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 چکيده
 های مالی شده است.امروزه اهمیت ریسک منجر به افزایش اهمیت مدیریت ریسک برای بنگاه

های مختلفی از جمله ریسک نقدینگی، اعتباری، تجاری، ها در طول حیات خود با ریسکبانک

مالی، عدم توانایی در پرداخت، نرخ ارز، نرخ بهره، تورم و ... روبرو هستند. بنابراین پژوهش حاضر 

سیستم بانکداری انجام پذیرفت.  دررابطه بین ریسک نقدینگی وریسک اعتباری با هدف بررسی 

باشد. نمونه آماری  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شعب بانک های استان آذربایجان شرقی می

در پی یافتن رابطه معناداری  پژوهششعبه بانک ها در استان می باشد.  از آنجایی که این  67

باشد، های  شهر تبریز میبین دو یا چند گروه اطالعات در یک جامعه یعنی جامعه شعب بانک

 و کاربردی می باشد. رویدادی همبستگی و از نوع پس هایپژوهشدر زمره  پژوهشراین این بناب

ها و در نهایت اطالعات مربوط به مبانی نظری و تئوریک تحقیق،  در خصوص آزمون فرضیه

استفاده خواهد  Eviewsو همچنین نرم افزار آماری  Excelها از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

های عملیاتی بر درآمدها افزایش یابد، ریسک نشان داد که به هر اندازه نسبت هزینه نتایجشد. 

های چنین نتایج نشان داد که به هر اندازه نسبت هزینهیابد. هماعتباری بانک نیز افزایش می

چنین، به هر یابد. همعملیاتی بر درآمدها افزایش یابد، ریسک نقدینگی بانک نیز کاهش می

های بلندمدت بانک بیشتر باشد، به همان اندازه مدت به سپردههای کوتاهسبت سپردهاندازه ن

گذاری، ریسک چنین به موازات افزایش بازده سرمایهیابد. همریسک نقدینگی بانک افزایش می

 .یابدنقدینگی بانک کاهش می

بازده ، تنگنای مالی، حاشیه بهره، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری :يديکل واژگان

 .گذاریسرمایه
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 چيدم چتاک اوغلی

 .استادیار گروه حسابداری مالی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خامنه، ایران

 

 نام نویسنده مسئول:
 چيدم چتاک اوغلی

 

با  ریسک اعتباري رابطه بين ریسک نقدینگی و

 داري ایرانبانکدر سيستم تاثير بر تنگناي مالی 
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 مقدمه
های ها در طول حیات خود با ریسکبانک های مالی شده است.امروزه اهمیت ریسک منجر به افزایش اهمیت مدیریت ریسک برای بنگاه

ها که از میان آنرو هستند، مختلفی از جمله ریسک نقدینگی، اعتباری، تجاری، مالی، عدم توانایی در پرداخت، نرخ ارز، نرخ بهره، تورم و ... روب

ند و در بین این چهار کها وارد میپیکره بانکها را بر چهار نوع ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی، ریسک بازار و ریسک نقدینگی بیشترین لطمه

ای مالی یعنی گردآوری سپرده و های دارد، چرا که به اولین و مهمترین نقش بانک در بازارریسک اعتباری و نقدینگی جایگاه ویژه نوع ریسک،

ها را متحمل باری و نقدینگی بوده و بانکسک اعتها عمدتاً ناشی از عدم کارایی در مدیریت رینککند. کاهش حاشیه سود بااعطای وام اشاره می

 (.1390بخش و همکاران،نماید)شیرینها میفشارهایی جهت کاهش هزینه

رای تخصیص، در های پولی و اعتباری حائز اهمیت و حساسیت است که منابع به کار گرفته شده بریسک اعتباری به این دلیل در نهاد

یه بدهی نهاد پولی را تضعیف تواند اعتباردهی و قدرت تأدجریان نیافتادن آن، میهاست که بهداران، مردم و بانکحقیقت بدهی نهاد پولی به سهام

شوند. ان دیون آتی تلقی میهای اشخاص به عنونامه نهاد پولی، تسهیالت اعتباری، به عنوان مطالبات موجل و سپردهویژه آن که در ترازکند، به

صورت ت، در غیر اینها( در هر مرحله الزامی اسل مطالبات به دفعات مختلف غیرممکن، ولی تأدیه و پرداخت دیون)سپردهبه این معنی که وصو

 (.1387شود)ابوالحسنی و حسنی مقدم، نهاد پولی با ورشکستگی مواجه می

ها ا پرداخت به موقع دیون خود نظیر سپردهاز سویی دیگر، ریسک نقدینگی یعنی عدم توانایی بانک در تامین وجوه برای اعطای تسهیالت ی

های شود و منشا اصلی آن، عدم تطابق زمانی بین جریانها ناشی میهای بانکها و بدهی(. این ریسک عمدتا از ساختار دارایی1999، 1است)ترایپ

های وجه نقد است. پس ن وجه نقد یا معادلعبارتی دیگر، نقدینگی، در دسترس بود(. به2000، 2ورودی و خروجی به بانک است)کروهی و مارک

، 3توان گفت ریسک نقدینگی عبارت است از ریسک عدم آمادگی بانک برای تامین تسهیالت اعطایی یا پرداخت به موقع دیون بانک)بنکزمی

الت ممکن است باعث ورشکستگی های معتبر دنیا این ریسک بسیار مهم و مدیریت آن حائز اهمیت است. این ریسک در بدترین ح(. در بانک2005

باشد. این عدم هماهنگی ها بلندتر میها یا بدهیها از سررسید سپردههای بانکی معموالً سررسید تسهیالت اعطایی یا داراییبانک شود. در فعالیت

داده و ریسک نقدینگی را افزایش های بانک را در سررسیدهای مختلف افزایش ها، احتمال عدم توان پرداختها و دریافتدر سررسید پرداخت

 دهد. می

هاست. مه ادامه حیات بانکرسد، قطعاً الزها فرا میموقع تعهداتی که سررسید آنلذا مدیریت نقدینگی یا توانایی افزایش وجوه و انجام به

