سهم حوالجات و سایر معامالت ارزي بوده است. ارزي بانک

  هاي تخصصی (درصد) المللی بانک هاي ارزي و بین فعالیت )17ـ 3(جدول 
حوالجات و سایر   خرید و فروش ارز  هاي ارزي نامه ضمانت  اعتبارات اسنادي 

  هاي ارزي  کل فعالیت  معامالت ارزي

1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 
 صنعت و معدن

 کشاورزي
 مسکن

 توسعه صادرات
 هاي تخصصی بانک

 1390هاي ارزي در سال  کاهش فعالیتهاي تخصصی و دولتی با  شده نیز همانند بانک هاي خصوصی دهد بانک ) نشان می18ـ 3جدول (
هاي ارزي بوده است. با وجود اینکه بیشترین سهم کـل فعالیـت ارزي مربـوط     نامه اند و بیشترین کاهش مربوط به فعالیت ضمانت رو بوده روبه

) 18ـ 3اس اطالعـات جـدول (  که بر اسـ   هاي ارزي داشته است، به طوري نامه به بانک تجارت بوده اما بانک ملت بیشترین سهم را در ضمانت
  ، اعتبارات اسنادي و خرید و فروش ارز را داشته اسـت، بـه طـوري    شده بیشترین سهم کل فعالیت ارزي هاي خصوصی بانک تجارت بین بانک

ي در درصـد  2/33اند. بانک ملت نیـز بـا داشـتن سـهم      درصد بوده 5/12و  8/11، 7/14به ترتیب معادل  1390ها در سال   که این شاخص 
شـده در ایـن دو شـاخص     تـرین بانـک تـازه خصوصـی      درصدي در حوالجات و سایر معـامالت ارزي فعـال   7/6هاي ارزي و سهم  نامه ضمانت

  شده به خرید و فروش ارز بوده است. هاي خصوصی باشند. نکته جالب توجه تغییر رویکرد بانک می

  شده (درصد) خصوصیهاي  المللی بانک هاي ارزي و بین فعالیت )18ـ 3(جدول 
حوالجات و سایر   خرید و فروش ارز  هاي ارزي نامه ضمانت  اعتبارات اسنادي 

  معامالت ارزي
هاي   کل فعالیت
  ارزي

1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 
 تجارت 

 صادرات 
 ملت
 شده هاي خصوصی بانک

هـاي   هاي ارزي حاکی از این است که بیشترین سـهم کـل فعالیـت ارزي متعلـق بـه بانـک       مقایسه چهار گروه بانکی از نظر سهم فعالیت
اند و کمتـرین   هاي مورد بررسی بجز خرید و فروش ارز باالترین سهم را در شبکه بانکی کشور داشته خصوصی بوده است که در تمام شاخص

انـد، بـه    بیشـترین سـهم را در خریـد و فـروش ارز داشـته      1390هاي دولتی در سال  تخصصی بوده است. اما بانکهاي  سهم مربوط به بانک
المللـی علیـه    هـاي بـین   هاي دولتی به سمت خرید و فروش ارز تغییر یافته است. دلیـل عمـده آن تحـریم    که سبد فعالیت ارزي بانک طوري
  هاي دولتی بوده است.  بانک
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  (درصد) 1390هاي ارزي شبکه بانکی، سال  ها از فعالیت بانک سهم )5ـ 3(نمودار 

  
رونـد افزایشـی    1389در مقایسـه بـا سـال     1390هاي ارزي در شبکه بانکی کشور در سال   هاي خصوصی و دولتی از فعالیت سهم بانک

هـاي   باشـد و سـهم بانـک    هاي خصوصی می هاي دولتی و اعتبارات اسنادي بانک داشته که عمده دلیل آن مربوط به خرید و فروش ارز بانک
هاي ارزي جایگزین  از نظر فعالیت 1390هاي خصوصی در سال  کاهش یافته است. به عبارتی بانک 1390شده در سال  تخصصی و خصوصی

هـا،   هـا، بـدهی   ایـی بینـی ارزش دار  هایی که فعالیت ارزي دارند، نوسانات نـرخ ارز، پـیش   اند. از طرف دیگر در بانک هاي کشور شده سایر بانک
دهـد.   ها (هزینه تأمین منابع ارزي) را تحت تـأثیر قـرار مـی    هاي ناشی از بدهی ها (درآمد تسهیالت ارزي) و هزینه درآمدهاي ناشی از دارایی

زش بینـی ار  دهـد و هـم موجـب افـزایش خطـا در پـیش       ها را افزایش مـی  بینی حاشیه سود ناخالص بانک نوسانات نرخ ارز هم خطا در پیش
ها در معرض ریسک ناشی از نوسانات نـرخ ارز قـرار    هاي خصوصی کشور بیش از سایر بانک شود. بنابراین بانک هاي ارزي می ها و بدهی دارایی

  دارند که باید مورد توجه مدیریت ریسک بانک قرار گیرند.
  سود و زیان ناشی از نوسانات نرخ ارز (میلیارد ریال) )19-3(جدول 

  نرخ رشد (درصد)  مبادالت ارزينتیجه  
1389 1390 1390  

  9402732190 خصوصی 
  -5945328844 شده خصوصی

  - 1381686-149 دولتی 
  6046283 تخصصی  

) 19ـ 3طور که جـدول (  دهد. همان هایی است که سود یا زیان ناشی از تغییرات نرخ ارز را نشان می نتیجه مبادالت ارزي یکی از شاخص
درصـدي در نتیجـه    190اند. عمده دلیل رشـد   هاي بانکی از نوسانات نرخ ارز سود برده هاي خصوصی بیش از سایر گروه دهد بانک نشان می

 1390میلیـارد ریـال در سـال     117بـه   1389میلیارد ریـال در سـال    6هاي خصوصی، مربوط به بانک سیناست که از  مبادالت ارزي بانک
میلیـارد ریـال در    268بـه   1389میلیارد ریـال در سـال    21برابري از  76/12از آن بانک اقتصاد نوین با افزایش  افزایش داشته است و پس

 1390شده و دولتی با رشد متوسـط منفـی در سـال     هاي خصوصی شود بانک طور که مشاهده می افزایش داشته است. اما همان 1390سال 
شـده   هـاي خصوصـی   ها را بر عملکرد سیستم بانکی مشاهده نمود. بـین بانـک   وبی اثر تحریم بانکتوان به خ اند. به این ترتیب می مواجه بوده

میلیـارد ریـال در سـال     1289که نتیجـه مبـادالت ارزي از    ي بانک صادرات بیشترین کاهش را در نتیجه مبادالت ارزي داشته است، به طور
هاي دولتی نیز عمده کاهش در بانـک ملـی تجربـه شـده      است. بین بانک کاهش داشته 1390میلیارد ریال در سال  2970به منفی  1389

  میلیارد ریال کاهش یافته است. 1162به منفی  1389میلیارد ریال در سال  979است و مقدار نتیجه مبادله ارزي از 









خصوصی خصوصی شده دولتی  تخصصی

اعتبارات اسنادي  ضمانت نامه ارزي خرید و فروش ارز
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  ها وري و کارایی بانک هاي بهره . مقایسه نسبت5ـ 3
هـاي   هاي هزینه به کل شعب و به کـل نیـروي انسـانی، نسـبت     ها، بررسی نسبت عملکرد بانکوري و کارایی  هاي مهم ارزیابی بهره از شاخص

هاي مذکور بـراي   باشد. در همین راستا شاخص سود به کل شعب و کل نیروي انسانی و همچنین نسبت سپرده و تسهیالت به کل شعب می
  گردد. چهار گروه بانکی مورد نظر در این گزارش بررسی می

هاي خصوصی در دوره مورد بررسی رونـد صـعودي داشـته اسـت.      زینه و سود به کل شعب و به کل نیروي انسانی در بانکهاي ه نسبت
بیشـترین نسـبت    1390میلیارد ریال هزینه نسـبی شـعب در سـال     11) بانک پارسیان با 20ـ 3هاي خصوصی موجود در جدول ( بین بانک

  ها تقریباً یک میلیارد ریال است.  ر بانکهزینه شعب را دارد. نسبت هزینه سرانه در اکث
  (میلیارد ریال) *هاي خصوصی متوسط هزینه و سود بانک )20ـ 3(جدول 

  متوسط سود سرانه  متوسط سود شعب  ***متوسط هزینه سرانه  **متوسط هزینه شعب 
1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 

  بانک کارآفرین

   اقتصاد نوین  

 انصار

 پارسیان  

 پاسارگاد

 تات

 دي

 سامان

  سرمایه

  سینا

  شهر  

  هاي خصوصی بانک
 شده است.*هزینه و سود سرانه به ازاي تعداد شاغلین در بانک محاسبه 

  ** میلیارد ریال به ازاي هر شعبه
  *** میلیارد ریال به ازاي هر نفر  

تـرین   بـزرگ  1390میلیارد ریال سود به کـل نیـروي انسـانی در سـال      3میلیارد ریال سود به کل شعب تقریباً  23/32بانک پاسارگاد با 
تر از متوسط گـروه همگـن نیـز     هاي مذکور بزرگ هاي خصوصی داشته است. همچنین در این بانک نسبت ها را بین بانک نسبت این شاخص

 6/36ترین کاهش را در متوسط سود شعب تجربه کرده است، به طوري که متوسط سـود شـعب در ایـن بانـک از     باشد. بانک سامان بیش می
میلیـارد   1355کاهش یافته است. دلیل عمده آن کاهش سود این بانک از  1390میلیارد ریال در سال  5/5به  1389میلیارد ریال در سال 

با کاهش متوسـط   1390هاي خصوصی در سال  اذعان نمود بانک سامان بر خالف سایر بانک میلیارد ریال بوده است. البته باید 842ریال به 
هاي پاسارگاد، پارسیان و اقتصاد نوین سه بانک بزرگ خصوصـی داراي متوسـط سـود شـعب و متوسـط       هزینه شعب مواجه بوده است. بانک

  سود سرانه باالتر از متوسط صنعت هستند.
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  هاي دولتی (میلیارد ریال) و سود بانکمتوسط هزینه  )21ـ 3(جدول 
متوسط هزینه  

  متوسط سود سرانه  متوسط سود شعب  متوسط هزینه سرانه  شعب

1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 

/2 رفاه کارگران  
/2 سپه
 ملی

  توسعه تعاون
/2 پست بانک

/9  الحسنه مهر قرض
 هاي دولتی بانک

هاي دولتی در دوره مورد بررسی با افـزایش متوسـط هزینـه شـعب،      بانکشود،  ) مشاهده می21ـ 3بر اساس اطالعات موجود در جدول (
میلیـارد   11/0که متوسط سـود سـرانه از    اند، به طوري  هزینه سرانه و متوسط سود شعب و همچنین کاهش متوسط سود سرانه مواجه بوده

الحسنه مهـر، بانـک ملـی داراي بیشـترین مقـدار       قرضهاي دولتی به استثناي بانک  میلیارد ریال کاهش یافته است. بین بانک 05/0ریال به 
هاي دولتی بهتر از متوسط گروه همگن از نظـر   باشد. بجز دو بانک سپه و پست بانک، سایر بانک متوسط سود شعب و متوسط سود سرانه می

بیشترین متوسط هزینـه شـعب    هاي دولتی بانک رفاه کارگران اند. بین بانک هاي متوسط سود شعب و متوسط سود سرانه ظاهر شده شاخص
  داشته است. 1390میلیارد ریال را داشته است. بانک توسعه تعاون نیز بیشترین متوسط هزینه سرانه را در سال  4به میزان 

  هاي تخصصی (میلیارد ریال) متوسط هزینه و سود بانک )22ـ 3(جدول 
  سرانهمتوسط سود   متوسط سود شعب  متوسط هزینه سرانه  متوسط هزینه شعب 

1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 

 صنعت و معدن
 کشاورزي

 مسکن
/4 توسعه صادرات

 هاي تخصصی بانک

میلیارد ریال نسـبت هزینـه بـه کـل شـعب در سـال        10هاي تخصصی، بانک صنعت و معدن با  دهد بین بانک ) نشان می22ـ 3جدول (
بیشترین مقدار این نسبت را به خود اختصاص داده است. بانک مسکن نیز بیشترین نسبت هزینه به کـل نیـروي انسـانی را در سـال      1390
میلیارد ریال بوده است. بانک توسـعه صـادرات در دو سـال متـوالی داراي بیشـترین       4که مقدار آن معادل با    طوري داشته است، به 1390

 3/20مقدار سود به کل شعب بوده است. گر چه با کاهش این نسبت در دوره مورد بررسی مواجه بوده، به طوري کـه مقـدار ایـن نسـبت از     
تـرین   میلیـارد ریـال بـزرگ    8/3لیارد ریال کاهش داشته است. بانک صنعت و معدن نیـز بـا مقـدار    می 1/14به  1389میلیارد ریال در سال 

هاي تخصصی با افزایش متوسط هزینه شعب و متوسط سود شعب و همچنـین   نسبت سود به کل نیروي انسانی را داشته است. در کل بانک
  اند. کاهش متوسط هزینه سرانه و متوسط سود سرانه مواجه بوده
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  شده (میلیارد ریال) هاي خصوصی متوسط هزینه و سود بانک )23ـ 3(جدول 
  متوسط سود سرانه  متوسط سود شعب  متوسط هزینه سرانه  متوسط هزینه شعب 

1389 1390 1389 1390 1389 1390 1389 1390 

 تجارت 

  صادرات 

 ملت

 شده  هاي خصوصی بانک

شده بانـک ملـت داراي    هاي خصوصی اند. بین بانک تجربه کرده 1390دهد افزایش هزینه و کاهش سود را در سال  ) نشان می23ـ 3جدول (
شده افـزایش متوسـط سـود     هاي خصوصی است. بجز بانک صادرات سایر بانک بوده 1390هاي مورد بررسی در سال  بیشترین مقدار شاخص

  اند. را داشته 1390شعب و متوسط سود سرانه در سال 
  ها (میلیارد ریال) متوسط سود شعب بانک) 6ـ 3(نمودار 

  
هاي متوسط سود شعب و متوسط  شاخصشود، مقایسه چهار گروه بانکی از نظر  ) مشاهده می7ـ 3) و (6ـ 3طور که در نمودارهاي ( همان

هـاي   هاي خصوصی در ایجاد سود باالتر نسبت به تعداد شعب و تعداد نیروي انسانی است. در این میان بانک سود سرانه بیانگر موفقیت بانک
ز نظـر متوسـط   شـده نیـز ا   هـاي خصوصـی   دولتی به دلیل سودآوري اندك، کمترین متوسط سود شعب و متوسط سود سرانه را دارند. بانک

بـا افـزایش    1389در مقایسـه بـا سـال     1390هزینه شعب و متوسط هزینه سرانه کمترین میزان را دارند. چهار گروه مورد بررسی در سال 
شـده و تخصصـی    هـاي خصوصـی   هاي خصوصی و دولتی افزایش و بانک اند. اما از نظر سود سرانه بانک هزینه شعب و سود شعب مواجه بوده

  اند. ربه کردهکاهش را تج
   









خصوصی خصوصی شده دولتی  تخصصی
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  ها (میلیارد ریال) متوسط سود سرانه بانک) 7ـ 3(نمودار 

  
هاي با ماهیت دولتی عمل  هاي سود شعب و سود سرانه بهتر از بانک شده از نظر شاخص هاي خصوصی و خصوصی با توجه به اینکه بانک

که دولـت صـرفاً بخـش      ها برداشته شود، به طوري سازي بانک خصوصیهاي مؤثري در جهت  توان پیشنهاد نمود، بهتر است گام اند، می کرده
  گذاري و نظارت بر اجراي صحیح را بر عهده داشته باشد. قانون

نماید. از طـرف دیگـر    ها را در مدیریت مناسب منابع و مصارف بیان می هاي سپرده و تسهیالت شعب، میزان موفقیت بانک بررسی نسبت
تواند بیانگر وجود ریسک نقدینگی باشد و به نوعی بیانگر این است که بانـک تـا    سپرده به عنوان شاخصی که مینسبت تسهیالت اعطایی به 

دهی است را مـورد ارزیـابی    ها قادر به وام چه حد توانسته است براي پرداخت اعتبارات، سپرده تجهیز نماید و میزانی که بانک از محل سپرده
دهندگان و روند نامطلوب اقتصـادي و   پذیري نسبت به وام تر و آسیب متوسط گروه همگن بیانگر نقدینگی پاییندهد. مقادیر باالتر از  قرار می

دهـی و یـا عـدم تمایـل بـه اعطـاي وام بـه دلیـل          هاي کافی بـراي وام  بودن این نسبت بیانگر نبود موقعیت هاست. پایین یا برداشت از سپرده
هـا را توصـیف نماینـد، در     وري بانـک  توانند بهـره  این با توجه به اینکه این دو شاخص به خوبی میدهی است. بنابر هاي موجود در وام ریسک

  شوند. هاي مذکور بررسی و تحلیل می ادامه شاخص

  هاي خصوصی وري در بانک بهره )24ـ 3(جدول 
  **نسبت تسهیالت به سپرده   *نسبت تسهیالت شعب  *نسبت سپرده شعب  

1389 1390 1389 1390 1389 1390 
  بانک کارآفرین
 اقتصاد نوین  

 انصار
 پارسیان 
 پاسارگاد

 تات
 دي

 سامان
  سرمایه

  سینا
  شهر 
  هاي خصوصی  بانک

  *میلیارد ریال  



.



.

خصوصی خصوصی شده دولتی  تخصصی
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  درصد**

در مقایسـه   1390هاي خصوصی در سال  دهد نسبت سپرده شعب و تسهیالت شعب بانک ) نشان می24ـ 3اطالعات موجود در جدول (
هـا در   که رشـد سـپرده   ها در مقایسه با رشد تسهیالت اعطایی باالتر بوده است، به طوري  افزایش داشته است. اما رشد سپرده 1389با سال 

ها در قیاس بـا رشـد    درصد بوده است. ضمن رشد باالتر سپرده 5الت اعطایی درصد و رشد تسهی 20، 1389در مقایسه با سال  1390سال 
دار  نسبت سپرده شعب بیشتر از نسبت تسهیالت اعطایی بوده است. از آنجـا کـه سـپرده از منـابع هزینـه      1390تسهیالت اعطایی، در سال 

نسـبت تسـهیالت شـعب بـه نـوعی بیـانگر وجـود منـابع         بانک است و تسهیالت جزئی از مصارف درآمدزا، باالتربودن نسبت سپرده شعب از 
اي در  بالاستفاده در بانک است و بانک در قبال پرداخت هزینه نتوانسته است درآمد کسب نماید. بنابراین بانک با کاهش درآمد خـالص بهـره  

تـرین   ت سپرده به کل شـعب بـزرگ  میلیارد ریال نسب 9/933هاي خصوصی کشور بانک پارسیان با  مواجه خواهد بود. بین بانک 1390سال 
بیشترین نسبت تسهیالت بـه شـعب را داشـته اسـت. در ایـن       1390باشد. از نظر مصارف نیز بانک پارسیان در سال  منابع موجود را دارا می

اي هـ  انـد. همـه بانـک    داشـته  1390میان بانک انصار کمترین نسبت سپرده شعب و بانک دي کمترین نسبت تسـهیالت شـعب را در سـال    
  هاي بزرگی همچـون بانـک   هاي تات، دي و سرمایه نسبت سپرده شعب بیشتر از نسبت تسهیالت شعب بوده است. بانک خصوصی بجز بانک

  اند.   پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، سامان و کارآفرین داراي نسبت سپرده شعب و نسبت تسهیالت شعب باالتر از متوسط صنعت بوده
هاي خصوصی نسـبت تسـهیالت بـه     شود بانک کارآفرین، بانک تات، سرمایه و پارسیان در مقایسه با سایر بانک می طور که مشاهده همان

بخـش اسـت کـه در صـورت      دهنـده انحـراف از وضـعیت نقـدینگی اطمینـان      نشانسپرده بیشتر از متوسط گروه همگن را دارند که این امر 
. بـه عبـارتی بـیش از سـایر     بانک و متعاقب آن کسري حاد نقدینگی را به دنبال خواهد داشـت استمرار، خطر عدم توانایی در ایفاي تعهدات 

بـودن   پـایین باشند. از سوي دیگر دو بانک شهر و دي نیز داراي نسبت وام بـه سـپرده پـایین هسـتند.      ها با ریسک نقدینگی مواجه می بانک
ان مدیریت بهینه منابع و مصارف باشد که نتیجـه آن کـاهش سـودآوري و    گویاي فقدتواند  به نوعی می، متوسط گروه همگننسبت از سطح 

 1390درصـد در سـال    05/85بـه   1389درصد در سـال   59/86نسبت وام به سپرده از  .باشد دادن بازار مصرف می به دنبال آن، از دست
  اند. دینگی گام برداشتههاي خصوصی در کاهش ریسک نقدینگی و بهبود مدیریت نق کاهش یافته است. به عبارتی بانک

  هاي دولتی وري در بانک بهره )25ـ 3(جدول 

  
  نسبت تسهیالت به سپرده**  نسبت تسهیالت شعب*  نسبت سپرده شعب*

1389 1390 1389 1390 1389 1390 

 رفاه کارگران

 سپه

 ملی

 توسعه تعاون

 پست بانک

  الحسنه مهر قرض

 هاي دولتی بانک
  *میلیارد ریال

  **درصد

هاي دولتی در دوره مورد بررسـی بـا افـزایش نسـبت سـپرده شـعب و نسـبت         ) در کل بانک25ـ 3جدول (بر اساس اطالعات موجود در 
میلیارد ریال سـپرده جـذب    27/137هاي دولتی توانسته است به طور متوسط  اند. هر یک شعبه از بانک تسهیالت اعطایی شعب مواجه بوده
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هاي دولتی بانک ملی بیشترین نسـبت سـپرده    درصد بوده است. بین بانک 4معادل  ها با رشد تسهیالت اعطایی برابر و نماید اما رشد سپرده
توانسـته اسـت    1390که یک شعبه بانک ملی در سـال    داشته است، به طوري 1390شعب و بیشترین نسبت تسهیالت اعطایی را در سال 

الحسنه مهر نیز کمترین نسـبت سـپرده و    اید. بانک قرضنم ءمیلیارد ریال تسهیالت اعطا 8/184میلیارد ریال سپرده جذب نماید و  1/198
میلیـارد ریـال    2/15میلیارد ریال سپرده جذب نماید و  7/22الحسنه مهر توانسته است  تسهیالت شعب را داشته است. هر شعبه بانک قرض

داشته اسـت. از سـوي دیگـر در کـل     الحسنه مهر نسبت سپرده شعب افزایش  هاي دولتی بجز بانک قرض تسهیالت اعطا نماید. در کل بانک
رغم اینکه با کاهش نسبت سپرده شعب مواجـه   الحسنه مهر علی هاي دولتی نسبت تسهیالت شعب نیز افزایش داشته است. بانک قرض بانک

  بوده است اما افزایش تسهیالت شعب را تجربه کرده است.

