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چکیـده
یکی از محلهای تامینمالی بنگاهها ،بانكها هستند که بهعنوان واسطهگر وجوه در انتقال
منابع از بخش مازاد و تخصیص آن به بخش مورد نیاز ،عملیات گردش نقدینگی در اقتصاد
را انجام میدهند .منابع قابل استقراض در سیستم بانکی از محل سپردهگیری و صاحبان
سهام تامین میشود که بسته به سهم هر یك ،ساختار منابع متنوعی را برای سیستم بانکی
فراهم خواهد کرد .عالوه بر بحث ساختار سرمایه ،تامین منابع برای بانك دارای هزینه است
که اثر آن در صورتهای مالی و از جمله شاخصهای اهرمی سیستم بانکی قابل ردیابی و
نظارت است .در این مقاله به این سوال پاسخ داده میشود که آیا پویایی اهرم مالی در میان
بانكهای ایرانی بهخصوص در زمینه وضعیت نقدینگی متفاوت است؟ برای این منظور با
استفاده از دادههای  13بانك ایرانی برای دوره  3ساله از  1331تا  1333و با اسـتفاده از
نرم افزار  STATAبه بررسی موضوع پرداخته شده است .نتایج حاکی از آن است که اهرم
مالی رابطه مثبت و معناداری با اندازه بانك ،نقدینگی بانك ،نسبت ارزش دفتری سرمایه به
کل دارایی و رابطه منفی و معناداری با نسبت سپرده به تسهیالت دارد .همچنین رابطه
مثبت و معنادار بین اهرم مالی بانك با اهرم هدف و اهرم واقعی در بانك اثبات شد ،اما
رابطه معناداری بین اهرم مالی و شاخص نقدینگی کل کشور مشاهده نشد.
کلیـد واژهها
اهرم مالی ،اهرم پویا ،ساختار سرمایه بهینه ،نقدینگی.
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مقـدمه
در اقتصاد ،بانكها نقش کلیدی بر رشد اقتصادی و سایر متغیرهای کالن اقتصادی
دارند و یکی از رکنهای با اهمیت تامینمالی بهحساب میآیند که عملیات واسطهگری را در
اقتصاد انجام میدهند .بانكها بهعنوان واسطهگر وجوه به تجهیز منابع و جذب نقدینگی
پرداخته و سپس منابع تجهیز شده را در بخشهای مختلف اقتصادی تخصیص میدهند.
تجهیز منابع در سیسـتم بانکی از محـل سپردهگیری و صاحبان سهام تامیـن میشـود که
بستـه به سهم هریك ،ساختار منابع متنوعی را برای سیسـتم بانکـی فراهـم خواهـد کرد.
عـالوه بر بحث ساختار سرمایه ،تامین منابع برای بانك دارای هزینه است که اثر آن در
صورتهای مالی و از جمله شاخصهای اهرمی سیستم بانکی قابل ردیابی و نظارت است.
در حال حاضر با وجود مشکالت بسیار اهرم مالی در سیستم بانکی ،با توجه به عملکرد
کلیدی بانك در اقتصاد (عملیات واسطهگری) میزان قابل توجهی از اهرم مالی برای بانكها در
زمان تجهیز منابع و تامینمالی اجتناب ناپذیر است .چگونگی تامین مالی بنگاه و ترکیب ساختار
سرمایه آن تا سالها کانون توجه اقتصادانان مالی بسیاری بوده است (مارکز و سانتوز.)2224 ،
در حدود نیم قرن پیش وستون ( )1311سرآغاز مباحث تدوین نظریههای ساختار سرمایه بوده
است که ادامه آن به مباحث نظریه مودیگانی و میلر رسیده است.
مودیلیانی و میلر ( )1313ثابت کردند که هزینه سرمایه تامین منابع به درجه اهرم مالی
بستگی ندارد و در تمام سطوح ثابت است .آنها استدالل نمودند که ترکیب بهینه ساختار
سرمایه با کاهـش هزینـه و حداکثرسـازی ارزش کـل بنگاه و از طریق افزایش استفاده از
اهرمها (استقراض و بازار اعتبارات برای شرکت و سپردهگیری برای بانكها) در تامین مالی
امکانپذیر است؛ و در حال حاضر نظریه توازن که توسعهیافته نظریه مودیلیانی و میلر است،
هنوز به عنوان یك مدعی برای درك تصمیمات ساختار سرمایه بنگاهها باقـی مـانده است.
با توجه به نظریه توازن ،بنگاه هزینههای ورشکسته (بحران مالی) خود را ،با استفاده از
صرفهجوییهای مالیاتی حاصل از بدهیها متعادل میکنند ،در حالی که مطالعات قبلی
تفسیرهای مختلفی را از منافع و هزینههایی که توسط نظریه توازن تاکید میشود را ارائه
میدهند .یکی از رایجترین آنها مزایای مالیاتی بدهی در برابر هزینه ورشکستگی است.
در سیستم بانکی ترکیب منابع مالی گوناگون با هدف تجهیز منابع بانك را ساختار
سرمایه مینامند (فرهنگ علوم مالی و بانکی آکسفورد )2221 ،و رسیدن به معادله یا الگوی
برای تعیین ساختار سرمایه بهینه با توجه به وضعیت نقدینگی و عملکرد بانك ،مباحث و
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تحقیقاتی را در این حوزه فراهم کردهاست .منابع مالی در اختیار بانك و تامینمالی در
سیستم بانکی عمدتا از دو بخش مجزا منابع داخلی و خارجی تشکیل شدهاست .در تامین
مالی خارجی تاکیـد بر سهامـداران و سپردهگـذاران است که وجـود دو دستـه سپردهگذار
(بازار بدهی) و سهامدار (بازار سرمایه) مفروضات و نظریههای ساختار سرمایه و ساختار
سرمایه بهینه را طرح کردهاست .ساختار سرمایه بهینه یك بانك میتواند از مساوی قرار
دادن حاشیه سود با هزینه نهایی بدهی مشتق شود .با توجه به نظریههای موجود در ارتباط
