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)1394مهر20؛ تاریخ پذیرش:1394فروردین17(تاریخ دریافت:
مدیریت دارایی و بدهی بانک روشی براي برنامه ریزي هم زمان همه دارایی ها و بدهی هاي بانک به 

از ترازنامه بانک با هدف برآورده ساختن شمار می آید. بدین ترتیب که به دنبال ارائه ترکیب مناسبی 
الزامات مختلفی همچون اهداف مدیریت منابع و مصارف بانک، شرایط بازار، تامین نقدینگی و تقویت 

ه یک برنامه ریزي ئهینه منابع و مصارف در واقع، ارامدیریت ببهترین رویه در ]2[ارزش بانک می باشد. 
نیاز با چه ترکیبی و چگونه می تواند به سود آورترین شکل عملی است که نشان می دهد منابع مورد

مورد استفاده قرار گیرد. محدودیت منابع از یک طرف و هزینه هاي تجهیز آن از طرف دیگر، ممکن،
ایجاب می نماید فرآیند تصمیم گیري در این خصوص، با اعمال روش هاي دقیق برنامه ریزي صورت

هاي عملیاتی نشان دهنده تغییر در ترکیب منابع به سمت منابع گران یرد. روند رو به رشد هزینه ذپ
در شرایط کلی، فرآیند تصمیم گیري در خصوص ترکیب منابع چگونه باشد به عبارت دیگر، قیمت است

ید. امکان تا افزایش روبه رشد منابع گران قیمت، کمترین آثار مالی منفی را بر حاشیه سود اعمال نما
هدف این تحقیق بررسی ]10[.سواالتی از این دست درحیطه مدیریت منابع می باشدپاسخ به ئهارا

به عنوان ورودي ها بر بخش نقدینگی آن می باشد. بر طبق ایران نمونهمختصر تأثیر اجزاي منابع بانک 
فرضیه شکل می گیرد که با استفاده از مانده هاي پایان ماه طبقات مذکور، از ابتداي سال9این هدف 

با بهره گیري از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهاي اساسی 1392تا پایان سال 1388
رگرسیون نتایج بهینه اي ارائه گردید که تا حد امکان باالترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 

را داشته باشد. این نتایج در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی باالیی دارد.

.بانکها، نقدینگی، مدیریت نقدینگی کارآمد، رگرسیون چندگانهمنابع کلیدي:يهاهواژ
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مقدمه
امروزه بانک ها به عنوان مهم ترین عنصر بازار پولی نقـش بسـیار مهمـی را در اقتصـاد کشـور مـا ایفـا        

به خود گرفته می کنند. با گسترش بازار هاي مالی، فعالیت بانک ها و موسسات مالی ابعاد گسترده تري 
ک ها و بدون شک توسعه اقتصادي بدون توجه به نقش بانکداري و بازار هاي پولی امکان پذیر نیست. بان

منابع مالی بخش هاي اقتصاد (صنعت، کشاورزي و خدمات) محسـوب شـده و   اصلی ترین تامین کننده 
منابع و ارائه خدمات متنوع در کنار کارکرد اصلی خود، انگیزه اصلی بانک ها در تجهیز و تخصیص بهینه

]8[به مشتریان درآمد زایی و کسب سود همانند سایر موسسات اقتصادي می باشد. 
بیان مسأله

مدیریت منابع و مصارف حوزه وسیعی از فعالیت هاي سیستم بانکی از تجهیز تا تخصیص منابع را در بر 
چون جمـع آوري منـابع مـالی، وام هـا،     می گیرد. عمده سیاست هاي بانکی را می توان در زمینه هایی 

]2[نقدینگی و سرمایه دانست.
نگهداري مقادیر ناکافی نقدینگی، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفاي تعهدات و ورشکشستگی مواجه 
می کند. نگهداري مقادیر فراوان نقدینگی نیز، موجب تخصیص ناکارآمد منابع، کاهش نرخ سوددهی به 

تیجه از دست دادن بازار می شود (گروه مطالعات و مدیریت ریسک بانک اقتصاد سپرده ها و در ن
). بنابراین توانایی بانک براي ارزیابی و مدیریت عرضه و تقاضاي نقدینگی بسیار 215، ص 1387نوین،

ضروري است تا بتوانند فعالیت بانکداري را تداوم بخشند. اگر بانکی نتواند شکاف نقدینگی خود را 
کند، دچار مشکل نقدینگی می شود و در نتیجه با مسائل دیگري مانند ریسک نرخ بهره باال، برطرف

.]17[ملزومات سرمایه اي یا ذخایر بانکی باال و ریسک شهرت روبرو می شود 
هیچ بانکی قادر نخواهد بود مقدار دقیق نیاز به نقدینگی را در آینده پیش بینی نماید. بنابراین بانکها 

مواره به ابزارهاي کنترل نقدینگی مجهز باشند. لذا با شناخت از جریان اصلی نقدینگی، بانکها باید باید ه
نظامی را جهت برنامه ریزي نقدي خود پیاده نمایند. با استفاده از این برنامه ریزي ها می توان نیاز به 

ري از نقدینگی اداره نقدینگی را کاهش داده و عملیات عادي بانک را با به کارگیري مقادیر کمت
]6[.نمود

اهمیت وضرورت تحقیق
اینکهبهباتوجهواقعدربانک بکاهد.جديمشکالتوقوعاحتمالازتواندمینقدینگیمناسبمدیریت
نقدینگیاهمیتباشد،داشتهدربرسیستمیپیامدهاي گستردهتواندمیبانکیکدرنقدینگیکمبود

.استیگريدهر موضوعورايبانکهربراي

رابانکوضعیت نقدینگیکندمیملزمرابانکمدیریتفقطنهنقدینگیتحلیلوتجزیهرو،ایناز
تحتنقد،تامین نیازهاينمایدبررسیکهکندمیوادارراويبلکهکندارزیابیمستمربطور

.پذیر استامکانچگونهنامطلوب،شرایطدرجملهازمتفاوت،سناریوهاي
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تحقیقاهداف 

:اهداف علمی
شناسایی نحوه تاثیر گذاري منابع بر نقدینگی بانک و کنترل بهتر و دقیق تر بر روي آن ها جهت -1

جلوگیري از وقوع مشکالت نقدینگی.
ایران و کنترل این عوامل.نمونهثیر عوامل موثر بر نقدینگی بانک شناسایی میزان تأ-2
بمنظور کارایی نقدینگی در بانک.نمونه ایراننک شناسایی مدل مدیریت بهینه نقدینگی در با-3
:اهداف عملی

) استفاده از مازاد نقدینگی یا تامین کسري نقدینگی در جهت اعمال مدیریت بهینه نقدینگی1
و پیشبینی نقدینگی بانک جهت نمونه ایران) بررسی و کنترل عوامل تاثیر گذار بر نقدینگی بانک 2

مدیریت بهینه منابع
هاي تحقیق:تضرور
نتایج این تحقیق از این جهت که براي کارایی باالتر مدیریت نقدینگی بانک بهتر است، ضرورت )1

دارد.
فراهم آوردن امکان پیش بینی وجوه نقد مورد نیاز در آینده با توجه به منابع شناخته شده از جمله )2

