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چکیده
نظر به اهمیت بحث ورشکستگی و بحرانهای بانکی ،هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثرات ريسک
نقدينگی و اعتباری بر ثبات بانکی ايران با استفاده از شاخص  z-scoreبدون تورش میباشد .در اين راستا
اطالعات مالی  18بانک کشور طی دوره زمانی  1385تا  1395گردآوری شده است .به منظور دستیابی به
اهداف پژوهش سه فرضیه اصلی تدوين و برای آزمون آنها از رهیافت دادههای ترکیبی پويا و به طور
خاص روش گشتاورهای تعمیميافته سیستمی دو مرحلهای ( )SYS-GMMاستفاده شده است .يافتههای اين
مطالعه نشان میدهد که ريسک نقدينگی و اعتباری به طور معنیداری باعث کاهش ثبات بانکی شدهاند اما
اثر تعاملی دو ريسک مذکور بر ثبات بانکی به لحاظ آماری معنیدار نبوده است .به عالوه ،افزايش نسبت
سرمايه بهبود ثبات بانکی را به همراه داشته است اما ناکارايی ،بازدهی (بر اساس مفهوم مبادله ريسک-
بازدهی) ،نرخ رشد تسهیالت ،تولید ناخالص سرانه (بر اساس فرضیه بیثباتی مالی مینسکی) و تحريمها
منجر به افت ثبات مالی بانکها شدهاند.
واژگان کلیدی :ثبات بانکی ،شاخص  Z-scoreبدون تورش ،ريسک نقدينگی ،ريسک اعتباری،
گشتاورهای تعمیم يافته سیستمی (.)SYS-GMM
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 -1مقدمه
امروزه اقتصاددانان معتقدند سیستم مالی با ثبات پیشنیاز رشد اقتصادی پايدار است و پیشنیاز
ثبات سیستم مالی تعديل و تنظیم نظام بانکی از طريق کاهش احتمال ورشکستگی بانکی و به
عبارتی بهبود ثبات مالی نظام بانکی میباشد (تانکويوا و همکاران .)114 :2018 ،1ثبات مالی در
نظام بانکی يکی از ويژگیهای اصلی برای اقتصادهای موفق جهان میباشد .نهادهای مالی به ويژه
نظام بانکی نقش بیبديل و محوری را در نظام اقتصادی ايفا مینمايند؛ از اين نظر که عملکرد
آنها از يک طرف میتواند زمینههای رشد و توسعه اقتصادی و از طرف ديگر شرايط نابسامانی و
سقوط يک نظام اقتصادی را فراهم آورد که مصداق آن اثرات مخرب و ناگوار بحرانهای بانکی
 2007-2010آمريکا و به طور کلی وقوع  69بحران بانکی در طول  25سال گذشته است .لذا
وجود يک نظام بانکی کارآ و باثبات به منظور پیشگیری و يا کاهش احتمال وقوع بحران مالی و
در نتیجه بحران اقتصادی ضرورتی انکار ناپذير است .به عالوه ،ثبات مالی بانکی از ابزارهای الزم
و مؤثر برای پايداری و توسعه مالی و اقتصادی است چرا که تشديد رقابتپذيری ،بهبود تعامالت
بینالمللی و افزايش توانايی اقتصاد يک کشور برای جذب سرمايههای داخلی و خارجی را به
همراه دارد .بنابراين بروز اختالل در نظام بانکی به عنوان مهمترين منبع تأمین مالی در

کشور2

میتواند اثرات مخربی بر بخش حقیقی اقتصاد گذاشته و تبعات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
زيانباری به همراه داشته باشد .لذا هرگونه اقدام در جهت بهبود عملکرد نظام بانکی در امر
تخصیص بهینه منابع مالی و تأمین منابع مورد نیاز بخش حقیقی اقتصاد به صورت شناسايی و
هدايت وجوه بال استفاده به سمت فرصتهای مولد بالقوه میتواند مسیر را برای رشد و توسعه
اقتصادی هموار نمايد.
با توجه به وضعیت اقتصاد ايران و اشکال مختلف مخاطراتی که نظام بانکی در معرض آن است ،به
ويژه تحريمهای غربی علیه ايران ،تضمین ثبات مالی در مباحث بحرانهای بانکی تبديل به يک
موضوع چالش برانگیز شده است .از آنجا که عملکرد ضعیف نظام بانکی کشور در راستای ايفای
)Tankoyeva (2018

1.

 .2به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی و بر اساس گزارش معاونت اقتصادی کشور ،جايگاه نظام بانکی در تأمین
مالی اقتصاد علیرغم تنگناهای اعتباری شبکه بانکی حدود  80درصد است (شورای پول و اعتبار.)1396 ،
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وظايف خود مسأله چندان پوشیدهای نیست ،قطعاً يکی از اولويتها و محورهای کلیدی هر طرح
اصالح اقتصادی در کشور اصالح عملکرد اين نظام است .چرا که اين نظام عالوه بر ريسکهای
بانکی موجود متوجه بحث تحريم بانکی کشورهای غربی نیز میباشد .در تايید اين ادعا ،صندوق
بینالمللی پول نیز در گزارشی 1به دنبال تزلزل و عدم ثبات نظام مالی ايران (درجريان تحريمها و
برجام) بیان داشته است دولت اين کشور بايد به طور اضطراری به دنبال بازسازی نظام مالی و تغییر
ساختار بانکها و موسسات مالی باشد.
با عنايت به ماهیت عملکرد نظام بانکی همواره عواملی وجود دارند که ثبات و پايداری آن را به
خطر میاندازند .به ويژه عوامل و مسائل ناشی از نقص ساختاری بازار اعطای تسهیالت و نااطمینانی
به مراتب اثرات مخربتری را متوجه اين نظام میکنند .از جمله اين عوامل ريسکهای مالی
موجود به ويژه ريسک اعتباری و ريسک نقدينگی در نظام بانکی است که بنا بر ماهیت فعالیت اين
نظام همواره با آن مواجه میباشند (ايمبیرويچ و راش .)2014 ،2منشأ چنین ريسکهايی عدم تقارن
اطالعات 3و نااطمینانی 4از آينده است که قطعا با هیچگونه مديريتی نمیتوان ريسکهای مذکور
را از بین برد بلکه میتوان آن را در جهت کاهش هزينههای وارده تا حد قابل قبولی شناسايی و
مديريت کرد.
با توجه به مسائل مذکور هدف محوری مطالعه حاضر ارزيابی و تحلیل اثر رايجترين ريسکهای
مالی يعنی ريسکهای اعتباری و نقدينگی بر ثبات بانکی کشور با به کارگیری شاخص Z-score

بدون تورش میباشد .به اين منظور سه فرضیه به شرح زير تدوين شده است:
 .1ريسک اعتباری اثر منفی معنیدار بر ثبات مالی بانکی دارد.
 .2ريسک نقدينگی اثر منفی معنیدار بر ثبات مالی بانکی دارد.
 .3اثر تعاملی ريسک اعتباری و ريسک نقدينگی بر ثبات مالی بانکی ،منفی و معنیدار است.
در ادامه ساختار مقاله حاضر به صورت زير است:

 .1به تاريخ  18دسامبر 2017
2.

)Imbierowicz & Rauch (2014
Asymmetry of Information
4. Uncertainity
3.
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در بخش دوم در رابطه با پايداری مالی ،ريسکهای مالی و مطالعات داخلی و خارجی انجام شده
در اين زمینه بحث میشود .بخش سوم شامل روش تحقیق و مدل مورد استفاده میباشد .در بخش
چهارم به بررسی و تحلیل نتايج حاصل از برآورد مدل پرداخته شده است .خالصه ،نتیجهگیری و
پیشنهادها نیز موضوع بخش پنجم میباشد.
 -2ادبیات موضوع
 -2-1ثبات مالی و اهمیت آن
يکی از نقشهای مهم بانکهای مرکزی تضمین ثبات نظام مالی است (يوگس .)2014 ،1با توجه
به پررنگتر شدن مباحث ثبات و پايداری مالی خصوصا بعد از بحرانهای مالی اخیر تعريف
واحدی برای آن وجود ندارد .بر اساس ديدگاه عالود و آل صادق )2008( 2در تعريف ثبات و
پايداری مالی دو گرايش عمده وجود دارد :گرايشی که به دنبال تعريف ناپايداری مالی است و
گرايشی که به دنبال تعريف پايداری مالی است .به نظر عالود و آل صادق ( )2008يک نظام مالی
زمانی باثبات است که قابلیت تسهیل عملکرد اقتصاد و رفع عدم تعادلهای مالی درونزا و يا
پیشبینی نشده را داشته باشد .در گرايش مقابل ،به نظر میشکین )2010( 3ناپايداری مالی زمانی به
وجود میآيد که شوکهای وارده به نظام مالی از طريق مداخله در جريان اطالعات باعث ناتوانی
نظام مالی در انجام وظیفه اصلی خود يعنی تخصیص بهینه وجوه شود .وی معتقد است تقويت ثبات
نظام مالی مانع از بروز بحرانهای مالی شده و بايد يکی از اهداف سیاست مالی باشد؛ چرا که
بحرانهای مالی مانع از توانايی بازارهای مالی در هدايت بهینه جريان وجوه به سمت
سرمايهگذاریهای مولد شده و افت شديد فعالیتهای اقتصادی را به دنبال دارد .همچنین معتقد
است وجود يک نظام سالم و کارای بانکی برای کشورها يک پیشنیاز عمده و عامل اصلی رشد
پايدار اقتصادی به شمار میرود؛ چرا که باعث ايجاد ارزش افزوده در بخشهای مختلف
اقتصادی ،تسهیل مراودات بینالمللی و جذب سرمايهگذاری خارجی میشود .به طور کلی وجود

1.

