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ر د یمنف یردرصد) تأث ٢٣دوم (باالتر از  یمها داشته و در رژبانک پذیرییسکر رد یمثبت
 برحضور سهامداران عمده باتوجه به تأثیر نامتقارن  ،بنابراینها دارند. بانک پذیرییسکر
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 مقدمه ١
، شکست ٢٠٠٨سال  جهانی های مکرر بانکی مانند بحران مالیگذشته با بحران سه دهۀ

های و بحران ،١٩٩۵‑١٩٩۴، بحران مکزیک ١٩٨٠ های ایاالت متحده در دهۀانداز و وامپس
ها به تمایل بانک همراه شده است. چنین رویدادهایی ١٩٩٨روسیه در سال  مالی آسیا و

. موضوع ساختار مالکیت برای صنعت بانکداری کندحد را برجسته میازپذیری بیشریسک
کنند و حاکمیت را زیرا عوامل مختلفی با یکدیگر ارتباط برقرار می ،است مورد توجه خاص

اصول بهبود حاکمیت شرکتی «ای از مجموعه ١نظارت بانکی بازل دهند. کمیتۀتغییر می
) را در بخش بانکی برای بحث در مورد ارتباط بین کیفیت حاکمیت و ٢٠١٠» (٢صحیح

مشخص شده  ،اساسایناقتصادی ارائه کرده است. بر ورشکستگی بانک و همچنین توسعۀ
عامل اصلی  ،و بنابراین حدازپذیری بیشاست که ضعف در حاکمیت شرکتی باعث ایجاد ریسک

های رخی از چالشب ،). در این گزارش٩٢٠٠، ٣شود (الون و لوینبحران مالی اخیر شناخته می
 د شده است.تأکی جمله ساختارهای مالکیت بانکیحاکمیت شرکتی از

های تأثیر ویژگیها تحتپذیری بانکاند رفتار ریسکنشان داده هاپژوهشبسیاری از 
الون و لوین، ؛ ١٩٩٧، ٥شلیفر و ویشنی؛ ١٩٩٩، ٤و همکاران الپورتا( استهسهامداران آن

سوالنکو و ؛ ١٩٩٨ ،٨سالیوان و اسپونگ؛ ٢٠١٣ ٧سریری؛ ٢٠٠٧، ٦ایانوتا و همکاران؛ ٢٠٠٩
بین تمرکز مالکیت و ریسک مبهم است. این  . از نظر تجربی، رابطۀ)٢٠٠٨، ٩فونگاکوا

های مختلف نهادی مختلفی نسبت داد که ویژگی هایزمینه توان تا حدودی بهاختالفات را می
دهد که بین تحقیقات نشان می .گیردبر میهای نظارتی دررا از کشورهای مختلف و رژیم

ارتباط وجود دارد هرچند محققان که در مورد نحوه این ارتباط  پذیریسکریو مرکز مالکیت ت
ر ددهد که ساختار مالکیت ی نشان میهای استاندارد نمایندگهرینظ اختالف نظر دارند.
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؛ ٢٠١٠، ١و همکاران عنوان مثال هاوگذارد. چندین مطالعه (بهر میپذیری شرکت تأثیریسک
 ؛که کنترل مالکیت متمرکز با ریسک بیشتری همراه است انده) نشان داد٢٠٠٩الون و لوین، 

) دریافتند که اگر تمرکز مالکیت افزایش یابد، ریسک ٢٠١٠( ٢و همکاران که شهزاددرحالی
 .یابداعتباری کاهش می

ر دتأثیر تمرکز مالکیت صورت کلی استدالل کرد که توان بهاین نتایج، نمی اساسبر
 ها. آناندکرده) تأیید ٢٠١١( ٣بچ و همکاران را. این مورد منفی مثبت است یاپذیری ریسک

 این،بر. عالوهپذیری، مبهم است.نگرش سهامدارن عمده نسبت به ریسک کهد نکنبیان می
 ،سهامداران هستند های تحت سلطۀدهد کشورهایی که دارای بانکهای قبلی نشان مییافته

خواهند داشت؛ این  در مقایسه با سایر کشورها یدر شرایط بحران وضعیت بدتر احتماال�
باشد که در پژوهش حاضر بحث شد. بنابراین، هایی میموضوع در تضاد با یافتۀ پژوهش

دنبال داشته تری را بهتواند نتایج شفافهای جدید، میهای بیشتر و استفاده از روشبررسی
  باشد.

 یو ناتوان یستگک، احتمال ورشیدارکجمله مسائل مهم در صنعت بانازاز طرف دیگر، 
و  یسازیگرفتن روند خصوصه با شدتکشده است جادیا یها در انجام تعهدات مالکبان

ادامه  نۀیبزرگ در زم یها را با چالشک، بانیت دولتکیامن مال یاز فضا کیشدن نظام باندور
تواند یه مک یعاملن یترن و مهمین راستا، اولیخود مواجه ساخته است. در ا یهاتیفعال
مصون سازد، وجود عامل نسبت  یو ناتوان یستگکاز ورش یناش یها را در مقابل خطرهاکبان
 ازجمله سرمایه کفایت نسبت ).١٣٩٢ ،ینیه است (سپهردوست و آئیت سرمایفاک

 اصلی عامل و جزو گیردقرار می مورداستفاده بانکی سالمت تعیین در که است هاییشاخص
 و هانوسان با رویارویی در مالی هایو واسطه هابانک توانمندی تشخیص در کنندهتعیین و

 موجب نسبت این افزایش دلیل به همین رود،می شماربه ترازنامه اقالم رد اثرگذار نامالیمات
اساس بر .)١٣٩٩گردد (فراهانی و صبوری، می اقتصادی نامساعد شرایط در بانک توانمندی

م یه حاصل تقسیت سرمایفاکنسبت  ،یاسالم یجمهور یبانک مرکز ۀیسرما تیکفا نامۀنییآ
 یهاییه) به مجموع دارایپا ۀیمربوط به سرما نامۀنییشده در آف ارائهیه (طبق تعریپا ۀیسرما

نامه) نیین آیا ۵ شده در مادۀف ارائهیبرحسب درصد (طبق تعر کسیب ریشده به ضراموزون
خط و اقالم  یاعم از اقالم باال یسسات اعتبارها و مؤکبان یهاییاقالم دارا ۀیلک. است

است،  ف شدهینامه تعرنیین آیه در اک یبیبه ترت همربوط کسید برحسب ریرخط ترازنامه بایز
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ب یترتها بهآن یها متناسب با مخاطرات احتمالییسک انواع دارایب ریموزون شوند. ضرا
ها و کبان ۀیلک یه برایت سرمایفاک. حداقل نسبت استدرصد  ١٠٠و  ،۵٠، ٢٠صفر، 

بودن این کم یا زیاد شود.ین مییدرصد تع ٨) یردولتیو غ ی(اعم از دولت یاعتبار مؤسسات
ها را پذیری سهامداران و حتی مدیریت تأثیرگذار باشد و رفتار آنریسک درتواند می تنسب

 در را تریمناسب هایگذاریسرمایه انتخاب امکان سرمایه کفایت باالتر تغییر دهد. نسبت
 ،لذا. دهدمی افزایش نیز را بانک پذیریریسک قدرت این بر عالوه و دهدمی بانک قرار اختیار
 هایشاندارایی پرتفوی در بیشتر ریسک پذیرش به را هابانک کفایت سرمایۀ باالتر نسبت

 هایبازده حداکثرکردن امید به هاوام و ،تسهیالت پرداخت اعتبارات، افزایش وسیلۀبه
 نسبت بین مثبت رابطۀ احتمال ،بنابراین کند،می بانک تحریک درآمد افزایش و موردانتظار

 ).٢٠١٠ ،١هاشیم و محمد(دارد  وجود بانک عملکرد و سرمایه کفایت
ساختار مالکیت و  که به بررسی رابطۀ پیشینهای برخالف پژوهش ،در این پژوهش

ها مورد بررسی قرار گرفته است پذیری بانکر ریسکاند، اثر آن دها پرداختهری شرکتسودآو
های راهبردکارگیری هتواند به بهبود تصمیمات مدیران در باین موضوع میآگاهی از که 

ه در شدهای پذیرفتهمذکور در سطح بانک . در این پژوهش، رابطۀشودمدیریت ریسک منجر 
مشخص  شود و در نظر دارد نشان دهد که تمرکز مالکیت تا یک آستانۀبورس تهران بررسی می

ر االتر از آن آستانه، تأثیر منفی دها بوده و بپذیری بانکر ریسکددارای تأثیر مثبت 
 ها خواهد داشت.پذیری بانکریسک

