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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 2006-
2018, 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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 کشور بانکی هشبک در نقدينگی و سرمايه مقرراتی الزامات تعامالت بررسی

 ایران ،، تهرانتهران دانشگاه گروه مالی و بیمه، دتااس  رضا تهرانی
  

 ایران ،، تهرانمرکزی بانک بانکی و پولی پژوهشکده بانکی گروه دیارتااس را چمهشید شاه
  

 ایران ، تهران،تهران استادیار،گروه مالی و بیمه، دانشگاه سعید فالح پور
  

 ایران ، تهران،تهران دانشگاه ،مالی تریدک دانشجوی  زينب بیابانی

  چکیده
 يپ در را بانكي گذاریمقررات مقوله به الملليبين نهادهای مضاعف توجه ميالدی، 2009 تا 2007 هایسال مالي بحران
 در جديد الزامات و معيارها ارائه و بازنگری به اقدام موثر بانكي نظارت اعمال منظور به بال کميته راستا اين در. داشت
 طور به. کرد اهرمي نسبت و نقدينگي الزامات ارائه سرمايه، کفايت الزامات در بازنگری همچون بانكي مقررات حوزه
 اروپايي گبزر هایبانک خرد، بانكداری بر معنادار و منفي تاثير سرمايه هاینسبت که است آن از حاکي شواهد کلي،

 ميالدی 2008 سال از پس مالي بحران دوران در «اعتباری تنگنای» و بدهي اختبازپرد کاهش زمينه در هاوام ساير رشد و
 شانن بانک دهيوام رشد بر را خطا با همراه اما مثبت، اثرات نقدينگي هایشاخص اين، بر عالوه. داشتند جهان در را

 هایسياست اجرای زمان در هابانک ناهمگني رفتارهای و هاويژگي نظرگرفتن در لزوم بر تاکيدی امر اين که دهندمي
 ،1397 تا 1385 هایسال زماني بازه در کشور بانكي هایداده از گيریبهره با مقاله اين در. است جديد مقرراتي و نظارتي

 در مرکزی بانک جديد دستورالعمل براساس و 3 بال الزامات از الهام با سرمايه و نقدينگي جديد مقررات همزمان اثر
 هپرداخت بدان مقاله اين در که ایمساله عبارت ديگر، به. است گرفته قرار بررسي مورد همزمان معادالت مسيست يک قالب

 واهدخ قرار شرايطي چه در راها آن هابانک توسط نقدينگي و ایسرمايه مقررات همزمان برقراری که است آن شودمي
 تحقيق، اين تايجن براساس. هستند يكديگر مكمل ایسرمايه اماتالز و نقدينگي الزامات آمده دست به نتايج با مطابق. داد

 رفتن باالتر با اين،بنابر. است مثبت سرمايه کفايت و( پايدار مالي تامين نسبت معكوس) نقدينگي ريسک ميان ارتباط
  . دبو نخواهد پذيرامكان 3 بال مقررات با مطابق ایسرمايه الزامات برقراری هابانک در نقدينگي ريسک

 . بانکی نظارت بال، کمیته سرمایه، کفایت نقدینگی، الزامات ها:کلیدواژه 

  . JEL: G28, G21 يبندطبقه
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  مقدمه .1
 شد باعث ميالدی 2000 تا 1990 یهاسال در (2 و1 بال مثال عنوان )به 1بال توافقنامه اجرای

 رابطه ژهيو به هابانک فتارر بر هيسرما نيقوان عواقب بر حوزه اين اتيادب از يبزرگ بخش تا
 با و ميالدی 2008 سال يمال بحران پيرو. شود متمرکز يدهوام رفتار و بانک هيسرما ينب

 تهيمک خود، يمال ثبات و ينگينقد تيريمد بهبود و ارتقا به هابانک نياز شناسايي و تشخيص
 یبانكدار در ينگينقد يابيارز یبرا را يالمللنيب چارچوب کي بال يبانك نظارت و ميتنظ

 قنامهتواف مربوطه، هایدستورالعمل بين از. کرد جاديا هيسرما تيکفا قيدق نيقوان بر عالوه
 مراهه ريسک به شده موزون سرمايه نسبت بر عالوه نظارتي اهرم نسبت اجرای شامل 3 بال

 . است نقدينگي هاینسبت با

 نامهتراز ساختار و نندک خود هيسرما تقويت به اقدام ديبا هابانک ،ينظارت یاستانداردها پيرو
 .ابدي بهبودها آن مالي ثبات همچنين و هاييدارا ينگينقد وضعيت تا خشندبب بهبود را خود

 نندهکتامين عنوان به اصلي وظايف از يكي- ويژه به بانكي هایفعاليت از ایگسترده طيف
 يسکر وزن ها،موا. دگير ارقر تاثير تحت است ممكن اعتباری، هایفعاليت -نقدينگي
ييدارا عنوان به که ييهاييدارا با سهيمقا در و دارند معامالتي بهادار اوراق به نسبت باالتری

 يحت و نقد مهين یهاييدارا عنوان به شوندمي توصيف و هستند طيشرا واجد ینقد یها
 و صرنانب .(Bouwman, and Berger 2009) شونديم شناخته نقدغير هایدارايي

 مقررات و قوانين یاجرا لزوم بر لگرانيتحل اکثر که کردند اشاره امر اين به (2009) 2ليندک
 نيا با .دارند اکيدت يمال بحران يپ در يمال ستميس در ثبات بهبود و تيتقو راستای در شتريب

 ملكردع اينكه بدون و اساس اين بر نظارتي الزامات آيا که است يباق همچنان الوس اين حال
 ،فتديب خطر به واقعي اقتصاد به خدمات ارائه برای نقدينگي دهندهارائه عنوان به هابانک اصلي
  است؟ شده تنظيم

 با هابانک در ينگينقد و هيسرما الزامات همزمان اتريتاث يبررس ،حاضر مقاله هدف
 دستورالعمل سبراسا و 3 بال ينظارت چارچوب از الهام با و ديجد اقدامات از گيریبهره

 عتباریا موسسات سرمايه کفايت و نظارتي سرمايه محاسبه» عنوان با مرکزی بانک جديد
 .است« 1398 اسفند مصوب

                                                           
1. Basel Accord 

2. Naceur, S. B. & Kandil, M. 
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 بايد که ستنده ارتباط در يكديگر با ترازنامه ساختار به توجه با ایسرمايه و نقدينگي الزامات
 بانكي ایهريسک برابر رد محافظت و ريسک با مقابله برای بانک انگيزه موضوع اين در

. است انكيب شبكه در هابانک کارکرد از اطمينان بانكي نظارت از اصلي هدف. شود بررسي
 ايدارپ رشد و اقتصاد از واقعي حمايت دنبال به خود متعدد رهنمودهای براساس بال کميته

 با را هابانک مواجهه ميزان رهنمودها اين در شده ارائه الزامات از برخي. است اقتصادی
 رایب منابع جذب به الزامات اين از ديگر برخي. نقدينگي( )الزامات دهدمي کاهش ريسک

 کننديم کمک دهيوام به اقدام برای هابانک ایسرمايه ظرفيت افزايش يا هازيان با مقابله
 ثيراتتا و نقدينگي و ایسرمايه الزامات اين دو هر به توجه بنابراين،. ای(سرمايه )الزامات

 هر بررسي اب دارد تالش مقاله اين. گيرد قرار بررسي مورد بايد کشور بانكي شبكه درها آن
 کند. بررسي راها آن تعامالت نحوه نقدينگي و ایسرمايه الزامات دو

 نظري ادبیات. 2
 ها محسوبدر بانک اساس فعاليتمدت و دادن وام بلندمدت، ی کوتاههاسپرده گرفتن

دن ها در اقتصاد فراهم کرگری مالي، نقش مهم بانکاقع براساس تئوری واسطهدر و شود.مي
های نقد مدت و بدهيهای غيرنقد در کوتاههای بلندمدت و دارايينقدينگي برای تامين مالي

را از  های غيرنقدها از اين طريق خلق نقدينگي ايجاد کرده و تامين مالي دارايياست. بانک
. در ادبيات اين حوزه متيو (1396دهند )شاهچرا و طاهری، نكي انجام ميهای باطريق سپرده

 موسساتدر که  گری مالي به اين نكته اشاره داردواسطه( اعتقاد دارند که 2005) 1و تامپسون
سسه که دارای مازاد واز واحد ديگری در م در عملمالي واحدی که دچار کسری شده 

ه براساس گری مالي يک فرآيند است کرو، واسطه اينکند. از استقراض مي ،نقدينگي است
 شود. داده ميکسری وام دچار وجوه واحد مازاد به واحد آن 

 وظيفه کنند؛مي ايفا اقتصاد در محوری نقشي هابانک که معتقدند( 2006) 2کاسو و همكاران
 نقد سریک دارای واحدهای به نقد وجه مازاد دارای واحدهای از وجوه هدايتها آن اصلي
 هایوام به گريزريسک و کوچک نقدی هایسپرده تبديل باها به عبارت ديگر، آن. است

 تلفمخ نيازهای ،انتقال( )تابع دارند قرار تریالبا ريسک معرض در که تربزرگ غيرنقدی
 .دهندمي تطبيق يكديگر با را دهندگانوام و گيرندگانوام

                                                           
1. Matthews, K. & Thompson, J. 

2. Casu, et al.  
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 به ازني مشتريان هایوام. است مرتبط اهرم االیب سطوح با معموال نقدينگي باالی درجه
 رد موضوع اين. دهدمي کاهش را پايداریها آن برای مالي تامين و دارد بااليي نقدينگي

 مينتا اين که هستند شرايطي در بازارها. است نشدني حل ایمقوله ،تجارت عادی شرايط
 قرار وبيخ وضع در سرمايه يا پول ربازا نقدينگي بحران شرايط در اما است، پذيرامكان مالي

 به بانک شده خريداری وجوه . همچينها ممكن نيستمورد نياز برای وام منابع تهيه و ندارد
 اين نارک در. کند مالي تامين نيزها آن برای که است مجبور بانک و رسندمي خود سررسيد
 صورت يپرداخت دگانگيرنوام سوی از اما رسد،مي سر به بانک هایوام مهلت مسائل،

 ورتيص درعالوه بر اين، . گذاردمي افزايش به رو بد هایوام ميزان دليل همين به و گيردنمي
 قدينگين کمبود مشكل باشد، مثبت خروجي و ورودی نقد وجه هایجريان گردش نتيجه که

 با بانک صورت، آن درهای وجه نقد منفي باشد يجه جرياننت چنانچه. داشت نخواهد وجود
 در حرانب شرايط در شودمي گفته که است دليل همين به. شودمي مواجه نقدينگي کسری

 پرداخت دمع با هابانک از بااليي درصد و بيندمي زيان بانک نقدينگي سرمايه، يا پول بازار
 شان،بقاي حفظ برای که دنکنمي مجبور را هابانک بازار، هایشوک. شوندمي مواجه ديون

 وليپ بازارهای به ديگری شوک همانند خود اين بفروشند؛ حراج قيمت به را ايشانهدارايي
 .است سرمايه و

 همچنين و ترازنامه اقالم انتظار از دور يا انتظار مورد تاييرات و نوسانات پوشش برای هابانک
. ارندد نقدينگي به نياز درآمد کسب نتيجه در و تخصيص منظور به جديد منابع جذب

 آينده، نيازهای بينيپيش گذشته، در بانک نقدينگي وضعيت تحليل بانک، نقدينگي مديريت
 کاهش. شودمي شامل را بانک هایدارايي ساختار طراحي و منابع جذب هایروش بررسي
 االیب حجم بر تمرکز و بانک پرتفوی در بلندمدت تسهيالت وجود ها،سپرده حجم مداوم
. است بانک موردنياز نقدينگي افزايش عوامل ترينمهم از سرمايه مقابل در (سپرده) بدهي
 مورد وجوه ينتام یبرا درآمدها( ساير و )سود بانک داخل ينگينقد از هابانک ،برآن عالوه

