
 

 

 

 اقتصادي مجله

 87-113 صفحات ،1397 آبان و مهر ،8 و 7 هاي شماره

 

 های بانک نقدینگی ریسک بر اقتصادی کالن متغیرهای اطمینانینا تأثیر بررسی

 ای( توسعه های بانک موردی: )مطالعه اسالمی

 عادلی امیدعلی

 قم دانشگاه اسالمی اقتصاد مدیرگروه و استادیار

oa.adeli@gmail.com 

 فریدونی نصراله

 قم دانشگاه اسالمی بانکداری دانشجوی

nasry.fereydooni@yahoo.com 
 

 عوامل به اقتصادی بنگاه یک بقای یا سودآوری است. همراه ریسک از ایدرجه با اقتصادی فعالیت هر اصوالً

 پقی  در تحقیق   این .است کنترل از خارج دیگر برخی و کنترل در هاآن از برخی که دارد بستگی متعددی

 نققدینگی  ریسقک  روی بقر  تقور((  نرخ رشد، نرخ ارز، )نرخ اقتصادی کالن متغیرهای یننااطمینا تأثیر یافتن

 نققدینگی  هقای نسقتت  از نققدینگی  ریسک ارزیابی برای منظور بدین .است ای()توسعه تخصصی هایبانک

 دوره طقی  ایقران  اسقالمی  جمهوری مرکزی بانک نظارت تحت که بانک 4 شامل نمونه است. شده استفاده

 و ،افتقه ی میتعمق  فولر -دیکی آزمون از متغیرها بودن ایستا اثتات برای تحقی  این در .است 93 الی 80 زمانی

 ارز، نقرخ  نااطمینقانی  گیریاندازه برای و (ARCH) آزمون از شرطی واریانس ناهمسانی وجود اثتات جهت

 توسق   مدل تخمین از بعد درنهایت است. شده استفاده (GARCH–ARIMA) آزمون از اقتصادی رشد تور(،

(VAR) هقای بانک نقدینگی ریسک روی بر اقتصادی( رشد ارز، )نرخ نااطمینانی اثر که شد حاصل نتیجه این 

 نققدینگی  ریسقک  روی بقر  داریمعنی و مثتت اثر تور( نرخ نااطمینانی اما ،است دارمعنی و مثتت تخصصی

 .ستین

رشد  نرخ نااطمینانی تور(، نااطمینانی ارز، نرخ نااطمینانی نقدینگی، ریسک ریسک، تیریمد کلیدی: واژگان

 .اقتصادی
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 8 و 7 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  88

 

 

 مقدمه .1

 دیقتصاا توسعه و شدر ملاعو مهمترین از ركشو هر در یتوليد و مالی هااای نظااا  بين صحيح طتباار

 هاای مختفا    بخا   به سارمایه  تخصاي   در كارآمادی  الگاوی  كاه  كشاورهایی  .شود می محسوب

 و تجهيز ند.رداربرخو یباالتر جتماعیا هفار جااه يدرنت و دیقتصاا پيشرفت از غفبا ،نددار اقتصااادی 

 زاربا كه پاذیرد  مای   نجاا مالی زاربا طریق از اقتصاادی  هاای  فعاليت به گذاری سرمایه منابع تخصي 

 فراینااااد رشااااد و توسااااعه  در بانکی  نظا نق  رو ینا از ست.ا زاربا ینا از قسمتی بانکی راتعتباا

 دشگر در سرمایه تأمين ،ها پروژه ایجرا ایبر مالی تأمينتجهيز منابع و  جهت در هاركشو دیقتصاا

تعميااق  از یجفوگير نيز و اساساای جمعياات یهازنيا فعر و هنیر هااای وا  یعطاا ی،توليد یحدهاوا

 سالمت حفظ كه ستا هميتاپر ننچناآ لشتغاا و گذاری سرمایه دی،قتصاا های فعاليت روند كاهنده

 كشاورها  یمف اقتصادی در اقتصاد گذاری سياست اول های اولویت ازجمفه بایست می را ها بانک مالی

 هااای ویژگاای به توجه با بانکی و مالی  نظا كه شتدا توجه باید (.1384 )نصااراله، بااه حساااب آورد

 ،اتیاا عمفي هاای  ریسک ،مالی های ریسک مانند، مخاطره و ریسک از گوناگونی انواع با خود صخا

 دو شامل مالی هاای  ریسک هستند. تقسيم قابل مختف  یهاادخدر یسکر و وكار كسب هایریسک

 و ریعتباا یسکر دینگیااانق سکااایر املاااش ال اااخ هااای ریسااک گااروه اول، ست:ا صفیا وهگر

 د.میشو ناپااذیری جبااران هااای زیااان سبب هاااآن صحيح مدیریت  عد و ستا شکستگیور یسکر

 اژبيترآر گرا ؛گيرناد  مای  شکل الیاا م یااااا هاژبيترآر سساا بر كه بازی سفته های ریسک گروه دو ،

 وهگر ینا شد. هداخو شدید نیاز رتصو ناا یا راا غي در و دااا یز دسو سبب باشد صحيح گرفته انجا 

 به مالی یسکر ست.ا زاربا یطاشر یسکر و هاارز خنر سکایر ه،رابه خران سکایر شامل ها ریسک

 هااا بانااک كفی یسکر ی افزا سبب دی(قتصاا سيستم دربانکی) هداااپيچي هااای وابسااتگی طهاااسوا

 دنواااب ایيناااپ د؛واااش رمایهاااس كفایت ضریب به خاصی توجه باید ،بانک مالی یسکر در د.میشو

 یسکر مدیریت صفیا چال  طرفای  از هد.دمای  ی افزا را بانک هاای  ریسک عمجمو ریباض نایا

 است. بحران وزراب  هنگا در هجوو تأمين نقدینگی

 و هاا  باناک  از بساياری  ورشکساتگی  و زیاان  موجب جهان، بانکی نظا  در مالی هایبحران بروز

 برداشت برای ها بانک به مشتریان هجو  و عمومی اعتماد سفب جهانی، اقتصاد در اعتباری مؤسسات

 ایان  در اسات.  شده هایشانسپرده بازپرداخت در بانک ناتوانی از ترس دليل به خود سپرده حساب از
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 89   ...بررسی تأثیر نااطمینانی متغیرهای کالن اقتصادی

 

 

 باه  الز  نقادینگی  فقدان و هاسپرده غيرمنتظره و ناگهانی خروج و مشتریان تقاضای افزای  با شرایط

 در هام  ندارناد  قارار  بحرانای  شارایط  در كاه  هاییبانک حتی مدت،كوتاه هایبدهی پرداخت منظور

 ناوری  ،1393 )كيانوناد،  گرفات  خواهناد  قارار  ورشکساتگی  درنهایات  و نقادینگی  ریساک  معرض

1388.) 

 تواناد مای  آن كمبود و دارد فراوان اهميت بانک سالمت ميزان نقدینگی ميزان كه این به توجه با

 ریساک  بار  ماؤرر  عوامال  شناسایی و بررسی شود، منجر آن ورشکستگی و نقدینگی ریسک بروز به

 و اهميات  ایاران،  كشاورمان  در اقتصاادی  و ماالی  هاای بحاران  باروز  از جفوگيری منظور به نقدینگی

 (.1392 )احمدیان، یابدمی بيشتری ضرورت

 خاود  باه  اخيار  هاای سال در را زیادی توجهات اقتصاد، واقعی بخ  و بانکی بخ  ميان ارتباط

 دولات(  گاری  متاولی  )باا  پاولی  هاای سياسات  اصافی  معبار  عناوان  به بانکی بخ  است؛ كرده جفب

 بخا   دو ایان  باين  هماهنگ هرچه كنند.می ایفا كشور اقتصادی تعادل در ای العاده فوق تأريرگذاری

 كاه  كناد مای  بياان  (،2008) گرونيناگ  (.1392)مهارآرا،  بود خواهد بيشتر اقتصادی رشد باشد، بيشتر

 اصافی  عفل ارز نرخ و هادارایی قيمت نوسان و نامناسب اقتصادی عمفکرد با رباتبی اقتصادی محيط

 بانک هایدارایی دقيق ارزیابی كه شودمی باعث محيطی چنين رود.می شماره ب مالی سيستم رباتیبی

 باشد. دشوار بسيار مالی هایریسک و

 اساسای  شارایط  از یکای  كاالن،  اقتصااد  در مطمانن  فضاای  خفاق  و اقتصاادی  رباات  شک بدون

 تاأرير  تحات  باا  كاالن  اقتصااد  فضای نااطمينانی مقابل در شود.می محسوب كشور اقتصادی پيشرفت

 بفندمادت  و مادت كوتااه  زماانی  افاق  در مناابع  بهيناه  تخصي  و بانکی هایسپرده تركيب دادن قرار

 دچاار  را اقتصاادی  كاارگزاران  هاای تصميم كه طوری   به سازدمی مختل را اقتصادی فعاليت هرگونه

 چناين  در كنناد.  تعادیل  پيوساته  را خاود  اقتصاادی  هاای تصاميم  مجبورند هاآن یعنی كند؛می نوسان

 ندارند. روشنی اندازچشم آینده به نسبت اقتصادی كارگزاران از یک هيچ شرایطی

 و شاده  منجار  ماالی  سيستم رباتیبی به كالن اقتصاد فضای رباتیبی و نااطمينانی كه است آشکار

 ماادیریت بارای  بنااابراین .دهاد مای  قاارار تاأرير  تحات  را هااا باناک  هاای فعالياات و عمفکارد  درنهایات 

 اقتصاادی  متغيرهاای  نوسانات و نااطمينانی اررات بررسی نقدینگی، ریسک ازجمفه مالی های ریسک

 است. ضروری آن بر
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 8 و 7 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  90

 

 

