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 در ایران هابانکبررسی ساختاری خلق نقدینگی در 
 بر ثبات بانکی( تأکید)

 1شاهچرا مهشید

 چکیده
معنا  ینکنند. به ایم یفاا یسکر انتقالو  ینگینقد تحت عنوان خلقرا در اقتصاد  یدو نقش اصل هابانک ی،مال یگرواسطه یهنظر بر اساس

 تریمنا یاقتصاد هاییتو ثروت و فعال یشترب ینگیرا از نظر نقد -هاها و دولتانوارها، شرکتخ -در اقتصاد  یعامالن اقتصاد، هابانککه 
را به  یمال تمیسسیعنی کاهش ثبات  یگریممکن است نقش سوم و نامطلوب د یبانک ینگینقدخلق خاص،  یط، در شراحالبااین. کنندیم

بنابراین، ارتباط انتقال ریسک و خلق نقدینگی و ثبات مالی ؛ کند یخنث ریسک دهندهانتقال عنوانبهنقش دوم خود را که  داشته باشدهمراه 
و  هابانکش نق سه ینا ی، بررستحقیق یندر اشوند. بیشتری بر این مباحث مطرح می تأکیدمرتبط با این گزارش بوده و با  هایتئوریاز 

 .شودمیپرداخته خلق نقدینگی  مسئلهدر نحوه ارتباط آنها 
مت از طریق س هاگذاریسرمایهو  هاوامایجاد شود و یا از طریق  (هابدهییا سایر  هاسپرده)تواند از طریق سمت بدهی ترازنامه ینگی مینقد

ک بنابراین، این گزارش با تفکیوجود دارد.  ییافزاهم یبانک ینگینقد خلقع اانو یناست که ب یننکته مهم اجاد شود. ایترازنامهدر  هادارایی
 پردازد.انواع خلق نقدینگی بر ثبات بانکی در ایران می تأثیراتانواع خلق نقدینگی و محاسبه آن به بررسی 

خلق ، هادهیبو خلق نقدینگی  هاداراییخلق نقدینگی کل، خلق نقدینگی )سطح خلق نقدینگی چهار  این تحقیق، از میان هاییافته بنا بر
 هادارایی ینگیقدنخصوصی در کشور است. در خلق  هایبانکدولتی بیشتر از  هایبانککل در ق نقدینگی خل (نقدینگی اقالم زیرخط ترازنامه

ه مدل اشاره ب تواندمیباالتر(  هایداراییخصوصی بیشتر است. این نتایج )خلق نقدینگی  هایبانکدولتی از  هایبانکدر بین نیز 
نسبت  ییعموم در سمت دارا یبرا ینگینقدایجاد و خلق به  قادروصی باشد که آنها را خص هایبانکدولتی نسبت به  هایبانک یوکارکسب

 .کندمیخصوصی  هایبانکبه 
نگی است و خلق نقدیمختلف ح ودر سط دارمعنیدر این تحقیق خلق نقدینگی و ثبات مالی دارای ارتباط مثبت و  آمدهدستبهنتایج  بنا بر

ه بتواند عنوان نمود ک ازحدیشبکشور در حدی نیست که بتوان آن را  هایبانکنقدینگی در کشور توسط  بیان نمود که میزان خلق توانمی
 منفی بر ثبات بانکی در کشور شود. تأثیردارای 
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 مقدمه 1
 یهترب یعموم مردم دسترس کهطوریبه کنندیم یرا در اقتصاد باز یاصل هاینقش هابانک ،یمال گریواسطه یتحت تئور

که اغلب  کوچک وکارهایکسب گیرندگانوامبا ارائه اعتبار به  هابانکتر داشته باشند. مطمئن گذارییهبه وجوه نقد و سرما
، 1سو زروو ین)لو .کنندمی جادایترازنامه ییت دارادر سم ینگیدارند، نقد یخارج یمنابع مال یربه سا یمحدود یدسترس
1998) 

 یهاسپردهمانند  ینقد هایبدهیکوچک به  یتجار هایواماستفاده مانند  یرقابلغ هایدارایی یلبا تبد هابانک
 .نندکمی جاداینامهترازرا در  ینگیوجوه نقد، نقد هایتضمین یرخارج از ترازنامه با ارائه تعهدات وام و سااقالم و  یمعامالت

. شودمیانجام  یسکپر ر هایوام یمال تأمین یبرا یسکنسبتاً بدون ر یهاسپرده هماهنگ کردنبا  یسکر انتقال
ر به پرخط ینگیبدون نقد هایوامکه  یمنطبق است. زمان یقابل توجه طوربه یسکر انتقالو  ینگینقد خلق هاینقش

 هایقشنکه  ییدارند. از آنجا یشتریب ینگی باالتر و امنیت مالیعموم مردم هم نقد شوند،یم یلامن و نقد تبد یهاسپرده
دارد، وجود ن یسکرانتقال  یبرا یتجرب یاردارند و هنوز مع یبا هم همپوشان یادیتا حد ز یسکر انتقالو  ینگینقد خلق

 ینمچنه ینگینقد خلقانک باشد. ب یبه دست آوردن کل خروج یراه برا ینممکن است بهتر ینگینقد خلق گیریاندازه
 یریگاندازه( شودمیوام و اجاره  یانز یرناخالص )که شامل ذخا هایداراییکل  یا هاداراییکل  یبرا یجرا یارهاینسبت به مع

 بانک است. یاز بازده ترجامع یاربس
 یامدهایپ اقتصاد یکدر  تریشب خلق نقدینگی یین،که حداقل در سطوح پا کنندمیاستدالل  یاکثر اقتصاددانان مال

ممکن  ین،سطح مع یککه فراتر از  شودیاستدالل م نیز چنین اوقات ی(. گاه2015، زینگالس) 2دارد یمطلوب یاقتصاد
 (.2015، 3و همکاران آرکانت، مثالعنوانبهوجود داشته باشد ) یرفاه اقتصاد یبرا مثبتی تأثیراتاست 

باشد که منجر به  ینامطلوب اتاثر دارایتواند یمنیز  مشخصی ازحدیشب یینگنقد البته باید توجه داشت که خلق
 .دهدیم یشرا افزا یمال یهاو احتمال بحران ترکندیکه م شودیم ییدارا یهاحباب

و  یاپکاشکنند )ند خلق نقدینگی توانمی به وجوه نقد و خدمات پرداخت گذارانسپرده یدسترس یقاز طر ینگینقد خلق
خارج از ترازنامه به اقتصاد  یمال هایتضمین یقاز طر تواندمی ینخارج از ترازنامه همچن ینگینقد خلق(. 2002، 4همکاران

خود را کاهش  یمال هایریسک یاکنند و  ینخود را تدو گذاریسرمایه هایبرنامه دهدمیاجازه  ینکمک کند که به طرف
 (1993) 5بوت و همکاراندهند. 

