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اندازه بانک اهمیت بسیاری برای کمیته بال و سایر ارگانهای مقرراتی بینالمللی در جهان
دارد .بانکها با طبقهبندی شدن به دستههای بزرگ و غیر بزرگ میتوانند رفتارهای متفاوتی
داشته و مقررات گذاری برای آنها نیز از طرف ناظران بانکی متفاوت باشد .ازاینرو در این مقاله
با توجه به بررسی شاخصهای تأثیرگذار بر اندازه بانکها همچون معیارهایی مانند میزان
سرمایه ،کیفیت داراییها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیالت و نسبت بازده به سرمایه
بانک و نسبت سپردهها به بررسی ارتباط متقابل میان اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در
شبکه بانکی کشور میپردازد .تغییرات همزمان این شاخصها در بانک میتواند بر روی اندازه
بانک و ثبات عملکرد بانکی مؤثر واقع شود .ازاینرو با در نظر گرفتن چنین معیارهایی به دنبال
روند تغییرات اندازه بانک بر روی ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی بوده و با در نظر گرفتن
توان دوم متغیر اندازه بانکی به بررسی منحنی درجه دوم اندازه بانک و تأثیرات اندازه بانک بر
ثبات عملکرد بانکی پرداخته خواهد شد .مطابق با نتایج بهدستآمده ،ارتباط متقابل میان
اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور وجود دارد .مدیران بانکها با در نظر
گرفتن رابطه دو طرفه میان اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی میتوانند بر اهمیت بیشتر اندازه
بانکها بهعنوان عاملی تأثیرگذار بر ثبات عملکرد بانکی تأکید داشته باشند.
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در دوره بحران مالی اخیر که با عدم ثبات مالی شدیدی در عرصه بینالمللی همراه شد ،توجه
خاصی به بانکهای بزرگ چه در عرصه بینالمللی و چه در حوزه اقتصاد داخلی معطوف شد
زیرا این بانکها در صورت ورشکستگی ،اثر چشمگیری را نهتنها بر اقتصاد بینالمللی بلکه بر
اقتصاد داخلی نیز وارد می نمایند .در خصوص معیارهای مورد توجه در محاسبه بانکهای
توجه به این نکته ضروری است که بانکی که از اندازه بزرگتری برخوردار است ،در صورت
اعسار یا ورشکستگی بخش بیشتری از اقتصاد را تحلیل خواهد داد و با افزایش ارتباط بین
بانکها و مؤسسات مالی  ،اثرات سرریز ناشی از ورشکستگی یک بانک به دیگر فعاالن بازار
مالی بیشتر بوده و اثر زیادتری بر اقتصاد حقیقی برجا خواهد گذاشت .با افزایش اهمیت یک
بانک از منظر افزایش وابستگی و ارتباط دیگر اجزا شبکه بانکی به خدمات آن و به دلیل عدم
توانایی جایگزین پذیری ،در صورت توقف فعالیت این بانک ،دیگر بانکها با بحران و حتی
امکان توقف بسیاری از عملیات خود مواجه خواهند شد.
بزرگ شدن بانکها ممکن است از نظر ترازنامه ،ساختاری مشکالتی را برای بانکها ایجاد
نماید .ازاینرو ،اندازه بانک میتواند از مؤثرترین متغیرهای بانکی تأثیرگذار بر شعبات نظام
بانکی محسوب شود .بزرگ شدن بانکها با وجود ضعف در حاکمیت شرکتی میتواند در
مرحله اول مدیریت بانکها را تحت تأثیر گذاشته و لزوم پاسخگویی به سهامداران را تضعیف
نماید .لذا از این طریق سودآوری در این بانکهای بزرگ کاهش مییابد .همچنین پاسخگو
نبودن مدیریت برای تجدید ساختار یا بهبود وضعیت بانک نیز ریسکهای بیشتری را به بانک
تحمیل مینماید  .احتمال بروز مخاطره اخالقی برای بانکهای بزرگ که از حمایت دولت
برخوردار میشوند ،وجود داشته و مدیران این تصور را دارند که اگر موسسهشان به اندازه کافی
بزرگ شود در صورت بروز هر نوع مشکل و بحران از طرف دولت کمک و حمایت شوند.
متغیرهای اندازه بانک و روابط متقابل آن ها با متغیرهای اقتصااااادی همواره در غال
مطالعات نظری مورد توجه بوده اساااات .از منظر بهرهوری بانکی میتوان به مطالعه هیوز و
مسااااتر )۲۰۰8( ۱اشااااااره کرد .آن ها در مقاله خود به عملکرد بهینه بانک ها پرداختهاند و
معتقدند که کارایی بانکها بسااتگی به حقوق مالکیت ،قانون و مقررات و نظارت دولت دارد.
از نظر هیوز و مسااااتر ( )۲۰۰8درصااااورتیکه بانکها بتوانند اطالعات دقیق از اهداف مالی
مشاااتریان خود به دسااات آورند و قراردادهای مؤثر تدوین نمایند ،میتوانند در جهت کارایی
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میکند ،هزینهها هم کاهش مییابند و سااودآوری زیاد میشااود .بااینحال نمیتوان نتیجهی
قطعی از این ارتباط گرفت ،زیرا که همواره با افزایش اندازهی بانک عدم بازده اقتصاد مقیاس
نیز به وجود می آید .درواقع با توجه به مطالعات صاااورت گرفته توساااط اساااتیمپرت و الک
( ،)۲۰۱۱که با اسااااتفاده از متغیرهای دارایی و سااااپرده بهعنوان شاااااخص اندازهی بانک و
بررساای ارتباط این دو متغیر با متغیر هزینه و هزینهی غیر بهرهای دریافتند که افزایش اندازه
بانک با افزایش هزینهها همراه اساات و ناگزیر عدم بازده اقتصاااد مقیاس اتفاق خواهد افتاد.
اخیراً ادغام بانکها بسایار زیاد روا پیدا کرده و با این شارایط هزینهها هم با سارعت زیادی
رشااد پیدا میکنند و در نتیجه عملکرد کل ساایسااتم مالی را آساای میزنند .ازاینرو ،در این
مقاله با برر سی ارتباط متقابل میان اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی ک شور
پرداخته و با در نظر گرفتن توان دوم متغیر بانکی در مدل تأثیرگذار بر ثبات عملکرد بانکی به
بررسی اندازه بهینه اندازه بانک در شبکه بانکی کشور پرداخته میشود.

 ۲ادبیات نظری

در سالهای اخیر مدلهای تجربی بانکی به تشکیل تئوریهای پیشرفتی پرداختهاند که به
ایجاد دیدگاههای جال و منعک کننده نقش منحصربهفرد بانکداری در اقتصاد مدرن ،منجر
شده است .در این مقاله هیوز و مستر ( ،)۲۰۰8به دو روش بررسی عملکرد بانکها اشاره
کردهاند .روش اول روش ساختاری بررسی کارایی بانکی است که شامل حداقل کردن
هزینهها ،یا حداکثر کردن سود به ترتی به کمک تابع هزینهها یا تابع سود میباشد .بنابراین،
روش غیر ساختاری به بررسی رابطه عملکرد بانکی و شاخصهای مختلف بانک از جمله
استراتژی سرمایهگذاری بانکی و ساختار نظارتی آن میپردازد .در رابطه با اندازه بانکها کانت
و هوزینگا  )۲۰۱۱( ۲به بررسی بانکهای کشورهای مختلف از منظر اقتصاد جهانی پرداختند.
به این منظور اندازهی بانکها را با دو شاخص نشان دادند که شامل اندازه سیستمیک و اندازه
مطلق بانکها میشود .آنها در بررسی خود به این نتیجه دست یافتند که لزوماً نیازی به
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بیشااااتر حرکت کنند .پیشاااارفت و گام های مثبت در نظام بانکداری همواره از منظر ادبیات
بانکی که شااامل تولید اطالعات و خدمات مالی با هدف جبران ریسااکهای گوناگون اساات،
بررسااای میشاااود .اساااتیمپرت و الک )۲۰۱۱( ۱به دنبال یافتن ارتباط بین اندازه ،هزینه و
سااااودآوری در نظام بانکداری می باشااااند .معموالً زمانی که اندازهی بانک ها افزایش پیدا
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سالهای متمادی ،تالشهای فراوانی در زمینه اندازهگیری بهرهوری مؤسسات مالی صورت
گرفته است .آنها معتقدند که در رابطه با منشأ اصلی اختالفات در بهرهوری هیچ توافقی
وجود ندارد ،به این منظور برگر و مستر ( )۱۹۹۷با بررسی مفاهیم مرتبط با بهرهوری از جمله
تفاوت در مفاهیم مختلف آن شامل هزینه ،سود استاندارد و سود بهرهوری جایگزین،
همچنین بررسی تفاوتها در روشهای مختلف اندازهگیری بهرهوری و بررسی شاخصهای
دارای همبستگی با بهرهوری ،سعی میکنند که منبع اختالفات کارایی در بانکداری را بیابند.
از نتایج آنها این بود که هزینه اقتصاد مقیاس برای بانکهای نسبتاً بزرگ ،زیاد و بدون بهره
میباشد .همچنین برگر و مستر ( )۱۹۹۷معتقد بودند که هر سه مفاهیم بهرهوری که مورد
بررسی قرار گرفته است ،بهترین منبع برای بررسی بهرهوری مؤسسات مالی هستند به این
دلیل که هر سه مورد در مواجهه با تغییرات قیمت بازار نهتنها بر اساس تکنولوژی بانکی عمل
میکنند بلکه تغییرات آنها بستگی به بهینهسازی اقتصادی نیز دارد .در مطالعهای دیگر آمل
و همکاران  )۲۰۰۳( ۲به بررسی مطلوبیت ادغام مؤسسات مالی پرداختند .آمل و همکاران
( )۲۰۰۳معتقدند که ادغام بانکها از راههای مختلف میتواند موج پیشرفت بهرهوری شود.
در این راستا آنها نشان دادند که بنگاههای بزرگ حاصل از ادغام میتوانند هزینههای ثابت
خود را بر پایه و مختصات بزرگتری پخش کنند تا در نتیجهی آن متوسط هزینهشان کاهش
پیدا کند .همچنین آنها دریافتند که هزینههای اجتماعی ادغام بنگاهها معموالً به سه شکل
نمایان میشوند .یکی از آنها این است که ادغام برخی از بنگاههای خدمات و تولیدات مالی
محلی با صاحبان بزرگ سهام در بازار موج تغییرات قیمت در جهت مخالف منافع
مصرفکنندگان میشود .یکی دیگر از هزینههای ادغام این است که توجهات از مؤسسات
کوچک بازرگانی که مبتنی بر اطالعات محلی است به تولیدات غیر سنتی که به راحتی توسط
مؤسسات بزرگ قابل مدیریت هستند جل میشود .و در آخر ،ادغام میتواند ریسک حضور
مدیران در دو سطح فردی و سیستماتیک را افزایش دهد .از موارد ذکرشده توسط آمل و
همکاران ( )۲۰۰۳میتوان به این نتیجه رسید که سنجش کارایی ادغام مؤسسات مالی بسیار

Berger and Mester
Amel and et al.

