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کشور دارد. نهادهای مالی شامل باااار و مسسساات   نظام مالی هر کشور نقش بسیار مهمی در سالمت، رشد و موفقیت 
هاای اییار   کنند. بحاران ای نقش مسثری در تأمین، تجهیز و تخصیص منابع مالی ایفا میمالی به عنوان نهادهای واسطه

فراروی نظام بانکی کشور به دلیل افزایش مطالبات معوق و کمبود نقدینگی باه یاچ لاالش ممای مبادل شاده اسات.        
هایی هستند کاه بااپردایات    گذاری و اعطای وام نالار به پذیرش ریسچ سسسات مالی به دنبال هر سرمایهها و م بانچ
ایجاد ریسچ اعتباری،  منشأترین ترین و بدیهی ها بزرگ دهد. برای اکثر بانچها را تحت تأثیر قرار میها یا سپردهوام
های  ای طی سالهای توسعه ینگی بر ریسچ اعتباری بانچهدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر کارایی و نقد ها هستند.وام

های تابمویی فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج . در این راستا با استفاده اا روش دادهاست 1396تا  1382
داری بار ریساچ اعتبااری    هاا و انادااه باناچ تاأثیر مثبات و معنای      برآورد مدل نشان داد که نقدینگی، نسابت ساپرده  

داری بار ریساچ   هاا تاأثیر منفای و معنای    ای دارند. همچنین کارایی، حاشیه سود و نرخ بااده دارایی های توسعه بانچ
داری بار   توان گفت که بهبود شرایط اقتصااد کاالن تاأثیر معنای     اند. در مجموع میای داشتههای توسعه اعتباری بانچ
هاای   داری بار ریساچ اعتبااری دارد. باناچ    ثیر مثبات و معنای  ( تأSizeها دارد. اندااه بانچ )های بانچجذب سپرده

هاا   هاای متفااوتی دارناد، لاذا نظاارت بار آن      تر دارای پیچیدگی بوده و مشتریان گسترده با ویژگی متمرکزتر و بزرگ
و نمایند  ای عمل میدهی سمیقه دهی یود احتیاط کمتری دارند و در وام ها در وام . به همین جهت بانچاستتر سخت

ها اا بیم وقاوع  کنند و این امید را دارند که در صورت بروا مشکل، دولتصرف می ها وامدقت کمتری در پردایت 
باعث افزایش تساهیالت و کااهش ثباات ماالی و      یادشدهعوامل  درنتیجهپردااند ها می بحران در کشور به حمایت آن

ین بانکی شرایط رقابتی بااار را فراهم آورند و اا تمرکز مسئول شود می. به همین منظور، پیشنهاد شوند میورشکستگی 
 .کنندبیشتر در این صنعت جموگیری 

 .JEL:C22 ،E62 ، H2بندی  طبقه
 .ایتوسعه های بانچ، نقدینگی، کاراییریسچ اعتباری، واژگان کمیدی: 
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 مقدمه .1

مطالباات معاوق و کمباود نقادینگی باه یاچ        افزایش بهانکی کشور ب فراروی نظامهای اییر  بحران

گاذاری و اعطاای وام    ها و مسسسات ماالی باه دنباال هار سارمایه      لالش ممی مبدل شده است. بانچ

دهاد.   ها را تحت تاأثیر قارار مای    ها یا سپرده هایی هستند که بااپردایت وام پذیرش ریسچ نالار به

. اا طرفای  هاا هساتند   ترین منشأ ایجاد ریساچ اعتبااری، وام   ترین و بدیهی بزرگ ها برای اکثر بانچ

های ماالی، نقاش مهمای در تاأمین سارمایه ماورد نیااا         ترین واسطه ها، به عنوان بزرگ امرواه بانچ

هاایی جادی    لالش های اقتصادی دارند. این نهادهای مالی، در ایفای هرله بهتر نقش یود، با بنگاه

های اسالمی، به دلیل عدم ربوی باودن بسایاری اا    ریت نقدینگی مواجه هستند. بانچدر عرصه مدی

رو باوده، و در پای    هاا روباه   های متعاارف باا ایان لاالش     ابزارهای مدیریت نقدینگی، بیش اا بانچ

 اصامی  بخاش  عناوان  به ها بانچ. (1389های جایگزین هستند )موسویان و کاوند، راهکارها و روش

 در. کنناد  مای  ایفاا  مصارفی  و تجااری  و تولیدی هایبخش مالی تأمین در را اصمی نقش مالی، نظام

 در ماالی  تاأمین  سارمایه،  باااار  نیاافتگی  توساعه  و کشاور  ماالی  و اقتصاادی  سایتار به توجه با ایران

 هاای  ریساچ  باا  یاود  حیات طول که در است کشور هایبانچ عهده بر بیشتر اقتصادی های بخش

 نرخ ارا، نرخ پردایت، در توانایی عدم مالی، تجاری، اعتباری، ،1نقدینگی ریسچااجممه  مختمفی

 اولین به ، ایراداردای  ویژه جایگاه 2اعتباری ریسچ ها آن بین در که. هستند روبرو...  و تورم بهره،

کناد   مای  اشااره  وام اعطاای  و ساپرده  گاردآوری  یعنای  ماالی  بااارهاای  در باناچ  نقش ترین مهم و

موضوع مطالبات معوق و ریسچ اعتبااری یکای اا موضاوعات     .(1390و همکاران،شیرین بخش )

تاوان اا آن باه عناوان عامال اصامی       ای کاه مای   گوناه  صنعت بانکداری است، به  یتحساس و بااهم

 .ها نام برد ورشکستگی بانچ

ی الذکر هدف اا انجام این پژوهش بررسی رابطه بین نقادینگی و کاارای   با توجه به ادبیات فوق

شناسی تحقیق پردایتاه و   که در آن به تشریح روش استای  های توسعه با ریسچ اعتباری در بانچ

                                                             
1. Liquidity risk 

2. Credit risk 
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ای باا اساتفاده اا روش آمااری     های توسعه بانچ در اعتباری ریسچ با رابطه بین نقدینگی و کارایی

 کند.رگرسیون را بررسی می

 ها بانک یاعتبار سکیر بر مؤثر عوامل ینظر اتیادب بر یمرور. 2

ساامانی که یارج اا حیطه باناچ   ، یکی عوامل برونهستندها ااییده دو عامل  مطالبات معوق بانچ

انگاری مسئولین باانکی در انتخااب مناسا      ساامانی که ناشی اا سهل است و دیگری عوامل درون

ی عوامل کالن اقتصاادی، متییرهاا   درنتیجه. به عبارت دیگر ریسچ اعتباری استمشتریان اعتباری 

با توجه به شواهد در اقتصاد ایران نقاش عوامال    .شود  مییاص بانکی و یاص صنعت بانکی ایجاد 

های تأثیرگذار بر ریسچ اعتباری در  اا در ایجاد ریسچ اعتباری بیشتر است. بسیاری اا مسلفه برون

شود مانناد ضاعم مقاررات     ها تحمیل می ها نبوده و اا بیرون بر بانچ ایتیار و کنترل مدیریت بانچ

های سیاسی و اقتصادی در ارائه تسهیالت، قدرت یمق پاول   در امینه اعطای تسهیالت، وجود رانت

ها، ضعم مدیریت بانچ مرکزی، عدم استقالل بانچ مرکزی، ناکارا بودن سیستم بانکاداری   بانچ

ایران، اقتصاد رانتی، نوسانات شدید نرخ ارا، نوسانات شدید و باال بودن نرخ بهره، دساتوری باودن   

هاای اقتصاادی و حتای کااهش      که منجر به رکود فعالیات  یانتظارنرخ بهره، باال بودن تورم و تورم 

 .شود میها  اراش حقیقی تسهیالت بااگشتی به بانچ

ای بانکاداری   ها در اجارای اصاول حرفاه    چ مرکزی و بانچنرکوب مالی و عدم استقالل باس

ای یاود را  ها ییها ایتیار کافی در اعطای وام پایه و به همین دلیل ناکاارا  باعث شده است که بانچ

هاای ماالی در باااار     انضاباطی  آلود پنهان نگاه دارند. نتیجه این نابسامانی و بای  نیز در این فضای گل

ها مشخص نبوده و نتوان سهم هر یچ  که حدود ایتیارات و وظایم بانچ شدهپول کشور موج  

تباری ممکن . ریسچ اعکردمشخص  یدرست اا عوامل مسثر بر بروا و افزایش ریسچ اعتباری را به

عوامل کالن اقتصادی و یا متییرهای یاص بانکی ایجاد شود. عوامل کالن اقتصادی  یجهنت است در

دهناد و در بسایاری اا ماوارد قیرقابال      های موجود در اقتصااد را تحات تاأثیر قارار مای      کمیه دارایی

ل باوده و مساتقیما    بینی و کنتار  بینی و کنترل هستند. در مقابل متییرهای یاص بانکی قابل پیش پیش

درک بهتر تأثیراتشاان بار روی ریساچ    به . شنایت متییرهای مذکور ما را هستندها  مربوط به بانچ
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دهاد.   ها یاری رسانده و به تبع آن کارایی مدیریت را در مدیریت ریسچ افزایش می اعتباری بانچ

