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 چکيده
، تفاوت اهداف مدیریت ارتباط بین سهامداران و مدیران مملو از تضاد منافعی است که از جدایی مالکیت و کنترل

 تبیینوسیله تئوری نمایندگی  این تضاد منافع به .شود ناشی می آنهاتقارن اطالعاتی  سهامداران و مدیران، و عدم
های دارند، ساختار مالکیت )ویژگیبر مجموعه های تحت مالکیت خود نکنترل موثری گردد. از آنجا که برخی مالکان،  می

ساختار مالکیت است.  تعیین ریسک پذیری شرکتها و بویژه بانکها در شان( یک عنصر بالقوه مهممالکان و میزان مالکیت
ها و گذاریکفایت سرمایه، سرمایه های مهم نظارتی در بانکها بوده که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بریکی از مکانیسم

براین های بانکی دارد.  نسبت کفایت سرمایه نقش مهم و اساسی در فعالیت. از طرفی دیگر، پذیری بانکها داردریسک
 یریپذ یسکبر ر یهسرما یتکفا یو الزامات قانون )دولتی/ دولتی خصوصی شده( یتساختار مالک یرتاث ،این پژوهش اساس

را بررسی می نماید. از این رو برای آزمون فرضیه های این پژوهش،  شده بورس اوراق بهادار تهران هیرفتپذ یهابانک
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و  بانکاز بین  5936-5931در بازه زمانی  بانک 51تعداد 

ه های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی چند متغیره و داد
رابطه مثبت با ریسک پذیری بانک ها دارد و میزان ریسک پذیری در  تیساختار مالک تیماهفرضیه ها نشان داد که 

می باشد.  شده یساز یخصوصی دولتبانک هایی که از ابتدا خصوصی بوده اند، بیشتر از میزان ریسک پذیری بانک های 
چنین تمرکز مالکیت رابطه منفی با ریسک پذیری بانک ها دارد و با افزایش تمرکز مالکیت، ریسک پذیری بانک هم

کاهش می یابد که این یافته همسود با فرضیه نظارت فعال مالکان عمده می باشد. در نهایت نتایج این تحقیق نشان داد 
 انک ها دارد.که کفایت سرمایه بانک نیز رابطه منفی با ریسک پذیری ب

 .بورس اوراق بهادار تهران، شده یخصوص یو دولت یدولت یری، بانکپذ یسکریه، سرما یتکفایت، ساختار مالک کليدی: واژگان

 

 مقدمه
 کار و سر و مالی های فعالیت ماهیت. هستند مواجه ریسک با دیگر اقتصادی بنگاه هر مانند نیز مالی مؤسسات و ها بانک

 یها ریسک برابر در را مؤسسات گونه مختلف، این های و نرخ پرداخت یها اعتبار، سیستم نظیر یمفاهیم با آن داشتن
 شدن تر پیچیده و فنی های مالی، نوآوری های فعالیت توسعه پرشتاب روند دیگر سوی از و دهد می قرار ای ویژه

و  )همتی درآید مالی ی مؤسسه هر از ناپذیری اجتناب جزء صورت به ریسک مدیریت اصول شده باعث مالی یها سیستم
 (. 5911محبی نژاد، 

 این. شود می محسوب ها مهم بانک های فعالیت از یکی دهی وام هستند، فعالیت وجوه واسطه ها بانک اینکه به توجه با
 توسط وام گیرندگان اعتباری وضعیت بررسی و مستلزم قرار دارد اعتباری ریسک معرض در های بانک فعالیت از بخش
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 یریپذ یسکبر ر یهسرما یتکفا یو الزامات قانون يتاختار مالکس يرتاث

 شده بورس اوراق بهادار تهران یرفتهپذ یبانک ها
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 مؤسسات و ها معوق، بانک مطالبات افزایش از ناشی یها هزینه و نوع ریسک این کاهش منظور به. است ها بانک
اند )تقوی و  داشته اعتباری ریسک ی مقوله به زیادی بال، توجه کمیته یها توصیه به عنایت با های اخیر سال در اعتباری

