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 مطالبات غیرجاري در نظام بانکی کشور

 ي اسالمیبا سایر کشورهاآن مقایسه  

 

  1لیال محرابی

  

  مقدمه

عملکرد  به عنوان منبع تأمین نیاز پولی اشخاص شناخته شده است و یکی از ارکان اصلی هر نظام اقتصادي است کهنظام بانکی 

هاي تأمین  تردید یکی از آثار و پیامدهاي فعالیت نماید. بیتواند به رشد و شکوفائی نظام اقتصادي کمک  صحیح و اصولی آن می

ها و موسسات مالی، پیدایش مطالبات غیرجاري است و هر چه جامعه در حال رشد و توسعه باشد، میزان تسهیالت و  مالی در بانک

گیرند. در حال  ها و موسسات اعتباري بیشتر در معرض خطر عدم وصول قرار می کهاي دریافتی افزایش یافته و به موازات آن بان وام

 براى جدى خطرهاى روند، این ادامهکه   هزار میلیارد تومان رسیده است 80ها به حدود   حاضر، میزان مطالبات غیرجاري بانک

 مروري بر اتوجه به اهمیت موضوع در این مقاله ابتدا ببا رو،  از این .داشت خواهد در پی ایران اقتصاد کل حتى و کشور بانکى نظام

مقایسه تطبیقی  بهالوصول در نظام بانکی کشور  به تفکیک مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوك مطالبات غیرجاري وضعیت

  ایران و نظام بانکداري اسالمی برخی از کشورها خواهیم پرداخت.مطالبات معوق در 

  کشورنظام بانکی  وضعیت مطالبات معوق در

هاي بسیاري براي کاهش این  شده و تالش نظامگیر این  نظام بانکی کشور یکی از معضالتی است که گریبان غیرجاريمطالبات 

بندي بانک مرکزي جمهوري اسالمی  بر مبناي طبقه است. گردیده بانکی کشور انجام  نظامدولت، بانک مرکزي و  توسط مطالبات

ها  بندي اول مطالبات سررسید گذشته بانک در طبقه شوند. میبندي  نظام بانکی کشور به سه دسته طبقه غیرجاريمطالبات  1ایران

ماه  18تا  6مطالبات معوق که بین  بندي دوم یعنی طبقه درشود و در صورت عدم بازپرداخت  ماه پس از سررسید محاسبه می 6تا 

الوصول است، مطالبات تاریخ  بندي که مطالبات مشکوك در سومین طبقه .گیرند ر میقرااز تاریخ اولین سررسید آنها گذشته باشد، 

در اعالم  . به طور معمولبرخوردار است بیشتريشود که از حساسیت  ماه پس از اولین سررسید در نظر گرفته می 18گذشته از 

الوصول را  مشکوك مطالبات کشور اقتصادي و کیبان مسئوالن که شود ها منظور می بندي تمام مطالبات طبقه ،رقم مطالبات معوق

  دانند.  میتر  براي نظام بانکی خطرناك
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  (میلیارد ریال) 92ـ85هاي  ـ مقایسه وضعیت مطالبات غیرجاري در شبکه نظام بانکی سال1جدول

عملکرد نظام بانکی 

  کشور

  مطالبات غیرجاري
  کل

درصد 

  مطالبات مشکوك الوصول  مطالبات معوق  مطالبات سررسیدگذشته  تغییرات

1385  43794  75377  41018  160188    

1386  62954 106431  94572  263956  72  

1387  64805 94914  143158  302877  15  

1388  85620 107853  181708  375181  24  

1389  84486 116522  217170  418178  11  

1390  139477 152879  302370  594726  42  

1391  114355 154250  354561  623165  10  

1392        802584  29  

  ، موسسه عالی آموزش بانکداري در ایران، بانک مرکزي ج.ا.ا.1391هاي کشور در سال  منبع: گزارش عملکرد بانک      

  

ر شـده اسـت و     45 ،1391ا تـ  1380سـال  از  غیرجـاري میزان مطالبات هاي آماري،  بر مبناي گزارش نسـبت  بررسـی  براـب

رونـد   دهد که دهه اخیر نشان میبه کل تسهیالت در  الوصول و مشکوك معوقسررسیدگذشته، مطالبات تسهیالت غیرجاري یا 

