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 چکیده

اي در  بانکداري به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباري، نقش تعیین کنندهدر دنیاي امروز صنعت 
توان از آن به عنوان نیروي محرکه، شتاب دهنده و متعادل  کند و می توسعه و رشد اقتصادي کشورها ایفا می

سیستم مورد از آنجایی که میزان کارایی هر سیستم با توجه به بازدهی آن  کننده بخش اقتصاد یاد کرد.
گیرد، لذا کارایی سیستم بانکی نیز از طریق بازدهی آن براي صاحبان سهام و همچنین  ارزیابی قرار می

هدف این مقاله بررسی رابطه بین عملکرد و خلق نقدینگی بانک ها می  شود. گیري می گذران اندازه سپرده
هاي و از روش گشتاور ۱۳۹۶تا  ۱۳۸۸ بانک طی سال هاي ۱۸باشد. براي رسیدن به این هدف از داده هاي 

( استفاده شده است. در این پژوهش به محاسبه شاخص خلق نقدینگی در نظام بانکی GMMیافته )تعمیم
و با تأکید بر ساختار ترازنامه شبکه بانکی کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش  کشور

دینگی تاثیر مثبت و معناداري دارد. همچنین سایر نتایج نشان ها بر خلق نق نشان داده است که عملکرد بانک
می دهد که نرخ رشد اقتصادي، نسبت سرمایه به دارایی و نرخ تورم داراي رابطه مستقیم و شاخص ثبات 

 بانکی به صورت غیرمستقیم بر خلق نقدینگی بانک ها تاثیر دارند.
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 مقدمه
بخشی قابل توجهی از نقدینگی جامعه دردست افرادي است که تمایل و توانایی استفاده 
صحیح و کارآمد از آن را ندارند. از طرف دیگر افرادي وجود دارند که در عین داشتن 

زم را در اختیار ندارند. تحت الهاي اقتصادي سرمایه  قه به کار و فعالیتالعلم و تجربه و ع
وجود موسساتی که بتوانند این دو گروه را بهم پیوند داده و منابع مالی  چنین شرایطی

هاي مولد تبدیل کنند ضروري است. این موسسات  اضافی در جامعه را به سرمایه
ترین و مهمترین  ها از باسابقه شوند. در این میان بانک هاي مالی خوانده می واسطه
توانند پس اندازهاي  مه نقاط به آسانی میی هستند که با شعب متعدد در هلهاي ما واسطه

کوچک و بزرگ، موقت و دایمی افراد را در دسترس متقاضیان قرار دهند و آنان نیز با 
 هاي اقتصادي به رشد و شکوفایی اقتصاد کمک نمایند.  گذاري در بخش سرمایه

با . نخست این که کند نظام بانکی در هر کشوري دو نقش عمده در اقتصاد ایفا می 
ت تجاري و بازرگانی الها، جابجایی پول، مباد ها و پرداخت سازماندهی و هدایت دریافت

گردد. دوم  هاي اقتصادي می را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و توسعه فعالیت
ها و دیگر موسسات مالی و اعتباري اقدام به اجراي  اینکه بانک مرکزي با استفاده از بانک

رده و از طریق افزایش و کاهش حجم پول بر روي متغییرهاي اساسی هاي پولی ک سیاست
 گذارد میها تاثیر  ها و موازنه پرداخت اقتصاد چون اشتغال، تولید، سطح عمومی قیمت

در دنیاي امروز صنعت بانکداري به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و (. ۱۳7۹)موسویان، 
توان از  کند و می شد اقتصادي کشورها ایفا میاي در توسعه و ر اعتباري، نقش تعیین کننده

آن به عنوان نیروي محرکه، شتاب دهنده و متعادل کننده بخش اقتصاد یاد کرد. نگاهی به 
وه بر نقش پول، در دادو ستدهاي درونی التاریخچه بانک موید این است که این نهادها ع

از بدو تاسیس و شکل گیري  ت مالی و پولی را به عهده داشته والو برونی مسئولیت مباد
اند؛  پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته تالهم آسان کننده مباد هم امین مردم و

اي درتوسعه  هاي بانکی به همراه نظامی کارآمد، نقش عمده بنابراین توسعه و بهبود فعالیت
 (.۱۳۹0)اصلی، و پیشرفت اقتصاد و صنعت بانکداري خواهد داشت

ها به سوي  خواهند سرمایه تجاري همیشه در پی سوددهی بیشتر هستند و می هاي بانک 
. از آنجایی که میزان کارایی هر سیستم با توجه به بازدهی ونداهداف پرسود سوق داده ش

گیرد، لذا کارایی سیستم بانکی نیز از طریق بازدهی آن  آن سیستم مورد ارزیابی قرار می
شود. هرچه قدر میزان  گیري می گذران اندازه ردهبراي صاحبان سهام و همچنین سپ
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دهند  ها از خود نشان می بیشتري نسبت به بانک ها بیشتر باشد مشتریان اعتماد سوددهی بانک
 (.۱۳۸7)صبوري، نمایند ها حفظ می همچنان پس اندازهاي خود را نزد بانک و

خدمات مالی، امروزه گسترش بازارهاي جهانی و افزایش رقابت در بازارهاي  
به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرارداده است. با توجه به  سودآوري صنعت بانکداري را

باشد و از  عنوان واسطه مالی می ها به این که سودآوري یکی از کارکردهاي مهم بانک
هاي منفی بازار را  آنجائی که یک بانک سودآور توان بیشتري براي مقابله با شوک

هاي ارزیابی عملکرد در  ه به شاخص سودآوري به عنوان یکی از شاخصداراست، لذا توج
ها و اهمیت نقش آن در تصمیمات مرتبط با نحوه تجهیز منابع، تامین مالی و همچنین  بانک

با بررسی عوامل مرتبط با  دها بای ین بانکاچگونگی تخصیص منابع، ضروري است. بنابر
پذیري و سازگاري با تغییرات محیط اقتصاد سودآوري خود موجبات افزایش توان رقابت 

(. بر این اساس در این پژوهش تاثیر عملکرد بانکی بر ۱۳۹0د )رستمی، ن را فراهم آورنالک
مورد بررسی قرار گرفته  ۱۳۹۶تا  ۱۳۸۸هاي ایران طی دوره زمانی  خلق نقدینگی در بانک

خلق نقدینگی تاثیر  ها و مدیریت همان طور که در متن ذکر شد، سودآوري بانک است.
بسزایی در مدیریت صحیح، توان رقابتی و مواجه شدن در مواقع بحران دارد و از آن جایی 

اي تاکنون به صورت مستقیم به رابطه میان این متغیرها نپرداخته است، لذا  که مطالعه
 ضرورت  دارد تا به بررسی تاثیر عملکرد بانک بر خلق نقدینگی پرداخته شود.