به صورت  ی پرداختیها از دست دادن وام البه عنوان احتم ای راعتبار یسک( ر6115بال ) یتهکم(. 5911همکاران، 
 (.6156، 5)کالپو و همکاران است کرده یف( تعرریسک نکول) ی، با توجه به اتفاقات اعتبارکل وام ای قسمتی از آن 

 چونهم دالیلی به توسعه در حال کشورهای در بویژه و کشورهای صنعتی در اخیر یها دهه در بانکی های بحران وقوع
 زمینه و شده مالی بازارهای نظم در اختالل باعث و غیره اقتصادی ها، رکود بانک معوق مطالبات ها، افزایش سپرده فرار

 عدم موضوع این وقوع اصلی آمده، علت به عمل های بررسی طی. آورد را فراهم می ها بانک از بسیاری ورشکستگی

است  نمود یافته پیش از بیش آن مدیریت و ریسک مقوله اهمیت ینبنابرا. است شده ها شناسایی سرمایه بانک کفایت
 (. 5911)همتی و محبی نژاد، 
ها تاثیر دارد. این دیدگاه  کننده ساختار مدیریت و در نهایت بر سودآوری و گردش عملیات شرکتساختار مالکیت تعیین

 بانک یریپذ یسکبر ر یهسرما یتکفا یقانون و الزامات یتساختار مالک یرتاثهدف اصلی تحقیق حاضر مبتنی بر بررسی 
ارتباط بین سهامداران و مدیران شرکت مملو از تضاد کند.  را تببین می شده بورس اوراق بهادار تهران یرفتهپذ یها

تقارن اطالعاتی بین  ، تفاوت اهداف سهامداران و مدیران، و عدممدیریت منافعی است که از جدایی مالکیت و کنترل
گردد. رابطه  وسیله تئوری نمایندگی بیان می (. این تضاد منافع به6111، 6شود )دی و سهامداران ناشی میمدیران 

نمایندگی به صورت قراردادی که به موجب آن یک یا چند شخص )مالک یا مالکان(، شخص دیگری )نماینده( را برای 
 شود نمایند، تعریف می ی را به وی تفویض میگیر اجرای بعضی خدمات از جانب خود به کارگماشته و اختیار تصمیم

شان کنترل شان، بر شرکت تحت مالکیتت(. از آنجا که برخی مالکان، با توجه به میزان مالکی5322)جنسن و مکلینگ، 
حاکمیت شرکتی است.  در شان( یک عنصر بالقوه مهمهای مالکان و میزان مالکیتموثری دارند، ساختار مالکیت )ویژگی

پوشانی بیشتر میان مالکیت و کنترل باید منجر به کاهش تضاد منافع و در نتیجه افزایش ی است فرض کنیم که هممنطق
ارزش شرکت گردد. رابطه میان مالکیت، کنترل و ارزش شرکت بسیار پیچیده است، با این حال داشتن مالکیت از سوی 

جایی که منافع مدیران  آنز مداران کمک کند. با وجود این، اتواند به بهبود همسویی منافع مدیران و سها مدیر شرکت می
تواند به مدیران آزادی بیشتری برای پیگیری اهدافشان  و سهامداران کامالً بر هم منطبق نشده است، مالکیت بیشتر می

ت مدیران بر ارزش تواند برای مدیران سنگری باشد. بنابراین، تأثیر نهایی مالکی بدون ترس از جریمه شدن بدهد، یعنی می
 (.5912ت همسوسازی دارد )حسینی، شرکت بستگی به توازن میان اثرا

مورد مطالعه « تمرکز مالکیت»شده و همچنین  یخصوص یِ/ دولتییعنی خصوص« نوع مالکیت»ساختار مالکیت از دو بعد 
ها اهد بود، بر عملکرد و سودآوری بنگاهگیرد. ساختار مالکیت با توجه به اینکه تعیین کننده ساختار مدیریت نیز خو قرار می

