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The purpose of this study is to investigate the effect of intra-organizational and macro
factors affecting banking leverage in selected Iranian banks in the presence of
heterogeneous slope coefficients and cross-sectional dependence of residuals. For this
purpose, the mean group estimators were used from 1999 to 2018 for selected 10 banks.
Diagnostic tests showed that the hypotheses of cross-sectional dependence and
heterogeneity of slope coefficients can not be rejected, so, the Augmented Mean Group
estimator (AMG) was used. According to the results, the variables of credit risk and
liquidity risk have positive and significant effects while the bank size has a negative and
significant effect on bank leverage. Among macro and extra-organizational factors,
inflation and real interest rates have positive effects and economic growth has a significant
negative effect on the financial leverage of selected banks.
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 .1مقدمه
در بين چالشهای نظام بانكي ،اهرم مالي 1بانكي از شاخصهای مهم در بخش مديريت بانكي
است که به چگونگي استفاده منابع در ترازنامه برای تامين مالي داراييها اشاره دارد .اهرم
بانكي 2ارتباط دوطرفه ميان منابع و داراييها را در ترازنامه بانکها مشخص کرده و با استفاده
مناسب از اهرم بانكي در ترازنامه بانک ميتوان به ميزان مناسب از سودآوری دست يافت و
بسياری از مشكالت بانکها را در مقابله با ريسکها را کاهش داد (شاهچرا و وليزاده،
 1397و ذالبگي دارستاني.)1393 ،
براساس نظريه توزان ساختار سرمايه ،3ماليات ،هزينه نمايندگي 4و پريشاني مالي 5سه عامل
اصلي اثرگذار بر اهرم بهينه مالي بنگاهها هستند .شرکتها از مقدار زيادی بدهي در اهرم
مالي خود استفاده ميکنند؛ زيرا بدهي به آنها سپر مالياتي 6ميدهد و سودآوری آنها را
بهبود ميبخشد ( .)Shah, et al., 2019در واقع ،اساس نظريه توازن ساختار سرمايه اين
ايده است که بنگاهها با تعادل هزينهها و منافع ،چه مقدار از تامين مالي خودشان را به صورت
بدهي و چه مقدار را از محل حقوق صاحبان سهام 7انتخاب ميکند.
برای تشخيص وقوع بحران در بانکها ،ميزان اهرم مالي بانک ،اولين شاخص مستقيم
بانكي محسوب ميشود .تصميمگيری در رابطه با تعيين ميزان استفاده از اهرم بانكي ،يكي از
مهمترين و چالشبرانگيزترين مسائل پيش روی هر بانكي است .اهرم به يک موسسه مالي
اجازه ميدهد تا نسبت به افزايش سود و زيان بالقوه روی يک موقعيت مالي خاص از محل
سرمايهگذاری اقدام کند .البته سود و زياني که ميتواند بسيار فراتر از آنچه بهطور مستقيم از
طريق سرمايهگذاری منابع مالي موسسه امكانپذير است (شاهچرا و وليزاده .)1397 ،در اين
راستا ،پس از بحران مالي در سال  2008و  2009روسای بانکهای مرکزی و قانونگذاران
ارشد جهان بر سر يكسری مقررات جديد بانكداری توافق کردند تا بدين وسيله از تكرار
بحران مالي اخير دنيا پيشگيری کنند .يكي از عوامل اصلي بروز آن بحران ،سطح پايين سرمايه
1. Financial Leverage
 .2شايان ذکر است که «اهرم مالي بانكي» در مطالعات تجربي به صورت «اهرم بانكي» نيز خالصه شده است.
3. Trade-off theory of capital structure
4. Agency cost
5. Financial Distress
6. Tax Shield
7. Shareholders' Equity
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نسبت به دارايي بانکها بود .براساس قوانين و استانداردهای کميته بازل( 1بال)  ،3شرايط
بسيار سختي برای سرمايهگذاریهای تجاری و بنگاهداری در نظر گرفته شده که عمال
بانکها را مجبور به خروج از اين نوع سرمايهگذاریها ميکند .به عبارت ديگر ،در بازل ،3
منابع برای سرمايهگذاریهای عمده در شرکتهای تجاری بايد توسط خود سهامداران بانک
تهيه شود و از منابع سپردهگذاران در اين امر استفاده نشود که اين به معني ضرورت کاهش
نسبت اهرم مالي بانكي و افزايش نقدينگي بانكي است ( Basel Committee, 2017 and

.)Penikas, 2015
براساس پيشينه پژوهشي ،عوامل موثر بر اهرم بانكي را ميتوان به دو دسته درون و برون
سازماني تقسيمبندی کرد .ريسکهای اعتباری و نقدينگي ،ميزان سپردههای کوتاهمدت و
بلندمدت ،هزينهها ،داراييها و اندازه بانک از جمله مهمترين متايرهايي هستند که طبق
شرايط و عملكرد خود بانک اندازهگيری ميشوند و ميتوانند به صورت متفاوت بر اهرم
مالي بانكي اثر بگذارند .در شرايطي که بانكي با ريسکهای اعتباری و نقدينگي مواجه است
و هزينههای بانک رو به افزايش است ،ميتوان انتظار داشت ميزان اهرم مالي بانكي افزايش
يابد و زماني که داراييهای بانک افزايش مييابد و ريسکهای اعتباری و نقدينگي به خوبي
کنترل شوند ،انتظار بر کاهش اهرم بانكي است (.)Beltratti & Paladino, 2015
سيكلهای تجاری ،نرخ تورم ،نرخ بهره و نرخ ارز نيز از جمله عوامل برون سازماني
(کالن اقتصادی) هستند که ميزان اهرم بانكي را در نظام بانكي تحت تاثير قرار ميدهند
(.)Chordia & Shivakumar, 2002
طبق بررسيهای صورت گرفته در حال حاضر در اقتصاد ايران چارچوب استانداردی
برای مديريت اهرم مالي بانكي برای بانکهای کشور تعريف نشده و همين موضوع باعث
شده است تا سودآوری بانکهای کشور غيرقابل پيشبيني و غيرقابل کنترل باشد و سيستم
بانكي کشور را دچار چالشهای اساسي کند .در اين راستا ،شناسايي و مدلسازی عوامل
موثر بر اهرم بانكي ،شرط الزم جهت سياستگذاری کارآمد بانكي و جلوگيری از وقوع
بحرانهای مالي و بانكي است.
سيستم بانكي کشور طي دهههای اخير با مسائلي از قبيل تحميل سياستهای تكليفي و
تبصرههای دولت ،مديريت دولتي و کنترل دستوری نرخ سود بانكي روبهرو بوده است
1. Basel Committee on Banking Supervision
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(مشيری و نادعلي .)1389 ،همچنين بانکهای ايران به واسطه ويژگيها و رسالتي که دارند
رفتار و عملكرد متفاوتي از يكديگر دارند .بر اين اساس ،عملكرد و نحوه فعاليت آنها
متفاوت از يكديگر است .بنابراين ،ميتوان اظهار داشت که تاثير عوامل درون و برون
سازماني بر اهرم بانكي هر يک از بانکها نيز متفاوت باشد .از اين رو ،ضروری است اين
ناهمگونيها در ضرايب تخميني لحاظ شوند .همچنين در دادههای تابلويي ،پديده وابستگي
مقطعي به داليلي همچون اثرات سرريز و يا به دليل عوامل مشترک مشاهده نشده (يا غيرقابل
مشاهده) اتفاق ميافتد و الزم است در مدلسازی اقتصادسنجي لحاظ شود ( & Baltagi

.)Pesaran, 2007
با توجه به آنچه بيان شد ،در اين پژوهش تاثير عوامل درون سازماني (بانكي) و عوامل
برون سازماني (کالن اقتصادی) بر اهرم مالي بانکهای منتخب ايران 1طي دوره زماني
3
 1378-1395توسط مدلهای ميانگين گروهي با ضرايب شيب ناهمگن 2و وابستگي مقطعي
جمالت اخالل مورد بررسي قرار ميگيرد.
اين پژوهش در راستای پاسخگويي به سه سوال مهم ساماندهي شده است؛  -1نوع و

شدت تاثير متايرهای درون سازماني و متايرهای کالن اقتصادی موثر بر اهرم بانكي بانک-
های منتخب کشور چگونه است؟  -2آيا ضرايب شيب برآوردی مدل اقتصادسنجي پژوهش
بين مقاطع (بانکهای کشور) ناهمگون است؟  -3آيا ضريب وابستگي مقطعي در پانل تحت
بررسي مثبت است ؟.
برای پاسخگويي به سواالت مطرح شده از دو تخمينزن ميانگين گروهي محض پسران
و اسميس ( 4)1995و ميانگين گروهي تعميم يافته ( 5)AMGدر چارچوب دادههای تابلويي
استفاده ميشود .تمامي تخمينزنهای ميانگين گروهي از دو قاعده کلي تبعيت ميکنند؛
الف -برای هر گروه موجود در پانل تخمين منحصر به فردی را برآورد ميکنند .ب -از
ضرايب هر گروه به منظور دستيابي به ضريب کل پانل ،ميانگينگيری ميکنند .بنابراين،
نوآوری اين پژوهش هم در عنوان و هم در روششناسي و مدل اقتصادسنجي پژوهش است.

