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چکیده

در سه دهٔه گذشته ،نفوذ همتایان که ناشی از تعامالت اجتماعی است ،بهصورت تجربی در
مورد چندین پدیدٔه اقتصادی-اجتماعی بررسی شده است .پیش از این ،اقتصاددانان ترجیحات
کنشگران را پارامترهای برونزا در نظر میگرفتند که سنتی است که ریشٔه آن در کار میلتون
فریدمن قرار دارد .اما بهتازگی ،بسیاری از اقتصاددانان فرایندهای تشکیل ترجیح کنشگران را
موردمطالعه قرار داده و مدلهای نظری ترجیحات درونزا را بنیان نهادند .هدف از این مطالعه
نیز بررسی عنصر سامانهای (سیستمیک) نفوذ همتایان یا تعامل راهبردی در ریسک تأمین
نقدینگی در نظام بانکی ایران است و اینکه آیا تصمیمات مربوط به نقدینگی و نبود تطابق
سررسید داراییها و بدهیهای بانکها تحتتأثیر انتخاب رقبا قرار دارد یا نه .نمونٔه تحقیق
شامل کلیٔه بانکهای فعال ایران از سال  ۱۳۸۱تا  ۱۳۹۵و مدل مورداستفاده مدل رگرسیون
خطی مبتنی بر مفروضات مانسکی و رویکرد متغیر ابزاری است .شواهد نشان میدهد بانکهای
کوچکتر تحتتأثیر بانکهای بزرگتر قرار گرفتهاند؛ ضریب همبستگی نفوذ همتایان نسبت به
ضریب همبستگی سایر عوامل بیشتر است و بهنظر میرسد یادگیری و شرایط بحران در آن
سالها محرک نفوذ همتایان در ریسک تأمین نقدینگی بانکهاست.
واژههای کلیدی :آثار درونزا ،نفوذ همتایان ،ریسک تأمین نقدینگی ،صنعت بانکی.
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 ۱مقدمه

 ۱در تأمین مالی از نوع سفتهبازی ،جریانهای نقد خالص و ذخایر نقد برای پرداخت بدهیهای واحد تجاری بیش
از حد پایین بوده و کافی نیست .در اینصورت ،واحد اقتصادی به استقراض یا فروش بخشی از داراییهای خود که
درجٔه نقدشوندگی کمتری دارد نیاز پیدا میکند .این شرایط بهویژه در بین واحدهای اقتصادی مثل بانکهای
تجاری متداول است.
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نتایج چندین پژوهش در مورد صنعت بانکداری ایران بیانگر آن است که این صنعت در
دورههایی با بحران مواجه شده و بررسی شاخصهای سالمت بانکی  -که خود بهنوعی بیانگر
وجود یا نبود بحران در نظام مذکور است  -نشاندهندٔه این است که این صنعت در وضعیت
جاری در شرایط ناسالمتری نسبت به گذشته قرار دارد (محمودزاده و مدنیزاده۱۳۹۵ ،؛
نادعلی۱۳۹۵ ،؛ مجاب .)۱۳۹۵ ،اما بهدلیل حمایتهای سیاستگذار (دولت و بانک مرکزی)،
این صنعت تاکنون با پدیدٔه هجوم بانکی به طورجدی و بحران ورشکستگی مواجه نشده است.
از طرفی ،بهدلیل اینکه تأمین مالی در بانکهای تجاری از نوع سفتهبازی  ۱بوده و مدل
کسبوکار بانکی مستلزم تأمین وجه داراییهای بلندمدت از طریق منابع کوتاهمدت است که
به اهمیت زیاد نقدینگی و در نهایت شکنندگی ذاتی این صنعت منجر میشود ،یکی از مهمترین
معیارهای اصلی مورداستفاده در ارزیابی و پیشبینی بحران ارزیابی وضعیت نقدینگی و ریسک
تأمین نقدینگی در این صنعت است .بهعالوه ،تأمین مالی بهطور عمده در ایران بانکمحور
است و بهطورکلی بانکها هنگام تبادل بین ریسک و بازده ،سطح بهینه را در کل نظام در
نظر نمیگیرند و بهصورت فردی عمل میکنند؛ ولی هنگامی که یک بانک با بحران نقدینگی
مواجه میشود ،این بحران میتواند به سایر بانکها نیز سرایت کند و با توجه به حساسیت
زیاد سپردهگذاران به نرخ سود بانکی و تغییر ساختار بدهیها و کاهش سهم سپردههای
بلندمدت و افزایش سهم سپردههای کوتاهمدت در سالهای اخیر در این صنعت اهمیت
مدیریت و ریسک تأمین نقدینگی در حوزٔه مذکور بیشازپیش آشکار میشود .از طرفی ،بانکها
در اتخاذ راهبردها و تصمیمهای خود تحتتأثیر رفتار ،سیاستها ،و تصمیمهای رقبای خود
قرار میگیرند .بهعبارتی ،هنگام تصمیمگیری در مورد تصمیماتی نظیر جذب سپرده یا
فعالیتهای اعتباری و حتی در پذیرش ریسک ،رویکرد و تصمیمات رقبای خود را در نظر
میگیرند و صرف ًا وضعیت فعلی و پتانسیلهای خود را مالک عمل قرار نمیدهند و در برخی
موارد مجبور به درپیشگرفتن راهبرد رقبا میشوند .از طرفی بهدلیل اینکه در ایران باور
قویتری نسبت به حمایت بانک مرکزی از بانکها در شرایط کمبود و بحران مالی در مقایسه
با کشورهای توسعهیافته وجود دارد که این امر بهنوبٔه خود باعث میشود بانکها راهبردهای
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معیارها و مقررات مبتنی بر ریسک احتیاطی خرد است و ابعاد کالن و سیستمیک کمتر
موردتوجه قرار گرفته است .اما پس از آن ،چندین تحقیق در مورد بررسی این عامل در حوزٔه
بانکی و ریسک نقدینگی انجام شد (راچت۲۰۰۸ ،؛ آچاریا ۲۰۰۹ ،۱؛ کائو و ایلینگ ۲۰۱۰ ،۲؛
فارهی و تیرول ۲۰۱۲ ،۳؛ بنفیم۲۰۱۴ ،؛ بنفیم و کیم ۲۰۱۹ ،4؛ سیلوا  ۲۰۱۶ ،5و .)۲۰۱۹
ازاینرو در این پژوهش ،سعی می شود از طریق برآورد مدلی برای ارزیابی و واکاوی نفوذ رقبا
(رفتار جمعی) در ریسک تأمین نقدینگی در صنعت بانکداری ایران این عامل سیستمیک مورد
بررسی قرار گیرد.
در مورد تفاوت این پژوهش نسبت به پژوهشهای مشابه داخلی در حوزٔه ریسک نقدینگی
صنعت بانکداری ،می توان گفت در تحقیقات مختلف داخلی عوامل متعددی در مدیریت
نقدینگی و شکلگیری ریسک نقدینگی بانکها نقش دارد .این عوامل هم شامل عملکرد و
راهبردهای اتخاذی و خصوصیات خود بانکها میشود و هم میتواند بهدلیل عوامل دیگری
نظیر شرایط اقتصادی و حتی سیاستها و اقدامات بانک مرکزی و اولویتهای آنها در حوزٔه
اقتصاد باشد .پژوهشهایی که در گروه اول قرار میگیرند عمدتاً ابعاد ریسک نقدینگی را صرفاً
از منظر خرد و اختصاصی هر بانک مدنظر قرار میدهند و در گروه دوم نیز نقش بانک مرکزی
و عوامل کالن نیز بررسی شده است (احمدیان و کیانوند۱۳۹۴ ،؛ ولیپور۱۳۹۳ ،؛ اردکانی و
همکاران۱۳۹۳ ،؛ یزدانپناه و شکیب .)۱۳۸۸ ،اما ،وجه تمایز این تحقیق نسبت به تحقیقات
مشابه در حوزٔه بررسی ریسک نقدینگی در نظام بانکی ایران بررسی عامل سامانهای نفوذ
همتایان است .از طرفی ،با توجه به اینکه گروهبندی نیز در بررسی عامل نفوذ همتایان از
اهمیت ویژه ای برخوردار است ،عالوه بر روش گروهبندی مبتنی بر اندازه که در تحقیقات
خارجی استفاده شده ،طبقهبندی متداول در صنعت بانکداری ایران نیز مالک عمل قرار گرفته
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ریسکی تری را دنبال کنند ،این عوامل اثرپذیری فعاالن درون این صنعت از یکدیگر را تقویت
میکند .در مورد ریسک نقدینگی در حوزٔه بینالمللی نیز این نکته قابلِذکر است که پس از
بحران مالی سال  ۲۰۰۷و شفافترشدن اهمیت بیشازپیش ریسک نقدینگی ،بخش مهمی از
مقررات بازل  ۳را الزامات و مقررات مربوط به مدیریت نقدینگی تشکیل داد .اما ،عمدٔه این
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بخش چهارم روششناسی و متغیرهای مدل و بخش پنجم نیز تحلیل دادهها را شامل
میشود .در پایان نیزبحث و نتیجهگیری ارائه شده است.

