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بررسي تعيين خلق نقدینگي و نقش واسطهگری مالي بانکها در ایران


دکتر فرهاد نيلي ،دکتر مهشيد شاهچرا  ماندانا طاهری

چکيده
مطابق با تئوریهای مالي و پولي ،نقش اصلي بانکها در اقتصاد برای خلق نقدینگي بهوسيله سپردههای نقد و ارائه آنها به صورت
وام ميباشد .بانکها ارائه وام به خانوارها را از طریق سپردههای خود انجام مي دهند .بانکها در حقيقت استخر نقدینگي هستند.
بنابراین ،از طریق تغيير سررسيد اقالم ترازنامه خود ایجاد نقدینگي ميکنند .چنين چيزی به بانکها این امکان را ميدهد که
اقالم غيرنقد ترازنامه را برای بخش غيربانکي نگهداری کنند و اقالم نقد ترازنامه را به سپردهگذاران و قرضگيرندگان بدهند.
سپردهگذاران سپردههای خود را در اختيار بانک قرار داده و وامگيرندگان در بلندمدت از طریق وام ،پول دریافت ميکنند .عالوه
برآن بانکها بوسيله اقالم ترازنامه و تغيير شکل دادن ميان این اقالم از دارایيهای با نقدینگي کم به بدهيهای نقد ،ایجاد
نقدینگي ميکنند .به علت اهميت ایجاد نقدینگي بانکها در این پژوهش سعي شده است تا به محاسبه شاخص خلق نقدینگي در
نظام بانکي کشور پرداخته شود .این شاخص ترکيبي از خلق نقدینگي در بانکها شامل دارایيها ،بدهيها و سرمایه است .اغلب
مطالعات انجام شده در این زمينه به بررسي خلق نقدینگي بانکها از طریق وامهای بانکي تاکيد داشتهاند در صورتيکه در این
مقاله با تاکيد بر ساختار ترازنامه شبکه بانکي کشور طي سالهای  49۳۱-4934به محاسبه شاخص خلق نقدینگي پرداخته
ميشود.

واژگان کليــدی:

خلق نقدینگي ،واسطه گری مالي ،ترازنامه بانکي.

طبقهبندی.E58، G21،G10 :JEL
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 .4مقدمه
کهانواعمختلفیازخدماتمالیراباهدفکسبسودارائهمیکنند.نقش 

بانکها تشکیالتیهستند
یهشایمفیشدویشا
ازسپردههاواسشتفادهازن درسشرمایهگشاار 


دراقتصادایجاداندوخته
مهمبانکها
قرضداد ن بهافرادمختلفبرایاهدافسرمایهگااریاست.بهبیا ساده،خانوارهاکاالهاوخدمات

تولیدشدهتوسطبنگاههاراخریداریمیکنندوهزینههاییکشهایشخخانوارهشامشیپردازنشد،درواقش،،
درنمدهایایخبنگاههاهستند.بنگاههانیزبرایتولیدکاالهاوخدمات،نیازمندعوامش تولیشد(نیشروی
کهتوسطبازارهایارائهکنندهعوام تولیدوخانوارهافراهممیششوند.

کار،سرمایه،دان ونظایرن )
درنمدخانوارهاهمازبازارهایعوام تولیدبهدستمینید.ایخارتباطمیشا بنگشاهوخشانوارودولشت
بانکهانیزفرنیندپرداخترا
وجودداردوسرمایهازخانوارهابهبانکهاوبازارهایمالیجریا یافتهو 
دراقتصادانجاممیدهند.بانکهابشهعنشوا واسش ههشایمشالی،جریشا یکنواخشتمنشاب،مشالیرااز
پساندازکنندگا بهقرضگیرندگا وسرمایهگاارا فراهممیکنند.سشودننهشاازکشارمزدمالشامالتو
خدماتمالیوبهرهوامهاتأمیخمیشود.ایخسودبادوکارکرداصلییالنیکارگزاریوتبدی دارایشی
بهعنوا واس ههایمالیارتباطدارد.همچنیخ،بانکهاعالوهبرجابسپردهووامدهیوکشارگزاری
میکنند.
خدماتمتنوعتریارائه 

سهامیاارز،مبادالتپولیوسیستمهایپرداخت،

درکارکردکارگزاری،بانکهابهعنوا یکعام میانجیدریکمالاملشهبشهعنشوا نمونشهدر
بازارسهامیااوراقبهادارفالالیتمیکنند.کارگزاریکخریداریافروشندهبراییکداراییمشالیارائشه
میدهد.کارکردتبدی داراییبانشکهشاازطریش 
کردهوبهجایمشتریعم خریدیافروشراانجام 
مشخصاتمحصولمورددرخواستسپردهگاارا بهمشخصاتمحصولموردتقاضایقرضگیرنشدگا 
تبدی میشود.سپردهگاارا خردبیشترجابمحصوالتیباریسشکقیمتشیپشاییختشروهزینشههشای
نقدشوندگیکمترمیشوند.قرضگیرندگا مانندششرکتهشایبشزرببیششترعالقشهمنشدبشهوامهشای
یالنیبازپرداختوامازسویایخشرکتهاباعدمق الیت

بلندمدتهستند،اماریسکننهاباالتراست،
رابهوامهایبشزربوبلندمشدت

کوتاهمدت
بیشتریهمراهاست.بانکهاسپردههایپساندازکوچکو 
پرریسکبرایشرکتهایاقرضگیرندگا شرکتیتبدی میکنند.درفرنیندتبدی دارایی،مشخصات
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یسپردهگاارا 

داراییها

میکند.بانک،
میشود،تغییر 
بهقرضگیرندهمنتق  

وجوهیکهازسپردهگاار
رابهروشدیگرینیزسرمایهگااریمیکند.خانوارهاکشهسشرمایهکشوچکتریدارنشدسشرمایهگشااری
کمریسکبابازدهکمراانتخابمیکنند.بااستفادهازیکتبدی خوب،بانکهامیتوانندایخداراییها

ترباهزینههایتراکنشیکمتر،ریسکباالتروبازدهبیششترسشرمایهگشااری

رادرقالبواحدهایبزرب
کنند .باتوجهبهقانو تالددزیاددریکپرتفویمتنوع،ریسککش واردهبشهسشودسشپردهگشاارا و
مینید.بشه
مییابد.تبدی دارایییکواس همالیکارکردضروریدراقتصادبهشمار 
سهامدارا کاه  
دلی تفاوتهایموجودبیخاهدافومشخصاتریسکیسهامدارا ،شرکتهانیازمندوامومناب،مالی
شرکایخودهستند.جریا سرمایهبیخخانوارهاوبنگاههاازطری بانشکهشا،ششرایطبهینشهرابشرای
یدراقتصادفراهممینورد.

سرمایهگاار

تأمیخمالی
بانکهاخدماتسپردهپساندازباریسکپاییخرابرایسپردهگاارا فراهمکردهوسپردههای
بانکهشابشاپرتفشوی
میکنند .
سرمایهگااری 

داراییهایدیگرپرریسکشرکتی

ننا رادرقالبوامهایا
میکنند،سپسننهارادر
متنوعومدیریتخوب،انواعریسکهایپی رویخودرابهیکدیگرتبدی  
میدهند.
قالببستههایجدیدومناسببهعامال اقتصادارائه 
درایخمقاله،باتأکیدبرنق بانکهادراقتصاد،بهمحاسبهواس هگریمالیوخل نقدینگی
بانکهاشام 
بانکهادرشبکهبانکیکشورپرداختهمیشود.ایخشاخص،ترکیبیازخل نقدینگیدر 
داراییها،بدهیهاوسرمایهاست.اغلبم الالاتانجامشدهدرایخزمینشهبشهبررسشیخلش نقشدینگی
بانکهاازطری وامهایبانکیتأکیدداشتهاند،درصورتیکهدرایخمقالهباتأکیدبرسشاختارترازنامشه
شبکهبانکیکشوردرسالهای۶۸۳۱-۶۸۳۶میزا واس هگریمالیبانکهادرکششورایشرا تالیشیخ
شدهاست.
 .2واسطهگری مالی و خلق نقدینگی
واس ه گریمالیعبارتاستازفرنیندانتقالوجوهازواحدهایاقتصشادیدارایمشازادبشهواحشدهای
دارندایخوجوهرابهکارگیرند.واس ههشایمشالیبشاجهشتدهشیوجشوهازسشمت

اقتصادیکهتمای 
واحدهایاقتصادیدارایمازادبهسویواحدهایباکسریوجوه،شک میگیرنشد.ایشخبشدا مفهشوم
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استکهواس هگرا مالیانتقالوجوهراازسویکسشانیکشهبشهدنبشالپشسانشدازهسشتند،تسشهی 
مهمتریخکارکردواس همالین استکهدرانتقالوجوهازواحدهایاقتصشادیدارایمشازاد
میکنند .
ایخفرنیندعهدهدارکشارکردهشایاقتصشادیزیشر

بهواحدهایاقتصادیباکسری،همکاریداشتهودر
هستند:
 .۶تالییخسازوکارپرداخت،
 .2تغییرشک سررسیدها،
 .۸تغییرشک ریسک،
 .4تأمیخنقدینگی،
هزینههایمبادالتیوکسباطالعاتالزم.
 .5کاه  
واحدهایاقتصادیدارایمازادمالموالًتمای دارندبهوجوهخودشا درهشرزمشانیدسترسشی
داشتهوباپی نگهیکوتاهمدتیبتوانندن رابرداشتکنند؛درحالیکهواحشدهایاقتصشادیدارای
کسری،مالموالًمای اندوجوهیراتأمیخکردهون رادراف زمانیبلندمدتمورداسشتفادهقشرارداده
سرمایهگشااررابشرای

کوتاهمدتبازپرداختنمایند.واس هگرمالیوجوه
ولاانمیتوانندن رادرزما  
دورهزمشانیکوتششاهومالمشوالًکمتششرازیششکسشالدریافششتنمشودهوایششختالهششداترابشهدارایشیهششای
یبلندمدتتررا

