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چکیده
ثبات مالی بانکها و جلوگیری از ورشکستگی بانکها به عنوان هسته اصلی فعالیتهای پولی
و مالی ،از اهمیت بسیاری برخوردار است .این پژوهش تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی را بر
ریسک درماندگی بانکهای ایران تحلیل میکند .در این راستا  81بانک دولتی و خصوصی
طی سالهای ( )8911-8931مورد مطالعه قرار گرفت .جهت آزمون فرضیهها ،از تحلیل
رگرسیون چندمتغیره و روش گشتاورهای تعمیم یافته مبتنی بر دادههای تابلویی استفاده
شد .نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان میدهد که تورم و رشد تولید ناخالص داخلی بر
ریسک درماندگی بانکهای ایران تأثیر مستقیم و معناداری دارد و شاخص داراییهای ثابت
و وثیقههای تملیکشده (متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در  93شهر منتخب)،
حجم نقدینگی ،درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی دولت بر ریسک درماندگی بانکهای
ایران تأثیر معکوس و معناداری دارد .همچنین متغیرهای کنترلی ریسک اعتباری و ریسک
نقدینگی تأثیر مستقیم و معنادار بر ریسک درماندگی بانکها داشته و متغیرهای کنترلی
نسبت سرمایه و اندازه بانک تأثیر معکوس و معناداری بر ریسک درماندگی بانکهای مورد
مطالعه ایران دارند.
واژههای کلیدی :رشد تولید ناخالص داخلی ،تورم ،حجم نقدینگی ،درآمدهای نفتی،
درآمدهای مالیاتی ،ریسک درماندگی بانکها.

