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چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر نسبت سرمایه بانک بر افزایش ریسک بحران مالی در صنعت بانکداری می باشد.
جامعه و نمونه آماری این پژوهش مشتمل بر  16بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی
شش ساله از سال  1326تا  1325است .این پژوهش ،یک مطالعه کتابخانه ای ومبتنی برتحلیل داده های
تابلویی (پانل دیتا)می باشد .وازنظرهدف پژوهش حاضراز نوع کاربردی وازجنبه روش استنتاج توصیفی _تحلیلی
وازنوع همبستگی می باشد .وبه منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
نتایج حاصل از فرضیه نیز با استفاده از آمار استنباطی تحلیل شده است .نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان می
دهد که نسبت سرمایه تاثیر منفی و معناداری بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری دارد.
واژه های کلیدی :بودجه مالی ،ریسک بحران مالی ،نسبت سرمایه ،نسبت نقدینگی.

مقدمه
این پژوهش به بررسی تاثیر نسبت سرمایه ،برریسک بحران مالی صنعت بانکداری پرداخته و ارتباط تعدادی از نسبتهای
مورد نظر خود را در خصوص افزایش و کاهش این ریسک بحران مالی مطرح می کند .نقدینگی جهت اجرای فعالیتهای واحد
تجاری ضروری است  ،به خصوص در زمانی که شرکت با مشکالت خاصی نظیر رکود اقتصادی و یا زیانهای ناشی از آن و یا
افزایش ناگهانی درقیمتِ مواد اولیه ویاقطعات مورداستفاده شرکت روبرو گردد .درچنین شرایطی چنانچه شرکت فاقدنقدینگی
کافی باشد مشکالت مالی جدی برای آن بوجودخواهدآمد .بانک ها در راستای دستیابی به اهداف بلندمدت خود اقدام به ایجاد
یک نوع تعادل در نسبت های نقدینگی می نمایند .نسبت های نقدینگی بر روی نوسانات قیمت سهام و همچنین بر روی
نوسانات نسبت سرمایه تاثیر مستقیمی می گذارند.

بیان مساله
بانک ها برای کسب سودآوری بیشتر اقدام به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد می نمایند .یکی از بخش هایی
که بانک ها تمایل زیادی به سرمایه گذاری در آن دارند ،بخش صنعت می باشد .امروزه بانکداری خود بعنوان یک صنعت درآمده
و افزایش یا کاهش ریسک بحران مالی صنعت بانکداری بطور مستقیم تاثیر بسزائی بر ایجاد یا عدم ایجاد بحران مالی تاثیرگذار
می باشد (باسل و همکاران.)2611 ،1
درسیستم بانکی ،کارایی و رقابت در مقابل ثبات قرارمیگیرد .ساختار ترازنامه بانکها کامالً استثناییاست چرا که بدهی های
بانک ها (سپردهها) ،از نوع پول قطعی و دارایی آنها (تسهیالت) ،ازنوع پول نامطمئن هستند .بنابراین بانکها باید سرمایهکافی
برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیتهای خودراداشته و مراقب باشند که آسیبهای وارده به سپرده گذاران منتقل نشود.

-Basel et al.