1
2

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 19:10 +0330 on Saturday November 27th 2021

بانکهای سیستمیک بزرگ نبوده و مدیران بانکی تمایل زیادی به رشد هر چه بیشتر بانکها
دارند درحالیکه سهامداران بانکها واقع در کشورهای کوچک عالقهای به بزرگ شدن بانکها
ندارند.
۱
برگر و مستر ()۱۹۹۷به طبقهبندی ریشه تفاوتها در بهرهوری بانکی میپردازند .در طی
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است .بنابراین با توجه به تفاوتها در نظارت و ساختار بازار در کشورهای مختلف میتوان
نتایج حاصل از بررسی یک کشور را خیلی محتاطانه به دیگر کشورها بسط داد .در همین راستا
بوید و گراهام  )۱۹۹۶( ۱معتقدند که ادغام مؤسسات تأثیر کمی بر روی بهرهوری بانکی دارد.
آنها دریافتند زمانی که بانکهای کوچک ادغام می شوند ،نتیجه آن سودآوری خواهد بود.
درهرحال ،ادغام بانکهای کوچک نامعمول است و چون قسمت کوچکی از داراییهای بانکی
شامل میشود تأثیر زیادی بر عملکرد این صنعت نخواهند گذاشت .بنابراین لزوماً ادغام
موج سودآوری در نظام بانکداری نمیشود .بوید و گراهام ( )۱۹۹۶همچنین معتقدند که
یکی از موارد مشکلساز ادغام بانکها اجرای سیاست ورشکستگی غیرممکن بانکهای بزرگ
است .ورشکستگی غیرممکن بانکهای بزرگ موج برتری و رقابت برخی بانکهای بزرگتر
میشود زیرا که بدهیهای آنها بدون هیچ هزینهای پوشش داده میشود .همچنین این
سیاست یکی از عوامل ایجاد مخاطرهی اخالقی میباشد .درحالیکه اقتصاد مقیاس برای
بنگاه های مربوطه موجود است ،این مقیاس تا یک اندازه مشخصی بر تولید بهینه اثرگذار
است .در مقالهای دیگر برگر و همکاران )۱۹۹۹( ۲چارچوبی را برای بررسی پیامدهای ادغام
مؤسسات مالی مطرح کردند .در این چارچوب انگیزه اصلی ادغام ،حداکثر کردن ارزش سهام
با توجه به انگیزه دیگر بازیگران از جمله مدیران و دولتها در نظر گرفته میشود .این چارچوب
پیشبینی میکند که ادغام با تغییر شرایط اقتصادی که موج تغییر در محدودیتهای
مؤسسات خدمات مالی میشود همراه است .پیامدهای ادغام نهتنها شامل اثرات مستقیم
همچون افزایش قدرت بازار یا پیشرفت بهرهوری بنگاه میشود ،بلکه شامل اثرات
غیرمستقیمی مانند کاهش دسترسی خدمات مالی به مشتریان کوچکتر نیز میشود .پیامد
سیستمیک ادغام شامل تغییرات در بهرهوری سیستم پرداختها و تغییرات در امنیت سیستم
مالی نیز میشود .آنها همچنین به این نتیجه دست یافتند که ادغام مؤسسات مالی موج
ایجاد ریسک سیستمیک می شود به این دلیل که سقوط بازیگران بزرگتر موج سرایت
ریسک به دیگر عوامل مؤثر اقتصادی میشود .بنابراین به نظر آنها نظارت بر بانکها از طریق
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مهم است ،زیرا از طریق آن میتوان به بررسی رابطهی پایاپای بین منفعت و ضرر ادغام بانکها
پرداخت .آنها بر این باورند که ادغام در بخش مالی تااندازهای که به اقتصاد مقیاس برسد
مطلوب است .همچنین دریافتند که ادغام مؤسسات مالی لزوم ًا هزینهها را کاهش نمیدهد
اما درآمد را میتواند افزایش دهد .این در حالی است که نتایج در کشورهای مختلف متفاوت

۴۳۲
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فلدمن و مستر  )۲۰۱۰( ۱اشاره کرد .آنها اعتقاد دارند که بزرگ بودن لزوماً به معنی کارایی
بانکی نیست .همچنین معتقدند که بانکها برای بهرهوری بیشتر تمایل به بزرگ شدن دارند
که در نتیجهی آن ورشکستگی غیرممکن برای بانکها اتفاق میافتد .به هر صورت ریسک
سیستمیکی که بانکهای بزرگ به وجود میآورند خیلی بیشتر از بهرهوریای است که دارند.

درعینحال ایجاد محدودیت در اندازه بانکها راهحل مؤثری نیست و ممکن است این
محدودیتها انگیزهای را برای بنگاهها به وجود آورند که به دور از نظارت مالی اقدام به ریسک
کنند که در نهایت منجر به ریسک سیستمیک میشود .بنابراین فلدمن و مستر ( )۲۰۱۰به
این نتیجه دست یافتند که ایجاد محدودیت نهتنها ریسک سیستمیک را کم نمیکند بلکه
ممکن است بیشتر هم بکند .همچنین کاوالو و رسی )۲۰۰۱( ۲در مقاله خود به بررسی
بهرهوری خروجی بانکهای اروپایی از طریق پروسه همبستگی و تمرکز پرداختند .برای یافتن
اینکه آیا هزینهی به وجود آمده از بهرهوری ناشی از پروسهی همبستگی است یا خیر ،کاوالو و
رسی ( )۲۰۰۱به بررسی وجود یا عدم وجود اقتصاد مقیاس پرداختند .آنها دریافتند که زمانی
که عدم کارایی مؤثر پدیدار میشود ،اقتصاد مقیاس برای مؤسسات مالی اجرا میشود،
خصوصاً برای بانکهایی که در فعالیتهای سنتی بانکداری مشغول هستند .همچنین
معتقدند که تغییرات در سیستم نظارتی و پیشرفت تکنولوژی موج ایجاد مقیاس بهینه
میشود و برای بهبود کارایی بانکهای بزرگ بهتر است بر تنوع خروجی خود تمرکز کنند و
۳
درعینحال بانکهای کوچک بهتر است بر مقیاس تولیدشان بیافزایند .همچنین برنستاین
( )۱۹۹۶در مقالهی خود به بررسی رابطه مطالبات معوق و هزینهی بانکها و اقتصاد مقیاس
میپردازد .او معتقد است که کیفیت داراییها هم هزینهی بانکی و هم اقتصاد مقیاس در
بانکداری را تحت تأثیر قرار میدهد .نتایج تجربی نشاندهندهی این است که افزایش مطالبات
معوق موج افزایش هزینهها میشود .برنستاین ( )۱۹۹۶همچنین معتقد است که بانکها
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دیگر بانکها برای کنترل ریسک ،بهینهتر خواهد بود و این اقدام با ادغام مؤسسات آسانتر
است .بنابراین ،ادغام و رشد بانکها تا جایی که به اقتصاد مقیاس برسد بهینه است .ازاینرو،
برای بررسی ادبیات اندازه بانک به مطالعاتی که در زمینه اقتصاد مقیاس بانکداری انجامشده
اشاره میشود  .از جمله مطالعاتی که در زمینه اقتصاد مقیاس بانکداری انجامشده میتوان به

اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور

۴۳۳

بیاید ،طلبکاران آن بانکها انتظار دریافت کمک و حمایت مالی از طرف دولت هستند .این
انتظارات موج میشود که بانکهای بزرگ متحمل ریسک بزرگ و اسراف منابع شوند.
استرن و فلدمن ( )۲۰۰۴اشاره میکنند که منظور از بانکهای بزرگ لزوماً بانکها با اندازه
بزرگ نیست ،بلکه بانک هایی است که نقش بسیار مهمی را در سیستم مالی کشور ایفا
میکنند .سقوط یک بانک بزرگ موج نگرانی سیاستگذاران در رابطه با سقوط دیگر بانکها
می شود .برای تغییر انتظارات در رابطه با حمایت دولتی ،بهتر است که طلبکاران مجاب شوند
که با سقوط بانک خواهناخواه متضرر خواهند شد .مهمترین انگیزه حمایت مالی دولت،
جلوگیری از سقوط بانکها و تهدیدشان برای بانکهای دیگر و قسمتهای دیگر مالی و کل
عملکرد اقتصاد است .در همین رابطه انی و ملک  )۲۰۰۵( ۲بررسی کردند که اصطالح
ورشکستگی غیرممکن بانکهای بزرگ گاهی اوقات گمراهکننده است .زمانی که ارزش
سیستمیک یک سازمان به اندازه آن ربط پیدا می کند .آنها در مقاله خود تنها بر بانکها با
فعالیتهای سنتی بانکی تمرکز میکنند و اندازه بانک را بهعنوان متغیر مربوط به احتمال
دریافت کمکهای مالی دولتی در نظر گرفتند .انی و ملک ( )۲۰۰۵معتقدند که سقوط
بانکهای بزرگ از اتفاقاتی است که احتمال رخدادشان کم است و در نتیجه بررسی هزینهها
و فواید ورشکستگی غیرممکن بانکهای بزرگ ساده نیست .در ورشکستگی غیرممکن
بانکهای بزرگ بین اندازه بانک و ریسک ارتباط متقابل وجود دارد .هر چه بانک ریسک
بیشتری را متحمل میشود ،انگیزهاش برای افزایش اندازه هم بیشتر میشود .دلیل این
ارتباط متقابل این است که بانکهای ریسکیتر بیشتر احتمال دارد که از فواید کمکهای
دولتی بهره مند شوند زیرا که احتمال سقوطشان بیشتر است .در نتیجه همچنین هاگندروف
و همکاران  )۲۰۱۲( ۳دریافتند که اندازه سیستمیک بانکها بر ریسک بانکی اثرگذار نیست و
بانکها زمانی که به شکل سیستمیک رشد میکنند قادر به تحمل ریسک بیشتر نخواهند
بود .بحث دیگری که در رابطه با اندازه بانکها مطرح می شود ،نظم بازار است که به هدف
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با نسبت باالی مطالبات معوق که دارای منحنی هزینه با شکل متعارف  Uمیباشند ،متوسط
هزینهشان با اندازه بانک نسبت عک دارد.
همچنین استرن و فلدمن  )۲۰۰۴( ۱ریشه اصلی مشکل ورشکستگی غیرممکن بانکهای
بزرگ را ،انتظارات طلبکاران میدانند .به این معنی که هر وقت مشکلی برای بانکها پیش