)Ugeux (2014
)Alawode & Al Sadek (2008
)3. Mishkin (2010
2.
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يک نظام بانکی با ثبات که حاصل برخورداری از شاخصهای مالی مناسب از قبیل نسبت کفايت
سرمايه مناسب ،سودآوری با نوسانات پايین و در نتیجه مديريت انواع ريسک مالی میباشد بستر
مناسبی برای تحقق اهداف اقتصاد کالن و سیاستهای مالی خواهد بود.
 -2-2ریسک اعتباری و مدیریت آن
ريسک اعتباری احتمال زيان ناشی از اعطای اعتبارات در نتیجه عدم تحقق تعهدات قرارداد در اثر
عدم تمايل طرف مقابل قرارداد به انجام آن يا عدم توانايی برای بازپرداخت يا به هر دلیل ديگری
است (جوزف .)12 :2013 ،1اين ريسک به نوعی حامل مفهوم مخاره اخالقی 2بعد از انعقاد قرارداد
میباشد .ريسک اعتباری از آن جهت حائز اهمیت است که بانکها با استفاده از اقالم بدهی در
ترازنامه خود شامل بدهی به سهامداران ،بانک مرکزی ،ساير بانکها و سپردههای افراد به اعطای
اعتبار و تسهیالت میپردازند و اگر اين اعتباردهی منجر به بلوکه شدن دارايیهای بانکی يا به
عبارتی افزايش تسهیالت غیر جاری شود توانايی بانک در کسب درآمد و نیز تأديه بدهیهايش
تضعیف میشود  .از اين جهت مديريت مناسب ريسک اعتباری متضمن وجود يک نظام سالم با
پايین بودن احتمال ورشکستگی ،ناتوانی و درماندگی 3مالی خواهد بود.
به منظور مديريت ريسک اعتباری جوزف ( )13 :2013و ون گرونینگ و اقبال )2008( 4معتقدند
کاهش ريسک تمرکز و به نوعی عدم اعطای اعتبار بیش از حد به يک گروه يا بخش خاص
اقتصادی و يا يک منطقه جغرافیايی يکی از سیاستهای محدود کردن ريسک اعتباری میباشد .به
عالوه ،اعتبار دهی بايستی به سمت اهداف مفید و مولد بوده و متناسب با وضعیت مالی و صالحیت
قرضگیرنده و بررسیهای کارشناسانه به همراه ضمانتهای معتبر و سهل الوصول و نظارت مداوم
بر بخش به کارگیری اعتبار باشد .از ديگر سیاستهای محدود کردن چنین ريسکی طبقهبندی
دارايیهاست که به صورت ارزيابی و سنجش دورهای دارايیهای قابل وصول واسطههای مالی به
لحاظ رتبه اعتباری و احتمال ايفای تعهدات میباشد که نتیجه آن تعیین سطح ذخاير زيانهای
احتمالی تسهیالت است .بر اساس استانداردهای جهانی طبقهبندی دارايیها به همراه ذخاير
1.

)Joseph (2013
Moral Hazard
3. Insolvency
)4. Van Greuning & Iqbal (2008
2.
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اختصاصی به صورت دارايیهای استاندارد (1تا  2درصد) ،دارايیهای همراه با تذکر ( 5تا 10
درصد) ،دارايیهای غیر استاندارد ( 10تا  30درصد) ،دارايیهای مشکوک الوصول ( 50تا 75
درصد) و دارايیهای سوخت شده ( 100درصد) میباشد که چنین طبقهبندی و تعیین ذخیره
احتیاطی به منظور مقابله با زيانهای بالقوه جزئیات بیشتر و بهتری در خصوص روند مديريت
پورتفوی اعتباری بانکها در اختیار کارشناسان اين حوزه قرار داده و به عنوان ابزاری کلیدی برای
مديريت ريسک اعتباری است.
 -2-3ریسک نقدینگی و مدیریت آن
با توجه به ادبیات موجود منشأ اصلی ريسک نقدينگی عدم تطبیق سررسید سپردهها (بدهیهای
کوتاهمدت) و تسهیالت پرداختی (دارايیهای بلندمدت) يا سرمايهگذاریهای بلندمدت میباشد.
به عبارتی ريسک نقدينگی عدم توانايی در مواجه شدن با تعهدات قابل پرداخت و يا انجام
تعهدات با تحمیل هزينههای گزاف بر بانک است .مديريت ريسک نقدينگی اين اطمینان را برای
بانک به وجود میآورد که بتواند بدهیهای خود را از طريق جريان وجوه نقد بدون نیاز به بازار
بین بانکی و تأمین مالی در نرخهای باال يا فروش دارايیها در قیمتی غیر معقول بپردازد.
بر اساس مطالعه هانگ و همکاران )2014( 1ريسک نقدينگی سیستماتیک تأثیر معنیداری بر
تجربه ورشکستگی بانکها در سالهای  2009-2010بعد از بحران مالی  2007-2008داشته است.
پیشبینیهای نظری آکاريا و نقوی )2012( 2و واگنر )2007( 3در رابطه با اثرات کوتاهمدت
نقدينگی بر ريسکپذيری و ثبات بانکها نشان میدهد سطوح باالی دارايیهای نقدشونده و نیز
هزينههای باال میتواند به طور بالقوه منجر به ريسک فزاينده بانکی شود .آنها معتقدند بانکهايی
که به واسطه سطوح باالی سپرده با ريسک نقدينگی پايینی مواجه هستند به سمت ريسکپذيری
بیشتر با کاهش استانداردهای وامدهی يعنی افزايش حجم اعطای تسهیالت با کاهش نامعقول نرخ
بهره به منظور کسب سود تمايل پیدا میکنند .کینگ )2013( 4نیز استدالل میکند برای حفظ منابع
1.

)Hong (2014
)Acharya & Naqvi (2012
)3. Wagner (2007
)4. King (2013
2.
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مالی بلندمدت و پايدار بانکها هزينههای بهرهای بیشتری را برای دريافت يا تجهیز منابع بلندمدت
میپردازند که اين امر منجر به کاهش سودآوری شده و ريسک بانکی را افزايش میدهد.
در رابطه با مديريت ريسک نقدينگی ،ون گرونینگ و براتانوويک )219-218 :2003( 1معتقدند
پیشبینی رويدادهای احتمالی در آينده بخش مهم برنامهريزی نقدينگی و مديريت ريسک
نقدينگی است .تحلیل خالص وجوه مورد نیاز مستلزم تدوين جدول پلکانی زمانی برای سررسیدها
و محاسبه جمع خالص اضافه يا کسری منابع در تاريخهای تعیین شده است .بانکها برای جريان
ورودی و خروجی وجوه نقد بايد به جای توجه به دورههای تعیین شده (سررسید) طبق قرارداد
جريانهای نقدی مورد انتظار را به طور منظم برآورد نمايند .تنوع بدهیها و منابع تأمین مالی نیز
نشاندهنده مديريت نقدينگی کارا میباشد به گونهای که با مقايسه و بررسی همبستگی بازدهی
دارايیهای جديد و انتخاب معامالت و پروژههای مالی دارای همبستگی معکوس و در نتیجه
محدوديت ريسک تمرکز ريسک کلی پورتفوی بانک کاهش يابد .شايان ذکر است که بر اساس
ادبیات مرتبط با مديريت ريسک نقدينگی نگهداری وجه نقد يا دارايیهای نقدشونده بدون بازده
به گونهای نباشد که صرف اطمینان از وجود نقدينگی کافی و عدم تهديد ريسک نقدينگی،
بازدهی و سودآوری بانک را کاهش داده و بانک را آسیبپذير نمايد .در واقع چنین استنباط
میشود که مديريت ريسک نقدينگی صرفا به معنای اجتناب از نکول نیست بلکه بیشتر بر مديريت
نقدينگی حتیاالمکان به صورت کارا يعنی دستیابی به هدف (تامین به موقع نقدينگی) با کمترين
هزينه متمرکز است.
توضیح تکمیلی آنکه در کشورهايی با نظام غیر آزاد که نظام بانکی توسط دولت و بانک مرکزی
حمايت میشود مسئله هجوم بانکی به معنای آنچه که در رابطه با وقوع ريسک نقدينگی در
ادبیات ذکر شده موضوعیت ندارد اما به هر حال با وجود ريسک نقدينگی يا به عبارتی نااطمینانی
از پوشش تقاضای وجه نقد در آينده بانکها ناگزير به نگهداری دارايیهای بدون بازده با
نقدشوندگی باال میشوند و اين خود عاملی است که میتواند بانکها را از کسب بازدهی و
درآمد ساير سرمايهگذاریها باز دارد.

