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 بر ريسک نقدينگي در صنعت بانکداري ايران مؤثرسنجش عوامل 
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 چکیده

 ینوع مطالعه اسناد ثیپژوهش از ح نیبر ریسک نقدینگی در بانک انصار است. ا مؤثرسنجش عوامل  یمطالعه، بررس نیهدف ا

 های بانکشعب  هیپژوهش کل نیا یاست. جامعه آمار ییتابلو یها بر روش داده یو مبتن یهمبستگ -یلیتحل تیماه ازلحاظو 

 نیدر بانک انصار بوده است. در ا کیستماتیشعب منتخب به روش حذف س ،یرو نمونه آما رانیمختلف ا های استانانصار 

پژوهش به  های داده لیو تحل هیشده است. تجز یبررس 9910تا  9919 یاستان دوره زمان 91 های بانک یپژوهش اطالعات مال

در  مؤثرداد که عوامل  انپژوهش نش یها هیل از آزمون فرضپژوهش حاص جیانجام شده است. نتا رهیچند متغ ونیروش رگرس

 ییاعطا التینسبت مطالبات معوق، نسبت تسه ها، ینسبت حجم بده ،ای سپردهنسبت  یرهایاز متغ اند عبارت سک،یسنجش ر

. یالم مؤسساتبه منابع  یو نسبت وابستگ تیبا اهم های سپردهبه  ی(، نسبت وابستگی)جار ینگینسبت نقد ان،یبه مشتر

بانک  ینگینقد سکیمعکوس بر ر تأثیر متغیرها ریو سا میمستق تأثیرو نسبت مطالبات معوق  ها بدهینسبت حجم  متغیرهای

 .اند داشتهانصار 
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 مقدمه -1

ها و حتی  ها، زیان های مختلف دنیا، شاهد بحران زمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانک های اخیر، هم لدر سا

های نرخ  های ناشی از نوسان های موفق به دالیل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه ایم. بانک ها بوده های متعدد بانک ورشکستگی

های اجتماعی و پنهان،  اند. بحران های متعددی روبرو شده تسهیالت پرداختی، با بحران بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن

های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و به خصوص  مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم

(. از سوی دیگر امروزه، مدیریت 9984انی، شایان آر) تری مورد توجه قرار دهند تر و کارشناسانه ها را با جدیت بیش بانک

هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر  ترین چالش نقدینگی یکی از بزرگ

اری در گذ ها صرف سرمایه شود. عالوه بر این تسهیالت اعطایی بانک های کوتاه مدت تامین مالی می ها از محل سپرده منابع بانک

 (. 9988رستمیان و حاجی بابایی، ) شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند هایی می دارایی

 آینده های بینی پیش نشدن محقق احتمال عبارتی ریسک به یا است انتظار مورد نتایج تحقق عدم احتمال معنی به ریسک

 یک وقوع امکان معنی به اصطالح در ریسک (9980، پور ی)اسد. اند نهاده نام ریسک را عاملآن  ایجاد عامل و شده تعبیر

 در ریسک وجود (. دالیل9984برزنده و حسینی، ) است فعالیت یک انجام نتیجه در مالی غیر یا مالی از اعم زیان خسارت و

 دارند، آنها را سوولیتمردم م های در قبال سرمایه سو یک از ها بانک که کرد، چرا توجیه توان میآن  کارکرد با نوع را بانک

 کنند می اقتصادی های فعالیت و بانکی عملیات انجام به اقدام ها این سرمایه از استفاده با دیگر سوی از و کرده آوری جمع

آنها، میزان  های متفاوت ماهیت و بانکی عملیات تنوع و تعداد به توجه با بانکداری صنعت (. همچنین9988رادپور و همکاران، )

 دیگر واحدهای از متمایز را آنها که بانک ها وظیفه نوع و گذاران منافع سپرده و منابع وضعیت بانک، حفظ سرمایه دیتو محدو

 از زیادی گروه داشتن کار سرو آنان و از یک هر مالی وضعیت تفاوت و اعتباری تسهیالت گیرندگان تعداد و اقتصادی کرده

 همگی بانکی، خدمات انواع و خارجی و داخلی پول زیاد وانتقال نقل و ملیات مالیع زیاد ثبت و مالی منابع با بانک کارکنان

 بانک را در را ریسک پذیرش مدیریت که باشد می مالی مؤسسات سایر با بانک در ریسک ها ماهیت تفاوت نشان دهنده

 (. 9982فرجی، . )نماید مراکز می سایر از تر مشکل و تر پیچیده و تر حساس

ین چالش اصلی الیل دست. و ابرآن روبا داری کست که سیستم باناترین چالشهایی رگبزاز ریت نقدینگی یکی مدیاز طرفی 

