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چکیده
تحقیق حاضر به بررسی اثر سرمایه بر ریسکهای نقدینگی و اعتباری در صنعت بانكداری
ایران با روش  GMMسیستمی میپردازد و از نرم افزارهای  Eviews9و  stata12برای انجام
تحقیق حاضر استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد؛ بین سرمایه بانک و ریسک
در صنعت بانكداری ایران ،رابطه عكس و معنیداری وجود دارد ،به طوریكه با افزایش سرمایه
بانک به اندازه یک درصد ،مقدار ریسک نقدینگی براساس شاخصهای تعریف شده مختلف
میتواند از  0/1درصد تا  0/4درصد كاهش یابد .در مورد ریسک اعتباری نیز افزایش سرمایه
بانک موجب كاهش ریسک اعتباری از  5/7تا  6/8درصد میگردد و بر اساس یافتههای این
پژوهش و آزمونهای صورت گرفته ،نظریه مخاطرات اخالقی در صنعت بانكداری ایران تائید
میگردد .و تئوری چارتر در خصوص نظام بانكی ایران مورد تائید قرار نمیگیرد .همچنین در
این تحقیق ،اندازه بانک با ریسک نقدینگی ارتباط مستقیم و معنیداری را نشان میدهد ،به
طوری كه یک واحد افزایش شاخص اندازه بانک موجب افزایش ریسک نقدینگی به میزان
 0/000تا  0/008شده است .بین متغیرهای اقتصاد كالن و ریسک نقدینگی و اعتباری نیز
ارتباط معنیداری وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش حاكی از آن میباشد كه ،مدیریت
ریسک در بانکها نه تنها به عوامل درونی بانكی بستگی دارد بلكه تحت تأثیر عوامل كالن
اقتصادی نیز میباشد.
واژههای کلیدی :سرمایه بانک ،تئوری مخاطره اخالقی ،تئوری ارزش چارتر.SGMM ،
طبقهبندی .G32 ،E59 ،C26 : JEL
 نویسنده مسئول مكاتبات
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-1مقدمه
باانکها ،در امور مالی مدرن نقش مهمی در واساااطهگری دارند .بانکها نه تنها بساااتر
مناسااب برای كنترل پولی هسااتند بلكه نهاد مؤثر در بازسااازی اقتصاااد و ت اامین ثبات
بلندمدت پایداری اقتصااد كالن نیز می باشند .بخش بانكی كه نقش بسیار مهم در اثرات
متقابل ساایسااتم مالی با نظام اقتصااادی دارد ،باید شاافاب بوده و در یک ساااختار سااالم
فعالیت نمایند (پاراسایز .)0000،1طی دو دهه گذشاته ،سایساتم بانكی در سااراسر دنیا
تغییرات شتابان را در فعالیت خود تجربه كرده است .عوامل خارجی و داخلی متعددی بر
سااختار و عملكرد سایساتم بانكی تأثیرگذار است .با وجود این ،سیستم بانكی همچنان
میداندار اصالی تأمین مالی فعالیتهای اقتصاادی در بسایاری از كشااورها است و نقش
اصااالی در انتقاال مناابپ از پسانادازكنندگان به واحدهای سااارمایهگذاری ایفا میكند
(هافمن.)0011 ،0
در پاساخ به مساائل بحرانهای مالی اخیر ،كمیته باسل ،0رهنمودهایی در مورد مقرّرات
سارمایه و بانكداری ارائه نموده اسات .باسال سه ،سرمایه جدید و بیشتر ،استانداردهای
نقدینگی برای تشااادید سااااماندهی ،نظارت و مدیریت ریساااک در بخش بانكداری را
پیشانهاد میكند .اساتانداردهای جدید سرمایه موجب میشود ،بانک ها سرمایه زیاد و با
كیفیتتر در مقایسااه با مقرّرات باساال دوم داشااته باشااند .ساااختار ساارمایه از جمله
موضااوعاتی اساات كه در عرصااهی بانكداری دارای اهمیت فراوانی اساات .مرتبب بودن
ساااختار ساارمایه با ریسااک و سااودآوری باعت ایجاد تمایالت مت اااد در بانک شااده ،به
طوریكه افزایش ساارمایه برای مقابله با خطر نكول میشااود و كاهش نساابت ساارمایه
رسیدن به سود بیشتر را تسهیل میكند.
بانکها در جریان عملیات خود با انواع ریساااکها مواجه هساااتند .از لحاظ نظری حذب
انواع ریسااک ریرممكن میباشااد ،اما شااناسااایی و مدیریت آنها به عنوان تنها راهحل
ممكن مطرح است .مدیریت ریسک رویهای است كه در تعامل با نااطمینانیهای بازارهای
مالی ،بانک را به سوی اتخاذ استراتژی مناسب سوق میدهد (كارن.)0005 ،4
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ریسااک نقدینگی عدم توانایی بانک در تأمین وجوه برای اعطای تسااهیالت یا پرداخت به
موقپ دیون خود نظیر ساااهردههاا اسااات (تری  .)1333 ،1ریساااک نقدینگی به وجوه
ریرمتمركز یک بانک برمیگردد كه عبارت اسااات از :حساااا های جاری ،حساااا های
پسانداز و سااهردههای مدتدار كوچک .این حسااا ها به تفاوت میان نرخ بهره بانكی و
نرخ بهره بازار ،حساسیت ندارد .ریسک نقدینگی از تفاوت میان حجم دارائیها و بدهیها
و تفاوت بین سررسیدها ایجاد میشود (یزدان پناه و شكیب.)1088 ،0
ریساک اعتباری نتیجه عدم اطمینان نسابت به توانایی متقاضی در بازپرداخت تسهیالت
(تغییرات در شااارایب وامی) یاا عادم تمایل متقاضااای برای عمل به تعهدات مندر در
قرارداد وام یا بازپرداخت تسهیالت است (طالبی و شیرزادی.)1030 ،0
در این نوشااتار ،اثرات ساارمایه بانک بر ریسااک نقدینگی و اعتباری در صاانعت بانكداری
ایران مورد بررسااای قرار میگیرد .پس از مقادماه ،در بخش دوم ادبیات موضاااوع ارائه
میگردد .در بخش ساااوم روش تحقیق معرفی شاااده اسااات .در بخش چهارم یافتههای
تحقیق و برآورد مدل شرح داده شده و در بخش پایانی نتیجهگیری و پیشنهادهای مقاله
ارائه میگردد.

