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چكیده
شاخ نسبت کفایت سرمایه از محرکهای مهم در فرآیند سودآوری مؤسسات ماالی و باناکهاا
محسو میشود .از ای رو تحقیق حاور به بررسی عاواملی مایپاردازد کاه در تعیای شااخ
سنجش سالمت بانک یا نسبت کفایت سرمایه باناک هاا ماؤثر اسات .بادی منظاور باا اساتفاه از
سیستم نمون ه گیری تصادفی ساده تعداد هارده بانک دولتی و غیردولتی فای باازه زماانی پانج
ساله  4923تا  4923بهعنوان نمونه آماری تحقیق از بی شبکه بانکی کشور انتخاا گردیاد .در
ای پژوهش شاخ سنجش سالمت مالی بانک یا نسبت کفایت سرمایه بهعنوان متغیر وابساته و
متغیرهای اندازه بانک یا لگاریتم حجم دارایی های درآمدزا و عملیاتی ،سهم تسهیالت اعطایی باه
بخشهای مختلف اقتصادی ،کشاورزی ،بازرگانی ،صنعت ،خدمات و صاادرات در اار و عقاود
اسالمی با بازدهی ثابت عقود مبادلهی ی و عقاود باا باازدهی احتماالی عقاود مشاارکتی ازکال
دارایی های عملیاتی و درآمدزا ،اندوخته زیان تسهیالت اعطایی ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و
سهم تأمی مالی از محل سپردههای مادت دار در سااختار سارمایه باناک یاا نسابت اهارم ماالی
بهعنوان متغیر مستقل درون سازمانی در قالب پنج گزاره پژوهشی مختلف در الگاوی رگرسایونی
ندگانه مبتنی بر دادههای پانلی ماورد آزماون قارار گرفتناد .نتاایج باه دسات آماده از آزماون
فرویهها نشان داد که متغیرهای اندازه بانک ،سهم تسهیالت اعطایی به بخشهای مختلف ازکال
داراییهای عملیاتی و درآمدزا ،نرخ بازده ارزش ویژه ،اندوختاه زیاان تساهیالت اعطاایی و ساهم
تأمی مالی از محل سپردههای مدت دار در ساختار سرمایه بانک یا نسبت اهرم مالی ،رابطه منفی
و معنیداری با نسبت کفایت سرمایه دارند.
واژگان کلیدی :نسبت کفایت سرمایه ،تحلیل پانلی ،ریسک اعتباری ،بانکهای ایران.
تاریخ دریافت  34/4/46تاریخ پذیرش 34/9/33
 .4عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود.
 .3دانشجوی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان.
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مقدمه
روند شتابان خصوصی سازی که ای روزها با سرعتی بیش از گذشته به سامت رهاایی
از بندهای مدیریت دولتی پیش میرود ،مسائل جدیدی را فرا روی بانکها ،ناظران باناک-
ها ،دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است .مساائلی اون ورشکساتگی و
ناتوانی بانکها که تا ندی پیش در محادوده فعالیات باناکهاای کشاور کاه همگای باا
مالکیت دولتی در فضای ام و به دور از نی دغدغه هایی اداره میشدند ،مطرح نباود.
هم اکنون با تأسیس بانکهای خصوصی و خصوصی سازی بانکهای دولتی ،باه مقولاهای
مهم و قابل اعتنا برای فعاالن ای صنعت تبدیل شده است .در ای میان اولی و مهمتری
عامل که میتواند در مقابل مخافرات ناشی از ورشکستگی و ناتوانی بانکها مقاومت کناد،
نسبت کفایت سرمایه به داراییهای بانک است .نگهداری نسبت کفایات سارمایه از ساوی
بانک ها از بعد مقرراتی و احتیافی آن فراتر رفته و آن را تبدیل باه یکای از شااخ هاای
اساسی و مهم برای قضاوت در مورد ووعیت مالی یک بانک و باناکهاای یاک کشاور در
سطح ملی و در نتیجه تنظیم مراودات بی المللی با بانک و یا کشور مزبور نموده اسات .از
نقطه نظر دیگر ،برآورده ساخت سود مورد انتظار سهامداران و حف قیمت سهام بانکهاا
در بازارهااای رقااابتی نیازمنااد نگاارش و اقاادامات بس ایار جاادیتااری در زمینااه حصااول
شاخ های مطلو فعالیت است که از آن میاان ،نسابت کفایات سارمایه از اهمیات باه
مراتب بیشتری برای سهامداران و سایر سارمایهگاذاران باانکی برخاوردار اسات شاکری
نوری. 4923،
در اوایل دهه  4321میالدی مشخ شد که تشدید پدیده ریسک در حوزه عملیات
مالی و اعتباری خارجی نقش عمدهای در ایجاد بحرانهای اقتصادی کشورها ایفا میکند.
با بروز اولی نشانههای ناشی از بیتوجهی کشورها به عامل ریسک که در قالب انوا
بحران های مالی در کشورهای مختلف ظاهر شد ،ای فکر تقویت گردید که الزم است
ترتیبات مالی و نظارتی ویژهای مورد توجه قرارگیرد تا از فریق تقویت بنیادهای مالی و
سرمایه یی مؤسسات مالی کشورها ،امکان پیشگیری از بی ثباتی مالی و به تب آن بی
ثباتی بخش اقتصادی فراهم شود رفیعی شمس آبادی ،فرجی . 4931،از اواخر دهه
 4321میالدی به بعد ،کمیته قوانی و رویههای نظارتی بانکداری 4که بیشتر موارد از آن

1. Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices

111

فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره  ،01سال چهارم ،تابستان 0930