طبقهبندی .C58 ،E44 ،G10 ،O23 :JEL
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
متغیرهای کالن اقتصاادی تأثیر شاناختهشادهای بر ریساک بانکها دارند .سایاستهای
کالن بیثبات ،میتواند تهدیدی برای قدرت سیستم بانکداری باشد و تزلزل و شکنندگی
بانکهای خصاوصای را افزایش دهد (ساوتورساا  ،3449 ،8ص .)9 .مرور جامع شواهد
مرتبط به بحران سالهای  3449تا  3443نشان میدهد که آن بحران اقتصادی یک نوع
بحران ریساک درماندگی مالی بوده اسات و مقررات پا از بحران باید بر کفایت سرمایه
بیشااتر تأکید کنند (تاکور ،3481 ،3ص .)1 .متغیرهای کالن اقتصااادی تأثیر شااناخته
شدهای بر ریسک بانکها دارند .سیاستهای کالن بیثبات ،میتواند تهدیدی برای قدرت
ساایسااتم بانکداری باشااد و تزلزل و شااکنندگی بانکهای خصااوصاای را افزایش دهد
(سااوتورسااا  ،3449 ،9ص .)88 .ورشااکسااتگی بانکها آثار به مراتب زیان بارتری را در
مقایسااه با سااایر کسااب و کارها بر جای میگذارد؛ چون آثار زنجیرهای ورشااکسااتگی و
نااتوانی بااناکهاا باه آنچاه به اثر دومینو 6معروف شاااده اسااات ،بر میگردد .در واقع
ورشاکستگی های بانکی در مقایسه با انواع دیگر صنایع دارای اثر سرایت بر اقتصاد واقعی
اسات و شاکسات بانک به طور بالقوه شکستهای گسترده سیستم ها را به دنبال خواهد
داشات که از آن به عنوان ریساک سایساتماتیک هم یاد میشود (شافیک ،3486 ،1ص.
 .)89عوامل داخلی و بیرونی گوناگونی بر ریساااک درماندگی بانکها تأثیر میگذارد .در
پژوهش حاضااار عوامل بیرونی که متغیرهای کالن اقتصاااادی هساااتند؛ از قبیل تورم،
نقدینگی ،نرخ ارز ،شاااخص قیمت سااهام ،قیمت طال ،نرخ رشااد تولید ناخالص داخلی،
قیمات نفات (درآمادهای نفتی) ،درآمدهای مالیاتی ،تراز تجاری و متوساااط قیمت یک
مترمربع واحد مساکونی در  93شهر منتخب بانک مرکزی میباشند به عنوان متغیرهای
مسااتقل پژوهش و عوامل درونی که عوامل خاص بانکی میباشااند و شااامل اندازه بانک،
نسابت سرمایه ،ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری میباشند به عنوان متغیرهای کنترلی
پژوهش در نظر گرفتاه شااادهاناد .هادف از انجاام این پژوهش تجزیاه و تحلیاال تااأثیر
متغیرهای کالن اقتصااادی بر ریسااک درماندگی بانکهای ایران با کنترل عوامل درونی
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بانکها اسات .در تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فر فرضایهها از تحلیل رگرسیون چند
متغیره مبتنی بر دادههاای تابلویی و مدل گشاااتاورهای تعمیم یافته 8برای دوره زمانی
 8911-8931استفاده شد.
ساااختار پژوهش حاضاار بدینگونه اساات که پا از مقدمه در بخش دوم مبانی نظری و
پیشینه پژوهش ،در بخش سوم روش و الگوی پژوهش ،در بخش چهارم ،برآورد و تجزیه
و تحلیل الگوی پژوهش و دربخش پنجم نتیجهگیری و پیشاانهادهای ساایاسااتی تبیین
میشود.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانکها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام
مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل میشود،
لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت به سزایی برخوردار است .کاپریو
و کلینگیبل ،8339(2ص )9 .عوامل اصلی بروز ورشکستگی بانکها را به دو گروه عوامل
اقتصاد کالن و عوامل اقتصاد خرد تقسیم کردند؛ که عوامل کالن شامل فرار سرمایه،3
بیماری هلندی ،4حباب داراییها ،5رکود 6و کسری بودجه 7و عوامل خرد شامل فرار سپرده
بانکها ،8جعل و اختالس ،9وام دادن به شرکتها و بنگاههای اقتصادی دولتی 10و وامهای
وابسته 11از قبیل وامهای پرداختی به سهامدارن و مدیران یک بانک است.
به مجموعه پول شامل سپردههای دیداری بخش غیردولتی نزد بانکها و اسکناس و
مسکو در دست اشخاص و شبهپول شامل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار،
سپردههای قرضالحسنه پاانداز و سپردههای متفرقه ،نقدینگی گفته میشود و در یک
تعریف ساده ،مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی ،مهمترین اجزای
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تشکیلدهنده نقدینگی هستند .پژوهشگرانی همچون ماناسو و مایا ،3443(8ص،)1 .
بالنک ،بوش و نوگبور ،3443(3ص )84 .و کوپمن و همکاران ،3443( 9ص )3 .بیان
میکنند که عرضه پول می تواند هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم بر سیاست پولی
و تقاضای بخش خصوصی برای اعتبار تأثیر بگذارد .آنها عقیده دارند که عرضه پول کمتر،
عرضه اعتبار توسط بانکها را کاهش میدهد و منجر به نکول با شدت باال میشود.
همچنین هر چه حجم نقدینگی بیشتر باشد بانکها توان پاسخگویی باالیی در رویارویی
با سپردههای جاری و تعهدات کوتاهمدت به سپردهگذاران خواهند داشت .از این رو انتظار
بر این است که حجم نقدینگی رابطه معکوسی با ریسک درماندگی داشته باشد
(عبدالرحمان ،3484 ،4ص .)88 .یک سیاست پولی انبساطی عموماً نقدینگی در سیستم
بانکداری را افزایش میدهد و این منجر به کاهش ریسک بانک میشود اول به این دلیل
که بانکها نقدینگی باالیی خواهند داشت و دوم اینکه که بانکها از تامین مالی مستقلتر
می شوند؛ بنابراین انتظار بر این است که عرضه پول بیشتر با ریسک کمتر بانک همراه
باشد (سوتورسا  ،3449 ،5ص.)84 .
از آنجا که بخش عمدهای از بودجه کشور از محل درآمدهای نفتی تأمین میشود ،کاهش
قیمت نفت سبب میشود که دولت به علت انعطافپذیری هزینههای جاری که بخش
اصلی آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است ،از هزینههای عمرانی بکاهد و
آن را به هزینههای جاری منتقل کند .بنابراین نخستین اثر آن ظهور انبوهی از طرحهای
نیمه تمام در بخشهای عمرانی است که باعث رکود و بیکاری میشود .قیمت نفت باالتر
به افزایش تقاضای داخلی منجر میشود که به باالتر رفتن اطمینان بانکی برای وامدهی
بیشتر مربوط می شود .در طرف عرضه نیز ،ظرفیت مولد کشورهای صادرکننده نفت به
دنبال باالتر رفتن قیمت نفت افزایش مییابد که باعث تقویت سرمایهگذاریهای جدید
عمومی و خصوصی میشود .در چنین شرایطی موسسات مالی سود قابل مالحظهای به
دست میآورند و پایداری مالی با توجه به سرمایهگذاریهای پایدارتر و کاهش ذخیره
