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Abstract
The financial crisis of 2007-2009 led to the redoubled attention of international institutions to
the issue of banking regulation. In this regard, the Basel Committee to exercise effective
banking supervision reviewed and introduced new standards and requirements in the field of
banking regulations, such as capital adequacy requirements, providing liquidity requirements,
and leverage ratio. On the whole, studies show that capital ratios have significant and negative
impacts on large European bank-retail-and-other-lending-growth in a context of deleveraging
and “credit crunch” in Europe over the post-2008 financial crisis period. Additionally,
liquidity indicators have positive but perverse effects on bank-lending growth, which supports
the need to consider heterogeneous banks’ characteristics and behaviors when implementing
new regulatory policies. In this article, by using the data of the Iranian banks during 20062018, the simultaneous effect of the new liquidity and capital regulations, inspired by the
requirements of Basel Committee and based on the new instructions of the Central Bank, has
been studied. In other words, the issue addressed in this paper is what conditions the
simultaneous implementation of capital and liquidity requirements by banks will put them in.
According to the results, liquidity requirements and capital requirements are complementary.
Based on the results, the relationship between liquidity risk (Inverse of Net Stable Funding
Ratio) and capital adequacy is positive. Therefore, with the increase of liquidity risk in banks,
it will not be possible to establish capital requirements following the provisions of Basel III.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهشنامه اقتصادي ---------

بررسی تعامالت الزامات مقرراتی سرمايه و نقدينگی در شبکه بانکی کشور
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زينب بیابانی



دانشجوی دکتری مالی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

چکیده
بحران مالي سالهای  2007تا  2009ميالدی ،توجه مضاعف نهادهای بينالمللي به مقوله مقرراتگذاری بانكي را در پي
حوزه مقررات بانكي همچون بازنگری در الزامات کفايت سرمايه ،ارائه الزامات نقدينگي و نسبت اهرمي کرد .به طور
کلي ،شواهد حاکي از آن است که نسبتهای سرمايه تاثير منفي و معنادار بر بانكداری خرد ،بانکهای بزرگ اروپايي
و رشد ساير وامها در زمينه کاهش بازپرداخت بدهي و «تنگنای اعتباری» در دوران بحران مالي پس از سال  2008ميالدی
را در جهان داشتند .عالوه بر اين ،شاخصهای نقدينگي اثرات مثبت ،اما همراه با خطا را بر رشد وامدهي بانک نشان
ميدهند که اين امر تاکيدی بر لزوم در نظرگرفتن ويژگيها و رفتارهای ناهمگني بانکها در زمان اجرای سياستهای
نظارتي و مقرراتي جديد است .در اين مقاله با بهرهگيری از دادههای بانكي کشور در بازه زماني سالهای  1385تا ،1397
قالب يک سيستم معادالت همزمان مورد بررسي قرار گرفته است .به عبارت ديگر ،مسالهای که در اين مقاله بدان پرداخته
ميشود آن است که برقراری همزمان مقررات سرمايهای و نقدينگي توسط بانکها آنها را در چه شرايطي قرار خواهد
داد .مطابق با نتايج به دست آمده الزامات نقدينگي و الزامات سرمايهای مكمل يكديگر هستند .براساس نتايج اين تحقيق،
ارتباط ميان ريسک نقدينگي (معكوس نسبت تامين مالي پايدار) و کفايت سرمايه مثبت است .بنابراين ،با باالتر رفتن
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اثر همزمان مقررات جديد نقدينگي و سرمايه با الهام از الزامات بال  3و براساس دستورالعمل جديد بانک مرکزی در

تاریخ پذیرش1400/11/06 :

داشت .در اين راستا کميته بال به منظور اعمال نظارت بانكي موثر اقدام به بازنگری و ارائه معيارها و الزامات جديد در

تاریخ دریافت1399/11/27 :

رضا تهرانی

استاد گروه مالی و بیمه ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

ريسک نقدينگي در بانکها برقراری الزامات سرمايهای مطابق با مقررات بال  3امكانپذير نخواهد بود.
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کلیدواژهها :الزامات نقدینگی ،کفایت سرمایه ،کمیته بال ،نظارت بانکی.
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 .1مقدمه
اجرای توافقنامه بال( 1به عنوان مثال بال 1و  )2در سالهای  1990تا  2000ميالدی باعث شد
تا بخش بزرگي از ادبيات اين حوزه بر عواقب قوانين سرمايه بر رفتار بانکها به ويژه رابطه
بين سرمايه بانک و رفتار وامدهي متمرکز شود .پيرو بحران مالي سال  2008ميالدی و با
تشخيص و شناسايي نياز بانکها به ارتقا و بهبود مديريت نقدينگي و ثبات مالي خود ،کميته
تنظيم و نظارت بانكي بال يک چارچوب بينالمللي را برای ارزيابي نقدينگي در بانكداری
عالوه بر قوانين دقيق کفايت سرمايه ايجاد کرد .از بين دستورالعملهای مربوطه ،توافقنامه
بال  3شامل اجرای نسبت اهرم نظارتي عالوه بر نسبت سرمايه موزون شده به ريسک همراه
با نسبتهای نقدينگي است.
پيرو استانداردهای نظارتي ،بانکها بايد اقدام به تقويت سرمايه خود کنند و ساختار ترازنامه
خود را بهبود ببخشند تا وضعيت نقدينگي داراييها و همچنين ثبات مالي آنها بهبود يابد.
طيف گستردهای از فعاليتهای بانكي به ويژه -يكي از وظايف اصلي به عنوان تامينکننده
نقدينگي -فعاليتهای اعتباری ،ممكن است تحت تاثير قرار گيرد .وامها ،وزن ريسک
باالتری نسبت به اوراق بهادار معامالتي دارند و در مقايسه با داراييهايي که به عنوان دارايي
های نقدی واجد شرايط هستند و توصيف ميشوند به عنوان داراييهای نيمه نقد و حتي
داراييهای غيرنقد شناخته ميشوند ( .)Berger and Bouwman, 2009بنناصر و
کنديل )2009( 2به اين امر اشاره کردند که اکثر تحليلگران بر لزوم اجرای قوانين و مقررات
بيشتر در راستای تقويت و بهبود ثبات در سيستم مالي در پي بحران مالي تاکيد دارند .با اين
حال اين سوال همچنان باقي است که آيا الزامات نظارتي بر اين اساس و بدون اينكه عملكرد
اصلي بانکها به عنوان ارائهدهنده نقدينگي برای ارائه خدمات به اقتصاد واقعي به خطر بيفتد،
تنظيم شده است؟
هدف مقاله حاضر ،بررسي تاثيرات همزمان الزامات سرمايه و نقدينگي در بانکها با
بهرهگيری از اقدامات جديد و با الهام از چارچوب نظارتي بال  3و براساس دستورالعمل
جديد بانک مرکزی با عنوان «محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه موسسات اعتباری
مصوب اسفند  »1398است.
1. Basel Accord
2. Naceur, S. B. & Kandil, M.
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الزامات نقدينگي و سرمايهای با توجه به ساختار ترازنامه با يكديگر در ارتباط هستند که بايد
در اين موضوع انگيزه بانک برای مقابله با ريسک و محافظت در برابر ريسکهای بانكي
بررسي شود .هدف اصلي از نظارت بانكي اطمينان از کارکرد بانکها در شبكه بانكي است.
کميته بال براساس رهنمودهای متعدد خود به دنبال حمايت واقعي از اقتصاد و رشد پايدار
اقتصادی است .برخي از الزامات ارائه شده در اين رهنمودها ميزان مواجهه بانکها را با
ريسک کاهش ميدهد (الزامات نقدينگي) .برخي ديگر از اين الزامات به جذب منابع برای
مقابله با زيانها يا افزايش ظرفيت سرمايهای بانکها برای اقدام به وامدهي کمک ميکنند
(الزامات سرمايهای) .بنابراين ،توجه به هر دو اين الزامات سرمايهای و نقدينگي و تاثيرات
آنها در شبكه بانكي کشور بايد مورد بررسي قرار گيرد .اين مقاله تالش دارد با بررسي هر
دو الزامات سرمايهای و نقدينگي نحوه تعامالت آنها را بررسي کند.

 .2ادبیات نظري
گرفتن سپردههای کوتاهمدت و دادن وام بلندمدت ،اساس فعاليت در بانکها محسوب
ميشود .در واقع براساس تئوری واسطهگری مالي ،نقش مهم بانکها در اقتصاد فراهم کردن
نقدينگي برای تامين ماليهای بلندمدت و داراييهای غيرنقد در کوتاهمدت و بدهيهای نقد
است .بانکها از اين طريق خلق نقدينگي ايجاد کرده و تامين مالي داراييهای غيرنقد را از
طريق سپردههای بانكي انجام ميدهند (شاهچرا و طاهری .)1396 ،در ادبيات اين حوزه متيو
و تامپسون )2005( 1اعتقاد دارند که واسطهگری مالي به اين نكته اشاره دارد که در موسسات
مالي واحدی که دچار کسری شده در عمل از واحد ديگری در موسسه که دارای مازاد
نقدينگي است ،استقراض ميکند .از اين رو ،واسطهگری مالي يک فرآيند است که براساس
آن وجوه واحد مازاد به واحد دچار کسری وام داده ميشود.
کاسو و همكاران )2006( 2معتقدند که بانکها نقشي محوری در اقتصاد ايفا ميکنند؛ وظيفه
اصلي آنها هدايت وجوه از واحدهای دارای مازاد وجه نقد به واحدهای دارای کسری نقد
است .به عبارت ديگر ،آنها با تبديل سپردههای نقدی کوچک و ريسکگريز به وامهای
غيرنقدی بزرگتر که در معرض ريسک باالتری قرار دارند (تابع انتقال) ،نيازهای مختلف
وامگيرندگان و وامدهندگان را با يكديگر تطبيق ميدهند.
1. Matthews, K. & Thompson, J.
2. Casu, et al.