با نام کمیته بال 4یاد میشود ،ابتکار عمل تدوی استاندارد کفایت سرمایه مبتنی بر
ریسک را در سطح جهان به دست گرفت .کمیته مزبور که از حمایت گسترده رؤسای کل
بانک های مرکزی عضو گروه ده کشور صنعتی برخوردار بوده است ،تدوی ترتیبات خاصی
در ارتباط با جلوگیری از کاهش استاند اردهای سرمایه در نظام بانکی را در دستور کار
خود قرار داد سیف . 4921،از ای رهگذر مکلف کردن بانکها به رعایت حداقل نسبت
کفایت سرمایه فبق قوانی نظارتی کشورها ،امری ورور به نظر میرسد که البته از دید
مقامات نظارتی کشورمان نیز دور نمانده است .دلیل وو الزامات قانونی مبنی بر رعایت
حداقل نسبت کفایت سرمایه توس بانکها ای است که درواق بانکها با اتکای به
سرمایه خود ،در مقابل زیانهای ناشی از عدم بازپرداخت وامهای اعطا شده به مشتریان
خود ،شرای نامساعد بازار و برخی تنگناهای عملیاتی ایستادگی میکنند .گر ه در
بهتری حالت نیز ممک است بانکی با موقعیت سرمایهیی مناسب ،در اثر حواد ناگوار از
پای درآید پهلوان زاده . 4926،در ایران ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در سال
 4923با تدوی آیی نامه کفایت سرمایه و با تصویب آن در قالب مقررات مورد تأیید
شورای پول و اعتبار و پس از تصویب توس شورای مزبور ،برای اجرا به بانکهای کشور
اعم از دولتی و خصوصی ابالغ نمود .به عالوه در فرح ساماندهی اقتصاد جمهوری
اسالمی ایران نیز بانک مرکزی بار دیگر موظف شد در زمینه اصالح و سالم سازی
ساختارهای مالی بانکها به ویژه در مورد نسبت کفایت سرمایه در حد استانداردهای
بی المللی اقدامات الزم را انجام دهد .لذا مشاهده میشود که اهمیت مووو در کشور ما
نیز مورد توجه مراج نظارتی و دولت بهعنوان صاحبان سهام بانکهای دولتی و متولی
کل اقتصاد کشور قرار دارد شکری نوری. 4923،
به نظر میرسد از جمله عواملی که میتوانند در تعیی نسبت کفایت سرمایه مؤثر
باشند میتوان از متغیرهای نسبتهای سودآوری ،اندازه بانک ،اهرم مالی ،ذخیره زیان
تسهیالت اعطایی و سهم تسهیالت اعطایی از کل داراییهای بانک نام برد.
طرح تحقی ::ورورت وجود بانکداری و نقش ای

