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   کیدهچ

 به بانک هاي بدهی و ها دارایی همه زمان هم ریزي برنامه براي روشی بانک بدهی و دارایی مدیریت           
 الزامات ساختن برآورده هدف با بانک ترازنامه از مناسبی ترکیب ارائه دنبال به که ترتیب بدین .آید می شمار
 بانـک  ارزش تقویت و نقدینگی تامین بازار، شرایط بانک، مصارف و منابع مدیریت اهداف همچون ختلفیم
 واقـع،  در مصـارف  و منابع بهینه مدیریت در رویه بهترین )1390 شهریاري و پورزرندي البرزي،( .باشد می
 سود به تواند می چگونه و یترکیب چه با نیاز مورد منابع دهد می نشان که است عملی ریزي برنامه یک ارایه

 از آن تجهیـز  هـاي  هزینـه  و طـرف  یـک  از منابع محدودیت .گیرد قرار استفاده مورد ممکن، شکل آورترین
 ریـزي  برنامه دقیق هاي روش اعمال با خصوص، این در گیري تصمیم فرآیند نماید می ایجاب دیگر، طرف
 گـران  منابع سمت به منابع ترکیب در تغییر دهنده نشان عملیاتی هاي هزینه رشد به رو روند .پذیرد صورت
 مصارف نحوه و منابع ترکیب خصوص در گیري تصمیم فرآیند کلی، شرایط دیگردر عبارت به ،است قیمت
 .نمایـد  اعمال سود حاشیه بر را منفی مالی آثار کمترین قیمت، گران منابع رشد روبه افزایش تا باشد چگونه
  )1388 نصر، مهدوي( .باشد می مصارف و منابع مدیریت درحیطه دست این از تیسواال به پاسخ ارایه امکان
 و ها ورودي عنوان به ایران صادرات بانک مصارف و منابع اجزاي تأثیر مختصر بررسی تحقیق این هدف

 از استفاده با که گیرد می شکل فرضیه 18 هدف این بقط بر .باشد می آن نقدینگی بخش بر ها خروجی
 رگرسیون از گیري بهره با 1392 سال پایان تا 1388 سال ابتداي از مذکور، طبقات ماه پایان يها مانده

 باالترین امکان حد تا که گردید ارائه اي بهینه نتایج رگرسیون اساسی فرضهاي نمودن حاظل با و چندگانه
 کارایی بانک ینگینقد بینی پیش در نتایج این .باشد داشته را شده تعدیل تعیین ضریب و تعیین ضریب
  .دارد باالیی

          
  چندگانه رگرسیون کارآمد، نقدینگی مدیریت نقدینگی، بانکها، مصارف و منابع :ها واژه کلید
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   مقدمه-1-1

 مشـکل  .کنند می تبدیل مدت بلند هاي دارایی به را مدت کوتاه تتعهدا که هستند موسساتی ها بانک         

 درخواست به بتواند بانک که نحوي به است، مدآکار نقدینگی مدیریت یک اجراي یندفرآ این درانجام اصلی

 بـراي  .کنـد  بـرآورده  خـوبی  بـه  نیـز  را وام هاي درخواست و گفته پاسخ مشتریان حساب از برداشت هاي

 وجـود  مناسـب،  سـازمانی  سـاختار  .کنند فعالیت یکدیگر با تعامل در مختلفی اجزاي باید نقدینگی مدیریت

 نقـدینگی  مـدیریت  یـک  اجزاي نقدینگی ریسک پایش و گیري اندازه سیستم و متنوع و هزینه کم زارهاياب

 فعالیت مالی منابع/نقدینگی تامین براي افراد/هاسازمان همه )1388 نصر، مهدوي .(دهد می تشکیل را کارآمد

 بختیـاري، (.هسـتند  مـالی  بعمنـا  نیازمند گذاري، سرمایه امور و خود هاي فعالیت گسترش یا و روزمره هاي

1385(  

 بین گري واسطه دیگر، عبارت به .بود اعتباري پرداختهاي شامل بانکی فعالیتهاي بیشتر 1970 سال تا

 تصمیمگیریهاي بر مبتنی گذاریها سرمایه و گذاریها قیمت .بود وام اعطاي و هزینه کم و کوچک هاي سپرده

 بروز .بود سربار هاي هزینه و وامها زیان داراییها، کیفیت کنترل مدیریت، چالش ترین کلیدي و بود ساده

 تا شد باعث ،1980 اوایل و 1970 دهه اواخر در بهره نرخهاي ثباتی بی و اقتصادي رکود تورم، ت مشکال

 و گرنینگ(کند پیدا ضرورت بسیار پذیرفتنی، سود حاشیه نگهداري براي بانکها در بدهیها و داراییها مدیریت

  . )1،2000براتانویس

  

  

                                                             
1. Greuning & Bratanovic  
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  مسأله بیان -1-2

 را منـابع  تخصـیص  تا تجهیز از بانکی سیستم هاي فعالیت از وسیعی حوزه مصارف و منابع مدیریت

 هـا،  وام مـالی،  منـابع  آوري جمع چون هایی زمینه در توان می را بانکی هاي سیاست عمده .گیرد می بر در

  )1390 اريشهری و پورزرندي البرزي،( .دانست سرمایه و نقدینگی

 اصلی دلیل .روبروست آن با بانکداري سیستم که است چالشهایی بزرگترین از یکی نقدینگی مدیریت       

 این، بر عالوه .شود می تأمین مدت کوتاه هاي سپرده ازمحل بانکها منابع بیشتر که است آن چالش این

 پائینی نسبتاً نقدشوندگی درجه که شود می دارائیهایی در گذاري سرمایه صرف بانکها اعطایی تسهیالت

 ها دارایی میان توازن حفظ نقدینگی مدیریت نهایی اهداف از یکی ).1388 بابایی، حاجی و رستمیان( .دارند

  .2)147،ص2010اسمال،(است ها بدهی و

 نههزی حداقل با نیازها این تأمین و مختلف مقاطع در بانک نیازهاي بینی پیش شامل نقدینگی مدیریت      

 پرداخت جهت مالی جریانهاي وجود از اطمینان کسب منظور به شونده نقد دارائیهاي نگهداري .است ممکن

 هوشمند مدیریت این بر عالوه .گردد می بانک براي گذاري سرمایه فرصتهاي کاهش سبب متقاضیان به

 امر این .باشد ریانمشت نیازهاي جوابگوي خطا بدون و موقع به تا ساخت خواهد قادر را بانک نقدینگی

  .شود می جامعه و مشتریان نزد اعتبار افزایش سبب

 مطلع آینده در نقدینگی مازادهاي و ها کاستی از را سازمان که است این نقدینگی بینی پیش مزیت

 می فراهم سازمان براي را نقدینگی مازاد یا کمبود با بهینه مواجهه براي مناسب ریزي برنامه امکان و کرده

                                                             
2Ismal  
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 اساس بر شده بینی پیش نقدینگی جریان همچنین و واقعی نقدینگی جریان است الزم راستا این در .کند

  .شود داده مطابقت بودجه با و گرفته قرار ارزیابی مورد مستمر صورت به عملکرد

 آن نقدینگی پرتفوي در پررنگی نقش ارزها انواع که ایران  صادرات بانک ویژه و اي توسعه عملکرد

   .سازد می ضروري پیش از بیش را نقدینگی سیستم خروجی و ورودي عوامل کنترل و شناخت وملز دارد

 سال پنج طی نقدینگی بر موثر عوامل تأثیر شدت آماري افزارهاي نرم از استفاده با تحقیق این در

 و شناسایی اصلی عوامل تا گیرد می قرار بررسی مورد هرماه پایان مقاطع در و )1392  پایان تا 1388(اخیر

          خیر؟ یا دارد تاثیر آن نقدینگی بر بانک مصارف و منابع آیا که شود سنجیده آنها از هریک تأثیر تشد

   .گردد می بانک نقدینگی روي یرگذارتأث عوامل روي بهتر مدیریت اعمال و تر دقیق کنترل سبب امر این

   تحقیق ضرورتو اهمیت-1-3

 رسد، می فرا آنها سررسید که تعهداتی موقع به انجام و وجوه افزایش توانایی یا نقدینگی، مدیریت

 ها بانک توسط که است اموري اهم از نقدینگی مدیریت بنابراین، . است ها بانک حیات ادامۀ الزمۀ قطعاً

  . شود می انجام

 معطوف هیرا یافتن به را نقدینگی بر نظارت زمینه در خود مطالعات ، بال بانکداري بر نظارت کمیته

