
 

 
 

  سود بانكي در ايران يهبرآوردي از حاشي
  

  حسين دروديان
  پژوهشگر مؤسسة مطالعات و تحقيقات مبين

  
العاده و امتيازات خاصي هاي فوقاز ويژگي هابانكهاي اقتصادي است. آورترين فعاليتبانكداري از جمله سود

هاي اعم از فعاليت -هاي اقتصادي دهد. تمامي فعاليتمي هاآنبرخوردار هستند كه قابليت بااليي جهت سودآوري به 
 پذيرامكانبراي تحقق و همگي  -مفيد يا غيرمفيد و ...به لحاظ اجتماعي افزا، افزا يا غيرارزشمولد و غيرمولد، ارزش

داراي فعاليتهاي اقتصادي، كه عمدتاً در بخشهاي  شدن خود نيازمند دسترسي به وام و اعتبار هستند. تنها اندكي از
توانند اقدام به تأمين مالي كامل فعاليت خود از طريق منابع را گرفت، مي هاآنمقياس خرد و كوچك بايد سراغ 

و حتي در جريان عادي  هاستفعاليت يهكه هدف آن توسعگذاري در تأمين مالي سرمايه هابنگاه دروني كنند.
تواند گذاري (يا تأمين مالي بلندمدت) مي. البته تأمين مالي سرمايهوجود خود به وام و اعتبار نيازمندندم هايفعاليت

 هايفعاليتاگرچه تأمين مالي  ؛از طريق انتشار سهام يا اشكال مختلف مشاركت و تجميع سرمايه نيز صورت گيرد
 ترينمهمرد. با وجود اين در مقياس زماني متوسط و كوتاه، يگبلندمدت از طريق دريافت وام و اعتبار نيز انجام مي

  منبع بيروني تأمين مالي، اعتبارات بانكي است.
 هاآنبااليي به وي افتاده و فعاليت  يهبدين ترتيب بانك در جايگاهي قرار دارد كه گذر فعاالن اقتصادي تا درج

تواند دهد. بانك ميوابسته به تعامل با بانك است. اين وضعيت موقعيتي استثنايي در جهت سودآوري به بانك مي
حداكثرسازي سود اقدام به تخصيص يا عدم تخصيص رف صاجتماعي و تنها منطبق با منطق  يهآزادانه و بدون دغدغ

بانك را در موقعيتي  ،شش پايين تقاضا براي متقاضي وامك ،متقاضي كند. گذشته از اين هايبخشمنابع مالي به 
كند. در حقيقت، نياز شديد فعال اقتصادي به منابع، كه در شرايطي مسلط جهت تحميل شرايط خود به متقاضي مي

 كند كهشرايطي فراهم ميهاي جدي دهد، در صورت عدم دسترسي به آن بايد تن به توقف فعاليت و تحمل زيان
گذاري فعال اقتصادي را در قالب بهره ممكن بخشي از سود سرمايه يهد به راحتي و با تحمل كمترين هزينبانك بتوان

كه تضمين در بخش حقيقي اقتصادي  هايفعاليتدر اختيار گيرد. اين در حالي است كه بانك به عكس بسياري از 
در ازاي اصل و فرع وام اقدام به اخذ وثيقه يا ندارند، نوعاً  شدهتعييناز پيش  قطعي براي سودآوري و تحقق منفعت
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شود. در حقيقت موقعيت بانك از حيث امكان كند و از اين طريق ريسكي را نيز متحمل نميها ميانواع ضمانت
داليل وجود  نيست و اين يكي از مقايسهقابلاقتصادي  هايفعاليتاز  يك هيچسودآوري و عدم تحمل ريسك با 

توان در نسبت پايين سرمايه به توليد (يا س بانك و گسترش بانكداري است. داليل ديگر را ميميل آتشين به تأسي
 يهبه عنوان سرماي »مپذيرش عمو«و  »دولت«سوي از  يافتهاختصاصنسبت باالي سود به سرمايه)، اتكا به اعتبار 

هزينه (براي بانك) در گردش امور وي، احتمال باالي حمايت دولت از بانك در شرايط بحران و در اصلي و كم
هاي بانكي)، امكان هاي اقتصادي و اجتماعي شديد ورشكستگيمعرض ورشكستگي قرار گرفتن (به دليل هزينه

منابع در اختيار وي و باالتر از آن توان خلق  هاي سودآور بازار به دليل تجمعگيري مستقيم از بسياري از فرصتبهره
  پول جستجو كرد.

