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چکیده
ریسک در هر حیطه اي قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک و فعالیت هاي بانکداري است و بانکها به
علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادي دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار میگیرند .هدف اصلی از این پژوهش
بررسی رابطه نقدینگی با ریسک پذیري بانکهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود .این تحقیق از نظر هدف از
نوع تحقیقات کاربردي است و از نظر طبقه بندي بر مبناي روش و ماهیت در طبقه بندي تحقیقات همبستگی قرار می گیرد.
تجزیه و تحلیل دادهها بر اساس روش مطالعه دادههاي ترکیبی رگرسیون دادههاي ترکیبی با اثرات ثابت (پنل) انجام گرفت.
جامعه آماري این پژوهش ،بانک هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال  8938تا سال  8931بود .با
استفاده از روش نمونه گیري غربالگري حذفی تعداد  3بانک در دوره هاي  1ماهه به عنوان حجم نمونه آماري مورد مطالعه
قرار گرفت .تجزیه و تحلیل و پردازش دادهها با بهرهگیري از روش هاي معمول اقتصاد سنجی و مدل هاي رگرسیونی صورت
گرفته است که بدین منظور از نرم افزار  Eviewsاستفاده گردید .یافته هاي حاصل از این پژوهش نشان داد که نقدینگی سال
 tتاثیر معناداري بر ریسک نقدینگی بانک هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد .همچنین مشخص گردید که
نقدینگی سال  t-8بر ریسک نقدینگی تاثیر معناداري ندارد .در خصوص ریسک اعتباري ،مشخص گردید که نقدینگی سال  tو
سال  t-8بر ریسک اعتباري بانک هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري ندارد.
کلید واژه ها :نقدینگی ،ریسک ،ریسک نقدینگی ،ریسک اعتباري.
مقدمه
مطالعه در چگونگی به دست آوردن حداکثر ستانده از منابع محدود ،ماهیت علم اقتصاد است و تخصیص بهینه مناابع محادود
هدف این علم به شمار می رود .کارایی نیز در ساده ترین بیان حداکثر ساختن ساتانده باا توجاه باه نهااده معاین در مقیااس
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اقتصادي خرد و کالن است .بدین ترتیب پژوهش در باب کارایی از جمله در سطح بنگاه ها ،یکی از مهمترین ابعاد پژوهش در
مطالعه هاي اقتصادي به شمار می رود .هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداري ،موجب خواهد شاد کاه
جریان پسانداز ،سرمایهگذاري و تخصیص منابع ،بهبود یابد و امکانات بالقوه ،پراکنده و نهفته در کشور براي پیشارفت و رفااه
عمومی به کار گرفته شود .یکی از مهم ترین مباحث در صنعت بانکداري ،مبحث کارایی و ریسک هسات .هار جاا کاه آیناده
ناشناخته باشد ،ریسک وجود دارد .ازاین رو ،کسانی می توانند آینده اي مطمئن را براي خود و ساازمان خاویش رقام بزنناد کاه
بتوانند با برنامهریزي و تحلیلهاي صحیح ،شناخت خود را افزایش دهند .لذا امروزه وقتی در ماورد مادیریت ریساک صاحبت
می شود ،هدف از بین بردن ریسک نیست ،بلکه شناسایی و تعیین هزینه هاي ناشی از آن است .این در حالی است که مدیریت
ریسک خود به تنهایی معنایی را در برندارد زیرا ریسک ،متغیري است که می تواند بر دیگر شرایط بنگاه مانند سود ،کاارایی و...
تأثیر بگذارد.
بیان مساله
نقدینگی به معناي توانایی ایفاي تعهدات در سررسید آنهاست .در تعریفی دیگر ،نقدینگی وجوه قابل مصرفی هساتند کاه در
صورت نیاز با تحمل هزینه قابل قبول ،به مقدار کافی و فوري در دسترس میباشند (روس .)8333 ،8نقدینگی کیفیات دارایای
است که آن را به آسانی به پول نقد کم ضرر یا بدون خطر (ضرر) تبدیل میکناد .نقادینگی در مسسساات ماالی را مایتاوان
به عنوان توان دسترسی به وجوه نقد ،در مواقع نیاز تعریف کرد (رید و گیل .)0222 ،0در یک تعریف کلی مایتاوان گفات کاه
نقدینگی ،تبدیل دارایی هاي غیرنقد به وجه نقد ،بدون کاهش 8333 ،ارزش ،توسط افراد ،واحدهاي تجاري و مسسسات هست.
با بسط مفهوم نقدینگی ،نقدینگ ی شامل تحصیل وجوه نقد از طریق استقراض از مناابع خاارجی توساط مسسساات ماالی (یاا
سایرین) نیز می شود .نقدینگی مسسسات سپرده پذیر به معناي توانایی تحصیل مقدار مشخصی از وجوه به بهاي مشخص و در
یک مدت زمان معین ،هست .یکی از چالشهایی که بر سر راه نقدینگی بنگاهها و مسسسات مالی و تجاري قرار دارد و توانایی
آنها را براي دستیابی به اهداف تجاري و مالی خود کاهش میدهد ،انواع ریسک میباشند (قولچاش و سعیدي.)8931 ،
نقدینگی در بانکداري اساساً به عنوان توانایی مرتفع کردن مقررات بانکی طبق انتظار مطرح میشود .بانکها ممکان اسات باا
ریسک هاي مربوط به نقدینگی مواجه باشند که درواقع عدم توانایی این بانک ها براي برآورده کردن نیازهاي نقدینگی به دلیل
مشکالت مربوط به بانک و یا به دلیل کمبود در نقدینگی بازار در زمانهاي بحرانهاي مالی هست .اخبار منفای در خصاوص
رویدادهاي مختص بانک مانند نزول رتبهاي در بانکها ممکن است منجر به فقدان اعتماد بازار به آن بانک شود کاه باهطاور
منفی بر روي وضعیت نقدینگی آن بانک اثر میگذارد مدیریت نقدینگی دربرگیرنده تعدیل اولیه سود هزینهها بین ساوددهی و
ریسک عدم نقدینگی هست .یکمیزان باالیی از نقدینگی نشان دهنده ظرفیت بانک براي برآورده کردن نیازهاي نقادینگی و
بهرهگیري از فرصتهاي تجاري هست .بااینحال ،این دارایی ها عمومااً داراي بازگشات سارمایه انادکی هساتند و بناابراین،
نقدینگی بیشازحد هم باعث کاهش سوددهی خواهد شد (پاریوش و لندسکرونر.)0288 ،9
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ریسک نقدینگی یکی از موضوعات مهم و گمراه کنندهاي است که بسیاري از مسسسات مالی ،منابع زیادي را براي مدیریت آن
اختصاص میدهند .مفهوم ریسک نقدینگی انواع گستردهاي از مباحث را پوشش میدهد که شامل کیفیت تراکنشها ،داراییها
و بازارها ،ترازنامه و سرمایهگذاري و کیفیت کل سیستم مالی میباشد (میلز.)0229 ،8
یکی از دالیل اصلی وجود بانکها این است که آن ها باعث ایجاد نقدینگی شده و ریسک اعتباري را به حالت دیگري تبادیل
میکنند .بانکها با فعالیتهایی مانند وامدهی به تجارتها و افراد به واسطه میزان سرمایهگذاري آنها در حساب خود ،بر روي
ترازنامه ،نقدینگی ایجاد میکنند .بانکها همچنین با فعالیتهایی نظیر ارائه تعهدات وام باعث ایجاد نقدینگی از روي ترازناماه
میشوند .سیاست هاي پولی معموالً در دوره رکود به منظور مشخص کاردن کمباود نقادینگی و همچناین تحریاک وضاعیت
اقتصادي ،کمی بازتر میشوند .البته میزان اثربخشی سیاستهاي پولی بستگی باه نحاوه اثربخشای نقادینگی باناکهاا دارد
(چاترج.)0281 ،0
حفظ سطح مطلوب نقدینگی ،یکی از وظایف اصلی بانکهاست و بیتوجهی به آن ،ریسک نقدینگی بانک را افزایش میدهد.
از طرف دیگر ،موفقیت بسیاري از فعالیتها ،مستقیم و یا غیرمستقیم به توانایی بانکها در ارائه نقدینگی به مشتریان بساتگی
دارد .ازاینرو ،بانکها به ویژه از نقطه نظر مشکالت نقدینگی ،هم از این نظر که مسسساتی با ماهیت خااص هساتند و هام از
نظر تأثیري که بهطور کل بر صنایع مختلف میگذارند ،آسیبپذیرند .بانکهایی که متکی بر تأمین مالی کوتاهمادت هساتند،
اساساً براي مدیریت نقدینگی خود ،بر زمانهاي بسیار کوتاه متمرکز هستند (مقاطع زمانی تا  1روز)؛ بنابراین ،این بانکها باید
بتوانند وضعیت نقدینگی خود را برمبناي روز به روز محاسبه نمایند (سعیدي و شعبانی مطلق .)8932 ،ریساک نقادینگی روي
سودآوري بانکها تأثیر گذار است و بهطور معناداري با شکاف نقدینگی و غیر عملیاتی بهعناوان دو عامال اساتخراج ریساک
نقدینگی ،رابطه مستقیمی با سودآوري دارند (عارف.)0280 ،9
ریسک اعتباري به این دلیل در نهادهاي پولی و اعتباري حائز اهمیت و حساسیت است که منابع باه کاار گرفتاه شاده باراي
تخصیص ،در حقیقت بدهی نهاد پولی به سهامداران ،مردم و بانکهاست که به جریان نیفتادن آن ،مایتواناد اعتباار دهای و
قدرت تأدیه بدهی نهاد پولی را تضعیف کند ،به ویژه آنکه در ترازنامه نهاد پولی ،تسهیالت اعتباري ،بهعنوان مطالبات موجل و
سپردههاي اشخاص به عنوان دیون آتی تلقی می شوند .به این معنی که وصول مطالبات به دفعات مختلف غیر ممکان ،ولای
تأدیه و پرداخت دیون (سپرده ها) در هر مرحله الزامی است ،در غیر این صورت نهاد پاولی باا ورشکساتگی مواجاه مایشاود
(احمدپور و همکاران.)8911 ،
با توجه به مطالب ارائه شده و همچنین عدم توجه اي که در ادبیات تحقیق در خصوص نقدینگی و ریساک پاذیري باناکهاا
مشاهده گردید ،هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نقدینگی بر ریسک پذیري بانکهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران هست .ازاینرو سوال اصلی این تحقیق ،آیا نقدینگی بر ریسک پذیري بانکهاي پذیرفته شاده در باورس اوارق بهاادار
تهران تأثیر معنی داري دارد یا خیر؟ ،هست.
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مدل مفهومی پژوهش
ریسک نقدینگی
()CR

