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 باسمه تعالي

 تحليلي بر آخرين تحوالت اقتصاد کالن و 

 جهت گيري سياستهاي پولي و اعتباري بانک مرکزي

 دکتر اکبر کميجاني

 قائم مقام رئيس کل بانک مرکزي

 1394خرداد 
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 فهرست مطالب

کشور اقتصادي کالن تحوالت 

واقعي بخش 

اعتباري و پولي متغيرهاي 

ارز بازار 

تورم نرخ 

اعتباري و پولي سياست هاي جهت گيري 

جمع بندي 
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 تحوالت کالن اقتصادي کشور
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 بخش واقعي اقتصاد
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 (درصد)

 (1383=100)برحسب فعاليت هاي اقتصادي  داخلي رشد توليد ناخالص

  

1390 1391 

1392 1393 

 ماههنه  فصل سوم فصل  دوم فصل اول سال ماههنه 

 3.5 2.2 3.3 5.2 4.7 4.9 3.7 0.1- گروه كشاورزي

-12.9 37.4- 1.0- گروه نفت    -8.9 7.7 11.1 5.4 8.1 

-4.4 6.4- 5.0 گروه صنايع و معادن  -2.9 7.0 6.3 5.4 6.2 

-1.1 1.1 5.8 گروه خدمات  -1.5 2.5 2.5 2.0 2.3 

-2.2 6.8- 4.3 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه  -1.9 4.0 3.9 2.8 3.6 

توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه 
-0.9 0.9- 5.4 بدون نفت   -1.1 3.5 3.2 2.5 3.1 
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 (هزار ميليارد ريال)

 در نه ماهه اول  (1383=100)هاي ثابت ارزش توليد ناخالص داخلي به قيمت

اقتصاد توليد سطح قبل، سال مشابه دوره به نسبت 1393 سال ماهه نه در داخلي ناخالص توليد درصدي 3/6 رشد علي رغم 

  به مربوط شده مشاهده رشد عمده بخش است، ذکر به الزم .است کمتر (درصد 7/1 معادل) 1390 سال در توليد سطح از کماکان کشور

  ثبات ،تورم نرخ کاهش توليدي، واحدهاي گردش در سرمايه مالي تامين سمت به منابع هدايت  نتيجه در و اقتصاد خالي ظرفيت هاي از استفاده

 .است بوده کالن اقتصاد فضاي ثبات  کلي طور به و ارز بازار نسبي

1635.8 
1499.8 1466.7 1518.9 

490 

990 

1490 

 1393نه ماهه  1392نه ماهه  1391نه ماهه  1390نه ماهه 
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 فهرست مطالب
 1394و پيش بيني رشد اقتصادي سال  1393برآورد رشد اقتصادي سال 

برآوردهاي با که مي شود برآورد درصد 3 حدود در 1393 سال در کشور اقتصادي رشد 

 .مي باشد سازگار پول بين المللي صندوق  سوي از شده ارايه

سوم فصل از ايران هسته اي پرونده فصل و حل از ناشي مثبت نتايج که است اين بر انتظار  

   .نمايد پيدا بروز زمينه 1394 سال

و بين المللي ارزي مبادالت تسهيل ارزي، منابع به دستري بهبود با مي شود پيش بيني  

  حدود به جاري سال در کشور اقتصادي رشد واسطه، کاالهاي و اوليه مواد واردات افزايش

 .برسد درصد 2/5 -3

پيش بيني درصد 0/6 معادل را جاري سال در ايران اقتصادي رشد پول، بين المللي صندوق  

  عدم فرض با 1394 سال اقتصادي رشد از پول بين المللي صندوق پيش بيني .است نموده

 .است شده انجام ايران هسته اي پرونده  فصل و حل
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 عنوان

 تعداد پروانه هاي ساختماني

 (فقره)

 تعداد واحد مسکوني

 (واحد)

 سطح کل زيربناي طبقات  

 (هزارمتر مربع)