عطایی بانکها ت این تسهیالابر وه عالد. تامین مالی میشوت مدهکوتای هادهمحل سپراز بانکها   ست که بیشتر منابعاین ا

  بین  ازنتود یجااصلی بانک اظیفه و ند. دارنسبتاً پایینی  جه نقدشوندگیدرکه د ییهایی میشواری در داراسرمایهگذ  فصر

در نایی اتوم با خطر عدرا یر ناکافی نقدینگی بانک دمقااری ست. نگهدت ابلند مد یهااریسرمایهگذو مالی ت مد هکوتاات تعهد

ست امد منابع رآتخصیص ناکااز   خاصیعنو، نقدینگیاوان یر فردمقااری هد. نگهددمیار شکستگی قرورنتیجه ات و در تعهد  ییفاا

                                                                  .(9982مدرس و ذکاوت، د )میشوزار بادادن ست از دنتیجه دم و در مری هادهسپر  هی بانک بهد دسوخ که باعث کاهش نر

با آن روبرو هستند و مدیریت صحیح نقدینگی به منظور ها  هایی است که بانک ترین ریسک ریسک نقدینگی، یکی از متداول

گذاری و اعطای تسهیالت  گذاری، استفاده از مقادیر نقدینگی مازاد برای سرمایه های سرمایه جلوگیری از هدر رفتن فرصت

برای مدیریت جدید به منظور کسب بازدهی بیشتر، آمادگی برای رویارویی با شرایط بحرانی و کسری منابع نقد، ضروری است. 

ترین عوامل  این کار به درستی مورد شناسایی قرار گیرد. یکی از مهم مؤثرصحیح نقدینگی الزم است ابزار مناسب و عوامل 

بدهی یکی از عوامل -ها است. از سوی دیگر، مدیریت دارایی های بانک ها، موقعیت دارایی و بدهی گذار بر نقدینگی بانک تاثیر
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 (. 2494، 9جایسوال) ری مالی بخش بانکی و اقتصاد استکلیدی در توضیح پایدا

مختلفی ح سطودر ست. مدیریت نقدینگی ن اماز لطود در مالی خوات تعهد  ییفاا  اینایی بانک برامدیریت نقدینگی به معنی تو

  یهاروز    در  زنیاد رنقدینگی مووب متنارت به صوو پذیرفته رت نه صورت روزانقدینگی به صو مدیریتع لین نود. اومیگیررت صو

ای برز را نیارد نقدینگی مو، ستانقدینگی ن جریا که مبتنی بر مدیریت  نقدینگی  مدیریت  عمین نود. دوتی پیشبینی میشوآ

ر د   بانکز نیا ردسی نقدینگی مورمدیریت نقدینگی به بر  عنو  . سومین ساله پیشبینی میکند دووالنیتر شش ماهه تا طصل افو

 می شود  شامل  رو رامانی پیش زه زیک بادر نقدینگی د کمبواز ناشی ات یسک نقدینگی خطرر  دازد.نی میپرایط بحراشر

دو ین چالش نیز به اعمق  ست. ان ابحروز برم هنگاه در جووتامین ،  نقدینگی  یسکر  مدیریت صلیالش چا(. 9981محرابی، )

ینجا سرعت تبدیل ان )در ابحرع قووسرعت و  ( نقدینگی  یکسر انینجا میزان )در ابحرازه ندایعنی ان صلی بحرایژگی و

                                                                               . (2449، 2فالکونردارد )  بستگی (ینقد  یئیهادارا  غیر نقد بهی ئیهادارا

یسک رین ترتیب یک سیستم مدیریت ا  . به میباشد   نهال آکنترر ویسک به منظاع رنوی اگیرازه ند، ایسکرصلی مدیریت ف اهد 

                                        . (2449، 9گریونینگ و براتونوویسیسک میباشد )ر  مختلف  اعنوامحاسبه کمی   رهایی به منظورمعیاویهها روشامل 

 های ریسک کل مسوولیت آنها اکثر در رو این از دهند می اهمیت ربسیا ریسک مقوله به دنیا سراسر در های موفق بانک امروزه 

 بانک کل ریسک مسوولیت که کمیته است، این شده گذاشته ریسک مدیریت کمیته نام به تاسیس تازه نهادی عهده به مختلف

 بانک مدیریت سطح ترین باال که به شود می گرفته نظر در بانک ارکان از یکی عنوان به گیرد می عهده به مختلف سطوح در را

 توسط بانک ریسک خصوص در الزم دهی گزارش و اطالعاتی نظام های نامه آئین دهد، همچنین می گزارش مدیره هیات یعنی

 بانکی خدمات پیچیدگی افزایش با بانکداری در ریسک مدیریت پیدایش. (9911وفادار، ) شود می تصویب و طراحی کمیته این

