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  ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی- مجله اقتصادی 
 71-86 ، صفحات1389 دی و آذر، 10 و 9های  شماره

 
 

   قزوین استان بانکی شبکه معوق مطالبات تحلیل و بررسی
  )ها و راهکارها چالش(

  
  3فاطمه همتی و2علی حقیقت ،1علیرضا امینی

 

ضـعف  نمایانگر باال بودن سطح تورم و همچنین   مطالبات معوق بانکی محصول شرایط اقتصادی و        
 بدیهی است افزایش مطالبـات معوقـه   .باشد ها در مدیریت منابع و مصارف خود می     عملکرد بانک 

 کـاهش  موضـوع  ایـن      منـابع بـانکی از مـصارف آن کمتـر شـود و      کـه شـود  ها باعث مـی   بانک
 توسعه داللـی و     ،ه افزایش تورم  تری از جمل   ها و در سطح ملی تبعات گسترده       دهی بانک  تسهیالت

  سـال   در بررسی مطالبات معوق شبکه بـانکی در اسـتان قـزوین           .پی دارد  زمینی را در   اقتصاد زیر 
 درصـد و رشـد      32 بـه میـزان      1386 در سال    دهی رات میزان تسهیالت  ی تغی مایانگر ن مورد بررسی 
 قـه بـه مـصارف بـانکی        درصد از مطالبات معو    72 . درصد بوده است   21ها به میزان     جذب سپرده 
در . هـای تخصـصی اسـت       درصد مربوط به بانک    28های تجاری و      مربوط به بانک   استان قزوین 

های داللی در ایـن      بخش مسکن کمترین معوقه شکل گرفته است که ناشی از سودآوری فعالیت           
  .باشد بخش می

  
  
ی، منابع و  تسهیالت اعطایشاخص گسترش خدمات بانکی،سیستم بانکی، :  کلیدیهای هواژ

  .، مطالبات معوقمصارف بانکی
  

                                                 
 .قزوینمطالعات اقتصادی کارشناس اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کارشناس علوم اقتصادی و رئیس گروه . 1

amini_alireza@yahoo.com  
 .کارشناس ارشد علوم اقتصادی، کارشناس اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین .2

haghighatali@rocketmail.com  
 .ریزی و کارشناس اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه. 3

fatemehematy@yahoo.com 
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  مقدمه. 1
، و اعتبار متقاضی براساس صالحیت بایست میدر نظام بانکداری اسالمی که پرداخت تسهیالت 

نمودن اموال  مین کافی و بیمهپذیر بودن طرح و معامله، نظارت بر حسن اجرای قرارداد، اخذ تا توجیه
فنی و   عدم بررسی صحیح مالی،دهنده نشانمطالبات معوقه ثایق صورت پذیرد، باال رفتن حجم و و

اقتصادی طرح یا معامله و عدم شناخت کافی از توان مالی و اجرایی مشتریان یا به دلیل عدم کنترل و 
  .شود نظارت دقیق بر نحوه مصرف تسهیالت پرداختی و نشانه خطر جدی برای بانک تلقی می

ی در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز موجب افزایش ای موارد وقوع حوادث البته در پاره
  .گردد که علل آن خارج از حیطه اقتدار سیستم بانک است مطالبات معوق می

ها همچون اقیانوسی منجمد به یک معضل شدید و  ه و معوق بانکگذشتمطالبات سررسید 
 از ، و به عبارت دیگرکشورشده و با توجه به بانک محور بودن اقتصاد تبدیل جدی برای نظام بانکی 

را   توان آن  بدون شک میکه تمام بار نظام مالی کشور بر دوش نظام بانکی بوده است آنجایی
  . ای ملی نامید دغدغه
  

   ادبیات موضوع.2
  برخی مفاهیم مربوط به مطالبات بانکی .2-1

اخت شده و یا مطالباتی که بازپرداخت اصل و سودآن در سررسیدهای مقرر پرد: مطالبات جاری
 . ماه از سررسید آن نگذشته استدوبیش از 

مطالباتی که از تاریخ سررسید اصل و سود آن و یا تاریخ قطع : مطالبات سررسید گذشته
 . ماه تجاوز ننموده استشش ماه گذشته وهنوز از دوپرداخت اقساط بیش از 

از تاریخ سررسید و یا تاریخ  ماه هجدهمطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از : مطالبات معوق
 .قطع پرداخت اقساط سپری شده است

 ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پراخت هجدهمطالباتی که بیش از : مطالبات مشکول الوصول
  .اقساط آن سپری شده است
ی نظر از تاریخ سررسید به دالیل ها که صرف آن بخش از مطالبات بانک: مطالبات سوخت شده

ت مدیره بانک به عنوان أشکستگی و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با تصویب هیاز قبیل ور
  .مطالبات سوخت شده تلقی شده است
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  های وصول مطالبات معوق و غیرمعوق  اصول، ارکان و روش.2-2
 رعایت برخی اصول ، ارکان و ،ترین موضوع در راستای کاهش و مدیریت مطالبات معوقه ممه

  . تسهیالت و وصول مطالبات بانکی استها در اعطای روش
  

  ها های وصول مطالبات بانک  ارکان و روش)الف
 مجلس شورای اسالمی 1362  سالهای بانکی براساس قانون بانکداری بدون ربا  مصوب  فعالیتتمام