 شود. ه میها پردایت در این قسمت به بررسی متییرهای مسثر بر ریسچ اعتباری بانچ

 کالن اقتصاد عوامل .2-1

هاای اقتصاادی و ریساچ اعتبااری اسات. بررسای       مبین وجود رابطه بین لریاه  شده انجاممطالعات 

ارتبااط منطقای باین ایان دو      دهناده  نشان ها بانچ اعتباریهای اقتصادی و ریسچ ارتباط بین لریه

دارناد در شارایط مناسا     ( بیاان مای  2003) 2دونالاد  ماچ ( و کچ و 2006) 1است. جیمنز و سارینا

گاذاری و تواناایی   هاای سارمایه  نسابت باه پاروژه    گیرنادگان  وامو هام   دهنادگان  واماقتصادی، هام  

هاای  گیاری ساخت  هاا  باناچ شاود  بااپردایت اقساط، اطمینان دارند، ایرا مورد ماذکور منجار مای   

شاوند. در  بیشاتری متحمال مای    موجود در شرایط ایذ تسهیالت را کاهش داده و بناابراین ریساچ  

 ها بانچالوصول  در شرایط رکود که سطح مطالبات قیرجاری و ذییره مطالبات مشکوک حالی که

. کنناد  میتر و شرایط ایذ تسهیالت را سخت کردهعمل  کارانه محافظه ها بانچافزایش یافته است، 

تاری اا ریساچ اعتبااری    ایینتر باوده و منجار باه ساطح پا     دهی در شرایط رکود مطمئنبنابراین وام

متفاوت داشاته   دیدگاهی( 2002) 4( و ساالس و سارینا2008) 3مقابل بهاتاجاریا و روی در .شود  می

های اقتصادی افزایش یافته و بنابراین حجام   دارند در شرایط رونق اقتصادی، سطح فعالیتو بیان می

 ونیا د هیا تأدافازایش قادرت   الذکر منجر به یابد. مورد اییرها و افراد افزایش میمنابع مالی شرکت

یاباد. در مقابال در شارایط    کااهش مای   ها بانچو به تبع آن ریسچ اعتباری  شدهها و افراد شرکت

 تاأییر ها و اشخاص حقیقی کاهش یافته و احتمال رکود اقتصادی، جریان ورودی وجه نقد شرکت

(. همچناین ادبیاات موجاود در    2003، 5انیابد )آرپا و همکاار در بااپردایت دیون آنان افزایش می

 تاأثیر هاای تولیادی   ای شارکت دهاد تخریا  شارایط ترااناماه    امینه مطالبات قیرجااری نشاان مای   

                                                             
1. Jimcincz & Saurina 
2. Koch & McDonald 
3. Bhaltacharya & Roy 
4. Salas & Saurina 

5. Arpa el al 
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، 1اعتبااری دارد )ایناباا و همکااران    مسسساات و  هاا  باناچ مستقیمی در افزایش مطالبات قیر جااری  

شارایط ویایم اقتصاادی کشاور     وکار کاه اا   (. این بدان معنی است که فضای نامساعد کس 2003

و  ها بانچجاری و به تبع آن افزایش ریسچ اعتباری تواند افزایش مطالبات قیر، میگیردمی نشأت

هاای  در اعطاای تساهیالت باه بخاش     هاا  بانچاعتباری شود. اا طرف دیگر شرایط وییم  مسسسات

هاای اقتصاادی توساط     ماالی بخاش   تاأمین در کشورهایی که بخش اعظمای اا   یصوصا  -اقتصادی

  باه و  شاده مالی اقتصااد   تأمینمحور(، موج  ایالل در  گیرد )کشورهای بانچصورت می ها بانچ

 صاورت   باه شاود. ایان امار    مای  هاا  باناچ جااری در  هاای قیار  مضاعم موج  افزایش وام صورت

 که نتیجه نهایی آن رکود باالی اقتصادی است. کردهمارپیچی ادامه پیدا 

 ینگیدنق و پول .2-2

 شدت بهاین دیدگاه را که نقدینگی و ریسچ اعتباری  2های کالسیچ اقتصاد یرد بانکدارینظریه

سااامانی و   هاای  مادل (. 3،2014)ایمبروویازج و را   اناد  دادهبا هم مرتبط هستند مورد حمایت قرار 

اناد کاه ساایتار    نشان داده 5مالی گری  واسطهانداا و لشم 4کمین –، لارلوب مونتیااجممهصنعتی 

(. ساایتار  6،2002های بانچ با یکدیگر رابطه نزدیکی دارند )کشیاپ و همکارانو بدهی ها دارایی

مباحثی جدید با تمرکز بر تعامل بین نوسانات نقدینگی و ریسچ  گیری شکل ساا امینهها، این مدل

افزایش حجم پاول کاه    درواقع(. 2014ایمبروویزج و را ،) استاعتباری بر ثبات منابع بانکی شده 

شاود، مساتقیما  بار روی تقاضاای ایاذ تساهیالت اا       انبساطی دولت ایجاد مای  های سیاست نتیجه در

(. در مقابال هرگوناه   2009، 7اسات )ایکمیار و همکااران    تأثیرگذارمالی  تأمینطریق کاهش هزینه 

 هاا  باناچ ت آن حجام تساهیال   تبعو به  ها بانچهای کاهش حجم پول منجر به کاهش حجم سپرده

                                                             
1. Inaba et al 
2. Microeconomics of banking 
3. Imbierowicz & Rauch 
4. Monti–Klein framework 
5. Financial intermediation perspective 
6. Kashyap et al. 

7. Eickmeir et al 
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(. بنابراین حجم پول نیز به عنوان یاچ متییار کاالن اقتصاادی     20 05، 1)سنگنول و توریچ شود می

اسات. در مجماوع    تأثیرگاذار  هاا  باناچ و به تبع آن ریسچ اعتباری  گیرندگان وامبر روی وضعیت 

 گیرنادگان  اموتوان با توجه به تیییر وضاعیت   را می ها بانچارتباط بین حجم پول و ریسچ اعتباری 

 هاای  سیاسات بانچ مرکزی تصمیم بر اتخااذ   صورتی که. در کردتیییر حجم پول جستجو  درنتیجه

اا طریق کاهش سطح اندویته قانونی و همچنین نرخ تنزیل به افازایش حجام پاول     انبساطی بگیرد،

و مصارف و کااهش    گاذاری  سرمایهکند و این افزایش حجم پول در گردش به افزایش کمچ می

در ایفاای تعهداتشاان    گیرندگان واممنجر به افزایش توانایی  یادشده. شرایط شود میخ بهره منجر نر

 (.2003، 2گردد )احمدمی ها بانچکاهش ریسچ اعتباری  درنتیجهو 

آوری  ، تابدارندتری  ای مناس  هایی که وضعیت سرمایه دهد بانچ مطالعات بسیاری نشان می

ها محدودتر بوده اسات  بناابراین    آمیز این بحران بیشتر بوده و ابعاد فاجعههای بانکی  در مقابل بحران

هاای   آوری نظام بانکی در مقابل بحران ها بوده و اا تاب شوک نقدینگی سب  کاهش سرمایه بانچ

حجم پول در گردش کاه هماان نقادینگی اسات شاامل دو مسلفاه پایاه پاولی و          .کاهد اقتصادی می

پایه پولی یا همان پاول پرقادرت باه مجماوع اساکناس و مساکوک در        ضری  فزاینده پولی است.

شود، ولی این عامل به تنهایی حجم پول  ها نزد بانچ مرکزی گفته می عالوه سپرده بانچ گردش به

های تجاری و تعامالت  های بانچ در گردش را تعیین نکرده و ضری  فزاینده پولی ناشی اا فعالیت

کناد. بار اسااس مطالعاات تجربای، تاأثیر        ن مسلفه مهم نقدینگی عمال مای  عنوا  اقتصادی مردم نیز به

تواناد   نقدینگی بر سرمایه بسته به اینکه تیییر حجم نقدینگی ناشی اا تیییر کدام جزء آن اسات، مای  

هم مثبت و هم منفی باشد. اگر تیییر نقدینگی ناشی اا افزایش ضری  فزاینده پولی باشد، در بیشاتر  

هاا   ها است. ایرا قدرت بانچ ، بر سرمایه بانچیجهیر بر حقوق صاحبان سهام و درنتموارد دارای تأث

هاا منجار شاود. اماا اگار       تواند به افزایش حجم سرمایه آن در یمق پول افزایش پیدا کرده و این می

شاود،   افزایش نقدینگی ناشی اا افزایش پایه پولی باشد، لون در بیشاتر ماوارد باه تاورم منجار مای      

                                                             
1. Sengonul & Thorbeche 

2. Ahmad 
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رودی وجوه نقد به بانچ کاهش پیدا کرده و تأثیر منفای بار سارمایه یواهاد گذاشات. اا      جریان و

ها بخش اعظمی اا افازایش نقادینگی ناشای اا افازایش پایاه پاولی        آنجا که در ایران بر اساس داده

 تعهاداتی  موقع به انجام و وجوه افزایش ییتوانا .این متییر تأثیر منفی بر سرمایه دارد یجهاست، درنت