 .1اقتصاد نوين ،تجارت ،رفاه ،سپه ،صادرات ،صنعت و معدن ،کشاورزی ،مسكن ،ملت و ملي
2. Heterogeneous slopes
3. Cross-Section Dependence
)4. Pesaran, M.H, & Smith, R.P, Mean Group estimator (MG
)5. Augmented Mean Group estimator (AMG

 | 16پژوهشنامه اقتصادی | سال  | 21شماره  | 81تابستان 1400

اين مقاله بدين صورت سازماندهي شده است؛ در ادامه و در بخش دوم ادبيات پژوهش و
مروری بر مطالعات تجربي پيشين داخلي و خارجي بيان شده است .بخش سوم به مدل تحقيق
و روش تجزيه و تحليل دادهها اختصاص دارد .در اين بخش ابتدا متاير اهرم بانكي و نيز
شاخصهای مرتبط به متايرهای درون سازماني مورد مطالعه محاسبه شده و سپس الگوی
اقتصادسنجي تصريح ميشود .در قسمت چهارم مقاله يافتههای پژوهش ارائه شده و در پايان
نتيجهگيری و توصيههای سياستي و پژوهشي بيان شده است.

 .2ادبیات پژوهش و مروري بر مطالعات تجربي
 .1-2مباني نظري
در ادبيات اقتصادی ،ارتباط صحيح بين نظامهای مالي و توليدی در هر کشوری از مهمترين
عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب ميشود .در اين راستا ،يک شبكه بانكي سودآور و
قوی ميتواند در مقابل تكانههای منفي بازار مقاومت کند و به نظام مالي يک اقتصاد ثبات
ببخشد ( .)Athanasoglou, et al. 2008بانکها به دليل ماهيت فعاليت خود از همان ابتدا
با انواع ريسک مواجه بوده و سعي نكردهاند تا اين ريسکها را گرچه بهصورت غيرمنسجم،
شناسايي و مديريت کنند .همچنين به منظور رسيدن به بازده مناسب بانكي ،بانکها بسياری
از روشها و راهبردهای مختلف را انتخاب ميکنند که يكي از مناسبترين راهبردها استفاده
از اهرم مالي بانكي است ( De Angelo & Stulz, 2015و بيگزاده و همكاران.)1393 ،
براساس نظريه توزان ساختار سرمايه ،1ماليات ،هزينه نمايندگي 2و پريشاني مالي 3سه عامل
اصلي اثرگذار بر اهرم بهينه مالي بنگاهها هستند .شرکتها از مقدار زيادی بدهي در اهرم
مالي خود استفاده ميکنند ،زيرا بدهي به آنها امكان سپر مالياتي 4ميدهد و سودآوری آنها
را بهبود ميبخشد ( .)Shah, et al. 2019در واقع ،اساس نظريه توازن ساختار سرمايه اين
ايده است که بنگاهها با تعادل هزينهها و منافع ،چه مقدار از تامين مالي خودشان را به صورت
بدهي و چه مقدار را به صورت دارايي سهام 5انتخاب ميکند.

1. Trade-off theory of capital structure
2. Agency cost
3. Financial Distress
4. Tax Shield
5. Equity
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براساس نظريه سلسله مراتب 1نيز هزينه تامين مالي با اطالعات نامتقارن افزايش مييابد .به اين
صورت که از سه منبع تامين مالي (منابع داخلي ،بدهي و سهام جديد) شرکتها منابع تامين
مالي خود را در اولويت قرار ميدهند و ابتدا تامين مالي داخلي را ترجيح ميدهند و سپس
بدهي (اهرم) و در آخر انتشار سهام به عنوان «آخرين چاره» انتخاب ميکنند .اين نظريه معتقد
است که بنگاهها از سلسله مراتب منابع تامين مالي پيروی ميکنند و در صورت وجود ،تامين
مالي داخلي را ترجيح ميدهند و در صورت نياز به تامين مالي خارجي ،بدهي نسبت به حقوق
صاحبان سهام ترجيح داده ميشود (خالقيمقدم و باغوميان 1385 ،و Frank & Goyal,

.)2003
انتخاب نسبت اهرم مالي بهينه به عنوان معياری برای ساختار سرمايه از اهميت بااليي
برخوردار است ،چراکه ميتواند تاثير بسزايي بر مزيتهای رقابتي موجود در صنعت
بانكداری داشته باشد .همانطور که در بيان مساله اشاره شد ،اهرم مالي بانكي متاثر از متايرهای
درون سازماني (بانكي) و متايرهای برون سازماني (متايرهای کالن اقتصادی) است .در ادامه
هر کدام به اختصار توضيح داده ميشود.

 .1-1-2اهرم بانکي و متغیرهاي درون سازماني (بانکي)
بر اساس بررسيهای انجام شده ،متايرهای ريسک اعتباری ،ريسک نقدينگي ،مديريت
هزينههای بانكي و اندازه بانک از جمله مهمترين متايرهايي هستند که طبق شرايط و عملكرد
خود بانکها اندازهگيری شده و بر نسبت اهرم مالي بانکها تاثير ميگذارند.
* ريسک اعتباری :يا ريسک پيشفرض 2عبارت است از ناتواني يا عدم تمايل مشتری يا
طرف مقابل به انجام تعهدات مربوط به اعطای وام ،تجارت ،پوشش ريسک ،تسويه و ساير
معامالت مالي است ( .)Spuchľáková, et al., 2015به عبارت ديگر ،ريسک اعتباری
زماني به وجود ميآيد که دريافتکنندگان تسهيالت ،تمايل يا توانايي بازپرداخت بدهي
خود را به بانک نداشته باشند که از آن بهعنوان نكول نيز ياد ميشود.
طبق تعريف کميته بازل ،ريسک اعتباری؛ احتمال قصور وامگيرنده يا طرف مقابل بانک
نسبت به انجام تعهداتش طبق شرايط توافق شده است (رستمزاده و همكاران.)1397 ،
بنابراين ،افزايش ميزان مطالبات معوق بانکها و کاهش کيفيت داراييها در بانک ،موجب
1. Pecking order theory
2. Default Risk
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افزايش ريسک اعتباری بانک شده که به تبع آن ،ريسک نقدينگي و عدم ايفای تعهدات
بانک و همچنين ريسک رعايت نكردن مقررات را در بانکها افزايش ميدهد .برای مقابله
با اين وضعيت ،بانکها ناچار به استفاده از اهرم در ساختار سرمايه خود شده و از اين رو،
اهرم مالي بانک افزايش مييابد .طبق ادبيات اقتصاد مالي ،بانكي که با ريسک اعتباری
بيشتری مواجه است ،انتظار ميرود که اهرم بانكي آن افزايش يابد ( Bichsel & Blum,

.)2004
* ريسک نقدينگي :1در بازار سرمايه و بازر پول (بانک) دو تعريف متفاوت دارد .ريسک
نقدشوندگي يا ريسک نقدينگي يک ريسک مالي است که برای مدت معيني از دارايي،
اوراق بهادار يا کاال معين نميتواند به سرعت در بازار بدون تاثير بر قيمت بازار معامله شود.
در نظام بانكي ،ريسک نقدينگي به عنوان خطر ايجاد خسارت ناشي از ناتواني در انجام به
موقع تعهدات پرداخت در موعد مقرر يا عدم توانايي انجام آن با هزينه پايدار تعريف مي
شود .ريسک نقدينگي عبارت است از ريسک ناشي از نبود نقدينگي الزم بهمنظور پوشش
تعهدات کوتاهمدت و خروجيهای غيرمنتظره وجوه .به عبارت ديگر ،ريسک نقدينگي عدم
توانايي بانک در تامين وجوه برای اعطای تسهيالت يا پرداخت بهموقع ديون خود نظير
سپردهها است (مهرآرا و بهلولوند.)1395 ،
* اندازه بانک :بانکهای بزرگ معموال توانايي ،مهارت ،سرمايه و ابزارهای مستقيم و
غيرمستقيم بهتری جهت انجام تحقيق و توسعه درخصوص انواع ريسکهای بانكي در اختيار
داشته و به تبع آن با ايجاد بانکهای اطالعاتي منسجم مشتريان و با استفاده از نيروهای انساني
متبحر ،مهارتهای باالتری درخصوص ارزيابي کيفيت اعتباری مشتريان دارند و در نهايت
از اهرم بانكي کمتری برخوردار هستند .به عبارت ديگر ،با افزايش اندازه بانک استانداردهای
اعتباردهي بانک افزايش يافته و فرآيند اعطای اعتبار به صورت دقيقتر و کارشناسانهتری
اجرا ميشود که موجب کاهش اهرم بانكي ميشود .همچنين دسته دوم مطالعات بر اين
باورند که بانکهای کوچکتر به دليل توانايي در شناسايي مشتريان در حجم کوچک،
قدرت بيشتری در کنترل مشتريان خود داشته و بهتر ميتوانند اهرم بانكي را کنترل کنند
( .)Espinoza & Prasad, 2010همچنين با توجه به اينكه اندازه بزرگ به بانک اين اجازه
را ميدهد که صرفه ناشي از مقياس به دست بياورد ،اين انتظار وجود دارد که رابطه مستقيمي
1. Liquidity risk
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بين اندازه و سودآوری وجود داشته باشد .با اين وجود در ادبيات اين موضوع اتفاق نظر
وجود دارد که منحني ميانگين هزينه به شكل  Uبه نسبت مسطح اس؛ به طوری که بانکهايي
با اندازه متوسط از بانکهای بزرگ و متوسط کاراتر هستند .به نظر ميرسد تنها بانکهای
کوچک پتانسيل استفاده از کارايي ناشي از مقياس را دارند که اندازه اقتصادی آن معموال به
نسبت کوچک است ( 5درصد يا کمتر).
* مديريت هزينه :مفهوم مديريت هزينه ابعاد وسيعي را دربر ميگيرد .اين مفهوم محدود به
کنترل مستمر هزينهها نيست ،بلكه برنامهريزی و کنترل هزينهها معموال با برنامهريزی سود و
درآمد درهم آميختهاند .به عنوان مثال ،مديران اغلب برای افزايش درآمد و سود آگاهانه
متحمل هزينههای تبلياات و تعديل محصول ميشوند .مديريت هزينه؛ يعني اينكه هيچ
فعاليتي نيست که نتوان آن را با هزينه پايينتر از هزينه کنوني انجام داد .مديريت هزينه در
يک بيان ساده عبارت است از بهکارگيری مطلوب و همراه با کارايي منابع سازمان برای
ارزشآفريني برای مشتريان .مديريت هزينه عبارت است از مجموعه اقداماتي که مديريت
برای تامين رضايتمندی مشتريان همراه با کنترل و کاهش مستمر هزينه انجام ميشود
(بختياری .)1391 ،درنهايت مديريت هزينه فرآيندی است که به موجب آن شرکتهای
استفادهکننده از حسابداری بهای تمام شده برای گزارش يا کنترل هزينههای مختلف از آن
بهره ميگيرند .کنترل هزينه بخشي از مديريت هزينه است که امروزه کنترل هزينه و قطع
برخي از هزينهها در سرلوحه امور برای بهبود عملكرد سوددهي در ميان بانکها در سطح
بينالمللي دنبال ميشود (رستمي.)1392 ،