 ستفادها مناسب هزينه با و مناسب زمان در گذارانسپرده به ارائه يا و گذاریيهسرما یبرا يازن
 نقدينگي ائلمس با کنندمي دريافت که هاييسپرده و مالي یهابدهي دليل به هابانک. کننديم

 و هاهيبد کاهش و اصالح در را بانک توانايي نقدينگي، ،بهتر عبارت به. شوندمي مواجه
 که ددار کافي نقدينگي زماني بانک يک. دهدمي نشان دارايي افزايش در را اشتوانايي

به  نقد هایدارايي تبديل طريق از هم و هايبده افزايش طريق از هم را کافي وجوه بتواند
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 و ينقدينگ علت همين به و آورد دست هب قبول قابل ينههز يک با و سرعت بهوجوه نقد 
 ساختار ينب تعادل عدم چنانچه .باشند همسو يكديگر با بايد بانک در بهينه سرمايه ساختار
 با بانک د،باش داشته وجود بانک نقدينگي وضعيت با بانک اهرمي نسبت و سرمايه مطلوب
 نتوانند هابانک اگرشود. مي مالي تامين منابع ساير از استقراض به مجبور باالتر هزينه صرف

 یمرکز بانک يا و يبانك ينب بازار يقطر از باشند خود يانمشتر ينگينقد يازهاین یپاسخگو
 ظرننقدينگي مورد هک يصورت در و دکر خواهند برطرف را يازهان ينا باال هزينه صرف با

 يبانك هجومبا  و شده بحران دچار بانک ،نشود پرداخت لحظه در بانک توسط يانمشتر
عبارت  به. کندمي يلتحم يبانك نظام کل به را يستماتيکس يسکر ومواجه خواهد شد 

 منجر بدهي /دارايي یوپرتف در بزرگ هایزيان و تلفات به تواندمي نقدينگي کمبودديگر، 
 اين زا بانک نقدينگي کمبود. کند ايجاد را مالي درماندگي و فشار تواندميهمچنين  .شود

 از هابانک (هاوام) نقدهای غيردارايي که شودمي بدهي پرداخت تالمشك موجب جهت
 است ممكن کلي نقدينگي کمبود نتيجه، در .شودمي تامين مدتکوتاه هایبدهي طريق
 .(1396 همكاران، و رنجي) دهد وقس ورشكستگي سمت به را هابانک

رد. ای به ارتباط ميان اقالم ترازنامه بستگي داارتباط ميان الزامات نقدينگي و الزامات سرمايه
ای و الزامات نقدينگي هر دو به صورت جداگانه بررسي در ادبيات نظری الزامات سرمايه

 2(، آدريان و شين2009)1اند. در ادبيات بانكي، محققيني همچون برونرمير و پدرسنشده
( به ارتباط ميان نقدينگي و اهرم بانكي در طول 2013) 3( و دامار و همكاران2010)

ها در شبكه بانكي و شرايط اقتصادی حاکم بر اند. تمرکز آنهای اقتصادی پرداختهچرخه
ين اای و نقدينگي به بازار است. نتايج اين محققان حاکي از آن است که الزامات سرمايه

دليل که تنظيم سرمايه به تنهايي برای کاهش اثرات بحران مالي کافي نبوده است بايد مكمل 
ها را کاهش های نقد با کيفيت باال ريسک اعتباری بانکيكديگر باشند. تمرکز بر دارايي

داده که اين نيز دليلي بر مكمل بودن اين الزامات برای کنترل ريسک است. به عبارت ديگر، 
  ها با نسبت سرمايه باالتر تمايل به نگهداری نسبت نقدينگي باالتر دارند.بانک

                                                           
1. Brunnermeier, M. K. & Pedersen, L. H. 

2. Adrian, T. & Shin, H. S.  
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( با توجه به بررسي 2015) 3( و بانرجي و ميو2016) 2( و بونر2016) 1دويجم و ويرتس 
گي، کننده الزامات نقدينهای رعايتای و نقدينگي تاکيد کردند که بانکالزامات سرمايه

 های نقدينگي را دره منابع مالي ناپايدار کاهش داده و شوکها را بتوانند اتكا بانکمي
  مدت کنترل کنند.کوتاه
. به عبارت نددار هاريسک با رويارويي برای بيشتری توانايي بال الزامات برقراری با هابانک

 پذيریطافعان افزايش هدف با که دهدمي پيشنهاد 3 بال چارچوب در بال کميتهديگر، 
 بال الزامات واقع در. (Harzi, 2012) شود تقويت سرمايه و نقدينگي رراتمق بانكي، بخش

 برای کليدی رهنمودی ایسرمايه الزامات زمينه در چه و نقدينگي الزامات زمينه در چه
 . است بانكي هایفعاليت انجام در هابانک

برای  نقدينگي های اعتباری و... و افزايشای باالتر برای مقابله با ريسکالزامات سرمايه
اشد. تواند راهگشا بهای ناشي از کمبود نقدينگي ميکاهش عدم تطابق سررسيدها و بحران
 ای هستند که هنگام بروزها موضوعات در هم تنيدهنقدينگي بانک و توان پرداخت بدهي

( 2016) 4ها را افزايش دهند. بويسای و همكارانتوانند مشكالت بانکهای مالي ميبحران
نگي و های انتقال مقررات نقديمطالعه خود با تاکيد بر اين موضوعات به بررسي مكانيزيمدر 

  پردازند.ای بر اقتصاد ميسرمايه
 نآ از يحاک که دارد وجود سرمايه و نقدينگي الزامات بررسي در نيز یگريد یهاهينظر

 نقد به تبديل یبرا ینقد یهاييدارا از احتياطي ذخيره کي است ممكن هابانک که است
 سودآور دهيوام هاییگذارهيسرما اي نقد پول کمبود هرگونه از یريجلوگ منظور به کردن
 روهروب بازار در تریسخت شرايط با گذاریسرمايه افزايش زمينه در که مواقعي در جديد
 يبانك وام در ينگينقد راث مورد در مقابل نظرات. (Fama, 2013) کنند نگهداری، هستند

 در. تاس گرفته شكل ينظارت ينگينقد الزامات تردقيق یاجرا و 2008 يمال بحران دنبال هب
 یبرا رتقيدق نقدينگي الزامات ،«اعتباری تنگنای» و اقتصادی وضعيت وخامت به رو طيشرا
 فشارها اثر در را خود يدهوام یهاتيفعال کاهش در هابانک ييتوانا است ممكن هاييدارا

                                                           
1. Duijm, P. & Wierts, P. 

2. Bonner, C. 
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 شيافزا ی،نقد یهاييدارا احتياطي ذخيره داشتن نگه هنگام بانک یهايياراد کاهش یبرا
  .دهد

 سود حاشيه ،يدولت بهادار اوراق صفر به کينزد بهره نرخ و آسان يپول یهااستيس نهيزم رد
بانک ،نيبنابرا. (Berger & Bouwman, 2009) است باالتر ريسكي صرف با و ناچيز وام
 هنگام را خود غيرنقدی و كيسير ،بازده کم یاعتبار یهاتيفعال ددهن حيترج است ممكن ها

 همچنين .ندده کاهش بازده کم و سکير بدون يدولت قرضه اوراق ينگينقد سپر داشتن نگه
 احتماال- هاتيفعال ريسا به يخصوص بخش به وام دادن یجا به را خود ثابت بودجه هابانک
 انبحر از پس استدالل نيا. دهندمي تخصيص -ترشيب ینقد یهاييدارا در یگذارهيسرما

 طيشرا با هابانک که يهنگام يعني؛ شد برخوردار یشتريب تياهم از ميالدی 2008 سال يمال
 و خود یهاامو اعتبار نيتام اي يخصوص بخش يمال تامين منابع به يدسترس یبرا یترسخت
 بازگشت نگران است ممكن که بلندمدت یهايبده دارندگان از بازار سخت فشار نيهمچن

 .شدند روهروب ،باشندها آن از پول

 پژوهش پیشینه. 3
 اين بر. ندپرداخت بانكي سرمايه و نقدينگي ميان ارتباط بررسي به (2020) 1همكاران و کارلتي
 ترازنامه تنگرف نظر در با و است شده تاييد نقدينگي و سرمايه مقررات بودن مكمل، به اساس
 نقدينگي لزاماتا از ترکيبي که مرکزی بانک برای بهينه نظارتي ترکيب، آن الماق و بانكي

 . است شده ارائه است، سرمايه و
 را دهلن کشور در بانكي دهيوام بر نقدينگي مقررات بر تاکيد (2020) 2همكاران و آنانو

. است شدهن هابانک دهيوام کاهش به منجر نقدينگي الزامات که دادند نشانها . آندارند
 هابانک بر قدينگين مقررات تاثيرات بر نظارت که کرد بيان توانمي تحقيق اين نتايج با مطابق
 به سترسيد طريق از بيشتر دهيوام بر نقدينگي الزامات تاثير و الزم مرکزی بانک توسط

 يافته يشافزا گينقدين الزامات تاثير تواندمي بانكي منابع بودن دسترس در. است بانكي منابع
 بانكي نابعم به بيشتری اتكا نقد هایدارايي افزايش جای به هابانک نتيجه در و داده کاهش را

 .کنند پيدا پايدار

                                                           
1. Carletti, et al. 

2. Ananou, et al.  
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 باها آن .پردازندمي نقدينگي و سرمايه ساختار هایپويايي بررسي به (2019) 1همكاران و بن
 تحقيق ينا نتايج. کردند يبررس را هابانک رفتار، تصادفي پويای تصادفي مدل يک ارائه

. ستا ترازنامه ساختار بر ایسرمايه الزامات و نقدينگي الزامات مثبت تاثيرات از حاکي
ها آن از يک هيچ تواننمي و نداشته جايگزيني قابليت ایسرمايه و نقدينگي الزامات همچنين

 . کرد خارج بانكي مالحظات از را را
 يدهبر وام ينگيو نقد هيمقررات سرما ري: تاث3بال »وان ( در مقاله خود با عن2018) 2رولت
 دي، اثر مقررات جد«اروپا یتجار یهابانک یهااز داده یريگبا بهره يياروپا یهابانک

مورد را  یالديم 2008سال  يها به دنبال بحران مالبانک يدهبر وام 3بال  هيو سرما ينگينقد
سال  يحران مالبه دنبال ب يبر وام بانك ينگيو نقد هيسرما ريمطالعه تاث نيقرار داد. در ا يبررس

 . شد يابيقرار نگرفته است، ارز يکه تاکنون مورد بررس یالديم 2008
های بانكي ( به بررسي اثرات نقدينگي بر دارايي و بدهي2016) 3دويجم و ويرتس

امين مالي )نسبت تهای نقدينگي ها با توجه به ترازنامه بانكي تاثير شاخصپردازند. آنمي
 کنند. ها بررسي ميها و بدهيپايدار و نسبت پوشش نقدينگي( را بر دارايي

 در يکم يتجرب اي ینظر قاتيحقت که شدند يادآور را نكته اين (2016) 4و جانگ ديانگ
 يسكير یفتارهار ريسا اي بانک ينگينقد سکير بر ينگينقد یاستانداردها حداقل ريتاث مورد
 اين در عالقه مورد اصلي متايرهای نقدينگي هایشاخص ،کلي طور به .ددار وجود بانک
 اول الب قراردادهای براساس بانكي مقررات تمرکز است ممكن امر اين دليلو  نيستند حوزه

