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 چکيده
با آن رو  یبانکدار ستمیاست که س ییچالش ها نیبزرگتر و عوامل تاثیر گذار بر آن ینگینقد تیریمد

 کوتاه مدت یمنابع بانک ها از محل سپرده ها شتریاست که ب نیچالش ا نیا یاصل لیلدبه روست 

. شناسایی یک راهبرد مناسب از طریق شناسایی عوامل تاثیر گذار بر آن می تواند  شود یم یمال نیتام

نقدینگی جلوگیری نموده و همچنین عملکرد مالی آن را بهبود دهد .  یتنگناهاازورود  بانک ها به 

بررسی پیشینه های مرتبط تحقیق نشان می دهد که مطالعات  محدودی وجود دارد که بطور همزمان 

و جامع اثرات عوامل تاثیر گذار بر نقدینگی را بررسی کرده باشند  . بنابر این؛ هدف این مطالعه تعیین 

 العهمطجامعه آماری  ک می باشد. بان ینگیبر نقدی اقتصادکالن اثرات عوامل مخصوص بانک و عوامل 

 یسال ها نیساله ب 5 یزمان بازهشده در بورس اوراق بهادار تهران در  رفتهیپذ یبانک ها هیحاضر، کل

اده استف ایویوز برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره و نرم افزار  .بود 0931 یال 0931

شود؛  یبانک ها م ینگینقد شیموجب افزا یدر سپرده گذار شیافزا نشان داد  که  شد .  نتایج تحقیق

بانک  هیرماس شیکند؛افزا یباال نم ینگیظ نقدبه حف قیهزینه تامین منابع مالی بانک را تشو شیافزا

 شیزادهد؛اف یبانک را کاهش نم ینگیاندازه بانک نقد شی؛ افزا آنها را به همراه دارد ینگینقد شیها افزا

انک را ب ینگینرخ تورم نقد شیافزا نمی دهد؛بانک را کاهش  ینگیبانک ها نقد یسودآور تیدر قابل

. این مطالعه با بررسی  دهد یبانک را کاهش نم ینگینقد یکاریب شیافزا بعالوه ؛ دهد یکاهش م

همزمان اثرات عوامل مخصوص بانک و  عوامل کالن اقتصادی  در بین بانک های تجاری ایرانی سعی 

 ،بنابر این   کرده یافته های  جدیدی را برای  مجامع  علمی و دست اندرکاران اجرایی به ارمغان آورد .

الیت به نوعی با فع تمامی افرادی که و  سپرده گذارانسرمایه گذاران،  ی تواند برایمنتایج این تحقیق 

 مفید باشد. بانکی در گیر هستند 

 .بانک ینگینقد ، یعوامل کالن اقتصاد، عوامل مخصوص بانک :يديکل واژگان
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 3 حجت اهلل موسی پور ، 2 شادي شاهوردیانی،  1منصور قربانی 

 .، ایران، تهرانزاد اسالمیآدانشگاه ، واحد شهر قدس، مالی مدیریتگروه کارشناسی ارشد دانش آموخته  0
 .، ایران، تهرانزاد اسالمیآدانشگاه ، واحد شهر قدس، مالی تیریمد یار گروهاستاد 2
 .ایران، ، تهرانزاد اسالمیآدانشگاه ، واحد شهر قدس، مالی تیریمد گروه مدعواستاد  9

 

 نام نویسنده مسئول:
 منصور قربانی

 بانک بر يها یژگیو و يکالن اقتصاد ياثرات فاکتورها نييتع

 بانک هاي تجاري ایران : يمطالعه مورد -بانک ها  ینگینقد
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 مقدمه
 یها و حت انیبحران ها ،ز شاهد ، ایمختلف دن یها کبان قیاز طر یمنابع مال میحجم عظ صیبا تخص همزمان ریاخ یدر سال ها

رم، نرخ بهره ، تو یحاصل از نوسان ها یها نهیهز ایخطر  لیاز قب یمختلف لیموفق به دال ی. بانک هامیمتعدد بانک ها بوده ا یها یورشکستگ

 ینهادها نیو پنهان ، مسئول یاجتماع یها بحران . رو به رو شده اند یمتعدد یحران هاببا  ،یپرداخت التیتسه شدنباز پرداخت ن ایارز و 

ناسانه تر و کارش شیب تیو به خصوص بانک ها را با جد یمال ینهاد ها سکیر تیریرا برآن داشته است تا مد یمال یها ستمیس ییو اجرا ینظارت

 نیا یاصل لیلدبا آن رو به روست  یبانکدار ستمیاست که س ییچالش ها نیاز بزرگتر یکی ینگینقد تیری،مد روزهمورد توجه قرار دهند. ام یتر

 التیحاصل از تسه یدرآمد ها ، نیشود.عالوه بر ا یم یمال نیکوتاه مدت تام یمنابع بانک ها از محل سپرده ها شتریاست که ب نیچالش ا

 دارند. ینییبه نسبت پا یشود که درجه نقدشوندگ یم ییها ییدارا رد یگذار هی، صرف سرما بانک ها ییاعطا

 شیافزا ییتوانا ای ینگینقد تیریشده است. مد نیعج ینگینقد تیریاست که با مد ینگینقد سکیبانک ها ،ر یها سکیر نیمترهاز م یکی

هم از ا ینگینقد تیریمد نیبانک هاست. بنابرا اتیبه طور قطع الزمه ادامه ح ، رسد یآنها فرا م دیکه سر رس یوه و انجام به موقع تعهداتجو

وجه در واقع با ت . بانک بکاهد یتواند از احتمال وقوع مشکالت جد یم ینگیمناسب نقد تیری. مد شود یتوسط بانک ها انجام م هاست ک یامور

هر موضوع  یراهر بانک و یبرا ینگینقد تیدر بر داشته باشد ، اهم یستمیگسترده س یامدهایتواند پ یبانک م کیدر  ینگیکمبود نقد نکهیبه ا

ذارد، عالقه و گ یم ریبانک ها تاث ینگیکه بر نقد ییعوامل و فاکتورها یو مدل ساز ییو شناسا ینگینقد لیو تحل هیتجز ور نی.از ا است یگرید

 یداردر حوزه بانک یگذار بر نقدشوندگ ریاست که عوامل تاث نیداده است. به طور واضح و مشخص،مساله پژوهش ا لیپژوهش را تشک یهدف اصل

 کدامند؟ رانیا
 

 مبانی نظري تحقيق -1
 در بانکها ینگینقد تیریمد 1-1

نقدینگی، یا توانایی افزایش وجوه و انجام به موقع تعهداتی که سررسید آنها فرا می رسد، قطعاً الزمة ادامة حیات بانک ها است.  مدیریت

بنابراین، مدیریت نقدینگی از اهم اموری است که توسط بانک ها انجام می شود .مدیریت مناسب نقدینگی می تواند از احتمال وقوع مشکالت 

هد. در واقع باتوجه به اینکه کمبود نقدینگی در یک بانک می تواند پیامدهای گسترده سیستمی دربر داشته باشد، اهمیت نقدینگی بکا نکجدی با

 برای هر بانک ورای هر موضوع دیگری است.

د بلکه وی را زیابی کناین رو، تجزیه و تحلیل نقدینگی نه فقط مدیریت بانک را ملزم می کند وضعیت نقدینگی بانک را بطور مستمر ار از

و  اروشهوادار می کند که بررسی نماید تامین نیازهای نقد ، تحت سناریوهای متفاوت ، از جمله در شرایط نامطلوب ، چگونه امکان پذیر است.

ستگی دارد. در آن ب یفعالیت ها پیچیدگی و ماهیت نیز و بانک پیچیدگی و اندازه به رود پیچیدگی فرآیندی که برای مدیریت نقدینگی بکار می

بانک  ینگینقد تیریمدعین حال که این گزارش، بیشتر متوجه بانک های بزرگ است ولی اصول مطروحه در آن، برای کلیه بانک ها کاربرد دارد.

ها از نابع بانکم شتریاست که ب نیا ینگینقد سکیر یاصل لی. دل ممکن است نهیهز آنها با حداقل نیو تأم ینگینقد یازهاین ینیبشیشامل پ

 یشوندگدرجه نقد هک گرددیم ییهاییدر دارا یگذارهیها صرف سرمابانک التیکه تسه یحالدر  شود،یم نیمدت تأمکوتاه یهاسپرده محل

 دارند. ینیینسبتاً پا

 یناکاف ریمقاد یاست. نگهدار بلندمدت یهایگذارهیمدت و سرماکوتاه یتعهّدات مال نیتوازن ب جادیبانک ا یاصل یهافهیاز وظ یکی

ناکارامد  صیموجب تخص ینگیفراوان نقد ریمقاد یو نگهدار کند؛یمواجه م یتعهّدات و ورشکستگ یفایدر ا ییبانک را با خطر عدم توانا ،ینگینقد

 (0911تیر  25. )بختیاری، شودیاز دست دادن بازار م جهیها، و در نتبه سپرده یددهمنابع، کاهش نرخ سو

 یک ساختار مدیریت نقدینگی گسترش:الف 

 اول: هر بانک باید راهکار تایید شده ای برای مدیریت روز به روز نقدینگی داشته باشد. که به کلیه واحدهای بانک ابالغ شود. اصل

اطمینان حاصل کند که همچنین باید  تصویب کند . دوم: هیات مدیره بانک باید راهکار و اصول مربوط به مدیریت نقدینگی را اصل

مدیریت ارشد، اقدامات الزم را در مورد مراقبت و کنترل ریسک نقدینگی انجام داده است . هیات مدیره باید بطور مرتب اطالعات مربوط به 

امر قرار  ریانوضعیت نقدینگی بانک را دریافت نماید و درصورت هرگونه تغییری در وضعیت جاری و دورنمای آتی نقدینگی بانک، سریعًا در ج

 . گیرد

 این ساختار باید پیگیری مستمر .سوم: هر بانک باید ساختار مدیریتی ایجاد کند تا راهکار نقدینگی خود را بطور موثر اجرا کند  اصل

می شود  لمدیریت ارشد از وضعیت نقدینگی بانک را شامل گردد. مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند که نقدینگی بانک بطور موثری کنتر

و سیاست ها و رویه های مناسبی برای کنترل ریسک نقدینگی ایجاد شده است . بانک ها باید حدودی را برای نقدینگی خود طی محدوده های 

 زمانی خاص تعیین کنند و آنها را بطور مرتب تحت مراقبت قرار دهند.
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گیری، مراقبت، کنترل و گزارش دهی ریسک نقدینگی دارا باشد . چهارم: یک بانک باید سیستم های اطالعاتی مناسبی برای اندازه  اصل

 گزارش ها باید به موقع به هیات مدیره، مدیران ارشد و سایر کارکنان مرتبط ارائه گردد.

 گیری و مراقبت خالص منابع نقد مورد نیاز  اندازه -ب

 ابع نقد مورد نیاز خود ایجاد کند.پنجم: هر بانک باید فرآیندی برای اندازه گیری و مراقبت از خالص من اصل

 ششم: هر بانک باید با به کارگیری سناریوهای مختلف، نقدینگی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. اصل

هفتم: هر بانک باید به منظور اطمینان از اعتبار فرضیات مورد نظر خود در رابطه با مدیریت نقدینگی، آنها را هنگام استفاده مورد  اصل

 بازنگری قرار دهد.

رد را موهشتم: هر بانک به منظور حفظ تنوع بدهکاران، باید به طور اداوری امور مربوط به ایجاد و حفظ روابط خود با صاحبان بدهی  اصل

 بررسی قرار دهد و هدفش این باشد که اطمینان یابد که تدابیر اتخاذ شده، امکان فروش دارایی ها را فراهم می کند.