 درصد تغيير 1393 1392 درصدتغيير 1393 1392 درصد تغيير 1393 1392

-51.8 10184 21150 تهران  175666.0 85198 -51.5 32489 16374 49.6-  

-36.1 30505 47731 شهرهای بزرگ  209830.0 133315 -36.5 42294 24182 42.8-  

-26.2 76589 103766 ساير مناطق شهری  264184.0 180261 -31.8 45792 31583 31.0-  

-40.2 72139 120575 38.6- 398774 649680.0 32.1- 117278 172647 کل مناطق شهری  

 اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي: ماخذ

 عملکرد پروانه هاي ساختماني در مناطق شهري
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 گزارش محاسبات و مرکزي بانک اقتصادي آمار اداره :ماخذ

 .است زمين ارزش درنظرگرفتن بدون  -1
 .شده اند تعديل 1390 ثابت قيمت به ساختماني خدمات و مصالح قيمت ضمني شاخص براساس جاري ارقام -2

 (به قيمت هاي جاري -ميليارد ريال) 

(1   ) 

 (2) واقعيدرصد تغيير  درصد تغييراسمي     (1) اولنه ماهه   

  1391 1392  1393□   1392 1393 1392 1393 

 2.7 14.0- 12.1 17.8   155744 138987 117991 تهران

 2.4- 20.0 6.5 64.2   251498 236243 143842 شهرهاي بزرگ

 8.3- 12.4- 0.0 20.0   209843 209792 174886 ساير مناطق شهري

 3.3- 2.2- 5.5 34.0   617084 585022 436720 کل مناطق شهري

سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي جديد به 
 تفکيک مناطق شهري
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 گزارش محاسبات و مرکزي بانک اقتصادي آمار اداره :ماخذ

 .است زمين ارزش درنظرگرفتن بدون  -1
 .شده اند تعديل 1390 ثابت قيمت به ساختماني خدمات و مصالح قيمت ضمني شاخص براساس جاري ارقام -2

 (به قيمت هاي جاري -ميليارد ريال) 

(1   ) 

 (2) واقعيدرصد تغيير  درصد تغييراسمي   (1)نه ماهه اول   

  1391 1392  1393   1392 1393 1392 1393 

 6.6- 10.4- 1.9 22.6   146574 143892 117322 ساختمانهاي شروع شده

 0.9 10.1- 10.0 23.1   343907 312581 253958 ساختمانهاي نيمه تمام

 9.7- 43.5 1.5- 96.4   126603 128549 65439 ساختمانهاي تکميل شده

 3.3- 2.2- 5.5 34.0   617084 585022 436720 کل مناطق شهري

سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي جديد به 
 تفکيک مراحل ساخت
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 رکود بخش مسکن و الزامات بازبيني در سياستهاي اعتباري مسکن

شدت از حاکي (سرمايه گذاري و صادره روانه هايپ) مسکن بخش عملکردي اطالعات  

 .مي باشد بخش اين بر حاکم رکود

در پيش رو بخش يک اقتصادي، بخشهاي ساير با متقابل ارتباطات لحاظ به مسکن بخش  

  اين اعتباري سياستهاي در تسهيل و بازبيني ضرورت امر اين .مي آيد شمار به اقتصاد

 .مي نمود الزامي را بخش

ريال ميليون 250 از) مهر مسکن تسهيالت سقف افزايش با و 1393 سال در مرکزي بانک  

 متقاضي براي اقساطي فروش عقد به مبلغ کل تبديل قابليت و (ريال ميليون 300 به

  .نمود اقدام بخش اين مالي تامين بهبود جهت در نهايي،

گرفت قرار بازبيني مورد نيز 1394 سال در مسکن بخش اعتباري سياستهاي: 

o يکم پس انداز صندوق محل از اولي ها خانه براي مسکن خريد تسهيالت سقف افزايش 

o بانکها ساير براي مسکن خريد تسهيالت اعطاي ممنوعيت لغو   
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 متغيرهاي پولي و بانکي
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 رشد نقدينگي، پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي

 چهار و قوامين و ونزوئال و ايران کيش، بين المللي خاورميانه، رسالت، قرض الحسنه زمين، ايران بانک شش آمار 1392 سال در(1)

   .است شده اضافه کشور بانکي و پولي آمارهاي در عسکريه و کوثر آتي، پيشگامان صالحين، اعتباري موسسه

مي شود مربوط مرکزي بانک پولي آمارهاي پوشش افزايش به 1392 سال در پولي متغيرهاي رشد نرخ افزايش. 

