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 چکیده
 به ها بانک و است بانکداري هاي فعالیت و بانک ها حیطه این از یکی که دارد شدن مطرح قابلیت اي حیطه هر در ریسک
 پژوهش این از اصلی هدف. گیرند می قرار خاص توجه مورد زمینه این در دارند اقتصادي نظام در که سزایی به اهمیت علت
 از هدف نظر از تحقیق این. بود تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي بانک پذیري ریسک با نقدینگی رابطه بررسی
. گیرد می قرار همبستگی تحقیقات بندي طبقه در ماهیت و روش مبناي بر بندي طبقه نظر از و است کاربردي تحقیقات نوع
. گرفت انجام( لنپ) ثابت اثرات با ترکیبی هاي داده یونرگرس ترکیبی هاي داده مطالعه روش اساس بر ها داده تحلیل و تجزیه
 با. بود 8931 سال تا 8938 سال زمانی بازه در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي بانک پژوهش، این آماري جامعه
 مطالعه مورد ماريآ نمونه حجم عنوان به ماهه 1 هاي دوره در بانک 3 تعداد حذفی غربالگري گیري نمونه روش از استفاده
  صورت رگرسیونی هاي مدل و سنجی اقتصاد معمول هاي روش از گیري بهره با ها داده پردازش و تحلیل و تجزیه. گرفت قرار
 سال نقدینگی که داد نشان پژوهش این از حاصل هاي یافته. گردید استفاده Eviews افزار نرم از منظور بدین که است گرفته

t که گردید مشخص همچنین. دارد تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي بانک نقدینگی ریسک بر معناداري تاثیر 
 و t سال نقدینگی که گردید مشخص اعتباري، ریسک خصوص در. ندارد معناداري تاثیر نقدینگی ریسک بر -8t سال نقدینگی
 .ندارد معناداري تاثیر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي بانک اعتباري ریسک بر -8t سال

 اعتباري. ریسک نقدینگی، ریسک ریسک، نقدینگی،کلید واژه ها: 

 

 مقدمه
 محادود  مناابع  بهینه تخصیص و است اقتصاد علم ماهیت محدود، منابع از ستانده حداکثر آوردن دست به چگونگی در مطالعه
 مقیااس  در معاین  نهااده  باه  توجاه  باا  ساتانده  ساختن حداکثر بیان نتری ساده در نیز کارایی. رود می شمار به علم این هدف
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 شده پذیرفته های بانک پذیری ریسک با نقدینگی رابطه بررسی
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 در پژوهش ابعاد ترین مهم از یکی ها، بنگاه سطح در جمله از کارایی باب در پژوهش ترتیب بدین. است کالن و خرد اقتصادي
 کاه  شاد  خواهد موجب داري،بانک سیستم کارایی ارتقا و بهبود جهت در اقدامی هرگونه. رود می شمار به اقتصادي هاي مطالعه
 رفااه  و پیشارفت  براي کشور در نهفته و پراکنده بالقوه، امکانات و یابد بهبود منابع، تخصیص و گذاري سرمایه انداز، پس جریان
 آیناده  کاه  جاا  هار . هسات  ریسک و کارایی مبحث بانکداري، صنعت در مباحث ترین مهم از یکی. شود گرفته کار به عمومی
 کاه  بزنناد  رقام  خاویش  ساازمان  و خود براي را مطمئن اي آینده توانند می کسانی رو، ازاین. دارد وجود ریسک باشد، ناشناخته
 صاحبت  ریساک  مادیریت  ماورد  در وقتی امروزه لذا. دهند افزایش را خود شناخت صحیح، هاي تحلیل و ریزي برنامه با بتوانند
 مدیریت که است حالی در این. است آن از ناشی هاي هزینه عیینت و شناسایی بلکه نیست، ریسک بردن بین از هدف شود، می

... و کاارایی  سود، مانند بنگاه شرایط دیگر بر تواند می که است متغیري ریسک، زیرا برندارد در را معنایی تنهایی به خود ریسک
 .بگذارد تأثیر

 

 بیان مساله
در تعریفی دیگر، نقدینگی وجوه قابل مصرفی هساتند کاه در    هاست. نقدینگی به معناي توانایی ایفاي تعهدات در سررسید آن

(. نقدینگی کیفیات دارایای   8333، 8باشند )روس صورت نیاز با تحمل هزینه قابل قبول، به مقدار کافی و فوري در دسترس می
تاوان   را مای  کناد. نقادینگی در مسسساات ماالی     است که آن را به آسانی به پول نقد کم ضرر یا بدون خطر )ضرر( تبدیل می

تاوان گفات کاه     (. در یک تعریف کلی مای 0222، 0عنوان توان دسترسی به وجوه نقد، در مواقع نیاز تعریف کرد )رید و گیل به
ارزش، توسط افراد، واحدهاي تجاري و مسسسات هست.  8333 هاي غیرنقد به وجه نقد، بدون کاهش، نقدینگی، تبدیل دارایی

ی شامل تحصیل وجوه نقد از طریق استقراض از مناابع خاارجی توساط مسسساات ماالی )یاا       با بسط مفهوم نقدینگی، نقدینگ
شود. نقدینگی مسسسات سپرده پذیر به معناي توانایی تحصیل مقدار مشخصی از وجوه به بهاي مشخص و در  سایرین( نیز می

سات مالی و تجاري قرار دارد و توانایی ها و مسس هایی که بر سر راه نقدینگی بنگاه یک مدت زمان معین، هست. یکی از چالش
 (.8931باشند )قولچاش و سعیدي،  دهد، انواع ریسک می ها را براي دستیابی به اهداف تجاري و مالی خود کاهش می آن

ها ممکان اسات باا     شود. بانک عنوان توانایی مرتفع کردن مقررات بانکی طبق انتظار مطرح می نقدینگی در بانکداري اساساً به
ها براي برآورده کردن نیازهاي نقدینگی به دلیل  هاي مربوط به نقدینگی مواجه باشند که درواقع عدم توانایی این بانک سکری

هاي مالی هست. اخبار منفای در خصاوص    هاي بحران مشکالت مربوط به بانک و یا به دلیل کمبود در نقدینگی بازار در زمان
طاور   ها ممکن است منجر به فقدان اعتماد بازار به آن بانک شود کاه باه   اي در بانک رویدادهاي مختص بانک مانند نزول رتبه

ها بین ساوددهی و   گذارد مدیریت نقدینگی دربرگیرنده تعدیل اولیه سود هزینه منفی بر روي وضعیت نقدینگی آن بانک اثر می
براي برآورده کردن نیازهاي نقادینگی و   میزان باالیی از نقدینگی نشان دهنده ظرفیت بانک ریسک عدم نقدینگی هست. یک

ها عمومااً داراي بازگشات سارمایه انادکی هساتند و بناابراین،        حال، این دارایی هاي تجاري هست. بااین گیري از فرصت بهره
 (.0288، 9ازحد هم باعث کاهش سوددهی خواهد شد )پاریوش و لندسکرونر نقدینگی بیش