مال وقوع مشکالت جدی تواند از احتگی میشود. مدیریت مناسب نقدینها انجام میبنابراین مدیریت نقدینگی از اهم اموری است که توسط بانک

شد، اهمیت نقدینگی برای تواند پیامدهای گسترده سیستمی دربر داشته بابانک بکاهد. در واقع با توجه به اینکه کمبود نقدینگی در یک بانک می

طور دینگی بانک را بهکند وضعیت نقملزم میرو، تجزیه و تحلیل نقدینگی نه فقط مدیریت بانک را هر بانک ورای هر موضوع دیگری است. از این

ر شرایط نامطلوب چگونه کند که بررسی نماید تامین نیازهای نقد، تحت سناریوهای متفاوت از جمله دمستمر ارزیابی کند، بلکه وی را وادار می

 (. 6، 1384پذیر است)اداره مطالعات و مقررات بانکی، امکان

موردی: بانک  )مطالعهرابطه بین ریسک نقدینگی وریسک اعتباری بانک»، در پژوهش حاضر به بررسی بنابراین با توجه به مباحث فوق 

داری و ری، بانکمقوله کامالً جدای از هم را در حوزه حسابدا جایی که موضوع پژوهش حاضر چندخواهیم پرداخت. از آن« های شهر تبریز(

ر کل این پژوهش، این مفاهیم دها را دارد، بنابراین ی در یافتن ارتباط احتمالی بین این مقولهمدیریت ریسک را مورد بحث قرار داده و نهایتاً سع

های پژوهش یافت شگیرند تا در نهایت پاسخی مناسب برای پرسهای جدای از هم تعریف و تبیین گشته و مورد آزمون قرار میبه صورت پدیده

 گردد.

 

 پيشينه پژوهش
سنجی فقهی، اقتصادی و کاربردی جهت مشارکت سطح خرد ای به بررسی اوراق اعتباری: امکاندر مطالعه (1393رستمی و همکاران )

 ها پرداختند. از نتایج مهم این مطالعه انطباق اوراق مذکور با مبانی و موازین فقه امامیه است. همچنیناقتصاد در بهبود ریسک اعتباری بانک

ها، تصحیح آن به ملهد مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شده که به جهت رعایت شرایط عمومی صحت معااوراق اعتباری در قالب قرارداد جدی

 پذیر است.عنوان عقد مستحدث نیز امکان

 15درپژوهشی به بررسی عملکرد بانکی و عوامل کالن اقتصادی درمدیریت ریسک پرداختند. این پژوهش شامل  (1392فر)مهرآرا و مهران

های های تابلویی حاکی از آن است که نسبتوصی و دولتی فعال درکشور بود. نتایج به دست آمده برآورد مدل رگرسیونی به روش دادهبانک خص
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نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و همچنین رشد اقتصادی اثر مثبت و میزان ریسک اعتباری و نرخ تورم اثرمنفی بر نسبت کفایت سرمایه 

 کارایی مدیریت ریسک بانکی دارد. به عنوان شاخص

المللی سرمایه در ایران در پژوهشی به بررسی تعیین تاثیر رتبه ریسک اعتباری کشور برخالص تحرک بین (1392واعظ و همکاران)

ریسک اعتباری  المللی است. رابطه مثبت بین رتبهپرداختند. نتایج این پژوهش مبین اهمیت باالی رتبه ریسک اعتباری و تحرک سرمایه بین

گذاران المللی سرمایه بیانگر این مطلب است که افزایش رتبه ریسک اعتباری ایران باعث باال رفتن تمایل سرمایهکشور و خالص تحرک بین

 شود.گذاری در ایران میخارجی به سرمایه

برکارایی نظام بانکی را مورد بررسی قرار های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی در پژوهشی تاثیر ریسک (1391سیما و شهیکی تاش)خوش

های آنان نشانگر سازی ریاضی استفاده شد. یافتهرویکرد پارامتریک با مبنای اقتصادی و ناپارامتریک با مبنای بهینه 2دادند. در این پژوهش از 

 کی ایران وجود دارد.این است که ارتباطی معنادار میان ریسک اعتباری، عملیاتی و نقدینگی و کارایی در نظام بان

ها و رگرسیون لجستیک پوششی داده رویکرد تحلیل-درپژوهشی با عنوان مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکی (1391ابراهیمی و دریابر)

باری در بندی اعتها و شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک در برآورد ریسک اعتباری و رتبهو شبکه عصبی، دریافتند که مدل تحلیل پوششی داده

بندی اعتباری از کارایی بینی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی و رتبهمقایسه با نتایج واقعی حاکی از آن است که مدل شبکه عصبی در پیش

 بیشتری برخوردار است.

ی دریافتند ردر پژوهشی با عنوان ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری با استفاده از شاخص الندای ام (1390سعیدی و شعبانی مطلق)

روز آینده بانک با  4و  5بینی وضعیت نقدینگی روز گذشته و پیش 4و 3ترین حالت، استفاده از اطالعات تاریخی مربوط به که مقرون به صرفه

مبود ، شعبه با ک2.4باشد. بنابراین در صورت کاهش الندا به کمتر از می 2.6تا  2.4است. مقدار برش بر این اساس  %100ضریب اطمینان 

 شود و باید برای دریافت اسکانس اقدام کند.نقدینگی مواجه می

در پژوهشی به بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک پرداختند. نتایج این پژوهش  (2014)4روچ  ایمبیرویکز و

های جدیدی را در جهت درک ریسک بانکی ها دارد. این نتایج بینشهای اقتصادی بانکدار در فعالیتنشان داد که هردو ریسک یک رابطه معنی

 آورد.ها و مدیریت ریسک نقدینگی و اعتباری به وجود میف تقویت بانکهای نظارتی با هدبه عنوان زیربنای تالش

در پژوهشی رابطه بین رهبری مطمئن و مدیریت ریسک را با ایمنی عملکرد مورد بررسی قرار دادند. آنان  (2014) 5فرناندز و همکارانش

و دریافتند که مدیریت عالی ریسک می تواند بر عملکرد  نمونه شرکتی در اسپانیا استفاده نمودند 188در پژوهش خود از مدلی متشکل از 

 سازمانها تاثیر گذار باشد.