 -2ادبیات تحقیق
 -1-2ارتباط سرمایه و ریسك
تئوری مخاطرات اخالقی4بیانگر رابطه منفی بین ساارمایه و ریسااک میباشااد؛ به موجب
این تئوری ،بانکها انگیزههایی برای بهرهبرداری از طرحهای بیمه سهرده رسوبی را دارند
كاه از جملاه مطاالعااتی كاه این تئوری را تاأیید میكند ،میتوان به تحقیقات جاكوز و
نیگرو ،)1337(5آلتونباس و همكاران ،)0007(6آگوسامن و همكاران )0008(7اشاره كرد.
ارتباط میان مخاطرات اخالقی و ورشاكساتگی بحت مهمی در اقتصااد بنگاهها است .اگر
مخااطرات اخالقی كنترل نشاااود ،ریساااکپاذیری افزایش مییااباد .در جاامعهای كه
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ریسااکپذیری بدون كنترل و محاساابه افزایش یابد ،اقتصاااد كشااور به طرب بحرانهای
مالی شدید حركت میكند.
پدیده ناشاای از مخاطره اخالقی و انتخا نامساااعد ،به عنوان منبپ بالقوهای برای ایجاد
ضاررهای رفاهی و شكست بازار شناخته شده است .به این معنی كه ایاااان پدیده باعت
انحراب از راهحالهاای باازار میشاااود .راهحالهایی كه در ریا اطالعات ناكامل ،قابل
دساتیابی است .در موارد حادتر ،این دو عامل مایتوانناد باه ساقوط كامل بازارها منجر
شوند (ژنگو و همكاران.)0015 ،1
نظریهی دیگر در خصاوص رابطه سارمایه و ریساک بانک تئوری ارزش چارتر 0میباشد.
این تئوری در توصیف شواهد موجود مبنی بر نگهداری سرمایهای بیش از حداقل مقدار
ساارمایه قانونی در بانکها ،و به عنوان نمادی از كاهش اهمیت تئوری خطر اخالقی
مطرح شاد .در این تئوری ،تصمیم نگهداری سرمایه بانک در قالب تصمیم مدیران برای
حفظ این فعالیت جهت اخذ منافپ ناشای از واساطهگری مالی توصیف میشود .به بیان
دقیقتر ،بانک با اشاراب به این امر كه در صاورت نكول و ورشاكساتگی ،از امكان كسب
ساود ناشی از واسطهگری مالی محروم خواهد شد و برای جلوگیری از این ورشكستگی،
و نه به خاطر یک الزام قانونی ،به حفظ و نگهداری ساط خاصی از سرمایه میپردازد و
مقدار سرمایه خاصی را تحت عنوان سرمایه هدب نگهداری مینماید .از این رو در قالب
این تئوری هر چه ارزش چارتری بانک افزایش یابد ،میزان ساارمایه هدب بانک افزایش
مییابد و به ازای خطرپذیری بیشتر ،بانک مقدار ارزش چارتر بیشتری را در صااورت
ورشكستگی از دست خواهد داد (خوشنود و اسفندیاری.)1035 ،0
همچنین تئوری ساهر سارمایه نیز مربوط به سارمایه و ریسک بانكی میباشد كه زاویه
دیگری از این ارتبااط را ملحوظ میشاااود .در این تئوری بانکها به دلیل هزینههای
ضامنی و صری نگهداری سرمایهای كمتر از نسبت سرمایه قانونی ،سهر سرمایهای فراتر
از مقدار قانونی مورد نیاز را نگهداری میكنند تا به عنوان مثال نه تنها هزینه بیمه
ساهرده خود را كاهش دهند ،بلكه از دخالت مقام نظارتی در فعالیتهای خود به واسطه
برنامههای عمل منتج از كسااری نساابت كفایت ساارمایه بكاهند .در قالب این تئوری،
ارتباط بین مقدار ساارمایه و ریسااکپذیری بانک ،در قالب دورههای زمانی كوتاهمدت و
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بلندمدت تفسایر میشاود .براسااس نتایج حاصل از مطالعات تجربی (جوكیهی و میلن،1
 )0011در كوتاهمدت مقدار سارمایه بانک نقش مؤثری در این تصمیم ایفا میكند .در
بانکها با سارمایه زیاد و نزدیک به ساط سرمایه مطلو  ،ارتباط مثبتی بین سرمایه و
ریسااک انتظار میرود و در بانکهایی با ساارمایه نزدیک به مقدار ساارمایه قانونی این
رابطه منفی اساات .تئوری مخاطره اخالقی بیانگر رابطه منفی بین ساارمایه و ریسااک
میباشد و تئوری چارتر بیانگر رابطه مثبت بین سرمایه و ریسک میباشد درحالی كه در
قالب تئوری ساهر سارمایه ،ارتباط بین مقدار سارمایه و ریسکپذیری بانک میتواند در
قالب دورههای زمانی كوتاه و بلندمدت تفسیر شود.
 -2-2پیشینه تحقیق
بوگاتف و جادمی )0016(0به بررسای اثر مقرّرات احتیاطی روی سارمایه و ریسکپذیری
بااناک پرداختاه و پنلی از  04بانک فعال در حوزه منا در دوره  0004تا  0010را نمونه
خود قرار دادهاند و با اسااتفاده از روش پنل دیتا به این نتیجه رساایدهاند كه این مقرّرات
احتیاطی در كاهش ریسک و افزایش سرمایه بانکها موفق نبوده است.
ایمبیروویز و راچ )0014(0به بررساای رابطه بین دو منبپ مهم ریسااک نكول بانک یعنی
ریساااک نقادینگی و ریساااک اعتباری پرداختند .آنها نمونه بانکهای بازرگانی ایاالت
متحاده در دوره زمانی  1338تا  0010برای تحلیل رابطه بین این دو منبپ روی بانکها
و اینكاه چگوناه این رابطه روی احتمال نكول بانکها تاثیر میگذارد ،اساااتفاده كردند.
نتاایج نشاااان داد كاه هر دو نوع ریساااک از لحاظ اقتصاااادی ،رابطه دوطرفه معنیدار
نداشاتهاند ،اما بر روی احتمال نكول بانکها مؤثرند .اثر متقابل هر دو نوع ریسک به طور
معنیداری احتمال نكول بانكی را تعیین میكند اما متفاوت میباشند.
قوش )0014(4باا اساااتفااده از دادههای بیش از  100بانک كشاااورهای  GCC5برای
سااالهای  1336تا  0011رابطه بین ریسااک و ساارمایه را به روش ساایسااتم معادالت
همزمان سااه مرحلهای ( )3SLSبررساای كرده و به این نتیجه رسااید كه بانکها به طور
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كلی سارمایه خود را در پاساخ به افزایش ریسک بیشتر میكنند ولی برعكس آن صادق
نیست.
روی )0005(1با اساتفاده از اطالعات هفت كشور صنعتی در سالهای  1335 -1388و
با روش معادالت همزمان ،رابطه بین تغییرات در نسبت كفایت سرمایه و ریسک اعتباری
بانکها را بررسی نموده است .نتایج حاكی از ،رابطه معكوس اندازه بانک و رابطه مستقیم
نسبت بازده دارایی با كفایت سرمایه است.
چین چیانگ و منگ فن )0010( 0در پژوهشاای به تأثیر ساارمایه بانكی بر سااودآوری و
ریسااک در صاانعت بانكداری كشااورهای منتخب آساایایی پرداختهاند ،در این مقاله از
تكنیک روش گشاتاورهای تعمیم یافته ) (GMMبا اساتفاده از دادههای آماری در سط
بانک برای  40كشور آسیایی طی دوره  1334تا  0008استفاده شده است .نتایج تجربی
نشاان میدهند كه تأثیر افزایش سارمایه بانک بر سود به طور معنیداری مثبت میباشد
كه فرضیههای  SCPو ریسک اخالقی را تائید میكند.
بساالر و كورمان )0014(0در مقالهای تمركزشااان روی بازدهیهای ساارمایه بانک در یک
چهارچو چند فاكتوری بود كه شااامل انواع ریسااک اساات ،نتایج آنها نشااان داد كه
ریسااکهای بانكی چند بعدی هسااتند و در طول زمان در حال تغییرند اما به خوبی در
بازدهیهای سرمایه بانک بازتا میشوند.
كوچوبی و كوالژیک )0014(4به ارتباط بین سااارمایه ،نقدینگی و ریساااک در بانکهای
باازرگاانی ایااالت متحاده آمریكاا پرداختند .آنها دریافتند ،به طور كلی یک افزایش در
سرمایه بانکها موجب كاهش نقدینگی آنها و موجب ریسکپذیری پایین آنها میشود.
واروتو )0011(5در مقالهای با عنوان ،اثر قوانین جدیدی كه بانک ها را ملزم به نگهداشتن
ذخیرههاای سااارماایهای برای مقابله كردن با ریساااکهای نقدینگی ،اعتباری و بازاری
میكند ،را بررسااای كرد .نتایج حاكی از آن اسااات كه ،الزامات جدید برای ریساااکهای
اعتباری افزایشاای )IRC( 6ممكن اساات در مقایسااه با سااطوح مقرّرات ساارمایه قدیمی
ضروری باشد اما برآورد ارزش در معرض خطر در مورد سبد اوراق قرضه شركت در طول
1