 هاای باناک  نقدینگی ریسک بر اقتصادی كالن عوامل نااطمينانی تأرير بررسی به پژوه  این در

 پردازیم.می هاداده فصفی تواتر با 1384 – 1393 زمانی دوره طی ایران در ایتوسعه تخصصی

 .است زیر شرح به اساسی سؤال فوق توضيحات به با توجه

 ایتوسعه هایبانک نقدینگی ریسک بر تأريری چه اقتصادی كالن متغيرهای نااطمينانی :اصلی سؤال

 دارند؟ ایران

 فرعی: سؤاالت

 ایاران  ایتوسعه هایبانک نقدینگی ریسک بر تأريری چه اقتصادی رشد نرخ از ناشی نااطمينانی .1

 دارد؟

 دارد؟ ایران ایتوسعه هایبانک نقدینگی ریسک بر تأريری چه ارز نرخ از ناشی نااطمينانی .2

 دارد؟ ایران ایتوسعه هایبانگ نقدینگی ریسک بر تأريری چه تور  نرخ از ناشی نااطمينانی .3

 موضوع ادبیات بر مروری .2

 طميناانی اان كاه  یافتناد  دسات  نتيجاه  ایان  باه  ایمطالعه در (2009) 1تاالورا اوزكان، كاگالیان، بائو ،

 كاه  كردناد  ادعا هاآن است. ها بانک دارایی سبد و عمفکرد بر اررگذاری عامل كالن، اقتصاد محيط

 رفتاار  هاا، دارایای  سابد  باا  رابطاه  در خود گيریتصميم در ها بانک كالن، اقتصاد نااطمينانی زمان در

 رفتاار  كاالن،  اقتصااد  در كمتار  نااطميناانی  باا  هاای دوره در كاه  حالی در داشت خواهند تریهمگن

 اقتصااد  شارایط  كاه  هاایی زماان  در كردناد  بينای پاي   ایشان بود. خواهد ترناهمگن ها بانک دهی وا 

 انتظاار  رو ایان  از باود،  خواهاد  گيریتصميم برای ها بانک دسترس بيشتری اطالعات است، ترباربات

 تار گساترده  بانکی( 2مالی سالمت هایشاخ  از یکی عنوان )به هادارایی به تسهيالت نسبت رودمی

 در تاری همگان  رفتاار  هاا  باناک  مادیران  شودمی مواجه نااطمينانی با اقتصاد كه شرایطی در اما شود؛

 داشت. خواهند یده التيتسه

 هاای دارایای  مادیریت  و دهای وا  رفتاار  بر كالن اقتصاد نااطمينانی اررات مدل همکاران و بائو 

 متحااده، ایاااالت هااایبانااک 1979 -2003 فصاافی هااایداده از اسااتفاده بااا و دادنااد بسااط را بانااک

 بررسای  ماورد  اقتصاادی  نااطميناانی  شارایط  تحات  را هادارایی به تسهيالت نسبت مقطعی پراكندگی

                                                             
1. Baum. Caglayan. Ozkan and Talavera 
2. Financial Soundness Indicators 
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 91   ...بررسی تأثیر نااطمینانی متغیرهای کالن اقتصادی

 

 

 را 1یافتاه  تعمايم  شارطی  ناهمساانی  واریاان   هاای مدل وسيفه به كالن اقتصاد نااطمينانی و دادند قرار

 كاالن  اقتصااد  در نااطميناانی  افازای   كاه  داد نشان اقتصادسنجی هایتحفيل از نتایج كردند. محاسبه

 هاا دارایی به تسهيالت شدن محدود به منجر درنهایت و شده بانکی هایدارایی و منابع كاه  باعث

 شد. خواهد

 هاای شركت نقدینگی بر مؤرر عوامل بررسی هدف با (2006 و 2004) همکاران و بائو  همچنين

 و نقادینگی  از مناساب  ساطح  تعياين  در را كاالن  اقتصااد  محايط  ربااتی بای  متحده، ایاالت در بزرگ

 نقادینگی  ميازان  عادی شرایط در ها،آن عقيده به دانستند. مؤرر هاشركت در كارآمد منابع تخصي 

 هاا آن اقتصاادی  هاای فعاليات  ميازان  و معامالت حجم به كنندمی نگهداری یرماليغ هایشركت كه

 نگاه  خاود  منطقای  نيازهاای  باه  نسابت  نقادینگی  از باالتری سطح غيرمالی هایبنگاه اما دارد، بستگی

 2 احتيااطی،  انگيازه  و معاامالتی  انگيزه اینکه بر مبنی كينز عقيده اساس بر همکاران و بائو  دارند. می

 ساطح  تعياين  بارای  اسات،  غيرماالی  هایبنگاه توسط نقد دارایی از مثبتی سطح نگهداری اصفی دليل

 عناوان  به (ینگینسبت نقد) هادارایی به نقد موجودی نسبت از آن بر مؤرر عوامل و نقدینگی مطفوب

 هاای فعاليات  از معيااری  عناوان  )باه  داخفای  ناخاال   توليد متغير 4 در نااطمينانی و مدل وابسته متغير

 كنناده  مصارف  قيمت شاخ  خدمات(، و صنعت بخ  )توليدات صنعتی توليد شاخ  اقتصادی(،

 قارار  مادنظر  توضايحی  متغيرهاای  عناوان  باه  ماالی(  بازار )شاخ  سها  بازده شاخ  و تور ( )نرخ

 دادند.

 تواناایی  مقابال  در ماانعی  كاالن  اقتصاد نااطمينانی شرایط كه كردند استدالل همکاران  و بائو 

 محادود  را هاشركت نقدینگی و شد خواهد آینده نقدی جریانات ميزان بينیپي  در هابنگاه مدیران

 كاالن  اقتصااد  محايط  مقابال،  در شاد.  خواهاد  تاری همگن نقدینگی مدیریت هایسياست به منجر و

 نشاان  آناان  تحقياق  نتاایج  شد. خواهد نقد هایدارایی كارآمدتر تخصي  به منجر ترباربات و ترآرا 

 نقادینگی  درصادی  22تاا   9ه  كا به منجر كالن اقتصاد نااطمينانی در صددرصدی افزای  كه داد

 باا  مواجاه  بااالتر،  رشاد  دارای تر،بزرگ هایشركت نقدینگی كه دریافتند همچنين آنان شد. خواهد

 نسبت كالن اقتصاد در نوسانات شدت به بيشتری حساسيت شدیدتر، بریسرمایه با و مالی محدودیت

 كفای  طاور  باه  دارند. مالی محدودیت بدون و كاربرتر ،كمتر رشد دارای ،تر كوچک هایشركت به

                                                             
1. GARCH 
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 8 و 7 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  92

 

 

 كنناده  تعياين  عامال  یاک  كالن اقتصاد در نااطمينانی كه كندمی حمایت فرضيه این از اینان هاییافته

 هاای شاركت  مياان  در آن اررگاذاری  ميازان  و باوده  هاا شاركت  نقد وجه نگهداری رفتار بر دارمعنی

 است. متفاوت ایمالحظه قابل طور به قشانيتحق در شده یبند طبقه

 هاای دارایای  بهيناه  تخصاي   در كاالن  اقتصااد  نااطميناانی  نقا   بررسی در (2006) 1آجفياریفو

 قيمات  )شااخ   كاالن  اقتصااد  نااطميناانی  باين  رابطاه  1990 – 2005 دوره طای  ایتالياایی  هایبانک

 بااه تسااهيالت )نساابت گااذاریساارمایه هااایتصااميم و صاانعتی( تولياادات شاااخ  و كننااده مصاارف

 كرد. تأیيد را ایتاليایی هایبانک ها( دارایی

 باه  تساهيالت  نسابت  و كاالن  اقتصااد  در نااطميناانی  ميان را دارمعنی و منفی رابطه (2010) 2بينو

 در نااطميناانی  افازای   كاه  یافات  دسات  نتيجاه  ایان  باه  و كرد بررسی تجاری هایبانک هایدارایی

 شود.می منجر بانکی سيستم در هادارایی به تسهيالت نسبت كاه  به كالن اقتصاد

 هاا  باناک  نقادینگی  ریساک  بار  مؤرر عوامل بررسی به یا مطالعه در (1388) شکيبو  پناه یزدان

 در 1387 الای  1385 زماانی  فاصفه طی در كه تحقيق هاییافته پرداختند، مفت( بانک موردی )مطالعه

  به پرداختی تسهيالت رشد و فرار سپرده ها،سپرده كل متغيرهای از عبارتند گرفته صورت مفت بانک

ریساک نقادینگی    بار  هاا  ساپرده  كال  تاأرير  و گذارناد مای  تاأرير  نقادینگی  ریسک بر معنادار صورت

 مستقيم نقدینگی ریسک با پرداختی تسهيالت رشد و فرار هایسپرده تأرير و است معنادار و معکوس

 تسهيالت رشد و هاسپرده كل فرار، سپرده به ترتيب به ریسک عفل از تأرير نیشتريب و است معنادار و

 متغيرهاای  معناادار از  صاورت  باه  بانک این در ینگینقد ریسک همچنين و دارد اختصاص پرداختی

 مشااركت  اوراق حجام  و ماالی  تاأمين  هزیناه  ،ها بانک سایر به بدهی مركزی، بانک به بدهی نشانگر

 از تاأرير  بيشاترین  و دارناد  معناادار  و مساتقيم  رابطاه  ریساک  باا  متغيرهاا  این و است گيریاندازه قابل

 حجام  و ماالی  تاأمين  هزیناه  ،ها بانک سایر به بدهی مركزی، بانک به بدهی ترتيب به ریسک عوامل

 دارد. اختصاص مشاركت اوراق

 رخداد احتمال كاه  در مركزی بانک نق  تحفيل به ایمطالعه در (1388) كيانوند و احمدیان

