مجله اقتصادي

بررسی تأثیر نااطمینانی متغیرهای کالن اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانکهای
اسالمی (مطالعه موردی :بانکهای توسعهای)
امیدعلی عادلی
استادیار و مدیرگروه اقتصاد اسالمی دانشگاه قم
oa.adeli@gmail.com
نصراله فریدونی
دانشجوی بانکداری اسالمی دانشگاه قم
nasry.fereydooni@yahoo.com
اصوالً هر فعالیت اقتصادی با درجهای از ریسک همراه است .سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل
متعددی بستگی دارد که برخی از آنها در کنترل و برخی دیگر خارج از کنترل است .این تحقیق

در پقی

یافتن تأثیر نااطمینانی متغیرهای کالن اقتصادی (نرخ ارز ،نرخ رشد ،نرخ تقور)) بقر روی ریسقک نققدینگی
بانکهای تخصصی (توسعهای) است .بدین منظور برای ارزیابی ریسک نققدینگی از نسقتتهقای نققدینگی
استفاده شده است .نمونه شامل  4بانک که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسقالمی ایقران طقی دوره
زمانی  80الی  93است .در این تحقی

برای اثتات ایستا بودن متغیرها از آزمون دیکی  -فولر تعمقیمیافتقه ،و

جهت اثتات وجود ناهمسانی واریانس شرطی از آزمون ( )ARCHو برای اندازهگیری نااطمینقانی نقرخ ارز،
تور) ،رشد اقتصادی از آزمون ( )GARCH–ARIMAاستفاده شده است .درنهایت بعد از تخمین مدل توسق
( )VARاین نتیجه حاصل شد که اثر نااطمینانی (نرخ ارز ،رشد اقتصادی) بر روی ریسک نقدینگی بانکهقای
تخصصی مثتت و معنیدار است ،اما نااطمینانی نرخ تور) اثر مثتت و معنیداری بقر روی ریسقک نققدینگی
نیست.
واژگان کلیدی :مدیریت ریسک ،ریسک نقدینگی ،نااطمینانی نرخ ارز ،نااطمینانی تور) ،نااطمینانی نرخ رشد
اقتصادی.
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 .1مقدمه

مﺤسوب می ﺷود .ﻛشاورهایی ﻛاﻪ اﻟگاوی ﻛارآمادی در ﺗخصاﻴ

سارمایﻪ بﻪ بخا هاای مختفا

اقتصااادی دارند ،اﻏفﺐ از ﭘﻴشرﻓﺖ اقتصادی و درنتﻴجااﻪ رﻓاه اﺟتﻤاﻋی باﻻﺗری برﺧوردارند .ﺗجﻬﻴﺰ و
ﺗخصﻴ

منابع سرمایﻪ گذاری بﻪ ﻓﻌاﻟﻴﺖ هاای اقتصاادی از ﻃریﻖ بازار ماﻟی انجا مای ﭘاذیرد ﻛﻪ بازار

اﻋتﺒارات بانکی قسﻤتی از ایﻦ بازار اسﺖ .از ایﻦ رو نﻘ

نظا بانکی در ﻓراینااااد رﺷااااد و ﺗوسااااﻌﻪ

اقتصادی ﻛشورها در ﺟﻬﺖ ﺗجﻬﻴﺰ منابع و ﺗﺄمﻴﻦ ماﻟی برای اﺟرای ﭘروژه ها ،ﺗﺄمﻴﻦ سرمایﻪ در گردش
واﺣدهای ﺗوﻟﻴدی ،اﻋﻄای وا هااای رهنی و رﻓع نﻴازهای اساساای ﺟﻤﻌﻴااﺖ و نﻴﺰ ﺟفوگﻴری از ﺗﻌﻤﻴااﻖ
روند ﻛاهنده ﻓﻌاﻟﻴﺖ های اقتصادی ،سرمایﻪ گذاری و اﺷتﻐال آنﭽنان ﭘراهﻤﻴﺖ اسﺖ ﻛﻪ ﺣﻔﻆ سالمﺖ
ماﻟی بانکها را میبایسﺖ ازﺟﻤفﻪ اوﻟویﺖهای اول سﻴاسﺖگذاری اقتصادی در اقتصاد مفی ﻛشاورها
بااﻪ ﺣساااب آورد (نصااراﻟﻪ .)1384 ،باید ﺗوﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ نظا ماﻟی و بانکی با ﺗوﺟﻪ بﻪ ویژگاایهااای
ﺧاص ﺧود با انواع گوناگونی از ریسک و مخاﻃره مانند ،ریسک های ماﻟی ،ریسک هاای ﻋﻤفﻴاااﺗی،
ریسکهای ﻛسﺐ وﻛار و ریسک رﺧدادهای مختف

قابﻞ ﺗﻘسﻴم هستند .ریسک هاای ماﻟی ﺷامﻞ دو

گروه اﺻفی اسﺖ :گااروه اول ،ریسااکهااای ﺧاااﻟ

ﺷا اامﻞ ریا اسک نﻘا ادینگی ریسک اﻋتﺒاری و

ریسک ورﺷکستگی اسﺖ و ﻋد مدیریﺖ ﺻﺤﻴﺢ آنهااا سﺒﺐ زیااانهااای ﺟﺒاارانناﭘااذیری میﺷود.
گروه دو  ،ریسک های سﻔتﻪ بازی ﻛﻪ بر اساس آربﻴتراژهااااای ماااﻟی ﺷکﻞ مایگﻴرناد؛ اگر آربﻴتراژ
انجا گرﻓتﻪ ﺻﺤﻴﺢ باﺷد سﺒﺐ سود زیاااد و در ﻏﻴاار ایااﻦ ﺻورت زیان ﺷدید ﺧواهد ﺷد .ایﻦ گروه
ریسک ها ﺷامﻞ ریاسک نارخ بﻬاره ،ریاسک نرخ ارزها و ریسک ﺷرایﻂ بازار اسﺖ .ریسک ماﻟی بﻪ
واساااﻄﻪ وابسااتگیهااای ﭘﻴﭽﻴاااده بانکی(در سﻴستم اقتصادی) سﺒﺐ اﻓﺰای

ریسک ﻛفی بانااکهااا

میﺷود .در ریسک ماﻟی بانک ،باید ﺗوﺟﻪ ﺧاﺻی بﻪ ﺿریﺐ ﻛﻔایﺖ سااارمایﻪ ﺷاااود؛ ﭘاااایﻴﻦ باااودن
ایاﻦ ﺿاریﺐ مجﻤوع ریسک هاای بانک را اﻓﺰای

مایدهد .از ﻃرﻓای ﭼاﻟ

اﺻفی مدیریﺖ ریسک

نﻘدینگی ﺗﺄمﻴﻦ وﺟوه در هنگا باروز بﺤران اسﺖ.
بروز بﺤرانهای ماﻟی در نظا بانکی ﺟﻬان ،موﺟﺐ زیاان و ورﺷکساتگی بساﻴاری از باناکهاا و
مؤسسات اﻋتﺒاری در اقتصاد ﺟﻬانی ،سفﺐ اﻋتﻤاد ﻋﻤومی و هجو مشتریان بﻪ بانک ها برای برداﺷﺖ
از ﺣساب سپرده ﺧود بﻪ دﻟﻴﻞ ﺗرس از ناﺗوانی بانک در بازﭘرداﺧﺖ سپردههایشان ﺷده اساﺖ .در ایاﻦ

Downloaded from ejip.ir at 18:47 +0330 on Tuesday January 22nd 2019

ارﺗﺒاط ﺻﺤﻴﺢ بﻴﻦ نظااا هااای ماﻟی و ﺗوﻟﻴدی در هر ﻛشور از مﻬمﺗریﻦ ﻋوامﻞ رﺷد و ﺗوسﻌﻪ اقتصادی

بررسی تأثیر نااطمینانی متغیرهای کالن اقتصادی...

ﺷرایﻂ با اﻓﺰای

89

ﺗﻘاﺿای مشتریان و ﺧروج ناگﻬانی و ﻏﻴرمنتظره سپردهها و ﻓﻘدان نﻘادینگی ﻻز باﻪ

مﻌرض ریساک نﻘادینگی و درنﻬایاﺖ ورﺷکساتگی قارار ﺧواهناد گرﻓاﺖ (ﻛﻴانوناد ،1393 ،ناوری
.)1388
با ﺗوﺟﻪ بﻪ ایﻦ ﻛﻪ مﻴﺰان نﻘدینگی مﻴﺰان سالمﺖ بانک اهﻤﻴﺖ ﻓراوان دارد و ﻛﻤﺒود آن مایﺗواناد
بﻪ بروز ریسک نﻘدینگی و ورﺷکستگی آن منجر ﺷود ،بررسی و ﺷناسایی ﻋواماﻞ ماؤرر بار ریساک
نﻘدینگی بﻪ منظور ﺟفوگﻴری از باروز بﺤارانهاای مااﻟی و اقتصاادی در ﻛشاورمان ایاران ،اهﻤﻴاﺖ و
ﺿرورت بﻴشتری مییابد (اﺣﻤدیان.)1392 ،
ارﺗﺒاط مﻴان بخ
ﺟفﺐ ﻛرده اسﺖ؛ بخ

بانکی و بخ

واقﻌی اقتصاد ،ﺗوﺟﻬات زیادی را در سالهاای اﺧﻴار باﻪ ﺧاود

بانکی بﻪ ﻋناوان مﻌﺒار اﺻافی سﻴاساﺖهاای ﭘاوﻟی (باا متاوﻟی گاری دوﻟاﺖ)

ﺗﺄرﻴرگذاری ﻓوق اﻟﻌادهای در ﺗﻌادل اقتصادی ﻛشور ایﻔا میﻛنند .هرﭼﻪ هﻤاهنگ باﻴﻦ ایاﻦ دو بخا
بﻴشتر باﺷد ،رﺷد اقتصادی بﻴشتر ﺧواهد بود (مﻬارآرا .)1392،گرونﻴناگ ( ،)2008بﻴاان مایﻛناد ﻛاﻪ
مﺤﻴﻂ اقتصادی بیرﺒات با ﻋﻤفکرد اقتصادی نامناسﺐ و نوسان قﻴﻤﺖ داراییها و نرخ ارز ﻋفﻞ اﺻافی
بیرﺒاﺗی سﻴستم ماﻟی بﻪ ﺷﻤار میرود .ﭼنﻴﻦ مﺤﻴﻄی باﻋث میﺷود ﻛﻪ ارزیابی دقﻴﻖ داراییهای بانک
و ریسکهای ماﻟی بسﻴار دﺷوار باﺷد.
بدون ﺷک رﺒاات اقتصاادی و ﺧفاﻖ ﻓضاای مﻄﻤانﻦ در اقتصااد ﻛاالن ،یکای از ﺷارایﻂ اساسای
ﭘﻴشرﻓﺖ اقتصادی ﻛشور مﺤسوب میﺷود .در مﻘابﻞ نااﻃﻤﻴنانی ﻓضای اقتصااد ﻛاالن باا ﺗﺤاﺖ ﺗاﺄرﻴر
قرار دادن ﺗرﻛﻴﺐ سپردههای بانکی و ﺗخصﻴ

بﻬﻴناﻪ مناابع در اﻓاﻖ زماانی ﻛوﺗااهمادت و بفندمادت

هرگونﻪ ﻓﻌاﻟﻴﺖ اقتصادی را مختﻞ میسازد بﻪ ﻃوری ﻛﻪ ﺗصﻤﻴمهاای ﻛاارگﺰاران اقتصاادی را دﭼاار
نوسان میﻛند؛ یﻌنی آنها مجﺒورند ﺗصاﻤﻴمهاای اقتصاادی ﺧاود را ﭘﻴوساتﻪ ﺗﻌادیﻞ ﻛنناد .در ﭼناﻴﻦ
ﺷرایﻄی هﻴچیک از ﻛارگﺰاران اقتصادی نسﺒﺖ بﻪ آینده ﭼشمانداز روﺷنی ندارند.
آﺷکار اسﺖ ﻛﻪ نااﻃﻤﻴنانی و بیرﺒاﺗی ﻓضای اقتصاد ﻛالن بﻪ بیرﺒاﺗی سﻴستم مااﻟی منجار ﺷاده و
درنﻬایاﺖ ﻋﻤفکارد و ﻓﻌاﻟﻴااﺖهاای باناکهااا را ﺗﺤاﺖ ﺗاﺄرﻴر قاارار مایدهاد .بنااابرایﻦ بارای ماادیریﺖ
ریسکهای ماﻟی ازﺟﻤفﻪ ریسک نﻘدینگی ،بررسی اررات نااﻃﻤﻴنانی و نوسانات متﻐﻴرهاای اقتصاادی
بر آن ﺿروری اسﺖ.
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در ایﻦ ﭘژوه

بﻪ بررسی ﺗﺄرﻴر نااﻃﻤﻴنانی ﻋوامﻞ ﻛالن اقتصادی بر ریسک نﻘدینگی باناکهاای

با ﺗوﺟﻪ بﻪ ﺗوﺿﻴﺤات ﻓوق سؤال اساسی بﻪ ﺷرح زیر اسﺖ.
سؤال اصلی :نااﻃﻤﻴنانی متﻐﻴرهای ﻛالن اقتصادی ﭼﻪ ﺗﺄرﻴری بر ریسک نﻘدینگی بانکهای ﺗوسﻌﻪای
ایران دارند؟
سؤاالت فرعی:

 .1نااﻃﻤﻴنانی ناﺷی از نرخ رﺷد اقتصادی ﭼﻪ ﺗﺄرﻴری بر ریسک نﻘدینگی بانکهای ﺗوسﻌﻪای ایاران
دارد؟
 .2نااﻃﻤﻴنانی ناﺷی از نرخ ارز ﭼﻪ ﺗﺄرﻴری بر ریسک نﻘدینگی بانکهای ﺗوسﻌﻪای ایران دارد؟
 .3نااﻃﻤﻴنانی ناﺷی از نرخ ﺗور ﭼﻪ ﺗﺄرﻴری بر ریسک نﻘدینگی بانگهای ﺗوسﻌﻪای ایران دارد؟
 .2مروری بر ادبیات موضوع
بائو  ،ﻛاگالیان ،اوزﻛان ،ﺗاﻻورا )2009( 1در مﻄاﻟﻌﻪای باﻪ ایاﻦ نتﻴجاﻪ دساﺖ یاﻓتناد ﻛاﻪ نااﻃﻤﻴناانی
مﺤﻴﻂ اقتصاد ﻛالن ،ﻋامﻞ اررگذاری بر ﻋﻤفکرد و سﺒد دارایی بانک ها اسﺖ .آنها ادﻋا ﻛردناد ﻛاﻪ
در زمان نااﻃﻤﻴنانی اقتصاد ﻛالن ،بانک ها در ﺗصﻤﻴمگﻴری ﺧود در رابﻄاﻪ باا ساﺒد دارایایهاا ،رﻓتاار
هﻤگﻦﺗری ﺧواهند داﺷﺖ در ﺣاﻟی ﻛاﻪ در دورههاای باا نااﻃﻤﻴناانی ﻛﻤتار در اقتصااد ﻛاالن ،رﻓتاار
وا دهی بانک ها ناهﻤگﻦﺗر ﺧواهد بود .ایشان ﭘاﻴ بﻴنای ﻛردناد در زماانهاایی ﻛاﻪ ﺷارایﻂ اقتصااد
بارﺒاتﺗر اسﺖ ،اﻃالﻋات بﻴشتری دسترس بانک ها برای ﺗصﻤﻴمگﻴری ﺧواهاد باود ،از ایاﻦ رو انتظاار
میرود نسﺒﺖ ﺗسﻬﻴالت بﻪ داراییها (بﻪ ﻋنوان یکی از ﺷاﺧ

های سالمﺖ ماﻟی 2بانکی) گساتردهﺗار

ﺷود؛ اما در ﺷرایﻄی ﻛﻪ اقتصاد با نااﻃﻤﻴنانی مواﺟﻪ میﺷود مادیران باناک هاا رﻓتاار هﻤگاﻦﺗاری در
ﺗسﻬﻴالتدهی ﺧواهند داﺷﺖ.
بائو و هﻤکاران مدل اررات نااﻃﻤﻴنانی اقتصاد ﻛالن بر رﻓتاار وا دهای و مادیریﺖ دارایایهاای
بانااک را بسااﻂ دادنااد و بااا اسااتﻔاده از دادههااای ﻓصاافی  1979 -2003بانااکهااای ایاااﻻت متﺤااده،
ﭘراﻛندگی مﻘﻄﻌی نسﺒﺖ ﺗسﻬﻴالت بﻪ داراییها را ﺗﺤاﺖ ﺷارایﻂ نااﻃﻤﻴناانی اقتصاادی ماورد بررسای
1. Baum. Caglayan. Ozkan and Talavera
2. Financial Soundness Indicators
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ﺗخصصی ﺗوسﻌﻪای در ایران ﻃی دوره زمانی  1384 – 1393با ﺗواﺗر ﻓصفی دادهها میﭘردازیم.
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قرار دادند و نااﻃﻤﻴنانی اقتصاد ﻛالن بﻪ وسﻴفﻪ مدلهاای واریاان

ناهﻤساانی ﺷارﻃی ﺗﻌﻤاﻴمیاﻓتاﻪ 1را
نااﻃﻤﻴناانی در اقتصااد ﻛاالن

منابع و داراییهای بانکی ﺷده و درنﻬایﺖ منجر بﻪ مﺤدود ﺷدن ﺗسﻬﻴالت بﻪ داراییهاا

ﺧواهد ﺷد.
هﻤﭽنﻴﻦ بائو و هﻤکاران ( 2004و  )2006با هدف بررسی ﻋوامﻞ مؤرر بر نﻘدینگی ﺷرﻛﺖهاای
بﺰرگ در ایاﻻت متﺤده ،بایرﺒااﺗی مﺤاﻴﻂ اقتصااد ﻛاالن را در ﺗﻌﻴاﻴﻦ ساﻄﺢ مناساﺐ از نﻘادینگی و
ﺗخصﻴ

منابع ﻛارآمد در ﺷرﻛﺖها مؤرر دانستند .بﻪ ﻋﻘﻴده آنها ،در ﺷرایﻂ ﻋادی مﻴاﺰان نﻘادینگی

ﻛﻪ ﺷرﻛﺖهای ﻏﻴرماﻟی نگﻬداری میﻛنند بﻪ ﺣجم مﻌامالت و مﻴاﺰان ﻓﻌاﻟﻴاﺖهاای اقتصاادی آنهاا
بستگی دارد ،اما بنگاههای ﻏﻴرماﻟی سﻄﺢ باﻻﺗری از نﻘادینگی نساﺒﺖ باﻪ نﻴازهاای منﻄﻘای ﺧاود نگاﻪ
میدارند .بائو و هﻤکاران بر اساس ﻋﻘﻴده ﻛﻴنﺰ مﺒنی بر اینکﻪ انگﻴﺰه مﻌاامالﺗی و انگﻴاﺰه اﺣتﻴااﻃی2 ،
دﻟﻴﻞ اﺻفی نگﻬداری سﻄﺢ مثﺒتی از دارایی نﻘد ﺗوسﻂ بنگاههای ﻏﻴرمااﻟی اساﺖ ،بارای ﺗﻌﻴاﻴﻦ ساﻄﺢ
مﻄفوب نﻘدینگی و ﻋوامﻞ مؤرر بر آن از نسﺒﺖ موﺟودی نﻘد بﻪ داراییها (نسﺒﺖ نﻘدینگی) بﻪ ﻋناوان
متﻐﻴر وابستﻪ مدل و نااﻃﻤﻴنانی در  4متﻐﻴر ﺗوﻟﻴد ناﺧااﻟ
اقتصادی) ،ﺷاﺧ

ﺗوﻟﻴد ﺻنﻌتی (ﺗوﻟﻴدات بخ

(نرخ ﺗور ) و ﺷاﺧ

بازده سﻬا (ﺷاﺧ

داﺧفای (باﻪ ﻋناوان مﻌﻴااری از ﻓﻌاﻟﻴاﺖهاای

ﺻنﻌﺖ و ﺧدمات) ،ﺷاﺧ

قﻴﻤﺖ مصارفﻛنناده

بازار مااﻟی) باﻪ ﻋناوان متﻐﻴرهاای ﺗوﺿاﻴﺤی مادنظر قارار

دادند.
بائو و هﻤکاران

استدﻻل ﻛردند ﻛﻪ ﺷرایﻂ نااﻃﻤﻴنانی اقتصاد ﻛاالن ماانﻌی در مﻘاباﻞ ﺗواناایی

مدیران بنگاهها در ﭘﻴ بﻴنی مﻴﺰان ﺟریانات نﻘدی آینده ﺧواهد ﺷد و نﻘدینگی ﺷرﻛﺖها را مﺤادود
و منجر بﻪ سﻴاسﺖهای مدیریﺖ نﻘدینگی هﻤگﻦﺗاری ﺧواهاد ﺷاد .در مﻘاباﻞ ،مﺤاﻴﻂ اقتصااد ﻛاالن
آرا ﺗر و بارﺒاتﺗر منجر بﻪ ﺗخصﻴ
داد ﻛﻪ اﻓﺰای

ﻛارآمدﺗر داراییهای نﻘد ﺧواهد ﺷد .نتاایج ﺗﺤﻘﻴاﻖ آناان نشاان

ﺻددرﺻدی در نااﻃﻤﻴنانی اقتصاد ﻛالن منجر بﻪ ﻛاه

 9ﺗاا  22درﺻادی نﻘادینگی

ﺧواهد ﺷد .آنان هﻤﭽنﻴﻦ دریاﻓتند ﻛﻪ نﻘدینگی ﺷرﻛﺖهای بﺰرگﺗر ،دارای رﺷاد بااﻻﺗر ،مواﺟاﻪ باا
مﺤدودیﺖ ماﻟی و با سرمایﻪبری ﺷدیدﺗر ،ﺣساسﻴﺖ بﻴشتری بﻪ ﺷدت نوسانات در اقتصاد ﻛالن نسﺒﺖ
بﻪ ﺷرﻛﺖهای ﻛوﭼک ﺗر ،دارای رﺷد ﻛﻤتر ،ﻛاربرﺗر و بدون مﺤدودیﺖ ماﻟی دارند .باﻪ ﻃاور ﻛفای
1. GARCH
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یاﻓتﻪهای اینان از ایﻦ ﻓرﺿﻴﻪ ﺣﻤایﺖ میﻛند ﻛﻪ نااﻃﻤﻴنانی در اقتصاد ﻛالن یاک ﻋاماﻞ ﺗﻌﻴاﻴﻦ ﻛنناده
ﻃﺒﻘﻪبندیﺷده در ﺗﺤﻘﻴﻘشان بﻪ ﻃور قابﻞ مالﺣظﻪای متﻔاوت اسﺖ.
آﺟفﻴاریفو )2006( 1در بررسی نﻘا

نااﻃﻤﻴناانی اقتصااد ﻛاالن در ﺗخصاﻴ

بﻬﻴناﻪ دارایایهاای

بانکهای ایتاﻟﻴاایی ﻃای دوره  1990 – 2005رابﻄاﻪ باﻴﻦ نااﻃﻤﻴناانی اقتصااد ﻛاالن (ﺷااﺧ
مصاارفﻛننااده و ﺷاااﺧ

قﻴﻤاﺖ

ﺗوﻟﻴاادات ﺻاانﻌتی) و ﺗصااﻤﻴمهااای ساارمایﻪگااذاری (نسااﺒﺖ ﺗسااﻬﻴالت بااﻪ

داراییها) بانکهای ایتاﻟﻴایی را ﺗﺄیﻴد ﻛرد.
بﻴنو )2010( 2رابﻄﻪ منﻔی و مﻌنیدار را مﻴان نااﻃﻤﻴناانی در اقتصااد ﻛاالن و نساﺒﺖ ﺗساﻬﻴالت باﻪ
داراییهای بانکهای ﺗجاری بررسی ﻛرد و باﻪ ایاﻦ نتﻴجاﻪ دساﺖ یاﻓاﺖ ﻛاﻪ اﻓاﺰای
اقتصاد ﻛالن بﻪ ﻛاه

نااﻃﻤﻴناانی در

نسﺒﺖ ﺗسﻬﻴالت بﻪ داراییها در سﻴستم بانکی منجر میﺷود.

یﺰدان ﭘناه و ﺷکﻴﺐ ( )1388در مﻄاﻟﻌﻪ ای بﻪ بررسی ﻋوامﻞ مؤرر بار ریساک نﻘادینگی باناکهاا
(مﻄاﻟﻌﻪ موردی بانک مفﺖ) ﭘرداﺧتند ،یاﻓتﻪهای ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ در ﻃی ﻓاﺻفﻪ زماانی  1385اﻟای  1387در
بانک مفﺖ ﺻورت گرﻓتﻪ ﻋﺒارﺗند از متﻐﻴرهای ﻛﻞ سپردهها ،سپرده ﻓرار و رﺷد ﺗسﻬﻴالت ﭘرداﺧتی بﻪ
ﺻورت مﻌنادار بر ریسک نﻘادینگی ﺗاﺄرﻴر مایگذارناد و ﺗاﺄرﻴر ﻛاﻞ ساپردههاا بار ریساک نﻘادینگی
مﻌکوس و مﻌنادار اسﺖ و ﺗﺄرﻴر سپردههای ﻓرار و رﺷد ﺗسﻬﻴالت ﭘرداﺧتی با ریسک نﻘدینگی مستﻘﻴم
و مﻌنادار اسﺖ و بﻴشتریﻦ ﺗﺄرﻴر از ﻋفﻞ ریسک بﻪ ﺗرﺗﻴﺐ بﻪ سپرده ﻓرار ،ﻛﻞ سپردهها و رﺷد ﺗسﻬﻴالت
ﭘرداﺧتی اﺧتصاص دارد و هﻤﭽنﻴﻦ ریسک نﻘدینگی در ایﻦ بانک باﻪ ﺻاورت مﻌناادار از متﻐﻴرهاای
نشانگر بدهی بﻪ بانک مرﻛﺰی ،بدهی بﻪ سایر بانک ها ،هﺰیناﻪ ﺗاﺄمﻴﻦ مااﻟی و ﺣجام اوراق مشاارﻛﺖ
قابﻞ اندازهگﻴری اسﺖ و ایﻦ متﻐﻴرهاا باا ریساک رابﻄاﻪ مساتﻘﻴم و مﻌناادار دارناد و بﻴشاتریﻦ ﺗاﺄرﻴر از
ﻋوامﻞ ریسک بﻪ ﺗرﺗﻴﺐ بدهی بﻪ بانک مرﻛﺰی ،بدهی بﻪ سایر بانکها ،هﺰیناﻪ ﺗاﺄمﻴﻦ مااﻟی و ﺣجام
اوراق مشارﻛﺖ اﺧتصاص دارد.
اﺣﻤدیان و ﻛﻴانوند ( )1388در مﻄاﻟﻌﻪای بﻪ ﺗﺤفﻴﻞ نﻘ

بانک مرﻛﺰی در ﻛاه

اﺣتﻤال رﺧداد

ریسک نﻘدینگی در ﺷﺒکﻪ بانکی ﻛشور ﭘرداﺧتند .در ایﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ سﻌی ﺷد با بﻬرهگﻴری از روش ﭘانﻞ

1. Quagliariello
2. Rayan Bynoe
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ﻻﺟﻴﺖ و با استﻔاده از دادههای ﺗرازنامﻪ و سود و زیاان باناکهاای موﺟاود در ﻛشاور در دوره -92
بانک ها مورد ﺗﺤفﻴﻞ قرار گﻴرد .نتایج ﺣاﺻﻞ از برسی موﺿوع بﻴانگر ایﻦ اسﺖ ﻛاﻪ ﺗﺰریاﻖ نﻘادینگی
میﺗواند اﺣتﻤال رﺧداد ریسک نﻘدینگی را در ﺷﺒکﻪ بانکی ﻛشاور ﻛااه

دهاد .هﻤﭽناﻴﻦ سﻴاساﺖ

ﭘوﻟی در بانکهایی ﻛاﻪ در مﻘایساﻪ باا ساایر باناک هاا از ساالمﺖ بﻴشاتری برﺧاوردار هساتند ،نﻘا
مؤررﺗری در ﻛاه

اﺣتﻤال رﺧداد ریسک نﻘدینگی دارد.

