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چکیده:

سودآوري و موفقیت یک نهاد مالی منوط به قدرت و قابلیت آن نهاد در ارزشگذاري و قیمتگذاري ریسک و به تبع
آن پوشش دادن آن ریسکها می باشد .ریسک هاي نهاد مالی بر روي هم تأثیر دارند ،بررسی جداگانه ریسکهای نهاد مالی
به دلیل تاثیر آنها بر یکـدیگر به دور از خـرد سیستمی است .مدیران نـهاد مالی باید کنش و واکنش هاي این ریسک ها برهم
دیگر را در نظر داشته باشند .در این مطالعه روابط میان ریسکهای نقدینگی معیار پوشش تقاضا و اعتباری در بین  13بانک
تجاری کشور طی سالهای  1381-90مورد ارزیابی قرار گرفت .بررسی فرضیهها با رهیافت داده های تابلویی پویا (،)GMM
آشکار میسازد بین ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) و ریسک اعتباری رابطه معناداری وجود ندارد.نتایج برآورد
سیستم معادالت همزمان تحقیق نیز حاکی از آن است که ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) اثری منفی بر ریسک
اعتباری دارد .ضریب این اثرگذاری معادل  -0/89است .ضرایب ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) و ریسک اعتباری
با یک دوره تأخیر برابر  0/22و  0/36می باشد و حاکی از آن است که ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) با یک دوره
تأخیر اثری مثبت و ریسک اعتباری با یک دوره تأخیر اثری مثبت بر ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) دارند .ریسک
اعتب��اری ب��ا ضریبی برابر  -1/12اثری منفی بر ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) برجا میگذارد و ضرایب ریسک
نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) و ریسک اعتباری با یک دوره تأخیر برابر  0/25و  0/41میباشند .این مقادیر و نتایج رابطه
علیت دوطرفه فی مابین دو معیار ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری را آشکار می کنند.
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مقدمه

اهمیت ریسک منجر به افزایش اهمیت مدیریت ریسک برای بنگاههای مالی شده است .به
عالوه ،تجربههای تلخ بعضی کشورها مانند کشورهای آسیای جنوب شرقی یا حتی کشورهای غربی
منجر به توجه بیشتر مدیران و قانونگذاران به این مقوله شدهاست .بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در
جهان مانند ظهور فنآوری اطالعات و ایجاد تغییرات سریع در محیط بانکها ریسک بنگاههای
مالی را دو چندان کرده به گونه ای که این عوامل منجر به اهمیت یافتن بیشتر مدیریت ریسک
و جل��ب توجه محققان به این حیطه شده اس��ت .انجام دادن شایسته هر یک از وظایف مدیریت
ریسک نیاز به ابزارهای قوی و علمی دارد .بانکها با اشکال مختلف ریسک رو به رو هستند که
6
از میان آنها چهار نوع ریسک اعتباری  ، 3ریسک عملیاتی  ، 4ریسک بازار  5و ریسک نقدینگی
بیشتری��ن لطمهها را بر پیکر بانکها وارد میکند .ریسک اعتباری به این دلیل در نهادهای پولی
و اعتباری حائز اهمیت و حساسیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص ،در حقیقت
بدهی نهاد پولی به سهامداران ،مردم و بانکهاست که به جریان نیفتادن آن ،میتواند اعتباردهی
و ق��درت تأدیه بدهی نهاد پولی را تضعیفکند ،به وی��ژه آنکه در ترازنامه نهاد پولی ،تسهیالت
اعتباری ،به عنوان مطالبات موجل و سپردههای اشخاص به عنوان دیون آتی تلقی میشوند .به این
معنی که وصول مطالبات به دفعات مختلف غیر ممکن ،ولی تأدیه و پرداخت دیون (سپردهها) در
ه��ر مرحله الزامی است ،در غیر این صورت نهاد پولی با ورشکستگی مواجه میشود (ابراهیمی و
همکاران.)1388،
مديري��ت نقدينگي ،ي��ا توانايي افزايش وجوه و انجام به موق��ع تعهداتي که سررسيد آنها فرا
ميرس��د ،قطع ًا الزمة ادامة حيات بانکها است .بنابراي��ن ،مديريت نقدينگي از اهم اموري است
ک��ه توسط بانکها انجام ميشود .مديريت مناسب نقدينگ��ي ميتواند از احتمال وقوع مشکالت
ج��دي بانک بکاهد .در واق��ع باتوجه به اينکه کمبود نقدينگي در يک بان��ک ميتواند پيامدهاي
گست��رده سيستمي دربر داشته باشد ،اهميت نقدينگي براي ه��ر بانک وراي هر موضوع ديگري
است .از اين رو ،تجزيه و تحليل نقدينگي نه فقط مديريت بانک را ملزم مي کند وضعيت نقدينگي
بانک را بهطور مستمر ارزيابي کند بلکه وي را وادار ميکند که بررسي نمايد تامين نيازهاي نقد،
1
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1 - Risk
2 - Risk Managmen
3 - Credit Risk
4 - Operational Risk
5 - Market Risk
6 - Liquidity Risk
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تحت سناريوهاي متفاوت ،از جمله در شرايط نامطلوب ،چگونه امکانپذير است (اداره مطالعات و
مقررات بانکی:1384،ص.)6.

