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خلق نقدینگی و الزامات نقدینگی بال  9در شبکه بانکی کشور
دکتر مهشيد شاهچرا و ماندانا طاهری



چکيده
بانکها با تخصيص منابع مالی میتوانند تأثير گذاری مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی داشته باشند .همچنين ،با بهبوود مملکورد
خود و از طریق ایجاد سازوکار خلق پول ،تجهيز پساندازها و تدارک نقدینگی ،تدارک ابزار پرداخت و روشهای دیگور و در کنوار
اینها با کمک به ایجاد تعادل بين سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی ،بر مملکرد کل اقتصاد تأثير می گذارند.
از سوی دیگر ،بانکها با انطباق بيشتر با قوانين و مقررات کميته بال میتوانند بهبود مملکرد خود را تسریع کنند.
واسطهگری مالی یا خلق نقدینگی بانکها از طریق تخصيص و تجهيز اقالم ترازنامه بانکها بهدست میآید و بانکها از این طریوق
نقش خود را در اقتصاد ایفا میکنند .این نقش بانکها و ایجاد نقدینگی در اقتصاد به پایداری و یوا ناپایوداری منوابع در ترازناموه
بانکها بستگی دارد .در این پژوهش با استفاده از شاخص خلق نقدینگی برگر و باومن ( )9003و نسبت تأمين مالی پایودار بوال 9
(کميته بال )9003 ،به بررسی وضعيت این دو متغير در شبکه بانکی کشور ایران پرداخته شده است .همچنوين ،پوس از محاسوبه
متغيرهای مورد نظر در بال  ،9وضعيت شبکه بانکی کشور از نظر خلق نقدینگی مورد بررسی قرار گرفته و به ارتباط ميان نسوبت
تأمين مالی پایدار و خلق نقدینگی پرداخته میشود .یافتههای این پژوهش نشان میدهد ،نسبت تغيير در تأمين مالی پایدار و نيز
نسبت معکوس تأمين مالی پایدار اثرات مثبت و معناداری بر خلق نقدینگی در شبکه بانکی کشور دارند.

واژگان کليوودی:

خلق نقدینگی ،قوانين و مقررات کميته بال ،نسبت تأمين مالی پایدار ،تغيير تأمين مالی پایدار.

طبقهبندی.G28، G21:JEL
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 .6مقدمه
میکنندد.نقد 
مختلفیازخدماتمالیراباهدفکسبسودارائه 

بانکهاتشکیالتیهستندکهانواع
مهمبانکهادراقتصادایجاداندوختهازسپردههاواسدتفادهازآندرسدرمایهگدااریهدایمفیددویدا
قرضدادنآنبهافرادمختلفبرایاهدافسرمایهگااریاست.بهبیانساده،خانوارهاکاالهاوخدمات

تولیدشدهتوسطبنگاههاراخریداریمیکنندوهزینههاییکهاینخانوارهامدیپردازندد،درحقیقدت
درآمدهایاینبنگاههاهستند.بنگاههانیزبرایتولیدکاالهاوخدمات،نیازمندعوامد تولیدد(نیدروی
ارائهکنندهعوام تولیدوخانوارهافراهممیشوند.
سرمایهودان وجزاینها)کهتوسطبازارهای 

کارو
درآمدخانوارهاهمازبازارهایعوام تولیدبهدستمیآید.اینارتباط،میدانبنگداهوخدانوارودولدت
وجودداشتهوسرمایهازخانوارهابهبانکهاوبازارهایمالیجریدانمدییابددوباندکهدانیدزفرآیندد
پرداخترادراقتصادانجاممیدهند.بانکهابهعنوانواسطههایمالی،جریانیکنواختمنابعمالیرا
ازپساندازکنندگانبهقرضگیرندگانوسرمایهگاارانفراهممیکنند.سودآنهاازکدارمزدمعدامالتو
خدماتمالیوبهرهتسهیالتتأمینمیشود.اینسودبادوکارکرداصدلییعندیکدارگزاریوتبددی 
واسطههایمالیارتباطدارد.همچنینبانکها،عالوهبرجابسپردهوارائهتسهیالت

داراییبهعنوان
متنوعدیگدرینیدزارائده

بانکیوکارگزاریسهامیاارز،مبادالتپولیوسیستمهایپرداخت،خدمات
میکنند.

بانکهادراقتصداد،فدراهمکدردننقددینگیالزماز
نظریههایواسطهگریمالی،نق  
براساس 
بدهیهاینقدداسدت.باندکهداازایدنطریدقخلدق
طریقمنابعمالیبلندمدت،داراییهایغیرنقدو 
سپردههدایبدانکیانجداممدیدهندد.

نقدینگیایجادکردهوتأمینمالیداراییهایغیرنقدراازطریق
بانکهادراقتصادرادرمطالعداتخدودبدهخدوبینشدانمدیدهندد.
دیاموندودیبوگ () 891نق  
عامالناقتصادینیازهاینقدینگیغیرمنتظرهداشتهوبانکهاایننیازهاینقدینگیرابهوسدیلهارائده
واموتسهیالتفراهممیکنند.بانکهاباایجادخلقنقدینگیدراقتصادبرایعامالناقتصادیمتحم 
بانکهاازطریقخلقنقدینگیاهمیتبسیاربداالییدر
پایرشریسکخواهندشد،بااینوجود،نق  

______________________________________________________
1 .Diamond and Dybvig. (1983).
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دراینموردبسیارمهمتراست.بانکهابااستفادهازپدو پرقددرت

اقتصادداشتهونق منابعبانکها
بانکمرکزیمیتوانند(درصورتنبودنظارتمالیازسویبانکمرکزی)ایدننقد واسدطهگدریرا
میتواندبهایجاداثراتجبرانناپایریدراقتصادمنجرشود.
ادامهدهندکهاینامر 
مدیریتنقدینگیبانکهاپسازبحرانمالیسدا هدای۷۰۰۲و،۷۰۰9اهمیدتوید هاییافدت؛
بهطوریکهکمیتهبا درسا ۷۰۰8مطالعاتفراوانیدراینزمینهانجامدادهوتغییراتدیرادرقدوانین

ومقرراتبا 1صورتدادند.دراینقوانینومقررات،چارچوبجدیدیبراینقدینگیوارزیدابیآندر
هاینقدینگیکاربردیتدربدرایقدوتبخشدیدنبدهثبدات

بانکداریمشخصشد.دربیانیهبا ،1نسبت
بانکیمعرفیشد.تأکیدکمیتهبا درمعرفینسبتهایجدیدنقددینگیوتعداد بخشدیدنبدیناقدالم
داراییوبدهیدرترازنامهبانکهاست؛بنابراین،باندک هدابایدددربدینمندابعومصدارفبدانکیخدوددر
بهفعالیتهدایبدانکیاقددام

ترازنامهتعاد برقرارکردهوباتوجهبهسررسیدومدیریتریسکنقدینگی،
ازآنهاباتوجهبهسرمایهگدااریهداو

نمایند.البته،بانکهامد هایکسبوکارمتفاوتیداشتهوهریک
منابعخود،استرات یهایخاصمتناسبباساختارترازنامهخودرادارااست .
راههدایمختلفدیرابدرایتدأمینمدالی
بنابراین،بانکهابامد هدایکسدبوکدارمتفداوت ،
یخودازبدهیهادارند.دراینمقالهباتوجدهبدهسداختارتدأمینمدالیپایدداردارایدیهدااز

داراییها
بانکهادراقتصادایدرانازطریدق
بدهیهاوبررسیساختارترازنامهبانکهایایران،میزانایفاینق  
خلقنقدینگینیزمشخصخواهدشد.
بانکها
ساختارمقالهبهاینگونهاستکهابتداخلقنقدینگیوالزاماتنقدینگیبا 1ونق  
وواسطهگریآنهابررسیشدهوپسازبررسیپیشینهپ وه ،بامحاسبهشاخصخلقنقددینگیدر
میشود.
اساسروشدادههایتابلوییپویاپرداخته 

بانکهایایران،بهارائهمد وبرآوردآنبر



______________________________________________________
1. Valet.(2011).
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 .2واسطهگری مالی و خلق نقدینگی در بانکها
واسطهگر یمالیعبارتاستازفرآینددانتقدا وجدوهازواحددهایاقتصدادیدارایمدازادوجدوهبده
واسطههایمالیبداجهدتدهدیوجدوهاز

واحدهایاقتصادیکهتمای دارنداینوجوهرابهکارگیرند.
سمتواحدهایاقتصادیدارایمازادبهسویواحدهایدارایکسریروبهروهستند.اینبدانمفهدوم
استکهانتقا وجوهراازسویکسانیکهبهدنبا پساندازهسدتند،تسدهی مدیکنندد.مهدمتدرین
کارکردواسطهمالیآناستکدهدرانتقدا وجدوهازواحددهایاقتصدادیدارایمدازادبدهواحددهای
اینفرآیندعهدهدارکارکردهایاقتصادیزیرهستند:

اقتصادیمواجهباکسریهمکاریداشتهودر
.تعیینسازوکارپرداخت،
.۷تغییرشک سررسیدها،
.1تغییرشک ریسک،
.4تأمیننقدینگی،
هزینههایمبادالتیوکسباطالعاتالزم.
.5کاه  
واحدهایاقتصادیدارایمازادوجوهمعموالًمیتواننددبدهوجدوهخودشداندسترسدیداشدته
هیکوتاهمدتیبتوانندآنرابرداشتکنند؛درحالیکهواحدهایاقتصدادیمواجده

باشندوباپی آگا
باکسریوجوه،معموالًمای هستندوجوهیراتأمینکردهوآنرادرافدقزمدانیبلندمددتاسدتفاده
ندآنرادرزمانکوتاهمدتبازپرداختکنند.