صنعت در اقتصاد برکسی پوشیده

نیست .همچنی پیشگیری از وقو تخلف بهتر از بازرسی و کشف آن و اجتنا از ورر

1. The Basle (Basel) Committee
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بهتر از جبران آن است .هنگامی میتوان از سالمت و امنیت مؤسسات اعتباری افمینان
حاصل کرد که سرمایه بانکها یا بهفور کلی مؤسسات اعتباری ،از کیفیت و کفایت
قابلقبولی برخوردار باشد بدی دلیل باید به نقش و جایگاه نظارت و مقررات در نظام
بانکداری و بهفور کلی در مؤسسات مالی توجه شود یادی پور. 4925،
نسبت کفایت سرمایه نمایانگر موقعیت اعتباری بانکهاا تلقای و از نظار بای المللای
مبنای تصمیمگیری برای انجام معامله با یک باناک یاا یاک کشاور محساو مایشاود.
کارکرد اصلی ای نسبت حمایت بانک در برابار زیاانهاای غیرمنتظاره و نیاز حمایات از
سپردهگذاران و اعتبار دهندگان است .به لحاظ حفاظتی که ای نسبت در برابر زیاانهاای
احتمالی وارده ایجاد میکند ،نگهداری سرمایه کافی منب اصلی اعتماد عمومی به بانکهاا
است لندرانی 4923،؛ بنابرای سؤال اصلی مطارح در ایا پاژوهش ایا اسات کاه اه
عواملی میتوانند در تعیی نسبت کفایت سرمایه بانکها مؤثر واق شوند
به عالوه ،در اثنای بحرانهای مالی اخیر و ناتوانی بسیاری از باناکهاای خصوصای در
سطح جهان ،در ایفای تعهدات خود ،رویکرد خصوصی سازی بانکها در ایران که برگرفتاه
از سیاستهای اصل  11قانون اساسی است با جدیت بیشتری دنباال مایشاود .ایا امار
فرصتها و تهدیدهایی را متوجاه صانعت بانکاداری کشاور نماوده و ماینمایاد .از زاویاه
خطرات محتمل ،ای نکته اهمیات ماییاباد کاه پاس از ساالیان فاوالنی برخاورداری از
حمایتهای دولتی ،تردیدهای زیادی در خصوص توانایی ایجاد ساز و کارهاای الزم بارای
شناسایی ،ردیابی ریسک و رویارویی با آن برای بانکها وجود دارد .ای مطلب با توجه باه
تجربه اندک بانکهای خصوصی و سابقه کام آنهاا در زمیناه بانکاداری اساالمی پاس از
انقال و نگرانیهای موجود در خصوص مدیریت ای ریسکها به ویژه در بانکهای دولتی
مشمول خصوصی سازی ،قابال تأمال اسات .لاذا شاناخت فبیعات تغییارات محیطای و
همچنی ریسکهای احتمالی که به ناتوانی بانکها منجر میشود با بکاارگیری شااخ -
های مناسب ،به ویژه در ارتباط با شاخ های توافقنامه بال ورور باه نظار مایرساد کاه
وم رعایت موووعات کفایت سرمایه به بررسی مدیریت ریساک نیاز مایپاردازد .عادم
وجود تحقیقی جام که به بررسی تأثیر نادی مؤلفاه بار روی نسابت کفایات سارمایه
پرداخته باشد ورورت انجام پژوهش حاور را روش میسازد.
الزم به ذکر است که نتایج حاصل از پژوهش حاور ،به توانایی تحلیل سرمایهگذاران
در سهام بانکهای دولتی و غیر دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سپردهگذاران
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خرد و کالنی یاری میرساند که نوعا ،مناب خود را در شبکه بانکی کشور سرمایهگذاری
کردهاند.
در اینجا و قبل از پردا خت به مبانی نظری پژوهش مفاهیم مربوط به مووو مورد
بحث قرار میگیرد:
مفهوم سرمایه :سرمایه در مدیریت مالی به منب تأمی مالی بلندمدتی تعریف میشود که
در دسترس مؤسسه تجاری است و از فریق مالکان تأمی میشود و در صنعت بانکداری
شامل بدهیهای بلند مدت ،حقوق صاحبان سهام و گواهی سپرده نیز میشود شکری
نوری. 4923،
ویژگیها و کارکردهای سرمایه :تأملی گذرا در نظریه بانکداری ،به وووح گویای آن
است که تمام ابعاد و جنبههای گوناگون نظام بانکی هر کشور بهفور مستقیم یا غیر
مستقیم از در دسترس بودن سرمایه و امکان کسب بازده مورد انتظار از محل آن متأثر
است .سرمایه ،یکی از عوامل بنیادی در ارزیابی سالمت و ثبات هر نظام بانکی ،به شمار
میرود .مطلوبیت و تناسب پایه سرمایه به منزله پوششی مطمئ در برابر گستره وسیعی
از مخافراتی است که هر بانک با آن رویارو است .در حقیقت ،سرمایه بهعنوان ابزار جذ
و رف نیازهای احتمالی محسو میشود و ازای رو ،مبنای جلب و حف اعتماد و
افمینان مشتریان به بانک را در اختیار قرار میدهد .ای در حالی است که سرمایه اصلی
تعیی کننده ظرفیت اعتباردهی بانک نیز به حسا میآید .به بیان واوحتر ،امکان
گسترش هر یک از عناصر ترازنامه بانک به محدودهای فراتر از حد تعیی شده در قالب
نسبت کفایت سرمایه آن نیاز ندارد ،بنابرای میتوان نی استنتاج کرد که میزان در
دسترس بودن سرمایه ،تعیی کننده حد بیشینه بانک نیز است.
هدف و نقش محوری سرمایه در هر بانک اساسا ،برقراری ثبات و افزایش توان جذ و رف
نیازهای بالقوه است تا از ای فریق ،سازوکارهای الزم برای حمایت از سپردهگذاران و
سایر اعتباردهندگان در شرای ورشکستگی بانک مهیا شود .برای پایه ،سرمایه هر بانک
باید از سه ویژگی با اهمیت به شرح زیر برخوردار باشد سیف. 4921،
ا سرمایه بانک باید جنبه دائمی داشته باشد.
ا سرمایه بانک نباید عامل احتسا هزینههای ثابت اجباری در محاسبه سود بانک باشد.
ا سرمایه بانک باید امکان ایفای تعهدات در برابر سپردهگذران و سایر اعتباردهندگان را
فراهم کند.
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ورورت قانونمند شدن سرمایهی بانکها :بی شک صنعت بانکداری یکی از صنای
پیچیده و حساس دنیاست و قوانی و مقررات حاکم بر سرمایه از جمله جنبههای برجسته
و مهم ای پیچیدگی و حساسیت است .ای برجستگی ناشی از برخورداری از نقش
مهمی است که بانکها در میان سایر واسطههای مالی دارند ،اهمیت سرمایه بانکها در
ارتباط با ارزیابی ووعیت مالی آنها و تالشهای تشکلهای حرفهیی بی المللی برای
سازگار کردن استانداردهای سرمایه بانکها نیز در پررنگ شدن ای برجستگی نقش
دارند.
در ای رابطه اهمیت بانکها به دلیل وجود عدم تقارن افالعاتی ،حیاتیتر میگردد
زی را شوکی که در آینده بر نیازهای مصرفی مصرف کنندگان و احتیاجات نقدی آنها
تأثیر خواهد گذاشت ندان قابل پیش بینی و آشکار نیست .همچنی بانکها بهعنوان
مؤسسات ارائه کننده خدمات نظارتی عمل میکند که شامل مراحل نظارت بر اعطای
مصرف و باز پرداخت مناب مالی سپردهگذاران توس وام گیرندگان است .آنها بهعنوان
نماینده سرمایهگذاران و سپردهگذاران ،بر فعالیت سرمایهپذیران و یا وامگیرندگان نظارت
میکنند و به ای ترتیب از ایجاد هزینههای نظارت مضاعف در جامعه جلوگیری می-
نمایند .کلید بقای بانکها در خصوص ارائه خدمات نظارتی نیز وجود عدم تقارن افالعاتی
در جامعه است شکری نوری. 4923 ،
مفهوم کفایت سرمایه :احتمال مواجه شدن با کمبود سرمایه بهعنوان آخری پشتوانه و
ذخیره مالی را ریسک سرمایه کفایت سرمایه مینامند .بارزتری علت وقو بحرانهای
