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مبتنيبررویکردبيزین:مطالعهمورديبانکهايایران
محسن مهرآرادکتر 

 

 الهه بهلولوند

 25/6/1396تاریخپذیرش:30/11/1395تاریخدریافت:

 چکيده:

 که است بانکداری صنعت کشورها اقتصادی های بخش ترین حساس و ترین مهم از یکی     

 که هایی ریسک جمله از. باشد می  مواجه  ریسک از مختلفی انواع با خود های فعالیت درجریان

 موجب مدیریت و رلکنت عدم صورت در که است نقدینگی ریسک ، کند ها را تهدید می بانک

  ریسک بر مؤثر عوامل بررسی و شناسایی به پژوهش این لذا. گردد می ها بانک ورشکستگی

 پانل های داده از منظور بدین. پردازد می بیزینی سنجی  اقتصاد روش از استفاده با نقدینگی

 بانک 14 از بانکی درون عوامل و اقتصادی کالن عوامل شامل متغیر 15 برای شده آوری جمع

 مؤید تحقیق نتایج. است شده استفاده 1394-1382 های سال طی ایران بانکی سیستم در فعال

نسبت سرمایه به  دار، مدت گذاری سرمایه های سپرده که نسبت بدهی به دارایی، نسبت است آن

، و نسبت ترکیب سپرده حاشیه سود، نسبت کاراییاعتباری،  ، ریسکاندازه بانک ،دارایی

 سایر شمول احتمال. هستند ایران های بانک نقدینگی ریسک الگوی در متغیرها مؤثرترین

نسبت تسهیالت به  ،بازدهی داراییتورم،  نرخ سهام،  قیمت رشد نرخ ارز،  نرخ جمله از متغیرها

 شواهد و بوده% 25 از کمتر الگو دررشد اقتصادی و  نقد به کل دارایی  ، نسبت داراییسپرده

 بویژه متغیرها، این که رسد می نظر به. ندارد وجود نقدینگی ریسک بر آنها ودنب موثر برای قوی

 تاثیرگذار نقدینگی ریسک بر توانند می بانکی درون عوامل کانال اقتصادی، از کالن متغیرهای

 .باشند

                                                           
 ایران  دانشکده اقتصاد دانشگاه تهراناستاد گروه اقتصاد  -نویسنده مسئول)mmehrara@ut.ac.irEmail: (                       


 ایران دانشگاه تهران،دانشکده اقتصاد، ارشد بانکداری اسالمی یکارشناسدانشجوی  
)ebohloolvand@yahoo.comEmail: (  
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حداقل مربعات ، (BMA)گیری مدل بیزینی ریسک نقدینگی، سیستم بانکی، میانگینهايکليدي:واژه

 (WALS)یط وزنمتوس

 JEL: C11 ,G21 بنديطبقه
 

 مقدمه-1

 در رشد و توسعه را مهمی بسیار نقش ،پولی بازار عنصر ترین مهم عنوان به ها بانک امروزه

 های بخش مالی منابع کننده تأمین ترین ها اصلی نمایند. بانک می ایفا هاکشور اقتصادی

 درآمدزایی انگیزه شوند و با می خدمات( محسوب و کشاورزی اقتصاد )صنعت، واقعی

مشتریان  به متنوع خدمات ارائه و منابع بهینه تخصیص و تجهیز سود اقدام به وکسب

سرمایه  بانکی و محدودیت عملیات بودن به متنوع توجه بادر این راستا کنند.  می

 که هایی ریسک عمده از یکی ها، این صنعت با انواع مختلفی از ریسک روبرو است. بانک

 نقدینگی مدیریت عدم از که ناشی نقدینگی است ریسک کند می تهدید را بانکداری امنظ

 اعطایی تعهدات سررسید معموالً بانکی های فعالیت باشد. در بانکی می سیستم در مناسب

 سررسید در هماهنگی عدم این که باشد می ها بدهی یا ها سپرده سررسید از تر بلندمدت

 را مختلف درسررسیدهای بانک های پرداخت توان عدم تمالاح ها دریافت و ها پرداخت

 عدم صورت در و ها بانکشهرت  حسن رفتن دست از موجب تواند می آورد و می بوجود

 مازاد از سوی دیگر نگهداشت گردد.  ها آن ورشکستگی به منجر الزم، تمهیدات اتخاذ

های موجود برای  صتفر مولد و های دارایی از استفاده بانک عدم به منجر نقدینگی

شد.  خواهد سهامداران و گذاران سپرده حقوق تضییع شود که موجب گذاری می سرمایه

برای کارآمدی و سودآوری سیستم بانکی، نقدینگی بنابراین مدیریت و کنترل ریسک 

های مهم مدیریت ریسک نقدینگی در  یکی از گام امری اجتناب ناپذیر و حیاتی است.

در این مطالعه به آن  یین عوامل موثر بر این نوع ریسک است وصنعت بانکداری، تع

طیف شود که  شود. با بررسی سایر مطالعات تجربی انجام گرفته، مشاهده می پرداخته می 

کننده  وسیعی از متغیرها شامل عوامل کالن و عوامل درون بانکی به عنوان عوامل تعیین
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های اقتصادسنجی  اما در روشند؛ ا ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری معرفی شده

توان تمامی این متغیرها را در الگو لحاظ کرد. لذا محققین بر اساس نظریه  متعارف نمی

دهند. این در حالی است  و سلیقه، ترکیبی از متغیرها را در الگو مورد استفاده قرار می

ها در الگو لحاظ که چه ترکیبی از سایر متغیر که عموماً، برآورد ضریب هر متغیر به این

باشد. در واقع همواره متخصصان اقتصادسنجی برای داشتن یک مدل  شده، حساس می

)نوع،تعداد و ترکیب  مناسب با نااطمینانی در انتخاب متغیر و نااطمینانی در انتخاب مدل

اقتصاد سنجی بیزین عالوه بر غلبه بر نااطمینانی در انتخاب اند.  متغیرها( مواجه بوده

ای مؤثر، توانسته بر نااطمینانی نوع دوم )نااطمینانی مدل( نیز غلبه کند و این متغیره

 انجام شده است. "(BMA)1گیری مدل بیزین متوسط"مهم با روش 

حداقل همچنین  و گیری مدل بیزین این مقاله قصد دارد با استفاده از روش متوسط

مؤثر بر ریسک نقدینگی ( به طور جامع به بررسی عوامل WALS) 2یمربعات متوسط وزن

بپردازد. مقاله حاضر در پنج بخش تنظیم شده است. بخش دوم مقاله به تبیین ادبیات 

شود.  ارایه می موضوع و پیشینه تحقیق اختصاص دارد. در بخش سوم الگوی تحقیق

پردازد و سرانجام در  تجربی پژوهش می و بیان نتایج معرفی متغیرهابخش چهارم، به 

 شود.  گیری از مباحث مذکور ارائه می صه و نتیجهبخش پنجم خال

 