رگرسیون انتقال هموار  شده، پژوهش حاضر با استفاده از الگویبا توجه به مباحث مطرح
ار مالکیت و برای بررسی رفتار غیرخطی بین ساخت ایدنبال تعیین حد آستانهبه ٢تابلویی
های بعدی پژوهش حاضر ابتدا مبانی نظری و مروری بر . در بخشستهاپذیری بانکریسک

 د.شویه مئگیری ارانهایت بحث و نتیجه و در ،هاشناسی، فرضیه، یافتهپیشینه، سپس روش

 پژوهش مبانی نظری و مروری بر پیشینۀ ٢

 های دولتیو نمایندگی در بنگاه ،های اجتماعی، سیاسیدیدگاه ١ .٢
کند تا مزایای سیاسی کنترل را ها کمک میاز منظر سیاسی و اجتماعی، مالکیت به دولت

حداکثر رساندن های سیاسی خود، به مثال، برای پیشبرد برنامه عنوانبهدست آورند (هب
حال، با توجه به تحریف در عملکردهای هدف یاسی و افزایش رفاه اجتماعی). بااینحمایت س
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های مدیریتی ضعیفی برای به حداکثر رساندن سود و کارایی ها، مدیران بوروکرات انگیزهبانک
ه ها تمایل دارند منافع خود را دنبال کنند، که در نهایت منجر بعوض، آن دارند. در

 تواند به انگیزهاهداف اجتماعی مالکیت دولت می ،شود. همچنینپذیری باالتر میریسک
ها بدون توجه به تر و تخصیص نادرست منابع منجر شود، زیرا بانکعملکرد پایین

 ؛١٩٩٧، ١٩٨۶شوند (شلیفر و ویشنی، های سودمند اجتماعی میدرگیر پروژه ،آفرینیارزش
 ). ١٩٩۴، ١استیگلیتز

 اثرات)، یاسیو س یندگینما ،ی(اجتماع یدولت یاقتصاد یهابنگاه یاصل دگاهیه دس
های دولتی را دیدگاه اجتماعی، شرکت .دهندنشان می یدولت یهانقش بانکاز  یمتفاوت

های ه اجتماعی و پوشش نارساییرساندن رفا حداکثر ها برای بهداند که توسط آنی مینهادهای
زیرا اولی سود  ،نداهای خصوصی و دولتی متفاوترکتطبق این دیدگاه، ش اند.بازار ایجاد شده

در این ادبیات،  رساند.تر را به حداکثر میرا حداکثر نموده و دیگری اهداف اجتماعی گسترده
سسات مالی عمومی وجود نقص در بازارهای مالی و اعتباری است (استیگلیتز ؤدلیل ایجاد م

های های دولتی یا برنامه. بنابراین، بانک)۶١٩٨، ٣و استیگلیتزوالد گرین ؛١٩٨١، ٢و ویس
بازده  توانندنمی های خصوصیاند که بانکاعتبار مستقیم غالباً به این دلیل توجیه شده

ای را به های خصوصی ممکن است بودجهمثال، بانک عنوانبه ؛اجتماعی را در نظر بگیرند
ند اختصاص هایی که در صنایع خاص مستقرتیا شرکهایی با بازدهی اجتماعی باال پروژه

های دولتی باید هدایت منابع اجتماعی، هدف بانک ). طبق نظریۀ١٩٩٣ندهند (استیگلیتز، 
 های دیگر دسترسی ندارند.هایی باشد که به صندوقهای سودآور اجتماعی یا بنگاهبه پروژه

رود اهداف اجتماعی انتظار میرو، ایناز ها را افزایش دهد.ک این بانکتواند ریساین امر می
 .پذیری باالتر شودها منجر به ریسکمرتبط با مالکیت دولت در بانک

ها به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی دولت ۀاجتماعی که اید نظریۀ دیدگاه نمایندگی با
برای سسات مالی عمومی را ؤها منمایندگی، دولت اساس فرضیۀبرباشد، مشترک است. می

سمت های دولتی منابع را بهضیه، بانککنند. تحت این فرهای بازار طراحی میبهبود نارسایی
کنند، اما مدیران دولتی نسبت به همتایان خصوصی های سودآور اجتماعی هدایت میفعالیت

دیدگاه این  .کنندهدایت می هابه سمت این فعالیت یا منابع بیشتری را کردهخود کمتر تالش 
کنند و منابع های دولتی اهداف اجتماعی را تأمین میکلی، بانکطوربهکند که بینی مییشپ

دهند. طبق هر دو دیدگاه اجتماعی و را در صورت شکست بازارهای خصوصی تخصیص می
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شود و برای انجام عملکردهای اقتصادی نمایندگی، نقش دولت در اقتصاد زمانی پدیدار می
 ).١٩٩٨(شلیفر و ویشنی، کارا عمل کنندتوانند ارها نمییابد که بازیتکامل م

های بسیار متفاوتی در مورد اهداف دولت های نمایندگی و سیاسی فرضیهاگرچه دیدگاه
دیدگاه نمایندگی مزیت دهند، تفاوت در مفاهیم تجربی به این وضوح مشخص نیست. ارائه می

تواند حاکمیت میء را داشته باشد، سواین است که نشان دهد حتی اگر دولت بهترین اهداف 
تحت هر دو دیدگاه، به دالیل مختلف مقداری تخصیص  ).٧١٩٩، ١وجود داشته باشد (بنرجی

کند که تخصیص نادرست به این دلیل دیدگاه نمایندگی ادعا می .وجود داردنادرست منابع 
گیرند یا آن را منحرف می کارخصوصی خود به افتد که مدیران منابع را برای استفادۀاتفاق می

کمبود انگیزه،  جای نتیجۀسیاسی، تخصیص نادرست منابع به دیدگاه مطابقاما  ؛کنندمی
کنند که حمایت های دولتی منابع را به مناطقی هدایت مییک هدف سیاسی است. بانک

یبانی کنند و پشتمداران را تأمین مالی میسیاسی بیشتری دارند، دوستان و حامیان سیاست
 رسانند.سیاسی را به حداکثر می

 هاپذیری بانکمثبت بین تمرکز مالکیت و رفتار ریسک رابطۀ ٢ .٢
 کنندۀشماری را برای تحلیل عوامل تعیینهای بیمروری بر ادبیات نظری و تجربی تالش

ضات تأثیر تعارپذیر تحتمایندگی، رفتارهای ریسکن نظریۀدهد. طبق ریسک بانکی نشان می
کند که بینی میپیش نظریهاین . )٩٧۶١، ٢بین مدیران و سهامداران است (جنسن و مکلینگ

که سهامداران درحالی ،ندگریزت و منافع شخصی خود ریسکمدیران برای محافظت از موقعی
 آوری وجوه صاحبان اوراقس از جمعهایی برای افزایش ریسک بانکی پبا پرتفوی متنوع انگیزه

، مشکل حالبااین). ٩٧۶١، ٤گاالی و ماسولیسو  ٨١٩٩، ٣گذاران دارند (استیسپردهقرضه و 
هایی با ساختار مالکیت متمرکز کاهش یابد، زیرا سهامداران نمایندگی ممکن است در شرکت

های زیادی برای نظارت بر مدیران دارند و حتی در صورت عملکرد انگیزه ،کنندهکنترل
رود انتظار می ،). بنابراین٢٠٠١، ٥و همکاران کنند (فرانکمی ها را جایگزینضعیف، آن

های دارای ساختار مالکیت های دارای مالکیت متمرکز بیشتر از بنگاهپذیری در بنگاهریسک
کنند که سهامداران از طرف دیگر، مطالعات نظری دیگر استدالل می .پراکنده مشهود باشد
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سهامداران  کردن منافع شخصی با هزینۀرای دنبالت از حقوق کنترلی خود ببزرگ ممکن اس
). شواهد تجربی ١٩٩٧شلیفر و ویشنی، ؛ ١٩٩٩، و همکاران اقلیت استفاده کنند (الپورتا

مختلط نیز در این ادبیات مستند شده است. مشخص شده است که مالکیت متمرکز با 
نوسانات بیشتر بازده  )، ریسک ورشکستگی باالتر و٢٠٠٩های باالتر (الون و لوین، ریسک

 ) همراه است.٢٠١٠، و همکاران (هاو
های دولتی د بانکنکنها پیشنهاد میتعداد زیادی از مطالعات در مورد مالکیت بانک

الوصول مطالبات مشکوک دلیل کیفیت پایین وام (نسبت مطالبات غیرجاری و ذخیرۀبه
) و ٢٠٠٧(ایانوتا و همکاران،  باالترها دارای ریسک ورشکستگی کباالتر) نسبت به سایر بان

