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Abstract
Bank failure is a phenomenon that has attracted the attention of the central bank, banks and financial institutions. Since the
signs of potential failure are detected before the bankruptcy, identifying warning variables, and prediction of the crisis timely
provide an opportunity for managers and creditors to create preventive activities. In this paper, using the financial statements
in the period 1385-1393 and Z-score index as an indicator of bankruptcy, bank failures are detected. To identify the failed
banks, we use the kernel function of the index and the stress of index is calculated. Banks that are under stress point are
considered risky and otherwise healthy. For estimate of model, discriminate analysis was used to identify the factors that
enable to distinguish healthy and risky banks, then, using the logit model, a model was developed for predicting banks
failure. To verify separation of two groups of banks we checked Wilks Lambda, F and two independent samples mean, then
to evaluate the importance of the different independent variables in a model we used intercorrelation between variables. The
results showed 87 percent accuracy of discriminant analysis and 98.2 percent logit model in compliance with the Iran`s
banking network environment.
Keywords: Financial ratios, Bankruptcy, Discriminant analysis, Logit
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چکیده
 از آنجاییکه نشانههای بالقوۀ. بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به آن توجه کردهاند،ورشکستگی بانکها پدیدهای است که اخیراً بانک مرکزی
 فرصتی را در اختیار مدیران و،ورشکستگی قبل از وقوع ورشکستگی نمایان میشود؛ شناسایی متغیرهای هشدار و پیشبینی بهموقع و صحیح این بحران
 در این مقاله تالش میشود با استفاده از صورتهای مالی بانکهای کشور در دورۀ زمانی.اعتباردهندگان برای انجام فعالیتهای بازدارنده قرار میدهد
 تابع، برای شناسایی بانکهای ورشکسته. بانکهای ورشکسته شناسایی شوند، و بهکارگیری شاخص ثبات بانکی بهعنوان شاخص ورشکستگی8313-8311
 ورشکسته و در غیر این صورت سالم، بهگونهایکه بانکهایی که کمتر از نقطۀ استرس قرار دارند، ترسیم و نقطۀ استرس آن محاسبه شد،کرنل این شاخص
، عواملی که بانکهای سالم و در معرض خطر را میتوانند بشناسند، ابتدا با بهکارگیری روش تجزیه تشخیص، برای برآورد الگو.در نظر گرفته شدند
 برای بررسی صحت تفکیک دو نمونۀ سالم و. الگوی مناسب برای پیشبینی ورشکستگی بانکها طراحی شد،شناسایی و سپس با بهکارگیری الگوی الجیت
 میانگین متغیرهای مستقل دو نمونه بررسی و سپس برای بررسی تفاوت اهمیت متغیرهای مستقل الگو از، و المبدای ویلکسF ورشکسته با استفاده از آزمون
 درصدی الگو الجیت در11/0  درصدی الگوی تجزیه تشخیص و18  نتایج نشاندهندۀ دقت.آزمون بزرگی همبستگی درونگروهی بین متغیرها استفاده شد
.انطباق با شرایط محیطی شبکۀ بانکی کشور است
. الجیت، تجزیه تشخیص، ورشکستگی، نسبتهای مالی:واژههای کلیدی

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
شواهد تجربی نشان میدهدد بحدران بدانکی یکدی از

سایر متغیرهدای اقتصداد کدالن اثرگدذار خواهدد بدود .از

دالیل عمدۀ بروز بحرانهای اقتصادی به شمار مدیرود.

آنجدددا کددده براسددداس تجربیدددات بدددینالمللدددی ،هزیند دۀ

بانک ها نیز مانند هر بنگاه اقتصادی ،میتوانند بهصورت

ورشکستگی بانکی در صورت وقدوع بسدیار بداال اسدت؛

انفرادی یا گروهی با مشکل ورشکستگی مواجه شدوند؛

شناسایی عوامل مهم که قدرت تفکیک بین باندکهدای

اما باید در نظر داشت تأثیر ورشکستگی بانکهدا بسدیار

ورشکسته و سالم را در شبکۀ بانکی کشور داشته باشند،

فراتر از ورشکستگی بنگاه های تجاری است .از یکسو

همچندددین طراحدددی الگدددویی کددده قددددرت پدددیشبیندددی

سهامداران ،سرمایۀ خود و از سوی دیگر سپردهگذاران،

ورشکسددتگی را در شددبکۀ بددانکی کشددور داشددته باشددد،

پددساندددازهای خددود را از دسددت خواهنددد داد .بددهطددور

اهمیت دارد.

معمول اینگونه بحرانها در بخش بانکی مشابه آنچده در

در همددین راسددتا از دو ابددزار نسددبتهددای مددالی و

سددالهددای  0228-0221در امریکددا رخ داد ،بددا وهددور

الگو هدای اقتصدادسدنجی نظیدر روش تجزیده تشدخیص

8

مشکل در یک یا چند بانک شروع میشود و با سدرایت

برای تفکیک این دو نوع بانک مدیتدوان بهدره بدرد .در

سددریع آن ب ده دیگددر بانددکهددا و تحددت تددأثیر قددراردادن

شبکۀ بانکی کشور ،ورشکستگی بانکها بهطور آشکار

بازارهددای مددالی ،کددل اقتصدداد را نیددز بدده سددرعت متددأثر

اعالم نمیشدود؛ امدا شدواهد موجدود نظیدر سدود منفدی،

میکند .بحرانهای بانکی با کاهش اعتمداد بده عملکدرد

نسددبت مطالبددات معددوق بدداال ،کفایددت سددرمایۀ پددایین در

نهادهدددای مدددالی داخلدددی ،همدددراه و باعددد کددداهش

برخ دی از بانددکهددای کشددور ،در دورۀ م ددظنظر (-8311

پددساندددازهای داخلددی و افددزایش زیدداد خددروس سددرمایه

 )8313نشاندهندۀ وضعیت نامناسب بانکهدای کشدور،

میشوند.

در معرض خطر و ورشکستگی قرار گرفتن آنهدا اسدت.

اقتصاد ایران بانک محور است ،بهگوندهایکده سدهم

در کشور ،معیدار مشخصدی بدرای شناسدایی باندکهدای

بانکها در تأمین مالی در سدال  18معدادل  18/3درصدد

ورشکسته وجود ندارد؛ بنابراین در این مقاله سعی شدده

بوده که ایدن رقدم در سدال  13بده  11/0درصدد رسدیده

است بهدلیل اعالمنشدن آشکار ورشکسدتگی باندکهدا،

است .در حالیکه سهم بازار سرمایه از کل تدأمین مدالی

از شاخص استاندارد ]3[ Z-scoreبهعنوان معیاری بدرای

پروژهها در سال  18معادل  6/0درصدد ،سدال 10حددود

شناسایی بانک های سالم و در معرض خطر(ورشکسدته)

 1/1درصد و در سال  13برابر با  8/6درصد بدوده اسدت

استفاده شده و گدامی هرچندد کوچدک بدرای شناسدایی

] .[81از سوی دیگر شبکۀ بانکی کشور در دو دهۀ اخیر

بانکهای ورشکسته و غیرورشکسته در کشدور برداشدته

بددا رشددد و گسددترش بانددکهددای خصوصددی ،مؤسسددات

شدددود .هرچددده ایدددن شددداخص کمتدددر باشدددد ،احتمدددال

اعتباری مجاز و غیرمجاز مواجه شده است .همچندین در

ورشکستگی بانک بیشتر خواهد بود .برای تعیین آسدتانه

دهۀ اخیر رقابت بانکهدا بدرای حفد سدهم از بدازار بدا

سددعی شددده اسددت از تددابع توزیددع کرنددل اسددتفاده شددود.

یکدیگر افدزایش یافتده اسدت و بدهدلیدل نقدش محدوری

همچنین بدا توجده بده اینکده تداکنون در کشدور ،مطالعدۀ

شبکۀ بانکی کشور در تأمین مالی بخش تولید ،هرگونده

مدونی دربارۀ پدیشبیندی ورشکسدتگی باندک هدا انجدام

اختالل در عملکرد آن بدر بخدش تولیدد و بدهتبدع آن در
1 Discriminate analysis
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نشده است ،ایدن مطالعده نخسدتین مطالعده در ایدن زمینده

بهطور خاص برای بخش بانکی از این الگدوهدا اسدتفاده

است .در همین راستا در این مقاله سعی شده است ابتددا

شد؛ بنابراین در این بخش ابتدا پیشینۀ نظدری الگدوهدای

با توجه به تجربیات بدینالمللدی و بدا بدهکدارگیری روش

ورشکستگی در بخش شرکتها و سدپس پیشدینۀ نظدری

تجزیه تشخیص ،عوامل مهم تفکیککننددۀ باندکهدای

این گروه از الگوها در بانکها بیان میشود.