 ۲مبانی نظری و پیشینٔه پژوهش

در حوزٔه تعامل راهبردی و اجتماعی ،پژوهشهای خارجی گستردهای در حوزههای مختلف
ازجمله دنیای کسبوکار انجام شده است ،اما پیش از آن نخست توصیف مختصری از مفهوم
تعامل اجتماعی و راهبردی ارائه میشود .بر اساس دیدگاه جامعهشناسی ،رفتار اعضای یک
جامعه پاسخی غریزی به بازتابهای محیطی نیست .بهعبارتی ،برخاسته از ادراک و تفسیر
کنشگران از رفتار یکدیگر و برای رسیدن به هدف معین است که در اینجا کنشگر از دید
پارسونز  ۱فقط فرد نیست و میتواند گروه ،سازمان ،ملت ،تمدن ،و هرچیز دیگری باشد،
به شرطی که بتوان رفتاری از او ادراک کرد که بر مبنای معانی موجود در آن قابلِتفسیر باشد
(روشه .)۱۳۹۱ ،بهعبارتی ،هرگاه عملی توسط کنشگری انجام شود که با پاسخ از سوی
ال یکدیگر را
کنشگری دیگر همراه باشد ،به این عمل متقابل دوسویه که کنشگران متقاب ا
تحتتأثیر قرار میدهند ،کنش متقابل اجتماعی یا تعامل اجتماعی یا آثار درونزای اجتماعی
گفته می شود که با توجه به حوزه و زمینهای که استفاده میشود از عناوینی نظیر هنجارهای
اجتماعی  ،۲نفوذ همتایان  ،۳تعامل راهبردی  ،4آثار همسایگی  ،5انطباق  ،6تقلید  ،۷سرایت ،۸
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است .دیگر اینکه آزمون مدلها بر اساس دورههایی که احتمال رخداد بحران در شبکٔه بانکی
ایران بیشتر بوده بهتفکیک نیز انجام شده است.
ساختار ادامه مقاله به این صورت است که در بخش بعد مبانی نظری و پیشنه پژوهش
ارائه شده است .بخش سوم مدل مفهومی و پرسشهای پژوهش توضیح داده شده است.
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ازجمله اینکه در نظریههای اقتصادی مبتنی بر اطالعات و بهطور عمده در نظریٔه آبشار
اطالعاتی پدیدٔه مذکور با هدف یادگیری از رفتار دیگران برای ادارٔه سازمانها اتفاق میافتد
(بااوم ،لی ،و اوشر  .)۲۰۰۰ ،5بهعبارتی ،مدیران برای جمعآوری اطالعات و کاهش نبود
اطمینان می توانند اطالعات را هم از طریق یادگیری تجربی و هم از طریق مبنا قراردادن رفتار
دیگران و تقلید از دیگران بهدست آورند؛ اما اینکه سازمانها بر نوع خاصی از یادگیری نسبت
به انواع دیگر تکیه دارند ،بستگی به زمان و منابعی دارد که هنگام تصمیمگیری و پیش از آن
در اختیار دارند (روسنکوپ و آبراهامسون  .)۱۹۹۹ ،6در نظریٔه آبشار اطالعاتی ،به اقدامات
برخی کنشگران نسبت به دیگر کنشگران وزن بیشتری داده میشود که احتمال بیشتری وجود
دارد که از شرکتهای بزرگتر تقلید شود ،زیرا احتماالً اطالعاتی با کیفیت باالتر دارند و
موقعیت برتر این شرکتها امکان تقلید از آنها را ارتقا میدهد (پیتراف  .)۱۹۹۳ ،۷در
نظریههای مبتنی بر رقابت رفتار جمعی و تقلید ،در واقع پاسخ صورتبندیشده به رقابت یا
ریسک در نظر گرفته می شود و دسترسی و کسب منابع مبنای تحلیل است .بهعبارتی،
شرکتها بهمنظور کاهش رقابت از تقلید استفاده میکنند (همان) .زمانیکه رقبا اقدامات
مشابهی را در پیش میگیرند ،شانس کمی وجود دارد که یک سازمان در مقایسه با دیگران
موفق شود یا شکست بخورد؛ بنابراین ،تقلید به حفظ وضعیت موجود در بین رقیبانی که از
یکدیگر پیروی میکنند کمک میکند .ازاینرو در نظریٔه مبتنی بر رقابت ،فرض میشود
شرکتهای با اندازٔه مشابه رقبای مستقیم یکدیگر باشند (آسابا و لیبرمن .)۲۰۰۴ ،در نظریٔه
جامعهشناسی سازمانی  ،۸کنشگران منطقی زمانیکه در تالش برای تغییر سازمانهای خود
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رفتار جمعی  ،۱ترجیحات وابسته  ،۲و ...استفاده میشود (مانسکی  .)۱۹۹۳ ،۳در واقع ،تعامل
راهبردی را میتوان فرایندی در نظر گرفت که در آن هریک از مشارکتکنندگان در بازار،
راهبرد بهینٔه خود را از طریق حدس و گمان پاسخ دیگر مشارکتکنندگان جستوجو و پیگیری
میکند (آسابا و لیبرمن  .)۲۰۱۱ ،4در توصیف این پدیده نظریههای مختلفی ارائه شده است؛
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محیطی (همشکلی تقلیدی  )4اتفاق افتاده باشد .در واقع ،مدیران هر سازمان با نگرش به دیگر
سازمانها ،چگونگی ادارٔه واحدها و راه کسب مشروعیت برای اقدامات خود را میآموزند
(دیماجیو و پاول  .)۱۹۸۳ ،5نظریٔه بومشناسی جمعیتی سازمانی  6نیز مبتنی بر این دیدگاه
است که هنگامیکه یک صنعت جدید ایجاد میشود ،ابتدا تعداد سازمانهای تازهوارد افزایش

مییابد .در واقع ،با توجه به وجود ظرفیت رشد ،شرکتها و سازمانها مشروعیتی را بهدست
میآورند که باعث رشد آنها میشود .البته ،رشد تراکم مجموعههای سازمانی حدودی دارد.
هر کاو  ۷محیطی بهاندازٔه گنجایش و ظرفیت خود به مجموعهسازمانی اجازٔه رشد و
متراکمشدن میدهد و وقتی تراکم جامعٔه سازمانی از ظرفیت کاو فراتر میرود ،تعداد انحاللها
و خروج از صنعت رو به فزونی مینهد (کرول و حنان .)۱۹۹۵ ، ۸
در تحقیقات تجربی رفتارهای جمعی و همشکلی در سال  ۱۹۹۳برای اولین بار برای
ارزیابی رفتار جمعی در بین مدیران صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سهام ،الکونیشاک و
همکاران وی سنجٔه  LSVرا معرفی کردند که متداولترین معیار در بازارهای مالی بوده
(الکونیشاک ،شیفر ،و ویشنی  ) ۱۹۹۳ ،۹و مبنای محاسبه در این مدل مقدار انحراف جمعی
تعداد کنشگران نمونٔه موردمطالعه از میانگین تعداد کنشگران مربوط به پیامد موردبررسی در
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هستند ،بهطور فزایندهای آنها را شبیه یکدیگر میکنند که در این نظریه این همشکلی،
همشکلی نهادینه  ۱نام دارد و میتواند بهدلیل فشارهای سیاسی ،قانونی ،و نهادهای محیطی
باشد (همشکلی اجباری  ،)۲یا بهدلیل آموزشهای یکسان مدیران و کارشناسان و حرفهایشدن
آنها باشد (همشکلی هنجاری  ،)۳یا بهدلیل واکنش به وضعیتهای نامعلوم و ابهامهای

بررسی تعامل راهبردی در ریسک نقدینگی در بانکهای ایران

۱۷۳

محرکهای شکلگیری تعامل راهبردی و رفتار جمعی در حوزٔه پیامد موردبررسی ناتوان است
(ناکاگاووا و اوچیدا ۲۰۰۷ ،۱؛ بلوم ،براک ،دورالف و ایونیدز  ،)۲۰۱۱ ،۲زیرا این احتمال وجود
دارد که رفتار جمعی مشاهدهشده بهدلیل تکانٔه مشترکی باشد که کلیٔه کنشگران را تحتتأثیر
قرار داده است یا به این دلیل باشد که کنشگران ویژگیهای مشترک دارند و در محیطهای
نهادی مشترک فعالیت میکنند و تحتتأثیر عوامل نهادی یکسانی قرار دارند .ازاینرو ،اوچیدا
و ناکاگووا ( )۲۰۰۷در پژوهشی با موضوع رفتار جمعی در بازار وام ژاپن بهمنظور تفکیک
عوامل نهادی ،سنجٔه  LSVرا بهگونه ای تعدیل کردند که این سنجه عوامل مذکور را شامل
نشود .این پژوهشگران عوامل محرک رفتار جمعی را به دو بخش عقالیی (۳نهادی) و
غیرعقالیی تفکیک کرده اند .در راستای تفکیک و توصیف عوامل محرک رفتار جمعی،
مانسکی نیز طبقهبندی دیگری در سال  ۱۹۹۳ارائه میدهد که پس از آن مبنای تحلیل بسیاری
از مدلهای رگرسیون خطی در حوزٔه مذکور میگردد .از نظر مانسکی ،عواملی که باعث
می شود کنشگران متعلق به یک گروه تمایل داشته باشند شبیه یکدیگر رفتار کنند شامل سه
گروه آثار درونزا  ،4آثار برونزا (بافتاری-زمینهای)  ،5و آثار همبسته  6است .آثار درونزا داللت
بر نفوذ همزمان و متقابل همتایان دارد (لی  .)۲۰۰۷ ،۷به بیان دیگر در آثار درونزا ،تغییر
رفتار کنشگر بهدلیل تغییر رفتار گروه مرجع است .در آثار برونزا ،تغییر رفتار کنشگر از طریق
ویژگیهای خاص خود کنشگر (اسموت  )۲۰۱۰ ،۸و خصوصیات و ویژگیهای برونزا گروه
مرجع صورت میگیرد .بهعبارتی ،آثار زمینهای سنجههای همتایان و خود کنشگر است که
تحتتأثیر رفتار فعلی قرار نگرفتهاند (لی .)۲۰۰۷ ،آثار همبسته نیز آثاری است که در آنها
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هر دورٔه زمانی موردنظر بود .اما ،این معیار یک معیار ایستا است و از طریق محاسبٔه آن صرفاً
می توان شواهدی مبنی بر بود یا نبود رفتار جمعی در ارتباط با پیامد موردنظر ارائه کرد و
بدون درنظرگرفتن اندازٔه آن پیامد ،میتوان نشان داد که آن پیامد موردبررسی افزایش یافته
است یا نه .این سنجه محدودیت دی گری نیز دارد و آن این است که در شناسایی عوامل و

