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 ی، شناسایى عوامل مؤثر بر ثبات و عملکرد مـال  كشور  اقتصاد هر درنتیجهها در بـازارهاى مالى و  با توجه به نقش بانک
  سـودوورى   ها باعث افزایش ، زیرا ثبات و بهبود عملکرد بانکداردهـر عـامل اهمیت خاصى   تأثیر  ها و نیز میزان بانک
بانکداري به عنـوان هسـته    ستمیثبات س انیم نیرفاه عمومى جامعه نیز خواهد شد. در ا سطحو هـمچنین افـزایش   ها ون
نظـا    یاز اهـدا  اصـل   یکـ یبه عنوان  یثبات مال ریدارد. لذا در دو دهه اخ ژهیبه توجه و ازین یمال -یحوزه پول یاصل

زمـان   اثـرات هـم   یحاضر به بررس قالهواقع شده است. م شمندانیگذاران و اند از سیاست اريیاقتصادي مورد توجه بس
جامعه  . شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است رفتهیهاي پذ بر ثبات بانک ياعتبار سکیو ر ینگینقد سکیر

تـا   1388 یدوره زمـان  یشده در بـورس اوراق بهـادار تهـران  ـ     رشیهاي پذ ساالنه مربوط به بانک هاي¬داده يومار
دهـد كـه تـأثیر     مدل نشان می نیتخم جیاستفاده شده است. نتا ایپو يتایمدل از روش پانل د نیخم. جهت تاست 1395

 يرهـا یو معنادار اسـت و تـأثیر متغ   یمنف یبر شاخص ثبات بانک ياعتبار سکیو ر ینگینقد سکیمان متغیرهاي رز هم
و  یبه ثبات بانک شیاز پ شیرو توجه ب نیا از. استمثبت و معنادار  یبر شاخص ثبات بانک هیاندازه بانک و نسبت سرما

 .كند جادیا یو مال یپول يمؤثري را در بازارها يتواند راهکارها می ها بانکدر  سکیر تیریمد
  JEL:.C23, H25, H26بندي   بقه

 .ثبات بانکی، اندازه بانک، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباريواژگان كلیدي: 
 
 
 

 
 25/07/1398 پذیرش: تاریخ  25/01/1398 دریافت: تاریخ *
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 مقدمه .1

 بـا  توانـد  مـی  كـه  شـود  مـی  محسـو   كشور اقتصاد هاي بخش ترین مهم از یکی بانکداري صنعت

 فـراهم  را اقتصـاد  شـکوفایی  و رشد هاي زمینه خود مصار  و منابع مناسب مدیریت و دهی سامان

 و ثباتی بی كشور هرگونه اقتصادي كالن هاي بخش با بانکی نظا  عملکرد ارتباط به توجه با .وورد

 لذا .شود تولید ویژه به كالن اقتصادي متغیرهاي در اختالل و نوسان موجب تواند می ون در بحران

 اهمیت داراي بانکی نظا  سالمت و از ثبات ا مینان و بررسی ون، مالی گري واسطه نقش بر تأكید

 و ثبـات  هـاي  شـاخص  از بانکی نظا  سالمت و ثبات از ا مینان و بررسی براي كلی  ور  بهاست. 

 یـک  از توانـد  مـی  بـانکی  سـالمت  شـاخص  مفهـومی یـک   نظر از .شود می استفاده بانکی سالمت

 یـا  و غیـره   و صـنعت  متوسـ   ،اي حرفـه  بـر تجربـه   )مبتنی بانکی نُر  یا و معین استاندارد تعریف،

 بانکی علمی، محافل سوي )از همگانی پذیرش اینکه خاصیت ضمن شود، مشتق ها این از تركیبی

 . 1395 )دارستانی، باشد همراه داشته به خود با را  اي حرفه و

بـه   ون سـرایت  و ومریکـا  اقتصاد در اخیر بحران انتشار سرعت نیز و بروز در ها بانک عملکرد

 بانکـداري بـه   حرفـه  ذات ونکه با كلی به  ور است. كرده ایفا بسزایی نقش كشورها سایر اقتصاد

 ،اسـت هـا   بحـران  ازجملـه  هـا  ناپایداري انواع دریافت مستعد همواره خود خاص هاي ویژگی علت

 فراهم را بانکی -مالی هاي بحران ایجاد موجبات كه ها بانک مالی فضاي ساختاري عوامل از لیکن

 در میـزان اعتبـار   سـریع  )توسـعه  قاعـده  بـی  دهـی  وا  یـا  اعتبـارات  جهـش  بـه  تـوان  مـی  وورنـد  مـی 

 ضـعف  از ناشیدیون  پرداخت در بانکی سیستم ناتوانی و بدهی و دارایی تطابق   عد مدت كوتاه

 نامتعـار   بـر حجـم   مبنـی  هـایی  نشـانه  و عالئـم  بـروز  . همچنـین كرد اشاره نقدینگی مدیریت در

 در بـالقوه  بـروز بحرانـی   و پیدایش نشانگر تواند می ها بانک در ویژه به بازار در شده خلق نقدینگی

 و اعتبـار  میـزان  بـه  مؤسسـات مـالی   و ها بانک توجهی بی اخیر بحران در .شود قلمداد مالی سیستم

 مسـکن  تقاضاي شدید و افزایش بانکی بهره نرخ توجه قابل كاهش دنبال به گیرندگان وا  توانایی

 مـورد  باید بانکداري در مختلف منظرهاي از بانکی . ثباتشود می تلقی بحران بروز منشأ به عنوان

 بـانکی  هـاي  دارایی مالی تأمین و بانکی منابع ساختار بیانگر تواند میبانکی  ثبات .گیرد قرار توجه
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 هاي زیان جبران براي ها بانک به تواند می پایه سرمایه بانکی ثبات و ادبیات سالمت با مطابق باشد.

دهی  وا  فرویند ریسک كاهش و ها شوک انتقال كاهنده عامل عنوان به سرمایه و كردكمک  مالی

 شـود  مـی منجر  ها بانک سودووري كاهش به منابع هاي هزینه افزایش ر،دیگ  ر  از .ستها بانک

 هـاي سـودوور   فرصـت  بایـد  حالـت  ایـن  در هـا  بانک و یافته كاهش بانک سرمایه ون نتیجه در كه

 شـاهچرا و ) شـد  خواهـد  منجـر  بهـره  نـرخ  افـزایش  بـه  نیـز  ون كـه  باشـند  داشته نظر در را دهی وا 

 در بانـک  هـاي  سـرمایه  كاهش از براي جلوگیري ها بانک در بهره نرخ افزایش  .1395ی، جوزدان

ثبـات بـانکی ریسـک نقـدینگی اسـت.       مـؤثر بـر   عامل دیگر  .2012 1،هوول دن ون، (است وینده

فـرا   هـا  ون سررسید كه تعهداتی موقع به انجا  و وجوه افزایش توانایی یا نقدینگی مدیریت ریسک

بنابراین مدیریت نقدینگی از اهم امـوري اسـت كـه     ؛است ها بانک حیات ادامه الزمه رسد قطعاً می

از احتمال مشکالت جـدي بانـک    تواند می. مدیریت مناسب نقدینگی شود میانجا   ها بانکتوس  

تواند پیامدهاي گسترده سیسـتمی   با توجه به اینکه كمبود نقدینگی در یک بانک می درواقعبکاهد. 