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

                                                             
1. Quagliariello 
2. Rayan Bynoe 
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-92 دوره در كشاور  در موجاود  هاای باناک  زیاان  و سود و ترازنامه هایداده از استفاده با و الجيت

 ساالمت  ميازان  باه  توجه با كشور بانکی ریسک رخداد احتمال كاه  در پولی سياست نق  1385

 نقادینگی  تزریاق  كاه  است این بيانگر موضوع برسی از حاصل نتایج گيرد. قرار تحفيل مورد ها بانک

 سياسات  همچناين  دهاد.  كااه   كشاور  بانکی شبکه در را نقدینگی ریسک رخداد احتمال تواندمی

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

 دارد. نقدینگی ریسک رخداد احتمال كاه  در مؤررتری

 بادهی  -دارایی تركيب ميان رابطه بررسی به ایمطالعه در (1389) همکاران و یزدی مازار عرب

 ریسک بر مؤرر عوامل شناخت منظور به ،تحقيق ینا پرداختناد.  ایاران  در ها بانک نقدینگی ریسک و

 منابع و هاا  داده به توجه با را نقدینگی ریسک و هاا  بانک بدهی -دارایی تركيب ميان رابطه ،نقدینگی

 با ،اسات  1389 تا 1386 سال از كشور بانکی سيستم در فعال یها بانک ترازنامه كه موجود اطالعاتی

 ریسک متغيرهای ،بررسی انجا  برای است. نموده بررسی ،كانونی وتحفيااال تجزیاااه روش از استفاده

 قرار یريااگ اناادازه و تعری  مورد مالی هااای نساابت از استفاده با ،بدهی-دارایی تركيب و نقدینگی

 متغيرهای تغييرپذیری درصد SPSS 98 افزار نر  كمک با شده انجا  محاسبات اساس بر است. گرفته

 گردید. تبيين( بدهی -دارایی تركيب) مستقل متغيرهای تغييرپذیری با نقدینگی( هااای نساابت) وابسته

 و پاذیرد  مای  تأرير ها بانک بدهی-دارایی تركيب نحوه از نقدینگی ریسک كه گفت توان می بنابراین

 .گرفت قرار اربات مورد متغيرها از مجموعه دو ميان رابطه وجود بر مبنی تحقيق فرضيه

 اساتفاده  باا  باناک  نقدینگی ریسک گيریاندازه به ایمطالعه در (1388) بابائی حاجی و رستميان

 مادل  از اساتفاده  باا  كااربردی  تحقياق  این دادند. انجا  سامان( )بانک خطر معرض در ارزش مدل از

 ردمو بانک مالی هاای  صاورت  اسات.  پرداختاه  1386-1381 هاای  ساال  طای  خطار  معرض در ارزش

 روش از اساتفاده  باا  شاده  گفتاه  هاای  ساال  طای  بانک نقدینگی ریسک مقدار و گيرد می ارقر سیربر

 یسکر ندرو دنبو كاهشی بر مبنی محقق فرضيه .شااود یماا یريااگ اناادازه خطاار معاارض در ارزش

 آزمااون داا نرو لاا تحفي ریماآ روش از فرضيه آزماون  ایبر ت.اااسا دهواا ب هاا  ساال  ینا طی نقدینگی

 با نتایج مطابقت ایبر دهسا نگرسيور لمد از ازیمو طاور  باه   شاود.  می دهتفااسا ارتتواسا -اك اك

 سکااایر لیونز ندرو دهناده  نشاان  تحقيق نتایج ست.ا هشد دهستفاا ارتستوا -اك اا ك آزماون  نتایج

 است. بوده سیربر ردمو یها سال طی دینگیانق
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نارخ  ) اقتصاادی  كاالن  متغيرهاای  نااطميناانی  بررسای  به ایمطالعه در (1390) دیگران و ميرزایی

 بادین منظاور تاأرير    پرداختناد.  تجاارت  باناک  حقاوقی  مشاتریان  اعتباری ریسک روی بر تور ( ،ارز

 باار روی ریسااک اعتباااری مطالبااات معااوق و مطالبااات سررساايد گذشااته ر ،تو و ارز خنر یمتغيرها

 تحقيق ینا در گرفات.  قارار  بررسای  مورد 1391-1384 هایسال طی تجارت بانک حقوقی نمشتریا

 دجوو ترباا جهت ی،فر دگا شبریو آزمااون لمد یپسماندها نميا یخودهمبسااتگ  عد ترباا ایبر

 و تاور  آزماون   ارز خنر نااطميناانی  گيریاندازه برای و (ARCH) آزمون شرطی یان وار ناهمسانی

(EGARCH-ARIMA) توسط لمد تخمين بعااااد از درنهایاااات شااااده دهستفاا (GMM) نتيجه ینا 

 دارمعنی و مثبت رتتجا بانک ریعتباا یسکر روی بر ر تو و ارز خنر نااطمينانی ررا كهشد  حاصل

 .است

 و عمفيااتی  هاای ریساک  باه  باانکی،  ریسک زمينه در گرفته انجا  مطالعات تمامی در كه آنجا از

 عوامل نااطمينانی تأرير مورد در ایمطالعه ولی شده زیادی توجه اعتباری ریسک ژهیو به بازار ریسک

 .است نيامده عمل به ها بانک نقدینگی سکیبر ر اقتصادی كالن

 مدل: تصریح .3

 ماازار عارب  (،2005) بکناز  (،2006) فویاريا آجف (،2010) بينو مطالعه، از پيروی به تحقيق این الگویی

 .است ذیل شرح به الگو این خطی فر  كه است (1390) ميرزایی و (1389) یزدی

OG(risk)=𝛽0+ 𝛽1(gainf)+ 𝛽2(gana)+ 𝛽3(gagdp)+Ɛt 

OG: ؛نقدینگی ریسک 

Gainf: ؛تور  نااطمينانی 

Gana: ؛ارز نرخ نااطمينانی 

Gagdp: اقتصادی رشد نرخ نااطمينانی. 

 آزماون  متغيرهاا  بودن پایایی تعيين برای همچنين است یزمان یسر هاداده مدل حاضر تحقيق در

 نااطميناانی  گياری انادازه  بارای  و ARCH آزمون شرطی واریان  ناهمسانی یافته، تعميم فولر -دیکی

 توساط  مادل  تخماين  از بعد درنهایت و شده استفاده (GARCH- ARIMA) آزمون كالن متغيرهای

VAR آمد خواهد دست به حاصل نتایج 

 هستند: بيان قابل نقدینگی ریسک از مختففی تعاری 
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 موقااع بااه پرداخت یا تسهيالت اعطای برای وجوه تااأمين در بانک توانایی عد  نقدینگی ریسک

 (.1999 )ترایپ، است سپردهها نظير خود دیون

 عد  ،آن اصفی منشأ و میشود ناشی ها بانک های بدهی و ها دارایی ساختار از عمدتاً ریسک این

 توان می را نقدینگی ریسک رو این از ؛است بانک به خروجی و ورودی های جریان بين زمانی تطابق

 (.2000 ماركه، و )گروهی نمود تقسيم منابع و ها دارایی نقدینگی ریسک دسته دو به

 برآوردن تاا جه وداا خ هاای  دارایی روشاف در بانک توانایی عد  به ها دارایی نقدینگی ریسک

 بانک توسط منابع ذباج د اع هاب زاني ابعامن دینگیانق ریسک دارد. اشاره غيرمنتظره نقدی نيازهای

 گردد یبازم بانک( اعتباری وطاخط و هيالتاتس از استفاده یا و سپردهها جذب )مانند عادی طریق به

 .(1384 پور، اسدی)

 ها های مدیریت آن انواع ریسک و روش

 مدیریت هایروش ریسک انواع

 اعتبار ریسک

 از استفاده ،دهندگان وا  منابع از حفاظت برای الز  هایاحتياط و دهیوا  مناسب ساختار ایجاد

 تركيب مدیریت بانک، هایدارایی ایدوره بازنگری تسهيالت، قرارداد با اعتباری هایمشتقه

 اضافی. ورایق گرفتن یا دهدمی رخ بازار در كه اتفاقاتی عفت به تسهيالن

 بازار ریسک
 ارز، نرخ ریسک بهره، نرخ ریسک شامل بازار شده اعال  هایریسک تأیيد و آزمای  ارزیابی،

 جاری. ریسک و تعدیالت ریسک

 عمفيات ریسک

 و هاكنترل امنيتی، تدابير شکست انسانی، نيروی كارایی عد  و قصور از ناشی هایزیان پوش 

 ییاجرا ریسک ارتباطات، اطالعات، صحت عد  یا و آگاهی عد  از ناشی هایزیان فناوری،

 این به كنترل این متقابل. عمفيات در كنترل تمركز با اعتبار و اعتماد ریسک و ها نامه آیين و قراردادها

 اشخاص دسترسی از دیگر سوی از و نشود وارد اطالعات بر ایخدشه هيچ كه است منظور

 نماید. ممانعت كننده سوءاستفاده

 نقدینگی ریسک

 گيرد: انجا  زیر روش سه مبنای بر تواندمی برآوردها این آینده. در بانک نقد نيازهای برآورد

 سرعت و هابدهی و هادارایی ساختار مبنای بر برآورد نقد، وجوه مصارف و منابع مبنای بر برآورد

 نقدینگی. هایشاخ  مبنای بر برآورد و نقد وجوه به هاآن تبدیل
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 1نااطمینانی و ریسک تعریف .4

 یاا  و حالات  كامال  توضايح  و است محدود افراد یا فرد دان  كه داندمی حالتی را نااطمينانی 2هابارد

 نااطمينانی كه كندمی تأكيد نيز (1995) 3داوی  نيست، ممکن آید،می یا آمده به دست كه اینتيجه