۱۷۴

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

۲۰۰۰؛ مُفیت  ،)۲۰۰۱ ،۱زیرا آثار درونزا ویژگی چندبرابرکنندگی اجتماعی دارند و این در حالی
است که آثار زمینهای و همبسته فاقد چنین قابلیتیاند (توپا و زِنو )۲۰۱۴ ،۲؛ و اما در مورد
صنعت بانکی باید گفت که عموماً بانکها مستعد ظهور رفتار جمعیاند (هیاس .)۲۰۰۵ ،۳
صنعت بانکی بهطور عام بهدلیل وجود مقررات سختگیرانٔه صنعتی متمرکز است و این ویژگی

تمرکز در کشورهای کمتر توسعهیافته پررنگتر است (گورتن  .)۲۰۱۵ ،4عوامل خاصی در این
صنعت وجود دارد که کسبوکار بانکی را ذاتاً مساعد و مناسب برای بروز رفتار جمعی میکند.
آنچه بازارهای مالی را متفاوت میکند این است که آنها بازارهای داراییاند و تجارت در
جریانهای پرداخت و کسب سود و تفاوت نرخ خریدوفروش دارایی همیشه همراه با مقداری
حدس و گمان و عدم اطمینان برای آینده است و تغییر کمی در باورها و دیدگاهها در مورد
آینده میتواند آثار شگفتآور بزرگی در ارزش داراییهای موردنظر داشته باشد و در واقع این
نبود اطمینان بهنوعی دعوتنامٔه طبیعی به حضور رفتار جمعی توصیف میشود (لویلین ،5
 .)۲۰۰۲صنعت بانکداری صنعتی است که در آن مقررات سختتری نسبت به سایر صنایع
اعمال میشود و محصوالت و خدماتی که ارائه میگردد بهسرعت توسط رقبا قابلِکپیبرداری
است و دورٔه عمر آنها در برخی موارد کوتاه است و بهصورت موقتی طراحی و ارائه میشود و
برخی نیز محصوالت و خدماتی است که طبق قرارداد سود یا ارائٔه خدمت به آینده موکول
میشود (مانند خدمت ارائٔه مشاوره یا بیمه روی سپردهها یا سود برخی از سپردهها که در
پایان دورٔه قرارداد پرداخت میشود) .در واقع ،عواملی در این صنعت وجود دارد که کسبوکار
بانکی را مستعد بروز رفتار جمعی میکند .صرفنظر از ماهیت صنعت بانکداری ،بهطور عام
اگر هر گروه اجتماعی بهاندازٔه کافی همگن باشد ،هنگام مواجهشدن با مسئلهای مشابه یا نفرم
و تغییری جدید برای تصمیمگیری  -مثالا تغییر ناگهانی بهسمت مقرراتزدایی که بهنوعی
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افراد در یک گروه همسان بهدلیل داشتن ویژگی و خصوصیات مشابه فردی یا بهدلیل
مواجهشدن با محیطهای نهادی مشابه تمایل دارند شبیه هم رفتار کنند .نکتٔه مهمی که باید
خاطرنشان کرد این است که بهلحاظ سیاستگذاری ،این موضوع بسیار حائز اهمیت است
که بتوان محرکهای رفتارهای جمعی را از یکدیگر تفکیک و بررسی کرد (مانسکی ۱۹۹۳ ،و

۱۷۵
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رویدادهایی با احتمال رخداد کم و زیان باال میشود (متوتز و ویوز  .)۲۰۰۰ ،۲در کنار این
موضوع ،درنظرداشتن این دیدگاه که بانک مرکزی بهعنوان آخرین قرضدهنده در بازار وجود
دارد و در صورت وجود مشکل و شکلگیری بحران وارد عمل میشود و از بانکها حمایت
میکند ،خود عاملی خواهد بود که منجر به تقویت ریسکپذیری بانکها و ظهور رفتار جمعی
در آنها میشود.

 ۱.۲تحقیقات تجربی آثار همتایان در حوزٔه کنشگران سازمانی

در حوزٔه تعامل راهبردی و اجتماعی ،پژوهشهای تجربی خارجی گستردهای در حوزههای
مختلف انجام شده که در ادامه به نمونههایی از آنها اشاره شده است که فقط مربوط به
صنعت بانکداری است .جین و گوپتا ( )۱۹۸۷رفتار جمعی بین بانکهای ایاالت متحده را بین
سالهای  ۱۹۷۷تا  ۱۹۸۲در حوزٔه عرضٔه وامهای بینالمللی بررسی کرده و نتایج بیانگر وجود
رفتار جمعی بین بانکهای کوچک بوده که تحتتأثیر بانکهای برتر قرار گرفته بودند .ملبورن
و تاکور نیز در سال  ۱۹۹۹یکی از دالیل اصلی گسترش و توسعٔه اندازٔه فعالیت بانکها را نفوذ
همتایان بیان میکنند .اوچیدا و ناکاگووا ( )۲۰۰۷با استفاده از سنجٔه تعدیلیافتٔه الکونیشاک
و همکاران و تفکیک عوامل محرک رفتار جمعی به دو گروه نهادی یا عقالیی و غیرعقالیی،
اثر همتایان در بازار وام ژاپن پس از حباب دهٔه  ۱۹۸۰را بررسی کردند .بنفیم ( )۲۰۱۴پدیدٔه
مذکور را در ریسک تأمین نقدینگی بانکهای تجاری امریکای شمالی و اروپا بین سالهای
 ۲۰۰۲تا  ۲۰۰۹ارزیابی کردند که با کنترل پدیدٔه درونزایی نفوذ همتایان و با استفاده از روش
حداقل مربعات دومرحلهای رفتار جمعی بین بزرگترین بانکها تأیید شد .هورواث )۲۰۱۴( ۳
نفوذ همتایان را با استفاده از مدل تعاملی خودرگرسیونی فضایی لی  )۲۰۰۷(4و روش CML5
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ایجاد ابهام میکند  -بهاحتمالزیاد در بین آنها رفتار جمعی شکل میگیرد (بیخچندانی و
شارم  .)۲۰۰۰ ،۱تغییرات محسوس مثالا در مجموعٔه قوانین و حرکت از یک نظام به نظام
دیگر در صنایع ازجمله در صنعت بانکی اغلب بهجای ایجاد مانع در برابر بیثباتی ،خود در
دوران گذار بیثباتی ایجاد میکند (لیولین )۲۰۰۲ ،و منجر به همگرایی و دستکمگرفتن

۱۷۶

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

اعتباری که به دلیل عوامل گوناگونی ازجمله عدم تقارن اطالعاتی ،شهرت و اعتبار و پاداش
مدیران ،جهتگیریهای سیاسی و موقعیت بازار عنوان میشود ،راهکارهایی ازجمله ارتقای
تبادل اطالعات مربوط به سیستم اعتباری ،بهبود نظارت اعتباری ،و هدایت بانکها بهسمت
تغییرات مدیریتی جهت کاهش و تعدیل رفتار مذکور در بین بانکها ارائه میدهد.
سیلوا( )۲۰۱۶با استفاده از رویکرد شبکههای اجتماعی و مدل رگرسیون خطی و متغیر ابزاری
به بررسی این موضوع میپردازد که نقدینگی بانکها تحتتأثیر انتخاب رقبا قرار میگیرد و
باعث افزایش هم ریسک نکول هر بانک و هم ریسک سیستمیک کل نظام اقتصادی میشود.
یواهوا نیز با رویکرد متغیر ابزاری و رگرسیون خطی نیز شواهدی مبنی بر وجود نفوذ همتایان
۲
در ذخیرهگیری مطالبات بانکها در سال  ۲۰۱۷ارائه میدهد .مارگاریک،سیفونتس و کارنو
( )۲۰۱۹نیز با استفاده از مدل خودرگرسیون فضایی نفوذ همتایان را در بازار بینبانکی چین
بین سالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۶بررسی کردند.
در داخل ایران نیز چندین تحقیق در زمینٔه رفتار جمعی در حوزٔه بازار سرمایه انجام شده که
در بیشتر آنها هدف بررسی رفتار جمعی در بین سرمایهگذاران فردی و نهادی بوده است که
نتایج این تحقیقات تأییدکنندٔه وجود پدیدٔه مذکور در حوزٔه موردبررسی بوده است.