 نه نقدینگی وتحلیل تجزیه رو، این باشد. از ها بانک یلوتحل تجزیهداشته باشد باید مورد توجه ویژه 

 بلکـه  كنـد  ارزیـابی  مستمر به  ور را نقدینگی بانک وضعیت كند می ملز  را بانک مدیریت فق 

 در ازجملـه  متفـاوت  سـناریوهاي  نقـد تحـت   نیازهـاي  تـأمین  كند بررسی كه كند می وادار را وي

 است. پذیر امکان بانکی،چگونهثباتی  نامطلو  همچون شرای  بی شرای 

مطالبـات معـوق و    شیبه همـراه افـزا  كشور  ینظا  بانک فرا رويهاي  چالش ریدهه اخ کیدر 

 ریـ اخ هـاي  سـال است. به  ور مشخص در  یچالش مل کیشدن به  لیدر حال تبد ینگیكمبود نقد

با  گریو از سوي د رو هروب مدت كوتاه یسپرده فرار و بده شیسو با افزا کیكشور از  یشبکه بانک

 يهـا  دارایـی  هـا  بانـک اسـت كـه    یدر حـال  نیـ مواجـه شـده اسـت. ا    درومـدزا  يهـا  دارایی شیافزا

كشور داراي  یشبکه بانک گرید انیبه ب را ندارد. ها ونبه برداشت  ییبراي پاسخگو یكاف شونده نقد

عد  تطـابق   لیبه دل درنتیجهو  افتهیبلندمدت اختصاص  يها داراییاست كه به  یمدت كوتاهتعهدات 

                                                             
1. Van den Heuvel 
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مواجـه   ینگینقـد  سـک یر شیبـا افـزا   یوتـ  هـاي  دورهممکن است در  ها بدهیو  ها دارایی دیررسس

و  گـذاري  سـرمایه  هـر  دنبـال  بهاشاره شده  هاي چالش واسطه به ریاخ هاي سالدر  ون برشود. عالوه 

 هـا  وا از عد  بازپرداخت  یناش ياعتبار هاي ریسک با یمال مؤسساتو  ها بانکوا  مواجهه  ياعطا

 است. افتهی شیافزا شدت به ها سپرده ای

پذیرفته شده  هاي بانکبا توجه به توضیحات یاد شده مقاله حاضر به بررسی تخمین مدل ثبات 

متغیرهـاي ریسـک    زمـان  هـم  تـأثیر ایـن منظـور    بـه در بورس اوراق بهادار تهـران پرداختـه اسـت و    

. ایـن مقالـه در شـش    كند میمنتخب بررسی  هاي بانکروي ثبات نقدینگی و ریسک اعتباري را بر 

كه پس از بیان مقدمه در بخش بعدي به بیان ادبیات موضوع پرداخته شده  شود میبخش اصلی بیان 

و در بخش سو  پیشـینه تحقیـق و در بخـش چهـار  روش تحقیـق بـه همـراه متغیرهـاي مـدل ارائـه           

 پردازد. می گیري نتیجهمدل و . بخش پنجم و ششم نیز به بروورد شود می

 اعتباری بر ثبات بانکی ریسک و نقدینگی ریسک . تأثیر2

اسـت،   كارومـد  بـانکی  نظـا   وجـود  كشـور،  اقتصـادي  توسـعه  براي مؤثر و الز  ابزارهاي از یکی

 مـالی  هـاي  فعالیتنبض  ها بانک .هایی كه عالوه بر عملکرد قابل قبول، داراي ثبات نیز باشند بانک

 جامعـه  یـک  اقتصـادي  هـاي  بخش سایر بر فراوانی تأثیر تواند می ها ون بر حاكم وضعیت و هستند

 و تجـاري  هـاي  مبادلـه  ،هـا  پرداخـت  و هـا  دریافـت  هـدایت  و دهـی  سـازمان  با ها بانکباشد.  داشته

 شـوند  مـی  اقتصـادي  شـکوفایی  و رشـد  بازارهـا و  گسـترش  موجـب  و كـرده  تسـهیل  را بازرگـانی 

  .1383ابویسانی، )

 خـود  فعالیت محی  در چشمگیري تغییرات دنیا سراسر در بانکی سیستم ، گذشته دهه دو  ی

 تأثیرگذار بانکی سیستم شاخص ثبات و عملکرد بر متعددي داخلی و خارجی عوامل است و داشته

 تأمین مـالی  اصلی دار میدان همچنان بانکی سیستم ،تتغییرا تمامی برخال  این، وجود با .اند بوده

 اندازكنندگان از پس منابع انتقال در اصلی نقش و است كشورها از بسیاري در اقتصادي هاي فعالیت
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1هافمن .كند ایفا می گذاري سرمایه واحدهاي به
 بـانکی  یـک سیسـتم   ،كنـد  مـی  یادووري  2011) 

 در يتـر  پررنگ نقش و كرده ها مقاومت ک شو مقابل در تواند می بهتري گونه به سودوور، و سالم

مـالی   عملکـرد  بـر  مؤثر عوامل تبیین واضح است از این رو، .كند ایفا مالی سیستم ثبات و پایداري

بررسـی پژوهشـگرانی    مـورد  هـاي  زمینـه  ازجملـه  مـالی،  يهـا  ستمیسبانکی و همچنین ثبات  سیستم

 بوده است. 2005 ،2دلیز و همچون وتاناسگلو، بریسیمیز

بـانکی و شـاخص ثبـات بـانکی      سیستم عملکرد مالی بر مؤثر عوامل درباره متعددي مطالعات

4بوركـه   ،1979) 3شـرت  مطالعـات  بـه  تـوان  مـی  دسته ون از كه شده انجا 
 و مـولینکس   ،1989) 

6هوایزینگا و كونت دمیرگوک  ،1992) 5تورنتون
7ویلسون و مولینکس  ،2000) 

 تـونی   ،2004) 

8اوهومویبهی
9اسـتیکوراز  و دنیز وتاناسگلو،  ،2008) 

شـایان ذكـر اسـت كـه      .كـرد    اشـاره 2006) 

 كـه  دلیـل اسـت   ایـن  بـه  بـانکی  عملکرد مالی سیستم بر ثبات و مؤثر عوامل تبیین بر فراوان تأكید

  .2005 ،10)بارال است بانک محور كشورها، از بسیاري در مالی سیستم

دهد، ضمن  كند و بخشی را به متقاضیان تسهیالت می را دریافت می گذاران سپردهبانک وجوه 

كه بعضی از گیرندگان تسهیالت مایل و قادر به بازپرداخـت   شود میاینکه بانک با این خطر مواجه 

قصور در بازپراخت معادل با كاهش ارزش سرمایه بانک است و براي ونکـه بانـک    هرگونهنیستند. 