1

161

نشریه علمی تخصصی شباک

یکی از راه های کنترل این موضوع ،بررسی کفایت سرمایه بانکهاست.دراین نوشتارکفایت سرمایه صنعت بانکداری بازار سرمایه
از طریق نسبت سرمایه ،و بخش های گوناگون آن مورد بررسی قرارگرفته است.
بانک ها در راستای اجرای الگوهای از پیش تعیین شده در ارتباط با افزایش نسبت نقدینگی و نسبت سرمایه اقدام به
کنترل ریسک بحران مالی خود می نماید .با توجه به مطالب و تئوری های بیان شده ،مسئله اصلی این پژوهش بررسی حدود
استاندارد برای نسبت سرمایه و نسبت های نقدینگی و همچنین تاثیر این نسبت ها بر افزایش ریسک بحران مالی صنعت
ب انکداری می باشد .در این پژوهش برای بررسی نسبت های نقدینگی از نسبت های بودجه مالی ،بازده دارایی ها ،نسبت سربار
به درآمد ،نسبت وام های پرداختنی و نسبت سود تقسیمی استفاده شده و برای نشان دادن میزان تاثیرگذاری افزایش یا کاهش
ریسک بحران مالی صنعت بانکداری از الگوهای مربوط به ریسک های قابل پیشبینی صنعت بانکداری استفاده خواهدشد.
سرمایه گذاران در راستای افزایش سودآوری خود ریسک بحران مالی صنعت بانکداری را مورد محاسبه قرار داده و از منظر
آن ها نسبت بودجه مالی زمانی که نوسانات مثبتی را تجربه می کند اگر نسبت بازده دارایی ها نیز افزایش مثبتی داشته باشد،
سرمایه گذاری در صنعت بانکداری از نظر آنان مناسب خواهد بود (چیارمونت و کاسو .)2615 ،1ریسک بحران مالی صنعت
بانکداری زمانی به وقوع می پیوندد که بین نسبت های نقدینگی مورد نیاز و نسبت بودجه مالی و نسبت سرمایه موازنه متقارن
برقرار نباشد .اگر نسبت نقدینگی مورد نیاز بیشتر از نسبت سرمایه و نسبت بودجه مالی نرخ رشد مثبتی را نشان دهد ،در این
صورت نقدینگی مورد نیاز بال استفاده بوده و در بلندمدت باعث افزایش ریسک بحران مالی بانکها خواهد شد.
لذا با عنایت به موارد مطرح شده سوال اساسی ا ین پژوهش این است که آیا نسبت سرمایه ،بر افزایش ریسک بحران مالی
در صنعت بانکداری تاثیردارد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش
الگوهای مربوط به ریسک بحران مالی در صنعت بانکداری نشان دهنده ایجاد یک نوع تعادل بین نسبت های نقدینگی و
نسبت سرمایه در این صنعت می باشد .معموالً نسبت نقدینگی مورد نیاز و نسبت بودجه مالی در زمانی که نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی مثبت باشد بر روی ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تاثیر منفی ای می گذارد (گوبات و همکاران.)2611 ،2
نسبت بازده دارایی ها در بانک ها بر مبنای اهمیت از قبل تعیین شده برای سهامداران ،می تواند به عنوان یک الگوی
بهینه برای انجام یا عدم انجام سرمایه گذاری محسوب شود (چیارمونت و کاسو .)2615 ،3سرمایهگذاران با توجه به اهمیت
نسبت بازده دارایی ها و نسبت سرمایه اقدام به انجام یا عدم انجام سرمایه گذاری نموده و برمبنای برآوردهای انجام شده ،نسب
سود تقسیم شده با نسبت وام های پرداختی بانک مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهند (دیانگ و توما.)2613 ،1
یکی از بحران های مالی که در سال های اخیر صنعت بانکداری را مورد هجوم قرار داده است ،افزایش مربوط به ریسک
بحران مالی می باشد .ریسک های بحران مالی معموال" ا ز نسبت نقدینگی و نسبت سرمایه نشات گرفته و اگر این ریسک تحت
کنترل صنعت بانکداری در نیاید ،در بلندمدت امکان دارد که تجویز نقدینگی باعث ایجاد یک نوع تورم شدید در جامعه شود
(باسل و همکاران .) 2611 ،5بنابراین با توجه به اهمیت نسبت های نقدینگی و نقدینگی تجویز شده در جامعه ،سیاست مداران
به دنبال کنترل این نوع نقدینگی و هدایت آن در جهت ایجاد و افزایش تولید و کاهش ریسک بحران مالی صنعت بانکداری می
باشد .با توجه به مطالب مطرح شده هدف اصلی این پژوهش بررسی حدود استاندارد برای نسبت سرمایه و نسبت های نقدینگی
و تاثیر آن بر روی ریسک بحران مالی صنعت بانکداری می باشد .همچنین در این پژوهش بر آن هستیم که بررسی نماییم آیا
تجویز نقدینگی و ایجاد تعادل در نسبت های نقدینگی باعث افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین باعث کاهش
نرخ تورم خواهد شد یا خیر؟