مبانی نظری تحقیق

به طور طبیعی ،به ریسک اعتباری توجه میشود و در شرایطی که به وجه نقد نیاز باشد ،ریسک
نقدینگی هم مورد توجه قرار میگیرد .چه ضرورتی دارد که به طور همزمان با این دو ریسک سر و
کار داشت؟و چه ارتباطی بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بنگاههای مالی است؟
بحران مالی  2007-2008نشان دادکه افزایش جدی نکول وام به همراه کاهش و حذف نقدینگی
بانکها باعث مشکالت جدی در سیستم مالی میشود .طی گزارش  1 FDICدلیل اصلی ورشکستگی
حدود نیمی از  251بانک تجاری که از آگوست  2007تا سپتامبر  2010اعالم ورشکستگی کردند
تاثیر همزمان کاهش نقدینگی و نکول تسهیالت بوده است .شاید این موضوع به تنهایی برای آنالیز
عملک��رد داخلی ارتب��اط دو فاکتور ریسک ،کافی باشد .به عالوه تئ��وری کالسیک اقتصاد خرد در
بانکداری ،ارتباط نزدیک نقدینگی و ریسک اعتباری را تأیید میکند (ایمبرویچ و راچ )2011،
دو قطب اصلی تحقیق بر اساس اقتصاد خرد بانکداری ،تفاسیری از چگونگی کارکرد بانک و
منابع اصلی ریسک و بازگشت سرمایه آنها ارائه دادهاند:
3
 -1تئ��وری مداخله مالی 2که بر جستهترین نسخ��ه آن را بریانت ( )1980ارائه داده و مدل
دیاموند و دایبویگ )1983( 4از نسخههای پیشرفته آن است.
-2رویک��رد واحد صنعتی 5بودن ی��ک بانک که مدل سازمان بانک مانتی کلین 6و تحقیقات
فرعی وابسته به آن ،این رویه را تایید میکند.
تئوری مداخله مالی ،بانک را به عنوان مرجعی از دارایی نقدی در نظر میگیرد که هم برای
ق��رض گیرندگ��ان و هم برای قرض دهندگان ،امکان دسترسی به وجه نقد را فراهم میکند تا به
آرامش اقتصادی و درونی کردن ریسک برسند .رویکرد صنعتی بودن ،بانک را به عنوان موسسهای
میشناسد که به دنبال رسیدن به حداکثر سود با اعطای وامهای منحصر به فرد و جذب سپرده
اس��ت .بانک با دریافت نرخ به��ره تسهیالت ،داراییهای خود را افزایش م��یدهد .و از طرفی با
1 - Federal Deposit Insurance Corporation
2 - Financial Intermediation theory
3 - Bryant
4 - Diamond & dybvig
5 - Industrial Organization Approach
6 - Prisman
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پرداخت سود سپردهها ،هزینه ها افزایش پیدا میکند .در این دو مدل بیان شده است که حداقل از
لحاظ تئوری ،ارتباط ببین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری وجود دارد؛ هرچند محققان هنوز موفق
نشده اند دریابند که این ارتباط مثبت است یا منفی .چارچوب مانتی کلین و نسخههای پیشرفته
آن مث��ل تحقیق��ات پریزمن ، 1اسلووین 2و سوشکا )1986( 3نک��ول قرض گیرنده و برداشتهای
ناگهانی مالی را به عنوان کاهنده سود بانک در نظر گرفتهاند .از آنجا که ریسک نقدینگی به عنوان
عاملی است که سود را کاهش میدهد نکول تسهیالت باعث افزایش این ریسک میشود زیرا این
ریس��ک با کمتر شدن جریانات نقدی و استهالک آغاز میشود( .این موضوع در ادامه تحقیقاتی
مث��ل تحقیق��ات دورمین 4 1986است) .بنابراین حداقل از لح��اظ تئوری ،بین ریسک نقدینگی و
ریسک اعتباری باید ارتباط مثبت دو جانبهای وجود داشته باشد .ادبیات تئوری مداخله مالی این
زمین��ه را تایید میکند که بریانت( )1980و دیاموند و دایبویک ( )1983هم مدلهایی برای آن
ارائه دادهاند .نسخههای پیشرفته این مدلها نشان میدهند که داراییهای با ریسک باالی بانک
و نبود اطمینان در مورد نقدینگی باعث وحشت افراد و هجـوم آنها به بانک بـرای پس گرفـتن
سـرمایهشـان میشود( .تحقیقات سامارتین .)2003 5براساس این مدلها ،ارتباط ریسک نقدینگی
و ریسک اعتباری مثبت بوده و هر دو باهم در عدم ثبات بانک اثر میگذارند .تحقیقات جدیدی که
به بحران مالی  2007/2008اشاره کردهانـد ،فرضیه ارتباط مثبت بین ریسک نقدینگی و ریسک
اعتباری را تایید میکنند .نمونـههایی از این تحقیقات ،تحقیقات دیاموند و راجان ،)3002( 6هی و
ایکسونگ )2010( 7و آشاریا و ویزواناتان )2011( 8است.
ایمبروی��چ و راچ  9در تحقیق��ی با عنوان «ارتباط بین ریسک نقدینگ��ی و ریسک اعتباری در
بانکه��ا» به بررس��ی روابط دو جانبه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در تمامی بانکهای
تجاری ایالت متحده در سال های  1998تا  2010مـیپردازد .در این تحقیق از چند شاخص تغیر
ریسک اعتباری و نقدینگی در چندین آنالیز مختلف استفاده شد تا هر نوع ارتباط ممکن بین این
دو ریس��ک مشخص شود .در مرحله اول ،از مدل معادل��ه مشابه برای بررسی ارتباط همزمان و
غیر همزمان بین دو منبع ریسک در بانکهای آمریکا استفادهشد .در مرحله دوم واکنش ریسک
1 - Prisman
2 - Slovin
3 - Suskka
4 - Dormin
5 - Samartin
6 - Deamand & Rajan
7 - He & vxiong
8 - Achary & vviswanathan
9 - Imbierowicz & Rouch
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نقدینگ��ی به تغییرات محیط ریسک اعتباری خ��ارج از بانک بررسی شد تا یکی از برجسته ترین
م��وارد بحران مال��ی  2008 / 2007به حساب آید؛ در مرحله آخراثرات مجزا و ترکیبی ریسک
اعتباری و نقدینگی بر احتمال ورشکستگی بانکها با کمک تست مدل الجیت در مورد تمام 254
بان��ک تجاری ورشکست��ه در سالهای  2007تا  2010انجام گرف��ت .نتایج نشان داد که ارتباط
دوجانب��ه مثبت ولی ضعیفی بین ریسک اعتباری و نقدینگی وج��ود دارد ( این نتایج بر اساس به
کارگیری مقیاسهای ریسک خاص بانک به دست آمده است ) .آنالیزها از نقدینگی درون بانک و
ریسک اعتباری خارج از بانک ،ارتباط قوی و مثبت بین این دو فاکتور را تأیید میکنند .در نهایت
نشان داده شد که هر دو منبع ریسک نه تنها بهصورت مجزا بلکه با هم بر احتمال نکول بانک اثر
میگذارند.
1
آش��اری و ویزواناتان درپژوهش��ی با عنوان «اعتبار اهرمی (مضاع��ف) ،مخاطرات اخالقی و
نقدینگی» به توضیح این موضوع می پردازد که چرا ایجاد اهرمهای مالی در شرایط مناسب اقتصادی
باعث نوعی شوک دارایی و از بین رفتن نقدینگی در شرایط بد اقتصادی میشود .این مـدل نشـان
می دهد که احتمال بحران مالی در شرایطی که انتظارات اقتصادی خوب است کمتر میشود ولی
ش��دت بح��ران با توجه به اهرم های مالی که در زمان شرایط مناسب اقتصادی به وجود آمده اند
مشخص میشود .فرضیه آنها این است که بانکها بدهی را ایجاد می کنـند و با آن دارایی تهیـه
میکنن��د؛ این بدهیها باید در تاریخ سررسید ب��از پرداخت شوند ولی بازپرداخت آن به وضعیت
دارای��ی در زمان سررسید بستگی دارد .هر چه وضعیت دارایی بدتر باشد ،تمایل به داراییهایی با
ریس��ک باالتر ،بیشتر است هر چ��ه اهرمهای مالی بانک باالتر باشد این مشکل حادتر است زیرا
بانکها نمیتوانند برای تغییر دادن ریسک از دارایی صرفنظر کنند .نتیجه اینکه افزایش اهرمهای
مالی ریسک هجوم به بانک را افزایش می دهند .بنابراین در زمان بحران که قیمت دارایی کاهش
مییابد ،انجام تعهدات بدهیها برای بانک دشوارتر میشود.
دیامون��د و راجان  2در پژوهشی تحت عن��وان «ریسک نقدینگی ،ایجاد نقدینگی و شکنندگی
مال��ی» چنین فرض میکند که داراییها قابلی��ت نقدینگی ندارند و اعطا و دریافت تسهیالت نیز
موضوعی است که مبنای آن توانایی و دانش فرد است .بانک از سپردهگذاران ،پول دریافت میکند
و میتواند این پول را به دیگران قرض دهد .مشکل زمانی به وجود می آید که تعداد زیادی پروژه
اقتصادی که تأمین مالی آن ها از طریق تسهیالت بوده است موفق به بازپرداخت تسهیالت خود
1 - Acharya & Viswanathan,2011
2 - Diamond & Rajan, 2001
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نشون��د و بانک نتواند به تقاضای سپرده گذاران پاسخ دهد .بنابراین بانک به سپرده گذاران سود
باالتری پرداخت میکند تا سپردهها را جذب کند .هم چنین اعطای تسهیالت با نرخ بهره پایین
ت��ر را قطع میکند و از تسهیالتگیرندگان تقاضا میکند ت��ا وام های خود را بازپرداخت کنند و
در نهایت پروژه هایی که از طریق تسهیالت بازپرداخت نشده تأمین مالی شده اند نمی توانند به
ارزش باالیی برسند (پس ارزش تسهیالت نیز کاهش مییابد) .اما با این کاهش ارزش داراییها،
سپرده گذاران بیشتری سپردههای خود را از بانک خارج میکنند .بنابراین ،نتیجه اصلی این است
ک��ه با عدم بازپرداخت تسهیالت ریسک اعتباری باالتر همراه ب��ا هجوم سپردهگذاران منجر به
ریسک نقدینگی باالتر نیز خواهدشد.