 سال
 نقدينگي (واحد درصد -درصد)رشد 

 نقدينگي ضريب فزاينده نقدينگي پايه پولي (هزار ميليارد ريال)

1387 47.6 -21.5 15.9 1901.4 
1388 11.9 10.7 23.9 2355.9 
1389 13.7 10.1 25.2 2948.9 
1390 11.4 7.8 20.1 3542.6 
1391 27.6 1.9 30.0 4606.9 

 3071.1 23.0 1.8 22.4 1387-91متوسط 

1392 (1) 

 25.9 7.7 16.9 از شمول موسسات جديدقبل  

 38.8 14.3 21.4 لحاظ موسسات جديدبا   6395.5

 12.9 6.6 4.5 موسسات جديد در رشدسهم  

1393 10.6 10.6 22.3 7823.8 

 قابل مقايسه با سالهاي قبل
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 عوامل مؤثر در تغيير پايه پولي

  

 قبلپايان سال به سال نسبت پايان  (هزار ميليارد ريال)مانده 

1391 1392 1393 
 سهم  از رشد  (درصد)رشد 

 (واحد درصد)

1391 1392 1393 1391 1392 1393 

 10.6 21.4 27.6 10.6 21.4 27.6 1310.5 1184.9 975.8 پايه پولي

 8.7- 93.2 2.7 6.2- 118.2 2.8 1574.8 1678.3 769.2 خالص داراييهاي خارجي

 0.0 0.7- 15.6 0.6- 15.8- 162.9 38.5 38.7 46.0 خالص بدهي بخش دولتي

 21.4 11.7 9.2 42.1 23.4 16.7 856.3 602.6 488.3 بدهي بانکها  

 2.1- 82.8- 0.1 2.1- 246.2- 0.5 1159.1- 1134.7- 327.7- خالص ساير اقالم
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 تحوالت پايه پولي

است بوده پولي پايه افزايش عامل تنها مرکزي بانک به بانکها بدهي ،1393 سال در. 

تغييرات در کاهنده نقشي مرکزي بانک خارجي دارايي هاي خالص قبل، سالهاي خالف بر  

 .است داشته پولي پايه

از حاکي که نداشته تغييري 1393 سال در دولتي بخش از مرکزي بانک مطالبات خالص  

 .مي باشد دولت سوي از مالي انضباط رعايت

سال در مرکزي بانک به بانکها بدهي افزايش دولت، سوي از مالي انضباط رعايت وجود با  

 موقع به ايفاي عدم و دولتي شرکتهاي مشارکت اوراق سررسيد جمله از داليلي به 1393

  .... و بانکها برخي اعتباري تنگناهاي ،گندم تضميني خريد ناشرين، سوي از تعهدات

 .دارند گذشته تحوالت در ريشه عمدتًا که بوده مربوط
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1390 1391 1392 1393 
 درصد تغيير

 دوازده   ماهه 

سهم هريک از  
اجزاء در  

 تغييرات ضريب

نسبت اسکناس و مسکوک   
در دست اشخاص به کل  

 سپرده ها

0.0803 0.0772 0.0551 0.0471 -14.5 0.2068 

نسبت سپرده هاي قانوني به  
 کل سپرده ها

0.1090 0.1149 0.1118 0.1138 1.8 -0.0619 

نسبت ذخاير اضافي به کل   
 سپرده ها

0.0439 0.0360 0.0285 0.0145 -49.1 0.4322 

 0.5720 10.6 5.970 5.398 4.721 4.633 ضريب فزاينده نقدينگي

 ترکيب سهم اجزاي ضريب فزاينده نقدينگي
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 بدهي بانکها به بانک مرکزي
 (هزار ميليارد ريال)

193.7 167.2 138.6 

480.1 480.1 479.6 479.1 478.9 478.9 478.9 478.9 472.4 472.4 472.7 469.2 465.2 465.2 132.0 
267.4 353.8 

154.6 168.2 207.4 197.3 226.9 174.1 211.8 252.6 263.4 291.4 339.6 366.8 389.7 343.3 

0 
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 اضافه برداشت اعتبارات مستقيم 