)Van Greuning & Brotanovic (2003
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 -2-4ارتباط ریسکهای اعتباری ،نقدینگی و ثبات بانکی
بانکها با توجه به ماهیت فعالیتی که انجام میدهند با ريسکهای مختلفی مواجه هستند .اين
ريسکها شامل ريسک احتمال خارجکردن سپردهها به صورت ناگهانی توسط سپردهگذاران
(ريسک نقدينگی) ،عدم بازپرداخت وام توسط تسهیالت گیرندگان (ريسک اعتباری) ،تغییر نرخ
بهره (ريسک نرخ بهره) و خرابی تشکیالت کامپیوتری و ساختمانها (ريسک عملیاتی) میباشد.1
در اين میان محاسبه ريسک عملیاتی دشوار است و ريسک نرخ بهره نیز خارج از نظارت مستقیم
بانک است .لذا ريسک اعتباری و نقدينگی به دلیل اينکه به طور مستقیم با فعالیتهای بانکی
ارتباط دارند از اهمیت ويژهای برخوردارند .همچنین بر اساس گزارشهای رسمی شرکت بیمه
سپرده فدرال 2و اداره حسابرسی ارزی اياالت متحده آمريکا 3دلیل اصلی ورشکستگی بانکهای
تجاری طی بحرانهای اخیر تا حدی متأثر از وقوع همزمان ريسکهای اعتباری و نقدينگی است
(ايمبیرويچ و راش.)2014 ،4
کمبود نقدينگی میتواند منجر به آسیب و ايجاد خلل در پرتفوی دارايی -بدهی شده و درماندگی
مالی يا نکول بانک را به همراه داشته باشد .اين مشکل از آنجا نشأت میگیرد که دارايیهای غیر
نقد (وام و تسهیالت) از طريق بدهیهای کوتاهمدت (سپردهها) تأمین میشوند و کمبود نقدينگی
بانکها را به سمت ورشکستگی سوق میدهد (راجی و حصاری .)2013 ،5به همین جهت برانرمیر
و همکاران )2009( 6اظهار میکنند افزايش الزامات سرمايهای بانکها را قادر به مديريت همزمان
ريسک نقدينگی و ورشکستگی میکند.
آکاريا و مورا )2015( 7نیز شواهدی ارائه میدهند که بانکهای ورشکسته در طول بحران مالی
قبل از وقوع بحران نسبت به بانکهای سالم با کمبود نقدينگی شديدی مواجه بودند .آنها
استدالل میکنند در اين شرايط بانکهای ورشکسته يا نزديک به ورشکستگی به منظور تالش
برای جذب سپردهها نرخ بهره سپرده باالتر پیشنهاد میدهند .به طور غیر مستقیم نتیجه اين امر وقوع
1.

)Cecchetti & Schoenholtz (2014
)Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC
)3. Office of the Comptroller of the Currency (OCC
)4. Imbierowicz & Rauch (2014
)5. Rajhi & Hassairi (2013
)6. Brunnermeier (2009
)7. Acharya & Mora (2015
2.
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همزمان ريسک نقدينگی و اعتباری (به دلیل افزايش نرخ بهره) میباشد که میتواند منجر به نکول
بانکها شود.
باالکريشنن )44 :2011( 1معتقد است رشد با شتاب ريسکها ،نااطمینانی و کمبود نقدينگی آسیب
جدی به سالمت نظام مالی وارد میکند .در اين شرايط نظام مالی تحت فشار بوده و توانايیاش در
امر واسطهگری آسیب میبیند .بهعالوه ،دلیس و همکاران )2014( 2نیز معتقدند ناپايداری مالی
بانکی متناسب با احتمال عدم بازپرداخت تمام يا بخشی از تعهدات اعتباری به بانک است .اين
ناپايداری زمانی محقق میشود که زيان های مالی (مورد انتظار و غیر منتظره) با استفاده از ذخیره
احتیاطی يا سرمايه پوشش داده نشود و ارزش دارايیها برای انجام تعهدات بدهی کافی نباشند .به
اين منظور بايستی در ارزيابی ريسک عدم ايفای تعهدات و ورشکستگی هر دو عامل نوسانات و
تغییرپذيری درآمد و پشتوانهها در نظر گرفته شود.
بررسی ادبیات موجود نشان میدهد آنچه که ابتدا به عنوان يک آسیب متوجه نظام بانکی میشود
عدم مديريت کارشناسانه مصارف اعتبار و نیز عدم بررسی دقیق اعتبار و صالحیت افراد و
بنگاههای متقاضی تسهیالت و بخشهای بهکارگیری اعتبار است که نتیجه آن افزايش ريسک
اعتباری و به نوعی تضعیف کیفیت دارايیهای بانکها است .حجم باالی تسهیالت غیر جاری
بیانگر دارايیهايی است که بايستی به چرخه فعالیت نظام بانکی به عنوان هدايتگر منابع و
سپردههای افراد به سمت فعالیتهای تولیدی ،اشتغال و سرمايهگذاری باز میگشت اما از اين
فرآيند خارج شده و چه بسا در بخشهای نامولد (فعالیتهای سوداگرانه) به کار گرفته شده باشد.
اين امر مانع از گردش صحیح نقدينگی در نظام بانکی کشور میشود چرا که بانکها از محل
سپردههای افراد اقدام به اعتباردهی میکنند و از طرفی ملزم به پرداخت سود تضمین شده به
سپردهگذاران می باشند .در اين شرايط عدم کسب سود مورد انتظار از اعتبارات اعطايی و به ويژه
عدم بازپرداخت اصل اعتبارات به همراه الزام به پرداخت سود به سپردهگذاران سودآوری بانک را
کاهش داده و چنین زيانی میتواند از محل سرمايه بانک و يا دريافت اعتبار از بازار بین بانکی و يا
بانک مرکزی جبران شود که آن هم با هزينه همراه است .اين فرآيند به خودی خود عالوه بر
کاهش نقدينگی بانک و به تبع آن افزايش ريسک نقدينگی منجر به کاهش توان مالی بانک برای
)Balakrishnan (2011
)Delis (2014
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اعطای تسهیالت مجدد و تخصیص منابع به بخشهای مختلف اقتصادی و شرکت در ساير
سرمايهگذاریها میشود .برآيند اين شرايط میتواند با تضعیف فاکتورهای اصلی پايداری و ثبات
مالی يعنی کاهش بازدهی به همراه افزايش نوسانات بازدهی و نیز کاهش سرمايه به منظور جبران
زيانها منجر به ناپايداری و بیثباتی مالی نظام بانکی شود.
 -2-5پیشینه تحقیق
بررسیهای انجام شده توسط نويسندگان مطالعه حاضر نشان داده است که اگر چه مطالعات داخلی
و خارجی تقريبا زيادی در رابطه با عوامل اثرگذار بر ثبات و پايداری بانکی با استفاده از شاخص
 Z-scoreمرسوم (برخالف شاخص مورد مطالعه اين پژوهش يعنی شاخص  Z-scoreبدون
تورش ارائه شده توسط ماری و همکاران ))2017( 1صورت گرفته است اما تقريبا هیچ مطالعهای
در رابطه با نحوه اثرگذاری ريسکهای اعتباری و نقدينگی به همراه اثر تعاملی اين دو ريسک با
لحاظ تحريمها بر ثبات مالی بانکی با استفاده از روش سنجی مورد نظر (روش گشتاورهای
تعمیميافته سیستمی 2دو مرحلهای) و تحلیلهای ارائه شده (به ويژه در رابطه با ريسک نقدينگی)
بررسی نشده است که در ادامه به برخی از اين مطالعات در جدول ( )1اشاره میشود:
جدول  :1خالصه مطالعات انجام شده
نمونه آماری ،بازه
ردیف

نویسنده (گان)

زمانی و روش

متغیر وابسته

متغیرهای توضیحی و اثرگذاری آنها بر متغیر وابسته

تخمین مطالعه
1

2

طالبی و سلگی
()1396

 21بانک ايران
 1389تا 1394
3SLS
 16بانک ايران

شاخص z-

نسبت سرمايه ( )-و تنوع درآمدی ،بازدهی ( ،)+اثر تعاملی فشار بازار

score

و فشار قانونی (*)

میرباقری هیر و

 1383تا 1393

شاخص z-

همکاران ()1395

دادههای ترکیبی

score

خوش طینت و

 10بانک ايرانی

شاخص z-

معیار تخصصگرايی ( )-و ثبات سیاستهای میانمدت بانک در

همکاران ()1394

 1380تا 1391

score

اعطای تسهیالت ( ،)+ريسک اعتباری ،ريسک نقدينگی ،نسبت

(اثرات ثابت)
3

شاخص تنوع درآمدی و رشد تولید ناخالص داخلی ( ،)+نسبت
بدهی به دارايی ( )-نسبت هزينه به درآمد (*) ،نرخ تورم و نرخ ارز
()-

