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وامدهی بانکهای ایران بر اساس دادههای تابلویی  ۱۰بانک طی سالهای  ۱۳۸۲تا سال  ۱۳۹۷است.
برای این منظور ،ابتدا واریانس ناهمسان شرطی تعمیمیافته نرخ دالر و تورم تخمین زده شد و سپس
تأثیر متغیرهای برآوردشده بهعنوان شاخص بیثباتی نرخ ارز و تورم ،در رفتار وامدهی بانکها با استفاده
از روش دادههای پانل شناسایی شد .نتایج ،بیانگر آن است که بیثباتی نرخ ارز رابطهای منفی و معنادار
با رفتار وامدهی بانکهای کشور داشته است .بهعبارتدیگر ،با افزایش بیثباتی نرخ ارز ،بانکها در
پیشبینی بازدهی سبد دارایی خود بهدلیل دریافت عالئم منفی ،بهصورت انقباضی عمل میکنند و
بهدلیل نگرانی از وامهای معوق از تخصیص اعتبارات بانکی میکاهند و بهجای آنها داراییهای
کمریسک که بازدهی آنها قابلاتکاتر است ،نگهداری میکنند .همچنین برآورد بیثباتی نرخ تورم،
شاخص ادوار تجاری ،و شاخص کیفیت اعتباری نشان داد که بیثباتی نرخ تورم شاخص ادوار تجاری و
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تأثیر بیثباتی نرخ ارز بر رفتار وامدهی بانکها در مقایسه با چگونگی تأثیر بیثباتی سایر عوامل ،نشان
میدهد که بانکها در تصمیمات سرمایهگذاری خود توجه بیشتری به نوسانات نرخ ارز در مقایسه با
نوسانات سایر عوامل اثرگذار در پرتفوی اعتباری خود دارند.
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بانکها در جریان عملیات بانکداری بهطورکلی با دو نوع ریسک مواجهاند .ریسک نظاممند
که مربوط به ریسک بازار و نااطمینانی محیط اقتصاد کالن است و با ایجاد پرتفوی امکان
کاهش آن وجود ندارد .در واقع ،اینگونه ریسکها خارج از کنترل بانکهاست .ریسک ناشی
از بیثباتی نرخ تورم ،نرخ ارز ،نرخ بهره ،و ...از اینگونه ریسکهاست .ریسک غیرنظاممند،
به بیثباتی کلی بازار بستگی ندارد و مختص هر بانک است .ریسک نقدینگی ،ریسک
عدمکفایت سرمایه ،ریسک نکول ،و  ...جزو ریسکهای غیرنظاممند بانکهاست که با ایجاد
پرتفوی میتوان آنها را مدیریت کرد.
زمانی که بازار ارز متالطم و بیثبات است تقاضا برای نگهداری ارز بهمنظور سرمایهگذاری
باعث اختالل در مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ارز میشود و نااطمینانی محیط اقتصاد کالن
را تشدید میکند .تالطم نرخ ارز بهعنوان یکی از شاخصهای نااطمینانی اقتصاد کالن باعث
کاهش عملکرد بانکها در برخی شاخصهای بااهمیت از قبیل کاهش جذب سپردههای
بلندمدت و میانمدت (کمیجانی و عزیزنژاد ،)۱۳۹۶ ،کاهش سودآوری (حیدری و همکاران،
 ،)۱۳۹۱افزایش مطالبات غیرجاری (محمدی و همکاران ،)۱۳۹۵ ،کاهش وامدهی بانکها
(مهرآرا و صحتی ،)۱۳۹۰ ،و ...شده است .این در حالی است که فقدان رویههای حسابداری
استاندارد و وجود قوانین ورشکستگی بانکها باعث عدم شفافیت عملکرد بانکها شده و
بهطور مقطعی مشکالت بانکها را کمرنگ نشان داده است و هرلحظه احتمال فروپاشی آوار
مشکالت بر صنعت بانکداری کشور و بهتبعِ آن اقتصاد ملی بهدلیل کاهش ارزش ریال (تورم
لجامگسیخته) و ورشکستگی نظام بانکی وجود دارد.
۱
بر اساس آمار و اطالعات منتشرشده در سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
(شکل  )۱از نیمٔه دوم سال  ۱۳۹۶نرخ دالر روند صعودی خود را شروع کرد و از ابتدای سال
 ۱۳۹۷این روند افزایشی شدت یافته است ،بهطوریکه در نیمٔه دوم سال  ۱۳۹۷با بیثباتی
شدید همراه بوده است .با افزایش بیثباتی نرخ دالر در سال  ،۱۳۹۶شکافی عمیق بین نرخ
ارز دولتی و نرخ ارز بازار آزاد بهوجود آمد که مشکالت و هزینهای قابلتوجه از این طریق به
اقتصاد کشور تحمیل شد.
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شکل  .۱روند زمانی نرخ دالر طی دورٔه  .۱۳۹۷-۱۳۹۵مأخذ :تحقیق حاضر

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای سامان دادن به بازار ارز ،به ایجاد سامانٔه ارز
نیمایی ۱اقدام کرد .سامانٔه ارز نیمایی با هدف مدیریت ورود و خروج ارز توسط عرضهکنندگان
و تقاضاکنندگان ارز در سال  ۱۳۹۶تشکیل یافت و تا حدودی بهطور مقطعی تالطم نرخ ارز را
در کشور کاهش داد ،اما بهدلیل محدودیت ارزی کشور (تحریمهای امریکا) و دونرخی بودن
آن ،همچنان این مشکل جزو دغدغههای اساسی مدیریت اقتصادی کشور است .بیثباتی نرخ
ارز ،عالوه بر تأثیرگذاری در تراز تجاری ،اغلب شاخصهای کالن اقتصادی کشور ازجمله
تولید و اشتغال ،نرخ تورم ،و حتی بازارهای سرمایه و پول را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
آمارها حاکی از آن است که بهدلیل تأثیر نوسانات نرخ ارز در تصمیمات سرمایهگذاری بانکها،
روند زمانی نسبت وام به دارایی بانکها نیز با متأثر شدن از بیثباتی نرخ دالر ،دچار نوسان
شده است .بهطوریکه این نسبت از اسفند سال  ۱۳۹۶بهدلیل افزایش تقاضا برای وام و
اعتبار ،روند صعودی به خود گرفته است .با افزایش نرخ دالر ،نسبت وام به دارایی بانکها
نیز دچار جهش شده و پسازآن دچار نوسانی محسوس بوده است( .شکل .)۲

 ۱نظام یکپارچٔه معامالت ارزی
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شکل  .۲روند زمانی نسبت وام به دارایی بانکها طی دورٔه  .۱۳۹۷-۱۳۹۵مأخذ :دادههای تحقیق

با عنایت به اینکه بیثباتی نرخ ارز جزو ریسکهای نظاممند محسوب شده و خارج از
کنترل مدیران بانکهاست ،این بیثباتی تخصیص منابع بانکها را تغییر داده و باعث میشود
بانکها بهجای تخصیص منابع خود در داراییهای پرریسک و سودده (انواع تسهیالت
پرداختی ،مشارکتها ،سرمایهگذاریهای مستقیم ،و ،۱)...در داراییهای کمریسک و
مطمئن (اوراق قرضه و ذخایر بانکها) ۲سرمایهگذاری کنند .در واقع در شرایط بیثباتی نرخ
ارز ،بانکها بهدلیل پایدار نبودن شرایط اقتصاد کالن ،سیاستهای انقباضی را در پیش
میگیرند و از گستردگی پرتفوی اعتباری خود میکاهند و نتیجٔه آن کاهش وامدهی،
سرمایهگذاری بانکها ،و نهایتاً ،انقباض در بخشهای واقعی اقتصاد ازجمله تولید و اشتغال
است.
۳
برنانکه و بلیندر ( )۱۹۸۸مدلی را پیشنهاد دادند که در آن تمرکز بر سه نوع دارایی
نگهداری پول ،اوراق قرضه ،و وام شده است .فرض آنها این بود که قرضگیرنده و وامدهنده

 ۱با توجه به اینکه همواره ریسک و بازده توأم است ،پس با افزایش نگهداری داراییهای پرریسک ،سود بیشتر
عاید بانکها میشود .بهعبارتدیگر ،بانکها با قبول ریسک بیشتر ،عایدی بیشتری بهدست میآورند.
 ۲در مطالعٔه حاضر ،از مجموع داراییهایی پرریسک ،میزان تسهیالت پرداختی ،مشارکتها ،و سرمایهگذاریهای
مستقیم بهعنوان رفتار اعتباری و وامدهی بانکها استفاده شده است و از داراییهای کمخطر ،نگهداری اوراق
قرضه ،و ذخایر بانکها بهعنوان دارایی جایگزین یا اوراق قرضه مورداستفاده قرار گرفته است.
3 Bernanke and Blinder

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 11:09 +0430 on Thursday May 13th 2021

