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بحث نظارت و قانونگذاری بانکی نشاندهنده این واقعیت است که انهداهه بانهو و پیدیهدگیههای سهااتار سهاهیانی
نقش اساسی در بروه بحرانهای بانکی دارد .البت بروه ورشکستگی یا احتمال راداد آن در بانوهای بزرگ ییتوانهد
یانند یو شوک در باهارهای یالی یحسوب شده و رقابت در ییان بانوها بهرای دهدپ پیهروی اه سهااتارهای یناسه
یدیریت ریسو و حاکمیت شرکتی افزایش دهد .برای ایهن ینظهور ایهن یطالعه بها بههرهگیهری اه رهیافهت یهدلههای
دورهای و الگوی ریسو تناسبی کاکس و روشهای پارایتریو با توهیعهای ویبول و لگاریتم نریال به بهرآورد لهول
دوره یصونیت اه ورشکستگی بانوها در بانوهای اصوصی و دولتی ایران لی سهالههای  3137-3117یهیپهرداهد.
نتایج برآورد یدل نشان ییدهد یتغیرهای ییزان سریای و باهده حقوق صاحبان سههاپ تهثییر یثبهت و یعنهیدار بهر لهول
دوره یصونیت اه ورشکسهتگی بانهوههای اصوصهی و دولتهی داشهت و یهدتهیهان اهرو اه ریسهو ورشکسهتگی
غیریمکن بانوهای اصوصی و دولتی  2/83دوره است.
لبق بندی C21:G21:G23 :JEL
واژگان کلیدی :دوره یصونیت اه ورشکستگی بانوها ،بانوهای اصوصی و دولتی ،رهیافت یدلهای دورهای
* تاریخ دریافت3111/18/31 :

تاریخ پذیرش3111/11/21 :

 .3این یقال برگرفت اه رسال دکتری نویسنده اول ب راهنمایی یشترک نویسندگان دوپ و سوپ در دانشگاه آهاد اسالیی واحد تهران یرکزی است.
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 .1مقدمه
تشخیص ییزان ریسو در بین بانوهای با اهمیت سیستمی اه نظر کمیت بال دارای اهمیت ویژهای
بوده و بانوهای بزرگ با ییزان دارایی بیشتر بها پهذیرش ریسهوههای سیسهتمی یهیتواننهد نقهش
داشتن سریای کمتر و یبات و پایداری ینابع کمتر و فعالیتهای بر یبنای پذیرش ریسوهای باالتر
هستند و این یوضوع بر اساس یدل کس وکار آنها و نوع فعالیتها و پیدیهدگی آنهها یوجبهات
شکنندگی بیشتری را فراهم ییکند.
کس

رضایت یشتریان ارد ،در یرحل اول بر دهده بانو ها است ک قصد رقابت در صنعت

بانکداری و جذب بیشتر نقدینگی را در ییان رقبای اود دارند؛ ایها ایهن یههم ،قبهل اه آنکه یهو
بحث باهاریابی برای حفظ و جذب یشتریان باشهد ،به سهالیت و اینیهت سهررده گهذاری در شهبک
بانکی یربوط است ک این اود نیاهیند توج ویژه قانون گذار و همدنین بانو یرکهزی به دنهوان
یقاپ ناظر باهار پول است .اه این رو ،در سااتار نظارت و حمایت در شبک بهانکی کشهور ،بررسهی
رفتار سرردهگذاران ،نقش حائز اهمیت و حساسی دارد .ب جرأت ییتوان اددا کرد بهرای برقهراری
یبات شبک بانکی ،حفظ ادتماد سرردهگذاران ضروری است .در صهورت ادشه دار شهدن ادتمهاد
دمویی ،سرردهگذاران بانکی اولین کسانی اواهند بود ک وجوه اود را اه این باهار اار کرده و
ب سریای گذاری در سایر باهارها روی اواهند آورد .لذا حفظ اینیت سررده های یشتریان ارد که
تعداد کثیری اه یشتریان بانو را شایل ییشود ،باید در دستور کار بانوهای کشور ،قانونگذار و
بانو یرکزی قرار گیرد .حفظ اینیت سررده های ارد در شبک بانکی و حمایت اه سهررده گهذاران
اه اهمیت باالیی در شبک بانکی کشور براوردار است و این یهم یی تواند دالوه بر ابعاد اقتصادی
و بانکی ،دارای آیار اجتمادی نیز باشد.
در ایران همانند سایر کشورهای درحالتوسع  ،ب دلیل دهدپ تکایهل بهاهار سهریای  ،بانهوهها
همواره نقش یهمی در فعالیتهای اقتصادی ایفا ییکنند و تهثیین یهالی بنگهاههها اغله

به وسهیل

بانوها صورت ییگیرد .یکی اه یتغیرهای اساسی در فعالیتهای بانکی ،تصهمیمگیهری در هیینه
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نرخ سود سرردههاست .اهمیت نرخ سود سررده اه آنجا ناشی ییشود ک اه یو سو بهر نهرخ سهود
تسهیالت بانوها و در نتیج بر نرخ تثیین یالی سریای گذاری تثییر ییگذارند و اه سوی دیگر بهر
ییزان پسانداه جایع و ینابع بانکی ایرگذار ییباشند .نرخ سود بانکی ارتباط دوسوی ای بها بخهش
در سبد داراییهای افراد و تصمیمگیری در هیین سریای گذاری بهر فعالیهتههای اقتصهادی کشهور
ایرگذار است .همدنین تغییرات نرخ سود بانوها بر حجم و ترکی

انواع سرردهها تثییر ییگذارد

و اه این لریق سودآوری و دملکرد بانوها را تحت تثییر قرار ییدهد .لذا ،درک رفتار نرخ بهره
و دوایل یؤیر بر آن برای اجرای یناس

سیاستهای پولی و رسیدن ب رشد اقتصادی یناس

بسیار

حائز اهمیت است .یروری بر ادبیات نظری و تجربی تحقیق بیانگر این است ک تاکنون در یطالعه
یستقیمی ب برآورد لول دوره یصونیت اه ورشکستگی بانوهای اصوصی و دولتی در ایهران بها
بهرهگیهری اه یهدلههای دورهای و تحلیهل ههای بقها پردااته نشهده و صهرف ما در یطالعه شهاهدرا و
نوربخش ( )3117ب بررسی تثییر ورشکستگی غیریمکن بانوها بر رفتهار سهرردهگهذاران پردااته
نشده است ،لذا ب ینظور یرتفهع نمهودن اه یطالعهاتی در ایهن پهژوهش سهعی یهیشهود به روش
تحلیلهای بقا ب تخمین لول دوره یصهونیت اه ورشکسهتگی بانهوههای اصوصهی و دولتهی در
سیستم بهانکی ایهران لهی سهالههای  3137-3117پردااته شهود .در ادایه یقاله به صهورت هیهر
ساهیاندهی شده است:
در بخش دوپ ب ادبیات نظری و تجربی تحقیق پرداات شده و در ادایه روششناسهی تحقیهق
یعرفی ییشود .بخش چهارپ ب برآورد یدل و تحلیل یافت های تحقیق ااتصاص یافت و در نهایهت
در بخش پایانی ،جمعبندی و نتیج گیری تحقیق ارائ ییشود.