بلندمدتتریمانندوامتبدی مینمایند.فرنیندتبدی تالهداتکوتاهمدتبهداراییها

ازمهمتریخدالی اینکهنهادهایمالیمیتوانندسررسیدهاراتغییردهنشد،

مینامند.
تبدی سررسید ۶
ایخاستکهواس ههاباتالدادزیادیازواحدهایاقتصادیباکسریومازادوجشوهسشروکشاردارنشد؛
بدیخمفهومکهجریا ورودیوخروجیوجوهنزدننهاپشی بینشیششدنیاسشتوبشههمشیخدلیش 
میتوانندبانگهداشتاندکیذخایرنقدیپاسخگویمشتریا خشودباششند.فرنینشدتبشدی سررسشید،
فرنیندیاستکهبههردوواحداقتصادیبامازادویاکسشریوجشوهکمشکمشیکنشدتشاگزینشههشای
بیشتریدراختیارداشتهباشندوپولهایشا راپشسانشدازیشاتشأمیخمشالینماینشد.درصشورتنبشود

واس هگرمالی،مبادلهکمتریبیخواحدهایاقتصادیبامازادوجوهوواحدهاییکهکسریدارنشد،رخ

______________________________________________________
1.Maturity Transformation
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میدهد؛زیرالزومدسترسیکوتاهمدتپساندازکنندگا بهوجوهشا سازگاریچندانیبالزومتشأمیخ
بلندمدتسرمایهبرایواحدهایاقتصادیباکسریوجوهندارد.اگرواس هگشریمشالیوجشودنداششته
باشد،احتمالن وجودداردکهواحدهایاقتصادیباکسریوجوهتنهشادرصشورتیبشهتشأمیخمشالی
بلندمدتدستیابندکهنرخهایبهرهبسیارباالتریرابشهواحشدهایاقتصشادیدارایمشازادپیششنهاد

کردهتاننهاانگیزهپیداکنندکهازپولخودبرایمدتطوالنیدوربمانند.برایخاساس،واسش ههشای
مالیعوام مؤثریهستندکهانتقالوجوهراافزای دادهوازهزینهتأمیخسرمایههشایبلندمشدتدر
اقتصادمیکاهند.

ننچهبایدبدا توجهداشت،ایخاستکهدرهشرنظشاممشالی،بانشکهشاواسش هوجشوهبشودهو
سپردههایباسررسیدهایکوتاهمدترابهتسهیالتباسررسیدهایبلندمدتتبدی مشینماینشدوبشه
همیخدلی ترازنامهننهامالموالًدچارعدمت اب سررسیدهااست.ازسویدیگر،برخشیبانشکهشابشه
دلی عوام مختلفاقتصادی،اجتماعیوسیاسیقادربهوصولم الباتخودنبشودهوازایشخجهشت
یکنوعانال افناپایریدرسمتداراییهایبانکهابهوجودمشینیشد.هرچشهعشدموصشولتسشهیالت
اع اییافزای یافتهوگستردگیم الباتغیرجاریبیشترشود،شکنندگیونسشیبپشایریننهشانیشز
بیشترخواهدبود.بنابرایخ،سیستمهایمالیواعتباریبهدلی فالالیتهایواس هگریبشهطشورذاتشی
نسیبپایربودهویکیازعوام نسیبپایریننها-بهویشههدربحشرا هشایمشالی-ناششیازطبیالشت
واس هگریاست.
ازعوایدنام لوبفالالیتهایواسش هگشریبانشکهشا،عشدمبازگششتاعتبشاراتبشهبانشکهشاو
قف  شد حجمیازمناب،شبکهبانکیاستکهتبالاتمنفشین درسش گگسشتردهایمتوجشهنظشام
میشود.دریکتقسشیمبنشدیکلشی،مجموعشهعملیشاتبشانکییشا
بانکیونیزتمامبخ هایاقتصاد 
واس هگریوجوهدردوبخ تجهیزوتخصیصمناب،خالصهمشیششود؛ولشیموفقیشتنظشامبشانکی
مستلزمطراحیواجرایسیستممناسبدرامراع ایتسهیالتوتشدویخاسشتراتهیششفافوعملشی
تر،تکتکبانکهشادرششبکهبشانکیبایشدبشا

برایوصولتسهیالتپرداختشدهاست.بهبیا روشخ
مدنظرقرارداد شاخصهایینظیراعتبارسنجیمشتریا ،تواناییفنیومالیونوعوثیقهدرخصوص
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احرازصالحیتگیرندگا تسهیالتاقدامنمایندتابدیخوسیلهامکا عشدمبازپرداخشتوبلوکشهششد 
مناب،راکاه دهند.باایخحال،نبودبازپرداختتسهیالتپدیدهایاستکهعالوهبرمشکالتناشی
ازمدیریتضالیفبانکها،بهبروزمشکالتاقتصادی،سیاسیواجتمشاعیخشاراازکنتشرلمؤسسشات
مالیومشتریا نیزمنجرشدهودرقویتریخسیستمهایمالیدنیشانیشزقابش مششاهدهاسشت؛ولشی
فرنینداثرگااریم الباتغیرجاریبرمتغیرهایاقتصادکال درکشورهایمختلفمتفاوتاست.
 .9مطالعات تجربی در زمينه خلق نقدینگی
براساسم الالاتانجامشدهدرزمینهواس هگریمالیگریخباموتاکور،)2۰۰۲(۶بانکهشاوجشوهیرا
هاوسرمایهعرضهشدهازسویسهامدارا واممیدهند.بانکهاخل نقدینگی

توسطترکیبیازسپرده
راازطری تغییرشک داد داراییهایباکیفیتانجاممیدهند.درنظربگیریدحالتیکههیچبشانکی
مالیوجوهبنگاههشا

بهصورتمستقیمتأمیخ
وجودنداشتهباشد؛دردنیایبدو بانکپساندازکنندگا  
رومیشوند.درمقاب ،دردنیاییکهبانشک

بابدهیهایغیرنقدیروبه

راانجامنمیدهندوننهادرپایا 
وامهششایبلندمششدتبششرایبنگششاههششافششراهممششیکننششدوبانششکهششامششیتواننششداز
وجششودداردبانششکهششا 
پساندازکنندگا تقاضایسپردهداششتهباششند.بنشابرایخ،بانشکهشابشدهیهشایغیرنقشدرادرمقابش 
بدهیهاینقدپساندازکنندگا قرارمیدهند.بهعلتاختالفنقدینگیبشیخننچشهبانشکهشابشاپشول
سپردهگاارا انجاممیدهندوراههاییکهتأمیخمالیبرایفالالیتهایبنگاههاراپیدامیکنند،خلش 
نقدینگیایجادمیشود.براساسایخنظریه،ننچهاهمیتداردتغییرسررسیداست2.

دردیدگاهبریانت(۸)۶۳۳۰ودیاموندودیبویگ)۶۳۳۸(4سپردهگاارا میتواننشدششو هشای
بانکهارفاهخودراافزای دهند.براسشاس
داشتخسپردههایخوددر 


وبانگه
نقدینگیراتحم کرده
بانکهاباتکیشهبشر
ریسکایجادمیکنند .

بانکها
نظردیاموندودیبویگ(،)۶۳۳۸خل نقدینگیبرای 
سپردههایمردماقدامبهخل نقدینگیمیکنندواگرایخسپردههشاازبانکهشاخشاراششوندبانکهشا

______________________________________________________
1. Greenbaum and Thakor
2. Bhattacharya and Thakor.
3. Bryant.
4. Diamond and Dybvig.
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شوندوریسکبانکهشاافشزای مشییابشد.بشرایجلشوگیریازچنشیخمششکلی،

دچاربحرا بانکیمی
صندوقبیمهسپردههاایجادمیشودوبانکهادرصدیازسپردههایخودرابشهصشورتذخیشرهدرن 
صندوققرارمیدهند.البتهباوجودبیمهسپردهها،اگرچشهازاحتمشالبحشرا بشانکیوهجشومبشانکی
جلوگیریمیشود،ولشیبانشکهشانیشازبیششتریبشهنقشدینگیجهشتمواجهشهبشانیازهشاینقشدینگی
سپردهگاارا خوددارند.

دردیدگاهکاشیاپ،راجا واستیخ)2۰۰2(۶سپردهگیریواع ایوامتوسطبانکهابهعنوا 
نق بانکهادراقتصادتأکیدشدهاست.ننهابرامکا خلش نقشدینگیازطریش اقشالمزیشرخطبشرای
نمودهاند.بانکهاباتقاضاینقدینگیازسویسپردهگاارا روبهروبودهوازسویدیگشر،
بانکهاتأکید 
بانکهشابشه
ینقد ،

داراییها

مشتریانینیزخریداروامهایبلندمدتبانکهاهستند.بنابرایخ،دراستخر
دنبالبرنوردهکرد نیازهایقرضگیرندگا خشودهسشتند.ایجشادتالشادلدروضشالیتخلش نقشدینگی

توسطهمافزایشیبشیخوامو

بانکها
بانکهاموردتأکیدننهادرایخم الالهبودهوننهابیا میکنندکه 
نقدینگیایجادمیکنند.

داراییهاینقد،

سپردهونگهداری
هاکتالوهمکارا

2

پساندازنلما رامشوردتوجشه
بانکهای 
()2۰۶۰تالییخخل نقدینگیدر 

قراردادهاند.ننهادردوره2۰۰۱-۶۳۳۲شاخصخل نقدینگیبرگروباومخ)2۰۰۳(۸رامحاسبهکشرده

ون راباشاخصشکافتبدی نقشدینگیدیشووششیفر()2۰۰4مقایسشهکشردهانشد.بشهوسشیلهروش
دادههایتابلوییارتباطهردوشاخصدربانشکهشایکششورنلمشا بشاششاخصهشایاقتصشادکشال و

متغیرهایبانکیتأثیرگااردرسیستمبانکینلما موردتجزیهوتحلیش قشرارگرفتشهاسشت.براسشاس
شاخصهایسیاستپولیواقتصادیدرنلمشا در

نتایجبهدستنمده،میزا شاخصخل نقدینگیبا
هایپولیارتباطمالکوسداشتهاند.