 یاتمرور ادب

 مبانی نظری
هدف کسب سود ارائه  ها تشکیالتی هستند که انواع مختلفی از خدمات مالی را با بانک

ها و استفاده از آن در  ها در اقتصاد ایجاد اندوخته از سپرده کنند. نقش مهم بانک می
گذاري  هاي مفید و یا قرض دادن آن به افراد مختلف براي اهداف سرمایه گذاري سرمایه

 انداز هاي مالی، جریان یکنواخت منابع مالی را از پس عنوان واسطه ها به انکاست. ب
ها از کارمزد  کنند. سود آن گذاران فراهم می کنندگان به قرض گیرندگان و سرمایه

شود. این سود با دو کارکرد اصلی یعنی  ها تأمین می معامالت و خدمات مالی و بهره وام
ها همچنین خدمات  هاي مالی ارتباط دارد. بانک وان واسطهعن کارگزاري و تبدیل دارایی به

دهی و کارگزاري سهام یا ارز، مبادالت پولی و  تري عالوه برجذب سپرده و وام متنوع
عنوان یک عامل  ها به کنند. در کارکرد کارگزاري، بانک هاي پرداخت ارائه می سیستم
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کنند.  یا اوراق بهادار فعالیت میعنوان نمونه در بازار سهام  میانجی در یک معامله به
جاي مشتري عمل  کارگزار یک خریدار یا فروشنده براي یک دارایی مالی ارائه کرده و به

ها از طریق مشخصات  دهد. کارکرد تبدیل دارایی بانک خرید یا فروش را انجام می
گذاران به مشخصات محصول مورد تقاضاي قرض  محصول مورد درخواست سپرده

گذاران خرد بیشتر جذب محصوالتی با ریسک قیمتی  شود. سپرده تبدیل می گیرندگان
هاي بزرگ  شوند. قرض گیرندگان مانند شرکت شوندگی کمتر می هاي نقد تر، هزینه پایین

ها باالتر است یعنی بازپرداخت  هاي بلندمدت هستند اما ریسک آن مند به وام بیشتر عالقه
انداز  هاي پس ها سپرده طعیت بیشتري همراه است. بانکها با عدم ق وام از سوي این شرکت

ها  ریسک براي افراد یا شرکت هاي بزرگ و بلندمدت پر مدت را به وام کوچک و کوتاه
کنند. تبدیل دارایی یک واسطه مالی یک کارکرد ضروري در اقتصاد به شمار  تبدیل می

 (.۱۳۹۳آید )شاهچرا و طاهري،  می
هر بانک براي رقابت در سیستم بانکی باید دو مأموریت اصلی مطالعات نشان دادند که  

( خلق نقدینگی کند 2( تغییر شکل ریسک، ۱انجام دهد؛ یک بانک باید قادر باشد 
هاي  ها سپرده (. با توجه به نظریه تغییر شکل ریسک، بانک۱۹۹۳، ۱و تاکور )بهاتاچاریا

، راما کریشنان و ۱۹۸4 2. )دیاموندکنند آمیز تبدیل می هاي مخاطره بدون ریسک را به وام
 (. ۱۹۸4 ۳تاکور

هاي مستقیم یا  هاي عمده بانک است. بسیاري از فعالیت ایجاد نقدینگی یکی از فعالیت 
ها  رو، بانک ها در ارائه نقدینگی به مشتریان بستگی دارد. ازاین غیرمستقیم به توانایی بانک

ن نظر که مؤسساتی با ماهیتی خاص هستند و نظر مشکالت نقدینگی هم از ای ویژه ازنقطه به
اساساً هر مبادله مالی  .پذیرند گذارند، آسیب طور کل بر بازارها می هم ازنظر تأثیري که به

ها  نظر، الزم است بانک ها الزاماتی دربردارد. از این نقطه یا تعهدي براي نقدینگی بانک
نقدینگی دقت الزم را اعمال  ها و رویکرد مدیریت نسبت به راهکار نقدینگی، سیاست

شامل اهداف مختلف کمی و کیفی آن " ،نمایند. راهکار نقدینگی باید رویکرد کلی بانک
نسبت به نقدینگی بیان کند. این راهکار باید هدف بانک براي تقویت بنیه مالی را،  "را

 .هاي پرتنش بازار را داشته باشد مشخص کند، تا بانک توانایی مقابله با موقعیت

هاي ویژه مدیریت  هاي خاص مربوط به جنبه راهکار نقدینگی بانک باید سیاست 
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ها، رویکرد مدیریت نقدینگی برحسب ارزهاي  ها و بدهی نقدینگی مانند ترکیب دارایی
مختلف از یک کشور به کشور دیگر، اتکاي نسبی به استفاده از ابزارهاي مالی عمده، نقد 

ها را مشخص کند. عالوه بر این باید راهکار  ییفروش بودن دارا شوندگی و قابل
هاي بالقوه موقت و یا بلندمدت نقدینگی وجود داشته  اي براي مقابله با اختالل تأییدشده

 (.۱۳۸4، کمیته نظارت بانکی بالباشد)
ها در اقتصاد، خلق نقدینگی  هاي واسطه مالی، نقش مهم واصلی بانک با توجه به نظریه 

، راما و تاکور ۱۹۸4شود )دیاموند  نقد به تقاضاي سپرده نقد تأمین می غیر هاي واسطه وام به
نقد مثل  هاي نسبتاً غیر واسطه دارایی ها از ترازنامه به دیگر خلق نقدینگی بانک بیان (. به۱۹۸4

کنند )دیاموند و  هاي معامالتی تأمین می هاي نسبتاً نقد مانند سپرده هاي تجاري به بدهی وام
( و تأمین مالی از اقالم زیرخط ترازنامه 20۱7 2، آلن برگر و کریستا بوئمن۱۹۸۳ ۱دایبویگ

 (.۱۹۹۳، ۳شود. )بوت و همکاران از طریق تعهدات وام و مطالبات شبه نقد انجام می
دهد. بانک  هاي متعددي قرار می ها را در معرض ریسک روند خلق نقدینگی بانک 

کند، با  شونده نقدینگی ایجاد می هاي نقد به داراییهاي نقد شونده  واسطه تبدیل سپرده به
ها را در معرض آسیب قرار  این که این کار خدمتی حیاتی براي اقتصاد است اما بانک

(. برخی مطالعات اخیر هم نشان دادند که سرمایه بانک ۱۹۸۳دهد )دیاموند و دایبویگ  می
یه بانک سبب کاهش نیز ممکن است روند خلق نقدینگی را مختل کند زیرا سرما

 4کند )دیاموند و راجان شود که فرآیند خلق نقدینگی را تسهیل می شکنندگی مالی می
( از طرفی هم سرمایه باالتر توانایی بانک را براي خلق نقدینگی بهبود 2000-200۱

ها همچنان به خلق نقدینگی در طول رکود اقتصادي  ها، بانک بخشد. با وجود این آسیب می
، ۱۹۸۳ 5دهند. ) برنانکی دهند؛ درنتیجه نقش بحرانی در سیستم مالی انجام می ادامه می

