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چكيده
تأثیر ریسک های مختلف در صنعت بانکداری بر پایداری مالی با توجه به ماهیت کارکرد آنها از اهمیت باالیی
برخوردار است .با توجه به عدم اتفاق نظر در رابطه بین ریسکهای مالی در بانکها باالخص در ریسک اعتباری و
نقدینگی در بانک ها این تحقیق به بررسی رابطه توأمان این دو ریسک و تأثیر آنها بر پایداری مالی در صنعت
بانکداری در ایران در طی دوره  4831تا  4838به روش پانل دیتا پرداخته است .بر این اساس برای بررسی تأثیر
ریسک های نقدینگی و اعتباری بر پایداری مالی از روش رگرسیون چندک(کوانتیل) استفاده شده است .نتایج
بررسی نشان دهنده تأثیر منفی و معنیدار این دو ریسک بر پایداری مالی در اکثر دهکهای مورد بررسی است به
طوری که با افزایش در پایداری مالی تأثیر این دو ریسک بر پایداری کاهش مییابد .به بیان دیگر بانکهایی که در
دهکهای باالی توزیع پایداری قرار دارند تأثیرپذیری کمتری از ریسکهای اعتباری و نقدینگی دارند.
واژههای كليدی :ریسک اعتباری ،ریسک نقدینگی ،پایداری مالی ،بانکهای تجاری ،رگرسیون چندک.