 يبده و ييدارا یهانسبت از معموال يقبل يتجرب مطالعات در. باشد بانک سرمايه رب دوم و
 Alfaro, et) يبانك وام در مالي ثبات و هاييدارا ينگيقدن بر مشخص اثرات کنترل یبرا

al.2003 ؛ Gambacorta & Mistrulli, 2004؛ Berrospide & Edge, 2010؛ 
Cornett, et al., 2011؛ Bridges, et al., 2014؛ Allen & Paligovora, 2015) به 

 نيب ينگينقد تطابق عدم یريگاندازه يعن)ي شدمي استفاده ينگينقد سکير هاینسبت یجا
 ينگينقد یرهايمتا يوقت که دهديم نشان يتجرب ياصل یهاافتهي. ها(يبده و هاييدارا

 .دارند يبانك يدهوام بر یمعنادار و مثبت ريتاث هستند، معنادار
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های انتقال مقررات نقدينگي در مطالعه خود به بررسي مكانيزيم( 2016) 1همكارانبويسای و 
ها با ارائه يک مدل اقتصاد کالن تاثيرات مقررات ر اقتصاد تاکيد دارند. آنای بو سرمايه

. بر های اقتصاد کالن آمريكا نشان دادندبانكي را بر عرضه کل اعتبارات و با تاکيد بر داده
ای و نقدينگي هر دو الزم و دارای ارتباط قوی بر يكديگر هستند. اين اساس، الزامات سرمايه

ها کنند. اين مدل تعادل عمومي ارائه شده توسط آنديگر را تقويت مياين الزامات يك
 ها است. های نقدينگي و سرمايه در بانکدهنده فعل و انفعاالت ميان محدوديتنشان

هي دپردازد که آيا نقش سرمايه بانک بر وامنكته مي نيا( به بررسي 2015) 2سزاروني
 با شده موزون يا اهرمي نظارتي سرمايه هاینسبت همچون امليتواند تحت تاثير عومي

يم 3 بال زا شده گرفته الهام ينگينقد مقياس از استفاده با ايآ نيهمچن. گيرد قرار ريسک
 ایهبانک بر مقاله اين تمرکز .داد قرار ريتاث تحت را يدهوام در يبانك ينگينقد نقش توان

 دهيوام بر ارزترب و چشمگير حتي است ممكن بيشتر بانكي مقررات تاثير که است اروپايي
 تاثير حتت شدت بههای اروپايي ن در معرض ريسک بانکگرفت قرار و پذيریآسيب. باشد

از  یاريدر بس يتيحاکم يمشكالت بده که ناشي از 2008مالي و اقتصادی سال  بحران
 است.بود قرار گرفته  اروپا هيعضو اتحاد یکشورها
تاثير اهرم مالي و نقدينگي بر درآمد و مديريت سرمايه را در ( 2016) 3و همكاران گومبوال

، قبلي تتحقيقا با مطابق که داشتند بيانها . آناندهای تجاری آمريكا بررسي کردهبانک
 ماقال بر موثر حسابداری هایانتخاب طريق از شدت به را درآمدشان توانندمي هاشرکت
 یبرا ایوسيله عنوانبه شدهارائه سهام نصاحبا حقوق با مطابق جاری اختياری تعهدی

 که دهدمي نشان شواهد برخي همچنينکنند.  مديريت زمان طول در درآمد پرداخت
 و باالتر مالي اهرم قالب در سرمايه ساختار تهاجمي مديريت خود تهاجمي سود مديريت
 مديريت. دشومي داده نشان ترپايين نقدينگي شكل به گردش در سرمايه تهاجمي مديريت

 و گيریذخيره وام، پرداخت رفتار به منجر تعهدی اقالم مديريت جای به بانک توسط سود
 الزامات 3 بال در شده بيان نظارتي تايير. شودمي تهاتر خالص و وام زيان ذخيره شناسايي

 تتح را سرمايه مديريت و درآمد تواندمي و است کرده ترسخت را نقدينگي و مالي اهرم
 و سود تاررف بر نقدينگي و اهرم اثر بررسي بهها آن مطالعه اين در ،بنابراين. دهد قرار تاثير

                                                           
1. Boissay, et al.   

2. Cesaroni, T. 

3. Gombola,  et al.     



 55|  تهرانی و همکاران

 

ها . آناندپرداخته 2013 تا 1999 سال از آمريكا تجاری هایبانک در سرمايه مديريت
 سرمايه تنسب با معناداری و مثبت رابطه مداوم طور به سرمايه مديريت و درآمد که دريافتند

 گذارانانونق که دهدمي نشان نتايج اين. دارد نقدينگي هاینسبت با معناداری و فيمن رابطه و
 سپ دوره در. باشند حفاظت آماده تهاجمي مديريت رفتاری هایاشكال همه مقابل در بايد

 و نقدينگي بين داریمعني مثبت رابطهررسي امنيت مقرراتي با ب از شواهدی نتايج بحران، از
 توسط سود مديريت مانع هابانک کمتر نقدينگي که دهدمي ننشا سود، مديريت

 و تهاتر خالص وام، زيان ذخيره که دهندمي نشانها آن همچنين. شودمي گذارانقانون
 گيریاندازه )اهرم اهرم نسبت با معناداری و مثبت رابطه وام، زيان ذخيره بودن غيرطبيعي

 هایهيافت خالصه، طور به. دارد سهام( صاحبان حقوق نسبت با يا و سرمايه اول جزء با شده
 انتقال رایب زيان ذخيره ايجاد به تمايل بيشتر زياد سرمايه با هایبانک که دهدمي نشانها آن

 نگهداری اب زيرا دارد، بدهي و سرمايه بازار به خود قوی مالي وضعيت از مثبت سيگنال يک
 وزهن که حالي در را وام تهاتر توانندمي ربهت بانک ها،زيان و ضرر برای تربزرگ ذخيره
 قابل زني مساله اين هزينه هرحال بهکند؛  تقبل شود،مي نگهداری باال سطح در زيان ذخيره
 . است توجه

 الکان از پولي سياست تاثير بر نگرشي» عنوان با پژوهشي در (1390) جليلي و رضائي
 تجاری هایبانک متايرهای و هاشاخص از ادهاستف با «ايران اقتصاد در بانكي سيستم اعتبارات

تعميم گشتاورهای روش از گيریبهره با و 7913 – 1388 دوره در کشورمان تخصصي و
 بستر در بانكي سيستم اعتبارات کانال طريق از پولي هایسياست اثرگذاری بررسي به 1يافته

 ايران بانكي سيستم در بانک دهيوام کانال که دادند نشانها . آنکردند اقدام تجاری ادوار
 تسياس انتقال سازوکار نقدينگي، و اندازه مانند هابانک هایويژگي برخي گرفتن نظر در با

 .کندمي فراهم را پولي
 مقايسه ه:سرماي کفايت و بانكي دهيوام» عنوان با ایمقاله در (1393) اسفندياری و خوشنود

 کفايت اثر بانكي، شبكه فصلي هایداده از تفادهاس با «ايران در خصوصي و دولتي هایبانک
 پانل مدل يک قالب در را 1392 تا 1386 هایسال طول در بانكي دهيوام کانال بر سرمايه

 بانک سرمايه اثربخشي بيانگر پژوهش اين نتايج .دادند قرار بررسي مورد بانكي شبكه برای
 اشت،د بررسي مورد هایبانک هدرگرو دهيوام تصميم در سرمايه کفايت نسبت قالب در

                                                           
1. Generalized Method of Moments 
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 اثر يفتضع منظر از بانكي دهيوام کانال در بانک سرمايه نقش تاييد بر دال اینتيجه اما
 .است نشده مشاهده بررسي مورد هایگروه از يک هيچ در پولي سياست
 مرکزی بانک گذاریسياست بر نقدينگي الزامات تاثير بررسي به (1398) طاهری و شاهچرا

 انكيب بين بازار در خود منابع مازاد يا و نياز مورد نقدينگي ميزان براساس هابانک. دازدپرمي
 مرکزی بانک پولي هایسياست در تواندمي نقدينگي الزامات اساس، ينا بر. کنندمي شرکت

بين بازار در مرکزی بانک هایسياست با همراه سياستي ابزار يک همانند و کند ايجاد تايير
 داشته ثرا بازار اين در نقدينگي تخصيص يا تامين چگونگي نهزمي در ها،بانک رفتار در بانكي
 در الزامات اين اثرگذاری بررسي به 3 بال نقدينگي الزامات بر کيدتا با مقاله اين در. باشد

 زا استفاده با مقاله اين در. است شده پرداخته بانكيبين بازار در مرکزی بانک هایسياست
 ارتباط 1395 تا 1389 هایسال برای بانكي بين بازار هایداده و کشور هایبانک ایهداده
 بررسي کشور بانكيبين بازار در مرکزی بانک سياستگذاری و بانک ترازنامه ساختار بين
 جايگزين (نقدينگي پوشش نسبت) 3 بال نقدينگي الزامات دهدمي نشان تحقيق نتايج. شد

 پوشش سبتنهمچنين . است بانكي بين بازار در مرکزی بانک سياستگذاری برای مناسبي
 طريق از رکزیم بانک و است بانكي بين بازار نرخ با معناداری و مثبت هرابط دارای نقدينگي

 .کند نظارت بانكي بين رهبه نرخ بر تواندمي نقدينگي پوشش نسبت
دهي با ها در وامی بانکگذاربه بررسي اثر سرمايه يوهش( در پژ1398عباسيان و همكاران )

د. نتواند در اين رابطه داشته باشد، پرداختنظرگرفتن نقش کفايت سرمايه و تاثيری که مي در
گذاری که کفايت سرمايه اثر مثبت و ميزان سرمايه ها حاکي از آن استپژوهش آننتايج 
در اعطای ين دو عامل اثر ا همچنين با بررسي توامانها دارد. دهي آنها اثر منفي در وامبانک
اند، شاخص خصوصي شده 44هايي که بر اساس اصل بجز بانک نشان دادند کهت التسهي

دهي دارد؛ است، اثر مثبت معناداری در وام مورد اشارهمربوطه که حاصلضرب دو فاکتور 
دهي ميگذاری در واميعني افزايش نسبت کفايت سرمايه باعث کاهش اثر منفي سرمايه

 .شود

  نقدینگي الزامات و سرمایه الزامات بر مروري .3
 اعتباری و اليم نظام استحكام و شفافيت ثبات، هدف با بال کميته نظارتي مقررات و الزامات
 سرمايه شاخص دو که دهدمي نشان بال کميته هایبيانيه الزامات روند بررسيشود. مي تدوين

 ضمنمت خود ماهيت به بنا بانكداری تصنع. است برخوردار ایويژه اهميت از نقدينگي و
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 اهميت تا شده موجب بانكي متعدد هایبحران. است مختلفي مخاطرات با مواجهه
 از ناشي مخاطرات و بازار مخاطرات با مواجهه در کافي سرمايه از هابانک برخورداری
 زا تعهدات ايفای عدم از ناشي مخاطرات و بانكي عمليات راهبری در نادرست فرآيندهای

 بال بيانيه ماننده سرمايه کفايت نسبت حداقل سوم بيانيه در. شود آشكار گيرندگان،وام سوی
 ساير و درصد 5/2 1احتياطي سرمايه اجباری بافر بااگر  ، امااست مانده باقي درصد هشت، 2

 ایهبانک هب مربوط بافر و ایدوره ضد حائل سرمايه بافر مانند اضافي سرمايه ذخاير و بافرها
 متاير درصد 15 تا 10 بين سرمايه کفايت نسبت حداقل ،شود جمع سيستمي خطر دارای

 ترازنامه، ماقال بازنگری و مديريت طريق از سرمايه کيفيتی ارتقا با بيانيه اين. شد خواهد
 رب تمرکز جای به جديد الزامات در. بخشدمي بهبود هازيان جذب در را هابانک ظرفيت

