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چکیده
ورشکستگی بانکها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانکها نیز سرایت
یافته و کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد .هدف اصلی این مقاله طراحی سیستم پیشبینی
زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانکها بر اساس نوع مالکیت و بررسی اثرات
شاخصهای پیشرو در پیشبینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانکها در ایران با
بکارگیری الگوی کاپالن میر و الگوی مخاطره کاکس در چارچوب تحلیل بقا است .به همین
منظور از صورت مالی بانکها در دوره  3131-3131استفاده شده است .نتایج حاکی از آن
است که بقای بانکهای ایران تحت تأثیر  31متغیر پیشرو است که ناظران بانکی میتوانند با
بکارگیری آن شاخصها ،بانکهای در معرض خطر را شناسایی نمایند .همچنین ،نتایج نشان
میدهد که بانکهای خصوصی دارای کمترین زمان بقا بوده و شاخصهای هزینه ،ریسک
اعتباری و ریسک نقدینگی به ترتیب مهمترین عوامل اثر گذار بر زمان در معرض ورشکستگی
قرار گرفتن بانکها هستند.
واژههای کلیدی :کاپالن میر ،الگوی مخاطره کاکس ،تحلیل بقا ،ورشکستگی ،سیستم
هشدار سریع.
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طراحی سیستم هشدار سریع جهت پیش بینی زمان...

 -1مقدمه
ورشکستگی بانکهای کشور ،پدیدهای است که اخیراً مورد توجه بانک مرکزی ،بانکها و
مؤسسات مالی و اعتباری قرار گرفته است .از آنجایی که نشانههای بالقوه ورشکستگی قبل
از وقوع ورشکستگی نمایان میگردد ،بنابراین شناسایی متغیرهای هشدار و پیشبینی به
موقع و صحیح این بحران فرصتی را در اختیار مدیران و اعتباردهندگان جهت اعمال
تمهیدات بازدارنده قرار میدهد.
با توجه به اهمیت موضوع ورشکستگی بانکها در مقابل مخاطرات موجود ،این مقاله از
نوع خاصی از الگو هشدار سریع ،که الگو مخاطره کاکس 3نامیده میشود ،برای پیش بینی
زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانکها استفاده میکند .جامعه آماری این مطالعه
 13بانک مجاز در شبکه بانکی کشور در سالهای  3131-3131است.
یکی از مشهودترین شاخصهای ورشکستگی بانکها ،عدم رعایت مقررات کفایت سرمایه
است .یکی از دغدغههای همیشگی نهادهای ناظر بر نظام پولی ،برخورداری بانکها از
سرمایه کافی برای مواجهه با نوسانات اقتصادی و استفاده از آن در رفع مشکالت
حرفهایشان است .این نگرانی نه تنها برای حمایت از سپردهگذاران بلکه برای حفظ
سالمت نظام اقتصادی الزم است .کفایت سرمایه بانک برای پوشش زیانهای احتمالی
ناشی از پرداخت تسهیالت و تعهدات مربوط به فعالیتهای زیر خط ترازنامه بانکها بسیار
با اهمیت است .بنابراین ،در این مطالعه ،بر اساس اصول کمیته بال 1که عدم رعایت
مقررات کفایت سرمایه ،بانکها را در معرض ورشکستگی قرار میدهد و همچنین بر اساس
مطالعات تجربی همانند مطالعه اندرسون )1113( 1و جاگتیانی و همکاران )1111( 4
شاخص کفایت سرمایه به عنوان معیاری برای اندازهگیری ورشکستگی بانکها در نظر
گرفته شده است ،به این ترتیب که اگر شاخص کفایت سرمایه در بانکهای کشور کمتر
از  %5باشد ،بانک ورشکسته و در غیر این صورت سالم است .معیار  5درصد با توجه به
ساختار شبکه بانکی کشور انتخاب شده است .به همین منظور ،ابتدا با بکارگیری روش
غیر پارامتریک کاپالن میر زمان بقای بانکها بر اساس نوع مالکیت پیشبینی میشود.
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سپس با استفاده از الگوی مخاطره به عنوان یکی از روشهای تحلیل نیمه پارامتریک
الگوی بقا ،اثر نسبتهای مالی پیشرو مؤثر بر بقا یا ورشکستگی بانکها بررسی میشود.
در همین راستا ،در بخش دوم مقاله ،چارچوب نظری سیستمهای هشدار سریع ارائه
می شود .در بخش سوم مطالعات تجربی مرتبط با مقاله مرور شده و در بخش سوم ضمن
تشریح چارچوب الگوی بقا ،نتایج حاصل از طراحی سیستم هشدار سریع بیان میشود .در
بخش چهارم نتایج و پیشنهادها ارائه میشود.

 -2چارچوب نظری سیستمهای هشدار سریع
مطالعات و الگو های مختلفی در زمینه طراحی سیستم هشدار سریع وجود دارد .از جمله
روشها میتوان به روش پروبیت 3و الجیت 1اشاره نمود که در مطالعات هانوک،)3311( 1
مارتین )3311( 4و تامسون )3333( 5به آن پرداخته شده است .الگوهای مذکور این امکان
را فراهم میکنند که بانکها به دو گروه بانکهای سالم و ورشکسته تقسیم شوند و احتمال
ورشکستگی بانکها محاسبه شود .این نوع الگوها قادر به پیشبینی زمان ورشکستگی
بانکها نیستند.
الگوهای دیرش 6یکی از الگوهایی است که برای پیشبینی ورشکستگی بانکها در
سالهای اخیر معرفی شدهاند .از جمله مطالعاتی که از این الگو استفاده نمودهاند ،میتوان
به مطالعه کول و گوآنتر ،)3335( 1الن و همکاران ،)3336( 3ویالک و ویلسون)3335( 3
اشاره نمود .الگوهای دیرش در مقایسه با الگوی پروبیت و الجیت این برتری را دارند که
هم قادر به برآورد احتمال ورشکستگی و هم قادر به برآورد زمان ورشکستگی میباشند.
از جمله الگوهای دیرش میتوان به الگوی مخاطره نسبی کاکس 31اشاره نمود.
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الگوی مخاطره نسبی کاکس اولین بار توسط کاکس )3311( 3برای مطالعات زیست
پزشکی بهکار برده شد .الن و همکاران ( )3336برای اولین بار ،الگوی مخاطره نسبی را
برای پیشبینی ورشکستگی بانکها بکار بردند .بر اساس مطالعه الن و همکاران ()3333
الگوی مخاطره نسبی کاکس دارای چند ویژگی مهم است که این نوع الگوها را نسبت به
سایر الگوها برتر ساخته است .اول اینکه این نوع الگوها امکان پیشبینی زمان ورشکستگی
را دارند .دوم اینکه به دلیل روش نیمه پارامتریک ،نیازی به قید توزیع متغیرها نظیر فرض
نرمال بودن نبوده و امکان برآورد نرخ مخاطره اولیه وجود خواهد داشت .این ویژگی به
خصوص زمانیکه محقق در مورد فرم تبعی نرخ مخاطره مطمئن نیست ،مفید است .از
سوی دیگر ،تجربه نشان داده است که برآورد الگوهای مخاطره در مقایسه با سایر الگوها
به واقعیت نزدیکتر است .همچنین بارتلز )1116( 1نشان داد که این نوع الگوها بیش از
الگوهای پارامتریک انعطافپذیر هستند .به طوریکه امکان ورود متغیرهای اقتصاد کالن
نیز در الگو وجود دارد.
تکنیک تحلیل بقا 1نیز از جمله الگوهای دیرش هستند که یک ابزار آماری پویا برای تعیین
زمان وقوع حادثه به شمار میروند .بر اساس مطالعه کوفمن و وانگ )1113( 4روش تحلیل
بقا یک تفاوت اساسی با روشهای دیگر دارد .در این روش تحلیل منحنی عمر نیز صورت
می گیرد .توزیع منحنی عمر ،توزیعی با متغیر تصادفی غیر منفی است که طول عمر یک
عضو از جامعه آماری را نشان میدهد .توزیع منحنی عمر میتواند با تعدادی از توابع
توضیحی ،تشریح شود .تابع بقا )𝑡(𝑆 احتمال اینکه بانک بعد از گذشت زمان  tماندگار
خواهد بود را نشان میدهد ،در صورتیکه تابع مخاطره )𝑡( ℎنرخ لحظهای ورشکستگی
در یک زمان خاص  tرا نشان میدهد .تفسیر هردو تابع مشکل است ،اما یکی از دیگری
قابل استخراج است.
الگوهای تحلیل بقا تکنیک های مختلفی برای برآورد توابع توصیفی بقا و مخاطره دارند.
در یک گروه از این تکنیکها ،تحلیلهای بقا گذشتهنگر هستند و احتمال ورشکستگی را
برای یک زمان خاص برآورد میکنند ،اما توانایی پیشبینی ورشکستگی برای دورههای
بعدی را ندارند .بنابراین تحلیل بقا صرفاً برای کمک به درک ورشکستگی گذشته مناسب
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هستند .از جمله این روشها میتوان به برآوردکننده کاپالن میر 3و نلسون آلن 1اشاره
نمود .در گروه دیگر الگو های تحلیل بقا به صورت رابطه بین توابع توصیفی بقا و مخاطره
و متغیرهای توضیحی تعریف میشوند که این گروه از الگوها به صورت رگرسیونی تعریف
میشوند و امکان پیشبینی زمان ورشکستگی نیز برای آنها وجود دارد.