میتوان
کردهون 
دردیدگاهبریانت( ) 89۰ودیاموندودیبوگ() 891سپردهگاارانمدیتواننددشدو هدای
بانکهارفاهخودراافزای دهند.دیاموندو
نقدینگیراتحم کردهوبانگهداشتنسپردههایخوددر 
یکند.دردیدگاهکاشدیا،،راجدان
بانکهاریسکایجادم 
میکنندکهخلقنقدینگیبرای 
دیبوگبیان 
واستین)۷۰۰۷(۷بهسپردهگیریواعطایوامتوسطبانکهابهعنواننق بانکهادراقتصدادتأکیدد
شدهاست.آنهابرامکانخلقنقدینگیازطریقاقالمزیرخطوبداالیخدطترازنامدهتوسدطباندکهدا

______________________________________________________
1. Bryant. (1980).
2. Kashyap, Rajan, and Stein.
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دهاند.بانکهابداتقااداینقددینگیازسدویسدپردهگداارانروبدهروبدودهوازسدویدیگدر،
تأکیدکر 
مشتریانینیزخریداروامهایبلندمدتبانکهاهستند.بنابراین،درمجموعهداراییها،بانکهابهدنبا 
برآوردهکردننیازهایقرضگیرندگانخودهستند.باشک گیریچگونگیخلدقنقددینگیباندکهدااز

طریقترازنامه،آنهابهدنبا تعاد درواعیتنقدینگیوخلقآنهستند.بانکهاتوسدطهدمافزایدی
میکنند.
داراییهاینقد،نقدینگیخلق 

بینواموسپردهونگهداری
سرمایهگااررابرایدورهزمانیکوتاهومعموالًکمترازیکسا دریافدت

واسطهگرمالی،وجوه
بلندمدتتریمانندوامتبدی میکنند.ازمهمتریندالید اینکده

کردهواینتعهداترابهداراییهای
نهادهایمالیمیتوانندسررسیدهاراتغییردهند،ایدناسدتکدهآنهدابداتعددادزیدادیازواحددهای
اقتصادیمواجهباکسریومازادوجوهسروکاردارند؛بدینمفهومکهجریانورودیوخروجیوجوه
نزدآنهاپی بینیشدنیاستوبههمیندلی میتوانندبانگهداشتذخایرنقدیناچیزی،پاسخگوی
مشتریانخودباشند.فرآیندتبدی سررسید،فرآیندیاستکهبههردویواحدهایاقتصادیمواجده
دتاگزینههایبیشتریدراختیارداشتهباشندوپدو هایشدانرا

میکن
بامازادویاکسریوجوهکمک 
پساندازیاتأمینمالیکنند.درصورتنبودواسطهگرمالی،مبادلهکمتریبدینواحددهایاقتصدادی
مواجهبامازادوواحدهاییکهکسدریوجدوهدارندد،رخمدیدهدد؛زیدرالدزومدسترسدیکوتداهمددت
کنندگانبهوجوهشانسازگاریچنددانیبدالدزومتدأمینبلندمددتسدرمایهبدرایواحددهای

پسانداز
اقتصادیمواجهباکسریندارد.اگرواسطهگریمالیوجودنداشتهباشد،احتمدا آنوجدودداردکده
واحدهایاقتصادیمواجهباکسریتنهادرصورتیبهتأمینمالیبلندمدتدستیابندکدهندرخهدای
بهرهبسیارباالتریرابهواحدهایاقتصادیدارایمازادپیشنهادکنندتاآنهاانگیزهپیدداکننددکدهاز
برایناساس،واسطههدایمدالیعوامد مدؤثریهسدتندکده

پو خودبرایمدتطوالنیدوربمانند.
سرمایههایبلندمدتدراقتصادراکاه میدهند.

انتقا وجوهراافزای دادهوهزینهتأمین
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 .9پيشينه پژوهش
اولیددهایهمچددونبریانددت(،) 89۰دیاموندددودیبددوگ(،) 891
درمددوردخلددقنقدددینگیمطالعددات 
هولمستروموتیرو (،) 889کاشیا،وهمکاران)۷۰۰۷(۷ازاهمیدتوید هایبرخدورداراسدت.دید و
شیفر(،)۷۰۰4شاخصشکافتبدی نقدینگیرابهعنوانمعیاریبرایخلقنقدینگیمعرفیکدردهاندد.
هامیپردازندد.دیامونددو


هابهدارایی
آنهابامعرفیشاخصشکافتبدی نقدینگی1بهمیزانتبدی بدهی
راجان)۷۰۰ (4درمطالعهخودبیانمیکنندکهبانکها،وامهایغیرنقدخودرابدهقیمدتپدایینتدراز
ارزشدفتریبهفروشمیرسانندکهاینارزشواقعیدارایینیستوبرایباندکزیدانایجدادمدیکندد.
خلقنقدینگیازطریقفروشداراییهایغیرنقدمنطقینیستوبانکبایداینتواناییراداشتهباشدکه
ازمح دارایینقدنیازآنینقدینگیرافراهمکردهوازمح بدهینقدایجادنقدینگیکند.
برگروباومن()۷۰۰8نیزباتوجهبهمطالعاتدی وشیفربهبررسیخلقنقدینگیپرداختهو
داراییهداوبددهیهدابراسداس

میدهندکهنقدینگی
دهاند.آنهانیزنشان 
شاخصجدیدیرامعرفیکر 
بدهیهادرترازنامهرابهاقالمنقد،نیمدهنقددو
داراییهاو 

میتواناقالم
سررسیدآنهابااهمیتبودهو 
غیرنقدددتقسددیمبندددیکددرد.پ وهشددگراندیگددریهمچددونچددنوهمکدداران،)۷۰ ۰(5چددوئیو
همکاران (،)۷۰۰8پاناوهمکاران)۷۰ ۰(۲وراچوهمکدارن)۷۰۰8(9عدواملیماننددسدرمایهبدانکی،
سودآوری،ریسکاعتباری،قدرتبازار،ادوارتجاریوسیاستپولیرابههمراهخلقنقدینگیبررسدی
دهاندد.بداومن()۷۰ 1بدهبررسدی
کردهوارتباطهریکازاینعوام وخلقنقدینگیرامشخصکدر 
خلقنقدینگیمیپردازد.ایجدادنقددینگیبدرایباندکهدا

خلقنقدینگیونظارتبربانکهادرمسأله
ریسکهدایمختلدفراازجملدهریسدکنقددینگیبدههمدراهدارد.ایدنریسدکازطریدقنگهدداری
داراییهاینقدومقادیروجدوهنقددمدیتوانددکداه یابدد.ذخدایردارایدینقددکدافینیسدتند،اگدر

______________________________________________________
1 -Holmstrom and Tirole.
2 - Kashyap, et al.
)3. Liquidity Transformation Gap (LTGAP
4. Diamond, and Rajan.
5. Chen, et al.
6. Choi, et al.
7. Pana, et al.
8. Rauch, et al.
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سپردهگاارانکمشدهوبانکهارادرمعرضخطرهجومبانکیقراردهند.بدرایکداه ریسدکهدای

بانکیناشیازخلقنقدینگی،قوانینومقرراتوالزاماتسدرمایهایالزماسدت.البتدهایدنالزامداتو
بانکهاکمککنند.
قوانینومقرراتبایدبهنق ایجادنقدینگی 
هاکتا وهمکاران ()۷۰ ۰تعیینخلقنقدینگیدرباندکهدایپدسانددازآلمدانرابررسدی
کردهاند.آنهادردوره ، 88۲-۷۰۰شاخصخلقنقدینگیبرگروباومن)۷۰۰8(۷رامحاسدبهکدردهو
آنراباشاخصشکافتبدی نقدینگیدی وشدیفر()۷۰۰4مقایسدهکدردهاندد.بدوت،گدرینبدامو
تاکور) 881(1نشاندادهاندکهوامهارفاهراافزای میدهندوبانکهامبادلدهایمیدانسدرمایههدای
بانکیواعتبارانجاممیدهند.بانکهاباارائهوام،نقدینگیبرایقدرضگیرنددگانفدراهمکدرده،خلدق
نقدینگیانجامدادهورفاهاقتصادیایجادمیکنند.راچوهمکاران)۷۰ (4بهبررسیعوام مدؤثربدر
خلقنقدینگیدربانکهایپساندازآلمانپرداختهاند.یافتههدایآنهدانشدانمدیدهددکدهمجموعده
عواملیازشرایطاقتصادکالن،سیاستهایپولیوبیکاریوعوام مؤثربانکیشام اندازهوعملکدرد
مالیبرخلقنقدینگیتأثیرگاارند.فانگاکواووی )۷۰ ۰(5بااستفادهازبیمهسپردهبدهایدنموادوع
درروسیهپرداختهاند.درپ وه آنها،ارتباطمیانسرمایهوشاخصخلدقنقددینگیپدی وپدساز
برنامهبیمهسپردههایبانکیبررسیشدهاست؛اینارتباطبستهبهاندازهومالکیتباندکهدامتفداوت
بانکهایخصوصیرابطهمعکوسومعناداریوجودداشتهودر
است.دربانکهایکوچکومتوسطو 
بانکهایبزرگودولتیوخارجیدرکشورروسیهایدنارتبداطمعندادارنبدودهاسدت.چدنویاند  
()۷۰ 1ارتباطمیانخلقنقدینگیوریسکنقدینگیراموردبررسدیقدراردادهاندد.یافتدههدایآنهدا
نشانمیدهدکهریسکنقدینگیوخلقنقدینگیرابطهمنفیومعنداداریبدایکددیگرداشدتهوایدن
میکند.
میزاندرزمانهایبحرانمالیشدتپیدا 


______________________________________________________
1. Hackethal, et al.
2. Berger and Bouwman.
3. Boot, Greenbaum, and Thakor.
4. Rauch ,et al.
5. Fungáčová and Weill.
6. Chen and Phuong.
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آچاریدداوهمکدداران ( ،)۷۰آلددنوگددا ،)۷۰۰4(۷فددارهیوهمکدداران،)۷۰۰8(1گددا و
یورلمازر،)۷۰ (4روچتوویوس،)۷۰۰4(5تیرو ( )۷۰وویوس)۷۰ (۲بهبررسیارتباطمیدان
میانشکافسررسیدداراییوبدهیوواسطهگریباندکهداپرداختدهاندد.شدکافسررسدیددارایدیو
باوجودهزینهبدربدودننگهدداری

بدهیهاریشهدرخلقنقدینگیوعملیاتواسطهگریبانکهادارد.
بانکهاانگیدزهدارنددکده
بانکها ،
هاینقدینگیبرایوامدهی 


ومحدودیت
بانکها
داراییهاینقدبرای 
داراییهایخودرابهصورتنقدوپشتیبانبرایجلوگیریازریسکنگهداریکنند.

