
دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

تنگنای اعتباری صنعت

ــی بانک هــا و  ۲- وضعیــت تســهیات اعطای
مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی

مرکــزی  بانــک  از  به دســت آمده  آمــار 

نشــان می دهــد تســهیالت اعطایــی بانک هــا 
و مٔوسســات اعتبــاری غیربانکــی بــه بخــش 
غیردولتــی از 6۲4۱ هــزار میلیــارد ریــال در 

ســال ۱۳۹۳ بــا نــرخ رشــد متوســط ســاالنه 
ــال  ــارد ری ۱۷ درصــد بــه ۱۳٬۳۳6 هــزار میلی
ــهم ۷۹٫۳  ــا س ــه ماهٔه اول ۱۳۹8 ب ــان س در پای
درصــدی از کل تســهیالت اعطایــی )بخــش 
در  اســت کــه  رســیده  غیردولتــی(  و  دولتــی 
مقایســه بــا دورٔه مشــابه ســال قبــل )80 درصد( 

0٫۷ واحــد درصــد افزایــش داشــته اســت.
وضعیــت تســهیالت اعطایــی بــر اســاس 
طبقه بنــدی بانک هــا نشــان می دهــد تســهیالت 
ــا ۲6٫۲  ــی ب ــاری دولت ــای تج ــی بانک ه اعطای
درصــد رشــد نســبت بــه ســال ۱۳۹6 بــه ۲۱6۱ 
هــزار میلیــارد ریــال در ســال ۱۳۹8 رســیده 
مانــدٔه  مشــابه،  دورٔه  طــی  همچنیــن  اســت. 
ــا  ــی ب ــای تخصص ــی بانک ه ــهیالت اعطای تس
ــارد  ــزار میلی ــه ۲۷66 ه ــد ب ــد رش ۱6٫۲ درص
مٔوسســات  و  غیردولتــی  بانک هــای  و  ریــال 
ــه  ــا رشــد ۲5 درصــدی ب ــاری غیربانکــی ب اعتب
ــت.  ــیده اس ــال رس ــارد ری ــزار میلی 840۹٫۳ ه
مــورد  دورٔه  طــی  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
همــواره  خصوصــی  بانک هــای  مطالعــه، 

۱- مقدمــه: نظــام بانکــی در تأمیــن نیــاز مالــی بخش هــای مختلــف 
تنگناهــای  به رغــم  و  اســت  برخــوردار  ویــژه ای  جایــگاه  از  اقتصــاد 
اعتبــاری شــبکٔه بانکــی، مجمــوع ســهم بخش هــای تولیــدی شــامل 
کشــاورزی، صنعــت و معــدن، مســکن و ســاختمان از کل تســهیالت 
پرداختــی بــه بخش هــای اقتصــادی طــی شــش ماهٔه اول ســال ۱۳۹8 
ــژٔه شــبکٔه بانکــی  ــوده اســت کــه نشــان از توجــه وی معــادل 4۷ درصــد ب
بــه حمایــت از تولیــد دارد. در ایــن راســتا، بانک  هــا تســهیالت موردنیــاز 
مشــتریان را در چهارچــوب قراردادهــا و معامــالت اســالمی تنظیــم و در 
ــک مرکــزی  ــر اســاس تقســیم بندی بان ــد کــه ب ــرار می دهن ــان ق ــار آن اختی
ــوان قراردادهــای مشــارکتی و غیرمشــارکتی  در ۱۱ دســته بندی تحــت عن

قــرار می گیرنــد. عقــود مشــارکتی شــامل مشــارکت مدنــی، مشــارکت 
قرض الحســنه،  شــامل  غیر مشــارکتی  عقــود  و  مضاربــه،  و  حقوقــی، 
ســرمایه گذاری مســتقیم،  و همچنیــن عقــودی بــا بــازده ثابــت یــا عقــود 
مبادلــه ای )فــروش اقســاطی، جعالــه، اجــاره بــه شــرط تملیــک، ســلف، 
اســتصناع( اســت کــه نــرخ ســود تســهیالت در قالــب آن هــا نــرخ ثابتــی 
دارد. بــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش تأمیــن مالــی در رونــد توســعه یافتگی 
ــد  ــت و رون ــالش شــده اســت وضعی ــن گــزارش ت صنعــت کشــور، در ای
اعطــای تســهیالت اعطایــی شــبکٔه بانکــی بــر اســاس گروه هــای مختلــف 
ــان  ــا پای ــال های ۱۳۹۳ ت ــی س ــالمی ط ــود اس ــک عق ــه تفکی ــی و ب بانک