Roy
Chien-Chiang &Meng-Fen
3
Bessler and Kurmann
4
Kochubey and Kowalczyk
5
Varotto
6
Incremental Credit Risks
2
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بحران مالی جاری و مقایسه آن با برآورد  IRCنشان داده كه ریسک بازار مرتبب با زیان
ممكن اسات خیلی زیاد و ده برابر زیادتر از IRCبرآورد شاده باشد .همچنین نتایج نشان
میدهد كه یک افزایش زیاد در سرمایه ،معرفی قوانین جدید را به دنبال دارد.
در داخل كشور نیز مطالعهای در خصوص سرمایه بانک با ریسکهای نقدینگی و اعتباری
مشاهده نشده است.

 -3روش شناسی تحقیق
هدب تحقیق حاضار؛ بررسای اثر سارمایه بر ریساک های نقدینگی و اعتباری در صنعت
بانكداری ،با اساتفاده از دادههای سااالنه بانکهای ایران از سال 1084-1034میباشد.1
این دادهها حساابرسای شاده و از گزارشهای ارساالی بانک ها به بانک مركزی به دست
آمده است .دادههای متغیرهای اقتصادكالن نیز از بانک مركزی ایران تهیه شده است.
فرضیههای تحقیق شامل موارد ذیل میباشد:
فرضایه اول :بین سارمایه بانک و ریسک در صنعت بانكداری ایران ،رابطه عكس و معنی
دار میباشد.
فرضاایه دوم :ارتباط اندازه بانک با ریسااکهای نقدینگی و اعتباری ،مسااتقیم و معنیدار
میباشد.
فرضیه سوم :بین متغیرهای اقتصادكالن و ریسک نقدینگی و اعتباری ارتباط معنیداری
وجود دارد.
در مدل دادههای پانل پویا وقفه متغیر وابسته در رگرسیون ح ور دارد.
)(1

𝑡σit = α + γσit−1 + 𝑋𝑖,𝑡−1 β́ + 𝜗𝑖 + 𝜀𝑖,

دراینجا 𝑖𝜗 میتواند اثرات ثابت یا تصااادفی داشااته باشااد .البته نمیتوان فرض كرد كه
 σit−1و 𝑖𝜗 مساتقل از 𝑡 𝜀𝑖,هساتند .این مسئله همانطور كه نیكل (1982) 0نشان داده
اسات ،در تخمین زننده تورش ایجاد میكند .برای از بین بردن اثرات ثابت یا تصادفی
𝑖𝜗 از رابطه ( )1نسبت به زمان دیفرانسیل گرفته میشود تا رابطه ( )0به دست آید:
) it   i ,t 1   ( it 1   i ,t 2 )  B (X i ,t 1  X i ,t 2 )  ( i ,t   i ,t 1 ) )2
 1بانکهای مورد نظر با توجه به سالهای مورد بررسی ،شامل  18بانک :ملی ،ملت ،پارسیان ،سامان ،كشاورزی،
مسكن ،تجارت ،صنعت و معدن ،كارآفرین ،اقتصاد نوین ،پاسارگاد ،رفاه ،توسعه صادرات ،پست بانک ،سهه ،سینا،
صادرات ،سرمایه میباشد.
2
Nikel
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)(3
Δσit  γΔσit 1  Δβ X i ,t  Δ i ,t
اما در رابطه ( Δσit−1 ،)0با 𝑡 Δ𝜀𝑖,مدل همبسااتگی دارد و برای از بین بردن این اثرات
باید از یک متغیر ابزاری اساتفاده كرد كه با گذشاته همبستگی داشته باشد اما با آینده
همبساااتگی نداشاااته باشاااد .با توجه به رابطه ( )0برای  𝑡 < 0نمیتوانیم این رابطه را
تخمین بزنیم ،بنابراین  𝑡 = 0را در نظر میگیریم و به رابطه ( )4میرسیم:
𝜀́ 𝑋 + Δ
()4
Δσi3 = γΔσi,2 + ββ
𝑖,3
𝑖,3
در روش تخمین آرالنو و باند )1331(1سااط وقفه متغیر وابسااته به عنوان متغیر ابزاری
اساتفاده میشاود .این روش مستلزم این است كه تعداد معینی از شرایب گشتاوری برای
مدل مشاخص باشاد .در اینجا همزمان دو شرط گشتاوری برای تخمین متغیر وابسته با
استفاده از متغیر ابزاری در نظر گرفته میشود:
))5

𝑡 = 3,4, … . , 𝑇 ; 𝑚 ≥ 2برای E[σit−m (Δ𝜀𝑖,𝑡 )] = 0

))6

𝑡 = 3,4, … . , 𝑇 ; 𝑚 ≥ 2برای E[Xit−m (Δ𝜀𝑖,𝑡 )] = 0

هنگامیكه در مدلهای دادههای پانل ،متغیر وابساته به صاورت باوقفه در ساامت راست
ظاهر میشاود ،دیگر روش برآوردگرهای  OLSساازگار نیست و باید به روشهای برآورد
دومرحلهای  2SLSاندرسون و هسیائو )1381( 0یا گشتاورهای تعمیم یافته آرالنو و باند
( )1331متوسل شد.
با توجه به آنچه بیان شد ،در بع ی موارد وقفه متغیر وابسته متغیر ابزاری ضعیفی برای
توضی رگرسیون بوده و موجب افزایش تخمینزننده و معنیدار نشدن ضرایب رگرسیون
میشاود كه در این موارد از روش گشاتاورهای تعمیم یافته ساایستمی استفاده میشود.
این روش توسااب آرالنو و بور )1335(0و بالندل و باند )1338(4مطرح شااد كه ،به عنوان
متغیر ابزاری اساتفاده میكند و دارای مزایای بیشتری نسابت به مدل  GMMمیباشد.
بنابراین می توان دو شااارط گشاااتاوری برای مدل تحقیق را با توجه به روش گشاااتاور
سیستمی به صورت ذیل بازنویسی كرد ،كه اولی وقفه متغیر وابسته و دومی سط متغیر
وابسته را توضی میدهد و از رابطه دوم به عنوان متغیر ابزاری استفاده میكنیم:
1

