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  چكيده

ع ارتباط در بانكداري نوين عوامل متعددي وجود دارند كه بر روند تجهيز منابع پولي بانكها تاثير مي گذارند، شناسايي و تعيين ميزان تاثير و نو
مكن است اين عوامل با موفقيت بانكها در تجهيز منابع پولي مقوله اي مهم مي باشد، امروزه شرايط و موقعيت بانكها با يكديگر يكسان نيست و م

نظام بانكي در ايران در طول ساليان اخير . عوامل تاثيرگذار بر تجهيز منابع پولي حتي براي هر يك از شعب يك گروه بانكي متفاوت باشد
با اما با اين حال در شرايط كنوني و . هاي زيادي را از حيث توسعه خدمات و همچنين شيوه ارائه خدمات به مشتريان، شاهد بوده است پيشرفت

مالي توجه به مقتضيات حاكم بر آن از قبيل فضاي نهادي و قانوني و همچنين ماهيت نظام تامين مالي و ابزارهاي قابل استفاده به منظور تامين 
اين امر سبب شده است تا موضوع هزينه . ها به منظور گسترش خطوط كسب و كارشان تا حد زيادي محدود شده است مشتريان، قدرت بانك

در اين نوشتار برآنيم تا هزينه تجهيز منابع را با توجه به عوامل مختلف تاثيرگذار كه دو . ها از اهميت زيادي برخوردار باشد منابع براي بانكتجهيز 
ضمن اينكه در محاسبه هزينه تجهيز منابع، سپرده هاي ديداري و هزينه سرمايه . دسته مستقيم و غيرمستقيم تفكيك مي شوند محاسبه كنيم

در جمع بندي نهايي، شواهد موجود از رشد فزاينده هزينه جذب منابع در . ذاري بلند مدت را به طرق مختلف مورد استفاده قرار مي دهيمگ
تنها تمام درآمدهاي مشاع صرف پرداخت هزينه سود  ها نه سيستم بانكي حكايت دارد به نحوي كه در طول يك سال اخير در برخي از بانك

در چنين شرايطي . گذاران اخذ نشده است الوكاله قانوني نيز از سپرده ها ميزان حق گذاري شده است بلكه در برخي از بانك يههاي سرما سپرده
ها به  اي جز افزايش نرخ سود تسهيالت نداشتند و به همين دليل زمينه ورود بانك هاي فزاينده سود سپرده چاره ها به منظور تامين هزينه بانك

  .نظران سيستم بانكي به وجود آورد هايي را در بين صاحب هاي با ريسك باال فراهم گرديد كه همين امر نگراني تسهيالت به فعاليت فرايند اعطاي
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  مقدمه

هاي زيادي را از حيث توسعه خدمات و همچنين شيوه ارائه خدمات به مشتريان، شاهد بوده  نظام بانكي در ايران در طول ساليان اخير پيشرفت
اما با اين حال در شرايط كنوني و با توجه به مقتضيات حاكم بر آن از قبيل فضاي نهادي و قانوني و همچنين ماهيت نظام تامين مالي و . است

. ها به منظور گسترش خطوط كسب و كارشان تا حد زيادي محدود شده است ابزارهاي قابل استفاده به منظور تامين مالي مشتريان، قدرت بانك
هاي جديد درآمدزايي از قبيل ايجاد خطوط كسب و كار متفاوتي  ها در چنين فضايي نيز تالش زيادي براي خلق فرصت برخي از بانكاگر چه 

ها همچنان به كسب و كار  اند اما نبايد فراموش كرد كه اين تغييرات چشمگير نبوده و بانك مانند بانكداري اختصاصي و بانكداري شركتي نموده
  .اند ي جذب سپرده و اعطاي تسهيالت وابستهسنتي خود يعن

به عبارت ديگر هر چه هزينه تجهيز منابع . ها از اهميت زيادي برخوردار باشد اين امر سبب شده است تا موضوع هزينه تجهيز منابع براي بانك
طي دو سال . ه ميزان زيادي افزايش خواهد يافتها ب تر باشد و از طرف ديگر بازده تسهيالت اعطايي افزايش يابد حاشيه سود بانك ها پايين بانك

ها از محل تسهيالت اعطايي و  ها به داليل مختلفي رو افزايش بوده و به اين ترتيب قسمت اعظم درآمدهاي بانك اخير هزينه تجهيز منابع بانك
ها  اين امر كاهش سهم درآمدهاي مشاع بانك نتيجه. گذاران اختصاص داده شده است هاي سپرده ساير درآمدهاي مشاع، بابت پرداخت سود سپرده

اي  برانگيزتر بوده است به گونه ها به مراتب چالش اين موضوع در برخي از بانك. گذاران از درآمدهاي مشاع بوده است و افزايش سهم سود سپرده
الوكاله نيز به  از درآمدهاي بانك از محل حقگذاران پرداخت شده است بلكه بخشي  تنها تمام درآمدهاي مشاع بابت سود سپرده به سپرده كه نه