بخشیاز
میکنندد.روچدت
بانکهاتأکید 
آلنوگا ()۷۰۰4برارورتوجودقوانینومقرراتنقدینگیبر 
بانکهدادرطدو بحدرانهدانیدزاز
()۷۰۰9بیانمیکندکهنق نقدینگیووجوهتأمینمالیاعتباردر 
اثرگااربودهوراههایخروجاز

اهمیتوی هایبرخورداراست.اینالزاماتدرکنتر بحراننیزدربانکها
بهمرورزمانباگسترشبازارهایمالیومقرراتگااریمدیتدوان

بحرانرابرایبانکهامشخصمیکند.
بددهمطالعدداتآچاریدداوهمکدداران( ،)۷۰برونمیددروهمکدداران،)۷۰ (9کدداووایلیندد )۷۰ ۰(8و
بحرانهدای
بانکهابهمنظورجلوگیریاز 
تیرو ( )۷۰اشارهکردکهبرلزومافزای الزاماتنقدینگیبر 
بانکیمیپردازند.راتنوسکی()۷۰ 1بدابررسدیریسدکنقددینگیتدأمینوجدوهودرشدرایطاطالعدات

نامتقارندربازارهایمالی،بهمواوعریسدکنبدودشدفافیتدرباندکهداپرداختدهاسدت.فریکسداسو
همکاران( )۷۰باتأکیدبرنق بانکمرکزیدرمدیریتنرخبهره،کاه نگهداریداراییهاینقدداز
سویبانکهارابررسیکردهواینعملیداتباندکمرکدزیراازعوامد افدزای دهنددهثبداتبدانکیدر
بازارهایمالیمیدانند.



______________________________________________________
1. Acharya, et al.
2. Allen and Gale.
3. Farhi, et al.
4. Gale and Yourlmazer.
5. Rochet and Vives.
6. Tirole.
7. Vives.
8. Brunnermeier, et al.
9. Cao and Illing.
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 .4خلق نقدینگی و ساختار منابع در ترازنامه بانکهای کشور
ساختارمنابعموردنیازدرشبکهبانکیکشوردربیشترمواردحو محورسدرمایه،سدپرده،بددهیبده
بانکها(دربازاربینبانکی)قراردارد.بهبیاندیگر،درشبکهبانکیایرانبدازارمکمد 
بانکمرکزیو 
سپردهدربیشترموارداستقراضازبانکمرکزیوبانکهایموجوددرشبکهبانکیودرصددنداچیزی
حقوقصاحبانسهاماست.
بانکهایدیگرتدأمین
منابعبانکهادربیشترمواردازسرمایه،سپرده،بدهیازبانکمرکزیو 
میشود.درجدو  ،ساختارمنابعشبکهبانکیدرچهاردستهبانکهایتخصصی،دولتی،خصوصیو
اص 44قانوناساسینشاندادهشدهاست.همانطورکدهمشداهدهمدیشدود،مندابعدرباندکهدای
دولتی،خصوصیواص 44بیشترازمح سپردههاودرباندکهدایتخصصدیازطریدقاسدتقراضاز
بانکمرکزیتجهیزشدهاست.
جدول  .6ساختار تجهيز منابع در شبکه بانکی کشور بر اساس ميانگين در سال  ( 6939اقالم به درصد)
بانکهای خصوصی

بدهی به بانک
مرکزی
9

بدهی به
بانکها
1

کل سپرده
۲۲

حقوق صاحبان
سهام
9

سایر بدهیها
1



۷

۲5





بانکهای اصل 44

 ۰

1

9

۲

 ۷

بانکهای تخصصی

19

4

4

۲

 ۰

بانکهای دولتی

گزارشعملکردبانکها،سا هایمختلف،مؤسسهعالیآموزشبانکداریایران.

مأخا:

باتوجهبهواعیتمنابعدرشبکهبانکی،بانکهابااتکابدهمندابعجدابشددهدارایوجدوهی
خواهندبودکهقادربهارائهآندرقالبتسدهیالتهسدتند؛بندابراین،پایدداربودنمندابعباندکهدادر
ترازنامه،الزمهتخصیصآندرقالبتسدهیالتدرسدمتدیگدرترازنامده،یعندیدارایدیهدااسدت.بدا
وتخصصیمیتوانبهخوبینشداندادکده

دستهبندیبانکهابهبانکهایخصوصی،دولتی،اص 44
بهطورمتوسطبانکهایخصوصیباجابسپردهباال،سهممناسبیازتسهیالترااعطداکدردهانددو
میزانبدهیومطالباتازبانکمرکزیدراینبانکهامتعاد است.نکتهقاب توجهآناستکهبدازار
بینبانکیونگهداریوجوهدرقالبسایرداراییهادراینسدا بدرایباندکهدایخصوصدیجداابیت
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باالییداشتهاست؛همچنین،دربانکهایخصوصینسبتجابسپردهبهتسهیالتپاییناسدتکده
نشانمیدهدحضورفعالیدراعطایتسهیالتازطریقجابسدپردهنداشدتهوازطریدقبدازاربدین
بانکیبهاعطایواموتجهیزمنابعمیپردازند.

جدول  .2ساختار تخصيص منابع در شبکه بانکی کشور بر اساس ميانگين در سال  ( 6939اقالم به درصد از داراییها)
مطالبات از
موجودی
بانکهای
نقد
مرکزی

بانک
بانکهای خصوصی
بانکهای دولتی
بانکهای اصل 44
بانکهای تخصصی






۰


4

مطالبات از
بانکها و
مؤسسات
اعتباری
4
5
5
4

تسهيالت اوراق مشارکت
سرمایهگذاریها و داراییهای سایر
اعطایی و و سایر اوراق
داراییها
ثابت
مشارکتها
مشابه
مطالبات
۷
۰
4
9

۰

۷
۰

5

5
۷




۲

۷
8
4
1

گزارشعملکردبانکها،سا هایمختلف،مؤسسهعالیآموزشبانکداریایران.

مأخا:

نمودار  .6وضعيت بانکهای کشور از نظر سهم تسهيالت خالص و سهم سپردهها از کل منابع در سال 6939

80
60

خصوصی

40

دولتی

20
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

سهم سپرده از کل منابع (درصد)

100

0

سهم تسهیالت از کل دارایی(درصد)


هایرسمشدهمیانگینسهمتسهیالتازک داراییدرسطرومیانگینسهمسپردهازک منابعدرستوناست.

خط 
چین
* 
گزارشعملکردبانکها،سا هایمختلف،مؤسسهآموزشعالیبانکداری.

مأخا:
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بانکهایتخصصیباجابسپردهپایین،اعطایتسهیالتبداالیخدودراازطریدقاسدتقراضاز
بانکمرکزیتأمینکردهاندکهاینمواوعوابستگیبانکهایتخصصیکشوررابهمنابعباندکمرکدزی
نشانمیدهد.باتوجهبهشرایطاقتصادیکشوربانکهایدولتیواص 44بامحافظهکداریبداالتریبدا
دربانکهایدولتیساختارترازنامهبهسدوی

جابسپردهباالتر،مشابهبانکهایخصوصیعم کردهاند.
جابسپردهبیشترواتکایکمتربهحقوقصاحبانسهاماست.
دربررسیاقالمبدهیترازنامهبانکها،بانکهایتخصصیبداجدابحدداق سدپردهوتدأمین
مالیازطریقبانکمرکزیوسهامدارانتقریباًساختارسرمایهمتفاوتیازباندکهدایدیگدردرشدبکه
بااتکابهمنابعجابشده،وجوهیخواهندداشتکدهقدادربده

بانکیکشورداشتهاند؛بنابراین،بانکها
تزریقنقدینگیبهاقتصادکشورهستندکهبرایبررسینق آندراقتصادبایدبهمیزانواسطهگدری
اعطایتسهیالتراازطریقسپردههایخودانجداممدیدهنددودرواقدع،

مالیآنهاتوجهکرد.بانکها
استخرنقدینگیهستند؛بنابراین،ازطریقتغییرسررسیداقالمترازنامهخودخلقنقدینگیمدیکنندد.
اینمسدألهبدهباندکهداایدنامکدانرامدی دهددکدهاقدالمترازنامدهرادرقالدبوجدوهقابد وامبده
قرضگیرندگانبدهند.بهچنینسازوکاریدرعملیاتبانکیخلقنقدینگی(واسطهگریمدالی)گفتده

میشود.سپردهگاارانسپردههایخدودرادراختیدارباندکقدراردادهووامگیرنددگاندربلندمددتاز
میکنند.
طریقوام،پو دریافت 
 .3محاسبه شاخص خلق نقدینگی
برایمحاسبهشاخصخلقنقدینگیدستهبندیاقالمترازنامهشام اقدالمبداالیخدطوپدایینخدط

درمرحلهبعدیوزندهیبهاینبخ هاصدورت

بهصورتنقد،غیرنقدونیمهنقددراولویتقراردارد.

بانکهابرایایدرانبدراسداسمقالدهبرگدروبداومن()۷۰۰8
میگیرد.محاسبهشاخصخلقنقدینگی 

است.
دربخ داراییهایترازنامه،وامهایتجاریولیزین بهعنواندارایدیهدایغیرنقدددرنظدر
وامهایدولتدی
هایاشخاصووامهایرهنیو 

زیرابهسادگیبهفروشنمیرسند،وام

گرفتهمیشوند؛
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ووامهایسپردهگاارانبهداراییهاینیمهنقدطبقدهبنددیمدیشدوند.دربخد دیگدردارایدیهداو
وامهاییکهبیشدتراز
داراییهاینقدو 

هایباسررسیدکمترازیکسا بهعنوان

طبقهبندیوامها،وام
داراییهایترازنامهبهغیدرازوامهدا

یکسا یابلندمدتهستند،غیرنقدمعرفیخواهندشد.دربخ 

کهتقسیمبندیآنهادرمقرراتبا صورتگرفته،سایراقالمبهعنوانداراییهایغیرنقدبودهواقدالم

میشوند .
داراییهاینقددرنظرگرفته 

داراییهایبازاربهعنوان

داراییهاینقدواوراقبهادارو

دربخ بدهیهایترازنامه،سپردههاومطالبداتدولتدیبدهعندوانبددهیهداینقددبدودهو
سپردههدای

سپردههاینیمهنقدو

سپردههایدیگرکهنقدشوندگیکمتریدارند،بهعنواننیمهنقدو
میشوند.دراینبخ ،سرمایهیاحقوقصداحبانسدهامنیدز
بلندمدتبهعنوانغیرنقددرنظرگرفته 
نامههاماننداقالموامهایتجاری
دراقالمزیرخطترازنامهانواعامانت 

غیرنقددرنظرگرفتهمیشوند.
دراقالمباالیخطترازنامهبودهکهبهعنوانغیرنقدمحسوبمیشوند.اوراقاعتباریواوراقمشدتقه
میشوند.تماماوراقمشارکتنیزبه
خالصووامها یاوراقمشتقهوبهاداربهعنواننیمهنقدمحسوب 
میشوند۷.
عنواننقدمحسوب 
نظریههایخلدق
هایتعیینشدهدرقسمتهایپیشینبراساس 