ــل شــود. خــرداد ۱۳۹8 بررســی و تحلی

نگاهی به عملکرد ابزارهای تٔامین 
مالی در صنعت بانکداری 

لیال
 محرابی

یادداشت تحلیلی

پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی

53 شکل ۱. روند تسهیالت اعطایى بانک ها و مٔوسسات مالى اعتبارى )هزار میلیارد ریال(
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میانگین نرخ رشــد ساالنه: ١٧ درصد
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تســهیالت  اعطــای  در  را  ســهم  بیشــترین 
نظــام بانکــی بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه در پایــان ســه ماهٔه 
بانک هــا  از  ایــن گــروه  ســهم   ،۱۳۹8 اول 
آن  از  بعــد  بــه 6۳ درصــد رســیده اســت و 
ــدی در  ــهم ۲۱ درص ــی س ــای تخصص بانک ه
ــت  ــته اند و در نهای ــور داش ــهیالت دهی کش تس
را  درصــدی   ۱6 ســهم  تجــاری  بانک هــای 

ثبــت کرده انــد. 
۳- تســهیات اعطایــی بانک هــا و مؤسســات 
اعتبــاری غیربانکــی بــه تفکیــک عقود اســامی

ــه ای  ــود مبادل ــه عق ــوط ب ــام مرب بررســی ارق
اعطایــی  اعتبــارات  ســهم  می دهــد  نشــان  
قابلِ توجهــی  افزایــش  عقــود  ایــن  قالــب  در 
بــه  از ۳5 درصــد در ســال ۱۳۹۳  داشــته و 
46٫۳ درصــد در پایــان خــرداد ۱۳۹8 رســیده، 
 ۲۳ ســاالنه  متوســط  به طــور  کــه  به نحــوی 
درصــد افزایــش داشــته اســت. ماندٔه تســهیالت 
فــروش  عقــد  قالــب  در  بانک هــا  اعطایــی 
تســهیالت  مانــدٔه  بــه کل  نســبت  اقســاطی 
ــش  ــا افزای ــا در ســال ۱۳۹8 ب ــی بانک ه اعطای
بــه دورٔه مشــابه ســال  ۳5 درصــدی نســبت 
قبــل مواجــه بــوده و بــه ۳۷8۷٫۳ هــزار میلیــارد 
ریــال رســیده، به طــوری کــه مبلــغ قابلِ توجهــی 
از تســهیالت اعطایــی طــی ســال های مــورد 
بررســی بعــد از عقــد مشــارکت مدنــی در قالــب 
ــان،  ــن می ــد انجــام شــده اســت. در ای ــن عق ای
مانــدٔه تســهیالت اعطایــی در قالــب عقــود 
اجــاره بــه شــرط تملیــک، ســلف، و مرابحــه 
ــد،  ــد، ۹۹ درص ــد ۱۲۱ درص ــا رش ــب ب به ترتی
و 68 درصــد بیشــترین افزایــش را در ســال 
ــد  ــت کرده ان ــال ۱۳۹6 ثب ــه س ــبت ب ۱۳۹8 نس
بانک هــا  بیشــتر  تمایــل  نشــان دهندٔه  کــه 
در  عقــود  ایــن  تحــت  تســهیالت  ارائــٔه  بــه 