  . ها قابل وصول نبوده است واسطه افزايش سود سپرده

بر مبناي قانون و اصول حسابداري مبتني بر (گذاران بيش از سهم واقعي آنها از درآمدهاي مشاع  بر اين اساس ميزان سود پرداختي به سپرده
ها حكايت دارد كه البته تا حدودي نيز از مشكالت  ن شواهد موجود از افزايش قابل توجه سود سپردهبنابراي. بوده است) عمليات بانكي بدون ربا

قيمت نشات گرفته و به اين ترتيب پديده افزايش هزينه  هاي گران ها جهت جذب سپرده ها و در نتيجه افزايش رقابت مخرب بانك نقدينگي بانك
مجموعه اين شرايط باعث گرديد تا در اواخر سال گذشته بانك . ا را با مشكل سودآوري مواجه نموده تجهيز منابع، بيش از هر زمان ديگري بانك

اي عمل نمايند كه سود پرداختي  ها به گونه الحساب سپرده بيني سود علي ها اعالم نمايد كه در پيش طي يك بخشنامه به همه بانك. ا.ا.مركزي ج
ابالغ اين بخشنامه در ادامه مجموعه اقداماتي بوده است كه بانك مركزي در طول . خت به آنها بيشتر باشدگذاران نبايد از سود قابل پردا به سپرده

ها همچنان به علت  اما به هر حال شواهد موجود نشان اين دارد كه بانك. ها در پيش گرفته است سال گذشته و با هدف كاهش نرخ سود سپرده
  . ها برخوردار نيستند الزم و كافي براي كاهش اثربخش و متناسب با تورم سود سپردهمواجهه با مشكالت نقدينگي از توانايي 
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  ها هاي بانك ها از كل هزينه سهم سود سپرده

. وكار سنتي جذب منابع و تخصيص آن در قالب تسهيالت است ها تا حد زيادي متكي بر كسب وكار بانك دانيم در ايران، كسب گونه كه مي همان
هاي پرداختي بابت  هزينه. باشد ها سود پرداختي بابت هزينه جذب سپرده مي ها در بانك دهنده هزينه اساس يكي از اجزاء اصلي تشكيلبر همين 

هاي  ها به نفع سپرده ها بستگي دارد به اين معني كه هر چه تركيب سپرده ها و همچنين نرخ سود سپرده ها به تركيب سپرده سود سپرده
هاي پرداختي بابت سود  توان انتظار داشت كه سهم هزينه ها افزايش يابد، مي تر تغيير يابد و يا هر چه نرخ سود سپرده قيمت بلندمدت و گران

هاي  دهد كه طي دو سال گذشته سهم سپرده هاي موجود به خوبي نشان مي بررسي. هاي بانك افزايش خواهد يافت ها از كل هزينه سپرده
اين . هاي ديداري كه فاقد هزينه هستند كاهش يافته است التري برخوردارند افزايش يافته و در مقابل سهم سپردهبلندمدت كه از نرخ سود با

ها شده  ها در بانك ها از كل هزينه گذاري باعث افزايش سهم سود پرداختي به سپرده هاي سرمايه موضوع در كنار افزايش نرخ سود همه سپرده
  .است

هاي تجارت، ملت،  شامل بانك(فعال در بازار سرمايه   بانك 19هاي  د متوسط هزينه سود سپرده پرداختي به كل هزينهرون) 1(در نمودار شماره 
ن، ايران صادرات، پاسارگاد، پارسيان، اقتصاد نوين، كارآفرين، سينا، سرمايه، دي، آينده، انصار، حكمت ايرانيان، گردشگري، پست بانك، شهر، ساما

ها به ميزان زيادي افزايش يافته است كه  همان طوري كه در نمودار نشان داده شده است سهم اين هزينه. ان داده شده استنش )زمين و قوامين
ها و در نتيجه كاهش حاشيه سود آنهاست كه با توجه به افزايش حجم مطالبات معوق سيستم بانكي و  بيانگر باال رفتن هزينه تجهيز منابع بانك

  .اند ها بيش از هر زمان ديگري با چالش سودآوري مواجه شده توان گفت كه بانك ه تسهيالت ميدر نهايت كاهش بازد

 
  يافته هاي گزارش: منبع

درصد از كل  79تقريباً  1394هاي مورد بررسي در مقطع شهريور ماه سال  هاي مالي حسابرسي شده بانك بر مبناي آخرين صورتبه اين ترتيب 
درصد بوده  63معادل  1390داده در حالي كه اين نسبت در سال  مطالعه را هزينه سود سپرده پرداختي تشكيل مي هاي مورد هاي بانك هزينه

هاي بانكي، لزوم توجه به كاهش منطقي نرخ سود سپرده به منظور  گذاري به كل سپرده هاي سرمايه است و اين امر در كنار افزايش سهم سپرده
  كند در نتيجه كمك به ثبات سيستم مالي و اقتصادي كشور را بيش از پيش گوشزد ميها و  تامين اهداف سودآوري بانك

