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چکیده

بانکهاازشکافبیننرخسپردهونرخواماعطاشدهبرایایجاددرآمدد
استفادهمیکنند،اماازآنجاکهبانکهادرخألفعالیتنمیکنند،رفتدار
وامدهیآنهادربیشترمواردتحتتأثیرعواملمحیطدیبدویژهقواعددو
عواملاقتصادکالنقرارمیگیرد.ازایدنرو،ایدنودژوههبدهدن دا 
بررسیاینمسالهاستکهبانکهادرواکنهبهافزایهعدماطمیندان
اقتصادیدرسطحکالن،رفتاروامدهیخودراچگونهتغییرمدیدهندد.
بدینمنظوربرایمحاس هعدماطمینداناقتصدادیدرسدطحکدالناز
روشگارچ()GARCHاستفادهشدهوواریانسشرطیمربوطبدهندرخ
رشداقتصادیبهعنوانعدماطمینداناقتصدادیدرسدطحکدالنوارد
.1شناسهدیجیتا (10.22051/edp.2018.14245.1079 :)DOI

. 2استاددانشگاهالزهرا،دانشکدهعلوماجتماعیواقتصادی،گروهاقتصاد؛ mehdipedram@alzahra.ac.ir

. 3دانشیاردانشگاهالزهرا،دانشکدهعلوماجتماعیواقتصادی،گروهاقتصاد؛ hamidkurdbacheh@yahoo.com
.4کارشناسارشدعلوماقتصادی(نویسندهمسئو )؛ taravatmoftakhari@gmail.com
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مد شدهاست.الگویمورداستفادهدراینوژوهه،وندلبدینبدانکی
کهدرآندادههایسالیانهمربوطبه10باندکایراندی،مربدوط

میباشد
بهدورهزمانی1385-93بهکاربردهشددهاسدت.نتدایدبدسدتآمدده
نشانمیدهدکهافزایهعدماطمیناناقتصدادیدرسدطحکدالن،اثدر
بانکهادارد.
منفیومعناداریبرنس توامبهدارایی 


واژگان کلیدی :روشگارچ،الگویوندل،عددماطمینداناقتصدادیدر
سطحکالن
طبقهبندی G21, G11, E51:JEL

 .1مقدمه
بازارهایمالیمانندبازاراوراققرضهوسهام،وجوهنقدراازافرادیکهتدواناسدتفادهاز
یکنندد.درواقد عملکدرد
وجوهخودراندارند،بهکسانیکهاینتوانرادارند،هدایتم 
خوببازارهایمالی،یکیازعواملکلیدیدرتأمینرشداقتصادیباالاسدت.همنندین
فعالیتبازارهایمالیاثدرا مسدتقیمبدرثدرو ش صدی،رفتداربنگداههدایتجداریو
یکنند،غال اًهمان
مصرفکنندگانوعملکردسیکلیاقتصاددارند.افرادیکهوساندازم 
افرادکارآفریننیستندکدهازفرتدتهدایسدرمایهگدااریسدودآوربرخوردارندد.بددون
بازارهایمالی،انتقا وجوهازش صیکهفرتتهایسرمایهگااریندارد،بهدارندهاین
فرتتهادشوارخواهدبود.بدونوجودبازارهایمالی،هدردوطدرفبایددبدهوضدعیت
فعلیخودرضایتدهند.دراینتور ،شایدوض مدالیهدردوبددترشدود.بندابراین،
بازارهایمالیدرت صیصکارآمدسرمایهنقشیحیاتیدارندکهبهتولیدکارآییبداالتر
یتوانندد
یشود.بازارهایمالیکهبهخوبیطراحیشدهباشند،همننینم 
اقتصادختمم 
ازطریقامکانزمانبندیبهترم ارجمصرفکنندگان،بهطورمستقیمرفاهآنهارابه ود
یتوانندبرایجوانانجهتخریدآنندهاحتیداجدارندد،وجدوهنقدد
ب شند.اینبازارهام 
یدهندکهویهازاینکهوساندازالزمرافراهم
فراهمآورند؛یعنیاینامکانرابهآنهام 
کنند،بهایکاملخریدهایخودرابپردازند.درواقد ،بازارهدایمدالیعملکدردکارآمدد
یب شند.
تکتکافرادجامعهرابه ودم 
دارندورفاهاقتصادی 
یدهندد.ال تدهشدرکتهدای
خانوادههاب هبزرگگروهقرضدهنددهراتشدکیلمد 
یهاودولتهایآنهاکدهوجدوهنقدداضدافیداشدتهو
تجاریودولتوهمننینخارج 
یگیرند(میشکینوایکینز.)1391،
آنراقرضدهند،نیزجزءاینگروهقرارم 
مایلند 
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وجوهازجانبقرضدهندهبهسمتقرضگیرنده،ازدومسیرمستقیموغیرمسدتقیم
ییابند :
جریانم 
درتأمینمالیمستقیمدربازارهایمالی،قرضگیرندگانبافروشاوراقبهاداربدهطدور
یکنند.اوراقبهادارکدهابزارهدایمدالی
مستقیموجوهنقدراازقرضدهندگاندریافتم 
ییهایآیندهقدرضگیرنددگان
یشوند،نشاندهندهسهمفردازدرآمدیادارا 
نیزنامیدهم 
یخرد،داراییمحسوبشددهوبدرایفدردیدا
است.ایناوراقبرایش صیکهآنهارام 
یشود .
یفروشد،بدهیتلقیم 
شرکتیکهآنرام 
درتأمینمالیغیرمستقیم،یکواسطهمالیبینوساندازکنندهوقرضگیرندهقدرار
یکند.یکواسطهمالی،اینفرایندد
داردوبهانتقا نقدینگییکفردبهدیگریکمکم 
راباقرضکردنوجوهوساندازکنندهانجامدادهوسپسازاینوجوهبدرایوامدادنبده
یکند.فرایندتأمینمالیغیرمستقیمبدااسدتفادهازواسدطههدای
قرضگیرندهاستفادهم 
ینامندکدهمسدیراتدلیانتقدا وجدوهازقدرضدهنددهبده
مالیراواسطهگریمالیم 
قرضگیرندهاستوبنابراین،نهادهایمالیزمینهسازفعالیتبازارهایمالیاند.بازارهای
یتوانندوجوهوساندازشدهجامعهرابدهسدمتاشد ا 
مالیبدونوجودایننهادهانم 
دارایفرتتهایسرمایهگااریمولدهدایتکنندودرنتیجه،ایننهادهااثدرا مهمدی
برعملکرداقتصاددارند.بانکهانهادهایمالیهستندکهازمحدلودایرشسدپرده،وام
یکنند.نهادهاییچونباندکهدایتجداری،نهادهدایوامرهندی،باندکهدای
ورداختم 
وساندازمشترکونهادهایاعت اری،زیرمجموعهبانکهستند.بانکهاواسطههایمالی
اندکهبیشترمردمباآنهاتعاملمیکنند.اکثرمردم،ب هعظیمیازثدرو خدویهرا
دربانکهابهتور حسابجاری،حسابهایوساندازوسایرانواعسپردههدایبدانکی
یکنند.ازآنجاکهبانکهابزرگترینواسدطههدایمدالیدربیشدترکشدورها
نگهداریم 
هستند،الزماستبهطوردقیقبهمطالعهآنهاورداخت(همانمن .)2009،