۰.۰۰۴

اثر بیثباتی نرخ ارز و تورم در رفتار وامدهی بانکها

۳۷۱

Bernanke and Gertler
Kashyap and Stein
3 Asymmetric information
4 Peek and Rosengren
5 Kishan and Opiela
6 Baum
7 Quagliariello
8 Talavera
9 Beaudry
1
2

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 11:09 +0430 on Thursday May 13th 2021

در انتخاب بین وام و اوراق قرضه بر اساس نرخ بهرٔه آنها تصمیمگیری میکنند .مطالعات
بعدی که باعث توسعٔه این موضوع شده است عبارتاند از برنانکه و بلیندر ( )۱۹۹۲و برنانکه
و گرتلر .)۱۹۹۵( ۱یافتههای مطالعات مشابه حاکی از آن است که عوامل مختلف در رفتار
وامدهی بانکها اثرگذار است .برای نمونه ،کاشیپ و استین ،)۱۹۹۴( ۲وجود هزینههای
اطالعاتی و عدم تقارن اطالعاتی ۳،و پیک و روسنگرین ،)۱۹۹۶( 4استین ( ،)۱۹۹۸کیشان و
اوپال ،)۲۰۰۰( 5درجٔه ریسکگریزی بانکها را مطرح کردند .همچنین ،در مطالعات باوم 6و
همکاران ( ،)۲۰۰۵کواجلیاریلو ،)۲۰۰۷( ۷و تاالورا ۸و همکاران ( )۲۰۱۲بحث نااطمینانی
شاخصهای اقتصاد کالن مطرح و معناداری رابطه بین بیثباتی شاخصهای اقتصاد کالن و
رفتار وامدهی بانکها تأیید شده است.
بردری ۹و همکاران ( ،) ۲۰۰۱با استدالل نظری و شواهد تجربی نشان دادند که افزایش
نااطمینانی شاخصهای اقتصاد کالن ،بهصورت مقطعی ،نرخ سرمایهگذاری شرکتها را
کاهش میدهد و تخصیص منابع خود را تحریف میکند .باوم و همکاران ( )۲۰۰۵با الهام از
مدل بردری و همکاران ( ،)۲۰۰۱مدلی را برای توصیف نحؤه تعیین ترکیب بهینٔه داراییهای
مالی بانکها پیشنهاد دادند .در این مدل فرض بر این بود که مدیران بانکها در محیط
اقتصادی بیثبات و نااطمینان فعالیت میکنند و در هر دوره میتوانند منابع خود را به شکل
دو دارایی متفاوت (وام و اوراق قرضه) سرمایهگذاری کنند .سرمایهگذاری در اوراق قرضه،
برای سادگی بدون ریسک فرض میشود ،اما تحت تأثیر نوسانات بازار قرار میگیرد ،زیرا ارزش
این دارایی ممکن است درنتیجٔه تغییر شرایط بازار تغییر کند .بااینحال ،این ریسک
قابلپیشبینیتر است و مهمتر اینکه میتوان آن را مدیریت و جبران کرد .ازسویدیگر،
پرداخت وام به مشتریان منجر به قرار گرفتن در معرض دو منبع مختلف ریسک میشود:
ریسک بازار و ریسک عدم بازپرداخت بدهی توسط مشتری .باوم و همکاران ( )۲۰۰۵همچنین
فرض میکنند که هر بانک دارای ریسک خاص خود با ساختار مخاطرات خود است و ازاینرو،
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اجزای تصادفی بازده در میان واسطههای مختلف همبسته نیستند .در این چهارچوب،
مدیران بانک با مشکل حداکثر کردن سود انتظاری خود مواجهاند .آنها ترکیبی از داراییهای
خود را بهترتیب برای بهدست آوردن ترکیبی از ریسک و بازده موردانتظار متعادل میکنند .با
توجه به عملکرد ،آنها باید ترکیبی از داراییهای خود را بهترتیب برای سرمایهگذاری در وام
و اوراق قرضه انتخاب کنند .در واقع ،در این مدل مدیران بانکها بر اساس عالئم دریافتی از
محیط اقتصاد کالن به تصمیمگیری برای تخصیص منابع خود اقدام میکنند .زمانی که
محیط اقتصاد کالن مطمئن و آرام باشد ،مدیران بانکها بهدلیل عالئم مثبتی که از محیط
اقتصادی خود دریافت میکنند ،قادر خواهند بود بازدهی هرگونه دارایی مالی خود را با دقت
بیشتر پیشبینی کنند و منابع خود را بهشکل داراییهای با بازدهی باالتر سوق دهند؛ اما
زمانی که محیط اقتصاد کالن نااطمینان و آشفته باشد ،توانایی مدیران بهدلیل عدم امکان
دریافت عالئم مثبت از محیط اقتصادی خود برای پیشبینی بازده انتظاری سختتر شده و
رفتارهای محافظهکارانهای ۱از خود نشان میدهند .این استدالل مستلزم آن است که در زمان
نااطمینانی محیط اقتصاد کالن ،بانکها بهصورت یکنواخت رفتار کنند و این باعث میشود
که توزیع مقطعی نسبت بدهی به دارایی بانکها نامساعد شود و بانکها نتوانند از فرصتهای
جایگزین برای سرمایهگذاری بهینه استفاده کنند.
فرتو و فوگاراسی )۲۰۱۲( ۲به بررسی اثر بیثباتی نرخ ارز و کیفیت نهادی در تجارت
(مطالعٔه موردی :کشورهای اروپای مرکزی) با استفاده از روش شبهحداکثر راستنمایی ۳در
دورٔه  ۲۰۰۸-۱۹۹۹پرداختند .نتایج آنها نشان داد ،بیثباتی نرخ ارز رابطٔه منفی و معنادار
با تجارت داشته است .همچنین تأیید شده است که کیفیت نهادی با اندازٔه دولت و کیفیت
مقررات رابطٔه مثبت و معنادار دارد.
دن موال )۲۰۱۳( 4به بررسی اثر بیثباتی نرخ ارز در متغیرهای اقتصاد کالن در نیجریه با
استفاده از آزمون علیت گرنجر و ماتریس همبستگی به روش حداقل مربعات معمولی 5در دورٔه
زمانی  ۲۰۱۰-۱۹۸۰پرداخت .نتایج نشان داد که بیثباتی نرخ ارز رابطٔه مثبت و معنادار با
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Kitamura, Kimiyo
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generalized method of moments, GMM
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Vector Autoregressive, VAR

Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity, GARCH
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تولید ناخالص داخلی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،و تراز تجاری دارد .همچنین بیثباتی
نرخ ارز رابطهای منفی و معنادار با نرخ تورم در کشور دارد.
کیم یو )۲۰۱۵( ۱در مطالعٔه رفتار وامدهی بانکها تحت شرایط نااطمینانی اقتصاد کالن
در کشور ژاپن با استفاده از مدل پانل که در آن از شاخصهای تولید ناخالص داخلی ،عرضٔه
پول ،نرخ تورم ،و نرخ ارز برای برآورد نااطمینانی اقتصاد کالن استفاده شده است ،به این
نتیجه رسید که در شرایط اطمینان بیشازحد ،رفتار اعتباری بانکها منعطفتر میشود و از
تنوع باالیی برخوردار است که دلیل رفتارهای منعطف وامدهی بانکها ،اطمینان بیشازحد
نسبت به شرایط اقتصاد کالن است.
میرزائی و همکاران ( )۱۳۹۱به مطالعٔه تأثیر نااطمینانی متغیرهای کالن اقتصادی (نرخ
ارز و نرخ تورم) د ر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت در دورٔه زمانی -۱۲۸۴
 ۱۳۹۰با استفاده از دادههای ماهانه پرداختند .برای این منظور ،ابتدا از مدل واریانس شرطی
تعمیمیافته برای برآورد نااطمینانی متغیرهای اقتصادی استفاده شده است و سپس بر اساس
روش گشتاورهای تعمیمیافته ۲تأثیر بیثباتی متغیرهای اقتصاد کالن در ریسک اعتباری
مشتریان حقوقی بانک تجارت شناسایی شده است .نتایج نشان میدهد که اثر بیثباتی نرخ
ارز و نرخ تورم در ریسک اعتباری بانک تجارت مثبت و معنادار است.
کمیجانی و عزیزنژاد ( )۱۳۹۴به مطالعٔه تغییرات نرخ ارز و اثر آن در نوسانات متغیرهای
منتخب اقتصاد کالن ایران با استفاده از روش آنالیز واریانس و تابع واکنش آنی بر اساس تجزیه
چولکی مبتنی بر ساختار خود توضیح برداری ۳در دورٔه زمانی  ۱۳۸۰-۱۳۸۰با استفاده از
دادههای فصلی پرداختند .نتایج آنها بیان میکند که بیثباتی نرخ ارز حقیقی بیشترین اثر را
در تغییرات نرخ سود سپردههای کوتاهمدت (کمتر از  ۶ماه) داشته است .همچنین تأیید
شده است که رشد اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت اثر مثبت و در میانمدت اثر منفی از
بیثباتی نرخ ارز را پذیرفته است .از سوی دیگر ،تراز تجاری کشور نیز با وقفهای کوتاه از تکانٔه
نرخ ارز آسیب میبیند.
گلمرادی و همکاران ( )۱۳۹۶به مطالعٔه تأثیر بیثباتی متغیرهای کالن اقتصادی (تورم و
4
تولید) بر منابع و مصارف نظام بانکی ایران ،با استفاده از مدل واریانس شرطی تعمیمیافته
(گارچ) و مدل تصحیح خطا در دورٔه زمانی  ۱۳۹۰-۱۳۵۵پرداختند .نتایج آنها نشان داده