 ریزی اقتضایی برنامه -ج

نهم: یک بانک باید برنامه های اقتضایی را تدوین کند که راهکار آن را برای اداره بحران نقدینگی مشخص کند . این برنامه باید  اصل

 فرآیندهایی را برای جبران کسری ها در موقعیت های اضطراری دربرگیرد.

 نقدینگی پول خارجی مدیریت -د

گیری، مراقبت و کنترل وضعیت های نقدینگی برحسب پول های عمده ای باشد، که بر دهم: هر بانک باید دارای یک سیستم اندازه  اصل

 نمبنای آنها فعالیت می کند . عالوه بر ارزیابی نیازهای کلی نقدینگی ارزی و عدم تطابق های قابل قبول در ترکیب پول خارجی با تعهدات آ

 کارش برای هر پول داشته باشد.یک بانک باید تجزیه و تحلیل مجزایی از راه حلی،برحسب پول م

، یک بانک باید، هرجا که مناسب است، حدودی را )برای پول های  01یازدهم: باتوجه به تجزیه و تحلیل انجام شده براساس اصل  اصل

زمانی  ، طی یک افق خارجی بطور کلی و برای هر پول که بانک برحسب آن فعالیت می کند، بطور انفرادی برای اندازه و عدم تطابق جریانات نقد

 خاص تعیین کند و آن حدود را بطور مرتب مورد بازنگری قرار دهد.

 های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی کنترل -ه

دوازدهم: هر بانک باید یک سیستم مناسب کنترل های داخلی ناظر بر فرآیند مدیریت ریسک نقدینگی داشته باشد . ترکیب اساسی  اصل

ظرهای ن ی مستلزم بازنگری های مستقل منظم و ارزیابی کارآیی سیستم است و هرجا الزم است باید نسبت به انجام تجدیدسیستم کنترل داخل

 های داخلی اطمینان حاصل شود . نتیجه این بازنگری ها باید در اختیار مقامات نظارتی قرار گیرد. کنترلمناسب یا ارتقای 

 نگیافشای اطالعات برای بهبود نقدی نقشو : 

سیزدهم: هر بانک برای حصول اطمینان نسبت به کفایت سطح افشای اطالعات باید به منظور کنترل افکار عمومی نسبت به بانک و  اصل

 اعتبار آن سازوکاری داشته باشد.

 ناظرین بانکی نقش -و

کردهای مرتبط با مدیریت نقدینگی داشته چهاردهم: ناظرین بانکی باید ارزیابی مستقلی از راهکار ها، سیاست ها ، رویه ها و عمل اصل

نین چباشند و بانک ها را ملزم نمایند که سیستم کارآیی را برای اندازه گیری، مراقبت و کنترل ریسک نقدینگی ایجاد کنند . ناظرین بانکی، هم

ه را ارزیابی کنند . آنها باید متقاعد شوند کهر بانک اطالعات کافی و به هنگام را دریافت نمایند تا به کمک آنها سطح ریسک نقدینگی  ازباید 

 (0911تیر  25بانک برای نقدینگی خود برنامه های اقتضایی کافی دارد. )بختیاری، 
 

 ینگیو نقد سکیر تیریمد -1-2

د در رون یدهند از کوتاه یقرار م ریکه بانکها را تحت تاث ییسکهایاست. ر سکیر یدهند، دارا یکه بانکها انجام م یخدمت ایمعامله  هر

و  یارتج یو فرصتها انیممکن است باعث از دست رفتن مشتر نهای.همه اشودی م یناش ستمیس یهاینارسا ایو  استهایامور و ناموفق بودن س

قرار  سکیرارزش خدمات اشتباه کنند در معرض  یگذار متیو ق یمال نیتام یهم منجر به پرداخت غرامت شود. اگر بانکها در روشها دیشا

 (0911دارند.)بختیاری،  ازیو خدمات خود ن یتمام شده منابع مال یکامل و جامع از بها یبانکها به آگاه نیخواهند گرفت.بنابرا
 

 ینگینقد سکیر-1-2-1

که  یدر مواقع .دیآ یبه وجود م هاییدارا شیافزا یمنابع برا نیتام ای هایو کاهش بده هیبانک در تاد کی یدر اثر ناتوان ینگینقد سکیر

جه نقد به و ییدارا لیتبد ای یبده شیزم را از محل افزامعقول، منابع ال نهیتواند با سرعت و هز یبرخوردار نباشد، نم یکاف ینگیبانک از نقد

 . شود یبانک م یمنجر به ورشکستگ یحت یکاف ینگینداشتن نقد ،یبحران طیگذارد. در شرا یبانک اثر م یامر بر سودآور نیکند.ا نیامت
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 ییاعطا تالیتسه یمشتقه همراه با قراردادها یصدور اوراق مال قیاز طر یمال یهاییبه اوراق بهادار کردن دارا لیاستفاده از روش تبد با

 مهم بانک داشتن یهایژگیاز و یکیکرد.  تیریدر بانکها مد یادیرا تا حد ز ینگینقد سکیر ی توانقراردادها م انیفروش در م اریاخت یطراح

در پرداخت  یعنیگردد  یروبرو م ینگینقد سکیکاسته شود بانک با ر باال ینگیباتوان نقد هاییدارا زانیکه از م یست و زمانباال ینگینقدتوان 

 ددر موار یاطیاحت یازهایروزانه، ن یتمعامال یازهایدر بانکها را ن ینگینقد یمهم نگهدار لیشود. هامپتون دال یناتوان م د،یدر سررس هایبده

 (0911داند. )بختیاری،  یخاص م طیبه وجه نقد در شرا ازیو ن رمنتظرهیغ

 :دی آیباال به شمار م یماسال یدر بانکها ینگینقد سکیر ریز لیدال به

 نسبتاً درازمدت، یدهایبا سررس هایگذار هیو سرما التیارائه تسه -الف

 مدت، انیمدت و م کوتاه یجذب منابع به صورت سپرده ها -ب 

 ،ییاعطا تالیها و تسه وام یفعال )قدرت نقل و انتقال( برا هینبود بازار ثانو -ج

 .یماسال یمال یهاییدارا ینگیبودن توان نقد نییپا-د 

 دهند عبارتند از: شیرا افزا ینگینقد سکیر یکه ممکن است به صورت کل یعوامل

 ،یاقتصاد نانیعدم اطم یعموم طیدولت و شرا یازسو یاقتصاد تیریسوء مد  -الف

 کشور، کیدر  یبانک ستمیاعتماد به س یجیرفتن تدر تحلیل -ب

 بانک، کیاعتماد به  یجیرفتن تدر لیتحل-ج 

 مدت و پرداخت وام درازمدت. کوتاه یریوامگ شیسپرده ها، افزا افتیدر یمحدود برا یچند طرف تجار ایبازار  کیبه  یوابستگ -د

 را انجام داد: ریاقدامات ز توانیعوامل م نیا یساز یخنث ایکاهش و  جهت

 منبع از سپرده ها، کی یتنوع در انواع سپرده ها و به حداقل رساندن تمرکز رو -الف 

 ،یبانک نیوجوه در بازار ب افتیکاهش اتکا به در -ب

 مربوط )به عنوان مثال شرکت مادر(، کانیبه وجوه از شر یدسترس-ج 

 نقد، یهاییاز دارا یسطح مناسب ینگهدار -د

 (،کندیاعتماد کمک م یجیاز سلب تدر یریسپرده ها )که در جلوگ مهیب -ه

 و نظارت بر نسبت وام به سپرده، هایو بده هاییدارا دیبر تطابق ساختار سررس تیریکنترل مد -و

 (0911تیر  25. )بختیاری، یدر مواقع اضطرار یبانک مرکز ایبزرگ و  یبانکها ریآماده از سا یبه خطوط اعتبار یدسترس -ز

ور، دهند)اسدی پهایی هستند که به شدت به یکدیگر وابسته بوده و در مجموع ریسک کلی بانک را افزایش میهای مالی، ریسکریسک

ک ساختار سرمایه و ریس های نقدینگی، اعتباری و ریسکشوند. ریسک خاص شامل ریسک( و به دو دسته ریسک خاص و بازار تقسیم می0911

 (. تعاریف مختلف زیر از ریسک نقدینگی قابل بیان هستند:0333، 0های نوسان نرخ بهره، ارزی و قیمت است )جولبازار شامل ریسک

، 2ها است )ترایپریسک نقدینگی عدم توانایی بانک در تامین وجوه برای اعطای تسهیالت یا پرداخت به موقع دیون خود نظیر سپرده

0333 .) 

های ورودی و شود و منشا اصلی آن، عدم تطابق زمانی بین جریانها ناشی میهای بانکها و بدهیاین ریسک عمدتا از ساختار دارایی

 (.2111، 9ها و منابع تقسیم نمود)کروهی و مارکتوان به دو دسته ریسک نقدینگی داراییخروجی به بانک است؛ از این رو ریسک نقدینگی را می

های خود جهت برآوردن نیازهای نقدی غیرمنتظره اشاره دارد. ریسک ها به عدم توانایی بانک در فروش دارایییسک نقدینگی داراییر

ها( باز ها و یا استفاده از تسهیالت و خطوط اعتباری بانکنقدینگی منابع نیز به عدم جذب منابع توسط بانک به طریق عادی )مانند جذب سپرده

توان گفت ریسک نقدینگی عبارت است های وجه نقد است. پس می(.نقدینگی، در دسترس بودن وجه نقد یا معادل0911سدی پور، گردد)امی

 (. 2115، 1از ریسک عدم آمادگی بانک برای تامین تسهیالت اعطایی یا پرداخت به موقع دیون بانک)بنکز

ها به پول بستگی دارد. به عبارتی، هزینه مبادله یک زمان و هزینه تبدیل آنها است که به از نگاهی دیگر، نقدینگی خاصیتی از دارایی

 (.0912دارایی با پول، معیاری برای سنجش نقدینگی آن دارایی است)فرجی، 

جوه و های نقد بهها و هم از طریق تبدیل دارایییک بانک، زمانی نقدینگی کافی دارد که بتواند وجوه کافی را هم از طریق افزایش بدهی

 (. 2110، 5نقد، به سرعت و با یک هزینه قابل قبول بدست آورد)فالکونر

                                                           
1 - Joel 
2 - Tripe 
3 - Crouhy and Mark 
4 - Banks 
5 - Falconer 
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های انداز و سپردههای پسهای جاری، حسابیک بانک نیز مربوط است که عبارتست از حساب 6ریسک نقدینگی به وجوه غیرمتمرکز

 (.0910ها در برابر تفاوت میان نرخ بهره بانکی و نرخ بهره بازار، غیرحساس هستند)بهرامی و عقیلی کرمانی، دار کوچک. این حسابمدت

 

 هاي مدیریت نقدینگی نظریه -1-2-2
بینی حجم تقاضا برای وجوه توسط مردم و تامین مقادیر کافی وجوه برای این نیازها به دو صورت برداشت یعنی پیشمدیریت نقدینگی 

 های زیر مطرح شده است.ها و تقاضا برای تسهیالت. در رابطه با مدیریت نقدینگی، نظریهاز سپرده

 : 7هاي تجارينظریه وام 1-2-2-1
و دادن  گذاریکند. بر اساس این نظریه، بهترین نوع سرمایهر نقدینگی مورد نیاز بانک را تامین میهای سررسید شده به صورت خودکاوام

 (.0361، 1مدت است )وود ورثگذاری کوتاهاعتبار، تسهیالت و سرمایه

 :9پذیرينظریه انتقال 1-2-2-2
مدت درجه یک و قابل معامله ها باید مقدار قابل توجهی از وجوه خود را به صورت اوراق بهادار کوتاهطرفداران آن بر این باورند که بانک 