بانکهادراقتصداددرقالدبواسدطههدایمدالیو
امروزهنقهوتأثیرگااریبنیادین 
تسهیلکنندهسیستمورداختاعت اروایرفتهشدهاست.ازآنجاکهبانکهاازشکافبین
یرسدداگدر
نرخسپردهوواماعطاشدهبرایایجاددرآمداستفادهمدیکنندد،بدهنظدرمد 
بانکهاشرایطاقتصادکالنراباث ا تصورکنند،انتظارخواهندداشتاستقراضکنندگان
یهایخودبرآیند،زیراویهبینیآنهادراینشدرایط،حداکیاز
ازعهدهبازورداختبده 
1

بازدهی
مناسبوروژههایسرمایهگااریاست(کریستوفروبامید .)2009،
1. Christopher & Bamidele
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یکنند،رفتداروامدهدیآنهدادربیشدتر
بنابراینازآنجاکهبانکهادرخألفعالیتنم 
یگیرد.عملکرد
مواردتحتتأثیرعواملمحیطیبویژهقواعدوعواملاقتصادکالنقرارم 
کلیاقتصادهرکشورازطریقمؤلفههدایکدالنماننددتولیددناخدالصداخلدی،سدطح
یشود.
اشتغا ،ظرفیتتنعتیبهکارگرفتهشده،تورم،عرضهوو ونرخارزمش صم 
یکنند.عالمتمث دت
ازاینرو،بانکهارفتاروامدهیخودرادرواسخبهاینعالئمتعدیلم 
یکند(تامتیوهمکاران.)1390،
وامدهیبیشتر(کمتر)ترغیبم 
بانکهارابه 
(منفی) ،
ازاینرو،مسالهویهرویمادراینوژوهه،آناستکهباندکهدادرواکدنهبده
وامدهدیخدودراچگوندهتغییدر
افزایهعدماطمیناناقتصادیدرسدطحکدالن،رفتدار 
میدهند.

 .2مبانی نظری

1

بانکها،برنانکدهوگرتلدر 
درخصو اثرگااریعدماطمیناناقتصادیبررفتاروامدهی 
( )1995معتقدندکهسیاستوولیانق اضی(عاملمهمومؤثربروضعیتث دا اقتصداد
کالن)باعثکاههوامدهیبانکهایتجداریمدیشدود.همنندینبرنانکدهوبالینددر2
()1992نشاندادندکهسیاستوولیانق اضی،بهکاههغیرمستقیمم ارجازطریدق
کاههدرعرضهوامبانکیمنجرمیشود،چراکدهانق داضهدایودولی،سدپردههدارادر
سمتبدهیهایترازنامهبانکهاکاههخواهدداد.بافرضاینکهوامهداواوراقبهدادار

درسمتراستداراییهایترازنامهبانکها،جانشینناقصیکدیگرباشند،بانکهاتمایل

بهجابکاملزیانهایسپردهازطریقکداههنگهدداریاوراقبهداداررانداشدتهودر

بانکهایتجاریمنجرخواهدشد.
نتیجه،انق اضوولیبهکاههوامدهی 
بانکهایتجاریراتحدت
رومرورومر )1998(3معتقدنداگرسیاستوولی،وامدهی 
تأثیرقراردهد،آنگاهس بکداههبیشدتروامهدادرباندکهدایبدادارایدیهدایکمتدر
نقدشوندهخواهدشد،زیرابانکهاباداراییهاینقدشوندهترمیتوانندازسد ددارایدی
وامخود،ازطریقکمکردنذخایراحتیاطیواوراقبهادارمحافظتکنند.ایندرحدالی
استکهاگربانکهاباداراییهایکمترنقدشوندهن واهندکهنس توجوهنقددواوراق
بهادارخودراخیلیکمکنند،مج ورخواهندشدوامدهیخودراکاههدهند.
1. Bernanke & Gertler
2. Bernanke & Blinder
3. Romer & Romer

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 71 /

الزممیدانیمدرادامدهبده

برایتوضیحبیشتردرخصو موضوعوژوههویهرو،
معرفیریسکهایبانکی،روشهایاندازهگیریآنوتعریفرفتاراحتیاطیبانکهاکه
ویهنیازمعرفیمدلیهستندکهم نایت مینوژوههویهرومیباشند،اشارهکرده
ودرانتهامد م نارامعرفینماییم.
 .1-2انواع ریسکهای بانکی

بانکداریبنابهماهیتخودمتضمنمواجههباطیفوسیعیازم اطرا است.باندکهدا
بایددرحدکافیآنهاراارزیابیومدیریتنمایند.ریسکهایمهمیکهبانکهابداآنهدا
میباشد(کمیتهبا :)1385،
مواجههستندبهقرارزیر 
ریسکاعت اریریسککشوریوریسکانتقا وجوهریسکبازارریسکنرخبهرهریسکنقدینگیریسکعملیاتیریسکحقوقیریسکشهر هایاشارهشدده،ریسدکاعت داریازاهمیتدیویدژهبرخدورداراسدت،

دربینریسک
1
بهطوریکهبراساسنظرجوزفوسینکی ()1998علتاینکهبانکهدابدابحدرانمدالی
عمدهمواجهمیشوند،ریسکاعت اریبیهازحداستکدهناشدیاززیدانمربدوطبده
وامهااست.

