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  چکیده
اعتبـارات   یمال ینآن را در تأم ییتوانا ینها و همچن سپرده یبانک را در صورت کاهش ناگهان ییبانک، توانا ینگینقد

از بحـران   یريدر جلـوگ  توانـد  یمـ  ینقـش مهمـ   یاستگذارنهاد س یکبه عنوان  ي. بانک مرکزدهد یم یشافزا ییاعطا

بـه   توانـد  یمـ  يمهـم بانـک مرکـز    ياز ابزارها یکی. باشدها داشته  بانک ینگینقد یسکر یشافزا یطدر شرا ینگینقد

در  ینگینقـد  یـق تزر یباشـد. از آنجـا کـه اثربخشـ     ینگیبحران نقد یطدر شرا یبانک یستمبه س ینگینقد یقصورت تزر

خواهـد شـد بـا     یمقالـه سـع   یـن دارد، در ا یسـالمت بانـک بسـتگ    یـزان بـه م  ینگینقد یسکاهش احتمال رخداد رک

موجـود در کشـور در دوره    يهـا  بانـک  یانترازنامه و سود و ز يها و با استفاده از داده یتپانل الج شاز رو یريگ بهره

سالمت  یزانکشور با توجه به م یشبکه بانک ینگینقد یسکدر کاهش احتمال رخداد ر یپول یاستس نقش 1385- 92

احتمـال   توانـد  یمـ  ینگینقد یقکه تزر ستا ینا یانگرموضوع ب یحاصل از بررس یج. نتایردقرار گ یلها مورد تحل بانک

بـا   یسـه که در مقا ییها در بانک یپول یاستس ینکشور کاهش دهد. همچن یرا در شبکه بانک ینگینقد یسکرخداد ر

 دارد. ینگینقد یسکدر کاهش احتمال رخداد ر يبرخوردار هستند، نقش موثرتر یشتريز سالمت بها ا بانک یرسا

  

  .JEL: G21,G28,E53,E58 بندي طبقه

  .یسالمت بانک ینگی،نقد یقتزر ینگی،نقد یسکر ها: کلیدواژه

  

   

                                                                                                              
  پست الکترونیکی: نویسنده مسئول، ،یو بانک یپژوهشکده پول ياقتصاد و پژوهشگر گروه بانکدار يدکتر *

azam_ahmadyan@yahoo.com  
  .دانشگاه تهران دانشکده اقتصاد ي،دکتر يدانشجو **

 

  



  1394، زمستان 59شماره  ،پانزدهمفصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، سال  58

 

 

  مقدمه -1

بـانکی سـال   هـا در دوره بحـران    بسیاري از بانـک  1الملل بر اساس مطالعات بانک تسویه بین

هـاي مرکـزي بـا     از نظر کافی بودن نقدینگی دچار مشکل شدند. در این شرایط بانک 2007

هـا حمایـت کردنـد. بـا وجـود       اي از بانـک  سـابقه  تزریق نقدینگی به شبکه بانکی به طرز بی

ها با هم ادغام شـده و   هاي مرکزي، بسیاري از بانک تزریق نقدینگی گسترده از سوي بانک

هـا کـافی    هاي قبل از بحران بانکی، نقدینگی بانک . سالشدندتجدید ساختار ر دیگبسیاري 

بود. وجوه مورد نیاز با هزینه اندکی در دسترس بود و در ایـن شـرایط ریسـک نقـدینگی و     

شود در درجه اهمیـت   هایی که بانک با آن مواجه می مدیریت آن در مقایسه با سایر ریسک

 کمتري قرار داشت.

رویداد بحران بانکی باعث شد، شرایط تغییر کند و ریسک نقـدینگی و مـدیریت آن از    

بـدهی   هاي تجاري با عدم تطابق در سررسید دارایی و بانک اهمیت بسزایی برخوردار شود.

شان و هم در اقالم خارج ترازنامه مواجه و مجبـور بـه تـأمین مـالی از طریـق       هم در ترازنامه

ن نقـدینگی در  کاهش در وجوه نقد باعث ایجاد شـرایط بحـرا   2ی شدند.انتشار ابزارهاي مال

به کاهش شدید فعالیت بازار بین بانکی، بانک مرکزي اروپا و  شبکه بانکی شد. در واکنش

با توجه به این رخـداد، نقـدینگی و    3ها دالر به بازار بین بانکی تزریق کردند. آمریکا میلیون

   .شدلعات اخیر ریسک نقدینگی از مباحث مهم مطا

و بـدهی   4هاي اخیـر شـبکه بـانکی کشـور، از یـک سـو بـا افـزایش سـپرده فـرار           در سال

میلیـارد ریـال در سـال     562991کـه سـپرده فـرار از     به طوري مواجه شده است 5مدت کوتاه

میلیارد ریـال   771293مدت از  و بدهی کوتاه 1392ریال در سال  میلیارد 1689831به  1385

                                                                                                              
1. Basel Committee on Banking Supervision, (2014) 
2. Brunnermeier, (2009) 
3. Orlowski, (2008) 

هـاي   هـاي دیـداري و سـپرده    هایی هستند که از ثبات کافی برخوردار نبوده و شـامل سـپرده   سپرده ،هاي فرار سپرده. 4

  .انداز هستند پس

  مدت شامل سپرده فرار، بدهی به شبکه بانکی و بدهی به بانک مرکزي است. بدهی کوتاه. 5
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 کهاست  در حالیاین  1رسیده است. 1392میلیارد ریال در سال  3457819به  1385در سال 

نیسـتند.  کافی براي پاسخگویی به برداشت آنها برخوردار  2نقدشونده هاي از دارایی ها بانک

  هاي درآمدزا مواجه شده است.  از سوي دیگر با افزایش دارایی

هاي بلندمدت  ست که به داراییمدتی ا در واقع شبکه بانکی کشور داراي تعهدات کوتاه

ها ممکن اسـت در   ها و بدهی اختصاص یافته و در نتیجه به دلیل عدم تطابق سررسید دارایی

  .شودهاي آتی با افزایش ریسک نقدینگی مواجه  دوره

گذاري به سـپرده فـرار،    هاي کشور از سپرده سرمایه همچنین به دلیل تغییر رویکرد بانک

منابع بلندمدت و پایدار مواجه هسـتند کـه ایـن موضـوع آنهـا را       هاي کشور با کاهش بانک

هـاي گذشـته مجبـور بـه      بیش از پیش در معرض ریسک نقدینگی قرار داده و بیش از سـال 

بنـابراین موضـوع ریسـک نقـدینگی و نقـش بانـک        3انـد.  استقراض از بانـک مرکـزي شـده   

  ت است.مرکزي در کاهش این ریسک براي شبکه بانکی کشور داراي اهمی

مـدلی بـراي بررسـی     4اي آلـن گـال   در این مقاله سعی شده است با استفاده از مـدل پایـه  

عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی با تأکید بـر نقـش بانـک مرکـزي طراحـی شـود. بـه همـین         

هـاي کشـور و همچنـین متغیرهـاي کـالن       منظور از آمار ساالنه ترازنامه و سود و زیان بانک

  استفاده شده است.  1385-92اقتصادي در دوره 

نظر قـرار داده اسـت کـه آن را از سـایر     ه لحاظ نظـري و تجربـی نکـاتی را مـد    مطالعه حاضر ب

اول اینکه در این مطالعه سـعی شـده بـر اسـاس تعـاریفی کـه بـراي         ؛مطالعات متمایز ساخته است

، نقدینگی در ادبیات نظري و تجربی وجود دارد، شاخصی براي ریسک نقدینگی محاسـبه شـود  

بنابراین عواملی که نقدینگی بانک را کاهش می دهند، رابطه مثبت با ریسک نقـدینگی خواهنـد   

اهمیـت سـالمت بـانکی در اثربخشـی      بـا توجـه بـه    ،دوم اینکه در این مطالعه سـعی شـده  داشت. 

تسـهیالت  ( هاي حمایتی بانک مرکزي براي نسبت مطالبات غیرجاري به مطالبات جاري سیاست

                                                                                                              
  1392-1385هاي کشور، موسسه عالی بانکداري ایران،  ارزیابی عملکرد بانک .1

  هاي با نقدشوندگی باال نظیر نقد موجود در صندوق، مطالبات از شبکه بانکی و اوراق مشارکت است. راییدا. 2

  )1392( احمدیان. 3

4. Allen, Franklin and Gale, Douglas (1998) 
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هایی که با افزایش ایـن نسـبت    که بانک اعطایی) یک متغیر مجازي در نظر گرفته شود به طوري

. به این ترتیب نقـش بانـک   کنندذ صورت عدد صفر اتخا اند، عدد یک و در غیر این مواجه بوده

  گیرد. مرکزي با وجود یا عدم وجود سالمت بانکی نیز مورد آزمون قرار می

در بخش دوم تعریف نقدینگی و عوامل ایجـاد ریسـک    ؛ساختار ادامه مقاله به این شرح است

انـد. مطالعـات تجربـی در زمینـه ریسـک       نقدینگی بر اساس مطالعـات نظـري موجـود بیـان شـده     

ینگی و نقش بانک مرکزي در کنترل آن در بخش سوم بیـان شـده اسـت. در بخـش چهـارم      نقد

اند. مدل مـدنظر مقالـه در    هاي کیفیت نقدینگی در شبکه بانکی کشور تحلیل شده برخی شاخص

  بخش پنجم تصریح شده است. در پایان نیز جمع بندي صورت گرفته است.

  

  ها و ریسک نقدینگی نقدینگی بانک -2

الملل دارد، نقدینگی بانـک، تـوان بانـک بـراي تـأمین       اساس تعریفی که بانک تسویه بینبر 

مـدت را   بدهی کوتاه بیشترها  که بانک دچار زیان نشود. بانک ها است به طوري مالی دارایی

هـا بانـک را بـا     ها و بدهی کنند که عدم تطابق سررسید دارایی به دارایی بلندمدت تبدیل می

سازد. نظریات مختلفی در مورد تعریف ریسک نقدینگی وجود  مواجه میریسک نقدینگی 

  .شود میدر ادامه هر یک بیان  که دارد

ریسـک نقـدینگی    ؛ریسـک نقـدینگی بـر دو نـوع اسـت      1بر اساس نظریه درمن و نیکوال

وجوه و ریسک نقدینگی بازار. ریسـک نقـدینگی وجـوه، ریسـکی اسـت کـه بانـک تـوان         

بینی نشـده را نـدارد.    بینی شده یا پیش وه مورد نیاز به صورت پیشپاسخگویی به جریان وج

ها کـه منجـر بـه     ریسک نقدینگی بازار شامل ریسکی است که بانک به دلیل تغییرات قیمت

شـود و ارزش واقعـی    هـا مواجـه مـی    شـود بـا کـاهش ارزش سـپرده     می 2ایجاد ریسک بازار

                                                                                                              
1. Drehmann,M,.Nikolau, K. , (2009) 

خط ترازنامـه بانـک را در نتیجـه نوسـانات     اقالم زیرمه یا ریسک بازار، اشاره به ریسکی دارد که ارزش اقالم ترازنا .2