)Mare (2017
SYS-GMM

1.
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دادههای ترکیبی

هزينه عملیاتی ( )-و کارايی مديريت (نسبت دارايی درآمدزا) (،)+

نامتوازن و روش

ريسک نرخ بهره ،نسبت سرمايه ،اندازه بانک و نسبت درآمد غیر

GLS

بهرهای (*) و رشد  ،GDPتورم (*)

 25بانک ايرانی
4

دارستانی ()1393

 1384تا 1390
 GMMتفاضلی

5

6

 14بانک ايرانی

خشنودی و
همکاران ()1391

اسکندری ()1391

 1380تا 1388
GLS
 17بانک ايرانی
 1380تا 1388
 GMMتفاضلی

شاخص z-
score
شاخص z-
score
شاخص z-
score

نسبت سرمايه ،نسبت سپرده به کل دارايی ،اندازه بانک و بازدهی
سرمايه ( ،)+مطالبات معوق و نسبت وام به دارايی ( )-و نرخ تورم (-
)
نسبت بدهی به دارايی و هزينه به درآمد ( )-و تنوع درآمدی (،)+
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (*) ،نرخ ارز (*) و نرخ تورم ()-
تمرکز بانکی ،نسبت سرمايه ،نسبت نقدينگی ،بازدهی دارايی (،)+
نسبت وام ،نسبت هزينه و نسبت سپرده ( ،)-تورم ( )-و نرخ رشد
تولید ناخالص داخلی ()+

 20مؤسسه مالی
7

آبل و

کشور زيمبابوه 2010

همکاران)2018(1

شاخص z-

تا GMM 2016

score

متغیر دامی مالکیت خارجی بانک (*) ،اندازه بانک ( ،)-شاخص
رقابت لرنر ،لگاريتم کل وامها ()+

تفاضلی
ريسک اعتباری و ريسک نقدينگی ( ،)-اثر تعاملی ريسک نقدينگی

 49بانک از  8کشور
2

8

قنیمی و همکاران
()2017

منطقه منا

شاخص z-

 2006تا 2013

score

 GMMتفاضلی
3

9

تراد و همکاران
()2017

10

ابراهیم و ريزوی
()2017

 75بانک اسالمی در
 12کشور منتخب

شاخص z-

 2004تا 2013

score

 45بانک اسالمی از

دارايی ( ،)-تولید ناخالص داخلی حقیقی و نرخ ارز ( )+و نرخ تورم
()-

 13کشور

شاخص z-

نقدشونده به کل دارايی (*) ،محدوديت فعالیت و شدت سرمايه (،)-

 2000تا 2014

score

نظارت خصوصی و قدرت نظارتی ( ،)+نرخ رشد واقعی )+( GDP
و نرخ تورم ()-

 127بانک از
کشورهای عضو
11

اندازه بانک (*) ،نسبت سرمايه و نسبت نقدينگی ( )+و کیفیت

نسبت کل وام به دارايی ،بازدهی متوسط دارايی و نسبت دارايیهای

SYS-GMM

شافیک)2014( 5

اندازه بانک ( ،)+نرخ رشد وام ( ،)-نرخ تورم ( )+و رشد -( GDP
) ،متغیر دامی بحران جهانی ()-

SYS-GMM
4

و اعتباری ( ،)-بازدهی دارايی ،کفايت سرمايه ،تنوع درآمدی و

شورای همکاری
6

خلیج فارس

 2005تا 2012

دو شاخص نقدينگی به صورت نسبت دارايیهای نقد به کل دارايی
شاخص z-

و سپرده ( )+و تنوع درآمدی ( ،)+متغیر دامی بحران مالی جهانی

score

(*) ،شاخص تمرکز هیرشمن-هرفیندال ( ،)-انحراف معیار ماهانه
قیمت نفت در طول يک سال (*) ،نرخ تورم و لگاريتم )*( GDP

1.

)Abel (2018
)Ghenimi (2017
)3. Trad (2017
)4. Ibrahim & Rizvi (2017
)5. Shafik (2014
 :Gulf Corporation Countries .6بحرين ،کويت ،عمان ،قطر ،عربستان سعودی و امارات متحده عربی
2.
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 GMMتفاضلی
 175بانک از 12
12

اسريری)2013( 1

کشور منطقه منا

شاخص z-

اندازه بانک ،تمرکز و تنوع درآمدی ( ،)+نسبت ناکارايی هزينه به

 2005تا 2009

score

درآمد ،بازدهی ( ،)-تولید ناخالص سرانه ( )+و تورم (*)

2SLS

2

13

ماجی و همکاران
()2011

ريسک اعتباری به صورت نسبت مطالبات غیر جاری به خالص وامها

 56بانک کشور هند
تواتر ماهانه

شاخص z-

 2000تا 2010

score

OLS

14

چیهاک و هسه

 77بانک اسالمی و
 397بانک تجاری)

()2010

 1993تا 2004

15

بهرهای به کل دارايیها (درصد) در بانکهای دولتی و خصوصی
نسبت تسهیالت ،هزينهها و شاخص تمرکز هیرشمن -هرفیندال (،)-

شاخص z-

تنوع درآمدی ،نسبت دارايیهای نقدشونده به سپرده ( ،)+متغیر

score

حکمرانی به صورت میانگین  6معیار حکمرانی خوب ( ،)+نرخ ارز
( )-و نرخ تورم و رشد )*( GDP

OLS
 47بانک بحران زده
دلتوويت)2010( 4

و نسبت سرمايه ( ،)+کارايی به صورت سهم بانک از درآمدهای
( )+و در بانکهای خارجی ()-

 20نظام بانکی (شامل
3

در بانکهای دولتی ( )-و در بانکهای خصوصی ( ،)+اندازه بانک

در  37کشور

شاخص z-

 1987تا 2007

score

رگرسیون چند متغیره

شاخص تمرکز ،نسبت سپردههای سیستم مالی به  GDPو نسبت
اعتبارات بانکی به سپردهها ( ،)+نسبت هزينه به درآمد و بازدهی (،)-
نرخ تورم ( )-و درآمد ناخالص ملی سرانه ()+

 7کشور اروپای
6

16

شرقی و مرکزی

ايويکیک و
همکاران)2008( 5

 1996تا 2006
دادههای ترکیبی

شاخص z-
score

ريسک اعتباری به صورت نرخ رشد ساالنه وام و نسبت ذخیره
مطالبات مشکوک الوصول به خالص درآمدهای بهرهای (،)-
شاخص تمرکز ( )-و اندازه بانک ( )+و تورم ()-

(تلفیقی)
بانکها و
شرکتهای مالی
7

17

سیتروه و رامبل
2006

چند تابعیتی اياالت
متحده آمريکا
 1997تا 2002

شاخص z-
score

شاخص تنوع درآمدی ،نسبت سرمايه و نرخ رشد دارايی ( ،)+نسبت
درآمد غیر بهرهای ،نسبت وام به دارايی و توان دوم نرخ رشد دارايی
( )-و اندازه بانک (*)

دادههای ترکیبی با
اثرات ثابت
عالمت( )-( ،)+و (*) به ترتیب بیانگر اثرگذاری مثبت معنیدار ،اثرگذاری منفی معنیدار و اثر بیمعنی به لحاظ آماری میباشد.

1.

)Srairi (2013
)Maji (2011
)3. Čihák & Hesse (2010
)4. Deltovaite (2010
)5. Ivicic (2008
)6. Central and Eastern Europe (CEE
)7. Sitroh & Rumble (2006
2.

بررسی اثرات ريسک نقدينگی و اعتباری بر ثبات بانکی ايران با استفاده از شاخص 13 Z-score

 -3روش انجام تحقیق
روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانهای است .به منظور جمعآوری ادبیات پژوهش از
روش کتابخانهای (اسنادی) استفاده شده است .همچنین به منظور گردآوری اطالعات مالی
پژوهش از دادههای ترازنامه و سود و زيان بانکها در قالب گزارش عملکرد بانکهای کشور (با
مراجعه حضوری به بانک مرکزی) ،سايت بانک مرکزی ،سايت کدال ،سايت بانکها و سايت
دادههای اقتصادی و مالی استفاده شده است .با توجه به در دسترس بودن اطالعات مالی بانکها
طی دوره  1385-1395جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  18بانک ايرانی ( 11بانک خصوصی و
 7بانک دولتی) میباشد که عبارتند از :سپه ،ملی ،پست بانک (بانکهای دولتی) ،توسعه صادرات،
صنعت و معدن ،مسکن ،کشاورزی (بانکهای دولتی تخصصی و توسعهای) ،اقتصاد نوين،
پاسارگارد ،تجارت ،سینا ،صادرات ،کارآفرين ،سامان ،پارسیان ،ملت ،رفاه و سرمايه (بانکهای
خصوصی).
در اين پژوهش به منظور بررسی اثرات ريسکهای اعتباری و نقدينگی بر ثبات بانکی ايران از
رويکرد دادههای ترکیبی پويا و به طور خاص روش گشتاورهای تعمیميافته

سیستمی1

( )SYS-GMMارائه شده توسط آرالنو و باور )1995( 2و بالندل و باند )1998( 3استفاده شده
است .روش گشتاورهای تعمیم يافته )GMM( 4يکی از روشهای برآورد در رهیافت دادههای
ترکیبی است که در آن اثرات تعديل پويای متغیر وابسته در نظر گرفته میشود .روش GMM

شرايطی را برای برآورد پارامترهای الگو فراهم میسازد که در آن جمله اخالل يک دوره بعد با
ارزشهای جاری متغیرهای توضیحی همبستگی نداشته باشد .به عالوه ،اين روش مسئله درونزايی
را با استفاده از شرايط گشتاوری و به کارگیری متغیرهای ابزاری رفع میکند .اين رويکرد ابتدا
توسط آرالنو و باند )1991( 5به صورت  GMMتفاضلی 6ارائه شده و طی دو دهه گذشته استفاده
از آن در برآورد ضرايب الگوهای خودرگرسیونی مربوط به دادههای ترکیبی گسترش يافته است
1

. System GMM
)Arellano & Bover (1995
)3. Blundell & Bond (1998
4. Generalized Model of Moments
2.