ادبياتموضوعوپيشينهتحقيق-2

یک تصمیم،  بینی شده برای از احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش است ریسک، عبارت

ای است که یا به  ریسک زیان بالقوهدر نهادهای مالی،  و یک واقعه یا یک حالت در آینده

شود یا به طور غیرمستقیم از  ای درآمد و سرمایه حاصل میه طور مستقیم از زیان

یابی به اهداف تجاری و  آید که توانایی بانک را برای دست هایی به وجود می محدودیت

ها با کاهش توانایی بانک درادارة امور تجاری  دهد. این محدودیت مالی خود کاهش می

                                                           
Bayesian Model Averaging -1  

2
 - Weighted Average Least Squares 
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شود، ریسک  های مختلف می که موجب عدم دسترسی بانک به منافع حاصل از موقعیت

 (.54: 1386، 1شوند )اداره مطالعات ریسک بانک تجارت نامیده می

 به به طور خاص که دندنموبندی از ریسک ارائه  طبقه( 1999) 2و براتانویک گرونینگ

عملیاتی، ، مالی های ریسک دسته کلیبه چهار  پردازد و میها  ارزیابی ریسک در بانک

های مالی شامل ریسک  بر اساس این مطالعه ریسک کند. یاشاره م حوادثو  تجاری

 باشد. نقدینگی، ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک نرخ بهره و ریسک ارزی می

 پوشش منظور به الزم نقدینگی نبود از ناشی ریسک از است عبارت نقدینگی ریسک

نقدینگی به عبارت دیگر، ریسک . وجوه غیرمنتظره های خروجی و کوتاه مدت تعهدات

عدم توانایی بانک در تامین وجوه برای اعطای تسهیالت یا پرداخت به موقع دیون خود 

 (.2: 1999، 3ها است )ترایپ نظیر سپرده

در این مطالعه عوامل ایجاد ریسک نقدینگی در دو بخش کلی عوامل درون سازمانی 

وامل درون بانکی )درون بانکی( و عوامل کالن اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. ع

ها می شود عبارتند از: عامل بدهی محور و  که موجب بروز ریسک نقدینگی در بانک

 دهد که بانک با تقاضای فوری عامل دارایی محور. عامل بدهی محور زمانی رخ می

گردد و برای تأمین وجه نقد  گذاران برای وجه نقد مواجه می مشتریان از جمله سپرده

 ها و یا استقراض اقدام نماید. فروش داراییمورد نیاز باید به 

دهد که بانک با درخواست مشتری ملزم به ایفای  عامل دارایی محور نیز زمانی رخ می

خود پذیرفته است. لذا چنانچه  بانک با  4های انتظامی گردد که در حساب تعهداتی می

کافی نیز برای  یک و یا چند تقاضای ناگهانی برای دریافت وام مواجه شود و وجه نقد

پرداخت وام در اختیار نداشته باشد، در این صورت پیامدهای چنین شرایطی برای بانک، 

                                                           
1
 - Tejarat Bank's Risk Studies Department 

2
 - Greuning and Bratanovic 

3
 - Tripe 

4
- Contra accont 
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ها به قیمت پایین در بازار،  پذیرش هزینه اضافه برای تأمین نقدینگی یا فروش دارایی

 (.425: 2003خواهد بود )سوآندرز، 

های سیکل تجاری  به مدل ها جهت تبیین رابطه بین عوامل اقتصاد کالن و ریسک بانک

 متوالی یها دوره عنوان تحت که هستند نوساناتی تجاری های سیکلاشاره شده است. 

 های فعالیت در شدید . با وقوع رکود اقتصادی و کاهشگردند می تعریف رکود و رونق

 بروز هایشاخصه بارزترین از. مییابد گسترش ومیشود  نیز آغاز بانکی بحران اقتصادی،

. است طلبکاران ورشکستگی و مالی نهادهای به اعتماد رفتن بین ازدر این دوران بحران 

 کمدرآمدی یا و بیکاری از ،که بدهکاران مالی توانایی عدم و بحران وجود لیللذا به د

 ذخایر درنتیجه و شده روبرو خود مطالبات دریافت عدم با ها بانک ،میگیرد نشأت ها آن

 تعهدات ایفای به قادر نقدینگی ریسک افزایش با نتیجه در و نهاده کاهش به رو ها آن

 در سیستمی ریسک وجود لیلد به صورت این در. نمیباشند سپردهگذاران قبال خود در

 منتقل ها بانک سایر به کوچک های بانکورشکستگی  و حاد مشکالت بانکداری صنعت

 را کشورها سایر ادیاقتص فضای و بانکی نظام آن از پس و کشور بانکی نظام کل و شده

های  در آمریکا و بحران 2009توان به بحران مالی  نماید. در این زمینه می می درگیر نیز

 (.4: 1388و همکاران،  1در آسیا اشاره کرد )نوری 1998مالی 

 تغیرهای کالناز جمله م سهام قیمت ارز و شاخص تورم، نرخ نرخ داخلی، ناخالص تولید

گذارند. بر اساس نظریه  می تاثیر ها بانک نقدینگی سکری اقتصادی هستند که بر

ها و شکنندگی مالی، هرگاه اقتصاد از رکود خارج و به دوره رونق وارد  نقدینگی بانک

ها نسبت به تحوالت آتی اقتصاد خوشبین شده،  بانک واحدهای اقتصادی از جمله شود،

های نقد  داده و دارایی بلندمدت( را افزایش گذاری بلندمدت)تسهیالت میزان سرمایه

ها از اعطای تسهیالت  در دوره رکود، بانک . به همین ترتیبکنند کمتری نگهداری می

. یابد آنها کاهش میامتناع کرده، و لذا حجم نقدینگی آنها افزایش و مشکالت نقدینگی 

                                                           
1
- Nouri 



 

 1395دومنيمهي،22ي،سالیازدهم،شمارهاقتصادکالنژوهشنامهي.......پ.................18

 دوجو های تجاری ها و چرخه رود که رابطه منفی میان نقدینگی بانک می بنابراین انتظار

 (.35:1395باشد)کفایی و همکاران، داشته

ها را  دهنده بی ثباتی اقتصادی است که انگیزه بانک های نشان نرخ تورم از جمله شاخص

دهد. زیرا با افزایش نرخ تورم، ارزش واقعی  برای نگهداری وجه نقد تحت تأثیر قرار می

 ها( و همچنین درآمد و بازده واقعی تمام دارایی فقط وجه نقد، بلکه نرخ ها)نه دارایی

ها با ریسک نقدینگی  یابد و بانک اعطای تسهیالت کاهش می ها از محل بانک سودآوری

 گردند. افزایش نرخ ارز نیز از یک سو منجر به افزایش ارزش بیشتری مواجه می

های  دارایی شود. بازار کاهش ارزش پول داخلی می و از سوی دیگر باعث های ارزی دارایی

تر شده و به  ارز، جذاب با افزایش نرخ های بانکی است ز که بازاری موازی سپردهارزی نی

تر خواهد  بازار متمایل گذاران را برای ورود به این دلیل کاهش ارزش پول داخلی، سپرده

تامین تعهدات، بانک با  پس با افزایش تقاضای نقدینگی و کمبود منابع نقد برای کرد. 