درصد کاهش یافته اسـت. بـه    5/92به  1389درصد در سال  3/95نسبت تسهیالت به سپرده به عنوان یک شاخص ریسک نقدینگی از 
اند. بانک ملـی، بانـک    هاي دولتی در کاهش ریسک نقدینگی و مدیریت منابع و مصارف روند رو به بهبود را در پیش گرفته عبارت دیگر بانک

که این امر بیانگر ایـن اسـت کـه ایـن سـه      سپه و بانک توسعه تعاون داراي نسبت تسهیالت به سپرده باالتر از متوسط گروه همگن هستند 
ها با ریسک نقدینگی مواجه هستند و در صورت استمرار چنین روندي ممکن است با خطـر عـدم توانـایی در ایفـاي      بانک بیش از سایر بانک

بـودن نسـبت از سـطح      پـایین الحسنه مهر نیز داراي نسبت وام به سپرده پـایین اسـت.    تعهدات بانک مواجه شوند. از سوي دیگر بانک قرض
بهتـر از سـال    1390تواند بیانگر ضعف این بانک در مدیریت بهینه منابع و مصارف باشد، اگر چه در سـال   به نوعی می، متوسط گروه همگن

  .در قیاس با متوسط گروه همگن عمل کرده است 1389
  هاي تخصصی وري در بانک بهره) 26ـ 3(جدول 

  **نسبت تسهیالت به سپرده   *شعبنسبت تسهیالت   *نسبت سپرده شعب  

1389 1390 1389 1390 1389 1390 

 صنعت و معدن
 کشاورزي

 مسکن
 توسعه صادرات

 هاي تخصصی بانک
  *میلیارد ریال

  ** درصد

درصدي تسـهیالت اعطـایی    8اند. اگر چه رشد  هاي تخصصی با افزایش نسبت سپرده و تسهیالت شعب همراه بوده بانک 1390در سال 
ها بوده است به عبارت دیگر بیش از منابع تجهیز شده تسهیالت اعطـا شـده اسـت کـه طبـق روال مرسـوم        درصدي سپرده 5بیشتر از رشد 

شود نسبت بدهی بـه بانـک    ) مشاهده می8-2طور که در جدول ( نک مرکزي تأمین مالی شده است. همانکسري منابع از طریق بدهی به با
در مقایسـه   1390درصدي در سـال   14ها در دوره مورد بررسی افزایش داشته است و بدهی به بانک مرکزي رشد  مرکزي این گروه از بانک

کـه در    توسعه صادرات بیشترین نسبت سپرده شعب را داشته است، به طـوري هاي تخصصی بانک  داشته است. در میان بانک 1389با سال 
رغم اینکه بانک صـنعت و معـدن از    میلیارد ریال سپرده جذب نماید. علی 11/373هر شعبه بانک توسعه صادارت توانسته است  1390سال 

ا از نظر نسبت تسهیالت شعب رتبه اول را در این گـروه  هاي تخصصی قرار دارد ام نظر جذب سپرده به ازاي هر شعبه در رتبه دوم بین بانک
میلیارد ریال تسهیالت اعطایی بوده است. از نظر تسهیالت به سپرده نیـز   21/1344که هر شعبه بانک صنعت و معدن داراي  دارد، به طوري

بـه ترتیـب    1390و  1389ر در سـال  هاي تخصصی در شرایط نامناسبی قرار دارند. نسبت تسهیالت به سپرده کل شبکه بـانکی کشـو   بانک
هاي تخصصی با متوسط شبکه بانکی کشور حاکی از ریسـک   درصد بوده است. مقایسه نسبت تسهیالت به سپرده بانک 11/104و  55/103
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بـاالتر از  هاي تخصصی بجز بانک کشاورزي داراي نسبت تسـهیالت بـه سـپرده     باشد. همه بانک ها می نقدینگی بسیار باالي این گروه از بانک
  باشند. متوسط گروه همگن می

  شده هاي خصوصی وري در بانک بهره )27ـ 3(جدول 
  **نسبت تسهیالت به سپرده   *نسبت تسهیالت شعب  *نسبت سپرده شعب  

1389 1390 1389 1390 1389 1390 

 تجارت 
 صادرات 

  ملت
 هاي خصوصی شده بانک

  *میلیارد ریال
  ** درصد

 3انـد. کـل تسـهیالت رشـد      مواجـه بـوده   1390شده کشور با افزایش نسبت سپرده و تسهیالت شعب در سـال   هاي خصوصی کل بانک
شده بانک ملت داراي بیشـترین نسـبت سـپرده و تسـهیالت      هاي خصوصی اند. در میان بانک درصدي داشته 4ها رشد  درصدي و کل سپرده

میلیـارد ریـال    17/303میلیارد ریـال سـپرده جـذب نمـوده و      24/313هر شعبه بانک سپه  1390که در سال   شعب بوده است، به طوري
نک تجارت کمتر از مقدار متوسط گروه است. بـه عبـارت دیگـر در قیـاس بـا      تسهیالت اعطا کرده است. نسبت تسهیالت به سپرده تنها در با

  هاي گروه داراي ریسک نقدینگی کمتر بوده است و بهتر توانسته منابع و مصارف بانک را مدیریت نماید. سایر بانک
هـاي خصوصـی    بیانگر این است که بانکدهد. مقایسه چهار گروه بانکی  نشان می 1390ها را در سال  وري بانک ) معیار بهره8ـ 3نمودار (

هـاي خصوصـی بهتـر از     اند. همچنین در اعطاي تسهیالت نیز بانـک  تر عمل کرده ها موفق هاي بانکی در جذب سپرده در مقایسه با سایر گروه
هـاي   ب توجه این است کـه بانـک  اند. نکته جال تر از سایرین ظاهر شده هاي دولتی ضعیف اند. اما در این میان بانک هاي بانکی بوده سایر گروه

کـه در ایـن دو گـروه      اند، بـه طـوري   بهتر از دو گروه بانکی دیگر بوده 1390شده در مدیریت منابع و مصارف در سال  خصوصی و خصوصی
ی و هـاي خصوصـ   هاي قبلـی نیـز بیـان شـد بانـک      طور که در بخش بانکی جذب سپرده بیشتر از اعطاي تسهیالت بوده است. بنابراین همان

  .اند هاي دولتی و تخصصی داشته شده بدهی به بانک مرکزي و بدهی به شبکه بانکی کمتري در مقایسه با بانک خصوصی

  (میلیارد ریال) 1390هاي بانکی در سال  وري در گروه بهره) 8-3(نمودار 

  
رده در مدیریت منـابع و مصـارف و   درصدي تسهیالت به سپ 85هاي خصوصی با داشتن نسبت  از نظر شاخص ریسک نقدینگی نیز بانک
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نسبت سپرده شعب نسبت تسهیالت شعب
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درصد نسـبت تسـهیالت بـه سـپرده، بـاالترین ریسـک        193هاي تخصصی با  اند. در این میان بانک کاهش ریسک نقدینگی بهتر عمل کرده
بـا   1389در مقایسـه بـا سـال     1390هاي تخصصـی در سـال    ها بجز بانک دهد که همه بانک ) نشان می9ـ 3اند. نمودار ( نقدینگی را داشته

  اند.   کاهش نسبت تسهیالت به سپرده همراه بوده

  ها (درصد) نسبت تسهیالت به سپرده بانک) 9ـ 3(نمودار 

  
  هاي بانکداري الکترونیک . مقایسه شاخص6ـ 3

رسانی، ارتباط و  سازد تا در سه سطح اطالع هایی است که مشتریان مؤسسات مالی را قادر می بانکداري الکترونیک، شامل سیستم
توان از دو جنبه مشتریان مؤسسات مالی مورد توجـه   تراکنش، از خدمات بانکی استفاده کنند. مزایاي بانکداري الکترونیک را می

هاي متعـدد بـراي انجـام     جویی در زمان و دسترسی به کانال ها، صرفه جویی در هزینه توان از صرفه یاز دید مشتریان، مقرار داد. 
هاي توزیع جدید ارائـه   اند از: تمرکز بر کانال ها نیز عبارت ترین مزایاي بانکداري الکترونیک براي بانک عملیات بانکی نام برد. مهم

البتـه مزایـاي بانکـداري الکترونیـک از      استفاده از راهبردهاي تجارت الکترونیک. شده به مشتریان و  خدمات، ارائه خدمات اصالح
مدت نیز قابل بررسی است. رقابت یکسان، نگهداري و جذب مشـتري، از جملـه مزایـاي     مدت و بلند مدت، میان هاي کوتاه دیدگاه

مـاه نیـز مزایـاي بانکـداري      18نـی کمتـر از   مـدت، یع  مدت (کمتر از یک سال) هسـتند. در میـان   بانکداري الکترونیک در کوتاه
هاي مختلف، مدیریت اطالعات، گسـتردگی طیـف مشـتریان، هـدایت مشـتریان بـه        سازي کانال اند از: یکپارچه الکترونیک عبارت

ر ها. کاهش هزینه پردازش معامالت، ارائه خدمات به مشـتریان بـازا   هاي مطلوب و کاهش هزینه هاي مناسب با ویژگی سوي کانال
هـا   روند. البته بانکداري الکترونیک براي بانـک  هدف و ایجاد درآمد نیز از جمله مزایاي بلندمدت بانکداري الکترونیک به شمار می

دادن تعـداد   دسـت کنند، در معـرض خطـر از   گونه خدمات ضعیف عمل می هایی که در ارائه این هم فرصت است هم تهدید. بانک
روند، فرصـت   هایی که با سرعت به سوي ارائه و ارتقاي خدمات الکترونیکی می هند گرفت و بانکزیادي از مشتریان خود قرار خوا

تري را تحت پوشش قرار دهند و اعتبـار خـود را در    خواهند داشت که مشتریان بیشتري را جذب کنند، مناطق جغرافیایی وسیع
  رابطه با مشتریان افزایش دهند. 

هـاي   انـد. بانـک   هاي بانکداري الکترونیـک مواجـه بـوده    سی با روند رو به رشد سهم از بازار شاخصهاي خصوصی در دوره مورد برر بانک
درصدي از شعب سوئیفتی در شبکه بـانکی را دارنـد کـه بیشـترین سـهم مربـوط بـه بانـک سـامان           67/18سهم  1390خصوصی در سال 

باشـد.   المللـی مـی   رد بررسـی در ارتباطـات مـالی و بـانکی بـین     هاي مـو  باشد. شاخص نسبت شعب سوئیفتی بیانگر میزان مشارکت بانک می
هـاي خصوصـی    ترین بانـک بـین بانـک    درصدي در کل شبکه بانکی، موفق 6/15شود بانک سامان با داشتن سهم  طور که مشاهده می همان
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باشد اما در قیـاس بـا بانـک سـامان      می رغم اینکه بانک پاسارگاد از نظر اندازه دومین بانک خصوصی باشد. علی ) می28ـ 3موجود در جدول (
کند. بانک پارسیان نیز به عنوان اولین بانک خصوصی از نظر اندازه، فعالیتی در زمینـه شـعب سـوئیفتی نـدارد. سـایر       بسیار ضعیف عمل می

هـاي خصوصـی    بانکباشد که  می  POSهاي  و دستگاه ATM ،PIN PAD هاي هاي بانکداري الکترونیک مجموع سه شاخص دستگاه  شاخص
که بانک پارسـیان بـا داشـتن سـهم      درصدي در شبکه بانکی را دارند و بیشترین سهم مربوط به بانک پارسیان است، به طوري  66/28سهم 

  درصدي در شبکه بانکی کشور رتبه اول را در این شاخص داشته است. 12تقریباً 
  رصد)هاي خصوصی (د بانکداري الکترونیک در بانک) 28ـ 3(جدول 

 
  ها* نسبت سایر شاخص  نسبت شعب سوئیفتی

1389 1390 1389 1390 
  بانک کارآفرین

 اقتصاد نوین
 انصار

 پارسیان
 پاسارگاد

 تات
 دي

 سامان
  سرمایه

  سینا
  شهر
16/918/626/928/6  هاي خصوصی بانک

  باشد. می  ATM, PINPAD, POSهاي  ها مجموع سه شاخص دستگاه *سایر شاخص

هاي دولتی روند تقریبـاً یکسـانی را در دو سـال متـوالی از نظـر شـاخص شـعب         شود بانک ) مشاهده می29ـ 3طور که در جدول ( همان
اند. بانک ملی بیشـترین سـهم شـعب سـوئیفتی و سـهم       ها داراي روند صعودي بوده که از نظر سایر شاخص  حالیدراند،  سوئیفتی تجربه کرده

هـا در    که سهم شعب سوئیفتی و سـهم سـایر شـاخص      کی کشور داشته است، به طوريهاي دولتی در شبکه بان ها را بین بانک سایر شاخص
هـاي دولتـی داراي سـهم شـعب      درصد بوده است. بانک توسعه تعـاون از همـه بانـک    62/17درصد و  21/24به ترتیب معادل  1390سال 

  هاي دولتی پایین است.  اس با بانکهاي این بانک نیز در قی سوئیفتی کمتري در شبکه بانکی کشور است. سهم سایر شاخص
  هاي دولتی (درصد) بانکداري الکترونیک در بانک) 29ـ 3(جدول 

 
  ها نسبت سایر شاخص  نسبت شعب سوئیفتی

1389 1390 1389 1390  
 رفاه کارگران

 سپه
 ملی

 توسعه تعاون
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 پست بانک
  الحسنه مهر قرض
 هاي دولتی بانک

انـد. از دالیـل عمـده     ها مواجه بوده با کاهش شعب سوئیفتی و سایر شاخص 1389در مقایسه با سال  1390هاي تخصصی در سال  بانک
درصـد   01/6هـاي تخصصـی بانـک توسـعه صـادرات بـا        ها بوده است. بین بانـک  آن افزایش هزینه بانکداري الکترونیک در این گروه از بانک

درصـد سـهم از    17/6هـا بـا    ئیفتی در شبکه بانکی کشور داشته است. بانک کشاورزي نیز از نظر سایر شاخصبیشترین سهم را در شعب سو
هاي تخصصی بیانگر عدم موفقیت این گروه در  ها در بانک بودن این شاخص شبکه بانکی بیشترین سهم را در این شاخص داشته است. پایین

توجه به گسـتردگی و رونـد روبـه افـزایش خـدمات بانکـداري الکترونیـک ممکـن اسـت در           باشد که با گیري از خدمات نوین بانکی می بهره
  دادن مشتریان و کاهش سود مواجه گردند.   مدت این گروه با از دست بلند

  درصد)هاي تخصصی ( ونیک در بانکبانکداري الکتر )30ـ 3(جدول 
  ها نسبت سایر شاخص  نسبت شعب سوئیفتی 

1389 1390 1389 1390  
 صنعت و معدن

 کشاورزي
 مسکن

 توسعه صادرات
 هاي تخصصی بانک

انـد   کردهافزایش سهم در شعب سوئیفتی را تجربه  1390هاي خصوصی شده در سال  ) بانک31ـ 3بر اساس اطالعات موجود در جدول (
شده داراي بیشترین سهم شـعب سـوئیفتی در شـبکه     هاي تازه خصوصی اند. بانک ملت در بین بانک ها مواجه بوده اما با کاهش سایر شاخص

  باشند.   ها در شبکه بانکی کشور می بانکی کشور و بانک صادرات داراي بیشترین سهم سایر شاخص
  درصد)شده ( هاي خصوصی بانککترونیک در بانکداري ال) 31ـ 3(جدول 

  ها نسبت سایر شاخص  نسبت شعب سوئیفتی 
1389 1390 1389 1390 

 تجارت 
 صادرات 

 ملت
   شده هاي خصوصی بانک

هاي دولتی بیشترین سهم شعب سوئیفتی را دارند. در ایـن بـین    بررسی چهار گروه بانکی بیانگر این است که در شبکه بانکی کشور بانک
شده بیشـترین سـهم    هاي خصوصی هاي بانکداري الکترونیک نیز بانک هاي تخصصی است. از نظر سایر شاخص کمترین سهم مربوط به بانک

هـاي خصوصـی و    انـد، امـا سـهم بانـک     هاي تخصصی در هر دو شاخص روند کاهشی را تجربه کرده اند. بانک داشتهرا در شبکه بانکی کشور 
هـاي خصوصـی در بانکـداري     تـوان بیـان نمـود بانـک     افزایش یافته است. به طور عمده می 1390شده در شعب سوئیفتی در سال  خصوصی

هـاي خصوصـی جهـت جلـب رضـایت مشـتریان و جـذب         د. عمده دلیل آن تالش بانکان هاي بانکی ظاهر شده الکترونیک بهتر از سایر گروه
باشـد، بنـابراین بـا گسـترش      مـی   باشد. از آنجا که یکی از اهداف مشتریان دسترسی آسـان و سـریع بـه خـدمات بـانکی      مشتریان بیشتر می
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هاي خصوصی در فضاي رقـابتی کشـور بهتـر از سـایر      نکرسد با توان گامی مهم در این راستا برداشت که به نظر می بانکداري الکترونیک می
  اند. هاي بانکی عمل کرده گروه

  بانکی . مشارکت در بازار بین7ـ 3
ـ      بانکی یکی از اجزاي بازار پول است که در آن بانک بازار بین مین مـالی  أها و سایر مؤسسات اعتباري نسبت به معـامالت بـا یکـدیگر جهـت ت

تـرین نقـش آنهـا مداخلـه      کننـد. اولـین و مهـم    هاي مالی نوین ایفا می نظام این بازار حداقل دو نقش حیاتی در ورزند. مدت مبادرت می کوتاه
بـانکی کارآمـد، نقـدینگی را بـه      دوم، بازارهاي بـین . هاي سود است ثر بانک مرکزي در اجراي سیاست پولی از طریق راهبري نرخؤفعاالنه و م

هـا بنـا بـه دالیـل مختلفـی نظیـر        بانـک  .دهند سسات داراي کسري وجوه انتقال میؤازاد وجوه به مسسات مالی داراي مؤشکل مطلوبی از م
تواننـد ایـن کمبـود نقـدینگی را از طریـق اسـتقراض از بانـک مرکـزي کـه           تأمین مالی اعتبارات اعطایی با کمبود نقدینگی مواجه شوند، می

ک مرکزي تأمین مالی نمایند اما استفاده از این دو روش آثار تورمی خـود را دارنـد،   باشد یا استفاده از خطوط اعتباري بان ترین روش می سهل
بنـابراین سیاسـتگذاران   که انتقال مازاد وجوه از مؤسسات با مازاد نقدینگی به مؤسسات با کمبود نقدینگی آثار تورمی نخواهد داشت.  درحالی

قوي دارند تا بانک مرکزي بتواند به نرخ سود مطلوب نظر خود دست یابـد و مؤسسـات    بانکی کارآمد و انگیزه باالیی براي ایجاد یک بازار بین
بانکی ریالی نتایج مطلـوبی را در   در مجموع توسعه و تعمیق بازار بین. خود بپردازند بینمالی نیز بتوانند به شکل کارایی به مبادله نقدینگی 

هـا، کـاهش اضـافه برداشـت آنهـا از بانـک        باري، بهبود مدیریت نقـدینگی بانـک  هاي پولی و اعت ثرتر سیاستؤپی خواهد داشت که اجراي م
هـا در جهـت    امکان کاهش نرخ سود تسهیالت از این طریق و تقویت توان مالی بانـک و ها  هاي تجهیز منابع براي بانک مرکزي، کاهش هزینه

  از جمله آن موارد هستند. گذاري مین مالی واحدهاي تولیدي و سرمایهأت

و نیـز کمیسـیون اعتبـاري بانـک مرکـزي در جلسـه مـورخ         18/7/1383هزار و سـی و یـک مـورخ     شوراي پول و اعتبار در جلسه یک
بانکی ریالی و دستورالعمل اجرایی مربوطه را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصـویب   ، مقررات حاکم بر بازار بین27/10/1383

 .رسـماً شـروع بـه کـار نمـود     18/4/1387هاي متقاضی فعالیت در بازار مذکور، نهایتاً از تاریخ  پذیرش عضویت بانک رساندند. این بازار پس از
مدت، برقـراري انضـباط پـولی و     ها در کوتاه مین مالی منابع مورد نیاز بانکأها و تسهیل ت هدف از تشکیل بازار تقویت مدیریت نقدینگی بانک

بـانکی   با توجه به اهمیت نقش بازار بین بانکی در ایـن قسـمت نسـبت مشـارکت در بـازار بـین       .کشور است هاي پولی اجراي مؤثرتر سیاست
 گردد. هاي مختلف بانکی با یکدیگر مقایسه می  گروه