با ساختار بهینه سرمایه معموالً مجموعهای از مشخصههای بنگاه (عوامل درونی) و
مجموعهای از مشخصههای محیطی (عوامل سطح بخش یا صنعت) مانند محیط تجاری،
پویایی صنعت به لحاظ رشد و تکنولوژی و در نهایت مجموعهای از مشخصههای کالن
اقتصادی (عوامل بیرونی) بر تامین مالی مطلوب موثر است.
از نظر نظری ،استدالل توازن باید مساوی با بانك به کار برده شود ،زیرا آنها مشمول
مالیات و ورشکستگی هستند .اگر نظریه توازن قابل اجرا برای بانكها باشد ،مفهوم اصلی آن
این است که بانكها تمایل دارند ساختار سرمایه مورد نظر خود را به طور فعال بهینه نمایند
و در مقابل ،فقط سطح سرمایه حداقل قانونی مورد نیاز را نگه دارند .از این رو ،نظریه توازن
بهتر از نظریههای پیچیده ساختار بهینه سرمایه بانك ،تصمیمات مدیریت سرمایه بانكها را
توضیح میدهد .براساس نظریه توازن ،در ابتدا برای هر بنگاه میتوان ساختار سرمایه هدف
(یا ساختار سرمایه بهینه) یا یك نسبت بدهی هدف تعریف کرد و سپس بدهیهای شرکت
در طی زمان موجب تعدیل اهداف مذکور و حذف تدریجی انحرافات موجود میشود (کلوین
و همکاران .)2211 ،در این ارتباط اهرم مالی پویا ساختارهای بیشتری را در مورد اینکه
چگونه یك بانك به ساختار سرمایه بهینه مورد نظر خود میرسد ،اضافه میکند.
در این مقاله ،با تاکید بر ساختار بهینه سرمایه در بانك و تحت مفروضات الگو نظریه
توازن ایستا و اهرم مالی ،به بررسی پویایی اهرمی مالی بانكها و اثر آن بر عملکرد نقدینگی در
سیستم بانکی ایران پرداخته شده است .بدینمنظور دادههای  13بانك ایرانی برای دوره 3
ساله از  1331تا  1333را جمعآوری کرده و تحت الگوهای رگرسیونی در نرمافزار Stata
موضوع بررسی شده است .بنابراین با تمرکز بر نظریه ساختار سرمایه بهینه ،اهرم مالی و
نظریه توازن ،در این مقاله به این سوال پاسخ داده میشود که آیا پویایی اهرم مالی و ساختار
سرمایه بهینه در میان بانكهای ایرانی به خصوص در زمینه وضعیت نقدینگی متفاوت است؟
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برای این منظور در بخش اول مقاله مبانی نظری ارائه شده است و پس از معرفی الگو
رگرسیونی مقاله نتایج آماری ارائه و در بخش پایانی از بحث حاضر نتیجهگیری شده است.
مبانی نظری
بانكها معموال زمانی که ارزش یك وضعیت را به بیش از مقدار پرداخت شده برای آن
تغییر میدهند با اهرمهای اقتصادی مواجه میشوند .برای مثال تضمین تسهیالت که در
ترازنامه نشان داده نمیشود و حتی اگر شامل تعهد مشروطی باشد که ممکن است در آینده
تحقق یابد ،برای بانك ایجاد تحمل هزینه و اهرم کردهاست .بر اساس همین نظریه نسبت
اهرمی در بال  3با تغییراتی همراه بوده است .نسبت اهرمی بال حاصل تقسیم سرمایه بر
دارایی موزون به ریسك است که با عنوان کفایت سرمایه بانکی شناخته میشود که تحت
مقررات جدید آستانه استاندارد آن برای بانكها  3درصد است (ماریانو .)2211 ،همچنین ،بر
اساس گزارش سیاست کمیته مالی ،نسبت اهرم مالی شاخص پرداخت بدهی بانك و نسبت
سرمایه بانك به ناخالص داراییها است ،چه اینکه داراییها توسط سرمایه یا بدهی تامین مالی
شوند و چنانچه مقدار آن از آستانه استاندارد پایینتر باشد حاکی از آن است که بانك برای
تامین دارایی و تخصیص منابع به بدهی در مقایسه با سرمایه بانك متکی است .مطابق با
مقررات بال  1آستانه استاندارد کفایت سرمایه بانكها  4درصد بود که پس از بحران مالی
اخیر بهعنوان یك اقدام تکمیلی چارچوب کفایت سرمایه مبتنی بر ریسك اصالح و آستانه
استاندارد نسبت اهرمی در بال  3در دسامر  2212به  3درصد تعدیل شد.
با توجه به الزامات مبتنی بر ریسك ،نسبت اهرمی بال ،الگو ساختار سرمایه بهینه و
حفاظت شده در برابر ریسك را فراهم میکند .همچنین شاخص استانداردی برای
سرمایهگذاران و سپردهگذاران بانکی است که حاکی از سهم هر یك از گروههای ذینفع از
منافع بانك است .عالوه بر آن منطبق با ادبیات نسبت اهرمی بال این شاخص در پیشبینی
ورشکستگی بالقوه بانكها و تدوین الگوهای ریسك برای بانك موثر هستند (ماریانو.)2211 ،
در ایران مقررات کفایت سرمایه طبق بخشنامه تصویب شده در سال  1332بانك
مرکزی محاسبه و تعیین میشود .در این بخشنامه کفایت سرمایه بانکی را حاصل تقسیم
سرمایه پایه به مجموع داراییهای موزون معرفی و آستانه حداقلی آن را  3درصد لحاظ
کرده است که البته در صورت وجود استاندارد بینالمللی یا ضرورت حفظ سالمت بانك،
مجوز داشتن کفایت سرمایه باالتر از  3درصد را به بانكها میدهد.
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ریپولو و سوارز ( )2213الگو نظری از اثرات نظارتی سرمایه مورد نیاز در چرخه تجارتی
در تامین اعتباری بانك در طول رکود اقتصادی ارائه دادهاند و پیشبینی کردند که حتی اگر