 و آوریها فن . کنند اداره را خود نقدینگی کلی و یکپارچه اي رویه براساس ها بانک ، آن طریق از که نموده

 داده قرار ها بانک روي پیش نقدینگی مدیریت و مالی تامین براي را جدیدي راههاي اخیر، مالی نوآوریهاي

 .است

 و عمده وجوه به آنها اتکاي افزایش اصلی، هاي سپرده به ها بانک اتکاي قدرت کاهش این، بر عالوه

 این تمامی و است داده تغییر نقدینگی به نسبت را ها بانک نگرش جهان، مالی بازارهاي اخیر نابسامانیهاي
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 تأثیر بررسی اهمیت و ضرورت رو این از.است گردیده بدل ها بانک براي جدیدي هاي چالش به تغییرات

  .گردد می مشخص ینقدینگ بر بانک مصارف اجزاي

  

  تحقیق اهداف -1-4

  :علمی اهداف •

 جهت ها آن روي بر تر دقیق و بهتر کنترل و بانک نقدینگی بر مصارف گذاري تاثیر نحوه شناسایی -1

 .نقدینگی مشکالت وقوع از جلوگیري

 .عوامل این کنترل و ایران صادرات بانک نقدینگی بر موثر عوامل تأثیر میزان شناسایی -2

 .بانک در نقدینگی کارایی بمنظور صادرات بانک در نقدینگی بهینه مدیریت دلم شناسایی -3

 :عملی اهداف •

  نقدینگی بهینه مدیریت اعمال جهت در نقدینگی کسري تامین یا نقدینگی مازاد از استفاده )1 

     جهت بانک نقدینگی پیشبینی و صادرات بانک نقدینگی بر گذار تاثیر عوامل کنترل و بررسی )2 

   مصارف بهینه مدیریت

 :تحقیق هاي ضرورت •

 ضرورت ،است بهتر بانک نقدینگی مدیریت باالتر کارایی براي که جهت این از تحقیق این نتایج )1

 .دارد

 و قطعی مصارف و تعهدات به توجه با آینده در نیاز مورد نقد وجوه بینی پیش امکان آوردن فراهم )2

  .هستند تحقیق این انجام هاي ضرورت جمله از شده شناخته منابع
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  یقتحق مفهومی مدل -1-5

  )مستقل متغیرهاي( منابع                                                                                 )مستقل متغیرهاي( مصارف    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تحقیق مفهومی مدل1- 1نمودار

  )رمازا عرب تحقیق روي از مدل منبع(

  

  :افزایش یا کاهش در

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

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

تسهیالت دریافتی، از بانک مرکزي یا سایر  -3
 بانکها

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

 تسهیالت دریافتی از صندوق ذخیره ارزي

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

در آمدها شامل سود و وجه التزام دریافتی، (
  )درآمد کارمزد و درآمدهاي متفرقه می باشد

  متغیر وابسته

  نقدینگی

 ندوقص -1

 موجودي نزد بانکها -2

 اوراق بهادار -3

  :افزایش یا کاهش در

مطالبات بانک از بانک مرکزي و  -1
 دولت

تسهیالت اعطایی دولتی و غیر دولتی  -2
 و مطالبات سررسید گذشته مربوط به آنها

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

 مربوط به آنها 

، شامل ) ایر دارائیهاس(سایر مصارف  -4
سرمایه گذاریها و مشارکتها، اموال غیر 

 منقول، دارائیهاي نامشهود و سایر دارائیها

 هزینه ها اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی -5
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  تحقیق هاي رضیهف -1-6

      مطـرح  را زیـر  هـاي  فرضـیه  صـادرات  بانـک  نقـدینگی  بر مصارف و منابع اجزاي تاثیر خصوص در محقق
  :نماید می

  

  بانک مصارف حوزه به مربوط هاي فرضیه -1-6-2

  .باشد می معنادار رابطه فاقد بانک نقدینگی تغییرات با دولت و مرکزي بانک از مطالبات تغییرات  1-6-2-1

  .دارد معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با اقساطی فروش - اعطایی تسهیالت تغییرات  1-6-2-2

  .دارد معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با مدنی مشارکت - اعطایی تسهیالت تغییرات  1-6-2-3

  .دارد معنادار و معکوس رابطه بانک گینقدین تغییرات با هابانک از اعطایی تسهیالت سایر تغییرات  1-6-2-4

  .دارد معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با اعطایی تسهیالت سررسیدشده مطالبات تغییرات  1-6-2-5

  دارد معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با هاضمانتنامه و اسنادي اعتبارات بابت بدهکاران تغییرات  1-6-2-6

  .دارد معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با سررسیدشده مطالبات تغییرات  1-6-2-7

  دارد معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با هادارایی سایر تغییرات  1-6-2-8

  .دارد معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با اههزینه تغییرات  1-6-2-9
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  تحقیق مروقل -1-8

  1392 سال پایان تا 1388 مالی سال ابتداي از : زمانی قلمرو

  ایران صادرات بانک: مکانی قلمرو

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

  تحقیق روش-1-9

 آوري معج  شیوه به توجه با .است پیمایشی -توصیفی تحقیقات زمره در روش نظر از پژوهش این

 .است توصیفی نوع از پژوهش این که گفت توان می رفته، کار به ها داده گردآوري در که رویکردي و ها داده

 واقعی شواهد آوري جمع به )تحقیق روش( ها داده گردآوري نحوه حسب بر تحقیقات بندي دسته نظر از زیرا

 ).82 ،1386 همکاران، و سرمد( کند می توصیف را موجود شرایط و پردازد می ها پدیده نوع خصوص در

 بندي دسته نظر از .است پیمایشی روش ها آن از یکی که هستند نوع چند بر مشتمل توصیفی تحقیقات

 نوع از هدف نظر از تحقیق این همچنین.رود می شمار به پیمایشی نوع از پژوهش این توصیفی، تحقیقات

  .باشد می کاربردي

 نمونه حجم و آماري جامعه-1-10
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 مالی سال ابتداي از بانک مصارف اجزاي نیز و نقد وجوه هاي مانده در تغییر تحقیق این آماري جامعه

 عنوان به شده یاد زمانی بازه در عوامل این ماه پایان مانده بین این از که باشد می 1392 سال پایان تا 1388

  .شود می گردآوري داده 60 غیرهامت از هریک براي ترتیب این به شود؛ می گرفته نظر در آماري نمونه

  

  اطالعات آوري گرد روش -1-11 

 یعنی اي کتابخانه روش از تحقیق متغیرهاي بررسی و تحقیق ادبیات گردآوري جهت تحقیق این در

 روش از ها داده گردآوري جهت همچنین .است شده استفاده ... و معتبر هاي سایت کتاب، مقاالت، مطالعه

 شده استفاده )صادرات بانک مالی امور مدیریت گزارشگري افزارهاي نرم و اطالعاتی بانکهاي از( میدانی

  .است

  ها داده آزمون شیوه -1-12

 و آید می حساب به همبستگی تحقیقات نوع از ماهیت، و روش دیدگاه از تحقیق که این به عنایت با

 و خطی رگرسیونهاي مباحث زا آماري هاي تحلیل انجام جهت تحقیق، هاي فرضیه و موضوع به توجه با

 .شد خواهد گرفته کمک آنها بر حاکم اساسی فرضهاي لحاظ و چندگانه

 اطالعات بر مبتنی و رویدادي پس و تجربی تحقیق عمدتاً رساله این شد، اشاره قبالً که همانگونه

 افزار نرم از هاستفاد با ، متغیرها از یک هر ارزشهاي استخراج از پس تحقیق این در .است واقعی تاریخی

 ارائه ادامه در که تحقیق رگرسیون هاي مدل اساس بر ها یافته تحلیل و تجربه به ،EViewsو Excel هاي

 و گرفته قرار بررسی مورد مدل، کل بودن دار معنی F آزمون از استفاده با سپس .شود می پرداخته است شده

   .گیرند می قرار زمونآ مورد مدل ضرایب بودن دار معنی t آزمون از استفاده با
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 از استفاده خیر یا باشد می تصحیح خطاي داراي رگرسیون مدل دهیم تشخیص که این راههاي از یکی

 هاي متغیر که داد تشخیص توان می F یا و t توزیع طریق از دیگر عبارت به .باشد می t و F آزمون

   .خیر یا هستند مهم حقیقتاً توضیحی

  

  قیقتح ادبیات بر مروري -2-1

 در و بوده مرتبط مالی و پولی بازارهاي انواع با متعدد گیرندگان وام و گذاران سپرده واسطه به بانکها