۳۷۴

سال سیزدهم /شماره  /۴۳تابستان ۱۳۹۹

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 11:09 +0430 on Thursday May 13th 2021

است که بیثباتی تولید رابطٔه منفی و معنادار با رشد منابع نظام بانکی (تجهیز منابع) و رابطٔه
مثبت و معنادار با تخصیص منابع (رشد اعتبارات) دارد که این موضوع میتواند ریسک
اعتباری بانکها را تشدید کند .همچنین ،تأیید شد که بیثباتی نرخ تورم با جذب منابع رابطٔه
منفی و معنادار و با تخصیص منابع بانکها رابطٔه مثبت و معنادار دارد.
جهانگرد و عبدالشاه ( )۱۳۹۶تأثیر متغیرهای اقتصاد کالن در ثبات بانکهای ایران را با
استفاده از مدل الجیت و بر اساس دادههای تابلویی  ۱۷بانک کشور ،در دورٔه زمانی -۱۳۸۶
 ۱۳۹۱بررسی کردند .برای این منظور ،اثر سه متغیر کالن اقتصادی (نرخ بهره ،نرخ تورم ،و
رشد تولید ناخالص داخلی) در شاخص ثبات بانکها را بررسی کردند .برای بهدست آوردن
شاخص ترکیبی برای ثبات بانکها ،میانگین وزنی متغیرهای نسبت هزینه به کل درآمد،
مطالبات مشکوک الوصول به کل مطالبات ،نسبت سود خالص به کل دارایی ،و نسبت
تسهیالت به سپردهها محاسبه شده است و برای شناسایی وزن هرکدام از متغیرها در ساخت
شاخص ترکیبی ،ابتدا با استفاده از مدل الجیت رگرسیون برآورد شده و سپس بر اساس
ضرایب ،وزن هرکدام از متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص ثبات بانکها سنجیده شده
است .نتایج آنها نشان میدهد که بیثباتی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی رابطٔه منفی و
معنادار با شاخص ثبات بانکها و با بیثباتی نرخ بهره رابطٔه مثبت و معنادار داشته است.
زمانی و همکاران ( )۱۳۹۷به بررسی تأثیر نوسانهای نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران،
با استفاده از روش گشتاور تعمیمیافته در محیط دادههای تابلویی پویا بر اساس دادههای
فصلی شبکٔه بانکی کشور در دورٔه زمانی  ۱۳۹۳-۱۳۸۸پرداختند .برای ارزیابی عملکرد بانکی،
از دو شاخص درآمد و کیفیت دارایی و برای ارزیابی درآمد و کیفیت دارایی بهترتیب از نسبت
بازده داراییها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیالت پرداختی استفاده شده است .نتایج
آنها نشان داده است که بیثباتی نرخ ارز رابطٔه منفی و معنادار با بازده دارایی بانکها و با
شاخص کیفیت دارایی بانکها رابطٔه مثبت و معنادار داشته است .بهعبارتدیگر ،با افزایش
بیثباتی نرخ ارز از کیفیت دارایی بانکها کاسته شده است.
در رابطه با برآورد بیثباتی نرخ ارز و تورم و بررسی تأثیر آن در رفتار وامدهی بانکها با
رهیافت تفکیک ریسکهای نظاممند (ریسکهای ناشی از بیثباتی و نااطمینانی شاخصهای
اقتصاد کالن) و ریسکهای غیرنظاممند (ریسکهای ناشی از شاخصهای مختص هر بانک)
و مقایسٔه چگونگی تأثیر آنها در رفتار وامدهی بانکها ،مطالعهای در ایران صورت نگرفته
است .اغلب مطالعات انجامشده (محمدی و همکاران۱۳۹۵ ،؛ جهانگرد و عبدالشاه۱۳۹۶ ،؛
زمانی و همکاران۱۳۹۷ ،؛ و میرزایی و همکاران )۱۳۹۰ ،اثر بیثباتی و نااطمینانی برخی
شاخصهای مختلف اقتصاد کالن ازجمله نرخ ارز ،نرخ تورم ،نرخ رشد اقتصادی ،نرخ بهره،
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 ۲روششناسی تحقیق
 ۱.۲مدل رفتار وامدهی بانکها
مدل رفتار وامدهی بانکها مدلی ساده از رفتار وامدهی بانک است که بر اساس مدل باوم و
همکاران ( )۲۰۰۵پایهگذاری شده است .این مدل مسئلٔه تصمیمگیری یکدورهای است که
در آن هر بانک سعی میکند بازدهی کل خود را بهوسیلٔه انتخاب بین انواع داراییهای بانک
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و  ...را بهصورت ترکیبی بر مطالبات غیرجاری ،ریسک نقدینگی ،ریسک اعتباری ،و رفتار
اعتباری و وامدهی بانکها بررسی کردهاند .ازآنجاکه نرخ ارز هم در تعیین انتظارات تورمی و
هم در تعیین رشد اقتصادی بااهمیت است ،در مطالعٔه حاضر ،تمرکز بر روی بیثباتی و
نااطمینانی نرخ ارز بوده است .سؤالی که پژوهش حاضر بهدنبال پاسخ آن است ،بررسی
عکسالعمل اعتباری بانکها به تکانههای نرخ ارز و تورم و مقایسٔه تأثیر این دو شاخص
بااهمیت اقتصاد کالن با نوسانات شاخص ادوار تجاری ،شاخص کیفیت اعتباری ،و نسبت
مالکانٔه بانکها در تصمیمات اعتباری بانکهاست .برای این منظور ،فرضیههای زیر با
الگوبرداری از مطالعات باوم و همکاران ( ۲۰۰۵و  )۲۰۰۹مطرح و موردبررسی قرار گرفته
است:
۱
 بیثباتی شاخصهای اقتصاد کالن (نرخ ارز و تورم) رابطٔه منفی و معنادار با رفتار
وامدهی بانکها دارد؛
 بیثباتی شاخصهای مختص هر بانک (شاخص کیفیت اعتباری و نسبت مالکانٔه
بانکها) رابطٔه مثبت و معنادار با رفتار وامدهی بانکها دارد؛ و
 بیثباتی شاخص ادوار تجاری رابطٔه مثبت و معنادار با رفتار وامدهی بانکها دارد.
برای دستیابی به این اهداف ،تحقیق حاضر در چهار قسمت تدوین شده است .بخش اول
مربوط به مقدمه بود که ضمن تشریح مسئلٔه تحقیق ،توضیحی مختصر در خصوص ادبیات
نظری ،پیشینٔه تحقیق ،تبیین اهداف ،و فرضیههای تحقیق ارائه شده است .بخش دوم به
روششناسی تحقیق میپردازد ،بهطوریکه ضمن معرفی مدل رفتار وامدهی بانکها و مدل
تجربی تحقیق ،مدل واریانس ناهمسان شرطی تعمیمیافته برای برآورد بیثباتی و نااطمینانی
شاخصهای اقتصاد کالن تشریح شده است .بخش سوم به یافتههای تحقیق اشاره میکند و
در بخش چهارم نتیجهگیری و تفسیر نتایج تحقیق بیان میشود.
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()۱

𝑡𝑟𝑖,𝑡 = 𝑟𝑓,𝑡 + 𝑟𝜌𝑖,

𝑡 ،𝑟𝜌𝑖,صرف ریسک سرمایهگذاری دارایی 𝑖 برای بانک با میانگین و امید ریاضی
۲
𝑡 𝑣𝑎𝑟(𝑟𝜌𝑖,𝑡 ) = 𝜎𝜀,است .نوسانات واریانس آن منعکسکنندٔه
𝜌 = ) 𝑡 𝐸(𝑟𝜌𝑖,و واریانس آن
تغییرات نامشخص فنّاوری در اقتصاد است؛ بنابراین ،نرخ بازگشت داراییهای مالی پرریسک
را میتوان بهشکل رابطٔه ( )۲بیان کرد:
()۲

