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چكيده
مدیریت ریسک فرآیندی است که قادر است بانکها را در اندازه گيری و مهار ریسکها یاری رساند.
بحرانهای بانکي اخير و ماهيت فعاليت بانکها بر اهميت بيش از پيش مدیریت ریسک افزوده بگونهای که بانک
مرکزی نيز ایجاد کميته ریسک در بانکها را الزامي نموده است .ناپایداری مالي نيز یکي ازمسائلي است که مي-
تواند منجربه درماندگي و ورشکستگي بانکها شود .این تحقيق به بررسي رابطه توأمان ریسکهای نقدینگي و
اعتباری و تاثير آنها بر پایداری مالي در صنعت بانکداری در ایران در طي دوره  1384تا  1393به روش پانل دیتا
پرداخته است .نتایج رویکرد معادالت همزمان نشان ميدهد که متغيرهای ریسکهای اعتباری و نقدینگي در
حالت عادی رابطه مثبت و معنيداری را با یکدیگر دارند .همچنين نتایج بررسي تاثير ریسکهای نقدینگي و
اعتباری بر پا یداری مالي با استفاده از روش رگرسيون چندک نشان دهنده تاثير منفي و معنيدار این دو ریسک
بر پایداری مالي در اکثر دهکهای مورد بررسي است.
واژههای كليدی :ریسک اعتباری ،ریسک نقدینگي ،پایداری مالي ،بانکهای تجاری ،رگرسيون چندک.