بانكها سپر سرمایه از محل سرمایه اضافی را در ساختار سرمایه خود انتخاب کنند ،این
سپر ممکن است هنوز هم برای جلوگیری از بحران اعتباری در طول بحران کافی نباشد .آنها
نتایج الگو را جهت مقایسه تفاوت نظامهای مختلف سرمایه بال از بال  1تا بال  3بهکار
بستند و استدالل کردند که سرمایه مورد نیاز مبتنی بر ریسك بال  2میتواند به سادگی
برای کاهش اثرات دورهای خود ،تنظیم شده و بانكها را به ایجاد استهالك سرمایه بیشتر
در طول زمان وادار کند.
آلن و همکاران ( )2211الگوی برای توضیح انگیزههای غیرقانونی بانكها برای نگهداری
استهالك سرمایه اضافی ارائه دادند .آنها با تمرکز بر اندازه بازار و دارایی بانك نشان دادند
که سرمایه احتیاطی بیش از حد آستانه بال نه تنها مورد توجه وامگیرندگان قرار میگیرد،
بلکه انگیزه بانكها را برای نظارت بر موضوع تسهیالت و اعطای تسهیالت در محیط رقابتی
افزایش میدهد .در این ارتباط ،هاردینگ و همکاران ( )2213الگوی از اثرات الزامات کفایت
سرمایه ،بیمه سپرده و ارزش فرانشیز بانك در ساختار سرمایه بانكها ارائه دادند و
دریافتند که بانكها تمایل به نگهداشتن بیش از حد سرمایه برای محافظت از ارزش حق
رای خود دارند.
آرنولد و همکاران ( )2212در مورد تکامل الزامات کفایت سرمایه از بال  1تا بال  ،3در
زمینه خطرات سیستماتیك ،چرخه کسب و کار و مقررات کالن محتاطانه بحث کردند .آنها
نتیجه گرفتند که سه درس مهم از بیست سال قبل از الزامات تکامل کفایت سرمایه وجود
دارد که عبارتند از:
 سرمایه زیاد ،خوب است؛
 میزان سرمایه باید متناسب با ریسك و هزینه آن باشد؛
 و برخی از سرمایهها بهتر از سرمایههای دیگر است.
بهطور گسترده شواهد تجربی که نسبت کفایت سرمایه بانك را در برابر شوك الزامات
قانونی حمایت کند و بانكها به طور فعال سطح سرمایه هدف خود را مدیریت کند و تمایل
به افزایش حداقل سرمایه مورد نیاز در بانكها را نشان دهند ،وجود دارد (برگر و همکاران
( ،)2223فالنری و رنگان ( ،)2223گروپ و هایدر ( )2212و برگر و باومن ( .))2213در
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این تحقیقات محققان در تالش برای نشان دادن این نکته هستند که سرمایه بانك نقش
مهمی در ارتقاء بقا بانك و سهم بازار در شرایط عادی (برای بانكهای کوچك) و در شرایط
بحرانی (برای تمامی بانكهای کوچك ،متوسط و بزرگ) بازی میکند .آنها نشان دادند که
این نتایج بهطور کلی جایگزین قوی برای اندازهگیری کفایت سرمایه ،از جمله نسبت حقوق
صاحبان سهام به داراییهای نظارتی است.
راههای جایگزین اندازهگیری سرمایه بانك بیشتر در تعدادی از مطالعات اخیر بحث شدند
که به نقصهای بال  3و حسابداری مبتنی بر سرمایه مورد نیاز پرداختند و از راههای جایگزین
نسبت کفایت سرمایه بر مبنای ارزشهای بازار طرفداری کردند (فالنری ( )2214و حسن و
همکاران ( .)2211دیمیرگاك کانت و همکاران ( )2213رابطه بین اختالف اقدامات کفایت
سرمایه بانكها و بازده سهام بانك را در یك پنل نامتعادل متشکل  331بانك در  12کشور
توسعهیافته در طول دوره قبل از بحران و دوره بحران بررسـی کردند .نسبـتهای کفایت
سرمایه مورد استفاده در مطالعه آنها نسبت بال مبتنی بر ریسك ،درجه  1و  ،2نسبت اهرم
ساده و نسبت حقوق صاحبان سهام بود .آنها دریافتند که هسته سرمایه (سرمایه درجه  1یا
جزء اول سرمایه) و نسبت بال مبتنی بر ریسك نماینده بهتری برای وضعیت سرمایه بانك
هستند و نسبتهای اهرمی ساده مبتنی بر ریسك ،عملکرد بهتری نسبت به نسبتهای اهرمی
مبتـنی بر پیـشبینی عملکرد قیـمت سهـام بانـكها در طول بحـران مالی اخیر را داشتـهاند.
جاررو ( )2213بهطور انحصاری بر نسبت اهرمی تمرکز کرد و شواهدی فراهم کرد که نسبت
کفایت سرمایه حداقلترین پیچیدگی استانداردهای سرمایه با ارزش در معرض خطر ریسك
بانك را در نظر گرفته باشد .او همچنین این ایده که نرخ اهرم مالی نه تنها بیشتر ذاتی است،
بلکه مقایسه بین بانكها را سادهتر میکند ،را مطرح کرد.
بههرحال چگونگی اثر نسبت اهرمی بانك یا کفایت سرمایه بانك و پویایی این دو در
شبکه بانکی مساله قابل توجهی است که در این مقاله به آن پرداخته خواهدشد .پاسخ به این
سوال بهظاهر ساده بخـش مرکزی مقـررات احتیاطی بانکداری مـدرن و عنصر اصلی
درمباحث نظارتی است .ناظران بانکی برای پویایی ساختار سرمایه بانك و بهینه بودن آن با
حداقل هزینه نیاز به یك اقدام ساده و به موقع ،یا بهعبارتی نیاز به یك شاخص قابل اعتماد
و قوی از ریسك ورشکستگی بانكها دارند که بر اساس آن بتوانند اقدامات اصالحی سریع
را آغاز کنند .همچنین توانایی محاسبه و اندازهگیری مداوم آن در سریهای زمانی طوالنی و
در میان اغلب کشورهایی که قانونگذاران بانکی آنها تنها دادههای نظارتی ابتدایی را جمع