 كارد.  بينای پي  رابت احتمال توزیع با را آن تواننمی كه است اقتصادی محيط تغييرات العملعک 

 باه  را ریساک  هاباارد  شاوند. مای  قائال  تماایز  نااطميناانی  و ریسک مفهو  دو ميان محققان از بسياری

 یاا  و ناامطفوب  تاأرير  ممکان  هاینتيجه آن در كه اطمينان عد  از حالتی كند:می تعری  زیر صورت

 اسات،  شاده  تفقای  یکسان نااطمينانی و ریسک مطالعات، اغفب در آورند.می بار به را مشخصی زیان

 وی اسات.  نماوده  ارائاه  را تماایزی  وجاه  نااطميناانی  و ریساک  باين  (1921) 4نایت خصوص این در

 را معينای  احتمااالت  بتوانناد  اقتصاادی  هاای بنگاه كه شودمی گرفته نظر در زمانی ریسک» گوید: می

 بفيات  یک مانند یا باشد عفمی تواندمی احتماالت این بينیپي  دهند، اختصاص تصادفی وقایع برای

 توانناد نمای  هاا بنگااه  هماين  كاه  صاورتی  در گيارد،  شاکل  شخصای  باورهای اساسبر  ییآزما بخت

 شاود مای  بياان  عينی احتماالت با ریسک «نمایند. بينیپي  نااطمينانی برای را مذكور معين احتماالت

 اسات.  زیااد  طبيعات  در آن بارای  مشاابه  هاینمونه یا برسد آن به ریاضی استقرای با تواندمی فرد كه

 مطالاب  باه  توجاه  باا  اسات.  فارد  منحصربه آن رویداد و گيردمی نشأت ذهنی احتماالت از نااطمينانی

 در اماا  هساتند،  مجازا  كاامالً  مفهاو   دو اقتصاادی  دیادگاه  از اطمينان عد  و ریسک گرچه شده ارائه

 آسيبی دو این دادن مترداف نيز تحقيق این در و شوندمی برده كاره ب یکدیگر مترادف موارد بسياری

 بار  تواناد مای  ریسک ایجاد با اقتصادی كالن متغيرهای توسط نااطمينانی زند،نمی پژوه  ساختار به

 (1390 صحتی، و مهرآرا) باشد تأريرگذار ها بانک نقدینگی

                                                             
 

 گيرد.می شکل متغيری نيب  يپ مدل، برآورد از پ  روش این در .استی اقتصادسنج هایروش بر اساس ینااطمينان تخمين. 1

 و ARCH عمومی هایمدل شرایط این در دهد.می نشان را متغير ینااطمينان از برآوردی مدل، دری نيب  يپ خطای معيار انحراف

 جمفه شرطی واریان   فهيوس به متغير نااطمينانی ها،مدل گونه نیا در دارند. ارجحيت GARCH یعنی هاآن  افتهی گسترش شکل

 آید.می به دست كندمی تغيير زمان طول در كه برآوردی مدل خطای

2. Hubbard 
3. Davis 
4. Knight 
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 های بانک نقدینگی ریسک و اقتصادی کالن عوامل نااطمینانی میان ارتتاط .5

 ایران ای توسعه تخصصی

 نقادینگی  ریساک  بار  شاکفی  به كه یافت توانمی اقتصادی ادبيات در را متعددی اقتصادی متغيرهای

 هاا آن باشاند( مای  تحقياق  در مستقل ريمتغ عنوان به )كه ترینمهم به ادامه در و گذارندمی تأرير بانک

 شود.می پرداخته

 نقدینگی ریسک و 1داخلی ناخالص تولید نااطمینانی .5-1

 كاه  اسات  كشاور  اقتصاادی  تيوضع دهندهنشان و اقتصادی عمفکرد شاخ  داخفی، ناخال  توليد

 و )روناق  تجااری  هایچرخه تأرير با رابطه در انجامد.می تجاری هایچرخه به آن رشد نرخ در تغيير

 دارد: وجود متضاد نظریه دو ها بانک نقدینگی ریسک بر اقتصادی( ركود

 باه  و خاارج  ركاود  از اقتصااد  هرگااه  مالی، شکنندگی و ها بانک نقدینگی نظریه اساس بر یک،

 ميازان  شاده،  نيبا  خاوش  اقتصااد  به نسبت ها بانک ازجمفه اقتصادی واحدهای شود، وارد رونق دوره

 نگهاداری  یكمتار  نقاد  هاای دارایی و داده افزای  را بفندمدت( )تسهيالت بفندمدت گذاریسرمایه

 باا  و افازای   هاا آن نقادینگی  حجام  امتنااع،  تساهيالت  اعطای از ها بانک ركود، دوره در و كنندمی

 نقادینگی  مياان  منفای  رابطه یک كه رودمی انتظار بنابراین هستند؛ مواجه یكمتر نقدینگی مشکالت

 (.1388 ،)نوری باشد داشته وجود و تجاری هایچرخه و ها بانک

 دهناده نشان اقتصادی رشد نرخ افزای  (2013) 3كوكنفی و (2013) 2تسفای عقيده اساس بر دو،

 نقادینگی  افازای   انتظار اقتصادی، رشد و بهبود شرایط در بنابراین است، اقتصادی شرایط شدن بهتر

 ها بانک نقدینگی ميان مثبت رابطه یک اساس همين بر رود.می نقدینگی مشکالت كاه  و ها بانک

 (.1393 كيانوند، و )احمدیان دارد وجود داخفی( ناخال  توليد رشد )نرخ تجاری هایچرخه و

 ساطح  بار  منفای  اررات بر عالوه داخفی ناخال  توليد در رباتیبی و نوسان شرایط، این بر عالوه

 تحت نيز را حاصل درآمد و سود گذاری،سرمایه سطح آن، از حاصل درآمد و اقتصادی هایفعاليت

 را هاا  باناک  باه  گيرنادگان  تساهيالت  و گاذاران سارمایه  تعهادات  پرداخات  توانایی و داده قرار تأرير
                                                             

 ناامطمنن  داشت خواهند رو پي  در كه آینده رشد نرخ ميزان به نسبت اقتصادی عامالن و گيرندگانتصميم آن در كه شرایطی. 1

 هستند.

2. Tesfaye 

3. Doriana Cucinlli 
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 مناابع  حجام  معاوق،  مطالباات  ساطح  افازای   باا  همچناين  (.1390 عينی، نور )نادری دهدمی كاه 

 باه  منجار  هاا آن ارزش كااه   و هاا دارایای  دادن دست از ناشی ترس و یافت خواهد كاه  بانکی

 شارایط  در گذارانسپرده و افراد بنابراین و شده بانکی سيستم به گذارانسپرده و مشتریان اعتمادی بی

 پيامادهای  از مصاون  و تار بارباات  بازارهاای  باه  ورود بارای  بيشتری تمایل اقتصادی نوسان و رباتیبی

 داشت. خواهند داخفی، ناخال  ديتول نوسانات

 و ها بانک از خود )غيرجاری( دارمدت هایسپرده خروج برای مشتریان هجو  افزای  درنهایت

 معارض  در را هاا آن و زده دامان  نقادینگی  كمباود  از ناشای  مشاکالت  به ها بانک منابع بودن ناكافی

 داد. خواهد قرار نقدینگی ریسک

 نقدینگی ریسک و 1تور( نرخ نااطمینانی .5-2

 ربااتی بای  افازای   باه  منجر آن افزای  و بوده اقتصاد رباتیبی دهندهنشان هایشاخ  ازجمفه تور »

 ميازان  نگهاداری  بارای  را هاا  باناک  انگيازه  تاور   نارخ  (.1393 كيانوند، و )احمدیان «شودمی اقتصاد

 نقاد،  وجاه  فقاط  )ناه  هادارایی واقعی ارزش تور ، افزای  چراكه دهد،می قرار تأرير تحت نقدینگی

 اعطاای  محال  از را هاا  باناک  ساودآوری  و درآماد  همچناين  و ها(دارایی تما  واقعی بازده نرخ بفکه

 دهد.می كاه  تسهيالت

 تغيياار یکاای دارد، اقتصااادی اراار دو تااور  رباااتیباای و نااطمينااانی (،1994) 2گااالوب نظاار از

 آن انجاا   به مایل آنچه با متفاوت هاییفعاليت به را گذارانسرمایه و افراد كه آتی هایگيری تصميم

 تغييار  حتای  یاا  و گذاشاتن  ناتماا  ) قبال  در اتخاذشاده  هاای تصاميم  تغييار  دیگری، كشاند.می بودند،

 ،یآبااد  شااه ) باشاد  داشاته  تفااوت  رفات، مای  انتظار آنچه با تور  چنانچه تکميل( حال در های پروژه

 (.1395 همکاران، و ابوالفضل

 عمفکارد  بار  كاالن  اقتصااد  هاای شااخ   نااطميناانی  تاأرير  بررسای  در (1390) صحتی و مهرآرا

 كنناده  مصرف بهای شاخ  بر مبتنی نااطمينانی كه یافتند دست نتيجه این به ایران هایبانک اعتباری

 افازای   ،درواقاع  دارد. هاا  باناک  اعتبااری  عمفکارد  بار  داریمعنی تأرير توليدكننده، بهای شاخ  و

                                                             
 ناامطمنن  داشات  خواهند رو پي  در كه آینده تور  نرخ ميزان به نسبت اقتصادی عامفين و هاگيرندهتصميم آن در كه شرایطی .1

 .هستند

2. Golob 
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 ناشای  سانگين  هاای زیان احتمال و شده ها بانک اعتباری ریسک افزای  باعث تورمی هاینااطمينانی

 اعتمادیبی اعتباری، ریسک و معوق مطالبات افزای  كنار در بنابراین یابد؛می افزای  وا  اعطای از