روش شناسی تحقیق

روش تحقي��ق حاضر با توجه به نح��وه گردآوري اطالعات و اجرا ي��ك تحقيق توصيفي و از
نوع همبستگي است که براي کشف همبستگي بين متغيرها به روش پس رويدادي عمل خواهد
ک��رد .در ای��ن تحقیق جامعه آماری شامل تمامی بانکهای کش��ور خواهد شد که اطالعات آنها
و یادداشته��ای پیوست صورته��ای مالی قابل دسترسی باشد و تع��داد بانکها کاسته شده و
بانکهای خصوصی را که از سال  81به بعد تاسیس شده اند را شامل نخواهد شد.
بر اساس مطالعه ایمبروویز و راچ ( ،)2011از آنجا که مشخص نیست ارتباط بین ریسک نقدینگی و
ریسک اعتباری چگونه است ،از رویکرد معادالت ساختاری ذیل استفاده شده است:
معادل��ه اول ب��ه بررسی ارتباط بین ریسک اعتباری به عنوان متغیر وابسته و ریسک نقدینگی معیار
پوشش تقاضای وجه نقد بهعنوان متغیر مستقل می پردازد .شکل کلی معادله به صورت ذیل است:

معادله دوم به بررسی ارتباط بین ریسک نقدینگی معیار پوشش تقاضا به عنوان متغیر وابسته و
ریسک اعتباری ( )LDCبه عنوان متغیر مستقل می پردازد .شکل کلی معادله به صورت ذیل است:

 :CRریسک اعتباری بانکها است و نشان میدهد که هر چه میزان تسهیالت اعطایی بانکها
بیشت��ر باشد میزان در معرض خطر بودن (ریسک اعتباری) ناشی از عدم بازپرداخت تسهیالت

7

بررسی ارتباط بین ریسک نقدینگی معیار پوشش تقاضا و ریسک اعتباری بانکها

بیشتر خواهد بود .برای محاسبه ریسک اعتباری بانکها معیارهای مختلفی وجود دارد که در این
تحقیق از معیار استفاده شده توسط آووجوبی  1و آمل  2برای اندازهگیری ریسک اعتباری بانکها
استفاده شده است (اووجوبی و امل:2011،ص.)155.

اين نسبت مبين روند حركت بانكها در راستاي هدف حداكثر استفاده از منابع براي اعطاي
تسهيالت است .از آنجا كه تسهيالت اعطايي بانكها از جمله عوامل موثر در شاخصهاي ريسك
عدم بازپرداخت يانكول  3به شمار ميرود ،افزايش اين نسبت نشان ميدهد كه اگرچه ممكن است
بان��ك در خصوص اعطاي تسهيالت عملكرد مناسبي داشته باشد ،اما با اعطاي تسهيالت بيشتر،
ريسك عدم بازپرداخت خود را افزايش داده است (گودرزی و فالحتی :1385.ص.)27
 :LDCریسک نقدینگی در بانکها (پوشش تقاضای وجه نقد) برای وجه نقد توسط سپردهگذاران
است و نشان میدهد که بانک چه مقدار توانایی پوشش این تقاضا را دارد و آیا میتواند در صورت
هجوم سپردهگذاران برای دریافت سپردههای خود درخواست آنها را پاسخ دهد .هر چه این مقدار
باالت��ر باش��د ریسک نقدینگی بانک پایین خواهد آمد .روش محاسب��ه آن به صورت فرمول زیر
است:

مقادیر سازنده این شاخص عبارتند از:
		

						

1 - Omotola awojobi
2 - roya amel
3 - Default Risk
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متغیرهای کنترلی:

این متغیرهای به دو قسمت متغیرهای مخصوص بانک و متغیرهای اقتصادی تقسیم میشود
که برای مطالعه و کنترل اثر شرایط اقتصادی و سایر شرایط بانکها وارد مدل میشوند.