                                                           
1
 rose 

2
 Reed & Gill 

3
 Paroush & Landskroner 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد پنجم(                                             9318 ، زمستان22 ، شماره2دوره   

 

19 
 
 

اي است که بسیاري از مسسسات مالی، منابع زیادي را براي مدیریت آن  مراه کنندهریسک نقدینگی یکی از موضوعات مهم و گ
ها  ها، دارایی دهد که شامل کیفیت تراکنش اي از مباحث را پوشش می دهند. مفهوم ریسک نقدینگی انواع گسترده اختصاص می

 (.0229 ،8باشد )میلز گذاري و کیفیت کل سیستم مالی می و بازارها، ترازنامه و سرمایه
ها باعث ایجاد نقدینگی شده و ریسک اعتباري را به حالت دیگري تبادیل   ها این است که آن یکی از دالیل اصلی وجود بانک

ها در حساب خود، بر روي  گذاري آن ها و افراد به واسطه میزان سرمایه دهی به تجارت هایی مانند وام ها با فعالیت کنند. بانک می
هایی نظیر ارائه تعهدات وام باعث ایجاد نقدینگی از روي ترازناماه   ها همچنین با فعالیت کنند. بانک یجاد میترازنامه، نقدینگی ا

هاي پولی معموالً در دوره رکود به منظور مشخص کاردن کمباود نقادینگی و همچناین تحریاک وضاعیت        شوند. سیاست می
هاا دارد   ي پولی بستگی باه نحاوه اثربخشای نقادینگی باناک     ها شوند. البته میزان اثربخشی سیاست اقتصادي، کمی بازتر می

 (.0281، 0)چاترج
دهد.  توجهی به آن، ریسک نقدینگی بانک را افزایش می هاست و بی حفظ سطح مطلوب نقدینگی، یکی از وظایف اصلی بانک

ارائه نقدینگی به مشتریان بساتگی  ها در  ها، مستقیم و یا غیرمستقیم به توانایی بانک از طرف دیگر، موفقیت بسیاري از فعالیت
ویژه از نقطه نظر مشکالت نقدینگی، هم از این نظر که مسسساتی با ماهیت خااص هساتند و هام از     ها به رو، بانک دارد. ازاین

مادت هساتند،    هایی که متکی بر تأمین مالی کوتاه بانک .پذیرند گذارند، آسیب طور کل بر صنایع مختلف می نظر تأثیري که به
ها باید  روز(؛ بنابراین، این بانک 1هاي بسیار کوتاه متمرکز هستند )مقاطع زمانی تا  ساساً براي مدیریت نقدینگی خود، بر زمانا

(. ریساک نقادینگی روي   8932بتوانند وضعیت نقدینگی خود را برمبناي روز به روز محاسبه نمایند )سعیدي و شعبانی مطلق، 
عناوان دو عامال اساتخراج ریساک      طور معناداري با شکاف نقدینگی و غیر عملیاتی به ت و بهها تأثیر گذار اس سودآوري بانک

 (.0280، 9نقدینگی، رابطه مستقیمی با سودآوري دارند )عارف
ریسک اعتباري به این دلیل در نهادهاي پولی و اعتباري حائز اهمیت و حساسیت است که منابع باه کاار گرفتاه شاده باراي      

تواناد اعتباار دهای و     هاست که به جریان نیفتادن آن، مای  بدهی نهاد پولی به سهامداران، مردم و بانک تخصیص، در حقیقت
عنوان مطالبات موجل و  ویژه آنکه در ترازنامه نهاد پولی، تسهیالت اعتباري، به قدرت تأدیه بدهی نهاد پولی را تضعیف کند، به

به این معنی که وصول مطالبات به دفعات مختلف غیر ممکان، ولای    شوند. عنوان دیون آتی تلقی می سپردههاي اشخاص به
شاود   ها( در هر مرحله الزامی است، در غیر این صورت نهاد پاولی باا ورشکساتگی مواجاه مای      تأدیه و پرداخت دیون )سپرده

 (.8911و همکاران،  احمدپور)

هاا   ق در خصوص نقدینگی و ریساک پاذیري باناک   با توجه به مطالب ارائه شده و همچنین عدم توجه اي که در ادبیات تحقی
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  مشاهده گردید، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نقدینگی بر ریسک پذیري بانک

 هاي پذیرفته شاده در باورس اوارق بهاادار    آیا نقدینگی بر ریسک پذیري بانک، رو سوال اصلی این تحقیق تهران هست. ازاین
 هست. ،تهران تأثیر معنی داري دارد یا خیر؟
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 فرضیات پژوهش

 فرضیه اصلی
 .دارد داري معنی تأثیر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي بانک پذیري ریسک بر نقدینگی

 فرعی های فرضیه
 .دارد داري معنی تأثیر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي نکبا نقدینگی ریسک بر t سال نقدینگی .8
 .دارد داري معنی تأثیر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي بانک نقدینگی ریسک بر t-1 سال نقدینگی .0
 .دارد داري معنی ثیرتأ تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي بانک اعتباري ریسک بر t سال نقدینگی .9
 .دارد داري معنی تأثیر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي بانک اعتباري ریسک بر t-1 سال نقدینگی .8
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 پیشینه تحقیق

 مطالعات خارجی
ق در میاان  ها پرداخته است. این تحقی (، در پژوهشی به بررسی رابطه نقدینگی با ریسک پذیري بانک0281و همکاران ) 8خان
صورت گفته  0288تا  8311این پژوهش با استفاده از داده هاي سال هاي  هاي ایاالت متحده امریکا صورت گرفته است. بانک

یافته هاي این تحقیق نشان داد که کاهش بودجاه   است. جامعه آماري این پژوهش کلیه بانک هاي ایاالت متحده آمریکا بود.
ها  بانک شود. همچنین نتایج نشان داد که اندازه بانک و سرمایه بانک معموالً ریسک بانکی میها باعث افزایش  نقدینگی بانک

 دهند.  را در خطر ریسک بیشتري قرار می
ها پرداخته اناد. ایان    (، در تحقیق خود به بررسی رابطه بین ریسک نقدنگی و ریسک اعتباري در بانک0288) 0ایمبرویچ و راچ

انتخاب شدند تا ارتباط بین این دو ریسک در سطح ساازمانی   0282تا  8331ها امریکا براي سالهاي  پژوهش تقریبا تمام بانک
دهد که هر دو ناوع   ها و اینکه چطور این ارتباط بر احتمال نکول بانک تأثیر دارد، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می بانک

ها بر ریساک نگاول    اط با تاخیر زمانی معناداري ندارد. با وجود این آنریسک ار نظر اقتصادي ارتباط همزمان متقابل و یا ارتب
طاور جداگاناه احتماال ریساک نکاول باناک را افازایش         بانک تأثیر دارند. این تأثیر دو نوع است: در حالیکه هر دو ریسک به