تهرانی و همکاران | 49

درجه باالی نقدينگي معموال با سطوح باالی اهرم مرتبط است .وامهای مشتريان نياز به
نقدينگي بااليي دارد و تامين مالي برای آنها پايداری را کاهش ميدهد .اين موضوع در
شرايط عادی تجارت ،مقولهای حل نشدني است .بازارها در شرايطي هستند که اين تامين
مالي امكانپذير است ،اما در شرايط بحران نقدينگي بازار پول يا سرمايه در وضع خوبي قرار
ندارد و تهيه منابع مورد نياز برای وامها ممكن نيست .همچين وجوه خريداری شده بانک به
سررسيد خود ميرسند و بانک مجبور است که برای آنها نيز تامين مالي کند .در کنار اين
مسائل ،مهلت وامهای بانک به سر ميرسد ،اما از سوی وامگيرندگان پرداختي صورت
نميگيرد و به همين دليل ميزان وامهای بد رو به افزايش ميگذارد .عالوه بر اين ،در صورتي
که نتيجه گردش جريانهای وجه نقد ورودی و خروجي مثبت باشد ،مشكل کمبود نقدينگي
وجود نخواهد داشت .چنانچه نتيجه جريانهای وجه نقد منفي باشد در آن صورت ،بانک با
کسری نقدينگي مواجه ميشود .به همين دليل است که گفته ميشود در شرايط بحران در
بازار پول يا سرمايه ،نقدينگي بانک زيان ميبيند و درصد بااليي از بانکها با عدم پرداخت
ديون مواجه ميشوند .شوکهای بازار ،بانکها را مجبور ميکنند که برای حفظ بقايشان،
داراييهايشان را به قيمت حراج بفروشند؛ اين خود همانند شوک ديگری به بازارهای پولي
و سرمايه است.
بانکها برای پوشش نوسانات و تاييرات مورد انتظار يا دور از انتظار اقالم ترازنامه و همچنين
جذب منابع جديد به منظور تخصيص و در نتيجه کسب درآمد نياز به نقدينگي دارند.
مديريت نقدينگي بانک ،تحليل وضعيت نقدينگي بانک در گذشته ،پيشبيني نيازهای آينده،
بررسي روشهای جذب منابع و طراحي ساختار داراييهای بانک را شامل ميشود .کاهش
مداوم حجم سپردهها ،وجود تسهيالت بلندمدت در پرتفوی بانک و تمرکز بر حجم باالی
بدهي (سپرده) در مقابل سرمايه از مهمترين عوامل افزايش نقدينگي موردنياز بانک است.
عالوه برآن ،بانکها از نقدينگي داخل بانک (سود و ساير درآمدها) برای تامين وجوه مورد
نياز برای سرمايهگذاری و يا ارائه به سپردهگذاران در زمان مناسب و با هزينه مناسب استفاده
ميکنند .بانکها به دليل بدهيهای مالي و سپردههايي که دريافت ميکنند با مسائل نقدينگي
مواجه ميشوند .به عبارت بهتر ،نقدينگي ،توانايي بانک را در اصالح و کاهش بدهيها و
توانايياش را در افزايش دارايي نشان ميدهد .يک بانک زماني نقدينگي کافي دارد که
بتواند وجوه کافي را هم از طريق افزايش بدهيها و هم از طريق تبديل داراييهای نقد به
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وجوه نقد به سرعت و با يک هزينه قابل قبول به دست آورد و به همين علت نقدينگي و
ساختار سرمايه بهينه در بانک بايد با يكديگر همسو باشند .چنانچه عدم تعادل بين ساختار
مطلوب سرمايه و نسبت اهرمي بانک با وضعيت نقدينگي بانک وجود داشته باشد ،بانک با
صرف هزينه باالتر مجبور به استقراض از ساير منابع تامين مالي ميشود .اگر بانکها نتوانند
پاسخگوی نيازهای نقدينگي مشتريان خود باشند از طريق بازار بين بانكي و يا بانک مرکزی
با صرف هزينه باال اين نيازها را برطرف خواهند کرد و در صورتي که نقدينگي موردنظر
مشتريان توسط بانک در لحظه پرداخت نشود ،بانک دچار بحران شده و با هجوم بانكي
مواجه خواهد شد و ريسک سيستماتيک را به کل نظام بانكي تحميل ميکند .به عبارت
ديگر ،کمبود نقدينگي ميتواند به تلفات و زيانهای بزرگ در پرتفوی دارايي /بدهي منجر
شود .همچنين ميتواند فشار و درماندگي مالي را ايجاد کند .کمبود نقدينگي بانک از اين
جهت موجب مشكالت پرداخت بدهي ميشود که داراييهای غيرنقد (وامها) بانکها از
طريق بدهيهای کوتاهمدت تامين ميشود .در نتيجه ،کمبود نقدينگي کلي ممكن است
بانکها را به سمت ورشكستگي سوق دهد (رنجي و همكاران.)1396 ،
ارتباط ميان الزامات نقدينگي و الزامات سرمايهای به ارتباط ميان اقالم ترازنامه بستگي دارد.
در ادبيات نظری الزامات سرمايه ای و الزامات نقدينگي هر دو به صورت جداگانه بررسي
2

شدهاند .در ادبيات بانكي ،محققيني همچون برونرمير و پدرسن ،)2009(1آدريان و شين
( )2010و دامار و همكاران )2013( 3به ارتباط ميان نقدينگي و اهرم بانكي در طول
چرخههای اقتصادی پرداختهاند .تمرکز آنها در شبكه بانكي و شرايط اقتصادی حاکم بر
بازار است .نتايج اين محققان حاکي از آن است که الزامات سرمايهای و نقدينگي به اين
دليل که تنظيم سرمايه به تنهايي برای کاهش اثرات بحران مالي کافي نبوده است بايد مكمل
يكديگر باشند .تمرکز بر داراييهای نقد با کيفيت باال ريسک اعتباری بانکها را کاهش
داده که اين نيز دليلي بر مكمل بودن اين الزامات برای کنترل ريسک است .به عبارت ديگر،
بانکها با نسبت سرمايه باالتر تمايل به نگهداری نسبت نقدينگي باالتر دارند.

1. Brunnermeier, M. K. & Pedersen, L. H.
2. Adrian, T. & Shin, H. S.
3. Damar, et al.
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دويجم و ويرتس )2016( 1و بونر )2016( 2و بانرجي و ميو )2015( 3با توجه به بررسي
الزامات سرمايهای و نقدينگي تاکيد کردند که بانکهای رعايتکننده الزامات نقدينگي،
ميتوانند اتكا بانکها را به منابع مالي ناپايدار کاهش داده و شوکهای نقدينگي را در
کوتاهمدت کنترل کنند.
بانکها با برقراری الزامات بال توانايي بيشتری برای رويارويي با ريسکها دارند .به عبارت
ديگر ،کميته بال در چارچوب بال  3پيشنهاد ميدهد که با هدف افزايش انعطافپذيری
بخش بانكي ،مقررات نقدينگي و سرمايه تقويت شود ( .)Harzi, 2012در واقع الزامات بال
چه در زمينه الزامات نقدينگي و چه در زمينه الزامات سرمايهای رهنمودی کليدی برای
بانکها در انجام فعاليتهای بانكي است.
الزامات سرمايهای باالتر برای مقابله با ريسکهای اعتباری و ...و افزايش نقدينگي برای
کاهش عدم تطابق سررسيدها و بحرانهای ناشي از کمبود نقدينگي ميتواند راهگشا باشد.
نقدينگي بانک و توان پرداخت بدهيها موضوعات در هم تنيدهای هستند که هنگام بروز
بحرانهای مالي ميتوانند مشكالت بانکها را افزايش دهند .بويسای و همكاران)2016( 4
در مطالعه خود با تاکيد بر اين موضوعات به بررسي مكانيزيمهای انتقال مقررات نقدينگي و
سرمايهای بر اقتصاد ميپردازند.
نظريههای ديگری نيز در بررسي الزامات نقدينگي و سرمايه وجود دارد که حاکي از آن
است که بانکها ممكن است يک ذخيره احتياطي از داراييهای نقدی برای تبديل به نقد
کردن به منظور جلوگيری از هرگونه کمبود پول نقد يا سرمايهگذاریهای وامدهي سودآور
جديد در مواقعي که در زمينه افزايش سرمايهگذاری با شرايط سختتری در بازار روبهرو
هستند ،نگهداری کنند ( .)Fama, 2013نظرات مقابل در مورد اثر نقدينگي در وام بانكي
به دنبال بحران مالي  2008و اجرای دقيقتر الزامات نقدينگي نظارتي شكل گرفته است .در
شرايط رو به وخامت وضعيت اقتصادی و «تنگنای اعتباری» ،الزامات نقدينگي دقيقتر برای
داراييها ممكن است توانايي بانکها در کاهش فعاليتهای وامدهي خود را در اثر فشارها

1. Duijm, P. & Wierts, P.
2. Bonner, C.
3. Banerjee, R. N. & Mio, H.
4. Boissay, et al.
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برای کاهش داراييهای بانک هنگام نگه داشتن ذخيره احتياطي داراييهای نقدی ،افزايش
دهد.
در زمينه سياستهای پولي آسان و نرخ بهره نزديک به صفر اوراق بهادار دولتي ،حاشيه سود
وام ناچيز و با صرف ريسكي باالتر است ( .)Berger & Bouwman, 2009بنابراين ،بانک
ها ممكن است ترجيح دهند فعاليتهای اعتباری کم بازده ،ريسكي و غيرنقدی خود را هنگام
نگه داشتن سپر نقدينگي اوراق قرضه دولتي بدون ريسک و کم بازده کاهش دهند .همچنين
بانکها بودجه ثابت خود را به جای دادن وام به بخش خصوصي به ساير فعاليتها -احتماال
سرمايهگذاری در داراييهای نقدی بيشتر -تخصيص ميدهند .اين استدالل پس از بحران
مالي سال  2008ميالدی از اهميت بيشتری برخوردار شد؛ يعني هنگامي که بانکها با شرايط
سختتری برای دسترسي به منابع تامين مالي بخش خصوصي يا تامين اعتبار وامهای خود و
همچنين فشار سخت بازار از دارندگان بدهيهای بلندمدت که ممكن است نگران بازگشت
پول از آنها باشند ،روبهرو شدند.