۴۳۴

سال نهم /شماره  /۲۹پاییز ۱۳۹۵

نظم بازار چارچوبهای مختلفی وجود دارد از جمله وضوح فعالیتهای بانکی ،طرح ضمانت
معتبر ،توسعه امنیت بازار ،آزاد کردن و خصوصیسازی بانکها و سیاستهای باثبات کالن
است .هوسونو ( )۲۰۰۶معتقد است که اگر بانکها متوجه شوند که برداشتن سپردهها توسط
سپردهگذاران نجات آنها را غیرممکن میکند ،بانکها دست از فعالیتهای ریسکی مفرط
خود بر میدارند .همچنین حمایت بدهیهای بانکها توسط دولت موج کاهش انگیزه
سرمایهگذاران برای نظارت بیشتر بر بانکها میشود .اشپیگل و یاموری ( ۲ )۲۰۰۷مقالهای را
در این رابطه نوشتهاند که به بررسی وسعت قدرت نظارت سپردهگذار بر بانکهای ژاپنی در
سال  ۲۰۰۱میپردازد .آنها به این نتایج دست یافتند که وضوح بیشتر فعالیتهای بانکی
موج افزایش نظم بازار از طریق سپردهگذار میشود .سپردهگذاران خصوصی و
سرمایهگذاران می توانند از طریق افزایش انتظار برگشت سرمایه و یا حذف کامل دارایی خود
از بانک ،نظارت کامل داشته باشند .رشد این گونه نظارت بانکی موج افزایش انگیزه بانکها
برای جلوگیری از ریسکی شدن بیشازحد میشود .لویییاتی و همکاران  )۲۰۰۴( ۳در این
مقاله نشان دادند که ریسک سیستمیک بر تصمیمات سپردهگذاران اثرگذار است و
سپرده گذاران به طرق مختلف به افزایش ریسک بانکی جواب میدهند ،بدین شکل که یا
سپردههایشان را از بانکها خار میکنند و یا تقاضای نرخهای بهرهی باالتری میکنند .از
منظر لویییاتی و همکاران ( )۲۰۰۴نظم بازار در بانکداری به وضعیتی گفته میشود که بخش
خصوصی با هزینههای مربوط به ریسک بانکی روبرو میشود و بر اساس آن عک العمل نشان
میدهد .در مقالهای دیگر از مورگان و استیروح )۱۹۹۹( 4که به بررسی نظم بازار از طریق بازار
اوراق قرضه میپردازند .آنها اشاره میکنند که برای نظارت مؤثر ابتدا نیاز است که دارندگان
اوراق قرضه در شرایط بدهی احساس خطر کنند و دوم اینکه بتوانند ریسک بدهی را مشاهده
کنند که درهرحال هیچکدام از این شرایط برای بانکها محقق نمیشود .اگر بانکها مایل به
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جلوگیری از ریسکی شدن بانکها بر فعالیتهای بانکها نظارت میکند .در همین رابطه
مطالعات متعددی انجام گرفته که میتوان به کرو هوسونو  )۲۰۰۶( ۱اشاره کرد .هوسونو
( )۲۰۰۶به فرضیات مربوط به نظم بازار اشاره میکند و در این رابطه به بررسی شواهد تجربی
می پردازد به این منظور که پیامدهای سیاسی آن را مورد بررسی قرار دهد .برای افزایش تأثیر

اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور

۴۳۵

معتقدند که نظم بازار بعد از وقوع بحران بانکی تضعیف میشود و این تضعیف در کشورهایی
که قبل از بحران بانکی نظارتشان بر بانکها بیشتر شده بود بزرگتر است و دخالت دولتی به
جهت ایجاد امنیت و حفظ سپردهها در زمان بحران بانکی موج کاهش انگیزه سپردهگذاران
برای نظارت بر فعالیتهای بانکی میشود.

در مطالعه دیهان و پوگوسیان  )۲۰۱۱( ۲به رابطهی اندازهی بانک و تغییر درآمدهای
بانکی که توسط متغیر بازده داراییها و برای اطمینان بیشتر از بازده سرمایه نشان داده
میشود ،میپردازد .نتیجهی بهدستآمده توسط دیهان و پوگوسیان ( )۲۰۱۱حاکی از آن
است که اندازهی بانک موج کاهش تغییرات درآمدی میشود و بانکهای بزرگی که در
بازارهای متمرکز قرار گرفتهاند ،دارای تغییرات بیشتری در زمان وقوع بحران مالی میباشند.
این مطالعه نشانگر این موضوع است که تغییرات در کارایی بانکها مربوط بهاندازهی آنها
میباشد .از طرفی دیگر میدانیم که ثبات درآمدی بانکها موج افزایش ثبات مالی در کل
اقتصاد کشور میشود و از آنجایی که دیهان و پوگوسیان ( )۲۰۱۱به این نتیجه رسیدند که
بانکهای بزرگتر درآمدهای باثباتتری دارند ،به این تناقض میرسیم که برخالف مطالعات
گذشته بانکهای بزرگتر موج ثبات اقتصادی میشوند نه ریسک سیستمیک .بنابراین،
نیاز است که بررسی شود آیا کاهش بانکهای بزرگ واقعاً موج بهبود ثبات مالی میشود یا
خیر.

 ۳شاخصهای ریسکپذیری و ثبات بانکی

ثبات بانکی از منظرهای مختلف در بانکداری تأثیرگذار است و میتواند بیانگر ساختار منابع
بانکی و تأمین مالی داراییهای بانکی باشد .مطابق با ادبیات ثبات بانکی سرمایه پایه میتواند
به بانکها برای جبران زیانهای مالی کمک نموده و سرمایه بهعنوان یک عامل کاهنده انتقال
شوکها و کاهش ریسک فرآیند وامدهی بانکهاست .از طرف دیگر افزایش هزینههای منابع
منجر به کاهش سودآوری بانکها میشود که نتیجه آن سرمایه بانک را کاهش داده و بانکها
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انجام فعالیتهای ریسکی باشند ،باید انتظار پرداخت حاشیه سود بیشتر را هم داشته باشند.
از طرفی ابهام و تیرگی در دارایی بانکها میتواند مشکل بزرگی در جهت نظارت بر بانکها
باشد و سرمایهگذاران میتوانند بر فعالیت بانکها نظارت کنند ولی این تنها کافی نیست.
همچنین کابیالس و همکاران ) ۲۰۱۰( ۱به ارتباط بین بحران بانکی و نظم بازار پرداختند و

۴۳۶
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میزان پایداری نظام بانکداری در مقابل متغیرهای اقتصاد کالن (مانند تورم و تولید ناخالص
ملی) ،فاکتورهای توسعه اقتصادی و تمرکز بخش بانکداری اطالق میشود .ثبات مالی مانند
سالمت معموالً با ضد آن تعریف میشود .بحران مالی به یک تغییر ناگهانی در همه یا اکثر
شاخصهای مالی شامل نرخهای بهره کوتاهمدت و قیمت داراییها (اوراق بهادار ،سهام،
مستغالت و زمین) و ورشکستگی و سقوط مؤسسات مالی اطالق میشود .درحالیکه رونق یا
حباب بر حس هجوم پول به سوی داراییهای حقیقی یا مالی شناسایی میشود که بر انتظار
استمرار در افزایش قیمت داراییها مبتنی است (نیلی.)۱۳۹۰ ،
ثبات مالی در یک نظام مالی زمانی اتفاق میافتد که سه شرط زیر حاصل شود:
توانایی تخصیص منابع اقتصادی به شکل کارا و نیز قدرت کاری ساختن فرآیندهای
اقتصادی دیگر (رشد اقتصادی ،رفاه عمومی و تراکم دارایی) وجود داشته باشد.
مدیریت مناسبی در زمینۀ تخمین قیمتگذاری ،تخصیص و مدیریت مخاطرات مالی
صورت گیرد.
توانایی اجرای موارد فوق حتی در شرایط بروز بحرانهای خارجی وجود داشته باشد.
ثبات مالی نیز مانند سالمت ،معموالً با ضد آن تعریف میشود .همانگونه که گفته میشود
انسان سالم ،انسانی است که هیچ بیماری در حال حاضر سالمت وی را تهدید نکرده و بهطور
بالقوه نیز در معرض ابتالی به یک بیماری جدی قرار ندارد؛ ثبات مالی نیز به وضعی گفته
میشود که بحرانهای مالی سیستماتیک ،ثبات اقتصاد کالن را تهدید ننماید .بحران مالی به
یک تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخصهای مالی –شامل نرخهای بهره کوتاهمدت
و قیمت داراییها (اوراق بهادار ،سهام ،مستغالت ،زمین) و ورشکستگی و سقوط مؤسسات
مالی اطالق میشود .درحالیکه رونق یا حباب بر حس هجوم پول به سوی داراییهای
حقیقی یا مالی شناسایی میشود ،که بر انتظار استمرار در افزایش قیمت داراییها مبتنی
است ،بحران مالی بر حس خرو ناگهانی داراییها از بخش مالی به سوی پول شناسایی
میشود .این رفتار برعک حالت اول ،مبتنی بر این باور است که قیمت داراییها روبهزوال
است .بین دوران رونق و بحران مالی ،ممکن است ادواری از ناآرامی و فشار مشاهده گردد.
دورانی که انتظارات افزایش قیمتها متوقفشده اما هنوز آهنگ عک به خود نگرفته است.
ناآرامی ممکن است کوتاهمدت و یا منقطع باشد و ممکن است هیچگاه به بحران نیانجامد.
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در این حالت باید فرصتهای سودآور وامدهی را در نظر داشته باشند که آن نیز منجر به
افزایش نرخ بهره خواهد شد .افزایش نرخ بهره در بانکها برای جلوگیری از کاهش سرمایههای
بانک در آینده است( .هوول)۲۰۱۲ ،
از دیگر شاخصهای مهم در بخش بانکداری عامل ثبات نظام بانکداری میباشد که به

اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور

۴۳۷

انعطافپذیری در سمت داراییهای بانکها از این حیث وجود دارد .بنابراین ،به دلیل
آسی پذیریهایی که مؤسسات مالی و بخصوص بانکها در معرض آنها قرار دارند و
شکنندگیهای ذاتی این مؤسسات ،ریسکهای ناظر به ثبات مالی به یک مراقبت دائمی نیاز
دارند.
با افزایش بازدهی داراییها ریسک احتمال نکول و کاهش انحراف معیار بازدهی داراییها
منجر به افزایش در شاخص ثبات بانکی خواهد شد .در این شاخص افزایش سرمایه بانکی نیز
منجر به افزایش ثبات بانکی خواهد شد .در این زمینه برگر ( ،)۱۹۹۵گودارد و همکاران
( ،)۲۰۰۴آتاسانگلوو همکاران ( ،)۲۰۰8برگر و باومن ( )۲۰۱۰ارتباط مثبت میان سرمایه و
سودآوری را در مطالعات خود نشان دادهاند .برگر ( )۱۹۹۵در مطالعه خود با بررسی ارتباط
دو طرفه میان نسبت سرمایه و سودآوری نشان داده است که ارتباط مثبت میان این دو نسبت
در بانکداری وجود دارد .بهطورکلی برای بررسی ارتباط میان سودآوری و اهرمها باید از
متغیرهای ابزاری مناسبی استفاده نمود که بتواند رابطه بین این دو نسبت را به خوبی تبیین
نماید( .مولینک و تورنتون )۱۹۹۲ ،بورکه و بیکر و هو نیز در مطالعه خود با تأکید بر
متغیرهای ابزاری از متغیرهای اقتصادی نیز بهعنوان متغیر ابزاری استفاده نمودهاند.
بههرحال ،در فعالیتهای بانکی بانکها سطوح مختلف اهرمها را برای کس درجات باالتر
سود در زمانهای آینده کس خواهند کرد و این بدین معناست که اثرات اهرمها بر سودهای
بانکی آینده بسیار بیشتر از زمان حال خواهد بود .بنابراین ،سودهای کس شده در زمان حال
ناشی از سهم باالی سرمایه در کس سود بهدستآمده در فعالیتهای بانکی دارد .اهرمها در
ارتباط با سودآوری خواهند بود و هر دو باهم در کس ثبات در بانک مؤثر خواهند بود.