نامطلوب نرخ یا قیمت بازار مثل نرخ سود، نرخ برابـري ارزهـا، قیمـت سـهام، درجـع اعتبـاري اوراق بهـادار و قیمـت         

 .شـود ها و سرمایه بانک  کاالهاي اساسی تحت تأثیر قرار داده و منجر به ایجاد زیان در درآمدها، کاهش ارزش سپرده

 )1392، ل ارجمندي و سیاح(خلی
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ها که  ها که ناشی از تغییرات قیمت ردهیابد. این کاهش ارزش واقعی سپ ها کاهش می سپرده

خود مصداقی از ریسک بازار است را ریسک نقدینگی بازار یا ریسـک نقـدینگی ناشـی از    

گویند. بین ریسک نقدینگی وجوه و ریسک بازار، اثر متقابل قـوي وجـود    ریسک بازار می

جه ایـن اسـت   که بانک با بحران نقدینگی مواجه است. نکته قابل تو دارد به خصوص زمانی

  شود.  ها و کاهش قیمت آن می که شوك نقدینگی وجوه باعث فروش دارایی

هـا جهـت افـزایش     پردازان دلیل وقوع ریسـک نقـدینگی را تـالش بانـک     برخی از نظریه

هـا جهـت افـزایش سـودآوري، دارایـی نقـد        بانک ،دانند. بر اساس این نظریه سودآوري می

ــا درجــه  ر ســبد دارایــی بیشــتر دارایــی کننــد د و ســعی مــی کــردهکمتــر نگهــداري  هــاي ب

توانـد ریسـک    . ایـن موضـوع مـی   کنندنقدشوندگی اندك نظیر تسهیالت اعطایی نگهداري 

کند، در ایـن نـوع ریسـک     بیان می 1دهد. بر این اساس برانامیر نقدینگی وجوه را افزایش می

. چرخـه زیـان   3و چرخه زیان 2د: چرخه سودافت چرخه همزمان با هم اتفاق می نقدینگی، دو

تواند ناشی از وقـوع شـوك نقـدینگی در یـک بانـک بنـا بـه هـر دلیلـی باشـد. بنـابراین             می

کنند دارایی خود را بفروشند حتی  سعی می هایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، بانک

اعـث  هـا ب  اگر مجبور شوند به قیمت کمتر از ارزش دارایی آن را بفروشـند. فـروش دارایـی   

  ها خواهد شد.  کاهش قیمت دارایی

یابــد،  کنــد. همــانطور کــه ســود افــزایش مــی چرخــه ســود، چرخــه زیــان را تشــدید مــی

گذار مجبور است که دارایی بیشتري بفروشد تا بتواند نسبت اهرمی (نسبت بدهی بـه   سرمایه

دارایی) را کاهش دهد. بنابراین مکانیسم ریسـک نقـدینگی در صـورت کمبـود نقـدینگی،      

در نتیجـه افـزایش سـود و     کند،د دارایی خود را تعدیل کند تا سب گذار را مجبور می سرمایه

  دهد. زیان به طور همزمان باعث کاهش شدید نقدینگی شده و ریسک نقدینگی رخ می

کند، ریسک نقدینگی عدم توانـایی بانـک در تـأمین وجـوه بـراي       دیدگاه دیگر بیان می

ر اسـاس ایـن دیـدگاه    ها است. باعطاي تسهیالت یا پرداخت به موقع دیون خود نظیر سپرده

                                                                                                              
1. Brunnermeier, (2009) 
2. Margin Spiral 
3. Loss Spiral 
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کننـد و آنهـا را در    هـا را دریافـت مـی    هـا، سـپرده   کنند، بانـک  بیان می 1ازدینسر و ازیلدریم 

بـه همـین    Tکننـد  گذاري مـی  ند تسهیالت سرمایههاي بلندمدت و کمتر نقدشونده مان دارایی

شـود، حسـاس    هـاي نقـدینگی کـه از طـرف بـدهی آغـاز مـی        ها نسبت به شوك دلیل بانک

ها با برداشت ناگهـانی سـپرده مواجـه شـوند، ممکـن اسـت مجبـور شـوند          . اگر بانکهستند

هاي کمتـر نقدشـونده را بـه نقـد تبـدیل کننـد. ایـن موضـوع مسـتلزم از دسـت دادن            دارایی

ارزش دارایی است و کمبود نقدینگی ممکن است به یـک بحـران بـدهی تبـدیل شـود. در      

دلیـل کـاهش سـود بلکـه بـه دلیـل مشـکل نقـدینگی         ها نه تنها به  دهه اخیر بسیاري از بانک

 ورشکست شدند.

بـه   در سمت بدهی، نسـبت  ؛داند سه عامل را در ایجاد ریسک نقدینگی موثر می2راچت 

هـاي بـین بـانکی     نظر در بـیش از حـد ارزشـیابی کـردن وام    ها یا تجدید ارزش خروج سپرده

شکسـتگی قـرار دارد یـا بـا     که بانک در معرض ور نااطمینانی وجود دارد به خصوص زمانی

هـاي جدیـد بـراي     کمبود نقدینگی مواجه است. در طرف دارایی، نسـبت بـه ارزش دارایـی   

درخواست وام که بانک در آینده دریافت خواهد کـرد، نااطمینـانی وجـود دارد. عملکـرد     

خارج از ترازنامه مانند خطوط اعتباري و دیگر تعهدات و ابزارهـاي مشـتقه نیـز بانـک را بـا      

  سازد. یسک نقدینگی مواجه میر

ــس  ــران     3واال و س ــرایت بح ــانون س ــی از ق ــانکی را ناش ــبکه ب ــدینگی در ش ــک نق ریس

دانند. اولین نشانه بحران نقدینگی این اسـت کـه    هاي دیگر می نقدینگی یک بانک به بانک

کنـد بـا    یک بانک با کمبود نقدینگی در ترازنامه مواجـه شـود. در ایـن صـورت سـعی مـی      

اسـتقراض از آن کمبـود نقـدینگی را پوشـش دهـد. بـه ایـن         به بـازار بـین بـانکی و   مراجعه 

هـا نیـز در معـرض     در بازار بین بانکی ایجاد شـده و سـایر بانـک    4ترتیب مخاطره انتخاب بد

  گیرند.   ورشکستگی قرار می

                                                                                                              
1. Aspachs, O., Nier,E., Tiesset, M., (2005) 
2. Rochet, (2008) 
3. Valla, N,. Saes-Escoriac, B., (2006) 
4. Adverse Selection 
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از آن و  ها موثر است عوامل دیگري نیز بر سرایت ورشکستگی یک بانک به سایر بانک

 کـرد هاي قابل فروش اشاره  توان به ظرفیت محدود بازار مالی جهت جذب دارایی جمله می

  یابد. ها کاهش می که به دلیل ناکافی بودن ظرفیت، قیمت دارایی

هـا را در مقابـل بحـران     بانـک  کننـد کـه   هـایی را معرفـی مـی    آسپچ و همکاران مکانیسـم 

هـا   ها است. بانک دارایی بانکاولین استراتژي مربوط به سمت  1کنند. نقدینگی حفاظت می

کنند. دارایی نقـد موجـود در صـندوق،     هاي نقد نگهداري می ها، دارایی براي پوشش سپرده

ها، اوراق بهادار منتشر شده از سـوي دولـت و سـایر     مطالبات از بانک مرکزي و سایر بانک

مربـوط بـه    شوند. دومین استراتژي ابزارهاي مشتقه باعث کاهش احتمال بحران نقدینگی می

کـه   کنندتوانند از بازار بین بانکی استقراض  ها می ها است. بانک سمت بدهی ترازنامه بانک

سازد. استراتژي سوم نیز مربوط  ها را با ر یسک نقدینگی بازار مواجه می  این استراتژي بانک

هـا، بانـک مرکـزي تزریـق      به سمت بدهی ترازنامه است. در شرایط کمبود نقدینگی بانـک 

  .کنندتوانند از بانک مرکزي قرض  ها می قدینگی انجام داده و بانکن
  

  مطالعات تجربی -3

هـا از ابعـاد    مطالعات مختلف، نقش بانـک مرکـزي را در کـاهش ریسـک نقـدینگی بانـک      

اند. برخی مطالعات نقش بانـک مرکـزي را از منظـر تعیـین نـرخ سـود        مختلف بررسی کرده

 توان به مطالعه مـادالونی و پـودرو   اند. از جمله این مطالعات می دادهسپرده و وام مدنظر قرار 

   .کرداشاره  5)2010( آگنور و آینایو و 4)2011( ، ولدوا3)2012( ، مانتینو2)2013(

اعتبـاري و ریسـک    به بررسـی اثـر سیاسـت پـولی بـر ریسـک       )2013( مادالونی و پودرو

. تعیـین نـرخ بهـره بـه     انـد  پرداختـه  2008در بحران بانکی سـال  نقدینگی کشورهاي اروپایی 

عنوان سیاست پولی و نسبت تسهیالت به سپرده به عنوان شاخص نقدینگی و تغییرات آن به 

                                                                                                              
1. Aspachs, O., Nier,E., Tiesset,M., (2005) 
2. Maddaloni, Angela & Jose-luis Pevdro, (2013) 
3. Munteanu, (2012) 
4. Voldova, (2011) 
5. Agenor, Pierre-Richard; Aynaoui, Karim EL, (2010) 
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عنوان ریسک نقدینگی استفاده شده است. نتایج حاکی از این اسـت کـه اثـر نـرخ بهـره بـر       

اي احتیـاطی  هـ  ریسک نقدینگی و ریسک اعتباري بستگی به عمق ترازنامه بانک و سیاسـت 

ها، توجه بـه   هاي احتیاطی بانک ها دارد. به دلیل ارتباط متقابل سیاست پولی و سیاست بانک

ها ضروري اسـت. در زمـان رخـداد بحـران بـانکی، اگـر        این مقوله در ایجاد ثبات در بانک

عمق ترازنامه بانک زیاد باشد و از نقدینگی الزم بـراي پاسـخگویی بـه مشـتریان برخـوردار      

تواند بر عرضه اعتبارات و کاهش ریسـک نقـدینگی    باشد، اعمال سیاست پولی انقباضی می

هـا مقـررات احتیـاطی نظیـر کفایـت سـرمایه و اسـتانداردهاي         چـه بانـک   اثرگذار باشد. هـر 

  ، تغییرات نرخ بهره اثر کمتري بر ترازنامه بانک خواهد داشت.کنندنقدینگی را رعایت 

بـراي کشـور رومـانی و     2002-10ه از روش پانل در دوره زمانی با استفاد )2012( مانتینو

با انتخاب تعیین نرخ بهره به عنوان نقش بانک مرکزي و در نظر گـرفتن نسـبت وام بـه کـل     

هاي نقدینگی، عواملی کـه مـؤثر    به عنوان شاخص دارایی و نسبت دارایی نقد به سپرده فرار

است. از عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، بر ریسک نقدینگی بانک است را شناسایی کرده 

)، کفایـت سـرمایه،   Z-Scoreنرخ بهره به عنوان نقش بانک مرکزي، شاخص ثبات بانکی (

توان به رشد اقتصادي، تورم و شاخص  نسبت درآمد به هزینه بانک و از متغیرهاي کالن می

ل افـزایش جـذب   . افزایش نرخ بهره باعث افزایش نقدینگی بانک به دلیکردبیکاري اشاره 

   شود. سپرده و در نتیجه کاهش ریسک نقدینگی بانک ناشی از افزایش منابع بانک می

بـا اسـتفاده    2001- 9هاي یونان در دوره زمانی  ) اثر عوامل مؤثر بر بانک2011( در مقاله ولدوا

ایـی،  وام بـه کـل دار   هاي دارایی نقد به سـپرده فـرار،   از روش پانل دیتا محاسبه شده است. نسبت

انـد. بـر اسـاس     هـاي ریسـک نقـدینگی در نظـر گرفتـه شـده       وام به کل سپرده به عنوان شـاخص 

هاي این مقاله، رابطه کفایت سرمایه، نرخ بهره بازار بین بانکی و فعالیـت بـازار بـین بـانکی و      یافته

نرخ تورم و ادوار تجاري اثر منفـی   نقدینگی بانک مثبت بوده و نسبت مطالبات غیرجاري به وام،

  بر نقدینگی بانک دارند. رابطه بین اندازه بانک و نقدینگی مبهم است. 