 ر معرض ریسک نقدینگی قرار خواهد گرفت.مشکل نقدینگی مواجه و د

های بانکی است. نرخ  طال و سپرده بازار سرمایه رقیبی برای بازار فلزات قیمتی از جمله 

. لذا ستهای بازار سرمایه و مبین رشد اقتصادی ا رشد شاخص قیمت سهام از شاخص

ی مثبت بورس نیز از روند گیرد، شاخص هنگامی که اقتصاد در دوره رونق قرار می

ورود به بازار سهام به دلیل سودآور بودن آن نسبت به  برای برخوردار است و اشتیاق

گذاری  یابد و افزایش تقاضا برای سرمایه ها به صورت پول نقد افزایش می نگهداری دارایی

های فرار و خروج  های بانکی به سمت سپرده در بازار سهام منجر به تغییر ترکیب سپرده

افزایش ریسک نقدینگی خواهد شد. اما در  در نهایت کمبود نقدینگی وها و  سپرده

طال، ارز و  هایی چون تر از درآمدزایی دارایی های بانکی جذاب دوران رکود، بازده سپرده

است، بنابراین به سبب کاهش میزان تقاضا و تمایل کمتر برای ورود به بازار  آنها مانند

 .(40:1395شد)همان، قدینگی مواجه نخواهندکمبود ن ها با مشکالت سهام، بانک

کشورها انجام شده  ها در ایران و سایر مطالعات زیادی در زمینه ریسک نقدینگی بانک

 .گردد می است که به صورت خالصه بخشی از این مطالعات مرور
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( صنعت بانکداری بنگالدش را با تمرکز بر مدیریت ریسک 2015) 2و بنا 1رحمان

مورد پژوهش قرار دادند. آنها در این مطالعه به مقایسه عوامل موثر بر  ها نقدینگی بانک

های اسالمی فعال در بنگالدش  طی  های متعارف و بانک ریسک نقدینگی در بانک

 و بانک پرداختند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اندازه 2011تا  2007های  سال

اسالمی  های بانک در نقدینگی یسکر بر گردش تاثیر مثبت و بی معنا در سرمایه خالص

گردش  در سرمایه متغیرهای انداره بانک دارای اثر منفی و خالص که دارند. در حالی

باشد. سایر متغیرها از  های متعارف می دارای تاثیر مثبت بر ریسک نقدینگی در بانک

اری بر سرمایه اثر معناد کفایت دارایی و نسبت سهام، بازدهی صاحبان حقوق جمله بازده

 های اسالمی و متعارف ندارند. ریسک نقدینگی در بانک

 در نقدینگی ضمن بررسی عوامل مؤثر بر ریسک ای ( در مطالعه2013)4و کورنیا 3محرم

های متعارف  بانک و اسالمی های بانک مقایسه اثرات این عوامل بین بانکداری، به صنعت

 تاثیر دهنده نشان تحقیق های تهپرداختند. یاف اندونزی  در 2007-2011های  طی سال

 و مثبت و تأثیر بازده حقوق صاحبان سهام و دارایی به سرمایه نسبت معنادار و منفی

 ریسک دارایی بر کل به آمیز مخاطره نقد های نسبت دارایی و دارایی بازده غیر معنادار

 و بتمث نقدینگی اثری باشد. همچنین متغیر شکاف متعارف می های بانک در نقدینگی

 در نقدینگی ریسکمتعارف دارد. در این مطالعه  های معنادار بر ریسک نقدینگی در بانک

 و خالص سود معنادار تحت تاثیر متغیرهای حاشیه و مثبت صورت به اسالمی های بانک

 نقد نسبت دارایی و نقدینگی شکاف که حالی است. در بازده حقوق صاحبان سهام

های  غیر معنادار بر ریسک نقدینگی در بانک رای اثردا دارایی کل به آمیز مخاطره

 .باشد اسالمی می

                                                           
1
- Rahman 

2
- Banna 

3
 -Muharam 

4
 -Kurnia 
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ای به بررسی تأثیر نااطمینانی کالن اقتصادی بر  ( در مطالعه1395) 2و راهزانی 1کفائی

 سازی واریانس مدل از استفاده با بررسی های ایران پرداختند. این ریسک نقدینگی بانک

 های داده شرطی و روش ناهمسان واریانس متقارنمدل نا یافته و تعمیم شرطی ناهمسان

-1392های  سال فعال در ایران طی  بانک14فصلی  های داده بر مبتنی تابلویی

حاکی از آن است نوسانات متغیرهای تولید  تحقیق های یافتهانجام شده است. 1385

رهای ترین متغی ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام به عنوان مهم

 ها دارند. کالن اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک نقدینگی بانک

الگويتحقيق-3

ساز با آن سر و کار دارند، اختالف دیدگاه  هایی که محققین مدل ترین چالش یکی از مهم

توانند در مدل توضیحی لحاظ شوند. تاکنون  ای است که می در خصوص متغیرهای بالقوه

اند. به عنوان مثال،  نان تالش زیادی را در جهت حل این مشکل نمودهدا اقتصادسنجی

های متوالی به منظور حذف  ها، انجام آزمون  های ارائه شده توسط آن حل یکی از راه

های زاید و یا اضافه کردن متغیرهای حذف شده به مدل و آزمون فرضیه در  متغیر

یل عدم اعتبار آزمون فرضیه در داری آنها است. روش های مذکور به دل خصوص معنی

تصریحات نادرست یا ایجاد خطاهای تجمعی و متوالی نتایج رضایت بخشی بدست 

راه حل مناسبی را در خصوص  "اقتصاد سنجی بیزینی"های اخیر  اما در سال .3دهد نمی

 نام به روشی وسیله ها به غلبه بر نااطمینانی در خصوص انتخاب پارامترها و مدل

 رویکرد بارز ی مشخصه .ارایه داده است "BMAبیزینی یا  مدل گیریمیانگین "

 .باشد می محقق ی اعتقاد درجـه بـه عددی احتماالت دادن نسبت استنتاج، برای4بیزین

 به مربوط احتمال در بایست می عبـارت، یـک مـورد در اطالعات تغییر با نتیجه در

 .(31: 2003شـود )کوپ،  دنظرنیـز تجدیـ نظر مورد عبارت نادرستی یا و درستی

                                                           
1
- kafaie 

2
-rahzaani 

 رجوع شود. Poirier (1995, pp. 519–523)برای اطالعات بیشتر به  .3
4
 -Bayesian Approach 





 21...............................بررسيعواملموثربرریسکنقدینگيدرصنعتبانکداري

 