بانکی ،عدم کفایت سرمایه بانکها بوده و کارکرد اصلی آن حمایت از بانک در رویارویی
با مشکالت اقتصادی غیر منتظره و نیز حمایت از سپردهگذاران و اعتباردهندگان است
شکری نوری. 4923،
در حال حاور نسبت کفایت سرمایه ،یک معیار محک زنی قوی برای مؤسسات مالی
و بهعنوان معیار اولیه ایمنی ای مؤسسات محسو میشود . Jeff ,4331
تعریف کفایت سرمایه :نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه بر مجمو
دارایی های موزون شده به ورایب ریسک بر حسب درصد است بانک مرکزی. 4923،
در ای تعریف سرمایه پایه عبارت از حاصل جم سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی است.
سرمایه اصلی دارای پنج جزء است که سرمایه ثبت شده و سود انباشته و اندوخته قانونی
اجزای مهمتر آن محسو می شوند .دو جزء دیگر عبارتند از صرف سهام و سایر اندوخته
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ها .سرمایه تکمیلی دارای اجزای گوناگونی است که "ذخایر مطالبات مشکوکالوصول"
جزء اصلی آن است .وریب ریسک انوا داراییها متناسب با مخافرات احتمالی آنها به
ترتیب صفر 31 ،31،و  411درصد است؛ بنابرای داراییهای هر بانک بر اساس ای
ورایب موزون میشود .با توجه به ای توویحات در مییابیم که نسبت کفایت سرمایه
یک نسبت کلیدی در تحلیل ووعیت یک بانک به شمار میرود که با توجه به آن میتوان
متوجه شد که دارایی بانک ها تا ه حد در سبد مناسبی سرمایهگذاری شده است و ای
بانک ها تا ه حد از لحاظ ریسک و نیز از لحاظ به کارگیری سرمایه در داراییهای
مختلف از ووعیت مناسبی برخور دارند.
مبانی و پیشینه نظری پژوه
مبانی نظری :متنو ساخت داراییهای بانک در سراسر جهان موجب میشود مدیریت
ریسک در بانکها بهبود یابد و در نتیجه سودآوری و ارزش افزوده سهامداران باالرود .یکی
از مشکالت کنونی بانکها ،داشت داراییهای متعارف است که قابلیت عروه در بازار را
ندارند .هنگامی که بانکها داراییهای خود را به اوراق بهادار تبدیل میکنند ،وظایف
متعارف آنها دگرگون شده و ساختاری پیدا میکنند که آن را ساختار عبوری مینامند .با
تبدیل دارایی های معامله ناپذیر به معامله پذیر در بازار ،قدرت راهبری ،مدیریت و
برنامهریزی بانکها افزایش مییابد و باعث میشود کیفیت دارییها از جمله وامها افزایش
یابد در نتیجه از ریسک اعتباری کاسته شود .کاهش میزان داراییهای موزون شده بر
مبنای ریسک ،نسبت کفایت سرمایه در بانکها را بهبود میبخشد بختیاری. 4923 ،
از سوی دیگر ،در بررسی عملکرد مؤسسات مالی ،یکی از فاکتورهای مهم در تعیی
موفقیت هر بانک ،مقوله سودآوری است و در ای بی اندازه و سایز مناسب بانک یکی از
عوامل سودآوری در ای صنعت محسو میگردد .میزان داراییها ،سهم هر بانک از بازار
سپردهها و ..از جمله عواملی هستند که در تعیی اندازه بانک تأثیر میگذارند .جکسون
و همکاران  3113معتقدند که بانکهای بزرگ ،خود را با رتبهبندیهای خو محافظت
میکنند ،از ای رو از نوعی درآمدهای سرمایهیی برخوردارند که ارزش آنها بیشتر از
ارزش بازار تعیی شده است .گرو و حیدر  3115نتیجه گرفتند که اندازه دارایی
سازمانی به نام بانک ،تعیی کننده مهم نسبت کفایت سرمایه آن در جهت عکس است،
یعنی ای که بانکهای بزرگتر نسبت کفایت سرمایه پایی تری دارند .به عالوه ،در
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ترازنامه بانک ها ،افزایش داراییها به واسطهی پرداخت تسهیالت از محل جذ مناب
جدید حاصل میشود ،به عبارت دیگر ،سپردههای مردم بهعنوان عامل اصلی افزایش
حجم داراییها و به تب آن افزایش قدرت سودآوری بانک است؛ و از ای رو کاهش سهم
بازار بانکها در سمت بدهیها سپردهها  ،به کاهش سهم بازار آنها در خصوص
تسهیالت اعطایی منجر و ای موجب کاهش سودآوری بانکها میشود .در نتیجه در پی
کاهش سودآوری ،قدرت تأمی مالی بانکها نیز کاهش مییابد.
نکته حایز اهمیت دیگر در ای رابطه ،توجه به مقوله مطالبات و لزوم جلوگیری از
بلوکه شدن مناب بانک است؛ به عبارت دیگر با عدم بازگشت تسهیالت اعطایی به
مشتریان ،قدرت تسهیالتدهی و در نتیجه سودآوری بانکها کاهش مییابد و با توجه به
عدم امکان افزایش سرمایه به لحاظ حجم پایی سودآوری ،موجبات کاهش هر ه بیشتر
توان تسهیالتدهی بانک فراهم میشود .از آنجا که تسهیالت اعطایی نماینده خوبی برای
ریسک اعتباری پرتفوی بانک است ،بانکها معموال ،ریسک اعتباری خود را برای افزایش
درآمد بهصورت قابل مالحظهای افزایش میدهند که ای امر بر نسبت کفایت سرمایه
آنها اثر معکوس خواهد داشت .ومنا پوگ  3111ا رابطهای مثبت بی نسبت کفایت
سرمایه و سهم وامها یافت .به عالوه واوح است که بخش عمده تحلیل یک مؤسسه
بانکی ،ارزیابی کیفیت داراییها و کفایت ذخایر است ،راکه ارزشگذاری بیش از حد
داراییها و یا ناکافی بودن ذخیره پوشش دهنده زیان ناشی از وامهای بالوصول ،سرمایه را
بیش از حد نشان خواهد داد؛ بنابرای الزم است که اندازه بانک به حدی باشد که در
مواجهه با نوسانات بازارهای بی ثبات ،د ار اختالل نشود و بتواند ریسک را به نحوی مؤثر
مدیریت کند رفیعی شمس آبادی ،کریمخانی. 4931،
پیشینه نظری :مودیگلیانی و میلر  4332برای اولی بار بیان کردند که در دنیایی با
بازارهای مالی کامل و ساختار سرمایه ،تنظیم سرمایه نامناسب و نیازمند وو قوانینی
خاص است .در ادامه با مالحظه مهمتری مطالعات انجام شده در مورد نسبت کفایت
سرمایه و پرتفوی بانک و عملکرد بانکها ،نتایج متفاوتی مشاهده میشود .سانتامرو و
واتسون  4335نشان دادند که قوانی بسیار سخت سرمایه موجب میشود که بانکها
اعتبارات خود را کاهش دهند ،در نتیجه موجبات سقوط سرمایهگذاری تولیدی فراهم
شود .آنها استدالل کردند که از منظر جامعه ،سطح بهینه سرمایه برای سیستم بانکداری
باید از فریق نقطهای تعیی شود که در آن بازدههای نهایی سرمایه بانک دقیقا ،مساوی
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هزینههای نهایی سرمایه بانک است .پوگا 3113 4نتیجه گرفت که نبود حداقل سرمایه
کافی در حسابداری برای ریسک پرتفوی داراییهای بانک میتواند یکی از فاکتورهای مهم
ورشکستگی بانک باشد .او بحرانهای بانکی سالهای  4332-4333در کشور اوگاندا و
تأثیر الزامات جدید کفایت سرمایه در عملکرد و سطوح ریسک بانکهای تجاری در اوگاندا
را بررسی کرد .نتایج مطالعه نشان داد که الزامات جدید سرمایه تأثیر مثبتی بر روی
عملکرد بانکهای تجاری در هنگام افزایش سپردهها ،داراییهای نقد ،سرمایه پرداخت
شده ،سرمایه اصلی و کل سرمایه و سودخال دارد .اسارکایا و اُزک  3115تعیی
کنندههای ساختار سرمایه را در بخش بانکداری ترکیه بررسی کردند و به ای نتیجه
رسیدند که سرمایه تأخیری ،ریسک پرتفوی ،رشد اقتصادی ،سطوح میانگی سرمایه و