1 -Chiaramonte &Casu.
2 -Gobat et al.
3 -Chiaramonte &Casu.
4 -DeYoung & Torna.
5 -Basel et al.
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اهداف پژوهش
هدف این تحقیق تکمیل شکاف موجود در عرصه ادبیات موضوعی با بررسی پاسخ به این پرسش است که آیا نسبت سرمایه
بر ریسک نقدینگی و ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تاثیرگذار است؟ اهداف تحقیق در دو بخش شامل اهداف علمی و
اهداف کاربردی به شرح زیر بیان می گردند.
هدف علمی ای ن پژوهش با توجه به اینکه تحقیقات دانشگاهی زیادی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور در ارتباط
با نسبت سرمایه و تاثیر عوامل مختلف بر آن صورت گرفته است ،اما با این وجود بیشتر این تحقیقات معطوف به تاثیر عوامل و
متغیرهای مختلف بر سیاستها و قوانین درون بانکی بوده و تا بهحال تحقیقی در خصوص بررسی تاثیر نسبت سرمایه بر ریسک
بحران مالی صنعت بانکداری در ایران است.
در نهایت هدف کاربردی این پژوهش با شناخت و بررسی تاثیر نسبت سرمایه بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری ،فراهم
کردن مبانی کاربردی برای بازیگران بازار سرمایه شامل سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل و .....است .نتایج این پژوهش حاضر می
تواند برای گروههای زیر قابل استفاده باشد:
 -1سرمایهگذاران بخش خصوصی ،مردم و دولت،
 -2سهامداران بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
 -3مدیران بانکها،
 -1موسسات مالی و اعتباری و سرمایهگذاری،
 -5متخصصین و تحلیلگران مالی و
 -0محققان و دانشجویان

فرضیه پژوهش
نسبت سرمایه بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تاثیرگذار است.

متغیرهای پژوهش
تعریف عملیاتی متغیر وابسته

ریسک بحران مالی ( :) LogLi ,t
نحوه محاسبه ریسک بحران مالی توسط مدل آلتمن به صورت زیر می باشد (دیانگ و توما:)2613 ،1

LogLi ,t = −4.34 − 0.08 * (WCAP / AT ) + 0.04 * ( RE / AT ) − 0.10 * ( PI + XINT − IDIT ) / AT −
) 0.22 * ( PRCCF * CSHO) / LT + 0.06 * ( SALE / AT

که در آن:
 = LogLi ,tبرابر است با ریسک بحران مالی.
 = WCAP / ATبرابر است با حاصل تقسیم مخارج سرمایه ای بر روی ارزش دفتری کل دارایی ها.
 = RE / ATبرابر است با حاصل تقسیم درآمد ناخالص بر روی ارزش دفتری کل دارایی ها.
 = PIبرابر است با ارزش بازار سهام.
 = XINTبرابر است با ارزش دفتری کل موجودی ها.
 = IDITبرابر است با ارزش دفتری کل بدهی ها.
 = ATبرابر است با ارزش دفتری کل دارایی ها.
 = PRCCFبرابر است با جریان های نقدی عملیاتی.
 = CSHOبرابر است با وجوه نقد.
 = LTبرابر است با نسبت جاری.

1 -DeYoung & Torna.
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 = SALE / ATبرابر است با نسبت فروش به ارزش دفتری کل دارایی ها.

تعاریف عملیاتی متغیرهای مستقل
نسبت سرمایه
1

نسبت سرمایه بانک از طریق فرمول زیر برآورد خواهد شد (چیارمونت و کاسو :)2615 ،
′
′ 
Log  F  Bi ,t −1  + (1 − yi ,t )Log 1 − F  BX i ,t −1  
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که در آن  yi ,tبرابراست با سرمایه مورد نیاز در سال جاری.
 Fبرابراست با ارزش دفتری کل دارایی های ثابت.

′
′

 X i ,t −1برابراست با جریان های نقدی سال ماقبل سال جاری.

 Bi ,t −1برابراست با نرخ رشد سرمایه بانک در سال ماقبل سال جاری.