ارتباطبودهاند.ایخشاخصهابازیادشد وسختتربود سیاست

بنابرایخ،باشرایطسیاستپولیسخت،خل نقدینگیکاه مییابد.درم الالهننها،شواهدیمبنشی
ایخکهاندازهوعملکردمالیبرخل نقدینگیتأثیرداشتهاست،وجودندارد.
بر 

______________________________________________________
1. Kashyap, Rajan and Stein
2. Hackethal, Rauch, Steffen and Tyrell
3. Berger and Bouwman.
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بوت،گریخباموتاکور)۶۳۳۸(۶نشا دادهاندکهوامهشارفشاهراافشزای مشیدهنشد.بانشکهشا
مبادلهایمیا سرمایههایبانکیواعتبارانجاممیدهند.بانکهشابشاارائشهوامبشرایقشرضگیرنشدگا 
ورفاهاقتصادیایجادمیکنند.راچوهمکارا )2۰۶۶(2بهبررسیعوام مؤثربشر

نقدینگیفراهمکرده
خل نقدینگیدربانکهایپساندازنلما میپردازند.م اب نتشایجبشهدسشتنمشدهدرایشخبررسشی،
مجموعهعواملیازشرایطاقتصادکال ،سیاستهایپولیوبیکاریوعوام مؤثربانکیشام اندازهو
عملکردمالیبرخل نقدینگیتأثیرگاارند.ضالفسیاستپولیموجبکاه خل نقشدینگیخواهشد
شدومتغیرهایبانکیتأثیرزیادیبرخل نقدینگینداشتهاند.
فانگاکواووی  )2۰۶۰(۸بااستفادهازبیمشهسشپردهبشهایشخموضشوعدرروسشیهپرداختش هانشد.
براساسپهوه ننها،ارتباطمیشا سشرمایهوششاخصخلش نقشدینگیپشی وپشسازبرنامشهبیمشه
سپردههایبانکیبررسیشدهاست.ایخارتباطبستهبهانشدازهومالکیشتبانشکهشامتفشاوتاسشت.در
بانکهایکوچکومتوسشطوبانشکهشایخصوصشیراب شهمالکشوسومالنشاداریوجشودداششتهودر
بانکهایبزربودولتیوخارجیدرکشورروسیهایخارتباطمالنادارنیست.

دیاموندوراجا 4درم الالهخودبیا میکنندکهاگربانکهاوامهایغیرنقدخودرابهقیمت
پاییخترازارزشدفتریبهفروشمیرسانندکهایخارزشواقالیدارایینیست،زیا برایبانکایجشاد
میکند.خل نقدینگیازطری فروشداراییهایغیرنقدمن قینبشودهوبانشکبایشدایشختوانشاییرا
داشتهباشدکهازمح دارایینقدنیازننینقدینگیرافراهمکندوازمح بدهینقدنقدینگیایجشاد
بهخصوصننکهفالالیتهایاصلیبانکازجملهاستقراضوفالالیتهایدیگربانکبشرایعمشوم

کند.
جامالهقاب مشاهدهنیستوتنهاجابسپردهباهدفایجادنقدینگیازطری صورتهایمالیبانشک
قاب مشاهدهاست.بنابرایخ،بانکهابامدیریتسپردهخودبهویههازنظرتاریخسررسیدوپشی بینشی
دقی ترازحجمنقدینگیننیخودمیتوانندمیزا ریسکششرایطبحرانشیراکشاه دادهووضشالیت

______________________________________________________
1. Boot, Greenbaum and Thakor
2. Rauch, Steffen, Hackethal and Tyrell
3. Fungáčová and Weill
4. Diamond and Rajan
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نسیبپایرواردشودایخشو 

انال افپایریداشتهباشند.درشرای یکهشو کوچکیبربانکهای
اثربزرگیبرداراییهایبانکداشته،بنابرایخ،حساسیتبانکنسبتبشهخلش نقشدینگیبشرایبانشک
بسیارحائزاهمیتاستودرقوانیخومقرراتجدیدجهانیبهایخموضوعتأکیدبسیارشدهاست.
چخوفانک)2۰۶۸(۶ارتباطمیا خل نقشدینگیوریسشکنقشدینگیرامشوردبررسشیقشرار
دادهاند.م اب بانتایجبهدستنمدهدرایخپهوه ،ریسکنقشدینگیوخلش نقشدینگیدارایراب شه

منفیومالناداریبودهوایخمیزا درزما هایبحرا مالیشدتپیدامشیکنشد.ریسشکنقشدینگیاز
بانکهانقشدینگی
درصورتیکههمیخموضوعبرای 

مینید؛
بهوجود 
وبدهیها 

نبودت اب میا داراییها
یغیرنقدراازطرفبدهیهاینقدتأمیخمشالیمشیکنشد،

اراییها
همایجادمیکند.هنگامیکهبانکد 

البتهفالالیتهای

خل نقدینگیایجادنمودهوایخموضوعبهایجادسودبرایبانکهامنجرخواهدشد.
میکندکشهتوجشهبیششتریرا
ریسکهاییراایجاد 

بانکها
مدیریتبانکدرایجادخل نقدینگیبرای 
برایمدیریتبانکطلبمینماید.

درایخزمینه
 .1شاخص شکاف تبدیل نقدینگی
مسالهاصلیدرتبدی نقدینگی،پایرشسپردههایکوتاهمدتونقدوتبدی ننهابهوامهایبلندمدت
وایجادتولیددراقتصاداست.دیووشیفردرمقالهخودتبدی نقدینگیراباتوجهبهسررسشیدوامو
سپردهموردبررسیقراردادهوشاخصیرابشرایانشدازهگیشرین بشاعنشوا ششاخصششکافتبشدی 
بانکهادراقتصاددانستهونبشود
نقدینگیمالرفینمودهاند.ننهاتبدی نقدینگیرامشخصکنندهنق  

نقدینگیقرضگیرندگا ازبانشکهشا

تقار بیخنیازهاینقدینگیارائهدهندگا وجوهبهبانکهاونبود
مالیمیدانند.

بانکهابهعنوا واس هگر
رادلیلیبرایوجود 
شکافتبدی نقدینگیتوسطدیووشیفر)2۰۰4(2ارائهشدهاست .ننهابااستفادهازاطالعشات
دهانشد.
نماری2۰۰بانکبزربنمریکادرسالهای،2۰۰۶-۶۳۳۲اندازهنقدینگیرادرنمریکامحاسبهکر 
ننهاشاخصشکافتبدی نقدینگیرامالرفینمودند.ایشخششاخصازاخشتالفمیشا بشدهیهشاینقشدو

______________________________________________________
1.Chen and Phuong
2.Deep and Schaefer.
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مینید.درم الالهننها،فرضبشرن بشودهاسشتکشهتمشام
بهدست 
داراییها 

داراییهاینقدتقسیمبرک 
وامهایپرداختیبانکهاباسررسیدیکسالهیاکمترازن نقدهستند.براساسنتایجبشهدسشتنمشدهاز
میدهد.
بانکهایبزربراتشکی  
داراییهای 

ایخپهوه ،شکافتبدی نقدینگی2۰درصدازک 
 برایمحاسبهایخشاخصبیشتربهتبدی سپردهبهواموایجادنقدینگیدربانکبشهعنشوا 
عملکردیمناسبتوجهشدهاست.ایخنقدینگیبیشتربشهدرجشهنقشدبود دارایشیهشاوبشدهیهشادر
ترازنامهاشارهدارد.
فرضکنید،بانکیباک داراییثابتAبودهودرطرفداراییترازنامهممکشخاسشتLدارایشی
نقدو Iداراییغیرنقدوجودداشتهباشد،بهصورتیکه:
A=I+L

بدهیهشایبلندمشدتوE
کوتاهمدتنقدو B
بدهیهای 
یهایترازنامهDسپردههاشام  
درطرفبده 
سرمایهوجوددارد،پس:
D+B+E=A

سپردههاکهبدهیکوتاهمدتنقداستوبشدهیهشایبلندمشدتوسشرمایهغیرنقشدبشودهودر
داراییهشایترازنامشهبانشکاز

محاسبهتبدی نقدینگیبایدتالییخشودکهچهحدیازنقدینگیطرف
بدهیهشاینقشدودارایشیهشاینقشدبشه
میشود.بنابرایخ،تفاوتمیا  
طرفبدهیترازنامهتأمیخمالی 
داراییهامالیارواس هگریمالییاتبدی نقدینگیدربانکاست.

