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چکیده
بر اساس نظریه واسطهگری مالی ،بانکها دو نقش اصلی را در اقتصاد تحت عنوان خلق نقدینگی و انتقال ریسک ایفا میکنند .به این معنا
که بانکها ،عامالن اقتصادی در اقتصاد  -خانوارها ،شرکتها و دولتها -را از نظر نقدینگی بیشتر و ثروت و فعالیتهای اقتصادی ایمنتر
میکنند .بااینحال ،در شرایط خاص ،خلق نقدینگی بانکی ممکن است نقش سوم و نامطلوب دیگری یعنی کاهش ثبات سیستم مالی را به
همراه داشته باشد که نقش دوم خود را بهعنوان انتقالدهنده ریسک خنثی کند؛ بنابراین ،ارتباط انتقال ریسک و خلق نقدینگی و ثبات مالی
از تئوریهای مرتبط با این گزارش بوده و با تأکید بیشتری بر این مباحث مطرح میشوند .در این تحقیق ،بررسی این سه نقش بانکها و
نحوه ارتباط آنها در مسئله خلق نقدینگی پرداخته میشود.
نقدینگی میتواند از طریق سمت بدهی ترازنامه (سپردهها یا سایر بدهیها) ایجاد شود و یا از طریق وامها و سرمایهگذاریها از طریق سمت
داراییها در ترازنامهایجاد شود .نکته مهم این است که بین انواع خلق نقدینگی بانکی همافزایی وجود دارد .بنابراین ،این گزارش با تفکیک
انواع خلق نقدینگی و محاسبه آن به بررسی تأثیرات انواع خلق نقدینگی بر ثبات بانکی در ایران میپردازد.
بنا بر یافتههای این تحقیق ،از میان چهار سطح خلق نقدینگی (خلق نقدینگی کل ،خلق نقدینگی داراییها و خلق نقدینگی بدهیها ،خلق
نقدینگی اقالم زیرخط ترازنامه) خلق نقدینگی کل در بانکهای دولتی بیشتر از بانکهای خصوصی در کشور است .در خلق نقدینگی داراییها
نیز در بین بانکهای دولتی از بانکهای خصوصی بیشتر است .این نتایج (خلق نقدینگی داراییهای باالتر) میتواند اشاره به مدل
کسبوکاری بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی باشد که آنها را قادر به ایجاد و خلق نقدینگی برای عموم در سمت دارایی نسبت
به بانکهای خصوصی میکند.
بنا بر نتایج بهدستآمده در این تحقیق خلق نقدینگی و ثبات مالی دارای ارتباط مثبت و معنیدار در سطوح مختلف خلق نقدینگی است و
میتوان بیان نمود که میزان خلق نقدینگی در کشور توسط بانکهای کشور در حدی نیست که بتوان آن را بیشازحد عنوان نمود که بتواند
دارای تأثیر منفی بر ثبات بانکی در کشور شود.
واژههای کلیدی :خلق نقدینگی ،بانکداری ،ترازنامه ،ثبات بانکی.
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 1مقدمه
تحت تئوری واسطهگری مالی ،بانکها نقشهای اصلی را در اقتصاد بازی میکنند بهطوریکه عموم مردم دسترسی بهتری
به وجوه نقد و سرمایهگذاری مطمئنتر داشته باشند .بانکها با ارائه اعتبار به وامگیرندگان کسبوکارهای کوچک که اغلب
دسترسی محدودی به سایر منابع مالی خارجی دارند ،نقدینگی در سمت دارایی ترازنامهایجاد میکنند( .لوین و زرووس،1
)1998
بانکها با تبدیل داراییهای غیرقابل استفاده مانند وامهای تجاری کوچک به بدهیهای نقدی مانند سپردههای
معامالتی و اقالم خارج از ترازنامه با ارائه تعهدات وام و سایر تضمینهای وجوه نقد ،نقدینگی را در ترازنامهایجاد میکنند.
انتقال ریسک با هماهنگ کردن سپردههای نسبتاً بدون ریسک برای تأمین مالی وامهای پر ریسک انجام میشود.
نقشهای خلق نقدینگی و انتقال ریسک بهطور قابل توجهی منطبق است .زمانی که وامهای بدون نقدینگی پرخطر به
سپردههای امن و نقد تبدیل میشوند ،عموم مردم هم نقدینگی باالتر و امنیت مالی بیشتری دارند .از آنجایی که نقشهای
خلق نقدینگی و انتقال ریسک تا حد زیادی با هم همپوشانی دارند و هنوز معیار تجربی برای انتقال ریسک وجود ندارد،
اندازهگیری خلق نقدینگی ممکن است بهترین راه برای به دست آوردن کل خروجی بانک باشد .خلق نقدینگی همچنین
نسبت به معیارهای رایج برای کل داراییها یا کل داراییهای ناخالص (که شامل ذخایر زیان وام و اجاره میشود) اندازهگیری
بسیار جامعتر از بازدهی بانک است.
اکثر اقتصاددانان مالی استدالل میکنند که حداقل در سطوح پایین ،خلق نقدینگی بیشتر در یک اقتصاد پیامدهای
اقتصادی مطلوبی دارد( 2زینگالس .)2015 ،گاهی اوقات نیز چنین استدالل میشود که فراتر از یک سطح معین ،ممکن
است تأثیرات مثبتی برای رفاه اقتصادی وجود داشته باشد (بهعنوانمثال ،آرکانت و همکاران.)2015 ،3
البته باید توجه داشت که خلق نقدینگی بیشازحد مشخصی نیز میتواند دارای اثرات نامطلوبی باشد که منجر به
حبابهای دارایی میشود که میترکند و احتمال بحرانهای مالی را افزایش میدهد.
خلق نقدینگی از طریق دسترسی سپردهگذاران به وجوه نقد و خدمات پرداخت میتوانند خلق نقدینگی کنند (کاشیاپ و
همکاران .)2002 ،4خلق نقدینگی خارج از ترازنامه همچنین میتواند از طریق تضمینهای مالی خارج از ترازنامه به اقتصاد
کمک کند که به طرفین اجازه میدهد برنامههای سرمایهگذاری خود را تدوین کنند و یا ریسکهای مالی خود را کاهش
دهند .بوت و همکاران)1993( 5
با توجه به آمارهای موجود بانکی در این تحقیق به دنبال بررسی انواع خلق نقدینگی در شبکه بانکی کشور بوده و با
تفکیک خلق نقدینگی از سمت داراییها و بدهیها به بررسی این ارتباط با ثبات بانکی پرداخته شده است .در ادامه این
تحقیق عالوه بر بررسی خلق نقدینگی و ادبیات موضوع در مورد آن ،ارتباط خلق نقدینگی با ثبات بانکی نیز بررسی خواهد
شد .در این راستا همافزاییهای انواع خلق نقدینگی تشریح شده و تأثیرات آن بر ایجاد نقدینگی بیان شده است .بخش سوم
نیز بیانگر مطالعات انجام شده در این موضوع است .بخش چهارم به ارایه مدل و در بخش پنجم برآورد مدل و یافتههای آن
ارائه میشود .در آخر نیز نتیجهگیری و پیشنهادات سیاستی ارائه شده است.
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 ۲خلق نقدینگی بانک ،ریسک و نظریه ثبات مالی
بر اساس نظریه واسطهگری مالی ،بانکها دو نقش اصلی را در اقتصاد ایفا میکنند ،ایجاد نقدینگی و انتقال ریسک .به این
معنا که بانکها عامالن اقتصادی غیربانکی در اقتصاد -خانوارها ،شرکتها و دولتها -را از نظر نقدینگی بیشتر و ثروت و
فعالیتهای اقتصادی آنها را ایمنتر میکنند .بااینحال ،در شرایط خاص ،ایجاد نقدینگی بانکی ممکن است نقش سوم و
نامطلوب دیگری یعنی کاهش ثبات سیستم مالی را داشته باشد.
بنابراین نقش سوم در اصل همان کاهش ثبات مالی است که میتواند نقش دوم یعنی انتقال ریسک را خنثی کند .مطابق
با نظریه دایامونت و دیبوگ )1983( 1برای ایجاد نقدینگی از سمت بدهی ترازنامه از طریق سپردهها و سایر بدهیها ،نقدینگی
فراهم میشود که مشتریان میتوانند آنها را برداشت کنند و بنابراین وجوه نقد را در هر زمان دریافت کنند.