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

 -1مقدمه
در دهه های اخير بحرانهای بانکي متعددی در جهان رخ داده و اقتصادها تحت تاثير این بحرانها لطمات
فراواني دیده اند .بحران مالي سالهای  0222و  0223از یک بحران بانکي در آمریکا آغاز شد .از دید اقتصاددان
ها ،حتي اکنون که یک دهه از بحران های مالي سال  0222و  0223جهان مي گذرد ،نظام بانکي توان مقابله با
بحران جدیدی ندارد و به رغم تالش هایي که برای رفع زمينه های بحران انجام شده ،هنوز تهدیدهایي وجود
دارد .ميزان باالی دارایي های مشکوک الوصول ،فساد مالي ،انتصابهای مبتني بر روابط و نه لياقت و نادیده
گرفتن ریسکها از جمله مهمترین عوامل نکراني ها هستند .بحرانهای مالي سالهای اخير بخوبي نشان داد
فعاليتهای پر ریسک بانکي به طور کل اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهند و رونق آنرا تهدید مي کنند .هرگز
نباید تصور کرد ،تهدید بانکي محدود مي ماند .هر گونه تنش و بحران نظام بانکي ،حتي اگر از یک شعبه شروع
شده باشد ،مي تواند به کل اقتصاد یک کشور لطمه وارد نماید .اما شاخصه متمایز این بحران از سایر بحرانهای
مالي ،موضوع سرعت و وسعت درگير شدن اقتصاد جهاني با آن ميباشد(نوری .)4833
عملکرد بانکها در بروز و نيز سرعت انتشار بحران اخير در اقتصاد آمریکا و سرایت آن به اقتصاد سایر کشورها
نقش بسزایي را ایفا کرده است .بطور کلي با آنکه ذات حرفه بانکداری به علت ویژگيهای خاص خود همواره
مستعد دریافت انواع ناپایداری ها از جمله بحرانها ميباشد ،ليکن از عوامل ساختاری فضای مالي بانکها که
موجبات ایجاد بحرانهای مالي_ بانکي را فراهم ميآورند مي توان به جهش اعتبارات یا وام دهي بي قاعده (توسعه
سریع ميزان اعتبار در کوتاه مدت) ،عدم تطابق دارایي /بدهي و ناتواني سيستم بانکي در پرداخت دیون ناشي از
ضعف در مدیریت نقدینگي اشاره نمود .همچنين بروز عالئم و نشانه هایي مبني بر حجم نامتعارف نقدینگي خلق
شده در بازار به ویژه در بانکها ميتواند نشانگر پيدایش و بروز بحراني بالقوه در سيستم مالي قلمداد گردد .در
بحران اخير بي توجهي بانکها و موسسات رهني به ميزان اعتبار و توانایي وامگيرندگان به دنبال کاهش قابل توجه
نرخ بهره بانکي و افزایش شدید تقاضای مسکن به عنوان منشاء بروز بحران تلقي ميگردد .آمارها حاکي از آن است
که  0ميليون وام رهني وصول نشده  -به عنوان بدیهي ترین تاثير بحرانها بر بانکها  -هم اکنون در بيش از 2
کشور وجود دارد(نوری .)4833
زماني که بحران بانکي شروع ميشود ،بسرعت گسترش ميیابد .در توضيح این جمله بطور کلي مي توان گفت،
از بين رفتن اعتماد به نهادهای مالي و ورشکستگي طلبکاران بارزترین شاخصه بروز بحران ميباشد .بدليل وجود
بحران و عدم توانایي مالي بدهکاران که از بيکاری و یا کم درآمدی آنها نشات ميگيرد ،بانکها با عدم دریافت
مطالبات خود روبرو شده و درنتيجه ذخایر آنها رو به کاهش نهاده و با افزایش ریسک نقدینگي قادر به ایفای
تعهدات خود در قبال سپرده گذاران نمي باشند .نتيجه اینکه بحران مالي موجب سلب اعتماد عمومي و هجوم
سپرده گذاران به بانکها جهت بازپس گيری سپرده های خود مي باشند.
بحران های بانکي که اقتصاد جهاني را در رکود فرو بردند و نقشي که بانکها در آن رویدادها ایفا نمودند،
ضرورت کنترل و نظارت بيشتر بر فعاليت بانکها را نمایان ساخت .بروز این بحرانها ،نهادهای نظارتي بانکي در
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مقياس بينالمللي نظير کميته نظارت بر امور بانکي بازل (  )BCBS4را بر آن داشت دستورالعملهای دقيقي برای
حفظ پایداری و جلوگيری از ورشکستگي بانکها تدوین کند.
هر معامله یا خدمتي که بانکها انجام مي دهند ،دارای ریسک است .ریسکهایي که بانکها را تحت تاثير
قرار مي دهند از کوتاهي در روند امور و ناموفق بودن سياستها و یا نارسایيهای سيستم ناشي ميشود .همه اینها
ممکن است باعث از دست رفتن مشتریان و فرصتهای تجاری و شاید هم منجر به پرداخت غرامت شود .اگر
بانکها در روشهای تامين مالي و قيمتگذاری ارزش خدمات اشتباه کنند در معرض ریسک قرار خواهند گرفت.
بنابراین بانک ها به آگاهي کامل و جامع از بهای تمام شده منابع مالي و خدمات خود نياز دارند (هيچينگ ،هاگ
و مالت .)0224 0
ریسک نقدینگي در اثر ناتواني یک بانک در تادیه و کاهش بدهيها یا تامين منابع برای افزایش دارایيها به
وجود ميآید .در مواقعي که بانک از نقدینگي کافي برخوردار نباشد ،نمي تواند با سرعت و هزینه معقول ،منابع
ال زم را از محل افزایش بدهي یا تبدیل دارایي به وجه نقد تامين کند .این امر بر سودآوری بانک اثر ميگذارد .در
شرایط بحراني ،نداشتن نقدینگي کافي حتي منجر به ورشکستگي بانک ميشود(اصول اساسي بال .)4332 8
ریسک نقدینگي از عدم تطابق سررسيد دارایيها و بدهيهای بانک یا به عبارت سادهتر ورودیها و خروجيهای
بانک نشأت مي گيرد .به عبارت دیگر هرگاه ميزان وجوه نقد ورودی به بانک کمتر از ميزان وجوه نقد خروجي از
بانک باشد ،بانک باید در پي مدیریت این ریسک باشد.
ر یسک اعتباری عبارت است از احتمال تعویق ،مشکوک الوصول یا الوصول شدن بخشي از پرتفوليوی
اعتباری نهاد پولي به دليل عوامل داخلي (نظير ضعف مدیریت اعتباری ،کنترلهای داخلي ،پيگيری و نظارت) یا
عوامل خارجي (نظير رکود اقتصادی ،بحران و  .)...تحقيقات گسترده صورت گرفته در حوزه کنترل و نظارت
بيشتر بر فعاليت بانکها نشان مي دهند که براساس نظرات مدیران ارشد بانکهای بزرگ و گرفتار مشکل،
ریسک های نقدینگي و اعتباری و نبود ابزار درست برای مدیریت آنها و عدم توجه کافي به آنها در شرایط رونق
1
اقتصادی زمينۀ گرفتاری نظام بانکي را ایجاد کرده است.
بازل 8که طرح آن بعد از بحران مالي اخير شکل گرفت بهمنظور تقویت انسجام جهاني در موضوع نظارت بر
ریسک نقدینگي بانک ها چند استاندارد جدید برای ميزان سرمایه ،اهرم مالي و وضع نقدینگي بانکها مقرر نمود.
