
ظام تحلیل رفتار ترازنامه ناتراز ن
د، بانکی در خلق معمای نرخ سو

نرخ تورم و رشد نقدینگی؛ 
شواهدی از اقتصاد ایران

احمد بدری
حمید زمان زاده



منرخ رشد نقدینگی، نرخ سود و نرخ تور: معمای سه ضلعی اقتصاد ایران. ۱
رابطه نرخ رشد نقدینگی، نرخ سود و نرخ تورم: معمای سه ضلعی اقتصاد ایران( ۱نمایه 



(از منظر مالی)تعاریف

و۱نوعهایسپردهبهمطالعهایندرغیردیداریهایسپرده•
منجمدوموهومهایداراییانباشت.استشدهتقسیم۲نوع
ازناسالمیجریانبانکی،نظامترازنامههایداراییسمتدر

نگینقدیازبخشیآندرکهدهدمیشکلرانقدینگیخلق
راآنکهاستبانکینظامموهومهایداراییازمتأثر

.نامیممی2نوعهای ه سپرد
نقدینگیاز۲نوعهای ه سپردسهمهرچه:نقدینگی کیفیت•

.استکمترنقدینگیکیفیتباشد،بیشترکل



(از منظر مالی)تعاریف 
رابطه نرخ رشد نقدینگی، نرخ سود و نرخ تورم: معمای سه ضلعی اقتصاد ایران( ۱نمایه 

سرمایهوجاریتسهیالت:نقدجریانمولددارایی های•
مولدهایگذاری

داراییودولتازغیرجاریمطالباتشامل:منجمددارایی های•
نیستندبرخوردارنقدشوندگیقابلیتازکههایی

انباشتوشدهسوختتسهیالتشامل:موهومدارایی های•
التزام هایوجهنظیرموهوماساسازشدهشناساییسودهای
معامالتسودوسوختآستانهدرمطالباترویشدهشناسایی

هاداراییصوری

ایایفدرتأخیربابتبانکشدهشناساییسود:التزاموجه•
تسهیالت گیرندهسویازتعهدات



اداقتصمتقابل ترازنامه نظام بانکی با بخش اسمی و حقیقی روابط . 2



انکیمفروضات برای ارائه سناریوی ساده از ترازنامه نظام ب
رابطه نرخ رشد نقدینگی، نرخ سود و نرخ تورم: معمای سه ضلعی اقتصاد ایران( ۱نمایه 

فعالیتمالی،خدماتارائهووجوهواسطه گریجزبانک•
.ندارددیگری

کبانعملیاتیهزینه هایمالی،خدماتارائهازحاصلدرآمد•
وتسهیالتسودنرخالتفاوتبهماومی دهدپوششرا

.می دهدشکلرابانکسودحاشیه،سپرده ها

درصد۱۸تسهیالت،سودنرخودرصد۱۵سپرده،سودنرخ•
.است



رابطه نرخ رشد نقدینگی، نرخ سود و نرخ تورم: معمای سه ضلعی اقتصاد ایران( ۱نمایه 

.می  شودنگه داریدیداریصورتبهسپرده هاازدرصد۱۰•

نگه دارینقدصورتبهبانکدارایی هایازدرصد۲•
.می شود

.ی شودمتقسیمبانکسهامدارانبینحاصله،سوددرصد۶۰•

نادیدههزینه هاودرآمدهاسایروبدهی هاودارایی هاسایر•
.استشدهگرفته

.استشدهمنظوردرصد۴ساالنهتسهیالت،نکولنرخ•

.استشدهمنظوردرصد۲ساالنهها،داراییانجمادنرخ•

انکیمفروضات برای ارائه سناریوی ساده از ترازنامه نظام ب



:ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگیرفتار . ۳
خلق نقدینگی در نظام بانکیجریان سالم 



:ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگیرفتار . ۳
ناسالم خلق نقدینگی در نظام بانکیجریان 



:ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگیرفتار . ۳
یناسالم خلق نقدینگی در نظام بانکمقایسه جریان سالم و 

ر تفاوت ترازنامه د
:پایان دوره دهم

درصد۴2

گی تفاوت نقدین
در پایان دوره 

:دهم
درصد۳۰



:ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگیرفتار . ۳
نظام بانکیناترازی ترازنامه 