نقدینگی
()LIQ

ریسک اعتباري
()LDC

متغیر های کنترلی

بازده دارایی
ها
()ROA

مدیریت
درآمد
()NIM

نسبت سپرده کوتاه
مدت به سپرده بلند
مدت
()DR

نسبت
درآمد

اندازه بانک
()SIZE

()ER

فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی
نقدینگی بر ریسک پذیري بانکهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی داري دارد.
فرضیههای فرعی
 .8نقدینگی سال  tبر ریسک نقدینگی بانکهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی داري دارد.
 .0نقدینگی سال  t-1بر ریسک نقدینگی بانکهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی داري دارد.
 .9نقدینگی سال  tبر ریسک اعتباري بانکهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی داري دارد.
 .8نقدینگی سال  t-1بر ریسک اعتباري بانکهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی داري دارد.
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پیشینه تحقیق
مطالعات خارجی
خان 8و همکاران ( ،)0281در پژوهشی به بررسی رابطه نقدینگی با ریسک پذیري بانکها پرداخته است .این تحقیق در میاان
بانکهاي ایاالت متحده امریکا صورت گرفته است .این پژوهش با استفاده از داده هاي سال هاي  8311تا  0288صورت گفته
است .جامعه آماري این پژوهش کلیه بانک هاي ایاالت متحده آمریکا بود .یافته هاي این تحقیق نشان داد که کاهش بودجاه
نقدینگی بانکها باعث افزایش ریسک بانکی می شود .همچنین نتایج نشان داد که اندازه بانک و سرمایه بانک معموالً بانکها
را در خطر ریسک بیشتري قرار میدهند.
ایمبرویچ و راچ ،) 0288( 0در تحقیق خود به بررسی رابطه بین ریسک نقدنگی و ریسک اعتباري در بانکها پرداخته اناد .ایان
پژوهش تقریبا تمام بانکها امریکا براي سالهاي  8331تا  0282انتخاب شدند تا ارتباط بین این دو ریسک در سطح ساازمانی
بانک ها و اینکه چطور این ارتباط بر احتمال نکول بانک تأثیر دارد ،مورد بررسی قرار گیرد .نتایج نشان میدهد که هر دو ناوع
ریسک ار نظر اقتصادي ارتباط همزمان متقابل و یا ارتباط با تاخیر زمانی معناداري ندارد .با وجود این آنها بر ریساک نگاول
بانک تأثیر دارند .این تأثیر دو نوع است :در حالیکه هر دو ریسک به طاور جداگاناه احتماال ریساک نکاول باناک را افازایش
میدهند ،تأثیر همزمان آنها بستگی به سطح کلی ریسک بانک دارد و میتواند باعث کاهش و افزایش ریک نکول بانک شود.
ابیاال و اوالسی ،)0288( 9به بررسی اثر ریسک اعتباري بر عملکرد بانکهاي تجاري در نیجریه پرداختند .آنهاا باراي بارآورد
مدل مدنظر از اطالعات گزارش مالی  1بانک تجاري طی  1سال  0221الی  0288و روش داده هاي تابلویی استفاده کردناد.
نتایج نشان داد که مدیریت ریسک اعتباري اثر معناداري بر عملکرد بانکهاي تجاري در نیجریه دارد.
واروتو ) 0288( 8در تحقیق خود به بررسی ریسک اعتباري ،ریسک نقدینگی و ریسک بازار باه صاورت همزماان و باا در نظار
گرفتن بیانه کمیته بازل پرداخت .یافته هاي تحقیق با استفاده از داده هاي بانکها آمریکا نشان میدهد که الزاماات سارمایه
بایستی بیشتر از بیانیه کمیته بازل افزایش یابد .در این تحقیق محقق به این نتیجه می رسد که میزان سرمایه بانکهاا باراي
مواجهه با بحران هاي مالی کافی نیست .چرا که بانک ها به علت وجود ریسک بازار ،دچار بی اعتمادي سپرده گذاران شاده و
سپرده هاي خود را از دست می دهند و این موضوع نیز منجر به ریسک نقدینگی میشود و از طرف دیگر شرایط اقتصادي نیز
ریسک اعتباري را به بانکها تحمیل میکند.
اوجوبی و آمل ،)0288( 1اقدام به بررسی عوامل موثر بر مدیریت ریسک بانکها در کشور نیجریه نمودناد .نتاایج حاصال ایان
تحقیقات نشان از ناکارآمدي مدیریت ریسک در بانکهاي این کشور را در قبل از سال  0228داشته است .این در حالی اسات
که پس از سال  0228و اجراي پیمان بازل  IIو اعمال تجدید ساختار سرمایه در بانکهاي آن کشاور و افازایش سارمایه باه
میزان حداقل پیش بینی ش ده در پیمان بازل موجب کنترل ریسک عملیاتی بر پایه کفایت سرمایه شده است ،همچناین نتاایج
نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معناداري میان رشد اقتصادي وکفایت سرمایه و نیز رابطه منفی و معنادار میاان نارت تاورم و
کفایت سرمایه است.
1