ورشکسته و سدالم ،شناسدایی و بدا بدهکدارگیری الگدوی

ازجملدده مطالعدداتی کدده از تکنیددکهددای آمدداری

الجیت ،بدرای پدیشبیندی وقدوع ورشکسدتگی ،الگدویی

تکمتغیره بهره گرفتهاند ،به مطالعات هاریگان)8161( 6

طراحی شدود؛ بندابراین قبدل از وقدوع ورشکسدتگی ،بده

و بیور 8میتوان اشاره کرد .براسداس پدژوهش هاریگدان

بانک دربارۀ احتمال ورشکستگی مدیتدوان هشددار داد.

( )8161اولین پژوهشهای انجامشده دربدارۀ پدیشبیندی

ساختار مقاله در ادامه به این شرح است :در بخدش دوم،

ورشکسددتگی را مددروین در سددال  8140انجددام داد .وی

پیشینۀ نظری الگوهای پیشبینی ورشکستگی بیدان شدده

الگویی با سه متغیر سرمایۀ در گردش به کل دارایدیهدا،

و در بخش سوم ،پیشینۀ تجربی پژوهش ذکر شده است.

ارزش ویژه به کدل بددهیهدا و نسدبت جداری ارادده داد

در بخش چهارم ،الگوی مدظنظر این مقالده تصدریح و در

[80؛ سپس ویلیام بیور بدرای بررسدی تدوان نسدبتهدای

پایان نیز جمعبندی و پیشنهاد سیاستی بیان شده است.

مالی در پیشبینی ورشکستگی ،از روش تجزیه و تحلیل
تکمتغیره اسدتفاده کدرد .او در ایدن تجزیده و تحلیدل از

مبانی نظری

نسبتهای مربوط بده جریدانهدای نقددی اسدتفاده کدرد.

بددرای شناسددایی بانددکهددای ورشکسددته و سددالم و

الگوی او در  81درصد موارد ،پیشبیندی درسدتی در 1

پددیشبینددی ورشکسددتگی بانددکهددا ،بددهطددور عمددده از

سال قبدل از ورشکسدتگی مدیتوانسدت ارادده دهدد ].[1

تکنیددکهددای آمدداری 8اسددتفاده م دیشددود کدده ازجمل دۀ

تجزیه تشخیص چندگانده همانگونده کده اشداره شدد ،از

رایددجتددرین تکنیددکهددا بددرای الگددوسددازی پددیشبینددی

جملدده تکنیددکهددای آمدداری و از جملدده روشهددای

ورشکسددتگی شددرکتهددا و بانددکهددا اسددت .متغیرهددای

چندمتغیره است که پدیددههدا را براسداس ویژگدیهدای

اسدتفادهشددده در سدداخت ایددن الگوهددا عمومداً اطالعددات

آنها به گروههای جمعنشدنی طبقهبندی میکند .هدد

مندرس در صورتهدای مدالی اسدت .الگدوهدای آمداری

ایددن روش ،فددراهمکددردن ترکیبددی خطددی از متغیرهددای

خددود بدده دو گددروه الگددوهددای آمدداری تددکمتغیددره و

مسددتقل (نسددبتهددای مددالی) اسددت کدده شددرکتهددا یددا

چندمتغیره تقسیم مدیشدوند .تجزیده تشدخیص ،احتمدال

بانکهای ورشکسته و سدالم را بده بهتدرین روش بتواندد

خطی ،0الجیت ،3پروبیت 4و فراینددهای تعددیل نداقص

1

تفکیک کند .از پژوهشهای تجزیه تشدخیص چندگانده

تشکیلدهنددۀ تکنیدکهدای آمداری چنددمتغیره هسدتند

به آلتمن )8161( 1و فولمر )8111( 1میتوان اشاره کرد

] .[88ابتدا این الگوها برای پدیش بیندی ورشکسدتگی در

] .[0-1آلتمن مطالعۀ خود را برای تهیۀ الگدوی جدامع و

بخش شرکتها بهکار گرفته شدد .سدپس از سدال 8112

چندمتغیره آغداز کدرد .او بدا انتخدا  00نسدبت مدالی و
تجزیه و تحلیل آنهدا بدا روش آمداری تجزیده تشدخیص

1 Statistical techniques
2 Linear Probablity model
3 Logit
4 Probit
5 Partial adjustment Processes

6 Horrigan
7 Beaver
8 Altman
9 Fulmer
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چندگانه ،تابع ثبات بانکی8را اراده کدرد کده از  1نسدبت

هشدار سریع چندمتغیره است که براساس آن با توجه به

مالی تشکیل شده بود .دقدت الگدوی آلدتمن بدرای یدک

شاخص هایی که در سیستم قرار گرفتهاند ،احتمال وقوع

سددال قبددل از ورشکسددتگی حدددود  11درصددد و بددرای

بحددران و ورشکسددتگی بددانکی تخمددین زده مددیشددود.

دوسال قبل از ورشکستگی حدود  13درصدد بده دسدت

ازجملدد دۀ ایددددن مطالعددددات بدددده مطالعدد دۀ فرانکددددل و

آمد ] .[0الگو های الجیت بر مبندای یدک تدابع احتمدال

ساراولوس )0282(4میتدوان اشداره کدرد .براسداس ایدن

تجمعی و با استفاده از نسدبتهدای مدالی ،احتمدال تعلد

الگوهددا ،متغیددر وابسددته ،رخددداد ورشکسددتگی بددانکی و

بانددک یددا شددرکت را بدده یکددی از گددروههددای از پددیش

متغیرهای مستقل ،متغیرهای مؤثر در وقوع بحران بدانکی

تعیینشده اندازهگیدری مدیکنندد .پدس از سدال  8118و

هسددتند ] .[8گددروه سددوم از مطالعددات ،طراحددی سیسددتم

بهدلیدل محددودیتهدای موجدود در روشهدای تجزیده

هشدار سریع را با بهکارگیری تکنیک تجزیه تشدخیص،

تشددخیص چندگاندده ،مطالعددات در زمددین ،ورشکسددتگی

پروبیدددت و الجیدددت ،مدددارکو

و روش

اغلب بر اسدتفاده از الجیدت تمرکدز کردندد .الگدوهدای

گروهبندی غیرپارامتریک 1بررسدی کدرده اندد .براسداس

پروبیددت ،محبوبیددت بیشددتری در مقایسدده بددا الگددوهددای

ایددن الگوهددا ،امکددان شناسددایی عوامددل تفکیددککنندددۀ

الجیت دارد؛ زیرا تحلیل پروبیدت در مقایسده بدا تحلیدل

بانددکهددای ورشکسددته و سددالم وجددود دارد و احتمددال

الجیددت بددهدلیددل اسددتفاده از برآوردهددای غیرخطددی بدده

ورشکستگی نیز محاسبه میشود ].[6-81گدروه چهدارم

محاسبات بیشتری نیاز دارد.

از مطالعات با بهکارگیری متغیرهای کیفی ،ورشکستگی

سدددودیچین

از سددال  8112بددهطددور خدداص بددا بددهکددارگیری

بانکی را پیشبینی کردهاند ] .[82براساس ایدن گدروه از

تکنیکهای آماری ،سیستم هشدار سریع برای شناسدایی

مطالعات ،متغیرهایی نظیر شاخصهای مربوط به ریسک

بانکهای ورشکسدته و سدالم در بخدش بدانکی طراحدی

بانکها یا متغیرهای حاکمیت شدرکتی بدرای پدیشبیندی

شد .اولین گروه از مطالعات نظیدر مطالعدۀ کیمنسدکی و

بحران بانکی و بهعنوان شاخصهای پیشرو بهکار گرفتده

رینهدددارت )8116(0و فرانکدددل و راز )8116(3سیسدددتم

شده است.گروه پنجم از مطالعات به روشهدای آمداری

هشدار سریع را با یک شاخص طراحی کردهاند .در این

نظیر الگوهای مخاطرۀ پویا مربدوط اسدت .از جملدۀ ایدن

الگوها که الگوهای سیگنالی نامیده میشدود و در آن از

مطالعات به مطالعۀ سام وی )0228(6میتوان اشاره کرد.

