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گیری ریسک نقدینگی و بررسی اثر تسهیالت اعطایی بلندمدت بر اندازه

 (بانک ملی ایران: مطالعه موردی) ریسک نقدینگی
 

 زاداسالمی واحد اهوازآزاده، دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه محمدحسین لبیب

 مسجدسلیمانزاداسالمی واحد آ، استادیارگروه حسابداری، دانشگاه ⃰⃰کرم صالحیدکتر اله

 عبدالعلی عباسیان
Labibzadeh.iau.ac.ir@gmail.com 

A_K_salehi@yahoo.com 
A_abasian@yahoo.com 

 

تسهیالت اعطایی بلندمدت بر گیری ریسک نقدینگی و بررسی اثر این تحقیق به اندازه -چکیده

که یکی از ( استان خوزستان) جامعه آماری این تحقیق بانک ملی ایران. پردازدریسک نقدینگی می

در این تحقیق از مدل . باشدمی 0320تا پایان سال  0342های تجاری کشور است از سال بانک

ت، همچنین در این تحقیق از بعنوان مدل مفهومی تحقیق استفاده شده اس "های زمانیشکاف دوره"

نتایج نشان داد بین ریسک نقدینگی و تسهیالت اعطایی . شودآزمون رگرسیون خطی استفاده می

 .رابطه معناداری وجود دارد( فروش اقساطی، جعاله) بلندمدت

 ریسک نقدینگی، مدیریت نقدینگی، تسهیالت بلندمدت، فروش اقساطی، جعاله :کلمات کلیدی

 

 مقدمه

های مختلف دنیا، شاهد زمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانکهای اخیر، همدر سال

های موفق به دالیل مختلف از بانک. ایمها بودههای متعدد بانکها و حتی ورشکستگیها، زیانبحران

سهیالت های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تهای ناشی از نوسانقبیل خطر یا هزینه

های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی بحران. اندهای متعددی روبرو شدهپرداختی، با بحران

ها های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و بخصوص بانکو اجرایی سیستم

 (0340آرانی،شایان ) .تری مورد توجه قرار دهندرا با جدیت بیشتر و کارشناسانه
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شود چرا که در بدترین حالت آن های معتبر دنیا ریسک نقدینگی بسیار مهم تلقی میدر بانک

با عنایت به باال بودن ریسک نقدینگی در بانکداری بدون ربا لزوم . شودموجب ورشکستگی بانک می

ی یا از طریق به تعادل بین تسهیالت اعطایی و ریسک نقدینگ. شودمدیریت ریسک نقدینگی نمایان می

حداکثر رساندن تسهیالت برای سطح معینی از ریسک یا از طریق به حداقل رساندن ریسک مورد نیاز 

 .شودبرای سطح مطلوبی از تسهیالت حاصل می

نظر به ظرورت و اهمیت موضوع این تحقیق درصدد یافتن پاسخ یه این پرسش است که آیا رابطه 

 هیالت اعطایی بلندمدت در بانک ملی ایران وجود دارد؟ معناداری بین ریسک نقدینگی و تس

 

 :مبانی نظری و پیشینه پژوهش

گذار با روشی بهینه مدیریت ریسک، عبارت است از فرآیندی که از طریق آن یک سازمان یا سرمایه

ها را مدیریت ریسک ابتدا انواع ریسک. دهدها از خود واکنش نشان میدر مقابل انواع ریسک

ریسک نقدینگی یکی از مهمترین انواع . سازدها را مشخص میشناسایی کرده و سپس روش کنترل آن

 .گرددهاست و اغلب به طرق مختلف تعریف میریسک

این ریسک بیانگر آنست که بانک برای پرداخت مطالبات در زمان ( 0340) سروش و صادقی

مدت کافی نقدی و یا دارایی قابل فروش کوتاه گیرندگان خود، از منابعگذاران و وامسررسید سپرده

ریسک نقدینگی مهمترین ریسک بازار سرمایه است و عبارت از خطر ( 0349) کهزادی. مند نباشدبهره

شیوا و . هاستگذاران در بانکسپردههای جاری و نیز تقاضای بروز کمبود نقدینگی برای تامین هزینه

ها، به دلیل عدم توجه های اخیر، ورشکستگی بانککه در بیشتر سالاظهار داشتند ( 0349) پورمیکائیل