تعییناوزانهریکازبخ 
نقدینگیصورتمیگیرد.براساسایننظریه،بانکهاهنگامیازاقالمبداالیخدطترازنامدهنقددینگی

خلقمیکنندکهبتوانندداراییهایغیرنقدرابهبدهیهاینقدتبدی کنند؛بنابراین،وزنمثبتبرای
میشود.همچندین،نقددینگینیدزهنگدامیاز
یغیرنقدوبدهیهاینقددرنظرگرفته 

هردوداراییها
میرودکهداراییهاینقدبهبدهیهدایغیرنقددیداسدرمایهتبددی شدوند.بندابراین،بایددبدرای
بین 
ینقدوبدهیهایغیرنقدوسرمایهوزنمنفیدرنظرگرفتهشدود.انددازهوزنهدابدراسداس

داراییها
محاسباتیکبهیکاست؛بنابراین،اگریکریا نقدینگیخلقشود،حتماًباندکبایددیدکریدا از
داراییهایغیرنقدخودراتبدی بهبدهیهاینقدکند.بهصورتمشابهاینمواوعبرایدارایدیهدای
نقدوبدهیهایغیرنقدنیزبرقراراست.برایناسداس،وزن۰/5بدرایهدردودارایدیهدایغیرنقددو

______________________________________________________
1. Berger and Bowman. (2009).
2. Ibid.
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بدهیهاینقدووزن-۰/5برایداراییهاینقدوبدهیهایغیرنقداستفادهمیشود.برایداراییهداو
میشود.برایاقالمزیدرخطترازنامدهنیدزمانندداقدالم
بدهیهایشبهنقدنیزوزنصفردرنظرگرفته 
باالیخطترازنامهچنیناوزانیدرنظرگرفتهمیشود.درمرحلهسوممحاسبهشاخصخلقنقدینگی،
اساسفعالیتهابهبخ هایمختلدف

ایناندازههابر

چهاراندازهبرایخلقنقدینگیمحاسبهمیشود.
میشوند .
وسررسیدآنهاتقسیم 
برایدرنظرگرفتنقاعدهریا بهریا یعنیایجادیکواحدخلقنقدینگیازیکواحدبدهی
غیرنقدوتعاد ترازنامهازوزن۰/5استفادهمیشود؛بنابراین،ازنیمیازمنابعدرترازنامهبرایایجداد
خلقنقدینگیاستفادهکردهتایکریا نقدینگیخلقشود.بدرایمحاسدبهشداخصخلدقنقددینگی
بندیاقالمترازنامهبهبدهیودارایینقد،نیمهنقدوغیرنقداهمیتدارد؛زیرابدراسداسادبیدات

دسته
شاخصخلقنقدینگی،برایمحاسبهاینشاخصبایدبههدریدکازسرفصد هداینقدد،نیمدهنقددو
غیرنقداریبمثبتیامنفی،نیموصفردادهشودتابااعما اریبوازجمعتمداماقدالمعدددیاز
ک ترازنامهاستخراجشودکهبهشاخصخلقنقدینگیومیزانریسکتحمید شددهبدهباندکبابدت
داراییهدایباندک

ازآنمیتوانشاخصمربوطهرابهک 

اعما وظیفهواسطهگریمحاسبهشود.پس
بانکهاداشت.
نرما کردوازواعیتترازنامهبانکیکشاخصاستخراجیبرایمقایسهوارزیابی 
 . 1تأمين مالی پایدار و الزامات کميته بال 9
درقوانینومقرراتبا ،1مطابقباگزارشکمیتهنظارتبانکیبا ،دوهددفاصدلیتقویدتسدرمایه
جهانیونقدینگیتحتقوانینومقرراتوباهدفارتقایانعطدافپدایریبیشدتردربخد بدانکیو
بهبودتواناییبخ بانکیدرجابشو وفشارهایواردهاقتصادیومدالیراداردکدهبداتوجدهبده
قوانینومقرراتبتوانریسکچنینرخدادهاییراکاه دادهوافزونبرآن،ریسکگسدترششدو 
بهبخ مالیسیستماقتصادیرانیزکنتر کرد۷.

______________________________________________________
1. Ibid.
2. KPMG. (2011). Basel III: Issues and Implications.
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سهروشاصلیرامحورفعالیتهایخدودقدراردادهاسدت.

برایدستیابیبهایناهداف،با 1
اینسهمحورعبارتنداز:
 .اصالحاتسرمایه(شام سرمایهوبازدهسرمایه)،پوش کام ریسدک،نسدبتهدای
اهرمیومعرفیسپردههایاحتیاطیوسپرسرمایهادسیکلی،
یکوتاهوبلندمدت)،

نسبتها

 .۷اصالحاتنقدینگی(
 .1عناصردیگرمرتبطبابهبودعمومیثباتدرسیستممالی.
رامیتواندر سرفص طبقهبندیکرد:
برایناساس،قوانینواهدافنظارتیجدیدبا  1
 .افزای کیفیتسرمایه:برایناساس،سرمایهجاریوسودآوریبایدبخد قالدبدر
جزءنخستسرمایهبهجایابزارهدایبددهی(بداالی5۰درصدد)باشدد،همداهنگیو
ساده سازیدرجزءدوموجودداشتهباشد،کاه کلیبرایاجزایسرمایهباحدداق 

تواناییجابسوداقلیت،نگهداریابزارهایمالیومالیاتمعوقداراییوجودداشدته
باشدوغیره.
 .۷افزای سهامعادیاز۷به4/5درصددربا :1هرچندحداق بسندگیسدرمایهدر
درصدباقیمانده،ازاین9درصدحداق  درصدبایدبهسدرمایهدرجدهاو 

سطح9
اختصاصیابد.دربدا 1بدادرنظدرگدرفتنسدپراحتیداطیمحافظدهکاراندهوسدپر
احتیاطیادسیکلی(۷/5درصدی)نسدبتسدرمایهتدا 1درصددافدزای خواهدد
یافت .
 .1کاه اهرمهاازطریقمعرفینسبتهایاهرمیجدید:براساسقدوانینسدا ۷۰ 1
معرفینظارتازطریقنسبتهایاهرمیوبررسیاثرآنهاتاسا ۷۰ 9کلیدخواهد
کنندهقوانینوروشهدایانددازهگیدریسدرمایهوریسدک


معرفی
خورد.ایننسبتها
تحمی شدهآنهستند.

______________________________________________________
1. BIS. (2011). Basel III: A Global Regulatory Framework for more Resilient Banks and Banking
Systems.
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 .4افزای پوش نقدینگیکوتاهمدت:ایننسبتبهبانکازنظرداشتنرادایتبداالاز
داراییهاینقدنسبتبهاسترسوشو هایواردهوالبتهبهناظرانبانکیبدهمنظدور
کمکمیکند.بنابراین،نسدبت

نظارتبرعملکردبانکوممانعتازورشکستگیبانک
پوش نقدینگی(،)LCRبهسرمایهگااریبانکدرسهامباحداکثرکیفیدتودرجده
پایریمناسبدربرابراسترسهدایبخد مدالیکمدک

نقدینگیوبهمنظورانعطاف
میکند.

تأمینمالیپایدارازطریقنسدبتخدالصتدأمین
 .5افزای ثباتتأمینمالی:شناسایی 
مالیباثباتازطریقنسبتتعیینوزنهایجدیددبده

تأمین
مالیپایداروشناسایی 
داراییهاازصفرتاپنجدرصدبرایوجوهنقددواوراقدولتدی 5،درصددبدرایاوراق
میشود.
داراییها،انجام 

وامهایخردو ۰۰درصدبرایسایر
رهنی95،درصدبرای 
 .کنتر ریسک:رویکردمد هایریسکاعتباریپویاترشددهومدد هدایداخلدیدر
دورههایبحرانیوبااستفادهازتستاسترسبانکیمدوردسدنج قدرارمدیگیرندد.

افزای همبستگیابزارهایمالیوتطابقوانعطافپدایریآنهدادرشدرایطبحدرانو
صورتمیگیرد.

تطبیقباقوانینجدیدسرمایهوبهبوداستانداردهایمدیریتریسک
رامیتواندرسهبخ اصلیزیرطبقهبندیکرد:
بنابراین،بهطورکلیوظایفبا  1
 .اصالحاتسرمایهشام کیفیتافشاوشدفافیتسدرمایه،کنتدر تمدامریسدکهدای
موجود،کنتر اهرمهاوسپرهایاحتیاطی،
 .۷استانداردهاینقدینگیشام کوتاهمدت(نسبتپوش نقدینگی)وبلندمدت(نسبت
تأمینمالیپایدار)،
خالص 
 .1ریسکسیستماتیکشام ایجادانگیزههایسرمایهایمناسببدااسدتفادهازتسدویه
معامالتبینبانکیدربازارفرابورس،حداکثرسرمایهبرایابزارهایمشدتقه،حدداکثر
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سرمایهبرایفشارهایداخلیمالی،سرمایهاحتمالیوحداکثرسدرمایهبدرایکنتدر 
ریسکسیستماتیکبانکی .
نسبتتأمینمالیپایداربرکاه تأمینمالیکوتاهمدتبانکیتأکیدداردتاثباتسیستممالی
افزای یابد؛اماآنچهکهبایدالزامشود،افزای ترکیبمناسبومدیریتشدهازتأمینمالیبلندمدت
وسپردهها(بهوی هسپردهگااری)دربخ بانکداریشرکتیاست.بهبیاندیگر،الزاماتقدانونینبایدد
سپردهگاارانبدا

بهطورمعمو افزای سهم
بهازدستدادنمشتریانبانکیمنجرشود.افزونبراین ،
توجهبهبازارهایموازیشبکهبانکیمشک بودهکهاینمواوعبرهزینهتأمینمالیبانکیمیافزایدد؛
داراییهداامکداندارد

تأمینمالیپایداروباترکیب
همچنین،مدیریتبرایکسبآستانهنسبتخالص 
کهبرافزای حجمداراییکوتاهمدتوکاه بازدهبانکیبیفزایدکهاینخودمشدکالتیرابدههمدراه
دارد.
بانکبابنیهمالیقویمیتواندسطحباالییازنسبتخدالصتدأمینمدالیپایدداررا

همچنین،
کسبکندکهاینبرقیمتداراییهایبانکیمیافزاید؛امابانکبابنیدهمدالیادعیفدرایدنرقابدت
درماندهخواهدشد.دراینصورت،سطحرقابتدرنظامبانکیکاه مییابد.دربحثریسک،تعیدین
درجهعدماطمینانبهسرمایهنهاییبرارزشاعتباراتوتعدی آناثرگااربودهکهاینمیتوانداثرات
منفیرابهبازارانعکاسدهد.کنتر وکیفیتمدیریتریسکمعامالتبینبانکیدرشدرایطبحراندی
برساختارهایداخلیبانکهاتمرکزداردکهاگرمدیریتنشود،ممکناستصنعتبانکیرابامشدک 
خودهزینهبدر

مواجهکند.افزونبراین،معموالًمدیریتریسکوتعیینبهترینروشمدیریتریسک،
قرارمیدهد.