ﻋرب مازار یﺰدی و هﻤکاران ( )1389در مﻄاﻟﻌﻪای بﻪ بررسی رابﻄﻪ مﻴان ﺗرﻛﻴﺐ دارایی -بادهی
و ریسک نﻘدینگی بانک ها در ایاران ﭘرداﺧتناد .ایﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،بﻪ منظور ﺷناﺧﺖ ﻋوامﻞ مؤرر بر ریسک
نﻘدینگی ،رابﻄﻪ مﻴان ﺗرﻛﻴﺐ دارایی -بدهی بانکهاا و ریسک نﻘدینگی را با ﺗوﺟﻪ بﻪ دادههاا و منابع
اﻃالﻋاﺗی موﺟود ﻛﻪ ﺗرازنامﻪ بانک های ﻓﻌال در سﻴستم بانکی ﻛشور از سال  1386ﺗا  1389اساﺖ ،با
استﻔاده از روش ﺗجﺰیاااﻪوﺗﺤفﻴاااﻞ ﻛانونی ،بررسی نﻤوده اسﺖ .برای انجا بررسی ،متﻐﻴرهای ریسک
نﻘدینگی و ﺗرﻛﻴﺐ دارایی-بدهی ،با استﻔاده از نسااﺒﺖهااای ماﻟی مورد ﺗﻌری

و اناادازهگﻴااری قرار

گرﻓتﻪ اسﺖ .بر اساس مﺤاسﺒات انجا ﺷده با ﻛﻤک نر اﻓﺰار  98 SPSSدرﺻد ﺗﻐﻴﻴرﭘذیری متﻐﻴرهای
وابستﻪ (نسااﺒﺖهااای نﻘدینگی) با ﺗﻐﻴﻴرﭘذیری متﻐﻴرهای مستﻘﻞ (ﺗرﻛﻴﺐ دارایی -بدهی) ﺗﺒﻴﻴﻦ گردید.
بنابرایﻦ می ﺗوان گﻔﺖ ﻛﻪ ریسک نﻘدینگی از نﺤوه ﺗرﻛﻴﺐ دارایی-بدهی بانک ها ﺗﺄرﻴر مای ﭘاذیرد و
ﻓرﺿﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ مﺒنی بر وﺟود رابﻄﻪ مﻴان دو مجﻤوﻋﻪ از متﻐﻴرها مورد ارﺒات قرار گرﻓﺖ.

رستﻤﻴان و ﺣاﺟی بابائی ( )1388در مﻄاﻟﻌﻪای بﻪ اندازهگﻴری ریسک نﻘدینگی باناک باا اساتﻔاده
از مدل ارزش در مﻌرض ﺧﻄر (بانک سامان) انجا دادند .ایﻦ ﺗﺤﻘﻴاﻖ ﻛااربردی باا اساتﻔاده از مادل
ارزش در مﻌرض ﺧﻄار ﻃای ساال هاای  1386-1381ﭘرداﺧتاﻪ اساﺖ .ﺻاورتهاای ماﻟی بانک مورد
بررسی قرار می گﻴرد و مﻘدار ریسک نﻘدینگی بانک ﻃای ساال هاای گﻔتاﻪ ﺷاده باا اساتﻔاده از روش
ارزش در مﻌاارض ﺧﻄاار اناادازهگﻴااری ماایﺷااود .ﻓرﺿﻴﻪ مﺤﻘﻖ مﺒنی بر ﻛاهشی بودن روند ریسک
نﻘدینگی ﻃی ایﻦ ساالهاا بااوده اسااﺖ .برای آزماون ﻓرﺿﻴﻪ از روش آماری ﺗﺤفﻴااﻞ رونااد آزمااون
ﻛااﻛ  -اساتوارت اساتﻔاده می ﺷاود .باﻪ ﻃاور موازی از مدل رگرسﻴون ساده برای مﻄابﻘﺖ نتایج با
نتایج آزماون ﻛاااﻛ  -استوارت استﻔاده ﺷده اسﺖ .نتایج ﺗﺤﻘﻴﻖ نشااندهناده روند نﺰوﻟی ریااسک
نﻘادینگی ﻃی سالهای مورد بررسی بوده اسﺖ.
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مﻴرزایی و دیگران ( )1390در مﻄاﻟﻌﻪای بﻪ بررسای نااﻃﻤﻴناانی متﻐﻴرهاای ﻛاالن اقتصاادی (نارخ
متﻐﻴرهای نرخ ارز و ﺗور  ،مﻄاﻟﺒااات مﻌااوق و مﻄاﻟﺒااات سررسااﻴد گذﺷااتﻪ باار روی ریسااک اﻋتﺒاااری
مشتریان ﺣﻘوقی بانک ﺗجارت ﻃی سالهای  1391-1384مورد بررسای قارار گرﻓاﺖ .در ایﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
برای ارﺒات ﻋد ﺧودهﻤﺒسااتگی مﻴان ﭘسﻤاندهای مدل آزمااون بریوش گاد ﻓری ،ﺟﻬﺖ ارﺒات وﺟود
ناهﻤسانی واریان

ﺷرﻃی آزمون ( )ARCHو برای اندازهگﻴری نااﻃﻤﻴناانی نرخ ارز و ﺗاور آزماون

( )EGARCH-ARIMAاستﻔاده ﺷااااده درنﻬایااااﺖ بﻌااااد از ﺗخﻤﻴﻦ مدل ﺗوسﻂ ) (GMMایﻦ نتﻴجﻪ
ﺣاﺻﻞ ﺷد ﻛﻪ ارر نااﻃﻤﻴنانی نرخ ارز و ﺗور بر روی ریسک اﻋتﺒاری بانک ﺗجارت مثﺒﺖ و مﻌنیدار
اسﺖ.
از آنجا ﻛﻪ در ﺗﻤامی مﻄاﻟﻌات انجا گرﻓتﻪ در زمﻴنﻪ ریسک باانکی ،باﻪ ریساکهاای ﻋﻤفﻴااﺗی و
ریسک بازار بﻪ ویژه ریسک اﻋتﺒاری ﺗوﺟﻪ زیادی ﺷده وﻟی مﻄاﻟﻌﻪای در مورد ﺗﺄرﻴر نااﻃﻤﻴنانی ﻋوامﻞ
ﻛالن اقتصادی بر ریسک نﻘدینگی بانکها بﻪ ﻋﻤﻞ نﻴامده اسﺖ.
 .3تصریح مدل:
اﻟگویی ایﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ بﻪ ﭘﻴروی از مﻄاﻟﻌﻪ ،بﻴنو ( ،)2010آﺟفﻴااریفو ( ،)2006بکناﺰ ( ،)2005ﻋاربماازار
یﺰدی ( )1389و مﻴرزایی ( )1390اسﺖ ﻛﻪ ﻓر ﺧﻄی ایﻦ اﻟگو بﻪ ﺷرح ذیﻞ اسﺖ.
OG(risk)=𝛽0+ 𝛽1(gainf)+ 𝛽2(gana)+ 𝛽3(gagdp)+Ɛt

 :OGریسک نﻘدینگی؛
 :Gainfنااﻃﻤﻴنانی ﺗور ؛
 :Ganaنااﻃﻤﻴنانی نرخ ارز؛
 :Gagdpنااﻃﻤﻴنانی نرخ رﺷد اقتصادی.
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣاﺿر مدل دادهها سری زمانی اسﺖ هﻤﭽنﻴﻦ برای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘایایی بودن متﻐﻴرهاا آزماون
دیکی -ﻓوﻟر ﺗﻌﻤﻴم یاﻓتﻪ ،ناهﻤسانی واریان

ﺷرﻃی آزمون  ARCHو بارای انادازهگﻴاری نااﻃﻤﻴناانی

متﻐﻴرهای ﻛالن آزمون ( )GARCH- ARIMAاستﻔاده ﺷده و درنﻬایﺖ بﻌد از ﺗخﻤاﻴﻦ مادل ﺗوساﻂ
 VARنتایج ﺣاﺻﻞ بﻪ دسﺖ ﺧواهد آمد
ﺗﻌاری

مختفﻔی از ریسک نﻘدینگی قابﻞ بﻴان هستند:
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ریسک نﻘدینگی ﻋد ﺗوانایی بانک در ﺗااﺄمﻴﻦ وﺟوه برای اﻋﻄای ﺗسﻬﻴالت یا ﭘرداﺧﺖ بااﻪموقااع
ایﻦ ریسک ﻋﻤدﺗاً از ساﺧتار داراییها و بدهیهای بانکها ناﺷی میﺷود و منشﺄ اﺻفی آن ،ﻋد
ﺗﻄابﻖ زمانی بﻴﻦ ﺟریان های ورودی و ﺧروﺟی بﻪ بانک اسﺖ؛ از ایﻦ رو ریسک نﻘدینگی را میﺗوان
بﻪ دو دستﻪ ریسک نﻘدینگی داراییها و منابع ﺗﻘسﻴم نﻤود (گروهی و مارﻛﻪ.)2000 ،
ریسک نﻘدینگی دارایی ها بﻪ ﻋد ﺗوانایی بانک در ﻓاروش دارایی هاای ﺧااود ﺟﻬااﺖ برآوردن
نﻴازهای نﻘدی ﻏﻴرمنتظره اﺷاره دارد .ریسک نﻘادینگی مناابع نﻴاﺰ باﻪ ﻋاد ﺟاذب منابع ﺗوسﻂ بانک
بﻪ ﻃریﻖ ﻋادی (مانند ﺟذب سپردهها و یا استﻔاده از ﺗساﻬﻴالت و ﺧﻄاوط اﻋتﺒاری بانک) بازمیگردد
(اسدیﭘور.)1384 ،
انواع ریسک و روشهای مدیریت آنها
روشهای مدیریﺖ

انواع ریسک

ایجاد ساﺧتار مناسﺐ وا دهی و اﺣتﻴاطهای ﻻز برای ﺣﻔاظﺖ از منابع وا دهندگان ،استﻔاده از
ریسک اﻋتﺒار

مشتﻘﻪهای اﻋتﺒاری با قرارداد ﺗسﻬﻴالت ،بازنگری دورهای داراییهای بانک ،مدیریﺖ ﺗرﻛﻴﺐ
ﺗسﻬﻴالن بﻪ ﻋفﺖ اﺗﻔاقاﺗی ﻛﻪ در بازار رخ میدهد یا گرﻓتﻦ ورایﻖ اﺿاﻓی.

ریسک بازار

ارزیابی ،آزمای

و ﺗﺄیﻴد ریسکهای اﻋال ﺷده بازار ﺷامﻞ ریسک نرخ بﻬره ،ریسک نرخ ارز،
ریسک ﺗﻌدیالت و ریسک ﺟاری.