 و روشها بکارگیري طریق از تا اند داشته آن بر سعی بانکها همواره لذا .دارند قرار ها ریسک انواع معرض

 امروزه، دیگر سوي از .نمایند نگهداري و بینی پیش را خود نیاز مورد نقد بهینه میزان مختلف ابزارهاي

 این اصلی دلیل .روبروست آن با بانکداري سیستم که است هایی چالش ترین بزرگ از یکی نقدینگی مدیریت

 این بر عالوه .شود می مالی تامین مدت کوتاه هاي سپرده محل از ها بانک منابع بیشتر که است این چالش

 پایینی نسبت به نقدشوندگی درجه که شود می هایی دارایی در گذاري هسرمای صرف ها بانک اعطایی تسهیالت

 ها، بدهی و داراییها ساختار بررسی به کلی نگاه یک در بخش این در )1388 بابایی، حاجی و رستمیان(دارند

  .پرداخت خواهیم بانک بر حاکم هاي ریسک و نقدینگی مدلهاي انواع

 مورد و بررسی زیر شرح به بخش 5 در تحقیق ينظر مبانی شود می سعی بخش این در -2-2

  :گیرد قرار مطالعه

 از استفاده گذاري، سرمایه هاي فرصت رفتن هدر از جلوگیري منظور به نقدینگی صحیح مدیریت

 آمادگی بیشتر، بازدهی کسب منظور به جدید تسهیالت اعطاي و گذاري سرمایه براي مازاد نقدینگی مقادیر

 .است ضروري نقد، منابع کسري و بحرانی یطشرا با رویارویی براي
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 متمرکز کنترل مدیریت، اطالعات مناسب هاي سیستم بر مشتمل نقدینگی مدیریت حیاتی عناصر

 و مالی تأمین منابع تنوع مختلف، سناریوهاي براي نیاز مورد وجوه خالص تحلیل و تجزیه نقدینگی،

  )62 ،1384 نژاد، ارجمند( است اقتصادي ریزي برنامه

 به بودن جوابگو براي وجوه کافی مقادیر تأمین و وجوه براي تقاضا حجم بینی پیش یعنی نقدینگی مدیریت

   :گیرد می انجام عمده صورت دو به تقاضاها این .نیازها ینا

   تسهیالت براي تقاضا )ب ها سپرده از برداشت )الف

 جوابگوي نتواند بانک اگر .است برخوردار خاصی اهمیت از تقاضا صورت دو هر به بودن جوابگو

 در است ممکن که شود می مواجه شدید قانونی هاي العمل عکس با باشد هایشان سپرده از مشتریان برداشت

 تسهیالت تقاضاهاي به پوشانیدن عمل جامه مورد در .گردد بانک فعالیت خاتمه و ورشکستگی باعث نهایت

   .باشد قبل مورد از خطیرتر و مهمتر تر، سنگین کبان اجبارهاي و مسئولیتها رسالت، شاید مشتریان،

   نقدینگی تعاریف -2-2-1-2

 به .دارد بستگی پول به ها آن تبدیل هزینه و زمان که است ها دارایی از خاصیتی نقدینگی :نقدینگی •

 فرجی،( است دارایی آن نقدینگی سنجش براي معیاري پول، با دارایی یک مبادله هزینه عبارتی،

   .آنهاست سررسید در تعهدات ایفاي توانایی معناي به دینگینق ).1382

 ارزش، کاهش بدون نقد، وجه به غیرنقد هاي دارایی تبدیل نقدینگی، که گفت توان می کلی تعریف یک در

 وجوه تحصیل شامل نقدینگی نقدینگی، مفهوم بسط با .باشد می موسسات و تجاري واحدهاي افراد، توسط

 موسسات نقدینگی .شود می نیز )سایرین یا( مالی موسسات توسط خارجی منابع از استقراض طریق از نقد
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 معین، زمان مدت یک در و مشخص بهاي به وجوه از مشخصی مقدار تحصیل توانایی معناي به پذیر سپرده

  .3)347 ،1994گاردنر،(باشد می

  

 نقدینگی مدیریت اهمیت -2-2-1-3

 بانـک  کـه  دهنـد  مـی  نشان ها بدهی .ها بدهی )2 ها؛ دارایی )1 :است قسمت دو داراي ها بانک ترازنامۀ

 در گـذاران  سـرمایه  کـه  باشـد  هایی سپرده است ممکن منابع این .است کرده تأمین راهی چه از را خود منابع

 دهنـدة  نشان که باشد آمده دست به غیره و ها بانک دیگر طریق از است ممکن نیز اند؛ گذاشته امانت به بانک

 تسـهیالتی  نیـز  بانـک  هاي دارایی  .شود بازگردانده رمقر موعد در باید و آنهاست احبانص به بانک داتهتع

 سررسـید  کـه  اینجاسـت  نکته .شود دریافت رمقر موعد در باید و است شده گذاروا متقاضیان به که باشد می

 بایـد  کـه  نمایـد  مواجـه  گینقدین ریسک با را بانک تواند می امر این و باشد نمی یکسان ها بدهی و ها دارایی

  .شود مدیریت

 شناسایی مورد درستی به کار این موثر عوامل و مناسب ابزار است الزم نقدینگی صحیح مدیریت براي

 .است ها بانک هاي بدهی و دارایی موقعیت ها، بانک نقدینگی بر گذار تاثیر عوامل ترین مهم از یکی .گیرد قرار

 اقتصاد و بانکی بخش مالی پایداري توضیح در کلیدي عوامل از یکی یبده-دارایی مدیریت دیگر، سوي از

   ).2010 ،4جایسوال( است

  نقدینگی مدیریت چارچوب -2-2-4

  :باشد می زیر موارد شامل بانک نقدینگی مدیریت و ارزیابی چارچوب

                                                             
3-Gardner,1994,347 

  
4 - Jaiswal 
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 بانک نقدینگی خروجی و ورودي اصلی منابع نمودن مشخص -

 نیاز وردم وجوه خالص مدیریت و گیري اندازه -

 بازار به دسترسی مدیریت -

  احتیاطی ریزي برنامه -

  نقدینگی مدیریت مراحل-2-2-5

  بانک نقدینگی خروجی و ورودي اصلی منابع نمودن مشخص-5-1 -2-2

  وجوه خالص مدیریت و گیري اندازه-5-2 -2-2

  بازار به دسترسی مدیریت-5-3 -2-2

  احتیاطی ریزي برنامه-5-4 -2-2

  نقدینگی یرمد وظایف  -2-2-6

  نقدینگی با مرتبط فعالیتهاي همه به راجع کلی خطوط و سیاستها تعیین نقدینگی؛ گذاري سیاست - 1

  نقدي بودجه بازنگري و تهیه و راهبردها اساس بر نقدینگی برنامه تدوین نقدینگی؛ ریزي برنامه - 2

  سازمان عملکرد ومتدا نیازبراي مورد منابع تأمین نیاز؛ مورد مالی منابع تأمین مدیریت - 3

 در مازاد نقد وجوه از سریع گیري بهره دسترس؛ در نقدینگی )گیري کار به(گذاري سرمایه مدیریت - 4
  سازمان سود سازي حداکثر راستاي

 بر نقدینگی هاي خروجی و ها ورودي موقع به تحقق از اطمینان پرداختها؛ و دریافتها مدیریت - 5
  نقدي بودجه اساس

 با مواجهه از جلوگیري براي الزم احتیاطی نقدینگی رسانی روز به نقدینگی؛ اندوخته مدیریت- 6
   نقدینگی کسري
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  نقدینگی مدیریت سیستم درونی هاي پردازش -2-2-7

  :است شده تشکیل درونی پردازش سه از نقدینگی مدیریت سیستم

  نقدینگی ریزي برنامه پردازش - 1
  پرداختها و دریافتها مدیریت پردازش - 2
 نقدینگی اندوخته یتمدیر پردازش - 3

 
  نقدینگی ریزي برنامه پردازش -2-2-8

 از بیشتر آینده، رد سازمان نقدینگی منابع که شود انجام اي گونه هب باید نقدینگی جریان ریزي برنامه

 .باشد داشته نقدینگی مثبت جریان همواره سازمانو بوده نقدینگی مصارف

 :از عبارتند ینقدینگ جریان ریزي برنامه پردازش اصلی عناصر

 نقدینگی بندي بودجه

 نقدینگی جریان بینی پیش

 نقدینگی جریان کنترل

  ها پرداخت و ها دریافت مدیریت پردازش -2-2-9

  :دارد برعهده را زیر اصلی کارکرد دو ها پرداخت و ها دریافت مدیریت پردازش

 نقدي هاي پرداخت و ها دریافت بموقع تحقق از اطمینان - 

 با مواجهه منظور هب موعد از دیرتر پرداخت یا هنگام زود هاي دریافت براي هاییراهکار بینی پیش - 
  نقدینگی مازاد/کمبود