؛ بونین و ٢٠٠١، ١(آلتونباس و همکاران هستندسبت به مالکیت خصوصی ن یی کمتراکار
 ٣). در موضع مشابه دیگری، برگر و همکاران٧١٩٩الپورتا و همکاران،  ؛۵٢٠٠، ٢همکاران

های بانک دریافتند که )٢٠١۴( ٥و دونگ و همکاران ،)٢٠١٠( ٤کرنت و همکاران)، ۵٢٠٠
و کیفیت ضعیف وام  ،ناکافی، ناکارآمدی در مدیریت، رشد پایین دارایی دولتی دارای سرمایۀ

های سیاسی معموال� از نظر مالکیت دولت، دخالت .های خصوصی هستندنسبت به بانک
مداران در انتقال دلیل سیاست عمدی سیاستها بهکردن از سودآوری شرکتازای هزینهبه

دهد که نشان می موضوع ). این١٩٨۶شود (شلیفر و ویشنی، منابع به طرفدارانشان انجام می
مالی ای برای جذب سرمایه برای تأمینوسیله عنوانبههای دولتی ممکن است بانک
مالی ینو سود کم یا تأمهایی با بازدهی اجتماعی باال، اما احتماال� بازدهی با ریسک باال پروژه

، ٧و همکاران دیده شوند (کالرک٦در مالکیت دولتهای مانند شرکت ذینفعهای به گروه
های مقاومت در برابر چنین دخالت انداین موضوع را درک کردههای دولتی ). بانک٢٠٠۵

های خصوصی توانایی بیشتری برای مقابله با آن بانک کهدرحالیدولت دشوار است،  خربم
سازی های حداکثرراهبردهای وام محتاطانه و یا یک نتیجه معموال� از سیاست وانعنبهدارند و 

این، بر). عالوه١٩٩۴شلیفر و ویشنی، ؛١٩٩١، ٨کنند (شرلی و نلیسسودآوری استفاده می
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 نرم های بودجۀ) و محدودیت١٩٩٧ تر (شلیفر و ویشنی،های عملکردی پایینانگیزه
حد و ازپذیری بیشهای دولتی نیز منجر به ریسکدر بانک )٢٠٠٣، ١و همکاران (ششینسکی

مالکیت نهایی  نیب رابطۀ) ٢٠٢٠( ٢بوبکری و همکاران .شودتخصیص نادرست منابع می
ها آن. کردند یکشور بررس ۴۵شده از یخصوص یهابانک یبرا را یریپذسکیو ر دولت

که خصوصی سازی در موردشان  انیشده نسبت به همتایخصوص یهاکه بانک دریافتند
دهند. یرا نشان م یریپذسکیاز ر یسطح باالتر یسازیپس از خصوص ،صورت نگرفته

 یریپذسکیشده ریکامال� خصوص یهانسبت به بانک های نیمه خصوصی شدهبانک عالوه،هب
 تیسطح مالک نیمثبت و معنادار ب رابطۀ کی نیهمچن هاآندهند. ینشان م یباالتر

 .را مشاهده کردند یریپذسکیو ردولت  ماندۀیباق
بین ساختار مالکیت  ی به بررسی رابطۀپژوهش) در ١٣٩٠آبادی (کردبچه و نوش ،در ایران

های این مطالعه اند. یافتهها در صنعت بانکداری ایران پرداختهها و رفتار احتیاطی آنبانک
های خصوصی احتیاط کمتری در ه بانکهای با مالکیت دولتی نسبت بدهد که بانکنشان می

پذیری در بین ساختار مالکیت و ریسک ) رابطۀ١٣٩۶فرزان ( ،در ادامه پرداخت وام دارند.
نشان داد که بین ساختار مالکیت و  پژوهشمورد بررسی قرار داد. نتایج را ها بانک

اد که بین تمرکز نشان د پژوهشنتایج  ،داری وجود دارد. همچنینمعنی پذیری رابطۀریسک
های پذیری در بانکو مالکیت دولتی با ریسک ،مالکیت، مالکیت خانوادگی، مالکیت شرکتی

ضمن  ،ریزی دقیق در ساختار مالکیتتوان با برنامهمی ،معناداری وجود دارد. لذا ایران رابطۀ
هبود پذیری را ببین ساختار مالکیت و ریسک رابطۀ ،کاهش ریسک و کنترل تضاد منافع

 .بخشید
های خصوصی پذیری بانکر رفتار ریسکد) به بررسی تأثیر ساختار مالکیت ١٣٩۶فشاری (

های های دولتی نسبت به بانکنشان داد که بانک پژوهشو دولتی در ایران پرداخت. نتایج 
خصوصی در معرض ریسک بیشتری قرار دارند. این در حالی است که تمرکز مالکیت تأثیر 

دولتی  در این پژوهش، ساختار مالکیت به دو طبقۀریسک بانکی نداشته است.  ردمعناداری 
صورت یک ها بهپذیری بانکمالکیت با ریسک اند و ارتباط ساختارو خصوصی تقسیم شده

ده است. اما در پژوهش حاضر، ساختار مالکیت بر مبنای تمرکز مالکیت  خطی بررسی شرابطۀ
تواند سی پیشینه به این نتیجه رسیده است که این رابطه میسنجیده شده و همچنین با برر

الگوی  صورت نامتقارن با دو رژیم متفاوت وجود داشته باشد که جهت رفع این نقیصه، ازبه
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اساس شده است. برغیرخطی استفاده  جهت تعیین این رابطۀ رگرسیون انتقال هموار تابلویی
ها پذیری بانکش تمرکز مالکیت منجر به افزایش ریسکرود افزای، انتظار میشده ارائهپیشینۀ

 نگاه کنید). ١به شکل د (شو

 هاپذیری بانکبین تمرکز مالکیت و رفتار ریسک منفی رابطۀ ٣ .٢
کننده، دهد که مالکیت بیشتر جریان نقدی سهامداران کنترلنمایندگی نشان می نظریۀ
بخشد (الپورتا و همکاران، د شرکت را بهبود میدهد و عملکرهای نمایندگی را کاهش میهزینه
) دریافتند که تمرکز مالکیت با ٢٠٠٧). در حمایت از این استدالل، ایانوتا و همکاران (٢٠٠٢

های شرق دور و با بانک ارتباطمثبت و با ریسک دارایی و ورشکستگی در  کیفیت وام رابطۀ
منفی بین تمرکز  ) رابطۀ٢٠١٣سریری ( ،همچنینمنفی دارد.  کشورهای اروپایی رابطۀ

پیدا کرد. به همین را  ١فریقای شمالیاپذیری بانک در کشورهای خاورمیانه و مالکیت و ریسک
 یی بانک در منطقۀار کارددریافتند تمرکز مالکیت تأثیر مثبتی  )٧٢٠١( ٢ترتیب، هاکو و براون

  فریقای شمالی دارد.اخاورمیانه و 
نیز  مالکان که ریسک بانکی به تنوع در اوراق بهادار دریافتند) ١٩٩٨(سالیوان و اسپونگ 

خاص یک ریسک ها کمتر به آن پرتفوی مالکان تنوع بیشتری دارد، بستگی دارد. وقتی
ای از ثروت دهند. برعکس، وقتی این مالکان قسمت عمدهگذاری واحد اهمیت میسرمایه

کردن برای نظارت بر شرکت و محدود شتریبی خود را در یک شرکت دارند، انگیزۀ
پذیری تری از ریسکمشخص شده است که تمرکز مالکیت با سطح پایین پذیری دارند.ریسک

)، کیفیت بهتر وام، ٨٢٠٠، ٣فرناندز‑مارکو و روبلز‑های تجاری اسپانیا (گارسیادر بانک
های و نسبت وام ،)٢٠٠٧و خطر ورشکستگی کمتر (ایانوتا و همکاران،  ،تر داراییریسک پایین

  ).٢٠١٠، و همکاران بهتر همراه است (شهزاد تر و نسبت کفایت سرمایۀعملکردی پایینغیر
 کهحالیدر ،دهدمالکیت متمرکز با بهبود نظارت بر مدیریت، کنترل شرکت را افزایش می

و  )٢٠١٠گیری کارآمد جلوگیری (شهزاد و همکاران، مالکیت پراکنده ممکن است از تصمیم
). ٩١٩٩، ٤را در کنترل شرکت ایجاد کند (گورتون و اشمید سواری مجانی یک مشکل

زیرا منافع  ،پذیری بانک را کاهش ندهدریسکحال، تمرکز مالکیت بیشتر ممکن است اینبا
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ایانوتا و  ).٢٠٠۵سهامداران بزرگ ممکن است با منافع اقلیت در تضاد باشد (گومز و نوویز، 
تیجه گرفتند که یک ساختار مالکیت متمرکز باعث کیفیت بهتر وام، ) ن٢٠٠٧همکاران (