 -4دانشیار گروه حسابداری ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
عملکرد بانکها در بروز و نیز سرعت انتشار بحران
اخیر در اقتصاد آمریکا و سرایت آن به اقتصاد سایر
کشورها نقش بسزایی را ایفا کرده است .بطور کلی با
آنکه ذات حرفه بانکداری به علت ویژگیهای خاص خود
همواره مستعد دریافت انواع ناپایداریها از جمله
بحرانها میباشد ،لیکن از عوامل ساختاری فضای مالی
بانکها که موجبات ایجاد بحرانهای مالی_ بانکی را
فراهم میآورند می توان به جهش اعتبارات یا وام دهی
بی قاعده (توسعه سریع میزان اعتبار در کوتاه مدت)،
عدم تطابق دارایی /بدهی و ناتوانی سیستم بانکی در
پرداخت دیون ناشی از ضعف در مدیریت نقدینگی
اشاره نمود .همچنین بروز عالئم و نشانههایی مبنی بر
حجم نامتعارف نقدینگی خلق شده در بازار به ویژه در
بانکها میتواند نشانگر پیدایش و بروز بحرانی بالقوه در
سیستم مالی قلمداد گردد .در بحران اخیر بی توجهی
بانکها و موسسات رهنی به میزان اعتبار و توانایی وام-
گیرندگان به دنبال کاهش قابل توجه نرخ بهره بانکی و
افزایش شدید تقاضای مسکن به عنوان منشاء بروز
بحران تلقی میگردد .آمارها حاکی از آن است که ۵
میلیون وام رهنی وصول نشده  -به عنوان بدیهی ترین
تاثیر بحرانها بر بانکها  -هم اکنون در بیش از ۷
کشور وجود دارد (نوری .)4833
سال  2۰۰3میالدی به اعتقاد صاحبنظران بحران
مالی ،بدترین سال پس از جنگ جهانی دوم تاکنون را
رقم زده است .این درحالی است که برای سال 2۰۰3
نیز آینده ای نه تنها بهتر بلکه بدتر را پیش بینی می
نموده اند .پدیده بحران مالی ،مقوله ای که خود پیامد و
اثر سوء رفتارهای اقتصادی قدرتهای پولی جهان
میباشد ،با رکود شدید در بازارهای سهام ،کاهش قیمت
نفت ،کاهش تولیدات صنعتی ،ورشکستگی بانکها و
بنگاههای صنعتی بزرگ و درنهایت کاهش ثروت و
بیکاری شدید مردم و در یک کالم با کاهش شدید رشد
اقتصادی و در نهایت بی ثباتی اقتصادی همراه میباشد.
برخی از کارشناسان معتقدند که حجم خسارتهای
حاصل از بحران مالی اخیر قابل قیاس با رکود بزرگ
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سال  4323میالدی است .اما شاخصه متمایز این
بحران از سایر بحرانهای مالی ،موضوع سرعت و وسعت
درگیر شدن اقتصاد جهانی با آن میباشد.
زمانی که بحران بانکی شروع میشود ،بسرعت
گسترش مییابد .در توضیح این جمله بطور کلی می
توان گفت ،از بین رفتن اعتماد به نهادهای مالی و
ورشکستگی طلبکاران بارزترین شاخصه بروز بحران
میباشد .بدلیل وجود بحران و عدم توانایی مالی
بدهکاران که از بیکاری و یا کم درآمدی آنها نشات می-
گیرد ،بانکها با عدم دریافت مطالبات خود روبرو شده و
درنتیجه ذخایر آنها رو به کاهش نهاده و با افزایش
ریسک نقدینگی قادر به ایفای تعهدات خود در قبال
سپرده گذاران نمی باشند .نتیجه اینکه بحران مالی
موجب سلب اعتماد عمومی و هجوم سپرده گذاران به
بانکها جهت بازپس گیری سپردههای خود می باشند.
از زمان تصویب نخستین پیمان بازل در اواخر دهه
 433۰میالدی تاکنون که ریسک اعتباری و مدیریت
آن را در دستور کار بانکها قرار داد ،قوانین کمیته
نظارت بر بانکها متناسب با بحرانهای مالی و به
منظور جلوگیری از بروز دوباره آنها اصالح و
بهروزرسانی شده است .بعد از بروز بحران مالی
سالهای  ، 2۰۰3-2۰۰3ضعف قوانین بازل در
جلوگیری و کاهش از صدمات بروز بحران ،بیش از
پیش آشکار شد و قوانین بازل ،کنترل هرچه بیشتر
نقدینگی و مدیریت ریسک اعتباری بانکها را به
منظور جلوگیری از بروز بحرانهای آتی هدف گرفت.
مقررات بازل در گذر زمان بهروز شدند و در اوایل سال
 2۰۰۰با عنوان بازل 2منتشر شدند که رهنمودی
بودند برای شناسایی ریسکها و مدیریت آنها.
بازل 8که طرح آن بعد از بحران مالی اخیر شکل
گرفت به منظور تقویت انسجام جهانی در موضوع
نظارت بر ریسک نقدینگیِ بانکها چند استاندارد
جدید برای میزان سرمایه ،اهرم مالی و وضع نقدینگی
بانکها مقرر میکند .استانداردهای مربوط به سرمایه و
سرمایه حائل 4مستلزم نگهداشتن سرمایهای بیشتر و
باکیفیتتر از سرمایهای است که در بازل دو الزم بود.
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همچنین کیفیت نقدینگی نیز با نسبتهای نسبت
پوشش نقدینگی ( ) LCR2و نسبت خالص تامین مالی
1
باثبات ( )NSFR8سنجیده میشود.
نسبت پوشش نقدینگی برای حصول اطمینان از
کفایت منابع مالی نقدشونده و باکیفیت است که
بتوانند تحت شرایط بحرانی نیازهای نقدی بانک را تا
یک ماه تامین کنند .نسبت خالص تامین مالی باثبات
( )NSFRبیانگر میزان موفقیت در نحوهی تامین مالی
عملیات بانکی با منابعی باثباتتر است.
مدلهای مربوط به هر دوی این مسیرهای
تحقیقاتی نشان میدهند که حداقل از نظر تئوری،
رابطهای بین ریسک نقدینگی و اعتباری وجود دارد .با
این وجود تحقیقات درباره این که آیا این رابطه مثبت
است یا منفی ،پاسخ روشنی ارائه نکردهاند .روش کاری
مونتی-کلین و انواع توسعه یافته این مدل (پریسمان،
اسالوین و سوشکا  ،)4331عدم پرداخت بدهیها و
دیون وامگیرندهها را نیز درنظر گرفته است که عواملی
برای کاهش سود بانک در نظر گرفته شده است .از آن
جا که ریسک نقدینگی به عنوان یک هزینه
کاهشدهنده سود در نظر گرفته شده است ،پس عدم
پرداخت دیون وامها باعث افزایش ریسک نقدینگی
میگردد .حداقل از نظر تئوری ،ریسک نقدینگی و
اعتباری باید رابطه درونی و مثبتی داشته باشند .این
فرض با مقاالت و منابع تئوری واسطهای اقتصادی که
به وسیله برایانت ( )433۰و همچنین دیاموند و
دیبویگ ( )4338ارائه شده است ،تأیید میشود.
تحقیق حاضر ،به اندازهگیری تأثیر ریسک نقدینگی
و ریسک اعتباری بر پایداری مالی با رویکرد
اقتصادسنجی رگرسیون چندک در صنعت بانکداری
ایران می پردازد .همچنین برای پاسخگویی به این
سواالت متغیرهای اندازۀ بانک و متغیرهای کنترلی
دیگر و متغیرهای اقتصاد کالن در مدل مورد استفاده
قرار می گیرد .شایان ذکر است که بدون توجه به این
متغیرهای درون و بیرون از بانک ،تشخیص روابط
درست و صحیح میان شاخصهای ریسک نقدینگی و