ک     اساس  بردرصد رسیده است.  15درصد به  5و از  کلی این شاخص سیر صعودي را طی کرده آمارهـاي منتشـره از سـوي باـن

 میلیارد تومـان هزار  62به  91  سالهزار میلیارد تومان بوده که در  2/1، 80غیرجاري بانکی در سال مطالبات کل ، رقم مرکزي

ه    25رسیده است که از این میزان  درصـد مخـتص مطالبـات سررسیدگذشـته      20درصد مربوط به مطالبات معوق و نزدیـک ـب

دگذشـته، معـوق و   ، شـاهد افـزایش مطالبـات سررسی   91هـا در سـال    باشد. از سوي دیگر با توجه بـه تغییـر سـاختار بانـک     می

میـزان   92 روزهاي پایانی سـال باشیم. قابل ذکر است در  هاي دولتی می هاي خصوصی در مقایسه با بانک الوصول بانک مشکوك

از ایـن رقـم   ( هـزار میلیـارد تومـان    80، به حـوالی  تومان نسبت به سال قبلهزار میلیارد  15افزایش ا کل مطالبات غیرجاري ب

) و نسبت به کل تسـهیالت بـه   تومان دیگر ارزي است هزار میلیارد 20ارد تومان معوقات ریالی و حدود هزار میلی 64نزدیک به 

    است. درصد رسیده 18حدود 

ا     غیرجاريتاکنون، هرساله حجم مطالبات  1385از سال گردد  مالحظه می 1گونه که در جدول  همان انکی ـب رخ  نظـام ـب ـن

یک سـال  میزان مطالبات پنج هزار میلیارد تومان بود. این رقم 1384است. در سال در حال افزایش بوده قابل توجهی رشدهاي 

نیز رقم مطالبـات تقریبـاً    1391تا  1386هزار میلیارد تومان رسید. از سال  16درصد رشد به  200با  1385در سال بعد یعنی 

  درصد بوده است.   29معادل نسبت به سال ماقبل  1392در سال  غیرجاريرشد مطالبات  وبرابر  سهدرصد رشد،  140با 

از کل تسهیالت  غیرجاريهاي مهم بانکی است و درصد مطالبات  به تسهیالت، یکی از شاخص غیرجارينسبت مطالبات 

 اند، چه نسبتی از آنها به شبکه دهد، یعنی از کل تسهیالتی که بانکها پرداخت کرده شده توسط شبکه بانکی را نشان میء اعطا

گونه که  پردازد. همان به مقایسه وضعیت مطالبات غیرجاري در شبکه بانکی کشور می 3و  2جدول  بانکی قابل بازگشت نیست.

رسیده  91درصد در پایان سال  7/14به  85درصد در سال  3/11واحد درصد افزایش از  4/3گردد، این نسبت با  مالحظه می
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هاي  ها و موسسات اعتباري به ترتیب در بانک جاري به کل تسهیالت بانک هاي اخیر نسبت مطالبات غیر است و در سال

که در بررسی حجم  اي قابل توجه  کتهباشد. در این میان، ن تجاري، خصوصی و تخصصی از بیشترین سهم برخوردار می

این موسسات مالی است. از ها در کنار حجم عملیات  مطالبات باید مورد توجه قرار گیرد، در نظر گرفتن میزان مطالبات بانک

  .این رو، طبیعی است که با حجم عملیات بیشتر، انتظار مطالبات غیر جاري بیشتري وجود داشته باشد

  

  ـ نسبت هر یک از اقالم مطالبات غیرجاري به کل تسهیالت (درصد)  2جدول

  عملکرد نظام بانکی کشور
  مطالبات غیرجاري به کل تسهیالت

  مطالبات مشکوك الوصول  مطالبات معوق  مطالبات سررسیدگذشته

1385  9/2  1/5  9/2  

1386  4/3 7/5  5  

1387  4/3 9/4  4/7  

1388  7/3 7/4  9/7  

1389  6/2 6/3  7/6  

1390  5/3 8/3  5/7  

1391  8/2 8/3  8/8  

  منبع: محاسبات تحقیق.                      