در پژوهشی تاثیر ریسک عملیاتی و اعتباری را در بانکهای اروپایی بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که ریسک  (2013) 6استارم

 عملیاتی برعملکرد مالی شرکتها تاثیر گذار می باشد.

در پژوهشی رابطه بین ریسک و عملکرد شرکتی را در موسسات مالی اسپانیا مورد بررسی قرار دادند و به این  (2012) 7ارانخیمنز و همک

 نتیجه رسیدند که ریسک برعملکرد سازمان ها تاثیر گذار می باشد.

 1998داری کاستاریکا برای دوره ی زمانی در پژوهشی اقدام به بررسی تاثیر ریسک بر عملکرد بانکی در صنعت بانک (2012) 8اِپر و الفونت

نمودند. آنها بیان نمودند که وام ها تاثیر منفی را بر بهره وری و برگشت دارایی ها در زمانیکه نسبت کفایت سرمایه یک اثر مثبت بر  2007تا 

 حاشیه ی سود خالص ایجاد می نماید، دارد.

دهد که هیچ کند. نتایج نشان میها و ریسک با مباحث تئوری و تجربی بحث میدرباره رابطه بین مزایای مدیران بانک (2010)9ونهوس

 رابطه مثبت یا منفی بین این دو متغیر، چه به لحاظ تئوری و چه تجربی وجود ندارد.

سک شکست و ری 2007ها در سال های بانکدرباره تأثیر رهنمودهای قانونی سرمایه روی رابطه زیان وام (2010)10نگ و روی چادهاری

های اقتصادی تحقیق کردند. آنها دریافتند که رابطه مثبتی بین این دو متغیر وجود دارد. یعنی و بحران 2009و  2008های بانک در طی سال

 یابد.گیرانه گردد در دوران بحران ریسک شکست بانک افزایش میبانکی، سخت گذاری، از جمله نرخ بهرههای مقرراتهرچه سیاست
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بانک  456سازی و نمونه درباره ریسک و ابزارهای پایداری در بانکداری اسالمی بااستفاده ازیک مدل شبیه (2010)11ر و همکارانآبدیفا

های اسالمی ابزارهای ریسک اعتباری وریسک ورشکستگی مشابهی ها دریافتند که بانکتحقیق کردند.آن 2008و 2001های کشور بین سال 22از

 گردد.های تعیین نرخ بهره باعث افزایش ریسک اعتباری مشتریان می.یعنی سیاستهادارندباسایربانک

 

 روش پژوهش
های شهر بانک در پی یافتن رابطه معناداری بین دو یا چند گروه اطالعات در یک جامعه یعنی جامعه شعب پژوهشاز آنجایی که این 

یدادی است، یعنی بر روحاضر از نوع پس پژوهشهمبستگی قرار دارد. از طرفی دیگر،  هایپژوهشدر زمره  پژوهشباشد، بنابراین این تبریز می

-ه طیف وسیعی از استفادهتواند مورد استفادو با توجه به این که میگیرد مبنای تجزیه و تحلیل اطالعات گذشته)اطالعات مالی بانک( انجام می

 ت. گان اطالعات مالی قرار گیرد از نوع کاربردی اسکننده
 

 پژوهش هايفرضيه
 :شودمی مطرح زیر شرح به پژوهش هایفرضیه  پژوهش، هایسؤال اساس بر پژوهش اهداف به دستیابی جهت حاضر، پژوهش در

 بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بانک رابطه معناداری وجود دارد.

شخص نیست ( از آنجایی که م2011مطالعه ایمبروویز و راچ)مدل رگرسیونی خطی چندگانه مورد استفاده در این پژوهش: بر اساس 

اری)همزمان( مبتنی ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی در فرضیه اول به چه شکلی است، لذا در فرضیه اول از رویکرد معادالت ساخت

 گردد:های پانلی به شرح زیر استفاده میبر داده
CRit = α1 LRit + α2 LRit-1 + α3 CRit-1 + α4 Efficiency Ratioi,t + α5 Deposit Ratioi,t + α6 NIMi,t + α7 PLLit + α8 

ROAit + α9 Sizeit +  δit 

LRit = α1 CRit + α2 LRit-1 + α3 CRit-1 + α4 Efficiency Ratioi,t + α5 Deposit Ratioi,t + α6 NIMi,t + α7 PLLit + α8 

ROAit + α9 Sizeit +  δit 

 

itCR  :ریسک اعتباری 

itLR : ریسک نقدینگی 

i,tEfficiency Ratio کارایی عملیاتی مدیریت : 

i,tDeposit Ratio نسبت سپرده : 

i,tNIM نسبت حاشیه بهره بانک : 

itPLL کیفیت وام : 

itROA  :بازده دارایی 

itSize اندازه بانک : 

 

 آماري و نمونه جامعه

باشد. نمونه آماری پژوهش از طریق روش حذف سیستماتیک با استان آذربایجان شرقی میجامعه آماری پژوهش شامل کلیه شعب بانک 

شعبه  67در نظر گرفتن شرط در دسترس بودن اطالعات حواهد بود. در نهایت پس از در نظر گرفتن شرط در دسترس بودن اطالعات، تعداد 

 بانک در استان انتخاب گردید.

 

 هاادهگردآوري دروش انجام پژوهش و روش 
از آنجایی که این پژوهش به دنبال مطالعه تأثیر دو یا چند متغیر در جامعه شعب بانک شهر تبریز است، بنابراین از روش آماری رگرسیون 

ات چندگانه استفاده خواهیم نمود. از طرفی دیگر، پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطالعات گذشته )اطالع

کنندگان اطالعات مالی قرار گیرد، از نوع کاربردی تواند مورد استفاده طیف وسیعی از استفادهگیرد و با توجه به این که میمالی بانک( انجام می

 است. 