وامی از دست رفته حاصل میشود (افشاری ،شیرینبخش و روانگرد ،8939 ،6ص.)88 .
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بنابراین انتظار بر این است که باالتر رفتن قیمت نفت با کاهش ریسک درماندگی بانکها
همراه باشد.
پژوهشگرانی همچون نیکل ،پرودین و وروتو ،)3444( 8کاواساس ،)3448( 3بنگیا و
همکاران )3443( 9و کوپمن و همکاران ( )3443نشان دادند که رشد تولید ناخالص داخلی
میتواند نوسان نرخ نکول را در مراحل چرخه تجاری پیشبینی کند و انتظار میرود که
با ریسک درماندگی رابطه معکوسی داشته باشد (عبدالرحمان ،3484 ،ص .)88 .تصور بر
این است که افزایش چشمگیر فعالیت اقتصادی نشاندهنده بهبود وضعیت بانکی و
درنتیجه کاهش احتمال درماندگی بانک باشد .درمقابل رکود اقتصادی تأثیر معکوس بر
درماندگی بانکها خواهد داشت (سیهک و هسی ،3441 ،4ص .)3 .از طرفی در کشورهایی
که چرخه اقتصاد واقعی و اعتباری به شدت به یکدیگر مرتبط هستند ممکن است که
رابطه  GDPو ثبات مالی بانکها معکوس باشد؛ دلیل آن هم این است که در این کشورها
رشد اعتبار و رشد تولید به طور همزمان به حرکت خود ادامه میدهند .این اشاره به یک
رابطه معکوس بین ثبات بانکی و تولید و در نتیجه  GDPدارد (داوور کونووا و لوباج،5
 ،3441ص .)3 .تورم باالتر با نرخ بهره باالتر همراه است .درواقع تورم باالتر ،گرفتن اعتبار
جدید را برای شرکتها گرانتر میسازد که این ممکن است منجر به نرخ نکول باالتر
شود .بنابراین انتظار میرود که تورم رابطه مستقیمی با ریسک درماندگی داشته باشد
(عبدالرحمان ،3484 ،ص.)88 .
درآمدهای مالیاتی نیز به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاستهای اقتصادی؛ اعم
از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کالن اقتصادی مانند تثبیت
اقتصادی ،ایجاد اشتغال ،رشد اقتصادی و مالی و بهبود رفاه اجتماعی به شمار میآید
(مجتهد و احمدیان ،8911 ،6ص .)83 .از طرفی بانکها با سرمایهگذاری در بخش مسکن،
قسمت اعظمی از نقدینگی را به سمت این صنعت سوق داده که این امر موحب میشود
بانکها در اعطای تسهیالت به سایر بنگاههای اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه گردند.
دلیل سرمایهگذاری در صنعت ساختمان نیز واضح میباشد؛ بسیاری از بانکها سود بسیار
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باالیی را در بازار مسکن کسب میکنند و به این راحتی حاضر نیستند این سود را از خود
منقطع کنند .همانطور که مشخص است و با توجه به اینکه اکثر بانکها در حوزه مسکن
سرمایهگذاری کردهاند ،اگر قیمت مسکن پایین بیاید بسیاری از بانکهای بزرگ و معتبر
کشور به صورت کامل ورشکست خواهند شد و زیان زیادی را متحمل میگردند .در نتیجه
انتظار میرود بین شاخص داراییهای ثابت و وثیقههای تملیکشده (میانگین ساالنه
قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در  93شهر منتخب ایران) و ریسک درماندگی بانک
رابطه معکوس و معناداری وجود داشته باشد .با افزایش متوسط قیمت زمین و با توجه به
اینکه قسمت عمدهای از سرمایه بانکها در این حوزه متمرکز شده است ،ریسک درماندگی
مالی بانک کاهش یافته و بالعکا.
ریسک درماندگی بانک ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده ،به
ویژه پا از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگیهای گسترده بانکها ،این
موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده است .پیام و ستایش ،3481( 1ص )88 .در
پژوهشی به بررسی تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر ریسک ورشکستگی شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی  3441تا  3486در بین 833
شرکت پرداختند .آنها در پژوهش خود از متغیرهای کالن اقتصادی نظیر نرخ بهره بازار،
نرخ تورم ،قیمت سکه طال ،قیمت نفت و شاخص بورس اوراق بهادار تهران استفاده نمودند.
نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که قیمت نفت عامل اثرگذار در بورس اوراق بهادار
تهران میباشد و اثر معکوسی بر ریسک ورشکستگی شرکتهای بورسی دارد .بدین معنا
که با افزایش قیمت نفت ریسک ورشکستگی شرکتها کاهش مییابد و بالعکا.
فیگلوسکی ،فریدمن و لیانگ ،3483( 2ص )1 .در پژوهشی به مدلسازی اثر متغیرهای
کالن اقتصادی بر ورشکستگی و جابهجایی رتبه اعتباری شرکتها پرداختند .نتایج پژوهش
آنها حاکی از آن است که دو متغیر مورد بررسی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم در سطح
اطمینان  33درصد ،تأثیر مستقیمی بر ورشکستگی شرکتها دارند .با افزایش نرخ بیکاری
و نرخ تورم ریسک ورشکستگی شرکتها افزایش مییابد و بالعکا .عبدالرحمن ()3484
پژوهشی به منظور بررسی "تأثیر ساختار وامدهی بر ریسک درماندگی بانکهای اسالمی"
انجام داد .یکی از نتایج مهم پژوهش وی این بود که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
)Payam and Setayesh (2015
Figlewski, Frydman & Liang
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برخالف انتظار پژوهشگر رابطه مستقیم با ریسک درماندگی دارد .سیهک و هسی ()3441
بانکهای اسالمی و ثبات مالی بانکها را مورد تجزیه و تحلیل تجربی قرار دادند و به این
نتیجه رسیدند که رشد تولید ناخالص داخلی و تورم تأثیر معناداری بر ثبات بانکها ندارد.
داوور کونووا و لوباج ( )3441پژوهشی را به منظور اندازهگیری ریسک درماندگی بانکها
در  9کشور اروپای شرقی و مرکزی طی سالهای  8331-3441انجام دادند .نتایج آنها
نشان میدهد که با افزایش تورم ثبات بانک کاهش مییابد و با افزایش نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی ثبات بانک کاهش مییابد .سوتورسا ( )3449در پژوهشی دریافت که
ریسک بانکهای ژاپنی رابطه معکوس با عرضه پول دارند .افشاری ،شیرینبخش و روانگرد
( )8939اثر تغییرات قیمت نفت بر سوددهی  11بانک در  88کشور  MENAدر طی
سالهای  3488-3441بررسی کردند و یافتههای پژوهش نشان داد که تغییرات قیمت
نفت اثر مستقیمی بر سوددهی بانک دارد .همچنین در تفکیک ساختاری بانکها به سه
نوع سرمایهگذاری ،تجاری و اسالمی ،تنها سوددهی بانکهای اسالمی از تغییرات قیمت
نفت تأثیر میپذیرند.