عنوا درصدیازک 
میشود:
ایخمالیاریاشاخصشکافتبدی نقدینگیبهصورتزیرمحاسبه 
LT GAP = (Total deposit –liquid asset) /Total Asset=(D-L)/A=I+L-B-E-L/A=I-B-E/A

داراییهشایغیرنقشد
بنابرایخ،شاخصشکافتبدی نقدینگینشا دهندهمیزا سپردههاییاستکهبه 
تبدی شدهاند.براساسم الالهدیووشیفر،دارایینقدبهعنوا مجموعنقد،اوراقبهشاداردولتشیوغیردولتشی
یکسشالهسشتند.ارزشایشخ
بانکهاباسرسیدکمتراز 
وامهایپرداختیبه 
وابزارهایمالیسپردهگااری،سایر 
نسبتازمثبتیکتامنفییکاست.مثبتیکنشا دهندهن استکهتمامسشپردههشایبانشکبشهدارایشی
غیرنقدتبدی شدهاند.بهبیا دیگر،تأمیخمالیازطری سپردههاصورتگرفتهاست.درایخحالشت،بانشکبشه

تعيين خلق نقدینگی و نقش واسطهگری مالی بانکها در ایران

29

تبدی سپردههایخودباسررسیدبلندمدتبهداراییهشا یخشودپرداختشهکشهدرایشخحالشتبانشکعملکشرد
مناسبیداشتهاست.شاخصشکافتبدی نقدینگیصفرنیزنشا میدهشدکشهبانشکدارایشیهشاینقشدرابشا
استفادهازسپردهبهوجودنورده،اماازنظرسرسیدخوبعم نکردهاست.درحالتمنفیبشود ایشخششاخص،
میکندکشهایشخمنبش،تشأمیخمشالیاضشافیرابشه
سپردههانگهداری 
بانکداراییهاینقدبیشتریرانسبتبه 
میکند.
موجبنگهداریداراییبرایبانکایجاد 
شاخصشکافتبدی نقدینگیبراساسعملکردبانکطب سررسیدهامحاسبهمیشود،ولشی
اندازهگیریمیکنند.البتههردوروشمقدار
برگروباومخمقدارنقدینگیراکهواقالاًایجادشدهاست ،
مینورد،نشا مشیدهنشدوبشاتالشادلبرقرارکشرد در
بهوجود 
نقدیق الیراکههربانکبرایاقتصاد 
میکنند؛البتهشاخصخل نقدینگینهتنهاایجادنقدینگیراازسشپردههشا
سررسیدهانقدینگیایجاد 
بلکهازتماممناب،تأمیخمالیدردسترسبانکواقالمزیرخطایجادمیکنشد.بشهعنشوا مثشال،ایشخ
شاخصبیخیکومنفییکدرحالتغییراست.فرضکنیدیکبانک۶۰۰ریالداراییداشتهباششد.
داراییهاینقدخودداشتهباشد.ن

اگر4۰ریالن رابدهینقدیاسپردهداشتهباشدو4۰ریالدر
بانکهیچتبدی نقدینگینداشتهاست؛زیراشاخصشکافتبدی نقدینگین درصورتصفراسشت.
اگرجم،ک داراییبانکبرابربا۶۰۰بودهوبدهینقدودارایشینقشدهشردو4۰باششندنیشزششاخص
شکافتبدی نقدینگین درصورتصفراست.اگردارایینقشد۸۰وبشدهینقشد4۰باششد،ششاخص
شکافتبدی نقدینگین ۰/۶است.اگردارایینقد4۰وبدهینقد۸۰باشد،شاخصششکافتبشدی 
نقدینگین -۰/۶بوده وبهمالناین استکهبشهدلیش بیششتربود دارایشینقشد،بانشکازفالالیشت
واس هگریخودبازماندهوبرایسیستماقتصادینقدینگیایجادنکردهاست.اگرک دارایینیزبرابشر
باسپردهباشد ،داراییغیرنقدنداشتهومنبالیکهمصرفنشدهدرترازنامهبانکوجودداردوششاخص
شکافتبدی نقدینگین یکاست.اگرک دارایینیزبرابربادارایینقدبشودهوبشدهینقشدنداششته
باشد،درایخصورتمصارفیوجودداردکهمنبالینداشتهوشاخصشکافتبدی نقدینگین منفشی
یکاست.
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جدول  .4ميزان شاخص تبدیل نقدینگی در بين بانکهای کشور
4933

4937

4934

۰/5۸

۰/55

۰/۱2

سپه

۰/۱۳

۰/۱۶

۰/۲2

پستبانک

۰/۱۸

۰/۱۸

۰/۳

مسکخ

۰/4۲

۰/22

۰/24

کشاورزی

۰/4۲

۰/4۳

۰/4۳

صنالتومالد

۰/۶۱

۰/۶۳

۰/2۱

توسالهصادرات

۰/۰۸

۰/۰۳

۰/۰۶

توسالهتالاو

۰/۸۱
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۰/54
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تجارت

۰/5۲

۰/۱۳

۰/۱5

صادرات

۰/۱۸

۰/۱4

۰/۱۲
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۰/۲

۰/۲۶

۰/۲4

پارسیا

۰/۲۱

۰/۱۲

۰/۱۶
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۰/5۸

۰/52

۰/5۸
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۰/5۸

۰/54

۰/5۸
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۰/۱۱

۰/۱4

۰/۱۸
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۰/55

۰/5۶

۰/5۸

سرمایه

۰/۱۱

۰/5

۰/4۱

سینا

۰/۲

۰/۲۶

۰/54

سال
ملی

دی

۰/۸

۰/۸۸

۰/4

نینده

۰/۰5

۰/44

۰/۱۸

انصار

۰/۳

۰/۳۶

۰/۲۲

مؤسسهتوساله

۰/55

۰/5۸

۰/5۶

افتههایایخپهوه
مأخا:ی 

.
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نمودار  .4ميزان شاخص شکاف تبدیل نقدینگی در بانکهای کشور در سالهای 4934 -4933
0.9



0.8
0.6


1389
1390

0.5
0.4



0.3
0.2

 1391



0.1
0
ملی
سپه
پستبانک
مسکخ
کشاورزی
صنالتومالد 
توسالهصادرات
توسالهتالاو 
ملت
تجارت
صادرات
رفاهکارگرا 
پارسیا 
کارنفریخ
ساما 
اقتصادنویخ
پاسارگاد
سرمایه
سینا
دی
نینده
انصار
موسسهتوساله



شکاف تبديل نقدينگی



0.7

درشبکهبانکیکشورتسهیالتدرقالبداراییجاریازمح سشپردههشاتشأمیخمشالیششود،
تبدی سپردهبهتسهیالتدرشبکهبانکیعالوهبرننکهتشأمیخمشالیپایشداریبشرایبانشکاسشت،بشه
تأثیرگااریبانکبهوسیلهواس هگریمالیبانکهادراقتصادمنجرمیششود.ششاخصششکافتبشدی 
نقدینگیشاخصیسادهبرایاندازهگیرینبودتأمیخمالیتسهیالتازمح سپردههاسشت.درنمشودار

،۶بهازایهریکواحدازک داراییهایبانکی،نبودتأمیخمالیبانشکهشایکششورازمحش سشپرده
نشا دادهشدهاست.ارزشایخنسبتازمثبتیکتامنفییکاسشت.مثبشتیشکنششا دهنشدهن 
استکهتمامسپردههایبانکبهداراییغیرنقدتبدی شدهاند.بهبیا دیگشر،تشأمیخمشالیازطریش 
سپردههایخودبشاسررسشیدبلندمشدتبشه

سپردههاصورتگرفتهاست.درایخحالت،بانکبهتبدی 
داراییهایخودپرداختهکهدرایخحالتبانکعملکردمناسبیداشتهاست.

باتوجهبهاهمیتنقدینگیدرساختارترازنامهبانکهاووجودشکافتبدی نقشدینگیکشهدر
باالبهن اشارهشد،بهدنبالشاخصیبودهتابتواندتمایزمشخصیرادربیخبانکهادرشبکهبشانکی
کشورنشا دهدوازن طری باتوجهبهتماماقالمترازنامهمحاسبهشود.اگرتنهشابشهششاخصهشای
سادهایمانندنسبتوامبهسپردهویاشاخصهایدیگرنقشدینگیموجشوداتکشاششود،ازاقشالمدیگشر

ترازنامهچشمپوشیشدهوازدقتمقایسهایشاخصکاستهخواهدشد.بهعنوا مثال،درنمودارزیر
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مقایسهنسبتسپردهبهوامدرشبکهبانکیکشورنشا دادهشدهاستکهبهغیشرازچنشدبانشککشه
تفاوتبسیاربابانکهایدیگردارندنمیتوا بانکهایدیگررابراساسفالالیتشا ازیکشدیگرتمییشز
داد.
نمودار  .2مقایسه نسبت وام به سپرده در سالهای 4937-4934
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نسبت وام به سپرده



2.5

1390

بنابرایخ،بامقایسهنسبتوامبهسپردهدرسالهای۶۸۳۰و۶۸۳۶درشبکهبشانکیکششور،


بانکهایمسکخ ،صنالتومالد وتوسالهصادراتباالتریخمیزا ازایخنسبترادارند.ایخنسبتدر
بانکهایمسکخوتوسالهصادراتدرسال۶۸۳۰نزدیکبه۸بودهکهبهمالنایایخاستکهتشاسشه
برابرسپردههاواموتسهیالتپرداختشدهاست.درسایربانکهایکشورایخنسبتدرحدودیشکو
نزدیکبهیکاستکهبرقراریتالادلبیخسشپردهووامراتشاحشدودینششا مشیدهشد.ایشخنسشبت
نمیتواندبهخوبیتمایزیبیخبانکهایدیگرایجشادکنشد،ازایشخروبشااسشتفادهازاقشالمترازنامشهو
میتوانشدتمشایزبانشکهشاازنظشرایجشاد
ساختارن شاخصخل نقدینگیمحاسبهشدهاستکهبهتر 
نقدینگی،مشخصنماید.
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 .1محاسبه شاخص خلق نقدینگی
برایمحاسبهشاخصخل نقدینگیدستهبندیاقالمترازنامهشام اقالمباالیخطوپاییخخشطبشه
صورتنقد،غیرنقدونیمهنقددراولویتقراردارد.درمرحلهبالدیوز دهیبهایخبخش هشاصشورت
گرفتهاست.
دربخ داراییهایترازنامهوامهایتجاریولیزینگبهعنوا دارایشیهشایغیرنقشددرنظشر
سپردهگاارا بشه

زیرابهسادگیبهفروشنمیرسند.وامهایاشخاص،رهنی،دولتیو

گرفتهمیشوند،
ینیمهنقدطبقهبندیمیشوند.دربخ دیگردارایشیهشاوطبقشهبنشدیوامهشا،وامهشایبشا

داراییها
یکسالیابلندمدتهستند،
وامهاییکهبیشتراز 
داراییهاینقدو 

سررسیدکمترازیکسالبهعنوا 
هاکهتقسیمبندیننهادرکمیته

غیرنقدمالرفیخواهندشد.دربخ داراییهایترازنامهبهغیرازوام
اراییهاینقدواوراقبهشادار
بالصورتگرفته،سایراقالمبهعنوا داراییهایغیرنقدهستندواقالمد 