5

). Arellano & Bond (1991
)Differenced GMM (DGMM

6.
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ولی با اين حال عدم استحکام و پايداری 1برآوردهای حاصل از روش مذکور موجب تضعیف آن
شده است .به همین دلیل آرالنو و باور ( )1995و بالندل و باند ( )1998لحاظ تغییراتی در شرايط
گشتاوری روش تفاضلی مرتبه اول گشتاورهای تعمیميافته را ضروری میدانستند .آنها نشان دادند
وقفه متغیرها در سطح ابزارهای ضعیفی برای معادله رگرسیونی در تفاضل هستند و موجب
تورشدار شدن ضرايب در نمونههای محدود میشود .لذا به منظور رفع اين مشکل روش GMM

سیستمی ( )SYS-GMMرا پیشنهاد دادند .در روش اولیه آرالنو و باند ( )1991تفاضل مرتبه اول
متغیرهای از پیش تعیین شده و درونزا متغیرهای ابزاری هستند که با وقفهای از سطوح خودشان در
مدل لحاظ میشوند اما در برآوردگرهای  GMMسیستمی به منظور افزايش کارايی تخمین
مدلهای پويا يک سیستم دو معادلهای همزمان به کار گرفته میشود .به اين صورت که يکی از آن
دو ،معادله در سطح متغیرها است که در آن وقفه تفاضل مرتبه اول متغیرها به عنوان ابزار هستند و
ديگری معادله تفاضل مرتبه اول است که در آن وقفه سطح متغیرها به عنوان ابزار در نظر گرفته
میشود .به اين دلیل چنین رويکردی کارايی تخمین را با افزايش شرايط گشتاوری افزايش
میدهد.
مدل مورد استفاده در اين پژوهش برگرفته از مطالعات قنیمی و همکاران )2017( 2به صورت زير
میباشد:
()1

Zscore =  +  Zscore +  CR +  LR +  CRit* LR +  Size +  ROA +  CARit +
 LG +  InEffi +  ID +  Inf +  GDP +  sanc + 
7
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it

5

it

it
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it
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it

it
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it −1
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it

1
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it

it

0
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که در آن CR :ريسک اعتباری (تسهیالت غیر جاری 3به کل تسهیالت) LR ،ريسک نقدينگی
(نسبت دارايیهای نقدشونده 4به کل دارايی بانک) LR * CR ،اثر تعاملی يا وقوع همزمان ريسک
اعتباری و نقدينگی size ،اندازه بانک (لگاريتم طبیعی کل دارايی بانک) ROA ،بازدهی (نسبت
Robustness
)Ghenimi (2017

1.
2.

 .3تسهیالت غیر جاری شامل مطالبات سررسید گذشته ،معوق و مشکوک الوصول میباشد.
 .4دارايیهای نقد شونده بر اساس ترازنامه بانک از مجموع دارايیهای نقد ،مطالبات از بانک مرکزی ،مطالبات از
بانکها و مؤسسات اعتباری ،اوراق مشارکت و ساير اوراق مشابه و اقالم در راه بدست میآيد.
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سود خالص به دارايی) CAR ،نسبت سرمايه (نسبت سرمايه به دارايی) LG ،نرخ رشد ساالنه
تسهیالت InEffi ،ناکارايی (نسبت هزينهها به درآمد کل) ID ،شاخص تنوع درآمدیSanc ،

متغیر مجازی سالهای تحريم بانکی و متغیرهای کالن اقتصادی شامل  GDPتولید ناخالص داخلی
سرانه و  Infنرخ تورم میباشند .متغیر وابسته نیز شاخص  1z-scoreبه عنوان معیاری از ثبات بانکی
میباشد که بر اساس مطالعه ماری و همکاران )2017( 2به صورت زير محاسبه شده است:
 ( ROAT ) + EAt

()2

)  ( ROAT

) ) (1 + 1(4k



it

Zscore

T = t − k + 1,..., t .

where

که در آن K :طول پنجره زمانی است و در مطالعه حاضر  k=3میباشد μ(ROAT) .میانگین
بازدهی  Tدوره است که بر اساس لحاظ طول پنجره زمانی محاسبه میشود .به اين صورت که
مقدار اين شاخص برای  2دوره اول برای هر بانک وجود ندارد .با توجه به بازه زمانی مطالعه
حاضر که  1385-1395میباشد به عنوان مثال برای محاسبه میانگین بازدهی در سال T ،1387
شامل سالهای  1386 ،1385و  1387و به همین ترتیب برای سالهای ديگر میباشدσ(ROAT) .

نیز انحراف معیار  Tدورهای بازدهی است .از آنجا که اين شاخص میتواند مقادير منفی داشته
باشد ،ايمبرويچ و راش )2014( 3توصیه میکنند مقادير منفی شاخص ( Zscoreبه همراه ساير
مقادير مثبت) قبل از لگاريتم گرفتن با عدد  10جمع شوند.4
به اعتقاد ماری و همکاران )2017( 5شاخصهای ثبات بانکی موجود به دلیل عدم لحاظ طول
پنجره زمانی ( )Kدارای تورش میباشند .لذا شاخص بر اساس رابطه ( )2را به منظور کاهش تورش
در محاسبه شاخص  zscoreو نیز سازگار بودن مقايسه مقادير ثبات بانکی نمونههای مختلف با
طول پنجره زمانی متفاوت ارائه کردهاند.
 .1به دلیل عدم تقارن باال و چولگی شديد شاخص  ،Z-scoreهمواره لگاريتم طبیعی آن در مطالعات به کار برده
میشود.
2.

)Mare (2017
)Imbierowicz & Rauch (2014
4. Adjusted-Zscore
)5. Mare (2017
3.
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 -4یافتههای پژوهش
 -4-1بررسی وضعیت ثبات مالی بانکهای منتخب مطالعه
در اين بخش نتايج حاصل از محاسبه شاخص  z-scoreبرای بانکهای مورد مطالعه ارائه شده
است .برای اين منظور ابتدا مقدار متوسط شاخص مذکور به تفکیک بانکها در نمودار ( )1و
سپس مقدار متوسط آن برای تمام بانکها طی دوره  11ساله ( )1385-1395در نمودار ( )2ارائه
شده است .بر اساس نمودار ( ،)1بانک توسعه صادرات به طور متوسط باالترين میزان ثبات بانکی
را طی سالهای  1385-1395در بین بانکهای مورد مطالعه داشته است .بر اساس محاسبات
تحقیق ،نسبت سرمايه اين بانک همواره باالی  20درصد بوده به طوری که متوسط نسبت سرمايه
اين بانک طی سالهای مورد مطالعه  34درصد بوده است .بعد از آن بانک صنعت و معدن به دلیل
برخورداری از نسبت  25درصدی سرمايه (به طور متوسط) در رتبه دوم قرار دارد.کمترين مقدار
شاخص ثبات بانکی نیز مربوط به بانک ملی است که میتواند ناشی از پايین بودن میزان نسبت
سرمايه اين بانک (به طور متوسط کمتر از  8درصد) طی سالهای مذکور باشد .هرچه نسبت
سرمايه باال باشد قدرت سرمايهگذاری و حجم فعالیتهای مالی بانک افزايش يافته و توانايی بانک
در پوشش دادن ريسکهای مالی و غیر مالی فعالیتها و رويارويی با زيانهای غیر منتظره و
ناماليمات افزايش میيابد .همچنین سطوح باالی اين نسبت معرف بازدهی بیشتر بانک است؛ اول
اينکه تأمین مالی به واسطه سطوح باالی سرمايه کاهش میيابد چرا که باال بودن اين نسبت
نشاندهنده اعتبار باالی بانکها است .دوم باعث میشود بانک به منظور حفظ حقوق سهامداران
در اعطای وام و تسهیالت محتاطانه و سنجیده عمل کرده و بازدهی بیشتری به ارمغان آورد .سوم
اينکه سرمايه نقش حمايتی را در مواجه شدن با دارايیهای ريسکی باال مانند وامها ايفا میکند.
در نهايت ،بانکها ی با سرمايه بیشتر نیاز کمتری به قرض گرفتن داشته که اين خود منجر به
کاهش هزينهها و افزايش بازدهی و سودآوری بانک میشود (تان.)2016 ،1