موجود بانکی در این تحقیق به دنبال بررسی انواع خلق نقدینگی در شبکه بانکی کشور بوده و با  با توجه به آمارهای
به بررسی این ارتباط با ثبات بانکی پرداخته شده است. در ادامه این  هابدهیو  هاداراییتفکیک خلق نقدینگی از سمت 

د ارتباط خلق نقدینگی با ثبات بانکی نیز بررسی خواه خلق نقدینگی و ادبیات موضوع در مورد آن، تحقیق عالوه بر بررسی
وم بر ایجاد نقدینگی بیان شده است. بخش س آن تأثیراتانواع خلق نقدینگی تشریح شده و  هایافزاییهمشد. در این راستا 

 آن هاییافتهو نیز بیانگر مطالعات انجام شده در این موضوع است. بخش چهارم به ارایه مدل و در بخش پنجم برآورد مدل 
 و پیشنهادات سیاستی ارائه شده است. گیرینتیجه. در آخر نیز شودمیارائه 

                                                                                                                                                                         
1 Levine and Zervos,1998 
2 Zingales, L., 2015. 
3 Arcand, J.L., Berkes, E., Panizza, U., 2015.  
4 Kashyap, A.K., Rajan, R.G., Stein, J.C., 2002 
5 Boot, A.W., Greenbaum, S.I., Thakor, A.V., 1993. 
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 یثبات مال هیو نظر سکیبانک، ر ینگینقدخلق  ۲
 نی. به اسکیر انتقالو  ینگینقد جادی، اکنندمی فایرا در اقتصاد ا یدو نقش اصل هابانک ،یمال گریواسطه هیبر اساس نظر

روت و و ث شتریب ینگیرا از نظر نقد -هاها و دولتخانوارها، شرکت-در اقتصاد  یربانکیغ یعامالن اقتصاد هابانکمعنا که 
ممکن است نقش سوم و  یبانک ینگینقد جادیخاص، ا طی، در شراحالبااین. کنندیم ترمنیآنها را ا یاقتصاد یهاتیفعال

 اشد.داشته برا  یمال ستمیسثبات کاهش یعنی  یگرینامطلوب د
نقش دوم یعنی انتقال ریسک را خنثی کند. مطابق  تواندمیبنابراین نقش سوم در اصل همان کاهش ثبات مالی است که 

 ینگینقد ،هابدهی ریها و ساسپرده قیترازنامه از طر یسمت بده ( برای ایجاد نقدینگی از1983) 1با نظریه دایامونت و دیبوگ
 .کنند افتیوجوه نقد را در هر زمان در نیها را برداشت کنند و بنابراآن دتواننیم انیکه مشتر شودیفراهم م

به انباشت پول نقد به دست آورند که معموالً بازده  ازیرا بدون ن ینسبتاً مطمئن و مثبت یبازده توانندیم انیمشتر نیا
 یهاهها از سپرد. آنکنندمیبه فراهم مشا یرا به روش یدر سمت بده ینگینقد در بانکداری اسالمیبه همراه ندارد.  یمثبت

بر  یشده ندارند، بلکه مبتن نییتع شیکه بازده ثابت و از پ کنندی)مانند مضاربه، مشارکه( استفاده م یگذارهیتقاضا و سرما
 ییارخاص در سمت دا گذاریسرمایهحساب  کیبه  ایبه سطح سود بانک  ای تواندمیهستند. بازده آنها  انیسود و ز میتقس

 ریاو س یتجار هایوام قیترازنامه از طر ییدر سمت دارا ینگینقد نیز در بانکداری متعارفترازنامه بانک مرتبط باشد. 
نظارت بر و  گیرندگانوامدر مورد  یاطالعات اعتبار یدر ارائه اعتبار از غربالگر هابانک. شودمی تأمین هاگذاریسرمایه

 یکه ممکن است شامل اعطا یروابط قیاز طر گیرندگانواماطالعات در مورد  آوریجمعو  رعتباپس از صدور ا گیرندگانوام
رار قخواهان منابع مالی  نیطرف اریرا در اخت ینگینقد هاوام استفاده خواهند نمود.باشد،  یامور بانک ریمکرر اعتبار و سا

صورت قادر به  نیا ریرا بدهد که در غ یواقع هایالیتفع ریو مشارکت در سا یواقع گذاریسرمایهتا به آنها امکان  دهدمی
 .شودمیجاد ایترازنامهبنابراین در بانکداری خلق نقدینگی از ترکیب دو طرف آنها نبودند.  یمال تأمین

 انندم ،یربانکیغ ینقدشونده عموم ریرا با دادن اقالم غ ینگینقد توانندیم نیهمچن هابانکاست که  نینکته قابل توجه ا
 ببرند. نیاز ب ،یاوراق بهادار دولت یبا نگهداریا و  حقوق صاحبان سهام ای 2بانک یتبع یبده

 ینگیمشابه، نقد یمال هاینامهضمانتخارج از ترازنامه خود، مانند تعهدات و  هایفعالیت قیاز طر نیهمچن در بانکداری
 (1998 رول،ی؛ هولمستروم و ت1993بوت و همکاران، شود ) جادیا

در  ینگیقدن جادیا نیب ییافزاهم نیوجود دارد. چند ییافزاهم یبانک ینگینقدخلق  انواع نیا نیاست که ب نیته مهم انک
 هایدارایی هابانک( و در عمل، 1983 گ،یبویو د موندی، دامثالعنوانبه) یوجود دارد. در تئور ییو سمت دارا یسمت بده

، هاسپردهخود، مانند  ینقد هایبدهیاز  ی، با وجوه ناشهاگذاریسرمایهو  یرتجا هایوامنقدشونده خود را مانند  ریغ
 رایز کنند،یم جادیا یبانک یهاسپرده ،هاگذاریسرمایه ریوام و سا یمعموالً هنگام اعطا هابانک نی. همچنکنندمی تأمین

 انکنندگنیپرداخت به تأم یاز وجوه برا یترکه مش یزمان ای گیرندمیقرار  نکدر حساب سپرده در همان با وجوهی معموالً
 .شوند لیتبد هابانک ریدر سا ییهاممکن است به سپرده کند،یاستفاده م گرید یهاطرف ای

 یتعهدات هایواموجود داشته باشد.  افزاییهمو خارج از ترازنامه  یسمت بده ینگینقد خلق نیممکن است ب نیهمچن
که برداشت  یی. تا جاندستفاقد ریسک ه ینقد یهایبده ریها و ساسپردهمانند  نامهتراز خارج از یمال یهاضمانت ریو سا

 یه همبستگک یزمان . البتهبا هم ندارند یچندان یهمبستگ ینگیخارج از ترازنامه و نقد یبرداشت وجوه توسط دارندگان بده ای
 ینگهدار یعنیهر دو استفاده کرد.  یبرا ینقد هایییدارا یموجود کیاز  توانمی رایوجود دارد ز افزاییهمدارند،  یمنف

نقد  ریغ هایدارایینسبت به  یکمتر یمعموالً نرخ بازده رایاست، ز نهیپرهز ینگیمقاصد نقد یبرا ینگینقد هایدارایی
 یان نگهداربانک ممکن است امک کیبا هم در  ینقد یهایخارج از ترازنامه و بده یمال یهاداشتن ضمانت نیدارند، بنابرا

                                                                                                                                                                         
1 Diamond,Dybvig ،1983. 
2 subordinated debt 
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 شیاغلب با افزا یمال یهاضمانت ریکاهش تعهدات و ساهمچنین، را فراهم کند.  نهینقد پرهز هایدارایی نیکمتر از ا
 (2006؛ گاتف و استرهان، 2002و همکاران،  اپی)کاش است. همورد بحث در باال همرا هایواممشابه با  یها به روشسپرده
که تعهدات وام و  یو خارج از ترازنامه وجود دارد. هنگام ییسمت دارا ینگینقد خلق نیب یآشکار افزاییهم ت،یر نهاد

 ینقد هایدارایی -در خارج از ترازنامه  ینگینقد خلقکاهش  - شوندیخارج از ترازنامه حذف م یمال یهاضمانت ریسا
. شوندیم ییدر سمت دارا ینگینقد خلقاعث که هر دو ب - ابدییم شیافزا هاگذاریسرمایه ریسا ای هاوامو  ابدییکاهش م

. به انددهش یدهتندرهم یقابل توجه طوربه هابانک سکیر لیو تبد ینگینقد خلق یکه در باال ذکر شد، کارکردها طورهمان
یهش مکا زیآنها ن یرا برا یعموماً خطرات کنند،یم جادیا ینگینقد یربانکیعموم مردم غ یبرا هابانک یمعنا که وقت نیا