 .3پیشینه پژوهش
کارلتي و همكاران )2020( 1به بررسي ارتباط ميان نقدينگي و سرمايه بانكي پرداختند .بر اين
اساس ،به مكمل بودن مقررات سرمايه و نقدينگي تاييد شده است و با در نظر گرفتن ترازنامه
بانكي و اقالم آن ،ترکيب نظارتي بهينه برای بانک مرکزی که ترکيبي از الزامات نقدينگي
و سرمايه است ،ارائه شده است.
آنانو و همكاران )2020( 2تاکيد بر مقررات نقدينگي بر وامدهي بانكي در کشور هلند را
دارند .آنها نشان دادند که الزامات نقدينگي منجر به کاهش وامدهي بانکها نشده است.
مطابق با نتايج اين تحقيق ميتوان بيان کرد که نظارت بر تاثيرات مقررات نقدينگي بر بانکها
توسط بانک مرکزی الزم و تاثير الزامات نقدينگي بر وامدهي بيشتر از طريق دسترسي به
منابع بانكي است .در دسترس بودن منابع بانكي ميتواند تاثير الزامات نقدينگي افزايش يافته
را کاهش داده و در نتيجه بانکها به جای افزايش داراييهای نقد اتكا بيشتری به منابع بانكي
پايدار پيدا کنند.

1. Carletti, et al.
2. Ananou, et al.
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بن و همكاران )2019( 1به بررسي پوياييهای ساختار سرمايه و نقدينگي ميپردازند .آنها با
ارائه يک مدل تصادفي پويای تصادفي ،رفتار بانکها را بررسي کردند .نتايج اين تحقيق
حاکي از تاثيرات مثبت الزامات نقدينگي و الزامات سرمايهای بر ساختار ترازنامه است.
همچنين الزامات نقدينگي و سرمايهای قابليت جايگزيني نداشته و نميتوان هيچ يک از آنها
را را از مالحظات بانكي خارج کرد.
رولت )2018( 2در مقاله خود با عنوان «بال  :3تاثير مقررات سرمايه و نقدينگي بر وامدهي
بانکهای اروپايي با بهرهگيری از دادههای بانکهای تجاری اروپا» ،اثر مقررات جديد
نقدينگي و سرمايه بال  3بر وامدهي بانکها به دنبال بحران مالي سال  2008ميالدی را مورد
بررسي قرار داد .در اين مطالعه تاثير سرمايه و نقدينگي بر وام بانكي به دنبال بحران مالي سال
 2008ميالدی که تاکنون مورد بررسي قرار نگرفته است ،ارزيابي شد.
دويجم و ويرتس )2016( 3به بررسي اثرات نقدينگي بر دارايي و بدهيهای بانكي
ميپردازند .آنها با توجه به ترازنامه بانكي تاثير شاخصهای نقدينگي (نسبت تامين مالي
پايدار و نسبت پوشش نقدينگي) را بر داراييها و بدهيها بررسي ميکنند.
ديانگ و جانگ )2016( 4اين نكته را يادآور شدند که تحقيقات نظری يا تجربي کمي در
مورد تاثير حداقل استانداردهای نقدينگي بر ريسک نقدينگي بانک يا ساير رفتارهای ريسكي
بانک وجود دارد .به طور کلي ،شاخصهای نقدينگي متايرهای اصلي مورد عالقه در اين
حوزه نيستند و دليل اين امر ممكن است تمرکز مقررات بانكي براساس قراردادهای بال اول
و دوم بر سرمايه بانک باشد .در مطالعات تجربي قبلي معموال از نسبتهای دارايي و بدهي
برای کنترل اثرات مشخص بر نقدينگي داراييها و ثبات مالي در وام بانكي ( Alfaro, et
 al.2003؛ Gambacorta & Mistrulli, 2004؛ Berrospide & Edge, 2010؛
Cornett, et al., 2011؛ Bridges, et al., 2014؛  )Allen & Paligovora, 2015به
جای نسبتهای ريسک نقدينگي استفاده ميشد (يعني اندازهگيری عدم تطابق نقدينگي بين
داراييها و بدهيها) .يافتههای اصلي تجربي نشان ميدهد که وقتي متايرهای نقدينگي
معنادار هستند ،تاثير مثبت و معناداری بر وامدهي بانكي دارند.
1. Behn, et al.
2. Roulet, C.
3. Duijm, P. & Wierts, P.
4. DeYoung, R. & Jang, K.Y.
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بويسای و همكاران )2016( 1در مطالعه خود به بررسي مكانيزيمهای انتقال مقررات نقدينگي
و سرمايهای بر اقتصاد تاکيد دارند .آنها با ارائه يک مدل اقتصاد کالن تاثيرات مقررات
بانكي را بر عرضه کل اعتبارات و با تاکيد بر دادههای اقتصاد کالن آمريكا نشان دادند .بر
اين اساس ،الزامات سرمايهای و نقدينگي هر دو الزم و دارای ارتباط قوی بر يكديگر هستند.
اين الزامات يكديگر را تقويت ميکنند .اين مدل تعادل عمومي ارائه شده توسط آنها
نشاندهنده فعل و انفعاالت ميان محدوديتهای نقدينگي و سرمايه در بانکها است.
سزاروني )2015( 2به بررسي اين نكته ميپردازد که آيا نقش سرمايه بانک بر وامدهي
ميتواند تحت تاثير عواملي همچون نسبتهای سرمايه نظارتي اهرمي يا موزون شده با
ريسک قرار گيرد .همچنين آيا با استفاده از مقياس نقدينگي الهام گرفته شده از بال  3مي
توان نقش نقدينگي بانكي در وامدهي را تحت تاثير قرار داد .تمرکز اين مقاله بر بانکهای
اروپايي است که تاثير مقررات بانكي بيشتر ممكن است حتي چشمگير و بارزتر بر وامدهي
باشد .آسيبپذيری و قرار گرفتن در معرض ريسک بانکهای اروپايي به شدت تحت تاثير
بحران مالي و اقتصادی سال  2008که ناشي از مشكالت بدهي حاکميتي در بسياری از
کشورهای عضو اتحاديه اروپا بود قرار گرفته است.
گومبوال و همكاران )2016( 3تاثير اهرم مالي و نقدينگي بر درآمد و مديريت سرمايه را در
بانکهای تجاری آمريكا بررسي کردهاند .آنها بيان داشتند که مطابق با تحقيقات قبلي،
شرکتها ميتوانند درآمدشان را به شدت از طريق انتخابهای حسابداری موثر بر اقالم
تعهدی اختياری جاری مطابق با حقوق صاحبان سهام ارائهشده بهعنوان وسيلهای برای
پرداخت درآمد در طول زمان مديريت کنند .همچنين برخي شواهد نشان ميدهد که
مديريت سود تهاجمي خود مديريت تهاجمي ساختار سرمايه در قالب اهرم مالي باالتر و
مديريت تهاجمي سرمايه در گردش به شكل نقدينگي پايينتر نشان داده ميشود .مديريت
سود توسط بانک به جای مديريت اقالم تعهدی منجر به رفتار پرداخت وام ،ذخيرهگيری و
شناسايي ذخيره زيان وام و خالص تهاتر ميشود .تايير نظارتي بيان شده در بال  3الزامات
اهرم مالي و نقدينگي را سختتر کرده است و ميتواند درآمد و مديريت سرمايه را تحت
تاثير قرار دهد .بنابراين ،در اين مطالعه آنها به بررسي اثر اهرم و نقدينگي بر رفتار سود و
1. Boissay, et al.
2. Cesaroni, T.
3. Gombola, et al.
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مديريت سرمايه در بانکهای تجاری آمريكا از سال  1999تا  2013پرداختهاند .آنها
دريافتند که درآمد و مديريت سرمايه به طور مداوم رابطه مثبت و معناداری با نسبت سرمايه
و رابطه منفي و معناداری با نسبتهای نقدينگي دارد .اين نتايج نشان ميدهد که قانونگذاران
بايد در مقابل همه اشكالهای رفتاری مديريت تهاجمي آماده حفاظت باشند .در دوره پس
از بحران ،نتايج شواهدی از بررسي امنيت مقرراتي با رابطه مثبت معنيداری بين نقدينگي و
مديريت سود ،نشان ميدهد که نقدينگي کمتر بانکها مانع مديريت سود توسط
قانونگذاران ميشود .همچنين آنها نشان ميدهند که ذخيره زيان وام ،خالص تهاتر و
غيرطبيعي بودن ذخيره زيان وام ،رابطه مثبت و معناداری با نسبت اهرم (اهرم اندازهگيری
شده با جزء اول سرمايه و يا با نسبت حقوق صاحبان سهام) دارد .به طور خالصه ،يافتههای
آنها نشان ميدهد که بانکهای با سرمايه زياد بيشتر تمايل به ايجاد ذخيره زيان برای انتقال
يک سيگنال مثبت از وضعيت مالي قوی خود به بازار سرمايه و بدهي دارد ،زيرا با نگهداری
ذخيره بزرگتر برای ضرر و زيانها ،بانک بهتر ميتوانند تهاتر وام را در حالي که هنوز
ذخيره زيان در سطح باال نگهداری ميشود ،تقبل کند؛ به هرحال هزينه اين مساله نيز قابل
توجه است.
رضائي و جليلي ( )1390در پژوهشي با عنوان «نگرشي بر تاثير سياست پولي از کانال
اعتبارات سيستم بانكي در اقتصاد ايران» با استفاده از شاخصها و متايرهای بانکهای تجاری
و تخصصي کشورمان در دوره  1379 – 1388و با بهرهگيری از روش گشتاورهای تعميم
يافته 1به بررسي اثرگذاری سياستهای پولي از طريق کانال اعتبارات سيستم بانكي در بستر
ادوار تجاری اقدام کردند .آنها نشان دادند که کانال وامدهي بانک در سيستم بانكي ايران
با در نظر گرفتن برخي ويژگيهای بانکها مانند اندازه و نقدينگي ،سازوکار انتقال سياست
پولي را فراهم ميکند.
خوشنود و اسفندياری ( )1393در مقالهای با عنوان «وامدهي بانكي و کفايت سرمايه :مقايسه
بانکهای دولتي و خصوصي در ايران» با استفاده از دادههای فصلي شبكه بانكي ،اثر کفايت
سرمايه بر کانال وامدهي بانكي در طول سالهای  1386تا  1392را در قالب يک مدل پانل
برای شبكه بانكي مورد بررسي قرار دادند .نتايج اين پژوهش بيانگر اثربخشي سرمايه بانک
در قالب نسبت کفايت سرمايه در تصميم وامدهي درگروه بانکهای مورد بررسي داشت،
1. Generalized Method of Moments
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اما نتيجهای دال بر تاييد نقش سرمايه بانک در کانال وامدهي بانكي از منظر تضعيف اثر
سياست پولي در هيچ يک از گروههای مورد بررسي مشاهده نشده است.
شاهچرا و طاهری ( )1398به بررسي تاثير الزامات نقدينگي بر سياستگذاری بانک مرکزی
ميپردازد .بانکها براساس ميزان نقدينگي مورد نياز و يا مازاد منابع خود در بازار بين بانكي
شرکت ميکنند .بر اين اساس ،الزامات نقدينگي ميتواند در سياستهای پولي بانک مرکزی
تايير ايجاد کند و همانند يک ابزار سياستي همراه با سياستهای بانک مرکزی در بازار بين
بانكي در رفتار بانکها ،در زمينه چگونگي تامين يا تخصيص نقدينگي در اين بازار اثر داشته
باشد .در اين مقاله با تاکيد بر الزامات نقدينگي بال  3به بررسي اثرگذاری اين الزامات در
سياستهای بانک مرکزی در بازار بينبانكي پرداخته شده است .در اين مقاله با استفاده از
دادههای بانکهای کشور و دادههای بازار بين بانكي برای سالهای  1389تا  1395ارتباط
بين ساختار ترازنامه بانک و سياستگذاری بانک مرکزی در بازار بينبانكي کشور بررسي
شد .نتايج تحقيق نشان ميدهد الزامات نقدينگي بال ( 3نسبت پوشش نقدينگي) جايگزين
مناسبي برای سياستگذاری بانک مرکزی در بازار بين بانكي است .همچنين نسبت پوشش
نقدينگي دارای رابطه مثبت و معناداری با نرخ بازار بين بانكي است و بانک مرکزی از طريق
نسبت پوشش نقدينگي ميتواند بر نرخ بهره بين بانكي نظارت کند.
عباسيان و همكاران ( )1398در پژوهشي به بررسي اثر سرمايهگذاری بانکها در وامدهي با
در نظرگرفتن نقش کفايت سرمايه و تاثيری که ميتواند در اين رابطه داشته باشد ،پرداختند.
نتايج پژوهش آنها حاکي از آن است که کفايت سرمايه اثر مثبت و ميزان سرمايهگذاری
بانکها اثر منفي در وامدهي آنها دارد .همچنين با بررسي توامان اثر اين دو عامل در اعطای
تسهيالت نشان دادند که بجز بانکهايي که بر اساس اصل  44خصوصي شدهاند ،شاخص
مربوطه که حاصلضرب دو فاکتور مورد اشاره است ،اثر مثبت معناداری در وامدهي دارد؛
يعني افزايش نسبت کفايت سرمايه باعث کاهش اثر منفي سرمايهگذاری در وامدهي مي
شود.