 -3روش و الگوی پژوهش
به منظور بررسای تأثیر متغیرهای کالن اقتصاادی بر ریسک درماندگی بانکهای ایران و
تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضایهها از تحلیل رگرسیون چند متغیره و برآورد مدل
به روش گشااتاورهای تعمیم یافته اسااتفاده شااد .دادههای این پژوهش از کتابخانه بانک
مرکزی گردآوری شاااد .جاامعاه آماری این پژوهش کلیه بانکهای ایران اسااات .جهت
انتخاب نمونه از روش غربالگری (با توجه به معیار در دساااترس بودن و وجود اطالعات
مالی بانکها برای ساالهای مالی  )8911-8931استفاده شد .سرانجام با توجه به معیار
موجود بودن دادههای مالی 81 ،بانک دولتی و خصوصی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب
شد .در این پژوهش ،رابطه  8به عنوان الگوی پژوهش مورد استفاده قرار گرفت:

LNZi,t = α + β1 LNZ(−1)i,t + β2 Infi,t + β3 EARTHi,t + β4 LIQ i,t +
β5 GGDPi,t + β6 TRABi,t + β7 OILPi,t + β8 TAXINCi,t + β9 CAPi,t +
β10 SIZEi,t + β11 TCTAi,t + β12 LLPNIIi,t + Ԑi,t

() 8
در رابطه  ،6متغیر وابسته ( )LNZi,tبیانگر ریسک درماندگی بانکها بوده و آلفا (𝛼) تأثیر
ثابت یا میانگین تأثیر تمامی متغیرهای حذف شده از مدل بر روی متغیر وابسته،
 LNZ(−1)i,tمتغیر وابسته تأخیری Infi,t ،نرخ تورم EARTHi,t ،شاخص داراییهای ثابت
و وثیقههای تملیکشده LIQi,t ،حجم نقدینگی ساالنه GGDPi,t ،نرخ رشد تولید ناخالص
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داخلی TRABi,t ،تراز تجاری (صادرات منهای واردات) OILPi,t ،قیمت نفتTAXINCi,t ،

درآمدهای مالیاتی دولت CAPi,t ،سرمایه بانک SIZEi,t ،اندازه بانک TCTA ،نسبت کل
وجوه نقد به کل دارایی بانک LLPNIIi,t ،نسبت ذخیره مطالبات مشکو الوصول به
درآمدهای بهرهای و 𝑡 Ԑ𝑖,جز اخالل یا پسماندهای مدل را نشان میدهند .دلیل استفاده
از متغیر وابسته تأخیری  LNZ(−1)i,tدر سمت راست مدل و تبدیل آن به یک مدل پویا
آن است که ریسک درماندگی یک دوره میتواند ناشی از ریسک درماندگی دوره قبل
باشد .این روش در مطالعات معتبر دیگری مانند ایمبیروویچ و راوچ ( 8)3446استفاده
شده است .در این پژوهش ،با بهکارگیری یک الگوی رگرسیون چند متغیره و با استفاده
از دادههای ساالنه ،تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر ریسک درماندگی بانکهای ایران
مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته و بر اساس نتیجه ضریب رگرسیونی (معناداری و عالمت
آن) به آزمون و نتیجهگیری در خصوص تأیید یا رد فرضیهها اقدام شده است .رویکرد
مورد استفاده برای مدلسازی در این پژوهش ،مدل دادههای تابلویی است .دادههای
تابلویی ،2دادههایی هستند که از ترکیب دو دسته دادههای سری زمانی و مقطعی حاصل
میشود.
باه منظور تجزیه و تحلیل تأثیر عوامل بیرونی گوناگون بر ریساااک درماندگی ،ده متغیر
(تورم ،رشاد تولید ناخالص داخلی ،نقدینگی ،نرخ ارز ،قیمت طال ،شاااخص قیمت سهام،
شاااخص داراییهای ثابت و وثیقههای تملیکشااده ،تراز تجاری ،درآمدهای نفتی دولت،
درآمدهای مالیاتی دولت) در ابتدا شااناسااایی شااد .با توجه به اینکه متغیرهای نرخ ارز،
شاخص قیمت سهام ،قیمت طال و نقدینگی همبستگی باالی  34درصد با هم دارند ،تنها
نقدینگی وارد مدل شاده و سه متغیر دیگر از مدل اصلی پژوهش حذف شدند .همچنین
برای تجزیاه و تحلیال تاأثیر عوامال داخلی بااناکها (عوامل خاص بانکی) بر ریساااک
درماندگی چهار متغیر اندازه ،نسبت سرمایه ،ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری به عنوان
متغیرهای کنترلی وارد مدل پژوهش شادند .دراین پژوهش از تحلیل رگرسیونی و روش
گشاااتاورهای تعمیم یافته مبتنی دادههای تابلویی پویا ،برای آزمون فرضااایه اصااالی و
مدلهای جانبی اساتفاده شاده است .تحلیل رگرسیونی روشی برای مطالعه سهم یک یا
چند متغیر مستقل در پیشبینی متغیر وابسته است.
Imbierowicz and Rauch
Panel Data

