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مالحظاتی پیرامون وضعیت جاری بانک ها، بازار 

 سرمایه و دولت برای تامین مالی شرکت های عضو اتاق

 «نقد اقتصاد ایران»همایش 

 تهراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  

بررسی های اقتصادیمعاونت 
 حسین عبده تبریزی

 1394/08/24تهران 
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 چند عنوان برای بحث

مشکل صنعت و کسب وکار چرا کاهش نمی یابد؟/نرخ بهره 

وضعیت بانک ها و شرکت ها 

امکانات شرکت ها در بازار سرمایه 

بازار بدهی، دولت و شرکت ها 
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تشدید معامالت سفته بازی در بازار سهام 

رونق معامالت در صنایع و سهام غیربنیادی 

(ی زیانده با زیان انباشته، شرکت های ورشکسته ویقند، خودرو)... 

(تک سهم) چرخش استراتژی غالب معامالت از سبد دارایی به سهام انفرادی 

کاهش حجم معامالت و افت نقدینگی محسوس در بازار ثانویه 

 کاهش سوداوری بخش خدمات کارگزاری و مشاوره در دوره رکود بازار سرمایه و

 خطر تضعیف بنیه مالی این نهادهای مالی

 سرمایه بازار وضعیت
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 حجم معامالت به میلیون

487 
516 

439 
418 

۰ 

1۰۰ 

۲۰۰ 

3۰۰ 

4۰۰ 

5۰۰ 

6۰۰ 

 1394آبان ماه  1394مهر ماه  1394شهریور ماه  1394مرداد ماه 
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48۰ 

686 

۰ 

1۰۰ 

۲۰۰ 

3۰۰ 

4۰۰ 

5۰۰ 

6۰۰ 

7۰۰ 

8۰۰ 

 سال اخیر 3 ماهه اخیر 3

 شرح سال اخیر 3 ماهه اخیر 3 سال اخیر 3ماهه اخیر به 3نسبت  

7۰%  حجم معامالت به میلیون 686 48۰ 

 حجم معامالت به میلیون

14 
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 نسبت تسهیالت پرداختنی به تولید ناخالص داخلیکاهش . 1

 بانکیدارایی های فزایش سهم وثایق تملیکی از ا . 2

 (بانکیدارایی های افزایش سهم سایر و )دارایی های بانکی سهم تسهیالت بانکی از کاهش . 3

 مطالبات غیرجاری شبکه ی بانکی افزایش . 4

 نسبت مطالبات به تسهیالتافزایش . 5

 بانک هابیش از حد نسبت کفایت سرمایه برخی افزایش . 6
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 نسبت تسهیالت پرداختی به تولید ناخالص داخلی



8 
5 
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تكلیفی و  )الوصول مشكوك معوق و رشد مطالبات سررسید گذشته، روند 

 (92-86)ی بانكی کشور  کل شبكه ( غیرتكلیفی

۰ 

۱۰ 

۲۰ 

۳۰ 

۴۰ 

۵۰ 

۶۰ 

۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ 

 رشد مطالبات کل شبکه ی بانکی

 8 .محور عمودی به صورت درصد و در محور افقی سال است اعداد در :توضیحات
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 رتبه بندی بانک ها در سهم سپرده های دیداری
 (۹۴پایان خرداد )  
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 سرمایهکفایتنسبتحسببربانکهارتبهبندی

ثبات مالی،  عملکرد و سنجش از نسبت های یکی کفایت سرمایه 
ریسک پوشش دادن سرمایه ی کافی برای باید بانک ها . استبانکها 

، کفایت  1بازل طبق بر . را داشته باشندخود فعالیت های از ناشی 
 می باشد ٪8سرمایه
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 سرمایهکفایتنسبتحسببربانکهارتبهبندی
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 سرمایهکفایتنسبتحسببربانکهارتبهبندی
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 سرمایهکفایتنسبتحسببربانکهارتبهبندی
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 (درصد) داراییبازدهنسبتحسببربانکهارتبهبندی

 .  بانکی برمی گردددر شبکه رقابتی بانک و جایگاه نحوه ی مدیریت سودآوری به 
ظرفیت از منابع و چه بهینه تر را در استفاده هر کارایی بانک بازده دارایی نسبت 

 .می دهددرآمد نشان جهت ایجاد بانک در موجود 
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 (درصد) داراییبازدهنسبتحسببربانکهارتبهبندی
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 (درصد) منابعبهمصارفنسبتحسببربانکهارتبهبندی

محل سپرده ها، تسهیالت اعطا  از یک بانک که نسبت می تواند حدی این 
 .می کند را ارزیابی کند



20 

 (درصد) منابعبهمصارفنسبتحسببربانکهارتبهبندی
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 تسهیالتمیزانبهتسهیالتازحاصلدرآمدنسبت
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 (درصد) تسهیالتکلبهغیرجاریمطالباتنسبت

اعتباری  راکد کل تسهیالت نشان دهنده بخش به مطالبات غیرجاری نسبت 
 .خواهد دادرا کاهش سودآوری بانک که است 
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 (درصد) تسهیالتکلبهغیرجاریمطالباتنسبت
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 بسته اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود

 کاهش دستوری فوری نرخ برای جلوگیری از زیان بیشتر بانک ها و گشایش اعتباری.1

 اصالح نحوه ی محاسبه سود پرداختنی. 2

 احیای حساب سپرده های دیداری. 3

 اصالح حساب سود دریافتنی و خسارت تأخیر تادیه. 4

 ممنوعیت دریافت اعتبارات از چندین بانک از طریق اصالح قرارداد تسهیالت. 5

 تعیین نرخ سود به شکلی که ارز به وسیله پس انداز بدل نشود. 6

 جریمه سنگین اعطای تسهیالت به شرکت تابعه. 7

 برخورد فوری با حداقل دو موسسه غیرقانونی.  8

 راه اندازی فوری بیمه سپرده ها به طور همزمان. 9
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 اقدامات پیشنهادی

 صندوق پروژه 

 اوراق تجاری

 سقف تعهدات و گرایش به حق مالی

 وصول مطالبات از دولت
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 با تشکر با تشکر


