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 چکیده 

گذاری بانک ها دارد و از ابزارهای مهم سیاستهای اقتصادی بانکنرخ بهره بین بانکی تاثیر فراوانی بر فعالیت
میزان  وبانکی شرکت نموده ها با پشتوانه منابع مالی خود و یا تقاضای نقدینگی، در بازار بینمرکزی است. بانک

تواند در واهند داد. بر همین اساس الزامات نقدینگی میذخایر خود را براساس شرایط بازار بین بانکی تغییر خ
ها برای شرکت های سود تعادلی و انگیزه بانکهای پولی بانک مرکزی تغییر ایجاد نماید و در تعیین نرخسیاست

انکی بر بینهای بانک مرکزی در بازابانکی تاثیرگذار باشد و همانند یک ابزار سیاستی همراه با سیاستدر بازار بین
ر آن، ها، در زمینه  چگونگی تامین یا تخصیص نقدینگی در این بازار اثر داشته باشد.  عالوه ببر رفتار بانک

سازی الزامات ای برای پیادهبانکی مقدمههای بانک مرکزی در بازار بین بانکی در زمینه نرخ بازار بینسیاست
، به بررسی ۳ن در این مقاله با تاکید بر الزامات نقدینگی بال های کشور است. بنابرایالمللی در بانکنقدینگی بین

ا تاکید بانکی پرداخته شده است. بر این اساس بهای بانک مرکزی در بازار بینتاثیرگذاری این الزامات بر سیاست
ها و نامه بانکترازهای تابلویی ساختار بانکی و عملیات بازار باز بانک مرکزی و با استفاده از روش دادهبر بازار بین

 ۳البدهد که الزامات نقدینگی گذاری بانک مرکزی به یکدیگر پیوند داده شده است. نتایج تحقیق نشان میسیاست
شود. همچنین نسبت گذاری بانک مرکزی محسوب می)نسبت پوشش نقدینگی( جایگزین مناسبی برای سیاست

وشش پبازار بین بانکی است و بانک مرکزی از طریق نسبت  پوشش نقدینگی دارای رابطه مثبت و معناداری با نرخ
 بانکی نظارت نماید. تواند بر نرخ بهره بیننقدینگی می

 الزامات نقدینگی، نسبت پوشش نقدینگی، بانکداری، بازار بین بانکی کلمات کلیدی:
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 JEL :G21, G28بندی طبقه
 
 
 

 مقدمه  .1
 نقش موثریسازی ریسک متنوعگذاری و سرمایههای ها در فرآیند تجهیز و تخصیص منابع، شناسایی فرصتبانک
ول بال . بر اساس اصمستقل توسعه مالی مورد توجه است و ساختار و کارآیی بخش بانکی به عنوان یک بعد دارند

ت. های اقتصادی اسها به سایر بخشدهی بانکدر بخش بانکی کمبود منابع مالی و وام مهمترین ضعف و کاستی
ست. های اقتصادی ناشی از کسری نقدینگی درشبکه بانکی اها به سایر بخشدهی بانککمبود منابع مالی و وام

منابع جدید به  تظار اقالم ترازنامه و همچنین جذبها برای پوشش نوسانات و تغییرات مورد انتظار یا دور از انبانک
دینگی منظور تخصیص و در نتیجه کسب درآمد نیاز به نقدینگی دارند. مدیریت نقدینگی بانک، تحلیل وضعیت نق

های بانک را شامل های جذب منابع و طراحی ساختار داراییبینی نیازهای آینده، بررسی روشبانک در گذشته، پیش
 شود. می

روند و اندازه و ای هستند که برای مدیریت نقدینگی بکار میها و فرآیندهای پیچیدههای جذب منابع روشروش
ساختار و  مالی )منابع داخلی یا خارجی( بر. عالوه بر آن شیوه یا محل تامیندر آن اثرگذار است پیچیدگی بانک

اهند داد. تاثیر قرار خومالی را تحتها برای تامیننکهای بانک اثرگذار است که همه این موارد انتخاب باهزینه
دهد. یک ن میاش در افزایش دارایی را نشاها و توانایینقدینگی، توانایی بانک را در اصالح و کاهش بدهیعبارتی به

های دارایی دیلها و هم از طریق تببانک زمانی نقدینگی کافی دارد که بتواند وجوه کافی را هم از طریق افزایش بدهی
ند پاسخگوی ها از این طریق نتوانغیرنقد به وجوه نقد، به سرعت و با یک هزینه قابل قبول به دست آورد. اگر بانک

واهند نمود. خبانکی و یا بانک مرکزی این نیازها را برطرف نیازهای نقدینگی مشتریان خود باشند از طریق بازار بین
رایط بحرانی شهای مضاعفی دارد که در هزینه ای اقتصاد در وهله اول و برای بانک، برتامین مالی از محل بانک مرکزی

به نقد نتواند  . بنابراین در شرایطی که بانک از محل افزایش بدهی یا تبدیل دارایی غیرنقدشودبیش از پیش نمایان می
 خواهد بود.  بانکی جایگزین مناسب و مطلوبی برای تامین نقدینگیمنابع مالی مورد نیاز را تامین نماید، بازار بین

ها برای تامین نقدینگی توجه شده است. بانک سدر دسترعنوان یکی از ابزارهای در این مقاله بر بازار بین بانکی به
چالش دیگری در قالب ریسک نقدینگی و تامین وجوه در هنگام بروز از سوی دیگردر بحث نقدینگی و تامین آن 

در این  1رهنمودهای کمیته نظارت بانکی بال از طریق معرفی نسبت پوشش نقدینگی با توجه بهبحران مطرح است. 
های به بررسی نسبت پوشش نقدینگی بر بازار بین بانکی پرداخته شده و با استفاده از دادهمقاله سعی شده است 

در ادامه پس از بررسی بازار بین بانکی در ایران، به ماهانه شبکه بانکی کشور به تبیین این موضوع پرداخته شود. 
عات تجربی انجام شده پرداخته تغییرات شاخص نقدینگی نسبت پوشش نقدینگی پرداخته و مروری کوتاه بر مطال
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می شود. در بخش روش تحقیق نیز با معرفی مدل و متغیرهای آن روند تاثیرگذاری متغیرهای موثر در مدل مورد 
 تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در بخش پایانی نیز نتایج و تفاسیر مدل ارائه شده است. 

 
 مبانی نظری . ۲

 بازار بین بانکی ایران . ۲.1
آید که امکان مبادالت بین موسسات مالی و بانکی را تسهیل بین بانکی بخش مهمی از بازار پول به شمار می بازار
توانند ذخیره خود را در این بازار توانند وارد شوند، میبخشد. در این بازار که تنها نهادهای مالی دارای مجوز میمی

از بانک مرکزی  ها در این بازار بدون استفاده از اضافه برداشتانکوام داده و یا از ذخایر دیگران استفاده نمایند. ب
عبارتی بازار بین بانکی یکی از اجزای بازار پول است که در آن به .نمایند نیازهای اعتباری خود را تامین توانندمی

نمایند. مطابق با ام میمدت اقدها و سایر مؤسسات اعتباری نسبت به معامله با یکدیگر جهت تامین مالی کوتاهبانک
، بازار بین بانکی حداقل دو کارکرد مهم در 1383دستورالعمل اجرایی بازار بین بانکی، بانک مرکزی مصوبه سال 

کنند. اولین و مهمترین کارکرد آن ایفای نقش فعال و مؤثر بانک مرکزی در اجرای سیاست های مالی ایفا مینظام
د است. کارکرد دیگر بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی به شکل مطلوب از مؤسسات های سوپولی از طریق راهبری نرخ

مالی دارای مازاد به مؤسسات دارای کسری وجوه است. بنابراین، سیاستگذاران انگیزه باالیی برای ایجاد یک بازار 
یابد و مؤسسات مالی نیز بین بانکی کارآمد و قوی دارند تا بانک مرکزی بتواند به نرخ سود مورد نظر خود دست 

 دله نقدینگی در میان خود بپردازند. بتوانند به شکل کارایی به مبا
بسته  3۴های پولی و اعتباری کشور و مطابق با ماده بر اساس سیاست 138۷بازار بین بانکی ایران در تیر سال 