Khan
Imbierowicz & Rauch
3
Abiola,I, & Olausi Awoyemi.S
4
Varotto
5
Awojobi & Amel
2
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مطالعات داخلی
فرزاد مهر و رضایی ( ،)8931در پژوهشی به بررسی رفتار ریسک پذیري بانکها در صنعت بانکاداري ایاران پرداختناد .باراي
ارزیابی عملکرد از شاخص هاي  ROEو  ROAاستفاده شده است .شاخص هاي بازده حقوق صاحبان سهام ( )ROEو باازده
دارائی ها ( ،)ROAبه عنوان متغیرهاي عملکرد در سه گروه از بانکهاي کشور شامل )8 :بانکهایی خصوصی؛  )0بانکهااي
دولتی خصوصی شده؛ و  )9بانک هاي دولتی بررسی و مورد مقایسه قرار گرفت .براي تحلیل داده ها ابتدا شااخص هااي آماار
توصیفی مورد بررسی قرار گرفت .تحلیل پراکندگی شاخص هاي عملکرد بانکهاي خصوصی نشاان مایدهاد کاه عملکارد
بانکهاي خصوصی در مقایسه با عملکرد بانکهاي دولتی خصوصی شده و بانکهاي دولتی از نوسان بیشتري برخوردار است.
قولچاش و سعیدي ( ،)8931در مطالعه اي به نگرشی بر مدیریت ریسک نقدینگی در بانکها پرداختاه اناد .یافتاه هااي ایان
تحقیق بیان میکند که بانکها ممکن است با ریسک هاي مربوط به نقدینگی مواجه باشاند کاه درواقاع عادم تواناایی ایان
بانک ها براي برآورده کردن نیازهاي نقدینگی به دلیل مشکالت مربوط به بانک و یا به دلیل کمبود در نقدینگی بازار در مواقع
بحران هاي مالی هست .حفظ سطح مطلوب نقدینگی ،یکی از وظایف اصلی بانکها ست و بیتوجهی به آن ،ریسک نقدینگی
بانک را افزایش می دهد در نتیجه باید راهکارهایی براي سنجش و مدیریت این ریسک در بانکها اندیشیده شود.
چاالکی و همکاران ( ،)8938در پژوهشی به بررسی عوامل تأثیر گذار بر نقدینگی بانکها و موسسه هاي مالی و اعتباري ایران
پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که نقدینگی سال قبل ،سرمایه ،نسبت درآمد بهره ،اندازه بانک ،شکاف بهاره ،تغییارات
سپرده گذاري و نسبت سپرده ارزي به کل سپرده بر نقدینگی بانک تأثیر معناداري دارند.
دیناشی ( ،) 8938در مقاله خود تحت عنوان بررسی رابطه بین ریسک اعتباري و ریساک نقادینگی باا ساودآوري باناکهااي
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسید که تأثیر شاخص هاي مطالبات سوخت شده به کال تساهیالت
اعطایی ،تسهیالت اعطایی به کل سپرده ها و سپرده هاي مدت دار به کل داراییها و متغیر کنترل انادازه باناک ،معکاوس و
معنادار و شاخص تسهیالت اعطایی به کل داراییها مستقیم و معنا دار است.
موسویان و کاوند ( ،) 8913در پژوهشی به بررسی مدیریت نقدینگی در بانکداري اسالمی پرداختند .در یافته هاي این پژوهش
بیان شده است که در نظام اقتصاد متعارف و در بازار پول و سرمایه ،اوراق قرضه نقش اساسی دارد .با تحاریم رباا و ابزارهااي
مالی مبتنی بر عقد قرض ،از جمله اوراق قرضه ،نظام اقتصاد اسالمی با خأل مواجه میشود .بر این اساس ،بانک داري اسالمی
بهعنوان یکی از بخش هاي مهم اقتصادي و نهاد اصلی تأمین مالی نمیتواند در فعالیت هاي خود از این ابزارها استفاده کناد.
مطالعات نشان میدهد که بانکهاي اسالمی ،به علّت نبود ابزارهاي کافی براي مدیریت نقدینگی ،حجم باالیی از نقدینگی را
نگهداري میکنند که این امر هزینه فرصت باالیی براي آنها ایجاد میکند؛ و درنهایت ،بازدهی بانک را پایین می آورد.
یزدان پناه و حاجی آقا ( ،)8911به در مقاله خود به بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها (مطالعه موردي بانک ملت)
پرداختند .یافته هاي تحقیق که در طی فاصله زمانی  8911الی  8911در بانک ملت صورت گرفته عبارتند از متغیرهااي کال
سپرده ها ،سپرده فرار و رشد تسهیالت پرداختی به صورت معنادار بر ریسک نقدینگی تأثیر میگذارند و تأثیر کل سپرده ها بر
ریسک نقدینگی معکوس و معنادار است و تاثیرسپرده هاي فرار و رشد تسهیالت پرداختی با ریسک نقدینگی مستقیم و معنادار
است و بیشترین تأثیر از علل ریسک به ترتیب به سپرده فرار ،کل سپرده ها و رشد تسهیالت پرداختی اختصاص دارد.
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مدل تحقیق
در این پژوهش براي بررسی ازمون فرضیات تحقیق از  0مدل رگرسیونی زیر استفاده خواهد شد:
مدل ( :)8تأثیر نقدینگی بر ریسک نقدینگی