-3مطالعات تجربی
سیلز و تانوری پیانتو )1111( 1با بکارگیری یک الگوی بقا و صورت مالی  111بانک در
کشور برزیل در دوره زمانی  3334-3333یک سیستم هشدار سریع برای پیشبینی
ورشکستگی بانکها طراحی نمودهاند .متغیرهای مستقل به سه گروه متغیرهای کالن
اقتصادی ،متغیرهای مالی و ویژگی خاص بانکها نظیر نوع مالکیت (داخلی و خارجی)
تقسیم شدهاند .نتایج بررسی الگو نشان داده است که بانکهای خارجی دارای احتمال
بقای متفاوتی از بانکهای داخلی هستند .همچنین ،شاخصهای نقدینگی از مهمترین
متغیرهای مالی مؤثر بر ورشکستگی بانکها هستند که اهمیت توجه بیشتر بانک مرکزی
این کشور به ریسک نقدینگی را آشکارساخته است .بر اساس نتایج ،استفاده از متغیرهای
وابسته به زمان قدرت پیشبینی ورشستگی بانکها را افزایش میدهد .به طوریکه بدون
بکارگیری متغیرهای وابسته به زمان قدرت پیش بینی ورشکستگی  11درصد و با
بکارگیری متغیرهای وابسته به زمان  31درصد بوده است.
اوکازی )1133( 4رابطه بین نسبت سرمایه و ورشکستگی بانکها را در کشور نیجریه
بررسی کرده است .به همین منظور از سه شاخص ،نسبت اهرمی ،نسبت سرمایه به دارایی
ریسکی و نسبت س رمایه به کل دارایی استفاده شده است .نتایج بررسی نشان داده است
که شاخصهای کفایت سرمایه پیشبینیکننده مناسبی برای پیشبینی ورشکستگی
بانکها هستند.
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آلمانیدیس و همکاران )1131( 3در مقاله خود الگوی مخاطره ترکیبی 1را با الگوی
گوشهای تصادفی 1برای شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر تعیین احتمال و زمان
ورشکستگی بانکهای تجاری آمریکا در زمان بحران مالی  1111به کار بردهاند .الگوی
گوشهای تصادفی ،شاخص های کیفیت مدیریت که به طور بالقوه نقش مهمی در
ورشکستگی بانکها دارند و شرایط مالی بانکها را در کنار متغیرهای اقتصاد کالن را در
نظر میگیرد .در این مقاله هم از الگوی مخاطره نیمه پارامتریک 4و هم از الگوی مخاطره
ترکیبی دو دویی بر حسب زمان 5که یکبار با الگوی گوشهای تصادفی ترکیب شده و
یکبار با الگوی گوشهای تصادفی ترکیب نشده ،استفاده شده است .با ترکیب این دو الگو
نه تنها شاخص های عملکردی که بر احتمال و زمان ورشکستگی اثر دارند را نشان داده
میشود ،بلکه پیشبینی زمان ورشکستگی نیز صورت میگیرد .در این مقاله الگو طراحی
شده یک ابزار سیستم هشدار سریع مناسب برای بانکها است و قادر به شناسایی خطای
نوع اول و نوع دوم است .در این مطالعه خطای نوع اول  4درصد و خطای نوع دوم 6
درصد برآورد شده که بسیار پایین است.
بنز و همکاران )1131( 6با بکارگیری یک الگوی مخاطره ،سیستم هشدار سریعی را برای
پیشبینی ورشکستگی در کشورهای حوزه اتحادیه اروپا طراحی کردهاند .نتایج حاصل از
بررسی الگو نشان میدهد که نسبت مطالبات مشکوکالوصول به تسهیالت اعطایی ،نسبت
دارایی ریسکی به دارایی کل و نسبت هزینه عملیاتی به کل هزینه از مهمترین نسبتهای
مالی و متغیر تورم نیز از مهمترین متغیرهای اقتصاد کالن مؤثر بر ورشکستگی هستند.
همچنین الگویی که با وجود متغیرهای کالن برآورد میشود ،الگوی مناسبتری برای
پیشبینی ورشکستگی است .کول و وو )1131( 1از دو الگو پروبیت و الگوی مخاطره
وابسته به زمان برای پیشبینی ورشکستگی بانکهای کشور آمریکا در دوره 3335-3331
استفاده کردهاند .نتایج بررسی نشان داد ،در شرایطی که از اطالعات کل دوره و متغیرهای

3

Almanidis, P,. and Sickles, R,.
Mixture Hazard Model
1
Stochastic Frontier Model
4
Semi-parametric
5
Discrete-time mixture hazard models
6
Betz, F,. Oprica, S,. Peltonen, T. A., and Sarlin, P,.
1
Cole, R,. and Wu, Q,.
1

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال دوم /شماره  /4زمستان 3134