 ۳مدل مفهومی و پرسشهای پژوهش

با توجه به نکات ارائهشده در بخش مبانی نظری پژوهش و مدلهای مورداستفاده در تحلیل
نفوذ همتایان ،این تحقیق با استفاده از مدل مبتنی بر رویکرد مانسکی  )۱۹۹۳(۳و با
بهکارگیری روشهای آماری و اقتصادسنجی و با طرح سؤالهای زیر در صدد بررسی رفتار
جمعی و تعامل راهبردی کنشگران سازمانی صنعت بانکداری ایران در حوزٔه ریسک تأمین
نقدینگی است که مدل مفهومی این بررسی بهصورت شکل  ۱است.
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و دادههای تابلویی بین نمونهای از بانکهای مرکزی دنیا در مورد شفافیت با دو شاخص
سیاست پولی و ثبات مالی مورد بررسی قرار داده که نتایج عالوه بر عوامل داخلی نظیر ثبات
۱
اقتصاد کالن و محیط جهانی ،بیانگر نفوذ همتایان در بهبود روند شفافیت بوده است .هه
( )۲۰۱۶با اشاره به روند روبهافزایش رفتار جمعی در بین بانکهای تجاری چین در بخش

بررسی تعامل راهبردی در ریسک نقدینگی در بانکهای ایران

۱۷۷

 ۱.۳سؤالهای پژوهش
 آیا میتوان شواهدی مبنی بر وجود تعامل راهبردی و رفتار جمعی در بین بانکهای ایران
در حوزٔه ریسک تأمین نقدینگی ارائه کرد؟
 سهم هریک از عوامل محرک تعامل راهبردی در حوزٔه ریسک نقدینگی تأمین وجوه در
بین بانکهای ایران چگونه است؟
 تعامل راهبردی (نفوذ همتایان) در ریسک تأمین نقدینگی در زمانهای پیش از بحران
در بین بانکهای ایران چگونه است؟
نکتهای که در اینجا در مورد مدلسازی و مدلهای مورداستفاده در زمینه بررسی تعامل
راهبردی و نفوذ همتایان باید خاطرنشان شود ،مسئلٔه بازتاب است که در ادامه توضیح داده
میشود.

 ۲.۳مسئلٔه بازتاب ( ۱علیت معکوس )۲

مدلهای رگرسیونی خطی استفاده شده (برگرفته از مدل بنیادی خطی مانسکی) در مطالعات
تجربی بهمنظور تخمین آثار همتایان و تعامل راهبردی در بین گروههای اجتماعی با برخی
چالشهای اقتصادسنجی روبهروست (برامول ،دجباری و فورتین  .)۲۰۰۹ ،۳یکی از مهمترین
این چالشها پدیدٔه بازتاب است .مانسکی( )۲۰۰۰از واژٔه بازتاب و عبارت مشکل بازتاب
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شکل  .۱مدل مفهومی پژوهش

۱۷۸

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

نورشناسی  ۱نمیداند ،قادر به پاسخگویی نیست (در شکل  ،۱رابطٔه بین متغیر وابسته و آثار
درونزا دوطرفه به تصویر کشیده شده است) .در واقع ،شناسایی و تصریح گروه مرجع یک
مقدمه و پیشدرآمد ضروری برای تحلیل آثار اجتماعی است .البته در حوزٔه اقتصادسنجی،
راهکارهایی به منظور تعدیل علیت معکوس تحت عنوان تعریف متغیر ابزاری و استفاده از

تخمینهای رگرسیون دومرحلهای و گشتاورهای تعمیمیافته معرفی شده است که برخی
پژوهشها از این رویکرد استفاده کردهاند .نکتٔه دیگری که در مورد مدلهای خطی وجود دارد
این است که در مدلهای مذکور فرض بر این است که هر کنشگر صرفاً تحتتأثیر یک گروه
مرجع قرار می گیرد و تعامالت بین گروهی یا وجود ندارد یا اینقدر ضعیف است که نادیده
گرفته میشود (هورواث.)۲۰۱۴ ،

 ۴روششناسی

روش پژوهش پیش رو بر اساس روش گردآوری دادهها از نوع کمی و پسرویدادی است که
پدیدٔه موردبررسی تعامل راهبردی و اثرگذاری رفتار رقبا در حوزٔه شکلگیری ریسک تأمین
نقدینگی در صنعت بانکداری ایران است .همچنین از بعد تحلیل دادهها ،ازآنجاییکه بهدنبال
شناخت بیشتر شرایط موجود و شناسایی اثر متغیرهای مستقل در وابسته هستیم ،در زمرٔه
تحقیقات توصیفی-علّی قرار میگیرد و در نهایت بهدلیل اینکه در موقعیت واقعی انجام
میشود ،از نوع تحقیقات میدانی است و ازآنجاییکه نتایج این تحقیق برای سیاستگذاران
در بخش بازار پول ،مدیران بانکها ،و تحلیلگران مفید و قابلِاستفاده خواهد بود ،از نوع
کاربردی است .جامعٔه آماری پژوهش نیز شامل کلیٔه بانکهای فعال کشور طی سالهای
 ۱۳۸۱تا  ۱۳۹۵است و از نمونهگیری استفاده نشده است و دلیل آن نیز این است که بتوان
حداقل تعداد طبقات موردنیاز را بهمنظور دستیابی به نتایج قابلِاتکا تعریف کرد .برای
محاسبٔه شاخصها نیز از اطالعات مندرج در ترازنامه و صورت سود و زیان حسابرسیشدٔه
بانکها ی کشور و اطالعات منتشرشده توسط بانک مرکزی استفاده شده است .بهعالوه با

optics
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بهمنظور توصیف اثرگذاری میانگین رفتار گروه در رفتار اعضای گروه استفاده میکند و دلیل
استفاده از واژٔه بازتاب را اینگونه بیان میکند :واژٔه بازتاب به این دلیل مناسب است که
مسئله شبیه مسئلٔه تفسیر حرکات تقریباً هم زمان یک فرد و بازتابش در آینه است .آیا تصویر
آینه دلیل حرکات فرد است یا بازتاب آنها؟ مشاهدهگری که اطالعاتی در مورد رفتار انسان و

بررسی تعامل راهبردی در ریسک نقدینگی در بانکهای ایران

۱۷۹

توجه به توضیحات ارائهشده در بخشهای پیشین ،مدل مورداستفاده از نوع رگرسیون خطی
با استفاده از متغیرهای ابزاری و روش حداقل مربعات دومرحلهای و مطابق الگوی زیر است:
)(۱

𝑡 𝑖𝜀 ̅̅̅̅̅−𝑖 𝑡 + 𝜆′ 𝑋̅−𝑖 𝑡−1 + 𝛾 ′ 𝑋𝑖 𝑡−1 + 𝜂′ 𝑍𝑡−1 + 𝑣𝑡 +
𝑄𝐼𝐿𝛽 𝐿𝐼𝑄𝑖 𝑡 = 𝜔 +

ریسک تأمین نقدینگی :کمیتٔه بازل تأمین نقدینگی را توانایی بانکها و نهادهای مالی به
پاسخگویی ،پرداخت یا تسویٔه بدهی طرف تعهدات ،و موقعیتهایی که سررسید شده و انتظار
تسویٔه آن میرود تعریف میکند .از نظر صندوق بینالمللی پول ( )۲۰۰۸نیز تأمین نقدینگی
نهادهای باقابلیت پرداخت دین توانایی تسویٔه تعهدات و اقساط در زمان مناسب و به روشی
مناسب تعریف میشود .از طرفی ،ریسک احتمال تحقق و ادراک متغیر تصادفی (رویداد)
است که متفاوت از متغیر تصادفی موردنظر و ترجیحی عامالن اقتصادی است .با توجه به این
تعریف ،احتمال نقدنبودن را میتوان ریسک نقدینگی تعریف کرد (نیکوالئو  .)۲۰۰۹ ،۱بر طبق
تعریف صندوق بینالمللی پول ،ریسک تأمین نقدینگی به ناتوانی واسطهگر مالی در پرداخت
تعهدات و بدهی خود بازمیگردد .از نظر مارک ،گاالی و کروهی  )۲۰۰۰(۲نیز این ریسک عمدتاً
از ساختار داراییها و بدهیهای بانکها ناشی میشود و منشأ اصلی آن عدم تطابق زمانی بین
جریانهای ورودی و خروجی به بانک است؛ بنابراین ،هرچه احتمال نقدنبودن باالتر باشد،
ریسک نقدینگی بیشتر خواهد بود .ازاینرو ،یک رابطٔه معکوس بین ریسک نقدینگی و خود
نقدینگی وجود دارد .از طرفی ،بر اساس نظریٔه مدرن واسطهگری مالی که در آن دلیل وجودی
بانکها دو نقش محوری در اقتصاد معرفی میشود – خلق نقدینگی و انتقال ریسک  -برگر و

بومن در سال  ۲۰۰۹معیاری برای سنجش مقدار خلق نقدینگی بانکها ( ۳ )LCMتعریف
میکنند که استفاده از آن در پژوهشهای اخیر در حوزٔه ریسک نقدینگی متداول شده است
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̅̅̅̅̅ میانگین ریسک تامین نقدینگی
که در آن 𝑡 𝐿𝐼𝑄𝑖،معیار ریسک تامین نقدینگی𝐿𝐼𝑄−𝑖،𝑡 ،
رقبا 𝑋̅−𝑖،𝑡−1 ،ویژگیهای رقبا 𝑋𝑖،𝑡−1 ،ویژگیهای بانک 𝑍𝑡−1 ،عوامل همبسته و 𝑡𝑣 آثار
ثابت سال است.