دهد، هر چه نرخ بهره بازار بین بـانکی بیشـتر باشـد،     هاي این مقاله نشان می همچنین یافته

عـالوه  کنند تا بتوانند به بازار بین بانکی قرض دهند.  ها نقدینگی بیشتري نگهداري می بانک
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در بازار بین بانکی نیز فعالیـت بیشـتري دارنـد     هایی که نقدینگی بیشتري دارند نکبا بر این،

به همین دلیل رابطه بین بازار بین بانکی و نقدینگی مثبت است. نسبت مطالبات غیرجاري به 

پذیرانه بانک است کـه هـر چـه ایـن نسـبت بیشـتر باشـد، بانـک          گر رویکرد ریسکوام بیان

کند. تعیین نرخ بهره به عنـوان نقـش بانـک مرکـزي در نظـر       نقدینگی کمتري نگهداري می

گرفته شده است که هزینه فرصت نگهداري نقدینگی است و اعمال سیاست پولی انقباضـی  

ها کمتر نقدینگی نگهداري و بیشتر وام ارائه  شود که بانک از سوي بانک مرکزي باعث می

شـود کـه    یابد. رکود اقتصادي باعث می و به این ترتیب سودآوري آنها نیز افزایش می کنند

ریسک نقـدینگی بانـک ناشـی از کـاهش وام بـه       بپردازند که متعاقب آنها کمتر وام  بانک

  سپرده کاهش یابد.

ي بانـک مرکـزي را بـر کـاهش ریسـک      هـا  ) اثر بخشـی سیاسـت  2010( آگنور و آینایو

در مدلی که نقص در بازار اعتبارات وجـود دارد، بررسـی    نقدینگی و مازاد نقدینگی بانک

هـاي   کنند، تقاضا براي مازاد ذخایر نزد بانـک مرکـزي بـه سیاسـت     بیان می این دوکنند.  می

ي جهت ممکن است بانک مرکز احتیاطی و هزینه فرصت نگهداري نقدینگی بستگی دارد.

کـه بانـک مرکـزي سیاسـت      . زمانیکندکاهش نرخ تورم از سیاست پولی انقباضی استفاده 

هـا تـرجیح    یابد، بانک کند و به تبع آن، نرخ بهره سپرده افزایش می پولی انقباضی اعمال می

تـا بـا افـزایش درآمـد      ي، عرضه اعتبارات را افزایش دهندا دهند براي پوشش هزینه بهره می

اي را پوشش دهند. این موضوع به دلیل نیاز بیشتر به سپرده جهت  توانند هزینه بهرهاي، ب بهره

شود. بنابراین  ها نزد بانک مرکزي می تأمین مالی اعتبارات، باعث کاهش مازاد ذخایر بانک

در چنین موردي، کاهش ذخایر مازاد نزد بانک مرکزي و افزایش عرضه اعتبارات به دلیـل  

افزایش تورم شده و سیاست انقباضی بانک  نقدینگی در جامعه باعث ها در خلق نقش بانک

  ماند.   نتیجه می مرکزي براي کاهش تورم بی

اي دیگر از مطالعات، نقش بانک مرکزي در کاهش ریسـک نقـدینگی از منظـر تزریـق      دسته

مطالعـه  تـوان بـه    است. از جمله این مطالعات میکرده بررسی را  نقدینگی از سوي بانک مرکزي

  .  کرد) اشاره 2004( ) و رنگبام و همکاران2007( ، ساور)2009( فراکسس و همکاران
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در تحقیق خود اثر تزریق نقـدینگی توسـط بانـک مرکـزي را بـر ریسـک        1)2007ساور(

در مواجهـه بـا بحـران نقـدینگی، بانـک مرکـزي بـا         ها بررسی کـرده اسـت.   نقدینگی بانک

شـود. اگـر بانـک بـا ریسـک       سک ثبات قیمت مواجه میجانشینی بین تزریق نقدینگی و ری

نقدینگی مواجه نباشـد و سیاسـت تزریـق نقـدینگی بانـک مرکـزي جهـت افـزایش قـدرت          

هـا تمرکـز خـود را از مـدیریت      شـود، بانـک   ها باشد، این موضوع باعـث مـی   اعتباري بانک

امـا در   ،هاي آتـی بـا افـزایش ریسـک نقـدینگی مواجـه شـوند        نقدینگی بردارند و در دوره

توانـد مـانع ایجـاد     ها با کمبود نقدینگی مواجه باشند، تزریق نقدینگی مـی  صورتی که بانک

  ها شود. بحران نقدینگی و حفظ قدرت اعتباري بانک

در مقاله خود اثربخشی بازار بین بانکی در تخصیص منـابع  2)2009( فراکسس و همکاران

اند. نتـایج   شوك نقدینگی بررسی کردهالعمل به  و سیاست بهینه بانک مرکزي را در عکس

  کننـد از بـازار   هـا سـعی مـی    حاکی از این است کـه در مواجهـه بـا بحـران نقـدینگی بانـک      

. بهتـرین سیاسـتی کـه بانـک مرکـزي      کننـد بین بانکی نقدینگی مـورد نیـاز خـود را تـأمین      

عـالوه بـر آن از    .کاهش نرخ بهره بازار بین بانکی اسـت  کندتواند در این شرایط اتخاذ  می

در شـرایطی کـه    همچنـین تواند بحران نقدینگی را کـاهش دهـد.    طریق تزریق نقدینگی می

ها با بحران نقدینگی مواجه هستند، کاهش نرخ سود سپرده باعث کاهش ثبات بانکی  بانک

  .شود میو افزایش احتمال هجوم بانکی و ورشکستگی بانکی 

یسـک نقـدینگی بـراي کشـور فنالنـد در دوره      بـه تحلیـل ر   3)2004( رنگبام و همکـاران 

اند که بر اساس آن ریسک نقدینگی برداشت سپرده از بانـک   پرداخته 2003تا  2000زمانی 

یابی اسـتفاده   از روش بهینه براي برآورد احتمال رخداد ریسک نقدینگی تعریف شده است.

نگی توسـط بانـک   شده و نرخ ذخیره قانونی به عنـوان سیاسـت پـولی و میـزان تزریـق نقـدی      

انـد. وقتـی    ترین عوامل اثرگـذار بـر ایـن احتمـال در نظـر گرفتـه شـده        مرکزي به عنوان مهم

بانـک مرکـزي بـراي ممانعـت از ایجـاد       ،شوند ها با برداشت ناگهانی سپرده مواجه می بانک

                                                                                                              
1. Saur, (2007) 
2. Freixas, Xavier; Antoine Martin and David Skeie, (2009) 
3. Ringbom, Staffan; Oz shy & Rune Stenbacka, (2004) 
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کنـد بـا تزریـق     دهـد و سـعی مـی    بحران در شبکه بانکی، نرخ ذخیره قـانونی را کـاهش مـی   

  هـا بـه بـازار     دسترسـی بانـک   . همچنینها را فراهم آورد نقدینگی مورد نیاز بانکنقدینگی، 

تواننـد از یکـدیگر    شود به دلیل اینکه در صورت نیـاز بـه نقـدینگی مـی     بین بانکی باعث می

  . بنـابراین هـر چـه بـازار     داشـته باشـند  ، نیاز کمتري براي نگهداري نقـدینگی  کننداستقراض 

تر بتوانند به منابع بازار بین بانکی دسترسی داشته  ها راحت شد و بانکتر با بین بانکی گسترده

  شوند. باشند، کمتر دچار ریسک نقدینگی می

  

  هاي نقدینگی در شبکه بانکی کشور بررسی نسبت -4

طیف  در نهایتهاي نقد،  هاي نقدینگی تحت تأثیر تعاریف مختلف از دارایی اگر چه نسبت

هـاي   در اغلب کشورها مفهـوم نقـد و دارایـی    امادهد  متنوعی از اعداد و ارقام را تشکیل می

تحمـل زیـان قابـل تبـدیل بـه نقـد        و بدون هایی که سریع نقدینه، معادل دارایی نقد و دارایی

  شود.  است را شامل می

ــالی وجــوه مــورد نیــاز خــود در     بانــک ــأمین م بازارهــاي هــا معمــوالً در شــرایطی کــه ت

دهنـد و بـا عـدم     مشتریان خود یا در بازارهاي بین بانکی را از دست می گیري، اعم از سپرده

شـوند.   هاي نقدینگی مـی  شوند، مستعد ریسک ها مواجه می ها و بدهی تطابق سررسید دارایی

ها، نسبت مقاومت بانـک در   ها در زمینه محاسبه کیفیت نقدینگی بانک ترین شاخص  متداول

  ط بحران نقدینگی، پوشش نوسانات و نسبت بدهی پرنوسان است. شرای

هـاي مختلـف بــانکی    هـاي نقـدینگی، ابتــدا وضـعیت کلـی گـروه      قبـل از بررسـی نسـبت   

(خصوصی، خصوصی شده، دولتی تجاري و دولتی تخصصـی) از نظـر سـهم از بـازار و دو     

پس ابتـدا وضـعیت   متغیر مهم و اثرگذار بر کیفیت نقدینگی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه، سـ     

ــانکی کشــور در  ــانکی در  ســال اخیــر و وضــعیت کنــونی گــروه  8شــبکه ب هــاي مختلــف ب

  شوند. هاي مختلف کیفیت نقدینگی بررسی تحلیل می شاخص

انـد، داراي رشـد    هایی کـه در ناحیـه یـک و دو قـرار گرفتـه      بانک )1(با توجه به نمودار 

اند،  یی که در ناحیه یک و سه قرار گرفتهها سپرده فرار کمتر از متوسط شبکه بانکی و بانک
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هـایی کـه در ناحیـه یـک      داراي رشد دارایی نقد بیش از متوسط شبکه بانکی هستند. بانـک 

اي کمتر از شبکه بانکی خواهند بود، اما به دلیـل   قرار دارند، اگر چه داراي رشد هزینه بهره

هاي  ا کاهش سود در دورهنگهداري دارایی نقد بیش از متوسط شبکه بانکی، ممکن است ب

اند به دلیـل اینکـه از رشـد     هایی که در ناحیه سه و چهار قرار گرفته شوند. بانک آتی مواجه 