 ۴پیشینه تحقیق

مطالعات تجربی متفاوتی با رویکردهای مختلفی در ارتباط با رابطه اندازه بانک و متغیرهای
اقتصادی و بانکی صورت گرفته است .یکی از مقاالت اصلی در این رابطه ،مقاله کانت و هوزینگا
( )۲۰۱۱می باشد که با معرفی دو متغیر اندازه بانک شامل مطلق و اندازه سیستمیک در
کشورهای مختلف و با استفاده از مدل داده های پانلی سعی در یافتن رابطه اندازه بانک با
دیگر متغیرهای اقتصادی از جمله بازده سرمایه ،رشد خالص درآمد ملی ،تورم ،رشد سپرده
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یک دلیل شکنندگی بانکها در قبال بحرانهای مالی ،از طبیعت واسطهگری آنها نشاءت
میگیرد .بانکها سپردههای با سررسید کوتاهمدت را به تسهیالت با سررسید بلندمدت تبدیل
میکنند .بنابراین ترازنامه بانکها معموالً دچار عدم تطابق سررسیدها است .از سوی دیگر
بانکها نمیتوانند اعتبارات اعطایی را به راحتی و سهولت فراخوانی کنند و یک نوع عدم

۴۳8

سال نهم /شماره  /۲۹پاییز ۱۳۹۵

جلوگیری از رشد بیش از حد بانکها یا باید متکی به نظم بازار بود و یا مستقیماً سیاستهایی
در جهت جلوگیری از رشد آنها پیش گرفت .مطالعات صورت گرفته در رابطه با اندازه بانکها
و کارایی بانکی به سه دسته کلی تقسیم میشوند :گروه اول سیاست ورشکستگی غیرممکن و
ارتباطش با اندازه بهینهی بانکی را بررسی میکند ،گروه دوم مطالعات انجامشده در رابطه با
اقتصاد مقیاس و تعیین اندازه بهینهی بانک به کمک تابع هزینهی تران الگ میباشد ،گروه
سوم گروهی از اقتصاددانان هستند که به بررسی ریسک سیستمیک و ارتباطش با اندازهی
بانکی پرداخته اند و در آخر مطالعات مربوط به راهکارهای جلوگیری از رشد بیش از حد بانکها
خصوصاً نظم بازار میشود .یکی از عوامل مهمی که موج مخالفت بسیاری از اقتصاددانان
با رشد بیش از حد بانکها شده ،سیاست ورشکستگی غیرممکن میباشد ،چرا که این سیاست
موج رشد مؤسسات مالی در آمریکا و انتقال ریسک از طریق آنها به دیگر قسمتهای
۱
اقتصاد کشور و در نتیجه بروز بحران مالی سال  ۲۰۰8شده است .بهعنوان نمونه زاریک
() ۲۰۱۰در مقاله خود به بحران مالی اخیر اشاره کرده و یکی از اساسیترین کمبودهای سیستم
مالی در آن شرایط را قدرت ضعیف نظم بازار ذکر میکند ،زیرا که توانایی کنترل رفتار ریسکی
بانکها را ندارد .اغل مؤسسات مالی شامل ورشکستگی غیرممکن بانکهای بزرگ شده و
در نتیجه تنظیمکنندگان سیستم مالی توانایی کنترل بهینهی این گونه مؤسسات را ندارند و
این مؤسسات مالی اگر که دچار مشکل شوند ،شامل کمکها و ضمانتهای دولتی میشوند.
زاریک ( )۲۰۱۰مشخص میکند که نیاز است به دنبال حداکثر اندازه بانکیای بود که بیشتر
از آن غیرقابلکنترل و حتی موج سقوط میشود به این هدف که از رسیدن بانکها به بیش
از این اندازه جلوگیری کرده و موج حفظ ثبات اقتصادی جامعه شود .برای این ساختار بازار
مالی را به سه گروه تقسیم میکند .اولین گروه شامل بانکهای کوچک و منطقهای میباشد،
دومین گروه بانکهایی هستند که ایالتی یا استانی محسوب میشوند و در آخر شامل
بانک هایی است که ملی و یا کشوری هستند .او معتقد است که هر سه گروه از این بانکها
بهتر است که دارای یک محدوده در اندازه و میزان دارایی باشند و زمانی که از این محدوده
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و هزینهی بهرهای پرداختهاند .آنها در مطالعات خود دریافتند که رشد بانکها موج افزایش
سودآوری میشود به شرطی که در کشوری بزرگتر واقع شده باشند .از منظر کانت و هوزینگا
( )۲۰۱۱رشد اندازه بانکها لزوماً برای همهی افراد مربوطه به غیر از مدیران بانکها سودآور
نیست و در نتیجه مدیران بانکها همواره مایل به رشد بیشتر بانکها هستند .بنابراین ،برای
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۴۳۹

و اهرم مالی هر بانک را دریافته و به این نتیجه رسیده که بانکهای بزرگ به دلیل پشتوانهی
ضمانت دولتی تمایل به افزایش اهرم مالی خود را دارند .او معتقد است که این اقدام بانکهای
بزرگ موج تشویق بانکهای کوچکتر به افزایش اهرم مالی خود میشوند .داویال ()۲۰۱۱
برای مقایسهی بانکهای بزرگ و کوچک و اثر حمایت دولتی ،با استفاده از متغیرهای اهرم
مالی و نوع بانک مرکزی به بررسی اهرم مالی بهینه برای هرکدام از آنها پرداخته و به این
نتیجه دست یافت که اندازه مؤسسات مالی برای تعیین اهرم مالی بسیار مؤثر است و ناظران
اقتصادی باید توجه ویژهای به مؤسسات مالی بزرگتر داشته باشند زیرا که آنها تمایل به
ریسک بیشتر و اثرگذاری بر تصمیمات بانکهای کوچکتر را دارند .همچنین داویال ()۲۰۱۱
بیشتر به مسائل مربوط به اهرم مالی بهینه پرداخته و اینکه مؤسسات مالی خیلی بزرگ که
شامل سیاست ورشکستگی غیرممکن می شوند چگونه موج انتقال ریسک به دیگر عوامل
اقتصادی میشوند .بروور و جگتیانی  )۲۰۱۳(۲در مقاله خود به موضوع ورشکستگی غیرممکن
بانکهای بزرگ و آستانهی ورود بانکها به این شرایط میپردازند .آنها سعی کردهاند که با
در نظر گرفتن بانکهای بزرگ آمریکا و محاسبهی میزان داراییها و هزینههایی که هر بانک
حاضر است بکند تا از نظر سیستمیک مهم تلقی شود به بررسی محدودهی ورشکستگی
غیرممکن بپردازند .به دلیل وجود سیاستهایی خاص در مقابل بانکهای بزرگ و همچنین
وجود منفعت زیاد برای این گونه بانکها ،بسیاری از بانکها تمایل دارند که وارد حوزهی
ورشکستگی غیرممکن بانکهای بزرگ شوند .بروور و جگتیانی ( )۲۰۱۳در این مقاله به
بررسی تعریف بازار از آستانهی ورشکستگی غیرممکن بانکهای بزرگ میپردازد و درمییابند
که بانکهای خیلی بزرگ مزیتهایی دارند که دیگر بانکها از این منفعتها بهرهای نمیبرند.
در آمریکا قانونی را برای جلوگیری از ورشکستگی غیرممکن تصوی کردند که این قانون
آستانهی بانکها بهعنوان بانک سیستمیک مهم  ۵۰میلیارد دالر تخمین زدهشده درحالیکه
این میزان خیلی کمتر از تخمینی است که بروور و جگتیانی ( )۲۰۱۳در این مقاله محاسبه
کردهاند .این تفاوت محاسبهای به دلیل تفاوت در اطالعات میباشد .ولی به هر صورت
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عبور کردند ،سیاستهایی را در جهت کوچک کردن مستقیم آن ها در پیش گرفته شود .در
مقالهای دیگر داویال )۲۰۱۱( ۱به بررسی ارتباط آثار حمایت و نجات مالی بانکهای بزرگ و
اندازهی بانکها می پردازد .او همچنین با استفاده از تعادل بخش بانکی ،احتمال پرداخت
حما یت دولتی و ارتباط آن با اهرم مالی را بررسی کرده و در نتیجه ارتباط بین اندازهی بانک