استانداردهای مربوط به سرمایه و سرمایه حائل  0مستلزم نگهداشتن سرمایهای بيشتر و باکيفيتتر از سرمایهای
است که در بازل دو الزم بود .همچنين کيفيت نقدینگي نيز با نسبتهای نسبت پوشش نقدینگي (  )LCR9و
3
نسبت خالص تامين مالي باثبات ( )NSFR2سنجيده ميشود.
نسبت پوشش نقدینگي برای حصول اطمينان از کفایت منابع مالي نقدشونده و باکيفيت است که بتوانند
تحت شرایط بحراني نيازهای نقدی بانک را تا یک ماه تامين کنند .نسبت خالص تامين مالي باثبات ()NSFR
بيانگر ميزان موفقيت در نحوه ی تامين مالي عمليات بانکي با منابعي باثباتتر است.
مقاله حاضر ،به اندازهگيری رابطه بين ریسک نقدینگي و ریسک اعتباری و تاثير ریسک نقدینگي و ریسک
اعتباری بر پایداری مالي با رویکرد اقتصادسنجي رگرسيون چندک در صنعت بانکداری ایران ميپردازد .همچنين
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برای پاسخگویي به این سواالت متغيرهای اندازۀ بانک و متغيرهای کنترلي دیگر و متغيرهای اقتصاد کالن در
مدل مورد استفاده قرار مي گيرد .شایان ذکر است که بدون توجه به این متغيرهای درون و بيرون از بانک،
تشخيص روابط درست و صحيح ميان شاخص های ریسک نقدینگي و ریسک اعتباری و چگونگي اثرگذاری بر
پایداری مالي بانک به خوبي ميسر نيست.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
به طور کلي ریسک در صنعت بانکداری به دو گروه عمده ریسکهای مالي و غيرمالي تقسيم ميشود.
ریسکهای مالي ،ریسک هایي هستند که به شدت به یکدیگر وابسته بوده و در مجموع ریسک کلي بانک را
افزایش مي دهند و به دو دسته ریسک خاص و بازار تقسيم ميشوند .ریسک خاص شامل ریسکهای نقدینگي،
اعتباری و ریسک ساختار سرمایه و ریسک بازار شامل ریسکهای نوسان نرخ بهره ،ارزی و قيمت است (جول ،3
 )4333و ریسک غير مالي شامل ریسک عملياتي ،مقررات و قانوني است (تاریکواله .)0222 ،42
ریسک ،زیان بالقوهای است که یا به طور مستقيم از زیانهای درآمد و سرمایه حاصل ميشود یا به طور
غيرمستقيم از محدودیتهایي به وجود ميآید که توانایي بانک را برای دستیابي به اهداف تجاری و مالي خود
کاهش ميدهد .این محدودیتها با کاهش توانایي بانک در اداره امور تجاری موجب عدم دسترسي بانک به منافع
حاصل از موقعيتهای مختلف ریسک ميشود (اداره مطالعات ریسک بانک تجارت ،4839 ،ص  .)01ریسک
نقدینگي طبيعيترین ریسکي است که یک نهاد مالي به طور عام و یک بانک تجاری به طور خاص با آن
روبروست .ریسک نقدینگي برخالف سایر انواع ریسک که ممکن است در مواقع خاص برای مدیران بانکها مطرح
شوند ،مسئله روزمره مدیران بانک است (جماليان.)4839 ،
ریسک نقدینگي به دو مفهوم ،ریسک نقدینگي مربوط به تامين وجوه و ریسک نقدشوندگي یا ریسک
نقدینگي دارایي ،تقسيم ميشود (سوآندرز .)0228،ریسک نقدینگي مربوط به تامين وجوه ،بر اثر ناتواني در
پرداخت بدهي ها و تعهدات است .ریسک نقدشوندگي زماني پيش ميآید که معامله دارایيهای تحت تملک با
قيمت واقعي انجام نشود یا به عبارت دیگر نتوان یک دارایي را با سرعت و زمان دلخواه با قيمت غالب در بازار به
پول نقد تبدیل کرد (گروه مطالعات و مدیریت ریسک بانک اقتصاد نوین ،4832،ص.)411
ریسک اعتباری از نکول یا کاهش کيفيت اعتباری وامگيرندگان بهوجود ميآید .همواره احتمال وقوع یک
زیان اقتصادی ناشي از قصور یا ناتواني طرف قرارداد در انجام کامل تعهداتش وجود دارد .در یک نگاه کلي،
ریسک اعتباری طرف قرارداد ،به دو نوع «ریسک قبل از تسویه» و «ریسک تسویه» تقسيم ميشود (جوریون،
 .) 0228ریسک قبل از تسویه به صورت احتمال وقوع زیان در طول مدت قرارداد به دليل عدم توانایي طرف
مقابل در انجام کامل تعهداتش تعریف مي شود .به عنوان مثال در بانکداری متداول و در قراردادهای وام بين
بانک و مشتری ،همواره این احتمال وجود دارد که مشتری در پرداخت بخشي از تعهداتش که به صورت قسط از
وی دریافت مي شود ،نکول نماید از این رو این امکان وجود ریسک قبل از تسویه در طول مدت قرارداد وجود
دارد.
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ریسک تسویه برخالف ریسک پيش از تسویه ،این ریسک به محض پرداخت جریان نقدی تعهدشده توسط
یکي از طرفين قرارداد و قبل از دریافت جریان نقدی یا مابهازای جبراني از طرف مقابل بهوجود ميآید.
ایده رابطه بين ریسک نقدینگي و اعتباری با انواع مقاالت و مطالعات جدید نيز تأیيد شده است که بر روی
مشکالت و بحرانهای اقتصادی سال  0223-0223تمرکز داشتهاند ،مانند تحقيقات دیاموند و رامان ،)0220( 44
40
آچاریا و سيوانتان  ،)0244( 40گورتون و متریک  )0244( 48و هي و ژیونگ  .)0240( 41مقاله دیاموند و راجان
( .)0220مدل آنها مبتني بر این فرضيه است که بانکها از سرمایهگذاران و سپردهگذاریهای عادی که تنها
برای وام گرفتن به بانک مراجعه مي نمایند ،استفاده ميکنند و پول به دست ميآوردند .بنابراین دليل اصلي این
است که ریسک باالی اعتباری ،همراه با ریسک باالی نقدینگي در نتيجهِ درخواست سپردهگذاران ایجاد ميشود.
در حوزه بررسي ارتباط بين ریسک نقدینگي و اعتباری تنها ميتوان به دو مورد (ایمبيرویچ و راچ 0240، 49؛
بریوس  )0248، 42اشاره نمود .ایمبيرویچ و راچ ( ،)0240در مطالعه خود به بررسي رابطه همزمان ریسک
نقدینگي و اعتباری بر پایداری و بحران مالي در بانکها پرداخته اند .همچنين در این مطالعه ،سعي در شناخت
رابطهی احتمالي بين ریسک نقدینگي و اعتباری با روشهای مختلف اقتصادسنجي ميشود .نتایج آنها حاکي از
این است که هرچند مدیریت هم زمان این دو ریسک ،در کاهش بحران مالي و افزایش ثبات بانکها نقش بسزایي
دارد ،ولي هيچ رابطهی معناداری با یکدیگر نشان نميدهند .بریوس ( ،)0248با رویکرد دیگری به این موضوع ،به
بررسي رابطه بين ریسک اعتباری و عملکرد مالي و اثر افزایش اعتبارات ریسکي بر عملکرد مالي و نقدینگي
بانکها مي پردازد .نتایج بيانگر این موضوع است که افزایش وامهای بدون احتياط (بدون در نظر گرفتن اعتبار