۱۸۰

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

واقع ،استفاده از سنجٔه خلق نقدینگی به این دلیل است که تمام منابع تأمین مالی یک بانک
چه در سمت راست چه در سمت چپ ترازنامه در شاخص مذکور لحاظ میشود.
 −بدهی های غیرنقد  −بدهی های نقد  +دارایی های نقد  −اقالم زیرخط غیرنقد  +دارایی های غیر نقد[ = 𝑀𝐶𝐿
)کل دارایی ها × ]/(2اقالم زیرخط نقد  −حقوق صاحبان سهام
() ۲

 ۱.۴ویژگیهای بانک و رقبا (آثار زمینهای)







اندازٔه بانک  :5لگاریتم طبیعی درآمد بانک
برای محاسبٔه اندازٔه بانک ،میتوان از شاخصهای گوناگونی ازجمله لگاریتم ارزش بازار
بانک ،لگاریتم طبیعی داراییهای بانک ،یا لگاریتم طبیعی خالص ارزش دفتری استفاده
کرد .ولی ازآنجاکه برخی از بانکها ی ایران بورسی نیستند و ارزش بازار آنها معلوم
نیست و برخی از بانکها تازهتأسیس بوده و برخی قدمت چنددهه دارند و در ترازنامٔه
بانکها داراییها به بهای تمامشده ثبت میگردد ،ازاینرو برای محاسبٔه اندازٔه بانک از
معیار لگاریتم طبیعی درآمد بانک استفاده شده است (اردکانی و همکاران.)۱۳۹۳ ،
سودآوری بانک  :6بازده داراییها
کارایی بانک  :۷نسبت هزینه به درآمد
تخصصگرایی  :۸نسبت خالص وام به داراییها
سهم درآمدهای غیربهرهای :نسبت درآمد غیربهرهای بهکل درآمدها
1
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(سیلوا۲۰۱۶ ،؛ فانگاکُوا ،تُرک و ویل ۲۰۱۵ ،۱؛ توو ۲۰۱۵ ،۲؛ هورواث ،سیدلر و ویل ۲۰۱۲ ،۳؛
و آنگورا و رول  .)۲۰۱۱ ،4در سنجٔه برگر و بومن ،آنچه بهعنوان خلق نقدینگی در نظر گرفته
میشود تبدیل بدهیهای نقد به داراییهای غیرنقد است و تبدیل بدهی غیرنقد و سرمایه به
دارایی نقد منجر به حذف نقدینگی میگردد و محاسبٔه آن در شکل  ۳ارائه شده است .در

بررسی تعامل راهبردی در ریسک نقدینگی در بانکهای ایران

۱۸۱

بانکهای ایران انجام شده است.
عوامل همبسته :برای لحاظکردن نقش سیاستهای بانک مرکزی در مدل از معیار نرخ
سپردٔه قانونی و بهمنظور درنظرگرفتن شرایط اقتصادی در تحلیل از رشد تولید ناخالص داخلی
و تورم (مخارج مصرفی خانوارها) استفاده شده است (اوچیدا و ناکاگووا۲۰۰۷ ،؛ سیلوا،
.)۲۰۱۶

 ۲.۴تعریف گروههای همتا

همانطور که پیش از این توضیح داده شد ،یکی از اقداماتی که در بررسی آثار همتایان باید
مدنظر قرار گرفته شود و برای آن اهمیت ویژهای قائل شد تعریف گروههای همتا در پژوهش
موردنظر است؛ چنانکه هالیدی و واک  )۲۰۱۲( ۱در پژوهش خود در مورد نقش تعریف شبکه
و مبنای تعریف گروههای همتا بر این موضوع تأکید میکنند که اگر گروه همتا بهدرستی
تعریف نشود ،تخمین آثار همتایان و نتایج حاصل از بررسی جهت سیاستگذاری و اقدامات
آتی قابلِاتکا نخواهد بود .بر اساس نظریههای مبتنی بر اطالعات که مبنای تحلیل آنها
نااطمینانی موجود در محیط است ،هرچقدر نااطمینانی بیشتر باشد ،در مؤسسات و
سازمانهای فعال در یک صنعت تقلید بیشتر میشود و احتمال بیشتری وجود دارد که از
شرکتها و رقبای بزرگ تقلید شود ،زیرا احتماالً اطالعات باکیفیتتری دارند و موقعیت برتر
این شرکتها امکان تقلید از آنها را ارتقا میدهد (پیتراف .)۱۹۹۳ ،از طرفی از بعد تحلیل
هزینه فایده و بر مبنای دیدگاه کانلیسک ( ،)۱۹۸۰هنگامیکه تصمیمسازی هزینهبر است و
نهادها و مؤسسات به منابع مالی و امکانات کافی بهمنظور تصمیمسازی دسترسی ندارند،
ترجیح میدهند سیاستها و راهبردهای شرکتها و رقبای بزرگ در بازار را دنبال کنند که در
اینصورت مؤسسات کوچکتر صرفاً هزینٔه همگرایی را متحمل میشوند و زیر بار هزینههای
تصمیمسازی نمیروند .بهعالوه در صنعت بانکداری ،عامل منحصربهفردی وجود دارد که
نقش بسزایی در تقلید بانکها از یکدیگر ایفا میکند و آن نقش بانک مرکزی بهعنوان آخرین

Halliday & Kwak

1

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 4:54 +0330 on Saturday September 25th 2021

 نسبت سپرده به داراییها :نسبت مجموع سپردهها بهکل داراییها.
نکتها ی که در اینجا در مورد متغیرهای مربوط به آثار زمینهای باید به آن اشاره شود این
است که انتخاب متغیرهای مذکور بر مبنای تحقیق بنفیم ( )۲۰۱۴و سیلوا ( )۲۰۱۶و امکان
محاسبٔه آنها بر اساس اطالعات مندرج در صورتهای مالی حسابرسی و گزارششدٔه

۱۸۲

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

بهدلیل اثری که این بانکها در کل نظام اقتصادی بهجای میگذارند ،بهخصوص در ایران که
نظام تأمین مالی بهطور عمده بانکمحور است ،بانک مرکزی از بانکهای بزرگتر حمایت
میکند ،بنابراین بانکهای کوچکتر از بانکهای بزرگتر تقلید میکنند .ازاینرو در تعریف
گروههای همتا ،اندازٔه بانکها مبنای گروهبندی قرار میگیرد ،بهطوریکه در اغلب پژوهشها

نیز مبنای طبقهبندی اندازٔه درنظر گرفتهشده است (یواِهوا ۲۰۱۷ ،۲؛ سیلوا۲۰۱۶ ،؛ هورواث،
۲۰۱۴؛ بنفیم )۲۰۱۴ ،و فرض میشود که بانکهای کوچکتر از بانکهای بزرگتر و
بانکهای بزرگتر نیز از همتایان خود تقلید میکنند (بر اساس فرمول استروجس در
طبقهبندی دادهها با توجه به تعداد بانکهای کشور ،حداقل باید چهار طبقه در نظر گرفت و
مبنای تعریف اندازه نیز همانطور که در بخش آثار زمینهای توضیح داده شد ،لگاریتم طبیعی
درآمد است) .نوع دوم طبقهبندی و تعریف گروههای همتا را میتوان بر اساس نظریههای
مبتنی بر رقابت انجام داد .در این رویکرد ،فرض میشود بنگاههای با اندازٔه مشابه رقبای
مستقیم یکدیگر باشند و بنگاههای با اندازههای متفاوت بهاحتمال خیلی کم از یکدیگر تقلید
میکنند .در اینجا ،بانکهای کشور بر اساس سایز به چهار گروه طبقهبندی میشود .در نوع
سوم تعریف گروههای همتا ،از توصیف تقلید از نوع همشکلی نهادینٔه اجباری میتوان استفاده
کرد که در آن تقلید بهمنظور یادگیری نحؤه ادارٔه سازمان و کسب مشروعیت برای اقدامات
انجام میشود .ازاینرو ،بانکها را میتوان بر اساس نوع سهامداری و نحؤه ادارٔه آنها به سه
گروه خصوصی تجاری ،دولتی تجاری ،و دولتی تخصصی تفکیک کرد (این نوع طبقهبندی
مختص بازار بانکی ایران است) .شایان ذکر است ازآنجاییکه سال پذیرهنویسی سهام برای
بانک ملت سال  ،۱۳۸۷برای بانکهای صادرات و تجارت سال  ،۱۳۸۸و برای بانک رفاه سال
 ۱۳۹۰بوده و بازه زمانی بررسی این پژوهش از سال  ۱۳۸۱تا  ۱۳۹۵است ،بنابراین تعریف
چهار گروه همتا بر اساس این رویکرد در کل دوران موردبررسی امکانپذیر نیست؛ یعنی
نمیتوان گروه چهارمی که شامل بانکهایی است که بخشی از سهام آنها دولتی است در
تخمینها و محاسبات لحاظ کرد ،زیرا بر اساس مفروضات پیشگفته در مدلهای رگرسیون
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قرضدهنده است (راتنُفسکی  .)۲۰۰۹ ،۱بهعبارتی ،وقتی این باور وجود دارد که در شرایط
کمبود و بحران مالی بانک مرکزی به بانکها کمک میکند ،در اینصورت بانکها ترغیب
میشوند راهبردهای ریسکیتری را بهصورت جمعی در پیش گیرند (تیرول )۲۰۱۲ ،و این
تصور وجود دارد که در شرایطی که برای بانکهای بزرگتر و سامانهای بحرانی پیش آید،

بررسی تعامل راهبردی در ریسک نقدینگی در بانکهای ایران

۱۸۳

خطی نفوذ همتایان هر طبقه حداقل باید شامل سه بانک باشد ،درحالیکه در کل دورٔه بررسی
لحاظکردن این مفروضات امکانپذیر نیست.