Arellano & Bond
Hnderson & Hsiao
3
Arellano& Bover
4
Blundel & Bond
2
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))7

E[∆σi,t−1 (γ𝑖 + 𝜀𝑖,𝑡 )] = 0

))8

E[∆𝑋i,t−1 (γ𝑖 + 𝜀𝑖,𝑡 )] = 0

روش گشتاور سیستمی موجب افزایش كارایی تخمین زنندهها میشود ،در این مطالعه با
توجه به مطالعات و تحقیقات پایه ذكر شده به ویژه مطالعات شریویس و داهل (،)1330
روی ( ،)0008هوگاان ( ،)0014آلتونباس و همكاران ( ،)0007لی و هشااایه (،)0010
چیبی و فتیتی ( ،)0014گادارد و همكاران ( 1)0004از مدل زیر برای بررسااای ارتباط
سرمایه بانک و ریسک استفاده میشود:
RISK it  αΔRISK it 1  β1capt  β 2 LOA t  β3DEPt
() 3
β 4GDPt  β5 HHI t  β6SIZE t  INFt  Criss t  i  ε it

در این تحقیق برای تعمیق بیشتر و بررساای جزئیات بیشتر متغیر ریسااک با ساارمایه
بانک اقدام به بررساای رابطه ساارمایه بانک با ریسااکهای نقدینگی و ریسااک اعتباری
میشااود .مبنای اولیه مدلهای  GMMپویا توسااب آرالنو -باند ( )1331مطرح شااد كه
روش تفاضالی مرتبه اول ( )DGMMنامیده میشاود .در سال  1335آرالنو -باور و سال
 1338بلوندل -باند با ارائه تغییراتی در روش تفاضلی مرتبه اول ،روش متعامد)OGMM(0
را ارائه دادند .تفاوت این دو روش بر اساااس شاایوهای اساات كه تأثیرات فردی 0در مدل
گنجانده میشاود .در شیوهی تفاضلی از تفاضل و در روش آرالنو -بور از روش اختالب از
تعامد 4اساتفاده میشااود .در روش آرالنو -باند از تمام مجموع وقفههای موجود به عنوان
متغیر ابزاری اسااتفاده میشااود ،اما در روش متعامد از سااطوح وقفهدار به عنوان متغیر
ابزاری اساااتفاده میكنند .هر چند كه روش آرالنو -باند نسااابت به روش متعامد دارای
شاهرت بیشتری اسات ،اما روش متعامد نسبت به روش تفاضلی دارای مزایایی است كه
محققان اسااتفاده از آن را ترجی میدهند .از جمله مزایای قابل ذكر آن اساات كه؛ روش
متعااماد باا ارتقای دقت و كاهش تورش محدودیت حجم نمونه ،تخمینهای كارآمدتر و
دقیقتری را نسابت به شیوهی تفاضلی ارائه میكند (ندیری و محمدی .)1030 ،5شایان
ذكر اسات تاكنون در ایران به بررسای ارتباط ریساکهای نقدینگی و اعتباری با سرمایه
1

Roy (2008), Goddard and et al. (2004), Lee & Hsieh (2013), Shrieves and Dahl
)(1992), Chaibi & Ftiti (2014), Altunbasand et al. (2007), Hogan (2014
2 Orthogonal
3 Individual Effects
4 Orthogonal Deviations
5
)Nadri & Mohammadi (2012
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بانک پرداخته نشاااده اسااات و این تحقیق عالوه بر زمینه جدید بودن؛ با بررسااای چند
شااااخص و معرفی آنها برای ریساااکهای نقدینگی و اعتباری در یک تحقیق ،موجب
تعمیق و رنای بیشتر پژوهش در این خصوص شده است.
 -1-0شاخص بندی ریسكهای مورد بررسی تحقیق
در این تحقیق ابتدا به بررسای شااخصهای ریساک بانكی به تفكیک ریسک اعتباری و
ریساااک نقدینگی پرداخته شاااده ،و ساااهس برای هركدام از ریساااکها نیز به معرفی
شاااخصها و نساابتهای مالی به طور جداگانه پرداخته میشااود .برای محاساابه ریسااک
اعتباری از دو نسبت  NPLو LLPبه شكل ذیل استفاده شده است.
نساابت تسااهیالت ریرجاری (𝐿𝑃𝑁) :1از معیارهای معمولی كه در ساایسااتم بانكی برای
ارزیابی وضاعیت ریساک اعتباری و نسابت تساهیالت ریرجاری به كل تسهیالت به كار
میرود.
تسهیالت ریرجاری
()10
كل تسهیالت

= 𝐿𝑃𝑁

نساابت ذخیره مطالبات مشااكوو الوصااول (𝑃𝐿𝐿) :0براساااس اسااتانداردهای موجود
زمانیكه ،یک دارایی بانک در طبقه ریرجاری قرار گرفت ،بانک نه تنها نمیتواند ساااود
متعلقاه باه آن مطالبات را در درآمد خود منظور كند ،بلكه ملزم خواهد بود بخشااای از
درآمد جاری خود را برای پوشااش زیان ناشاای از وصااول نشاادن كامل مطالبات خود با
عنوان ذخیره مطالبات مشااكووالوصااول كنار بگذارد .میزان و نحوه ذخیرهگیری باید به
گونهای باشد كه كلیه زیانهای ممكن بر آن دارایی را پوشش دهد .با توجه به توضیحات
باال ،از دیگر معیارهای معمول در سایساتم بانكی برای ارزیابی وضاعیت ریسک اعتباری،
نسبت ذخیره مطالبات مشكوو الوصول (𝑃𝐿𝐿) میباشد.
()11
ذخیره مشكوو مطالبات الوصول
كل تسهیالت

= LLP

همچنین در این پژوهش برای محاساابه ریسااک نقدینگی از دو نساابت مالی ذیل بهره
گرفته شده است:
()10
موجودی نقد
كل سهرده ها

= ) (LR1نسبت اول ریسک نقدینگی

Non-performing loan
Loan Loss Provision

1
2
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كل سهرده ها
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= ) (LR2نسبت دوم ریسک نقدینگی

نساابت تسااهیالت به سااهردهها را تقریبی برای مدیریت مصااارب و منابپ بانکها اساات.
جدول ( )1به معرفی متغیرهای تحقیق پرداخته است:
جدول ( :)1معرفی شاخصها و منبع استخراج متغیرهای تحقیق
متغیرها
ریسک نقدینگی
ریسک اعتباری

متغیرهای بانكی
متغیر شاخص رقابت
متغیرهای اقتصاد كالن

شاخص
نسبت موجودی نقد
نسبت اعتبارات
NPL
LLP
نسبت وام
نسبت سهرده
نسبت سرمایه
اندازه بانک
HHI
نرخ تورم
نرخ رشد اقتصادی
متغیر مجازی بحران مالی