𝑡𝑟𝑖,𝑡 = 𝑟𝑓,𝑡 + 𝜌 + 𝜀𝑖,

۲
𝑡 𝜀𝑖,𝑡 ~(۰, 𝜎𝜀,توزیع میشود و
در این فرمول 𝑡 𝜀𝑖,جزئی تصادفی است که بهصورت )
اندیسهای 𝑖 و 𝑡 نیز بهترتیب بیانگر تفاوتهای فردی و تغییرات زمانی صرف ریسک
سرمایهگذاری برای بانکهاست .بر اساس این مدل ،باوم و همکاران ( )۲۰۰۵فرض میکنند
که هر بانک دارای پرتفویی ویژه با ریسک خاص خود است و اجزای تصادفی نرخ بازده در
میان بانکها با یکدیگر همبستگی ندارن؛ .بنابراین ،فرض میشود که بانکها برای دستیابی
به ترکیب مطلوب ریسک و بازده موردانتظار اقدام به تعیین ترکیب بهینٔه سبد دارایی یا پرتفوی
خود میکنند .در واقع ،بانکها بر اساس تابع مطلوبیت خود ،به هریک از داراییهای پرریسک
) 𝑡 (𝑥𝑖,و داراییهای کمریسک ) 𝑡 (۱ − 𝑥𝑖,وزنهای را اختصاص میدهند و پرتفوی خود را
انتخاب میکنند ،یعنی ارزش داراییهای ریسکدار و بدون ریسک را در کل سبد دارایی خود
تعیین میکنند .بهعبارتدیگر در این چهارچوب ،بانکها با مسئلٔه بهینهسازی پرتفوی بین
پرداخت انواع تسهیالت ،مشارکت در انواع طرحها ،و سرمایهگذاریهای مستقیم در انواع
پروژههای اقتصادی بهعنوان دارایی ریسکدار و نگهداری اوراق قرضه و وجوه نقد (ذخایر)
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در شرایط بیثباتی اقتصاد کالن حداکثر کند .این مدل فرض میکند که مدیر بانک برای
حداکثر کردن بازدهی کل بانک ،در هر دوره ،به تخصیص ) (Xدرصد از دارایی خود به انواع
داراییهای مالی پرریسک (پرداخت تسهیالت بانکی ،مشارکت در انواع طرحها،
سرمایهگذاریهای مستقیم و غیرمستقیم در انواع پروژههای اقتصادی ،و )...اقدام میکند و
( )۱۰۰ − Xدرصد از داراییهای خود را بهشکل انواع داراییهای کمریسک (اوراق قرضه و
اندوختهها) نگهداری میکند .همچنین ،فرض میشود که نرخ بازدهی اوراق قرضه توسط
بانک مرکزی تعیین میشود و فاقد هرگونه ریسک است که به آن نرخ بدون ریسک ) 𝑡(𝑟𝑓,
میگویند .از طرف دیگر ،فرض میشود که بازدهی انواع داراییهای ریسکدار ( 𝑡 ،)𝑟𝑖,بهدلیل
وجود ریسک نکول تسهیالت پرداختی و عدم بازگشت سرمایههای مشارکتی و
سرمایهگذاریشده در طرحهای اقتصادی بهصورت تصادفی طبق رابطٔه ( )۱بهدست میآید:

۳۷۷
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بهعنوان دارایی بدون ریسک مواجهاند .در این شرایط ،بانکها از بازدهی موردانتظار
داراییهای خود هیچ اطالعی ندارند و به تنها اطالعاتی که دسترسی دارند سیگنال همراه با
نویز از این پارامترها بهشکل رابطٔه ( )۳است:

در این رابطه 𝑡 𝑆𝑖,سیگنالهای دریافتی از محیط اقتصادی است .اندیسهای  iو  tنیز
بهترتیب بیانگر تفاوتهای فردی و تغییرات زمانی نویزها برای بانکهاست  𝑣𝑡 .متغیر تصادفی
۲
𝑡 𝑣𝑡 ~(۰, 𝜎𝑣,است .در این فرمول 𝑣𝑡 ،را میتوان بهعنوان
مستقل از 𝑡 𝜀𝑖,و دارای توزیع نرمال )
درجٔه نااطمینانی شرایط آیندٔه اقتصاد کالن تعبیر کرد .اندیس 𝑡 این متغیر نیز بیانگر تغییرات
فصلی نااطمینانی اقتصاد کالن است .در واقع ،زمانی که نااطمینانی اقتصاد کالن افزایش
مییابد ،واریانس 𝑡𝑣 بزرگتر میشود و دقت برآورد بانکها در زمینٔه بازده انتظاری از
سرمایهگذاریها کاهش مییابد .بهعبارتدیگر ،در شرایط نااطمینانی اقتصاد کالن ،بهدلیل
عدم توانایی مدیران بانکها از پیشبینی شرایط آیندٔه فضای کسبوکار ،عدم برآورد صحیح
بازدهی نگهداری انواع داراییهای مالی 𝑣𝑡 ،افزایش مییابد .با عنایت به اینکه در شرایط
نااطمینانی اقتصاد کالن ،بانکها درکی روشن از نتایج آتی تصمیمات سرمایهگذاری خود
ندارند ،بهصورت انقباضی عمل میکنند و فرصتهای سرمایهگذاری سودده را از دست
میدهند .برای کلیٔه بانکها 𝑡𝑣 یکسان در نظر گرفته شده است؛ اما 𝑡 𝜀𝑖,جزء مختص هر
بانک و مستقل از تکانٔه اقتصاد کالن 𝑡𝑣 است و همبستگی بین آنها وجود ندارد .بانکها
برای برآورد نرخ بازده انتظاری خود )] 𝑡 ،(𝐸[𝑟𝑖,𝑡 |𝑆𝑖,ابتدا به پیشبینی ریسک خاص خود
یعنی ) 𝑡 (𝜀𝑖,بر اساس رابطٔه ( )۴اقدام میکنند.
()۴

) 𝑡𝑣 𝐸𝑡 [𝜀𝑖,𝑡 |𝑆𝑖,𝑡 ] = 𝜆𝑡 𝑆𝑖,𝑡 = 𝜆𝑡 (𝜀𝑖,𝑡 +
که در آن 𝑡𝜆 برابر

۲
𝑡𝜎𝜀,

= 𝜎۲

۲
𝑡𝜀,𝑡 +𝜎𝑣,

) 𝑡𝑆𝑐𝑜𝑣(𝜀𝑖,𝑡 ,
) 𝑡𝑣𝑎𝑟(𝑆𝑖,

= 𝑡𝜆 است.

سپس بانکها برای برآورد نرخ بازده انتظاری خود )] 𝑡 (𝐸[𝑟𝑖,𝑡 |𝑆𝑖,بر اساس رابطٔه (،)۵
سهم هرکدام از داراییهای مالی (پرریسک و کمریسک) را در میزان بازدهی انتظاری آن ضرب
میکنند و میزان نرخ بازدهی انتظاری کل پرتفوی خود را بهدست میآورند.

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 11:09 +0430 on Thursday May 13th 2021

()۳

𝑡𝑣 𝑆𝑖,𝑡 = 𝜀𝑖,𝑡 +

۳۷۸
()۵

سال سیزدهم /شماره  /۴۳تابستان ۱۳۹۹

𝑡𝐸[𝑟𝑖,𝑡 |𝑆𝑖,𝑡 ] = 𝑥𝑖,𝑡 (𝑟𝑓,𝑡 + 𝜌 + 𝐸𝑡 [𝜀𝑖,𝑡 |𝑆𝑖,𝑡 ]) + (۱ − 𝑥𝑖,𝑡 )𝑟𝑓,
𝑡= 𝑥𝑖,𝑡 (𝑟𝑓,𝑡 + 𝜌 + 𝜆𝑡 (𝜀𝑖,𝑡 + 𝑣𝑡 )) + (۱ − 𝑥𝑖,𝑡 )𝑟𝑓,
که واریانس شرطی ] 𝑡 𝑣𝑎𝑟[𝑟𝑖,𝑡 |𝑆𝑖,آن طبق رابطٔه ( )۶عبارت خواهد بود از:

()۶

نهایتاً در این مدل ،فرض میشود که تابع مطلوبیت بانکها بهصورت رابطٔه ( )۷باشد:
()۷

𝜔

] 𝑡𝐸[𝑢𝑖,𝑡 |𝑆𝑖,𝑡 ] = 𝐸[𝑟𝑖,𝑡 |𝑆𝑖,𝑡 ] − ( ۲ ) 𝑣𝑎𝑟[𝑟𝑖,𝑡 |𝑆𝑖,

که در آن  ⍵ضریب ریسکگریزی است و همانطور که مشاهده میشود ،تابع مطلوبیت
بانکها رابطٔه مستقیم با نرخ بازده انتظاری و رابطٔه معکوس با میزان ریسک دارد .در این
مدل ،میتوان با بهکارگیری معادالت ریسک و بازده پرتفوی بانکها ،ضریب بهینٔه داراییهای
ریسکدار ) 𝑡 (𝑥𝑖,را نسبت به کل دارایی بانک و واریانس میان داراییهای مربوطه از رابطٔه
( )۷بهدست آورد .چون هدف حداکثرسازی نرخ بازده انتظاری است ،با سادهسازی و تقسیم
طرفین بر ضریب ( 𝑡 ،)𝑥𝑖,مقدار ( 𝑡 )𝑥𝑖,و واریانس آن بهدست میآید:
𝐸[𝑢𝑖,𝑡 |𝑆𝑖,𝑡 ] = ۰
𝜔