 .2مروری بر ادبیات تحقیق
در این بخش ابتدا ب یبانی نظری یربوط ب توقف و ورشکستگی بانوها پرداات شده و در ادایه
یهمترین یطالعات تجربی اارجی و داالی انجاپشده در هیین ورشکستگی بانوها یورد بررسهی
قرار ییگیرد.
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 .1-2مبانی نظری تحقیق
توقف و ورشکستگی بانوها و سایر یؤسسات یالی با توج ب نقهش یحهوری و اساسهی آنهها در
اقتصاد کشورها در یقایس با سایر بنگاههای اقتصادی یسئل ای پیدیدهتر تلقی ییشهود .وقهوع ایهن
این پدیده یی تواند غالبام دارای آیار بسیار یخربی بر یجمود نظاپ پولی و یالی کشورها و اه لریهق
آن یجمود کل اقتصاد باشد .اهمیت این یوضوع بادث ایجاد ادبیات گستردهای در بعهد نظهری و
کاربردی در حوهه سیاستگذاری پولی ،یالی و بانکداری شده است .اگرچ سابق ادبیات یهرتب
با حوهه ورشکستگی بانکی دارای قدیتی نزدیو ب چند ده است لکن بحران یالی اایر در جهان
و پیایدهای آن بادث تمرکز شدید به یسهائل یهرتب در اصهوص ایهن پدیهده توسه یحققهین و
تصمیم ساهان فعال در حوهه پولی و بانکی شده است .شواهد حاکی اه آن است ک سیاستگذاران
پولی در دنیا ب دلیل تبعات جدی ورشکستگی بانکی سادهانگاران ب این پدیده توج نمهینماینهد.
نظاپهای پولی و بانکی در دنیا دمویام تالش یهی کننهد تها در یقهالعی که یهو بانهو اه یرهههای
سالیت بانکی دبهور یهینماینهد بها ادمهال اقهدایاتی بانهو را به سهردت به یسهیر سهالیت بهانکی
باهگردانده و در صورت ددپ حصول نتیج در این اصوص فرآیندی تحت دنهوان حهلوفصهل را
در اصوص آن دملیاتی نماید؛ ب نحوی ک در گاپ اول ،ورشکستگی رخ ندهد و در صورتی ک
وقوع این پدیده یسجل گردد ،هزین هها و تبعهات اقتصهادی و غیراقتصهادی آن به حهداقل یمکهن
کاهش یابد .اهمیت پردااتن به یسهئل ورشک سهتگی و ادمهال قهانون توسه یقهاپ پهولی پیرایهون
بانوهای فعال در نظاپهای پولی کشورهای براوردار اه نظاپهای پولی یترقی تا ب آنجا پیش رفت
ک سالمترین بانوهای فعال در نظاپهای یربول باید برنای ههایی اسهتاندارد بهرای بهروه احتمهالی
وضعیت توقف را داشت باشند و همراه با تحوالت پیرایونی در حوهه فعالیت اود نسبت ب تصحیح
و باهنگری برنای های اود اقداپ نمایند.
ب نظر ییرسد در راستای توصیف پدیدهای ک برای توصیف آن ب صورت دمویی اه دنوان
«ورشکستگی بانکی» استفاده ییشود ،تدقیق در یفهوپ س دبارت در ادبیات یرتب ضروری است.
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د ر گاپ اول تبیین یسئل  ،شناسایی وجوه افتراق و اشتراک س دبارت یذکور ییتواند نقطه شهروع
یناسبی باشد؛ این س

واژه دبارتاند اه:

 .3ورشکستگی3؛
 .1شکست بانکی.1
ورشکستگی روی قانونی یربوط ب یو شخص و یا کس وکار است ک قادر ب باهپردااهت
بدهیهای یعوق اود نیسهت .فرآینهد ورشکسهتگی یعمهوالم اه لریهق تکمیهل داداواسهت توسه
بدهکار و ب ندرت اه لریق للبکاران آغاه ییشود .در شرای تثیید ورشکستگی ،تماپ داراییهای
بدهکار انداههگیری و ارهیابی شده و اه آن داراییها برای پردااهت بخشهی اه بهدهیههای یعهوق
استفاده ییشود .پس اه پایان یوفقیتآییز رسهیدگی به یسهئل ورشکسهتگی ،بهدهکار اه تعههدات
یربوط ب قبل اه ارائ داداواست رها ییشود .دبارت «توقف بانکی» هیانی است ک یو شهخص
یا ساهیان دیگر قادر ب انجاپ تعهدات یالی اود در قبال للبکاران اود در هیهان سررسهید نباشهد.
توقف ییتواند ینجر ب «اقای ددوی توقف» شود ک بر یبنای آن اقدایات قانونی دلی نهاد یتوقف
صورت ییگیرد .دانشنای اینوستردیا 1شکست بانکی را ااتم دادن ب فعالیت بانو یتوقف توس
نهاد تنظیمگر تعریف نموده است و در واقع یعنای یعادل با واژه دوپ برای آن در نظر گرفت اسهت.
بررسی صورت گرفت یؤید آن است ک چنین تعاریفی یورد تثیید سایر ینابع نیز هست.
بررسی دقیقتر یفهوپ ورشکستگی بیانگر آن است ک ورشکستگی در حقیقت یو وضهعیت
ااصی اه وقوع رادادی با دنوان «توقف» باشد .یقایس تعاریف یربوط ب واژه اول با دو واژه دوپ
و سوپ بیانگر آن است ک این دو واژه یعانی تقریبام یشابهی را در ذههن یتبهادر یهیسهاهند؛ ایهن در
حالی است ک در ینابع یختلف ب تدقیق در تشخیص تمایز بین یا دو یفهوپ تثکید شهده اسهت .در
1. Bankruptcy
2. Bank Insolvency
3. Bank Failure
4. Investpedia
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توضیح این تمایز اینگون تبیین شده ک گرچ هر س واژه نشاندهنده وضعیت بیشتر بهودن حجهم
تعهدات نسبت ب داراییهاست ،ایا یفهوپ توقف ب یو وضعیت یهالی اهاص الهالق یهیشهود و
ورشکستگی ناظر بر یو یفهوپ حقوقی بوده ک ینشث آن قانون است.
جلوگیری اه راداد وضعیت یحتمل «ااتم فعالیت بانو» صورت پهذیرد .اهجمله ایهن اقهدایات
ایجاد نقهدینگی ،کهاهش هزینه ههای سهربار و یهذاکره یجهدد در اصهوص بهدهیههای جهاری و
باهپرداات بدهیها است .در دمل را ب دنبال دارد ک نتیج آن برلرف شدن یسهئل  1و  1ایجهاد
وضعیت «توقف» یو «لرح حلوفصل» توقف اه لریق اقدایات یختلف و یا اتماپ فعالیهت بانهو
یتوقف است .ورشکستگی اشاره ب راداد یو دملیات یوفق دادرسی است ک یو حالت ااص
اه «لرح حلوفصل» یسئل «توقف» است .وضعیت توقف ییتواند غالبام ب دنوان پدیدهای یوقتی و
ینعطف بدون اقای ددوی اه سوی للبکاران تلقی شود؛ این در حالی اسهت که تمهایی بهدهکاران
ورشکست ب دنوان یتوقف تلقی ییشوند.
در جمعبندی یطال

فوق ییتوان تفاوتههای دو پدیهده توقهف و ورشکسهتگی را در قاله

یوارد هیر بیان داشت:
-

توقف ییتواند یوقتی باشد.

-

ورشکستگی یو راهحل قانونی برای وضعیت توقف است ،ایا چنین وضعیتی نیز یمکن است
ایکان پذیر باشد ک وضعیت توقف اه لریق یو برنایه دقیهق اقتصهادی و یهالی یها اه لریهق
تزریق بیرونی ینابع نیز برلرف گردد.

-

ورشکستگی ییتواند ب دنوان آارین گاپ در فرآیند حلوفصل پیرایون توقف باشد و یربوط
ب شرایطی است ک گزین دیگری برای یسئل توقف وجود نداشت باشهد (یوسهفی دینهدارلو،
.)31-32 :3111
دالیل یتعددی برای ایجاد بدهیهای بانکی و ورشکستگی بانوها بیان شده اسهت ،اه جمله

یهمترین دالیل ییتوان ب

یوارد هیر اشاره کرد:
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 .3رشد سریع و باهدهیهای باال؛
 .2کمبود ینابع یالی اه باهارهای بینبانکی؛
 .1سریای کم و کمبود کفایت سریای ؛
 .1ضعف در حاکمیت شرکتی و نظارت ساهیانی؛
 .8ادطای واپ ب اشخاص یرتب ؛
 .7کس

درآید اه لریق پذیرش ریسو باال.

بر اساس یطالعات انجاپشهده دلیهل بهروه بحهرانهها بهودهانهد .بنهابراین ،در بیشهتر کشهورهای
اروپایی ،دلل اصلی بروه بحران و دالیهل شکسهت بانهوههای اروپهایی سهااتار یالکیهت ،تمرکهز
بدهیها ،شکاف در تثیین یالی وجوه ،رشد سریع و ضعف در حاکمیت شهرکتی هسهتند .بنهابراین
اغل

نهادهای ناظر در جهان همانند صندوق بینالمللی پول ،بانو تسوی بینالمللی و انجمن یبات

یالی نیاه ب اصالحات اساسی در نظاپ بانکی بینالمللی را بسیار حائز اهمیت دانستند و راهکارهایی
همدون قوت بخشیدن یدیریت ریسو نقدینگی و افزایش سرر داراییهای نقهد ،اصهالح یقهررات
سریای  ،لزوپ ردایت استانداردهای حسابداری ،اصهالح در باهارههای یشهتق و حرکهت به سهمت
تسوی این باهارها ب صورت یکجا و یرکزی ،یقررات گذاری ااص در دملیات هجینگ ،نظارت
بیشتر بر یؤسسات رتب بندی و ایجاد گروههای یدیریت بحران در بانوها را ضهروری دانسهتند .بها
بروه بحران و یشکالت یوجود در بین بانوهای اتحادی اروپها ،یسهیر نظهارت بهانکی در اتحادیه
اروپا بسیار شفافتر اه قبل دمل کرده است و بانو یرکزی اروپا و یرجع نظارت بهانکی اتحادیه
اروپا در اکتبر سال  ،2131پیشنهادهای ااصی را برای بررسی کیفیت داراییها در بهین بانهوههای
اروپایی ارائ کردند .در ارهیهابی کیفیهت دارایهیهها ،بررسهی فرآینهدها ،سیاسهتهها و روشههای
حسابداری ،بررسی ادتبارات و ارهیابی ویایق و ارهش داراییها یورد تجزی

وتحلیل قرار ییگیرد.