تکنیددک آمدداری تددک متغیددره بهددره بددرده شددده اسددت،

براساس این نوع الگوها ،امکدان تخمدین احتمدال وقدوع

براساس روند زمانی متغیر مؤثر در ایجداد بحدران بدانکی

بحران بانکی و زمدان وقدوع بحدران بدانکی وجدود دارد.

گذشددته ،احتمددال رخددداد ورشکسددتگی بددانکی در دورۀ

سددام وی سدده دلیددل را بددرای مناسددببددودن الگددوهددای
8

آینده پیشبینی میشود .بده همدین منظدور در ایدن روش

مخدداطرۀ پویددا در طراحددی سیسددتم هشدددار سددریع بیددان

برای متغیر مدظنظر ،یک آستانه تعیین میشود کده کمتدر

میکند .اول اینکه الگوهای ایستا نشان نمیدهندد باندک

از آسدددتانهبدددودن متغیرنشددداندهنددددۀ وقدددوع بحدددران و

چه مدت زمدانی در مخداطرۀ ورشکسدتگی قدرار گرفتده

ورشکستگی بانکی است ].[1-84گروه دوم ،الگدوهدای

است ،در حالیکه الگوهای مخاطرۀ پویا زمدان مخداطره

1 Zscore
2 Kaminsky and Reinhart
3 Frankel and Rose

4 Frankel and Saravelos
5 Non parametric Clustering
6 Shumway
7 Hazard model

تبیین الگوی پیشبینی ورشکستی جهت شناسایی بانکهای سالم و در معرض خطر 1 /

و مدت آن را بهخوبی میتوانندد نشدان دهندد .برخدی از

بانددکهددا براسدداس ویژگددی خدداص بانددکهددا نظیددر نددوع

بانکها ممکن است در یک مدتزمان کوتداه و برخدی

مالکیدددت یدددا انددددازه متفددداوت اسدددت ] .[8لدددی و

دیگدددر در مددددت زمدددانی طدددوالنیتدددر در مخددداطرۀ

همکددداران )0284(0بدددا بد دهکدددارگیری یدددک الگدددوی

ورشکستگی قرار گیرند؛ بنابراین در یک الگوی ایسدتا،

نیمهپارامتریک مخاطرۀ نسبی کاکس ،رابطدۀ بدین زمدان

پارامترهای برآوردشدده و زمدان وقدوع خطدر بدا تدورش

ماندگاری و متغیرهای تعیدینکننددۀ ورشکسدتگی را در

تخمین زده میشوند .دوم اینکده در الگدوهدای مخداطرۀ

بانک های تجاری و کشاورزی برای کشدور امریکدا در

پویا ،متغیرهای کالن اقتصادی و عمر بانک نیز میتواند

دورۀ بعددد از بحددران سددال  0221بررسددی کددردهانددد.

وارد الگو شدود ،در حدالیکده در الگدوهدای ایسدتا ایدن

مهددمتددرین متغیرهددای اسددتفادهشددده در ایددن مطالعدده،

امکان وجود ندارد .سوم اینکه الگدوهدای مخداطرۀ پویدا

تصددمیمهددای مدددیریت بانددکهددا ،اسددتراتژی عملیدداتی،

بهدلیل اینکه از اطالعات بسیاری نظیر متغیرهای مدالی و

وضعیت مالی و شرایط کالن اقتصادی بوده است .نتایج

کالن و همچنین عامل زمدان اسدتفاده مدیکنندد ،قابلیدت

نشددان داده اسددت مطالبددات غیرجدداری مشددتریان بددیش از

پیشبینی زمان ورشکستگی را دارندد ،در حدالی کده در

سایر متغیرها باع

افزایش احتمال ورشکستگی بانکها

الگوهای ایستا بهدلیل نبود عامل زمان ،امکان پدیشبیندی

شده است .همچنین افزایش ریسک نرخ بهره به کارایی

زمان ورشکستگی وجود ندارد ].[02

بانکها آسیب زده اسدت .تسدهیالت اعطدایی بده بخدش

بددا توجدده بدده توانددایی الگددوهددای تجزیدده تشددخیص

کشدداورزی اثددر معنددیداری در ورشکسددتگی بانددکهددا

چندگانه در تفکیک بانکهای ورشکسته و سالم ،سعی

ندددارد .بددهدلیددل منددافعی کدده ترازنام دۀ ایددن بانددکهددا در

مددظنظر ایدن

کشددورهای مختلددر دارد ،دسددتیابی بدده چنددین نتددایجی

مقاله بهره گرفتده شدود؛ سدپس بدا بدهکدارگیری الگدوی

عجیب نیست .در حالیکه مانده مطالبدات غیرجداری در

الجیت ،الگویی برای پدیش بیندی ورشکسدتگی طراحدی

بخددددش صددددنعت و سدددداختمان ،اثددددر معنددددیداری در

شود.

ورشکسددتگی بانددکهددا دارد .در مقایسدده بددا بانددکهددای

شده است از این نوع تکنیک بدرای هدد

آبیوال و همکداران )0281(8بدا بدهکدارگیری الگدوی

کوچددک ،بانددکهددای بددزرش بیشددتر در معددرض خطددر

مخدداطرۀ نسددبی کدداکس و ب دهکددارگیری صددورت مددالی

ورشکستگی قرار گرفته اند و این نظریه کده باندکهدای

بانکهای کشدور نیجریده در دورۀ زمدانی 0288-0223

بزرش اینقدر بزرش هستند که ورشکسدته نمدیشدوند،3

عوامددل پیشددرو در پددیشبینددی ورشکسددتگی بانددکهددا و

رد میشود ].[88

برآورد زمان ورشکستگی بانکها را شناسایی کردهاند.

آصرخان و همکاران )0283(4شداخصهدای مدؤثر

نتایج این بررسی نشان می دهدد باندکهدایی کده نسدبت

بددر ورشکسددتگی بانددکهددای اسددالمی را در کشددورهای

تسهیالت غیرجاری به تسهیالت اعطایی بداالتر و نسدبت

مالزی و پاکسدتان در دورۀ زمدانی  0288-0226مقایسده

هزینۀ عملیاتی به کل دارایی باالتر دارند ،در مقایسده بدا

کردهاند .برای مقایسده از میدانگین ،انحدرا

اسدتاندارد،

سایر بانکها بدا احتمدال ورشکسدتگی بیشدتری روبدهرو

ضریب تغییرات و آمارۀ  tاستفاده شده است .یافتدههدای

هستند .نکتۀ دیگر این است که متوسط زمان مانددگاری
1 Abiola and et al

2 Li and et al
3 Too big to fail
4 Asif Khan et al
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مقاله نشان می دهد باندکهدای کشدور مدالزی بیشدتر در