 اا نقدینگی مدیریت بنابراین، است. ها بانچ حیات ادامه الامه رسد، قطعا می فرا ها آن یدسررس که

وقاوع   احتماال  اا نقادینگی  مناسا   مادیریت  شاود مای  انجاام  ها بانچ توسط که اموری است اهم

 تواناد مای  یچ بانچ در نقدینگی کمبود اینکه به توجه با واقع در کاهدمی بانچ جدی مشکالت

 موضاوع  هار  ورای باناچ  هار  نقدینگی برای اهمیت باشد داشته بر در سیستمی گسترده پیامدهای

 وضاعیت  کناد مای  ممزم را بانچ مدیریت فقط نقدینگی نه وتحمیل تجزیه رو این اا است. دیگری

 تاأمین  نمایاد  بررسای  کاه  کندمی وادار را وی بمکه کند مستمر ارایابی طور را به بانچ نقدینگی

 .اسات  پاذیر  امکاان  لگوناه  ناامطموب  شارایط  در ااجمماه  متفااوت  تحت ساناریوهای  نقد نیااهای

 بانچ و پیچیدگی اندااه به رود یم کار به نقدینگی مدیریت برای که یفرایند پیچیدگی ها وروش

 (.1388آقا،  یحاجدارد )یزدان پناه و شکی   بستگی آن های فعالیت پیچیدگی و ماهیت نیز و

 یبانک خاص یرهایمتغ و ییکارا .3-2

 باه  منجار نسبت بااده به منابع مصروفه است. بااده، محصول یچ واحد اقتصادی اسات کاه    کارایی

، سارمایه و ساایر مناابع ماادی ماورد      نیاروی کاار  شود و منابع مصروفه عباارت اسات اا:   درآمد می

کناد یاا   ه یدمت صرف میبرای تولید یا ارائ نیروی کاراستفاده برای تولید. بنابراین، ساعاتی را که 

 کارایید بیانگر منابع مصروفه باشد. در تعریم دیگر توان مینیروی کار و سرمایه  کارگیری بههزینه 

 یافتاه  تحقاق به عنوان واحدهای یدماتی، به صورت نسبت حداقل هزیناه ممکان باه هزیناه      ها بانچ

گرفتاه   در آن صانعت در نظار  مقایسه با سایر واحدهای موجاود  برای ارائه میزان مشخص ستاده در 

شود، ارا در نظر گرفته میک(. به طور کمی آنچه که به عنوان یچ نظام مالی 1380شود )برهانی، می

کناد و  نظامی است که یدماتی مالی را با دقت و سرعت عممی مطموب و حاداقل هزیناه ارائاه مای    

 بخشد.انتظارات متقاضیان را در بهترین حالت ممکن تحقق می
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کاه   دشاو  مای ش سطح تسهیالت به طور معمول منجر به کاهش استانداردهای اعتبااردهی  افزای

، 1یواهاد شاد )هنادرف و او    هاا  باناچ هاای  منجر به کاهش کیفیات دارایای   درنهایتبه نوبه یود 

توانناد  مای  هاا  بانچ. شود می ها بانچ(. رشد سریع اعتبارات منجر به کاهش کیفیت تسهیالت 2006

هاای جدیاد   را اا طریق کاهش استانداردهای اعتباردهی و یا با اعتبار به بخشحجم تسهیالت یود 

، گیرناده  وام(. باید توجه داشت که رابطه نزدیچ باین باناچ و   2007افزایش دهند )داس و گوش، 

آورد. بناابراین نباود رابطاه    بارای باناچ فاراهم مای     گیرنده واماطالعات مهم و جامعی در یصوص 

. تجربه نشان داده است افزایش سطح تسهیالت شوددار ی مشکلها وامر به مذکور ممکن است منج

شنایتی نسبت  گونه هیچهای اقتصادی یا جیرافیایی جدید که بانچ اا طریق اعطای اعتبار به بخش

(. 2006، 2)جیمتزو سااریتا  شود میدار های مشکلندارد، منجر به ایجاد وام ها آنبه شرایط حاکم بر 

در ایفاای تعهادات    گیرناده  وامبا یکدیگر رابطه دارند. امانی که  ها بانچسچ اعتباری سرمایه و ری

، 3شود )بسیز و همکارانایانی به اندااه مبمغ بااپردایت نشده به بانچ وارد می کند، مییود قصور 

 تأثیرگاذار دارند، سارمایه باناچ بار ریساچ اعتبااری آن      ( نیز بیان می2004) 4(. بیشل و بالم2002

 هرلقادر شود، لاذا  ها تمقی می گیر برای بانچ در مقابل ایان نکولسرمایه یچ ضربه درواقعاست 

افازایش یافتاه و باه تباع آن      هاا  نکاول سرمایه بانچ بیشتر باشد، توان بانچ در ایساتادگی در مقابال   

 یابد.احتمال ورشکستگی بانچ کاهش می

انادااه باناچ بار ریساچ      تأثیریصوصی نتایج متفاوتی در  معموال صورت گرفته  در مطالعات

(( 2003، )6(، لای 2010، )5اعتباری آن به دست آمده است. بریی اا مطالعاات )اساپینواا و پراساادا   

(( آن را منفای  2002بریی دیگر )ساالس و ساورینا، )  واین متییر بر ریسچ اعتباری را مثبت  تأثیر

ندااه بانچ بار کااهش ریساچ اعتبااری     مثبت ا تأثیردانند. دالیل مطالعات نخست در یصوص می

                                                             
1. Handros & Zhu 
2. Das & Ghosh 
3. Bessis et al 
4. Bischel & Blun 
5. Espinoza & prasad 

6. Li 
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تواناایی، مهاارت، سارمایه و ابزارهاای مساتقیم و       معماوال  بازرگ،   های بانچاین است که  ها بانچ

هاای باانکی در ایتیاار     قیرمستقیم بهتری جهت انجام تحقیق و توساعه در یصاوص اناواع ریساچ    

اطالعااتی منساجم مشاتریان و باا اساتفاده اا نیروهاای انساانی         هاای  بانچداشته و به تبع آن با ایجاد 

ساطح   درنهایات ارایابی کیفیت اعتباری مشتریان دارناد و   یصوص درهای باالتری متبحر، مهارت

و به عبارت دیگر با افزایش انادااه باناچ اساتانداردهای اعتبااردهی     دارند ریسچ اعتباری کمتری 

شاود. اا  تاری اجارا مای   تار و کارشناساانه  اعتبار به صورت دقیاق  اعطای فرایندبانچ افزایش یافته و 

تر به دلیل توانایی در شناساایی  کولچ های بانچ که باورند نیمطالعات بر اطرف دیگر دسته دوم 

توانناد ریساچ   مشتریان در حجم کولچ، قدرت بیشتری در کنترل مشتریان یود داشته و بهتر می

 .کننداعتباری را کنترل 

 قیتحق نهیشیپ .3

 یخارج مطالعات .3-1

عوامل کالن اقتصادی و متییرهای یااص باناچ بار     تأثیر( به مطالعه 2015) 1و سوکری وائمصطفی

 2000-2010 های سالبانچ قیر اسالمی مالزی در طی  15بانچ اسالمی و  13ریسچ اعتباری در 

دهااد تسااهیالت دارای ریسااچ، ساارمایه قااانونی و معااامالت مبتناای باار   پردایتنااد. نتااایج نشااان ماای

هاای معاوق و نسابت بادهی باه دارایای و سارمایه         اساالمی و وام  هاای  بانچقراردادهای اسالمی در 

 .دمتعارف بیشترین اثر را بر روی ریسچ اعتباری دارن های بانچقانونی و میزان نقدینگی در 

 اعتباری ریسچ و نقدینگی ریسچ بین عنوان ارتباط با تحقیقی در (2014) 2را  و ایمبرویچ

 های بانچ تمامی در اعتباری ریسچ و نقدینگی ریسچ بین دوجانبه روابط بررسی ، بهها بانچ در

تیییار   شاایص  لناد  اا تحقیاق  این در پردایتند. 2010 تا 1998 های سال در متحده ایالت تجاری

ایان   بین ممکن ارتباط نوع هر تا شد استفاده مختمم آنالیز لندین در نقدینگی و اعتباری ریسچ

                                                             
1. Waemustafa & Sukri 

2. Imbierowiczi & Rauch 
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 ریساچ  باین  ضاعیفی  ولای  مثبات  دوجانباه  ارتبااط  کاه  داد نشاان  شود. نتایج مشخص ریسچ دو

 یارج اعتباری و ریسچ بانچ درون نقدینگی اا دارد. همچنین آنالیزها وجود نقدینگی و اعتباری

( باه  2013) 1و احماد  الوصاابی  کردناد.  تأییاد  را فااکتور  دو این بین مثبت و قوی ارتباط بانچ، اا

اسالمی کشورهای عضو شورای همکاری یمایج   های بانچبررسی عوامل مسثر بر ریسچ اعتباری 

در این پژوهش شامل، نارخ   شده استفادهپردایتند. متییرهای  2010تا  2006 های سالفارس در طی 

لندن، لگااریتم دارایای باه عناوان شایصای بارای        بانکی بینالص دایمی، تورم، نرخ رشد تولید نای