ارهیابی کیفیت داراییها یو کلید اساسی در ارهیابی جایع در بانکداری یدرن بوده و هدف
اه آن ارتقای شهفافیت و بهاال بهردن کیفیهت الالدهات بهانکی ،شناسهایی و اجهرای هرگونه اقهداپ
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اصالحی الهپ و افزایش المینان و ادتماد سهایداران و ذینفعان صنعت بانکداری اروپا است .ایهن
ارهیابی گایی یهم برای آیادهساهی بانوها قبل اه پیادهساهی یکانیسم نظهارت یکرارچه و واحهد
در بانکداری یدرن اروپا است .یطابق با این پیشنهادها یرجع نظارت بانکی اروپا بانوهای اروپایی
اروپا ابتدا توس یرجع نظارتی اروپا ب صورت نمون در برای اه بانوها پیادهساهی شده و پس اه
آن ،بانوها یلزپ ب اودارهیابی کیفیهت دارایهیهها یطهابق بها روشههای اهاص بررسهی کیفیهت
داراییها اواهند شد؛ بنابراین بانوها اه این لریق چالشها و کاستیهای یوجود در تراهنای اود
را یشخص کرده و بهتر ییتوانند با رفع کاستیهای یوجهود به برقهراری الزایهات یقرراتهی اقهداپ
کنند.

کیفیت داراییها وضعیت بانو را در یورد پرتفوی واپ و برنای ریزی ادتباری آنها یشهخص
ییکند .هدف اه ارهیابی کیفیت داراییها ،بررسی چگونگی وضهعیت بانهو در یهورد تخصهیص
وجوه سرردهگذاری شده نزد بانوها سهت .اه ایهن رو ییهزان ریسهو ادتبهارات ،ریسهو نکهول و
یطالبات یعوق اهمیت یییابد .در کیفیت داراییها توانایی پرداات قرض گیرنهدگان ،وییقه هها و
کیفیت داراییهای پشتوان واپ ،بررسی اوضاع و شرای ادطای تسهیالت ب یتقاضیان واپهها یهورد
تجزی وتحلیل قرار ییگیرد .کیفیت داراییها در یؤسسات یهالی و بانهوهها بها دملکهرد آنهها در
ارتباط است .ادطای تسهیالت ب نقد شوندگی ویهایق آنهها بسهتگی دارد و بانهوهها بهرای حفهظ
کیفیت داراییهای اود باید اه داراییهای بایبات در پرتفوی اهود اسهتفاده کننهد و بهرای جبهران
کاهش ارهش آنها ،ذاایر یناس

و برنای ریزی یشخصی را لحاظ کنند .لبقه بنهدی تسههیالت و

ذایرهگیری برای آنهها بسهت به وضهعیت یهالی یها رفتهار تسههیالت گیرنهدگان دارد .لبقه بنهدی
تسهیالت باید ضمن تعیین ریسو ادتباری و انواع تسهیالت ،تصهویر دقیقهی اه کیفیهت تسههیالت
ترسیم کند؛ ب نحوی ک بتواند درج تحمل بانو را در یقابهل شهوکهها و نوسهانههای غیرقابهل
پیشبینی انداههگیری کنهد (شهاهدرا .)3111 ،در یهورد چگهونگی تهدوین قهوانین و رویکردههای
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یداال دولت در بحث ورشکستگی بانو ها الگوهای یتعددی در ادبیات نظری پیشهنهاد گردیهده
ک ب لور االص در قال

س نظری تقسیمبندی ییشوند:

اولین نظری الگوی «واپدهنده نهایی» 3است ک ب صورت کالسیو توس باگوت)3371( 2
دچار کمبود نقدینگی شده ایا در بلندیدت ایکان باهپرداات بدهیهای اود را دارند ،آنها را اه
اطر ورشکستگی نجات دهد .این سیاست اگرچ اهلحاظ نظری جال توج ب نظهر یهیرسهد ،ایها
اه لحاظ دملیاتی اجرای آن ب دالیل یختلفی دشوار اواهد بود .اوالم تشخیص بانوهایی ک صرفام
با شوک نقدینگی یواج اند اه بانوهایی که اهلحهاظ تراهنایه ای ورشکسهت به شهمار یهیرونهد
ب سادگی ایکان پذیر نیست .یانیام حتهی در صهورت تشهخیص آن ،انحهالل بانهوههای بزرگهی که
اهلحاظ اقتصادی واقعام ورشکست ب حساب ییآیند نیز ییتواند آیار اجتمادی و اقتصادی هیادی –
اهجمل ایجاد ریسوههای سیسهتمی ‐ به همهراه داشهت باشهد .اه ایهن حیهث هزینه ههای باهسهاهی
بانو های ورشکست یمکن است کمتر اه هزین های یواجه با دواق

ورشکسهتگی ایهن بانهو هها

باشد .همدنین یالحظات یربوط ب اقتصاد سیاسی دمویام یانع اه آن یی شود ک دولهت هها در برابهر
ورشکستگی یؤسسات یالی بزرگ بیتفاوت باشند .لذا چالشهای دملیاتی یختلفی پیش روی این
الگو قرار اواهد داشت .همدنین دیدگاه دیگری یعتقد است بانهوههای دارای سهریای یثبهت در
تراهنای ییتوانند در باهار بین بانکی کمبود نقدینگی اود را جبران کرده و اه ایهن رو دولهت الهپ
اسههت صههرفام در یههورد حفههظ و حمایههت اه بانههوهههایی ک ه اهلحههاظ تراهنای ه ورشکسههت هسههتند
تصمیمگیری نماید.
نظری دوپ الگویی است ک با دنوان «بسیار بزرگ برای ورشکستگی» شناات شده و بر اسهاس
آن دولت ب هر صورت یهیبایهد بانهوههای بهزرگ را به دلیهل آیهار بهاالی ورشکسهتگی آنهها
یوردحمایت قرار دهد.
1. Lender of Last Resort
2. Bagehot
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درنهایت بر اساس نظری سهوپ دایهل تعیهینکننهده در یدااله یها دهدپیدااله دولهت تعهداد
بانوهای در یعرض ورشکستگی است .اه این ینظر آچاریا و یرولماهل )2133( 3بیان ییکنند که
دولت صرفام هیانی الهپ است اقداپ ب حمایت اه بانوهها نمایهد ،که تعهداد یؤسسهات در یعهرض
تصادفی حمایت نماید (آچاریا و یرولماهل.)321 :2133 ،
دریجموع یطالعات نظری نشان دادهاند ک در دمل دولتها هیانی اه بانوهای آسهی دیهده
حمایههت یههیکننههد که جههزی یصههادیق «بسههیار بههزرگ بههرای ورشکسههتگی»« ،بسههیار پیدیههده بههرای
ورشکستگی» و «بسیار ب هم یرتب برای ورشکستگی» ب حساب آیهده و یها ایکهان شهیوع و بهروه
ریسوهای سیستمی باال باشد.
 .2-2پیشینه تحقیق
یطالعات تجربی یتعددی در هیین ارتباط بین انداهه بانو و یتغیرهای اقتصهادی و بهانکی صهورت
گرفت است .استف و دیملیس )2121( 2با استفاده اه رهیافت دادهای تابلویی ب بررسی یاندگاری و
دواپ سیستم بانکی در  37کشور لهی سهالههای  2111-2138پردااته و به ایهن نتیجه یهیرسهند
حفاظت اه سررده سرردهگذاران بانکی و کفایت سهریای تهثییر یثبهت و یعنهیدار بهر بقهای سیسهتم
بانکی کشورهای یورد یطالع دارند.
لیون و همکاران )2131( 1در یطالع ای دریافتند ک ریسو سیستمیو با رشد انداهه بانوهها
افزایش پیدا ییکند و با سیاست یربهوط به ورشکسهتگی غیهریمکن سهاهگار و بها سهریای بهانکی
رابط ای دکس دارد .نتایج ب دستآیده اه این یطالع  ،دیدگاه جلوگیری و ادمهال یحهدودیت بهر
فعالیتهای بانو و انداهه آن را تثیید ییکند .بنابراین ،بانوهای بزرگ یوج