نسبتاً  هایوام یمال تأمین یبرا سکینسبتاً بدون ر یهابا انتشار سپردهبانکداری متعارف  سک،یر لیتبد ی. تحت تئوردهند
پرسکات،  و دی؛ بو1984و تاکور،  شنانی؛ راماکر1984 موند،ی)دا دهدیم انتقالرا  سکیر ،هاگذاریسرمایه ریپرخطر و سا

 شوندیم هابانک ینگینقد شیباعث افزا هاگذاریسرمایه رینقدشونده و سا ریغ هایوامم و ه ینقد یها(. هم سپرده1986
که  ستنده ییهاتر از وامامن اریها بسسپرده ،دیگرعبارتبه. دهندیگذاران کاهش مسپرده یرا برا هاریسکو با انجام آنها 

پرخطر،  هایوام عیکاهش دهد. با تجم یقابل توجه زانیمرا به  هاوام سکیر تواندیبانک م رایز کنند،یم یمال تأمین
گذاران توسط سپرده یبخشتنوع قیصورت از طر نیا ریرا که در غ یاعتبار سکیر یقابل توجه زانیبه م توانندیم هابانک

 (.1984 موند،یکاهش دهند )دا شد،یمتحمل م
 ن،ی. عالوه بر ایابدمینظارت و حفظ روابط، کاهش  ،یدر غربالگر هابانکبا تخصص  نیهمچن یاعتبار هایریسک نیا
 ند.ده کاهش دیسررس تطبیق قیگذاران از طرسپرده یرا برا ینگینقد سکینرخ بهره و ر هایریسک توانندیم هابانک
ه در ک یادیگذاران زمختلف و داشتن سپرده یدهایبا سررس هاگذاریسرمایه ریو سا هاوامداشتن  اریبا در اخت هابانک
خود را در هر زمان برداشت  یهاسپرده کهگذاران اجازه دهند به سپرده توانندیم کنند،یمختلف وجوه را برداشت م یهازمان

تعهدات و  قیاز طر یبانک ینگینقدخلق  ب،یترت نیخود را به حداقل برسانند. به هم ینگینرخ بهره و نقد سکیکنند و ر
 .شودیمقابل م یهاطرف یبرا ینگینقد سکیه منجر به کاهش اعتبار، نرخ بهره و رخارج از ترازنامه مشاب یهاضمانت

که  کنندیم ینیبشیپ هاهینظر یبرخ دهد،یعموم کاهش م یرا برا هاریسککه  هابانک سکیر انتقال عملکرد رخالفب
 سکیمعموالً ر هابانکن رونق، را کاهش دهد. در دورا یدر سطح کل ممکن است ثبات مال یاز حد بانک شیب ینگینقدخلق 

که  کنندیم جادیا یشتریب ینگیو نقد دهندیخود را کاهش م یگذارهیو سرما یدهوام یاستانداردها کنند،یم یشتریب
 لیبه دل یممکن است حداقل تا حد نیشود. ا یمال یهابحران جهیو در نت ییدارا یهاحباب دنیممکن است منجر به ترک

 ،یشکالتم نیچن وعیاز ش یپس از گذشت زمان قابل توجه یوام بانک رانیباشد که در آن افسران و مد ینمشکل حافظه سازما
، 1)برگر و اودل دهندمیاز دست  هاگذاریسرمایه ریو سا دارمشکل هایوامو مقابله با  صیخود را در تشخ ییاز توانا یبخش

2004.) 

 پیشینه تحقیق ۳
 یتپرده، حاکمس یمهبانک، رقابت، ب یهبر نقش سرما یبانک ینگینقد خلق کنندهیینتععوامل  یبر رومتعددی  یقاتتحق

 هایدادهاز  عاتمطال یناکثر اانجام شده است. و اعتماد  یدولت یهاضمانت یاست،س یتادغام و تملک، عدم قطع ی،شرکت
؛ 2013و سونگ،  ی؛ ل2012 یل،ا و و؛ فونگاکو2010؛ پانا و همکاران، 2009برگر و بومن، ) کنندمیکشور استفاده  یک

                                                                                                                                                                         
1 Berger, A.N., Udell, G.F., 2004. 
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و  یاز؛ د2019و همکاران،  یانگ؛ ج2016و هوانگ،  یانگ ی؛ د2016؛ برگر و همکاران، 2016، 2014هوروات و همکاران، 
 1(.8201؛ برگر و همکاران، 2017هوانگ، 

 یت؛ برگر، ل2013 یم،ک جو ومانند  کنندمیاستفاده  یالملل ینب هایدادهاز مطالعات از مجموعه  یتعداد محدودتر
 2019.2و همکاران،  ی؛ بوبکر2019؛ برگر و همکاران، 2017همکاران، 

یم یکه منجر به پنج بحران مال متحدهیاالتا هایبانککل  ینگینقد خلقمربوط به  یها( از داده2017برگر و بومن )
الن و بازده عوامل اقتصاد ک ریها، کنترل سابحران نیا ینیبشیباال به پ ینگینقد خلق که افتندیو در کنندیاستفاده م شود،

 خارج از ترازنامه صادق است. ینگینقد خلق در مورد یژهوبهامر  نی. اکندیبازار کمک م
 بیبر ترک تواندمیاسالمی  هایبانکبرقرار شده در  یو مقررات اسالم نیقوان( 2019مطابق با مطالعات برگر و همکاران )

 کند. رأثترا به همراه آن م ،یبانک ینگیدنق خلقمنابع  بگذارد و تأثیربانکی  خارج از ترازنامه یهاتیو فعال هابدهی ،هادارایی
 .باشد زیمتما بانکداری متعارفاز اسالمی  هایبانکتوسط  ینگینقد خلقکه  میاساس، ما انتظار دار نیبر ا

 هایبانک. اندپرداختهاسالمی  هایبانکقدینگی در در مطالعه خود به بررسی خلق ن 2016عبدالسالم و همکاران، 
 ینگینقد لقخ جهیکمتر و در نت سکیآنها منجر به ر یکارمحافظهدارند و  وجهت یاجتماع تیبه اخالق و مسئول شتریب اسالمی

، شودمی یدهبدر سمت  ینگینقد خلقباعث کاهش  میمستق طوربهاسالمی نیز  هایبانکباالتر  یهسرما . شودمیایجاد  کمتر
 .ببرد نیرا از ب هاسپردهاست  نممک نیو همچن دهدمیرا کاهش  یعموم ینگینقد یسهام بانک ینگهدار رایز

مت س ینگینقد جادیممکن است ا نیباالتر همچن هیسرماکه  انددادهدر تحقیقات خود نشان  (2017) 3گورتون و وینتون
نظارت بر  یباالتر از تعهدات برا هی" کاهش دهد که در آن سرمایمال یگو خارج از ترازنامه را تحت "نظر شکنند ییدارا

اسالمی  هایبانک لیممکن است از کاهش تما زین یمشابه جینتا کندمی یریگو خارج از ترازنامه آنها جلو یاعتبار انیمشتر
خارج از ترازنامه  هایفعالیتو  اسالمی هایبانک هایداراییدر مورد  یشرع هایمحدودیت ت،یشود. در نها یناش سکیبه ر

 کنند. جادایترازنامهو خارج از  ییدر هر دو سمت دارا یکمتر ینگینقد اسالمی هایبانکممکن است باعث شود که 
 هابانک که انددادهآنها در این تحقیق نشان  اندپرداختهنیز به بررسی انواع خلق نقدینگی  2018، 4دونالدسون و همکاران

در حساب سپرده  وجوهی معموالً رایز کنند،یم جادیا یبانک یهاسپرده ،هاگذاریسرمایه ریوام و سا یام اعطامعموالً هنگ
 کند،یاستفاده م گرید یهاطرف ای کنندگاننیپرداخت به تأم یاز وجوه برا یکه مشتر یزمان ای گیرندمیقرار  نکدر همان با

