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فرشید پورشهابي* و نسیبه کرامتي زاده
تاریخ وصول1397/11/7 :

تاریخ پذیرش1391/7/2 :

چکيده
در این مطالعه به بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکی با سه معيار (نسبت
سرمایه ،تنوع درآمدی و ضریب بتا) پرداختهشده است .به دليل محدودیت آماری مجموعهای
از  8بانک فعال در بورس تهران در بازه زمانی  4831-4881مورد برر سی قرارگرفته ا ست.
برای اهداف برآوردی از روش پانل حداقل مربعات تعميمیافته ) ،(GLSا ستفاده شده ا ست.
نتایج مطالعه حاکی از آن استتت که توستتعه بازارهای مالی در دو بخش ستتهاو و بانک باع
افزایش ری سک سي ستماتيک بانکها می شود .همچنين تو سعه شاخص سهاو بر ن سبت
سرمایه اثر مثبت دارد و کيفيت درآمد بانکها را افزایش میدهد .سرمایهگذاری م ستقيم
خارجی موجب افزایش ن سبت سرمایه بانکهای مورد مطالعه شده ا ست و درجه باز تجاری
در بازه زمانی مورد مطالعه موجب کاهش ری سک سي ستماتيک صنعت بانکی شده ا ست .در
بين سه معيار نشاندهندهی عملکرد بانکها شامل بازده دارایی ،بازده حقوق صاحبان سهاو
و نستتبت هزینه به درآمد ،تنها بازده حقوق صتتاحبان ستتهاو موجب افزایش کيفيت و تنوع
درآمدی بانکها گردیده است.
طبقهبندی G21 ، G15 :JEL

واژههای کليدی :ریسک بانکي ،بازارهاي مالي ،ضریب بتا ،سرمایه بانک ،تنوع درآمد

* استادیار گروه اقتصاد ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران( .نویسنده مسئول))(Pourshahabi.f@ub.ac.ir
** کارشناس ارشد علوم اقتصادي ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد  ،ایران.
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 -4مقدمه
اهمیت توسعه بخش مالي کشور از آنجا نشأت ميگیرد که بخش مالي کارآمد ،نقش
اساسي در تجهیز منابع مالي براي سرمایهگذاري ،تشویق ورود و تجهیز سرمایه
خارجي و بهینهسازي سازوکار تخصیص منابع ایفا ميکند .بازارهاي مالي به بازار
دارایيهاي مالي با سررسید کوتاهمدت (بازار پول) و بازار دارایيهاي مالي با سررسید
بلندمدت (بازار سرمایه) تقسیمبندي ميشوند .نقش و اهمیت نظام مالي در فرآیند
رشد اقتصادي کشورها به صورتي است که ميتوان اقتصادهاي توسعهیافته و
توسعهنیافته را در درجه کارآمدي نظام مالي آنها جستجو کرد (فقهي کاشاني،
.)1317
بازارهاي مالي به سبب نقش اساسي در گردآوري منابع از طریق پساندازهاي
کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد ملي ،بهینهسازي گردش منابع مالي و هدایت آنها
بهسوي مصارف و نیازهاي سرمایهگذاري در بخشهاي مولد اقتصادي ،موردتوجه قرار
ميگیرند .اثرات مثبت بازار اوراق بهادار بر توسعه اقتصادي از جمله افزایش انگیزه
سرمایهگذاري از طریق کاهش ریسک ،قیمتگذاري ریسک و تسهیل نقدینگي و
تجهیز سپردهها آنقدر زیاد و حساس است که برخي اقتصاددانان بر این عقیدهاند
که تفاوت اقتصادهاي توسعهیافته و توسعهنیافته ،نه در تکنولوژي پیشرفته
توسعهیافته ها بلکه در وجود بازارهاي مالي یکپارچه فعال و گسترده است (ختایي و
عابدي فر.)1361 ،
سرمایه بانک مانند سپر دفاعي محکم در مقابل نامالیمات و مشکالت مالي در
خصوص جذب زیانهاي احتمالي عمل مينماید .درواقع سرمایه یک بانک زیانهاي
احتمالي را ابتدا متوجه سهامداران ميکند ،ضمن آنکه منابع مالي الزم را براي ادامه
حیات بانک تأمین مينماید .نسبت سرمایه از تقسیم حقوق صاحبان سهام بهجمع
خالص کل دارایيهاي بانک بهدست ميآید .این نسبت بیانگر قدرت حمایتي بانک از
سوي صاحبان سهام سرمایهگذاري شده در آن است ،بدین ترتیب هرچه این نسبت
بیشتر باشد ،نشاندهنده قدرت ثبات بیشتر در بانک است (شاهچرا و جوزداني،
.)1391
ضریب بتا شاخصي از ریسک سیستماتیک متعلق به یکقلم دارایي مالي یا
مجموعهاي از دارایيهاي مالي نسبت به ریسک پرتفوي بازار است .از مؤلفههاي مهم
در تصمیمات سرمایهگذاري ارزیابي ریسک و بازده است .این دو ،اساساً دوروي یک
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سکهاند که یکي را بدون دیگري نميتوان ارزیابي کرد .رابطه مثبت بین ریسک و
بازده بیانگر ریسک گریزي سرمایهگذاران است .منابع ریسک به دو دسته تقسیم
ميشوند ،یکي ریسک سیستماتیک (ضریب بتا) و دیگري ریسک غیر سیستماتیک.
طبق مدل بازار ریسک سیستماتیک هر سهم تعیینکننده نرخ بازده سهامداران
است .ازاینرو بررسي روند تغییرات زماني ریسک سیستماتیک براي سرمایهگذاران
حائز اهمیت است (عباسي و پور صالحي.)1316 ،
صنعت بانکداري ،ازجمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش
بشري سبب شده است که این صنعت نیز از دانش بهره فراوان داشته باشد .امروزه
بانکها در کشورهاي پیشرفته بهعنوان راهگشا ،مشاور حرفهاي ،متخصص در افزایش
منابع مالي و جمعآوري و تبادل اطالعات الزم براي مشتریان خود عمل ميکنند و
یکي از موتورهاي محرک اقتصادي هر کشور محسوب ميشوند (جکسون.)2001،1
این امر سبب شده است که رشد و توسعه اقتصادي هر کشور مستلزم انتقال مناسب
منابع مالي مازاد پسانداز کنندگان به سرمایهگذاران باشد.
بنابراین وجود یک بازار مالي کارآمد و گسترده که در آن منابع مالي به بهترین
موقعیتهاي سرمایهگذاري سوق داده شود ،بسیار حیاتي است .از طرفي این صنعت
مهم ،با چالش ریسک روبرو است؛ در این مطالعه ما به دنبال پاسخ به سه سؤال
طراحيشده با توجه به اهداف برآوردي هستیم ،این سؤاالت عبارتاند از -1 :آیا
توسعه مالي بر نسبت سرمایه اثرگذار است؟  -2آیا توسعه مالي برافزایش کیفیت
درآمد بانکها مؤثر است؟  -3آیا توسعه مالي موجب کاهش ریسک سیستماتیک
صنعت بانکداري ميشود؟ ازاینرو در تحقیق پیشرو اثر توسعه بازارهاي مالي بر
ریسک بانکي در مجموعهاي از بانکهاي فعال در بورس تهران شامل (تجارت ،ملت،
صادرات ،اقتصاد نوین ،پارسیان ،پاسارگاد ،سینا ،کارآفرین) بررسي ميشود .در ادامه،
ابتدا مروري اجمالي بر ادبیات مطالعه صورت گرفته و پس از معرفي مدل و متغیرهاي
مورداستفاده ،نتایج مطالعه تجربي گزارششده و نتیجهگیري و پیشنهادهاي سیاستي
ارائه ميشود.