۴۴۰

سال نهم /شماره  /۲۹پاییز ۱۳۹۵

سیاست تلقی شوند .بسیاری از بانکها به دلیل منافعی که سیاست ورشکستگی غیرممکن
دارد سعی میکنند که میزان دارایی و در نتیجه اندازهی خود را افزایش دهند تا به آستانهی
این قانون دست پیدا کنند .یکی از این اقدامات بانکها ادغام میباشد .تعداد زیادی از بانکها
در آمری کا کاهش پیدا کرده به این دلیل که خیلی از آنها با یکدیگر ادغام شدهاند .افزایش
ادغام بانکها و اندازه شان باعث نگرانی بسیاری از ناظران اقتصادی شده است.
ویالک و ویلسون )۲۰۱۱( ۱با استفاده از مدلهای هزینهای بانکها به بررسی اثر افزایش
بازده مقیاس پرداختهاند .آنها معتقدند که مطالعات گذشته در رابطه با این موضوع بیشتر
بر اساس پارامترهای غیرواقعی صورت گرفته و در نتیجه اثر مهم اقتصاد مقیاس در مطالعات
آنها دیده نشده است .بنابراین ،آنها با استفاده از متغیرهای واقعیتر دریافتند که بانکهای
بزرگ با افزایش بازده اقتصاد مقیاس مواجه هستند ،به همین دلیل آنها همواره تمایل به
رشد اندازهی خود دارند تا جایی که مداخلهی ناظران از رشد آنها جلوگیری کند .این اقدام
به هدف کاهش تعداد مؤسسات مشمول ورشکستگی غیرممکن میباشد .همچنین ویالک و
ویلسون ( )۲۰۱۱دریافتند که اعمال اینگونه محدودیتها موج ایجاد هزینههایی در نظام
بانکداری میشود .ونلمیون و همکاران  )۲۰۱۰( ۲به بررسی ارتباط نوآوری مؤسسات مالی و
اقتصاد مقیاس میپردازد بدین شکل که آیا بانکهای بزرگ آمریکا بزرگتر از آن هستند که
بخواهند نوآوری کنند یا خیر .نتایج بهدستآمده از مقالهی ونلمیون و همکاران ( )۲۰۱۰این
است که کاهش رقابت که با بزرگ شدن بانکها به وجود میآید موج کاهش شدید نوآوری
بانکها و مؤسسات مالی می شود .بنابراین با توجه به این موضوع که بانکهای بزرگ آمریکا
از حداقل مقیاس بهینه عبور کردهاند ،بزرگتر از آن محسوب میشوند که بخواهند نوآوری
کنند.
گروهی دیگر از محققان به بررسی ریسک سیستمیک موجود در اقتصاد و ارتباط آن با
اندازهی بانکها پرداختهاند .بهعنوان نمونه ،لون و همکاران  )۲۰۱۴( ۳در مقالهی خود با
استفاده از محاسبه ی عملکرد بانک در زمان بحران مالی و مالیات ریسک سیستمیک بانک
1
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نمیتوان به شکل قاطع میزان مشخصی را بهعنوان محدودهی ورود بانکها به ورشکستگی
غیرممکن تعیین کرد زیرا که این میزان در گذر زمان و مکان مقادیر متفاوتی پیدا میکند .در
مطالعات ذکرشده تاکنون به قانون ورشکستگی غیرممکن و بانکهایی که شامل این قانون
می شوند اشاره شده است و همچنین تا چه حد بانکها تمایل دارند که جزوی از این قانون و
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۴۴۱

بر فعالیتهای بانک و اندازهی آن را تائید میکند .بنابراین ،بانکهای بزرگ موج افزایش
ریسک سیستمیک میشوند و درعینحال کاراییشان را هم باالتر میبرند .لذا نیاز است
سیاستهای مناسبی در جهت بهبود و جلوگیری از بحران مالی اعمال شود.
مارک لبونته  )۲۰۱۳( ۱در مقالهی خود به این نکته اشاره میکند که فعالیتهای مالی
معموالً دارای ریسک هستند و یک سیستم بهینه به سیستمی تلقی میشود که زمانی که
بنگاههای بزرگ سقوط میکنند ،سیستم مالی و اقتصادی کشور دچار بیثباتی نشوند .یا به
عبارتی موج بروز ریسک سیستمیک نشوند .راهکارهای فراوانی برای جلوگیری از بروز
ریسک سیستمیک وجود دارد .برخی از این راهکارها موج پیشگیری سقوط مؤسسات
مشمول ورشکستگی غیرممکن میشود و برخی دیگر کمک میکنند که مؤسسات دچار مشکل
راهکارهایی را برای خنثی کردن بحران بکار گیرند .یکی از این اقدامات نظارت بر مؤسسات
از طریق نظم بازار میباشد و این روش میتواند به همراه سیاست محدود کردن اندازه بانک
و موسسه بسیار مؤثر باشد .با توجه به اهمیت موضوع کنترل و نظارت بانکی ،سیهاک و
همکاران )۲۰۱۲( ۲به مقایسه ی نظارت در کشورهای دارای بحران مالی و کشورهای بدون
بحران مالی پرداختند با این هدف که عوامل تغییردهندهی نظارت و کنترل در زمان بحران
را بیابند .سیهاک و همکاران ( ) ۲۰۱۲دریافتند که کشورهای دارای بحران مالی در رابطه با
فعالیتهای غیر بانکی با محدودیتهای کمتری روبرو بودهاند ،دارای نسبت کمتری از سرمایه
بوده و نظارت ضعیفتری بر وامهای مضر داشتهاند .همچنین بخش خصوصی انگیزهی
کمتری برای کنترل ریسک بانکی داشتهاند .نتیجهی مقایسهی سیهاک و همکاران ()۲۰۱۲
حاکی از آن است که ناظران اقتصادی در کشورهای بحرانزده ،کمتر میتوانستند بر بانکها
اعمال قدرت کنند بهعنوان نمونه از آنها بخواهند که ساختار مالیشان را تغییر دهند .در
مطالعات ذکرشده اکثراً به این نتیجه دست یافتند که برای جلوگیری از بروز بحران مالی نیاز
است که نظارت و کنترل بانکی را قویتر و محکمتر کرد .یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی
بانک ،نظم بازار میباشد.
Labonte
Čihák
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که هر دو از ابعاد ریسک بانکی هستند به بررسی عوامل مؤثر در ایجاد ریسک را مورد مطالعه
قرار میدهند .لون و همکاران ( )۲۰۱۴دریافتند که ریسک سیستمیک با رشد اندازهی بانکها
افزایش پیدا میکند و با سیاست مربوط به ورشکستگی غیرممکن سازگار و با سرمایهی بانکی
رابطهای عک دارد .نتایج بهدستآمده از این مطالعه ،دیدگاه جلوگیری و اعمال محدودیت

۴۴۲

سال نهم /شماره  /۲۹پاییز ۱۳۹۵

سیستمیک را پیشبینی کند و درنتیجه میتوان از آن بهعنوان سیستم هشداری قبل از وقوع
بحران استفاده کرد .همچنین شاخص جدیدی را برای نشان دادن ضعف سیستم مالی مطرح
میکنند که بر اساس تلقی بازار از بدهکاری کوتاهمدت بانک تعریف میشود .این شاخص
جدید قادر است که ریسک سیستمیکی که توسط مؤسسات کوچکتر ایجاد میشود را نشان
دهد .در کل نتایج مطالعهی واروتو و ژائو ( )۲۰۱۴حاکی از آن است که بانکهای ریسکی
سیستمیک دارای اندازهی بزرگتر و اهرم مالی بیشتر هستند و این نتایج با سیستم نظارتی
ذکرشده در بال  ۳نیز سازگاری دارد .در مورد ارتباط ریسک سیستمیک و اندازهی بانک،
لیون و همکاران  )۲۰۱۴( ۲مطالعهای را انجام دادهاند و معتقدند که نظارت کم بر بانکها،
تمایل بانکها به رشد بیشتر و فعالیت در زمینهی بازار را تقویت کرده و موج میشود که
بانکهای بزرگتر دارای سرمایهی کمتری از بانکهای کوچکتر باشند .در نتیجهی موارد
ذکرشده بانکهای بزرگتر ریسکی تر بوده و موج ریسک سیستمیک برای کل اقتصاد
میشوند .آنها همچون دیگر اقتصاددانان معتقدند که نیاز به یک سیستم نظارتی قویتری بر
بانکها داریم تا از بروز بحران در سطح کل اقتصاد جلوگیری کنیم .همچنین لیون و همکاران
( )۲۰۱۴مطرح میکنند که اقتصاد مقیاس برای بانکهای بزرگ بهطور کامل مردود
نمیباشد .در زمینهی اندازهی بهینه اطمینان کامل حاصل نمیشود و آنها معتقدند که
نظارت بهینه بر بانکهای بزرگ باید شامل روشهای خرد و کالن باشد تا نتیجهی الزم را
بتوان از آنها کس کرد .برخی از مطالعات مربوط به بانکهای بزرگ و ریسک سیستمیک
از منظر دیگری به موضوع نگاه میکند .یکی از این مطالعات مکی و هلدکراف  )۲۰۱۱(۳هستند
که به نوع سیاستگذاری در قبال بانکهای بزرگ میپردازند .آنها معتقدند که ریسک
سیستمیک تنها یک مشکل تکنیکی نیست بلکه ساختاری و سیاستی است .مکی و هلدکراف
( )۲۰۱۱اشاره می کنند که مشکل تنها با ساختار نظارت بر بانک نیست بلکه ساختار سیاستی
سیستم را هم شامل می شود .درواقع معتقدند که در زمان بحران بانکی نیاز است
سیاستمداران هم در تصمیمگیری مداخله داشته باشند .مکی و هلدکراف ( )۲۰۱۱این
Varotto and Zhao
Laeven and et al.
3
Macey and Holdcroft
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همچنین واروتو و ژائو )۲۰۱۴( ۱ریسک سیستمیک بنگاهها در اروپا و آمریکا را مطالعه
کرده و نشان داده که عوامل مؤثر بر ریسک سیستمیک میتواند اندازهی مؤسسات مالی
خصوصاً مؤسساتی که شامل ورشکستگی غیرممکن میشوند را تحت تأثیر قرار دهند .نتیجهی
دیگر واروتو و ژائو ( )۲۰۱۴در مقالهی خود این بود که ترازنامهی بانکها میتواند ریسک

اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور

۴۴۳

موضوع را مطرح میکنند که با مداخله ی سیاستمداران ،راهکارها برای جلوگیری از بروز
مشکل ورشکستگی غیرممکن منطقی و عملیتر خواهد بود.

آمار بهکاررفته در این پژوهش از ترازنامههای بانکهای ایران و سایت آماری و اطالعاتی بانک
مرکزی استخرا شده است .از آنجایی که دادههای این پژوهش بهصورت دادههای ترکیبی
پویا  ۱است ،تجزیهوتحلیل آنها با توجه به ماهیت دادهها با استفاده از روشهای اقتصادسنجی
دادههای ترکیبی صورت میگیرد که بدین منظور از نرمافزار  Eviews6استفاده شده است.
بر این اساس ،در مدل پنلی پویا ،از دادههای بانکی ساالنه طی سالهای  ۱۳8۵ا  ۱۳۹۳استفاده
شده است.
بهمنظور آزمون فرضیهها از روش برآورد گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMاستفاده
میشود که بدین منظور دادههای  ۱۷بانک از شبکه بانکی کشور و برای سالهای -۱۳۹۳
 ۱۳8۵با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته تخمین زده میشوند .در مدلهایی که
متغیر وابسته با وقفه سمت راست معادله وجود دارد ،بهمنظور تخمین معادله از مدل تلفیقی
پویا استفاده میشود .یکی از منافع و کاربردهای دادههای تلفیقی درک بهتر پویاییها توسط
محقق است .روابط پویا با حضور متغیرهای وابسته وقفه دار در میان متغیرهای توضیحی
مدلسازی میشود:
t=1,…., T

i=1,…, N

Yit= δyit-1+X'itβ+uit

که در آن  Yitمتغیر وابسته و  δاسکالر هستند .با فرض این که  uitاز مدل جزء اخالل یک
طرفه تبعیت میکند ،به عبارتی تنها یک عامل موج تفاوت مقطعهاست و آن الگوی اثرات
ثابت است ،بنابراین:
Uit= µi+Vit
که در بین مقاطع و در هر مقطع مستقل از یکدیگرند𝑉𝑖𝑡 ~𝐼𝐼𝐷(۰, 𝜎𝑣۲ ), .
)  𝑢𝑖 ~𝐼𝐼𝐷(۰, 𝜎𝜇۲که در آن مسئله خودهمبستگی به دو دلیل حضور متغیر وابسته وقفه دار
در میان متغیرهای توضیحی و اثرات مقطعی نامتجان بین مقاطع آشکار میگردد .از آن
جایی که  uitتابعی از  µiاست ،آشکار است که  yi,t-1نیز تابعی از  µiاست ،بنابراین متغیر yi,t-۱