منبپ استخرا شاخص
)FSI (2006
)FSI (2006
)FSI (2006
)Aydin and Karaya (2014
)Lee and Hsih (2013
)Wu Deming (2015
)Lee and Hsih (2013
)Wu Deming (2015
)Aydin and Karaya (2014
)Lepetit et al (2008
)Lepetit et al (2008
)Lee and Hsih (2013

منبپ :یافتههای محقق براساس مطالعات گذشته

در جدول ( ) 0تصویر مختصر آماری از متغیرهای مورد بررسی ارائه گردیده است .این
آمارهها ،تصویر كلی و شهودی از وضعیت متغیرها به دست میدهد.
جدول( :)2توصیف آماری متغیرهای به کار گرفته شده در تحقیق
نام متغیر
LR1
LR2
LR3
NPL
LLP
LOA
DEP
CAP
HHI
SIZE
GRO
INF

میانگین
0/000
0/016
1/066
0/150
0/070
0/644
0/648
0/110
0/181
5/108
13/160
0/817

بیشینه
0/411
0/137
8/167
0/470
0/070
0/873
0/374
0/370
0/887
6/167
04/700
7/700
منبپ :یافتههای محقق

كمینه
0/000
0/001
0/453
0/000
0/000
0/007
0/000
0/000
0/000
0/500
10/400
-6/8

انحراب معیار
0/048
0/001
1/015
0/088
0/058
0/100
0/013
0/100
0/008
0/534
8/000
4/137
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 -4یافتههای تحقیق
گام اول در برآورد مدلهای پانل پویا ،حصول اطمینان از مانایی متغیرهای مورد استفاده
در تخمین اساات .قبل از تخمین مدل ،ابتدا الزم اساات مرتبه مانایی متغیرهای تحقیق
بررسای گردد .نتایج آزمونهای ریشه واحد با لحاظ نمودن عرض از مبدأ و روند براساس
پنج آزمون لوین -لین -چو ،بریتونگ ،ایم -پساران -شاین ،فیشار -دیكی فولر و فیشار-
فیلیهس پرون به شارح جدول ( )0میباشد .نتایج بررسی مقادیر آمارههای محاسبه شده
و احتمال پذیرش آنها ،نشااان میدهد كه تمامی متغیرهای این پژوهش در سااط مانا
شاده اسات .لذا با حصول اطمینان از مانایی متغیرها نیازی به انجام آزمون هم انباشتگی
پانلی و هراس از كاذ بودن رگرسیون وجود نداشته و میتوان به برآورد مدل پرداخت.
جدول  .3نتایج آزمونهای مانایی داده های تلفیقی برای متغیرهای تحقیق
متغیر /آزمون
LR1
LR2
NPL
LLP
EFF
LOA
DEP
HHI
SIZE
CAP
INF
GRO

لوین ،لین،
چو
***-00/77
***-66/04
***-08/43
***-08/87
***-47/07
***-34/15
***-00/15
***-00/84
***-06/51
***-03/14
***-57/04
***-03/18

بریتونگ
***-17/08
***-16/45
***-10/50
***-5/00
***-15/14
-0/40
***-04/58
***-18/58
***-10/43
***-6/11
***-05/04
***-01/00

ایم ،پسران و
شین
***-0/86
***-11/51
***-7/03
***-17/08
***-3/00
***-3/47
***-8/78
***-6/68
***-6/33
***-13/18
***-10/00
***-7/83

فیشر-دیكی
فولر
***715
***300
***740
***1151
***1078
***775
***775
060
***864
***1005
***1078
***673

فیشر-فیلیهس
پرون
***1788
***1803
***1108
***603
***1453
***1057
***365
***660
***1000
***586
***1033
165

***نشان دهنده معنیداری در سط اطمینان  33درصد میباشد.
منبپ :محاسبات تحقیق

وقتی ناهمسانی واریانس وجود داشته باشد ،برآوردها هنوز سازگار است اما كارآ نخواهند
بود .به عالوه انحراب معیار ضااارایب تورشدار اسااات ،باید انحراب معیار مساااتحكم را
محاسابه كرد .فرضایه صافر مبنی بر عدم وجود ناهمساانی واریانس و به عبارتی یكسان
بودن واریانسها میباشاد در حالیكه فرضیه مقابل حاكی از ناهمسانی واریانس میباشد.
چنان چه با مشاكل ناهمسانی واریانس مواجه نباشیم مدل اصلی این تحقیق همان روش
 GMMسایساتمی بوده در ریر اینصاورت برای رفپ ناهمسانی واریانس از روش حداقل
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مربعات تعمیم یافته ( )GLSاساتفاده میشاود .نتایج حاصل از بررسی همسانی واریانس
مدلهای  1،0و  4حاكی از عدم رد فرضاایه صاافر و وجود همسااانی واریانس میباشااد.
بنابراین تخمین این قسامت ،با اساتفاده از روش  GMMسایساتمی میباشد .اما نتایج
حاصاال از آزمون ناهمسااانی وایت برای مدل دوم حاكی از رد فرضاایه صاافر و وجود
ناهمساانی واریانس میباشاد .بنابراین تخمین این قسمت از تحقیق با استفاده از روش
حداقل مربعات معمولی تعمیم یافته  FGLSمیباشد.
جدول) :)4نتایج آزمون ناهمسانی
مدل
()1
()0
()0
()4

مقدار آماره آزمون
06/15
147/40
03/14
08/10

رابطه
سرمایه و ریسک نقدینگی با شاخص LR1
سرمایه و ریسک نقدینگی با شاخص LR2
سرمایه و ریسک اعتباری با شاخص NPL
سرمایه و ریسک اعتباری با شاخص LLP

سط احتمال
0/36
0/00
0/34
0/36
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برای ایجاد اطمین ان در خصوص مناسب بودن استفاده از این روش برای برآورد مدل ،دو
آزمون مطرح اسات .یكی از این آزمونها ،آزمون ساارگان می باشد ،كه برای اثبات شرط
اعتبار تشخیص بیش از حد 1یعنی صحت و اعتبار متغیرهای ابزاری به كار میرود.
فرضایه صافر برای این آزمون این اسات كه ابزارها تا آن جا معتبر هستند كه با خطا در
هر معادله تفاضالی مرتبه اول همبساته نباشاند .عدم رد فرضایه صفر میتواند شواهدی
دال بر مناسب بودن ابزارها فراهم آورد .آزمون سارگان فرضیه همبستگی بین متغیرهای
ابزاری با اجزا اخالل را نشااان میدهد و مبتنی بر معتبر بودن مدل میباشااد و فرض
جایگزین همبسااتگی بین متغیرهای ابزاری با اجزا اخالل را نیز نشااان میدهد و مبتنی
بر نامعتبر بودن مدل میباشد )هیاشی.)0000 ،0
()15