تواند بدون ضرر و زیان قابل توجهی فروخته شود گونه اوراق بهادار میفوری نگهداری نمایند. در صورت بروز مشکل نقدینگی برای بانک، این

 (.0333، 01رز)

 11نظریه درآمد مورد انتظار -1-2-2-3
های درآمدی اعطا شده است. این جریان ای از جریانهای تجاری و مصرفی در مقابل مجموعهطرفداران این نظریه باور داشتند که اغلب وام

جوابگوی نیازهای نقدینگی و تقاضای تسهیالت گذاشت تا بتواند های تسهیالت، وجوه مداومی را در اختیار بانک میها از حسابعظیم وصولی

 (.0361جدید باشد )وود ورث، 

 نظریه مدیریت تعهدات -1-2-2-4

 طرفداران این نظریه بر این باورند که نباید تمام نقدینگی مورد نیاز را در خود بانک نگهداری نمود. در هر زمان که نقدینگی مورد نیاز 

 (. 0361را از بازار تامین و یا خریداری کند )وود ورث، تواند آن باشد، مدیریت تعهدات می

 بدهی-نظریه مدیریت دارایی -1-2-2-5

مدت تامین های دیداری و کوتاهها وجوه مورد نیاز خود را اغلب از محل سپردهمیالدی، بانک 0361از اواخر جنگ جهانی دوم تا آغاز دهه  

ی هاها دو منبع وجوه داشتند که شامل سپردههای آن متمرکز بود و بانکر کنترل داراییکردند. در چنین شرایطی مدیریت وجوه بانک بمی

 (.0911اصلی و وجوه خریداری شده بود)بانک اقتصاد نوین، 

ای، های نقدی در ارتباط هستند شامل نقدینگی، تعهدات سپردهای که با جریانهای ترازنامهترین حسابشش دسته از مهم

ای مدت غیرسپردهمدت، و تعهدات کوتاههای غیرنقد کوتاهمدت و سرمایه، داراییمدت و تسهیالت اعطایی، تعهدات بلندهای بلندگذاریسرمایه

و  مدتهای غیرنقد کوتاهها کنترل داشته باشد مانند داراییتواند بر تعدادی از آنمدت فقط میهای مذکور، بانک در کوتاهباشد. از حسابمی

 (.0916ای)عرب مازار و قنبری، مدت سپردهوتاهتعهدات ک

 

 هاها و بدهیمدیریت دارایی- 1-2-3

-ها در سیستم تامین و تخصیص منابع بانکی به عنوان مدیریت داراییروند ارزیابی ریسک نرخ بهره و ریسک نقدینگی و بکارگیری آن 

 (.2119)گرونینگ و براتانویک، پذیرد انجام می 02ای به همین نامبدهی شناخته شده و در کمیته

 مدیریت دارایی براي کاهش ریسک نقدینگی -1-2-3-1

دهنده تحلیل بالقوه وجوه نقد بانک است. رشد بازارهای ثانویه برای های جدید وام نشانهای بازپرداخت وام و نیز درخواستکاهش جریان 

. دهدتر افزایش میبهادار و با سرعت بیشها به اوراقجم باالتری از داراییها، فرصت بانک را برای فروش یا تبدیل حطبقات مختلف دارایی

ا که با ای رکنند. برنامهتری را قبل از سررسید ایجاد میهای نقد بیشهای استهالک ناپذیر، جریانهای استهالک پذیر، نسبت به داراییدارایی

                                                           
6 - Wood Worth 
7 - Commercial Loan Theory 
8 - Wood Worth 
9 - Shiftability Theory 
10 - Rose 
11 - Anticipated Income Theory 
12 - Asset Liability Committee (ALCO) 
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توان به عنوان یک برنامه بهبود نقدینگی در های استهالک ناپذیر همراه است، میوام های استهالک پذیر و در مقابل کاهشافزایش نگهداری وام

 (.0911نظر گرفت)بانک اقتصاد نوین، 

 مدیریت بدهی براي کاهش ریسک نقدینگی-1-2-3-2
عادی تجاری بررسی کند. هایش را در شرایط ها، بانک باید در وهله اول رفتار بدهیهای نقدی ناشی از بدهیبه منظور ارزیابی جریان 

 هایتواند منجر به کاهش ریسک نقدینگی بانک شود. سپردههای غیرتضمینی میها و وامسازی در بدهیهای تنوعهمچنین استفاده از روش

 (. 0912وا، پور و شیهای بدون سررسید، یکی از پایدارترین منابع تامین مالی در هنگام بروز مشکل مالی هستند)میکاییلدار و قرضمدت

 

 ینگینقد تیریمد -1-2-4

 شود: یم انیب ریبه شرح ز ینگیسطوح مختلف نقد ،یحسابدار ینظر تئور از

 به وجه نقد. هاییدارا یکینزد ایبه وجه نقد  هاییدارا لیدر تبد یواحد انتفاع ی:توان نسب ینگیتوان نقد-الف 

 کی یهایبده زی. توان واردیخود در سررس یهایبده هیپرداخت کل یوجه نقد برا لیدر تحص ی:توان واحد انتفاع  هایبده زیتوان وار -ب

 ل آن منجر شود.و انحال یورشکستگ ایممکن است به توقف  هایبده زیوار یسازد و ناتوان یم ریآن را امکانپذ تیبانک، بقا و تداوم فعال

 یلما یهایازمندیعات در خصوص ناطال افتیاز زمان در یوجه نقد در فاصله کوتاه نیدر تام ی: توان واحد انتفاع یمال یریپذ انعطاف  -ج

 .یگذار هیسرما یشدن فرصت مناسب برا دایپ اینشده  ینیشبیپ

 یمیو ساختار ترازنامه، اثر مستق بیاست که ترک ینگینقد تیریسه سطح از مد ،یمال یریو انعطافپذ هایبده زیتوان وار ،ینگینقد توان

 ینگیاز توان نقد عتریوس یمفهوم زین هایبده زیو توان وار هاستیبده زیاز مفهوم توان وار عتریوس یمال یریگذارد. مفهوم انعطافپذ یآنها م یرو

 به یمال یشامل بازارها و موسسه ها یمال یاقتصاد کشور دارد. نهادها تیمت، رشد و موفقدر سال یمهم اریهر کشور نقش بس ی. نظام مالددار

 شرفتهیپ یمال ستمیس یکه دارا یکنند. هر کشور یم فایا یمنابع مال صیو تخص عیتوز ز،یتجه ن،یدر تام ینقش موثر یواسطه ا یعنوان نهادها

 حفظ کند. یالمللنیو ب یخود را در سطح مل یثبات مال تواندیم دباش یتر

وده و ارزش افز یسودآور جهیو در نت ابدیدر بانکها بهبود  سکیر تیریشود مد یبانکها در سراسر جهان باعث م یهاییساختن دارا متنوع

 یهاییراکه بانکها دا یعرضه در بازار را ندارد. هنگام تیمتعارف است که قابل یهاییبانکها داشتن دارا یاز مشکالت کنون یکیسهامداران باال رود. 

 لینامند. با تبد یم یشوند که آن را ساختار عبور یم یساختار یمتعارف آنها دگرگون شده و دارا فیوظا کنند،یم لیرا به اوراق بهادار تبد خود

 :دشو یو باعث م ابدی یم شیبانکها افزا یزیو برنامه ر تیریمد ،یقدرت راهبر ردربازار،یمعامله پذ یهاییبه دارا ریمعامله ناپذ یهاییدارا

 کم شود، ینگینقد سکیو ر ابدیبانکها بهبود  ینگینقد تیریمد-الف 

 یموزون شده بر مبنا یهاییدارا زانیم کاهش کاسته شود، یاعتبار سکیاز ر جهیدر نت ابدی شیاز جمله وامها افزا هاییدارا تیفیک -ب

 (0911تیر  25بخشد. )بختیاری،  یدر بانکها را بهبود م هیسرما تینسبت کفا سک،یر
 

 پيشينه تحقيق  -1-3

. «انکهاب یاعتبار سکیتقاضا و ر پوشش اریمع ینگینقد سکیر نیارتباط ب یبررس »عنوانبا  ی( در مقاله ا0939و همکاران ) یارکان دیسع

مورد  0910-31 یسالها یکشور ط یتجار بانک 09 نیدر ب یپوشش تقاضا و اعتبار اریمع ینگینقد یها سکیر انیمطالعه روابط م نیدر ا

و  (وجه نقد یپوشش تقاضا) ینگینقد سکیر نیب ساخت که آشکار ، 09ایپو ییتابلو یداده ها افتیبا ره ها هیفرض یقرار گرفت. بررس یابیارز

 یاضاپوشش تق) ینگینقد سکیکه ر نشان داد زین قیهمزمان تحق معادالت ستمیس برآورد جیوجود ندارد.نتا یرابطه معنادار یاعتبار سکیر

 دارد. یاعتبار سکیبر ر یمنف یاثر (وجه نقد

 هدف این مقاله بررسی عوامل تعیین انجام دادند. «  بانکها یاعتبار سکیکالن بر ر یرهایمتغ ریثتا»(مطالعه ای با عنوان 0939نوروزی )

ه ک داد. نتایج نشان بودیافته سیستمی  با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم 0930تا  0915کننده ریسک اعتباری بانکهای کشور بین سالهای 

طور خاص نرخ سود حقیقی تسهیالت، نرخ تورم، بدهی دولت و نرخ بیکاری  ریسک اعتباری بانکها تحث تأثیر متغیرهای اقتصاد کالن قرار دارد. به

نکها اثر اعالوه خصوصیات بانکی نظیر اندازه و سودآوری ب رابطه مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی رابطه منفی با ریسک اعتباری بانکها دارند. به

 د.منفی و ریسک اعتباری دوره قبل اثر مثبتی بر ریسک اعتباری بانکها دار

 عوامل انجام دادند . هدف مطالعه« عملکرد بانکی و عوامل کالن اقتصادی در مدیریت »( مطالعه ای با عنوان 0932مهر آرا و مهران فر )

بانک خصوصی و دولتی فعال  05های مربوط به  و بر اساس داده 0911-0911انی تأثیرگذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری ایران در دوره زم
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آن نیز به  رموثر ب . بدین منظور، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در نظر گرفته شد و عوامل بوددر کشور 

ابلویی های ت نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده .شدند بندی  های درون بانکی و عوامل اقتصادی تقسیم دو گروه شاخص

که نسبتهای نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و همچنین رشد اقتصادی اثر مثبت و میزان ریسک اعتباری و نرخ تورم اثر منفی  نشان داد

 د.بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانک ی دارن

 « تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران »ی با عنوان ( در پژوهش0930تاش ) یکیشه و مایس خوش

و  ییتباط کاراار یمقاله بررس نیا یپرداختند. هدف محور رانیا ینظام بانک ییبر کارآ ینگیو نقد یاتی، عملیاعتبار یها سکیر ریتاث یابیبه ارز

 ریتاث ییو سپس شناسا نهیبانک ها ، انتخاب مدل به یو رتبه بند ییکارا یابیپژوهش به منظور ارز نیدر ا بود. رانیا یدر صنعت بانکدار سکیر

 یساز نهیبه یبا مبنا کیو ناپارامتر یاقتصاد یبا مبنا کیپارامتر کردیاز دو رو ،ینظام بانک ییبر کارا ینگیو نقد یاتیعمل ،یاعتبار یها سکیر

تفاوت دو روش  انگریپژوهش آنان ب یها افتهبودند.  ی 0911-0913های سال  یبانک ط 05 جامعه اماری این مطالعه استفاده شد. یاضیر