بازده حقوق صاحبان سهام ،با نسبت کفایت سرمایه رابطه مثبتی دارند و بخش سپردهها
با نسبت کفایت سرمایه رابطه منفی دارد .همچنی نتایج تحقیقات انجام شده پیرامون
نسبت کفایت سرمایه ،متغیرهای بانکی و نسبتهای مالی تفاوت قابل مالحظهای را نشان
میدهد .بلوز  3114نتیجه گرفت که اندوخته زیان وام موجب کاهش نسبت کفایت
سرمایه میشود .رینولدز و دیگران  3111به بررسی ساختار مالی و عملکرد بانکها فی
سالهای  4325تا  4335در هشت کشور شرقی و جنو شرقی آسیا پرداختند .از
نسبتهای عملکرد مالی شامل :کفایت سرمایه ،نقدینگی ،سودآوری ،اولویتهای وام
بهعنوان متغیر وابسته استفاده شد که به ساختار متغیرهای داراییهای بانک ،درآمد
خال  ،زمان و هزینهی اداری برمیگشت .آنها نتیجه گرفتند که سودآوری و اولویت وام
با اندازه بانک ارتباط مستقیم دارد و افزایش مییابد ،اما کفایت سرمایه با اندازه بانک
ارتباط معکوس دارد و کاهش مییابد.
مت یوو 3113 3نتیجه گرفت که سودآوری بانک با نسبت سرمایه اصلی یا نسبت
سرمایهی درجه  4بر پایه ریسک ،رابطه مثبتی دارد .وی در مطالعه خود از بازده داراییها
و بازده حقوق صاحبان سهام بهعنوان معیارهایی برای سودآوری بانکها در سالهای
 4332تا  3115استفاده کرد .بویوک سالواری و ابدیوگلو  3144تأثیر تعیی کنندههای
نسبت کفایت سرمایه را بر ووعیت مالی بانکهای نمونه بررسی کردند و برای تحلیل
رواب بی متغیرهای تحقیق خود ،از روش تحلیل پانلی دادهها استفاده کردند .نتایج
1. Mpuga
2. Mathuva
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پژوهش ای دو نشان داد که متغیرهای وامها و بازده حقوق صاحبان سهام ،تأثیر منفی بر
نسبت کفایت سرمایه دارند ،در حالیکه ذخیره زیان وامها و بازده داراییها تأثیر مثبتی
بر نسبت کفایت سرمایه دارند و متغیرهای اندازه بانک ،سپردهها ،میزان نقدینگی ،حاشیه
خال سود تأثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه ندارند.
حیدری  4923رابطه بی نسبت کفایت سرمایه و  1متغیر مالی شامل نسبت
ریسک اعتباری ،نسبت سودآوری ،اندازه بانک و نسبت سپرده به تسهیالت را در سیستم
بانکی ایران بررسی کرد و تعداد  41بانک  41بانک دولتی و  1بانک خصوصی را فی
سالهای  4953تا  4921بهعنوان نمونه انتخا کرد .او نتیجه گرفت که بی نسبت
کفایت سرمایه و متغیرهای مالی ،رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد و تأثیر تغییرات
نسبت ریسک اعتباری بانکها بر نسبت کفایت سرمایه کمتر از تأثیر سایر متغیرهای مالی
است .همچنی پیرامون کفایت سرمایه ،ریسکهای مختلف و ورشکستگی بانک تحقیقاتی
صورت گرفته است .از جمله ،رایم  3114رابطه بی سرمایه و رفتار ریسکی بانکهای
سوئیس را بررسی کرد .او برای آزمایش ای مووو که آیا بانکهای سوئیسی که
استانداردهای تنظیمی حداقل سرمایه را منعقد کردهاند ،میل به افزایش نسبت سرمایه
خود دارند یا نه از رویکرد معادالت همزمان استفاده کرد و نتیجه گرفت که آیی نامههای
الزامآور تأثیر مثبت و خاصی بر روی نسبت سرمایه دارند .پاتریک  3119رابطه بی
تغییرات کفایت سرمایه و ریسک اعتباری بانکها را با استفاده از افالعات موجود بانک-
های فعال هفت کشور کانادا ،فرانسه ،ایتالیا ،هاپ  ،سوئد ،انگلستان و آمریکا را در سال-
های  4322تا  4333بررسی ک رد .نتایج تحقیق نشان داد که کشورهای مورد بررسی بجز
فرانسه و ایتالیا با وجود عدم رعایت کامل استاندارد کفایت سرمایه ،تمایل داشتند که
نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش دهند .مهمتری نتیجه او ای بود که ارتباط معکوس
بی تغییرات در نسبت کفایت سرمایه و نسبت ریسک اعتباری بانکهای نمونه بی
سالهای مورد تحقیق ،تأیید شد .هو و هو  3141رابطه بی ساختارهای مالی شرکتها
و استراتژیهای سرمایهگذاریهای ریسکی در صنعت بانکداری تایوان را بررسی کردند.
نتایج آنها نشان داد که محدودیتهای نسبت کفایت سرمایه ،درواق تحت تأثیر
استراتژیهای سرمایهگذاری ریسکی شرکتها قرار داشته و عملکرد شرکت بهفور قابل
توجه و مثبتی ،به اندازه و نسبت اهرم مالی و هزینههای مالی مربوط میشود.
فرجی و شمس آبادی  4931اثر شاخ های عمده بانکی بر متغیرهای پولی و
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اقتصادی را بررسی کردند و اصول  33گانه بال که در راستای مدیریت ریسکهای
مؤسسات مالی است را بیان کردند و در نتیجه تبعات عدم رعایت ای اصول را بیان کردند
و در نهایت راهکارهایی برای رعایت الزامات کمیته بال ارائه کردند .شکری نوری 4923
رابطه کفایت سرمایه با شاخ ریسک ورشکستگی و عملکرد مالی بانکهای ایران فی
سالهای  4929تا  4926را بررسی کرد و ند شاخ عملکرد برای بانکها از جمله
بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده داراییها ،نسبت سود ناویژه به خال درآمدهای
عملیاتی و حاشیه سود را معرفی کرد و تأثیر ای عوامل را بر نسبت کفایت سرمایه بهفور
جداگانه بر روی  44بانک دولتی و  6بانک غیر دولتی سنجید .نتایج پژوهش او نشان داد
که بهفور متوس نسبت کفایت سرمایه در بانکهای دولتی و خصوصی تأثیر معکوس و
معناداری بر شاخ ریسک ورشکستگی دارد .از فرفی نسبت کفایت سرمایه بر بازده
حقوق صاحبان سهام ،حاشیه سود و نسب ت سود قبل از کسر مالیات به درآمد تأثیر
معناداری ندارد .سالمی  4934به بررسی تأثیر الزامات کفایت سرمایه بر عملکرد و
هزینه های واسطهگری بانکهای ایران پرداخت و نشان داد که نسبت کفایت سرمایه با
بازده داراییها رابطه مثبت و با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه منفی دارد و بی نسبت
کفایت سرمایه و شاخ های درآمد واسطهگری رابطهای وجود ندارد .همچنی به ای
نتیجه رسید که رعایت و یا عدم رعایت حداقل نسبت کفایت سرمایه ،تأثیر معناداری بر
هیچ یک از شاخ های فوق ندارد .فرخیانی  4926ارتباط ساختار داراییهای موزون
شده برحسب ریسک بانک ها را با شاخ ریسک و بازدهی آنها بررسی نمود او بر پایه
ادبیات مدیریت ریسک ابتدا شاخ ریسک را محاسبه نمود و سپس ارتباط بی شاخ
به دست آمده با داراییهای موزون شده بر حسب ریسک بانکها را مطابق با فبقهبندی
داراییهای کمیته بال سنجید و به وجود ارتباط بی ترکیب داراییهای بانکها با شاخ
ریسک آنها پی برد و نیز نتیجه مقایسه شاخ ریسک و بازدهی بانکهای دولتی و
خصوصی بیانگر وجود ارتباط معنیدار بی ای دو پارامتر در بانکهای خصوصی نسبت
به بانکهای دولتی بود .در نهایت مقایسه شاخ ریسک و بازدهی بانکهای تخصصی و
تجاری نشان داد که بانکهای تخصصی نسبت به بانکهای تجاری از بازدهی مناسبتری
برخوردار بودهاند.
فرضیههای پژوه
است:

 :بر اساس مطالعات نظری پنج فرویه زیر برای پژوهش تبیی شده
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فرویه اول (  :) H1بی لگاریتم فبیعی حجم داراییهای عملیاتی و درآمدزا یا اندازه بانک
سنجش سالمت مالی بانک رابطه معنیداری

با نسبت کفایت سرمایه بهعنوان شاخ
وجود دارد.
فرویه دوم  : H 2بی سهم تسهیالت اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی شامل
کشاورزی ،بازرگانی ،صنعت ،خدمات و صادرات ،در قالب عقود اسالمی با بازدهی ثابت و
متغیر با نسبت کفایت سرمایه بهعنوان شاخ سنجش سالمت مالی بانک رابطه
معنیداری وجود دارد.
فرویه سوم  : H 3بی میزان ذخیره زیان تسهیالت اعطایی غیرجاری مشتمل بر معوق،
سر سید گذشته و مشکوک الوصول با نسبت کفایت سرمایه بهعنوان شاخ سنجش
سالمت مالی بانک رابطه معنیداری وجود دارد.
فرویه هارم  : H 4بی نرخ بازده ارزش ویژه و نسبت کفایت سرمایه بهعنوان شاخ
سنجش سالمت مالی بانک رابطه معنیداری وجود دارد.
فرویه پنجم  : H 5بی سهم تأمی مالی از محل سپردههای مدتدار در ساختار سرمایه
بانک یا اهرم مالی و نسبت کفایت سرمایه بهعنوان شاخ سنجش سالمت مالی بانک
رابطه معنیداری وجود دارد.
روششناسی پژوه
ای تحقیق توصیفی -همبستگی از نظر هدف پژوهش ،از نو پژوهشهای کاربردی
است؛ و برای تحلیل آماری دادهها و آزمون فرویههای پژوهش ،با در نظر گرفت اثرات
ثابت و تصادفی دادههای پانل ،از رگرسیون ند متغیره استفاده شد.
جامعه آماری شامل بانک های دولتی و خصوصی در دو بخش بورسی و غیربورسی بوده
است که شرکتهای بورسی واجد شرای زیر بوده بودهاند.
ا تا پایان سال  21در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند.
ا دربی سالهای  4923تا  4923در بورس اوراق بهادار فعال باشند.
ا به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،دارای سال مالی مشابه منتهی به پایان اسفند ماه
باشند.
ا جزء نهادهای فعال در بازار متشکل و غیر متشکل پولی شرکتهای سرمایهگذاری،
واسطهگری مالی ،شرکتهای هلدینگ ،بانکها و لیزینگها باشند.
شرکتهای غیربورسی عمدتا ،شامل بانکهای دولتی هستند.
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با توجه به شرای فوق و با روش حذف سیستماتیک در نهایت تعداد  41بانک 3
بانک خصوصی و  3بانک دولتی فی دوره زمانی پنج ساله  4923تا  4923بهعنوان
نمونه تحقیق آماری انتخا شدند.
افالعات مورد نیاز در زمینه ادبیات و پیشینه پژوهش با مطالعه کتا ها ،مقاالت و
پژوهشهای دیگر پژوهشگران و جستجو در اینترنت ،از جمله مقررات کفایت سرمایه از
سایت اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران گردآوری شد .همچنی افالعات
مورد نیاز در زمینه گردآوری دادههای مربوط به هریک از متغیرها برای تجزیهوتحلیل،
ازصورتهای مالی ساالنه حسابرسی شده ،موجود در سایت اینترنتی برخی از بانکها و
صورتهای مالی افشا شده برخی از بانکهای خصوصی در سایتهای رسمی بورس اوراق
بهادار تهران از جمله سایت مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمی )www.rdis.ir
و سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران)  ،(www.tse.irاستخراج شد .الزم به توویح
است با توجه به اینکه نرخ کفایت سرمایه بخش اعظم و صورتهای مالی برخی از بانکها
در سایت های اینترنتی و سایر مناب افشا نشده بود .محقق با روش تحقیق میدانی وم
مراجعه به ادارات حسابداری کل بانکهای کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ،به جم آوری آن افالعات پرداخت.
دادههای گردآوری شده پس از محاسبات اولیه در اکسل ،با استفاده از نرمافزاراقتصاد
سنجی  Eviewsتجزیهوتحلیل گردید.
مدل پژوه

 :بر اساس مبانی نظری و تحقیقات انجام شده ،برای آزمون فرویههای

تحقیق از مدلی که در قالب رابطه  4مطرح شده استفاده شد:
رابطه 4
CAR it   0  1SIZE it  2LLR it  3LOAit  4ROE it  5LEV it   it

با توجه به رابطه  4متغیرهای تحقیق در جدول  4ارائه شده است:
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جدول  :5تتريف متغیرهای مورد مطالته
نماد

نام متغیر

تتريف متغیر

CAR

نسبت کفایت سرمایه

سرمایه پایه به داراییهای ریسک پذیر

SIZE

اندازه بانک

لگاریتم کل داراییهای عملیاتی و درآمدزای بانک

LOA

سهم تسهیالت اعطایی

کل تسهیالت اعطایی به کل داراییها

LLR

ذخیره زیان تسهیالت اعطایی

ROE

بازده حقوق صاحبان سهام

LEV

اهرم مالی

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به مجمو اعتبارات اعطایی ناخال
سود خال

به حقوق صاحبان سهام

کل بدهیها به حقوق صاحبان سهام

منب  :یافتههای پژوهش

پس از استخراج دادههای مورد نیاز ،شرای و ویژگیهای متغیرها با استفاده از
آزمونهای خاص روش دادههای ترکیبی ،مشخ و سپس با در نظر گرفت ای ویژگی-
ها ،روشهای مناسب برای برآورد ورایب متغیرهای مستقل انجام میشود .در ای ارتباط
با توجه به نمودار  4از سه آزمون  Fلیمر ،آزمون هاسم  4و آزمون  LR3استفاده شد
 .(Hausman,4352پس از انجام آزمونهای  Fلیمر ،آزمون هاسم و آزمون ناهمسانی
واریانس ،مدل و روش مناسب برای تخمی مدل به دست آمد.