آوری شده ای و با استفاده از کتب و مقاالت فارسی و انگلیسی جمعاطالعات مربوط به مبانی نظری و تئوریک تحقیق، به صورت کتابخانه

ترین منبع اطالعاتی ها به عنوان اصلیهای تحقیق، بدلیل قابل اتکاء بودن گزارش های مالی بانک، از این گزارشو در خصوص آزمون فرضیه

                                                           
1 1 Abedifar et. al. 
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و همچنین نرم  Excelها از نرم افزار ها و در نهایت تجزیه و تحلیل دادهچنین جهت آزمون فرضیهجهت انجام پژوهش استفاده خواهد شد. هم

 استفاده خواهد شد. Eviewsافزار آماری 

 

 هاها و آزمون فرضيهروش تجزیه و تحليل داده
ها ها را گردآوری و طبقه بندی کرد باید مرحله بعدی فرایند پژوهش که به مرحله تجزیه و تحلیل دادهگر دادهپس از آن که پژوهش

ها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله، دهنده تالشاهمیت زیادی دارد، زیرا نشانمعروف است را آغاز کند. این مرحله در پژوهش 

چه مهم است این دهد. در مرحله تجزیه و تحلیل، آنها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار میگر اطالعات و دادهپژوهش

های پژوهش خود، مورد گویی به سواالت پژوهش و نیز ارزیابی فرضیهسیر هدف پژوهش، پاسخها را در مگر باید اطالعات و دادهاست که پژوهش

 (.1385تجزیه و تحلیل قرار دهد )حافظ نیا، 

مراحل زیر در تشکیل،  ، معموالًشودمیاستفاده  خطی چندگانه پژوهش از مدل رگرسیونهای هبه منظور آزمون فرضیدر پژوهش حاضر 

 (.1381شود )فرشادفر، تجزیه وتحلیل و تأیید مدل رگرسیون رعایت می

 

 نتایج

 آمار توصيفی

 توصيف متغيرهاي پژوهش
های مرکزی و پراکندگی، در توصیف متغیرهای پژوهش، تالش بر آن است تا با ارائه جداول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص 

زیر نشان  2و  1 در نگارههای پژوهش پرداخته شود تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ف دادهبه توصی

 داده شده است.
 

 : آماره توصيفی متغيرهاي پژوهش1جدول 
 

 
ریسک 

 اعتباری

ریسک 

 نقدینگی

کارایی عملیاتی 

 مدیریت

نسبت 

 سپرده
 کیفیت وام

نسبت حاشیه 

 بهره

-بازده سرمایه

 گذاری
 اندازه بانک

 335 335 335 335 335 335 335 335 تعداد

 10.268 0.005 1.171 0.008 0.912 0.878 0.531 0.737 میانگین

 10.268 0.005- 1.024 0.003 0.791 0.807 0.510 0.561 میانه

 12.891 0.358 10.102 0.364 3.943 3.294 2.355 5.136 حداکثر

 7.583 0.130- 0.259 0.072- 0.223 0.098 0.225 0.051 حداقل

انحراف 

 معیار
0.606 0.160 0.400 0.510 0.026 0.781 0.060 0.886 

 0.015 2.090 6.580 8.147 2.224 2.141 5.260 3.378 چولگی

 3.576 10.902 64.514 102.669 9.858 10.832 55.697 18.579 کشیدگی

 

 توان نتایج زیر را استخراج نمود:های فوق نشان داده شده است، میها که در نگارهاز آزمون توصیفی دادهدست آمده با توجه به نتایج به

  با توجه به مقادیر انحراف معیار و حداقل و حداکثر، متغیرهای اندازه بانک، نسبت حاشیه بهره و ریسک اعتباری به ترتیب دارای

توان گفت که این متغیر از عدم ثبات و پایداری بیشتری در بین شعب مختلف بانک یباشد. لذا مبیشترین نوسان و تغییرپذیری می

 برخوردار است. 

 دهد که میانگین ریسک اعتباری و نقدینگی بانک بسیار باال است.نتایج نشان می 

 ع درآمدهای مشاع و غیرمشاع های عملیاتی بر جمطور میانگین نسبت هزینهتوان گفت که بهبا توجه به میانگین کارایی عملیاتی، می

 دهنده وضعیت مناسبی برای بانک نیست.است، که این نشان %87بانک باالی 

 های بلندمدت بانک است.سپرده %91مدت های کوتاهصورت میانگین سپردهتوان دریافت که بهبا توجه به متوسط نسبت سپرده می 
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 نسبت دارای وضعیت بهتری است. البته جهت های استان از نظر کیفیت وام بهتوان گفت که بانک با توجه به متوسط کیفیت وام می

 ها مورد مقایسه قرار گیرد.بایستی این نسبت با کیفیت وام شعبات دیگر بانک در سایر استاناعتبار این گفته می

 ها توانایی و هد که آیا مدیریت بانکدتمرکز اصلی نسبت حاشیه بهره، بر توانایی مدیریت دارایی است. در واقع این نسبت نشان می

های بهره تقریباً دهد که خالص درآمدهای بهره نسبت به هزینهها را دارند. متوسط این نسبت نشان میکارایی الزم در مدیریت دارایی

 است. 111%

 وردار است. های پایینی برخطور متوسط از نسبت بازده داراییدهد که بانک بهها نشان مینسبت بازده دارایی 

 

 هاي پژوهشتوصيف یافته
های پژوهش، برای یافتن همبستگی بین متغیرها از آزمون همبستگی های آمار استنباطی برای تک تک فرضیهحال قبل از اجرای آزمون

های آزمون شرطی از پیشاسپرمن برای تمامی متغیرها استفاده گردید که نتایج آن به شرح جدول زیر است. الزم به ذکر است از آنجایی که یک

که فقط متغیر وابسته نرمال باشد، لذا با علم بر اینهمبستگی پیرسون نرمال بودن توزیع تمام متغیرهای مورد استفاده در آزمون همبستگی می

ون همبستگی اسپرمن استفاده جای آن از آزمتوان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده نمود و بهباشد، لذا نمیبوده و سایر متغیرها نرمال نمی

 شده است. 
 