( کی)ناپارامتر یا ی(نسبت به روش ام اکی)پارامتر یاس اف ا وشر ینسب یبانک ها و برتر یو رتبه بند ییکارآ یابیدر ارز کیو ناپارامتر کیپارامتر

وجود  رانیا یدر نظام بانک ییو کارآ ینگینقد یاتی،عمل یاعتبار سکیر انیمعنادار م یکه ارتباط نشان داد مقاله  گرید یها افتهی نی. هم چنبود

 .دارد

 ینگینقد سکیر انیم یارابطه«  رانیا یخصوص یدر بانک ها یمال یو درماندگ ینگینقد سکیر»با عنوان  ی( در مقاله ا0930) ینیحس

 یهاو عملکرد در بانک ینگینقد سکیر انیم رابطه تعیین قیتحق نیدف ارا مورد بررسی قرار داد . ه  رانیا یخصوص یهاو عملکرد در بانک

 در این مطالعه از تحلیل  .به عنوان نمونه اماری انتخاب گردیدفعال ی بانک خصوص 00در این مطالعه . بود  0911-0930در دوره  رانیا یخصوص

ها، بانک یمال یهااز صورت ق،یتحق یهاهیآزمون فرض ی. براگردید یآورجمع یابه روش کتابخانه ازیو اطالعات مورد ن ی استفاده شدمبستگه

و در  ودمنجر ش بانک یتواند به ورشکستگ یم یمال یمساله درماندگ نتیجه این مطالعه نشان داد که. استفاده شدمربوط به دوره مورد مطالعه 

ه سپرد یبانک ها برا تیوضع نییتبخاطر در  نیرود .به هم ی، اعتماد مردم را نشانه م یاقتصاد یبر اثرها عالوهی مال یدرماندگ ،یبخش مال

 .برحوردار است یخاص تیاز اهم رانیگذاران سهامداران و مد

 دیولت راتیینرخ تورم، تغ راتیی)تغ یکالن اقتصاد یرهایمتغ یبرخ نیرابطه ب یبررس»( مطالعه ای را با عنوان 0930حسینی و کریمی )

ن ای هدفانجام دادند.  « شده در بورس اوراق بهادار رفتهیپذ ینرخ بهره (با بازده سهام شرکتها راتییحجم پول و تغ راتییتغ ،یناخالص داخل

تعیین رابطه بین بازده سهام و متغیرهای کالن اقتصادی شامل؛ تغییرات نرخ تورم، تغییرات تولید ناخالص داخلی، تغییرات حجم پول و  مطالعه 

تایج ن تغییرات نرخ بهره در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و باالخره کمک به تدوین سیاستهای کالن اقتصادی با استفاده از

که متغیرهای نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، حجم پول و نرخ بهره بر بازده سهام نشان داد نتیجه  مطالعه  نتایج حاصل از آنها، این .. بودقیق تح

 دارند .شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تأثیری منفی 

هدف این  انجام دادند .« هابر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک بررسی عوامل موثر »مطالعه ای با عنوان  (0931و همکاران )میرزائی 

 نمونه یک لجستیک رگرسیون از روش استفاده با پژوهش این . دربودها  بانک حقوقی اشخاص اعتباری ریسک بر مؤثر عوامل بررسی مطالعه

 شعب ایران بانک ملی از 0911 سال در که را شرکتهای حقوقی از بدحساب( مشتری 092 و حساب خوش مشتری 929تایی) 155 تصادفی

 5Cاستفاده از روش  با مالی و کیفی متغیرهای شامل دهنده توضیح متغیر93ابتدا .شد بررسی اند، نموده دریافت اعتباری تسهیالت تهران شهر

 داشتند، حساب بد و حساب خوش مشتریان از گروه دو بین تفکیک و اعتباری ریسک بر داری معنا اثر که را متغیر 00 درنهایت و شناسایی شده

 معناداری شده، برازش مدل در .شدند برازش Wald آماره از استفاده با رگرسیون، کل داری معنا آنها و وسیله به را نهایی مدل و شدند انتخاب

 توابع این آماری، های شاخص براساس که داد  نشان نتایج فت.گرقرار بررسی مورد درصد 35 اطمینان سطح در LRآماره  از استفاده با ضرایب،

 دارند. باالیی اعتبار و بوده معنادار کنندگی تفکیک قدرت همچنین و نظر ضرایب از

در پژوهشی با استفاده از مدلهای خودرگرسیون با وقفه توزیعی و خودرگرسیون برداری به بررسی ( 0931حیدری، زواریان و نوربخش )

پرداختهاند. آنها اثر سه نوع متغیر پولی، مالی و ساختاری  0911تا  0913اثر تکانه متغیرهای اقتصاد کالن بر مطالبات معوق بانکها در دوره زمانی 

   .توجهی در ایجاد بحرانهای پولی دارند نتایج آنها نشان میدهد عوامل پولی سهم قابل را بر مطالبات معوق بررسی کردهاند و

که  دیرس جهینت نیپرداخت و به ا 2101تا  2111 یسال ها یط یبانک تونس 01 ینگیعوامل موثر بر نقد یسر( به بر2105) 01ین موسب

سال قبل  ینگینقد 05،یناخالص مل دیتول ها، نرخ رشد ییبه کل دارا یاتیعمل یها نهینسبت هز ها، ییبه کل دارا هی، نسبت سرما یعملکرد مال

به  یمال یها نهیها نسبت هز یینسبت کل وام ها به کل دارا که اندازه بانک، یبانک ها دارند، در حال ینگیقدبر ن یدار یمعن ریو نرخ تورم تاث

 .بانک ها ندارند ینگیبر نقد یدار یمعن ریها تاث یینسبت کل سپرده ها به کل دارا کل اعتبارات،
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 2109تا  2111 یسال ها یط ییایوپیات یبانک تجار 1 ینگیرا بر نقد یخاص بانک یها یژگیو و ی( عوامل کالن اقتصاد2105) 06فال

 ینگیر نقدب یدار منف یمعن ریدار مثبت و رشد وام تاث یمعن ریتورم تاثنرخ  نرخ بهره و  هی، حاشهیکه شدت سرما دیرس جهینت نیو به ا یبررس

 .بانک ها ندارند ینگیبر نقد  یدار یمعن ریتاث یناخالص داخل دی،اندازه بانک و تول یآوربانک ها دارند و سود

انجام دادند .    «ی کالن اقتصاد یرهایبه متغ یاسالم یخطر اعتبار بانک ها تیحساس »( مطالعه ای با عنوان 2101)01و ابدو اینورسچف

 یمال نیتأم یریپذ بی. آنها در مقاله خود آسبودکالن  اقتصاد  یرهایمتغ در مقابل یاسالم یبانکها یاعتبار سکیر تیحساسهدف این مطالعه 

 یررسب یبردار ونیرگرس و مدل خود یانباشتگ همی اقتصادسنج یاقتصاد کالن را با استفاده از روشها یرهایدر پاسخ به متغ یاسالم داریپا

 یها انکب یاعتبار سکیر نیبر وجود رابطه بلندمدت ب یشواهد انسیوار لیوتحلیه تجز  یتوابع واکنش آن  با استفاده از نی. آنها همچنندکرد

 نیبهره ب و عرضه پول و نرخ یمنف ریتأث ینرخ ارز، تورم و رشد اقتصادانها نتیجه نتیجه گرفتند که  . دادنداقتصاد کالن ارائه  یرهایو متغ یاسالم

 دارد .ها  بانک یرجاریغ التیتسه مثبت بر ریتأث یبانک

بانک ها بر عملکرد  یمال یدرماندگ ریبه مطالعه تاث«ها  و عملکرد شرکت یمال یدرماندگ»با عنوان  ی( در مقاله ا2109) 01برنال و وردو گو

توان  یدرصد 6در بخش بانک ها، شرکت ها مجبور به کاهش  یمال یکه بر اثر استرس ها دیرس جهینت نیشرکت ها در چند بعد پرداخته و به ا

شوند که به تبع آن کاهش سطح عملکرد  یرو به رو م یدرصد 1ها با کاهش  ییشرکت ها در بخش دارا نی. هم چندشون یخود م یاهرم مال

 .شود یم جادیا

انجام دادند .  هدف این مطلعه «    :یبانک ستمیدر س یاعتبار سکیعوامل اقتصاد کالن ر نییعت» ( مطالعه ای با عنوان 2109) 03کاسترو

 مطالعه نشان داد که نتایج بود .پنج کشور یونان، ایرلند، پرتقال، اسپانیا و ایتالیا تعیین عوامل اقتصاد کالن بر ریسک اعتباری در سیستم بانکی 

داخلی و شاخص قیمت مسکن رابطه معکوس و با نرخ بیکاری، نرخ بهره و نرخ ارز رابطه مستقیم  ریسک اعتباری بانکها با رشد تولید ناخالص

 .می یابد ریسک اعتباری بانکها در دوره بحران مالی افزایش  نتایج دیگر این مطالعه نشان داد کههمچنین،  .دارد

: بانک ییبر کارآ سکیاز آثار اقدامات ر یجامع لیو تحل هیتجز»با عنوان  یپژوهش به نسبت جامع در مقاله ا یط (2100) 21و چانگ سان

 یرسشعب بانک نمونه بر ییبا کارآ لندیو بازار بانک ها را در تا ی، اعتبار یاتیعمل یها سکیر نیرابطه ب «ایدر حال ظهور آس یشواهد از کشورها

ارتباط نتیجه مطالعه نشان داد که   نمود.برآورده  22یتصادف یمرز لیتحل 20داده ها یپوشش لیشعب را بر اساس دو روش تحل ییکارآوی   .نمود

 وجود دارد. ییو کارآ سکیر نیمعنادار ب

 انجام دادند . هدف این مطالعه«   بانک هیخطر بازار و سرما ،یخطر اعتبار ،یخطر نقدشوندگ»  ( مطالعه ای با عنوان 2100) 29واروتو

استفاده  ق بایافته های تحقی.  بودبررسی ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک بازار به صورت همزمان و با در نظر گرفتن بیانه کمیته بازل 

ه می جیتن که الزامات سرمایه بایستی بیشتر از بیانیه کمیته بازل افزایش یابد. در این تحقیق محقق به این نشان  داداز داده های بانک ها آمریکا 

 رسد که میزان سرمایه بانک ها برای مواجهه با بحران های مالی  کافی نیست. چرا که بانک ها به علت وجود ریسک بازار، دچار بی اعتمادی 

ی دران شده و سپرده های خود را از دست می دهند و این موضوع نیز منجر به ریسک نقدینگی می شود و از طرف دیگر شرایط اقتصاذاسپرده گ

 نیز ریسک اعتباری را به بانک ها تحمیل می کند. 