 .3مروري بر الزامات سرمایه و الزامات نقدینگي
الزامات و مقررات نظارتي کميته بال با هدف ثبات ،شفافيت و استحكام نظام مالي و اعتباری
تدوين ميشود .بررسي روند الزامات بيانيههای کميته بال نشان ميدهد که دو شاخص سرمايه
و نقدينگي از اهميت ويژهای برخوردار است .صنعت بانكداری بنا به ماهيت خود متضمن

تهرانی و همکاران | 57

مواجهه با مخاطرات مختلفي است .بحرانهای متعدد بانكي موجب شده تا اهميت
برخورداری بانکها از سرمايه کافي در مواجهه با مخاطرات بازار و مخاطرات ناشي از
فرآيندهای نادرست در راهبری عمليات بانكي و مخاطرات ناشي از عدم ايفای تعهدات از
سوی وامگيرندگان ،آشكار شود .در بيانيه سوم حداقل نسبت کفايت سرمايه همانند بيانيه بال
 ،2هشت درصد باقي مانده است ،اما اگر با بافر اجباری سرمايه احتياطي 2/5 1درصد و ساير
بافرها و ذخاير سرمايه اضافي مانند بافر سرمايه حائل ضد دورهای و بافر مربوط به بانکهای
دارای خطر سيستمي جمع شود ،حداقل نسبت کفايت سرمايه بين  10تا  15درصد متاير
خواهد شد .اين بيانيه با ارتقای کيفيت سرمايه از طريق مديريت و بازنگری اقالم ترازنامه،
ظرفيت بانکها را در جذب زيانها بهبود ميبخشد .در الزامات جديد به جای تمرکز بر
ابزارهای بدهي بيشتر بر سرمايه پرداختي و سودآوری تمرکز شده است که بايد حداقل 50
درصد سرمايه پايه را تشكيل دهند ،چراکه سرمايه پرداختي با کيفيتترين جزء سرمايه بانک
محسوب ميشود.
2

در تبيين علل بحران مالي  2008ميالدی سايد و همكاران ( )2015بيان ميکند که نقدينگي
بسيار باال ،س رعت سريع مهندسي مالي در ابداع ابزارهای مالي پيچيده و عرضه آن به بازار،
مشكالت اطالعاتي ناشي از عدم شفافيت در قيمتهای بازار داراييها به ويژه در زمينه
ابزارهای اعتباری ،مدلهای ناقص برای حسابداری و مديريت ريسک ،سهلانگاری يا فقدان
نظارتهای قانوني که منتج به ريسکپذيری بيش از حد شد و ظهور موسسات مالي به همراه
موسساتي که در زمينه ارزيابي امالک و مستاالت فعال بودند ،شرکتهای بيمه و موسسات
رتبهبندی اعتباری که اقدامات آنها به برآورد و قيمتگذاری کمتر از حد ريسک به طور
عمدی منجر شد از داليل وقوع بحران مالي  2008بودهاند .در اين داليل ،بحث نقدينگي و
ريسک آن مطرح است که در همين ارتباط کميته نظارت بانكي بال رهنمودهايي را در اين
زمينه برای بهبود کارکردها ارائه کرده است.
در قوانين و مقررات بال  3مطابق با گزارش کميته نظارت بانكي بال ،دو هدف عمده تقويت
سرمايه جهاني و نقدينگي تحت قوانين و مقررات و با هدف ارتقای انعطافپذيری بيشتر در
بخش بانكي و بهبود توانايي بخش بانكي در جذب شوک و استرسهای وارده اقتصادی و
1. Capital conservation buffer
2. Syed, et al.
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مالي مطرح شده تا با توجه به قوانين و مقررات بتوان ريسک چنين رخدادهايي را کاهش و
عالوه بر آن ريسک گسترش شوک به بخش مالي سيستم اقتصادی را نيز کنترل کرد .در اين
مقررات ،چارچوب جديدی برای نقدينگي و ارزيابي آن در بانكداری مشخص شده است
(شاهچرا و طاهری.)1398 ،
در بيانيه بال  ،3الزامات نقدينگي در نظر گرفته شده است .نسبت پوشش نقدينگي به منظور
ارزيابي کفايت نقدينگي در کوتاهمدت پيشنهاد شده و نسبت مقدار داراييهای با قابليت
نقدشوندگي و با کيفيت مورد نياز بانکها برای تسويه مجموع همه جريانهای نقدی
خروجي در  30روز آينده را نشان ميدهد .به عبارت ديگر ،بانکها بايد نقدينگي کافي
برای عمليات اجرائي بانک حداقل برای  30روز در شرايط بحراني را داشته باشند .نسبت
خالص تامين مالي پايدار 1نيز يكي ديگر از الزامات نقدينگي است .هدف اين نسبت ،اطمينان
از کفايت نقدينگي بانک در بلندمدت است .بنابراين ،منابع بانک از نظر ثبات ،طبقهبندی و
نياز بانک به منابع باثبات يا درازمدت سنجيده ميشود که در نتيجه منابع باثبات بانک بايد
پوشش کافي برای نيازهای درازمدت را فراهم کند .در حقيقت اين نسبت بر تنظيم بهينه
سررسيد داراييها و بدهيها تاکيد دارد و از اينكه بانکها تامين ماليهای خود را در
دورههای بلندمدتتر و بدهيهايشان را در دورههای کوتاهمدتتر تنظيم کنند ،جلوگيری
ميکند .اين نسبت از تقسيم منابع مالي ثابت موجود (بدهيهای بلندمدت موزون شده
برحسب ثبات و سررسيد) به منابع مالي ثابت مورد نياز (داراييهای بلندمدت موزون شده
برحسب ثبات و سررسيد( به دست ميآيد .منظور از ميزان منابع مالي ثابت موجود ،ميزان
نقدينگي ،سهام و بدهيهايي است که بعد از يكسال سررسيد ميشوند و ميزان منابع مالي
ثابت مورد نياز مقدار دارايي است که اين انتظار برای آنها وجود ندارد که ظرف يک سال
آينده بازپرداخت شوند .به عبارت ديگر ،بيانيه بال  3بانکها را ملزم ميکند مقدار تامين
مالي ثابت موجود ،بيشتر از مقدار تامين مالي ثابت مورد نياز ،طي يک دوره يكساله تداوم
بحران باشد.
بنابراين ،ميتوان بيان کرد که الزامات نقدينگي و سرمايهای در بانکها که توسط کميته بال
در سطح بينالمللي ارائه ميشود ،راهگشای صنعت بانكداری در بازارهای مالي است .از
1. Net Stable Funding Ratio
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طريق اين رهنمودها بانکهای مرکزی در جهان به ثبات و سالمت بيشتری در صنعت بانكي
دست يافتهاند .البته اين رهنمودها براساس نتايج و مطالعات گسترده در صنعت بانكداری
توسط متخصصان بانكي متعدد صورت گرفته که در بخشهای قبلي مقاله نيز به آنها اشاره
شده است .اين مقاله با در نظر گرفتن شاخصهای ارائه شده در رهنمودهای کميته بال به
بررسي تعامل و يا تقابل اين شاخصها در صنعت بانكداری پرداخته است .با وجود آنكه اين
شاخصها در رهنمودهای بانكي موثر و راهگشا برای بانکها معرفي شدهاند ،اما ميتوانند
تاثيرات مثبت و يا منفي بر کل عملكرد بانکها در بازارهای مالي داشته باشند که تعامالت
آنها بيشتر در اين مقاله تشريح شده است.