كاهش سرمایه از محل عواید سـایر تسـهیالت پرداخـت     باشد، باید اینخود  دیونپرداخت قادر به 

  د،شـ بنابراین، هر چه عد  بازپرداخت تسهیالت توس  مشتریان بیشتر با كند؛شده به مشتریان جبران 

دریافتی و پرداختی  را افزایش دهـد   هاي نرختفاوت ) سودبانک باید براي حفظ بقاي خود حاشیه 

                                                             
1. Hoffmann, P 

2. Athanasoglou, P., Brissimis, S. & Delis, D 
3. Shurt 
4. Borke 
5. Molyneux & Torenton 
6. Cont & Hoayzinga 
7. Gadad, Molyneux & willson 
8. Toni 
9. Athanasoglou, P., Delis M. & Staikouras 

10. Baral, K. J. 
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و خـال  مقـررات    شـود  وجود رقابت باعث كاهش قدرت رقابتی بانک میكه این امر در صورت 

، وجـود  شـود است. چنانچه مداخالت مستقیمی در جهت تعیین نرخ از سوي مقامات بانکی اعمـال  

تواند ریسک اعتباري را بـه مقـدار    اعتبارات می تنوع وقابل فروش، تنوع فعالیت بانک  اوراق رهنی

ها و چـه   مشتریان چه در مورد سپرده از معدوديتعداد باال، براي ریسک بسیار  كاهش دهد.زیادي 

-نیک) شودو كاهش سودووري ون در بانک  ثباتی بیتواند موجب  ها و تسهیالت، می وا  مورد در

  .1385 پی،

 و عملکـرد  اعتبـاري  ریسـک  بـین  معنـاداري  منفی رابطهنیز بر  1 1997) نوالس و مطالعه میلر

 افـزایش ریسـک   كـه  اسـت  شـده  ایجاد دلیل این به یادشده منفی رابطهدارد.  تأكیدبانکی  سیستم

 ون افـزایش  تبـع  بـه  و هـا  بانـک  الوصول مشکوک ذخایر سطح رفتن باال به منجر ،ها بانک اعتباري

 كـاهش  هـا  بانـک  كارایی اعتباري، ریسک سطح افزایش با رو این از شود؛می ها بانک هايهزینه

2الگلین مک و دوكا .یابد می
 ، تغییـرات هـا  بانـک  عملکرد بر تأثیرگذار اصلی عامل دارندمی بیان 

3همچنین بورک .است اعتباري ریسک سطح
 متغیرهـاي  تـرین  مهـم  از اعتبـاري  ریسـک  داد نشان 

 اما است تأثیرگذار ها شركت كلیه بر اعتباري ریسک ونکه با است. ها بانکعملکرد  بر تأثیرگذار

بـه   منجـر  غیرجـاري،  هـاي  وا  انباشت مانند مواردي زیرا است؛ بیشتر مراتب به ها بانک بر ون تأثیر

 . 2005 ،4جانکو  و كرفت)شود می ها مؤسسه سودووري برفراوانی  تأثیر

 استحکا  ایجاد و مالی بخش در سیستماتیک هاي ریسک با مقابله براي پیشگیرانه تدابیر اتخاذ

 مـالی  ثبـات  سیاسـتی  بسـته  اصـلی  عناصـر  مـالی،  هاي بحران هزینه كاهش براي مالی مؤسساتدر 

 شود می گفته كه گونه همان .شود می تعریف ون ضد با معموالً سالمت مانند نیز مالی ثبات .هستند

  ـور  بـه  و نکـرده  تهدیـد  را وي سـالمت  حاضر حال در بیماري هیچ است كه انسانی سالم انسان

 كه شود یم گفته یوضع به زین یمال ثبات ؛ندارد قرار جدي بیماري یک به ابتالي معرض در بالقوه

                                                             
1. Miller & noulas 
2. Duca, J. & McLaughlin, M. 
3. Bourke, P 
4. Kraft & Jankov 
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 را مالی ثبات اصلی كانون ها بانک .نکند دیتهد را كالن اقتصاد ثبات کیستماتیس یمال يها بحران

 قـرار  مـورد توجـه   همـواره  بـانکی  و مـالی  تعابیر در ون مدیریت و ریسک بحث .دهند می تشکیل

 روز هـر  اقتصـادي  يهـا  سـتم یس و محیطـی  عوامـل  در مـداو   راتییـ تغ به توجه با لذا .است گرفته

 با در ایران بانکداري نظا  میان این در گذارد می تأثیر ها بانک مالی بر ساختار متفاوتی هاي ریسک

 ون انـواع  مـدیریت  و شناسـایی  كه است رو روبههایی  ریسک با خود خاص هاي ویژگی به عنایت

 هـایی  سیسـتم  و ها وموزش استانداردها، ها، روش  راحی به تواند می كه  وري به است، مهم بسیار

دارد،  هـا  بانـک  حیـات  بـر  تخریبی اثر كه نامطلوبی رخدادهاي از پیشگیري و كاهش كنترل، براي

 . 1395 شود )شکوهی فرد، منجر

تجهیـز   بـراي  ون بـه  هـا  بخـش  سـایر  شدید وابستگی دلیل به بانکداري سیستم در بحران ایجاد

ون  ضرورت بنابراین بود؛ خواهد اقتصاد واقعی يها بخش به تسري قابل سرعت  به اي، سرمایه منابع

اقتصادي  مطالعات .شود پرداخته ها بانک ثبات بر تأثیرگذار عوامل شناسایی به كه شود می احساس

 كـه  اسـت  شـده  متمایـل  سازند می متأثر را ها بانک ثبات كه عواملی شناسایی سمت به بیشتر اخیر

 مـدیریت  اهمیـت  افـزایش  بـه  منجـر  ریسـک  اهمیـت  .است بانکی هاي ریسک موارد این از یکی

 كشـورها  بعضی تلخ هاي تجربه ،عالوه به .است شده ها بانکمالی همچون  هاي بنگاه ریسک براي

 و مـدیران  بیشـتر  توجـه  بـه  غربـی منجـر   كشـورهاي  حتی یا شرقی جنو  وسیاي كشورهاي مانند

 ووري فـن  ظهـور  ماننـد  در جهان اقتصادي و سیاسی ثباتی بی .شده است مقوله این به گذاران قانون

 كـرده  چنـدان  دو را مـالی  هـاي  بنگـاه  ریسـک  ها بانک محی  در سریع تغییرات ایجاد و ا العات

 این به محققان توجه جلب ریسک و مدیریت بیشتر یافتن اهمیت به منجر عوامل این كه يا گونه به

 علمـی  و قوي ابزارهاي به نیاز ریسک مدیریت وظایف از یک هر شایسته انجا  .است شده حیطه

 اعتباري، ریسک نوع چهار ها ون میان كه از هستند رو روبه ریسک مختلف اشکال با ها بانک .دارد

 وارد هـا  بانـک  پیکـر  بـر  را هـا  لطمـه  بیشـترین  نقـدینگی  ریسـک  و بـازار  ریسک عملیاتی، ریسک

 اسـت  حساسـیت  و اهمیت حائز اعتباري و پولی نهادهاي در دلیل این به اعتباري ریسک .دنكن می

 و مـرد   داران، سـها   بـه  پـولی  نهـاد  حقیقت بـدهی  تخصیص،در براي شده گرفته كار به منابع كه
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 را پـولی  نهـاد  بـدهی  هیـ تأد قـدرت  اعتبـاردهی و  توانـد  مـی  ون نیفتـادن  جریان به كه ستها بانک