315

اقتصاد کالن استفاده شود ،الگوی مخاطره مناسبتر از الگوی پروبیت است .اما اگر برای
پیش بینی ورشکستگی صرفاً از اطالعات یک دوره زمانی و صرفاً متغیرهای مالی استفاده
شود ،الگوی پروبیت از الگوی مخاطره مناسبتر بوده و پیشبینی آن به واقعیت نزدیکتر
خواهد بود .همچنین نتایج بررسی نشان داده است که شوک نرخ بهره و شوک رشد
اقتصادی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کالن و نسبت مطالبات غیرجاری به مطالبات
جاری از مهمترین نسبتهای مالی مؤثر بر ورشستگی بانکها میباشند.
لی و همکاران )1134( 3با بکارگیری یک الگوی نیمه پارامتریک مخاطره نسبی کاکس،
رابطه بین زمان بقا و متغیرهای تعیینکننده ورشکستگی در بانکهای تجاری و کشاورزی
را برای کشور آمریکا در دوره بعد از بحران سال  1113بررسی کردهاند .مهمترین
متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه ،تصمیمات مدیریت ،استراتژی عملیاتی ،وضعیت
مالی بانک ها و شرایط کالن اقتصادی بوده است .نتایج نشان داده است که مطالبات
غیرجاری مشتریان بیش از سایر متغیرها باعث افزایش احتمال ورشکستگی بانکها شده
است .تسهیالت اعطایی به بخش کشاورزی اثر معنیداری بر ورشکستگی بانکها ندارد.
در حالیکه مانده مطالبات غیرجاری در بخش صنعت و ساختمان اثر معنیداری بر
ورشکستگی بانکها دارد .در مقایسه با بانکهای کوچک ،بانکهای بزرگ بیشتر در
معرض خطر ورشکستگی قرار گرفتهاند و تئوری اینکه «بانکهای بزرگ آن قدر بزرگ
هستند که ورشکسته نمیشوند ،»1رد میشود.
آبیوال و همکاران ) 1135( 1با بکارگیری الگوی مخاطره نسبی کاکس و بکارگیری صورت
مالی بانکهای کشور نیجریه در دوره زمانی  1111-1133به شناسایی عوامل پیشرو در
پیشبینی ورشکستگی بانکها و برآورد زمان ورشکستگی بانکها پرداختهاند .نتایج این
بررسی نشان میدهد ،بانکهایی که نسبت تسهیالت غیرجاری به تسهیالت اعطایی باالتر
و نسبت هزینه عملیاتی به کل دارایی باالتر دارند ،در مقایسه با سایر بانکها با احتمال
ورشکستگی باالتری برخوردارند .نکته دیگر این است که متوسط زمان بقای بانکها ،بر
اساس ویژگی خاص بانکها نظیر نوع مالکیت یا اندازه متفاوت است.

-4تصریح الگو
3

Li et al
Too big to fail
1
Abiola et al
1

طراحی سیستم هشدار سریع جهت پیش بینی زمان...

تاکنون در کشور مطالعه ای در مورد طراحی سیستم هشدار سریع جهت شناسایی
بانک های ورشکسته صورت نپذیرفته است و این مقاله گامی نخست در طراحی این سیستم
می باشد .در این مقاله از روش تحلیلی چند متغیره برای پیشبینی زمان در معرض
ورشکستگی قرار گرفتن یا بقای بانکها استفاده شده است.
در تحلیل بقا و تحلیل تابع مخاطره ،مشاهدات به دو گروه تقسیم میشوند ،یک گروه،
مشاهداتی هستند که در معرض ورشکستگی قرار گرفتهاند و گروه دیگر مشاهداتی هستند
که در معرض ورشکستگی قرار ندارند .اگر چه ممکن است بانکهایی که در مدل وارد
میشوند ،در زمانهای مختلفی با پدیده ورشکستگی مواجه شوند ،اما رویداد ورشکستگی
همه بانک ها باید تحت تأثیر عوامل مشترک باشد .سعی شده است این موضوع در این
مقاله رعایت شود .در این مطالعه از مهمترین نسبتهای مالی ( )Xبه شرح جدول  3در
دوره  ،33131-3131برای پیشبینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانکها
استفاده شده و الگوی مخاطره نسبی کاکس (3311و  )3315که یک الگوی نیمه
پارامتریک است برای تحلیل بقای بانکهای کشور بکار برده شده است .متغیرهای مورد
استفاده در این مقاله شامل متغیر زمان که یک متغیر پیوسته بوده و مدت زمانی که طول
میکشد تا بانک در معرض ورشکستگی قرار گیرد را نشان میدهد و به عنوان متغیر
وابسته در مدل کاپالن میر در نظر گرفته شده است ( .)time variableمتغیر مجازی
کفایت سرمایه به عنوان متغیر در معرض ورشکستگی قرار گرفتن و متغیر وابسته در مدل
مخاطره نسبی فرض شده است که یک متغیر باینری یا دودویی بوده و اگر در زمان t
شاخص کفایت سرمایه کمتر از  5درصد باشد ،متغیر مجازی ساخته شده برای آن ،مقدار
یک و در غیر اینصورت مقدار صفر میگیرد ()𝑡(  .)𝐿𝑜𝑔(ℎ0متغیر گروهبندی 1بانکها
 𝑋16 , 𝑋15 , 𝑋14که در این مطالعه بانکها بر اساس نوع مالکیت گروهبندی میشوند .برای
بانکهای دولتی تجاری ،عدد یک  ،برای بانکهای تخصصی ،مقدار عددی  ،1برای
بانکهای خصوصیشده ،مقدار عددی  1و برای بانکهای خصوصی مقدار عددی  4اتخاذ
میکند .متغیرهای توضیحی  𝑋1 … 𝑋1که بر در معرض ورشکستگی قرار گرفتن مؤثر

 3با توجه به اینکه صورت مالی همه گروه های بانکی صرفاً برای این دوره در دسترس بود ،از دوره زمانی مذکور
استفاده شده است .برای تهیه شاخصهای مورد نظر از صورت مالی بانکهای کشور که هر ساله توسط مؤسسه عالی
بانکداری تهیه میشود و همچنین از پایگاه دادهای سالمت شبکه بانکی کشور استفاده شده است.
1
Stratification Variable
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میباشند و متغیر ثبات مالی  𝑋13به عنوان متغیر عامل 3در تابع مخاطره در نظر گرفته
شده است .این متغیر به عنوان متغیر وضعیت 1در مدل کاپالن میر وارد میشود.
جدول ( :)1معرفی متغیرهای مستقل و عالمت آنها در توابع بقا و مخاطره
متغیرها

نماد

تغییر ساالنه حقوق صاحبان سهام
مانده مطالبات مشکوک الوصول به
کل دارایی
هزینه به درآمد
سپرده به شعب
سرمایهگذاریها و مشارکتها به کل
دارایی
بدهیهای حساس به نرخ بهره به
کل دارایی
سود خالص به حقوق صاحبان سهام
هزینه عملیاتی به کل دارایی
دارایی نقد شونده به دارایی درآمدزا
دارایی نقد شونده به سپرده فرار
هزینه مالی به کل دارایی
سپرده سرمایه گذاری به کل دارایی
ثبات مالی
متغیر مجازی بانکهای خصوصی
متغیر مجازی بانکهای
خصوصیشده
متغیر مجازی بانکهای دولتی
تجاری

𝑋1

عالمت ضرایب در تابع
بقا
+
-

عالمت ضرایب در تابع
مخاطره
+

𝑋3
𝑋4

+
-

+
+

𝑋6

+

-

𝑋7
𝑋8
𝑋9
𝑋10
𝑋11
𝑋12
𝑋13
𝑋14

+
+
+
+
+
اندازه ضریب این
شاخصها مهم است،
هرچه بزرگتر باشد
بانک بیشتر ماندگار
است.

+
+
اندازه ضریب این
شاخصها مهم است،
هرچه بزرگتر باشد
بانک بیشتر در معرض
خطر قرار میگیرد.