وزمانبربودهوسودآوریراتحتتأثیر

درمقالهآنگوراورولت( )۷۰خلقنقدینگیبهعنوانیکیازنق هایاصلیباندکومنبدع
اصلیآسیبپایریبانکهادراقتصادمعرفیشدهاست.دراینخصوص،باتوجدهبدهریسدکانتقدا ،

مواوعخلقنقدینگیبررسیشدهاست.ریسکانتقا باافزای تمرکزبانکبروامدهیکاه یافتده
بدهیهدایکوتداهمددتافدزای مدییابدد؛بندابراین،اهمیدت
واینریسکبااتکاءبیشتربانکبرروی 

______________________________________________________
1. KMPG. (2010). Basel III Pressure Is Building. www.KPMG.co.uk
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داراییهدای

نقدینگیومدیریتآنبسیارزیاداست.واسطهگریبانکهاوخلقنقدینگیباتأمینمالی
میدهد.باایجادبحدرانمدالی
ریسکهاییقرار 

غیرنقدازبدهیهاینقد،بانکهارادرمعرضفشارهاو
اخیربسیاریازبانکهابامشک فقداننقددینگیالزمروبدهروبدودهوبیشدترباندکهدایمرکدزیدر
کشورهایجهاناقدامبهجبراناینمشکالتنقدینگیکردند.کمیتدهبدا ،1چدارچوببدینالمللدی
ارزیابینقدینگیرادربا 1بسیارگسترشدادهاست.براساسبا ،1بهمسألهخدالصتدأمینمدالی
پایدارتوجهمیشودکهازطریقتفاوتمیزانموردنیازتأمینمالیومقدارتدأمینمدالیدردسدترس
میتواندازطریقفروشویابهعندوانوثیقدهبدرای
داراییهاییاستکهن 

میشود.اینمیزان،
محاسبه 
بدهیهایبلندمدتایجادنقدینگیکند؛بنابراین،منابعباثباتتأمینمالیبایددمدورداسدتفادهقدرار
میآیدد،بایددارزیدابی
بهوجود 
میزانسودآوریفعالیتهایایجادنقدینگیدرمقاب ریسکیکه 

گیرند.
شود.اثرنقدینگیدربازارهایمالیوارزشگااریداراییهاوتأمینمالیقاب دسترسازطریقریسک
میشود؛اگرمنفییاصفرباشد،آنمقدارموردنیازبرایتأمینمالیباثباتیداکمتدرو
انتقا ارزیابی 
یامساویمقدارتأمینمالیباثباتدردسترسبودهواینبددانمعناسدتکدهباندکنتوانسدتهاسدت
ریسکفروشداراییوبازپرداختبدهیدرزمانحا راکنتر کند.بندابراینباندکنمدیتوانددخلدق
طورمشخصنشاندهندهآستانهتحم ریسدکناشدیاز


مالیباثباتبه
نقدینگینمایدوخالصتأمین
ناتواناییدرمقابلهباریسکانتقا است.فرضمیشودکهریسدکانتقدا وبددهیغیرنقددبداایجداد
نقدینگیوخلقآنافزای یابد.مقدارخالصتأمینمالیباثبداتازطریدقپرتفدوینقددمتناسدببدا
میشودکهبهشک سادهدردوشاخصشکافتبدی نقددینگیوخلدق
ریسکبرایبانکاندازهگیری 

نقدینگیمحاسبهمیشود.درواقع،درتأمینمالیباثباتبرریسدکانتقدا ذاتدیدرسدطوتمختلدف
خلقنقدینگیتأکیدمیشودوالزمهآننیزارزیابیتواناییباندکدرکنتدر ریسدکانتقدا درزمدان
خلقنقدینگیاست.اینسطحازخلقنقدینگیبامباحثزیدانومتناسدببداآننگهداشدتندارایدی
آسیبپایری)وایجداد

کافیبرایپوش اینزیانمرتبطاست.ریسکانتقا باعثایجادشکنندگی(
راههایخالقمالیبرایمدیریتنقدینگیوفشارهایکمبودنقدینگیمیشود.تأمینمدالیباثبداتاز
میپایردوسهمثباتدرتأمینمالیبهسدپرده
طریقسرمایهوبدهیباتوجهبهتاریخسررسیدانجام 
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سررسیدویاسپردهباتاریخسررسیدکمترازیکسا وابستهاسدتکدهانتظدارباندکبدر

بدونتاریخ
وجودنقدینگیبرایهمانمدتکوتاهاست.
الزماالجدرا
نسبتتأمینمالیپایداربهیکیازشاخصهایموردتأکیدبا 1تداسدا  ۷۰ 9
بانکهایایرانیمحاسبهشددهاسدت.روشمحاسدبهازتقسدیم
میشود.دراینمقاله،ایننسبتبرای 

محاسبهمیشود.ایننسبت،میزانتأمینمدالی دردسدترسرا

بدهیبهداراییموزونشدهبهریسک
بهمیزانتأمینمالیموردنیازنشانمیدهد.هدفباندکایجدادتدأمینمدالیپایدداروپویداییآندر
سمتدیگرترازنامه(دارایی)است؛بنابراین،ابزارمناسبیبرایمدیریتریسکنقددینگیاسدت.ثبدات
تأمینمالیدرمح بدهیهاوتأمینمالیموردنیازدرمح داراییهایترازنامهقاب مشداهدهاسدت.
بهبیاندیگر،نسبتتأمینمالیپایدار،واعیتتأمینمالیباثباتبانکرادربرابدراندواعگونداگونیاز
داراییهاینگهداریشدهتوسطبانکارزیابیمیکند.برایناساس،بدهیبلندمدتوسدرمایهتدأمین
مالیکامالًپایداربااریبصدودرمقاب داراییثابت،داراییصددرصدتأمینشدهاست.
ارایباقالمترازنامهبههماناندازهکهازصدددرصددوزنتدودیعی،دورشددهوبدهعدددصدفر
نزدیکشوند،ازمیزانیاشدتثباتدرتأمینمالیمطمئنوموردنیازکاستهشدهوجمعاقدالمسدمت
داراییوبدهیموزونشدهبهریسکهرقلمدرمحاسبهنسبتتأمینمالیپایددارواردمدیشدود؛امدابدا
نقدینگیرابرایتأمینمالیسمتداراییهایترازنامهنیدازدارندد،درعمد 

توجهبهآنکهبانکهامعموالً
نسبتمعکوستأمینمالیپایدار موردتوجهبودهکهدرایننسبترقمباالترازیدک،بحدراندرتدأمین
مالیپایداروافزای ریسکنقدینگیبانکرادربردارد.ایننسبت،عکدسنسدبتتدأمینمدالیپایددار
نشانمیدهد.بهبیاندیگدر،بدراسداس

استونسبتتأمینمالیموردنیازبهتأمینمالیدردسترسرا
وزندهیاقالمترازنامهبهریسکهرچهمیزانایننسبتباالونزدیکبهیکباشد،سطحاقدالمریسدکی
بانکباالتراستوترازنامهبانکدربرابرشو هایمالی،ثباتکمتریدارد.

______________________________________________________
)1. Inverse of Net Stable Funding Ratio (I-NSFR
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I-NSFR

I-NSFR
توسعه صادرات

مسکن

کشاورزی

صنعت و معدن

ملی

سپه

پست بانک

ملت

صادرات

رفاه کارگران

تجارت

کارآفرین

سرمایه

سامان

پاسارگاد

پارسیان

اقتصادنوین

3
2/5
2
1/5
1
0/5
0



یافتههایاینپ وه براساسگزارشعملکردبانکها،مؤسسهعالیآموزشبانکداریایران.
مأخا :

بررسینسبتتأمینمالیپایدارمعکوسدربانکهانشانمدیدهددکدهباندکهدایخصوصدی
تقریباًواعیتنرمالیراازنظرتسهیمریسکدراقالمترازنامهدارند.سدطحریسدکپدایینتدرازصدد
بهمعنایوجوداقالمیازداراییاستکهاریبریسکآنکمتدرازصددبدودهواز
بانکها 
درصدبرای 
مح جابترکیبیازمنابعمطمئنتأمینمالیومنابعموزونشدهبهریسکتأمینشدهاست.اقالم
داراییدربانکهایخصوصیدربیشترمواردتسهیالتاعطداییبدهبخد غیردولتدیوایفداینقد 
واسطهگریبانکدرشرایطکالناقتصادیاست.

دربانکهایدولتیواعیتایننسبتدربانکتوسعهصادرات،کشاورزیومسدکنندامطلوب
بودهاست.دراینبانکهارقماصلیدرسرفص داراییهاورقمنسدبتتدأمینمدالیپایددارمعکدوس،
تسهیالتاعطاییبهبخ غیردولتیاستکهعالوهبرریسکنقدینگیریسکاعتباریرانیزبرباندک
تحمی کردهوواعیتنامطلوبآندربانکمسکنبیشترمشهوداست.نکتدهقابد توجده،وادعیت
نامطلوبریسکمنطبقبرنسبتتأمینمالیپایدارمعکوسدربانکهایتخصصیبدودهکدهبدهنظدر
میرسددر ایندوسا برایمقابلهبااثراتکالناقتصادیازجملهتحریم،تورمورکوداقتصادیایدن
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بانکها باتحم ریسکااافهبرترازنامدهخدودسدعیدرحد مشدکالتدولدتدرخصدوصمسدائ 
اقتصادیداشتهاند.
میتواننسبتدیگریبراساسقوانینومقرراتبا ،1برایباندکهداتعریدفکدردکدهایدن
نسبتتغییرتأمینمالیپایدار استکدهازتقسدیمتفااد تدأمینمدالیمدوردنیدازازتدأمینمدالی
دردسترسبهک داراییهامحاسبهمیشود؛مقدارمنفینسبتبهمنزلهفزونیتدأمینمدالیپایدداراز
مح بدهیهاوحقوقصاحبانسهامبرتأمینمالیموردنیازبرایتسهیالتوسایرداراییهایجاری
وداراییهایفیزیکیبانکاست.بهبیاندیگر،نشاندهندهریسکاعتباریکمتراستوهرچهمقددار
منفیبزرگترباشد،ریسکاعتباریبانککمترومقادیرمثبتوبزرگترازیدکنیدزبدههمدانمیدزان
ریسکاعتباریراافزای میدهد.