این مشتریان میتوانند بازدهی نسبتاً مطمئن و مثبتی را بدون نیاز به انباشت پول نقد به دست آورند که معموالً بازده
مثبتی به همراه ندارد .در بانکداری اسالمی نقدینگی در سمت بدهی را به روشی مشابه فراهم میکنند .آنها از سپردههای
تقاضا و سرمایهگذاری (مانند مضاربه ،مشارکه) استفاده میکنند که بازده ثابت و از پیش تعیین شده ندارند ،بلکه مبتنی بر
تقسیم سود و زیان هستند .بازده آنها میتواند یا به سطح سود بانک یا به یک حساب سرمایهگذاری خاص در سمت دارایی
ترازنامه بانک مرتبط باشد .در بانکداری متعارف نیز نقدینگی در سمت دارایی ترازنامه از طریق وامهای تجاری و سایر
سرمایهگذاریها تأمین میشود .بانکها در ارائه اعتبار از غربالگری اطالعات اعتباری در مورد وامگیرندگان و نظارت بر
وامگیرندگان پس از صدور اعتبار و جمعآوری اطالعات در مورد وامگیرندگان از طریق روابطی که ممکن است شامل اعطای
مکرر اعتبار و سایر امور بانکی باشد ،استفاده خواهند نمود .وامها نقدینگی را در اختیار طرفین خواهان منابع مالی قرار
میدهد تا به آنها امکان سرمایهگذاری واقعی و مشارکت در سایر فعالیتهای واقعی را بدهد که در غیر این صورت قادر به
تأمین مالی آنها نبودند .بنابراین در بانکداری خلق نقدینگی از ترکیب دو طرف ترازنامهایجاد میشود.
نکته قابل توجه این است که بانکها همچنین میتوانند نقدینگی را با دادن اقالم غیر نقدشونده عمومی غیربانکی ،مانند
بدهی تبعی بانک 2یا حقوق صاحبان سهام و یا با نگهداری اوراق بهادار دولتی ،از بین ببرند.
در بانکداری همچنین از طریق فعالیتهای خارج از ترازنامه خود ،مانند تعهدات و ضمانتنامههای مالی مشابه ،نقدینگی
ایجاد شود (بوت و همکاران1993 ،؛ هولمستروم و تیرول)1998 ،
نکته مهم این است که بین این انواع خلق نقدینگی بانکی همافزایی وجود دارد .چندین همافزایی بین ایجاد نقدینگی در
سمت بدهی و سمت دارایی وجود دارد .در تئوری (بهعنوانمثال ،دایموند و دیبویگ )1983 ،و در عمل ،بانکها داراییهای
غیر نقدشونده خود را مانند وامهای تجاری و سرمایهگذاریها ،با وجوه ناشی از بدهیهای نقدی خود ،مانند سپردهها،
تأمین میکنند .همچنین بانکها معموالً هنگام اعطای وام و سایر سرمایهگذاریها ،سپردههای بانکی ایجاد میکنند ،زیرا
معموالً وجوهی در حساب سپرده در همان بانک قرار میگیرند یا زمانی که مشتری از وجوه برای پرداخت به تأمینکنندگان
یا طرفهای دیگر استفاده میکند ،ممکن است به سپردههایی در سایر بانکها تبدیل شوند.
همچنین ممکن است بین خلق نقدینگی سمت بدهی و خارج از ترازنامه همافزایی وجود داشته باشد .وامهای تعهداتی
و سایر ضمانتهای مالی خارج از ترازنامه مانند سپردهها و سایر بدهیهای نقدی فاقد ریسک هستند .تا جایی که برداشت
یا برداشت وجوه توسط دارندگان بدهی خارج از ترازنامه و نقدینگی همبستگی چندانی با هم ندارند .البته زمانی که همبستگی
منفی دارند ،همافزایی وجود دارد زیرا میتوان از یک موجودی داراییهای نقدی برای هر دو استفاده کرد .یعنی نگهداری
داراییهای نقدینگی برای مقاصد نقدینگی پرهزینه است ،زیرا معموالً نرخ بازدهی کمتری نسبت به داراییهای غیر نقد
دارند ،بنابراین داشتن ضمانتهای مالی خارج از ترازنامه و بدهیهای نقدی با هم در یک بانک ممکن است امکان نگهداری
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کمتر از این داراییهای نقد پرهزینه را فراهم کند .همچنین ،کاهش تعهدات و سایر ضمانتهای مالی اغلب با افزایش
سپردهها به روشی مشابه با وامهای مورد بحث در باال همراه است( .کاشیاپ و همکاران2002 ،؛ گاتف و استرهان)2006 ،
در نهایت ،همافزایی آشکاری بین خلق نقدینگی سمت دارایی و خارج از ترازنامه وجود دارد .هنگامی که تعهدات وام و
سایر ضمانتهای مالی خارج از ترازنامه حذف میشوند  -کاهش خلق نقدینگی در خارج از ترازنامه  -داراییهای نقدی
کاهش مییابد و وامها یا سایر سرمایهگذاریها افزایش مییابد  -که هر دو باعث خلق نقدینگی در سمت دارایی میشوند.
همانطور که در باال ذکر شد ،کارکردهای خلق نقدینگی و تبدیل ریسک بانکها بهطور قابل توجهی درهمتنیده شدهاند .به
این معنا که وقتی بانکها برای عموم مردم غیربانکی نقدینگی ایجاد میکنند ،عموماً خطراتی را برای آنها نیز کاهش می
دهند .تحت تئوری تبدیل ریسک ،بانکداری متعارف با انتشار سپردههای نسبتاً بدون ریسک برای تأمین مالی وامهای نسبتاً
پرخطر و سایر سرمایهگذاریها ،ریسک را انتقال میدهد (دایموند1984 ،؛ راماکریشنان و تاکور1984 ،؛ بوید و پرسکات،
 .)1986هم سپردههای نقدی و هم وامهای غیر نقدشونده و سایر سرمایهگذاریها باعث افزایش نقدینگی بانکها میشوند
و با انجام آنها ریسکها را برای سپردهگذاران کاهش میدهند .بهعبارتدیگر ،سپردهها بسیار امنتر از وامهایی هستند که
تأمین مالی میکنند ،زیرا بانک میتواند ریسک وامها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد .با تجمیع وامهای پرخطر،
بانکها میتوانند به میزان قابل توجهی ریسک اعتباری را که در غیر این صورت از طریق تنوعبخشی توسط سپردهگذاران
متحمل میشد ،کاهش دهند (دایموند.)1984 ،
این ریسکهای اعتباری همچنین با تخصص بانکها در غربالگری ،نظارت و حفظ روابط ،کاهش مییابد .عالوه بر این،
بانکها میتوانند ریسکهای نرخ بهره و ریسک نقدینگی را برای سپردهگذاران از طریق تطبیق سررسید کاهش دهند.
بانکها با در اختیار داشتن وامها و سایر سرمایهگذاریها با سررسیدهای مختلف و داشتن سپردهگذاران زیادی که در
زمانهای مختلف وجوه را برداشت میکنند ،میتوانند به سپردهگذاران اجازه دهند که سپردههای خود را در هر زمان برداشت
کنند و ریسک نرخ بهره و نقدینگی خود را به حداقل برسانند .به همین ترتیب ،خلق نقدینگی بانکی از طریق تعهدات و
ضمانتهای خارج از ترازنامه مشابه منجر به کاهش اعتبار ،نرخ بهره و ریسک نقدینگی برای طرفهای مقابل میشود.
برخالف عملکرد انتقال ریسک بانکها که ریسکها را برای عموم کاهش میدهد ،برخی نظریهها پیشبینی میکنند که
خلق نقدینگی بیش از حد بانکی در سطح کل ممکن است ثبات مالی را کاهش دهد .در دوران رونق ،بانکها معموالً ریسک
بیشتری میکنند ،استانداردهای وامدهی و سرمایهگذاری خود را کاهش میدهند و نقدینگی بیشتری ایجاد میکنند که
ممکن است منجر به ترکیدن حبابهای دارایی و در نتیجه بحرانهای مالی شود .این ممکن است حداقل تا حدی به دلیل
مشکل حافظه سازمانی باشد که در آن افسران و مدیران وام بانکی پس از گذشت زمان قابل توجهی از شیوع چنین مشکالتی،
بخشی از توانایی خود را در تشخیص و مقابله با وامهای مشکلدار و سایر سرمایهگذاریها از دست میدهند (برگر و اودل،1
.)2004