 و مؤجـل  مطالبـات  عنـوان  بـه  اعتبـاري  تسهیالت پولی نهاد ترازنامه در ونکه ویژه به ؛كند تضعیف

 دفعـات  به مطالبات وصول كه این معنی به .شوند می تلقی وتی دیون عنوان به ي اشخاصها سپرده

 ایـن  غیر در است، الزامی مرحله در هر  ها سپرده) دیون پرداخت و تأدیه ولی ،غیرممکن مختلف

  .1391 همکاران، و )ابراهیمی شود می مواجه ورشکستگی با پولی نهاد صورت

ه اي هستند كه براي مـدیریت نقـدینگی بـ    هاي پیچیدهفرویندها و  هاي جذ  منابع روش روش

 تأمین مالیدر ون اثرگذار است. عالوه بر ون شیوه یا محل   روند و اندازه و پیچیدگی بانک كار می

هاي بانک اثرگذار است كـه همـه ایـن مـوارد انتخـا        ختار و هزینه)منابع داخلی یا خارجی  بر سا

نقـدینگی توانـایی بانـک را در     یعبـارت  بـه قرار خواهند داد.  ریتأث تحترا  تأمین مالیبراي  ها بانک

دهد. یک بانک زمانی نقدینگی اش در افزایش دارایی را نشان می اصالح و كاهش بدهی و توانایی

 هـاي  دارایـی ها و هم از  ریق تبدیل جوه كافی را هم از  ریق افزایش بدهیكافی دارد كه بتواند و

از ایـن  ریـق    هـا  بانـک بـه دسـت وورد. اگـر     یو با هزینه قابل قبول سرعت بهبه وجوه نقد،  نقد ریغ

بانکی و یا بانک مركـزي   نتوانند پاسخگوي نیازهاي نقدینگی مشتریان خود باشند از  ریق بازار بین

 مالی از محل بانک مركـزي در وهلـه اول بـراي اقتصـاد و     تأمین. كردرا بر ر  خواهند  این نیازها

 ؛شـود  مـی بیش از پـیش نمایـان   هاي مضاعفی دارد كه در شرای  بحرانی  هزینه  براي بانک همچنین

بـه نقـد نتوانـد منـابع      نقـد  ریـ غبنابراین در شرایطی كه بانک از محل افزایش بدهی یا تبدیل دارایی 

نقـدینگی   تـأمین بـانکی جـایگزین مناسـب و مطلـوبی بـراي       ، بازار بینكنند تأمینمالی مورد نیاز را 

 تـأثیرات در این مقاله با توجه به ضرورت و اهمیت هر دو ریسک اعتباري و نقـدینگی  بود. خواهد 

 گیرد. این دو ریسک در ثبات بانکی مورد بررسی قرار می زمان هم
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 پیشینه تحقیق .3

  در پژوهشی با عنوان ریسک نقدینگی، ریسک اعتباري و ثبات در 2019) 1كبیر حسن و همکاران

، بـر  زمـان  هـم ي اسالمی و متعار  بیان داشتند كه با استفاده از رویکرد معادالت ساختاري ها بانک

شـده بـراي دوره   كشـورهاي همکـاري اسـالمی انتخـا       هـاي  سازمان از جامعروي یک مجموعه 

  در 2017) 2قنیمی و همکاران .، ریسک اعتباري و ریسک نقدینگی رابطه منفی دارد2015 -2007

پژوهشی با عنوان اثرات خطرات نقدینگی و ریسک اعتباري بر ثبات بانکی بیان داشتند كـه بحـران   

این مطالعه . متداول شده است هاي بانکبیشتر  هاي شکستمالی جهانی موجب ایجاد یک سري از 

در  3منا بانک در منطقه 49از یک نمونه از ها  پردازد. ون میبه بررسی منابع اصلی شکنندگی بانکی 

ون  تأثیرتا رابطه بین ریسک اعتباري و ریسک نقدینگی و  كردنداستفاده   2013-2006 ول دوره 

نقـدینگی رابطـه    کكه ریسـک اعتبـاري و ریسـ    دهد مینتایج نشان ند. بر ثبات بانک را بررسی كن

به  ور جداگانه بـر ثبـات بانـک     این ، هر دو خطر دانند. با وجود نمی دار معنیرا  معکوس اقتصادي

مدیران بانک را بـا درک   ها یافتهاین شود.  میبانک  ثباتی بیموجب  ها ونو تعامل  گذارند می تأثیر

نظـارتی اخیـر بـه منظـور تقویـت       هـاي  تالشبراي  اي پایهو به عنوان  ها بانکبیشتر در مورد ریسک 

 .گیرد میمدیریت ریسک مشترک نقدینگی و خطرات اعتباري به كار 

ریسـک نقـدینگی و ریســک    تـأثیر   در پژوهشـی بــا عنـوان   1397بـزر  اصـل و همکـاران )   

داري ایران، رهیافت رگرسیون چندک بیان داشتند كه بـا   اعتباري بر پایداري مالی در صنعت بانک

بـاالخص در ریسـک اعتبـاري و     ها بانکمالی در  هاي ریسکتوجه به عد  اتفاق نظر در رابطه بین 

بر پایداري مالی در صنعت  ها ون تأثیرنقدینگی این تحقیق به بررسی رابطه توأمان این دو ریسک و 

به روش پانل دیتـا پرداختـه اسـت. بـر ایـن اسـاس        1393تا  1384داري در ایران در  ی دوره  بانک

 چنـدک نقدینگی و اعتبـاري بـر پایـداري مـالی از روش رگرسـیون       هاي ریسک تأثیربراي بررسی 

                                                             
1. M. KabirHassan,AshrafKhan,AndreaPaltrinieri (2019) 
2. Ameni Ghenimi, Hasna Chaibi, Mohamed Ali Brahim Omri (2017) 

3. MENA 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             9 / 25

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531918305440#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531918305440#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531918305440#!
http://qjfep.ir/article-1-995-fa.html


 1398، پاییز 27، سال هفتم، شماره اقتصادیهای مالی و  سیاست فصلنامه 200

دار ایـن دو ریسـک بـر     منفـی و معنـی   تـأثیر كوانتیل  استفاده شده است. نتایج بررسی نشان دهنده )

 تـأثیر ررسی است به  وري كه با افزایش در پایداري مالی هاي مورد ب پایداري مالی در اكثر دهک

هاي بـاالي توزیـع    هایی كه در دهک یابد. به بیان دیگر بانک این دو ریسک بر پایداري كاهش می

ویـدمیر و گـول   . اعتباري و نقـدینگی دارنـد   هاي ریسکپایداري قرار دارند تأثیرپذیري كمتري از 

تجـاري   هـاي  دورهتعیین ریسـک اعتبـار و نقـدینگی در  ـول        در پژوهشی با عنوان2017) 1اوغلو

از خطرات  تر مهمبیان داشتند كه به  ور كلی، ریسک اعتبار در توضیح توزیع بانکی  ها بانکبراي 

بـه  ـور   . تجاري متفاوت اسـت  هاي دورهبر گسترش در  ها ون تأثیراتبا این حال، . نقدینگی است