  بانکی (درصد) مشارکت در بازار بین )32ـ 3( جدول

 
  در شبکه بانکی  در گروه همگن

1389 1390 1389 1390 
  بانک کارآفرین

 اقتصاد نوین
 انصار

 پارسیان
 پاسارگاد

 تات
 دي

 سامان
  سرمایه
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  سینا
  شهر
 --16/522/2--   هاي خصوصی بانک
  الحسنه مهر قرض

 رفاه کارگران
 سپه
 ملی

 پست بانک
 توسعه تعاون

 ----  هاي دولتی بانک
 صنعت و معدن

 کشاورزي
 مسکن

 توسعه صادرات
 --  هاي تخصصی بانک

 تجارت
 صادرات

  ملت
 ----   شده هاي خصوصی بانک

هـا و مؤسسـات    هـا و مؤسسـات اعتبـاري و مطالبـات از بانـک      بانکی از تقسیم حاصل مجموع بدهی به بانک نسبت مشارکت در بازار بین
شـده   هاي خصوصی باشد. مقایسه چهار گروه بانکی بیانگر این است که بانک اعتباري به کل مجموع این دو شاخص در شبکه بانکی کشور می

اند. اگـر چـه رونـد آن از     داشته 1390بانکی شبکه بانکی کشور در سال  ها بیشترین سهم را در مشارکت در بازار بین هدر مقایسه با سایر گرو
هـاي   درصـد، بانـک   22هـاي خصوصـی بـا     کاهش داشته است. پس از آن بانک 1390درصد در سال  5/41به  1389درصد در سال  7/49

انـد. رونـد مشـارکت در بـازار      درصد از سهم کل مشارکت در بازار بانکی را داشـته  15اچیز هاي خصوصی با سهم ن  درصد و بانک19دولتی با 
هـاي   بـودن سـهم بانـک    هاي تخصصی تقریباً ثابت بوده است. دلیـل عمـده بـاال    هاي دولتی و خصوصی افزایش و در بانک بانکی در بانک بین

قف تسـهیالت تکلیفـی هسـتند. در ایـن راسـتا ممکـن اسـت بـا کمبـود          ها مجبور به رعایت س شده این است که این گروه از بانک خصوصی
کننـد. از طـرف    ها کسري خود را جبـران مـی   بانکی و دریافت مازاد نقدینگی سایر بانک نقدینگی مواجه شوند، بنابراین با مراجعه به بازار بین

شده بیشترین بدهی به بانک مرکـزي   صی، دولتی و خصوصیهاي تخص شود، بانک ) مشاهده می8ـ 2) تا (5ـ   2طور که در جداول ( دیگر همان
مـدت و قابـل اتکـا     هـاي خصوصـی بـه دلیـل داشـتن منـابع بلنـد        اند، در حالی که در بانک گذاري را داشته و کمترین نسبت سپرده سرمایه

  اند.  داشته بانکی  ین مالی از بازار بینگذاري) کمتر براي جبران کسري نقدینگی نیاز به استقراض از بانک مرکزي یا تأم هاي سرمایه (سپرده
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  نسبت مشارکت در بازار بین بانکی (درصد)) 10ـ 3(نمودار 

  
هـاي   بانکی این بانک بین بانـک  که نسبت در بازار بین هاي خصوصی بانک پاسارگاد بیشترین سهم را داشته است، به طوري  در بین بانک

هاي دولتی و در کل شبکه بـانکی   درصد بوده است. بین بانک 43/5درصد و در شبکه بانکی معادل  41/23معادل  1390خصوصی در سال 
درصدي را در شبکه بانکی کشور داشته اسـت. همچنـین بانـک ملـت بـا سـهم        39/96بیشترین سهم معادل  1390نیز بانک ملی در سال 

هـاي تخصصـی نیـز     شده داشته است. از بین بانک هاي تازه خصوصی درصدي در کل شبکه بانکی کشور، بیشترین سهم را بین بانک 78/89
هـاي   ررسی نسبت مشارکت در گروه همگن بیـانگر ایـن اسـت کـه بـین بانـک      بانک مسکن بیشترین سهم را در شبکه بانکی داشته است. ب

بانکی داشـته اسـت، بـه     خصوصی کشور، بانک پاسارگاد که دومین بانک خصوصی از نظر اندازه بانکی است، بیشترین مشارکت را در بازار بین
نوان اولـین بانـک خصوصـی کشـور اسـت. بـین       درصدي بانک پارسیان به ع 29/22تر از نسبت  درصدي آن بزرگ 43/29طوري که نسبت 

  بانکی داشته است. بانک ملـی نیـز بـه عنـوان اولـین بانـک       درصد کمترین سهم را در بازار بین 06/1هاي خصوصی کشور، بانک شهر با  بانک
درصـد   53/4لحسـنه مهـر و   ا بانکی داشته است و کمترین سهم متعلق بـه قـرض   دولتی از نظر اندازه بانک بیشترین مشارکت را در بازار بین

 1390هـاي تخصصـی را در سـال     بانکی، بانـک  بوده است. بانک مسکن نیز به عنوان یک بانک تخصصی بیشترین سهم مشارکت از بازار بین
  داشته است. 

  هاي بانکی از مطالبات و بدهی به شبکه بانکی (درصد) سهم گروه) 33ـ 3(جدول 

  بانکی مطالبات از شبکه  بدهی به شبکه بانکی  
1389  1390  1389  1390  

  خصوصی
  شده خصوصی
  تخصصی

  دولتی

مطالبـات از شـبکه   هاي خصوصی شده بیشترین سهم بدهی بـه شـبکه بـانکی و     شود بانک ) مشاهده می33ـ 3طور که در جدول ( همان
 19/30هاي تخصصـی و دولتـی یعنـی     ها از مجموع بدهی به شبکه بانکی بانک بانکی کشور را دارند. بدهی به شبکه بانکی این گروه از بانک

شده و تخصصی سهم بدهی به شبکه بانکی از سـهم مطالبـات از شـبکه بـانکی      هاي خصوصی درصد بیشتر است. نکته اینجاست که در بانک
هـاي خصوصـی و دولتـی عمـدتاً      بـانکی هسـتند و در مقابـل بانـک     تر است. به عبارتی این دو گروه عمدتاً گیرنده سپرده در بازار بـین  بزرگ

شـده را جبـران    هـاي تخصصـی و خصوصـی    نقدینگی بانک  باشند. یعنی دو بانک خصوصی و دولتی کسري بانکی می گذار در بازار بین سپرده
 کنند. می









خصوصی خصوصی شده دولتی  تخصصی
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هـاي   شده و خصوصـی را در یـک گـروه بـه عنـوان بانـک       هاي خصوصی ا به دو گروه خصوصی و دولتی تقسیم کنیم و بانکها ر اگر بانک
هـاي   شـود کـه بانـک    هاي دولتی در نظر بگیریم، مشاهده می هاي تخصصی و دولتی را در یک گروه به عنوان بانک خصوصی و دو گروه بانک

تـري از نظـر    درصدي داراي سـهم بـزرگ   19/30هاي دولتی با سهم  رصدي در مقابل بانکد 81/69خصوصی با سهم بدهی به شبکه بانکی 
هـاي خصوصـی از    کـه سـهم بانـک     باشند، به طوري هاي دولتی می گذاري نیز داراي سهم بیشتر از بانک پذیري هستند. از نظر سپرده سپرده

درصد بوده است. مقایسه سهم مطالبات و بدهی به شبکه  38/40 هاي دولتی درصد و بانک 61/59، 1390مطالبات از شبکه بانکی در سال 
هـاي دولتـی را    پذیري داشته و کسري نقدینگی بانک هاي خصوصی عمدتاً نقش سپرده بانکی کشور در این دو گروه بیانگر این است که بانک

بانکی خنثی کننـد   ود را با استفاده از بازار بینهاي نقدینگی خ کنند شوك ها سعی می کنند. مشاهدات حاکی از این است که بانک جبران می
دادن ترازنامه بانک مرکزي و بنابراین پایه پولی دور کنند. بـه عبـارت دیگـر    تأثیر قرار از بانک مرکزي و تحت و تا حد امکان از اضافه برداشت

  کند. گیر ریسک نقدینگی عمل می بانکی به عنوان یک ضربه بازار بین

  ها در بخش واقعی اقتصاد عملکرد بانک. مقایسه 8ـ 3
هـاي   در این بخش سعی بر آن است تا با توجه به اهمیت اثر عملکرد سیستم بانکی کشور بر متغیرهاي کالن کشور، بـا اسـتفاده از شـاخص   

ف نظیـر  هـاي مختلـ   هاي مختلـف اقتصـادي، در انتقـال سیاسـت پـولی و شـوك       مهم کالن کشور نقش سیستم بانکی در تأمین مالی بخش
  نوسانات قیمت ارز بر اقتصاد کشور بررسی گردد. 

دهد، از لحاظ اقتصادي حائز اهمیت است. بـراي بررسـی    اعطاي تسهیالت که  بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می
قسـیم  ها در بخش اعتبارات اعطایی اقتصاد سعی شده است از سه شاخص نسبت بخش خدمات (حاصل ت و مقایسه عملکرد بانک

مجموع تسهیالت اعطایی به بخش خدمات و بازرگانی بر کل تسهیالت اعطایی)، نسبت بخش صنعت و ساختمان (حاصل تقسیم 
ها (حاصل تقسیم مجمـوع   مجموع تسهیالت اعطایی به بخش صنعت و معدن و ساختمان بر کل تسهیالت اعطایی) و سایر بخش

  استفاده شود.  هاي کشاورزي و صادرات) تسهیالت اعطایی به بخش
گـذاري مولـد و رشـد     هـاي پشـتیبان سـرمایه    ترین گلوگاه مهم ءویژه نحوه توزیع اعتبارات بانکی جز هاي اعتباري و به سیاست

گـذاري، توسـعه ظرفیـت جدیـد،      عبارت ساده، بدون تجهیز و تزریق منابع مالی، امکـان انجـام سـرمایه     به د.رو شمار می  تولید به
ی و کیفی تولید وجود نخواهد داشت. بدیهی است، حمایت مالی هدفمند تبع آن رشد کم هاي بالاستفاده و به کارگیري ظرفیت به

دنبـال یـافتن پاسـخ برخـی       این اساس نوشـتار حاضـر بـه    از بخش تولید به ایجاد اشتغال و کاهش بیکاري منجر خواهد شد. بر
هاي گذشته چه میـزان بـوده و چـه     از تسهیالت بانکی در سال هاي مختلف اقتصادي که سهم بخشناالت اساسی است. اول آؤس

نظـارتی    ـ  با ارقام بسته سیاسـتی هاي مختلف  شده به بخش ه میزان تغییر در مانده تسهیالت ارائهکروندي طی کرده است؟ دوم آن
گـردد،   دو سال اخیر بیـان مـی  هاي اعتباري بانک مرکزي در  براي پاسخ به این دو سؤال ابتدا سیاست ؟یا خیر منطبق بوده است

  گردد. هاي مختلف اقتصادي از تسهیالت بانکی ارائه می سپس در ادامه به بررسی میزان و روند سهم بخش
سسـات  ؤم باشـد کـه بـر اسـاس آن     هاي اعتباري مـی  مربوط به سیاست 1389ـ نظارتی بانک مرکزي در سال  بسته سیاستی صل سومف

الحسـنه   هـاي قـرض   هـا (بـه اسـتثناي سـپرده     درصد افزایش در مانده سپرده 20هاي قانونی تا  نمودن سپرده توانند پس از لحاظ اعتباري می
هـاي مختلـف اقتصـادي بـه شـرح زیـر        درصـد مـابقی در بخـش    80هاي مختلف اقتصادي تخصیص دهنـد و   ) را به اختیار به بخشسپرده
  :گذاري شود هدف

  درصد 25، کشاورزي و آب - 
 صددر 37، صنعت و معدن - 
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  د درص 20ن،ساختمان و مسک  - 
 د درص 10  ،خدمات و بازرگانی - 
 د درص 8 ،صادرات  - 

مؤسسـات اعتبـاري    دارد، بیـان مـی   1390ــ نظـارتی بانـک مرکـزي در سـال       بسته سیاستیهاي اعتباري  سیاست فصل سومهمچنین 
سسـات اعتبـاري در افـزایش    ؤم است،  شدهتوصیه  اًضمن زا را در اولویت قرار دهند. هاي تولیدي و اشتغال ند اعطاي تسهیالت به بخشا مکلف

  :هاي زیر را رعایت نمایند نسبت 1390مانده تسهیالت خود در سال 
 درصد  20، کشاورزي و آب - 
 درصد  37، صنعت و معدن - 
 درصد  25 ،مسکن و ساختمان - 
 درصد 10 ،هاي بازرگانی صادرات و زیرساخت - 
 درصد  8بازرگانی، خدمات و متفرقه   - 

و سهم بخش خـدمات و   1390درصد در سال  20به  1389درصد در سال  25شود سهم بخش کشاورزي از  طور که مشاهده می همان
درصـد   20کاهش یافته است. در مقابل سهم بخش ساختمان و مسـکن از   1390درصد در سال  8به  1389درصد در سال  10بازرگانی از 

افـزایش یافتـه    1390درصد در سـال   10به  1389درصد در سال  8سهم بخش صادرات از و  1390درصد در سال  25به  1389در سال 
به طور کلی سهم از مانـده   درصد در دو سال در نظر گرفته شده است 37است. براي بخش صنعت نیز همچنان بیشترین سهم یعنی حدود 

کاهش یافته است. عـالوه   1390درصد در سال  30به  1389درصد در سال  33تسهیالت اعطایی به مجموع بخش کشاورزي و صادرات از 
افزایش یافتـه   1390درصد در سال  62به  1389درصد در سال  57بر آن سهم از مانده تسهیالت اعطایی به مجموع صنعت و ساختمان از 

لیدي و مولـد بـوده اسـت.    هاي تو است، به عبارت دیگر با توجه به کاهش سهم بخش بازرگانی و خدمات اهتمام جهت جذب منابع در بخش
  ها رعایت شده است. ها در بانک حال باید بررسی شود که تا چه حد این سرفصل

اند. از جمله دالیل عمده  هاي تخصصی اکثر تسهیالت اعطایی خود را به بخش خدمات ارائه نموده هاي خصوصی و دولتی بجز بانک بانک
افـزوده   ارزش1389فزوده این بخش در تولید ناخالص داخلـی اسـت. چنانچـه در سـال     ا گذاري در خدمات به دلیل سهم باالي ارزش سرمایه

اند. دلیـل   درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده 1/51درصد و خدمات  45/19درصد، صنعت و ساختمان  1/10کشاورزي 
گونه تسهیالت به طوري که پس از مدت کوتاهی تسـهیالت   ن اینبود مدت بودن نرخ سود در بخش بازرگانی و خدمات و کوتاه دیگر اینکه باال

  فوق به همراه سود قابل بازگشت است.

هاي خصوصی، در سه شاخص مورد بررسی اعطاي تسهیالت به بخش خدمات، بخش صنعت و ساختمان  ) بین بانک34ـ 3طبق جدول (
هـاي   بیشـترین نسـبت   1390درصد در سـال   7درصد و تات با  54با درصد، سینا  60/79ها به ترتیب  بانک تات با   و همچنین سایر بخش

اند. عمده تسهیالت اعطایی بانک تات در بخش خدمات مربوط به بخش بازرگـانی بـوده اسـت. همچنـین عمـده تسـهیالت        مذکور را داشته
اولین بانـک خصوصـی از نظـر انـدازه در      ها در بانک تات مربوط به بخش کشاورزي بوده است. بانک پارسیان به عنوان اعطایی به سایر بخش

تسهیالتی به بخش خدمات ارائه نکرده است. از طرف دیگر عمده تسهیالت اعطایی بانک سـینا در بخـش صـنعت و سـاختمان      1390سال 
هد کـه  د درصد تسهیالت خود را به بخش خدمات ارائه می 100هاي خصوصی، بانک دي  مربوط به بخش ساختمان بوده است. از بین بانک

هاي خصوصی بجـز بانـک    عمده تسهیالت اعطایی به بخش خدمات نیز مربوط به اعطاي اعتبارات به بخش بازرگانی بوده است. در همه بانک
 سینا اکثر اعتبارات اعطایی به بخش خدمات صورت پذیرفته است.
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انـد. همچنـین عمـده تسـهیالت      انی ارائـه نمـوده  ها بجز بانک انصار بیشترین تسهیالت را به بخش بازرگ در بخش خدمات نیز همه بانک
ها بجز بانک پارسیان و بانک سامان مربوط به بخش کشاورزي بـوده اسـت. تسـهیالت اعطـایی بـه       ها نیز در همه بانک اعطایی به سایر بخش

صـاد نـوین، انصـار و    هاي خصوصی بجز سه بانـک اقت  بخش صنعت نیز عمده تسهیالت اعطایی به بخش صنعت و ساختمان را در همه بانک
  سینا تشکیل داده است.

  هاي خصوصی (درصد) توزیع بخشی اعتبارات اعطایی در بانک )34ـ 3(جدول 

 
  ها سایر بخش  صنعت و ساختمان  خدمات

1389  1390 1389 1390 1389 1390 

  بانک کارآفرین
 اقتصاد نوین

 انصار
 پارسیان
 پاسارگاد

 تات
 دي

 سامان
  سرمایه

  سینا
  هاي خصوصی بانک

هاي خصوصی به بخش خدمات اختصاص یافته است و سهم تسـهیالت اعطـایی بـه     درصد از کل تسهیالت اعطایی بانک 42/64در کل 
باشد. بررسی روند تسهیالت اعطایی حـاکی از یـک رونـد صـعودي      درصد می 8/0ها (صادرات و کشاورزي) بسیار پایین و در حد  سایر بخش

هاي خصوصی سـقف تسـهیالت اعطـایی بـه      ت و روند کاهشی براي دو نسبت دیگر است. در کل بانکبراي اعتبارات اعطایی به بخش خدما
درصد از کل تسهیالت به بخش صنعت و ساختمان تعلق گیـرد   62رغم اینکه باید  اند. علی را رعایت نکرده 1390هاي مختلف در سال  بخش

ــا  ــر ب       34تنهــ ــرف دیگــ ــت. از طــ ــه اســ ــق گرفتــ ــش تعلــ ــن دو بخــ ــه ایــ ــد بــ ــکدرصــ ــا    انــ ــی تنهــ ــاي خصوصــ   هــ
درصد از کل تسهیالت به این دو بخش تعلق گرفته است. به عبارت دیگر  64دادند که  درصد را به بخش خدمات و بازرگانی اختصاص می 8

بازده بودن و تعلـق نـرخ سـود بـاالتر انجـام شـده اسـت.         در بخش خصوصی تسهیالت از بخش مولد خارج و در بخش بازرگانی به دلیل زود
برخـوردار   1389در مقایسـه بـا سـال     1390هاي مختلـف اقتصـادي در سـال     هاي خصوصی با رشد منفی در ارائه تسهیالت به بخش انکب

 13و  16، 7هـا بـه ترتیـب بـا رشـد منفـی        هاي خدمات، صنعت و ساختمان و سایر بخش که تسهیالت اعطایی به بخش اند، به طوري  بوده
  که بیشترین کاهش در بخش صنعت و ساختمان صورت گرفته است.اند، به طوري  درصد همراه بوده

درصد  100درصد بیشترین مشارکت را در بخش خدمات داشته است که  27/93) پست بانک با 34ـ 3هاي دولتی در جدول ( بین بانک
الحسنه مهر نیـز   ت. بانک قرضتسهیالت اعطایی به بخش خدمات مربوط به خدمات بوده است و بخش بازرگانی تسهیالتی دریافت نکرده اس

درصد بـه بخـش خـدمات و بـاقی      4تقریباً 1389به بخش خدمات ارائه داده است اما در سال  1390درصد تسهیالت خود را در سال  100
  مطالبات بوده است.
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  هاي دولتی (درصد)  توزیع بخشی اعتبارات اعطایی در بانک )34ـ 3(جدول 
  ها بخشسایر   صنعت و ساختمان  خدمات 

1389 1390 1389 1390 1389 1390 

 رفاه کارگران 

 سپه

 ملی

   توسعه تعاون

 پست بانک

  الحسنه مهر قرض

 هاي دولتی بانک

درصد بیشترین نسبت تسهیالت اعطایی به بخش صنعت و ساختمان را داشـته اسـت کـه     08/53هاي دولتی نیز بانک سپه با  بین بانک
درصد در رتبه دوم قـرار دارد. پسـت بانـک نیـز      12/52اکثر آن مربوط به ارائه تسهیالت به بخش صنعت بوده است. پس از آن بانک ملی با 

ها را داشته است که تسهیالت اعطایی بـه بخـش سـاختمان     ه بخش صنعت و ساختمان و همچنین سایر بخشکمترین تسهیالت اعطایی ب
بیشترین سهم را در تسهیالت اعطایی به بخش صنعت و ساختمان داشته است. همچنین این بانک تسهیالتی به بخش صنعت ارائـه نکـرده   

ها که عمدتاً مربوط به بخش کشـاورزي بـوده    تسهیالت اعطایی به سایر بخشدرصد بیشترین نسبت  25/31است. بانک توسعه تعاون نیز با 
هاي دولتی بجز پست بانک بیشترین تسهیالت به بخش صنعت و ساختمان ارائـه شـده اسـت. در بخـش      است را داشته است. در همه بانک

شـترین تسـهیالت اعطـایی بـه بخـش بازرگـانی       الحسنه مهـر بی  هاي دولتی بجز سه بانک ملی، پست بانک و قرض خدمات نیز در همه بانک
هاي دولتی عمده تسهیالت اعطایی در بخش صنعت و ساختمان بجز دو بانک ملی و سپه به بخـش سـاختمان    صورت گرفته است. در بانک

بانـک رفـاه    هـاي دولتـی بجـز    ها را در همه بانک تعلق داشته است. همچنین بخش کشاورزي نیز قلم عمده تسهیالت اعطایی در سایر بخش
طـور کـه مشـاهده     دهد. همـان  هاي دولتی را بخش صنعت و ساختمان تشکیل می دهد. در کل عمده تسهیالت اعطایی در بانک تشکیل می