گذاران رخ داده است كه به نوعي باعث افزايش هزينه تمام شده جذب  از طرف ديگر طي دو سال اخير تغيير عمده ديگري هم در رفتار سپرده
هاي  گذاري بلندمدت از كل سپرده هاي سرمايه مشاهده است روند سهم سپرده نيز قابل) 2(همان طور كه در نمودار شماره .  ها شده است سپرده

اين امر بدان معني است كه . باشد ياشند رو به كاهش مي هاي ديداري كه بدون هزينه مي بانكي رو به افزايش بوده و در مقابل سهم سپرده
البته فضاي . هاي ديداري را دارند ه نگهداري وجوه خود در حسابگذاران با هدف استفاده از فرصت كسب سود سپرده، تمايل كمتري ب سپرده

هاي اقتصادي و همچنين افزايش نرخ سود  گذاري در ساير بازارها و يا فعاليت ركود اقتصادي و عدم امكان كسب بازدهي مناسب از سرمايه
  .اند گذاري نيز بر شدت اين امر افزوده هاي سرمايه سپرده

60
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  رشگزا يها افتهي: منبع

هاي سيستم بانكي به افزايش هزينه تجهيز منابع  هزينه در تركيب سپرده هاي كم ها در كنار كاهش سهم سپرده بنابراين افزايش نرخ سود سپرده
  ..اند هاي منجر شده بانك

  )قيمت تمام شده پول(ها  نحوه محاسبه هزينه تجهيز منابع بانك

گذار در قيمت  عوامل تاثير ها دارد قيمت تمام شده پول در سيستم بانكي است بانككاهش سودآوري مستقيم در يكي از عواملي كه نقش 
،  اداريعمومي و هاي  ها از عوامل مستقيم و هزينه شوند كه سود سپرده مستقيم تقسيم مي ها به دو دسته مستقيم و غير شده پول در بانك تمام

بر همين اساس در . دشو ها محسوب مي در بانكجذب سپرده  هزينهگذار در  مستقيم و تاثير عوامل غير از... و ، استهالك امالك  هزينه مطالبات
شود به  اي اشاره مي هاي غيربهره و هزينه) سود سپرده(اي  بهره هاي مطالعات مرسوم، معموالً براي محاسبه هزينه جذب منابع به دو جزء هزينه

  .اي محاسبه نمود اي و غيربهره هاي بهره اي و هم بر اساس مجموع هزينه هاي بهره را هم بر اساس هزينهتوان هزينه جذب منابع  اي كه مي گونه

هاي  جذب شده در طول يك سال مالي را بر ميانگين خالص سپردههاي  هاي پرداختي به سپرده اي معموالً هزينه هاي بهره براي محاسبه هزينه
هاي قانوني از  از كسر سپرده) يا همان منابع آزاد(گذاران  هاي سرمايه ميانگين خالص سپرده. نمايند گذاران يا همان منابع آزاد تقسيم مي سرمايه

گذاري و هم براي مجموع  هاي سرمايه توان هم براي سپرده را مياي  هاي بهره هزينه. آيد گذاران به دست مي هاي سرمايه ميانگين سپرده
  .محاسبه نمود) زا و بدون هزينه هزينه(هاي بانك  سپرده

  

ها در قالب سپرده قانوني نزد بانك مركزي  ها در واقع به منظور تاكيد بر اين نكته است كه چون بخشي از منابع بانك لحاظ نمودن خالص سپرده
توانند از اين بخش از منابع براي اعطاي تسهيالت استفاده نمايند و يا به عبارت ديگر  ها نمي شود و بر همين اساس نيز بانك مينگهداري . ا.ا.ج

ها  هايي محاسبه شود كه به نوعي جزء منابع آزاد بانك ها در مصرف آن آزادي عمل ندارند لذا هزينه تجهيز منابع بايد بر مبناي سپرده بانك
 100گذاري يك بانك نمونه نيز  هاي سرمايه درصد در نظر بگيريم و حجم سپرده 10به عنوان مثال اگر نرخ سپرده قانوني را . وندش محسوب مي

ميليارد ريال سود پرداخت نموده باشد، هزينه تجهيز منابع در اين بانك  20ميليارد ريال به طور متوسط  100ميليارد ريال باشد و بانك براي اين 
 20نخواهد بود بلكه بايد خالص منابع آزاد را مبناي محاسبه قرار داد و به اين ترتيب عمل نمود كه بانك مذكور اين هزينه % 20د فرضي عد

ميليارد ريال متحمل شده و در نتيجه هزينه  90ميليارد ريال سپرده پرداخت نكرده است بلكه اين هزينه را براي  100ميليارد ريالي را براي 
گذاري محاسبه  هاي سرمايه با اين عمل در واقع نرخ مؤثر هزينه جذب سپرده]. 20)/100-10[(درصد  2/22برابر خواهد بود با  جذب منابع
  .خواهد شد
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ديداري پس اندازقرض الحسنه
مدتكوتاهسپرده مدتبلندسپرده