Jakson

1
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 -2مبنای نظری و پيشينه تحقيق
 -4-2توسعه بازارهای مالی و ریسک صنعت بانکی

وجود بازارهاي مالي و واسطهاي و کارکرد صحیح آنها ،نقش مهمي در اقتصاد دارد.
بهطورکلي افراد دولت و بنگاهها جهت تأمین کمبود منابع مالي خود با دو گزینه
روبرو هستند -1 :تأمین مالي منابع بهطور مستقیم و از طریق بازارهاي مالي (بازار
سهام ،بازار اوراق قرضه)  -2تأمین منابع مالي بهصورت غیرمستقیم و از طریق
واسطههاي مالي مانند بانکهاي تجاري .نظام مالي وظایفي را به عهده دارد که اجراي
صحیح آن ،تخصیص کاراي منابع را به دنبال ميآورد.
منابع ریسک به دودسته تقسیم ميشوند یکي ریسک سیستماتیک (ضریب بتا)
و دیگري ریسک غیر سیستماتیک .ریسکهاي غیر سیستماتیک که خاص یک
شرکت است با تشکیل سبد سهام کامالً متنوع ،قابلحذف و یا کاهش است (ریلي و
بورن .)2000 ،2بنابراین یک سبد سهام خوب سبدي است که فقط حاوي ریسک
سیستماتیک باشد و ریسکهاي غیر سیستماتیک در آن نزدیک به صفر باشد .ریسک
سیستماتیک (ضریب بتا) را ميتوان آن بخش از نوسان و تغییرپذیري بازده اوراق
بهادار دانست که منشأ پیدایش آن عوامل کالن اقتصادي ،سیاسي و اجتماعي است،
بهطوريکه بازده بازار را بهطور همزمان تحت تأثیر قرار ميدهند.
سرمایه یکي از عوامل بنیادین در ارزیابي سالمت و ثبات هر نظام بانکي به شمار
ميرود و مطلوبیت و تناسب پایه سرمایه بهمنزله پوششي مطمئن در برابر گستره
وسیعي از مخاطراتي است که هر بانک با آن مواجه است .تأملي گذرا در نظریه
بانکداري ،بهوضوح گویاي آن است که تمام ابعاد و جنبههاي گوناگون نظام بانکي
هر کشور بهطور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از سرمایه در دسترس و امکان کسب
بازده مورد انتظار از محل آن است .در حقیقت ،سرمایه بهعنوان ابزار جذب و رفع
نیازهاي احتمالي ،مبنایي براي جلب و حفظ اعتماد و اطمینان مشتریان به بانک
محسوب ميگردد .یکي از مشکالت کنوني بانکها ،داشتن دارایيهاي متعارف است
که قابلیت عرضه در بازار را ندارند .متنوع ساختن دارایيهاي بانک در سراسر جهان
باعث ميشود که مدیریت ریسک در بانکها بهبودیافته و بازده حقوق صاحبان سهام
افزایش یابد.

Reily & Brown
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ساختار درآمدي بانکها به درآمدهاي بهرهاي و غیر بهرهاي تقسیم ميگردد.
مدیریت ریسک ،لزوم تنوع درآمدها و همچنین دامنه گسترده خدمات مطابق با
استانداردهاي بانک جهاني را ميطلبد تا بانکها همزمان با اتخاذ استراتژي
خصوصيسازي ،به امور سرمایهگذاري ،بیمهگري و سایر فعالیتهاي تخصص بپردازد
(رسولاف.)1391 ،3
نظام مالي ،ریسک را قیمتگذاري کرده و مکانیسمهاي ادغام ،اصالح و مبادله
آن را فراهم ميآورد .اخیراً بهکارگیري انواع اختیارات و قراردادهاي آتي یا معامالت
سلف بهمنظور مهار ریسکهاي نرخ بهره و پایهايتر مؤسسات مالي ،سررسید
دارایيها و بدهيها را براي جلب رضایت پسانداز کنندگان و سرمایهگذاران تغییر
ميدهد .اوراقي که براي تجارت ،بیشترین فایده را در بردارند مانند اوراق سهام و
اوراق قرضه ،ممکن است درجه نقدینگي و مقدار ریسکي که پسانداز کنندگان به
دنبالش هستند را دارا نباشند که در این موارد واسطههاي مالي ،ابزارهاي مالي فوق
را با خواست و نیاز مشتریان تطبیق ميدهند و به بدینوسیله به مدیریت ریسک
ميپردازند (بویلنس و همکاران.)2007 ،4
مطالعات پیشین (مثل لواین1996 ،1؛ راجان و زینگالیس ،)1991 ،7بیانگر
یافتههاي قطعي از اثر مثبت توسعه مالي بر فعالیتهاي واقعي اقتصاد مثل (سرمایه
گذاري ،اشتغال ،بهرهوري و رشد) ،است .تنها محدودیت و اثر مضر مشاهدهشده
توسعه مالي بر صنعت بانکداري ،افزایش ریسک بانکها است و به دنبال آن شرایط
براي ایجاد بحران مالي فراهم ميشود .گیمت و همکاران ،)2012( 6ارتباط مثبتي
بین سطحي از توسعه بازار سهام بااعتبار خالص را یافتهاند .نتایج مطالعات نشان
ميدهد که توسعه مالي ،سطح ریسکپذیري بانکها را افزایش ميدهد .در
کشورهایي که بازارهاي مالي توسعهیافتهاند ،بانکها در سطح باالتري از رقابت و
ریسک باالتر و گاهي اوقات ریسک بیشازحد را تجربه ميکنند (بانیر و همکاران،1
.)2013
3

Rasoulof
Buelens et al

4

Levine

5

Rajan & Zingales
Gimet et al

6
7

Bannier et al
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 -2-2پيشينه تحقيق

در این بخش مطالعات مرتبط با موضوع موردمطالعه در دو بخش داخلي و خارجي
در جدول  1ارائه گردیده است.
جدول  :4پیشینه تحقیق در دو بخش داخلي و خارجي
Table 1: Research background in both internal and external sections
تفکیک
داخلي و
خارجي

عنوان

نویسندگان

اثر توسععع عه بازارهاي
مالي بر ریسععک بانک:
شواهدي از ک شورهاي
جنوب شرقي آسیا

چيپرن وی ته
9
سععععونععتعي
()2014

تو سعه بازارهاي مالي،
چر خه هاي ت جاري و
ریسک بانکي

خارجي

ویته سععونتي
و تععانگراي
()2017

10

درآمد ،ریسععکپذیري
و انبا شت سرمایه در
با نک هاي کو چک و
بزرگ

بععاال و ر ز
()2019

تأثیر ن سبت سرمایهبر
ریسععععک ،کععارایي و
سعععودآوري با نک ها
شواهدي از ک شورهاي
OECD

بععیععتععار و
12
ه مکععاران
()2016

11

نمونه ،بازه
زماني

نتایج

 12بعععانعععک
تجععاري در پنج
کشعععور جنوب
شعععرقي آسعععیا،
2012 -1990

نتایج تجربي نشعععان ميدهد که درجه باالیي از
تو سعه بازارهاي مالي با سطح پاییني از سرمایه
بانک مرتبط اسعععت و با درجه تنوع درآمد ارتباط
مثبت دارد .شواهد ن شاندهنده آن ا ست که یک
رابطه  Uشکل بین توسعه بازارهاي مالي و نسبت
سرمایه بانک وجود دارد.