 (.200۸ ۶دالریسا و همکاران
یابد. با توجه با  اهمیت خلق نقدینگی بانک معموالً در طول بحران مالی افزایش می 

ازحد ممکن است بخش بانکی را براي شروع یا  ، نقدینگی بیش20۱2 7آچاریا و نقوي
پذیري بخش بانکی و تحریک بحران مالی  اب دارایی که سبب افزایش آسیبتشدید حب
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( نیز بیان کردند که خلق نقدینگی بالفاصله قبل 20۱4شود، هدایت کند. برگر و بوئمن ) می
بینی  تواند پیش ازحد می یابد، درنتیجه خلق نقدینگی بیش از دوره بحران افزایش می

 هاي آینده باشد. بحران
ها ارائه وام به  گردد. بانک گري مالی و تئوري آن برمی ی به موضوع واسطهخلق نقدینگ 

ها در حقیقت استخر نقدینگی  دهند. بانک هاي خود انجام می خانوارها را از طریق سپرده
کنند و از طریق تغییر سررسید اقالم ترازنامه خود چنین  هستند. بنابراین ایجاد نقدینگی می

دهد که اقالم غیر نقد ها این امکان را می چنین چیزي به بانک دهند. عملی را انجام می
گذاران و  بانکی نگهداري کنند و اقالم نقد ترازنامه را به سپرده ترازنامه را براي بخش غیر

هاي خود را در اختیار بانک قرار داده و  گذاران سپرده قرض گیرندگان بدهند. سپرده
صورت  ها به کنند. اگر سپرده م، پول دریافت میگیرندگان در بلندمدت از طریق وا وام

ها خارج شوند. با ایجاد چنین بحران بانکی دیگر نقش خلق نقدینگی  غیرمنتظره از بانک
ها در اقتصاد  صورت خطري براي بانک خواهد شد و نقش خلق نقدینگی بانک ها به بانک

آید که  وجود میاهمیت خود را از دست خواهد داد. بیشتر نقدینگی در حالتی به 
 (.۱۳۹۳صورت وام ارائه شود)شاهچرا و طاهري،  هاي بانکی بیشتري به سپرده

ها، حقوق  ها، بدهی خلق نقدینگی معیار جامعی از خروجی بانکی است که شامل دارایی 
هاي مختلفی  صاحبان سهام و تعهدات زیرخط ترازنامه و مشتقات است که هرکدام با وزن

هایی که  ها دارایی طورکلی، بانک (. به20۱7، ۱شوند)برگر و سدانو میدر نظر گرفته 
کنند و از این طریق خلق  هاي با نقدینگی بیشتر تبدیل می نقدینگی پایینی دارند را به بدهی

  کنند. نقدینگی می
سیستم بانکی مستحکم و مقاوم در برابر بحران، پایه رشد اقتصادي پایدار است،  

کنندگان و  انداز گري اعتباري بین پس ا در مرکز فرآیند واسطهه همچنان که بانک
ها خدمات اساسی به مشتریان،  گذاران قرار دارند. عالوه بر این، بانک سرمایه
ها  ها که به بانک هاي سهامی بزرگ و نیز دولت وکارهاي کوچک و متوسط، شرکت کسب

ه ئالمللی ارا ر سطح ملی و بینهاي تجاري روزمره خود متکی هستند، د براي انجام فعالیت
 .نمایند می

اي در مورد اینکه چگونه نقدینگی سریعاً  کننده شواهد قانع 200۹-2007بحران مالی  
اي طوالنی از  تواند براي دوره تواند از بین برود، ارائه داد و اینکه پیامد عدم نقدینگی می می

                                                                                                                   
1. Berger & Sedunov 
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ت مدیریت نقدینگی حتی در زمان دوام داشته باشد. از ابتداي شروع بحران، مشکال
 ۱مؤسسات مالی با سطوح سرمایه کافی نیز آشکار شد. کمیته نظارت بانکداري بازل

(BCBSبه این نتیجه رسید که بسیاري از بانک )  هاي ناموفق به دنبال اصول اساسی
که هنوز نقدینگی فراوان است، هستند )بانک تسویه  مدیریت ریسک نقدینگی، زمانی

 (.200۸المللی،  بین
توجهی  طور قابل با توجه به مطالعات، خلق نقدینگی بانک ازلحاظ آماري و اقتصادي به 

هاي بانک در  ( مرتبط است. خلق نقدینگی ضربان داراییGDPبه تولید واقعی اقتصاد )
اساس اقالم باالي خط ترازنامه، خلق نقدینگی بیشتر براي  هاي اصلی است. بر رقابت
هاي  اساس اقالم زیرخط ترازنامه، خلق نقدینگی بیشتر براي بانک هاي کوچک و بر بانک

 GDPهاي بزرگ  هاي کوچک نسبت به بانک باشد. ایجاد نقدینگی بانک بزرگ مهم می
طورکلی بیشتر است زیرا  هاي بزرگ به دهد، اما خلق نقدینگی بانک را بیشتر افزایش می

کنند. رابطه آن با  بیشتري ایجاد میهاي کوچک، نقدینگی  هاي بزرگ نسبت به بانک بانک
بازده واقعی اقتصاد در صنعت بانکداري بسیار قوي است و با فرضیه مکانیزم انتقال سازگار 

 (.20۱7باشد. )برگر و سدانو،  می
سرمایه بانک نیز ممکن است روند خلق نقدینگی را مختل کند زیرا سرمایه بانک سبب  

کند )دیاموند و  فرآیند خلق نقدینگی را تسهیل میشود که  کاهش شکنندگی مالی می
( از طرفی هم سرمایه باالتر توانایی بانک را براي خلق نقدینگی بهبود 200۱-2000راجان 

دهد، زمانی که نقدینگی  ها را در معرض ریسک قرار می بخشد. خلق نقدینگی بانک می
نقد براي  هاي غیر دارایی شود، احتمال و شدت خسارت مربوط به داشتن بیشتري ایجاد می

، آلن و ۱۹۸۳دهد )دیاموند و دیبویگ  رفع تقاضاي نقدینگی بیشتر مشتریان را کاهش می
(. نقش سرمایه در جذب ریسک و افزایش ظرفیت 2004، آلن و گال ۱۹۹۸ 2همکاران

شده است، بنابراین نسبت سرمایه باالتر ممکن است به بانک  پذیري بانک شناخته ریسک
(. طبق نظریه 2004 ،4؛ ریپالو۱۹۹۳، ۳خلق نقدینگی بیشتري را دهد )باتاچاریا و تاکوراجازه 