1
2
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درماندگی (عجز از پرداخت دیون) یک اصطالح قانونی است به این معنی که بدهکار در
پرداخت بدهیاش ناتوان است .بدهکار وقتی دارای مشکالت مالی میشود که بدهیهایش
از دارایی هایش فراتر رود؛ یا وقتی که در زمان سررسید بدهی ،وی به هر دلیلی در پرداخت
بدهی ناتوان شود (گرتزر و استیفل .8)3441 ،ریسک درماندگی وضعیتی است که شرکت
برای برآوردن تعهدهای مالی ،جریان نقد ندارد (اوتچوا .3)3449 ،ریسک درماندگی به
کمک شاخص  Zاندازه گیری میشود .شاخص  Zتوسط هانان و هانویک)8311( 3
پیشنهاد شد و توسط پژوهشگران زیادی مورد استفاده قرار گرفت .شاخص  Zبراساس
رابطه  3تعریف میشود:
𝑡(𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 )+𝐶𝐴𝑃𝑖,
) 𝐴𝑂𝑅( 𝜎 = 𝑡𝑖𝑍
() 3
𝑡𝑖,

𝑡𝑖,

که در آن  iبیانگر بانک و  tنشاان دهنده ساال است CAP .نسبت حقوق صاحبان سهام
به کل داراییها ROA ،بازده داراییها و ) 𝑡𝑖𝐴𝑂𝑅( 𝑡𝑖𝜎 انحراف معیار بازده داراییها است.
شااایان ذکر اساات که برای محاساابه انحراف معیار بازده داراییها برای هر سااال ،انحراف
معیار بازده داراییهای همان ساال با دو ساال قبلی بدست می آید و بدیهی است که اگر
برای بدسااات آوردن انحراف معیار بازده داراییها ،یک انحراف معیار کلی برای هر بانک
محاسابه شاود معیار مناسابی برای انحراف معیار بازده داراییها نخواهد بود .شاخص Z
باالتر نشان دهنده بانک امن و شاخص  Zکمتر بیانگر بانک پرمخاطره میباشد .به عبارت
دیگر ریساک درماندگی رابطه معکوسای با شاخص  Zدارد (ماجی ،دی آرویند.)3488 ،6
شااخص  Zنشان دهنده ریسک بانک است و فاصله یک بانک را تا درماندگی (ناتوانی در
پرداخت دیون) اندازهگیری میکند (ایمبیرویچ .)3486 ،1برای جلوگیری از پیچیدگی در
تحلیل ،شااخص  Zرا از نظر محاسباتی معکوس کردیم تا شاخص  Zبا ریسک درماندگی
رابطه مستقیمی داشته باشد.
به منظور ساانجش متغیر اصاالی شاااخص داراییهای ثابت و وثیقههای تملیکشااده از
متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در  93شهر منتخب استفاده شده که عبارت
اسات از میانگین سااالنه قیمت یک متر مربع واحد مساکونی در  93شهر منتخب ایران.
لیسات  93شاهر منتخب عبارتند از :ارا  ،اردبیل ،ارومیه ،اصفهان ،اهواز ،ایالم ،بجنورد،
1

Gratzer & Stiefel
Outecheva
3
Hannan & Hanweck
4
Maji, Dey & Arvind
5
Imbierowicz
2
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بندرعباس ،بوشهر ،بیرجند ،تبریز ،تهران ،خرمآباد ،دزفول ،رشت ،زاهدان ،زنجان ،ساری،
سامنان ،سانندج ،شاهرکرد ،شایراز ،قزوین ،قم ،کرج ،کرمان ،کرمانشاه ،گرگان ،مشهد،
همدان ،یاسااوج و یزد .در ترازنامه بانکها در ساارفصاال دارایی دو مولفه داراییهای ثابت
مشااهود و داراییهای نامشااهود وجود دارد .دارایی ثابت مشااهود داراییهایی هسااتند که
موجودیت عینی و عملیاتی دارد که شااامل زمین ،ساااختمان و ماشااینآالت میشااود و
داراییهای نامشاهود داراییهای غیرجاری هستند که موجودیت عینی و عملیاتی ندارند،
مانند حق اختراع ،سااارقفلی ،حق چاپ و غیره .قلم دیگری نیز در ترازنامه بانکها وجود
دارد که در زیرفصااال ساااایر داراییها قرار دارد .این بخش شاااامل داراییهای منقول و
غیرمنقول میشااود .داراییهای غیرمنقول مانند زمین ،ساااختمان مسااکونی ،ساااختمان
اداری و تجااری و همینطور کارخانه اسااات که بانکها در ازای عدم پرداخت اقسااااط
مشااتریان خود آنها را به تملک خود درآوردهاند .به همین دلیل این آیتم در صااورتهای
مالی وثایق تملیکی نام دارد.
ریساک نقدینگی ،عدم توانایی بانک در تأمین وجوه برای اعطای تسهیالت یا پرداخت به
موقع دیون خود نظیر سااپردهها اساات (عربمازاریزدی ،باغومیان و کاکهخانی،8933 ،8
ص .)3 .شاااخص اندازهگیری ریسااک نقدینگی ،نساابت وجه نقد (داراییهای نقد) به کل
داراییها اسااات (بنکز3441 ،3؛ سااابنویان و اساااتراهان3446 ،9؛ عبدالرحمن.)3484 ،
دارایی های نقد مجموع وجوه نقد بانک و اوراق مشاارکت و سااایر اوراق مشابه است .این
نسااابات بیاانگر نقدینگی موجود برای پاساااخگویی به تقاضااااهای پیشبینیشاااده و
پیشبینینشااده برای وجه نقد اساات .افزایش در این نساابت بیانگر نقدینگی باالی بانک
اسات و بنابراین بانک در مقابل هجوم سپردهگذاران به بانک کمتر آسیبپذیر خواهد بود
(آی ام اف.)3443 ،6
اولین متغیر کنترلی پژوهش ،اندازه بانک است .اندازه بانک میتواند عامل تعیینکننده
ریسک درماندگی باشد .اندازه یک بانک با داراییهای آن سنجیده میشود و هر چقدر
داراییهای بانک زیاد باشد ،اندازه بانک بزرگتر خواهد بود .اندازه بانک با لگاریتم طبیعی
کل داراییهای بانک محاسبه میشود (ماجی ،دی و آرویند ،3488 ،ص .)1 .دومین متغیر
1