  نقدینگی اندوخته مدیریت پردازش -2-2-10

 مدیریت پردازش .دارد برعهده را مازاد وجوه مدیریت واقع در نقدینگی اندوخته مدیریت پردازش - 1
  :کند استفاده تواند می شرو سه به مازاد وجوه از نقدینگی اندوخته
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    منابع جذب و تسهیالت اعطاي بودجه و برنامه در بازنگري - 1

  گذاري سرمایه فرصتهاي در اندوخته کارگیري به - 2

 سرپرستی واحدهاي نقدینگی کسري جبران - 3

  

  نقدینگی ریسک-2-2-11

  :هستند بیان قابل نقدینگی ریسک از زیر مختلف تعاریف

 دیون موقع به پرداخت یا تسهیالت اعطاي براي وجوه تامین در انکب توانایی عدم نقدینگی ریسک

   ).1999 ،5ترایپ( است هاسپرده نظیر خود

 تطابق عدم آن، اصلی منشا و شود می ناشی ها بانک هاي بدهی و ها دارایی ساختار از عمدتا ریسک این

 دسته دو به توان می را ینگینقد ریسک رو این از است؛ بانک به خروجی و ورودي هاي جریان بین زمانی

  ).2000 ،6مارك و کروهی(نمود تقسیم منابع و ها دارایی نقدینگی ریسک

 نیازهـاي  بـرآوردن  جهـت  خـود  هـاي  دارایی فروش در بانک توانایی عدم به ها دارایی نقدینگی ریسک

 مانند( عادي طریق به بانک توسط منابع جذب عدم به نیز منابع نقدینگی ریسک .دارد اشاره غیرمنتظره نقدي

  ).1384 پور، اسدي(گردد می باز )ها بانک اعتباري خطوط و تسهیالت از استفاده یا و ها سپرده جذب

 نقـدینگی  ریسـک  گفت توان می پس .است نقد وجه هاي معادل یا نقد وجه بودن دسترس در نقدینگی،

 دیـون  موقـع  بـه  پرداخـت  یـا  اعطـایی  تسـهیالت  تـامین  بـراي  بانـک  آمادگی عدم ریسک از است عبارت

   ).2005 ،7بنکز(بانک

                                                             
5 - Tripe 
6 - Crouhy and Mark 
7 - Banks 
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 بسـتگی  پـول  بـه  هـا  آن تبدیل هزینه و زمان به که است ها دارایی از خاصیتی نقدینگی دیگر، نگاهی از

 فرجـی، (اسـت  دارایـی  آن نقـدینگی  سـنجش  براي معیاري پول، با دارایی یک مبادله هزینه عبارتی، به .دارد

1382.(  

 از هم و ها بدهی افزایش طریق از هم را کافی وجوه بتواند که دارد فیکا نقدینگی زمانی بانک، یک

 ،8فالکونر( آورد بدست قبول قابل هزینه یک با و سرعت به نقد، وجوه به نقد هاي دارایی تبدیل طریق

2001.(  

  نقدینگی ریسک ابعاد-2-2-12

  :گردد می ظاهر زیر شرح به مختلفی ابعاد در نقدینگی ریسک

 مالی تامین کریس 2-2-12-1

 باعث عمده و خرد مشتریان توسط گذاري سپرده مدت دوباره تجدید عدم یا و غیرمنتظره برداشت

 ریسک نوع این به که شده وجوه نوع این خروج خالص غیرمنتظره تامین به مجبور بانکها که شود می

 .گویند می مالی تامین ریسک نقدینگی،

 زمان ریسک-2-2-12-2

 ناشی که( مشتریان به اعطایی تسهیالت بازپرداخت محل از وجه ورود انتظار ردمو میزان تحقق عدم

 کمبود جبران به مجبور بانکها که شود می باعث ، )است معوقه تسهیالت به جریان در تسهیالت تبدیل از

  .گویند می زمان ریسک نقدینگی، ریسک نوع این به که شده وجوه نوع این ورود خالص

 هداتتع ریسک -2-2-12-3

                                                             
8 - Falconer 
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 در بانک توانایی عدم موجب که )ترازنامه زیر اقالم( بانک تعهدات سازي شفاف از ناشی ریسک

 ریسک را گردد می )بانک تعهدات میزان بودن باال دلیل به( مطلوب و سودآور تجاري هاي فرصت پذیرش

 فرصت رد به ورمجب مواقعی در بانک که شود می موجب بانک تعهدات دیگر، عبارت به .گویند می تعهدات

 حال به تبدیل موجب مشتریان، از یکی تعهدات ایفاي عدم یا و شود سودآور گذاري سرمایه یا اعتباري هاي

  .2)52 ،1385ثابتی،( باشد داشته دنبال به را نقدینگی کسري فشار امر این و گردد بانک تعهدات از یکی شدن

  آن اجزاي و ها بانک مصارف -سوم بخش -3

  :انکب مصارف -3-1

 و هـا  هزینـه  اسـتثناء  بـه  دارنـد  بدهکار ماهیت که ترازنامه راست سمت هاي سرفصل تمامی اصوال         
 بانـک  و هـا  بانـک  سـایر  نزد وجوه و نقدي وجوه از اعم .شوند می تلقی بانکی مصارف نقد هاي موجودي
 اقساطی، فروش -اعطایی تسهیالت دولت، و مرکزي بانک از مطالبات :شامل بانک مصارف اجزاي . مرکزي
 اعطـایی،  تسـهیالت  شـده  سررسـید  مطالبـات  اعطـایی،  تسهیالت سایر مدنی، مشارکت -اعطایی تسهیالت
 ضـمانتنامه  و اسنادي اعتبارات بابت شده سررسید مطالبات ها، ضمانتنامه و اسنادي اعتبارات بابت بدهکاران

  باشند می ها هزینه و دارائیها سایر ها،

  نونیقا ذخیره -3-2

 نگهداري مرکزي بانک نزد در سپرده صورت به یا خزانه در نقد وجه صورت به باید قانونی ذخیره

 حد تا باید بنابراین گیرد، نمی تعلق سودي هیچ آن اضافه به و جریمه قانونی ذخیره کسر به آنجاکه از .شود

  .کرد برآورد دقیق طور به را خود یقانون ذخیره میزان ممکن،
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  آن نقدینگی بر صادرات بانک مصارف اجزاي تاثیر  -3-3

 قـرار  بررسـی  مورد که آن نقدینگی بر صادرات بانک مصارف و منابع اجزاي تاثیر نتایج بخش این در
   .میباشد ذیل شرح به گرفته

  
  
  خارجی و داخلی شده جامان تحقیقات -پنجم بخش -3-5

  

  

  

  

  

  

  

  صادرات بانک نقدینگی بر بانک مصارف اجزاي تاثیر -2-2-4-2
 .باشد می معنادار رابطه فاقد بانک نقدینگی تغییرات با دولت و مرکزي بانک از مطالبات تغییرات

 .دارد معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با اقساطی فروش -اعطایی تسهیالت غییراتت

 .دارد معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با مدنی مشارکت -اعطایی تسهیالت تغییرات

 .دارد معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با هاانکب از تسهیالت سایر تغییرات

 .دارد معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با اعطایی تسهیالت سررسیدشده مطالبات تغییرات

 ددار معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با هاضمانتنامه و اسنادي اعتبارات بابت بدهکاران تغییرات

 .دارد معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با سررسیدشده مطالبات تغییرات

 دارد معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با هادارایی سایر تغییرات

  .دارد معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با اههزینه تغییرات
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 تحقیق نتایج محقق نام تحقیق عنوان ردیف

1  

  

 

 و بانک هاي دارایی نقدینگی
  بانکداري ثبات

  

 

  )2006( واگنر ولف

  

 

 روي بانک پذیري ریسک .بحرانی شرایط در نقدینگی افزایش
 ولی دهد می کاهش را بانکداري ثبات و افزایش را اي ترازنامه
 ولی افزایش را ترازنامه روي شده حفظ ریسک يعاد زمان در
 .گذارد نمی تاثیر بانکداري ثبات روي

2 

 

 و نقدینگی تامین بینی پیش
 یابی مطلوب گذاري قانون

 ازشی و استنبکا رون
)2007( 

 بانک گذاري سرمایه بازده تابع مطلوب گذاري قانون سیاست
 ظوربمن اش سپرده زودهنگام برداشت از گذار سپرده ونفعه
 است دیگر جاي در گذاري سرمایه