بحران اعتباری و ورشکستگی بازار رهدن ،ورشکسدتگی

معرض ریسک مالی قرار دارند ،بدهگوندهای کده نسدبت

بانکها اتفاق مدیافتدد .براسداس یافتدههدای مقالده ،کدل

اهرمی برای بانکهای این کشور در دورۀ مدظنظر نزولی

دارایی ،شاخص قیمت اندرژی ،ندرخ ارز و حاشدیه ندرخ

بددوده اسددت .بانددکهددای مددالزی در مقایسدده بددا کشددور

بهره ازجمله متغیرهدای مدؤثر در ورشکسدتگی باندکهدا

پاکسددتان در جددذ منددابع ض دعیر هسددتند و بیشددتر در

هسددتند] .[08لپتیددت و اسددترابل )0284(4و آویسددیس و

معرض ریسک اعتباری قراردارند؛ بندابراین باندکهدای

همکدداران )0221(1از شدداخص  Z-Scoreدر پددیشبینددی

کشددور مددالزی بیشددتر از بانددکهددای کشددور پاکسددتان

ورشکستگی بانکها استفاد کردهاند .به همین منظدور از

درمعددددرض ریسددددک ورشکسددددتگی قراردارنددددد ].[4

یک الگدوی الجیدت بهدره گرفتدهاندد .نتدایج حاصدل از

زاگددودی )0283(8بددا بدهکدارگیری الگددوی رگرسددیون

بررسی ،نشداندهنددۀ مناسدببدودن شداخص Z- Score

الجیددت ،ورشکسددتگی بانددکهددا را در کشددور تددونس

برای پیشبینی ورشکستگی بانکها بوده است .همچنین

بررسی و احتمال رخداد آن را محاسبه کرده اسدت .بده

اندازۀ باندک هدا و متغیرهدای اقتصداد کدالن ،مهدمتدرین

همین منظور از نسبتهای مالی بهدره بدرده اسدت .نتدایج

عوامل مؤثر در ورشکستگی بانکها بودهاند ].[86-83

بررسددی نشددان مددیدهددد بانددکهددا ،تددوان بازپرداخددت

در مطالعات تجربی که در ایدن بخدش بیدان شدد ،از

بدددهیهددای خددود را دارنددد .ضددرایب درآمددد عملیدداتی

الگددوهددای مختلفددی نظیددر تجزیدده تشددخیص چندگاندده،

بانکها ،سود بانکهدا بدازای هدر نیدروی کدار و نسدبت

الجیددت ،پروبیددت و الگددوهددای مخدداطره بددرای انتخددا

اهرمددی منفددی اسددت و ایددن شدداخصهددا بددا احتمددال

شاخص های پیشرو در پیش بیندی ورشکسدتگی ،تخمدین

ورشکستگی ،رابطدۀ منفدی دارندد ] .[00صدمد)0280(0

احتمال ورشکستگی و زمان ورشکستگی اسدتفاده شدده

عوامدل مدؤثر در ورشکسددتگی باندکهددای امریکدا را بددا

است .کشورهایی که از داده های سری زمانی طوالنی و

بهکارگیری الگوی پروبیت بررسی کرده است .به همین

تعداد زیادی از بانکها با مالکیدت خصوصدی و دولتدی

منظددور ازشدداخصهددای ریسددک اعتبدداری نظیددر ذخیددرۀ

برخوردار بوده اند ،توانسته اند به تفکیک ندوع مالکیدت،

مطالبددات مشددکو الوصددول بدده وام ،ذخیددرۀ مطالبددات

احتمددددال ورشکسددددتگی را تخمددددین بزننددددد و زمددددان

مشددکو الوصددول بدده مطالبددات غیرجدداری و مطالبددات

ورشکستگی را نیز پیشبینی کنندد .در ایدن مطالعدات از

غیرجاری به وام بدهعندوان توضدیحدهنددۀ ورشکسدتگی

سه نوع شاخص بهعنوان متغیر وابسته استفاده شده است.

استفاده شده است .براساس یافتههای مقاله ،شاخصهای

در گروهی از مطالعات ،بانکهدایی کده در نسدبتهدای

ریسک اعتباری 86 ،درصد وقوع احتمدال ورشکسدتگی

استاندارد کملز ،رتبۀ  4و  1داشتهاندد ،باندک ورشکسدته

را توضددیح مددیدهنددد ] .[81تدداتوم )0280(3از سیسددتم

معرفددی شدددهانددد .در برخددی مطالعددات بددهعلددت وجددود

رتبهبندی کملز و متغیرهای اقتصاد کالن برای پیشبیندی

بانکهای ورشکسته ،یک متغیدر مجدازی تعریدر شدده

ورشکسددتگی بانددکهددای تجدداری در ایدداالت متحددده

است که براساس آن متغیر مجازی برای بانکهایی کده

استفاده کرده است .الگو پیشبینی میکند کده بدا وقدوع

ورشکسددته هسددتند ،مقدددار عددددی یددک و در غیددر ایددن
صورت عدد صفر میگیدرد .در برخدی مطالعدات نیدز از

1 Zaghdoudi
2 Samad
3 Tatom

4 Lepetit And Sroble
)5 Ivicic and et a (2008
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شاخص استاندارد  Z-Scoreبرای شناسدایی باندک هدای

 8313-8311اسددتفاده شدددده اسددت 8.از آنجدددا کددده در

ورشکسته استفاده شده اسدت .نتدایج حاصدل از بررسدی

پیشبینی ورشکسدتگی باندکهدا ،وضدعیت حدداقل سده

نشان مدیدهدد شداخصهدای کیفیدت دارایدی و کیفیدت

سددال قبددل از ورشکسددتگی اهمیددت دارد؛ دورۀ زمددانی 1

نقدددینگی بددهعنددوان مهددمتددرین شدداخصهددای مددؤثر در

ساله بدرای پدیشبیندی مدیتواندد مناسدب باشدد ،اگرچده

ورشکسدددتگی و شددداخصهدددای کیفیدددت مددددیریت و

دردسترسبودن صورت مالی با تواتر بیشتر به پدیشبیندی

سودآوری در مرتبۀ بعدی اهمیت قرار دارند .در ایدران،

بهتدر مدیتوانددد کمدک کنددد .در ایدن مقالدده ابتددا معیددار

مطالعددات گسددتردهای دربددارۀ ورشکسددتگی شددرکتهددا

ورشکستگی بانکها براساس ترسیم تدابع توزیدع کرندل

انجام شده اسدت؛ امدا تداکنون مطالعدۀ مددونی در زمیندۀ

برای شاخص ثبات بانکی تعریر شدده و براسداس ایدن

پددیشبینددی ورشکسددتگی بانددکهددا انجددام نشددده اسددت؛

معیار ،باندک هدا بده دو گدروه سدالم و در معدرض خطدر

بنابراین مطالعات داخلی در این بخش بیان نشدده اسدت.

تقسیم شدهاند .پس از محاسبۀ نسبتهای مالی بدهعندوان

درواقع این مطالعه نخسدتین مطالعده در ایدن زمینده اسدت

متغیرهددای مسددتقل در سددالهددای مدددظنظر ،مهددمتددرین

که ضمن شناسدایی شداخص هدای پیشدرو در پدیش بیندی

شاخصها بده روش تجزیده تشدخیص و آزمدون برابدری

ورشکسددتگی بانددکهددا ،الگددویی را طراحددی و پیشددنهاد

میدانگین متغیرهدای دو گددروه باندک ورشکسدته و سددالم

کددرده اسددت کدده براسدداس آن ،احتمددال ورشکسددتگی

انتخا شدهاند .پس از مقایسۀ میانگین و انحرا

معیدار

بانکهای کشور را با توجه به مشخصات صدورت مدالی

بانک های سالم و ورشکسته ،مهمترین متغیرهای پیشدرو

آنها میتوان پیشبینی کرد .بر اساس این ،قبدل از وقدوع

در پیش بینی ورشکستگی بانکها با بهکدارگیری آمدارۀ

ورشکسددتگی ،بدده بانددک دربددارۀ احتمددال ورشکسددتگی

ویلکدددس المبددددا انتخدددا شدددده و درجدددۀ اهمیدددت

مددیتددوان هشدددار داد .از آنجددا کدده در کشددور ،سیسددتم

شاخصهای برگزیده با استفاده از ماتریس ساختار بیدان

رتبهبندی بانکها وجود ندارد و ورشکسدتگی باندکهدا

شده است .درادامه ،معادلۀ تشخیصدی ،اسدتخراس و رتبدۀ

نیددز بددهصددورت آشددکار وجددود ندددارد ،در ایددن مقالدده از

هر بانک براساس این معادلده تعیدین شدده اسدت؛ سدپس

شاخص استاندارد  Z-Scoreبرای شناسدایی باندکهدای

آزمون صحت و دقت الگدوی تشخیصدی بررسدی شدده

در معرض خطر استفاده شده است.

است .در پایدان نیدز الگدوی الجیدت ،بدرآورد و آزمدون
دقت نتایج این الگو بیان شده است.