گذاران نسبت به توانایی ها و سرمایهکافی به ریسک نقدینگی و در نتیجه سلب اعتماد صاحبان سپرده

 .بانک در بازپرداخت مطالباتشان بوده است

، تسهیالت کوتاه مدت مدت و بلندمدت قابل تقسیم استتسهیالت بانکی عمدتا به دو دسته کوتاه

ساله بوده و تسهیالت بلندمدت تسهیالتی است که ها حداکثر یکتسهیالتی است که سررسید آن

ها برای رفع نیازهای بلندمدت مانند خرید برخی از سال بوده، این قبیل وامها بیش از یکسررسید آن

ها بیشتر از نرخ تر آنسید طوالنیدلیل سرره نرخ بهره این قبیل تسهیالت ب. انواع دارایی ثابت است

 .توان به فروش اقساطی و جعاله اشاره نموداز جمله تسهیالت بلندمدت می. مدت استتسهیالت کوتاه
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فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از 

جعاله عبارتست از . های معین دریافت گرددبهای مذبور با اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید

از قبال انجام عملی معین طبق ( جعل) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم( کارفرما)یا ( جاعل) الزام شخص

 . شودنامیده می( پیمانکار)یا ( عامل) دهدطرفی که عمل را انجام می. قرارداد

قیم با یکدیگر هستند، به همین مدیریت ریسک و اعطای تسهیالت در ارتباط مست( 0222) جول

باشد، در دنیای بانکداری قانون ریسک علت یکی از الزامات اساسی اعطای تسهیالت تقبل ریسک می

های مختلف باعث ایجاد سود مورد باشد، تقبل ریسک از طریق مکانیزمو بازده کامال در حال اجرا می

 .که ریسک و بازده را بهینه کندهدف از مدیریت ریسک آن است . گرددانتظار باالتر می

اظهار کرد که مدیریت وجه نقد همواره با دو وضعیت متناقض مواجه است، از ( 9000) اریکسون

های نقدی ممکن است منجر به ایجاد مشکالتی عملیاتی از قبیل عدم یک طرف سطح پایین دارایی

گردد و از طرف دیگر چون  های عملیاتیتوان پاسخگویی به نیازهای مشتریان و پرداخت هزینه

ای که در صورت ای ندارد نگهداری زیاد آن هزینه فرصتی معادل بهرههای نقدی درآمد بهرهدارایی

چه نرخ بهره افزایش افزایش یابد هزینه  شد، دارد و هرگذاری آن در جای دیگر حاصل میسرمایه

گذاری از مدیریت وجه نقد سرمایهضمن بخاطر داشتن دو جنبه متناقض . یابدفرصت نیز افزایش می

باشد ضمن اینکه از آن وجوه برای برآورده کردن وجوه مازاد نقدی برای بدست آوردن بازده می

بینی دقیق نیاز به وجه نقد و اتخاذ توان استفاده نمود و همچنین پیشنیازهای نقدی آینده نیز می

 .باشدز سایر اهداف مدیریت وجه نقد میترتیباتی جهت دسترسی سریع به منابع و حداقل هزینه ا
 

 پیشینه تحقیق

ویلینگ و کالکبرنر با هدف مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نوسان نرخ ( 9000) چرنوزکوف

های بدون گیری ریسک نقدینگی بدهیهای بدون سررسید، براساس این مدل برای اندازهبدهی

تفاده از ـبه کمک این مفهوم و با اس. اندکرده ادهـاختار زمانی نقدینگی استفـسررسید از مفهوم س

های زمانی مشخص توان حجم نقدینگی را نسبت به یک سطح معین و در دورههای زمانی، میسری

ها در مقابل ریسک نقدینگی مورد استفاده گیری نموده و بنابراین در ایمن سازی، پرتفوی بدهیاندازه

 .گیردقرار می
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های نقدینگی و تعیین نرخ گیری احتمال وقوع بحرانتحقیقاتی نیز در زمینه اندازه( 0220) بهوشان

مدیریت بهینه " رینگبوم، شای و استنبک، در مقاله خود با عنوان. ها انجام شده استذخیره بهینه بانک

به تحلیل وضعیت یک بانک در زمان  "نقدینگی و سیاست مبتنی بر تضمین در صنعت بانکداری

ها در آن. گذاران و در نتیجه افزایش ریسک نقدینگی بانک پرداختندنیازهای نقدینگی سپرده افزایش