هاي دولتـی در   هایی که بانک مرکزي در نظر گرفته است، تفاوت دارد. بانک هاي مختلف نیز با سقف شود سهم تسهیالت اعطایی به بخش می
هـا در سـال    درصدي در سایر بخش 16درصدي در ارائه تسهیالت به بخش خدمات و صنعت و ساختمان و رشد منفی  7ثبت کل با رشد م

  اند.  مواجه بوده 1389در مقایسه با سال  1390
  هاي تخصصی (درصد)  توزیع بخشی اعتبارات اعطایی در بانک) 35ـ 3(جدول 

 
  ها سایر بخش  صنعت و ساختمان  خدمات

1389 1390 1389 1390 1389 1390 
 صنعت و معدن

 کشاورزي

 مسکن

   توسعه صادرات

 هاي تخصصی بانک

هاي تخصصی بر حسب زمینـه فعالیـت خـود     هاي تخصصی بیانگر این است که هر یک از بانک بانکبررسی نسبت تسهیالت اعطایی در 
درصـد   100شـود، بانـک صـنعت و معـدن      ) مشاهده مـی 35ـ 3( طور که در جدول در بخشی از تسهیالت داراي سهم بزرگی هستند. همان
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درصد تسهیالت خود را به بخش کشاورزي ارائه نمـوده   86یباً تسهیالت خود را به بخش صنعت اختصاص داده است. بانک کشاورزي نیز تقر
درصـد از تسـهیالت    62است. بیشترین اعطاي تسهیالت به بخش ساختمان توسط بانک مسکن صورت پذیرفته است. توسعه صـادرات نیـز   

هـاي مولـد در    یت را از بخشهاي تخصصی بیشترین حما شود بانک طور که مشاهده می خود را به بخش صادرات اختصاص داده است. همان
درصـدي در   16و  29و  21هاي تخصصی به ترتیب با رشـد   اند. بانک اند و در بخش بازرگانی و خدمات کمترین سهم را داشته اقتصاد داشته

  اند. مواجه بوده 1389در مقایسه با سال  1390ها در سال  هاي خدمات، صنعت و ساختمان، سایر بخش ارائه تسهیالت به بخش

  شده (درصد) هاي خصوصی توزیع بخشی اعتبارات اعطایی در بانک  )36ـ 3(جدول 
  ها سایر بخش  صنعت و ساختمان  خدمات 

1389 1390 1389 1390 1389 1390 

 تجارت 

 صادرات 

 ملت

 شده خصوصی هاي بانک

درصد از تسهیالت اعطایی خود به بخش  67/37شده بانک صادرات با اختصاص  هاي خصوصی دهد از بین بانک نشان می  )36ـ3جدول (
ساختمان و عمدتاً بـه  درصد از تسهیالت به بخش صنعت و  10/61دهد، بانک ملت با اختصاص  خدمات که عمده آن را خدمات تشکیل می

ها و عمدتاً بخـش کشـاورزي بیشـترین      درصد از تسهیالت اعطایی به سایر بخش 91/19بخش صنعت و همچنین بانک تجارت با اختصاص 
شـده اکثـر تسـهیالت بـه بخـش صـنعت و سـاختمان و کمتـرین          هاي خصوصی اند. در همه بانک هاي مورد بررسی را داشته نسبت شاخص

هـا رونـد نزولـی و بخـش      ها ارائه شده است. در دوره مورد بررسی بخش خدمات روند صعودي و سایر بخش به سایر بخش تسهیالت اعطایی
هـاي مختلـف اقتصـادي در ایـن      شود سقف تسهیالت اعطایی به بخش طور که مشاهده می صنعت و ساختمان بدون تغییر بوده است. همان

هـاي خـدمات، صـنعت و     در بخـش  1389در مقایسه با سال  1390شده در سال  هاي خصوصی ها نیز رعایت نشده است. بانک گروه از بانک
  اند. درصدي همراه بوده 4و  10، 9ها به ترتیب با رشد  ساختمان و سایر بخش

وق سمت بخـش خـدمات و بازرگـانی سـ      تدریج به هاي مختلف اقتصادي به شده، توزیع اعتبارات بانکی بین بخش اساس اطالعات ارائه بر
هـاي آینـده    تداوم این روند در سـال که دیهی است باند.  هاي مولد تولیدي و صادراتی سهم کمتري به خود اختصاص داده پیدا کرده و بخش

هاي اعتباري و توزیع منابع و همچنـین اتخـاذ    شود و نیاز است تا در سیاست عنوان تهدیدي براي جذب منابع در این بخش محسوب می  به
  .هاي اساسی برداشته شود هاي تولیدي گام منظور جذابیت بخش  وکار به بود فضاي کسبهاي به سیاست

  هاي بانکی (درصد) توزیع بخشی اعتبارات اعطایی در گروه )11ـ 3(نمودار 

  











خصوصی خصوصی شده دولتی  تخصصی

سهم بخش خدمات سهم بخش صنعت و ساختمان سهم سایر بخشها
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هاي خصوصی بیشتر متمایل به ارائـه تسـهیالت بـه بخـش خـدمات و بازرگـانی        شود، بانک مشاهده می )11ـ 3(طور که در نمودار  همان
هاي مولد  هاي تکلیفی دولت بیشتر متمایل به ارائه تسهیالت به بخش شده به دلیل سیاست هاي دولتی، تخصصی و خصوصی هستند و بانک

اند. به عبارت دیگر مسـئولیت تـأمین مـالی بخـش مولـد بـر        صادرات بودهها یعنی کشاورزي و  نظیر بخش صنعت و ساختمان و سایر بخش
روي از کسـب   هاي تکلیفی دولت و به دلیل دنبالـه  هاي خصوصی به دلیل مصونیت از سیاست باشد و بانک ها با ساختار دولتی می عهده بانک

  اند. بازده بخش خدمات را حمایت مالی نموده سود باالتر و زود
شـود،   تواند تحت تأثیر متغیرهاي کالن اقتصادي تغییر نماید، در این قسمت سعی می که مدیریت منابع و مصارف بانک میبا توجه به این

  رابطه بین مدیریت منابع و مصارف بانک و نرخ ارز و تورم بررسی گردد.

تواند رشد اقتصـادي را بـه طـور     ، میساله) اعمال یک سیاست پولی انبساطی در راستاي نرخ رشد نقدینگی مدت (یک دوره یک در کوتاه
بـه   1389درصـد در سـال    2/25و کاهش رشـد نقـدینگی از    1390موقت افزایش دهد. اتخاذ سیاست پولی انقباضی بانک مرکزي در سال 

اهش رشد اقتصادي را با محدودیت مواجه ساخته است. از سوي دیگر سیاست اعتباري بانک مرکزي مبنی بر ک 1390درصد در سال  5/19
رسد کاهش نرخ سود بانکی در راستاي کاهش هزینه تأمین  باشد. اگرچه به نظر می نرخ سود بانکی، محدودیت دیگري در رشد اقتصادي می

شـود نـرخ رشـد     ) مشاهده مـی 37ـ 3طور که در جدول ( مالی بخش تولید بوده است اما به دلیل کاهش نرخ سود واقعی ناشی از تورم، همان
  کاهش یافته است. 1390درصد در سال  8/18به  1389درصد در سال  1/27ها از  سپرده

  *هاي کالن اقتصادي و مدیریت منابع و مصارف در شبکه بانکی کشور (درصد) شاخص )37ـ 3(جدول 

  سال 

1389 1390 

4/218 رشد نرخ ارز رسمی
12/421/5 تورم  

5/85/1 رشد اقتصادي
25/219/5 رشد نقدینگی

27/118/8  سپردهرشد 
31/2  رشد تسهیالت

بـه   1389درصد در سـال   2/31که نرخ رشد تسهیالت از  مواجه ساخت، به طوري  1390ها را با کمبود منابع در سال  این مسئله بانک
بازده و با سـود بـاال، نظیـر     زودهاي  گذاري آن در دارایی ها و سرمایه کاهش یافت. بنابراین با خروج منابع از بانک 1390درصد در سال  3/20

گیـرد کـه خـود مـانعی در جهـت رشـد        بندي اعتبارات صورت مـی  ها با کمبود بیشتر نقدینگی مواجه شده و در نتیجه جیره ارز و طال، بانک
خواهد رسید کـه   کار گرفته نخواهد شد و بیشترین آسیب به تولید  هاي تولیدي به اقتصادي است. به عبارت دیگر منابع به درستی در بخش

  بوده است. 1390درصد در سال  1/5به  1389درصد در سال  8/5نتیجه آن کاهش نرخ رشد اقتصادي از 
مرکـزي مصـداقی از     ها به بانک افزایش بدهی بانک معموالًباشد.  ها به بانک مرکزي می یکی از عوامل مؤثر بر حجم نقدینگی، بدهی بانک

وانند با هماهنگی و همراهی بانک مرکـزي و  ت هاي تجاري می است. در مراحل اولیه رشد و توسعه، بانکسیاست انبساطی پولی بانک مرکزي 
حیاتی اقتصـاد کمـک کننـد و در یـک چـارچوب       هاي ختاي سنجیده و حساب شده به روند توسعه زیرسا با اعمال سیاست اعتباري توسعه

وقع اعتبار بدهند و به موقع اصل و فرع آن را دریافت کنند و از این مجرا بـه  شده به بخش صنایع، کشاورزي و خدمات به م منضبط و نظارت
بـه  ، اساس تقاضاي موجود در بازار ها ممکن است خود بر کار و روندهاي رشد اقتصاد کمک نمایند. در بسیاري از موارد بانک و گسترش کسب
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یـا   اعتبـارات را پاسـخ دهنـد   تقاضـاي   تا بتواننـد  دریافت نمایندو وام  نمودهاقدام به تنزیل مجدد  ،منظور کسب سود بیشتر از بانک مرکزي
در صـورت تـداوم کسـري    ممکن است ابتدا بدون رعایت اندازه ذخایر اضافی و ذخایر قانونی از ناحیـه ذخـایر خـود بـه مـردم وام بدهنـد و       

هـا و شـرایط    تواند با طیفی از وضـعیت  ی بانک مرکزي میلذا تغییر و افزایش مانده تسهیالت اعطای نقدینگی از بانک مرکزي استقراض کنند.
شـود   سعی مـی رو  از اینند. ک ها به بانک مرکزي کمک می کردن آنها ما را در درك چرایی تغییرات روند بدهی بانک متناظر باشد که مشخص

  رسی گردد.ها به بانک مرکزي، تغییرات آن در دو سال اخیر بر با توجه به عوامل اثرگذار بر بدهی بانک

هـاي   هـا در سـال   اضافه برداشـت بانـک  توان به اضافه برداشت آنها اشاره نمود.  ها به بانک مرکزي می از عمده دالیل افزایش بدهی بانک 
م یـا اعطـاي   ئاخیر دالیل متعددي داشته است. فشارهاي دولت به سیستم بانکی، مطالبات معوق و سررسید گذشته، احتمال بخشودگی جرا

کـه در ادامـه تحلیـل     انـد   ها از جمله دالیل عمـده اضـافه برداشـت بـوده     مرکزي و ضعف مدیریت نقدینگی بانک  اري از سوي بانکخط اعتب
  گردد. می

  بدهی به بانک مرکزي و عوامل مؤثر بر آن (درصد) )38ـ 3(جدول 

 
  سال

1389 1390 
7630 رشد بدهی به بانک مرکزي

1718 مرکزيسهم از نقدینگی بدهی به بانک 
1422 الوصول رشد مطالبات معوق و مشکوك

25/219/5 رشد نقدینگی
31/220/3  رشد تسهیالت

103104  ریسک نقدینگی شبکه بانکی

گونـه تکـالیف سـبب     ها تکلیف شده است. انجـام ایـن   ها، اعطاي تسهیالتی است که از طرف دولت به بانک اضافه برداشت بانک از دالیل
 ها براي پاسخگویی به مشتریان خود و اعطاي تسهیالت به آنها، با کمبود منابع مواجه شده و در نهایت به علت عدم تعـادل  که بانکشود  می
هـا از دو منبـع بـه مشـتریان خـود تسـهیالت اعطـا         بانک. از سوي دیگر مرکزي شوند  منابع و مصارف، مجبور به اضافه برداشت از بانک بین
ها نتواننـد اقسـاط تسـهیالت     شده و منابع جدید. اگر به علت تعویق و گذشتن سررسید تسهیالت، بانک ي تسهیالت اعطاها کنند: وصولی می

طـور کـه    همـان شـوند.   منابع و مصارف، مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزي می بین پرداختی خود را دریافت کنند، براي برقراري تعادل
افـزایش   1390درصـد در سـال    22بـه   1389درصد در سـال   14الوصول از  مطالبات معوق و مشکوك شود ) مشاهده می38ـ 3در جدول (
از طـرف  م یا اعطاي خط اعتباري از سوي بانک مرکزي است. ئها، احتمال بخشودگی جرا یکی دیگر از دالیل اضافه برداشت بانکیافته است. 

، 1390درصـد در سـال    104بـه   1389درصد در سـال   103سک نقدینگی از ها و افزایش ری دیگر عدم مدیریت مناسب نقدینگی در بانک
 ها براي جبران کسري نقدینگی مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزي شوند. باعث شده است بانک

ر بـه افـزایش پایـه    بودن سایر شرایط، ایـن امـ   یابد و با فرض ثابت آنها به بانک مرکزي افزایش می  ها، بدهی با افزایش اضافه برداشت بانک
هاي خارجی بانک مرکـزي و   توجه به برونزایی اجزاي دیگر پایه پولی نظیر خالص دارایی . باشود نهایت افزایش نقدینگی منجر می پولی و در

  .تواند به عنوان ابزار انضباط پولی تلقی شود ها از بانک مرکزي می بخش دولتی به بانک مرکزي، کنترل اضافه برداشت بانک  خالص بدهی
   



 
 

 
 

٧٥ 
 

  اعطایی و تولید ناخالص داخلی (درصد)ها از اعتبارات  افزوده بخش سهم ارزش) 39ـ 3(جدول 
  تولید ناخالص داخلی  اعتبارات اعطایی بخشی 

1389 1390 1389 1390 

 خدمات
 صنعت و ساختمان 

 ها سایر بخش

تسهیالت اعطایی بخشی و بیشترین سهم از تولیـد   شود بخش خدمات بیشترین سهم را در ) مشاهده می39ـ 3طور که در جدول ( همان
افـزوده بـه اعتبـارات     رغم اینکه در مقایسه با بخش صنعت داراي نسبت ارزش ناخالص داخلی را داشته است. بخش کشاورزي و صادرات علی

  بخشی باالتري است اما سهم کمتري از تولید ناخالص داخلی دارد.
  گی (درصد)بودن نقدین سیال  نسبت )40ـ 3(جدول 

  نسبت به نقدینگی 
1389 1390 

34/72/6  فرّارسپرده 
66/036/09 گذاري  سپرده سرمایه

17/218/7 بدهی به بانک مرکزي

رغـم اینکـه سـهم     سـهم بیشـتري در نقـدینگی دارد. علـی     فرّارگذاري در مقایسه با سپرده  دهد سپرده سرمایه ) نشان می40ـ 3جدول (
کـاهش یافتـه اسـت. افـزایش سـهم سـپرده        1390در سـال   فـرّار گذاري در نقـدینگی افـزایش یافتـه اسـت، سـهم سـپرده        سپرده سرمایه

از سوي دیگر سـهم بـدهی   تواند ریسک نقدینگی را کاهش دهد.  مدت است که می گذاري در نقدینگی بیانگر افزایش منابع مالی بلند سرمایه
  افزایش داشته است.  1390به بانک مرکزي به دلیل اضافه برداشت و اعطاي خطوط اعتباري توسط بانک مرکزي در سال 

  گذاري و تولید ناخالص داخلی (درصد) سهم سیستم بانکی از سرمایه) 41ـ 3(جدول 

 
  سهم از تولید ناخالص داخلی  گذاري سهم از سرمایه

1389 1390 1389 1390 
1/41/758/967/7 سپرده

1/51/861/0970/5 اعتبارات اعطایی

گذاري رقم باالي یک درصد در سیستم بانکی است. ایـن   دهد نسبت سپرده و اعتبارات به سرمایه ) نشان می41ـ 3طور که جدول ( همان
شود سهم سیسـتم   طور که مشاهده می گذاري دارد. همان مسئله بیانگر این است که سیستم بانکی نقش بسیار مهمی در تأمین مالی سرمایه

درصد است. به عبارت دیگر بازار مالی ایران به دلیل عملکرد ضعیف بازار سرمایه بیشترین نقـش   50بانکی از تولید ناخالص داخلی نیز باالي 
رسد با توجه به نقش مهم سیستم بانکی، مدیریت مناسـب دارایـی و    را در تأمین مالی تولید و بهبود رشد اقتصادي دارد. بنابراین به نظر می

داراي اهمیت ویژه و خاص باشد. به عبارت دیگر هر نوع بحران در سیستم بانکی اعـم از   ها و حفظ ثبات و سالمت سیستم بانکی بدهی بانک
گـري خـود را بـه طـور مناسـب ایفـا نمـوده و ایـن امـر           بحران نقدینگی یا اعتباري باعث خواهد شد سیسـتم بـانکی نتوانـد نقـش واسـطه     



٧٦ 
 

  سازد. گذاري و تولید را با مشکل مواجه می سرمایه

  جایگاه مطالبات معوق در متغیرهاي کالن (درصد)) 42ـ 3(جدول 

 
  سهم از تولید ناخالص داخلی  سهم از نقدینگی

1389 1390 1389 1390 

15/115/68/29/8 مطالبات معوق

افـزایش یافتـه اسـت. بـه      1390) حاکی از این است که سهم مطالبات معوق از نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در سال 42ـ 3جدول (
کـه   درصد از تولید ناخـالص داخلـی را بلوکـه کـرده اسـت، درحـالی       9درصد از نقدینگی و  15، 1390عبارت دیگر مطالبات معوق در سال 

دهی آن، موجبات رشد اقتصادي و رونق اقتصـادي را فـراهم آورد. از دالیـل     توانست با بازگشت به سیستم بانکی ضمن افزایش قدرت وام می
هـاي مـالی فـراوان بـه فعـاالن در       المللی که بـه زیـان   هاي بین توان به رکود اقتصادي سال گذشته و تحریم معوق می عمده افزایش مطالبات

  شود، اشاره نمود. هاي دریافتی منجر می المللی و کاهش توان مالی آنها جهت پرداخت وام عرصه بین

  بندي . جمع9ـ 3
هـا از اقـالم دارایـی، بـدهی،      ه بانکی کشور پرداخته شود. در همین راستا سهم بانکها در شبک در این فصل سعی شد به بررسی جایگاه بانک

المللی، بانکداري الکترونیک و همچنین رابطه عملکـرد سیسـتم بـانکی بـا متغیرهـاي کـالن اقتصـادي         هاي ارزي و بین سود و زیان، فعالیت
  دهد: بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل نشان می

 جـایگزین منـابع   فـرّار هـاي   قیمـت (سـپرده   مقایسه ترکیب سبد دارایی و بدهی چهار گروه بانکی بیانگر این است که منابع ارزان (
گذاري) شده است. همچنین مصارف کم ریسک و کم درآمد (اوراق مشارکت و مطالبات از شبکه بـانکی) نیـز    هاي سرمایه قیمت (سپرده گران

 زا (تسهیالت اعطایی) شده است.  رآمدجایگزین مصارف ریسکی و د

 گـذاري   هاي سرمایه طور که در جذب سپرده شده همان هاي خصوصی منابع و مصارف چهار گروه بانکی حاکی از این است که بانک
رغم داشتن سـهم   علیهاي خصوصی  باشند اما بانک اند، سهم بیشتري از تسهیالت اعطایی را نیز دارا می بوده  هاي بانکی تر از سایر گروه موفق

آینده بـا مشـکل کـاهش سـود       هاي خصوصی را در تواند بانک زا دارند. این امر می هاي درآمد قیمت، سهم کمتري از دارایی بیشتر منابع گران
 مواجه سازد. 