ین وجود دارد و ا هابانکمیان انواع خلق نقدینگی در  افزاییهم .شوند لیدتب هابانک ریدر سا ییهاممکن است به سپرده
 مورد اهمیت قرار گیرد. هابانک ایترازنامه هایبررسیموضوع باید در 

. هاستانکبنظارتی  نهادهایو  هابانک یاصل هاینگرانیاز  یکی یثبات بخش بانک ،یجهان ریاخ یمال بحران نهیدر پس زم
و  استفاده نمودهخارج از ترازنامه را  و اقالم هاسپرده، هاواممانند  ینگینقدخلق  هایمؤلفه ی،نگیمولد نقد عنوانبه هابانک

ر شرایط حال د رسدمیکه به نظر  هاریسکاعتباری و نقدینگی ایجاد کند. این  هایریسکبرای کل سیستم بانکی  تواندمی
 ییمت داراس در ند به ایجاد بحران در کل نظام مالی کمک کنند.توانمیاست ریسک نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار 

د کن دیتشد عدم اطمینان را تواندمی هاوامحاصل از پرداخت  نانیندارند و عدم اطم یموجود معموالً نقدشوندگ هایوامکه 
 سکیر جادیا باعث تواندیماز ترازنامه خارج  هایفعالیتاست.  ندهیآپرداختی در  زمان و حجم وامکه این موضوع مرتبط با 

 تواندیمکه  .کندمیرا فراهم  یو خدمات پرداخت ضرور ینگینقد یاسناد اعتباراتو ، تعهدات مثالعنوانبهشود.  ینگینقد
در مورد  یمتفاوت دگاهیدالبته  دهد،قرار  یرکود اقتصاد هایدورهدر  ژهیوبه یثباتیو ب ینگیرا در معرض کمبود نقد هابانک

                                                                                                                                                                         
1 Berger and Bouwman,2009; Pana et al., 2010; Fungacova and Weill, 2012; Lei and Song,2013; Horvath et al., 2014, 
2016; Berger et al., 2016; DeYoung andHuang, 2016; Jiang et al., 2019; Díaz and Huang, 2017; Fungacovaet al., 2017; 
Berger et al., 2018). 
2 Joh and Kim, 2013; Berger, Liet al., 2017; Berger et al., 2019; Boubakri et al., 2019. 
3 Gorton and Winton, 2017 
4 Donaldson, J.R., Piacentino, G., Thakor, A., 2018 
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سطح  ینقد هایدارایی یمقدار باال دهدیکه نشان م ه است( ارائه شد2007و ثبات بانک توسط واگنر ) ینگینقد نیرابطه ب
 یرفتارها ،حالبااینهستند.  پذیرآسیب ینگینقد هایشوککمتر در برابر  هابانک نیبنابرا. دهدمیبانک را کاهش  سکیر

که بحران  شودیاعث مب ینگینقد شتریب ینگهدار ،ویژهبهکند.  رییتغ ینگینقد شیافزا جهیتبانک ممکن است در ن پذیرریسک
 تر نقد شوند.راحت توانندیم هادارایی رایداشته باشد، ز یکمتر نهیهز هابانک یبرا

از حد  شیماد بمازاد موجب اعت ینگینقد ،ی( نشان دادند که از نظر تئور2012) ینقوو  ایآچار ،یگرید یدیدر مقاله کل
مدت عملکرد کوتاه شیافزا منظوربهحجم وام  شیو افزا یدهوام یرا با کاهش استانداردها هابانک رانیکه مد شودیم

وام ممکن است به نوبه  ترپایین تیفیو مجموع ک یتهاجم دهیوام. دهدیسوق م یشتریب سکیر رشیخود، به پذ یتیریمد
شد، نشات  جادی( ا1986آزاد" که توسط جنسن ) ینقد انی"جر هیفرض از دهیا نیبانک شود. ا یخود باعث ورشکستگ

 شود. فیضع گذاریسرمایهنقد آزاد ممکن است منجر به  هایجریانکه  کندمیکه استدالل  ،گیردمی
 کاهشدارند که  تأکید( در بررسی ارتباط میان خلق نقدینگی و ثبات بر این موضوع 2011) 1برونمیر و همکاران

. هدرخ د اهبانکسپرده به  انیجر شیافزا لیممکن است به دل ینگینقد خلقاز حد و  شیب دهیوامو  یاعتبار یاستانداردها
ممکن است در طول دوره رونق در خارج از ترازنامه رخ دهد،  زین یبانک شتریب ینگینقد خلقاز حد و  شیب یپذیرریسک

 یتعهد یدر قراردادها تینامطلوب با اهم رییتغ یط به شهرت از اعمال بندهامربو هاینگرانی لیبه دل هابانککه  یزمان
 یمال هایبحرانممکن است در مورد  یدر بخش مال ینگینقد شیکه افزاممکن است  نیهمچن کنندمیوام اجتناب 

 .هشدار دهد الوقوعیبقر
جر من تواندمیوضوع دارد که خلق نقدینگی اسالمی بر این م هایبانکبا توجه به اهمیت  2013، 2فر و همکاران یعابد

ی ر بدهد گذاریسرمایه هایحسابدارندگان  یرارا فراهم کند ز هابدهیو  هاداراییبهتر  یقامکان تطببه ثبات بانکی شده و 
 .کنندمی یجادا ایدورهیا  ایچرخهبانک محافظت  یبرا بحرانیرا جذب کرده و در مواقع  ییسمت دارا هایزیان

 هادادهروش تحقیق و  ۴
با  3قیبانک منتخب در تحق 25 است. 1399 یال 1385 یهاسال یکشور ط هایبانکدر پژوهش حاضر تمام  ینمونه انتخاب

 .اندگرفتهقرار  برداریبهرهساالنه مورد  صورتبهاستفاده از اطالعات بانکی بانک مرکزی و موسسه عالی بانکداری 
 :استشرح زیر پژوهش به در  کاررفتهبهه یمعادله پا

(1-1) LC(Total)
i،t

= α + α1 Loanr
i،t−1

+ α2 RoE
i،t

+ α3  NPL
i،t

 
+α4  liqasseti,t + α5DDt−1 + α6Size + α7Inflation + ε

i،t
  

 اریاز چهار مع یکی LC(Total)متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.  عنوانبهمعادله شاخص خلق نقدینگی  که در آن
 LCاز:  خلق نقدینگی عبارتند هایشاخصکه در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. این است  یبانک ینگینقد خلق
اقالم ترازنامه  بندیدسته ینگیمحاسبه شاخص خلق نقد یبرا اقالم زیرخط( .)LCی( و )بدهLC، یی()داراLC، ()کل

 نیه اب یوزن ده یقرار دارد. در مرحله بعد تینقد در اولو مهیو ن قدرنینقد، غ صورتبهخط  نییخط و پا یشامل اقالم باال
 .گیردمیبه آنها صورت  یها صورت گرفته و وزن دهبخش
 یادگبه س رایز شوندمیدر نظر گرفته  رنقدیغ هایدارایی عنوانبه نگیزیو ل یتجار هایوامترازنامه  هایداراییبخش  در

نقد  مهین هایداراییبه  گذارانسپرده هایوامو  یدولت هایوامو  یرهن هایوامص و اشخا هایوام، رسندنمیبه فروش 