 افزایش ریک نکول بانک شود.تواند باعث کاهش و  ها بستگی به سطح کلی ریسک بانک دارد و می دهند، تأثیر همزمان آن می
هاا باراي بارآورد     هاي تجاري در نیجریه پرداختند. آن (، به بررسی اثر ریسک اعتباري بر عملکرد بانک0288) 9ابیاال و اوالسی

و روش داده هاي تابلویی استفاده کردناد.   0288الی  0221سال  1بانک تجاري طی  1مدل مدنظر از اطالعات گزارش مالی 
 هاي تجاري در نیجریه دارد. داد که مدیریت ریسک اعتباري اثر معناداري بر عملکرد بانک نتایج نشان
( در تحقیق خود به بررسی ریسک اعتباري، ریسک نقدینگی و ریسک بازار باه صاورت همزماان و باا در نظار      0288) 8واروتو

دهد که الزاماات سارمایه    ها آمریکا نشان می بانک گرفتن بیانه کمیته بازل پرداخت.  یافته هاي تحقیق با استفاده از داده هاي
هاا باراي    بایستی بیشتر از بیانیه کمیته بازل افزایش یابد. در این تحقیق محقق به این نتیجه می رسد که میزان سرمایه بانک

ده گذاران شاده و  ها به علت وجود ریسک بازار، دچار بی اعتمادي  سپر کافی نیست. چرا که بانکمواجهه با بحران هاي مالی 
شود و از طرف دیگر شرایط اقتصادي نیز  دهند و این موضوع نیز منجر به ریسک نقدینگی می سپرده هاي خود را از دست می
 کند. ها تحمیل می ریسک اعتباري را به بانک

ناد. نتاایج حاصال ایان     ها در کشور نیجریه نمود اقدام به بررسی عوامل موثر بر مدیریت ریسک بانک (،0288) 1اوجوبی و آمل
داشته است. این در حالی اسات   0228هاي این کشور را در قبل از سال  تحقیقات نشان از ناکارآمدي مدیریت ریسک در بانک

هاي آن کشاور و افازایش سارمایه باه      و اعمال تجدید ساختار سرمایه در بانک IIو اجراي پیمان بازل  0228که پس از سال 
ده در پیمان بازل موجب کنترل ریسک عملیاتی بر پایه کفایت سرمایه شده است، همچناین نتاایج   میزان حداقل پیش بینی ش

داري میان رشد اقتصادي وکفایت سرمایه و نیز رابطه منفی و معنادار میاان نارت تاورم و    ان دهنده وجود رابطه مثبت و معنانش
 کفایت سرمایه است.

                                                           
1
 Khan 

2
 Imbierowicz   & Rauch 

3
 Abiola,I, & Olausi Awoyemi.S 

4
 Varotto 

5
 Awojobi & Amel 
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 مطالعات داخلی
ها در صنعت بانکاداري ایاران پرداختناد. باراي      ر پژوهشی به بررسی رفتار ریسک پذیري بانک(، د8931فرزاد مهر و رضایی )

( و باازده  ROEاستفاده شده است. شاخص هاي بازده حقوق صاحبان سهام ) ROAو  ROEارزیابی عملکرد از شاخص هاي 
هااي   ( بانک0هایی خصوصی؛  ( بانک8 هاي کشور شامل: عنوان متغیرهاي عملکرد در سه گروه از بانک (، بهROAدارائی ها )

هاي دولتی بررسی و مورد مقایسه قرار گرفت. براي تحلیل داده ها ابتدا شااخص هااي آماار     ( بانک9دولتی خصوصی شده؛ و 
دهاد کاه عملکارد     هاي خصوصی نشاان مای   توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل پراکندگی شاخص هاي عملکرد بانک

 هاي دولتی از نوسان بیشتري برخوردار است. هاي دولتی خصوصی شده و بانک قایسه با عملکرد بانکهاي خصوصی در م بانک
ها پرداختاه اناد. یافتاه هااي ایان       (، در مطالعه اي به نگرشی بر مدیریت ریسک نقدینگی در بانک8931قولچاش و سعیدي )
ینگی مواجه باشاند کاه درواقاع عادم تواناایی ایان       ها ممکن است با ریسک هاي مربوط به نقد کند که بانک تحقیق بیان می

ها براي برآورده کردن نیازهاي نقدینگی به دلیل مشکالت مربوط به بانک و یا به دلیل کمبود در نقدینگی بازار در مواقع  بانک
دینگی توجهی به آن، ریسک نق ها ست و بی هاي مالی هست. حفظ سطح مطلوب نقدینگی، یکی از وظایف اصلی بانک بحران

 ها اندیشیده شود. دهد در نتیجه باید راهکارهایی براي سنجش و مدیریت این ریسک در بانک بانک را افزایش می
ها و موسسه هاي مالی و اعتباري ایران  (، در پژوهشی به بررسی عوامل تأثیر گذار بر نقدینگی بانک8938چاالکی و همکاران )

مد بهره، اندازه بانک، شکاف بهاره، تغییارات   آقدینگی سال قبل، سرمایه، نسبت دره نپرداختند.  نتایج این پژوهش نشان داد ک
 سپرده گذاري و نسبت سپرده ارزي به کل سپرده بر نقدینگی بانک تأثیر معناداري دارند.

ي هاا  (، در مقاله خود تحت عنوان بررسی رابطه بین ریسک اعتباري و ریساک نقادینگی باا ساودآوري باناک     8938دیناشی )
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسید که تأثیر شاخص هاي مطالبات سوخت شده به کال تساهیالت   

و متغیر کنترل انادازه باناک، معکاوس و     ها اعطایی، تسهیالت اعطایی به کل سپرده ها و سپرده هاي مدت دار به کل دارایی
 ها مستقیم و معنا دار است. ییمعنادار و شاخص تسهیالت اعطایی به کل دارا

(، در پژوهشی به بررسی مدیریت نقدینگی در بانکداري اسالمی پرداختند. در یافته هاي این پژوهش 8913موسویان و کاوند )
شده است که در نظام اقتصاد متعارف و در بازار پول و سرمایه، اوراق قرضه نقش اساسی دارد. با تحاریم رباا و ابزارهااي     بیان
شود. بر این اساس، بانک داري اسالمی  ی مبتنی بر عقد قرض، از جمله اوراق قرضه، نظام اقتصاد اسالمی با خأل مواجه میمال
تواند در فعالیت هاي خود از این ابزارها استفاده کناد.   اقتصادي و نهاد اصلی تأمین مالی نمی عنوان یکی از بخش هاي مهم به

اسالمی، به علّت نبود ابزارهاي کافی براي مدیریت نقدینگی، حجم باالیی از نقدینگی را  هاي دهد که بانک مطالعات نشان می
 کند؛ و درنهایت، بازدهی بانک را پایین می آورد. ها ایجاد می کنند که این امر هزینه فرصت باالیی براي آن نگهداري می