) ٢٠٠٨سوالنکو و فونگاکوا ( شود.و کاهش ریسک ورشکستگی می ،آمدن ریسک داراییپایین
و سودآوری باالتری دارند. آگروال و  ی دولتی در روسیه ریسک کمترهادریافتند که بانک

پذیری و میزان منفی بین ریسک مالی، رابطۀغیرهای شرکت با مطالعۀ )٧١٩٨( ١ماندلکر
مدیرانی که از  ) دریافتند٨٢٠٠( ٢و همکاران جان کهدرحالی .کنترل مدیریت پیدا کردند

کارانه را گذاری کامال� محافظههای سرمایهراهبرد شوند،مزایای خصوصی کنترل منفع می
 .کنندانتخاب می

ر ریسک دبررسی تأثیر ساختار مالکیت  ) به١٣٩٢سجادی و همکاران (در ایران، 
 ،ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. برای بررسی این موضوعگذاری در شرکتسرمایه

 عنوانبهو میزان مالکیت مدیریت  ،سه متغیر تمرکز مالکیت، میزان مالکیت سهامداران نهادی
اد که متغیرهای تمرکز مالکیت معیارهای ساختار مالکیت در نظر گرفته شدند. نتایج نشان د

 اما میزان ؛گذاری دارندر ریسک سرمایهد یو میزان مالکیت مدیریت تأثیر منفی و معنادار
همچنین،  ها ندارد.گذاری شرکتر ریسک سرمایهدمالکیت سهامداران نهادی تأثیری 

ها با ساختار مالکیت را بررسی پذیری شرکتریسک ) رابطۀ١٣٩٧عشری و مرادقلی (اثنی
های شرکت و ساختار پذیری با استفاده از واریانس بازده داراییریسک ،پژوهش. در این کردند

پژوهش سی قرار گرفته است. در رمالکیت از طریق سطح مالکیت سهامدار عمده مورد بر
منفی  پذیری رابطۀده با ریسکاین نتیجه حاصل شد که درصد مالکیت سهامدار عم مذکور،

پذیری شرکت ریسک ،به این معنا که با افزایش درصد مالکیت سهامدار عمده ؛معناداری دارد
 ). ١ نگاه کنید به شکل( یابدکاهش می

 هاپذیری بانکبین تمرکز مالکیت و رفتار ریسکمعکوس  شکل Uارتباط  ۴ .٢
 معکوسی شکل U رابطۀ ،ریسکبا مالکیت  ساختار) دریافتند که ٢٠١٠( ٣مگالها و همکاران

پذیری بانک با تمرکز درصد سهام است، ریسک ٢۵ای که سهامدار اصلی صاحب دارد. از لحظه
تمرکز مالکیت بر ریسک  خطی اثر ها از مطالعۀیابد. تجزیه و تحلیل آنمالکیت افزایش می

غیرخطی  معکوس شکل U یک رابطۀگیرد که این متغیرها بانک فاصله گرفته و نتیجه می
این یافته از  یابد.افزایش می درصد ٢۵دارند. ریسک بانکی در مقادیر تمرکز مالکیت باالی 
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که  یبا سهامداران رانیهمسو کردن منافع مد یبرا یزمیبه عنوان مکان تینقش تمرکز مالک
دهد که نتایج نشان می ،همچنین کند. یم تیدارند، حما سکیر رییتغ یبرا یذات یهازهیانگ

دهد که حمایت قانونی از سهامداران زیاد ریسک بانک را هنگامی افزایش می ،تمرکز مالکیت
 قیاز طر یبانک یریپذ سکیر شیافزا یبرا میزمکان نیدهد که اینشان م یافته اینباشد، 

 ریسک که دهداین، شواهد نشان میبرعالوهند. هست مکمل یکدیگر، رانینظارت موثر بر مد
 نیالون و لو یر برخالف شواهد قبلب یابد.های کوچک با تمرکز مالکیت افزایش میبانک

ها بانک نیا دهدیکه نشان م ند،کیبزرگ صدق نم یهابانک یبرا جهینتاین )، ٢٠٠۶(
را شکل  هاآن یریپذسکیهستند که رفتار ر یگرید یتیحاکم یهامیزاحتماال� تحت مکان

  نگاه کنید). ١شکل دهد (به می
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 پذیری بانکبین ساختار مالکیت و ریسک ارچوب مفهومی رابطۀهچ .١ شکل
 های پژوهشیافته منبع:

 هاپذیری بانکنوع سهامداران و ریسک ۵ .٢
های خانوادگی مثال، شرکت عنوانبه ؛ها باشدتواند منبع ریسک در شرکتنوع سهامداران می

ها انتقال یک شرکت به نسل زیرا هدف آن ،پذیری جلوگیری کنندنیز ممکن است از ریسک
الون،  ،مثال عنوانبهحال، محققان دیگر (بااین. )٢٠٠٣، ١و همکاران بعدی است (اندرسون

توجهی قابل طوربههای خانوادگی ) دریافتند که شرکت٢٠٠٣اندرسون و همکاران، و  ١٩٩٩

                                                                                                                                  
1 Anderson et al. 

 های پیشینپژوهشبرخی از 
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عالوه بر تفاوت  .خانوادگی هستندهای غیراز شرکت ترپرریسک ،تنوع کمتری دارند و بنابراین
دیگری نیز در ادبیات مربوط به های های خانوادگی و غیرخانوادگی، جنبهبین شرکت

عملکرد ) ٢٠٠٧( ١و همکاران های دولتی و خصوصی کامال� مشخص شده است. ایانوتاشرکت
ها دریافتند که کشور اروپایی را مقایسه کردند. آن ١۵بانک از  ١٨١و ریسک در یک نمونه از 

های خصوصی و تر و ریسک ورشکستگی باالتر از بانکهای دولتی از کیفیت وام ضعیفبانک
از کیفیت وام بهتر و ریسک دارایی کمتری  ٢مشترک هایبانک کهدرحالی ،ندمتقابل برخوردار

 .ستندهای بخش خصوصی و دولتی برخوردار هنسبت به بانک
ای از دارایی شخصی خود را در بانک متنوع (مالکانی که بخش عمده با پرتفویمالکان 

مدیرانی که سهام ( کنند) بیشتر از دارندگان بدهی و مدیران غیرسهامدارگذاری نمیسرمایه
 .پذیری بانک را بپذیرندتمایل دارند که ریسک )،توجهی در بانک ندارندقابل

 شود:صورت ذیل تدوین میپژوهش به پژوهش، فرضیۀ پیشینۀ اساس مبانی نظری وبر
 ها اثر نامتقارن دارد.پذیری بانکر رفتار ریسکد: تمرکز مالکیت فرضیه

 شناسی پژوهشروش ٣
های کم�ی است که در آن از روش اقتصادسنجی الگوی رگرسیون پژوهش حاضر از نوع پژوهش

نیاز از شود. اطالعات موردفرضیه استفاده می برای آزمون )PSTRانتقال هموار تابلویی (
افزار رهاورد کدال)، نرمسامانه های اطالعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (طریق بانک

ها با آوری شده است. ابتدا دادهنوین و آمار و اطالعات موجود در سایت بانک مرکزی جمع
نهم،  نسخۀ Win Ratsافزار تفاده از نرمسپس با اس مرتب و EXCEL افزاراستفاده از نرم

 گیرد.وتحلیل قرار میمورد تجزیه

 آماری پژوهش  جامعه و نمونۀ ١ .٣
شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران های پذیرفتهآماری این پژوهش بانک جامعۀ

تا  ١٣٩٠ش از سال زمانی این پژوه ). دورۀ١جدول نگاه کنید به بانک است ( ٢١به تعداد 
 است.  ١٣٩٨سال 

                                                                                                                                  
1 Iannotta et al. 
2 Mutual banks 
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 ١ جدول
 پژوهش آماری و نمونۀ جامعۀ
 نام بانک ردیف نام بانک ردیف نام بانک ردیف

 سرمایه ١۵ اقتصاد نوین ٨ پاسارگاد ١
 آینده ١۶ پارسیان ٩ تجارت ٢
 رسالت ١٧ بانکپست ١٠ خاورمیانه ٣
 زمینایران ١٨ انصار ١١ سینا ۴
 مهر اقتصاد ١٩ سامان ١٢ صادرات ۵
 دی ٢٠ قوامین ١٣ کارآفرین ۶
 گردشگری ٢١ حکمت ایرانیان ١۴ ملت ٧

 