میوردازیم:
اینرودراینقسمت ،بهمعرفیریسکاعت اری 
از 

 .1-1-2ریسک اعتباری

اعطایوام،فعالیتاتلیاکثربانکهاست.وامدهیمستلزمآناستکهبانکهادرمورد

توانبازورداختواماظهارنظرنمایند.اینویهبینیهاهمیشهبهطوردقیقتحققنمدی
یابدیاگاهیممکناستوضعیتاعت ارییکگیرندهوامبهمرورزمانودراثدرعوامدل
1. Sinkey
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م تلفضعیفشود.درنتیجه،یکیازریسکهایعمدهایکهبانکهابداآنمواجهندد،
ریسکاعت ارییاناتوانیطرفمقابلبرایاجرایمفادقرارداداست.اینریسکنهتنهدا

انواعوامرادربرمیگیرد،بلکهشاملضمانتنامههدا،ودایرشهدا1وسدرمایهگدااریدر
اوراقبهادارنیزمیشود.
مشکلاتلیبانکها،ناشیازقصورشاندرشناختداراییهدایآسدیبدیددهاسدت.
ت صیصمقدارزیادیازمناب بهیکوامگیرندهواحدیاگروهیازوامگیرندگانیکهبده
یکدیگروابستهاند،دلیلرایدمشکال بانکیاست،کهبرتمرکزریسک اعت داریداللدت
دارند.همننین ممکناستبعضیاوقا بدرتدنای ،ب دههدایاقتصدادییدامنداطق
جغرافیاییخا تمرکززیادبهوجودآید.اگرارائدهوامبدهاشد ا مدرت ط2بدهشدیوه
مناسبکنتر نشود،ممکناستبهمشکال چشمگیریبیانجامد،زیرادرایدنشدرایط
اخاتصمیمدرموردتوانبازورداختگیرنددهوام،همیشدهتدوبمبداواقد بیندینیسدت.
اش ا مرت ط3شاملسازمانهایمرکزی،سهامدارانعمده،شرکتهایتاب ،اش ا 
وابسته،4مدیرانوکارکناناجرایییکبانکمیشود.همننینشرکتهداییکدهتحدت
کنتر همانخانوادهیاگروهقراردارندنیزجزءوابستگانبهحسدابمدیآیندد.درایدن
شرایط،اینارت اطمیتواندبهیکرفتارترجیحدیدرارائدهواممنجدرشددهوبندابراین
ریسکبیشتریرابرایزیانهایناشیازوامدهدیدرودیداشدتهباشدد(کمیتدهبدا ،
.)1385


 .2-1-2سه شاخص برای محاسبه ریسک اعتباری

سهشاخصبرایمحاس هریسکاعت اری،بهشرحزیراست (دفترمطالعا بهدرهوریو
سیستمها:)1381،

به ود
 .1نسبت تسهیالت به دارایی:ایننس ت،درواقد بیدانگرعملکدردباندکهدادرجهدت
حداکثراستفادهازمناب برایاعطایتسهیال اسدتوازآنجداکدهتسدهیال اعطدایی
بانکهاازجملهعواملمؤثردرشاخصهایریسکعدمبازورداختیدانکدو بدهشدمار
میروند،افزایهایننس تنشانمی دهددکدهممکدناسدتباندکدرخصدو اعطدای
1. Acceptances

 .2ارائهوامبهاش ا مرت طبهمعنایاعطایاعت اربهافرادیاشرکتهاییاستکدهیداازطریدقمالکیدتیدابده
وسیلهتواناعما کنتر هایمستقیمیاغیرمستقیم،وابستهبهبانکهستند.
3. Connected Parties
4. Affiliated Entities
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تسهیال عملکردمناسبداشتهباشد،امدابدااعطدایتسدهیال بیشدتر،ریسدکعددم
بازورداختخودراافزایهدادهاست)همان.)1381،
 .2نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوق به تسهیالت :ایدننسد ت،ارت داط
مجموعمطال ا سررسیدگاشتهومعوقرابهکلتسهیال اعطاییبانکبیانمیکند.
افزایهمجموعمطال ا سررسیدگاشتهومعوقدرراستایافزایهتسهیال اعطدایی،
نشاندهندهافزایهریسکعدمبازورداختبانکاست.اهمیتمیزانمطال دا معدوقو
مدنظرقرارمیگیرد:

سررسیدگاشتهازچندبعد
او ،وجودمقادیرزیاداینق یلمطال ا درشرایطاعما سیاستسدقفهدایحدد
مجازاعت اریموجبمیگرددفشارناشیازمحدودیتاعت اریهربانکتشدیدگدرددو
بانکرابهت لفازحدودمصوبیاواردشدنبهفعالیتهایتوبمباریسدکبدهمنظدور
ج رانآنسوقدهد.
دوم،نشانهوضعیتریسکیبانکبودهومدیتوانددبیدانگرآنباشددکدهبسدیاریاز
تسهیال اعطایی،بدونتوجیهاقتصادی،مالیوفنی،بهانجامرسیدهاست.
سوم،حجممطال ا موردبحثمستلزمکنارگااشدتنذخیدرهمتناسدببدهمنظدور
ووشهزیاناحتمالیاست،وازاینجهت،مطال ا معوقوسررسیدگاشتهمیتوانندد
سودآوریبانکهاراتحتتأثیرقراردهند؛زیرامیزانذخیرهمطال ا مشدکوکالوتدو 
بهتور هزینهدرحسابسودوزیانمنعکسمیگردد.میزانسودوزیدانباندکنیدز
عالوهبرآنکهم نایقضاو درموردمالیا متعلقهاست،نشانگرعملکردبانکبودهوبده
عنوانیکیازشاخصهایسیاستوولیدراختیارسیاستگاارانقرارمدیگیدرد(همدان،

.)1381
 .3نسبت کفایت سرمایه (سرمایه به دارایـی  :میدزانسدرمایهباندکبدهمثابدهشد که
حفاظتیبهبانکاجازهمیدهدتاعلیرغموجودمشکال اساسدی،توانداییبازورداخدت
بدهیهاراداشتهباشدوبهعملیا خودادامهدهدد.بندابراین،هددفازبدرآوردنسد ت
کفایتسرمایه،ارزیابیدرجهآزادیبانکهابدرایارائدهواموتسدهیال ومشدارکتدر
انواعسرمایهگااریهااست،بهگونهایکدهدرشدرایطم تلدفاقتصدادیوحتدیبدروز
بانکهاجلوگیریشددهوحقدوقسدپردهگداارانحفد 
بحرانهایمالیازورشکستگی 
شود.بنابراین،نس تکفایتسرمایهرامیتوانمهمترینمعیارارزیابیریسدکباندکهدا
نیزدانست.
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میزانکفایتسرمایهبانکهاازنس تسرمایهکدلباندک،بدهمجمدوعدارایدیهدای
م اطرهآمیزآنبهدستمیآیدکهدرمحاس هایننس ت،معموالًازمجموعدارایدیهدا
بهعنوانیکمتغیرجانشین1برایداراییهدایم داطرهآمیدزباندکاسدتفادهمدیشدود.
بنابرایننس تکفایتسرمایهبانکهارامیتوانبهتور سرمایهبهمجموعدارایدیهدا
بیاننمود)همان.)1381،