 36بانک تجاري
در هفتکشعععور
امریکاي جنوبي،
2012 -1991

تو سعه مالي داراي اثر مثبت بر ن سبت سرمایه و
اثر منفي بر نسبت تنوع درآمد است .توسعه مالي
در امری کاي جنوبي ریسععععک بانکي را کاهش
ميدهد.

دادههاي سه ماه
مجموعععه اي از
بعععانعععکهعععاي
کو چک و بزرگ
آمری کا-1991 ،
2011

نتایج ن شان ميدهد که بانکهاي عمومي کوچک
در مقابل رکود اقتصعععادي ،درآمد هاي کمتري
ن سبت به بانکهاي خ صو صي دا شتند ،بانکهاي
کوچک دولتي ،در پي رکود اقتصععادي ،کمتر از
بانکهاي خصععوصععي در معرض خطر هسععتند.
بانکهاي بزرگ هیچ رابطه ثابتي رابین سععاختار
مالکیت و درآمدها نشعععان نميدهند و رابطه
چرخععه اي قوي بین سععععاختععار مععالکیععت و
ریسکپذیري وجود دارد.

ن مونععهي 992
تایي با نک ها از
 39ک شور ع ضو
،OECD
2013-1999

نتایج مطالعه بیانگر این اسعععت که سعععرمایههاي
باالتر باعث کاهش ریسک بانکي ميگردد.

بررسي نشاندهنده تأثیر منفي و معنيدار این دو
ریسعععک بر پا یداري مالي در اکثر د هک هاي

9

Chaiporn Vithessonthi
Vithessonthi & Tongurai
11
Balla & Rose
12
Bitar et al.
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تأثیر ریسک نقدینگي
و ریسععک اعتباري بر
پععایععداري مععالععي در
صعععن عت بان کداري
ایععران؛ رهععیععافععت
رگرسیون چندک

بزرگ ا صل و
هععمععکععاران
()1396

بانک هاي ایران،
1392-1314

موردبررسعععي اسعععت ،بهطوريکه با افزایش در
پایداري مالي تأثیر این دو ریسعععک بر پایداري
کاهش مي یا بد .به ب یاندیگر با نک هایي که در
د هک هاي باالي توزیع پا یداري قرار دار ند
تأثیرپذیري کمتري از ریسعععک هاي اعتباري و
نقدینگي دارند.

بررسععي تأثیر توسعععه
مععالي و چرخععه هععاي
تجععاري بر ریسععععک
اعععتععبععارات بععانععکععي
(مععطععالعععععه مععوردي
بععانععک هععاي تجععاري
منتخب)

گسعععکري و
هععمععکععاران
()1397

بانکهاي تجاري
منتخععب ایران،
1393-1311

نتایج ن شان ميدهد که اثر شاخص تو سعه مالي
بر ریسک اعتباري منفي و معنيدار است.

داده هاي با نک-
هعععاي ایعععران،
1394-1319

نتایج نشعععان ميدهد که رابطهاي دوطرفه بین
ریسععک و نسععبت سععرمایه وجود دارد ،عالوه بر
فشععارهاي قانوني ،الزامات بازاري سععرمایه نیز بر
تغییرات ن سبت سرمایه اثرگذار ا ست و بانکهاي
داراي سععرمایه پایین با سععرعت کمتري سععرمایه
خود را تعدیل ميکنند.

1394-1311

ن تایج این م طال عه نشعععان ميد هد که کاهش
سودآوري بانکها در اثر افزایش نسبت سرمایه به
دارایي آنها ،عدم کارایي الزامات سعععرمایهاي در
کاهش ریسکپذیري بانکها را سبب ميشود.

بررسعععي رابطععه بین
ریسک و نسبت کفایت
سععرمایه :شععواهدي از
بانکهاي ایراني

تأثیر در جه ي ر قا بت
در سععیسععتم بانکي و
الزامات سععرمایهاي بر
میزان ریسعععکپذیري
بانکهاي ایران

طععالععبععي و
سعععععلععگععي
()1391

رحععمععانععي و
هععمععکععاران
()1396

 -8مدل و دادهها
در این مطالعه ،به بررسي اثر توسعه بازارهاي مالي بر ریسک صنعت بانکي
پرداختهشده است؛ در راستاي تحقق این هدف مجموعه بانکهاي فعال در بورس
اوراق بهادار تهران شامل (تجارت ،ملت ،صادرات ،اقتصاد نوین ،پارسیان ،پاسارگاد،
سینا ،کارآفرین) موردبررسي قرارگرفته و با توجه به محدودیتهاي آماري بازه زماني
( )1394-1314در نظر گرفتهشده است .منبع دادههاي مورداستفاده بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ایران ،منابع آماري مرکز آمار ایران و آمار سایت بورس اوراق بهادار
تهران است و جهت برآورد مدلهاي موردنظر از روش دادههاي پانل استفادهشده
است.
در این مطالعه ،مدل رگرسیون تابلویي ،روش حداقل مربعات تعمیمیافته
 (EGLS)13استفادهشده است .براي برآوردهاي این مطالعه از رویکرد چيپرن ویته
Estimates of generalized least squares
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سونتي ،)2014( 14استفادهشده است .ابتدا به بررسي اثر توسعه بازارهاي مالي بر
سرمایه بانکي ) (CTAکه نماینده ریسک بانکي است ،پرداختهشده است.
CTAi,t =α+βFD FDt +δMCONt +λBCONi,t +υi +εi,t
()1
در رابطه ( 𝐶𝑇𝐴𝑖,𝑡 )1میر وابسته که بهصورت نسبت حقوق صاحبان سرمایه به
مجموع دارایيها است BCON ،یک بردار از متغیرهاي کنترلي سطح بانک که شامل
متغیرهاي اندازه ) =(SIZEلگاریتم دارایيهاي بانک ،بازده دارایي ) =(ROAسود
خالص بعد از کسر مالیات به مجموع دارایيها ،بازده حقوق صاحبان سهام )=(ROE
سود خالص بعد از کسر مالیات به مجموع حقوق صاحبان سهام ،نسبت پول نقد
) =(LIQنسبت پول نقد به مجموع تسهیالت داخلي و خارجي ،نسبت هزینه به
درآمد ) =(CIRنسبت هزینههاي عملیاتي به درآمد خالص ،نسبت قرضه )=(LLR
نسبت مانده مطالبات (معوق +سررسید +گذشته) به مجموع دارایي ،نسبت وام خالص
) =(NLOANنسبت وامهاي خالص بهکل دارایيها و  MCONبرداري از متغیرهاي
کنترلي سطح کشور که شامل ادغام تجاري ) (TRADEکه بهصورت نسبت مجموع
کل صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلي است ،سرمایهگذاري مستقیم خارجي
) (FDIکه بهصورت ارزش سرمایهگذاري مستقیم خارجي به تولید ناخالص داخلي
تعریف ميشود ،همچنین از  FDبهعنوان متغیر توضیحي که شاخص توسعه مالي
است و شامل توسعه بخش بانکي ) (BSDکه بهصورت نسبت اعتبارات اعطایي توسط
بخش بانکي به تولید ناخالص داخلي تعریف ميشود و توسعه بازار سهام )(SMD
که بهصورت نسبت حجم سرمایه بازار به تولید ناخالص داخلي تعریف ميشود،
استفادهشده است ،همچنین  iنشاندهندهي تعداد بانکها و  tنشاندهندهي بازهي
زماني است.
در رابطه ( )2به بررسي اثر توسعه مالي بر تنوع درآمدي بانک ) (SNONINکه
نماینده ریسک بانکي است ،پرداختهشده است .این متغیر بهصورت نسبت درآمد
بدون بهره به درآمد خالص تعریفشده است؛ سایر متغیرها مشابه رابطه ( )1تعریف
ميشود:
()2