نیز تاثیرگذار است. مالکان که ترکیب آنها مشخص کننده ساختار مالکیت می باشد، مدیران را انتخاب می کنند و مدیران 
ر نیز به نمایندگی آنها وظیفه هدایت و راهبری بنگاه را به انجام می رسانند. باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت ب

بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و  ها موضوعی پیچیده و چند عملکرد و بازده شرکت
توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران،  توان انتظار داشت که از جمله آنها می ها را می گروه

ترین ابعاد تئوری  با وجود این، یکی از مهم .ی و بیرونی و غیره اشاره نمودسهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درون
شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را  نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می

نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و  دهد. به اعتقاد صاحب تشکیل می
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های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت  همواره تالش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تالش
مکن است در موضع انفعال قرار گیری به آنان تحت شرایطی م سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم

 داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر خواهد داشت
 (.5339)پاشنر، 

 با جدایی اما بودند؛ مدیران مالک و مدیر مالکان، هجدهم، اواخر قرن در و بزرگ بسیار های شرکت پیدایش از قبل

 شرکت عنوان تحت جدیدی رویکرد، ای حرفه وگروههای مدیران بهادار اوراق بازارهای پیدایش، ازمدیریت مالکیت

. گردید مالکان و مدیران بین منافع تضاد پیدایش امرموجب این. گردید اجتماعی مطرح پدیدهای عنوان به سهامی
 شرکت راهبری اساسی درنظام نقش سهامداران لیکن باشد؛ متفاوت است ممکن مختلف درکشورهای ترکیب سهامداران

 همچنین، شرکتها برعملکرد را متفاوتی می تواند اثرهای ها در شرکت آنها مختلف لذاترکیب باشند، داشته توانند می

 نحوه مالکیت، نوع به باتوجه بنابراین باشد. داشته شرکت اطالعات و تقارن دربازار شرکت اطالعات انعکاس نحوه

  باشد. متفاوت تواند می نیز رکتهاش برعملکرد مدیریت نظارت

شده بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ یبانک هاپذیری در این پژوهش ارتباط بین ساختار سرمایه و مالکیت و رفتار ریسک
-باشد. برای تصمیمبر اینکه از دیدگاه سیاسی دارای اهمیت میمورد بررسی قرار گرفته است. این موضوع عالوه تهران

های در اقتصادهای نوظهور دارای  ها، همچنین برای نظارت بیشتر، برای بررسی خصوصی شدن بانک کگیری های بان
 باشد.اهمیت فراوان می

ها و  دامه مقاله به شرح زیر ساختار یافته است: بخش دوم، مروری بر ادبیات مربوطه خواهد بود، در بخش سوم، دادها
 دهد. گیری را ارائه می حاصل از تحقیق و بخش پنجم نیز نتیجهگردد. بخش چهارم، نتایج  شناسی بیان می روش

 

 ادبيات نظری پژوهش
بطور کلی ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و یا ضرر و زیان تعریف شده است و این در حالتی است که تعریف 

جوی کسب  و گذاری در جستیهباشد. با عنایت به اینکه هر سرماگذاری میمالی ریسک، توزیع احتمال نرخ بازده سرمایه
شود. به دیگر شود لذا ضرورت و اهمیت ریسک نمایان میبازده است و بدست آوردن بازده با عدم اطمینان مواجه می

 (. 5913ینی، الد یفس) شوندهایی که بازده واقعی مورد انتظار دارد به عنوان ریسک مطرح میتوان گفت انحرافسخن می
 یت. لذا ماهگیرد دربرمی یمشارکت های یترا فعال  اسالمی یها بانک های یتاز فعال ای خش عمدهب ینکهبه ا یتبا عنا

 یخدمات یاتاساس ه ینباشد، برا یمتعارف جهان یها متفاوت از بانک تواند میها  نوع بانک ینمورد مواجه ا های یسکر
، 5یاسالم یخدمات مال یاتکرده است )ه بندی طبقه یررا به شرح ز  اسالمی یها در بانک یسکانواع ر  اسالمی یمال