 .2-2مفهوم رفتار احتیاطی و روشهای اندازهگیری آن

رفتاراحتیاطیبانکمعطوفبهتجهیزبانکدررویارویی(روبهروشدن)بدایدکبحدران
بانکهدابداسدهشداخص
مالیوبهحداقلرساندنریسکاعت اریاست.رفتاراحتیاطی 
نس تذخایراضافیبانکبهسپرده،نس تسپردهبهتسدهیال ونسد تتسدهیال بده
داراییاندازهگیریمیشود.بانکهاهرچهنس تذخایراضافیبهسپردهونس تسپرده
بهتسهیال بیشترونس تتسهیال بهدارایدیکمتدرداشدتهباشدند،رفتداراحتیداطی
بیشتردارند.درادامه،بهشرحم تصریازروشهایاندازهگیریرفتاراحتیاطیبانکهدا

ورداختهمیشود(جیا.)2009،2

 .1-2-2نسبت ذخایر اضافی به سپرده

ایننس تکهازحاتلتقسیمذخایراضافیبانکبرکلسدپردههدایبدانکیبدهدسدت
گاارانرانشانمیدهد.بداالبدودنایدن


آید،تواناییتجهیزبانکدرحمایتازسپرده
می
نس ت،نشاندهندهآناسدتکدهباندکدرمواجهدهبدابحدرانمدالیدرمقابدلهجدوم
سپردهگاارانبرایبازوسگرفتنسپردههایخود،واس گواست.درواق نس تذخدایر
بانکهاست(همان.)2009،
ترعملکردن 


دلیلیبرمحتاط
اضافیبانکیبیشتر،

 .2-2-2نسبت سپرده به تسهیالت

ایننس ت،توانتجهیزسپردهبانکبرایحمایتازعملیا وامدهدیوهمنندینتدوان
هاراارزیابیمیکند.هرچهایننس توایینتدرباشدد،حداکیاز

وامدهیازمحلسپرده
نقدینگیکمتروریسکباالتروبالعکساست.درواق باالبودنایننس ت،بیانگرعددم
وجودموقعیتهایکافیبرایوامدهییاعدمتمایلبهاعطایوامبهدلیلریسدکهدای
موجوددروامدهیاست.اگرچهمیزان70تا80درتدمیتواندبیانگرتوازنمعقو بین
1. Proxy
2. Jia
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نقدینگیودرآمدهاباشد،ولیسطحمناسببرایایننس تازکشوریبهکشدوردیگدر
متفاو است(همان.)2009،

 .3-2-2نسبت تسهیالت به دارایی

درخصو نس تتسهیال بدهدارایدی،درمعرفدیشداخصهدایانددازهگیدریریسدک
اعت اری،توضیحاتیارائهگردیدم نیبراینکهنس توامبهداراییکمتدر،بیدانگررفتدار
احتیاطیبیشتراست.دروژوههویهرو،ازنس تمداکوربدهعندوانشداخصانددازه
رفتاراحتیاطیبانکاستفادهشدهاست.


 .3-2تصمیم گیری بانکها درخصوص وام دهی تحـت شـرایع عـدم اطمینـان
اقتصادی

دراینجابهدن ا تش یصاینمسالههستیمکهشرایطاقتصادکالنتاچهحدبرکنه
بانکهابهتور همزمانیابداتدأخیر،تحدت
بانکهاتأثیرمیگااردواینکهآیاترازنامه 
تأثیرادوارتجاریهستندیانه؟وبهع دار بهتدر،آیداباندکهدارفتداریدرجهدتدور
تجاریازخودنشانمیدهند؟

بدینمنظوردراینقسمت،بحثمیکنیمکهبانکهاچگونهمیانواموداراییهدای
بدونریسک،درشرایطیکهعدماطمیناناقتصادکالنافزایهویدداکدرده،دسدتبده
انت ابمیزنند.بدینجهت،مد ورتفوراکهتوسطباوموهمکداران)2005(1معرفدی
شده،م نایکارقرارمیدهیم.دراینمد ،رابطهتریحوروشنیمیانوراکندگیسهم
وامهاینگهداریشدهدرورتفووعدماطمیناناقتصادی،ارائهمیشود.

دراینطرح،مدیرانبانکیدریکمحیطریسکیکارمیکنند(باندکهدارادریدک
شرایطریسکیادارهمیکنند)ودرهردورهمیتوانندسپردههارادردوگروهم تلدفاز
ها،سرمایهگااریکنند،یعنیوامواوراقبهادار(قرضه).


دارایی
گااریدراوراقبهعنوانویهفرضوبدرایسدادگی،بددونریسدکدرنظدر

سرمایه
گرفتهشده،واینسرمایهگااریبدونریسکداراینرخبازگشت  rfاست.بدرایباندک
  i درزمان ،  t سرمایهگااریدروامهدایریسدکی،دارایندرخبازگشدتتصدادفی  ri

استکهبرابراستبا  rfکهدرباالتوضیحدادهشدد،بدهعدالوهوداداشریسدک .  rpi 
برایکلیهوامهایکساناست.

فرضشده  rpi
1. Baum, et al.
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میگاارد،رفتارخودرادرخصو ت صدیص
مربوطبهبازدهیحاتلازوامدهیبانکها 
مناب بانکبهفعالیتوامدهیتغییرمیدهندیاخیر؟ودرواق ،ایدنفدرضرابررسدی
کردهاندکهسطوحوایینعدماطمیناناقتصدادی،بدهمددیرانبدانکیاجدازهمدیدهدد
تصمیما خودرادرخصو فعالیتوامدهی،بروایهارزیابیهایدقیقترازفرتتهدای
م تلفوامدهیات اذکنندکهدرنهایت،اینامرمنتهیبهتوزید نداهمگنیازفعالیدت
وامدهیدرمیانباندکهدا یم تلدفخواهددشددودرمقابدلافدزایهعددماطمیندان
اقتصادی،مانعیبرسرراهتواناییبانکهدادرتشد یصبهتدرینفرتدتهدایوامدهدی
خواهدبودودرنتیجه،بهرفتارمشابهدرمیانبانکهایم تلفدرزمینهوامدهیمنجر
خواهدشد.
اینبند،بهم حثرفتارگلهایدربازارهایمالیاشارهمدیکنددکدهمدیتدوانآنرا
اینگونهتوتیفکرد:رفتارگلهایدربازارهایمالیازطریقافرادیمشد صمدیشدود
کهتصمیما سرمایهگااریخودرافقطبراساساقداما جمعیبازارات اذمدینمایندد.
بهع ار دیگر،سرمایهگااریبهسمتاجماعکلبازارتمایلداردوتصدمیماتیمشدابه
کلبازارات اذمینمایدد.درایدنودژوهه،بدااسدتفادهازدادههدایفصدلیمربدوطبده
بانکهایامریکدادرواسدخبدهنااطمیندانیبدااسدتفادهاز
سا های،1973-2003رفتار 
روشونلوویات مینزدهشدهاست.نتایدنشانمیدهددوامهدایبدانکی55درتدداز
کلداراییآنهاراتشکیلمیدهد.رفتاروامدهیبانکهاازطریدقوراکنددگی(واریدانس
مقطعی)نس توامبهکلداراییهاموردارزیابیقرارگرفتهوهمننینواریانسشدرطی
تولیدا تنعتیفصلیوشاخصقیمتمصرفکننده،بهعنوانمعیاربدیث داتیاقتصداد
کالنبهکارگرفتهشدهاست.نتدایدت مدیننشدانمدیدهدد100درتددافدزایهدر
نااطمینانیبه11د9درتدکاههدروراکندگینس توامبهداراییبانکهامنجرشدده
درویهبینیفرتدتهدای

بانکها
استودرواق عدماطمینان،مانعیبرسرراهتوانایی 
سرمایهگااریمیباشدوبهع ار دیگر،عدماطمینانباالتر،سیگنا هدایورآشدوبیرا
رویبازدهانتظاریبانکهاایجادمیکندومنجربهآنمیشودکهباندکهدانسد تبده
هایآرام،همگنتررفتارکنند.