بررسی پویایی اهرم مالی و ساختار سرمایه بهینه در سیستم بانکی ایران

31

آوری میکنند ،فراهم باشد .بر همـین اساس نسبت کفایـت سرمایـه حاصل تقسیم حقوق
صاحبان سهام بر دارایی مـوزون به ریسـك با توجه به اوزان ریسـکی منتشره توسط بال
بهترین شاخص موجود است.
3
با توجه به گزارشهای اخیر کمیته سیاست مالی بانك مرکزی انگلستان ( ) FPCبررسی
نسبت اهرمی بازل ،بهمنظور حفظ رابطه بین نسـبت سرمایه در معرض ریسك موزون و
نسبت اهرمی به لحاظ ریسك نظاممند بانکی مورد توجه است .عالوه بر این ،بررسی انجام
شده در این کمیته نشان میدهد که کفایت سرمایه ،محاسبه و ادبیات آن در نظام بانکی
حداقل نسبت اهرمی الزم برای حذف و یا کاهش ریسكهای نظاممند منسوب به اهرم
ناپایدار در نظام مالی است .همچنین ،حائل نسبت اهرمی مکمل جهت حذف یا کاهش
ریسكهای نظاممند مربوط به توزیع خطر در بخش مالی و حائل ضد نسبت اهرمی برای
حذف و یا کاهش ریسكهای سیستماتیك مربوط به رونق اعتباری دورههای رشد اعتباری
در اقتصاد است .چنین رویکردی ،به نظر سیاست کمیته مالی ،نه تنها منجر به آن میشود
که نسبت اهرم مالی کامال یکپارچه و هماهنگ با ساختار نظارتی فعلی باشد ،بلکه نقش
مکملی برای نسبت سرمایه برای شرکتهای مالی است.
بنابراین در این مطالعه نیز ،از نسبت کفایت سرمایه تحت مقررات بال  1یعنی تقسیم
حقوق صاحبان سهام بر دارایی موزون به ریسك استفاده شد .نکته قابل توجه آن است که این
نسبت معرف اهرم مالی مدنظر در تحقیق نیز است .بر اساس ادبیات موجود و تحت الگوهای
رگرسیونی نیز پویایی اهرم و ارتباط آن با ساختار سرمایه بهینه بانك ارزیابی شده است.
در بحث ساختار سرمایه بهینه مطالعه مودیلیانی و میلر ( )1313و نظریه توازن ایستا که
اصالح نظریه مودیگانی و میلر است ،قابل توجه است .نظریه توازن بیان میکند که بنگاه
بهدنبال ساختار بدهیای است که ارزش بنگاه را حداکثر کند .در نتیجه تا جایی وام میگیرد
که هزینه ناشی از تامین مالی بیرونی (مانند افزایش ریسك ورشکستگی) با منافع ناشی از
استقراض (استفاده از سپر مالیاتی) برابری کند .بهعبارتی بنگاه بدنبال برقراری تعادل بین
ارزش صرفهجویی مالیاتی بهره ،هزینه ورشکستگی و هزینه نمایندگی است و مدیریت بنگاه
در تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه باید آنقدر بدهی را با سهام و سهام را با بدهی
تعویض و جایگزین نماید تا ارزش حداکثری حاصل شود.
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نظریه توازن با تمرکز بر تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت بدهی پیشبینی شده و نسبت
بدهی بهینه بدنبال حداکثرسازی ارزش بنگاه است (مایرز .)2221 ،مزایای عمده بدهی حداقل
کردن پرداخت بهره است .چنین منافعی بنگاه را به استفاده از بدهی ترغیب میکند .میلر
( )1377این اثر ساده را با وجود مالیاتهای شخصی و گاهی با سپر مالیاتی غیربدهی مرتبط
میدانست .عالوه بر این ،صدور سهام به معنی حرکت غیر مطلوب است؛ بنابراین ،آن میتواند
بهعنوان یك خبر بد در نظر گرفته شود .مایرز ( )1334بیان میکندکه بنگاه اگر احساس
نماید که در بازار قیمتها نادرست است انتشار سهام یا جذب منابع از محل صاحبان سهام
(برای بانكها) را انتخاب میکند .در مقابل نیز سرمایهگذاران آگاه از قیمتهای نسبی یا
نادرستی قیمتهای سهام استفاده میبرند .در نتیجه ،سرمایهگذاران به صدور سهام واکنش
منفی نشان میدهند و مدیریت هیچ عالقهای به انتشار سهام نشان نمیدهد .نظریه توازن و
ادبیات تجربی مرتبط با آن در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.
پیشینه تحقیقات
میشاییل و همکاران ( )2211تاثیر اهرم مالی و نقدینگی بر درآمد و مدیریت سرمایه را
در بانكهای تجاری آمریکا بررسی کردهاند .آنها بیان میکنند که مطابق با تحقیقات قبلی
شرکتها میتوانند درآمد خود را به شدت از طریق انتخابهای حسابداری موثر بر اقالم
تعهدی اختیاری جاری مطابق با حقوق صاحبان سهام ارائهشده بهعنوان وسیلهای برای
پرداخت درآمد در طول زمان مدیریت کنند .همچنین برخی شواهد نشان میدهد که
مدیریت سود تهاجمی خود مدیریت تهاجمی ساختار سرمایه در قالب اهرم مالی باالتر و
مدیریت تهاجمی سرمایه در گردش به شکل نقدینگی پایینتر نشان داده میشود .مدیریت
سود توسط بانك به جای مدیریت اقالم تعهدی منجر به رفتار پرداخت وام ،ذخیرهگیری و
شناسایی ذخیره زیان وام و خالص تهاتر میشود .تغییر نظارتی بیان شده در بال  3الزامات
اهرم مالی و نقدینگی را سختتر کرده است و میتواند درآمد و مدیریت سرمایه را تحت
تاثیر قرار دهد.
بنابراین در این مطالعه آنها به بررسی اثر اهرم و نقدینگی بر رفتار سود و مدیریت سرمایه
در بانكهای تجاری آمریکا از سال  1333تا  2213پرداختهاند .آنها دریافتند که درآمد و
مدیریت سرمایه به طور مداوم رابطه مثبت و معناداری با نسبت سرمایه و رابطه منفی و
معناداری با نسبتهای نقدینگی دارد .این نتایج نشان میدهد که قانونگذاران باید در مقابل
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همه اشکالهای رفتاری مدیریت تهاجمی آماده حفاظت باشند .در دوره پس از بحران ،نتایج ما
شواهدی از بررسی امنیت مقرراتی ،با رابطه مثبت معناداری بین نقدینگی و مدیریت سود،
نشان میدهد که نقدینگی کمتر بانكها مانع مدیریت سود توسط قانونگذاران میشود.
همچنین آنها نشان میدهند که ذخیره زیان وام ،خالص تهاتر و غیر طبیعی بودن ذخیره زیان
وام ،رابطه مثبت و معناداری با نسبت اهرم (اهرم اندازهگیری شده با جزء اول سرمایه و یا با
نسبت حقوق صاحبان سهام) دارد .بهطور خالصه ،یافته های آنها نشان میدهد که بانكهای با
سرمایه زیاد بیشتر تمایل به ایجاد ذخیره زیان برای انتقال یك سیگنال مثبت از وضعیت مالی
قوی خود به بازار سرمایه و بدهی دارد ،زیرا با نگهداری ذخیره بزرگتر برای ضرر و زیانها،
بانك بهتر میتوانند تهاتر وام را در حالی که هنوز ذخیره زیان در سطح باال نگهداری میشود،
تقبل نماید .اما بهرحال هزینه این مساله نیز قابل توجه است.
نیخل آتریا و همکاران ( )2211در مقاله خود با عنوان «ساختار بانك :چرا بانكهای با
اهرم بانکی باال برای سهامداران بانك بهینه هستند؟» ،به ارائه الگو ساختاری اعتباری برای
محاسبه ساختار سرمایه بهینه برای بانك پرداختهاند که داراییهای پشتوانه وام ،از قبیل
تسهیالت شرکتهای بزرگ و وام مسکن را ارائه میکند .عمده داراییهای این بانكها
تسهیالت آنها است .بهعبارتی مواجهه بانكها با ریسك ،حقوق صاحبان سهام وام گیرنده را
کاهش و هزینه تامین مالی از بازار سرمایه را افزایش میدهد .آنها تاثیر این کاهش بر اهرم