ریسک اعتباری و چگونگی اثرگذاری بر پایداری مالی
بانک به خوبی میسر نیست.
بدین ترتیب در ادامه به بررسی ادبیات نظری و
تجربی پیرامون موضع و مدل برآورد ،پرداخته خواهد
شد و پس از آزمونهای تجربی و تفاسیر ضرایب
حاصل شده در انتها به بحث و پیشنهادات پژوهشی نیز
پرداخته میشود.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
ایده رابطه بین ریسک نقدینگی و اعتباری با انواع
مقاالت و مطالعات جدید نیز تأیید شده است که بر
روی مشکالت و بحرانهای اقتصادی سال -2۰۰3
 2۰۰3تمرکز داشتهاند ،مانند تحقیقات دیاموند و
رامان ،)2۰۰۵( ۵آچاریا و سیوانتان ،)2۰44( 1گورتون
و متریک )2۰44( ۷و هی و ژیونگ .)2۰42( 3مقاله
دیاموند و راجان .)2۰۰۵( 3مدل آنها مبتنی بر این
فرضیه است که بانکها از سرمایهگذاران و
سپردهگذاریهای عادی که تنها برای وام گرفتن به
بانک مراجعه مینمایند ،استفاده میکنند و پول به
دست میآوردند .بنابراین دلیل اصلی این است که
ریسک باالی اعتباری ،همراه با ریسک باالی نقدینگی
در نتیجهِ درخواست سپردهگذاران ایجاد میشود.
منظور از ریسک اعتباری ،احتمال عدم بازگشت اصل و
فرع تسهیالت اعطا شده و ریسک نقدینگی احتمال
عدم توان اجرا به تعهدات مالی کوتاهمدت میباشد
(دلیس 4۰و همکاران.)2۰4۷ ،
در حوزه بررسی ارتباط بین ریسک نقدینگی و
44
اعتباری تنها میتوان به دو مورد (ایمبیرویچ و راچ
2۰42،؛ بریوس )2۰48، 42اشاره نمود .ایمبیرویچ و راچ
( ،)2۰42در مطالعه خود به بررسی رابطه همزمان
ریسک نقدینگی و اعتباری بر پایداری و بحران مالی در
بانکها پرداختهاند .همچنین در این مطالعه ،سعی در
شناخت رابطه ی احتمالی بین ریسک نقدینگی و
اعتباری با روشهای مختلف اقتصادسنجی میشود.
نتایج آن ها حاکی از این است که هرچند مدیریت
هم زمان این دو ریسک ،در کاهش بحران مالی و
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افزایش ثبات بانکها نقش بسزایی دارد ،ولی هیچ
رابطهی معناداری با یکدیگر نشان نمیدهند .بریوس
( ،)2۰48با رویکرد دیگری به این موضوع ،به بررسی
رابطه بین ریسک اعتباری و عملکرد مالی و اثر افزایش
اعتبارات ریسکی بر عملکرد مالی و نقدینگی بانکها
میپردازد .نتایج بیانگر این موضوع است که افزایش
وام های بدون احتیاط (بدون در نظر گرفتن اعتبار
مشتریان) موجب کاهش در عملکرد مالی بانکها و
کاهش در نقدینگی میگردند.
رشد و توسعه پایدار هرکشور مستلزم هدایت
صحیح منابع مازاد پساندازکنندگان به سمت
سرمایهگذاریهای مولد است .چنانچه منابع مازاد پس
اندازکنندگان از طریق بازارهای پولی کارا به سوی
سرمایه گذاران و کسانی که امکان استفاده بهینه از آنها
را در جهت رسیدن به اهداف کالن اقتصادی داشته
باشند ،هدایت شود میتوان امیدوار بود اهداف
برنامههای مشخص شده برای اقتصاد کشور محقق
میشود و از آنجا که بیشترین حجم مبادالت اقتصادی
کشور از طریق سیستم بانکی تحقق مییابد ،کارکرد
صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کنندهای در
بهبود فعالیتهای اقتصای خواهد داشت.
در حال حاضر اکثر بانکهای ایران با حبس منابع
بعنوان مطالبات معوق مواجه هستند که با توجه به
روند فزاینده معوق شدن تسهیالت ،روز به روز از
قدرت اعتبار دهی بانکها و درنهایت کسب درآمد آنها
کاسته میشود .این درحالی است که نسبت مطالبات
معوق به تسهیالت در برخی از بانکها به چندین برابر
حد نصاب قابل قبول ( 2درصد) افزایش یافته است
(اداره مطالعات و مقررات بانکی.)4833 ،
البته طی چند سال اخیر اقدامات شایان توجهی در
این خصوص انجام شده است .پس از تصویب قانون
طرح تسهیل اعطای تسهیالت و ابالغ رسمی آئین نامه
نظام سنجش اعتبار ،مصوب هیات محترم وزیران در
سال  ،4831شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران
که در آبان ماه سال  483۵با مشارکت کلیه بانکهای
کشور و تعدادی از شرکتهای بزرگ بیمه و لیزینگ با
4