 ۳پیشینه تحقیق
تحقیقات متعددی بر روی عوامل تعیینکننده خلق نقدینگی بانکی بر نقش سرمایه بانک ،رقابت ،بیمه سپرده ،حاکمیت
شرکتی ،ادغام و تملک ،عدم قطعیت سیاست ،ضمانتهای دولتی و اعتماد انجام شده است .اکثر این مطالعات از دادههای
یک کشور استفاده میکنند (برگر و بومن2009 ،؛ پانا و همکاران2010 ،؛ فونگاکوا و ویل2012 ،؛ لی و سونگ2013 ،؛

Berger, A.N., Udell, G.F., 2004.
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هوروات و همکاران2016 ،2014 ،؛ برگر و همکاران2016 ،؛ دی یانگ و هوانگ2016 ،؛ جیانگ و همکاران2019 ،؛ دیاز و
1
هوانگ2017 ،؛ برگر و همکاران.)2018 ،
تعداد محدودتری از مطالعات از مجموعه دادههای بین المللی استفاده میکنند مانند جو و کیم2013 ،؛ برگر ،لیت
2
همکاران2017 ،؛ برگر و همکاران2019 ،؛ بوبکری و همکاران.2019 ،
برگر و بومن ( )2017از دادههای مربوط به خلق نقدینگی کل بانکهای ایاالتمتحده که منجر به پنج بحران مالی می
شود ،استفاده میکنند و دریافتند که خلق نقدینگی باال به پیشبینی این بحرانها ،کنترل سایر عوامل اقتصاد کالن و بازده
بازار کمک میکند .این امر بهویژه در مورد خلق نقدینگی خارج از ترازنامه صادق است.
مطابق با مطالعات برگر و همکاران ( )2019قوانین و مقررات اسالمی برقرار شده در بانکهای اسالمی میتواند بر ترکیب
داراییها ،بدهیها و فعالیتهای خارج از ترازنامه بانکی تأثیر بگذارد و منابع خلق نقدینگی بانکی ،را به همراه آن متأثر کند.
بر این اساس ،ما انتظار داریم که خلق نقدینگی توسط بانکهای اسالمی از بانکداری متعارف متمایز باشد.
عبدالسالم و همکاران 2016 ،در مطالعه خود به بررسی خلق نقدینگی در بانکهای اسالمی پرداختهاند .بانکهای
اسالمی بیشتر به اخالق و مسئولیت اجتماعی توجه دارند و محافظهکاری آنها منجر به ریسک کمتر و در نتیجه خلق نقدینگی
کمتر ایجاد میشود  .سرمایه باالتر بانکهای اسالمی نیز بهطور مستقیم باعث کاهش خلق نقدینگی در سمت بدهی میشود،
زیرا نگهداری سهام بانکی نقدینگی عمومی را کاهش میدهد و همچنین ممکن است سپردهها را از بین ببرد.
گورتون و وینتون )2017( 3در تحقیقات خود نشان دادهاند که سرمایه باالتر همچنین ممکن است ایجاد نقدینگی سمت
دارایی و خارج از ترازنامه را تحت "نظر شکنندگی مالی" کاهش دهد که در آن سرمایه باالتر از تعهدات برای نظارت بر
مشتریان اعتباری و خارج از ترازنامه آنها جلوگیری میکند نتایج مشابهی نیز ممکن است از کاهش تمایل بانکهای اسالمی
به ریسک ناشی شود .در نهایت ،محدودیتهای شرعی در مورد داراییهای بانکهای اسالمی و فعالیتهای خارج از ترازنامه
ممکن است باعث شود که بانکهای اسالمی نقدینگی کمتری در هر دو سمت دارایی و خارج از ترازنامهایجاد کنند.
دونالدسون و همکاران 2018 ،4نیز به بررسی انواع خلق نقدینگی پرداختهاند آنها در این تحقیق نشان دادهاند که بانکها
معموالً هنگام اعطای وام و سایر سرمایهگذاریها ،سپردههای بانکی ایجاد میکنند ،زیرا معموالً وجوهی در حساب سپرده
در همان بانک قرار میگیرند یا زمانی که مشتری از وجوه برای پرداخت به تأمینکنندگان یا طرفهای دیگر استفاده میکند،
ممکن است به سپردههایی در سایر بانکها تبدیل شوند .همافزایی میان انواع خلق نقدینگی در بانکها وجود دارد و این
موضوع باید در بررسیهای ترازنامهای بانکها مورد اهمیت قرار گیرد.
در پس زمینه بحران مالی اخیر جهانی ،ثبات بخش بانکی یکی از نگرانیهای اصلی بانکها و نهادهای نظارتی بانکهاست.
بانکها بهعنوان مولد نقدینگی ،مؤلفههای خلق نقدینگی مانند وامها ،سپردهها و اقالم خارج از ترازنامه را استفاده نموده و
میتواند برای کل سیستم بانکی ریسکهای اعتباری و نقدینگی ایجاد کند .این ریسکها که به نظر میرسد در شرایط حال
ریسک نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار است میتوانند به ایجاد بحران در کل نظام مالی کمک کنند .در سمت دارایی
که وامهای موجود معموالً نقدشوندگی ندارند و عدم اطمینان حاصل از پرداخت وامها میتواند عدم اطمینان را تشدید کند
که این موضوع مرتبط با زمان و حجم وام پرداختی در آینده است .فعالیتهای خارج از ترازنامه میتواند باعث ایجاد ریسک
نقدینگی شود .بهعنوانمثال ،تعهدات و اعتبارات اسنادی نقدینگی و خدمات پرداخت ضروری را فراهم میکند .که میتواند
بانکها را در معرض کمبود نقدینگی و بیثباتی بهویژه در دورههای رکود اقتصادی قرار دهد ،البته دیدگاه متفاوتی در مورد
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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رابطه بین نقدینگی و ثبات بانک توسط واگنر ( )2007ارائه شده است که نشان میدهد مقدار باالی داراییهای نقدی سطح
ریسک بانک را کاهش میدهد .بنابراین بانکها کمتر در برابر شوکهای نقدینگی آسیبپذیر هستند .بااینحال ،رفتارهای
ریسکپذیر بانک ممکن است در نتیجه افزایش نقدینگی تغییر کند .بهویژه ،نگهداری بیشتر نقدینگی باعث میشود که بحران
برای بانکها هزینه کمتری داشته باشد ،زیرا داراییها میتوانند راحتتر نقد شوند.
در مقاله کلیدی دیگری ،آچاریا و نقوی ( )2012نشان دادند که از نظر تئوری ،نقدینگی مازاد موجب اعتماد بیش از حد
میشود که مدیران بانکها را با کاهش استانداردهای وامدهی و افزایش حجم وام بهمنظور افزایش عملکرد کوتاهمدت
مدیریتی خود ،به پذیرش ریسک بیشتری سوق میدهد .وامدهی تهاجمی و مجموع کیفیت پایینتر وام ممکن است به نوبه
خود باعث ورشکستگی بانک شود .این ایده از فرضیه "جریان نقدی آزاد" که توسط جنسن ( )1986ایجاد شد ،نشات
میگیرد ،که استدالل میکند که جریانهای نقد آزاد ممکن است منجر به سرمایهگذاری ضعیف شود.
برونمیر و همکاران )2011( 1در بررسی ارتباط میان خلق نقدینگی و ثبات بر این موضوع تأکید دارند که کاهش
استانداردهای اعتباری و وامدهی بیش از حد و خلق نقدینگی ممکن است به دلیل افزایش جریان سپرده به بانکها رخ دهد.
ریسکپذیری بیش از حد و خلق نقدینگی بیشتر بانکی نیز ممکن است در طول دوره رونق در خارج از ترازنامه رخ دهد،
زمانی که بانکها به دلیل نگرانیهای مربوط به شهرت از اعمال بندهای تغییر نامطلوب با اهمیت در قراردادهای تعهدی
وام اجتناب میکنند همچنین ممکن است که افزایش نقدینگی در بخش مالی ممکن است در مورد بحرانهای مالی
قریبالوقوع هشدار دهد.
2
عابدی فر و همکاران  2013 ،با توجه به اهمیت بانکهای اسالمی بر این موضوع دارد که خلق نقدینگی میتواند منجر
به ثبات بانکی شده و امکان تطبیق بهتر داراییها و بدهیها را فراهم کند زیرا دارندگان حسابهای سرمایهگذاری در بدهی
زیانهای سمت دارایی را جذب کرده و در مواقع بحرانی برای بانک محافظت چرخهای یا دورهای ایجاد میکنند.