-گذاري صحیح ریسک توسط وامشکنندگی مالی افزایش بدهی و عدم قطعیت قیمت

شود. این افزایش بدهی و حباب دارایی با گیري حباب دارایی میدهندگان منجر به شکل
چنین  شود. فرضیه شکنندگی مالی اینایجاد میشده و بحران بانکی  یک شوک متالشی
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کند که سرمایه بیشتر مانع خلق نقدینگی خواهد شد. از طرف دیگر فرضیه جذب بیان می
ها ها براي مقابله با ریسکهاي سرمایه باالتر توانایی بانککند که نسبتریسک نیز بیان می

ی بیشتري ایجاد کنند. درنتیجه خلق توانند نقدینگها میدهد. بنابراین بانکرا افزایش می
دهد که ارتباط سرمایه و خلق نقدینگی را ها را افزایش میها ریسک آننقدینگی بانک

(، اصوالً 200۹بنا بر نظر رحمان و  ابراهیم و مه را )ها مشهود نمود. توان از طریق ریسکمی
افزایش این نسبت کند پس حقوق صاحبان سهام در بانک به عنوان سپر ریسک عمل می

پذیري بانک را کاهش دهد. در واقع هرچه سرمایه بانک بیشتر باشد، بانک تواند ریسکمی
را در برابر عوامل پیش بینی نشده و بحران محافظت خواهد کرد؛ در نتیجه ریسک بانک 

  کاهش خواهد یافت. 
 متدادي در بینی کامالً بنابراین فرضیه شکنندگی مالی و فرضیه جذب ریسک، دو پیش  

دهند یعنی بر اساس فرضیه جذب ریسک،  مورد اثر سرمایه بانک بر خلق نقدینگی ارائه می
اساس فرضیه شکنندگی مالی  که بر ارتباط بین سرمایه و خلق نقدینگی مثبت بوده درحالی

 (.2005باشد)بوئمن،  رابطه میان سرمایه و خلق نقدینگی منفی می
 کم را مالی هاي هزینه تر شدید سرمایه قوانین که کند می ادعا بانکی صنعت طرفی، از 
 و مالی هاي وام میزان کاهش به منجر که دهد می نقدینگی را کاهش کند و خلق می

 سودآوري از احتماال ها بانک ترتیب بدین. شود می اقتصاد در گذاري سرمایه هاي فعالیت
 غیرنقد سرمایه به نقد هاي سپرده از باالتر سرمایه نسبت زیرا بود، خواهند برخوردار پایین

 .شود می نقدینگی ایجاد براي بانک ظرفیت کاهش باعث خود نوبه به که دهد تغییر می
 الزامات افزایش که بیان داشتند مشی، خط این با مطابق ،(20۱0) ۱گودارد و همکاران 

( 20۱۶) 2همکارانآندرو و  این، بر عالوه. دارد ها بانک سودآوري بر منفی تاثیر سرمایه
 هستند ها دارایی از دالر هر در بیشتري نقدینگی ایجاد به قادر بانکی مدیران که دارند تأکید

 و خلق نقدینگی را بدهی ،مالی بحران در طول اما گیرند می قرار بیشتري خطر معرض در و
 قرض به وادار را ها بانک این باید ها کننده تنظیم که دهد می نشان این. دهند می کاهش

 .کنند نقدینگی ایجاد و دادن
هاي غیرنقد  ها وام کنند که اگر بانک ( در مطالعه خود بیان می200۱دیاموند و راجان ) 

رسانند که این ارزش واقعی دارایی  تر از ارزش دفتري به فروش می خود را به قیمت پایین
هاي غیرنقد  دارایی کند. خلق نقدینگی از طریق فروش نیست، زیان براي بانک ایجاد می
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منطقی نبوده و بانک باید این توانایی را داشته باشد که از محل دارایی نقد نیاز آنی 
نقدینگی را فراهم کند و از محل بدهی نقد نقدینگی ایجاد کند. به خصوص آنکه فعالیت 
هاي اصلی بانک از جمله استقراض و فعالیت هاي دیگر بانک براي عموم جامعه قابل 

ه نیست و تنها جذب سپرده با هدف ایجاد نقدینگی از طریق صورت هاي مالی مشاهد
ها با مدیریت سپرده خود به ویژه از نظر تاریخ  بانک قابل مشاهده است. بنابراین، بانک

تر از حجم نقدینگی آنی خود می توانند میزان ریسک شرایط  سررسید و پیش بینی دقیق
اف پذیري داشته باشد. در شرایطی که شوک بحرانی را کاهش داده و وضعیت انعط

کوچکی بر بانک هاي آسیب پذیر وارد شود این شوک اثر بزرگی بر دارایی هاي بانک 
 ئز اهمیت است.داشته، بنابراین حساسیت بانک نسبت به خلق نقدینگی براي بانک حا

 براي نقد بیشتر هاي دارایی به وسیله توانند می ها بانک نقدینگی، مدیریت براي 
 ها، بدهی و ها دارایی بین نقدینگی همبستگی عدم ناشی از نقدینگی خطرات از جلوگیري

نقد نسبت به دارایی هاي غیرنقد  هاي دارایی که آنجایی از. دهند کاهش را نقدینگی خلق
 خلق اساس، این بر ، دارایی هاي نقد درآمد بانک را پایین می آورد. بازدهی کمتري دارند

 ۱گراهام و ئوبوردل حال، این با. باشد داشته مثبت رابطه بانکی سودآوري با باید نقدینگی
 در و بانک عدم نقدینگی خطر، نقد هاي دارایی داشتن نگه که کنند می اشاره( 20۱0)

 تامین هاي هزینه کاهش به منجر خود نوبه به این. دهد کاهش می نکول وقوع احتمال نتیجه
 بیشتر نقد هاي دارایی با تر پایین نکول ریسک مزایاي. شود می بیشتر سود تولید و مالی

 .باشد تر پایین بازدهی هاي مهمتر از هزینه تواند می

 پیشینه پژوهش

 و خلق نقدینگی بین رابطه مستقیم طور به اندکی مختلف، مطالعات هاي به رغم استدالل
 می بیان( 200۹) بوعمن و برگر آنها، میان در. اند داده قرار بررسی مورد را عملکرد بانک

 گیرندگان وام ها، بانک سهامداران، بین خالص بیشتر، از اشتراک مازاد نقدینگی که کنند
 با. است مثبت بانک، ارزش بر نقدینگی ایجاد تأثیر بنابراین. شود ایجاد می گذاران سپرده و

 اثرات نتایجی از( 20۱0) همکاران و گودارد و( ۱۹۹2) تورنتون و مولینکس وجود، این
-۱۹۸۶ هاي دوره به ترتیب براي  اروپایی کشورهاي در بانک عملکرد بر نقدینگی منفی

  .دادند نشان ۱۹۹0 دهه اواسط و ۱۹۸۹
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( 20۱4) ۱پژوهشی با موضوع سرمایه بانک و خلق نقدینگی توسط هورواث و همکاران
براي بررسی رابطه این دو متغیر با انجام آزمون علیت گرنجر با استفاده از پانل پویاي 