SNONINi,t =α+βFD FDt +δMCONt +λBCONi,t +υi +εi,t

Chaiporn Vithessonthi
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در ادامه به بررسي اثر توسعه بازارهاي مالي بر ضریب بتاي بازار ) (BETAکه
معیاري مبتني بر بازار مالي است و بهعنوان نماینده ریسک بانکي انتخابشده که
بهصورت نسبت کوواریانس بین بازده دارایي و بازده بازار به بازده بازار تعریف ميشود،
پرداخته ميشود؛ که الگوي آن بهصورت زیر است:
BETAi,t =α+βFD FDt +δMCONt +λBCONi,t +υi +εi,t
()3
 -1نتایج تجربی
پیش از برآورد الزم است مانایي تمام متغیرهاي مورداستفاده در تخمینها مورد
آزمون قرار گیرد؛ زیرا مانایي متغیرها چه در مورد دادههاي سري زماني و چه
دادههاي تابلویي باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب ميشود .لذا براي این منظور
آزمون ایم ،پسران و شیم 11انتخابشده و نتایج آن در سطح و یکبار تفاضل گیري
به دلیل نامانا بودن بعضي متغیرها در جدول  2ارائهشده است.
جدول  :2نتایج آزمون ریشه واحد
Table 2: Unit Root Test Results
متغیرها

Im, pesaran and shin W-stat
سطح احتمال
آماره محاسبهشده

BETA

0/62091

0/6741

BSD

-1/11111

0/0171

CIR

1/44404

0/9217

CTA

-7/10224

0/0000

FDI

-2/67144

0/0021

LIQ

0/02417

0/2736

LLR

-0/17211

0/2160

NLOAN

-1/97146

0/0241

ROA

-1/11114

0/1241

ROE

-1/40201

0/0104

SIZE

0/71941

0/6322

SMD

2/41972

0/9930

SNONIN

-0/42141

0/3313

TRADE

-0/91767

0/1793

)D(BETA

-1/12619

0/1296

)D(CIR

-1/29214

0/0911

)D(LIQ

-0/12012

0/2019

)D(ROA

-0/17923

0/2147

)D(SIZE

-3/16493

0/0002

Im, Pesaran and Shin
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)D(SMD

-3/71120

0/0001

)D(SNONIN

-2/91911

0/0011

)D(TRADE

0/04243

0/1179

Source: Research calculations

مأخذ :محاسبات تحقیق

ازآنجاکه آزمونهاي ریشه واحد که بیانگر مانایي از سري ضعیف در این مطالعه
مانایي در سطح ) I(1است ،ملزم به بررسي هم جمعي در دادههاي پانل خواهیم بود.
لذا در ادامه با استفاده از آزمون کائو 17به بررسي هم انباشتگي در متغیرها پرداخته
ميشود که نتایج در جدول  3ارائهشده است .در تمامي مدلهاي این مطالعه هم
انباشتگي تأیید ميشود.
جدول  :8نتایج آزمون هم انباشتگي کائو
Table 3: Cao Cointegration Test Results
معیار ریسک بانکي