مشتریان) موجب کاهش در عملکرد مالي بانکها و کاهش در نقدینگي ميگردند.
در اقتصاد ایران مانند هر اقتصاد دیگری ،بخش بانکي وظيفه مهمي را برعهده دارد .با توجه به اینکه بخش
عمده سيستم بانکي در اقتصاد ایران ،دولتي بوده به بحث پایداری مالي سيستم بانکي توجه چنداني نشده است و
شاخص یا شاخص هایي برای بررسي ميزان پایداری بخش بانکي تعریف نشده است .بخش دولتي نيز با وجود
دخالتهای زیادی که در سيستم بانکي داشته ،توجهي به ميزان پایداری سيستم بانکي نشان نداده است .سيستم
بانکي در ایران ،از یک طرف در یک فضای بسته فعاليت مي کند و ارتباطات چنداني با دنيای خارج ندارد و از طرف
دیگر به لحاظ ماهيت نيز با سيستم بانکي رایج در دنيا تفاوت دارد.
با وجود اهميت بحث پایداری مالي ،تعریف واحد و پذیرفته شده ای در مورد پایداری مالي وجود ندارد.
با به گفته (کراکت ،)1997مؤسسات اصلي موجود در سيستم مالي ،زماني پایدار هستند که اعتماد زیادی به
آنها وجود داشته باشد طوری که این مؤسسات بتوانند بدون مشکل و کمک خارجي ،تعهدات و وظایف اصلي خود
را انجام دهند و بازارهای مالي زماني پایدارند که طرفين بازار بتوانند با اعتماد به یکدیگر مبادالت خود را در قيمت
های واقعي بازار انجام دهند.
آنچه از تعاریف موجود در زمينه پایداری مالي بنظر مي رسد ،وجود در دو نکته مشترک است :مورد اول این
است که در اکثر این تعریف ها روی عملکرد صحيح بازارها و مؤسسات مالي تأکيد مي شود و مورد دوم این است
که در تعریف پایداری مالي ،مقاومت بخش بانکي در برابر شوک ها و جلوگيری از ایجاد اخالل ،مسئلههای مهم و
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اساسي است .به اعتقاد این نویسندگان پایداری مالي زماني وجود دارد که مؤسسات مالي بتوانند حتي در زمان
مواجهه با شوک های مختلف ،وظایف خود را به صورت کارآمد و بدون اختالل و آشفتگي انجام دهند.
مقاله های گسترده ایي در زمينه ارزیابي جامع از دالیل ناپایداری ،درماندگي و ورشکستگي بانکها وجود
دارد.
معروف ترین مدل پيش بيني درماندگي مالي و ورشکستگي در سال  1968توسط ادوارد آلتمن ارائه شد .وی
در پي مطالعات بيور ،با بکارگيری روش تحليل تمایزی چندگانه و نسبت های مالي ،الگویي به  Z-scoreبرای پيش
بيني ورشکستگي شرکت های توليدی بورسي ارائه کرد .آلتمن در این روش از ميان  22نسبت مالي 5 ،نسبت را به
عنوان متغيرهای مستقل در الگوی Zترکيب نمود (آلتمن .)0229 ،4393
کاول و وایت ( )0244و کارا( ،)0223برای ارزیابي متغير ناپایداری مالي بانکها ،از برآیند شاخص های
مختلف که شامل شاخصهایي از نسبتهای  camelsنيز مي باشد ،استفاده شده است.
اسميت و ویناکور)  ، (1935مروین)  ، (1942نسبت های مالي شرکت های ورشکسته و سالم را مورد بررسي
قرار دادند و با استفاده از این نسبت ها بين شرکت های سالم و درمانده تمایز قائل شدند .گرچه کار آنها بعد ها
مورد انتقاد قرار گرفت ،اما با این روش یک تجزیه و تحليل جهاني بر اساس گروهي از نسبت های مالي جهت
متمایز ساختن شرکت های سالم از ناسالم ،بنا نهادند .ادميستر ،دیکين)  ، (1972بلوم)  ، (1974گریس و اینگرام
)  ،(2001گينوگلو ایتال)  ، (2002دیس بویز (2004پامپ و بيلدربک )  (2005با نسبت های مالي متفاوت ،این یافته
ها را تایيد کردند(کاکي و الخالدی .)0244
نوشتارهای اخير "تورنا" ( )0242و "دميانيک و حسن" ( )0223شامل این موضوعات هستند" .تورنا" بر
این موضوع تمرکز مينماید که آیا "فعاليت ها و تکنيک های مدرن بانکي " با ورشکسته شدن بانکهای تجاری در
ارتباط هستند" .تورنا" بطور تجربي و مجزا دالیل اینکه چطور یک بانک به یک بانک ناپایدار تبدیل گردیده است
را محک ميزند .در حوزه مالي ،یک شرکت زماني دچار ناپایدای مالي ميگردد که در ایفای تعهدات به اعتبار
دهندگان ،دچار مشکل شود .بدهي های یک شرکت ممکن است برای تامين مالي عمليات آن استفاده شود ،اما با
این کار بيشتر در معرض خطر تجربه درماندگي مالي قرار مي گيرد .بنابراین اگر ناپایداری مالي شرکت بهبود نيابد،
به ورشکستگي منجر مي شود(های گينز .)0222 ،گوردون در یکي از مطالعات آکادميک روی تئوری نابساماني
مالي ،آن را بعنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف کرده است که احتمال ناتوانایي در بازپرداخت اصل و
بهره بدهي را افزایش مي دهد(گوردون.)4324،
 -3روششناسی پژوهش
از لحاظ روش شناسي پژوهش این تحقيق از جهت هدف ،کاربردی و روش همبستگي و رگرسيوني است ،ضمن
اینکه ازلحاظ طرح پژوهش ،پس رویدادی است .دوره تحقيق از سال  4831الي  4838انتخاب شده است.
در بررسي تاثير ریسک نقدینگي و اعتباری بر پایداری مالي نيز از رویکرد رگرسيون چندک استفاده شده است.
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 -4متغيرهای پژوهش و نحوه اندازهگيری آن
روشهای متنوعي در استفاده از داده های پانل در اقتصاد سنجي بسته به نوع پژوهش و دادههای مورد
استفاده در ادبيات علم اق تصاد موجود است .در این تحقيق با توجه به بررسي تاثير استراتژیخای مالي بر
سودآوری شرکتها در دهکهای مختلف از روش رگرسيون چندک (کوانتيل) استفاده شده است.
روش رگرسيون چندک (کوانتيل) که به وسيله کوانکر و باست ( )4323معرفي شد ،برخالف مدل  SLOاثر
نهایي متغيرهای توضيح دهنده را بر روی متغير وابسته در نقاط مختلف توزیع و نه فقط ميانگين را بررسي
ميکند .این روش نسبت به روش حداقل مربعات معمولي مزیتهایي دارد ،از جمله حساسيت کمتری نسبت به
دادههای پرت دارد و تخمينها نسبت به عدم نرمال بودن قوی و مستحکم هستند .عالوه بر ویژگيهای فوق
کوانتيل رگرسيون نسبت به حداقل مربعات معمولي ،در حضور ناهمساني واریانس قوی است.
مدل اقتصادسنجي کوانتيل رگرسيون برای کوانتيل  ام متغير وابسته به عنوان تابع خطي از متغيرهای توضيح
دهنده به صورت زیر برآورد ميشود.
()4
y  x  u ,
Quant  y | x   x