 آخرین و بانک نقدینگی نظام 3
 پناهگاه

 مرکزي بانک از استقراض طریق از بهینه نقدینگی تهیه راههاي )2008( نوسکی وراتل
 گیرد می صورت نقد وجه تامین براي گام آخرین در که است
 است شفاف اقتصادهاي در آن کارایی و

4  

 

 

 در نقدینگی بینی پیش
 سپه بانک

   نعیمی ابوطالب

)1384 (  

 آن واقعی مقادیر و نقدینگی بینی پیش  ارقام بین
 دارد وجود معناداري ارتباط

 بهینه مدل تدوین و طراحی 5
 بانک در نقدینگی مدیریت

 کهنمویی ثابتی معصومه
)1385( 

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

 نگه مطلوب حد در را نقدینگی سیستم خروجی و ورودي متغیرهاي
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 تحقیق در .باشد می برنقدینگی ایران صادرات بانک مصارف اجزاي تاثیر بررسی رساله، این اصلی هدف
 محققین .باشد می صادرات بانک در مستقل متغیره عنوان به مصارف و وابسته متغیر عنوانبه  نقدینگی  فوق

 کهنمویی ثابتی معصومه ،نعیمی ابوطالب نوسکی، لورات ازشی، و استنبکا رون ،واگنر ولف جمله از بسیاري
  .است شده آورده زیر جدول در آنها تحقیقات نتایج که اندپرداخته موضوع این بررسی به دیگران و
  
  )2-5 ( تحقیقات پیشینه جدول تحقیق ايهیافته -4-1
  

 خواهند ارائه ادامه در استنباطی، آمار )2( و توصیفی آمار )1( بخش دو قالب در تحقیق هايیافته
  .شد

  توصیفی آمار-4-2
 و کرده پردازش را شده آوريجمع اطالعات توانمی هاآن وسیلهبه که را هاییروش کلی، طوربه
 آن، از هدف و پردازدمی نمونه یا جامعه توصیف به صرفاً آمار نوع این .نامندمی فیتوصی آمار نمود، خالصه
 میانه میانگین، قسمت، این در ).1389 مومنی، و آذر( است پژوهش نمونه یا جامعه پارامترهاي محاسبه

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

  
  مطالعه مورد متغیرهاي توصیفی هاي شاخص .1- 4 جدول

  معیار انحراف  کمینه  بیشینه  میانه  میانگین  پژوهش متغیرهاي
  Y(  04/0 01/0-  65/0  16/0-  186/0( نقد وجوه

  X1(  854/1  000/0  51/49  21/0-  078/9( دولت و مرکزي بانک از مطالبات
  X2(  011/0  02/0  25/0  69/0-  112/0( اقساطی فروش تسهیالت
  X3(  043/0  01/0  94/2  82/0-  423/0( مدنی مشارکت تسهیالت
  X4(  027/0  03/0  3/0  39/0-  083/0( تسهیالت سایر

  X5(  035/0  02/0  51/0  61/0-  159/0( اعطایی تسهیالت سررسیدشده مطالبات
  LG )X6(  202/0  000/0  24/11  14/1-  492/1 و LC بدهکاران

 .دارد معدن و صنعت
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  LG )X7( 071/0  000/0  57/1  51/0-  305/0 و LC سررسیدشده مطالبات
  X8(  058/0  02/0  78/0  73/0-  303/0( هادارایی سایر

  X9(  056/2  09/0  18/61  22/1-  812/8( هاهزینه
  

  
  استنباطی آمار -4-3

 رگرسیون همچنین و پیرسون ستگیهمب آزمون شامل تحقیق، این در شده برده کاربه استنباطی آمار
 ضمناً .باشدمی متغیرها سایر تأثیر کنترل با وابسته و مستقل متغیرهاي روابط کشف منظوربه چندمتغیره،
  .اندشده گرفته کاربه   رگرسیون از استفاده فرضپیش هايآزمون نتایج، بودن اتکا قابل از اطمینان جهت

 همبستگی هايآزمون نتایج چندمتغیره، رگرسیون ونآزم نتایج گزارش از پیش است گفتنی
 همبستگی هايآزمون به مطالعه، هايفرضیه مجدد بیان از پس ادامه، در .شد خواهد ارائه پژوهش متغیرهاي

  .شودمی پرداخته رگرسیونی آزمون سپس و

  :باشندمی زیر شرح به پژوهش هايفرضیه
  

 
  : اصلی فرضیه
 .دارد تأثیر بانک نقدینگی يرو بر مصارف اجزاي تغییرات •

 :فرعی هايفرضیه

 .باشد می معنادار رابطه فاقد بانک نقدینگی تغییرات با دولت و مرکزي بانک از مطالبات تغییرات )1

 .دارد معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با اقساطی فروش تسهیالت تغییرات )2

 .دارد معنادار و معکوس رابطه بانک گینقدین تغییرات با مدنی مشارکت تسهیالت تغییرات )3

 .دارد معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با هابانک از تسهیالت سایر تغییرات )4

 معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با اعطایی تسهیالت سررسیدشده مطالبات تغییرات )5
 .دارد
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 و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با هانتنامهضما و اسنادي اعتبارات بابت بدهکاران تغییرات )6
  .دارد معنادار

 .دارد معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با سررسیدشده مطالبات تغییرات )7

 .دارد معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با هادارایی سایر تغییرات )8

  .دارد معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با اههزینه تغییرات )9

  
  متغیرها همبستگی آزمون -4-4

 همبستگی آزمون نتایج .شودمی پرداخته پژوهش متغیرهاي پیرسون همبستگی بررسی به ابتدا، در
  .است شده ارائه 2-4 شماره جدول در پژوهش متغیرهاي پیرسون

 به( معنادار و مستقیم یهمبستگ پیرسون، همبستگی در است، مشهود 2-4 جدول در که طورهمان
 با هابانک از دریافتی هايسپرده و دارمدت هايسپرده بین )مثبت آماره و 05/0 از کمتر معناداري سطح علت

  .است برقرار نقد موجودي
 همبستگی پژوهش کنترلی و مستقل متغیرهاي که است مشهود 2- 4 شماره جدول در براین، عالوه

  .ندارد وجود هامدل تخمین در مشکلی لذا و )±8/0 از کمتر همبستگی آماره( نداشته یکدیگر با قوي بسیار
  

  پیرسون همبستگی .2- 4 جدول
  متغیر

Y 

X١ 

X٢ 

X٣ 

X۴ 

X۵ 

X۶ 

X٧  

X٨  X
٩ 

Y 1  02/0-  
83/0  

01/0-  
88/0  

01/0-  
89/0  

04/0-  
75/0  

00/0-  
95/0  

09/0-  
48/0  

07/0-  
548/0  

041/0  
755/0  

03/0  
81/0  

X1   1  04/0-  
74/0  

04/0  
71/0  

06/0  
61/0  

25/0  
05/0  

56/0  
00/0  

24/0  
06/0  

00/0-  
96/0  

04/0-  
74/0  

X2     1  08/0  
53/0  

55/0  
00/0  

009/0  
94/0  

07/0-  
57/0  

00/0-  
96/0  

00/0-  
96/0  

03/0-  
78/0  

X3       1  01/0  
9/0  

05/0  
68/0  

1/0  
44/0  

01/0  
9/0  

08/0-  
54/0  

04/0-  
71/0  

X4         1  16/0  
2/0  

19/0  
13/0  

08/0  
49/0  

09/0-  
45/0  

02/0-  
83/0  

X5           1  53/0  5/0  06/0  13/0  
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00/0  00/0  61/0  31/0  
X6             1  38/0  

00/0  
05/0-  
67/0  

02/0-
86/0  

X7               1  21/0-  
09/0  

02/0  
84/0  

X8                 1  3/0  
02/0  

X9                   1  

  
  
  وابسته متغیر بودن نرمال آزمون-4-5

 آزمون این نتایج .است شده استفاده وابسته متغیرهاي بودن رمالن بررسی براي برا-جارك آزمون از
 است، 05/0 از کمتر معناداري سطح چون آزمون، این اساس بر .است شده ارائه 3-4 شماره جدول در

 از انحراف باشد، بزرگ کافی اندازه به نمونه اندازه که زمانی .باشدنمی نرمال وابسته متغیرهاي توزیعات
 توانمی مرکزي، حد قضیه به توجه با .است ناچیز آن پیامدهاي و اهمیتبی معموالً دنبو نرمال فرض
 خواهند پیروي مناسب هايتوزیع از مجانبی طوربه آزمون هايآماره بودن، نرمال غیاب در حتی که دریافت
  ).1392 آباده،( است اغماض قابل فرضیه این توجیه عدم لذا .کرد

