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چكیده
صنعت بانكداري در ايران به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمايه و ناکارايیهاي موجود در اين بازار
عهده دار اصلی تأمین مالی بلندمدت و کوتاه مدت فعالیتهاي اقتصادي است .بر همین اساس اعطاي وام و
تسهیالت بخش مهمی از عملیات تأمین مالی هر بانك را تشكیل میدهد ،اما احتمال عدم بازپرداخت به
موقع وام و تسهیالت باعث ريسك اعتباري در بانكها میشود و بیتوجهی در اين زمینه میتواند منجر به
نتايج نامطلوبی در عملكرد بانكها شود ،حال اگر میزان ريسك در بانكهاي دولتی و خصوصی تفاوت
قابلتوجهی از هم داشته باشند ،در اين صورت نیز تأثیر چنین ريسك نیز بر عملكردها اين بانكها متفاوت
خواهد بود .با توجه به اهمیت اين مساله مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ريسك اعتباري بر عملكرد نظام بانكی
کشور و همچنین مقايسهي ريسك اعتباري در بانكهاي دولتی و خصوصی طی دورهي زمانی ۳۱۳۱- ۳۱۳۱
پرداخته است .در اين راستا از روش خود رگرسیون برداري دادههاي تابلويی استفاده شده است .نتايج نشان
داد تكانه اي به اندازه يك انحراف معیار در ريسك اعتباري منجر میشود نقدينگی بانكها ،بازده دارايیها و
سودآوري بانك ها کاهش يابد .بر اساس نتايج؛ در بلندمدت ريسك اعتباري چندان نقشی در تعیین
سودآوري بانك ها ندارد ،اما نقدينگی و بازده دارايی بانكها در بلندمدت به صورت قابلتوجهی تحت تأثیر
ريسك اعتباري قرار دارند.
واژههای كلیدی :ريسك اعتباري ،بازده دارئی ،نقدينگی ،نظام بانكی ،سودآوري.
طبقه بندی G21, L11, E41 : JEL
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 -1مقدمه
يكی از ابزارهاي الزم و موثر براي توسعه اقتصادي کشور ،وجود نظام بانكی کارآمد است .بانكهاا ناب
فعالیتهاي مالی هستند و وضعیت حاکم بر آنها میتواند تأثیر مهمی بر سااير بخاشهااي اقتصاادي ياك
جامعه داشته باشد .بانكها با سازماندهی و هدايت دريافتها و پرداختها ،مبادله هاي تجاري و بازرگاانی را
تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها ،رشد و شكوفايی اقتصادي میشوند .با اين حال ،در ساالهااي اخیار
صنعت بانكداري به داليل مختلفی از قبیل خطر يا هزينههاي ناشی از نوسانهاي نرخ بهاره ،تاورم ،ارز و ياا
بازپرداخت نشدن تسهیالت پرداختی با چالشهاي متعددي روبرو شده اند .تداوم و شدت چنین چالشهاايی
براي صنعت بانكداري در دنیاا و کشاورها بحاران هااي متعادد اجتمااعی را رقام زده اسات .وجاود چناین
پیامدهايی ،مسئوالن نهادهاي نظارتی و اجرايی بیستمهاي مالی را بر آن داشاته اسات تاا ماديريت ريساك
نهادهاي مالی و به خصوص بانكها را با جديت بیشتر و کارشناسانهتري مورد توجه قرار دهند (شايان آرانی،
 .) ۳۱۳۱به تبع اين مساله ،آگاهی از میزان اثرگذاري ريسكهاي مهم بانكی بر عملكرد نظاام باانكی باهادف
مديريت ريسكهاي مذکور و پیامدهاي نامطلوب آنها حائز اهمیت است.
بانك يك نهاد اقتصادي است که با تأمین سرمايه اولیه ،باهدف کسب سود ،اقدام به دادن ارائه خدمات
بانكی مینمايد .فعالیتهاي اصلی بانكها شامل جمعآوري وجوه مازاد صاحبان سرمايه ،اعطاي اعتبارهاي به
متقاضیان و ارائه خدمات بانكی است .ريسك اعتباري به دلیل ارتباط آن با فعالیتهاي عملیاتی بانكها (در
زمینههاي وامها ،معامله هاي بینبانكی ،اوراق قراضه ،معامله هاي ارز ،سهام عادي ،معامله هاي اختیار ،صدور
ضمانتنامه و سوآپ) يكی از مهمترين ريسكهاي موجود در نظام بانكی است و در بیشتر مواقع زيان مربوط
به ريسك اعتباري از ساير ريسكها بیشتر است( .سلحشور .)۳۱۳۳ ،وامها بزرگترين و بديهیترين منبع
ايجاد ريسك اعتباري در بانكها هستند .به بیان ديگر ،اعطاي وام و تسهیالت بانك را در معرض ريسك قرار
می دهد .وجود چنین ريسكی عملكرد بانكها می تواند به صورت نامطلوب متأثر کند .به عنوان مثال قسمتی
از مشكالت امروز بانكهاي کشور ايران در زمینه افزايش مطالبه هاي معوق و سوخت شده به دلیل عدم
بهرهگیري بانكها از نظام اندازهگیري و مديريت ريسك اعتباري است .يكی از مشكالت اساسی نظام بانكی
در ايران ريسك اعتباري است ،به دلیل اينكه منابع پولی زيادي در بانكهاي خصوصی و دولتی در قالب
اعتبار به متقاضیان تسهیالت ارائه میشود و بازگشت اين منابع ،در تداوم حیات و توسعه بانكها ضرورتی
آشكار دارد .بنابراين بانكها براي ادامه حیات خود بايد ريسكها را کنترل نموده و اثرات نامطلوب آن را
کاهش دهند که براي اين کار ،بررسی اثرگذاري ريسك اعتباري بر عملكرد بانك ضرورت دارد .از سوي ديگر
در اقتصادهاي در حال توسعه همچون ايران به دلیل عدم توسعه مناسب و کافی بازار سرمايه و ناکارايیهاي
موجود در اين بازار ،در عمل بازار پولی است که در چارچوب نظام بانكی عهده دار اصلی تأمین مالی بلندمدت
و کوتاه مدت بنگاهها و فعالیت هاي اقتصادي است .بر همین اساس اطمینان از مديريت ريسك و عملكرد
صحیح نظام بانكی در اين کشورها حائز اهمیت است .با توجه به اين موارد؛ مطالعهي حاضر به بررسی تأثیر
ريسك اعتباري بر عملكرد (بازده دارايی ،نقدينگی و سودآوري) نظام بانكی در ايران میپردازد .در اين راستا
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از روش خودرگرسیونبرداري دادههاي تابلويی ( )PVARو اطالعات  ۳۱بانك طی دورهي زمانی -۳۱۳۱
 ۳۱۳۱استفاده شده است.
در ادامه در بخش دوم مبانی نظري ارائه میشوند ،در بخش سوم مطالعات تجربی مرتبط مرور میشوند،
در بخش چهارم مدل تحقیق تبیین شده و روش برآورد تشريح میشود .در بخش پنجم مدل برآورد و نتايج
تحلیل میشوند .در بخش ششم نتیجهگیري از مطالعه ارائه میشود.
 -2مبانی نظری
سابقه ريسك در بانكداري به اندازه فعالیت بانكداري قدمت دارد و برخالف ايجاد تنوع در خدمات
بانكداري ،ريسكها افزايش داشتهاند ،زيرا گسترش فعالیتهاي بانكداري ،عدم توانايی وامگیرندگان در
بازپرداخت بدهی ،ورود به حوزههاي بانكداري بینالمللی و بروز بحرانهاي مالی ،ريسكهاي جديدي را به
دنبال داشته است .تعاريف متعددي از ريسك در منابع مختلف علمی را میتوان يافت که البته هر کدام از اين
تعاريف بسته به بعد يا زاويه ديد خود ،تعريف متفاوتی از ريسك را ارائه کردهاند .واژه ريسك به احتمال ضرر،
درجه احتمال ضرر و میزان احتمال ضرر اشاره دارد .در اين راستا ريسك احتمال خطر و هم احتمال سود و
هم احتمال زيان را دربر میگیرد .درحالیکه ريسك خالص فقط احتمال زيان را دربر میگیرد و شامل
احتمال سود نمیشود .درصورتی که اطمینان کافی نسبت به تغییرهاي وجود داشت ،تغییرات مطمئن در
چارچوب منافع و مزاياي پیشبینیشده پوشش پیدا میکرد درحالیکه عدم امكان پیشبینی ناشی از