اندازی شد. هدف از ها راهکنظارتی سیستم بانکی در این سال، برای انجام معامالت عمده بین بان -سیاستی
ها و تسهیل تامین مالی منابع مورد نیاز بانک هااندازی و توسعه فعالیت این بازار، تقویت مدیریت نقدینگی بانکراه

با این حال  های پولی کشور بوده است.مدت، برقراری انضباط پولی مناسب بانکی و اجرای مؤثرتر سیاستدر کوتاه
بانک مرکزی اعالم کرده که بازار بین بانکی از آنجا حائز اهمیت است که به عنوان تنظیم کننده بازار کلیه امور مربوط 
به برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معامالت می پردازد و ازین جهت 

یراین حمایت از نرخ سود مشخص شده توسط بانک مرکزی از طریق های پولی است. بناموجب تنظیم سیاست
 های پولی خواهد شد. مداخله در بازار سبب تنظیم سیاست

های اول فعالیت، بازار بین بانکی از استقبال قابل قبول شبکه بانکی برخوردار بود. تعداد اعضای فعال در در سال
رسیده است. با  13۹۶ماهه اول  ۹بانک و موسسه اعتباری در  3۰به  138۷بانک در سال  1۰بازار بین بانکی از 

پذیری( اعضای بازار نزد گذاری )سپردهبانکی ریالی که شامل سپردهافزایش تدریجی عمق بازار، معامالت بازار بین
 18۴۷ز )از( یکدیگر است، نیز از رشد قابل توجهی برخوردار گردید، به طوری که معامالت بازار با افزایش بیش ا

بانکی رسید. تعداد معامالت بازار بین 13۹۵هزار فقره در سال  31به بیش از  138۷فقره در سال  1۷برابری، از 
با  138۷بازار بین بانکی در سال  عبارتیهزار فقره بود. به ۲۷.۵نیز معادل  13۹۶ماهه ابتدایی سال  ۹ریالی در 
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میلیارد ریال کار خود  8۵۰۰پذیری معادل گذاری و سپردهسپرده عضو و حجم عملیات بازار، یعنی مجموع 1۰تعداد 
حجم کل  1388های بعد و با افزایش تعداد اعضا، روند فزاینده داشت و در سال را آغاز نمود. این رقم در سال

درصد  ۲۷۲.۴میلیارد ریال بود که نسبت به سال شروع فعالیت این بازار  ۲۴۰۰۴۰بانکی برابر با معامالت بازار بین
ارزش معامالت این بازار برابر با  138۹های بعد نیز تداوم داشت و در سال رشد داشت. این روند صعودی در سال

براساس آخرین آمار موجود، بود و  1388درصدی در مقایسه با سال  ۲۶۲.۷میلیارد ریال و معادل رشد  8۷۰۵۹8
به  138۷میلیارد ریال در سال  1۵.۷افزایش قابل توجهی از  بانکی ریالی بامتوسط ارزش روزانه معامالت بازار بین

عنوان یک ابزار غیرمستقیم رسید. بنابراین این بازار به خوبی توانسته است به 13۹۵هزار میلیارد ریال در سال  1۰۷
 ها و مدیریت نقدینگی تبیین نماید.سیاست پولی جای خود را در بازار تامین مالی بانک

درصد در سال  ۲1.1بانکی از های ماهانه بازار بین بانکی، نرخ سود موزون بازار بینا بررسی دادهمطابق بهمچنین 
با  نرخ سود ها،کاهش یافت و در ادامه به دلیل وجود تنگنای اعتباری بانک 138۹درصد در سال  1۴.۴به  138۷

ا مداخله موثر بانک مرکزی در بازار های اخیر برسید، اما در سال 13۹3درصد در سال  ۲۷.1روندی افزایشی به 
های گذاریبانکی ریالی، روند نرخ سود بازار با کاهش مواجه شده است. با مدیریت فعاالنه نقدینگی بازار )سپردهبین

صریح و ضمنی بانک مرکزی در بازار( و همچنین اقداماتی نظیر کاهش نسبت سپرده قانونی و اعمال سیاست تبدیل 
گذاری در بازار، نرخ سود ها و موسسات اعتباری به خطوط اعتباری و قرارداد سپردهخی از بانکبرداشت براضافه

کاهش  13۹۵درصد در سال 18.۶به  13۹3درصد در سال  ۲۷.1بانکی با روندی کاهشی مواجه شده و از بازار بین
ور موثر بانک مرکزی و مدیریت فعاالنه بانکی در کنار حضیافته است. در نهایت آنکه در ایران توسعه ابعاد بازار بین

ها را مدت بانکبانکی در تامین مالی کوتاهنقش بازار بین های اخیر(، اهمیتخصوص در سالنرخ سود بازار )به
 دوچندان کرده است.

 
 نقش بازار بین بانکی در اجرای سیاست پولی .  ۲.۲

های پولی دارد. بازار پول متشکل از بازار بین بانکی، بازار ثانویه بازار بین بانکی نقشی اساسی در اجرای سیاست
اسناد خزانه، اوراق تجاری، گواهی سپرده و بازار خرید و فروش اوراق بهادار است که با توجه به ضعف در 

نقش بازار ه در کشورهای در حال توسعه همچون ایران، های بازارهای مالی و فقدان توسعه بازارهای ثانویزیرساخت
عبارتی در صورت نیاز عنوان یک ابزار غیرمستقیم سیاست پولی قابل توجه و حائز اهمیت است. بهبانکی بهبین

توانند از طریق خط اعتباری بانک مرکزی، اضافه برداشت از این بانک و استقراض ها به منابع نقدینگی، بانک میبانک
ها ها کسری نقدینگی خود را جبران نمایند. استفاده از منابع بانک مرکزی گرچه ممکن است برای بانکاز سایر بانک

ترین راه باشد، اما آثار و تبعات منفی آن بر رشد نقدینگی کل در کشور کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ سهل
راض از بانک مرکزی، تامین نیازهای بانکی از طریق مراجعه به رغم نامطلوب بودن استقتورم را به همراه دارد. علی

آورد و در سودآوری و استفاده بهینه از منابع مازاد آنها ای دیگری را فراهم میهای مشابه نیز مشکالت عدیدهبنگاه
ها و کنترل نکها با بانک مرکزی و افزایش قدرت اعتباری بامثمرثمر خواهد بود. بنابراین برای اصالح رابطه بانک
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کند که ( بیان می۲۰11) 1در همین ارتباط اسمیتزمتغیرهای پولی و مهار تورم توجه به بازار بین بانکی الزم است. 
بانک مرکزی اتحادیه اروپا، فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان بر بازار بین بانکی و نرخ سود آن به عنوان ابزار 

دهد که بانک مرکزی با دستکاری نرخ سود بازار بین بانکی ( نیز نشان می۲۰۰1) ۲سیاست پولی تاکید دارند. بوری
گذاری از آن استفاده عنوان ابزار سیاستدهی جهت و حجم استقراض در این بازار، بهاز طریق بازار آزاد و شکل

 کند. می
های همچون اجرای موثر سیاست و  مزایاییهای پولی است های سیاستسازوکار انتقال تکانهاین بازار نقطه شروع 

های تجهیز ضافه برداشت آنها از بانک مرکزی، کاهش هزینهکاهش ا ها،بهبود مدیریت نقدینگی بانک پولی و اعتباری،
لی ها در جهت تامین مااین طریق و تقویت توان مالی بانکامکان کاهش نرخ سود تسهیالت از و  هامنابع برای بانک

. در بازار بین بانکی پول و نقدینگی (۲۰1۷، 3)پاتانیک و همکاران مایه گذاری را با خود داردواحدهای تولیدی و سر
های تامین کسری منابع خود را ها از طریق این بازار هزینهگیرد. بانکشود و خلق پول صورت نمیتوزیع مجدد می

داری بخشی از منابع خود در سایر نگه توانند باها میدهند. عالوه بر آن بانکاز روش اضافه برداشت کاهش می
های های مالی و نوسانات بازار به جای نقد کردن داراییها در بازار بین بانکی در صورت مواجه با تکانهبانک