تقسیم پرداخت تسهیالت   ها و تجهیز منابع پولی و  جذب سپرده،خدمات بانکیشامل به سه دسته 
عنوان یک واسطه مالی و  هها در راستای نقش بانک در اقتصاد ب که تمام این فعالیت    شود می

حال با . های اقتصادی در کشور است کننده عمده فعالیت مالی مینأکننده جریان وجوه و ت تسهیل
  البته. ها نیز مخدوش خواهد شد های معوقه سیستم بانکی در کشور نقش بانک افزایش بحران بدهی

که رعایت دقیق آنها موجب وصول به موقع تسهیالت و تحقق   رکن مهم5ظام بانکی کشور در ن
  : شود طراحی شده است که عبارتند از  اعطای تسهیالت می اهداف

 صالحیت و اعتبار متقاضیسنجش  -

 بودن اعطای تسهیالت توجیه پذیربررسی  -

 نظارت مستمر بر حسن اجرای قرارداد -

 اموال مورد طرح و وثایقبیمه تسهیالت یا  -

 مینضاخذ وثیقه و ت -

ها   منجر به کاهش معوقهبه طور قطعارکان فوق در صورت رعایت دقیق توسط شعب بانکی 
 ،دیگر از سوی .است ممکن غیر صفرکمی سطح تا ها معوقه کاهش احتمال صورت هر در اما ،شد خواهد

تواند   وجود داردکه مینکداری بدون ربابه لحاظ قانون باچهار روش وصول مطالبات معوق بانکی 
  .ثیر قابل توجهی داشته باشدأگرفتن مطالبات معوقه ت پس در باز

  سند تخصیص تسهیالت–به استناد سند رهنی  -

 )بانکی( به استناد قرارداد داخلی -

 به استناد سفته عند المطالبه -

  به استناد چک برگشت -
  

  مطالبات معوقهجلوگیری از توسعه گانه ج اصول پن)ب
درشناخت مشتریان  .کنند  جلوگیری خود توانند از رشدمطالبات معوق می ها با اعمال چهارمولفه بانک

کنند که در  د نقش مهمی را ایفا مینشو  میآغاز Cو تقاضای تسهیالت مختلف چهار فاکتوری که با 
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د تا حد قابل توجهی نیت شواگر این قواعد چهارگانه رعا. نام گرفته است) Cچهار (اصطالح بانکی 
  .توان از رشد مطالبات معوق جلوگیری کرد می

 تشخیص میزان سرمایه مورد معناکه این به ول در شناخت تقاضای تسهیالت است، اصل ا1سرمایه
شود تا به سرمایه بانک لطمه   درصد محاسبه می20گیرنده درتمام دنیا حدود  استفاده فرد تسهیالت

  .وارد نشود
 که سابقه تجاری فرد، حسن  است اصل دوم در مدیریت ریسک مطالبات بانکی،2شخصیت

یید رعایت اصول أد تا با صحت و تده  مورد توجه قرار می راهای برگشتی فرد شهرت و سابقه چک
گیرنده، وام موردنیاز در اختیارش قرارگیرد و  ای و انجام تعهدات بانکی از سوی فرد تسهیالت حرفه

  . جهت بازگشت سرمایه رفع شودنگرانی بانک از
 همچنین میزان بازار تحت گذاری و مدیریت آن توان سرمایهاست که  3 ظرفیتسومین اصل

د تا قدرت مدیریت مالی فرد را در حد تعادل کن  شناسایی و بررسی می راگیرنده سلطه فرد تسهیالت
 میزان .ایه بانک لطمه وارد نکندزان سرمداشته تا با کاهش یا افزایش افراطی مدیریت مالی به می نگه

ای فرد مرتبط است تا ظرفیت  ظرفیت فرد به شرایط بازار پول، موقعیت، تجربه، توان و سابقه حرفه
  .اجرایی و اداری ایجاد کرده باشد

 مذکور تا حد C است که با در کنار هم قرار گرفتن چهار 4چهارمین فاکتور، وثیقه و ضامن
های اقتصادی در  لفهؤبا تغییرات م. و رشد مطالبات بانکی جلوگیری کردتوان از ایجاد  زیادی می
 ها تاثیرگذار ، اصل پنجمی است که در حجم مطالبات معوق بانک5 شرایطکه: توان گفت ایران می

ها و امثال آن از جمله بندهای  شرایط تورم رکودی، محدودیت، مدیریت، تغییر سلیقه. است
برخی مطالبات بانکی نیز با حوادث غیرمترقبه همچون . معوق بانکی استموردنظر در میزان مطالبات 

 اما ،شود که فرد در قیدحیات نیست تا مطالباتش را پرداخت کند فوت، زلزله و امثال آن ایجاد می
  . کند در این شرایط نیز بیمه تا حد زیادی در وصول مطالبات معوقه با بانک همراهی می

مطالبات گیری  شکل از زیادی حد تا کامل های  با نظارت و بررسیدر صورت رعایت این اصول
توان  ها می آن بندی ها درانتخاب مشتریان و رتبه عمل بانک البته با اختیار.  خواهدشدپیشگیریها  بانک
  .ها راهکار الزم برای جلوگیری از ایجاد و رشد مطالبات معوق را دراختیار دارند  بانک کهگفت