ﭘوﺷ

زیانهای ناﺷی از قصور و ﻋد ﻛارایی نﻴروی انسانی ،ﺷکسﺖ ﺗدابﻴر امنﻴتی ،ﻛنترلها و

ﻓناوری ،زیانهای ناﺷی از ﻋد آگاهی و یا ﻋد ﺻﺤﺖ اﻃالﻋات ،ارﺗﺒاﻃات ،ریسک اﺟرایی
ریسک ﻋﻤفﻴات

قراردادها و آیﻴﻦنامﻪها و ریسک اﻋتﻤاد و اﻋتﺒار با ﺗﻤرﻛﺰ ﻛنترل در ﻋﻤفﻴات متﻘابﻞ .ایﻦ ﻛنترل بﻪ ایﻦ
منظور اسﺖ ﻛﻪ هﻴچ ﺧدﺷﻪای بر اﻃالﻋات وارد نشود و از سوی دیگر از دسترسی اﺷخاص
سوءاستﻔاده ﻛننده مﻤانﻌﺖ نﻤاید.
برآورد نﻴازهای نﻘد بانک در آینده .ایﻦ برآوردها میﺗواند بر مﺒنای سﻪ روش زیر انجا گﻴرد:

ریسک نﻘدینگی

برآورد بر مﺒنای منابع و مصارف وﺟوه نﻘد ،برآورد بر مﺒنای ساﺧتار داراییها و بدهیها و سرﻋﺖ
ﺗﺒدیﻞ آنها بﻪ وﺟوه نﻘد و برآورد بر مﺒنای ﺷاﺧ

های نﻘدینگی.
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 .4تعریف ریسک و نااطمینانی

1

نتﻴجﻪای ﻛﻪ بﻪ دسﺖ آمده یا میآید ،مﻤکﻦ نﻴسﺖ ،داوی  )1995( 3نﻴﺰ ﺗﺄﻛﻴد میﻛند ﻛﻪ نااﻃﻤﻴنانی
ﻋک اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴرات مﺤﻴﻂ اقتصادی اسﺖ ﻛﻪ نﻤیﺗوان آن را با ﺗوزیع اﺣتﻤال رابﺖ ﭘﻴ بﻴنای ﻛارد.
بسﻴاری از مﺤﻘﻘان مﻴان دو مﻔﻬو ریسک و نااﻃﻤﻴناانی ﺗﻤاایﺰ قائاﻞ مایﺷاوند .هاباارد ریساک را باﻪ
ﺻورت زیر ﺗﻌری

میﻛند :ﺣاﻟتی از ﻋد اﻃﻤﻴنان ﻛﻪ در آن نتﻴجﻪهای مﻤکاﻦ ﺗاﺄرﻴر ناامﻄفوب و یاا

زیان مشخصی را بﻪ بار میآورند .در اﻏفﺐ مﻄاﻟﻌات ،ریسک و نااﻃﻤﻴنانی یکسان ﺗفﻘای ﺷاده اساﺖ،
در ایﻦ ﺧصوص نایﺖ )1921( 4باﻴﻦ ریساک و نااﻃﻤﻴناانی وﺟاﻪ ﺗﻤاایﺰی را ارائاﻪ نﻤاوده اساﺖ .وی
میگوید« :ریسک زمانی در نظر گرﻓتﻪ میﺷود ﻛﻪ بنگاههاای اقتصاادی بتوانناد اﺣتﻤااﻻت مﻌﻴنای را
برای وقایع ﺗصادﻓی اﺧتصاص دهند ،ﭘﻴ بﻴنی ایﻦ اﺣتﻤاﻻت میﺗواند ﻋفﻤی باﺷد یا مانند یک بفﻴاﺖ
بخﺖ آزمایی بر اساس باورهای ﺷخصای ﺷاکﻞ گﻴارد ،در ﺻاورﺗی ﻛاﻪ هﻤاﻴﻦ بنگااههاا نﻤایﺗوانناد
اﺣتﻤاﻻت مﻌﻴﻦ مذﻛور را برای نااﻃﻤﻴنانی ﭘﻴ بﻴنی نﻤایند ».ریسک با اﺣتﻤاﻻت ﻋﻴنی بﻴاان مایﺷاود
ﻛﻪ ﻓرد میﺗواند با استﻘرای ریاﺿی بﻪ آن برسد یا نﻤونﻪهای مشاابﻪ بارای آن در ﻃﺒﻴﻌاﺖ زیااد اساﺖ.
نااﻃﻤﻴنانی از اﺣتﻤاﻻت ذهنی نشﺄت میگﻴرد و رویداد آن منﺤصربﻪ ﻓارد اساﺖ .باا ﺗوﺟاﻪ باﻪ مﻄاﻟاﺐ
ارائﻪ ﺷده گرﭼﻪ ریسک و ﻋد اﻃﻤﻴنان از دیادگاه اقتصاادی دو مﻔﻬاو ﻛاامالً مجاﺰا هساتند ،اماا در
بسﻴاری موارد مترادف یکدیگر بﻪ ﻛار برده میﺷوند و در ایﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ نﻴﺰ مترداف دادن ایﻦ دو آسﻴﺒی
بﻪ ساﺧتار ﭘژوه

نﻤیزند ،نااﻃﻤﻴنانی ﺗوسﻂ متﻐﻴرهای ﻛالن اقتصادی با ایجاد ریسک مایﺗواناد بار

نﻘدینگی بانکها ﺗﺄرﻴرگذار باﺷد (مﻬرآرا و ﺻﺤتی)1390 ،

 .1ﺗخﻤﻴﻦ نااﻃﻤﻴنانی بر اساس روشهای اقتصادسنجی اسﺖ .در ایﻦ روش ﭘ

از برآورد مدل ،ﭘﻴ بﻴنی متﻐﻴر ﺷکﻞ میگﻴرد.

انﺤراف مﻌﻴار ﺧﻄای ﭘﻴ بﻴنی در مدل ،برآوردی از نااﻃﻤﻴنانی متﻐﻴر را نشان میدهد .در ایﻦ ﺷرایﻂ مدلهای ﻋﻤومی  ARCHو
ﺷکﻞ گسترشیاﻓتﻪ آنها یﻌنی  GARCHارﺟﺤﻴﺖ دارند .در ایﻦگونﻪ مدلها ،نااﻃﻤﻴنانی متﻐﻴر بﻪوسﻴفﻪ واریان

ﺷرﻃی ﺟﻤفﻪ

ﺧﻄای مدل برآوردی ﻛﻪ در ﻃول زمان ﺗﻐﻴﻴر میﻛند بﻪ دسﺖ میآید.
2. Hubbard
3. Davis
4. Knight
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 .5ارتتاط میان نااطمینانی عوامل کالن اقتصادی و ریسک نقدینگی بانکهای
متﻐﻴرهای اقتصادی متﻌددی را در ادبﻴات اقتصادی میﺗوان یاﻓﺖ ﻛﻪ بﻪ ﺷاکفی بار ریساک نﻘادینگی
بانک ﺗﺄرﻴر میگذارند و در ادامﻪ بﻪ مﻬمﺗریﻦ (ﻛﻪ بﻪ ﻋنوان متﻐﻴر مستﻘﻞ در ﺗﺤﻘﻴاﻖ مایباﺷاند) آنهاا
ﭘرداﺧتﻪ میﺷود.
 .1-5نااطمینانی تولید ناخالص داخلی 1و ریسک نقدینگی

ﺗوﻟﻴد ناﺧاﻟ

داﺧفی ،ﺷاﺧ

ﻋﻤفکرد اقتصادی و نشاندهنده وﺿﻌﻴﺖ اقتصاادی ﻛشاور اساﺖ ﻛاﻪ

ﺗﻐﻴﻴر در نرخ رﺷد آن بﻪ ﭼرﺧﻪهای ﺗجاری میانجامد .در رابﻄﻪ با ﺗﺄرﻴر ﭼرﺧﻪهای ﺗجااری (روناﻖ و
رﻛود اقتصادی) بر ریسک نﻘدینگی بانکها دو نظریﻪ متضاد وﺟود دارد:
یک ،بر اساس نظریﻪ نﻘدینگی بانک ها و ﺷکنندگی ماﻟی ،هرگااه اقتصااد از رﻛاود ﺧاارج و باﻪ
دوره رونﻖ وارد ﺷود ،واﺣدهای اقتصادی ازﺟﻤفﻪ بانک ها نسﺒﺖ بﻪ اقتصااد ﺧاوش باﻴﻦ ﺷاده ،مﻴاﺰان
سرمایﻪگذاری بفندمدت (ﺗسﻬﻴالت بفندمدت) را اﻓﺰای

داده و داراییهاای نﻘاد ﻛﻤتاری نگﻬاداری

میﻛنند و در دوره رﻛود ،بانک ها از اﻋﻄای ﺗساﻬﻴالت امتنااع ،ﺣجام نﻘادینگی آنهاا اﻓاﺰای

و باا

مشکالت نﻘدینگی ﻛﻤتری مواﺟﻪ هستند؛ بنابرایﻦ انتظار میرود ﻛﻪ یک رابﻄﻪ منﻔای مﻴاان نﻘادینگی
بانکها و ﭼرﺧﻪهای ﺗجاری و وﺟود داﺷتﻪ باﺷد (نوری.)1388 ،
دو ،بر اساس ﻋﻘﻴده ﺗسﻔای )2013( 2و ﻛوﻛنفی )2013( 3اﻓﺰای

نرخ رﺷد اقتصادی نشاندهناده

بﻬتر ﺷدن ﺷرایﻂ اقتصادی اسﺖ ،بنابرایﻦ در ﺷرایﻂ بﻬﺒود و رﺷد اقتصادی ،انتظار اﻓاﺰای
بانک ها و ﻛاه

نﻘادینگی

مشکالت نﻘدینگی میرود .بر هﻤﻴﻦ اساس یک رابﻄﻪ مثﺒﺖ مﻴان نﻘدینگی بانک ها

و ﭼرﺧﻪهای ﺗجاری (نرخ رﺷد ﺗوﻟﻴد ناﺧاﻟ

داﺧفی) وﺟود دارد (اﺣﻤدیان و ﻛﻴانوند.)1393 ،

ﻋالوه بر ایﻦ ﺷرایﻂ ،نوسان و بیرﺒاﺗی در ﺗوﻟﻴد ناﺧاﻟ

داﺧفی ﻋالوه بر اررات منﻔای بار ساﻄﺢ

ﻓﻌاﻟﻴﺖهای اقتصادی و درآمد ﺣاﺻﻞ از آن ،سﻄﺢ سرمایﻪگذاری ،سود و درآمد ﺣاﺻﻞ را نﻴﺰ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄرﻴر قرار داده و ﺗوانایی ﭘرداﺧاﺖ ﺗﻌﻬادات سارمایﻪگاذاران و ﺗساﻬﻴالت گﻴرنادگان باﻪ باناک هاا را
 .1ﺷرایﻄی ﻛﻪ در آن ﺗصﻤﻴمگﻴرندگان و ﻋامالن اقتصادی نسﺒﺖ بﻪ مﻴﺰان نرخ رﺷد آینده ﻛﻪ در ﭘﻴ

رو ﺧواهند داﺷﺖ ناامﻄﻤنﻦ

هستند.
2. Tesfaye
3. Doriana Cucinlli
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ﻛاه

میدهد (نادری نور ﻋﻴنی .)1390 ،هﻤﭽناﻴﻦ باا اﻓاﺰای

ﺧواهد یاﻓﺖ و ﺗرس ناﺷی از دسﺖ دادن دارایایهاا و ﻛااه

ارزش آنهاا منجار باﻪ

بیاﻋتﻤادی مشتریان و سپردهگذاران بﻪ سﻴستم بانکی ﺷده و بنابرایﻦ اﻓراد و سپردهگذاران در ﺷارایﻂ
بیرﺒاﺗی و نوسان اقتصادی ﺗﻤایﻞ بﻴشتری بارای ورود باﻪ بازارهاای بارﺒااتﺗار و مصاون از ﭘﻴامادهای
نوسانات ﺗوﻟﻴد ناﺧاﻟ
درنﻬایﺖ اﻓﺰای

داﺧفی ،ﺧواهند داﺷﺖ.
هجو مشتریان برای ﺧروج سپردههای مدتدار (ﻏﻴرﺟاری) ﺧود از بانک ها و

ناﻛاﻓی بودن منابع بانک ها بﻪ مشاکالت ناﺷای از ﻛﻤﺒاود نﻘادینگی داماﻦ زده و آنهاا را در مﻌارض
ریسک نﻘدینگی قرار ﺧواهد داد.
 .2-5نااطمینانی نرخ تور) 1و ریسک نقدینگی

«ﺗور ازﺟﻤفﻪ ﺷاﺧ

های نشاندهنده بیرﺒاﺗی اقتصاد بوده و اﻓﺰای

آن منجر باﻪ اﻓاﺰای

بایرﺒااﺗی

اقتصاد میﺷود» (اﺣﻤدیان و ﻛﻴانوند .)1393 ،نارخ ﺗاور انگﻴاﺰه باناکهاا را بارای نگﻬاداری مﻴاﺰان
نﻘدینگی ﺗﺤﺖ ﺗﺄرﻴر قرار میدهد ،ﭼراﻛﻪ اﻓﺰای

ﺗور  ،ارزش واقﻌی داراییها (ناﻪ ﻓﻘاﻂ وﺟاﻪ نﻘاد،

بفکﻪ نرخ بازده واقﻌی ﺗﻤا داراییها) و هﻤﭽناﻴﻦ درآماد و ساودآوری باناک هاا را از مﺤاﻞ اﻋﻄاای
ﺗسﻬﻴالت ﻛاه

میدهد.