نرخ رشد سرمایه بانک بصورت زیر محاسبه می شود:
سرمایه بانک در سال جاری منهای سرمایه بانک در سال ماقبل سال جاری تقسیم بر سرمایه بانک در سال ماقبل سال
جاری.

تعاریف عملیاتی متغیرهای کنترلی
اندازه بانک (  :) SIZEi ,tبرابراست با لگاریتم ارزش دفتری کل دارایی های بانک (آکریا و مورا.)2615 ،2
نرخ رشد تولید ناخالص ملی داخلی (  :) GDPCi ,tنرخ رشد تولید ناخالص ملی داخلی به صورت زیر محاسبه می شود
(گوبات و همکاران:)2611 ،3
نرخ رشد تولید ناخالص ملی داخلی در پایان سال جاری منهای نرخ رشد تولید ناخالص ملی داخلی در پایان سال ماقبل
سال جاری تقسیم بر رشد تولید ناخالص ملی داخلی در سال ماقبل پایان سال جاری.
نرخ تورم (  :) INFCi ,tبرابراست با نرخ تورم در پایان سال مورد بررسی (بیک و همکاران.)2613 ،1
ارزش بازار سهام (  :) HHIi ,tبرابراست با لگاریتم ارزش بازار سهام بانک در پایان سال مورد بررسی (چیارمونت و کاسو
.)2615

تعریف مفاهیم و اصطالحات پژوهش
نسبت سرمایه: 1
نسبت سرمایه برابراست با میزان سرمایه مورد نیاز بانک ها در جهت انجام فعالیت های مالی و اعتباری .معموال" نسبت
سرمایه بانک ها از نسبت های نقدینگی تاثیر گرفته و در بلندمدت افزایش یا کاهش نسبت سرمایه بر سایر نسبت ها نیز تاثیر
می گذارد (باسل و همکاران.)2611 ،0

ریسک بحران مالی:7
ریسک بحران مالی زمانی اتفاق می افتد که نقدینگی بیش از حد به جامعه تجویز شود .ریسک بحران مالی معموال" از
نسبت های نقدینگی تاثیر پذیرفته و در بلندمدت کاهش یا افزایش ریسک بحران مالی در صنعت بانکداری تحت تاثیر عوامل
1 -Chiaramonte &Casu.
2 -Acharya & Mora.
3 -Gobat et al.
4 -Beck et al.
5-capital ratio.
6 -Basel.
7-financial distress risk.
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تاثیرگذار دیگر نیز می باشد .ریسک بحران مالی باعث افزایش نرخ تورم شده و در بلندمدت ارزش بازار سهام را نیز امکان دارد
تحت تاثیر قرار دهد (دموکراک و همکاران.)2613 ،1