 بانک در ریسک مدیریت از هدف و است کرده پیدا توسعه مالی بازارهای گسترش و جدید های نوآوری رقابت، افزایش قبیل از

 و شوند می ریسک بروز به منجر که مطلوب نا های رخداد از المقدور حتی تا پذیرد صورت تمهیداتیآن  وسیله به که است این

. برساند ممکن حداقل به را بانک عملیات تهدید و ریسک میزان نهایتاً و شده پیشگیری هستند بینی پیش قابل حال عین در

 ریسک قالب در که ها، بانک نقدینگی با مرتبط مشکالت شناسایی منظور بهاین تحقیق  راستا این در(. 9111، 0تریپ)

 ریسک آثار و علل بین روابط شناسایی اساس بر نقدینگی ریسک گیری اندازه مدل طراحی به شود، می مطرح نقدینگی

 بر مؤثر عوامل شناسایی این پژوهش مطالب فوق الذکر، هدف به توجه پرداخته می شود. با (انصار بانک مطالعه مورد) نقدینگی

. است انصار بانک در نقدینگی ریسک های شاخص با متغیرها این بین روابط تعیین و مطالعه و بانک انصار در نقدینگی ریسک

              قرار زیر است:از این رو پرسش اصلی این پژوهش از 

 مهمترین عوامل و مولفه های تاثیرگذار بر ریسک نقدینگی در بانک انصار کدامند؟

                                                           
1
 Jaiswal 

2
 Falconer 

3
 Greuning, H. , Bratanovic, S. B 

4
 Tripe 
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 تحقیق  پیشینه  و  موضوع  دبیاتا -2

های تولیدی، تجاری و مصرفی و حتی دولتی بر  ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی، نقش مهمی در تامین مالی بخش بانک

زم بازار سرمایه، الیی برخوردار است، زیرا به دلیل عدم توسعه العت بانکداری در اقتصاد ایران از اهمیت بسیار باعهده دارند. صن

باشد  ها می مدت بنگاه دار تامین مالی بلندمدت و کوتاه در عمل این بازار پولی است که در چارچوب نظام بانکی کشور عهده

 (.9911رستم زاده و همکاران، )

داری با توجه به تعداد و تنوع عملیات بانکی و ماهیت های متفاوت آنها و محدودیت سرمایه بانک و میزان آن حفظ صنعت بانک

ها که آنها را متمایز از واحدهای دیگر اقتصادی کرده و تعداد گیرندگان  وضعیت منابع و منافع سپرده گذاران و نوع وظیفه بانک

ر یک از آنان و سرو کار داشتن گروه زیادی از کارکنان بانک با منابع مالی و ثبت تسهیالت اعتباری و تفاوت وضعیت مالی ه

ها  زیاد عملیات مالی و نقل وانتقال زیاد پول داخلی و خارجی و انواع خدمات بانکی همگی نشان دهنده تفاوت ماهیت ریسک

اس تر و پیچیده تر و مشکل تر از سایر مالی می باشد که پذیرش مدیریت ریسک را در بانک حس مؤسساتدر بانک با سایر 

 (.9988یزدان پناه و حاجی آقا، ) نماید مراکز می

نمایند.  ها به عنوان مهمترین عنصر بازار پولی، نقش بسیار مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می امروزه بانک

شوند و با انگیزه  محسوب می ()صنعت، کشاورزی و خدمات های واقعی اقتصاد کننده منابع مالی بخش ترین تأمین ها اصلی بانک

کنند. در این راستا با توجه  درآمدزایی وکسب سود اقدام به تجهیز و تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان می

و است. یکی از عمده ها، این صنعت با انواع مختلفی از ریسک روبر به متنوع بودن عملیات بانکی و محدودیت سرمایه بانک

کند ریسک نقدینگی است که ناشی از عدم مدیریت نقدینگی مناسب در سیستم  هایی که نظام بانکداری را تهدید می ریسک

 . (9911مهرآرا و بهلولوند، باشد ) بانکی می

 التیو تسه (دتکوتاه م یها بدهیسپرده ها ) دیعدم تطبیق سررس ینگینقد سکیر یموجود منشأ اصل اتیبا توجه به ادب

در مواجه  ییعدم توانا ینگینقد سکیر یباشد. به عبارت یبلندمدت م یها یگذار هیسرما ایبلندمدت(  یها یی)دارا یپرداخت

 نیا ینگینقد سکیر تیریگزاف بر بانک است. مد یها نهیهز لیتحم باشدن با تعهدات قابل پرداخت و با انجام تعهدات 

و  یبانک نیبه بازار ب ازیوجوه نقد بدون ن انیجر قیخود را از طر یاه بدهیآورد که بتواند  ید مبانک به وجو یرا برا نانیاطم