𝑋2

𝑋5

𝑋15
𝑋16

منبع :پایگاه دادهای سالمت شبکه بانکی کشور

تعریف برخی از متغیرها به این شرح است:
بدهیهای حساس به نرخ بهره شامل انواع سپردههای بهرهدار میباشد .سپرده به شعب از
تقسیم سپرده کل بانک به تعداد شعب بهدست آمده است .هزینه عملیاتی مشتمل بر
هزینه بهرهای و غیر بهرهای بانک است .داراییهای نقدشونده شامل داراییهای نقد موجود

Factor Variable
Status Variable

3
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در صندوق ،اوراق مشارکت و مطالبات از شبکه بانکی است .سپرده فرار از مجموع سپرده
قرضالحسنه پسانداز و سپرده جاری محاسبه شده است .در سرفصل سود و زیان یک
سرفصل تحت عنوان هزینه مالی تعریف شده است .منظور از شاخص ثبات مالی در این
مقاله شاخص  Z- Scoreاست.
قبل از برآورد الگو ضروری است نسبت به عدم داشتن ریشه واحد متغیرها اطمینان حاصل
شود .تاکنون روشهای گوناگونی برای آزمون فرضیه ریشه واحد در دادههای پانل دیتا
معرفی شده است که از میان آنها تکنیک ،لوین ،لین و چو ( ،3)LLCبرای آزمون ریشه
واحد مشترک 1و روش ایم پسران و شین ( 1)IPSو همچنین انواع آزمونهای فیشر 4برای
آزمون ریشه واحد انفرادی استفاده میشوند .احتمالهایی که برای آزمونهای لوین ،لین
و چو و همچنین ایم ،پسران و شین محاسبه میشود ،به صورت مجانبی دارای توزیع
نرمال بوده و احتمالهایی که برای آزمونهای فیشر محاسبه میشود ،به صورت مجانبی
دارای توزیع کای دو هستند .اگر برخی از متغیرها در سطح معنیدار نباشند ،ضروری
است از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها اطمینان حاصل شود .به همین منظور از آزمون
هم انباشتگی استفاده میشود .ایده اصلی در تجزیه و تحلیل هم انباشتگی این است که
اگر چه ممکن است برخی از متغیرها نامانا باشند ،اما ممکن است در بلندمدت ترکیب
خطی این متغیرها ،مانا باشند .برای بررسی وجود همجمعی در الگوی پانل دیتا آزمون
های مختلفی از جمله آزمون کائو ،5آزمون پدرونی 6و آزمون فیشر 1وجود دارد .از آنجا که
انجام آزمون پدرونی به دلیل زیاد بودن تعداد متغیّرهای الگو و آزمون فیشر به علت ناکافی
بودن داده ها امکانپذیر نیست ،بنابراین در این پژوهش برای اثبات کاذب نبودن
رگرسیون ،آزمون همجمعی کائو انجام میگیرد .ساختار کلی مدل کاپالن میر به صورت
معادله ( )3است.

3
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5
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𝑒𝑙𝑏𝑎𝑖𝑟𝑎𝑣 𝑠𝑢𝑡𝑎𝑡𝑠 = 𝑒𝑙𝑏𝑎𝑖𝑟𝑎𝑣 𝑒𝑚𝑖𝑡
𝑛

𝑠𝑒𝑙𝑏𝑎𝑖𝑟𝑎𝑣 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑓𝑎𝑟𝑡𝑆 ∑ +
𝑖=1

 time variableیک متغیر پیوسته است که نشان میدهد ،پس از چند دوره بانک
ورشکسته شده است ،status variable .متغیر وضعیت است که به صورت یک متغیر
مجازی تعریف شده است و اگر بانک دارای ثبات باشد ،مقدار عددی یک و در غیر این
صورت مقدار عددی صفر اتخاذ میکند ،Strafiction variable .نشانگر نوع مالکیت بانک
است و بر اساس ساختار مدل کاپالن میر به این ترتیب تعریف میشود که برای بانکهای
دولتی تجاری ،عدد یک ،برای بانکهای تخصصی ،مقدار عددی  ،1برای بانکهای
خصوصیشده ،مقدار عددی  1و برای بانکهای خصوصی مقدار عددی  4اتخاذ میکند.
همچنین پس از برآورد الگو ،از آزمونهای آماری استاندارد (لگاریتم رتبه ،3آزمون برسلو،1
آزمون تارون -وار )1برای مقایسه اختالف میان گروهها انجام میشود .همچنین نتایج
حاصل از برآورد کننده کاپالن میر با نتایج حاصل از الگوی مخاطره نسبی مقایسه میشود.
سپس الگوی رگرسیون کاکس برای الگوسازی زمان خاص وقوع رخداد (در معرض
ورشکستگی قرار گرفتن) با بکارگیری متغیرهای مستقل بهکار میرود .مهمترین نتیجه
آماری این الگو ،نسبت مخاطره 4است .دادههای مورد استفاده در این الگو ،شامل دو گروه
داده سانسور شده 5و سانسور نشده است .متغیرهای مورد استفاده در این الگو شامل متغیر
وابسته زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک است که یک متغیر دو دویی است.
متغیرهای مستقل که متغیرهای پیشبینیکننده هستند در جدول شماره ( )3معرفی
شدند .در برآورد الگو رگرسیون کاکس در نرم افزار  SPSSدو گام تعریف میشود ،در گام
صفر که گام پایه یا الگو پایه نیز میباشد ،صرفاً از متغیر عرض از مبدأ استفاده میشود و
در گام یک متغیرهای توضیحی وارد الگو میشود .در گام یک الگو به صورت بلوکی6جهت
ارزیابی معنیداری همه متغیرها ،مرحلهای1جهت ارزیابی معنیداری تک تک متغیرها و
3
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کلی3جهت ارزیابی معنیداری کل الگو ،از نظر خوبی برازش ارزیابی میشود .برای ارزیابی
خوبی برازش الگو به صورت کلی ،مرحلهای و بلوکی از آزمونهای والد ،1نسبت احتمال1
و اسکور 4استفاده میشود .در ادامه ،الگوی رگرسیون به صورت زیر تعریف شده است:
⋯ 𝐿𝑜𝑔(ℎ0 (𝑡)) = 𝛼(𝑡) + 𝛽1 𝑋𝑖1 + 𝛽2 𝑋𝑖2 +
() 1
𝑡𝑖𝑢 + 𝛽13 𝑋𝑖13 +

که  iبیانگر بانک و 𝛼 که یک مقدار ثابت است که بیانگر لگاریتم مخاطره اولیه است
))𝑡(  𝐿𝑜𝑔(ℎ0مقدار یک میگیرد اگر بانک در زمان  tورشکسته شود و مقدار صفر
میگیرد ،اگر بانک در زمان  tورشکسته نشود .تفاوت این متغیر با متغیر time variable
در مدل کاپالن میر این است که این مدل به صورت لحظهای زمان ورشکستگی را مد نظر
قرار داده است ،در صورتیکه مدل کاپالن میر ،دوره زمانی تا زمان ورشکستگی را در نظر
قرار میدهد 𝛽 .برداری از پارامترها است که باید برآورد شوند .متغیرهای توضیحی با
 𝑋1 … 𝑋13مشخص شدهاند .با بکارگیری تابع توزیع کرنل 5برای شاخص ثبات مالی یک
آستانه تعریف شده است .تفاوت مدل مخاطره با مدل کاپالن میر ،هم در تعریف متغیر
وابسته و هم در تعریف متغیر های توضیحی است .بر اساس ساختار مدل کاپالن میر،
نیازی به ورود متغیرهای توضیحی نیست و صرفاً متغیرهایی که قابلیت ایجاد گروهبندی
بانکها را داشته باشند ،وارد مدل میشوند .اما مدل مخاطره شامل متغیرهای توضیحی
که میتواند مشتمل بر متغیرهای کالن و مالی باشد ،طراحی میشود که به همین دلیل،
امکان پیشبینی زمان ورشکستگی در مدل مخاطره وجود دارد اما در مدل کاپالن میر
امکان پیشبینی زمان ورشستگی وجود ندارد.

3
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نمودار( :)1تابع توزیع کرنل شاخص ثبات مالی
منبع :یافتههای تحقیق

بر اساس نمودار شماره ( )3مشاهده میشود ،در اکثر دورههای مورد بررسی ،تعداد بیشتری
از بانکها در معرض ورشکستگی قرار گرفتهاند .مقدار حداکثر این شاخص  15بوده است
که نشان میدهد ،بانکهایی که دارای مقدار عددی بیش از  15بودهاند ،دارای ثبات بانکی
و بانکهایی که دارای مقدار عددی کمتر از  15بودهاند ،با عدم ثبات بانکی مواجه هستند.