 .4روش و متغیرهاي تحقیق
روش بهکار رفته در اين پژوهش از ديدگاه هدف ،کاربردی و از ديدگاه بررسي دادهها،
تحليلي است .برای جمعآوری اطالعات الزم درخصوص پيشينه تحقيق از روش کتابخانهای
و برای بررسي دادهها و آزمون فرضيات از روش بررسي ميداني با بهکارگيری دادههای
تابلويي استفاده شد .دادههای تحقيق از صورتهای مالي تفضيلي بانکها استخراج و برای
مرتبسازی ،محاسبه نسبتها ،تجزيهوتحليل دادهها و متايرهای مدل از نرمافزارهای اکسل
و ايويوز استفاده شد .دادههای اين تحقيق متشكل از دادههای تابلويي (پنل ديتا)  25بانک
فعال در شبكه بانكي کشور برای دوره زماني سالهای  1385تا  1397است.
در سالهای اخير ،بهرهمندی از رشد بلندمدت و دسترسي آسان به دادههای اقتصادی تعداد
زيادی از کشورها ،متخصصان اقتصادی را به استفاده هرچه بيشتر از دادههای تابلويي برای
تخمين مدلهای پويا ترغيب و عالقهمند کردهاست ( .)Mankiw, et al., 1992در واقع
روابط اقتصادی عموماً پويا هستند و طي زمان اثرات متفاوتي را بر يكديگر ميگذارند .در
اين راستا برآورد دادههای تابلويي به درک بهتر پويايي متايرهای اقتصادی کمک ميکند.
در اين تحقيق به دليل وجود متايرهای مستقل تاخيری در مدل از روش گشتاور تعميميافته
( 1)GMMکه توسط آرالنو و بوند )1991( 2ارائه شده ،استفاده خواهد شد .به عبارت ديگر،
دليل بهرهگيری از روش گشتاور تعميميافته آن است که در الگوی معرفي شده از متايـر
مسـتقل بـه صورت وقفه در سمت راست مدل استفاده شده است .بنابراين ،بـرای بـرآورد
1. Generalized Method of Moments
2. Arellano, M. & Bond, S.
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مدل نميتوان از برآوردهای حداقل مربعات معمولي( 1)OLSاستفاده کرد و الزم است از
روش برآورد روش رگرسيوني حداقل مربعات دو مرحلهای ( 2)2SLSو يا روش گشتاور
تعميميافتـه استفاده شود .به گفته ماتياس و سوستر ،)1992( 3برآورد حداقل مربعات دو
مرحلهای ممكن است به دليل مشكل در انتخاب ابزارها ،واريانسهای بزرگ برای ضرايب
بهدست دهد و برآوردها از لحاظ آماری معنيدار نباشد .در حالي که روش گشتاور
تعميميافته از طريق کاهش تورش نمونه ،پايداری تخمين را افزايش ميدهد .به طور کلـي
در معادالتي که در تخمين آنها اثرات غير قابل مشاهده خاص و وجود وقفه متاير وابسته در
متايرهای توضيحي مشكل اساسي است از تخمينزن گشتاور تعميميافته که مبتني بر مدل
های پويای پانلي است استفاده ميشود (.)Barro & Lee, 1996
در اين تحقيق به منظور به تصوير کشيدن متايرهای تاثيرگذار بر الزامات نقدينگي و الزامات
سرمايهای از دادههای تابلويي پويا در قالب سيستم همزمان دو معادلهای استفاده شده است.
در واقع بسياری از روابط اقتصادی به وسيله مدلهای تک معادلهای قابل تبيين هستند .در اين
مدلها يـک متاير به عنوان تابعي از يک يا چند متاير ديگر در نظر گرفته ميشود و رابطه
علي بين دو متاير ،يـک طرفه فرض ميشود .اما مواردی وجود دارد که جرياني دو طرفه از
رابطه علي بين متايرهـای اقتصـادی وجود دارد؛ يعني متاير اقتصادی در عين تاثيرگذاری بر
متاير اقتصادی ديگر از آن تاثير مـيپـذيرد .وقتي متاير وابسته در يک معادله ،متاير توضيحي
در معادله ديگری باشـد ،الگـو يـا سيسـتم معـادالت همزمان است که برای هر متاير درون
زای سيستم ،يک معادله رفتاری يا سـاختاری وجـود دارد.
از آنجا که سيستم معادالت همزمان به لحاظ ساختاری متفاوت با رگرسيونهای چندمتايره
اسـت ،ممكن است تامينکننده فروض کالسيک حاکم بر رگرسيونهای چندمتايره نباشد.
بـه عنـوان مثـال ،يكي از مشخصههای سيستم معادالت همزمان اين است که متايـر وابسـته
در يـک معادلـه بـه عنـوان متايری توضيحي در معادلهای ديگر از سيستم ظاهر ميشود .چنين
متاير توضـيحي ممكـن اسـت بـا جمله پسماند معادلهای که در آن به عنوان متاير توضيحي
وارد شده اسـت ،همبسـته باشـد و همبسـته بودن متاير توضيحي با جمله پسماند در يک
معادله ،فرض کالسيک  cov (xi,ui) = 0را نقض ميکند .در چنين شرايطي استفاده از
1. Ordinary Least Squares
2.Two-Stage Least Squares
3. Matyas, L. & Sevestre, P.
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برآوردگرهای حداقل مربعات معمولي منجر به نتايجي ميشـود کـه نـه تنهـا اريب است،
بلكه ناسازگار نيز است؛ يعني حتي اگر حجم نمونه به سمت بينهايت ميل کند ،بـاز هـم
برآوردگرهای حداقل مربعات معمولي با مقادير حقيقي جامعه برابر نميشـوند .بنـابراين ،بـه
دليـل عـدم وجود استقالل بين متايرهای توضيحي درونزا و جزء اخالل ،روش حداقل
مربعات معمولي برای تخمين يـک معادلـه در سيستم همزمان نامناسب بوده و کاربرد روش
روش گشتاور تعميميافته کارايي بيشـتری در اين موارد دارد.
در اين تحقيق استفاده از مدل سيستم معادالت همزمان برگرفته از مطالعه ديستينگيون و
همكاران )2013( 1است که با بيان واسطهگری مالي در بانکها ،کانالهای ارتباطي ميان
سرمايه و نقدينگي را از طريق سيستم معادالت همزمان به تصوير ميکشد .بنابراين ،در اين
سيستم معادالت همزمان ،دو معادله وجود دارد که يک معادله به الزامات سرمايهای و ديگری
به الزامات نقدينگي اختصاص دارد .در واقع با استفاده از چارچوب معادالت همزمان ميتوان
رابطه بين اين دو متاير را به همراه ساير متايرهای تاثيرگذار نشان داد .اين در حالي است که
در اغلب مطالعات به معادالت تنها به صورت جداگانه پرداخته شده است .در اين تحقيق با
توجه به اهميت ارتباط اين همزماني ،از سيستم معادالت همزمان بهره گرفته شده است.
شــاخص الزامات ســرمايهای مورد اســتفاده در اين تحقيق ،نســبت کفايت ســرمايه براســاس
د ستورالعمل جديد بانک مرکزی 2ا ست .در معادله نقدينگي نيز از شاخص معكوس ن سبت
پايدار مالي 3به عنوان شاخص الزامات نقدينگي ا ستفاده شده ا ست .ن سبت معكوس تامين
مالي پايدار دارای ارقام باالتر از يک بوده و نشـــاندهنده بحران در تامين مالي پايدار و
افزايش ريسک نقدينگي در بانک است .اين نسبت ،عكس نسبت تامين مالي پايدار است و
نسبت تامين مالي مورد نياز به تامين مالي در دسترس را نشان ميدهد .به بيان ديگر ،براساس
وزندهي اقالم ترازنامه به ريســـک هرچه ميزان اين نســـبت باالتر و نزديک به يک باشـــد،
ســطح اقالم ريســكي بانک باالتر اســت و ترازنامه بانک در برابر شــوکهای مالي ،ثبات
کمتری دارد .اين دو متاير با يک وقفه به عنوان متاير م ستقل برای پويا کردن سي ستم وارد