LDC i ,t  0  1LIQi ,t  2LIQi ,t 1  3Size i ,t  4ER i ,t  5DR i ,t  6ROAi ,t  7 NIM i ,t   i ,t

مدل ( :)0تأثیر نقدینگی بر ریسک اعتباري

CR i ,t  0  1LIQi ,t  2 LIQi ,t 1  3Sizei ,t  4ER i ,t  5DR i ,t  6ROAi ,t  7 NIM i ,t   i ,t

که در مدل فوق:
ریسک اعتباري ()CR
ریسک نقدینگی ()LDC
نقدینگی ()LIQ
نسبت درآمد ()ER
نسبت سپرده کوتاهمدت به سپرده بلندمدت ()DR
مدیریت درآمد ()NIM
بازدهی داراییها ()ROA
اندازه بانک ()Size
نحوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش
متغیرهای وابسته
ریسک اعتباري ()CR
در این تحقیق براي اندازه گیري ریسک اعتباري از فرمول زیر استفاده خواهد شد.
Loan i .t
TAi ,t

CR i ,t 

که در رابطه فوق:
 CR i ,tریسک اعتباري بانک  iدر زمان t
 Loani .tکل تسهیالت بانک  iدر زمان t
 TAi ,tکل داراییهاي بانک  iدر زمان t
ریسک نقدینگی ()LDC
ریسک نقدینگی در بانکها (پوشش تقاضاي وجه نقد) ،براي وجه نقد توسط سپردهگذاران است که بصورت فرمول زیر محاسبه
خواهد شد.
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) (Cashi ,t  SecuritiesforSlae i ,t  DDeposit i ,t  shortTermDeposti i ,t  shortTermLoani ,t
TotalAssts i ,t

LDC i ,t 

که در فرمول فوق:
 LDC i ,tریسک نقدینگی
 Cashi ,tوجه نقد شامل ارز و مسکوکات
 SecuritiesforSlaei ,tسرمایه گذاري کوتاهمدت و اوراق مشارکت قابل بازخرید.
 DDeposit i ,tسپرده هاي دیداري در بانکها
 shortTermDeposti i ,tسپرده هاي کوتاهمدت مردم نزد بانک
 shortTermLoani ,tکل تسهیالت کوتاهمدت دریافتی بانکها
 TotalAssts i ,tکل داراییهاي بانک
متغیر مستقل
نقدینگی ()LIQ
نقدینگی در این پژوهش با استفاده از کل دارایی هاي ثابت (نقد شونده) بر کل داراییهاي بانک بصاورت رابطاه زیار بدسات
خواهد امد:
TFAi ,t
TAi ,t

LIQ i ,t 

متغیرهای کنترلی بانکی
این متغیرهاي به دو قسمت متغیرهاي مخصوص بانک و متغیرهاي اقتصادي تقسیم میشود که باراي مطالعاه و کنتارل اثار
شرایط اقتصادي و سایر شرایط بانکها وارد مدل میشوند.
 -8نسبت درآمد (:)ER
نشان دهنده کارایی عملیاتی بانکها است و به صورت زیر محاسبه میشود:
OE
TR

ER 

که در رابطه فوق:
 OEهزینههاي عملیاتی
 TRکل درامد بانک
 -0نسبت سپرده کوتاهمدت به بلند مدت ()DR
نسبت سپرده هاي کوتاهمدت به سپرده هاي بلند مدت بانکها است که بصورت زیر محاسب می گردد.
ShTD
LTD
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 ShTDسپرده هاي کوتاهمدت بانک
 LTDسپرده هاي بلند مدت بانک
 -9مدیریت درآمد ()NIM
این شاخص بصورت زیر قابل محاسبه هست.
NII
TRI

NIM 

که در فرمول فوق:
 NIIخالص درامد بهره
 TRIکل هزینه بهره
 -8بازدهی داراییها ()ROA
از تقسیم سود خالص بر مجموع داراییهاي بانک بصورت زیر محاسبه میشود.
Earning
TA

ROAi ,t 

که در فرمول فوق:
 Earningسود خالص
 TAمجموع داراییهاي بانک
 -1اندازه بانک ()Size
در این تحقیق براي اندازه گیري اندازه بانک از متغیر کل درآمد بانک استفاده شده که از طریق لگاریتم طبیعی درآمد بانک در
پایان دوره قابل محاسبه است.
)Sizei ,t  Ln (Incom