نظارت بانک مرکزی تاسیس شده بود؛ به عنوان نهاد
مالی رتبهبندی اعتباری و اعتبارسنجی به نظام بانکی
کشور معرفی شد که با شروع فعالیت به عنوان نهاد
مرجع ،نسبت به رتبهبندی اعتباری اشخاص حقیقی و
حقوقی و ارائه گزارشهایی در این زمینه اقدام نموده
است .شروع فعالیت این شرکت گامی موثر در راستای
کاهش حجم مطالبات و جلوگیری از اعطای تسهیالت
بدون اعتبارسنجی متقاضی خواهد بود.
مقاله های گسترده ایی در زمینه ارزیابی جامع از
دالیل ناپایداری ،درماندگی و ورشکستگی بانکها وجود
دارد .نوشتارهای اخیر "تورنا" ( )2۰4۰و "دمیانیک و
حسن" ( )2۰۰3شامل این موضوعات هستند" .تورنا"
بر این موضوع تمرکز مینماید که آیا "فعالیتها و
تکنیکهای مدرن بانکی " با ورشکسته شدن بانکهای
تجاری در ارتباط هستند" .تورنا" بطور تجربی و مجزا
دالیل اینکه چطور یک بانک به یک بانک ناپایدار
تبدیل گردیده است را محک میزند .در حوزه مالی ،یک
شرکت زمانی دچار ناپایدرای مالی میگردد که در
ایفای تعهدات به اعتبار دهندگان ،دچار مشکل شود.
بدهیهای یک شرکت ممکن است برای تامین مالی
عملیات آن استفاده شود ،اما با این کار بیشتر در معرض
خطر تجربه درماندگی مالی قرار میگیرد .بنابراین اگر
ناپایداری مالی شرکت بهبود نیابد ،به ورشکستگی منجر
میشود (های گینز .)2۰۰۷ ،گوردون در یکی از
مطالعات آکادمیک روی تئوری نابسامانی مالی ،آن را
بعنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف کرده
است که احتمال ناتوانی در بازپرداخت اصل و بهره
بدهی را افزایش میدهد (گوردون.)43۷4،
نیوتن ( ،)2۰4۰مراحل ناپایداری و درماندگی مالی
شرکتها را به دورههای نهفتگی ،کسری وجه نقد ،عدم
توانایی در پرداخت دیون مالی یا تجاری و عدم قدرت
پرداخت دیون به طور کامل و در نهایت ورشکستگی
تقسیم کرد .گرچه اغلب از این مراحل پیروی میکنند،
اما برخی شرکتها ممکن است بدون طی همه مراحل
به ورشکستگی کامل برسند.
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در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت
نامطلوب به طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته
باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد .اغلب در
دوره نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ میدهد و
بازده داراییها سقوط میکند .بهترین وضع برای
شرکت این است که مشکل در همین مرحله کشف
شود .مرحله کسری وجه نقد وقتی شروع میشود که
برای اولین بار یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات
جاری یا نیاز فوری ،دسترسی به وجه نقد نداشته باشد.
گرچه ممکن است چند برابر نیازش داراییهای فیزیکی
داشته و سابقه سودآوری کافی نیز داشته باشد .مسئله
اینجاست که داراییها به قدرکافی قابل نقد شدن
نیستند و سرمایه حبس شده است (حاجیها.)4831 ،
در مرحله عدم قدرت پرداخت دیون مالی ،مدیریت
ممکن است با استفاده از افراد حرفه ای مالی یا
تجاری،کمیته اعتباردهنده و تجدید ساختار مالی
مشکل را شناسایی و برطرف کند .در غیر اینصورت کل
بدهیها بر ارزش داراییهای شرکت فزونی گرفته و
شرکت دیگر نمی تواند از ورشکستگی کامل خود
اجتناب کند (رهنمای رودپشتی.)483۰ ،
ا ز آنجایی که آزادسازی و نوسانات بازارهای مالی
(از جمله بانک) سبب افزایش رقابت و تنوعگرایی آنها
در مقابل ریسکهای جدید شده ،بانکها در کشورهای
توسعه یافته به این نتیجه رسیده اند که با مدیریت
ریسکهای مختلف ،به گونه ای عمل کنند که
همچنان در بازار رقابت شدید ،به طور سودآور به
حرکت خود ادامه دهند و تهدیدهای پیرامون خود را
تبدیل به فرصتهای سودآور نمایند .در نقطه مقابل
استراتژیها و عکسالعملهای افراد و سازمانها در
مقابل ریسک اغلب متوجه حذف یا پنهان کردن اثر آن
میباشد .ولی این کار فقط برای مدت کوتاهی میتواند
اثر بخش باشد و در صورت عدم توجه ،در بلندمدت
خود را به صورت یک بحران ظاهر میگرداند .از این رو
راه حل اساسی برای این مساله ،مدیریت ریسک
میباشد نه حذف آن ،که در این صورت نه تنها از
شوکهای ناگهانی جلوگیری کرده ،بلکه بهترین