CTA

SNONIN

BETA

مأخذ :محاسبات تحقیق

آزمون کائو

مدلها
مقدار آماره

احتمال

1

-3/976243

0/0000

2

-3/147110

0/0001

3

-4/137377

0/0000

4

-3/992463

0/0000

1

-4/101341

0/0000

7

-3/3966343

0/0000

6

-4/700100

0/0000

1

-2/261693

0/0113

2

-3/190613

0/0006

3

-1/233161

0/0000

4

-7/437916

0/0000

1

-3/492171

0/0002

7

-2/109313

0/0070

1

-4/993711

0/0000

2

-1/391461

0/0000

3

-4/600166

0/0000

4

-1/313009

0/0000

1

-4/412211

0/0000

7

-1/170167

0/0000

Source: Research calculations

Cao
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در ادامه با استفاده از آزمون  Fلیمر مشخص شد که کدام مدلها از روش برآورد
دادههاي پولینگ یا پانل برآورد ميشود و سپس با استفاده از آزمون هاسمن16
( ،)1916این موضوع که برآورد مدل ميبایست با استفاده از روش پانل با اثرات ثابت
یا روش پانل با اثرات تصادفي صورت گیرد ،موردبررسي قرار گرفت .آزمون  Fلیمر و
هاسمن در قسمت پایین جداول ارائهشده است ،نتایج گزارششده از آزمون  Fلیمر
بیانگر این است که مدلهاي مربوط به الگوي اول که در آن سرمایه بانک )(CTA
و الگوي سوم که ضریب بتا بهعنوان ریسک بانکي انتخابشده است ،پولینگ بوده و
مدلهاي الگوي دوم که در آن تنوع درآمدي ) ،(SNONINبهعنوان ریسک بانکي
انتخابشده است ،پانل است .با اطمینان از پانل بودن مدلهاي  SNONINآزمون
هاسمن انجام ميشود ،چون نتایج آزمون هاسمن براي همهي الگوهاي SNONIN
بياعتبار است ،بر اساس معیار  Rhoهمهي برآوردهاي  SNONINبا اثرات ثابت
تخمین زدهشده است .در الگوي اول سرمایه بانکي بهعنوان ریسک بانک در نظر
گرفتهشده است و در جدول  4در  6مدل متفاوت تخمینهاي آن گزارش دادهشده
است.
نتایج گزارششده در جدول  4بیانگر اثر منفي و معنادار نسبت خالص وام
) (NLOANبر نسبت سرمایهگذاري در تمامي مدلها است ،این نتیجه مطابق با
تئوريهاي اقتصادي است ،زیرا با افزایش نسبت خالص وام بخشي از سرمایه بانکها
بهصورت وام از دسترس بانکها خارجشده و باعث کاهش سرمایه بانکها ميگردد.
در این مطالعه براي سنجش عملکرد بانکهاي فعال در بورس تهران از سه معیار
 ROA,ROE,CIRاستفادهشده است؛ که این سه معیار شامل بازده دارایيها
) (ROAکه به مدل  ،2بازده حقوق صاحبان سهام ) (ROEبه مدل  3و نسبت
هزینه به درآمد ) ،(CIRبه مدل  4اضافهشده است و نتایج حاکي از اثر منفي ROE
و اثر مثبت دو معیار ) (ROA, CIRبر نسبت سرمایه است ،اثر مثبت بازده دارایيها
بر نسبت سرمایه مطابق با تئوريهاي اقتصادي است .چراکه افزایش بازده دارایي به
معناي افزایش سودآوري و درنتیجه به دنبال آن باعث انباشت هرچه بیشتر سرمایه
ميشود و اثر مثبت نسبت هزینه مخالف با تئوريهاي اقتصادي است ،زیرا وقتي
بخش بزرگي از درآمد صرف هزینههاي عملیاتي شود ،سودآوري و به دنبال آن
درآمدزایي و انباشت سرمایه کاهش ميیابد.
Hausman
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 TRADEکه معیار باز بودن تجاري است ،در مدلها بر نسبت سرمایه در دو
مدل  1و  6اثر مثبت و معنادار دارد .اثر مثبت باز بودن تجاري بر نسبت سرمایه
موافق تئوريهاي اقتصادي است و دلیل آن این است که این متغیر در اکثر مدلها
اثر معناداري ندارد ،این است که کشور ایران به دلیل عدم توانایي رقابت درصحنهي
تجارت باز و تحریمهاي اعمالي خصوصاً در حوزه صنعت بانکداري از قافلهي تجارت
بینالمللي عقبمانده و تنها به واردات بيرویه و نامطلوب پرداخته و با توجه به شرایط
اقتصادي کشور این نتیجه دور از ذهن نیست.
 FDIکه شاخص سرمایهگذاري مستقیم خارجي است ،متناسب با تئوريهاي
اقتصادي بر نسبت سرمایه در تمامي مدلها اثر مثبت و معنادار دارد ،زیرا افزایش
شاخص  FDIبه معناي افزایش سرمایهگذاري خارجي در داخل کشور و وارد شدن
ارز به داخل کشور است که این ارزآوري و تبدیل آن به ریال و سرمایهگذاري در
پروژهها از بستر صنعت بانکداري انجام ميشود و این به معناي بهبود وضعیت صنعت
بانکداري کشور از نظر سرمایه است .نسبت پول نقد به مجموع تسهیالت داخلي و
خارجي بانکها ) ،(LIQدر تمامي مدلها اثر مثبت و معناداري بر نسبت سرمایه
دارد و این اثر مثبت مطابق با مباني نظري و منطقي است ،زیرا منجر به کاهش
ریسک نقدینگي بانک ميشود.
جدول  :1اثر توسعه بازارهاي مالي بر نسبت سرمایه بانک
Table 4: The Effect of Developing Financial Markets on the Bank's
Equity Ratio
Risk Measures
CTA
4
POOL
0/2367
()1/4613

Variables
Bank Risk
Models

3
POOL
0/4219
* ()3/3712

2
POOL
-0/0111
()-0/3029

1
POOL
0/2037
()1/2769

6
POOL
-0/2107
()-1/37

7
POOL
-0/0711
()-0/1241

1
POOL
0/3111
()1/1104

0/0009
()0/6231

0/0041
()1/2196

0/0026
* * ()1/6371

TRADE

0/0074
* ()2/1602

0/0040
()1/2107

0/0017
()0/7911

0/0022
()1/3012

0/0133
* ()2/2991

0/0419
* ()3/0074

FDI

0/0793
* ()3/1792

0/0172
* ()2/2171

0/0461
* ()4/3132

0/0460
* ()4/1161

0/0109
* ()1/3141

-0/0291
* ()-11/61

SIZE

-0/0101
* ()-6/143

-0/0091
* ()-1/1197

-0/0312
* ()-11/911

-0/0293
* ()-11/143

-0/0329
* ()-26/761

-0/0016
* ()-1/1111

LIQ

-0/0029
* ()-3/912

0/0021
* ()2/1910

0/0160
* ()6/0127

0/0179
* ()6/1776

0/0210
* ()6/6343

0/0011
* * ()1/6699

0/0176
* ()11/222

-0/2273
* ()-4/994

-0/1919
* ()-4/4993

-0/2110
* ()-11/017

-0/2131
* ()-10/071

-0/1611
* ()-21/419

-0/1903
* ()-4/0113

-0/2126
()-11/164

NLOAN

-0/00003

-0/000003

-0/000001

-0/00001

-0/00002

-0/000007

-0/00001

LLR

Panel Data
Constant

اثر توسعه بازارهاي مالي بر ریسک صنعت بانکداري در ایران 
()-1/760

()-0/2932

3/1661
* ()7/2021

3/2404
* ()1/060

()-0/4311

()-1/1429

()-1/4162

()-0/4340

69
()-0/424
ROA

3/2923
* ( 6/1793

-0/0006
* ()-7/932

ROE

-0/1947
* ()-23/173

CIR

0/0001
* ()2/3414
0/0711
** ()1/111

0/0191
()0/3319

0/1201
* ()1/2474

SMD
BSD

0/0034
* * ()1/7174

0/00196
()0/7232

0/0029
()1/4132

0/0031
* ()2/1201

0/0027
* ()2/1911

0/0019
()0/7619

0/0041
* ()2/4211

0/9011

0/1619

0/1622

0/1107

0/9133

0/1431

0/1109

R-squared

1/7409

1/1641

1/1917

1/1171

1/7110

1/1129

1/19141

71/1971

12/9117

70/1692

71/47110

121/0391

46/9719

67/1406

DurbinWatson stat
F-statistic

0/0000

0/0000

0/0000

0/0000

0/0000

0/0000

0/0000

0/69111

0/10962

1/43916

1/41161

1/79171

0/10292

1/49193

Prob(F)statistic
Flimer

0/1911

0/1121

0/2012

0/1919

0/1212

0/1169

0/1134

(Prop(flim

مأخذ :محاسبات تحقیق (اعداد داخل پرانتز آماره  tرا نشان ميدهد).
∗ و ∗∗ نشاندهنده معناداري متغیرها در سطح اطمینان  91و  90درصد ميباشند.
Reference: Research calculations (numbers in parentheses indicate t).
* And ** indicate significant variables at the 95% and 90% confidence levels.