  

  هاي تخصصی و تجاري در بانک ـ نسبت مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوك الوصول3جدول 

  رسانی بانک مرکزي ج.ا.ا. منبع: پایگاه اطالع       

  

  

  

  

  

  

  عملکرد نظام بانکی کشور
  نسبت تسهیالت غیرجاري به کل تسهیالت (درصد)

1385  1386  1387  1388  1389  1390  1391  

  3/18  4/20  4/17  5/21  8/21  1/15  11  هاي دولتی تجاري بانک

  3/8  3/9  2/10  1/14  6/14  4/12  3/13  بانک هاي دولتی تخصصی

  5/12  8/14  12  4/14  8  11  4/6  هاي خصوصی بانک

  7/14  1/15  9/13  3/18  7/15  1/13  3/11  کل



٤ 
 

  

هـاي   بانـک «و » هـاي تخصصـی   بانـک «، »هـاي تجـاري   بانـک «ها، به تفکیک و در سه بخش  بانک مطالبات غیرجاريمیزان 

  نشان داده شده است. 1نمودار در  »موسسات اعتباريو  غیردولتی

  

  ها و موسسات اعتباري (واحد: میلیارد ریال) ـ روند مطالبات غیرجاري بانک1نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

هزار میلیارد تومان  17مقدار این مطالبات به  91دهد که در سال  نشان می 2هاي تجاري در بانک غیرجاريیزان مطالبات م

در حدود  90دهد. مقدار این رقم در سال  بانکی را تشکیل می غیرجاري شبکه درصد از رقم کل مطالبات 26که  استرسیده 

هاي  ها در بانک از سهم بدهی 91دهد که در سال  درصد از سهم کل بود. این موضوع نشان می 30 وهزار میلیارد تومان  5/18

درصد در  65کاهش یافته و از ی و موسسات به مقدار قابل توجهی هاي غیردولت هاي تخصصی و بانک تجاري نسبت به بانک

در نتیجه  .استرسیده  91درصد در سال  26دهد به  را تشکیل می ها در بانک غیرجاريبخش عمده مطالبات که  87سال 

موضوع نشان  هزار میلیارد تومان کاسته شده است. این 3هاي تجاري درحدود  بانک غیرجاريسال از میزان مطالبات  4طی 

در حال افزایش بوده  غیرجاريها از میزان کل مطالبات  کل مطالبات، سهم دیگر بانک قابل توجه دهد که با توجه به رشد می

هایی چون ملت،  ه و در این دوران بانکهاي دولتی بیش از این میزان بود در گذشته تعداد بانک با توجه به اینکهاست. البته 

صورت سري زمانی  تواند به مقایسه نمی ایناند، بنابراین  هاي غیردولتی قرار گرفته در فهرست بانکه تجارت، صادرات و رفا

نکته قابل توجه اینکه از کل رقم  هاي قبل نیست. هاي موجود قابل مقایسه با دوره انجام شود، زیرا در دوره کنونی تعداد بانک

درصد  60صد مربوط به مطالبات معوق و سررسیدگذشته و نزدیک به در 36، 91هاي تجاري در سال  مطالبات غیرجاري بانک

 باشد. الوصول می مختص مطالبات مشکوك

٠
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بانک هاي خصوصی و موسسات اعتباري تخصصی تجاري کل شبکه بانکی



٥ 
 

، حال باشد میدرصد  60در حدود  91در سال  غیرجارياز کل مطالبات  اعتباري هاي غیر دولتی و موسسات سهم بانک

سال  غیرجاري درکه رقم مطالبات  دهد نشان میمار درصد از مقدار کل بوده است، آ 17در حدود  87آنکه این سهم در سال 

از کل مطالبات  .هزار میلیارد تومان رسیده است 36سال به  4هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در طی  5در حدود  87

 ، سهم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوك الوصول به91هاي خصوصی و موسسات اعتباري در سال  غیر جاري بانک

هاي  در بانک غیرجاريتوان گفت که رشد مطالبات  می درصد. به طور کلی 54درصد و  24درصد،  22ترتیب برابر است با 

این روند حکایت از آن دارد که از میزان رشد مطالبات  برابر شده است. 7درصد بوده و در حدود  380سال اخیر  4در  مذکور