   در نتيجه کاهش اضافه برداشت بانکها، حجم بدهي بانکها و موسسات اعتباري به بانک مرکزي در پايان فروردين سال

 .کاهش يافته استهزار ميليارد ريال  808/5، به 1394
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 1393در سال   عملکرد تسهيالت پرداختي بر حسب هدف از دريافت تسهيالت

 (درصد)

 جمع متفرقه خدمات بازرگاني مسکن و ساختمان صنعت و معدن کشاورزي  

 10.8 3.4 11.2 6.3 16 8.3 18.7 ايجاد

 60.7 54.3 55.3 62.1 21.2 80.9 62.5 در گردشتامين سرمايه 

 2.1 0 1.7 0.4 11.3 0.2 0.2 تعمير

 6.2 23.9 7.3 7.1 2.5 5.2 9.1 توسعه

 6.5 0.8 11.7 6.4 3.4 2.6 3.2 خريد کاالي شخصي

 7.3 0.1 4.6 3.3 42.9 0.3 0.2 مسکنخريد 

 6.4 17.5 8.2 14.5 2.7 2.5 6.2 ساير

 100 100 100 100 100 100 100 جمع

 درصد بوده است 53/9و  46/0به ترتيب معادل  1392و  1391سهم سرمايه در گردش از کل تسهيالت پرداختي شبکه بانکي در سالهاي . 

 و   68/5به ترتيب معادل  1392و  1391سهم سرمايه در گردش از کل تسهيالت پرداختي شبکه بانکي به بخش صنعت و معدن در سالهاي

 .درصد بوده است 73/7
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 1393تسهيالت پرداختي شکبه بانکي در سال 

که رسيده ريال ميليارد هزار 3414/2 به 1393 سال در بانکي شبکه پرداختي تسهيالت حجم 

   .است داشته رشد درصد 44/5 قبل سال رقم با مقايسه در

توان براي برآوردي رقم از 1393 سال در بانکي شبکه پرداختي تسهيالت حجم  

 .است بوده باالتر نيز ،(ريال ميليارد هزار 2800) سال اين در بانکها تسهيالت دهي

دوره با) گردش در سرمايه تامين بر تمرکز و مرکزي بانک اعتباري سياستهاي جهت گيري 

  تعيين نقش ،بانکها غيرجاري مطالبات کاهش براي بانک اين ش هايتال و (کوتاه تر بازپرداخت

 .است داشته 1393 سال در بانکي شبکه پرداختي تسهيالت افزايش در کننده اي

در که بوده مربوط تسهيالتي قراردادهاي تجديد به بانکي شبکه پرداختي تسهيالت از بخشي  

  .است گرفته صورت توليد کنندگان از حمايت راستاي

بخشنامه توليدکنندگان، از حمايت جهت در و 1393 سال ماه اسفند در مرکزي بانک  

 .نمود ابالغ کشور بانکي شبکه به را 1393/12/20 مورخ 93/343934
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 بدهي بخش دولتی به شبکه بانکي 
(بابت اعتبارات اعطايي و اوراق مشارکت )  

1391 1392 1393 

 (2) 837.5 585.6 273.0 (1)شبکه بانکی 

 198.5 188.7 - اوراق مشارکت نزد بانکها

 1036.0 774.3 - جمع   

20 

 سازمان تاييد به 1393 و 1392 سالهاي ارقام و است رسيده حسابرسي سازمان تاييد به 1391 سال ارقام -1

 .است نرسيده حسابرسي

 .1393 سال بهمن پايان به مربوط -2

 (هزار ميلياردريال)
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 تحوالت بازار ارز
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ساالنه -ارزنوسانات نرخ   

 (درصد/ ريال)

   1392 1393 تغييرات

 متوسط نرخ دالر  31839 32801 3.0

 حداکثر نرخ دالر 36827 35950 2.4-

 انحراف معيار 2346 1352 42.4-
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دو ماهه اول سال –نوسانات نرخ ارز   

 1393دوماهه  1394دوماهه  تغييرات
  

 متوسط نرخ دالر  32093 33345 3.9

 حداکثر نرخ دالر 33443 34143 2.1

 انحراف معيار 1060 320 69.8-

 (درصد/ ريال)
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 نوسانات نرخ دالر در بازار آزاد