احتمالی بودن تغییرهاي ،آن را به ريسك حاکم بر منافع و مزايا تبديل کرده است .مديريت ريسك فرايندي
است که هدف آن کاهش امكان آثار زيان آور يك فعالیت از طريق اقدام آگاهانه براي پیشبینی حوادث
ناخواسته و برنامهريزي براي اجتناب از آنها میباشد (عشقی .)۳۱۳۳ ،مهمترين ريسكهايی که سیستم
بانك را با آن مواجه میکند ،به دستههاي ريسك اعتبا ري ،ريسك بازار ،ريسك عملیاتی ،ريسك قانونی،
ريسك کفايت سرمايه ،ريسك نرخ بازده ،ريسك پول يا نرخ ارز و ريسك نقدينگی ذيل تقسیمبندي می -
شوند .به هر حال ريسك به عنوان يك تهديد ،فعالیت بانكها را تحت تأثیر قرار داده است و در اين میان
ريسك اعتباري به دلیل ناشی شدن از مهم ترين عملیات بانكی يعنی اعطاي وام و تسهیالت از اهمیت دو
چندان برخوردار است .ريسك اعتباري يكی از مهمترين عوامل تأثیرگذار بر سالمت سیستم بانكی است
(بارال .)۱۱۱۱ ،۳
ريسك مربوط به زيان هاي ناشی از عدم بازپرداخت يا بازپرداخت باا تاأخیر اصال ياا فارع وام از طارف
مشتري ريسك اعتباري نامیده میشود (نیك پی .)۳۱۳۱ ،در تعريف ديگر ،ريسك اعتباري عباارت اسات از
احتمال تعويق ،مشكوک بودن وصول يا عدم وصول شدن تسهیالت ارائهشده به مشتريان اسات .باه عباارتی
ريسك اعتباري ريسكی است که بر اساس آن قرض کننده وجه قادر به پرداخت اصل و فرع (وام) خود طبق
شرايط مندرج در قرارداد نمیباشد؛ به عبارت ديگر مطابق اين ريسك ،بازپرداختها يا با تأخیر انجامشده ويا
وصول نمیشوند .اين امر موجب ايجاد مشكالتی در گردش وجوه نقاد باناك مایشاود (موساويان و کاوناد،
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 .)۳۱۳۱چهار شاخص به طور گسترده بهمنظور تعیین میزان ريسك اعتباري براي باناكهاا در نظار گرفتاه
می شوند .الف) نسبت دارايیهاي تحققنیافته (اجرانشده) به کل وامها و دارايیهاي استیجاري؛ دارايایهااي
تحققنیافته دارايیهاي درآمدزايی همچون وامهاست که  ۳۱روز از سررسید آنها گذشته باشاد .ب) نسابت
خالص وامهاي سوخت شده به کل وامها و دارايیهاي استیجاري؛ وامهاي سوخت شاده وامهاايی اسات کاه
امكان وصولشان براي بانك وجود ندارد و درعمل بیارزشاند و باناكهاا آن هاا را از دفترهااي خاود حاذف
کرده اند .ج) نسبت ذخیره احتیاطی ساالنه زيان وامها به کل وامها و دارايیهاي استیجاري و يا کال حقاوق
صاحبان سهام .د) نسبت ذخیره مطالبه هاي مشكوکالوصول به کل وامها و دارايایهااي اساتیجاري .عادم
توجه به ريسك اعتباري سبب کاهش نقدينگی و سودآوري بانكها میشود .ريسك اعتباري از ايان واقعیات
ريشه میگیرد که طرف قرارداد  ۱نتواند يا نخواهد تعهداتش را انجام دهد .به شیوۀ سنتی ،تأثیر اين ريسك با
هزينۀ ريالی ناشی از نكول  ۱طرف قرارداد سنجیده میشود.
زيان هاي ناشی از ريسك اعتباري ممكن است قبل از وقوع واقعی نكول از جانب طرف قارارداد ،ايجااد
شود .بنابراين ،ريسك اعتباري را میتوان به عنوان زيانی محتمل تعريف کرد که در اثر يك روياداد اعتبااري
اتفاق می افتد .رويداد اعتباري زمانی واقع می شود که توانايی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر کند .باا
اين تعريف ،تغییر ارزش بازار بدهی بهخاطر تغییر رتبه بندي اعتباري (يا تغییر آگاهی بازار از تواناايی طارف
قرارداد نسبت به انجام تعهداتش) را نیز میتوان بهعنوان ريسك اعتباري در نظر گرفت .بر اين اسااس کلیاه
بانك ها در جريان عملیات خود با ريسكهايی مواجهند که قاادر باه از باین باردن آنهاا نباوده اماا امكاان
مديريتشان وجود دارد.
رشد وام که به صورت اختالف میاان مجماوع وامهاا در زماان  tو مجماوع وامهاا در زماان  t-1تعرياف
میشود ،يكی از عوامل بالقوهاي میباشد که میتواند ريسك اعتباري يك بانك را تحت تأثیر قرار دهد .جهت
مدلسازي ريسك اعتباري ،دانستن رابطه ي بین رشد وام و ريسك بسیار حیااتی اسات و باه هماین دلیال
مبناي تحقیق بسیاري از محققان اين زمینه بوده است (اسكاال  .)۱۱۳۳ ،2در سالهاي اخیر نگرانی در رابطاه
با رشد وام هاي تجاري که از سوي بانكها اعطا می شاود ،باه دلیال ساهولت بایش از حاد در اعطااي وام و
تسهیالت افزايش يافته است .برخی از محققان بر اين عقیدهاند که بانكها از طريق کااهش نارخ وام و عادم
سختگیري در اعطاي وام تسهیالت ،به کسبوکار جديدي دستيافته و رقابت باراي مشاتريان وام افازايش
يافته است .عده اي ديگار مطارم مایکنناد کاه درعاینحاال کاه توساعه اقتصاادي جرياان دارد و ساوابق
خسارتهاي وام گذشته فراموش نشده است ،بانكها تمايل بیشتري به رويارويی با ريسكها را دارند .هر يك
از اين توضیحات صحیح میباشند؛ شتاب در رشد وام ،میتواند رد نهايت منجار باه نوساان هااي شاديد در
خسارت هاي وام و کاهش عايدي بانك شود .همچنین میتواند جرقهاي براي دور جديدي از ورشكساتگیهاا
باشد (کیتون  .)۳۳۳۳ ،۱گورينچاس و همكارانش  )۱۱۱۳(6فهرستی از داليل پیشرفت شديد وامدهای را باه
صورت زير بیان میکنند:دوره ي بازرگانی واقعای  .7تحات ايان نظرياه ،منباع نهاايی رشاد وام ،شاوکهااي
تكنولوژيكی يا شرايط مختلف شوک هاي تجاري است .يكی از مشخصههاي کلیدي اين حكايت ،باالتر باودن
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رشد  ، GDPيك سال قبل از رشد شديد وام است .همچنین اين نظريه ،به خوبی میتواند توضایح دهاد کاه
چرا شاخص هاي بانكداري و مانده پرداختها در دورهي بحران پس از روناق وامدهای ،بیشاتر از زماانهااي
آرامش و سكون نیست.
تحقیق ها و تجارب اقتصادي اخیر مشخص نموده است که رونق شديد وامدهی يكی از داليل بحرانهاي
مالی و بانكداري است .رشد سريع وام دهی اغلب مستلزم کاهش استانداردهاي اخاذ تعهاد خرياد و ارزياابی
بیش از حد خوش بینانه ي توانايی آتی مشتريان در بازپرداخت وام است (گاوين و هاسامن  .)۳۳۳6،۳از ايان
گذشته ،رشد سريع وام دهی ممكن است موجب افزايش در قیمت دارايیهاا (کاه مایتواناد موجاب بهباود
ترازنامه ي وام گیرندگان و شايستگی ظاهري گرفتن تسهیالت شود) ،رفتن به سوي چرخهي گساترش وام و
افزايش بهاي دارايی شود (کرفت و جانكوف  .)۱۱۱۱۳بعالوه رشد سريع وامدهی مارتبط باا ناپاياداري کاالن
اقتصادي است .رونق شديد تسهیالت اعطايی می تواند منجر به پیشرفت شديد مصرف يا سرمايهگذاري و ياا
هر دو شود .تبعات آن ممكن است باعث تشديد يا تعديل مشكالت پرداختها شود .باه هار حاال در بیشاتر
وام هاي پرداختی ،ريسك اعتباري وجود دارد و وجود چنین ريسكی میتواند عملكرد نظاام باانكی را متاأثر
کند.
 -3مطالعه های تجربی
مطالعه هاي مختلفی در ارتباط با ريسكها و عملكرد بانكی صورت گرفته است که در ادامه به برخی از ايان