هاي غیردولتی و موسسات اعتباري  اي این رشد به بانک در بانک تجاري کاسته شده است و به میزان قابل مالحظه غیرجاري

هاي اخیر دانست، در ادامه روند  ها در سال بندي بانک توان تغییر دسته منتقل شده است. یکی از دالیل این موضوع را می

هاي غیردولتی به فعالیت  بندي خارج شده و تحت عنوان بانک این دسته ها دولتی از ها تعدادي از بانک سازي بانک خصوصی

بانکی در بازه زمانی  غیرجاريشود که مقایسه رشد مطالبات  ها باعث می این تغییر مرزبندي در بانک لذادهند،  خود ادامه می

هاي تجاري به طور حتم در حال  کتوان این گفته را تصدیق کرد که میزان معوقات بان مختلف با خطا روبرو شود. لذا نمی

هاي غیردولتی قرار گرفته و  هاي اخیر در زمره بانک هاي دولتی در سال  کاهش بوده است زیرا این امکان وجود دارد که بانک

  بانکی را در این دسته افزایش دادند. مطالبات غیرجاريبه تبع میزان 

درصد بوده است  16 سال گذشته در حدود 4 دار کل در طولهاي تخصصی از مق در بانک غیرجاريسهم میزان مطالبات 

هاي غیر  بانک«و » هاي تجاري بانک«هاي تخصصی در مقایسه با  دهد که مقدار این مطالبات در بانک که این موضوع نشان می

در  87در سال  غیرجاريمطالبات  به دست آمده،آمار بر مبناي از نوسان کمتري برخوردار بود. » دولتی و موسسات اعتباري

درصد مربوط به  36(از این میزان  هزار میلیارد تومان 9/9به  91هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال  2/5حدود 

سال را پشت سر گذاشته است  4درصد در این  90رسیده است و رشدي در حدود  باشد) مطالبات معوق و سررسیدگذشته می

  بانکی متوازن بوده است. مطالبات غیرجاريکه این رقم با افزایش سهم کل 

  

  وضعیت مطالبات غیرجاري در کشورهاي مختلف

 سنجد ها در اعطاي تسهیالت را می بانکی به تسهیالت اعطایی در نظام بانکی، میزان ریسک بانک غیرجارينسبت مطالبات 

مین أها در ت لذا هر چه این رقم کاهش یابد، منجر به کارایی هر چه بهتر بانک .از معیارهاي سنجش سالمت بانک استو یکی 

تواند بر رشد اقتصادي  می است و عالمت هشداري براي نظام بانکی آنافزایش  از این رو،منابع مالی تولید کشور خواهد شد. 

تا  2بین بایستی المللی  این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین و چرخه تولید را مختل کند. گذاشته ءتاثیر سو بلندمدتدر 

. نمودار شود درصد تسهیالت بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می 5معوقات بیش از و  درصد تسهیالت اعطایی باشد 5

کند.  جهان مقایسه میدر ایران را با کل نظام بانکداري اسالمی در  بانکی به تسهیالت اعطایی غیرجاريمطالبات ، نسبت 2

باشد،  هاي اسالمی جهان این نسبت در حد استاندارد جهانی می گردد، به طور متوسط در کل بانک گونه که مالحظه می همان

پذیري باالیی قرار دارد. شایان ذکر  و در مرحله ریسک برابر آن 4تا  3 تقریباًحال اینکه در حال حاضر براي اقتصاد بانکی ما 
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ارتباطی به رکود نداشته و عوامل دیگري از جمله افزایش حجم  88تا  84هاي  ایش شدید این نسبت طی سالاست که افز

  تسهیالت تکلیفی و دستوري و غیره باعث رشد شدید آن شده است.