                                                                                                                                                                         
1 Brunnermeier et al., 2011 
2 Abedifar, P., Molyneux, P., Tarazi, A., 2013. 

ه، ، تجارت، صادرات، ملت، رفاه کارگران، سپپارسیان، پاسارگاد، آینده، دی، سامان، سرمایه، سینا، شهر، کارآفرین، مهر اقتصاد اقتصاد نوین، انصار، 3
 و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات و توسعه تعاون الحسنه مهر، صنعتبانک، قرضملی، پست
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 هایدارایی عنوانبه یک سالکمتر از  دیبا سررس هایوام، هاوام بندیطبقهو  هادارایی گری. در بخش دشوندمی بندیطبقه
از  ریترازنامه به غ هایداراییخواهند شد. در بخش  یمعرف رنقدیبلندمدت هستند غ ای یک سالاز  شتریکه ب یهایوامنقد و 

قد و ن هایدارایینقد هستند و اقالم  ریغ هایدارایی عنوانبهاقالم  ریآنها در بال صورت گرفته سا بندیتقسیمکه  هاوام
 .شوندمینقد در نظر گرفته  هایدارایی عنوانبهبازار  هایداراییاوراق بهادار و 

 یکه نقدشوندگ هاسپرده رینقد بوده و سا یهایبده عنوانبه یها و مطالبات دولتترازنامه، سپرده یهایبخش بده در
 در .وندشمیدر نظر گرفته  رنقدیغ عنوانبهبلندمدت  یهاسپردهنقد و  مهین یهاسپردهنقد و  مهین عنوانبهدارند  یکمتر

شده  نییتع هایبخشاز  کیاوزان هر نییتع. شوندمیگرفته  در نظر رنقدیغ زیحقوق صاحبان سهام ن ای هیبخش سرما نیا
 یباال از اقالم یهنگام هابانک یتئور نیا بر اساس. گیردمیصورت  ینگیخلق نقد هایتئوری بر اساسفوق  هایقسمتدر 

وزن مثبت  نید. بنابراکنن لینقد تبد یهایرا به بده رنقدیغ هایداراییکه بتوانند  کنندیم جادیا ینگیخط ترازنامه را نقد
که  رودمی نیاز ب یهنگام زین ینگینقد نی. همچنشودمینقد در نظر گرفته  یهایو بده رنقدیغ هایداراییهردو  یبرا

 هیو سرما رنقدیغ یهاینقد و بده هایدارایی یبرا دیبا نیشوند. بنابرا لیتبد هیسرما اینقد  ریغ یهاینقد به بده هایدارایی
شود  جادیا ینگینقد الیر کیاگر  نی. بنابراباشدمی یکبهیکمحاسبات  بر اساسها وزن زهر نظر گرفته شود. انداد یوزن منف

 یموضوع برا نیمشابه ا صورتبهنقد کند.  هایبدهیبه  لیخود را تبد رنقدیغ هایداراییاز  الیر کی دیبانک با حتماً
 قدرنیغ هایبدهیو  رنقدیغ هایداراییهردو  یراب ½اساس وزن  نیا است. بربرقرار  زین رنقدیغ هایبدهینقد و  هایدارایی
وزن صفر  زیشبه نقد ن یهایو بده هادارایی ی. براشودمیبکار برده  رنقدیغ یهاینقد و بده هایدارایی برای - ½و وزن 

 (1394شاهچرا و طاهری، ) .شودمیدر نظر گرفته 
DD دولتی باشد عدد یک و در غیر این صورت بانک  کی بانک اگرکه  دهدمیا نشان متغیر دامی دولتی بودن بانک ر

که  نداشدهدولتی تفکیک  هایبانکخصوصی و  هایبانکدر این پژوهش به دو دسته  هابانک. دهدمیصفر است، را نشان 
 دهیوامنیز به همراه شاخص  (SIZEکشور است. اندازه بانک ) هایبانکهدف از آن تفاوت قائل شده میان خلق نقدینگی در 

 یبانک هایییدارا یعیطب تمیلگار بر خلق نقدینگی در نظر گرفته شده است. تأثیرگذار( نیز از دیگر عوامل LOANR) یبانک
( در ترازنامه بانکی نیز Liqasset)نقد موجود  هایدارایینشان دادن متغیر اندازه بانک نشان داده شده است. نسبت  یبرا

ات معوق ی، شاخص مطالببانک سکیر اریمعبر خلق نقدینگی است که در مدل لحاظ شده است.  تأثیرگذارمتغیرهای  یکی از
سودآوری بازدهی  شاخص ( است که برای نشان دادن ریسک اعتباری در ترازنامه بانکی لحاظ شده است.NPLبانکی )

 مدل در نظر گرفته شده است.در  هابانکتوان سودآوری  تأثیر( برای نشان دادن ROEسرمایه )
متغیرهای کالن اقتصادی استفاده  تأثیرات( شاخص اقتصادی است که در مدل برای نشان دادن INFLATION) تورم

مت س مشخص نماید خلق نقدینگی در سطح شده است. این مدل با استفاده از متغیرهای بیان شده به دنبال آن است که
 دولتی و خصوصی ایران چگونه است. یهابانکیی در د داراهر واح یبه ازا یسمت بده ،ییدارا

 zاخص که در این مدل ش شودمیخلق نقدینگی و ثبات بانکی پرداخته  تأثیراتهمچنین در ادامه این تحقیق به بررسی 
ن ییاپ و تثبات بانکی در شبکه بانکی کشور اسزان یکه نمایانگر م Zشاخص . شودمیمتغیر وابسته در نظر گرفته  عنوانبه

این شاخص معیاری بر پایه حسابداری و روشی بسیار بانک گردد.  یتواند منجر به ورشکستگیک حد متوسط میبودن آن از 
معکوس احتمال  گیریاندازه یبرا یاریشاخص را مع نیتوان امی و پذیری مالی استگیری آسیبقابل قبول برای اندازه

 .شتر است یب یداریسک کمتر و پایهنده ردنشان این شاخصکرد  ریتفس یورشکستگ

(2-2)  Zscorei،t
= α + α1  Loanr

i،t
+ α2RoE

i،t
+ α3  NPL

i،t
+ α4  liqasseti,t    

+α5LC(TOTAL, ASSET, LIABILITY)t + α6Size + α7Inflation + ε
i،t

 

 یو شواهد تجرب یرتئو باالتر است. یانککمتر و ثبات ب یشتر باشد احتمال ورشکستگین شاخص بین هر مقدار که ایبنابرا
 یجربو شواهد ت هیباشد. نظر یثبات مال یبرا یدیاز حد کل بانک ممکن است تهد شیب ینگینقد خلقکه  دهدمینشان 

که  یمال هایحباب جادیا قیاز حد ممکن است از طر شیب یکل بانک ینگینقد خلق که دهدمیخالصه شده در باال نشان 
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 تأثیراتاز این رو در ادامه این پژوهش به بررسی  .کند دیرا تهد یمل ی، ثبات مالشودمی یمال هایبحرانبه  و منجر دهیترک
 .شودمیسطح خلق نقدینگی بر ثبات مالی پرداخته چهار هر 

 برآورد مدل و نتایج ۵
 هایمدلاز  یماریشاد باست. امروزه تعد نیتخم یبرا حیانتخاب مدل صح یاقتصادسنج هایمدلاز مباحث مهم در  یکی

ت. کرده اس یسردرگم بعضاًدچار سؤال و  نهیرا در انتخاب مدل به پژوهشگرانابداع شده است که  یرخطیو غ یمختلف خط
 هایمدلبر  یها باشد که خود شروعاز داده ییو مانا حدوا شهیآزمون ر تواندیشروع بحث م یدهایکل ترینمهماز  یکی

زمون مانایی آ (1397منجذب و نصرتی،) .کندیکمک م نهینقشه راه انتخاب مدل به نییدر تع است که به محقق یمتفاوت
گیرد. برای جلوگیری از رگرسیون کاذب بایستی متغیرها مانا های کاذب انجام میمنظور جلوگیری از رگرسیونعمدتاً به