اســت. اخیــر  ســال های 
عقــود  ســهم  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
 ۱۳۹۳ ســال  در  درصــد   4۷٫5 از  مشــارکتی 
بــه حــدود ۳5 درصــد در پایــان خــرداد ۱۳۹8 
کاهــش یافتــه اســت کــه روی برگردانــی از عقــود 
مضاربــه و کاهــش رشــد مشــارکت مدنــی در 
نظــام بانکــی ازجملــٔه عوامــل مٔوثــر در ایــن 
عقــود  میــان  در  مــی رود.  به شــمار  کاهــش 
توانســته  مدنــی  مشــارکت  عقــد  مشــارکتی، 
اســت بــا ســهم متوســط ســاالنه حــدود 40 
درصــد بیشــترین اســتفاده را در میــان عقــود 

خــود  بــه  اســالمی  عقــود  و کل  مشــارکتی 
ــه، رشــد ایــن تســهیالت  اختصــاص دهــد. البت
بــا رونــد کاهشــی همراه بــوده و در ســال ۱۳۹6 
از ســرعت رشــد آن به شــدت کاســته شــده و بــه 
رقمــی در حــدود 6 درصــد رســیده اســت. ایــن 
امــر نشــان می دهــد شــبکٔه بانکــی در تــالش 
اســت از ابزارهــای جایگزیــن به جــای مشــارکت 
مدنــی بــرای اعطــای تســهیالت اســتفاده کنــد. 
تســهیالت قـــرض الحسنٔه اعطایــی نظــام 
بانکــی کشــور بــا ســهم متوســط 6 درصــدی از 
کل تســهیالت و بــا رشــد متوســط ســاالنه ۲۱ 
ــال  ــال در س ــارد ری ــزار میلی ــد از ۳۱۷ ه درص

در  ریــال  میلیــارد  هــزار   8۳۱٫۷ بــه   ۱۳۹۳
پایــان خــرداد ۱۳۹8 رســیده اســت. بررســی ها 
نشــان می دهــد در ســال ۱۳۹8، حــدود 6۷ 
درصــد تســهیالت اعطایــی در قالــب عقــد 
ریــال(  میلیــارد  هــزار   564( قرض الحســنه 
شــده  تأمیــن  خصوصــی  بانک هــای  توســط 
اســت کــه رشــد ۳4٫6 درصــدی نســبت بــه دورٔه 
ــه  مشــابه ســال ۱۳۹۷ داشــته اســت. همان گون
ــان  کــه در جــدول ۱ مالحظــه می شــود، در پای
خــرداد ۱۳۹8 عقــود مشــارکت مدنــی و فــروش 
اقســاطی به ترتیــب بــا ۳0٫5 و ۲۹٫۱ درصــد 
از  عمــده ای  ســهم  تســهیالت،  کل  از  ســهم 

  سال
  عقود

۱۳۹۳  ۱۳۹۴  ۱۳۹۵  ۱۳۹۶  ۱۳۹۷  ۱۳۹۸  
 (پایان خرداد)

 ۴۶۱۵ ۴۶۲۷٫۹ ۴۵۸۰٫۴ ۴۳۵۲٫۳ ۳۶۲۵٫۹ ۲۹۶۴٫۳  عقود مشارکتی
  )۳۴٫۶(  )۳۵٫۶(  )۴۲٫۳(  )۴۷٫۸(  )۴۹٫۷(  )۴۷٫۵(  (سهم)
  ۴۰۷۱٫۱  ۴۰۷۰٫۷  ۴۰۹۲٫۱ ۳۸۵۱٫۶ ۳۲۰۶٫۲ ۲۶۱۵٫۴   یت مدنکمشار

)۴۱٫۹(  )۴۳٫۹(  )۴۲٫۳(  )۳۷٫۸(  )۳۱٫۳(  )۳۰٫۵(  
  ۳۹۴٫۵  ۳۹۳٫۹  ۳۱۷٫۶  ۳۳۲  ۲۴۸٫۵  ۱۹۲٫۸  یت حقوقکمشار

)۳٫۱(  )۳٫۴(  )۳٫۶(  )۲٫۹(  )۳٫۰۳(  )۳(  
  ۱۴۹٫۴  ۱۶۳٫۳  ۱۷۰٫۷  ۱۶۸٫۷  ۱۷۱٫۲  ۱۵۶٫۱  مضاربه