)Tan (2016

1.
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ماخذ :يافتههای تحقیق

نمودار  :2متوسط شاخص ثبات شبکه بانکی مورد مطالعه طی سالهای 1385-1395

با توجه به نمودار ( )2نیز مشاهده میشود متوسط ثبات نمونه بانکی مورد مطالعه طی سالهای -89
 87باالتر از خط برازش منحنی متوسط ثبات مالی نمونه بانکی مطالعه است .در اين بازه زمانی
ثبات مالی تا سال  88افزايشی بوده و به باالترين میزان خود طی سالهای مورد مطالعه رسیده است
اما بعد از آن با شروع تحريمهای اولیه بانکی از سال  89روند نزولی به خود گرفته است .به طوری
که از سال  91تا اواخر سال  94وضعیت ثبات مالی بانکها پايینتر از خط برازش منحنی قرار
دارد .اين بازه مربوط به تحريمهای شديد اياالت متحده آمريکا و اتحاديه اروپا علیه نظام بانکی
کشور بوده که افت ثبات بانکی را به دنبال داشته است .به عالوه اين روند کاهشی میتواند ناشی از
اختصاص  81هزار میلیارد تسهیالت تکلیفی به بهسازی و نوسازی مسکن از منابع داخلی بانکها
در سالهای  89و  90نیز باشد .از سال  94تا  95وضعیت ثبات بانکی با اجرای برجام و رفع تحريم
سوئیفت بهبود يافته است .به عالوه ،در اليحه بودجه سال  1394نسبت به سالهای گذشته کمیت
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تسهیالت تکلیفی کاهش جزيی داشته و نظام بانکی تکالیف الزامی کمتری در حوزه تصمیمگیری
اعتباری داشته است که برآيند اين عوامل منجر به بهبود ثبات بانکی طی اين سالها شده است.
 -4-2آمار توصیفی متغیرها
خالصه اطالعات و خصوصیات آماری مربوط به متغیرهای مورد مطالعه به ترتیب در جداول ( )2و
( )3ارائه شده است:
جدول  :2خالصه اطالعات متغیرهای مورد مطالعه
نماد

توضیح متغیر و فرمول محاسباتی

اختصاری

نام متغیر

شاخص ثبات بانکی
بر اساس مطالعه ماری
t

و همکاران ()2017
که مقدار آن ابتدا با
عدد  10جمع شده و
سپس لگاريتم گرفته

EA

 ( ROA ) +
T

)  ( ROA
T

)

) (4 k

(

ZSCORE 

1+ 1

Zscore

متغیر وابسته

 K=3طول پنجره زمانی

شده است.
متغیرهای مستقل:
نسبت تسهیالت غیر
جاری به کل
تسهیالت بانک
نسبت دارايیهای نقد
شونده به کل دارايی
بانک

مجموع تسهیالت غیر جاری

CR

کل تسهیالت
مجموع دارايیهای نقدشونده

LR

کل دارايیها

ريسک اعتباری

ريسک نقدينگی
تعامل ريسک نقدينگی و اعتباری

ضرب ريسک اعتباری در ريسک نقدينگی (وقوع همزمان دو ريسک اعتباری و نقدينگی)

CRLR

لگاريتم طبیعی کل دارايی بانک

SIZE

اندازه بانک

ROA

بازدهی دارايی

CAR

نسبت سرمايه

LG

نرخ رشد وام

INEFFI

ناکارايی

متغیرهای توضیحی:
نسبت سود خالص به

سود خالص

کل دارايی بانک

کل دارايیها

نسبت سرمايه به کل

سرمايه

دارايی بانک

کل دارايیها
نرخ رشد ساالنه اعطای تسهیالت بانک

نسبت هزينه به درآمد

هزينه

کل بانک

کل درآمد
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InterestIncome − NonInterestIncome

شاخص تنوع
1

درآمدی

1−

ID

تنوع درآمدی

INF

نرخ تورم

TotalOperatingIncome
نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده ()100=1390

نسبت تولید ناخالص داخلی( به قیمت ثابت و پايه  )1390به جمعیت
متغیر مجازی تحريم بانکی (سالهای  1394-1391عدد  ،1مابقی سالها عدد صفر)

2

GDP

تولید ناخالص داخلی سرانه

SANC

متغیر مجازی تحريم بانکی

ماخذ :يافتههای تحقیق

با توجه به مشاهدات جدول ( ،)3متغیر وابسته (شاخص  )zscoreدارای میانگین  7.72و میانه 7.68
میباشد .به عبارتی نیمی از مشاهدات آن باالی  7.68و نیمی ديگر پايینتر از اين مقدار هستند.
مشاهده میشود مقدار میانگین و میانه به هم نزديک هستند که بیانگر اين است که دادهها
پراکندگی اندکی دارند .بیشترين مقدار اين شاخص معادل  11.26میباشد که مربوط به بانک
توسعه صادرات در سال  88و کمترين مقدار آن معادل  2.32بوده که مربوط به بانک ملی در سال
 95میباشد .متغیر ريسک اعتباری دارای میانگین  ،16.42میانه  16.3درصد با انحراف معیار 9.26
میباشد يعنی بیش از نیمی از مشاهدات مربوطه باالی  16.3درصد بوده است .اين در حالی است
که بر اساس استانداردهای جهانی نسبت تسهیالت غیر جاری به تسهیالت پرداختی بانکها بايد
بین  3تا  5درصد باشد .حداکثر مقدار ريسک اعتباری  72.25درصد است که مربوط به بانک
سرمايه در سال  1395و کمترين آن  0.49درصد میباشد که مربوط به بانک اقتصاد نوين در سال
 1385میباشد .متغیر نسبت سرمايه نیز دارای میانگین  10.12و میانه  6.55میباشد که نشان میدهد
بانکهای مورد مطالعه طی بازه زمانی  85-95به طور متوسط بیشتر از حد الزامات قانونی ( 8درصد

 .1در اين معادله صورت کسر شاخص تنوع درآمدی تفاضل درآمدهای غیر بهرهای از درآمدهای بهرهای است و
مخرج کسر کل درآمدهای عملیاتی بانک میباشد .زمانی که سهم درآمد غیر بهرهای  0.5باشد شاخص تنوع
درآمدی دارای بیشترين مقدار يعنی عدد  1اما زمانی که سهم درآمد غیر بهرهای اعداد صفر و يا  1باشد ،شاخص تنوع
درآمدی دارای کمترين مقدار يعنی عدد صفر میباشد.
 .2باتوجه به اينکه تحريمهای بانکی کشور از سال  1389شروع شده و از اواخر سال  1390نیز شدت تحريمها بر بانک
مرکزی و قطع خدمات سوئیفت توسط اياالت متحده آمريکا و اتحاديه اروپا صورت پذيرفته است به منظور لحاظ اثر
تحريم بانکی بر ثبات نظام بانکی متغیر دامی ( )Sancبرای سالهای  1391تا سال ( 1394اجرای برجام) مقدار يک را
احراز نموده و در باقی سالها مقدار صفر میباشد.
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کفايت سرمايه) سرمايه نگهداری کردهاند .1البته با توجه به عدد میانه در بیش از نیمی از مشاهدات
اين نسبت کمتر از  8درصد بوده است به طوری که کمترين آن  1.33درصد مربوط به بانک سپه
در سال  91میباشد.
جدول  :3آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

میانه

1.23

2.32

11.26

7.68

7.72

9.26

0.49

72.25

16.13

16.42

8.98

5.03

66.76

20.22

21.27

225.8

9.6

1254.6

306.7

337.41

197

1.3

8.36

14.51

12.41

12.14

198

2.11

-20.22

8.84

0.81

1.13

197

ROA

10.1

1.33

67.84

6.55

10.12

197

CAR

20.4

-10.8

180.1

18.8

22.3

180

LG

0.29

0.12

2.74

0.83

0.76

196

INEFFI

16.8

2.07

99.9

84.6

80.01

195

ID

3.09

75.5

84.7

79.8

79.8

198

GDP

8.25

9

34.7

15.6

18.4

198

INF

میانگین

تعداد مشاهدات

متغیر

162

Z-score

197

CR

198

LR
CRLR
SIZE

 -4-3بررسی مانایی متغیرها
به منظور جلوگیری از ايجاد رگرسیون کاذب در اين مرحله مانايی متغیرهای مورد مطالعه بر اساس
آزمون ريشه واحد لوين -لین -چو 2در جدول ( )4ارائه شده است.

 . 1براساس قوانین بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران حداقل نسبت کفايت سرمايه مطلوب برای بانکهای ايران
معادل  8درصد است .يعنی به ازای هر  100واحد دارايی ريسکی با ريسک  100درصد ،معادل  8واحد سرمايه مورد
نیاز است.

 :Levin-Lin-Chu Unit Root Test .2آزمون لوين-لین-چو ( )LLCبه لحاظ تئوری برای ساختارهای پانل به
کار میرود .به عبارتی اين آزمون همان  ADFاست که روند زمانی به آن اضافه گرديده است؛ به طوری که با وجود
ناهمگنی مقاطع و ناهمسانی واريانس جمالت خطا از قدرت بااليی در بررسی مانايی دادههای پانل برخوردار است.