1. Husman
2. Log Likelihood Ratio Test
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آزمون Fلیمر

آزمون هاسمن

آزمون LR

شكم  :5نمودار فرآيند انت اب مدل مناسب برای تجزيهوتحلیم

مبنای استنباط از روی سطح معنیداری بوده است بدی گونه که هر گاه مقدار
احتمال یا سطح معنیداری آزمون کمتر از  1/13باشد ،فرویه صفر در سطح  33درصد
افمینان رد میشود.
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يافتههای پژوه
برای بررسی مشخصات عمومی متغیرها و برآورد مدل و تجزیهوتحلیل دقیق آنها،
آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم است .جدول  ، 3آمار توصیفی متغیرهای
مورد آزمون را برای نمونهای متشکل از  51شرکت -سال مشاهده در فاصله زمانی
سالهای  4923تا  4923نشان میدهد که شامل برخی شاخ های مرکزی و پراکندگی
است .همچنی با توجه به نرمال بودن توزی دادهها ،برای آزمون نرمال بودن دادهها ،از
آزمون نرمال بودن جمالت پسماند بر اساس محاسبه نرم افزار از آزمون جارک Eviews
برا 4استفاده شد ،نتایج نشان داد که توزی متغیرهای تحقیق در سطح قابلقبولی نرمال
است.
همچنی یکی از عواملی که میتواند به نتیجهگیری غل درباره تأثیر متغیرهای مستقل
روی متغیر وابسته منجر شود ،نادیده گرفت بحث واقعی کردن دادههای اسمی است.
تمامی متغیرهایی که به شکل واحدهای پولی بیان میشوند ،متغیرهای اسمی هستند و
باید با توجه به شاخ قیمتی مناسب ،اثر تورم از ای متغیرها خارج شود .در ای مدل،
متغیرهایی که به شکل نسبت بیان میشوند ،متغیرهای واقعی هستند؛ اما به لحاظ
شرای تورمی در کشور و با توجه به وجود تورم در دادههای منتشر شده از سوی مرکز
آمار ایران ،بانک مرکزی و سایر نهادهای معتبر که در ای مطالعه از دادههای افالعاتی
ای نهادها استفاده شده است ،برای اجتنا از نتیجهگیری غل و تحقق برآورد صحیح
مدل ،الزم است تا متغیرهای اسمی به متغیرهای واقعی تبدیل شوند.
برای واقعی سازی متغیرها از شاخ قیمتی استفاده شد و متغیرهای اسمی با توجه به
رابطه  3تبدیل به متغیرهای واقعی شدند.
رابطه 3
 :متغیر واقعی،

 :متغیر اسمی : P،شاخ

قیمت :t ،نماد زمان :i ،نماد مقط

1. Jarque-Bera

فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره  ،01سال چهارم ،تابستان 0930

101

جدول  :2آمار توصیفی متغیرها
شرح

CAR

SIZE

LOA

LLR

ROE

LEV

میانگی

1/434659

95139/33

1/692541

1/199329

1/462322

41/33941

میانه

1/129311

35322/39

1/613311

1/131111

1/415111

41/45931

حداکثر

4/311111

433163/6

1/233111

1/125111

1/524111

39/53211

حداقل

1/135111

4652/235

1/313111

1/114111

-1/159111

1/163111

انحراف معیار

1/344531

91443/33

1/41314

1/133515

1/415333

41/69932

ولگی

1/634545

4/113333

1/531143-

1/934214

4/453611

4/113912

کشیدگی

32/34324

3/349332

6/569313

4/245233

3/659325

1/231236

جارک برا

3412/442

44/24961

12/66529

3/265395

95/12345

33/92533

حجم نمونه

51

51

51

51

51

51

منب  :یافتههای پژوهش

نتايج آزمون فرضیهها
جدول  9نتایج حاصل از آزمون فرویههای پژوهش را نشان میدهد:
جدول  :9تحلیل رگرسیون و ورایب فرویه ها
روش پانم حداقم مربتات تتمیم يافته )(EGLS
1/243

وریب تعیی
وریب تعیی تعدیل شده

1/591

انحراف معیار استاندارد

1/163

F
آماره دوربی  -واتسون

41/443
4/331

احتمال

1/111

متغیر توویحی

وریب

آماره

انحراف استاندارد

احتمال

عرض از مبدا

*1/5

3/96

1/913

1/13

SIZE

*-1/13

-3/11

1/133

1/11

LOA

**-1/14

-9/35

1/443

1/11

LLR

*-1/39

-3/14

1/163

1/11

ROE

**-1/9

-1/2

1/166

1/11

**-1/113

-1/32

1/111

1/11

LEV
* معنیداری در سطح 1/13
منب  :یافتههای پژوهش

**

معنیداری در سطح 1/14
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مدل در جدول  ، 9وریب متغیر اندازه بانک LogBS