 ح الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی یتصر ٢ .٣
و  ١وسط گونزالزرگرسیون انتقال هموار تابلویی با دو رژیم حدی و یک تابع انتقال ت یالگو

 صورت زیر تصریح شده است:) به٢٠٠۵همکاران (

)١ () 
 𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽0𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑔𝑔�𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡:𝛾𝛾, 𝑐𝑐� + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 ,      𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡  ~  𝑖𝑖. 𝑖𝑖.  𝑑𝑑(0,𝜎𝜎2)  

ــدۀشــــــانt = 1,…,T کــه در آن ــان، دهن 𝑖𝑖 زم = 𝐼𝐼, … ,𝑁𝑁ــدۀنشــــــان متغیر 𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑡𝑡مقطع دهن
ته، ــــ تابع  𝜇𝜇𝑖𝑖 زا ومتغیر از متغیرهای برون Xبرداری  𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑡𝑡وابس ثابت مقطعی اســـــت.  اثرات 

,𝑔𝑔�𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡:𝛾𝛾 انتقال 𝑐𝑐�شتق سته و م شاهدهیک تابع پیو و دارای کران 𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡 پذیر از متغیر قابل م
 طوربههای مختلف را باالی یک و کران پایین صــــفر اســــت که رفتار متغیر وابســــته در رژیم

,𝑔𝑔�𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡:𝛾𝛾 مقدار تابع𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡دهد. مقدارهموار به یکدیگر پیوند می 𝑐𝑐�کند و این نیز را تعیین می
ــــیون را بـه نوبـۀبـه ــــریـب مؤثر رگرس ـــــت میخود، مقـدار ض ـــــت بـا  دهـد کـه برابردس اس

𝛽𝛽0𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑔𝑔�𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡:𝛾𝛾, 𝑐𝑐�𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑔𝑔�𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡:𝛾𝛾, 𝑐𝑐�.  
 شود:صورت لجستیکی زیر تصریح میتابع انتقال به ،)٢٠٠۵مانند گونزالز و همکاران (

)٢( 𝑔𝑔�𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡:𝛾𝛾, 𝑐𝑐� = �1 + exp (−𝛾𝛾∏ (𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝑐𝑐𝑗𝑗))𝑚𝑚
𝑗𝑗=1 �1− 

  

                                                                                                                                  
1 Gonzales 
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)٣( 𝑔𝑔�𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡:𝛾𝛾, 𝑐𝑐� = �1    𝑖𝑖𝑖𝑖    𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡 > 𝑐𝑐 
0      𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒 

 

بعدی از  mیک بردار ′c = (𝑐𝑐1 ,…, c𝑚𝑚)متغیر انتقال ، 𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡)،٣) و (٢در روابط (
سرعت تعدیل  کنندۀپارامتر شیب و بیان 𝛾𝛾های وقوع تغییر رژیم وپارامترهای موضعی یا مکان

زیرا  ،شودبر یک یا دو در نظر گرفته میبرا mر یمقاد ،از یک رژیم به رژیم دیگر است. در عمل
). ٢٠٠۵دادن تغییرات پارامترهای الگو هستند (گونزالز و همکاران، این مقادیر قادر به نشان

باشد، اثر ساختار  c کمتر از سطح آستانهها در چنین الگویی، چنانچه ساختار مالکیت بانک
ها برابر یا و چنانچه ساختار مالکیت بانک 𝛽𝛽0  ها برابر باپذیری بانکمالکیت بر رفتار ریسک

𝛽𝛽0 ها برابر پذیری بانکر رفتار ریسکدباشد، اثر ساختار مالکیت  c بیشتر از سطح آستانۀ +
𝛽𝛽1توان برای حالتی که بیش از یک بلویی را میخواهد بود. الگوی رگرسیون انتقال هموار تا

بسط  ،ثابت هستند های مختلفضرایب رگرسیون در رژیمتابع انتقال و حالتی که برخی از 
 ). ٢٠٠۵داد (گونزالز و همکاران، 

)۴(  𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽0𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑡𝑡 + ∑ ∗𝑟𝑟
𝐽𝐽=1 𝛽𝛽1𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑔𝑔�𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝐽𝐽 :𝛾𝛾𝐽𝐽 , 𝑐𝑐𝐽𝐽�+ 𝛼𝛼0𝑧𝑧𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 

 و داریم:

)۵(  𝑔𝑔�𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝐽𝐽 :𝛾𝛾𝐽𝐽 , 𝑐𝑐𝐽𝐽� = �1 + 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �−𝛾𝛾𝐽𝐽 ∏ ∗𝑚𝑚𝐽𝐽

𝑘𝑘=1 �𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝐽𝐽 − 𝑐𝑐𝐽𝐽,𝑘𝑘���

−1
 

یا هر متغیر دیگر  ،متغیر وابسته تواند از بین متغیرهای توضیحی، وقفۀمتغیر انتقال می
 و عامل ایجاد رابطۀ خارج از الگو که از حیث مبانی نظری در ارتباط با الگوی مورد مطالعه

 ،حاضر توجه به هدف مطالعۀ ). با١٣٩۵غیرخطی باشد، انتخاب شود (باجالن و همکاران، 
از الگوی تغییر رژیم  ها با استفادهپذیری بانکر رفتار ریسکد که بررسی اثر ساختار مالکیت

 های مختلفها در طول رژیمی بانکپذیرر رفتار ریسکداست، و اینکه آیا تأثیر ساختار مالکیت 
از ساختار مالکیت  ست یا خیر،هاوح مختلف ساختار مالکیت بانکها و سطثر از نوع رژیممتأ

ش، جهت بررسی اثر ساختار عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. در این پژوهها بهبانک
 استفاده شده است.  ۶ ها، از رابطۀپذیری بانکر رفتار ریسکدمالکیت 

)۶(  𝑅𝑅𝑖𝑖𝑒𝑒𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑀𝑀𝑎𝑎𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑆𝑆𝑖𝑖𝑧𝑧𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 
+𝛽𝛽4𝐿𝐿𝑒𝑒𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑜𝑜𝑒𝑒 − 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 

توجه به مبانی نظری  ها و باپذیری بانکر رفتار ریسکدجهت بررسی اثر ساختار مالکیت 
پذیری ر رفتار ریسکدنوان یک متغیر توضیحی و اثرگذار عها بهپژوهش، ساختار مالکیت بانک
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حاضر با لحاظ متغیرهای توضیحی  شود. بنابراین، الگوی مطالعۀمی ۶ ها وارد رابطۀبانک
صورت زیر تصریح گرسیون انتقال هموار تابلویی، بهیادشده در قالب یک حالت کلی از الگوی ر

 شود. می

)٧(  𝑅𝑅𝑖𝑖𝑒𝑒𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝛼𝛼0𝑀𝑀𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝛽𝛽0𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖 ,𝑡𝑡 + 𝜆𝜆0𝑆𝑆𝑖𝑖𝑧𝑧𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜃𝜃0𝐿𝐿𝑒𝑒𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛿𝛿0𝑜𝑜𝑒𝑒 − 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 
+�𝛼𝛼1𝑀𝑀𝑎𝑎𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜆𝜆1𝑆𝑆𝑖𝑖𝑧𝑧𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜃𝜃1𝐿𝐿𝑒𝑒𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛿𝛿1𝑜𝑜𝑒𝑒 − 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡�𝑔𝑔�𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡:𝛾𝛾, 𝑐𝑐� + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 

 تعریف متغیرها ٣ .٣

 متغیر وابسته
 Zامتیاز  شود.استفاده می zاز معیار برای محاسبه آن که  )𝑅𝑅𝑖𝑖𝑒𝑒𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡( هاری بانکیپذریسک

معنای ثبات به Zامتیاز باالتر  معکوس دارد، بنابراین نسبت به احتمال ورشکستگی رابطۀ
شود متغیر وابسته استفاده می برای محاسبۀ Zاز امتیاز  ،پژوهشاین بیشتر بانک است. در 

 شود:) و به شرح زیر محاسبه می٧٢٠١، ١(مییر

)٨( 𝑍𝑍 − 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒 =  𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅+𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅
𝜎𝜎𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

� 

که از تقسیم مجموع نسبت سرمایه به دارایی  CAR ،هابازده دارایی ROAدر این رابطه، 
 سالۀانحراف معیار سه σROAو  ،آیددست میهها بحقوق صاحبان سهام بر مجموع دارایی

 های بانک است. بازده دارایی
ها بیان را تشریح کردند. آن Zشاخص  دهندۀ) عناصر تشکیل٨٢٠٠( ٢گارسیا و فرناندز

 ظرفیت کسب درآمد است و انحراف معیار آن نیز درجۀ کنندۀها منعکسکردند که بازده دارایی
صاحبان  دهد. از سوی دیگر، نسبت حقوقهای زمانی را نشان میدوره دردرآمد  نوسانانتقال 