۱۵۱۲۴

میزان ناترازی 
ترازنامه در پایان

:دوره دهم
واحد۱۵۱2۴

معادل
درصد۳2



بانکیسودنرخافزایش(2
اختارسوجودعدموخروجینقدجریانبالقوهفشارافزایشدلیلبههابانک

ابرقابتدرهمچنینوغیردیداریهایسپردهحفظجهتقراردادیمناسب
هاسپردهخروجازکنندمیتالشسود،نرخافزایشاهرمازاستفادهبایکدیگر،
.آورندعملبهممانعت

خلقآنتبعبهوترازنامهراستسمتدرموهومدارایی هایانباشتبا
بالقوهارفشافزایشدلیلبهترازنامه،چپسمتدربی پشتوانهسپرده های

سویکازمختلفاقداماتبامی نمایندتالشبانک هاخروجی،نقدجریان
انواعاساییشنبهتوسلبادیگرسویازونمودهکنترلرانقدینگیریسک

:کنندآرایشرابانکمالیهایصورتموهومی،سود

:نقدینگیترازنامه نظام بانکی در خلق رفتار . ۳
نگینقدیهای موهوم و تشدید جریان ناسالم خلق باطل انباشت داراییدور 

هوم های موشناسایی سود معامالت صوری و تشدید انباشت دارایی( ۱

(۹۶-۱۳۸۸)روند نرخ های سود اسمی و حقیقی در اقتصاد ایران 



ترازنامه بدهی های و دارایی ها اثرات افزایش نرخ سود بانکی بر 
نظام بانکی

افزایش 
سود نرخ 

بانکی

رکود تولید
افزایش مطالبات 

غیرجاری
افزایش شتاب انباشت 

دارایی های موهوم

افزایش شتاب انباشت
دارایی های منجمد

رکود بازارهای 
دارایی

کاهش 
نقدشوندگی 

دارایی ها

دارایی های 
نظام بانکی

پرداخت سودهای باال به سپرده ها 
غیردیداری و سپرده گذاری مجدد آن

افزایش شتاب انباشت بدهی ها

یش تغییر ترکیب بدهی ها و افزا
نسبت شبه پول به پول

افزایش انگیزه برای تبدیل سپرده 
های دیداری به غیردیداری

بدهی های 
نظام بانکی



(۱۳۹۶تا ۱۳۷۵)افزایش نسبت شبه پول به پول 

د تجربیشواه: ایراناقتصاد های نظام بانکی و واگرایی متغیرهای پولی در بدهیتغییرات 

سیر صعودی 
ده ضریب فزاین
شبه پول 
ولنسبت به پ

سیر صعودی 
نسبت شبه
پول به پول

ناترازی 
ترازنامه نظام

بانکی

افزایش نرخ 
سود



کل اقتصاداثرات افزایش نرخ سود بانکی بر 

نرخافزایش 
بانکیسود 

نظام بانکی

افزایش شتاب انباشت 
موهوم و منجمد های دارایی 

و کاهش کیفیت دارایی

افزایش شتاب انباشت بدهی
و کاهش کیفیت نقدینگی

سیر صعودی 
ناترازی ترازنامه 

نظام بانکی

تضعیف وضعیت 
نظام بانکی

اقتصاد کالن

کاهش تورم جاری 
به هزینه تورم آتی

تضعیف عرضه و 
تقاضای کل و ایجاد 

اثرات رکودی

تضعیف وضعیت 
اقتصاد کالن

رابطه دو 
طرفه

کاهش سرمایه گذاری، 
افت تقاضا و کاهش 

ظرفیت آتی تولید

کاهش مصرف و 
افت تقاضای کل



پولجدید از رابطه مقداری تفسیری . ۴

𝑀 ∗ 𝑉 = 𝑃 ∗ 𝑌    →      𝑃 = 𝑀 + 𝑉 − 𝑌                                                                                                                    ( ) 



پولجدید از رابطه مقداری تفسیری . ۴

𝑀 ∗ 𝑉 = 𝑃 ∗ 𝑌    →      𝑃 = 𝑀 + 𝑉 − 𝑌                                                                                                                    ( ) 