افهزایش ریسهو

1. Acharya & Yorulmazer
2. Stef & Dimelis
3. Leaven et al
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سیستمیو ییشوند و در دین حال کاراییشان را هم باالتر ییبرنهد .لهذا نیهاه اسهت سیاسهتههای
یناسبی در جهت بهبود و جلوگیری اه بحران یالی ادمال شود.
ویالک و ویلسون )2133( 3با استفاده اه یدلهای هزین ای بانوها ب بررسی ایر افزایش باهده
پارایترهای غیرواقعی صورت گرفت و در نتیج ایر یههم اقتصهاد یقیهاس در یطالعهات آنهها یهورد
توج قرار نگرفت است .بنابراین آنها با استفاده اه یتغیرهای واقعیتر دریافتند ک بانوهای بزرگ
با افزایش باهده اقتصاد یقیاس یواج هستند ،ب همین دلیل آنها همواره تمایل ب رشد انداهه اهود
دارند تا جایی ک یداال ناظران اه رشد آنها جلوگیری کند .این اقداپ به ههدف کهاهش تعهداد
یؤسسات یشمول ورشکستگی غیریمکن است .در یطالعه انجهاپشهده توسه بهروور و جگتیهانی

2

( )2138ب یوضوع ورشکستگی بانوهای بزرگ و آستان ورود بانوها به ایهن شهرای پردااته
شده است .آنها سعی کردهاند ک با در نظر گهرفتن بانهوههای بهزرگ آیریکها و یحاسهب ییهزان
داراییها و هزین هایی ک هر بانو حاضر است یتحمل شود تا اه نظر سیستماتیو یهم تلقی شهود
ب بررسی یحدوده ورشکستگی غیریمکن بررداهند .ب دلیل وجود سیاسهتههایی اهاص در یقابهل
بانوهای بزرگ و همدنین وجود ینفعت هیاد برای اینگون بانوها ،بسیاری اه بانهوهها تمایهل
دارند ک وارد حوهه ورشکستگی غیریمکن بانوهای بزرگ شوند .نتایج این پژوهش بیانگر ایهن
است ک بانوهای ایلی بزرگ یزیتهایی دارنهد که سهایر بانهوهها اه ایهن ینفعهتهها بههرهای
نمیبرند .فلدین و یستر )2131( 1یعتقدند ک بانوها برای بهرهوری بیشتر تمایل به بهزرگ شهدن
دارند ک در نتیج آن ورشکستگی غیریمکن برای بانوها اتفاق ییافتد .به ههر صهورت ریسهو
سیستماتیکی ک بانوهای بزرگ ب وجود ییآورنهد ایلهی بیشهتر اه بههرهوری اسهت که دارنهد.
دردههینحههال ایجههاد یحههدودیت در انههداهه بانههوههها راهحههل یههؤیری نیسههت و یمکههن اسههت ایههن

1. Wheelock and Wilson
2. Brewer and Jagtiani
3. Feldman and Mestre
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یحدودیتها انگیزهای را برای بنگاه ها ب وجود آورند ک ب دور اه نظارت یالی اقداپ به ریسهو
کنند ک در نهایت ینجر ب ریسو سیستماتیو ییشود.
در پژوهش بعدی کویار و لستر ( 3)2131ب تثییرگذاری نرخ سررده بر ورشکستگی غیریمکن
پرداات اند .آنها اشاره کرده اند ک یشکل ورشکستگی نایمکن هیانی رخ ییدهد ک بانهوههای
سیستمیو یهم انتظار دارند در هیان وقوع یشکل اه کموهای دولتی بهرهیند شوند .بر اساس این
انتظار ،للبکاران این بانو نیز تصور ییکنند اه ضرر و هیان یشهکالت بهانکی یحافظهت اواهنهد
شد .کویار و لستر ( )2131بیان ییکنند ک ورشکستگی نایمکن بانوها در یقابل ریسو ادتباری
یحفوظ اواهند بود و ب همین دلیل یدیران و سهایداران این بانوها انگیهزه اواهنهد داشهت که
ریسو بیشتری را برذیرند و سهود بیشهتری را دریافهت کننهد .هیهرا اه ضهررهای احتمهالی ریسهو
ادتباری آسی

کمتری اواهند دید .بانوهایی ک ب دلیل ورشکستگی نایمکن ،هزین تثیین یالی

کمتری پرداات ییکنند ،در واقع ب لور نادادالن ای اه این یزیت براوردار ییشهوند و درنتیجه
اجاهه ییدهد ک انداهه و یقیاس بانوها بیشتر شود.
در این رابط هالدین ( )2132بیان ییکند ک این یوضوع نیز بادث ییشود ک سایر بانهوهها
هم تمایل داشت باشند ک ب وضعیت ورشکستگی نایمکن دسهت یابنهد که اه هزینه تهثیین یهالی
کمتر بهرهیند شوند .این یزیتها ینجر ییشود ک نظاپ یالی بانوهای بزرگتهر را پهرورش دههد
ک ریسو باالیی را پذیرا یی شوند .وی بیان ییکند ک نظهایی که در آن ورشکسهتگی نهایمکن
شیوع پیدا کند ،یبات نظاپ یالی را در یعرض اطر قرار ییدههد و توانهایی نظهاپ را بهرای پشهتیبانی
یبات کاهش ییدهد.
کویار و لستر ( )2131دریافتند ک اه سهال  2113که کمهوههای یهالی دولهت به بانهوهها
صورت گرفت  ،بسیاری اه ناظران و یقرراتگذاران دملیاتی را در رابط با حل یشکل ورشکستگی

1. Aditi Kumar & John Lester
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نایمکن بانوها در پیش گرفتند .در آیریکا سیاستهایی در جهت کهاهش احتمهال ورشکسهتگی
بانوها صورت گرفت .اه جمله ایهن سیاسهتهها یهیتهوان به کفایهت سهریای سهختگیرانه تهر،
نقدینگی ،یحدودیتهای فعالیتهای بانکی و غیره اشاره کرد .بخهش دوپ ایهن سیاسهتهها بهروی
فرانو ،یدل کموهای یالی ب شکل سال  2113را یمنوع کرده است .بسیار یهم است ک ههر دو
سیاستها یؤیر باشند و بتوانند یشکالت ناشی اه ورشکسهتگی نهایمکن را برلهرف کننهد .در کهل
یزیتهای نرخ سررده بانوهای بزرگ در دوره پس اه بحهران به شهکل یعنهاداری کهاهش یافته
است و دوایل یؤیر بر آن ب یهواردی غیهر اه دایهل ورشکسهتگی نهایمکن بریهیگهردد .یطالعهات
بسیاری در رابط با چشم انداه ایرات ورشکستگی نایمکن بر روی هزین های تهثیین یهالی صهورت
گرفت است .بسیاری اه این یطالعات اه لریق بررسی ایرات انداهه بر هزین های تثیین یهالی یربهوط
ب انواع بدهیها ب این یوضوع پرداات اند .برای اه یطالعات انجاپشده نیز بهر گهزارش یؤسسهات
ادتبارسنجی تکی کرده اند ک ب لور دقیق ایرات ورشکسهتگی نهایمکن را بهرای ادتبارسهنجی ههر
بانو انداههگیری نمایند و رفتار سرردهگذاران را با الالدات آیاری یؤسسات رتب بنهدی شناسهایی
و اه این لریق در یدل اضاف نمودهاند.
کانت و هوهینگا ( ) 2133با یعرفی دو یتغیر انداهه بانو شایل یطلهق و انهداهه سیسهتمیو در
کشورهای یختلف و با استفاده اه یدل داده های پانلی سعی در یافتن رابطه انهداهه بانهو بها دیگهر
یتغیرهای اقتصادی اه جمل باهده سریای  ،رشد االص درآیهد یلهی ،تهورپ ،رشهد سهررده و هزینه
بهرهای کردهاند .آنها در یطالعات اود دریافتند که رشهد بانهوهها یوجه

افهزایش سهودآوری

ییشود ب شرلی ک در کشوری بزرگتر واقع شهده باشهند .آنهها بیهان کردنهد که رشهد انهداهه
بانوها لزویام برای هم افراد یربول ب غیر اه یدیران بانوها سودآور نیسهت و در نتیجه یهدیران
بانوها همواره یایل ب رشد بیشتر بانوهها هسهتند .یکهی اه دوایهل یهمهی که یوجه