)۲٫۵(  )۲٫۴(  )۱٫۸(  )۱٫۶(  )۱٫۳(  )۱٫۱(  
 ۷۰۸۲٫۸ ۶۸۷۲٫۱ ۴۹۶۱٫۱ ۳۷۳۲٫۲ ۲۸۶۴٫۴ ۲۵۵۱  عقود غیرمشارکتی

  )۵۳٫۱(  )۵۲٫۸(  )۴۵٫۸( )۴۱٫۰۱( )۳۹٫۳( )۴۰٫۹(  (سهم)
  ۸۳۱٫۷  ۷۸۴٫۹  ۵۹۵٫۲  ۴۶۲٫۷  ۳۶۵٫۹  ۳۱۶٫۹  الحسنهقرض

)۵٫۰۱(  )۵٫۰۲(  )۵٫۰۸(  )۵٫۵(  )۶٫۰۴(  )۶٫۳(  
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

تنگنای اعتباری صنعت

غیردولتــی  بخــش  بــه  اعطایــی  تســهیالت 
خــود  بــه  را  درصــد(   60 متوســط  )به طــور 
اختصــاص داده انــد. در پایــان ســال ۱۳۹۷، 
ســهم عقــود قرض الحســنه، ســلف، جعالــه، 
مرابحــه، فــروش اقســاطی، اجــاره بــه شــرط 
ــش داشــته  ــی افزای ــک، و مشــارکت حقوق تملی
مدنــی،  مشــارکت  مضاربــه،  عقــود  ســهم  و 
ســال  بــه  نســبت  مســتقیم  ســرمایه گذاری  و 

۱۳۹6 کاهــش یافتــه اســت.
 ۳ و   ۲ شــکل های  در  کــه  همان گونــه 
ــی  ــهیالت اعطای ــود، از کل تس ــه می ش مالحظ
تــا ســال ۱۳۹6، شــبکٔه بانکــی تســهیالت خــود 
را بــه عقــودی اختصــاص داده انــد کــه ســود 
همــواره  و  می کنــد  آن هــا  نصیــب  بیشــتری 

ســهم عقــود مشــارکتی )به خصــوص مشــارکت 
بــوده  از عقــود غیرمشــارکتی  مدنــی( باالتــر 
اســت؛ امــا از ســال ۱۳۹6 تــا پایــان خــرداد 
ــا توجــه بــه طــرح منطقی کــردن نــرخ  ۱۳۹8، ب

ســود تســهیالت بانکــی، ســهم عقــود مشــارکتی 
بــه  نســبت  مدنــی(  مشــارکت  )به خصــوص 
ــه  ــا توجــه ب ــه و ب ــه ای کاهــش یافت ــود مبادل عق
بیشــتر  بانک هــا  اقتصــادی کشــور،  شــرایط 
ســود  دارای  مبادلــه ای کــه  عقــود  به ســمت 
حرکــت کرده انــد.  اســت،  معینــی  و  معلــوم 
ــب  ــهم غال ــاطی س ــروش اقس ــان، ف ــن می در ای
و بیشــترین رقــم مانــدٔه تســهیالت اعطایــی 
بانک هــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه 
عمدتــًا ناشــی از ســهولت کاربــرد ایــن عقــود در 

بانک هاســت. 
بــه  اعطایــی  تســهیالت  رونــد  بررســی 
طــی  می دهــد  نشــان  بانک هــا  تفکیــک 
ســال های مــورد بررســی، بانک هــای دولتــی 
تمایــل  تخصصــی(  و  تجــاری  )بانک هــای 
بیشــتری بــه عقــود مبادلــه ای و وام دهــی بــا 
پایــان  ثابــت دارنــد؛ به طــوری کــه در  ســود 
ــهیالت  ــد تس ــدود ۷5 درص ــرداد ۱۳۹8، ح خ
ــن  ــب ای ــا در قال ــن گــروه از بانک ه ــی ای اعطای
مقابــل،  در  و  اســت  شــده  پرداخــت  عقــود 
اعتبــارات  بیشــترین  خصوصــی  بانک هــای 
 5۲ )حــدود  مشــارکتی  عقــود  بــه  را  خــود 