                                                 
1. Capital 
2. Character 
3. Capacity 
4. Collatral 
5. Conditions 
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  گیری و افزایش مطالبات معوقه بر شکلثر ؤعوامل م .3
کنند، اما مطالبات معوقه  درصد تجاوز نمی ها از یک در بیشتر کشورهای جهان مطالبات معوقه بانک

 که این درصد است20های دولتی بیش از  درصد و بانک15های خصوصی ایران حدود  بانک
  .باشد  یک خطر جدی برای اقتصاد ملی میموضوع

 شرایط یکی .توان به دو دسته تقسیم کرد گیری و توسعه این مطالبات را می کلثر بر شؤعوامل م
ها که این   عملکرد بانکدیگریو  آورد  که انگیزه عدم باز پرداخت را به وجود می اقتصادی جامعه

 نرخ  اسمی از نرخ بهره پایین بودن عوامل اقتصادی ریشه در. سازد انگیزه را افزایش داده و عملی می
زیرا  تمایلی نشان ندهندها   به بازپرداخت وام  نسبتگیرندگان  وام شده که داردکه موجب متور
خیر و حتی با أ که اگر اقساط خود را با تیابند میدست ای ساده به این نتیجه  گیرندگان با محاسبه  وام

رم باال، ارزش  زیرا با توجه به نرخ تو اند های مربوطه بپردازند باز هم سود کرده پرداخت جریمه
وضع امروز نرخ بهره در ایران مانند . خیر اقساط استأهای ت افزوده پول آنها در بازار بیشتر از جریمه

 خریدند و آن را در بازار های گذشته است که مردم از بانک مرکزی دالر ارزان می نرخ ارز در سال
  .فروختند آزاد می

ه با کاهش رشد اقتصادی و تولید در جامعه درآمد  همرا  که با افزایش تورماست ایندلیل دیگر 
 و موجب  یابد می کاهش  مدت بلنددر  آن ها نیز به طبع واقعی کاهش یافته و قدرت باز پرداخت بدهی

   در بخش مسکنویژه بههای داللی  باال بودن سود فعالیتگردد و  ها می ایش مطالبات معوق بانکافز
  .داده استبه شدت کاهش  را  پرداخت اصل و فرع تسهیالت ه باز انگیزنیز مزید بر علت گردیده و

برای توسعه مطالبات معوقه فراهم گیری برخی دالیل را   موجبات شکلنیزها  عملکرد بانک
  :اشاره کرد موارد ذیل توان به  میترین آنها آورده است که از مهم

  عدم رعایت دقیق ارکان اعطای تسهیالت توسط شبکه بانکی •
   ها از متقاضیان خود اخت کافی بانکعدم شن •
  نبود بانک اطالعات متقاضیان •
  ها بندی اعتباری مشتریان بانک فقدان سیستم اعتبار سنجی و رتبه •

 و   حل این معضل تنها به دست شبکه بانکی میسر نخواهد بود و به کل اقتصاد جامعهقطع طور به
  .های موجود درآن مرتبط است  و بحرانها نوسان
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پولی  بازار شبکه اقتصاد، برکل بانکی سیستم معوقه مطالبات اثرگذاری مکانیزم لیل تح.4
  نظام بانکی عملکرد و کشور

   اثر بر کل اقتصاد.4-1
 زدن به افزایش حجم و گستره شبکه بازار غیررسمی پولی کشور دامن •

مسکن، خودرو،  ایه،سرم بازار مانند واقعی های دارایی و مالی بازارهای سایر دادن قرار ثیرأت تحت •
  های سوداگری و سفته بازی با توجه به گسیل معوقات به سمت این بازارها با انگیزه... طال و سکه و 

 تغییر حجم نقدینگی و افزایش حجم عرضه پول  •

  افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی •
 تغییر در ترکیب و حجم پایه پولی و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد کشور •

 گذاری زایش نرخ سود تسهیالت و کاهش سرمایهاف •

 انداز ها و افزایش پس افزایش نرخ سود سپرده •
  

   بازار پولی کشورمتغیرهای کالن اثر بر .4-2
گیرنده  و وام) گذاران سپرده(دهنده  بین وام شبکه بانکی ،تگونه که از فلوچارت قابل درک اس همان

های  مالی فعالیت مینأها و بازار پول در ت رین نقش را بانک آنجایی که درکشور ما بیشتقرار دارد و از
ثیرگذاشته و أت بانکی شبکه عملکرد بر مستقیم طور به ها بانک معوقه بدهی افزایش دارد عهدهرب اقتصادی
مین أنماید و بحران ت گردد و آسیب جدی بر اقتصاد ملی وارد می وری آن می  کاهش بهره موجب

  .دهد تصادی را افزایش میمنابع مالی واحدهای اق
افزایش حجم مطالبات معوق سیستم بانکی در وهله اول منجر به کاهش منابع سیستم بانکی شده 

ثیر قرار داده و أها را تحت ت یند خلق پول بانکادهی و بنابراین فر و از این حیث قدرت تسهیالت
  .گردد ضه پول منجر میدهد که این عامل در نهایت از این کانال به کاهش حجم عر کاهش می