هـا در   سپرده فرار بیش از متوسط شبکه بانکی برخوردار هسـتند، در مقایسـه بـا سـایر بانـک     

هـایی کـه    دوره هاي آتی با ریسک نقدینگی بیشتري برخوردار خواهند بود. همچنین بانـک 

اینکه از رشد سـپرده فـرار بـیش از متوسـط شـبکه بـانکی        با وجوددر ناحیه سه قرار دارند، 

   ها را ندارند. برخوردار هستند، اما دارایی نقد الزم براي پوشش این نوع سپرده

  

  ، درصد)1392رشد سپرده فرار در مقابل رشد دارایی نقد (سال -)1(نمودار 

  
  

هـاي خصوصـی و دولتـی تجـاري بـا       شـود بانـک   مشاهده می) 1(همانطور که در جدول 

هـاي خصوصـی شـده و دولتـی      کاهش سهم از بازار در دارایی، تسهیالت و سپرده و بانـک 

اند. اگـر چـه سـهم     مواجه شده 1392تخصصی با افزایش سهم از بازار در این اقالم در سال 

 1392هـاي بـانکی در سـال     قایسه بـا سـایر گـروه   هاي خصوصی و دولتی تجاري در م بانک

 ،هاي بانکی دارند کاهش یافته است، اما همچنان در شبکه بانکی سهمی بیش از سایر گروه

  هاي آتی قدرت رقابت آنها را کاهش خواهد داد.  اما کاهش سهم در دوره
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  ، درصد)1392(سال  ها  سهم از بازار بانک- )1(جدول 

 تسهیالت دارایی سهم از بازار 
حقوق صاحبان 

 سهام
 مطالبات معوق سپرده

 1392 1391 1392 1391 1392 1391 1392 1391 1392 1391 ها انواع بانک

9176.69.6.. خصوصی

99959 خصوصی شده

965 دولتی تجاري

دولتی 

 تخصصی
65659

  

کـاهش سـهم از بـازار در     هاي خصوصی و دولتی تجاري همانطور که بـا  همچنین بانک

اند، کاهش سهم از بازار در مطالبـات غیرجـاري را نیـز تجربـه      تسهیالت اعطایی همراه بوده

هـا را در مقایسـه بـا سـایر      اند. اگر چه این رخداد ریسک اعتباري این گـروه از بانـک   کرده

این دو  هاي آتی انتظار کاهش سود را براي هاي بانکی کاهش داده است، اما در دوره گروه

  گروه خواهیم داشت. 

  

  هاي مقاومت بانک در شرایط بحران نقدینگی   نسبت -4-1

گـذار بـر مقاومـت بانـک در شـرایط بحـران        مدیریت نقدینگی بانـک از جملـه عوامـل اثـر    

هـاي نقـد بـه     توان به نسبت دارایی ها می هاي مقاومت بانک از جمله شاخص .نقدینگی است

. دارایی نقد در این مقاله شامل نقـد موجـود   کردپرده اشاره کل سپرده و نسبت ماندگاري س

. نسبت مانـدگاري سـپرده نیـز    استدر صندوق، مطالبات از شبکه بانکی و اوراق مشارکت 

گذاري به سپرده فرار است. سپرده فرار حاصل مجمـوع سـپرده    حاصل تقسیم سپرده سرمایه

   است.جاري و قرض الحسنه 

روج چه میزانـی  دهنده آن است که در مقابل خ ل سپرده نشانهاي نقد به ک نسبت دارایی

هایی با درجه نقدشوندگی باال وجود دارد. باال بودن این نسـبت   دارایی ،هاي بانک از سپرده

هـا در   حاکی از توان بانک جهت جایگزینی وجوه نقد قابل دسترس در زمان خروج سـپرده 
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تـر باشـد، قابلیـت     می ایـن نسـبت پـایین   رایط بحرانی است. بدیهی است که هر چه مقدار ک

تر خواهـد بـود. در نتیجـه بانـک مجبـور      ر تأمین منابع الزم و بهنگام پذیري بانک د انعطاف

هـا در شـرایط بحرانـی     خواهد شد جهت مقابله با شکاف نقدینگی حاصل از خروج سـپرده 

در مقابـل هـر   دهد بانک  نسبت ماندگاري سپرده نیز نشان می .شودهاي آشکار  متحمل زیان

  است. کردهگذاري جذب  واحد سپرده فرار به چه میزان سپرده سرمایه

  

 (درصد) دار نرخ رشد سپرده فرار و نرخ رشد سپرده مدت -)2نمودار (

 
  ) و محاسبات محقق1385-92هاي ایران، مؤسسه عالی بانکداري ایران ( منبع: صورت مالی بانک

  

گـذاري و رشـد    هاي اخیر با رشد منفی در سپرده سرمایه سالها در  )، بانک2براساس نمودار (

قیمـت پایـداري    قیمـت در مقایسـه بـا منـابع گـران      اند. منابع ارزان مثبت در سپرده فرار مواجه بوده

هـاي اقتصـادي    هـا در مقابـل شـوك    پذیري سـریع سـپرده   ناپایداري به مفهوم تأثیر کمتري دارند.

با فرض وجـود احتمـال تـورم بـاال و در پـی آن کـاهش ارزش       گذار  است. به عنوان مثال، سپرده

هـاي ضـد تـورمی همچـون زمـین، طـال، ارز و ...        پول، مبادرت به تبدیل مبـالغ نقـدي بـه دارایـی    

هـا   شـوند. در نتیجـه بانـک    قیمت به راحتی از بانک خارج می هاي ارزان کند، از این رو سپرده می

ها در شرایط بحرانـی   دینگی حاصل از خروج سپردهمجبور خواهند شد جهت مقابله با شکاف نق



















1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392
نرخ رشد سپرده فرار نرخ رشد سپرده مدت دار
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هـا از منـابع پایـدار بـه منـابع ارزان قیمـت، آنهـا را در         متحمل زیـان شـوند. تغییـر رویکـرد بانـک     

  هاي آتی با کسري نقدینگی و افزایش ریسک نقدینگی مواجه خواهد ساخت. دوره

گـذار بـا    دلیل که فـرد سـپرده  هاي پایدار) به این  (سپرده قیمت ، منابع گراناز طرف دیگر

پرداخـت سـود   همچـون   شـود،  هاي هنگـام خـروج سـپرده مواجـه مـی      برخی از محدودیت

مدت، زمـانبر بـودن و مـواردي از ایـن قبیـل، باعـث عـدم         هاي کوتاه از سپرده دریافتی بیش

هـاي   العمل سریع در برابر شـوك  گذار براي خروج مبالغ و عکس انگیزه الزم در فرد سپرده

امـا بـه    ،اي اسـت  شود. اگرچه وجود منابع پایدار براي بانک داراي هزینه بهـره  صادي میاقت

  دلیل اهمیتی که در کاهش ریسک نقدینگی دارد، داراي اهمیت است.

  

 هاي نقدینگی (درصد) نسبت -)3نمودار (

 
  حقق) و محاسبات م1385-92هاي ایران، مؤسسه عالی بانکداري ایران ( منبع: صورت مالی بانک

 

گذاري بـه سـپرده فـرار باعـث      ها از سپرده سرمایه ، تغییر رویکرد بانک)3مطابق نمودار (

هـا اگـر چـه هزینـه      کاهش ماندگاري سپرده شده است. کاهش ماندگاري سپرده در بانـک 

کـه نتیجـه آن    شـود  مـی دهد اما باعث کاهش منابع پایدار و بلندمـدت   اي را کاهش می بهره

است که اثر منفی بر سالمت بانکی خواهد داشـت. محـور سـمت     افزایش ریسک نقدینگی

  دهد. گذاري به سپرده فرار را نشان می راست سپرده سرمایه
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انـد، ایـن    ها با کاهش نسبت دارایی نقد به کل سپرده مواجه شـده  هایی که بانک در دوره

ز دسـت  گیري از بازار بین بانکی بـوده اسـت کـه نتیجـه آن ا     کاهش ناشی از کاهش سپرده

اثـر منفـی بـر سـالمت      در نهایـت دادن بازار بین بانکی و افزایش ریسک نقدینگی است که 

هاي اخیر به دلیل رونق بـازار بـین بـانکی و تغییـر رویکـرد       بانکی خواهد داشت. اما در سال

(اوراق  هاي با ریسـک کمتـر   (اعتبارات اعطایی) به سمت دارایی ها از دارایی ریسکی بانک

رونـد  گذاري) دارایی نقد به کل سـپرده بـه دلیـل افـزایش دارایـی نقـد،        مایهمشارکت و سر

  افزایشی داشته است.

هاي نقد به  هاي با ماهیت دولتی داراي نسبت دارایی بانک )،2براساس اطالعات جدول (

امـا رونـد آن در    ،هـاي بـا ماهیـت خصوصـی هسـتند      کل سپرده بیشتري در مقایسه با بانـک 

  نکی کاهشی بوده است.هاي مختلف با گروه

اند به  با روند کاهش مطالبات از شبکه بانکی همراه بوده 1392هاي دولتی در سال  بانک 

هاي دولتی تجاري و تخصصـی بـه ترتیـب     که رشد مطالبات از شبکه بانکی در بانک طوري

 2/2و  9درصد بوده است. به همین دلیل با رشد منفی به ترتیـب   9/3و منفی  6/3برابر منفی 

هــاي  انــد. در مقابــل بانــک مواجــه شــده 1392هــاي نقدشــونده در ســال  درصــد در دارایــی

کـه   اند به طوري خصوصی کشور با رشد مثبت در رشد مطالبات از شبکه بانکی همراه بوده

 41هاي خصوصی و خصوصی شده به ترتیب برابر با  رشد مطالبات از شبکه بانکی در بانک

  درصد بوده است.  21و 

به ترتیب  هاي دولتی و بانک هاي خصوصی بانکدر بازار بین بانکی، رسد  به نظر می

ا مالکیـت  هـاي بـ   گیرنده هستند. نسبت مانـدگاري سـپرده نیـز در بانـک     وامو  دهنده وام

هـا بـوده    هاي خصوصی بیش از سـایر بانـک   ، اما در بانکمختلف روند صعودي داشته

شده، دولتی  هاي خصوصی، خصوصی دار در بانک که رشد سپرده مدت است به طوري

در این درصد بوده است،  18و  37، 39، 46تجاري و دولتی تخصصی به ترتیب برابر با 

 9و  30، 74، 15 هـاي بـانکی برابـر بـا     که رشد سپرده فرار نیز در این گروهاست   حالی

  درصد بوده است. 
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دار بیش از رشـد سـپرده فـرار     هاي خصوصی و دولتی تجاري رشد سپرده مدت در بانک

هـاي بـانکی بـا کمبـود      ها در مقایسه با سایر گروه که این گروه از بانک بوده است به طوري

  هاي آتی مواجه خواهند بود. نقدینگی کمتري در دوره
  

  هاي مختلف بانکی ها در گروه اومت بانکهاي مق نسبت - )2(جدول 

 
 نسبت ماندگاري سپرده (واحد) هاي نقد به کل سپرده (درصد) دارایی  نسبت

1391 1392 1391 1392 

 مالکیت

 9/1763 4/1706 7/18 5/23 خصوصی

 9/203 4/151 2/17 2/14 خصوصی شده

 3/147 1/123 6/20 1/26 دولتی تجاري

 7/140 1/109 3/23 3/25 دولتی تخصصی

  

  نسبت پوشش نوسانات و نسبت بدهی پر نوسان -4-2

 .هاي نقد به سپرده فرار تعریـف شـده اسـت    دارایی  نسبت پوشش نوسانات به صورت نسبت

هاي فـرار بانـک بـدون صـرف زمـان و       دهد چه سهمی از مجموع سپرده این نسبت نشان می

  هزینه فقط از محل وجوه نقد موجود قابل پرداخت است. 