ضرورت هاي انجام این تحقیق هستند.
مدل مفهومی تحقیق

غیرهاي مستقل) منابع (متغیرهاي مستقل)مصارف (مت
مدل مفهومی تحقیق1- 1نمودار 

(منبع مدل از روي تحقیق عرب مازار)
افزایش یا کاهش در:

انواع سپرده ها اعم از سپرده هاي -1
قرض الحسنه، مدتدار و سایر سپرده ها

سپرده هاي دولتی شامل سپرده -2
هاي دیداري و مدتدار دریافتی از بانکها

تسهیالت دریافتی، از بانک -3
مرکزي یا سایر بانکها

سایر منابع (سایر بدهی ها) نظیر -4
پیش دریافت از مشتریان دولتی و غیر 

ت دریافتی از صندوق دولتی و تسهیال
ذخیره ارزي

منابع سرمایه اي شامل در آمدها و -5
حقوق صاحبان سهام 

(در آمدها شامل سود و وجه التزام 
دریافتی، درآمد کارمزد و درآمدهاي 

متفرقه می باشد)

متغیر وابسته
نقدینگی

صندوق-1
موجودي نزد بانکها-2
اوراق بهادار-3

افزایش یا کاهش در:
بانک مرکزي و مطالبات بانک از-1

دولت
تسهیالت اعطایی دولتی و غیر -2

دولتی و مطالبات سررسید گذشته 
مربوط به آنها

بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي -3
و ضمانتنامه ها و مطالبات سررسید 

گذشته مربوط به آنها 
سایر مصارف (سایر دارائیها) ، -4

شامل سرمایه گذاریها و مشارکتها، 
هاي نامشهود اموال غیر منقول، دارائی

و سایر دارائیها
هزینه ها اعم از عملیاتی و غیر -5

عملیاتی
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فرضیه هاي تحقیق
می نماید:فرضیه هاي زیر را مطرحنمونه ایران بر نقدینگی بانک محقق در خصوص تاثیر اجزاي منابع

فرضیه هاي مربوط به حوزه منابع بانک
الحسنه با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم و معنادار دارد.هاي قرضغییرات سپردهت

دار با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم و معنادار دارد.هاي مدتتغییرات سپرده
ها با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم و معنادار داردتغییرات سایر سپرده

ها با تغییرات نقدینگی بانک فاقد رابطه معنادار می ي دریافتی از بانکهاتغییرات سپرده
باشد.

تغییرات بدهی به بانک مرکزي با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم و معنادار دارد.
ها با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم و معنادار تغییرات تسهیالت دریافتی از بانک

دارد.
ها از مشتریان با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم و معنادار دریافتیشتغییرات پ

دارد.
تغییرات تسهیالت دریافتی از صندوق ذخیره ارزي و سایر منابع با تغییرات نقدینگی بانک 

رابطه مستقیم و معنادار دارد.
.تغییرات درآمد با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم و معنادار دارد

قلمرو تحقیق
1392تا پایان سال 1388: از ابتداي سال مالی قلمرو زمانی
ایراننمونه: بانک قلمرو مکانی

: بررسی ریسک نقدینگی در بانک مورد بررسی قرار گرفته است.قلمرو موضوعی
روش تحقیق

ها آوري دادهپیمایشی است. با توجه به شیوه جمع-این پژوهش از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی
توان گفت که این پژوهش از نوع توصیفی است. زیرا کار رفته، میها بهو رویکردي که در گردآوري داده

آوري شواهد واقعی ها (روش تحقیق) به جمعبندي تحقیقات بر حسب نحوه گردآوري دادهاز نظر دسته
تحقیقات توصیفی مشتمل . ]5[کندپردازد و شرایط موجود را توصیف میها میدر خصوص نوع پدیده

بندي تحقیقات توصیفی، این ها روش پیمایشی است. از نظر دستهبر چند نوع هستند که یکی از آن
این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردي می باشد.نیرود. همچنشمار میپژوهش از نوع پیمایشی به

جامعه آماري و حجم نمونه
از ابتداي نمونه ایران ر مانده هاي وجوه نقد و نیز اجزاي منابع بانک جامعه آماري این تحقیق تغییر د

می باشد که از این بین مانده پایان ماه این عوامل در بازه زمانی 1392تا پایان سال 1388سال مالی 
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داده 60یاد شده به عنوان نمونه آماري در نظر گرفته می شود؛ به این ترتیب براي هریک از متغیرها 

وري می شود.گردآ
روش گرد آوري اطالعات

در این تحقیق جهت گردآوري ادبیات تحقیق و بررسی متغیرهاي تحقیق از روش کتابخانه اي یعنی 
مطالعه مقاالت، کتاب، سایت هاي معتبر و ... استفاده شده است. همچنین جهت گردآوري داده ها از 

) نمونه ایرانارشگري مدیریت امور مالی بانک روش میدانی (از بانکهاي اطالعاتی و نرم افزارهاي گز
.استفاده شده است

شیوه آزمون داده ها
با عنایت به این که تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت، از نوع تحقیقات همبستگی به حساب می آید و با 
توجه به موضوع و فرضیه هاي تحقیق، جهت انجام تحلیل هاي آماري از مباحث رگرسیونهاي خطی و 

دگانه و لحاظ فرضهاي اساسی حاکم بر آنها کمک گرفته خواهد شد.چن
همانگونه که قبالً اشاره شد، این رساله عمدتاً تحقیق تجربی و پس رویدادي و مبتنی بر اطالعات 
تاریخی واقعی است. در این تحقیق پس از استخراج ارزشهاي هر یک از متغیرها، با استفاده از نرم افزار 

هاي رگرسیون تحقیق که در ادامه ها بر اساس مدل، به تجربه و تحلیل یافتهEViewsو Excelهاي 
معنی دار بودن کل مدل، مورد بررسی Fشود. سپس با استفاده از آزمون ارائه شده است پرداخته می

معنی دار بودن ضرایب مدل مورد آزمون قرار می گیرند.tقرار گرفته و با استفاده از آزمون 
باشد یا خیر استفاده از راههاي این که تشخیص دهیم مدل رگرسیون داراي خطاي تصحیح مییکی از 
می توان تشخیص داد که متغیر هاي Fو یا tمی باشد. به عبارت دیگر از طریق توزیع tو Fآزمون 

توضیحی حقیقتاً مهم هستند یا خیر.
مروري بر ادبیات

هاي مختلـف دنیـا، شـاهد    عظیم منابع مالی از طریق بانکزمان با تخصیص حجم هاي اخیر، همدر سال
هاي موفق بـه دالیـل مختلفـی از    ایم. بانکها بودههاي متعدد بانکها و حتی ورشکستگیها، زیانبحران

هـاي نـرخ بهـره، تـورم، ارز و یـا بازپرداخـت نشـدن تسـهیالت         هاي ناشی از نوسانقبیل خطر یا هزینه
هاي اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهاي نظارتی اند. بحرانعددي روبرو شدههاي متپرداختی، با بحران
ها را هاي مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهاي مالی و به خصوص بانکو اجرایی سیستم