 -5یافتههای تحقیق
در این بخش درگام نخست آزمون ریشه واحد برای متغیرهای مستقل بکار گرفته میشود
و در گام دوم در صورت وجود ریشه واحد آزمون همجمعی بین متغیرهای مستقل و متغیر
وابسته صورت میپذیرد .در گام سوم ،زمان احتمالی بقا برای بانکها با مالکیت مختلف
بیان شده و برابری میانگین دوره زمانی بقا برای گروههای مختلف بانکی مورد آزمون قرار
می گیرد .در گام چهارم مدل مخاطره معرفی شده در بخش چهارم مقاله ،برآورد شده و
خوبی برازش مدل مورد نظر مقاله مورد آزمون قرار میگیرد.

طراحی سیستم هشدار سریع جهت پیش بینی زمان...

در آزمون ریشه واحد ،از تکنیکهای  ،لوین ،لین و چو ( ،)LLCبرای آزمون ریشه واحد
مشترک 3و روش ایم پسران و شین ( )IPSو همچنین انواع آزمونهای فیشر برای آزمون
ریشه واحد انفرادی استفاده شدهاند .نتایج این آزمونها در جدول  1ارائه شده است.
جدول ( :)2نتیجه آزمون ریشه واحد پانل
متغیرها

نماد

LLC

IPS

‐ADF
Fisher
31/3
()1/11
331/1
()1/11
311/1
()1/11
31/3
()1/11
63/1
()1/13
33/5
()1/1111
313/1
()1/11
14/5
()1/114
11/3
()1/111
33/1
()1/1113
63/3
()1/11
313/11
()1/11
15/4
()1/114

PP‐Fisher
33/1
()1/11
355/4
()1/11
115/6
()1/11
13/4
()1/1111
53/1
()1/116
33/4
()1/1111
351/6
()1/11
35/3
()1/1111
63/13
()1/13
35/16
()1/11
63/3
()1/11
343/3
()1/11
315/3
()1/11

-4/6
-36/1
تغییر ساالنه حقوق صاحبان
𝑋1
*
()1/11
()1/11
سهام
-6/1
-31/113
مانده مطالبات مشکوک-
𝑋2
**
()1/11
()1/11
الوصول به کل دارایی
*
-31/6
-11/4
هزینه به درآمد
𝑋
3
()1/11
()1/11
**
-6/3
-11/1
سپرده به شعب
𝑋
4
()1/11
()1/11
-3/3
-3/3
سرمایهگذاریها و مشارکتها
𝑋5
*
()1/11
()1/11
به کل دارایی
-1/1
-4/1
بدهیهای حساس به نرخ
𝑋6
*
()1/113
()1/11
بهره به کل دارایی
-4/5
-31/1
سود خالص به حقوق
𝑋7
*
()1/11
()1/11
صاحبان سهام
-33/16
-11/1
هزینه عملیاتی به کل
𝑋8
*
()1/11
()1/11
دارایی
-1/1
-6/4
دارایی نقد شونده به دارایی
𝑋9
*
()1/113
()1/11
درآمدزا
-5/1
-36/3
دارایی نقد شونده به سپرده
𝑋10
*
()1/11
()1/11
فرار
*
-1/1
-6/3
هزینه مالی به کل دارایی
𝑋11
()1/13
()1/11
-1/5
-31/5
سپرده سرمایهگذاری به کل
𝑋12
**
()1/11
()1/11
دارایی
*
-1/3
-35/33
ثبات مالی
𝑋13
()1/1113
()1/11
منبع :یافتههای تحقیق
* و ** به ترتیب نشان دهنده این است که متغیرهای مورد بررسی در سطح و با یکبار تفاضلگیری در سطح 5
درصد مانا هستند.

نتایج جدول شماره  1نشان میدهد ،در سطح معنیداری  5درصد ،فرضیه صفر مبنی بر
وجود ریشه واحد رد شده و همه متغیرها به جز متغیرهای مانده مطالبات مشکوکالوصول

Common unit root process

3
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به کل دارایی ،سپرده به شعب و سپرده سرمایه گذاری به کل دارایی در سطح مانا هستند.
متغیرهای نامبرده با یکبار تفاضلگیری مانا میشوند.
در این پژوهش برای اثبات کاذب نبودن رگرسیون ،آزمون همجمعی کائو انجام میگیرد.
به این دلیل که انجام آزمون پدرونی به دلیل زیاد بودن تعداد متغیّرهای الگو و آزمون
فیشر به علت ناکافی بودن دادهها امکانپذیر نیست .نتایج آزمون در جدول ( )1آورده شده
است .نتایج آزمون کائو وجود همجمعی را تائید میکند و نشان میدهد که متغیّرهای
مستقل مورد بررسی با متغیّر وابسته همجمع بوده و روابط بلندمدت تعادلی میان آن دو
برقرار است .بنابراین متغیرهای مستقل در سطح وارد مدل مورد نظر مقاله میشوند.
جدول ( :)3نتیجه آزمون هم انباشتگی کائو
آماره t

مقدار احتمال

-2/39

1/1100

منبع :یافتههای تحقیق

در جدول ( ) 4نتایج حاصل از برآورد احتمال زمان بقای کاپالن میر برای مقایسه زمان
بقای بانکهای گروههای مختلف در دوره زمانی  3136-3131ارائه شده است .از آنجا که
همپوشانی در فاصله اطمینان گروههای مختلف بانکی وجود ندارد ،بنابراین تفاوت در زمان
بقای گروههای مختلف بانکی وجود دارد .این جدول نشان میدهد ،بانکهای تخصصی با
بیشترین زمان بقا ،دارای زمان بقای  1ساله بوده و بانکهای خصوصی با  1/5سال زمان
بقا کمترین زمان بقا را دارند .نتایج نشان میدهد که متوسط دوره بقا بانکهای کشور
 6/6سال است .این متوسط بیانگر این است که پس از مدت زمان برآورد شده بانک در
معرض خطر قرار خواهد گرفت.
آنچه اهمیت دارد این است که بقای بانکهای کشور بستگی به نوع مالکیت بانکها دارد.
بهطوریکه بانک های تخصصی و دولتی که از حمایت دولت در حفاظت از بانکها مواجه
هستند ،دارای زمان بقای بیشتری در مقایسه با سایر گروههای بانکی میباشند .بانکهای
خصوصی شده نیز که قبل از خصوصیسازی دارای ساختار دولتی بودهاند ،بیش از
بانکهای خصوصی دارای زمان بقا هستند.