 ۴روش تحقیق و دادهها

3

نمونه انتخابی در پژوهش حاضر تمام بانکهای کشور طی سالهای  1385الی  1399است 25 .بانک منتخب در تحقیق با
استفاده از اطالعات بانکی بانک مرکزی و موسسه عالی بانکداری بهصورت ساالنه مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند.
معادله پایه بهکاررفته در پژوهش به شرح زیر است:
()1-1

LC(Total)i،t = α + α1 Loanri،t−1 + α2 RoEi،t + α3 NPLi،t
+α4 liqasset i,t + α5DDt−1 + α6Size + α7Inflation + εi،t

که در آن معادله شاخص خلق نقدینگی بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است LC(Total) .یکی از چهار معیار
خلق نقدینگی بانکی است که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است .این شاخصهای خلق نقدینگی عبارتند ازLC :
(کل)(LC ،دارایی)(LC ،بدهی) و (LCاقالم زیرخط)  .برای محاسبه شاخص خلق نقدینگی دستهبندی اقالم ترازنامه
شامل اقالم باالی خط و پایین خط بهصورت نقد ،غیرنقد و نیمه نقد در اولویت قرار دارد .در مرحله بعدی وزن دهی به این
بخشها صورت گرفته و وزن دهی به آنها صورت میگیرد.
در بخش داراییهای ترازنامه وامهای تجاری و لیزینگ بهعنوان داراییهای غیرنقد در نظر گرفته میشوند زیرا به سادگی
به فروش نمیرسند ،وامهای اشخاص و وامهای رهنی و وامهای دولتی و وامهای سپردهگذاران به داراییهای نیمه نقد