دوره
1
کواگلیاریلو ()2007درمقالهخوددرخصو نقشیکهعدماطمینداناقتصدادیدر
بانکهادربارهت صیصبهینهداراییهدادارد،بحدثکدرده
سطوحکالندرتصمیمگیری 
1. Quagliariello
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است.هدفازانجاماینوژوهه،تش یصاینمسالهبودهاستکهشرایطاقتصادکالن
بانکهداازسد تیهدای
میگااردودرنهایت،بهرهایی 
تاچهحدبرکنهبانکهاتأثیر 
انت اببینواموداراییهایبدونریسک،هنگامافزایهعدماطمیناناقتصادیکمدک
کردهاست.دادههایمورداستفادهدراینوژوهه،دادههدایفصدلیمربدوطبدهکشدور
ایتالیاطیدورهزمانی1990-2005بودهومتغیروابسدتهمدد مشدابهبداوم،واریدانس
مقطعینس توامبهداراییطیزمانمیباشدووراکسدیعددماطمینداناقتصدادیدر
سطحکالنبااعما روشGARCHبردادههایمربوطبهنرخرشدتولیدا تدنعتیو
نرختورمبهدستآمدهوروشت مینمد نیزGMMبودهاست.نتایداقتصادسدنجی
تأییدددمددیکندددکددهعدددمقطعیددتاقتصددادکددالن،نقددهقابددلتددوجهیدرتصددمیما 
سرمایهگااریبانکهایایتالیاییایفامیکنند.دردورههاییکهآشفتگیهاافزایهویددا
کرده،بانکهاسیگنا هایورآشوبراازبازدهیانتظاریوامهادریافتکردهوبندابراین،
بهرفتارهمگنتمایلویداکردهاندواینامرباکاههدروراکندگیمقطعدیمربدوطبده
بانکهانشاندادهشدهاست.
نس توامبهداراییهای 
سومویوایلو)2009(1درمطالعهایبدهبررسدیتدأثیرناوایدداریمتغیرهدایکدالن
اقتصادیبررویرفتاروامدهیب هبانکینیجریهبدااسدتفادهازدادههدایمربدوطبده
بانکهدایتجداریوناوایدداریاقتصدادکدالندردوره1996-2005ورداختندد.نتداید
مطالعهنشاندادکهبااسدتفادهازهمگرایدیوچدارچوبمدد سدازیتصدحیحخطدای
برداری،وامدهیبانکهادارایارت اطبلندمد باناوایداریمتغیرهدایکدالناقتصدادی
میباشد.بنابراین،ویشنهادمیکنندهمدانطدوریکدهباندکهدابایددتوجدهکدافیبده
ویژگیهایخا مربوطبهفعالیتهایوامدهیدرکوتاهمد وبلندمد داشتهباشدند،

نگرانیآنهانس تبهناوایداریمتغیرهایکدالناقتصدادینیدزبایددمحددودبدهنتداید
بلندمد رفتاروامدهیخودشانباشد.
ام وتر)2010(2درمطالعهایبهبررسیاثرا سقوطنرخارزونوسانا قیمتدارایی
بررفتاروامدهیبانکهادرنیجریهورداخدت.نتدایدنشداندادکدهنوسدانا ندرخارزو
تغییرا قیمتسدهامبدررویرفتداروامدهدیباندکهدامدؤثربدودهلدیکنمیدزانایدن
تأثیرگااریمعنادارنمیباشد .همننیناثرنوسانا ندرخارزبدررویشداخصسدهامدر
مقایسهبااثرشاخصسهامبرروینرخارز،قویترمیباشد.عالوهبراین،رابطهعلیدتاز
1. Somoye & Ilo
2. Mbutor
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طرفقیمتداراییبهسمتنرخارزوجودداشتهونتایدآزمدونعلیدتگرنجدر،نشدان
دادهاستکهگرچهرابطهعلیآشکاریبیننوسانا نرخارزومیزانوامهایورداختدی
مشاهدهنمیشود،اماکاههمیزانوامهایورداختیتوسطبانکهداتداحددودیباعدث
ایجادسکوندرقیمتداراییمیباشد.
بانکهاوعددمث دا 
درمطالعهتاالوراوهمکاران)2011(1ارت اطبینرفتاروامدهی 
سطحکشوریموردبررسیقرارگرفتهکهدرآن،یکمد وویامعرفیشدهکهازطریق
حداکثرسازیسودبانکهدا،یدکرابطدهغیریکنواخدتمیدانوامدهدیباندکهداوعددم
اطمیناناقتصادیدرسطحکالنویهبینیشدهاست.اینمسالهازطریقاعمدا روش
GMMبردادههایونلباندکهدایاوکرایندی(دادههدایفصدلیمربدوطبدهسدا هدای
2008د)2003موردبررسیقرارگرفتهاست .ازآنجاییکهتأثیرعدماطمیناندرسدطح
بانکهدایکوچدکوبدزرگو
گروههایبانکیمیتواندمتفاو باشد،تقسیما نمونهبر 
همننینبانکهاییانجامگرفتهکهبیشترینوکمترینسوددهیرادارندد.درودژوهه
ماکوربرایشناساییعدماطمیناناقتصادیدرسطحکالن،ازمتغیرهایزیدراسدتفاده
شدهاست:
.شاخصقیمتمصرفکننده؛

1
.2شاخصقیمتتولیدکننده؛
.سپردههایدیداری+اسکناسومسکوکا دردستمردم؛

3
.سپردههایبلندمد +سدپردههدایدیدداری+اسدکناسومسدکوکا دردسدت

4
مردم؛
.سپردههایدیداری؛

5
سپردههایبلندمد .

.6
سپسبااعما مد GARCHبراینمتغیرها،واریدانسشدرطیرامحاسد ه،وبده
عنوانوراکسیعدماطمیناناقتصادیدرسطحکالن،بهعنوانمتغیرمستقلواردمد 
کردهاست.دیگدرمتغیرهدایبدهکداررفتدهدرایدنمدد هداوام،سدود،سدرمایهوکدل
داراییهایبانکیاست.