 معقول بپردازد. ریغ یمتیها در ق ییباال با فروش دارا یها در نرخ یمال نیتأم

بانک ها در  یگبر تجربه ورشکست یدار یمعن تأثیر کیستماتیس ینگینقد سکیر( 2490) 1مطالعه هانگ و همکاران سبر اسا 

 1و واگنر( 2492) 1یو نقو ایآکار ینظر یها ینیب شیداشته است. پ 2441-2448 یبعد از بحران مال 2441–2494 یسال ها

 یها ییدارا یدهد سطوح باال یها نشان م و ثبات بانک یریپذ سکیبر ر ینگیدر رابطه با اثرات کوتاه مدت نقد( 2441)

که به واسطه  یهای بانکشود. آنها معتقدند  یبانک ندهیفزا سکیتواند به طور بالقوه منجر به ر یمباال  یها نهیهز زینقدشونده و ن

 یوام ده یاستانداردهابا کاهش  شتریب یریپذ سکیمواجه هستند به سمت ر ینییپا ینگینقد سکیسپرده با ر یسطوح باال

( 2499) 8نگیکنند. ک یم دایپ لیور کسب سود تمابا کاهش نامعقول نرخ بهره به منظ التیتسه یحجم اعطا شیافزا یعنی

 زیتجه ای افتیدر یرا برا یشتریب یبهره ا یها نهیبانک ها هز داریبلندمدت و پا یمال حفظ منابع یکند برا یاستدالل م زین

                                                           
5 Hong 
6 Acharya & Naqvi 
7 Wagner 
8 King 
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 تیریطه با مددهد. در راب یم شیرا افزا یبانک سکیشده و ر یامر منجر به کاهش سود آور نیپردازند که ا یمنابع بلندمدت م

1کیو براتانوو نگیون گرون ،ینگینقد سکیر
 

 سکیر تیریو مد ینگینقد یزیبخش مهم برنامه ر ندهیدر آ یاحتمال یدادهایرو ینیب شیمعتقدند پ( 298-291: 2449) 

اضافه  و محاسبه جمع خالص دهایسررس یبرا یزمان یجدول پلکان نیمستلزم تدو ازیاست. تحلیل خالص وجوه مورد ن ینگینقد

توجه به دوره  یبه جا دیوجوه نقد با یو خروج یورود انیجر یشده است. بانک ها برا نییتع یها خیمنابع در تار یکسر ای

و منابع  ها بدهی. تنوع ندیمورد انتظار را به طور منظم برآورد نما ینقد یها انی( طبق قرارداد جردیشده )سررس نییتع یها

 یها ییدارا یبازده یهمبستگ یبررسو  سهیکه با مقا یباشد به گونه ا یکارا م ینگینقد تیریدنشان دهنده م زین یمال نیتأم

 یکل سکیتمرکز ر سکیر تیمحدود جهیمعکوس و در نت یهمبستگ یدارا یمال یو انتخاب معامالت و پروژه ها دیجد

 ییدارا ایوجه نقد  ینگهدار ینگینقد سکیر تیریمرتبط با مد اتیذکر است که بر اساس ادب انی. شاابدیبانک کاهش  یپورتفو

 یبازده ،ینگینقد سکیر دیو عدم تهد یکاف ینگینباشد که صرف اطمینان از وجود نقد یبازده به گونه ا وننقدشونده بد یها

 ینگینقد سکیر تیریشود که مد یاستنباط م نی. در واقع چندینما ریپذ بیبانک را کاهش داده و بانک را آس یو سودآور

به هدف  یابیدست یعنیاالمکان به صورت کارا  یحت ینگینقد تیریبر مد شتریبلکه ب ستیاجتناب از نکول ن یفا به معناصر

 .(9911اسدی و همکاران، متمرکز است ) نهیهز نیبا کمتر ینگیبه موقع نقد نیتام

شود مسئله هجوم  یم تیحما یک مرکزتوسط دولت و بان یآزاد که نظام بانک ریبا نظام غ ییآن که در کشورها یلیتکم حیتوض

ندارد اما به هر حال با وجود  تیذکر شده موضوع اتیدر ادب ینگینقد سکیآن چه که در رابطه با وقوع ر یبه معنا یبانک

 بدون بازده یها ییدارا یبه نگه دار ریبانکها ناگز ندهیوجه نقد در آ یاز پوشش تقاضا ینانینااطم یبه عبارت ای ینگینقد سکیر

ها باز  یگذار هیسرما ریو در آمد سا یتواند بانک ها را از کسب بازده یاست که م یخود عامل نیشوند و ا یباال م یبا نقدشوندگ

 دارد.