ها قادر به پاسخگویی به تقاضای تسهیالت در   بانک  با کاهش منابع سیستم بانکی،از سوی دیگر
باشند که برای مرتفع نمودن این مشکل سه راه حل را در پیش  نرخ تسهیالت فعلی و موجود نمی

ل استقراض از منابع بانک یکی اینکه این کمبود در منابع جهت اعطای تسهیالت را از مح  گیرند می
ها را به عنوان قیمت و هزینه استفاده   دیگر اینکه نرخ سود تسهیالت بانک ونمایند مرکزی جبران می

 راه دیگر .دهند از پول به دلیل کمیابی منابع و همچنین افزایش ریسک اعطای تسهیالت افزایش می
بیشتر و افزایش انگیزه و تمایل های بانکی را جهت جذب منابع  این است که نرخ سود سپرده

  .گذاران و پس اندازکنندگان افزایش دهند سپرده
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 با افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی قطع طور  به حل اول انتخاب گردد، اگر راه
دهنده پایه پولی کشور افزایش یافته و از کانال افزایش پول پرقدرت   از اقالم تشکیلئیعنوان جز به

تغییر در ( یابد  عرضه پول افزایش میهم هم حجم نقدینگی و   به شبکه بازار پولی کشورتزریق شده
  ).ترکیب و حجم پایه پولی

درصورت انتخاب راه دوم، با افزایش نرخ سود تسهیالت، هزینه استفاده از منابع بانکی اضافه 
ردند که این عامل از منظر گ قیمت تبدیل می تدریج به منابع گران هقیمت بانکی ب شده و منابع ارزان

های  ادامه فعالیت برای را آنان تمایل و انگیزه و گردد می تلقی هشداردهنده عامل یک گذاران سرمایه
  .دهد گذاری، تولید و اشتغالزایی کاهش می های جدید سرمایه مولد اقتصادی و ایجاد و خلق فرصت

ها  ، بانکها  با افزایش نرخ سود سپردهطور قطع بهاگر هم گزینه سوم در دستور کار قرار گیرد، 
 جهت جذب منابع سود بیشتری را پرداخت نمایند و به طبع درآمد آنها کاهش شوند مجبور می

گذاران بانکی، منابع بانکی  اندازکنندگان و سپرده  با افزایش انگیزه پس، دیگرسوییابد و از  می
  به دلیل باال رفتن نرخ تسهیالت،گذاری رمایهانداز و از آن سو کاهش س یافته و افزایش پس افزایش

   .آید گذاری و پس انداز بوجود می شکافی بین سرمایه
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 بازارهای غیر متشکل پولی

بدهیهای 
 معوقه

 گذاران سپرده

 بانک مرکزی

ذخیره قانونی 
 هاسپرده

 شبکه بانکی
 وام گیرندگان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             7 / 16

http://ejip.ir/article-1-216-fa.html


 10 و9های  مجله اقتصادی سال دهم شماره 

 

78

  اثر بر عملکرد نظام بانکی. 4-3
شود و البته با مدنظر  با افزایش حجم مطالبات معوق بدون شک از منابع نظام بانکی کاسته می

تواند مجدد از   میرخ داده بخشی از مطالبات معوق  های متفاوت ایجاد مطالبات نگیزهدادن ا قرار
ای در اختیار بانک قرارگیرد که بانک  مسیری دیگر جذب شبکه بانکی گردد و به عنوان منابع سپرده

 شدن  با توجه با کاستهنیز سوییاز . سود پرداخت نماید  های معمول  به آنها طبق سود سپردهبایستی می
نماید، از سودی هم که از بابت ارائه  ها افت می دهی بانک منابع که مستقیماً قدرت تسهیالت

ها نیز به  گردند، لذا درنهایت درآمد و سود بانک نمودند محروم می  میارائهتسهیالت به متقاضیان 
های  رخ سود سپردههرچه بیشترن تواند به افزایش می این مهم. یابد کاهش می عنوان یک بنگاه اقتصادی

  .های آتی بینجامد بانکی در دوره
  

   وضعیت وصول مطالبات معوقه درکشور.5
 درصد از تولید 10 درصد از نقدینگی کشور و 20ها حدود  در اقتصادی که مطالبات معوق بانک

 پایه بنابر گزارش مقامات بلند. توان از خطرات ناشی از آن غفلت نمود  نمیباشد میناخالص داخلی 
 110 هزار میلیارد ریال رسیده که 200ها به رقم  مطالبات معوق بانک، 1386 در سال و رسمی کشور

 هزار میلیارد ریال میزان معوقات 90 و ) درصد55(هزار میلیارد ریال آن معوقات بخش خصوصی
اندرکاران سیاسی، اقتصادی و بانکی را به   تمام دسترقمی چنین . است) درصد45(بخش دولتی

  .ای بیاندیشد و راهکارهایی اتخاذ نمایند اندازد تا چاره اپو میتک
های دولتی کشور به شدت   مطالبات معوقه بانک1386 در سال ویژه بهدر چند سال اخیر 

ها ننماید به سرعت   این بانککه اگر بانک مرکزی حمایت الزم ازای  گونه افزایش یافته است به
های نظام بانکی،   ضعفدیگر به همین دلیل و . خواهند شدهای دولتی ورشکست بسیاری از بانک

وان اصالح رفتاری  نظام دولت نهم تصمیم به اصالح شبکه بانکی کشور گرفت و کارگروهی با عن
 قانون تسهیل اعطای 5 کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی به استناد ماده . تشکیل دادبانکی را