نمودار .9نسبت تغيير تأمين مالی پایدار در شبکه بانکی کشور در سال 6939
0/7
0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1
توسعه صادرات

مسکن

کشاورزی

صنعت و معدن

ملی

سپه

پست بانک

ملت

صادرات

رفاه کارگران

تجارت

کارآفرين

سرمايه

سامان

پاسارگاد

پارسیان

اقتصادنوين

0
-0/1
-0/2

یافتههایاینپ وه براساسگزارشعملکردبانکهاومؤسسهعالیآموزشبانکداریایران.
مأخا :

______________________________________________________
)1. Net Stable Funding Difference (NSFD
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دربانکها یخصوصیودولتیبهاستثنایبانکتوسعهصادرات،صنعتومعدن،کشاورزیو
مسکن،مقدارمثبتنسبتتغییرتأمینمالیوجوددارد.دربانکمسکنوادعیتندامطلوبیمشداهده
میشود؛بهطوریکهتنهادرسا ، 18۰حدود14درصدازک داراییهایبانکدرگیرتسدهیالتو
وامبودهکهبرایآنتأمینمالیپایداریدرمح بدهیوحقوقصاحبانسهاموجدودنداشدتهاسدت.
واعیتنامطلوببانکهابراساسنسبتتغییرتدأمینمدالیپایدداردرباندکهدایمسدکن،صدنعتو
معدن،توسعهصادراتوکشاورزیمشهوداست.
نمودار .4تأمين مالی پایدار و نسبت تغيير در تأمين مالی پایدار در شبکه بانکی کشوردر سال 6939
3
2/5
2
1/5
NSFD

1

I-NSFR

0/5
توسعه صادرات

مسکن

کشاورزی

صنعت و معدن

ملی

سپه

پست بانک

ملت

صادرات

رفاه کارگران

تجارت

کارآفرین

سرمایه

سامان

پاسارگاد

پارسیان

اقتصادنوین

0
-0/5

یافتههایاینپ وه براساسگزارشعملکردبانکهاومؤسسهعالیآموزشبانکداریایران.
مأخا :

نمودار،4میزاننسبتمعکوستأمینمالیپایداروتغییراتنسبتتأمینمالیپایدداررانشدان
یدهد.میزاننسبتتأمینمالیپایداردربانکهابایدباالییکباشدکهدرسا هایاخیردربیشتر
م
بانکهااینمیزانباالییکبودهوهمچنیندارایتغییراتمثبتاست.

 .7مدل پژوهش
بااستفادهازدادههاواطالعاتآماریشبکه بانکی کشور درسا های  195تا 181

دراینپ وه 
بهبرآوردومحاسبهمد پرداختهشدهاست.نمونهآماریمورداستفادهدراینپد وه بداتوجدهبده
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محدودیتهایآماری ۲،بانکشبکهبانکیکشور،شام بانکهایملی،سپه،صادراتایران،تجدارت،

ملت،رفاه،پستبانک،کشاورزی،مسکن،توسعهصادرات،صنعتومعدن،کارآفرین،سامان،پارسیان،
اقتصادنوین،پاسارگادوسرمایهاست.
برایبررسیتأثیراتوارتباطخلقنقدینگیوتأمینمالیپایدارازمد زیراستفادهشددهاسدت.
براساسمطالعاتآنگوراورولت( )۷۰مد هایموردبررسیدرایدنمقالدهبدهصدورتزیدرفهرسدت
شدهاند:

.

.

Liquidity Creation=C0 Liquidity Creation(-1)+ C1 Capital Ratio+C2.Size +
C3.Cost Ratio+ C4. Z-Score + C5 . Profitability + C6. I_NSFR + C7.loan ratio+ Ɛ
Liquidity Creation=C0. Liquidity Creation(-1)+ C1. Capital Ratio+C2 .Size +
C3.Cost Ratio+ C4. Z-Score + C5 . Profitability + C6. NSFD+ C7.loan ratio+ Ɛ

دراینرابطه،متغیروابستهخلقنقدینگی بودهکهبایکوقفهنیزبهصدورتمتغیدرمسدتق 
واردشدهاست.اینمد بهصورتپویابررسیشدهوروشدادههایتابلوییپویااستفادهشددهاسدت.
داراییهایباندکبدهدسدتمدیآیدد.ایدن

نسبتسرمایه ۷ازتقسیمحقوقصاحبانسهامبهجمعک 
سرمایهگااریشدهدرآناست.

نسبتبیانگرقدرتحمایتیبانکازسویصاحبانسهام
داراییهایک بانک استبهعنوانیکیدیگدرازعوامد مدؤثربدر

اندازهبانکنیزکهلگاریتم
خلقنقدینگیدرنظرگرفتهشدهاست.
یکیدیگرازمتغیرهایمورداستفادهدرمد ،شاخصثباتبانکی1است .شاخصثباتبدانکی
بانکرااندازهگیریمیکند،هنگامیکهیکبانکباکاه ارزشدارایدیهدا

احتما ریسکپایریهر
بیشترازسمتبدهیهاروبهروباشد.مقادیربیشتراینمقدار،ثباتبدانکیراافدزای مدیدهددوایدن
شاخصبرابراستبابازدهداراییها()ROAبهااافهنسبتسرمایهبهدارایی()CARهربانکتقسدیم
برانحرافمعیداربدازدهدارایدیهدایباندکهدا((.)σ)ROAبدهطدورمعمدو Z-scoreبدرایبررسدیو

______________________________________________________
1. Liquid Creation
2. Capital Ratio
3. Z-score
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اندازهگیریسالمتبانکیبهکارگرفتهمیشود.دالی متعددیوجودداردکدهازZ-scoreبدهعندوان
ابزارسنج سالمتبانکیاستفادهمیشود؛ Z-score-بااحتما ناتوانداییپرداخدتدیدونتوسدط
یکیازمزیتهایمهمZ-scoreایدناسدتکدهمدیتدوانآنرا

مؤسسهمالیارتباطمعکوسدارد؛-۷
برایهمهبانکهابهراحتیوبهشکلیواادحومشدخصمحاسدبهکدرد؛-1مطالعداتتجربدیثابدت
کردهاندکهZ-scoreبهترینابزارسنج سالمتبانکیاست،زیراکهطبقمطالعاتکیهدا ()۷۰۰۲
پایینیبرخورداربودهاند.

بحرانهایبانکیبهشک معناداریازZ-score

بانکهادرزمانوقوع

برایواردکردنمتغیرسودآوریازنسبتبازدهیسرمایهبانکی) (ROEاسدتفادهشددهاسدت.
نسبتهزینهبهدرآمد بیانگرکاراییوکیفیتمدیریتدرشبکهبانکیاست.دراین مدد  بدهخدوبی
میتوانعالوهبرمتغیرهای مورد نظربانکی ،متغیرهای مهم دیگری مانندمتغیرهدایکدالناقتصدادی

نشاندهندهادوارتجاریکشوراسدتکدهدر
همچوننوساناتاقتصادیراواردکرد .نوساناتاقتصادی 
دادههای تولیدناخالصداخلیحقیقیازروندبلندمدتخودجدا
اینمقالهبرایمحاسبهادوارتجاری ،
میشود،فیلتریند ندامدارد.بندابراین،درایدنپد وه بده
میشوند.روشیکهبرایاینکاراستفاده 
میشود.
دادههابااستفادهازروشفیلترهادریک-پرسکاتپرداخته 
جداسازیرونداز 
علتاستفادهازمتغیرادوارتجاریدرمد مشدخصکدردنتدأثیراتواثرگدااریمتغیرهدای
مهمترازآندرشبکهبانکیکشوراست.
کالناقتصادیدربازارهایمالیو 
افزونبراین ،از آنجا که اینمد در سطح شبکه بانکی کشور بدرآورد شددهو نیدز بده دلید 
دادههایتابلوییپویا۷برآورد شددهاسدت،
محدودیت سری زمانی مورد استفاده ،اینمد که به روش 
میتواند از نظر اقتصادسنجی نتایجمطلوبیراارایهدهد.این مدد  در مطالعدات بسدیاری از کشدورها

مورداستفادهقرارگرفتهکه دلی موجهی برای کاراییمدد  اسدت .روشکداربردیدرایدنپد وه ،
دادههدای
روشهای برآورد پارامترهای مدد  در رهیافدت 

روش گشتاور تعمیم یافته1استکه یکی از
دادههای تابلویی است.برایرفعهمبستگیمتغیربا
دادههای سری زمانی ،مقطعی و 
تابلویی پویا برای 

______________________________________________________
1. Cost Ratio
2. Dynamic Panel Data
)3. Generalized Method of Moments (GMM
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وقفهومتغیرهایدیگرتوایحیازماتریسابزارهااستفادهمیشود.دراینروش،برآوردکنندهGMM
بینبانکهایکشوراطالعاتآماریمحدودبودهودورهزمانی

دومرحلهایارائهشدهاست؛زیرادر

در
کوتاهاست.دراینبرآوردبرایبررسیمعتبربودنماتریسابزارهاازآزمونسارگان اسدتفادهشددهو
بهمعناینبودهمبستگیابزارهابااجزایاخال است.
درآنفرایهصفر 
 .6-7آزمون مانایی
باتوجهبهمحدودبودناطالعاتآماریدرشبکهبانکیازنظرزمانی،یکیازروشهاییکهبدرایرفدع

دادههایتابلوییپویابرایافدزای حجدمنموندهوآزمدونریشده
اینمشک پیشنهادشده،استفادهاز 
واحددردادههایتابلوییاست.درروشدادههایتابلوییپویامهمترینآزمونپدی ازبدرآوردمدد ،
دادههدایسدریزمدانیو
آزمونریشهواحدیاماناییمتغیرهایمد اسدت.زیدرامانداییمتغیرهدادر 
همچنیندادههایتابلوییباعثبروزمشک رگرسیونکاذبمیشود.برایاینمنظورادروریاسدت،
دادههایتابلوییمورداستفادهقرارگیرد:
یکیازپنجروشزیربرایآزمونریشهواحد 
 .آزمونلوینلینچو،
 .۷آزمونایم،پسرانوشیم،
 .1آزمونبرتون ،
 .4آزمونفیشر،
 .5آزمونهادری.
آزمونهایریشهواحددسدریهدایچندگاندههسدتندکدهبدرای

اینآزمونهابهلحاظنظری،

کاررفتهاند.دراینآزمونها،روندبررسیماناییهمگیبهغیدرازروش

ساختارهایدادههایتابلوییبه
میشودکهبیانگرماناییمتغیراست.بندابراین،بدارد
هادریبهیکصورتاستوباردH0ناماناییرد 
فرایهH0نامانایییاریشهواحدردشدهوماناییپایرفتهمیشود،کهیادرسطحویابایدکتفااد 
ویابادوتفاا مانامیشود.برایتشخیصبهسطحاحتما آنتوجهمیشدودکدهبایدداز5درصدد

______________________________________________________
1. Sargan Test
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آزمونهامشخصشدکهتمداممتغیرهدادرسدطحماندا

کوچکترباشد.باتوجهبهنتایجبهدستآمدهاز
هستند.بهمنظوربررسیماناییجمعی متغیرها،ازسهآزمونلوینلدینچدو،آزمدونایدم،پسدرانو
ارائهشدهاند.