 

 روش انجام تحقیق -3

 اطالعات آوری جمع به استقرایی رویکرد ها، با پژوهش این در که بود کاربردی های پژوهش نوع از هدف ازلحاظمطالعه حاضر 

 ماهیت نظر از همچنین. گیرند می قرار تحلیل و تجزیه مورد آماری های روش از استفاده با و پردازند می مشاهده طریق از اولیه

 متغیرها صفات و ها ویژگی لذا و پردازد می فعلی وضعیت سامانمند توصیف به که است همبستگی -های توصیفی  پژوهش جزء

شیوه اجرا تحقیقی شبه تجربی، درحوزه  ازلحاظهمچنین مطالعه حاضر  .کند می بررسی را متغیرها بین ارتباط و مطالعه را

تحقیقات اثباتی مدیریتی و مبتنی بر اطالعات واقعی است. در این پژوهش به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل وشرایط 

حاصل از آن ها بود. جامعه مورد پژوهش کلیه  خاص یا نوع رفتاری که قبال وجود داشته یا رخ داده، از طریق مطالعه نتایج

استان کشور بود که بر اساس روش حذف سیستماتیک انجام گردید. به صورتی که ابتدا مدیریت شعب  94شعب بانک انصار در 

 91 ها استان ها بر اساس شاخص هایی از قبیل حجم منابع، میزان مصارف و تعداد مشتریان مرتب گردید و از بین کلیه استان

 استان با بیشترین حجم عملیات به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب گردید.

 

                                                           
9 Van Greuning & Brotanovic 
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 مدل و متغیرهاي پژوهش

ارائه یه ها متناسب با فرض ییشده الگو یبررس یو خارج یارائه شده در مطالعات داخل ینظر یبا توجه به مبان پژوهش ینا در

 ینرد ا یاو  تایید جهت در هاحاصل از برآورد آن  یبضرا داری یکه با توجه به معن ؛شده است لحاظقسمت  یندر او شده 

مدل این پژوهش بر گرفته و  یردگ یقرار م یمورد بررسریسک نقدینگی در بانک انصار مطالعه  ینشود. در ا یاقدام میه ها فرض

 ( می باشد:9) به شرح رابطه (2499) 94کورنت و همکاراناز مدل 

 (9) رابطه

 

 در مدل فوق:كه 

RISKitمنتخب استان بانک نقدینگی ریسک : میزان i سال در t موجودی های نقدی( به ) که از اختالف نسبت نقدینگی بانک

 ی بانک( از واحد بدست می آید.ها بدهی) میزان تعهدات

 

X1it : منتخب استان بانک ای سپردهمتغیر نسبت i سال در t 

X2itمنتخب استان : متغیر نسبت حجم بدهی بانک i سال در t 

X3itمنتخب استان : متغیر نسبت سرمایه گذاری بانک i سال در t 

X4itمنتخب استان : متغیر نسبت تسهیالت اعطایی به مشتریان بانک i سال در t 

X5itمنتخب استان نقدینگی( بانک) : متغیر نسبت جاری i سال در t 

X6it :منتخب استان بانک تیبا اهم های سپردهبه  یوابستگ i سال در t 

X7it :منتخب استان ی بانکمال مؤسساتبه منابع  ینسبت وابستگ i سال در t 

 : خطای مدل€

همچنین انتظاری که در این پژوهش از متغیرهای گفته شده می رود، قدرت اثر گذاری بر ریسک نقدینگی در بانک می باشد 

 ( خالصه شده است:9) جدول که بر شرح

 مورد انتظار متغیرهاي پژوهش بر ريسک  تأثیر( 1) جدول

 نحوه سنجش نماد متغیر
مورد  تأثیر

 انتظار

 -- اختالف نسبت نقدینگی بانک به میزان تعهدات از واحد Risk وابسته() ریسک نقدینگی

 معکوس دیداری و بلندمدت به کل دارائی ها های سپردهنسبت کل سپرده ها اعم از  X1 نسبت سپرده ها

 X2 ها بدهیجم نسبت ح
نسبت مجموع بدهی به سایر بانک ها و بانک مرکزی به کل دارائی های 

 بانک
 مستقیم

 X3 نسبت سرمایه گذاری
و بانک  مؤسساتنسبت جمع سرمایه گذاری بانک و سرمایه گذاری در سایر 

 ها و سرمایه گذاری در بانک مرکزی نسبت به کل دارائی ها
 مستقیم

 معکوس نسبت وام های پرداختی به مشتریان به کل دارائی ها X4ه نسبت تسهیالت اعطایی ب

                                                           
10 - Cornett et al. 
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 مشتریان

 معکوس ی جاریها بدهینسبت دارائی های جاری به  X5 جاری() نسبت نقدینگی

با  های سپردهبه  یوابستگ

 تیاهم
X6  معکوس تیبا اهم های سپردهنقد به مجموع  یها ییدارانسبت 

 مؤسساتبه منابع  یوابستگ

 یمال
X7 معکوس مالی مؤسساتنقد به منابع  های نسبت دارایی 

 