3,248 
3,229 3,204 
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 صدور بيانيه لوزان شروع مذاکرات هسته اي لوزان
 تمديد مذاکرات هسته اي 

 (تومان)



Central Bank of I.R.Iran – Economic Research and Policy Department                                                                                                                   WWW.CBI.IR 

 تحوالت نرخ تورم
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ماه   به ماه نسبت در هر تغييرات شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي
(1390=100)و در دوازده ماهه  سال قبل ه شابم  

 (درصد)
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 تغييرات شاخص کل در دوازده ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 (نقطه به نقطه)تغييرات شاخص کل در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 
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 (درصد)

و  سال قبل ه شابماه م به ماه نسبت در هرتوليد کننده تغييرات شاخص بهاي 
(1390=100)در دوازده ماهه    
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 تغييرات شاخص کل در دوازده ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل  

 (نقطه به نقطه)تغييرات شاخص کل در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 
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 تحوالت نرخ تورم

معادل 1393 سال تورم نرخ هدف ،1392 سال در درصدي 34/7 تورم نرخ تجربه از پس  

 .گرديد تعيين درصد 25

سال تورم نرخ هدف تورم، نرخ توجه قابل کاهش از پس و 1393 سال اول ماهه شش در  

  واحد 19/1 کاهشي با تورم نرخ وجود،  اين با .گرديد بازنگري درصد 20 زير به 1393

 .رسيد 1393 سال در درصد 15/6 به قبل،  سال به نسبت درصدي

به آن کاهشي روند تداوم و رسيده خود ساختاري سطوح به تورم نرخ حاضر حال در  

 .بود نخواهد امکان پذير راحتي

در جاري سال تورم نرخ است الزم ،1395 سال در رقمي تک تورم هدف به حصول براي  

  و پولي انضباط رويکردهاي است الزم صورت اين در .شود هدفگذاري درصد 13-14 حد

 .شود پيگيري بيشتر قوت با مالي
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 ارتباط متقابل نرخ ارز و نرخ تورم ماهانه
 (درصد)
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 (محور سمت چپ)رشد ماهانه قیمت دالر در بازار آزاد  94

 (محور سمت راست)تغییرات شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی نسبت به ماه قبل 

نرخ ارز و تورم در ارتباط متقابل و تنگاتنگ با يکديگر قرار دارند. 

براي ثبات بازار ارز، الزم است نرخ تورم به عنوان يک عامل اختالل در اقتصاد کنترل شود. 
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 جهت گيري هاي سياست هاي پولي و اعتباري
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 الزامات پياده سازي اقتصاد مقاومتي
در حوزه سياست هاي پولي و اعتباري   

تعادلي وضعيت) اوليه وضعيت به بازگشت يا حفظ جهت اقتصاد توانايي :مقاومتي اقتصاد 

 .برونزا شوک هاي بروز از پس (فرضي

ارتباط اين در شده شناخته خط مشي مهم ترين «کالن اقتصاد ثبات» تداوم و استقرار 

 .است

است زير شرايط برقراري مستلزم هدف اين به نيل: 

مالياتي درآمدهاي سهم افزايش و دولت درآمدي منابع در تنوع ايجاد :بودجه اي پايداري. 

خارجي ذخاير افزايش و صادراتي درآمدهاي در نفت سهم کاهش :خارجي بخش پايداري. 

کشور بانکي نظام سالمت و دولت مالي سلطه رفع :مالي ثبات. 
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 سياستگذاري پولي  مبتني بر هدفگذاري نرخ تورمي و الزامات آن

بر تمرکز و تامين منظور به پولي سياست اجرايي چارچوب يک تورم نرخ هدفگذاري 

 .مي  باشد اقتصاد در قيمتها ثبات

که پولي سياستگذاري نظام هاي ساير با مقايسه در تورم نرخ هدفگذاري رويکرد  

 نرخ بر مشخصًا مي دهند، قرار تورم نرخ کنترل مياني هدف را ارز نرخ و پولي کل هاي

 .دارد تمرکز اسمي لنگر عنوان به تورم

بهبود در معني داري نقش ،توليد فضاي نااطميناني هاي کاهش دليل به قيمتها ثبات 

   .دارد توليدي فعاليتهاي وضعيت

قيمت ها، ثبات هدف که است اين از حاکي توسعه حال در اقتصادهاي تجارب بررسي 

 به مي تواند ها قيمت ثبات بنابراين، .دارد همراه به را اقتصادي رشد لحاظ به هزينه حداقل