.)4 )شــکل  داده انــد  اختصــاص  درصــد( 
تســهیالت  از  مبادلــه اى  عقــود  ســهم 
ــرداد  ــان خ ــارى در پای ــاى تج ــى بانک ه اعطای
ــه دورٔه  ــا رشــد 45 درصــدی نســبت ب ۱۳۹8 ب
مشــابه ســال قبــل بــه 6۱٫6 درصــد رســیده 
بــا  اقســاطی  فــروش  میــان،  ایــن  در  اســت. 
ــال در  ــارد ری ــزان 8۷4 هــزار میلی ــه می رقمــی ب
ســال ۱۳۹8 توانســته اســت بیشــترین ســهم 
بــه خــود اختصــاص دهــد  )40 درصــد( را 
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استصناع

غیرمشارکت� مشارکت�

قرض الحسنهسرمایه گذاری مستقیمفروش اقساط�
مرابحه سلف جعاله اجاره به شرط تملی�

مضاربهمشارکت مدن�مشارکت حقوق�

رشــد قابِل توجــه عقــود مبادلــه ای طــی 
 ۱۵۰۰ رشــد  ازجملــه  اخیــر  ســال های 
بانک هــای  در  ســلف  مبــادالت  درصــدی 
ــدی  ــش از ۳۰۰ درص ــد بی ــا رش ــی و ی خصوص
بانک هــای  در  تملیــک  شــرط  بــه  اجــاره 
دولتــی تخصصــی داللتــی بــر افزایــش  وزن 
ــت. ــته اس ــا داش ــه ای در بانک ه ــود مبادل عق
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بانک هــای  زیــاد  تمایــل  نشــان دهندٔه  کــه 
عقــد  قالــب  در  تســهیالت دهی  بــه  تجــاری 
فــروش اقســاطی اســت. ســایر عقــود مبادلــه ای 
ــه  ــه، مرابحــه، ســلف، و اجــاره ب ــه جعال ازجمل
شــرط تملیــک به ترتیــب در رتبه هــای بعــدی از 
لحــاظ تســهیالت دهی در بانک هــای تجــاری 

می گیرنــد.  قــرار 
ــی  ــای تخصص ــی بانک ه ــهیالت اعطای تس
ــی تجــاری بیشــتر  ــد بانک هــای دولت ــز همانن نی
ــدود  ــه ح ــوری ک ــوده، به ط ــه ای ب ــوع مبادل از ن
۷0 درصــد از کل اعتبــارات ایــن نــوع بانک هــا 
را تشــکیل می دهــد. در بانک هــاى تخصصــى، 

ــط  ــهم متوس ــا س ــاطى ب ــروش اقس ــب ف به ترتی
ســاالنٔه 5۷ درصــد و مشــارکت مدنــی بــا ســهم 
۱۷ درصــدی در تمــام ســال هاى مــورد بررســى 
بیشــترین ســهم را بــه خــود اختصــاص داده انــد 
و به طــور میانگیــن ۷5 درصــد از تســهیالت در 
ــا شــده اســت. یکــی  ــد اعط ــن دو عق ــب ای قال
ــی  ــای تخصص ــه در بانک ه ــکات قابلِ توج از ن
ــرط  ــه ش ــاره ب ــهیالت اج ــه تس ــد قابلِ توج رش
تملیــک در ســال ۱۳۹۷ و رونــد کاهشــی عقــد 
ــه طــی ســال های مــورد بررســی اســت.  مضارب
از ســال ۱۳۹5 بــه بعــد بــا یکسا ن شــدن 
عقــد،  دو  هــر  در  تســهیالت  ســود  تقریبــی 
شــاهد افزایــش رشــد و ســهم عقــود مبادلــه ای 
بانک هــای  در  مشــارکتی  عقــود  بــه  نســبت 
ســهم  کــه  به طــوری  هســتیم،  خصوصــی 
پرداخــت تســهیالت ایــن بانک هــا در قالــب 
عقــود مشــارکتی و مبادلــه ای به ترتیــب از 6۲ 
درصــد و ۱۷ درصــد در ســال ۱۳۹۳ بــه 45 
ــرداد ۱۳۹8  ــان خ ــد در پای ــد و ۳5 درص درص
ــارات  ــان، رشــد اعتب رســیده اســت. در ایــن می
عقــود مبادلــه ای ســلف بســیار قابلِ توجــه بــوده 
داده شــده  تســهیالت  کــه  به طــوری  اســت،  شکل 4. سهم انواع عقود به تفکیک بانک ها
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