از نظاار گاااﻟوب ،)1994( 2نااﻃﻤﻴنااانی و باایرﺒاااﺗی ﺗااور دو اراار اقتصااادی دارد ،یکاای ﺗﻐﻴﻴاار
ﺗصﻤﻴمگﻴریهای آﺗی ﻛﻪ اﻓراد و سرمایﻪگذاران را بﻪ ﻓﻌاﻟﻴﺖهایی متﻔاوت با آنﭽﻪ مایﻞ بﻪ انجاا آن
بودند ،میﻛشاند .دیگری ،ﺗﻐﻴﻴار ﺗصاﻤﻴمهاای اﺗخاذﺷاده در قﺒاﻞ (ناﺗﻤاا گذاﺷاتﻦ و یاا ﺣتای ﺗﻐﻴﻴار
ﭘروژههای در ﺣال ﺗکﻤﻴﻞ) ﭼنانﭽﻪ ﺗور با آنﭽﻪ انتظار مایرﻓاﺖ ،ﺗﻔااوت داﺷاتﻪ باﺷاد (ﺷااه آباادی،
ابواﻟﻔضﻞ و هﻤکاران.)1395 ،
مﻬرآرا و ﺻﺤتی ( )1390در بررسای ﺗاﺄرﻴر نااﻃﻤﻴناانی ﺷااﺧ

هاای اقتصااد ﻛاالن بار ﻋﻤفکارد

اﻋتﺒاری بانکهای ایران بﻪ ایﻦ نتﻴجﻪ دسﺖ یاﻓتند ﻛﻪ نااﻃﻤﻴنانی مﺒتنی بر ﺷاﺧ
و ﺷاﺧ

بﻬای مصرف ﻛنناده

بﻬای ﺗوﻟﻴدﻛننده ،ﺗﺄرﻴر مﻌنیداری بار ﻋﻤفکارد اﻋتﺒااری باناک هاا دارد .درواقاع ،اﻓاﺰای

 .1ﺷرایﻄی ﻛﻪ در آن ﺗصﻤﻴمگﻴرندهها و ﻋامفﻴﻦ اقتصادی نسﺒﺖ بﻪ مﻴﺰان نرخ ﺗور آینده ﻛﻪ در ﭘﻴ

رو ﺧواهند داﺷاﺖ ناامﻄﻤنﻦ

هستند.
2. Golob
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نااﻃﻤﻴنانیهای ﺗورمی باﻋث اﻓﺰای

ریسک اﻋتﺒاری بانک ها ﺷده و اﺣتﻤال زیانهاای سانگﻴﻦ ناﺷای

مییابد؛ بنابرایﻦ در ﻛنار اﻓﺰای

نسﺒﺖ بﻪ سﻴستم بانکی بﻪ دﻟﻴﻞ ﻛاه

مﻄاﻟﺒات مﻌوق و ریسک اﻋتﺒاری ،بیاﻋتﻤادی

منابع بانکی ،اﻓﺰای

ﺧواهد یاﻓﺖ و نااﻃﻤﻴنانی ﺗور با ﺗﺄرﻴر بار

نرخ بازده واقﻌی داراییها (ازﺟﻤفﻪ سپردههای بانکی) ،سرمایﻪگذاری در بازارهاای ماوازی هﻤﭽاون
ارز و ﻃال را برای برﺧی ﺟذابﺗر ﻛرده و گردش ﭘول در آنها زیادﺗر مایﺷاود؛ بناابرایﻦ ﻋاالوه بار
ﻛاسااتﻦ از ﺣجاام سااپردههااای ماادتدار و اﻓااﺰون بااﻪ سااپردههااای ﻛوﺗاااهماادت بانااک ،مشااتریان و
سپردهگذاران نﻴﺰ بﻪ دﻟﻴﻞ بیاﻋتﻤادی بﻪ بانک ﺟﻬﺖ ﺧروج سپردههای مدتدار ﺧود هجو آورده و
ﺗﻘاﺿا ،ناﻛاﻓی بودن منابع نﻘد بانک ها را برای ایﻔای ﺗﻌﻬدات و ﭘاسخ بﻪ ﺗﻘاﺿای مشتریان

ایﻦ اﻓﺰای

ﺗشدید ﻛرده و بانکها را بﻴشتر در مﻌرض ریسک نﻘدینگی قرار ﺧواهد داد.
 .3-5نااطمینانی نرخ ارز 1و ریسک نقدینگی

نرخ ارز از یک سو منجر بﻪ اﻓﺰای

اﻓﺰای

ارزش داراییهای ارزی و از سوی دیگر باﻋاث ﻛااه

ارزش ﭘول داﺧفی میﺷود (گروه مﻄاﻟﻌاات و مادیریﺖ ریساک باناک اقتصااد ناویﻦ .)1386 ،باازار
داراییهای ارزی نﻴﺰ ﻛﻪ بازار موازی سپردههای بانکی اسﺖ با اﻓﺰای
دﻟﻴﻞ ﻛاه
با اﻓﺰای

نرخ ارز ،ﺟذابﺗر ﺷاده و باﻪ

ارزش ﭘول داﺧفی ،سپردهگذاران را برای ورود بﻪ ایﻦ بازار متﻤایﻞﺗر ﺧواهد ﻛارد ﭘا
ﺗﻘاﺿای نﻘدینگی و ﻛﻤﺒود منابع نﻘد برای ﺗﺄمﻴﻦ ﺗﻌﻬدات ،بانک با مشکﻞ نﻘادینگی مواﺟاﻪ

و در مﻌرض ریسک نﻘدینگی قرار ﺧواهد گرﻓﺖ.
ﺗایوو و هﻤکاران )2013( 2در بررسی ﺗﺄرﻴر نوسانات نرخ ارز بر ﻋﻤفکرد باناک هاا در نﻴجریاﻪ باﻪ
ایﻦ نتﻴجﻪ رسﻴدند ﻛﻪ نوسانات نرخ ارز منجر بﻪ اﻓﺰای
نرخ ارز برای بﻬﺒود ﺗوانایی بخ
بﻪ ﻃور ﻛفی اﻓﺰای

سﻬم وا های مﻌوق میﺷاود ،بناابرایﻦ رﺒاات

بانکی ﻻز و ﺿروری اسﺖ.

بیرﺒاﺗی نرخ ارز و سﻴاسﺖهای بیرﺒاﺗی اقتصادی باﻋاث از باﻴﻦ رﻓاتﻦ نظام

بااازار و ایجاااد بﺤاارانهااای ماااﻟی ماایﺷااود .ازﺟﻤفااﻪ ﺗﺒﻌااات بﺤاارانهااای ماااﻟی ،وﺣشااﺖ و هجااو

 .1ﺷرایﻄی ﻛﻪ در آن ،ﺗصﻤﻴمگﻴرندگان و ﻋامالن اقتصادی ،نسﺒﺖ بﻪ مﻴﺰان نوسانات نرخ ارز ﻛﻪ در آینده با آن روباﻪرو ﺧواهناد
ﺷد ،نامﻄﻤنﻦ باﺷند.
2. Taiwo and Adesola
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سپردهگذاران برای برداﺷﺖ سپردههایشان از بانک ها و درنﻬایﺖ در مﻌارض ریساک نﻘادینگی قارار

 .4-5بهکارگیری نستتهای نقدینگی جهت ارزیابی ریسک نقدینگی بانکهای تخصصی
توسعهای:

وﺿﻌﻴﺖ نﻘدینگی یک مؤسسﻪ میﺗواند ﺗوسﻂ آزمون مﻌﻴارهایی از ﺗرازنامﻪ ،ﺻورت ساود و زیاان و
ﺟﻤاعآوری مای-

ﺟریان وﺟوه نﻘد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷود .ﭼراﻛﻪ وقتی اﻃالﻋات ﺗاریخی در زمانهای مختفا

ﺷوند ،روندهایی بﻪ دسﺖ میآید ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ مایﻛنناد وﺿاﻌﻴﺖ یاک ﺷارﻛﺖ در ﻃاول زماان از نظار
نﻘدینگی بﻬتر ﺷده اسﺖ یا بدﺗر (ﻋرب مازاریﺰدی ،مﺤﻤد و هﻤکاران.)1389 ،
در ایﻦ مﻴان ،مﺤﻘﻖ برای ارزیابی ریسک نﻘدینگی ،از اساسیﺗریﻦ نساﺒﺖهاای نﻘادینگی ﻛاﻪ باا
ﺗوﺟﻪ بﻪ دادهها و ﻃﺒﻘﻪبندیهای موﺟود در ﺗرازنامﻪ بانکهای ﺗخصصی ایران قابﻞ مﺤاساﺒﻪ باوده باﻪ
ﺷرح زیر بﻬره برده اسﺖ :ﻛﻪ بﻪ ﻋنوان متﻐﻴرهای وابستﻪ در نظر گرﻓتﻪ میﺷوند.
 .1- 4-5نستت وا)ها به سﭙرده

برابر اسﺖ با ﺧاﻟ

وا هاااا 1و اﺟاااارههاااا ﺗﻘسﻴم بر ﻛﻞ سپردهها .ایﻦ نسﺒﺖ نشااااندهناااده قسﻤتی از

سپردهها اسﺖ ﻛﻪ ﭘشتوانﻪ وا های ﭘرداﺧتی هستند .ایﻦ نسﺒﺖ درﺟﻪای را نشان میدهد ﻛﻪ یک بانک
میﺗواند ﻛسﺐوﻛار وا دهی ﺧود را از مﺤﻞ سپردههای

ﺗﺄمﻴﻦ نﻤاید.

 .2- 4-5نستتهای بدهی جاری

ﺷامﻞ نسﺒﺖ بدهی های ﺟاری بﻪ ﺣﻘوق ﺻاﺣﺒان سﻬا  ،بﻪ ﺟﻤع دارایی هاا و بﻪ ﺟﻤع بادهیهاا اساﺖ.
نسااﺒﺖهااای بدهی ﺟاری ،وزن ﺗﻌﻬدات ﻛوﺗاااهماادت را در ﺟنﺒااﻪهااای مختف

ﺗرازنامﻪ ﺷرﻛﺖ نشان

میدهند .هر ﭼﻪ ایﻦ نسﺒﺖها ﻛمﺗر باﺷد ،وزن بدهیهای ﻛوﺗاهمدت ﻛﻤتر اسﺖ.
 .3- 4-5نستت ترکیﺐ سﭙرده

ایﻦ نسﺒﺖ برابر اسﺖ با سپرده دیداری ﺗﻘسﻴم بر سپردههاای مادتدار و مﻴﺰان وﺟوه رابﺖ هر بانک را نشان
میدهد .ﻛاه

ایﻦ نسﺒﺖ ،نشانگر اﻓﺰای

سپردههای مدتدار و ﻛاه

در نﻴازهای نﻘدینگی اسﺖ.

 .1منظور اﺧتالف بﻴﻦ وا های ﭘرداﺧتی بانک با وا های دریاﻓتی آن باﺷد.
 .2بانکهای مورد استﻔاده در ایﻦ مﻄاﻟﻌﻪ ،بانک ﻛشاورزی ،مسکﻦ ،ﺗوسﻌﻪ ﺻادرات ،ﺻنﻌﺖ و مﻌدن اسﺖ.
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 .6نتایج تجربی

مناسﺒی ﻛﻪ با روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ،نوع متﻐﻴرها و  ...سازگاری دارد ،داده های ﺟﻤعآوریﺷده را دساتﻪبنادی
و ﺗجﺰیﻪ وﺗﺤفﻴﻞ نﻤاید و درنﻬایﺖ ﻓرﺿﻴﻪ هایی را ﻛﻪ ﺗا ایﻦ مرﺣفﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ هدایﺖ ﻛردهایم در بوﺗاﻪ
آزمون قرار دهﻴم .هدف از ایﻦ ﻓصﻞ ،ﺗجﺰیﻪوﺗﺤفﻴﻞ دادههاای باﻪدساﺖآماده و آزماون ﻓرﺿاﻴﻪهاای
ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﭼارﭼوب ﻓرایند و روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗدویﻦ ﺷده اسﺖ .ﻻز بﻪ ذﻛر اساﺖ ﻛاﻪ در ایاﻦ ﺗﺤﻘﻴاﻖ
ﺗالش ﺷده اساﺖ باا اساتﻔاده از مادلهاای ناهﻤساانی واریاان

ﺷارﻃی ﺧودرگرساﻴونی ﺗﻌﻤاﻴمیاﻓتاﻪ

( )GARCHابتدا سری زمانی مربوط بﻪ نااﻃﻤﻴنانی متﻐﻴرها باا اساتﻔاده از دادههاای ﻓصافی مرباوط باﻪ
متﻐﻴرهای ﻛالن اقتصادی دوره زمانی  1393-1380برآورد ﺷده و سپ

بارای بررسای ارار آنهاا بار

ریسک نﻘدینگی بانکهای مورد نظر از روش  VARبﻪ بارآورد مادل ﭘرداﺧتاﻪ ﺷاده اساﺖ .در ایاﻦ
راستا از نر اﻓﺰارهای متفﺐ (ﺗرﻛﻴﺐ دادههای نسﺒﺖهای نﻘدینگی و ﻓصافی ﻛاردن دادههاا)  Excelو
 Eviews9استﻔاده ﺷده اسﺖ.

 .1-6آزمون ریشه واحد

برای برآورد اﻟگوی نااﻃﻤﻴنانی ،ابتدا باید مانایی متﻐﻴرهای اﺻفی مورد بررسای قارار گﻴارد .ﺟادول 1
نتایج آزمون دیکی ﻓوﻟر ﺗﻌﻤﻴم یاﻓتﻪ سﻪ متﻐﻴر ﻛالن اقتصادی (نارخ رﺷاد ،نارخ ﺗاور و نارخ ارز) 1را
نشان میدهد.