برداری نمایند و از ضایع شدن منافع خود جلوگیری نمایند. در صورت وقوع بحران سودبلندمدت خود از این منابع 
ها در بازار بین بانکی دارد. بنابراین ای هر تکانه بستگی به ساختار مطلوب بین بانکشدت و ضعف اثرات زنجیره

ها از طریق یک مرکز به ها با یکدیگر کمتر است. همچنین اگر همه بانکاحتمال سرایت شوک با تقابل باالی بانک
ها پیرامون تا هنگامی که منجر به یکدیگر متصل شوند و ارتباط مستقیم وجود نداشته باشد، مشکالت مالی بانک

کند. از این نقش بانک مرکزی در جلوگیری از بحران و ها سرایت نمیبروز مسائل حاد در بانک نشود، به دیگر بانک
ا اهمیت است. هر قدر امکان دخالت بانک مرکزی در عملیات بازار بین بانکی ها بهمچنین تسویه نظام پرداخت

های مختلف خواهد داشت و اثرگذاری سیاست پولی از طریق بیشتر باشد نقش موثری در نظارت و کنترل ریسک
ه بانک مرکزی نماید. اگر چه مداخلتری در اقتصاد نقش ایفا میمرکزی به صورت گسترده بازار بین بانکی توسط بانک
کننده در بازار و شناسایی آنها مورد توجه قرار های شرکتنماید ولی اگر سالمت بانکعملیات بازار را تضمین می

گذاری پولی فراهم آورد. از سوی دیگر نرخ ای را برای بازار بین بانکی و سیاستتواند مشکالت عدیدهنگیرد، می
های کلیدی گیرد، نیز حائز اهمیت است و یکی از نقشرت میی در این بازار صومالیا نرخی که مبتنی بر آن تامین سود

 . (138۵)حاجیان،  بازار بین بانکی گذاشت سودبانک مرکزی ایران در بازار بین بانکی، اثری بود که بر نرخ 
تواند نقش بسزایی پول متکی به نرخ موثر پول بوده و می سوددهد که نرخ مطالعات بسیاری در این زمینه نشان می

گذاری مبادالت وجوه بازار های پولی بانک مرکزی باشد. نوع ارتباطات بین بانکی نیز در قیمتدر اثرگذاری سیاست
گیرنده با بین بانکی تاثیر دارد. در بازار بین بانکی هر دو گیرنده و دهنده وام، موسسات مالی بوده و موسسات قرض

باالتری را پیشنهاد  سودنمایند که ریسک اعتباری باالیی دارند و به تبع نرخ موسسات خاصی ارتباط برقرار می
                                                           

1 Schmitz 
2 Borio 
3 Pattanaik et al. 
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بانکی مدت در بازار بیندهند. توافقات بازخرید ابزارهای کوتاهنمایند و قیمت پول را در بازار تحت تاثیر قرار میمی
کار گرفته ق بهادار دولتی و بانکی بههستند که معموال برای خرید یک دارایی مالی مانند رسید خزانه و یا سایر اورا

 . (138۴زاده، )مجتهد و حسن شوندمی
با هزینه اسمی قید شده بر روی گواهی و یا اوراق متفاوت است. نرخ  در بازار بین بانکی هزینه کلی پرداختی بانک

گیری وجوه ناشی رههای ذخیدهد. هزینههای بانک جهت تامین وجوه را تشکیل میاسمی قسمتی از کل هزینه سود
ها ها برای تامین وجوه است. بانکای بانکاز الزامات بانک مرکزی و هزینه پوشش بیمه سپرده نیز از دیگر اقالم هزینه

ها و اعتبارات جدید ای جهت پوشش وامعنوان یک ابزار مالی حاشیهبرای تامین وجوه خود توسط گواهی سپرده به
فاده از این ابزارها موجب افزایش سریع اعطای وام و اعتبارات و افزایش سودآوری کنند و گسترش استاستفاده می

گیرد ها و سایر موسسات مالی و اعتباری مورد استفاده قرار میخواهد شد. این ابزار در بازار بین بانکی توسط بانک
های حجم نقدینگی و فعالیتو منجر به افزایش ذخایر قانونی بانک مرکزی شده و بانک مرکزی را در جهت کنترل 

رساند. ابزار دیگر در بازار بین بانکی ابزار سپرده شبانه است یاری می سودبانکی همچون کنترل سطح نوسانات نرخ 
  (.138۵)حاجیان،  ها یاری بخش سیستم بانکی خواهد بودکه در تامین موقت کسری وجوه بانک

شود. در واقع این وجوه جزء ذخایر زخرید و وجوه بین بانکی جذب میها توسط ابزارهایی نظیر توافقات بااین سپرده
مدت اههای کوتهای اقتصادی است که به دلیل عدم تطابق در سررسید ایجاد شده و سپردهمعامالتی موسسات و بنگاه

ن ها به محض درخواست مالکیمحسوب شده و صورت وجوه عندالمطالبه نزد بانک شبانه در تعریف محدود پول
ها و توزیع های جاری بانکمالی هزینهتواند تامینوجوه سپرده شبانه تا حد زیادی میسپرده قابل استرداد خواهد بود. 

باشند مدت موثر میمدت در امر تخصیص اعتبارات کوتاهذخایر و الزامات قانونی آنها را پوشش دهد. این منابع کوتاه
)نظرپور و حقیقی،  قابت در امر تجارت کاالها و خدمات خواهد گردیدو موجب رشد معامالت بازرگانی و تشویق ر

ها قادر خواهند بود تا فقط در مواقع نیاز به پول و اعتبار به مدت محدود به این منابع دسترسی . بنابراین بنگاه(13۹۲
نرخی که در بازار ود. ها منجر شفته و به ثبات قیمتداشته باشند و در نتیجه تا سرحد امکان وجوه بیکار کاهش یا

دهی بانک مرکزی دهند تا حد زیادی وابسته به نرخ وامشبه در آن انجام می بین بانکی موسسات مالی معامالت یک
دهد. عملیات های پولی خود را نشان میدوره تجاری بانک مرکزی معموال توسط این نرخ سیاست یکاست. در طول 
ها بوده و تخصیص این ذخایر در نده مجموع ذخایر عرضه شده توسط بانکطور گسترده تعیین کنبانک مرکزی به

نمایند. نرخ موثر بانک مرکزی همان کننده نرخ است که در آن موسسات مبادرت به مبادله میدرون نظام بانکی تعیین
سیاست پولی در  میانگین نرخ استفاده در معامالت بازار بین بانکی است که این نرخ هدف برای هدایت و اثرگذاری

 کشور است. 
 

 در ایران نسبت پوشش نقدینگی. ۲.۳
هاي با سررسيدهاي کوتاه مدت را به تسهيالت با سررسيدهاي بلندمدت تبديل ها واسطه وجوه بوده و سپردهبانک

ها باشد. از طرف ديگر بعضا" بانکنمايند و به همين دليل ترازنامه آنها معموال" دچار عدم تطابق سررسيدها ميمي
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به وصول مطالبات خود نبوده و از اين جهت يک نوع به دليل عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي قادر 
آيد. لذا هرچه عدم وصول تسهيالت اعطايي افزايش ها بوجود ميهاي بانکعدم انعطاف پذيري در سمت دارايي

پذيري آنها نيز بيشتر خواهد بود. بنابراين يافته و گستردگي مطالبات غيرجاري بيشتر شود، شکنندگي و آسيب
پذيري آنها پذير بوده و يکي از عوامل آسيبگري ذاتا" آسيبهاي واسطهو اعتباري به دليل فعاليت هاي ماليسيستم

( ۲۰1۵) 1دیاو ۲۰۰8گري است. در تبیین علل بحران مالی ناشي از طبيعت واسطه  -هاي مالي به ويژه در بحران -
داع ابزارهای مالی پیچیده و عرضه آن به بازار، کند که نقدینگی بسیار باال، سرعت سریع مهندسی مالی در اببیان می

های ها به ویژه در زمینه ابزارهای اعتباری، مدلهای بازار داراییمشکالت اطالعاتی ناشی از عدم شفافیت در قیمت
پذیری بیش از های قانونی که منتج به ریسکانگاری یا فقدان نظارتناقص برای حسابداری و مدیریت ریسک، سهل