ند، استفاده نمود. مانایی یا نامانایی یک سری بایستی از تفاضل متغیرها که معموالً مانا هست صورت یناباشند. در غیر 
ر عین د متغیرهای مورد استفاده در برآورد مدل، ناپایا باشندجدی بر رفتار و خواص آن داشته باشد. اگر  تأثیرتواند زمانی می

آمده  ضریب تعیین به دست ،حالی که ممکن است هیچ رابطه منطقی بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود نداشته باشد
 ،های نادرستی در مورد میزان ارتباط بین متغیرها انجام دهدباشد و باعث شود تا محقق استنباطتواند بسیار باال آن می

های کاذب شود. در این آزمون، فرضیه صفر مبنی بر وجود تواند منجر به رگرسیونمی ای ناماناهبنابراین استفاده از داده
 .باشدمیو فرضیه مقابل پایا بودن حداقل یک عضو پانل  ریشه واحد

 1جدول 
 آزمون پایایی متغیرهای مدل

 & Levin Lin  متغیرها
Chut 

Im, Pesaran and shin 
W-stat 

ADF - Fisher PP - Fisher 

-58٫12 شاخص ثبات بانکی  027٫7-  983٫106  51٫93  
-43٫13 اندازه بانک  06٫6-  51٫100  86٫208  

-24٫23 سرمایه بازدهی  44٫19-  63٫264  285٫382  
-7072٫17 مطالبات معوق  032٫14-  28٫205  78٫292  

-175٫28 نسبت وام به دارایی  66٫18-  042٫216  98٫310  
-99٫28 خلق نقدینگی کل  71٫25-  04٫181  83٫241  

-96٫8 (هادارایی)خلق نقدینگی   87٫7-  9٫128  6٫108  
-708٫1 (هابدهیخلق نقدینگی )  62٫9-  5٫158  97٫134  

-908٫4 خلق نقدینگی )اقالم زیرخط(  332٫4-  73٫82  73٫185  
-049٫13 تورم  89٫8-  68٫146  48٫22  
 ی هریک از این آماره با احتمال نزدیک به صفر برای هر آماره بیان شده است.دارمعنی –تحقیق  هاییافتهمنبع: 

تابلویی به کار  هایدادهنه هستند که برای ساختارهای اطالعات های چندگاهای ریشه واحد سریاز لحاظ تئوری آزمون
ها روند بررسی مانایی همگی به غیر از روش هادری به یک صورت است و با رد فرض صفر عدم مانایی اند. در این آزمونرفته

ذیرفته شود و مانایی پرد می ی صفر نامانایی یا ریشه واحدشود و بیانگر مانایی متغیر است. بنابراین، با رد فرضیهرد می
آن توجه  شود که برای تشخیص این قسمت به احتمالشود که یا در سطح و یا با یک تفاضل و یا با دو تفاضل مانا میمی
ها های محاسبه شده و احتمال پذیرش آنو بررسی مقادیر آماره 1درصد کوچکتر باشد. نتایج جدول  5شود که بایستی از می

 باشند.که تمامی متغیرها مانا می دهدنشان می
 أثیراتتدولتی و خصوصی و  هایبانکگرفته شده در این تحقیق به بررسی خلق نقدینگی در  در نظر هایمدلدر بررسی 

 خلق نقدینگی بر ثبات بانکی پرداخته شده است.
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فاوت ولتی و خصوصی در کشور تد هایبانکبین  در که دهدیمرا نشان  یبانک ینگینقد خلق یاصل ونیرگرس زیر ولاجد
ر کشور خصوصی د هایبانکدولتی بیشتر از  هایبانکبیان نمود که خلق نقدینگی  توانمی یطورکلبهقایل شده است. 

 .ح خلق نقدینگی مورد بررسی قرار گرفته است وسط است. این موضوع در

 2جدول 
 ینگیدولتی به تفکیک انواع خلق نقد هایبانکمیزان خلق نقدینگی 

 LC (TOTAL) LC (ASSET) LC (LIABILITY) LC(OFF) متغیرها
780٫2 دولتی هایبانکدامی   

(1٫92)  
251٫0  

(1٫81)  
0814٫0  

(1٫87)  
0٫069-  

(2٫11-)  
 0٫01524 نسبت بازدهی سرمایه

(1٫88)  
0٫0128 

(1٫89)  
0٫0234 

(1٫94)  
0٫123 

(1٫814)  
 0٫091 دهیوامنسبت 

(1٫77)  
0٫087 

(2٫21)  
40٫013  
(2٫01)  

0٫115 
(1٫69)  

 مطالبات معوق
--- 

0٫0167-  
(1٫66-)  --- --- 

-0٫00147 نقد هایدارایینسبت   
(1٫85-)  

0٫00128-  
(1٫92-)  

0٫0023-  
(1٫71-)  

--- 

 0٫0704 اندازه بانکی
(1٫83)  

0٫1244 
(1٫78)  

0٫504 
(2٫51)  

0٫359 
(2٫05)  

-0٫00169 تورم  
(1٫93-)  

0٫00377-  
(1٫66-)  

0٫00863-  
(2٫02-)  

0٫00581-  
(1٫83-)  

 0٫95 0٫938 0٫94 0٫93 ضریب تشخیص
 2٫09 1٫91 2٫27 2٫197 آماره دوربن واتسون

 0٫98 آماره خودهمبستگی مرتبه اول
(6٫4)  

0٫91 
(2٫25)  

0٫95 
(4٫91)  

0٫78 
(5٫69)  

 9٫73 32٫31 9٫75 42٫6 لیمر Fآماره 
 18٫048 14٫75 19٫58 16٫68 آماره هاسمن

 تحقیق هایفتهیامنبع: 
 .باشدمیاعداد داخل پرانتز آماره تی استیودنت 

اقالم  دینگی، خلق نقهابدهیو خلق نقدینگی  هاداراییخلق نقدینگی کل، خلق نقدینگی )ح خلق نقدینگی وسط از میان
دینگی لق نقخ)خصوصی بیشتر است. این نتایج  هایبانکدولتی از  هایبانکدر بین  هادارایی زیرخط( خلق نقدینگی

به  ادرقخصوصی باشد که آنها را  هایبانکدولتی نسبت به  هایبانک یوکارکسباشاره به مدل  تواندمیباالتر(  هایدارایی
 .کندمیخصوصی  هایبانکنسبت به  ییعموم در سمت دارا یبرا ینگینقدایجاد و خلق 

خصوصی بیشتر است. در مورد اقالم زیرخط و خلق  هایبانکنیز از خلق نقدینگی در  هابدهیخلق نقدینگی در سطح 
دینگی بیانگر میزان کم خلق نق تواندمیدولتی شاهد عالمت منفی هستیم که  هایبانکنقدینگی ایجاد شده توسط آنها در 

ر تخصوصی با استفاده از اقالم زیرخط بیش هایبانکخصوصی باشد.  هایبانکدولتی نسبت به  هایبانکایجاد شده توسط 
 .کنندمیبه خلق نقدینگی در کشور کمک 

بر خلق نقدینگی شاخص بازدهی سرمایه انتخاب شده است که دارای ارتباط  تأثیرگذارسودآوری  یهانسبتاز میان 
 هایانکبنیز بر خلق نقدینگی در  دهیوامبر خلق نقدینگی در کشور است. نسبت بازدهی سرمایه و نسبت  دارمعنیمثبت و 

. اندازه کندمی یدتائاین موضوع را  2آمده در جدول  به دستبوده و ضرایب  دارمعنیمثبت و  تأثیرکشور دارای دولتی در 
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منفی و  أثیرتیک شاخص اقتصادی دارای  عنوانبه. تورم نیز باشدمیبر خلق نقدینگی  دارمعنیمثبت و  تأثیربانکی دارای 
 .باشدمیآمده  ستبه دبر خلق نقدینگی مطابق با نتایج  دارمعنی