 .2-1-2اهرم بانکي و متغیرهاي برون سازماني (کالن اقتصادي)
مباني نظری توضيح رابطه شرايط اقتصاد کالن و اهرم بانكي ،بيشتر به الگوهای ادوار تجاری
و نوسانات توليد ناخالص داخلي ( )GDPبازميگردد (.)Carvallo & Pagliacci, 2016
در شرايطي که اقتصاد کالن کشور با رکود تورمي مواجه باشد ،بانکها اغلب به بدهي باالتر
(نسبت اهرم بانكي باالتر) روی ميآورند تا بتوانند سهم دارايي سهامداران را حفظ کنند.
تاييرات سياستي اقتصاد کالن نيز که در نتيجه رکود يا رونق اقتصادی اتفاق ميافتند از طريق
نرخ بهره نيز ميتواند تصميمات تامين مالي بانک و در نتيجه عملكرد اهرم بانكي را تحت
تاثير قرار دهد .بنابراين ،براساس ادبيات نظری در دوران رکود اقتصادی ،وضعيت اهرم بانكي
بانکها بدتر خواهد شد .در اين حالت برای بهبود وضعيت اقتصادی ،انگيزه برای اعمال
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سياست پولي انبساطي از سوی دولت وجود دارد .اعمال اين سياست ،منجر به کاهش نرخ
بهره شده و بانکها را با ريسک اعتباری مواجه ميکند که به تبع آن منجر به افزايش اهرم
بانكي ميشود ( .)Opler & Titman, 1994به همين ترتيب ،در شرايط تورمي ،دولت به
منظور مهار تورم و تثبيت قيمتها ممكن است سياست پولي انقباضي اعمال کند .با اعمال
اين سياست ،نرخ بهره افزايش مييابد .در چنين شرايطي ،هزينه استقراض برای بانک افزايش
يافته و در نتيجه ،انگيزه افزايش بدهي بانک کمتر ميشود و اهرم بانكي کاهش مييابد

( .)Bandyopadhyay & Barua, 2016همچنين ازجمله مواردی که در تصميمگيری-
های مديران مالي مهم است ،تاييرات و نوسانات نرخ تورم است .با توجه به آنكه در بلندمدت
افزايش نرخ تورم ،افزايش نقدينگي و يا به عبارت ديگر ،بهبود جريانهای ورودی وجوه
نقد به بانک را در پي خواهد داشت ،پس اندوختهها و ميزان سودهای تقسيم نشده بانک نيز
افزايش مييابد .از آنجايي که يكي از منابع تامين مالي بانکها ،استفاده از سود انباشته بانک
است؛ بنابراين ،با انجام تامين مالي از طريق سود انباشته ،اهرم بانكي کاهش خواهد يافت
(.)Fosu, 2013

 .2-2اهرم مالي بانکي و کمیته بال (بازل )3
در حال حاضر کميته بال (بازل) 1عاليترين نهاد بينالمللي در حوزه نظارت بانكي است .اين
کميته مجموعهای از مقررات و شروط حداقل سرمايه را در سالهای  1988با عنوان بازل ،1
در سال  1999با عنوان بازل  2و در سال  2010با عنوان بازل  3معرفي کرده است .پس از
بحران مالي در سال  2008و  2009روسای بانکهای مرکزی و قانونگذاران ارشد جهان بر
سر يكسری مقررات جديد بانكداری توافق کردند تا به اين وسيله از تكرار بحران مالي اخير
دنيا پيشگيری کنند .يكي از عوامل اصلي بروز آن بحران ،سطح پايين سرمايه نسبت به دارايي
بانکها بود .بر اين اساس موافقت شد تا بانکهای جهان به نگهداری سرمايه بيشتر در خزانه
خود ملزم شوند .در اين راستا ،براساس مقررات بازل  ،3بانکها به شدت ملزم خواهند بود
تا مقدار سرمايه خود را به عنوان ذخيره رفع خطر برای تامين خسارات احتمالي دو چندان
کرده ،سود سهام و هزينههای اجرايي را در زمان کاهش ذخاير قطع کرده و اعطای تسهيالت
را هنگام رونق اقتصادی محدود کنند .در بازل  3شرايط بسيار سختي برای سرمايهگذاری
)1. The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS
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های تجاری و بنگاهداری در نظر گرفته شده که عمال بانکها را مجبور به خروج از اين نوع
سرمايهگذاریها ميکند .به عبارت ديگر ،در بازل  ،3منابع برای سرمايهگذاریهای عمده
در شرکتهای تجاری بايد توسط خود سهامداران بانک تهيه شود و از منابع سپردهگذاران
در اين امر استفاده نشود که اين به معنای کاهش اهرم مالي بانكي است (ملكي.)1396 ،

 .2-2پیشینه تحقیق
 .1-2-2مطالعات خارجي
بلتراتي و پاالدينو )2015( 1در مقالهای با استفاده از روش  GMMبه بررسي ارتباط اهرم
بانكي و متايرهای کالن اقتصادی در بانکهای کشورهای اروپايي طي دوره زماني -2011
 2005پرداختند .آنان به منظور ارزيابي اثرات متايرهای کالن اقتصادی از مولفههای رشد
اقتصادی ،بيكاری ،تورم و نرخ ارز استفاده کردند .نتايج نشان ميدهد تورم و رشد اقتصادی
تاثير منفي بر اهرم بانكي دارند و بيكاری و نرخ ارز تاثير مثبت بر اهرم بانكي داشتهاند.
بورنو و همكاران )2017( 2در مطالعه خود به مدلسازی اهرم بانكي و شكنندگي مالي
بانکهای فرانسه تحت حداقل نسبت اهرمي جديد وضع شده طبق مقررات بازل  3پرداختند.
طبق نتايج ،يک نسبت اهرم بانكي برای به حداقل رساندن شكنندگي مالي وجود دارد و اين
نسبت بستگي به فضای کلي کسب و کار و ارزش مورد انتظار وثيقه ارائه شده توسط شرکت
ها دارد .همچنين طبق نتايج ،وجود يک نسبت اهرمي قابل تنظيم وابسته به شرايط اقتصادی
نسبت به وجود يک اهرمي ثابت موجود در مقررات جديد بازل  3ارجحيت دارد.
بلترام و همكاران )2018( 3در مقالهای با استفاده از دادههای  97بانک اروپايي از سال 2006
تا سال  2016به بررسي اثرات ريسک سيستماتيک (ريسک بازار) بر اهرم بانكي پرداختند.
آنها به منظور ارزيابي مدل تحقيق خود از روش پانل ديتا استفاده کردند .آنها شاخصي
جامع برای ريسک سيستماتيک ارائه دادند که شامل شرايط متايرهای اقتصاد کالن و
وضعيت ساختاری بازار و اقتصاد هر کشور ميباشد .نتايج نشان داد که ريسک سيستماتيک
(بيثباتي بازار) تاثير منفي و معنيداری بر اهرم بانكي در نمونه مورد بررسي داشته است.