های دید و ظهور موسسات مالی به همراه موسساتی که در زمینه ارزیابی امالک و مستغالت فعال بودند، شرکتحد گر
گذاری کمتر از حد ریسک به طور عمدی منجر بندی اعتباری که اقدامات آنها به برآورد و قیمتبیمه و موسسات رتبه

حث نقدینگی و ریسک آن مطرح است که در همین بودند. در این دالیل ب ۲۰۰8شد، از دالیل وقوع بحران مالی 
 فراوانی را در این زمینه برای بهبود کارکردها ارائه نموده است. میته نظارت بانکی بال رهنمودهایارتباط ک

سرمایه جهانی و  تقویت، دو هدف عمده 3مطابق با گزارش کمیته نظارت بانکی بال، بال 3در قوانین و مقررات بال 
توانایی بخش بانکی  بهبودپذیری بیشتر در بخش بانکی و نقدینگی تحت قوانین و مقررات و با هدف ارتقای انعطاف

های وارده اقتصادی و مالی که با توجه به قوانین و مقررات بتوان ریسک چنین رخدادهایی در جذب شوک و استرس
در این ه بخش مالی سیستم اقتصادی را نیز کنترل نمود، را دارد. را کاهش و عالوه بر آن ریسک گسترش شوک ب

های نسبت 3مقررات، چارچوب جدیدی برای نقدینگی و ارزیابی آن در بانکداری مشخص شده است. در بیانیه بال 
 های جدیدتر برای قوت بخشیدن به ثبات بانکی معرفی شده وتاکید کمیته بال در معرفی نسبتنقدینگی کاربردی

ها باید در بین منابع باشد. بنابراین بانکها مینقدینگی و تعادل بخشیدن بین اقالم دارایی و بدهی در ترازنامه بانک
های و مصارف بانکی خود در ترازنامه تعادل برقرار نموده و با توجه به سررسید و مدیریت ریسک نقدینگی فعالیت

ها و منابع خود گذاریکسب و کار متفاوت بوده و با توجه به سرمایه هایها با مدلپردازند. البته بانکبانکی می
های ها با مدل(. بنابراین، بانک۲۰11، ۲باشد. )والتهای خاص داشته که باتوجه به ساختار ترازنامه آنها میاستراتژی

تواند و بازار بین بانکی می ها دارندهای خود از بدهیداراییهای مختلفی را برای تامین مالی کسب و کار متفاوت راه
یکی از این راهکارها برای کاهش مشکالت نقدینگی آنها باشد. بنابراین در این مقاله با تاکید بر نسبت پوشش 

 نقدینگی به بررسی تاثیرات الزامات نقدینگی بر بازار بین بانکی پرداخته شده است. 
در قالب شاخص پوشش نقدینگی ارائه را یت ریسک نقدینگی مدیر الزاماتکمیته بانکی بال در پاسخ به بحران مالی 

و  . این نسبت با هدف تشویق سیستم بانکی به کنترل سررسید دارایی و بدهی مالی و با حداقل ریسکه استنمود
از تقسیم دارایی با کیفیت  نسبت پوشش نقدینگیمواجه نشدن با کسری نقدینگی در بانک تعریف و ارائه شده است. 

                                                           
1Diaw 
2 valet 
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مدت تاکید داشته آید. این نسبت بر تامین مالی کوتاهروز به دست می 3۰بر خالص جریان وجوه نقد در کمتر از باال 
درصد  ۶۰و از طرف کمیته بال مقدار بیشتر از صد درصد آن مناسب ارزیابی شده است. البته میزان حداقل آن یعنی 

توان به عنوان مقیاس اولیه در نظر بال عنوان شده که می توسط کمیته ۲۰18سازی یعنی تا سال در مراحل اولیه پیاده
 1گرفته شود. 

گی های کشور میزان نسبت پوشش نقدینهای انجام شده در شبکه بانکی کشور، برای اغلب بانکمطابق با بررسی
مدت وتاهکگی مدت و جلوگیری از ریسک نقدیندرصد است و از این رو در تامین میزان نقدینگی کوتاه ۶۰کمتر از حد 

نگی نسبت پوشش نقدیدهد. ها را نشان میوضعیت پوشش نقدینگی بانک 1نمودار ها دچار مشکل هستند. این بانک
ای روبرو ههای کشور با مشکالت عدیدهای نقد موجود در ترازنامه بانکمدت و میزان داراییو تامین نقدینگی کوتاه

ی ترین باشد که از اصلها میعلت کیفیت داراییها در ترازنامه بانکهستند.پایین بودن نسبت پوشش نقدینگی به 
 باشد. مشکالت شبکه بانکی کشور می

 1۳95 نکی کشور در سالمدت در شبکه با: نسبت پوشش نقدینگی کوتاه1نمودار 

 
 های تحقیقیافتهمنبع:

یریت ریسک رفتار متفاوتی را در قبال مد های فعال در شبکه بانکی کشور، هر بانکبا توجه به مدل کسب و کار بانک
ن و در درصد باالتری 8۴مطابق با نمودار نسبت پوشش نقدینگی در بانک صنعت و معدن با میزان  نقدینگی دارد.

ها در هنگام بروز بحرن درصد کمترین مقدار را دارد که این نسبت میزان شکنندگی بانک ۵بانک ایران زمین با میزان 
را نشان  عنوان ابزاری برای تامین نیازهای نقدینگی سریعزان شدت وابستگی به بازار بین باکی بهنقدینگی و می

 دهد. می

                                                           
1-  BIS.2013 . Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools.  
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در بحث ریسک تعیین درجه عدم اطمینان به سرمایه نهایی بر ارزش اعتبارات و تعدیل آن اثرگذار است که این 
دیریت ریسک معامالت بین بانکی در شرایط بحرانی تواند اثرات منفی را به بازار انعکاس دهد. کنترل و کیفیت ممی

عت بانکی را با مشکل مواجه نماید ها تمرکز دارد که اگر مدیریت نشود ممکن است صنبر ساختارهای داخلی بانک
باشد. عالوه بر این معموالً مدیریت و این اعالم اخبار بد به بازار مالی و تقویت بازارهای موازی در فضای رقابتی می

یسک و مطالعه بر تعیین بهترین نحوه عمل مدیریت ریسک خود هزینه و زمان بر است که سودآوری را تحت تاثیر ر
های ها، منابع بانک و روشگذاریکسب و کار، سرمایه ها با توجه به مدلهای بانکفعالیتعبارتی دهد. بهقرار می

شود که همه این موارد در ساختار ترازنامه بانک قابل میهای خاص انجام مالی برای بانک و تحت استراتژیتامین
هایی است که مبتنی بر ساختار ترازنامه ( و نسبت پوشش نقدینگی نیز یکی از نسبت۲۰11، 1مشاهده است )والت

 دهد. بانک و حجم اقالم مندرج در آن وضعیت ریسک نقدینگی بانک را انعکاس می
 
 پیشینه پژوهش. ۳

سازی اند که پیادههای خود نشان دادهدر بررسی( ۲۰11اسمیتز )و ( ۲۰13) 3بک و کیستر(، ۲۰13) ۲بونر و اجفینگر
دهی دهی و قرضبر تغییرات بازار بین بانکی )نرخ و حجم آن( تاثیر فراوان دارد. ایجاد حساسیت میان نرخ وام 3بال 

زی ساها و تغییر در حجم معامالت بین بانکی و کاهش منحنی عرضه بازار پول از جمله تاثیر پیادهبر ثبات مالی بانک
 بر بازار پول است که از طرف این محققین به آن اشاره شده است.  3مقررات نقدینگی بال 

سب برای عملیاتی منانیازمند چارچوب  3سازی مقررات نقدینگی بال کنند که در پیاده( بیان می۲۰1۲تر )سبک و کی
تواند اثرات ز منظر الزامات نقدینگی میا 3سازی بال های پولی باید وجود داشته باشد و پیادههماهنگی میان سیاست

از اثرگذاری  وتاثیر داشته  3تواند بر اساس الزامات نقدینگی بال معکوسی بر بازار پول داشته باشد. سیاست پولی می
 . استکاسته آن 