جامعه آماری و تعیین حجم نمونه تحقیق
جامعه آماري این تحقیق کلیه بانکهاي ایرانی در یک بازه  1ساله از سال  8938الی  8931هست .همچنین به علت حجم کم
جامعه آماري ،طول دوره زمانی یک سال مالی به  1ماه کاهش یافته است (یعنی یک سال ماال باه صاورت دو دوره  1ماهاه
براي هریک از بانک ها مورد بررسی قرار گرفته است) .در نهایت با وجود برخی نا هماهنگی ها میان اعضاي جامعاه ،شارایط
زیر براي انتخاب نمونه آماري قرارداده می شود و از این رو نمونه به روش حذف سیستماتیک انتخاب میگردد .شرایط یاد شده
عبارتنداز:
 .8بانکهاي که مقررات کمیته بازل شماره ( )8را پذیرفته و اجرا نموده باشند.
 .0در دسته بانکهاي تخصصی قرار نداشته و فعالیت هاي تجاري انجام دهند.
 .9سال مالی بانک منتهی به  03اسفندماه باشد.
 .8دربازه زمانی سالهاي  8938تا  ،8931درعرصه بانکداري فعالیت داشته باشد.
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در نهایت تعداد  3بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در یک بازه زمانی  1ساله ( )8931-8938و دوره  1ماهاه بعناوان
حجم جامعه آماري مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
روش توصیف و تجزیه و تحلیل اطالعات
تجزیه و تحلیل اطالعات ،فرآیندي چند مرحلهاي است که طی آن دادههایی که از طریق ابزارهاي جمعآوري در نمونه آماري،
فراهم آوردهاند خالصه ،کدبندي و دستهبندي میشوند و در نهایت پردازش میگردند تا برقراري انواع تحلیل و ارتباطهاا باین
این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید .در مرحله تجزیه و تحلیل ،مهم این است کاه پاژوهشگار بایاد اطالعاات و
دادهها را در مسیر هدف پژوهش ،پاسخگویی به سساالت پژوهش و نیز ارزیابی فرضیههاي پژوهش خود ،مورد تجزیه و تحلیل
قرار دهد (حافظ نیا .)8911 ،آزمون هاي رگرسیونی الزم در سه بخش زیر ارائه گردیده است:
بررسی ناهمسانی واریانس
یکی از موضوعات مهم در اقتصاد سنجی ،موضوع واریانس ناهمسانی است .واریانس ناهمسانی به این معناست که در تخمین
مدل رگرسیون مقادیر جمالت خطا داراي واریانس هاي نابرابر هستند .در واقع ما در تخمین رگرسیون که با اساتفاده از روش
حداقل مربعات معمولی انجام می شود ابتدا فرض می کنیم که تمامی جمالت خطا داراي واریانس هاي برابر هساتند وبعاد از
آن که مدل را تحمین زدیم سپس با استفاده از یک سري روشها و تکنیکها به بررسی این فرض می پردازیم و این که آیاا
واقعا در مدل ما واریانس همسانی وجود ندارد؟ ولی در مورد کارهاي عملی اقتصاد سنجی همواره دو مسئله براي محقق پیش
م ی آی د:
 )8با توجه به آن که مقادیر جمالت خطا در جامعه ي اصلی قابل مشاهده نمی باشاد چگوناه مای تاوان باه وجاود واریاانس
ناهمسانی در مدل پی برد؟
 )0در عمل بسیار غیر محتمل است که دقیقاً تمامی واریانسهاي جمالت خطا با یکدیگر برابر باشاند و معماوالً واریاانسهاا
مقداري با یکدیگر تفاوت دارند .بنابراین سوال طبیعی که اینجا مطرح می شود این است که آیا معیاري آماري وجاود دارد کاه
میزان نابرابري واریانسها را اندازه گیري کند تا با استفاده ار آن بتوانیم بگوییم که اگر میزان نابرابري واریانسهاا از مقاداري
بیشتر باشد مدل ما مشکل واریانس ناهمسانی دارد .براي پاسخگویی به سوال فوق باید گفات کاه اقتصااددانان از روشهااي
گوناگونی استفاده می کنند که می توان براي مثال آزمون بروش پاگان و آزمون وایت و آزمون پارک را نام برد که البته یکی از
پرکاربرترین روش ها آزمون وایت است.
براي بررسی وجود ناهمسانی واریانس جمالت اخالل آزمون وایت براي مدل استفاده شده در تحقیق انجام شده است.
با استفاده از آماره ( Fفیشر) براحتی می توان قضاوت کرد که مدل ،ناهمسانی دارد یا خیر .به این صورت که اگر احتمال مربوط
به آماره  (prob (F-statistic)) Fبیشتر از سطح خطا (آلفا) باشد ،فرضیه  H0رد نشده و لذا همسانی واریاانس پذیرفتاه مای
شود .در صورتیکه خالف این شرط محقق شود و مدل ناهمساانی داشاته باشاد باراي رفاع آن مای تاوان از روش کمتارین
مجذورات تعمیم یافته ( )GLSاستفاده کرد.
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بررسی خود همبستگی
یکی از فروض مهم کالسیک خطی در تخمین از طریق  OLSاین است که خود همبستگی یا خود همبساتگی ساریالی باین
اجزاء اخاللی که در تابع رگرسیون جامعه وارد میشود ،وجود ندارد .به عبارتی
E)UiUj(=0 ,i≠j

نقض این فرض ،مشکلی به نام خود همبستگی ایجاد میکند .به بیان ساده مدل کالسیک فرض مایکناد کاه جازء اخاالل
مربوط به یک مشاهده ،تحت تاثیر جزء اخالل مربوط به مشاهده دیگر قرار نمیگیرد .براي تشخیص وجود این مشکل میتوان
از آماره دوربین واتسون استفاده کرد .آماره دوربین واتسون آزمونی است براي همبستگی سریالی مرتبه اول که ارتبااط خطای
باقیماندههاي ناشی از مدل رگرسیون را اندازهگیري مینماید .دوربین واتسون آزمون فرضیه  ρ=0در معادله زیر است:
Ut=ρut-1+εt

چنانچه این آماره در بازه  8.1تا  0.1قرار بگیرد  H0آزمون یعنی عدم وجود همبستگی بین باقیمانده پذیرفته می شود و در غیر
اینصورت  H0رد می شود یعنی می توان پذیرفت که بین باقیمانده ها همبستگی وجود دارد .براي رفع مشکل خودهمبستگی و
بهبود نتایج می توان همانند ناهمسانی واریانس از روش کمترین مجذورات تعمیم یافته استفاده می گردد.
آزمون  Fو آزمون هاسمن
مدل اثرات ثابت
در این مدل هر یک از مولفهها یک مقدار ثابت مخصوص به خود دارد و به دلیل آنکه براي کار کردن با هر یک از این مقادیر
ثابت ،یک متغیر مجازي در نظر گرفته می شود ،تخمین زن اثرات ثابت ،تخمین زن متغیرهاي مجاازي حاداقل مربعاات نیاز
نامیده می شود .این مدل را می توان به شکل زیر نوشت:
Y = Dα + Xβ + u
که در آن  Dماتریس متغیرهاي مجازي با ابعاد  NT*Nو  Xماتریس متغیرهاي توضیحی با ابعاد  NT*kو  βنیز مااتریس