1. Distinguin, et al.
 .2دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری در  2۷ماده و  ۱2تبصره،
مصوب شورای پول و اعتبار ،اسفند ۱۳۹۸
)3. Inverse of Net Stable Funding Ratio (I-NSFR
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شدهاند .بنابراين ،سيستم همزمان زير با در نظر گرفتن متايرهای بانكي تاثيرگذار بر الزامات
نقدينگي و الزامات سرمايه ای در بانکها به صورت رابطه ( )1است.
𝑡𝑖𝐸𝑂𝑅 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝑖𝑡 = 𝑟0 + 𝑟1 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑖𝑡 + 𝑟2 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝑟3
+ 𝑟4 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝑖𝑡−1+

()1

𝑡𝑖𝑈 + 𝑟5 𝑍_𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑡 +𝑟6 𝐼𝑁𝑆𝐹𝑅𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝑁𝐴𝑂𝐿 𝐼𝑁𝑆𝐹𝑅𝑖𝑡 = 𝑟7 + 𝑟8 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝑖𝑡 + 𝑟9 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝑟10
𝑡𝑖+ 𝑟11 𝐼𝑁𝑆𝐹𝑅𝑖𝑡−1 + 𝑟12 𝐻𝑒𝑟𝑓𝑖𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖𝑡 + Ɛ

در اين تحقيق ،با استفاده از سيستم معادالت همزمان به بررسي تاثيرات همزمان برقراری
مقررات سرمايهای و مقررات نقدينگي پرداخته شده است .به عبارت ديگر ،معادله اول،
ارتباط ميان مقررات نقدينگي بر مقررات سرمايهای را ارزيابي کرده و معادله دوم از سيستم
معادالت همزمان فوق ،رابطه ميان مقررات سرمايهای را بر نقدينگي بررسي ميکند .وجود
ارتباط همزمان برای دو مقررات سرمايهای و نقدينگي نشاندهنده ارتباط ميان اين دو است
و به سياستگذار اهميت همزماني اين دو مقررات را نشان ميدهد .در اين تحقيق نسبت
کفايت سرمايه براساس دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه موسسات
اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار در اسفند  1398که با الهام از الزامات سرمايه بال 3
تدوين شده ،محاسبه شده است .به عبارت ديگر ،تمامي ضرايب براساس دستورالعمل بانک
مرکزی مطابق رابطه ( )2اعمال شده است.
()2

≥%8

سرمايه پايه
داراييهای موزن شده به ريسک اعتباری و عملياتي بازار

=نسبت سرمايه کفايت

برای درک نسبت معكوس نسبت تامين مالي پايدار ابتدا بايد به نسبت تامين مالي پايدار
پرداخت .نسبت تامين مالي پايدار ميزان تامين مالي در دسترس را به ميزان تامين مالي
موردنياز نشان ميدهد .نسبت تامين مالي پايدار نسبتي از ميزان منابع تخصيص يافته و منابع
تجهيز شده و موزون به ريسک است .موزون به ريسک ب رای منابع تجهيز و تخصيص يافته
به منزله اثری است که دارايي يا بدهي در فعاليت های عملياتي بانک دارد .داراييهايي که
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برای استفاده بلندمدت نگهداری ميشود يا قصد فروش آنها را نداريم و يا به عنوان وثيقه
برای بدهيهای بلندمدت توان ايجاد نقدينگي را ندارند از منظر تخصيص پايدار،
دارايي هايي با حداکثر ريسک تخصيص پايدار هستند ،زيرا در تخصيص پايدار فرض اوليه
آن است که گردش نقدينگي با حداکثر ايجاد درآمد و حداقل ريسک برقرار باشد و
اقالمي همچون دارايي های ثابت نه تنها ايجاد درآمد نمي کنند ،بلكه مازاد آن هزينههايي
همچون ه زينه استهالک و نگهداری را بر بانک تحميل کرده و بخشي از منابع تجهيز شده
نيز بجای استفاده در اقالمي همچون تسهيالت و تداوم واسطه گری بانک به اين گروه از
دارايي ها اختصاص يافته است (شاهچرا و طاهری .)1397 ،به عبارت ديگر ،هدف بانک
ايجاد تامين مالي پايدار و پويايي آن در سمت ديگر ترازنامه (دارايي) است؛ بنابراين ،ابزار
مناسبي برای مديريت ريسک نقدينگي است .ثبات تامين مالي در محل بدهيها و تامين
مالي موردنياز در محل داراييهای ترازنامه قابل مشاهده است .به بيان ديگر ،نسبت تامين
مالي پايدار ،وضعيت تامين مالي باثبات بانک را در برابر انواع گوناگوني از داراييهای
نگهداری شده توسط بانک ارزيابي ميکند .بر اين اساس ،بدهي بلندمدت و سرمايه تامين
ماليکامال پايدار با ضريب  100و در مقابل دارايي ثابت ،دارايي صددرصد تامين شده
است .ضرايب اقالم ترازنامه به همان اندازه که از صددرصد وزن توديعي ،دور شده و به
عدد صفر نزديک شوند از ميزان يا شدت ثبات در تامين مالي مطمئن و مورد نياز کاسته
شده و جمع اقالم سمت دارايي و بدهي موزون شده به ريسک هر قلم در محاسبه نسبت
تامين مالي پايدار وارد ميشود ،اما با توجه به آنكه بانکها معموال نقدينگي را برای تامين
مالي سمت داراييهای ترازنامه نياز دارند در عمل نسبت معكوس تامين مالي پايدار مورد
توجه بوده که در اين نسبت رقم باالتر از يک ،بحران در تامين مالي پايدار وافزايش ريسک
نقدينگي بانک را در بردارد .اين نسبت ،عكس نسبت تامين مالي پايدار است و نسبت
تامين مالي موردنياز به تامين مالي در دسترس را نشان ميدهد .به بيان ديگر ،براساس وزن
دهي اقالم ترازنامه به ريسک هرچه ميزان اين نسبت باال و نزديک به يک باشد ،سطح
اقالم ريسكي بانک باالتر است و ترازنامه بانک در برابر شوکهای مالي ،ثبات کمتری
دارد (شاهچرا و طاهری.)1396 ،
بازده سرمايه يا بازده حقوق صاحبان سهام معرف اين است که تا چه حد يک شرکت
توانسته از دريافتي های مجدد سرمايه گذاری شده خود برای ايجاد درآمد اضافه استفاده
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درست کند .اين نسبت از تقسيم درآمد ساال نه بعد از کسر ماليات و سود توزيعي به
سهامداران ممتاز بر حقوق صاحبان سهام به دست ميآيد .به عبارت ديگر ،اين شاخص
کارايي يک شرکت و توانايي آن را در کسب سود از محل منابع سهامداران نشان مي
دهد.
برای محاسبه اندازه بانک از لگاريتم داراييهای کل بانک استفاده شده است .به عبارت ديگر،
در سنجش اندازه بانک فرض بر آن است که هرچه بانک بزرگتر باشد ،بيشتر ميتواند از
صرفههای ناشي از مقياس در معامالت خود استفاده کند و در نتيجه سود بيشتری نيز کسب
کند .از اين رو ،اين انتظار وجود دارد که رابطه مثبتي بين اندازه و سود بانک وجود داشته باشد.
برای سنجش ثبات بانكي از شاخص ( )Z_scoreاستفاده شده است که احتمال
ريسکپذيری هر بانک را هنگامي که يک بانک با کاهش ارزش داراييها بيشتر از سمت
بدهي روبهرو باشد ،اندازهگيری ميکند .اين شاخص از مجموع بازده داراييها ( )ROAو
نسبت سرمايه به دارای هر بانک تقسيم بر انحراف معيار بازده داراييهای بانکها
( )(ROA)σبه دست ميآيد .شاخص ( )Z_scoreبهعنوان ابزار سنجش سالمت بانكي
استفاده ميشود .اين شاخص در مطالعات متعدد از جمله مطالعه سياک )2007( 1و سياک و
هسه )2008( 2به عنوان شاخص سالمت بانكي معرفي شده است .اين شاخص ،شاخصي
متداول برای اندازهگيری سالمت بانكي است .ذالبگي دارستاني ( )1393با استفاده از شاخص
( )Z_scoreثبات بانكي بانکهای کشور ايران را مورد بررسي قرار داده است .مقادير
بزرگ تر اين شاخص به معنای افزايش ثبات بانكي و کاهش آن در معنای افزايش احتمال
ورشكستگي بانكي است.
3
برای برآورد اندازۀ تمرکز نيز از شاخص هرفيندال -هيرشمن ( )HHIاستفاده شده است.
شاخص هرفيندال هيرشمن ( )HHIبه صورت مجموع مجذور سهام بازار در صنعت
بانكداری از نظر کل داراييها است .در مطالعه شاهچرا و کشيشيان ( )1393با استفاده از اين
شاخص به بررسي اثرات تمرکز بانكي بر کانال وام دهي پرداخته شده است.