در تخمینهاي جدول  ،4در تمامي مدلها ضریب توسعه بخش بانکي واردشده
است که اثر آن بر سرمایه بانکي در مدلهاي  4 ،3 ،1و  6مثبت است .این نتایج
نشان ميدهد که توسعه بخش بانکي تأثیر مثبت بر نسبت سرمایه بانکهاي فعال
در بورس تهران دارد که نتایج گزارششده مطابق با تئوريهاي اقتصادي است؛ زیرا
توسعه بازارهاي مالي در بخش بانکي به معناي حضور پویا و روبهجلوي بانکها در
بازار مالي و استفاده از این موقعیت براي جذب سرمایهها به صنعت بانکداري و این
موجب افزایش سرمایه بانکها ميشود.
در سه مدل آخر یعني مدلهاي  7 ،1و  6عالوه بر ضریب توسعه بخش بانکي
شاخص توسعه بخش سهام هم واردشده است که نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار آن
است که این مشاهدات تجربي مطابق با تئوريهاي اقتصادي است؛ زیرا وقتي
بازارهاي مالي در بخش سهام رونق ميیابد به معني افزایش ارزش سهام بانکهاي
موردمطالعه د ر بازار بورس اوراق بهادار بوده و همچنین اثرات مثبت توسعه بازارهاي
مالي بر اقتصاد ملي ،بهینهسازي گردش منابع مالي و هدایت آنها بهسوي مصارف و
نیازهاي سرمایهگذاري در بخشهاي مولد اقتصادي و اتصال این چرخه رونق به
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صنعت بانکداري سبب افزایش سرمایه بانکها به دنبال افزایش سود و درآمد این
بانکها است .این نتایج نشان ميدهد که عمق بازار سهام و سیستم بانکي باهم به
افزایش سرمایهگذاري بانکها کمک ميکند .نتایج گزارششده از مشاهدات تجربي
در جدول  4نشان ميدهد که توسعه بازارهاي مالي هیچ اثر نامطلوب بر سطح
سرمایهگذاري بانکها ندارد.
در الگوي دوم اثر توسعه بازارهاي مالي بر تنوع درآمدي ) ،(SNONINبهعنوان
نماینده ریسک بانکي در  7مدل متفاوت در جدول  1ارائهشده است.
جدول  :5اثر توسعه بازارهاي مالي بر تنوع درآمد بانکي
Table 5: The Effect of Financial Market Development on Bank Income
Variation
Risk Measures
SNONIN
3
4
FE
FE

7
FE

1
FE

2/1132
* ()3/1201

0/1970
* ()3/6110

0/1090
* ()3/0101

-0/0224
* ()-2/7926

-0/0003
()-0/1299

-0/0061
()-0/1431

2
FE

1
FE

0/1744
* ()1/1463

1/7340
* ()1/2311

0/6612
* ()3/1307

-0/0012
* ()-2/1171

-0/0101
* ()-3/1192

-0/0006
()-0/1663

Variables
Bank Risk
Models
Panel Data
Constant
TRADE
FDI

0/0199

0/1009

0/2294

0/0191

0/2237

0/0114

()0/1241

** ()1/6230

* ()3/1611

* * ()1/9627

* ()7/0161

()1/2296

-0/0124
* ()-3/1123

-0/0240
* ()-7/0961

-0/0142
* ()-4/3341

-0/0231
* ()-7/7199

-0/04422
* ()-6/4176

-0/0191
* ()-4/1134

SIZE

0/0111
* ()4/3949

0/010114
* ()2/1406

0/0221
* ()6/9231

0/0171
* ()7/1044

0/0117
* ()6/7141

0/0212
* ()1/1426

LIQ

-0/0134
* ()-2/4394

-0/1096
* ()-1/1163

0/0194
()0/1311

-0/1410
* ()-1/1472

0/0132
()0/1101

-0/1221
* ()-4/7703

NLOAN

0/00000460
()1/1190

-0/0000111
* ()-2/3414

-0/0000214
* ()- 2/21111

-0/0000311
* ()-7/6060

-0/0000201
* ()-3/7974

-0/000032
* ()-2/6410

LLR

-0/3141
* ()-7/1413

CTA
ROA

-17/196
* ()-12/679

ROE

0/6794
* ()20/604

CIR

-0/0192
* ()-21/330

SMD

0/1771
* ()1/1416

BSD

-0/0224
* ()-2/1974

0/9446

0/9470

0/9119

0/9411

0/9479

0/9179

R-squared

1/9313

1/9132

2/0310

2/0430

2/0971

2/0761

69/3323

11/4733

100/1164

10/00911

12/1611

103/1094

DurbinWatson stat
F-statistic
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0/0000

0/0000

0/0000

0/0000

7/2111

3/131

1/1131

4/3267

2/9021

2/7720

Prob(F)statistic
Flimer

0/0000

0/0071

0/0001

0/0007

0/0101

0/0164

)Prop(flimer

0/0000

0/0000

0/0000

0/0000

0/0000

0/0000

0/1213

0/1347

0/4111

0/4106

0/1112

0/1149

Hausman
Test
Rho

0/0000

0/0000

مأخذ :محاسبات تحقیق (اعداد داخل پرانتز آماره  tرا نشان ميدهد).
∗ و ∗∗ نشاندهنده معناداري متغیرها در سطح اطمینان  91و  90درصد ميباشند.
Reference: Research calculations (numbers in parentheses indicate t).
* And ** indicate significant variables at the 95% and 90% confidence levels.