 .1در ایﻦ ﭘژوه

نرخ رﺷد بدون اﺣتساب نﻔﺖ ،نرخ ارز بازار آزاد ،نرخ ﺗور ﺷاﺧ

قﻴﻤﺖ مصرف ﻛنناده ماورد اساتﻔاده قارار

گرﻓتﻪ اسﺖ .نرخ ارز بازار آزاد ،یکی از داراییهای اسﺖ ﻛﻪ میﺗواند ﺟاایگﺰیﻦ مناساﺒی بارای ساپردههاای اﺷاخاص باﺷاد،
بنابرایﻦ در ﺻورت اﻓﺰای

نرخ ارز و رابﺖ بودن نرخ سود ﭘرداﺧتی بﻪ ساپردهگاذاران یاا ﻛااه

آن ناﺷای از اﻓاﺰای

ﺗاور

سپردهگذاران ﺗرﺟﻴﺢ میدهند در ﺧرید و ﻓروش ارز مشارﻛﺖ نﻤایند .هﻤان ﻃور ﻛﻪ در سالهای اﺧﻴر نﻴﺰ ﺷاهد باودیم هنگاا
اﻓﺰای

نرخ ارز سپردهها از سﻴستم بانکی ﺧارج و در سﺒد ارزی سرمایﻪگذاری ﺷده اسﺖ ،بنابرایﻦ مایﺗاوان یکای از ﻋواماﻞ

اررگذار بر ﺧروج ناگﻬانی سپرده و اﻓﺰای

اﺣتﻤال هجو بانکی (ﻛﻤﺒود نﻘدینگی بانک) نرخ ارز بازار آزاد اسﺖ .با ﺗوﺟﻪ باﻪ

اهﻤﻴﺖ نرخ ارز در سﺒد دارایی ﺧانوارهای ﻛشور بﻪ ﻋنوان یکی از ﺟایگﺰیﻦ سپرده ارر آن بﻴ

از یک درﺻد اسﺖ.
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جدول  .1نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته (( )ADFدر سطح)

دیکی ﻓوﻟر

سﻄﺢ %1

سﻄﺢ %5

سﻄﺢ %10

نرخ رﺷد اقتصادی

-2/98

-4/14

-3/50

-3/17

نا مانا

نرخ ﺗور

-3/62

-3/55

-2/91

-2/59

مانا

نرخ ارز

-1/58

-4/13

-3/49

-3/17

نا مانا

متﻐﻴرها

مﺄﺧذ :یاﻓتﻪهای ﺗﺤﻘﻴﻖ

نتایج ﺟدول ( )1نشان میدهد ﻛﻪ متﻐﻴر ﺗور در سﻄﺢ مانا اسﺖ وﻟی دو متﻐﻴر رﺷاد اقتصاادی و
نرخ ارز مانا نﻤیباﺷند؛ بنابرایﻦ در ایﻦ مرﺣفﻪ مجﺒور بﻪ استﻔاده از ﺗﻔاﺿﻞ ایﻦ متﻐﻴرها هساتﻴم .ﺟادول
( )2نتایج آزمون ریشﻪ واﺣد ﺗﻌﻤﻴم یاﻓتﻪ ( )ADFمربوط بﻪ ﺗﻔاﺿﻞ مرﺗﺒﻪ اول دو متﻐﻴر رﺷاد اقتصاادی
و نرخ ارز اسﺖ .نتایج ایﻦ ﺟدول نشان میدهد ﻛﻪ ایﻦ دو متﻐﻴر با یک بار ﺗﻔاﺿﻞگﻴری مانا هستند.
جدول  .2نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته (( )ADFتفاضل مرتته اول)
مﻘدار آماره دیکی

مﻘدار بﺤرانی در

مﻘدار بﺤرانی در

مﻘدار بﺤرانی در

ﻓوﻟر

سﻄﺢ %1

سﻄﺢ %5

سﻄﺢ %10

نرخ رﺷد اقتصادی

-80/96

-4/14

-3/50

-3/17

مانا

نرخ ارز

-2/63

-2/60

-1/94

-1/61

مانا

متﻐﻴرها

نتﻴجﻪ

مﺄﺧذ :یاﻓتﻪهای ﺗﺤﻘﻴﻖ

 .2-6بررسی وجود ناهمسانی واریانس

در راستای برآورد نااﻃﻤﻴنانی متﻐﻴرهای ﻛالن ،ابتادا مایبایساتی باا اساتﻔاده از ﺗاابع ﺧودهﻤﺒساتگی و
ﺧودهﻤﺒستگی ﺟﺰئی ،مرﺗﺒﻪ مناسﺐ برای اﻟگو ﺧود رگرسﻴونی متﻐﻴرها را ﭘﻴدا ﻛنﻴم .نتایج ﺣاﺻاﻞ از
ﺗﻌﻴﻴﻦ مدلهای بﻬﻴنﻪ در ﺟداول ( )3ﺗا ( )5ارائﻪ ﺷده اسﺖ .هﻤان ﻃور ﻛﻪ ایﻦ ﺟداول نشاان مایدهناد
مدل ﺧودرگرسﻴونی بﻬﻴنﻪ برای متﻐﻴر نرخ رﺷد ) ،ARIMA(1,1,2بارای متﻐﻴار نارخ ﺗاور ) AR(2و
برای نرخ ارز ) ARIMA(1,1,1ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷده اسﺖ.
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مﻘدار آماره

مﻘدار بﺤرانی در

مﻘدار بﺤرانی در

مﻘدار بﺤرانی در

نتﻴجﻪ
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جدول  .3برآورد مدل  ARIMAبرای نرخ رشد

0/51

-0/66

-0/00

C

0/00

-3/50

-1/00

)AR(1

0/00

-849/29

-0/99

1/82

Durbin-Watson

0/65

)MA(2
R2

مﺄﺧذ :یاﻓتﻪهای مﺤﻘﻖ

با ﺗوﺟﻪ بﻪ نتایج ﺣاﺻفﻪ مشخ

میگردد ﻛﻪ نرخ رﺷد اقتصادی باﻪ یاک دوره گذﺷاتﻪ ﺧاود و

هﻤﭽنﻴﻦ دو دوره از ﺟﻤالت ﺧﻄای (ﭘسﻤاند) گذﺷتﻪ در ارﺗﺒاط اسﺖ.
جدول  .4برآورد مدل  ARIMAبرای نرخ ارز
اﺣتﻤال

آماره –t

ﺿریﺐ

متﻐﻴر

0/29

1/06

478/98

C

0/05

1/93

0/65

)AR(1

0/01

2/56

0/57

)MA(1

1/97

Durbin-Watson

0/47

R2

مﺄﺧذ :مﺤاسﺒات ﺗﺤﻘﻴﻖ

با ﺗوﺟﻪ بﻪ نتایج ﺣاﺻﻞ از ﺟدول ( )4مشخ

میگردد ﻛﻪ نرخ ارز بﻪ یک دوره گذﺷتﻪ ﺧود و

هﻤﭽنﻴﻦ یک دوره از ﺟﻤالت ﺧﻄای (ﭘسﻤاند) گذﺷتﻪ در ارﺗﺒاط اسﺖ.
جدول  .5برآورد مدل  ARبرای نرخ تور)

1

اﺣتﻤال

آماره –t

ﺿریﺐ

متﻐﻴر

0/00

9/08

0/04

C

0/03

2/20

0/30

)AR(2

1/52

Durbin-Watson

0/59

2

R

مﺄﺧذ :مﺤاسﺒات ﺗﺤﻘﻴﻖ

با ﺗوﺟﻪ بﻪ نتایج ﺣاﺻﻞ از ﺟدول ( )5مشخ

میگردد ﻛﻪ نرخ ﺗور بﻪ دو دوره گذﺷتﻪ ﺧود و

ﺟﻤالت ﺧﻄای در ارﺗﺒاط اسﺖ.
 .1نتایج ﺣاﺻﻞ از برآورد مدل  ARبﻪ منظور ﺗﻌﻴﻴﻦ مرﺗﺒﻪ مناسﺐ مدل برای نرخ ﺗور نشان داده اسﺖ ﻛﻪ اگر ) AR(1را برای مدل
در نظر بگﻴریم قدرت ﺗوﺿﻴﺢدهندگی  R2ﭘایﻴﻦ ﺧواهد آمد .هﻤﭽنﻴﻦ آماره  Prob ،tمدل بیمﻌنی ﺧواهد ﺷاد .بناابرایﻦ مادل
) AR(2بﻬﻴنﻪﺗریﻦ مدل ﺧواهد بود.
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 .3-6برآورد مدلهای GARCH

در ایﻦ مرﺣفﻪ بﻪ منظور بررسی وﺟود ناهﻤسانی واریان

( )6نتایج آزمون  ARCHرا برای هر سﻪ متﻐﻴر نشان میدهد.
جدول  .6نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
متﻐﻴر

F-statistic

نرخ رﺷد اقتصادی
نرخ ارز
ﺗور

Prob

1

2

3

9/45

0/00

6/25

0/01

10/61

0/00

مﺄﺧذ :مﺤاسﺒات ﺗﺤﻘﻴﻖ

هﻤان ﻃور ﻛﻪ در ﺟدول ( )6قابﻞ مشاهده اسﺖ ناهﻤسانی واریان

در مادلهاای ماورد بارآورد،

ﺗﺄیﻴد ﺷده اسﺖ بنابرایﻦ برای مﺤاسﺒﻪ نااﻃﻤﻴنانی ایاﻦ متﻐﻴرهاا بایاد از مادلهاای ناهﻤساانی واریاان
ﺷرﻃی استﻔاده نﻤود .نتایج برآورد مدل های ناهﻤسانی واریان

داده ﺷاده

در ﺟداول  7ﺗاا  9نﻤاای

اسﺖ.
جدول  .7برآورد مدل  GARCHبرای نرخ رشد
اﺣتﻤال

آماره – t

ﺿریﺐ

متﻐﻴر

Prob.

z-Statistic

Coefficient

Variable

0/40

-0/82

-0/00

C

0/00

- 13462/85

-0/99

)AR(1

0/00

-83/52

-0/99

)MA(2

Variance Equation
0/72

0/34

0/00

C

0/92

-0/09

-0/07

RESID(1)^2

0/64

0/46

0/60

)GARCH(1

1/92

Durbin-Watson

0/66

R2

مﺄﺧذ :مﺤاسﺒات ﺗﺤﻘﻴﻖ
 .1ﺗوﻟﻴد ناﺧاﻟ

داﺧفی ارزش ﻛاﻻها و ﺧدمات ﺗوﻟﻴدﺷده در یک ﻛشور برای مدﺗی مﻌﻴﻦ (مﻌﻤوﻻً یک سال) اسﺖ.

 .2نرخ ارز یا ارزش یک واﺣد ﭘول ﺧارﺟی بﻪ ﭘول داﺧفی اسﺖ.
 .3ﻛﻪ ﻋﻤدﺗاً بﻪﺻورت ساﻻنﻪ بﻴان میﺷود ،درﺻد ﺗﻐﻴﻴر ﺷاﺧ

قﻴﻤﺖها ﻃی یک دوره (مﻌﻤوﻻً یک سال) اسﺖ.
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جدول  .8برآورد مدل  GARCHبرای نرخ ارز

105

1

0/00

6/70

55/79

C

0/81

-0/23

-0/11

)AR(1

0/25

1/13

0/52

)MA(1

Variance Equation
0/40

0/82

405/31

C

0/00

2/76

2/05

RESID(1)^2

0/02

2/20

0/31

)GARCH(1

1/55

Durbin-Watson

0/21

R2

مﺄﺧذ :مﺤاسﺒات ﺗﺤﻘﻴﻖ

جدول  .9برآورد مدل  GARCHبرای نرخ تور)
اﺣتﻤال

آماره – t

ﺿریﺐ

متﻐﻴر

0/00

13/97

0/03

C

0/57

0/55

0/05

)AR(2

Variance Equation
0/01

2/34

0/00

C

0/00

4/65

1/22

RESID(1)^2

0/00

-3/28

-0/17

)GARCH(1

1/66

Durbin-Watson

0/36

R2

مﺄﺧذ :مﺤاسﺒات ﺗﺤﻘﻴﻖ

 .1مﻘصود ما از برآورد مدلهای گارچ ،ﺗنﻬا بﻪ دسﺖ آوردن سری زمانی نوسانات (واریان
مدﻟی با قدرت ﺗوﺿﻴﺢ دهندگی مﻌﻘول و هﻤﭽنﻴﻦ دارای ناهﻤسانی واریان

ﺷرﻃی) متﻐﻴرها اسﺖ بنابرایﻦ بایستی

و بﻬﻴنﻪ برآورد ﺷاود .هرﭼناد ) AR(1و )MA(1

مﻌنادار نشدهاند وﻟی ﺣذف آنها از مدل باﻋث بﻪ وﺟود آمدن مشکالت دیگری ازﺟﻤفﻪ هﻤﺒستگی ﺷدید در مدل میﺷود.
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 .7بررسی رابطه نااطمینانی متغیرهای کالن و ریسک نقدینگی بانکها

از ﺗخﻤﻴﻦ اﻟگوهای واریان

ﭘ

ﺷرﻃی ( )GARCHو مﺤاسﺒﻪ نااﻃﻤﻴنانی متﻐﻴرهای ﻛالن با اساتﻔاده

از ایﻦ مدلها ،در ایﻦ مرﺣفﻪ با استﻔاده از مدلهای سری زماانی ﺧاود بازگشاتی بارداری باﻪ بررسای
روابﻂ و ﺗﺄرﻴرات موﺟود بﻴﻦ نااﻃﻤﻴنانی متﻐﻴرهای ﻛالن و ریسک نﻘدینگی بانکها میﭘاردازیم .قﺒاﻞ
از برآورد ایﻦ مدلها ﻻز اسﺖ ابتدا متﻐﻴرهای مفﺤوظ در مدل  VARاز ﻟﺤاظ مانایی ماورد بررسای
قرار گﻴرد.
جدول  .10نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته (( )ADFدر سطح)
مﻘدار آماره