]5[تري مورد توجه قرار دهند تر و کارشناسانهبا جدیت بیش
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به شرح زیر بررسی و مورد مطالعه قرار گیرد:در این بخش سعی می شود مبانی نظري تحقیق
نمونه ایراننقدینگی و مدیریت نقدینگی در بانک ها و بانک 

مدیریت نقدینگی
مدیریت نقدینگی به معناي تخصیص منابع نقدینگی براي پرداخت بدهی هاي تعهدشده و سرمایه 

روت سهامداران اعمال می ثگذاري هاي مختلف در طول زمان است که مدیریت براي حداکثر نمودن
1]15[نماید

مدیریت نقدینگی، اطمینان بانک نسبت به انجام کامل تعهدات قراردادي خود است. در واقع مدیریت 
نقدینگی به مفهوم توانایی بانک براي مدیریت بهینهء کاهش سپرده ها و دیگر بدهی ها در کنار مدیریت 

یز اقالم خارج از ترازنامه است؛ به طوري که در نتیجه آن رشد پر تفوي وجوه وام و دیگر دارایی ها و ن
]1[دیبانک بتواند با هزینه اي قابل قبول و در سریع ترین زمان ممکن، کمبود منابع خود را جبران نما

در عمل، یکی از اهداف نهایی مدیریت نقدینگی حفظ توازن میان دارایی ها و بدهی ها است 
ري مقادیر ناکافی نقدینگی، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفاي . نگهدا2)147، ص 2010(اسمال،

تعهدات و ورشکشستگی مواجه می کند. نگهداري مقادیر فراوان نقدینگی نیز، موجب تخصیص ناکارآمد 
]9[منابع، کاهش نرخ سوددهی به سپرده ها و در نتیجه از دست دادن بازار می شود 

تعاریف نقدینگی
ریزي شده و نقدینگی پشتوانه.به باید مدنظر قرار گیرد: نقدینگی برنامهدر نقدینگی دو جن

ریزي براي تأمین وجوه نقد بینی نیازهاي نقدي و برنامهریزي شده، عبارت است از پیشنقدینگی برنامه
مورد نیاز از طریق کاهش دارایی ها یا افزایش بدهی هاي جاري.

ابله با نیازهاي غیرمنتظره وجوه نقد. نیازهاي غیرمنتظره به نقدینگی پشتوانه عبارت است از توان مق
شود.هاي اولیه در نظر گرفته میبینیوجه نقد مساوي خالص وجوه نقدي است که عالوه بر پیش

تواند به دالیل مختلف ایجاد شود. در برخی موارد، براي استفاده از فرصتهاي مطلوب این نیازها می
مورد نیاز است. چنانچه نتوان وجه نقد الزم را تأمین کرد، سودهاي مربوط به گذاري، وجوه نقد سرمایه

گذاریها از دست خواهد رفت. بدلیل وجود ابهام هاي کلی مربوط به گردش وجوه، مدیران این سرمایه
کنند.اي را نگهداري میهمالی معموالً نقدینگی عمد

اهمیت مدیریت نقدینگی
دهند که بانک منـابع  ها نشان میها. بدهی) بدهی2ها؛ ) دارایی1و قسمت است: ها داراي دترازنامۀ بانک

گـذاران در  هـایی باشـد کـه سـرمایه    خود را از چه راهی تأمین کرده است. این منابع ممکن است سپرده
هـا و غیـره بـه دسـت آمـده باشـد کـه        اند؛ نیز ممکن است از طریق دیگـر بانـک  بانک به امانت گذاشته

هاي بانک نیز دارایی.ندة تعهدات بانک به صاحبان آنهاست و باید در موعد مقرر بازگردانده شوددهنشان

1 Gardner,1994,348
2 Ismal
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باشد که به متقاضیان واگذار شده است و باید در موعد مقرر دریافت شود. نکته اینجاسـت  تسهیالتی می

ریسـک نقـدینگی مواجـه    تواند بانک را با باشد و این امر میها یکسان نمیها و بدهیکه سررسید دارایی
.نماید که باید مدیریت شود

براي مدیریت صحیح نقدینگی الزم است ابزار مناسب و عوامل موثر این کار به درستی مورد شناسایی 
ها هاي بانکها، موقعیت دارایی و بدهیگذار بر نقدینگی بانکترین عوامل تاثیرقرار گیرد. یکی از مهم

بدهی یکی از عوامل کلیدي در توضیح پایداري مالی بخش بانکی و -داراییاست. از سوي دیگر، مدیریت 
]18[اقتصاد است 

هاي مدیریت نقدینگی در بانکداريابزاربرخی 
تواند به مؤسسه که براي مشتریان دارد، به سرعت میبروز مشکل نقدینگی براي بانک، عالوه بر زیانی
ظام مالی یک کشور شود. نظر به اهمیت این مطلب، هاي اعتباري دیگر سرایت کند و باعث سقوط ن

ابزارهایی مانند بیمۀ سپرده، ذخیرة قانونی نزد بانک مرکزي و دسترسی به نقدینگی بانک مرکزي، براي 
یافتگی میزان تنوع ابزارهاي مدیریت نقدینگی به میزان توسعه]4[اند مدیریت نقدینگی ایجاد شده

:اند ازها عبارترین ابزارهاي مدیریت نقدینگی بانکتمهممالی کشور بستگی دارد،

گواهی سپرده
فروشند و نرخ بهرة مشخّصی گذاران میها به سپردهیکی از ابزارهاي بدهی، گواهی سپرده است که بانک

ها سی تا نود این سپردهگردانند،پردازند؛ در سررسید نیز قیمت خرید اولیه را به آنها برمیرا به آنها می
ها یا افراد، که معموالً براي مدت کوتاهی راکد است، ایجاد روزه هستند و براي جذب نقدینگی شرکت

اي و حداقل ها معموالً مشمول قوانین بیمهباشند. این سپردهشوند و قابل معامله در بازار ثانوي میمی
]4[شوندموجودي نزد بانک مرکزي می

1قرارداد بازخرید

مدت بین دارایی و ارزش نقدي معادل آن است. در این قرارداد، جایی کوتاهیک جابهقرارداد بازخرید 
فروشد؛ سپس، در زمان مشخصی، دوباره بانک یک دارایی را به یک شرکت تجاري یا مشتري دولتی می

نقدي یابد که دارایی خود را در زمان نیاز، به منابعخرد. بدین ترتیب، بانک این توانایی را میآن را می
شود، این ابزار شبیه تبدیل کند. از آنجا که قیمت و زمان بازخرید دارایی توسط بانک در قرارداد ذکر می

وام با بازدهی ثابت و سررسید مشخص است که دارایی مورد مبادله به عنوان وثیقۀ وام خواهد بود. 
شود، اسناد خزانه ها استفاده میهاي آمریکا براي این نوع قراردادترین نوع دارایی که در بانکمعمول

است؛ ولی قراردادهاي مدت (در حد یک روز)است. سررسید این قراردادها نیز معموالً خیلی کوتاه
]7[..تر نیز در این بازار وجود دارندبلندمدت

1 Repurchase Agreements (Repos)
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انک ها و اجزاي آنمنابع مالی ب
اصوالً تمامی سرفصل هاي سمت چپ ترازنامه که ماهیت بستانکار دارند منابع بانکی تلقی منابع بانک:

می شوند.
اجزاي منابع بانک شامل: سپرده هاي قرض الحسنه، سپرده هاي مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده هاي 

دریافتی از بانکها، پیش دریافتها از مشتریان، دریافتی از بانک ها، بدهی به بانک مرکزي، تسهیالت 
تسهیالت دریافتی از صندوق ذخیره ارزي و سایر منابع و درآمدها

ویژگی هاي دارایی هاي نقد شونده در بانک ها
داراییهاي نقد شونده، دارایی هایی هستند که درجه نقد شوندگی باالیی دارند و به سرعت به وجه نقد 

دارایی ها براي رویارویی با نوسانات اقتصادي پیش بینی پذیر و پیش بینی ناپذیر تبدیل می شوند. این
م ترازنامه در نظر گرفته می شوند. در شرایطی که بازارهاي مالی، توسعه نیافته و نقد شدن مطالبات اقال

جود مختلف بانکها منحصراً وابسته به زمان سررسید آنها باشد و هیچگونه قابلیت خرید و فروش و
نداشته باشد، بانک ها به نگهداري مبالغ باالیی از دارایی هاي نقدي تمایل دارند تا متحمل پرداخت بهره 

درصد و 10یا نرخ بهره کمتري پرداخت کنند. در چنین شرایطی دارایی هاي نقد شونده، حداقل 	نشده
گسترش بازارها در سراسر درصد از کل دارایی هاي یک بانک را تشکیل می دهد. 20در حالت حاد تا 

جهان و تنوع ابزارهاي مالی باعث شده است تا انعطاف پذیري مالی در مدیریت نقدینگی براي دوره هاي 
زمانی کوتاه مدت بهبود یابد که به نوبه خود الزام به نگهداري مقادیر زیاد داراییهاي نقدشونده را کاهش 

5ی توسعه یافته، میزان دارایی هاي نقد شونده تنها داده است. در محیط هاي بانکی با بازارهاي مال
درصد از کل دارایی ها را شامل میشود. شناخت کامل این بازارها به منظور انجام معامالت، الزامی است 
زیرا اگرچه در برهه اي از زمان برخی از داراییها ظاهراً نقد شونده هستند اما ممکن است در زمانهاي 

الزام به نگهداري داراییهاي 	هدف اصلی از.ت خاصی ایجاد شودآنها مشکالدیگر براي نقد کردن 
نقدشونده، اطمینان از جریانهاي مالی پیش بینی شده به منظور پرداخت به متقاضیان است. این سرمایه 
گذاري اجباري ممکن است توان انعطاف پذیري مالی را کاهش و هزینه اعتبار داده شده به بخشهاي 

را افزایش دهد. با افزایش هزینه اعتبار، سطح ریسک مالی بانک نیز افزایش خواهد یافت. در اقتصادي 
بسیاري از کشورها رشد بازار مالی و افزایش در پورتفوي سرمایه گذاري، عموماً منعکس کننده رشد 

شامل پورتفوي سرمایه گذاري	وضعیت بانکها به سوي انجام عملیات نامتعارف است. در چنین مواردي
انواع ابزارهاي مختلف اوراق بهادار است. این جهت گیري در مدیریت ریسک به معنی جایگزین کردن 

1]16[. قیمت بازار، به وسیله بانک ها است	ریسک اعتباري با ریسک نوسانات

1 Greuning&Bratanovic
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بدهی ها در بانک هاویژگی 

سپرده ها
یل می دهند. سپرده هاي مشتریان نشان بخش بزرگی از بدهی هاي بانک ها را تشکسپرده ها معموالً

دهنده میزان وجوه پذیرفته شده از عموم، مانند پس اندازها، سپرده هاي دیداري، سپرده هاي ثابت، 
سپرده به ارزهاي خارجی است. ساختار و ثبات سپرده ها بیشترین اهمیت 		سپرده هاي با اعالم قبلی و

لبد. میزان تراکم، زمان سررسید، پایداري و نوع ارز از ممکن را دارد و مراقبت هاي مضاعفی را می ط
رقابت براي تجهیز منابع، .مورد توجه قرار می گیرد	موضوع هایی است که در زمان مصرف این منابع

بیشتر سپرده گذاران، اعم از خانواده ها و شرکتها در نظر دارند 	است و	یک جریان عادي در بازار بانکی
زم است بانکها، خط مشی مناسبی براي جذب و وه خود را بیشینه سازند. بنابراین الکارکرد و بازده وج

سپرده ها در پیش بگیرند و رویه هاي بررسی تحلیلی را بر مبناي منظم بودن، پایداري و 	نگهداري
سپرده تنظیم کنند تا در صورت وجود احتمال برداشت منابع، این تحلیل ها به 		ساختار		مشخص بودن

رت کارآمد، مورد استفاده قرار گیرد. تحلیلگران ساختار سپرده، باید درصد هسته پایدار، ثبات، فصلی صو
1]16[سپرده ها را تعیین کنند 	بودن و نوسانات یا بی ثباتی

روش ادغام وجوه
شود. در این روش کلیه تعهدات بانک (طرف بدهی و سرمایه) به عنوان یک منبع اصلی وجوه تلقی می

رود و در زمان ته از آنجا که این روش یکی از قدیمی ترین روشهاي مدیریت وجوه بانک به شمار میالب
) هنوز مدیریت تعهدات مدرن شکل نگرفته بود. بانکداران و به کارگیرندگان این 1930ابداع آن (دهه 

از عهده و کنترل شوند که خارجمدل بر عقیده بودند که تمامی منابع آنها به وسیله عواملی تعیین می
بانک آنها است (مثل عوامل بازار و دیگر عامل هاي فعال در کل اقتصاد). قابل ذکر است که این روش، 

باشد. البته در یک روش غیر علمی و وابسته به تجربیات و ارزیابی ها و پیش بینی هاي مدیریت می
دین صورت که یک سري نسبتهاي مالی پذیرد. ببعضی موارد این کار به وسیله تحلیل نسبتها انجام می

در موسسات مشابه محاسبه شده به عنوان استاندارد یا عرف صنعت در دیگر موسسات به کار گرفته 
شوند.می

شوند. مدیریت ابتدا نیاز خود به در این روش تمام منابع به صورت یک منبع عمده وجوه تلقی می
ن ادغام وجوه را به نقدینگی اختصاص خواهد داد که نقدینگی را برآورد خواهد کرده و قسمتی از ای

شامل: وجوه نقد، حساب بانک ها، حساب بانک مرکزي و ذخیره قانونی است.
تخصیص بعدي از منابع بانک به اوراق بهادار و اسناد قابل معامله خواهد بود. این گونه اختصاص منابع 

ن قابل سرمایه گذاري در فرصت هاي درازمدت براي آن مقدار از نقدینگی است که به لحاظ ریسکی بود
]7[نباشند 

1 Greuning & Bratanovic
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تخصیص بعدي منابع از مجموع یا ادغام وجوه به تسهیالت بانکی و وامها خواهد بود. البته در این روش 