یخالفهت

بسیاری اه اقتصاددانان با رشد بیش اه حد بانوها شده ،سیاست ورشکستگی نهایمکن اسهت ،چهرا
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ک این سیاست یوج

رشد یؤسسات یالی در آیریکا و انتقهال ریسهو اه لریهق آنهها به دیگهر

قسمتهای اقتصاد کشور و در نتیج بروه بحران یالی سال  2113شده است.
در این رابط هاریو ( 3)2131در یقاله اهود به بحهران یهالی اایهر اشهاره کهرده و یکهی اه
توانایی کنترل رفتار ریسکی بانوها را ندارد .اغل

بانوهای بزرگ شایل ورشکستگی نهایمکن

شدهاند و تنظیمکنندگان سیستم یالی توانایی کنترل بهین اینگون بانوها را ندارند و این بانوهها
اگر ک دچار یشکل شوند ،شایل کموها و ضمانتهای دولتی ییشوند.
هاریو ( )2131بیان ییکند ک باید ب دنبال حهداکثر انهداهه بهانکیای بهود که بیشهتر اه آن
غیرقابل کنترل و حتی یوج

سقوط ییشود و در نتیج اه رسیدن بانوها به بهیش اه ایهن انهداهه

جلوگیری کرده یبات اقتصادی و یالی در جایع حفظ شود .برای این کار ابتدا سااتار بهاهار یهالی
را ب س گروه تقسیم کرده و برای هرکداپ اه این گروهها بو یحدوده یعین بهرای انهداهه دارایهی
بانوها یشخص کند ک چناند اه این یحدوده دبور کردند ،سیاستهایی را در جههت کوچهو
کردن یستقیم آنها در پیش گرفت شود.
در یطالعات ذکرشده تاکنون ب قانون ورشکستگی غیریمکن و بانوهایی ک شایل این قانون
یی شوند اشاره شده است و همدنین تا چ حد بانوهها تمایهل دارنهد که جهزوی اه ایهن قهانون و
سیاست تلقی شوند .بسیاری اه بانوها ب دلیل ینهافعی که سیاسهت ورشکسهتگی غیهریمکن دارد
سعی ییکنند ک ییزان دارایی و در نتیج انداهه اود را افزایش دهند تا ب آستان این قانون دسهت
پیدا کنند .یکی اه این اقدایات بانوها ادغاپ است .تعداد هیادی اه بانوها در آیریکا کاهش پیدا
کرده ب این دلیل ک ایلی اه آنها با یکدیگر ادغاپ شدهاند .افزایش ادغاپ بانوهها و انهداههشهان
بادث نگرانی بسیاری اه ناظران اقتصادی شده است.

1. Vidak Sarić
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در یقال ای دیگر داویال ( 3)2133ب بررسی ارتبهاط آیهار حمایهت و نجهات یهالی بانهوههای
بزرگ و انداهه بانوها ییپرداهد .او با استفاده اه تعادل بخش بهانکی ،احتمهال پردااهت حمایهت
دولتی و ارتباط آن با اهرپ یالی را یورد بررسی قرار داده و در نتیج ارتباط بین انداهه بانو و اهرپ
پشتوان ضمانت دولتی تمایل ب افزایش اهرپ یهالی اهود را دارنهد .او یعتقهد اسهت که ایهن اقهداپ
بانوهای بزرگ یوج

تشویق بانوهای کوچوتر ب افزایش اهرپ یالی اود ییشوند.

داویال ( )2133برای یقایس بانوهای بزرگ و کوچو و ایر حمایهت دولتهی ،بها اسهتفاده اه
یتغیرهای اهرپ یالی و نوع بانو یرکزی ب بررسی اهرپ یالی بهین برای هرکداپ اه آنها پرداات و
ب این نتیج دست یافت ک انداهه یؤسسات یالی برای تعیین اهرپ یالی بسیار یؤیر اسهت و نهاظران
اقتصادی باید توج ویژهای ب یؤسسات یالی بزرگتر داشت باشند؛ هیرا ک آنها تمایل ب ریسو
بیشتر و ایرگذاری بر تصمیمات بانوهای کوچوتر را دارند.
همدنین داویال ( ) 2133بیشتر ب یسائل یربوط ب اهرپ یالی بهینه پردااته و اینکه یؤسسهات
یالی ایلی بزرگ ک شایل سیاست ورشکستگی نایمکن ییشوند چگون یوج

انتقال ریسو ب

دیگر دوایل اقتصادی ییشوند.
یکی و هلدکراف )2133( 2اشاره یی کنند ک یشکل تنها با سهااتار نظهارت بهر بانهو نیسهت
بلک سااتار سیاستی سیستم را هم شایل ییشود .آنها درواقع یعتقدند ک در هیان بحهران بهانکی
نیاه است سیاستمداران هم در تصمیم گیری یداال داشت باشهند .یکهی و هلهدکراف ( )2133ایهن
یوضوع را یطرح ییکنند ک با یداال سیاستمداران ،راهکارهها بهرای جلهوگیری اه بهروه یشهکل
ورشکستگی غیریمکن ینطقی و دملیتر اواهد بود .آنها با توج ب قرارداد فرانو یقادیری را ب
دنوان یره ورود ب ریسو سیستمیو یطرح ییکنند .در ههر حهال ایهن یقهادیر بهرای بانهوههای
آیریکا دقیق و قابل استناد هستند ولی لزویام نمیتوان آنها را برای هم بانوهای دنیا ب کار برد.
1. Dávila
2. Macey, J.R., Holdcroft, J. P
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استیمررت و الکس )2131( 3ب دنبال یافتن ارتبهاط بهین انهداهه ،هزینه و سهودآوری در نظهاپ
بانکداری هستند .یعموالم هیانی ک انداهه بانوها افزایش پیدا یهیکنهد ،هزینه هها کهاهش یافته و
سودآوری افزایش یییابد .با این حال نمیتوان نتیج قطعی اه این ارتباط گرفت ،هیرا ک همهواره
سیمایی صراف و ایینی ( )3111ب بررسی نظاپ حقوقی ورشکستگی بانوها پرداات و نتیجه
ییگیرند باهساهی و حلوفصل بانوهای ورشکست باید یورد توج قهرار گیهرد و ابزارههای الهپ
برای نجات بانوهای در یعرض بحران در دسترس یقایات صهالحیتدار بهانکی قهرار گیرنهد .در
صورتی ک یشکالت بانکی غیرقابل حل باشد ،وارد یرحل تصفی ییشود ک یقررات آن شباهت
هیادی با نظاپ داپ ورشکستگی شرکتها دارد .چهارچوب حقوقی یؤیر ورشکستگی بانوها بایهد
بانوهای چندیلیتی و ورشکستگیهای فرایرهی را نیز یدنظر قرار دهد و با توج به ویژگهیههای
ااص آنها ،ب ویژه تعارضات قهوانین چنهد کشهور در ایهن هیینه  ،قهوانین یناسه

و دراهوری را

پیشنهاد نماید.
پاکدل یغانلو و همکاران ( )3113با استفاده اه رهیافهت دادهههای تهابلویی به بررسهی ارتبهاط
سودآوری ،ریسو ورشکستگی و ادتباری بانهوهها بها یتغیرههای ینتخه

بهانکی لهی سهالههای

 3133-3118ییپرداهند .نتایج یطالع نشان ییدهد بین باهده داراییهای سال قبهل ،دارایهی نقهدی
ب کل داراییها و نرخ اره با نرخ باهده داراییها رابط ینفی و یعناداری وجود دارد .همدنهین بهین
دارایی نقدی ب کل داراییها ،نرخ اره و نرخ تورپ با ریسو ورشکستگی بانوهها رابطه ینفهی و
یعناداری وجود دارد.
شاهدرا و نوربخش ( )3117با بهرهگیری اه رهیافت دادههای تهابلویی پویها به بررسهی نقهش
بحران یالی و ورشکستگی بانوها بر حجم سرردهها ییپرداهند .بر اساس نتایج به دسهتآیهده در

1. Stimpert and Laux
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این پژوهش یتغیر ورشکستگی بانوها دارای تثییر یثبت و یعنیدار بر رفتار سرردهگهذاران بهانکی
بوده و دارای ارتباط یستقیم بر رشد سرردهها است.
احمدیان و گرجی ( )3118با ب کارگیری روش تجزی تشخیص ،دوایلی ک بانوهای سالم و
برای پیشبینی ورشکستگی بانوها لراحی شد .بهرای بررسهی صهحت تفکیهو دو نمونه

یناس

سالم و ورشکست با استفاده اه آهیون  Fو النهدای ویلکهس ،ییهانگین یتغیرههای یسهتقل دو نمونه
بررسی و سرس برای بررسی تفاوت اهمیت یتغیرههای یسهتقل الگهو اه آهیهون بزرگهی همبسهتگی
درونگروهی بین یتغیرها استفاده شد .نتایج یطالع آنهها نشهاندهنهد دقهت  37درصهدی الگهوی
تجزی تشخیص و  13/2درصدی الگو الجیت در انطبهاق بها شهرای یحیطهی شهبک بهانکی کشهور
است.