  (درصد) 1390ها در شبکه بانکی در سال  مقایسه سهم منابع و مصارف بانک )12ـ 3(نمودار 

  
 فـرّار گذاري کمتر از سهم سـپرده   هاي خصوصی سهم سپرده سرمایه شده بر عکس بانک هاي دولتی، تخصصی و خصوصی در بانک 











خصوصی   خصوصی شده  دولتی   تخصصی 

سپرده سرمایه گذاري  تسهیالت اعطایی  



 
 

 
 

٧٧ 
 

مدت با ریسک نقدینگی مواجـه خواهنـد شـد. اگـر      مدت و قابل اتکاي کمتري داشته و در بلند است. به عبارت دیگر این سه گروه منابع بلند
 هاي خصوصی کمتر است. اي این سه گروه در مقایسه با بانک یمت هزینه بهرهق چه با جایگزینی منابع ارزان

 هـاي   هاي با ریسـک کمتـر در شـبکه بـانکی کمتـر از سـهم دارایـی        هاي بانکی سهم دارایی هاي تخصصی در سایر گروه بجز بانک
هـا در   ک اعتباري مشتریان و عـدم موفقیـت بانـک   تواند بیانگر افزایش ریس هاي با ریسک کمتر به نوعی می ریسکی است. رو آوردن به دارایی

 مدیریت نقدینگی باشد.
 هـاي بـانکی داراي سـهم     هاي خصوصی بر عکس سایر گـروه  دهد، بانک ها نشان می اي بانک بهره اي و غیر مقایسه سهم درآمد بهره

 اي است. بهره اي بیشتر در مقایسه با سهم درآمد غیر درآمد بهره
 انـد و در مقابـل کمتـرین سـهم هزینـه       اي را در شبکه بانکی داشته شده بیشترین سهم درآمد بهره یهاي خصوصی و خصوص بانک

 اند. الوصول را نیز دارا بوده الوصول و کمترین سهم مانده مطالبات معوق و مشکوك مطالبات معوق و مشکوك
 هـایی کـه علیـه     به دلیل تحریم 1390در سال اند و  هاي ارزي را در شبکه بانکی داشته هاي خصوصی بیشترین سهم فعالیت بانک

هـاي دولتـی    هاي خصوصی جایگزین بانـک  هاي دولتی، بانک ارزي بانک  هاي دولتی صورت پذیرفت و در نتیجه به دلیل کاهش فعالیت بانک
 اند. شده
  ریـد و فـروش ارز شـده    نامـه ارزي معطـوف بـه خ    هاي دولتی از اعتبارات اسنادي و ضمانت هاي ارزي بانک فعالیت 1390در سال

 است.
 هاي خصوصی در ایجاد سـود بـاالتر نسـبت بـه      هاي متوسط سود شعب و متوسط سود سرانه بیانگر موفقیت بانک بررسی شاخص

هـاي خصوصـی در دو سـال     دهند، بانک ) نشان می14ـ 3) و (13ـ 3طور که نمودارهاي ( تعداد شعب و تعداد نیروي انسانی بوده است. همان
 اند. هاي بانکی داشته ضعیت بهتري در این دو شاخص نسبت به سایر گروهمتوالی و

  نسبت سود به شعب (میلیارد ریال) )13ـ 3(نمودار 
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بانک هاي خصوصی  بانک هاي دولتی بانک هاي تخصصی  بانک هاي خصوصی شده 
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  نسبت سود به شاغلین (میلیارد ریال)) 14ـ 3( نمودار

 
 و هزینه سرانه براي ایـن   رغم اینکه هزینه شعب علی اند. هاي خصوصی بیشترین متوسط هزینه شعب و هزینه سرانه را داشته بانک

هـاي بـانکی    هاي بانکی بوده است اما این گروه داراي نسبت سود شعب و سود سرانه بیشتر از سـایر گـروه   ها باالتر از سایر گروه گروه از بانک
 اند. هاي بانکی بوده روهتر از سایر گ توان اذعان نمود در ایجاد درآمد نسبت به شعب و تعداد نیروي انسانی، موفق اند. بنابراین می بوده

  نسبت هزینه به شعب (میلیارد ریال) )15ـ 3(نمودار 
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  نسبت هزینه به شاغلین (میلیارد ریال)) 16ـ 3(نمودار 

 
 که نسـبت سـپرده     اند، به طوري هاي بانکی عمل کرده هاي خصوصی بهتر از سایر گروه از نظر جذب سپرده و ارائه تسهیالت، بانک

 باشد. هاي بانکی می هاي خصوصی بیشتر از سایر گروه شعب بانکو تسهیالت به 

 نسبت تسهیالت به شعب (میلیارد ریال) )17ـ 3(نمودار 

  
 هـاي خصوصـی    ) بـدون بانـک  19ـ 3) چهار گروه بانکی و در نمودار (18ـ 3هاي خصوصی در نمودار ( با توجه به رفتار متمایز بانک

هاي آتـی بـا ریسـک     هاي خصوصی در دوره نمودارها بیانگر این است که با توجه به این شاخص بانکنسبت سپرده شعب ترسیم شده است. 
بـودن سـپرده بـاالخص     هاي بانکی، به دلیـل پـایین   طور که در فصل قبل نیز بیان شد، سایر گروه نقدینگی کمتري مواجه خواهند بود. همان

بانکی و بانک مرکزي هسـتند کـه ایـن مسـئله بـا       مجبور به دریافت وام از بازار بینگذاري، اغلب براي جبران کسري نقدینگی  سپرده سرمایه
 ها در این سه گروه بانکی قابل بیان است. بودن بدهی به بانک مرکزي و سایر بانک بیشتر
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  هاي بانکی (میلیارد ریال) نسبت سپرده به شعب گروه )18ـ 3( نمودار

  
  هاي خصوصی (میلیارد ریال) هاي بانکی بدون بانک گروهنسبت سپرده به شعب  )19ـ 3(نمودار 

  
 هاي بانکی کمترین نسبت تسهیالت به سپرده را داشته و ایـن شـاخص در ایـن گـروه      هاي خصوصی در مقایسه با سایر گروه بانک

 اند. تر بوده هاي خصوصی در مدیریت منابع و مصارف موفق درصد بوده است. به عبارت دیگر بانک 85معادل 
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  هاي بانکی (درصد) نسبت تسهیالت به سپرده در گروه )20ـ 3(نمودار 

  
 هاي دیگـر   هاي تخصصی در نسبت تسهیالت به سپرده رفتار متمایزي از گروه دهد بانک ) نشان می20ـ 3طور که در نمودار ( همان

هـاي بـانکی بسـیار بـاالتر اسـت. ایـن موضـوع         سایر گروهها در مقایسه با  که نسبت تسهیالت به سپرده در این گروه از بانک دارند، به طوري 
طور که در بررسی شاخص مطالبات معـوق نیـز بیـان شـد ایـن       هاست. همان بیانگر وجود ریسک نقدینگی و ریسک باال در این گروه از بانک

دلیـل وجـود کسـري نقـدینگی، داراي      هاي بانکی، از نسبت باالتر مطالبات معوق برخوردار است. از طرف دیگر بـه  گروه نسبت به سایر گروه
هـاي تخصصـی    هاي بانکی را بدون بانـک  ) نسبت تسهیالت به سپرده گروه21ـ 3باشد. نمودار ( نسبت بدهی به بانک مرکزي بیشتري نیز می

 هاي خصوصی کمترین میزان تسهیالت به سپرده را دارند. دهد بانک طور که نمودار نشان می دهد. همان نشان می

  هاي تخصصی(درصد) هاي بانکی بدون بانک نسبت تسهیالت به سپرده در گروه) 21ـ 3(نمودار 

  
 هاي خصوصی است. شده و سهم باالي بانک هاي خصوصی بانکی بیانگر سهم حداکثري بانک شاخص مشارکت در بازار بین 
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 هـاي صـادرات،    بازرگـانی سـوق یافتـه و بخـش    هاي مختلف اقتصادي به تدریج به سمت بخـش خـدمات و    توزیع اعتبارات اعطایی بین بخش
 هاي آتی با کمبود منابع مواجه خواهد ساخت. اند. این امر بخش مولد را در سال کشاورزي، ساختمان و مسکن سهم کمتري را به خود اختصاص داده

 ا در اعطاي تسـهیالت بـه سـایر    هاي خصوصی بیشترین سهم اعتبارات اعطایی به بخش خدمات و سه گروه بانکی دیگر بیشترین سهم ر بانک
 هایی با ساختار دولتی است. هاي مولد بر عهده بانک هاي اقتصادي دارند. به عبارت دیگر تأمین منابع مالی بخش بخش
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  فصل چهارم
  گیري بندي و نتیجه جمع

  گیري    نتیجه. 1ـ 4
هاي مختلـف اقتصـادي،    است که با تجهیز منابع خود و هدایت و تخصیص آن به طرحصنعت بانکداري یکی از اجزاي مهم بازار پولی و مالی 

باشد. بنابراین وجود هر گونه اختالل در عملکرد این صنعت به تبـع بخـش تولیـد کشـور را بـا       کننده اصلی منابع مالی بخش تولید می تأمین
ختلـف عملکـرد صـنعت بانکـداري و سـنجش ثبـات و سـالمت        هاي م هاي قبل با استفاده از شاخص مشکل مواجه خواهد ساخت. در بخش

شود با اسـتفاده از اطالعـات مـذکور     هاي موجود مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در این بخش سعی می سیستم بانکی با استفاده از شاخص
هـاي سیسـتم بـانکی     و در پایان چـالش هاي تکمیلی  نتایج حاصل از رعایت یا عدم رعایت استانداردهاي سالمت بانکی، با استفاده از شاخص

  بیان گردد.

تواند آثار حاصـل از رعایـت اسـتانداردهاي ثبـات و سـالمت بـانکی را نشـان دهـد، شـاخص سـود            هایی که به خوبی می یکی از شاخص
  شود.  گذار بر آن بررسی می اي خالص و دو متغیر مهم اثر اي خالص است. بنابراین در ادامه سود حاشیه حاشیه

یابـد،   اي، اندازه بانک است. از آنجا که اندازه بانـک بـا گذشـت زمـان افـزایش مـی       گذار بر سود خالص حاشیه جمله عوامل مهم و تأثیراز 
اي باالیی هسـتند. از طـرف    باشند، داراي سود خالص حاشیه هاي تازه تأسیس می هایی مانند بانک تات و دي که در شمار بانک بنابراین بانک

هاي بزرگی همچون پارسیان، اقتصاد نوین و پاسارگاد ضمن اینکه داراي درآمـد   شود بانک ) مشاهده می14ـ 2ر که در جدول (طو دیگر همان
اي را  ها باالست که این امر سـود خـالص حاشـیه    اي در این بانک گذار نیز به عنوان شاخص هزینه بهره اي باال هستند، سهم سود سپرده بهره

گـذار بسـیار پـایین     اي، سهم سود سـپرده  هایی نظیر بانک دي و تات سهم به نسبت درآمد بهره سازد. اما در بانک میها کوچک  در این بانک
هایی همچون اقتصاد نوین، تات، سامان، سـرمایه و سـینا بـا کـاهش      باشند. بانک اي باالیی نیز همراه می است. بنابراین با سود خالص حاشیه

گذار در ایـن   اي و افزایش سهم سود سپرده اند که دلیل عمده آن کاهش درآمد بهره مواجه بوده 1390ل اي در سا نسبت سود خالص حاشیه
ها بـا کـاهش تسـهیالت اعطـایی و در      این بانک 1390شود، در سال  ) مشاهده می6ـ 2) و (2ـ 2طور که در جدول ( ها بوده است. همان بانک

انـد. نسـبت سـود     گذار مواجـه بـوده   گذاري و در نتیجه افزایش سهم سود سپرده ه سرمایهاي و افزایش نسبت سپرد نتیجه کاهش درآمد بهره
  هاي ریسکی موفق بوده است. کند که تا چه حد بانک در کسب درآمد از دارایی تسهیالت اعطایی به دارایی ریسکی بیان می

) و 2ـ 2طور که در جـدول (  ایی ریسکی را دارد. هماندهد بانک دي باالترین نسبت سود تسهیالت اعطایی به دار ) نشان می1ـ 4جدول (
شود، بانک دي با کاهش نسبت تسهیالت اعطایی و افزایش نسبت سود تسهیالت اعطایی به درآمد همـراه بـوده اسـت.     ) مشاهده می14ـ 2(

ریسکی مواجه بوده است. در بـین   با افزایش شدید نسبت سود تسهیالت اعطایی به دارایی 1389در مقایسه با سال  1390بنابراین در سال 
مواجـه   1390هـاي ریسـکی در سـال     هاي خصوصی بانک کارآفرین و اقتصاد نوین با کاهش نسبت سود تسهیالت اعطـایی بـه دارایـی    بانک
وین نیـز  نسبت تسهیالت اعطایی را کاهش داده است و بانک اقتصاد ن 1390اند که دلیل عمده آن این است که بانک کارآفرین در سال  شده
درصـد افـزایش    49رغم افزایش نسبت تسهیالت اعطایی کاهش نسبت سود تسهیالت اعطایی را تجربـه کـرده اسـت. بانـک کـارآفرین       علی

درصدي دارایی کل کاهش نسبت تسهیالت اعطایی را تجربـه کـرده اسـت. همچنـین      41تسهیالت اعطایی داشته است اما به دلیل افزایش 
درصدي در درآمد کل با کاهش نسبت سود  18درصدي در سود تسهیالت اعطایی و به دلیل افزایش  14غم افزایشر بانک اقتصاد نوین علی

  تسهیالت اعطایی مواجه بوده است.
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الوصـول بـه درآمـد     هاي اقتصاد نوین، پاسارگاد و دي با کاهش نسبت هزینـه مطالبـات معـوق و مشـکوك     هاي خصوصی، بانک بین بانک
در ایـن   1390الوصول در سـال   اند. دلیل عمده آن کاهش شدید هزینه مطالبات معوق و مشکوك مواجه بوده 1390سال اي در  خالص بهره

  درصـــدي در تســـهیالت اعطـــایی بـــا کـــاهش  24رغـــم افـــزایش  باشـــد، بـــه طـــوري کـــه اقتصـــاد نـــوین علـــی  هـــا مـــی بانـــک
  الوصول مواجه بوده است. درصدي در هزینه مطالبات معوق و مشکوك 29

  هاي خصوصی (درصد) هاي بانک اي خالص و سایر نسبت  سود حاشیه )1ـ 4(ل جدو

 
نسبت سود تسهیالت به کل   1اي نسبت سود خالص حاشیه

  هاي ریسکی  دارایی
  الوصول نسبت هزینه مطالبات معوق و مشکوك

  اي به درآمد خالص بهره 
1389  1390  1389  1390  1389  1390  

  بانک کارآفرین
 اقتصاد نوین

 انصار
 پارسیان
 پاسارگاد

 تات
 دي

 سامان
  سرمایه

  سینا
  شهر
  هاي خصوصی بانک

الوصـول   مشـکوك درصدي را در هزینه مطالبـات معـوق و    32درصدي در تسهیالت اعطایی کاهش  25بانک پاسارگاد نیز ضمن افزایش 
درصدي در هزینه مطالبات معـوق و   44درصدي در تسهیالت اعطایی کاهش  52رغم افزایش  تجربه کرده است. همچنین بانک دي نیز علی

باشد امـا   الوصول را داشته است. این امر بیانگر موفقیت این سه بانک در کاهش ریسک اعتباري و موفقیت در شناسایی مشتریان می مشکوك
اند. دلیل عمده آن افزایش شدید هزینـه   الوصول را تجربه کرده ک سرمایه و شهر افزایش شدید نسبت هزینه مطالبات معوق و مشکوكدو بان

 115درصدي در تسهیالت اعطایی افـزایش شـدید    36باشد، به طوري که بانک سرمایه ضمن افزایش  الوصول می مطالبات معوق و مشکوك
درصـدي در تسـهیالت    15الوصول داشته است. همچنـین بانـک شـهر نیـز ضـمن افـزایش        معوق و مشکوكدرصدي را در هزینه مطالبات 

الوصول را داشته است. این امر بیانگر این است که این دو بانـک بـا    درصدي در هزینه مطالبات معوق و مشکوك 372اعطایی، افزایش شدید 
ا با کاهش توانایی در ارائه تسهیالت مواجه خواهد ساخت. از طرف دیگـر ایـن دو   ریسک باالي اعتباري مواجه هستند که در آینده دو بانک ر

  اي مدون و روشن براي شناسایی مشتریان داشته باشند و در استراتژي ارائه تسهیالت بازنگري اساسی نمایند. بانک باید برنامه
و سه بانـک   1390اي در سال  افزایش نسبت سود خالص حاشیه) دو بانک سپه و پست بانک با 2ـ 4هاي دولتی موجود در جدول ( بین بانک

 41اي بـا افـزایش    درصدي در هزینـه بهـره   12رغم افزایش  اند. بانک سپه علی الحسنه مهر با کاهش این نسبت مواجه بوده رفاه، ملی و قرض
اي مربوط به افزایش شدید تسهیالت اعطـایی   مواجه بوده است که عمده دلیل افزایش درآمد بهره 1390اي در سال  درصدي در درآمد بهره

اي که عمـده آن را   درصدي در درآمد بهره 38اي با افزایش  درصدي در هزینه بهره 30در این بانک بوده است. پست بانک نیز ضمن افزایش 
  دهد، مواجه بوده است. درآمد حاصل از تسهیالت اعطایی تشکیل می

 
  دار بهره هاي ییگذار) به کل دارا (سهم سود سپرده يا بهره ینههز يمنها يا درآمد بهره ـ 1



 
 

 
 

٨٥ 
 

  هاي دولتی (درصد) هاي بانک سایر نسبتاي خالص و   سود حاشیه )2ـ 4(جدول 

 

نسبت سود خالص 
  اي حاشیه

نسبت سود تسهیالت به کل 
  هاي ریسکی  دارایی

نسبت هزینه مطالبات معوق و 
الوصول به درآمد خالص  مشکوك

  اي بهره
1389  1390  1389  1390  1389  1390  

 رفاه کارگران

 سپه

 ملی

 توسعه تعاون

 پست بانک

  الحسنه مهر قرض

  هاي دولتی بانک

اند. بانک ملـی نیـز در    اي را تجربه کرده درصدي در هزینه بهره 53اي افزایش  درصدي در درآمد بهره 35اما بانک رفاه در مقابل افزایش 
گـذاري و اوراق   اي مواجه بوده است. در این دو بانک سرمایه درصدي در درآمد بهره 5اي و  درصدي در هزینه بهره 19با افزایش  1390سال 

اي بـه دلیـل افـزایش درآمـد حاصـل از       اهش و تسهیالت اعطایی افزایش داشته است. بنابراین عمده دلیل افـزایش درآمـد بهـره   مشارکت ک
باشـد. ایـن موضـوع     اي مـی  تر از هزینـه بهـره   اي بسیار پایین شود افزایش درآمد بهره طور که مشاهده می تسهیالت اعطایی بوده است. همان

رغـم داشـتن    الحسنه مهر نیـز علـی   شده است. از طرف دیگر بانک قرض 1390اي در این دو بانک در سال  باعث کاهش سود خالص حاشیه
دار  هـاي بهـره   درصدي در دارایـی  60اي مواجه بوده است که دلیل آن افزایش  اي صفر با کاهش شدید نسبت سود خالص حاشیه هزینه بهره

 36درصد رشد، بیشترین رشد را داشته است. به عالوه این بانک با افـزایش   275ایی با دار، تسهیالت اعط هاي بهره بوده است که بین دارایی
  ها بوده است.  گذاري و مشارکت درصدي در سرمایه 73اي مواجه بوده است که دلیل آن افزایش درصدي درآمد بهره

هاي ریسـکی در   تسهیالت اعطایی به دارایی هاي دولتی با افزایش نسبت سود شود همه بانک ) مشاهده می2ـ 4طور که در جدول ( همان
 15درصـدي در تسـهیالت اعطـایی، افـزایش      34رغـم افـزایش    اند، بجز بانک توسعه تعاون. بانک توسعه تعاون علـی  مواجه بوده 1390سال 

نک در مقایسه با سـایر  شود این با ) نیز مشاهده می14ـ  2طور که در جدول ( درصدي در سود حاصل از تسهیالت اعطایی داشته است. همان
هاي دولتی بجز بانـک رفـاه افـزایش نسـبت هزینـه مطالبـات        هاي دولتی داراي کمترین نسبت سود تسهیالت اعطایی بوده است. بانک بانک

درصـد کـاهش در هزینـه مطالبـات معـوق و       22انـد، بـه طـوري کـه ایـن بانـک        تجربـه کـرده   1390الوصول را در سـال   معوق و مشکوك
هاي دولتی کمتـرین نسـبت    شود این بانک در مقایسه با بانک ) نیز مشاهده می18ـ 2طور که در جدول ( ول داشته است. همانالوص مشکوك

الوصـول مربـوط بـه بانـک ملـی       الوصول را داشته است. بیشترین نسبت هزینه مطالبـات معـوق و مشـکوك    هزینه مطالبات معوق و مشکوك
درصدي در هزینه مطالبات داشته است. نکته حائز اهمیـت در   19رصدي در تسهیالت اعطایی، رشد د 10رغم رشد  باشد. این بانک علی می

درصـدي در هزینـه    3431درصـدي در تسـهیالت اعطـایی بـا رشـد       21رغم افزایش  بررسی هزینه مطالبات معوق، بانک سپه است که علی
میلیـارد ریـال در سـال     1554به  1389میلیارد ریال در سال  44ز مواجه بوده است، به طوري که مطالبات معوق ا 1390مطالبات در سال 

شـده اسـت.    1390الوصول در سال  درصدي در نسبت هزینه مطالبات معوق و مشکوك 13افزایش یافته است، این امر باعث افزایش  1390
الوصـول در   هزینه مطالبات معـوق و مشـکوك  برابري در نسبت  26شود این بانک با افزایش  ) نیز مشاهده می18ـ 2طور که در جدول ( همان
(جـدول   1390رغم اینکه با ثبات سهم خود در تسهیالت اعطـایی در شـبکه بـانکی در سـال      مواجه بوده است. بانک سپه علی 1390سال 

اجـه بـوده اسـت    بین شبکه بـانکی کشـور مو   1390برابري در سهم هزینه مطالبات معوق در سال  26درصد اما با افزایش  5) در سطح 6ـ  3



٨٦ 
 

  باشد.   هاي دولتی می ). این امر بیانگر ریسک اعتباري باالي این بانک در قیاس با سایر بانک11ـ 3(جدول 
  هاي تخصصی (درصد) هاي بانک اي خالص و سایر نسبت  سود حاشیه )3ـ 4(جدول 

 

نسبت سود خالص 
  اي حاشیه

نسبت سود تسهیالت به 
  هاي ریسکی  کل دارایی

  مطالبات معوق ونسبت هزینه 
به درآمد خالص  الوصول مشکوك 

  اي بهره
1389  1390  1389  1390  1389  1390  

 صنعت و معدن

 کشاورزي

 مسکن

 توسعه صادرات

  هاي تخصصی بانک

مواجـه   1390اي در سـال   هاي تخصصی بجز بانک کشاورزي با افـزایش سـود خـالص حاشـیه     ) حاکی از این است که بانک3ـ 4جدول (
تجربـه کـرده    1390اي در سال  درصدي را در هزینه بهره 18اي، افزایش  درصدي در درآمد بهره 7رغم افزایش  اند. بانک کشاورزي علی بوده

اي که منابع داشته اسـت،   اي است. به عبارت دیگر به اندازه اي کمتر از رشد هزینه بهره د درآمد بهرهشود رش طور که مشاهده می است. همان
 49اي داشـته اسـت. دلیـل عمـده آن افـزایش       نتوانسته درآمد ایجاد نماید. بانک مسکن بیشترین افزایش را در نسبت سود خـالص حاشـیه  

باشد. افزایش شدید تسهیالت اعطایی به دلیـل   اي شده است، می ي در درآمد بهرهدرصد 71درصدي در تسهیالت اعطایی که باعث افزایش 
هاي تخصصی بجز بانک کشاورزي با افزایش نسبت سود تسهیالت اعطـایی بـه کـل     تأمین مالی مسکن مهر در سال گذشته بوده است. بانک

درصـد   7درصدي در تسهیالت اعطـایی تنهـا توانسـته     19د اند. بانک کشاورزي در مقابل رش مواجه بوده 1390هاي ریسکی در سال  دارایی
  درآمد ایجاد نماید. 