طراحی سیستم هشدار سریع جهت پیش بینی زمان...
جدول( :)4برآورد متوسط زمان بقا کاپالن میر برای بانکها با مالکیت مختلف
سطح اطمینان ٪35
نوع مالکیت بانک تخمین زمان احتمالی (سال) انحراف استاندارد
کران باال کران پایین
1/141
1/631
1/136
1/5
خصوصی
5/311
5/546
1/111
5
خصوصی شده
6/354
6/335
1/111
6
دولتی تجاری
1/143 1/314
1/153
1
دولتی تخصصی
6/131
6/361
1/361
6/6
کل
منبع :یافتههای تحقیق

از آنجا که شاخص کفایت سرمایه به عنوان معیاری برای شناسایی بانکهای در معرض
خطربهکار رفته است ،بنابراین برای بررسی تفاوت در زمان بقای گروههای مختلف بانکی
ضروری است ،ساختار ترازنامه بانکهای کشور بررسی شود .بررسی ساختار ترازنامه
گروههای مختلف بانکی 3د ر دوره مورد بررسی بیانگر این است که در بانکهای خصوصی
و خصوصیشده رشد دارایی موزون به ریسک بیش از رشد سرمایه بانکها است .همچنین
کفایت سرمایه این دو گروه بانکی ،در دوره مورد بررسی کمتر از میزان استاندارد  3درصد
بوده است .پایینبودن کفایت سرمایه در بانکهای خصوصی و خصوصیشده از استاندارد،
بیانگر این است که این گروه از بانکها ،سرمایه و اندوخته کافی در برابر ایفای تعهدات
خود ندارند .همین موضوع ،ریسک این دو گروه بانکی را در مواقع زیانهای غیرمنتظره
نظیر کاهش کیفیت داراییها به شدت افزایش میدهد و با توجه به ارتباط تنگاتنگ
بانک ها با یکدیگر و در نتیجه با اقتصاد کالن کشور ،اقتصاد کالن نیز در معرض مخاطره
و ریسک ناشی از عملکرد بانکها قرار خواهد گرفت.
نتایج حاصل از آزمون برابری میانگین دوره زمان بقا در جدول شماره  5بیان شده است.
لگاریتم رتبه ،آزمون برابری تابع بقا با وزندهی مشابه به همه دورهها است.
جدول ( :)5آزمون برابری میانگین دوره زمان بقا
کای دو
61/316
53/633
51/364

آزمونها
لگاریتم رتبه
برسلو
تارون-وار

درجه آزادی
1
1
1

منبع :یافتههای تحقیق

 3صورت مالی بانکها ،مؤسسه عالی بانکداری ایران

معنیداری
1/111
1/111
1/111
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آزمون برسلو آزمون برابری تابع بقا با وزندهی به همه زمانها با در نظر گرفتن تعداد
مشاهدات در معرض خطر در هر زمان میباشد .آزمون تارون -وار آزمون برابری تابع بقا
وزنی با بکارگیری ریشه مربعات تعداد مشاهدات در معرض خطر در هر لحظه از زمان
میباشد .سه آزمون انجام شده که در سطح  ٪5معنیدار هستند ،نشان میدهند که بیانگر
این هستند که تفاوت معنیداری بین زمان بقا بانکها با مالکیت مختلف وجود دارد.
نمودار ( )1منحنی بقا را نشان میدهد .بر اساس این نمودار ،محور عمودی احتمال بقا را
نشان میدهد .محور افقی بیانگر زمان تا وقوع حادثه است .در این نمودار کاهش در منحنی
بقا نشان میدهد که زمان تا وقوع در معرض ورشکستگی قرار گرفتن در حال کاهش
است .در این نمودار بانکهای خصوصی ،خصوصیشده ،دولتی تجاری و تخصصی به ترتیب
با شماره  1 ،1 ،3و  4مشخص شدهاند .همانطور که مشاهده میشود ،بانکهای با ساختار
دولتی( تجاری و تخصصی) در مقایسه با بانکهای خصوصی مدت زمان بیشتری طول
میکشد ،به مرز ورشکستگی برسند.

نمودار( :)2منحنی بقا
منبع :یافته تحقیق

جدول  6نسبت مخاطره برآورد شده از رگرسیون کاکس را نشان میدهد که بقای
بانکهای کشور تحت تأثیر  36متغیر توضیحی که  31متغیر برگرفته از صورت مالی
بانک ها هستند .با توجه به اینکه متغیر مالکیت به عنوان متغیر عامل در نظر گرفته شده
است ،بنابراین نرم افزار سه متغیر مجازی بر اساس نوع مالکیت طراحی میکند .همه
برآورد کنندهها دارای عالمت مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنیدار هستند .انحراف
استاندارد کوچک نیز بیانگر مناسب بودن الگوی برآورد شده است .در این مطالعه تابع

طراحی سیستم هشدار سریع جهت پیش بینی زمان...

ماندگای از تابع مخاطره قابل استخراج است .باید دقت نمود که عالمت ضرایب در تابع
مخاطره متفاوت از عالمت آنها در تابع بقا خواهد بود .به این ترتیب که متغیرهایی که به
نظر میرسد با بقا رابطه مثبت داشته باشند ،در تابع مخاطره عالمت منفی دارند.
جدول ( :)6نتایج حاصل از برآورد تابع مخاطره
شاخصها

حقوق

ضرائب

انحراف
معیار

آزمون
والد

معنیداری

نرخ
مخاطره

-1/15

1/155

1/35

1/151

1/36

فاصله اطمینان در
سطح  ٪35برای
نرخ مخاطره
کران
کران
باال
پایین
3/11
1/36

تغییر ساالنه
صاحبان سهام
مانده مطالبات مشکوک
الوصول به کل دارایی
هزینه به درآمد

1/6

1/113

5/36

1/144

3/16

1/33

3/11

1/4

1/111

1/34

1/111

3/114

1/33

3/113

سپرده به شعب

-1/31

1/114

1/13

1/16

1/33

1/34

3/115

و
سرمایهگذاریها
مشارکتها به کل دارایی
بدهی های حساس به
نرخ بهره به کل دارایی
سود خالص به حقوق
صاحبان سهام
هزینه عملیاتی به کل
دارایی
دارایی نقد شونده به
دارایی درآمدزا
دارایی نقد شونده به
سپرده فرار
هزینه مالی به کل دارایی