6111:)  

 یاعتبار یسکر  

 یمشارکت های یگذار یهسرما یسکر  

 بازار یسکر  

 ینگینقد یسکر  

 ینرخ بازده یسکر  

 یاتیعمل یسکر  
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بین ریسک و بازده، عامل اصلی  ریسک اعتباری مهمترین ریسک محسوب می شود. بطور کلی برقراری ارتباط منطقی
 (. 5913)فالح و مهدوی،  خواهد بود ها ینه منابع و تضمین سودآوری شرکتتخصیص به

ریسک اعتباری عبارتست از احتمال عدم وصول تسهیالت اعطایی به اشخاص در نتیجه ورشکستگی یا تنزل موقعیت 
ی و مالی و اعتباری شخص دریافت کننده تسهیالت که به لحاظ ماهیت آن در بخش اعطایی تسهیالت مؤسسات مال

های مشتریان  (. به عبارت دیگر ریسک اعتباری به این معنی است که بازپرداخت5919ها وجود دارد )فقیه،  باالخص بانک
به بانک در قبال تسهیالت دریافتی ممکن است با تأخیر انجام گیرد و یا حتی اصالً وصول نشود که این امر به نوبه خود 

 قد و نیز مدیریت نقدینگی بانک به همراه خواهد آورد. مسائل و مشکالتی را برای جریان وجوه ن
شده و همراه با آن، اصول  ینبال تدو ینظارت بانک یتهتوسط کم 6111در سپتامبر سال  یاعتبار یسکر یریتاصول مد

قرار  یاسراسر دن مالی موسسات وها  بانک یارشده و در اخت یینتع نیزها  بانک یاعتبار یسکر یریتمد یابیمربوط به ارز
 انجام به نسبت جهان سراسر درها  کرده است تا ناظران بانک ربحث را بدان جهت منتش ینبال ا یتهگرفته است. کم

 (. 6111بال،  ینظارت بانک یتهشوند )کم یقتشو یاعتبار یسکر یریتمد ینهدر زم ی نقصب عملیات
شود. عوامل کالن  یجادا یخاص بانک اییرهمتغ ای  و یعوامل کالن اقتصاد یجهممکن است در نت یاعتبار ریسک
و کنترل  یش بینیپ یرقابلاز موارد غ یاریو در بس دهند قرار می یرموجود در اقتصاد را تحت تأث های ییدارا یهکل یاقتصاد

. شناخت باشند میها  مربوط به بانک یماًو کنترل بوده و مستق یش بینیقابل پ یخاص بانک یرهایهستند. در مقابل متغ
 یریتمد ییرسانده و به تبع آن کارا اریی  ها بانک یاعتبار یسکر یبر رو یراتشانمذکور ما را در درک بهتر تأث یرهایمتغ

. به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، دهد می یشافزا یسکر یریترا در مد
رتبه بندی و اعتبار  یت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی بههای اخیر با عنا بانک ها و موسسات اعتباری در سال

واقع رتبه بندی روشی است که بر اساس آن بانک ها می توانند ضمن اندازه  سنجی مشتریان خود معطوف داشته اند. در
ل افزایش حجم به دلی های اخیر سالر ریسک اعتباری مشتریان، نسبت به کنترل و مدیریت آن نیزاقدام نمایند. د گیری

 توجه اغلب بانک ها اعتبارسنجی مشتریان مورد کشور، موضوع رتبه بندی و های بانک مطالبات معوق وسررسید گذشته
 . (5913)تقوی و همکاران،  گرفته استر قرا

بال  یناظران بانک یتهکم در 5311از سال  ی،به هدف ثبات مال یابیدست یبانک ها در راستا یهسرما یتالزام کفا مقوله
 یریبانک و سپرده گذاران، منجر به شکل گ ینب اطالعاتی مشکل عدم تقارن یقتمورد توجه قرار گرفته است. در حق