هاست. در حقيقت سود اصلي بانك از اصلي بانك در جريان فعاليت وي، سود پرداختي به سپرده يهاما هزين
تفاوت بين اين دو عدد نرخي  گردد.ها و سود دريافتي از تسهيالت حاصل ميمحل تفاوت بين سود پرداختي به سپرده

  شود.ياد مي )Spreadسود بانكي ( يهاست كه از آن با عنوان حاشي
 طور بهروست كه هايي روبهن نرخ با چالشدقيق اي يهبا وجود اهميت اين نرخ، در كشور ما همواره محاسب

بانكي است.  هاينرخطبيعي در متن اين قضيه، عدم دسترسي به اطالعات شفاف در خصوص اعداد و ارقام مربوط به 
بطور جدي مطرح است چرا كه در بسياري موارد  هابانكدريافتي از سوي  هاينرخدر مورد  ويژه بهاين مسئله 

اي بصورت آزادانه از سوي بانك عرفي و تا اندازه اياز محل اعطاي تسهيالت طبق قاعده هابانكدريافتي  هاينرخ
سود تسهيالت  هاينرخگردد كه ممكن است با ارقام رسمي و مصوب مغاير باشد. از اين رو در برآورد تعيين مي

تري از كنندگان وام ارقام قريب به واقعدريافت يههاي غيررسمي از ناحييا نقل هاگزارشبه اتكا  هابانكاعطايي 
  نرخ به دست خواهد داد. اين
  

  هانرخ سود سپرده
اين  يههاست. اما در محاسبسود بانكي، سود پرداختي به سپرده يهحاشي يهمحاسب يهيك طرف فرمول ساد

نرخ سود پرداختي از سوي  يهگيرد. در محاسباي وجود دارد كه در برخي موارد تعمداً مورد غفلت قرار ميعدد نكته
هاي متعددي در اختيار سپرده هابانكتوجه كرد. » هامتوسط وزني نرخ سود پرداختي به سپرده«بايد به  هابانك

بابت پرداخت  هابانكاي كه هزينه يهاز اين رو در محاسبيكسان نيست.  هاآندارند كه ميزان سود پرداختي به 
  شوند بايد به يك ميانگين وزني دست يافت.سود متحمل مي
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ها در دست نيست. آمارهاي رسمي مار و ارقام دقيق و روشني از ميزان نرخ سود پرداختي به انواع سپردهالبته آ
نيز با توجه به زمان و  سپرده انواعهر يك از اين  كهدرحالياي كلي به نرخ سود يك نوع سپرده خاص دارند اشاره

در اين بررسي  شدهانجاماز اين رو محاسبات سود متفاوتي در بر داشته باشد.  هاينرخشرايط خود ممكن است 
  تقريبي و تخميني است.

به  1392در پاييز سپرده در كشور  هايحسابسود هر يك از  رسمي آمده نرخ دست بهبر اساس اطالعات 
  شرح زير است:

  
  (درصد) نرخ سود  نوع سپرده

  صفر  ديداري

  صفر (اعطاي برخي جوايز)  اندازپسالحسنه قرض

  7  عادي مدتگذاري كوتاهسرمايه

  10  مدت ويژه سه ماههگذاري كوتاهسرمايه

  12  مدت ويژه شش ماههگذاري كوتاهسرمايه

  17  گذاري بلندمدت يكسالهسرمايه

  20  سالهپنج گذاري بلندمدتسرمايه
  هاي تجاري كشوررساني بانكمنبع: پايگاه اطالع                      

  
فوق است ضمن اينكه ممكن  مواردتر از هاي تجاري كشور متنوعهاي بانكي موجود در بانكالبته نوع سپرده