 : نتایج آزمون همبستگی اسپرمن2جدول 
 

 
ریسک 

 اعتباری

ریسک 

 نقدینگی

کارایی عملیاتی 

 مدیریت

نسبت 

 سپرده

کیفیت 

 وام

نسبت 

 حاشیه بهره

-بازده سرمایه

 گذاری

اندازه 

 بانک

ریسک 

 اعتباری

-ضریب

-همبستگی

 اسپرمن

---- 0.0704 0.668- 0.0135- 0.4028 0.6636 0.6031 0.3081 

سطح 

 داریمعنی
---- 0.198 0.000 0.804 0.000 0.000 0.000 0.000 

نوع 

 همبستگی
 عدم رابطه رابطه معنادار عدم رابطه ----

رابطه 

 معنادار

رابطه 

 معنادار
 رابطه معنادار

رابطه 

 معنادار

شدت 

 همبستگی
 --- قوی و معکوس --- ----

متوسط و 

 مستقیم

و قوی 

 مستقیم

قوی و 

 مستقیم

متوسط 

و 

 مستقیم

ریسک 

 نقدینگی

-ضریب

-همبستگی

 اسپرمن

0.0704 ---- 0.2868- 0.8666 0.0063- 0.2441 0.3402 0.2577 

سطح 

 داریمعنی
0.198 ---- 0.000 0.000 0.907 0.000 0.000 0.000 

نوع 

 همبستگی

عدم 

 رابطه
 رابطه معنادار ----

رابطه 

 معنادار
 عدم رابطه

رابطه 

 معنادار
 رابطه معنادار

رابطه 

 معنادار

شدت 

 همبستگی
--- ---- 

متوسط و 

 معکوس

قوی و 

 مستقیم
--- 

متوسط و 

 مستقیم

متوسط و 

 مستقیم

متوسط 

و 

 مستقیم

 

نگاره  طور که درقبل از اجرای آزمون رگرسیون، همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته از طریق آزمون اسپرمن انجام گردید. همان

گردد، نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپرمن نشان دهنده رابطه معناداری بین ریسک اعتباری و ریسک فوق نیز مشاهده می

 نقدینگی)فرضیه پژوهش( وجود ندارد.
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 آمار استنباطی

 پژوهش آزمون فرضيه
خواهد شد. قبل از اجرای آزمون رگرسیون خطی چندگانه های پژوهش از آزمون رگرسیون خطی چندگانه استفاده برای آزمون فرضیه

فرض( مدل رگرسیون خطی  5هایی را مورد آزمون قرار دهیم. البته در اینجا و قبل از آزمون مفروضات کالسیک)فرضسری پیشبایستی یکمی

باشد، فرض کالسیک اول)صفر بودن میانگین که در فصل سوم نیز بیان گردید، وقتی مدل دارای عرض از مبدا طوریالزم به ذکر است، همان

زا و غیرتصادفی هستند، معموالً با جمله خطای مدل خطاها( رد نحواهد شد. از آنجایی که متغیرهای توضیحی)مستقل( عموماً بصورت برون

وماً نیازی به آزمون جداگانه شود و عمخطی بین متغیرهای مستقل( نیز معموالً رد نمیهمبستگی ندارند. بنابراین فرض کالسیک چهارم)هم

مشاهده(،  30ندارد. همچنین زمانی که سایر فروض کالسیک مدل رگرسیون برقرار بوده و حجم نمونه آماری نیز بزرگ باشد)یعنی بیشتر از 

، ضرایب مدل دارای شود و در این حالت حتی اگر جمالت اختالل دارای توزیع نرمال نباشندتوزیع جمالت اختالل به توزیع نرمال نزدیک می

 (. بنابراین دو فرض باقیمانده کالسیک مدل رگرسیون خطی به شرح زیر است:242، 1392حداقل واریانس بوده و کارا هستند)افالطونی، 

 

 هاآزمون ناهمسانی واریانس
ها معروف است. اگر همسانی واریانسشود. این فرض به نشان داده می δ2شود که واریانس خطاها مقدار ثابتی است که معموالً با فرض می

تر باشد، فرض صفر مبنی ( کوچک%5اگر آماره آزمون از مقدار بحرانی)شود آنها ناهمسان هستند. خطاها، واریانس ثابت نداشته باشد، گفته می

در  ها. نتایج آزمون همسانی واریانسها وجود خواهد داشتها رد خواهد شد، به عبارت دیگر در این حالت ناهمسانی واریانسبر همسانی واریانس

 نگاره زیر نشان داده شده است
 

 ها )آزمون وایت(: آزمون همسانی واریانس 3جدول 

 

 فرضیه آزمون آماره آزمون ضریب احتمال

0.003 1.7099 F- Statistic 1.1 

0.000 77.5586 F- Statistic 1.2 

 

آماره آزمون از مقدار  توان بیان نمود که از آنجایی که در هر دو فرضیهفوق می و ضرایب احتمال آزمون Fبا توجه به نتایج آزمون 

ها ها رد خواهد شد، به عبارت دیگر در این حالت ناهمسانی واریانسباشد، بنابراین فرض صفر مبنی بر همسانی واریانستر می( کوچک%5بحرانی)

در مدل نهایی رگرسیون استفاده  EGLSها از آزمون حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی ناهمسانی واریانسجهت رفع بنابراین  وجود دارد.

 خواهد شد. 