های تولید و افزایش منابع مالی و  و تسریع در اجرای طرحای طرح  تسهیالت بانکی و کاهش هزینه
نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و  ینی، پیش نویس آ1386ها مصوب سال  یی بانکاکار

  . تهیه شده است) ریالی و ارزی(ها  مشکوک الوصول بانک
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  سالمهر ماه در نظر بانک مرکزی  زیر"ساماندهی مطالبات معوقه" تحت عنوان  نیزای کمیته
 در خصوص نحوه وصول مطالبات معوق از مشتریانی که به چند بانک بدهی دارند تشکیل 1386
  .شد

های زودبازده اقتصادی کوچک و   با اجرای طرح اعطای تسهیالت به بنگاهسویی نیزاز 
به ها  بسیاری از این بنگاهکه  مورد حمایت دولت قرار گرفت شدت به که  کارآفرین در دولت نهم

برداری برخورد نمودند که موجبات افزایش  مشکالت عدیده و ساختاری در راه تولید و بهره
ای برای  رو لزوم تشکیل یک نهاد و موسسه از این.  مطالبات معوق در سیستم بانکی را فراهم آورد

شد که در نهایت منجر به  وری و ساماندهی این مطالبات معوق بیش از پیش احساس میآ جمع
  .تشکیل چنین نهادی گردید

  
  بررسی عملکرد شبکه بانکی استان قزوین .6
  گسترش خدمات بانکی در اقتصاد استان. 6-1

سسات پولی و مالی به ارزش افزوده بخش خدمات به ؤاین شاخص از نسبت ارزش افزوده خدمات م
  .تصاد استدهنده گسترش خدمات بانکی در اق آید که نشان دست می

 افزایشی بوده و )1379-1384(های  افزوده بخش خدمات طی سال شسهم شبکه بانکی از ارز
   شاخص کاهش یافته است به )1384 -1385(های   طی سالامادهد  نمودار روند صعودی را نشان می

  .عبارتی از گستردگی خدمات بانکی در استان طی این سال کاسته شده است
  

  )1379-1385(های   خدمات بانکی در اقتصاد استان طی سال شاخص گسترش.1جدول
  )درصد -میلیون ریال(

 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال/شرح
ارزش افزوده 
 15/188/833 12/100/136 9/542/700 7/168/528 5/809/756 4/685/175 3/804/698 خدمات

ارزش افزوده 
 369/161 343/899 261/232 161/615 129/870 90/211 77/083 شبکه بانکی

شاخص گسترش 
 2/43 2/84 2/74 2/25 2/24 1/93 2/03 خدمات بانکی

  . و برآورد کارشناسی)1379 -1385 (ای های منطقه حساب ،مرکز آمار ایران: خذأم
  

  نسبت تسهیالت به سپرده . 6-2
هیالت تا چه میزان از باشد که شبکه بانکی در پرداخت تس این شاخص در واقع گویای این مطلب می

های جذب   درصد سپرده92 حدود 1386در سال . ها و منابع داخلی بانک استفاده کرده است سپرده
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 درصدی داشته است و 2/8 افزایش پیششده به صورت تسهیالت پرداخت شده که نسبت به سال 
 ستان به منابع داخلیهای ا ها و اتکای بیشتر بانک دهی بانک  افزایش قدرت تسهیالتدهنده نشاناین 
  .باشد می

  

  نسبت سپرده به شعب . 6-3
میلیون ریال سپرده جذب شده است 31/46861 به ازای هر شعبه از شبکه بانکی استان 1386در سال 

دهنده افزایش  در واقع این مطلب نشان.  درصد رشد داشته است14 در حدود 1385که نسبت به سال 
  . باشد  میها و ساماندهی آنها ب سپردهتوانایی شبکه بانکی استان در جذ

  

  نسبت تسهیالت به شعب. 6-4
 این 1386در سال . دهنده میزان تسهیالت پرداخت شده به ازای هر شعبه است این شاخص نشان

 افزایش قابل پیش میلیون ریال بوده که نسبت به سال 75/43377نسبت برای شبکه بانکی استان 
 میلیون ریال بوده که تا سال 88/34807 این میزان حدود 1385ال که در س توجهی داشته به طوری

  .  درصد افزایش پیدا کرده است6/24 در حدود 1386
  

  نسبت سپرده به پرسنل. 6-5
های کارایی  دهنده میزان جذب سپرده به ازای هر نفر پرسنل است که از شاخص این نسبت نشان

ها و کنترل نقدینگی   نظام بانکی در جذب سپردهشود و بیانگر عملکرد مطلوب ها محسوب می بانک
  . در جامعه است
باشد که نسبت   میلیون ریال می16/5249 این نسبت در شبکه بانکی استان بالغ بر 1386در سال 

 نشان از بهبود وضعیت شبکه بانکی موضوعدهد و این   درصد رشد را نشان می2/19به سال قبل 
  . دارد و هدایت نقدینگی در راستای تولید استان در جذب، ساماندهی، تجهیز

  