 یکبه وجود  یلقا یسنت یسنج اقتصاد یکردبر خالف رو یزینب گیری متوسط یکردرو

مانند  ییها که بتوان آن را بر اساس روش یستن یبرق یالگوها یاناز م ینهبه یالگو

 یکه معن یرهاییمتغ ی،انتخاب کرد. در روش سنت یهآزمون فرض یااطالعات  یارهایمع

گرفته  یدهناد ییالگو یچه یزیناما در روش ب ،شوند یاز الگو حذف م ستندیدار ن

 یآمار یتاهم یبشبه آن الگو )که بطور مثال ضرا یشود بلکه تنها وزن کمتر ینم

 یرآن متغ یبضر یوزن یانگیناز م یرهر متغ یبشود. سپس ضر یدارند( داده م یکمتر

هر  ینها بر اساس احتمال پس آن وزنکه در  ،شود یممکن برآورد م یالگوها یدر تمام

احتمال شمول آن در الگو برآورد  یرهر متغ یبرا یزن یتاند. در نها الگو انتخاب شده

 یقطب یفالگوها در دو ط ی،اقتصاد سنج یسنت یها روش یگرشود. به عبارت د یم

ش را گزار ینهبه یالگو یجدهند و تنها نتا ی( قرار مینهبه یر)غ (و غلطینه)به یحصح

نسبت داده  یاحتمال یاوزن  ییبه هر الگو یزینب گیری کنند اما در روش متوسط یم

 یبشده و ضرا یقتلف یکدیگرالگوها بر اساس وزنشان با  ینا یشود و سپس تمام یم

در ادامه  دهد. یها بدست م ها و احتمال شمول آنیرمتغ ی هرا با حضور هم یینها یالگو

 اولیـه اطالعـات ی پایـه بر 1پیشین احتمال چگالی تابع گردد.  این الگو تشریح می

 مطالعات ای، داده قبلی اطالعات از ترکیب یک معمول به طور اطالعات این. است

 مـشاهدات بـرای احتمـال چگـالی  باشـد.  می ها نظریه و مشاهدات تجربـی،

پارامترهای  مشروط به (Y) ها تراکم دادها تـابع چگالی احتمال یدهنده  نشان جدیـد به

. شود شـناخته می 2نمـایی درسـت تـابع به عنـوان احتمال چگالی تابع . اینمدل است

 چگـالی تـابع بایـست ( مـی) 3پسین احتمال چگالی تابع آوردن به دست برای

در  .شوند ترکیب هم اب بیز ی نظریه ی به وسیله نمایی درست تابع با احتمـال پیشین

                                                           
1
 -Prior probability function  

2
 -likelihood function 

3
 -Posterior density function 
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 است و بـه ها داده مشاهدهبعد از  θتابع توزیع پسین تابع احتمال پارامترهای واقع 

 کـه تـأثیری بـا و دارد بـستگیY ی نمونـه اطالعـات پیشین و اطالعات هـردوی

بیز  ی نظریه ی به وسیله پیشین احتمال چگالی تابع بر جدید ای اطالعـات داده

 پـسین، احتمال که شود تأکید باید. یابد تغییر شکل می به  گـذارد،  می

است.  پیشین و اطالعات ای داده اطالعات پارامتر، درمورد محقـق نظـر شـامل

 بین گیری میانگین ترکیب ی وسیله به 1های کالسیک تخمین بیزین گیری میانگین

تابع  بـودن مـبهم فـرض صورت در رآوردها کهب تخمین با بیزی، مفهوم یک هـا با مدل

 پیشین اطالعات اثر روش این. آید می به دست باشد، می یکسان  OLSنتـایج بـا پیـشین

 متخصـصان برای تواند می که کند می پیشنهاد را و روشی کنـد مـی محدود را

 های ینتخم بیزی گیری میانگین رویکرد. باشد قابـل درك هـم کالسـیک اقتـصادسنجی

 اول. دارد مهـم مزیـت چنـد گیـری میانگین دیگـر هـای روش بـه نسبت کالسیک

 ی همه پیشین توزیع بایست می کـه بیـزین اسـتاندارد تحلیـل بـرخالف کـه ایـن

 تعیین توزیع پیشین یک کـه اسـت الزم تنهـا روش ایـن در باشـد، مـشخص پارامترها

)پـارامتر این و امندن می پارامتر فرا را آن که شود . باشد می مدل انتظـاری ی انـدازه ، (

 مفهوم حـال عـین در و بـوده تفـسیر و تعیـین قابـل سـادگی به پارامتر فرا اینکه دوم

تفـسیر  ایـنکـه سـوم. اسـت بررسـی فراپارامتر قابـل این به نسبت نتایج بودن نیرومند

 قابـل و ممکـن هـم ندارند تخصص بیزین اقتصادسنجی در که کسانی برای ها تخمین

اسـتفاده  روش ایـن از تـوان مـی OLSتکـرار  با تنها که این چهارم. باشد درك می

 در متغیر  پسین احتمال بیزی گیری میانگین (. در815: 2004ساالی مارتین،  کرد)

 باشد، kمستقل  متغیرهای تعداد هک این بـا فرض کـه باشـد می مشترك ها مدل ی همه

)P                از:                است عبارت |Y) = 

                                                           
1
 -Bayesian model averaging of classical estimation(BACE) 
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فوق  عبارت که در مدل،  پسین احتمال  Y و  بـوده هـا داده   ضـریب 

که:          طوری به باشد؛ می مستقلمتغیـر 

  
 

تجربيپژوهشونتایجمعرفيمتغيرها-4

طور که در بخش مرور ادبیات تجربی مالحظه گردید این مطالعات به دلیل مشکل  همان

درجه آزادی تعداد محدودی از متغیرهای مؤثر بر ریسک نقدینگی را مورد بررسی قرار 

سک متغیر توضیحی مؤثر بر ری 15جا که این تحقیق به بررسی اثر  اند. از آن داده

گیری مدل بیزینی و  پردازد؛ لذا از روش میانگین نقدینگی در سیستم بانکی ایران می

تری  گیری والس استفاده می شود که در آن امکان برآورد اثر طیف وسیع روش متوسط

گردد. بدین منظور با استفاده از نرم  بر متغیر وابسته را فراهم می از متغیرهای توضیحی

ؤثر بر ریسک نقدینگی در دو گروه: عوامل درون بانکی و عوامل عوامل م 1افزار استتا

بانک فعال در ایران از  14نمونه مورد تحقیق شامل  شود. کالن اقتصادی بررسی می

های تجارت، پارسیان، سامان، سینا، صادرات ایران، اقتصاد نوین، رفاه  جمله، بانک

، سرمایه، پاسارگاد و بانک کارگران، ملت، صنعت و معدن، توسعه صادرات، کارآفرین

 های نامتوازن طی سال پانلهای به کار رفته در این تحقیق از نوع   باشد. داده شهر می

. باشد یمداده  135است و در مجموع کل مشاهدات برای هر متغیر،  (1394-1382)