قابل توجهی بر گسترش در  ـول ركـود دارد، ریسـک     ثیرتأخاص، در حالی كه ریسک نقدینگی 

مقامات  هاي سیاستبا اقدامات اخیر  ها یافتهاین . بیشتري در رشد رونق اقتصادي دارد تأثیراعتباري 

 .نظارتی در تركیه سازگار است

 یزمانبازه  در ایران بانکی شبکه هاي داده از استفاده با اي مطالعه در  1395) دارستانی ذالبگی

 مقاله این در .كرده استقرار  وتحلیل تجزیهرا  یعوامل مؤثر بر ثبات در شبکه بانک 1394تا  1384

 بـا  .انـد  شـده  گرفتـه  نظر وابسته در متغیرهاي به عنوان ون دهنده لیتشک اجزاي و Z-scoreشاخص 

 و منفـی  تـأثیر  ایـن  كـه  داشـته  تـأثیر  بانکی ثبات بر ها بانک دهی وا  به دست ومده، نتایج به توجه

 معـوق  مطالبات و كشور در یده وا میزان  ،ها بانک در معوق مطالبات وجود با .است بوده معنادار

 در بـانکی  ثبات بر سودووري متغیر سرمایه به عنوان بازدهی نسبت .دارد منفی تأثیر بانکی ثبات بر

 .دارد معناداري و ضریب مثبت و گذاشته تأثیر كشور بانکی شبکه

 به عنوان ها بانک مالی ثبات و هاست ون مالی مدیون ثبات كشورها اقتصادي ثبات كه ونجا از

 عالوه تا كردند تالش  1390) یورانو  یگانیشا مطرح است، مالی و پولی هاي فعالیت اصلی هسته

 هـاي  یافتـه  .كنند نیز بررسیرا  ون بر مؤثر عوامل ایران، كشور بانکی سیستم مالی ثبات ارزیابی بر

 در ایـران  هـاي  بانـک  همه اوالً است كه ون مؤید ایران، بانکی سیستم بودن اسالمی فرض با ها ون

                                                             
1. ResulAydemir, BulentGuloglu (2017) 
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 مـالی  ثبـات  درجـه  بر مؤثر عوامل ثانیاً، ؛داشتند كمی مالی ثبات درجه 1394 -1385زمانی  دوره

 متغیرهـاي  میـان  از ثالثـاً،  نیسـتند؛  یکسـان  ي دولتیها بانک و تجاري يها بانک بانکی، سیستم كل

 موجـب  ملـی،  پـول  ارزش تنـزل  و ثبـات مـالی   افـزایش  سبب حقیقی، ناخالص تولید رشد كالن،

 ،هـا  بانـک  دارایـی  به وا  نسبت مالی، افزایش متغیرهاي بین دراند.  شده ها بانک مالی ثبات كاهش

 از بیشـتر  تجـاري  هـاي  بانـک  همچنـین  .اسـت  داشـته  هـا  بانک مالی ثبات كاهش بر را اثر بیشترین

 .شوند می متأثر مالی هاي نسبت از دولتی هاي بانک

 از یکـی  بـه عنـوان   هـا  بانـک معوق  مطالبات ایجاد عوامل بررسی   به1395) پردل و كردبچه

 ییتابلو هاي داده مدل یک منظور این براي .پرداختند ریسک اعتباري ) بانک ریسک هاي شاخص

 ها ون نتایج مطالعات. كردند استفاده 1394 -1380ی بانک كشور را براي دوره زمان 12شامل  ایپو

 و كننـده  نیـی تعمتغیرهـاي   ،هـا  بانـک  مالکیـت  نـوع  و احتیا ی رفتار عملیاتی، كارایی كه داد نشان

 كالن وضعیت اقتصاد همچنین .هستند ایران بانکی نظا  در معوق مطالبات رفتار توضیح در معنادار

 و تمركز میان شاخص ایشان مدل در است. البته گذاشته جاي بر معوق مطالبات بر معناداري تأثیر

 تـن عـر  مـازار و روئـین     .اسـت  شـده  مشـاهده  معنـادار رغی اما منفی ارتبا ی معوق مطالبات رشد

ریسک اعتباري مشتریان بانکی، مطالعه موردي بانک  بر مؤثرعوامل » عنوان بادر پژوهشی   1388)

 هـاي  سـال كه در  ییها شركت ازتایی  200، ا العات كیفی و مالی یک نمونه تصادفی «كشاورزي

را بررسـی   اند كردهاز شعب بانک كشاورزي استان تهران تسهیالت اعتباري دریافت  1389 -1383

متغیر كیفی و مالی را شناسایی كرده، سپس با استفاده از تحلیل  36در پژوهش خود  ها ون. اند كرده

ي بر ریسک اعتباري و تفکیک بین دو گـروه از مشـتریان   معناداراثر  كه ریمتغ 17 رنهایتدالجیت 

. نتـایج  انـد  كـرده بـرازش   هـا  ونداشتند، انتخا  و مدل نهایی را به وسـیله   بدحسا و  حسا  خوش

مدل الجیت در بروورد عوامل مؤثر بر ریسک اعتباري از توان باالیی برخوردار  دهد مینشان  ها ون

 .است

ریسـک اعتبـاري و    هـاي  شاخصبررسی ارتباط بین »در پژوهش خود با عنوان   1389) لطیفی

ریسـک اعتبـاري كـه بیشـترین      هـاي  شـاخص  «تعهدات مشتریان بانک صادرات موقع بهبازپرداخت 
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ه كـه بـر اسـاس    كـرد همبستگی با بازپرداخت تعهدات مشتریان را دارد تعیین كرده و مدلی  راحی 

در تصمیمات اعتباردهی تعیین شـده اسـت. در ایـن     گیرنده وا ون عددي به عنوان شاخص اعتباري 

ي تولیــدي كــه از هــا شـركت مــورد از  100ا العـات اعتبــاري و مــالی   هــاي گــزارشخصـوص از  

، استفاده كرده اند شدهمند بهره 1392 تا 1378 هاي سالتسهیالت فروش اقسا ی بانک صادرات در 

چنـد متغیـره فرضـیه وجـود ارتبـاط معنـادار بـین         هـاي  تحلیـل  كـارگیري  بـه ري كـه بـا   است؛ به  ـو 

ریسک اعتباري و انجا  تعهدات مشتریان، مورد تأیید قرار گرفته و در كنار ون مـدلی   هاي شاخص

ي تولیـدي، مشـریان بانـک صـادرات     هـا  شركتوضعیت اعتباري  گیري اندازهتحت تابع ممیز براي 

 ارائه شده است.