با توجه به نتایج برآورد ای
به لحاظ آماری در سطح احتمال  %3معنیدار است .درواق متغیر اندازه بانک با وریب به
دست آمده  - 1/13و متغیر نسبت کل تسهیالت اعطایی به کل داراییها  LOAبا
وریب  - 1/14همچنی متغیر ذخیره زیان تسهیالت اعطایی  LLRبا وریب  -1/39و
متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام  ROEو نسبت اهرم مالی  LEVبه ترتیب با
ورایب  -1/94و  -1/113اثر منفی و معنیداری بر روی متغیر وابسته یعنی نسبت
کفایت سرمایه دارند؛ بنابرای فرویه اول و دوم رد و فرویه سوم تأیید میشود و
فرویههای هارم و پنجم نیز رد میشوند .در نهایت با توجه به جدول فوق و با توجه به
سطح معنیداری آزمون  ، sig <1/13 Fفرض صفر پذیرفته میشود یعنی در سطح
افمینان  33درصد مدل معنیداری وجود دارد .از فرفی برای بررسی قدرت توویح
دهندگی مدل و بررسی وجود یا عدم وجود خودهمبستگی 4یا همبستگی پیاپی بی
خطاها به ترتیب از وریب تعیی  R3و آماره دوربی واتسون D.W 3استفاده شد.
میزان  R-squared R2و  D.Wبه دست آمده در ای مدل که در جدول  9گزارش شد،
به ترتیب با  1/24و  4/33است که حاکی از قدرت توویح دهندگی باالی مدل و عدم
وجود خود همبستگی است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
نتیجهگیری :بر اساس تئوریهای موجود در رابطه با سرمایه عوامل متعددی وجود دارند
که میتوانند نسبت کفایت سرمایه را تحت تأثیر قرار دهند .در ای تحقیق ،رابطه میان
نسبت کفایت سرمایه بهعنوان متغیر وابسته و اندازه بانک ،سهم تسهیالت اعطایی به
بخشهای مختلف از کل داراییهای بانک ،ذخیره زیان تسهیالت اعطایی ،نرخ بازده ارزش
ویژه و سهم تأمی مالی از محل سپردههای مدتدار در ساختار سرمایه بانک یا اهرم مالی
همگی بهعنوان متغیرهای مستقل در قالب  3فرویه مختلف بررسی شدند .نتایج آزمون
فرویهها بهصورت زیر است:
 با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرویه اول میتوان گفت ،از آنجا که بانکهایبرخوردار حجم داراییهای عملیاتی و درآمدزایی بیشتر در مقایسه با بانکهای با حجم
1. Auto Correlation
2. Durbin- Watson
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داراییهای عملیاتی و درآمدزای کمتر و یا کو کتر ،دسترسی آسانتری به بازارهای
سرمایه دارند و به سبب وسعت عملیات ،میتوانند ترکیب پرتفوی خود را برای کاهش هر
ه بیشتر ریسک متنو تر سازند ،نیاز به الزامات سرمایهیی کمتر و نسبتهای سرمایهیی
پایی تری دارند ،به عبارت دیگر هر ه اندازه بانک بزرگتر میشود ،انتظار میرود کفایت
سرمایه آن کو کتر شود.
یافتههای ای مطالعه با یافتههای  3115 Groppو حیدری  4923که نشان دادند
میان نسبت کفایت سرمایه و متغیرهای مالی ،رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد ،همسو
است؛ اما با یافتههای  ، 3113 Mpugaمبنی بر وجود رابطه مثبت بی ای دو متغیر ،مغایر
است.
 تسهیالت اعطایی نماینده خوبی برای ریسک اعتباری پرتفوی بانک است ،بانکهامعموال ،ریسک اعتباری خود را برای افزایش درآمد بهصورت قابل مالحظهای افزایش می-
دهند که ای امر اثر معکوس بر نسبت کفایت سرمایه آنها خواهد داشت .یافتههای ای
مطالعه با یافتههای  3113 Mpugaکه رابطه مثبت بی نسبت کفایت سرمایه و سهم
وامها را نشان داد مغایر است.
 نتایج آزمون فرویه سوم نشان داد که ذخیره زیان تسهیالت اعطایی اثر منفی ومعناداری بر روی نسبت کفایت سرمایه دارد ،تأثیر منفی اندوخته زیان تسهیالت در
سرمایه بدی معنی است که بانکها هنگام فشارهای مالی ،در افزایش سرمایه خود
مشکالت بیشتری داشتهاند .از فرفی ای تأثیر منفی میتواند نشانه آن باشد که بانکها
هنگامیکه از لحاظ مالی با کمبود ذخیره مورد نیاز برای جبران زیان ناشی از سوخت
شدن مطالبات مواجه هستند ،مجبور به افزایش سرمایه میشوند .نتایج ای فرویه با
یافتههای  3114 Bloseکه نشان داد اندوخته زیان وامها باعث کاهش نسبت کفایت
سرمایه میشود ،منطبق و همسو است.
 نتایج آزمون فرویه هارم نشان داد که نسبت بازده ارزش ویژه با نسبت کفایتسرمایه ،رابطه منفی و معناداری دارد؛ یعنی افزایش در نسبت کفایت سرمایه باعث کاهش
در نرخ بازده ارزش ویژه میشود .ای امر میتواند به ای دلیل باشد که بسیاری از بانک-
ها برای افزایش نسبت کفایت سرمایه ،مستقیما ،میزان سرمایه را افزایش میدهند .با
توجه به ای که نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ،حاصل تقسیم سود خال بر حقوق
صاحبان سهام است؛ افزایش مخرج منجر به کاهش نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
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خواهد شد .نتایج ای فرویه با یافتههای سالمی  4934منطبق و با یافتههای شکری
نوری  4923مغایر است.
 نتایج آزمون فرویه پنجم نشان داد که متغیر اهرم مالی تأثیر منفی و معناداری بر روینسبت کفایت سرمایه دارد .باال بودن نسبت اهرمی ریسک سپردهگذاری را افزایش می-
دهد و پایی بودن آن نیز بیانگر بلوکه شدن بخشی از مناب مالی سهامداران و یا عدم
موفقیت بانک در جذ سپردهها است .در نتیجه ،ای امر اثر معکوس بر نسبت کفایت
سرمایه دارد .بویوک سالوارسی و ابدیگلو  3144به ای نتیجه رسیدند که رابطه مثبتی
بی اهرم مالی و نسبت کفایت سرمایه وجود دارد .یافتههای ما مغایر با یافتههای ای دو
است.
پیشنهاد برای پژوه

های آتی:

ای تحقیق نقطه آغازی پژوهش در مورد موووعات زیر است ،بنابرای :
 .4همی پژوهش را میتوان درباره مؤسسات مالی فعال درکشور نیز انجام داد و تأثیرات
نسبت کفایت سرمایه را بر شاخ های سودآوری و عملکرد آنها بررسی نمود.
 .3میتوان الگوی مطلو تر نسبت کفایت سرمایه ،شاخ های ریسکی و عملکرد مالی
برای بانکهای خصوصی و دولتی فراحی کرد.
 .9بررسی رابطه نسبت کفایت سرمایه با تسهیالت معوق نیز میتواند برای مدیریت
بانکها نتایج کاربردی داشته باشد.
 .1بهتر است بررسیهای مشابه در یک دوره زمانی  41ساله صورت گیرد.
محدوديتهای پژوه

 :ای پژوهش با محدودیتهایی بهقرار زیر مواجه بوده است:

 .4با توجه به محرمانه بودن کلیه افالعات کفایت سرمایه و بعضا ،صورتهای مالی بانک-
های دولتی و بانک خصوصی سامان ،افالعات مورد نیاز پژوهش با مشکالت فراوان
گردآوری گردید.
 .3محدود بودن تعداد مشاهدات را میتوان دلیلی برای وجود برخی تناقضات بی نتایج
ای تحقیق و تحقیقهای مشابه در داخل و خارج از کشور دانست.
 .9مقایسه نسبت کفایت سرمایه بی مجمو بانکهای ایران و سایر کشورها که دارای
سیستم گسترده بانکداری خصوصی هستند ،مشکل است ،زیرا سیستم بانکداری دولتی و
خصوصی در زمی نه ساختار ،استفاده از مناب  ،متنو بودن اقالم سرمایه ،مدیریت ریسک و
حمایت بانک مرکزی دارای تفاوتهای اساسی با بانکداری سایر کشورها است.
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