مطالعه ها که مرتبط با موضوع مطالعهي حاضر هستند اشاره میشود.
دنیز ،کانیدو و کاستن  ) ۳۳۳۳( ۳۱نشان دادند براي کاهش ريسك پرتفوي وام اعتبااري ،بهتار اسات اول
شرايط اعتبار گیرندگان را به صورت واضح تعیین کرده و درجه ريسك آنها ارزيابی شود .دوم انواع وامهاا را
بر اساس احتمال عدم پرداخت و هم نوع بودنشان طبقهبندي کنند اين طبقهبندي میتواناد بار اسااس ناوع
صنعت ،ناحیه جغرافیايی و يا نوع محصول صورت گیرد.
ساالس و سورينا  )۱۱۱۱(۳۳پس از بررسی اطالعات بانكهاي اسپانیا طای دوره  ۳۳۳۱-۳۳۳7دريافتناد
که رشد وام پسانداز به طور معناداري با خسارت وام  ۱يا  2سال آتی رابطاه مثبات دارد .در هماین زمیناه
سیبیك  )۱۱۱۱(۳۱معتقد است که اعطاي تسهیالت به بخشهاي پرونق اقتصادي و تنوع میتواند به صاورت
يك محدوديت نظارتی جهت سرمايهگذاري بر ديگر بخشهاي بازرگانی منجر به بحرانهاي مالی بشود.
استیرو ( ۳۱ )۱۱۱2نشان داد که تنوع باعث ايجاد توانايی در اعطاي وام مایگاردد کاه نتیجاه آن باعاث
افزايش سود و کاهش اعتبار پرتفوي وام میگردد .اين مطالعه نشان مایدهاد کاه در باناكهااي باا انادازه
کوچك ،رابطه مستقیمی بین تنوع و ريسك وجود دارد .ايشان در اين تحقیق ارتباط بین درآمد غیرانتفااعی
و درآمد حاصل از خدمات بانكی را از مزاياي تنوعبخشی دانسته است.
آچاريا و همكاران  )۱۱۱2(۳2با بررسی  ۳۱۱بانك ايتالیايی در دوره  ،۳۳۳۱-۳۳۳۳تأثیر تمرکز(تخصصی
کردن) را در مقابل تنوع ،بر بازدهی و ريسك مطالعه نمودند .نتايج به دست آمده هم راستا با نظرياهاي باود،
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که بدتر شدن اثربخشی نظارت بانك در سطوم باالي ريسك و توسعه وام دهی به صنايع رقابتی ياا جديادتر
را پیشبینی میکند .اين مطالعه آثار منفی گسترش وام به فعالیتهاي جدياد و همچناین لازوم نظاارت در
چنین مواردي را تأيید کرده و تمرکز فعالیت شرکتها بر يك بخش خاص جهات کساب مزايااي تخصصای
شدن را پیشنهاد میکنند.
۳۱
آلن و همكاران ( )۱۱۱2در مطالعه خود نشان دادند که با افازايش رقابات در بخاش بانكاداري ساود
بانكها کاهش پیداکرده و به تبع بانك باانگیزه بیشتري پذيراي وام با درصد ريسك باالتر خواهد بود .در اين
شرايط منبع تأمین اعتبارات از محل سپردهگذاريها افزايشيافته و به اين ترتیب باا کااهش درجاه تمرکاز،
حاشیه سود و ريسك بانكها افزايش میيابد.
کامپ و همكاران  )۱۱۱۱(۳6در مطالعهاي در مورد بانكهاي آلمان طی سالهاي  ۱۱۱۱-۳۳۳۱باه ايان
نتیجه رسیدند که تمرکز ،بازدهی سبد سرمايهگذاري وامهاا را افازايش مایدهاد و تناوع ريساك را پاايین
میآورد و افزايش تنوع امتیازها قابل قبولی براي ريسك سیستماتیك بانكها به همراه داشته و ريسكهااي
فردي در بیشتر بانكها کاهش پیدا میکند .در همین زمینه کیلهام و گونیس  )۱۱۱2( ۳7درباره ارتباط باین
تنوع پرتفوي اعتباري وام بر عملكرد بانكهاي ترکیه به يك ارتبااط معكاوس باین تناوع و باازدهی دسات
يافتند.
۳۳
هايدن و همكاران ()۱۱۱6با بررسی بانكهاي آلمانی در تحقیق خاود رابطاه باین ساوددهی باناك و
تنوعبخشی در صنايع ،بخش ها و مناطق جغرافیايی مختلف را بررسی کردند .نتايج نشان داد که تنوع عواياد
قابل توجهی در پی نداشته است .چرا که هر نوع ايجاد تنوعی کاهش بازدهی را در پی خواهد داشت .از سوي
ديگر نحوه تعامل تنوع و بازدهی بسته به سطح ريسك بانك متفاوت خواهد بود .به نحوي که تنها در سطوم
۳۳
متعادل ريسك تنوعبخشی صنعتی موجب افزايش معنادار بازدهی خواهد شد .همچناین اساتیرو و رامبال
( )۱۱۱6در مطالعهاي بر روي بانكهاي آمريكا طی دوره  ۳۳۳7تا  ۱۱۱۱به اين نتیجه رسیدند که تنوع اثار
مثبت روي عملكرد بانكها و تمرکز روي بخشهاي ريسكی منافع را کاهش میدهد.
کامپ ( ۱۱ )۱۱۱7با بررسی بانكهاي آلمان در دوره  ۳۳۳۱-۱۱۱۱دريافت که سود تسهیالتی حاصل از
تنوع بودن پرتفوي وام کمتر از ريسك تسهیالتی يك پرتفوي متمرکز است با اين حاال باه نظار مایرساد،
بررسی تنوع پرتفوي وام در صنايع خاص در بانكهاي آلمان نمونهاي از ريسك بازگشت سرمايه است .نتاايج
مهم به دست آمده از اين تحقیق عبارت بود از )۳( :بازدهی بانكهاي متمرکز اندکی بیشتر از بانكهاي تنوع
بخش است ( )۱بانك هاي متمرکز ذخاير خسارت وام کمتر و سهم کمتري از وامهاي غیرقابلبازگشت دارند.
( ) ۱اما انحراف معیار نسبت ذخاير خسارت وام و نسبت وامهاي غیرقابلبازگشت ،براي بانكهاي تنوع بخاش
کمتر است.
۱۳
لیپلیت ( )۱۱۱۳روابط بین ريسك بانك و تنوع محصول هاي بانكی را بر روي مجموعهاي از  ۳2باناك
اروپايی مورد بررسی قرارداد .نتايج نشان داد که فعالیتهاي غیر بهرهاي ريسك بااليی براي بانكهاي کوچك
به دنبال دارد .آن ها اعالم داشتند که بانكهايی که بر روي درآمدهاي غیر بهرهاي تمرکز کردهاند ،با ريساك
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و خطر ورشكستگی باالتري مواجه خواهند بود .لیپلیت و همكاران در تحقیاق ديگار خاود در ساال ،۱۱۱۳
ششصدودو بانك تجاري و تعاونی اروپايی را به منظور ارزيابی چگونگی تأثیر گرايش به خدمات کارمزدي بار
حاشیه سود و قیمت وام ،بررسی کردند و دريافتند که بانكهايی با خدمات کارمزدي بیشاتر ،نارخ ساود وام
کمتري مطالبه مینمايند و نیز اينگونه بانكها داراي ريسك نكول پايینتري هستند .آنها اعالم داشتند که
يافتههاي آنها می تواند به اثبات رابطه مثبت بین تنوع سازي محصوالت و ريسك بانكی کمك کند.
کوسمیدو  ) ۱۱۱۳( ۱۱با استفاده از مدل رگرسیون خطی به بررسی تأثیر ريسك اعتبااري بار ساودآوري
بانكهاي يونانی در سالهاي  ۱۱۱۱-۳۳۳۱پرداخت .نمونه مورد پژوهش  ۱۱بانك بوده است .نتايج پژوهش
کوسمیدو بیانگر رابطهي منفی بین سودآوري بانك ها و ريسك اعتباري است .در نتیجه بانكها میتوانناد از
طريق نظارت آگاهانه بر ريسك اعتباري ،سود خود را افزايش دهند.
فالمینی ،مكدونالد و شوماخر  )۱۱۱۳( ۱۱به بررسی عوامال مارثر بار ساودآوري باناكهاا در  2۳کشاور
مختلف پرداختند .نمونهي مورد بررسی شامل  ۱۳۳بانك بود .نتايج پژوهش بیانگر آن است که بااهمیتترين
عامل تأثیرگذار بر سودآوري بانكها ،ريسك اعتباري و اندازه بانك میباشند.
برگر و همكاران  )۱۱۳۱( ۱2در مطالعه خويش طی دوره زمانی  ۳۳۳7تا  ۱۱۱6به اين نتیجه مایرساند
که تنوعبخشی در بانكهاي چین منافع را کاهش و ريسك را افزايش میدهد و در نهايت منجار باه کااهش
عملكرد و بازدهی بانكهاي چینی میگردد.
فوس و همكاران  )۱۱۳۱(۱۱رابطه میان رشد وام و ريسكپذيري بانكها را در  ۳6کشاور مختلاف ماورد
بررسی قراردادند آنها بیش از  ۳6۱۱۱بانك را با استفاده از مدلهاي رگرسیونی مورد بررسی قراردادند کاه