 های شاخص شامل توصیفی ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در سطح درنهایت داده

 استفاده با را وابسته و مستقل متغیرهای ارتباط نموده، سپس محاسبه را معیار انحراف و میانگین جمله از پراکندگی و مرکزی

 و تجزیه آزمون، در مورد متغیرهای کلیه بودن کمی به توجه با همچنینداده شد.  قرار آزمون مورد رگرسیون آماری روش از

 بین ی رابطه میزان پیرسون همبستگی ضریب طریق از توان متغیرها، می میان ارتباط وجود عدم یا وجود بررسی و تحلیل

 و شده مهیا تحلیل و تجزیه برایاکسل  گسترده صفحات در ابتدا نیاز مورد اطالعات. مودن آزمون را تحقیق این متغیرهای

 انجام شدگردید.  Eviewsتاثیرگذاری متغیرها توسط نرم افزار  تحلیل و نهایی تحلیل و تجزیه سپس

 

 يافته هاي پژوهش

ریسک، متغیرهای  کثر و حداقل متغیرهایهای توصیفی محاسبه شده، شامل میانگین، انحراف معیار، حدا ، آماره(2جدول )

، متغیرهای حجم بدهی، متغیرهای سرمایه گذاری، متغیر تسهیالت اعطایی به مشتریان، متغیرهای نقدینگی، ای سپرده

نشان  در بانک انصار های مورد مطالعه را برای سالی مال مؤسساتبه منابع  ینسبت وابستگو  تیبا اهم های سپردهبه  یوابستگ

 هد. د می

 پژوهش متغیرهاي توصیفي هاي آماره (2) جدول

 كشیدگي چولگي انحراف معیار كمینه بیشینه میانه میانگین نماد متغیر

 Risk 191/4 118/4 118/4 908/4 990/4 811/2- 419/99 نقدینگی ریسک

 142/2 408/4 408/4 481/4 940/4 988/4 914/4  ها سپردهنسبت 

 041/1 489/2 449/4 444/4 490/4 449/4 442/4  ها بدهیحجم نسیت 

 111/0 920/9 449/4 442/4 491/4 441/4 441/4  نسبت مطالبات معوق

 121/2 919/4 492/4 414/4 249/4 928/4 994/4  تسهیالت اعطایی به مشتریاننسبت 

 849/91 118/9 419/4 448/4 492/4 429/4 491/4  جاری(نقدینگی )نسبت 

 102/11 199/1 991/4 444/4 412/4 499/4 491/4  با اهمیت های سپردهوابستگی به 

 891/11 011/1 991/4 444/4 819/4 041/4 491/4  مالی مؤسساتوابستگی به منابع 

 

دارای  های عملیاتی به فروشنسبت هزینهدارای باالترین و متغیر  نسبت کیوتوبینمتغیر ( 2طبق اطالعات جدول شماره )

ها  ترین آن شده میانگین مهم های مرکزی بیان از بین شاخصزان پراکندگی در بین متغیرهای پژوهش هستند. کمترین می

دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است. میانگین شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت  شود که نشان محسوب می
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های مربوط به این  دهد بیشتر داده باشد که نشان می می -9219ها است. برای مثال میانگین ریسک در بانک انصار برابر با داده

 دهد. های مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان می اند. میانه یکی دیگر از شاخص متغیر در حول این نقطه تمرکزیافته

 ( نشان داده شده است.9) نتایج آزمون مانایی متغیرها در جدول

 ي الگو( نتايج آزمون مانايي متغیرها3) جدول

 متغیرها (LLC) آماره لوين لین چو احتمال نتیجه

 نقدینگی ریسک -119/211 444/4 () 

 ها سپردهنسبت  -912/92 444/4 () 

 ها بدهیحجم نسیت  -120/8 444/4 () 

 نسبت مطالبات معوق 921/2 441/4 () 

 تسهیالت اعطایی به مشتریاننسبت  -194/94 444/4 () 

 جاری(نقدینگی )نسبت  -918/1 444/4 () 

 با اهمیت های سپردهوابستگی به  194/99 449/4 () 

 مالی مؤسساتوابستگی به منابع  041/24 449/4 () 

 

 مون لوین لین چو نتایج حاکی از مانایی کلیه متغیرها در سطح می باشد.( و استفاده از آز9) با توجه به جدول

 