مدل پیشنهادی خود، احتمال وقوع بحران نقدینگی را بر مبنای اطالعات مربوط به هزینه نگهداری 

 .ذخایر و نرخ جریمه پرداختی بابت جبران کسری نقدینگی از بازار بین بانکی، محاسبه کردند

از دیگر تحقیقات انجام شده، تحقیق هو، آبراهاسیون و آبوت در مورد محاسبه ( 9000) برکووتیز

این گروه در مقاله خود با عنوان ارزش در معرض خطر . باشدارزش در معرض خطر ترازنامه بانک می

سبه ارزش در ترازنامه یک بانک به تحلیل آن اقالم ترازنامه یک بانک نمونه و تعیین اقالمی که در محا

معرض خطر بانک نقش دارند، پرداخته و نحوه استفاده مدیریت از اطالعات مربوط به ارزش در 

بندی اقالم ترازنامه برای محاسبه دسته. اندها را شرح دادهگیریمعرض خطر محاسبه شده در تصمیم

 .شودم میهای موجود در صنعت بانکداری انجاارزش در معرض خطر بانک براساس انواع نرخ

 

 پیشینه داخلی

تا  0342های به شناسایی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در بانک ملت بین سال( 0344) پناهیزدان

پرداخت، نتایج تحقیق نشان داد رشد تسهیالت پرداختی به صورت معنادار بر ریسک نقدینگی  0340

های و معنادار است و ارتباط سپرده سمعکوها بر ریسک نقدینگی گذارد و تاثیر کل سپردهتاثیر می

 .فرار و رشد تسهیالت پرداختی با ریسک نقدینگی مستقیم و معنادار است

ارزش در معرض "به ارزیابی ریسک نقدینگی بانک سامان با استفاده از مدل ( 0344) رستمیان

نقدینگی  پرداخت، نتایج تحقیق نشان داد روند تغییرات ریسک 0340تا  0340های طی سال "خطر

 .کاهشی بوده است

گیری ریسک نقدینگی و ارتباط آن با سودآوری در بانک ملت بین به اندازه( 0340) لیلی دوست

 ”GAP ANALYSISپرداخت، وی در این تحقیق با استفاده از مدل شکاف  0342تا  0304های سال

نتایج . را محاسبه نمودباشد، شکاف تجمعی نقدینگی گیری ریسک میهای اندازهکه یکی از مدل “
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باشد، یعنی با افزایش شکاف دار بین ریسک نقدینگی و سودآوری میحاکی از وجود رابطه معنی

 .یابدتجمعی، سود عملیاتی بانک نیز افزایش می

ها با شاخص های موزون شده برحسب ریسک بانکارتباط ساختار دارایی( 0340) فرضیانی

های نتایج تحقیق حاکی از ارتباط ترکیب دارایی. بررسی قرار داد ها را موردریسک و بازدهی بانک

ها باالتر های پر ریسک در بانککه هر چه سطح داراییهاست بطوریها با شاخص ریسک آنبانک

 .رودها نیز متناسب با آن باالتر میرود، ریسک آن
 

 فرضیه و مدل تحقیق

 :پردازدهای زیر میاین پژوهش به بررسی فرضیه

 .اثر اعطای تسهیالت فروش اقساطی بر ریسک نقدینگی در بانک ملی ایران مطلوب است -0

 .اثر اعطای تسهیالت جعاله بر ریسک نقدینگی در بانک ملی ایران مطلوب است -9

. عنوان مدل مفهومی تحقیق استفاده شده استه ب "های زمانیشکاف دوره" در این تحقیق از مدل

های زمانی هاست که دورهها و بدهیای بسیار شناخته شده مدیریت بر داراییهاین مدل یکی از روش

 گیری ریسک نقدینگیپس از انتخاب مدل مفهومی تحقیق به منظور اندازه. کندرا تجزیه و تحلیل می

تک کلیه اقالم خالصه دفتر کل مالی بانک مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تک( متغیر وابسته)

شکاف هر یک از سبدهای  .بندی گردیدقالب منابع و مصارف نقدینگی استخراج و دسته اقالم در