1. Beltratti, A., & Paladino, G.
2. Bruno, et al.
3. Beltrame, et al.
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ظفر و همكاران )2019( 1در مطالعه خود به بررسي عوامل موثر بر تصميمات اهرمي
شرکتها در  16کشور آسيايي طي دوره  2014 -2008پرداختند .طبق نتايج ،متايرهای
ملموس بودن ،رشد ،اندازه و سودآوری از مهمترين متايرهای موثر بر انتخاب اهرم در
کشورهای آسيايي هستند .عالوه بر اين ،يافتهها نشان ميدهد که انتخابهای تامين مالي
شرکتها در بازارهای منطقهای آسيا با مراحل توسعه سيستم مالي با استفاده از بازار سهام،
بازار اوراق قرضه و صنعت بانكداری به عنوان سرمايهگذاری تكميل ميشود.
شاه و همكاران )2019( 2در مطالعه خود به بررسي عوامل موثر بر اهرم بانكي در بانک
های اسالمي کشور پاکستان پرداختند .در اين مطالعه از دادههای پانل نامتعادل برای دوره
 2006تا  2012استفاده شده است .نتايج حاصل از مدل اثر ثابت نشان ميدهد که متايرهای
خاص بانک؛ يعني اندازه بانک ،ملموس بودن و رشد ،با اهرم مالي بانکها رابطه مثبت دارند
در حالي که سودآوری ،نقدينگي و نسبت کفايت سرمايه با اهرم مالي بانکها رابطه منفي
دارد .همچنين نرخ بهره واقعي و تورم با اهرم مالي صنعت بانكداری اسالمي رابطه منفي
داشته در حالي که شاخص توليد صنعتي تاثير مثبت بر اهرم مالي صنعت بانكداری اسالمي
پاکستان دارد.

 .2-2-2مطالعات داخلي
اسدی و همكاران ( )1393در مطالعه خود به عوامل مالي و غير مالي موثر بر تصميمات مرتبط
با ساختار سرمايه سرمايه شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.
برای اين منظور تعداد  74شرکت حائز شرايط موردنظر تحقيق ،طي سالهای  1384تا 1389
انتخاب شدند .برای آزمون فرضيههای پژوهش از تحليل ضرايب رگرسيون استفاده شده
است .در اين پژوهش از سه معيار برای اندازه گيری ساختار سرمايه استفاده شده است .نتايج
حاصل حاکي ازآن است که با وجود تعاريف و اشكال مختلف اهرم شرکتهای نمونه در
تمامي موارد ،ارتباط منفي و معنادار بازده دارايي با اهرم شرکت و رابطه مثبت و معنادار
اندازه شرکت با اهرم شرکت مشاهده ميشود .انحصاری بودن محصوالت شرکت ،نرخ رشد
فروش و نرخ رشد کل داراييها نيز در اغلب موارد دارای ارتباط مثبت و معنادار است .بين

1. Zafar, et al.
2. Shah, et al.
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پارامترهايي نظير نرخ پرداخت سود تقسيمي و ارزش وثيقهگذاری داراييها با اهرم شرکت
رابطه معنادار مشاهده نميشود.

جنتيمشكاني و همكاران ( )1395در مقالهای با استفاده از روش پانل ديتا به بررسي اثرات
عوامل کالن اقتصادی بر ثبات و ريسک بانكي در  18بانک تجاری ايران طي دوره زماني
1384-1393پرداختند .نتايج حاصل از مطالعه نشان داد که متايرهای کالن اقتصادی بر
ريسک و ثبات بانكي موثر هستند .نرخ رشد اقتصادی و تورم ،ثبات بانكي را افزايش ميدهد،
اما افزايش نرخ ارز ،کسری بودجه دولت و درآمدهای نفتي ،ثبات بانكي را کاهش ميدهد.
رشد اقتصادی ريسک اعتباری را کاهش ،اما ريسک نقدينگي را افزايش ميدهد .تاثير تورم
بر ريسک اعتباری ،مثبت و بر ريسک نقدينگي ،منفي است .کسری بودجه نيز بر ريسک
نقدينگي اثر معناداری ندارد ،اما ريسک اعتباری را کاهش ميدهد.
شاهچرا و ابوالفتحي ( )1395در مطالعه خود با استفاده از دادههای ترازنامهای  25بانک
از شبكه بانكي کشور از سال  1385تا  ،1394عوامل موثر بر کيفيت داراييهای بانكي در
شبكه بانكي ايران را مورد بررسي قرار دادهاند .در اين تحقيق ،ارتباط ميان کيفيت دارايي و
عوامل بانكي (نسبت سرمايه به دارايي ،نسبت بازده داراييها ،اندازه بانک ،نسبت سپرده به
دارايي ،رشد وام ،نسبت وام به دارايي) مورد بررسي قرار گرفته است .عالوه بر اين ،تاثير
متايرهای کالن اقتصادی (تورم و توليد ناخالص داخلي) بر کيفيت دارايي نيز مورد ارزيابي
قرار گرفته است .در اين مقاله با استفاده از يک الگوی اقتصادسنجي شش مرحلهای و تخمين
زننده خطي ( GMMگشتاورهای تعميم يافته) ،اين نتيجه حاصل شده است که ارتباط معنادار
ميان متايرهای بيان شده (متايرهای مستقل) و کيفيت دارايي در شبكه بانكي کشور وجود
دارد.
گلمرادی و همكاران ( )1396در تحقيقي با استفاده از دادههای سری زماني -1392
 ،1362تاثير نااطميناني و بيثباتي متايرهای کالن اقتصادی (توليد و تورم) را بر منابع و
مصارف نظام بانكي کشور با استفاده از روشهای  GARCHو مدل تصحيح خطا مورد
بررسي قرار دادهاند .نتايج تحقيق نشان ميدهد که تاثير بيثباتي و نااطميناني رشد توليد بر
رشد منابع نظام بانكي (تجهيز منابع) ،منفي و معنيدار و بر تخصيص منابع (رشد اعتبارات)
مثبت و معنيدار است که اين موضوع ميتواند ريسک اعتباری بانکها را تشديد کند.

 | 24پژوهشنامه اقتصادی | سال  | 21شماره  | 81تابستان 1400

همچنين در اين مطالعه معنيدار بودن اثر منفي بيثباتي و نااطميناني تورم بر جذب منابع و
اثر مثبت آن بر تخصيص منابع مورد پذيرش قرار نگرفته است.
جهانگرد و عبدالشاه ( )1396در مقالهای با روش پانل ديتا به بررسي اثر متايرهای کالن
قتصادی بر ثبات بانکها با استفاده از دادههای  17بانک در طول دوره 1386-1391
پرداختند .برای اين منظور اثر سه متاير کالن اقتصادی از قبيل نرخ بهره ،نرخ تورم و نرخ
رشد توليد ناخالص داخلي بر شاخص ثبات بانکها سنجيده شد .نتايج حاکي از آن است
که نرخ تورم در دوره مورد بررسي ،تاثير منفي و معنيدار بر شاخص ثبات بانکها دارد.
متاير نرخ بهره دارای تاثير مثبت و معنيدار بر ثبات بانکها است و متاير رشد توليد ناخالص
داخلي ،دارای تاثير منفي و معنيدار بر ثبات بانکها است که دليل اين تاثير منفي به رابطه
منفي بين رشد توليد ناخالص داخلي و سود بانکها مربوط ميشود.
شاهچرا و وليزاده ( )1397در مقالهای با استفاده از روش  GMMبه بررسي تاثير اهرم
بانكي بر سودآوری شبكه بانكي کشور طي دوره زماني  1385-1395پرداختند .يافتههای
بهدست آمده ،رابطه خطي مثبت و معنيداری را بين اهرم بانک و سودآوری شبكه بانكي
کشور نشان ميدهد .اين نتايج حاکي از آن است که بانکها با وجود اهرم بانكي باالتر ،مي
توانند سودآوری مناسبي را در برابر ريسکهای پيش روی خود داشته باشند .از اين رو ،با
گسترش سودآوری بانکها ميتوان قدرت اعتباردهي در بانکها را تقويت کرد و با افزايش
اعتبار به بخش اقتصاد ،ميتوان گامهای موثری را در راستای اشتاال و توليد در اقتصاد
برداشت.
کمالي و همكاران ( )1399در مطالعه خود به بررسي عوامل موثر بر چرخه ايجاد اهرم
مالي در بانکهای کشور با لحاظ نقش تعديلي ماهيت و نوع فعاليت بانکها طي دوره
 1395-1388پرداختند .پس از تشخيص جهت روابط علي با استفاده از آزمون عليت
گرانجری بين متايرهای  ، GDPحجم داراييها و اهرم مالي و تعيين متايرهای مستقل و
وابسته در مدلهای رگرسيون چند متايره ،اثر نوع بانکها همراه با سه متاير اصلي با استفاده
از دادههای مربوط به  15بانک برای دوره زماني سالهای  1388تا  1395مورد تحليل قرار
گرفتند .يافتهها نشان ميدهدکه  GDPرابطه معنيدار مثبت و با اهميتي با اهرم مالي دارد و
دولتي بودن بانکها از نقش تعاملي فزايندهای در اين ارتباط برخوردار است .نتايج همچنين
بيانگر وجود ارتباط معنيدار مثبت و با اهميتي بين داراييها با اهرم مالي است .بانکهای
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دولتي ،بانکهای پذيرفته شده در بورس و بانکهای تجاری در ارتباط بين داراييها با اهرم
مالي از نقشي موثرتر و فزاينده برخوردار هستند.