میشوند.
داراییهاینقددرنظرگرفته 

داراییهایبازاربهعنوا 

و
دربخ بدهیهایترازنامه،سپردههاوم البشاتدولتشیبشهعنشوا بشدهیهشاینقشدبشودهو
سپردههشای

سپردههاینیمهنقدو

سپردههایدیگرکهنقدشوندگیکمتریدارند،بهعنوا نیمهنقدو
میشوند.درایخبخ ،سرمایهیاحقوقصشاحبا سشهامنیشز
بلندمدتبهعنوا غیرنقددرنظرگرفته 
نامههاماننداقالموامهایتجاری
انواعضمانت 

غیرنقددرنظرگرفتهمیشوند.دراقالمزیرخطترازنامه،
دراقالمباالیخطترازنامهاستکهبهعنوا غیرنقدمحسوبمیشوند.اوراقاعتباریواوراقمششتقه
میشوند.تماماوراقمشارکتنیزبه
خالصووامها یاوراقمشتقهوبهاداربهعنوا نیمهنقدمحسوب 
میشوند.
عنوا نقدمحسوب 
تالییخاوزا هریکازبخ هایتالیشیخششدهدرقسشمتهشایپیششیخبراسشاسنظریشهخلش 
میگیرد.براساسایخنظریه،بانکهاهنگامیازاقالمباالیخطترازنامشهرانقشدینگی
نقدینگیصورت 
ایجادمیکنندکهبتوانندداراییهایغیرنقدرابهبدهیهاینقدتبدی کنند.بنابرایخ،وز مثبتبرای
هردوداراییهایغیرنقدوبدهیهاینقددرنظرگرفتهمیشود.همچنیخ،نقدینگینیزهنگامیازبیخ
میرودکهداراییهاینقدبهبدهیهایغیرنقدیاسرمایهتبدی شوند.بنابرایخ،بایدبرایداراییهشای
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نقدوبدهیهایغیرنقدوسرمایهوز منفیدرنظرگرفتهشود.اندازهوز هابراساسمحاسشباتیشک
بهیکاست.بنابرایخ،اگریکریالنقدینگیایجادشودحتماًبانکبایدیکریالازداراییهایغیرنقد
خودراتبدی بهبدهیهاینقدکند.بهصورتمشابهایخموضوعبرایداراییهشاینقشدوبشدهیهشای
غیرنقدنیزبرقراراست.برایخاساسوز ۶/2برایهردوداراییهایغیرنقدوبدهیهایغیرنقدووز 
-۶/2برایداراییهاینقدوبدهیهایغیرنقدبهکاربردهمیشود.برایداراییهاوبدهیهایشبهنقشد
نیزوز صفردرنظرگرفتهمی شود.برایاقالمزیرخطترازنامهنیزماننشداقشالمبشاالیخشطترازنامشه
چنیخاوزانیدرنظرگرفتهمیشود.درمرحلهسوممحاسبهشاخصخل نقدینگی اسشتکشهدرایشخ
مرحله،چهاراندازهبرایخل نقدینگیمحاسبهمیشود.ایخاندازههابراساسفالالیتهابهبخش هشای
میشوند.
مختلفوسررسیدننهاتقسیم 
خل نقدینگینشا دهندهنقدبود اقالمترازنامهاست.اگروز هاینشابرابربشهاقشالمترازنامشه
دادهشود،ترازنامهارزشخودراازدستخواهدداد.بنابرایخ،وز هابایشدیکسشا باششند،همچنشیخ،
گونهایکهترازنامهنقشدینگی
تماماقالمبرایمحاسبهخل نقدینگیبایدبایکدیگرجم،زدهشوند،به 
ایجادشدهتوسطبانکراکهازعملیاتواس هگریایجشادنمشودهاسشت،نششا دهشد.بنشابرایخ،بشرای
محاسبهشاخصخل نقدینگیباوجوداینکهیکواحدبدهییامنب،بشرایتشأمیخمشالییشکواحشد
داراییمصرفخواهدشد،ولیباوجودایخانتقالدرترازنامهاقالمبهصورتتالهدیثبتخواهندششد
بدهیهاحافنخواهدشدودرطرفداراییبشه
وایخیکواحدبدهیباوجودخل نقدینگیدرطرف 
صورتیکواحدواممشاهدهمیشود .درمحاسشبهخلش نقشدینگیمجمشوعدارایشیوبشدهیحسشاب
میشود،پسمجموعیکواحدبدهیویکواحددارایی،دوواحدخل نقدینگیاسشت.بشرایدرنظشر
گرفتخقاعدهدالربهدالریالنیایجادیکواحدخل نقدینگیازیکواحشدبشدهیغیشرنقشدوتالشادل
میشود،بنابرایخ،ازنیمیازمناب،درترازنامهبرایایجادخلش نقشدینگی
ترازنامهازوز ۶/2استفاده 
استفادهنمودهتایکدالرنقدینگیایجادشود.
طبقهبندیاقالمترازنامهبرایمحاسبهشاخصخل نقدینگیبهصورتزیرانجامششدهاسشت.

براساساطالعاتمندرادربانکهایایرانی،اقالمترازنامهبهدودستهمناب،بانکشام :سرفص هشای
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بدهیوسرمایهومصارفبانک:شام سرفص داراییهاطبقهبنشدیمشیششود.اقشالمبشدهیوحقشوق
صاحبا سهاممناب،وجوهبانکراتشکی میدهند.بشراسشاسمالیشارریسشک،منشاب،وجشوهبانشکرا
میتوا بهصورتاقالمکلیدستهبندینمود.ایخدستههاعبارتنداز:بدهینوعاول،بشدهینشوعدوم،
بدهیاستکهبهطوربالقوهدرهشرلحظشهاززمشا 

بدهینوعسوموبدهینوعچهارم.بدهینوعاول،
هرلحظهاحتمالداردکهسپردهگااربخواهد

امکا نقدشد ن وجوددارد(بدهینقد).بهبیا دیگر،
بهسپردهدیداریخودکهبدهینوعاولمحسوبمیشود،دسترسشیداششتهباششد.بنشابرایخ،ازدیشد
بانکبدهینوعاولبدهیبادرجهاطمینا بسیارکموریسکباالست.
نقدمیششود(بشدهی

یکسال
بدهینوعدومازجنسسپردههایکوتاهمدتبودهودرکمتراز 
نیمهنقد)؛بنابرایخ،الزماستکهبانکانگیزهکافیبرایسپردهگااروجابچنیخسشپردهگشااریدر
بانکراایجادکردهباشد.برایمثال،میتواندازابزارهاییمانندنرخسودیاارائهخدماتبهتراسشتفاده
یکسشالاسشت.بشرایشخاسشاسمشواردزیشردر
نماید،امادرنهایتقابلیتاطمینا ایخبدهیکمتراز 
سیستمبانکیایرا بهعنوا بدهینوعدومشناساییمیشود:
-

بدهیبهبانکمرکزی،

-

بانکهاومؤسساتاعتباری،
بدهیبه 

-

هایپساندازومشابه،


سپرده

-

گااریکوتاهمدت،


هایسرمایه

سپرده

-

اقالمدرراه،

-

بخشیازسایرسپردهها،


-

ذخایروسایربدهیها.

هاییازجنسسپردههشایبلندمشدتهسشتند(بشدهی

بدهینوعسومیابدهیبلندمدت،بدهی

غیرنقد).بهبیا دیگر،ایخنوعبدهیقابلیتاطمینانیبی ازیکسالرادارد.بنابرایخ،هزینهننهشااز
بدهیهاینوعدومبیشتراست.برایخاساسسپردههایسشرمایهگشااریبلندمشدتوبخششیازسشایر
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سپردههابدهینوعسومهستند.سرمایهبانکونخریخمنب،وجوهبانک،بشدهینشوعچهشارمبانشکرا
میشود.
تشکی میدهدکههمزما بابدهینوعسومبهعنوا بدهیغیرنقدشناخته 
اقالمداراییمصارفوجوهبانکراتشکی میدهند.براسشاسمالیشارنقدششوندگییشابشازدهی
مصارف،وجوهبانکرابهسهدسته،دارایینوعاول،دوموسومطبقهبندیمیکننشد.درایشخرویکشرد
دارایینوعسومنقدشوندگیکمتریداردوافزای سرمایهگشااریبانشکدرایشخدسشتهنششا دهنشده
ریسکباالیبانکاست.
افزو برایخ،بانکهادرسیستمبانکیایرا دارایینشوعدیگشریازدارایشیبشهعنشوا سشپرده
قانونینزدبانکمرکزیهستندکهسهمثابتیازک سپردههاییکبانشکراتششکی مشیدهشدوبشر
اساسنرخسپردهقانونیکهبانکمرکزین راتالییخمیکند،تشکی مشیششود.ایشخنشوعدارایشیرا
دارایینوعچهارممیگویند.

دارایینوعاولیااندوختههایاولیه،موجودینقدیهستندکهبانکبهمنظشوربشرنوردهکشرد 
نیازهاینقدخوددرپرداختسودسپردههاوموارددیگرپرداختنینگهداریمشیکنشد(دارایشینقشد)؛
گااریزودبازدهوتضمیخشدهباشند.بهطورکلشی،بشادر

همچنیخ،ایخداراییمیتواندشام سرمایه
نظرگرفتخبرخیمحدودیتهامدتنقدشوندگیایخداراییهاکمترازیکسالاست.بشرایشخاسشاس،
مواردزیرازاقالمداراینوعاولبانکمحسوبمیشود:

-

نقد،

-

بخشیازم الباتازبانکمرکزی،

-

بانکهاومؤسساتاعتباری،
م الباتاز 

-

اوراقمشارکتوسایراوراقمشابه،

-

اقالمدرراه.
دارایینوعدومیااندوختههایبلندمدت،داراییهاییهسشتندکشهدرجشهنقدششوندگیننهشااز

یکسالاست،امادارایسوددهیباالییبشرای
داراییهاینوعاولکمتروبامدتنقدشوندگیباالتراز 
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دارایینیمهنقد).برایخاساس،دارایینشوعدومششام تسشهیالتاع شاییوم البشاتو

بانکهستند(
داراییهاهستند.