متغیرهای کنترلی مخصوص بانک:

 :Efficiency Ratioنش��ان دهن��ده کارای��ی عملیاتی بانکها است و به ص��ورت زیر محاسبه
میشود:
برای محاسبه آن از آمار هزینههای عملیاتی شامل تمامی هزینهها به اضافه سهم سپردهگذار
از سود مشاع و مالیات پرداختی ( )Operation Expenceو کل درآمدهای بانک شامل درآمدهای
مشاع و غیرمشاع ( )Total Rvenueاستفاده میشود که با جایگذاری این اقالم در رابطه:

شاخص مورد نظر به دست میآید.
 :Deposit Ratioنسب��ت سپردههای کوتاهمدت به سپرده ه��ای بلندمدت بانکها است و از
طرف��ی ه��ر چه این مقدار بیشتر باشد منابع ارزان بانک افزای��ش یافته و در نتیجه ریسک بانک
نی��ز افزایش می یابد .با استفاده از آمار سپردههای کوتاهمدت بانک ( )Short Term Depositو
سپردههای بلندمدت بانک ( )Long Term Depositمحاسبه میشود:

 :NIMای��ن نسبت نشان دهنده حاشی��ه بهره بانک است و تمرکز اصلی این نسبت بر توانایی
مدیریت دارایی است .در واقع این نسبت نشان میدهد که آیا مدیریت بانکها توانایی و کارایی
الزم در مدیریت داراییها را دارند.
این شاخ��ص با استفاده از اقالم آماری خـالص درآمـد به��ره ( )Net Intrest Incomeبانـک
(سهم بانک از درآمد مشاع) و کل هزینه بهره ( )Total Revenue Intrestحاصل میشود.
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 :ROAبازده��ی داراییها که از تقسیم سود خالص (س��ود پس از کسر مالیات) بر مجموع
داراییهای بانک به دست میآید.

 :SIZEب��رای محاسـبه انـدازه بانـکه��ا از معیـارهای مختلفی همچون لگاریتـم طبیعی کل
داراییهای بانک ،لگاریتم طبیعی ارزش بازار بانک و یا لگاریتم طبیعی خالص ارزش دفتری استفاده
م��یشود که در این بین برخی از بانکها چون بورسی نیستند و ارزش بازار آنها مشخص نیست
نمیت��وان از این معیار استفاده کرد و چون برخ��ی از بانکها بهتازگی تاسیس شدهاند و برخی از
بانکها مانند بانک ملی ،بانک قدیمی است و در ترازنامه بانکها ،دارایی به بهای تمام شده لحاظ
میشود و اثر تورم در ترازنامه لحاظ نمیشود لذا معیار کل دارایی ها به خاطر عدم تطابق زمانی
تحصیل داراییهاییها نمیتوان از این معیار نیز استفاده کرد .لذا در این تحقیق برای اندازهگیری
ان��دازه بانک از متغیر کل درآمد بانک استفاده شده که از طریق لگاریتم طبیعی درآمد بانک در
پایان دوره قابل محاسبه است.

متغیرهای کنترلی اقتصادی:

 : Irنرخ سود تسهیالت اعطایی بانکها را نشان میدهند که در این تحقیق از نرخ سود یک
ساله در عقود مبادله ای که از سوی بانک مرکزی اعالم میشود ،استفاده شدهاست.
 :Gdpgنرخ رشد سالیانه اقتصادی کشور را نشان میدهد.
در م��دلهای توضی��ح داده شده ،منظور از متغیرها با اندیس  ،1-tوقفههای مرتبه اول متغیر
است.
دادههای مربوط به تهیه شاخصهای CR، LT، LDC، NIM، ROA، Efficiency Ratio ، Deposit
 Ratioو  SIZEاز ص��ورته��ای مالی سالیانه بانکها در بورس اوراق بهادار تهران ،سایت بانکها
و نرم افزار تدبیر پرداز تهیه شدهاند .دادههای مربوط به متغیرهای کنترلی اقتصادی شامل  Irو
 Gdpgاز اطالع��ات بان��ک مرکزی استخراج شده است .بعد از جم��ع آوری دادهها ،در نرم افزار
اکسل طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اولیه آنها صورت گرفته و بعد از آماده شدن ،برای تجزیه و
تحلیل آماری و آزمون فرضیه ها از نرمافزار  Eviews7.00استفاده شده است.
ایمبروویز و راچ ( )2011در مطالعه خود از سیستم معادالت همزمان نیز برای بررسی ارتباط
همزم��ان بی��ن ریسک نقدینگی و ریسک اعتب��اری استفاده کردهاند .بر این اس��اس و با توجه به
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فرضیات مطالعه ،شکل کلی سیستم معادالت همزمان مورد نیاز تصریح شده است:

نتایج تحقیق
بررسی مانایی متغیرهای تحقیق

در این مطالعه بهمنظور آزمون ریشه واحـد تابلویی ،از روش لین و چـو  )LLC( 1استـفاده
شدهاست .فرضیه صفر در این آزمون بیانگر نامانایی متغیرها است .در این صورت ،چنانچه مقادیر
احتم��ال کمتر از  0/05باشد ،فرضیه صفر رد خواهد ش��د .به این ترتیب نتایج حاصل از آزمون
مانایی برای دادههای پانل در جدول  2قابل مشاهده است .بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده،
تمامی متغیرها در سطح مانا هستند.
جدول  :1نتایج آزمون مانایی برای متغیرهای مدلها
نام متغیر

ضریب

احتمال

نام متغیر

ضریب

احتمال

ریسک اعتباری

13-/05

0/00

کارایی عملیاتی بانک ها

-3/34

0/0004

ریسک نقدینگی معیار
پوشش تقاضا

39-/50

0/00

نرخ رشد اقتصادی

-5/55

0/00

اندازه بانک

5-/92

0/00

نرخ سود تسهیالت

-8/53

0/00

ترکیب سپرده ها

2-/07

0/01

ریسک نقدینگی معیار پوشش تقاضا
دوره قبل

-5/08

0/00

حاشیه بهره بانک

19-/23

0/00

ریسک اعتباری دوره قبل

-3/11

0/0009

بازدهی دارایی ها

5-/83

0/00
ماخذ :خروجیهای نرمافزاری تحقیق
1 - Levin Lin and Chu
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تعيين روش به کارگيري داده هاي ترکيبي