روش پژوهش

در این مقاله سعی شده است همچون مطالعدۀ لپتیدت

در این مطالعه سعی شده است با توجده بده مطالعدات

و اسددترابل ( )0284و آویسددیس و همکدداران ( )0221از

تجربددی مختلددر در زمین دۀ پددیشبینددی ورشکسددتگی در

شدداخص ثبددات بددانکی بددهعنددوان شدداخص ورشکسددتگی

بانددکهددا و براسدداس سدداختار شددبکۀ بددانکی کشددور،

اسددتفاده شددود .بددرای محاسددبۀ شدداخص ثبددات بددانکی از

متغیرهددای مددؤثر بددر در معددرض خطددر قرارگددرفتن و

فرمول زیر استفاده شده است:

ورشکستگی بانک های کشور انتخدا شدود .بده همدین
منظور از صورت مالی باندکهدای کشدور کده مؤسسدۀ
عالی بانکداری هر سال منتشر مدیکندد ،در دورۀ زمدانی

 8اقتصاد نوین ،انصار ،پارسدیان ،پاسدارگاد ،آیندده ،دی ،سدامان ،سدرمایه ،سدینا،
شهر ،کارآفرین ،ایرانزمین ،حکمدت ایرانیدان ،قدوامین ،گردشدگری  ،تجدارت،
صادرات ،ملت ،رفاه کدارگران  ،سدپه ،ملدی ،پسدت باندک ،قدرضالحسدنۀ مهدر،
صنعت و معدن ،کشاورزی ،مسکن ،توسعۀ صادرات و توسعۀ تعاون
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که نشان میدهد بانکهایی کده مقددار عدددی بدیش از

()8
 zscorشداخص ثبدات بدانکیcapital adequacy ،

 01داشتهاندد ،دارای سدالمت بدانکی و باندکهدایی کده

شاخص کفایت سرمایه ، roa ،میانگین بازده دارایدی و

مقدار عدددی کمتدر از  01داشدتهاندد ،در معدرض خطدر

معیار بازده دارایی اسدت .براسداس شدکل

هستند و در بیشدتر دورههدای مددظنظر ،تعدداد بیشدتری از

  roaانحرا

بانکها در معرض ورشکستگی قرار گرفتهاند.

شمارۀ ( )8که تابع توزیع کرنل معادلۀ شمارۀ ( )8است،
مشاهده میشود مقدار حدداکرر ایدن شداخص  01اسدت
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Density
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0
-50
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شکل  .1تابع توزیع کرنل شاخصZ-score

از آنجا که ممکن است بین نسبتهای مالی مختلر

شددده اسددت (جدددول شددمارۀ ( .))8فددرض صددفر در ایددن

همبستگی یا هم خطدی وجدود داشدته باشدد ،بهتدر اسدت

آزمون عبدارت اسدت از اینکده میدانگین هدای دو گدروه

تعداد نسبتهای مالی حاضر در الگو محدود باشدد و از

بانکهای سالم و ورشکسته یکسان هسدتند .در صدورت

گروههای مختلر نسبتهای مالی ،چند نسبت بده منزلدۀ

تأییددد فددرض صددفر ،نسددبت مدددظنظر ،توانددایی تفکیددک

نماینده برای حضور در الگو انتخدا شدود؛ بندابراین در

بانک ها بده دو گدروه را نددارد و از فرایندد الگدوسدازی

این مقاله سعی شد از میان  43شاخص بانکی 8در گدروه

خارس میشود .براساس این آزمون 04 ،متغیدر بدهعندوان

کفایددت سددرمایه ،کیفیددت دارایددی ،کیفیددت مدددیریت،

متغیرهایی انتخدا شددند کده قددرت تفکیدک بدین دو

سددودآوری ،نقدددینگی ،حساسددیت بدده ریسددک بددازار،

گروه بانکهای سالم و ورشکسته را دارندد .همدانطدور

توانددایی بازپرداخددت بدددهی ،سدداختار مددالی ،ریسددک

که مشاهده میشود ،سطح معندیداری کمتدر از  2/21و

اعتبددداری ،ریسدددک نقددددینگی مدددؤثر در ورشکسدددتگی

آمارۀ المبدا 0نیز کمتر از یک اسدت و قددرت تفکیدک

بانکها ،متغیرهایی شناسایی شوند کده قددرت تفکیدک

این متغیرها را نشان میدهدد؛ بده عبدارت دیگدر تفداوت

بدین باندکهدای ورشکسددته و سدالم را دارندد .بده همددین

معنیداری بین میانگین دو گروه وجود دارد.

منظددور از روش تجزیددده تشدددخیص و آزمدددون برابدددری
میانگین متغیرهای دو گدروه ورشکسدته و سدالم اسدتفاده
 8شاخصها نزد نویسنده محفوظ و در دسترس است.

2 Lambda
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جدول ( )1آزمون برابری میانگین دو گروه بانکی سالم و ورشکسته
سرفصلها

کفایت سرمایه
کیفیت دارایی

کیفیت مدیریت

سودآوری

کیفیت نقدینگی

سطح

متغیرهای مستقل

معنیداری

ساختار مالی بانک
ریسک نقدینگی
ریسک اعتباری

ویلکس

حقوق صاحبان سهام به کل دارایی

2/222

81/466

2/132

مطالبات غیرجاری به حقوق صاحبان سهام

2/222

81/311

2/114

حقوق صاحبان سهام به کل بدهی

2/222

08/818

2/121

مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت

2/222

06/061

2/111

سپرده شعب

2/224

1/860

2/188

هزینۀ مالی به دارایی

2/221

8/886

2/108

هزینۀ عملیاتی به بدهی

2/288

6/814

2/132

هزینۀ مالی به سود قبل از کسر مالیات

2/223

1/034

2/128

بازده دارایی

2/222

34/064

2/804

حاشیۀ سود

2/228

88/184

2/118

هزینۀ غیر بهرهای به دارایی درآمدزا

2/221

8/861

2/106

هزینه به درآمد

2/288

6/688

2/138

سود قبل از کسر مالیات به کل بدهی

2/222

34/242

2/806

دارایی نقد شونده به کل دارایی درآمدزا

2/222

81/821

2/101

دارایی نقدشونده به دارایی کل

2/228

88/611

2/111

تسهیالت به سپرده

2/222

32/811

2/841

2/234

4/681

2/118

دارایی درآمدزا به بدهی بهرهدار

2/248

4/322

2/114

سپرده سرمایهگذاری مدتدار به دارایی کل

2/222

83/128

2/168

دارایی جاری به بدهی جاری

2/228

8/118

2/100

اوراق مشارکت به کل دارایی

2/228

88/128

2/113

درآمد خالص بهرهای به تسهیالت

2/228

88/408

2/118

مطالبات مشکو الوصول به کل تسهیالت

2/222

10/414

2/630

سرمایهگذاریها و مشارکتها به کل حقوق
حساسیت به ریسک بازار

آمارۀ F

المبدای

صاحبان سهام

در این قسمت قبل از برآورد الگو و تجزیه و تحلیل

میرفت نشان مدیدهدد باندکهدای سدالم از منظدر همدۀ

معیددار نسددبتهددای مددالی

شدداخصهددای مدددظنظر ،بهتددر از بانددکه دای ورشکسددته

بانک های ورشکسته و بانکهدای سدالم بدا هدم مقایسده

بودهاند .با توجه به شاخص کفایت سرمایه ،این گروه از

شده است .همانطور که در جدول شدمارۀ ( )0مشداهده

بانکها ،سرمایۀ الزم را برای پوشش زیانهای احتمدالی

میشدود ،مقایسدۀ دو گدروه بدانکی ،آنگونده کده انتظدار

دارنددد ،بددهگونددهای کدده میددانگین شدداخصهددای کفایددت

نتددایج ،میددانگین و انحددرا
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سرمایه در بانک های سالم بیشتر از بانکهای ورشکسته

نیز بهتر از بانکهای ورشکسته عمل کردهاند .این گروه

است .در ایدن میدان باندکهدای سدالم ،نسدبت مطالبدات

از بانکها با داشتن داراییهدای نقدشدوندۀ کدافی بدرای

غیرجدداری و ریسددک اعتبدداری کمتددری در مقایسدده بددا

پاسخگویی به برداشت سپرده از ریسک نقدینگی کمتدر

بانک های ورشکسته دارند .همچنین با مدیریت مناسدب

و کیفیت نقدینگی بهتری برخوردار هستند.