)Arabmazar Yazdi, Baghumian & Kakekhani (2013
Banks
3
Cebenoyan and Strahan
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کنترلی پژوهش ،نسبت سرمایه است .نسبت سرمایه ،یکی از مهمترین شاخصهای سالمت
نظام بانکی است و نشاندهنده توان پاسخگویی بانک به سپردهگذارانی است که جهت
دریافت سپردههای خود به بانک مراجعه مینمایند (نادری عینی .)8934 ،8نسبت سرمایه
در واقع به عنوان یک عامل تعیینکننده ریسک درماندگی است .از آنجایی که شاخص Z
باال در این پژوهش (با توجه به معکوسسازی) نشاندهنده ریسک درماندگی باال است،
انتظار میرود یک رابطه معکوس بین ریسک درماندگی و نسبت سرمایه وجود داشته
باشد .برای محاسبه آن از رابطه  9استفاده میشود( :ماجی ،دی و آرویند ،3488 ،ص.)3 .
𝑦𝑡𝑖𝑢𝑞𝑒
𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡

= 𝑃𝐴𝐶

() 9
ریسااک اعتباری ،سااومین متغیر کنترلی در این پژوهش اساات که عبارت اساات از عدم
پرداخت تمام یا قساامتی از اصاال و سااود تسااهیالت اعطایی و یا ریسااک ناشاای از عدم
بازگشات اصل سود حاصل از سرمایهگذاری های بانک؛ به عبارتی ریسک اعتباری عبارت
اسات از ریساک عدم دریافت به موقع جریان نقدی تسهیالت اعطایی بانک (خوشسیما،
 .)3 :8938نسبت ذخیره مطالبات مشکو الوصول به درآمدهای بهرهای خالص (کیفیت
تسهیالت) برای اندازهگیری ریسک اعتباری استفاده میشود .در رابطه  6که صورت کسر
ذخیره مطاالبات مشاااکو الوصاااول اسااات که برابر با مجموع ذخایر عمومی و ذخایر
اختصااصی است .مخرج کسر درآمدهای بهرهای خالص است .هر چه قدر این نسبت باال
باشد نشان دهنده ریسک اعتباری باال است( .داوور کونووا و لوباج ،3441 ،ص.)84 .
𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑣𝑜𝑟𝑃 𝑠𝑠𝑜𝐿 𝑛𝑎𝑜𝐿

𝑒𝑚𝑜𝑐𝑛𝐼 𝑡𝑠𝑒𝑟𝑒𝑡𝑛𝐼 𝑡𝑒𝑁 = 𝐼𝐼𝑁𝑃𝐿𝐿

()6
نحوه محاسبه ذخیره عمومی مطالبات باید حداقل  8/1درصد کل اعتبارات اعطایی باشد.
میزان ذخیره اختصااصای به صاورت زیر محاسابه میشاود 84 :درصااد مانده تسهیالت
سااررسااید گذشااته؛  34درصااد مانده تسااهیالت معوق؛  14درصااد مانده تسااهیالت
مشاکو الوصاول که از ساررسید پرداخت اصل و فرع آن بین  81ماه تا  1سال گذشته
باشاد؛  844درصاد مانده تسهیالت مشکو الوصول که از سررسید پرداخت اصل و فرع
آن بیش از  1سااال گذشااته اساات (اداره مطالعات و مقررات بانکی .)8911 ،از آنجا که
نکول وامها منجر به کاهش درآمد و سوددهی میشود ،انتظار میرود که رابطه مستقیمی
بین نسابت ذخیره مطالبات مشاکو الوصاول و ریساک درماندگی بانکها وجود داشته
باشد (عبدالرحمان.)3484 ،
)Naderi Eini (2011
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 -4برآورد و تجزیه و تحلیل الگوی پژوهش
نتایج برآورد الگوی پژوهش به روش گشااتاورهای تعمیم یافته در جدول  8گزارش شااده
اسااات .مقدار آماره  tمتغیر تورم برابر با  4/418316بوده و ساااطح معناداری برای این
متغیر برابر  ،4/4413متغیر شاخص داراییهای ثابت و وثیقههای تملیکشده ()EARTH
برابر باا  -4/444943بوده و ساااطح معناداری برای این متغیر برابر  ،4/4948در متغیر
حجم نقدینگی ( )LIQبرابر با  -2/27E-06بوده و سااطح معناداری برای این متغیر برابر
 ،0/0147در متغیر نرخ رشاااد تولید ناخالص داخلی ( )GGDPبرابر با  4/082890بوده و
ساااطح معناداری برای این متغیر برابر  ،0/0108در متغیر قیمت نقت ( )OILPبرابر با -
 2/70E-06بوده و ساااطح معناداری برای این متغیر برابر  ،0/0381در متغیر درآمدهای
مالیاتی ( )TAXINCبرابر با  -1/12E-05بوده و ساااطح معناداری برای این متغیر برابر
 0/0162به دسات آمده است که کوچکتر از  1درصد است .بدین معنا که تورم ،متوسط
قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در 93شهر منتخب ،حجم نقدینگی ،نرخ رشد ،GDP
قیمت نقت و درآمدهای مالیاتی بر ریسک درماندگی بانکها اثرگذار است.
جدول (:)1نتایج تخمین مدل پژوهش با روش گشتاورهای تعمیم یافته ()GMM
مقایسهبا
4/41