] 𝑡𝐸[𝑟𝑖,𝑡 |𝑆𝑖,𝑡 ] = ( ۲ ) 𝑣𝑎𝑟[𝑟𝑖,𝑡 |𝑆𝑖,

۲ ۲
𝑡= ( ۲ ) 𝜆𝑡 𝑥𝑖,
𝑓𝑟) 𝑡𝜎𝑣,𝑡 𝑥𝑖,𝑡 (𝑟𝑓 + 𝜌 + 𝜆𝑡 𝑆𝑖,𝑡 ) + (۱ − 𝑥𝑖,
𝜔

()۸

𝑡𝜌+𝜆𝑡 𝑆𝑖,
۲
𝑡𝜔𝜆𝑡 𝜎𝑣,

= 𝑡𝑥𝑖,

و
()۹

𝜎𝜀۲

𝑣𝑎𝑟(𝑥𝑖𝑡 ) = 𝜔۲ 𝜎𝑡۴

𝑡𝑣,

همانطور که مشاهده میشود ،واریانس سهم دارایی مالی پرریسک ( 𝑡 )𝑥𝑖,با واریانس
نااطمینانی شاخص اقتصاد کالن 𝑡 σ۲𝑣,رابطٔه عکس دارد ،یعنی در شرایط افزایش بیثباتی
متغیرهای اقتصاد کالن ،میزان تخصیص سهم دارایی مالی پرریسک در پرتفوی هر بانک
کاهش مییابد (رابطٔه ())۱۰؛ اما واریانس سهم داراییهای مالی پرریسک 𝑡 𝑥𝑖,با واریانس
ریسک خاص هر بانک 𝑡 𝜀𝑖,رابطٔه مثبت دارد؛ یعنی ،با افزایش واریانس ریسک خاص هر بانک
𝑡 ،𝜀𝑖,واریانس و پراکندگی 𝑡 𝑥𝑖,بزرگتر میشود (رابطٔه (.))۱۱
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۲ ۲
𝑡𝑣𝑎𝑟[𝑟𝑖,𝑡 |𝑆𝑖,𝑡 ] = 𝜆𝑡 𝑥𝑖,
𝑡𝜎𝑣,

۳۷۹

اثر بیثباتی نرخ ارز و تورم در رفتار وامدهی بانکها
−۲𝜎۲

()۱۰

𝑡= 𝜔۲ 𝜎𝜀,
۴ < ۰
𝑡𝑣,

) 𝑡𝜕𝑣𝑎𝑟(𝑥𝑖,
۲
𝑡𝜕(𝜎𝑣,
)

و
۱

()۱۱

𝑡𝑣,

) 𝜕(𝜎𝜀۲
𝑡𝑖,

در واقع ،این رابطه بیانگر رابطٔه مستقیم بین واریانس خاص هر بانک با رفتار وامدهی
بانکهاست.

 ۲.۲مدل تجربی تحقیق
برای برآورد تأثیر بیثباتی شاخصهای اقتصاد کالن (نرخ ارز و تورم) در رفتار وامدهی
بانکها ،بر اساس مدل باوم و همکاران ( )۲۰۰۵و ( )۲۰۰۹بهشکل رابطٔه ( )۱۲است:
𝑡𝐿𝑖,
۲
𝑡𝑒 + 𝛽۲ 𝜎𝜀۲𝑖,𝑡 +
𝑡⁄𝑇𝐴 ) = 𝛽۰ + 𝛽۱ 𝜎𝑣,
𝑡𝑖,

()۱۲

( 𝑝𝑠𝑖𝐷

𝐿
که در آن 𝐷𝑖𝑠𝑝( 𝑖𝑡⁄𝑇𝐴 ) ،پراکندگی مقطعی (انحراف معیار) نسبت وام و اعتبارات
𝑡𝑖

تخصیصی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی نسبت به کل مصارف بانکها در زمان 𝑡
۲ ۱
𝑡 𝜎𝑣,نشانگر بیثباتی شاخصهای اقتصاد کالن محاسبهشده در زمان 𝑡 است (ریسک
است.
۲
۲
نظاممند) 𝜎𝜀𝑖,𝑡 ،نشانگر بیثباتی شاخصهای مختص هر بانک است (ریسک غیرنظاممند)

و 𝑡𝑒 میزان خطای مدل است.

 ۳.۲استخراج شاخصهای بیثباتی اقتصاد کالن

برای اندازهگیری و استخراج شاخصهای بیثباتی اقتصاد کالن روشهای مختلف وجود دارد.
در این مطالعه ،بر اساس مدل انگل )۱۹۸۲( ۳و بولرسرو )۱۹۸۶( 4ناهمسانی واریانسهای
شرطی با استفاده از مدل آرچ تعمیمیافته یا ) Garch(1,1برای برآورد شاخصهای بیثباتی

 ۱این رابطه از انحراف معیار نسبت تسهیالت پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به مصارف کل
بانکها بهدست آمده است.
 ۲منظور از شاخصهای مختص هر بانک ،شاخصهای عملکردی بانک از قبیل شاخص عدمکفایت سرمایه ،ریسک
نکول ،ریسک نقدینگی ،و ...است.
3 Engle
4 Bollerslev
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= 𝜔۲ 𝜎 ۴ > ۰

) 𝑡𝜕𝑣𝑎𝑟(𝑥𝑖,

۳۸۰

سال سیزدهم /شماره  /۴۳تابستان ۱۳۹۹

اقتصاد کالن (نرخ ارز ،تورم) طبق روابط ( ۱۳و  )۱۴میانگین و واریانس ناهمسان شرطی
بهعنوان معیاری برای اندازهگیری بیثباتی نرخ ارز و تورم استفاده شده است.

که در آن 𝑡𝑦 میانگین مدل واریانس ناهمسان شرطی و یک متغیر اقتصاد کالن است𝑢𝑡 .
خطای مدل و  ℎ𝑡۲نیز واریانس 𝑡𝑢 و بهعنوان شاخص بیثباتی است که توسط مدیران بانکها
پیشبینی میشود.

 ۴.۲دادههای تحقیق
پژوهش حاضر ،در پی بررسی تأثیر بیثباتی نرخ ارز و تورم در رفتار وامدهی بانکهای ایران
با استفاده از مدل واریانس ناهمسان شرطی تعمیمیافته از سال  ۱۳۸۲تا سال  ۱۳۹۷به روش
تجربی است .برای این کار ،از دادههای  ۱۰بانک فعال در اقتصاد کشور استفاده شده است.
دادهها بر اساس گزارشهای ادارٔه آمار و اطالعات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و
دادههای مرکز آمار و گزارشهای مکتوب اتاق بازرگانی ایران بهصورت دادههای تابلویی
گردآوری و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است.

 ۳یافتههای تحقیق
 ۱.۳آزمون ریشٔه واحد (بررسی مانایی)

مانایی یکی از پیششرطهای برآورد مدل رگرسیون مناسب است؛ لذا ،آزمون ریشٔه واحد
لوین ،لین ،و چاو بر روی متغیرهای مدل انجام گرفته و نتایج آن طبق جدول  ۱گزارش شده
است .با توجه به اینکه مقدار احتمال آزمونهای ریشٔه واحد در تمام حاالت فوق کمتر از ۰٫۰۵
است ،فرضیٔه آماری داشتن ریشٔه واحد در تمام متغیرهای فوق رد میشود؛ بنابراین ،متغیرها
مانا (پایا) هستند .بدینترتیب ،بدون هیچگونه نگرانی بابت رخ دادن رگرسیون کاذب میتوان
مدل را برآورد کرد.
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()۱۳
()۱۴

𝑡𝑢 𝑦𝑡 = 𝛾𝑦𝑡−۱ +
𝑝
𝑞
۲
𝑝ℎ𝑡۲ = 𝜔 + ∑𝑖=۱ 𝛼𝑖 𝑢𝑡−
𝑞+ ∑𝑖=۱ 𝛽𝑖 ℎ۲ 𝑡−

۳۸۱

اثر بیثباتی نرخ ارز و تورم در رفتار وامدهی بانکها

جدول ۱
نتایج آزمون ریشٔه واحد برای متغیرهای پنل تحقیق
نام متغیر

-۴٫۲۴
-۸٫۲۳
-۳٫۸۱
-۱۰٫۷۴
-۲٫۱۱
-۷٫۶۵

۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۰
۰٫۰۰

تأیید مانایی
تأیید مانایی
تأیید مانایی
تأیید مانایی
تأیید مانایی
تأیید مانایی

منبع :یافتههای پٰژوهش

 ۲.۳استخراج شاخصهای بیثباتی اقتصاد کالن

برای استخراج شاخصهای بیثباتی اقتصاد کالن از مدل واریانس ناهمسان شرطی
تعمیمیافته ) ۱Garch(1,1استفاده شده است .با عنایت به اینکه این شاخص معادلٔه تفاضلی
مرتبٔه اول است ،میتوان از طریق ویژگیهای اتورگرسیو ( AR(1و با استفاده از مدل
) GARCH(1,1بهطور متوسط بر اساس عالئم دریافتی ماهانه از واریانس ناهمسان شرطی
همزمان یا میانگین وزنی از واریانسهای ناهمسان شرطی با ضرایب معناداری ،۰٫۰۵ ، ۰٫۰۱
و ۰٫۱۰بهعنوان اندازهگیری ما از شاخصهای بیثباتی اقتصاد کالن استفاده کرد .برای این
کار ،ابتدا به کمک نرمافزار  Eviewsپیشآزمونهای الزم برای دادههای سری زمانی بر
دادههای ساالنٔه شاخصهای نرخ دالر و نرخ تورم انجام گرفت ،سپس نوسانات آن بر اساس
معادالت ( )۱۳و ( ،)۱۴طبق جدول  ۲استخراج شد.