هاای دارای   مدیریت، سرمایه قانونی بانچ، نسبت تسهیالت به سپرده، دارایای  کاراییاندااه بانچ، 

. ریسچ اعتباری با نسبت تسهیالت قیرجاری به کال  استهای معوق  یطر برای بانچ و ذییره وام

های دارای ریسچ باعث افزایش ریسچ اعتبااری   سنجش واقع شد. افزایش داراییتسهیالت مورد 

افازایش   و یاباد  . همچنین با کاهش رشد تولید نایالص دایمی، ریسچ اعتباری افزایش میشود می

گذارد و نسبت تسهیالت به ساپرده اثار    مدیریت اثر منفی و معناداری بر ریسچ اعتباری می کارایی

هاای معاوق،    بر روی وام تأثیرگذار( متییرهای 2013) 2و بشیر احمد باری دارد.مثبتی بر ریسچ اعت

 شاده  اساتفاده متییرهای  کردندبانچ در پاکستان را مطالعه  30، برای 2006-2011 های سالدر طی 

در این مدل شامل ناکارآمدی، پردایت بدهی، نسبت تسهیالت باه ساپرده، قادرت باااار، بااادهی      

دارایی و باادهی حقوق صاحبان سهام، رشد اعتبارات، نسبت بدهی به درآمد، نارخ ساپرده و نارخ    

 ، نسبت تسهیالت به ساپرده و باااده دارایای رابطاه    دهی وامذییره بودند. نتایج نشان داد که افزایش 

مثبت با ریسچ اعتبااری دارد و نسابت بادهی باه درآماد و بااادهی حقاوق صااحبان ساهام رابطاه           

 اا ای مجموعاه  در را معاوق  هاای  وام ( موضاوع 2005) 3فوفااک  معکوس با ریسچ اعتباری دارد.

 تحات  را کشاورها  ایان  های اقتصادی و بانکی اقتصااد  بحران که 41 دهه طی آفریقایی کشورهای

 ها با رشد وام این بین قوی عمیت رابطه ایشان تحقیق است. نتایج کرده ارایابی بود، داده قرار تأثیر

                                                             
1. Al-wesabi & Ahmad 
2. Ahmad & Bashir 

3. Fofack 
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دهد. افازایش قابال    می نشان را ممی پول اراش تقویت واقعی، بهره نرخ واقعی، ارا نرخ اقتصادی،

 ایان  اقتصااد  شادید  تأثیرپذیری نشانگر که اقتصادی کالن نوسانات توجه نسبت مطالبات معوق اا

 ایان  بار  عاالوه  اسات.  مذکور مطالعه یارجی است نیز یکی دیگر اا نتایج های شوک اا کشورها

 معاوق  مطالباات  تار پاایین  ساطح  باا  اقتصاادی  رشد و کالن اقتصاد ثبات تحقیق این هاییافته طبق

بااالتری   مقیاس و سرمایه هزینه باالتر سطوح با اقتصادی، بد های شوک که حالی در .است مرتبط

 و دایمای  نایاالص  تولید افزایش با دریافتند همچنین ایشان دارد. مستقیم معوق ارتباطاا مطالبات 

 ایان  بار  عالوه .یافت یواهد کاهش ها بانچمعوق  مطالبات حجم مردم، سرانه درآمد رفتن باالتر

در مقایساه باا رشاد     اماا  اسات  تأثیرگاذار  معاوق  حجم مطالباات  میزان در تورم و بهره نرخ هرلند

GDP 1977( به بررسی لگاونگی تأثیرگاذاری بحاران ماالی ساال      2003) 1لی کمتری دارد. تأثیر 

هاای پاانمی باه بررسای عوامال ماسثر بار         های معوق پردایت. او با اساتفاده اا روش داده  آسیا بر وام

دهاد کاه    پردایته است. نتایج او نشاان مای   1999تا  1996 های سالبانچ، طی  40ریسچ اعتباری 

وجاود دارد و   هاا  آنو ریساچ اعتبااری    هاا  باناچ معناداری بین حجام تساهیالت   رابطه معکوس و 

همچنین بین اندااه بانچ و ریسچ اعتبااری نیاز رابطاه معکوسای وجاود دارد کاه منجار باه بهباود          

 .شود میو کاهش نسبت تسهیالت قیرجاری به کل تسهیالت  ها آنوضعیت کیفیت وام 

 یداخل مطالعات. 3-2

( تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین ریسچ نقدینگی و ریسچ اعتبااری در  1394شریفی و فیانی )

در باورس اوراق بهاادار تهاران( باه بررسای رابطاه        شاده  پذیرفته های بانچمطالعه موردی: ) ها بانچ

 کاارایی مطرح در صنعت بانکداری )ریسچ اعتباری و ریساچ نقادینگی( بار     ها ریسچ ترین مهم

در باورس اوراق بهاادار    شاده  پذیرفتاه باناچ   7 های دادهبا استفاده اا  تحقیق، این ندپردایت ها بانچ

و  هاا  باناچ رابطه بین ایان دو ریساچ در    وتحمیل تجزیهبه  1392الی  1388تهران، در فاصمه امانی 

پردایتاه اسات. ناوع پاژوهش، توصایفی و تکنیاچ        ها بدهیبر عدم پردایت  ها آن تأثیرلگونگی 

                                                             
1. Li 
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، الگوهای رگرسیونی و همبساتگی باود. نتاایج پاژوهش     ها فرضیهرای آامون آماری مورد استفاده ب

نشان داد که بین ریسچ نقدینگی و ریسچ اعتباری رابطه مستقیم و همبساتگی وجاود دارد و ایان    

 .مستقیم دارند تأثیر ها بدهیدو ریسچ بر عدم پردایت 

 باا  نقادینگی  ریساچ  و اعتبااری  ریساچ  بین ( در تحقیق یود به بررسی رابطه1394دیناشی )

نمونه آمااری شاامل    تهران پردایته است. بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های بانچ سودآوری

هاای   تأثیر شایص داد. نتایج نشان بود 1388-92های  سیزده بانچ و شصت و پنج مشاهده طی سال

هاای   و ساپرده  هاا  مطالبات سویت شده به کل تسهیالت اعطایی، تسهیالت اعطایی باه کال ساپرده   

انادااه باناچ، معکاوس و معناادار و شاایص تساهیالت        یها و متییار کنترلا   دار به کل دارایی مدت

 اعتباری ریسچ بین ( به بررسی رابطه1392یری )ام .ها مستقیم و معنادار است اعطایی به کل دارایی

 نظاام  تعادیمی  نقاش  بار  تأکیاد  باا  بهاادار  اوراق باورس  عضو های بانچ در نقدینگی و سودآوری با

کاه ریساچ اعتبااری تاأثیر منفای و معناادار بار         دادحاصال نشاان    یجنتاا  شرکتی پردایت. راهبری

دارد، همچنین ریسچ اعتباری دارای تاأثیر منفای اماا فاقاد      ROE وROA  یهای سودآور شایص

ها است، عالوه بر این ابزارهای راهبری شارکتی همچاون تفکیاچ     بانچ NIM معنی بر نقدینگی و

دار بار   أثیر کاهناده )مثبات( و معنای   ( ت(SEi یرهظایم مدیرعامل اا رئیس و نائ  رئیس هیأت مدو

رابطه ( (NOBiیرهاندااه هیأت مد داشته است. (ROA) ها رابطه بین ریسچ اعتباری با بااده دارایی

 را کااهش  (NIM) یالص سودو حاشیه (  (CFینگی، نقد( (ROAها ریسچ اعتباری با بااده دارایی

را افازایش داد و اینکاه دوره    (ROE) و رابطه بین ریسچ اعتباری باا باااده حقاوق صااحبان ساهام     

 (NIM) یالص سودتصدی مدیر ارشد اجرایی تأثیر کاهنده بر رابطه بین ریسچ اعتباری با حاشیه 

( در مقاله یود به بررسی تأثیر رقابت در صنعت بانکاداری بار مطالباات    1392لی ) پوستین .داشت

هاای پاانمی    ها پردایته است. او به منظور بررسای نحاوه ایان ارتبااط اا یاچ مادل داده       معوق بانچ

دهاد کاه میاان     . نتاایج نشاان مای   کارد استفاده  1384-1390های  بانچ فعال طی سال 18متشکل اا 

کداری و مطالبات معوق ارتباط معکاوس وجاود دارد. همچناین نسابت وام باه      رقابت در صنعت بان

دارایی، نسبت سوددهی به دارایی، کل دارایی و آاادی اقتصادی نیاز تاأثیر مساتقیم و معنااداری بار      
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عوامال ماسثر بار بهباود      ییشناساا ای به ( در مقاله1392ی و همکاران )فردوس مطالبات معوق دارند.