در پژوه��ش حاضر ،مدلهای شم��اره  1و 2با استفاده از دادهه��اي ترکيبي (سال -بانک)
مرب��وط ب��ه  13بانک تجاری تخمين زده شدهاست .ابتدا باي��د مشخص شود که اصوالً نيـازي
ب��ه در نظرگرفت��ن ساختار پانل دادهها (تفاوتها يا اثرات خ��اص بانک) وجود دارد يا اينکـه
ميت��وان دادهه��اي مربوط به بانکه��ای مختلف را با استف��اده از روش کالسيک (،)Pooling
روي ه��م ريخ��ت و از آن در تخمين مدل استفاده کرد .در تخمينه��اي تک معادلهاي ،براي
اخ��ذ تصميم اخير از آماره آزمون  Fاستفاده مي شود .بر اساس نتايج اين آزمون ،درباره رد يا
پذي��رش فرضيه برابري آثار ثابت خاص بانکه��ا و در نهايت درباره انتخاب روش کالسيک
ي��ا روش دادههاي پانل تصميم گيري ميشود .جدول  1نتاي��ج آزمون چاو (آماره  )Fمربوطه
نشان داده میشود:
جدول  :2آزمون انتخاب روش ترکیبی ( )Poolingيا تلفیقی ()Panel

مدل تحقیق

آزمون cross _section f

فرضيه صفر ( )

نتيجه آزمون
مقدار آماره آزمون

احتمال

مدل ()1

اثرات خاص بانکها معني دار نيستند
(روش  Poolingمناسب است)

3.34

0.00

مدل ()2

اثرات خاص بانکها معني دار نيستند
(روش  Poolingمناسب است)

8.48

0.00

رد مي شود
(روش داده های پانل
انتخاب می شود)
رد مي شود
(روش داده های پانل
انتخاب می شود)

ماخذ :خروجیهای نرمافزاری تحقیق

هم��انگونه که در جدول  2ديده مي ش��ود ،فرض صفر مبنی بر برابري همه اثرات خاص
بانکها در مورد دو مدل مورد بررسی رد مي شود .اين بدان معني است که نمي توان مدلهای ياد
شده را با روي هم ريختن دادههاي مربوط به بانکهای مختلف و به روش کالسيک ()Pooling
تخمي��ن زد ،بای��د از روش دادههای پانل استفاده کرد و کارآم��دی برآورد مدلهای تحقیق با
استفاده از دادههای پانل ،مشخص میشود.

12

فصلنامة توسعة مدیریت پولی و بانکی ،سال دوم ،شمارة  ،3تابستان 1393

برآورد مدلهای مجزا با استفاده از روشGMM

حال بر اساس مدلهای تصریحی ،دادههای سری زمانی  1381-1390و  13بانک ذکر شده،
رابط��ه میان ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری (مدلهای  ،2 ،1به صورت انفرادی) با استفاده از
روش گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMبرآورد میشود.
جدول  :3نتایج برآورد رابطه ریسک نقدینگی (پوشش تقاضا وجه نقد) و ریسک اعتباری

ضریب

آماره t

احتمال

متغیر
ریسک نقدینگی (پوشش تقاضا وجه نقد) با یک دوره تأخیر

29/0-

54/2-

* 0/01

ریسک اعتباری

03/0

17/0

0/87

ریسک اعتباری با یک دوره تأخیر

09/-

-0/92

0/36

ترکیب سپردهها

-0/16

-1/9

** 0/06

کارایی عملیاتی بانکها

-0/04

-0/32

0/75

نرخ سود تسهیالت

0/02

2/13

* 0/03

حاشیه بهره بانک

0/36

2/44

* 0/01

بازدهی داراییها

06/0

06/3

* 0/00

اندازه بانک

0/05

1/67

** 0/09

-0/003

-0/71

0/47

نرخ رشد اقتصادی

آزمون سارگان0/68 :

instrument rank: 39

j-statistic: 24/91

مأخذ :خروجیهای نرمافزاری و یافتههای پژوهش
* :ضرایب معنادار در سطح آزمون  5درصد :**.ضرایب معنادار در سطح آزمون  10درصد.

بر اساس نتایج به دست آمده ،ریسک اعتباری اثری مثبت و غیر معنادار بر ریسک نقدینگی
(پوش��ش تقاضا وجه نقد) دارد .نتایج برآورد نشان میدهد ک��ه ریسک اعتباری با ضریبی برابر
0/03ب��ر ریسک نقدینگی (پوشش تقاضا وجه نقد) اثرگذار است که آماره آن و همچنین احتمال
به دست آمده حاکی از غیر معنادار بودن این ضریب است .ریسک اعتباری با یک دوره تأخیر با
ضریبی معادل  -0/09اثری منفی بر ریسک نقدینگی (پوشش تقاضا وجه نقد) دارد .اما احتمال به
دست آمده نشان میدهد این ضریب معنادار نیست .ریسک نقدینگی (پوشش تقاضا وجه نقد) با
یک دوره تأخیر نیز با ضریبی برابر  -0/29اثری منفی بر ریسک نقدینگی (پوشش تقاضا وجه نقد)
دارد که این ضریب از نظر آماری معنادار است.
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ترکی��ب سپردهها اثری منفی و معنادار بر ریسک نقدینگ��ی (پوشش تقاضا وجه نقد) دارد و
بازده��ی دارایی بانکها ،ضریبی مع��ادل  0/06با احتمال  0/003دارد که نشان دهنده اثر مثبت
و معن��ادار بازدهی دارایی بانکها بر ریسک نقدینگی (پوشش تقاضا وجه نقد) است و در نهایت،
اندازه بانک و نرخ رشد اقتصادی به ترتیب با ضرایبی معادل 0/003 ،0/05اثری مثبت و منفی بر
ریسک نقدینگی (پوشش تقاضا وجه نقد) دارند که ضریب اندازه بانک معنادار و ضریب نرخ رشد
اقتصادی از نظر آماری معنادار نیست.
ب��ر اساس نتایج به دست آمده ،میتوان نحوه اثرگذاری ریسک اعتباری بر ریسک نقدینگی
(پوشش تقاضا وجه نقد) را بهصورت زیر نوشت:

در جدول  ،4رابطه میان ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی (پوشش تقاضا وجه نقد) برآورد
ش��ده است که مدل 2تصریح��ی پژوهش را برازش داده اس��ت .در این برآورد ریسک نقدینگی
(پوشش تقاضا وجه نقد) متغیر مستقل و ریسک اعتباری متغیر وابسته سات.
جدول  :4نتایج برآورد رابطه ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی (پوشش تقاضا وجه نقد)

ضریب

آماره t

احتمال

متغیر
ریسک اعتباری با یک دوره تأخیر

-0/29

2-/23

* 0/03

ریسک نقدینگی (پوشش تقاضا وجه نقد)

-0/34

-1/26

0/21

ریسک نقدینگی (پوشش تقاضا وجه نقد) با یک دوره تأخیر

0-/37

2-/68

* 0/00

ترکیب سپردهها

-0/26

-2/85

* 0/00

کارایی عملیاتی بانکها

0/09

0/70

0/49

نرخ سود تسهیالت

-0/03

-2/24

* 0/03

حاشیه بهره بانک

-0/08

54/0-

0/59

بازدهی داراییها

01/0

0/50

0/61

اندازه بانک

-0/03

-0/88

0/38

نرخ رشد اقتصادی

0/004

97/0

0/34

آزمون سارگان0/45 :

41/34 :j-statistic

44 :instrument rank

مأخذ :خروجیهای نرمافزاری و یافتههای پژوهش.
* :ضرایب معنادار در سطح آزمون  5درصد :** .ضرایب معنادار در سطح آزمون  10درصد.
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نتایج برآورد نشان میدهد که ریسک نقدینگی (پوشش تقاضا وجه نقد) ،اثری منفی بر ریسک
اعتباری دارد .ضریب به دست آمده برای این رابطـه  -0/34اسـت که با توجـه به آمـاره آن،
بی معنا است .اما بر اساس نتایج به دست آمده ،ریسک نقدینگی (پوشش تقاضا وجه نقد) با یک
دوره تأخیر؛ اثری منفی بر ریسک اعتباری دارد که ضریبی معادل  0/37دارد که بر اساس آماره
و احتمال آن ،معنادار است.
ریسک اعتباری با یک دوره تأخیر ،با ضریب  0/29بر ریسک اعتباری تأثیرگذار است که این
ضریب منفی و در سطح  0/95معنادار است.
ترکیب سپ��ردهها اثری منفی و معنادار بر ریسک اعتباری دارد که ضریب آن برابر -0/26
است .کارایی عملیاتی بانکها با ضریبی معادل  0/09اثری مثبت بر ریسک اعتباری دارد که بر
اساس احتمال به دست آمده ،این ضریب بیمعنا است .نرخ سود تسهیالت بانکی و حاشیه بهره
بان��کها به ترتیب با ضرایبی معادل  -0/03و  -0/08اث��ری منفی بر ریسک اعتباری دارند اما
احتمال به دست آمده ،نشان دهنده معنادار بودن ضریب نرخ سود تسهیالت و غیر معنادار بودن
ضریب حاشیه بهره بانکی است.
بازدهی دارایی بانکها ،ضریبی معادل  0/01دارد .این ضریب نشان دهنده اثر مثبت بازدهی
دارایی بانکها بر ریسک اعتباری است و در نهایت ،اندازه بانک و نرخ رشد اقتصادی به ترتیب
با ضرایبی معادل 0/03و  0/004اثری منفی و مثبت بر ریسک اعتباری دارند اما این ضرایب از
نظر آماری معنادار نیستند.
بر اساس نتایج به دست آمده ،میتوان نحوه اثرگذاری ریسک نقدینگی (پوشش تقاضا وجه نقد)
بر ریسک اعتباری را بهصورت زیر نوشت:

در برآوردهای صورت گرفته ،برای بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها از آزمون سارگان استفاده
شده است .آماره آزمون سارگان از توزیع  x2با درجات آزادی برابر با تعداد محدودیت های بیش
از حد مشخص برخوردار است ،آزمون صفر این آماره؛ همبسته بودن پسماندها با متغیرهای ابزاری
آزمون میکند .نتایج در حوزه مورد مطالعه نشان میدهد که سطح احتمال آماره آزمون سارگان برای
تمامی برآوردها بیشتر از  5درصد است .بنابراین با توجه به مقدارهای به دست آمده برای آمارههای
 ،statistic-Jدر سطح خطای  0.05درصد ،فرضیه صفر ( ،)H0مبنی بر همبستگی میان متغیرهای
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ابزاری و جزء اخالل در تمامی مـدلهای برازش یافتـه؛ رد میشود .بنابراین متغیرهای ابزاری در
برازش آنها به درستی انتخاب شده است و اعتبار نتایج جهت تفسیر تائید میشوند.
بر اساس معادالت برازش یافته ،اکنون میتوان به آزمون فرضیه تحقیق پرداخت .این نتایج
به صورت جامع در جدول شماره  5به تصویر کشیده شده است.
جدول  :5بررسی فرضیههای پژوهش
فرضیه
فرضیه

بین ریسک اعتباری و ریسک
نقدینگی(پوشش تقاضای وجه نقد)
بدون در نظر گرفتن تاثیر همزمان
رابطه معناداری وجود دارد

مدل  1و  2به صورت
مجزا

ریسک اعتباری بر ریسک نقدینگی (پوشش
تقاضا وجه نقد) تاثیر غیرمعنادار و مثبت دارد.
ریسک نقدینگی (پوشش تقاضا وجه نقد) بر
ریسک اعتباری تاثیر غیرمعنادار و منفی دارد.