پیشینه پژوهش
کفایی وراهزانی ( ( ،)1320تاثیرمتغیرهای کالن اقتصادی برریسک نقدینگی بانک های ایران ) را بررسی کرد .براساس نتایج
حاصل از برآورد الگوبااستفاده ازروش حداقل مربعات معمولی پویا ( )DOLSنشان می دهدکه عوامل کالن اقتصادی وویژگی
های بانکی منتخب همگی برریسک نقدینگی بانک موثرند .در پژوهشی سید نورانی و همکاران ( ،)1321با عنوان "بررسی رابطه
علیت بین سرمایه بانک و سودآوری؛ با تاکید بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه" به بررسی روابط بین ساختار سرمایه و بازده
سرمایه برای  15مورد از بانک های ایران در دوره زمانی  1352تا  1355با استفاده از مدل های رگرسیونی با داده های تابلویی
پرداختهاند .نتایج پژوهش آن ها نشان داد که بین اهرم های مالی و بازده سرمایه رابطه مثبتی وجود دارد و همچنین بین نسبت
بدهی و معیارهای سودآوری رابطه مثبتی وجود دارد.
شاهچرا و جوزدانی ( ،)1321در پژوهشی با عنوان "بررسی تاثیر نسبت سرمایه بر سودآوری بانک های دولتی و خصوصی
ایران ( ")1355-1356به بررسی روابط بین متغیرها در ایران با استفاده از داده های پانل طی دوره  1356تا  1355پرداختهاند.
نتایج پژوهش آنها ن شان داد که رابطه منفی ومعنی داری بین نسبت هزینه و سودآوری بانک ها ،بین بانک های دولتی و
خصوصی در ایران وجود دارد.بنابراین بانک ها با کنترل صحیح هزینه ها،کارایی عملیاتی راافزایش ورشد سودآوری راایجاد می
نمایند .رابطه متغیر سیکل های تجاری بر سودآوری بانک ها د ر ایران بیانگر آن است که ارتباط مثبت با معنی داری کم وجود
دارد .البته با در نظر گرفتن روند سیکل های تجاری در معامله معنی داری ضریب افزایش یافته ،به صورتی که در مدل چهارم
تخمین زده شده ارتباط معنی دار بین روند سیکل های تجاری و سودآوری بانک ها برقرار است.
در مطالعهای ،جهانخانی ( ،)1352به بررسی تاثیر عوامل مؤثر بر ساختار مالی پرداخته و تاثیر نوع صنعت و اندازه بانک و
ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی را بر میزان بکارگیری اهرم مالی بانک های بورس تهران مورد ارزیابی قرار داد .او نشان داد
که نوع صنعت بر ساختار مال ی تاثیر دارد ،اما متغیرهای اندازه بانک و ریسک تجاری و اهرم عملیاتی تاثیری بر ساختار مالی
ندارند.
2
چیارمونت و کاسو ( ،)2615در پژوهشی تحت عنوان "سرمایه و نسبت های نقدینگی و ریسک بحران مالی ،شواهدی از
روی صنعت بانکداری اروپا" به بررسی روابط بین متغیرهای فوق پرداختند .نتایج پژوهش آن ها نشان داد که با افزایش سرمایه
و افزایش نسبت های نقدینگی ریسک بحران مالی کاهش پیدا خواه د کرد .همچنین نتایج پژوهش آن ها حاکی از آن بود که
اگر ریسک بحران مالی در شرایط حاد تحت کنترل قرار نگیرد ،تجویز و افزایش نسبت های نقدینگی و همچنین افزایش سرمایه
صنعت بانکداری باعث ایجاد یک نوع تورم حبابی در جامعه شده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را بشدت تحت تاثیر منفی
قرار خواهد داد .آکریا و مورا ،)2615( 3در پژوهشی تحت عنوان "بحران صنعت بانکداری و نقدینگی های از قبل تعیین شده"
به بررسی روابط بین متغیرهای فوق با استفاده از روش آماری پانل دیتا بین سال های  2665تا  2611پرداختند .نتایج پژوهش
آن ها نشان داد که هر چقدر نسبت های نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کند ،به همان نسبت نیز نرخ تورم افزایش پیدا کرده و
در نهایت باعث ایجاد یک نوع بحران مالی خواهد شد و ریسک جامعه و ریسک نقدینگی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.
دموکراک و همکاران ،)2613( 1در پژوهشی تحت عنوان "سرمایه بانکی و کاهش بحران مالی" به بررسی روابط بین
متغیرهای فوق با استفاده از روش آماری پانل دیتا پرداختند .نتایج پژوهش آن ها نشان از آن داشت که در صنعت بانکداری با
افزایش سرمایه میزان وقوع بحران مالی کاهش پیدا خواهد کرد .آبر( 5)2665در پژوهش خود تحت عنوان "تأثیر ساختار سرمایه
بر سودآوری" به بررسی ارتباط میان معیارهای ساختار سرمایه با سودآوری نمونه ای از شرکت های کشور غنا بین سال های
 1225تا  2662پرداخت .نتایج این پژوهش نشان داد که بین نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی و سودآوری شرکت ها و
همچنین بین نسبت کل بدهی به دارایی و سودآوری ،رابطه مثبت وجود دارد .اما بین نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و
سودآوری شرکت ها ،رابطه منفی وجود دارد.
1 -Demirgüç-Kunt et al.
2 -Chiaramonte &Casu.
3 -Acharya & Mora.
4 -Demirgüç-Kunt et al.
5-Abor, J