Brunnermeier et al., 2011
Abedifar, P., Molyneux, P., Tarazi, A., 2013.
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 3اقتصاد نوین ،انصار ،پارسیان ،پاسارگاد ،آینده ،دی ،سامان ،سرمایه ،سینا ،شهر ،کارآفرین ،مهر اقتصاد ،تجارت ،صادرات ،ملت ،رفاه کارگران ،سپه،
ملی ،پستبانک ،قرضالحسنه مهر ،صنعت و معدن ،کشاورزی ،مسکن ،توسعه صادرات و توسعه تعاون
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طبقهبندی میشوند .در بخش دیگر داراییها و طبقهبندی وامها ،وامهای با سررسید کمتر از یک سال بهعنوان داراییهای
نقد و وامهایی که بیشتر از یک سال یا بلندمدت هستند غیرنقد معرفی خواهند شد .در بخش داراییهای ترازنامه به غیر از
وامها که تقسیمبندی آنها در بال صورت گرفته سایر اقالم بهعنوان داراییهای غیر نقد هستند و اقالم داراییهای نقد و
اوراق بهادار و داراییهای بازار بهعنوان داراییهای نقد در نظر گرفته میشوند.
در بخش بدهیهای ترازنامه ،سپردهها و مطالبات دولتی بهعنوان بدهیهای نقد بوده و سایر سپردهها که نقدشوندگی
کمتری دارند بهعنوان نیمه نقد و سپردههای نیمه نقد و سپردههای بلندمدت بهعنوان غیرنقد در نظر گرفته میشوند .در
این بخش سرمایه یا حقوق صاحبان سهام نیز غیرنقد در نظر گرفته میشوند .تعیین اوزان هریک از بخشهای تعیین شده
در قسمتهای فوق بر اساس تئوریهای خلق نقدینگی صورت میگیرد .بر اساس این تئوری بانکها هنگامی از اقالم باالی
خط ترازنامه را نقدینگی ایجاد میکنند که بتوانند داراییهای غیرنقد را به بدهیهای نقد تبدیل کنند .بنابراین وزن مثبت
برای هردو داراییهای غیرنقد و بدهیهای نقد در نظر گرفته میشود .همچنین نقدینگی نیز هنگامی از بین میرود که
داراییهای نقد به بدهیهای غیر نقد یا سرمایه تبدیل شوند .بنابراین باید برای داراییهای نقد و بدهیهای غیرنقد و سرمایه
وزن منفی در نظر گرفته شود .اندازه وزنها بر اساس محاسبات یکبهیک میباشد .بنابراین اگر یک ریال نقدینگی ایجاد شود
حتماً بانک باید یک ریال از داراییهای غیرنقد خود را تبدیل به بدهیهای نقد کند .بهصورت مشابه این موضوع برای
داراییهای نقد و بدهیهای غیرنقد نیز برقرار است .بر این اساس وزن ½ برای هردو داراییهای غیرنقد و بدهیهای غیرنقد
و وزن ½  -برای داراییهای نقد و بدهیهای غیرنقد بکار برده میشود .برای داراییها و بدهیهای شبه نقد نیز وزن صفر
در نظر گرفته میشود( .شاهچرا و طاهری)1394 ،
 DDمتغیر دامی دولتی بودن بانک را نشان میدهد که اگر بانک یک بانک دولتی باشد عدد یک و در غیر این صورت
صفر است ،را نشان میدهد .بانکها در این پژوهش به دو دسته بانکهای خصوصی و بانکهای دولتی تفکیک شدهاند که
هدف از آن تفاوت قائل شده میان خلق نقدینگی در بانکهای کشور است .اندازه بانک ( )SIZEنیز به همراه شاخص وامدهی
بانکی ( )LOANRنیز از دیگر عوامل تأثیرگذار بر خلق نقدینگی در نظر گرفته شده است .لگاریتم طبیعی داراییهای بانکی
برای نشان دادن متغیر اندازه بانک نشان داده شده است .نسبت داراییهای نقد موجود ( )Liqassetدر ترازنامه بانکی نیز
یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر خلق نقدینگی است که در مدل لحاظ شده است .معیار ریسک بانکی ،شاخص مطالبات معوق
بانکی ( )NPLاست که برای نشان دادن ریسک اعتباری در ترازنامه بانکی لحاظ شده است .شاخص سودآوری بازدهی
سرمایه ( )ROEبرای نشان دادن تأثیر توان سودآوری بانکها در مدل در نظر گرفته شده است.
تورم ( )INFLATIONشاخص اقتصادی است که در مدل برای نشان دادن تأثیرات متغیرهای کالن اقتصادی استفاده
شده است .این مدل با استفاده از متغیرهای بیان شده به دنبال آن است که مشخص نماید خلق نقدینگی در سطح سمت
دارایی ،سمت بدهی به ازای هر واحد دارایی در بانکهای دولتی و خصوصی ایران چگونه است.
همچنین در ادامه این تحقیق به بررسی تأثیرات خلق نقدینگی و ثبات بانکی پرداخته میشود که در این مدل شاخص z
بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته میشود .شاخص  Zکه نمایانگر میزان ثبات بانکی در شبکه بانکی کشور است و پایین
بودن آن از یک حد متوسط میتواند منجر به ورشکستگی بانک گردد .این شاخص معیاری بر پایه حسابداری و روشی بسیار
قابل قبول برای اندازهگیری آسیبپذیری مالی است و میتوان این شاخص را معیاری برای اندازهگیری معکوس احتمال
ورشکستگی تفسیر کرد این شاخص نشاندهنده ریسک کمتر و پایداری بیشتر است .
()2-2

Zscore i،t = α + α1 Loanri،t + α2RoEi،t + α3 NPLi،t + α4 liqasset i,t
+α5LC(TOTAL, ASSET, LIABILITY)t + α6Size + α7Inflation + εi،t

بنابراین هر مقدار که این شاخص بیشتر باشد احتمال ورشکستگی کمتر و ثبات بانکی باالتر است .تئوری و شواهد تجربی
نشان میدهد که خلق نقدینگی بیش از حد کل بانک ممکن است تهدیدی برای ثبات مالی باشد .نظریه و شواهد تجربی
خالصه شده در باال نشان میدهد که خلق نقدینگی کل بانکی بیش از حد ممکن است از طریق ایجاد حبابهای مالی که
7

ترکیده و منجر به بحرانهای مالی میشود ،ثبات مالی ملی را تهدید کند .از این رو در ادامه این پژوهش به بررسی تأثیرات
هر چهار سطح خلق نقدینگی بر ثبات مالی پرداخته میشود.

 ۵برآورد مدل و نتایج
یکی از مباحث مهم در مدلهای اقتصادسنجی انتخاب مدل صحیح برای تخمین است .امروزه تعداد بیشماری از مدلهای
مختلف خطی و غیرخطی ابداع شده است که پژوهشگران را در انتخاب مدل بهینه دچار سؤال و بعضاً سردرگمی کرده است.
یکی از مهمترین کلیدهای شروع بحث میتواند آزمون ریشه واحد و مانایی از دادهها باشد که خود شروعی بر مدلهای
متفاوتی است که به محقق در تعیین نقشه راه انتخاب مدل بهینه کمک میکند( .منجذب و نصرتی )1397،آزمون مانایی
عمدتاً بهمنظور جلوگیری از رگرسیونهای کاذب انجام میگیرد .برای جلوگیری از رگرسیون کاذب بایستی متغیرها مانا
باشند .در غیر این صورت بایستی از تفاضل متغیرها که معموالً مانا هستند ،استفاده نمود .مانایی یا نامانایی یک سری
زمانی میتواند تأثیر جدی بر رفتار و خواص آن داشته باشد .اگر متغیرهای مورد استفاده در برآورد مدل ،ناپایا باشند در عین
حالی که ممکن است هیچ رابطه منطقی بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود نداشته باشد ،ضریب تعیین به دست آمده
آن میتواند بسیار باال باشد و باعث شود تا محقق استنباطهای نادرستی در مورد میزان ارتباط بین متغیرها انجام دهد،
بنابراین استفاده از دادههای نامانا میتواند منجر به رگرسیونهای کاذب شود .در این آزمون ،فرضیه صفر مبنی بر وجود
ریشه واحد و فرضیه مقابل پایا بودن حداقل یک عضو پانل میباشد.
جدول 1
آزمون پایایی متغیرهای مدل
Levin
Chut