منابع آزادساالنه ميانگين =  گذاران هاي سرمايه سپردهساالنه ميانگين   -سپرده قانوني    
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اي به ميانگين خالص منابع  هاي غير بهره اي نيز تقريباً به همين روش بوده و از تقسيم مجموع هزينه هاي غير بهره نحوه محاسبه هزينه
ها از حاصل جمع دو جزء مذكور به راحتي قابل محاسبه  به اين ترتيب هزينه جذب منابع در بانك. آيد گذاران به دست مي سرمايه هاي سپرده

گذاري محاسبه نمود و هم براي  هاي سرمايه توان هم بر مبناي سپرده همان طوري كه قبالً نيز اشاره شد هزينه جذب منابع را مي. خواهد بود
گذاري و  هاي سرمايه سپرده(هاي بانك  گيري بانك، هزينه تجهيز منابع را براي كل سپرده تر در مورد كل عمليات سپرده اهي جامعدستيابي به نگ

سپرده (گذاري  بديهي است در حالت اول صرفاً به دنبال يافتن قيمت تمام شده هر ريال سپرده سرمايه. محاسبه نمود) هاي ديداري سپرده
بانك مورد ) زا و بدون هزينه هزينه(اي  خواهيم بود اما در حالت دوم محاسبه متوسط قيمت تمام شده هر ريال منابع سپرده در بانك) زا هزينه

  .توجه است

  گذاري هاي سرمايه محاسبه قيمت تمام شده سپرده: الف

گذاران  گذاران و متوسط خالص منابع سپرده پردهالحساب پرداختي به س ها، دو قلم سود علي مؤثر جذب منابع در بانك) نرخ(براي محاسبه هزينه 
گذاري بيش  هاي سرمايه نكته مهم اينكه در صورتي كه سود قطعي سپرده. ها قابل استخراج است هاي مالي بانك مورد نياز خواهد بود كه از صورت

ها بايد جزئيات  ناي ضوابط حسابداري، بانكبر مب. الحساب باشد آنگاه سود قطعي مبناي محاسبه هزينه جذب منابع خواهد بود از سود علي
هاي  هفته سال، در صورت 52گذاران و به صورت ميانگين  گذاري خود را به منظور محاسبه سود قطعي قابل پرداخت به سپرده هاي سرمايه سپرده

گذاران و  الحساب پرداختي به سپرده عليدر جدول ذيل نمونه استاندارد مورد استفاده براي محاسبه سود قطعي و سود . مالي خود افشا نمايند
  .هاي مورد بررسي آورده شده است براي يكي از بانك

  ها گذاري در بانك هاي سرمايه جزئيات محاسبه سود قطعي سپرده: 1جدول 
 )ميليارد ريال(شرح

  ميانگين مصارف مشاع
   483,708 تسهيالت اعطايي

   36,442 سرمايه گذاري ها و سپرده گذاري ها

   33,541 اوراق مشاركت

   553,690 جمع

   كسر مي شود ميانگين خالص منابع سپرده گذاران
 A  544,443 جمع ميانگين سپرده هاي سرمايه گذاري

 B  )66,645( ميانگين سپرده قانوني سپرده هاي سرمايه گذاري

 C  477,798 خالص منابع سپرده گذاران

   75,892 منابع بانك

   درآمدهاي مشاع
   50,755 سود تسهيالت اعطايي

   3,361 سود اوراق مشاركت

   8,588 سود حاصل از سرمايه گذاري ها و سپرده گذاري ها

   62,704 جمع سود مشاع

  54,120 )با احتساب جايزه سپرده قانوني(منافع سپرده گذاران

   0 حق الوكاله دريافتي

   54,120 منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران

 D  )57,219( علي الحساب پرداختي به سپرده گذاران سود

   )3,099( سود پرداختي به سپرده گذاران) مازاد(كسري 

  صورت هاي مالي بانك ها: منبع
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به عنوان منابع آزاد براي محاسبه هزينه  A-Bكه معادل است با  Cبه عنوان هزينه سود پرداختي و از سطر  Dبر مبناي اين جدول از سطر 
بانك منتخب و براي  19اي جذب منابع در  بر همين اساس ميانگين هزينه بهره. شود استفاده مي) گذاري هاي سرمايه سپرده(اي تجهيز منابع  بهره
 .آورده شده است) 2(در جدول شماره  1390-94هاي  سال

 

 يافته هاي گزارش: منبع

گذاري متحمل  هاي سرمايه اي از نوع سپرده هاي زيادي را براي جذب منابع سپرده ها هزينه شود بانك به اين ترتيب همان طوري كه مشاهده مي 
ا ها معموالً درصدي از منابع خود ر عالوه ذكر اين نكته ضروري است كه بانك به. هاي اخير به شده رو به افزايش بوده است شوند كه در سال مي

نمايند و در نتيجه خالص منابع آزاد براي مصارف  براي تامين نيازهاي نقدينگي روزانه خود در قالب نقدينگي در شعب خود نگهداري مي
 نتايج حاصل از اين امر و. اي جذب منابع را با لحاظ موضوع فوق يك بار ديگر محاسبه نمود توان هزينه بهره لذا مي. يابد درآمدزاي آنها كاهش مي