 در اعتباري ریسک مدل تبیین و  راحی» عنوان با اي مقاله در  1393) تهرانی و شمسی حفال

را مصـنوعی   عصـبی  هـاي  شـبکه  و لجستیک خطی، احتمالی هاي مدل كارایی ،«كشور نظا  بانکی

متغیرهـاي   .انـد  داده قـرار  بررسـی  مـورد  كشور بانکی نظا  مشتریان اعتباري ریسک بینی پیش براي

بـا   هـا  ون معنـاداري  ارتبـاط  كـه  بوده گیرندگان وا  مالی هاي نسبت ،ها مدل این در كننده بینی پیش

 هـاي  داده از اسـتفاده  بـا  .اسـت  شده تأیید مناسب وماري هاي وزمون از استفاده با اعتباري ریسک

 مـورد  و  راحـی  شـده  یاد هاي مدل كشور هاي بانک حقوقی مشتریان از نفر 316 و اعتباري مالی

 در متغیرهـا  بـین  ارتبـاط  كـه  است ون بیانگر ومده دست به هاي نتیجه .گرفتند كارایی قرار وزمون

 تـرین  مناسـب  سـیگموئید  و نمایی هاي تابع و نبوده خطی صورت به اعتباري ریسک بینی پیشمدل 

 ریسـک  بینـی  پـیش  براي كارایی بیشترین و شوند می محسو  اعتباري ریسک بینی پیش هاي مدل

 .است لجستیک مدل و مصنوعی عصبی هاي شبکه به مربوط ترتیببه  اعتباري

 . روش تحقیق۴

منتشـر شـده در   در ایران هاي مالی تفضیلی سیستم بانکی  در این پژوهش از صورت كاررفته بهومار 

هـاي ماهانـه بانـک مركـزي      سـایت كـدال سـازمان بـورس اوراق بهـادار و داده      وسایت بانـک   و 

هـاي   هـا بـا اسـتفاده از روش    بـا توجـه بـه ماهیـت داده     هـا  داده وتحلیـل  تجزیـه استخراج شده اسـت.  

هـاي   صورت گرفته است. بر ایـن اسـاس داده   Eviwesافزار  هاي تركیبی و در نر  اقتصادسنجی داده
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مدل تحقیق از  تخمینمورد بررسی قرار گرفته است. براي  1396تا  1386بانک و براي دوره زمانی 

هایی كه متغیر وابسته بـا     استفاده شده است. در مدلGMMورهاي تعمیم یافته )روش بروورد گشتا

شـود.   وقفه سمت راست معادله وجود دارد، به منظور تخمین معادله از مدل تلفیقی پویا استفاده مـی 

هاي تلفیقی درک بهتر پویایی مدل توس  محقق است. رواب  پویا  یکی از منافع و كاربردهاي داده

 .شود سازي می دار در میان متغیرهاي توضیحی مدل متغیرهاي وابسته وقفهبا حضور 

اعتباري و نقدینگی بر ثبـات بـانکی بـا الهـا  از مقالـه       هاي ریسک زمان همجهت بررسی نقش 

   از الگوي رگرسیونی زیر استفاده شده است:2017) 1قنیمی

( * )it it it it it itZ score LR CR Size CAR Inflation           1 2 3 4 5

رابطـه   صـورت  به شاخص كه متغیر وابسته بوده و این  Z-score) بانکیدر این مدل، شاخص ثبات 

 شود. میزیر نشان داده 

k
Z






 

Kبانک مالی هاي داراییمجموع  به نقدي سرمایه تقسیم از كه است دارایی به سرمایه نسبت : همان 

 .وید می به دست

μاست. بانک هاي دارایی : نسبت بازدهی به 

δ است بازده  )ریسک بازده تغییر دفعات براي تقریبی به عنوان دارایی بازدهی معیار : انحرا. 

 اعتبـاري و ریسـک   ویـد  مـی بـه دسـت    هـا  دارایـی  : از تقسیم كل سپرده بـه  LR2) نقدینگیریسک 

((CR3  تسـهیالت غیرجـاري   ویـد  میاز تقسیم تسهیالت غیرجاري به كل تسهیالت بانکی به دست .

 .استالوصول  گذشته، معوق و مشکوک سررسیدي ها وا شامل 

 .اسـت  هـا  بانـک  برسـودووري  اثرگـذار  سـاختاري  متغیرهاي از دیگر یکی نیز  Size) بانکاندازه 

 هـاي  بانک با مقایسه در تر بزر ي ها بانک كه است لحاظ بدین سودووري با بانک اندازه ارتباط

                                                             
1  . Ghenimi A., Chaibi H., Omri M. 
2. Liquidity risk 

3. Credit risk 
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 هاي فرصت داشتن لحاظ به  ،كنند خود عمل اقتصادي بهینه مقیاس در كه  صورتی در) تر كوچک

 بانـک  انـدازه  ایـن،  بـر  عـالوه . اسـت  بیشـتر  ها ون و سودووري داشته قرار بهتري موقعیت در بیشتر

 ها دارایی كل لگاریتم نسبت این. هست نیز اي حاشیه خالص بر سود اثرگذار و مهم عوامل ازجمله

از نسـبت   معمـوالً  هـا  بانـک  هیسرما تیموقعارزیابی    برايCAR) سرمایه نسبت است. بانک هر در

 هیسـرما  نـه یبه بی. تركوید میبه دست  ها داراییكل  بر هیسرما میكه از تقس شود میاستفاده  هیسرما

 شـبرد یپ كلـی   ـور   بـه و  پـذیري  ریسـک  ،ینگینقـد  ،يسـودوور  چـون  یبه اهداف دنیبانک در رس

كه هد   به سود دنیرس ریدر مس ها بانکرو،  نیا كننده است. از نییتعی بانک، عامل کی اتیعمل

 كننـد و  نیـی را تع هیسرما نهیبه بیترك رندیاست، ناگز داران سها به اهدا   دنیرس در جهت یاصل

اسـت.   بانـک  اتیـ از عمل یناشـ  انیدر جذ  ز یعامل مهم هیدر نظر داشته باشند كه سرما همواره

به  تواند میدر مدل  كه متغیر اقتصادي تاثیرگذار بر شبکه بانکی متغیر تور  در نظر گرفته شده است

 عنوان متغیر كنترلی هم لحاظ شود.

 دلیـل  بـه  نیـز  و شـود  مـی  بروورد كشور بانکی شبکه سطح در مزبور مدل كه ونجا از همچنین،

 زده تخمـین  پویـا  تـابلویی  هـاي  داده روش بـه  كـه  فـوق  مدل استفاده، مورد زمانی سري محدودیت

 ایـن  در اسـتفاده  مـورد  روش. شـود  منتهی نتایج بهترین به اقتصادسنجی نظر از تواند می شد، خواهد

 رهیافـت  در مـدل  پارامترهاي بروورد هاي روش از یکی كه است یافته تعمیم گشتاور روش تحقیق،

 تـابلویی  هـاي  داده و مقطعـی  زمـانی،  سـري  هاي داده براي استفاده قابل و بوده پویا تابلویی هاي داده

 اسـتفاده  ابزارهـا  مـاتریس  از توضـیحی  متغیرهـاي  سـایر  و وقفـه  بـا  متغیر همبستگی رفع براي. است

 كشـور  يهـا  بانک بین زیرا است شده ارائه اي مرحله دو GMM زن تخمین روش، این در. شود می

 بـودن  معتبـر  بررسـی  بـراي  تخمین این در. است كوتاه زمانی دوره و بوده محدود وماري ا العات

 عـد   از حـاكی  صـفر  فرضـیه  وزمـون  این در. است شده استفاده سارگان وزمون از ابزارها ماتریس

تخمـین مـدل در ایـن تحقیـق ابتـدا پایـایی متغیرهـاي         براي .است اخالل اجزاي با ابزارها همبستگی