GMM هاي  طور عمده شامل بانک شده است که به هاي چک انجام هاي بانک از داده
است. شواهد گسترش قوي در خلق نقدینگی در طول  20۱0تا  2000کوچک از سال 

هاي بزرگ ایجادشده است.  طور عمده توسط بانک د که بهده مدت بحران مالی را نشان می
هاي  طور منفی سبب خلق نقدینگی در این صنعت که اکثراً بانک همچنین سرمایه به
 شود. شود؛ یعنی سرمایه بیشتر سبب کاهش خلق نقدینگی می کوچک هستند، می

سر جهان طی هاي بزرگ در سرا (، بازده سهام و عملکرد بانک20۱2بلتراتی و استالز ) 
اي مورد بررسی قرار دادند. عملکرد کلی بانک از سال   را در مطالعه 200۸-2007مدت 
هاي بزرگ در سراسر  در بدترین دوران رکود بزرگ بود، بازده سهام بانک 200۸تا  2007

هایی است که به  داري وجود دارد. شواهد حاکی از تئوري جهان در این مدت تفاوت معنی
دهد  مدت بازاري تأکید دارد. نتایج نشان می ها با سرمایه کوتاه بانک شکنندگی مالی

تري  هایی که عملکرد بهتري داشتند قبل از بحران، اهرم مالی کمتر و بازده پایین بانک
ها در طول  داشتند. تفاوت در مقررات بانکی در سراسر کشور عموماً با عملکرد بانک

هاي بزرگ کشورها که محدودیت بیشتري در  بانککه  جز این همبسته است، به بحران نا
دهند. همچنین بیان کردند که  فعالیت بانکی دارند عملکرد بهتري داشته و بیشتر وام می
مدیره سهامدار پسند ها با هیئت حاکمیت ضعیف بانک عامل اصلی بحران است زیرا بانک

  ها عملکرد بدتري داشتند. در طول بحران نسبت به دیگر بانک
( بیان کردند که رابطه قوي بین اهرم مالی و خلق نقدینگی 200۱دیاموند و راجان ) 

( به این مطلب دست یافتند که تجمع 20۱۶که برگر و همکاران ) وجود دارد، درحالی
تواند جلوتر از یک  ها می ازحد توسط بانک پذیري بیش عرضه نقدینگی و رفتار ریسک
هاي رهنی و  وجود دارد که عواملی مانند توجه به وام اي بحران مالی باشد. توافق گسترده

 (.200۹، 2ها از عوامل مؤثر بحران مالی است )برونرمیئر شکست مدیریت ریسک در بانک
 ها شرکت ( به ارزیابی تاثیر ریسک اعتباري بر بازده سهام۱۳۹۶ارضاء، پیمانی و صیفی ) 

ترکیبی در دو حالت درجه اهمیت هاي  نابر نتایج حاصل از رگرسیون دادهپرداختند. ب
. در حالیکه در تجزیه بوده استیکسان و متفاوت، تاثیر ریسک اعتباري بر بازدهی معنادار ن

هاي پانل براساس نتایج بدست آمده در هر دو حالت درجه  و تحلیل رگرسیون با داده
                                                                                                                   
1. Horvath et al. 
2. Brunnermeier 



  123  یبانک یستمدر س ینگیبر خلق نقد یعملکرد بانک یرتاث

ریسک )اري که با افزایش رتبه ریسک اعتب رسیدند نتیجهبه این اهمیت یکسان و متفاوت، 
ریسک )بازدهی بیشتري نسبت به حالتی که رتبه ریسک اعتباري کم  ( اعتباري پایین

شود. و بنابراین تاثیر ریسک اعتباري بر بازدهی معکوس  است، کسب می ال(اعتباري با
 .باشد می

( به بررسی عوامل موثر بر سودآوري بانک ها پرداختند. ۱۳۹۶مهربان پور و همکاران ) 
بانک  ۱5حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار سودآوري استفاده شده است.  آنها  از یازده

( و با استفاده از مدل رگرسیونی خطی ترکیبی، ۱۳۹۳-۱۳۸4ساله ) ۱0را براي یک دوره 
مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که ساختار دارایی ها، تنوع درآمدي، رشد 

مثبتی داشته و با سرمایه، ساختار مالی و اندازه، رقابت  اقتصادي و تورم با سودآوري رابطه
 بانکی و نرخ بهره با سودآوري رابطه منفی دارد.

( تأثیر ساختار سرمایه بانکی بر نقش خلق ۱۳۹۳در مطالعه دیگري از شاهچرا و طاهري ) 
هاي  یافته طی سال ها در اقتصاد ایران با استفاده از روش گشتاورهاي تعمیم نقدینگی بانک

مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که اندازه بانکی  ۱۳۹۱تا  ۱۳۸5
هاي بزرگ  هاي کوچک بیشتر از بانک داراي تأثیر منفی بر خلق نقدینگی است و بانک

اند. همچنین نشان دادند که سرمایه باالتر منجر به خلق نقدینگی کمتر  نقدینگی ایجاد کرده
 شود.  می هاي کشور در بانک

 فرضیه تحقیق
 باشد: با توجه به مباحث مطرح شده در این پژوهش، فرضیه تحقیق به صورت زیر می

 داري دارد. عملکرد بانکی بر خلق نقدینگی بانک تاثیر معنی

 روش تحقیق
روش پژوهش یکی از عوامل تأثیرگذار بر تحقیق و نتایج است. روش تحقیق حاضر از 

کاربردي، از جهت روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی جهت هدف، یک تحقیق 
 است.

 روش اقتصادسنجی
رود عملکرد شده است، دالیلی وجود دارد که بر اساس آن انتظار می طور که قبالً بیانهمان

ها با یکدیگر در ارتباط هستند. بنابراین در این تحقیق پس از بانک و خلق نقدینگی بانک
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در تمام طول دوره -۱اند)شرایط شامل؛   ی که شرایط الزم را نداشتههای تعدیل براي بانک
داراي مجوز رسمی از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران -2اند.مطالعه فعالیت داشته

سال مالی آن ها -4اطالعات ترازنامه و صورت سود و زیان آنها در دسترس باشد.-۳باشند.
تأثیر  ۱۳۹۶-۱۳۸۸هاي  طی سال ۱بانک ۱۸هاي  همنتهی به پایان اسفند ماه باشد.(، از داد

ها در ایران با استفاده از روش پانل پویا مورد آزمون  عملکرد بانکی بر خلق نقدینگی بانک
 قرارگرفته است.