گردد که چند درصد از کل منابع باید به استفاده خاصی تخصیص داده شود. در این مشخص نمی
شد، یا مدیریت باید تصمیم گیري کند و یا اینکه به الگوي خاصی در خصوص، همانگونه که قبالً اشاره 

صنعت بانکداري توجه شود.
(منابع بانک)روش ادغام وجوه-2-1نمودار 

بعد از برطرف نمودن نیازهاي مالی مشتریان و متقاضیان تسهیالت بانکی، قسمتی از منابع وجوه هم 
اري در اموال خود بانک خواهد شد که نوعی سرمایه گذاري در خود بانک محسوب صرف سرمایه گذ

شود.می
معایب این رویکرد به اختصار به شرح زیر است:

کند.روش خاصی براي محاسبه میزان نقدینگی بانک ارائه نمی
.هیچ توجهی به نامطمئن بودن سپرده هاي اشخاص ندارد
توانند منبع نقدینگی براي بانک باشد.یالت بانکی خود میبه این مسأله توجهی ندارد که تسه

سپرده هاي 
جاري

سپرده هاي 
پس انداز

سپرده هاي 
مدت دار

وام و اعتبار 
دریافتی

سرمایه سهام 
داران

ادغام وجوه

مصرف وجوه با توجه به اولیت ها

اوراق بهادار و نقدینگی
سرمایه 

گذاریهاي 
تکوتاه مد

سرمایه گذاري 
هاي مستقیم و 

مشارکتها

اموال و سایر 
دارایی هاي 
منقول و غیر 

منقول

وام و 
تسهیالت 

اعطایی
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 از آنجا که اوراق خزانه باید به صورت ذخیره قانونی سپرده هاي دولت نگهداري شوند از درجه

کاهد.نقدینگی آنها می
شودبه نقش تعاملی دارائی ها و بدهی ها در به وجود آوردن نیازهاي فعلی نقدینگی توجهی نمی
]7[
بر نقدینگی آن گرفته به شرح ذیل میباشد.نمونه ایرانثیر اجزاي منابع بانک تا

بر نقدینگی آن که مورد بررسی قرارنمونهدر این بخش نتایج تاثیر اجزاي منابع بانک 
 بانک نمونه ایرانتاثیر اجزاي منابع بانک بر نقدینگی بانک

م با تغییرات نقدینگی بانک دارد.تغییرات سپرده هاي قرض الحسنه رابطه معنادار مستقی
تغییرات سپرده هاي مدت دار رابطه معنادار مستقیم با تغییرات نقدینگی بانک دارد.

تغییرات سایر سپرده ها رابطه معنادار مستقیم با تغییرات نقدینگی بانک دارد.
ه معنادار می باشد.ها با تغییرات نقدینگی بانک فاقد رابطهاي دریافتی از بانکتغییرات سپرده

تغییرات بدهی به بانک مرکزي با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم و معنادار دارد.
ها با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم و معنادار دارد.تغییرات تسهیالت دریافتی از بانک

قیم و معنادار دارد.ها از مشتریان با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستدریافتتغییرات پیش
تغییرات تسهیالت دریافتی از صندوق ذخیره ارزي و سایرمنابع با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم 

و معنادار دارد.
تغییرات درآمد با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم و معنادار دارد.

تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی
)2-5جدول پیشینه تحقیقات (

نتایج تحقیقنام محققعنوان تحقیقردیف

نظام نقدینگی بانک و 1
آخرین پناهگاه

لورات نوسکی 
)2008(

راههاي تهیه نقدینگی بهینه از طریق استقراض از بانک 
مرکزي است که در آخرین گام براي تامین وجه نقد 

صورت می گیرد و کارایی آن در اقتصادهاي شفاف است

2
مدل طراحی و تدوین 

بهینه مدیریت نقدینگی 
در بانک صنعت و معدن

معصومه ثابتی 
کهنمویی 

)1385(

با بکارگیري از مدل در برنامه ریزي آرمانی به ارائه یک مدل ریاضی 
بهینه جهت مدیریت نقدینگی پرداخته که سود را حداکثر و میزان 
منابع متغیرهاي ورودي و خروجی سیستم نقدینگی را در حد مطلوب 

دارد.نگه 

برنقدینگی می باشد. در تحقیق فوق نمونه، بررسی تاثیر اجزاي منابع بانک مقالههدف اصلی این 
می باشد. بانک نمونه ایرانعنوان متغیر وابسته منابع به عنوان متغیرهاي مستقل در بانک نقدینگی به

وطالب نعیمی، معصومه محققین بسیاري از جمله ولف واگنر، رون استنبکا و ازشی، لورات نوسکی، اب
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اند که نتایج تحقیقات آنها در جدول زیر آورده ثابتی کهنمویی و دیگران به بررسی این موضوع پرداخته

شده است.
هاي تحقیقیافته
) آمار استنباطی، در ادامه ارائه خواهند شد.2) آمار توصیفی و (1هاي تحقیق در قالب دو بخش (یافته

آمار توصیفی
آوري شده را پردازش کرده و خالصه توان اطالعات جمعها میوسیله آنهایی را که بهطور کلی، روشبه

پردازد و هدف از آن، نامند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه مینمود، آمار توصیفی می
ین قسمت، میانگین، میانه ). در ا1389محاسبه پارامترهاي جامعه یا نمونه پژوهش است (آذر و مومنی، 

(معیارهاي مرکزي)، انحراف معیار، بیشینه و کمینه (معیارهاي پراکندگی) متغیرهاي مورد استفاده 
آورده شده است.1-4محاسبه و در جدول شماره 

متغیرهاي مورد مطالعههاي توصیفی. شاخص1-4جدول 

انحراف کمینهبیشینهمیانهمیانگینمتغیرهاي پژوهش
معیار

Y(04/001/0-65/016/0-186/0وجوه نقد (
X1(206/001/081/901/1-299/1الحسنه (هاي قرضسپرده
X2(168/002/027/483/0-713/0دار (هاي مدتسپرده

X3(297/001/0-59/774/0-25/1ها (سایر سپرده
X4(432/001/085/1313/1-039/2ها (هاي دریافتی از بانکسپرده

X5(346/0000/055/148/0-032/2بدهی به بانک مرکزي (
X6(012/001/042/034/0-141/0ها (تسهیالت دریافتی از بانک

X7(007/002/042/042/0-148/0ها از مشتریان (دریافتپیش
X8(018/001/03/015/0-086/0تسهیالت دریافتی از صندوق ذخیره سایر (

X9(282/113/075/2602/1-722/4ا (درآمده
آمار استنباطی

کار برده شده در این تحقیق، شامل آزمون همبستگی پیرسون و همچنین رگرسیون آمار استنباطی به
باشد. منظور کشف روابط متغیرهاي مستقل و وابسته با کنترل تأثیر سایر متغیرها میچندمتغیره، به

کار گرفته فرض استفاده از رگرسیون بههاي پیشتکا بودن نتایج، آزمونضمناً جهت اطمینان از قابل ا
اند.شده
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هاي همبستگی متغیرهاي گفتنی است پیش از گزارش نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره، نتایج آزمون