های سالدر )نسبت پوشش نقدینگی(  3(، در بررسی خود و با تاکید بر الزامات نقدینگی بال ۲۰13بونر و اجفینگر )
باالتری را در  سودمدت، نرخ ها با مقدار نقدینگی کوتاهنشان دادند که بانکدر شبکه بانکی هلند  ۲۰11تا  ۲۰۰۵

هایی با کنند و این اثر برای بانکبازار بین بانکی به دلیل آنکه تسهیالت آنها در ترازنامه ریسکی است، پرداخت می
هایی که شرایط بهتری که بانک ه استاست. از سوی دیگر نتایج این بررسی نشان داد معکوسسررسید بلندمدت 

 4از سوی دیگر بونر و هیبرس. اندداشتهبرای استقراض در بازار بین بانکی دارند بر ثبات مالی نیز اثرگذاری مثبتی 
در راستای کاهش ریسک های پولی اند که تحت آن سیاست( در بررسی جامعی شواهدی را ارائه نموده۲۰1۵)

و بیانگر شده بال و از طرف بانک مرکزی اعمال با انتشار رهنمودهای کمیته نظارت بانکی  1۹۷۵نقدینگی از سال 

                                                           
1 valet 
2  Bonnera and Eijffinger 
3 Bech and Keister 
4 Bonner and Hilbers 
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ها در این بازار یکی از این ابزارهای سیاستی با هدف که بازار بین بانکی و سازوکار انتقال نقدینگی بین بانک آن است
 ست. کاهش ریسک نقدینگی بوده ا

ها راهگشا تواند در مقابله با بحران نقدینگی بانککنند که حجم سرمایه بانک می( بیان می۲۰13) 1آدماتی و هلویگ
اند. ها پرداختهها باشد. آنها با تاکید بر ارتباط میان سرمایه و نقدینگی به بررسی تامین منابع مورد نیاز بانکبانک

ها در شرکت در بازار تواند به انگیزه بانکدادند که نسبت پوشش نقدینگی می( نیز نشان ۲۰11) ۲بیندسیل و الموت
ها نقد با بین بانکی کمک نماید و میزان نسبت پوشش نقدینگی بر نرخ بازار بین بانکی موثر است. میزان دارایی

تواند ن بازار بین بانکی  میمدت نقش بسزایی در این زمینه داشته و بر ریسک نقدینگی تاثیر دارد. بنابرایکیفیت کوتاه
سازی بهتر سیاست پولی در کشورها تاثیر زیادی داشته باشد. این موضوع خصوصا در کاهش ریسک نقدینگی و پیاده

گیرد، بسیار متفاوت عنوان ابزار اصلی سیاست پولی بهره میدر کشورهای که بانک مرکزی آنها از بازار بین بانکی به
 بود. از سایر کشورها خواهد 

در بازار مالی به دلیل انتقال نقدینگی و تخصیص  بحرانبروز کند که شوک و ( بیان می۲۰11) 3جیاوازی و جیووانینی
تواند در این رابطه نیز میاخالل در سررسید بین منابع تجهیز و تخصیص  البتهو است  نادرست منابع تجهیز شده 

ها و با هدف پوشش سریع تامین نقدینگی از بازار بین بانکی را برای بانککه برآیند این رخدادها نیاز و موثر باشد 
(، دیاموند و ۲۰11کند. در همین ارتباط جیاوازی و جیووانینی )نیازهای نقدینگی و ممانعت از بحران الزام می

وین و تبیین نیز تد یگذارکنند که چالش اصلی قانون( بیان می۲۰11) 5( و هولمسترام و تیرول1۹83) 4دیبویگ
گذاری پولی نیز حجم و نرخ انتقال نقدینگی در بازار بین بانکی برای ممانعت از بحران است که ابزاری برای سیاست

ها ها ناشی از بحران نقدینگی و تکیه بانکتا حدودی در بانککند که بحران ( بیان می۲۰۰۹کالو میریس )باشد. می
 مدت است. بر منابع مالی کوتاه

ها بانک تواند در محاسبه نسبت پوشش نقدینگیر بانک مرکزی میذخایکنند ( بیان می۲۰1۷پاتانیک و همکاران )
افزایش ایجاد نسبت پوشش نقدینگی تواند هم در صورت کسر و هم در مخرج کسر تاثیرگذار باشد. وام بین بانکی می

متفاوت نسبت پوشش نقدینگی شد، نیز تاثیرات آن در محاسبه نماید. بسته به آنکه وام بین بانکی کوتاه یا بلند مدت با
کند و در مخرج کسر به افزایش ایجاد مینسبت پوشش نقدینگی است. وام بین بانکی بلندمدت تنها در صورت کسر 

ت کنند که الزاماعالوه بر آن، آنها بیان میکند. دلیل آنکه در خالص جریان وجوه قرار ندارد، تغییری ایجاد نمی
عبارتی ذخایر بانک مرکزی ذخایر نقد های پولی بانک مرکزی تغییر ایجاد نماید. بهتواند در سیاستنقدینگی می

ها برای شرکت در بازار بین بانکی تاثیرگذار باشد. تواند بر انگیزه بانکمحسوب شده و الزامات نقدینگی جدید می

                                                           
1 Admati and Hellwing 
2 Bindseil & lamoot 
3 Giavazzi and Giovannini 
4 Diamond and Dybvig 
5 Holmstrom and Tirole 
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ها در زمینه نقدینگی تاثیر داشته و رفتار د بر تصمیمات بانکتوانهای بانک مرکزی در بازار بین بانکی میسیاست
 بانکی را در بازارهای مالی تغییر دهد. 

( در 13۹۲اند. نظرپور و حقیقی )موضوع بازار بین بانکی تحقیقات کمی به آن پرداخته با وجود اهمیتدر ایران 
ای با عنوان نقش بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی به وسیله بازار بین بانکی، با استفاده از روش تحلیل مقاله

نی بر تنزیل اوراق با بازدهی محتوا به نقش بانک مرکزی در بازار بین بانکی در قالب چارچوب نظام کرویدری مبت
در این مقاله آنها ابزارهای متنوع بازار بین پردازد، توجه شده است. ثابت در این بازار که به اعمال سیاست پولی می

سازی هر ابزار در این بازار بانکی را شناسایی و به شکل تحلیل و توصیفی به نقش بانک مرکزی در اعمال و پیاده
( در کتاب خود با عنوان بازار بین بانکی ریالی به معرفی این بازار، تجربه 138۵وه بر آن حاجیان )عالاند. پرداخته

  است.  کشورهای دیگر، وضعیت بازار بین بانکی در ایران و ارائه الگویی برای بازار بین بانکی پرداخته
 
 شناسی پژوهشروش. ۴

سایت بانک منتشر شده در وبدر ایران فضیلی سیستم بانکی های مالی تآمار به کار رفته در این پژوهش از صورت
 هادادهاستخراج شده است. تجزیه و تحلیل های ماهانه بانک مرکزی و دادهسایت کدال سازمان بورس اوراق بهادار  و

صورت گرفته  Eviwesافزار های ترکیبی و در نرمهای اقتصادسنجی دادهها با استفاده از روشبا توجه به ماهیت داده
مورد بررسی قرار گرفته است.  13۹۵تا  138۹بانک و برای دوره زمانی  ۲۵ماهانه های است. بر این اساس داده

هايی که ( استفاده شده است. در مدلGMMمدل تحقیق از روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته ) تخمینبرای 
شود. منظور تخمين معادله از مدل تلفيقي پويا استفاده مي متغير وابسته با وقفه سمت راست معادله وجود دارد، به

هاي تلفيقي درک بهتر پويايي مدل توسط محقق است. روابط پويا با حضور متغيرهاي يکي از منافع و کاربردهاي داده
 . شودسازي ميتغيرهاي توضيحي مدلدار در ميان موابسته وقفه

 
 مدل تحقیق. ۴.1

در این تحقیق به بررسی اثرات متقابل بازار بین بانکی و نسبت پوشش نقدینگی در شبکه بانکی کشور پرداخته شده 
هدف تشویق سیستم بانکی به کنترل سررسید دارایی و بدهی مالی و با حداقل ریسک  پوشش نقدینگی بانسبت است. 