در پژوهش دیگری شاهدرا و نوربخش ( )3111ب بررسهی رابطه بهین انهداهه بانهو و یبهات
دملکرد بانکی در شبک بانکی کشور لی سالهای  3131-3111پرداات و نتیج ییگیرند ارتبهاط
یتقابل بین انداهه بانو و یبات دملکرد بانکی در شبک بانکی کشور وجود دارد .یدیران بانوها با
در نظر گرفتن رابط دولرف ییان انداهه بانو و یبات دملکرد بانکی یهیتواننهد بهر اهمیهت بیشهتر
انداهه بانوها ب دنوان دایلی تثییرگذار بر یبات دملکرد بانکی تثکید داشت باشند.
حسایی دزیزی و همکاران ( ،)3111ب بررسی رابط دلی ییان نرخ یؤیر سود تسهیالت و سود
سرردهها در بانوهای تجاری فعال در ایران در دوره هیانی  3111-3111با استفاده اه آهیون دلیت
گرنجر پردااتند .نتایج حاصل اه این تحقیق نشان ییدهد ک در صنعت بانکداری ایران یو رابط
دلی قوی اه سمت نرخ سود سررده ها ب نرخ سود تسهیالت وجود دارد .همدنین ،با توج ب ینفهی
بودن ضری

شااص تمرکز هرفیندال-هریشمن ،با افزایش رقابت در صنعت بانکداری نهرخ سهود

تسهیالت افزایش یییابد ک این یوضوع اه یکسو ب یعنای کاهش دسترسهی بخهشههای یختلهف
اقتصاد ب تسهیالت بانکی و اه سوی دیگر ب یعنای وارد شدن بانوهها به پهروژهههای بها ریسهو
باالتر اه سوی بانو است .اه لرفی در تحقیق حاضر هیچ ارتباط یعنیداری بین نرخ یصوب بانو
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یرکزی و نرخ سود تسهیالت ادتباری وجود ندارد ایا ب ینظور دستیابی ب نرخ تعادلی سود بهانکی
پیشنهاد ییگردد نرخ یصوب بانو یرکهزی به نحهوی تعیهین گهردد که در بلندیهدت به سهمت
نرخهای تعادلی ییل نمایید.
برای این ینظور اه دو گروه یتغیرهای کالن و یتغیرهای نمایانگر یقهررات نظهارت بهانکی اسهتفاده
نمودند .نتایج الگوی برآورد شده نشان ییدهد ک اه ییان یتغیرهای کهالن ،کهل حجهم یعهایالت
باهار سهاپ بیشترین تثییر و سرردههای جاری کمترین تثییر را بر این یتغیر داشت اند و نقدینگی باهار
سهاپ ایر یعناداری بر این یتغیر نداشت اسهت .اه ییهان یتغیرههای نظهارت بهانکی ریسهو نقهدینگی
بیشترین و ریسو ادتباری کمترین تثییر را بر یتغیر حاشهی نهرخ سهود بانهوهها داشهت و یالکیهت
بانوها ایر یعناداری بر روی حاشی نرخ سود بانوها نداشت است.
هروکی و همکاران ( ) 3111ب بررسی دوایل یؤیر بر حاشی سود بانکی با تثکید بهر سهااتار و
ریسو ادتباری پردااتند .برای این ینظور اه الالدات یربوط به  31بانهو تجهاری در سهالههای
 3131-3112و روش اقتصادسنجی دادههای تابلویی استفاده شده است .یافت های برآیده اه تحلیهل
دادهها نشان ییدهد ک یتوس حاشی سود در بانوهای تجاری ایران برابهر بها  1/3درصهد اسهت.
همدنین ،شااص تمرکز ،وجود سااتار رقابتی را در بهاهار پهول تثییهد یهیکنهد .ریسهو ادتبهاری
یحاسباتی نیز نشان یهیدههد که در بانهوههای تجهاری ایهران ،به لهور یتوسه  31/3درصهد اه
تسهیالت ادطایی و یطالبات ب یطالبات سررسید گذشت  ،یعوق و یشکوک الوصهول تبهدیل شهده
است .ینطبق با نتیج حاصل اه تحلیل دادهها ،یافت های ناشی اه برآورد الگوی پژوهش نیهز وجهود
رقابت ناقص را در باهار پول ایران تثیید ییکند .یافت دیگر حاکی اه ایرپذیری یثبت حاشهی سهود
اه ریسو ادتباری و هزین های اداری و دمویی بانوها است.
شهههیکی تههاش و همکههاران ( )3111در یطالع ه ای ب ه بررسههی ارتبههاط ییههان ضههری
سرردههای بانکی و بییباتی سهم باهاری بانوها در بعد داراییها با ضری

تمرکههز

سودآوری بانهوههای

دولتی و اصوصی در باهار پول در دوره هیانی  3137-3113پرداات و ب این نتیج ییرسهند که
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سودآوری بانوهای اصوصی بیشهتر اه بانهوههای دولتهی بهوده و یکهی اه ایهن دوایهل،

یدیریت جایع هزین ها در بانوهای اصوصی نسبت ب دولتی است .اه این رو پیگیری آهادساهی
اقتصادی در نظاپ بانکی و پیگیری اصوصیساهی رقابت یحور باید در اولویت قرار گیرد .افهزون
بانوها در بُعد دارایی در دوره یورد بررسی دارای یبات نسبی بوده ک ب یخدوش شهدن یکهی اه
یؤلف های نهادی رقابت در باهار پول ینجر شده است.
یوسههفی دینههدارلو ( )3111در یطالع ه ای ب ه تبیههین آسههی شناسههی نظههاپ بههانکی و توقههف و
ورشکستگی بانکی ییپرداهد .در یطالع وی تالش شد تا با رجوع ب یستندات یوجود در نظاپهای
پولی یترقی دنیا ب صورت اجمالی چیستی یسهئل توقهف ورشکسهتگی بهانکی تبیهین و چهارچوب
دمویی نحوه براورد با این پدیده نیز تشریح گردد .ههدف اصهلی اه ایهن یطالعه انجهاپ بخشهی اه
نیاهسنجی پیرایون یختصات احتمالی قوانین و یقررات یرتب با یسئل یهورد بررسهی در اصهوص
نظاپ پولی و بانکی ایران است .یافت های پژوهش حاضر یبین آن است که یههمتهرین انتظهارات اه
یو نظاپ حلوفصل یوفق آن است ک اطر بروه ریسو سیسهتمی را به حهداقل یمکهن کهاهش
دهد ،هیانهای یرتب با توقف بهانکی را نیهز حهداقل سهاهد و به گونه ای سهاهوکارهای یهرتب را
لراحی کند ک هیانهای توقف بانکی اه لریق ینابع یتعلق ب دموپ یردپ تثیین یالی نگردد.
در بسیاری اه یطالعات انجاپشده داالی ب بررسی ویژگیهای یههم تراهنایه بانهوهها چهون
سریای  ،انداهه و نقدینگی بانو در بر رفتار سرردهگذاران پرداات اند .در اکثر کشورها با گسهترش
بیشههتر یطالعههات پیرایههون رفتههار سههرردهگههذاران به تههدریج یتغیرهههای یالکیههت ،سههااتار بههانکی و
ورشکستگی بانو راه پیدا کرده و یورد یطالع بسیاری اه یحققین قرار گرفته اسهت .ایها بررسهی
یحققین این پژوهش بیانگر این است ک در داال کشور هیچکداپ اه ایهن یطالعهات به بررسهی و
برآورد لول دورههای یصونیت اه ورشکستگی غیریمکن بانوهای اصوصی و دولتی با استفاده
اه رهیافت یدلهای دوره ای پرداات نشده و تنها در یطالع شاهدرا و نوربخش ( )3117ب بررسهی
نقش ورشکستگی بانوها بر رشد سررده ها پردااته شهده اسهت .بنهابراین نهوآوری ایهن پهژوهش
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برآورد لول دورهای یصونیت اه ورشکستگی بانوها برای بانوهای اصوصهی و دولتهی و نیهز
یدلساهی آن لی سالهای  3137-3117است.