 ۱مدل آرچ روشی برای بررسی ساختار واریانس است که بهصورت واریانس شرطی خودرگرسیونی تعریف میکنند.
مدل آرچ یکی از روشهای مناسب برای مدلسازی تغییرپذیری (بیثباتی) است .اگر در مدل آرچ خطاها و واریانس
با یک وقفه وارد شود ،آن را با ) GARCH(1,1نشان میدهند (سوری.)۱۳۹۶ ،
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نسبت وام به مصارف بانک
شاخص کیفیت اعتباری
نسبت مالکانه
شاخص بیثباتی نرخ ارز
شاخص بیثباتی نرخ تورم
شاخص ادوار تجاری

نماد
𝑡𝑋𝑖,
𝑡NPL
𝑡𝑀
𝑡Exch
𝑡𝑓𝑛𝐼
𝒕𝐶𝐵

مقدار آماره

مقدار احتمال

نتیجه

۳۸۲

سال سیزدهم /شماره  /۴۳تابستان ۱۳۹۹

جدول ۲
استخراج واریانس ناهمسان شرطی تعمیمیافته شاخصهای اقتصاد کالن
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷

۵۰۶۳۵
۹۹۱۹۲٫۸۳
۴۳۰۹۰۰٫۹
۴۳۸۰٫۵۳۱
۳۱۵۹۰٫۴۷
۲۲۴۱۲۲٫۹
۱۲۲۷۶
۱۷۲۳۲
۵۸۷۸۷
۳۹۸۹۳
۳۸۵۶۹
۱٫۰۷۰۹
۱٫۴۵۰۹
۱٫۸۲۰۹
۲٫۲۱۰۹
۳٫۳۵۰۹

۱۰٫۰۶۵۰
۱۲٫۳۲۰۷
۱۷٫۰۵۵۱
۲۷٫۱۷۱۸
۳۷٫۵۰۷۷
۶۳٫۱۹۳۳
۳۹٫۵۳۸۸
۵۵٫۸۶۴۰
۱۰۱٫۳۳۶۳
۱۷۴٫۶۲۷۳
۱۶۵٫۵۱۱۷
۲۱٫۰۲۹۷
۳۵٫۶۰۵۴
۵۵٫۴۱۷۵
۷۲٫۱۰۴۶
۱۱۳٫۹۹۴۲

منبع :یافتههای پٰژوهش

 ۳.۳انتخاب مدل

در روش دادههای تابلویی ،ابتدا مدل بهصورت کلی (بدون لحاظ آثار) تخمین زده میشود؛
درصورتیکه رابطٔه معناداری بین متغیرهای وابسته و مستقل تأیید شود ،اقدام به انتخاب
مدل میشود .در واقع ،در این روش دو حالت کلی وجود دارد :الف -حالت اول این است که
عرض از مبدأ برای کلیٔه مقاطع یکسان است .در این صورت ،مدل ما مدل تلفیقی یا تجمیعی
است و ب -حالت دوم زمانی است که عرض از مبدأ برای تمام مقاطع متفاوت است که به
این حالت مدل پانل گفته میشود .برای تشخیص مدل دادههای تابلویی از آزمون اف–لیمر
(چاو) استفاده میشود .در این آزمون ،فرضیٔه  𝐻0بیانگر یکسان بودن عرض از مبدأ و فرضیٔه
 𝐻1نیز بیانگر ناهمسانی عرض از مبدأ است .نتایج این آزمون که در اصل همسانی عرض از
مبدأ در مدل را بررسی میکند ،به شرح جدول  ۳است.
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سال

واریانس ناهمسان شرطی نرخ ارز

واریانس ناهمسان شرطی نرخ تورم

۳۸۳

اثر بیثباتی نرخ ارز و تورم در رفتار وامدهی بانکها

جدول ۳
نتیجٔه آزمون اف-لیمر

آزمون اف-لیمر

۵٫۵۱

۹٫۱۳

۰٫۰۰۰

مدل دارای آثار در مقاطع است.

منبع :یافتههای پٰژوهش

ازآنجاییکه مقدار آماره مساوی  ۵٫۵۱با احتمال صفر است ،فرضیٔه  𝐻0مبنی بر وجود
رگرسیون تجمیعی ۱رد شد؛ بنابراین ،الگوی مناسب برای برآورد مدل موردبررسی بهصورت
مدل دادههای تابلویی ۲است.

 ۴.۳انتخاب الگو

بعد از انجام دادن آزمون اف-لیمر ،برای انتخاب بین الگوی آثار ثابت و تصادفی از نظر قدرت
توضیحدهندگی متغیر وابسته (وجود همبستگی بین آثار تصادفی و متغیرهای توضیحی مدل)
از آزمون هاسمن استفاده شد که نتایج آن در جدول  ۴فراهم شده است.

جدول ۴
نتیجٔه آزمون هاسمن
نوع آزمون

مقدار آمارٔه کای
اسکوئر

درجٔه
آزادی

مقدار احتمال

نتیجه

آزمون هاسمن

۱۵٫۵۴

۳

۰٫۰۰۱۴

مدل دارای آثار ثابت در مقاطع
است.

منبع :یافتههای پٰژوهش

با توجه به اینکه مقدار آمارٔه آزمون  ۱۵٫۵۴با احتمال  ۰٫۰۰۱۴است ،درنتیجه ،فرضیٔه
𝐻0که مدل دارای آثار تصادفی است ،رد میشود؛ بنابراین ،نتایج بیانگر این است که مدل
طبق جدول  ۵دارای آثار ثابت بر روی مقاطع (بانکها) است.

Pooled
Panel data

1
2
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نوع آزمون

مقدار آماره

درجٔه آزادی

مقدار
احتمال

نتیجه

۳۸۴

سال سیزدهم /شماره  /۴۳تابستان ۱۳۹۹

جدول ۵
برآورد آثار ثابت بانکها
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

ملی
صادرات
ملت
سپه
کشاورزی
مسکن
صنعت و معدن
اقتصاد نوین
پاسارگاد
سرمایه

-۰٫۰۰۳۸
-۰٫۰۰۰۷۷
-۰٫۰۰۱۲
-۰٫۰۰۴۹
-۰٫۰۰۵۳
۰٫۰۰۰۵۳
۰٫۰۰۳۱
-۰٫۰۰۴۷
۰٫۰۰۴۳
۰٫۰۱۳

مأخذ :یافتههای پژوهش

 ۵.۳تخمین مدل اصلی

برای تخمین مدل اصلی ،ابتدا بیثباتی نرخ دالر و نرخ تورم با استفاده از مدل واریانس
ناهمسان شرطی تعمیمیافته طبق جدول  ۲استخراج شد ،سپس بر اساس نتایج آزمون اف-
لیمر و هاسمن ،مدل و الگوی مناسب برای برآورد مدل رگرسیون اصلی تحقیق بهصورت مدل
با آثار ثابت در مقاطع به شرح رابطٔه ( )۱۵تصریح شد:
()۱۵

𝑡𝐷𝑖𝑠𝑝(𝑋𝑖𝑡 ) = 𝛽۰ + 𝛽۱ 𝐷𝑖𝑠𝑝(𝑋𝑖𝑡−۱ ) + 𝛽۲ M𝑡 + 𝛽۳ 𝑁𝑃𝐿𝑡 + 𝛽۴ 𝑒𝑥𝑐ℎ
𝑡𝑒 +𝛽۵ 𝑖𝑛𝑓𝑡 + 𝛽۶ 𝐵𝐶𝑡 +

که در آن ) 𝑡𝑖𝑋(𝑝𝑠𝑖𝐷 پراکندگی مقطعی (انحراف معیار) نسبت وامها و اعتبارات
تخصیصی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی نسبت به کل مصارف بانکها در زمان 𝑡
است 𝐷𝑖𝑠𝑝(𝑋𝑖𝑡−۱ ) .متغیر وابسته با وقفه است که بر اساس معیارهای آکائیک و شوارتز
انتخاب شده است 𝑀𝑡 .و 𝑡𝐿𝑃𝑁 بهترتیب نسبت مالکانه و شاخص کیفیت اعتباری بانکها و
از شاخصهای مختص هر بانک است 𝑒𝑥𝑐ℎ𝑡 .و 𝑡𝑓𝑛𝑖 نیز بهترتیب بیانگر بیثباتی نرخ ارز و
نرخ تورم استخراجشده در زمان 𝑡 و از شاخصهای اقتصاد کالن است 𝐵𝐶𝑡 .شاخص ادوار
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ردیف