ها به شرح جدول و نمودار ذيل خواهد بود كه البته بديهي است تفاوت چنداني با  با در نظر گرفتن يك درصد از منابع در قالب موجودي نقد بانك
  .محاسبات قبلي نخواهد داشت

 

 يافته هاي گزارش: منبع

يكي از پيامدهاي . هاي گذشته دائماٌ در حال افزايش بوده است ها در طي سال شود هزينه تجهيز منابع بانك طوري كه مشاهده مي بنابراين همان
هاي  ها به منظور تامين هزينه باشد و در چنين شرايطي بديهي است كه بانك ها مي مستقيم اين امر افزايش نرخ سود تسهيالت اعطايي بانك

از آنجايي كه . باشد افزايش دهند ينده خود ناچار خواهند بود كه درآمدهاي خود را كه همانا بخش عمده آن از محل تسهيالت اعطايي ميفزا
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  سال
اي  متوسط هزينه بهره

  سرمايه گذاريهاي  سپرده

1390  8/14  

1391  9/16  

1392  6/19  

1393  4/22  

  25  ماهه 6بر مبناي عملكرد  1394

  سال
 يا بهره نهيهز متوسط

  يگذار هيسرما يها سپرده

1390  15  

1391  1/17  

1392  9/19  

1393  6/22  

  3/25  ماهه 6مبناي عملكرد بر  1394
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ها در مواقع زيادي بخش مهمي از  هاي فزاينده بين بانك ها در افزايش درآمدهاي كارمزدي خود آزادي عمل ندارند و حتي به علت رقابت بانك
ها خواه نا خواه به آن  شود لذا افزايش نرخ سود تسهيالت اولين اقدامي خواهد بود كه بانك كارمزدي به مشتريان تخفيف داده مي درآمدهاي

درصد بديهي از كه حداقل نرخ سود تسهيالت اعطايي و با در نظر گرفتن  25با در نظر گرفتن هزينه تجهيز منابع به ميزان . متوسل خواهند شد
ها به شدت  شود كه بانك درصد خواهد بود كه البته اگر احتمال نكول تسهيالت را نيز در نظر بگيريم مشاهده مي 27درصد معادل  2حاشيه سود 

  .از نظر درآمدزايي در معرض آسيب قرار دارند

موارد خدمات بانكي به صورت بنابراين در چنين فضايي نهاد سياستگذار بايد به منظور افزايش درآمدهاي كارمزدي از مشتريان كه در اغلب 
ها كاهش يافته و  ها در برابر افزايش هزينه پذيري بانك گيرد تدابيري اتخاذ نمايد تا آسيب رايگان و يا با هزينه بسيار نازلي در اختيار آنها قرار مي

  . هاي ديگر كسب و كار بانكي گسترش يابد ها به عرصه رقابت بانك

 
  يافته هاي گزارش: منبع

  )هاي بدون هزينه با لحاظ سپرده(ها  محاسبه قيمت تمام شده كل سپرده: ب
بنابراين . باشد گذاري بوده است و لذا صرفاً بيانگر هزينه تمام شده اين نوع از سپرده مي هاي سرمايه محاسبات مذكور صرفاً بر پايه ميانگين سپرده

هاي ديداري كه بيانگر هزينه كل  هاي بانكي از جمله سپرده الب همه انواع سپردهتري از هزينه جذب منابع در ق براي دستيابي به برداشت دقيق
بر همين اساس يك بار ديگر قيمت . 1ها نيز در محاسبات فوق در نظر گرفته شود هاي بانكي باشد الزم است كه ميانگيني از اين سپرده سپرده

اي نيز در ستون  هاي غير بهره همچنين به منظور لحاظ نمودن هزينه. است تمام شده پول محاسبه شده است كه نتايج آن در جدول ذيل آمده
ها مجموع  تري از هزينه تجهيز منابع در بانك هاي مورد بررسي محاسبه شده و در نهايت براي درك واقعي ها براي بانك سوم متوسط اين هزينه

  .است در ستون آخر نمايش داده شده) اي اي و غيربهره بهره(ها  اين هزينه

  سال
يهاسپردهيابهرهنهيهزمتوسط

  )درصد(ي گذار هيسرما
هاي غير متوسط هزينه

  )درصد(اي  بهره
  جمع

1390  3/11 1/6  4/17  
1391  2/13 5/5  7/18  
1392  9/15 7/5  6/21  
1393  8/18 5/5  3/24  

  3/27  6 3/21 بر مبناي عملكرد شش ماهه 1394
  يافته هاي گزارش: منبع

                                                            
هاي تجاري استفاده شده و فرض  هاي بانك ها از آمار و اطالعات منتشره بانك مركزي در خصوص خالصه دارايي و بدهي براي محاسبه ميانگين اين نوع از سپرده -  1

ها براي ميانگين  نسبت اين نوع سپرده سپس فرض شده است كه. هاي مورد بررسي نيز مصداق دارد هاي تجاري براي بانك ها در بانك شده است كه نسبت اين نوع از سپرده
  . آنها نيز تقريباً يكي است
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  ها افزايش هزينه تجهيز منابع بانكداليل 