نسبت از تقسیم دارایی با کیفیت باال بر خالص جریان  اینو مواجه نشدن با کسری نقدینگی در بانک ارائه شده است. 
مدت تاکید داشته و از طرف کمیته بال آید. این نسبت بر تامین مالی کوتاهروز به دست می 3۰وجوه نقد در کمتر از 

به صورت زیر تعریف بر این اساس نسبت پوشش نقدینگی مقدار بیشتر از صد درصد آن مناسب ارزیابی شده است. 
 (: BIS, 2013است ) شده

 

𝐿𝐶𝑅 =  
𝐻𝑖𝑔ℎ 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑁𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑂𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑎 30 𝑑𝑎𝑦𝑠 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
≥ 100%     (1) 
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وقعیتی را در در نظر بگیرید. مدر ترازنامه ای به صورت ساده ارتباط میان یک بانک و بانک مرکزی را بر این اساس 
وان دارایی دهد و اوراق و ذخایر خود را به عندهی انجام میگیری نموده و وامنظر داشته باشید که یک بانک سپرده

ها ط بانکداری شده توسداری نموده و کل ذخایر نگهنماید. بانک مرکزی نیز وام و اوراق نگهدر ترازنامه ثبت می
 های بانکی است. خایر بانک مرکزی و کل سپردهبرابر با مقدار ذ

ها را توان بیان نمود که اگر بانک مرکزی خریداری یا فروش دارایی( می1۹۶8) 1بر مبنای مدل بازار بین بانکی پول
 ها نیز از طریق بازار بین بانکی باها خواهد شد. بانکانجام دهد، این تغییر موجب تغییر در ساختار ترازنامه بانک
دهی یا گرفتن گیرند. بسته به زمان وامدهد و یا قرض مینرخ سود مشخص برای رفع نیازهای نقدینگی خود وام می

ها با ترازنامه شود. در حالت اولیه بانکقرض نیز تغییر در سررسیدها ایجاد شده و در ترازنامه تغییراتی ایجاد می
 پردازند. فرضی زیر به فعالیت می

 
 هابدهی هادارایی

 𝐷𝑖سپرده                 𝑙𝑖تسهیالت                
  𝐵𝑖اوراق مشارکت        

  𝑅𝑖ذخایر                
 𝑌𝑖سرمایه               

 
𝑖∆ حال اگر 

𝑖∆ و 1
به صورت زیر  iدر بازار بین بانکی باشد، این تغییرات در ترازنامه بانک  iمیزان قرض بانک  2

 است: 
 

 هابدهی هادارایی

𝐷𝑖سپرده                 𝑙𝑖تسهیالت                 − 𝜀𝑖 
𝑖∆وام بین بانکی                𝐵𝑖اوراق مشارکت        

1+ ∆𝑖
2 

𝑅𝑖ذخایر                 + ∆𝑖
1 + ∆𝑖

2 − 𝜀𝑖 + 𝑋𝑖                استقراض از بانک مرکزی𝑋𝑖 
 𝑌𝑖سرمایه               

 
 

ل محاسبه به فرمونسبت پوشش نقدینگی با توجه به ترازنامه فرضی بانک بازار بین بانکی بر برای بررسی تاثیرات 
 نسبت پوشش نقدینگی توجه شده است که به شکل زیر است:

                                                           
1 Pool  
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𝐿𝐶𝑅𝑖 =  
𝐵𝑖 + 𝑅𝑖 + ∑ ∆𝑡

𝑖2
𝑡=1 − 𝜀𝑖 + 𝑋𝑖

𝜃𝐷(𝐷𝑖 − 𝜀𝑖) + ∑ 𝜃𝑡∆𝑡
𝑖 + 𝜃𝑥𝑋𝑖

≥ 100%     (2) 

 
برای  𝜃𝑥برای وام بین بانکی و وزن  𝜃𝑡ها، وزن برای سپرده 𝜃𝐷برای محاسبه خالص جریان وجوه وزن  حالتدر این 

بین بانکی با توجه به نرخ سود بین بانکی در محاسبه  استفاده از بازار. بنابراین بدهی بانک مرکزی لحاظ شده است
نسبت پوشش نقدینگی در صورت و مخرج کسر تاثیرگذار خواهد بود. البته در صورتی که الزامات نقدینگی برقرار 

ها تمایل کمتری به استفاده از وام بین بانکی و نرخ سود آن داشته و در صورت برقراری الزامات نقدینگی نباشد، بانک
را کاهش داده و برای کاهش نوسان نقدینگی از بازار بین  توانند تسهیالت و استقراض از بانک مرکزیها میبانک

بر نرخ بازار بین بانکی پرداخته  LCRدر ادامه با استفاده از مدل اقتصاد سنجی به تبیین اثرات بانکی استفاده نمایند. 
 شود. می

ثیر بازار بین سیییت. ابتدا تازیر اسیییتفاده شیییده ا هایبرای بررسیییی تاثیرات الزامات نقدینگی بر بازار بین بانکی  از مدل
بین  بانکی بر شاخص نسبت پوشش نقدینگی بررسی شده و سپس به بررسی تاثیر نسبت پوشش نقدینگی بر نرخ بازار

 بانکی پرداخته می شود. 

 

LCR= C0
. LCR(-1)+ C1

. Interbank rate +C2. Roe + C3.Capital Ratio+ C4. Deposit ratio 

+ C5 . NPL + C6. Inflation + Ɛ 

 

Interbank Rate = C0. Interbank rate(-1)+ C1. Capital Ratio+C2 .LCR + C3.ROE+ C4. 

Credit-deposit + C5. Inflation + Ɛ 

 

شش نقدینگیاول در رابطه سبت پو سته ن ست. بوده و در رابطه دوم  1، متغیر واب سته نرخ بازار بین بانکی ا متغیر واب
وابسته با یک وقفه نیز به صورت متغیر مستقل در مدل ها وارد شده است تا بتوان به خوبی از روش این متغیرهای 

 برآورد كشور بانكي شبکه سطح در این مدل . بنابراین،گشتاور تعمیم یافته پویایی های مدل مورد بررسی قرار گیرد
ستفاده، مورد زماني سري محدوديت دليل به نيز و شده شده  برآورد ۲های تابلویی پوياروش داده به كه این مدل ا

 نتایج مطلوبی را ارایه دهد.  اقتصادسنجي نظر از تواندمي است،

سياري مطالعات در مدل اين ستفاده قرار گرفته که كشورها از ب ست. مدل كارايي براي موجهي دليل مورد ا روش  ا
 در مدل پارامترهاي برآورد هايروش از يکي اسییییت که 3يافته تعميم گشییییتاور کاربردی در این پژوهش، روش

                                                           
1. Liquid Creation 
2. Dynamic Panel Data 
3. Generalized Method of Moments (GMM) 



 

14 
 

اسییت. براي رفع همبسییتگي  تابلويي هايداده و مقطعي زماني، سییري هايداده براي پويا تابلويي هايداده رهيافت
در  GMMشود. در اين روش، برآوردکننده متغير با وقفه و متغیرهاي دیگر توضيحي از ماتريس ابزارها استفاده می

ستزیرا در بین بانک اي ارائه شیده اسیت دو مرحله . های کشیور اطالعات آماری محدود بوده و دوره زمانی کوتاه ا
معنای استفاده شده و در آن فرضيه صفر به 1در اين برآورد براي بررسي معتبر بودن ماتريس ابزارها از آزمون سارگان

 نبود همبستگي ابزارها با اجزاي اخالل است.