 پژوهش نتايج مربوط به تخمین مدل (4) جدول

 

 t p_Valueآماره  خطاي استاندارد ضريب برآورد شده نماد متغیر نام متغیر

 C 11/4 9491/4 1119/1 444/4 ضریب ثابت

 X1 18/4- 0820/4 9091/2- 4491/4 ها سپردهنسبت 

 X2 11/1 1291/1 4419/2 4499/4 ها بدهیحجم نسیت 

 X3 12/0 1110/0 1001/9 4440/4 نسبت مطالبات معوق

 X4 18/9- 1820/4 9911/2 4201/4 تسهیالت اعطایی به مشتریاننسبت 

 X5 98/4- 1099/4 1414/1 4080/4 جاری(نقدینگی )نسبت 

 X6 919/4- 1149/9 0104/0- 4198/4 با اهمیت های سپردهوابستگی به 

 X7 911/4- 1191/9 0191/2 4411/4 مالی مؤسساتوابستگی به منابع 

 F 4441/4معناداری آماره  F 9811/9 آماره 1119/9 آماره دوربین واتسون

 

 دهد که: ( نشان می0) نتایج جدول

توان نتیجه  ( و میp< 0/05و  =p 4491/4) بانک انصار برابر است با های سپردهمتغیر تغییر در حجم  p_Valueمقدار  -

 بانک اثر معنادار بر ریسک نقدینگی بانک انصار دارد. های سپردهگرفت که تغییر در نسبت 

توان نتیجه  و می (p< 0/05و  =p 4499/4) برابر است ی بانک انصارها بدهیبرای متغیر تغییر در حجم  p_Valueمقدار  -



 حسابداری و مالی مدیریت اقتصاد، مطالعات

 911-294، صفحات 9049بهار ، 9، شماره 8دوره 

241 

 

 ک اثر معنادار بر ریسک نقدینگی بانک انصار دارد.ی بانها بدهیگرفت که تغییر در حجم 

توان نتیجه گرفت که  نشان می دهد و می 49/4( برای نسبت مطالبات معوق و سطح معناداری 4440/4) p_Valueمقدار  -

 افزایش نسبت مطالبات معوق بانک اثر معنادار و مستقیم بر ریسک نقدینگی بانک انصار دارد.

نشان می  49/4و سطح معناداری  بانک انصار انیبه مشتر ییاعطا التیتسه( برای متغیر نسبت 4201/4) p_Valueمقدار  - 

بانک اثر معنادار و معکوس بر ریسک نقدینگی  انیبه مشتر ییاعطا التیتسهتوان نتیجه گرفت که تغییر در نسبت  دهد و می

 بانک انصار دارد.

نشان می دهد و  41/4و سطح معناداری  جاری( بانک انصار) ینگی( برای متغیر نسبت نقد4080/4) p_Valueمقدار  -

 جاری( بانک اثر معنادار بر ریسک نقدینگی بانک انصار دارد. ) توان نتیجه گرفت که نسبت نقدینگی می

ه توان نتیج و می (p< 0/05و  =p 4198/4) با برابر است تیبا اهم های سپردهبه  یوابستگ برای متغیر p_Valueمقدار  -

 بانک انصار اثر معنادار بر ریسک نقدینگی بانک انصار دارد.  تیبا اهم های سپردهبه  یوابستگگرفت که 

و  (p< 0/05و  =p 4411/4) با برابر است ی بانک انصارمال مؤسساتبه منابع  یوابستگ برای متغیر p_Valueمقدار  -

 معنادار بر ریسک نقدینگی بانک انصار دارد.ی اثر مال مؤسساتبه منابع  یوابستگتوان نتیجه گرفت که  می

 

 گیري و پیشنهادها صه، نتیجهالخ

های اخیر و نیز لزوم ثبات مالی نظام بانکی به  با عنایت به اهمیت آسیب پذیری مالی نظام بانکی در مطالعات بانکداری در سال

سنجش عوامل بروز بحران پژوهش حاضر به  منظور مقاومت در برابر شوک ها و عوامل خارجی و غیر منتظره و پیشگیری از

 های سپردهدر نسبت  شیبا افزا نتایج پژوهش نشان داد که .پرداخته است بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری ایران مؤثر

 شیبانک انصار افزا ینگینقد سکیبانک، ر های سپردهو با کاهش در حجم  ابدی یبانک انصار کاهش م ینگینقد سکیبانک، ر

در نسبت حجم  رییتغدر رابطه با متغیر  باشد. ی( همسو م9988) بیپناه و شک زدانی. نتایج بدست آمده با پژوهش ابدی یم

که با نتایج پژوهش  ابدی یم شیافزا زین ینگینقد سکیر ،یحجم بده شیبا افزامطالعه حاضر نشان داد که  بانک یها بدهی

تغییر در نسبت مطالبات  از آن است که یحاکنتایج بدست آمده از پژوهش  باشد. ی( همسو م9988) ییبابا یو حاج انیرستم

مستقیم دارد. شواهد نشان داد که نسبت مطالبات معوق می تواند، عاملی جهت  تأثیرمعوق بر ریسک نقدینگی بانک انصار 