استفاده را نیز از فرصت ایجاد شده کسب میکند
(بیکر.)2۰4۷ ،48
ژانگ 41و همکاران ( )2۰42در پژوهشی با عنوان
«ریسکپذیری بانکی ،کارایی و قوانین تقویتکننده در
بانکهای چین» بیان داشتند که اجرای قویتر و
سخت تر قوانین بانکی منجر به افزایش ریسک بانکی
شده است و عملکرد بانکهای تجاری بیشتر از سایر
بانکها تحتتأثیر اجرای قوانین بوده است.
سان و چانگ ) 2۰44( 4۵در پژوهشی با عنوان
«تجزیه و تحلیل جامع از اثرات اقدامات ریسک بر
بهرهوری بانک :شواهد از کشورهای آسیایی در حال
ظهور» سه نوع ریسک اعتباری ،عملیاتی و ریسک بازار
را در بانکهای تایلند مورد بررسی قرار دادند و بیان
داشتند که بین ریسک و کارایی بانک رابطه معنیداری
وجود دارد.
سیمپر 41و همکاران ( )2۰4۷در پژوهشی با عنوان
«چگونگی کنترل مدیریت ریسک برای تجزیه و تحلیل
سود بازده در بانکهای کره جنوبی» با اتخاذ یک
رویکرد مبتنی بر سود به برآورد کارایی بانکهای کره
جنوبی در سالهای  2۰۰۷تا  2۰44پرداختند و
مشخص کردند که از طریق درنظر گرفتن متغیرها و
شاخصهای تبیینکننده ریسک بانکی نظیر نسبت
وامهای نکول شده به عنوان متغیرهای نهاده در روش
 DEAمیتوان میزان بازده را تعیین کرد.
دانگ 4۷و همکاران ( )2۰4۷در پژوهشی باا عناوان
«ماادیریت ،بهاارهوری و ریسااکپااذیری در بانکااداری
چینی» با در نظر گرفتن تعداد شعب بانک هاا و تعاداد
پرسنل به عنوان نهاده ،سرمایهگذاری و حجم سپردهها
به عناوان ساتانده ،کاارایی باناک هاا را باا تاأثیر دادن
متغیرهای ریسک اعتباری و ریسک کل باا اساتفاده از
مدل  DEAبدست آورده و بر همین اساس باناکهاا را
رتبهبندی کردهاند و رابطاه معنایداری باین ریساک و
دارایی به دست آوردهاند.
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 -3روش شناسی پژوهش
این تحقیق از جهت هدف ،کاربردی و روش
همبستگی و رگرسیونی است ،ضمن اینکه ازلحاظ طرح
پژوهش ،پس رویدادی است .دوره تحقیق از سال
 4831الی  4838انتخاب شده است.
در بررسی تأثیر این ریسک نقدینگی و اعتباری بر
پایداری مالی نیز از رویکرد رگرسیون چندک استفاده
شده است.
روشهای متنوعی در استفاده از دادههای پانل در
اقتصاد سنجی بسته به نوع پژوهش و دادههای مورد
استفاده در ادبیات علم اقتصاد موجود است .در این
تحقیق با توجه به بررسی تأثیر استراتژیخای مالی بر
سودآوری شرکتها در دهکهای مختلف از روش
رگرسیون چندک (کوانتیل) استفاده شده است.
روش رگرسیون چندک (کوانتیل) که به وسیله
کوانکر و باست ( )43۷3معرفی شد ،برخالف مدل
 SLOاثر نهایی متغیرهای توضیح دهنده را بر روی
متغیر وابسته در نقاط مختلف توزیع و نه فقط میانگین
را بررسی میکند .این روش نسبت به روش حداقل
مربعات معمولی مزیتهایی دارد ،از جمله حساسیت
کمتری نسبت به دادههای پرت دارد و تخمینها
نسبت به عدم نرمال بودن قوی و مستحکم هستند.
عالوه بر ویژگیهای فوق کوانتیل رگرسیون نسبت به
حداقل مربعات معمولی ،در حضور ناهمسانی واریانس
قوی است.
مدل اقتصادسنجی کوانتیل رگرسیون برای
کوانتیل  ام متغیر وابسته به عنوان تابع خطی از
متغیرهای توضیح دهنده به صورت زیر برآورد میشود.
()4
Quant  yi | xi   xi

در معادله باال

yi  xi  u ,
i

Quant  yi | xi 

کوانتیل شرطی

 yiرا به شرط  xiنشان میدهد .و همانطور که
معادله ( )4داللت میکند که





Quant u | xi  0
i

برقرار است .در ساختار کوانتیل رگرسیون ،اثر
6

مشخصات قابل مشاهده بر روی توزیع شرطی متغیر
وابسته (در اینجا پایداری مالی) به وسیله فرایند
مینیمم کردن قدرمطلق عنصر خطاها تخمین زده
میشود .برای برآورد ضرایب مدل فوق از حداقل سازی
قدرمطلق خطاها با وزن دهی مناسب استفاده میکنیم:
()2




 xi

 1    gdp

i

i : gdp i  x i 

 gdpi  xi 



i : gdp i  xi 





min 

بر اساس روش معرفی شده رگرسیون زیر برای این
مهم در نظر گرفته شده است.
برای ارزیابی متغیر پایداری مالی بانکها ،نیز از
شاخصهای معرفی شده در تحقیقات مختلف روی
( ،)43۵2آلتمن ( ،)4313بوید و گراهم(،)4331هانان
وهانویک( ،)4333بوید و رانکل( ،)4338آلتمن
( ،)2۰۰2استرو( ،)2۰۰1یاتی و میکو( ،)2۰۰۷واسکوئر
و فدریکو( ،)2۰42شیک و همکاران( ،)2۰42لپتیت و
اتسروپل( ،)2۰48کاسمن و کاسمن( ،)2۰4۵تاباک و
همکاران( 43 )2۰41که به شاخص  Zمعروف شده است
استفاده شده است که در آن پایداری مالی شامل
مجموع کفایت سرمایه و مقدار سودآوری حاصل از
معیار  ROAتقسیم بر انحراف استاندارد درآمدها است.
در این بررسی هر اندازه این معیار افزایش یابد مقدار
احتمال ناپایداری (شکست) کاهش یافته و به بیان
دیگر شرایط مالی بانک پایدارتر خواهد بود.
()8

در معادله فوق  Zscoreشاخص پایداری مالی است
که عکس آن نشان دهنده ناپایداری شاخص مالی بانک
 iدر زمان  tمیباشد؛ جهت بررسی تأثیر ریسکهای
اعتباری و نقدینگی بر پایداری مالی از متغیر وابسته
معیار  Zscoreاستفاده میگردد که از رابطه باال حاصل
شده است .بر این اساس مدل قابل برآورد در این
تحقیق به صورت زیر است؛
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()1

در معادله فوق  Zشاخص پایداری مالی بانک  iدر زمان
 tمیباشد.
متغیر  CRمقدار ریسک اعتباری است که در ادامه
تعریف شده است.
متغیر  LRمقدار ریسک نقدینگی است که در ادامه
محاسبه آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
شاخص ریسک نقدینگی

متغییر  CAPنشان دهنده نسبت کفایت سرمایه
میباشد.
متغیر  SIZEنشان دهنده اندازه بانک که از لگاریتم
داراییهای بانک قابل محاسبه است؛
متغیر  Xنیز نشاندهنده متغیرهای کالن اقتصادی
شامل؛ نرخ بهره بانکی ،نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی
است.
متغیرهای این دو معادله نیز به صورت زیر قابل
محاسبه هستند.