1. Cihak, M.
2. Cihak, M. & Hesse, H.
3. Herfindahl Hirschman Index
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در اين پژوهش ( Loanنسبت وام به دارايي) از تقسيم وامهای اعطايي به مجموع دارايي
محاسبه ميشود و نشاندهنده آن است که چه درصدی از مجموع داراييها به صورت وام
در اختيار متقاضيان قرار گرفته است.
درخصوص در نظر گرفتن متايرهای مزبور در نظام بانكي بايد بيان داشت که بانکها با
ويژگيها و قدرت مالي متفاوت از نظر اندازه ،1نقدينگي 2و سرمايه 3نقش متمايزی در
سازوکار انتقال شوکهای سياست پولي دارند ( .)Yang & Shao, 2016درخصوص
اندازه بانک اين نظريه مطرح ميشود که مقابله با شوک وارد شده به سپردهها برای بانک
های بزرگتر که با هزينه تامين مالي خارجي کمتری مواجه هستند از طريق انتقال منابع
جايگزين وجوه آسانتر خواهد بود .بنابراين ،هرچه اندازه بانک بزرگتر باشد ،اثربخشي
سياست پولي کمتر خواهد بود .از آنجا که شاخص نقدينگي برابر با مجموع وجوه نقد و
ذخاير بانک است ،اين نظريه مطرح ميشود که بانکهای با ترازنامه نقدتر آمادگي بيشتری
برای مصون ماندن عرضه وامشان از شوک غيرمنتظره سپردهها دارند.
کاشياب و استين )2000( 4معتقدند ،تاثير سياست پولي روی رفتار وامدهي بانکها ،بستگي
به نقدينگي دارد .آنها در نهايت به اين نتيجه رسيدند که اگر سياست پولي ،وامدهي بانک
ها را تحت تاثير قرار دهد ،آنگاه سبب کاهش بيشتر وامها در بانکهای با داراييهای کمتر
نقدشونده خواهد شد ،زيرا بانکها با داراييهای نقدتر ميتوانند از سبد دارايي وام خود از
طريق کم کردن ذخاير احتياطي و اوراق بهادار بهتر محافظت کنند .اين در حالي است که
بانکها با داراييهای کمتر نقدشونده ،مجبور خواهند بود ،وامدهي خود را کاهش دهند.
همچنين در مورد شاخص سرمايه بانک که برابر سهم سرمايه از کل داراييها بانک ميباشد،
اين نظريه مطرح ميشود که بانکهای با سرمايه بيشتر برای تامين بدهيهای غيرايمن تمايل
به پذيرش ريسک کمتری دارند.
در جدول ( )1آنچه درخصوص متايرهای پژوهش گفته شده و آمارهای توصيفي آنها به
طور خالصه ارائه شده است.

1. Size
2. Liquidity
3. Capital
4. Kashyap, A. K. & Stein, J. C.
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جدول  .1متغیرهاي تحقیق و آمارهاي توصیفي آنها
تعریف عملیاتی

میانگین

میانه

انحراف معیار

متغیر
Capital

نسبت کفایت سرمایه

0/8439

0/8609

0/2965

INSFR

معکوس نسبت تامینمالی پایدار

0/8435

0/7955

0/1963

ROE

بازده سرمایه

0/4069

0/3907

0/4269

SIZE

لگاریتم داراییها

5/014

5/021

0/1258

Z_score

شاخص ثبات بانکی

5/124

8/18

0/11925

Loan

نسبت وام به دارایی

0/4145

0/2254

0/6412

Herfindal

شاخص تمرکز بانکی

0/2358

0/1325

0/01668

منبع :یافتههای پژوهش

 .5برآورد مدل و یافتهها
در دادههای تابلويي نياز به آزمون ريشه واحد در مورد متايرهای مدل وجود دارد .به عبارت
ديگر ،به منظور جلوگيری از تخمين رگرسيون ساختگي و کاذب 1که منجر به نتايج گمراه
کننده ميشوند ،الزم است آزمونهای مانايي متايرها بررسي شود .مانا بودن يک متاير بدين
معناست که ميانگين ،واريانس و ضرايب خودهمبستگي آن در طول زمان ثابت باقي ميماند.
در صورت نامانا بودن ،صحت آزمونهای آماری مورد ترديد واقع ميشود .به اين صورت
که در عين حالي که رابطه معناداری بين متايرهای الگو وجود ندارد ،ضريب تعيين به دست
آمده بسيار باال بوده و به استنباطهای غلطي از ميزان ارتباط متايرها ميانجامد .برای بررسي
مانايي دادههای تابلويي (پنل ديتا) ،ميتوان از آزمونهای ريشه واحد ديكي فولر تعميم يافته
( ،2)ADFلوين ،لين و چو ( ،3)LLCفيليپس ،پرون -فيشر ( 4)PPFو ايم ،پسران و شين
( 5)IPSاستفاده کرد .در جدول ( )2آزمون ريشه واحد مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج اين آزمون برای نظام بانكي ايران طي سالهای  1385تا  1397برای متايرهای مورد
استفاده در اين مطالعه قابل مشاهده است .از آنجا که سطوح احتمال برای همه متايرها در
تمام آزمونهای ريشه واحد کوچکتر از  0/1است .بنابراين ،اين متايرها در مدل مورد
استفاده قرار گرفته و تمام متايرها مانا هستند.
1. Spurious Regression
2. Augment Dicky-Fuller
3. Levin, Lin & Chu
4. Philips, Perron & Fisher
5. Im, Pesaran & Shin
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جدول  .2نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهاي مدل
متغیر
نسبت سرمایه بانکی
نسبت معکوس تامین مالی
پایدار
نسبت تمرکز بانکی
نسبت حاشیه سود
نسبت وام به دارایی
نسبت ثبات بانکی
بازدهی سرمایه
اندازه بانک

PP-Fisher chisquare
198/211
()0/0000
126/581
()0/0000
258/69
()0/0000
225/58
()0/0000
229/304
()0/0000
199/43
()0/0000
145/611
()0/0000
159/208
()0/0000

ADF
Fisher
Chi-square
269/2587
()0/0000
216/014
()0.0003
142/827
()0/0000
225/502
()0/0000
249/064
()0/0000
228/254
()0/0000
312/583
()0/0000
151/43
()0/0000

Im,Pesara
n ,Shin
W-stat
-9/3252
()0/0000
-5/76047
()0.0002
-7/389
()0/0000
-3/432
()0/0000
-6/5041
()0/0000
-6/68
()0/0000
-6/546
()0/0000
-8/505
()0/0000

Levin, Lin,
Chu t.
-6/1494
()0/0000
-7/312
()0/0000
-5/257
()0/0000
-3/041
()0/0000
-6/253
()0/0000
-7/95
()0/0000
-8/6634
()0/0000
-7/39
()0/0000

 اعداد داخل پرانتز بیانگر احتمال معنیداری فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد است.منبع :یافتههای پژوهش

در جدول ( )3که نتايج برآورد تخمين سيستم معادالت همزمان ارائه شده ،تخمين معادالت در
ستونهای مجزا انجام شده است که با تايير در متايرهای مستقل از يكديگر تفكيک شدهاند.
با استفاده از سيستم همزمان تاثير مقرراتگذاری سرمايه و نقدينگي روی يكديگر مورد
بررسي قرار گرفته است .با وجود معنيداری ميان ضرايب در هر دو معادله در سيستم همزمان
ميتوان بيان کرد که اين دو مقررات بر يكديگر تاثيرگذار بوده و مكمل يكديگرند؛ همانطور
که در مطالعه کارلتي و همكاران )2020(1به آن اشاره شده است .هر چه نسبت سرمايه در
بانکها باالتر رود ،نقدينگي در بانکها کاهش مييابد؛ از اين رو ،ميتوان بيان کرد که
کمبود نقدينگي در بانک افزايش مييابد که اين نشان از ارتباط مثبت و معنيدار ميان کمبود
نقدينگي و سرمايه در بانکها است.
1. Carletti, E. & et al.
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جدول  .3تخمین سیستم معادالت همزمان
تخمین سیستم ( )3تخمین سیستم ()2
متغیرهای مدل
معادله سرمایه :متغیر وابسته نسبت کفایت سرمایه
0/832109
0/766261
نسبت سرمایه با یک وقفه
()5/4949
()8/9533
-0/008344
-0/005049
اندازه بانک
()-3/2886
()-2/4608
0/025468
0/017819
نسبت معکوس تامین مالی پایدار
()1/9438
()2/2093
0/002080
---نسبت بازدهی سرمایه
()3/3082
0/048367
0/025342
نسبت ثبات بانکی
()2/4586
()1/8262
-0/065896
-0/047862
نسبت وام به کل دارایی
()-3/1630
()-1/7593
0/014798
---نسبت حاشیه سود
()1/8530
2/03
2/01
آماره دوربین_ واتسون
0/8954
0/8674
ضریب تعیین
0/8599
0/8893
ضریب تعیین تعدیل شده
معادله نقدینگی :متغیر وابسته معکوس نسبت تامین مالی پایدار
0/847148
0/525282
معکوس نسبت تامین مالی پایدار با
()4/8355
()5/9783
یک وقفه
-0/041868
-0/062264
نسبت کفایت سرمایه
()-3/3041
()-3/1291
-0/002043
-0/001133
اندازه بانک
()-1/7881
()-1/4593
0/069825
0/033544
نسبت وام به کل دارایی
()3/4612
()1/8583
-0/02822
---شاخص تمرکز بانکی
()-2/4482
1/94
1/99
آماره دوربین_ واتسون
0/7826
0/9657
ضریب تعیین
0/7213
0/9929
ضریب تعیین تعدیل شده
0/1581
0/1484
آماره سارگان
 اعداد داخل پرانتز بیانگر آماره تی استیودنت استمنبع :یافتههای پژوهش