انباشتگی میان متغیرها پرداخته و بـا اسـتفاده    رگرسیون مورد وزمون قرار گرفته، سپس به بررسی هم
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با استفاده از روش پانل دیتاي پویا در  درنهایتتشخیصی تخمین بهینه مدل انتخا  و  هاي وزموناز 

 .گیرد میمین قرار مدل ثبات بانکی مورد بررسی و تخ

 متغیرهاي الگو براي واحد ريشه آزمون .1 جدول

 تحقیقي ها یافته :مأخذ

اصـلی   هـاي  شـاخص  بـین  بلندمـدت  رابطه تعیین جهت انباشتگی پانلی هم وزمون انجا  از قبل

متغیرها انجـا    براي واحد براي جلوگیري از بروز مشکل رگرسیون كاذ  وزمون ریشه باید مطالعه

 بـر  مبتنـی  واحـد  ریشـه  كـه وزمـون   است ون بیانگر واحد ریشه و اقتصادسنجی پذیرد. نوشتارهاي

اسـت. در   بیشـتري  و صـحت  قـدرت  داراي زمانی سري واحد ریشه وزمون به نسبت پانل هاي داده

 .است  1)كه نتایج حاصل در جدول  شود میلوین لین چو استفاده  وزموناین مقاله از 

محاسبات انجا  شده براي وزمون مانایی براي متغیرهاي رگرسیون تحقیق نشان از این واقعیـت  

)بـه دلیـل    شـود  می)زیرا فرض اولیه مبنی بر عد  مانایی برایشان رد  هستندیرها مانا متغ  دارد كه تما

میـان   بلندمـدت وجـود رابطـه    تأییـد .   در ادامـه بـراي   اسـت  0.05اینکه احتمال محاسباتی كمتر از 

 انباشتگی هم رابطه كشف صورت در .شود میانباشتگی پرداخته  متغیرهاي الگو به انجا  وزمون هم

Variables 

 LLC )لوين لین چو(

 آماره محاسبه شده سطح پايايی نتیجه فرضیه آزمون

 )سطح احتمال(

CR 
 ريسک اعتباري


( 

رد پذيرش فرضیه 
 اولیه

 مانايی تأيید

LR 
 ريسک نقدينگی


( 

پذيرش فرضیه رد 

 اولیه
 مانايی تأيید

SIZE 
 اندازه بانک


( 

رد پذيرش فرضیه 

 اولیه
 مانايی تأيید

ZSCORE 
 شاخص ثبات بانکی


(  

رد پذيرش فرضیه 

 اولیه
 مانايی تأيید

CAR 

 نسبت سرمايه


(  

رد پذيرش فرضیه 

 اولیه
 مانايی تأيید
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 حالـت  ایـن  در كـه  یافـت  دسـت  الگو از عوامل كارایی هاي تخمین به توان میمتغیرهاي الگو، بین

 تخمـین  معادلـه  و داشـت  نخواهیم را جعلی مشکل رگرسیون ناپایا، زمانی هاي سري وجود رغم به

 انباشـتگی  هـم پانـل )وزمـون    جمعـی  همبود. نتایج وزمون  خواهد بلندمدت تعادلی معادله شده، زده

 .است شده ارائه  2) جدول در پدرونی 

 پانلی انباشتگی هم آزمون نتايج .2 جدول

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 

 Statistic Prob. 

Panel v-Statistic  
Panel rho-Statistic  
Panel PP-Statistic  

Panel ADF-Statistic  
 

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

 Statistic Prob. 

Group rho-Statistic  
Group PP-Statistic  

Group ADF-Statistic  
 تحقیقي ها یافته :مأخذ

منتخب تحقیق و بـا توجـه بـه پـایین      هاي بانکبراي   2)نتایج جدول   بق كه شود می مالحظه

 رد متغیرها قابـل  میان انباشتگی هم رابطه نبودن بر مبنی صفر ، فرض0.05ي از دار معنیبودن سطح 

 بلندمـدت  در دهـد كـه متغیرهـا    مـی  گـواهی  متغیرهـا  پانـل بـراي   جمعـی  هـم نتیجـه وزمـون    و است

 .دارد وجود ها ون بین بلندمدت رابطه و بوده انباشته هم

 نتیجه آزمون لیمر .3جدول 

 ارزش احتمال درجه آزادي آماره آزمون نوع آزمون

F آزمون   
 آزمون کاي دو  

 ي تحقیقها یافته :مأخذ
و تخمـین  كـرد  رد  تـوان  مـی دهـد فرضـیه صـفر را     كه وماره فیشر نشان مـی   ور همانهمچنین 

 هاي پنل دیتا صورت پذیرد. بایست با استفاده از تکنیک داده هاي تلفیقی می داده
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 . برآورد مدل5

 هـاي  وزمون  همچنین جمعی همقبل از بروورد )وزمون پایایی و وزمون  هاي وزمونبا توجه به انجا  

هـاي تحقیـق    حال با انتخا  مدل بهینه بـراي ثبـات بـانکی، جهـت وزمـون فرضـیه        تشخیصی )لیمر

 .پذیرد میتخمین مدل صورت 

 تخمین مدل ثبات بانکی .۴جدول 

Dependent Variable: Z-SCORE 

 (3تخمین ) (2تخمین ) (1تخمین ) متغیر

z-score (-1) 









LR 
 ريسک نقدينگی




 

CR 
 ريسک اعتباري




 

SIZE 
 اندازه بانک









LR*CR 





LR*CR*size  



CAR 
 نسبت سرمايه










Inflation 









R-squared 
 ضريب تعیین

  

Sargan Test   
Prob(Sargan) 

 احتمال آماره سارگان
  

 ي تحقیقها یافته :مأخذ
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-Pهــا از مقــدار ومــاره وزمــون ســارگان در تمــا  تصــریح شــود مــیكــه مشــاهده  گونــه همــان

VALUE<0.5  گونـه همبسـتگی    بین ماتریس ابزارها و اجـزاي اخـتالل هـیچ   دهد  میاست كه نتیجه

هـا  چنین نتیجه گرفت كه ابزارهاي مـورد اسـتفاده در تمـامی تصـریح     توان میبنابراین ؛ وجود ندارد

ومـده در هـر تصـریح مـدل      بـه دسـت  . با توجه به ضـرایب  دارندبراي تخمین مناسب  را اعتبار الز 

دار ثبات بـانکی و متغیـر وابسـته مـدل )ثبـات      به مثبت و معنادار بودن ارتباط میان متغیر وقفه توان می

مثبت و مستقیمی بـر ثبـات بـانکی     تأثیربرد. به بیان بهتر افزایش ثبات بانکی در دوره قبل بانکی  پی

  بـانکی در حـوزه   در عملکرد مدیریت نظـا  توان میدر دوره فعلی داشته است. توجیه این رابطه را 

 بانکی دانست. گذاري سیاستثبات و 

  متغیر ریسـک اعتبـاري و ریسـک نقـدینگی     1همچنین، در مدل ثبات بانکی ابتدا در تخمین )

 زمـان  هـم  تـأثیر در جـدول    2جداگانه در مـدل وارد شـده و در سـتون سـو  و تخمـین )      صورت به