165

نشریه علمی تخصصی شباک

روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ تجربی در حوزه پژوهشهای اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطالعات واقعی در صورتهای مالی شرکتها
میباشد و براساس هدف ،ازنوع پژوهشهای کاربردی می باشد .هم چنین این پژوهش از نوع پژوهش توصیفی پس رویدادی و
پژوهش همبستگی است .هدف محقق از انجام پژوهش توصیفی ،توصیف عینی ،واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک
موضوع است .به عبارت دیگر ،پژوهشگر در این گونه پژوهشها سعی می کند تا آنچه هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج
ذهنی گزارش دهد و نتایجی عینی از موقعیت بگیرد .پژوهش همبستگی نیز سنجش و ارزیابی چند متغیر و روابط فیمابین آنها
را در لحظه ای ویژه و در شرایط واقعی مقدور می سازد .دراین روش الزاما روابط علی و معلولی شناسایی نمی شود ،بلکه فقط
هدف آن است که مشخص شود کدام متغیر با کدام متغیر دیگر به طور نسبی در جهت مثبت یا منفی همگام است .در تحلیل
داده ها از روشهای همبستگی و رگرسیون داده های تابلویی با اثرات ثابت بوسیله نرم افزار Eviewsاستفاده شده است .علت
استفاده از ترکیب دادهها ی سری و مقطعی این است که آن منبع غنی تری از تغییرات را ارائه می دهد و درنتیجه تخمین
کاراتری از پارامترها خواهیم داشت .بعالوه ،داده های با اطالعات مفیدتر ،تخمینی با قابلیت اطمینان بیشترفراهم می کند و
تست مدلهای پیچیده تر و با مفروضات محدودتر را امکان پذیر م ی سازد .مزیت دیگر داده های ترکیبی توانایی آنها در کنترل
عدم تجانس انفرادی است .عدم کنترل این اثرات خاص غیرقابل مشاهده منجر به ایجاد تورش در نتایج تخمین می شود .داده
های ترکیبی قادر به همسان کردن بهتر و اثرات تخمینی هستند که در داده های سری زمانی یا مقطعی به سادگی قابل کشف
نیست( .بالتاگی)2665،1

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های  1326تا
 1325میباشد که تعداد آنها  16بانک بوده است .در این تحقیق با توجه به محدود بودن جامعه آماری ،کلیه بانک های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران که تعداد  16بانک دولتی و خصوصی است به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدهاند .در نگاره
شماره  ،1-1اسامی بانکهای موجود در نمونه آماری نشان داده شده است.
نگاره  8-8اسامی بانک های موجود در نمونه آماری
ردیف
1
2
3
1
5
0
5
5
2
16

نام بانک
بانک اقتصاد نوین
بانک صادرات ایران
بانک تجارت
بانک ملت
بانک پارسیان
بانک کار آفرین
بانک پاسارگاد
پست بانک ایران
بانک انصار
بانک سینا

قلمرو پژوهش
الف) قلمرو موضوعی :بررسی تاثیر نسبت سرمایه بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری که قابلیت بحث در حوزه
بانکداری ،حسابداری مدیریت و مدیریت مالی را دارد.
1. Baltagi
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ب) قلمرو مکانی :بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
ج) قلمرو زمانی  :قلمرو زمانی این پژوهش از سال  1326تا  1325میباشد.

نحوه جمع آوری داده ها
برای انجام پژوهش و نتیجه گیری صحیح از پژوهش ،اطالعات نقش بسزایی را ایفا می کند .اطالعات و داده های مورد نیاز
در این پژوهش با استفاده از دو شیوه جمع آوری شده است :اطالعات مربوط به مباحث تئوریک و ادبیات پژوهش از کتب و
نشریات داخلی و خارجی تخصصی گرد آوری شده است ،سپس اطالعات و داده های مورد نیاز جهت تحلیل رابطه بین داده ها
از طریق بانک اطالعاتی ره آورد نوین و سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار ایران گردآوری شده است.