 .3مدل و روش پژوهش
 -1-3مدل پژوهش
مدل اقتصادسنجي پژوهش حاضر (رابطه ( ))1برگرفته شده از مطالعات شاه و همكاران
( ،)2019بلترام و همكاران ( )2018و بلتراتي و پاالدينو ( )2015بوده و طبق شرايط اقتصاد
ايران و محدوديتهای آماری موجود تعديل شده است.
()1

𝐵𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 = 𝛽𝑖0 + 𝛽𝑖1 𝐶𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽𝑖2 𝐿𝐷𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽𝑖3 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 +
𝛽𝑖4 𝑅𝐼𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽𝑖5 𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽𝑖6 𝐺𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽𝑖7 𝑀𝐶𝑖,𝑡 + 𝛽𝑖8 𝐸𝑋𝑅𝑖,𝑡 +
𝑡𝜀𝑖,

که در آن BLEV 1اهرم بانكيِ بانک iام در دوره tام است که براساس رابطه ( )2محاسبه
ميشود (:)Beltratti & Paladino, 2012 and Beltrame, et al., 2018
()2

)

𝑡𝑇𝐷 𝑖,
𝑡𝑇𝐶𝑖,

( = 𝑡𝐵𝐿𝐸𝑉𝑖,

در رابطه ( TDit ،)2کل بدهيهای بانک iام در دوره tام TCit ،حقوق صاحبان سهام

بانک iام در دوره tام است که به صورت ( 𝑡 )𝑇𝐴 𝑖,𝑡 − 𝑇𝐷𝑖,ميشود و درآن  TAitبيانگر
کل داراييهای بانک iام در دوره tام است .متايرهای مستقل رابطه نيز عبارتند ازCR :
ريسک اعتباری بانک iام در دوره tام است.
برای محاسبه ريسک اعتباری از فرمول ( )3استفاده ميشود ( Waemustafa & Sukri,

:)2015

 . 1با توجه به اينكه عالوه بر متايرهای مستقل مطرح شده در مدل پژوهش ،متايرهای (درون سازماني و کالن اقتصادی)
ديگری مانند نسبت سپردههای کوتاهمدت به سپردههای بلندمدت ،حاشيه سود ،نرخ بازده داراييها ،ماليات و نقدينگي
نيز بر اهرم بانكي اثرگذار بودند ،مدل در مراحل مختلف با متايرهای مختلف و طبقهبندی شده ،تخمين زده شد و در
نهايت پس از تخمين مدل با متايرهای مختلف ،نتايج برآورد مدل حاضر به عنوان مناسبترين مدل لحاظ شده است.
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()3

𝑡𝑖 𝐿𝑃𝑁
)
𝑡𝑖 𝐴𝑇

( = 𝑡𝑖𝑅𝐶

که در آن ( )NPLکل تسهيالت معوق ،سر رسيد گذشته و مشكوک الوصول بانک iام در
دوره tام )TA( ،کل تسهيالت بانک iام در دوره tام و  LDCريسک نقدينگي بانک iام در
دوره tام است که که به صورت رابطه ( )4محاسبه ميشود (.)Misman, et al., 2015
()4

= 𝑡𝑖𝐶𝐷𝐿
𝑡𝑖 𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝𝑠𝑒𝐷 𝑑𝑛𝑎𝑚𝑒𝐷 𝑡𝑖 𝑒𝑙𝑎𝑆 𝑟𝑜𝑓 𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑟𝑢𝑐𝑒𝑆 𝑡𝑖 𝐶𝑎𝑠ℎ
−
−
𝑡𝑖 𝐴𝑇
𝑡𝑖 𝐴𝑇
𝑡𝑖 𝐴𝑇
𝑡𝑖 𝑛𝑎𝑜𝐿 𝑚𝑟𝑒𝑇 𝑡𝑟𝑜𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑎𝑖𝑡 𝑖𝑡 𝑆ℎ
−
+
)
𝑡𝑖 𝐴𝑇
𝑡𝑖 𝐴𝑇

(

که در آن  Cashوجوه نقد بانک iام در دوره tام Securities for Sale ،سرمايهگذاریهای
کوتاهمدت و اوراق مشارکت بانک iام در دوره tام Demand Desposit ،سپردههای
ديداری بانک iام در دوره tام Short Term Depoait ،سپردههای کوتاهمدت مردم نزد
بانک iام در دوره tام Short Term Loan ،کل تسهيالت کوتاه مدت بانک iام در دوره tام،

 TAکل داراييهای بانک iام در دوره tام و  SIZEاندازه بانک iام در دوره tام است .برای
محاسبه آن از معيار لگاريتم طبيعي کل داراييهای بانک iام در دوره tام در پايان دوره استفاده

ميشود (.)Carvallo & Pagliacci, 2016
شاخص مديريت هزينه ( :)MCاين متاير از نسبت هزينههای اداری و پرسنلي بانک بر
کل درآمدهای بانک iام در دوره tام به دست ميآيد (.)Beltratti & Paladino, 2012
 RIRنرخ حقيقي سود بانكي (نرخ بهره) در دوره  tام INF ،تورم در دوره tام GR ،رشد
اقتصادی در دوره tام و  EXRنرخ حقيقي ارز بازار آزاد در دوره tام است.
نمونه آماری اين مطالعه شامل بانکهای منتخب دولتي و خصوصي (اقتصاد نوين،
تجارت ،رفاه ،سپه ،صادرات ،صنعت و معدن ،کشاورزی ،مسكن ،ملت و ملي) در دوره
زماني  1378 -1395به صورت ساليانه است .در سال  1378در سيستم بانكداری ايران تنها
بانکهای بيان شده فعاليت داشته و تاسيس شده بودند .دليل انتخاب اين بانکها وجود آمار
و اطالعات کامل در مورد آنها و مدت فعاليت اين بانکها طي دوره زماني مورد بررسي
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است .روش جمعآوری آمار و اطالعات بهصورت اسنادی ،کتابخانهای (وبسايت بانک
مرکزی ،اداره آمار و اطالعات بانک مرکزی و مرکز آمار) و مراجعه حضوری به بانک
مرکزی جمهوری اسالمي ايران است.

 .2-3روششناسي مدلهاي میانگین گروهي
در اين پژوهش تخمين ضرايب و کششها در چارچوب دادههای تابلويي(تلفيقي) مورد
بررسي قرار ميگيرد (شامل  10بانک طي  18سال) .استفاده از اين الگو مزايای متعددی دارد
که ميتوان به افزايش کارايي نتايج تخمين به دليل استفاده از اطالعات بيشتر و متنوعتر و نيز
جامعيت نتايج تحليل به دليل توانايي اين الگو در آثار دادههای مقطعي در کنار دادههای
سری زماني اشاره کرد .بنابراين ،نتايج تحليل از تفسير صرف دادههای مقطعي و يا سری
زماني کاملتر و جامعتر است .همچنين به خاطر ويژگيهای خاص هر مقطع (در اين پژوهش
بانک) شدت تاثيرگذاری متايرهای توضيحي بر متاير وابسته در هر بانک موجود در پانل
يكسان نيست .در اين راستا ،تخمينزنهای پانلي با ضرايب شيب ناهمگن جايگاه مناسبي در
کارهای تجربي پيدا کردهاند ،چراکه با واقعيتهای اقتصادی بيشتر سازگار هستند
(.)Eberhardt & Teal, 2011 and Coakley, et al., 2006

يک تفاوت عمده بين مدلهايي با ضرايب شيب همگن (= β3i = β3 , β2i

 )β2 ,β1i = β1و مدلهايي با ضرايب شيب ناهمگن ( )β3i , β2i,β1iوجود دارد؛ اگر
فرضيه ضرايب شيب همگن پذيرفته شود ،اين مدلها را ميتوان توسط تكنيکهای
رگرسيون پانلي مرسوم مانند رگرسيون تجمعيي ( ،)POOLاثرات ثابت و تصادفي ( FE,

 ،)REحداقل مربعات پويا ( )DOLSو گشتاورهای تعميم يافته ( 1)GMMسيستمي و
تفاضلي تخمين زد ،اما مدلهايي با ضرايب شيب ناهمگن توسط تخمينزنندههای ميانگين
گروهي( 2)MGپسران و اسميس ( ،)1995تخمينزن ميانگين گروهي با اثرات همبسته
4
مشترک ( 3)CCEMGپسران ( )2006و تخمينزن ميانگين گروهي تعميم يافته ()AMG
قابل تخمين هستند .تمامي تخمينزنهای ميانگين گروهي از دو قاعده کلي به شرح مقابل
1. Generalized Method of Moments
)2. Mean Group Estimator (MG
3 . Common Correlated Effects Mean Group
)4. Augmented Mean Group estimator (AMG
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تبعيت ميکنند؛  -1برای هر گروه موجود در پانل ،تخمين منحصربهفردی را برآورد ميکنند
و  -2از ضرايب هر گروه به منظور دستيابي به ضريب کل پانل ،ميانگينگيری ميکنند .به
منظور معرفي تخمينزنهای ميانگين گروهي ،اغلب تصريح عمومي به يكي از رابطههای
( )6( ،)5و ( )7در نظر گرفته ميشود.
()5

𝑡𝑖𝑦it = 𝛽𝑖 x𝑖𝑡 + u

()6

𝑡𝑖𝜀 𝑢𝑖𝑡 = 𝑎1𝑖 + 𝜆𝑖 𝑓𝑡 +

()7

𝑡𝑖𝑒 x𝑖𝑡 = 𝑎2𝑖 + 𝜆𝑖 𝑓𝑡 + 𝛾𝑖 𝑔𝑡 +

که در اين رابطهها yit ،و  xitبه ترتيب متاير وابسته و متاير توضيحي(قابل مشاهده) ،uit ،جزء
غيرقابل مشاهده 𝜀𝑖𝑡 ،و 𝑡𝑖𝑒 جزء اخالل تصادفي (نوفه سفيد) است .مقادير غيرقابل مشاهده