 تیعوامل و حساسا  نیا با در نظر گرفتن اند تا پردایته شعبه مراقه یکشاورا وصول مطالبات بانچ

 یالگاو  باه هادف مطالعاه اا    یابیدسات  یبارا . دیبتوان وصول مطالبات را بهبود بخش ها آن یرو شتریب

دهناد   نماایی و والاد نشاان مای     حاصل اا انجام آامون راست جیلندگانه بهره گرفته شد. نتا تیالج

 نیا اا ا تیا آاماون هاسامن حکا   جهیهای وصول مطالبات وجود ندارد و نت گروه  یترک که امکان

 یآمده اا برآورد الگو  دست  به جی. نتاهستندمطالبات مستقل اا هم  وصول امر دارد که لهار گروه

فاصامه اقسااط، تعاداد اقسااط، ناوع       ،یمبماغ وام پردایتا   یرهاا یمتی دهاد  لندگانه نشان مای  تیالج

 هساتند معنادار  یاا لحاظ آمار التیتسه نوع اراعت، یدمات و ،یباقدار تیفعال د،یتمد ن،یتضم

 یرهایمطالبات و متی وصول بر بهبود یاثر منف ،دیو تمد یمبمغ وام پردایت یرهایمتی انیم نیکه در ا

 رهاا یتماام متی  یبارا  و کشش ییاثرات نها ،یتبر بهبود وصول مطالبات دارند. درنها یاثر مثبت گرید

 .شدهای وصول مطالبات محاسبه  اا گروه چیهر  چیتفکبه 

( باه بررسای ارتبااط باین عوامال کاالن اقتصاادی و ریساچ         1391شعری و نادری ناورعینی ) 

ها پردایتند. عوامل کالن اقتصادی شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، حجم پاول،   اعتباری بانچ

گیری ریسچ اعتباری اا نسبت ذییاره   اندااه. به منظور استشایص قیمت سهام و نرخ ارا )دالر( 

 مسسساه باناچ و   15الوصول به کل تسهیالت استفاده شاده اسات. نموناه شاامل      مطالبات مشکوک

. نتاایج  است 88تا  82اعتباری تحت نظارت بانچ مرکزی جمهوری اسالمی ایران طی دوره امانی 

، شایص قیمت سهام، نرخ ارا و دهد بین نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم حاصل اا پژوهش نشان می

در  (1391) داوودی و احمادیان  .داری وجاود دارد  هاا ارتبااط مثبات معنای     ریسچ اعتبااری باناچ  

 2010تا  2000کشور اا دوره  30در  معوق مطالبات کاهش بر بانکی نظارت اثرپژوهشی به بررسی 

 بیشاتر  نظاارت  قادرت  لاه  هار  کاه  داد نشاان  نتایج اند. های تمفیقی پردایته با استفاده اا روش داده

 باه  بااادهی  نسابت  و بانکی نظارت متقابل اثر همچنین .یابد می کاهش معوق مطالبات سطح باشد،

 هاا  شاایص  ایان  دهد نشان می نتایج که شده بررسی بانکی سیستم ریسچ و سیاسی ثبات دارایی،

 اثار  بررسای  باه  پژوهشی در (1390)و همکاران  حیدری .دهند کاهش را معوق مطالبات توانند می
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 .پردااناد  مای  1387 تاا  1379 امانی دوره در ها بانچ معوق مطالبات بر اقتصادی کالن های شوک

 اای بارون  متییرهاای  که آنجا اا اما ،اند کرده استفاده ARDL مدل اا اول وهمه در منظور این برای

داده  نشاان  نتاایج  اناد. کرده استفاده VARاا مدل  لذا هستند، ییاا درون یاصیت دارای یود مدل،

 هاای  سیاسات  اجارای  اا کاه  اقتصادی متییرهای شوک تأثیر شده، برااش های مدل طبق کهاست 

 به تسهیالت سود نرخ و نقدینگی حجم نفت، بدون دایمی نایالص رشد تورم، نظیر مالی و پولی

 باه  نسابت  باانکی  سیساتم  معاوق  مطالبات روی بر تأثیرات بیشترین ای، دارآید می وجود ی  بهترت

 و بررسی به پژوهشی ( در1390) آبادی نوش پردل و کردبچه .است اقتصادی کالن متییرهای سایر

 یچ اا منظور این پردااند. برای می ایران بانکداری صنعت معوق در مطالبات بر مسثر عوامل تبیین

 نتاایج  .اسات  شاده  اساتفاده  1387-1381هاای   بانچ و داده 12 شامل ای نمونه برای پویا پانل مدل

 مالکیت نوع و احتیاطی امانی، رفتار دوره طول در کشور سطح در عممیاتی، کارایی که داد نشان

 ایاران  باانکی  در نظاام  معاوق  مطالباات  رفتاار  توضیح در معنادار و کننده تعیین متییرهای ها، بانچ

 کالن شرایط اقتصاد اا جانشینی های شایص با بررسی مورد مدل نتایج، استواری منظور هستند. به

اثار   کاالن  اقتصااد  وضاعیت  کاه  داد نشاان  مختمام  هاای  مدل تخمین نتایج .است شده اده تخمین

 در( 1389) و همکااران  امینای  .اسات  داشاته  بررسای  ماورد  نموناه  در معاوق  مطالبات بر معناداری

 راهکارهاای  و هاا  لاالش  و قازوین  استان بانکی شبکه معوق مطالبات تحمیل و بررسی به پژوهشی

 نمایاانگر  بررسای  ماورد  ساال  در قزوین استان در بانکی شبکه معوق مطالبات .اند پردایته آن حل

 21 میزان به ها سپرده جذب رشد و درصد 32 میزان به 1386 سال در دهی تسهیالت میزان تیییرات

 های بانچ به مربوط قزوین استان بانکی مصارف به معوق مطالبات اا درصد 72 است بوده درصد

 شاکل  معوقاه  کمتارین  مساکن  بخش صی است. درتخص های بانچ به مربوط درصد 28 و تجاری

ناژاد   و محبای  همتای  .اسات  بخاش  ایان  در داللای  هاای  فعالیت سودآوری اا ناشی که است گرفته

های فعال در نظاام باانکی جمهاوری اساالمی ایاران را       ( تیییرات ریسچ اعتباری کمیه بانچ1388)

ماورد مطالعاه قارار دادناد. باا اساتفاده اا آناالیز واریاانس،          1378-1385صورت فصمی طی دوره  به

ج ایان  . نتایکردندهای مختمم و طی امان را مقایسه  ها، بین بانچ های ریسچ اعتباری بانچ نوسان
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هاای مختمام    هاا در باین باناچ    ها و تفاوت ریسچ اعتبااری باناچ   دهد که نوسان بررسی نشان می

ها ناشی اا تیییرات وضعیت کالن  های ریسچ اعتباری بانچ سمت عمده نوسانقلشمگیر نیست و 

های تمفیقی اثر وضعیت کاالن اقتصاادی بار روی ریساچ      اقتصادی کشور، است. با استفاده اا داده

های دولتی با متییرهایی همچون میزان و رشاد تولیاد نایاالص دایمای، تاورم، رشاد        باری بانچاعت

دهاد ساطح تولیاد نایاالص      تسهیالت و واردات، مورد سنجش قرار گرفته است. ارایابی نشان مای 

ها رابطاه منفای داشاته و رشاد تولیاد نایاالص دایمای،         دایمی و نرخ تورم با ریسچ اعتباری بانچ

هاا رابطاه    ات، ریسچ اعتباری دوره گذشته و رشد تسهیالت باا ریساچ اعتبااری باناچ    میزان وارد

 .مثبت دارند

طور کاه مالحظاه شاد مطالعاات بسایاری در امیناه عوامال ماسثر بار ریساچ اعتبااری و             همان

ها در سطح دایمای و یاارجی انجاام شاده اسات و در ایان مطالعاات عوامال          مطالبات معوق بانچ

ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و کمتر باه عوامال کاالن اقتصاادی توجاه       ساامانی بانچ درون

اناد کاه بعضاا  مشاابه و در بریای ماوارد نتاایج        ها به نتایج مختمفی رسیده اند که هرکدام اا آنداشته

ای هاای توساعه   ای در دایال بارای باناچ   اناد و در هایچ مطالعاه   مطالعات با هم دیگر سااگار نبوده

های موجود به صورت سری امانی برای کل نظام بانکی ایران ام نگرفته و همه پژوهشتحقیقی انج

هاای   بوده لذا مطالعه حاضار در پای بررسای تاأثیر نقادینگی و کاارایی بار ریساچ اعتبااری باناچ          

 ای ایران به صورت پانل یواهد بود. توسعه

 تحقیق شناسی روش. 4

 ها آن یگردآور و لیوتحل هیتجز نحوه و پژوهش یها هداد. 4-1

 ماورد  هاای  باناچ  .اسات  (1382-1396) دوره در ایرانای  بانچ 5 ارقام و آمار اا بانکی اطالعات

توساعه صاادرات ایاران، توساعه صانعت و معادن، توساعه        )ای کشاور  توساعه  بانچ 5 شامل مطالعه

 ها و اطالعاات موردنیااا جهات انجاام پاژوهش اا     داده همچنین .( استتعاون، کشاورای و مسکن

  افازار صافحه   سپس با اساتفاده اا نارم   است و شده استخراجها و سایت بانچ مرکزی  تراانامه بانچ
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ایویاوا   افازار  نارم شده، مرت  شده و برای تخمین وارد  آوری های جمع داده( excelاکسل )  دهگستر

(eviwes8) شود. می 

 مدل یمعرف و هاداده لیتحل روش. 4-2

تعاداد    شود که بر اساس آن مشااهدات باه وسایمه   ها گفته میای اا داده مجموعههای ترکیبی به داده