Dynamic Panel Data
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 ۵معرفی مدلها

۴۴۴

سال نهم /شماره  /۲۹پاییز ۱۳۹۵

برای الگوهای پانل پویا  ۲که بهوسیله آرالنو-بوند  ،۳آرالنو-بور  4و  ...توسعه داده شد استفاده
میشود  .برای رفع همبستگی متغیر با وقفه و سایر متغیرهای توضیحی از ماتری ابزارها
استفاده میشود .در این روش آرالنو-بوند ،تخمین زن گشتاورهای تعمیمیافته دومرحلهای
5
را ارائه میدهند  .در این تخمین برای بررسی معتبر بودن ماتری ابزارها از آزمون سارگان
استفاده شده است.
برای بررسی ارتباط متقابل میان ثبات عملکرد بانکی و اندازه بانکی در معادالت  ۱و ۲
هریک از این متغیرها بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته میشود .این ارتباط با استفاده از
مطالعه کانت و هوزینگا ( ) ۲۰۱۱به بررسی و تخمین مدل پرداخته است .در این مطالعه برای
اندازهگیری شاخص ثبات عملکرد بانکی از شاخص  Z-scoreاستفاده میشود که یکی از
شاخصهایی است که به طور گستردهای در مطالعات اخیر برای اندازهگیری ثبات مالی به
کار گرفته شده است (لیون و لوین ۲۰۰۹ ،6؛ هاستن ،لین ،لین و ما .)۲۰۱۰ ،این شاخص
برابر است با بازده داراییها ( )ROAبه اضافه نسبت سرمایه به دارایی ( )CARهر بانک
تقسیمبر انحراف معیار بازده داراییهای بانکها ((.)σ)ROA
ایجاد ثبات در شبکه بانکی در جوامع مختلف و در سطح بینالمللی یکی از مهمترین
عوامل رونق و زمینهساز ایجاد اطمینان مضاعف در سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل برای
فعالیتهای اقتصادی است .بررسی وضعیت اقتصاد جهانی طی چند دهه اخیر بیانگر وقوع
بحرانهای اقتصادی متنوعی در جهان است که در زمانهای مختلف و به دالیل متنوع به
وقوع پیوسته و منجر به بیثباتی اقتصادی شده است .مطالعه ساختار این بحرانها نیز بیانگر
نقش بسیار با اهمیت بانکها در وضعیت اقتصاد جهانی است .بهگونهای که در برخی موارد
بانکها بهصورت مستقیم باعث ایجاد بحرانهای مالی شده و در بسیاری موارد نیز بهصورت
1

)Generalized Method of Moments (GMM
Dynamic panel
3
)Arellano and Bond (1991
4
)Arellano and Bover (1995
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بهعنوان یک متغیر توضیحی در سمت راست معادله با جزء خطای  uitهمبسته است و این
خود سب تورش دار شدن و ناسازگار بودن تخمین زننده حداقل مربعات معمولی میگردد.
آرالنو و بوند در سال  ۱۹۹۱فرایندی از روش گشتاورهای تعمیمیافته پیشنهاد دادند که کاراتر
۱
از تخمین زنندههای قبلی است .برای تخمین الگوی مذکور از روش تعمیمیافته گشتاورها

۴۴۵

اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور

برای بررسی رابطه متقابل میان ثبات عملکرد بانکی و اندازه بانک ،در معادله اول متغیر
وابسته اندازه بانکی بوده و در معادله دوم متغیر وابسته ثبات عملکرد بانکی است .بااینحال
هر یک از متغیرهای ثبات عملکرد بانکی و اندازه بانک بهعنوان متغیر مستقل در مدل به
همراه سایر متغیرهای بانکی وارد میشود .با یک وقفه وارد نمودن متغیر وابسته در معادالت
میتواند پویایی مدل را برقرار سازد .مدل مورد بررسی با استفاده از مطالعه کانت و هوزینگا
( )۲۰۱۱بهصورت زیر است:
()۱

𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝𝑒𝐷 𝑆𝐼𝑍𝐸 = 𝛼۰ 𝑆𝐼𝑍𝐸−۱ + 𝛼۱ 𝑍_𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 + 𝛼۲

𝜀 +𝛼۳ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 + 𝛼۴ 𝑅𝑂𝐸 + 𝛼۵ 𝑁𝑃𝐿 + 𝛼۶ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 +

که در آن  NPLنسبت مطالبات معوق SIZE ،اندازه بانک Deposit ratio ،نسبت
سپرده Capital ratio ،نسبت سرمایه Inflation ،نرخ تورم ROE ،نسبت بازده حقوق
صاحبان سهام  ۱و  Z-SCOREشاخص ثبات عملکرد بانکی است .از جمله عوامل مؤثر بر
اندازه بانکها سهم آن بانکها در جذب سپردههای موجود در بازار بانکی است .ازاینرو ،هر
بانکی که بتواند سهم بیشتری از سپردهها را به خود اختصاص دهد قادر به وامدهی و
سرمایه گذاری بیشتر بوده و در صورت برقراری مدیریت ریسک اعتباری مناس منجر به
افزایش سودآوری بانک خواهد شد که میتواند بانک بزرگ باشد .ازاینرو ،از نسبت سپرده به
دارایی نیز بهعنوان عامل مؤثر بر اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در نظر گرفته میشود.
نسبت سرمایه به دارایی نیز از جمله دیگر عوامل مؤثر بر اندازه بانک استفاده شده است .از
میان نسبت های سودآوری مؤثر بر اندازه بانک نیز از نسبت بازدهی سرمایه در مدل استفاده
شده است.
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ( )ROEاز حاصل تقسیم خالص درآمدها بر مجموع
سرمایه صاحبان سهام محاسبه شده و نشاندهنده میزان سودی است که بانک از محل وجوه
سرمایهگذاری شده توسط صاحبان سهام خود به دست میآورد .این شاخص بیانگر کارایی
مدیریت بانک در استفاده از سرمایهگذاریهای صاحبان سهام است

)Return On Equity (ROE
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غیرمستقیم در شکلگیری و یا تشدید آنها دخیل بودهاند .بسیاری از صاح نظران معتقدند
که نقطه عطف بحرانها اقتصادی مربوط به بحران اقتصادی اخیر است که از نظر گستردگی،
منحصربهفرد بوده و آثار بسیار زیادی بر شاخصهای مختلف اقتصادی جهان گذاشته است.
ازاینرو در این مقاله از این شاخص برای بررسی ثبات و سالمت بانکی استفاده شده است.

۴۴۶

سال نهم /شماره  /۲۹پاییز ۱۳۹۵

مالی ،چگونگی مصرف منابع جذبشده و نحوه بازگشت مجدد آنها از اهمیت ویژهای برخوردار
است .مؤسسات مالی و اعتباری ازیکطرف نقدینگی سرگردان و سپردههای مردمی را بهعنوان
منابع جذب نموده و از طرف دیگر با اتخاذ تدابیر مناس آنها را به سمت سپردههای
سرمایهگذاری هدایت میکنند .بنابراین منابع جذبشده ،بهعنوان ورودیهای سیستم بانکی
و تسهیالت پرداختی یا مصرفی منابع جذبشده ،بهعنوان خروجی سیستم بانکی محسوب
خواهند شد .مسلماً بروز هرگونه خلل یا مشکل در هر یک از این بخشها موج به وجود
آمدن مشکالتی در فرایند سیستم خواهد شد .یکی از مشکالت اساسی که امروزه بانکها و
مؤسسات مالی و اعتباری کشور با آن مواجه هستند ،مشکل مطالبات معوق و تسهیالت
وصول نشده آنها است ،زیرا تسهیالت پرداختشده به طور کامل از سوی مشتریان بازپرداخت
نشده و همواره قسمتی از تسهیالت بهصورت مطالباتی که هنوز به حیطه وصول درنیامده
است ،در حسابها باقی میماند.
برای در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی از شاخص تورم استفاده شده است که در اصل
پدیده تورم از بر هم خوردن تعادل میان کاالی موجود در جامعه با مقدار نقدینگی یا پول در
گردش پدید میآید .به عبارت بهتر ،وقتی کاال کمیاب و پول یا قدرت خرید برای مالکیت آن
زیاد باشد ،خأل حاصل تورم نام میگیرد .بر اساس استانداردهای جهانی ،مرجع محاسبه و
اعالم نرخ تورم بانک مرکزی است .در بانک مرکزی ایران اداره آمارهای اقتصادی مسئول این
امر است .نرخ تورم از طریق محاسبه قیمت هفتگی ،ماهانه و ساالنه یک سبد کاالی پایه
حاصل میشود .تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمتها ،هنگامی که افزایش سطح
قیمتها خودافزا و غیرقابلکنترل است .به عبارتی تورم به معنای سطح باالی قیمتها نیست
بلکه به معنای افزایش قیمتها در طول زمان است( .پریور و همایون)۱۳8۷ ،
()۲
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برای بررسی بیشتر اثرات اندازه بانک بر ثبات عملکرد بانکی از معادله سومی نیز در مقاله
استفاده شده است .در این مقاله رابطه غیرخطی میان اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی
(معادله سوم) مورد بررسی قرار گرفته شده است .بنابراین با استفاده از روش دادههای تابلویی
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نسبت مطالبات معوق ( )NPLنیز که از عدم بازپرداختهای وامهای پرداختی توسط
مشتریان به بانکها افزایش مییابد و با عدم مدیریت مناس ریسک اعتباری در بانکها
افزایش مییابد .نسبت مطالبات معوق به کل داراییها نیز از متغیرهای کیفیت اعتبار دهی
است .با توجه به نقشی که سیستم بانکی در تأمین مالی تولید دارد ،تأمین و تجهیز منابع

اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور

۴۴۷

پویا  ،متغیر درجه دوم اندازه بانک در معادله ثبات عملکرد بانکی وارد شده است و رفتار
بانکها را با وجود رابطه غیرخطی میان اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی نشان میدهد .
()۳