نتایج گزارشها نشان ميدهد که شاخص توسعه مالي در بخش سهام که در مدل 1
واردشده است بر تنوع درآمدي بانکها اثر مثبت و معناداري دارد و بیانگر آن است
که عمق و توسعه بازارهاي مالي بر تنوع درآمدي بانکهاي فعال در بورس تهران اثر
مثبت دارد .براي سنجش اثر توسعه بازارهاي مالي در بخش سیستم بانکي مدل 7
ارائهشده است که نتایج مشاهدات تجربي نشان ميدهد که شاخص توسعه بخش
بانکي بر تنوع درآمدي اثر منفي و معنادار ازلحاظ آماري است که برخالف تئوري
اقتصادي است؛ زیرا مطابق با تئوريهاي اقتصادي افزایش توسعه و عمق در بازارهاي
مالي در دو بخش سهام و بانکي به معناي افزایش درآمد حاصل از سرمایهگذاريهاي
مولد و غیر بهرهاي در بازار بورس و سهام که ناشي از پذیرش ریسک و بازده توأمان
باهم است و این امر موجب افزایش تنوع درآمد که شاخصي از درآمد غیر بهرهاي
است ،ميشود.
نتایج جدول  1نشان ميدهد که درجه باز بودن تجاري در مدلهاي  3 ،2و 7
بر تنوع درآمدي اثر منفي و معنادار دارد که نتیجه مشاهدهشده برخالف تئوريهاي
اقتصادي است ،زیرا افزایش درجه باز بودن تجاري موجب بهبود فضاي اقتصادي
کشور و بهتبع آن افزایش تقاضاي سرمایهگذاران براي تسهیالت مولد و سازنده در
راستاي تجارت بینالمللي و ادامهي این چرخه بین اقتصاد و صنعت بانکداري موجب
بهبود وضعیت درآمد غیر بهرهاي بانکها ميشود .هرچند که نتیجه بهدستآمده
متناسب و منطبق با اقتصاد بیمار و واردات محور کشور است .سرمایهگذاري مستقیم
خارجي در مدلهاي  4 ،3 ،2و  1بر تنوع درآمدي اثر مثبت و معنادار دارد ،این اثر
مثبت مطابق با تئوريهاي اقتصادي است؛ زیرا ازیکطرف سرمایهگذاري خارجي
موجب بهبود زیربناي اقتصاد کشور شده و ارتباط با صنعت بانکداري ،رونق این
صنعت را به دنبال دارد و از طرفي افزایش سرمایهگذاري مستقیم خارجي و تسري
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آن به صنعت بانکداري موجب افزایش درآمد غیر بهرهاي و مولد ميشود و این مباني
نظري زماني تحقق ميیابد که بسترهاي مناسب براي جذب و حفظ سرمایههاي
خارجي فراهم شود.
براي بررسي اثر عملکرد بانکها بر تنوع درآمدي ،به بررسي اثر سه معیار
 ROE،ROAو  CIRپرداخته ميشود که به ترتیب بیانگر اثر منفي ،مثبت و منفي
بر تنوع درآمدي است .اثر منفي  ROAبرخالف تئوريهاي اقتصادي است ،زیرا
هرچه بازده دارایيها بیشتر باشد امکان بیشتري براي مشارکت در سرمایهگذاريهاي
مولد و کسب درآمد غیر بهرهاي فراهم ميشود .اندازه بانکها از لحاظ دارایي در
تمامي مدلها بر تنوع درآمدي اثر منفي داشته و باعث کاهش درآمدهاي غیر بهرهاي
به درآمدهاي عملیاتي ميشود که مخالف با تئوريهاي اقتصادي است ،زیرا افزایش
دارایي سبب ميشود که بانکها براي ارائه سرمایهگذاري در پروژههاي عظیم ابتکار
عمل داشته و بیشتر به سمت مشارکت در سرمایهگذاريها پیش رفته و زمینه
درآمدزایي غیر بهرهاي فراهم شود .دلیل این موضوع را ميتوان در ناکارایي سیستم
بانکي کشور در جهت استفاده از دارایيهاي بانکها در ایجاد تنوع درآمدي دانست.
 LLRدر تمامي مدلها جز مدل  7بر تنوع درآمدي اثر منفي و معنادار دارد که
مطابق با تئوريهاي اقتصادي است ،زیرا افزایش نسبت قرضه دلیلي است براي
کاهش فرصتهاي درآمدزایي غیر بهرهاي به دلیل نشت سرمایه بانکها بهصورت
سررسیدهایي معوق و وصول نشده که بر دست بانکها مانده است .نسبت خالص وام
در اکثر مدلها باعث کاهش تنوع درآمدي بانکها شده است که نتایج حاصل مطابق
با تئوريهاي اقتصادي است؛ زیرا افزایش نسبت خالص وام به معناي افزایش
درآمدهاي بهرهاي حاصل از تسهیالت ارائهشده ،در آینده است و کاهش درآمد غیر
بهرهاي را به ارمغان ميآورد.
در الگوي سوم اثر توسعه بازارهاي مالي بر ضریب بتا بهعنوان ریسک بانکي در 7
مدل متفاوت سنجیده شده و در جدول  7گزارششده است.
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 اثر توسعه بازارهاي مالي بر ریسک صنعت بانکداري در ایران

 اثر توسعه بازارهاي مالي بر بتا:1 جدول
Table 6: The Effect of Development of Financial Markets on Beta
Variables
Bank Risk
Models

Risk Measures
BETA
3
4
POOL
POOL

1
POOL

2
POOL

1/4761
)3/3413( *

7/0216
)3/6417( *

7/3031
)3/7111( *

7/9961
)3/9070( *

7/6123
)4/0179( *

-7/1616
)-2/1226( *

TRADE(-1)

-0/0719
)-1/9974( **

-0/0141
)-1/9930( * *

-0/0669
)-1/1606( * *

-0/0911
)-2/1799( *

-0/0961
)-2/9716( *

0/0411
)1/1420(

FDI(-1)

-3/0113
)-4/2121( *

-3/4111
)-3/9470( *

-2/9713
)-4/0140( *

-3/2377
)-4/1640( *

-2/6769
)-3/2117( *

-3/6161
)-1/6176( *

SIZE(-1)

0/0110
)0/4219(

0/0102
)0/1411(

-0/0109
)-0/3163(

-0/0049
)-0/1196(

-0/0210
)-0/1001(

-0/0291
)-0/1094(

LIQ(-1)

0/0064
)0/2766(

-0/0242
)-0/1341(

0/0271
)0/9102(

0/0164
)0/6161(

0/0210
)0/9691(

0/0424
)1/3114(

Panel Data
Constant

NLOAN(-1)
LLR(-1)
CTA(-1)

1
POOL

7
POOL

-0/2143

-0/3711

-0/0611

-0/0176

-0/1649

-0/2617

)-0/1113(

)-0/9733(

)-0/2417(

)-0/1677(

)-0/7009(

)-0/1620(

-0/00003
)-0/6273(

-0/00004
)-0/9114(

-0/000007
)-1/1326( * *

-0/00007
)-1/7023(

-0/00007
)-1/7103(

-0/0001
)-4/6136( *

1/9016
)1/0337(

ROA(-1)

10/911
)1/2906(

ROE(-1)

-0/2316
)-0/1010(

CIR(-1)

0/0102
)6/4991( *

SMD(-1)

2/1671
)3/0119( *

BSD(-1)

0/1124
)3/1011( *

R-squared

0/2604

0/2914

0/2121

0/2771

0/3349

0/3490

DurbinWatson stat
Sum squared
resid
F-statistic

1/7314

1/6023

1/7371

1/7717

1/7112

1/6301

34/941

31/271

34/623

34/409

31/116

33/339

Prob(Fstatistic)
Flimer
Prop(flimer)

2/3136

2/7912

2/1767

2/3311

3/2313

3/4464

0/0377

0/0202

0/0113

0/0404

0/0062

0/0041

1/2246

1/2111

1/0947

1/0193

1/1217

1/1117

0/3131

0/2117

0/3171

0/4337

0/3600

0/3419

.) را نشان ميدهدt  محاسبات تحقیق (اعداد داخل پرانتز آماره:مأخذ
. درصد ميباشند90  و91 ∗ و ∗∗ نشاندهنده معناداري متغیرها در سطح اطمینان
Reference: Research calculations (numbers in parentheses indicate t).
* And ** indicate significant variables at the 95% and 90% confidence levels.