ها از جمله آن که باید وقفه اول متغیر وابسته به عنوان متغیر مستقل  با توجه به نوع داده 
باشد و  هاي مورد مطالعه می در مدل وارد شود و از طرفی تعداد مقاطع بیشتر از تعداد سال

مزایاي استفاده از روش پانل پویا که در ادامه همین مبحث به آن اشاره شده است، در این 
عنوان یکی  سرعت به به GMMاستفاده شده است. روش تخمین  GMMاز روش پژوهش 

هاي اقتصادسنجی، هم در برآورد مقطعی و هم در برآورد  از پرکاربردترین تکنیک
پذیر بوده و تنها به فروض  هاي پانل مورداستفاده قرار گرفت، زیرا بسیار انعطاف داده

ازحد شناسا  که الگو بیش ویژه هنگامی ده بهکارگیري این تخمین زنن ضعیفی نیاز دارد. به
صورت مستقل در سمت راست  باشد، بسیار مفید است. در این الگو وقفه متغیر وابسته به

هاي تلفیقی  بندي مجدد مدل به روش داده ترتیب، امکان پارامتر این شود. به معادله ظاهر می
گردد. تکنیک تخمین  یپذیر م مدت امکان هاي کوتاه آید و کشش پویا به وجود می

هاي دیگري فراتر از  بسطی از تکنیک گشتاوري است که به مدل GMMدرروش 
یافته است. روش گشتاورها یک تکنیک تخمین است که بیان  رگرسیون خطی تعمیم

وسیله تطبیق گشتاورهاي جامعه )که توابعی از  دارد پارامترهاي مجهول باید به می
 اي مناسب تخمین زده شوند. گشتاورهاي نمونهپارامترهاي مجهول هستند( با 

(، هولتز اکین نوي ۱۹۹۱) ۳(، آرالنو و بوند۱۹۹5) 2ها که توسط آرالنو و باور این مدل 
صورت  اند در فرم کلی مدل پانل دیتاي پویاي خطی به یافته ( بسط و توسعه۱۹۹0) 4و روزن

 شود: زیر نشان داده می

(1)        𝑌𝑖𝑡 =  ∑ 𝑝𝑗𝑌𝑖𝑡−𝑗 +  𝛽𝑖𝑋𝑖𝑡 +  𝑍𝑖 +  𝜀𝑖𝑡
𝑝
𝑗=1  

 : جزء خطا، 𝜀𝑖𝑡برداره از متغیرهاي مستقل،   k: ماتریس 𝑋𝑖𝑡: متغیر وابسته،  𝑌𝑖𝑡 :که در آن 

                                                                                                                   
سرمایه، پست بانک، سامان، شهر، رفاه کارگران،  ملت،صادرات، تجارت، پاسارگاد، پارسیان، اقتصادنوین، کارآفرین، سینا،  1.

 دی، انصار، ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات.
2. Arelano and Bover 
3. Arelano and Bond 
4. Holtz-Eakin, & Rosen. 
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𝛽𝑖 ،بردار ضریب رگرسورها :𝑍𝑖 :هاي بین کشورها )تصادفی یا ثابت(،  یناهمگن
i=1,2,…,M  ي ها زمان: مقاطع مختلف مدل که درt=1,2,…,T  :را  اند شده مشاهده

 دهد.نشان می

در مدل  کاررفته بهبراي تخمین مدل به این روش الزم است ابتدا متغیرهاي ابزاري  
یافته به معتبر بودن فرض عدم  یمتعممشخص شوند. سازگاري تخمین زننده گشتاورهاي 

یله آزمون سو بهتواند  یمهمبستگی سریالی جمالت خطا و ابزارها بستگی دارد. این اعتبار 
شده است  یینتعهایی از پیش  یتمحدود(، آزمون شود. در این آزمون ۱۹۹۱آرالنو و باند )

شده که  یینتعکند. محدودیت این آزمون بدین گونه  یمکه معتبر بودن ابزارها را آزمون 
که ابزارها  یناشود. براي  یمبراي تعیین هر نوع همبستگی بین ابزارها و خطاها بکار برده 

عتبر باشند، باید بین ابزارها و جمالت خطا همبستگی وجود نداشته باشد. عدم رد فرضیه م
صفر در این آزمون شواهدي دال بر فرض عدم همبستگی سریالی و معتبر بودن ابزارها 

معتبر هستند که با  آنجااین است که ابزارها تا  ۱کند. فرضیه صفر آزمون سارگان یمفراهم 
 GMMخطاها در معادله تفاضلی مرتبه اول همبسته نباشند در این صورت اگر برآوردگر 

 ي پانل پویا نیز معتبر خواهد بود.ها دادهسازگار بوده و ابزارهاي آن معتبر باشند، مدل 
طور که گفته شد، این روش با توجه به کاربردش در مقاالت بسیاري از جمله  همان 

( و ... مورد ۱۹۹۱(، آرالنو و بوند )20۱4(، هوراث و همکاران )200۹و بوئمن ) برگر
ها داراي مزایایی نسبت به سایر روش GMMطورکلی روش  استفاده قرار گرفته است. به

، ی در مدلهم خطهاي توضیحی، کاهش یا رفع زا بودن متغیرچون حل مشکل درون
-افزایش بعد زمانی متغیرها و مناسب براي پانل حذف متغیرهاي ثابت در طی زمان و امکان

هاي کوتاه است. وجود همبستگی مرتبه اول میان جمالت خطا و عدم همبستگی مرتبه دوم 
رود که در پانل دیتاي پویا هنگامی به کار می GMMمیان جمالت خطا. همچنین روش 

(. در این N > T) ( باشدTها )( بیشتر از تعداد زمان و سالNهاي مقطعی )تعداد برش
 ها بیشتر از تعداد زمان است.پژوهش نیز تعداد بانک

هاي ایران، با توجه  در این تحقیق، براي بررسی تاثیر عملکرد بر خلق نقدینگی در بانک 
به پیشینه تحقیق و با استفاده از روش اقتصادسنجی، مدل زیر طراحی شده است. با توجه به 

فه اول متغیر وابسته به عنوان متغیر مستقل در سمت راست مدل این که در پانل پویا باید وق
آورده شود، در اینجا وقفه اول نسبت خلق نقدینگی به دارایی بعنوان متغیر مستقل در سمت 

                                                                                                                   
1. Sargan-Hansen Test or Sargan’s j Test 
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 راست مدل آمده است.
 

LCA i,t = α i + μ t + β1 (LCA) i,t-1 + β2 ( ROE) i,t + β3 (Equity) i,t + β4 
(Z-score)i,t + β5 (GDP gr)i,t + β6 (INF)i,t+ β7 (SIZE) i,t +  Ԑi,t                                                                                                                                                  
(2) 

 معرفی متغیرها -1جدول 
 کد متغیر شرح مختصر

( شاخص ۲۰۰۹خلق نقدینگی به دارایی است. بر اساس مطالعه برگر و بوئمن )این متغیر نسبت 
محاسبه شده است. برای محاسبه این شاخص اقالم ترازنامه به اقالم باالی خط و  1خلق نقدینگی
صورت نقد، نیمه نقد و غیر نقد تقسیم می شود و بر اساس همین نظریه وزن دهی  پایین خط و به