در معادله سوم نیز همانند سایر معادالت از متغیرهای تأثیرگذار بر ثبات شبکه بانکی کشور
استفاده شده است.
پیش از برآورد مدل ،الزم است مانایی تمام متغیرهای مورد استفاده در تخمینها ،مورد
آزمون قرار گیرد ،زیرا مانایی متغیرها چه در مورد دادههای سری زمانی و چه دادههای تابلویی
باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب میشود .زمانی که مشاهدات سری زمانی در هرکدام از
مقاطع زیاد باشد ،میتوان تحلیل مانایی را برای هرکدام از آن مقاطع را مورد بررسی قرار داد.
اما قدرت آزمون ریشه واحد هنگامی که طول دوره دادهها کم باشد بسیار پایین است .در این
پژوهش استفاده از آزمون ریشه واحد برای افزایش قدرت آزمونها ضروری است .پیش از
برآورد مدل تحقیق ،الزم است مانایی تمام متغیرهای مورد استفاده در تخمینها ،مورد
آزمون قرار گیرد .در این مقاله از آزمونهای لوین ،لین چو  ،۱ایم ،پسران و شیم  ،۲فیشر  ۳و
هادری  4استفاده شده است .از لحاظ تئوری آزمونهای ریشه واحد سریهای چندگانه هستند
که برای ساختارهای اطالعات پنل به کار رفتهاند .در این آزمونها روند بررسی مانایی همگی
به غیر از روش هادری به یک صورت است و با رد فرض صفر عدم مانایی رد میشود و بیانگر
مانایی متغیر است .بنابراین ،با رد فرضیهی صفر نامانایی یا ریشه واحد رد میشود و مانایی
پذیرفته می شود که یا در سطح و یا با یک تفاضل و یا با دو تفاضل مانا میشود که برای
تشخیص این قسمت به احتمال آن توجه میشود که بایستی از  ۵درصد کوچکتر باشد .نتایج
در  ۱ارائه شدهاند .نتایج جدول  ۱و بررسی مقادیر آمارههای محاسبه شده و احتمال پذیرش
آنها نشان می دهد که تمامی مقادیر به غیر از نسبت سپرده به دارایی ،تورم ،نسبت وام به
کل دارایی ،بازده سرمایه و اندازه ی بانک در سطح مانا شدند و متغیرهای ذکرشده با یک
تفاضل مانا میشوند.

1

Levin, Lin and Chut
Im, Pesaran and Shin
3
ADF - Fisher Chi-square
4
Hadri
2
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۴۴8

سال نهم /شماره  /۲۹پاییز ۱۳۹۵

جدول ۱
نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای تأثیرگذار بر اندازه بانکی

سطح
احتمال

آماره
محاسبه
شده

سطح
احتمال

آماره
محاسبه
شده

سطح
احتمال

آماره
محاسبه
شده

سطح
احتمال

آماره
محاسبه
شده

Hadri
سطح
احتمال

آماره
محاسبه
شده

Capital ratio

۰٫۰۰

-۱۵٫۱

۰٫۰۲

-۲٫۰۰

۰٫۰۵

۶۷٫۹

۰٫۰۴۵

۶8٫۰۶

۰٫۰۰

8٫۵8

)D(Deposit

۰٫۰۰

-8٫۱۹

۰٫۰۹

-۱٫۳۳

۰٫۰۶

۶۶٫۱

۰٫۰۰۰

۱۵۴٫۷

۰٫۰۰

۶٫۵۹

)D(Inf

۰٫۰۰

-۱۲٫۳

۰٫۰۵

-۱٫۶۱

۰٫۰۴

۶8٫۴

۰٫۰۰۱

8۴٫8۴

۰٫۰۰

۱۱٫۲

)D(Loan/total

۰٫۰۰

-۲8٫۷

۰٫۰۰

-۶٫۶۷

۰٫۰۰

۱۲۶

۰٫۰۰۰

۱۷8٫۲

۰٫۰۰

۳٫۷8

NPL

۰٫۰۰

-۳٫۵۲

۰٫۰۰

-۳٫۲۹

۰٫۰۰

۹۵٫۷

۰٫۰8۲

۶۴٫۴۷

۰٫۰۰

۶٫۷۷

)D(ROE

۰٫۰۰

-۱۷٫8

۰٫۰۰

-۴٫۲۱

۰٫۰۰

۱۰۴

۰٫۰۰۰

۱۹8٫۴

۰٫۰۰

۷٫۷۵

)D(Size

۰٫۰۰

-۲۹٫۹

۰٫۰۰

-۶٫۵۵

۰٫۰۰

۱۲۱

۰٫۰۰۰

۱۳۲٫۷

۰٫۰۰

۶٫۹۷

Z -SCORE

۰٫۰۰

-۴٫۳۹

۰٫۰۴

-۱٫۷۹

۰٫۰۱

۷۴٫۷

۰٫۰۰۰

۱۱۰٫۱

۰٫۰۰

۷٫۰۴

growth GDP

۰٫۰۰

-۹٫۰8

۰٫۰۱

-۲٫۳۲

۰٫۰۰۳

8۰٫۹

۰٫۰۰۰

۱۴۴

۰٫۰۰

۱۱٫۲

یادداشت :متغیرهایی که به شکل ) D(.در ستون اول نمایش داده شدهاند ،تفاضل مرتبه اول آن متغیر است و
سایر متغیرها در سطح آزمون شدهاند.

 ۶برآورد مدلها

در بررسی متقابل میان اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در معادالت  ۱و  ۲از عوامل مؤثر بر
ثبات عملکرد بانکی و اندازه بانک در شبکه بانکی کشور استفاده شده است .پ از برآورد
معادالت تخمین معادله  ۱در جدول  ۲و نتایج تخمین معادله  ۲در جدول  ۳نشان داده شده
است .در تخمینهای متعدد ،شاخص ثبات عملکرد بانکی با یک وقفه در معادله  ۱برآورد
شده است که بر اساس نتایج ،ضرای در هریک از تخمینها مثبت و معنیدار بوده و نشان از
پویایی مدل میباشد .در مدل دادههای تابلویی پویا با در نظر گرفتن متغیر وابسته یا یک وقفه
و معنیداری ضری آن متغیر پویایی مدل مورد تائید قرار میگیرد.
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آزمون ریشه
واحد

Levin, Lin
& Chut

Im, Pesaran
and shin

 ADFFisher Chisquare

PP - Fisher
Chi-square

۴۴۹

اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور

جدول ۲
نتایج تخمین معادله اول (تأثیر اندازه بانک بر ثبات عملکرد بانکی)
(۰٫۱۷۳ )۱٫۶۶

(۰٫۱8۷ )۲٫۵۲

(۰٫۲۱۹ )۲٫۱۳

(۰٫۱۳۵ )۱٫8۳

اندازه بانک

(-۱٫۷۴ )-۵٫۹۷

(-۱٫۳۳ )-۵٫۶۷

(-۱٫8۷ )-۶٫۵۱

(-۱٫۱۷ )-۵٫۰۱

نسبت سپرده به کل
دارایی

(۰٫۰۴۳۷ )۵٫۷۹

(۰٫۰۲8۲ )۴٫۶۲

(۰٫۰۴۲۲ )۵٫۵8

(۰٫۰۲۹۴ )۴٫۹۲

نسبت سرمایه به کل
دارایی

(۰٫۵۳۵ )۳٫۵۱

(۰٫۵۷۴ )۵٫۲۰8

(۰٫۵۰۱ )۳٫۲8۴

(۰٫۶۱۴ )۵٫۶8

بازده سرمایه

---

(۰٫۰۳۹۳ )۴٫88

---

(۰٫۰۴۰8 )۵٫۱8۷

نسبت وام به کل
دارایی

(۰٫۹۴۶ )۱٫۹۶

---

(۰٫8۶۶ )۶۱۹٫۱

---

مطالبات معوق

(-۰٫۲8 )-۱٫۷۹

(-۰٫۲۹۶ )-۲٫۲

---

---

شاخص ثبات عملکرد
بانکی با یک سال وقفه

تورم

(-۰٫۰۲ )-۲٫۱۴

---

---

(-۰٫۰۲۱ )-۳٫۳۳

آزمون آمارهی سارگان
(احتمال)

(۲۴٫۴۱ )۰٫۵۵

(۳۱٫۹۵ )۰٫۱۹۴

(۲8٫۶۱ )۰٫۳۷۹

(۲۲٫۴8 )۰٫۶۰۷

*اعداد داخل پرانتز آماره  tمیباشد .منبع :یافتههای تحقیق

اندازه بانک دارای تأثیر منفی و معنیدار بر ثبات عملکرد بانکی در کشور بوده و بانکهای
بزرگتر در کشور نتوانستهاند ثبات بیشتری را در بازار پولی کشور فراهم آورند .نسبت سپرده
به دارایی و سرمایه به دارایی بانکها دارای ضرای مثبت و معنیدار بوده و این دو نسبت
توانستهاند با افزایش در مقادیر خود افزایش ثبات عملکرد بانکی را در شبکه بانکی کشور ایجاد
کنند .بازده سرمایه بهعنوان متغیر سودآوری دارای تأثیر مثبت و معنیدار بر ثبات عملکرد
بانکی بوده و تورم نیز که از شاخصهای اقتصادی کشور تأثیرگذار بر شبکه بانکی کشور در نظر
گرفته شده است نیز دارای ضری منفی و معنیدار بوده و بر ثبات عملکرد بانکی دارای تأثیر
منفی بوده است.
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تخمین ()۱

تخمین ()۲

تخمین ()۳

تخمین ()۴

۴۵۰

سال نهم /شماره  /۲۹پاییز ۱۳۹۵

جدول ۳
نتایج تخمین معادله دوم (تأثیر ثبات عملکرد بانکی بر اندازه بانک)
تخمین ()۱

(۰٫۳۷ )۵٫۴۶

(۰٫۴ )۵٫8۴

(۰٫۳۷ )۳٫۹8

شاخص ثبات عملکرد بانکی

(۰٫۱ )۲٫۶۷

(۰٫۰۶۹ )۱٫۷۴

(۰٫۰۹۷ )۲٫۴

(۰٫۰8۵۶ )۲٫۰۴

نسبت سپرده به کل دارایی

---

(۰٫۰۱۲ )۱٫۹8

---

(۰٫۰۲۱۳ )۱٫88

---

(۰٫۰۳ )۱٫۷۵

---

---

(۰٫۰۲ )۴٫۱۶

---

نسبت سرمایه به کل دارایی ---
بازده سرمایه

(۰٫۰۲۲ )۴٫۰۹

نسبت مطالبات معوق

(--- -۰٫۰۱۹ )-۱٫۹۴( -۰٫۰۲ )-۱٫۷۹

---

تورم

(۰٫۰۰۵ )۱٫۴۳

(۰٫۰۰۲۹ )۱٫8۴

(۰٫۰۱ )۱٫8۲

(۰٫۰۰۲۵ )۱٫۵۶

آزمون آمارهی سارگان
(احتمال)

(۲۷٫۱ )۰٫۳۴

(۲8٫۱۶ )۰٫۳۷

(۲۷٫۹۹ )۰٫۳

(۲۹٫۱۱ )۰٫۴۳

*اعداد داخل پرانتز در جدول به غیر از ردیف آخر آماره  tمیباشد .منبع :یافتههای تحقیق