ضرایب با ابعاد  k*1می باشند.
مدل اخیر یک مدل رگرسیونی کالسیک بوده و هیچ شرط جدیدي براي تجزیه و تحلیل آن الزم نیست و می توان مدل را با
استفاده از  OLSبرآورد کرد.
مزیت مدل با اثرات ثابت این است که می تواند اثراتی را که در هر یک از مسلفهها متفاوت است ولی در طول زمان تغییر نمی
کند ،نشان دهد .البته پس از تشکیل مدل دیگر نمی توان به آن متغیري افزود که در طول زمان تغییر نکند ،چرا که باا اثارات
ثابت موجود همخطی کامل پیدا خواهد کرد .از سوي دیگر عیب چنین مدلی این است که در آن باید براي هریک از متغیرهاي
مجازي یک ضریب و در مجموع  Nضریب تخمین زد .این امر هنگامی که تعداد مسلفهها یعنی  Nخیلی زیاد باشد ،که معموالً
نیز چنین است ،مسئله ساز خواهد شد.
براي برطرف کردن این مشکل یک راه آن است که میانگین زمانی هر یک از متغیرها را از مقدار اصلی آنها کم کنیم .با ایان
کار به مدلی می رسیم که فاقد عرض از مبدأ خواهد بود و می توانیم روش حداقل مربعات معمولی رابراي آن اجرا کنیم .
روش دیگر آن است که تفاضل مرتبه اول متغیرها را به جاي آنها در مدل به کار ببریم .دراین صورت نیز عرض از مبدأ از مدل
حذف میشود و مشکل تعداد زیاد پارامترها براي تخمین نیز برطرف می گردد.
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مدل اثرات تصادفی یک روش جایگزین براي تخمین مدل اثرات ثابت ،تخمین مدل اثرات تصادفی است .تفاوت چنین مدلی با
اثرات ثابت این است که در آن عرض از مبدأ مختص هر یک از متغیرها مقادیر ثابتی نیستند ،بلکه به صورت تصادفی انتخاب
می شوند .لذا مقدار  αiدر مدل کلی برابر است با  .αit = μi + νitکه در آن  νiیک متغیر تصادفی نوفه سفید با میانگین صفر
و واریانس است .یک فرض مهم این است که متغیر  νiباید مستقل از متغیرهاي توضیحی و اجزاي خطاي  uiباشد .اگر νiهاا
با متغیرهاي توضیحی همبسته باشند ،آنگاه تخمین زنهاي اریب و ناسازگاري بدست خواهند آمد .از سوي دیگار مزیات ایان
مدل بر مدل اثرات ثابت آن است که تعدادپارامترهاي کمتري باید تخمین زده شود.
فرم کلی چنین مدلی به صورت روبرو می باشد:
uit + Yit = μ + β'Xit + vi
براي تخمین این مدل باید توجه داشت که در این حالت واریانسهاي مربوط به مقاطع مختلف با هم یکسان نبوده و مدل ماا
دچار واریانس ناهمسانی میباشد که باید از با استفاده از برآوردگر  GLSآن را تخمین زد.
با معرفی این دو روش سسالی که پیش می آید این است که در عمل ما بایستی کدامیک از روشهاي مذکور را اساتفاده کنایم.
براي تصمیم گیري از آزمون هاسمن کمک می گیریم.
آزمون  Fبه جهت آزمون برابري ضرایب عرض از مبدا مقاطع مختلف و آزمون هاسمن نیز به منظور تبیین مدل اثرات ثابت و
اثرات تصادفی مورد برآورد قرار گرفته اند .
 Fمحاسبه شده با  Fجدول مقایسه می گردد و اگر فرض  H0رد شود کارا بودن روش اثرات ثابت پذیرفته می شود .با توجاه
به دو آزمون  Fو هاسمن مدل اثرات ثابت استفاده می شود.
آزمونهای مربوط به مفروضات مدل رگرسیونی
آزمون معنی دار بودن ضرایب
براي بررسی معنی دار بودن ضرایب متغیرهاي مستقل در هر مدل از آماره  tاستفاده شده است .فرضیه صافر در آزماون  tباه
صورت زیر خواهد بود:
 H 0 : 1  0

 H1 : 1  0

که بوسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار میگیرد:
ˆ1  1
~ t
, N k
) SE ( ˆ1
2

T

نحوه داوري :براي تصمیم گیري در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر ،آماره  Tبه دست آمده با  tجدول که با درجه آزادي N-K

در سطح اطمینان  %31محاسبه شده مقایسه میشود ،چنانچه قدرمطلق  Tمحاسبه شده از  tجادول بازر تار باشاد ،مقادار
عددي تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر رد میشود .در این حالت با ضریب اطمینان  %31ضریب موردنظر
معنیدار خواهد بود که داللت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد.
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آزمون معنی داربودن مدل
براي بررسی معنیدار بودن مدل رگرسیون از آماره  Fاستفاده شده است .فرضیه صفر در آزمون  Fبه صورت زیر خواهد بود:
H 0 : 1   2  ....   k  0

 H1 : 1   2  ....   k  0

که بهوسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می گیرد:

)ESS /( K  1
) RSS /( N  k
نحوه داوري :براي تصمیم گیري در مورد معنیدار بودن مدلهاي پژوهش ،با توجه به خروجیهاي آماري آمااره  Fباه دسات
F

آمده با  Fجدول که با درجات آزادي  K-1و  N-Kدر سطح خطاي ( ) %1محاسبه شده ،مقایسه میشود ،اگر  Fمحاسبه شاده
بیشتر از  Fجدول باشد .مقدار عددي تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر رد می شود .در این حالت با ضریب
اطمینان  %31کل مدل معنیدار خواهد بود .در صورتی که مقدار  Fمحاسبه شده کمتر از  Fجدول باشد فرض پذیرفته شده و
معنیداري مدل در سطح اطمینان  %31مورد تأیید قرار نمیگیرد.
نوع داده های مورد استفاده در این پژوهش
دادههای پانل
مدلها از لحاظ استفاده از اطالعات آماري به سه گروه تقسیم میشوند .برخی از مدلها با استفاده از «اطالعات سري زمانی»
یا به عبارتی طی دوره نسبتاً طوالنی چند ساله برآورد میشوند .بعضی دیگر از مدل ها بر اساس «دادههاي مقطعی» برآورد می
شوند یعنی متغیرها در یک دوره زمانی معین براي مثال یک هفته ،یک ماه یا یک سال در واحدهاي مختلف بررسی میشوند.
روش سوم برآورد مدل ،که در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته است ،برآورد بر اساس «دادههاي پانل» اسات .در ایان
روش یک سري واحدهاي مقطعی (براي مثال شرکت ها) در طی چند سال مورد توجه قرار میگیرند .با کمک این ایان روش
که در مطالعات سالهاي اخیر نیز زیاد استفاده شده است تعداد مشاهدات تا حد مطلاوب افازایش ماییاباد .مهمتارین مزیات
استفاده از داده هاي پانل ،کنترل نمودن ویژگیهاي ناهمگن و در نظر گرفتن تک تک افراد ،شارکتهاا  ،ایااالت و کشاورها
می باشد .در حالی که در مطالعات مقطعی و سري زمانی این ناهمگنی کنترل نمیگردد و با تخماین مادل باا اساتفاده از ایان
روش ها احتمال اریب بودن نتایج ،میباشد .بنابراین با توجه به اینکه مشااهدههااي ادغاام شاده باعاث تغییرپاذیري بااالتر،
همخطی چندگانه کمتر میان متغیرهاي توضیحی ،درجه آزادي بیشتر و کارآیی باالتر تخمین کنندهها میشود ،مطالعاات پانال
نسبت به مطالعات مقطعی و سري زمانی داراي مزیت است (بالتاجی .)0221 ،
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جدول  :9نتایج تجزیه و تحلیل مدل رگرسیون ()9