بررسی اثرات ريسک نقدينگی و اعتباری بر ثبات بانکی ايران با استفاده از شاخص 21 Z-score

جدول  :4بررسی مانایی متغیرها
وضعیت
مانا در سطح  1درصد

آزمون ریشه واحد LLC
-12.6
()0.0000

متغیر
Z-score

مانا در سطح  1درصد

-4.98
()0.0000

CR

مانا در سطح  1درصد

-2.7
()0.004

LR

مانا در سطح  1درصد

-6.1
()0.0000

CRLR

مانا در سطح  5درصد

-2.5
()0.01

SIZE

مانا در سطح  5درصد

-2.3
()0.01

ROA

مانا در سطح  10درصد

-1.5
()0.07

CAR

مانا در سطح  1درصد

-4.9
()0.0000

LG

مانا در سطح  1درصد

-3.6
()0.0001

INEFFI

مانا در سطح  1درصد

-2.6
()0.004

ID

مانا در سطح  1درصد

-2.5
()0.006

GDP

مانا در سطح  1درصد

-6.1
()0.0000

INF

ماخذ :يافتههای تحقیق

-4-4تخمین مدل
با توجه به مزيت روش دادههای ترکیبی پويا  GMMدر رفع مشکل خودهمبستگی ،واريانس
ناهمسانی ،حل مسئله درونزايی ،رفع و يا کاهش همخطی ،مطالعه حاضر به منظور دستیابی به يک
مدل کارا و دقیق از روش  GMMسیستمی دو مرحلهای بر اساس روش پیشنهادی آرالنو و باور
( )1995و بالندل و باند ()1998بهره برده است که از يک برآوردگر قوی ماتريس واريانس-
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کواريانس 1برخوردار است .به منظور نشان دادن استحکام نتايج  GMMسیستمی نسبت به GMM

تفاضلی آرالنو و باند ( ،)1991نتايج تخمین به صورت دو مرحلهای 2برای هر يک از دو مدل
مذکور به همراه انجام اصالح واريانس( 3به دلیل تورشدار بودن انحراف معیار  GMMدو
مرحلهای) در جدول ( )5ارائه شده است:
جدول  :5نتایج برآورد مدل با استفاده از  GMMسیستمی و تفاضلی
متغیر وابسته :شاخص Z-score
مدل 4

مدل 3

مدل 2

مدل 1

 GMMتفاضلی
با اصالح
واریانس
0.2

 GMMتفاضلی

GMM
سیستمی با
اصالح واریانس

GMM
سیستمی

0.2

0.57

0.57

()0.15

(***)3.11

(***)3.28

(***)5.42

-0.04

-0.04

-0.08

-0.08

()-0.3

(**)-1.98

(**)-2

(***)-4.24

-0.03

-0.03

-0.03

-0.03

()-0.5

(***)-4.57

(**)-2.44

(***)-5.7

0.001

0.001

0.002

0.002

()0.1

()1.15

()1.1

(**)2.8

0.54

0.54

-0.1

-0.1

()0.56

(***)4.26

()-0.2

()-0.43

-0.54

-0.54

-1.65

-1.65

()-0.4

(**)-2.32

(***)-3.2

(***)-4.25

0.1

0.1

0.14

0.14

()0.5

(***)6.3

(***)2.64

(***)6.8

-0.01

-0.01

-0.02

-0.02

()-0.2

(***)-2.75

(**)-1.97

(***)-5.1

-2.3

-2.3

-2.4

-2.4

()-0.6

(**)-2.18

(**)-2.5

(**)-3.1

0.001

0.001

-0.01

-0.01

()0.03

()0.38

()-0.9

(**)-2.05

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

(**)-2.04

(***)-25.2

(***)-8.14

(***)-41.2

-0.01

-0.01

0.02

0.02

نماد اختصاری

نام متغیر

)Zscore(-1

وقفه متغیر وابسته

CR

ریسک اعتباری

LR

ریسک نقدینگی

CRLR

تعامل ریسک نقدینگی
و اعتباری

SIZE

اندازه بانک

ROA

بازدهی دارایی

CAR

نسبت سرمایه

LG

نرخ رشد تسهیالت

INEFFI

ناکارایی

ID

تنوع درآمدی

GDP

تولید ناخالص سرانه

INF

نرخ تورم
1.

Robust Estimator of the Variance-Covariance Matrix
Two-Step
3. Robust
2.
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(***)-4.8

()1.41

(**)2.04

-4.15

-4.15

-3.9

-3.9

(***)-10

(***)-37.03

(***)-12.13

(***)-37.8

()-0.25

SANC

متغیر مجازی تحریم

Cons

عرض از مبدأ
تعداد مشاهدات

42.5

42.5

50.6

50.6

(***)3.8

(***)17.1

(***)10.3

(***)15.5

121

121

140

140

No. Obs.

41

41

48

48

No. Inst.

تعداد ابزارها

(*** )2083

(***)69435

(***)38841

(***)26980

Wald Test

آزمون والد

* ()-0.62

()-3.9

* ()-1.5

* ()-1.6

AR(1)2

خودهمبستگی مرتبه
اول

* ()-0.05

* ()-0.24

* ()-0.91

* ()-1.02

AR(2)3

خودهمبستگی مرتبه
دوم

1

6
* )1.3( 5
* )13.9( 7
Sargan Test4
* ** ،و *** به ترتیب بیانگر معنیداری در سطح  10درصد 5 ،درصد و  1درصد است * .بیانگر تايید فرضیه اعتبار مربوطه است.

آزمون سارگان

با توجه به نتايج جدول ( )5مشاهده میشود نتايج روش  GMMسیستمی نسبت به  GMMتفاضلی
از استحکام بیشتری برخوردار است .چرا که با اصالح واريانس اکثر متغیرها در مدل GMM

تفاضلی به لحاظ آماری بیمعنی شدهاند .بر اين اساس مدل نهايی اين مطالعه  GMMسیستمی با
اصالح واريانس يعنی مدل  2میباشد .به عالوه تايید فرضیه صفر آزمون سارگان حاکی از اعتبار
متغیرهای ابزاری مدل و نیز تايید فرضیه صفر آماره مربوط به ) AR(2بیانگر عدم وجود
خودهمبستگی از مرتبه دوم میباشد .تفسیر نتايج به شرح زير میباشد:
فرضیه اول اين مطالعه مطابق با تئوری تايید میشود؛ به نحوی که ريسک اعتباری با اطمینان 99
درصد اثر منفی معنیدار بر ثبات بانکی دارد .فرضیه دوم که بیانگر تاثیر منفی معنیدار ريسک
نقدينگی بر ثبات بانکی میباشد با اطمینان  95درصد تايید میشود .به اين صورت که وجود
 .1آزمون مبتنی بر معنیداری کلی رگرسیون میباشد.

2.

)Arellano-Bond test that first-order autocorrelation is 0 (H0: No Autocorrelation
)Arellano-Bond test that second-order autocorrelationis 0 (H0: No Autocorrelation
4
. The test for over-identifying restrictions in GMM dynamic model estimation
 Chi2(34)=48.6 .5جدول با سطح اطمینان  95درصد است.
3.