هـاي   هایی هستند کـه از ثبـات کـافی برخـوردار نیسـتند و سـپرده       سپرده ،هاي فرار سپرده

وان تـأمین نقـدینگی بانـک را    این نسـبت تـ   شوند. انداز را شامل می هاي پس دیداري، سپرده

دهد. دارایی نقـد در ایـن گـزارش     هاي فرار نشان می جهت پاسخگویی به برداشت از سپرده

  .استشامل نقد موجود در صندوق، مطالبات از شبکه بانکی و اوراق مشارکت 

مـدت، همـواره    انداز کوتـاه  هاي پس هاي دیداري و سپرده ها مانند سپرده انواعی از سپرده

از ایـن رو نگهـداري سـطح مناسـبی از      ،شـوند  ار طبقـه بنـدي مـی   رهاي ف عنوان بدهیتحت 

ها با درجه نقد شوندگی بـاال در شـرایط عـادي جهـت جـایگزینی وجـوه نقـد قابـل          دارایی

  . استدسترس در مقابل خروج سپرده ها ي فرار ، الزم و ضروري 



  1394، زمستان 59شماره  ،پانزدهمفصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، سال  74

 

 

دهد. ایـن نسـبت   نشان میرا ا هاز مجموع سپرده هاسپردهاین هاي فرار سهم نسبت سپرده

. استشدن  هاي) بانک از نظر نزدیکی به نقد هاي (بدهیمعیاري از ترکیب و کیفیت سپرده

  نسبت سپرده فرار به کل سپرده به عنوان نسبت بدهی پر نوسان در نظر گرفته شده است.

پس از  روند نسبت سپرده فرار به کل سپرده کاهشی و 1390تا سال )، 4براساس نمودار (

. همچنـین  ت، نسـبت سـپرده فـرار بـه کـل سـپرده)      (محور سمت راس استی بوده افزایش آن

  نسبت دارایی نقد به سپرده فرار نیز در حال افزایش است.

  

 هاي پوشش نوسانات و نسبت بدهی پرنوسان (درصد) نسبت -)4(نمودار 

 
  ) و محاسبات محقق1392-1385هاي ایران، مؤسسه عالی بانکداري ایران ( منبع: صورت مالی بانک

  

هـاي اخیـر بـا افـزایش سـپرده فـرار و کـاهش         در سالدر عین حال که هاي کشور  بانک

(تسـهیالت اعطـایی، نمـودار     نسبت دارایی درآمـدزا ، اند نسبت پوشش نوسانات مواجه بوده

هـاي   مـدتی هسـتند کـه بـه دارایـی      در واقع داراي تعهدات کوتاه اند. )) را نیز افزایش داده5(

هـا   ها و بـدهی  بلندمدت اختصاص یافته است و در نتیجه به دلیل عدم تطابق سررسید دارایی

از دارایـی   همچنـین شـوند.  هاي آتی با افزایش ریسک نقدینگی مواجه  ممکن است در دوره

هـاي   مدت برخوردار نبـوده و در نتیجـه در دوره   نقد الزم براي پوشش سپرده فرار و بدهی کوتاه
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در واقع عدم موفقیـت شـبکه بـانکی کشـور      آتی با افزایش ریسک نقدینگی مواجه خواهند شد.

  سازد. در مدیریت نقدینگی آنها را با ریسک نقدینگی مواجه می

هاي مورد بررسی داراي  هاي خصوصی در همه شاخص بانک )،3مطابق اطالعات جدول (

نکی ها براي این گروه با اند. اگرچه روند این شاخص شاخص بیشتر از شبکه بانکی بوده مقدار

درصد در سال  84نزول مربوط به کاهش رشد دارایی درآمدزا از  نزولی بوده است، اما این

  بوده است.  1392درصد در سال  34به  1391
  

  هاي بانکی هی پر نوسان در گروهمدت، نسبت بد نسبت پوشش نوسانات، پوشش بدهی کوتاه - )3جدول (

 
 نسبت بدهی پرنوسان مدت پوشش بدهی کوتاه پوشش نوسانات

1391 1392 1391 1392 1391 1392 

 مالکیت

 4/10 2/14 1/5 2/6 2/285 7/296 خصوصی

 2/31 7/37 9/2 3/2 7/48 7/39 خصوصی شده

 7/51 2/55 7/3 1/3 5/34 2/39 دولتی تجاري

 8/41 7/48 3/1 3/1 6/60 1/57 دولتی تخصصی

  

هاي درآمدزا، مطالبات از شبکه بانکی و اوراق مشارکت ضمن داشتن رشد  در میان دارایی

با افـزایش رشـد    1392ها در سال  اند. این گروه از بانک مواجه شده نیز مثبت با کاهش رشد

  . اند کردهتر  و سبد دارایی خود را ریسکی  تسهیالت اعطایی همراه بوده

هـم بـا کـاهش نسـبت دارایـی       1391در مقایسه بـا سـال    1392هاي دولتی در سال  بانک

چه کاهش بدهی پرنوسان به نوعی  گرااند.  درآمدزا و هم با کاهش بدهی پرنوسان همراه بوده

تواند باعث کاهش ریسک نقدینگی بانک شود اما کاهش دارایی درآمدزا، بانک را در  می

طـور کـه در بخـش سـودآوري      سود مواجه خواهد سـاخت. همـان  هاي آتی با کاهش  دوره

با کاهش اندکی حاشیه سود در دوره مورد  هاي دولتی و تخصصی تقریبا شد، بانکمشاهده 

  اند. بررسی مواجه بوده

شده در مجمـوع بـا کـاهش نسـبت دارایـی        هاي خصوصی بانک بنابراین آنچه ارائه شد،

گفت که توان  اند که با توجه به افزایش بدهی پرنوسان می مواجه بوده 1392درآمدزا در سال 

. بـین  انـد  شـده شده در مدیریت نقدینگی با مشکل مواجه   هاي خصوصی بانک به طور کلی
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بـا   ،درآمـدزا  کاهش نسـبت دارایـی  عالوه بر شده، تنها بانک تجارت   هاي خصوصی بانک

  کاهش نسبت بدهی پرنوسان همراه بوده است.

) 1385-89هـاي   (به خصوص در سال گذار در چند سال گذشتهگیري کلی سیاست جهت

بر کاهش نرخ سود بانکی و افزایش عرضه تسهیالت بانکی متمرکز بوده است. کاهش نرخ 

نتیجه بروز سـرکوب مـالی   هاي سود منفی و در  هاي تورم باال، نرخ نرخبا وجود سود بانکی 

ها براي افـزایش عرضـه    فشار به بانکهمچنین ها را به همراه داشته است.  شدید در این سال

ها و در نهایت افزایش اضافه برداشت  تسهیالت بانکی زمینه عدم تعادل منابع مصارف بانک

ی اهـداف  پیگیري برخ ،ها از منابع بانک مرکزي را فراهم آورده است. مضاف بر این بانک

ها به  ها از محل منابع بانکی در عمل به افزایش بدهی بانک اي و تأمین مالی این طرح توسعه

ه سـایر  بانک مرکزي و رشد پایه پولی و نقدینگی کشور از این محل منجر شده که به همـرا 

(محـور   هـا داشـته اسـت    سزایی در افزایش نرخ تورم در این سالدهنده سهم ب عوامل توضیح

 .راست سپرده و تسهیالت)سمت 

 
 تسهیالت اعطایی، سپرده و بدهی به بانک مرکزي(میلیارد ریال) -)5(نمودار 

  
 ) و محاسبات محقق1392-1385هاي ایران، مؤسسه عالی بانکداري ایران ( منبع: صورت مالی بانک
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است،  هایی که سپرده بانکی با افزایش مواجه شده در برخی دوره)، 5با توجه به نمودار (

هـا از محـل    کمبود منابع بانـک  ،بدهی به بانک مرکزي کاهش داشته است. به عبارت دیگر

ناشـی از   88تـا   87دوره  سـویی آن در انـک مرکـزي جبـران شـده اسـت، امـا هم      بدهی به ب

هـا   افزایش رشد اقتصادي و افزایش تقاضا براي اعتبارات و در نتیجه افزایش تقاضاي بانـک 

  این دوره بوده است.براي جذب منابع در 

  

  تصریح مدل -5

در دوره  1هـا  در این بخش سعی شده است با استفاده از آمار ترازنامه و سـود و زیـان بانـک   

 مؤثر بـر ریسـک نقـدینگی بانـک، یـک مـدل بـراي        2و همچنین متغیرهاي کالن 92-1385

 در ایـن مقالـه، همچـون مطالعـات فراکسـس و همکـاران       .شـود ریسک نقـدینگی طراحـی   

ــام و همکــاران2007)، ســاور (2009( ــک   ،)2004( ) و رنگب ــدینگی از ســوي بان ــق نق تزری

) نـرخ  2011( ) و وداوا2012مانتینو ( )،2013( مرکزي و همچون مطالعات مادالونی و پیدرو

بهره سپرده به عنوان نقش بانک مرکزي در کاهش احتمال رخداد ریسک نقدینگی استفاده 

  . شد

زیـرا تحلیـل    ،بـه روش پانـل الجیـت تخمـین زده شـده اسـت      نظر این مقالـه  مدل مد

شـود یـا نـه، احتمـال وقـوع رویـداد را        بینی اینکه رویداد واقع مـی  الجیت به جاي پیش

اي از مقادیر بین صفر و یک  تواند دامنه کند. به این طریق متغیر وابسته می بینی می پیش

  بر گیرد. را در

                                                                                                              
هاي مورد بررسی عبارت هستند از: اقتصاد نوین،  اي موسسه عالی بانکداري استفاده شده است و بانک از پایگاه داده .1

زمـین، حکمـت ایرانیـان، قـوامین،      انصار، پارسیان، پاسارگاد، آینده، دي، سامان، سرمایه، سینا، شهر، کارآفرین، ایران

الحسـنه مهـر، صـنعت و معـدن،      ، ملت، رفاه کارگران، سپه، ملی، پست بانـک، قـرض  گردشگري، تجارت، صادرات

  .کشاورزي، مسکن، توسعه صادرات و توسعه تعاون

  .1385- 92نماگرهاي اقتصادي . 2
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متغیر وابسته بین صفر و یک محدود شـود، تحلیـل   براي اینکه روابط متغیرهاي مستقل و 

کند. در سطوح پـایین   است، استفاده می Sاز رابطه مفروض بین این متغیرها که شبیه منحنی 