تجزیه و تحلیل دادهها
آمار توصیفی
با توجه به اینکه اطالعات و دادههای مورد نظر همگی کمی هستند برای تجزیه و تحلیل دادهها در مراحل اولیه از آمار
توصیفی استفاده شده است .هدف از ارائه این بخش ارائه دادههای آماری اولیه معرف ویژگیهای متغیرهای مورد مطالعه در
میان شرکتهای نمونه آماری می باشد .تا بدانیم با چه مبانی سر و کار داریم و مبنایی برای تحلیلهای خود دراختیار داشته
باشیم زیرا شناخت ما در تعمیم نتایج و تحلیل ارتباطات بین متغیرهای اساسی تحقیق یاری خواهد نمود .در این راستا از
شاخصهای اندازه گیری مرکزی مانند میانگین ،میانه و نیز حداقل و حداکثر متغیرها و نهایتا انحراف استاندارد استفاده شده
است .در آمار استنباطی نیز از تحلیلهای رگرسیون و آمارههای  Fو  Tاستفاده شده است .از رگرسیون چند متغیره به منظور
آزمون فرضیه پژوهش استفاده شده است.
خالصه ویژگی های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق در قالب آمارههای توصیفی در جدول شماره ،1-2
مربوط به دادههای تحقیق برای  16بانک ارائه شده است .آمارههای گزارش شده شامل میانگین ،میانه ،حداکثر ،حداقل و
انحراف معیار هر یک از متغیرهای استفاده شده در تحقیق میباشد.
 8-2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
بیشترین
مقدار

چولگی

کشیدگی

متغیر

تعداد
مشاهدات

میانگین

انحراف
معیار

کمترین
مقدار

1/152

2/321

1/265

1/255

ریسک بحران مالی

06

6/1251

6/6235

6/6610

6/1150

نسبت سرمایه

06

6/6261

6/6260

6/6621

6/6222

6/205

6/506

اندازه بانک

06

5/1111

6/5505

1/2322

0/5516

6/556

نرخ رشد تولید ناخالص ملی داخلی

06

6/3555

6/6156

6/2300

6/1251

-6/213

نرخ تورم

06

6/3213

6/6156

6/2060

6/1523

-6/652

-6/366

ارزش بازار سهام

06

6/2255

6/2621

6/6612

6/5212

1/255

6/521

با توجه به نگاره  ،1-2میانگین ریسک بحران مالی بانکهای نمونه به ترتیب برابر با  6/1251بوده و کمترین و بیشترین
مقدار آن برابر با  6/6610و  6/1150میباشد .بررسی میزان چولگی و کشیدگی این متغیر که بایستی به ترتیب  6و  3باشد تا
متغیر دارای توزیع نرمال باشد ،نشان می دهد که این متغیر دارای توزیع نرمال نیست .بر اساس آمار توصیفی ارائه شده در نگاره
 ،1-2میانگین نسبت سرمایه ،نسبت نقدینگی مورد نیاز ،نسبت بودجه مالی ،نسبت بازده دارایی های ،نسبت سربار بر درآمد،
نسبت وام های پرداختی و نسبت سود تقسیمی شرکتهای نمونه طی بازه زمانی تحقیق مثبت و به ترتیب برابر با ،6/6261
 6/6202 ،6/2125 ،6/5122 ،6/5011 ،6/1010و  6/2325بوده است .همچنین میانگین مثبت اندازه بانک ،نرخ رشد تولید
ناخالص ملی داخلی ،نرخ تورم و ارزش بازار سهام به ترتیب برابر با  6/3213 ،6/3555 ،5/1111و  6/2255بوده است.