ها )مطالعه موردي بانک ملت(  ثر بر ریسک نقدینگی بانک(، به در مقاله خود به بررسی عوامل مو8911یزدان پناه و حاجی آقا )
در بانک ملت صورت گرفته عبارتند از متغیرهااي کال    8911الی  8911پرداختند. یافته هاي تحقیق که در طی فاصله زمانی 

کل سپرده ها بر  گذارند و تأثیر سپرده ها، سپرده فرار و رشد تسهیالت پرداختی به صورت معنادار بر ریسک نقدینگی تأثیر می
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
 مدل رگرسیونی زیر استفاده خواهد شد: 0بررسی ازمون فرضیات تحقیق از  در این پژوهش براي
 (: تأثیر نقدینگی بر ریسک نقدینگی8مدل )

, 0 1 , 2 , 1 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , ,i t i t i t i t i t i t i t i t i tLDC LIQ LIQ Size ER DR ROA NIM                 
 (: تأثیر نقدینگی بر ریسک اعتباري0مدل )

, 0 1 , 2 , 1 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , ,i t i t i t i t i t i t i t i t i tCR LIQ LIQ Size ER DR ROA NIM                
 

 

 که در مدل فوق:
 (CRریسک اعتباري )
 (LDCریسک نقدینگی )

 (LIQنقدینگی )
 (ERنسبت درآمد )

 (DRسپرده بلندمدت )مدت به  نسبت سپرده کوتاه
 (NIMمدیریت درآمد )
 (ROAها ) بازدهی دارایی
 (Sizeاندازه بانک )

 

 پژوهشنحوه اندازه گیری متغیرهای 

 وابسته یمتغیرها
 (CRریسک اعتباري )

 تحقیق براي اندازه گیري ریسک اعتباري از فرمول زیر استفاده خواهد شد. در این

 
 که در رابطه فوق:

 tدر زمان  iاعتباري بانک  ریسک           

 tدر زمان  i کل تسهیالت بانک              
 tدر زمان  iهاي بانک  کل دارایی         

 
 (LDCریسک نقدینگی )

گذاران است که بصورت فرمول زیر محاسبه سپرده توسط نقد وجه نقد(، براي وجه تقاضاي )پوشش ها بانک در نقدینگی ریسک
 خواهد شد.

.
,

,

i t
i t

i t

Loan
CR

TA


,i tCR

.i tLoan

,i tTA
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 که در فرمول فوق:

 ینگی ریسک نقد            
 وجه نقد شامل ارز و مسکوکات            

 مدت و اوراق مشارکت قابل بازخرید. سرمایه گذاري کوتاه                                
 ها سپرده هاي دیداري در بانک                     

 مدت مردم نزد بانک سپرده هاي کوتاه                                  
 ها مدت دریافتی بانک کل تسهیالت کوتاه                             

 هاي بانک کل دارایی                     
 

 متغیر مستقل
 (LIQنقدینگی )

هاي بانک بصاورت رابطاه زیار بدسات      هاي ثابت )نقد شونده( بر کل دارایی پژوهش با استفاده از کل دارایینقدینگی در این 
 :خواهد امد

,

,

,

i t

i t

i t

TFA
LIQ

TA


 
 

 متغیرهای کنترلی بانکی
اثار  شود که باراي مطالعاه و کنتارل     این متغیرهاي به دو قسمت متغیرهاي مخصوص بانک و متغیرهاي اقتصادي تقسیم می

 شوند. ها وارد مدل می شرایط اقتصادي و سایر شرایط بانک
 (:ERنسبت درآمد ) -8
 شود: ها است و به صورت زیر محاسبه می نشان دهنده کارایی عملیاتی بانک 

 
 که در رابطه فوق:

 هاي عملیاتی هزینه 
 کل درامد بانک 
 (DRمدت به بلند مدت ) نسبت سپرده کوتاه -0

 ها است که بصورت زیر محاسب می گردد. مدت به سپرده هاي بلند مدت بانک کوتاهنسبت سپرده هاي 

 

, , , , ,

,

,

( )i t i t i t i t i t

i t

i t

Cash SecuritiesforSlae DDeposit shortTermDeposti shortTermLoan
LDC

TotalAssts

   


OE
ER

TR


OE

TR

ShTD
DR

LTD


,i tLDC

,i tCash

,i tSecuritiesforSlae

,i tDDeposit

,i tshortTermDeposti

,i tshortTermLoan

,i tTotalAssts
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 مدت بانک سپرده هاي کوتاه 
 سپرده هاي بلند مدت بانک 

 (NIMمدیریت درآمد ) -9
 این شاخص بصورت زیر قابل محاسبه هست.

 
 که در فرمول فوق:

 خالص درامد بهره 
 کل هزینه بهره 

 (ROAا )ه بازدهی دارایی -8
 شود. هاي بانک بصورت زیر محاسبه می از تقسیم سود خالص بر مجموع دارایی

 
 که در فرمول فوق:

 سود خالص               
 هاي بانک مجموع دارایی 
 (Sizeاندازه بانک ) -1

آمد بانک در در این تحقیق براي اندازه گیري اندازه بانک از متغیر کل درآمد بانک استفاده شده که از طریق لگاریتم طبیعی در
 پایان دوره قابل محاسبه است.

 
 

 جامعه آماری و تعیین حجم نمونه تحقیق

هست. همچنین به علت حجم کم  8931الی  8938ساله از سال  1هاي ایرانی در یک بازه  جامعه آماري این تحقیق کلیه بانک
ماهاه   1یک سال ماال باه صاورت دو دوره     یعنی) ماه کاهش یافته است 1جامعه آماري، طول دوره زمانی یک سال مالی به 

براي هریک از بانک ها مورد بررسی قرار گرفته است(. در نهایت با وجود برخی نا هماهنگی ها میان اعضاي جامعاه، شارایط   
 گردد. شرایط یاد شده شود و از این رو نمونه به روش حذف سیستماتیک انتخاب می زیر براي انتخاب نمونه آماري قرارداده می

 :عبارتنداز
 .( را پذیرفته و اجرا نموده باشند8هاي که مقررات کمیته بازل شماره ) بانک .8
 .هاي تخصصی قرار نداشته و فعالیت هاي تجاري انجام دهند در دسته بانک .0
 .اسفندماه باشد 03سال مالی بانک منتهی به  .9
 د.، درعرصه بانکداري فعالیت داشته باش8931تا  8938دربازه زمانی سالهاي  .8

ShTD

LTD

NII
NIM

TRI


NII

TRI

,i t

Earning
ROA

TA


TA

, (Incom)i tSize Ln

Earning
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ماهاه بعناوان    1( و دوره 8931-8938ساله ) 1بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در یک بازه زمانی  3در نهایت تعداد 
 حجم جامعه آماري مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

 