الوصـول بـه درآمـد خـالص      کاهش نسبت هزینه مطالبات معوق و مشکوك 1390هاي تخصصی بجز بانک توسعه صادرات، در سال  بانک
درصـدي را در   2155میلیارد ریال، رشد  902معوق به  میلیارد ریال هزینه مطالبات 40اند. بانک توسعه صادرات با افزایش  اي را داشته بهره

کنـد و بـا توجـه بـه      الوصول تجربه کرده است. با توجه به اینکه این بانک بخش صادرات را حمایت مالی می هزینه مطالبات معوق و مشکوك
انک با رشد شدید قصور مواجه شـده اسـت.   هاي دریافتی این ب دادن وام کنندگان در بازپس المللی و کاهش توان صادر هاي بین تشدید تحریم

درصـدي   60الوصول در بانک کشاورزي مشهود است که دلیل عمده آن کـاهش   بیشترین کاهش در نسبت هزینه مطالبات معوق و مشکوك
سـهم  درصـدي کمتـرین   5/1شود بانک کشـاورزي بـا سـهم     ) مشاهده می11ـ 3طور که در جدول ( باشد. همان در هزینه مطالبات معوق می

  هزینه مطالبات معوق را در شبکه بانکی کشور داشته است.
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  شده (درصد) هاي خصوصی هاي بانک اي خالص و سایر نسبت  مقایسه سود حاشیه )4ـ 4(جدول 
نسبت سود خالص  

  اي حاشیه
نسبت سود تسهیالت به کل 

  هاي ریسکی  دارایی

نسبت هزینه مطالبات معوق و 
  الوصول مشکوك

  اي بهرهبه درآمد خالص 
1389  1390  1389  1390  1389  1390  

 تجارت 
   صادرات 

 ملت
  شده هاي خصوصی بانک

در  1390روند صعودي حاشیه سود و نسبت سـود تسـهیالت اعطـایی در سـال     شده با  هاي خصوصی دهد بانک ) نشان می4ـ 4جدول (
شـده تنهـا بانـک تجـارت بـا کـاهش نسـبت هزینـه مطالبـات معـوق و            هـاي خصوصـی   انـد. بـین بانـک    مواجه بـوده  1389مقایسه با سال 

اي و کمترین هزینه  شترین درآمد بهرهشود، بانک صادرات بی ) مشاهده می17ـ 2طور که در جدول ( الوصول مواجه بوده است. همان مشکوك
شـود   ) مشـاهده مـی  4ـ 4طور کـه در جـدول (   اي را دارد. پس از آن بانک تجارت در رده بعدي قرار دارد. در نتیجه بانک صادرات همان بهره

دار، سود  هاي بهره ز داراییشده توانسته است ا هاي خصوصی اي را دارد. به عبارت دیگر بهتر از سایر بانک بیشترین نسبت سود خالص حاشیه
درصدي در هزینـه مطالبـات    27کاهش  1390درصدي در تسهیالت اعطایی، در سال  8رغم افزایش  خالص کسب نماید. بانک تجارت علی

 معوق داشته است که نشان از موفقیت بانک در کاهش قصور دارد.

 اي (درصد) نسبت سود خالص حاشیه )1ـ 4(نمودار 

  
هاي خصوصی در دو سـال مـورد بررسـی بیشـترین      دهد که بانک اي در چهار گروه بانکی نشان می ) نسبت سود خالص حاشیه1ـ 4نمودار (مطابق با 

  اند. اي را داشته نسبت سود خالص حاشیه

) 5ـ 4شـده در جـدول (   تعریـف هـاي   هاي مهم ارزیابی عملکرد مدیریت دارایی و بدهی نسبت درآمد کـل بـه دارایـی و سـایر نسـبت      یکی از شاخص
هاي خصوصـی ظـاهر    هاي کوچکی نظیر بانک سینا بهتر از سایر بانک گذار است، بنابراین بانک ها اثر باشد. با توجه به اینکه اندازه بانک در این شاخص می

هاي خصوصی، بانک پارسیان، پاسارگاد و دي بـا   کروند نزولی داشته است. بین بان 1390هاي نامبرده فوق این نسبت در سال  اند. اگر چه براي بانک شده
مواجه بـوده اسـت    1زا هاي درآمد اند. بانک پارسیان با وجود اینکه با کاهش نسبت درآمد کل به دارایی افزایش نسبت درآمد کل به دارایی کل مواجه بوده

 
  اعطایی ها و تسهیالت مشارکت و ها گذاري مشارکت، سرمایه اعتباري، اوراق مؤسسات و ها بانک از اند از: مجموع مطالبات هاي درآمدزا عبارت دارایی ـ 1









خصوصی   خصوصی شده  دولتی   تخصصی 
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ي به کل دارایی افزایش در نسبت درآمد کل بـه دارایـی کـل را تجربـه     ا بهره اما به دلیل افزایش سود تسهیالت اعطایی به کل دارایی و نسبت درآمد غیر
مـد  کرده است. دلیل عمده افزایش نسبت درآمد کل به دارایی کل در بانک دي نیز مربوط به نسبت سود تسهیالت اعطایی به کـل دارایـی و نسـبت درآ   

مواجـه   1390سرمایه و سینا با کاهش نسبت درآمد کل بـه دارایـی کـل در سـال     ها نظیر بانک کارآفرین، اقتصاد نوین،  اي بوده است. سایر بانک غیربهره
هـا مواجـه بـوده،      زا به کل دارایـی  هاي درآمد با کاهش شدید نسبت دارایی 1389نسبت به سال  1390اند. با توجه به اینکه بانک کارآفرین در سال  بوده

  بوده است. ها همراه بنابراین با کاهش شدید درآمد کل به کل دارایی

درصـد   5/91هاي درآمدزا به دارایی براي ایـن بانـک از    اگرچه این نسبت براي بانک اقتصاد نوین داراي روند معکوس بوده است، یعنی اگرچه دارایی
کـاهش نسـبت    درصد کاهش یافته است که دلیـل عمـده آن   2/13درصد به  3/14درصد افزایش یافته است اما نسبت درآمد کل به دارایی از  7/92به 

اجـه  سود حاصل از تسهیالت اعطایی به کل دارایی بوده است. بانک سرمایه و سینا با کاهش نسبت درآمد کل به کـل دارایـی در دوره مـورد بررسـی مو    
 هاست.  دارایی هاي درآمدزا به کل ها و کل دارایی اند که دلیل اصلی آن به ترتیب کاهش نسبت سود حاصل از تسهیالت اعطایی به کل دارایی بوده

  هاي خصوصی (درصد) وري دارایی در بانک هاي بهره  نسبت  )5ـ 4(جدول 

 

نسبت درآمد کل به 
  دارایی

هاي  نسبت دارایی
  درآمدزا به دارایی

نسبت سود حاصل از 
تسهیالت اعطایی به 

  دارایی

نسبت درآمد 
  اي به دارایی غیربهره

1389  1390  1389  1390  1389  1390  1389  1390  
  بانک کارآفرین

 اقتصاد نوین

 انصار

 پارسیان

 پاسارگاد

 تات

 دي

 سامان

  سرمایه

  سینا

  شهر

  خصوصیهاي  بانک

هاي خصوصـی بـود،    ها بین بانک خط ترازنامه بانک کارآفرین در شمار بیشترین نسبت به عالوه بر خالف آنکه نسبت اقالم زیر
مقـدار   1390 اي به کل دارایی این بانک در مقایسه با بانـک پاسـارگاد، پسـت بانـک و سـامان در سـال       بهره اما نسبت درآمد غیر

اما بانک دي بیشـترین نسـبت درآمـد     باشد، کمتري است. اگرچه این نسبت در مقایسه با بانک اقتصاد نوین و پارسیان بیشتر می
هـاي ارزي و بانکـداري الکترونیـک     اي به دارایی کل را دارد.  این بانک با وجود داشتن اقالم زیـرخط کوچـک و فعالیـت    بهره غیر

اي داراي نسـبت   هاي خصوصی اما به دلیل داشتن یک گروه مالی بزرگ و ارائـه خـدمات مشـاوره    سایر بانکضعیف در مقایسه با 
هاي پاسارگاد و سـامان نیـز داراي نسـبت درآمـد      باشد. بانک اي باالتري در مقایسه با سایر بانک هاي خصوصی می بهره درآمد غیر

) مشـهود اسـت، مربـوط بـه     27ـ  3) و (15ـ  3طور که در جـداول (  همان باشند که دلیل عمده آن اي باالي یک درصد می بهره غیر
    باشد. هاي ارزي و بانکداري الکترونیک می سهم باالي فعالیت
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  هاي دولتی (درصد) وري دارایی در بانک هاي بهره  نسبت  )6ـ 4(جدول 

 

نسبت درآمد کل 
  به دارایی

هاي  نسبت دارایی
  درآمدزا به دارایی

از نسبت سود حاصل 
تسهیالت اعطایی به 

  دارایی

نسبت درآمد 
  اي به دارایی غیربهره

1389  1390  1389  1390  1389  1390  1389  1390  
 رفاه کارگران

 سپه

 ملی

 توسعه تعاون

 پست بانک

  الحسنه مهر قرض

  هاي دولتی بانک

نسـبت درآمـد کـل بـه دارایـی همـراه       ) در دوره مورد بررسی بجز پست بانک و سپه با کـاهش  6ـ 4هاي دولتی موجود در جدول ( بانک
طـور کـه    هـا بـوده اسـت. همـان     زا به کل دارایی هاي درآمد ها و در نتیجه کاهش نسبت دارایی گذاري اند. دلیل عمده آن کاهش سرمایه بوده

) در فصـل  15ـ 2) و (3ـ 2شود سود حاصل از تسهیالت اعطایی نسبت به دارایی کل افزایش داشته است. همچنین در جـداول (  مشاهده می
همـراه   1390دوم مشاهده شد، این گروه بانکی با افزایش نسبت تسهیالت اعطـایی و نسـبت سـود حاصـل از تسـهیالت اعطـایی در سـال        

هـا   گـذاري  ها و سـرمایه  گذاري ها و کاهش مطالبات از شبکه بانکی، کاهش در سود حاصل از سپرده گذاري اند، اما به دلیل کاهش سرمایه بوده
یافته اسـت. همچنـین پسـت بانـک بیشـترین نسـبت درآمـد         کاهش 1390اند که در نتیجه درآمد کل به دارایی کل در سال  تجربه کردهرا 

هـاي   ) در فصل دوم مشاهده شد، این بانک در مقایسه با سایر بانـک 19-2طور که در جدول ( اي به کل دارایی را داشته است. همان بهره غیر
باشـد. بانـک    بودن درآمد کارمزدي در این بانک به دلیل ارائه خدمات خاص پستی مـی  باشد و باال درآمد کارمزدي میدولتی داراي بیشترین 

هـاي ارزي و   بودن فعالیـت  اي به کل دارایی مربوط به باال بهره بودن نسبت درآمد غیر ملی و سپه داراي نسبت باالي یک درصد هستند که باال
  باشد. ودن فعالیت بانکداري الکترونیک در این دو بانک میب المللی و همچنین باال بین

ها بجز بانک کشاورزي با افـزایش نسـبت درآمـد کـل بـه دارایـی در سـال         ) حاکی از این است که بانک7ـ 4اطالعات موجود در جدول (
درصد رشد داشته است. ایـن   7ک تنها درصدي در دارایی کل بانک کشاورزي، درآمد کل این بان 23رغم افزایش  اند. علی مواجه بوده 1390

  ترین نسبت درآمد کل به دارایی را دارد اما روند این نسبت براي این بانک نزولی بوده است. هاي تخصصی، بزرگ بانک اگرچه بین بانک
  هاي تخصصی (درصد) وري دارایی در بانک هاي بهره  نسبت  )7ـ 4(جدول 

 

نسبت درآمد کل 
  به دارایی

هاي  دارایینسبت 
  درآمدزا به دارایی

نسبت سود حاصل از 
تسهیالت اعطایی به 

  دارایی

نسبت درآمد 
  اي به دارایی غیربهره

1389  1390  1389  1390  1389  1390  1389  1390  
 صنعت و معدن

 کشاورزي

 مسکن

  توسعه صادرات
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 هاي تخصصی بانک

هـا بـا کـاهش     هاي تخصصی قابل توجه است این است که در این گروه بانکی بجز بانک توسعه صـادرات بقیـه بانـک    آنچه در مورد بانک
ها افزایش در تسهیالت اعطایی، مطالبات از شبکه بـانکی، اوراق   اند. با توجه به اینکه بانک زا به کل دارایی همراه بوده درآمدهاي  نسبت دارایی

هـا کمتـر از رشـد دارایـی کـل بـوده        اند اما به دلیل اینکه رشد مجموع این دارایی تجربه کرده 1390ها را در سال  گذاري مشارکت و سرمایه
 1390اند. در نتیجه تنها بانک کشاورزي از تسـهیالت اعطـایی در سـال     هاي درآمدزا به کل دارایی مواجه بوده سبت داراییاست، با کاهش ن

المللـی و همچنـین    هاي ارزي و بین اي نیز به کل دارایی به دلیل کاهش فعالیت بهره کمتر توانسته است درآمد ایجاد نماید. نسبت درآمد غیر
  کاهش داشته است. 1390ر نتیجه کاهش درآمد کارمزدي در سال کاهش اقالم زیرخط و د

 شده (درصد) هاي خصوصی وري دارایی در بانک هاي بهره  نسبت  )8ـ 4( جدول

 

نسبت درآمد کل 
  به دارایی

هاي  نسبت دارایی
  درآمدزا به دارایی

نسبت سود حاصل از 
تسهیالت اعطایی به 

  دارایی

اي  نسبت درآمد غیربهره
  به دارایی

1389  1390  1389  1390  1389  1390  1389  1390  
 تجارت

 صادرات

 ملت

  شده هاي خصوصی بانک

شده، بانک صادرات با کاهش نسبت درآمد کل بـه دارایـی کـل در سـال      هاي خصوصی دهد بین بانک نشان می) 8ـ 4جدول (
هـاي درآمـدزا بـه کـل دارایـی       اند. دلیل عمده کاهش نسبت درآمد کل به دارایی کل، کاهش نسـبت دارایـی   مواجه بوده 1390

بـوده اسـت. امـا نسـبت      1390ها در سال  این گروه از بانک هاي درآمدزا، کاهش مطالبات بانکی در باشد. دلیل کاهش دارایی می
اي در دو بانک تجارت و صادرات به دلیل کاهش کـل   بهره سود حاصل از تسهیالت اعطایی افزایش داشته است. نسبت درآمد غیر

دلیل افـزایش خـدمات   رغم کاهش این دو فعالیت اما به  هاي ارزي کاهش داشته است اما در بانک ملت علی اقالم زیرخط، فعالیت
  اي به کل دارایی مواجه بوده است. بانکداري الکترونیک، این بانک با افزایش نسبت درآمد غیربهره

هـاي خصوصـی در ایجـاد     باشد. به عبارت دیگر بانـک  هاي خصوصی می ها در بانک وري باالي دارایی ) بیانگر بهره2ـ 4نمودار (
اند و توانـایی آنهـا در مـدیریت اعطـاي وام و مـدیریت ریسـک        هاي بانکی ظاهر شده گروههاي خود بهتر از سایر  درآمد از دارایی

هـاي   هـاي خصوصـی در شـاخص    طور که در فصل قبل نیز بیان شد بانـک  هاي بانکی است. همان حاصل از آن بهتر از سایر گروه
  اند. بودهوري شعب و مدیریت بهینه منابع و مصارف نیز بهتر از سه گروه بانکی دیگر  بهره

 وري دارایی کل (درصد) نسبت بهره )2- 4(نمودار 
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شـود،   طـور کـه مشـاهده مـی     دهـد. همـان   ) نسبت درآمد کل به دارایی در کل شبکه بانکی در دو سال متوالی را نشان می3ـ 4نمودار (

باشـند. بـه عبـارت     مـی   هاي بـانکی  سایر گروه که کامالً متمایز از  هاي خصوصی بیشترین نسبت درآمد کل به دارایی را دارند، به طوري بانک
هاي بـانکی   هاي درآمدزاي بیشتر در مقایسه با سایر گروه هاي خصوصی به دلیل داشتن سود حاصل از تسهیالت اعطایی و دارایی دیگر بانک

  وري دارایی بیشتري نیز برخوردارند. از بهره
  نسبت درآمد کل به دارایی (درصد) )3ـ 4(نمودار 

  
  اي به کل دارایی کمتري برخوردار هستند. هاي بانکی از مقدار نسبت درآمد غیربهره هاي خصوصی در مقایسه با سایر گروه بانک

   









خصوصی   خصوصی شده  دولتی   تخصصی 
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  اي به دارایی (درصد) نسبت درآمد غیربهره )4ـ 4(نمودار 

 
توجه به بخشنامه صادره از طـرف بانـک   هاي اخیر رکود اقتصادي شدیدي در بخش حقیقی اقتصاد اتفاق افتاده است و با  اگرچه در سال

الوصـول بـه کـل تسـهیالت بـراي       ها، نسـبت مطالبـات معـوق و مشـکوك     الوصول بانک مرکزي مبنی بر استمهال مطالبات معوق و مشکوك
تصـاد (مقـدار   هاي بخـش حقیقـی اق   ها که موجب ممانعت از سرایت شوك باشد، عالوه بر آن مقدار سرمایه پایه بانک ها باال می مجموعه بانک

شود، حـائز اهمیـت اسـت. در ایـن قسـمت بـا اسـتفاده از دو شـاخص نسـبت مانـده مطالبـات معـوق و              مطالبات معوق) به بخش مالی می
الوصـول در   تري بر پدیده مطالبات معوق و مشکوك الوصول به کل تسهیالت و به کل سرمایه پایه، سعی شده بررسی و تحلیل عمیق مشکوك

  گیرد. شبکه بانکی صورت

  هاي خصوصی (درصد) الوصول در بانک هاي مطالبات مشکوك نسبت  )9ـ 4(جدول 

 
نســــبت مطالبـــــات  

الوصول بـه کـل    مشکوك
 تسهیالت

نســــبت مطالبــــات  
بـه کـل     الوصول مشکوك

  سرمایه پایه

  1389 1390  1389  1390  
  بانک کارآفرین

 اقتصاد نوین
 انصار

 پارسیان
 پاسارگاد

 تات
 سامان

  سرمایه
  سینا
  شهر
  هاي خصوصی بانک

هاي بـزرگ نظیـر اقتصـادنوین، پارسـیان و سـرمایه داراي وضـعیت        دهد بانک سامان در مقایسه با بانک ) نشان می9ـ 4چنانچه جدول (
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دو برابر شده است. همچنین  1390الوصول به کل تسهیالت اعطایی در سال  باشد، به طوري که نسبت مطالبات معوق و مشکوك بدتري می
باشـد. ایـن    هـاي خصوصـی مـی    الوصول به سرمایه پایه بسیار باال در مقایسه با سـایر بانـک   بات معوق و مشکوكاین بانک داراي نسبت مطال

دهـد   درصد رسیده بود. این موضوع نشان می 6/63و براي بانک ورشکسته رویال به 1درصد بوده 45هاي برتر جهان کمتر از  نسبت بین بانک
  الوصول بسیار پایین است. جه به مطالبات معوق و مشکوكهاي ایران با تو که سرمایه پایه بین بانک

  هاي دولتی (درصد) الوصول در بانک هاي مطالبات مشکوك نسبت )10ـ 4(جدول 

  الوصول نسبت مطالبات مشکوك 
  به کل تسهیالت

  الوصول نسبت مطالبات مشکوك
 به کل سرمایه پایه

1389  1390  1389  1390  
 رفاه کارگران

 سپه
 ملی

 توسعه تعاون
 پست بانک

  الحسنه مهر قرض
 هاي دولتی بانک

الوصول به کل تسهیالت  هاي دولتی بانک ملی بیشترین نسبت مطالبات مشکوك بین بانک )،10ـ 4بر اساس اطالعات موجود در جدول (
الوصـول را در   ) در فصل قبل مشاهده شد بانک ملی بیشترین سهم مطالبات معوق و مشکوك11ـ 3طور که در جدول ( را داشته است. همان

بـودن سـرمایه    الوصول به کل سـرمایه پایـه ناشـی از ناکـافی     کوكشبکه بانکی نیز داشته است. همچنین بررسی نسبت مطالبات معوق و مش
بـودن سـرمایه    الوصول در بانک توسعه تعاون ناشی از بـاال  بودن نسبت مطالبات معوق و مشکوك باشد. پایین جهت پوشش مطالبات معوق می

هـاي   شود در مقایسه با سـایر بانـک   که مشاهده میطور  بودن مطالبات معوق در این بانک است. همان پایه این بانک نیست بلکه نتیجه پایین
انـد.   سرمایه پایه را کـاهش داده  1390رغم افزایش مطالبات معوق در سال  دولتی نیز ریسک اعتباري کمتري دارد. دو بانک ملی و سپه علی

رغم افزایش تسـهیالت اعطـایی و    علی 1390افزایش شدید نسبت مطالبات معوق به تسهیالت اعطایی و سرمایه پایه در پست بانک در سال 
بـه   1389میلیـارد ریـال در سـال     873برابري در مطالبات معـوق، از   79/2درصدي یا افزایش  385سرمایه پایه در این بانک به دلیل رشد

  باشد. ، می1390سال  میلیارد ریال در 2435

  هاي تخصصی (درصد) الوصول در بانک هاي مطالبات مشکوك نسبت )11ـ 4(جدول 

الوصول  نسبت مطالبات مشکوك 
  به کل تسهیالت 

الوصول  نسبت  مطالبات مشکوك
  به کل سرمایه پایه

1389  1390  1389  1390  
 صنعت و معدن

 کشاورزي
 مسکن

 توسعه صادرات

 
 Bankscop برگرفته از سایت ـ 1
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  هاي تخصصی بانک

هاي تخصصی بجز بانک توسعه صادرات با کاهش نسبت مطالبات معوق و مشـکوك الوصـول بـه کـل تسـهیالت و کـل        بانک
الوصول بـه کـل تسـهیالت و بـه کـل       اند. افزایش شدید نسبت مطالبات معوق و مشکوك مواجه بوده 1390سرمایه پایه در سال 

برابـري در مطالبـات    63/1رغم افزایش تسهیالت اعطایی و سرمایه پایه به دلیل افزایش  علیسرمایه پایه در بانک توسعه صادرات 
بوده است. کـاهش نسـبت مطالبـات معـوق و      1390میلیارد ریال در سال  6694به  1389میلیارد ریال در سال  4088معوق از 
برابر در  83/2ر در مطالبات معوق به دلیل افزایش براب 61/1رغم افزایش  الوصول به کل سرمایه پایه در بانک مسکن علی مشکوك

باشد. در بانک کشاورزي سـرمایه پایـه بـراي پوشـش مطالبـات       میلیارد ریال می 35819میلیارد ریال به  12629سرمایه پایه از 
هـاي   سـایر بانـک  بودن سرمایه پایه در مقایسـه بـا    شود در این بانک به دلیل پایین طور که مشاهده می معوق کافی نیست. همان

  تخصصی، نسبت مطالبات معوق به سرمایه پایه بسیار باالست.
  شده (درصد) هاي خصوصی الوصول بانک هاي مطالبات مشکوك نسبت )12ـ 4(جدول 

 
الوصول  نسبت مطالبات مشکوك
  به کل تسهیالت

الوصول به  نسبت  مطالبات مشکوك
  کل سرمایه پایه

1389  1390  1389  1390 
 تجارت

 صادرات
 ملت
  شده هاي خصوصی بانک

الوصـول در دوره مـورد    هاي مطالبات مشکوك شده با افزایش نسبت هاي خصوصی شود بانک ) مشاهده می12ـ 4طور که در جدول ( همان
هاي شبکه بانکی کشور سرمایه پایه بـراي پوشـش    ها نیز همانند سایر بانک شود در این بانک طور که مشاهده می هماناند.  بررسی همراه بوده

  مطالبات معوق کافی نیست.