رد فرضیه

عنوان فرضیه

ابزارهای آزمون

نتیجه

مأخذ :یافتههای پژوهش

برآورد سیستم معادالت با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحلهای ()3SLS
بهمنظور بررسی رابطه می��ان ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) و ریسک اعتباری،
سیستم معادالت همزمان شده در؛ با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحـلهای بـرآورد می
شون��د .این سیستم شامل معادالت مدل  1و  2تحقیق میباشند و نتایج آن در جداول 7و 8ارائه
شده است .قبل از بهکارگیری روش تخمین همزمان برای برآورد این معادالت باید شرط رتبهای
و درج��های برای شناسایی مدل مورد بررسی قرار گیرد .یک مدل اقتصادی برای این که سیستم
معادالت همزمان نامیده شود باید دارای این دو شرط اساسی باشد:
 -1تعداد متغیرهای درونزای مدل به اندازه تعداد معادالت باشد.
 -2یکی از معادالت حداقل دارای بیش از یک متغیر درونزا باشد( .کمنتا)1372 ،
انتخاب روش برآورد مدل به شرایط معادالت بستگی دارد .اگر در معادلهای تعداد متغیرهای
درونزا  g2و تعداد متغیرهای ابزاری  k2باشد ،شرط رتبهای وقتی برقرار است که  g2 ≤ k2باشد
(رفع��ت و بیکزاده:1391 .ص  .)17در هر یک از مع��ادالت  1متغیر درونزا وجود دارد .تعداد
متغیرهای ابزاری هم  11است که از میان آنها  9متغیر به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شدهاند
و تنها  2متغیر ابزاری خارج از مدل در این معادالت وجود دارد ،به عبارتی  k2=2است و چون g2
 )2 < 1( ≤ k2است ،معادالت بیش از حد مشخص هستند .معادالت بیش از حد مشخص هستند
و بای��د به روش  2slsبرآورد شوند .ولی شرط برآورد با  2slsاین است که هیچ یک از متغیرهای
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درون��زای ب��ا وقفه در مدل وجود نداشته باشد (گجرات��ی .)1378 ،ولی به سبب وجود متغیرهای
درون��زا با وقفه در مدلهای فوق و همبستگ��ی و ارتباط بین اجزاء اخالل معادالت ،مدل از روش
 3slsبرای براورد بکار برده میشوند( .اکبری وصامتی :1382 .ص)161
در ب��رازش سیستمهای مذکور ب��ا دادههای تابلویی ،با توجه به استفاده از نرمافزار  Eviewsبا
محدودیت تعیین نوع مدل اثرات تصادفی یا مدل اثرات ثابت و تخمین مدل پانل همزمان روبرو
هستیم .از این رو الزم است نتایج ارائه شده با رعایت احتیاط به دلیل امکان اریب بودن ضرایب
برآوردی ،مورد استفاده قرارگیرد.
بر اساس نتایج حاصل از برآورد سیستم مذکور ،ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد)
اث��ری منفی بر ریسک اعتب��اری دارد .ضریب این اثرگذاری مع��ادل  -0/89بوده که با توجه به
آماره و احتمال به دست آمده ،معنادار است .ضرایب ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد)
و ریسک اعتباری با یک دوره تأخیر برابر  0/22و  0/36میباشد که با توجه به احتمال آنها ،هر
دو این ضرایب در سطح  0/95معنادار هستند و حاکی از آن است که ریسک نقدینگی (پوشش
تقاضای وجه نقد) با یک دوره تأخیر اثری مثبت وریسک اعتباری با یک دوره تأخیر اثری مثبت
بر ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) دارد.
ترکی��ب سپردهها اثری منفی بر ریسک اعتب��اری دارد که ضریب آن برابر  -0/17است که
ب��ا توجه ب��ه آماره آن ،معنادار است .کارایی عملیاتی بانکها با ضریبی معادل  0/13اثری مثبت
و معن��ادار ب��ر ریسک اعتباری دارد .نرخ سود تسهیالت بانک��ی و حاشیه بهره بانکها به ترتیب
ب��ا ضرایبی مع��ادل  0/005و  0/12تاثیر مثبت بر ریسک اعتب��اری دارند که ضریب نرخ سود
تسهیالت بانکی معنادار نیست اما ضریب حاشیه بهره بانکها در سطح  0/90معنادار است.
بازدهی دارایی بانکها ،ضریبی معادل  0/03دارد .این ضریب نشان دهنده اثر مثبت بازدهی
دارای��ی بان��کها بر ریسک اعتباری است و معن��ادار است .در نهایت ،ان��دازه بانک و نرخ رشد
اقتصادی به ترتیب به میزان  0/009و  0/004بر ریسک اعتباری اثر مثبت دارند که ضریب نرخ
رشد اقتصادی معنادار نیست .این نتایج در جدول شماره  6نمایش داده شدهاند.
در ج��دول  6نتایج حاصل از برآورد همزمان مع��ادالت برای سنجش تاثیر ریسک اعتباری
ب��ر ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) ارائه شده است .بر این اساس ،ریسک اعتباری با
ضریبی برابر  -1/12اثری منفی بر ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) دارد که این ضریب
در سط��ح  0/95معنادار اس��ت .ضرایب ریسک نقدینگی (پوشش تقاض��ای وجه نقد) و ریسک
اعتباری با یک دوره تأخیر برابر  0/25و  0/41میباشد .این ضرایب هر دو از لحاظ آماری معنادار
بوده و بیانگر آن هستند که آنها بر ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) مثبت و موثرند.
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ترکی��ب سپردهها اثری منفی بر ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) به میزان -0/2
دارد و از لحاظ آماری معنادار است .کارایی عملیاتی بانکها با ضریبی معادل  0/14اثری مثبت
و معنادار بر ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) دارد .نرخ سود تسهیالت بانکی و حاشیه
بهره بانکها به ترتیب با ضرایبی معادل  0/006و  0/13تاثیر مثبت بر ریسک نقدینگی (پوشش
تقاضای وجه نقد) دارند که احتمال به دست آمده ،نشان دهنده ضریب نرخ سود تسهیالت بانکی
بیمعنا و ضریب حاشیه بهره بانکها از نظر آماری معنادار است.
بازدهی دارایی بانکها ،ضریبی معادل  0/03دارد .این ضریب نشان دهنده اثر مثبت بازدهی
دارای��ی بانکها بر ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وج��ه نقد) است .و در نهایت ،اندازه بانک و
ن��رخ رشد اقتصادی به ترتیب با تاثیر مثبت و میزان  0/01و  ،0/004ریسک نقدینگی (پوشش
تقاضای وجه نقد) را افزایش میدهند .اما از نظر آزمون  tضرایب ،اندازه بانک معنادار و نرخ رشد
اقتصادی غیر معنادارهستند.
سیستم معادالت همزمان را به صورت دستگاه زیر نمایش میدهد:

جدول :6نتایج برآورد رابطه ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) و ریسک اعتباری
متغیر

ضریب

احتمال

آماره t

ریسک اعتباری با یک دوره تأخیر

0/36

5/18

* 0/00

ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد)