بانک

آثار ثابت

۳۸۵

اثر بیثباتی نرخ ارز و تورم در رفتار وامدهی بانکها

جدول ۶
برآورد مدل رگرسیون تحقیق بر اساس الگوی آثار ثابت
𝒕𝒉𝒄𝒙𝒆 𝑫𝒊𝒔𝒑(𝑿𝒊𝒕 ) = 𝜷۰ + 𝜷۱ 𝑫𝒊𝒔𝒑(𝑿𝒊𝒕−۱ ) + 𝜷۲ 𝑴𝒕 + 𝜷۳ 𝑵𝑷𝑳𝒕 + 𝜷۴
مدل
𝒕𝒆 + 𝜷۵ 𝒊𝒏𝒇𝒕 + 𝜷۶ 𝑩𝑪𝒕 +
مقدار
آماره
خطای
ضریب
نماد
نام متغیر
احتمال
استاندارد
رگرسیون
𝛽۰
۰٫۰۰۰۰
۱۳٫۵۰
۰٫۰۰۱
۰٫۰۱
مقدار ثابت
𝑋
۰٫۰۰۰۰
۶٫۴۴
۰٫۰۴۹
۰٫۳۲
متغیر وابسته با وقفه
𝑖𝑡−۱
𝑡𝑀
۰٫۲۷۴۲
-۱٫۰۹۷
۰٫۰۵۷
-۰٫۰۶
نسبت مالکانه بانکها
𝑡𝐿𝑃𝑁
۰٫۰۰۰۰
-۱۰٫۱۳
۹٫۸
-۰٫۰۰۱
شاخص کیفیت اعتباری
𝑓𝑛𝐼
۰٫۰۰۰۰
۴٫۷۹
۵٫۸
۲٫۷۹
بیثباتی نرخ تورم
𝑡
𝑡𝐸𝑥𝑐ℎ
۰٫۰۰۰۰
-۵٫۰۰۳
۴٫۲۱
-۲٫۱۱
بیثباتی نرخ ارز
𝑡𝐶𝐵
۰٫۰۰۰۰
-۴٫۲۸۴
۱٫۰۱
-۴٫۲۷
شاخص ادوار تجاری
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیلشده
آمارٔه دوربین–واتسون
مقدار آمارٔه F
معنیداری کل مدل

۰٫۷۷
۰٫۷۴
۱٫۹۹
۲۹٫۶۹
۰٫۰۰۰۰۰

منبع :یافتههای پٰژوهش

 ۱در این مطالعه از سری زمانی تولید ناخالص ملی کشور بهعنوان شاخص ادوار تجاری 𝐶𝐵 که یکی از عوامل
بیرونی اثرگذار در رفتار وامدهی بانکها در کنار نااطمینانی شاخصهای اقتصاد کالن ،مورداستفاده قرار گرفته
است.
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تجاری است ۱و 𝑡𝑒 میزان خطای مدل است .در نهایت ،مدل به روش دادههای تابلویی بر
اساس رابطٔه ( )۱۵برآورد شد که نتایج آن در قالب جدول  ۶تهیه شده است .بر اساس این
جدول ،مقدار آمارٔه  Fبرابر  ۲۹٫۶۹است که نشاندهندٔه معنیدار بودن مدل در حالت کلی
است .مقدار ضریب تعیین برابر  ۰٫۷۷است که نشان میدهد مدل برازشی قابلقبول ارائه داده
است و بر اساس آن میتوان گفت ،این مدل بیش از  ۷۷درصد تغییرات در متغیر وابسته را
تبیین کرده است .آمارٔه دوربین-واتسون که خودهمبستگی بین باقیماندههای مدل را نشان
میدهد  ۱٫۹۹و در محدودٔه مجاز  ۱٫۵تا  ۲٫۵قرار دارد که بیانگر نبود مشکل خودهمبستگی
در مدل رگرسیون است.

۳۸۶

سال سیزدهم /شماره  /۴۳تابستان ۱۳۹۹

 ۱منظور از رفتار وام دهی بانکها در مطالعه حاضر ،مجموع سرمایهگذاریها یا تخصیص منابع بانک از قبیل:
پرداخت انواع تسهیالت بانکی ،مشارکت در طرحها و پروژههای اقتصادی ،انواع سرمایهگذاری مستقیم و
غیرمستقیم غیردولتی است.
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ضریب شاخص بیثباتی نرخ ارز 𝑡 )-۲٫۱۱( 𝑒𝑥𝑐ℎبیانگر معناداری منفی و
غیرقابلاغماض بیثباتی نرخ ارز بر رفتار وامدهی ۱صنعت بانکداری کشور است .در واقع با
بیثباتی نرخ ارز ،مدیران بانکها در رفتار وامدهی خود تجدیدنظر کرده و سیاست انقباضی
اعمال میکنند .آثار منفی بیثباتی نرخ ارز در رفتار وامدهی بانکها و کاهش اعتبارات
تخصیصی ازیکطرف باعث کاهش سوددهی بانکها میشود؛ عمده دلیل آن کاهش
درآمدهای مشاع است که حاصل پرداخت انواع تسهیالت ،مشارکت در انواع طرحها ،پروژهها،
و سرمایهگذاریهای مختلف است .از طرف دیگر ،باعث انقباض فعالیت بخشهای حقیقی
اقتصاد ازجمله تولید و اشتغال میشود.
در بررسی اثر بیثباتی نرخ تورم ( 𝑡 )infدر رفتار وامدهی بانکها ،مشخص شد که ضریب
شاخص بیثباتی نرخ تورم ( )۲٫۷۹بیانگر وجود رابطٔه مثبت و معنادار بین بیثباتی نرخ تورم
و رفتار وامدهی بانکها طی دورٔه موردبررسی بوده است .در واقع ،این نتیجه بهنوعی بیانگر
آن است که در شرایط بیثباتی نرخ تورم ،بانکها برخالفِ فرضیٔه تحقیق حاضر ،پرتفوی
اعتباری خود را گسترش داده و رفتار وامدهی انبساطی از خود نشان دادند.
شاخص ادوار تجاری ( 𝑡𝐶𝐵) بهعنوان سایر عوامل مؤثر در رفتار وامدهی بانکها با ضریب
( ،)۴٫۲۷بیانگر رابطٔه مثبت و معنادار بین تصمیمات وامدهی بانکها و ادوار تجاری طی
دورٔه موردبررسی بوده است .بهعبارتدیگر در شرایط رونق اقتصادی ،رفتار وامدهی بانکها
از گستردگی و تنوع بیشتر برخوردار بوده است و در شرایط رکود ،بانکها رفتار
محافظهکارانهای از خود نشان داده و از گستردگی آن کاسته شده است.
ضریب نسبت مالکانٔه بانکها ( 𝑡𝑀) بهعنوان یکی از شاخصهای مختص هر بانک
( )-۰٫۰۶۳با احتمال ( )۰٫۲۷۴۲است و بیانگر نبود رابطٔه معنادار بین نسبت مالکانٔه بانکها
با رفتار اعتباری آنها بوده است .بهعبارتدیگر ،بر اساس دادههای پژوهش حاضر بانکها در
تصمیمات وامدهی خود دربارٔه نوسانات شاخص نسبت مالکانه که جزو ریسکهای
غیرنظاممند بانکهاست ،عکسالعملی مناسب نشان ندادند.
ضریب شاخص کیفیت اعتباری بانکها ( 𝑡𝐿𝑃𝑁) یکی دیگر از شاخصهای مختص هر
بانک ( )-۰٫۰۰۱است و بیانگر وجود رابطٔه منفی و معنادار بین نسبت کیفیت اعتباری
بانکها با رفتار وامدهی آنها بوده است .بهعبارتدیگر ،با کاهش این نسبت (کاهش میزان
مطالبات غیرجاری و معوق به کل تعهدات بانک) نرخ بازگشت منابع بانک افزایش یافته است؛