  

(واحد:درصد) در ایران و جهان بانکی به تسهیالت غیرجاريمطالبات ـ مقایسه نسبت 2نمودار   

  
  Bank Scopeهاي جهان  منبع: پایگاه اطالعات آماري بانک

به کل تسهیالتی که از طریق سیستم بانکی پرداخت  غیرجاري، نسبت مطالبات 1392در سال دهد که  آمارها نشان می

 نظام یتوضع مقایسهبه طور کلی،  .است  دادهادامه با نرخ رشد قابل توجهی  هاي پیشین خود شده نیز به روند افزایشی سال

وضعیت  4. جدول است ایران بانکى نظام وخیم وضعیت بیانگر توسعه، حال در و یافته توسعه کشورهاى با کشور بانکى

درصدي بدترین  4/9، ایتالیا با نسبت 2009دهد. در سال  نشان می 2013تا  2006هاي  کشورهاي مختلف جهان را طی سال

وضعیت را در بین کشورهاي پیشرفته به خود اختصاص داده است که این رقم، نصف همین نسبت براي ایران است. در سال 

اي که ایران بعد از کشورهایی چون یونان، قبرس، ایرلند و  افزایش روبرو بوده به گونه ، این رقم در بیشتر کشورها با2013

  نشان 2013است. بررسی آمارهاي کشورهاي در حال توسعه در سال  ) را به خود اختصاص داده 10غیره، باالترین سهم (رتبه 

به ترتیب  درصد،  6/4درصد و  4/8درصد،  3/14دهد که کشورهایی چون پاکستان، امارت متحده عربی و کویت با نسبت  می

  درصد از وضعیت بهتري نسبت به ایران برخوردار هستند.  4/13و  6/9، 7/3به اندازه 
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  (واحد:درصد) 2012در سال  زده منتخب کشور بحران 10: مقایسه وضعیت مطالبات غیرجاري، رشد اقتصادي و تورم در 3نمودار 

  
 (2012)                    Source: worldbank/data  

  

 2013ـ2008هاي  ـ وضعیت کشورهاي مختلف جهان از لحاظ نسبت مطالبات غیرجاري به کل تسهیالت طی سال4جدول

 2013 2012 2011 2010 2009 2008  کشور

 31.3 23.3 14.4 9.1 7 4.7 یونان

 30.3 18.6 9.6 5.6 4.5 3.6 قبرس

 24.6 24.6 16.1 12.5 9.1 1.9 ایرلند

 23.5 22.5 18.8 14 10.5 6.6 آلبانی

 21.6 18.2 14.3 11.9 7.9 2.7 رومانی

 20.6 18.4 16.2 20.2 18.7 17.4 سنگال

 20.6 18.6 20 16.9 15.7 11.3 صربستان

 19.5 19.4 20.7 20.9 18.9 7.1 قزاقستان

 18 15.2 11.8 8.2 5.8 4.2 وانیواسل

 18 14.7 15.1 13.9 18.3 15.7  ایران

 17.6 15.8 13.4 9.8 6.7 3 بلغارستان

 15.1 13.5 11.8 11.4 5.9 3.1 بوسنی و هرزگوبین

 14.1 13.7 11.7 10 9.4 6.3 ایتالیا

 14.3 14.5 16.2 14.7 12.2 9.1 پاکستان

 12.9 16.5 14.7 15.3 13.7 3.9 اکراین

 12 13.2 14.1 17.6 16.2 7.7 گونا

 11.695 9.512 7.218 7.475 9.646 5.4 تاجیکستان

 11 9.8 7.5 5.2 4.8 3.6 پرتقال

 9.5 9.8 10.9 13.6 13.4 14.8 مصر

 9.2 8.2 7.3 7.4 6.2 5.5 مالت

 8.4 10.4 11.7 7.2 5.6 4.3 امارات متحده عربی

 8.2 7.5 6 4.7 4.1 2.8 اسپانیا

 7.4 7.7 8.5 8.2 6.7 4.2 اردن
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 2013 2012 2011 2010 2009 2008  کشور