نتیجه گرفتند که رشد وام منجر به افزايش در احتمال خساارت وام ،کااهش درآماد حاصال از نارخ بهاره و
نسبتهاي سرمايهاي کمتر میشود .در اين زمینه سلینتا( )۱۱۳۱تأثیر ساختار بازار را بر کارايی و سودآوري
بانكهاي سريالنكايی مورد مطالعه قرارداد و نشان داد که بانكها بدون هیچگونه اهرمی و باه صاورت کاامال
طبیعی تنوع بخش میباشند.
۱6
گابريل جمیمنز و همكاران ( )۱۱۳۱با استفاده از اطالعات بانكهاي اسپانیا در فاصاله زماانی -۳۳۳۳
 ۱۱۱۱رابطه بین قدرت بازار و ريسكپذيري بانك ها را مورد آزمون قرار دادهاند .آنها دريافتند که شااخص
تمرکز ريسكپذيري بانكها را تحت تأثیر قرار نمیدهد اما يك رابطه منفی بین قدرت بازار و ريساك باناك
وجود دارد.
۱7
هايدايت و همكاران ( ) ۱۱۳۱در مطالعه خود به اين نتیجه رسیدند که متنوع سازي درآمد ،بازدهی را
افزايش میدهد و اين رابطه در بانكهاي بزرگ تر قويتر است و بانكهاي کوچك با افزايش درآمدهاي غیار
بهرهاي منتفع می شوند .ايشان در تحقیق ديگري که بر روي صنعت بانكداري اندونزي انجاام دادناد باه ايان
نتیجه رسیدند که تأثیر متنوع سازي بر روي ريسكهاي بانكها به قويا وابسته به اندازه بانك است .به طوري
که اين رابطه براي بانكهاي کوچك معكوس و براي بانكهاي بزرگ مستقیم است.
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استیفیلی و کوتوگو  )۱۱۳۱( ۱۳با استفاده از دادههاي پانلی  2۱۳۱بانك ايتالیايی در طاول دوره -۱۱۱۱
 ۱۱۳۳يك رابطه مثبت بین تنوع محصول و عملكرد بانك از طريق تعديل ريسك را نشان دادند .ايشاان باه
اين نتیجه رسیدند يك رابطه معنیداري بین تنوع محصول به لحاظ جغرافیايی و بازدهی وجود دارد.
اوالويل  ،)۱۱۳2( ۱۳اثر ريسك اعتباري بر عملكرد بانكهاي تجاري در نیجريه را مورد مطالعاه قارارداد.
وي براي اين کار دادههاي ثانويه بانكها را مورد بررسی قرارداد .دادههاي ثانويه از گازارش سااالنه ،ادبیاات
مربوطه و انتشار بولتن آماري  CBNبه دست میآيد .نتیجه تحقیق نشان میدهد که نسبت وام و پیشرفت را
به سپرده ها منفی به سودآوري مربوط هر چند در سطح  ٪۱و معنیدار نبود نسبت غیار انجاام وام باه وام و
پیشرفت به سودآوري مربوط منفی در سطح  ٪۱از قابل توجه است .اين مطالعهي اوالويل نشان می دهد که
بین عملكرد بانك (از نظر سوددهی) و مديريت ريسك اعتباري رابطه معنیداري (از نظر عملكرد وام) وجاود
دارد .در نهايت ،تقويت بازار اوراق بهادار تأثیر مثبت در توسعه کلی از بخش بانكی با افزايش رقابت در بخش
مالی دارد.
مهدوي ( )۳۱76در مطالعهاي با عنوان بررسی و تحلیل نحوه اعطاي تسهیالت در نظام بانكی ،با استفاده
از روش کتابخانهاي به ارزيابی عملكرد بانكهاي تخصصی ،تجااري و مرکازي در دوره زماانی ۳۱7۱-۳۱66
پرداخته است .نتايج اين تحقیق نشان میدهد همواره عملكرد بانكها در اعطاي تساهیالت باه بخاشهااي
اقتصادي ،بیش از سقفهاي تعیین شده (مصوب شوراي پول و اعتبار)بوده و استفاده از ابزارهاي سیاستهاي
پولی در تعیین میزان و نحوه اعطاي تسهیالت کارايی اندکی داشته است .همچنین بیشتر فعالیات باناكهاا
روي بخش هاي اقتصادي متمرکز است که بازدهی بیشتري دارند .به طوري که در طول ايان دهاه باناكهاا
بیشتر تمايل داشتهاند در بخشهاي خدمات و بازرگانی سرمايهگذاري نمايند .دلیل اين امر بااال باودن نارخ
سود در بخش بازرگانی و خدمات و کوتاه بودن دوره بازپرداخت تسهیالت بوده است .باه طاوري کاه بعاد از
مدتی تسهیالت با سود تسويه میگردد.
ابويسانی( )۳۱۳۱به بررسی راه هاي افزايش سودآوري بانك ملت پرداخته است .نتايج اين تحقیق نشاان
می دهد که يك رابطه منفی میان نسبت تسهیالت تكلیفی به کل تسهیالت و سودآوري وجود دارد .از سوي
ديگر بین نسبت تسهیالت کوتاه مدت به تسهیالت بلندمدت با سودآوري رابطه منفی وجود دارد .همچناین
رابطه مستقیمی بین نسبت سپردههاي کوتاه مدت به سپردههاي بلندمدت با سودآوري مشاهده مایشاود و
در نهايت اثر سودآوري سپرده کوتاه مدت بیشتر از سپرده بلندمدت است.
واشقانی فراهانی ( ) ۳۱۳۳در مطالعه خود سعی در تعیین پرتفوي مناسب باراي افازايش باازدهی باناك
صادرات داشته است .در اين مهمترين مسئله مطروحه اين است که پرتفوي بهینه دارايیهاي بانك صاادرات
ايران براي سال  ۳۱۳۳چگونه بايد باشد؟ براي پاسخ به اين سئوال از اطالعات دارايیها و بازده دارايیهاا در
دوره  ۳6-76بانك صادرات ايران که شامل سرپرستی شمال ،جنوب ،شرق ،غرب مرکز و منطقه آزاد تجااري
می باشد استفاده گرديده است .در اين تحقیق تسهیالت فروش اقساطی ،اجاره به شرط تملیك ،جعاله ،سلف،
مضاربه ،مشارکت مدنی و سرمايه گذاري مسقیم و حقوقی و اوراق مشارکت باه عناوان دارايای ماالک عمال
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قرارگرفته اند و با استفاده از مدل برنامهريزي رياضی مینی ماکس  ۱۱ترکیب بهینه دارايی بانك مشخص شاده
است .نتیجه تحقیق نشان میدهد که با در نظر گرفتن سود مورد انتظار  ۳۳درصد ،نبايد هیچگونه تخصیصی
به دارايی هاي فروش اقساطی اجاره به شرط تملیك ،جعاله ،مضاربه و مشارکت مدنی تعلق بگیارد و بهتارين
پرتفو به مشارکت مدنی ،مضاربه و سلف تعلق میگیرد.
خوشسیما و تاش ( )۳۱۳۳در پژوهش خود به بررسی تأثیر ريسكهاي اعتباري ،عملیاتی و نقدينگی بر
کارايی نظام بانكی ايران پرداختند .به منظور ارزيابی کارايی و رتبهبندي بانكها ،انتخاب مادل بهیناهساازي
رياضی استفاده شده است .در اين راستا  ۳۱بانك به عنوان جامعه آماري پژوهش طی سالهااي ۳۳-۳۱۳2
مورد مطالعه قراردادند .يافته هاي پژوهش بیانگر تفاوت دو روش پارامتريك و ناپارامتريك در ارزيابی کارايی و
رتبهبندي بانك ها و برتري نسبی روش پارامتريك نسبت به روش ناپارمتريك میباشد .همچنین يافتاههااي
پژوهش ب یانگر آن بود که ارتباط معناداري بین ريسك اعتباري ،عملیاتی ،نقدينگی و کارايی در نظاام باانكی
ايران وجود دارد.
آذر پندار ( ) ۳۱۳۱به بررسی ارتباط بین ريسك نقدينگی و اعتباري در صنعت بانكداري ايران طی دوره-
ي زمانی  ۳۱۳۳-۳۱۳۱پرداخته است .نتايج مطالعهي وي نشان داد بین ريسك اعتباري و ريسك نقدينگی
ارتباط منفی وجود دارد و اين رابطه از سمت ريسك اعتباري به ريسك نقدينگی شديدتر است .باه عباارتی
اثرهاي متغیر ريسك اعتباري به عنوان يك متغیر غالب در اين ارتباط مطرم است و به اصطالم اثرهااي آن
به عنوان پديدهي چشمگیري بروز خواهد کرد.
 -۴تبیین مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها
به پیروي از مطالعه هاي تجربی مدلی که براي بررسی تأثیر ريسك اعتباري بر عملكرد بانكها در نظر گرفته
شده است به صورت زير است:
  p y i , t  p   i*  E it