منابع و هزینه ها از منظر کیفیدت مددیریت و سدودآوری
جدول ( )2میانگین و انحراف معیار بانکهای سالم و ورشکسته
سرفصل

متغیرهای مستقل

ورشکسته
معیار

انحرا

سالم

میانگین

انحرا

معیار

میانگین

حقوق صاحبان سهام به کل دارایی

8/1

82/6

00/6

04/3

مطالبات غیرجاری به حقوق صاحبان سهام

860/1

884/8

01/3

00/4

حقوق صاحبان سهام به کل بدهی

88/6

80/8

68/8

12/1

مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت

8/1

88/3

0/2

0/8

سپردۀ شعب

813/4

868/0

334/8

428/4

هزینۀ مالی به دارایی

810/0

-16/0

0/1

-1/1

هزینۀ عملیاتی به بدهی

481/3

-801/8

0/0

-4/1

هزینۀ مالی به سود قبل از کسر مالیات

00/6

-61/0

83/1

-18/8

بازده دارایی

2/1

2/1

8/1

0/6

حاشیۀ سود

0/8

1/8

1/8

1/3

هزینۀ غیر بهرهای به دارایی درآمدزا

0/8

-1/0

011/1

-13/0

هزینه به درآمد

84/0

16/8

8481/1

103/3

سود قبل از کسر مالیات به کل بدهی

8/6

8/6

6/1

6/8

دارایی نقد شونده به کل دارایی درآمدزا

8

81

03/3

01/8

دارایی نقدشونده به دارایی کل

1/1

88/8

81/3

02/0

تسهیالت به سپرده

834/0

836/1

021/0

828/1

60/0

46/3

83/1

81

دارایی درآمدزا به بدهی بهرهدار

48/1

801/4

888/1

886/3

سپردۀ سرمایهگذاری مدتدار به دارایی کل

83/8

83/1

81/8

01/1

ریسک

دارایی جاری به بدهی جاری

13/3

14/8

082/3

844/2

نقدینگی

اوراق مشارکت به کل دارایی

8/1

8/4

81/4

1/0

درآمد خالص بهرهای به تسهیالت

1/8

8/1

02/6

81/6

مطالبات مشکو الوصول به کل تسهیالت

1

1/3

2/1

2/1

کفایت سرمایه
کیفیت دارایی

کیفیت مدیریت

سودآوری

کیفیت نقدینگی

حساسیت به
ریسک بازار
ساختارمالی
بانک

ریسک اعتباری

سرمایهگذاریها و مشارکتها به کل حقوق
صاحبان سهام
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بانکهای سالم بهدلیل داشتن منابع بلندمددت بیشدتر

وارد الگددوی تجزیدده تشددخیص شدددهانددد؛ سددپس بددا

در مقایسه با باندکهدای ورشکسدته ،حساسدیت بیشدتری

بهکارگیری آمارۀ ویلکس المبدا و مقدار ویژه ،بهتدرین

نسبت به نرخ بهره دارند که ایدن موضدوع اثدر مربدت در

معادله شناسایی و از میان  04متغیر واردشدده در مرحلدۀ

سودآوری آنها داشته است؛ اما در مقایسه با باندکهدای

گام به گدام 6 ،متغیدر نسدبت حقدوق صداحبان سدهام بده

ورشکسدته ،حساسدیت نسدبت بده تغییدرات قیمدت سددهام

دارایی ،مطالبات غیرجاری بده تسدهیالت ،تسدهیالت بده

کمتری دارند؛ به عبارت دیگر بهدلیل اینکه قیمت سهام

سپرده ،حاشیۀ سود ،هزینۀ مالی به دارایی کدل و سدپردۀ

بیشتر از قیمت مندابع باندک ،در معدرض بدیثبداتی قدرار

سرمایه گذاری بلندمدت به دارایدی بدهعندوان مهدمتدرین

دارد ،بانک هدای ورشکسدته بدیش از سدایر باندک هدا در

متغیرهددای مددؤثر در پددیش بینددی ورشکسددتگی بانددکهددا

معرض ریسک ناشی از بی ثباتی قیمت سهام قرار دارند.

شناسایی شدهاند.

بررسی ساختار مالی بانکها نیز نشان میدهد بانکهای

با توجه به جدول شمارۀ ( )3مقددار آمدارۀ ویلکدس

سالم در مقایسه با بانکهای ورشکسته ،مندابع بلندمددت

المبدای بدهدسدتآمدده ،نشداندهنددۀ معنداداری معادلدۀ

شدده اسددت در

متمددایزکننددده اسددت و چنانچده در ایددن جدددول مشدداهده

مقایسه با سایر بانکها ،ریسک نقدینگی کمتری داشدته

مدیشدود ،معادلدۀ تشدکیلدهندده بدرای تمدایز دو گددروه

باشند (جدول شمارۀ ( )0را مالحظه کنید).

دارای مقدار آمارۀ کدای دو 48 ،و بدا درجدۀ آزادی  6و

بیشدتری دارندد کده ایدن موضدوع باعد

در ادامه ،الگوی مدظنظر مقاله تصریح میشدود .پدس

معنیداری برابر صفر است که نشاندهندۀ درجدۀ بداالی

از انتخا متغیرهایی که قدرت تفکیک بین باندکهدای

معنداداری اسددت .بددا توجدده بده آنچدده مقدددار ویددژه نشددان

ورشکسته و سالم را دارند ،با بهکارگیری روش گدام بده

میدهد 822 ،درصد واریانس متغیرهای گدروهبنددی بدا

گام ،متغیرهای مؤثر بهترتیب اهمیت ،مرحلده بده مرحلده

این  6متغیر مستقل بیان میشود.

جدول ( )3آمارۀ ویلکس المبدا و مقدار ویژه
آزمون مقدار ویژه
آزمون المبدای ویلکس

همبستگی

درصد از واریانس

مقدار ویژه

2/61

822

2/833

آمارۀ کای دو

المبدای ویلکس

معنیداری

48/114

2/188

2/222

ماتریس ساختار 8متغیرهای اسدتفاده شدده در مطالعدۀ

بیشددترین بدده کمتددرین در جدددول شددمارۀ ( )4مرتددب

حاضر ،نشاندهندۀ مقدار واریانسی است که با هر متغیدر

میشوند .همانطور کده در جددول شدمارۀ ( )4مشداهده

مسددتقل دربددارۀ تددابع تشددخیص تعبددین مددیشددود .پددس از

میشود ،هزینۀ مدالی بده دارایدی کدل بدهعندوان یکدی از

شناسایی و تأیید مهمترین متغیرهای مدؤثر در پدیشبیندی

شدداخصهددای کیفیددت مدددیریت ،مهددمتددرین شدداخص

ورشکستگی بانکها ،این متغیرهدا بدهترتیدب اهمیدت از

اثرگذار در ورشکستگی بانکها است؛ به عبارت دیگدر
موفقیددت مدددیریت در کنتددرل هزینددههددا ب ده کدداهش در

1 Structure Matrix
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معرض خطر قرارگرفتن بانکها کمک میکند .پدس از

باندک و دسترسدینداشدتن واحددهای تولیددی بده مندابع

آن شاخص سپردۀ سرمایهگدذاری بلندمددت بده دارایدی

بانکها خواهد شد .شاخصهای حقوق صداحبان سدهام

بدهعنددوان شداخص سدداختار مدالی بانددک ،در درجدۀ دوم

بدده کددل دارایددی بددهعنددوان شدداخص کفایددت سددرمایه،

اهمیت قرار دارد .هرچه در یک بانک ،منابع بلنددمددت

تسهیالت به سپرده بهعنوان شداخص نقددینگی و حاشدی

بیشتری وجدود داشدته باشدد ،باندک بدا مخداطرۀ کمبدود

سود بهعنوان شاخص سدودآوری بدهترتیدب در جایگداه

نقدینگی کمتری مواجه میشود و میتواندد پاسدخگوی

بعدددی قددرار دارنددد .براسدداس نتددایج مدداتریس سدداختار

نیاز مشتریان بانک باشد .مطالبات غیرجاری به تسهیالت

می توان گفت مهمترین عوامل ورشکسدتگی باندکهدا،

بهعنوان شاخص ریسک اعتباری در جایگداه سدوم قدرار

کیفیت مدیریت ،ریسک اعتبداری و ریسدک نقددینگی

دارد .افزایش مطالبات غیرجاری باع

بلوکهشدن مندابع

است.

جدول ( )4ماتریس ساختار
نماد

مهمترین متغیرهای مؤثر در ورشکستگی بانکها

ضریب تأثیر

هزینۀ مالی به دارایی کل

2/381

سپردۀ سرمایهگذاری بلندمدت به دارایی

2/086

مطالبات غیرجاری به تسهیالت

2/068

حقوق صاحبان سهام به کل دارایی

2/011

تسهیالت به سپرده

2/021

حاشیۀ سود

-2/813

در پایان ،معادلدۀ تشخیصدی بدهصدورت معادلدۀ زیدر
استخراس میشود .براساس معادلدۀ شدمارۀ ( )0بدرای هدر
()0

بانک ،رتبه در شاخص ثبات بانکی را میتوان به دسدت
آورد.