  
  برا جارك آزمون .3- 4 جدول

 معناداري سطح  براجارك آماره  متغیر

  Y( 89/432  000/0( نقد وجوه
  
  متغیرها پایایی آزمون-4-5

 کواریانس و زمان طول در متغیرها واریانس و میانگین که است معنا این به پژوهش متغیرهاي پایایی
 آمدن وجودبه باعث مدل، در متغیرها این از استفاده ،نتیجه در .است بوده ثابت مختلف هايسال بین متغیرها
 و شین و پسران ایم، آزمون چو، و لین لوین، نظیر هاییآزمون از منظور، این به .شودنمی کاذب رگرسیون
 معناداري سطح است، شده ارائه 4-4  شماره جدول در آنچه مطابق .نمود استفاده توانمی فولر دیکی آزمون
  .هستند پایا متغیرها تمامی لذا و بوده 05/0 از کمتر متغیرها تمامی براي
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  متغیرها پایایی آزمون .4- 4 جدول

  معناداري سطح  t آماره  پژوهش متغیرهاي
  Y(  429/8 - 000/0( نقد وجوه

  X1(  32/3-  018/0( دولت و مرکزي بانک از مطالبات
  X2(  567/7 -  000/0( اقساطی فروش تسهیالت
  X3(  642/3 -  007/0( مدنی مشارکت تسهیالت
  X4(  292/6 -  000/0( تسهیالت سایر

  X5(  92/5-  000/0( اعطایی تسهیالت سررسیدشده مطالبات
  LG )X6(  886/6 -  000/0 وLC بدهکاران

  LG )X7( 471/6 -  000/0 و LC سررسیدشده مطالبات
  X8(  554/6 -  000/0( هادارایی سایر

  X9(  746/7 -  000/0( هاهزینه
  

  اول فرضیه آزمون -4-6
 مدل از استفاده با آن فرعی هايفرضیه و تحقیق دوم اصلی فرضیه به مربوط مدل آزمون نتیجه 

  .است شده ارائه 6- 4 شماره جدول در معمولی مربعات حداقل روش و تلفیقی هايداده
  تحقیق دوم اصلی فرضیه آزمون .6- 4 جدول

 VIF معناداري سطح t آماره  استاندارد خطاي  ضرایب  متغیر

  -   273/0  107/1  032/0 035/0  ثابت مقدار
  X1(  013/0  003/0  787/0  434/0  788/1( دولت و مرکزي بانک از مطالبات

  X2(  247/0-  314/0  626/2-  008/0  912/1( اقساطی فروش تسهیالت
  X3(  025/0  063/0  403/0  688/0  097/1( مدنی مشارکت تسهیالت
  X4(  177/0-  418/0  025/1-  305/0  844/1( تسهیالت سایر

  X5(  234/0  231/0  013/4  000/0  069/2( اعطایی تسهیالت سررسیدشده مطالبات
  LG )X6(  018/0  025/0  741/0  461/0  201/2 وLC بدهکاران
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  LG )X7( 014/0-  102/0  409/1-  159/0  49/1 و LC سررسیدشده مطالبات
  X8(  052/0-  094/0  14/3-  001/0  25/1( هادارایی سایر

  X9(  001/0  003/0  394/1  163/0  17/1( هاهزینه
  269/0  تعیین ضریب  F  483/18 آماره

  241/0  شده تعدیل تعیین ضریب  F 000/0 آماره معناداري سطح
  161/2  واتسون -دوربین مقدار  95/0  وایت آزمون معناداري سطح

  
 رابطه فاقد بانک نقدینگی تغییرات با دولت و مرکزي بانک از مطالبات تغییرات :اول فرعی فرضیه •

  .باشد می رمعنادا
 دولت و مرکزي بانک از مطالبات متغیر t آماره که آنجا از ،6-4 شماره جدول نتایج به توجه با
 بانک از مطالبات بین معنادار ارتباطی است، 05/0 از بزرگتر آن معناداري سطح و بوده ±965/1 از کوچکتر
 تحقیق دوم اصلی فرضیه دهم یفرع فرضیه ترتیب، این به .نیست برقرار نقد موجودي و دولت و مرکزي
  .شودمی تأیید

  
 و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با اقساطی فروش تسهیالت تغییرات :دوم فرعی فرضیه •

  .دارد معنادار
 از بزرگتر اقساطی فروش تسهیالت متغیر t آماره که آنجا از ،6-4 شماره جدول نتایج به توجه با

 فروش تسهیالت بین معکوس و معنادار ارتباطی است، 05/0 از کوچکتر آن معناداري سطح و بوده - 965/1
 تأیید تحقیق دوم اصلی فرضیه یازدهم فرعی فرضیه ترتیب، این به .است برقرار نقد موجودي و اقساطی
  .شودمی
  

 و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با مدنی مشارکت تسهیالت تغییرات :سوم فرعی فرضیه •
  .دارد معنادار
 از کوچکتر مدنی مشارکت تسهیالت متغیر t آماره که آنجا از ،6-4 شماره جدول نتایج به توجه با

 و مدنی مشارکت تسهیالت بین معنادار ارتباطی است، 05/0 از بزرگتر آن معناداري سطح و بوده 965/1±
  .شودنمی تأیید یقتحق دوم اصلی فرضیه دوازدهم فرعی فرضیه ترتیب، این به .نیست برقرار نقد موجودي
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 و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با هابانک از تسهیالت سایر تغییرات :چهارم فرعی فرضیه •

  .دارد معنادار
 از کوچکتر هابانک از تسهیالت سایر متغیر t آماره که آنجا از ،6- 4 شماره جدول نتایج به توجه با

 و هابانک از تسهیالت سایر بین معنادار ارتباطی است، 05/0 از بزرگتر آن معناداري سطح و بوده 965/1±
  .شودنمی تأیید تحقیق دوم اصلی فرضیه سیزدهم فرعی فرضیه ترتیب، این به .نیست برقرار نقد موجودي

  
 بانک نقدینگی تغییرات با اعطایی تسهیالت سررسیدشده مطالبات تغییرات :مپنج فرعی فرضیه •

  .دارد معنادار و معکوس رابطه
 تسهیالت سررسیدشده مطالبات متغیر t آماره که آنجا از ،6-4 شماره جدول نتایج به توجه با
 بین مستقیم و معنادار ارتباطی است، 05/0 از کوچکتر آن معناداري سطح و بوده +965/1 از بزرگتر اعطایی
 چهاردهم فرعی هفرضی ترتیب، این به .است برقرار نقد موجودي و اعطایی تسهیالت سررسیدشده مطالبات
  .شودنمی تأیید تحقیق دوم اصلی فرضیه

  
 نقدینگی تغییرات با هاضمانتنامه و اسنادي اعتبارات بابت بدهکاران تغییرات :ششم فرعی فرضیه •

  .دارد معنادار و معکوس رابطه بانک
 و اسنادي اعتبارات بابت بدهکاران ت متغیر t آماره که آنجا از ،6- 4 شماره جدول نتایج به توجه با
 بین معنادار ارتباطی است، 05/0 از بزرگتر آن معناداري سطح و بوده ±965/1 از کوچکتر هاضمانتنامه
 فرعی فرضیه ترتیب، این به .نیست برقرار نقد موجودي و هاضمانتنامه و اسنادي اعتبارات بابت بدهکاران
  .شودنمی تأیید تحقیق دوم اصلی فرضیه پانزدهم

  
 و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با سررسیدشده مطالبات تغییرات :تمهف فرعی فرضیه •

  .دارد معنادار
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 از کوچکتر سررسیدشده مطالبات متغیر t آماره که آنجا از ،6- 4 شماره جدول نتایج به توجه با
 و سررسیدشده مطالبات بین معنادار ارتباطی است، 05/0 از بزرگتر آن معناداري سطح و بوده 965/1±

  .شودنمی تأیید تحقیق دوم اصلی فرضیه شانزدهم فرعی فرضیه ترتیب، این به .نیست برقرار نقد موجودي
  

 معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با هادارایی سایر تغییرات :شتمه فرعی فرضیه •
  .دارد
 بوده - 965/1 از بزرگتر هایدارای سایر متغیر t آماره که آنجا از ،6-4 شماره جدول نتایج به توجه با