شود و هـر چـه مقـادیر متغیرهـاي مسـتقل افـزایش        متغیر مستقل، احتمال به صفر نزدیک می

ز متغیرهـاي مسـتقل،   یابد، پس از آنکه شـیب شـروع بـه کـاهش کنـد، در هـر سـطحی ا        می

متغیرهـاي مـورد    1شـد.  اما هیچگاه از یـک بیشـتر نخواهـد    ،شود احتمال به یک نزدیک می

  بیان شده است.) 4(استفاده در جدول 

  

  متغیرهاي مورد استفاده در مدل - )4(جدول 

 نماد اختصاري متغیرهاي کالن و بانکی

 Inf نرخ تورم

 Roe شاخص سودآوري

 Ca سرمایه)سالمت بانکی( کفایت 

 Npl سالمت بانکی (ریسک پذیري بانک)

 Dc بدهی به بانک مرکزي

 Dc*dnpl حاصل ضرب متغیر مجازي ریسک پذیري بانک در بدهی به بانک مرکزي

 Rd نرخ سود سپرده

  

ها براي افزایش سـودآوري، منـابع    بر اساس نظریاتی که در بند دوم مقاله بیان شد، بانک

دهند. وقوع این رخداد  مدت نظیر تسهیالت اعطایی اختصاص می هاي بلند خود را به دارایی

مـدت   از یک طرف منابع کوتـاه  ریسک نقدینگی بانک را افزایش دهد؛تواند  از دوجنبه می

منابع کـافی در   اختصاص یافته که ممکن است هنگام برداشت سپرده، مدت به مصارف بلند

بخشی از نقـدینگی بانـک از محـل بازپرداخـت تسـهیالت       ،دسترس نباشد و از طرف دیگر

شود، بنابراین عـدم بازپرداخـت بـه موقـع تسـهیالت، بانـک را بـا کمبـود          اعطایی، تأمین می

دینگی، استقراض از بانـک مرکـزي در   نقدینگی مواجه خواهد ساخت. نتیجه این کمبود نق

  چارچوب بدهی به بانک مرکزي خواهد بود. 

                                                                                                              
1. Invalid Source Specified 
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 جاري به مطالبات جـاري ی که با افزایش نسبت مطالبات غیرهای  انتظار بر این است، بانک

)Npl  باالتري برخوردارند، مجبور به استقراض بیشتر از بانک مرکزي شوند. براي آزمـون (

پـذیري بانـک در بـدهی بـه بانـک مرکـزي        مجازي ریسک این فرضیه از حاصلضرب متغیر

گیرد اگـر بانـک مـورد     عدد یک می ،پذیري بانک استفاده شده است. متغیر مجازي ریسک

گیـرد. انتظـار بـر     صورت عدد صـفر مـی   مواجه شده باشد و در غیر ا ین Npl نظر با افزایش

رابطه منفی با ریسک نقدینگی داشته باشد. به این مفهوم کـه   Dc*dnplاین است که متغیر 

پذیري بانک بیشـتر باشـد و تزریـق نقـدینگی از سـوي بانـک مرکـزي صـورت          اگر ریسک

  پذیرد، ریسک نقدینگی بانک کمتر خواهد بود. 

هاي نقد به سپرده فرار به  بر اساس ادبیات موجود در مورد نقدینگی بانک، نسبت دارایی

صی است که وضعیت نقدینگی بانـک را نشـان داده و بیـانگر آن اسـت کـه در      عنوان شاخ

شـوندگی بـاال وجـود    هایی با درجه نقد دارایی هاي بانک، مقابل خروج چه میزانی از سپرده

دارد. بنابراین متغیر وابسته به این صورت تعریف شده اسـت کـه اگـر در یـک سـال نسـبت       

  نفـی باشـد، متغیـر وابسـته عـدد یـک و در غیـر ایـن        دارایی نقد به سپرده فرار داراي رشـد م 

کند. بـراي انتخـاب متغیرهـاي مسـتقل نیـز سـعی شـده اسـت از          صورت عدد صفر اتخاذ می

  مطالعات تجربی سایر کشورها و واقعیت شبکه بانکی کشور استفاده شود.

  است:) 1شده به صورت کلی مطابق معادله (  مدل طراحی

)1(          
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 macro، در ایـن مقالـه ریسـک نقـدینگی)    بیانگر متغیـر وابسـته (   ityکه در این معادله 

ــالن، ــانکی bank متغیرهــاي ک ــاي ب ــالن و  ،متغیره ــاي ک ــریب   ضــریب متغیره ض

  متغیرهاي بانکی است.
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(سـاختگی) بـودن رگرسـیون بـرآوردي،      قبل از برآورد مدل، براي جلوگیري از کـاذب 

شـود. بـه    ابتدا آزمون ریشه واحد براي بررسی مانایی و یا نامانایی متغیرهاي مدل انجـام مـی  

  همین منظور از آزمون ایم، پسران و شین استفاده شد.
  

  حد متغیرهاي مورد استفاده در مدلآزمون ریشه وا - )5(جدول 

 تفاضل مرتبه اول سطح متغیر وضعیت متغیرهاي کالن و بانکی

  * -8/6 با عرض از مبدأ نرخ تورم

  **-1/2 با عرض از مبدأ شاخص سودآوري

  * -8/3 بدون عرض از مبدأ و روند سالمت بانکی( کفایت سرمایه)

 ** -8/0 2/3 از مبدأ و روندبدون عرض  سالمت بانکی (ریسک پذیري بانک)

 ** -9/1 1/6 بدون عرض از مبدأ و روند بدهی به بانک مرکزي

  *** -8/3 با عرض از مبدأ نرخ سود سپرده

  

داري  ، نرخ تورم و شاخص کفایت سرمایه در سـطح معنـی  )5(جدول  براساس اطالعات

پذیري بانـک و بـدهی بـه بانـک مرکـزي در       هاي سودآوري، ریسک یک درصد، شاخص

در .درصد مانـا هسـتند    10داري  درصد و نرخ سود سپرده در سطح معنی 5داري  سطح معنی

مانـا بـوده و   پذیري بانک و بـدهی بـه بانـک مرکـزي در سـطح نا      این میان متغیرهاي ریسک

داراي ریشه واحد هستند. با وجود اینکه اکثر متغیرها مانا هستند، اما به دلیل وجود دو متغیـر  

زیـرا در صـورت همجمـع     ،متغیرهاي مدل اطمینان حاصل شود 1از همجمع بودن بایدنامانا، 

لـی  دست آمده بین متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل مـدل جع ه نبودن متغیرهاي مدل، رابطه ب

  و ساختگی خواهد بود.

در این مطالعه، براي اطمینان از همجمع بودن متغیرها، از آزمـون همجمعـی پانـل دیتـاي     

هــاي متعــددي را بــر اســاس  شــود. پــدرونی آمــاره ) اســتفاده مــی2004و  1999 ( 2پــدرونی

هـاي   ) ارائـه کـرده اسـت. آزمـون    1987( هاي رگرسیون همجمعـی انگـل و گرنجـر    پسماند

                                                                                                              
1. Cointegration 
2. Pedroni Panel Cointegration Test 
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هـاي موجـود بـین مقـاطع را در نظـر       ده توسط وي طـوري هسـتنند کـه نـاهمگنی    پیشنهاد ش

  بیان شده است.  )6(گیرند. نتایج آزمون همجمعی پانل پدرونی در جدول  می
  

  نتایج آزمون همجمعی پانل پدرونی - )6( جدول

 هاي کوچک بانک هاي بزرگ بانک شبکه بانکی 

 Panel Group Panel Group Panel Group 

Variance Ratio 79/7 - * ............ 5/5- * ................ 7- * ...... 

Rho Statistic 5/17 * 9/20 * 8/12 * 19 * 6/15 * 1/22 * 

PP Statistic 1/15 - * 24- * 1/19 - * 5/25 * 5/10 - * 25/22 - * 

ADF Statistic 8/1- * 71/1 - * 4- * 7/5 * 023/0 5/2 * 

   

بیانگر رد شدن فرضیه صفر مبنی بر عـدم وجـود همجمعـی    ) 6(عالمت ستاره در جدول 

را   انباشتگی بین متغیرهاي مـدل  توان وجود رابطه هم درصد است و می 5در سطح معناداري 

مدت بین متغیرهاي مستقل و متغیـر وابسـته وجـود داشـته و      بنابراین رابطه بلند ،نتیجه گرفت

  مدل قابل برآورد است.

هاي مورد نیاز  ، یک مدل پانل الجیت برآورد شده و آزمونStattaافزار  با استفاده از نرم

واجـه شـدن آن بـا    شود. با توجه به اینکه اندازه بانک در نیاز بانک به نقدینگی و م انجام می

 گذار است، بنابراین در این مقاله سعی شده است، ضـمن بـرآورد مـدل   ریسک نقدینگی اثر

هاي بزرگ و کوچک به صورت مجـزا   نظر براي بانکبراي شبکه بانکی کشور، مدل مورد

  تخمین زده شود. 

درصـدي   5هایی هستند که سهم بـیش از   هاي بزرگ، بانک در این مقاله منظور از بانک

هـایی در نظـر گرفتـه     هـاي کوچـک بانـک    را در دارایی شبکه بانکی کشور دارنـد و بانـک  

  درصد کمتر است. 5ها در دارایی شبکه بانکی کشور از اند که سهم آن شده

تخمین زد. بنابراین بـراي   Panelیا  Pooledتوان به صورت  هاي مورد مطالعه را می مدل

ه شود. فرض صفر این آزمون، تخمین مـدل بـ   لیمر استفاده می Fتشخیص این امر از آزمون 

  . است Pooledصورت 
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توان فرضـیه صـفر را رد کـرده و مـدل را بـه صـورت        نتایج آزمون حاکی از آن است که می

(اثرات ثابت یا اثرات تصـادفی) بـراي    تعیین شود که کدام روش بایدپانل دیتا تخمین زد. اکنون 

  شود.   استفاده می 1)1980( . براي این کار نیز از آزمون هاسمناستمناسب  Panelتخمین 

در آزمون هاسمن فرضیه صفر به معناي این است که بین جزء اخالل معادله و متغیرهـاي  

. این در حالی اسـت  هستندتوضیحی هیچ ارتباطی وجود ندارد و در واقع مستقل از یکدیگر 

که فرضیه مقابل به این معنی است کـه بـین جـزء اخـالل و متغیرهـاي توضـیحی همبسـتگی        

ه هنگام وجود همبستگی بین جزء اخالل و متغیرهاي توضیحی، وجود دارد. با توجه به اینک

در صـورت رد فرضـیه صـفر بهتـر اسـت از روش       ،شـوند  دار و ناسازگار می ضرایب تورش

  اثرات ثابت استفاده شود. 

روش برآورد اثرات تصـادفی رد شـده و مـدل     بایدکند که  آماره آزمون هاسمن بیان می

بیـان شـده اسـت. اعـداد بیـرون و       )7جـدول ( نتایج در  به صورت اثرات ثابت برآورد شود.