ها محاسبه  های مالی در این تحقیق بر اساس اطالعات مندرج در ترازنامه بانک نسبت

های آماری سری زمانی   های مربوط به عوامل کالن اقتصادی از داده است و داده شده

 آوری شده است. ( و سایت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران جمعCBIبانک مرکزی )

 گردد: در ادامه توضیح مختصری در خصوص متغیرهای الگو بیان می 

                                                           
1
 - Stata 
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متغيروابسته

LR :1 توسط نقد وجه نقد برای وجه قاضایت ها پوشش بانک در نقدینگی ریسک 

دارد.  را تقاضا این پوشش توانایی مقدار چه بانک دهدکه می نشان و است گذاران سپرده

  آمد. مطابق تعریف: خواهد پایین بانک نقدینگی ریسک باشد باالتر مقدار این چه هر

 

 مسکوکات و ارز شامل نقد وجه :

 قابل مشارکت اوراق و مدت کوتاه های اریگذ : سرمایه

 بازخرید

 ها بانک در دیداری های : سپرده 

 بانک نزد مردم مدت کوتاه های سپرده :

 در سال های بانک : کل دارایی 

 

 متغيرهايمستقل

CR  :2هایی را که برای پرداخت  این نسبت میزان داراییو  است ها بانک اعتباری ریسک

 نماید:  ها مشخص می وام تخصیص یافته نسبت به کل دارایی

                                  tدر سال  i: کل تسهیالت بانک 

 

                                                           
1
- Liquidity Risk 

2
- Credit Risk 
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 CTA1ا را که در ه ها است و درصدی از کل دارایی های نقد به کل دارایی : نسبت دارایی

 دهد:  اند، نشان می گذاری شده های نقد سرمایه دارایی

 LAR2:درصدی از این نسبت باشد. با  ها می ها به کل دارایی کل بدهی بیانگر نسبت

شود. این نسبت برای  ها تامین شده است محاسبه می ها که از محل بدهیدارایی

 تعیین ریسک مالی است.واحدهای تجاری به عنوان شاخصی برای 

                                     در سال های بانک کل بدهی  : 

 
CD3های دیداری تقسیم بر  ها و برابر است با سپرده : بیانگر نسبت ترکیب سپرده

دهد. کاهش این نسبت،  را نشان میدار،که میزان وجوه ثابت هر بانک  های مدت سپرده

 دار و کاهش در نیازهای نقدینگی است. های مدت نشانگر افزایش سپرده

 
EFR 4 هایهزینه کل است. این شاخص از نسبت ها بانک عملیاتی کارایی دهنده : نشان 

 آید.  بانک بدست می عملیاتی به کل درآمدهای
5DR های کوتاه سپرده دار است که از نسبت گذاری مدت های سرمایه سپرده : نسبت 

 بدست می آید.  ها بانک بلندمدت های سپرده به مدت

 

                                                           
1
 - Cash to Asset Ratio 

2
 - liabilities to Asset Ratio 

3
 - Composition of deposits 

4
 - Efficiency Ratio 

5
 - Deposit Ratio 
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NIM1سود  و( تسهیالت از) دریافتی بهره تفاوت تقسیم از : حاشیه سود خالص است و

این  اصلی شود. تمرکزمی محاسبه اعطایی تسهیالت کل بر( هاسپرده به) پرداختی

 و توانایی ها بانک مدیریت آیا که دهد است و نشان می دارایی مدیریت توانایی شاخص بر

د توجه سهامداران و مدیران دارند؛ لذا بسیار مور ها دارایی مدیریت در الزم را کارایی

 می باشد. بانکی 

 
2 ROAباشد. این  ها می های سودآوری بانک ها و از جمله شاخص دارایی :  بیانگر بازدهی

 های بانک دارائی مجموع مالیات( بر کسر از پس )سود خالص سود تقسیم شاخص از

 آید.                                                می بدست

SIZE درآمد طبیعی کل لگاریتم از اندازه گیری این متغیر برای و بانک است : اندازه 

شود.             میهر سال مالی استفاده  پایان در بانک

 
LDR 3: های برابر است با نسبت کل تسهیالت به کل سپرده. این نسبت یکی از شاخص

 ظرفیت خلق تسهیالت از محل سپردهمدیریت منابع و مصارف بانک است و بیانگر 

باشد.                                                                    می

 
4CAR ها  های کفایت سرمایه بانک ها است و از شاخص : نسبت سرمایه به مجموع دارایی

 ریسک ارزیابی های سالمت نظام بانکی و ترین شاخص باشد. این شاخص یکی از مهم می

                                                           
1
 -Net Interest Margin 

2
- Return on Assets 

3
 - Loans to Deposits Ratio 

4
- Capital to Asset Ratio  
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گذارانی است که جهت دریافت  ها است که، بیانگر توان پاسخگویی بانک به سپرده بانک

  نمایند.             ها مراجعه می بانکهای خود به  سپرده

GDPG بیانگر رشد اقتصادی کشور است و برای این شاخص از درصد تغییرات تولید : 

 استفاده شده است. 1383 سال قیمت ثابت به داخلی بدون نفت ناخالص

(DLn(EX 1 از لعهمطا این در و باشد : این متغیر بیانگر درصد تغییرات نرخ ارز می 

 .است شده استفاده تهران آزاد بازار در دالر فروش قیمت متوسط

(DLn(TEPIX 2 برای این شاخص از قیمت  باشد. : نرخ رشد شاخص قیمت سهام می

 بازار سهام در روزهای پایانی اسفند ماه هرسال استفاده شده است.

هاخصوصياتآماريداده4-2

فعال در سیستم بانکی کشور ایران   بانک14ط به در این مطالعه از اطالعات آماری مربو

های مورد بررسی  استفاده شده است که خالصه آماری داده 1382-1394های طی سال

 در جدول زیر ارائه شده است.

 های مورد بررسی های آماری داده (: ویژگی1جدول)

ميانهميانگين ناممتغير
انحراف

معيار
چولگيحداقلحداکثر

ریسک

نقدینگي
0٫2878- 0٫2732- 0٫1650 0٫3857 0٫9933- 0٫2042- 

ریسک

 اعتباري
0٫6113 0٫6184 0٫1297 1٫477 0٫2386 1٫6868 

 7٫5937 0٫24 26٫879 2٫4618 1٫9866 2٫4424 نسبتکارایي

سپردههاينسبت

 دارگذاريمدتسرمایه
0٫8871 0٫7819 0٫7493 5٫6047 0٫0638 3٫8743 

                                                           
1
 -Exchange 

2
- Tehran Exchange Price Index 
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ميانهميانگين ناممتغير
انحراف