اقیمته ینقدینگ کیفیت نقدینگی تولید

پولجدید از رابطه مقداری تفسیری . ۴

نسبت شبه پول
به پول

کیفیت 
نقدینگی

سرعت گردش 
نقدینگی

کیفیت 
نقدینگی

سرعت گردش 
نقدینگی

𝐿𝑃𝑡 = 𝛽1𝐿𝑀2𝑡 + 𝜷𝟐𝑳𝑸𝑴𝑴𝟏𝒕 + 𝛽3𝐿𝑌𝑡 + 𝛽4 + 𝜓𝑡
𝑝

                                                                                             ( ) 

لنسبت شبه پول به پو



پولتفسیری جدید از رابطه مقداری 

برآورد رابطه بلندمدت مقداری پول تعدیل یافته
(۱۳۹۵تا ۱۳۷۵های فصلی اساس داده و بر برداری با استفاده از مدل تصحیح خطای )

𝐿𝑃𝑡 = 𝛽1𝐿𝑀2𝑡 + 𝜷𝟐𝑳𝑸𝑴𝑴𝟏𝒕 + 𝛽3𝐿𝑌𝑡 + 𝛽4 + 𝜓𝑡
𝑝

                                                                                             ( ) 

:ایراندر رابطه مقداری پول در مطالعات پیشین ۱Bضریب کمیبرآورد 

 ۱=۰.۴۶<۱یک به یک نیست؛            (: ۱۳۹۳)کاکویی و نقدیB
 ۱=۰.۴۵<۱یک به یک نیست؛ (: ۱۳۹۱)روشن و فرهی عطرکارB
 ۱=۰.۳۵<۱؛  یک به یک نیست(: ۱۳۸۹)طیب نیا و تقی مال علیB
 ۱=۰.۴<۱یک به یک نیست؛ (: ۱۳۸۷)باجالن بیگدلی و اسالمیB
 ۱=۰.۶۷<۱؛                      یک به یک نیست(: 2۰۰۰)اولین لیوB



رابطه کوتاه مدت نرخ تورم

مدت نرخ تورمکوتاهبرآورد رابطه 
ضریب تعدیل 

انحراف از 
رابطه بلندمدت 

مقداری پول



روند نرخ تورم و عوامل موثر بر آن



تورمانبساط نقدینگی، افزایش نرخ سود و کاهش حل معمای 



گیرینتیجهو بحث 

اقتصادضلعیسهمعمایتبیینراستایدرمطالعهاین
،دینگینقرشدنرخافزایشکهکنونیشرایطدرایران

رایبانکسودنرخافزایشوتورمنرخمعنادارکاهش
زدنپیوندباکهنمودطراحیرامدلیگیرد،میبردر

هکدادنشانکالن،اقتصادبههابانکخرداقتصاد
وحسطدرمعمااینگیریشکلاصلیعاملوریشه
کشوربانکینظامترازنامهوضعیتدراقتصاد،کالن
:استنهفته



درهابدهیوهاداراییوضعیتواشکافانهتحلیل
بهتوجهباکهاستانازحاکیبانکینظامترازنامه
ترازنامهموهوم،هایداراییمالحظهقابلانباشت

وزانتواستناترازمالی-اقتصادیمفهومبههابانک
نادرستهایروشبکارگیریسایهدرآنظاهری

ترازنامهدرناترازیاین.استشدهحفظحسابداری
اقتصادلعیضسهمعمایتبییناصلیکلیدبانکی،نظام
.استکنونیشرایطدرایران



آنهایدهیبکیفیتبربانکینظامهایداراییکیفیت
انباشتقعوادر.استموثرنقدینگیکیفیتنتیجهدرو

هایداراییسمتدرمنجمدوموهومهایدارایی
رادینگینقخلقازناسالمیجریانبانکی،نظامترازنامه

ازأثرمتنقدینگیازبخشیآندرکهاستکردهایجاد
عهمطالایندرکهاستبانکینظامموهومهایدارایی

.استشدهنامیدهبی کیفیتنقدینگی



ترازنامهدرمنجمدوموهومهایداراییباالیحجم
واندنتموجودهایداراییاستشدهموجببانکی،نظام

مایدنایجادبانکینظامدر(متعادل)کافینقدجریان
یافتهشافزاینقدینگیتقاضایعطشآننتیجهدرکه
یبراگسیختهعنانرقابتجزایچارهعمالهابانکو