رسمي اعالمي باشد اما به منظور دستيابي به تقريبي از  هاينرخمتفاوت از  حدي تاسود مربوطه نيز  هاينرخاست 
  راهگشا خواهد بود. به ميزان كافي سود بانكي تمركز بر ارقام اعالمي فوق هاينرخ

گيري وزني است. ها مستلزم يك ميانگينبه سپرده هابانكدستيابي به تقريبي صحيح از نرخ سود پرداختي 
براي اين منظور بايد سهم و وزن هر يك از انواع سپرده در نظام بانكي را برآورد كرد. در جدول به اين ارقام اشاره 

  شده است:
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 (ميليارد ريال) 1392در خرداد  و مؤسسات اعتباري هابانك دهاي بخش غيردولتي نزسپرده

  

 1392، خرداد بخش پولي و بانكي، گزيده آمارهاي اقتصاديمنبع:                             

  هاي متفرقهمربوط است به رقم موجودي سپرده 100ها تا عدد * اختالف جزئي مجموع ارقام درصد سپرده         
  

هاي حاضر عدم دسترسي به آمارهاي تفكيكي مربوط به رقم و وزن انواع سپرده يهدر محاسب ذكرقابلمسئله 
و  استخراجقابلمدت و بلندمدت هاي كوتاهمدت و بلندمدت است. نرخ مربوط به انواع سپردهگذاري كوتاهسرمايه

انكي در دسترس اي بها در آمارهاي رسمي و دورهسهم هر يك از اين سپردهدسترسي است ليكن ارقام مربوط به 
با اين اوصاف دهيم. ها را براي محاسبه مدنظر قرار مينيست. از اين رو به ناچار متوسطي از نرخ سود اين سپرده

  و ارقام مربوطه به شكل زير محاسبه كرد: هاوزنها را با لحاظ توان نرخ تقريبي متوسط سود پرداختي به سپردهمي
  

 نرخ سودمتوسط   هاسهم در كل سپرده  نوع سپرده

0  17.8   ديداري

2*  6.3   اندازالحسنه پسقرض

15-7  32.7   مدتگذاري كوتاهسرمايه

22-17  40.7   گذاري بلندمدتسرمايه

 متوسط سود  11.65
بانك مركزي ميزان جوايز قابل پرداخت به  27/2/90*بر اساس دستورالعمل مورخ 

  ها باشد.سپردهمانده   درصد  2انداز بايد معادل پس هايحساب
  

 سهم (درصد)  رقم  نوع سپرده

17.8  792992   ديداري

6.3  283957   اندازالحسنه پسقرض

32.7  1455263   مدتگذاري كوتاهسرمايه

40.7  1814539   گذاري بلندمدتسرمايه

*100  4451273   كل
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آمده  دست بهدرصد است. اين نرخ با اين فرض  11.65آمده بر اساس محاسبات فوق  دست بهمتوسط نرخ سود 
هاي بلندمدت بين انواع مختلف آن مدت بين انواع مختلف آن و همچنين توزيع سپردههاي كوتاهكه توزيع سپرده

هاي كوتاه مدت و بلندمدت صحيح است. رخ سود انواع سپردهتوزيعي نرمال است و از اين رو استفاده از متوسط ن
برآوردي كمتر  شدهمحاسبهدارتر (در هر دو نوع سپرده) باالتر باشد، رقم هاي زمانچنانچه در واقعيت وزن سپرده

با وجود اين  برآورد شده است. واقعتر بيشتر باشد اين عدد بيش از مدتهاي كوتاهاز واقع بوده و چنانچه سهم سپرده
ها عددي در توان به اين برآورد رسيد كه متوسط نرخ سود پرداختي به سپردهبا لحاظ سناريوهاي حدي مختلف، مي

   درصد است. 13الي  10.3 يهمحدود
  

  نرخ سود تسهيالت
گيري بود، نيازمند ميانگين هاآن يهمحاسب هاها كه به دليل تعدد و تكثر انواع سپردهبه عكس نرخ سود سپرده

بابت اعطاي تسهيالت داراي چنين تنوعي نيست. اما مشكل در دسترسي به اطالعات  هابانكنرخ سود دريافتي 
از سوي مراجع رسمي (مشخصاً بانك مركزي)  شدهارائهرسمي مربوط به اين متغير بسيار جدي است. در آمارهاي 