اثر بیثباتی نرخ ارز و تورم در رفتار وامدهی بانکها

۳۸۷

 ۴نتیجهگیری
ریسک بهمعنای نداشتن توانایی یا نبود دانش کافی در برآورد بازدهی انتظاری انواع
داراییهای مالی است .بر اساس تئوری سرمایهگذاری مدرن هری مارکوئیتز ،۱بهطورمعمول
ریسک و بازده توأم است .بهعبارتدیگر ،بازدهی و عایدی بیشتر در قبال قبول و پذیرش
ریسک بیشتر بهدست میآید .پس مدیران بانکها برای حداکثرسازی سود بانک باید مقداری
ریسک را تحمل کنند .اندازهگیری ریسک و بازده بر اساس تئوریهای سرمایهگذاری مدرن
دلیل اصلی انتخاب سبد دارایی یا پرتفوی است .با توجه به اینکه ریسک بیثباتی نرخ ارز جزو
ریسکهای نظاممند و خارج از کنترل بانکهاست ،مدیران بانکها بهدنبال راهکاری برای
کاهش زیانهای ناشی از اینگونه ریسکها هستند .پس بر اساس مدل قیمتگذاری
داراییهای سرمایهای ۲و تفکیک داراییها (پرریسک و کمریسک) بر اساس مدل باوم و
همکاران ( )۲۰۰۵و ( ،)۲۰۰۹سهم هرکدام از داراییهای مالی را در میزان بازدهی انتظاری
آن ضرب کرده و میزان نرخ بازدهی انتظاری کل پرتفوی خود را بهدست میآورند و در نهایت
بر اساس تابع مطلوبیت انتظاری ،میزان ریسک و بازدهی سبد دارایی یا پرتفوی خود را
انتخاب میکنند .در واقع بر اساس میزان ریسک و مخاطرههای محیط اقتصاد کالن ،بانکها
تصمیمگیری میکنند که در شرایط خاص باید به چه نحوی رفتار کنند.
صنعت بانکداری بهصورت شبکهای گسترده از شعبات در سراسر کشور پراکنده شده است
که ضمن ارتباط شبکهای با یکدیگر ،بهصورت واحد بر اساس دستورالعملها و بخشنامههای
داخلی بانک که مشتق از سیاستهای کالن اقتصاد کشور و بانک مرکزی است ،مدیریت و

Harry Markowitz
Capital Asset Pricing Model, CAPM
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پس بانکها در تخصیص منابع خود بهطور انبساطی عمل میکنند و از پرتفوی اعتباری
گستردهتر برخوردار ند .در این مطالعه ،ضریب این نسبت منفی بوده است که بهنوعی بیانگر
افزایش کیفیت اعتبارات تخصیصی و توسعٔه رفتار وامدهی بانکها بوده است.
هدف از بررسی بیثباتی نرخ تورم ،ادوار تجاری ،نسبت مالکانه ،و شاخص کیفیت اعتباری
بانکها در کنار بیثباتی نرخ ارز ،در واقع بهنوعی مقایسٔه اهمیت بیثباتی سایر عوامل در
تصمیمات اعتباری و تخصیص منابع بانکهاست که بیانگر تأثیر مثبت و معنادار نوسانات
نرخ تورم ،شاخص کیفیت اعتباری و رابطٔه منفی و معنادار شاخص ادوار تجاری با رفتار
وامدهی بانکها در مقایسه با نوسانات ارزش پول خارجی (نرخ دالر) بوده است.

۳۸۸

سال سیزدهم /شماره  /۴۳تابستان ۱۳۹۹
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هدایت میشوند و منابع سپردهای را از سراسر کشور با تقبل هزینه و برای مدت زمانی
جمعآوری کرده و در اختیار متقاضیان قرار میدهند .در واقع ،بانکها ضمن ارائٔه خدمات
بانکداری و کسب درآمد کارمزدی از این محل (درآمدهای غیرمشاع) ،اقدام به قبول
سپردههای بانکی کرده و آنها را در انواع فرصتها سرمایهگذاری میکنند؛ درآمد حاصل از
این فرایند را درآمدهای مشاع مینامند که حاصل سرمایهگذاری و پذیرش ریسک توسط
بانکهاست.
بانکها ازجمله بنگاههای اقتصادی هستند که در شرایط بیثباتی شاخصهای کالن
اقتصادی بهشدت متأثر میشوند ،بهگونهای که بیثباتی نرخ ارز ،ازیکطرف ،باعث وحشت
سپردهگذاران از کاهش ارزش سپردههای خود نزد بانک شده و از حجم منابع پایدار و
غیرسیال بانکی کاسته میشود و ازطرفدیگر بهدنبال افزایش نرخ ارز ،این انگیزه در بدهکاران
بانکی ایجاد میشود که بهجای بازپرداخت بدهی بانک ،آن را در بازار ارز سرمایهگذاری کنند
و از این طریق در کوتاهمدت سودی قابلتوجه بهدست آورند .در هر دو حالت ،کاهش
سپردههای غیرسیال بانکی و افزایش مطالبات غیرجاری بانک باعث افزایش ریسک نقدینگی
و ورشکستگی بانکها میشود.
برای بررسی تأثیر ریسکهای نظاممند (بیثباتی شاخصهای اقتصاد کالن) و ریسکهای
غیرنظاممند (بیثباتی شاخصهای مختص هر بانک) در رفتار وامدهی بانکها از دادههای
ساالنٔه  ۱۰بانک فعال در شبکٔه بانکی کشور (ملی ،صادرات ،ملت ،سپه،کشاورزی ،مسکن،
صنعت و معدن ،اقتصاد نوین ،پاسارگاد ،و سرمایه) از سال  ۱۳۸۲تا سال  ۱۳۹۷استفاده شده
است .برای این منظور ،ابتدا واریانس ناهمسان شرطی تعمیمیافته شاخصهای اقتصاد کالن
(نرخ ارز و نرخ تورم ) استخراج شد ،سپس تأثیر آنها بهعنوان متغیر بیثباتی نرخ ارز و نرخ
تورم بر رفتار وامدهی بانکها با استفاده از روش دادههای تابلویی برآورد شد.
نتایج حاکی از آن است که بیثباتی نرخ ارز رابطٔه منفی و معنادار با رفتار وامدهی بانکهای
کشور دارد .بهعبارتدیگر ،با افزایش بیثباتی نرخ ارز ،بانکها در پیشبینی بازدهی آتی
اعتبارات تخصیصی خود بهدلیل دریافت عالئم منفی ،بهصورت انقباضی عمل کرده و از
تخصیص اعتبارات بانکی میکاهند و بهجای آنها داراییهای مطمئنی که بازدهی آنها قطعی
شده است ،نگهداری میکنند .در واقع ،در این مطالعه ،فرضیٔه اول تحقیق در خصوص رابطٔه
معنادار و منفی بین بیثباتی نرخ ارز و رفتار وامدهی بانکهای ایران ،موردتأیید قرار گرفت؛
اما در بررسی بیثباتی نرخ تورم بهعنوان یکی دیگر از شاخصهای بااهمیت اقتصاد کالن،
مشاهده شد که بین بیثباتی نرخ تورم و رفتار وامدهی بانکهای کشور طی دورٔه موردبررسی
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رابطهای مثبت و معنادار وجود داشته است .در واقع ،بیثباتی نرخ تورم در مقایسه با نوسانات
ارزش پول خارجی (بیثباتی نرخ دالر) در رفتار وامدهی بانکها تأثیر عکس داشته است.
در بررسی فرضیٔه دوم تحقیق ،با برآورد ضریب رگرسیون نسبت مالکانه و شاخص کیفیت
اعتباری بانکها بهعنوان شاخصهای مختص هر بانک بر رفتار وامدهی بانکها مشخص شد
رابطه بین شاخص کیفیت اعتباری بانکها با رفتار وامدهی آنها معنادار بوده است.
بهعبارتدیگر ،با کاهش مطالبات غیرجاری رفتار وامدهی بانکها توسعه پیدا کرده است؛ اما
بین نسبت مالکانٔه بانکها و رفتار وامدهی آنها رابطهای معنادار مشاهده نشد .در واقع ،این
نتیجه بیان میکند که بانکها در رفتار وامدهی خود توجه کمتری به شاخصهای مختص
خود دارند.
در بررسی فرضیه سوم تحقیق ،با برآورد ضریب شاخص ادوار تجاری بر رفتار وامدهی
بانکها بهعنوان سایر عوامل اثرگذار بر رفتار وامدهی بانکها ،مشاهده گردید که این شاخص
رابطه مثبت و معناداری با رفتار وامدهی بانکها داشته است .بهطوریکه در تأیید فرضیٔه
پژوهش ،رفتار وامدهی بانکها طی دورٔه موردبررسی از روند ادوار تجاری پیروی کرده است.
در واقع ،این نتیجه بیان میکند که در شرایط رونق اقتصادی ،پرتفوی اعتباری بانکها
گستردهتر و در شرایط رکود محدودتر شده است.
بهطورکلی ،با بررسی بیثباتی نرخ تورم ،نسبت مالکانٔه بانکها ،شاخص کیفیت اعتباری،
و شاخص ادوار تجاری بههمراه بیثباتی نرخ ارز ،نتایج بیانگر این است که شرایط داخلی
بانکها تا چه اندازه وابسته به نرخ ارز است .در واقع ،اگر انتظارات مدیران بانکها از بازار ارز
باثبات و پایدار باشد ،در تصمیمات سرمایهگذاری و تخصیص اعتبار بهصورت انبساطی عمل
میکنند و از فرصتهای مختلف سرمایهگذاری حداکثر استفاده را خواهند برد که نتیجٔه آن
ازیکطرف ،باعث افزایش پرداخت تسهیالت ،مشارکت بیشتر در انواع طرحها و پروژههای
اقتصادی ،سرمایهگذاریهای مستقیم و غیرمستقیم مختلف بانکها ،و نهایتاً تولید و اشتغال
بیشتر است و ازطرفدیگر ،کسب درآمد و سود بیشتر از محل این سرمایهگذاریها برای
بانکهای کشور است.
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