وامگیرنده را بههمراه نوسانات داراییهای بانك را بهعنوان منابع خطر بانك در نظر گرفته و
بیان میکنند که نتایج تحقیق توضیح کمی برای سطوح باالیی از اهرم بانکی مشاهده شده در
عمل فراهم کردهاست .هنگامی که قانونگذاران ،سهامداران بانك و سایر ذینفعان با منافع
نامحدود در بانك وجود دارند که آنها عوامل ایجاد ریسك از سمت وامگیرنده را کنترل و
آستانههای اهرمی بانكها را نزدیك به صد درصد انتخاب میکنند.
ویلیام کلین ( )2211بیان میکند که برخی از طرفداران کفایت سرمایه به مراتب باالتر
از آستانه فعلی برای بانكها به نظریه مودیلیانی و میلر بهعنوان زمینهای برای قضاوت در
مورد هزینههای مرتبط استناد میکنند .نظریه مودیلیانی و میلر باور دارد که متوسط هزینه
سرمایه شرکت مستقل از ساختار سرمایه است ،زیرا هرگونه کاهش در هزینه سرمایه از
تغییر به اهرم باالتر با استفاده از هزینه بدهی پایینتر امکانپذیر است که دقیقا با افزایش
هزینه هر واحد ،هزینه حقوق صاحبان سهام بهعنوان پیامد ریسکی آن افزایش مییابد تا با
تغییرات ایجاد شده تعدیل شود .آنها با انجام آزمونهای آماری مختلف برای بانكهای
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بزرگ آمریکا از  2222تا  2213دریافتند که کمتر از نیمی از بانكها ،سرمایه خود را با
توجه به نظریه مودیلیانی و میلر در عمل تعدیل میکنند .افزایش سرمایه مورد نیاز،
هزینههای وامدهی اضافی با هزینههای خروجی مرتبط با تشکیل سرمایه را به بانك تحمیل
میکند که بررسی آن قابل توجه است .این هزینه به اقتصاد در مقایسه با سود حاصل از
کاهش ریسك بحرانهای بانکی در سطح بهینه سرمایه مورد نیاز ،نیاز دارد.
همچنین آنها نشان دادند که سرمایه مورد نیاز باالتر هنوز هم ممکن است به لحاظ
اجتماعی مفید باشد ،اما آزاد نیست و بهطور ضمنی مزایای اجتماعی سرمایه مورد نیاز باالتر
را در برابر هزینههای اجتماعی مرتبط با هزینه باالتر سرمایه متوسط و تشکیل سرمایه
پایینتر مقایسه و توصیف میکند .از نتایج این تحقیق میتوان نشان داد که اجتناب از
مجموع زیانهای بحران مالی در طول  32سال آینده بهعنوان پیامد سرمایه مورد نیاز باالتر،
نیاز به یك سوم تولید ناخالص داخلی ساالنه در مقابل هزینههای خروجی سرمایه اضافی
بانكها دارد و قابل توجیه است .این هزینهها بهوجود میآیند ،زیرا بر اساس برآوردهای
آماری برای بانكهای بزرگ آمریکا ،کمتر از نیمی از بانكها سرمایه خود را با نظریه
مودیلیانی و میلر تعدیل کرده و در نتیجه آن هزینه حقوق صاحبان سهام در واکنش به
کاهش اهرم و ریسك کاهش یافته است.
در همین ارتباط نیز در مقاله دیگری کاتیا ( )2223نسبت اهرمی در سیستم بانکی را
بررسی کرده است .او بیان میکند که اهرم بیش از حد بانك به بحران مالی جهانی کمك
کرده است و این نتیجه مورد تایید  FSB 2009و  FSA 2009نیز بودهاست .بر همین
اساس گروه بیست و شورای ثبات مالی نسبت اهرمی برای ریسك مکمل مبتنی بر معیار
سرمایه نظارتی پیشنهاد کرده است.
ماریان ( )2211پیامدهای ناخواسته و چالشهای نسبت اهرمی بال  3را بررسی کرده-
است .او چرایی رتبهبندی بین چارچوب ریسك سرمایه کافی ،استانداردهای نقدینگی و
نسبت اهرمی بال را با تمرکز بر رابطه بین چارچوب ریسك سرمایه کافی و نسبت اهرمی
بال توضیح میدهد .در این مقاله دو عنوان بحث برانگیز در رابطه با اجرای نسبت اهرمی
بال  ،3شامل حداقل سرمایه بانكها و رتبهبندی بانك از این بعد مورد توجه قرار گرفته
است و هدف مطالعه تحقیق بیان چرایی نیاز به جبران خسارت از بابت افزایش سرمایه و
هزینههای آن از بعد نسبت اهرمی بال  3است.
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برونو و شین ( )2214یك الگو نظری ارائه کردهاند که چگونگی شرایط نقدینگی جهانی و
ارتباط بانكها با یکدیگر را توضیح میدهد .آنها الگو بانکی را ساختند که در آن بانكهای
منطقهای ،دالر آمریکا را از بانك جهانی به منظور اعطای تسهیالت به شرکتهای محلی
قرض میگیرند .آنها یافتههای تجربی را با نشان دادن اینکه چگونه نقدینگی جهانی میتواند
اهرم مالی بانكها را در سراسر جهان از طریق فعالیتهای استقراض و وامدهی تحت تاثیر
قرار دهد بررسی کردهاند .در همین ارتباط نقدینگی کل اقتصاد در ایران برای ارزیابی اثر
آن بر اهرم مالی بانكها انتخاب و بررسی شده است.
در همین ارتباط نیز ری ( )2213استدالل میکند که چرخه مالی جهانی وجود دارد که
با حرکات بزرگ مشترك در قیمت داراییها ،جریان سرمایه و اهرم مالی مشخص میشود.
او با استفاده از الگو اتورگرسیون برداری ،دریافت که یکی از عوامل موثر بر چرخه مالی
جهانی ،سیاستهای پولی در ایاالت متحده است که بر اهرم بانك جهانی ،جریان سرمایه و
رشد اعتبار در نظام مالی بینالمللی تاثیر میگذارد.
گروپ و حیدیر ( )2212و برگر و همکاران ( ،)2223تحقیق خود را برای شرکتهای
غیرمالی آمریکایی و بانكهای اروپایی گسترش دادند و نتیجه گرفتند که رفتار بانكهای
دارای اهرم مالی زیاد متفاوت از شرکتهای غیر مالی نیست .مشابه با نظر گروپ و حیدر
( ،)2212تخمین رگرسیون میتواند برای بررسی اینکه آیا سرمایه مورد نیاز مهمترین بخش
اهرم مالی بانكها را تشکیل میدهد یا خیر ،مورد استفاده قرار گیرد.
برای نظریه توازن پویا ،یکی از نظریههای ساختار بهینه سرمایه ،کلوین هو و همکاران
( )2211الگو تعدیل جزئی را برای توضیح اهرم بانكها برآورد نمودند .این الگو فرض میکند
که بانكها به طور فعال ساختار سرمایه خود را برای رسیدن به "اهرم هدف"مدیریت
میکنند ،اما هزینههای تعدیل در تغییر نرخ اهرم مالی از تغییر این سرعت جلوگیری میکند.
یکی از مفاهیم نظریه این است که پویایی اهرم به وسیله متوسط برگشت از سطح هدف اهرم
مالی نشان داده میشود .الگو نیز با نتایج تحقیق گراهام و هاروی ( )2221سازگار است .در این
مقاله آنها دریافتند که  31درصد شرکتهای غیرمالی نسبت و یا محدوده اهرم هدف را
زمانی که میخواهند در مورد بدهیهای خود تصمیمگیری کنند در نظر میگیرند .به طور
مشابه مطالعاتی مانند مارکوس ( )1333و میمل و روپاچ ( )2212به ترتیب شواهدی از یك
ساختار سرمایه بهینه برای بانكها در ایاالت متحده و آلمان بر اساس ادبیات نظریه مشابه
ارائه نمودهاند.
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با توجه به بررسی ادبیات تحقیقی در این مقاله پویایی اهرم مالی و ساختار بهینه سرمایه
و اثرات آن بر نقدینگی تحت الگوهای جدا رگرسیونی بررسی میشود .برای این منظور
دادههای  3ساله نظام بانکی از  1331تا  1333در اکسل جمعآوری ،مرتب و خالصه
گردیده است .در این مقاله برای تخمین نتایج از نرمافزار  STATAاستفاده شده است.
روششناسی تحقیق