 (درصد)1390الوصول به کل تسهیالت و به کل سرمایه پایه  نسبت مطالبات معوق و مشکوك )5ـ4(نمودار 

  
دهـد.   نشـان مـی   1390ها را در سال  الوصول به کل تسهیالت و به کل سرمایه پایه بانک شکوك) نسبت مطالبات معوق و م5ـ 4نمودار (

انـد کـه ایـن امـر اهمیـت نـوع        الوصول را داشته هاي تخصصی کمترین نسبت مطالبات معوق و مشکوك شود بانک طور که مشاهده می همان
  دهد. ها نشان می وثایق را در این گروه از بانک









خصوصی   خصوصی شده  دولتی   تخصصی 

کل تسهیالت سرمایه پایه
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هـا   هاي مقاومـت بانـک   گذار بر مقاومت بانک در شرایط بحران نقدینگی است، از جمله شاخص بانک از جمله عوامل اثر مدیریت نقدینگی
و نسـبت مانـدگاري سـپرده اشـاره نمـود. نسـبت        فـرّار هـاي نقـد بـه سـپرده      هاي نقد به کل سپرده، نسبت دارایی توان به نسبت دارایی می

شـوندگی بـاال    هایی با درجه نقد دارایی هاي بانک، نده آن است که در مقابل خروج چه میزانی از سپردهده نشان هاي نقد به کل سپرده دارایی
هـا در شـرایط بحرانـی     وجود دارد. باالبودن این نسبت حاکی از توان بانک جهت جایگزینی وجوه نقد قابل دسترس در زمان خـروج سـپرده  

مین منابع الزم و بهنگـام کمتـر خواهـد    أپذیري بانک در ت تر باشد، قابلیت انعطاف پاییناست. بدیهی است که هر چه مقدار کمی این نسبت 
هـاي   هـا در شـرایط بحرانـی متحمـل زیـان      بود. در نتیجه بانک مجبور خواهد شد تا جهت مقابله با شکاف نقدینگی حاصل از خروج سپرده

 فـرّار هـاي   مدت، همواره تحت عنوان بدهی کوتاه سپردههاي  دیداري و سپردههاي  ها مانند سپرده انواعی از سپردهاز سوي دیگر . دگرد آشکار
شوندگی باال در شرایط عادي جهت جایگزینی وجوه نقد قابـل   ها با درجه نقد رو نگهداري سطح مناسبی از دارایی از این .شوند بندي می طبقه

دهد بانک در مقابل هر واحد سـپرده   ت ماندگاري سپرده نیز نشان مید. نسبباش ، الزم و ضروري میفرّارهاي  دسترس در مقابل خروج سپرده
  گذاري جذب نموده است. به چه میزان سپرده سرمایه فرّار

  ها در شرایط بحران نقدینگی (درصد) هاي مقاومت بانک نسبت )13ـ 4(جدول 

 
  ماندگاري سپردهنسبت   فرّارهاي نقد به سپرده  نسبت دارایی  هاي نقد به کل سپرده دارایی نسبت

1389  1390  1389  1390  1389  1390  
 خصوصی
 شده خصوصی

 دولتی
  تخصصی

  کل شبکه بانکی

هـاي نقـد، اوراق    هاي نقد از مجموع دارایی دهد. دارایی ها در شرایط بحران نقدینگی را نشان می هاي مقاومت بانک ) نسبت13ـ4جدول (
رغـم اینکـه در    شـده علـی   هـاي دولتـی و خصوصـی    شود بانـک  طور که مشاهده می دست آمده است. همان  ها به مشارکت و مطالبات از بانک

درصـد در   15تخصصی داراي کل سپرده بیشتري هستند اما داراي مقدار بیشـتر از متوسـط صـنعت یعنـی     هاي خصوصی و  مقایسه با بانک
بـودن نسـبت    انـد. دلیـل عمـده پـایین     هاي خصوصی و تخصصی داراي مقـدار کمتـر از متوسـط صـنعت بـوده      و در مقابل بانک 1390سال 

هـا و مؤسسـات اعتبـاري در     بودن نسبت مطالبـات از بانـک   لیل پایینهاي خصوصی و تخصصی به د ها در بانک هاي نقد به کل سپرده دارایی
هسـتند.   فـرّار هـاي نقـد بـه سـپرده      هاي خصوصی داراي بیشترین نسبت دارایی باشد. از سوي دیگر بانک دیگر می  مقایسه با دو گروه بانکی

  باشد. هاي بانکی می سایر گروه ها در مقایسه با در این گروه از بانک فرّارهاي  بودن سپرده عمده دلیل آن پایین
هاي خصوصـی   دهد. بر اساس مشاهدات، بانک هاي بانکی را نشان می در گروه فرّار) نسبت دارایی نقد به سپرده 7ـ 4) و (6ـ 4نمودارهاي (

هاي خصوصی در مقایسـه بـا    طور که در فصول گذشته بیان شد، بانک هاي بانکی داراي رفتار متمایزي هستند. همان در مقایسه با سایر گروه
هـاي   ) بانـک 7ـ 4گـذاري بیشـتري برخوردارنـد. طبـق نمـودار (      کمتـر و در مقابـل از سـپرده سـرمایه     فـرّار هاي بانکی از سـپرده   سایر گروه
  باشند. بیشتري برخودار می فرّارهاي تخصصی و دولتی از نسبت نقد به سپرده  شده در مقایسه با بانک خصوصی
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  هاي بانکی (درصد) در گروه فرّارنسبت دارایی نقد به سپرده ) 6ـ 4(نمودار 

  
  هاي خصوصی (درصد) هاي بانکی بدون بانک در گروه فرّارنسبت دارایی نقد به سپرده ) 7ـ 4(نمودار 

  
انـد و بـاالترین نسـبت مانـدگاري      هاي خصوصی بهتر از متوسط صـنعت ظـاهر شـده    شاخص ماندگاري سپرده بیانگر این است که بانک

گذاري در مقابل رشد سـپرده   عمده آن رشد کمتر سپرده سرمایه اند. دلیل با کاهش این نسبت مواجه بوده 1390سپرده را دارند اما در سال 
درصـد بـوده اسـت.     15داراي رشد  فرّاردرصد و در مقابل سپرده  9گذاري داراي رشد  این بانک بوده است، به طوري که سپرده سرمایه فرّار

گـذاري   که در سـه گـروه دیگـر رشـد سـپرده سـرمایه       حالیادامه این روند ممکن است این گروه بانکی را با بحران نقدینگی مواجه سازد، در
  بوده است. فرّاربیشتر از رشد سپرده 

هـاي خصوصـی بـین     طور که قـبالً نیـز بیـان شـد، بانـک      هاي خصوصی است. همان ) بیانگر رفتار متمایز بانک9ـ 4) و (8ـ 4نمودارهاي (
هـاي بـانکی نیـز از     را دارند، به همین دلیل در مقایسـه بـا سـایر گـروه     فرّارگذاري و کمترین سپرده  هاي بانکی بیشترین سپرده سرمایه گروه

  تري برخوردار هستند. نسبت مقاومت بزرگ
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  هاي بانکی (درصد) نسبت ماندگاري سپرده در گروه )8ـ 4(نمودار 

  
  هاي خصوصی (درصد) هاي بانکی بدون بانک نسبت ماندگاري سپرده در گروه )9ـ 4(نمودار 

 
هـا را   رغم وجود مشکالت اساسـی، توانـایی بازپرداخـت بـدهی     دهد تا علی سرمایه بانک به مثابه شبکه حفاظتی به بانک اجازه میمیزان 

هـا بـراي ارائـه وام و     داشته باشد و به عملیات خود ادامه دهد. بنابراین هدف از برآورد نسبت کفایـت سـرمایه، ارزیـابی درجـه آزادي بانـک     
هـاي مـالی از ورشکسـتگی     اي که در شرایط مختلف اقتصادي و حتی بروز بحران هاست، به گونه گذاري انواع سرمایه تسهیالت و مشارکت در

هـا   ترین معیار ارزیـابی ریسـک بانـک    توان مهم گذاران حفظ شود. بنابراین نسبت کفایت سرمایه را می ها جلوگیري شده و حقوق سپرده بانک
آیـد کـه در محاسـبه     آمیز آن به دست می  هاي مخاطره ها از نسبت سرمایه کل بانک به مجموع دارایی نکنیز دانست. میزان کفایت سرمایه با
شـود. بنـابراین نسـبت     آمیز بانک اسـتفاده مـی   هاي مخاطره براي دارایی 1ها به عنوان یک متغیر جانشین این نسبت معموالً از مجموع دارایی

  بیان نمود.   ها نسبت سرمایه به مجموع دارایی توان به صورت ها را می کفایت سرمایه بانک
 
1-Proxy 
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  نسبت کفایت سرمایه (درصد) )14ـ 4(جدول 

  کفایت سرمایهنسبت  
1389  1390  

 خصوصی 
 شده خصوصی

 دولتی 
  تخصصی

77  شبکه بانکی

ــتاندارد   ــاس اس ــر اس ــال ب ــی 3ب ــت م ــبت  بایس ــن نس ــی    12 ای ــزي م ــک مرک ــررات بان ــاس مق ــر اس ــران ب ــداقل  و در ای ــت ح   بایس
  انـد، بـه طـوري    ها داشته هاي خصوصی شرایط بهتري در قیاس با سایر بانک شود بانک ) مشاهده می14ـ 4طور که در جدول ( همان .باشد 8

هـا در جـذب آثـار     . به عبارت دیگر ایـن گـروه از بانـک   ها از متوسط شبکه بانکی نیز باالتر است که مقدار کفایت سرمایه در این گروه از بانک
بـودن   هاي دولتی کمترین نسبت کفایت سرمایه را دارند که دلیل عمـده آن پـایین   اند. اما بانک تر بوده هاي احتمالی موفق منفی ناشی از زیان

هاي ریسکی اسـت. بـه عبـارت دیگـر سـرمایه       داراییر ها د گذاري بانک میزان سرمایهبودن  ها و باال حقوق صاحبان سهام در این گروه از بانک
هـا در   هاي ریسـکی، بیشـتر از سـایر بانـک     گذاري بیشتر بانک در دارایی هاي ریسکی وجود ندارد و به دلیل سرمایه کافی براي پوشش دارایی

 هاي دولتـی صـعودي بـوده اسـت.     انکها بجز ب هاست. روند این نسبت براي همه بانک معرض ریسک و مخاطره ناشی از اقالم مختلف دارایی
ها از ریسک سبد دارایی بیشتري برخوردار هستند و در مقابـل سـود    هاي دولتی در مقایسه با سایر بانک طور که قبالً نیز بیان شد بانک همان

  شوند.  اي کمتري دارند. این دو عامل باعث کاهش کفایت سرمایه می خالص حاشیه

هاي ثبات و سالمت بانکی (کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، سـودآوري و نقـدینگی) بیـان     ر شاخصها از نظ در پایان رتبه بانک
گردد. از نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی به عنوان شاخص کفایت سرمایه، نسـبت مانـده مطالبـات معـوق بـه کـل        می

شاخص سودآوري و نسـبت اعتبـارات اعطـایی    اي به عنوان  تسهیالت به عنوان شاخص کیفیت دارایی، نسبت سود خالص حاشیه
ها از مقدار بزرگ به کوچـک صـورت گرفتـه اسـت.      بندي بانک به کل سپرده به عنوان شاخص نقدینگی استفاده شده است. رتبه

بندي هـم در گـروه    است.  همچنین سعی شده رتبه 24ترین عدد  ترین مقدار عددي شاخص ثبات مالی عدد یک و کوچک بزرگ
  در شبکه بانکی انجام گیرد. همگن و هم

  )1390هاي سالمت بانکی ( ها از نظر شاخص بندي بانک رتبه )15- 4(جدول 

  نقدینگی  سودآوري  کیفیت دارایی  کفایت سرمایه  سالمت مالی

در شبکه   بانک
  بانکی

در گروه 
  همگن

در شبکه 
  بانکی

در گروه 
  همگن

در شبکه 
  بانکی

در گروه 
  همگن

در شبکه 
  بانکی

در گروه 
  همگن

  3  8  4  7  6  12  3  7  بانک کارآفرین
  7  19  9  20  3  3  9  13 اقتصاد نوین

  5  16  7  12  10  20  11  22 انصار
  4  13  10  22  4  4  8  12 پارسیان
  8  20  6  11  7  17  2  6 پاسارگاد

  2  7  1  1  9  19  5  9 تات
  11  24  2  2  ---  ---  1  2 دي
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  6  17  11  23  1  1  10  14 سامان
  1  4  8  19  2  2  7  11  سرمایه
  9  21  5  10  5  11  6  10  سینا
  10  23  3  3  8  18  4  8  شهر

  6  22  2  6  6  23  1  1  الحسنه مهر قرض
  5  18  5  21  4  14  3  15 رفاه کارگران

  2  11  3  16  3  10  6  24 سپه
  3  12  6  24  1  6  5  23 ملی

  4  14  1  5  2  7  4  16 پست بانک
  1  6  4  18  5  16  2  4 توسعه تعاون

  1  1  1  9  3  15  2  5 صنعت و معدن
  4  5  3  15  1  8  3  20 کشاورزي
  3  3  4  17  4  21  4  21 مسکن

  2  2  2  14  2  13  1  3 توسعه صادرات
  3  15  3  13  1  5  1  17 تجارت
  1  9  2  8  2  9  3  19 صادرات

  2  10  1  4  3  22  2  18 ملت

توانـد در صـورت بـروز     مـی  هرچه نسبت کفایت سرمایه بیشتر باشد بیانگر این است که بانک از شبکه حفاظتی مناسبی برخوردار بوده و
کمتري هستند اما بـه دلیـل     هاي بزرگ داراي سرمایه رغم اینکه در قیاس با بانک هاي کوچک علی ها را بازپرداخت نماید. بانک مشکل بدهی

رغم اینکـه   علی الحسنه مهر که بانک قرض  تري دارند، به طوري هاي بزرگ نسبت کفایت سرمایه بزرگ بودن دارایی در مقایسه با بانک کوچک
هاي دولتی و هـم   آن از نظر نسبت کفایت سرمایه هم در گروه همگن بانک  بودن سرمایه قرار دارد ولی به دلیل باال 19از نظر دارایی در رتبه 

ور بـه دلیـل   رغم داشتن اندازه بزرگ در شبکه بـانکی کشـ   باشد. در این میان بانک سپه و ملی علی در شبکه بانکی کشور داراي رتبه اول می
شـود بـا    ) مشـاهده مـی  15ـ 4طور که در جـدول (  از نظر کفایت سرمایه در شرایط نامناسبی قرار دارند. همان 1390کاهش سرمایه در سال 
هاي خصوصی در مقایسه با سه گروه بانکی دیگر از نظـر شـاخص کفایـت     هاي خصوصی بزرگ است اما وضعیت بانک وجود اینکه اندازه بانک

رغم اینکه از نظر اندازه دارایـی داراي رتبـه    باشد. بانک دي علی ها می باشد. دلیل عمده آن باالبودن سرمایه این گروه از بانک تر میسرمایه به
هاي بزرگی چون پاسارگاد و اقتصاد نوین نیز بهتـر ظـاهر شـده     هاي خصوصی است اما از نظر کفایت سرمایه حتی از بانک آخر در گروه بانک

  است.

در  23تر باشد بیانگر این است که بانک از نظر کیفیت دارایی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. عـدد   کیفیت دارایی هر چه کوچکشاخص 
این شاخص به معنی باالترین کیفیت دارایی و کمترین نسبت مطالبات معوق و همچنین عـدد یـک بـه مفهـوم کمتـرین کیفیـت دارایـی و        

شود بانک سامان از نظر کیفیت دارایی در بدترین وضعیت هـم در بـین    طور که مشاهده می باشد. همان ترین نسبت مطالبات معوق می بزرگ
رغـم اینکـه تسـهیالت     باشد. بانک سامان در مقایسه با سایرین علی هاي خصوصی و هم در بین کل شبکه بانکی کشور می گروه همگن بانک

تر نیز بیان شد از سرمایه کافی نیـز بـراي    طور که پیش معوق بوده است. حتی همان اعطایی کمتري دارد اما داراي بیشترین نسبت مطالبات
هاي بانکی از نظر شاخص کیفیت دارایـی در وضـعیت    هاي خصوصی در مقایسه با سایر گروه پوشش مطالبات معوق برخوردار نیست. اما بانک

نسبت مطالبـات معـوق را داشـته اسـت و بـه عبـارت دیگـر از کمتـرین         هاي دولتی نیز بانک ملی بیشترین  تري قرار دارند. بین بانک مطلوب
هاي تخصصی بانک مسکن بـه دلیـل نـوع وثیقـه دریـافتی       هاي گروه همگن برخوردار است. بین بانک کیفیت دارایی در مقایسه با سایر بانک
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هـاي تخصصـی ظـاهر شـده اسـت.       ز سـایر بانـک  کمترین نسبت مطالبات معوق را داشته است و به عبارت دیگر از نظر کیفیت دارایی بهتر ا
الحسنه مهر بهترین رتبه کیفیت دارایـی را داشـته اسـت. در واقـع میـزان کمتـري از        هاي شبکه بانکی کشور بانک قرض همچنین بین بانک

  تسهیالت اعطایی آن به مطالبات معوق تبدیل شده است.