 بار  تأرير با تور  نااطمينانی و یافت خواهد افزای  بانکی، منابع كاه  دليل به بانکی سيستم به نسبت

 همچاون  ماوازی  بازارهاای  در گذاریسرمایه بانکی(، هایسپرده ازجمفه) هادارایی واقعی بازده نرخ

 بار  عاالوه  بناابراین  شاود؛ مای  زیادتر هاآن در پول گردش و كرده ترجذاب برخی برای را طال و ارز

 و مشااتریان بانااک، ماادتكوتاااه هااایسااپرده بااه افاازون و دارماادت هااایسااپرده حجاام از كاسااتن

 و آورده هجو  خود دارمدت هایسپرده خروج جهت بانک به اعتمادیبی دليل به نيز گذاران سپرده

 مشتریان تقاضای به پاسخ و تعهدات ایفای برای را ها بانک نقد منابع بودن ناكافی تقاضا، افزای  این

 داد. خواهد قرار نقدینگی ریسک معرض در بيشتر را ها بانک و كرده تشدید

 نقدینگی ریسک و 1ارز نرخ نااطمینانی .5-3

 كااه   باعاث  دیگر سوی از و ارزی هایدارایی ارزش افزای  به منجر سو یک از ارز نرخ افزای 

 باازار  (.1386 ،نیاقتصااد ناو   باناک  ریساک  مادیریت  و مطالعاات  )گروه شودمی داخفی پول ارزش

 باه  و شاده  ترجذاب ارز، نرخ افزای  با است بانکی هایسپرده موازی بازار كه نيز ارزی هایدارایی

 پا   كارد  خواهد ترمتمایل بازار این به ورود برای را گذارانسپرده داخفی، پول ارزش كاه  دليل

 مواجاه  نقادینگی  مشکل با بانک ،تعهدات تأمين برای نقد منابع كمبود و نقدینگی تقاضای افزای  با

 گرفت. خواهد قرار نقدینگی ریسک معرض در و

 باه  نيجریاه  در هاا  باناک  عمفکرد بر ارز نرخ نوسانات تأرير بررسی در (2013) 2همکاران و تایوو

 رباات  بناابراین  شاود، می معوق هایوا  سهم افزای  به منجر ارز نرخ نوسانات كه رسيدند نتيجه این

 است. ضروری و الز  بانکی بخ  توانایی بهبود برای ارز نرخ

 نظام  رفاتن  باين  از باعاث  اقتصادی رباتیبی هایسياست و ارز نرخ رباتیبی افزای  كفی طور به

 هجااو  و وحشاات مااالی، هااایبحااران تبعااات ازجمفااه شااود.ماای مااالی هااایبحااران ایجاااد و بااازار

                                                             
 خواهناد  رو هروبا  آن با آینده در كه ارز نرخ نوسانات ميزان به نسبت اقتصادی، عامالن و گيرندگانتصميم آن، در كه شرایطی. 1

 .باشند نامطمنن شد،

2. Taiwo and Adesola 
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 قارار  نقادینگی  ریساک  معارض  در درنهایت و ها بانک از هایشانسپرده برداشت برای گذاران سپرده

 (.1390 همکاران، و )ميرزایی است ها بانک گرفتن

 تخصصی های بانک نقدینگی ریسک ارزیابی جهت نقدینگی های نستت کارگیری به .5-4

 ای: توسعه

 و زیاان  و ساود  صورت ،ترازنامه از معيارهایی آزمون توسط تواندمی مؤسسه یک نقدینگی وضعيت

-مای  آوریجماع  مختفا   هایزمان در تاریخی اطالعات وقتی چراكه شود. تعيين نقد وجوه جریان

 نظار  از زماان  طاول  در شاركت  یاک  وضاعيت  كنناد مای  تعيين كه آیدمی به دست روندهایی شوند،

 (.1389 همکاران، و محمد مازاریزدی، )عرب بدتر یا است شده بهتر نقدینگی

 باا  كاه  نقادینگی  هاای نسابت  تریناساسی از نقدینگی، ریسک ارزیابی برای محقق ميان، این در

 باه  باوده  محاسابه  قابل ایران تخصصی هایبانک ترازنامه در موجود هایبندیطبقه و هاداده به توجه

 شوند.می گرفته نظر در هوابست متغيرهای عنوان به كه است: برده بهره زیر شرح

 سپرده به ها وا( نستت. 5-4-1

 از قسمتی دهناااده نشاااان نسبت این سپردهها. كل بر تقسيم هاااا اجااااره و 1هاااا وا  خال  با است برابر

 بانک یک كه دهد یم نشان را یا درجه نسبت این هستند. پرداختی یها وا  پشتوانه كه است سپردهها

 نماید. تأمين  یها سپرده محل از را خود یده وا  وكار كسب تواند یم

 جاری بدهی یها نستت. 5-4-2

 .اسات  هاا  یباده  جمع به و هاا  دارایی جمع به ،سها  صاحبان حقوق به جاری های بدهی نسبت شامل

 نشان شركت ترازنامه مختف  یهااا جنبااه در را ماادت كوتاااه تعهدات وزن ،جاری بدهی یهااا نساابت

 است. كمترمدت  كوتاه های بدهی وزن ،باشد كمتر ها نسبت این چه هر .دهند یم

 سپرده ترکیب نستت. 5-4-3

 نشان را بانک هر رابت وجوه ميزان و دار مادت  هاای  سپرده بر تقسيم دیداری سپرده با است برابر نسبت این

 است. نقدینگی نيازهای در كاه  و دار مدت های سپرده افزای  نشانگر ،نسبت این كاه  .دهد می

                                                             
 .باشد آن یافتیدر یهاوا  با بانک یپرداخت یهاوا  نيب اختالف منظور. 1

 .است و معدن صنعت صادرات، توسعه مسکن، كشاورزی، بانک مطالعه، نیا در استفاده مورد هایبانک. 2
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 تجربی نتایج .6

 اقتصادسانجی  هاای  تکنياک  از گياری بهره با باید كردیم مشخ  را خود تحقيق روش كه این از پ 

 بنادی دساته  را شده یآور جمع های داده دارد، سازگاری ... و متغيرها نوع تحقيق، روش با كه مناسبی

 بوتاه  در ایم كرده هدایت تحقيق در مرحفه این تا كه را هایی فرضيه درنهایت و نماید وتحفيل تجزیه و

 هاای فرضايه  آزماون  و آماده  دسات  باه  هاای داده وتحفيل تجزیه فصل، این از هدف دهيم. قرار آزمون

 تحقياق  ایان  در كاه  اسات  ذكر به الز  است. شده تدوین تحقيق روش و فرایند چارچوب در تحقيق

 افتاه ی ميتعما  خودرگرسايونی  شارطی  واریاان   ناهمساانی  هاای مادل  از اساتفاده  باا  اسات  شده تالش

(GARCH) باه  مرباوط  فصافی  هاای داده از اساتفاده  باا  متغيرها نااطمينانی به مربوط سری زمانی ابتدا 

 بار  هاا آن ارار  بررسای  بارای  سپ  و شده برآورد 1393-1380 زمانی دوره اقتصادی كالن متغيرهای

 ایان  در .اسات  شاده  پرداختاه  مادل  بارآورد  به VAR روش از نظر مورد هایبانک نقدینگی ریسک

 و Excel هاا( داده كاردن  فصافی  و نقدینگی هاینسبت هایداده )تركيب متفب افزارهای نر  از راستا

Eviews9 است شده استفاده. 

 واحد ریشه آزمون .6-1

 1 جادول  گيارد.  قارار  بررسای  مورد اصفی متغيرهای مانایی باید ابتدا ،نااطمينانی الگوی برآورد برای

 را 1ارز( نارخ  و تاور   نارخ  رشاد،  )نارخ  اقتصادی كالن متغير سه یافته تعميم فولر دیکی آزمون نتایج

 دهد.می نشان

                                                             
 قارار  اساتفاده  ماورد  كنناده  مصرف قيمت شاخ  تور  نرخ آزاد، بازار ارز نرخ نفت، احتساب بدون رشد نرخ پژوه  این در. 1

 باشاد،  اشاخاص  هاای ساپرده  بارای  مناسابی  جاایگزین  تواندمی كه است هایدارایی از یکی آزاد، بازار ارز نرخ است. گرفته

 تاور   افازای   از ناشای  آن كااه   یاا  گاذاران ساپرده  به پرداختی سود نرخ بودن رابت و ارز نرخ افزای  صورت در بنابراین

 هنگاا   باودیم  شاهد نيز اخير هایسال در كه طور همان نمایند. مشاركت ارز فروش و خرید در دهندمی ترجيح گذارانسپرده

 عوامال  از یکای  تاوان مای  بنابراین است، شده گذاریسرمایه ارزی سبد در و خارج بانکی سيستم از ها سپرده ارز نرخ افزای 

 باه  توجه با است. آزاد بازار ارز نرخ بانک( نقدینگی )كمبود بانکی هجو  احتمال افزای  و سپرده ناگهانی خروج بر اررگذار

 است. درصد یک از بي  آن ارر سپرده جایگزین از یکی عنوان به كشور خانوارهای دارایی سبد در ارز نرخ اهميت
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 سطح( )در (ADF) یافته تعمیم فولر دیکی واحد ریشه آزمون نتایج .1 جدول

 متغيرها
 مقدار آماره

 فولر دیکی

 در بحرانی مقدار

 %1 سطح

 در بحرانی مقدار

 %5 سطح

 در بحرانی مقدار

 %10 سطح
 نتيجه

 مانا نا -17/3 -50/3 -14/4 -98/2 اقتصادی رشد نرخ

 مانا -59/2 -91/2 -55/3 -62/3 تور  نرخ

 مانا نا -17/3 -49/3 -13/4 -58/1 ارز نرخ

 تحقيق های یافته :مأخذ

 و اقتصاادی  رشاد  متغير دو ولی است مانا سطح در تور  متغير كه دهدمی نشان (1) جدول نتایج