شیم،آزمونفیشراستفادهشدهاست.نتایجدرجدو 1
جدول  .9نتایج آزمون ریشه واحد جمعی متغيرهای تأثيرگذار بر خلق نقدینگی

متغیرها

PP- Fisher Chi- ADF – Fisher Im, Pesaran and
Levin, Lin,
Hadri
square
Chi- square
Shin W-stat
Chu t.
آماره
آماره
آماره
آماره
آماره
سطح
سطح
سطح
سطح
سطح
محاسبه
محاسبه
محاسبه
محاسبه
محاسبه
احتما 
احتما 
احتما 
احتما 
احتما 
شده
شده
شده
شده
شده

خلقنقدینگی

9/ ۲

۰/۰۰۰۰ -4 /۲8 ۰/۰۰۰

۰/۰۰۰۰ - /19

۲5/91

۰/۰۰۰

۰/۰ 9 41/85
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99/85

۰/۰۰۰

54/4۷

۰/۰ 5

نسبتسرمایه

 /19

۰/۰۰۰ ۲ /9۲ ۰/۰۰۰1 - 9/91 ۰/۰۰۰ - 5 /91 ۰/۰۰۰

9 /44

۰/۰۰

- 1/5۷

نسبتوام(درسطح
یک)

4/19
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۰/۰۰۲
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4۷/۰ 4 ۰/۰8۲ 19/۰۲ ۰/۰41

۰/۰
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یافتههایپ وه .
مأخا :



 .2-7برآورد مدل
طورکهانتظارمیرفت،متغیربداوقفدهخلدق

باتوجهبهنتایجبرآوردمد میتوانمالحظهکرد ،
همان
نقدینگیبامتغیرخلقنقدینگیارتباطمثبتومعناداریدارد،بهاینمعنیکهباافزای میزانخلدق

______________________________________________________
1. Common Unit Root
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نقدینگیدردورهقب ،خلقنقدینگیدردورهفعلینیزافدزای مدییابدد،بدهطوریکدهافدزای خلدق
نقدینگیدردورهکنونیباعثافزای خلقنقدینگیوفزونینق بانکهادراقتصاد،درآیندهیادوره
بعدخواهدشد.
درادامه،برآوردمد باهدفبررسیارتباطمیانخلقنقدینگیونسبتمعکوستأمینمدالی
دربانکهایکشورپرداختدهشدده

پایدار(درجدو )4وتغییراتدرتأمینمالیپایدار(درجدو )5
است.براساسنتایج،نسبتمعکوستأمینمالیپایدارارتباطمثبدتومعنداداریبدرخلدقنقددینگی
دارد؛بنابراین،باافزای نسبتمعکوستأمینمالیپایدارافزای درخلقنقدینگیایجادخواهدشدد.
بهبیاندیگر،نسبتتأمینمالیپایدارکاه خواهدیافت.بنابراین،باافزای تدأمینمدالیپایدداردر
بانکها،خلقنقدینگیکاه مییابدوبانکهاباتوجهبهایننسدبتدربدا 1بایدداقددامبدهخلدق
نقدینگیکنند.
براساس نتدایجبدرآوردمدد ،ثبداتبدانکیوخلدقنقددینگیارتبداطمثبدتومعن داداریدر
بهوسیلهشاخص z-scoreدرمد استفادهشدهاست.با
برآوردهایمتفاوتدارند.شاخصثباتبانکی 
واسطهگدری

فعالیتهایمالیو

افزای ثباتبانکیوکاه ریسکهایموجوددرشبکهبانکیکشور،
مییابد.
بانکهابهبودبهتری 
مالی 
قطعیتقیمتگااریصحیحریسدکتوسدط

طبقنظریهشکنندگیمالیافزای بدهیوعدم
وامدهندگانبهشک گیریحبابداراییمنجرمیشودواینافزای بددهیوحبدابدارایدیبدایدک

شو متالشیشدهوبحرانبانکیایجادمیشود.فرایهشکنندگیمالیاینچنینبیانمیکنددکده
سرمایهبیشترمانعخلقنقدینگیخواهدشد؛بنابراین،باارتباطمنفیمیانخلدقنقددینگیوسدرمایه،

میگیرد.براساسنتدایجحاصد شدده،درشدبکهبدانکیکشدور
نظریهشکنندگیمالیموردتأییدقرار 
ارتباطمنفیمیانسرمایهبانکیوخلقنقدینگیمحرزبودهکهتأییدکنندهفرایهشکنندگیمالیدر
شبکهبانکیکشوراست.افزای سرمایهبهکاه شکنندگیمالیدرشبکهبانکیکشورمنجرخواهد
داراییهاینقدخدوداسدتفادهمدیکنندد،تداآنکدهبده

شدوبانکهابیشترازسرمایهبرایتأمینمالی
اعطایوامبیشتربهمتقاایانبپردازند.
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متغیراندازهبانکینیزدارایتأثیرمنفیبرخلقنقدینگیاست،البتهدربرآوردرابطدهپیشدین
بانکهایکوچکتربهعلتدسترسیکمتدربدهمندابع
اینمتغیرمعناداریباالیینداشتهاست.بنابراین 
بانکمرکزیمیتوانندنسبتبهبانکها یبزرگتردرکشدورفرآینددخلدقنقددینگیرابداترازنامدهبدا
ثباتتریعملینمایند.

بااستفادهازشاخصهایسودآوریماننددنسدبتبدازدهیسدرمایهدرمدد مدیتدوانتدأثیراترفتدار

هارابرخلقنقدینگیدرشبکهبانکیکشورمشاهدهکرد.براسداسنتدایجبدهدسدت
بانک 
حداکثرکردنسوددر 
آمده،ارتباطنسبتبازدهیسرمایهوخلقنقدینگیمثبتومعناداراست.شاخصادوارتجارینیدزبداتأکیددبدر

شرایطاقتصادکالندرمد اثرمنفیومعناداریبرخلقنقدینگیدارد.
جدول  .4نتایج برآورد رابطه اول
متغيرهای مدل

مدل دوم

مدل اول

مدل چهارم

مدل سوم

ضریب

آماره t

ضریب

آماره t

ضریب

آماره t

ضریب

آماره t

۰/ 4

5/ ۷

۰/ 99

 1/4

۰/۷95

۷۰/ 1

۰/۷۲۲

۷/۷1

نسبت سرمایه

---

---

---

---

-۰/۰۰۲8

-4/ 98

-۰/۰۰ 4۲

-4/ ۷

I_NSFR

۰/8

8/۰

۰/955

 /۷1

۰/4 9

5/

۰/5۲4

 /۷۷

z-score
اندازه بانکی

۰/۰۰58

 /8

---

---

۰/۰ ۲8

4/54

---

---

---

---

---

---

---

---

-۰/۰8

-۷/ 5

ادوار تجاری

---

---

-۰/۰۰

-۷/۲4

-۰/۰۰ 5

-8/5۷

-۰/۰۰ ۷1

نسبت وامها

۰/۰ 9

8/۲۲

۰/۰۰84

5/1۷

---

---

---

---

نسبت بازدهی سرمایه

۰/۰۰۷8

 /8۲

۰/۰۰41

4/

---

---

---

---

خلق نقدینگی با یک
وقفه

آزمون سارگان

8/99
() 4
۰/1

 ۷/99
() 4
۰/ 8۲

9/۷
( )
۰/1

8/ 9
( )
۰/۷4

ضریب تشخيص

۰/۲

۰/

۰/9۷

۰/۲9

(درجه)
احتمال

-4/

یافتههایپ وه .
مأخا :

نسبتوامهانیزتأثیرمثبتومعناداریبرخلقنقدینگیدارد.هرچهبانکهاوامهایبیشدتری
اینوامهایپرداختیبهصورتنقدینگیدرجامعهرسوبخواهندکرد.