جامعه آماری و معرفی متغیرها
روش به کار رفته در این پژوهش از دیدگاه هدف ،کاربردی و از دیدگاه بررسی دادهها،
تحلیلی است .برای جمعآوری اطالعات الزم در خصوص پیشینه تحقیق از روش کتابخانهای و
برای بررسی دادهها و آزمون فرضیات ،از روش بررسی میدانی با به کارگیری شیوه دادههای
پانلی و برای تخمین الگو از نرم افزار  STATAاستفاده شده است .دادههای تحقیق از صورتهای
مالی تفضیلی بانكها استخراج شده است و نسبتها و متغیرهای الگو در اکسل محاسبه
گردیدهاند .دادههای این تحقیق شامل مجموعه بانكهای دولتی ،بانكهای تخصصی و بانكهای
خصوصی برای دوره  3ساله از  1331تا  1333است و متغیرهای تحقیق به شرح جدول  1است.

جدول شماره  :1معرفی متغیرهای تحقیق
نوع متغیر

متغیر

وابسته

LEV

مستقل

ROE
EQUITYCAP
SIZE
GLX

کنترلی

LIQUDITY
DEPO
LLR

تعریف عملیاتی
کفایت سرمایه حاصل تقسیم حقوق صاحبان سهام به دارایی موزون به ریسك
بازده حقوق صاحبان سهام
ارزش دفتری سرمایه به کل تسهیالت
لگاریتم داراییها
رشد نقدینگی (مجموع پول و شبهپول) کشور
مجموع وجهنقد ،مطالبات بانك مرکزی ،مطالبات بینبانکی ،اوراقبهادار و اقالم در
راه به کل دارایی
نسبت کل سپرده به کل تسهیالت
نسبت ذخیره مطالبات مشکوكالوصول به کل تسهیالت
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الگو تحقیق
اگرچه نظریه توازن بر توازن رابطه بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه ورشکسـتگی تاکـید
می کند ،اما تامل درباره دالیل دیگر حمایت از فرضیه توازن مشکل نیست .برای مثال ،با
افزایش بدهی جهت تکیه بیشتر بر سپرده گذاری ،و کاهش حقوق مالی مالکان ،بانکها به طور
بالقوه می توانند از هزینه تامین وجه پایین تر برای تامین مالی پروژه های سـودآور بهرهمند
شوند .با این حال بانكهای با بـدهی بیـشتر در مـقابل برداشـت وجـوه آسیـب پذیرتـر
میشوند .بدهی باال ممکن است آرامش خاطر بی موردی را از طریق دریافت وام و همچنین
ریسك ایجاد حباب قیمت دارایی را به همراه داشته باشد .ما به پیروی از برگر و همکاران
( )2223و گروپ و حیدر ( )2212از رگرسیون زیر استفاده شده است:
()8
همه متغیرها در جدول  1معرفی شدند ،به عالوه اینکه  ciو  ctبه ترتیب اثرات ثابت
بانکی و اثرات زمانی برای کنترل دادههای ناهمگن مشاهده نشده هستند و در نهایت ɛi,t
ضریب خطای رگرسیون است.

نظریه توازن پویا
در معادله  1به بررسی اینکه آیا نسخه استاتیك نظریه توازن در بانكهای ایران قابل
اجرا است یا نه ،پرداخته شد که حضور هزینههای تعدیل ممکن است مانع از رسیدن
بانكها به سطح بدهی مورد نظر خود شود .به دنبال مطالعات قبلی و برای گسترش معادله
 1کلوین هو و همکاران ( )2211برای سطح بدهی هدف بانكها الگو زیر را بهکار بردند و
در این مقاله این الگو تخمین زده شد.
()1
با توجه به آنکه نقدینگی در سطح اقتصاد بر پویایی اهرم بانك اثرگذار است ،بنابراین در
این مقاله رشد نقدینگی کشور تحت الگو تعدیل جزئی شماره  3بررسی میشود .همچنین
بهمنظور تعیین اهرم هدف ابتدا از معادله یك متغیرهایی که رابطه معناداری با اهرم بانك
داشتند و همچنین ضرایب آنها انتخاب و در نهایت حاصل ضرب آنها برای محاسه اهرم
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هدف در معادله شماره  2قرار گرفتند .پس از تعیین اهرم هدف نتیجه در معادله شماره 3
به شرح زیر قرار گرفت:
)

()7

(

که در آن  λسرعت پارامتر تعدیل است و ϴیك مقیاس استɛi,t ،bt ،bi .به ترتیب
اثرات ثابت بانك ،اثرات زمانی و خطای رگرسیون هستند.
طبق معادله  ،3هر بانکی بدهی هدف خود را دارد و همه بانكها فاصله خود را در همان
حد نرخ  λتنظیم میکنند .در الگو استاندارد تعدیل جزئی که نقدینگی کشور ( )GLXوجود
ندارد (ضریب آن برابر با صفر است) ،اگر ضریب برآورد شده  λبین صفر و یك باشد ،رشد
بدهی بانك بازگشت به میانگین است .در الگو ،انتظار بر این است که متوسط برگشت از
بدهی بانكها تحت تاثیر شرایط نقدینگی کشور قرار گیرد .در نتیجه این انتظار که ضریب
 ϴمنفی باشد ،وجود دارد .در برآورد الگو تعدیل جزئی ،معادله  2با معادله  3جایگزین شد
که منجر به الگو رگرسیونی شماره  4شده است.
(

()4

)

انجام معادالت

تصریح الگو
با توجه به اینکه مشکل ناهمسانی واریانس در دادهای مقطعی متداولتـر از دادههـای سـری
زمانی است ،و دادههای ترکیبی نیز از دادههای مقطعی و سری زمانی تشکیل شده است ،بایـد در
مورد این نوع دادهها نیز آزمون تشخیص وجود واریانس ناهمسانی گروهـی انجـام شـود .در ایـن
تحقیق برای آزمون ناهمسانی واریانس از  4 LR testاستفاده شده است .فرضیه صفر این آزمون
مـبنی بر عـدم وجود ناهـمسانی واریانـس و فرضـیه مقابــل آن بــه معنـای وجـود ناهمسـانی
واریانـس اسـت با تـوجه به جـدول  1در همـه الـگوها فرضـیه صـفر مبنـی بـرعــدم وجــود
ناهمسانی رد شد .در نتیجه ناهمسانی واریانس وجود دارد.