 الناقتصاد ک راتیو تاث یبانک یدر بانک ها: شواهد بهره ور سکیر تیریمد لیو تحل هیتجز »(مطالعه ای با عنوان 2100) 21اوجوبی و آمل

 IIازل پیمان ببا استفاده از دستور العمل های  در کشور نیجریه  موثر بر مدیریت ریسک بانکهاعوامل  هدف این مطالعه بررسی  انجام دادند .  «

ک کنترل ریس برایو اعمال تجدید ساختار سرمایه در بانک های آن کشور و افزایش سرمایه به میزان حداقل پیش بینی شده در پیمان بازل 

نیز رابطه  و کفایت سرمایه و رشد اقتصادیو معنا داری میان  تمثبرابطه  نتایج این مطالعه نشان داد که . بودعملیاتی بر پایه کفایت سرمایه 

  وجود دارد . منفی و معنادار میان نرخ تورم و کفایت سرمایه

 انجام دادند . هدف این مطالعه بررسی "و اعتبار در بانک ها  ینگیخطرات نقد نیرابطه ب »(  مطالعه ای با عنوان 2100) 25، روچبی اورن 

را برای بانک ها تجاری آمریکا در  2101تا  0331. برای این منظور آنها دوره بودرابطه همزمان نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک ها آمریکا 

سی رنظر گرفتند. ایشان معتقد بودند که مبانی و ادبیات مربوط به ارتباط دو متغیر بسیار محدود می باشد. ایشان معتقد بودند که بزرگترین د
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می توان آموخت  این است که ریسک اعتباری در کنار خشک شدن منابع نقدینگی منجر به بحران های مالی بانک ها  2111که از بحران سال 

 .که رابطه مثبت اما ضعیفی بین ریسک اعتباری و نقدینگی وجود دارد دادمی شود. نتایج آنها برای بررسی رابطه دو متغیر نشان 

 

 تحقيق: فرضيه هاي  -2-4
 می شود . بانک ها ینگینقد شیافزاگذاری موحب  در سپرده شیافزافرضیه اول: 

 .کند یباال م ینگیحفظ نقدبانک را تشویق به هزینه تامین منابع مالی  شیافزافرضیه دوم: 

 افزایش نقدینگی انها را به همراه دارد.   ها بانک هیسرما شیافزافرضیه سوم: 

 را کاهش می دهد بانک نقدینگی اندازه بانک شیافزافرضیه چهارم: 

 ها نقدینگی بانک را کاهش می دهد  بانک درقابلیت سود اوری شیافزافرضیه پنجم: 

 بانک دارد . ینگیبا نقد یارتباط منف یناخالص داخل دیرشد تولفرضیه ششم: 

 .دهد یکاهش مرا بانک  ینگیتورم نقدنرخ  شیافزافرضیه هفتم: 

 دهد. یبانک را کاهش م ینگینقد یکاریب شیفزافرضیه هشتم: ا

 

 روش شناسی تحقيق -2
روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است که با استفاده از دادههای مستخرج از صورتهای مالی شرکت های 

قرایی است -پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه ی همبستگی می پردازد. انجام این پژوهش در چهارچوب استدالل قیاسی 

رفت. علت استفاده از روش همبستگی کشف روابط همبستگی بین متغیرها است. تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات صورت خواهد گ

توصیفی است. در پژوهش حاضر ابتدا همبستگی بین متغیرهای پژوهش را مورد آزمون قرار داده و در صورت وجود همبستگی بین متغیرهای 

نی چندگانه خواهیم نمود. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی )نیمه تجربی( است، یعنی پژوهش اقدام به برآورد مدلهای رگرسیو

 هبر مبنای تجزیه و تحلیل اطالعات گذشته و تاریخی )صورت های مالی شرکت ها( انجام میگیرد. همچنین این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخان

علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی )پانل دیتا( نیز میباشد. پژوهش ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش نیز  –ای و تحلیلی 

 همبستگی قلمداد می شود. -توصیفی

 

 جامعه آماري و حجم نمونه و روش گرداوري اطالعات  -2-1
 ادی یمذکور در بازه زمان یبانک ها زیباشد  و نمونه مورد رسیدگی ن یم 0931-0931 یدر بازه زمان رانیا یتجار یجامعه آماری بانک ها

 05با توجه کوچک بودن جامع آماری در این مطالعه از روش سرشماری برای انتخاب حجم نمونه استفاده شده است وتعداد باشد. یشده م

ه های مورد نیاز این پژوهش نیز از طریق بررسی مدارک و داد بانک( به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده اند..-سال 15بانک)در مجموع 

 ادداشتیو  یمال یبورس اوراق بهادار،  صورت ها ینترنتیا گاهیسازمان بورس اوراق بهادار تهران، پا یو آمار یریتصو ویاسناد موجود در  آرش

 استخراج شد. نینرم ره آورد نو از زیمرتبط و ن یها گاهیپا گریفشرده و د ی،  لوح هابانک های منتخب یحیتوض یها

 

 مدل مفهومی پژوهش -2-2
 مدل رگرسیونی و روش اندازه گیری متغیرها -الف

( استفاده شده است. برای این منظور از مدل رگرسیونی زیر 2106در پژوهش حاضر از روش شناسی ارایه شده از سوی سینق و شارما)

عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و متغیرهای سپرده گذاری، هزینه تامین مالی، سرمایه  استفاده شده است. در این مدل، نقدینگی بانک به

ین ا بانک، اندازه بانک، قابلیت سود آوری، تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. به

 ( می توان پذیرفت که فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفته اند:𝛽8الی) (𝛽1ترتیب، در صورت تایید معناداری ضرایب)

 (0مدل)
𝐿𝐼𝑄𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝑂𝐹𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝛽4𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽6𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽7𝐼𝑁𝐹𝐿𝐴𝑖𝑡

+ 𝛽8𝑈𝑁𝐸𝑀𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
 در مدل باال داریم:

 متغیر وابسته:

 برابر است با نسبت دارایی های نقدی به دارایی کل بانک(: LIQقدینگی)ن  
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 متغیرهای مستقل:

 برابر است با نسبت سپره به کل دارایی های بانک(: DEPسپرده گذاری)

 برابر است با نسبت هزینه های بهره تقسیم بر میانگین بدهی های مالی بانک(: COFهزینه تامین منابع مالی)

 رابر است با نسبت کفایت سرمایه بانکب(: CARسرمایه)

 (: برابر است با لگاریتم طبیعی مجموع دارایی های ترازنامه های بانکSIZEاندازه)

 برابر است با نسبت سود خالص به دارایی کل بانک(: ROAسودآوری)

ناخالص جاری منهای دوره قبل  (: برابر است با میزان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور)نسبت تولیدGDPتولید ناخالص داخلی)

 تقسیم برر تولید ناخالص داخلی دوره قبل(

 برابر است با نرخ تورم ساالنه کشور(: INFLAتورم)

 برابر است با میزان نرخ رشد بیکاری در کشور)نسبت نرخ بیکاری جاری منهای بیکاری دوره قبل به بیکاری دوره قبل((: UNEMبیکاری)

 

 تجزیه و تحليل و آزمون فرضيه هاروش آماري براي  -2-3

 های بدست آمده ازبرای ازمون فرضیه های تحقیق از رویکرد معادالت ساختاری با نرم افزار ایویوز استفاده می شود. تجزیه و تحلیل داده

 تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:

 هاي توصيفی مورد استفاده در تحقيقشاخص -2-3-1

بندی شده و های خام جمع آوری شده، طبقهها از آمار توصیفی استفاده شده است. برای این منظور، ابتدا دادهبرای تجزیه و تحلیل داده 

های های گرایش مرکزی و پراکندگی استفاده شده و ویژگیهای قابل تحلیل و تفسیر تبدیل شده است. برای توصیف از شاخصبه صورت داده

های پراکندگی با های میانگین، میانه و نما و اندازههای گرایش مرکزی با شاخصورد مطالعه به زبان آمار بیان شده است. اندازهمتغیرهای م

ر های هها برای توصیف ویژگیهای انحراف استاندارد، واریانس و ضرایب چولگی و کشیدگی بررسی و معرفی شده است. از این شاخصشاخص

 های خام استفاده شده است.ف مقادیر متغیرهای استخراج شده از دادهیک از سنجه و توصی

 هاي استنباطی مورد استفاده در تحقيقشاخص -2-3-2
 تحلیل و تجزیه خواهد شد. در آمار استنباطی برایاستفاده  فرضیه های تحقیق براساس نتایج بدست آمده با استفاده از آمار استنباطی 

  خواهد شد. استفاده 26ایویوزاقتصادسنجی افزار نرم از ها داه

:انجام رگرسیون خطی با این پیش فرض صورت می گیرد که بین متغیرهای توضیحی پژوهش و متغیرهای مستقل تحلیل همبستگی 

پیرسون)برای توزیع های نرمال( همبستگی پژوهش، ارتباط خطی وجود دارد. به منظور بررسی همبستگی خطی متغیرها می توان از ضریب های 

میزان ارتباط دو متغیر بوده و معموالً با تحلیل رگرسیون به و اسپیرمن)برای توزیع های غیرنرمال( استفاده کرد. همبستگی معیاری برای تعیین 

 ورت زیر دنبال می شود.معیار ضریب تعیین و ضریب همبستگی به صکار برده می شود. موضوع همبستگی، با بحث درباره دو 

ضریب تعیین : ضریب تعیین نشان دهنده این است که چه مقدار از تغییرات متغیر وابسته تحت تاثیر متغیر مستقل مربوطه بوده و مابقی 

 تغییرات متغیر وابسته مربوط به سایر عوامل میباشد.

را به خود بگیرد. عالمت آن   -0+ و 0مقادیری بین  : ضریب همبستگی ریشه دوم ضریب تعیین است که می تواندضریب همبستگی 

 غیر این صورت منفیهمان عالمت شیب خط رگرسیون است یعنی اگر شیب خط رگرسیون مثبت باشد ضریب همبستگی نیز مثبت، و در 

نوع  رابطه و همچنینگردد. ضریب همبستگی، شدت خواهد بود. همچنین اگر شیب خط رگرسیون صفر باشد، ضریب همبستگی نیز صفر می 

 در مقایسه با ضریب همبستگی، معیار گویاتری است.رابطه را نیز نشان می دهد. الزم به ذکر است که ضریب تعیین 

ضریب تعیین تعدیل شده : ضریب تعیین تعدیل شده، مهم ترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر را توضیح داد که 

ر طوری که مقدار صفر بیانگهدات را با برآورد خط رگرسیون اندازه می گیرد. این ضریب، بین صفر تا یک در نوسان بوده به انحراف مشامیزان 

ون نسبت دهد. مقدار یک نیز بیانگر آن است که خط رگرسیآن است که خط رگرسیون هرگز نتوانسته است تغییرات را به تغییرات متغیر مستقل 

 دیگری نسبت دهد)همان منبع(. است تغییرات را به تغییرات  به طور دقیق توانسته

: یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می گیرد، استقالل خطاها و نبود همبستگی میان آنها است. در واتسون  –آزمون دوربین 

ررسی وجود ندارد. به منظور بمکان استفاده از رگرسیون صورتی که فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشد، ا

 استقالل خطاها از یکدیگر از این آزمون استفاده می شود .