 .6با توجه به اينکه محاسبه مقدار آماره آزمون سارگان بعد از  robustمدل امکانپذير نبوده و با خطا مواجه میشود
مقدار آماره آزمون سارگان قبل از  robustدر نظر گرفته میشود؛ چرا که آزمون سارگان مربوط به ابزارها و به
عبارتی تايید معتبر بودن ابزارها است و با اصالح واريانس تغییر نمیيابد.
 chi2(27)=40.1 .7جدول با سطح اطمینان  95درصد است.
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ريسک نقدينگی (نااطمینانی از آينده و احتمال بانک برای مراجعه غیر منتظره مشتريان به منظور
دريافت سپرده و ساير الزامات نقدينگی) بانک را به منظور مواجهه با چنین ريسکی ناگزير به
افزايش دارايیهای با نقدشوندگی باال و بدون بازده بیشتری میکند که اين امر بازدهی دارايیها و
حقوق صاحبان سهام را تحت تاثیر قرار داده و با کاهش و نوسان سودآوری (هزينه فرصت شرکت
در ساير سرمايهگذاریها) باعث بیثباتی و آسیبپذيری بانکی میشود .به عالوه اين اثر منفی
میتواند نشاندهنده عدم مديريت مناسب ريسک نقدينگی توسط بانکها باشد به نحوی که
افزايش دارايیهای نقدشونده به منظور مديريت ريسک نقدينگی کارا نبوده و در جهت کاهش
ثبات بانکی عمل نموده است .همچنین بر اساس يافتههای اين مطالعه فرضیه سوم را که بیانگر اثر
منفی معنیدار وقوع همزمان (اثر تعاملی) ريسک نقدينگی و اعتباری بر ثبات بانکی است نمیتوان
پذيرفت و يا به عبارتی داليل قوی برای پذيرش آن وجود ندارد .به هر حال اثر مثبت آن میتواند
به اين دلیل باشد که همزمان با وقوع ريسک اعتباری و کاهش جريان ورودی درآمدهای بهرهای
ناشی از افزايش مطالبات معوق ،بانک ريسک نقدينگی بیشتری را احتمال میدهد .در نتیجه به
منظور پوشش ريسک نقدينگی سعی در کاهش اعطای تسهیالت داشته تا حداقل احتمال افزايش
ريسک اعتباری را کاهش داده و به واسطه آن ثبات مالی بانک کاهش نیابد.
در رابطه با متغیرهای توضیحی مطالعه ،تاثیر مثبت معنیدار وقفه شاخص  z-scoreبر ثبات بانکی
نشان از ماهیت پويای مدل مورد مطالعه است .اندازه بانک و تنوع درآمدی به لحاظ آماری اثر
معنیداری بر ثبات بانکی نداشتهاند .متغیر نسبت سرمايه اثر مثبت معنیدار بر ثبات بانکی داشته
است لذا تقويت و افزايش نسبت سرمايه بهبود ثبات بانکی را به همراه دارد .اثر منفی معنیدار
بازدهی دارايی بر ثبات بانکی میتواند ناشی از غلبه اثر منفی انحراف معیار بازدهی (بازدهی
ريسکی) بر اثر مثبت و مستقیم متغیر بازدهی بر ثبات بانکی باشد .به عبارتی بر اساس مفهوم مبادله
ريسک-بازدهی ،1بازدهیهای باال با نوسان و ريسک بااليی بدست میآيند (ماری و
همکاران .)2017،لذا میتوان نتیجه گرفت که بازدهی بانکها طی دوره مورد مطالعه با نوسانات
باال همراه بوده و افت ثبات بانکی را به همراه داشته است .ضريب منفی معنیدار نرخ رشد
تسهیالت نیز نشان از اعطای اعتبارات در فضای مديريتی نامناسب بوده که در واقع باعث عدم
Risk-Return Trade-off
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تحقق بازدهی مورد انتظار اعطای تسهیالت شده است .در میان متغیرهای کالن نیز تورم اثر
معنیداری بر ثبات بانکی نداشته اما تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی معنیدار بر ثبات بانکی
داشته است که نشانگر ضد چرخهای بودن فعالیت بانکهاست و در واقع تايیدی بر فرضیه بیثباتی
مالی مینسکی 1میباشد .همچنین تحريم بانکی پس از متغیر ناکارايی (نسبت هزينه به درآمد)
بیشترين اثر منفی معنیدار را بر ثبات بانکی داشته است؛ چرا که تحريمها با ايجاد بحران ارزی،
بیثباتی اقتصاد ،محدود نمودن صادرات و واردات (اختالل در روند سودآوری صاحبان آن) و نیز
ايجاد هزينه برای سیستم اقتصادی به ويژه سیستم بانکی همراه است و از اين طريق آسیبپذيری
بانکها را به دنبال دارد.
 -5خالصه ،نتیجهگیری و پیشنهادها
با عنايت به اهمیت آسیبپذيری مالی نظام بانکی در مطالعات بانکداری در سالهای اخیر و نیز
لزوم ثبات مالی نظام بانکی به منظور مقاومت در برابر شوکها و عوامل خارجی و غیر منتظره و
پیشگیری از بروز بحران پژوهش حاضر به بررسی اثرات ريسک نقدينگی و اعتباری بر ثبات مالی
بانکی پرداخته است .نوآوری اصلی اين مقاله بررسی اثر تعاملی دو ريسک اعتباری و نقدينگی و
استفاده از شاخص  z-scoreبدون تورش همراه با لحاظ اثر تحريمهای بانکی میباشد .نتايج
حاصل از محاسبه شاخص  z-scoreنشان میدهد به طور متوسط ثبات و پايداری مالی بخش
بانکی طی سالهای  1385-1395دارای نوساناتی بوده است و شواهد موجود حاکی از وخیمتر
شدن وضعیت ثبات بانکی ايران نسبت به سالهای قبل از شروع تحريمهای بانکی بوده است .نتايج
تخمین مدل  GMMسیستمی دو مرحلهای برای نمونه  18تايی از بانکهای کشور طی سالهای
 1395-1385نشان داده است ريسک اعتباری و ريسک نقدينگی دارای اثر منفی معنیدار بر ثبات
 :Minsky's Financial Instability Hypothesis .1بر اساس فرضیه بازارهای مالی آسیبپذير مینسکی هنگامیکه
اقتصاد در رونق است و افراد نسبت به آينده اقتصاد خوشبین هستند سرمايهگذاران و سفتهبازان تمايل به افزايش سريع
بدهیهای خود خواهند داشت .اگر نهادهای وامدهنده نیز همین خوشبینی را داشته باشند به تقاضای اضافه شده برای
دريافت وام با حاشیه ايمنی پايین پاسخ خواهند داد .نتیجه اين امر افزايش آسیبپذيری بانکها است؛ زيرا ثبات آنها
به توانايی بازپرداخت وام توسط وامگیرندگان بستگی دارد.
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بانکی است اما اثر تعاملی يا به عبارتی وقوع همزمان اين دو ريسک اثر معنیداری بر ثبات بانکی
نداشته است .در رابطه با ساير متغیرهای ويژه بانکی نیز به جز اندازه بانک و شاخص تنوع
درآمدی ،ساير متغیرها اثر معنیداری بر ثبات بانکی داشتهاند؛ به اين صورت که نسبت کفايت
سرمايه دارای اثر مثبت و بازدهی ،نرخ رشد تسهیالت و ناکارايی دارای اثر منفی بر ثبات بانکی
بودهاند .از میان متغیرهای کالن نیز تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی معنیدار و نرخ تورم اثر
بیمعنی بر ثبات بانکی داشتهاند .به عالوه تحريمهای بانکی بعد از ناکارايی اساسیترين عامل در
جهت کاهش ثبات مالی بانکها بوده است.
با توجه به يافتههای تحقیق پیشنهاد میشود بانک مرکزی به رتبهبندی بانکها به لحاظ پايداری و
ثبات مالی اهتمام ورزد تا بانکها با شناسايی نقاط ضعف خود در رقابت با ساير بانکها در صدد
رفع آنها اقدام نمايند .به عالوه با توجه به ضريب منفی معنیدار ناکارايی هزينه ،الزام بانکها به
اصالح ساختار هزينه درون بانکی و عملیات بین بانکی نیز میتواند در بهبود ثبات مالی اثربخش
باشد .با توجه به ضريب مثبت معنیدار نسبت سرمايه پیشنهاد میشود بر اساس استانداردهای
بینالمللی (کفايت سرمايه  12درصد بر اساس بازل  )2به افزايش کفايت سرمايه بانکها توجه
کافی مبذول شود .همچنین مطابق با ضريب منفی معنیدار متغیر ريسک اعتباری حتیاالمکان از
اعطای تکالیف بودجهای و تسهیالت تکلیفی خودداری شود .به عالوه ،ايجاد يک شبکه اطالعاتی
يکپارچه از مشتريان و سیستم رتبهبندی اعتباری متقاضیان تسهیالت ،بررسیهای کارشناسانه در
رابطه با توانايی افراد متقاضی تسهیالت در بازپرداخت و سودآوری طرحهای آنها ،عدم تمرکز
در اعطای تسهیالت و ايجاد تنوع در تخصیص اعتبار به منظور کنترل و مديريت ريسک اعتباری
میتواند گامی اساسی در جهت بهبود ثبات نظام بانکی باشد .همچنین بررسی پويای روند گذشته
تقاضای وجه نقد توسط مشتريان و ساير الزامات نقدينگی و نیز انتخاب پرتفوی سرمايهگذاری
سودآور با ريسک پايین به منظور کنترل ريسک نقدينگی و در نتیجه نگهداری بهینه دارايیهای
نقدشونده میتواند نقش اساسی در بهبود ثبات بانکی داشته باشد .البته بیمه سپردهها و استفاده از
توافقنامههای بازخريد رپو ( )repoبا هدف تأمین مالی کوتاهمدت میتوانند راهکارهای ديگری
برای مديريت ريسک نقدينگی به شمار آيند.
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Abstract
The aim of this study is to investigate the effects of liquidity and
credit risk on the banking stability in Iran using the unbiased Z-score
index. This investigation finds significance with regard to the subjects
of bankruptcy and banking crisis. In order to attain the purposes of
this research, a sample of 18 Iranian banks for the period of 20072017 was used and three main hypotheses were constructed. The
Dynamic Panel data approach was applied for the estimation of the
model along with the use of the two-step System GMM. The results
indicate that credit risk and liquidity risk significantly reduce banking
stability but the effect of their interaction is not significant. The
findings of the study provide bank managers with better understanding
of bank risks and the efforts aimed at managing liquidity and credit
risks. It is shown that an increase in the capital has significantly
improved banking stability, while inefficiency, return on assets (based
on risk-return tradeoff), loan growth, GDP per capita (based on
Minsky's financial instability hypothesis) and sanctions on banks have
had significant negative effects on banking stability.
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Liquidity risk, System GMM.
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