باشد. عدد یک در ایـن   هتر بانک از نظر ثبات و سالمت از بعد سودآوري میتر باشد بیانگر رتبه ب هر چه شاخص حاشیه سود بانکی بزرگ
تـر   به مفهوم داشتن حاشیه سود کمتـر و سـودآوري پـایین    24شاخص به منزله داشتن حاشیه سود باالتر و سالمت بیشتر و همچنین رتبه 

هـاي کوچـک بـه دلیـل اینکـه       حاصـل شـده اسـت. بانـک     دار هاي بهـره  اي خالص به کل دارایی باشد. حاشیه سود از تقسیم درآمد بهره می
طـور کـه مشـاهده     انـد. همـان   دار کمتري در قیاس با سایرین دارند، از نظر حاشیه سود بانکی نیز رتبه بهتـري کسـب کـرده    هاي بهره دارایی

هـاي   اي نسـبت بـه دارایـی    مـد بهـره  شود بانک تات از نظر شاخص سودآوري در رتبه اول قرار دارد. از سوي دیگر با توجه بـه اینکـه درآ   می
هاي بزرگی همچون اقتصاد نوین، ملی و سامان بیانگر ناتوانی این سه بانـک در ایجـاد درآمـد     بودن رتبه بانک دار نرمال شده است، پایین بهره

عطـایی بـاال بـوده اسـت. بـه      گذار نیز در قیاس با سود حاصـل از تسـهیالت ا   دار بوده است. ضمن اینکه سهم سود سپرده هاي بهره از دارایی
اي بـراي پوشـش    گذار به مشتریان تعلق گرفته و درآمـد بهـره   عبارت دیگر اکثر سود حاصل از تسهیالت اعطایی به صورت سهم سود سپرده

هـاي   گـروه و پارسیان، بهتـر از سـایر    هاي خصوصی بجز اقتصاد نوین، سامان  اي کافی نبوده است. از نظر شاخص سودآوري، بانک هزینه بهره
  اند. بانکی بوده

دهد بانک بـراي تجهیـز    نسبت تسهیالت اعطایی به کل سپرده به عنوان شاخص نقدینگی در نظر گرفته شده است. این نسبت نشان می
ن اسـت  شود، به معنی ای درصد در نظر گرفته می 80نماید. باالبودن آن از یک حد نرمال که اغلب  تسهیالت چه مقدار از سپرده استفاده می

بـودن آن نیـز    شود و منابع الزم براي تأمین مالی تسهیالت اعطـایی نخواهـد داشـت. پـایین     که بانک در آینده با ریسک نقدینگی مواجه می
تـرین مقـدار عـددي     شود. بزرگ دادن بازار می  بیانگر فقدان مدیریت بهینه منابع و مصارف و در نتیجه کاهش سودآوري در آینده و از دست

 24ترین مقدار عددي این شـاخص رتبـه    شاخص رتبه یک است و بیانگر وضعیت نامناسب بانک از نظر شاخص نقدینگی است و کوچکاین 
هـاي یـک    ترین نسبت شاخص نقدینگی را داشته و در رتبـه  هاي خاص بزرگ هاي تخصصی به دلیل اعطاي اعتبارات به بخش باشد. بانک می
بـودن منـابع مجبـور بـه اسـتقراض از       ها به دلیـل ناکـافی   هاي قبلی نیز بیان شد، این گروه از بانک ه در بخشطور ک اند. همان قرار گرفته 5تا 

هـاي   انـد. امـا بانـک    ترین سهم بدهی به بانک مرکـزي را نیـز در شـبکه بـانکی کشـور داشـته       اند که بزرگ ها شده بانک مرکزي و سایر بانک
هاي خصوصی در قیـاس   اند. در واقع بانک آخر را به خود اختصاص داده  رتبه 10مشتریان،  خصوصی به دلیل موفقیت در جذب منابع سپرده

  اند. ها از نظر شاخص نقدینگی بهتر از سایرین بوده با سایر بانک

هاي مختلف بـانکی   هاي خصوصی از نظر شاخص سالمت و ثبات بانکی بین گروه توان در پایان متذکر شد وضعیت مناسب بانک آنچه می
هاي مختلف بدهی، دارایـی و سـود و زیـان نیـز در      ها در شاخص هاي قبلی نیز بیان شد، این گروه از بانک طور که در بخش بوده است. همان

هاي خصوصی بـراي جـذب مشـتریان و     اند. از دالیل عمده آن تالش بانک ها سهم بیشتري در شبکه بانکی کشور داشته مقایسه با سایر گروه
  توان بیان نمود: هاي مختلف مورد بررسی می باشد. از مقایسه چهار گروه بانکی در شاخص بیشتر از بازار میدسترسی به سهم 

مـدت بیشـتري    گذاري بیشتر و در نتیجه منابع بلند سرمایه دیگر از نسبت سپرده   هاي بانکی هاي خصوصی در مقایسه با گروه بانک - 
هاي بانکی افزایش خواهد داد امـا باعـث    اي این گروه بانکی را در مقایسه با سایر گروه برخوردار هستند. این امر اگر چه هزینه بهره

 شود. هاي بانکی می بودن ریسک نقدینگی در این گروه بانکی در مقایسه با سایر گروه کمتر
 هاي بانکی منابع بیش از مصارف بوده است.  هاي خصوصی بر عکس سایر گروه در بانک - 
 شوند. تر بودن نسبت تسهیالت اعطایی ریسک اعتباري کمتري را متحمل می لیل پایینهاي خصوصی به د بانک - 
 اي باالتري دارند. هاي بانکی درآمد بهره هاي خصوصی در مقایسه با سایر گروه بانک - 
هـاي خصوصـی بـه دلیـل مـدیریت مناسـب منـابع و مصـارف در کسـب           هاي سودآوري بیانگر این است که بانک بررسی شاخص - 
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 اند. هاي بانکی بوده تر از سایر گروه ي و ایجاد درآمد نیز موفقسودآور
 اند. الوصول را داشته هاي خصوصی کمترین نسبت هزینه مطالبات معوق و مشکوك بانک - 
هـاي   بانـک  1390که در سـال    اند، به طوري داشته 1390المللی را در سال  هاي خصوصی بیشترین سهم فعالیت ارزي و بین بانک - 

 اند. هاي دولتی و تخصصی، جایگزین آنها شده هاي ارزي بانک دلیل کاهش فعالیتخصوصی به 
هاي خصوصی در ایجاد سود باالتر نسبت به تعداد شعب و تعـداد   هاي سود شعب و سود سرانه بیانگر موفقیت بانک بررسی شاخص - 

 نیروي انسانی است.
هـاي بـانکی    تـر از سـایر گـروه    و تسهیالت به شعب) موفـق  هاي خصوصی در مدیریت منابع و مصارف شعب (سپرده به شعب بانک - 

 باشد. درصد می 85که نسبت تسهیالت به سپرده در این گروه تقریباً در حد استاندارد  اند، به طوري  بوده
 شده سهم بیشتري از شبکه بانکی دارند.   هاي خصوصی هاي بانکداري الکترونیک پس از بانک هاي خصوصی در فعالیت بانک - 

  اند. تر بوده هاي بانکی دیگر در رعایت شاخص کفایت سرمایه موفق هاي خصوصی در مقایسه با گروه بانک  - 
هـاي سیسـتم بـانکی بـه شـرح ذیـل بیـان         ترین چالش هاي قبلی و در این فصل مهم شده در فصل هاي بررسی با توجه به شاخص - 

  گردد: می

هـا و بانـک    (اسـتقراض از بانـک   مـدت  گیري کوتـاه  وامبیانگر این است که  هاي شبکه بانکی کشور ها و دارایی بررسی ترکیب بدهی - 
شود بانـک بـا ریسـک نقـدینگی مواجـه شـود. بـه         (تسهیالت اعطایی) است که این امر باعث می و پرداخت وام درازمدت مرکزي)

 عبارت دیگر ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور افزایش یافته است.  
هاي خصوصی، بـدهی   شده در مقایسه با بانک هاي دولتی، تخصصی و خصوصی قبلی نیز بیان شد بانک هاي طور که در بخش همان - 

رسد کمبود نقدینگی آنهـا را بـا ایـن شـرایط مواجـه سـاخته        به شبکه بانکی و بدهی به بانک مرکزي باالتري دارند که به نظر می
توانـد بـه    نیـز مـی  ها  بدهی به سایر بانکاما در حال رشد است یران بانکی در ا اگرچه در حال حاضر بازار بیناست. به عبارت دیگر 

هـا سـعی در    بودن و داشـتن ریسـک پـایین بانـک     الوصول که به دلیل سهل عنوان یکی از آثار ناشی از ریسک نقدینگی لحاظ شود
 ارند.  استفاده بیشتر از این ابزار د

هـاي معمـول بـازار     هاي باالتر از نرخ ها مجبور به پذیرش هزینه تا بانکشود  شدن با ریسک نقدینگی باعث می مواجهاز طرف دیگر  - 
 مین منابع مالی شوند.أبراي ت

ها، گاهی به منظور افزایش سطح فعالیت و افزایش حجم تسـهیالت پرداختـی و یـا بـراي حفـظ       افزایش سود پرداختی به سپرده  - 
مین مـالی  أشود. چنین افزایشی در هزینه ت مین مالی میأزایش هزینه تشود و باعث اف ها انجام مینها و جلوگیري از خروج آ سپرده

  شود. باعث کاهش حاشیه سود عملیاتی بانک می ،ماندن یا کاهش سود دریافتی بابت تسهیالت در مقابل ثابت ،ها از محل سپرده
ین نگهداشتن نرخ سود سـپرده منجـر بـه    رسد با توجه به وجود بازارهاي جایگزین همانند طال و ارز و مسکن، پای آنچه به نظر می - 

گـذاري و تولیـد خواهـد     گردد که اثر منفـی خـود را بـر سـرمایه     سپرده از سیستم بانکی و کاهش قدرت تأمین مالی بانک می فرّار
 داشت.

ازار گذاري کسري نقـدینگی خـود را از طریـق افـزایش اوراق مشـارکت، فعالیـت در بـ        ها به دلیل کاهش سهم سپرده سرمایه بانک - 
دهـد امـا از سـوي دیگـر باعـث       اي را کاهش می اند. این امر از یک سو هزینه بهره بانکی و بدهی به بانک مرکزي جبران نموده بین

 شود. مدت و افزایش احتمال ریسک نقدینگی می کاهش منابع بلند
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 دت را کاهش داده است.م هاي بلند مدت تمایل مشتریان به سپرده مدت و بلند هاي کوتاه تفاوت اندك سود سپرده - 

هـاي   ها بجز بانک که در همه گروه باشند، به طوري  هاي مهم این صنعت می ها از جمله چالش ضعف مدیریت منابع و مصارف بانک - 
 باشد. درصد می 90خصوصی نسبت تسهیالت به سپرده بیش از 

شـود. از   دش صحیح پـول در سیسـتم بـانکی مـی    شدن منابع مالی بانک ناشی از وجود مطالبات معوق باعث جلوگیري از گر بلوکه - 
هـاي   باشد، بانک بـراي جـذب سـپرده، ناچـار بـه پرداخـت سـود        ترین روش مالی اعتبارات اعطایی می آنجا که جذب سپرده عمده

شده در زمینه اعتبـارات، بانـک را بـا کـاهش حاشـیه سـود در        بینی تضمین شده است، در نتیجه عدم حصول سود معامالت پیش
 سازد. دت مواجه میبلندم

گذاري است. عمده دلیل آن تفاوت اندك  هاي خصوصی بیشتر از سهم سپرده سرمایه در سیستم بانکی بجز بانک فرّارسهم سپرده  - 
هـاي دولتـی، تخصصـی و     باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه سـه گـروه بـانکی، یعنـی بانـک           مدت مـی  مدت و بلند نرخ سود سپرده کوتاه

توان بیان نمود سیستم بانکی با نقدینگی سیال مواجـه   ده شبکه بانکی کشور را دارند، در نتیجه میشده عمده سهم سپر خصوصی
 تواند بانک را در آینده با چالش مدیریت نقدینگی مواجه سازد. است که قابل اتکا نیست و به تبع می

 ها را با محدودیت منابع مواجه ساخته است.  بانکمندي از ابزارهاي مالی متنوع،  ها و عدم بهره بودن سیستم بانکی به سپرده متکی - 

دانـیم اعتبـارات اعطـایی از محـل      طـور کـه مـی    گذار در سیستم بانکی کاهش یافته است. همان سهم سود سپرده 1390در سال  - 
هـاي   سـپرده گذار و کـاهش   شود، بنابراین با کاهش سهم سود سپرده ها و وصولی اعتبارات اعطایی دوره قبل تأمین مالی می سپرده
هاي آتی با کاهش منابع مواجه شـده و در نتیجـه    توان انتظار داشت سیستم بانکی در دوره شده و افزایش مطالبات معوق می جذب

 ها در آینده کاهش یابد. دهی بانک قدرت وام

یل آن بدهی دولـت  باشد. عمده دل می 1390درصدي بدهی به بانک مرکزي در سال  30 هاي دیگر سیستم بانکی افزایش از چالش - 
ــی   ــانکی مـ ــتم بـ ــه سیسـ ــال    بـ ــه دوم سـ ــه در نیمـ ــد کـ ــال    1390باشـ ــه دوم سـ ــا نیمـ ــه بـ ــد  1389در مقایسـ   رشـ

شـود. در ایـن میـان     انضباطی پولی است که منجر بـه افـزایش تـورم مـی     درصدي داشته است. این اضافه برداشت یک نوع بی18
 اند. داشتههاي خصوصی کمترین بدهی به بانک مرکزي را  بانک

هـاي   هاي بانک مستلزم ایجاد ذخیره اسـت و ایجـاد ذخیـره نیـز منجـر بـه کـاهش درآمـد         وجود پدیده مطالبات معوق در دارایی - 
 شود که براي سهامداران خوشایند نیست.  هاي بانک می عملیاتی و کاهش حجم دارایی

ان بیـان نمـود شـبکه بـانکی کشـور بـیش از منـابع        تـو  هاي مطالبـات معـوق، مـی    با توجه به نسبت تسهیالت به سپرده و نسبت - 
که با توجه به روند صعودي نسبت مطالبات معوق بـه تسـهیالت، تسـهیالت بـه       ها) تسهیالت اعطایی داشته است، درحالی (سپرده

منـابع مواجـه    توان اذعان نمود با ادامه این روند شبکه بانکی کشور در آینـده بـا کـاهش    موقع بازپرداخت نشده است، بنابراین می
 شده و ممکن است با بحران مالی مواجه گردد. 

هاي خدمات و بازرگـانی متمایـل شـده و     هاي مختلف اقتصادي بیشتر به بخش ، توزیع اعتبارات بانکی بین بخشهاي اخیر در سال - 
لید در تنـاقض اسـت. اگرچـه    اند. ادامه این روند با حمایت از تو هاي تولیدي و صادراتی طی زمان سهم خود را از دست داده بخش
هـاي اقتصـادي    هاي خدمات و بازرگانی اهمیت خاص خود را در هر اقتصاد دارند اما این موضوع نباید به تضعیف سایر بخش بخش

 .منجر شود
تی ها از شبکه حفـاظ  سیستم بانکی کشور از نظر رعایت نسبت کفایت سرمایه در وضعیت نامناسبی قرار دارد. به عبارت دیگر بانک - 

 الزم براي مقابله با مشکالت اساسی برخوردار نیستند.  
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هـاي قبلـی نیـز بیـان شـد،       طور کـه در بخـش   باشد. همان المللی می هاي بین چالش دیگر سیستم بانکی تأثیرپذیري آن از تحریم - 
کـاهش یافتـه    1390ل هاي ارزي را در شبکه بانکی کشـور دارنـد، در سـا    هاي ارزي سه گروه بانکی که عمده سهم فعالیت فعالیت
 است. 

انـد، تحـت تـأثیر تحـریم      هایی که در تحریم قرار گرفته هاي حساب ذخیره ارزي اعتبارات گشایش شده و فعال بانک کلیه پرداخت - 
 دچار اختالل شده است. 

شـوند   ها، دچار مشکل می ها در تأمین منابع ارزي مورد نیاز خود از طریق بانک از سوي دیگر با اعمال تحریم و محدودیت، شرکت - 
بینـی شـده    بنـدي پـیش   توانند محصوالت خود را طبـق زمـان   بودن تسهیالت ارزي و ریالی در فرایند تولید، نمی و به دلیل مکمل

مدت با افزایش مطالبـات   ها در کوتاه رسد بانک عدم توانایی در بازپرداخت تسهیالت خود، به نظر می رو به علت تولید نمایند. از این
مدت، به دلیل کاهش مراودات ارزي و کاهش چشـمگیر گشـایش اعتبـارات اسـنادي، رونـد صـعودي        مواجه شوند، اگرچه در بلند
 ها کاهش یابد.   افزایش مطالبات ارزي بانک

هاست. نتیجه تمـام ایـن آثـار     ها افزایش هزینه کارمزد اعتبارات اسنادي و در نتیجه تحمیل هزینه مالی بر بانک از آثار دیگر تحریم - 
 باشد.   شده می هاي دولتی، تخصصی و خصوصی کاهش اعتبارات اسنادي در سه گروه بانکی، بانک

هـا شـد. بـا توجـه بـه اینکـه بخـش عظیمـی از          بانک ها با اثر منفی بر تولید نیز باعث افزایش مطالبات معوق به عالوه تحریم بانک - 
تـرین روش جهـت انجـام واردات     تولیدات داخلی، وابسته به واردات مواد اولیه و تجهیزات و فنّاوري از سایر کشورهاست و مرسـوم 

واسطه شد کـه ایـن    ها بخش تولیدي مجبور به تهیه مواد مورد نیاز با چند گشایش اعتبارات اسنادي است، بنابراین با تحریم بانک
دادن  پسکاهش توان مالی بخش تولید در بـاز امر هزینه تولید را افزایش داد و باعث کاهش سودآوري بخش تولید، افزایش تورم و 

  تسهیالت دریافتی گردید که خود عاملی در افزایش مطالبات معوق شد.

  :شود هاي مورد بررسی پیشنهادهایی در ادامه بیان می با توجه به چالش - 

هاي مختلف مورد بررسی، شاید به نظـر برسـد اهتمـام سیسـتم بـانکی در       هاي خصوصی در شاخص با توجه به وضعیت بهتر بانک - 
سازي بـه خـودي خـود بـراي افـزایش       سازي باید افزایش یابد. اما آنچه داراي اهمیت است این است که خصوصی جهت خصوصی

گیري و نظارت به بخش خصوصی است. در واقـع دولـت    هاي تصمیم سازد، حوزه یکارایی کافی نیست و آنچه این فرایند را موفق م
سـازي   ها و با اعمال نظارت کافی بر اجراي قوانین و مقررات، به بهبود فرایند خصوصـی  هاي رقابت بین بانک تواند با ایجاد زمینه می

 ها کمک نماید. بانک
دینگی این است که با توجه به نقشی که سـرمایه بانـک در تـأمین مـالی     از جمله پیشنهادهاي مورد اشاره براي مدیریت ریسک نق - 

 داشته باشند. سرمایه کافی  ها سعی نمایند دارایی بر عهده دارد، بانک

توانـد بـه مـدیریت ریسـک      نیـز مـی  سیدهاي مختلـف  رهماهنگی و طراحی حجم و سررسید منابع و مصارف در سر از سوي دیگر - 
   نقدینگی کمک نماید.

ها، کـاهش اضـافه برداشـت     تر سیاست پولی و اعتباري، مدیریت نقدینگی بانک بانکی منجر به اجراي مؤثر و تعمیق بازار بینتوسعه  - 
هـاي   هـا در جهـت تـأمین مـالی واحـد      ها و تقویت توان مالی بانـک  هاي تجهیز منابع مالی بانک آنها از بانک مرکزي، کاهش هزینه

 شود. تولیدي می

هاي سالمت بانکی، عالوه بر کمک به سیاستگذاران، نتایجی همچون بهبـود عملکـرد نیروهـاي بـازار در      صشناسایی و پایش شاخ - 
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لقوه در مراحل اولیه، به منظور جلوگیري و کاهش احتمـال وقـوع    دهی و شناخت مشکالت با گذاري و وام جریان تصمیمات سرمایه
هـا را   شـاخص   گردد این ها پیشنهاد می ی را دربر دارد. بنابراین به بانکهاي ناگهانی و نهایتاً بهبود جریان تخصیص منابع مال شوك

 در طول زمان بررسی و تحلیل نمایند.

کنـد، در   با توجه به اینکه وجود مطالبات معوق، منابعی که باید در جریان تولید قرار گیرد را بلوکه و از جریـان تولیـد خـارج مـی      - 
الوصـول   تواند در کاهش مطالبات معـوق و مشـکوك   بندي مشتریان می و نظام جامع رتبه ها این راستا تقویت مدیریت ریسک بانک

  مؤثر باشد.
بـانکی و اسـتقراض از    الوصول بوده و هزینه کمتري بـراي بانـک دارد، اسـتقراض از بـازار بـین      هاي تأمین مالی که سهل یکی از راه  - 

نک مرکزي به دلیل تأثیري کـه بـر نقـدینگی دارد، آثـار تـورمی خـاص       بانک مرکزي است که البته باید اذعان نمود استقراض از با
  بانکی تقویت گردد. شود بازار بین خود را خواهد داشت. در همین راستا پیشنهاد می

گیـرد، جهـت    بهتر است سیستم بانکی از ابزارهاي مالی متنوع نظیر ابزارهاي مشتقه که در سایر کشورها مـورد اسـتفاده قـرار مـی     - 
 ها استفاده نماید. لی داراییتأمین ما

گیرد و کاهش در عرضه اعتبـارات سیسـتم بـانکی را بـا کـاهش       ها در ایران از طریق اعطاي اعتبارات صورت می درآمد عمده بانک - 
ها گیري از ابزارهاي مالی متنوع که در سـایر کشـور   که با بهره  سازد، درحالی اي و در نتیجه کاهش سود بانکی مواجه می درآمد بهره

 هاي درآمدزا ایجاد نمود و ریسک سبد دارایی بانک را کاهش داد. توان تنوع در سبد دارایی گیرد، می مورد استفاده قرار می
ها، هزینه خدمات بانکی و سودآوري بانک از عواملی هستند که توجـه خـاص آنهـا را بـه خـود       عمدتاً از نظر مشتریان سود سپرده - 

گیري خدمات نوین بانکی و گسترش بانکداري الکترونیک ضمن کـاهش   کار است سیستم بانکی با به نمایند. بنابراین بهتر جلب می
  هاي خدمات بانکی، سودآوري خود را افزایش دهد. هزینه

پرداخـت امـا    1389در مقایسـه بـا سـال     1390این تحقیق صرفاً به بررسی ثبات و سالمت سیستم بانکی و عملکرد آن در سال  - 
  گردد: تر و بهتر پیشنهاد می قبراي بررسی دقی

المللی نیز صـورت پـذیرد تـا جایگـاه سیسـتم       هاي همتراز در سطح بین تحقیقاتی در زمینه مقایسه عملکرد سیستم بانکی با بانک - 
 هاي هدف تعیین گردند.  بانکی در قیاس با آنها مشخص و شاخص

هاي مورد بررسـی   هاي دولتی و تخصصی در شاخص با بانک شده در مقایسه هاي خصوصی توجه به اینکه عملکرد بانک همچنین با - 
  سازي صورت پذیرد. اي در مورد قبل و بعد از خصوصی   شود تحلیل مقایسه بهتر بوده است، پیشنهاد می
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