 و تجزیه و تحلیل اطالعات فیوش توصر
 ،يدر نمونه آمار يآور جمع يابزارها قیکه از طر ییها آن داده یاست که ط يا چند مرحله يندیاطالعات، فرآ لیو تحل هیتجز

 نیهاا با   و ارتباط لیانواع تحل يتا برقرار گردند یپردازش م تیو در نها شوند یم يبند و دسته ياند خالصه، کدبند فراهم آورده
اطالعاات و   دیا گار با  ست کاه پاژوهش  ا نیمهم ا ل،یو تحل هی. در مرحله تجزدیفراهم آ ها هیرضها به منظور آزمون ف داده نیا

 لیو تحل هیپژوهش خود، مورد تجز يها هیفرض یابیارز زیبه سساالت پژوهش و ن ییگو هدف پژوهش، پاسخ ریها را در مس داده
 است: دهیارائه گرد ریالزم در سه بخش ز یونیرگرس ي(. آزمون ها8911 ا،یقرار دهد )حافظ ن

 

 انسیوار یناهمسان یبررس
 نیمعناست که در تخم نیبه ا یناهمسان انسیاست. وار یناهمسان انسیموضوع وار ،یوعات مهم در اقتصاد سنجاز موض یکی

که با اساتفاده از روش   ونیرگرس نینابرابر هستند. در واقع ما در تخم يها انسیوار يجمالت خطا دارا ریمقاد ونیمدل رگرس
برابر هساتند وبعاد از    يها انسیوار   يجمالت خطا دارا یکه تمام میکن یم فرضشود ابتدا  یانجام م یحداقل مربعات معمول
 ایا که آ نیو ا میپرداز یفرض م نیا یبه بررس ها کیها و تکن روش يسر کیسپس با استفاده از  میزد نیآن که مدل را تحم
 شیمحقق پ يو مسئله براهمواره د یاقتصاد سنج یعمل يدر مورد کارها یوجود ندارد؟ ول یهمسان انسیواقعا در مدل ما وار

  :دیآ یم
 انسیا تاوان باه وجاود وار    یباشاد چگوناه ما    یقابل مشاهده نم یاصل يجمالت خطا در جامعه  ری( با توجه به آن که مقاد8

 برد؟ یدر مدل پ یناهمسان
 هاا  انسیا وار برابر باشاند و معماوالً   گریکدیجمالت خطا با  يها انسیوار یتمام قاًیمحتمل است که دق ریغ اری( در عمل بس0 

وجاود دارد کاه    يآمار ياریمع ایاست که آ نیشود ا یمطرح م نجایکه ا یعیسوال طب نیتفاوت دارند. بنابرا گریکدیبا  يمقدار
 ياز مقادار  هاا  انسیوار ينابرابر زانیکه اگر م مییبگو میکند تا با استفاده ار آن بتوان يریگ زهرا اندا ها انسیوار ينابرابر زانیم
 يهاا  گفات کاه اقتصااددانان از روش    دیبه سوال فوق با ییپاسخگو يدارد. برا یناهمسان انسید مدل ما مشکل وارباش شتریب

از  یکیو آزمون پارک را نام برد که البته  تیو آزمون وا گانمثال آزمون بروش پا يتوان برا یکنند که م یاستفاده م یگوناگون
 است. تیروش ها آزمون وا نیپرکاربرتر

 انجام شده است. قیمدل استفاده شده در تحق يبرا تیجمالت اخالل آزمون وا انسیوار یوجود ناهمسان یرسبر يبرا
صورت که اگر احتمال مربوط  نی. به اریخ ایدارد  یتوان قضاوت کرد که مدل، ناهمسان یم ی( براحتشری)ف Fاستفاده از آماره  با

 یما  رفتاه یپذ انسیا وار یرد نشده و لذا همسان H0 هیطا )آلفا( باشد، فرضاز سطح خ شتریبF  (prob (F-statistic)) به آماره
 نیتاوان از روش کمتار   یرفاع آن ما   يداشاته باشاد بارا    یشود و مدل ناهمساان  محققشرط  نیخالف ا کهیشود. در صورت
 ( استفاده کرد. GLS) افتهی میمجذورات تعم

 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد پنجم(                                             9318 ، زمستان22 ، شماره2دوره   

 

38 
 
 

 یخود همبستگ یبررس
 نیبا  یالیسار  یخود همبساتگ  ای یاست که خود همبستگ نیا OLS قیاز طر نیدر تخم یخط کیاز فروض مهم کالس یکی

  ی. به عبارتوجود ندارد شود،یجامعه وارد م ونیکه در تابع رگرس یاجزاء اخالل
E)UiUj(=0  ,i≠j 

 کاه جازء اخاالل    کناد یفرض ما  کیساده مدل کالس انی. به بکندیم جادیا یبه نام خود همبستگ یفرض، مشکل نیا نقض
 توانیمشکل م نیوجود ا صیتشخ ي. براردگییقرار نم گریجزء اخالل مربوط به مشاهده د ریمشاهده، تحت تاث کیمربوط به 
 یمرتبه اول که ارتبااط خطا   یالیسر یهمبستگ ياست برا ین واتسون آزمونیواتسون استفاده کرد. آماره دورب نیاز آماره دورب

 است: ریدر معادله ز  ρ=0 هیواتسون آزمون فرض نی. دوربدنماییم يریگ ا اندازهر ونیاز مدل رگرس یناش هايماندهیباق
Ut=ρut-1+εt 

 ریشود و در غ یم رفتهیپذ ماندهیباق نیب یعدم وجود همبستگ یعنیآزمون  H0 ردیقرار بگ 0.1تا  8.1آماره در بازه  نیا چنانچه
و  یرفع مشکل خودهمبستگ يوجود دارد. برا یها همبستگ ماندهیاقب نیکه ب رفتیتوان پذ یم یعنیشود  یرد م H0 نصورتیا

 گردد. یاستفاده م  افتهی میمجذورات تعم نیاز روش کمتر انسیوار ینتوان همانند ناهمسا یم جیبهبود نتا
 

 و آزمون هاسمن  Fآزمون 

 اثرات ثابت مدل
 ریمقاد نیاز ا کیکار کردن با هر  يآنکه برا لیبه دلمقدار ثابت مخصوص به خود دارد و  کیها  از مولفه کیمدل هر  نیدر ا
 زیا حاداقل مربعاات ن   يمجااز  يرهایزن متغ نیزن اثرات ثابت، تخم نیشود، تخم یدر نظر گرفته م يمجاز ریمتغ کیثابت، 
 نوشت: ریز کلتوان به ش یمدل را م نیشود. ا یم دهینام

Y = Dα + Xβ + u 
 سیمااتر  زین βو   NT*kبا ابعاد  یحیتوض يرهایمتغ سیماتر Xو   NT*Nبا ابعاد  يمجاز يرهایمتغ سیماتر Dکه در آن 