i

i

i





i

i

i

در معادله باال  Quant  yi | xi کوانتيل شرطي  yiرا به شرط  xiنشان ميدهد .و همانطور که معادله

( )4داللت ميکند که  Quant  u | xi   0برقرار است .در ساختار کوانتيل رگرسيون ،اثر مشخصات قابل
i

مشاهده بر روی توزیع شرطي متغير وابسته (در اینجا پایداری مالي) به وسيله فرایند مينيمم کردن قدرمطلق
عنصر خطاها تخمين زده مي شود .برای برآورد ضرایب مدل فوق از حداقل سازی قدرمطلق خطاها با وزن دهي
مناسب استفاده ميکنيم:
()0







 1    gdp  x
i

i



 gdpi  xi 

i : gdpi  xi





min  

i:gdp  x
i

i

بر اساس روش معرفي شده رگرسيون زیر برای این مهم در نظر گرفته شده است.
برای ارزیابي متغير پایداری مالي بانکها ،نيز از شاخصهای معرفي شده در تحقيقات مختلف روی(،)4300
آلتمن ( ،)4393بوید و گراهم( ،)4339هانان و هانویک( ،)4333بوید و رانکل( ،)4338آلتمن (،)0220
استرو( ،)0221یاتي و ميکو( ،)0222واسکوئر و فدریکو( ،)0240شيک و همکاران( ،)0240لپتيت و
اتسروپل( ،)0248کاسمن و کاسمن( ،)0240تاباک و همکاران( 43 )0249که به شاخص  Zمعروف شده است
استفاده شده است که در آن پایداری مالي شامل مجموع کفایت سرمایه و مقدار سودآوری حاصل از معيار ROA
تقسيم بر انحراف استاندارد درآمدها است .در این بررسي هر اندازه این معيار افزایش یابد مقدار احتمال ناپایداری
(شکست) کاهش یافته و به بيان دیگر شرایط مالي بانک پایدارتر خواهد بود.
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()8

در معادله فوق  Zscoreشاخص پایداری مالي است که عکس آن نشان دهنده ناپایداری شاخص مالي بانک  iدر
زمان  tميباشد؛ جهت بررسي تاثير ریسک های اعتباری و نقدینگي بر پایداری مالي از متغير وابسته معيار Z-
scoreاستفاده مي گردد که از رابطه باال حاصل شده است .بر این اساس مدل قابل برآورد در این تحقيق به صورت
زیر است؛
در معادله فوق  Zشاخص پایداری مالي بانک  iدر زمان  tميباشد.
متغير  CRمقدار ریسک اعتباری است که در ادامه تعریف شده است.
متغير  LRمقدار ریسک نقدینگي است که در ادامه محاسبه آن نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
متغيير  CAPنشان دهنده نسبت کفایت سرمایه مي باشد.
متغير  SIZEنشان دهنده اندازه بانک که از لگاریتم دارایيهای بانک قابل محاسبه است؛
متغير  Xنيز نشاندهنده متغيرهای کالن اقتصادی شامل؛ نرخ بهره بانکي ،نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی است.
هم چنين ،برای بررسي رابطه بين ریسک نقدینگي و ریسک اعتباری در بين بانکهای ایران ،با توجه به
سنجههای  LRو  ، CRمعادالت ساختاری برای این دو شاخص و سایر متغيرهای برونزا به صورت معادالت زیر
نوشته ميشود:
k1

 X t   i ,t

 CR

t j

l1



 LR

t i

j 1

i 0

l2

 X t  i , t

 LR

t j

j 1

CRt 

k2

CRt  i 



LRt 

i 0

مجموعه متغيرهای برون زای عنوان شده در تحقيق حاضر است .معادالت فوق به صورت پانل
که در آن
نامتوازن بوده که به دليل وجود واریانس ناهمساني  43به روش حداقل مربعات تعميمیافته برآورد ميگردد. .
همچنين متغيرهای

و

نشانگر خطای برآورد داده های ترکيبي است.

متغيرهای این دو معادله نيز به صورت زیر قابل محاسبه هستند؛
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شاخص ریسک نقدینگی

شاخص

نحوه محاسبه شاخص

(بدهي به بانک مرکزی  +سپرده های پس انداز+جاری+سپرده کوتاهمدت) –
(وجه نقد  +سکه  +خالص مانده حساب نزد بانک مرکزی  +سپردهگذاری نزد
سایر بانکها  +اوراق مشارکت خریداری شده ازسایر بانکها+موجودی نزد
بانکهای داخلي پس از پایاپای)

LR

کل دارایيها

با استفاده از این شاخص مي توان ابعاد مختلف اثرگذاری ریسک نقدینگي را مورد بررسي قرار داد .با به
کارگيری شاخص  ، LRتأثير عواملي همچون برداشت و خروجي نقدینگي یا کاهش ارزش دارایيها به سبب
عوامل برونزا بر توان تأمين نقدینگي کوتاهمدت مورد نياز بانک بررسي ميشود .مقدار مثبت شاخص  LRیعني
در صورت وقوع اتفاقات مالي ،بانک نخواهد توانست تأمين نقدینگي مورد نياز را تضمين کند.
در این تحقيق ،از شاخص  CRبه عنوان متغير اصلي برای سنجش ریسک اعتباری بانک استفاده ميشود .نحوه
محاسبه این شاخص که به صورت نسبت تعریف ميشوند ،به صورت زیر است:
شاخص ریسک اعتباری
شاخص

نحوه محاسبه شاخص
مانده تعهدات مانده وامهای اعطایي

CR

کل دارایي ها

منظور از مانده تعهدات ،اقالم تعهدی زیرخط تراز نامه مانند :اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های صادره ميباشد.
برای نيل به اهداف این پژوهش از اطالعات آماری مربوط به بانکهای کشور در طي سالهای  4831تا 4830
که در بازار بانکي حضور داشته اند استفاده شده است .خالصه آماری دادههای مورد بررسي در جدول  4خالصه
شده است.
جدول  -1ویژگیهای آماری دادههای مورد بررسی
شاخص