   1386و1385های  عملکرد شبکه بانکی استان در سال.2جدول
  )درصد- ریالمیلیون(                                                                                                                                                            

  .و برآورد کارشناسیاستان  1386 سال سالنامه آماری:خذأم

 درصد تغییرات 1386 1385 سال/شرح

 32 13143459 9920247 تسهیالت
 21 14198976 11694136 سپرده

4/18 2705 2656 تعداد پرسنل  
3/6 303 285 تعداد شعب  

تسهیالت به سپرده نسبت  85 92 2/8  
 14 46861/31 41032/06 نسبت سپرده به شعب

6/24 43377/75 34807/88 نسبت تسهیالت به شعب  
2/19 4402/95249/16 نسبت سپرده به پرسنل  
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   استان قزوین شبکه بانکی بررسی مطالبات معوقه.7
های اخیر با آن مواجه بوده و به  یکی از مسائل و مشکالت مهمی که سیستم بانکی کشور در سال

 منفی در آثار مطالبات معوق زیراباشد  ها می است موضوع مطالبات معوق بانکمرز بحران رسیده 
کند و از  آورد و سیستم بانکی را با کمبود نقدینگی مواجه می های مالی بانک به وجود می صورت

آنجا که رسالت بانک گردش نقدینگی است اگر در این گردش خللی به وجود آید رسالت بانک 
همچنین افزایش این نوع مطالبات در اعطای اعتبارات و تسهیالت قدرت مانور . رود نیز زیر سوال می

یابی علل و عوامل آن و ارائه راهکارهای الزم  بنابراین لزوم شناخت و ریشه. دهد بانک را کاهش می
  . رسد برای کاهش و جلوگیری از افزایش این نوع مطالبات ضروری به نظر می

کمیل آنها، توجه به سوابق مشتری، ایجاد بانک اطالعاتی متقاضیان ها و ت دقت در تنظیم پرونده
های  بندی اعتباری مشتریان، دقت در کارشناسی سنجی و رتبه اندازی سیستم اعتبار تسهیالت، راه

  .باشد از جمله راهکارهای الزم در همین راستا می... صورت گرفته و اخذ پوشش کافی و معتبر و 
  

  لبات معوق به تفکیک بانکی بررسی وضعیت مطا.7-1
 میلیون ریال 1669318 بالغ بر 1386کل مطالبات معوق سیستم بانکی استان قزوین تا پایان سال 

  . باشد می
 بانک سپه باالترین سهم را از مطالبات معوق سیستم بانکی استان قزوین با )3(طبق جدول 

 ، استان این از بانک سپه درپس. شدبا می   درصد از حجم کل مطالبات به خود دارا84/34اختصاص 
همچنین .  درصد از مطالبات معوق سیستم بانکی در رده دوم قرار دارد36/14بانک ملی با اختصاص 

ها دارا   درصد از مطالبات معوق شبکه بانکی استان کمترین سهم را از معوقه26/0پست بانک با 
  . باشد می

 درصد از مطالبات معوق سیستم 48/16دن با های تخصصی نیز بانک صنعت و مع در بین بانک
درصد  50/10با  کشاورزی بانک ترتیب به و قرارگرفته اول رتبه در تخصصی های بانک بین استان بانکی

  . های بعدی قرار دارند  درصد در رده06/1از مطالبات و بانک مسکن با حدود 
  

   بررسی وضعیت مطالبات معوق به تفکیک بخشی .7-2
 1056604 میلیون ریال آن مربوط به بخش کشاورزی، 344084طالبات معوق حدود از مجموع م

 میلیون ریال آن در بخش ساختمان و مسکن و 84948میلیون ریال آن در بخش صنعت و معدن، 
  . میلیون ریال آن نیز در بخش خدمات، بازرگانی و صادرات به وجود آمده است184482
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البات معوق سیستم بانکی استان را بخش صنعت و معدن با باالترین سهم از مط) 3(طبق جدول 
 درصد 5ترین سهم را بخش ساختمان و مسکن با نزدیک به  ها و پایین  درصد معوقه3/63سهم 
 درصد از مطالبات معوق پس از بخش 6/20بخش کشاورزی با . اند ها به خود اختصاص داده معوقه

 درصد مطالبات رتبه سوم را از 11نیز با نزدیک به صنعت در رتبه دوم قرار داشته و بخش خدمات 
  .آن خود کرده است

 ایجاد همچونتوان به دالیل مختلفی  باال بودن مطالبات معوق در بخش صنعت و معدن را می
 واحدهای مستقر برخیبحران در واحدهای صنعتی استان و بروز مشکالت تولیدی و کارگری در 

های فراوان و افزایش  تی در استان با توجه به وجود زیر ساختدر استان، غالب بودن رویکرد صنع
بدون توجه به ) اند که بیشتر در بخش صنعت مجوز گرفته(های زودبازده اعتبارات و تسهیالت بنگاه

که بخش  نسبت داد به طوری سال اخیر چند طی اقتصادی لحاظها از  بودن این طرح پذیر توجیه
  . دهند ها تشکیل می های بنگاه بخش را معوقهای از مطالبات معوق این  عمده

  

  1386های اقتصادی تا سال  ها و بخش  میزان مطالبات معوق سیستم بانکی استان به تفکیک بانک.3جدول
  ) درصد-میلیون ریال ( 