( )۳

 ( L) y i t  y i t   1 y i , t 1 

که  y i tشامل بردارهاي  LIQ؛ نقدينگی بانك در سال tام و در بانكiام CERi t ،؛ ريسك اعتباري در
it

سال tام و در بانكiام ROAi t ،؛ بازده دارايیها در سال tام و در بانكiام PR i t ،؛ نسبت سودآوري در سال tام
و در بانكiام E it ،؛جز اخالل مدل در سال tام و در بانكiام است .اين مدل براي  ۳7باناك در طای دورهي
زمانی  ۳۱۳۱-۳۱۳۱برآورد خواهد شد .از نظر عملیاتی متغیرهاي مورد استفاده در اين تحقیق به صورت زير
در نظر تعريف شدهاند:
 LIQit؛ متغیر نقدينگی بانك است که به صورت نسبت دارايیهاي نقد بانك به کل سپردهها در نظار گرفتاه
شده است.
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 CERi t؛ ريسك اعتباري بلندمدت میباشد که به صورت نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته و معاوق
شده به کل تسهیالت در نظر گرفته شده است .اين شاخص نیز در مطالعاهي ايمبرياويچ و روچای )۱۱۳۱(۱۳
ارائه شده است .هرچقدر اين شاخص به مقدار صفر نزديكتر شود ريسك اعتباري به حداقل میرسد.
 ROAi t؛ بازده دارايیهاي بانك میباشد که به صورت نسبت سود ساالنه به کال دارايایهااي سااالنه باناك
تعريف میشود.
 PR i t؛ نسبت سودآوري که به صورت نسبت سود عملیات بانكی بر حقوق صاحبان سهام لحاظ شده است.
۱۱

روش مورد استفاده براي برآورد مدل تحقیق در اين مطالعه روش خودرگرسیونبرداري دادههاي پانال
است .هنگامی که رفتار چند متغیّر مورد بررسی قرار میگیرد ،الزم است به ارتباط هاي متقابل اين متغیّرهاا
در قالب يك الگوي سیستم معادله هاي همزمان توجّه شود .اگر معادلاه هااي ايان الگاو شاامل وقفاههااي
متغیّرها نیز باشد ،دراصطالم آن را الگوي سیستم معادله هاي همزمان پويا  ۱۱مینامند .درصورتیکه مشاكل
هم خطی بین متغیّرهاي مدل وجود نداشته باشد ،از اين مدلها استفاده میشود ،چرا که در صاورت وجاود
هم خطی بین متغیّرها ،مقداري از اطلّاعات حذف میشود .قبل از برآورد چنین الگويی الزم اسات اطمیناان
حاصل کرد که معادله هاي اين سیستم شنا سا هستند .آنچه که براي محقّق کردن شرط شناساايی معماول
است ،آن است که فرض شود تعدادي از متغیّرهاي از پیشتعیینشده تنها در بعضای از معاادالت الگاو وارد
میشوند .به گفته سیمز ( ) ۳۳۳۱اگر واقعا بین متغیّرهاي الگو همزمانی وجود داشته باشد ،بايد همه متغیّرها
را به يك چشم نگريست و پیش قضاوت در مورد اينكه کدام درون زا و کدام برون زاست ،صحیح نیسات .در
همین راستاست که وي الگوي خود توضیحی برداري  ) VAR(۱2را ارائه نمود .بر اساس همین استدالل در اين
تحقیق از مدل خود توضیحیبرداري استفاده شده است که از مزاياي آن میتوان به موارد عدم وجود مشكل
هم خطی میان متغیّرها و شناسايی متغیّرها ،قابلیّت پیشبینی ،مشاهده میزان تأثیر شوکها بار روي متغیّار
موردنظر با استفاده از تابع عكس العمل و آنالیز واريانس اشاره کرد .روش کار بسیار ساده است و درعینحاال
محقّق را درگیر تمیز بین متغیّرهاي درون زا و برونزاي مدل نمیکند .زيرا به استثناي عرض از مبدأ ،متغیار
روند و متغیّرهاي مجازي که گاهی اوقات وارد الگو میشوند ،همه متغیّرها درون زا هستند .باه هار حاال در
تخمین مدلهاي خودرگرسیون برداري در دادههاي تابلويی بايد شیوه تخمین مدل مورد توجه قرار گیرد.
مدلهاي خود رگرسیونبرداري را میتوان باه روشهااي  ،MGهاولتز-ايكال ،ناوي و روزن ،)۳۳۳۳( ۱۱
 ،GMMبرآوردهاي حداکثر درستنمايی و براوردگر حداقل فاصلهاي برآورد کارد؛ اماا حاالتی کاه باه دلیال
سادگی بیشتر مورد توجه محققان تجربی واقع شده است حالت  GMMاست .اگر فرض کنیم اثارات خااص
فردي ثابت   iدر مدل وجود دارد (هولتز ا ايكل ،نوي و روزن (.))۳۳۳۳
*

( )۱

 (L) y i t  y i t   1 y i , t 1     p y i , t  p   *i  E ir
فصلنامـه اقتصاد مالی و توسعه
شماره  / 33بهار 1331

علی احمدی ،حسینعلی احمدی جشفقانی و اصغر ابوالحسنی هستیانی 131 /

که  y i tيك بردار  m 1از متغیرهاي تصادفی است  i ،يك بردار  m 1از عرض از مبدأهاي هر
*

گروه است که با  iتغییر میکند و   itنیز بردار  m 1متغیرهاي تصادفی است که به طور  IIDتوزيعشاده،
میانگین آن صفر است و ماتريس کوواريانس آن  است و

 (L)  I m   1 L     p LP

يك چند جمله

s

از مرتبه  Pعملگر وقفه ) (Lاست و  . L y T  y t sوقتی بعد زمانی پانل کوتاه باشد ،درست مثال حالات تاك
معادله اثر ثابت مدل پانل ديتا ،مسأله کالسیك پارامترهاي مبهم و زائد  ۱6و مسأله مدلسازي مشاهده هااي
اولیه به وجود خواهد آمد .باراي ساادگی در نمادگاذاري ،بارآورد و اساتنتاج را باا قارار دادن  p  1نشاان
میدهیم ،يعنی:
(1   L)( y i t   i   t ) i t

( )۱

درست مثل حالت تكمعادلهاي میتوان با تفاضل اول گرفتن از ( ،)۱اثر هاي انفرادي   iرا حذف کرد:
 y i t     ( y i , t 1  )   i t

( )2
بنابراين شرايط عمود بودن عبارت خواهد بود از:

E [( y i t     ( y 1, t 1  ) qit ]  0

( )۱
که

q 1  1(1, yi0 , , yi , t 2 )

() 6
اگر ) (T  1رابطه ( )۱را پشته ) (Stackکنیم خواهیم داشت:

Si  R .  E i

( )7

S i  ( y i t ,  y i t ,,  y i t ) , E i  ( E i t ,,  E i t )

R i  (S i , 1 , e T 1) , S i , 1  ( y i1 ,,  y i T ) ,
a 1  (I m  ) 

( )۳
و  e T 1يك بردار

(T  1) 1

از يكهاست .اگر ( )7را در مااتريس

متغیرهاي ابزاري زير ضرب کنیم:
فصلنامـه اقتصاد مالی و توسعه
شماره  / 33بهار 1331

)(MT / T  1)(T  1)  (T  1

)  ( , a 1

قطاري بلاوکی

 / 131عنوان تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران :مطالعه بین بانکی با رویکرد
0 




q i T 

( )۳

PANEL VAR



q i3

q i 2

Qi  


 0

خواهیم داشت:
Q i Si  Q i R i   Q i E i

()۳۱
که ترانهاده آن به شكل برداري عبارت خواهد بود از:
()۳۳

) (Q i  I m ) vec (Si )  (Q i R i  I m )   (Q i  I m ) vec (Ei

که )   vec (و ) vec (0عملگري است که يك ماتريس را با چیدن ستونهاي آن زير هم بر باردار تباديل
میکند؛ بنابراين برآورد  GMMاز  را میتوان با حداقل کردن رابطه زير به دست آورد:

()۳۱
M

 (Q i  I m ) vec (Si )  (Q 1 R i  I m ) )
 i 1

1

 N

  (Q i  I m )  (Q i  I m )
 i 1


N

  (Q i  I m ) vec (Si )  (Q i R 1  I m ) )
 i 1


که
()۳۱

0 
0 
0 

 
2 




0






2




0


2



0

 2
 

   0
 
 0

شرايط گشتاوري که براي برآورد  الزم است عبارت است از:
E [( y i t     ( y 1, t 1  )][ y i t     ( y i , t 1  ]  2    0

()۳2
که از روي اين رابطه  برآورد میشود .بعد از برآورد روابط خود رگرسایون بارداري دادههااي پانال باا
استفاده از توابع ضربه و پاسخ  ۱7به بررسی تأثیر شوکهاي مراتبط با متغیر بر متغیر مورد نظار در الگاو و بار
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اساس تجزيه واريانس  ۱۳به بررسی سهم شوک هاي واردشده از متغیرهاي مختلاف الگاو در وارياانس خطااي
پیشبینی يك متغیر ،در کوتاه مدت و بلندمدت پرداخت.
 -۵برآورد مدل و تحلیل نتایج
مرحلهي اول در برآورد مدل هاي خودرگرسیون برداري بررسی مانايی متغیرهاي مدل تحقیق اسات .در
اين تحقیق براي بررسی مانايی داده هاي تلفیقای از آزماونهااي  IPS2۱ ،PP2۳ ،ADF2۱ ،LLC۱۳باه صاورت
گروهی براي بانكهاي منتخب استفاده شده است .با توجه به اينكه آزمونهاي ريشاه واحاد مختلاف ،نتاايج
متفاوتی دارند ،نتايج هر چهار آزمون در جدول ( )۳آورده شده است .نتايج حاصل نشان مایدهناد کاه هار
چهار متغیر مورد استفاده در اين تحقیق در سطح مانا هستند وبه اين ترتیب کلیهي برآوردهايی که در ايان
تحقیق صورت خواهند گرفت از اعتبار کافی برخوردار هستند.
جدول  :1نتایج آزمون ریشه واحد دادههای تابلویی در سطح برای متغیرهای مورد استفاده در
تحقیق
آزمون مانایی متغیرها در سطح

متغیر

PP

ADF

IMPS

LLC

آزمون

2۱/۳26۳

26/۱۳2۱

۳/6۱7۱-

۳۱/۱۱۳۳-

مقدار آماره

۱/۱2۳۱
مانا

۱/۱۱۳۱
مانا

۱/۱2۳۳
مانا

۱/۱۱۱۱
مانا

سطح احتمال
نتیجه

CER

۳2/7۱7۱

۱6/2۳۱۱

۳/۱۳۳۳-

۳۱/۳۱۱۱-

مقدار آماره

۱/۱۱۱۱

۱/۱۱۱2

۱/۱۱۱۳

۱/۱۱۱۱

سطح احتمال

LIQ

مانا

مانا

مانا

مانا

نتیجه

۳۱2/۱۱۱۱

۳۱/۳۳۱۱

۱/۱۳۳۱-

۳۱/2۳6۳-

مقدار آماره

۱/۱۱۱۱

۱/۱۱۱۱

۱/۱۱۳۱

۱/۱۱۱۱

سطح احتمال

مانا

مانا

مانا

مانا

نتیجه

72/۱262

7۳/7۱۱۱

2/۱۱۱۳-

۱۱/۱2۱۱-

مقدار آماره

۱/۱۱۱۱

۱/۱۱۱۱

۱/۱۱۱۱

۱/۱۱۱۱

سطح احتمال

مانا

مانا

مانا

مانا

نتیجه

PR

ROA

منبع :يافتههاي تحقیق

حال که مانايی متغیرهاي تحقیق آشكار شد براي برآورد مدل بهینه بايد طول وقفاههااي انادازهگیاري
شود .براي اين کار از يكی از مسائل مهم در برآورد الگوي تصحیح خطاي بارداري تعیاین تعاداد وقفاههااي
مناسب در اين الگوست تا تضمین کند که جمالت خطاي مرباوط باه الگاو ،اغتشااش سافید (نوفاه سافید)
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( )white noiseو در نتیجه ،پايا ( I)۱هستند .درعینحال عالوه بر تعیین تعداد وقفههاي بهینه ،الزم است در
مورد لزوم واردکردن متغیرهاي قطعی همچون عرض از مبدأ ،روند متغیر مجازي و نیز متغیرهااي برونزايای
که میتوانند تكانههاي سیاستگذاري در الگو را توجیه کنند تصمیمگیري شود .براي انتخاب وقفاهي بهیناه
يكی از معیارهاي اطالعات آکائیك( ،)AICنسبت درستنمايی( ،)LRشوارتزا بیازين( )SBCو حناان-کاوئین
( )HQو حداقل خطاي پیشبینی ( )FPEبه عنوان مبنا قرار میگیرد .نتايج حاصل از اين معیارها در جادول
( )۱ارائه شده است .در مطالعهي حاضر ،جهت تعیین تعداد وقفههاي مناسب در الگوي خود توضیح بارداري
از معیارهاي آکائیك( ،)AICنسبت درستنمايی( )LLو حداقل خطاي پیشبینی ( )FPEاستفاده شاده اسات
که بر اساس آنها طول وقفهي بهینه سه است ،لذا مدل تحقیق با وقفهي سه برآورد خواهد شد.
جدول  :2نتایج آزمون تعیین وقفهی بهینه
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

۱

26۳/7۱۳۳

NA

۳۳e-۱/۱۱

۳۱/۱۱۱۳۳-

۳۱/۳66۱۱-

۳۱/۱2۳۳۳-

۳

67۱/۱67۳

۱76/۱۱۱۳

۳۱e-2/۱6

۳2/۱۱۳۳6-

*۳۱/۱۳2۳۳-

*۳۱/۳۳۱۳2-

۱

6۳2/۳۳۱۱

2۱/۱۳6۳۱

۳۱e-2/6۱

۳2/۱۳۳۱۳-

۳۱/6۳۱۱2-

۳۱/6۱۳۳6-

۱

72۱/۱۱۱7

*77/۳۳۱۱6

*۳۱e-۱/۳۱

*۳2/7۳6۱2-

۳۱/2۳2۳۳-

۳۱/۳۱۱۳۳-

2

762/7۱67

۱2/2۳۱7۱

۳۱e-۱/۱۳

۳2/66۱۱۳-

۳۳/722۳۱-

۳۱/2۳2۱۳-
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در اين مطالعه براي برآورد مدل تحقیق با سه وقفه بهینه از کاد نارمافازاري کاه توساط الو )۱۱۱6( 2۱
باهدف برآورد مدلهاي خودرگرسیون برداري دادههاي پانل به روش  GMMدر نرم افازار  STATAنگاشاته
شده است استفاده میشود  .22نتايج حاصل از برآورد در جدول ( )۱ارائه شده است .از آنجا که مبناي مادل-
هاي خودرگرسیون برداري اعم از حالت سري زمانی و يا دادههاي تابلويی بر اساس پیشبینی است بناابراين
ضرايب اين مدل تفسیر نمیشوند .ضمن آنكه به دلیل حضور متغیرهاي با وقفهي زمانی تفسیر آنها مشكل
و حتی غیرممكن است .بر همین اساس براي تفسیر خروجیهاي اين روش آماري و اقتصادسانجی از تواباع
ضربه و پاسخ و تجزيه واريانس استفاده میشود .در ادامه به مقول هاي مذکور پرداخته میشود.
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جدول  :3نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق به روش خودرگرسیون برداری دادههای تابلویی
EQ1: dep.var : h_cer