سایر
داراییهاییهستندکهدرجهنقدشوندگیننهابسیارکشماسشت،

دارایینوعسومیاداراییثابت
بهطوریکهانتظارنمیرودظرفمدتکمتراز5سالنقدشوند(داراییغیرنقد)؛ایخداراییهاششام 
سرمایهگااریومشارکتباالییکسالوداراییثابتاست.ایخدستهممکخاستکهسوددهیکمتر
یابیشترازدارایینوعدومداشتهباشند،اماقدرتنقدشوندگیپایینیدارند.
برایمحاسبهشاخصخل نقدینگیدستهبندیاقالمترازنامهبهبدهیودارایینقد،نیمهنقشد
وغیرنقداهمیتدارد؛زیرابراساسادبیاتشاخصخل نقدینگیبرایمحاسبهایخششاخصبایشدبشه
هاینقد،نیمهنقدوغیرنقدضریبمثبتیامنفینیموصفردادهششودتشابشااعمشال

هریکازسرفص 
ضریبوازجم،تماماقالمعددیازک ترازنامهاستخرااشودکهبهشاخصخل نقدینگیومیشزا 
ریسکمتحملهبهبانکازبابتاعمالوظیفهواس هگریمحاسبهشود.پشسازن مشیتشوا ششاخص
مرتبطرابهک داراییهایبانکنرمالنمودوازوضالیتترازنامهبانکیکشاخصاسشتخراجیبشرای
بانکهاداشت.
مقایسهوارزیابی 
شاخصخل نقدینگیدراص هما شاخصشکافتبدی نقدینگیاسشت.اگشربشدهیرابشه
بدهینقدوغیرنقدتقسیمنمودهوداراییرانیزبهدارایینقدوغیرنقدتقسیمکنیم.دراص شاخص
خل نقدینگیهما شکافتبدی نقدینگیاست.درادامه،چگونگین نشا دادهشدهاست:
Liquid creation= [½*Illiquid assets -½ * liquid assets + ½* liquid liabilities -½* illiquid
*½liabilities -½* equity]/A = ½* (A-Liquid assets) -½*liquid assets+½* liquid liabilities -
*½ (A-liquid liabilities) = ½* A - ½liquid assets - ½* liquid assets+ ½* liquid liabilities -
A +½* liquid liabilities=LTGAP =liquid liabilities –liquid assets
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درجدولزیرشاخصخل نقدینگیدرایرا نشا دادهشدهاست:
جدول  .2ميزان شاخص خلق نقدینگی در ایران

(ميليارد ریال)

4933

4937

4934

ملی

۸۲۱2۶۱/۳

425۳۲2/۳

4۱۶۶۱۰/۳

سپه

۶۸۳2۸۲/2

۶۳2۳۸۱/2

2۶۲2۳۳/۳

۳۳۲۱/5

۶۶۲52/4

۶4۳۲۳

مسکخ

525۳۶۳/۳

55۶4۳2/2

۱4۸۶۲4

کشاورزی

۶۱5۳۰۶/۱

2۰۲۲۸۳/۲

2۸5۸45/۳

صنالتومالد 

۸۳۸۶۰/۱

5۳4۶۸/۸

۲۸۸5۶/۱

توسالهصادرات

۳۲۳۶/۶

۶۸۶۳۲/۳

5۳5۳/۱

توسالهتالاو 

4۱4۲/۳

۲۳45/4

۶۶۳۱5/4

ملت

25۳۱۲۳/2

۸۶۶54۳/۲

4۶۶۲۳2/4

تجارت

۶۱۰۲2۸/۲

2۶۸44۳/۲

24۱۲۲۸/۳

صادرات

24۳۸55/۶

2۳۸۳5۲/۱

۸5۳۸45

رفاهکارگرا 

۱25۸۶/۸

۲۲۳۶4/5

۶2۳۲۶2/2

پارسیا 

۶۱۸۳۲۰/۶

۶۲۲۶۶2

2۰54۱۲/2

کارنفریخ

۶۳۰۳۳

2۲۱4۲/۶

۸۸۲۰۰/۸

ساما 

4۸۶۸۰/۱

4۶۳۲۰/۲

55۱۳۱/۳

اقتصادنویخ

۲5۳۸4/۱

۳25۰2/۲

۶۶۳۳2۳/۳

پاسارگاد

۳2545/۸

۶۰۶۳۱۱/۶

۶225۳۶/۶

سرمایه

۶۳۳۸5/۳

2۲۰۱۰

42۰۳۸

سینا

۸4۳۳۸/5

۸۳۸۳۲/۲

4۲۰۲۲/5

دی

52۱/۱

۸۳۲۳/۳

۶5545/5

نینده

۲۸۳۳/۳

2۳۱4۲/4

52۳۳2/۲

انصار

5۲۰2۰/۱

۱4۱4۳/۱

۳۱۶2۶/4

مؤسسهتوساله

۱۳۰۶/۱

۲242/۳

۲۱۳4/۶

سال

پستبانک

یافتههایایخپهوه
مأخا :

.
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درسالهای۶۸۳۳تا۶۸۳۶هریکازبانکهایمسکخ،ملی،ملتوصادراتدارایبیششتریخ
میزا خل نقدینگیدرکشوربودهاند.باالومثبتبود رقمشاخصخل نقدینگیاثرمثبشتدارایشی
نقدوبدهیغیرنقداستکهنشا میدهدحجمعمدهسپردهدرتسهیالتقرارگرفتشهوبانشکنقش 
مؤثریدرایفایفالالیتواس هگریدرس گکال اقتصادیداشتهاست.
نمودار  .9ميزان شاخص خلق نقدینگی در بانکهای کشور طی سالهای  4933تا 4934
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1391
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پستبانک
مسکخ
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ساما 
اقتصادنویخ
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سینا
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انصار

دربیخبانکهایخصوصی،بانکپارسیا ازعملکردمناسبیبرخشورداربشودهاسشت.بشاتوجشه
بهننکهدرایخسالهابیشترتسهیالتبانکمسکخجابسرمایهگااریدربخش مسشکخمهشرششده
است،وضالیتشاخصدربانکمسکخبسیارمثبتوباالستکهحاکیازریسشکبسشیاربشاالیبانشک
مسکخدراع ایوامبدو درنظرداشتخمناب،تأمیخمالین بودهاست.ایخوضشالیتدربانشکهشای
ملتوملیهمبرقراربودهاست.
البتهتوجهبهایخنکتهنیزالزمبهنظرمیرسدکهشاخصکش خلش نقشدینگیبشاتوجشهبشه

ترازنامهبانکهامحاسبهشدهاستواگرباتوجهبهداراییهایبانکها،ایخشاخصبرداراییهاتقسیم
شودوشاخصنسبتنقدینگیبهدستنیدازایخنسبتبهترمیتوا درمقایسشهبانشکهشادرششبکه
بانکیکشوراستفادهنمود.درجدول،4میزا نسبتشاخصخل نقدینگینشا دادهشدهاست.
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جدول  .9نسبت شاخص خلق نقدینگی در ایران
سال

4933

4937

4934

ملی

۰4۳

۰4۲

۰4۸

سپه

۰54

۰5۱

۰5۳

پستبانک

۰55

۰۱۶

۰۱5

مسکخ

۰۳۳

۰۲۳

۰۲2

کشاورزی

۰۱5

۰۱۸

۰۱

صنالتومالد 

۰۸۸

۰44

۰4۱

توسالهصادرات

۰۶4

۰۶۳

۰۰۲

توسالهتالاو

۰2۳

۰۸۳

۰4۳

ملت

۰۸۳

۰۸۳

۰4۸

تجارت

۰۸۱

۰44

۰42

صادرات

۰54

۰5۸

۰55

رفاهکارگرا

۰۱5

۰۱2

۰۱۳

پارسیا

۰5۳

۰52

۰5۶

کارنفریخ

۰44

۰45

۰42

ساما

۰55

۰۸۳

۰4

اقتصادنویخ

۰52

۰4۳

۰4۳

پاسارگاد

۰44

۰42

۰4

سرمایه

۰4۳

۰5

۰5

سینا

۰۱4

۰5۲

۰4۳

دی

۰۶۸

۰۸

۰۸۱

نینده

۰4۲

۰۲۶

۰۱۳

انصار

۰۳

۰۲۱

۰۱۳

مؤسسهتوساله

۰۸5

۰۸2

۰2۳

یافتههایایخپهوه
مأخا :

.
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نمودار  .1ميزان تغييرات شاخص نسبت خلق نقدینگی در شبکه بانکی کشور طی سالهای 493۱-4934

1389
1390
1391

نسبت خلق نقدینگی

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
ملی
سپه
پستبانک
مسکخ
کشاورزی
صنالتومالد 
توسالهصادرات
توسالهتالاو 
ملت
تجارت
صادرات
رفاهکارگرا 
پارسیا 
کارنفریخ
ساما 
اقتصادنویخ
پاسارگاد
سرمایه
سینا
دی
نینده
انصار
موسسهتوساله