ریسک

ریيسک

پایداری مالی

اعتباری

نقدینگی

()Z

()CR

()LR

ميانگين

0.1185

0.5942

0.3127

10.7814

ميانه

0.0849

0.6173

0.3481

11.2459

5.4239

حداكثر

0.6457

1.0461

0.723

13.7295

9.6702

شاخص
آماری

نرخ رشد

اندازه بانک

تورم

نرخ بهره

()SIZE

()Inflation

() Interest

6.1453

0.1798

0.0258

0.175

0.0298

0.22

0.0694
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شاخص

ریسک

ریيسک

پایداری مالی

اعتباری

نقدینگی

()Z

()CR

()LR

حداقل

0.0276

0

0.1056

4.4543

انحراف

0.0934

0.1877

0.2121

1.5767

2.3976

چولگی

2.5249

-0.326

-0.6041

-1.0815

0.1034

0.5164

كشيدگی

10.9822

3.0706

3.3915

4.2721

1.5143

2.1118

شاخص
آماری

نرخ رشد

اندازه بانک

تورم

نرخ بهره

()SIZE

()Inflation

() Interest

2.8791

0.15

-0.0678

0.0218

0.0411
-1.1094
3.2587

اقتصادی
()GDP

 -5بررسی رابطه بين ریسک نقدینگی و اعتباری
در بررسي رابطه بين ریسک نقدینگي و ریسک اعتباری همانطور که در جدول ( )0مشخص است .در این
برآورد با استفاده از معيارهای اطالعاتي و همچنين معيار معني داری ضرایب وقفه بهينه همچون مطالعات امبرویز
و راش( )0241انتخاب شده است.
جدول 2
بانکهای خصوصی