EQ3: dep.var : h_pr
t_GMM

se_GMM

b_GMM

متغیر

t_GMM

se_GMM

b_GMM

متغیر

۱/۱6۱7۳-

۱/۱627۳۱

۱/۱۳6۳۳-

L.h_cer

۱/۱۱۳۱۱2

۱/۳7۱۳72

۱/۱۳۱۳۳۳

L.h_cer

۱/۳۳۳۱67

6/۱۳76۳6

۱/666۱۱

L.h_roa

۱/2۳2۳۳2

۱/۱6۱۱7۱

۱/۳۱۱۳۳7

L.h_roa

۱/6۱۳۱۳2

۱/۱۱26۳2

۱/۱۱۱26۱

L.h_pr

۱/۱۳722-

۱/۱۳۱2۳۳

۱/۱۱2۱6-

L.h_pr

۱/۳67۱62

۱/۱۱۳۱26

۱/۱۱۱۱۱

L.h_liq

۳/۱۱۳۳6-

۱/۱۳۳۱۱۳

۱/۱۱۱۱۱-

L.h_liq

۱/7۱۳۳6-

۱/۱۱۳7۱6

۱/۳2۳۱6-

L2.h_cer

۱/۱۱۱۳۱۳

۱/۳26۱۳۳

۱/۱7۱76۳

L2.h_cer

۳/2۳۳۱۳۱/۳۱2۱2-

۱/۳۱۳۱6۳
۱/۳۱۱7۱۳

۳/۱۳۱۳۳۱/۱۳6۱۱-

L2.h_roa
L2.h_pr

۱/7۱6۳۳6
۱/۱۳62۱-

۱/۱۱۳۱۳۱
۱/۱2۳76۱

۱/۳۳۱۱76
۱/۱۳۱2۱-

L2.h_roa
L2.h_pr

۱/۱۳6۱۳-

۱/۱۳۳2۱6

۱/۱۳۳۱۳-

L2.h_liq

۳/۱6662-

۱/۱۳۱2۱6

۱/۱۳2۱۳-

L2.h_liq

۳/72۱۱27

۱/۱۱26۳۱

۱/2۱۳62۳

L3.h_cer

۱/۱۱۳2۱-

۱/۳۱۱۱۱6

۱/۱۱6۳۱-

L3.h_cer

۳/2۱۳۳۳۳

۱/2۱۱۱۳۳

۱/6۱۱677

L3.h_roa

۱/۱۱۳۱۱

۱/۱۱۱۳۳۳

۱/۳6۳۱2

L3.h_roa

۱/7۱72۳۳

۱/۱۳7۱۳۳

۱/۱7۱۱2۱

L3.h_pr

۱/7۱۳۱2-

۱/۱۱2۳۱۱

۱/۱۱۱۱2-

L3.h_pr

۳/۳۱6۱۳۱
۱/۳۱۳2۱-

۱/۱۳۱22
۳/۳۳۳۱۱۳

۱/۱۳۳۱2۳
۳/۳۱۳۳2-

L3.h_liq
L.h_cer

۱/277۳۳۱
۱/۱۱۱۳7-

۱/۱۱۳۱۳
۱/۱۳۱۱۱2

۱/۱۱2۱۱7
۱/۱۱7۱۳-

L3.h_liq
L.h_cer

۱/۱6۳۱2-

۱۱/7۳۱۱

6/۱۱۱6۳-

L.h_roa

۳/۱۱۳67۱

۱/۱22۳6۱

۱/۱۱۱۳22

L.h_roa

۱/۱۳7۳۱

۱/۱۳۳۱۳۱

۱/۱۱7۳26

L.h_pr

۱/۱۱۱۳۳-

۱/۱۳۱2۳

۱/۱۱۱۱۱-

L.h_pr

۳/۱6۳۱۱۱

۱/2۱7۱2۱

۱/۱۳2۳۱۱

L.h_liq

۱/۳۳6۳72

۱/۱۱۱۱67

۱/۱۱۱۱۱2

L.h_liq

۳/۱۱۳۱7-

۳/2۱۳۱۳2

۱/۳۱۱۳7-

L2.h_cer

۳/۱6۱۱۳-

۱/۱۳7۱۱

۱/۱۳۳۱۱-

L2.h_cer

۱/۱۱۳6۳2
۱/۳۳۱۱۱۳

۱/6۱۱۱۳
۱/۱۳۱۱6۱

۳/۱۱2۱۳6
۱/۱۱7۳۱2

L2.h_roa
L2.h_pr

۱/۱2۱/۳6۳۳62

۱/۱2۱۱
۱/۱۱26۳۱

۱/۱۳2۱۱۱/۱۱۱7۱۳

L2.h_roa
L2.h_pr

۱/۳7۳6۱6

۱/۳72۱۳

۱/۱۱۳۳۳۱

L2.h_liq

۳/۱۱۳7۱-

۱/۱۱۱۳۳۳

۱/۱۱۳۱-

L2.h_liq

۳/۳۱۳666

۳/۳۱۳۱62

۳/۱۳6۳۳۳

L3.h_cer

۱/۳۱۱2۳۳

۱/۱۳۱6۳2

۱/۱۳۱۱۱۳

L3.h_cer

۱/۱۱۱۱۱۱

2/۱2۱۱27

۱/۱۳۱7۳۳

L3.h_roa

۱/۱۳۱22۱

۱/۱۱۱۳2۱

۱/۱۱۱۳77

L3.h_roa

۱/۱7277-

۱/۱2۳۱7۳

۱/۱۳۱۳7-

L3.h_pr

۳/۳2۱۱۳-

۱/۱۱2۱۱۳

۱/۱۱۱۳6-

L3.h_pr

۳/6۳72۱-

۱/۱۱2۱۳۱

۱/۱222-

۱/۳۳۱۱۱- L3.h_liq
منبع :يافتههاي تحقیق

۱/۱۱۳۳۱۳

۱/۱۱۱۳-

L3.h_liq

توابع عكس العمل آنی يك نمايش میانگین متحرک از الگوي خود رگرسیون برداري است .توابع عكاس-
العمل آنی رفتار پوياي متغیرهاي الگو را به هنگام ضربه (يا تكانه) واحد بر هر يك از متغیرها در طول زماان
نشان می دهند .اين تكانه معموال با اندازه يك انحراف معیار انتخاب میشوند ،لذا به آنها تكانه يا ضربه واحد
می گويند و مبدأ مختصات يا نقطه شروع حرکت متغیر پاسخ ،مقادير مربوط به وضاعیت پايادار الگاو (بادون
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PANEL VAR

حضور تكانه) است .در جدول ( )2و نمودار ( )۳مقادير عددي توابع عكسالعملهااي متغیرهااي ساودآوري،
نقدينگی و بازده دارايیها نسبت به ريسك اعتباري بر اساس مدل برآوردي ارائه شده است.
جدول  :۴نتایج حاصل از عكسالعمل نقدینگی ،سودآوری و بازدهی به یک انحراف معیار تغییر در
ریسک اعتباری
ریسک اعتباری

دوره

متغیر وابسته

ریسک اعتباری

دوره

متغیر وابسته

۱/۱۱۱

2

pr

۱/۱۱۱۱-

۱

roa

۱/۱۱۱۱-

۱

pr

۱/۱۱۱7-

۳

roa

۱/۱۱۱۳-

6

pr

۱/۱۱۳6-

۱

roa

۱/۳۳2۳-

۱

liq

۱/۱۱۳۳-

۱

roa

۱/۳۱۳6-

۳

liq

۱/۱۱۱6-

2

roa

۱/۱۳۱۳-

۱

liq

۱/۱۱۱۱-

۱

roa

۱/۱۱77-

۱

liq

۱/۱۱۱2-

6

roa

۱/۱77۱-

2

liq

۱/۱۱2۳

۱

pr

۱/۱۱۱۳-

۱

liq

۱/۱۱۱۳-

۳

pr

۱/۱۱۱۱-

6

liq

۱/۱۳۱۱-

۱

pr

۱/۱۱۱

2

pr

۱/۱۱۳-

۱

pr
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بر اساس جدول ( )2و نمودار ( )۳واکنش نقدينگی در اثر تكانهاي به اندازه يك انحاراف معیاار در ساال
صفر به ريسك اعتباري به اين صورت است که در سال صفر متغیر نقدينگی  ۱/۳۳2۳کاهش پیدا مایکناد،
در يك سال بعد از تكانه به میزان  ۱/۳۱۳6درصد و در سال دوم به میزان  ۱/۱۳۱۳درصد کاهش پیدا می-
کند از سال دوم به بعد از میزان اين تأثیر کاسته میشود و در سال ششم اين اثر به  ۱/۱۱۱۱درصد میرسد.
اين روند نشان میدهد که ريسك اعتباري منجر به کاهش نقدينگی در بانكها میشاود .همچناین واکانش
سودآوري بانكها در اثر تكانه اي به اندازه يك انحراف معیار در سال صفر به ريسك اعتباري به ايان صاورت
است که در سال صفر متغیر سودآوري بانكها به اندازه  ۱/۱ 2۳درصد افزايش میيابد .بعد از اين سال اثرات
منفی میشوند به طوري که در سال اول اين اثرات منفی  -۱/۱ ۱ ۱۳درصد ،در سال دوم به اوج خود يعنی
 -۱/۱ ۳۱۱درصد میرسد  .از اين سال به بعد اثرات منفی نیز کاهش میيابند .در کل اين روند منفی حااکی
از اين است که افزايش ريسك اعتباري تأثیر منفی بر سودآوري بانكها دارد .واکنش بازده دارايی بانكها نیز
در اثر تكانه اي به اندازه يك انحراف معیار در سال صفر به ريسك اعتباري به اين صورت اسات کاه در ساال
صفر متغیر دارايی بانكها  ۱/۱ ۱ ۱کاهش پیدا میکند ،در يك سال بعد از تكانه به میزان  ۱/۱ ۱ 7درصد و
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در سال دوم به میزان  ۱/۱ ۱ ۳6درصد کاهش پیدا میکند از سال دوم به بعد از میازان ايان تاأثیر کاساته
میشود .اين روند نشان میدهد که ريسك اعتباري منجر به کاهش دارايی بانكها میشود.