دربررسیشاخصنسبتخل نقدینگیدرسال،۶۸۳۶بانکمسکخورفاهبهترتیشبحشدود۲2و
دهاند.بانکهایدیگرمانندنیندهوانصشاربشهترتیشبدر
۱۳درصدداراییهایخودراصرفخل نقدینگیکر 
سال،۶۸۳۶حدود۱۳درصدداراییهایخودراصرفخل نقدینگیکردهاند.درنمودارهایبالدیمیتشوا 
بانکهارامشاهدهکرد.
بانکهابهدولتیوخصوصیوتخصصیودولتیشدهعملکردهریکاز 
باتفکیک 
درنمودار،5وضالیتبانکهایخصوصیازنظرشاخصنسبتخل نقدینگینشا دادهششده
است.دربیخبانکهایخصوصی،بانکانصار،سیناوپارسیا درسال،۶۸۳۳بیشتریخمیشزا نسشبت
خل نقدینگیرادارند.درسال۶۸۳۶بانکانصارونیندهبیشتریخمیزا نسبتخل نقشدینگیرابشه
خوداختصاصدادهاند.
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نمودار  .1شاخص نسبت خلق نقدینگی در بانکهای خصوصی کشور طی سالهای 4934 -4933
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درنمودار،۱وضالیتبانکهایتجاریدولتیازنظرواس هگریمالینشا دادهشدهاسشت.در
میتوا بیا نمودکهشبیهبهیکدیگربودهاست.
بانکها 
بانکهایدولتینیزوضالیتتمام 

نمودار  .۱شاخص نسبت خلق نقدینگی در بانکهای تجاری دولتی کشور طی سالهای 4934 -4933
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نمودار  .0شاخص نسبت خلق نقدینگی در بانکهای تخصصی کشور طی سالهای 4934 -4933
1
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نسبت خلق نقدینگی
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0
توسعه تعاون

توسعه صادرات
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کشاورزی

مسکن

یخصوصیشدهکشور،بانکرفاهوصادراتبهتریخمیشزا نقش واسش هگشری

دربیخبانکها
داراییهشایخشودرابشهفالالیشت

مالیرادراقتصادبهخوداختصاصدادهودرحدود5۰تا۱۰درصداز
واس هگریمالیاختصاصدادهاند(نمودار.)۳بانکهایخصوصشیششدهتقریبشاًتوانسشتهانشدعملکشرد
بانکهایخصوصیدراقتصادازنظرواس هگریمالیداشتهباشند.
مشابهیبا 
نمودار  .3شاخص نسبت خلق نقدینگی در بانکهای خصوصی شده کشور طی سالهای 4934 -4933
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بمناب،مالیمازادخانوارها،بنگاههاودولشتوصرفن هشاتوسطسرمایهگاارا 

بانکهاباجا

وکارنفرینا جهتسرمایهگااریدرزمینهتولیدکاالوخدماتیاتشأمیخمشالینیازهشایمصشرفی،بشا
سیاستهایکال 

استفادهازابزارهایمدیریتیداراییوبدهیوکنترلس گریسشکوسشودنوریدر
اقتصادیاثرگاارند.چنانچهبانکهادرایفاینق خودبهویشهه درتخصیصمناب،موف عم نماینشد،
سببرشدوتوسالهاقتصادیشششدهوچنانچهدرایخزمینهعملکششردمناسششبینداشششتهباشششند،موجب
تضیی،مناب،مششیشششوند.بششرایششخاسششاسبانکهابهطورپیوستهبایدبرسششاختارترازنامششه،داراییهاو
بدهیهایخودنظارتداشتهباشند.
درادامه،بابررسیدرصداقالمترازنامهدرشبکهبانکیکشور،وضالیتساختارداراییوبشدهی
دربانکهایکشوررامشخصنمودهوازن طری بشهبررسشیایفشاینقش بانشکهشادراقتصشادنیشز
میشود.
پرداخته 
نمودار  .3درصد اقالم دارایی ترازنامه بانکها در پایان سال 4934
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یافتههایایخپهوه
مأخا :

.

53
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11
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7
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درصد داراییهای ترازنامه
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درسال۶۸۳۶بانکمسکخوصنالتومالد بشابشاالتریخمیشزا درصشدتسشهیالتخشالصدر
ترازنامهخودروبهروبودهاندومیتوا بیا کردکشهبیششتربانشکهشایکششوراز4۲تشا۱۰درصشداز
داراییهایخودرادرترازنامهبهتسهیالتاختصاصدادهاند.میزا درصدنقدترازنامشهدربانشکهشای
اقتصادنویخوپستبانکباالترازبانکهایدیگراست.درصدسایرداراییهابهترتیشبدربانشکهشای
بانکهایدیگرداششتهاسشت.درصشد
پارسیا ،پستبانک،رفاهکارگرا باالتریخمیزا خودرادربیخ 
بانکهشای
بهصورتیکهدر 

بانکهایدیگراست،
بانکهایخصوصیباالتراز 
م الباتازبانکهادربیخ 
سرمایه،سینا،پاسارگاد،ساما ،کارنفریخاز2۸تا۶۱درصدازداراییهاست.درصدم البشاتازبانشک
بانکهایکشوراست.
مرکزینیزدرپستبانکوبانکسپهبیشتریخمیزا (۶2درصد)دربیخ 
درصداقالمطرفبدهیهایترازنامشهبانشکهشادرنمشودار۶۰نششا دادهششدهاسشت.میشزا 
سپردهها،باالتریخمیزا رادرترازنامهبانکهشا بشهخشوداختصشاصدادهوپسشتبانشکوبانشکسشپه
بانکهایکشوردرترازنامهدارند.کمتریخمیزا سپردهبهبانشکهشای
باالتریخدرصدسپردهرادربیخ 
توسالهصادراتومسکخوصنالتومالد تالل دارد.دربانکهایتخصصیبشدهیبشهبانشکمرکشزی
بسیارباالبودهاستکهالبتهبررسیروندتغییراتبدهیبهبانکمرکزینششا مشیدهشدکشهازسشال
بانکهایتخصصیدرصدجشابسشپرده
۶۸۳۳تا۶۸۳۶ایخمیزا روبهافزای بودهاست.دربیشتر 
ازرقمتسهیالتپاییختربودهوشدتایخناهماهنگیدربانکصنالتومالد وتوسالهصشادراتاسشت
کهالبتهتالشایخبانکهابرایجابسپردهبیشترواتکایکمتربهحقوقصاحبا سهامدرسشاختار
مناب،بانکاست.
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نمودار  .47درصد اقالم بدهی ترازنامه بانکها در پایان سال 4934
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یافتههایایخپهوه
مأخا :

.

ساختارمناب،موردنیازدرشبکهبانکیعمشدتاًحشولمحشورسشرمایه،سشپرده،بشدهیازبانشک
بهبیا دیگر ،درششبکهبشانکیایشرا بشازارمکمش سشپردهعمشدت ًا
مرکزیوبازاربیخبانکیقراردارد .
استقراضازبانکمرکزیوبانکهایموجوددرشبکهبانکیودرصشدانشدکیحقشوقصشاحبا سشهام
است.برایخاساس،مناب،دربانکهایدولتی،خصوصیوخصوصشیششدهدربیششترمشواردازمحش 
سپردههاودربانکهایتخصصیازسایرمناب،بهویههازطری استقراضازبانکمرکزیتجهیشزششده
است.باتوجهبهوضالیتمناب،درشبکهبانکی،بانکهابااتکشابشهمنشاب،جشابششدهدارایوجشوهی
خواهندبودکهقادربهارائهن درقالبواموتسهیالتهسشتند.بنشابرایخ،تجهیشزمناسشبمنشاب،بشه
بانکهایخصوصیباجابسشپرده
تخصیصن درقالبتسهیالتوواممنجرمیشود.درایخزمینه ،
باال،سهممناسبیراازتسهیالتاع انموده انشدومیشزا بشدهیوم البشاتازبانشکمرکشزیدرایشخ
بانکهامتالادلاست.نکتهقاب توجهن استکهدرصداقالمترازنامهبانکهانششا مشیدهشدکشهدر
بانکهایخصوصیبازاربیخبانکیونگهداریوجوهدرقالبسایردارایشیهشادرایشخسشالبشرایایشخ
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بانکهاجاابیتباالییداشتهوسودنوریبانکازطریش بشازاربشیخبشانکیبشودهاسشت.همچنشیخ،در
بانکها یخصوصینسبتجابسپردهبهتسهیالتپاییخاستکهنشا مشیدهشدحضشورفالشالیدر
بانکهامیشزا مششارکتدراوراقبهشاداروسشرمایهگشااریهشا
اع ایتسهیالتندارند.البتهدرتمامی 
حداق است.
بانکها یتخصصیباجابسپردهپاییخاع شایتسشهیالتبشاالیخشودراازم البشاتبانشک
مرکزیتأمیخنمودهاندکهایخموضوعوابستگیبانکهایتخصصیکشوررابشهمنشاب،بانشکمرکشزی
نشا میدهد.باتوجهبهشرایطاقتصادیکشوردرسال،۶۸۳۶بانکهایدولتیوخصوصشیششدهبشا
محافظهکاریباالتریباجابسپردهباالواع ایتسهیالتتقریباًپاییخ،مشابهبانشکهشایخصوصشی
بانکهای
عم نمودهاند.درایخمیا ،درصدم الباتازبانکمرکزیدربانکهایدولتیدرمقایسهبا 
باالتراستکهبهنظرمیرسدبانکهایدولتیبیشتراقدامبهاع ایوامبهدولشتنمشودهانشد.بشا

دیگر
اع ایوامبهبخ دولتیحجمذخایرشبکهبانکیافزای یافتهوسرانجامچنیخسیاستیبهافشزای 
پایهپولیواثرتورمیدراقتصادمنجرمیشود.دربانکهایدولتیساختارترازنامشهایشخبانشکهشابشه
سویجابسپردهبیشترواتکایکمتربهحقوقصشاحبا سشهامدرسشاختارمنشاب،بانشکاسشت.در
بررسیاقالمبدهیترازنامهبانکها،بانکهایتخصصیباجابحداق سپردهوتأمیخمشالیازطریش 
بانکمرکزیوسهامدارا تقریباًساختارسرمایهمتفاوتیازبانشکهشایدیگشردرششبکهبشانکیکششور
داشتهاند.