تعامل راهبردی و شکلگیری رفتار جمعی پدیدٔه پیچیدهای است و همانطور که رفتار رقبا
راهبردهای انتخابی یک بانک را تحتتأثیر قرار میدهد ،عملکرد آن بانک نیز در رفتار رقبا
مؤثر است و نمیتوان این اثر متقابل را که از آن بهعنوان مسئلٔه بازتاب یا مسئلٔه درونزایی یا
علیت معکوس در ادبیات یاد میشود ،غیرمحتمل شمرد و نادیده گرفت و ازاینرو این مسئله

مدلسازی متداول در حوزٔه موردنظر را تحتتأثیر قرار میدهد (بتیس و ویکس  .)۱۹۸۷ ،۱در
اقتصادسنجی ،رایجترین روش تعریف متغیر ابزاری مناسب است که یکی از روشهای
مورداستفاده برای تعریف متغیر ابزاری رویکرد شبکههای اجتماعی است که برای اولین مرتبه
برامول و همکاران وی در سال  ۲۰۰۹استفاده کردند .در این رویکرد ،فرض بر این است که
رفتار گروه همتای گروه همتا بهطور مستقیم تحتتأثیر رفتار کنشگر موردنظر قرار نمیگیرد و
ازاینرو میتوان از آن به عنوان متغیر ابزاری مناسب در مدل بهره جست .در واقع ،فرض
بنیادی این رویکرد بیانگر این است زمانیکه سازمانها با یکدیگر از طریق گرههای شبکهای
بیشتری در ارتباط باشند ،بیشتر تحتتأثیر یکدیگر قرار میگیرند .برای روشنشدن موضوع،
فرض کنید بانک الف ،ب ،ج ،و د وجود دارد .با توجه به مدل کسبوکار و اندازه ،بانک «ب»
همتای مستقیم بانک «الف» است ،اما بانک «ج» صرفاً بر اساس اندازه همانند بانک «الف»
است .ازاینرو ،میتوان از سنجٔه داراییهای نقد بانک «ج» بهعنوان جایگزین رفتار بانک
«ب» به عنوان متغیر توضیحی در مدل استفاده کرد ،زیرا رفتار بانک «ج» با توجه به پدیدٔه
بازتاب بهطور مستقیم تحتتأثیر رفتار بانک «ب» قرار میگیرد و خود نیز رفتار بانک «ب»
را نیز تحتتأثیر قرار میدهد ،اما بهطور مستقیم رفتار بانک «الف» را متأثر نمیکند .ازاینرو،
از میانگین نسبت داراییهای نقد گروه همتای گروه همتا بهعنوان متغیر ابزاری در مدل
تحقیق استفاده شده است.

Bettis & Weeks.

1
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 ۳.۴تعریف متغیر ابزاری

۱۸۴

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

 ۵تحلیل دادهها

جدول ۱
شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرها
متغیر

شرح

LCM

ریسک تأمین نقدینگی

۰/۱۲۸

Prof
Efficen
Profitio
NRI
Size
DA
Reserve
INF
GGDP

سودآوری
کارایی
تخصصگرایی
سهم درآمد غیربهرهای
اندازٔه بانک
نسبت سپرده به تسهیالت
ذخیرٔه قانونی
نرخ تورم
رشد تولید ناخالص داخلی

۰/۰۲۶
۰/۷۸۹
۰/۵۹
۰/۱۴۳
۳/۹۶۱
۰/۶۹۱
۰/۱۴۳
۰/۱۶۹
۰/۰۳۵

avLCM
avIV

متوسط ریسک تأمین نقدینگی رقبا ۰/۱۴۷
متوسط نسبت داراییهای نقد ۰/۲۲۲
همتای همتا
۰/۰۲۱
متوسط سودآوری رقبا
۰/۸۲۳
متوسط کارایی رقبا
۰/۶۳۲
متوسط تخصصگرایی رقبا
متوسط سهم درآمد غیربهرهای رقبا ۰/۱۳۲
۴/۳۴۶
میانگین اندازٔه رقبا
متوسط نسبت سپرده به تسهیالت ۰/۷۰۵
رقبا

avProf
avEfficen
avProfitio
avNRI
avSize
avDA

میانگین حداقل

حداکثر

انحراف معیار

۰/۴۴۱
۰/۲۸۴
۰
۰/۰۰۳
۰
۰
۰
۰/۱
۰/۰۹۱
۰/۰۷۷
۰/۰۷۵
۰/۱۳۸

۰/۵۶۴

۰/۱۲۱

۰/۶۱۱
۲/۳۱۸
۱/۰۳۴
۰/۹۶
۵/۳۶۲
۱/۰۸۶
۰/۲
۰/۳۴۸
۰/۱۲۵

۰/۷۱
۰/۲۱۷
۰/۱۷
۰/۱۲
۰/۸۱۵
۰/۲۱۴
۰/۰۲۷
۰/۰۷۳
۰/۰۴۷

۰/۲۷۳
۰/۷۶۶

۰/۰۴۶
۰۸۲

۰/۱۵۲ ۰/۰۳۱۲
۱/۰۷۲ ۰/۴۷۶
۰/۸۳۵
۰/۴۲
۰/۲۴۲ ۰/۰۵۷
۵/۲۷۷ ۲/۶۲۳
۰/۸۵۳ ۰/۴۹۸

۰/۰۲۵
۰/۱۰۸
۰/۰۶۲
۰/۶۰۴
۰/۶۰۴
۰/۰۷۵

 ۱.۵بررسی مانایی متغیرها
پیش از برآورد مدلهای اقتصادسنجی بهمنظور ایستابودن مدل و قابلاتکابودن نتایج حاصل
از تخمین ،باید تکتک متغیرها بهلحاظ مانایی (ایستایی) بررسی شوند (شیبانی و همکاران،
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در جدول  ،۱اطالعات شاخصهای آماری میانگین ،حداقل ،حداکثر ،و انحراف معیار متغیرها
ارائه شده است .گفتنی است بهجهت رعایت اختصار ،اطالعات مندرج در جدول فقط مربوط
به گروهبندی مبتنی بر اطالعات است.

۱۸۵

بررسی تعامل راهبردی در ریسک نقدینگی در بانکهای ایران

شده و از ارائٔه سایر اطالعات خودداری شده است.
جدول ۲
نتایج آزمون ریشٔه واحد
p-value
متغیر
LCM
Prof
Efficen
Profitio
NRI
Size
DA
Reserve
INF
GGDP
avLCM
avIV

lag
۰
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۰
۰

Inverse chisquared

Inverse
normal

Inverse
logit

Modified inv. chisquared

۰
۰
۰/۰۰۰۱
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰

۰
۰
۰
۰
۰
۰/۰۲۲۴
۰
۰
۰
۰
۰
۰

۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰

۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰/۰۰۰۹
۰
۰

منبع :محاسبات محقق

همانطور که مشاهده میشود ،نتایج بیانگر رد فرضیٔه صفر و پذیرش مانایی متغیرهای
مدل است.
پس از آزمون مانایی متغیرها ،تخمین مدل اصلی در حالت دادههای تجمیعی بدون متغیر
ابزاری انجام شد که جهت اختصار ،فقط نتیجٔه تخمین مربوط به متغیر وابسته و متغیر ریسک
تأمین نقدینگی همتایان برای هر سه گروهبندی در جدول  ۳ارائه شده است:

Nell & Zimmermann

1
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 .)۱۳۹۴در اینجا ،چون دادهها از نوع پنل نامتوازناند ،بنابراین از آزمون فیشر که مناسب این
گروه از دادههاست (نل و زیمرمن  )۲۰۱۱ ،۱برای آزمون ریشٔه واحد استفاده میشود .در
فرضیٔه صفر این آزمون ،فرض میشود همٔه پنلها دارای ریشٔه واحدند .نتایج در جدول  ۲درج
شده است .شایان ذکر است در این جدول بهجهت اختصار فقط نتیجٔه احتمال آزمون ارائه

۱۸۶

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

جدول ۳
نتایج تخمین مدل در حالت دادههای تجمیعی بدون متغیر ابزاری
متغیر

مبتنی بر اطالعات

۰/۰۲۶۹

۰/۱۵۹

۰/۱۷

۰/۸۶۶

مبتنی بر رقابت

۰/۱۶۸

۰/۰۹۴

۱/۷۹

۰/۰۷۵

مبتنی بر مدل کسبوکار

-۰/۰۴۹

۰/۱۲۵

-۰/۳۹

۰/۶۹۵

منبع :محاسبات محقق

با توجه به مقدار احتمال متغیر و آمارٔه  tریسک نقدینگی همتایان ،رابطٔه معناداری در
این تخمین بین متغیر وابسته و متغیر درونزا ی ریسک نقدینگی همتایان وجود ندارد .در
مرحلٔه بعد ،تخمین با روش متغیر ابزاری انجام میشود.