 لذا این شاخص ست؛هاسپر بانکی در مقابله با ریسک دهندۀنشان هاسهام به مجموع دارایی
 تکانهانتقال  اثرهای متقابل ظرفیت کسب درآمد، مقدار بالقوۀ وسیلۀخطر ورشکستگی را به

های ناگهانی تکانهای در دسترس جهت مقابله با و میزان ذخایر سرمایه ،های زمانیطی دوره
 دهد.نشان می

                                                                                                                                  
1 Meijer 
2 Garcia & Fernandez 
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 متغیر مستقل
Maxدرصد  ۵ یباال تیامداران با مالکسه اریپژوهش از مجموع درصد سهام در اخت نی: در ا

که مجموع درصد  دهدیدرصد نشان م نی). ا٢٠١۴(دانگ و همکاران،  شودیاستفاده م
 ها دارند.بانک یریپذسکیر رد یریسهامداران عمده چقدر بوده و چه تأث

 متغیرهای کنترلی
GDP ناخالص داخلی : رشد تولید ناخالص داخلی که با استفاده از لگاریتم طبیعی رشد تولید

اند که تولید ناخالص داخلی یک شاخص ) نشان داده۵٢٠٠( ١شود. فرایز و تاچیمحاسبه می
 .نقش داردها های اعطای تسهیالت بانکعملکرد اقتصادی بوده و در واقع در تعیین سیاست

SIZEبانک محاسبه  هادارایی کل طبیعیاساس لگاریتم ، که براستبانک  : اندازۀ
 اند که اندازۀ) مشاهده کرده۶٢٠٠( ٣جی ‑) و لیوز و اوبرهالزر٢٠١۴( ٢و و ینگ د. لشومی

 د.فرض تأثیر دارهای پیشر سبد تسهیالت و نسبتدمثبتی  طوربهبانک 
LEVد شوها محاسبه میدارایی برهای بانک دهی: نسبت اهرم مالی بانک که از تقسیم ب

 ).٢٠١۵(نگوین و همکاران، 
Op-exp ع درآمدهای عملیاتی محاسبه های عملیاتی به مجموتقسیم مجموع هزینه: از

 ).٨٢٠١، ٤د (هاکوشومی

 هایافته ۴

 آمار توصیفی ١ .۴
میانگین  ،٢نشان داده شده است. مطابق جدول  ٢آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 

در را پذیری باال است که ریسک ٠٫٩٨٢ که شاخصی برای ارزیابی ریسک است، Zامتیاز معیار 
آن از مجموع درصد  . میانگین متغیر مستقل که برای محاسبۀدهدنشان میهای ایرانی بانک

بدین  است؛٠٫۴۴٠آن  میانۀ و ٠٫۴٣۶ سهام در اختیار سهامداران عمده استفاده شده است،
ها در اختیار سهامداران عمده است. اهرم مالی درصد سهام بانک ۴٣متوسط  طوربهمعنا که 

ها بانک . میانگین اندازۀستهااهرم باالی بانک دهندۀنشان٠٫٩٢٠و میانه  ٠٫٨٨٣با میانگین 
 هایفعالیت حجم و از اندازه حاکی مقدار باشد. اینمی ١٩٫١۵ها) (لگاریتم طبیعی دارایی

                                                                                                                                  
1 Fries & Taci 
2 Luo & Ying 
3 Leuz & Oberholzer-Gee 
4 Hako 
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میانگین نسبت کفایت . است ساختن ریسکمتنوع در انکب توانایی همچنین و عملیاتی
) ٠.٣۶۶های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی (میانگین نسبت هزینه. است ٠.١۴٣سرمایه 
ضریب همبستگی  آمده است. ٣همچنین، همبستگی متغیرهای پژوهش در جدول است. 

همبستگی بین متغیرهای ضریب  ابزاری برای تعیین نوع رابطه بین متغیرهای پژوهش است.
 همبسته نیستند %١٠٠هد که متغیرها دپژوهش، نشان می

 

 ٢جدول 
 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

 

انحراف  میانه میانگین نماد متغیر
 معیار

 حداکثر حداقل

٣٫٧٤٤ ١٫٥٢٥ ٠٫٦٧٠ ٠٫٩٢٨ Risk ریسک
‑ 

٥٫١٩٣ 

ساختار مالکیت (سهامداران 
 عمده)

Max ٠٫٩٥٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٢٥٦ ٠٫٤٤٠ ٠٫٤٣٦ 

GD رشد تولید ناخالص داخلی
P 

٠٫١٠١ ٠٫٠٧٣ ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٠٩
‑ 

٠٫١٢٦ 

١٥٫١٤ ١٫٤٠٦ ١٩٫٢١٣ ١٩٫١٥ Size بانک اندازۀ
٠ 

٢٢٫٢١٠ 

 ١٫٦٩٨ ٠٫١٤٤ ٠٫٢٣٦ ٠٫٩٢٠ ٠٫٨٨٣ Lev اهرم مالی
CA نسبت کفایت سرمایه

R 
١٫١٣٦ ٠٫٠٤٦ ٠٫٢١٧ ٠٫١١٤ ٠٫١٤٣ 

های عملیاتی به نسبت هزینه
 عملیاتی درآمدهای

Op-
exp 

٠٫٠١٣ ٢٫٩٠٤ ١٫١٣٥ ٠٫٨١٣ ٠٫٣٦٦ 
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 ٣جدول 
 ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش

-Risk Max GDP Size Lev CAR Op متغیر
exp 

Risk ١       
Max ١ ‑٠٫١١٧      
GDP ١ ٠٫٠٣١ ‑٠٫٠٥٩     
Size ١ ٠٫٠١٢ ٠٫٣٥٠ ‑٠٫٢٦٠    
Lev ٠٫٤٤٨ ‑٠٫٠٨٠ ‑٠٫٢٢٠ ٠٫٤١١

‑ 
١   

CAR ٠٫٢٤٥ ٠٫١٤٢ ٠٫١٧٦ ٠٫٢٢٤
‑ 

١ ‑٠٫١٣٦  

Op-exp ٠٫٠٩٩ ‑٠٫٠٣٨ ‑٠٫٠٩٠ ٠٫١٨٤
‑ 

٠٫٠١٥ ٠٫٠٣٤
‑ 

١ 

 

 ودن الگوببودن مدل در برابر غیرخطیآزمون خطی ٢ .۴
) NLS( ١در برآورد الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی از روش حداقل مربعات غیرخطی

شود. اما پیش از برآورد ) است، استفاده میML( ٢نماییحداکثر راست که معادل برآوردکنندۀ
بودن و همچنین آزمون نبود الگوی نهایی رگرسیون انتقال هموار تابلویی، باید آزمون خطی

غیرخطی باقیمانده برای تعیین بهترین تصریح از الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی  رابطۀ
 بودن تابع انتقال است. در آزمون نبود رابطۀبودن، صفرزمون خطیصفر آ انجام گیرد. فرضیۀ

حداقل  صفر مبنی بر وجود یک تابع انتقال در مقابل فرضیۀ غیرخطی باقیمانده نیز فرضیۀ
شود وجود دو تابع انتقال ضروری برای الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی بررسی می

توان از ضریب الگرانژ والد ام آزمون غیرخطی می). جهت انج٢٠٠۵(گونزالز و همکاران، 
)wLM) و ضریب الگرانژ فیشر (FLM( بر  ۴در جدول  هااستفاده کرد. نتایج تمام  آزمون

بودن را رد یعبارت دیگر، فرض خطکنند. بهی بین متغیرها داللت میغیرخط وجود رابطۀ
 ند. کیم

                                                                                                                                  
1 Nonlinear Least Squares 
2 Maximum Likelihood 
 

https://www.abbreviationfinder.org/fa/acronyms/nls_nonlinear-least-squares.html
https://www.abbreviationfinder.org/fa/acronyms/nls_nonlinear-least-squares.html
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 ۴جدول 
 الگوبودن بودن در مقابل غیرخطیآزمون خطی

:  r=11: r=0                H0H 
 M=1 M=2 ضریب

wLM ١٢٫٣٥٦ 
)٠٫٠٠٠( 

٨٫١٨٨ 
)١٫٠٠٢( 

FLM ٩٫١٢٢ 
)٠٫٠٠٨( 

٤٫٤٣٢ 
)٠٫٠٠٨( 

LRT ٢٫٠٤١ 
)٠٫٨٦١( 

١٫٩٨٩ 
)٠٫٦٣١( 

 غیرخطی وجود دارد. رابطۀ نتیجه

mای؛ های آستانه: تعداد مکانr) تعداد توابع انتقال؛ :P-value( 

شده های محاسبهغیرخطی باقیمانده بر مبنای تمام آماره آزمون نبود رابطۀهمچنین، 
غیرخطی بین متغیرهای الگو  دهد که تنها لحاظ یک تابع انتقال برای تعیین رابطۀنشان می