Z  score  0.67* v1  0.53* v5  0.83* v25  0.52* v31  0.69* v32  0.56* v34

براسدداس نتددایج حاصددل از تجزیدده تشددخیص ،مقدددار

ثبات بانکی بیش از  08همراه هستند ،بانکهای سدالم و

مرزی 8ثبات بانکی را میتوان تعیین کرد .به این ترتیدب

بانددکهددایی کدده بددا مقدددار کمتددر از  08مواجدده هسددتند،

که اگر شاخص ثبات بانکی نزدیک به  18باشد ،باندک

بانک های ورشکسته هستند .مقددار  08حاصدل از الگدو

سددالم بددوده و اگددر نزدیددک منفددی  08باشددد ،بانددک

نزدیک به مقدار  01پیش فرض الگو است.

ورشکسددته اسددت .بددرای بددهدسددتآوردن مقدددار مددرزی
واحد ،میانگین این دو شاخص محاسبه میشود .میانگین
این دو شاخص 08 ،است؛ یعنی بانکهایی که با مقددار
1 Cut-off
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جدول ( )5آزمون صحت و دقت الگوی تشخیصی (درصد)
گروه پیشبینی

گروه پیشفرض

ورشکسته

غیر ورشکسته

ورشکسته

10/0

8/1

غیر ورشکسته

04/0

81/1
18

درصد دقت الگو

براساس جدول شمارۀ ( )1احتمال اینکه بانکهدا در

در هر مرحله است .در بررسی نتایج الگو ،دو ندوع خطدا

گروه مناسب خود قرار گرفتهاند ،به دست میآیدد .ایدن

وجود دارد .خطای ندوع اول ،خطدایی اسدت کده الگدو،

الگو  18درصد مشاهدات را در گروه مناسب خود قرار

بانک ورشکسته را غیرورشکسته طبقه بندی کند .خطای

داده است؛ بنابراین با توجه به آزمونهدای انجدامشدده و

نوع دوم ،خطایی است که الگو ،بانک غیرورشکسدته را

نتایج حاصل از جداول یک تا  1الگدوی طراحدیشدده،

ورشکسته طبقهبندی کند.

الگدددویی مناسدددب بدددرای تفکیدددک دو باندددک سدددالم و

در جدددول شددمارۀ ( )6دقددت نتددایج بددهدسددتآمددده

ورشکسددته اسددت و مهددمتددرین متغیرهددای دارای قدددرت

بررسی شده است .ستون اول ایدن جددول کده بدهعندوان

تفکیک دو گروه بانک را بهخوبی شناسایی میکند.

گروه پیشفرض در نظر گرفته شدده اسدت ،گروهدی را

پددس از شناسددایی عوامددل مددؤثر در ورشکسددتگی

نشان میدهد که با پیشفرض مطرحشدده ،باندکهدا در

بانکهای کشور ،با بهرهمندی از روش تجزیه تشدخیص

آن عضددویت دارنددد .سددطر اول کدده بددهعنددوان گددروه

با بدهکدارگیری روش الجیدت ،پدیشبیندی ورشکسدتگی

پیش بینی در نظدر گرفتده شدده اسدت ،گروهدی را نشدان

صددورت مددیگیددرد .در روش الجیددت ،ورشکسددتگی

میدهد که براساس پیشبینی الگو ،بانکها در آن قدرار

بهعنوان متغیر وابسته تعریر می شود که دو گروه بانک

دارند.

ورشکسددته و غیرورشکسددته بددهترتیددب بددا  8و  2در نظددر

در جدول شمارۀ ( )6اعداد  14/4درصد 61 ،درصد

گرفته میشدود .روش انجدام رگرسدیون الجیدت بده سده

و  68درصد ،درصدی از بانکها را نشان مدیدهدد کده

روش اینتر ،8پیشرونده 0و پسرونده 3اسدت .در روش

پیشفرض آنهدا ورشکسدته بدوده و الگدوی مددظنظر ایدن

اینتددر ،تمددامی متغیرهددای مسددتقل بددهطددور همزمددان وارد

مقاله نیز آنها را ورشکسته طبقهبندی کرده است .اعدداد

رگرسددیون مددیشددوند .در روش پددیشرونددده ،گددزینش

صددفر درصددد 30 ،درصددد و  40درصددد نشدداندهندددۀ

متغیرها بهصورت مرحلده ای بدا افدزایش متغیرهدا در هدر

درصدی از بانکها اسدت کده گدروه پدیش فدرض آنهدا

مرحله است و درابتدا متغیری وارد رگرسدیون مدیشدود

غیرورشکسته بوده و الگوی مددظنظر ایدن مقالده ،آنهدا را

کدده بیشددترین آمددارۀ  Fرا دارد .در روش پددسرونددده،

ورشکسته طبقهبندی کرده است که نشاندهنددۀ خطدای

گزینش متغیرها بهصورت مرحلدهای بدا کداهش متغیرهدا

نددوع دوم اسددت .اعددداد  1/6درصددد 1 ،درصددد و 88
درصد ،نشاندهندۀ درصدی از بانکها است کده گدروه

1 Inter
2 Forward
3 backward

پیشفرض آنهدا ورشکسدته بدوده و الگدوی مددظنظر ایدن
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مقاله ،آنهدا را غیرورشکسدته شناسدایی کدرده اسدت کده

دقدددت کلدددی  11/0درصدددد 88 ،درصدددد و  64درصدددد

نشاندهندۀ خطای نوع اول است .الگوهای برآوردشده،

داشتهاند.

جدول ( )6دقت نتایج الگوی الجیت (درصد)
گروه پیشبینی با روش اینتر

گروه
پیشفرض

گروه پیشبینی با روش

گروه پیشبینی با روش

پیشرونده

پسرونده

ورشکسته

غیر ورشکسته

ورشکسته

غیرورشکسته

ورشکسته

غیرورشکسته

ورشکسته

14/4

1/6

61

81

68

88

غیرورشکسته

2

822

30

12

40

42

11/0

درصد دقت الگو

64

88

با توجه به اینکه خطای الگو الجیدت بده روش اینتدر

معنیدار هستند و عالمت مدظنظر را دارند .هزینۀ مالی بده

کمتددر از دو روش دیگددر بددوده اسددت ،نتددایج حاصددل از

کل دارایی ازجمله شاخصهای کیفیت مدیریت اسدت،

برآورد الجیت به روش اینتر در جدول شمارۀ ( )8بیدان

به گونهای که افزایش نسبت هزینۀ مالی بده کدل دارایدی

شده است .همدانطدور کده مشداهده مدیشدود ،ضدرایب

افزایش احتمال ورشکستگی بانکها میشود.

باع

جدول ( )7نتایج برآورد الگو الجیت
مهمترین متغیرهای مؤثر در
ورشکستگی بانکها

نماد

ضرائب

انحراف
معیار

آزمون والد

سطع
معنیداری

هزینۀ مالی به دارایی کل

2/01

2/82

6/1

2/28

سپردۀ سرمایهگذاری بلندمدت به دارایی

-2/41

2/84

88/23

2/228

مطالبات غیرجاری به تسهیالت

2/31

2/80

1/81

2/224

حقوق صاحبان سهام به کل دارایی

-2/14

2/203

86/81

2/22

تسهیالت به سپرده

2/06

2/88

1/8

2/288

حاشیۀ سود

-2/84

2/224

88/21

2/228

2/18

2/38

8/6

2/226

مقدار ثابت

constant

هزین دۀ مددالی شددامل سددود پرداختددی بدده سددپردههددای

مشددتریان در زمددان برداشددت سددپرده و پرداخددت سددود

اشخاص و تسهیالت دریافدتشدده از بدازار بدین بدانکی

پاسددخگو باشددند؛ بدده عبددارت دیگددر شکسددت مدددیریت

است؛ بنابراین اگر بانکها در ازای دریافت سدپردههدا و

بانک ها در مدیریت منابع و مصار  ،آنها را با افدزایش

مطالبات از شبکۀ بانکی نتوانندد دارایدی ایجداد کنندد ،از

احتمددال ورشکسددتگی مواجدده خواهددد کددرد .سددپردۀ

آنجددا کدده دارایددی بانددکهددا از جملده اقددالم درآمدددزای

سددرمایهگددذاری بدده کددل دارایددی ازجملدده شدداخصهددای

ترازنامدده اسددت ،بانددکهددا در بلندمدددت نمددیتواننددد بدده

ساختار مالی بانکها اسدت کده رابطدۀ منفدی بدا احتمدال
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ورشکستگی دارد .سپردۀ سرمایه گدذاری ازجملده مندابع

است .این موضدوع ،برخدی از باندکهدای کشدور را در

پایدار بانکهدا اسدت کده اگرچده هزیندۀ بهدرهای بدرای

معرض خطر قرار داده و دستانددرکاران شدبکۀ بدانکی

بانددک دارد و در صددورتی کدده بانددک نتوانددد دارایددی

کشور را به بررسی بیشتر و دقی تر فعالیتهای باندکهدا

درآمدددزای الزم را ایجدداد کنددد بددا کدداهش سددودآوری

واداشته است .با توجه به پیوسدتگی و ارتبداط تنگاتند

مواجه میشود؛ بهدلیل پایدار بودن ،بانک را بدا ریسدک

بانکهای کشور ،ایجاد بیثباتی در هدر باندک بده سدایر

نقدینگی کمتر در دورههای آینده مواجه خواهد کرد.