ها به واسطه تكيه بيش از حد بر كسب و كار سنتي تجهيز و تخصيص منابع و در نتيجه سهم  همان طوري كه پيش از اين هم گفته شد بانك
البته بانك . اند تصاص دادهها و توان خود را به رقابت در اين حوزه اخ ها بخش قابل توجهي از فعاليت سود تسهيالت در تامين درآمدهاي بانك

دولتي به  ها دولتي و نيمه هاي اقتصادي در كنار تكاليف گوناگوني كه دولت بر بانك ها در تامين مالي فعاليت محور بدون اقتصاد و سهم عمده بانك
در چنين فضايي . افزايش يابد اي الزام نموده است باعث شده است تا مسئله رقابت براي جذب سپرده بيش از پيش منظور تامين اهداف بودجه

ها به داليلي از قبيل باال رفتن حجم مطالبات معوق، بلوكه شدن بخشي از  افزايش مشكالت نقدينگي بانكبديهي است كه 
هاي تابعه، رقابت نابرابر با موسسات اعتباري غيرمجاز و  گذاري در شركت هاي سيستم بانكي در بازار مستغالت، سرمايه دارايي

ها براي تامين نقدينگي خود به نوعي از رقابت غيرسازنده براي جذب سپرده  باعث شده است كه بانك تقاضاي روزافزون تسهيالت همچنين
  .ها نبوده است روي آورند كه پيامد آن چيزي جز افزايش نرخ سود سپرده

ها  ها منجر شده است، در اين امر جستجو نمود كه بخش زيادي از منابع بانك شايد برآيند همه اين مشكالت را كه به كمبود نقدينگي در بانك
ركت و هاي ثابت، وثايق تمليكي، مطالبات از ناشرين اوراق مشا گذاري در امالك، مطالبات از دولت، دارايي ها و اقالمي از قبيل سرمايه صرف دارايي

ها براي مقابله با نيازهاي فزاينده نقدينگي كاهش يافته و در نتيجه  شده است كه فاقد نقدشوندگي كافي بوده و از اين طريق قدرت بانك... 
 34( اند كه با هر نرخي كمتر از نرخ جريمه بانك مركزي ها براي جلوگيري از پرداخت جرايم ناشي از استقراض از بانك مركزي حاضر شده بانك
  . گذاران، نقدينگي الزم را تامين نمايند از بازار بين بانكي و يا سپرده) درصد

گذاران  ها به متوسط منابع سپرده هاي اخير نسبت متوسط مصارف بانك نيز نشان داده شده است در طول سال 7طوري كه در نمودار شماره  همان
هاي درآمدزا  گذاري در دارايي به منظور سرمايه) گذاران و منابع خود منابع سپرده(ترس ها از منابع در دس دهنده ميزان استفاده بانك كه نشان

كه  باشد همواره رو به كاهش بوده و به عبارت ديگر سهم ساير مصارف غير درآمدزا نظير مواردي كه در باال به آن اشاره شد افزايش يافته است مي
ها نيز  ها به تناسب رشد سود سپرده ها و در نتيجه عدم رشد كافي درآمدهاي بانك گذاري رمايهاين امر به نوبه خود به توقف رشد تسهيالت و س

  ).8نمودار (منجر شده است 
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  يافته هاي گزارش: منبع

ده براي محور بودن اقتصاد و در نتيجه تقاضاي فزاينها و در واقع افزايش ريسك نقدينگي آنها، بانكمشكالت مربوط به وضعيت نقدينگي بانك
ها به پرداخت تسهيالت تكليفي، فعاليت گسترده مؤسسات پولي و اعتباري غيرمجاز، قفل شدن بخشي از دريافت تسهيالت، الزام برخي از بانك

م بانكي ها، معضل افزايش روزافزون مطالبات معوق سيست ها در بازار امالك، بازپرداخت اصل اوراق مشاركت دولتي از محل منابع بانك منابع بانك
اين موضوع به علت حجم باالي . ها در كاهش نرخ سود سپرده را محدود كرده است همگي از مسائل بنياديني هستند كه آزادي عمل بانك

ها بايد براي جبران آن به افزايش ساير منابع درآمدي خود از قبيل درآمدهاي مطالبات معوق سيستم بانكي در بلندمدت قابل ادامه نيست و بانك
 . كارمزدي روي آورند

  ناكارامدي فرآيندهاي تعيين نرخ سود بانكي

هاي تعادلي است، در بازار پول هم مكانيسم عرضه و تقاضا بايد معيار تعيين  كننده قيمت مانند هر بازار ديگر كه مكانيسم عرضه و تقاضا تعيين
اي كه در شرايط  هاي اصلي سيستم بانكي در ايران تبديل شده به گونه چالشنرخ سود باشد اما وجود نواقص قابل توجه در اين زمينه به يكي از 

اين در حالي است كه وضعيت فعلي تعيين نرخ . هاي سود سپرده و تسهيالت در وضعيتي ناهمگون با شرايط كلي اقتصاد قرار دارد فعلي نيز نرخ
هاي  هاي سود بايد تابعي از وضعيت سودآوري طرح اساس اين اصول تعيين نرخسود بانكي نيز با مباني اصلي بانكداري اسالمي تطابقي ندارد و بر 