برآوردهانشانمیدهندکهبانکهانسد توامدهدیخدودرادردوراننوسدانهدای
اقتصادیبهطورقابلمالحظهایکداههمدیدهنددکدهنشداندهنددهسدطحبداالییاز
1. Talavera, et al.
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ریسکگریزیمدیرانبانکیمیباشد.بهعالوه،باندکهدایکوچدکوحدداقلسدوددهدر
مقایسهبابانکهاییکهبیشترینسوددهیراداشتهوبزرگهستند،احتما کمدیدارد
کهتحتتأثیرتغییرا درمحیطاقتصادکالنباشند.نتایدبهدسدتآمددهبداتوجدهبده
اندازهگیریهایمتفاو عدماطمیناناقتصادیدرسطحکالن،قابدلتأییددودسدتیابی
میباشد.
1
درمطالعهلیوچی ()2017بااستفادهازدادههایمربدوطبدهباندکهدایتجداری
چین()2000-2014بهبررسیاینمسالهورداختدهانددکدهعددماطمینداننسد تبده
سیاستهایاقتصادی،چگونهبرعملکردبنگاههایاقتصادیفعا اثرمدیگداارد.نتداید
اینوژوهه،نشاندادهاستکدهافدزایهدرعددماطمیندانسیاسدتهدایاقتصدادی،
میتوانداثرمنفیومعناداریبررویمیزانوامهایاعطاییتوسدطباندکهدایتجداری

داشتهباشد.آنهادروژوههخودنشاندادهاندکهاثرگااریمنفیبویژهدربانکهاییبدا
سرمایهمشترکازدومسیر،کهیکیازآنها،ایجادشوکبرتقاضایوامومسدیردیگدر،
ایجادشوکدرعرضهمناب اعت اریوامهامیباشد.درواق ،هنگامیکهبانکهدابداایدن
شوکهایناشیازافزایهعدماطمینانسیاستهایاقتصادیروبهرومدیشدوند،بدرای
میدهندوهمنندینبدهایدن
حف توانمندیهایخود،میزانوامهایاعطاییراکاهه 
بانکهاوسطحرقابتودایریآنهدادرتعددیل
نکتهنیزاشارهمیکنندکهتوانمندیمالی 
اثرگااریعدماطمینانسیاستهایاقتصادیبدررویرفتدارباندکهدایتجداریمدؤثر
میباشد.

درایران،مطالعاتیازق یلتحلیلتأثیرا شوکسیاستوولیبرش کهبانکیایدران
(شاهنراومیرهاشمینائینی،)1390،بررسیاثرا سیاسدتودولیبدرتولیددناخدالص
داخلیازطریقکاندا وامدهدیسیسدتمبدانکیدرایدران(شدریفیرندانیوهمکداران،
،)1388ارزیابیتأثیرغیرمستقیمسیاستودولیبدرعرضدهتسدهیال بدانکیازطریدق
ویژگیهایترازنامهایبانکهایدولتیوغیردولتی(فدرزینوشوحیددری)1389،و...
انجامشده،امادرخصو تأثیرعدماطمینانشرایطاقتصادیبررفتاروامدهیبانکهدا،
تنهادومطالعهانجامشدهاستکهدرادامهبهآنهااشارهمیکنیم.

درمقالهتامتیوهمکاران()1390تأثیربیث اتیاقتصادکدالنبدررفتداروامدهدی
بااستفادهازدادههایمربدوطبدهدورهزمدانی1387دد1357

بانکهایتجاریدرایران،
1. Chi & Li
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موردبررسیقرارگرفتهاست.اینوژوههدرچارچوبروشهمجمعیومد تصدحیح
خطایبرداری،نشانمیدهدکهوامدهیباندکهدابدابدیث داتیاقتصدادکدالن،رابطده
بلندمد دارد.بهبیاندیگر،دربلندمد ،تغییراتیدرشاخصبیث داتیاقتصدادکدالن
بانکهایتجاریهمراهخواهدبود.دراینمدد ،نسد توام
(افزایه)باکاههوامدهی 
بهدارایی،نقهمتغیروابستهرابازیمیکندودرواق ،ایننس تبدرایارزیدابیرفتدار
استفادهشدهوبیانگرسهمیازداراییهایبانکاسدتکدهدرقالدبوام

وامدهیبانکها
میباشد.

نتایداینت میننشانمیدهندکهوامدهیبانکهایتجاریبدابدیث داتیاقتصداد
دستآمدده،شدد تأثیرگدااری
کالنرابطهبلندمد ومعکوسدارد.براساسضرایببه 

ایکههریکواحدافزایهدرشاخصبیث اتیاقتصدادکدالن،

قابلتوجهاست،بهگونه
بانکهایتجاریراکاههمیدهددوهمنندینمعنداداری
0/17واحدازمیزانوامدهی 
ضریبلگاریتمط یعیداراییبانکهایتجارییعنیوراکسیاندازهبانکاست،نشاندهنده
یتجاریاست،بهگونهایکهباافدزایهانددازه

بانکها
بررفتاروامدهی 

تأثیرمعنادارآن
افزودهمیشود.

ایبرمیزانوامدهیآنها


طورمعناداروقابلمالحظه
بانکها ،
به

لشکریوهمکداران()1394درمطالعدهخدودبدهبررسدیتدأثیرمتغیرهدایکدالن
اقتصادیبررفتاروامدهدیباندکمسدکنطدیدوره1370-1390بدااسدتفادهازمدد 
اقتصادسنجیخودرگرسیونبرداریورداختهاند.نتایدت مدینمدد VECMبلندمدد 
نشاندادهکهازبینمتغیرهایکلیدیاقتصاد،تغییرا عرضهوو ،نرختورمونوسانا 
قیمتسهامدربلندمد ،دارایتأثیرمعکوسوتغییرا نرخارز،دارایتدأثیرمسدتقیم
بررفتاروامدهیبانکمسکنبودهوهمننیننتداید VECMکوتداهمدد ،دارایتدأثیر
مستقیمونرختورم،نرخارزونوسانا قیمتسهام،فاقدتأثیرمعنیداربررفتاروامدهدی
بانکمسکنبودهاست.