 باشند. یم k*1با ابعاد  بیضرا
توان مدل را با  یو م ستیآن الزم ن لیو تحل هیتجز يبرا يدیشرط جد چیبوده و ه کیکالس یونیمدل رگرس کی ریاخ مدل

 برآورد کرد. OLSاستفاده از 
 ینم رییدر طول زمان تغ یها متفاوت است ول از مسلفه کیرا که در هر  یتواند اثرات یاست که م نیت ثابت امدل با اثرا تیمز

نکند، چرا که باا اثارات    رییافزود که در طول زمان تغ يریتوان به آن متغ ینم گریمدل د لیکند، نشان دهد. البته پس از تشک
 يرهایاز متغ کیهر يبرا دیاست که در آن با نیا یمدل نیچن بیع گرید يکرد. از سو اهدخو دایکامل پ یثابت موجود همخط

باشد، که معموالً  ادیز یلیخ N یعنیها  که تعداد مسلفه یامر هنگام نیزد. ا نیتخم بیضر Nو در مجموع  بیضر کی يمجاز
 است، مسئله ساز خواهد شد. نیچن زین
 نیا . با امیآنها کم کن یرا از مقدار اصل رهایاز متغ کیهر  یزمان نیانگیراه آن است که م کیمشکل  نیبرطرف کردن ا يبرا

 . میآن اجرا کن يرابرا یروش حداقل مربعات معمول میتوان یکه فاقد عرض از مبدأ خواهد بود و م میرس یم یکار به مدل
عرض از مبدأ از مدل  زیورت نص نی. درامیآنها در مدل به کار ببر يرا به جا رهایآن است که تفاضل مرتبه اول متغ گریروش د
 گردد. یبرطرف م زین نیتخم يپارامترها برا ادیو مشکل تعداد ز شود یحذف م
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با  یمدل نیاست. تفاوت چن یمدل اثرات تصادف نیمدل اثرات ثابت، تخم نیتخم يبرا نیگزیروش جا کی یاثرات تصادف مدل
انتخاب  یبلکه به صورت تصادف ستند،ین یثابت ریمقاد رهایمتغاز  کیاست که در آن عرض از مبدأ مختص هر  نیاثرات ثابت ا

صفر  نیانگیبا م دینوفه سف یتصادف ریمتغ کی νi. که در آن αit = μi + νitبا   ستبرابر ا یدر مدل کل αiشوند. لذا مقدار  یم
هاا  νiباشد. اگر  ui يخطا يو اجزا یحیتوض يرهایمستقل از متغ دیبا νi ریاست که متغ نیفرض مهم ا کیاست.  انسیو وار
 نیا ا تیا مز گار ید يبدست خواهند آمد. از سو يو ناسازگار بیار يها زن نیهمبسته باشند، آنگاه تخم یحیتوض يرهایبا متغ

 زده شود. نیتخم دیبا يکمتر يمدل بر مدل اثرات ثابت آن است که تعدادپارامترها
 باشد:         یبه صورت روبرو م یمدل نیچن یکل فرم

Yit = μ + β'Xit + vi  +uit 

نبوده و مدل ماا   کسانیمربوط به مقاطع مختلف با هم  يها انسیحالت وار نیتوجه داشت که در ا دیمدل با نیا نیتخم يبرا
 زد. نیآن را تخم GLSاز با استفاده از برآوردگر  دیکه با باشد یم یناهمسان انسیدچار وار

. میمذکور را اساتفاده کنا   ياز روشها کیکدام یستیاست که در عمل ما با نیا دیآ یم شیکه پ یدو روش سسال نیا یمعرف با
 . میریگ یاز آزمون هاسمن کمک م يریگ میتصم يبرا

مدل اثرات ثابت و  نییبه منظور تب زیعرض از مبدا مقاطع مختلف و آزمون هاسمن ن بیضرا يبه جهت آزمون برابر F آزمون
 ر گرفته اند .مورد برآورد قرا یاثرات تصادف

F  محاسبه شده باF  جدول مقایسه می گردد و اگر فرضH0   رد شود کارا بودن روش اثرات ثابت پذیرفته می شود. با توجاه
 شود. یو هاسمن مدل اثرات ثابت استفاده م Fبه دو آزمون 

 

 یونیمربوط به مفروضات مدل رگرس یها آزمون

  بیضرا ی دار بودنآزمون معن
باه   tصافر در آزماون    هیاستفاده شده است. فرض tمستقل در هر مدل از آماره  يرهایمتغ بیبودن ضرا دار یمعن یبررس يبرا

 خواهد بود: ریصورت ز

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

 
 N-K يجدول که با درجه آزاد tبه دست آمده با  T آماره صفر، فرضیه رد یا پذیرش مورد در گیري : براي تصمیميداور نحوه

مقادار   ،تار باشاد   جادول بازر    tمحاسبه شده از  T چه قدرمطلق چنان شود، یم سهی% محاسبه شده مقا31 نانیدر سطح اطم
نظر  مورد بی%  ضر31 نانیاطم بیحالت با ضر نیشود. در ا رد میو فرض صفر  گرفتهقرار  یبحران هیتابع آزمون در ناح يعدد
 مستقل و وابسته دارد. ریمتغ نیخواهد بود که داللت بر وجود ارتباط ب دار یعنم
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 مدل ی داربودنآزمون معن
 خواهد بود: ریبه صورت ز  Fصفر در آزمون  هیاستفاده شده است. فرض Fاز آماره  ونیبودن مدل رگرس دار یمعن یبررس براي

     
 می گیرد: وسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار به که

  
باه دسات    Fهاي آماري آمااره   هاي پژوهش، با توجه به خروجی دار بودن مدل گیري در مورد معنی : براي تصمیميداور نحوه
محاسبه شاده   Fاگر  شود، یم سهی( محاسبه شده، مقا% 1) يدر سطح خطا N-Kو  K-1 يجدول که با درجات آزاد Fآمده با 

 بیحالت با ضر نیقرار گرفته و فرض صفر رد می شود. در ا یبحران هیدر ناح زمونتابع آ يدمقدار عد. جدول باشد Fاز  شتریب
جدول باشد فرض  پذیرفته شده و  Fمحاسبه شده کمتر از  Fخواهد بود. در صورتی که مقدار  دار یکل مدل معن% 31 نانیاطم
 گیرد. % مورد تأیید قرار نمی31داري مدل در سطح اطمینان  معنی
 

 پژوهش نیمورد استفاده در ا یاده هانوع د

 پانل یها داده
« یزمان ياطالعات سر»ها با استفاده از  از مدل ی. برخشوند یم میبه سه گروه تقس ياز لحاظ استفاده از اطالعات آمار ها مدل
 یبرآورد م« یمقطع يها هداد»از مدل ها بر اساس  گرید ی. بعضشوند یچند ساله برآورد م یدوره نسبتاً طوالن یط یبه عبارت ای