ترين معضالت پيش روي سيستم بانكي مسئله دستوري بودن تعيين نرخ سود بانكي رغم اين موضوع يكي از اصلي علي. تامين مالي شده باشد
در ادبيات اقتصادي . سود براي تعادل بخشيدن به اقتصاد از بين برود باشد كه در بسياري از موارد باعث شده است كه عمالً كاركرد اصلي نرخمي

شود يعني هر زمان كه بانك مركزي به عنوان سياستگذار پولي بخواهد از نرخ سود بانكي معموالً به عنوان يك ابزار اعمال سياست پولي ياد مي
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ت كاهش نرخ سود را در پيش خواهد گرفت و برعكس هر زمان سياست پولي انبساطي در پيش بگيرد و به رونق توليد كمك نمايد، سياس
  . سياست انقباضي را اعمال نمايد از سياست افزايش نرخ سود استفاده خواهد نمود

خارج هاي مختلف تحت تأثير نيروهاي  بازار پول در ايران تقريباً هيچ گاه شرايط يك بازار واقعي براي تعيين نرخ تعادلي را نداشته است و در زمان
هاي رايج بازار  تر از نرخ هاي گذشته تالش سياستي براي پايين نگه داشتن نرخ سود بانكي در سطحي پايين اگر در سال. از بازار قرار گرفته است

اي سود ه هاي اقتصادي در نرخ پذير شدن برخي از طرح هاي جديد تسهيالت، توجيه پول منجر به افزايش تقاضاي تسهيالت، افزايش رانت در نرخ
هايي باالتر از آنچه  هاي سود بانكي در نرخ ها گرديد، در شرايط فعلي قرار گرفتن نرخ تر و در نهايت ايجاد اختالل در مديريت نقدينگي بانك پايين

اال و در نتيجه هاي سود ب گيري، اختصاص تسهيالت با نرخ سابقه هزينه تمام شده سپرده كه براي تعادل كلي اقتصاد الزم است باعث افزايش بي
البته ماهيت علل اين عدم . ها شده است هاي با ريسك باال و در نهايت ايجاد اختالل در عملكرد بانك تمايل به سمت اعطاي تسهيالت به طرح

  .هاي گذشته كامالً متفاوت است تعادل در بازار پول در مقايسه با سال
هاي زيادي  كه اين كاركرد اصلي نرخ سود بانكي به علت مشكالت ساختاري با چالشهاي گذشته در اقتصاد ايران نشان داده است تجربه سال

تنها به رشد اقتصادي اشاره نمود كه در عمل نه 1385توان به سياست كاهش نرخ سود در سال به عنوان مثال در اين زمينه مي. رو استروبه
اين امر . هاي زودبازده بوده است درصد از تسهيالت اعطايي مربوط به طرح 40 كمك نكرد بلكه گزارشات بانك مركزي حاكي از انحراف نزديك به

تنها گرفت كه پيامد آن نه در واقع به علت عدم توجه به واقعيات اقتصادي از قبيل تورم و رشد فزاينده بازارهاي موازي مانند مسكن نشات مي
.  نيز بروز كرد 1390همين رخداد يك بار ديگر در سال . اگرانه نيز كمك كردهاي سودها بود بلكه به تقويت فعاليتخروج نقدينگي از بانك

ها را كاهش داد و  گذاري در بانك به سپرده انگذار سپردهتمايل  هاي جديد نرخها را كاهش داد،  نرخ سود سپرده 90شوراي پول و اعتبار در سال 
گذاري نظير مسكن، ارز و طال با نوسانات نرخ سود بانكي رابطه زيادي ارهاي سرمايهتالطم باز. ودثباتي بازارهاي موازي كمك نم بنابراين به بي

  .دارد كه بايد در امر سياستگذاري به اين نكته توجه شود
در ها  رغم توافقات چند باره بانك اند علي دهنده و اثرگذار بر نرخ سود بانكي تا حد زيادي باعث شده در شرايط فعلي نيز مجموعه عوامل شكل

. هاي تعادلي واقعي افزايش يابد هاي سود بانكي كاهش يابد و انحراف از نرخ ها در تعيين نرخ ها، آزادي عمل بانك خصوص كاهش نرخ سود سپرده
ل هاي فعلي نتيجه عملكرد نيروهاي عرضه و تقاضاي بازار پو گونه استدالل كنند كه نرخ نظران اقتصادي اين اگر چه ممكن است برخي از صاحب

اند كاركردهاي واقعي بازار پول در تعيين نرخ سود با چالش مواجه  است اما بايد به اين نكته اشاره نمود كه عوامل متعدد و مختلفي باعث شده
  . شود

هاي قبل افتتاح  گذاري بلندمدت كه از سال هاي سرمايه ها به علت سپردهشده پول در بانكبه عنوان مثال باال بودن قيمت تمام
محور بودن اقتصاد و در نتيجه ها و در واقع افزايش ريسك نقدينگي آنها، بانكاند، مشكالت مربوط به وضعيت نقدينگي بانك شده