بانکهای دولتی

كل بانکها

متغيرهای توضيحی

مدل با متغير وابسته ریسک اعتباری
0.398

***

0.528

***

0.115

0.094

**

0.062
0.662

0.219

***

0.381

***

***

0.291

*

0.142

0.048

0.253

39%
1.89

77%
2.16

***
**

34%
1.65

C
LR
)CR(-1
)CR(-2
R2
D.W

مدل با متغير وابسته ریسک نقدینگی
-0.344

***

0.733

***

0.388

***

0.019
0.079
0.860

***

-0.192
0.511
0.488

***

***
***
**

0.116

0.003

0.152

59%
1.98

80%
1.99

55%
1.69

C
CR
)LR(-1
)LR(-2
R2
D.W

شایان ذکر است مقدار آماره دوربين واتسن برای هر دو معادله نشان دهنده عدم خودهمبستگي در بين
پسماندهای مدل بوده است .بر اساس رویکرد معادالت همزمان مشخص است متغيرهای ریسک اعتباری و
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ریسک نقدینگي در حالت عادی رابطه مثبت و معني داری را با یکدیگر دارند به بيان دیگر با افزایش هر واحد
ریسک نقدینگي مقدار ریسک اعتباری به اندازه  2383واحد و با افزایش در هر واحد ریسک اعتباری ،ریسک
نقدینگي به اندازه  2304واحد افزایش ميیابد .این مهم در حالت وقفه نيز تاثير مثبت و معني داری را نشان
مي دهد .به عبارتي ریسک اعتباری و نقدینگي با گذشت زمان منجر به بيشتر شدن این دو ریسک ميشود .به
بيان صحيح تر ریسک اعتباری و یا نقدینگي در دورههای گذشته منجر به ریسک بيشتر در دورههای آتي
ميگردد.
نتایج تفکيک بانک های دولتي و خصوصي به خوبي نشان مي دهد که رابطه بين ریسک اعتباری و نقدینگي
به صورت مستقيم در بانکهای خصوصي است با این تفاوت در بانکهای دولتي بين دو ریسک اعتباری و
نقدینگي رابطهای معني دار وجود ندارد .دليل این مهم را نيز ميتوان در ریسک اعتباری بانکهای دولتي دانست
که مقادیر تسهيالت و دالیل اعطای آنها متفاوت از وامدهي در شرایط تجاری رخ ميدهد.
بانکها با انواع مختلفي از ریسک ها روبروهستند که دو مورد با اهميت آنها یعني ریسک اعتباری و نقدینگي
در این مقاله مورد بررسي قرار گرفت .ریسک اعتباری به این دليل در نهادهای پولي و اعتباری حائز اهميت و
حساسيت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصيص ،د ر حقيقت بدهي نهاد پولي به سهامداران ،مردم و
بانکهاست که به جریان نيفتادن آن ،مي تواند اعتباردهي و قدرت تأدیه بدهي نهاد پولي را تضعيف کند ،به ویژه
آنکه در ترازنامه نهاد پولي ،تسهيالت اعتباری ،به عنوان مطالبات موجل و سپردههای اشخاص به عنوان دیون
آتي تلقي مي شوند .به این معني که وصول مطالبات به دفعات مختلف غير ممکن ،ولي تأدیه و پرداخت دیون
(سپردهها) در هر مرحله الزامي است ،در غير این صورت نهاد پولي با ورشکستگي مواجه ميشود (ابراهيمي و
همکاران.)4833،
مدیریت نقدینگي ،یا توانایي افزایش وجوه و انجام به موقع تعهداتي که سررسيد آنها فرا ميرسد ،قطعا الزمۀ
ادامۀ حيات بانک ها است .بنابراین ،مدیریت نقدینگي از اهم اموری است که توسط بانکها انجام ميشود.
مدیریت مناسب نقدینگي ميتواند از احتمال وقوع مشکال ت جدی بانک بکاهد .در واقع باتوجه به اینکه کمبود
نقدینگي در یک بانک مي تواند پيامدهای گسترده سيستمي دربر داشته باشد ،اهميت نقدینگي برای هر بانک
ورای هر موضوع دیگری است .از این رو ،تجزیه و تحليل نقدینگي نه فقط مدیریت بانک را ملزم مي کند وضعيت
نقدینگي بانک را به طور مستمر ارزیابي کند بلکه وی را وادار ميکند که بررسي نماید تامين نيازهای نقد تحت
سناریوهای متفاوت ،از جمله در شرایط نامطلوب ،چگونه امکانپذیر است ( اداره مطالعات و مقررات بانکي)4831،
همچنين در این بررسي اندازه ی بانک یک معيار و شاخص اثرگذار بر وضعيت درآمدها و سوددهي بانکها
محسوب ميشود .کوچک بودن اندازهی بانک به گسترش ریسکها و ناپایداری مالي منجر ميگردد .بررسيها و
تحقيقات نشان ميدهند که بانکهای بزرگ از نظر اقتصادی کاراتر ميباشند.
تورم از مهم ترین متغيرهای اقتصاد کالن است که منعکس کننده ی شرایط ثبات و پایداری اقتصاد کالن
ميباشد .به طور کلي مازاد تقاضای کل نسبت به عرضه موجب افزایش سطح قيمتها ميگردد .اما به افزایش
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سطح قيمت ها تنها در صورتي که مداوم و خودافزار بوده و دارای حافظهی طوالني مدت باشد ،تورم اطالق
ميگردد (عيسيزاده و شاعری.)4834 ،
افزایش نرخ تورم ميتواند احتمال نوسانهای نامطلوب در اقتصاد و نيز تقاضای وام بيشتر از یک سو و
احتمال توان بازپرداخت کمتر برای عموم مشتریان بانک از سوی دیگر را افزایش داده و بر درجهی ثبات مالي
بانکها تاثير نامطلوب ميگذارد .هر چند همگان بر این امر متفق القولند که تورم شدید آثار جبران ناپذیری بر
اقتصاد دارد و باید کنترل گردد اما در نقطه ی مقابل وجود سطح پایين نرخ تورم در هر اقتصاد ایجاد انگيزه برای
توليد تلقي ميشود (اجالفي.)4830 ،
رشد توليد ناخالص داخلي واقعي نشان دهنده وضعيت رکود و رونق اقتصادی ادوار تجاری مي باشد .در مواقع
رکود مشکل بازپرداخت وامها افزایش پيدا ميکند .لذا تاثير این متغير بر روی پایداری مالي بانکهای تجاری از
اهميت باالیي برخوردار است که نتاسج به خوبي نشان دهنده این هم است که افزایش در رشد اقتصادی منجر به
کاهش ناپایداری مالي و به عبارت دیگر منجر به ثبات مالي در بانکهای تجاری ميگردد.
 -6بررسی تاثير ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر پایداری مالی
در این قسمت با استفاده از ریگرسيون چندک به بررسي تاثير ریسک نقدینگي و ریسک اعتباری بر پایداری
مال ي پرداخته خواهد شد .نتایج این ریگرسيون برای بانکهای مورد بررسي به تفکيکي هر دهک در جدول ()0
نشان داده شده است.
همانطور که مشخص است تاثير هر یک از متغيرهای مختلف در دهکهای توزیع پایداری مالي قابل بررسي
است .نتایج نشان دهنده این واقعيت است که در دهک های باالتر و در حالي که پایداری مالي بيشتر است ،در
بانک ها تاثير این دو ریسک بر پایداری مالي کمتر و کمتر است و به بيان دیگر در این متغيرها کاهش ضریب را
مشاهده مي کنيم .تاثير ریسک اعتباری و نقدینگي بر معيار پایداری مالي بيشتر کاهشي است .این بدان
معنياست که تاثير مثبت ریسک های اعتباری و نقدینگي در نقاط باالتر نایاپداری مالي بيشتر است و در
بانکهایي که ثبات مالي کمتری دارند ریسک های اعتباری و نقدینگي منجر به وخيم شدن ناپایداری و افزایش
احتمال ورشکستگي ميگردد.
این نتایج به صورت نموداری نيز در نمودار ( ) 4به خوبي گویای این واقعيت است اثر متغير ریسک نقدینگي
و ریسک اعتباری بر معيار پایداری در مقادیر اکثر دهک های آن منفي و از لحاظ آماری معنادار بوده است .این
مهم نشان دهنده این است که افزایش ریسک های اعتباری و ریسک نقدینگي منجر به کاهش پایداری در
بانکهای تجاری در ایران به خصوص در بانکهای با سطح پایداری کمتر ميگردد .ثبات بانکي از منظرهای
مختلف در بانکداری باید مورد توجه قرار گيرد .ثبات بانکي مي تواند بيانگر ساختار منابع بانکي و تأمين مالي
دارایي های بانکي باشد .مطابق با ادبيات سالمت و ثبات بانکي سرمایه پایه ميتواند به بانکها برای جبران
زیانهای مالي کمک نموده و سرمایه بهعنوان یک عامل کاهنده انتقال شوکها و کاهش ریسک فرایند وامدهي
بانکهاست.
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جدول  -3برآورد تاثير ریسک اعتباری و نقدینگی بر پایداری مالی به روش رگرسيون چندک
دهکهای متغير وابسته
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اعداد داخل پرانتز نشان دهنده آماره  Zاست .مقادیر * ** ،و *** به ترتيب معنيداری در سطوح  0 ،4و  42درصد است
(منبع؛ نتایج تحقيق)

از طرف دیگر ،افزایش هزینههای منابع به کاهش سودآوری بانکها منجر ميشود که درنتيجه آن سرمایه
بانک کاهش یافته و بانکها در این حالت باید فرصتهای سودآور وام دهي را درنظر داشته باشند که آن نيز به
افزایش نرخ بهره منجر خواهد شد .افزایش نرخ بهره در بانکها برای جلوگيری از کاهش سرمایههای بانک در
آینده است.
مشکالت نقدینگي بر درآمد و سرمایه بانکها تأثير ميگذارد و در شرایط حاد ميتواند باعث ورشکستگي بانک نيز
شود.
بانکها ممکن است در زمان بحران نقدینگي مجبور به استقراض وجه نقد از بازار و با نرخ بهره نسبتاً باالیي
شوند .این امر درنهایت به کاهش درآمد بانکها منجر ميشود .عالوهبراین ،استقراض بيشازحد بانکها نيز سرمایه
آنها را در معرض خطر قرار مي دهد .این مسئله نيز باعث افزایش نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام و افزایش
تالش بانکها برای حفظ ساختار سرمایه بهينه ميشود.
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نمودار  -1برآورد تاثير متغيرهای تحقيق در چندکهای پایداری مالی