 

 آزمون خودهمبستگی

باشند، اما در بسیاری موارد، جمالت خطا در ای به دوره بعد مستقل میهای رگرسیون فرض بر آن است که جمالت خطا از دورهدر مدل

که  برای بررسی آن هستند.سریالی اند. در چنین مواردی جمالت خطا اصطالحاً دارای خود همبستگی یا همبستگی های مختلف همبستهدوره

های اگر آماره آزمون از ارزش .شوداستفاده می Eviewsنرم افزار  ازیا خیر،   باشندمی  همبسته خود   خطا  تجمال ،در یک مدل رگرسیون

نتایج آزمون خودهمبستگی در نگاره زیر نشان  شود.تر بود، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی رد می( کم%5بحرانی جداول آماری)

 داده شده است:
 

 ( LM: آزمون خودهمبستگی)آزمون  4جدول 

 

 فرضیه آزمون آماره آزمون ضریب احتمال

0.0799 2.5464 F- Statistic 1.1 

0.568 0.5649 F- Statistic 1.2 
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پژوهش آماره آزمون از  توان بیان نمود که از آنجایی که در هر دو فرضیههای فوق میو ضرایب احتمال آزمون Fبا توجه به نتایج آزمون 

باشد، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی رد نخواهد شد، به عبارت دیگر در این حالت تر می( بزرگ%5مقدار بحرانی)

 خودهمبستگی وجود ندارد. 

  

  Eviewsهاي پانلی در دادهآزمون 

 آزمون پایایی 
مدل بر این فرض استوار است که متغیرهای مدل پایا هستند. اگر متغیرهای مدل  های معمول اقتصادسنجی در برآوردبکارگیری روش

معمول از اعتبار الزم برخوردار نخواهند بود و رگرسیون بدست آمده رگرسیون  Fو  Tهای ناپایا یا دارای ریشه واحد باشند، در این صورت آزمون

 کاذب خواهد بود. 

 نگاره زیر ارائه شده است: برای تک تک متغیرها در PPنتایج آزمون 
 

 PP: آزمون پایایی  5جدول 
 

 PPآزمون پایایی 
 متغیرها

 Fآماره  ضریب احتمال

0.000 

0.000 

0.000 

 ریسک اعتباری 321.670

 ریسک نقدینگی 221.670

 کارایی عملیاتی مدیریت 376.616

 نسبت سپرده 226.533 0.000

 کیفیت وام 373.034 0.000

 نسبت حاشیه بهره 470.909 0.000

 گذاریبازده سرمایه 245.546 0.000

 اندازه بانک 309.104 0.000

 

 PPباشد، بنابراین نتایج آزمون پایایی ضریب احتمال می %5بدست آمده برای تک تک متغیرها کمتر از  P-Valueجایی که میزان از آن

 باشد. دهنده پایایی تمام متغیرهای مدل مینشان

 

 مدل نهایی رگرسيون
تک بایستی مدل نهایی رگرسیون برای تکهای مربوط به مدل رگرسیون خطی و آزمون پانل، میفرضحال پس از اجرای تمامی پیش

 ها برآورد گردد که نتایج برآورد رگرسیون به شرح زیر است: فرضیه

 

 حالت اول -آزمون فرضيه اول
 

 حالت اول -فرضيه اول: نتایج مدل نهایی رگرسيون  7جدول 

 

 متغیر وابسته: ریسک اعتباری %95ارزش احتمال :  %5ضریب اهمیت: 

Method: Panel EGLS(Period Weights)  

 ضریب احتمال tآماره  ضرایب متغیرها

 0.000 8.069 0.961 ریسک نقدینگی

 0.000 -5.409 -0.451 ریسک نقدینگی سال قبل

 0.000 10.819 0.319 ریسک اعتباری سال قبل

 0.030 2.182 0.131 کارایی عملیاتی مدیریت

 0.000 -5.522 -0.190 نسبت سپرده
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 0.263 -1.122 -0.055 کیفیت وام

 0.000 -7.572 -7.390 نسبت حاشیه بهره

 0.000 -8.851 -4.989 گذاریبازده سرمایه

 0.010 2.600 0.052 اندازه بانک

 C 0.277- 1.125- 0.261مقدار ثابت 

R-squared 0.7432 F-statistic 104.5442 

Adjusted R-squared 0.7361 Prob(F-statistic) 0.0000 

Durbin-Watson stat 2.0977   

 

فوق نشان داده شده است، از آنجایی که ضریب  دست آمده از آزمون مدل نهایی رگرسیون که در نگارهنتایج آماری: با توجه به نتایج به

است،  2.5و  1.5واتسون که مابین  -باشد. با توجه به آماره دوربینباشد، لذا مدل کلی رگرسیون معنادار میمی %5کمتر از  Fاحتمال آماره 

 %73توان بیان نمود که حدود تعدیل شده، میوجود ندارد. با توجه به میزان ضریب تعیین  توان بیان نمود که مشکل خودهمبستگیبنابراین می

توان می tباشد. با توجه به ضریب احتمال آماره از تغییرات متغیر وابسته)ریسک اعتباری( تحت کنترل متغیرهای مستقل و کنترلی تحقیق می

باشد. بنابراین فرضیه اول پژوهش میری بیان نمود که نتایج مدل رگرسیون نشان دهنده تأثیر معنادار و مثبت ریسک نقدینگی بر ریسک اعتبا

های عملیاتی بر درآمدها افزایش یابد، ریسک اعتباری بانک نیز چنین از بین متغیرهای کنترلی، به هر اندازه نسبت هزینهگردد. همتایید می

بیشتر باشد، به همان اندازه ریسک اعتباری های بلندمدت بانک مدت به سپردههای کوتاهچنین، به هر اندازه نسبت سپردهیابد. همافزایش می

 یابد.گذاری، ریسک اعتباری بانک کاهش میچنین به موازات افزایش نسبت حاشیه بهره و بازده سرمایهیابد. همبانک کاهش می
  

 حالت دوم -آزمون فرضيه اول
 

 حالت دوم -: نتایج مدل نهایی رگرسيون فرضيه اول 8جدول 
 

 متغیر وابسته: ریسک نقدینگی %95احتمال :  ارزش %5ضریب اهمیت: 

Method: Panel EGLS(Period Weights)  