                                                           
26 Eviews 
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در آمار دنباله ای از متغیرهای تصادفی که دارای واریانس های متفاوتی باشد واریانس ناهمسان نامیده می شود. : آزمون ناهمسانی واریانس

ناهمسانی از متغیرهای تصادفی واریانس همسان می گویند اگر دارای واریانس ثابتی باشند. معادل التین مقابل به یک دنباله در 

پیشنهاد شده اند از جمله آزمون پارک، آزمون  می باشد . آزمون هایی جهت شناسایی مشکل ناهمسانی واریانس "هتروسکداستیسیتی"واریانس

از یک رگرسیون گادفری روشی که معموالً در این آزمون ها از آن بهره گرفته می شود استفاده  -پاگان -آزمون وایت، آزمون بروشگلجسر، 

می تواند جمالت خطا را نمایندگی نماید( کمکی است. به این ترتیب که پس از برآورد مدل جمالت پسماند)به عنوان نزدیکترین متغیری که 

رگرسیون می گردد در صورتی که رگرسیون حاصل به طورکلی معنادار باشد دهنده مدل استخراج شده و مجذور آنها روی متغیرهای توضیح 

 .خواهد بود شاهدی بر وجود ناهمسانی واریانس

آزمون هم خطی: در اقتصادسنجی هم خطی چندگانه زمانی اتفاق می افتد که دو یا بیش از دو متغیر توضیح دهنده)مستقل( در یک  

ن متغیرهای ارتباط خطی بیسبت به یکدیگر از همبستگی باالیی برخوردار باشند. منظور از همبستگی در اینجا وجود یک رگرسیون چندمتغیره ن

 متفاوت خواهد بود.مستقل است، بسته به شدت همبستگی بین متغیرهای مستقل، میزان و نوع هم خطی 

دار های زمانی، اگر ضرایب اثرات مقطعی و اثرات زمانی معنیو سری های مقطعی: در بررسی دادهلیمر)چاو( و آزمون هاسمن Fآزمون 

های ر دادهدر اکثجایی که ها را با یکدیگر ترکیب کرده و به وسیله یک رگرسیون حداقل مربعات معمولی تخمین بزنیم. از آندادهتوان نشود، می

معروف است کمتر مورد استفاده  ترکیب شده ن مدل که به مدل رگرسیون دار هستند، ایهای زمانی معنیترکیبی اغلب ضرایب مقاطع یا سری

 یای را آزمون منظر کارآمدتر خواهد بود یا نه، فرضیه های پانل برای برآورد تابع مورد گیرد..برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا دادهقرار می

 ر هستند. .کنیم که در آن کلیه عبارات ثابت برآورد با یکدیگر براب

 

 تجزیه و تحليل داده ها -3
 آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش  -3-1

قبل از تجزیه و تحلیل داده ها باید قدم های مقدماتی مشخصی برداشته شود. یک محقق هنگامی که با توده ای از اطالعات گردآوری 

یژگی و شده برای تحقیق روبرو می شود، ابتدا باید آنها را به طریقی سازمان دهی و خالصه کند تا نکات پنهان داده ها آشکار شده و در نگاه اول

ماتی آنها بر مالء شود. یک پژوهش گر قبل از اینکه مستقیما به سراغ آزمون های آماری برود، ابتدا به بررسی اکتشافی داده ها می های مقد

ا ر پردازد تا بتواند با اطالع از نحوه توزیع داده ها و سایر خصوصیات آنها که با محاسبه بعضی شاخص های آماری آشکار می شود، مسیر دولتی

یدن به نتیجه دنبال کند. تهیه جدول فراوانی، محاسبه شاخص های آماری و رسم نمودار در اغلب موارد برای توصیف داده ها امری برای رس

است. از این رو ما قبل از انجام هرگونه آزمون های آماری، به توصیف داده ها به شرح ذیل خواهیم پرداخت. موضوع آمار توصیفی تنظیم ضروری 

باشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه می ... ، نمایش ترسیمی، و محاسبه مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه وهادادهبندی و طبقه

دست آمده به دسته های مشابه  به اطالعاتکند و توصیفی اطالعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می آمارمورد بحث است. در 

شده است. این پارامترها شامل میانگین، ( ارائه 0-1شود. خالصه وضعیت آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مدل در جدول )تعمیم داده نمی

 15ر پژوهش حاضر میانه، حداکثر، حداقل و انحراف معیار متغیرهای پژوهش می باشد. بایستی در نظر گرفته شود که تعداد کل مشاهدات د

 است: 0931الی  0931ساله بین سال های  5بانک در دوره زمانی  05بانک می باشد که شامل -سال

 تحليل آمار توصيفی -3-1-1
( آمده است، نقدینگی بانک ها)نسبت دارایی های نقدی( تنها یک درصد دارایی کل بانک ها است که در 0-1همان طور که در جدول)

درصد کل دارایی های بانک است  6درصد دارایی کل هم رسیده است. هم چنین، سپرده بانک ها حدود  01ین متغیر به بیش از باالترین مقدار ا

نشان می دهد که هزینه بهره بیش از یک درصد بدهی های  درصد به دست آمده است. هزینه تامین مالی بانک ها 03که باالترین مقدار بیش از 

درصد نیز در باالترین مقدار خود رسیده است ضمن اینکه، مقدار حداقل آن نشان از هزینه تامین مالی منفی  3بانک است که این مقدار به حدود 

 (112111/9)و پایین ترین آن (15111/91)ترین مقدار آنبه دست آمده که باال (11619/02). کفایت سرمایه بانک ها به طور میانگینبانک دارد

 (23956/20)به دست آمده است. بزرگ ترین و کوچک ترین بانک ها به ترتیب دارای اندازه (35051/01)است. اندازه بانک ها هم به طور متوسط

درصد بوده است. ضمن اینکه منفی  6دآوری هستند. سودآوری بانک ها تنها یک درصد دارایی کل آنها است که باالترین سو (01111/05)و

حداقل نشان می دهد بانک در دوره جاری زیان داده است. در نهایت، نتایج به دست آمده برای متغیرهای کالن اقتصادی نشان می دهد نرخ 

د مثبت هم به دست آمده درص 26درصدی بوده که این مقدار بیش از  2رشد تولید ناخالص داخلی کشور در دوره بررسی دارای رشد منفی 

 5درصدی است و نرخ بیکاری نیز در دوره  22درصد بوده است که دارای میانگین  91الی  02است. نرخ تورم کشور نیز در دوره بررسی بین 

 درصدی بوده است.  2ساله قلمرو زمانی پژوهش دارای رشد منفی 
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 ----را اینجا وارد نمایید -0-1جدول  ----

 اطیآمار استنب -3-2

 آزمون همبستگی متغيرهاي پژوهش -3-3-1

ضریب همبستگی پیرسون که به نام های ضریب همبستگی گشتاوری و یا ضریب همبستگی مرتبه ی صفر نیز نامیده می شود، توسط 

ا یک ا نسبی و یسرکارل پیرسون معرفی شده است. این ضریب به منظور تعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطه ی بین دو متغیر فاصله ای ی

 نمتغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی به کار برده می شود. در واقع این ضریب، متناظر پارامتری ضریب همبستگی اسپیرمن می باشد. نتایج آزمو

هم چنین، داری وجود دارد. شود در برخی موارد همبستگی معنیگونه که مشاهده میاند. همان( ارائه شده2-1همبستگی پیرسون در جدول )

نند. کخطی نمیها قوی نیستند و ایجاد همداری قابل مشاهده است؛ اما این همبستگیدر برخی موارد اندک بین متغیرهای زوجی همبستگی معنی

توضیحی  یها از نظر بررسی روابط بین متغیرها مشکل محتوایی وجود ندارد؛ زیرا اگر همبستگی قوی بین متغیرهابه عبارت بهتر در ادامه تحلیل

 خطی شده و بررسی روابط در چنین حالتی نادرست خواهد بود.مدل وجود داشته باشد، منجر به بروز هم

 ----را اینجا وارد نمایید  -2-1جدول  ----

 تجزیه و تحليل مدل رگرسيونی -3-3-2

 بررسی اثرات مقطعی مدل رگرسيونی  -3-3-2-1
. در نتیجه شوددر این بخش، ابتدا الگوی الزم برای تخمین مدل تعیین گردیده و سپس مدل تحقیق برآورد و نتایج حاصل از آن تفسیر می

دل، مبرازش مدل، نتایج فرضیه های مربوط به این مدل ارائه می گردد. پیش از برازش مدل رگرسیونی به منظور تعیین تابلویی و یا تلفیقی بودن 

شود. فرضیه صفر آماری در آزمو چاو مبنی بر مناسب بودن مدل تلفیقی و فرضیه مقابل آن مبنی بر مناسب مقید استفاده می Fزمون چاو یا از آ

 ( ارائه شده است.9-1در جدول) بودن مدل پانل است. نتایج حاصل از این آزمون
 

 نتایج آزمون چاو براي مدل پژوهش -3-4جدول 
 

 سطح احتمال درجه آزادی مقدار آماره آزمون

 1.094087 (14,52) 0.3847 (Fچاو)

0(  فرضیه= P-Value 9111/1با توجه به سطح معناداری آزمون چاو )
H  گر این است رد نشده و بیان %35آزمون در سطح اطمینان

که روش داده های تلفیقی برای برازش مدل تحقیق روش مناسب تری است و دیگر نیازی به بررسی اثرات ثابت و تصادفی با استفاده از آزمون 

 ده است.هاسمن نمی باشد. بنابراین مدل رگرسیونی پژوهش، به روش داده های تلفیقی برازش داده ش

 تجزیه و تحليل مدل رگرسيونی  -3-3-2-2
پژوهش ارائه شده است. بر اساس شاخص های نیکویی برازش مدل مشاهده می شود که سطح  ( نتایج آزمون فرضیه1-1در جدول شماره)

به دست آمده و نشان از معناداری مدل رگرسیونی مورد تخمین دارد. هم چنین،  15/1تحلیل واریانس کمتر از خطای نوع اول  Fمعناداری آماره 

بانک ها به عنوان متغیر وابسته توسط  نقدینگیدرصد از تغییرات موجود در  12ضریب تعیین اصالح شده مدل نیز نشان می دهد بیش از 

ن مدل ها تبیین می گردد. مقادیر شاخص تورم واریانس که در جهت سنجش عدم همخطی میان متغیرهای متغیرهای مستقل و کنترلی ای

به دست آمده اند که نشان از عدم وجود همخطی شدید میان متغیرهای مستقل  01تر از مقدار بحرانی  مستقل تحقیق محاسبه می شود، کوچک

ایب تاثیر متغیرهای مستقل در مدل تحقیق، تحت تاثیر روابط درونی متغیرهای مستقل تحقیق دارد و از این رو می توان پذیرفت که دقت ضر

قرار دارد. از  5/2تا  5/0قرار نگرفته است. نتایج برآورد آماره دوربین واتسون در جهت تایید استقالل اجزای خطا نشان از برآورد این آماره بین 

ر دارد می توان فرض استقالل اجزای خطا را پذیرفت. نتایج به دست آمده برای سطح معناداری قرا 2جا که این مقدار نزدیک به مقدار تجربی  آن

 151/1پاگان که جهت بررسی عدم وجود ناهمسانی واریانس در بین اجزای خطا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، باالتر از -آزمون بروش

انی واریانس در بین اجزای خطای مدل می باشد. از این رو می توان پذیرفت که مفروضات می باشد که بیانگر عدم رد فرضیه مخالف مبنی بر همس

 ( خالصه یافته های این مدل را نشان می دهد.1-1اولیه رگرسیون برقرار بوده و نتایج مدل در تعیین اثرات قابل استناد است. جدول)

 ----را اینجا وارد نمایید -1-1جدول  ----

درصد  5که پایین تر از خطای  سپرده گذاری بانک ها( مشاهده می شود، با توجه به سطح معناداری متغیر 1-1دول)همان گونه که در ج

 مثبت سپرده گذاریضریب به دست آمده برای متغیر اثرگذاری سپرده گذاری بر نقدینگی بانک ها تایید می شود. عالوه بر این، به دست آمده، 

فزایش در اسپرده گذاری بر نقدینگی بانک ها دارد. بنابراین، فرضیه اول پژوهش تایید شده و می توان گفت،  مستقیممی باشد که نشان از اثر 

 )تایید فرضیه اول(.ب افزایش نقدینگی بانک ها می شودجسپرده گذاری مو
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 5از خطای  باالترکه  بانک ها مالی( مشاهده می شود، با توجه به سطح معناداری متغیر هزینه تامین منابع 1-1همان گونه که در جدول)

)عدم ی شودمبر نقدینگی بانک ها تایید نمی شود. بنابراین، فرضیه دوم پژوهش تایید ن هزینه تامین منابع مالیاثرگذاری درصد به دست آمده، 

 تایید فرضیه دوم(.