 ۲.۵تخمین مدل اصلی در حالت دادههای تجمیعی با متغیر ابزاری و روش 2SLS

همانطور که مشاهده میشود ،در گروهبندی مبتنی بر اطالعات در حالت تخمین مدل
رگرسیون خطی همراه با متغیر ابزاری ،ضریب همبستگی با احتمال  ۰٫۸درصد رقم ()۱٫۳۳۷
است که رابطٔه مثبت بین متغیر وابسته و متغیر ریسک تأمین نقدینگی رقبا تأیید شده است؛
اما در گروهبندی مبتنی بر رقابت و مدل کسبوکار با واردکردن متغیر ابزاری ،رابطٔه معناداری
بین متغیر وابسته و ریسک تأمین نقدینگی همتایان مشاهده نمی شود (احتمال  ۰٫۲۶۳برای
گروهبندی مبتنی بر مدل سهامداری و احتمال  ۰٫۶۷۸برای گروهبندی مبتنی بر رقابت)؛
بنابراین در پاسخ پرسش اول باید گفت در گروهبندی مبتنی بر اطالعات ،وجود تعامل
راهبردی و رفتار جمعی در ب ین کنشگران سازمانی در صنعت بانکداری ایران در حوزٔه ریسک
تأمین نقدینگی تأیید میشود؛ اما در دو گروهبندی دیگر ،بانکها در پذیرش ریسک تأمین
نقدینگی تحتتأثیر ریسکپذیری همزمان همتایان خود قرار نمیگیرند.

جدول ۴
تخمین مدل با متغیر ابزاری
متغیر
avLCM

|>P

نوع گروهبندی

ضریب همبستگی

انحراف معیار

آمارٔه Z

مبتنی بر اطالعات

۱/۳۳۷

۰/۵۰۳

۲/۶۶

۰/۰۰۸

مبتنی بر رقابت

۷/۰۴

۱۶/۹

۰/۴۱

۰/۶۷۸

مبتنی بر مدل کسبوکار

۲/۸۶

۲/۵۵

۱/۱۲

۰/۲۶۳

منبع :محاسبات محقق

|Z
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avLCM

نوع گروهبندی

ضریب همبستگی

انحراف معیار

آمارٔه t

|P>|t

۱۸۷

بررسی تعامل راهبردی در ریسک نقدینگی در بانکهای ایران

جدول ۵
نتیجٔه آزمون تأیید درونزایی متغیر ریسک تأمین نقدینگی رقبا
متغیر
avLCM

نوع گروهبندی

Durbin chi2

Wu-Husman F

مبتنی بر اطالعات

(۹/۲۸ )P =۰/۰۰۲۳

(۹/۰۳ )P =۰/۰۰۲۹

مبتنی بر رقابت

(۲/۸۸ )P =۰/۰۸۹

(۲/۷۵ )P =۰/۰۹۸

مبتنی بر مدل کسبوکار

(۰/۷۲ )P =۰/۳۹

(۹/۶۸ )P =۰/۴

منبع :محاسبات محقق

با توجه به مقدار احتمال آمارٔه دوربین و وو-هاسمن در گروهبندی مبتنی بر اطالعات که
نزدیک صفر است ،فرضیٔه صفر مبنی بر برون زابودن متغیر ریسک تأمین نقدینگی رقبا رد
میشود و بهبیان دیگر ،متغیر مذکور درونزاست؛ اما متغیر مذکور در گروهبندی مبتنی بر
رقابت و مدل کسبوکار متغیری برونزاست؛ بنابراین ،ادامٔه بررسیها محدود به گروهبندی
مبتنی بر اطالعات میشود.

 ۳.۵آزمون بررسی قدرت و ضعف متغیر ابزاری در آمارٔه دوربین وو-هاسمن
با توجه به نتایج جدول و مقدار احتمال در گروهبندی مبتنی بر اطالعات ،فرضیٔه صفر مبنی
بر ضعیفبودن متغیر ابزاری رد میشود و متغیر ابزاری متغیر قابلِقبولی است.
جدول ۶
نتیجٔه آزمون اعتبار متغیر ابزاری
متغیر

نوع گروهبندی

R-sq.

Adjusted R-sq.

F

Prob>F

avLCM

مبتنی بر اطالعات

۰/۶۴۶

۰/۶۲۸

۴۱/۵۱

۰/۰

منبع :محاسبات محقق

سپس ،مدل آثار ثابت را بهمنظور تعیین نوع داده از نظر تجمیعی یا ترکیبیبودن آنها تخمین
می زنیم و برخی از متغیرها با احتمال باال را از مدل حذف میکنیم (بهجهت اختصار ،فقط
نتایج پس از حذف متغیرها ارائه شده است):
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آزمون تأیید یا رد درون زابودن متغیر ریسک تأمین نقدینگی رقبا و اعتبار متغیر ابزاری با
استفاده از آمارٔه دوربین و وو-هاسمن :فرضیٔه صفر آمارٔه وو-هاسمن داللت بر برونزابودن
متغیر موردنظر دارد که در این پژوهش متغیر موردبررسی متوسط ریسک نقدینگی رقباست
که نتیجٔه آزمون برای هر سه نوع گروهبندی در جدول  ۵ارائه شده است:

۱۸۸

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

جدول ۷
نتایج آمون مربوط به مدل با آثار ثابت
avLCM t-1
avProfitio t-1
avDA t-1
Profitio t-1
Size t-1
Reserve t-1
INFt-1
cons٭
P>F

۱/۲۶
-۰/۰۹۸
۰/۱۴
۰/۰۸۸
۰/۰۲۵
-۰/۷۴۸
۰/۱۵
-۰/۱۵۳
۰/۰۰۰

۰/۳۴۵
۰/۰۵۸
۰/۰۵۶
۰/۰۳۱
۰/۰۰۹
۰/۴۳۷
۰/۰۸۶
۰/۰۷۲

۳/۶۴
-۱/۶۹
۲/۴۹
۲/۸۲
۲/۷۶
-۱/۷۱
۱/۷۵
-۲/۱۲

۰/۰
۰/۰۹۲
۰/۰۱۳
۰/۰۰۵
۰/۰۰۶
۰/۰۸۷
۰/۰۸
۰/۰۳۴

منبع :محاسبات محقق

با توجه به مقدار احتمال کلی جدول ( ،)𝑃𝑟𝑜𝑏 > 𝐹 = ۰.۰۰مدل دادههای تجمیعی رد
میشود و مدل پنل با اثرات ثابت را نمیتوان نپذیرفت.
پس از آزمون آثار ثابت ،آزمون آثار ثابت زمانی بررسی شد که آمارٔه کای مربع (۸٫۳۵ )chi2
و احتمال آن  ۰٫۸۲برآورد شد که بزرگتر از  ۵درصد است و در مدل نیازی به لحاظکردن آثار
ثابت زمانی نیست.
در این مرحله ،آزمون آثار تصادفی زده میشود:
جدول ۸
نتیجٔه آزمون آثار تصادفی
متغیر

ضریب همبستگی

انحراف معیار

آمارٔه Z

|P>| Z

avLCM t-1
avProfitio t-1
avDA t-1
Profitio t-1
Size t-1
Reserve t-1
INFt-1
cons٭
P> chi2

۱/۲۸
-۰/۱۱۶
۰/۱۶۷
۰/۰۸۴
۰/۰۲۱
-۰/۹۳۶
۰/۱۶۴
-۰/۱۲۴

۰/۳۵
۰/۰۵۸
۰/۰۵۶
۰/۰۳۱
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متغیر

ضریب همبستگی

انحراف معیار

آمارٔه Z

|P>| Z

۱۸۹

بررسی تعامل راهبردی در ریسک نقدینگی در بانکهای ایران

موردبررسی کمتر از  ۲۰سال است و همٔه بانکهای موردبررسی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۰
آغاز نکردهاند).