 جادول  .ميهسات  متغيرها این تفاضل از استفاده به مجبور مرحفه این در بنابراین باشند؛نمی مانا ارز نرخ

 اقتصاادی  رشاد  متغير دو اول مرتبه تفاضل به مربوط (ADF) یافته تعميم واحد ریشه آزمون نتایج (2)

 .هستند مانا یريگ تفاضل بار یک با متغير دو این كه دهدمی نشان جدول این نتایج .است ارز نرخ و

 اول( مرتته )تفاضل (ADF) یافته تعمیم فولر دیکی واحد ریشه آزمون نتایج .2 جدول

 متغيرها
 دیکی مقدار آماره

 فولر

 در یمقدار بحران

 %1 سطح

 در بحرانی مقدار

 %5 سطح

 در یمقدار بحران

 %10 سطح
 نتيجه

 مانا -17/3 -50/3 -14/4 -96/80 اقتصادی رشد نرخ

 مانا -61/1 -94/1 -60/2 -63/2 ارز نرخ

 تحقيق های یافته :مأخذ

 واریانس ناهمسانی وجود بررسی .6-2

 و یخودهمبساتگ  تاابع  از اساتفاده  باا  بایساتی مای  ابتادا  كالن، متغيرهای نااطمينانی برآورد راستای در

 از حاصال  نتایج كنيم. پيدا را متغيرها رگرسيونی خود الگو برای مناسب مرتبه جزئی، یخودهمبستگ

 دهناد مای  نشاان  جداول این كه طور همان است. شده ارائه (5) تا (3) جداول در بهينه هایمدل تعيين

 و AR(2) تاور   نارخ  متغيار  بارای  ،ARIMA(1,1,2) رشد نرخ متغير برای بهينه خودرگرسيونی مدل

 است. شده تعيين ARIMA(1,1,1) ارز نرخ برای
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 103   ...بررسی تأثیر نااطمینانی متغیرهای کالن اقتصادی

 

 

 رشد نرخ برای ARIMA مدل برآورد .3 جدول

 متغير ضریب t– آماره احتمال

51/0 66/0- 00/0- C 

00/0 50/3- 00/1- AR(1) 

00/0 29/849- 99/0- MA(2) 

82/1 Durbin-Watson 65/0 R2 

 محقق های یافته :مأخذ

 و خاود  گذشاته  دوره یاک  باه  اقتصادی رشد نرخ كه گرددمی مشخ  هحاصف نتایج به توجه با

 .است ارتباط در گذشته )پسماند( خطای جمالت از دوره دو همچنين

 ارز نرخ برای ARIMA مدل برآورد .4 جدول

 متغير ضریب t– آماره احتمال

29/0 06/1 98/478 C 

05/0 93/1 65/0 AR(1) 

01/0 56/2 57/0 MA(1) 

97/1 Durbin-Watson 47/0 R2 

 تحقيق محاسبات :مأخذ

 و خود گذشته دوره یک به ارز نرخ كه گرددمی مشخ  (4) جدول از حاصل نتایج به توجه با

 .است ارتباط در گذشته )پسماند( خطای جمالت از دوره یک همچنين

 1تور( نرخ برای AR مدل برآورد .5 جدول

 متغير ضریب t– آماره احتمال

00/0 08/9 04/0 C 

03/0 20/2 30/0 AR(2) 

52/1 Durbin-Watson 59/0 R2 

 تحقيق محاسبات :مأخذ

 و خود گذشته دوره دو به تور  نرخ كه گرددمی مشخ  (5) جدول از حاصل نتایج به توجه با

 .است ارتباط در خطای جمالت

                                                             
را برای مدل  AR(1)اگر  كهبه منظور تعيين مرتبه مناسب مدل برای نرخ تور  نشان داده است  AR. نتایج حاصل از برآورد مدل 1

ی خواهد شاد. بناابراین مادل    معن یبمدل  t ،Probپایين خواهد آمد. همچنين آماره  2R یدهندگ در نظر بگيریم قدرت توضيح

AR(2) ترین مدل خواهد بود. بهينه 
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 8 و 7 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  104

 

 

 GARCH های مدل برآورد .6-3

 لوجاد  است. شده استفاده ARCH آزمون واریان  ناهمسانی وجود بررسی منظور به مرحفه این در

 .دهدمی نشان متغير سه هر برای را ARCH آزمون نتایج (6)

 واریانس ناهمسانی آزمون نتایج .6 جدول

 F-statistic Prob متغير

 00/0 45/9 1اقتصادی رشد نرخ

 01/0 25/6 2ارز نرخ

 00/0 61/10 3تور 

 تحقيق محاسبات :مأخذ

 بارآورد،  ماورد  هاای مادل  در واریان  ناهمسانی است مشاهده قابل (6) جدول در كه طور همان

 واریاان   ناهمساانی  هاای مادل  از بایاد  متغيرهاا  ایان  نااطمينانی محاسبه برای بنابراین است شده تأیيد

 شاده  داده نماای   9 تاا  7 جداول در واریان  ناهمسانی های مدل برآورد نتایج نمود. استفاده شرطی

 است.

 رشد نرخ برای GARCH مدل برآورد .7 جدول

 احتمال t – آماره ضریب متغير

Variable Coefficient z-Statistic Prob. 

C 00/0- 82/0- 40/0 

AR(1) 99/0- 85/13462- 00/0 

MA(2) 99/0- 52/83- 00/0 

Variance Equation 

C 00/0 34/0 72/0 

RESID(1)^2 07/0- 09/0- 92/0 

GARCH(1) 60/0 46/0 64/0 

R2 66/0 Durbin-Watson 92/1 

 تحقيق محاسبات :مأخذ

                                                             
 یک سال( است. )معموالً نيمعدر یک كشور برای مدتی  دشدهيتولتوليد ناخال  داخفی ارزش كاالها و خدمات  .1

 نرخ ارز یا ارزش یک واحد پول خارجی به پول داخفی است. .2

 ( است.سال کها طی یک دوره )معموالً یشود، درصد تغيير شاخ  قيمتساالنه بيان می صورت بهكه عمدتاً  .3
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 1ارز نرخ برای GARCH مدل برآورد .8 جدول

 احتمال t – آماره ضریب متغير

C 79/55 70/6 00/0 

AR(1) 11/0- 23/0- 81/0 

MA(1) 52/0 13/1 25/0 

Variance Equation 

C 31/405 82/0 40/0 

RESID(1)^2 05/2 76/2 00/0 

GARCH(1) 31/0 20/2 02/0 

R2 21/0 Durbin-Watson 55/1 

 تحقيق محاسبات :مأخذ

 

 تور( نرخ برای GARCH مدل برآورد .9 جدول

 احتمال t – آماره ضریب متغير

C 03/0 97/13 00/0 

AR(2) 05/0 55/0 57/0 

Variance Equation 

C 00/0 34/2 01/0 

RESID(1)^2 22/1 65/4 00/0 

GARCH(1) 17/0- 28/3- 00/0 

R2 36/0 Durbin-Watson 66/1 

 تحقيق محاسبات :مأخذ

                                                             
بنابراین بایستی  استآوردن سری زمانی نوسانات )واریان  شرطی( متغيرها  به دستهای گارچ، تنها مقصود ما از برآورد مدل .1

 MA(1)و  AR(1)و بهينه برآورد شاود. هرچناد    مدلی با قدرت توضيح دهندگی معقول و همچنين دارای ناهمسانی واریان 

 شود.همبستگی شدید در مدل می ازجمفهاز مدل باعث به وجود آمدن مشکالت دیگری  ها آنولی حذف  اند نشدهمعنادار 
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 8 و 7 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  106

 

 

 ها بانک نقدینگی ریسک و کالن متغیرهای نااطمینانی رابطه بررسی .7

 ها بانک نقدینگی ریسک و نااطمینانی متغیرهای مانایی آزمون .7-1

 اساتفاده  با كالن متغيرهای نااطمينانی محاسبه و (GARCH) شرطی واریان  الگوهای تخمين از پ 

 بررسای  باه  بارداری  بازگشاتی  خاود  زماانی  سری هایمدل از استفاده با مرحفه این در ها،مدل این از

 قبال  پاردازیم.  می ها بانک نقدینگی ریسک و كالن متغيرهای نااطمينانی بين موجود تأريرات و روابط

 بررسای  ماورد  مانایی لحاظ از VAR مدل در مفحوظ متغيرهای ابتدا است الز  هامدل این برآورد از

 گيرد. قرار

 سطح( )در (ADF) یافته تعمیم فولر دیکی واحد ریشه آزمون نتایج .10 جدول

 متغيرها
 مقدار آماره

 فولر دیکی

 در بحرانی مقدار

 %1 سطح

 در بحرانی مقدار

 %5 سطح

در  بحرانی مقدار

 %10 سطح
 نتيجه

 نامانا -61/1 -94/1 -60/2 -06/0 ها بانک نقدینگی ریسک

 مانا -59/2 -92/2 -57/3 -79/3 اقتصادی رشد نرخ نااطمينانی

 مانا -17/3 -49/3 -13/4 -34/4 تور  نااطمينانی

 مانا -61/1 -94/1 -61/2 -24/3 ارز نرخ نااطمينانی

 تحقيق نتایج :مأخذ

 تولياد  رشاد  نارخ  نااطميناانی  ارز، نارخ  نااطميناانی  متغيرهای كه دهد می نشان (10) جدول نتایج

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

 جدول شود. بررسی اول مرتبه تفاضل در متغير این مانایی باید و نبوده مانا سطح در نقدینگی ریسک

 .دهد می نشان را اول مرتبه تفاضل در ها بانک نقدینگی ریسک متغير مانایی نتایج (11)

 اول( مرتته )تفاضل (ADF) یافته تعمیم فولر دیکی واحد ریشه آزمون نتایج .11 جدول

 مانا -61/1 -94/1 -60/2 -37/8 ها بانک نقدینگی ریسک

 تحقيق نتایج :مأخذ

 ماناا  اول مرتباه  تفاضال  در هاا  باناک  نقادینگی  ریسک متغير كه دهدمی نشان (11) جدول نتایج

 است. I(1) عبارتی به و است
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 انتاشتگی هم آزمون .7-2

 از مختففای  مطالعاات  در تااكنون  و گردید ارائه (1987) گرنجر و انگل سوی از انباشتگی هم تحفيل

 خطی تركيب كه است استوار مبنا این بر انباشتگی هم روش است. گردیده استفاده تحفيل روش این

 پایادار  اسات  ممکن نامانا متغيرهای خطی تركيب انباشتگی هم تنوری طبق بر و باشد پایدار متغير دو

 ممکان  باشند انباشته هم متغيرها اگر گویند.می انباشته هم متغيرهای متغيرها، نوع این به معموالً باشد.