درصد  5که پایین تر از خطای  بانک ها سرمایه( مشاهده می شود، با توجه به سطح معناداری متغیر کفایت 1-1همان گونه که در جدول)

ثبت م ضریب به دست آمده برای متغیر کفایت سرمایهبر نقدینگی بانک ها تایید می شود. عالوه بر این،  کفایت سرمایهاثرگذاری به دست آمده، 

فزایش ام پژوهش تایید شده و می توان گفت، بر نقدینگی بانک ها دارد. بنابراین، فرضیه سو کفایت سرمایهمستقیم می باشد که نشان از اثر 

 )تایید فرضیه سوم(.را به همراه دارد آنهاسرمایه بانک ها افزایش نقدینگی 

درصد به دست  5از خطای  باالترکه  بانک ها ( مشاهده می شود، با توجه به سطح معناداری متغیر اندازه1-1همان گونه که در جدول)

 )عدم تایید فرضیه چهارم(.می شودینگی بانک ها تایید نمی شود. بنابراین، فرضیه چهارم پژوهش تایید نبر نقد اندازهاثرگذاری آمده، 

درصد به  5که پایین تر از خطای  سودآوری بانک ها( مشاهده می شود، با توجه به سطح معناداری متغیر 1-1مان گونه که در جدول)ه

اشد که می ب سودآوری مثبتضریب به دست آمده برای متغیر تایید می شود. عالوه بر این،  اثرگذاری سودآوری بر نقدینگی بانک هادست آمده، 

وری آودقابلیت س افزایش درسودآوری بر نقدینگی بانک ها دارد. بنابراین، فرضیه پنجم پژوهش رد شده و می توان گفت،  مستقیمنشان از اثر 

 رضیه پنجم(.)عدم تایید فمی دهد افزایشبانک ها نقدینگی بانک را 

 5که پایین تر از خطای  ها ( مشاهده می شود، با توجه به سطح معناداری متغیر نرخ تولید ناخالص داخلی1-1همان گونه که در جدول)

نرخ  ضریب به دست آمده برای متغیربر نقدینگی بانک ها تایید می شود. عالوه بر این،  نرخ تولید ناخالص داخلیاثرگذاری درصد به دست آمده، 

 بر نقدینگی بانک ها دارد. بنابراین، فرضیه ششم پژوهش نرخ تولید ناخالص داخلی معکوسمی باشد که نشان از اثر  منفی تولید ناخالص داخلی

 )تایید فرضیه ششم(. رشد تولید ناخالص داخلی ارتباط منفی با نقدینگی بانک داردتایید شده و می توان گفت، 

درصد به دست  5( مشاهده می شود، با توجه به سطح معناداری متغیر نرخ تورم که پایین تر از خطای 1-1همان گونه که در جدول)

ه نشان می باشد ک منفی ضریب به دست آمده برای متغیر نرخ تورمبر نقدینگی بانک ها تایید می شود. عالوه بر این،  نرخ تورماثرگذاری آمده، 

بانک را  افزایش نرخ تورم نقدینگیبر نقدینگی بانک ها دارد. بنابراین، فرضیه هفتم پژوهش تایید شده و می توان گفت، نرخ تورم  معکوساز اثر 

 )تایید فرضیه هفتم(.کاهش می دهد

د به دست درص 5( مشاهده می شود، با توجه به سطح معناداری متغیر نرخ بیکاری که پایین تر از خطای 1-1همان گونه که در جدول)

ی باشد که م مثبت ضریب به دست آمده برای متغیر نرخ بیکاریبر نقدینگی بانک ها تایید می شود. عالوه بر این،  نرخ بیکاریاثرگذاری آمده، 

دینگی قافزایش بیکاری نبر نقدینگی بانک ها دارد. بنابراین، فرضیه هشتم پژوهش رد شده و می توان گفت  نرخ بیکاری مستقیمنشان از اثر 

 )عدم تایید فرضیه هشتم(.می دهد افزایشبانک را 

 

 پيشنهاداتو گيري  تيجهن
 هاگيري و بررسی تطبيق یافتهنتيجه

 فرضیه اول: افزایش در سپرده گذاری موجب افزایش نقدینگی بانک ها می شود. 

 نتایج به دست آمده برای این فرضیه نشان می در فرضیه اول پژوهش به بررسی اثر سپرده گذاری ها بر نقدینگی بانک ها بررسی شد که

دهد سپرده گذاری موجب افزایش نقدینگی بانک ها می شود. این موضوع دور از انتظار نبوده است، چراکه وقتی میزان سپرده ها افزایش پیدا 

 دولتی بانک ها دانست. بسیاری از بانک های می کند، نگهداشت وجه نقد بانک ها نیز افزایش می یابد که این موضوع را می توان ناشی از ساختار

صوصی خپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای مالکیت دولتی بوده و از این رو تمایلی به سرمایه گذاری ندارند. ضمن اینکه، بانک ها 

( نیز اعالم کردند اثر سپرده گذاری ها بر 2106ا)نیز در این حوزه فعالیت آن چنانی نداشته اند. همراستا با نتایج پژوهش حاضر، سینق و شارم

 نقدینگی بانک ها مثبت و معنادار است.

 فرضیه دوم: افزایش هزینه تامین منابع مالی بانک را تشویق به حفظ نقدینگی باال می کند.

یه نمایند. برای این منظور و در فرضهزینه تامین مالی بانک ها از جمله متغیرهایی است که می تواند بانک ها را تشویق به حفظ نقدینگی 

دوم به بررسی این موضوع پرداخته شد. نتایج به دست آمده برای فرضیه دوم نشان می دهد تامین مالی بانک اثر معناداری بر حفظ نقدینگی 

ولت بر این مجموعه، مدیران بانک ها ندارد. این موضوع را از این منظر می توان تفسیر کرد که با توجه به ساختار مالکیت بانک ها و اثرگذاری د

ر، سینق ضصرفا نقش مجری را داشته و بنابراین، هزینه تامین مالی نمی تواند اثری بر فعالیت های آنها داشته باشد. اما مغایر با نتایج پژوهش حا

 ست. ( نشان دادند اثر هزینه تامین مالی منابع بانک بر حفظ نقدینگی منفی و معنادار ا2106و شارما)

 فرضیه سوم: افزایش سرمایه بانک ها افزایش نقدینگی آنها را به همراه دارد.
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یکی از متغیرهایی که می تواند میزان نقدینگی بانک ها را تحت تاثیر قرار دهد، سرمایه بانک ها است. به نظر می رسد افزایش سرمایه 

 ربانک ها می تواند ریسک جذب ظرفیت و توانایی خلق نقدینگی را کاهش دهد. بنابراین، در فرضیه سوم پژوهش به بررسی اثر سرمایه بانک ها ب

پرداخته شد. نتایج به دست آمده برای فرضیه سوم نشان می دهد اثر سرمایه بانک ها بر نقدینگی مثبت و معنادار می باشد. این موضوع  نقدینگی

 نشان می دهد با افزایش سرمایه بانک ها، آنها تمایل به افزایش نقدینگی جهت کاهش ریسک جذب منابع را از خود نشان می دهند. همراستا با

( نشان 2105( نیز رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه بانک ها و نقدینگی مشاهده کردند. بن موسی)2106وهش حاضر، سینق و شارما)نتایج پژ

 داد نسبت سرمایه به کل دارایی اثر معناداری بر نقدینگی بانک ها دارد. 

 فرضیه چهارم: افزایش اندازه بانک نقدینگی بانک را کاهش می دهد

از دیگر متغیرهایی است که می تواند بر بر نقدینگی آنها اثرگذار باشد. نتایج به دست آمده برای فرضیه چهارم نشان می دهد  اندازه بانک

سترسی داندازه بانک اثر معناداری بر نقدینگی بانک ها ندارد. این موضوع دور از انتظار بوده است، چراکه بانک ها بزرگ تر به مشتریان بیشتری 

ز یاین امر می تواند بر نقدینگی آنها اثرگذار باشد. اما نتایج به دست آمده نشانی از ارتباط بین متغیرها ندارد که احتماال این موضوع نداشته که 

( نشان داد اندازه بانک اثر معناداری 2105)فال( و 2105از ساختار مشخص بانک ها ناشی می شود. همراستا با نتایج پژوهش حاضر، بن موسی)

( نشان دادند اندازه بانک ها اثر منفی و معناداری بر نقدینگی آنها 2106نقدینگی آن ندارد. اما مغایر با نتایج پژوهش حاضر، سینق و شارما)بر 

 دارد. 

 .فرضیه پنجم: افزایش در قابلیت سودآوری بانک ها نقدینگی بانک را کاهش می دهد

سودآوری  قابلیت دهد که یبه دست آمده نشان م جینتابر نقدینگی آنها اثرگذار باشد.  افزایش در قابلیت سودآوری بانک ها نیز می تواند

 لدارای اثر مثبت و معناداری بر نقدینگی بانک ها است. این امر نشان می دهد بانک ها با افزایش سودآوری شان، به جای سرمایه گذاری تمای

دینگی بانک ها افزایش پیدا می کند. این موضوع می تواند دلیلی بر عدم ریسک بیشتری به نگهداشت وجه نقد داشته و در نتیجه ریسک نق

( 2106پذیری و سرمایه گذاری در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باشد. همراستا با نتایج پژوهش حاضر، سینق و شارما)

( نشان داد عملکرد مالی اثر معناداری بر نقدینگی بانک ها دارد. اما مغایر 2105هم اثر مثبت سودآوری بر نقدینگی را گزارش کردند. بن موسی)

 ( رابطه ای بین سودآوری و نقدینگی بانک ها مشاهده نکردند2105)فالبا نتایج پژوهش حاضر، 

 فرضیه ششم: رشد تولید ناخالص داخلی ارتباط منفی با نقدینگی بانک دارد.

ن اقتصادی تولید ناخالص داخلی بر نقدینگی بانک ها پرداخته شد. زمانی که رشد تولید ناخالص در فرضیه ششم به بررسی اثر شاخص کال

 داخلی افزایش پیدا می کند، چرخه کسب و کار بهبود پیدا کرده و در نتیجه این موضوع می تواند موجب افزایش سرمایه گذاری بانک ها گردد.

ک ها کاهش پیدا می کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رشد تولید ناخالص داخلی اثر به این ترتیب، نگهداشت وجه نقد و نقدینگی بان

( هم نشان دادند رشد تولید ناخالص 2106منفی و معناداری بر نقدینگی بانک ها می باشد. همراستا با نتایج پژوهش حاضر، سینق و شارما )

( نشان داد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر معناداری بر نقدینگی بانک ها 2105. بن موسی)داخلی اثر مثبت و معناداری بر نقدینگی بانک ها دارد

 ( رابطه ای بین رشد تولید ناخالص داخلی و نقدینگی بانک ها مشاهده نکردند. 2105)فالدارد. اما مغایر با نتایج پژوهش حاضر، 

 فرضیه هفتم: افزایش نرخ تورم نقدینگی بانک را کاهش می دهد. 

با افزایش  هدهد ک یبه دست آمده نشان م جینتارخ تورم از جمله متغیرهای اقتصادی است که می تواند بر نقدینگی بانک ها اثرگذار باشد. ن

نرخ تورم، میزان نقدینگی بانک ها کاهش پیدا می کند. این موضوع دور از دسترس نبوده است. زمانی که نرخ تورم افزایش می یابد، سپرده 

برای  اگذاران سود بیشتری را در بازار نسبت به بانک ها کسب می کنند که این امر با عدم تمایل آنها برای سپرده گذاری و تمایل بیشتر آنه

نق و یسرمایه گذاری در بازار است. این موضوع نشان از اثر منفی افزایش نرخ تورم بر نقدینگی بانک ها دارد. همراستا با نتایج پژوهش حاضر، س

ر معناداری ( نشان داد نرخ تورم اث2105( اثر منفی و معنادار نرخ تورم بر نقدینگی بانک ها گزارش کردند. بن موسی)2105)فال( و 2106شارما)

 بر نقدینگی بانک ها دارد.  