نحوه محاسبه شاخص

(بدهی به بانک مرکزی  +سپردههای پس انداز+جاری+سپرده کوتاهمدت) –
شاخص

(وجه نقد  +سکه  +خالص مانده حساب نزد بانک مرکزی  +سپردهگذاری نزد سایر بانکها +
اوراق مشارکت خریداری شده ازسایر بانکها+موجودی نزد بانکهای داخلی پس از پایاپای)
کل داراییها

LR

با استفاده از این شاخص میتوان ابعاد مختلف
اثرگذاری ریسک نقدینگی را مورد بررسی قرار داد .با
به کارگیری شاخص  ،LRتأثیر عواملی همچون
برداشت و خروجی نقدینگی یا کاهش ارزش داراییها
به سبب عوامل برونزا بر توان تأمین نقدینگی
کوتاهمدت مورد نیاز بانک بررسی میشود .مقدار مثبت
شاخص  LRبدین معنی است که در صورت وقوع
اتفاقات مالی ،بانک نخواهد توانست تأمین نقدینگی
مورد نیاز را تضمین کند.
شاخص ریسک اعتباری
شاخص

CR

همانند ریسک نقدینگی برای ریسک اعتباری نیز
از دو نوع شاخص اصلی استفاده میکنیم .در این
تحقیق ،از شاخص  CRبه عنوان متغیر اصلی برای
سنجش ریسک اعتباری و از متغیر پایداری اعتباری،
به عنوان شاخصی اضافی برای سنجش وضعیت
پایداری اعتباری بانک استفاده میشود .نحوه محاسبه
این دو شاخص که به صورت نسبت تعریف میشوند،
به صورت زیر است:

نحوه محاسبه شاخص
مانده تعهدات مانده وامهای اعطایی
کل دارایی ها

 -4یافتههای پژوهش
 -1-4خصوصيات آماری دادهها
برای نیل به اهداف این پژوهش از اطالعات آماری
مربوط به بانکهای کشور در طی سالهای  4831تا
 4832که در بازار بانکی حضور داشتهاند استفاده شده

است .خالصه آماری دادههای مورد بررسی در جدول 4
خالصه شده است.
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جدول  -1ویژگیهای آماری دادههای مورد بررسی
نرخ رشد
0.0258

0.1798

6.1453

10.7814

0.3127

0.5942

0.1185

0.0298

0.1750

5.4239

11.2459

0.3481

0.6173

0.0849

0.0694

0.2200

9.6702

13.7295

0.7230

1.0461

0.6457

-0.0678

0.1500

2.8791

4.4543

0.1056

0.0000

0.0276

0.0411

0.0218

2.3976

1.5767

0.2121

0.1877

0.0934

-1.1094

0.5164

0.1034

-1.0815

-0.6041

-0.3260

2.5249

3.2587

2.1118

1.5143

4.2721

3.3915

3.0706

10.9822

میانگین
میانه
حداکثر
حداقل
انحراف
چولگی
کشیدگی

اقتصادی

نرخ بهره

لگاریتم

SIZE

LR

CR

Z

شاخص آماری

تورم

 -2-5برآورد رگرسيون چندک
نتایج جدول ( )2برای بانکهای مورد بررسی را به
تفکیکی هر دهک نشان میدهد.
همانطور که مشخص است تأثیر هر یک از
متغیرهای مختلف در دهکهای توزیع پایداری مالی
قابل بررسی است .نتایج نشان دهنده این واقعیت است
که در دهک های باالتر و در حالی که پایداری مالی
بیشتر است ،در بانکها تأثیر این دو ریسک بر پایداری
مالی کمتر و کمتر است و به بیان دیگر در این متغیرها
کاهش ضریب را مشاهده میکنیم .تأثیر ریسک
اعتباری و نقدینگی بر معیار پایداری مالی بیشتر
کاهشی است این بدان معنیاست که تأثیر مثبت
ریسکهای اعتباری و نقدینگی در نقاط باالتر
ناپایداری مالی بیشتر است و در بانکهایی که ثبات
مالی کمتری دارند ریسکهای اعتباری و نقدینگی
منجر به وخیم شدن ناپایداری و افزایش احتمال
ورشکستگی میگردد.
این نتایج به صورت نموداری نیز در نمودار ( )4به
خوبی گویای این واقعیت است اثر متغیر ریسک
نقدینگی و ریسک اعتباری بر معیار پایداری در مقادیر
اکثر دهکهای آن منفی و از لحاظ آماری معنادار بوده
است .این مهم نشان دهنده این است که افزایش
ریسک های اعتباری و ریسک نقدینگی منجر به کاهش
پایداری در بانکهای تجاری در ایران به خصوص در
بانکهای با سطح پایداری کمتر میگردد.
8