 موضاوع  ایان  باه  بخا   ایان  در باشاد.  داشاته  وجاود  متغيرهاا  باين  بفندمدت تعادل تعدادی كه است

 نارخ  نااطمينانی تور ، نااطمينانی اقتصادی، رشد نرخ نااطمينانی متغيرهای بين آیا كه شودمی پرداخته

 آزماون  و بررسای  بارای  دارد؟ وجود انباشتگی هم رابطه ایتوسعه هایبانک نقدینگی ریسک و ارز

 آزمااون شااود.ماای اسااتفاده (1990) یوساايفيوس و یوهانساان و (1988) یوهانساان آزمااون فااوق سااؤال

 كناد. مای  اساتفاده  انباشاتگی  هام  رابطه كردن مشخ  برای نمایی درست حداكثر روش از یوهانسن

 آمااره  یهاا  آزماون  و یوهانسون روش از استفاده با توانمی را الگو متغيرهای بين انباشتگی هم درجه

 ایان  ، 𝐻0 فرضايه  λ𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒 آزماون  در كرد. تعيين λ𝑀𝑎𝑥 نمایی درست حداكثر آزمون و λ𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒 ارر

 هم بردار r تعداد حداكثر فرض درواقع .است r مساوی یا و كمتر همگرایی بردارهای تعداد كه است

 آمااره  چنانچاه  گيارد. مای  قرار آزمون مورد جمعی هم بردار r از بي  وجود فرضيه مقابل در جمعی

 هام  باردار  r حاداكثر  وجاود  بر مبنی 𝐻0 فرضيه باشد، خاص اطمينان سطح در بحرانی مقدار از بي 

 r مسااوی  همگرایای  بردارهای تعداد كه است این ،𝐻0 فرضيه λ𝑀𝑎𝑥 آزمون در گردد.می رد جمعی

 هام  آزماون  نتاایج  .)انادرس(  اسات  همگرایای  باردار  r+1 تعداد وجود اینجا در رقيب فرض و است

 است. شده داده نشان 12 جدول در یوهانسن انباشتگی

 انتاشتگی هم آزمون نتایج .12جدول 

 𝛌𝑻𝒓𝒂𝒄𝒆آماره مقادیر هافرضيه
 بحرانی مقادیر

 درصد( 5 سطح )در

 احتمال

 درصد( 5 سطح )در

None 48/98 85/47 00/0 

At most 1 92/25 27/24 03/0 

At most 2 96/26 79/29 10/0 

 تحقيق محاسبات :مأخذ

 5 سطح در جمعی هم رابطه یک حداقل مذكور متغير چهار بين دهدمی نشان نتایج كه طور همان

 دارد. وجود درصد
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 8 و 7 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  108

 

 

 VECM مدل برآورد .7-3

 را خطاا  تصاحيح  هاای مادل  از استفاده مبنای اقتصادی، متغيرهای از ایمجموعه بين همگرایی وجود

 هاا  آن بفندمادت  مقادیر به را متغيرها مدتكوتاه نوسانات درواقع خطا تصحيح الگوی كند.می فراهم

 بارای  مناساب  وقفاه  تعياين  برداری، خطا تصحيح الگوی برآورد برای مرحفه نخستين دهد.می ارتباط

 متغيرهاا  تفاضال  در VECM الگاوی  هایوقفه تعداد اینکه به توجه با و است الگو در متغيرها تفاضل

 الگاو،  این در وقفه تعداد از آگاهی با است، مرتبط VAR الگوی در متغيرها سطح هایوقفه تعداد با

 در بهيناه  وقفاه  اینکاه  باه  توجاه  با آید.می دست به VECM الگوی در نيز متغيرها تفاضل وقفه تعداد

 الگاوی  ،درواقاع  باود.  خواهاد  یاک  VECM الگاوی  در متغيرهاا  تفاضل وقفه است، دو VAR الگو

VECM باه  توجاه  باا  كاالن  متغيرهاای  نااطميناانی  و ایتوسعه هایبانک نقدینگی ریسک به مربوط 

 رابطاه  در مباد   از عرض گرفتن نظر در با و متغيرها تفاضل در یک وقفه ،بفندمدت رابطه یک وجود

 نظار  در روابط این شناسایی بایستمی بفندمدت، برآورد در آید.می دست به بفندمدت و مدت كوتاه

 در نيسات.  فارد  منحصاربه  كاه  هاسات آن خطای  تركياب  متغيار،  چند بين بفندمدت رابطه شود. گرفته

 متغيرهاای  از یکای  اسااس  بار  و خودكاار  صاورت  به شده برآورد بفندمدت رابطه ،Eviews افزار نر 

 ،آماده  دسات  باه  بفندمدت روابط در آید. دست به فرد منحصربه ایرابطه درنهایت تا است شده نرمال

 ماورد  مجازا  طاور  باه  را وابساته  متغيار  بر توضيحی متغيرهای از هركدا  خال  آرار VECM الگوی

 برآورد مدل توسط بفندمدت، روابط در متغيرها بين خطی هم رابطه عبارتی به و دهدمی قرار بررسی

 در ایتوساعه  هاای بانک نقدینگی ریسک مدل در VECM الگوی برآورد نتایج .شودمی خنثی شده

 است شده داده نمای  13 جداول

 جمعی هم بردار اساس بر بلندمدت رابطه برآورد نتایج .13جدول 

 متغير ضریب - t آماره

 تور  نرخ نااطمينانی -72/1879 -74/1

 ارز نرخ نااطمينانی 70/0 16/2

 اقتصادی رشد نرخ نااطمينانی 40/7904 57/11

 تحقيق نتایج :مأخذ

 داد. نمای  زیر صورت به توان یم را 13 جدول در شده داده نمای  بفندمدت رابطه

RISK= 72/1879- *INFG+ 40/7904 GROWTHG + 70/0  ERGGF - 24/145  
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 109   ...بررسی تأثیر نااطمینانی متغیرهای کالن اقتصادی

 

 

 اسااس  بار  را نقادینگی  ریساک  متغيار  رفتاار  تاوان مای  آماده  دسات  باه  نتایج به توجه با درنهایت

 نااطميناانی  باا  بررسای  مورد هایبانک نقدینگی ریسک رابطه داد. توضيح كالن متغيرهای نااطمينانی

 كاه  اسات  شاده  بارآورد  دار یمعنا  و مثبات  بفندمادت  در ارز نارخ  نااطميناانی  و اقتصاادی  رشاد  نرخ

 كاالن  اقتصااد  شارایط  از ایتوساعه  هاای بانک نقدینگی ریسک هایشاخ  تأريرپذیری  دهنده نشان

 .است بفندمدت در كشور

 در سيساتم  شاود،  وارد الگاو  باه  ایتکاناه  مادت  كوتااه  در اگار  آیاا  كاه  مسانفه  این بررسی برای

 و منفای  ECM ضاریب  اگار  شاود. مای  اساتفاده  ECM ضاریب  از رسايد،  خواهاد  تعادل به بفندمدت

 باشاد،  مثبات  اگار  و رسايده  تعاادل  باه  مادت  كوتاه در سيستم باشد، یک از تر كوچک آن قدرمطفق

 فاصافه  تعاادلی  مساير  از ECM ضریب اندازه به دوره هر در و بوده تعدیالت بودن واگرا دهنده نشان

 گيرد.می

 برداری خطای تصحیح الگوی برآورد نتایج .14 جدول

 ارز نرخ نااطمينانی تور  نااطمينانی
 رشد نرخ نااطمينانی

 اقتصادی
 ECM نقدینگی ریسک

 متغيرها

 وقفه

14/38- 

[] 

01/0- 

[] 

82/16- 

[] 

14/0 

[] 

018/0- 

[36/2] 
 اول وقفه

 .باشند یم شده برآورد ضرایب برای t آماره براكت داخل اعداد

 تحقيق نتایج مأخذ:

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

 تعاادل  باه  واحاد   اندازه به فوق، مدت كوتاه مدل دوره، یک گذشت از پ  كه مفهو  بدین

 شود.می نزدیک خود بفندمدت

 گیرینتیجه .8

 ریساک  بار  تاور (  نارخ  تولياد،  رشاد  نارخ  ارز، )نارخ  نااطميناانی  تأريرگاذاری  نحاوه  مطالعاه  این در

 مياان  از رابطاه  ایان  در شاد.  بررسای  1393 -1380 هاای سال طی ایران تخصصی هایبانک نقدینگی

 واریاان   رگرسايونی  خاود  الگوی از اقتصادی كالن متغيرهای نااطمينانی محاسبه متفاوت معيارهای

 نارخ  ،رشد اقتصادی نرخ ارز، نرخ) نااطمينانی متغير است. شده محاسبه (،ARCH) شرطی ناهمسانی