 50 حداقل بايد که است شده تمرکز سودآوری و پرداختي سرمايه بر يشترب بدهي ابزارهای
 بانک سرمايه جزء ترينکيفيت با پرداختي سرمايه چراکه ،دهند تشكيل را پايه سرمايه درصد

 .شودمي محسوب
کند که نقدينگي ( بيان مي2015) 2سايد و همكارانميالدی  2008در تبيين علل بحران مالي 

رعت سريع مهندسي مالي در ابداع ابزارهای مالي پيچيده و عرضه آن به بازار، بسيار باال، س
ها به ويژه در زمينه های بازار داراييمشكالت اطالعاتي ناشي از عدم شفافيت در قيمت

دان انگاری يا فقهای ناقص برای حسابداری و مديريت ريسک، سهلابزارهای اعتباری، مدل
راه و ظهور موسسات مالي به هم شدپذيری بيش از حد به ريسکهای قانوني که منتج نظارت

سسات های بيمه و موموسساتي که در زمينه ارزيابي امالک و مستاالت فعال بودند، شرکت
 گذاری کمتر از حد ريسک به طورها به برآورد و قيمتبندی اعتباری که اقدامات آنرتبه

بحث نقدينگي و  ،ند. در اين داليلاهبود 2008عمدی منجر شد از داليل وقوع بحران مالي 
ر اين ي را دريسک آن مطرح است که در همين ارتباط کميته نظارت بانكي بال رهنمودهاي

 زمينه برای بهبود کارکردها ارائه کرده است.
 ويتتق عمده هدف دو بال، بانكي نظارت کميته گزارش با مطابق 3 بال مقررات و قوانين در

 در يشترب پذيریانعطاف ارتقای هدف با و مقررات و قوانين تحت نقدينگي و جهاني سرمايه
 و صادیاقت وارده هایاسترس و شوک جذب در بانكي بخش توانايي بهبود و بانكي بخش

                                                           
1. Capital conservation buffer 

2. Syed, et al.     
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 و اهشک را رخدادهايي چنين ريسک بتوان مقررات و قوانين به توجه با تا شده مطرح مالي
 اين در. کرد رلکنت نيز را اقتصادی سيستم اليم بخش به شوک گسترش ريسک آن بر عالوه

 تاس شده مشخص بانكداری در آن ارزيابي و نقدينگي برای جديدی چارچوب مقررات،
 . (1398 طاهری، و )شاهچرا

 منظور هب نقدينگي پوشش نسبت. است شده گرفته نظر در نقدينگي الزامات، 3 بال بيانيه در
 قابليت با هایييدارا مقدار نسبت و شده پيشنهاد مدتکوتاه در نقدينگي کفايت ارزيابي

 دینق هایجريان همه مجموع تسويه برای هابانک نياز مورد کيفيت با و نقدشوندگي
 افيک نقدينگي بايد هابانک ،ديگر عبارت به. دهدمي نشان را آينده روز 30 در خروجي

 نسبت. باشند داشته را نيبحرا شرايط در روز 30 برای حداقل بانک اجرائي عمليات برای
 طمينانا ،نسبت اين هدف. است نقدينگي الزامات از ديگر يكي نيز 1پايدار مالي تامين خالص

 و بندیطبقه ات،ثب نظر از بانک منابع ،بنابراين .است بلندمدت در بانک نقدينگي کفايت از
 بايد بانک باتباث ابعمن نتيجه در که شودمي سنجيده درازمدت يا باثبات منابع به بانک نياز

 بهينه متنظي بر نسبت اين حقيقت در .کند فراهم را درازمدت نيازهای برای کافي پوشش
 در را خود هایمالي تامين هابانک اينكه از و دارد تاکيد هابدهي و هاييدارا سررسيد

 يریلوگج ،کنند تنظيم ترمدتکوتاه هایدوره در را هايشانبدهي و تربلندمدت هایدوره
 دهش موزون بلندمدت های)بدهي موجود ثابت مالي منابع تقسيم از نسبت اين .کندمي

 شده ونموز بلندمدت هایيي)دارا نياز مورد ثابت مالي منابع به سررسيد( و ثبات برحسب
 ميزان موجود، ثابت مالي منابع ميزان از منظور .آيدمي دست به )سررسيد و ثبات برحسب

 مالي بعمنا ميزان و شوندمي سررسيد يكسال از بعد که است هاييبدهي و سهام نقدينگي،
 الس يک ظرف که ندارد وجودها آن برای انتظار اين که است ييدارا مقدار نياز مورد ثابت
 تامين مقدار کندمي ملزم را هابانک 3 بال بيانيه ،ديگر عبارت به .شوند بازپرداخت آينده
 تداوم الهيكس دوره يک طي نياز، مورد ثابت مالي تامين مقدار از بيشتر موجود، ثابت مالي

 .باشد بحران
 بال کميته طتوس که هابانک در ایسرمايه و نقدينگي الزامات که کرد بيان توانمي، بنابراين

 از. است مالي بازارهای در بانكداری صنعت راهگشای شود،مي ارائه الملليبين سطح در
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 انكيب صنعت در بيشتری سالمت و ثبات به جهان در مرکزی هایبانک رهنمودها اين طريق
 انكداریب صنعت در گسترده مطالعات و نتايج براساس رهنمودها اين البته. انديافته دست
 اشارهها آن به زني مقاله قبلي هایبخش در که گرفته صورت متعدد بانكي متخصصان توسط

 به بال کميته رهنمودهای در شده ارائه هایشاخص گرفتن نظر در با مقاله اين. است شده
 اين آنكه وجود با. است پرداخته بانكداری صنعت در هاشاخص اين تقابل يا و تعامل بررسي

 ندتوانمي، اما اندشده معرفي هابانک برای راهگشا و موثر بانكي رهنمودهای در هاشاخص
 تعامالت هک باشند داشته مالي بازارهای رد هابانک عملكرد کل بر منفي يا و مثبت تاثيرات

 .  است شده تشريح مقاله اين در بيشترها آن

 و متغیرهاي تحقیق  . روش4
 ها،داده بررسي ديدگاه از و کاربردی هدف، ديدگاه از پژوهش اين در رفته کاربه روش

 ایانهابخکت روش از تحقيق پيشينه درخصوص الزم اطالعات آوریجمع برای. است تحليلي
 هایداده کارگيریبه با ميداني بررسي روش ازفرضيات  آزمون و هاداده بررسي برای و

 برای و راجاستخ هابانک يليتفض يمال یهاصورت از قيتحق یهاداده. شد استفاده تابلويي
 اکسل هایافزارنرم از مدل یرهايمتا و هاداده وتحليلتجزيه ،هانسبت محاسبه سازی،مرتب

 بانک 25 ديتا( )پنل تابلويي هایداده از متشكل تحقيق اين هایداده .شد استفاده وزيويا و
 . است 1397 تا 1385 هایسال زماني دوره برای کشور يبانك شبكه در فعال

های اقتصادی تعداد مندی از رشد بلندمدت و دسترسي آسان به دادههای اخير، بهرهدر سال
برای  تابلوييهای اقتصادی را به استفاده هرچه بيشتر از دادهمتخصصان ، زيادی از کشورها

(. در واقع Mankiw, et al., 1992است )مند کردهترغيب و عالقه های پوياتخمين مدل
گذارند. در روابط اقتصادی عموماً پويا هستند و طي زمان اثرات متفاوتي را بر يكديگر مي

کند. درک بهتر پويايي متايرهای اقتصادی کمک ميهای تابلويي به اين راستا برآورد داده
يافته در اين تحقيق به دليل وجود متايرهای مستقل تاخيری در مدل از روش گشتاور تعميم

(GMM)1 ( ارائه شده، استفاده خواهد شد. به عبارت ديگر، 1991) 2که توسط آرالنو و بوند
متايـر ز ادر الگوی معرفي شده ه يافته آن است کگيری از روش گشتاور تعميمدليل بهره

ـرآورد بـرای ب بنابراين، استفاده شده است. مسـتقل بـه صورت وقفه در سمت راست مدل

                                                           
1. Generalized Method of Moments 

2. Arellano, M. & Bond, S. 
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استفاده کرد و الزم است از  1(OLS)حداقل مربعات معمولي توان از برآوردهایمدل نمي
 ورايا روش گشت و 2(2SLSای )روش رگرسيوني حداقل مربعات دو مرحلهروش برآورد 

، برآورد حداقل مربعات دو (1992) 3استفاده شود. به گفته ماتياس و سوستريافتـه تعميم
های بزرگ برای ضرايب واريانس ای ممكن است به دليل مشكل در انتخاب ابزارها،مرحله

دار نباشد. در حالي که روش گشتاور دست دهد و برآوردها از لحاظ آماری معنيبه
لـي کدهد. به طور کاهش تورش نمونه، پايداری تخمين را افزايش مي يافته از طريقتعميم

در  ستهواب متاير وقفه وجود و خاص مشاهده قابل غير اثراتها آن تخمين در که معادالتي در
مدل بر بتنيم يافته کهتعميم گشتاور زنتخمين از است اساسي مشكل توضيحي متايرهای

 .(Barro & Lee, 1996شود )استفاده مي است پانلي های پويای
 الزامات و دينگينق الزامات بر تاثيرگذار متايرهای کشيدن تصوير به منظور به تحقيق اين در

. است هشد استفاده ایمعادله دو همزمان سيستم قالب در پويا تابلويي هایداده از ایسرمايه
 اين در. هستند تبيين قابل یامعادله تک هایمدل هوسيل بهاقتصادی  روابط از بسياری واقع در

 هرابط و شودمي گرفته نظر در ديگر متاير چند يا يک از تابعي عنوان به متاير يـک هامدل
 از طرفه دو جرياني که دارد وجود مواردی اما. شودمي فرض طرفه يـک متاير، دو بين علي
 بر يرگذاریتاث عين رد اقتصادی متاير يعني دارد؛ وجود اقتصـادی متايرهـای بين علي هرابط

 وضيحيت متاير معادله، يک در وابسته متاير وقتي. پـذيردمـي تاثير آن ازديگر  اقتصادی متاير
روند متاير هر برای که است همزمان معـادالت سيسـتم يـا الگـو باشـد، ديگری همعادل در

 . دارد وجـود سـاختاری يا رفتاری همعادل يک سيستم، زای
 چندمتايره هایرگرسيون با متفاوت ساختاری لحاظ به همزمان معادالت ستمسي که آنجا از

. نباشد چندمتايره هایرگرسيون بر اکمح کالسيک فروض هکنندتامين است ممكن اسـت،
 وابسـته متايـر که است اين همزمان معادالت سيستم هایمشخصه از يكي ،مثـال عنـوان بـه
 چنين. شودمي ظاهر سيستم از ديگر ایمعادله در توضيحي یمتاير عنـوان بـه معادلـه يـک در

 توضيحي متاير عنوان به آن در که ایمعادله پسماند جمله بـا اسـت ممكـن توضـيحي متاير
 يک در پسماند جمله با توضيحي متاير بودن همبسـته و باشـد همبسـته ،اسـت شده وارد

 از استفاده شرايطي چنين در. کندمي نقض را cov (xi,ui) = 0 کالسيک فرض معادله،
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 است، اريب تنهـا نـه کـه شـودمي نتايجي به منجر معمولي مربعات حداقل برآوردگرهای
 هـم بـاز کند، ميل نهايتبي سمت به نمونه حجم اگر حتي يعني است؛ نيز ناسازگار بلكه

 بـه ،نـابراينب. شـوندنمي برابر جامعه حقيقي مقادير با معمولي مربعات حداقل برآوردگرهای
 حداقل روش اخالل، جزء و زادرون توضيحي متايرهای بين استقالل وجود عـدم دليـل