 .گيرد قرار مدنظر اعتباري و پولي سياستهاي در اسمي لنگر يک عنوان
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 الزامات پياده سازي هدفگذاري نرخ تورمي

 

سياستگذاري پولي شفاف سازي 

سياستگذار پولي استقالل 

 ثبات بخش خارجينرخ تورم لنگر اسمي سياستگذاري پولي        نظام ارزي شناور       افزايش 

ثبات نظام مالينظام مالي باثبات           ارتقاي              بکارگيري موثر ابزارهاي سياستگذاري پولي 

 مسئوليت ها

 اهدف

 ابزارها
 رفع زمينه هاي سلطه مالي

انضباط و 
استحکام مالي 

 دولت
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 اقتصاد مقاومتي و هدفگذاري نرخ تورم

از هم و اصلي اهداف بابت از هم تورم نرخ هدفگذاري و مقاومتي اقتصاد 

 .هستند مرتبط و نزديک يکديگر به خيلي اجرايي الزامات ُبعد

تورم نرخ هدفگذاري بر مبتني پولي سياست پياده سازي براي زمينه سازي، 

 وارده شوک هاي مقابل در کشور اقتصادي مقاومت افزايش جهت در اقدامي

  .مي گردد محسوب
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 بازبيني در نرخ هاي سود بانکي
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 تحوالت نرخ سود واقعي

دليل به بانکي سپرده هاي و تسهيالت واقعي سود نرخ مالي، سرکوب طوالني دوره يک از پس  

 .يافت افزايش تدريج به و شد مثبت 1393 سال ميانه از تورم، نرخ کاهشي روند تداوم

دارايي ها ديگر بازدهي از باالتر مالحظه اي قابل فاصله با پول بازار بازدهي نرخ ، 1393 سال در  

  .گرفت قرار سهام و طال ارز، مسکن، جمله از

تنها نه بانکي سود نرخ هاي تورم، نرخ کاهشي روند و پول بازار بازدهي بودن باال عليرغم  

 :بوديم شاهد بانکي سود نرخ براي نيز را بااليي به رو فشارهاي بلکه نيافت کاهش

 توافق مورد نرخ هاي سقف از بانکها برخي تخطي :بانکي سپرده هاي

 واقعي بخش بازدهي با ناسازگار و غيرمتعارف سود نرخ هاي :بانکي تسهيالت

 

 افزايش ريسک بانکها

 عدم تطابق با شرايط خروج از رکود
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 (درصد)
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 نرخ تورم نرخ سود سپرده يک ساله

 پولي سياستهاي بازبيني از پيش و 1390 سال اول ماهه 10 به مربوط -1
 پولي سياستهاي بازبيني از پس و سال پاياني ماه 2 به مربوط -2
 1393 سال ارديبهشت در بانکها توافقات از پيش و سال ابتدايي ماهه 2 به مربوط -3
 1393 سال پايان تا ارديبهشت به مربوط  -4

1370-93و تورم در سال هاي ( سياستي)نرخ  سود بانکي   

17 
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 1393مقايسه بازدهي و ريسک دارايي هاي مختلف در سال 

 (1)تغييرات ضريب  بازدهي   

 4.1 3.0 (بازار آزاد)دالر

 4.9 0.9- (آزاد بازار)يورو 

 6.5 20.9- بازار سرمايه 

 3.3 9.0- طالسکه 

 0 22.0 بانکهاسپرده يک ساله 

 (درصد)

 .نسبت انحراف معيار به ميانگين -1
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 معلول مشکالت نظام بانکيعدم کاهش نرخ سود بانکي 