معيار
چولگيحداقلحداکثر

 0٫3533 0٫0048 0٫8733 0٫2039 0٫2695 0٫3249 حاشيهسود

 1٫0785 0٫0003 0٫0669 0٫0125 0٫013 0٫0164 بازدهيدارایي

 0٫9502 1٫946 11٫164 1٫3182 8٫638 8٫6345 اندازهبانک

تسهيالت نسبت

 بهسپرده
1٫4366 0٫8234 1٫8018 11٫122 0٫336 3٫5479 

به سرمایه نسبت

 دارایي
0٫0834 0٫0488 0٫121 1٫1547 0٫0074 5٫8095 

 0٫6395 10٫4 34٫7 8٫2013 15٫6 19٫377 نرختورم

 -0٫1404 1٫1- 9٫4 3٫3174 2٫8 3٫4333 رشداقتصادي

شاخص رشد نرخ

 قيمتسهام
0٫2225 0٫2491 0٫3491 0٫81 0٫2473- 0٫05597 

تغييرات درصد

 ارزِنرخ
0٫1363 0٫0332 0٫1929 0٫6526 0٫0141 1٫9185 

به بدهي نسبت

 يدارای
0٫8583 0٫9212 0٫2355 2٫3635 0٫36049 0٫4655 

دارایي هاينسبت

هادارایينقدبهکل
0٫0181 0٫0076 0٫0349 0٫1908 0٫0006 3٫4654 

ترکيب نسبت

به دیداري سپرده

 دارمدت

0٫8748 0٫2079 2٫1983 18 0٫01 5٫3324 

(BMAگيريمدلبيزیني)تحليلميانگين4-3

، استفاده از تمامی تصریحات ممکن)مبتنی بر BMAهای تحلیل  یکی از مهمترین مزیت

ترکیبات مختلف از متغیرهای توضیحی( برای تخمین ضرایب متغیرهای توضیحی است. 

زده نشده بلکه، از میانگین  اساس یک مدل منفرد تخمین  در واقع این ضرایب تنها بر

ممکن بدست   مدل 32768 یا 215 زده شده هر یک از متغیرها در وزنی ضرایب تخمین
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شود،  محاسبه می آیند. میانگین وزنی پسین ضرایب به صورت  می

 است. در مدل  تخمینی از ام و iاحتمال مدل  که در آن

حتمال حضور (، میانگین وزنی پسین ضرایب، انحراف معیار پسین ضرایب و ا2در جدول)

 متغیرها در الگو ارایه شده اند.

 BMAها در ایران به روشبانک نقدینگی (: تخمین ضرایب الگوی ریسک2جدول )

 ناممتغير

وزني ميانگين

پسين توزیع

ضرایب

انحرافمعيارتوزیع

پسينضرایب
tآماره

حضور احتمال

متغيردرالگو

 100 2٫01- 0٫164 0٫33-جملهثابت

 0٫1433 0٫1142 1٫26 70 (CRباري)اعتریسک

 0٫004 0٫0055 0٫72- 42 (EFRنسبتکارایي)

گذاريهايسرمایهسپرده نسبت

 (DR)دارمدت
0٫0617 0٫0137 4٫49- 100 

 0٫1175 0٫089 1٫32 73 (NIMحاشيهسود)

 0٫2421 0٫9153 0٫26 20 (ROAبازدهيدارایي)

 0٫02861 0٫01196 2٫39 93 (SIZEاندازهبانک)

 0٫0001- 0٫00217 0٫05- 8 (LDRنسبتتسهيالتبهسپرده)

 0٫2905 0٫2287 1٫27 72 (CARنسبتسرمایهبهدارایي)

 0٫00008- 0٫00056 0٫15- 9 (INFنرختورم)

 0٫00113 0٫0028 0٫41- 20- (GDPGرشداقتصادي)

سهام قيمت شاخص رشد نرخ

DLn(TEPIX) 
0٫00076 0٫00764 0٫10 7 

 DLn(EX) 0٫00025- 0٫01398 0٫02- 7ارزِنرخيراتدرصدتغي

 LAR)) -0٫36049 0٫06155 5٫86- 100نسبتبدهيبهدارایي

دارایي کلنسبت به نقد هاي

CTA)ها)دارایي
0٫02836 0٫13379 0٫21 10 

 CD) 0٫02335 0٫0109 2٫14 91دارترکيبسپردهدیداريبهمدتنسبت
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 صورت زیر تبیین نمود:( را می توان ب2نتایج جدول)

دار  گذاری مدت های سرمایه و نسبت سپرده ((LAR متغیرهای نسبت بدهی به دارایی

(DR) میانگین وزنی ضریب  نقدینگی دارند. تاثیری حتمی بر ریسک% 100احتمال  با

باشد. با توجه به نتایج بدست  می -06/0و  -36/0متغیرهای مذکور به ترتیب برابر با  

نشان دهنده  LRدو متغیر تأثیر مثبت بر ریسک نقدینگی دارند )کاهش آمده، این 

گویای افزایش  بدهی به دارایی ریسک نقدینگی بیشتر است(. در واقع افزایش نسبت

های بیشتری  هایی که نسبت سپرده ها یا بدهی به بانک مرکزی است. بانک نسبت سپرده

رسد که  یشوند. به نظر میکنند ریسک نقدینگی بیشتری را متحمل م را جذب می

های سود موثر بیشتری را پیشنهاد کرده باشند  چنانچه بانک برای افزایش سپرده ها، نرخ

 کنند. ریسک نقدینگی بیشتری را برای تامین و جبران این سودها تحمل می

 ارزان قیمت منابع بیانگر افزایشدار نیز  گذاری مدت های سرمایه افزایش نسبت سپرده

-ها، پشتوانۀ ضعیف های کوتاه مدت در بانک جا که میزان سپرده باشد. از آن میها  بانک

باشند، لذا با افزایش این  تری نسبت به سپرده های بلندمدت برای تسهیالت اعطایی می

ها در معرض ریسک نقدینگی بیشتری قرار  مدت، بانک بلند نسبت و کاهش تسهیالت 

( به ترتیب با احتمال حضور (CDترکیب سپرده نسبتو  (SIZEبانک) اندازهگیرند.  می

کنند. میانگین وزنی  % شاخص ریسک نقدینگی را در جهت مثبت متأثر می91و  93%

باشد. بر این اساس با  می 023/0و  028/0ضرایب متغیرهای مذکور به ترتیب برابر 

یافته  سیستم بانکی کاهش پذیری ها، آسیب مالی بهتر بانک عملکرد سودآوری بیشتر و

نسبت ترکیب سپرده )دیداری به گیرند.  و در معرض ریسک نقدینگی کمتر قرار می

کند پایۀ تأمین وجوه یک  دار( از متغیرهای درون بانکی است که مشخص می مدت

گذاری )بانک( تا چه اندازه پایدار و ثابت است. افزایش این نسبت نشان  موسسه سپرده

ی از منابع بانکی از ثبات کمتری برخوردار هستند. ها به عنوان بخش دهد که سپرده می

های خود وجه نقد  ها برای پوشش تقاضای مشتریانشان در پرتفوی دارایی بنابراین بانک
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. گیرند کنند و در معرض ریسک نقدینگی کمتری قرار می بیشتری نگهداری می