 دارمعنیت و مثب تأثیرخصوصی در کشور دارای  هایبانکنیز بر خلق نقدینگی در  دهیوامنسبت بازدهی سرمایه و نسبت 
بر خلق  دارمعنیمثبت و  تأثیر. اندازه بانکی دارای کندمی یدتائاین موضوع را  3آمده در جدول  به دستبوده و ضرایب 

 بر خلق نقدینگی است. نسبت مطالبات معوق نیز دارمعنیمنفی و  تأثیرنقد دارای  هایدارایی. نسبت باشدمینقدینگی 
صادی یک شاخص اقت عنوانبهبر خلق نقدینگی است. تورم نیز  دارمعنیمنفی و  تأثیر دهندهنشانمعیار ریسک  عنوانبه

 .باشدمیآمده  به دستبر خلق نقدینگی مطابق با نتایج  دارمعنیمنفی و  تأثیردارای 
 هایکبانخصوصی است که بیانگر عملکرد ضعیف  هایبانکدارای عالمت منفی در  هاداراییخلق نقدینگی در سمت 

یشتر خصوصی ب هایبانک. هاستگذارییهسرماو تسهیالت و یا حتی بخش  هاوامخصوصی در ایجاد خلق نقدینگی توسط 
ی دارای دولت هایبانکخصوصی در مقابل  هایبانک. نمایندیمقدینگی در کشور با استفاده از اقالم زیرخط اقدام به خلق ن

صوصی خ هایبانکبرای ایجاد خلق نقدینگی در اقالم زیرخط هستند. خلق نقدینگی اقالم زیرخط در  یترمناسبعملکرد 
 .باشدمی 3در جدول  دارمعنیدارای عالمت مثبت و 

 3جدول 
 خصوصی به تفکیک انواع خلق نقدینگی هایبانکمیزان خلق نقدینگی 

 LC (TOTAL) LC (ASSET) LC (LIABILITY) LC (OFF) متغیرها
 0٫1696 خصوصی هایبانکدامی 

(1٫72)  
0٫05-  

(2٫91)  
0٫058 

(1٫85)  
0٫212 

(2٫04)  
 0٫01434 نسبت بازدهی سرمایه

(1٫83)  
0٫01277 

(1٫69)  
0٫0284 

(1٫99)  
0٫369 

(1٫93)  
510٫05 دهیوامنسبت   

(2٫17)  
0٫0267 

(2٫11)  
0٫0435 

(1٫91)  
0٫473 

(2٫44)  
-0٫0927 مطالبات معوق  

(2٫34-)  
0٫0447-  

(1٫66-)  
--- --- 

-0٫00197 نقد هایدارایینسبت   
(1٫75-)  

0٫00188-  
(1٫82-)  

0٫0033-  
(1٫91-)  

--- 

 0٫0265 اندازه بانکی
(1٫93)  

0٫1304 
(1٫75)  

0٫1225 
(2٫01)  

0٫2598 
(1٫88)  

-0٫00239 تورم  
(2٫95-)  

0٫003917-  
(1٫96-)  

0٫00823-  
(2٫51-)  

0٫0159-  
(1٫71-)  

 0٫91 0٫94 0٫94 0٫93 ضریب تشخیص
 2٫01 1٫81 2٫21 2٫2 آماره دوربن واتسون

آماره خودهمبستگی مرتبه 
 اول

0٫97 
(4٫4)  

0٫98 
(3٫98)  

0٫95 
(5٫31)  

0٫89 
(5٫98)  

 14٫13 22٫31 12٫75 32٫61 لیمر Fآماره 
 18٫048 19٫75 18٫58 19٫68 ره هاسمنآما

 .باشدمیاعداد داخل پرانتز آماره تی استیودنت  -تحقیق  هاییافتهمنبع: 

نتایج  بنا برنشان داده شده است.  4بر ثبات بانکی در جدول  کشور هایبانکانواع خلق نقدینگی در  تأثیرنتایج بررسی 
نگی خلق نقدیمختلف ح ودر سط دارمعنیمالی دارای ارتباط مثبت و  آمده در این تحقیق خلق نقدینگی و ثبات به دست
کشور در حدی نیست که بتوان آن را بیش از  هایبانکبیان نمود که میزان خلق نقدینگی در کشور توسط  توانمیاست و 

 منفی بر ثبات بانکی در کشور شود. تأثیرحد عنوان نمود که بتواند دارای 
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بیش از حد ریسک نقدینگی در کشور نبوده و این مقدار خلق نقدینگی ایجاد  هایریسکرگیر د هابانکدر این حالت 
ر در منجر به ثبات بانکی بیشت تواندمی شودمیایجاد  هابانککشور که در حد پایین است و توسط  هایبانکشده توسط 

است که بیان  2015اناواکا و همکاران در سال و ف 2019کشور شود. نتایج متضاد با نتایج مطالعه برگر و همکاران در سال 
آمده  به دستایج نت حالبااینثبات بانکی را کاهش دهد و ورشکستگی بانکی را ایجاد کند.  تواندمینمودند که خلق نقدینگی 

 تطابق دارد. 2013در این تحقیق با نتایج عابدی فر و همکاران در سال 
دارای  هاداراییبیان نمود که سطح  توانمیات بانکی در کشور شده است و هر سطح خلق نقدینگی منجر به افزایش ثب

. باشدیمی مناسب در مدل برخوردار دارمعنیبیشترین میزان ایجاد نقدینگی در کشور است. ضرایب خلق نقدینگی دارای 
آمده  ه دستببوده و ضرایب  داریمعنمثبت و  تأثیرنیز بر ثبات بانکی در کشور دارای  دهیوامنسبت بازدهی سرمایه و نسبت 

بات بانکی بر ث دارمعنیمثبت و  تأثیر. اندازه بانکی دارای کندمی یدتائاین موضوع را برای انواع خلق نقدینگی  4در جدول 
ه آمد ه دستببر ثبات بانکی مطابق با نتایج  دارمعنیمنفی و  تأثیریک شاخص اقتصادی دارای  عنوانبه. تورم نیز باشدمی
 .باشدمی

متر باشد در ک هابانکبرای  یاعتبار سکیردر بررسی ارتباط میان خلق نقدینگی و ثبات مالی باید در نظر داشت که اگر 
 قیامکان تطب و یا اندشدهخود متحمل  گذاریسرمایه هایپروژهکمتری را در  هاییانز هابانکاین صورت ممکن است که 

راستا، حسن و  نی(. در هم2017 ،1نسونیو مگ ی)الزهرانشده است. فراهم  هابانکاین  توسط هابدهیو  هاداراییبهتر 
توانسته  یبانک گذاریسرمایه هایداراییو  ی، عملکرد باالتر اعتباربحران مالی اخیرکه در طول دوره  افتندی( در2011) یدیدر

وجود  هاکبانبرای جذب ریسک در  یشتریب تیفظرهرچه ممکن است  ن،یبنابرا ند.کمک ک یو اقتصاد یثبات مال به است
در این پژوهش مطرح شده است که خلق  ایمسئله عنوانبهدولتی و خصوصی  هایبانکداشته باشد. این موضوع در 

 دولتی همراه با ثبات مالی در کشور است یا خیر. هایبانکنقدینگی ایجاد شده توسط 

                                                                                                                                                                         
1 Alzahrani, M., Megginson, W.L. 
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 4جدول 
 کشور هایبانکدر خلق نقدینگی بر ثبات بانکی  تأثیر

 Z-score Z-score Z-score Z-score متغیرها
 خلق نقدینگی کل
LC (TOTAL) 

0٫5859 
(2٫02)  