 فرضیه هشتم: افزایش بیکاری نقدینگی بانک را کاهش می دهد. 

در فرضیه هشتم پژوهش به بررسی اثر افزایش بیکاری بر کاهش نقدینگی بانک ها پرداخته شد. آن چه که انتظار می رفت این موضوع 

سرمایه گذاران به مشاغل آزاد و در نتیجه سرمایه گذاری در بازار آزاد افزایش پیدا کند که این بود که با افزایش بیکاری، تمایل سپرده گذاران و 

این اثر مثبت و معنادار می باشد. این موضوع نشان دهد که  یبه دست آمده نشان م جینتاموضوع با کاهش نقدینگی بانک ها همراه می شود. 

ی بر ساختارهای دولتی است، تغییر نرخ بیکاری اثر مثبت و معناداری بر نقدینگی بانک ها می می دهد با توجه به ساختار نظام بانکی که مبتن

 ( نیز نشان دادند بیکاری اثر مثبت و معناداری بر نقدینگی بانک ها دارد. 2106گذارد. همراستا با نتایج پژوهش حاضر، سینق و شارما)
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 هاي پژوهشمحدودیت
با محدودیت هایی مواجه است که به ثبات و روایی یافته های پژوهش لطمه می زند و تعمیم پذیری آن را تحقیقات علمی و تجربی غالبا 

یق حقدچار مشکل می سازد. توجه به این محدودیت ها می تواند ذهن خواننده را در برداشت از نتایج و تعمیم آن به نتایج مشابه، آماده سازد. ت

 ه و از جمله محدودیت های حاکم بر آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:حاضر نیز از این موارد مستثنی نبود

یکی از مهم ترین محدودیت های پژوهش را می توان به تعداد اندک بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران دانست. این بانک ها تنها  (0

 مورد بودند که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفتند.  05

انجام پذیرفت و داده ها برای این بازه زمانی و برای این  0931تا  0931تحقیق برای شرکت های فعال بین سال های  دوم اینکه، این (2

شرکت ها دارای اعتبار هستند. با توجه به اینکه در این دوره نظام سیاسی کشور و در راس آن رییس قوه مجریه تغییر کرد و از سوی 

 ر نظام پولی و بانک کشور، بنابراین، در تعمیم نتایج بایستی با احتیاط رفتار شود. دیگر اثرگذاری مستقیم این موضوع ب

 

 پيشنهادهاي پژوهش 
ز با شود و در ادامه نیگردد. ابتدا پیشنهادات برگرفته از نتایج تحقیق عنوان میپیشنهادهای تحقیق حاضر در دو بخش جداگانه ارائه می

 قیق، موضوعات پیشنهادی جهت انجام تحقیقات آتی معرفی خواهد گردید.توجه به ادبیات موضوعی و پیشینه تح

 

 پيشنهادهاي مبتنی بر نتایج پژوهش
زمانی که سپرده های آنها افزایش می یابد می توانند با استفاده  با توجه به نتایج به دست آمده برای فرضیه اول پژوهش پیشنهاد می شود

 هم عملکرد بانک را بهبود بخشند و هم از ریسک نقدینگی خود را کاهش دهند.  از تغییر این سپرده ها به وام بانکی،

اعضای هیئت مدیره بانک ها در بررسی های خود در ارتباط با با توجه به نتایج به دست آمده برای فرضیه دوم پژوهش پیشنهاد می شود 

 توجه به این متغیر می تواند بار مالی بر دوش بانک ها بگذارد.نقدینگی بانک ها، به هزینه تامین مالی نیز توجه داشته باشند. عدم 

بانک ها زمانی که با افزایش سرمایه روبرو می شوند از استراتژی پژوهش پیشنهاد می شود  سومبا توجه به نتایج به دست آمده برای فرضیه 

 آنها را به چالش نکشد. های مالی و نگهداشت وجه نقد مناسب تری بهره گیرند تا در آینده ریسک نقدینگی

سرمایه گذاران و تحلیل گران در بررسی های خود در ارتباط پژوهش پیشنهاد می شود  چهارمبا توجه به نتایج به دست آمده برای فرضیه 

 با نقدینگی بانک ها، متغیر اندازه بانک را حذف نمایند. چراکه این متغیر اثر معناداری بر حفظ نقدینگی بانک ها ندارد. 

زمانی که بانک ها با سودآوری باالیی روبرو می شوند، تالش پژوهش پیشنهاد می شود  پنجمبا توجه به نتایج به دست آمده برای فرضیه 

با .برای سرمایه گذاری به جای حفظ وجه نقد نمایند. به هر حال یکی از استراتژی های سازمانی آنها می تواند سودآوری بلندمدت و آتی باشد. 

در دوره های اقتصادی مختلف بانک مرکزی سیاست های منظمی پژوهش پیشنهاد می شود  ششمبه نتایج به دست آمده برای فرضیه توجه 

 برای بانک ها تدوین نماید تا از این طریق موجبات رشد و شکوفایی نظام بانکی فراهم شود. 

بانک ها در زمانی افزایش نرخ تورم از سیاست ها و بسته های شود پژوهش پیشنهاد می  هفتمبا توجه به نتایج به دست آمده برای فرضیه 

 شتمهبا توجه به نتایج به دست آمده برای فرضیه تسهیالتی متنوع تری بهره گیرند تا از این طریق بتوانند نقدینگی مناسبی را حفظ نمایند..

های مناسب برای کمک به بازار کار، موجبات هم کاهش نرخ بانک ها و راس آن بانک مرکزی، با تدوین استراتژی پژوهش پیشنهاد می شود 

 بیکاری و هم کاهش نقدینگی بانک ها را فراهم سازد. 

 پيشنهادات براي تحقيقات آتی
 جنبه هایی از تحقیق را که پژوهش گر عالقه مند به انجام آن بوده است، برای انجام تحقیقات آینده به شرح زیر پیشنهاد می شود:

پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی همین عنوان در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و یا در گروه  -الف 

 های دیگری همانند شرکت های دارای وابستگی تجاری، شرکت هایی با مالکیت خانوادگی و شرکت هایی با اندازه متوسط و کوچک بررسی شود. 

متغیرهای کالن اقتصادی و ویژگی های بانک بر ژوهش های آتی اثر تعدیگر مالکیت دولتی بر ارتباط بین پیشنهاد می شود در پ -ب

 بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد.  نقدینگی

ی قرار گیرد. از جمله مالکیت پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی اثر متغیرهای هیئت مدیره بر نقدینگی بانک ها مورد بررس (0

 مدیریت، استقالل هیئت مدیره و دوران تصدی مدیرعامل می باشد. 

در نهایت، پینشهاد می شود در پژوهش های آتی اثر متغیرهای کالن اقتصادی و ویژگی ها بانک ها بر متغیرهای عملکرد مالی، کیفیت 

 .بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شدگزارشگری مالی و مدیریت سود بانک های پذیرفته شده در 
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 آمار توصيفی متغيرهاي تحقيق -1-4جدول 

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین نماد متغیر

 LIQ 0.019052 0.007430 0.171920 0.001012 0.034814 نقدینگی

 DEP 0.059925 0.051721 0.198623 0.002959 0.044375 سپرده گذاری

 COF 0.017711 0.011474 0.089910 -0.026231 0.020280 هزینه تامین منابع مالی

 CAR 12.04643 10.00000 30.85000 3.082000 5.680334 کفایت سرمایه

 SIZE 18.95150 19.12156 21.29356 15.14080 1.398930 اندازه

 ROA 0.015875 0.012445 0.062817 -0.028433 0.014822 سودآوری

 GDP -0.022982 -0.074977 0.265611 -0.168660 0.155059 نرخ تولید ناخالص داخلی

 INFLA 22.84000 21.50000 34.70000 11.90000 8.697996 نرخ تورم

 UNEM -0.020418 -0.031496 0.049587 -0.115880 0.063582 نرخ بیکاری

 پژوهشآزمون همبستگی متغیرهای  -2-1دول ج

 CAR COF DEP GDP INFLA LIQ ROA SIZE UNEM 

CAR 1.0000         

 -----         

 -----         

COF 0.1461 1.0000        

 1.2622 -----        

 0.2109 -----        

DEP 0.0147 -0.1249 1.0000       

 0.1253 -1.0759 -----       

 0.9006 0.2855 -----       

GDP -0.0389 0.1974 -0.0235 1.0000      

 -0.3328 1.7208 -0.2010 -----      

 0.7403 0.0895 0.8412 -----      

INFLA -0.0177 0.2397 -0.1942 0.0145 1.0000     

 -0.1510 2.1094 -1.6912 0.1236 -----     

 0.8804 0.0383 0.0951 0.9020 -----     

LIQ -0.0040 -0.0416 0.4619 -0.0701 -0.3835 1.0000    

 -0.0345 -0.3559 4.4492 -0.6004 -3.5476 -----    
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 0.9725 0.7229 0.0000 0.5501 0.0007 -----    

ROA 0.5026 0.3056 -0.1420 0.2938 0.2889 -0.1245 1.0000   

 4.9671 2.7420 -1.2259 2.6262 2.5788 -1.0725 -----   

 0.0000 0.0077 0.2242 0.0105 0.0119 0.2870 -----   

SIZE -0.3769 -0.3677 -0.1511 -0.2643 -0.1355 0.0222 -0.3394 1.0000  

 -3.4763 -3.3780 -1.3058 -2.3419 -1.1684 0.1897 -3.0827 -----  

 0.0009 0.0012 0.1957 0.0219 0.2465 0.8500 0.0029 -----  

UNEM -0.0387 0.1193 0.2329 0.6947 -0.2297 0.3541 0.0803 -0.0935 1.0000 

 -0.3310 1.0267 2.0463 8.2520 -2.0160 3.2353 0.6880 -0.8019 ----- 

 0.7416 0.3079 0.0443 0.0000 0.0475 0.0018 0.4936 0.4252 ----- 

 

 نتایج آزمون مدل رگرسيونی پژوهش -4-4جدول 
 

 نتیجه تورم واریانس معناداری آماره تی ضریب نماد متغیر

 تایید - C 0.039760 2.176491 0.0298 مقدار ثابت

 تایید DEP 0.231566 9.533176 0.0000 1.275939 سپرده گذاری

 تایید COF 0.023535 1.836311 0.0667 1.306545 هزینه تامین منابع مالی

 تایید CAR 0.000468 2.155691 0.0314 1.672179 کفایت سرمایه

 تایید SIZE -0.000430 -0.502295 0.6156 1.571454 اندازه

 تایید ROA 0.238991 2.734760 0.0064 1.842655 سودآوری

 تایید GDP -0.110669 -11.00549 0.0000 2.669992 نرخ تولید ناخالص داخلی

 تایید INFLA -0.000956 -7.599819 0.0000 1.314466 نرخ تورم

 تایید UNEM 0.302989 12.67467 0.0000 2.537051 نرخ بیکاری

 73/ 75116تحلیل واریانس:  Fآماره 

 871793/0دوربین واتسون: 

 91946/12پاگان: -آزمون بروش

 0000/1سطح معناداری مدل: 

 425958/1ضریب تعیین تعدیل شده: 

 1147/1پاگان: -معناداری بروش
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