 .3روششناسی تحقیق

هدف کاربردی و دملهی اسهت .بهرای ایهن ینظهور دورهههای اهرو اه ورشکسهتگی بانهوههای
اصوصی و دولتی بر اساس رهیافت یدلهای دورهای استخرا ییشود.
الالدات آیاری ب کاررفت در این پژوهش اه تراهنای های بانوهای اصوصی و دولتی ایران
و سایت آیاری و الالداتی بانو یرکزی استخرا ییشود .اه آنجا ک دادههای ایهن پهژوهش به
صورت دادههای ترکیبی است تجزی وتحلیل آنها با توج ب یاهیت دادهها با استفاده اه روشهای
اقتصادسنجی دادههای تابلویی صورت ییگیرد ک بدین ینظور اه نرپافزار  Stata 1.51اسهتفاده
ییشود.
برای استخرا لول دوره ارو اه ورشکستگی غیریمکن بانوها در این پژوهش اه رهیافت
تحلیل بقا و یدلهای دورهای اسهتفاده یهیشهود .بهرای ایهن ینظهور اگهر
باشد و

هیان بقای یشهاهده شهده باشهد که در آن

هیان سانسور شده است و اگهر یهو شهااص پیشهاید
ییگیرد اگر

هیهان صهحیح راهداد

را تعریهف کنهیم که ارهش یهو

* Tiو در غیر این صورت ارهش صفر ییگیرد .تابع چگالی احتمال

به

شکل هیر تعریف ییشود:
()3
ک در آن )  f (tاحتمال غیرشرلی یو راداد است ک در فاصل ) (t , t  اتفاق یهیافتهد.
تابع یخالره و بقا ب شکل هیر تعریف ییشود:
()2
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احتمال باقی یانهدن بیشهتر

است .این ینجر ب تساوی هیر ییشود:

دالوه بر آن ییتوان نوشت:

()1
ک

تابع یخالره فزاینده است .هیهانی که انتگهرال تسهاوی ( )1اه راه تجزیه یحاسهب

نمیشود ،برای استنباط یخالره فزاینده ییتوان اه تکنیو انتگهرالگیهری دهددی اسهتفاده کهرد و
بدین لریق تابع بقا را یحاسب نمود .شکل تابعی ک بهرای پهارایتری کهردن تهابع یخهالره اسهتفاده
ییشود ب صورت هیر است:
()5
در رابط فوق h ،بیانگر یصونیت اه ورشکستگی غیریمکن بانوها و  Xیتغیرههای توضهیحی
بههاهده حقههوق صههاحبان سهههاپ و سههریای بانههوههها اسههت .بههرای اسههتخرا لههول دوره یصههونیت اه
ورشکستگی غیریمکن بانوها اه آیار و الالدات  21بانو اصوصی و دولتی شایل بانهوههای
دولتی بانو یلّی ایران ،بانو سر  ،بانو توسهع صهادرات ایهران ،بانهو صهنعت و یعهدن ،بانهو
کشاورهی ،بانو یسکن ،پست بانو ایران ،بانو توسع تعاون و بانوهای اصوصی (غیردولتی)
بانو اقتصاد نوین ،پارسیان ،پاسهارگاد ،کهارآفرین ،سهایان ،سهینا ،سهریای  ،شههر ،دی ،صهادرات،
تجارت ،یلت ،رفاه کارگران ،گردشگری ،آینده ،ایرانهیین و قوایین برای سالههای 3137-3118
یورد استفاده قرار ییگیرد.
ب ینظور بررسی یسئل لول دوره یصونیت اه ورشکستگی غیریمکن بانوها اه یتغیهر نسهبت
هیان انباشت ب سریای ب دنوان یتغیر جایگزین برای سنجش و برآورد ورشکستگی استفاده شهده و
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در صورتی ک نسبت هیان انباشت ب سریای بهیش اه  11درصهد باشهد ،بانهو دچهار ورشکسهتگی
ییشود .بنابراین دورهها و یا سال های ارو اه ورشکستگی (یصونیت اه ورشکستگی) به وسهیل
یدل های دورهای یحاسب ییشهود .یتغیهر بهاهده حقهوق صهاحبان سههاپ ( ،)ROEبه دنهوان یتغیهر
ایجاد شده در یقابل هر یو ریال حقوق صاحبان سهاپ را نشان ییدهد

 .4نتایج تجربی
در این بخش ب ارائ نتایج برآورد یدل و تحلیل یافت های تحقیق پرداات ییشود .برای این ینظور
ابتدا با بهرهگیری اه رهیافهت یهدلههای دورهای دوره یصهونیت اه ورشکسهتگی (دوره اهرو اه
ریسو) ب روش ریسو تناسبی کاکس برآورد شده و در ادایه تهثییر ایهن یتغیهر به همهراه سهایر
یتغیرهای توضیحی بر حجم سررده بانکیهای اصوصی و دولتی بها اسهتفاده اه رهیافهت دادهههای
تابلویی پویا و تخمینهننده گشتاور تعمیمیافت یورد آهیون قرار ییگیرد .اولین یرحله در اسهتفاده
اه روش تناسبی کاکس ،آهیهون ریسهو تناسهبی اسهت .در جهدول هیهر آهیهون ریسهو تناسهبی
کاکس ارائ شده است:
جدول  .1نتایج آزمون ریسک تناسبی کاکس
مقدار آماره آزمون کای-دو

درجه آزادی

ارزش احتمال

1/11

2

1/99

یثاذ :یافت های تحقیق

نتایج جدول فوق نشان ییدهد فرضی صفر یبنی بر ریسو تناسبی در سطح یعنیدار  1درصد
رد نشده و لذا اه الگوی ریسو تناسبی کاکس استفاده نمود .در ادای در ادای یعیارهای الالداتی
آکائیو و آیاره آهیون هرل برای تطهابق ریسهو تناسهبی در الگهوی کهاکس ارائه شهده که به
صورت جدول ( )2است:
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جدول  .2معیار اطالعاتی آکائیک و آماره آزمون هرل
نام معیار

مقدار آماره آزمون

معیار اطالعاتی آکائیک

-2/22

آزمون هرل

1/55

نتایج جدول فوق بیانگر این است ک یعیهار الالدهاتی آکائیهو و آیهاره آهیهون ههرل بهرای
الگوی کاکس با فرض ریسو تناسبی ب ترتیه

برابهر بها  -2/72و  1/11اسهت .به دبهارت دیگهر

الگوی ریسو تناسبی کاکس دارای حداقل یجذور جمالت ااتالل بوده و در یقایس با الگوهای
رقی

همانند ریسوهای یتغیر در لول هیان یناس تر است .یدل کاکس دلیرغم داشهتن براهی

یحدودیتها ب دنوان رایجترین ب ینظور یدلساهی دوایل یهؤیر بهر بقها به کهار یهیرود .الزایهی
نبودن یو توهیع احتمالی برای هیانهای بقا ،یکی اه یزایای یدل یخالره یتناسه
ولی یو پیشفرض اساسی و یهم در این یدل وجود دارد و آن فرض یتناسه

کهاکس اسهت

بهودن اطهر بهرای

تمایی یتغیرهای یستقل یوجود در یدل نهایی است .در صورت برقراری ایهن فهرض ،تفسهیر یهدل
ب دستآیده سادهتر اه یدلهای پارایتری اواهد بود .ایا چناند پیشفرضهای یدلهای پارایتری
برقرار باشند ،تجزی وتحلیل قویتری نسبت ب روشهای نیم پارایتری قابل انجاپ است .قائل شدن
برای یفروضات و انتخاب یو توهیع احتمال فرضی برای هیانهای بقا ،استنباط آیاری را دقیقتر
نموده ،انحراف یعیا ر برآوردها را نسبت به هیهانی که چنهین یفروضهاتی وجهود نداشهت باشهند را
کوچوتر اواهد کرد .تحت یوقعیتهای یشخص ،یدلهای پارایتری تخمهین کهاراتری اه یهدل
کههاکس دارنههد .در روشهههای پههارایتری یعمههوالم اه روش حههداکثر درسههت نمههائی بههرای بههرآورد
پارایترهای یجهول استفاده ییشود ک این تکنیو و تفاسیر آن بهرای پژوهشهگران آشهناتر اسهت.
تحت یدلهای پارایتری ییتوان ب بررسی ایر یسهتقیم یتغیرههای یهورد بررسهی بهر روی بقها و نه
احتمالهای شرلی (چناند در یدل کاکس است) پرداات .در ادای برای انتخاب توهیهع یناسه
در الگوهای پارایتریو اه بین توهیهعههای ویبهول؛ نمهایی ،گایها و لهگ -نریهال اه آیهاره آهیهون
آکائیو ب دلیل بیشتر بودن تعداد یشاهدات یورد بررسی استفاده شهده که یقهدار آیهاره آهیهون
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آکائیو برای توهیع ویبول برابر با  17/7و کمتر اه سایر توهیعها اسهت .نتهایج تخمهین یهدل بهرای
ارو اه ریسو ورشکستگی بانوها (دوره یصونیت اه ورشکستگی) بها در نظهر گهرفتن توهیهع
ویبول در جدول ( )1گزارش شده است:
عرض از مبدأ و متغیرهای
توضیحی