عرض از مبداء
نقدینگی
نقدینگی سال t-1

Coefficient
(ضریب)
2.119
-2.811
2.221

Std. Error
(خطاي استاندارد)
2.291
2.203
2.281

t-Statistic
(آماره )t
08.118
-1.201
2.031

Prob
(مقدار )p
2.222
2.222
2.111

معنادار
بی معنا

نسبت درآمد

-2.230

2.200

-8.238

2.228

معنادار

نسبت سپرده کوتاهمدت به سپرده
بلندمدت

2.881

2.209

1.893

2.222

معنادار

مدیریت درآمد

-2.280

2.220

1.211

2.222

معنادار

بازدهی داراییها

2.119

2.281

81.819

2.222

معنادار

اندازه بانک

-2.221

2.221

-8.891

2.011

بی معنا

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل
شده

انحراف از میانگین
رگرسیون

آماره ي
F

احتمال آماره
F

دوربین -
واتسون
D-W

آماره هاي وزن دار

2.182

2.192

2.298

31.311

2.222

8.129

آماره هاي بدون وزن

2.120

متغیر مستقل

نوع رابطه

8.381

با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل رگرسیون به شرح جدول ( ،)8مشاهده می شود که مقدار عددي سطح معناداري مربوط
به آماره  (prob (F-statistic)) Fکه بیانگر معنی دار بودن کل رگرسیون است ،برابر  2.222باوده و حااکی از آن اسات کاه
مدل درسطح اطمینان  31درصد معنادار می باشد .ضریب تعیین تعدیل شده  R2برابر  2.192بوده و بیانگر این مطلب است که
تقریباً  % 19از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهاي مستقل مدل قابل تبیین است که نشان دهنده قدرت توضایح دهنادگی ایان
رگرسیون است.
جدول  :2نتایج تجزیه و تحلیل مدل رگرسیون ()2
متغیر مستقل

Coefficient
(ضریب)

Std. Error
(خطاي استاندارد)

عرض از مبداء

2.810

2.211

t-Statistic
(آماره )t
0.113

Prob
(مقدار )p
2.221

-

نقدینگی

-2.289

2.219

-2.121

2.802

بی معنا

نقدینگی سال t-1

-2.288

2.291

-2.911

2.131

بی معنا
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نسبت درآمد

-2.282

2.281

-2.111

2.111

بی معنا

نسبت سپرده کوتاهمدت به
سپرده بلندمدت
مدیریت درآمد

2.228

2.208

2.830

2.181

بی معنا

-2.228

2.229

-8.010

2.023

بی معنا

بازدهی داراییها

2.001

2.238

0.811

2.288

معنادار

اندازه بانک

-2.283

2.223

-0.290

2.28

معنادار

ضریب تعیین

ضریب تعیین
تعدیل شده

انحراف از میانگین
رگرسیون

آماره ي
F

احتمال آماره
F

آماره هاي وزن دار

2.188

2.111

2.881

13.113

2.222

دوربین -
واتسون
D-W
0.281

آماره هاي بدون وزن

2.198

0.291

با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل رگرسیون به شرح جدول ( ،)0مشاهده می شود که مقدار عددي سطح معناداري مربوط
به آماره  (prob (F-statistic)) Fکه بیانگر معنی دار بودن کل رگرسیون است ،برابر  2.222باوده و حااکی از آن اسات کاه
مدل درسطح اطمینان  31درصد معنادار می باشد .ضریب تعیین تعدیل شده  R2برابر  2.111بوده و بیانگر این مطلب است که
تقریباً  % 11.1از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهاي مستقل مدل قابل تبیین است که نشان دهنده قدرت توضیح دهندگی ایان
رگرسیون است.
جدول  :3خالصه نتایج آزمون فرضیات پژوهش
ردیف

نتیجه آزمون فرضیات
فرضیه

8

نقدینگی سال  tبر ریسک نقدینگی بانکهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی داري دارد.
نقدینگی سال t-1بر ریسک نقدینگی بانکهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی داري
دارد.
نقدینگی سال  tبر ریسک اعتباري بانکهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی داري دارد.
نقدینگی سال  t-1بر ریسک اعتباري بانکهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی داري
دارد.