تنگنای اعتباری صنعت

درصــدی   ۱500 رشــد  بــا  ســلف  به عنــوان 
ــال در ســال ۱۳۹6  ــارد ری ــه ۲5٫6 هــزار میلی ب
ــز  ــرداد ۱۳۹8 نی ــان خ ــه و در پای ــش یافت افزای
ریــال  میلیــارد  هــزار   68٫۱ بــه  میــزان  ایــن 
مشــابه  دورٔه  بــه  نســبت  اســت کــه  رســیده 
ســال قبــل حــدود  ۱۲00ــ درصــد رشــد داشــته 

اســت. رشــد منفــی تســهیالت دهی بانک هــای 
ــز نشــان  ــه نی خصوصــی در مــورد عقــد مضارب
می دهــد ایــن گــروه از بانک هــا تمایــل چندانــی 
بــه شــراکت در ایــن نــوع معامــالت نداشــته اند. 

۴- جمع بندی
ــی  ــور ط ــی کش ــام بانک ــاختار نظ ــی س بررس
تمایــل  می دهــد  نشــان  موردنظــر  ســال های 

مشــارکتی  تســهیالت  اعطــای  بــه  بانک هــا 
ــهیالت  ــهم تس ــل س ــش و در مقاب ــال کاه درح
غیرمشــارکتی افزایــش یافتــه اســت. در واقــع تــا 
پیــش از ســال ۱۳۹5، بــا توجــه بــه باالتربــودن 
بــراى  بانک هــا  مشــارکتى،  عقــود  ســودهاى 
ــت ســود بیشــتر به ســمت  آزادى عمــل و دریاف

ایــن عقــود - کــه نــرخ ســود آن متغیــر اســت - 
ــد  ــه بع ــا از ســال ۱۳۹5 ب ــد. ام حرکــت کرده ان
مبنــی  اعتبــار  و  پــول  شــورای  تصویــب  بــا 
تســهیالت،  ســود  نــرخ  یکسان ســازی  بــر 
شــرایط  و  بانکــی،  ســود  نــرخ  کاهــش 
ــر اقتصــاد کشــور، شــاهد  ــی حاکــم ب نااطمینان
عقــود  به ســمت  بانک هــا  بیشــتر  گرایــش 

ــه  ــان، اگرچ ــن می ــتیم. در ای ــارکتی هس غیرمش
بیشــترین  همچنــان  مدنــی  مشــارکت  عقــد 
بــه خــود  را  بانک هــا  تســهیالت دهی  حجــم 
اختصــاص می دهــد، رشــد قابلِ توجــه عقــود 
ــد  ــه رش ــر ازجمل ــال های اخی ــی س ــه ای ط مبادل
۱500 درصــدی مبــادالت ســلف در بانک های 
ــا رشــد بیــش از ۳00 درصــدی  خصوصــی و ی
اجــاره بــه شــرط تملیــک در بانک هــای دولتــی 
عقــود  وزن  افزایــش   بــر  داللتــی  تخصصــی 
در  اســت.  داشــته  بانک هــا  در  مبادلــه ای 
ایــن راســتا بــا توجــه بــه مشــکالت مربــوط 
بــه عــدم اجــرای صحیــح عقــود مشــارکتی، 
الزم اســت بــرای انتخــاب مناســب ابزارهــا 
ــا  ــی فعالیت ه ــق زمان ــون اف ــی همچ ــه عوامل ب
ــن  ــا بلندمــدت(، موضــوع تأمی )کوتاه مــدت ی
صنعــت  در  آن هــا  مصــرف  محــل  و  مالــی 

کشــور توجــه ویــژه ای شــود.
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