 ضریب احتمال tآماره  ضرایب متغیرها

 0.000 3.569 0.039 ریسک اعتباری

 0.014 2.476 0.071 ریسک نقدینگی سال قبل

 0.009 -2.611 -0.027 ریسک اعتباری سال قبل

 0.241 -1.175 -0.019 کارایی عملیاتی مدیریت

 0.000 14.419 0.153 نسبت سپرده

 0.004 -2.913 -0.041 کیفیت وام

 0.508 0.662 0.194 نسبت حاشیه بهره

 0.000 -3.743 -0.656 گذاریبازده سرمایه

 0.234 -1.193 -0.008 اندازه بانک

 C 0.484 6.006 0.000مقدار ثابت 

R-squared 0.4842 F-statistic 33.8997 

Adjusted R-squared 0.4699 Prob (F-statistic) 0.0000 

Durbin-Watson stat 1.5575   

 

فوق نشان داده شده است، از آنجایی که ضریب  دست آمده از آزمون مدل نهایی رگرسیون که در نگارهنتایج آماری: با توجه به نتایج به

است،  2.5و  1.5واتسون که مابین  -باشد. با توجه به آماره دوربینرگرسیون معنادار میباشد، لذا مدل کلی می %5کمتر از  Fاحتمال آماره 
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 %47توان بیان نمود که حدود وجود ندارد. با توجه به میزان ضریب تعیین تعدیل شده، می توان بیان نمود که مشکل خودهمبستگیبنابراین می

توان می tباشد. با توجه به ضریب احتمال آماره متغیرهای مستقل و کنترلی تحقیق میاز تغییرات متغیر وابسته)ریسک نقدینگی( تحت کنترل 

باشد. بنابراین دوباره در حالت دوم نیز میبیان نمود که نتایج مدل رگرسیون نشان دهنده تأثیر معنادار و مثبت اعتباری بر ریسک نقدینگی 

های عملیاتی بر درآمدها افزایش یابد، ریسک یرهای کنترلی، به هر اندازه نسبت هزینهچنین از بین متغگردد. همفرضیه اول پژوهش تایید می

های بلندمدت بانک بیشتر باشد، به همان اندازه مدت به سپردههای کوتاهچنین، به هر اندازه نسبت سپردهیابد. همنقدینگی بانک نیز کاهش می

 یابد.گذاری، ریسک نقدینگی بانک کاهش میوازات افزایش بازده سرمایهچنین به میابد. همریسک نقدینگی بانک افزایش می

 

 هاخالصه نتایج آزمون فرضيه
 باشد:های پژوهش به شرح نگاره زیر میخالصه نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه

 

 ها: خالصه نتایج آزمون فرضيه 9جدول 

 

 آزمون جینتا وابسته ریمتغ متغیر مستقل فرضیه

 قبول فرضیه ریسک اعتباری نقدینگی ریسک 1

 قبول فرضیه ریسک نقدینگی ریسک اعتباری 2
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 گيري نتيجه

( از آنجایی که مشخص نبود که ارتباط بین 2011بر اساس مطالعه ایمبروویز و راچ)در فرضیه اول،  بیان و تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول:

های اعتباری و ریسک نقدینگی در فرضیه اول به چه شکلی است، لذا در این فرضیه از رویکرد معادالت ساختاری)همزمان( مبتنی بر دادهریسک 

توان گفت که در بانک درصد آماری می 95دست آمده از آزمون فرضیه اول، در هر دو حال، نشان داد که با احتمال استفاده شد. نتایج به پانلی

توان ک اعتباری بر ریسک نقدینگی بانک تاثیر مثبت معناداری دارد و هم ریسک نقدینگی بر ریسک اعتباری تاثیر معناداری دارد. لذا میهم ریس

ها بر دیگری تاثیرگذار است. و این بدین معناست که اعمال مدیریت صورت دوسویه است، و هریک از انواع ریسکگفت که این ارتباط در بانک به

نشان  نتایج فرضیه اول در حالت اول)تاثیر ریسک نقدینگی بر ریسک اعتباری(دو نوع ریسک در بانک حائز اهمیت است. از سوی دیگر،  بر هر

چنین، به هر اندازه نسبت یابد. همهای عملیاتی بر درآمدها افزایش یابد، ریسک اعتباری بانک نیز افزایش میداد که به هر اندازه نسبت هزینه

چنین به موازات افزایش یابد. همهای بلندمدت بانک بیشتر باشد، به همان اندازه ریسک اعتباری بانک کاهش میمدت به سپردههای کوتاهسپرده

نتایج فرضیه اول در حالت دوم)تاثیر ریسک اعتباری بر چنین یابد. همگذاری، ریسک اعتباری بانک کاهش مینسبت حاشیه بهره و بازده سرمایه
چنین، یابد. همهای عملیاتی بر درآمدها افزایش یابد، ریسک نقدینگی بانک نیز کاهش مینشان داد که به هر اندازه نسبت هزینه ک نقدینگی(ریس

چنین یابد. همهای بلندمدت بانک بیشتر باشد، به همان اندازه ریسک نقدینگی بانک افزایش میمدت به سپردههای کوتاهبه هر اندازه نسبت سپرده

 یابد.گذاری، ریسک نقدینگی بانک کاهش میبه موازات افزایش بازده سرمایه

ها از سویی دیگر، ریسک نقدینگی یعنی عدم توانایی بانک در تامین وجوه برای اعطای تسهیالت یا پرداخت به موقع دیون خود نظیر سپرده

های شود و منشا اصلی آن، عدم تطابق زمانی بین جریانها ناشی میهای بانکها و بدهی(. این ریسک عمدتا از ساختار دارایی1999است)ترایپ، 

های وجه نقد است. پس عبارتی دیگر، نقدینگی، در دسترس بودن وجه نقد یا معادل(. به2000ورودی و خروجی به بانک است)کروهی و مارک، 

ی تامین تسهیالت اعطایی یا پرداخت به موقع دیون بانک)بنکز، توان گفت ریسک نقدینگی عبارت است از ریسک عدم آمادگی بانک برامی