هاي همبستگی و هاي مطالعه، به آزمونپژوهش ارائه خواهد شد. در ادامه، پس از بیان مجدد فرضیه
شود.زمون رگرسیونی پرداخته میسپس آ
باشند:هاي پژوهش به شرح زیر میفرضیه

فرضیه اصلی اول:
.تغییرات اجزاي منابع بر روي نقدینگی بانک تأثیر دارد

هاي فرعی:فرضیه
الحسنه با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم و معنادار دارد.هاي قرضتغییرات سپرده)1
ار با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم و معنادار دارد.دهاي مدتتغییرات سپرده)2
ها با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم و معنادار دارد.تغییرات سایر سپرده)3
ها با تغییرات نقدینگی بانک فاقد رابطه معنادار می باشد.هاي دریافتی از بانکتغییرات سپرده)4
ت نقدینگی بانک رابطه مستقیم و معنادار دارد.تغییرات بدهی به بانک مرکزي با تغییرا)5
ها با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم و معنادار دارد.تغییرات تسهیالت دریافتی از بانک)6
ها از مشتریان با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم و معنادار دارد.دریافتتغییرات پیش)7
ارزي و سایر منابع با تغییرات نقدینگی بانک رابطه تغییرات تسهیالت دریافتی از صندوق ذخیره)8

مستقیم و معنادار دارد.
تغییرات درآمد با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم و معنادار دارد.)9

آزمون همبستگی متغیرها
شود. نتایج آزمون همبستگی در ابتدا، به بررسی همبستگی پیرسون متغیرهاي پژوهش پرداخته می

ارائه شده است.2- 4یرهاي پژوهش در جدول شماره پیرسون متغ
مشهود است، در همبستگی پیرسون، همبستگی مستقیم و معنادار (به 2-4طور که در جدول همان

هاي دریافتی از دار و سپردههاي مدتو آماره مثبت) بین سپرده05/0علت سطح معناداري کمتر از 
ها با موجودي نقد برقرار است.بانک
مشهود است که متغیرهاي مستقل و کنترلی پژوهش همبستگی 2-4براین، در جدول شماره عالوه

ها وجود ) و لذا مشکلی در تخمین مدل±8/0بسیار قوي با یکدیگر نداشته (آماره همبستگی کمتر از 
ندارد.
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. همبستگی پیرسون2-4جدول 

متغیر

YX
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X
7

X
8

X
9

Y102/0
87/0

71/0
00/0

08/0 -
54/0

89/0
00/0

03/0 -
81/0

03/0
81/0

01/0 -
9/0

1/0-
426/0

01/0
9/0

X114/0
00/0

04/0
76/0

03/0 -
78/0

03/0 -
79/0

04/0
72/0

01/0
91/0

06/0
61/0

03/0 -
79/0

X2107/0 -
54/0

77/0
00/0

006/0
96/0

12/0
35/0

02/0 -
83/0

05/0
7/0

01/0 -
92/0

X3108/0 -
5/0

03/0
79/0

19/0 -
14/0

09/0 -
47/0

02/0 -
86/0

18/0
16/0

X4103/0
77/0

09/0 -
48/0

04/0 -
75/0

02/0 -
86/0

02/0
87/0

X5104/0
75/0

35/0
00/0

38/0
00/0

76/0
00/0

X6124/0
06/0

1/0-
19/0

01/0 -
91/0

X7123/0
06/0

24/0
05/0

X8135/0
00/0

X91

آزمون نرمال بودن متغیر وابسته
برا براي بررسی نرمال بودن متغیرهاي وابسته استفاده شده است. نتایج این آزمون در - از آزمون جارك
است، 05/0ارائه شده است. بر اساس این آزمون، چون سطح معناداري کمتر از 3-4جدول شماره 
باشد. زمانی که اندازه نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد، انحراف از رهاي وابسته نرمال نمیتوزیعات متغی

توان اهمیت و پیامدهاي آن ناچیز است. با توجه به قضیه حد مرکزي، میفرض نرمال بودن معموالً بی
اسب پیروي هاي منطور مجانبی از توزیعهاي آزمون بهدریافت که حتی در غیاب نرمال بودن، آماره

.توجیه این فرضیه قابل اغماض استخواهند کرد. لذا عدم 
. آزمون جارك برا3-4جدول 

سطح معناداريبراآماره جاركمتغیر
Y(89/432000/0وجوه نقد (
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آزمون پایایی متغیرها

ریانس پایایی متغیرهاي پژوهش به این معنا است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوا
وجود هاي مختلف ثابت بوده است. در نتیجه، استفاده از این متغیرها در مدل، باعث بهمتغیرها بین سال

هایی نظیر لوین، لین و چو، آزمون ایم، پسران و شود. به این منظور، از آزمونآمدن رگرسیون کاذب نمی
ارائه شده است، 4- 4ول شماره توان استفاده نمود. مطابق آنچه در جدشین و آزمون دیکی فولر می

بوده و لذا تمامی متغیرها پایا هستند.05/0سطح معناداري براي تمامی متغیرها کمتر از 
. آزمون پایایی متغیرها4-4جدول 
سطح معناداريtآماره متغیرهاي پژوهش

Y(429/8-000/0وجوه نقد (
X1(131/7-000/0الحسنه (هاي قرضسپرده

X2(732/5-000/0دار (دتهاي مسپرده

X3(883/7-000/0ها (سایر سپرده

X4(13/7-000/0ها (هاي دریافتی از بانکسپرده

X5(138/7-000/0بدهی به بانک مرکزي (

X6(89/5-000/0ها (تسهیالت دریافتی از بانک

X7(905/5-000/0ها از مشتریان (دریافتپیش

X8(481/8-000/0ق ذخیره سایر (تسهیالت دریافتی از صندو

X9(684/7-000/0درآمدها (

آزمون فرضیه اصلی اول
- هاي فرعی آن با استفاده از مدل دادهنتیجه آزمون مدل مربوط به فرضیه اصلی اول تحقیق و فرضیه

ارائه شده است.5- 4هاي تلفیقی و روش حداقل مربعات معمولی در جدول شماره 
فرضیه اصلی اول تحقیق. آزمون 5-4جدول 

خطاي ضرایبمتغیر
استاندارد

سطح tآماره 
معناداري

VIF

-009/0014/0656/0514/0مقدار ثابت
X1(009/0013/0179/5000/086/1الحسنه (هاي قرضسپرده
X2(011/0046/0272/2027/046/6دار (هاي مدتسپرده

X3(001/0011/0442/3000/012/1ها (سایر سپرده
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خطاي ضرایبمتغیر
استاندارد

سطح tآماره 
معناداري

VIF

X4(079/0015/0713/0478/0703/5ها (هاي دریافتی از بانکسپرده
X5(02/0-009/0247/0-805/0005/2بدهی به بانک مرکزي (

X6(212/0-104/0163/0-87/0288/1ها (تسهیالت دریافتی از بانک
X7(022/0106/0207/0836/0449/1ها از مشتریان (دریافتپیش

تسهیالت دریافتی از صندوق ذخیره 
X8(13/0-171/0758/0-451/0298/1سایر (

X9(005/0003/0511/2012/0886/1درآمدها (
259/0ضریب تعیینF196/17آماره 

ضریب تعیین تعدیل F000/0سطح معناداري آماره 
215/0شده

763/1سونوات-مقدار دوربین104/0سطح معناداري آزمون وایت
:الحسنه با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم و هاي قرضتغییرات سپردهفرضیه فرعی اول

معنادار دارد.
+ 965/1الحسنه بزرگتر از هاي قرضمتغیر سپردهt، از آنجا که آماره 5-4با توجه به نتایج جدول شماره 

- هاي قرضمعنادار و مستقیم بین سپردهاست، ارتباطی 05/0بوده و سطح معناداري آن کوچکتر از 

. به این ترتیب، فرضیه فرعی اول فرضیه اصلی اول تحقیق تأیید و موجودي نقد برقرار استالحسنه
شود.می

:دار با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم و معنادار هاي مدتتغییرات سپردهفرضیه فرعی دوم
دارد.