بانددکهددا انتقددال مددییابددد و شددبکۀ بددانکی کشددور را در

تسهیالت بده سدپرده ازجملده شداخص هدای کیفیدت

معرض خطدر ورشکسدتگی قدرار مدیدهدد .بدا توجده بده

نقدینگی است که رابطۀ مربت بدا احتمدال ورشکسدتگی

اهمیت موضوع شناسایی بانکهای در معرض خطر ،در

دارد .افزایش نسبت تسهیالت به سپرده ،اگرچه بدهدلیدل

ایددن مقالدده سددعی شددد بددا بددهکددارگیری روش تجزیدده

درآمدزا بودن تسهیالت ،به بهبدود سدودآوری باندکهدا

تشددخیص ،الگددوی مناسددب طراحددی شددود و مهددمتددرین

میتواند منجرشدود؛ در صدورت نبدودن سیسدتم مناسدب

شاخصهای شناسایی بانکهای سالم و در معرض خطر

شناسددایی مشددتریان ،مددیتوانددد بانددکهددا را در معددرض

را شناسددایی کنددد .نتددایج حاصددل از الگددو نشدداندهندددۀ

ریسک اعتباری و درنتیجه ورشکستگی ناشدی از نکدول

اهمیددت کیفیددت مددیریت ،ریسددک اعتبدداری و ریسددک

مشددتریان قددرار دهددد .حاشددیۀ سددود بددانکی ازجملددده

نقدددینگی در بددهخطرافتددادن بانددکهددا اسددت .کیفیددت

شاخصهای سودآوری است که رابطۀ منفی بدا احتمدال

مدددیریت شددامل مدددیریت مناسددب منددابع و مصددار

ورشکستگی دارد .سودآوری اگرچه میتواند باندکهدا

بانددکهددا ،مدددیریت نیددروی انسددانی ،کنتددرل هزینددههددا و

را با ریسکهایی نظیر ریسک اعتباری بدهدلیدل افدزایش

کسب درآمدها است .همچنین سدعی شدد بدا اسدتفاده از

سهم تسهیالت در سبد دارایی و افزایش احتمدال نکدول

الگددوی الجیددت ،الگددویی مناسددب بددرای پددیشبینددی

مشتریان مواجه سازد؛ بدا افدزایش سدودآوری باندکهدا،

ورشکستگی بانکها اراده شود.

امکددان دوام فعالیددت بانددکهددا افددزایش مددییابددد و از

بانکهایی که در کنترل هزیندههدا و کسدب درآمدد

ورشکستگی آنها جلوگیری خواهد شدد .نسدبت حقدوق

موف د بددودهانددد ،در مقایسدده بددا سددایر بانددکهددا ،منددابع

صاحبان سهام به کل دارایی بهنوعی مقاومت بانکها را

بلندمدت بیشتری دارند .اگرچده مندابع بلنددمددت بدرای

در مقابل زیانهای احتمالی نشدان مدیدهدد .هرچده ایدن

بانک ایجاد هزینده بهدرهای مدیکندد؛ بدهدلیدل پایدداری

نسبت بزرشتدر باشدد ،باندکهدا ،مقاومدت بیشدتری در

منابع ،آنها را با ریسک نقدینگی کمتری مواجه میکند.

مخاطرات ناشی از بحرانهای اقتصادی ،هجوم مشدتریان

بانکهایی که با کمبود مندابع پایددار همدراه هسدتند ،در

و افزایش نکول مشتریان خواهند داشت.

مقایسدده بددا سددایر بانددکهددا کمتددر خدددمات مددالی (ارادددۀ
تسهیالت) به مشتریان اراده دهند؛ درنتیجه ضمن کاهش

نتیجهگیری و پیشنهادها

سودآوری در دورههای آینده ،سهم خدود را از بدازار از

در سالهای اخیر ،شبکۀ بانکی کشور با چالشهدایی

دست خواهند داد .ریسک اعتباری نیز ازجمله مهمترین

نظیر افزایش مطالبدات غیرجداری ،کداهش سدودآوری،

عوامل مؤثر در در معرض خطدر قدرار گدرفتن باندکهدا

ناکافیبودن سرمایۀ باندک و کمبدود مندابع مواجده بدوده

بلوکهشدن منابع

است .افزایش مطالبات غیرجاری باع
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بانکها در اقتصاد میشود .یکی از منابعی که باندکهدا

کاهشی غیرعادی در مقایسه با متوسط صنعت ،میتواندد

برای وامدهی میتوانند اسدتفاده کنندد ،از محدل اصدل و

بانک را در دورههای آینده مستعد ارتکا ریسکهای

فددرع تسددهیالت ارادده شددده اسددت .بددا افددزایش مطالبددات

باالتری کند .با توجه به قدرت پیش بیندی الگدو الجیدت

غیرجاری هم قدرت وامدهی بانکها کاهش مییابدد و

اینتددر پیشددنهاد مددیشددود از ایددن الگددو بددرای پددیشبینددی

هم بانکها از سودهای آینده محدروم مدیشدوند .نتیجدۀ

ورشکسددتگی بانددکهددا در صددنعت بانکددداری کشددور

این امر ،کاهش سودآوری در دورههای آیندده خواهدد

اسددتفاده شددود .از آنجددا کدده ورشکسددتگی بانددکهددا

بود .سرمایۀ بانکها ازجملدۀ مهدمتدرین اقدالم از بددهی

بهصورت آشکار اعالم نمیشود ،بهتر است بانکهدا بده

برای محافظت باندکهدا در مقابدل زیدانهدای احتمدالی

سه گروه سالم ،بحرانی و ورشکسته تقسیمبنددی شدده و

است .بانکهایی که سرمایۀ کمتر و ناکافی در مقایسه با

احتمال رخداد بحران بانکی نیز برآورد شدود .بده همدین

سایر بانکها دارند ،بیشتر از سدایر باندکهدا در معدرض

منظور از الگوهای گسستۀ رتبهای میتوان استفاده کرد.

خطر قرار گرفتهاند.
در پایددان پیشددنهاد مددیشددود بددا توجدده بدده تجربیددات
بینالمللی ،بانک مرکدزی ،معیارهدایی را بدرای ارزیدابی
کیفیت مددیریت مددظنظر قدرار مدیدهدد و رهنمودهدایی
برای بهبدود کیفیدت مددیریت باندکهدا ارادده مدیکندد.
ضروری اسدت باندکهدا ،مددیریت ریسدک اعتبداری و
ریسک نقدینگی را بیش از پیش در اولویت برنامههدای
خود قرار دهند و بانک مرکزی نیز بهعنوان نداور شدبکۀ
بددانکی کشددور ،ریسددک اعتبدداری و ریسددک نقدددینگی
بانکها را ارزیابی کرده و بانکهای در معرض خطر را
شناسایی کند .ضروری اسدت باندکهدای کشدور بدرای
توزیع ریسک به تنوع سبد دارایی توجه کنند و با توجده
بدده مسدئولیت واسددطهگددری مددالی بددر مدددیریت ریسددک
اعتباری و ریسک نقدینگی دقدت بدیش از پدیش داشدته
باشند .با توجده بده اثرپدذیری ورشکسدتگی باندکهدا از
سودآوری پیشنهاد میشود ،هموارسدازی سدود (داشدتن
یک روند منطقی سدود در بدازهای از زمدان) بدا پدذیرش
سطح معقدولی از ریسدک همدراه باشدد؛ زیدرا سدودهای
غیرعادی(خیلی بداالتر یدا پدایینتدر از متوسدط صدنعت)
همیشه میدزان خطرپدذیری بیشدتری را نمایدان مدیکندد.
همچنین بازدههای پایینتر از انتظار و مشاهدۀ یک روند
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