های معتبر دنیا این ریسک بسیار مهم و مدیریت آن حائز اهمیت است. این ریسک در بدترین حالت ممکن است باعث ورشکستگی (. در بانک2005

باشد. این عدم هماهنگی ها بلندتر میها یا بدهیسررسید سپرده ها ازهای بانکی معموالً سررسید تسهیالت اعطایی یا داراییبانک شود. در فعالیت

های بانک را در سررسیدهای مختلف افزایش داده و ریسک نقدینگی را افزایش ها، احتمال عدم توان پرداختها و دریافتدر سررسید پرداخت

 دهد. می

ط بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری وجود دارد. هرچند طبق دو رویکرد تئوری مداخله مالی و رویکرد صنعتی بودن بانک، ارتبا

های پیشرفته آن مثل تحقیقات اند دریابند که این ارتباط مثبت است یا منفی. چارچوب مانتی کلین و نسخهطور یقین موفق نشدهمحققان هنوز به

اند. از آنجایی که عنوان کاهنده سود بانک در نظر گرفتهبه های ناگهانی مالی راگیرنده و برداشت(، نکول قرض1986پریزمن، اسلووین و سوشکت)

شود. زیرا این ریسک با کمتر شدن دهد، نکول وام باعث افزایش این ریسک میعنوان عاملی است که سود را کاهش میریسک نقدینگی به

ای ینگی و ریسک اعتباری باید ارتباط مثبت دوجانبهشود. بنابراین حداقل از لحاظ تئوریک بین ریسک نقدهای نقدی و استهالک آغاز میجریان

هایی برای آن ( هم مدل1983( و دیاموند و دایبویک)1980کند که بریانت)وجود داشته باشد. ادبیات تئوری مداخله مالی این زمینه را تایید می

گذارند. تحقیقات و هر دو باهم در عدم ثبات بانک اثر میها، ارتباط ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری مثبت بوده ارائه کردند. بر اساس این مدل

هایی کنند. نمونهاند، فرضیه ارتباط مثبت بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری را تایید میاشاره کرده 2008و  2007جدیدی که به بحران مالی 

 ( است.  2011اریا و ویزواناتان)( و آش2010(، هی و آیکسونگ)2003های دیاموند و راجان)ها، پژوهشاز این پژوهش

( و 2010(، هی و آیکسونگ)2003های دیاموند و راجان)های قبلی: نتایج پژوهش حاضر منطبق با نتایج پژوهشمطابقت با نتایج پژوهش

های سعیدا اردکانی و مغایر با نتایج پژوهش (2014و روچ) کزیرویمبیا(، 1983( و دیاموند و دایبویک)1980(، بریانت)2011آشاریا و ویزواناتان)

 باشد.( می1391( و سعیدا اردکانی و همکاران)1391پور)و فرهادی

 

 هاي آتیپيشنهادات براي پژوهش 

 های آتی تاثیر متقابل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری را بر روی ریسک ورشکستگی گردد که در پژوهشبه پژوهشگران پیشنهاد می

 ورد ارزیابی قرار دهند.ها مبانک

 های مختلف به اجرا درآورند.ای در بین بانکصورت مقایسههای آتی همین پژوهش را بهگردد که در پژوهشبه پژوهشگران پیشنهاد می 

 های دولتی و خصوصی بهای در بین بانکصورت مقایسههای آتی همین پژوهش را بهگردد که در پژوهشبه پژوهشگران پیشنهاد می 

 اجرا درآورند.
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 گردد که در با توجه به اینکه جامعه این پژوهش مختص بانک های استان آذربایجان شرقی بود، لذا به پژوهشگران پیشنهاد می

 تر به اجرا درآورند.ای بزرگهای آتی، همین پژوهش را در جامعهپژوهش
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 منابع و مراجع
ها و رگرسیون رویکرد تحلیل پوششی داده-(.مدیریت ریسک اعتباری درنظام بانکی1391ابراهیمی،مرضیه،دریابر،عبداله.)  [1]

 .35-62گذاری،سال اول،شماره دوم،صصلجستیک وشبکه عصبی،فصلنامه دانش سرمایه

تهران: سازمان مطالعه و تدوین ای بر روش پژوهش در علوم انسانی، چاپ دوازدهم. (. مقدمه1385حافظ نیا، محمد رضا، ) [2]

 ها )سمت(.کتب درسی علوم انسانی دانشگاه

تاثیر ریسکهای اعتباری، عملیاتی و نقدینگی برکارایی بانکی (.»1391سیما، رضا و شهیکی تاش، محمدرضا.)خوش [3]

 .69-95.سال هفدهم .صص 4پژوهشی برنامه وبودجه.شماره -فصلنامه علمی«.ایران

فالح، محمدرضا، اردکانی، مجید، حبیبی، محمدحسین، نیشابور،علی جمالی، علی رستمی، علی، رنجیر  [4]

سنجی فقهی، اقتصادی و کاربردی جهت مشارکت سطح خرد اقتصاد در بهبود (. اوراق اعتباری: امکان1393محمدی،میثم.)

 .187-205گذاری، سال سوم، شماره نهم، صصها،فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهریسک اعتباری بانک

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات طاق بستان.های آماریاصول و روش(. 1381فرشادفر، عزت اهلل ) [5]

(. ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری با استفاده از شاخص الندای امری، فصلنامه 1390سعید، علی، شعبانی مطلق، مریم.) [6]

 .129-149،سال سوم،صص12بورس اوراق بهادار،شماره

(. بررسی ارتباط بین ریسک نقدینگی معیار 1393پور، محمدرضا؛ جعفری ندوشن، محمدرضا)نی، سعید؛ فرهادیسعیدا اردکا [7]

 .22-1، 3ها. فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی، سال دوم، شماره پوشش تقاضا و ریسک اعتباری بانک

مل موثر براحتمال عدم بازپرداخت تسهیالت (.بررسی عوا1390زاد، جهانگیر.)اله، یوسفی، ندا، قربانبخش، شمسشیرین [8]
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