مﻘدار بﺤرانی در

مﻘدار بﺤرانی در

مﻘدار بﺤرانی در

دیکی ﻓوﻟر

سﻄﺢ %1

سﻄﺢ %5

سﻄﺢ %10

ریسک نﻘدینگی بانکها

-0/06

-2/60

-1/94

-1/61

نامانا

نااﻃﻤﻴنانی نرخ رﺷد اقتصادی

-3/79

-3/57

-2/92

-2/59

مانا

نااﻃﻤﻴنانی ﺗور

-4/34

-4/13

-3/49

-3/17

مانا

نااﻃﻤﻴنانی نرخ ارز

-3/24

-2/61

-1/94

-1/61

مانا

متﻐﻴرها

نتﻴجﻪ

مﺄﺧذ :نتایج ﺗﺤﻘﻴﻖ

نتایج ﺟدول ( )10نشان میدهد ﻛﻪ متﻐﻴرهای نااﻃﻤﻴناانی نارخ ارز ،نااﻃﻤﻴناانی نارخ رﺷاد ﺗوﻟﻴاد
ناﺧاﻟ

مفی و نااﻃﻤﻴنانی ﺗور هﻤگی در ساﻄﺢ ماناا و باﻪ ﻋﺒاارﺗی ) I(0هساتند ،باا ایاﻦ ﺣاال متﻐﻴار

ریسک نﻘدینگی در سﻄﺢ مانا نﺒوده و باید مانایی ایﻦ متﻐﻴر در ﺗﻔاﺿﻞ مرﺗﺒﻪ اول بررسی ﺷود .ﺟدول
( )11نتایج مانایی متﻐﻴر ریسک نﻘدینگی بانکها در ﺗﻔاﺿﻞ مرﺗﺒﻪ اول را نشان میدهد.
جدول  .11نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته (( )ADFتفاضل مرتته اول)
ریسک نﻘدینگی بانکها

-8/37

-2/60

-1/94

-1/61

مانا

مﺄﺧذ :نتایج ﺗﺤﻘﻴﻖ

نتایج ﺟدول ( )11نشان میدهد ﻛﻪ متﻐﻴر ریسک نﻘادینگی باناک هاا در ﺗﻔاﺿاﻞ مرﺗﺒاﻪ اول ماناا
اسﺖ و بﻪ ﻋﺒارﺗی ( I)1اسﺖ.
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 .2-7آزمون هم انتاشتگی

ایﻦ روش ﺗﺤفﻴﻞ استﻔاده گردیده اسﺖ .روش هم انﺒاﺷتگی بر ایﻦ مﺒنا استوار اسﺖ ﻛﻪ ﺗرﻛﻴﺐ ﺧﻄی
دو متﻐﻴر ﭘایدار باﺷد و بر ﻃﺒﻖ ﺗنوری هم انﺒاﺷتگی ﺗرﻛﻴﺐ ﺧﻄی متﻐﻴرهای نامانا مﻤکﻦ اساﺖ ﭘایادار
باﺷد .مﻌﻤوﻻً بﻪ ایﻦ نوع متﻐﻴرها ،متﻐﻴرهای هم انﺒاﺷتﻪ میگویند .اگر متﻐﻴرها هم انﺒاﺷتﻪ باﺷند مﻤکاﻦ
اسﺖ ﻛﻪ ﺗﻌدادی ﺗﻌادل بفندمدت باﻴﻦ متﻐﻴرهاا وﺟاود داﺷاتﻪ باﺷاد .در ایاﻦ بخا

باﻪ ایاﻦ موﺿاوع

ﭘرداﺧتﻪ میﺷود ﻛﻪ آیا بﻴﻦ متﻐﻴرهای نااﻃﻤﻴنانی نرخ رﺷد اقتصادی ،نااﻃﻤﻴنانی ﺗور  ،نااﻃﻤﻴنانی نارخ
ارز و ریسک نﻘدینگی بانکهای ﺗوسﻌﻪای رابﻄﻪ هم انﺒاﺷتگی وﺟود دارد؟ بارای بررسای و آزماون
سااؤال ﻓااوق آزمااون یوهانسااﻦ ( )1988و یوهانسااﻦ و یوسااﻴفﻴوس ( )1990اسااتﻔاده ماایﺷااود .آزمااون
یوهانسﻦ از روش ﺣداﻛثر درسﺖ نﻤایی برای مشخ

ﻛردن رابﻄﻪ هام انﺒاﺷاتگی اساتﻔاده مایﻛناد.

درﺟﻪ هم انﺒاﺷتگی بﻴﻦ متﻐﻴرهای اﻟگو را میﺗوان با استﻔاده از روش یوهانسون و آزماون هاای آمااره
ارر 𝑒𝑐𝑎𝑟𝑇  λو آزمون ﺣداﻛثر درسﺖ نﻤایی 𝑥𝑎𝑀 λﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛرد .در آزماون 𝑒𝑐𝑎𝑟𝑇 λﻓرﺿاﻴﻪ  ، 𝐻0ایاﻦ
اسﺖ ﻛﻪ ﺗﻌداد بردارهای هﻤگرایی ﻛﻤتر و یا مساوی  rاسﺖ .درواقع ﻓرض ﺣداﻛثر ﺗﻌداد  rبردار هم
ﺟﻤﻌی در مﻘابﻞ ﻓرﺿﻴﻪ وﺟود بﻴ
بﻴ

از  rبردار هم ﺟﻤﻌی مورد آزمون قرار مایگﻴارد .ﭼنانﭽاﻪ آمااره

از مﻘدار بﺤرانی در سﻄﺢ اﻃﻤﻴنان ﺧاص باﺷد ،ﻓرﺿﻴﻪ  𝐻0مﺒنی بر وﺟاود ﺣاداﻛثر  rباردار هام

ﺟﻤﻌی رد میگردد .در آزمون 𝑥𝑎𝑀 λﻓرﺿﻴﻪ  ،𝐻0ایﻦ اسﺖ ﻛﻪ ﺗﻌداد بردارهای هﻤگرایای مسااوی r

اسﺖ و ﻓرض رقﻴﺐ در اینجا وﺟود ﺗﻌداد  r+1باردار هﻤگرایای اساﺖ (انادرس) .نتاایج آزماون هام
انﺒاﺷتگی یوهانسﻦ در ﺟدول  12نشان داده ﺷده اسﺖ.
جدول  .12نتایج آزمون هم انتاشتگی
مﻘادیر بﺤرانی

اﺣتﻤال

(در سﻄﺢ  5درﺻد)

(در سﻄﺢ  5درﺻد)
0/00

ﻓرﺿﻴﻪها

مﻘادیر آماره𝒆𝒄𝒂𝒓𝑻𝛌

None

98/48

47/85

At most 1

25/92

24/27

0/03

At most 2

26/96

29/79

0/10

مﺄﺧذ :مﺤاسﺒات ﺗﺤﻘﻴﻖ

هﻤان ﻃور ﻛﻪ نتایج نشان میدهد بﻴﻦ ﭼﻬار متﻐﻴر مذﻛور ﺣداقﻞ یک رابﻄﻪ هم ﺟﻤﻌی در سﻄﺢ 5
درﺻد وﺟود دارد.
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 .3-7برآورد مدل VECM

ﻓراهم میﻛند .اﻟگوی ﺗصﺤﻴﺢ ﺧﻄا درواقع نوسانات ﻛوﺗاهمدت متﻐﻴرها را بﻪ مﻘادیر بفندمادت آنهاا
ارﺗﺒاط میدهد .نخستﻴﻦ مرﺣفﻪ برای برآورد اﻟگوی ﺗصﺤﻴﺢ ﺧﻄا برداری ،ﺗﻌﻴاﻴﻦ وقﻔاﻪ مناساﺐ بارای
ﺗﻔاﺿﻞ متﻐﻴرها در اﻟگو اسﺖ و با ﺗوﺟﻪ بﻪ اینکﻪ ﺗﻌداد وقﻔﻪهای اﻟگاوی  VECMدر ﺗﻔاﺿاﻞ متﻐﻴرهاا
با ﺗﻌداد وقﻔﻪهای سﻄﺢ متﻐﻴرها در اﻟگوی  VARمرﺗﺒﻂ اسﺖ ،با آگاهی از ﺗﻌداد وقﻔﻪ در ایﻦ اﻟگاو،
ﺗﻌداد وقﻔﻪ ﺗﻔاﺿﻞ متﻐﻴرها نﻴﺰ در اﻟگوی  VECMبﻪ دسﺖ میآید .با ﺗوﺟاﻪ باﻪ اینکاﻪ وقﻔاﻪ بﻬﻴناﻪ در
اﻟگو  VARدو اسﺖ ،وقﻔﻪ ﺗﻔاﺿﻞ متﻐﻴرهاا در اﻟگاوی  VECMیاک ﺧواهاد باود .درواقاع ،اﻟگاوی
 VECMمربوط بﻪ ریسک نﻘدینگی بانکهای ﺗوسﻌﻪای و نااﻃﻤﻴناانی متﻐﻴرهاای ﻛاالن باا ﺗوﺟاﻪ باﻪ
وﺟود یک رابﻄﻪ بفندمدت ،وقﻔﻪ یک در ﺗﻔاﺿﻞ متﻐﻴرها و با در نظر گرﻓتﻦ ﻋرض از مﺒاد در رابﻄاﻪ
ﻛوﺗاه مدت و بفندمدت بﻪ دسﺖ میآید .در برآورد بفندمدت ،میبایسﺖ ﺷناسایی ایﻦ روابﻂ در نظار
گرﻓتﻪ ﺷود .رابﻄﻪ بفندمدت بﻴﻦ ﭼند متﻐﻴار ،ﺗرﻛﻴاﺐ ﺧﻄای آنهاساﺖ ﻛاﻪ منﺤصاربﻪﻓارد نﻴساﺖ .در
نر اﻓﺰار  ،Eviewsرابﻄﻪ بفندمدت برآورد ﺷده بﻪ ﺻاورت ﺧودﻛاار و بار اسااس یکای از متﻐﻴرهاای
نرمال ﺷده اسﺖ ﺗا درنﻬایﺖ رابﻄﻪای منﺤصربﻪ ﻓرد بﻪ دسﺖ آید .در روابﻂ بفندمدت باﻪ دساﺖ آماده،
اﻟگوی  VECMآرار ﺧاﻟ

هرﻛدا از متﻐﻴرهای ﺗوﺿﻴﺤی بر متﻐﻴار وابساتﻪ را باﻪ ﻃاور مجاﺰا ماورد

بررسی قرار میدهد و بﻪ ﻋﺒارﺗی رابﻄﻪ هم ﺧﻄی بﻴﻦ متﻐﻴرها در روابﻂ بفندمدت ،ﺗوسﻂ مدل برآورد
ﺷده ﺧنثی میﺷود .نتایج برآورد اﻟگوی  VECMدر مدل ریسک نﻘدینگی بانکهاای ﺗوساﻌﻪای در
ﺟداول  13نﻤای

داده ﺷده اسﺖ
جدول  .13نتایج برآورد رابطه بلندمدت بر اساس بردار همجمعی
متﻐﻴر

ﺿریﺐ

آماره t -

نااﻃﻤﻴنانی نرخ ﺗور

- 1879/72

-1/74

نااﻃﻤﻴنانی نرخ ارز

0/70

2/16

نااﻃﻤﻴنانی نرخ رﺷد اقتصادی

7904/40

11/57

مﺄﺧذ :نتایج ﺗﺤﻘﻴﻖ

رابﻄﻪ بفندمدت نﻤای

داده ﺷده در ﺟدول  13را میﺗوان بﻪ ﺻورت زیر نﻤای

داد.

RISK= - 1879/72*INFG+ 7904/40GROWTHG + 0/70 ERGGF -145/24
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درنﻬایﺖ با ﺗوﺟﻪ بﻪ نتایج باﻪ دساﺖ آماده مایﺗاوان رﻓتاار متﻐﻴار ریساک نﻘادینگی را بار اسااس
نرخ رﺷاد اقتصاادی و نااﻃﻤﻴناانی نارخ ارز در بفندمادت مثﺒاﺖ و مﻌنایدار بارآورد ﺷاده اساﺖ ﻛاﻪ
نشان دهنده ﺗﺄرﻴرﭘذیری ﺷاﺧ

های ریسک نﻘدینگی بانکهاای ﺗوساﻌﻪای از ﺷارایﻂ اقتصااد ﻛاالن

ﻛشور در بفندمدت اسﺖ.
برای بررسی ایﻦ مسانفﻪ ﻛاﻪ آیاا اگار در ﻛوﺗااه مادت ﺗکاناﻪای باﻪ اﻟگاو وارد ﺷاود ،سﻴساتم در
بفندمدت بﻪ ﺗﻌادل ﺧواهاد رساﻴد ،از ﺿاریﺐ  ECMاساتﻔاده مایﺷاود .اگار ﺿاریﺐ  ECMمنﻔای و
قدرمﻄفﻖ آن ﻛوﭼک ﺗر از یک باﺷد ،سﻴستم در ﻛوﺗاه مادت باﻪ ﺗﻌاادل رساﻴده و اگار مثﺒاﺖ باﺷاد،
نشان دهنده واگرا بودن ﺗﻌدیالت بوده و در هر دوره بﻪ اندازه ﺿریﺐ  ECMاز مساﻴر ﺗﻌاادﻟی ﻓاﺻافﻪ
میگﻴرد.
جدول  .14نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای برداری
نااﻃﻤﻴنانی نرخ رﺷد

نااﻃﻤﻴنانی ﺗور

نااﻃﻤﻴنانی نرخ ارز

-38/14

-0/01

-16/82

][

][

][

اقتصادی

ریسک نﻘدینگی

ECM

0/14

-0/018

][

[]2/36

متﻐﻴرها
وقﻔﻪ
وقﻔﻪ اول

اﻋداد داﺧﻞ براﻛﺖ آماره  tبرای ﺿرایﺐ برآورد ﺷده میباﺷند.
مﺄﺧذ :نتایج ﺗﺤﻘﻴﻖ

مﻄابﻖ با نتایج ﺟدول  14ﺿریﺐ  ECMدارای ﻋالمﺖ منﻔی بوده و در سﻄﺢ  %5مﻌنی دار اساﺖ.