  . برآورد کارشناسیهای عامل استان و بانکشورای هماهنگی : خذأم

صنعت و کشاورزی بخش/ بانک 
 معدن

ساختمان و
 مسکن

خدمات، بازرگانی 
 سهم جمع و صادرات

 36/14 239700 24779 37168 102521 75232 ملی

 53/1 25589 607 195 22225 3364 ملت

 82/6 113809 46662 4552 42109 20486 تجارت
 7/8 145237 43276 11883 33328 56750 صادرات

 84/34 581606 22566 1875 550577 6588 سپه
 45/5 90954 41329 10966 32337 6322 رفاه

 26/0 4307 3445 861 - - پست بانک

 96/71 1201202 182664 67500 783097 168742 های تجاری بانک

 5/10 175342 - - - 175342 کشاورزی

 06/1 17704 256 17448 - - مسکن
 48/16 275070 7/1562 - 273507 - صنعت و معدن

 04/28 468116 7/1818 17448 273507 175342 های تخصصی بانک

 100 1669318 184483 84948 1056604 344084 جمع کل

 _ 100 1/11 5 3/63 6/20 ها از کل شسهم بخ
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  طالبات معوقه به مصارف  شاخص نسبت م.7-3
باشد که چه میزان از تسهیالت اعطایی بانک به صورت  دهنده این امر می این شاخص در واقع نشان

 بر قدرت قطع طور بهاین امر . آید و در واقع منابع سوخت شده بانک به حساب میمعوقه درآمده 
های آتی اثر مستقیم داشته و منابع بانکی را برای اعطای تسهیالت و  دهی بانک در سال تسهیالت

  .دهد ارائه سایر خدمات بانکی کاهش می
د اختصاص داده و بانک ها را به خو  درصد معوقه3/63با توجه به اینکه بخش صنعت و معدن 

 درصد تسهیالت خود را به این 89/52صنعت و معدن نیز به عنوان بانک تخصصی این بخش بیش از 
 درصد بوده 12/770 به همین دلیل این نسبت برای بانک صنعت و معدن بالغ بر  بخش تخصیص داده

  . است
 1386ی بانک در سال  برابر تسهیالت اعطای7/7 میزان معوقه بانک حدود ،به عبارت دیگر

توانی بخش صنعت و  های این بخش و نا  میزان باالی معوقهدهنده نشاناین رقم در واقع . باشد می
 مشکالت قطع طور بهباشد و  پرداخت تسهیالت دریافتی خود طی چند سال گذشته می معدن از باز

اختار صنعت استان ای که در بخش صنعت و معدن به وجود آمده و باعث تضعیف بدنه و س عدیده
و این امر به (   کند گرفتن این مسئله نقش بسزایی را ایفا می  در شکل طی چند سال گذشته شده است

  های عملکردی چون سهم ارزش افزوده صنعت و همچنین رشد واقعی این بخش خوبی از شاخص
  .)باشد مشهود می

 و 1386 شامل مصارف سال اتنهها  البته قابل ذکر است که آمار و اطالعات مصارف بانک
همچنین مطالبات معوقه بانک . باشد  می1386میزان مطالبات معوقه به صورت تجمعی و تا سال 

 بوده و شامل مطالبات معوقه تسهیالت اعطایی به 1386تجمعی تا سال به صورت صنعت و معدن 
  .باشد سیس بانک صنعت و معدن نیز میأ از تپیشبخش صنعت و معدن استان 

  

  1386های عامل در سال   آمار منابع، مصارف و مطالبات معوق شبکه بانکی استان به تفکیک بانک.4دولج
  ) درصد-میلیون ریال( 

 نسبت مطالبات معوق به مصارف معوقه مصارف منابع بانک

 23/8 239700 2912953 3016407 ملی
 79/0 25589 3231441 2336018 بانک ملت
 17/9 113809 1241753 1459557 تجارت

 55/7 145237 1922935 1910396 بانک صادرات
 73/24 581606 2352042 1708889 سپه
 95/14 90954 608235 937751 رفاه
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  .4ادامه جدول 
 08/10 4307 42741 70150 پست بانک
 76/9 1201202 12312100 11439168 های تجاری جمع بانک
 87/10 175342 1612982 904860 کشاورزی

 59/0 17704 3019886 1240357 سکنم
 12/7701 275070 8/35717 12983 صنعت و معدن

 03/10 468116 8/4668585 2158200 های تخصصی جمع بانک
 83/9 1669318 8/16980685 13597368 جمع کل

  . برآورد کارشناسی های عامل استان و بانکشورای هماهنگی : خذأم
  
   تحقیقنتایج. 8

 به بعد 1385 از سال  گسترش و توسعه خدمات بانکی صعودی روند کهدنده میها نشان  بررسی
افزایش یافته است که ناشی از   نیزهم زمانها   بانکمطالبات معوقهشروع به کاهش کرده بود و 

 نسبت مطالبات به شده تا و کاهش نرخ بهره بانکی بوده است و باعث تغییرات شرایط اقتصادی
افت شاخص گسترش خدمات عمده مطمئناً یکی از دالیل .  درصد برسد83/9مصارف بانکی به رقم 

اشاره شد این افزایش طورکه  همان. باشد ها می بانکی در استان، افزایش حجم مطالبات معوقه بانک
 و در واقع ها  درآمد بانک ودهی آنها شده باعث کاهش منابع بانکی و همچنین کاهش تسهیالت