شاوند، در طاول یاچ    ، که اقم  باه صاورت تصاادفی انتخااب مای     (N)ایادی اا متییرهای مقطعی 

آمااری را    داده (N×Tمورد بررسی قرار گرفته باشند. در این صاورت )  ،(T)ی امانی مشخص  دوره

هاای  داده وتحمیال  تجزیاه نامناد. در روش  های مقطعای و ساری اماانی مای    ههای ترکیبی اا دادداده

گیرناد و  ترکیبی، ابتدا یچ مقطع یاص شاامل کشاور، منطقاه، ایالات یاا مانناد آن را در نظار مای        

شاود. در هار مقطاع    امانی مورد نظر بررسای مای    ها برای تمام مقاطع در دورههای این متییرویژگی

توان متییرهایی داشت که در یاچ مقطاع بارای    ها برابر باشد. همچنین میهالام نیست که تعداد داد

(. با توجاه باه اینکاه در ایان روش باه آماار و       2000، 1ی امانی مورد بررسی ثابت باشد )نرالو دوره

هاا،  ایاادی در امیناه رفتاار متییار     ساساالت های امانی ایادی نیااا نیسات، ولای باه     اطالعات سری

شود، به همین دلیل این روش مورد توجه محققین در اقم  مطالعاات قارار   می پاسخ داده درستی به

هاای مقطعای یاا ساری اماانی       های ترکیبی مزایای بسیاری نسبت باه داده  گرفته است. مجموعه داده

 اا: اند عبارتها مزیت ترین مهمدارد. 

است و اعتمااد باه برآوردهاا    های ترکیبی عموما  بسیار بیشتر  ها در داده مشاهدات و داده تعداد( الم

  دهد را افزایش می

  تری را تبیین و آامون کنند های پیشرفته دهد مدل ب( به محققان اجااه می

کناد.   را تاا حادود ایاادی حال مای      اقتصادسنجییطی در  هم مسئمهج( ایاد بودن تعداد مشاهدات 

رود متییرهاا باا    کنند، احتمال کمتری می ها هم در طول امان و هم در میان افراد تیییر می لون داده

  یطی داشته باشند همیکدیگر 

                                                             
1. Nerlove 
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هاای مقطعای    کارد کاه در داده   گیاری  انادااه توان اثراتی را شناسایی و  ها می د( با این مجموعه داده

هاای مقطعای،    شاود داده  محض یا سری امانی یاالص قابال شناساایی نیسات. گااهی اساتدالل مای       

 تأکیاد  مادت  کوتااه های ساری اماانی بار اثارات      دهد، ولی در داده رفتارهای بمندمدت را نشان می

 شود. می

 Panel Dataتحات عناوان    محیطای  Eviews افزار نرمهای ترکیبی در  به منظور استفاده اا داده

 هاای  باناچ اعتباری در  بر ریسچ کارایینقدینگی و  تأثیربنابراین برای بررسی طراحی شده است. 

باا توجاه باه تحقیاق     های تاابمویی و  در لارلوب داده( 1382-1396) های سالایران طی ای توسعه

 شود:می ( مدل ایر برای آامون فرضیه تحقیق تخمین اده2014ایمبروویزج و را  )

CR it =  α0 +  α1 LDC it + α2Efficiency it +  α3 Deposit it +  α4 NIM it 

+  α5 SIZE it +  α6 ROAit +  £it 

 :استبر این اساس فرضیه تحقیق به شرح ایر 

  ای دارند.توسعه های بانچمعناداری بر ریسچ اعتباری در  تأثیر کارایینقدینگی و 

 وابسته ریمتغ

ایان   .آیاد به کل تسهیالت به دست می 1نسبت مطالبات قیر جاری(: اا CRیسچ اعتباری بانچ )ر

اعم اا جاری و قیرجااری( وصاول   )دهد که لند درصد اا یالص تسهیالت بالفعل نسبت نشان می

اناد  نکاول کارده   اعطاایی نشده است و مشتریان بانچ در بااپردایت له درصدی اا کل تسهیالت 

 (.1392)احمدیان، 

 مستقل یرهایمتغ

هاا و  وجاوه ماورد نیااا بارای رشاد دارایای       تاأمین توانمندی باناچ در  (: LDC)نقدینگی بانچ  -1

آپوسااتولیچ و ) اساات قیرمنتظاارهپردایاات تعهاادات سررسااید شااده باادون متحماال شاادن ایااان   

دهد که بانچ له مقدار توانایی نشان می( LDC)در این تحقیق متییر نقدینگی  .(2009، 2همکاران

                                                             
 است. الوصول مشکوکگذشته، معوق و  دیمجموع مطالبات سررس قیرجاری مطالبات. 1

2. Apostolik et 
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های گذاران برای دریافت سپردهتواند در صورت افزایش سپردهرا دارد و آیا میپوشش این تقاضا 

را پاسخ دهد. هر له این مقدار بااالتر باشاد نقادینگی باناچ بااالتر یواهاد        ها آنیود دریواست 

 آمد. روش محاسبه آن به صورت فرمول ایر است:

(
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑖𝑡

+ 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑆𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑡
− 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 𝑖𝑡

− 𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡𝑡𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑎𝑖𝑡 𝑖𝑡
− 𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡𝑇𝑒𝑟𝑚𝐿𝑜𝑎𝑛 𝑖𝑡

𝑇𝐴 𝑖𝑡

)  

 که در آن:

(Cash:) وجوه نقد بانچ  

(Securities for Sale:) و اوراق مشارکت مدت کوتاه های گذاری سرمایه  

(Demand Desposit :)دیداری در بانچ های پرده  

(Shortterm Depoaitسپرده :) مردم نزد بانچ مدت کوتاههای  

(ShortTermLoan کل تسهیالت :)دریافتی بانچ مدت کوتاه  

(TA:) ی بانچها دارایی کل. 

 هار سااامانی  همان تخصیص بهینه منابع اسات.   کاراییمفهوم  در اقتصاد(: Efficiency) کارایی -2

کناد  یاا یادمات اساتفاده مای     اا کااال ها را برای تولید تعدادی یروجی اعم اا ورودی ای مجموعه

هاای  اا نسبت کال درآمادهای باانکی بار هزیناه      کاراییبرای محاسبه (. 1391)بحیرایی و حامدی، 

 عممیاتی استفاده شده است.

 یکنترل یهاریمتغ

مدت های بمندبه سپرده مدت کوتاههای (: عبارت است اا نسبت سپردهDepositنسبت سپرده ) .1

  بانچ

 ها سپردهکه اا تفاوت سود دریافتی اا تسهیالت و سود پردایتی به  (:NIMحاشیه سود بانچ ) .2

  محاسبه شده است

های بانچ در پایاان  (: برای محاسبه آن اا معیار لگاریتم طبیعی کل داراییSIZEاندااه بانچ ) .3

  شوددوره استفاده می
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هاای باناچ   : نسبت سود عممیاتی )سود یالص( به مجموع دارایای (ROAها )نرخ بااده دارایی .4

اناد اا:  کاه عباارت   اسات ای توساعه  های بانچاست در این تحقیق جامعه آماری مورد مطالعه 

 توسعه صادرات ایران، توسعه صنعت و معدن، توسعه تعاون، کشاورای و مسکن.

 مدل نیتخم یبرا ازین مورد یها آزمون .4-3

 یجمع هم آزمون: الف

اماا بارای    نیسات هاا  تحقیق نیاای به بررسی ایساتایی متییرهاا و داده   های سالبا توجه به کوتاه بودن 

شود. در مطالعاه  انجام می جمعی هماطمینان اا نتایج مدل و اجتناب اا دام رگرسیون کاذب آامون 

ن متییرها استفاده شده حاضر اا آامون کائو جهت بررسی وجود یا عدم وجود رابطه هم جمعی میا

 ( آمده است.1-4است. نتایج این آامون در جدول )

 آزمون هم جمعی کائو .1 جدول

 Prob آماره آزمون
 

ADF 9.659- 000/0 

 های تحقیق : یافتهمأیذ

شاود  یعنای   رد می جمعی همدهد که فرض صفر یعنی عدم وجود نشان می آمده دست بهنتایج 

تنهاا وجاود و یاا     جمعای  همها وجود دارد. الام به ذکر است که آامون  ارتباط بمندمدت میان متییر

تاوان   کند و میزان این ارتباط و لگونگی عالمات آن را نمای   مدت را بیان میعدم وجود رابطه بمند

ن ارتباط الام است . به این ترتی  جهت بررسی میزان و لگونگی ایکردبا انجام این آامون تعیین 

 های برآورد روابط استفاده شود.که اا روش

 1تشخیصی های آزمون نتایج: ب

هاای مقطعای    که شامل اطالعات ساری اماانی و داده   شده گرفتههای به کار  با توجه به ویژگی داده

هاای پانال شاده بارای      اقتصاد نیز اا مجموعاه داده   در امینه شده انجاماست، در بسیاری اا مطالعات 

                                                             
1. Diagnostic Test 
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های متعددی دارد. این تکنیچ به ما امکان  است. استفاده اا این رهیافت مزیتشده بررسی استفاده 