ضریب

مقدار آماره Z

ارزش احتمال

( Cعرض از مبدأ)

-5/22

-25/52

1/111

بازده حقوق صاحبان سهام
()ROE

1/33

3/33

1/111

میزان سرمایه ()CAP

1/31

2/35

1/13

یثاذ :یافت های تحقیق

نتایج جدول فوق نشان ییدهد یتغیرهای باهده حقوق صاحبان سهاپ و ییزان سریای بانوهها
تثییر یثبت و یعنی دار بر دوره یصهونیت اه ورشکسهتگی داشهت و بها افهزایش یهو واحهدی بهاهده
حقوق صاحبان سهاپ و ییزان سریای  ،ب ترتی

 1/11و  1/13واحد دوره یصونیت اه ورشکسهتگی

افزایش یی یابد .بنابراین افزایش نسبت سود ب حقوق صاحبان سهاپ و ییزان سریای بانوهها نقهش
تثییرگذاری بر یصونیت اه ورشکستگی بانوها دارد.
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نتایج نمودار کاپالن -ییر نشان ییدهد احتمال بقهای دوره یصهونیت اه ورشکسهتگی اه 1/17
در سال  3137ب  1/13در سال  3117و احتمال ددپ بقای آن اه  1/13ب حدود  1/17در سال 3118
افزایش یافت است .بنابراین لی سالهای اایر به دلیهل افهزایش هیهان انباشهت بانهوهها اه احتمهال
تخمین یدل بقا با فرض توهیع ویبول صورت ییگیرد .برای این ینظور با اسهتفاده اه تهابع ریسهو
نلسون -آلن 3ییزان ریسو و یقدار جمالت ااتالل کاکس -اسنل ترسیم ییشوند .بر اسهاس ایهن
نمودار هرچقدر ییزان ریسو ب جمل ااتالل کاکس -اسنل نزدیوتر باشد ،بیانگر اوبی براهش
یدل با فرض توهیع ویبول است .در نمودار ( )2آهیون اوبی براهش نشان داده شده است:
4
3
2
1
0

2.5

2

1.5
Cox-Snell residual

Cox-Snell residual

1

.5

H

نمودار  .2آزمون خوبی برازش با فرض توزیع ویبول (مأخذ :یافتههای تحقیق)

با توج ب نمودار فوق ییتوان بیان کرد ک ییزان ریسو در حوالی جمالت ااتالل کاکس-
اسنل قرار داشت و لذا یدل برآورد شده ب روش پارایتریو و با فرض توهیع ویبول توانسهت اسهت
تغییرات یتغیر لول دوره یصونیت اه ورشکستگی بانوها را توضیح دهد .به دبهارت دیگهر یهدل
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برآورد شده دارای اطای کمتر و قدرت براهش یناس تری است .این نتیجه گیهری در اصهوص
اوبی براهش با یعیارهای لگاریتم راستنمایی و نیز یعیار الالداتی آکائیو پیرایهون توهیهع ویبهول
ساهگار است .نتایج یربوط ب ینا س

بودن توهیهع ویبهول بهرای بهرآورد یهدل در یقایسه بها سهایر

جدول  . 3نتایج آماره لگاریتم راستنمایی و معیار آکائیک برای دو توزیع ویبول و لگاریتم نرمال
نوع توزیع

آماره LL

معیار آکائیک ()AIC

ویبول ()Weibul

-13/27

32/2

لگاریتم نرمال ()Lognormal

-13/35

39/21

یثاذ :یافت های تحقیق

با توج ب نتایج جدول ( )1ییتوان بیان کرد ک یقدار جبری آیهاره  LLبهرای توهیهع ویبهول
بزرگتر و نیهز یعیهار الالدهاتی آکائیهو بهرای ایهن توهیهع در یقایسه بها توهیهع لگهاریتم نریهال
کوچوتر است .بنابراین این یعیارها نیز داللت بهر یناسه

بهودن توهیهع ویبهول نسهبت به توهیهع

لگاریتم نریال برای تخمین لول دوره یصونیت اه ورشکستگی بانوها دارند .نکت قابل توجه در
تخمین یدل و نیز اوبی براهش آن این است ک یعموالم ب صورت نظری توهیع ویبهول و لگهاریتم
نریال نسبت ب توهیع گویریتز 3و توهیع نمایی 3دارای اوبی براهش بهاالتر و بهتهری هسهتند که در
این یطالع نیز این نتیج گیری حاصل شده است .با توج ب انتخاب توهیع ویبهول به دنهوان روش
پارایتریو یناسه

بهرای بهرآورد لهول دوره یصهونیت اه ورشکسهتگی بانهوهها بهر ایهن اسهاس

یدتهیان یصونیت اه ورشکستگی غیریمکن بانوها در این توهیع با  2/83سال است .ب دبهارت
دیگر بعد اه این دوره اه احتمال بقای دوره یصونیت اه ورشکستگی بانوها کاست ییشود

 .5جمعبندی و نتیجهگیری تحقیق
یکی اه یوضودات یهمی ک همواره یورد بحث بوده ارتباط یسئل یصونیت یا اهرو اه ریسهو
ورشکستگی نایمکن بانوها و رفتار سررده گذاران است هیرا این نظری وجود دارد ک در صورت
ورشکستگی نایمکن بانوها ،یردپ با المینان بیشهتری اقهداپ به سهرردهگهذاری در ایهن بانهوهها
ییکنند هیرا این المینان وجود دارد ک بانوهای ورشکسهتگی نهایمکن همهواره در حاشهی ایهن
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حمایت یالی دولت قرار دارند .اه این رو در این پژوهش با تثکید بر دوره یصونیت اه ورشکستگی
ب ه دنههوان یههو یتغیههر در تشههخیص ورشکسههتگی ب ه بررسههی و بههرآورد لههول دوره یصههونیت اه
ورشکستگی غیریمکن بانوها با بهرهگیری اه روشهای تحلیل بقا و یهدلههای دورهای بهرای 21
بودن روش های پارایتریو بها توهیهع ویبهول نسهبت به الگهوی ریسهو تناسهبی کهاکس داشهت و
یدتهیان یصونیت اه ورشکستگی غیریمکن بانوهها به لهور یتوسه  2/83دوره بهرآورد شهد.
همدنهین سههریای بانههوههها و بههاهده حقههوق صههاحبان سهههاپ ایههر یثبههت و یعنههیدار بههر یصههونیت اه
ورشکستگی غیریمکن بانوها داشهت و الهپ اسهت بهرای افهزایش لهول دوره یصهونیت ،سهریای
بانوها و باهده حقوق صاحبان سهاپ افزایش یابد .ب دبارت دیگر افزایش سریای و انداهه بانوها
و نیز سودآوری آنها ییتواند ب افزایش لول دوره بقای بانوها و یصونیت آنها کمهو نمایهد.
در بررسی ساهگاری و همسویی نتایج این پژوهش با چارچوب نظری و یطالعات پیشهین یهیتهوان
بیان کرد ک در یطالعات پاکدل یغانلو و همکاران ( )3113و نیز لیون و همکاران ( )2131و استف
و دیملیس ( )2131این نتیج حاصل شده ک ییزان ورشکستگی بانوها با ییزان دارایی و سهریای
آنها رابط یعکوس داشت و در این یطالع نیز این نتیج گیری بر اساس تخمین یدل حاصهل شهده
است .هرچند بررسی یحققین این پژوهش بیانگر این بوده ک تاکنون در یطالعات داالی ب تخمین
لول دوره یصونیت اه ورشکستگی بانوها پرداات نشهده اسهت .اه ایهن رو بهر اسهاس یافته ههای
تجربی حاصل اه این پهژوهش به ینظهور افهزایش لهول دوره یصهونیت اه ورشکسهتگی بانهوهها
پیشنهاد ییشود ییزان دارایی نقدی بانوها افزایش یافت و ب تبع آن باهده داراییها افهزایش یابهد.
همدنین نرخ یطلوب کفایت سریای ییتوانهد ییهزان ورشکسهتگی بانهوهها را کهاهش داده و به
افزایش دوره یصونیت آن کمو نماید.
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