نتیجه

4/649949

9/931133

4/4444

کوچکتر

معنادار

Inf

4/418316

3/991694

4/4413

کوچکتر

معنادار

EARTH

-4/444943

-8/136831

4/4948

کوچکتر

معنادار

LIQ

-2/27E-06

-2/469659

0/0147

کوچکتر

معنادار

GGDP

4/082890

2/580711

0/0108

کوچکتر

معنادار

TRAB

-2/29E-05

-0/719106

0/4732

بزرگتر

معنادار

OILP

-2/70E-06

-2/092846

0/0381

کوچکتر

معنادار

TAXINC

-1/12E-05

-2/432704

0/0162

کوچکتر

معنادار

CAP

-2/320875

-5/433596

0/0000

کوچکتر

معنادار

SIZE

-0/281032

-3/336237

0/0011

کوچکتر

معنادار

TCTA

-0/168484

-7/718866

0/0000

کوچکتر

معنادار

LLPNII

0/317505

0/868307

0/3866

کوچکتر

معنادار

1/155950

0/908193

0/3652

بزرگتر

متغیرها
)LNZ(-1

C
آمارهدوربین-واتسون

ضرایب متغیرها

8/1

ضریبتعیین-
مدل

4/631698

آماره سارگان

1/30E-15

آماره T

سطحمعناداری

خطاها در مدل همبسته نیستند.
بیش از  63درصد از تغییرات  LNZتوسط متغیرهای مستقل تبیین میشود.
معناداری الگو

4/444
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منبع :یافتههای تحقیق

ضااریب برآوردی متغیر مسااتقل تورم و نرخ رشااد تولید ناخالص داخلی مثبت اساات.
بنابراین تورم و نرخ رشاد تولید ناخالص داخلی بر ریسک درماندگی بانکهای ایران تأثیر
مساتقیم و معناداری دارد .همچنین ضاریب برآوردی متغیر مساتقل متوسط قیمت یک
مترمربع واحد مسااکونی در  93شااهر منتخب ،حجم نقدینگی ،قیمت نفت و درآمدهای
مالیاتی منفی اساات .بنابراین متوسااط قیمت یک مترمربع واحد مسااکونی در 93شااهر
منتخب ،حجم نقدینگی ،قیمت نقت و درآمدهای مالیاتی بر ریسااک درماندگی بانکهای
ایران تاأثیر معکوس و معناداری دارد .مقدار آماره  tدر متغیر تراز تجاری ( )TRABبرابر
با  -2/29E-05بوده و سااطح معناداری برای این متغیر برابر  0/4732به دساات آمده که
بزرگتر از  1درصااد اساات .بدین معنا که متغیر تراز تجاری بر ریسااک درماندگی بانکها
اثرگذار نیساات .ضااریب برآوردی متغیر مسااتقل تراز تجاری منفی اساات .بنابراین تراز
تجاری بر ریسک درماندگی بانکهای ایران تأثیر معکوس ولی غیرمعنادار دارد.
نتایج پژوهش در ارتباط با متغیرهای کنترلی حاکی از آن است که قدر مطلق مقدار آماره
 tدر متغیرهای حجم سرمایه ( ،)CAPاندازه بانک ( )SIZEو نسبت کل وجوه نقد به کل
دارایی ( )TCTAبزرگتر از  8/31و سطح معناداری آنها کوچکتر از  1درصد است .بنابراین
تأثیر معکوس و معنادار این متغیرها بر ریسک درماندگی بانکهای ایران مورد تأیید قرار
میگیرد .همچنین مقدار آماره  tدر متغیر نسبت ذخیره مطالبات مشکو الوصول به
درآمدهای بهرهای ( )LLPNIIکوچکتر از  8/31و سطح معناداری بزرگتر از  1درصد است.
بنابراین تأثیر مستقیم و معنادار این متغیر بر ریسک درماندگی بانکها تأیید نمیشود .به
عالوه ،مقدار آماره  tدر متغیر تأخیری ریسک درماندگی ) LNZ(-1بزرگتر از  8/31و سطح
معناداری آن کوچکتر از  1درصد است .به عبارتی ،ریسک درماندگی بانک ،تابعی است از
ریسک درماندگی در سال گذشته و سایر متغیرهاست .ضریب تعیین این مدل 4/631698
است این عدد نشان میدهد که بیش از  63درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای
مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجایی که آماره دوربین -واتسون این مدل دربازه
 8/1تا  3/1است ،میتوان گفت که در این مدل خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد.