بر الگوی  متغیرهای ریسک اعتباری و حاشیه سود خالص نیز از دیگر متغیرهای مؤثر

های ایران هستند. احتمال حضور این متغیرها در الگو به  ریسک نقدینگی در بانک

و  14/0% و میانگین وزنی ضریب متغیرهای مذکور به ترتیب برابر با 73% و 70ترتیب 

 مالی و رویکرد مداخله خرد از جمله تئوری اقتصاد های کالسیکتئوری باشد.می 11/0

وجود ارتباط نزدیک بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری را ها، بودن بانک صنعتی

کنند. نتایج بدست آمده در این  صرف نظر از منفی یا مثبت بودن این رابطه تایید می

مطالعه حاکی از آن است که بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری ارتباط منفی وجود 

( NIMسود خالص ) اشیهحنشان دهنده ریسک نقدینگی کمتر است(.  LRدارد) افزایش 

ها دارد. در واقع افزایش این نسبت حاکی از افزایش  اثری منفی بر ریسک نقدینگی بانک

ها با  باشد. به عبارت دیگر بانک میدهی  ها ناشی از تسهیالت ای بانک درآمدهای بهره

سرمایه به سودآوری بیشتر با ریسک نقدینگی کمتری مواجه می شوند. نسبت 

% و میانگین 72نیز به عنوان شاخصی از کفایت سرمایه، با احتمال حضور( CARدارایی)

 کند. ، ریسک نقدینگی در سیستم بانکی را در جهت منفی متأثر می 29/0وزنی ضریب 

دانست زیرا دسترسی به  ها بانک ریسک معیار ارزیابی ترین مهم توان می رااین نسبت 

قابل پیش بینی نرخ سود، مستلزم داشتن  اهداف نقدینگی و ایمنی در برابرتغییرات غیر

سرمایۀ کافی برای پوشش ریسک ناشی از این عوامل است. به عبارت دیگر با افزایش 

ها در پاسخگویی به نیازهای مشتریان افزایش یافته و لذا ریسک  سرمایه، توانایی بانک

یانگین وزنی % و م42( نیز با احتمال EFRکارایی) یابد. متغیر نسبت نقدینگی کاهش می

بانکی است که تأثیری مثبت بر ریسک  از دیگر متغیرهای درون -004/0ضریب 

کارایی کاهش می یابد(. لذا با کاهش کارایی در سیستم  EFRنقدینگی دارد )با افزایش 

% در 20رخ رشد اقتصادی با احتمال ن .یابد ها افزایش میبانکی، ریسک نقدینگی بانک

های  ترین متغیر در الگوی ریسک نقدینگی بانک ی محتملمیان عوامل کالن اقتصاد
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است و اثری منفی با  -001/0میانگین وزنی ضریب متغیر مذکور برابرایران می باشد. 

اندازه کم بر شاخص ریسک نقدینگی دارد. به عبارت دیگر متغیر رشد اقتصادی با اثر 

اند، ریسک نقدینگی  افت کردهها وام دری گذاری بر توان بازپرداخت مشتریانی که از بانک

دهد. در دوران رونق اقتصادی و وصول مطالبات بانکی در سررسید  را تحت تاثیر قرار می

گردد. در  معین ، معوقات بانکی کاهش یافته و موجب عملکرد بهتر سیستم بانکی می

های  دهی شبکه بانکی و کاهش وجه نقد در پرتفوی دارایی این شرایط با رشد تسهیالت

 نرخ ارز،  نرخیابد. احتمال شمول سایر متغیرها ) ، ریسک نقدینگی افزایش میها بانک

  و نسبت دارایی نسبت تسهیالت به سپرده ،بازدهی داراییتورم،  نرخ سهام،  قیمت رشد

بوده و لذا شواهد قوی برای موثر بودن آنها بر  %25( در الگو کمتر از نقد به کل دارایی

رسد که این متغیرها به ویژه متغیرهای کالن  ندارد. به نظر میریسک نقدینگی وجود 

توانند بر  اقتصادی از کانال متغیرهای لحاظ شده در الگو یا همان عوامل داخلی می

ریسک نقدینگی تاثیر گذار باشند و اثر مستقلی پس از کنترل عوامل داخلی بر ریسک 

میانگین وزنی ضریب متغیر  % و7نقدینگی ندارند. رشد نرخ ارز با احتمال حضور 

باشد. نرخ رشد شاخص  ها می دارای تأثیر مثبت بر ریسک نقدینگی بانک -0٫0002

% شاخص ریسک نقدینگی را افزایش 7و با احتمال  0٫0007قیمت سهام دارای ضریب 

دهد. حضور متغیر رشد قیمت سهام در این مدل به دلیل وجود سهام متنوع در  می

باشد. بنظر می رسد در ضور آنها در بازار سرمایه و بورس میها و ح پرتفوی بانک

های مالی با  ها به نفع دارایی های رونق بازار سرمایه، سهم اعتبارات در پرتفوی بانک دوره

نقد به کل دارایی   و نسبت داراییبازدهی دارایی متغیرهای  یابد. نقدینگی باال کاهش می

% تاثیر منفی و ناچیز بر ریسک نقدینگی 10 و% 20نیز به ترتیب با احتمال حضور 

 02/0و  24/0های ایران دارند. میانگین وزنی ضریب این متغیرها به ترتیب برابر با  بانک

در بانکها  بیانگر میزان نقدینگی ها های نقد به کل دارایی متغیر نسبت دارایی باشد. می

با مشکالت ناشی از تعدد  بلهمقا بانک برای باشد، لذا با نقدینگی بیشتر، توانایی می

نسبت  یابد. مراجعه مشتریان برای وجه نقد، افزایش یافته و ریسک نقدینگی کاهش می
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 -0٫0001% و میانگین وزنی ضریب متغیر 8نیز با احتمال حضور  تسهیالت به سپرده

ای را  باشد. در واقع این نسبت درجهها میدارای تأثیر مثبت بر ریسک نقدینگی بانک

هایشان  دهی خود را از محل سپرده توانند کسب و کار وام ها می دهد که بانک ان مینش

تامین نمایند. به عبارت دیگر افزایش این نسبت در مدیریت منابع و مصارف بانکی 

ها را  کاهش نقدینگی در بانکاست که   های بانکی ها و کاهش سپرده وامگویای افزایش 

 .گردد ریسک نقدینگی در سیستم بانکی می یشافزادر پی خواهد داشت و موجب 

 WALSهادرایرانبهروشبانک تخمينضرایبالگويریسکنقدینگي4-4

گردد.  می استفاده الگو برای تخمین نیز والس روش از نتایج استحکام بررسی منظور به

های حداقل مربعات می  گیری موزون مبتنی بر رگرسیون یک روش متوسط"والس"