 ).۵کند (جدول کفایت می

 ۵جدول 
 غیرخطی باقیمانده برای مدل پژوهش آزمون وجود رابطۀ

:  r=11H: r=0                0H M=2         M=1 
 wLM FLM LRT wLM FLM LRT عنوان آماره

١٤٫٢٤ 
)٠٫٠٠٣( 

١٨٫٢٥ 
)١٫٢٣( 

٢٠٫٢٣ 
)٠٫٨٩( 

‑ ‑ ‑ 

RSS ١١٫١٨١ ‑١١٫٣٤١‑ 
AIC ١٦٫٤٢٧ ‑١٨٫١١٢‑ 
BIC ١٩٫٨٨٣ ‑٢٦٫٠٦٥‑ 

 
mای؛ های آستانه: تعداد مکانr) تعداد توابع انتقال؛ :P-value( 

 رگرسیون هموار تابلویی ینتایج حاصل از برآورد الگو ٣ .۴
بودن و انتخاب یک تابع انتقال، در ادامه باید تعداد پس از آزمون تشخیص خطی یا غیرخطی

 دو مدل ،منظورای ضروری برای مدل نهایی انتخاب شوند. بدینهای آستانهو سطوح مکان
ها ای تخمین زده شده و هر کدام از آنتانهرگرسیون انتقال هموار تابلویی با یک و دو حد آس
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شود. در این پژوهش با عنوان الگوی بهینه انتخاب میبه ،تری داردشوارتز پایین که آمارۀ
رگرسیون انتقال هموار تابلویی با یک تابع انتقال و یک  استفاده از معیار شوارتز، یک الگوی

شود. نتایج یرهای مورد مطالعه انتخاب میای برای بررسی رفتار غیرخطی بین متغحد آستانه
 ه شده است.ئارا ۶رگرسیون انتقال هموار تابلویی دو رژیمی در جدول  حاصل از تخمین الگوی

 ۶جدول 
 نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون انتقال هموار تابلویی

 بخش خطی الگو
 tآماره  انحراف معیار ضریب 

Max ٣٫٤٣٠ ٠٫٠١٤*** ٠٫٠٤٨ 
GDP ٠٫٧٢٣ ٠٫٠٤٧ ٠٫٠٣٤ 
Size ٢٫٥١٣ ٠٫٠٠٤*** ٠٫٠١٠ 
Lev ٢٫٤٥٣ ٠٫٠٠٢*** ‑٠٫٠٠٥‑ 

Op-exp ٠٫٩٤٠ ٠٫٠٣٦ ٠٫٠٣٤ 
 بخش غیرخطی الگو

 tآماره  انحراف معیار ضریب 
Max ٠٠ ‑٠٫٠١٣۴/٣٫٢٥١ ***٠‑ 
GDP ‑ ‑ ‑ 
Size ‑ ‑ ‑ 
Lev ‑ ‑ ‑ 

Op-exp ‑ ‑ ‑ 
C 
γ 

٠٫٢٣٤ 
٤٦٩٤٧٣ 

٠٫٠٦٦*** 
٥٥٫١٤٦*** 

٣٫٥٤٦ 

   ٠٫٧٩٥ شدهضریب تعیین تعدیل
   ١٫٨٤٩ واتسونـآماره دوربین

   ٥٦٫٢٤١*** Fآماره 
تعداد  r: درصد، ١٠ سطح در معناداری: * و ،درصد ۵ سطح در معناداری **: درصد، ١ سطح در معناداری ***

 ایآستانه هایمکان : تعدادmو  ؛انتقال توابع

سرعت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر است، معادل  کنندۀبیان) که γپارامتر شیب (
ای است. عدد حد آستانه ٠٫٢٣ای سهامداران عمده برابر دست آمده و حد آستانههب ۴۶٩٫۴٧٣

شده در مدل رگرسیون انتقال هموار تابلویی دو رژیم بیان عطف و متمایزکنندۀ نقطۀ واقع در
متر شیب برآورد شده و مقادیر متغیر انتقال (سهامداران عمده)، است که با توجه به مقدار پارا
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دو رژیم  شودیادآوری می ،یابند. البتهضرایب تخمینی مدل از یک رژیم به رژیم دیگر تغییر می
های حدی مدل رگرسیون انتقال هموار تابلویی هستند و در حقیقت، باتوجه اول و دوم حالت

ر ضرایب رگرسیونی بین این دو مقدار حدی در نوسان به مشاهدات متغیر انتقال، مقدا
 در ٠٫٢٣و بعد از  ٠٫٢٣کند که تأثیر سهامداران عمده قبل از بیان می ٠٫٢٣هستند. عدد 

تأثیر  ٠٫٢٣صورت که سهامداران عمده تا سطح بدین ؛ها متفاوت استپذیری بانکریسک
رگرسیون برابر  F بانک دارد. آمارۀپذیری ر ریسکدمثبت و باالتر از این درصد تأثیر منفی 

اند که متغیرهای مستقل در مجموع توانسته ،عبارت دیگرو معنادار است. به ۵۶٫٢۴١
 ٠٫٧٩۵الگو برابر  شدۀضریب تعیین تعدیل ،تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. همچنین

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل  ٧٩است و بیانگر این است که 
 دهندگی مدل است. آمارۀقدرت باالی توضیح دهندۀتوضیح داده شده است و نشان

ی گونه همبستگی پیاپی بین اجزادهد هیچکه نشان می است ١٫٨۴٩واتسون نیز برابر ـدوربین
سهامداران عمده دارای اثر  دهد،نشان می ٧جدول  طور که نگارۀخطا وجود ندارد. همان

ها در رژیم پذیری بانککر ریسدها در رژیم اول و تأثیر منفی نکی بارپذیر ریسکدمثبت 
ها تا یک سطح مشخص بانک که با افزایش درصد سهامداران عمدۀطوریبه ،دوم است

 هابانک مدۀیابد و پس از آن، افزایش درصد سهامداران عپذیری افزایش می)، ریسک٠٫٢٣(
ایش درصد توان گفت که با افزاساس، میشود. براینها میپذیری بانکش ریسکموجب کاه

پذیری ست، میزان ریسکتنوع در ساختار مالکیت ا دهندۀکه نشان ،سهامداران عمده
 یابد.میکاهش  های مختلفها براساس اتفاق نظر گروهبانک

ها پذیری بانککاهش ریسک منجر به مالکیت کنند که اشباعا تأیید میهاین یافته
اساس شرایط متفاوت، های اقتصادی مختلف و بردر محیط تواندها میاما این یافته ؛شودمی

مثال� این امکان وجود دارد که با اشباع مالکیت، نظارت بر مدیران  ؛یه باشدعکس این قض
های خصی خود، بیشتر در فعالیتها برای رسیدن به منافع شصورت آنکاهش یافته و در این

) پشتیبانی ٢٠٠٨ریسکی شرکت کنند. این استدالل توسط پژوهش گارسیا و همکاران (
دهد. ها را کاهش میی در بانکپذیرریسک ،یافتند تمرکز مالکیتدرها آن زیرا ،شودمی

های ایرانی منجر به های پژوهش حاضر نشان داد که اشباع مالکیت در بانکحال، یافتهبااین
شود. ها میپذیری بانکپذیری و تمرکز مالکیت منجر به افزایش ریسککاهش ریسک

درصد به باالتر)  ٢٣ها نشان دادند که با کاهش تمرکز مالکیت (یعنی از این یافته ،کلیطوربه
 صورت محسوسی کاهش یافته است.به هاپذیری بانکریسک
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 ساختار مالکیت شدۀتابع انتقال برآورد .٢ شکل

 های پژوهشیافته منبع:

 استحکام نتایج ۵
 اقتصادی نامساعد شرایط در بانک توانمندی دهندۀها نشانبت کفایت سرمایه در بانکنس

تر است. توان گفت ریسک بانک پایینعبارت دیگر، اگر این نسبت باال باشد، میاست. به
و  ی(اعم از دولت یاعتبار مؤسساتها و کبان ۀیلک یه برایت سرمایفاکحداقل نسبت 

پذیری ریسک درتواند می تکم یا زیادبودن این نسب شود.ین مییدرصد تع ٨) یردولتیغ
این  در اساسها را تغییر دهد. براینار آنسهامداران و حتی مدیریت تأثیرگذار باشد و رفت