 .4دادهها ،مدل و روش برآورد آن

 .1-4دادهها

شدهدراینوژوههمیوردازیم:

بهمعرفیمتغیرهایبهکاربرده

دراینقسمت،
1
𝑖𝑖𝑖𝑖)𝐴𝐴 = (𝐿𝐿/نس توامبهدارایی .
1. Loan to Asset ratio
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ایننس تبهعنوانمتغیروابستهواردمد شدهودادههایمربدوطبدهایدنمتغیدر،از
بانکهااست راجشدهاست.
ترازنامهسالیانه 
= GDPتولیدناخالصداخلی.1تولیدناخالصداخلیبهقیمتثابت،بدهعندوانمتغیدر
مستقلواردمد شدهاست.
2
:GBLنرخرشدمطال ا معوقبانکی .
مطال ا معوقبانکی:مطال اتیکهبیهاز6ماهوکمتراز18ماهازتداریخسررسدیدو
یاتاریخقط ورداختاقساطسپریشدهاست.
 : GM2رشدنقدینگی.3
عدماطمیناناقتصادیدرسطحکالن،4کهبرایمحاس هآنازروشگارچاستفادهشده
شدهونحوهمحاس هآندرادامهتوضیحدادهخواهدشد.
:TA
کلداراییهایبانک،5کهبهعنوانتقری یازاندازهبانکاست.

 .2-4محاسبه عدم اطمینان اقتصادی

دراینوژوهه،برایمحاس هعدماطمیناناقتصدادیدرسدطحکدالن،روشگدارچبدر
رویدادههایمربوطبهنرخرشداقتصدادیایدران،مربدوطبدهسدالهای1357-1393
اعما ونتایدت میندرجدو ()1ارائهشدهاست.
جدول .1ت مینمد گارچبرروینرخرشداقتصادی

2

 t1
0/330228
0/0548

u2

 t 1
0/58754
0/0633

C

ضریب

1/552159

مقداربرآورد

0/3109

:یافتههایوژوهه

من

Prob

2

باتوجهبهیافتههایجدو یک،فرضیهتفرم نیبرعدماعت دارضدریب  u t 1در
سطحاطمینان90درتدردشدهودرنتیجده،دارایاعت داراسدتوهمنندینضدریب

1. Gross Domestic Product
2. Growth of Bad Loan
3. Growth of M2
4. Macroeconomic Uncertainty
5. Total Assets
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2

 t1نیزمشابهموردق لیدرسدطحاطمیندان90درتدد،فرضدیهتدفرراردکدردهو
ضریبآناعت ارآماریدارد.
ازآنجاکهروشت مینمد مادراینوژوههونلبینبانکی(مربوطبهسا هدای
)1385-1393است،درنتیجهبرایآنکهعدماطمیناناقتصدادیراکدهدربداال،نحدوه
محاس هآنراشرحدادیم،بهعنوانیکمتغیرمستقلواردمدد کندیمواثدرآنرابدر
میزانوامدهیبانکهابسنجیم،بایدددادههدایمربدوطبدهسدا هدایمدوردبررسدیرا
()1385-1393ازمیانسریزمانی()1357-1393کهدراینقسمتت مینزدهایدم،
جدانمودهوبرایکلیهمقاط (کهدراینجا10بانکایرانیاست)تکرارنماییم.
حا برایمحاس هواریانسشرطیمیتوانازنتایداینت مدیناسدتفادهنمدودکده
2

نتایدحاتلبیانگربرآورد   tاست(عدماطمینان).


 .3-4آزمون ایستایی

دراینوژوههازروشLLC1بهمنظوربررسدیایسدتاییمتغیرهدایمدد اسدتفاده،و
نتایدآزموندرجدو 2آوردهشدهاست.

متغیر
𝒊𝒊𝒊𝒊)𝑨𝑨(𝑳𝑳/
GDP

GBL

GM2
Uncertainty
TA

جدول .2نتایدآزمونایستایی
Prob

0/000

0/0003
0/000
0/000

0/0006
0/000

:یافتههایوژوهه

من

وضعیتایستایی
ایستادرسطح
ایستادرسطح
ایستادرسطح
ایستادرسطح
ایستادرسطح
ایستادرسطح

ازآنجاکهکلیهمتغیرهادرسطحایستاهستند،نیدازیبدهانجدامآزمدونهمگرایدی
نیست.

1. Levin Lin Chu
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 .4-4گزینش الگو

 .1-4-4گزینش الگو از بین الگوی تلفیقی و الگـوی اثـرات ثابـت یـک طرفـه
(مقطع

جدو ،3نتایدت مینالگویاثرا ثابتیکطرفهدرمقط رانشدانمدیدهدد.بدرای
گزینهیکالگوازبیندوالگویتلفیقیوالگویاثرا ثابتیدکطرفدهدرمقطد ،بده
گزینهآزمونFرجوعکرده،ونتایداینآزمونرادرجدو 4آوردهایم.

یکطرفهدرمقط 
جدول .3ت مینالگویاثرا ثابت 

TA

2/93E-05
0/0018

Uncertainty

GM2

GBL

GDP

C

ضریب

مقدار
0/325189 1/42E-07 -0/001236 0/011090 -0/001298
برآورد
0/0002

0/0022

0/1985

Prob (F- Statistic):0/000
:0/840223ضریبتعیین

0/000

0/000

Prob



جدول .4نتایدآزمونF
Prob

0/000

آماره

93/632204

آزمونF
Cross- section F

من جداو 3و:4محاس ا تحقیق


همانگونهکهمشاهدهمیگردد،آمارهFبرایاینمنظورارائهشده،وبدااسدتنادبده
اینآماره،فرضیهتفراینآزمونیعنیارجحیتالگویتلفیقدی،وایرفتدهنشددهاسدت.
بنابراین،فرضیهمقابلیعنیارجحیتالگویاثرا ثابترامیوایریم.
 .2-4-4گزینش الگو بین الگوی اثرات ثابت و اثـرات تصـادفی یـکطرفـه در
مقطع و زمان

یکطرفهیادوطرفدهبدرآورد
برایانت ابالگودرچنینحالتی،الگورابااثرا تصادفی 
نمودهوسپسبهآزمونهاسمنمراجعهمیکندیم.درایدنقسدمت،اثدرا تصدادفیدر

مقط رادرنظرگرفتهایمونتیجهت میندرجددو 5ارائدهشددهوازآنجداکدهprob
مربوطبهضرایب،درچهارموردازشهمدوردم دینبدیاعت داربدودنضدرایباسدت،
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نمیتوانیمازاینالگوبهعنوانالگوینهاییاستفادهنماییم.بنابراین،برایگزینه،ایدن
تحتآزمونهاسمنقرارنمیدهیم.

ت مینرا


یکطرفهدرمقط 
جدول .5الگویاثرا تصادفی 
TA

Uncertainty

4/95E-06

-0/001687

0/7924

0/2817

GM2

GBL

GDP

C

ضریب

مقدار
0/251466 2/00E-07 -0/001089 0/008186
برآورد
07/758

0/4899

0/0016

0/0333

Prob

من :محاس ا تحقیق



انجامت میناثرا ثابتیکطرفهدرزماننیزامکانوایرنیسدتونتیجدهت مدین
اثرا تصادفییکطرفهدرزماننیدزدرجددو 6آوردهشددهکدههمدانطورکدهقابدل
مشاهدهاست،چهارضریبازشهضریبازنظرآماریمعت رنیست،درنتیجهت مین
اینگزینهمنتفیمیشود.