 ۴.۵آزمون حذف متغیر مهم با استفاده از آزمون ریست رمزی

۱

با توجه به نتیجٔه آزمون با احتمال  ۹درصد فرضیٔه صفر پذیرفته میشود .بهعبارتی،
متغیرهای حذفشده اثر معناداری در تخمین ندارند.
بنابراین ،پس از تعیین نوع مدل و بررسیهای مربوط به آزمون حذف متغیر مهم و اعتبار
متغیر ابزاری که تأ ییدکنندٔه پرسش اول نیز بوده ،در پاسخ به پرسش دوم پژوهش میتوان
گفت در ریسکپذیری بانکها در حوزٔه تأمین نقدینگی اثرپذیری کنشگر از رفتار رقبا بسیار
قابلتوجه و حائز اهمیت است ،زیرا ضریب همبستگی متغیر نفوذ همتایان  ۱٫۲۸است،
درحالیکه ضرایب گروه متغیرهای برونزا که شامل ویژگیهای هر بانک و رقبا و آثار همبسته
همگی کمتر از  ۱است .البته در گروه آثار همبسته ،ضریب همبستگی نرخ ذخیرٔه قانونی نیز
قابلتوجه است.
ِ
با مقدار -۰٫۹۳۶
بهمنظور پاسخ به سؤال سوم در ادامٔه بررسی گروهبندی مبتنی بر اطالعات برای دورههای
زمانی پیش از بحران (دو سال قبل از ظهور بحرانها) در نظام بانکی ایران (سالهای ۱۳۸۷
و  ،۱۳۹۱نادعلی۱۳۹۵ ،؛ مدنیزاده و محمودزاده ،)۱۳۹۵ ،مجدداً تخمین انجام و نتایج
آزمون تقویت شد و ضریب همبستگی نفوذ همتایان به  ۱٫۹۷افزایش یافت .بهعبارتی در
زمانهای پیش از شکلگیری بحران ،نفوذ همتایان نسبت به سایر زمانها قابلِتوجهتر است.
جدول ۹
نتیجٔه آزمون حذف متغیر مهم
نوع گروهبندی
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نتایج آمارٔه کای مربع ( )chi2و احتمال آزمون هاسمن بهترتیب  ۴٫۲۲و  ۰٫۷۵بهمنظور
انتخاب بین مدل آثار ثابت و آثار تصادفی نیز که بزرگتر از  ۵درصد است ،تأییدکنندٔه وجود
آثار تصادفی است .شایان ذکر است در اینجا آزمونهای مربوط به همبستگی سریالی انجام
نمیشود ،زیرا دادههای ما از نوع میکروپنل نامتوازن است (تورز( )۲۰۰۰ ،دورٔه زمانی

۱۹۰

سال دوازدهم /شماره  /۴۰تابستان ۱۳۹۸

 ۶بحث و نتیجهگیری

میشوند و پیامدهای منفی آبشارگونه تشدید میشود که در نهایت منجر به تسری و تشدید
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رفتار جمعی و تقلید میتواند به دالیل مختلف و با پیامدهای کامالا متفاوتی رخ دهد .ولی
آنچه اهمیت دارد تمایز بین انواع و دالیل رفتارهای جمعی و درک و تشخیص عواقب مثبت
و منفی آنها تحت شرایط مختلف اقتصادی و سیاسی و در صنایع ،سازمانها ،و نهادهای
اقتصادی موردبررسی است .بهعبارتی ،با شناخت نسبی در مورد این عامل سیستمیک
میتوان در جهت بهبود سیاستگذاری و برنامهریزی هم در سطح کالن و هم در سطح خرد
گامهای مثبتی برداشت .نتایج این پژوهش که مربوط به نظام بانکی ایران است ،حاکی از این
است که بانکهای کوچک بهشدت تحتتأثیر رفتار رقبای بزرگتر خود قرار دارند تا رقبای
هماندازه (ضریب همبستگی میانگین ریسک نقدینگی رقبا بهعنوان معیار سنجش نفوذ رقبا
بر تصمیمات نقدینگی بانک در گروهبندی مبتنی بر اطالعات) .متغیرهای کنترلی آثار برونزا
یعنی نسبت سپرده به دارایی ،اندازه ،و تخصصگرایی خود بانک نیز رابطٔه مثبت و معناداری
با ریسک تأمین نقدینگی بانک دارد و تخصصگرایی رقبا رابطٔه منفی و معنادار و نسبت سپرده
به دارایی رقبا رابطٔه مثبتی با ریسک تأمین نقدینگی بانک دارد .ولی بهطورکلی ،هر بانک در
تصمیمات مربوط به ریسک تأمین نقدینگی خود بیشتر تحتتأثیر رفتار رقبای بزرگتر خود
در پذیرش ریسک نقدینگی قرار میگیرد تا دیگر ویژگیهای رقبا .این در حالی است که در
تحقیق بنفیم و کیم ( ،)۲۰۱۴نفوذ همتایان فقط در بین بانکهای بزرگ تأیید شده است و
در پژوهش سیلوا ( )۲۰۱۶نیز بانکهای بزرگ تحتتأثیر اقدامات همتایان بزرگ خود و
بانکهای کوچک نیز تحتتأثیر همتایان کوچک خود در حوزٔه ریسک تأمین نقدینگی قرار
دارند.
در توضیح دالیل نتایج این تحقیق ،میتوان به این موارد اشاره کرد که با توجه به اینکه
شاخص ریسک تأمین نقدینگی استفاده شده در این پژوهش برگرفته از مفهوم شکاف بین
داراییها و بدهیهاست ،ازاینرو پذیرش ریسک بهطور جمعی توسط بانکها شاید به این
دلیل باشد که بانک مرکزی مقررات صریح و روشنی در این مورد ارائه نکرده است .دلیل دیگر
میتواند این باشد که پس از انقالب تمرکززدایی و آغاز فعالیت بانکهای خصوصی از ابتدای
دهٔه  ۱۳۸۰آغاز شد و بهطور طبیعی بانکها با اندازٔه کوچک فعالیت خود را آغاز کردند و
بیشتر این بانکهای کوچک در نیمٔه دوم دهٔه  ۱۳۸۰متولد شدند ،بنابراین نفوذ همتایان
بزرگتر میتواند بهدلیل جریان یادگیری بانکها در ابتدای عمر سازمانی خود باشد که البته
این نوع یادگیری تقلیدی بهدلیل مقارنبودن با ظهور بحران بهخصوص در نیمٔه دوم دهٔه
 ۱۳۸۰در نظام بانکی بوده است که در این شرایط بانکها بیشتر پذیرای اطالعات خارجی

بررسی تعامل راهبردی در ریسک نقدینگی در بانکهای ایران

۱۹۱

شرایطی با توجه به اینکه اصالح نظام بانکی ایران نیز در دست بررسی و دستور کار قرار گرفته
است ،ایجاد تغییرات محسوس در حوزٔه فعالیت و قوانین صنعت مذکور خود میتواند منجر
به تشدید بیثباتی شود ،زیرا وجود ابهام دعوتنامٔه طبیعی حضور رفتار جمعی و تقلید
محسوب میشود .ازاینرو در تدوین و پیادهسازی برنامٔه اخیر ،توجه به این نکته حائز اهمیت
است که میتوان این تحقیق را در مورد دیگر ریسکهای این صنعت نیز انجام داد .شرایط
سیاسی و اقتصادی محیط کسبوکار نیز از دیگر عوامل بااهمیت در بررسی پدیدٔه آثار همتایان
است .چنانکه در این تحقیق در دورههای پیش از ظهور بحران نسبت به سایر دورهها در
نظا م بانکی نفوذ همتایان بیشتر بوده است .افزایش آگاهی و توانایی تفکیک انواع نقدینگی و
اتصاالت بین آنها و اطالع از نحؤه جریان پایٔه پولی از بانک مرکزی به نظام مالی در بین
مدیران شبکٔه بانکی دارای اهمیت است و برگزاری دورههای آموزشی و تأیید و انتصاب مدیران
آگاه در بدنٔه نظام بانکی از اهمیت ویژه برخوردار بوده و پیشنهاد میشود .البته ،پدیدٔه
همشکلی نهادینه را نیز بهدلیل آموزشهای یکسان نباید از یاد برد .بهعالوه ،کنترل و رصد
مداوم و پیوستٔه نقدینگی خلقشده توسط سیاستگذار بهویژه بانکهای بزرگ و سامانهای و
مؤسسات پولی غیربانکی و شکاف آن با نقدینگی بانک مرکزی بهعنوان فراهمکنندٔه انحصاری
نقدینگی حائز اهمیت بوده و پیشنهاد میشود .پیشنهاد میشود این پژوهش در دیگر صنایع
مالی مثل صنعت بیمه نیز انجام شود.
در مورد محدودیت های تحقیق باید گفت با توجه به محدودیت اطالعات موجود
منتشرشدٔه بانکهای کشور در دورٔه زمانی موردبررسی ،محاسبٔه برخی از متغیرهای کنترلی
مهم تحت عنوان متغیرهای برونزا ازجمله کفایت سرمایه بهعنوان معیار توان پرداخت دیون
و محاسبٔه شاخص نقدینگی کمیتٔه بازل تحت عنوان معیار نسبت خالص تأمین وجوه پایدار
مقدور نبود .بهعالوه در بسیاری از تحقیقات انجامشده در مورد نفوذ همتایان و اقدامات
کنشگران سازمانی ،از بازده ویژٔه سهام بهعنوان متغیر ابزاری در مدلها استفاده شده است
که با توجه به اینکه برخی از بانکهای ایران بورسی نیستند و امکان محاسبٔه بازده مذکور برای
آنان میسر نیست ،ازاینرو فقط از یک متغیر ابزاری در تخمین مدل پژوهش استفاده شده
است.
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ریسک در کل نظام اقتصادی میگردد .در مورد تأییدنشدن نمود همتایان در گروهبندی
مبتنی بر نوع سهامداری و مدل کسبوکار نیز میتوان گفت بیشتر بانکهای کشور
راهبردهای کسبوکار متفاوتی را دنبال نمیکنند که این تفاوت منجر به ترکیبات متفاوت
دارایی و بدهیها شود؛ بنابراین در این نوع گروهبندی ،نتایج معنادار نبود .حال ،تحت چنین
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