 روش کاربرد و بوده نامناسب همزمان سيستم در معادلـه يـک تخمين برای معمولي مربعات
 .دارد موارد اين در بيشـتری کارايي يافتهتعميم گشتاور روش

 و نگيونديستي مطالعه از برگرفته همزمان معادالت سيستم مدل زا استفاده تحقيق اين در
 انمي ارتباطي هایکانال ها،بانک در مالي گریواسطه بيان با کهاست  (2013) 1همكاران

 اين در، ينبنابرا. کشدمي تصوير به همزمان معادالت سيستم طريق از را نقدينگي و سرمايه
 ریديگ و ایسرمايه الزامات به معادله يک که دارد ودوج معادله دو همزمان، معادالت سيستم

 توانمي همزمان معادالت ارچوبچ از استفاده با واقع در. دارد اختصاص نقدينگي الزامات به
 که است ليحا در اين. داد نشان تاثيرگذار متايرهای ساير همراه به را متاير دو اين بين رابطه

 با يقتحق اين در. است شده پرداخته جداگانه صورت به تنها معادالت بهمطالعات  اغلب در
 .تاس شده گرفته بهره همزمان معادالت سيستم از همزماني، اين ارتباط اهميت به توجه

 اســاسبر ســرمايه کفايت نســبت تحقيق، اين در اســتفاده مورد ایســرمايه الزامات شــاخص
ستورالعمل  ست.   2مرکزی بانک جديد د سبت  معكوس شاخص  زا نيز نقدينگي معادله درا   ن

ستفاده  نقدينگي الزامات شاخص  عنوان به  3مالي پايدار ست  شده  ا سبت . ا   امينت معكوس ن
 و پايدار   مالي  تامين  در بحران دهنده نشـــان و بوده يک  از باالتر  ارقام  دارای پايدار   مالي 

 و است  پايدار مالي تامين نسبت  عكس نسبت،  اين. است  بانک در نقدينگي ريسک  افزايش
  اساس بر ديگر، بيان به. دهدمي نشان  را دسترس  در مالي تامين به نياز مورد مالي تامين نسبت 

  باشـــد، يک به نزديک و باالتر نســـبت اين ميزان چههر ريســـک به ترازنامه اقالم دهيوزن
  ثبات مالي، هایشــوک  برابر در کبان ترازنامه و اســت  باالتر بانک ريســكي  اقالم ســطح 
ستقل  متاير عنوان به وقفه يک با متاير دو اين .دارد کمتری ستم س کردن  پويا برای م   وارد ي

                                                           
1. Distinguin, et al.  

تبصره،  ۱2ماده و  2۷دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری در  2.

 ۱۳۹۸مصوب شورای پول و اعتبار، اسفند 

3. Inverse of Net Stable Funding Ratio (I-NSFR) 
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 الزامات بر رگذارتاثي بانكي متايرهای گرفتن نظر در با زير همزمان سيستم   بنابراين،. اندشده 
 ( است.1ابطه )ر صورت به هابانک در ای سرمايه الزامات و نقدينگي

(1) 

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝑖𝑡 = 𝑟0 + 𝑟1 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑖𝑡 + 𝑟2𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝑟3𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡

+ 𝑟4 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝑖𝑡−1+

+ 𝑟5 𝑍_𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑡+𝑟6 𝐼𝑁𝑆𝐹𝑅𝑖𝑡 + 𝑈𝑖𝑡 

 𝐼𝑁𝑆𝐹𝑅𝑖𝑡 = 𝑟7 + 𝑟8𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝑖𝑡 + 𝑟9𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝑟10𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡

+ 𝑟11𝐼𝑁𝑆𝐹𝑅𝑖𝑡−1  + 𝑟12𝐻𝑒𝑟𝑓𝑖𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖𝑡 +  Ɛ𝑖𝑡  

 رقراریب همزمان يراتتاث يبررس به همزمان معادالت سيستم از استفاده با يق،تحق ينا در
 ،ولا معادله يگر،د عبارت به. است شده پرداخته نقدينگي مقررات و ایسرمايه مقررات

 يستمس از دوم معادله و کرده ارزيابي را ایسرمايه مقررات بر نقدينگي مقررات يانم ارتباط
 وجود .کندمي بررسي نقدينگي بر را ایسرمايه مقررات يانم رابطه ،فوق همزمان معادالت

 است دو اين ميان طارتبا دهندهنشان نقدينگي و ایسرمايه مقررات دو برای همزمان ارتباط
 نسبت تحقيق اين در. دهدمي نشان را مقررات دو اين همزماني اهميت گذارسياست به و

 سساتوم سرمايه کفايت و نظارتي سرمايه محاسبه دستورالعمل براساس سرمايه کفايت
 3 بال سرمايه الزامات از الهام با که 1398 اسفند در اعتبار و پول شورای مصوب اعتباری

 بانک لدستورالعم براساس ضرايبديگر، تمامي  عبارت به. است شده محاسبه شده، نتدوي
 .است شده اعمال( 2مطابق رابطه )  مرکزی

=نسبت سرمايه کفايت (2)
سرمايه پايه   

داراييهای موزن شده به ريسک اعتباری و عملياتي بازار   
≥ 8%  

 پايدار ن ماليتامي نسبتا بايد به مالي پايدار ابتدبرای درک نسبت معكوس نسبت تامين
 يمال نيتام زانيم به را در دسترس يلام نيتام زانيمپرداخت. نسبت تامين مالي پايدار 

منابع  ه ومنابع تخصيص يافت نسبتي از ميزان نسبت تامين مالي پايدار .دهديم نشان ازيموردن
فته رای منابع تجهيز و تخصيص ياموزون به ريسک ب. تجهيز شده و موزون به ريسک است

 که هاييهای عملياتي بانک دارد. داراييبه منزله اثری است که دارايي يا بدهي در فعاليت
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 وثيقه انعنو به يا و ها را نداريمشود يا قصد فروش آنبرای استفاده بلندمدت نگهداری مي
تخصيص پايدار،  را ندارند از منظر نقدينگي توان ايجاد بلندمدت هایبدهي برای

هايي با حداکثر ريسک تخصيص پايدار هستند، زيرا در تخصيص پايدار فرض اوليه دارايي
آن است که گردش نقدينگي با حداکثر ايجاد درآمد و حداقل ريسک برقرار باشد و 

ايي هکنند، بلكه مازاد آن هزينههای ثابت نه تنها ايجاد درآمد نمياقالمي همچون دارايي
زينه استهالک و نگهداری را بر بانک تحميل کرده و بخشي از منابع تجهيز شده همچون ه

ز گری بانک به اين گروه انيز بجای استفاده در اقالمي همچون تسهيالت و تداوم واسطه
 بانک هدف(. به عبارت ديگر، 1397ها اختصاص يافته است )شاهچرا و طاهری، دارايي

 ابزار ن،ياست؛ بنابرايي( دارا) ترازنامه گريد سمت در آنيي ايپو و داريپاي لام نيتام جاديا
 نيتام و هايبده لمح دري مال نيتام ثبات .است ينگينقد سکير تيريمد یبرا يمناسب

 نينسبت تام گر،يد انيب به. است مشاهده لقاب ترازنامه یهاييدارا لمح در ازينموردي مال
ی هاييدارا ازي گوناگون انواع برابر در را بانک باثباتي مال نيتام تيعضو دار،يپاي لما

 نيتام هيسرما و بلندمدتي بده اساس، نيا بر .کنديمي ابيارز بانک توسط شدهی نگهدار
 شده نيتام صددرصديي دارا ثابت، ييدارا لمقاب در و 100ضريب  با داريپاال کاميمال

 به و شده دور ،يعيتود وزن صددرصد از که اندازه همان به ترازنامه مالاق بيرا. ضاست
 کاسته ازين مورد و مطمئني مال نيتام در ثبات شدت اي زانيم از شوند کينزد صفر عدد
 نسبت محاسبه در قلم هر سکير به شده موزون يبده ويي دارا سمت ماقال جمع و شده

 نيتام یبرا را ينگينقدال معمو هاکبان آنكه به توجه با اما ،شوديم وارد داريپا يمال نيتام
 مورد داريپاي مال نيتام نسبت معكوسل عم در دارند ازين ترازنامه یهاييدارا سمت يمال

 سکيريش افزاو داريپا يمال نيتام در بحران ک،ي از ترباال رقم نسبت نيا در که بوده توجه
 نسبت و است داريپا يمال نيتام نسبت عكس نسبت، ني. اداردبر در را بانک ينگينقد
وزن ساسابر گر،يد انيب . بهدهديم را نشان دسترس در يمال نيتام به ازينمورد يمال نيتام
 سطح باشد، کي به کينزد وال با نسبت نيا زانيم چههر سکير به ترازنامه ماقال يده
 یکمتر ثبات ،يمال یهاکشو برابر در بانک ترازنامه و است ترالبا بانک يسكير مالاق

 .(1396)شاهچرا و طاهری،  دارد
اين است که تا چه حد يک شرکت  هام معرفسبازده حقوق صاحبان يا  بازده سرمايه

گذاری شده خود برای ايجاد درآمد اضافه استفاده های مجدد سرمايهتوانسته از دريافتي
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نه بعد از کسر ماليات و سود توزيعي به الادرست کند. اين نسبت از تقسيم درآمد س
اين شاخص  ،به عبارت ديگر .آيدسهامداران ممتاز بر حقوق صاحبان سهام به دست مي

کارايي يک شرکت و توانايي آن را در کسب سود از محل منابع سهامداران نشان مي
 .دهد

ر، های کل بانک استفاده شده است. به عبارت ديگبرای محاسبه اندازه بانک از لگاريتم دارايي
تواند از تر باشد، بيشتر ميدر سنجش اندازه بانک فرض بر آن است که هرچه بانک بزرگ

های ناشي از مقياس در معامالت خود استفاده کند و در نتيجه سود بيشتری نيز کسب فهصر
 کند. از اين رو، اين انتظار وجود دارد که رابطه مثبتي بين اندازه و سود بانک وجود داشته باشد.

که احتمال استفاده شده است  (Z_scoreبرای سنجش ثبات بانكي از شاخص )
از سمت  شتريب هاييبانک با کاهش ارزش دارا کيکه  يهنگام اهر بانک ر یريپذسکير

( و ROA) هاييشاخص از مجموع بازده دارا ني. اکنديم یريگاندازهرو باشد، هروب يبده
ها بانک یهاييبازده دارا اريبر انحراف مع ميهر بانک تقس یدارا هب هينسبت سرما

((ROA)σبه دست م )ديآي. ( شاخصZ_score )بانكي متالسش ابزار سنج عنوانهب 
( و سياک و 2007) 1سياکد. اين شاخص در مطالعات متعدد از جمله مطالعه شومي استفاده

( به عنوان شاخص سالمت بانكي معرفي شده است. اين شاخص، شاخصي 2008) 2هسه
 ه از شاخصبا استفاد( 1393) البگي دارستانيذ گيری سالمت بانكي است.متداول برای اندازه

(Z_score)  های کشور ايران را مورد بررسي قرار داده است. مقادير بانکثبات بانكي
تر اين شاخص به معنای افزايش ثبات بانكي و کاهش آن در معنای افزايش احتمال بزرگ

 ورشكستگي بانكي است.