را که در طول امان تاداوم دارناد در رگرسایون وارد کنایم. در      شده حذفدهد تا اثر متییرهای  می

ناهمگن را اا رگرسیون حاذف    توان اثرات قیرقابل مشاهده ده میهای پانل ش لارلوب روش داده

ی که بر اساس این روش باید به آن پاساخ داده شاود ناوع مادل انتخااب شاده       سساالتکرد. یکی اا 

شاود.   هاای متعاددی اساتفاده مای     هاای مختمام اا آاماون    است. برای آامون صحت و قاوت مادل  

آامون لاو بارای انتخااب میاان روش     اا هاسمن است. های لاو و ها، آامون ترین این آامون رایج

اساتفاده    دهناده  نشاان  H0  شود. در این آامون فرضیه حداقل مربعات تجمیع و روش پانل استفاده می

رویکرد اثر ثابت است. رویکرد   دهنده نشان H1  اا روش حداقل مربعات تجمیع شده است و فرضیه

توضایح داد.   اا مبدأت میان مقاطع را بتوان با جمالت عرض یرفتنی است که تفاوپذاثر ثابت امانی 

کناد. در   اما روش حداقل مربعات تجمیع شده اا حالت وجود عرض اا مبدأهای مشابه استفاده مای 

شود. اسااس آاماون    اا آامون هاسمن برای انتخاب مدل مناس  استفاده می ،H0  یهرد فرضصورت 

باط یطای رگرسیون تخماین اده شاده و متییرهاای مساتقل     وجود یا عدم وجود ارت  هاسمن بر پایه

مدل، شکل گرفته است. اگر این ارتباط وجود داشته باشد مدل اثر ثابت و اگار ایان ارتبااط وجاود     

عادم    دهناده  نشاان  H0  نداشته باشد، مدل اثر تصادفی کاربرد یواهد داشت. در ایان آاماون فرضایه   

وجود ارتباط اسات. البتاه لنانچاه      دهنده نشان H1  فرضیه ارتباط متییرهای مستقل و یطای تخمین و

تاوان اساتفاده    ها اا تعداد ضرای  برآوردی در مدل کمتر باشد، اا مدل اثر تصادفی نمی تعداد دوره

های تشخیصی انجام داده شد و مدل مناس  بر طباق نتاایج    کرد. در این مطالعه در هر مرحمه آامون

 ها انتخاب شد. آامون

 چاو آزمون: ج

هاای تشخیصای )لااو و هاسامن( ناوع مادل انتخااب         برای برآورد مدل ابتادا باا اساتفاده اا آاماون    

 شود. برای آامون لاو، ابتدا مدل اثر ثابت تخمین اده شده است. می

استفاده اا روش حداقل مربعات تجمیع شاده   Fسپس آامون لاو را انجام داده بر اساس آماره 

 است. ( آمده 3-4یالصه در جدول ) به صورتامون رد یواهد شد. نتایج آ
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 تلفیقی ای یبیترکی ها دادهی الگو صیتشخی برا چاو آزمون .2جدول 

 نتیجه داری سطح معنی F  شده مقدار محاسبه چاو(ثابت )آزمون اثرات 

 H0رد  0.0007 5.864 مدل

 : نتایج تحقیقمأیذ

 یعنای  H0 فرضایه  درصد 95 اطمینان سطح در شود می مالحظه (3-4جدول ) در که طور همان

 (prob)احتماال   لاون . درواقاع  هساتند  پنال  تحقیاق  مدل در ها داده و شود می رد بودن تمفیقی داده

 هاا  داده بودن پانل یعنی H1فرضیه  و رد H0فرضیه  درصد 95 اطمینان سطح در است 05/0اا  کمتر

 تاا  شاود  اساتفاده  بارای مادل   هاسامن  آاماون  بایاد آماده   دسات  به نتایج به توجه با. شود می پذیرفته

 است. ثابت اثر مدل یا است تصادفی اثر مدل که شود داده تشخیص

 هاسمن آزمون: د

برای انجام آامون هاسمن ابتدا مدل را به صورت اثر تصادفی تخمین اده و ساپس آاماون هاسامن    

 شود. انجام می

 یا تصادفیثرات ثابت اآزمون هاسمن برای تشخیص الگو با .3جدول 

 نتیجه ارزش احتمال F  شده محاسبهمقدار  آزمون هاسمن

 H0رد  0301/0 668/18 مدل

 : نتایج تحقیقمأیذ

اسات کاه حااکی اا رد اثارات تصاادفی در برابار         ( آمده3-4نتایج آامون هاسمن در جدول )

اثرات ثابت است. فرضیه صفر بیانگر اثرات تصادفی است که رد شاده اسات، ایارا اراش احتماال     

است. بنابراین مدل تحقیق باید باه روش اثارات ثابات بارآورد      05/0بوده که کمتر اا  0301/0برابر 

 شود.
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 قیتحق مدل برآورد جینتا. 5

 ( به روش اثرات ثابت برآورد شده است.4-4نتایج برآورد مدل در جدول )

 نتایج برآورد مدل .4جدول 

 t  آماره انحراف معیار ضریب متغیر توضیحی
ارزش احتمال 

(Prob) 

 544/0 264/0 062/2 0002/0 (LDC)نقدینگی 

 003/0- 0002/0 89/12- 0000/0 (Efficiency) کارایی

ها نسبت سپرده

(Deposit) 
296/0 099/0 975/2 0039/0 

 46/0- 166/0 758/2- 0089/0 (NIM)حاشیه سود 

 084/0 026/0 235/3 0025/0 (Size)اندازه 

 ها ییدارابازده 

(ROA) 
022/0- 011/0 023/2- 0484/0 

C 053/1 240/0 385/4 0007/0 

F= 0718/4  R2 = 425/0  Prob (F-statistic) = 0003/0  

 : نتایج تحقیقمأیذ

هاای آمااری در وضاعیت    دهد که مدل برآوردی اا نظر شاایص ( نشان می4-4نتایج جدول )

بیانگر معناداری کل رگرسیون است. به عبارتی این فرضایه کاه ضارای      Fمناسبی قرار دارد. آماره 

 R2دار اسات. آمااره   کل رگرسیون معنای شود و توانند صفر باشند، رد میمتییرهای مستقل مدل می

 42برآورد شده است باه عباارتی    درصد 42که بیانگر قدرت توضیح دهندگی مدل است، معادل با 

اا تیییرات متییر وابسته به وسیمه متییرهای مستقل توضایح داده شاده اسات. همچناین نتاایج       درصد

یحی بار متییار وابساته تاأثیر     حاصل اا تخمین مدل حااکی اا آن اسات کاه تماامی متییرهاای توضا      

اسات   54/0 و برابر مثبت و معنادار (LDC)اند. ضری  برآورد شده برای نقدینگی داری داشته معنی

. ایرا رشد نقدینگی بایش  یابد.بنابراین با افزایش میزان نقدینگی بانچ، ریسچ اعتباری افزایش می

 بااپردایات یجاه عادم   درنتشاود  تورم ایجاد مای ها افزایش یافته و اا حد تعادل افزایش یافته، قیمت

( بارای  2013هاای الوصاابی و احماد )   یافتاه  مطاابق  و یاباد تسهیالت و ریسچ اعتباری افزایش مای 

 2012تاا   2008هاای   های اسالمی کشورهای عضو شورای همکاری یمیج فارس در طی سال بانچ
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رابطه منفای و معنااداری   است که  -003/0 برابر (Efficiency)متییر کارایی  ضری . استدر تطابق 

با ریسچ اعتباری بانچ داشته است بنابراین با افزایش کاارایی باناچ، اا ریساچ اعتبااری کاساته      

 296/0برابار   (Deposit) مدت بانچهای بمندمدت به سپردههای کوتاهنسبت سپرده ضری  .شودمی

بانچ افزایش و ریساچ باناچ نیاز افازایش     و معنادار است. هرله مقدار آن بیشتر باشد منابع اراان 

هاا و ادبیاات تجربای بحاث شاده در مباانی نظاری تحقیاق         با تئاوری  آمده دست بهیابد. لذا نتیجه می

. ایان نتیجاه نشاان    اسات و معناادار  -46/0 برابار  (NIM). ضاری  حاشایه ساود باناچ     استسااگار 

شاود. همچناین نتاایج    کاساته مای  دهد که با افزایش حاشیه سود بانچ اا ریسچ اعتباری باناچ   می

تأثیر مثبت و معناداری بر ریسچ اعتباری باناچ داشاته اسات. باه      (Size)نشان داد که اندااه بانچ 

هاای  است. این نتیجه بیانگر این است که با افزایش میازان دارایای   08/0طوری که ضری  آن برابر 

هم با نتایج مطالعات دیگر مانند سااالس   شود. این نتیجهها افزوده می ها بر ریسچ اعتباری آن بانچ

 ونیاز منفای    (ROA)هاا  ( سااگار است. ضری  مربوط به متییر نرخ باااده دارایای  2008و سورینا )

های بانچ، به عبارت دیگر با افزایش نسبت سود یالص بر داراییمعنادار بوده است  و -02/0 برابر

افزایش سود، مدیران را برای دستیابی به سود  . ایرا ممکن است اینیابدریسچ اعتباری کاهش می