نمودار  :1واكنش ریسک نقدینگی ،سودآوری و بازدهی دارایی بانکها به تكانهای به اندازه یک
انحراف معیار به ریسک اعتباری بانکها
جدول ( )۱تفكیك خطاي پیشبینی نقدينگی ،سودآوري و بازده دارايی بانكها را طی  ۱۱دوره (ساال)
به سهم خود متغیرها ،ريسك اعتباري و ساير عوامل را نشان می دهد .بر اساس اين جادول ،در ده ساال اول
حدود  ۱6/۳۳درصد از تغییرات نقدينگی توسط تغییرات ريساك اعتبااري توضایح داده مایشاود و حادود
 6۱/۱6درصد آن توسط تغییرات خود نقدينگی و حدود  ۱/۱درصد آن تحت تأثیر ساير عوامل مادل اسات.
طی  ۳۱الی  ۱۱سال بعد از تكانه ،ريسك اعتباري حدود  ۱۳درصد از تغییرات نقدينگی را منجر مایشاود،
شوکهاي مرتبط با خود نقدينگی حدود  ۱۳درصد تغییرات را و حدود  2درصاد نیاز توساط سااير عوامال
تشريح میشود .در مورد تغییرات سودآوري نیز حدود  2۳درصد تغییرات آن توسط تغییارات خاود متغیار،
حدود  ۱الی  ۱درصد تغییرات آن نیز توسط ريسك اعتباري و نهايتا حدود  2۳/2تغییرات آن توساط سااير
عوامل توضیح داده میشود .همچنین  ۳6/7الی  ۳۳/۱درصد از تغییرات بازده دارايیها نیز تحت تأثیر ريسك
اعتباري است و  7۱الی  76درصد از تغییرات آن مربوط به شوکهاي خود متغیر بازده دارايیها و نهايتا 6/۱
الی  ۳/۱درصد تغییرات نیز توسط ساير عوامل تعیینکننده مدل برآوردي توضیح داده میشود.
جدول  :۵نتایج حاصل از تجزیه واریانس متغیرهای بازده دارایی ،نقدینگی و سودآوری
توضیح با سایر متغیر

توضیح با خود متغیر

توضیح با ریسک اعتباری

دوره

متغیر

۱/۱۱۱۱۱۱

۱/6۱۱67۱

۱/۱6۳۱7۱

۳۱

liq

۱/۱۱۳6۱

۱/۱۳۱۳۳6

۱/۱77۳۱2

۱۱

liq

۱/۱2۱۳22
۱/2۳2۱67

۱/۱7۳۳
۱/2۳۱6۳۱

۱/۱۳۱۱۱6
۱/۱۱۱۳۳۳

۱۱
۳۱

liq
pr

۱/2۳2۱6۳

۱/2۳۱6

۱/۱۱۱۳۱۱

۱۱

pr
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توضیح با سایر متغیر

توضیح با خود متغیر

توضیح با ریسک اعتباری

دوره

متغیر

۱/2۳2۱6۳

۱/2۳۱۱۳۱

۱/۱۱۱۳۱۳

۱۱

pr

۱/۱6۱۳۱7

۱/767۱۱2

۱/۳67۱۱۳

۳۱

roa

۱/۱۳727۳

۱/7۱۱۱7۳

۱/۳7۳۳22

۱۱

roa

۱/۱۳۱۱۱۳

۱/7۱۱۳2۱

۱/۳۳۳۳۱6

۱۱

roa
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 -۶نتیجهگیری
بازارهاي مالی در کشورهاي در حال توسعه از نظر تأمین اعتبار مالی پروژههاي تولیدي به دلیل کمباود
منابع و زيرساختها حائز اهمیت است ،در اين میان به دلیل عدم توسعهياافتگی باازار سارمايه در کشاورها،
بازار پول اهمیت دو چندان پیدا میکند .از سوي ديگر وجود ريسكهاي متناوع ماالی در نظاام باانكی ايان
کشورها به خصوص ريسك اعتباري عملكرد بانكها را با اختالل مواجه مایساازد .در کشاور اياران نیاز باه
صورت سنتی و همچنین به دلیل عمق نداشتن بازار سرمايه ،نظام بانكی است که بخش عمده نظاام ماالی را
تحت پوشش خود دارد .به همین جهت ارتقاي عملكرد سیساتم باانكی کشاور باا شناساايی تاأثیر ريساك
اعتباري بر متغیرهاي مهم بانكی اهمیت میيابد ،بر همین اساس در تحقیق حاضر به بررسای تاأثیر ريساك
اعتباري بر عملكرد نظام بانكی کشور (بازده دارايی ،نقدينگی و سودآوري بانكها) طی دورهي زمانی -۳۱۳۱
 ۳۱۳۱پرداخته شد .در اين راستا از روش خودرگرسیونبرداري دادههاي پانل و اطالعات  ۳۱باناك اساتفاده
شد.
نتايج توابع عكسالعمل آنی نشان داد؛ تكانه اي به اندازه يك انحراف معیار در ريسك اعتباري منجر می-
شود متغیر نقدينگی در سال صفر  ۱/۳۳2۳درصد ،در يك سال بعد از تكانه به میازان  ۱/۳۱۳6درصاد و در
سال دوم به میزان  ۱/۱۳۱۳درصد کاهش پیدا کند از سال دوم به بعد از میزان اين تأثیر کاسته مایشاود و
در سال ششم اين اثر به  ۱/۱۱۱۱درصد میرسد .همچنین سودآوري بانكها تحت تأثیر اين تكانه در ساال
صفر به اندازه  ۱/۱ ۱ 2۳درصد افزايش میيابد .بعد از اين سال اثرات منفی میشوند به طوري کاه در ساال
اول اين اثرات منفی -۱/۱ ۱۳درصد ،در سال دوم به اوج خود يعنی  -۱/۱۳۱۱درصد میرسد .از اين سال به
بعد اثرات منفی نیز کاهش میيابند .بازده دارايی بانكها نیز تحت تأثیر اين تكانه در سال صافر ۱/۱ ۱ ۱ ۱
کاهش پیدا میکند ،در يك سال بعد از تكانه به میزان  ۱/۱ ۱ ۱ 7درصد و در سال دوم به میزان ۱/ ۱۱ ۳6
درصد کاهش پیدا میکند از سال دوم به بعد از میزان اين تأثیر کاسته میشود .با توجه به ايان واکانشهاا،
ريسك اعتباري بانكها منجر به کاهش بازده دارايی بانكها ،کاهش سودآوري و کاهش نقدينگی آنها مای-
شود.
تجزيه واريانس نیز نشان داد؛ در بلندمدت بایش از  ۱6درصاد تغییارات از تغییارات نقادينگی توساط
تغییرات ريسك اعتباري و بیش از  6۱درصد آن نیز توسط شوکهاي مربوط به خود نقادينگی و کمتار از ۱
درصد نیز تحت تأثیر ساير عوامل است .در مورد تغییرات سودآوري نیز حدود  2۳درصد تغییرات آن توساط
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خود متغیر ،حدود  ۱الی  ۱درصد تغییرات آن نیز توسط ريسك اعتباري و نهايتا حادود  2۳/2تغییارات آن
توسط ساير عوامل توضیح داده میشود .همچنین  ۳6/7الی  ۳۳/۱درصد از تغییرات بازده دارايیها نیز تحت
تأثیر ريسك اعتباري و  7۱الی  76درصد از تغییرات آن مربوط به شوکهاي خود متغیر باازده دارايایهاا و
نهايتا  6/۱الی  ۳/۱درصد تغییرات نیز مربوط به ساير عوامل است .بر اين اساس در بلندمدت ريسك اعتباري
چندان نقشی در تعیین سودآوري بانك ها ندارد ،اما نقدينگی و بازده دارايی بانكها در بلندمدت باه صاورت
قابلتوجهی تحت تأثیر ريسك اعتباري قرار دارند .بر همین اساس توصیه میشود مديريت بانكها جهت حل
مشكل نقدينگی و بازده دارايیها بیشتر بر مديريت ريسك اعتباري تمرکز کنند.
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