 است. استفاده شده 3(HHIهيرشمن ) -تمرکز نيز از شاخص هرفيندالبرای برآورد اندازۀ 
( به صورت مجموع مجذور سهام بازار در صنعت HHI) يرشمنه يندالشاخص هرف

( با استفاده از اين 1393در مطالعه شاهچرا و کشيشيان )است.  هايياز نظر کل دارا یبانكدار
 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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های اعطايي به مجموع دارايي ارايي( از تقسيم وام)نسبت وام به د Loanدر اين پژوهش 
ها به صورت وام دهنده آن است که چه درصدی از مجموع داراييشود و نشانمحاسبه مي

 در اختيار متقاضيان قرار گرفته است.
با ها درخصوص در نظر گرفتن متايرهای مزبور در نظام بانكي بايد بيان داشت که بانک

نقش متمايزی در  3و سرمايه 2، نقدينگي1ي متفاوت از نظر اندازهقدرت مال ها وويژگي
درخصوص (. Yang & Shao, 2016) دارندلي های سياست پوشوکال سازوکار انتق

ها برای بانکمقابله با شوک وارد شده به سپرده که شوداندازه بانک اين نظريه مطرح مي
مواجه هستند از طريق انتقال منابع تر که با هزينه تامين مالي خارجي کمتری های بزرگ

تر باشد، اثربخشي هرچه اندازه بانک بزرگ ،بنابراين. تر خواهد بودجايگزين وجوه آسان
سياست پولي کمتر خواهد بود. از آنجا که شاخص نقدينگي برابر با مجموع وجوه نقد و 

آمادگي بيشتری  ترهای با ترازنامه نقدشود که بانکذخاير بانک است، اين نظريه مطرح مي
  .ها دارندشان از شوک غيرمنتظره سپردهبرای مصون ماندن عرضه وام

بستگي  ،هادهي بانکرفتار وام رویمعتقدند، تاثير سياست پولي  (2000) 4نکاشياب و استي
دهي بانکها در نهايت به اين نتيجه رسيدند که اگر سياست پولي، وامبه نقدينگي دارد. آن

های کمتر های با داراييها در بانکتاثير قرار دهد، آنگاه سبب کاهش بيشتر وامها را تحت 
توانند از سبد دارايي وام خود از های نقدتر ميها با دارايينقدشونده خواهد شد، زيرا بانک

ه . اين در حالي است ککنندطريق کم کردن ذخاير احتياطي و اوراق بهادار بهتر محافظت 
دهي خود را کاهش دهند. های کمتر نقدشونده، مجبور خواهند بود، وامييها با دارابانک

باشد، ها بانک ميدر مورد شاخص سرمايه بانک که برابر سهم سرمايه از کل داراييهمچنين 
های غيرايمن تمايل های با سرمايه بيشتر برای تامين بدهيشود که بانکاين نظريه مطرح مي

  د.دارنبه پذيرش ريسک کمتری 
ه ها ب( آنچه درخصوص متايرهای پژوهش گفته شده و آمارهای توصيفي آن1در جدول )

 طور خالصه ارائه شده است. 
  

                                                           
1. Size 

2. Liquidity 

3. Capital 

4. Kashyap, A. K. & Stein, J. C. 
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 ها متغیرهاي تحقیق و آمارهاي توصیفي آن. 1جدول 
 اریانحراف مع انهیم نیانگیم یاتیعمل فیتعر ریمتغ

Capital 2965/0 8609/0 8439/0 هیسرما تینسبت کفا 
INSFR 1963/0 7955/0 8435/0 داریپا یمالنینسبت تام عکوسم 
ROE 4269/0 3907/0 4069/0 هیسرما بازده 
SIZE 1258/0 021/5 014/5 هاییدارا تمیلگار 

Z_score 11925/0 18/8 124/5 یثبات بانک شاخص 
Loan 6412/0 2254/0 4145/0 ییوام به دارا نسبت 

Herfindal 01668/0 1325/0 2358/0 یتمرکز بانک شاخص 
 های پژوهشیافته منبع:

 ها . برآورد مدل و یافته5
 . به عبارتآزمون ريشه واحد در مورد متايرهای مدل وجود داردهای تابلويي نياز به در داده
گمراه که منجر به نتايج 1و کاذببه منظور جلوگيری از تخمين رگرسيون ساختگي ديگر، 
 نيدب ريمتا کيهای مانايي متايرها بررسي شود. مانا بودن نزم است آزموال، شوندمي کننده

. مانديم يآن در طول زمان ثابت باق يخودهمبستگ بيو ضرا انسيوار ن،يانگيمعناست که م
صورت  ني. به اشوديواقع م ديمورد ترد یآمار یهادر صورت نامانا بودن، صحت آزمون

ه دست ، ضريب تعيين بالگو وجود ندارد یارهيمتا نيب یکه رابطه معنادار يحال نيدر عکه 
برای بررسي  .انجامديم رهايارتباط متا زانياز م يغلط یهابوده و به استنباط آمده بسيار باال

 ههای ريشه واحد ديكي فولر تعميم يافتتوان از آزمون، ميديتا( پنل) تابلويي هایمانايي داده
(ADF)2 ،لوين، لين و چ( وLLC)3، فيشر -رونفيليپس، پ  (PPF)4  ن شيو پسران  ،ايمو
(IPS)5 ريشه واحد مورد بررسي قرار گرفته است. ( آزمون2در جدول ). استفاده کرد 

 مورد متايرهای برای 1397 تا 1385 هایسال طي ايران بانكي نظام برای آزمون اين نتايج
 در هاريمتا همه یراب احتمال سطوح که آنجا از .است مشاهده قابل مطالعه اين در استفاده

 مورد مدل در رهايمتا نيا ،نيبنابرا .است 1/0 از ترکوچک واحد شهير یهاآزمون تمام
 هستند. مانا رهايمتا تمام و تهگرف قرار استفاده

                                                           
1. Spurious Regression 

2. Augment Dicky-Fuller 

3. Levin, Lin & Chu  

4. Philips, Perron & Fisher 

5. Im, Pesaran & Shin  
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 متغیرهاي مدل نتایج آزمون ریشه واحد. 2جدول 

-PP-Fisher chi ریمتغ
square 

ADF 
Fisher 

Chi-square 

Im,Pesara
n ,Shin 
W-stat 

Levin, Lin, 
Chu t. 

 نسبت سرمایه بانکی
211/198 

(0000/0) 
2587/269 

(0000/0) 
3252/9- 
(0000/0) 

1494/6- 
(0000/0) 

نسبت معکوس تامین مالی 
 پایدار

581/126 

(0000/0) 
014/216 

(0.0003) 
76047/5- 
(0.0002) 

312/7- 
(0000/0) 

 نسبت تمرکز بانکی
69/258 

(0000/0) 
827/142 

(0000/0) 
389/7- 
(0000/0) 

257/5- 
(0000/0) 

 نسبت حاشیه سود
58/225 

(0000/0) 
502/225 

(0000/0) 
432/3- 
(0000/0) 

041/3- 
(0000/0) 

 نسبت وام به دارایی
304/229 

(0000/0) 
064/249 

(0000/0) 
5041/6- 
(0000/0) 

253/6- 
(0000/0) 

 نسبت ثبات بانکی
43/199 

(0000/0) 
254/228 

(0000/0) 
68/6- 
(0000/0) 

95/7- 
(0000/0) 

 بازدهی سرمایه
611/145 

(0000/0) 
583/312 

(0000/0) 
546/6- 
(0000/0) 

6634/8- 
(0000/0) 

 اندازه بانک
208/159 

(0000/0) 
43/151 

(0000/0) 
505/8- 
(0000/0) 

39/7- 
(0000/0) 

 .استواحد  یشهبر وجود ر یصفر مبن یهفرض دارییاحتمال معن یانگراعداد داخل پرانتز ب -
  های پژوهشیافته منبع:

 در معادالت تخمين، ارائه شدهنتايج برآورد تخمين سيستم معادالت همزمان که ( 3در جدول )
 .اندشده کتفكي يكديگر از مستقل متايرهای در تايير با که است شده انجام مجزا هایستون

 مورد گريكدي روی نقدينگي و سرمايه گذاریمقررات تاثير همزمان سيستم از استفاده با
 همزمان سيستم در معادله دو هر در ضرايب ميان داریمعني وجود با. است گرفته قرار بررسي

 همانطورگرند؛ يكدي مكمل وبوده  تاثيرگذار يكديگر بر مقررات دو اين که کرد بيان توانمي
 در سرمايه نسبت هچ هر. است شده اشاره آن به (2020)1همكاران و کارلتي مطالعه در که

 که ردک بيان توانمي، رو اين از؛ يابدمي کاهش هابانک در نقدينگي، رود باالتر هابانک
 کمبود ميان دارمعني و مثبت ارتباط از نشان اين که يابدمي افزايش بانک در نقدينگي کمبود

 .است هابانک در سرمايه و نقدينگي

                                                           
1. Carletti, E. & et al. 
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 تخمین سیستم معادالت همزمان. 3جدول 
 (1تخمین سیستم ) (2تخمین سیستم ) (3تخمین سیستم ) های مدلریمتغ

 هیسرما تیوابسته نسبت کفا ریمتغ :هیمعادله سرما

 نسبت سرمایه با یک وقفه
766261/0 

(9533/8) 
832109/0 

(4949/5) 
689178/0 

(2396/5) 

 اندازه بانک
005049/0- 

(4608/2-) 
008344/0- 

(2886/3-) 
004968/0- 

(2162/2-) 

 نسبت معکوس تامین مالی پایدار
017819/0 

(2093/2) 
025468/0 

(9438/1) 
035825/0 

(8947/1) 

 نسبت بازدهی سرمایه
002080/0 

(3082/3) 
---- 

004818/0 
(0141/2) 

 نسبت ثبات بانکی
025342/0 

(8262/1) 
048367/0 

(4586/2) 
054892/0 

(9302/1) 

 نسبت وام به کل دارایی
047862/0- 

(7593/1-) 
065896/0- 

(1630/3-) 
04587/0- 
(2593/2-) 

 ---- نسبت حاشیه سود
014798/0 

(8530/1) 
---- 

 9333/1 03/2 01/2 واتسون _آماره دوربین
 9274/0 8954/0 8674/0 ضریب تعیین

 9088/0 8599/0 8893/0 ضریب تعیین تعدیل شده
 لی پایدارمتغیر وابسته معکوس نسبت تامین مامعادله نقدینگی: 
معکوس نسبت تامین مالی پایدار با 

 یک وقفه

525282/0 
(9783/5) 

847148/0 
(8355/4) 

698241/0 
(3578/2) 

 نسبت کفایت سرمایه
062264/0- 

(1291/3-) 
041868/0- 

(3041/3-) 
08385/0- 
(8214/3-) 

 اندازه بانک
001133/0- 

(4593/1-) 
002043/0- 

(7881/1-) 
002597/0- 

(9312/2-) 

 نسبت وام به کل دارایی
033544/0 

(8583/1) 
069825/0 

(4612/3) 
069814/0 

(4711/2) 

 ---- شاخص تمرکز بانکی
02822/0- 
(4482/2-) 

--- 

 9902/1 94/1 99/1 واتسون _آماره دوربین
 9657/0 7826/0 9657/0 ضریب تعیین

 9929/0 7213/0 9929/0 ضریب تعیین تعدیل شده
 1848/0 1581/0 1484/0 آماره سارگان

 است تی استیودنت آماره انگریاعداد داخل پرانتز ب -
 های پژوهشیافته منبع:
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 پايدار( مالي تامين نسبت )معكوس نقدينگي عدم ميان ارتباط، آمده دست به نتايج با مطابق
 برقراری هابانک در نقدينگي کمبود رفتن باالتر با، بنابراين. است مثبت سرمايه کفايت و

 هورواث همچون مطالعاتي. بود نخواهد پذيرامكان 3 بال مقررات با مطابق ایسرمايه الزامات
 . اندکرده تاييد را سرمايه و نقدينگي ميان منفي ارتباط نيز (2014) 1همكاران و

 و است االييب داریمعني دارای نقدينگي معادله در وقفه دوره يک با نقدينگي کمبود متاير
 با. است تايرم اين از استفاده با مدل پويايي کنندهبيان ضريب اين دارمعني و مثبت ارتباط