 شود، سوق دهند.باالتر به سمت شرایطی که باعث مواجه شدن با ریسچ باالتر می

 خالصه و یبند جمع. 6

ای ایاران طای دوره   هاای توساعه   در این مطالعه تأثیر نقدینگی و کارایی بر ریساچ اعتبااری باناچ   

کاه در   شاد بررسی شد. باا توجاه باه نتاایج حاصال اا تخماین مادل مشاخص          1382-1396امانی 

 (LDC)داری بر ریسچ اعتبااری دارناد. متییار نقادینگی     بمندمدت متییرهای توضیحی، تأثیر معنی

اول ایان تحقیاق،     بناابراین فرضایه  ها داشته اسات.   داری بر ریسچ اعتباری بانچتأثیر مثبت و معنی

ایان   شاود. ای، رد نمای های توساعه  دار نقدینگی بر ریسچ اعتباری بانچیتأثیر مثبت و معنمبنی بر 

شاود و قادرت   یاباد تاورم نیاز بیشاتر مای     دهد که همچنان که نقادینگی افازایش مای   نتیجه نشان می

گاذاران، نقادینگی را باه منظاور کااهش      یجه باید سیاستدرنتیابد بااپردایت تسهیالت کاهش می

 موقاع   باه و پردایات  کارده  دیون نیاز جماوگیری    بااپردایتش قدرت تا اا کاهکنند تورم کنترل 
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هاایی کاه باا دریافات ایان      شود توساعه فعالیات  ها صورت گیرد که باعث میتوسط افراد و شرکت

توان با اقداماتی . همچنین میشودتسهیالت صورت گرفته، موج  افزایش رشد اقتصادی و اشتیال 

هاای ماالی و امان کاردن محایط       بیشتر در سیاسات  انضباطنظیر کاهش دیالت مستقیم در اقتصاد و 

در کشور و کاهش وابستگی دولت به نفت به عنوان منبع اصمی درآمد به کنترل تورم و  وکار کس 

نقادینگی و   مناسا  بارای   یازی ر همچناین عادم برناماه   . کردکاهش نا اطمینانی حاصل اا آن اقدام 

بودناد   اطاالع  ی، مدیران نیز اا افزایش یطرات بیجهدرنت منابع مالی در بریی اا مدیران وجود دارد.

ها و عادم دسترسای باه سارمایه مناابع       تا که بتوانند اقدامی فوری قبل اا کاهش شدید اراش دارایی

باانکی و جماوگیری اا   ای به منظور حفا  ساالمت   های توسعه . الام است بانچرا انجام دهند بااار

هاا را  هاای نقاد باه کال دارایای     قاعده رشد مثبت در نسبت داراییکنند ریداد بحران بانکی، تالش 

 رعایت نمایند.

اسات. بناابراین باا     شاده دار ارایاابی  منفی و معنای  (Efficiency) کاراییضری  برآورد متییر 

ارایابی کیفیت مدیریت،  درواقعد. یابدر سیستم بانکی، ریسچ اعتباری کاهش می کاراییافزایش 

و  کاارایی ، لاذا کااهش آن منجار باه افازایش      دهد میمیزان هزینه پولی هر واحد تسهیالت را نشان 

دار منفای و معنای   تاأثیر دوم این تحقیق، مبنای بار     بنابراین فرضیه. شود میسودآوری نهادهای مالی 

مدت های کوتاهشود. همچنین نسبت سپردهای، رد نمیتوسعه های بانچبر ریسچ اعتباری  کارایی

مثبت بر ریسچ اعتباری داشته است. این نتیجه بیاانگر ایان    تأثیر (Deposit)مدت های بمندبه سپرده

های بمندمدت افزایش بیشاتری داشاته باشاند    نسبت به سپرده مدت کوتاههای است که هر له سپرده

اناچ باا ریساچ اعتبااری بیشاتری مواجاه اسات. لاذا         آنگاه منابع اراان بانچ افزایش پیدا کرده و ب

ای در جهت بهبود و کااهش وضاعیت ریساچ اعتبااری یاود      توسعه های بانچکه  شود میپیشنهاد 

 هرلقادر های بمندمدت بیشتری را جاذب کنناد.   را طراحی کنند که سپرده سااوکاریها و سیاست

توانند ریسچ اعتباری یاود را  آنگاه میهای بمندمدت بیشتری را جذب کنند بتوانند سپرده ها بانچ

منفای و   تأثیردارای ( NIM)و حاشیه سود  (ROA)ها نرخ بااده دارایی متییر همچنینکاهش دهند. 

کاه در کشاور پابرجاسات، باا      محدودشاده معنادار بر ریسچ اعتباری است. در شرایط نظاام ماالی   
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و  گاذاری  ساپرده ی منفی باعث کااهش  . نرخ سود واقعشود میافزایش تورم، نرخ سود واقعی منفی 

. ایان پدیاده،   شودیند جذب و تخصیص اعتبارات میاشبکه بانکی در فر گری واسطهکاهش حجم 

هاای فیزیکای )اا قبیال کاالهاای     موج  تیییر ترکی  پورتفولیوی عامالن اقتصادی به نفاع دارایای  

شود که اثر مستقیمی بر افزایش میهای یارجی مانند ارا و طال ، امین و مستیالت( و داراییبادوام

توان تولید کشور ندارد. لذا منفی بودن سود واقعی اا یچ سو باعث کاهش انگیزه در افاراد جهات   

شاود.  های بانکی اا سیستم بانکی مییواهد شد و اا سوی دیگر باعث یروج سپرده گذاری سپرده

کند و تشدید تاورم را در  وق پیدا میهای سرگردان اکثرا  به سمت بااارهای قیررسمی ساین سپرده

بار   داری معنای گفت که بهباود شارایط اقتصااد کاالن تاأثیر       توان میپی یواهد داشت. در مجموع 

داری بار ریساچ اعتبااری    مثبات و معنای   تأثیر (Size) ها دارد. اندااه بانچهای بانچجذب سپرده

هاای  مشاتریان گساترده باا ویژگای     دارای پیچیادگی باوده و   تر بزرگمتمرکزتر و  های بانچدارد. 

یود احتیااط   دهی وامدر  ها بانچ. به همین جهت استتر سخت ها آننظارت بر  متفاوتی دارند، لذا

کنناد  صرف می ها وامو دقت کمتری در پردایت  کردهای عمل سمیقه دهی وامکمتری دارند و در 

ها اا بیم وقوع بحاران در کشاور باه حمایات     و این امید را دارند که در صورت بروا مشکل، دولت

شاوند و باعاث کااهش    باعث افزایش تسهیالت معاوق مای   یادشدهعوامل  درنتیجهپردااند می ها آن

گردد مسئولین بانکی شرایط رقابتی . به همین منظور، پیشنهاد میشوند میثبات مالی و ورشکستگی 

. همچنین ناظران باید کنترل و کنندعت جموگیری بااار را فراهم آورند و اا تمرکز بیشتر در این صن

تار باه   ریساچ هاای کام  در جهت اقدامات و فعالیت ها بانچنظارت مداوم را برای حف  ثبات مالی 

مساتقل   متییرهاای برای دو فرضیه تحقیاق و همچناین ساایر     شده حاصلبا توجه به نتایج  کار گیرند.

دهی  الن اقتصادی نیز جهت بهبود وضعیت تسهیالتبه عوامل ک ها بانچکه  شود میپیشنهاد تحقیق 

بانکی بر رفتاار افاراد و    برونبانکی و  . درواقع با توجه به اینکه عوامل مختمم درونکنندیود توجه 

ایجااد   درنتیجاه گذارد، بنابراین امکاان عادم ایفاای تعهادات افاراد و      می تأثیرهای اقتصادی فعالیت

در اعتبارسانجی مشاتریان یاود و     هاا  باناچ بایسات  د. لذا میریسچ اعتباری برای بانچ وجود دار

 کنناد ای عمل به گونه ها آنپذیری و ایذ اطالعات اا اا لحاظ ریسچ ها آنبندی بندی و رتبهطبقه
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مورد بررسی قرار گرفتاه و باناچ    ها آن تأییدشدههای مالی صورت ااجممهکه تمام اطالعات الام 

 .کندرا اجرا نسبت به این عمل حساسیت الام 

 یآت یهاپژوهش یبرا شنهادیپ. 7

های آتی مربوط به این حاواه  هایی را برای پژوهش یشنهادپتوان می آمده دست بهبر اساس تجربیات 

 ارائه کرد.

شاود   یما اا آنجا که ممکن اسات رفتاار متییرهاا در صانایع مختمام متفااوت باشاد، پیشانهاد          .1

  هم انجام شود ها در سطح استانی پژوهش به تفکیچ بانچ

  شود رابطه عمیت بین متییرهای تحقیق در تحقیقات آتی انجام بپذیرد یمپیشنهاد  .2

ای انجاام  یریطی بین ریسچ اعتباری و نقدینگی در تحقیق جداگاناه قشود  رابطه  یمپیشنهاد  .3

  گیرد

 بانکی مسثر بر ریسچ اعتباری توجه شود. توان به سایر عوامل دروندر تحقیقات بعدی می .4
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