 نقد موجودي و هادارایی سایر بین معکوس و معنادار ارتباطی است، 05/0 از کوچکتر آن معناداري سطح و
  .شودمی تأیید تحقیق دوم اصلی فرضیه هفدم فرعی فرضیه ترتیب، این به .است برقرار

  
  .دارد معنادار و معکوس رابطه بانک نقدینگی تغییرات با اههزینه تغییرات :نهم فرعی فرضیه •

 و بوده ±965/1 از کوچکتر اههزینه متغیر t آماره که آنجا از ،5- 4 شماره جدول نتایج به توجه با
 این به .نیست برقرار نقد موجودي و اههزینه بین معنادار ارتباطی است، 05/0 از بزرگتر آن معناداري سطح
  .شودنمی تأیید تحقیق دوم اصلی فرضیه هجدهم فرعی فرضیه ترتیب،

  
 ضمناً .دارد قرار 5/2 و 5/1 بین که است 161/2 واتسون - دوربین آماره است، مشهود طورکههمان

 نکته دیگر .دارد مدل معناداري از نشان و بوده 05/0 از ترپایین که است 000/0 نیز F آماره معناداري سطح
 مورد مدل شدهتعدیل  تعیین ضریب مقدار .اشدبمی مدل تعیین ضریب ،6- 4 شماره جدول در توجه قابل

 وسیلهبه وابسته متغیر تغییرات از درصد24 حدود دهدمی نشان که باشدمی درصد24 حدود استفاده
 آزمون معناداري سطح است گفتنی .است قبولی قابل مقدار که است توضیح قابل کنترلی و مستقل متغیرهاي
 این به که است قبول قابل و شودنمی رد واریانس همسانی فرض ابراین،بن که است 05/0 از باالتر نیز وایت
  .ندارد وجود واریانس ناهمسانی لحاظ از مشکلی ترتیب،

 این به که است 10 از ترپایین نیز مدل متغیرهاي )VIF( واریانس تورم عامل مقادیر است گفتنی
 شده ارائه 2-4 شماره شکل در نیز دلم اخالل جمالت نمودار .ندارد وجود نیز خطیهم مشکل ترتیب،
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 نمودار است، اخالل جمالت بودن نرمال عدم نشانگر برا-جارك آزمون نتیجه گرچه کهاین توضیح .است
  .ندارد وجود بابت این از جدي مشکل لذا و است نرمال توزیع مشابه پراکندگی داراي آن مقادیر

  
  اخالل جمالت پراکندگی نمودار .2-4 شکل
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Series: Residuals
Sample 2 60
Observations 59

Mean      -3.06e-17
Median  -0.047771
Maximum  0.914167
Minimum -0.209464
Std. Dev.   0.179471
Skewness   2.930264
Kurtosis   14.11625

Jarque-Bera  388.2121
Probability  0.000000

  
  
  فصل خالصه -4-7

-داده رگرسیون تحلیل از استفاده با گردآوري هايداده اساس بر پژوهش هايفرضیه فصل، این در

 و مستقل وابسته، متغیرهاي به مربوط توصیفی هايآماره ابتدا در .گرفتند قرار آزمون مورد تلفیقی هاي
 مورد پیشین، فصول در شده مطرح فرعی هايفرضیه همراه به اصلی فرضیه دو سپس .گردید ارائه کنترلی
 طوربه شده، برازش رگرسیون هايمعادله اساس بر ضرایب معناداري آزمون نتایج .گرفتند قرار آزمون
  :که بود این از حاکی خالصه
 .است برقرار نقد موجودي و اقساطی فروش تسهیالت بین معکوس و معنادار ارتباطی )1

 .است برقرار نقد موجودي و اعطایی تسهیالت سررسیدشده مطالبات بین مستقیم و دارمعنا ارتباطی )2

  است برقرار نقد موجودي و هادارایی سایر بین معکوس و معنادار ارتباطی )3
  

  تحقیق نتایج -5-1
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 آنها مدیریت هستند، مطرح آنها بازده بدون هاي دارائی از بخشی عنوان به ها بانک نقدینگی که ازآنجایی

 .بود خواهد ارتباط در ... و تسهیالت اعطاي ها، مشارکت ها، گذاري سرمایه جمله از ها بانک تصمیمات سایر با

 و برآورد را خود نقدینگی مازاد است الزم فرصت، هزینه رساندن حداقل به و آوري سود افزایش براي بانک

 شناخت باید منظور بدین .کند ریزي نامهبر  هزینه، حداقل با نقدینگی، کمبود تأمین براي و گذاري سرمایه

 نقدینگی با نحوي به یک هر مصارف اجزاي .آورد دست به آن خروجی عوامل و نقدینگی سیستم از مناسبی

 تر دقیق و بهتر کنترل با تا شوند شناسایی نقدینگی بر آنها تأثیرگذاري نحوه است الزم و هستند ارتباط در بانک

  .کرد جلوگیري نقدینگی مشکالت وقوع از آنها روي

 اساس بر محقق و گردیدند بندي دسته کلی طبقه 9 در یک هر صادرات بانک مصارف تحقیق این در

 نمود مطرح بانک نقدینگی با آنها ارتباط نحوه خصوص در را فرضیاتی اش اولیه مطالعات و قبلی ذهنیات

   .شد پرداخته آنها آزمون و بررسی به قبل فصل در که

 صحت از تا شد انجام مدل روي بر زیر متداول آزمونهاي رگرسیون کالسیک فرضهاي وجود یبررس براي

  :شود کسب اطمینان آن

 بودن نزدیک( باقیمانده یا اختالل جمالت بین در خودهمبستگی بررسی براي واتسن – دوربین آزمون )1

 ).است باقیمانده تجمال بین در خودهمبستگی مشکل وجود عدم مبین 2 عدد به واتسن -دوربین آماره

 گردید استفاده وابسته غیرمت بودن نرمال تشخیص براي برا -جارکو آزمون )2

 .مدل در متغیرها ضرایب بودن معنادار تشخیص براي  tآزمون )3

  .مدل کل بودن معنادار بررسی براي F آزمون )4
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  است شده آورده 1-5 جدول در تحقبق ازنتایج اي خالصه ضمن در

  قیقتح نتایج )1-5( جدول

  مصارف از حاصل نتایج  ردیف

  معکوس و معنادار   نقد موجودي و اقساطی فروش تسهیالت  1

  مستقیم و معنادار  .نقد موجودي و اعطایی تسهیالت سررسیدشده مطالبات  2

  معکوس و معنادار  نقد موجودي و هادارایی سایر  3

  

  تحقیق هاي یافته بر مبتنی پیشنهادهایی -5-2

 خواهد پیدا را پیشنهادهایی ارائه امکان محقق تحقیق، هاي فرضیه آزمون و بررسی حلمرا انجام از پس

  :گردد می مطرح اساس این بر این بر ذیل پیشنهادهاي .کرد

 بایست می بانک که سازد می مشخص نقدینگی مصارف یا اقساطی فروش -اعطایی تسهیالت -1

 قبلی تحقیقات اساس بر .نماید کسب اطمینان مطالبات لوصو از بتواند تا نماید مانیتور را اعطایی تسهیالت

 گشا کار مصارف و منابع بحث در بانک نقدینگی بینی پیش در کلیدي عامل دو عنوان به تسهیالت و ها سپرده

  .اند بوده

 که است قسمتهاي از یکی ایران صادرات بانک در اعطایی تسهیالت شده سررسید مطالبات اهمیت -2

   مطالبات این پیگیري که گردیده مشخص تحقیق این نتایج به توجه با اما .نباشد اولویت در بانک براي شاید

 مبذول بخش این به خاصی توجه باید بانک .باشد داشته نقدینگی بردن باال در توجهی شایان کمک تواند می

  .دهد اختصاص امر این به را کارکنان زمان از بخشی و دارد
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 هدر از ها دارایی بر درست مدیریت یک با بایستی بانک نقدینگی بر ها دارایی سایر تغییرات تأثیر -3

 البته .است رسیده اثبات به نقدینگی با ها دارایی رابطه تحقیق این در زیرا .نماید جلوگیري بانک نقدینگی رفتن

 کاهش به منجر ها دارایی افزایش که داشت دقت موضوع این به باید باشد، می معکوس رابطه این انجاییکه از

  .نشود تکراري و ضروري غیر هاي دارایی خرید صرف بانک نقدینگی باید لذا .شود می بانک نقدینگی

 آتی تحقیقات براي پیشنهادهایی -5-3

 دیگر هاي بانک در مصارف اجزاي تاثیر بررسی -

  دیگریک با آنها مقایسه و آتی هاي سال در صادرات بانک در مصارف اجزاي تاثیر بررسی -

 این نتایج با آن مقایسه و شده تعدیل تعیین ضریب بردن باالتر جهت کنترلی هاي متغییر انواع از استفاده -
  تحقیق