 جهت کنترل یهاز سرما یاز سپرد هگذاران با حفظ سطح خاص یتحما یها در راستا ی بانکانضباط مال یشضرورت افزا
از نسبت  یخاص سطح به یتدر قالب الزام تبع ی،مال یگرواسطه  یاتمنتج از عمل 5یها یریاز خطرپذ یناش ریسک

بر منابع  نموده اعمال یریتوافق نامه، براساس مقدار خطرپذ ینبه ا یبندپا یتر بانک ها یقدق یانب به .شد یهسرما یتکفا
رو، انتظار  یناشدند. از  یهاز سرما یخاص ی سطحملزم به نگهدار ی،رو به خطر انداختن ثبات مال ینگذاران و از ا سپرده

کتر یدر اقتصاد نزد یها، به هدف پوشش ثبات مال در بانک یسکو ر ین سرمایهب یمنف یارتباط یبر آن بوده که با برقرار
رو  یناست. از ا یز شدهن ییدتوافق نامه، تا ینانجام شده پس از اعمال ا یاز مطالعات تجرب یکه در برخ یا یم؛ مسئلهشو

در  یکردیسپرده، رو یمهمنتج از پوشش ب اخالقی خطر یبر تئور یمطالعات مبتن یژهو بهموجود، و  یاتبراساس ادب
نسبت  یشافزا یانگرشود که ب یدرنظر گرفته م یهدف ثبات مال ینتأم راستای در یهسرما یتنسبت کفا یلسازوکار تعد

به  باشد، بوده یسکموزون به ر های ییهمراه کاهش دارا به یقانون یهسرما یشافزا یقها از طر یه بانکسرما یتکفا
دنبال شده باشد  یسکبه ر ی موزونها ییدارا یلباالتر در تعد یسکیبا وزن ر یها ییکه راهبرد کاهش دارا ینحو

 .(5931یاری، اسفند و خوشنود)
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به هدف  یابینامه در دست ین توافقعملکرد ا یابیارز یدر راستا یمطالعات مختلف یک،بال  یساز یادهرو پس از پ ینا از
را دنبال کرده و  یزیمتما یکردهایاند، رو شکل گرفته ی مختلفیها یتئور یهپا مطالعات که بر ینانجام شد. ا یثبات مال
 با یبانک )بانک ها یهسرما یتمانند سطح نسبت کفا یمتفاوت یبا توجه به حوزه ها یه بانکو سرما یسکر ینارتباط ب
 یاو  5یتبع یبده انتشار حقوق صاحبان سهام، یش)افزا یهسرما یشافزا ی ه(، نحویاداندک و ز یهسرما یتکفا نسبت
 یدر برخ ی( و حتییحقوق صاحبان سهام به دارا یا نسبتو  یهسرما یت)نسبت کفا یه(، نوع نسبت سرما6یبیترک یابزارها

 .قرار داده اند یو رونق را مورد بررس رکود مختلف یها موارد توجه به دوره

توافق نامه  5916سال  یه، ازسرما یدر مقررات گذار یالملل ینب یریگ نسبت به جهت یبا وقفه طوالن یزن یرانا در
ها در قالب سه بخشنامه اداره مطالعات و مقررات  بانک دهه از ابالغ آن به یکاز  یششد و ب یساز یادهپ یکبال  یهسرما
   .گذرد یم یبانک مرکز یبانک

اعطاشده، شرایط نامساعد بازار و برخی  های های ناشی از عدم بازپرداخت وام ر مقابل زیانها به اتکای سرمایه خود د بانک
ای مناسب  بهترین حالت نیز ممکن است بانکی با موقعیت سرمایه کنند. با وجودی که در تنگناهای عملیاتی ایستادگی می

 برند که نشان هایی نام می از بررسی( 6115) 9یر درآید، لیکن پژوهشگران زیادی از جمله گری در اثر حوادث ناگوار از پای
برخوردار بوده اند  ای مناسب تری هایی که از وضعیت سرمایه های بانکی در مورد بانک داده ابعاد فاجعه آمیز بحران