 های پیشین نرمال در روش در آن از توزیع پیشین الپالس ) به جای توزیعکه ، باشد

BMA )عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی در  ( خالصه نتایج3در جدول ) .شود استفاده می

در این  ارائه شده است. WALSگیری  سیستم بانکی ایران با استفاده از روش متوسط

طور که مالحظه  باشد. همان می tآماره  روش مبنای ارزیابی اهمیت آماری ضرایب نتایج

گیری مدل بیزین است. تنها  شود نتایج به لحاظ کیفی مشابه نتایج روش میانگین می

سرمایه  های سپرده نسبت، دارایی بازدهی تفاوت موجود منفی بودن عالمت ضریب

در روش والس است. همچنین با توجه به بزرگ بودن  کارایی نسبت دار و گذاری مدت

 گذاری های سرمایه نسبت بدهی به دارایی، نسبت سپردهمربوط به متغیرهای  tماره آ

، اندازه بانک، نسبت سرمایه به دارایی، حاشیه سود، ها ، نسبت ترکیب سپردهدار مدت

توان نتیجه گرفت که این متغیرها  میریسک اعتباری و رشد اقتصادی در روش والس، 

 باشند. در سیستم بانکی ایران می نقدینگیبر ریسک به ترتیب مهمترین متغیرهای مؤثر 

 WALS ها در ایران به روش (: تخمین ضرایب الگوی ریسک نقدینگی بانک3جدول )

ميانگينوزنيتوزیع ناممتغير

پسينضرایب

توزیع انحرافمعيار

پسينضرایب

tآماره
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ميانگينوزنيتوزیع ناممتغير

پسينضرایب

توزیع انحرافمعيار

پسينضرایب

tآماره

 2٫64- 0٫10624 0٫28032-جملهثابت

 0٫1716 0٫07998 2٫15 (CRاعتباري)ریسک

 -0٫0085 0٫00459 1٫85 (EFRنسبتکارایي)

سرمایهسپرده نسبت گذاريهاي

 (DR)دارمدت

0٫05059 0٫01206 4٫19- 

 0٫22163 0٫09378 2٫36 (NIMحاشيهسود)

 -1٫4564- 1٫52789 0٫95 (ROAبازدهيدارایي)

 0٫02149 0٫008 2٫69 (SIZEاندازهبانک)

سپرده به تسهيالت نسبت

(LDR) 

0٫00246- 0٫00654 0٫38- 

 0٫31699 0٫11819 2٫68 (CARنسبتسرمایهبهدارایي)

 0٫00196 0٫00141 -1٫39- (INFنرختورم)

 0٫00677 0٫00338 -2- (GDPGرشداقتصادي)

سهام قيمت شاخص رشد نرخ

DLn(TEPIX) 

0٫01249 0٫025299 0٫49 

 -DLn(EX) 0٫0024- 0٫05627 0٫04نرخارزدرصدتغييرات

 LAR))-0٫3087 0٫05729 -5٫39نسبتبدهيبهدارایي

دارایي کلنسبت به نقد هاي

 CTA)ها)دارایي

0٫24157 0٫29049 0٫83 

 CD))0٫01856 0٫00561 3٫3نسبتترکيبسپرده

پيشنهادهاوگيرينتيجه-5

 های سال طی ایران درنظام بانکی ریسک نقدینگی بر مؤثر عوامل بررسی تحقیق به این

 روش دولتی با و خصوصی بانک 14 برای پنل های داده مبتنی بر 1394-1382

متغیرهای بدست آمده،  بر اساس نتایج .پرداخته است (BMA) بیزینی اقتصادسنجی

% و 100احتمال  دار با گذاری مدت های سرمایه و نسبت سپرده نسبت بدهی به دارایی

 جمله % از91و  %93ترتیب با احتمال حضور  نسبت ترکیب سپرده بهو  بانک اندازه
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ایران هستند. متغیرهای  در ها بانک نقدینگی ریسک بر درون بانکی عوامل مؤثرترین

نیز از دیگر متغیرهای  سرمایه به داراییریسک اعتباری، حاشیه سود خالص و نسبت 

متغیرها  های ایران هستند. احتمال حضور این مؤثر بر الگوی ریسک نقدینگی در بانک

 باشد. افزایش هر یک از متغیرهای مذکور % می72% و 73%، 70در الگو به ترتیب 

ها  دهد و با افزایش توانمندی بانک شاخص ریسک نقدینگی را مطابق انتظار افزایش می

در پوشش تقاضای وجه نقد برای مشتریان موجب کاهش ریسک نقدینگی و جلوگیری 

% 42کارایی نیز با احتمال  متغیر نسبت گردند. بانکی می مالی در سیستم  از ایجاد بحران

% در میان 20تأثیری مثبت بر ریسک نقدینگی دارد. نرخ رشد اقتصادی با احتمال 

باشد. احتمال  ترین متغیر در الگوی ریسک نقدینگی می عوامل کالن اقتصادی محتمل

رسد متغیرهای  می % بوده و به نظر20شمول سایر متغیرهای کالن در الگو کمتر از 

های مالی( ریسک نقدینگی  کالن از کانال سایر متغیرهای الگو )عوامل درونی یا نسبت

 از نتایج استحکام بررسی منظور در سیستم بانکی ایران را تحت تاثیر قرار داده است. به

 بدست است. نتایج شده استفاده الگو برای تخمین نیز الپالس توزیع تابع با والس روش

 و اعتبار بر داللت که ندارد BMA روش با تفاوتی لحاظ کیفی بهWALS از روش هآمد

 جهت پیشنهادهایی پایان در .دارد تخمین فروض به آن کم حساسیت و نتایج استحکام

 : گردد می بیان ذیل شرح به ایران بانکی سیستم در نقدینگی ریسک کنترل و مدیریت

 به لی درون بانکی بر ریسک نقدینگی، لزوم توجههای ما نتایج بدست آمده از تأثیر نسبت

 زمان به مدت توجه با ترازنامه اقالم تفکیک عبارت دیگر بهیا  ترازنامه زمانی ساختار

 که است حالت این در تنها. زیرا سازد اقالم را نمایان می از یک هر رسید سر تا باقیمانده

 توجه با و نمود بینی پیش ینده راآ در مختلف های زمان برای را نقدینگی توان شکاف می

  نمود. گیری تصمیم بانک مصارف یا منابع ترکیب تغییر مورد در این شکاف به

 کالن های شوك از ناشی مخاطرات از بانک از حفاظت در بانک سرمایه اهمیت به توجه با

 حداقل سقف نمایند تالش ها بانک شود می پیشنهاد بانکی های انواع ریسک و اقتصادی
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 اهمیت به توجه با .نمایند رعایت را است درصد 8 بال اصول اساس بر که سرمایه کفایت

 ها تالش بانک شود توصیه می بانکی هجوم و بحران رخداد از جلوگیری در نقد دارایی

 نمایند. رعایت دارایی را کل به نقد دارایی نسبت در مثبت رشد قاعده نمایند
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