 6 6 6.6 8.2 9.5 3.8 روسیه

 6 4.2 2.2 2.1 4.2 2.2 اوگاندا

 افغانستان
  

49.9 4.5 4.9 5.9 

 5.6 3.7 3.4 3 4.9 4.3 ارمنستان

 5.5 7.2 10.2 15.8 8.2 5.3 قرقیزستان

 5.4 5 4.8 4.8 5.5 6 مراکش

 برونئی دارالسالم
 

9.3 6.8 6.0 5.3 5.3 

 5.2 5.2 5.2 5.4 4.6 2.8 جمهوري چک

 سریالنکا
   

3.8 3.6 5.2 

 5.2 5.2 4.7 4.9 4.3 2.8 لهستان

 ایسلند
 

14.1 18.3 11.6 6.4 5.1 

 5.1 5.2 5.6 5.8 5.3 2.5 اسلوواکی

 4.9 4.4 4.7 6.8 8.1 8.8 کنیا

 4.8 6 3.7 4.1 3.3 1.2 دانمارك

 4.6 5.5 4.2 3.5 4.2 1.7 بالروس

 4.6 5.2 7.3 8.9 11.5 6.8 کویت

 4.3 4.3 4.3 3.8 4 2.8 فرانسه

 4.1 2.6 2.2 3.5 1.8 1.8 لستو

 4.1 3.6 2.8 2.8 3.3 2 موریتانی

 4 3.8 3.8 4.3 6 7.5 لبنان

 3.8 3.8 3.3 2.8 3.1 1.7 بلژیک

 3.8 3.4 2.7 2.4 2.2 2.4 هند

 3.6 4 4.7 5.8 5.9 3.9 جنوب آفریقا

 3.5 3.2 2.9 3 2.7 2.2 پرو

 3.2 2.4 2.1 2 2.8 3 مکزیک

 3.2 3.5 5.3 15.7 27.6 6.3 نیجریه

 3.2 3.1 2.7 2.8 3.2 1.7 هلند

 3.2 3.3 3.8 4.4 5 3 آمریکا

 3 3.2 2.6 1.9 1.8 1.9 موزامبیک

 3 2.2 2.6 3.4 3.5 4.6 فیلیپین

 2.9 2.8 2.7 2.8 2.3 1.9 استرالیا

 2.9 3.4 3.5 3.1 4.2 3.1 برزیل

 2.8 2.8 2.5 2.9 4 3.9 کلمبیا

 2.6 3.5 2.9 3.1 4.3 3.7 جمهوري دومونیک

 2.6 2.7 2.6 3.5 5 3.4 ترکیه

 2.4 2.8 2.5 3.1 1.4 1.5 اسرائیل

 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 1.4 ژاپن

 2.3 2.8 3.6 3.9 3.7 2.8 الساوادور

 2.3 2.4 2.9 3.9 5.3 5.7 تایلند

 2.1 2.2 2.3 2.7 2.9 1 شیلی
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 2013 2012 2011 2010 2009 2008  کشور

 2 2.1 2.2 2.7 2.7 2 عمان

 2 2.1 1.7 1.3 1.6 1.1 پاراگوئه

 1.9 1.95 2.3 2.8 3.15 1.9 آمریکاي شمالی

 1.8 2 2.7 3.4 3.6 4.8 مالزي

 1.8 2 2.1 2.6 3.3 3 پاناما

 1.7 1.7 1.4 2.1 3.5 3.1 آرژانتین

 1.7 1.7 1.8 1.9 2.1 1.5 کاستوریکا

 1.7 1.8 2.1 2.5 3.3 3.2 اندونزي

 1.5 1.5 1.7 2.2 3.5 4.3 بولوي

 1.5 2.6 4 5.4 5.2 1.9 ونیتایس

 1.4 1.7 2 2.2 2 1.3 استرالیا

 1.3 1.5 1.7 1.5 1.3 0.7 نروژ

 1.3 1.9 2.2 3 3.3 1.4 عربستان صعودي

 1.2 1.3 1.6 2.1 2.7 2.2 گواتماال

 1.2 1.4 1.7 2.1 1.7 0.9 نیوزلند

 1 1 1 1.1 1.6 2.4 چین

 0.9 1 1.1 1.4 2 1.4 سنگاپور

 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 کره

 0.7 0.9 1.4 3.4 3 1.9 ونزوئال

 0.6 0.6 0.8 1.2 1.3 0.8 کانادا

 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.5 سوئد

 0.5 0.6 0.7 0.8 1.6 1.2 کنگ هنگ

 0.4 0.5 0.7 1 1.2 3 ازبکستان

 0.2 0.1 0.4 0.2 0.7 0.6 لوکزامبورگ

 4 3.7 3.8 3.9 4.3 3 کل جهان

                   Source: http://data.worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS. 