Im, Pesaran and shin
W-stat

ADF - Fisher

PP - Fisher

متغیرها

-12٫58

-7٫027

106٫983

93٫51

اندازه بانک

-13٫43

-6٫06

100٫51

208٫86

بازدهی سرمایه

-23٫24

-19٫44

264٫63

382٫285

-17٫7072

-14٫032

205٫28

292٫78

-28٫175

-18٫66

216٫042

310٫98

-28٫99

-25٫71

181٫04

241٫83

-8٫96

-7٫87

128٫9

108٫6

خلق نقدینگی (بدهیها)

-1٫708

-9٫62

158٫5

134٫97

خلق نقدینگی (اقالم زیرخط)

-4٫908

-4٫332

82٫73

185٫73

-13٫049

-8٫89

146٫68

22٫48

شاخص ثبات بانکی

مطالبات معوق
نسبت وام به دارایی
خلق نقدینگی کل
خلق نقدینگی (داراییها)

تورم

&

Lin

منبع :یافتههای تحقیق – معنیداری هریک از این آماره با احتمال نزدیک به صفر برای هر آماره بیان شده است.

از لحاظ تئوری آزمونهای ریشه واحد سریهای چندگانه هستند که برای ساختارهای اطالعات دادههای تابلویی به کار
رفتهاند .در این آزمونها روند بررسی مانایی همگی به غیر از روش هادری به یک صورت است و با رد فرض صفر عدم مانایی
رد میشود و بیانگر مانایی متغیر است .بنابراین ،با رد فرضیهی صفر نامانایی یا ریشه واحد رد میشود و مانایی پذیرفته
میشود که یا در سطح و یا با یک تفاضل و یا با دو تفاضل مانا میشود که برای تشخیص این قسمت به احتمال آن توجه
میشود که بایستی از  5درصد کوچکتر باشد .نتایج جدول  1و بررسی مقادیر آمارههای محاسبه شده و احتمال پذیرش آنها
نشان میدهد که تمامی متغیرها مانا میباشند.
در بررسی مدلهای در نظر گرفته شده در این تحقیق به بررسی خلق نقدینگی در بانکهای دولتی و خصوصی و تأثیرات
خلق نقدینگی بر ثبات بانکی پرداخته شده است.
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جداول زیر رگرسیون اصلی خلق نقدینگی بانکی را نشان میدهد که در بین بانکهای دولتی و خصوصی در کشور تفاوت
قایل شده است .بهطورکلی میتوان بیان نمود که خلق نقدینگی بانکهای دولتی بیشتر از بانکهای خصوصی در کشور
است .این موضوع در سطوح خلق نقدینگی مورد بررسی قرار گرفته است .
جدول 2
میزان خلق نقدینگی بانکهای دولتی به تفکیک انواع خلق نقدینگی
)LC (TOTAL

)LC (ASSET

)LC (LIABILITY

)LC(OFF

متغیرها
دامی بانکهای دولتی

0٫287
()1٫92

0٫251
()1٫81

0٫0814
()1٫87

-0٫069
()-2٫11

نسبت بازدهی سرمایه

0٫01524
()1٫88

0٫0128
()1٫89

0٫0234
()1٫94

0٫123
()1٫814

0٫091
()1٫77

0٫087
()2٫21

0٫0134
()2٫01

0٫115
()1٫69

---

-0٫0167
()-1٫66

---

---

-0٫00147
()-1٫85

-0٫00128
()-1٫92

-0٫0023
()-1٫71

---

0٫0704
()1٫83

0٫1244
()1٫78

0٫504
()2٫51

0٫359
()2٫05

-0٫00169
()-1٫93

-0٫00377
()-1٫66

-0٫00863
()-2٫02

-0٫00581
()-1٫83

ضریب تشخیص

0٫93

0٫94

0٫938

0٫95

آماره دوربن واتسون

2٫197

2٫27

1٫91

2٫09

آماره خودهمبستگی مرتبه اول

0٫98
()6٫4

0٫91
()2٫25

0٫95
()4٫91

0٫78
()5٫69

آماره  Fلیمر

42٫6

9٫75

32٫31

9٫73

آماره هاسمن

16٫68

19٫58

14٫75

18٫048

نسبت وامدهی
مطالبات معوق
نسبت داراییهای نقد
اندازه بانکی
تورم

منبع :یافتههای تحقیق
اعداد داخل پرانتز آماره تی استیودنت میباشد.

از میان سطوح خلق نقدینگی (خلق نقدینگی کل ،خلق نقدینگی داراییها و خلق نقدینگی بدهیها ،خلق نقدینگی اقالم
زیرخط) خلق نقدینگی داراییها در بین بانکهای دولتی از بانکهای خصوصی بیشتر است .این نتایج (خلق نقدینگی
داراییهای باالتر) میتواند اشاره به مدل کسبوکاری بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی باشد که آنها را قادر به
ایجاد و خلق نقدینگی برای عموم در سمت دارایی نسبت به بانکهای خصوصی میکند.
خلق نقدینگی در سطح بدهیها نیز از خلق نقدینگی در بانکهای خصوصی بیشتر است .در مورد اقالم زیرخط و خلق
نقدینگی ایجاد شده توسط آنها در بانکهای دولتی شاهد عالمت منفی هستیم که میتواند بیانگر میزان کم خلق نقدینگی
ایجاد شده توسط بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی باشد .بانکهای خصوصی با استفاده از اقالم زیرخط بیشتر
به خلق نقدینگی در کشور کمک میکنند.
از میان نسبتهای سودآوری تأثیرگذار بر خلق نقدینگی شاخص بازدهی سرمایه انتخاب شده است که دارای ارتباط
مثبت و معنیدار بر خلق نقدینگی در کشور است .نسبت بازدهی سرمایه و نسبت وامدهی نیز بر خلق نقدینگی در بانکهای
دولتی در کشور دارای تأثیر مثبت و معنیدار بوده و ضرایب به دست آمده در جدول  2این موضوع را تائید میکند .اندازه
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بانکی دارای تأثیر مثبت و معنیدار بر خلق نقدینگی میباشد .تورم نیز بهعنوان یک شاخص اقتصادی دارای تأثیر منفی و
معنیدار بر خلق نقدینگی مطابق با نتایج به دست آمده میباشد.
نسبت بازدهی سرمایه و نسبت وامدهی نیز بر خلق نقدینگی در بانکهای خصوصی در کشور دارای تأثیر مثبت و معنیدار
بوده و ضرایب به دست آمده در جدول  3این موضوع را تائید میکند .اندازه بانکی دارای تأثیر مثبت و معنیدار بر خلق
نقدینگی میباشد .نسبت داراییهای نقد دارای تأثیر منفی و معنیدار بر خلق نقدینگی است .نسبت مطالبات معوق نیز
بهعنوان معیار ریسک نشاندهنده تأثیر منفی و معنیدار بر خلق نقدینگی است .تورم نیز بهعنوان یک شاخص اقتصادی
دارای تأثیر منفی و معنیدار بر خلق نقدینگی مطابق با نتایج به دست آمده میباشد.
خلق نقدینگی در سمت داراییها دارای عالمت منفی در بانکهای خصوصی است که بیانگر عملکرد ضعیف بانکهای
خصوصی در ایجاد خلق نقدینگی توسط وامها و تسهیالت و یا حتی بخش سرمایهگذاریهاست .بانکهای خصوصی بیشتر
با استفاده از اقالم زیرخط اقدام به خلق نقدینگی در کشور مینمایند .بانکهای خصوصی در مقابل بانکهای دولتی دارای
عملکرد مناسبتری برای ایجاد خلق نقدینگی در اقالم زیرخط هستند .خلق نقدینگی اقالم زیرخط در بانکهای خصوصی
دارای عالمت مثبت و معنیدار در جدول  3میباشد.
جدول 3
میزان خلق نقدینگی بانکهای خصوصی به تفکیک انواع خلق نقدینگی
)LC (TOTAL