ثبات بانکی از منظرهای مختلف در بانکداری باید
مورد توجه قرار گیرد .ثبات بانکی میتواند بیانگر
ساختار منابع بانکی و تأمین مالی داراییهای بانکی
باشد .مطابق با ادبیات سالمت و ثبات بانکی سرمایه
پایه میتواند به بانکها برای جبران زیانهای مالی
کمک نموده و سرمایه بهعنوان یک عامل کاهنده
انتقال شوکها و کاهش ریسک فرایند وامدهی
بانکهاست .از طرف دیگر ،افزایش هزینههای منابع به
کاهش سودآوری بانکها منجر میشود که درنتیجه آن
سرمایه بانک کاهش یافته و بانکها در این حالت باید
فرصتهای سودآور وامدهی را درنظر داشته باشند که
آن نیز به افزایش نرخ بهره منجر خواهد شد .افزایش
نرخ بهره در بانکها برای جلوگیری از کاهش
سرمایههای بانک در آینده است.
مشکالت نقدینگی بر درآمد و سرمایه بانکها تأثیر
میگذارد و در شرایط حاد میتواند باعث ورشکستگی
بانک نیز شود .بانکها ممکن است در زمان بحران
نقدینگی مجبور به استقراض وجه نقد از بازار و با نرخ
بهره نسبتاً باالیی شوند .این امر درنهایت به کاهش
درآمد بانکها منجر میشود .عالوهبراین ،استقراض
بیشازحد بانکها نیز سرمایه آنها را در معرض خطر قرار
می دهد .این مسئله نیز باعث افزایش نسبت بدهی به
حقوق صاحبان سهام و افزایش تالش بانکها برای حفظ
ساختار سرمایه بهینه میشود.
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جدول  -3برآورد تأثير ریسک اعتباری و نقدینگی بر پایداری مالی به روش رگرسيون چندک
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منبع؛ نتایج تحقیق؛ اعداد داخل پرانتز نشان دهنده آماره  Zاست.
مقادیر * ** ،و *** به ترتیب معنیداری در سطوح  ۵ ،4و  4۰درصد است

همچنین در این بررسی اندازهی بانک یک معیار و
شاخص اثرگذار بر وضعیت درآمدها و سوددهی بانکها
محسوب میشود .کوچک بودن اندازهی بانک به
گسترش ریسکها و ناپایداری مالی منجر میگردد.
بررسیها و تحقیقات نشان میدهند که بانکهای
بزرگ از نظر اقتصادی کاراتر میباشند.
تورم از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کالن است که
منعکس کننده ی شرایط ثبات و پایداری اقتصاد کالن
میباشد .به طور کلی مازاد تقاضای کل نسبت به
عرضه موجب افزایش سطح قیمتها میگردد .اما به

مالی بانکها تاثیر نامطلوب میگذارد .هر چند همگان
بر این امر باورند که تورم شدید آثار جبران ناپذیری بر
اقتصاد دارد و باید کنترل گردد اما در نقطهی مقابل
وجود سطح پایین نرخ تورم در هر اقتصاد ایجاد انگیزه
برای تولید تلقی میشود (اجالفی.)4832 ،
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نشان دهنده
وضعیت رکود و رونق اقتصادی ادوار تجاری میباشد .در
مواقع رکود مشکل بازپرداخت وامها افزایش پیدا
میکند .لذا تاثیر این متغیر بر روی ناپایداری مالی
بانکهای تجاری از اهمیت باالیی برخوردار است که

افزایش سطح قیمتها تنها در صورتی که مداوم و
خودافزار بوده و دارای حافظهی طوالنی مدت باشد،
تورم اطالق میگردد (عیسیزاده و شاعری.)4834 ،
افزایش نرخ تورم میتواند احتمال نوسانهای
نامطلوب در اقتصاد و نیز تقاضای وام بیشتر از یک سو
و احتمال توان بازپرداخت کمتر برای عموم مشتریان
بانک از سوی دیگررا افزایش داده و بر درجهی ثبات

نتایج به خوبی نشان دهنده این مهم است که افزایش
در رشد اقتصادی منجر به کاهش ناپایداری مالی و به
عبارت دیگر منجر به ثبات مالی در بانکهای تجاری
میگردد.

فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره سيوهشتم

9

موسي بزرگ اصل ،فرخ برزیده و تقي صمدی
25

2

20

0
-2

15

-4
10

-6
5

-8

0

Interest
Q9

Q8

Q7

Q9

Q8

Q7

Q9

Q8

Q7

Q9

Q8

Q6

CR

-5

Q5

Q4

Q3

Q2

Q1

Q5

Q4

Q3

Q2

Q1

-1 0

Q9

Q8

Q7

Q5

Q6

-1 2

Q4

Q3

Q2

Q1

4

1
0.5

2

0

0

-0 .5
-1

-2

-1 .5

-4

…In
Q6

-2

LR

-6

Q9

Q8

Q7

Q6

-2 .5

Q5

Q4

Q3

Q2

Q1

15

0.4

10

0.3

5

0.2

0

0.1

-5

0

-1 0

GDP
Q6

-0 .1

Size

-1 5

Q5

Q4

Q3

Q2

Q1

Q5

Q4

Q3

Q2

Q1

Q9

Q8

Q7

Q6

Q5

-0 .2

Q4

Q3

Q2

Q1

2

7

1.5

6
5

1

4
0.5
3
0

2

-0 .5

Constant
Q6

Q7

1

CAP

-1

Q9

Q8

Q7

Q6

0

Q5

Q4

Q3

Q2

Q1

نمودار  -1برآورد تأثير متغيرهای تحقيق در چندکهای پایداری مالی
(منبع؛ نتایج تحقیق)