می گیرد. در نهایت این شاخص از تفاضل دارایی نقد از بدهی نقد و به این بخش ها صورت 
 آید. تقسیم آن بر کل دارایی ها به دست می

LCA1 

بازده حقوق صاحبان سهام از تقسیم سود بعد از کسر مالیات بر کل حقوق صاحبان سهام محاسبه 
 (.13۹۲شده است. )دهقان زاده و زراعت گری، 

ROE 

 Equity آید. ها به دست می بر کل دارایی سهام تقسیماز کل حقوق صاحبان 
Ratio 

از  Z( نمره ۲۰۰۹به پیروی از لیون و لوین ) کند.گیری میاین نسبت فاصله نکول بانک را اندازه
 ها به ها و نسبت حقوق صاحبان سهام بر انحراف معیار بازده دارایی تقسیم مجموع بازده دارایی

 آید.  دست می

Z-score 

 SIZE شود.  گیری می ها اندازه صورت لگاریتم طبیعی دارایی اندازه بانک به

صورت تفاضل نرخ سال جاری و سال گذشته به نرخ سال  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به
 شود. گذشته محاسبه می

GDP gr 

 INF کننده است.نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معموالً شاخص مصرف

 
هاي مورد استفاده در این پژوهش بجز نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم که از  تمامی داده

ها استخراج شده  هاي مالی بانک ها از صورت گرفته شده است، سایر داده جهانیبانک 
تخمین و تجزیه و تحلیل  2است. تمامی متغیرها در اکسل جمع آوري و با نرم افزار ایویوز

 شد.

 ها دادهتجزیه و تحلیل 

                                                                                                                   
1.  Liquidity creation = [½ ∗ illiquid assets − ½ ∗ liquid assets + ½ ∗ liquid liabilities − ½ ∗ 
illiquid liabilities − ½ ∗ equity]/A = [½ ∗ (A − liquid assets) − ½ ∗ liquid assets + ½ ∗ (liquid 
liabilities) − ½ ∗ (A − liquid liabilities)]/A = [liquid liabilities − liquid assets]/A. (Berger & 
Bouwman) 
2.  Eviews 
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طور که قبالً  یافته برازش شده است.  همان مدل از طریق روش تخمینی گشتاورهاي تعمیم
یافته باید ابزاري در اختیار این روش قرار  گفته شد براي استفاده از روش گشتاورهاي تعمیم

گیرد که داراي کمترین همبستگی با جزء اخالل و متغیر مستقل مدل داشته باشد و همچنین 
ي دوم ترین همبستگی با متغیر وابسته باشد. به همین منظور ما ابزارهاي،  وقفه ي بیشدارا

عنوان روش تخمین گشتاورهاي  ي دوم متغیر نسبت سرمایه را بهمتغیر وابسته و وقفه
ایم. همبستگی مرتبه اول و عدم همبستگی مرتبه دوم میان جمالت  یافته انتخاب نموده تعمیم

ارائه  2برقرار است. نتایج حاصل از برازش نهایی مدل در جدول خطا در مدل کامال 
  گردد: می

 نتایج حاصل از برآورد مدل  -2جدول 
سطح 

 داری معنی
tآماره 

انحراف 
 استاندارد

 متغیرها ضرایب

۰.۰۰۰۰ 1۲.۰۵۵۵۶ ۰.۰۲1۰۰۸ ۰.۲۵3۲۵۸ 
نسبت خلق نقدینگی به دارایی با یک 

 t-1(LCA1)  وقفه

 (ROE) بازده سرمایه ۰.۲1۲۸۸3 ۰.۰۹۸3۲۴ ۲.1۶۵1۲1 ۰.۰3۲۵

 (SIZEاندازه بانک ) ۰.۰۲۴۴۲۸ ۰.۰1۶۷۲۶ 1.۴۶۰۴۹۸ ۰.1۴۷۰

 (EAنسبت حقوق صاحبان سهام ) ۰.۴۵۰۰۰۵ ۰.1۵۲۷۰3 ۲.۹۴۶۹۲۷ ۰.۰۰3۹

 (INFنرخ تورم ) ۰.3۲۶۰۷۰ ۰.1۰۹۷۸۷ ۲.۹۷۰۰۲۹ ۰.۰۰3۶

۰.۰۶۸۴ 1.۸۴۰۰۷۴ ۰.1۹۴۶۸3 ۰.3۵۸۷۸3 GDP gr 

۰.۰۵۵۰ 1.۹3۹۲۲۰- ۰.۰۰۲۲31 ۰.۰۰۴3۲۷- Z-SCORE 

۶.۶۰۷۵۸۵ J-statistic 

 Jداری آماره سطح معنی ۰.۸۲۹۹1۴

 
بوده  ٪5تر از  بزرگ jداري آماره  شود سطح معنی طور که در جدول  مشاهده می همان 

بنابراین عدم رد فرضیه صفر در این آزمون شواهدي دال برفرض عدم همبستگی سریالی و 
کند. درنتیجه با استناد بر این آماره در روش گشتاورهاي معتبر بودن ابزارها فراهم می

طورکلی مدل  شده و به توان گفت ابزار مناسبی براي برازش مدل استفاده یافته می تعمیم
 باشد.دار میمعنی ازلحاظ آماري

دهد که نسبت خلق نقدینگی به دارایی  آمده در جدول نشان می دست نتایج به 
(LCA1)داري با وقفه خودش دارد. به این معنا که خلق نقدینگی در ، رابطه مثبت و معنی

با سطح  ROEدهد. بر اساس نتایج  دوره قبل، خلق نقدینگی سال آینده را افزایش می
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% با ۹0داري در سطح هاي مورد مطالعه رابطه مثبت و معنی در بانک  0.0۳25معناداري 
-ها، خلق نقدینگی نیز افزایش می نسبت خلق نقدینگی دارد. بنابراین با بهبود عملکرد بانک

 یابد.
از میان متغیرهاي کنترلی نیز نسبت حقوق صاحبان سهام و نرخ رشد تولید ناخالص  

داري بر نسبت خلق نقدینگی بانک م، اثر مثبت و معنیو نرخ تور (GDP gr)داخلی 
دهد.  ها، خلق نقدینگی بانک را افزایش میاند. بنابراین افزایش سطح سرمایه بانکداشته

همچنین با افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش تورم که جزء متغیرهاي کالن 
هاي که ازجمله شاخص Z-score. باشند خلق نقدینگی افزایش خواهد یافت اقتصادي می

باشد با خلق نقدینگی رابطه منفی و معناداري دارد. همچنین ضرایب مربوط به  ثبات می
 معنی بوده است. اندازه بانک بی

 بحث و نتیجه گیری
هاي  ها ابتدا شاخصها بر خلق نقدینگی آن در این پژوهش براي بررسی تأثیر عملکرد بانک

ایم. سنجی برازش نمودهگیري قراردادیم و در قالب مدل اقتصاد ندازهاین دو متغیر را موردا
صورت  به ۱۳۹۶تا  ۱۳۸۸بانک و در دوره زمانی  ۱۸هاي ترکیبی متشکل از همچنین از داده
منظور برازش خط رگرسیونی، روش  شده است. روش مورداستفاده به ساالنه استفاده

طور که مشاهده شد، عملکرد بانک که در  نباشد. هما( میGMMیافته ) گشتاورهاي تعمیم
دار است درصد معنی ۹0( استفاده شده است در سطح اطمینان ROEاینجا از بازده سرمایه )

یعنی   داري بر خلق نقدینگی دارد.دهد عملکرد بانک اثر مثبت و معنیکه نشان می
ین نتیجه همسو با شود که ا در ایجاد نقدینگی آنها می عملکرد خوب بانک ها سبب افزایش

اي مستقیم  باشد که به رابطه ( می20۱۶( و ترن و لین و ناین )200۹هاي برگر و بوعمن ) یافته
 بین عملکرد و خلق نقدینگی بانک دست یافتند. 