در جدول  ، ۳متغیر وابسته اندازه بانک بوده و با یک وقفه برای نشان دادن پویایی مدل
در تخمینها وارد شده است .شاخص ثبات عملکرد بانکی با معنید اری ضرای آن در
تخمینها ارتباط متقابل اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی را تائید مینماید .با افزایش ثبات
عملکرد بانکی اندازه بانکها بزرگتر شده و بانکها با شرایط بهتری همراه با انضباط بازار
میتوانند به فعالیت بپردازند.
از دیگر عوامل مؤثر بر اندازه بانک نسبتهای سپرده به دارایی و سرمایه به دارایی است
که دارای تأثیرات مثبت و معنیدار بر اندازه بانک میباشد .بانکهای بزرگتر در شبکه بانکی
کشور میزان سپرده و سرمایه بیشتری را به خود اختصاص دادهاند .بازده سرمایه دارای تأثیر
مثبت بر اندازه بانکها در شبکه بانکی کشور میباشد .نسبت مطالبات معوق دارای تأثیر
منفی بر اندازه بانکها در شبکه بانکی کشور بوده و این ضری از معنیداری الزم نیز در
تخمینها برخوردار است .با افزایش میزان سودآوری بانکها اندازه بانکها افزایش پیدا کرده
و بانکها با جذب بیشتر سود اندازه خود را افزایش میدهند .بانکها با کاهش کیفیت
داراییها و شاخص آن یعنی نسبت مطالبات غیرجاری اندازه بانک افزایش مییابد .مطابق با
مطالعه برنستاین ( )۱۹۹۶نیز رابطه منفی میان نسبت مطالبات غیرجاری و اندازه بانک وجود
دارد .بنابراین مطابق با دو جدول قبلی ارتباط متقابل میان اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی
در شبکه بانکی کشور وجود دارد .بانکها با در نظر گرفتن رابطه دو طرفه میان اندازه بانک و
ثبات عملکرد بانکی میتوانند بر اهمیت بیشتر اندازه بانکها بهعنوان عاملی تأثیرگذار بر ثبات
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اندازه بانک با یک سال وقفه (۰٫۳۶ )۵٫۲۷

تخمین ()۲

تخمین ()۳

تخمین ()۴

۴۵۱

اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور

همراه متغیر اندازه بانک با توان اول در تخمینها در شبکه بانکی کشور حاصل شود با توجه
به عالمت متغیر درجه دوم اندازه بانک میتوان رفتار اندازه بانک در مقابل با ثبات عملکرد
بانکی را به صورتهای  Uو یا  Uمعکوس در نظر داشت و نقطه بهینه در نقطه ماکزیمم یا
می نیمم میباشد .ازاینرو در این مقاله به بررسی این موضوع و تخمین معادله  ۳پرداخته
شده است.
جدول ۴
نتایج تخمین مدل درجه دوم اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی
z-score

تخمین ()۱

تخمین ()۲

تخمین ()۳

تخمین ()۴

شاخص ثبات عملکرد
بانکی با یک سال وقفه

(۰٫۱۷۴ )۱٫۹۴

(۰٫۱۳8 )۱٫۶

(۰٫۱۴۷ )۱٫۷۵

(۰٫۱۵8 )۱٫۹۳

اندازه بانک

-۰٫۰۰۳
()-۰٫۰۱

---

---

---

اندازهی بانک به توان
دو

(-۰٫۱۹۷ )-۴٫۳

نسبت سپرده به کل
دارایی
نسبت سرمایه به کل
دارایی

(-۰٫۱۳۵ )-۴٫8( -۰٫۱۵ )-۴٫8۴

(-۰٫۱۳۷ )-۴٫۹۳

(۰٫۰۴ )۴٫8۴

(۰٫۰۲۹ )۴٫۰۹

(۰٫۰۲8 )۴٫۰۶

(۰٫۰۲۷ )۴٫۰۱۴

(۰٫۵۵۶ )۳٫۱۲۳

(۰٫۶۲ )۵٫۰۵

(۰٫۶۳ )۵٫۱۶

(۰٫۶۱ )۵٫۱۳

بازده سرمایه

----

(۰٫۰۳۶ )۳٫8

(۰٫۰۳8 )۴٫۲۱

(۰٫۰۳8 )۴٫۳۳

نسبت وام به کل
دارایی

---

(-۰٫۰۱ )-۱٫۷۹

---

---

تورم

---

---

(-۰٫۰۰۵ )-۰٫8

---

آزمون آمارهی J

(۲۳٫۶۱ )۰٫۵8

(۲۵٫۴۲ )۰٫۴۳

(۲8٫۱۵ )۰٫۳۰

(۲۹٫۱۹ )۰٫۳۰

منبع :یافتههای تحقیق .اعداد داخل پرانتز آماره  tاستودنت هستند .در مورد آماره سارگان در داخل پرانتز احتمال
نامناس بودن ابزارهای مناس در تخمین در روش دادههای تابلویی پویا میباشد .با وجود رد شدن و احتمال
باال در داخل پرانتز ابزارهای مناسبی برای تخمین در نظر گرفته شده است.
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عملکرد بانکی تأکید داشته و بتوانند با در نظر گرفتن هزینهها و درآمدهای خود معطوف به
اندازه بهینه در بانک خود شوند.
در بررسی میزان بهینه اندازه بانک میتوان از معادله تأثیرگذاری درجه دوم اندازه بانک و
ثبات عملکرد بانکی استفاده نمود .اگر معنیدار ی ضرای معادله درجه دوم اندازه بانک به

۴۵۲

سال نهم /شماره  /۲۹پاییز ۱۳۹۵

ارتباط اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور صورتهای  Uو یا  Uمعکوس
نمیباشد و بهصورت سهمی است .با توجه به ضری منفی و معنیدار اندازه بانک با توان دوم
در تخمینها با افزایش اندازه بانک در کشور ثبات عملکرد بانکی کاهش مییابد و هیچگونه
رابطهای بهصورت افزایشی در ابتدا و کاهشی در صورت افزایش اندازه بانک وجود ندارد.
ازاینرو بانکها میتوانند با در نظر گرفتن رابطه سهمی و کاهنده در میان اندازه بانک و ثبات
عملکرد بانکی با در نظر گرفتن میزان مناسبی از هزینه در جهت تعیین اندازه بانک به برقراری
ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور کمک نمایند و با افزایش هزینهها و ریسک عملیاتی
منجر به افزایش بیثباتی در شبکه بانکی کشور نشوند .اندازه بیشتر بانکها در کشور بیشتر
ناشی از حمایتهای یکطرفه بانک مرکزی از این بانکها صورت گرفته که با استفاده از منابع
بانک مرکزی توانستهاند ریسکهای خود را جبران نمایند .این حمایتها اغل منجر به بروز
مسئله ورشکستگی غیرممکن و بیثباتی بیشتر در شبکه بانکی کشور منجر خواهد شد.

 ۷جمعبندی

ورشکستگی یک بانک می تواند باعث سل اعتماد از سیستم بانکی شده و مردم به بانکها
هجوم آورده سپردههای خود را از بانک خار کنند .ورشکستگی یک بانک و سوخت تسهیالت
بین بانکی ،به سایر بانکهای تسهیالتدهنده به بانک ورشکسته صدمه میزند ،همچنین هر
چه اندازه بانک بزرگتر باشد ،مشکالت ناشی از ورشکستگی آن بیشتر میشود .ازاینرو بزرگ
شدن بانکها ممکن است از نظر ترازنامه ،ساختاری مشکالتی را برای بانکها ایجاد نماید.
اندازه بانک میتواند از مؤثرترین متغیرهای بانکی تأثیرگذار بر نظام بانکی محسوب شود .از
طرف برخورد نظارتی مقام ناظر نیز با توجه به اندازه بانکها میتوان شرایط نظارتی متفاوتی
را برای بانکهای بزرگ و کوچک در نظر گرفت .ازاینرو در این مقاله به بررسی ارتباط متقابل
میان اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی پرداخته شده است .مطابق با نتایج بهدستآمده ارتباط
متقابل میان اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور وجود دارد .بانکها با
در نظر گرفتن رابطه دو طرفه میان اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی میتوانند بر اهمیت
بیشتر اندازه بانکها بهعنوان عاملی تأثیرگذار بر ثبات عملکرد بانکی تأکید داشته و بتوانند با
در نظر گرفتن هزینهها و درآمدهای خود معطوف به اندازه بهینه در بانک خود شوند.
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در جدول  ۳با در نظر گرفتن متغیر اندازه بانک و توان دوم آن در معادله معنیداری متغیر
اندازه بانک با توان یک بهدستآمده و با وجود بیمعنی بودن این ضری در سایر تخمینها
متغیر توان یک اندازه بانک از معادله حذف گردید .با در نظر گرفتن اندازه بانک با توان دوم
مشاهده میشود که اندازه بانک با توان دوم به تنهایی در معادله معنیدار بوده و ازاینرو دیگر

اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور

۴۵۳

سهم بزرگتری در بازارهای مالی از نظر خلق نقدینگی میتوانند اندازه بزرگتری داشته
باشند .در این تحقیق نسبت سپردهها و کفایت سرمایه دارای تأثیر مثبت و معنیدار بر روی
اندازه بانک هستند .سرمایه بهعنوان سپر محافظتی در بانکها در مقابل ریسکهای بانکی
توانسته است تأثیر مثبتی بر روی اندازه بانک داشته باشد .تورم بهعنوان متغیر اقتصادی
دارای تأثیر مثبت بر اندازه بانک بوده است.
مسدود شدن منابع بانک و عدم امکان پرداخات تاسهیالت جدیاد موجا جاذب
ماشتریان بانک به سایر بانکها شده و با کاهش حجم مراودات مالی مشتریان باألخص انتقال
سپردهها باه ساایر بانکها ،شااهد کااهش ساهم باازاری آن باناک میگردد .ازاینرو ضروری
است بانکها همزمان با اهتمام و کوشش برای افزایش منابع خود ،تالش مضاعفی را در
راستای تخصیص بهینه آنهاا و جلاوگیری از ایجااد مطالباات معاوق اعماال داشته و با مدیریت
بهینه هزینهها و بهبود شاخصهای عملکردی در بانکها بتوانند اندازه مناسبی را برای بانک
مربوطه داشته باشند .اندازه بانک باید به صورتی در نظر گرفته شود که قادر به ارائه طیف
متنوعی از خدمات بانکی مبتنی بر نیازهای بازار بوده و بتواند با بهکارگیری شیوههای نوین
و مدیریت کاهش هزینهها به صرفههای ناشی از مقیاس دست یابد و در مواجهه با نوسانات
بازارهای بیثبات ،دچار اختالل نشده و بتواند مدیریت ریسک را به نحاو مؤثر اجرا نماید.
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