 -5نتیجهگیری
اهمیت کارکردی نظام مالی برای اقتصاااادها از یک ساااو و بروز پیاپی بحرانهای مالی و
هزینههای باالی اقتصااادی و غیراقتصااادی مترتب بر آنها از سااوی دیگر ،توجه به مقوله
ثبات مالی و اهمیت اسااتقرار آن برای قابلیت تحقق دیگر اهداف اقتصااادی را روزافزون
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ساااخته اساات .در پژوهش حاضاار تالش شااده تا عوامل کالن اقتصااادی مکثر بر ریسااک
درماندگی مالی بانکهای ایران شاناساایی شاود .نتایج حاصال از آزمون فرضیهها نشان
میدهد که تورم بر ریساک درماندگی بانکهای ایران تأثیر مستقیم و معناداری دارد که
با نتایج پژوهشهای سامی ( ،)3486فیگلوسکی ،فریدمن و لیانگ ( ،)3483عبدالرحمان
( )3484و داوور کونووا و لوباج ( )3441همراستا است .علت آن است که تورم باالتر با
نرخ بهره باالتر همراه اسااات .درواقع تورم باالتر ،گرفتن اعتبار جدید را برای شااارکتها
گرانتر میسازد که این منجر به نرخ نکول باالتر شود و درنتیجه درماندگی مالی بانکها
را افزایش میدهد .نتیجه دیگر حاصال از آزمون فرضایهها نشاان میدهد که رشد تولید
ناخالص داخلی بر ریسک درماندگی بانکهای ایران تأثیر مستقیم و معناداری دارد که با
نتایج پژوهشهای عبدالرحمان ( )3484و داوور کونووا و لوباج ( )3441همراستا است.
علت آن اسات که در کشاورهایی که چرخه اقتصاد واقعی و اعتباری به شدت به یکدیگر
مرتبط هساتند ممکن اسات که رابطه  GDPو ثبات مالی بانکها معکوس باشد؛ در واقع
در این کشاورها رشد اعتبار و رشد تولید به طور همزمان به حرکت خود ادامه میدهند.
این اشااااره باه یاک رابطاه معکوس بین ثباات باانکی و تولید و درنتیجه  GDPدارد.
همچنین حجم نقدینگی بر ریسااک درماندگی بانکهای ایران تأثیر معکوس و معناداری
دارند که با نتایج ساوتورسااا ( )3449همراساتا اساات .در واقع ،هر چه حجم نقدینگی
بیشاتر باشاد بانکها توان پاساخگویی باالیی در رویارویی با سپردههای جاری و تعهدات
کوتاهمدتی که به ساااپردهگذاران دارند خواهند داشااات .از این رو حجم نقدینگی رابطه
معکوسای با ریساک درماندگی باید داشته باشد .همچنین درآمدهای نفتی (قیمت نفت)
بر ریساااک درماندگی بانکهای ایران تأثیر معکوس و معناداری دارند که با نتایج پیام و
ساتایش ( ،)3481پوقوسایان و هسی ( )3443افشاری ،شیرینبخش و روانگرد ()8939
همراستا است .همچنین قیمت نفت باالتر به افزایش تقاضای داخلی منجر میشود که به
باالتر رفتن اطمینان بانکی برای وامدهی بیشااتر مربوط میشااود .در طرف عرضااه نیز،
ظرفیت مولد کشورهای صادرکننده نفت به دنبال باالتر رفتن قیمت نفت افزایش مییابد
که باعث تقویت سرمایهگذاریهای جدید عمومی و خصوصی میشود .در چنین شرایطی
موساااساااات مالی ساااود قابلمالحظهای به دسااات میآورند و پایداری مالی با توجه به
سرمایهگذاریهای پایدارتر و کاهش ذخیره وامی از دست رفته حاصل میشود.
همچنین درآمدهای مالیاتی دولت و شاااخص داراییهای ثابت و وثیقههای تملیکشااده
نیز بر ریساااک درماانادگی باانکهای ایران تأثیر معکوس و معناداری دارد .درآمدهای
مالیاتی به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سایاست های اقتصادی؛ اعم از توزیعی و
مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کالن اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی ،ایجاد
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اشااتغال ،رشااد اقتصااادی و مالی و بهبود رفاه اجتماعی به شاامار میآید .همانطور که
مشاخص اسات و با توجه به اینکه اکثر بانکها در حوزه مساکن سرمایهگذاری کردهاند،
اگر قیمت مساکن پایین بیاید بسیاری از بانکهای بزرگ و معتبر کشور به صورت کامل
ورشاکسات خواهند شاد و زیان زیادی را متحمل میشاوند در نتیجه با افزایش متوسط
قیمت زمین و با توجه به اینکه قسمت عمدههای از سرمایه بانکها در این حوزه متمرکز
شاده اسات ،ریساک درماندگی مالی بانکها کاهش می یابد که در راستای نتایج تجربی
پژوهش اسات .به عبارت دیگر ،رابطه معکوسی بین شاخص داراییهای ثابت و وثیقههای
تملیکشااده و درماندگی بانکهای ایرانی وجود دارد .با توجه به تأثیر معنادار متغیرهای
کالن اقتصااادی شااامل تورم ،شاااخص داراییهای ثابت و وثیقههای تملیکشااده ،حجم
نقادینگی ،نرخ رشاااد تولیاد نااخالص داخلی ،قیمت نقت و درآمدهای مالیاتی دولت بر
ریسااک درماندگی بانکها ،پیشاانهاد میشااود تحلیلگران بازارهای مالی از این متغیرها
جهت پیشبینی و اتخاذ تصامیمات بهتر اساتفاده نمایند و مدیران بانکها تصمیماتی را
اتخاذ نمایند تا احتمال ورشکستگی بانکها را حداقل نموده و همچنین سیاستگذارن و
مساائوالن کالن میتوانند با اتخاذ تمهیداتی ریسااک درماندگی مالی بانکها را به عنوان
هساته اصلی فعالیتهای مالی و اقتصادی کشور کاهش داده و خطر ورشکستگی بانکها
را کاهش دهند.
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