عنوان متغیر وابسته ه زمانی محاسبه و در نهایت شکاف نقدینگی در مقطع موردنظر تخمین زده شد که ب

پس از محاسبه ریسک نقدینگی، تسهیالت اعطایی بانک . در تحقیق حاضر مدنظر قرار گرفته است

از طریق خالصه دفتر کل مالی بانک در مقاطع دو ( متغیرهای مستقل) فروش اقساطی و جعالهشامل 

های تحقیق مبنی بر اثر تسهیالت اعطایی بر ریسک ماهه استخراج و در نهایت به منظور بررسی فرضیه

 .نقدینگی، با استفاده از تکنیک رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت

 

 و نمونه آماری  جامعه

که دسترسی به از آنجایی. ه آماری این تحقیق بانک ملی ایران در استان خوزستان بوده استجامع

ای از اطالعات بانک طی سنوات گذشته ها مقدور نبود، لذا نمونهاطالعات بانک برای تمامی دوره
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-رهبصورت دو 0320تا  0342مورد بررسی قرار گرفت این نمونه با توجه به دسترسی به اطالعات سال 

 .دوره را شامل گردیده است 39ماهه و در مجمموع  9های 
 

 هاروش گردآوری داده

با توجه به اینکه انجام این تحقیق مستلزم مطالعات نظری و میدانی بوده است، اطالعات الزم در حوزه 

ای و در قالب مبانی نظری مدیریت نقدینگی و تسهیالت اعطایی بانک عمدتا بصورت کتابخانه

ها و اطالعات تحقیق از خالصه دفتر کل، ضمن آنکه داده. های علمی بوده استمقاالت، کتب و نمایه

ای و ساالنه و نیز استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان حوزه مالی بانک های مالی میان دورهصورت

 .استخراج شده و مورد استفاده قرار گرفته است

 

 های تحقیقروش آزمون فرضیه

 .های تحقیق پرداخته شده و جداول مربوط به تفکیک آورده شده استبخش به آزمون فرضیه در این

 

 .اثر اعطای تسهیالت فروش اقساطی بر ریسک نقدینگی در بانک ملی ایران مطلوب است :فرضیه اول
 

 ضریب همبستگی پیرسون -20/0

 داریسطح معنی 000/0

 تعداد 30

 

 H0: دار وجود نداردریسک نقدینگی رابطه معنیبین دو متغیر فروش اقساطی و 

 H1: دار وجود داردبین دو متغیر فروش اقساطی و ریسک نقدینگی رابطه معنی

 

باشد و می 000/0داری آزمون مطابق اطالعات موجود در جدول باال، عدد مربوط به سطح معنی

درصد رد شده و  22با احتمال  H0کمتر است، لذا فرضیه ( 2)%این عدد از مقدار خطای قابل پذیرش 

دار وجود پس بین دو متغیر رابطه معنی. شوددرصد پذیرفته می 2فرض مخالف آن در سطح خطای 

باشد و این عدد منفی است لذا می -20/0که ضریب همبستگی موجود در جدول دارد و از آنجائی

عنی با افزایش فروش اقساطی در باشد یگردد که نوع رابطه این دو متغیر با هم معکوس میمشخص می
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گردد که افزایش اعطای یابد پس مشخص میبانک ملی ریسک نقدینگی در این بانک کاهش می

فرض اول این تحقیق  تسهیالت فروش اقساطی اثر مطلوبی بر ریسک نقدینگی در بانک ملی دارد و

 .شودپذیرفته می

 

 .نقدینگی در بانک ملی ایران مطلوب استاثر اعطای تسهیالت جعاله بر ریسک  :فرضیه دوم
 ضریب همبستگی پیرسون -80/0

 داریسطح معنی 00/0

 تعداد 30

 H0: دار وجود نداردبین دو متغیر جعاله و ریسک نقدینگی رابطه معنی

 H1: دار وجود داردبین دو متغیر جعاله و ریسک نقدینگی رابطه معنی

باشد و این می 00/0داری آزمون عدد مربوط به سطح معنیمطابق اطالعات موجود در جدول باال، 

درصد رد شده و  22با احتمال  H0کمتر است، لذا فرضیه ( 2)%عدد از مقدار خطای قابل پذیرش 

دار وجود پس بین دو متغیر رابطه معنی. شوددرصد پذیرفته می 2فرض مخالف آن در سطح خطای 