 -5نتيجهگيری و بحث
مدیریت ریسک یکپارچه فرآیندی است که قادر
است بانک ها را در اندازه گیری و مهار ریسکها یاری
رساند .بحرانهای بانکی اخیر و ماهیت فعالیت بانکها
بر اهمیت بیش از پیش مدیریت ریسک افزوده بگونه
ای که بانک مرکزی نیز ایجاد کمیته ریسک در بانکها
را الزامی نموده است .ناپایداری مالی نیز یکی ازمسائلی
است که میتواند منجربه درماندگی و ورشکستگی
بانکها شود .درماندگی مالی و ورشکستگی دربخش
مالی آثاربسیاری مخربی براقتصاد و اعتماد مردم دارد.
11

بنابر این این تحقیق به بررسی تأثیر ریسک نقدینگی و
ریسک اعتباری بر دهکهای مختلف پایداری مالی در
صنعت بانکداری ایران پرداخته است .تأثیر این دو
متغیر بر پایداری مالی نیز به خوبی مشخص گردید
است به نحوی که اثر متغیر ریسک نقدینگی و ریسک
اعتباری بر معیار پایداری مالی منفی و از لحاظ آماری
معنادار بوده است .همچنین این تأثیر بر بانکهای واقع
در دهکهای پایین پایداری بیشتر و منفیتر از
بانکهای واقع در دهکهای باالی پایداری بوده است.
این مهم نشان دهنده این است که افزایش در
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ریسکهای اعتباری و ریسک نقدینگی منجر به کاهش
بیشتر پایداری در بانکهای تجاری واقع در دهکهای
پایین میشوند .به عبارتی تأثیر ریسک اعتباری و
نقدینگی بر معی ار پایداری مالی بیشتر کاهشی است
این بدان معنیاست که تأثیر مثبت ریسکهای
اعتباری و نقدینگی در نقاط باالتر نایاپداری مالی
بیشتر است و در بانکهایی که ثبات مالی کمتری
دارند ریسکهای اعتباری و نقدینگی منجر به وخیم
شدن ناپایداری و افزایش احتمال ورشکستگی
میگردد.
ثبات بانکی از منظرهای مختلف در بانکداری باید
مورد توجه قرار گیرد .ثبات بانکی میتواند بیانگر
ساختار منابع بانکی و تأمین مالی داراییهای بانکی
باشد .مطابق با ادبیات سالمت و ثبات بانکی سرمایه
پایه میتواند به بانکها برای جبران زیانهای مالی
کمک نموده و سرمایه بهعنوان یک عامل کاهنده
انتقال شوکها و کاهش ریسک فرایند وامدهی
بانکهاست .از طرف دیگر ،افزایش هزینههای منابع به
کاهش سودآوری بانکها منجر میشود که درنتیجه آن
سرمایه بانک کاهش یافته و بانکها در این حالت باید
فرصتهای سودآور وامدهی را درنظر داشته باشند که
آن نیز به افزایش نرخ بهره منجر خواهد شد .افزایش
نرخ بهره در بانکها برای جلوگیری از کاهش
سرمایههای بانک در آینده است.
مشکالت نقدینگی بر درآمد و سرمایه بانکها تأثیر
میگذارد و در شرایط حاد میتواند باعث ورشکستگی
بانک نیز شود .بانکها ممکن است در زمان بحران
نقدینگی مجبور به استقراض وجه نقد از بازار و با نرخ
بهره نسبتاً باالیی شوند .این امر درنهایت به کاهش
درآمد بانکها منجر میشود .عالوهبراین ،استقراض
بیشازحد بانکها نیز سرمایه آنها را در معرض خطر قرار
می دهد .این مسئله نیز باعث افزایش نسبت بدهی به
حقوق صاحبان سهام و افزایش تالش بانکها برای حفظ
ساختار سرمایه بهینه میشود .همچنین در این بررسی
اندازهی بانک یک معیار و شاخص اثرگذار بر وضعیت
درآمدها و سوددهی بانکها محسوب میشود .کوچک

بودن اندازهی بانک به گسترش ریسکها و ناپایداری
مالی منجر میگردد .بررسیها و تحقیقات نشان
میدهند که بانکهای بزرگ از نظر اقتصادی کاراتر
میباشند.
در این راستا پیشنهاد میشود که بانکها در
اعطای تسهیالت به مشتریان با دقت و حساسیت
بیشتری عمل نمایند و به مواردی چون اخذ تضامین
مناسب توجه نمایند ،زیرا اعطای تسهیالت باال که
افزایش ریسک نقدینگی را به همراه دارد و
عدمبازگشت به موقع اصل و فرع وامها که افزایش
ریسک اعتباری را به دنبال دارد ،باعث کاهش
سودآوری بانکها و ناپایداری مالی خواهد شد.
فهرست منابع
 آذری پناه ،ش؛ فاالح شامس ،م ( .)4832بررسای
ارتباط باین احتماال نکاول و سااختار سارمایه باا
استفاده از مدل  KMVو روش پنل دیتا ،فصالنامه
علمی پژوهشی داناش ماالی تحلیال اوراق بهاادار،
سال ششم ،شماره هجدهم تابستان.
 اداره مطالعاات و مقاررات باانکی ،باناک مرکازی
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 اداره مطالعاات و مقاررات باانکی ،باناک مرکازی
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مطالبات سررسید گذشته ،معوق و مشکوک الوصول
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