 . شوند یم یمختلف بررس يسال در واحدها کی ایماه  کیهفته،  کیمثال  يبرا نیمع یزمان دوره کیدر  رهایمتغ یعنیشوند 
 نیا اسات. در ا « پانل يها داده»مورد استفاده قرار گرفته است، برآورد بر اساس  زین قیتحق نیسوم برآورد مدل، که در ا روش
روش  نیا ا نی. با کمک ارندیگ یچند سال مورد توجه قرار م یمثال شرکت ها( در ط ي)برا یمقطع يواحدها يسر کیروش 

. مهمتارین مزیات   اباد ی یما  شیشده است تعداد مشاهدات تا حد مطلاوب افازا   ادهاستف ادیز زین ریاخ يها که در مطالعات سال
هاا ، ایااالت و کشاورها     در نظر گرفتن تک تک افراد، شارکت  هاي ناهمگن و هاي پانل، کنترل نمودن ویژگی استفاده از داده

گردد و با تخماین مادل باا اساتفاده از ایان       باشد. در حالی که در مطالعات مقطعی و سري زمانی این ناهمگنی کنترل نمی می
بااالتر،   يریرپاذ ییغادغاام شاده باعاث ت    يهاا  مشااهده  که نیباشد. بنابراین با توجه به ا ها احتمال اریب بودن نتایج، می روش
مطالعاات پانال    شود، یها م کننده نیباالتر تخم ییو کارآ شتریب يدرجه آزاد ،یحیتوض يرهایمتغ انیچندگانه کمتر م یخط هم

 (. 0221،  یاست )بالتاج تیمز يدارا یزمان يو سر ینسبت به مطالعات مقطع
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 (9نتایج تجزیه و تحلیل مدل رگرسیون ): 9جدول 

 متغیر مستقل
Coefficient 

 )ضریب(
Std. Error 

 )خطاي استاندارد(
t-Statistic 
 (t)آماره 

Prob 

 (p)مقدار 
 نوع رابطه

 - 2.222 08.118 2.291 2.119 عرض از مبداء

 معنادار 2.222 -1.201 2.203 -2.811 نقدینگی

 بی معنا t-1 2.221 2.281 2.031 2.111نقدینگی سال 

 معنادار 2.228 -8.238 2.200 -2.230 نسبت درآمد

مدت به سپرده  نسبت سپرده کوتاه
 بلندمدت

 معنادار 2.222 1.893 2.209 2.881

 معنادار 2.222 1.211 2.220 -2.280 مدیریت درآمد

 معنادار 2.222 81.819 2.281 2.119 ها اییبازدهی دار

 بی معنا 2.011 -8.891 2.221 -2.221 اندازه بانک

 

 ضریب تعیین 
ضریب تعیین تعدیل 

 شده
انحراف از میانگین 
 رگرسیون

آماره ي 
F 

احتمال آماره 
F 

-دوربین 
 واتسون
D-W 

 8.129 2.222 31.311 2.298 2.192 2.182 آماره هاي وزن دار

 8.381  2.120 هاي بدون وزنآماره 

 
مربوط سطح معناداري مقدار عددي  (، مشاهده می شود که8با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل رگرسیون به شرح جدول )

آن اسات کاه    باوده و حااکی از   2.222که بیانگر معنی دار بودن کل رگرسیون است، برابر  F (prob (F-statistic))به آماره 
بوده و بیانگر این مطلب است که  2.192برابر  R2درصد معنادار می باشد. ضریب تعیین تعدیل شده  31اطمینان مدل درسطح 

% از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهاي مستقل مدل قابل تبیین است که نشان دهنده قدرت توضایح دهنادگی ایان    19تقریباً 
 رگرسیون است.

 
 (2نتایج تجزیه و تحلیل مدل رگرسیون ): 2جدول 

 Coefficient متغیر مستقل

 )ضریب(
Std. Error 

 )خطاي استاندارد(
t-Statistic 

 (t)آماره 
Prob 

 (p)مقدار 
 نوع رابطه

 - 2.221 0.113 2.211 2.810 عرض از مبداء

 بی معنا 2.802 -2.121 2.219 -2.289 نقدینگی

 بی معنا t-1 2.288- 2.291 2.911- 2.131نقدینگی سال 
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 بی معنا 2.111 -2.111 2.281 -2.282 نسبت درآمد

مدت به  نسبت سپرده کوتاه
 سپرده بلندمدت

 بی معنا 2.181 2.830 2.208 2.228

 بی معنا 2.023 -8.010 2.229 -2.228 مدیریت درآمد

 معنادار 2.288 0.811 2.238 2.001 ها بازدهی دارایی

 معنادار 2.28 -0.290 2.223 -2.283 اندازه بانک

 
ضریب تعیین  عیینضریب ت 

 تعدیل شده
انحراف از میانگین 
 رگرسیون

آماره ي 
F 

احتمال آماره 
F 

-دوربین 
 واتسون
D-W 

 0.281 2.222 13.113 2.881 2.111 2.188 آماره هاي وزن دار

 0.291  2.198 آماره هاي بدون وزن

مربوط سطح معناداري مقدار عددي  می شود که (، مشاهده0با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل رگرسیون به شرح جدول )
آن اسات کاه    باوده و حااکی از   2.222که بیانگر معنی دار بودن کل رگرسیون است، برابر  F (prob (F-statistic))به آماره 

که بوده و بیانگر این مطلب است  2.111برابر  R2درصد معنادار می باشد. ضریب تعیین تعدیل شده  31مدل درسطح اطمینان 
% از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهاي مستقل مدل قابل تبیین است که نشان دهنده قدرت توضیح دهندگی ایان  11.1تقریباً 

 رگرسیون است.
 زمون فرضیات پژوهشآخالصه نتایج : 3جدول 

ف
ردی

 

 فرضیه
 زمون فرضیاتآنتیجه 

 رد فرضیه تائید فرضیه

  * ذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی داري دارد.هاي پ بر ریسک نقدینگی بانک tسال  نقدینگی 8

0 
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی داري  بر ریسک نقدینگی بانک t-1 نقدینگی سال

 دارد.
 * 

 *  ر معنی داري دارد.هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثی بر ریسک اعتباري بانک tنقدینگی سال  9

8 
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی داري  بر ریسک اعتباري بانک t-1نقدینگی سال 

 دارد.
 * 

 
( 0281) همکااران  و  خان ،(8931) سعیدي و قولچاش تحقیقات از هایی بخش با پژوهش این از حاصل هاي همچنین یافته

 .دارد سازگاري و همخوانی
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 نتیجه گیری
مدیریت نقدینگی یک بانک شاامل تحلیل وضعیت نقدینگی بانک در گذشاته، پیش بینی نیازهااي آیناده، مطالعاه روشاهاي     