. در اين گزارش اشاره 1درصد گزارش نشده است 15بيش از  دولتي و خصوصي هايبانكنرخ سود تسهيالت بانكي 
اي است. با وجود اين، فعاالن اقتصادي و آشنايان با شرايط و شده كه نرخ سود مذكور مربوط به عقود مبادله

نرخ سود دريافتي واقعي سيستم بانكي  يكنندهمنعكساند كه اين نرخ جزئيات بانكداري در كشور به خوبي آگاه
هاي اخير استفاده از چارچوب حقوقي عقود طي سال هابانكهاي و پوشش هاروش ترينمهميكي از  نيست.

اي توسط بانك مركزي تعيين و اي بوده است. نرخ سود عقود مبادلهمشاركتي به جاي چارچوب حقوقي عقود مبادله
با  هابانكن امر موجب شده شود حال آنكه چنين موضوعي در خصوص عقود مشاركتي صادق نيست. ايابالغ مي

. از ت مطالبه كنندبهره دلخواه خود را در قالب صوري مشارك هاينرخروي آوردن صوري به عقود مشاركتي، عمالً 
  اين رو براي حصول برآوردي از نرخ سود تسهيالت بانكي به ناچار بايد رو به آمار و ارقام غيررسمي آورد.

اي است كه سود تسهيالت بانكي در محدوده هاينرخاز آن دارد كه  هاي غيررسمي حكايتبرآوردها و نقل
و همچنين عضو اتاق  2رياست سابق بانك مركزي اظهارنظردرصد (بنا به  24براي آن  ذكرشدهكمترين ارقام 
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حتي در عقود . است) 4كارگروه حمايت از توليدوقت عضو درصد (بنا به ادعاي  32 و باالترين نرخ) 3بازرگاني
ها اقدام به اخذ ها و روشها با انواع حربهشود بانكصورت دستوري و مصوب تعيين مي اي كه نرخ سود آن بهمبادله

خشي از تسهيالت بانك به مقاصدي (مانند كنند. با توجه به اينكه ممكن است بدرصدهايي بيش از ارقام رسمي مي
توان ميانگين سود دريافتي ترين برآورد ميد، در پايينالحسنه) سوق يابد كه نرخ سود پاييني دارتسهيالت قرض

  درصد ارزيابي كرد. 27تا  25 وحوشحولبابت تسهيالت را عددي  هابانك
  

  ذكر چند نكته
هاي بانكي به عنوان حاشيه سود بانكي بايد به اين امر توجه داشت كه بخشي از منابع سپرده يهدر محاسب

 طور بهگيرد. اين ميزان دهي مورد استفاده قرار نمينگهداري شده و براي وام هابانكذخاير قانوني يا اضافي از سوي 
اي بابت اعطاي وام مورد استفاده قرار نگيرد. لذا براي انجام طبيعي موجب آن خواهد شد كه بخشي از منابع سپرده

 با لحاظبانك بابت منابع) را بر  شدهتحميلهاي بانكي (هزينه دقيق بايد ميزان نرخ سود سپرده يهيك محاسب
د. در ايران بر اساس آمارهاي تعديل كرنيستند،  هاآنقادر به اعطاي تسهيالت از  هابانكدرصدي از منابع سپرده كه 

درصد منابع  12از  هابانكدرصد است. يعني  12ها بالغ بر ها (ذخاير) قانوني به كل سپردهرسمي سهم سپرده
كنند. از اين رو طبق قاعده، بايد ميزان هزينه ي تسهيالت و كسب سود استفاده نمياي خود براي اعطاسپرده
  واحد درصد نيست).  12درصد افزايش داد (توجه شود كه منظور  12 يههاي بانكي را به اندازسپرده

كند كه يدهي عمل مبه منظور وام هابانكرغم موضوع فوق، عاملي ديگر در جهت افزايش منابع در اختيار علي
به بانك مركزي رقمي  هابانكاساس آمارها ميزان بدهي  بر از بانك مركزي. هابانكعبارت است از استقراض 