  دهد.  به آن را نشان می مربوط Probداخل پرانتز به ترتیب مقدار آماره آزمون و 
  

 آزمون لیمر و هاسمن - )7(جدول 

 هاي کوچک بانک هاي بزرگ بانک شبکه بانکی 

 52/4) 000/0( 56/4) 000/0( 45/4) 000/0( لیمر Fره  آما

 6/105) 000/0( 9/161) 000/0( 16/110) 000/0( هاسمنآماره 

  

هـاي همزمـان متغیرهـاي مـورد      از جمله جداول آماري مهم مورد بررسی، تحلیل پویـایی 

کـه در آن بـه ارزیـابی تـأثیرات همزمـان و پویـایی موجـود بـین          اسـت بررسی در این مقاله 

مانـده مطالبـات غیرجـاري بـه     شود. دو شاخص کفایت سرمایه و نسـبت  متغیرها پرداخته می

دهنـد وارد مـدل    هایی کـه سـالمت بـانکی را نشـان مـی      تسهیالت اعطایی به عنوان شاخص

  همبستگی بین متغیرهاي مورد نظر این مقاله بیان شده است.) 6(در جدول  اند. شده

) رابطـه بـین   2013( شود، همچون نتایج مطالعه مادالونی و پیدرو همانطور که مشاهده می

) و احتمال رخداد ریسک نقدینگی منفی است. سرمایه مناسـب  ca( شاخص کفایت سرمایه

                                                                                                              
1. Hausman, (1980) 
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هـا و   یـک از بانـک   و کافی یکی از شرایط الزم براي حفظ سالمت نظام بانکی اسـت. هـر  

هاي خود باید همواره نسبت مناسبی  مؤسسات اعتباري براي تضمین ثبات و پایداري فعالیت

کارکرد اصلی این نسـبت   .کنند هاي خود برقرار در دارایی را میان سرمایه و ریسک موجود

هاي غیرمنتظره است. در واقـع سـرمایه رکـن مهمـی از پشـتوانه       حمایت بانک در برابر زیان

سـازد، هنگـام رویـارویی بـا مشـکالت اقتصـادي،        مالی هر بانک است که بانک را قادر می

ل حفـاظی کـه ایـن نسـبت در برابـر      توانایی بازپرداخت بدهی خـود را داشـته باشـد. بـه دلیـ     

کنـد، حفـظ و نگهـداري سـرمایه کـافی و متناسـب بـا         هاي وارده بـه بانـک ایجـاد مـی     زیان

اي است و نقش مهمی در کاهش احتمـال   مخاطرات موجود براي بانک داراي اهمیت ویژه

  رخداد ریسک نقدینگی دارد.

ــایی     ــهیالت اعط ــه تس ــاري ب ــات غیرج ــده مطالب ــبت مان ــهnpl( نس ــاخص   ) ب ــوان ش عن

، در نظـر گرفتـه شـده اسـت.     اسـت پذیري بانک که شاخصی از سالمت بـانکی نیـز    ریسک

پـذیري و احتمـال رخـداد     ) رابطه بـین ریسـک  2011( همچون نتایج حاصل از مطالعه واداوا

هـا و هـم بازگشـت تسـهیالت اعطـایی       ریسک نقدینگی مثبت است. منابع بانک هم سـپرده 

هـا بیـانگر سـالمت سیسـتم بـانکی و       نـابع و مصـارف بانـک   است. گردش صحیح و سریع م

هاي اجرایی آن است. به ایـن منظـور تـأمین و تجهیـز منـابع مـالی، چگـونگی         کارایی روش

  اي برخوردار است.  مصرف منابع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد آنها از اهمیت ویژه

نک با ریسک اعتباري باکردن عدم بازگشت به موقع تسهیالت اعطایی، عالوه بر مواجه 

زیرا به دلیل بلوکه شدن منابع بانک در اقتصاد، بانک کند،  میبا ریسک نقدینگی نیز مواجه 

نــه تنهــا از منــابع کــافی بــراي تــأمین مــالی اعتبــارات برخــوردار نخواهــد بــود، بلکــه بــراي  

   نخواهد داشت. پاسخگویی به برداشت سپرده از سوي مشتریان نیز منابع کافی
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  هاي مورد استفاده در مقاله همزمان بین انواع متغیر 1همبستگی - )8(جدول 

 
Depend ca Inf Dc Dc*dnpl npl Roe Rd 

Depend 1 
      

 

Ca 54/0 -  1 
     

 

Inf 32/0  035/0 -  1 
    

 

Dc 41/0 -  1/0-  392/0  1 
   

 

Dc*dnpl 2/0-  21/0 -  03/0  07/0  1 
  

 

Npl 39/0  17/0 -  359/0  69/0  08/0  1 
 

 

Roe 08/0  03/0  001/0 -  6/0-  09/0 -  12/0 -  1  

Rd 8/0-  2/0  3/0  03/0  5/0  03/0 -  0001/0  1 

  

توانـد نقـش بانـک مرکـزي را در کـاهش احتمـال رخـداد         هایی که مـی یکی از شاخص

) اسـت. همـانطور کـه مشـاهده     dcریسک نقدینگی نشان دهـد، بـدهی بـه بانـک مرکـزي (     

) بـدهی بـه   2007( ) و سـاور 2009( مطالعات فراکسـس و همکـاران  شود، همچون نتایج  می

  بانک مرکزي منفی است. 

شود. دالیـل   به عنوان منابع مالی موقت و ناپایدار تلقی می مرکزي معموال  به بانک  بدهی

سـت از مـوقتی و یـا فصـلی     ا قابل قبول براي اتکا به تأمین وجوه از بانک مرکـزي، عبـارت  

هـاي   مقابله بـا برداشـت  ها یا رفع احتیاجات نقدي بانک و ایجاد آمادگی براي  بودن این وام

توانـد، احتمـال    بنابراین تزریق به موقع آن مـی  ،گذاران بانک است منتظره سپردهعمده و غیر

  رخداد ریسک نقدینگی را کاهش دهد. 

زي را در کـاهش احتمـال رخـداد ریسـک     تواند نقش بانک مرک شاخص دیگري که می

شـود رابطـه منفـی     ) است. همانطور که مشاهده میrd( نقدینگی نشان دهد، نرخ سود سپرده

احتمال ریسک نقدینگی وجـود دارد. کـاهش نـرخ سـود سـپرده در       بین نرخ سود سپرده و

ــال ــاي س ــود  1385-89 ه ــا وج ــزایش آن در دوره  ب ــل  1390-92اف ــه دلی ــزایش ارزش  ب اف

ها خارج  گذاري از بانک هاي سرمایه هایی نظیر طال و ارز باعث شده است که سپرده اییدار

                                                                                                              
1. Corrolation 
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. بنـابراین همچـون نتیجـه مطالعـه     شودگذاري  بازده سرمایه هاي سودآور و زود و در دارایی

در  ) رابطه بین نرخ سود سپرده و احتمال رخداد ریسک نقدینگی مثبت است.2012مانتینو (

هـا   متناسـب بـا افـزایش قیمـت     نرخ سـود سـپرده و متعـادل کـردن آن    صورت عدم افزایش 

  ها را داشت.  ها و افزایش ریسک نقدینگی در بانک توان انتظار خروج سپرده می

هـا اسـت. همـانطور     مربوط به سودآوري بانک پرکاربردترین نسبت (roe)بازده سرمایه 

شود، رابطه مثبت بین سودآوري بانک ها و احتمال رخداد ریسک نقدینگی  که مشاهده می

معیار مستقیمی از بازده سهامداران است. این نسـبت کـامالً تحـت     وجود دارد. بازده سرمایه

واحـد سـرمایه چنـد    هـر   دهـد بـه ازاي  تأثیر ساختار سرمایه بانک است. این نسبت نشان می

ن سـود بیشـتر، سـعی    هـا بـراي بـه دسـت آورد     واحد سود خالص کسب شده اسـت. بانـک  

هـا و   کنند، تسهیالت بیشتري ارائه دهند، این موضوع به دلیل عدم تطابق سررسید دارایی می

  سازد.  ها را با ریسک نقدینگی مواجه می ها بانک بدهی

بیان شده است. اعداد داخل پرانتز و بیـرون از   )9(یج حاصل از بررسی مدل در جدول نتا

  . است Probپرانتز به ترتیب ضریب متغیرها و 

بـه صـورت درصـدي از تقسـیم حقـوق صـاحبان سـهام بـر          Ca(1( نسبت کفایت سـرمایه 

ها حاصـل شـده اسـت. رابطـه منفـی بـین ایـن نسـبت و احتمـال ریسـک            خالص کل دارایی

دهنـده وجـود ثبـات بیشـتر در      هر قدر ایـن نسـبت بیشـتر باشـد، نشـان      ؛نقدینگی وجود دارد

ظهـور بـودن و حجـم انـدك دارایـی،      لیل نوهاي کوچک به د سیستم بانکی است. در بانک

تـري بـر پوشـش ریسـک نقـدینگی دارد. افـزایش حقـوق         نسبت کفایت سرمایه اثر بـزرگ 

هاي قانونی و احتیـاطی و   وختهها که با اجراي افزایش سرمایه، وضع اند صاحبان سهام بانک

تواند موجب بهبود نسبت کفایت سـرمایه   می انباشت سودهاي تقسیم نشده رشد یافته است،

ها است و  ها شود. این نسبت، معیاري براي سنجش قدرت مالی بانک و توسعه فعالیت بانک

ز محل حقوق زیرا سهم بیشتر منابع ا تر است، هر قدر باالتر باشد، وضع مالی بانک مستحکم

                                                                                                              
 .)1392( احمدیان، .1
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هـا کمتـر در معـرض     هـاي مـالی ایـن بانـک     شود و در زمان بحران صاحبان سرمایه تأمین می

  ورشکستگی هستند.
 