بررسی مشکالت و مواجهه صحیح با آنها در  محدودتر بوده است. زیرا یک بانک با سرمایه کافی زمان بیشتری را برای
بانک مفهومی نسبی است. به این معنی که مناسب بودن میزان آن بر  اختیار دارد. اما از سوی دیگر، کفایت سرمایه یک

تعیین  ها فعالیت بانک قابل تایید است. لذا معموال کفایت سرمایه بر حسب نسبت سرمایه به دارایی حسب اندازه و حجم
موقعیت مناسب خود، به شمار  های احتمالی و اعاده منفی ناشی از زیانشود و شاخصی از توانایی بانک در جذب آثار  می
 .رود می

سرمایه یا به عبارت دیگر کفایت  ها توسط ها به معنی پوشش باالتر دارایی به این ترتیب نسبت بزرگتر سرمایه به دارایی
هایی  ها شامل محدودیت مایه به داراییاز معیار ساده سر های احتمالی است. لیکن استفاده باالتر سرمایه در مقابل زیان

کند. مهمترین  خصوص کفایت سرمایه یک بانک با مشکالتی همراه می است که استفاده از آن ر ا برای قضاوت در
 با استفاده از آن به صورت کامل نمی توان میزان سرمایه بانک را با میزان ریسکی که بانک محدودیت این است که

ها وجود  سرمایه به دارایی ود در معرض آن قرار دارد، مرتبط نمود. به عبارت دیگر، نسبت سادههای خ نسبت به دارایی
مثالی را ( 5311)4گیرد. رز اختیار دارند، نادیده می ها در های بانکی گوناگونی را که بانک تفاوت در ساختار ریسکی دارایی

کل منابع  A دقیقا یکسان هستند، لیکن بانک B و Aرضی های دارایی به سرمایه دو بانک ف کند که در آن نسبت نقل می
 حالی که بانک های نقدی و اوراق بهادار کوتاه مدت تضمین شده دولتی سرمایه گذاری کرده است، در دارایی خود را در

B بانک ظاهرا نسبت کفایت سرمایه هر دو کل منابع خود را به بخش خصوصی وام داده است. بنابراین با وجودی که 
آنها( یکسان است، لیکن واضح است که با مقایسه مخاطره  های )برحسب نسبت حاصل از تقسیم سرمایه به دارایی

بانک، کفایت سرمایه اولی در مواجهه با مخاطرات احتمالی به مراتب بزرگتر از  های ناشی از سرمایه گذاری دو دارایی
 (.5912)پهلوان زاده،  دومی است

شود. به این  مربوط می ها ر معکوس وضع یک حداقل اجباری بر نسبت ساده سرمایه به داراییمحدودیت دیگر، به آثا
به رعایت آن گردند، تاثیر معکوسی بر تمایل  ها مجبور معنی که در صورتی که حداقل اجباری برای آن تعیین و بانک
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کاهش هزینه نگه داری سرمایه اجباری، دهند برای  ترجیح می ها های نقدی دارد و بانک ها به نگه داری دارایی بانک
ها ووجوه  بیشتری )برای مثال وام و تسهیالت به بخش خصوصی( در مقایسه با دارایی های درآمدزای ریسکی دارایی

چنانچه گاپ و  دهد. به عالوه از نظر تاریخی ریسکی نگه داری کنند که نسبتهای نقدینگی آنها را کاهش می نقدی غیر
5کوالری

های بانکی در دهه های  کنند فقدان یک حداقل اجباری بر نسبت ساده سرمایه به دارایی اشاره می (6111) 
 .درصد شده است 6به کمتر از  نسبتاین در ایاالت متحده موجب کاهش  5321و  5321

مختلف  که ضمن تعریف اجزای کند ای را توصیه می لذا کمیته بال برای غلبه بر مشکالت مزبور نسبت کفایت سرمایه
گوناگون و متناسب با درجه ریسکی آنها قابل اندازه گیری و  های مختلف از طریق کاربرد ضرایب سرمایه، ریسک دارایی