 کيفيت پايين دارايي بانک ها

 باال بودن مطالبات غيرجاري 

 بدهي انباشته دولت به بانکها 

 رسوب اوراق مشارکت دولتي 

 نقدشوندگي پايين دارايي ها 

 رقابت ناسالم در بازار پول

 فعاليت موسسات اعتباري غير مجاز 

 نامتوازن بودن شرايط رقابت 

 (1)چسبندگي هزينه  منابع در بانکها 

افزايش 

هزينه 

 تجهيز پول
+ 

 رقابت ناسالم در بازار پول کيفيت پايين دارايي بانک ها

 جهت در بانکها، در سال ازيک بيشتر سررسيد با سپرده افتتاح بر ممنوعيت وضع با و 1393 سال اوايل از مرکزي بانک  

  در سال يک از بيشتر سررسيد با سپرده هاي وجود دليل به ليکن، .نمود اقدام بانکي منابع تجهز هزينه چسبندگي کاهش

 .مي باشد چسبندگي نوعي دچاري بانکها منابع جذب هزينه بانکها، ترازنامه
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 ناشي از سياستگذاري اشتباه اقتصادي در گذشته مشکالت بانک ها

 است شده تجميع بانکها ترازنامه در اخير سال هاي اقتصادي اشتباه تصميمات منفي آثار: 

بانکي سود نرخ هاي دستوري کاهش   

بانکها وثيقه گيري فرايند در اخالل 

دولت بودجه اي شبه و بودجه اي تکاليف 

 به 1384 سال پايان در ريال ميليارد هزار 20/9 از مرکزي بانک به بانکها بدهي حجم  

 .است رسيده 1393 سال پايان در ريال ميليارد هزار 856

 جهت در موثري اقدام نيز بعد به 1392 سال از گرفته، صورت شفاف سازي هاي عليرغم  

  وضعيت در اساسي بهبود و دولتي بانکهاي سرمايه افزايش و بانکها به دولت بدهي تسويه

   .است نگرفته صورت کشور بانکي نظام

 افزايش مطالبات غيرجاري

 (تخليه نهايي آثار)بدهي به بانک مرکزي 

 (به ويژه مستغالت)نقدشوندگي پايين دارايي ها 



Central Bank of I.R.Iran – Economic Research and Policy Department                                                                                                                   WWW.CBI.IR 

 داليل بازبيني در نرخ هاي سود بانکي

  نرخ هاي بازبيني بايد سياستگذار آيا پول، بازار در موجود مشکالت به توجه با :پرسش

   مي نمود؟ موکول بانکها مشکالت کامل رفع به را بانکي سود

 با را توليد و سرمايه گذاري انگيزه هاي قبلي، سطح در بانکي سود نرخ هاي تداوم  

 رکود از خروج فرايند تضعيف             مي ساخت مواجه مشکل

 اعطاي صرفًا قبلي نرخ هاي در بازدهي، و ريسک ميان مستقيم رابطه به توجه با  

 بانکها ريسک افزايش                  بود توجيه پذير پرريسک فعاليتهاي به تسهيالت

 عدم از حاکي واقعي بخش فعاليتهاي بازدهي با واقعي سود نرخ معني دار اختالف  

 آينده در مالي بي ثباتي بروز احتمال                 بود اقتصاد در جدي تعادل
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پول بازار ريسک هاي کاهش راستاي در پول بازار به مجدد بخشي انتظام 

(بانکي سپرده هاي و تسهيالت) بانکي سود نرخ هاي براي سقف تعيين 

متخلف اعتباري موسسات و بانکها با ايجابي برخورد 

اقتصادي فعالين براي اعتباري موسسات و بانکها ريسک  تبيين 

و بانکي نظام به دولتي بخش بدهي تسويه خصوص در دولت از درخواست  

 سرمايه بازار به بزرگ واحدهاي مالي تامين واگذاري براي زمينه سازي

اقتصادي رکود از خروج جهت در توليد مالي تامين هزينه کاهش 

بانکها ترازنامه اي مشکالت به توجه 

 شوراي پول و اعتبار 1394/2/8رويکرد کلي مصوبه 
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سپرده گذاري دوره طول با متناسب بانکي سپرده هاي علي الحساب سود نرخ سقف  

 .درصد 20 معادل (يک سال سررسيد حداکثر با)

درصد 21 معادل غيرمشارکتي عقود تسهيالت سود نرخ حداکثر.   