منبع؛ نتایج تحقيق

973

سال هفتم /شماره بیستوپنجم /بهار 7931

بررسي رابطه همزمان ريسکهاي نقدينگي و اعتباري و بررسي تاثیر آنها بر  / ...موسي بزرگ اصل ،فرخ برزيده و محمد تقي صمدي

 -7نتيجهگيری و بحث
نتایج بررسي در بخش اول در رابطه بين ریسک اعتباری و نقدینگي در این مقاله نشان ميدهد که توجه به
ریسک های اعتباری و نقدینگي توأمان از اهميت باالیي برخوردار است که باید در مدیریت ریسکهای بانکي
مورد بررسي قرار بگيرد ،چرا که افزایش هر یک از ریسکها با توجه به نتایج کسب شده منجر به افزایش ریسک
دیگری ميگردد .از آنجا که ریسک نقدینگي به عنوان عاملي است که سود را کاهش ميدهد نکول تسهيالت
باعث افزایش این ریسک ميشود زیرا این ریسک با کمتر شدن جریانات نقدی و استهالک آغاز ميشود .بنابراین
حداقل از لحاظ تئوری ،بين ریسک نقدینگي و ریسک اعتباری باید ارتباط مثبت دو جانبهای وجود داشته باشد
که در مقاله حاضر این مهم اتفاق افتاده است .ادبيات تئوری مداخله مالي این زمينه را تایيد ميکند که
بریانت() 4332و دیاموند و دایبویک ( )4338هم مدلهایي برای آن ارائه دادهاند.
نتایج نشان مي دهند که بين ریسک اعتباری و ریسک نقدینگي به صورت همزمان ارتباط معنادار وجود دارد.
با توجه به نتایج به دست آمده و ارتباطات بين ریسک اعتباری و ریسک های نقدینگي؛ ایجاد تعامل بين این دو
ریسک و برنامه ریزی صحيح در این مورد از مهمترین وظاف مدیران و سرپرستان بانک ها محسوب مي شود.
بنابراین الزم است که نهاد مالي در راستای کاهش احتمال ورود به حيطه های ریسک ناخواسته ،همچنين قيمت
گذاری و ارزشيابي صحيح تر ،سهولت و دقت بيشتر در تصميم گيری ،کاهش هزینه سرمایه و در کل کم کردن
زیان ناشي از اثر روابط ریسک ها ،به سمت مدیریت یکپارچه ریسک گام بردارد.
ناپایداری مالي نيز یکي ازمسائلي است که ميتواند منجر به درماندگي و ورشکستگي بانکها شود .درماندگي
مالي و ورشکستگي دربخش مالي آثار بسياری مخربي براقتصاد و اعتماد مردم دارد .بنابر این بخش دوم این
تحقيق به بررسي تاثير ریسک نقدینگي و ریسک اعتباری بر دهک های مختلف پایداری مالي در صنعت
بانکداری ایران پرداخته است .تاثير این دو متغير بر پایداری مالي نيز به خوبي مشخص گردید است به نحوی که
اثر متغير ریسک نقدینگي و ریسک اعتباری بر معيار پایداری مالي منفي و از لحاظ آماری معنادار بوده است.
همچنين این تاثير بر بانکهای واقع در دهکهای پایين پایداری بيشتر و منفي تر از بانکهای واقع در دهک های
باالی پایداری بوده است .این مهم نشان دهنده این است که افزایش در ریسکهای اعتباری و ریسک نقدینگي
منجر به کاهش بيشتر پایداری در بانکهای تجاری واقع در دهکهای پایين ميشوند.
ثبات بانکي از منظرهای مختلف در بانکداری باید مورد توجه قرار گيرد .ثبات بانکي ميتواند بيانگر ساختار
منابع بانکي و تأمين مالي دارایيهای بانک ي باشد .مطابق با ادبيات سالمت و ثبات بانکي سرمایه پایه ميتواند به
بانکها برای جبران زیانهای مالي کمک نموده و سرمایه بهعنوان یک عامل کاهنده انتقال شوکها و کاهش
ریسک فرایند وام دهي بانکهاست .از طرف دیگر ،افزایش هزینههای منابع به کاهش سودآوری بانکها منجر
مي شود که درنتيجه آن سرمایه بانک کاهش یافته و بانکها در این حالت باید فرصتهای سودآور وامدهي را
درنظر داشته باشند که آن نيز به افزایش نرخ بهره منجر خواهد شد .افزایش نرخ بهره در بانکها برای جلوگيری از
کاهش سرمایههای بانک در آینده است.
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مشکالت نقدینگي بر درآمد و سرمایه بانکها تأثير ميگذارد و در شرایط حاد ميتواند باعث ورشکستگي بانک
نيز شود .بانکها ممکن است در زمان بحران نقدینگي مجبور به استقراض وجه نقد از بازار و با نرخ بهره نسبتاً
باالیي شوند که این امر در نهایت به کاهش درآمد بانکها منجر ميشود .عالوه بر این ،استقراض بيش از حد بانکها
نيز سرمایه آنها را در معرض خطر قرار مي دهد .این مسئله نيز باعث افزایش نسبت بدهي به حقوق صاحبان
سهام و افزایش تالش بانکها برای حفظ ساختار سرمایه بهينه ميشود .همچنين نتایج این بررسي نشان ميدهند
که اندازهی بانک یک معيار و شاخص اثرگذار بر وضعيت درآمدها و سوددهي بانکها ميباشد .به همين دليل
کوچک بودن اندازهی بانک به گسترش ریسکها و ناپایداری مالي آن منجر ميگردد .بررسيها و تحقيقات نشان
ميدهند که بانکهای بزرگ از نظر اقتصادی کاراتر ميباشند.
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