1  نشان ميدهد که شاخص توسعه مالي در بخش سهام که در مدل7 نتایج جدول
واردشده است بر ضریب بتا که مبتني بر بازار مالي و شاخصي از ریسک سیستماتیک
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بانک ها است ،اثر مثبت و معنادار دارد .همچنین شاخص توسعه بازار مالي در بخش
بانکي که در مدل  7واردشده  ،بر بتا اثر مثبت و معناداري دارد .نتایج نشان ميدهد
که عمق و توسعه بازارهاي مالي در دو بخش سهام و بانکي باعث افزایش ریسک
سیستماتیک بانکها ميگردد که با تئوريهاي اقتصادي مطابقت دارد؛ زیرا بازارهاي
مالي خود ماهیت ریسک زا دارند که افزایش توسعه و عمق در این بازارها خود
تشدیدکننده ریسک و بازده بیشتر است و از طرفي ضریب بتا شاخصي از ریسک
سیستماتیک است که منشأ آن بهکل اقتصاد و بازار برميگردد و درنتیجه توسعه در
بازارهاي مالي موجب افزایش ریسک سیستماتیک ميگردد.
با بررسي مدلها مشاهده ميشود که سطح باز بودن تجاري در  1مدل بر بتا
اثر منفي و معنادار دارد که نتایج بهدستآمده مطابق با تئوريهاي اقتصادي است،
زیرا بهبود درجه باز بودن تجاري در کشور به معناي بهبود وضعیت اقتصادي کشور
است و از طرفي منشأ ریسک سیستماتیک بهکل اقتصاد برميگردد و بارونق چرخه
اقتصادي کشور با افزایش تجارت بینالمللي و اتصال این چرخه به افزایش بازده سهام
بانک ها در بازار بورس اوراق بهادار منجر شده و موجب کاهش ریسک ميشود ،لذا
ادغام تجاري سبب کاهش ریسک سیستماتیک (بتا) ميگردد.
از بین سه معیار نشاندهندهي عملکرد بانکها شامل  ROE،ROAو CIR
تنها نسبت هزینه داراي اثر معنادار و مثبت بر ریسک سیستماتیک بانکها است و
این اثر افزایشي مطابق تئوريهاي اقتصادي است.
سرمایهگذاري مستقیم خارجي در تمامي مدلها بر ضریب بتا اثر منفي و
معناداري دارد که مطابق با تئوريهاي اقتصادي است ،زیرا با افزایش سرمایهگذاري
مستقیم خارجي و بهبود وضعیت اقتصادي کشور و به دنبال آن افزایش سطح کیفیت
فعالیتهاي صنعت بانکداري موجب جذب زیانهاي احتمالي و کاهش ریسک
ميشود.
 -5نتيجهگيری و ارائه پيشنهادها
کارایي و عملکرد مثبت بازارها و واسطههاي مالي با تأثیرگذاري بر میزان و کیفیت
سرمایهگذاري بهعنوان یکي از ارکان اصلي رشد و توسعه اقتصادي از اهمیت باالیي
در اقتصاد برخوردار است .لذا در این مطالعه به دلیل اهمیت صنعت بانکداري و
ارتباط مستقیم این صنعت با بازارهاي مالي ،به بررسي اثر توسعه بازارهاي مالي بر
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ریسک بانکي در بازه زماني  1394-1314در مجموعهاي از بانکهاي فعال در بورس
تهران پرداختهشده است .در ابتدا سه سؤال اساسي مطرح شد و هدف از برآوردها
پاسخگویي به سؤاالت مطرحشده است .براي این منظور متغیرها در دو سطح بانکي
و کالن وارد مدلها گردید .با توجه به گزارشهاي ارائهشده در جداول و بیان
تحلیلهاي مربوط به آن ميتوان به سؤاالت مطرحشده در این مطالعه پاسخ داد.
اولین سؤال عبارت است از اینکه آیا توسعه مالي بر نسبت سرمایه اثرگذار است
که نتایج بیانگر اثر مثبت شاخص بخش سهام بر نسبت سرمایه و اثر مثبت شاخص
بخش بانکي در تعدادي از مدلها است .نتایج این مطالعه نشان ميدهد که توسعه
مالي در بخش سهام موجب افزایش تنوع درآمدي و کیفیت درآمد بانکها ميگردد
و در بخش بانکي این اثر معکوس است .همچنین در پاسخگویي به سؤال سوم
مطرحشده نتایج بیانگر افزایش ریسک سیستماتیک بانکها براثر توسعه بازارهاي
مالي است.
در این مطالعه براي ارزیابي عملکرد بانکها از سه معیار  ROE،ROAو CIR
استفادهشده است و اثر آن بر ریسک بانکي با سه معیار متفاوت سنجیده شده است.
نتایج حاکي از معنادار بودن اثر این سه معیار بر نسبت سرمایه و تنوع درآمدي است؛
اما وقتي بتا بهعنوان معیار اندازهگیري ریسک انتخابشده است تنها نسبت هزینه
داراي اثر معنادار و مثبت بر آن است .در ادامه باید اضافه کرد که در این مطالعه
عالوه بر متغیرهاي بانکي ،متغیرهاي سطح کالن شامل درجه باز بودن تجاري و
سرمایهگذاري مستقیم خارجي نیز وارد مدلها شدهاند که نتایج حاکي از معنادار
بودن اثر این دو متغیر در بعضي از مدلها است که بیانگر ارتباط تنگاتنگ بخش
حقیقي اقتصاد و صنعت بانکداري کشور است.
با توجه به نتایج ارائهشده در جداول و مشخص شدن پاسخ سؤاالت مطرحشده
پیشنهادهاي سیاستي زیر جهت بهبود وضعیت سیستم بانکي کشور ارائه ميگردد:
 -1سیاستهاي حمایتي دولت از بازار سرمایه کشور از قبیل اعطاي معافیتهاي
مالیاتي و تشویق بنگاههاي اقتصادي جهت ورود به بازار سرمایه و افزایش عمق بازار
سرمایه از طریق واگذاري شرکتهاي دولتي از طریق بازار سرمایه که این موضوع
ميتواند اثر مثبت بر ریسک و سودآوري صنعت بانکي کشور داشته باشد-2 .گسترش
انواع بانکهاي سرمایهگذاري باهدف تغییر ساختار درآمدي صنعت بانکي در کشور
 -3گسترش فرهنگ و دانش سرمایهگذاري در بخشهاي مالي براي خانوارها و
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بنگاهها در جهت توسعه هر چه بیشتر بازارهاي مالي در کشور  -4سرمایهگذاري و
هدفگذاري سازمان بورس اوراق بهادار تهران در بخش سرمایه انساني ،دانش مالي
و ایجاد پایگاه اطالعات مالي موردنیاز سرمایهگذاران در جهت توسعه بازارهاي مالي
و ارتقاي شفافیت  -1گسترش انواع ابزارهاي مالي از قبیل قراردادهاي آپشن و آتي
جهت توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه در کشور  -7تالش در جهت حفظ درجه باز
بودن تجاري از طریق تغییر ترکیب شرکاي تجاري جهت کاهش ریسک سیستماتیک
اقتصادي کشور -6 .توجه سیستم بانکي کشور به سیاستهاي کاهش هزینه و توجه
بانک مرکزي به ادغام بانکها باهدف کاهش هزینهها ميتواند در کاهش ریسک
سیستم بانکي در کشور مؤثر واقع گردد -1 .پیگیري سیاستهاي تشویقي جذب
سرمایهگذاري مستقیم خارجي با اولویت کشورهاي آسیایي در شرایط تحریم ميتواند
در کاهش ریسک سیستم بانکي مؤثر باشد -9 .سیاستگذاري سیستم بانکي در
جهت استفاده از دارایيهاي بانکها براي ایجاد تنوع درآمدي در سیستم بانکي کشور.
 -10عدممداخله دولت در اقتصاد و عدم سرکوب قیمتي محصوالت تولیدي
شرکت هاي موجود در بازار سرمایه جهت رشد بازار سرمایه و تولید در اقتصاد در
بلندمدت.
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