نتایج آزمون فرضیه
هدف از آزمون فرضیه تحقیق بررسی تاثیر نسبت سرمایه بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری بانکها میباشد و فرضیه
آماری آن بهصورت زیر تعریف میشود:
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 : H 0نسبت سرمایه بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری بانکها ،تاثیر معناداری وجود ندارد.
 : H 1نسبت سرمایه بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری بانکها ،تاثیر معناداری وجود دارد.
نگاره  8-9نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت
متغیر وابسته :ریسک بحران مالی
تعداد مشاهدات 06 :سال  -بانک
T
N

′ 
′ 
LogLi ,t = α 0 + β 1 ∑ ∑  y i ,t Log  F 
1− F
 Bi ,t −1 
 + (1 − y i ,t )Log 
 BX i ,t −1 
 




 
 

t =1 i =1 
+ β 2 SIZEi ,t + β 3 GDPCi ,t + β 4 INFC i ,t + β 5 HHI i ,t + ε i, t

متغیر

ضریب

آماره t

P-Value

رابطه

جزء ثابت

6/1155

1/3002

6/1525

نامعنادار

نسبت سرمایه

-6/6315

-5/3605

6/6660

معکوس

اندازه بانک

-6/6312

-1/5555

6/6556

نامعنادار

نرخ رشد تولید ناخالص ملی داخلی

1/3025

3/2323

6/6625

مستقیم

نرخ تورم

-6/2006

-2/3625

6/6203

معکوس

ارزش بازار سهام

6/1223

2/1512

6/6355

مستقیم

ضریب تعیین مدل

6/0221

آماره دوربین واتسون

2/121

آمارهF

3/3653
()6/6666

( ) P − Value
مدل برآوردی:


′
′ 
LogLi ,t = 0.1485 − 0.0315∑∑  yi ,t Log  F  Bi ,t −1  + (1 − yi ,t )Log 1 − F  BX i ,t −1  
 



 
t =1 i =1 
+ 1.3625GDPCi ,t − 0.9660 INFC i ,t + 0.1223HHIi ,t + ε i, t
N

T

در بررسی معنی دار بودن کل مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره  Fاز  6/65کوچکتر میباشد ( )6/6666با
اطمینان  %25معنیدار بودن کل مدل تایید میشود .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  02/21درصد از ریسک بحران
مالی بانکها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین میگردد .مقدار آماره دوربین واتسون در بازه 1/5تا  2/5قرار دارد .بیانگر
عدم وجود خودهمبستگی سریالی در باقیماندههای مدل است .در بررسی معنیداری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در نگاره
 ،0-1از آنجایی احتمال آماره  tبرای ضریب متغیر نسبت سرمایه (متغیر مستقل) کوچکتر از  6/65میباشد ( ،)6/6660در
نتیجه وجود تاثیر معنیدا ری نسبت سرمایه بر افزایش ریسک بحران مالی صنعت بانکداری در سطح اطمینان  25درصد مورد
تأیید قرار میگیرد .بنابراین فرضیه تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان  25درصد میتوان گفت نسبت سرمایه بر افزایش ریسک
بحران مالی صنعت بانکداری بانکها ،تاثیر معناداری وجود دارد .منفی بودن ضریب این متغیر ( )-6/6315حاکی از وجود تاثیر
معکوس نسبت سرمایه بر افزایش ریسک بحران مالی صنعت بانکداری بانکها میباشد.

نتیجه گیری
با توجه به نتایج تحقیق با اطمینان  25درصد میتوان گفت نسبت سرمایه بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری بانکها،
تاثیر معناداری وجود دارد .منفی بودن ضریب این متغیر ( )-6/6315حاکی از وجود تاثیر معکوس نسبت سرمایه بر ریسک
بحران مالی صنعت بانکداری بانکها میباشد بهطوری که با افزایش  1واحدی نسبت سرمایه  ،ریسک بحران مالی صنعت
بانکداری بانکها نیز به میزان  6/6315واحد کاهش مییابد .بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در ارتباط با
تایید فرضیه پژوهش میتوان نتیجه گرفت که نسبت سرمایه بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تاثیرگذار است.
نتیجه حاصل از فرضیه  ،نظر وجود ارتباط معنی دار رابطه متغیر مستقل و وابسته با پژوهش چیارمونت و کاسو (،)2615
دیانگ و جونگ ( )2615و بیک و همکاران ( ،)2613مطابقت دارد ولی از نظر نوع ارتباط (مستقیم یا عکس) با نتایج پژوهش
کولی و واتی ( )2612مرتبط و با پژوهش دیالس و استاکوراس ( )2611در تضاد است.
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