)LC (ASSET

)LC (LIABILITY

)LC (OFF

متغیرها
دامی بانکهای خصوصی

0٫1696
()1٫72

-0٫05
()2٫91

0٫058
()1٫85

0٫212
()2٫04

نسبت بازدهی سرمایه

0٫01434
()1٫83

0٫01277
()1٫69

0٫0284
()1٫99

0٫369
()1٫93

نسبت وامدهی

0٫0551
()2٫17

0٫0267
()2٫11

0٫0435
()1٫91

0٫473
()2٫44

مطالبات معوق

-0٫0927
()-2٫34

-0٫0447
()-1٫66

---

---

نسبت داراییهای نقد

-0٫00197
()-1٫75

-0٫00188
()-1٫82

-0٫0033
()-1٫91

---

0٫0265
()1٫93

0٫1304
()1٫75

0٫1225
()2٫01

0٫2598
()1٫88

-0٫00239
()-2٫95

-0٫003917
()-1٫96

-0٫00823
()-2٫51

-0٫0159
()-1٫71

ضریب تشخیص

0٫93

0٫94

0٫94

0٫91

آماره دوربن واتسون

2٫2

2٫21

1٫81

2٫01

آماره خودهمبستگی مرتبه
اول

0٫97
()4٫4

0٫98
()3٫98

0٫95
()5٫31

0٫89
()5٫98

آماره  Fلیمر

32٫61

12٫75

22٫31

14٫13

آماره هاسمن

19٫68

18٫58

19٫75

18٫048

اندازه بانکی
تورم

منبع :یافتههای تحقیق  -اعداد داخل پرانتز آماره تی استیودنت میباشد.

نتایج بررسی تأثیر انواع خلق نقدینگی در بانکهای کشور بر ثبات بانکی در جدول  4نشان داده شده است .بنا بر نتایج
به دست آمده در این تحقیق خلق نقدینگی و ثبات مالی دارای ارتباط مثبت و معنیدار در سطوح مختلف خلق نقدینگی
است و میتوان بیان نمود که میزان خلق نقدینگی در کشور توسط بانکهای کشور در حدی نیست که بتوان آن را بیش از
حد عنوان نمود که بتواند دارای تأثیر منفی بر ثبات بانکی در کشور شود.
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در این حالت بانکها درگیر ریسکهای بیش از حد ریسک نقدینگی در کشور نبوده و این مقدار خلق نقدینگی ایجاد
شده توسط بانکهای کشور که در حد پایین است و توسط بانکها ایجاد میشود میتواند منجر به ثبات بانکی بیشتر در
کشور شود .نتایج متضاد با نتایج مطالعه برگر و همکاران در سال  2019و فاناواکا و همکاران در سال  2015است که بیان
نمودند که خلق نقدینگی میتواند ثبات بانکی را کاهش دهد و ورشکستگی بانکی را ایجاد کند .بااینحال نتایج به دست آمده
در این تحقیق با نتایج عابدی فر و همکاران در سال  2013تطابق دارد.
هر سطح خلق نقدینگی منجر به افزایش ثبات بانکی در کشور شده است و میتوان بیان نمود که سطح داراییها دارای
بیشترین میزان ایجاد نقدینگی در کشور است .ضرایب خلق نقدینگی دارای معنیداری مناسب در مدل برخوردار میباشد.
نسبت بازدهی سرمایه و نسبت وامدهی نیز بر ثبات بانکی در کشور دارای تأثیر مثبت و معنیدار بوده و ضرایب به دست آمده
در جدول  4این موضوع را برای انواع خلق نقدینگی تائید میکند .اندازه بانکی دارای تأثیر مثبت و معنیدار بر ثبات بانکی
میباشد .تورم نیز بهعنوان یک شاخص اقتصادی دارای تأثیر منفی و معنیدار بر ثبات بانکی مطابق با نتایج به دست آمده
میباشد.
در بررسی ارتباط میان خلق نقدینگی و ثبات مالی باید در نظر داشت که اگر ریسک اعتباری برای بانکها کمتر باشد در
این صورت ممکن است که بانکها زیانهای کمتری را در پروژههای سرمایهگذاری خود متحمل شدهاند و یا امکان تطبیق
بهتر داراییها و بدهیها توسط این بانکها فراهم شده است( .الزهرانی و مگینسون .)2017 ،1در همین راستا ،حسن و
دریدی ( )2011دریافتند که در طول دوره بحران مالی اخیر ،عملکرد باالتر اعتباری و داراییهای سرمایهگذاری بانکی توانسته
است به ثبات مالی و اقتصادی کمک کند .بنابراین ،ممکن است هرچه ظرفیت بیشتری برای جذب ریسک در بانکها وجود
داشته باشد .این موضوع در بانکهای دولتی و خصوصی بهعنوان مسئلهای در این پژوهش مطرح شده است که خلق
نقدینگی ایجاد شده توسط بانکهای دولتی همراه با ثبات مالی در کشور است یا خیر.