+ بوده 965/1دار بزرگتر از هاي مدتمتغیر سپردهt، از آنجا که آماره 5- 4با توجه به نتایج جدول شماره 
و دارهاي مدتاست، ارتباطی معنادار و مستقیم بین سپرده05/0و سطح معناداري آن کوچکتر از 

شود.. به این ترتیب، فرضیه فرعی دوم فرضیه اصلی اول تحقیق تأیید میموجودي نقد برقرار است
ها با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم و معنادار تغییرات سایر سپرده:فرضیه فرعی سوم

دارد.
+ بوده و 965/1ها بزرگتر از متغیر سایر سپردهt، از آنجا که آماره 5-4با توجه به نتایج جدول شماره 

و هااست، ارتباطی معنادار و مستقیم بین سایر سپرده05/0سطح معناداري آن کوچکتر از 
شود.. به این ترتیب، فرضیه فرعی سوم فرضیه اصلی اول تحقیق تأیید میجودي نقد برقرار استمو

:ها با تغییرات نقدینگی بانک فاقد رابطه هاي دریافتی از بانکتغییرات سپردهفرضیه فرعی چهارم
معنادار می باشد.
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ها کوچکتر از هاي دریافتی از بانکمتغیر سپردهt، از آنجا که آماره 5-4با توجه به نتایج جدول شماره 

هاي دریافتی است، ارتباطی معنادار بین سپرده05/0بوده و سطح معناداري آن بزرگتر از 965/1±
. به این ترتیب، فرضیه فرعی چهارم فرضیه اصلی اول تحقیق و موجودي نقد برقرار نیستهااز بانک

شود.تأیید می
:بانک مرکزي با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم و تغییرات بدهی بهفرضیه فرعی پنجم

معنادار دارد.
±965/1متغیر بدهی به بانک مرکزي کوچکتر از t، از آنجا که آماره 5- 4با توجه به نتایج جدول شماره 

و است، ارتباطی معنادار بین بدهی به بانک مرکزي05/0بوده و سطح معناداري آن بزرگتر از 
- . به این ترتیب، فرضیه فرعی پنجم فرضیه اصلی اول تحقیق تأیید نمیقرار نیستموجودي نقد بر

شود.
:ها با تغییرات نقدینگی بانک رابطه تغییرات تسهیالت دریافتی از بانکفرضیه فرعی ششم

مستقیم و معنادار دارد.
ها کوچکتر از ز بانکمتغیر تسهیالت دریافتی اt، از آنجا که آماره 5- 4با توجه به نتایج جدول شماره 

است، ارتباطی معنادار بین تسهیالت دریافتی از 05/0بوده و سطح معناداري آن بزرگتر از 965/1±
. به این ترتیب، فرضیه فرعی ششم فرضیه اصلی اول تحقیق و موجودي نقد برقرار نیستهابانک

شود.تأیید نمی
:ن با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم ها از مشتریادریافتتغییرات پیشفرضیه فرعی هفتم

و معنادار دارد.
ها از مشتریان کوچکتر از دریافتمتغیر پیشt، از آنجا که آماره 5-4با توجه به نتایج جدول شماره 

ها از دریافتاست، ارتباطی معنادار بین پیش05/0بوده و سطح معناداري آن بزرگتر از 965/1±
. به این ترتیب، فرضیه فرعی هفتم فرضیه اصلی اول تحقیق برقرار نیستو موجودي نقد مشتریان

شود.تأیید نمی
:تغییرات تسهیالت دریافتی از صندوق ذخیره ارزي و سایر منابع با تغییرات فرضیه فرعی هشتم

نقدینگی بانک رابطه مستقیم و معنادار دارد.
متغیر تسهیالت دریافتی از صندوق ذخیره ارزي t، از آنجا که آماره 5-4با توجه به نتایج جدول شماره 

است، ارتباطی معنادار 05/0بوده و سطح معناداري آن بزرگتر از ±965/1و سایر منابع کوچکتر از 
. به این و موجودي نقد برقرار نیستبین تسهیالت دریافتی از صندوق ذخیره سایر از مشتریان 

شود.حقیق تأیید نمیترتیب، فرضیه فرعی هشتم فرضیه اصلی اول ت
:تغییرات درآمد با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم و معنادار دارد.فرضیه فرعی نهم
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+ بوده و سطح 965/1متغیر درآمد بزرگتر از t، از آنجا که آماره 5-4با توجه به نتایج جدول شماره 

. و موجودي نقد برقرار استدرآمداست، ارتباطی معنادار و مستقیم بین 05/0معناداري آن کوچکتر از 
شود.به این ترتیب، فرضیه فرعی نهم فرضیه اصلی اول تحقیق تأیید می

قرار دارد. ضمناً سطح 5/2و 5/1است که بین 763/1واتسون -طورکه مشهود است، آماره دوربینهمان
داري مدل دارد. دیگر نکته بوده و نشان از معنا05/0تر از است که پایین000/0نیز Fمعناداري آماره 

شده مدل باشد. مقدار ضریب تعیین تعدیل، ضریب تعیین مدل می5-4قابل توجه در جدول شماره 
- درصد از تغییرات متغیر وابسته به21دهد حدود باشد که نشان میدرصد می21مورد استفاده حدود 

قبولی است. گفتنی است سطح وسیله متغیرهاي مستقل و کنترلی قابل توضیح است که مقدار قابل
شود و قابل است که بنابراین، فرض همسانی واریانس رد نمی05/0معناداري آزمون وایت نیز باالتر از 

قبول است که به این ترتیب، مشکلی از لحاظ ناهمسانی واریانس وجود ندارد.
است که به این 10ز تر ا) متغیرهاي مدل نیز پایینVIFگفتنی است مقادیر عامل تورم واریانس (

ارائه شده 1-4خطی نیز وجود ندارد. نمودار جمالت اخالل مدل نیز در شکل شماره ترتیب، مشکل هم
برا نشانگر عدم نرمال بودن جمالت اخالل است، نمودار -که گرچه نتیجه آزمون جاركاست. توضیح این

جدي از این بابت وجود ندارد.مقادیر آن داراي پراکندگی مشابه توزیع نرمال است و لذا مشکل 
. نمودار پراکندگی جمالت اخالل1- 4شکل 
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Series: Residuals
Sample 2 60
Observations 59