هاي نقد از خطرات نقدینگی ناشی  ها با مدیریت نقدینگی خود و به واسطه دارایی بانک 
توانند خلق نقدینگی را کاهش دهند. از  ها می بدهیها و  از عدم هماهنگی بین دارایی

هاي غیرنقد بازدهی کمتري دارند به این معنا که  هاي نقد نسبت به دارایی طرفی، دارایی
درآمد کمتري براي بانک خواهند داشت. بنابراین خلق نقدینگی با سودآوري بانک رابطه 

از اشتراک مازاد خالص بین ( 200۹مثبت دارد. همچنین بر اساس نظر برگر و باومن )
گذاران نقدینگی بیشتري ایجاد خواهد شد  سپرده و گیرندگان وام ها، بانک سهامداران،
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 که به نوبه خود بر ارزش بانک خواهد افزود.
هاي پیرامون متغیرهاي کنترلی  هاي پیرامون فرضیه اصلی تحقیق، یافته عالوه بر یافته 

داري بر م. نسبت حقوق صاحبان سهام تاثیر مثبت و معنیپردازی ایم که به شرح آن می داشته
خلق نقدینگی دارد. یعنی با افزایش حقوق صاحبان سهام، خلق نقدینگی بانک افزایش 

ي مثبت و ( که به رابطه20۱7) ۱هاي ویولتا دیاز و هانگ یابد. این نتیجه همسو با یافتهمی
ست یافتند. بنابراین نتیجه ما در اینجا معناداري بین حقوق صاحبان سهام و خلق نقدینگی د

سرمایه و خلق نقدینگی را مثبت بیان  باشد که ارتباط میان مطابق با فرضیه جذب ریسک می
 کند. می

نظر  براي کنترل شرایط کالن اقتصادي، رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم را در 
ها داشته است که این یافته با اي مستقیم با خلق نقدینگی بانکرابطه GDPگرفتیم. رشد 

باشد و درنتیجه با فرضیه انتقال سازگاري دارد.  ( همسو می20۱7مطالعه برگر و همکاران )
اي مثبت و معناداري بین خلق نقدینگی و تولید واقعی اقتصاد  برگر و همکاران به رابطه

(GDP یافتند و این ارتباط را در صنعت بانکداري بسیار قوي و سازگار ) با فرضیه انتقال
اند. از طرف دیگر افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم خواهد شد. در تحقیق دانسته

ها و تورم وجود دارد. پس بانک  حاضر نیز رابطه مثبت و مستقیمی بین خلق نقدینگی بانک
ها باید به این نکته توجه داشته باشند که در کنار اثرات مثبت خلق نقدینگی این عمل 

بایست میزان این تاثیرات مثبت و منفی  ت منفی بر جامعه خواهد گذاشت. بنابراین میتاثیرا
را مورد ارزیابی قرار دهند تا با ایجاد نقدینگی بیش از حد باعث ایجاد بی ثباتی و ضرر به 

 جامعه نشوند.
هاي ثبات  استفاده گردیده است که از شاخص Z-scoreبراي کنترل ریسک بانک از  

کند. گیري می باشد و فاصله نکول بانک را اندازه اعتباري می و عکس ریسکمالی است 
چه باشد، یعنی هرمستقیم می صورت غیر مان رابطه این متغیر با خلق نقدینگی به در پژوهش
Z-score یابد و بالعکس. به عبارت دیگر اگر باالتر باشد خلق نقدینگی بانک کاهش می

تري ایجاد کنند ریسک اعتباري باالیی خواهند داشت که ها بخواهند نقدینگی بیش بانک
( 20۱4ها خواهد شد. طبق مطالعه کریشنان و همکاران ) سبب بروز مشکالتی براي بانک

طور دریافتند که دهد. همینبخش بانک، وام ریسکی را کاهش میمدیره قوي و اثر هیئت
ت. اگر مدیریت اجازه دهد تا تر اسها با کمیته ریسک اعتباري قوياین اثر براي بانک

                                                                                                                   
1. Violeta Díaz & Ying Huang 
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توانند ها میهاي محتاطانه به خلق نقدینگی بپردازند، آنگرفتن ریسکنظرها با دربانک
توان این  ارزش شرکت را افزایش دهند و قادر به پرداخت قروض باقی بمانند. بنابراین می

یی با مدیریت هاتر نسبت به بانکهاي با مدیریت داخلی قويانتظار را داشت که بانک
تر نقدینگی بیشتري ایجاد کنند. پس یک دلیل محتمل براي این ارتباط داخلی ضعیف
مدیره  و خلق نقدینگی در این تحقیق می تواند این باشد که هیئت z-scoreغیرمستقیم بین 

ها در ایران قدرت کافی را ندارند تا با کاهش ریسک ورشکستگی نقدینگی ایجاد  بانک
 کنند. 

ها ترین محدودیت هایی همراه بوده است. یکی از مهم انجام این پژوهش با محدودیت 
شده در  هاي پذیرفتهها و حتی بانکعدم وجود یک پایگاه داده مستقل و جامع براي بانک

ها بر خلق  باشد. از طرفی با توجه به تاثیر مثبت عملکرد بانکبورس اوراق بهادار تهران می
ها داشته باشند تا  گردد مدیران بانکی توجه زیادي به سودآوري بانک مینقدینگی پیشنهاد 

هاي کمتري متوجه سیستم بانکی  بتوانند خلق نقدینگی را مدیریت کنند و در بحران آسیب
گردد این موضوع با سایر متغیرهاي سودآوري با بازه زمانی بیشتر  شود. همچنین پیشنهاد می

که خلق نقدینگی براي سیستم مالی و توجه به آن د. بامورد آزمون و مقایسه قرار گیر
گردد صنعت بانکداري و درواقع براي اقتصاد کشور بسیار حائز اهمیت است، پیشنهاد می

 نقدینگی را موردمطالعه قرار دهند. که عوامل مؤثر دیگر بر ایجاد
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