آید. روز به دست می 3۰سبت پوشش نقدینگی از تقسیم دارایی با کیفیت باال بر خالص جریان وجوه نقد در کمتر از ن
مدت تاکید داشته و از طرف کمیته بال مقدار بیشتر از صد درصد آن مناسب ارزیابی این نسبت بر تامین مالی کوتاه

توسط کمیته بال  ۲۰18سازی یعنی تا سال درصد در مراحل اولیه پیاده ۶۰شده است. البته میزان حداقل آن یعنی 
 ۲توان به عنوان مقیاس اولیه در نظر گرفته شود. عنوان شده که می

درت قآید. این نسبت بیانگر دست میهای بانک بهسیم حقوق صاحبان سهام به جمع کل داراییاز تق نسبت سرمایه
ت سیودآوری از نسیب برای واردکردن متغیر گذاری شیده در آن اسیت.حمایتی بانک از سیوی صیاحبان سیهام سیرمایه

ارد شده وقدینگی در مدل نسبت سپرده به دارایی نیز به عنوان متغیر ناستفاده شده است. (ROE)  بازدهی سرمایه
رهای مانند متغی ديگري مهم متغيرهاي ،بانکی نظر مورد توان عالوه بر متغيرهايمی خوبيبه مدل اسیییت. در این

ها وارد کالن اقتصییادی همچون نرخ تورم و نرخ رشیید اقتصییادی نیز در مدل برای تبیین مناسییب موضییوع در مدل
 اند.  شده

 مدل. آزمون مانایی متغیرهای ۴.۲

یی متغیرها زیرا مانا در تخمین داده های تابلویی پیش از تخمین از آزمون مانایی متغیرهای مدل اسییتفاده می شییود.
سری زمانی و چه دادهچه در مورد داده سیون کاذب میهای  شکل رگر قاله در این مشود. های تابلویی باعث بروز م

 ست.سی مانایی متغیرها انجام شده ابرای برر لین چو آزمون لوینو  آزمون ایم، پسران و شیم، آزمون فیشر

 نتایج آزمون ریشه واحد جمعی متغیرهای تاثیرگذار بر کانال وام دهی :1جدول 

Levin, 
Lin, 
Chu t. 

Im,Pesaran 
,Shin W-
stat 

ADF – 
Fisher 
Chi 
square 

PP- Fisher 
Chi_square 

Hadri 
Stat 

 متغیر

 116.36 
(0.000) 

-6.3 
(0.000) 

79.58 
(0.0002) 

65.7 
(0.0007) 

8.194 
(0.000) 

 نسبت پوشش نقدینگی

 نسبت سرمایه 73.13 252.114 69.779 0.8012- 11.63

                                                           
1. Sargan Test 
2-  BIS.2013 . Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools.   
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(0.000) (0.007) (0.066) (0.000) (0.000) 
-47.54 
(0.000) 

-3.03 
(0.0007) 

81.05 
(0.0007) 

156.92 
(0.000) 

11.48 
(0.000) 

نسبت مطالبات 
 غیرجاری

-12.64 
(0.000) 

-1.24 
(0.008) 

82.74 
(0.0006 

243.88 
(0.000) 

14.35 
(0.000) 

 نسبت بازدهی سرمایه

-17.85 
(0.000) 

-4.014 
(0.000) 

109.481 
(0.000) 

198.43 
(0.000) 

9.746 
(0.000) 

 نسبت سپرده

-12.38 
(0.000) 

-2.2 
(0.0004) 

60.49 
(0.0008) 

45.55 
(0.000) 

7.99 
(0.000) 

 به سپردهنسبت اعتبار 

-31.36 
(0.000) 

-2.54 
(0.003) 

95.6 
(0.0004) 

73.73 
(0.003) 

5.35 
(0.000) 

 تورم 

 یافته های تحقیقمنبع:
 

نتایج این جدول  و بررسی نتایج بررسی آزمون مانایی با توجه به آزمونهای مختلف بیان شده است.  1در جدول 
 باشند.دهد که تمامی متغیرها مانا میها نشان میآنهای محاسبه شده و احتمال پذیرش مقادیر آماره

 . تفسیر نتایج مدل 5
در بررسی ارتباط متقابل بین بازار بین بانکی و نسبت پوشش نقدینگی دو دسته تخمین انجام شده است. دسته اول 

پردازد. اثرات می دوم به بررسی معکوس ایننقدینگی و دسته  نرخ بازار بین بانکی بر نسبت پوششبه بررسی اثرات 
 سمت قبلی در نظر گرفته شده اند. متغیرهای تاثیرگذار و مستقل نیز مطابق با معادالت تبیین شده در ق

بانکی در شبکه  تاثیرات نرخ بازار بین بانکی بر نسبت پوشش نقدینگی از متغیر نرخ بازار بین تخمین دسته اول، در 
دار در کلیه است. ضریب این متغیر مثبت و معنیدر نظر گرفته شده  ل به عنوان متغیر مستقلبانکی کشور در مد

تخمینهای انجام شده می باشد و این موضوع بیانگر آن است تاثیرات مثبت نرخ بازار بین بانکی بر نسبت پوشش 
ی بدست می باشد. با افزایش نرخ بهره بین بانکی افزایش در نسبت پوشش نقدینگ 3ها مطابق با بال نقدینگی بانک

 های نقد با کیفیت خود، ثبات بیشتری را در شبکه ایجاد نمایند. توانند با افزایش داراییها میآمده و بانک
 تاثیر نرخ بازار بین بانکی بر نسبت پوشش نقدینگی:۲جدول 

 تخمین سوم تخمین دوم تخمین اول متغیر
 0.9۳6 نسبت پوشش نقدینگی با یک وقفه

(۴.۴5) 
1.0۴۳ 

(۳.96) 
1.0۳5 

(1.9۲) 
 0.0051۲6 نرخ بازار بین بانکی

(۲.۳1) 
0.00551 

(۲.9۳5) 
0.001118 

(۳.۳۳) 
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 0.0006۳1 بازده سرمایه
(1.67) 

0.001۴۴1 
(۲.۴1) 

0.001۲۲6 
(۲.۲1) 

 0.00۲56 کفایت سرمایه
(۲.85) 

0.01۳۳۴ 
(۲.۴۴) 

--- 

 0.01۴7 --- --- نسبت دارایی نقد به کل دارایی
(1.81) 

 -0.01۲87 مطالبات غیرجارینسبت 
(۴.۴5-) 

--- 0.00۳985- 
(۴.17-) 

 -0.00087۳ تورم
(1.66-) 

0.00095۲- 
(1.77-) 

0.000۳97- 
(۲.71-) 

 18.۳7 17.۳96 ۲1.۳7 اماره سارگان
 0.۳88 0.۴۳ 0.۳۴7 احتمال

 های تحقیق: یافتهمنبع
 

ها با افزایش پوشش نقدینگی است. بانکها نیز از جمله متغیر دیگر تاثیرگذار بر نسبت  سودآوری بانک
های خود، ثبات را توانند با افزایش کیفیت در داراییت بیشتری را فراهم می آورند و میسودآوری،نقدینگی کوتاه مد

های نقد بانکی نیز با افزایش در مقادیر خود، نسبت پوشش در شبکه بانکی افزایش دهند. نسبت سرمایه و دارایی
دار بدست آمده است. بر خالف این دو بت و معنیدهند و ضرایب این دو متغیر نیز در مدل مثزایش میافنقدینگی را 

متغیر،متغیر مطالبات غیرجاری و تورم با تاثیرات معکوس و معنی دار بر نسبت پوشش نقدینگی نشان می دهند که 
ها کها نیز با مشکل روبرو شده و بانکها، مساله نقدینگی کوتاه مدت در بانبا افزایش مطالبات غیرجاری بانک

توانایی خود را در نگهداری داراییهای با کیفیت از دست خواهند داد. آزمون سارگان انجام شده در این تحقیق نیز 
     باشد. ابزارهای مختلف در برازش مدل می بیانگر استفاده مناسب از

تاثیرات نسبت استفاده شده است.تاثیرات نسبت پوشش نقدینگی بر نرخ بازار بین بانکی  تخمین دسته دوم، در 
نشان داده شده است. مطابق با نتایج بدست آمده نرخ سود  3پوشش نقدینگی بر نرخ سود بازار بین بانکی در جدول 

بانکی با یک وقفه است. نسبت پوشش نقدینگی نیز دار با نرخ سود بازار بینبین بانکی دارای ارتباط مثبت و معنی
ایب داری ضرهای انجام شده معنیکلیه تخمیننرخ سود بازار بین بانکی است. دردار بر دارای تاثیر مثبت و معنی

نرخ سود بازار بین بانکی نیز افزایش برقرار بوده و این موضوع بیانگر آن است که با افزایش نسبت پوشش نقدینگی 
سازی نسبت پوشش نقدینگی بر تغییرات بازار بین بانکی و نرخ آن تاثیر مثبت داشته و مطابق یابد. بنابراین پیادهمی