Alzahrani, M., Megginson, W.L.
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جدول 4
تأثیر خلق نقدینگی بر ثبات بانکی در بانکهای کشور
متغیرها

Z-score

Z-score

خلق نقدینگی کل
)LC (TOTAL

Z-score

Z-score

0٫5859
()2٫02

---

---

---

خلق نقدینگی (داراییها)
)LC (ASSET

---

0٫3471
()2٫95

---

---

خلق نقدینگی (بدهیها)
)LC (LIABILITY

---

---

0٫25109
()2٫15

---

خلق نقدینگی (اقالم زیرخط)
)LC (OFF

---

---

---

0٫2411
()2٫98

نسبت بازدهی سرمایه

0٫0534
()2٫13

0٫0477
()2٫19

0٫0684
()1٫83

0٫06985
()2٫09

نسبت وامدهی

0٫0521
()1٫87

0٫0667
()2٫81

0٫0528
()2٫31

0٫0877
()1٫69

مطالبات معوق

-0٫0427
()-2٫81

-0٫0347
()-1٫96

-0٫0678
()-2٫49

-0٫098
()-1٫69

0٫0485
()1٫73

0٫06324
()1٫78

0٫07314
()1٫81

0٫0619
()1٫845

-0٫0239
()-1٫65

-0٫023917
()-1٫72

-0٫03823
()-1٫69

-0٫04587
()-1٫71

ضریب تشخیص

0٫91

0٫92

0٫93

0٫89

آماره دوربن واتسون

1٫97

2٫01

1٫91

1٫92

0٫65
()4٫36

0٫64
()3٫98

0٫69
()4٫35

0٫7488
()6٫69

آماره  Fلیمر

15٫68

16٫95

15٫68

14٫43

آماره هاسمن

25٫36

24٫36

21٫15

22٫69

اندازه بانکی
تورم

آماره خودهمبستگی مرتبه اول

منبع :یافتههای تحقیق
اعداد داخل پرانتز آماره تی استیودنت میباشد.

البته ،ایجاد نقدینگی در بانکها ممکن است به دلیل ریسک اعتباری و مخاطرات اخالقی باالتر ،با ثبات مالی کمتر
همراه باشد .بنابراین ،اوالً چارچوب تقسیم سود/زیان در بانکهای دولتی یا خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد که چگونه
این بانک ریسک اعتباری را به دارندگان حساب سرمایهگذاری منتقل میکند ،که انتظار میرود تمام زیانهای سرمایهگذاری
را جذب کنند .این امر باعث میشود بانکهای کشور سرمایهگذاریهای پرریسکتری را در سمت دارایی ترازنامه انجام دهند
که میتواند ریسک نکول آنها را افزایش دهد (سعید و ایزلدین.)2016 ،1

 ۶نتیجهگیری و پیشنهادات سیاستی
در این مطالعه برای بررسی و محاسبه خلق نقدینگی و نقش آن در اقتصاد پرداخته شد .با تفکیک خلق نقدینگی در سمت
داراییها و بدهی و به تفکیک بانکهای دولتی و خصوصی شواهدی در بانکداری اقتصاد ایران نمایان شده که میتوان برای
سیاستگذاریها مفید واقع شود.

Saeed, M., Izzeldin, M., 2016.
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بنا بر نتایج به دست آمده در این تحقیق خلق نقدینگی و ثبات مالی دارای ارتباط مثبت و معنیدار در سطوح مختلف
خلق نقدینگی است و میتوان بیان نمود که میزان خلق نقدینگی در کشور توسط بانکهای کشور در حدی نیست که بتوان
آن را بیش از حد عنوان نمود که بتواند دارای تأثیر منفی بر ثبات بانکی در کشور شود .در این حالت بانکها درگیر ریسکهای
بیش از حد ریسک نقدینگی در کشور نبوده و این مقدار خلق نقدینگی ایجاد شده توسط بانکهای کشور که در حد پایین
است و توسط بانکها ایجاد میشود میتواند منجر به ثبات بانکی بیشتر در کشور شود.
بانکداری ایران با تأکید بر بانکداری اسالمی میتواند با ایجاد نقدینگی مناسب و کارا در بخش اقتصادی نهتنها بر ثبات
مالی و بانکی بیافزاید بلکه میتواند شرایط ایده ال تری را برای نظام بانکی از نظر سالمت و پایداری فراهم کند .از نظر
پیشینه ،بانکهای اسالمی تحت فقه اسالمی (شریعت) فعالیت میکنند که پرداخت یا دریافت سود ،سفتهبازی و ریسک
بیش از حد ،و تأمین مالی یا سرمایهگذاری در بخشهای موردنظر را ممنوع میکند .بر این اساس ،تفاوتهای کلیدی بین
ترازنامه در بانکداری اسالمی و بانکداری متعارف را به وجود میآورد .بهطور خاص ،بانکهای اسالمیها فقط از ابزارهای
بدون بهره استفاده میکنند که عمدتاً مبتنی بر تقسیم سود و زیان در سمت دارایی و بدهی است  .عالوه بر این ،بانکهای
اسالمی بر فعالیتهای اقتصادی واقعی از طریق پاداشها و به اشتراکگذاری ریسک تجاری بین/در میان طرفهای درگیر
تمرکز میکنند .این تفاوتهای کلیدی بین بانکهای اسالمی و بانکداری متعارف ضرورتهایی را ایجاد میکند که میتواند
با دنبال کردن این ضرورتها در بانکداری اسالمی به راهکارهای مهمی برای سیاستگذاری دست یافت .بانکهای اسالمی
نقدینگی بیشتری را در هر واحد دارایی نسبت به بانکداری متعارف ایجاد میکنند .بانکهای اسالمی نقدینگی بیشتری در
سمت دارایی ترازنامه ایجاد میکنند ،اما در خارج از ترازنامه کمتر نقدینگی ایجاد میکنند .این اثرات از نظر اقتصادی نیز
مهم هستند .در بررسی خلق نقدینگی در سمت دارایی ،باید در نظر داشت که بانکهای اسالمی اوراق بهادار کمتری دارند
و اعتبار بیشتری نسبت به بانکداری متعارف ارائه میدهند .در سمت خارج از ترازنامه ،بانکهای اسالمی تعهدات کمتری
را ارائه میکنند.
از طرف دیگر ،میتوان بیان نمود که خلق نقدینگی بیشتر در سمت دارایی و ایجاد نقدینگی کمتر در اقالم خارج از
ترازنامه بهطور قوی باقی میمانند ،و یا بهعبارتدیگر میتوان بیان نمود که تأثیر مثبت سمت دارایی و تأثیر منفی سمت
خارج از ترازنامه خنثی میشود .افزایش خلق نقدینگی بیشتر از سمت داراییها قوت میگیرد.
بنابراین ،میتوان بیان نمود که بانکداری اسالمی –دارای دو مزیت ایجاد نقدینگی بیشتر به ازای هر واحد دارایی ،و ثبات
مالی بیشتر است .اشتراک ریسک در بانکهای اسالمی ،امکان تطبیق بهتر داراییها و بدهیها را فراهم کند زیرا دارندگان
حسابهای سرمایهگذاری در بدهی زیانهای سمت دارایی را جذب کرده و در مواقع بحرانی برای بانک محافظت چرخهای
یا دورهای ایجاد میکنند.
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