1/31

1/15

4/33

1/11

3/13

1/113

3/133

-1/1

1/116

6/3

1/11

1/33

1/34

3/145

-1/16

1/141

1/1

1/14

1/36

1/33

3/141

1/11

1/11

1/1

1/15

1/16

1/33

4/11

-1/3

1/11

1/5

1/11

1/33

1/33

3/111

-1/5

1/135

3/3

1/14

1/36

1/36

3/116

1/15

1/111

1/3

1/11

3/11

1/31

3/13

-1/31

1/113

3/1

1/13

1/33

1/31

3/146

-1/411

1/1/11

1/1

1/15

1/66

1/36

1/64

13/35

1/13

44/4

1/11

1/3

1/1

3/3

34/1

1/11

13/3

1/15

1/1

1/4

5/1

3/1

1/13

1/3

1/14

1/1

1/31

6/3

سپرده سرمایه گذاری به
کل دارایی
ثبات مالی
متغیر مجازی بانکهای
خصوصی
متغیر مجازی بانکهای
خصوصیشده
متغیر مجازی بانکهای
دولتی تجاری
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بر اساس نتایج جدول  6ضرائب بیانگر اثر متغیر مورد بررسی بر نرخ مخاطره است .نرخ
مخاطره بیانگر تغییر پیش بینی شده در نسبت مخاطره به ازای یک واحد افزایش در
متغیر مستقل است .برای متغیرهایی دو دویی نظیر متغیر نوع مالکیت ،نسبت مخاطره
برآوردی از نسبت نرخ مخاطره در یک گروه به نسبت مخاطره در گروه دیگر است .عالمت
منفی ضرائب شاخصهای مالی به مفهوم این است که با کاهش شاخص مورد بررسی ،نرخ
مخاطره افزایش خواهد یافت و در مقابل عالمت مثبت ضرائب به مفهوم این است که با
افزایش شاخص مورد بررسی ،نرخ مخاطره افزایش خواهد یافت .به این ترتیب که
متغیرهای نظیر رشد حقوق صاحبان سهام ،سپرده به شعب ،نسبت بدهی حساس به نرخ
بهره به کل دارایی ،سود خالص به حقوق صاحبان سهام ،دارایی نقدشونده به دارایی
درآمدزا ،دارایی نقدشونده به سپرده فرار ،سپرده سرمایهگذاری به کل دارایی و ثبات مالی
از جمله شاخصهایی هستند که با کاهش آنها ،نرخ مخاطره افزایش خواهد یافت .همچنین
متغیرهای مانده مطالبات مشکوکالوصول به کل دارایی ،هزینه به درآمد ،سرمایهگذاریها
و مشارکت ها به کل دارایی ،هزینه عملیاتی به کل دارایی و هزینه مالی به کل دارایی از
جمله متغیرهایی هستند که با افزایش آنها ،نرخ مخاطره افزایش خواهد یافت.
حقوق صاحبان سهام بانکها نقش حفاظت از بانکها را در مقابل مخاطرات موجود بر
عهده دارد .کاهش رشد حقوق صاحبان سهام  ،ریسک بانکها را در مواقع زیانهای
غیرمنتظره نظیر کاهش کیفیت داراییها به شدت افزایش میدهد و با توجه به ارتباط
تنگاتنگ بانکها با یکدیگر و در نتیجه با اقتصاد کالن کشور ،اقتصاد کالن نیز در معرض
مخاطره و ریسک ناشی از عملکرد بانکها قرار خواهد گرفت .نرخ مخاطره رشد حقوق
صاحبان سهام بیانگر این است که اگر نرخ رشد حقوق صاحبان سهام یک درصد کاهش
یابد ،نرخ مخاطره برای بانکهایی که دارای کفایت سرمایه کمتر از  ٪5هستند ،در فاصله
اطمینان  35درصد 1/36 ،برابر بیشتر از گروه دیگر افزایش خواهد یافت .نسبت سپرده به
شعب و نسبت بدهی حساس به نرخ بهره به کل دارایی بیانگر مدیریت منابع بانک است
که کاهش آن ،میتواند بانک ها را با مخاطره کمبود نقدینگی و افزایش ریسک نقدینگی
در دورههای آتی مواجه سازد .همانطور که مشاهده میشود ،با کاهش نسبت سپرده به
شعب و نسبت بدهی حساس به نرخ بهره به کل دارایی ،نرخ مخاطره برای بانکهای
ورشکسته به ترتیب  1/33و  1/33برابر بیشتر از بانکهای سالم خواهد بود.
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سودآوری شاخصی است که نحوه مدیریت و جایگاه رقابتی بانک را در بانکداری نشان
میدهد .این شاخص به بانک اجازه میدهد تا سطحی از نمای ریسک را تحمل کند و
بانک را در برابر مسائل و مشکالت کوتاهمدت پشتیبانی نماید .نسبت سود خالص به حقوق
صاحبان سهام معیار مستقیمی از بازده سهامداران است .این نسبت کامالً تحت تأثیر
ساختار سرمایه بانک بوده و نشان میدهد به ازای هر واحد حقوق صاحبان سهام چند
واحد سود خالص کسب شده است .همچنین معیاری از توان سودآوری بانک و همچنین
توان بانک در جذب سرمایه جدید و تأمین مالی میباشد .همانطور که مشاهده میشود،
رابطه منفی بین این شاخص و نرخ مخاطره وجود دارد .به طوریکه با کاهش این نسبت،
نرخ مخاطره در بانکهای در معرض خطر  1/36برابر نسبت به سایر بانکها افزایش خواهد
یافت.
دارایی نقدشونده به دارایی درآمدزا ،دارایی نقد شونده به سپرده فرار ،سپرده سرمایهگذاری
به کل دارایی از جمله شاخصهایی هستند که بیانگر ریسک نقدینگی هستند که رابطه
منفی با نرخ مخاطره دارند و کاهش این شاخصها باعث میشود ،نرخ مخاطره در بانکهای
در معرض خطر به ترتیب معادل  1/36 ،1/33و  1/33برابر بیشتر از بانکهای سالم باشد.
نسبت دارایی نقد شونده به دارایی درآمدزا بیانگر این است که یک بانک در مقابل
داراییهای بلندمدت تا چه میزان دارایی نقد شونده دارد .هر چه این نسبت بیشتر باشد،
توان بانک جهت جایگزینی وجوه نقد قابل دسترس در زمان نیاز به تأمین منابع بیشتر
خواهد بود .نسبت داراییهای نقد به سپرده فرّار نشان میدهد چه سهمی از مجموع
سپردههای فرّار بانک بدون صرف زمان و هزینه فقط از محل وجوه نقد موجود قابل
پرداخت است .هر چه این نسبت بیشتر باشد ،بانک از ریسک نقدینگی کمتری برخوردار
است .نسبت سپرده سرمایه گذاری به کل دارایی بیانگر این است که یک بانک در مقابل
دارایی ها تا چه میزان منابع پایدار دارد و هر چه بیشتر باشد یک بانک ،ریسک نقدینگی
کمتری خواهد داشت.
شاخص ثبات بانکی (  )z-scoreنیز بیانگر این است که بانکهایی که دارای این شاخص
کوچکتر از  15درصد ( آستانه این شاخص) هستند 1/41 ،برابر بیشتر از سایر بانکها در
معرض خطر ورشکستگی قرار دارند.
ریسک اعتباری یکی مهمترین عوامل مؤثر بر سالمت سیستم بانکی است .سطح ریسک
اعتباری به کیفیت داراییهای بانک وابسته است .با توجه به اهمیت کیفیت دارایی در
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سالمت بانکها ،در این مقاله از نسبت مطالبات مشکوکالوصول به کل دارایی به عنوان
شاخصی که می تواند کیفیت دارایی و ریسک اعتباری را نشان دهد ،استفاده شده است.
مقدار این شاخص و روند زمانی آن میزان ریسک اعتباری بانک را انعکاس داده و به طور
کلی میزان کفایت و کارایی سیاستهای اعتباری (کیفیت دارایی و مدیریت) بانک را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،با افزایش این نسبت ،نرخ مخاطره بانکها با کفایت
سرمایه کمتر از  3/16 ،٪5برابر بانکهای دیگر افزایش خواهد یافت.
سرمایهگذاریها و مشارکتها به کل دارایی ،نسبتی است که نشان میدهد بانک چه میزان
قادر به پوشش ریسک ناشی از تغییرات قیمت سهام بوده و تا چه اندازه در معرض ریسک
بازار ناشی از نوسانات قیمت سهام قرار دارد .هرچه این نسبت بیشتر باشد ،بانک با ریسک
بازار بیشتری همراه خواهد بود .همانطور که مشاهده میشود بین این شاخص و نرخ
مخاطره رابطه مثبت وجود دارد .بهطوریکه با افزایش این نسبت ،نرخ مخاطره در
بانکهای در معرض خطر  3/13برابر بیشتر از سایر بانکها خواهد بود .هزینه به درآمد،
هزینه عملیاتی به کل دارایی و هزینه مالی به کل دارایی ،از جمله نسبتهای هزینه
هستند که افزایش آنها ،سودآوری بانکها را با کاهش مواجه خواهد ساخت .همانطور که
مشاهده میشود رابطه مثبت بین این شاخصها و نرخ مخاطره بانکها وجود دارد .به
طوریکه افزایش آنها باعث میشود ،نرخ مخاطره در بانکهای در معرض خطر به ترتیب
 1/16 ،3/114و  3/11برابر بیشتر از سایر بانکها باشد .متغیرهای مجازی بانکها نیز
بیانگر این است که بانکهای خصوصی در مقایسه با سایر بانکها بیشتر در معرض خطر
قرار دارند.
جدول ( :)7آزمون خوبی برازش الگو مخاطره کاکس
تغییر نسبت به
بلوک قبلی
تغییر نسبت به
مرحله قبلی
کلی(اسکور)
نسبت احتمال

معنیداری

درجه آزادی

آماره کای دو

1/111

36

53/161

1/111

36

53/161

1/111
گام ()1
361/111
منبع :یافته تحقیق

36
گام ()3
313/533

55/316
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همانطور که در جدول شماره  1مشاهده میشود ،آماره نسبت احتمال در مرحله صفر
معادل  361/111بوده که در مرحله یک به  313/533کاهش یافته است .آزمونهای والد
و سطح معنیداری کمتر از  ٪5بیانگر خوبی برازش الگو به صورت کلی ،به صورت مرحلهای
و بلوکی است .بررسی برازش بلوکی و برازش مرحلهای زمانی اهمیت مییابد که از بیش
از یک گام برای برازش و برآورد الگو استفاده شود .از آنجا که از یک گام برای برای برازش
الگو استفاده شده است ،بنابراین آماره کای دو برای دو برازش بلوکی و مرحلهای یکسان
مییابد .با این وجود معنیداری هر دو برازش به مفهوم معنیداری متغیرها بوده و حاکی
از برازش مناسب الگو است.