پرداختکنند،
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دادههایتابلوییپویاازآزمونسارگاناستفادهمدیشدود.گفتندیاسدتکدهآمداره
برایآزمون 
سارگانازمحدودیتهایازپی تعیینشدهبرایتعیینهدرندوعهمبسدتگیبدینابزارهداوخطاهدا
استفادهمیکند .برایاینکهابزارهامعتبرباشند،بایدبینابزارهاوجمالتخطاهیچگوندههمبسدتگی
وجودنداشتهباشد.دراینآزمون،فرضاصلی(فرایهصفر)ایناستکهابزارهاتاآنجامعتبرهسدتند
کهباخطاهادرمعادلهتفاالیمرتبهاو همبستگینداشتهباشند.مردودنشدناینفدرضمدیتواندد
شاهدمناسبیمبنیبرمناسببودناعتبارابزارهاباشد.بهبیانبهتر،دراینحالتمتغیرهدایابدزاری
استفادهشدهباپسماندهاهمبستگیندارندومی تدواننتیجدهگرفدتکدهابزارهدایمدورداسدتفادهدر

برآورد،ازاعتبارالزمبرخوردارند.
جدول  .3نتایج برآورد رابطه دوم
مدل اول

متغيرهای مدل

مدل دوم

مدل چهارم

مدل سوم

ضریب

آماره t

ضریب

آماره t

ضریب

آماره t

ضریب

آماره t

۰/1۲

۷ / 5

۰/۷8

۷/81

۰/1

 5/۲

۰/۷۲

۷/

نسبت سرمایه

-۰/۰۰94

-1/

---

---

---

---

-۰/۰ 48

-۷/1

NSFD

 /5۷4

5/1۷

 /884

 /54

۰/۲1

۷/۲5

 /1۷

 /99

z-score
اندازه بانکی

۰/۰۷4۲

4/48

۰/۰ 9

۷/ 1۲

۰/۰

1/9

۰/۰19

1/۰8

---

---

---

---

-۰/۰۷

- /44

---

---

خلق نقدینگی با یک
وقفه

-1/8

-۰/۰۰ 14

-5/5۲

---

---

نسبت وامها

---

---

---

---

۰/۰۰149

 /8

۰/۰ ۷

4/51

نسبت بازدهی سرمایه

---

---

۰/۰۰8۲4

 /۷۷

---

---

۰/۰

 / 9

ادوار تجاری

-۰/۰۰۷۷۲ -1/۷1 -۰/۰۰ 8۲

آزمون سارگان

 1/ ۲
( )
۰/۷5

 /41
( )
۰/4

 ۷/91
( ) ۲
۰/1۰4

8/98
() 5
۰/1

ضریب تشخيص

۰/۲1

۰/98

۰/ 8

۰/ 1

(درجه)
احتمال

یافتههایپ وه .
مأخا :

براساسنتایجبهدستآمدهدررابطهدوم،نسبتتغییرتدأمینمدالیپایددارارتبداطمثبدتو
معناداریبرخلقنقدینگیدارد؛بنابراین،باافزای نسبتتغییرتدأمینمدالیپایددار،خلدقنقددینگی
افزای خواهدیافت.
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براساسنتایجبرآوردمد ،ثبداتبدانکیونسدبتوامهدابرخلدقنقددینگیارتبداطمثبدتو
معناداریدرمد داشتهاست.طبقنظریهشکنندگیمالی،سرمایهبیشترمانعخلقنقدینگیخواهدد
شد.بنابراین،باارتباطمنفیمیانخلقنقدینگیوسدرمایه،نظریدهشدکنندگیمدالیمدوردتأییددقدرار

میگیرد.اندازهبانکینیزتأثیرمنفیوبامعناداریکمبرخلقنقدینگیدارد.نسبتبازدهیسرمایهدر

میدهدد،تدأثیر
بانکهارابرایخلقنقدینگیدرشبکهبانکیکشورنشان 
مد کهرفتارهایسودآوری 
بهدستآمده،شاخصادوارتجارینیزباتأکیدبدرشدرایط
مثبتیبرخلقنقدینگیدارد.براساسنتایج 

اقتصادکالندرمد اثرمنفیومعناداریبرخلقنقدینگیدارد.
 .۸جمعبندی
واسطهگریمالیدردوبخ تجهیزوتخصیصمنابعتجلیمییابد؛ولیموفقیتنظامبانکیمسدتلزم
طراحیواجراییکسیستممناسبدرامراعطایتسهیالتوتدوینیکاسدترات یشدفافوعملدی
برایوصو تسهیالتپرداختشددهاسدت.باندکهدابایددبدامددنظرقدراردادنشداخصهدایینظیدر
اعتبارسنجیمشتریان،تواناییفنیومالیونوعوثیقه،صالحیتگیرندگانتسهیالترااحرازکنندتدا
بدینوسیلهتاحدامکانبلوکهشدنمنابعراکاه دهند.باایدنحدا ،عددمبازپرداخدتتسدهیالت
پدیدهایاستکهعالوهبرمشکالتناشدیازمددیریتادعیفباندکهدا،بدهواسدطهبدروزمشدکالت
اقتصادی،سیاسیواجتماعیخارجازکنتر مؤسساتمالیومشدتریاننیدزرخدادهودرقدویتدرین
سیستمهایمالیدنیانیزقابد مشداهدهاسدت؛هدرچنددفرآیندداثرگدااریمطالبداتغیرجداریبدر
متغیرهایاقتصادکالندرکشورهایمختلفمتفاوتاست.
باتوجهبهتأکیدکمیتهبا درموردنقدینگی،دراینمقالهبهبررسیاثراتتأمینمالیپایددار
بانکهایکشوردرایجادخلقنقدینگیپرداختهشدهاست.
درترازنامه 
بانکهایتخصصی(بدهرغدمواسدطهگدریمدالیو
بهطورکلی،میتوانبیانکردکهبهغیراز 
دربانکهایکشوروجدودداشدتهاسدت.بدهبیدان

خلقنقدینگیمناسبدراقتصاد)تأمینمالیپایدار
دهاند،درحدالیکده
دیگر،بانکهایتخصصیاقدامبهواسطهگریمالیباالدرسطحکالناقتصادیکر 
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منابعاینعملیاترانهازسپردهیامنابعدیگرمالیپایدار،بلکهازطریقمطالباتبانکمرکزیتدأمین
کردهاندکهدر سطحکالناقتصادیباافزای نقدینگیبهافزای تورممنجرشدهاند.بانکهایدولتی
بانسبتتأمینمالیپایدارتروخلقنقدینگیبین ۰تا۲۰درصددمناسدبعمد کدردهوبداجداب
سپردهواعطایتسهیالتتوانستهاندواسطهگریمالیرادراقتصادانجامدهندکهبیشدترآنازمحد 
جابسپردهبودهوبههمینعلتنیزنسبتتأمینمالیپایدارآنهاباالترازیدکشددهاسدت.بیشدتر
بانکهایخصوصینیزباتأمینمالیپایدداربداالترازباندکهدایدولتدینقد مناسدبیرابدهعندوان
دهاند؛بااینحا  ،باافزای وبهبدودعملکدردبدازاربدینبدانکیدرکشدورایدن
واسطهگروجوهایفاکر 
بانکهامیتوانندباافزای سپردههاباوجودتغییرشدرایطکشدوربدهاعطدایتسدهیالتبیشدتریدر
راستایتوسعهوپیشرفتاقتصادکشوراقدامکنند.
براساسنتایجبهدستآمده،نسبتتغییرتأمینمالیپایدارارتباطمثبتومعناداریبرخلدق
نقدینگیدارد؛بنابراین،باافزای نسبتتغییرتأمینمالیپایداردرشبکهبانکیکشور،خلقنقدینگی
افزای خواهدیافت.
براساسنظریهشکنندگیمالیافزای بدهیوعدمقطعیدتقیمدتگدااریصدحیحریسدک
توسطوامدهندگانبهشک گیریحبابداراییمنجرمیشودواینافزای بدهیوحبدابدارایدیبدا

یکشو متالشیشدهوبحرانبانکیایجادمیشود.فرایهشکنندگیمالیاینچنینبیانمیکندد
کهسرمایهبیشترمانعخلقنقدینگیخواهدشدد؛بندابراین،بداارتبداطمنفدیمیدانخلدقنقددینگیو

میگیرد .نسبتمعکوستأمین مالیپایدارارتباطمثبت
سرمایه،نظریهشکنندگیمالیموردتأییدقرار 
ومعناداریبرخلقنقدینگیدارد.
دربانکهایکشورخلقنقدینگیازمنابعمختلفبانکیصورتگرفتدهودرسدا هدایاخیدر
خلقنقدینگیبیشتریداشتهاندد.درایدن

دهاند،
بانکهاییکهبیشترازمنابعبانکمرکزیاستفادهکر 
صورت،باتوجهبهالزاماتبا  1درکشورپایدداریمندابعبدانکیازاهمیدتبداالییبرخدورداربدودهو
بانکهابایدبهاستفادهازمنابعپایداردرترازنامه،تسهیالتاعطاکنند.باندکمرکدزینیدزبدانظدارت
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بیشتربربانکهایکشورواعما نسبتهایموردنظردرقوانینومقرراتبدا مدیتوانددبداافدزای 
بانکهایکشورفراهمکند.
بانکها،شرایطباثباترادربین 
نظارتمالیبر 
باگسترشابزارهایمالینوین،بانکمرکزیدسترسیبانکهارابهنوعدیگریازدارایدیهدای
امنافزای خواهدداد.درصورتدسترسیبهاوراقبدهیدولتی،ابزارباندکهدابدرایتنظدیمحجدم
وامباوثیقهیاسپردهگااریندزدباندکمرکدزینخواهددبدودوباندکهداابزارهدای
ترازنامهمحدودبه 

بیشتریدراختیارخواهندداشت.باشک گیریبازاراوراقبدهیدولتی،بانکمرکزیمدیتوانددبدرای
اجرایسیاستهایپولیدربازاراوراقمداخلهکندودیگراحتیداجیبدهاسدتفادهازابزارهدایسدنتی
نظیرخریدوفروشسکهنخواهدداشت.نوآوریهایمالیدرقالبابزاروخدماتمالیندوین،همدواره
درپاسخبهنیازهایفعاالنبازارهایمالیوبخد حقیقدیاقتصدادایجدادمدیشدود.ندوآوریمدالیو
بهمعنیابداعوکاربردیکردنابزارهایجدیداستکدهنیازهدایتدأمینمدالییدا
خدماتمالینوین 
پوش ریسکرا بهصورتمناسببرطرفکند.درایران،بهطدورعدام،ندوآوریهدایمدالیازطریدق
نهادهایناظربازارسرمایهپیگیریشدهاست.اینمواوعبداتوجدهبدهشدرایطخداصکشدوروعددم
توسعهیافتگیکافیدربدنهبازارسرمایه،نبودبازارهایخدارجازبدورسفعدا درنظداممدالیایدرانو

ناآشناییفعاالنبخ حقیقیاقتصادباراهح هدایموجدوددربازارهدایمدالیبدرایپاسدخگوییبده
نیازهایشان،تاحدیطبیعیاست .بدیهی استدرایجادابزارهایمالینوینآنچهاهمیتداردارتباط

متقاب میانناظربانکیوناظربازارسرمایهاست.ازاینرو،نگاهجامعوفراگیربهنظاممالیهمدراهبدا
میشود.دراینراستا،بهنظرمیرسدکهتعام سازمانبورسواوراقبهاداربه
نظارتیکپارچهتوصیه 
عنوانناظراصلیبازارسرمایهوبانکمرکزیبهعنوانناظربازارپو درتشدکی کمیتدهایبداهددف
میتواندبهسازماندهیوکارایینظاممالیکمکشایانیکند.
ایجادابزارهایمالینوین 
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