−1

2
𝑍𝑖′ (∆𝜀̂)~𝜒𝑝−𝑘−1

𝑁

] 𝑖𝑍)̂𝜀∆()̂𝜀∆( ∆𝜀̂ [∑ 𝑍𝑖′
𝑖=1

=𝑆

كه در این رابطه 𝑖𝑍 بردار ابزارهای به كار گرفته شاااده 𝑝 ،تعداد كل ابزارها منهای تعداد
پارامترهای مدل اسات .فرضایه صفر مبنی بر همبسته بودن پسماندها با متغیر ابزاری را
رد میكند .آزمون دوم ،آزمون همبساتگی پسماندهای مرتبه اول ( AR)1و مرتبهی دوم

Valid Over Identifying restriction
Hayashi

1
2
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( AR )2اساات .این آزمون نیز برای بررساای اعتبار و صااحت متغیرهای ابزاری به كار
میرود .آرالنو و بااند ( )1331بر این باور هساااتند؛ كه در تخمین  ،GMMباید جمالت
اخالل دارای همبسااتگی سااریالی مرتبه اول ( AR)1بوده و دارای همبسااتگی سااریالی
مرتبه دوم ( AR )2نباشند.
جدول( :)5نتایج حاصل تخمین اثر سرمایه بانك بر ریسك نقدینگی
ریسک نقدینگی با شاخص موجودی نقد
متغیر
)LR1(-1
)LR2 (-1
LOA
DEP
CAP
HHI
SIZE
INF
GRO
Ma
سارگان
)AR (1
)AR (2

GMM-SYS
آماره و سط
ضریب
احتمال
)14/38 (0/00
0/8005
)3/01 (0/00
-0/1140
)-8/83 (0/00
-0/0365
)0/36(0/00
0/0001
)-0/00 (0/00
-0/0606
)0/77 (0/00
-0/0005
)-0/76 (0/00
-0/0000
)1/07 (0/00
-0/0016
)1/00 (0/00
0/0503
آزمونهای تشخیصی
0/04
16/6455
0/00
-1/0437
0/47
0/7171
منبپ :یافتههای پژوهش

ریسک نقدینگی با شاخص
اعتبارات
FGLS
آماره و سط
ضریب
احتمال
)3/01 (0/00
0/4060
)-0/53 (0/00
-1/3186
)-1/11 (0/00
-0/7080
)0/10 (0/03
0/004
)-0/50 (0/06
-0/0378
)-5/07 (0/00
-0/1637
)-0/04 (0/07
-0/0007
)-0/04 (0/05
-0/0051
)1/75 (0/00
0/1800

061

فصلنامه نظریههای كاربردی اقتصاد /سال پنجم /شماره  /4زمستان 1037
جدول( :)6نتایج حاصل تخمین اثر سرمایه بانك بر ریسك اعتباری
متغیر

)NPL (-1
)LLP (-1
LOA
DEP
CAP
HHI
SIZE
INF
GRO
Ma
سارگان
)AR (1
)AR (2

ریسک اعتباری با نسبت تسهیالت
ریرجاری
GMM-SYS
آماره و سط
ضریب
احتمال
)0/07 (0/00
0/8668
)0/05 (0/07
0/0177
)-0/40 (0/06
-0/0173
)-1/0 (0/01
-0/0001
)0/17 (0/06
-0/0013
)-0/04 (0/00
-0/0050
)1/44 (0/05
0/0007
)-1/47 (0/04
-0/0011
)-1/00 (0/00
-0/0073
آزمونهای تشخیصی
0/31
18/05
0/00
- 0/686
0/5
-1/3175

ریسک اعتباری با نسبت ذخیره
مطالبات مشكوو الوصول
GMM-SYS
آماره و سط
ضریب
احتمال
)1/74 (0/00
0/6086
)1/30 (0/00
0/7005
)0/60 (0/00
-1/0030
)0/1(0/01
-0/0403
)0/40 (0/00
-0/0047
)0/68 (0/03
-0/0073
)1/03 (0/00
0/3336
)0/05 (0/00
-0/1630
)-0/10 (0/00
-0/0066
17/6555
-0/7578
-0/6050

0/08
0/04
0/50
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براساااس نتایج تخمین در جدولهای  5و  ،6میتوان بیان نمود كه؛ 𝑡 𝑆IZEنشاااندهنده
متغیر اندازه بانک میباشااد و از شاااخص لگاریتم داراییهای بانک به دساات آمده اساات.
بانکهای بزرگتر از پیچیدگیهایی برخوردارند كه نظارت بر آنها را مشكل ساخته و
موجب افزایش ریسااکپذیری آنها میشااود و از طرب دیگر بانکهای بزرگتر معموالً
مشااتریان با سااابقهتری دارند كه موجب میشااود آنها بتوانند از مشااكل كژگزینی و
كژمنشی فارغ آمده و ریسک كمتری داشته باشند (كوكابای.)0003 ،1
اندازه بانک یک معیار و شاااخص اثرگذار بر وضااعیت درآمدها و بر سااوددهی بانکها
محسااو میشااود .كوچک بودن اندازه بانک به گسااترش ریسااکها و ناپایداری مالی
منجر میگردد .بررساایها نشااان میدهند كه بانکهای بزرگ از نظر اقتصااادی كاراتر
میباشاند .براسااس نتایج به دست آمده ،اندازه بانک در نظام بانكی ایران با شاخصهای
ریساااک اعتبااری رابطاه معكوس و معنیداری دارد ،این رابطه میتواند به علت كاهش
Kocabay

1

060

سرمایه بانک ،ریسک نقدینگی و اعتباری در...

مشااكل كژگزینی و كژمنشاای در بانکهای بزرگتر باشااد ،همچنین رابطه اندازه بانک با
ریسااک نقدینگی نیز معكوس میباشااد كه میتواند به علت سااودآوری باال در بانکهای
بزرگتر باشد ،كه باعت افزایش نقدینگی شده و ریسک نقدینگی را كاهش میدهد.
نتایج به دساات آمده بیانگر رابطه معنیدار و مثبت تمركز با ریسااک بانكی را نشااان
میدهد به طوریكه با افزایش تمركز یا كاهش قدرت رقابتپذیری بین بانکها ریسااک
نیز افزایش مییابد .بزرگتر بودن  HHIبیانگر تمركز بیشتر یک بانک ،قدرت بازار و
محصاول باالتر بازار اسات .نتایج مدلهای مختلف در رابطه با ریسک اعتباری و شاخص
 ، HHIمعنیدار و مثبت میباشااد ،به طوریكه با افزایش تمركز ریسااک اعتباری افزایش
مییابد .در خصاوص ارتباط این شااخص و ریسک نقدینگی ،ارتباط معنیداری به دست
نیاامده اسااات .از جمله عواملی كه میتواند كاهش درجه تمركز بازارو كاهش ریساااک
اعتباری را منتج شود ،توسعه ف ای رقابتی بین بانکها با خصوصیسازی ،تسهیل امكان
ح ور بانکهای خارجی و وضپ مقرّرات رقابتی برای شبكه بانكی كشور باشد .در ادبیات،
شااخص هرفیندال -هیرشمن 1بانک به عنوان كنترل قدرت بازار محلی استفاده میشود.
بزرگتر بودن شااخص مذكور بیانگر تمركز بیشتر یک بانک ،قدرت بازار و محصول باالتر
بازار است (برگر و بومن.)0010،0
رابطه معكوس و معنیداری بین شاااخص كارایی و نساابت انواع ریسااک به دساات آمده
است .یعنی هرچه یک بانک ،درآمد عملیاتی بیش تری را به ازای مخار عملیاتی یكسان
تجربه كند ،از توانایی بیشاااتری برای مقابله با ریساااک برخوردار خواهد بود ،زیرا باالتر
بودن نسابت درآمد به مخار  ،نشاان از كارایی بیشتر بانک میباشاد .شاخص كارایی،
معیار مناساابی برای اندازهگیری كیفیت مدیریت بانک میباشااد .در خصااوص رابطه
شاااخص كارایی با متغیر ریسااک براساااس نتایج به دساات آمده از تخمینها ،هر چه
كارایی افزایش یابد ،موجب كاهش ریساک در شبكه بانكی میشود .هر گونه اقدامی در
جهت بهبود و ارتقا كارایی ساایسااتم بانكداری ،موجب خواهد شااد كه جریان پسانداز،
سرمایهگذاری و تخصیص منابپ ،بهبود یابد و امكانات بالقوه ،پراكنده و نهفته در كشور
برای پیشرفت و رفاه عمومی به كار گرفته شود (خوش سیما و شهیكی تاش.)1031،0