ي بـاال متغیـر   دار معنـی با  ها تخمیناین  ریسک اعتباري و ریسک نقدینگی نشان داده شده است. در

و ایـن موضـوع بیـانگر     داردمنفی بر ثبات بـانکی   تأثیرریسک اعتباري و ریسک نقدینگی  زمان هم

. یابـد  مـی موجود در بانکداري ثبات بانکی كـاهش   هاي ریسک افزایی همون است كه با افزایش و 

اعتباري و نقدینگی به همـراه انـدازه    هاي یسکر زمان هم تأثیرشده  ارائه  نیز در مدل 3در تخمین )

ي ایـن  دار معنـی كه نقش مهمی در شبکه بانکی دارد لحاظ شده است. از این رو بـا وجـود    ها بانک

در شـبکه بـانکی    تـر  بـزر   هـاي  بانـک كـه   كـرد بیان  توان میمتغیر در مدل و عالمت منفی ون نیز 

بیشـتري را بـراي بازارهـاي پـولی و      ثبـاتی  بیبیشتر اعتباري و نقدینگی  هاي ریسکكشور به همراه 

بـوده كـه    هـا  بانـک منفـی بـر    تـأثیر . تور  به عنوان متغیر اقتصـادي داراي  كنند میمالی كشور ایجاد 

 ها بانکي این متغیر نیز در شرای  كنونی كشور قابل توجیه بوده و نوسانات اقتصادي را بر دار معنی

 .ندك میتحمیل 

ریسـک   متغیرهـاي  زمـان  هـم  تـأثیر بیـان داشـت كـه     تـوان  مـی مطابق نتیجه مدل ثبـات بـانکی،   

متغیرهـاي انـدازه    تـأثیر و  اسـت  معنـادار نقدینگی و ریسک اعتباري بر شاخص ثبات بانکی منفی و 

 .است معناداربانک و نسبت سرمایه بر شاخص ثبات بانکی مثبت و 
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  بندی جمع .6

 ارزیـابی  تواننـد  مـی  نقـدینگی  ریسـک  كـاهش  بـراي  بدهی و دارایی مدیریت از استفاده با ها بانک

 در را هـایش  بدهی رفتار اول وهله در باید ها بانک. دهند انجا  را ها بدهی از ناشی نقدي هاي جریان

 منجـر  هـا  بدهی در سازي تنوع هاي روش از استفاده با همچنین و هكرد بررسی تجاري عادي شرای 

 شود. بانک نقدینگی ریسک كاهش به

 سیسـتم  در هـا  ون كـارگیري  بـه  و نقـدینگی  ریسک ارزیابی روند ها بدهی و ها دارایی مدیریت

 كمیتـه  نتـایج  بـر  تأكیـد  بـا  تـوان  مـی  رو این از داده انجا  خوبی به را بانکی منابع تخصیص و تأمین

 .كرد ایجاد ها بانک در ریسک كنترل براي را تري مناسب شرای  بدهی و دارایی

 جدید هاي درخواست نیز و وا  بازپرداخت هاي جریان كاهش نقدینگی، ریسک كاهش براي

 در بیشـتر  همبستگی با رو این از و ساخته همراه مشتریان شناسایی و اعتباري ریسک كنترل با را وا 

 هـاي  دارایـی  بـه  نسـبت  ،پـذیر  اسـتهالک  هـاي  دارایـی  .برداشـت  را مـؤثري  هـاي  گا  ریسک كنترل

 بـا  كـه  را اي برنامـه . كننـد  مـی  ایجـاد  سررسـید  از قبـل  را تريشـ بی نقد هاي جریان ناپذیر، استهالک

 اسـت،  همراه ناپذیر استهالک هاي وا  كاهش مقابل در و پذیر استهالک هاي وا  نگهداري افزایش

 تـوان  مـی نتیجه مدل ثبات بانکی،  مطابق .گرفت نظر در نقدینگی بهبود برنامه یک عنوان به توان می

ریسک نقدینگی و ریسک اعتباري بر شاخص ثبـات بـانکی    متغیرهاي زمان هم تأثیربیان داشت كه 

متغیرهاي اندازه بانک و نسبت سرمایه بر شاخص ثبات بـانکی مثبـت و    تأثیرو  است معنادارمنفی و 

بسیار اهمیـت  ن و زمان همبانکی و اثرات  هاي ریسکاین رو توجه بیش از پیش به  از .است معنادار

 دارد.

 ی و ورشکستگیلما نقدینگی و بحرانحجم مطالبات معوق در بروز مشکالت  تأثیربا توجه به 

بـه اخـذ    تـر  شـدیدي سـنجی مشـتریان و الـزا      تنها پس از اعتبار ها بانکكه  شود میپیشنهاد  ها بانک

 .كننداعطاي تسهیالت سرمایه گزاري اقدا   به وثیقه از ونان

در اعطاي تسهیالت بـه مشـتریان بـا دقـت و حساسـیت بیشـتري عمـل         ها بانک ودش میپیشنهاد 

تسـهیالت   اعطـاي  .كننـد و به مواردي چون سابقه اعتباري ایشان و اخذ تضامین مناسب توجه  كرده
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)افـزایش ریسـک    هـا  وا بـه اصـل و فـر      موقـع  بـه عد  بازگشـت   و  باال )افزایش ریسک نقدینگی

پژوهشـی ایـن اسـت كـه      پیشـنهاد  داشـت.  خواهـد بـه دنبـال    ارها  بانکسودووري  كاهش  اعتباري

 ارزیابی شود. كاراییو  وري بهرهبانکی در تحقیقات وتی با شاخص  عملکرد ثبات

به عبارت دیگـر، كارومـدي    ؛نرخ رشد اقتصادي است تأثیرتحت  ها بانکكارایی ریسک در 

شده توس   ارائه دهاينموره درین امر اي است در حالی كه اریسک، داراي عملکرد موافق چرخه

اي كمیته توجهی به این عامل مهم در الزامات كفایت سرمایه درواقعكمیته بال نادیده گرفته شده و 

توانـد موجبـات    ، مـی ثبـات بـانکی  بنابراین لحاظ كردن ایـن متغیرهـا در تـدوین     ؛شودبال دیده نمی

 .كارایی بیشتر را فراهم وورد

بـر   تأكیدو با  كند میارائه  یپول گذاري سیاست نهیدر زم مؤثري يراهکارها ینگیالزامات نقد

خـود   یپـول  هاي سیاست شبردیپ يبرا يبه بانک مركز ها دارایی ينقد و نگهدار هاي دارایی تیفیك

 جهو هم با تو ها ون ینگیو نقد ها بانکهم با نظارت بر  يصورت بانک مركز نی. در ااستگشا  راه

را در جهـت ثبـات    مؤثرياقدامات  یمال تأمین نهیدر زم ها بانکو  یبانک نیبازار ب انیمبه ارتبا ات 

 تواند می ها بانکدر  ياعتبار سکیر تیریبا مد نیهمچن ي. بانک مركزكند میبرقرار  یو مال یپول

و  یپـول  يزارهـا در جهت بهبود با قی ر نیه و از اكرد جادیكاهش مطالبات معوق را ا يراهکارها

 گا  بردارد. یمال
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