های پولی و الزامات نقدینگی تی مناسب برای هماهنگی میان سیاست( چارچوب عملیا۲۰1۲با مطالعه بک و کیستر )
  ها کمک نماید. تواند بر ثبات بانکی و کاهش ریسک نقدینگی در بانکمی 3بال 
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 بر نرخ بازار بین بانکی تاثیر نسبت پوشش نقدینگی:۳جدول 

 تخمین چهارم تخمین سوم تخمین دوم  تخمین اول متغیر
 0.11089 بانکی با یک وقفهنرخ بازار بین 

(7.76) 
0.0918 

(9.7) 
0.090۲ 

(8.7) 
0.۲۲8 

(8.6) 
 1.87 نسبت پوشش نقدینگی 

(۴.1۴) 
1.۲6 

(۲.75) 
0.576 

(1.9۲) 
0.857 

(1.79) 
 1.۲۲ بازده سرمایه

(1.77) 
1.۳7 

(۲.11) 
0.95 

(1.8۳) 
۲.۳8 

(1.88) 
 ۳.7۳ کفایت سرمایه

(1.91) 
۲.01۲ 

(1.89) 
۲.۲7 

(1.9۲) 
۲.9۴ 

(۲.98) 
 -0.117۳ --- --- نسبت تسهیالت به سپرده

(۲.۴۲-) 
0.۲89- 

(۲.۲۴-) 
 0.0۳88 --- --- --- نسبت مطالبات غیرجاری

(۲.۲7) 
 -0.0۳۴9 تورم

(1.8۴-) 
0.0۴89- 

(1.7۴-) 
0.00519- 

(۲.۲۴-) 
0.0011۴9- 

(۲.18-) 
 19.6 18.۴7 18.۴96 ۲0.59 اماره سارگان 

 0.۴8 0.55 0.۴۲ 0.۳59 احتمال 
 های تحقیق: یافتهمنبع

 
ها افزایش در نسبت پوشش نقدینگی منجر به افزایش نرخ سود بازار بین بانکی شده و با افزایش در حاشیه سود بانک

ها نیز بر نرخ سود های نقدینگی جلوگیری بعمل آورد. تاثیر مثبت سودآوری بانکدر سطح کالن نیز از بروز بحران
ی از طریق لحاظ نمودن متغیر بازدهی سرمایه در مدل نشان داده شده است. ضریب این متغیر مثبت و بازار بین بانک

ها با یابد. بانکها نرخ سود بازار بین بانکی افزایش میدار بوده و بیانگر آن است که با افزایش سودآوری بانکمعنی
انکی برقرار نمایند. سرمایه بانکی از دیگر متغیرهای تاثیرگذار های باالتر را در بازار بین بتوانند نرخسودآوری باالتر می

ها با سرمایه داری در مدل داشته و نشان دهنده آن است که بانکدر بازار بین بانکی است که ضریب مثبت و معنی
 باالتر انگیزه باالتری برای شرکت در بازار بین بانکی با نرخ سود باالتر را دارند. 

دهد. این نسبت با تاکید بر ساختار ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار مینیز ساختار ترازنامه بانکرده نسبت وام به سپ
های خود و از منابع مالی پایدار اقدام ها با تکیه بر سپردهدهد که هر چه بانکها در ترازنامه نشان مینقدینگی بانک
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تر در بازار بین بانکی اقدام به اخذ وام و یا تامین با شرایط با ثباتتوانند دهی خود نمایند، میبه تامین منابع برای وام
هایی که دارای نقدینگی باالتر ها در شبکه بانکی کشور نمایند. در شبکه بانکی کشور، بانکمنابع برای سایر بانک

به سپرده دارای عالمت های باالتر دارند. ضریب نسبت تسهیالت هستند تمایل برای شرکت در بازار بین بانکی با نرخ
دار بر نرخ سود بازار بین بانکی در کشور دار است. نسبت مطالبات معوق نیز دارای اثرات مثبت و معنیمنفی و معنی
های باالتری در بازار بین بانکی های با مطالبات معوق باالتر دارای ریسک اعتباری باالتری هستند و نرخاست. بانک

باالتر در بازار بین بانکی از طریق افزایش نرخ بازار بین بانکی جبران خواهد شد. این نتایج نمایند. ریسک ایجاد می
 ( در شبکه بانکی هلند است. ۲۰1۲مطابق با مشاهدات بونرد و جفینگر )

است که ما را به  P-VALUE<0.5ها از شود مقدار آماره آزمون سارگان در تمام تصریحهمانگونه که مشاهده می
توان چنین رساند که بین ماتریس ابزارها و اجزای اختالل هیچگونه همبستگی وجود ندارد. بنابراین میاین نتیجه می

 ها از اعتبار الزم برای تخمین مناسب برخوردارند. نتیجه گرفت که ابزارهای مورد استفاده در تمامی تصریح

 

 گیری نتیجه. 6
های پولی دارد. بازار پول متشکل از بازار بین بانکی، بازار ثانویه شی اساسی در اجرای سیاستبازار بین بانکی نق

اسناد خزانه، اوراق تجاری، گواهی سپرده و بازار خرید و فروش اوراق بهادار است که با توجه به ضعف در 
ل توسعه همچون ایران، نقش بازار های بازارهای مالی و فقدان توسعه بازارهای ثانویه در کشورهای در حازیرساخت

عبارتی در صورت نیاز عنوان یک ابزار غیرمستقیم سیاست پولی قابل توجه و حائز اهمیت است. بهبانکی بهبین
توانند از طریق خط اعتباری بانک مرکزی، اضافه برداشت از این بانک و استقراض ها به منابع نقدینگی، بانک میبانک

ها ری نقدینگی خود را جبران نمایند. استفاده از منابع بانک مرکزی گرچه ممکن است برای بانکها کساز سایر بانک
ترین راه باشد، اما آثار و تبعات منفی آن بر رشد نقدینگی کل در کشور کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ سهل

تامین نیازهای بانکی از طریق مراجعه به  رغم نامطلوب بودن استقراض از بانک مرکزی،تورم را به همراه دارد. علی
آورد و در سودآوری و استفاده بهینه از منابع مازاد آنها ای دیگری را فراهم میهای مشابه نیز مشکالت عدیدهبنگاه

ها و کنترل ها با بانک مرکزی و افزایش قدرت اعتباری بانکمثمرثمر خواهد بود. بنابراین برای اصالح رابطه بانک
 رهای پولی و مهار تورم توجه به بازار بین بانکی الزم است.متغی

با تاکید بر الزامات نقدینگی راهکارهای موثری در زمینه سیاستگذاری  3در تغییرات قوانین و مقررات جدید بال 
ها را های نقد بانکها، کیفیت داراییپولی ارائه شده است. کمیته بال با تاکید بر محاسبه این نسبت توسط بانک

ها های مرکزی برای نظارت بر بانکتحت عنوان الزامات نقدینگی مورد توجه قرار می دهد. این نسبت توسط بانک
تواند با توجه به ارتباطات ار پولی میمورد استفاده شده و چشم انداز مشخصی برای آن لحاظ شده است. سیاستگذ

مین مالی اقدامات موثری را در جهت ثبات پولی و مالی برقرار بانکها در زمینه تامیان بازار بین بانکی و نقدینگی 
نماید. ارتباط نسبت پوشش نقدینگی و نرخ بازار بین بانکی در این تحقیق در شبکه بانکی کشور مورد بررسی قرار 
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اقدام می  گرفته و بانک مرکزی با کنترل نرخ بهره بین بانکی به تامین نیازهای نقدینگی در بازار پولی و مالی کشور
نماید. ارتباط متقابل نرخ بهره بین بانکی و نسبت پوشش نقدینگی در شبکه بانکی کشور مطابق با نتایج بدست آمده 

های بانک مرکزی نشان می دهد که نظارت بر نسبت پوشش نقدینگی می تواند تاثیرات مهمی را بر سیاستگذاری
 . ها نقش خود را ایفا می نمایدقدینگی بانکداشته باشد. نسبت پوشش نقدینگی در فراهم نمودن ن
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