0
9
8

تائید فرضیه

رد فرضیه

*
*
*
*

همچنین یافته هاي حاصل از این پژوهش با بخش هایی از تحقیقات قولچاش و سعیدي ( ،)8931خان و همکااران ()0281
همخوانی و سازگاري دارد.
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نتیجه گیری
مدیریت نقدینگی یک بانک شاامل تحلیل وضعیت نقدینگی بانک در گذشاته ،پیش بینی نیازهااي آیناده ،مطالعاه روشاهاي
جذب منابع و طراحی ساختار داراییهاي بانک (به خصوص براورد حجم مطالباات سوخت شاده) می باشد .کاهش مداوم حجم
ساپرده ها ،وجود تسهیالت بلند مدت در پرتفاوي داراییهاي بانک و تمرکز بر حجم بااالي بادهی (ساپرده) در مقابل سرمایه
از مهم ترین عوامل افزایش نقدینگی ماورد نیااز بانک اسات .کسب درآمد شرط الزم براي بقاي یک موسساه انتفاعی است.
در بانکها این کار زمانی امکان پذیر اسات کااه بانک داراییهاي بدون درآمد خود یعنی دارایی هااي نقاد را باه دارایای هااي
درآمدزا تبادیل کند که البته این کار باعث افزایش ریسک بانک خواهد شد؛ بنابراین وظیفاه اصلی مدیریت بانک عبارتست از
کسب درآماد باا حفاظ سطح ایمنای بانک ،براي رسایدن به این هدف و ایجاد تعادل بین ریساک و باازده ،ترکیاب منطقای
پرتفاوي دارایی هاي بانک امري ضروري است.
صنعت بانکداري با توجه به تعداد و تنوع عملیات بانکی و ماهیت هاي متفاوت آنها و محدودیت سرمایه بانک و میزان آن حفظ
وضعیت منابع و منافع سپرده گذاران و نوع وظیفه بانکها که آنها را متمایز از واحدهاي دیگر اقتصادي کرده و تعداد گیرنادگان
تسهیالت اعتباري و تفاوت وضعیت مالی هر یک از آنان و سرو کار داشتن گروه زیادي از کارکنان بانک با منابع مالی و ثبات
زیاد عملیات مالی و نقل وانتقال زیاد پول داخلی و خارجی و انواع خدمات بانکی همگی نشان دهنده تفاوت ماهیت ریسکها در
بانک با سایر موسسات مالی می باشد که پذیرش مدیریت ریسک را در بانک حساس تر و پیچیده تر و مشکل تر از سایر مراکز
می نماید.
لذا همانطور که بیان گردید بانکها با توجه به نوع فعالیتهاي خود در معرض وسیعی از انواع ریسکها قرار دارند حال بار اسااس
تقسیم بندي کمیته بال ،ریسک در بانک شامل ریسک اعتباري ،ریسک بازارو ریسک عملیاتی است ولی در اکثار کشاورهاي
دنیا ریسک بانکی را در چهار گروه مختلف ریسک هاي مالی ،ریسک هاي عملیاتی ،ریسک هاي کسب و کار و ریسک رویداد
تقسیم می کنند .پس بطور کلی می توان ریسک را احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار دانست و مدیریت ریسک به مفهاوم
برنامه ریزي و سازمان دهی و کنترل فعالیتها و منابع جهت به حداقل رساندن تاثیر حوادث نامشخص و نامعلوم در حفظ تعادل
مالی و توان عملیاتی موسسات دانست.
ریسک نقدینگی جز ریسک هاي مالی است که عبارتست از ریسک نقدینگی ناشی از ناتوانایی یک بانک در تامین وجوه باراي
اعطاي تسهیالت ،یا پرداخت به موقع دیون خود (نظیر سپرده ها) است .هنگامی که یک باناک نقادینگی کاافی نادارد ،قاادر
نیست که به سرعت و با هزینه اي معقول ،وجوه کافی را با افزایش بدهی ها یا تبدیل دارایی ها به دست بیاورد و این ناتوانایی
بر سود آوري بانک تاثیر خواهد گذاشت در شرایط حاد ،عدم نقدینگی کافی ممکن است به ورشکستگی یاک باناک بینجاماد.
(راعی و سعیدي.)8911 ،
ابعاد ریسک نقدینگی (اداره مطالعات و کنترل ریسک بانک تجارت ،مدیریت ریسک در بانکداري) شامل :ریسک تامین ماالی:
برداشت غیر منتظره و یا عدم تجدید دوباره مدت سپرده گذاري توسط مشتریان خرد و عمده باعث مای شاود کاه باناک هاا
مجبور به تامین غیر منتظره خالص خروج این نوع وجوه شوند .به این نوع ریسک نقدینگی ،ریسک تامین مالی می گویند .باه
طور طبیعی ،به ریسک اعتباري توجه میشود و در شرایطی که به وجه نقد نیاز باشد ،ریسک نقادینگی هام ماورد توجاه قارار
میگیرد.
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تئوري مداخلهاي و واسطه اي مالی کالسیک که در اصل به وسیله برایانت )8312( 8و مدلهاي دیاموند و دیبویگ )8319( 0و
بسطهاي مربوط به این مدلها (مانند کی 8338 9و دیاموند  )8331ارائه شده است .مدلهاي مربوط به واسطه مالی به عنوان
مبنا و بستر نقدینگی که براي سپردهگذاران و وام گیرندگان در آن ،مبلغ نقد در دسترس قرار داد باعث افزایش رفاه اقتصادي و
در نتیجه درونی شدن ریسک نقدینگی اقتصادي میشود .در رویکرد سازمانهاي صنعتی بانکها به عنوان سازمانهاي اصلی
افزایشدهنده سود براي وامهاي انحصاري و بازارهاي سپردهگذاري در نظرگرفته میشوندکه یک تقاضا با شیب افزایشی براي
سپردهگذاري در آنها و یک تقاضا با شیب کاهشی براي وامها با توجه به افزایش نرت سود را تجربه میکنند.
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه نقدینگی با ریسک پذیري بانکهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهاادار تهاران باود.
یافته هاي حاصل از این پژوهش نشان داد که نقدینگی سال  tتاثیر معناداري بر ریسک نقدینگی بانک هاي پذیرفته شاده در
بورس اوراق بهادار تهران دارد .همچنین مشخص گردید که نقدینگی سال  t-1بر ریسک نقدینگی تااثیر معنااداري نادارد .در
خصوص ریسک اعتباري ،مشخص گردید که نقدینگی سال  tو سال  t-1بر ریسک اعتباري بانک هاي پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري ندارد.
پیشنهادات منتج از فرضیات پژوهش
با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش ،پیشنهاداتی به شرح زیر ارایه میگردد:
با توجه به نتای ج بدست امده از فرضیه اول پژوهش مبنی بر تاثیر نقدینگی بر ریسک نقدینگی پیشنهاد می شود که با توجه به
اینکه ،ایجاد تعامل بین این دو متغیر و برنامه ریزي صحیح در این مورد ،از مهمترین وظایف مدیران و سرپرساتان باناک هاا
محسوب می شود لذا پیشنهاد می گردد که نهاد مالی در راستاي کاهش احتمال ورود به حیطه هاي ریسک ناخواسته ،همچنین
قیمت گذاري و ارزشیابی صحیح تر ،سهولت و دقت بیشتر در تصمیم گیري ،کاهش هزینه سرمایه و در کل کم کاردن زیاان
ناشی از اثر روابط ریسک نقدینگی و ریسک اعتباري به سمت مدیریت یکپارچه ریسک گام بردارند.
با توجه نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می گردد که بانک ها به منظور شناسایی و کنترل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباري
در ساختار مصوبات و در راستاي تسهیل نظارت مسثر بر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباري الزم است تا واحد مدیریت ریسک
نقدینگی و ریسک اعتباري تشکیل گردد و اثر بخشی و کارایی آن به صورت مداوم مورد ارزیابی قرار گیرد.
با برنامه ریزي دقیق نقدینگی در بانک ،مدیریت صحیح و کنترل هوشمندانه این فرآیند و اخذ باز خورد از عملکارد آن جهات
تصحیح خطاهاي احتمالی اقدام شود .در نتیجه بانک سعی نماید منابع خود را از قسمت هاي مطمئن تامین نماید تا در مواقاع
بحران با عجله در تصمیم گیري مواجه نشود .براي رسیدن به اهداف مدیریت نقدینگی نیاز است تاا یاک سیساتم اطالعااتی
مناسب و سیستم کنترل داخلی کارآمد و موثر در جهت گزارش گیري وجود داشته باشد .الزم اسات باراي دوره هاا ي زماانی
خاص ،ثبات ایجاد گردد تا بانک براي حل مشکالت کمتر نیاز به مراجعه به بانک مرکزي با نرت باال و نیاز به مراجعه به ساایر
بانک ها و موسسات مالی باشد.
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با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش پیشنهاد می گردد که سرمایه گذاران حقیقی و شرکت هاي سرمایه گاذاري در
بازار بورس و همچنین سیاستگذاران مالی و اقتصادي باید اثر نقدینگی بر ریساک نقادینگی را هماواره مادنظر قارار دهناد و
بسترهاي الزم براي ثبات مالی نظام مند در بازار سرمایه را با تصمیمات جامع و شامل فراهم کنند.
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