مدلسازی شده در رابطه ( )6شامل يک جزء اثرات ثابت ( 𝑖 )𝑎1که ناهمگوني بينگروهي را
اندازه ميگيرد که در زمان متاير نيست .بهعبارت ديگر 𝑖 𝑎1ويژگيهای غيرملموس خاص هر
مقطع يا استان را مدلسازی ميکند که طي زمان ثابت بوده ،اما در بين استانها يا گروهها فرق
ميکند .جزء ديگر نيز شامل عامل مشترک  ftاست که ناهمگوني متاير و وابستگي مقطعي را
مدلسازی ميکند و 𝑖𝜆 شدت آن را نشان ميدهد .ناهمگوني متاير 1در واقع عوامل غيرقابل
مشاهدهای هستند که طي زمان و در بين گروهها (کشورها) متاير هستند و متاير وابسته را تحت
تاثير قرار ميدهند .وابستگي مقطعي 2نيز در نتيجه شوکهای مشترک متاير 3غيرقابل مشاهده
است که هر مقطع را جداگانه تحت تاثير قرار ميدهند 𝑔𝑡 .4نيز بيانگر عواملي است که مقادير

قابل مشاهده 𝑡𝑖 xرا تحت تاثير قرار ميدهد و متفاوت از 𝑡𝑓 است و 𝑖𝛾 شدت آن را نشان مي
دهد ( )Eberhardt, 2012و با توجه به شرايط تخمينزنهای زير مطرح ميشوند.
1. Time-Variant Heterogeneity
2. Cross-Sectional Dependence
3. Time-Variant
 .4فرض بر اين است که جمالت اخالل در مدل های داده پانل به طور مقطعي مستقل هستند؛ به ويژه هنگامي که بعد
مقطع بزرگ باشد .با اين حال ،شواهد قابل توجهي وجود دارد که وابستگي مقطعي اغلب در تنظيمات رگرسيون پانل
وجود دارد .ناديده گرفتن وابستگي مقطعي در برآورد مدل پانل ميتواند عواقب جدی داشته باشد که عبارتند از :کاهش
کارايي تخمينزن و آماره آزمون نامعتبر (پسران.)2004 ،
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* تخمينزن ميانگين گروهي پسران و اسميس ( :)1995در روش ميانگين گروهي فقط رابطه
( )5برآورد ميشود .روش  MGبا بهکارگيری رگرسيون تجمعيي ( )POOLبرای هر يک
از کشورها ،ضرايب شيب خاص هر يک از کشورها را تخمين زده و سپس با استفاده از اين
ضرايب ،متوسط ضرايب خاص پانل را برآورد ميکند .روش  MGبرای مقاطع و ابعاد زماني
بزرگتر سازگار است (.)Pesaran & Smith, 1995
* تخمينزن ميانگين گروهي با اثرات همبسته مشترک ( )CCEMGپسران (:)2006
تخمينزن  CCEMGرابطههای ( )5تا ( )7را به طور همزمان برآورد ميکند .تخمينزن
 CCEMGپسران ( )2006وابستگي مقطعي و ناهمگوني ضرايب شيب را مدلسازی کرده
و در تخمين ضرايب لحاظ ميکند .وابستگي مقطعي با محاسبه ميانگينهای مقطعي متاير
وابسته و متايرهای مستقل مدلسازی ميشود .در واقع اين ميانگينهای مقطعي عوامل
مشترک غيرقابل مشاهده را توضيح ميدهند که ميتوانند غيرخطي و يا نامانا باشند .در روش
 CCEMGهمانند روش  MGبه منظور تخمين ضرايب شيب کلي پانل از ضرايب شيب

اعضای پانل (کشورها يا گروهها) ميانگينگيری ميشود .وجود عامل 𝑡𝑓 در معادالت ( )6و
( )7باعث مشكل درونزايي ميشود که تخمينزنهای  CCEMGو  AMGاين مشكل را
برطرف ميکند (.)Pesaran, 2006
* تخمينزن ميانگين گروهي تعميم يافته ( :)AMGتخمينزن ناهمگن ديگر  AMGاست
که در واقع يک تخمينزن جايگزين برای  CCEMGاست با اين تفاوت که عوامل مشترک
در روش  CCEMGبه عنوان جمالت تصادفي (نويز) به حساب ميآيند در حالي که در
روش  AMGعوامل مشترک دارای پروسههای پويای مشترک هستند که به مقادير واقعي
خود بستگي دارند (.)Eberhardt & Teal, 2010

 .4یافتههاي پژوهش
جدول ( )1خالصهای از مهمترين آمار توصيفي متايرهای مدل را نشان ميدهد .همانطور که
اشاره شد ،متاير وابسته در اين پژوهش اهرم بانكي است و طبق رابطه ( )2محاسبه ميشود.
طبق آمار توصيفي به طور متوسط در بانکهای تحت بررسي حجم بدهي بانكي  2/35برابر
حقوق صاحبان سهام بوده و کمترين مقدار آن  0و بيشترين مقدار آن  5/25است .برای
بررسي بيشتر ،نمودار ( )1رتبهبندی بانکهای را بر حسب اهرم بانكي نشان ميدهد .همانطور
که مشاهده ميشود بانکهای ملي ،صادرات ،رفاه و تجارت باالترين متوسط اهرم بانكي را
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طي دوره  1395-1378داشته و در مقابل بانکهای صنعت و معدن ،اقتصاد نوين و سپه
کمترين ميزان اهرم بانكي را طي دروه مورد نظر داشتهاند .متوسط ريسک اعتباری و ريسک
نقدينگي در بين بانکهای تحت بررسي به ترتيب  0/18و  1/48است .بانکهای صادرات،
ملي ،ملت ،رفاه و تجارت باالترين ميزان ريسک اعتباری را دارند در مقابل بانکهای صنعت
و معدن ،اقتصاد نوين ،سپه و کشاورزی دارای کمترين ميزان ريسک اعتباری هستند .بانک
صادرات همزمان دارای باالترين ريسک نقدينگي و ريسک اعتباری در بين بانکهای
منتخب است .عالوه بر اين ،بانکهای تجارت و رفاه با وجود رتبه بهتر در ريسک اعتباری،
ريسک نقدينگي بااليي دارند و در جايگاه دوم و سوم قرار گرفتهاند .متوسط نرخ تورم و
رشد اقتصادی طي دوره پژوهش به ترتيب  16/84و  4/63درصد بوده است .همچنين نرخ
بهره حقيقي طي دوره پژوهش  1/6درصد است.
جدول  .1مهمترین آمار توصیفي متغیرهاي تحت بررسي در پانل
متغیرها

تعداد مشاهدات

میانگین

انحراف معیار

مینیمم

ماکزیمم

BLEV

180

2/353

0/955

0

5/25

CR

180

0/187

0/063

0

0/31

LDC

180

1/489

0/519

0

2/56

SIZE

180

3/9

1/247

0

5/64

MC

180

-0/0276

0/014

-0/07

0

INF

180

16/844

6/995

9

34/7

GR

180

4/635

4/068

-4/5

12/5

RIR

180

1/6

6/517

-13/2

13

ERE
منبع :یافتههای پژوهش

180

16454/39

5038/501

10601

29476/1
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نمودار  .1رتبهبندی بانکهای تحت بررسی از لحاظ متوسط متغیر اهرم مالی بانکی طی دوره 1395-1378
4

3

اهرم بانکی

2
1
0

منبع :یافتههای پژوهش

 .2-4آزمونهاي تشخیصي
در اين بخش نتيجه دو آزمون وابستگي مقطعي جمالت اخالل و ناهمگوني ضرايب شيب
ارائه ميشود .وابستگي مقطعي جمالت اخالل از جمله عواملي است که در مدلسازی پانلي
بايد اثر آن آزمون شده و در صورت وجود اثر آن رفع شود.
در جدول ( )2طبق سه آزمون  LMبروش و پاگان LM ،)1980( 1تعديل شده پسران و
همكاران )2008( 2و  LM-CDپسران )2004( 3فرض صفر عدم همبستگي مقطعي جمالت
اخالل در بين بانک ها رد شده و وجود وابستگي مقطعي تاييد ميشود .بنابراين الزم است،
اين اثر در مدلسازی اقتصادسنجي لحاظ شده و رفع شود .همچنين طبق نتيجه آزمون
ناهمگوني ضرايب شيب معرفي شده توسط پسران و ياماگاتا )2008( 4فرض صفر همگني
ضرايب شده در سطح معناداری  5درصد رد شده و در مقابل فرضيه مقابل ناهمگوني ضرايب
شيب تاييد شده و بايدی اين ناهمگوني در مدلسازی لحاظ شود .پديده همبستگي مقطعي
جمالت اخالل به دليل سيكلهای تجاری و بخشنامههای بانكي و پولي و ناهمگوني ضرايب
شيب به دليل ويژگيهای خاص هر بانک اتفاق ميافتد.
1. Breusch, T. S. & Pagan, A.
2. Pesaran et al.
3. Pesaran (2004) CD test statistic
4. Peasaran, M,H., & Yamagata, T
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جدول  .2نتایج آزمون همبستگي مقطعي جمالت اخالل بین بانکها و آزمون وابستگي مقطعي
آماره آزمون

نوع آزمون

LM
همبستگی سریالی جمالت اخالل
LM adj
(فرض صفر :عدم وابستگی جمالت اخالل)
LM CD
ناهمگونی ضرایب شیب
Delta
(فرض صفر :همگنی ضرایب شیب)
Delta adj
 ،** ،* -و *** به ترتیب معنیداری در سطح  5 ،10و  1درصد است.