--- --- --- 

 (هادارایی)خلق نقدینگی 
LC (ASSET) 

--- 0٫3471 
(2٫95)  

--- --- 

 (هابدهی)خلق نقدینگی 
LC (LIABILITY) --- --- 

0٫25109 
(2٫15)  --- 

 زیرخط( اقالم)خلق نقدینگی 
LC (OFF) --- --- --- 

0٫2411 
(2٫98)  

 0٫0534 نسبت بازدهی سرمایه
(2٫13)  

0٫0477 
(2٫19)  

0٫0684 
(1٫83)  

0٫06985 
(2٫09)  

 0٫0521 دهیوامنسبت 
(1٫87)  

0٫0667 
(2٫81)  

0٫0528 
(2٫31)  

0٫0877 
(1٫69)  

-0٫0427 مطالبات معوق  
(2٫81-)  

0٫0347-  
(1٫96-)  

0٫0678-  
(2٫49-)  

80٫09-  
(1٫69-)  

 0٫0485 اندازه بانکی
(1٫73)  

0٫06324 
(1٫78)  

0٫07314 
(1٫81)  

0٫0619 
(1٫845)  

-0٫0239 تورم  
(1٫65-)  

0٫023917-  
(1٫72-)  

0٫03823-  
(1٫69-)  

0٫04587-  
(1٫71-)  

 0٫89 0٫93 0٫92 0٫91 ضریب تشخیص
 1٫92 1٫91 2٫01 1٫97 آماره دوربن واتسون

 0٫65 لآماره خودهمبستگی مرتبه او
(4٫36)  

0٫64 
(3٫98)  

0٫69 
(4٫35)  

0٫7488 
(6٫69)  

 14٫43 15٫68 16٫95 15٫68 لیمر Fآماره 
 22٫69 21٫15 24٫36 25٫36 آماره هاسمن

 تحقیق هاییافتهمنبع: 
 .باشدمیاعداد داخل پرانتز آماره تی استیودنت 

کمتر  یباالتر، با ثبات مال یو مخاطرات اخالق یاعتبار سکیر لیممکن است به دل هابانکدر  ینگینقد جادیا ،البته
یا خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد که چگونه  دولتی هایبانکدر  انیسود/ز میچارچوب تقس اوالً ،ینبنابرا همراه باشد.

 گذارییهرماس هایزیانتمام  رودمی، که انتظار کندمیمنتقل  گذاریسرمایهحساب  انرا به دارندگ یاعتبار سکیراین بانک 
ترازنامه انجام دهند  ییرا در سمت دارا یترسکیپرر یهایگذارهیسرماکشور  هایبانک شودیامر باعث م نیرا جذب کنند. ا

 (.2016 ،1نیزلدیو ا دیدهد )سع شینکول آنها را افزا سکیر تواندیکه م

 و پیشنهادات سیاستی گیرینتیجه ۶
خلق نقدینگی و نقش آن در اقتصاد پرداخته شد. با تفکیک خلق نقدینگی در سمت در این مطالعه برای بررسی و محاسبه 

برای  وانتمیدولتی و خصوصی شواهدی در بانکداری اقتصاد ایران نمایان شده که  هایبانکو بدهی و به تفکیک  هادارایی
 مفید واقع شود. هاگذارییاستس

                                                                                                                                                                         
1 Saeed, M., Izzeldin, M., 2016. 
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مختلف ح ودر سط دارمعنیینگی و ثبات مالی دارای ارتباط مثبت و آمده در این تحقیق خلق نقد به دستنتایج  بنا بر
ه بتوان کشور در حدی نیست ک هایبانکبیان نمود که میزان خلق نقدینگی در کشور توسط  توانمیخلق نقدینگی است و 

 هایریسکیر درگ هابانکت منفی بر ثبات بانکی در کشور شود. در این حال تأثیرآن را بیش از حد عنوان نمود که بتواند دارای 
پایین  کشور که در حد هایبانکبیش از حد ریسک نقدینگی در کشور نبوده و این مقدار خلق نقدینگی ایجاد شده توسط 

 منجر به ثبات بانکی بیشتر در کشور شود. تواندمی شودمیایجاد  هابانکاست و توسط 
بر ثبات  تنهاهنبا ایجاد نقدینگی مناسب و کارا در بخش اقتصادی  واندتمیبر بانکداری اسالمی  تأکیدبانکداری ایران با 

ز نظر اشرایط ایده ال تری را برای نظام بانکی از نظر سالمت و پایداری فراهم کند.  تواندمیمالی و بانکی بیافزاید بلکه 
 یسکو ر یازبسفتهسود،  یافترد یاکه پرداخت  کنندمی یت( فعالیعت)شر یتحت فقه اسالم اسالمی هایبانک یشینه،پ
 ینب یدیکل یهاتفاوتاساس،  ین. بر اکندمیرا ممنوع  موردنظر یهابخشدر  گذاریسرمایه یا یمال تأمین واز حد،  یشب

 یفقط از ابزارها هایاسالم هایبانکخاص،  طوربه. آوردیم به وجوددر بانکداری اسالمی و بانکداری متعارف را ترازنامه 
 هایانکب ین،عالوه بر ا .است  یو بده ییدر سمت دارا یانسود و ز یمبر تقس یکه عمدتاً مبتن کنندمیهره استفاده بدون ب
 یررگد یهاطرف یان/در مینب یتجار یسکر یگذاراشتراکو به  هاپاداش یقاز طر یواقع یاقتصاد هایفعالیتبر  اسالمی
 تواندمیکه  کندمیرا ایجاد  ییهاضرورتاسالمی و بانکداری متعارف  هایبانک ینب یدیکل یهاتفاوت ینا .کنندمیتمرکز 

می اسال هایبانکدست یافت.  گذاریسیاستدر بانکداری اسالمی به راهکارهای مهمی برای  هاضرورتبا دنبال کردن این 
در  یشتریب ینگینقداسالمی  هایبانک. کنندیم یجادا بانکداری متعارفنسبت به  ییرا در هر واحد دارا یشتریب ینگینقد

 یزن یاز نظر اقتصاد اثرات ین. اکنندمی یجادا ینگی، اما در خارج از ترازنامه کمتر نقدکنندمی یجادترازنامه ا ییسمت دارا
دارند  یاوراق بهادار کمتر اسالمی هایبانک باید در نظر داشت که یی،در سمت دارادر بررسی خلق نقدینگی مهم هستند. 

 یرتعهدات کمت اسالمی هایبانک. در سمت خارج از ترازنامه، دهندمیارائه  بانکداری متعارفنسبت به  یشتریعتبار بو ا
 .کنندمیرا ارائه 

ارج از خایجاد نقدینگی کمتر در اقالم و  ییدر سمت دارابیشتر  ینگینقد بیان نمود که خلق توانمیاز طرف دیگر، 
سمت  یمنف تأثیرو  ییمثبت سمت دارا تأثیر بیان نمود که توانمی دیگرعبارتبهو یا  مانند،می یباق یقو طوربهترازنامه 

 .گیردمیقوت  هاداراییسمت افزایش خلق نقدینگی بیشتر از . شودمی یخارج از ترازنامه خنث
و ثبات  ی،یهر واحد دارا یازابه  یشترب ینگینقد یجادا دارای دو مزیت– یاسالم یبانکدار بیان نمود که توانمی این،بنابر

ارندگان د یرارا فراهم کند ز هابدهیو  هاداراییبهتر  یقامکان تطب اسالمی، هایبانکدر  یسک. اشتراک راست یشترب یمال
 ایچرخهبانک محافظت  یبرا بحرانیرا جذب کرده و در مواقع  ییسمت دارا هایزیانی در بده گذاریسرمایه هایحساب

 .کنندمی یجادا ایدورهیا 
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