وارد یک متغیر کنترلی در مدل  عنوانبهبرای استحکام نتایج، نسبت کفایت سرمایه  پژوهش
 ذیل است:اساس مدل جدید، به شرح شده و نتایج آزمون فرضیه بر

 مدل 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
00 

0
00 

0
 

0
 

0
 

1
00 

c1=234, gamma=469.473 
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𝑅𝑅𝑖𝑖𝑒𝑒𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 + 𝛼𝛼0𝑀𝑀𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝛽𝛽0𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜆𝜆0𝑆𝑆𝑖𝑖𝑧𝑧𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜃𝜃0𝐿𝐿𝑒𝑒𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜗𝜗0𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖 ,𝑡𝑡 +
𝛿𝛿0𝑜𝑜𝑒𝑒 − 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 + �𝛼𝛼1𝑀𝑀𝑎𝑎𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜆𝜆1𝑆𝑆𝑖𝑖𝑧𝑧𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜃𝜃1𝐿𝐿𝑒𝑒𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜗𝜗0𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 +
𝛿𝛿1𝑜𝑜𝑒𝑒 − 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡�𝑔𝑔�𝑞𝑞𝑖𝑖,𝑡𝑡:𝛾𝛾, 𝑐𝑐� + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡                            )٩(   

CARپذیرهای ریسکداراییبر پایه تقسیم  : نسبت کفایت سرمایه که برابر است با سرمایۀ. 
 اند. های قبلی تعریف شدهرها در بخشیغسایر مت

 نشان داده شده است. ٧نتایج حاصل از این آزمون در جدول 

 ٧جدول 
 نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون انتقال هموار تابلویی

 بخش خطی الگو
 t آمارۀ انحراف معیار ضریب 

Max ٠٫٠۵٠٫٠١*** ٣۵ ٣٫۵٣٣ 
GDP ٠٫٠ ٠٫٠٣١۴٠٫ ٨۶۴۵ 
Size ٠٫٠١۵ ***٠٫٠٠۴ ٢٫٧۵١ 
Lev ٠٫٠٠۶‑ ***٣٫٠٠١ ٠٫٠٠٢‑ 

CAR ٠٫٠ ‑٠٫٠٩٨۶١٫ ٣۵۵۶ 
Op-exp ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٣۵ ٠٫٩۴٢ 

 بخش غیرخطی الگو
 t آمارۀ انحراف معیار ضریب 

Max ٠٫٠٢١ ‑٠٫٠٩٨*** ۴٫۴۶٣‑ 
GDP ‑ ‑ ‑ 
Size ‑ ‑ ‑ 
Lev ‑ ‑ ‑ 

CAR - - - 
Op-exp ‑ ‑ ‑ 

C 
γ 

٠٫٣٣۵ 
٨٩۶٫٨۴٧ 

٠٫٠٩٣*** 
۶۶٫۴٠٢*** 

٣٫۶٠٢ 

   ٠٫۶۶٨ شدهضریب تعیین تعدیل
   ١٫٩٢٣ واتسونـدوربین آمارۀ
   F ***۴٨٫۶٨۴ آمارۀ

تعداد  r: درصد، ١٠ سطح در معناداری:* : درصد ۵ سطح در معناداری **: درصد، ١ سطح در معناداری ***:
 ایآستانه هایمکان : تعدادmو  ،انتقال توابع
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درصد  ١۴، ٢در جدول  هیسرما تیکفاتوجه به اینکه میانگین نسبت  دهد بانتایج نشان می
های یکی از نسبت بینی کرد. این نسبتها را پیشنکبودن باتوان ریسکیاست، لذا می

 کافی ها باید سرمایۀست. بانکهامالی و بانک مؤسساتسنجش سالمت عملکرد و ثبات مالی 
های های خود را داشته و مراقب باشند که آسیبدادن ریسک ناشی از فعالیتبرای پوشش

برای مطلوب  گذاران منتقل نشود. بدین لحاظ باید از حداقل میزان سرمایۀوارده به سرمایه
ت با های آزمون فرضیه در این قسمپوشش ریسک عملیاتی خود برخوردار باشند. یافته

ر تصمیمات ل مورد آزمون، تأثیر ریسک موجود دشدن نسبت کفایت سرمایه به مداضافه
توان مشاهده کرد که عدد مربوط به می ،هااساس این یافتهکند. برمالکان عمده را تأیید می

 درصد افزایش یافته است. ٣٣ها، به عدد ر ریسک بانکامداران عمده د تأثیر سهآستانۀ

 گیریبحث و نتیجه ۵
پژوهش نشان داد که تأثیرگذاری مالکان عمده در صنعت بانکداری بر این های یافته

 ٢٣صورت که سهامداران عمده تا سطح بدین ؛ها در دو رژیم متفاوت استی بانکپذیرریسک
ها در د. یافتهنها دارپذیری بانکر ریسکداالتر از این درصد تأثیر منفی ب درصد تأثیر مثبت و

فشاری , )٢٠١۴)، حنفی و سانتی (٢٠٠٩رژیم اول، مطابق با نتایج پژوهش الون و لوین (
های رژیم دوم، مطابق با نتایج پژوهش ایانوتا و یافته) ١٣٩٨و دریائی و همکاران ( ،)١٣٩۶(

های رژیم اول که نشان ) است. یافته١٣٩٧عشری و مرادقلی () و اثنی٢٠٠٧و همکاران (
دهد، تأیید پذیری بانک را افزایش میدرصد ریسک ٢٣دهد سهامداران عمده تا سطح می

تمرکز مالکیت به  ای بر تأثیر مثبت تمرکز مالکیت در میزان پذیرش ریسک است.دوباره
تواند کز مالکیت میخود مراقبت کنند. تمرطور مستقیم از منافع دهد بهسهامداران اجازه می

معموال� تمرکز مالکیت منجر به تمرکز و ثبات  زیرا ،دپذیری داشته باشر ریسکدتأثیر مثبتی 
تواند ریسک بانک را به این دلیل که نمایندگان وقت، مدیریت خواهد شد و ثبات مدیریتی می

 ۵تعیین شاخص  ،البته یش دهد.اختیار و تمرکز بیشتری برای پذیرش ریسک دارند، افزا
تأثیر قرار تواند نتایج را تحتاین شاخص می که تغییر در ،درصد برای معیار ساختار مالکیت

یک محدودیت مطرح باشد. از طرف دیگر، تمرکز  عنوانبهتواند در این پژوهش دهد، می
یرش و انجام مالکیت ممکن است منجر به ایجاد روابط تجاری و مالی بانک شود و راه پذ

دهد با افزایش درصد های رژیم دوم که نشان میهای ریسکی را افزایش دهد. یافتهفعالیت
نمایندگی  یابد، تأییدی بر رابطۀها کاهش میپذیری بانکسهامداران عمده میزان ریسک

ها دارد. برای این ر میزان پذیرش ریسک بانکدکه اشباع مالکیت تأثیر منفی  جایی ؛است
گذاران بانک توان استدالل کرد که با افزایش تنوع در مالکیت، تعداد سرمایهها میتهیاف
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ها کمتر توانایی رو، آناینگیری را از مدیران گرفته و ازیمافزایش یافته و بنابراین، قدرت تصم
گذار را کاهش ریسک سرمایه ،سازیهای ریسکی خواهند داشت. اگرچه تنوعشرکت در فعالیت

رد. آوها را پایین میهای زیاد نیز مشارکت و نفوذ در آن شرکتد، مالکیت در شرکتدهمی
ها هستند و تصمیمات و گذارانی منفعل در شرکتصورت سرمایهبنابراین، سهامداران جزء به

شود. مشکلی که در ارتباط ها توسط سهامداران بزرگ (مالکان) تعیین میهای شرکتسیاست
آید، وجود تضاد ها پیش میز کنترل و حضور سهامداران بزرگ در شرکتبا تفکیک مالکیت ا

تواند بین مدیران و سهامداران شرکت و یا بین سهامداران بزرگ و نمایندگی است که می
از موضوعات  سهامداران کوچک شرکت اتفاق بیفتد. ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت

ترتیب دهد و بدینتأثیر قرار میمدیران را تحت یزۀرود که انگشمار میمهم حاکمیت شرکتی به
ها، پیشنهاد بر اساس این یافته توجهی داشته باشد.کارایی هر شرکتی تأثیر قابل تواند درمی
فرایند مدیریت  بتوان شود با تدوین استانداردهای مناسب و قوی برای تمرکز مالکیت،می

  ید.ریسک را بهبود بخش

 منابعفهرست 
کید بر نقش پذیری شرکت با ساختار مالکیت با تأریسک ). رابطۀ١٣٩٧. (و مرادقلی، ح .عشری، حاثنی
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