ها به پرداخت تسهيالت تكليفي، فعاليت گسترده مؤسسات پولي و تقاضاي فزاينده براي دريافت تسهيالت، الزام برخي از بانك
روزافزون مطالبات معوق سيستم بانكي و سرريز آثار ناشي از ركود اقتصادي به سيستم بانكي  اعتباري غيرمجاز، معضل افزايش

  .اند همگي از مسائل بنياديني هستند كه فضاي الزم براي كاركرد مناسب بازار پول در تعيين نرخ سود بانكي از بين برده
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  :گيري نتيجه

تنها  ها نه ستم بانكي حكايت دارد به نحوي كه در طول يك سال اخير در برخي از بانكشواهد موجود از رشد فزاينده هزينه جذب منابع در سي
الوكاله قانوني نيز از  ها ميزان حق گذاري شده است بلكه در برخي از بانك هاي سرمايه تمام درآمدهاي مشاع صرف پرداخت هزينه سود سپرده

اي جز افزايش نرخ سود تسهيالت  هاي فزاينده سود سپرده چاره منظور تامين هزينه ها به در چنين شرايطي بانك. گذاران اخذ نشده است سپرده
هايي را در  هاي با ريسك باال فراهم گرديد كه همين امر نگراني ها به فرايند اعطاي تسهيالت به فعاليت نداشتند و به همين دليل زمينه ورود بانك

  .نظران سيستم بانكي به وجود آورد بين صاحب

ها اقداماتي را در پيش  هاي كشور را بر آن داشت تا جلوگيري از افزايش نرخ سود سپرده ه شرايط موجود، نهاد سياستگذار و همچنين بانكمجموع
هاي سود توافقي بوديم و از طرف ديگر  ها به منظور پايبندي به نرخ ها در طول دو سال گذشته شاهد چند توافق بين بانك از ناحيه بانك. بگيرند

به منظور كاهش نرخ سود بانكي مجموعه تدابيري را در پيش گرفت تا حد زيادي زمينه را براي  1394انك مركزي نيز در طول نيمه دوم سال ب
ها و  فعاليت گسترده در بازار بين بانكي، اعطاي خطوط اعتباري كوتاه مدت به بانك. هاي بانكي فراهم آورد كاهش تدريجي نرخ سود سپرده

رسد در صورت  سپرده قانوني از جمله اقداماتي بوده است كه بانك مركزي با هدف كاهش نرخ سود در پيش گرفته و به نظر ميكاهش نرخ 
ها به منظور مديريت نقدينگي خود بيش از پيش افزايش يابد و در سال  هاي رشد مناسب توان بانك احياي تدريجي اقتصاد و دستيابي به نرخ

ها براي كاهش نرخ سود  شاهد اين مدعا توافق بانك. ها باشيم سپرده و در نتيجه كاهش هزينه جدب منابع در بانك جاري شاهد كاهش نرخ سود
نسبت به  1394ها به بانك مركزي در مقطع دي ماه  درصدي بدهي بانك -5/2درصد و همچنين كاهش  18درصد به  20هاي يك ساله از  سپرده
درصد رشد  7/37در حالي كه اين قلم در مقطع مشابه سال  قبل از آن ) آمار منتشره بانك مركزي بر اساس آخرين(باشد  مي 1393اسفند 

 .داشته است



اقتصاد پارسيانپاسارگادصادرات ملت تجارت نام بانك
 نوين

 انصار آينده دي سرمايه سيناكارآفرين
حكمت 
پست گردشگريايرانيان

 بانك
 سامان شهر

ايران 
 زمين

 متوسط قوامين

هاي  متوسط هزينه
هاي  اي سپرده بهره

 (%)گذاري  سرمايه

23.3 18.9 20.0 21.5 22.3 22.7 23.0 22.3 23.9 24.8 26.1 25.8 21.0 25.3 20.9 25.4 21.6 24.7 24.8 22.4 

هاي  متوسط هزينه
هاي  اي سپرده بهره
گذاري با لحاظ  سرمايه

درصد  1نگهداري 
 (%)نقدينگي 

23.5 19.1 20.2 21.8 22.6 23.0 23.3 22.6 24.2 25.1 26.4 26.1 21.2 25.6 21.2 25.7 21.9 25.0 25.0 22.6 

هاي  متوسط هزينه
هاي  اي سپرده غيربهره

 (%)گذاري  سرمايه

6.0 10.2 10.8 3.8 2.9 3.3 3.4 3.4 19.6 5.8 5.8 5.8 13.7 4.0 19.6 5.0 5.9 5.9 4.7 5.5 

هاي  متوسط هزينه
اي  اي و غيربهره بهره

هاي  سپرده
 (%)گذاري  سرمايه

29.6 29.3 31.0 25.5 25.4 26.3 26.7 26.0 43.8 30.9 32.2 31.9 35.0 29.6 40.7 30.6 27.8 30.9 29.7 28.2 
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