1
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متغیر مجازی ( )maكه به بررسااای اثر بحران مالی  ،0007 -0003بر ریساااکهای
نقدینگی و اعتباری در صاانعت بانكداری میپردازد ،نشااان میدهد كه این بحران از نظر
آماری موجب كاهش ریسااک بانكی شااده اساات .این نتیجه با توجه به تحریم بینالمللی
نظاام باانكی ایران بیشتر میتواناد ،مؤیااد نگرانی ماادیران نظاام بااانكی ایران و تاادابیر
پیشگیرانه و احتیاطی در شبكه بانكی در این دوران باشد.
نتایج حاصال از تحقیق حاضار ،نشان میدهد كه افزایش نسبت تسهیالت بانكی موجب
افزایش ریسااک بانكی نیز میگردد .با عنایت به اینكه با افزایش تسااهیالت ،نساابت
مطالبات ریرجاری نیز افزایش مییابد و این افزایش نسااابت تساااهیالت ریرجاری در
بانکهای ایران بیشتر بوده اسااات .هرگونه افزایش نسااابت تساااهیالت موجب گردیده
ریسک اعتباری نیز افزایش یافته و موجب افزایش ریسک در حالت كلی گردد.
در خصاوص رابطه سهرده و ریسک بانكی ،نتایج نشاندهنده رابطهی معكوس بین نسبت
ساهرده با ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی میباشد .میزان نگهداری وجه نقد ،به ثبات
و پایداری سااختار ساهردهها و رونق یا گسترش پرتفوی وامهای كوتاهمدت بستگی دارد.
چنانچه سهردههای بانک متشكل از تركیب حسا های خرد و پایدار باشد ،این بانک به
نقادینگی اندكی نیازمند اسااات .در مواقعی كه بخش عمده پرتفوی وام بانک را وامهای
كالن و بلندمدت تشاكیل میدهند و یا بانک با تمركز نسابتاً زیاد سهردهها مواجه است،
معموالً به میزان نقدینگی بسیار باالیی نیازمند است (وو.)0015 ،1
تورم دو اثر متفاوت بر ریسااک اعتباری بانک ها میگذارد .از یک طرب افزایش تورم این
ریسک را كاهش میدهد ،زیرا ارزش حقیقی تسهیالت را كم می كند ،اما از طرب دیگر،
افزایش تورم موجب افزایش ریساک اعتباری بانکها میشاود ،زیرا موجب كاهش درآمد
حقیقی قرض گیرندگان و توانایی آنها در بازپرداخت بدهیهای آنها میشود ) چیبی و
فتیتی.(0014 ،
از طرب دیگر ،افزایش نرخ تورم ،هزیناههاای تاأمین ماالی را برای باانک افزایش داده و
صاحبان سهام ،نرخهای سود باالتری را طلب میكنند و در نتیجه افزایش سرمایه در این
شارایب بسایار دشاوار خواهد بود .همچنین ،افزایش نرخ تورم بر سهردهگذاری افراد در
بانکها تأثیر میگذارد؛ زیرا در شاارایب تورمی ،سااهردهگذاری در بانک عمدتاً به كاهش

Wu

1

064

سرمایه بانک ،ریسک نقدینگی و اعتباری در...

ارزش واقعی پول منجر شده و این موضوع باعت كاهش حقوق صاحبان سهام میشود .بر
اساس نتایج تخمین رابطه تورم با ریسک اعتباری مثبت میباشد.
افزایش نرخ تورم میتواند احتمال نوسااانهای نامطلو در اقتصاااد و نیز تقاضااای وام
بیشتر از یک ساو و احتمال توان بازپرداخت كمتر برای عموم مشاتریان بانک از سوی
دیگر را افزایش داده و بر درجهی ثبات مالی بانکها تأثیر نامطلو میگذارد .هرچند
همگان بر این امر متفق القولند كه تورم شاادید آثار جبران ناپذیری بر اقتصاااد دارد و
باید كنترل گردد ،اما در نقطهی مقابل وجود ساط پایین نرخ تورم در هر اقتصاد ایجاد
انگیزه برای تولید تلقی میشود (اجالفی.)1030 ،1
در دوران رونق ،بانکها با سااهولت بیشتری میتوانند ساارمایه الزم را از طریق بازارهای
ماالی فراهم كنناد و در نتیجاه از توان بیشتری برای مقاابلاه با ریساااکهای احتمالی
برخوردارند .از ساوی دیگر ،در مواقپ افول و ركود اقتصادی ،هزینه های تأمین مالی برای
بانکها افزایش یافته و درنتیجه بانکها برای افزایش سااارمایه باید هزینههای بیشتری
متحمل شوند و چون در این مواقپ ،احتمال نكول وام گیرندگان از بازپرداخت وام افزایش
مییابد ،بانکها در شااارایب نامناسااابی قرار گرفته و كارایی الزم را برای مدیریت بحران
نخواهند داشت.
همچنین ،بانکها در شاارایب رونق تسااهیالت بیشتری میپردازند و قرض گیرندگان
میتوانند با گرفتن تسااهیالت جدید ،تسااهیالت قبلی خود را بازپرداخت كنند .اما در
بلندمدت چنین رابطهای ت ااعیف شااده و به تدریج در جهت معكوس عمل میكند
(هافمن.)0011 ،
بین نرخ رشد اقتصادی و انواع ریسکها (اعتباری ،نقدینگی) رابطه معكوس و معنیداری
وجود دارد .این شرایب میتواند به علت اینكه در دوران رونق اقتصادی ،الزامات وثیقهای
و اساتانداردهای سانجش و اعتبار به صاورت مناسبی پیگیری نمیشود ،نیز قابل توجیه
باشاااد .ریساااک اعتباری تقریباً همراه و همجهت با متغیرهای كالن اقتصاااادی حركت
میكند و این مساأله نكته مهمی در فرایند مدیریت ریساک به حسا میآید (كوپمن و
لوكاس.)0000 ،0