 و صادرات بانک بعد هاي سال در مصارف و منابع اجزاي تاثیر بررسی جهت بومل ویلیام مدل از استفاده -
  .شود می ها هزینه شدن حداقل اعثب که نقدینگی آل ایده مقدار نگهداري جهت ها، بانک سایر

  

  :فارسی منابع

 سازمان دوم، جلد ،"آماري تحلیل - مدیریت در آن کاربرد و آمار" ،1385 مومنی،، محمد و ع، آذر، -1

  .نهم چاپ ،)سمت( ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه

 اقتصاد، و بانک نشریه ،"بانکها نقدینگی مدیریت در بهینه استراتژي و اطمینانی نا" ،1387 ه، احمدپور، -2

 .95 شماره

 بانک ، تهران ، "بانکداري در ریسک مدیریت" ،1386 ،تجارت بانک ریسک کنترل و مطالعات دارها -3

 .تجارت
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 صدیقه ترجمه ،1384 "بانکها نقدینگی مدیریت بر موثر اي هروي" بانکی، مقررات و مطالعات اداره -4

 .بانکداري بر نظارت کمیته انتشارات فریدونی، مهناز و شمس رهبر

 مجله ، "بال کمیته اساسی اصول" موثر بانکی نظارت براي اساسی اصول" ،1384 ع، نژاد، ارجمند -5

  .45 شماره مرکزي، بانک تخصصی علمی نشریه روند،

 در مصارف و منابع مدیریت" ،1390 مجید، شهریاري، و ابراهیم محمد پورزرندي، محمود، البرزي، -6

 .ششم شماره ، "پویا هاي سیستم ویکردر با ها بانک

 و بانکی نظارت در ریسک بر مبتنی نظارت اهمیت و نقش بررسی" ،1384 نوشین، پور، اسدي -7

 .بانکی علوم موسسه تهران، ارشد، نامه پایان ،"تطبیقی نظارت با آن مقایسه

 ، " )بال هکمیت اساسی اصول( موثر بانکی نظارت براي اساسی اصول" ،1384 ع، نژاد، ارجمند -8
 .45 شماره مرکزي، بانک تخصصی علمی نشریه روند، مجله

  .اول چاپ اقتصاد، پژوهشکده ،"اقتصادسنجی" ،1388 قنبري، علی ترجمه ا، اشمیت، -9

 توسعه بانک نقدینگی مدیریت بر آنی ناخالص تسویه سامانه اجراي آثار بررسی" ،1388 ع، اصانلو،  -10

 عالی موسسه ارشد، کارشناسی نامه پایان ،"تراز حداقل نیبی پیش روشهاي آزمون" ایران صادرات

 .ایران بانکداري

 بانک فصلنامه ،"اعتباري موسسات و بانکها در ذخایر و نقدینگی مدیریت "1381 ، م اعتضادي،  -11

 .31 شماره ایران، صادرات

-94 ص ،34 شماره  حسابرس، فصلنامه ،"نقدینگی مدیریت در موثر روشهاي"  ،1385 بختیاري،ح،  -12

86 
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 ،"معدن و صنعت بانک در نقدینگی مدیریت بهینه مدل تدوین و طراحی" ،1386 کهنمویی،م، ثابتی  -13

 .مدرس تربیت دانشگاه ، ارشد، کارشناسی نامه پایان

 کتب تدوین و مطالعه سازمان ،"انسانی علوم در تحقیق روش بر اي مقدمه" ،1387 م، نیا، حافظ  -14

 .پانزدهم چاپ ،)سمت( ها دانشگاه انسانی علوم

 اي توسعه هاي بانک هاي فعالیت محدوده و ها ویژگی بررسی" ،1383 ، دیگران و زاده،ك حسن -15

  .اول چاپ ،"ایران در تخصصی

 .چهارم چاپ بازتاب، انتشارات ،"نویسی نامه پایان به رویکردي با تحقیق روش" ،1387 غ، خاکی، -16

 مدیریت هاي چالش و ها راهکار سالمی،ا بانکداري " ،1392 همکاران، و مجید نصر، داودي -17

 بانکی و پولی مدیریت توسعه ملی کنفرانس نخستین "نقدینگی

 مدل از استفاده با بانک نقدینگی ریسک گیري اندازه" ،1388 فاطمه، بابایی، حاجی و فروغ رستمیان، -18

 ،رسیحساب و مالی حسابداري پژوهشنامه ،")سامان بانک :موردي مطالعه( خطر معرض در ارزش

 .198-175 ص تهران،

 ،"بانک در نقدینگی مدیریت و مالی تأمین نوین هاي روش" )1387( محمد وصال، و داود سوري، -19

  .232 ص .بانکداري عالی موسسه اسالمی، بانکداري سمینار نوزدهمین مقاالت مجموعه

 رسیحساب و حسابداري تخصصی تحقیقات مرکز اول، جلد ،"مالی مدیریت" ،1379 ر، شباهنگ، -20

  .چهارم چاپ حسابرسی، سازمان

 حسابرسی و حسابداري تخصصی تحقیقات مرکز دوم، جلد ، "مالی مدیریت" ،1381 ر، شباهنگ، -21

 .دوم چاپ حسابرسی، سازمان
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 مقاالت مجموعه ،"اسالمی بانکداري در مالی ابزارهاي در نوآوري" ،1380 شاهین، آرانی، شایان -22

   227 - 225 ص ران،ته ،اسالمی بانکداري همایش یازدهمین

  .اول چاپ ،"بانکها در نقدینگی مدیریت نظري مبانی" ،1378 قنبري، حمید ع،و مازار، عرب -23

 و صنعت بانک در نقدینگی ریسک مدیریت نظام براي پیشنهادي چارچوب" ،1384 ا، عنصري، -24

 .نهادها و ریسک مطالعات اداره ،"معدن

  .ایران بانکداري عالی موسسه تهران، ،"مالی ولیپ نهادهاي و ابزارها با آشنایی" ،1382ي، فرجی، -25

 جلد ،"مالی مدیریت" ،1375 مویدي، مشیرزاده پیمان و تبریزي عبده حامد ترجمه ي، فردوستون، -26

  .آگاه انتشارات تهران، دوم،

 ،"اسالمی بانکداري در نقدینگی ریسک مدیریت" ،1387 صالحی، علیرضا مترجم کریمی،عبدالجبار، -27

 .92 شماره قتصاد،ا و بانک نشریه

 .دوم چاپ ققنوس، انتشارات ،"آن کاربرد و اقتصادسنجی" ،1377 هژبر، کیانی، -28

 ریسک کنترل و تحقیقات اداره ،"سپه بانک" ،1391 مهتاب، فداتی، و عباسعلی کریمخانی، -29

 ریسک و بدهی – دارایی مدیریت ،1387، نوین اقتصا بانک ریسک مدیریت و مطالعات گروه -30

 فراسخن نشر ،تهران ، مالی وسساتم در نقدینگی

 بانکی و پولی پژوهشکده ،"مالی نهادهاي و بانکداري و پول" ،1384 زاده، حسن عباس ا، مجتهد، -31

  .اول چاپ ایران، اسالمی جمهوري مرکزي بانک

 ،")اعتبـاري  ریسـک  بر تاکید با( ربا بدون بانکداري نظام در ریسک مدیریت" ،1389 لیال، محرابی، -32

 .77-70 ص ،130 شماره هشتم، سال بانکی، و پولی پژوهشکده ،اقتصاد هاي تازه
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 توسعه(تادا اینترنی آموزش سایت ،"نقدینگی مدیریت آموزشی جزوه" ،1387س، مستشار، -33

  ).آینده دانش الکترونیکی

 دوفصلنامه ،اسالمی بانکداري در نقدینگی مدیریت )1389( مجتبی کاوند، و سیدعباس موسویان -34

 .35 ص ،3 شماره ي،اقتصاد معرفت

 عالی ،موسسه ارشد، کارشناسی نامه ،پایان"سپه بانک در نقدینگی بینی پیش" ،1385 ،ا نعیمی، -35

 .بانکداري

 سپرده قطعی سود محاسبه نحوه تطبیقی بررسی "،1388 ،...ا آیت ابراهیمی، و تقی غالمحسن نتاج، -36

 و حسابداري تحقیقات ،"بانک زودهاف ارزش روش و مرکزي بانک دستورالعمل مبناي بر دار مدت هاي

 103 ص ،4 ش ، زمستان حسابرسی
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