 فزايشا نيز بعد دوره در نقدينگي ريسک دوره يک در مدل در نقدينگي ريسک افزايش
 دارمعني و مثبت ضريب دارای نيز سرمايه معادله هر در داروقفه وابسته يرمتا ضريب. يابدمي

 ايجاد عدب دوره در سرمايه افزايش قبل دوره در سرمايه افزايش با که است آن بيانگر و بوده
 . شودمي
 معادله ود هر در مستقل يرمتا عنوان به ييدارا به وام نسبت همزمان، معادالت سيستم ينا در
. باشديم گينقدين معادله در داريمعن و مثبت يرتاث یدارا متاير اين. است شده گرفته نظر در

 در بانک اندازه. است دارمعني و معكوس ارتباط دارای سرمايه معادله در متاير ناي ينهمچن
 منفي يرتاث دارای کهاست  آن بر تاثيرگذار متايرهای ديگر از همزمان معادالت سيستم اين

 بايد است انکب هر هایدارايي لگاريتم آنكه به توجه با متاير اين. است نقدينگي و سرمايه بر
 سرمايه است ممكن تربزرگ هایبانک که زيرا، گيرد قرار توجه مورد ذاریگسياست برای
کوچک هایبانک به نسبت تربزرگ هایبانک در تمايل اين و کنند نگهداری را تریپايين

 داشتن برایها نآ بندیطبقه و سيستمي اهميت با هایبانک به توجه، رو اين از. است بيشتر تر
 موضوع اهميت. رسدمي نظر به الزم ترکوچک هایبانک از التربا حدی در سرمايه کفايت

 نظام به باالتر طحس در يا و بانكي سيستم به بزرگ هایبانک که بيشتری ريسک به توجه با
 . شد خواهد بيشتر کنند وارد است ممكن مالي

 به فتلمخ متايرهای عموما مدل هایفرضيه بهتر ارزيابي منظور به و سنجيقوت راستای در
 از ات شودمي سعيعبارت ديگر،  به. شوندمي حذف يا و وارد مدل در مستقل متاير عنوان
 نتايج. يافت دست نتايج برآورد و تخمين بهترين به متايرها ميان ارتباطات چگونگي طريق

 قابل (3) جدول در همزمان معادالت سيستم (3) و (2) (،1) متعدد هایتخمين از حاصل

                                                           
1. Horvath, R. & et al.  
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 تقلمس متايرهای کردن اضافه و حذف وجود با که است آن از حاکي تايجن. است مشاهده
 نظر از (1) معادله تخمين در برآوردها از آمده دست به نتايج در همزمان معادالت سيستم در

 .است نشده ايجاد تاييری معناداری و عالمت
 برای. است شده استفاده 1سارگان آزمون از ابزارها بودن معتبر بررسي برای تحقيق اين در 

 نداشته وجود همبستگي گونههيچ خطا جمالت و ابزارها بين بايدباشند  معتبر ابزارها اينكه
 اول رتبهم تفاضلي معادله در خطاها با ابزارها که است آن صفر فرضيه ،آزمون اين در. باشد

 بزارهایا هک است آن از حاکي سيستم تخمين سه هر در سارگان آماره ميزان. نيستند همبسته
 . هستند برخوردار الزم اعتبار از تخمين برای استفاده مورد

 رمايهس کفايت يا ایسرمايه مقررات با همزمان نقدينگي الزامات سازیپياده، کلي طور به
 زرگب و کوچک هایبانک در توانندمي نقدينگي با همراه سرمايه هاینسبت و دارد اهميت
 كالتمش و سازیپياده در عديده مشكالت برقراری وجود با امر اين. باشند داشته تفاوت
 تواندمي اشد،ب داشته تواندمي بانكي نظارت بهبود راستای در مرکزی بانک برای که اجرايي

 بزرگ و چککو هایبانک به يكسان ديد از موثرتر بانكي شبكه کل در ريسک کنترل در
  .باشد داشته تاثير

  گیرينتیجه وبندي جمع. 6
 و گذاریسرمايه هایفرصت شناسايي منابع، تخصيص و تجهيز فرآيند در هاکبان

 بعد کي عنوان به بانكي بخش يياکار و رتاساخ و دارند موثری نقش ،ريسک سازیمتنوع
 بخش در کاستي و ضعف ترينمهم، بال اصول اساس بر. است توجه مورد مالي توسعه مستقل
 است ادیاقتص هایبخش ساير به هابانک دهيوام محدود تظرفي و مالي منابع کمبود ،بانكي

 پوشش ایبر هابانک. است بانكي شبكه در نقدينگي کسری از ناشي عموما مساله اين که
 جديد منابع جذب همچنين و ترازنامه اقالم انتظار از دور يا انتظار مورد تاييرات و نوسانات

 بانک، دينگينق مديريت. دارند نقدينگي به نياز درآمد کسب نتيجه در و تخصيص منظور به
 جذب هایروش بررسي آينده، نيازهای بينيپيش گذشته، در بانک نقدينگي وضعيت تحليل

 . شودمي شامل را بانک هایدارايي رتاساخ طراحي و منابع

                                                           
1. Saragan Test 
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 هابانک كيهت کاهش. است بانک تعهدات جبران و مالي مينتا برای هابانک توانايي نقدينگي
 دينگينق مديريت برای را جديدی هایچالش سرمايه بازارهای به اعتماد افزايش و سپرده بر

 اهشک بر عالوه بانكي سرمايه بانكي ادبيات در. همچنين است آورده فراهم هابانک در
 ميان تعامالت. دبگذار ثيرتا تحت نقدينگي ايجاد در را بانک توانايي تواندمي بانكي ريسک

 از استفاده اب. است بوده کيدتا مورد همواره که است موضوعاتي از بانكي يهسرما و نقدينگي
 شده ررسيب يكديگر روی نقدينگي و سرمايه گذاریمقررات ثيرگذاریتا همزمان سيستم

 ردک بيان توانمي همزمان سيستم در معادله دو هر در ضرايب ميان داریمعني وجود با. است
 گذار هستند و به صورت مكمل يكديگرند.ثيرتا يكديگر روی مقررات دو اين که

 شبكه یهاداده از استفاده با سرمايه و نقدينگي الزامات ميان تعامالت بررسي بهاين مقاله 
 مقررات و الزامات همزمان اجرای که دارد موضوع اين بر کيدتا يجتان و پرداخته کشور بانكي

 نسبت هرچه. رسدمي نظر به الزم مرکزی بانک جديد مقررات با مطابق ایسرمايه و نقدينگي
 توانمي، رو اين از؛ يابدمي کاهش هابانک در نقدينگيعدم  رود باالتر هابانک در سرمايه

 دارمعني و مثبت ارتباط از نشان اين که يابدمي افزايش بانک در نقدينگي که داشت بيان
 رتاساخ هب توجه با ایسرمايه و نقدينگي الزامات. است هابانک در سرمايه و نقدينگي ميان

 با مقابله ایبر بانک انگيزه موضوع اين در بايد که هستند ارتباط در يكديگر با ترازنامه
 .شود بررسي بانكي هایريسک برابر در محافظت و ريسک

 راهكارهای نقدينگي الزامات بر کيدتا با 3 بال جديد رهنمودهای تاييرات در کلي، طور به
 محاسبه رب کيدتا با بال کميته. است شده ارائه بانكي نظارت و گذاریسياست ينهزم در موثری
 الزامات وانعن تحت را هابانک نقد هایدارايي کيفيت ها،بانک توسط نقدينگي هاینسبت

 رب نظارت برای مرکزی هایبانک توسط نسبت اين. دهدمي قرار توجه مورد نقدينگي
 انکب. است شده لحاظ آن برای مشخصي اندازچشم و گيرديم قرار استفاده مورد هابانک

 برقراری و هابانک نقدينگي و ایسرمايه الزامات ميان ارتباطات به توجه با تواندمي مرکزی
 برقرار مالي و پولي ثبات جهت در را موثری اقدامات، مالي مينتا زمينه درها آن همزمان

 . کند

 تعارض منافع 
 ندارد. تعارض منافعي وجود



 1400تابستان  | 81شماره  | 21 سال |پژوهشنامه اقتصادی  | 72

 

ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-6986-3996  Reza Tehrani 
https://orcid.org/0000-0001-7024-7154  Mahshid Shahchera 
https://orcid.org/0000-0002-5442-5958  Saeid Fallahpour 
https://orcid.org/0000-0002-9764-910X  Zeinab Biyabani 

 

 منابع
 يدولت یهابانک سهي: مقاهيسرما تيو کفا يبانك يده(. وام1393) .هيمرض ،یاريخوشنود، زهرا و اسفند

 .235-211 (،20) 7 ،يبانك -ي پول یهاپژوهش ران،يدر ا يو خصوص
، كيهای پولي و بانپژوهش(. عوامل موثر بر ثبات در شبكه بانكي ايران. 1393ذالبگي دارستاني، حسام. )

7 (20،) 307- 327. 
نگرشي بر تاثير سياست پولي از کانال اعتبارات سيستم بانكي در (. 1390) زهرا.رضايي، ابراهيم و جليلي، 

 .202-169(، 7) 3  ،يبانك -ي پول یهاپژوهشن، اقتصاد ايرا
. تحليل تاثير (1396. )نيا، سيد مرتضيموسوی و زاده، محمدحسن، رمضانپور، اسماعيلنجي، فريبرز، قلير

 .47-74(،  78) 24 روند،نک های ايران. ريسک اعتباری و ريسک نقدينگي بر ريسک درماندگي با

 .در شبكه بانكي کشور 3خلق نقدينگي و الزامات نقدينگي بال (. 1396) ماندانا. ،طاهری و شاهچرا، مهشيد
 . 64- 31، (77) 24، روند

ر گذاری بانک مرکزی دتاثيرات الزامات نقدينگي بر سياست(. 1398) ماندانا. ،طاهری و شاهچرا، مهشيد
 . 48- 23، (39) 12، پولي و بانكي هایپژوهش. بانكي ايرانبينبازار 

. يسود بانك هيبر حاش داريپا يمال نيتام یهایاستراتژ ريتاث(. 1397. )ماندانا ،طاهری و شاهچرا، مهشيد
 doi: 10.22054/IJER.2018.9123 .103-136، (75) 23، های اقتصادی ايرانپژوهش

 يدهبر کانال وام يپول استيو س ياثرات هم زمان تمرکز بانك(. 1393) ن.کشيشيان، ليا و شاهچرا، مهشيد
 .27-50(، 19) 7، های پولي و بانكيپژوهش. رانيا یها در نظام بانكداربانک

گذاری بانکتاثير سرمايه(. 1398) .عليمرداني، الهامو  تهراني، رضا شيرکوند، سعيد، عباسيان، عزت اله،
 .550-523(، 41) 12، های پولي و بانكيپژوهش. به نقش کفايت سرمايه دهي با توجهها در وام

References 
Abbasian, E., Shirkavand, S., Tehrani, R., & Alimardany, E. (2019). The 

Effect of Bank Investment on Lending. Does Capital-Adequacy 

Matter?. Journal of Monetary & Banking Research, 12(41), 523-550. [In 

Persian] 

Adrian, T., & Shin, H. S. (2010). Liquidity and leverage. Journal of financial 

intermediation, 19(3), 418-437. 

https://orcid.org/0000-0001-6986-3996
https://orcid.org/0000-0001-7024-7154
https://orcid.org/0000-0002-5442-5958
https://orcid.org/0000-0002-9764-910X
https://orcid.org/0000-0001-6986-3996
https://orcid.org/0000-0001-7024-7154
https://orcid.org/0000-0002-5442-5958
https://orcid.org/0000-0002-9764-910X


 73|  تهرانی و همکاران

 

Alfaro, R., Franken, H., García, C., & Jara, A. (2003). Bank lending channel 

and the monetary transmission mechanism: the case of Chile (No. 223). 