4. Like lihood ratio
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یکی از فروض مهم الگو رگرسیون عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت اخاللی که در تابع
رگرسیون جامعه وارد میشود ،است .به این مفهوم که جمله اخالل مربوط به یك مشاهده ،تحت
تاثیر جمله مربوط به مشاهده دیگر قرار نمیگیرد .فرضیه صفر این آزمون مبنی بر عدم وجود
خود همبستـگی بین جمالت اخالل است با توجـه به جــدول شماره  1در هر چــهار الگو فرض
صفر مبنــی بر عـدم وجود خود همبستگی رد شد و در نتیجــه بین جمـــالت اخالل خود
همبستگی وجود دارد.
جدول شماره  :2نتایج آزمون ناهمسانی واریانس و خود همبستگی چهار الگو
الگو

الگو دوم

الگو اول

الگو سوم

الگو چهارم

آماره

احتمال

آماره F

احتمال

آماره F

احتمال

آماره F

احتمال

آماره F

آزمون ناهمسانی
واریانس

2,22

134,1

2,222

134,1

2,222

312,1

2,222

216,3

آزمون خودهمبستگی

2,22

23,74

2,22

23,74

2,222

11,133

2,222

21,61

منبع :یافتههای تحقیق

پس از آزمون ناهمسانی واریانس و اطمینان از صحت دادهها در انجام آزمون ،الگو نهایی
مقاله در نرمافزار  STATAآزمون شده است که نتایج در ادامه ارائه شده است.

تخمین نهایی الگو
در هر چهار الگو نتیجه آزمون -Fلیمر بیانگر ارجحیت الگو دادههای تابلویی به الگو
دادههای پانلی بوده و نتیجه آزمون هاسمن نیز حاکی از ارجحیت روش اثرات تصادفی بر
اثرات ثابت است .نتیجه آزمون ناهمسـانی واریانـس دال بر وجود ناهمسانی در هر چـهار
الگو کـه برای رفع ناهمسانی ،الگوها به روش  GLSبرآورد شدند .الگو  1که مورد آزمون
واقع شده است ،به شرح جدول شماره  3است:
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جدول شماره  :3نتایج تخمین الگو رگرسیونی شماره 1
نام متغیر

سطح معناداری

ضریب

ROE

2,12

-2,63

Size

2,12

2,31

Equitycap

2,22

6,43

liqudity

2,22

2,73

depo

2,21

-2,11

LLR

2,13

-1,43

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج در جدول شماره  3نشان میدهد که ارزش دفتری سرمایه به کل دارایی ،نقدینگی
بانك و نسبت سپرده به تسهیالت در سطح  1درصد و در سطح  12درصد اندازه بر کفایت
سرمایه بانك موثر است .بهعبارتی با تغییر ساختار سرمایه بانك از بدهی به سرمایه کفایت
سرمایه افزایش مییابد .عالوه بر آن رشد نقدینگی در بانك یا نقدینگی در دسترس بانك بر
اندازه کفایت سرمایه و رعایت حدود استاندارد بال موثر است .همچنین رابطه سپرده به
تسهیالت با کفایت سرمایه معنیدار و معکوس است که حاکی از آن است که با افزایش
سپرده و به تبع افزایش هزینههای ثابت بانك و ریسك قرارداد بدهی بانك ،سپر سرمایه
بانك (کفایت سرمایه) کاهش مییابد و این موضوع ریسك ناپایداری در شرایط مطلوب را
برای بانك بههمراه دارد.
با توجه به رابطه معنادار بین شاخص اهرم مالی بانك و نسبت سپرده به تسهیالت از
دیدگاه نظریه توازن ،بانكهای با حجم باالی سپرده به تامینمالی بیرونی در مقایسه با
داخلی تمایل بیشتری داشتهاند .البته با توجه به معنادار شدن اندازه نیز بهنظر میرسد
بانكهای بزرگ با دسترسی آسانتر به بازار و جذب سپردهگذاران دارای حجم باالیی از
سپرده هستند .با توجه به حجم باالی بدهی انتظار افزایش تسهیالت و رابطه مثبت این
نسبت با شاخص اهرمی بانك وجود داشت ،در حالیکه همانطور که مشاهده میشود رابطه
منفی است .یعنی بانكها تمایلی به اعطای تسهیالت زیاد و افزایش ریسك اعتباری بانك
ندارند ،اما در مقابل هزینههای مالی تامین مالی از محل سپردهگذاری را تحمل میکنند.
معناداری اندازه و شاخص اهرم مالی بانك (کفایت سرمایه) حاکی از آن است که
بانكهای بزرگتر باید طرح تجارتی متنوع و سیستمهای مدیریت ریسك پیچیدهتری نسبت
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به بانكهای کوچكتر داشته باشند .بنابراین بانكهای بزرگ سپر سرمایه و ساختار سرمایه
بهینه و مطلوبتری در مقایسه با بانكهای کوچك دارند .عالوه بر این ،بانكهای بزرگتر
تمایل به انعطافپذیری مالی بیشتری دارند که آنها را به دسترسی راحت به بازارهای
سرمایه قادر میسازد .بنابراین از دیدگاه توازن ،انتظار میرود بانكهای بزرگتر بدهی
باالتری داشته باشند .در نتیجه رابطه بین اهرم مالی و اندازه بانك مثبت است .کلوین هو و
همکاران ( )2211نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که اهرم مالی رابطه مثبت و
معنی داری با اندازه بانك ،نقدینگی و ارزش دفتری سرمایه به کل تسهیالت و رابطه منفی و
معناداری با نسبت سپرده و بازده حقوق صاحبان سهام دارد.
مطابق تحقیقات کلوین هو و همکاران ( 2211و  )2211ضرایب معنادار الگو  1برای
تخمین * LEVدر الگو  2استفاده شد و نتیجه در الگو  3قرار داده شد .در الگو  3اثر شاخص
نقدینگی کشور و اهرم بانكها با یکدیگر سنجیده شده است .نتایج حاصل از تخمین الگو 3
در جدول شماره  3ارائه شده است .در این الگو بهمنظور بررسی اثر نقدینگی کشور این
متغیر در الگو وارد شده است .الگو  3به شرح شماره  4است:
جدول شماره  :4نتایج تخمین الگو رگرسیونی شماره 3
نام متغیر