تخمین سیستم ()1
0/689178
()5/2396
-0/004968
()-2/2162
0/035825
()1/8947
0/004818
()2/0141
0/054892
()1/9302
-0/04587
()-2/2593
---1/9333
0/9274
0/9088
0/698241
()2/3578
-0/08385
()-3/8214
-0/002597
()-2/9312
0/069814
()2/4711
--1/9902
0/9657
0/9929
0/1848
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مطابق با نتايج به دست آمده ،ارتباط ميان عدم نقدينگي (معكوس نسبت تامين مالي پايدار)
و کفايت سرمايه مثبت است .بنابراين ،با باالتر رفتن کمبود نقدينگي در بانکها برقراری
الزامات سرمايهای مطابق با مقررات بال  3امكانپذير نخواهد بود .مطالعاتي همچون هورواث
و همكاران )2014( 1نيز ارتباط منفي ميان نقدينگي و سرمايه را تاييد کردهاند.
متاير کمبود نقدينگي با يک دوره وقفه در معادله نقدينگي دارای معنيداری بااليي است و
ارتباط مثبت و معنيدار اين ضريب بيانکننده پويايي مدل با استفاده از اين متاير است .با
افزايش ريسک نقدينگي در مدل در يک دوره ريسک نقدينگي در دوره بعد نيز افزايش
مييابد .ضريب متاير وابسته وقفهدار در هر معادله سرمايه نيز دارای ضريب مثبت و معنيدار
بوده و بيانگر آن است که با افزايش سرمايه در دوره قبل افزايش سرمايه در دوره بعد ايجاد
ميشود.
در اين سيستم معادالت همزمان ،نسبت وام به دارايي به عنوان متاير مستقل در هر دو معادله
در نظر گرفته شده است .اين متاير دارای تاثير مثبت و معنيدار در معادله نقدينگي ميباشد.
همچنين اين متاير در معادله سرمايه دارای ارتباط معكوس و معنيدار است .اندازه بانک در
اين سيستم معادالت همزمان از ديگر متايرهای تاثيرگذار بر آن است که دارای تاثير منفي
بر سرمايه و نقدينگي است .اين متاير با توجه به آنكه لگاريتم داراييهای هر بانک است بايد
برای سياستگذاری مورد توجه قرار گيرد ،زيرا که بانکهای بزرگتر ممكن است سرمايه
پايينتری را نگهداری کنند و اين تمايل در بانکهای بزرگتر نسبت به بانکهای کوچک
تر بيشتر است .از اين رو ،توجه به بانکهای با اهميت سيستمي و طبقهبندی آنها برای داشتن
کفايت سرمايه در حدی باالتر از بانکهای کوچکتر الزم به نظر ميرسد .اهميت موضوع
با توجه به ريسک بيشتری که بانکهای بزرگ به سيستم بانكي و يا در سطح باالتر به نظام
مالي ممكن است وارد کنند بيشتر خواهد شد.
در راستای قوتسنجي و به منظور ارزيابي بهتر فرضيههای مدل عموما متايرهای مختلف به
عنوان متاير مستقل در مدل وارد و يا حذف ميشوند .به عبارت ديگر ،سعي ميشود تا از
طريق چگونگي ارتباطات ميان متايرها به بهترين تخمين و برآورد نتايج دست يافت .نتايج
حاصل از تخمينهای متعدد ( )2( ،)1و ( )3سيستم معادالت همزمان در جدول ( )3قابل
1. Horvath, R. & et al.
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مشاهده است .نتايج حاکي از آن است که با وجود حذف و اضافه کردن متايرهای مستقل
در سيستم معادالت همزمان در نتايج به دست آمده از برآوردها در تخمين معادله ( )1از نظر
عالمت و معناداری تاييری ايجاد نشده است.
1

در اين تحقيق برای بررسي معتبر بودن ابزارها از آزمون سارگان استفاده شده است .برای
اينكه ابزارها معتبر باشند بايد بين ابزارها و جمالت خطا هيچگونه همبستگي وجود نداشته
باشد .در اين آزمون ،فرضيه صفر آن است که ابزارها با خطاها در معادله تفاضلي مرتبه اول
همبسته نيستند .ميزان آماره سارگان در هر سه تخمين سيستم حاکي از آن است که ابزارهای
مورد استفاده برای تخمين از اعتبار الزم برخوردار هستند.
به طور کلي ،پيادهسازی الزامات نقدينگي همزمان با مقررات سرمايهای يا کفايت سرمايه
اهميت دارد و نسبتهای سرمايه همراه با نقدينگي ميتوانند در بانکهای کوچک و بزرگ
تفاوت داشته باشند .اين امر با وجود برقراری مشكالت عديده در پيادهسازی و مشكالت
اجرايي که برای بانک مرکزی در راستای بهبود نظارت بانكي ميتواند داشته باشد ،ميتواند
در کنترل ريسک در کل شبكه بانكي موثرتر از ديد يكسان به بانکهای کوچک و بزرگ
تاثير داشته باشد.

 .6جمعبندي و نتیجهگیري
بانکها در فرآيند تجهيز و تخصيص منابع ،شناسايي فرصتهای سرمايهگذاری و
متنوعسازی ريسک ،نقش موثری دارند و ساختار و کارايي بخش بانكي به عنوان يک بعد
مستقل توسعه مالي مورد توجه است .بر اساس اصول بال ،مهمترين ضعف و کاستي در بخش
بانكي ،کمبود منابع مالي و ظرفيت محدود وامدهي بانکها به ساير بخشهای اقتصادی است
که اين مساله عموما ناشي از کسری نقدينگي در شبكه بانكي است .بانکها برای پوشش
نوسانات و تاييرات مورد انتظار يا دور از انتظار اقالم ترازنامه و همچنين جذب منابع جديد
به منظور تخصيص و در نتيجه کسب درآمد نياز به نقدينگي دارند .مديريت نقدينگي بانک،
تحليل وضعيت نقدينگي بانک در گذشته ،پيشبيني نيازهای آينده ،بررسي روشهای جذب
منابع و طراحي ساختار داراييهای بانک را شامل ميشود.

1. Saragan Test

تهرانی و همکاران | 71

نقدينگي توانايي بانکها برای تامين مالي و جبران تعهدات بانک است .کاهش تكيه بانکها
بر سپرده و افزايش اعتماد به بازارهای سرمايه چالشهای جديدی را برای مديريت نقدينگي
در بانکها فراهم آورده است .همچنين در ادبيات بانكي سرمايه بانكي عالوه بر کاهش
ريسک بانكي ميتواند توانايي بانک را در ايجاد نقدينگي تحت تاثير بگذارد .تعامالت ميان
نقدينگي و سرمايه بانكي از موضوعاتي است که همواره مورد تاکيد بوده است .با استفاده از
سيستم همزمان تاثيرگذاری مقرراتگذاری سرمايه و نقدينگي روی يكديگر بررسي شده
است .با وجود معنيداری ميان ضرايب در هر دو معادله در سيستم همزمان ميتوان بيان کرد
که اين دو مقررات روی يكديگر تاثيرگذار هستند و به صورت مكمل يكديگرند.
اين مقاله به بررسي تعامالت ميان الزامات نقدينگي و سرمايه با استفاده از دادههای شبكه
بانكي کشور پرداخته و نتايج تاکيد بر اين موضوع دارد که اجرای همزمان الزامات و مقررات
نقدينگي و سرمايهای مطابق با مقررات جديد بانک مرکزی الزم به نظر ميرسد .هرچه نسبت
سرمايه در بانکها باالتر رود عدم نقدينگي در بانکها کاهش مييابد؛ از اين رو ،ميتوان
بيان داشت که نقدينگي در بانک افزايش مييابد که اين نشان از ارتباط مثبت و معنيدار
ميان نقدينگي و سرمايه در بانکها است .الزامات نقدينگي و سرمايهای با توجه به ساختار
ترازنامه با يكديگر در ارتباط هستند که بايد در اين موضوع انگيزه بانک برای مقابله با
ريسک و محافظت در برابر ريسکهای بانكي بررسي شود.
به طور کلي ،در تاييرات رهنمودهای جديد بال  3با تاکيد بر الزامات نقدينگي راهكارهای
موثری در زمينه سياستگذاری و نظارت بانكي ارائه شده است .کميته بال با تاکيد بر محاسبه
نسبتهای نقدينگي توسط بانکها ،کيفيت داراييهای نقد بانکها را تحت عنوان الزامات
نقدينگي مورد توجه قرار ميدهد .اين نسبت توسط بانکهای مرکزی برای نظارت بر
بانکها مورد استفاده قرار ميگيرد و چشمانداز مشخصي برای آن لحاظ شده است .بانک
مرکزی ميتواند با توجه به ارتباطات ميان الزامات سرمايهای و نقدينگي بانکها و برقراری
همزمان آنها در زمينه تامين مالي ،اقدامات موثری را در جهت ثبات پولي و مالي برقرار
کند.
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