Banco Central de Chile.  

Allen, J., & Paligorova, T. (2015). Bank loans for private and public firms in 

a liquidity crunch. Journal of Financial Stability, 18, 106-116. 

Alper, K., Hulagu, T., & Keles, G. (2012). An empirical study on liquidity and 

bank lending. Central Bank of the Republic of Turkey Working Paper, 4. 

Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: 

Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The 

review of economic studies, 58(2), 277-297. 

Banerjee, R. N., & Mio, H. (2018). The impact of liquidity regulation on 

banks. Journal of Financial intermediation, 35, 30-44. 

Barro, R. J., & Lee, J. W. (1996). International measures of schooling years 

and schooling quality. The American Economic Review, 86(2), 218-223. 

BCBS (2011). Basel III: A global regulatory framework for more resilient 

banks and banking system, June. Basel Committee on Banking 

Supervision.  

BCBS (2015). Making supervisory stress tests more macroprudential: 

Considering liquidity and solvency interactions and systemic risk. 

Working Paper 2۹, Basel: Basel Committee on Banking Supervision. 

BCBS (2016). Literature review on integration of regulatory capital and 

liquidity instruments. Working Paper 30, Basel: Basel Committee on 

Banking Supervision. 

BCBS (2017). Basel III: Finalising post-crisis reforms, December. Basel 

Committee on Banking Supervision. 

Beatty, A., & Liao, S. (2011). Do delays in expected loss recognition affect 

banks' willingness to lend?. Journal of accounting and economics, 52(1), 

1-20. 

Behn, M., Corrias, R., & Rola-Janicka, M. (2019). On the interaction between 

different bank liquidity requirements. Macroprudential Bulletin, 9. 

Behn, M., Daminato, C., & Salleo, C. (2019). A dynamic model of bank 

behaviour under multiple regulatory constraints. 

Berger, A. N., & Bouwman, C. H. (2009). Bank liquidity creation. The review 

of financial studies, 22(9), 3779-3837. 

Berger, A. N., & Udell, G. E. (1994). Lines of credit and relationship lending 

in small firm finance. Levy Economics Institute. Economics Working 

Paper 113. 

Bernanke, B. S., Lown, C. S., & Friedman, B. M. (1991). The credit crunch. 

Brookings papers on economic activity, 1991(2), 205-247. 



 1400تابستان  | 81شماره  | 21 سال |پژوهشنامه اقتصادی  | 74

 

Berrospide, J. M., & Edge, R. M. (2010). The effects of bank capital on 

lending: What do we know, and what does it mean? 

Boissay, F., Collard, F., & Smets, F. (2016). Booms and banking 

crises. Journal of Political Economy, 124(2), 489-538. 

Bonner, C. (2016). Preferential regulatory treatment and banks' demand for 

government bonds. Journal of Money, credit and banking, 48(6), 1195-

1221. 

Bonner, C., Wedow, M., Budnik, K., Koban, A., Kok, C., Laliotis, D., ... & 

Holtorf, C. (2018). Systemic liquidity concept, measurement and 

macroprudential instruments (No. 214). European Central Bank. 

Borio, C. E., Farag, M., & Tarashev, N. A. (2020). Post-crisis international 

financial regulatory reforms: a primer. 

Bridges, J., Gregory, D., Nielsen, M., Pezzini, S., Radia, A., & Spaltro, M. 

(2014). The impact of capital requirements on bank lending. 

Brunnermeier, M. K., & Pedersen, L. H. (2009). Market liquidity and funding 

liquidity. The review of financial studies, 22(6), 2201-2238. 

Carletti, E., Goldstein, I., & Leonello, A. (2020). The interdependence of bank 

capital and liquidity. BAFFI CAREFIN Centre Research Paper, (2020-

128). 

Casu, B., Girardone, C., & Molyneux, P. (2006). Introduction to banking (Vol. 

10). Pearson education. 

Cecchetti, S., & Kashyap, A. (2018). 12 what binds? interactions between 

bank capital and liquidity regulations. The changing fortunes of central 

banking, 192. 

Cesaroni, T. (2015). Procyclicality of credit rating systems: how to manage it. 

Journal of Economics and Business, 82, 62-83. 

Čihák, M. (2007). Systemic loss: A measure of financial stability. Czech 

Journal of Economics and Finance, 57(1-2), 5-26. 

Čihák, M., & Hesse, H. (2008). Islamic banks and financial stability: An 

empirical analysis. 

Commission (2014). Commission delegated regulation (EU) 2015/61 to 

supplement regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and 

the Council with regard to liquidity coverage requirement for credit 

institutions.  

Cornett, M. M., McNutt, J. J., Strahan, P. E., & Tehranian, H. (2011). 

Liquidity risk management and credit supply in the financial crisis. Journal 

of financial economics, 101(2), 297-312. 



 75|  تهرانی و همکاران

 

Damar, H. E., Meh, C. A., & Terajima, Y. (2013). Leverage, balance-sheet 

size and wholesale funding. Journal of Financial Intermediation, 22(4), 

639-662. 

DeYoung, R., & Jang, K. Y. (2016). Do banks actively manage their 

liquidity?. Journal of Banking & Finance, 66, 143-161. 

Distinguin, I., Roulet, C., & Tarazi, A. (2013). Bank regulatory capital and 

liquidity: Evidence from US and European publicly traded banks. Journal 

of Banking & Finance, 37(9), 3295-3317. 

Duijm, P., & Wierts, P. (2016). The effects of liquidity regulation on bank 

assets and liabilities. International Journal of Central Banking (IJCB). 

Fama, E. F. (2013). Was There Ever a Lending Channel?. European Financial 

Management, 19(5), 837-851. 

Gai, P., Kemp, M. H., Sánchez Serrano, A., & Schnabel, I. (2019). Regulatory 

complexity and the quest for robust regulation (No. 8). Reports of the 

Advisory Scientific Committee. 

Gambacorta, L., & Mistrulli, P. E. (2004). Does bank capital affect lending 

behavior?. Journal of Financial intermediation, 13(4), 436-457. 

Gambacorta, L., & Shin, H. S. (2018). Why bank capital matters for monetary 

policy. Journal of Financial Intermediation, 35, 17-29. 

Gombola, M. J., Ho, A. Y. F., & Huang, C. C. (2016). The effect of leverage 

and liquidity on earnings and capital management: Evidence from US 

commercial banks. International Review of Economics & Finance, 43, 35-

58. 

Goodhart, C. (2008). Liquidity risk management. Banque de France Financial 

Stability Review, 11, 39-44. 

Harzi, A. (2012). The Impact of Basel III on Islamic Banks: A Theoretical 

Study and Comparison with Conventional Banks. Chapters of books 

published by the Islamic Economics Institute, KAAU or its faculty 

members., 591-610. 

Herfindal, O. C. (1959). A General Evaluation of Competition in the Copper 

Industry, Copper Costs and Prices. 1870-1957. 

Horváth, R., Seidler, J., & Weill, L. (2014). Bank capital and liquidity 

creation: Granger-causality evidence. Journal of Financial Services 

Research, 45(3), 341-361. 

Kashyap, A. K., & Stein, J. C. (2000). What do a million observations on 

banks say about the transmission of monetary policy?. American Economic 

Review, 90(3), 407-428. 



 1400تابستان  | 81شماره  | 21 سال |پژوهشنامه اقتصادی  | 76

 

Khoshnoud, Z., & Esfandiari, M. (2014). Bank Lending and Capital 

Adequacy: A Comparison between Public and Private Banks in Iran, 

Monetary and Banking Research, 7(20), 211-235 .[In Persian] 

Kishan, R. P., & Opiela, T. P. (2000). Bank size, bank capital, and the bank 

lending channel. Journal of Money, credit and banking, 121-141. 

Kolcunová, D., & Malovana, S. (2019). The effect of higher capital 

requirements on bank lending: The capital surplus matters (No. 05/2019). 

IES Working Paper. 

Košak, M., Li, S., Lončarski, I., & Marinč, M. (2015). Quality of bank capital 

and bank lending behavior during the global financial crisis. International 

review of financial analysis, 37, 168-183. 

Malovaná, S. (2017). Banks’ capital surplus and the impact of additional 

capital requirements (No. 28/2017). IES Working Paper. 

Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the 

empirics of economic growth. The quarterly journal of economics, 107(2), 

407-437. 

Matthews, K., & Thompson, J. (2005). the economics of bankig. 

Mátyás, L., & Sevestre, P. (Eds.). (2013). The econometrics of panel data: 

handbook of theory and applications (Vol. 28). Springer Science & 

Business Media. 

Naceur, S. B., & Kandil, M. (2009). The impact of capital requirements on 

banks’ cost of intermediation and performance: The case of Egypt. Journal 

of Economics and Business, 61(1), 70-89. 

Naceur, S. B., & Kandil, M. (2009). The impact of capital requirements on 

banks’ cost of intermediation and performance: The case of Egypt. Journal 

of Economics and Business, 61(1), 70-89. 

Puhr, C., & Schmitz, S. W. (2014). A view from the top: The interaction 

between solvency and liquidity stress. Journal of Risk Management in 

Financial Institutions, 7(1), 38-51. 

Ranji, F., Gholizadeh, M, H., Ramezanpoor, E., & Mousavi Nia, S, M. (2017). 

The Analysis for Impacts of Credit Risk and Liquidity Risk on the 

Insolvency Risk of Banks in Iran, ravand, 24(78), 47-74 .[In Persian] 

Rezaei, E., & Jalili, Z. (2011). The Credit Channel of Monetary Policy 

Transmission in the Iranian Economy, Monetary and Banking Research, 

3(7), 169-202 .[In Persian] 

Roulet, C. (2018). Basel III: Effects of capital and liquidity regulations on 

European bank lending. Journal of Economics and Business, 95, 26-46. 

Shahchera, M., & Keshishian, L. (2014). Simultaneous Effects of Bank 

Concentration and Monetary Policy on Bank Lending Channel in Iranian 

mailto:ravand@cbi.ir


 77|  تهرانی و همکاران

 

Banking System. Journal of Monetary & Banking Research, 7(19), 27-50. 

[In Persian] 

Shahchera, M., & Taheri, M. (2017). Liquidity Creation and Liquidity 

Requirement of Basel III in the Iranian Banking System, ravand, 24(77), 

31-64 .[In Persian] 

Shahchera, M., & Taheri, M. (2018). The Effect of Stable Funding Strategy 

on Profitability in Iranian Banking System, Iranian Journal of Economic 

Research, 23(75), 103-136. https://doi:10.22054/IJER.2018.9123. [In 

Persian] 

Shahchera, M., & Taheri, M. (2019). The Impact of Liquidity Requirements 

on Central Bank Policies in Interbank Market of Iran, Journal of Monetary 

& Banking Researches, 12(39), 23-48. [In Persian] 

Syed, A. M., Diaw, A., & Kessentini, M. (2015). Liquidity Risk and Credit 

Supply during the Financial Crisis: The Case of German Banks. 

ZalbgiDarestani, H. (2014). Main Determinants of Stability in Iran's Banking 

System, Monetary and Banking Research, 7(20), 307-327 .[In Persian] 

 
1 

                                                           
(. بررسي تعامالت الزامات 1400تهراني، رضا، شاهچرا، مهشيد، فالح پور، سعيد و بياباني، زينب. )استناد به اين مقاله: 

 .77-45(، 21) 81، پژوهشنامه اقتصادیکشور، مقرراتي سرمايه و نقدينگي در شبكه بانكي 

 Journal of Economic Research is licensed under a Creative Commons 

Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 

mailto:ravand@cbi.ir