بانکهابااتکابهچنیخساختارترازنامهاقدامبهاع ایتسشهیالتوخلش نقشدینگیدرکششور
بهرغم
میکنند .باتوجهبهمحاسباتانجامشدهدرزمینهخل نقدینگیدرکشور،بانکهایتخصصی 
واس هگریمالیمناسبدراقتصاد،دارایتأمیخمشالیناپایشداربشودهانشد.بشهبیشا دیگشر،بانشکهشای
تخصصیاقدامبهواس هگریمالیباالدرس گکشال اقتصشادینمشودهانشد،درحشالیکشهمنشاب،ایشخ
عملیاترانهازسپردهومناب،مالیپایدار،بلکهازطری م الباتبانکمرکزیتشأمیخکشردهانشدودر
س گکال اقتصادیباافزای نقدینگیبهافزای تورممنجرشدهاند.بانکهایدولتیباتأمیخمشالی
پایدارتروخل نقدینگیبیخ۱۰تا۲۰درصدمناسبعم کردهوباجابسپردهواع ایتسهیالتبه
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خوبیتوانستهاندواس هگریمالیرادراقتصادانجامدهندکهعمدهن ازمحش جشابسشپردهبشوده
بانکهایدولتیباخل نقدینگیبشیخ
است.بیشتربانکهایخصوصینیزباتأمیخمالیپایدارباالتراز 
4۰تا5۰درصدنق مناسبیرادراقتصادبهعنوا واس هگروجوهایفاکردهاند.بشاایشختفشاوتکشه
سپردههاباوجودتغییشر

میتوانندباافزای 
تأمیخمالیپایدارننهاعمدتاًازبازاربیخبانکیبودهاستو 
شرایطکشورودرراستایتوسالهوپیشرفتاقتصادکشوراقدامبهاع ایتسهیالتبیششترینماینشد.
درجایگاهبالدیبانکهایخصوصیشدهقراردارندکهباخل نقدینگیبیخ4۰تا45درصشد،تقریبشاً
یخصوصیداشتهوبهنظرمیرسددرسال۶۸۳۶ازقالبساختارترازنامشه

عملکردیمشابهبابانکها
یدولتیخاراشدهاند.

بانکها

برایتبییخموضوعبهصورتنماریمیتوا ازنموداراسشکاتراسشتفادهکشرد.درایشخنمشودار

میتوا ارتباطمثبتومستقیممیا متغیرهایدرنظرگرفتهشدهرابررسینمود.درایشخقسشمتاز
مقاله،بهبررسیارتباطمستقیممیا شاخصنسبتخل نقدینگیوشاخصشکافتبشدی نقشدینگی
پرداختهمیشود.شاخصنسبتخل نقدینگیازتقسیمخل نقدینگیبرداراییهادربانکهابهدست
نمدهوبانمادLC ratioدرنمودارمشخصششدهاسشت.ششاخصششکافتبشدی نقشدینگیازتفاضش 
ینقدمحاسبهشدهوبانماد  LTGAPدرنمودارمشخصشدهاست.بشاتوجشهبشه

داراییها

سپردههااز

نموداراسکاترمیتوا  ارتباطمثبتوقابلیتجایگزینیشاخصخل نقدینگیباتوجهبیشتربراقشالم
ترازنامهراباشاخصشکافتبدی نقدینگیمشخصنمود.
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نمودار  .44ارتباط ميان شاخص خلق نقدینگی و شکاف تبدیل نقدینگی در شبکه بانکی کشور
طی سالهای  4937و 4934
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نسبت شکاف نقدینگی

 .۱نتيجهگيری
بهطورکلیدرهرنظاممالی،بانکهاواس هوجوهبودهوسپردههایباسررسیدهایکوتشاهمشدترابشه

تسهیالتباسررسیدهایبلندمدتتبدی مینمایند.ازسویدیگر،برخشیبانشکهشابشهدلیش عوامش 
مختلفاقتصادی،اجتماعیوسیاسیقادربهوصولم البشاتخشودنبشودهوازایشخجهشتیشکنشوع
انال افناپایریدرسمتداراییهایبانکهابهوجودمینید.بنشابرایخ،هرچشهعشدموصشولتسشهیالت
اع اییافزای یافتهوگستردگیم الباتغیرجاریبیشترشود،شکنندگیونسشیبپشایریننهشانیشز
بیشترخواهدبود.بنابرایخ،سیسشتمهشایمشالیواعتبشاریبشهدلیش فالالیشتهشایواسش هگشریذاتشاً
نسیبپایربودهویکیازعوام نسیبپایریننها-بهویشههدربحشرا هشایمشالی-ناششیازطبیالشت
واس هگریاستکهضرورتداردبرایارزیابیشدتنسیبپایریبانکهاشاخصیشامالیشارمناسشبی
برایاندازهگیریعملیاتواس هگریشبکهبانکیکشورتالریفشودکهدرایشخراسشتاششاخصخلش 
نقدینگیمالیارمناسبیاست.ایخشاخصبشهبانکهااجشازهمشیدهشدکشهبهطورپیوستهبرسشاختار
ترازنامه،داراییهاوبدهیهایخودنظارتداشتهوباثباتبیشتریدراقتصادفالالیتنمایند.
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باتوجهبهمحاسباتانجامشدهدرزمینهخل نقدینگیدرکشور،بانکهایتخصصشیبشهرغشم

واس هگریمالیمناسبدراقتصاد،دارایتأمیخمشالیناپایشداربشودهانشد.بشهبیشا دیگشر،بانشکهشای
تخصصیاقدامبهواس هگریمالیباالدرس گکشال اقتصشادینمشودهانشد،درحشالیکشهمنشاب،ایشخ
عملیاترانهازسپردهومناب،مالیپایداربلکهازطری م الباتبانکمرکزیتأمیخکردهودرس گ
بانکهایدولتیباتأمیخمالیپایشدارتر
کال اقتصادیباافزای نقدینگیموجبافزای تورمشدهاند .
وخل نقدینگیبیخ۱۰تا۲۰درصدمناسبعم کردهوباجابسپردهواع ایتسهیالتبشهخشوبی
توانستهاندواس ه گریمالیرادراقتصادانجامدهندکهعمدهن ازمح جشابسشپردهبشودهاسشت.
بیشتربانکهایخصوصینیزباتأمیخمالیپایدارباالترازبانکهایدولتیباخل نقدینگیبیخ4۰تشا
5۰درصدنق مناسبیرادراقتصادبهعنوا واس هگروجوهایفانمودهاند.باایختفشاوتکشهتشأمیخ
مالیپایدارننهاعمدتاًازبازاربیخبانکیبودهومیتوانندباافزای سپردههشابشاوجشودتغییشرششرایط
کشوربهاع ایتسهیالتبیشتریاقدامنمودهودرراسشتایتوسشالهوپیششرفتاقتصشادکششورگشام
یخصوصیشدهقراردارندکهباخل نقدینگیبیخ4۰تشا45درصشد،

بردارند.درجایگاهبالدیبانکها
تقریباًعملکردیمشابهبابانکهایخصوصیداشتهوبهنظرمیرسددرسال۶۸۳۶ازقالشبسشاختار
یدولتیخاراشدهاند.

بانکها
ترازنامه 
براساسبررسیانجامشدهدرخصوصشاخصخل نقدینگیوارزیشابیوضشالیتتجهیشزوتخصشیص

مناب،درشبکهبانکی،ایخنتیجهبهدستمینیدکهساختارمناب،موردنیازدرشبکهبانکیعمدتاًحشولمحشور
سرمایه،سپرده،بدهیازبانکمرکزیوبازاربیخبانکیقراردارد.بشهبیشا دیگشر،درششبکهبشانکیایشرا بشازار
مکم سپردهعمدتاًاستقراضازبانکمرکشزیوبانشکهشایموجشوددرششبکهبشانکیودرصشدانشدکیحقشوق
صاحبا سهاماست.برایخاساس،مناب،دربانکهایدولتی،خصوصشیوخصوصشیششدهدربیششترمشوارداز
مح سپردههاودربانکهایتخصصیازسایرمناب،بهویههازطری اسشتقراضازبانشکمرکشزیتجهیشزششده
بانکهابااتکابهمناب،جابششدهدارایوجشوهیخواهنشدبشود
است.باتوجهبهوضالیتمناب،درشبکهبانکی ،
کهقادربهارائهن درقالبواموتسهیالتهستند.بنابرایخ،تجهیشزمناسشبمنشاب،بشهتخصشیصن درقالشب
تسهیالتوواممنجرمیشود.درایخزمینه،بانکها یخصوصشیبشاجشابسشپردهبشاال،سشهممناسشبیرااز
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بانکهامتالادلاست.نکتهقابش توجشه
تسهیالتاع انمودهاندومیزا بدهیوم الباتازبانکمرکزیدرایخ 
ن استکهدرصداقالمترازنامهبانکهانشا میدهدکهدربانکهایخصوصی،بازاربشیخبشانکیونگهشداری
وجوهدرقالبسایرداراییهادرایخسالبرایایخبانکهاجاابیتبشاالییداششتهوسشودنوریبانشکازطریش 
بازاربیخبانکیبودهاست.همچنیخ،دربانکهایخصوصینسبتجابسپردهبهتسشهیالتپشاییخاسشتکشه
بانکهامیزا مششارکتدراوراقبهشادارو
نشا میدهدحضورفالالیدراع ایتسهیالتندارند.البتهدرتمامی 
گااریهاحداق است.


سرمایه
بانکهایتخصصیکشه
میتوا گفتکهبهاستثنای 
هایانجامشده 


باتوجهبهبررسی
درپایا ،
عملکردننهامتفاوتازبانکهایدیگربودهاست،بانکهایخصوصیوخصوصیشدهمشابهیکدیگراز
نظرواس هگریمالیدراقتصادنق داشتهاند؛امابیشتربانکهایدولتیباتجهیشزوتخصشیصبهتشر
نسبتبهبانکهایدیگر،واس هگشریمشالیبشاالییرادرسشال۶۸۳۶انجشامدادهونقش خشودرادر
اقتصادایفانمودهاند.
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