Mean -1.13e-17
Median -0.020120
Maximum  0.310059
Minimum -0.153584
Std. Dev.  0.091250
Skewness  0.964489
Kurtosis  4.377921

Jarque-Bera  13.81490
Probability  0.001000

نتایج تحقیق
ازآنجایی که نقدینگی بانک ها به عنوان بخشی از دارائی هاي بدون بازده آنها مطرح هستند، مدیریت 

ت ها، اعطاي تسهیالت و ... در ارتباط آنها با سایر تصمیمات بانک ها از جمله سرمایه گذاري ها، مشارک
خواهد بود. بانک براي افزایش سود آوري و به حداقل رساندن هزینه فرصت، الزم است مازاد نقدینگی 
خود را برآورد و سرمایه گذاري و براي تأمین کمبود نقدینگی، با حداقل هزینه، برنامه ریزي کند. بدین 

دینگی و عوامل ورودي آن به دست آورد. اجزاي منابع هر یک منظور باید شناخت مناسبی از سیستم نق
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به نحوي با نقدینگی بانک در ارتباط هستند و الزم است نحوه تأثیرگذاري آنها بر نقدینگی شناسایی 

شوند تا با کنترل بهتر و دقیق تر روي آنها از وقوع مشکالت نقدینگی جلوگیري کرد.
طبقه کلی دسته بندي گردیدند و محقق بر اساس 9در ایرانبانک نمونهدر این تحقیق منابع بانک 

ذهنیات قبلی و مطالعات اولیه اش فرضیاتی را در خصوص نحوه ارتباط آنها با نقدینگی بانک مطرح 
نمود که در فصل قبل به بررسی و آزمون آنها پرداخته شد.

روي مدل انجام شد تا از صحت براي بررسی وجود فرضهاي کالسیک رگرسیون آزمونهاي متداول زیر بر 
آن اطمینان کسب شود:

واتسن براي بررسی خودهمبستگی در بین جمالت اختالل یا باقیمانده (نزدیک –آزمون دوربین )1
مبین عدم وجود مشکل خودهمبستگی در بین جمالت 2واتسن به عدد - بودن آماره دوربین

باقیمانده است).
بودن متغیر وابسته استفاده گردیدبرا براي تشخیص نرمال-آزمون جارکو)2
براي تشخیص معنادار بودن ضرایب متغیرها در مدل.tآزمون )3
براي بررسی معنادار بودن کل مدل.Fآزمون )4

تفسیر حسابداري:
- سپرده، الحسنههاي قرضمدل بهینه تحقیق نشان می دهد نقدینگی بانک با متغیرهاي مستقل سپرده

، درآمد، مطالبات سررسید شده تسهیالت اعطایی در ارتباط معنادار قرار هادار، سایر سپردههاي مدت
دارد. لذا براي پیش بینی میزان بهینه نقدینگی می توان با بهره گیري از اطالعات این عوامل نتایج مورد 

نظر براي نقدینگی بانک را تحصیل نمود
پیشنهادهایی مبتنی بر یافته هاي تحقیق

رسی و آزمون فرضیه هاي تحقیق، محقق امکان ارائه پیشنهادهایی را پیدا خواهد پس از انجام مراحل بر
کرد. پیشنهادهاي ذیل بر این بر این اساس مطرح می گردد:

حسابهاي قرض الحسنه اعم از حسابهاي جاري ریالی و ارزي و قرض الحسنه پس انداز نقش موثري -1
انواع ارز علی الخصوص یورو و دالر از وزنه نمونهنکدر تعیین نقدینگی بانک دارد. از آنجا که در با

سنگینی در پرتفوي نقدینگی بانک برخوردار است اهمیت برنامه ریزي براي نقدینگی ارزي و ریالی 
بیشتر به چشم می آید. فرضیه اول نشان می دهد پیش بینی انواع حسابهاي قرض الحسنه نقش 

رد و به طور معناداري بر آن تأثیرگذار است. ایجاد تنوع در تأثیرگذاري در پیش بینی نقدینگی بانک دا
حسابهاي قرض الحسنه می تواند یکی از راهکارهاي جذب منابع از سوي بانک باشد. همچنین ایجاد 

تنوع در سپرده هاي سرمایه گذاري از دیگر پیشنهادات براي جذب سپرده و منابع بانک می باشد.
ند سایر سپرده ها در تعیین نقدینگی بانک تأثیر گذار است و این بخش سپرده هاي مدت دار نیز مان-2

با استقبال خوبی از سوي مشتریان مواجه شده است. البته می توان با انجام تبلیغات و بازاریابی مناسب 
این بخش را بیش از پیش رونق بخشید.
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تگی کارکنان می تواند در سایر سپرده هاي تعریف شده در این تحقیق نظیر حساب صندوق بازنشس-3

تعیین روند پیش بینی نقدینگی بانک تأثیر گذار باشد و این عوامل به طور معناداري با نقدینگی بانک 
در ارتباط هستند.

و موجودي نقد برقرار است در تنیجه بانک می تواند به طور ارتباطی معنادار و مستقیمی بین درآمد-4
الت اعطایی، درآمد خود و در نتیجه وجه نقد خود را در بلند مدت مثال با دریافت بهره بابت تسهی

افزایش دهد.
پیشنهادهایی براي تحقیقات آتی

بررسی تاثیر اجزاي منابع در بانک هاي دیگر
 در سال هاي آتی و مقایسه آنها با یکدیگربانک نمونه ایرانبررسی تاثیر اجزاي منابع در بانک
ي کنترلی جهت باالتر بردن ضریب تعیین تعدیل شده و مقایسه آن با استفاده از انواع متغییر ها

نتایج این تحقیق
 و نمونه ایران استفاده از مدل ویلیام بومل جهت بررسی تاثیر اجزاي منابع در سال هاي بعد بانک

نگهداري مقدار ایده آل نقدینگی که باعث حداقل شدن هزینه ها می شود.سایر بانک ها، جهت 
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Bank's asset and liability management approach to planning the same time, all assets
and liabilities of banks considered . So that to provide the right mix of bank balance
sheets to meet the requirements of a variety of sources and uses of bank
management objectives, market conditions, and strengthening of the bank's liquidity.
(Alborzi, Pourzarandi and Shahriari 1390) best practices in the management of
resources and expenditures, in fact , see an action plan that shows how the combined
resources needed and how it can be the most profitable way possible, be used. On
the one hand, and the cost of equipping its limited resources on the other hand,
requires decision-making process in this regard, with careful planning practices
carried out. The growing trend of operating costs reflects the change in the
composition of the sources is expensive, in other words, in general terms, the
process of deciding how to combine resources and increase the growing cost of
expensive resources , minimal financial impact to impose negative interest margin .
Ability to provide answers to questions such as these are within the area of resource
management and use (Seyed Ziaoddin Mahdavinasr, 1388). The aim of this study
was to investigate the influence of other sources and uses of Bank Sample Iran
concise as inputs and outputs to cash it. According to this 18 hypothesize that using
month-end balances of these classes, since the beginning of 1388 to the 1392 with
the use of multiple regression and regression with regard to the basic assumptions
were presented to the optimal model may have the highest coefficient of
determination and adjusted coefficient of determination . The model predicts a high
performance bank liquidity.
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