نسبت گذار توجه کنند. اما سنجش ریسک نقدینگی باشد و تحلیل گران بانکی باید به این عامل نیز به عنوان یک عامل اثر

 ییاعطا التینسبت تسه شیمعنا که افزا نیمعکوس دارد. بد تأثیربانک انصار  ینگینقد سکیبر ر انیبه مشتر ییاعطا التیتسه

( همسو می باشد. از 2491) که با نتایج پژوهش پلیزون و همکاران شده است ینگینقد سکیمنجر به کاهش ر انیبه مشتر

جاری( اثر معنادار بر ریسک نقدینگی بانک انصار دارد. شواهد نشان ) این بود که تغییرات نسبت نقدینگی دیگر نتایج پژوهش

جاری( است. چرا که، برنامه ریزی صحیح ) داد، یکی از مهم ترین عامل اثر گذار بر ریسک نقدینگی، تغییرات نسبت نقدینگی

اشتباه خواهد شد. نتیجه بدست آمده با پژوهش عرب مازار یزدی و نقدینگی در بانک منجر به کاهش و بروز هر گونه خطا و 

با اهمیت و مهم را از سیستم بانکی دارد و  های سپرده( همسو می باشد. وابستگی اقتصادی بیان از خروج 9912) همکاران

می گذارد. و آخرین  معکوسی و منفی بر رسیک نقدینگی از خود بجای تأثیرنتایج نشان داد که با خروج نقدینگی از بانک 

در بانک اثر معنادار بر ریسک نقدینگی بانک  یمال مؤسساتبه منابع  یوابستگنتیجه بدست آمده از این مطالعه نشان داد که 

نزد بانک را دارد، چرا که نسبت  مؤسساتمالی، تاکید بر عدم خروج منابع مالی  مؤسساتانصار دارد. وابستگی به منابع 



 حسابداری و مالی مدیریت اقتصاد، مطالعات

 911-294، صفحات 9049بهار ، 9، شماره 8دوره 

248 

 

 به پاسخگویی قابلیت چقدر باال شوندگی نقد با های مالی نزد بانک، بیانگر این مهم است که دارایی مؤسساتوابستگی به منابع 

دارد یا خیر و طبیعتاً کاهش این نسبت باعث افزایش ریسک نقدینگی خواهد شد که با با مطالعه چاو جن  را منابع این خروج

 ( همسو می باشد. 2494) یانگ و همکاران

های ها فرضیهباشد، تا بتواند براساس آنها میترین مشکالت هر محقق، دسترسی به اطالعات اولیه و جمع آوری آنیکی از مهم

-تحقیق را مورد آزمایش قرار دهد. لذا، در صورت دقیق و کامل بودن اطالعات به همان میزان نتایجی که از تحقیق حاصل می

توان گفت که چنین تحقیقی باشد. در نهایت میز قابلیت بیشتری برخوردار میشود دقیق بوده و تعمیم نتایج آن به جامعه ا

های نادرست های غلط و قضاوتهای تحقیق باعث جلوگیری از برداشتاعتبار و روایی مناسب خواهد داشت. بیان محدودیت

-یرهای تحقیق بسیار مؤثر میی متغهای مالی، بر محاسبهشود. همچنین شرایط تورمی کشور و عدم تعدیل اقالم صورتمی

های این است. از دیگر محدودیت علت عدم انجام این کار در ایران، اثر تورم در تحقیق حاضر نادیده گرفته شده باشد، اما به

متغیرهایی  تأثیرهای نیمه تجربی مبنی بر عدم کنترل برخی عوامل مؤثر بر نتایج تحقیق از جمله تحقیق، ویژگی خاص تحقیق

عوامل اقتصادی، شرایط سیاسی، وضعیت اقتصاد جهانی و... است که خارج از دسترس محقق بوده و ممکن است بر نتایج  چون

 تحقیق اثرگذار باشد.
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Abstract  
The aim of this study was to investigate the factors affecting the Ansar Bank's liquidity risk. This type of 

research in terms of studying documents and cross sectional in nature and is based on panel data. The target 

population included all bank branches in various provinces of Iran and the sample, Ansar Bank branches has 

been selected by systematically removed. In this study 15 provinces in the period 2012 to 2015 financial 

information has been reviewed. Data analysis was performed using multivariate regression. The results of the 

study showed that test hypotheses in assessing risk factors include variables deposit ratio, debt ratio, the ratio of 

non-performing loans, the ratio of loans granted to customers, liquidity ratio (current), with the dependency ratio 

to deposits the importance of resource dependence and financial institutions. Variable volume ratio and debt 

ratio of non-performing loans direct impact and other variables have the opposite effect on liquidity risk Ansar 

bank. 
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