-5نتایج و پیشنهادها
دراین مقاله هدف طراحی یک سیستم هشدار سریع بود که زمان بقای بانکها را بر اساس
مهمترین نسبتهای مالی در کشور نشان دهد .چهار هدف اصلی در این مقاله مورد بررسی
قرار گرفت .شناسایی عوامل پیشرو در پیشبینی ورشکستگی بانکها ،طراحی یک سیستم
هشدار سریع برای پیشبینی زمان احتمالی در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانکها،
تخمین زمان احتمالی بقای بانکها در ایران ،تعیین تفاوت زمان بقای بانکها بر اساس
نوع مالکیت .در همین راستا ،از تحلیل چند متغیره کاکس برای پیشبینی زمان در معرض
ورشکستگی قرار گرفتن و بقای بانکهای کشور در دوره زمانی  3131-3131استفاده
شد .نتایج حاص ل از بکارگیری برآوردکننده کاپالن میر جهت تخمین زمان احتمالی
ورشکستگی بانکهای کشور در گروههای مختلف ،نشان داد که بانکهای خصوصی در
مدتزمان کوتاهتری در مقایسه با سایر بانکها در معرض ورشکستگی قرار میگیرند .با
توجه به ساختار بانکهای دولتی که تحت حمایت دولت هستند ،با وجود اینکه مطالبات
غیرجاری بیشتر از سایر بانکها دارند ،اما در مدت زمان بیشتری در معرض ورشکستگی
قرار میگیرند .این موضوع نشان از ساختار نامناسب بانکها ،مدیریت نامناسب داراییها
و بدهی ها و عدم توجه آنها به سالمت بانکی دارد که در صورت عدم حمایت دولت ،در
مدت زمان کوتاهی در معرض خطر قرار میگیرند .نتایج حاصل از آزمون ،لگاریتم رتبه،
برسلو و تارون وار بیانگر تفاوت معنیدار بین زمان بقای بانکها با مالکیت مختلف است.
برای بررسی اثر شاخصهای پیشرو در پیشبینی در معرض ورشکستگی قرار گرفتن
بانکها ،از الگوی کاکس استفاده شد .نتایج برآورد الگو نشان داد ،با توجه به معنیداری
و آماره والد ،میتوان از این شاخصها برای پیشبینی ورشکستگی بانکها استفاده کرد.
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آزمون خوبی برازش الگو در سه سطح کلی ،مرحلهای و بلوکی حاکی از خوبی برازش الگو
برآورد شده دارد.
نتایج بررسییی نشییان داد که نسییبتهای هزینه ،ریسییک اعتباری و ریسییک نقدینگی به
ترتیب از نظر درجه اهمیت در رتبه  3تا  1قرار دارند .این موضوع اهمیت مدیریت سود،
شییناسییایی مشییتریان بانک و مدیریت ریسییک نقدینگی را برای بانکها بیش از پیش
میسییازد .مدیریت سییود ،مسییتلزم مدیریت دارایی و بدهی اسییت .هدف اصییلی مدیریت
دارایی_ بدهی ایجاد یک جریان مسیتمر سودآوری با کیفیت باال ،با ثبات و در حال رشد
اسییت .این هدف با دسییتیابی به یک ترکیب مطلوب میان سییطح دارایی و بدهی و میزان
ریسییک مالی تحقق مییابد .بنابراین جهت بهبود سییودآوری ضییروری اسییت ،بانکها به
مدیریت دارایی و بدهی و انتخاب ترکیب مناسبی از دارایی و بدهی توجه داشته باشند.
ریسیییک اعتباری ریسیییکی اسیییت که از نکول طرف قرارداد ،به وجود میآید که یکی از
مهمترین عوامل تولید ریسک در بانکها است که این ریسک از این جهت ناشی میشود
که دریافتکنندگان تسییهیالت توانایی بازپرداخت اقسییاط بدهی خود را به بانک نداش یته
باشند.
در بیانیکها ،ریسیییک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک
ایجاد میشیییود .مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالشهایی اسیییت که سییییسیییتم
بانکداری با آن روبرو اسیت .دلیل اصیلی این چالش این است که بیشتر منابع بانکها از
محل سیپردههای کوتاهمدت تأمین مالی میشود .عالوه بر این تسهیالت اعطایی بانکها
صرف سرمایهگذاری در داراییهایی میشود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند.
با توجه به اهمیت مدیریت سود ،کنترل ریسک اعتباری و نقدینگی ،پیشنهاد میشود:
 بانکهایی که دارای نسیبتهای هزینه باالتر از متوسط شبکه بانکی هستند باید درمیدیرییت دارایی و بیدهی تجدید نظر نموده و از افزایش داراییهای غیر سیییودآور
پرهیز نمایند.
 جهت کنترل ریسیک اعتباری  ،باید به بهبود نحوه تخصیص منابع بین فعالیتهایمختلف ،ارزیابی سطح اعتباری مشتریان و اخذ تضمینهای کافی توجه شود.
 اعطای اعتبارات از سییوی بانکها بایسییتی تحت معیارهای مناسییب و تعریف شییدهانجام پذیرد .این معیارها باید اطالع دقیق از بازار هدف بانک ،شییناخت کامل از
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وام گیرنده یا طرف مقابل ،هدف از اعتبار و ساختارآن و منبع بازپرداخت اعتبار را
در برگیرد.
 وظیفه اصییلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاهمدت مالی و سییرمایهگذاریهایبلندمدت اسییت .نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در
ایفای تعهدات و در نتیجه در معرض ورشییکسییتگی قرار میدهد .نگهداری مقادیر
فراوان نقدینگی ،نوع خاصیی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ
سوددهی بانک به سپردههای مردم و در نتیجه از دست دادن بازار میشود .بنابراین
ضییروری اسییت بانکها به مدیریت نقدینگی و در نتیجه بهبود توانایی بانکها بانک
برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان توجه داشته باشند.
 قانونگذار و ناظر نیز باید ظرفیت الزم برای شیناسیایی بانکهای ورشکسته را ایجادنماید.
اگر چه نتایج این مطالعه مهمترین نسبتهای مالی را برای پیش بینی زمان بقا معرفی
کرد ،اما مواردی همچون کیفیت مدیریت ،حاکمیت شرکتی و نظارت داخلی ،الگوی
تجاری بانک ها و شرایط اقتصاد کالن در این فرآیند نادیده گرفته شده است .علیرغم این
محدودیتها این مقاله سعی نمود نخستین گام را در پیش بینی ورشکستگی بانکهای
کشور بردارد و بررسی موارد مذکور را در سایر مطالعات بررسی مینماید.
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