یکطرفهدرزمان
جدول .6الگویاثرا تصادفی 
TA

Uncertainty

GM2

GBL

GDP

C

ضریب

0/0153

0/5606

0/7302

0/7693

0/0238

0/6470

Prob

مقدار
0/115207 2/99E-07 0/000920 0/02045 -0/002027 -3/53E-05
برآورد



من :محاس ا تحقیق

درمجموعمی تواننتیجهگرفتکهالگوینهداییکدهدرایدنودژوهه،بدهعندوان
الگویبرگزیدهانت ابشدهومیتوانآنراتجزیهوتحلیدلکدرد،الگدویاثدرا ثابدت
یکطرفهدرمقط است(جدو .)3



 .3-4-4آزمون وابستگی مقطعی

1

آزمونهایایستاییونلمانندآزمونLLCوIPSبراینفدرضبنداشددهانددکدهبدین
مقاط  ،هم ستگیوجودنداردوبهع دار دیگدر،بدرفدرضناهم سدتگیبدینمقداط 
1. Cross Sectional Dependence Test
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استوارهستند.بررسیهایانجامشدهدراینرابطده،نشدانمدیدهدددرتدور وجدود
هم ستگیبینمقاط وبهع ارتی،درتور وجودخطدایمحیطدی،1ایدنآزمدونهدا
دارایتورشدرمقدارخواهندبود.ازاینروبرایرف اینمشکل،آزمونیطراحیگردیده
کهدرآنناهم ستگیبینمقاط تحتعنوانفرضیهتفرموردآزمدونقدرارمدیگیدرد
(شیرینب هوتلویت ار.)1395،

یکطرفهدرمقط )کدهدر
آزمونماکوربررویت مینبرگزیده(الگویاثرا ثابت 
جدو شماره3بیانگردید،دراینوژوههانجامشدهاست.
دراینارت اط،چهارآزمونکهسهآزمونآنازگروهآزمدونهدایضدریبالگراندژو
دیگریآزمونCDوسراناست،دراختیارکاربرقرارمیگیرد.باتوجهبهنتایدحاتلاز
آزمونیادشده،فرضیهتفرم نیبرناهم ستگیمقطعدیدرجمدال وسدماندوایرفتده
رانشانمیدهد).

میشود(باتوجهبهprobمربوطبهPesaran CDکهعدد0/2934


 .5نتیجه گیری
دراینقسمت،بهتحلیلضرایبمدلیکهدرقسمتق لبهعنوانمد نهداییانت داب
)،میوردازیم.
کردیم(جدو  3
ازآنجاکهبانکهانقهویژهایدرنظامهایمدالیب صدو حدلمسدالهاطالعدا 
نامتقارنبازارهایاعت اریایفامیکنند،کانا وامدهیبانکهابدراسداسهمدیننقده
ویژهشکلگرفتهاست؛بهترتی یکهاستقراضکننددگانبدهواسدطهنظدامبدانکی،بده
بازارهایمالیدسترسیویداکردهوازسویدیگر،هیچجانشینکاملیبدرایآنوجدود
بانکهامیباشد.
نداردکهاینتأکیدیبراهمیتکانا وامدهی 
دراینوژوهه،رفتاروامدهیدهبانکایرانیبااستفادهازدادههایسدالیانه-1393
1385درواسخبهنااطمینانیاقتصادکالنراموردمطالعهقراردادهورفتاروامدهیآنها
رابانس توامبانکیبهداراییهایآنهانشاندادیم؛زیرابیدانگرسدهمیازدارایدیهدای
بانکاستکهدرقالبواماعطاگردیده،وواریانسشرطینرخرشداقتصادی،بهعندوان
معیاربیث اتیاقتصادکالندرنظرگرفتهشدهاست.
نتایدنشانمیدهدکه:
بانکهدادارد
 عدماطمیناناقتصادیدرسطحکالن،اثرمنفیبرنس توامبهدارایی (ضریبمنفیومعناداراست).بهع ار دیگر،هرچدهواریدانسشدرطیندرخرشدد
1. Spatial Error
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اقتصادیافزایهویداکند،بانکهادرواکنهبهآن،میزانوامدهیخدودراکداهه
میدهند.
 سطحتولیدناخالصداخلی،اثرمث تیبرنس توامبهداراییدارد(عالمدتضدریب،مث تودارایاعت ارآماریاست).بهع ار دیگر،تغییدردرسدطحتولیددناخدالص
بانکهاخواهددشدد.بندابراین،مدی
داخلی(افزایه)منجربهافزایهمیزانوامدهی 
توانگفتبانکهاطیدورههاییکهتولیدناخالصداخلیدرسطحوایینیقراردارد،
میزانوامدهیخودراکمتروزمانهاییکهتولیدناخالصداخلدیدرسدطحبداالیی
میباشد،میزانوامدهیخودرابیشترمیکننددودرنتیجده،چرخدههدایوامدهدی
موجبتشدیدوباالرفتنسطحتولیدناخالصداخلیمیشوند.
بانکهاکهوراکسیاندازهبانکاست،نشاندهنددهتدأثیر
 معناداریضریبکلدارایی آنبررفتاروامدهیبانکهااست؛بهگونهایکهباافزایهاندازهبانکهدا،بدرمیدزان
وامدهیآنهاافزودهمیشود.عموماًبانکهابااندازهبزرگتر،بهدلیدلکداههریسدک
اعت اریقادربهوامدهیبیشترخواهندبود.
 نرخرشدنقدینگی،اثرمث تیبرنس توامبهداراییبانکهادارد(عالمتضریبآنمث تودارایاعت ارآماریاست).بهع ار بهتر،باافزایهدرنرخرشددنقددینگی،
میزانوامدهیبانکهاافزایهمییابدوبنابراین،باتوجهبهمفهومسیاستوولیکده
بیانگرات اذتدابیربهمنظورکنتر وتنظیمحجموو درگردشمیباشد،میتدوان
چنیننتیجهگرفتکهفراینداثرگااریسیاستوولیازطریقمکانیسدمکاندا وام-
دهیبانکی،بدینتور استکهاعما سیاسدتودولیان سداطیموجدبافدزایه
سپردههایبانکیشدهوبهت آن،اعت ارا بانکیافزایهمییابد.
منابع
 دفترمطالعا بهرهوریوبه ودسیستمها.)1382(.گزارشعملکردباندکهدای
تجاری.
 شاهنرا،مهشیدومیرهاشمینائینی،سیمین.)1390(.تحلیدلتدأثیرا شدوک
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