ارزش احتمال
0/000
0/000
0/000
0/024
0/001

ضریب
170/1
11/36
7/065
2/264
3/395

منبع :یافتههای پژوهش

 .1-4نتایج آزمون ریشه واحد پانلي با لحاظ همبستگي مقطعي
در اين پژوهش برای بررسي ريشه واحد و مانايي متايرهای تحت بررسي از آزمون ريشه
واحد با لحاظ همبستگي مقطعي پسران )2007( 1استفاده ميشود .فرضيه صفر در اين آزمون
ريشه واحد با لحاط همبستگي مقطعي و فرضيه مقابل مانايي با لحاظ عدم وجود همبستگي
مقطعي است .در جدول ( )3نتايج آزمون ريشه واحد  CIPSگزارش شده است .طبق نتايج
تمامي متايرهای تحقيق در سطح معناداری  5درصد مانا (ايستا) هستند و مقدار آماره آزمون
از مقادير بحراني در سطح آماری  5درصد بيشتر است .بنابراين ،ميتوان از سطح متايرها
برای مدلسازی اقتصادسنجي بهره جست و از مشكل رگرسيون کاذب دوری جست.
جدول ( :)3آزمون مانایي متغیرهاي تحقیق – ریشه واحد با لحاظ همبستگي مقطعي
متغیرها

آماره آزمون CIPS

BLEV

-2/564
-3/83

CR
2/61
EXR
2/61
GR
2/61
INF
2/61
RIR
-2/375
LDC
-3/036
MC
-2/406
SIZE
 -اعداد داخل پرانتز نشان دهنده سطح احتمال متناظر با آماره هستند.

مقادیر بحرانی
 5درصد
 10درصد
-2/33
-2/18

 1درصد
-2/64

-2/15

-2/29

-2/56

-2/15
-2/15
-2/15
-2/15
-2/18
-2/18
-2/15

-2/29
-2/29
-2/29
-2/29
-2/33
-2/33
-2/29

-2/56
-2/56
-2/56
-2/56
-2/64
-2/64
-2/56

منبع :یافتههای پژوهش
)1 Pesaran, M. H. (2007
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 .2-4ضرایب همبستگي دوجانبه
ضرايب همبستگي دوجانبه ميتوانند درک ابتدايي از ارتباط خطي متايرها را بهدست دهند.
جدول ( )4نتايج ضرايب همبستگي دوجانبه متايرهای مدل را نشان ميدهد .همانطور که
مشاهده ميشود ضرايب همبستگي بين اهرم بانكي و ريسک اعتباری ،ريسک نقدينگي و
اندازه بانک مثبت و معنادار است .در مقابل ضريب همبستگي بين اهرم مالي بانكي و شاخص
مديريت هزينه منفي و معنادار است .همچنين ضرايب همبستگي بين اهرم بانكي و متايرهای
کالن تورم ،رشد اقتصادی ،نرخ بهره حقيقي و نرخ ارز حقيقي از لحاظ آماری معنادار نيست.
ضرايب همبستگي در مدلسازی همزمان اثرات متايرهای توضيحي ناکارآمد است و برای
رفع اين ضعف بايد از روشهای اقتصادسنجي استفاده شود.
جدول  .4ضرایب همبستگي دوجانبه متغیرهاي تحقیق
BLEV
BLEV

1

CR

0/7174
***

CR

LDC

SIZE

MC

1

0/7273

0/8915

***

***

0/6065

0/9018

-0/8986

***

***

***

-0/4879

-/6968

0/8221

-0/7150

***

***

***

***

INF

0/0431

0/0235

-0/0076

0/0236

-0/0669

GR

-0/0380

-0/0194

0/0031

-/0327

0/0716

RIR

-0/0574

-0/0274

0/0111

0/0034

RER

0/0933

-0/1250

-0/1967

-0/2409

*

***

***

LDC
SIZE
MC

INF

1
1
1
1
-0/7578
***

1

0/0218

-0/ 9649

0/6990

***

***

***0/1930

-/0003

0/0652

 * ،** ،و *** به ترتیب معنیداری در سطح  5 ،10و  1درصد است.منبع :یافتههای پژوهش

GR

RIR

RER

1
-0/0566

1
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 .2-4تخمین مدل اقتصادسنجي پژوهش
جدول ( )5نتايج تخمين مدل اقتصادسنجي پژوهش را توسط تخمينزنهای ميانگين گروهي
محض پسران و اسميس ( )1995و ميانگين گروهي تعميم يافته ( )AMGرا نشان ميدهد.
همانطور که در بخش روششناسي اشاره شد تفاوت اين دو تخمينزن در مدلسازی
وابستگي مقطعي است که آن هم ناشي از عوامل پويای مشترک (سيكلهای تجاری و بخش
نامههای پولي و بانكي) است .با توجه به لحاظ و مدلسازی اثر وابستگي مقطعي در تخمينزن
 ، AMGنتايج اين تخمينزن مورد بررسي و تحليل قرار ميگيرد.
همانطور که مشاهده ميشود ،ريسک اعتباری و ريسک نقدينگي هر دو تاثير مثبت و
معنادار بر اهرم بانكي بانکهای منتخب داشته و در اين ميان تاثير ريسک اعتباری به مراتب
بيشتر است .طبق نتايج ،با افزايش يک واحدی ريسک اعتباری و ريسک نقدينگي ،شاخص
اهرم مالي بانكي به ترتيب به طور متوسط به اندازه  4/45و  0/96واحد افزايش مييابد.
همانطور که اشاره شد ريسک اعتباری بيانگر احتمال قصور وامگيرنده يا طرف مقابل
بانک نسبت به انجام تعهداتش طبق شرايط توافق شده هست و در اين حالت بانکها تمايل
به ايجاد بدهي برای پاسخگويي به نيازهای مالي خود دارند .سنجش و رتبهبندی اعتباری
مشتريان يكي از مهمترين اقدامات برای کاهش ريسک اعتباری است .در اين راستا،
مشترياني که دارای رتبه اعتباری کمتری هستند بايد برای پوشش احتمال نكول خود ،وثايق
کافي ارائه دهند .همچنين مديريت نقدينگي يكي از بزرگترين چالشهايي است که سيستم
بانکداری با آن روبرو است .دليل اصلي اين چالش اين است که بيشتر منابع بانکها از محل
سپردههای کوتاهمدت تامين مالي ميشود (خطمشي متهورانه يا جسورانه) .عالوه بر اين،
تسهيالت اعطايي بانکها صرف سرمايهگذاری در داراييهايي ميشود که درجه
نقدشوندگي نسبتا پاييني دارند .بنابراين ،الزم است بانکهای تحت بررسي به منظور کاهش
ريسک نقدينگي در مديريت سرمايه در گردش سياست تطابق يا ميانهرو را در پيش گيرند
و نيازهای کوتاهمدت را از منابع مالي کوتاهمدت و نيازهای بلندمدت را از منابع بلندمدت
تامين کنند و در سرمايهگذاریهای خود درجه نقدشوندگي دارايي خريداری شده را لحاظ
کنند.
طبق نتايج تخمين ،متاير اندازه بانک تاثير منفي و معنادار بر اهرم بانكي داشته و با افزايش
يک واحدی شاخص اندازه بانک ،اهرم مالي بانكي به طور متوسط به اندازه  2/82واحد

احدیفر و همکاران | 35

کاهش مييابد .اين نتيجه ميتواند ناشي از وجود صرفههای ناشي از مقياس باشد که در نتيجه
آن با افزايش اندازه ،متوسط هزينهها کاهش يافته و منجر به کاهش بدهيها و اهرم مالي
بانكي ميشود .برخالف اندازه بانک ،شاخص مديريت هزينه (هزينههای اداری و پرسنلي)
تاثير معناداری بر اهرم بانكي ندارد.
همچنين تاثير متايرهای کالن اقتصادی بر اهرم مالي بانكي از لحاظ شدت اثرگذاری
کوچکتر از اثر متايرهای درون سازماني است .در اين پژوهش تورم تاثير مثبت و معنادار بر
اهرم مالي بانكي داشته و با افزايش يک درصدی نرخ تورم در اقتصاد ايران ،اهرم مالي بانک
های تحت بررسي به طور متوسط به اندازه  0/10واحد افزايش مييابد .اين نتيجه موافق با مباني
نظری و ادبيات اقتصادی بوده با افزايش تورم ،بانکها با افزايش اهرم مالي (ايجاد بدهي) سعي
در حفظ ارزش داراييهای خود و همچنين سودآوری دارند .نرخ بهره حقيقي (نرخ بازدهي
سرمايهگذاری) نيز همانند تورم تاثير مثبت و معنادار بر اهرم مالي بانكي دارند و ضريب آن
برابر  0/12است .در مقابل نرخ رشد اقتصادی تاثير منفي و معنادار (در سطح  10درصد) بر اهرم
مالي بانکهای تحت بررسي دارد و ضريب آن پايين ( )-0/024است .نرخ ارز حقيقي (رقابت
پذيری اقتصاد) نيز طبق نتايج دارای اثر معنادار بر اهرم مالي بانكي نيست.
جدول  .5نتایج تخمین مدل اقتصادسنجي توسط دو تخمینزن  MGو  -AMGمتغیر وابسته اهرم بانکي
متغیرها