باشد و این عدد منفی است لذا می -80/0ود در جدول که ضریب همبستگی موجدارد و از آنجائی

باشد یعنی با افزایش جعاله در بانک گردد که نوع رابطه این دو متغیر با هم معکوس میمشخص می

گردد که افزایش اعطای تسهیالت یابد پس مشخص میملی ریسک نقدینگی در این بانک کاهش می

 .شودفرض دوم این تحقیق نیز پذیرفته می نک ملی دارد وجعاله اثر مطلوبی بر ریسک نقدینگی در با

 

 های پژوهشیافته

 برآورد رابطه ریاضی بین ریسک نقدینگی و هر یک از تسهیالت اعطایی

بینی مقدار ریسک نقدینگی در بانک با استفاده از هر یک از تسهیالت در این قسمت برای پیش

در این معادله ریسک نقدینگی متغیر . استفاده گردیده استاعطایی بطور جداگانه از معادله رگرسیون 

در ذیل نتایج حاصله  .باشندوابسته و تسهیالت اعطایی فروش اقساطی و جعاله متغیرهای مستقل می

الزم به ذکر است که به دلیل همبستگی باالی بین متغیرهای مستقل در این تحقیق . آورده شده است

از نظر مفهومی با یکدیگر، معادله رگرسیون چندگانه بین این متغیرها و  هاعلیرغم غیر مرتبط بودن آن
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متغیر ریسک نقدینگی از درجه اعتبار پایینی برخوردار است لذا در این تحقیق از معادالت رگرسیون 

 .تک متغیره برای برآورد میزان ریسک نقدینگی در بانک استفاده شده است
 

 وابسته و معادالت رگرسیون مربوطه بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و

Y متغیر وابسته X متغیر مستقل 
داری سطح معنی

 آزمون تحلیل واریانس

ضریب 

 همبستگی
 ضریب تعیین

معادله خط 

 رگرسیون

 Y= -0/56X 39/0 -20/0 000/0 فروش اقساطی ریسک نقدینگی

 Y= -0/41X 0/17 0/41- 0/01 جعاله ریسک نقدینگی

 

داری آزمون تحلیل شود، عدد مربوط به سطح معنیجدول باال مشاهده میهمانطور که در 

درصد مشخص  22کمتر است لذا با احتمال %( 2)واریانس در همه موارد از سطح خطای قابل قبول 

یعنی با افزایش یا کاهش . شود که بین این متغیرها و متغیر ریسک نقدینگی رابطه خطی وجود داردمی

رابطه معکوس به دلیل منفی بودن ) .یابدریسک نقدینگی نیز کاهش یا افزایش می میزان این متغیرها

شود افزایش تسهیالت فروش اقساطی و جعاله و همانطور که در جدول مشاهده می( ضریب همبستگی

 .به ترتیب بیشترین تاثیر را در کاهش ریسک نقدینگی در بانک دارد

توان از معادله رگرسیون جهت می. و وابسته خطی استکه رابطه بین متغیرهای مستقل از آنجائی

ضرایب تعیین مشخص شده در هر قسمت بیانگر درصدی از . برآورد و تحلیل این رابطه استفاده نمود

باشد و همانطور که در بینی میتغییرات متغیر وابسته است که به وسیله متغیر مستقل موردنظر قابل پیش

بینی تغییرات اطی و جعاله به ترتیب بیشترین توانایی را در پیشجدول مشخص شده است فروش اقس

 .متغیر ریسک نقدینگی در بانک دارند

 

 گیرینتیجه

-این پژوهش به بررسی اثر تسهیالت اعطایی بلندمدت بر ریسک نقدینگی در بانک ملی ایران می

نقدینگی و تسهیالت فروش نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی نشان داد که بین ریسک . پردازد

اقساطی و جعاله رابطه معنادار وجود دارد و رابطه ریسک نقدینگی با هرکدام از انواع تسهیالت یاد 

باشد، یعنی با افزایش اعطای هر یک از این تسهیالت از سوی بانک به مشتریان شده معکوس می
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فروش ) ایش اعطای تسهیالتگرددکه افزلذا مشخص می یابد وریسک نقدینگی در بانک کاهش می

 .اثر مطلوبی بر ریسک نقدینگی در بانک ملی دارد( اقساطی و جعاله
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