  نقش بانک مرکزي در کاهش ریسک نقدینگی -)9(جدول 

Gcf هاي کوچک بانک هاي بزرگ بانک شبکه بانکی 

Ca 
073/0 -  

)04/0( 

035/0 -  

)003/0( 

06/2 -  

)001/0( 

Inf 
063/0  

)004/0( 

022/0  

)1/0( 

85/0  

)002/0( 

Dc 
012/0 -  

)188/0( 

95/0 -  

)002/0( 

32/0 -  

)03/0( 

Dc*dnpl 
55/0 -  

)07/0( 

17/1 -  

)0005/0( 

79/0 -  

)003/0( 

Npl 
2/1  

)11/0( 

23/0  

)01/0( 

13/0  

)001/0( 

Roe 
001/1  

)07/0( 

8/0  

)05/0( 

80/1  

)0005/0(  

Rd 
8/0  

)05/0( 

5/0  

)12/0( 

92/0  

)006/0( 

R2

 
70/0 82/0 68/0 

  

ثباتی اقتصادي بوده و باعث کاهش نـرخ   دهنده بی هاي نشان ) از جمله شاخصinfتورم (

ایم، نرخ بهره سپرده از  هاي اخیر شاهد بوده شود. همانطور که در سال می  بهره واقعی سپرده

سـوي دیگـر بـه دلیـل افـزایش نـرخ       سو به دلیل اهتمام دولت مبنی بر کاهش سود و از  یک

هـا از سیسـتم بـانکی و انتقـال      تورم کاهش یافته است. این موضوع به نوعی به خروج سپرده

هاي زود بازده و با سودآوري بـاالتر نظیـر بخـش مسـکن شـده اسـت. بنـابراین         آن به بخش

ها  ز بانکتواند احتمال رخداد ریسک نقدینگی به دلیل برداشت سپرده ها ا افزایش تورم می

  را افزایش دهد.  ها و کاهش منابع بانک
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اثر آن بر احتمـال   هاي جایگزین سپرده، با توجه به اثر مثبت تورم بر بازدهی سایر دارایی

تـر از   هـاي کوچـک بـزرگ    بانـک  رخداد ریسک نقدینگی مثبت است. اثر این شاخص در

رند، بیشتر تحت تأثیر هاي کوچک به دلیل عمر اندکی که دا بانک هاي بزرگ است. بانک

   شوند. ثباتی می ثباتی اقتصاد کالن دچار بی بی

) npl( ، ضریب نسبت مطالبات غیرجاري به کـل تسـهیالت  )9(جدول  براساس اطالعات

تر از یک درصد است. وجود مطالبات غیرجاري از یک طرف منابع درگیـر   مثبت و بزرگ

و از سوي دیگـر فرصـت اسـتفاده سـایر     در بخش اعتباري را راکد و بالاستفاده کرده است 

  یابد.  مشتریان از منابع بانک را گرفته و در نتیجه سودآوري بانک کاهش می

ها از محل وصول مطالبات و تسـهیالت اعطـایی اسـت. در     همچنین بخشی از منابع بانک

صورتی که مطالبات معوق افزایش یابد، منابع بانک از محل وصول مطالبات کاهش یافته و 

هـاي بـزرگ بـه دلیـل      یابد. ضریب ایـن متغیـر در بانـک    ریسک نقدینگی بانک افزایش می

هـاي کوچـک اسـت. بـه عبـارت       تر از بانـک  داشتن نسبت مطالبات غیرجاري بیشتر، بزرگ

هاي کوچک بیشتر در معرض ریسـک اعتبـاري    هاي بزرگ در مقایسه با بانک بانک ،دیگر

  .و به تبع آن ریسک نقدینگی قرار دارند

) معیـاري از تـوان سـودآوري بانـک و همچنـین تـوان       roe( بازده حقوق صاحبان سـهام 

. رابطـه بـین سـودآوري بانـک و ریسـک      استبانک در جذب سرمایه جدید و تأمین مالی 

هـا بـراي افـزایش سـودآوري، سـعی       نقدینگی مثبـت و بـیش از یـک درصـد اسـت. بانـک      

هـایی بـا سررسـید     این ترتیب منابع بـه دارایـی  کنند، عرضه اعتبارات را افزایش دهند، به  می

شـود، از دو جنبـه بانـک در مخـاطره      یابد. ایـن موضـوع باعـث مـی     بلندمدت اختصاص می

دوم بـه   هـا و  ها و بدهی اول به دلیل عدم تطابق سررسید دارایی ؛ریسک نقدینگی قرار گیرد

ابراین تالش بانـک بـراي   دلیل وجود پدیده مطالبات معوق و بلوکه شدن منابع در اقتصاد. بن

هـاي   سازد. بانک افزایش سودآوري بانک را با مخاطره افزایش ریسک نقدینگی مواجه می

هـاي کوچـک از سـودآوري کمتـري برخـوردار هسـتند،        بزرگ کشور در مقایسه با بانـک 
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هاي بـزرگ کمتـر از    شود، ضریب این شاخص براي بانک بنابراین همانطور که مشاهده می

  چک است.هاي کو بانک

ها وضعیت ذخایر  گیرد که بانک ) در مواقعی صورت می(dcاستقراض از بانک مرکزي 

بینی نکرده و براي جبران این نقیصه و تأمین موقت منابع مالی  روزانه خود را به درستی پیش

شوند. اتکاي زیاد یک بانک به تأمین از طریق  بانک، ناچار به اخذ وام از بانک مرکزي می

امـا   ،ها با ریسـک بـاالي تـأمین وجـوه مواجـه هسـتند       دهد که بانک زي نشان میبانک مرک

ها بـراي ممانعـت از رخـداد ریسـک نقـدینگی سـعی        بانک مرکزي جهت حمایت از بانک

هـر چـه    عـالوه بـر ایـن   ها، تزریق نقـدینگی انجـام دهـد.     کند، هنگام کمبود منابع بانک می

دینگی بیشتر باعـث کـاهش احتمـال رخـداد     پذیري یک بانک بیشتر باشد، تزریق نق ریسک

بنابراین رابطـه بـین ایـن دو متغیـر و احتمـال رخـداد        ،)dc*dnplشود ( ریسک نقدینگی می

  ریسک نقدینگی منفی است. 

هاي کوچـک بـه دلیـل اینکـه سـهم از بـازار بیشـتري در         هاي بزرگ بیش از بانک بانک

هـا   بـیش از سـایر بانـک    از این رو، هاي کوچک در تسهیالت اعطایی دارند مقایسه با بانک

براي تأمین مالی تسهیالت اعطایی، نیاز به نقدینگی دارند به همین دلیل داراي ضرایب بیش 

  .هستندهاي کوچک  از بانک

  

  گیري نتیجه -4

هـا   اش در افزایش دارایـی  ها و توانایی نقدینگی، توانایی بانک را در اصالح و کاهش بدهی

بانک زمانی داراي نقدینگی کافی است که بتواند وجوه کافی هـم از  دهد. یک  را نشان می

هاي نقد به وجوه نقد به سرعت و با یـک   ها و هم از طریق تبدیل دارایی طریق افزیش بدهی

وجود آید ه دست آورد و بحران نقدینگی ممکن است زمانی در بانک به هزینه قابل قبول ب

هاي دارایی نقدش را مورد اسـتفاده قـرار دهـد و     که بانک در وضعیتی قرار گیرد که ذخیره

اش را جایگزین کنـد. پایـه ایـن موقعیـت آن اسـت کـه        هاي سررسید شده قادر نباشد بدهی

  هاي با نقدینگی کمتر را به قیمت پایین بفروشد.  شود دارایی بانک مجبور می
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را تحلیـل کننـد و   سازد تا نیازهاي نقدینگی  دانستن موقعیت بانک، بانکداران را قادر می

  براي تأمین مالی را فراهم آورند. هاي مهم را تشخیص دهند و خطوط مورد نظر محدودیت

در این مقاله با توجه به ادبیات نظري و تجربی موجود، نسبت دارایی نقد به سـپرده فـرار   

به عنوان شاخص نقدینگی و رشد منفـی آن بـه عنـوان شـاخص ریسـک نقـدینگی در نظـر        

، احتمال رخـداد ریسـک نقـدینگی تحـت تـأثیر عوامـل       شد تشریحمانطور که گرفته شد. ه

تواند در  مختلفی است و بانک مرکزي از طریق تزریق نقدینگی و تعیین نرخ سود سپرده می

توانـد در صـورت    کنترل ریسک نقدینگی نقش داشته باشد. تزریق نقدینگی از یک سو می

هـا کـاهش دهـد، امـا از      نقدینگی را در بانـک ها، احتمال رخداد ریسک  کمبود منابع بانک

  تواند اثر تورمی بر اقتصاد داشته باشد. سوي دیگر به دلیل اثر بر پایه پولی می

با توجه به شرایط تورمی در اقتصاد کشور که منجر به منفـی شـدن سـود سـپرده واقعـی       

ها در  طال، بانکبه دلیل رونق بازارهاي جایگزین سپرده نظیر سکه، ارز و  همچنین ،شود می

  اند.  هاي اخیر با کاهش رشد سپرده مواجه شده سال

رابطه منفی بین بدهی به بانک مرکزي و احتمال رخـداد  براساس آنچه بیان شد، با وجود 

  ریسک نقدینگی، اما اثر آن اندك است.

یکی از منابع بانک، وصول مطالبات و تسهیالت اعطایی است. افزایش ریسـک اعتبـاري   

ها و افـزایش احتمـال    ها ناشی از افزایش مطالبات غیرجاري، باعث کاهش منابع بانک بانک

ها منبع دیگري براي تأمین مالی  شود. همچنین سود بانک رخداد ریسک نقدینگی بانک می

هاي سودآوري نظیر  کنند، شاخص ها نیز در این راستا سعی می کند. بانک ها فراهم می بانک

م را بهبود ببخشند. ایـن امـر مسـتلزم افـزایش تسـهیالت اعطـایی و       بازده حقوق صاحبان سها

هـا اسـت. بنـابراین بانـک بـا افـزایش مانـده مطالبـات          پذیرانه بانـک  افزایش رویکرد ریسک

دهد و در معرض ریسک نقـدینگی ناشـی از    غیرجاري، بخشی از منابع خود را از دست می

    گیرد.   افزایش ریسک اعتباري قرار می
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  شود: احتمال رخداد ریسک نقدینگی پیشنهاد می براي کاهش

شوند، اگر چـه نـرخ    ها هنگام کاهش منابع مجبور به استقراض از بانک مرکزي می بانک -

جریمه بدهی به بانک مرکزي بیش از نرخ بهـره سـپرده و وام اسـت، امـا بهتـر اسـت بـراي        

منـابع و مصـارف،    هـا بـه مـدیریت    ها به بانک مرکزي و تشویق بانـک  کاهش مراجعه بانک

ها ملزم بـه رعایـت    که بانک کندبانک مرکزي براي بدهی به بانک مرکزي سقفی را تعیین 

  آن شوند.

هاي احتیاطی در مورد مدیریت ریسک نقدینگی تـدوین   بهتر است بانک مرکزي سیاست -

  .کندها را ملزم به رعایت آنها  ده و بانککر

زم هـاي نقـد بـه انـدازه کـافی ال      ها و دارایـی  اندوختهبراي عبور از بحران نقدینگی، حفظ  -

منتظـره را  هـاي غیر  ساختی است که جلوي نوسـانات و زیـان  است. نقدینگی کافی مانند زیر

ها همچنـین در تـأمین مـالی بایـد تنـوع بکـار ببرنـد و از ابزارهـا و بازارهـاي           گیرد. بانک می

  مختلف استفاده کنند.

دست آوردن نقدینگی کافی در ه د روي توانایی بانک در بتوان موقعیت سرمایه بانک می -

ها باید کفایت سرمایه الزم را براي تضمین نقـدینگی   شرایط بحرانی تأثیر داشته باشد. بانک

تـر مـی شـود و الزم اسـت      داشته باشند. در این شرایط است که نقش بانک مرکزي پررنگ

   .بانک مرکزي نظارت دقیقی در این زمینه داشته باشد

اي  ریسک نقدینگی باید به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت ریسـک گسـترده و یکپارچـه    -

گیـرد. مـدیریت ریسـک     محسوب شود که ریسک بازار و ریسک اعتباري را نیـز دربـر مـی   

توانـد پاسـخ    نقدینگی باید با دید پویا بررسی شود. تالش براي افـزایش بیشـتر سـرمایه نمـی    

گیـري و نظـارت بـر     اندازهی باشد. آنچه در این رابطه مهم است، تی به مسائل تأمین مالدرس

  ریسک نقدینگی به طور مستمر براي بهبود ترازنامه است.
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