دهد  تجارب بانکداری جهان نشان میکه  الیحدر . دهند ی را کاهش می خدمات بانکارزش افزوده
کند و تبعات منفی قابل توجهی بر  ها را به شدت نگران می بیش از یک درصد بودن این نسبت بانک

 بانک 1386 مطالبات معوق به مصارف سال های تجاری نسبت در میان بانک.ها دارد عملکرد بانک
 معوقات را نسبت ینهای تخصصی بانک صنعت و معدن بیشتر یان بانک درصد و در م24سپه حدود 

  .اند به مصارف خود داشته
 72های تجاری قریب به  دهد سهم بانک می نشان مطالبات معوقه به تفکیک بانک  اطالعات 

. اند معوقات داشته این گیری شکل در  درصدی50 سهم طورجمع به ملی و سپه های بانک و بوده درصد
 درصد 6/20 و 3/63 بخش صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب با ،های عمده اقتصادی بخشدر و 

  .دهند نمود می را یوضعیت وخیم

                                                 
هایی است که در دو دهه  نک صنعت و معدن ناشی از معوقات شرکتعادی نسبت  مطالبات معوقه به مصارف با باال بودن غیر .1

 .اند گذشته و قبل از راه اندازی شعب استان قزوین وام دریافت کرده
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 به بعد 1386 این پژوهش خطرات ناشی از گسترش مطالبات معوقه بانکی در سال در مجموع
یادی های ز ه و بانکد ملی افت شدید یافتطوری که توان تامین مالی اقتصا هداند ب را بسیار جدی می

ها سایر متغیرهای کالن اقتصادی  دچار ورشکستگی خواهند شد و با افزایش سطح عمومی قیمت
پس ضروری است به سرعت نظام بانکی .یابد  توزیع درآمد و فقر در جامعه گسترش میویژه به

عدن و صنعت و م(های تولیدی  بخش  ازهای مالی و غیر مالی کشور اصالح گردد و نیز حمایت
  .عمل آید هب) کشاورزی

  

  های سیاستی  توصیه.9
  آموزش کارکنان به ویژه نیروهای مرتبط با اعطای تسهیالت •
 ها  لحاظ کردن سوابق آموزشی و کاری در انتصابات کادر اعتباری بانک •

 بندی مشتریان اعتباری با توجه به اهلیت و سوابق اعتباری آنها رتبه •

مستندات واقعی مشتری در اعطای تسهیالت به منظور جلوگیری از ایجاد سیستم مکانیزه براساس  •
 های ذی نفوذ  دخالت گروه

کشور و متناسب ) بانکی(های پولی  میزان نرخ تسهیالت در تمام شبکه) کردن برابر(سازی  یکسان •
 کردن آن با میزان نرخ تورم در جامعه 

دمات بانکی به جای درآمدهای های ارائه خ ها و موسسات پولی از کارمزد اخذ درآمد بانک •
 ها حاصل از تفاوت نرخ تسهیالت و سپرده

 ایجاد نرم افزاری جامع و به روز از سوابق اعتباری مشتریان شبکه بانکی کشور •

نامه  ایجاد مکانیزم نظارت و کنترل سالمت موسسات حسابرسی و حسابداری با عنایت به قسم •
  کشور آنها در راستای قوانین سازمان حسابرسی کل

ها  های اعتباری بانک یندهای نظارتی الکترونیکی خارج از حدود اختیارات کادر کمیتهاایجاد فر •
 های اعتباری  گیری گذاری قوانین حاکم بر مطالبات معوق بر حدود تصمیم ثیرأو ت

ها و ایجاد  ثر تسهیالت اعطایی از طریق تقویت نظام ارزیابی اعتباری مشتریان بانکؤمدیریت م •
 های الزم برای وصول اعتبارات انتضم

های اقتصادی و تخمین ریسک آنها به منظور اطمینان از بازپرداخت  ارزیابی توجیه فنی پروژه •
 ها وام
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کاهش نرخ سود (های اقتصادی  تنظیم نرخ تسهیالت با توجه به میزان تورم و دیگر شاخص •
بازپرداخت تسهیالت در سررسید شود مشتریان تمایلی به  تسهیالت به رغم وجود جرایم سبب می

 )مقرر نداشته باشند

 تهیه قوانین و مقررات بانکی نوین جهت دریافت وثایق عادالنه از تسهیالت گیرندگان  •

توجیه اقتصادی  و  فایده– هزینه تحلیل بدون شود می سبب که(حذف اعطای تسهیالت دستوری  •
 )شود  بازده حمایت می–های کم  از پروژه

  
  منابع 
 .کشور و استان1386 و 1385های  های آماری سال سالنامه، )1387( آمار ایرانمرکز

 .انتشارات ققنوس چاپ اول، ،معوق بانکلبات اهای وصول مط حقوق بانکی روش ، )1386(علی، نجفی

 ریالی و(ها  وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بانکنامه  ینیآ ،)1386( بانک مرکزی ایران
   . کارگروه تحول رفتار نظام بانکی،)رزیا

 ).1362مصوب (قانون عملیات بانکداری بدون ربا

 .های بانکی های فعالیت  دستورالعملها و نامه ینیآ) 1385(بانک مرکزی ایران 

 .1386 و 1385های   در سالهای استان قزوین گزارشات شورای هماهنگی بانک
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