MG
ضرایب

ارزش احتمال

CR

2/42

0/288

LDC

0/637

0/318

SIZE

-3/164

***

0/002

0/578

AMG
ارزش احتمال
ضرایب
4/457

0/037

**

0/962

0/089

*

-2/828

MC

-6/369

INF

0/152

***

0/000

0/108

GR

-0/025

0/046

**

-0/024

RIR

0/156

***

0/000

0/124

RER
(_consعرض از مبدأ)

-0/00005

0/011

**

-0/00003

10/65

0/001

***

(R_cضریب همبستگی مقطعی)

-

آزمون والد ( )Waldکل رگرسیون

205/28

0/000

***

 * ،** ،و *** به ترتیب معنیداری در سطح  5 ،10و  1درصد است.منبع :یافتههای پژوهش

-8/2

**

0/015

0/383
0/004

***

0/098
0/005

*

***

0/245

9/178

0/007

***

0/947

0/000

***

102/22

0/000

***
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اثر متاير وابستگي مقطعي ،مثبت و از لحاظ آماری معنادار است .بنابراين  0/94تاييرات
اهرم مالي بانکهای منتخب تحت بررسي ناشي از وابستگي مقطعي بوده و آن هم در نتيجه
اثر بخشنامههای پولي و بانكي وسيكلهای تجاری هستند که به عوامل پويای مشترک
مشهورند .اين عوامل هر مقطع به طور مشترک تحت تاثير قرار داده و طي زمان پويا هستند.
طبق ادبيات اقتصادسنجي اثر وابستگي مقطعي باعث دوری از خطای متاير حذف شده و
خطای تصريح مدل ميشود ((.)Baltagi & Pesaran, 2007

 .5جمعبندي و نتیجهگیري
مديريت اهرم مالي بانكي و نظارت بر اهرم مالي بانکها يكي از مهمترين وظايف نهاد پولي
و سياستگذار در جهت جلوگيری از بروز بحرانهای مالي و بانكي براساس قوانين و
استانداردهای کميته بازل است .در اين راستا ،عوامل مختلف درون سازماني (بانكي) و برون
سازماني (کالن اقتصادی) بر اهرم مالي بانكي موثر بوده که شناسايي و مدلسازی آنها شرط
الزم در جهت سياستگذاری کارآمد بانكي و جلوگيری از وقوع بحرانهای مالي و بانكي
ميشود .در مطالعه حاضر با استفاده از تخمينزنهای ميانگين گروهي تاثير عوامل درون
سازماني و برون سازماني بر اهرم مالي بانكي هر يک از بانکهای منتخب طي دوره زماني
( )1378-1395مورد بررسي قرار گرفت.
تمامي تخمينزنهای ميانگين گروهي از دو قاعده کلي به شرح مقابل تبعيت ميکنند؛
الف -برای هر گروه موجود در پانل تخمين منحصر به فردی را برآورد ميکنند و ب -از
ضرايب هر گروه به منظور دستيابي به ضريب کل پانل ،ميانگينگيری ميکنند .بنابراين،
ضرايب شيب تخميني در اين نوع برآوردگرها ناهمگون بوده و مانند برآوردگرهای
کلالسيک همگن نيست .همچنين در اين نوع تخمينزنها امكان مدلسازی پديده وابستگي
مقطعي وجود دارد .طبق آزمونهای تشيخصي ناهمگوني ضرايب شيب و وابستگي مقطعي
پذيرفته شده و مدلسازی اقتصادسنجي بايد در حضور وابستگي مقطعي جمالت اخالل و
ناهمگوني ضرايب شيب در پانل صورت گيرد .نتايج آزمون ريشه واحد با لحاظ وابستگي
مقطعي نيز حاکي از رد فرضيه صفر ريشه واحد و قبول فرضيه مقابل مانايي با لحاظ وابستگي
مقطعي است.
طبق نتايج حاصل از تخمينزن ميانگين گروهي تعميم يافته ( )AMGريسک اعتباری و
ريسک نقدينگي هر دو تاثير مثبت و معنادار بر اهرم بانكي بانکهای منتخب داشته و در اين
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ميان تاثير ريسک اعتباری به مراتب بيشتر است .بنابراين ،برای مديريت اهرم مالي بانكي،
کنترل ريسک اعتباری و ريسک نقدينگي کنترل شود .در اين راستا ،الزم است بانکها در
اعتبارسنجي مشتريان خود و طبقهبندی و رتبهبندی آنها از لحاظ ريسکپذيری و اخذ
اطالعات از آنها به گونهای عمل کنند که تمام اطالعات الزم از جمله صورتهای مالي
تاييد شده آنها مورد بررسي قرار گرفته و بانک نسبت به اين عمل حساسيت الزم را اجرا
کند .همچنين الزم است مديران بانكي به منظور حفظ سالمت بانكي و جلوگيری از رخداد
بحران بانكي ،تالش کنند قاعده رشد مثبت در نسبت داراييهای نقد به کل داراييها رعايت
شود .در اين راستا ،وظيفه اصلي بانک ايجاد توازن بين تعهدات کوتاهمدت مالي و
سرمايهگذاریهای بلندمدت است .نگهداری مقادير ناکافي نقدينگي ،بانک را با خطر عدم
توانايي در ايفای تعهدات و در نتيجه ورشكستگي قرار ميدهد .در مقابل نگهداری مقادير
فراوان نقدينگي ،نوع خاصي از تخصيص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ
سوددهي بانک به سپردههای مردم و در نتيجه از دست دادن بازار ميشود.
تاثير منفي متاير اندازه بانک بر اهرم بانكي ،بيانگر فعال بودن اثر صرفه مقياس در اين
بانکها است .بنابراين ،ميتوان اظهار داشت که بانکهای منتخب در تحقيق حاضر ميتوانند
برای بهبود مديريت داراييها و بدهيهای خود به متاير اندازه بانک توجه ويژهای داشته
باشند و اقدامات موثری را در جهت افزايش داراييهای خود انجام دهند و از صرفههای
مقياس خود استفاده کنند .اين نتيجه ،ادغام بانکهای کوچک از نظر اندازه را توجيه کرده
(برای مثال ادغام بانکها و موسسات مالي نظامي در بانک سپه) و الزم است اين مورد تسريع
شود.
طبق نتايج نرخ تورم تاثير مثبت و معنادار بر اهرم مالي بانكي دارند .مطابق با ادبيات
اقتصادی نيز تورم تاثير مثبت و معنادار بر اهرم بانكي داشته و با افزايش تورم بانکها با
افزايش اهرم سعي در حفظ ارزش داراييهای خود و همچنين سودآوری دارند .همچنين
نرخ بهره حقيقي (نرخ بازده حقيقي سرمايهگذاری) نيز بر اهرم مالي بانكي تاثير مثبت و
معنادار داشته و ايجاد بدهي برای تامين مالي و سرمايهگذاری را تشويق ميکند .نرخ ارز
حقيقي (درجه رقابتپذيری) دارای اثر ناچيز (نزديک به صفر) بوده و از لحاظ آماری نيز
معنادار نيست .رشد اقتصادی نيز تاثير منفي و معنادار بر بر اهرم مالي بانكي داشته و با افزايش
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يک درصدی رشد اقتصادی به طور متوسط اهرم مالي بانکهای تحت بررسي به اندازه
 0/024کاهش مييابد.

 .1-5توصیههاي سیاستي و پژوهشي
نتايج حاصل از اين پژوهش ارتباط مستقيم با تصميمگيریهای سياستي سياستگذاران پولي
و بانكي کشور دارد .مهمترين توصيههای سياستي و پژوهشي حاصل از اين پژوهش عبارتند
از:
 با توجه به ناهمگوني ضرايب شيب ،استفاده تخمينزنهای کالسيک پانلي ميتواند منجربه نتايج گمراهکننده و در نتيجه سياستگذاری نادرست در مديريت اهرم مالي بانكي شود.
در اين راستا پيشنهاد ميشود که نهاد ناظر (رگالتور) پولي و بانكي در تصميمگيرهای
سياستي خود به منظور کنترل و نظارت بر اهرم مالي بانكي ناهمگون عمل کرده و ويژگيهای
خاص بانکها را لحاظ کنند.
 طبق نتايج ،به منظور کنترل اهرم مالي بانكي ،بانکها بايد ريسک اعتباری و ريسکنقدينگي بانكي را کنترل کرده و کاهش دهند .سنجش و رتبهبندی مشتريان ،اتخاذ سياست
های تطابق و ميانهرو برای مديريت سرمايه در گردش ،رعايت قاعده رشد مثبت در نسبت
داراييهای نقد به کل داراييها و ايجاد ساز و کارهای جديد برای کاهش همزمان ريسک
اعتباری و ريسک نقدينگي از جمله اقدامهای عملي در اين حوزه است.
 با توجه به تاثير منفي اندازه بانک بر اهرم مالي بانكي ،پيشنهاد ميشود بانکها با افزايشاندازه از صرفههای ناشي از مقياس بهره ببرند .در اين راستا الزم است روند ادغامهای بانكي
تسريع شود.
 طبق نتايج ،کنترل تورم و افزايش رشد اقتصادی يک عامل مهم کالن اقتصادی برایمديريت اهرم مالي بانكي است .بنابراين ،الزم است سياستگذاران در هدفگذاری رشد
اقتصادی و نرخ تورم به اين موضوع توجه داشته باشند.
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