 و موجاود  متغيرهاای  انباشاتگی هام  آزماون  انجاا   باا  و شاده  معرفی مستقل یرهايمتغ عنوان به تور (
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 رابطاه  گارفتن  نظار  در با یبردار یخطا تصحيح الگوی ها،آن ميان بفندمدت رابطه وجود از اطمينان

 كاه  دهاد مای  نشاان  آمده دست به نتایج است. شده برآورد برداری خودرگرسيون الگوی بر بفندمدت

 نااطمينانی ارر و داشته مثبت تأرير نقدینگی ریسک بر دو هر ارز( نرخ ،رشد اقتصادی )نرخ نااطمينانی

 و مثبات  رابطاه  .گردناد  یما  تحفيال  ذیال  شرح به كه است داشته منفی نقدینگی ریسک بر تور  نرخ

 شارایط،  در كاه  اسات  مفهاو   بدین نقدینگی ریسک و اقتصادی رشد نرخ نااطمينانی بين داریمعنی

 هاای فعاليات  ساطح  بار  منفای  اررات بر عالوه داخفی ناخال  توليد در (نااطمينانی) رباتیبی و نوسان

 قارار  تاأرير  تحت نيز را حاصل درآمد و سود گذاری،سرمایه سطح آن، از حاصل درآمد و اقتصادی

 دهاد می كاه  را ها بانک به گيرندگان تسهيالت و گذارانسرمایه تعهدات پرداخت توانایی و داده

 از ناشای  تارس  و یافات  خواهاد  كااه   باانکی  منابع حجم معوق، مطالبات سطح افزای  با همچنين

 سيساتم  باه  گاذاران سپرده و مشتریان اعتمادیبی به منجر هاآن ارزش كاه  و هادارایی دادن دست

 بارای  بيشتری تمایل اقتصادی نوسان و رباتیبی شرایط در گذارانسپرده و افراد بنابراین و شده بانکی

 داشات.  خواهناد  داخفای،  ناخاال   ديا تول نوسانات پيامدهای از مصون و ترباربات بازارهای به ورود

 و هاا  باناک  از خاود  )غيرجااری(  دارمادت  هاای سپرده خروج برای مشتریان هجو  افزای  درنهایت

 معارض  در را هاا آن و زده دامان  نقادینگی  كمباود  از ناشای  مشاکالت  به ها بانک منابع بودن ناكافی

 داریمعنای  و مثبات  نقادینگی  ریساک  و ارز نرخ نااطمينانی رابطه داد. خواهد قرار نقدینگی ریسک

 اقتصاادی  ربااتی بای  هاای سياست و ارز نرخ )نااطمينانی( رباتیبی افزای  كفی طور به لذا دارد وجود

 ماالی،  هاای بحاران  تبعاات  ازجمفاه  شاود. مای  ماالی  هاای بحاران  ایجاد و بازار نظم رفتن بين از باعث

 ریسک معرض در درنهایت و ها بانک از هایشانسپرده برداشت برای گذارانسپرده هجو  و وحشت

 دارمعنای  و مثبات  نقدینگی ریسک و تور  نرخ نااطمينانی رابطه است. ها بانک گرفتن قرار نقدینگی

-ساپرده  گيریتصميم در قطع طور به تور : نرخ شدید افزای  كه شودمی برداشت این ندارد، وجود

 ساال  در درصاد  6/15 و 1380 ساال  در درصاد  4/11تاور    نارخ  به توجه با است. تأريرگذار گذاران

 آن باا  متناساب  پذیرناد مای  تاور   نارخ  از بيشاتری  تاأرير  كه بفندمدت هایسپرده كه است نياز 1393

 پاذیرد می تور  نرخ از یركمت تأرير كه مدتكوتاه هایسپرده به ها بانک رویکرد این بنابراین باشند،

 هاا  باناک  بفندمادت  هاای سپرده سود نرخ كه رودمی انتظار شرایطی چنين در است. یافته جهت تغيير

 ایان  كاه  داشات  افزای  تور  نرخ با متناسب تحقيق مطالعه زمانی بازده در ایران ایتوسعه تخصصی
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 بارای  ای(توساعه  )تخصصای  هاا  باناک  باه  مشاتریان  هجاو   و عماومی  اعتمااد  سفب عد  موجب امر

 و هایشاان حسااب  بازپرداخات  در باناک  ناتواناایی  از تارس  دليال  باه  هایشاان سپرده حساب برداشت

 ریساک  بار  تاور   نارخ  رباتیبی تأريربی موجب شرایط این كه نشود ها آن هایدارایی ارزش كاه 

 شود. تخصصی هایبانک نقدینگی

 منابع

 باناک  «.هاا  بانک نقدینگی مدیریت در بهينه استراتژی و نااطمينانی» (.1387) هادی احمدپور، -

 .45 شماره .اقتصاد و

 احتماال  كااه   در مركازی  باناک  نقا   تحفيال » .(1388) کیانوندمهران  و اعظم احمدیان، -

 .پاانزدهم  ساال  .اقتصادی پژوهشنامه فصفنامه«. كشور بانکی شبکه در نقدینگی ریسک رخداد

 .57-93 ص  .59 شماره

 اماا   دانشاگاه  انتشارات .سری زمانی با رویکرد كاربردی یاقتصادسنج (.2010) والتر، ساندر -

 .صادق

تاأرير نااطميناانی   » (.1394) رجقب عزیزیقان   و جعفری صقمیمی، احمقدا اعظمقی، کقوروش     -

فصافنامه   «.ایاران(  )شامل توسعه حال در منتخب كشورهای واردات بر كالن اقتصاد متغيرهای

 .27 -49 ص  .3 شماره .12 دوره ،اقتصاد مقداری

 ناور  انتشاارات  .اول جفد .كاربردی یاقتصادسنج (.1395) یصالح اکتر موسو و حقیقت، جعفر -

 .عفم

 استفاده با بانک نقدینگی ریسک یريگ اندازه» .(1388) بابائی حاجیفاطمه  و فروغ رستمیان، -

. 1. دوره حسابرسی پژوهشنامه حسابدار مالی و .«سامان( )بانک خطر معرض در ارزش مدل از

 .198-175. ص  3شماره 

 .شناسی فرهنگ نشر تهران: .پيشرفته یاقتصادسنج .(1395) سوری، علی -

 نااطميناانی  و تاور   ارتبااط » (.1395) نیاسید آرش ولی و آبادی، ابوالفضلا سلمانی، یونسشاه -

 و پاایيز  .12 شاماره  .ماالی  پاولی،  اقتصاد فصفنامه «.عقالیی انتظارات بر تأكيد با ایران در تور 

 زمستان.
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 ماوردی  مطالعاه  هاا  باناک  نقادینگی  ریسک بر مؤرر عوامل» .(1388) سکینه ،آقا یحاج شکیب -

 .اقتصادی و اجتماعی عفو  دانشکده .الزهرا دانشگاه ارشد كارشناسی نامه پایان «.مفت بانک

 ردیمو مطالعه بانکی نمشتریا ریعتباا یسکر» .(1385) تن ئینور پونه و سعتا زار،ما بعر -

 سال سو  شماره ششم. .جستارهای اقتصادی هشیوپژ - عفمی فصفنامه دو .«ورزیكشا بانک

 مياان  رابطه بررسی» .(1389) خانی کاکهفرزانه  و رافیک یاغومیان، محمدا یزدی، مازار عرب -

. 13. ساال  دانا  حسابرسای   .«ایاران  در هاا  باناک  نقادینگی  ریساک  و بدهی -دارایی تركيب

 .52شماره 

 بار  ماؤرر  عوامال  بنادی اولویات  و بررسای  .(1392) خقو پقا  حسقن   و محمدحسن زاده،قلی -

 .گيالن دانشگاه ارشد كارشناسی مقطع نامه پایان «.كشور بانکداری صنعت در نقدینگی

بادون   بانکداری نظا  در نقدینگی ریسک گيریاندازه مدل طراحی (.1391) مجتتی کاوندی، -

 . سالایران اقتصادی جستارهای پژوهشی -عفمی فصفنامه دو. مفت( بانک موردی: )مطالعه ربا

 .163-135 . ص 18 . شماره9

 بر كالن اقتصادی هایشاخ تأرير نااطمينانی  بررسی» .(1390) الها( صحتی و مهرآرا، محسن -

 .4سال یازدهم. شماره  .پژوهشنامه اقتصادی «.ها بانک اعتباری عمفکرد

 نااطميناانی  بررسای » .(1390) ملکقی  یانمشقهد محمدرضقا   و نعمقت  فلیحی، حسینا ،میرزایی -

 باناک  حقاوقی  مشاتریان  اعتبااری  ریساک  روی بار  تور ( ارز، )نرخ اقتصادی كالن متغيرهای

 .137-113. ص  18. شماره 6دوره  .«تجارت

 كاالن  عوامال  باا  هاا  باناک  اعتبااری  ریساک  رابطاه » .(1390) یمحمدمهقد  عینی، نور نادری -

 .مدیریت و حسابداری دانشکده .طباطبائی عالمه دانشگاه دكتری رساله «.اقتصادی

 نقادینگی  ریساک  بار  ماؤرر  عوامال » .(1388) آققا حقاجی  شقکیب سکینه  و احمد پناه، یزدان -

 .سو  شماره. مالی مطالعات مجفه .«مفت( بانک موردی: )مطالعه ها بانک

دانشاگاه   انتشاارات  حمياد ابریشامی.   ترجماه  .مبانی اقتصادسانجی (. 1378) امودارد گجراتی، -

 تهران.

 انتشارات رسا. .تهران .یاقتصادسنج در جمعی هم و واحد ریشه ،(1387) محمد نوفرستی،  -
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