سطح معناداری

ضریب

LEV*i,t – LEVi,t-1

2,22

-12,12

Glx

2,23

-1,63

منبع :یافتههای تحقیق

در الگو  3اثر نقدینگی کشور و اهرم بانكها با یکدیگر سنجیده شده است .شاخص
نقدینگی ،حجم پول و شبه پول در کشور را نشان میدهد که سپردهگیری بانكها یکی از
ابزارهای جذب آن در اقتصاد است .در سطح  1درصد نسبت تفاضلی اهرم موثر بوده است و
در سطح  12درصد رشد نقدینگی کشور بر اهرم موثر بودهاست .با توجه به رابطه معنیدار و
منفی اهرم با نقدینگی کشور نشان میدهد که طی دوره بررسی هر چه میزان نقدینگی باالتر
بودهاست ،بانكها حتی با پرداخت هزینه مالی باالتر آن را در قالب سپرده جذب و به تبع سپر
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سرمایه خود را کاهش داده و ساختار سرمایه بانك را از حالت بهینه و مطلوب خود خارج
کردهاند .نتایج مقاله با توجه به سایر شرایط موثر بر متغیرها از نظریه توازن ایستا اهرمی
حمایت میکند .این نتیجه با نتیجه تحقیق کلوین هو و همکاران ( )2211مبنی بر وجود رابطه
منفی بین نسبت نقدینگی جهانی با اهرم بانك مطابقت دارد .اکنون با توجه به متغیر شاخص
نقدینگی معادله  4تخمین زده شدهاست .با توجه به متغیر اهرم هدف و اهرم واقعی به تبیین
ارتباط شاخص نقدینگی با اهرمها در نظام بانکی پرداخته شدهاست .مطالعات تجربی نشان
دادهاند که زمانی که اهرم واقعی از اهرم هدف باالتر است ،نظام بانکی تمایل به کاهش اهرم
دارد و بلعکس .معادله  4بهمنظور بررسی فاصله اهرم واقعی و اهرم هدف و لحاظ نمودن
متغیرهای اولیه و متغیر شاخص نقدینگی کشور تخمین زده شده است.

جدول شماره  :1نتایج تخمین الگو رگرسیونی شماره 4
متغیر

*LEV

سطح معناداری

ضریب

2,22

1,13

2,24

2,24

2,31

-1,12

منبع :یافتههای تحقیق

برای پاسخ به این سوال که آیا نقدینگی کل کشور بر اهرم مالی بانكها اثرگذار است و
در بین بانكهای ایرانی متفاوت است ،این الگو تخمین زده شده است .نتایج معادله  4در
جدول  4ارائه شده است .انتظار میرود با ورود اهرم واقعی و هدف ضریب نقدینگی منفی
باشد ،به این معنی که افزایش نقدینگی در کل کشور بانكها را ملزم به افزایش بدهی (اهرم
مالی) خود کند ،در حالیکه در این پژوهش در سطح  1درصد رابطه معناداری بین نقدینگی
کل کشور و اهرم بانكهای ایرانی مشاهده نشدهاست ،اما رابطه مثبت و معنادار اهرم با
اهرم هدف و واقعی اثبات شدهاست.
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نتیجهگیری
در این مقاله به بررسی پویایی اهرم مالی و ساختار سرمایه بهینه در نظام بانکی ایران
پرداخته شدهاست .برای این منظور و با استفاده از دادههای مجموعه بانكهای دولتی تجاری،
بانكهای تخصصی دولتی و بانكهای خصوصی برای دوره  3ساله از  1331تا  ،1333چهار
معادله رگرسیونی تخمین زدهشد .نتایج تخمین معادله اول حاکی از آن است که رابطه
معناداری بین اهرم و نسبتهای ارزش دفتری سرمایه به کل دارایی ،نقدینگی بانك و نسبت
سپرده به تسهیالت در سطح  1درصد و در سطح  12درصد بر کفایت سرمایه بانك وجود
دارد .بهعبارتی با تغییر ساختار سرمایه بانك از بدهی به سرمایه ،کفایت سرمایه افزایش
مییابد .عالوه بر آن رشد نقدینگی در بانك یا نقدینگی در دسترس بانك بر اندازه کفایت
سرمایه و رعایت حدود استاندارد بال موثر است .همچنین رابطه سپرده به تسهیالت با کفایت
سرمایه معنیدار و معکوس است که حاکی از آن است که با افزایش سپرده و به تبع افزایش
هزینههای ثابت بانك و ریسك قرارداد بدهی بانك ،سپر سرمایه بانك (کفایت سرمایه)
کاهش مییابد .این موضوع ریسك ناپایداری در شرایط مطلوب را برای بانك بههمراه دارد.
با توجه به رابطه معنادار بین شاخص اهرم مالی بانك و نسبت سپرده به تسهیالت از دیدگاه
نظریه توازن ،بانكهای با حجم باالی سپرده به تامینمالی بیرونی در مقایسه با داخلی تمایل
بیشتری داشتهاند .معناداری اندازه و شاخص اهرم مالی بانك (کفایت سرمایه) حاکی از آن
است که بانكهای بزرگتر باید طرح تجارتی متنوع و نظامهای مدیریت ریسك پیچیدهتری
نسبت به بانكهای کوچكتر داشته باشند .بنابراین بانكهای بزرگ سپر سرمایه و ساختار
سرمایه بهینه و مطلوبتری در مقایسه با بانكهای کوچك دارند .عالوه بر این ،بانكهای
بزرگتر تمایل به انعطافپذیری مالی بیشتری دارند که آنها را به دسترسی راحت به بازارهای
سرمایه قادر میسازد .بنابراین از دیدگاه توازن ،انتظار میرود بانكهای بزرگتر بدهی باالتری
داشته باشند .در نتیجه رابطه بین اهرم مالی و اندازه بانك مثبت است .همچنین بررسی الگو 3
با ورود متغیر نقدینگی کشور نشان داد که در سطح  1درصد نسبت تفاضلی اهرم و در سطح
 12درصد رشد نقدینگی کشور بر اهرم موثر بوده است .با توجه به رابطه معنادار و منفی اهرم
با نقدینگی کشور نشان میدهد که طی دوره بررسی هر چه میزان نقدینگی باالتر بوده است،
بانكها حتی با پرداخت هزینه مالی باالتر آن را در قالب سپرده جذب و به تبع سپر سرمایه
خود را کاهش داده و ساختار سرمایه بانك را از حالت بهینه و مطلوب خود خارج کردهاند.
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افزایش حجم سپرده در بانكها منجر به افزایش هزینههای ثابت بانك ،کاهش اندازه کفایت
سرمایه بانك و بهتبع افزایش ریسك ناپایداری و ورشکستگی در بانك میشود ،اما با توجه به
اینکه هدف اصلی بانك جذب نقدینگی سرگردان در اقتصاد از محل سپردهگیری است ،توصیه
میشود که بانكها ساختار بهینه سرمایه و آستانه مشخصی برای جذب سپرده تنظیم کنند .بر
این اساس مدیریت بانك قادر خواهد بود هزینههای تجهیز منابع را کنترل و در قالب ساختار
بهینه و مطلوب سرمایه کسب درآمد کند .همچنین در این مقاله اثر ساختار بهینه سرمایه و
پویایی اهرم مالی بررسی شد و ارتباط آن با شاخص نقدینگی بانك سنجیده شد؛ پیشنهاد میشود
در تحقیقات آتی ساختار بهینه سرمایه و اهرم مالی بانكها با دیگر ویژگیهای درونی و بیرونی
اثرگذار بر ساختار سرمایه همچون حجم سرمایهگذاری بانك و تامینمالی آن از محل سپرده یا
سرمایه و اثرات متغیرهای کالن اقتصادی بر پویایی اهرم مالی بررسی شود.
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