بدیﻦ مﻔﻬو ﻛﻪ ﭘ

از گذﺷﺖ یک دوره ،مدل ﻛوﺗاه مدت ﻓوق ،بﻪ اندازه  واﺣاد باﻪ ﺗﻌاادل

بفندمدت ﺧود نﺰدیک میﺷود.
 .8نتیجهگیری
در ایﻦ مﻄاﻟﻌاﻪ نﺤاوه ﺗﺄرﻴرگاذاری نااﻃﻤﻴناانی (نارخ ارز ،نارخ رﺷاد ﺗوﻟﻴاد ،نارخ ﺗاور ) بار ریساک
نﻘدینگی بانکهای ﺗخصصی ایران ﻃی سالهاای  1393 -1380بررسای ﺷاد .در ایاﻦ رابﻄاﻪ از مﻴاان
مﻌﻴارهای متﻔاوت مﺤاسﺒﻪ نااﻃﻤﻴنانی متﻐﻴرهای ﻛالن اقتصادی از اﻟگوی ﺧاود رگرساﻴونی واریاان
ناهﻤسانی ﺷرﻃی ( ،)ARCHمﺤاسﺒﻪ ﺷده اسﺖ .متﻐﻴر نااﻃﻤﻴنانی (نرخ ارز ،نرخ رﺷد اقتصادی ،نارخ
ﺗور ) بﻪ ﻋنوان متﻐﻴرهای مستﻘﻞ مﻌرﻓی ﺷاده و باا انجاا آزماون هامانﺒاﺷاتگی متﻐﻴرهاای موﺟاود و
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اﻃﻤﻴنان از وﺟود رابﻄﻪ بفندمدت مﻴان آنها ،اﻟگوی ﺗصﺤﻴﺢ ﺧﻄای برداری با در نظار گارﻓتﻦ رابﻄاﻪ
نااﻃﻤﻴنانی (نرخ رﺷد اقتصادی ،نرخ ارز) هر دو بر ریسک نﻘدینگی ﺗﺄرﻴر مثﺒﺖ داﺷتﻪ و ارر نااﻃﻤﻴنانی
نرخ ﺗور بر ریسک نﻘدینگی منﻔی داﺷتﻪ اسﺖ ﻛﻪ بﻪ ﺷرح ذیاﻞ ﺗﺤفﻴاﻞ مایگردناد .رابﻄاﻪ مثﺒاﺖ و
مﻌنیداری بﻴﻦ نااﻃﻤﻴنانی نرخ رﺷد اقتصادی و ریسک نﻘدینگی بدیﻦ مﻔﻬاو اساﺖ ﻛاﻪ در ﺷارایﻂ،
نوسان و بیرﺒاﺗی (نااﻃﻤﻴنانی) در ﺗوﻟﻴد ناﺧاﻟ

داﺧفی ﻋالوه بر اررات منﻔای بار ساﻄﺢ ﻓﻌاﻟﻴاﺖهاای

اقتصادی و درآمد ﺣاﺻﻞ از آن ،سﻄﺢ سرمایﻪگذاری ،سود و درآمد ﺣاﺻﻞ را نﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗاﺄرﻴر قارار
داده و ﺗوانایی ﭘرداﺧﺖ ﺗﻌﻬدات سرمایﻪگذاران و ﺗسﻬﻴالت گﻴرندگان بﻪ بانک ها را ﻛاه
هﻤﭽنﻴﻦ با اﻓﺰای

سﻄﺢ مﻄاﻟﺒات مﻌوق ،ﺣجم منابع باانکی ﻛااه

دسﺖ دادن داراییها و ﻛاه

میدهاد

ﺧواهاد یاﻓاﺖ و ﺗارس ناﺷای از

ارزش آنها منجر بﻪ بیاﻋتﻤادی مشتریان و سپردهگاذاران باﻪ سﻴساتم

بانکی ﺷده و بنابرایﻦ اﻓراد و سپردهگذاران در ﺷرایﻂ بیرﺒاﺗی و نوسان اقتصادی ﺗﻤایﻞ بﻴشتری بارای
ورود بﻪ بازارهای بارﺒاتﺗر و مصون از ﭘﻴامدهای نوسانات ﺗوﻟﻴاد ناﺧااﻟ
درنﻬایﺖ اﻓﺰای

داﺧفای ،ﺧواهناد داﺷاﺖ.

هجو مشتریان برای ﺧروج سپردههاای مادتدار (ﻏﻴرﺟااری) ﺧاود از باناک هاا و

ناﻛاﻓی بودن منابع بانک ها بﻪ مشاکالت ناﺷای از ﻛﻤﺒاود نﻘادینگی داماﻦ زده و آنهاا را در مﻌارض
ریسک نﻘدینگی قرار ﺧواهد داد .رابﻄﻪ نااﻃﻤﻴنانی نرخ ارز و ریساک نﻘادینگی مثﺒاﺖ و مﻌنایداری
وﺟود دارد ﻟذا بﻪ ﻃور ﻛفی اﻓﺰای

بیرﺒاﺗی (نااﻃﻤﻴنانی) نرخ ارز و سﻴاسﺖهاای بایرﺒااﺗی اقتصاادی

باﻋث از بﻴﻦ رﻓتﻦ نظم بازار و ایجاد بﺤارانهاای مااﻟی مایﺷاود .ازﺟﻤفاﻪ ﺗﺒﻌاات بﺤارانهاای مااﻟی،
وﺣشﺖ و هجو سپردهگذاران برای برداﺷﺖ سپردههایشان از بانک ها و درنﻬایﺖ در مﻌرض ریسک
نﻘدینگی قرار گرﻓتﻦ بانک ها اسﺖ .رابﻄﻪ نااﻃﻤﻴنانی نرخ ﺗور و ریسک نﻘدینگی مثﺒاﺖ و مﻌنایدار
وﺟود ندارد ،ایﻦ برداﺷﺖ میﺷود ﻛﻪ اﻓﺰای

ﺷدید نرخ ﺗور  :بﻪ ﻃور قﻄع در ﺗصﻤﻴمگﻴری ساپرده-

گذاران ﺗﺄرﻴرگذار اسﺖ .با ﺗوﺟﻪ بﻪ نارخ ﺗاور  11/4درﺻاد در ساال  1380و  15/6درﺻاد در ساال
 1393نﻴاز اسﺖ ﻛﻪ سپردههای بفندمدت ﻛﻪ ﺗاﺄرﻴر بﻴشاتری از نارخ ﺗاور مایﭘذیرناد متناساﺐ باا آن
باﺷند ،بنابرایﻦ ایﻦ رویکرد بانک ها بﻪ سپردههای ﻛوﺗاهمدت ﻛﻪ ﺗﺄرﻴر ﻛﻤتری از نرخ ﺗور میﭘاذیرد
ﺗﻐﻴﻴر ﺟﻬﺖ یاﻓتﻪ اسﺖ .در ﭼنﻴﻦ ﺷرایﻄی انتظار میرود ﻛﻪ نرخ سود سپردههاای بفندمادت باناک هاا
ﺗخصصی ﺗوسﻌﻪای ایران در بازده زمانی مﻄاﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ متناسﺐ با نرخ ﺗور اﻓﺰای

داﺷاﺖ ﻛاﻪ ایاﻦ
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امر موﺟﺐ ﻋد سفﺐ اﻋتﻤااد ﻋﻤاومی و هجاو مشاتریان باﻪ باناک هاا (ﺗخصصای ﺗوساﻌﻪای) بارای
ﻛاه

ارزش داراییهای آن ها نشود ﻛﻪ ایﻦ ﺷرایﻂ موﺟﺐ بیﺗﺄرﻴر بیرﺒاﺗی نارخ ﺗاور بار ریساک

نﻘدینگی بانکهای ﺗخصصی ﺷود.
منابع

 احمدپور ،هادی (« .)1387نااﻃﻤﻴنانی و استراﺗژی بﻬﻴنﻪ در مدیریﺖ نﻘدینگی بانک هاا» .باناکو اقتصاد .ﺷﻤاره .45
 -احمدیان ،اعظم و مهران کیانوند (« .)1388ﺗﺤفﻴاﻞ نﻘا

باناک مرﻛاﺰی در ﻛااه

اﺣتﻤاال

رﺧداد ریسک نﻘدینگی در ﺷﺒکﻪ بانکی ﻛشور» .ﻓصفنامﻪ ﭘژوهشنامﻪ اقتصادی .ساال ﭘاانﺰدهم.
ﺷﻤاره  .59ﺻ

.57-93

 اندرس ،والتر ( .)2010اقتصادسنجی سری زمانی با رویکرد ﻛاربردی .انتشارات دانشاگاه امااﺻادق.
 -جعفری صقمیمی ،احمقدا اعظمقی ،کقوروش و رجقﺐ عزیزیقان (« .)1394ﺗاﺄرﻴر نااﻃﻤﻴناانی

متﻐﻴرهای اقتصاد ﻛالن بر واردات ﻛشورهای منتخﺐ در ﺣال ﺗوسﻌﻪ (ﺷامﻞ ایاران)» .ﻓصافنامﻪ
اقتصاد مﻘداری ،دوره  .12ﺷﻤاره  .3ﺻ

.27 -49

 حقیقت ،جعفر و صالح اکتر موسوی ( .)1395اقتصادسنجی ﻛاربردی .ﺟفد اول .انتشاارات ناورﻋفم.
 رستمیان ،فروغ و فاطمه حاجی بابائی (« .)1388اندازهگﻴری ریسک نﻘدینگی بانک با استﻔادهاز مدل ارزش در مﻌرض ﺧﻄر (بانک سامان)» .ﭘژوهشنامﻪ ﺣسابدار ماﻟی و ﺣسابرسی .دوره .1
ﺷﻤاره  .3ﺻ

.198-175

 سوری ،علی ( .)1395اقتصادسنجی ﭘﻴشرﻓتﻪ .ﺗﻬران :نشر ﻓرهنگ ﺷناسی. شاهآبادی ،ابوالفضلا سلمانی ،یونس و سید آرش ولینیا (« .)1395ارﺗﺒااط ﺗاور و نااﻃﻤﻴناانیﺗور در ایران با ﺗﺄﻛﻴد بر انتظارات ﻋﻘالیی» .ﻓصفنامﻪ اقتصاد ﭘاوﻟی ،مااﻟی .ﺷاﻤاره  .12ﭘاایﻴﺰ و
زمستان.
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 شکیﺐ حاجیآقا ،سکینه (« .)1388ﻋوامﻞ مؤرر بر ریسک نﻘادینگی باناک هاا مﻄاﻟﻌاﻪ ماوردی عرب مازار ،عتاس و پونه روئین تن (« .)1385ریسک اﻋتﺒاری مشتریان بانکی مﻄاﻟﻌﻪ موردیبانک ﻛشاورزی» .دو ﻓصفنامﻪ ﻋفﻤی  -ﭘژوهشی ﺟستارهای اقتصادی .سال سو ﺷﻤاره ﺷشم.
 عرب مازار یزدی ،محمدا یاغومیان ،رافیک و فرزانه کاکه خانی (« .)1389بررسی رابﻄﻪ مﻴاانﺣسابرسای .ساال .13

ﺗرﻛﻴﺐ دارایی -بدهی و ریساک نﻘادینگی باناک هاا در ایاران» .دانا
ﺷﻤاره .52

 قلیزاده ،محمدحسن و حسقن پقا خقو ( .)1392بررسای و اوﻟویاﺖبنادی ﻋواماﻞ ماؤرر بارنﻘدینگی در ﺻنﻌﺖ بانکداری ﻛشور» .ﭘایاننامﻪ مﻘﻄع ﻛارﺷناسی ارﺷد دانشگاه گﻴالن.
 کاوندی ،مجتتی ( .)1391ﻃراﺣی مدل اندازهگﻴری ریسک نﻘدینگی در نظا بانکداری بادونربا (مﻄاﻟﻌﻪ موردی :بانک مفﺖ) .دو ﻓصفنامﻪ ﻋفﻤی -ﭘژوهشی ﺟستارهای اقتصادی ایران .سال
 .9ﺷﻤاره  .18ﺻ

.163-135

 -مهرآرا ،محسن و الها) صحتی (« .)1390بررسی ﺗﺄرﻴر نااﻃﻤﻴنانی ﺷاﺧ

های اقتصادی ﻛالن بر

ﻋﻤفکرد اﻋتﺒاری بانکها» .ﭘژوهشنامﻪ اقتصادی .سال یازدهم .ﺷﻤاره .4
 میرزایی ،حسینا فلیحی ،نعمقت و محمدرضقا مشقهدیان ملکقی (« .)1390بررسای نااﻃﻤﻴناانیمتﻐﻴرهای ﻛالن اقتصادی (نرخ ارز ،ﺗور ) بار روی ریساک اﻋتﺒااری مشاتریان ﺣﻘاوقی باناک
ﺗجارت» .دوره  .6ﺷﻤاره  .18ﺻ

.137-113

 نادری نور عینی ،محمدمهقدی (« .)1390رابﻄاﻪ ریساک اﻋتﺒااری باناک هاا باا ﻋواماﻞ ﻛاالناقتصادی» .رساﻟﻪ دﻛتری دانشگاه ﻋالمﻪ ﻃﺒاﻃﺒائی .دانشکده ﺣسابداری و مدیریﺖ.
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