-0/89

-15/04

* 0/00

ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) با یک دوره تأخیر

0/22

2/59

* 0/01

ترکیب سپردهها

-0/17

-6/86

* 0/00

کارایی عملیاتی بانکها

0/13

2/29

* 0/02

نرخ سود تسهیالت

0/005

0/79

0/43

حاشیه بهره بانک

0/12

1/82

** 0/07

بازدهی داراییها

0/03

3/18

* 0/00

اندازه بانک

0/009

2/3

* 0/02

نرخ رشد اقتصادی

0/004

0/84

0/4

56/0

R-squared

Adj R-squared 51/0

DW 25/2

مأخذ :خروجیهای نرمافزاری و یافتههای پژوهش
** :ضرایب معنادار در سطح آزمون  10درصد.
* :ضرایب معنادار در سطح آزمون  5درصد.
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جدول  :7نتایج برآورد رابطه ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) و ریسک اعتباری
ضریب

آماره t

احتمال

متغیر

0/25

2/76

0/*00

ریسک اعتباری

-1/12

-14/37

0/*00

ریسک اعتباری با یک دوره تأخیر

0/41

4/69

0/*00

ترکیب سپردهها

-0/20

-6/89

0/*00

کارایی عملیاتی بانکها

0/14

2/29

0/*02

نرخ سود تسهیالت

0/006

0/81

0/42

حاشیه بهره بانک

0/13

1/82

0/**07

بازدهی داراییها

0/03

3/3

0/*00

اندازه بانک

0/01

2/26

0/*02

نرخ رشد اقتصادی

0/004

0/83

0/4

ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) با یک دوره تأخیر

75/0

Adj R-squared 73/0

R-squared

DW 25/2

مأخذ :خروجیهای نرمافزاری و یافتههای پژوهش.
** :ضرایب معنادار در سطح آزمون  10درصد.
* :ضرایب معنادار در سطح آزمون  5درصد.

بر اساس سیستم معادالت همزمان برازش یافته به روش حداقل مربعات سه مرحلهای که در
پیش ارائه شد میتوان به آزمون فرضیه دوم تعیین شده در تحقیق پرداخت .این نتایج به صورت
جامع در جدول شماره  9به تصویر کشیده شده است.
جدول  :8بررسی فرضیه

فرضیه

عدم رد فرضیه

بین ریسک اعتباری و ریسک
نقدینگی(پوشش تقاضای وجه نقد)
با در نظر گرفتن تاثیر همزمان
رابطه معناداری وجود دارد

مدل  1و  2به
صورت همزمان

ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) با تاثیر
منفی و معنادار ،ریسک اعتباری را توضیح میدهد.
ریسک اعتباری با تاثیر منفی و معنادار ،ریسک
نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) را توضیح میدهد.

مأخذ :یافتههای پژوهش.

نتیجه گیری و پیشنهادهای سیاستی

ب��ر اساس نتایج به دست آم��ده ،ریسک اعتباری با ضریبی براب��ر  0/03اثری مثبت و غیر
معن��ادار بر ریسک نقدینگی (پوش��ش تقاضا وجه نقد) دارد .ریسک اعتباری با یک دوره تأخیر با
ضریبی معادل  -0/09اثری منفی و غیر معنادار بر ریسک نقدینگی (پوشش تقاضا وجه نقد) دارد
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و ریس��ک نقدینگی (پوشش تقاضا وجه نقد) ب��ا یک دوره تأخیر نیز با ضریبی برابر  -0/29اثری
منفی و معنادار بر ریسک نقدینگی (پوشش تقاضا وجه نقد) میگذارد.
ریس��ک نقدینگی (پوشش تقاضا وجه نق��د) ،اثری منفی و غیرمعنادار به میزان  -0/34واحد
بر ریسک اعتباری دارد .ریسک نقدینگی (پوشش تقاضا وجه نقد) با یک دوره تأخیر؛ اثر معنادار
منفی با ضریبی معادل  0/37واحد بر ریسک اعتباری دارد و ریسک اعتباری با یک دوره تأخیر،
با ضریب  0/29بر ریسک اعتباری تأثیرگذار است.
نتای��ج برآورد سیستم معادالت همزمان تحقیق نیز حاک��ی از آن است که ریسک نقدینـگی
(پوشش تقاضای وجه نقد) اثری منفی بر ریسک اعتباری دارد .ضریب این اثرگذاری معادل -0/89
است .ضرایب ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) و ریسک اعتباری با یک دوره تأخیر برابر
 0/22و  0/36م��ی باش��د و حاکی از آن است که ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) با یک
دوره تأخیر اثری مثبت و ریسک اعتباری با یک دوره تأخیر اثری مثبت بر ریسک نقدینـگی (پوشش
تقاضای وجه نقد) دارند .ریسک اعتباری با ضریبی برابر  -1/12اثری منفی بر ریسک نقدینگی (پوشش
تقاض��ای وج��ه نقد) برجا میگذارد و ضرایب ریسک نقدینگی (پوش��ش تقاضای وجه نقد) و ریسک
اعتباری با یک دوره تأخیر برابر  0/25و  0/41است .این مقادیر و نتایج رابطه علیت دوطرفه فی
مابین دو معیار ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری را اشکار میکنند.
نتایج تحقیق نشان می دهند که تنها بین ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه
نقد) به صورت همزمان ارتباط معنادار وجود دارد و در برازش های انفرادی رابطه ای معنادار بین آنها
قابل توضیح نبود .بین ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی (پوشش تقاضای وجه نقد) به صورت همزمان
ارتباط معنادار وجود دارد و در برازش های انفرادی رابطه ای معنادار بین آنها قابل توضیح نبود .با پذیرش
وضعیت همزمانی ،ریسک نقدینگی ( پوشش تقاضای وجه نقد) هم تبیین کننده ریسک اعتباری است.
این نتیجه با تحقیقات سامارتین ( )2003یکسان است .بانکها با افزایش تسهیالت پرداختی و درنتیجه
افزایش ریسک اعتباری خود ،ریسک نقدینگی معیار پوشش تقاضای وجه نقد خود را کاهش داده اند.
ب��ا توجه ب��ه نتایج به دست آم��ده و ارتباطات بین ریسک اعتب��اری و ریسکهای نقدینگی؛
ایجاد تعامل بین این دو ریسک و برنامهریزی صحیح در این مورد از مهمترين وظايف مديران و
سرپرستان بانكها محسوب مي شود .بنابراین الزم است که نهاد مالی د ر راستای کاهش احتمال
ورود به حیطههاي ریسک ناخواسته ،همچنین قیمت گذاري و ارزشیابی صحیحتر ،سهولت و دقت
بیشتر در تصمیمگیري ،کاهش هزینه سرمایه و در کل کم کردن زیان ناشی از اثر روابط ریسکها،
به سمت مدیریت یکپارچه ریسک گام بردارد.
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