و بانک ها بين قرارداد عقد هنگام مشارکتي عقود انتظار مورد سود نرخ سقف 

 .شد تعيين درصد 24 معادل مشتري و اعتباري موسسات

3 زماني مقاطع در کشور اقتصادي کالن تحوالت با متناسب بانکي سود نرخ هاي 

 سود نرخ هاي تدريجي کاهش               .گرفت خواهد قرار بازبيني مورد ماهه

تداوم و درصد 13/0 به درصد 13/5 از تجاري بانکهاي قانوني سپرده نسبت کاهش  

 .درصد واحد 2 سقف تا قانوني سپرده عنوان به بانکها صندوق نقد موجودي لحاظ

 رئوس تصميمات اتخاذ شده در مصوبه 
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سود نرخ هاي از حمايت و بانکها مشکالت کاهش منظور به مرکزي بانک برنامه هاي 

 :شده تعيين

oبانکها به اعتباري خطوط اعطاي 

oاعتباري خط به بانکها تکليفي تسهيالت از ناشي برداشت اضافه تبديل 

oبانکي بين بازار در سپرده گذاري 

معادل شهرداري ها و دولتي شرکتهاي مشارکت اوراق علي الحساب سود نرخ سقف  

 .درصد 21

اقتصادي فعالين براي اعتباري موسسات و بانک ها ريسک تبيين 

و اطالع رساني) متخلف اعتباري موسسات و بانکها عامل مديران با ايجابي برخورد 

 (بانکها انتظامي هيئت به معرفي

 ادامه  -رئوس تصميمات اتخاذ شده در مصوبه 
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 سياست هاي اعتباري بانک مرکزي

 در گردش واحدهاي توليدي نقشش مشوثري در   تامين مالي سرمايه اولويت بخشي به

 .بهبود رشد اقتصادي داشته است

 از تسهيالت پرداختي ششبکه بشانکي بشه تشامين     درصد  60/7 معادل 1393در سال

ايشن سشهم بشراي تسشهيالت     . سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص داشته است

 .بوده استدرصد  80/9پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 

 بازبيني در سقف تسهيالت ُخرد 

 بازبيني در سياستهاي اعتباري بخش مسکن 
 رشد اقتصاديو تحريک  تقاضاافزايش 
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 جمع بندي

 پيگيري مستلزم آن کاهشي روند تداوم و رسيده خود ساختاري سطوح به تورم نرخ 

 .است مالي و پولي انضباط سياستهاي

 پولي انضباط رعايت تورم، نرخ تحوالت و ارز نرخ تغييرات معني دار رابطه به توجه با 

 .است اهميت حايز نيز ارز بازار در ثبات حفظ الزامات حيث از

 که طوري به است، بوده موفق پولي انضباط پيگيري در 1393 سال در مرکزي بانک 

 اين نقدينگي رشد براي شده تعيين ضمني اهداف از (درصد 22/3) نقدينگي رشد

 .است بوده کمتر (23-25) سال

 تورم نرخ هدفگذاري بر مبتني پولي سياست پياده سازي با مقاومتي اقتصاد اهداف تحقق  

 .هستند نزديک يکديگر به بسيار اجرايي الزامات ُبعد از هم و اصلي هدف لحاظ به هم
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 جمع بندي

 واحدهاي مالي تامين هزينه هاي کاهش  و بهبود پول، بازار به مجدد انتظام بخشي 

 و پولي سياستهاي مجموعه اصلي رويکرد ،بانکها مشکالت رفع به کمک  و توليدي

 .مي دهند تشکيل را (1394/2/8 مورخ) اعتبار و پول شوراي مصوب اعتبار

 حمايت هدف با را ُخرد تسهيالت سقف  و مسکن بخش اعتباري سياستهاي مرکزي بانک 

 .است داده  قرار بازبيني مورد اقتصاد تقاضاي ناحيه از اقتصادي رشد انگيزش و توليد از

سال در مرکزي بانک اعتباري سياست هاي کشور، اقتصاد خالي ظرفيتهاي به توجه با  

 .بود خواهد متمرکز توليدي واحدهاي گردش در سرمايه مالي تامين بر کماکان ،1394
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تشکر از توجه حّضار محترم با  