متعلق به بانك مسكن است كه براي اعطاي  نيمي از اين بدهي بيش ازهاي بانكي است. درصد سپرده 11.5معادل 
مشمول جريمه بانك مركزي شده و بخشي كه به  هاكبان تسهيالت مسكن مهر استفاده شده است. بخشي از بدهي

اي در بر ندارد. به هر حال با توجه به ابهام در اين ارقام صورت خط اعتباري مسكن مهر اختصاص يافته چنين جريمه
  كنيم.مي نظرصرفو عدم دسترسي به آمارهاي دقيق، از لحاظ اين عامل در محاسبه 

  

                                                            
3.http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(zv0jvfqnirzv02vdv33nlcia))/detail/39774/Economy/commerce 
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  گيرينتيجه
محاسبه ميزان نرخ حاشيه سود بانكي حكايت از آن دارد كه ميزان اين متغير مهم پولي در اقتصاد ايران در 

در اين تحليل  شدهارائهبر اساس آمار و ارقام  حالدرعيندرصد است.  10ترين برآورد رقمي نزديك به حداقلي
داري بيش از عدد مذكور باشد. چنين معني طور بهتوان برداشت كرد كه اين ميزان ممكن است در واقع حتي مي

 حاشيه سود بااليي اگرچه در بين كشورهاي دنيا نادر و عجيب نيست اما ارقام باالتر يا مشابه غالباً مربوط به
  است. ماندهكشورهاي بسيار ضعيف و عقب

  
 )2012كشورهاي داراي نرخ حاشيه سود بانكي باال (

  نرخ حاشيه سود (درصد)  كشور
  28  برزيل
  25 پاراگوئه
  21  ماالوي

  17  تاجيكستان
  16.5 گامبيا

  14  جامائيكا
  13.3  آنگوال

  13  كاستاريكا
  11.3  گرجستان
  10  ليبريا
  9.5 بوليوي

 databank.worldbank.orgمنبع:                                                    
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يافتگي پايين سود بانكي باال عمدتاً كشورهايي با سطح توسعه يهشود كشورهاي داراي حاشيمشاهده مي
 يههستند. موقعيت نرخ حاشيه سود بانكي در ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه و كشورهاي در حال توسع

  .5رده نيز حاكي از وضعيت نامطلوب اقتصاد ايران از حيث اين متغير استهم
  

 منتخب منطقهنرخ حاشيه سود بانكي در كشورهاي 

  نرخ حاشيه سود (درصد)  كشور
  8.3  آذربايجان
  4.9  بحرين
  2.9 كويت
  5.5 پاكستان
  3.7  قطر
  1.4 لبنان

  
كند، نرخ مي ي سود بانكي باال اذعاني نرخ حاشيهچنانكه بانك جهاني در گزارش خود درباره كشورهاي دارا

هاي پروژهاجراي گذاري و تمايل به كاهش سرمايه ي باالتر سرمايه،به معناي هزينهسود باال  يهحاشي
هاي ديربازده بلندمدت با عايدي گذاريانحراف از سرمايهسبب و بوده مدت كوتاه ريسك پرگذاري سرمايه

سود باال به كسب و كارهاي كوچك و متوسط آسيب زده و  يهحاشي هاينرخ. به عالوه گرددمياجتماعي باالتر 
گسترش چشمگير بانكداري  يهدهندتواند يكي از داليل توضيحاين نرخ باال مي .6كندتقويت مي اقتصاد غيررسمي را

در مجموع باال بودن حاشيه سود بانكي را بايد يكي از معضالت جدي  به تأسيس بانك در كشور باشد. قوي و تمايل
  نظام پولي كشور دانست.

 

                                                            

ها در كشور و ارائه ارقام صوري و غيرواقعي در . به دليل عدم ارائه ارقام واقعي نرخ سود تسهيالت اعطايي بانك 5
شده براي ايران در آمارهاي رسمي بانك جهاني عددي منفي هاي رسمي، ميزان حاشية سود بانكي محاسبهگزارش

  است!
6 . http://go.worldbank.org/TSYMHH0XX0 