اینکهندارندقیمتیهربههاسپردهجذبوحفظ
تهیمنبانکیسودنرخافزایشبهخودقیمتیجنگ
.استشده



یدارایانباشتازناشیهاسپردهسودباالیهاینرخ-
درشموجببانکی،نظامترازنامهناترازیوموهومهای

پرداختمحلازغیردیداریهایسپردهغیرعادی
اریگذسپردهوغیردیداریهایسپردهبهباالسودهای

همزمانوقوعآننتیجهکهاستسودهااینمجدد
همراهتکیفیکاهشباکه)نقدینگیباالیرشدنرخ
.استبانکیسودباالیهاینرخو(استبوده



یبشوبانکینظامهایداراییکیفیتمداومکاهش
فیتکیکاهشمسیرازبانکی،نظامترازنامهناترازی

باالیرشدهایرغمبهاستشدهموجبنقدینگی
اعتباریتنگنایشاهدکالن،سطحدرنقدینگی

قایسهمدرتورمنرخکاهشوسویکازتولیدکنندگان
ازییک.باشیمدیگرسویازنقدینگیرشدنرخبا

پولشبهسبتنتغییرنقدینگی،کیفیتتغییرهایمولفه
برنیروشاثراتکهاستنقدینگیترکیبدرپولبه

.ددارآنتورمیپیامدهایونقدینگیگردشسرعت



ابپولمقداریبلندمدترابطهمطالعهایندراساسهمینبر
ازکییعنوانبهپولبهپولشبهنسبتمتغیرنمودناضافه
اساسبرطهراباینبرآورد.شدتعدیل،نقدینگیکیفیتهایمولفه
هرشافزایاستحاکیبرداری،خطایتصحیحاقتصادسنجیمدل
تبعبهوینقدینگترکیبدرپولبهپولشبهنسبتدردرصد۱۰
سطحدرصدی۲.۴کاهشموجبنقدینگی،کیفیتکاهشآن

ینابهتوجهبابنابراین.شودمیبلندمدتدرهاقیمتعمومی
نسبتنآتبعبهوپولشبهفزایندهضریبصعودیروندنتایج،
وبانکیظامنترازنامهفزایندهناترازیتأثیرتحتپولبهپولشبه
نرخونقدینگیرشدنرخبینتناسبعدمکیفیت،بینقدینگیخلق
.دهدمیتوضیحروشنیبهرااخیرهایدورهدرویژهبهتورم



ریان سازی جساختار ترازنامه نظام بانکی و سالماصالح ضرورت
خلق نقدینگی

در معرض مخاطره قرار گرفتن 
نظام تداوم روندهای جاری کل نظام بانکی

ی هاداراییدر انباشت بانکی 
ترازنامه و موهوم و منجمد در 

خلق تداوم جریان ناسالم 
نقدینگی

نظام بانکی

اقتصاد کالن

ها و کاهش ظرفیت تسهیالت دهی بانک
اعتباری و به تبع آن بروز موسسات 

رکودیپیامدهای 

تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی 
جهت افزایش ظرفیت تسهیالت دهی 

پیامدهای به تبع آن بروز بانک ها و 
تورمی

یا



اصالح ساختار 
نظام نظارت 

بانکی

ازی سسازوکار اصالح ساختار ترازنامه نظام بانکی و سالم
جریان خلق نقدینگی

توقف جریان 
-انباشت دارایی
های موهوم و 

منجمد

هایتعدیل دارایی
منجمد موهوم و 

انباشت شده

همگرایی سیاست 
پولی و مالی در 

راستای کاهش نرخ
ح بانکی در سطسود 

کالن

ی مالساختار اصالح 
نظام و عملیاتی 
بانکی

ر ساختااصالح 
ترازنامه و 

حذف ناترازی

ر ساختااصالح 
هزینه-درآمد 

برنامه هااهداف

کاهش شتاب 
رشد بدهی ها



با تشکر