  

 4به منظور مقایسه بهتر وضعیت مطالبات غیرجاري به کل تسهیالت در نظام بانکداري اسالمی برخی کشورها، نمودار 

 87گردد روند این نسبت در کشورهاي پاکستان و امارات متحده عربی از سال  گونه که مالحظه می آورده شده است. همان

باشد. این مسئله  سیده که از حد استاندارد جهانی بسیار باالتر  میر 91درصد در سال  10درصد به  3افزایشی بوده و از 

باشند. کشور بحرین به طور  پذیرتر می ها در کشورهاي فوق در حال کاهش بوده و ریسک حاکی از آن است که کارایی بانک

هاي  ثباتی وجود عواملی نظیر بینسبی از نوسان کمتري برخوردار بوده و کمی باالتر از محدوده استاندارد قرار دارد. در واقع 

 هاى بدهى افزایشاي،  رابطه هاى یده وام بر کنترل فقدان وها  دهی، دخالت سنگین دولت اقتصاد کالن، افزایش بی رویه وام

ترین دالیل پیدایش معوقات برشمرد.  از سوي دیگر، در  توان از مهم را می باال سررسید و ارزى تطابق عدم با همراه ها بانک

سایر کشورهاي مورد بررسی همچون مالزي، عربستان، ترکیه و بحرین این نسبت از نوسان کمتري برخوردار بوده و در حد و 

دهد.  تر از سطح استاندارد جهانی قرار دارد که پایین بودن ریسک و افزایش کارایی شبکه بانکی کشورها را نشان می یا پایین

ها و اقدامات الزم جهت مقابله با مشکل مطالبات غیرجاري  کارگیري روش ي فوق در بهدهد که کشورها لذا این روند نشان می
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دهد که ایران نسبت به سایر کشورهاي  اند. بررسی انجام شده در مجموع نشان می تر عمل نموده نسبت به سایر کشورها موفق

  تري قرار گرفته است.  عیت نامناسبشده همچنان از لحاظ مطالبات غیرجاري در وض رغم اقدامات انجام اسالمی علی

  

  در کشورهاي مختلف اسالمی (واحد:درصد) بانکی به تسهیالت غیرجاريمطالبات مقایسه نسبت ـ 4نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بندي جمع

 علیرغم دهد   می نشان جهان کشور 90میالدي در بین  2013سال  در ها بانک غیرجاري مطالبات وضعیت تطبیقی بررسی

 در غیرجاري مطالبات نسبت متوسط براي نمونه، نیست. مناسب چندان کشورمان رتبه ایران، در غیرربوي بانکداريبکارگیري 

درصدي ایران فاصله زیادي دارد و ایران در نسبت مطالبات  15درصد بوده که با نسبت  7حدود  2013کشور در سال  90بین 

 با مقایسه در منابع لحاظ از کشور بانکی توان دریافت نظام رو، می از این .است قرارگرفته  81کشور) در رتبه  90غیرجاري دنیا (

بررسی دالیل و علل فوري معضل مطالبات غیرجاري است و   حل نیازمند و نبوده مناسبی وضعیت در دنیا سایر کشورهاي

  . خواهد کردقابل توجهی حدود زیادي در حل و جلوگیري از گسترش و افزایش آن کمک  ایجاد چنین مشکلی تا

هاي بزرگ دولتی سهم باالیی از معوقات بانکی را به  در حال حاضر بانک هدد می نشان آمارها که طور نهمااز سوي دیگر، 

هایی که به کار  شیوه ها و اند با استفاده از روش هاي اخیر شکل گرفته ند و بانکهاي خصوصی که طی سالا داده خود اختصاص

با توجه به اینکه ریشه اصلی پدیدار شدن مطالبات غیرجاري در نظام  رو، از این. رین میزان معوقات را دارندگیرند کمت می

 نظام در دیرکرد جریمه وضع توان نتیجه گرفت که دریافت وثایق و می ، لذاگردد بانکی به تسهیالت تکلیفی و دستوري باز می

 کل به بانکى معوقات نسبت باال بودنو  غیرجاري مطالبات حجم افزایشى روندو همچنان با  بودهنابزار کارآمدي  کشور بانکى

  باشیم.  روبرو می تسهیالت
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