کاهش مداوم حجم  .جذب منابع و طراحی ساختار داراییهاي بانک )به خصوص براورد حجم مطالباات سوخت شاده( می باشد
پرتفاوي داراییهاي بانک و تمرکز بر حجم بااالي بادهی )ساپرده( در مقابل سرمایه ساپرده ها، وجود تسهیالت بلند مدت در 

از مهم ترین عوامل افزایش نقدینگی ماورد نیااز بانک اسات. کسب درآمد شرط الزم براي بقاي یک موسساه انتفاعی است. 
ود یعنی دارایی هااي نقاد را باه دارایای هااي در بانکها این کار زمانی امکان پذیر اسات کااه بانک داراییهاي بدون درآمد خ

درآمدزا تبادیل کند که البته این کار باعث افزایش ریسک بانک خواهد شد؛ بنابراین وظیفاه اصلی مدیریت بانک عبارتست از 
نطقای  کسب درآماد باا حفاظ سطح ایمنای بانک، براي رسایدن به این هدف و ایجاد تعادل بین ریساک و باازده، ترکیاب م   

 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 

و تعداد گیرنادگان  وضعیت منابع و منافع سپرده گذاران و نوع وظیفه بانکها که آنها را متمایز از واحدهاي دیگر اقتصادي کرده 
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 

سسات مالی می باشد که پذیرش مدیریت ریسک را در بانک حساس تر و پیچیده تر و مشکل تر از سایر مراکز بانک با سایر مو
 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   
هاي سک عملیاتی است ولی در اکثار کشاور  مل ریسک اعتباري، ریسک بازارو ریتقسیم بندي کمیته بال، ریسک در بانک شا

دنیا ریسک بانکی را در چهار گروه مختلف ریسک هاي مالی، ریسک هاي عملیاتی، ریسک هاي کسب و کار و ریسک رویداد 
دیریت ریسک به مفهاوم  توان ریسک را احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار دانست و م تقسیم می کنند. پس بطور کلی می

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.

تامین وجوه باراي  هاي مالی است که عبارتست از ریسک نقدینگی ناشی از ناتوانایی یک بانک در  ریسک نقدینگی جز ریسک
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 

تاثیر خواهد گذاشت در شرایط حاد، عدم نقدینگی کافی ممکن است به ورشکستگی یاک باناک بینجاماد.    بر سود آوري بانک 
 (.8911)راعی و سعیدي، 

ابعاد ریسک نقدینگی )اداره مطالعات و کنترل ریسک بانک تجارت، مدیریت ریسک در بانکداري( شامل: ریسک تامین ماالی:  
مدت سپرده گذاري توسط مشتریان خرد و عمده باعث مای شاود کاه باناک هاا      برداشت غیر منتظره و یا عدم تجدید دوباره 

مجبور به تامین غیر منتظره خالص خروج این نوع وجوه شوند. به این نوع ریسک نقدینگی، ریسک تامین مالی می گویند. باه  
نگی هام ماورد توجاه قارار     طور طبیعی، به ریسک اعتباري توجه میشود و در شرایطی که به وجه نقد نیاز باشد، ریسک نقادی 

 گیرد. می
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( و 8319) 0هاي دیاموند و دیبویگ ( و مدل8312) 8اي مالی کالسیک که در اصل به وسیله برایانت اي و واسطه تئوري مداخله
هاي مربوط به واسطه مالی به عنوان  ( ارائه شده است. مدل8331و دیاموند  8338 9ها )مانند کی هاي مربوط به این مدل بسط
گیرندگان در آن، مبلغ نقد در دسترس قرار داد باعث افزایش رفاه اقتصادي و  گذاران و وام نا و بستر نقدینگی که براي سپردهمب

هاي اصلی  ها به عنوان سازمان هاي صنعتی بانک شود. در رویکرد سازمان در نتیجه درونی شدن ریسک نقدینگی اقتصادي می
شوندکه یک تقاضا با شیب افزایشی براي  گذاري در نظرگرفته می صاري و بازارهاي سپردههاي انح دهنده سود براي وام افزایش
 ها با توجه به افزایش نرت سود را تجربه میکنند. گذاري در آنها و یک تقاضا با شیب کاهشی براي وام سپرده

ورس اوراق بهاادار تهاران باود.    هاي پذیرفته شده در ب هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه نقدینگی با ریسک پذیري بانک
تاثیر معناداري بر ریسک نقدینگی بانک هاي پذیرفته شاده در   tیافته هاي حاصل از این پژوهش نشان داد که نقدینگی سال 

بر ریسک نقدینگی تااثیر معنااداري نادارد. در     t-1بورس اوراق بهادار تهران دارد. همچنین مشخص گردید که نقدینگی سال 
بر ریسک اعتباري بانک هاي پذیرفته شده در بورس  t-1و سال  tعتباري، مشخص گردید که نقدینگی سال خصوص ریسک ا

 اوراق بهادار تهران تاثیر معناداري ندارد.

 

 پیشنهادات منتج از فرضیات پژوهش
 :گردد با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش، پیشنهاداتی به شرح زیر ارایه می

ج بدست امده از فرضیه اول پژوهش مبنی بر تاثیر نقدینگی بر ریسک نقدینگی پیشنهاد می شود که با توجه به با توجه به نتای
اینکه، ایجاد تعامل بین این دو متغیر و برنامه ریزي صحیح در این مورد، از مهمترین وظایف مدیران و سرپرساتان باناک هاا    

ر راستاي کاهش احتمال ورود به حیطه هاي ریسک ناخواسته، همچنین محسوب می شود لذا پیشنهاد می گردد که نهاد مالی د
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.

نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می گردد که بانک ها به منظور شناسایی و کنترل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباري  با توجه
در ساختار مصوبات و در راستاي تسهیل نظارت مسثر بر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباري الزم است تا واحد مدیریت ریسک 

 رایی آن به صورت مداوم مورد ارزیابی قرار گیرد.نقدینگی و ریسک اعتباري تشکیل گردد و اثر بخشی و کا

با برنامه ریزي دقیق نقدینگی در بانک، مدیریت صحیح و کنترل هوشمندانه این فرآیند و اخذ باز خورد از عملکارد آن جهات   
ا در مواقاع  تصحیح خطاهاي احتمالی اقدام شود. در نتیجه بانک سعی نماید منابع خود را از قسمت هاي مطمئن تامین نماید ت

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     

ل مشکالت کمتر نیاز به مراجعه به بانک مرکزي با نرت باال و نیاز به مراجعه به ساایر  خاص، ثبات ایجاد گردد تا بانک براي ح
 بانک ها و موسسات مالی باشد.

                                                           
1
 Bryant 

2
 Diamond and Dybvig 

3
 Qi 
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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  
تصادي باید اثر نقدینگی بر ریساک نقادینگی را هماواره مادنظر قارار دهناد و       بازار بورس و همچنین سیاستگذاران مالی و اق

 بسترهاي الزم براي ثبات مالی نظام مند در بازار سرمایه را با تصمیمات جامع و شامل فراهم کنند.
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