)Ejlafi (2014
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یكی از انتقادات وارد این اسات كه الزامات سارمایه عالوه بر آنكه كم هستند ،در جهت
تشاادید نوسااانات نیز قرار دارند .به عبارت دیگر ،این الزامات بانکها را در هنگام حركت
صااعودی اقتصاااد یا رو به رشااد قیمتها به نگهداری مقدار ناچیزی ساارمایه و در مقابل
احتكار ساارمایه و تقلیل وامدهی در شاارایب ركود تشااویق میكنند .بنابراین این الزامات
منجر به تشدید نوسانات یا بزرگ تر شدن چرخه تجاری شده و به مع ل بحران اعتباری
دامن میزناد .باازل دو این تشااادید نوساااانات و ادوار تجاری را نمایانتر كرده اسااات
(دیویس.)0010 ،1
براسااااس نتاایج تخمین بین سااارماایاه بانک و ریساااک كلی بانكی ارتباط معكوس و
معنیداری وجود دارد كاه نشااااندهناده تاأیید تئوری مخاطرات اخالقی در نظام بانكی
ایران میباشاد .شااوو نقدینگی تاثیر منفی و معنیداری بر ساارمایه بانکها دارد .تأثیر
این متغیر میتواند بساته به منشاأ شوو هم منفی و هم مثبت باشد .در ایران افزایش
نقدینگی در بیشتر موارد از ناحیه افزایش در پایه پولی اساات .بنابراین ،بر ساارمایه
بانکها اثر منفی دارد؛ زیرا افزایش نقدینگی از ناحیه افزایش پایه پولی باعت افزایش
تورم شااده و جریان ورودی وجوه نقدینگی به بانکها را دچار اختالل میكند كه همین
موضوع باعت كاهش حقوق صاحبان سهام میشود.
سارمایه شارایطی را فراهم میكند كه در طول دوره تنش ،بانکها میتوانند زیانشان را
كاهش دهند ،نقش بانکها به عنوان واسااطهگر مالی ،آنها را نساابت به ریسااکهای
نقدینگی آسیبپذیر میكند و یک كمبود نقدینگی میتواند باعت شكست بانک شود.
جوكیهی و میلن ( ،)0010اساااتادالل میكنناد كاه بانکها با نقدینگی باالتر میتوانند
سرمایه خود را كاهش دهند و سط ریسک خود را افزایش دهند.
با اینحال ،بانکها ممكن است نقدینگی خود را به عنوان خود بیمه 0در برابر شووهای
نقدینگی حفظ كنند .این ریسااک هنگامی پدید میآید كه بانكی برای پرداخت مطالبات
ساااهردهگذاران و وام گیرندگان خود در زمان ساااررساااید ،از منابپ نقدی یا دارایی قابل
فروش كوتاهمدت كافی برخوردار نباش اند .عالمت ضااریب نساابت نقدینگی مثبت بوده و
بیانگر تأثیر مساتقیم این نسابت بر نسبت كفایت سرمایه میباشد .از سوی دیگر ،ضریب

Davies
self-insurance

1
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سرمایه بانک ،ریسک نقدینگی و اعتباری در...

برآورد شده برای نسبت نقدینگی ،مقدار قابل توجهی است كه حاكی از تأثیر قوی آن بر
نسبت كفایت سرمایه میباشد.
برای یک بانک مهم است كه داراییها و بدهیهای جاری خود را به نحو مناسبی انطباق
داده باشاد .بانک با سط نقدینگی پایین ،ممكن است در پرداخت بدهیهای جاری خود
دچار مشااكل گردد ،در این صااورت برای پرداخت تعهداتش ،ناگزیر به فروش بخشاای از
داراییهای سرمایهای شده و در نتیجه سرمایه پایه بانک كاهش خواهد یافت.
به طور كلی بانکها با داراییهای نقدینگی بیشتر ،ساارمایه احتیاطی هدب ،كوچکتری
دارند و نیز ممكن اساات مایل به افزایش سااط ریسااکشااان باشااند (جوكوپی و میلن،
 .)0011توان نقدینگی بانک نشاااندهنده توانایی بانک در بازپرداخت سااهردهها و سااایر
باادهیهااا و همچنین ت اأمین مااالی مورد نیاااز برای افزایش ساااط پرتفوی وامهااا و
سرمایهگذاریها است (بسلر و كورمن.)0014 ،
با تداوم رونق اقتصاادی و شتا رشد تولید ملی ،بانکها به سبب برخورداری از شرایب
مسااعد ترازنامه ای و خوشبینی نسبت به آینده ،استانداردهای پرداخت اعتبار را آسان
گرفته و به سامت پرداخت اعتبارات به تسهیالت گیرندگان كم كیفیتتر میروند .پس
هنگامیكه ركود آراز میشاود ،ریسک اعتباری به سرعت افزایش مییابد .رابطه معكوس
به دست آمده در نتایج تحقیق بین سرمایه بانک و ریسک اعتباری نیز میتواند بر اساس
این توضیحات بوده باشد.

 -5نتیجهگیری پیشنهادها
امروزه با جهانی شاادن اقتصاااد و تشاادید رقابت بین بانکها ،حاشاایه سااود فعالیتهای
ساانتی بانكداری كاهش یافته و موجب افزایش ریسااک در بانکها شااده اساات .تحقیق
حاضار به بررسی اثر سرمایه بانک بر ریسکهای نقدینگی و اعتباری در صنعت بانكداری
ایران با روش  GMMسایستمی میپردازد .یافتههای پژوهش نشان میدهد؛ بین سرمایه
بااناک و ریساااکهاای نقادینگی و اعتباری در صااانعت بانكداری ایران ،رابطه عكس و
معنیداری وجود دارد .بر اساس یافتههای این پژوهش و آزمونهای صورت گرفته ،نظریه
مخاطرات اخالقی در صاانعت بانكداری ایران تأیید میگردد .و تئوری چارتر در خصااوص
نظام بانكی ایران مورد تایید قرار نمیگیرد.
هم چنین در این تحقیق ،اندازه بانک با ریساک نقدینگی ارتباط مستقیم و معنیداری را
نشان میدهد ،به طوری كه یک واحد افزایش شاخص اندازه بانک موجب افزایش ریسک
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نقدینگی به میزان  0/000تا  0/008شااده اساات .بین متغیرهای اقتصااادكالن و ریسااک
نقادینگی و اعتبااری نیز ارتباط معنیداری وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش حاكی از
آن میباشاد كه ،مدیریت ریساک در بانک ها نه تنها به عوامل درونی بانكی بستگی دارد
بلكه تحت تأثیر عوامل كالن اقتصااادی نیز میباشااد .با توجه به نتایج تحقیق ،ارائه آمار
متغیرهای ساارمایه و نساابت كفایت ساارمایه بانکها در گزارش ساااالنه عملكرد بانکها؛
توجاه و نظاارت مؤثر بانک مركزی به الزام در نظارت مؤثر بر كفایت سااارمایه بانکها و
افزایش ذخیره مطالبات مشااكووالوصااول و كاهش تسااهیالت تكلیفی و تقویت نظارت
بانک مركزی جهت بهبود ارتباط سااارمایه بانک و ریساااک در صااانعت بانكداری ایران،
پیشنهاد میگردد.
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