هایی به شرح زیر  های ساده سرمایه به دارایی واجد مزیت این نسبت در مقایسه با نسبت تعدیل باشد. از نظرکمیته مذکور
 :است

مقرراتی و فنی به وجود  های بانکی با ساختارهای متفاوت های بین المللی بین سیستمپایه منصفانه تری برای مقایسه 
 .آورد می

 .دارد نمی شود ها که ریسک کمتری به همراه های مشابه توسط بانک مانع از نگه داری نقدینگی و سایر دارایی

)پهلوان زاده،  سه قرار گیردمقای کی موردبه صورت ساده تری از نظرریس 6ها دهد تعهدات زیر خط ترازنامه بانک اجازه می
5911). 

 

  پذیریکفایت سرمایه و ریسک
کنندگان همواره (. اصالح6154، 9)کریم و همکاران های بانکی دارد نسبت کفایت سرمایه نقش مهم و اصلی در فعالیت

ند آنها را از مشکالت مالی دور نگه تواها دارای ثبات سرمایه هستند و می اند تا اطمینان حاصل کنند که بانکتالش کرده
 دارد.

کند. گذاران از سهامداران بزرگ اقتصادی نیز حمایت میگذاران و سپردهنسبت کفایت سرمایه عالوه بر حمایت از سرمایه
( نشان 6111) 2( و  کیم و همکاران6115) 1(، کلومیزس و پاول6119) 4برخی از پژوهش ها همانند کلومیزس و ماسون

گذاری از باشند انگیزه جذب مشتریان بالقوه در آنها باال بوده و سرمایههایی که دارای سرمایه باالیی می ند که بانکدهمی
( و 6111)  3(، لین و همکاران6113) 1( ولیون ولون6112)  2کنند. همچنین التون و همکارانآنها حمایت می

 کند.  ه افزایش پیدا کند، ریسک نیز افزایش پیدا می(  بیان نمودند که هر چه نسبت کفایت سرمای6115)51ریم
( و زانگ و 6159) 54(، لی و چیچ6159) 59( لی و اچسی6151) 56( هو وهس5332) 55هایی  مانند  برگرو لیونگپژوهش

( در این زمینه انجام شده است که بررسی کند آیا رابطه معکوس بین سرمایه با ریسک وجود دارد یا 6111)  51همکاران
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اند که هر چه سرمایه باالتر باشد احتمال بقا بانک را نیز افزایش داده است اما در بینی کردهها پیشبیشتر نظریه نه؟
دهد. از جمله این توجهی ریسک بانک را افزایش میمواردی هم نشان داده شده که افزایش سرمایه بانکی به میزان قابل

( 6111) 4( و حسین وحسن6112) 9(، ایواتسوبو5335) 6( و کالن وروپ6159)  5تحقیقات می توان به  هانافی و سانتی
 اشاره نمود.  
 

 بانک پذیری یسکو ر )خصوصی/ دولتی خصوصی شده( يتساختار مالک
های دولتی بوده و همین امر باعث تاثیر مستقیم و یا در مواقعی  های الزم در شرکتساختار مالکیت یکی از مکانیسم

؛ آنگیاندادو 1،6159)یاننوتا و همکاران پذیری و غیره شده استها و ریسکگذاریت سرمایه، سرمایهغیرمستقیم بر کفای
(. پژوهشی های که در گذشته انجام شده است 6112، 1کو و وییاتی و میک  6114، 2؛ بارس و همکاران6151، 2ویلبورگ

 3ها مانند عباس و همکاراندادی زیادی از پژوهشپذیری نشان داده است. تعاثر مالکیت را بر رفتار و عملکرد و ریسک
(  تمرکز مالکیت با عملکرد بانک مورد 6156) 56(، زواری و تکتاک6159) 55(، کی سوری6111) 51(، هو و ایزومیدا6113)

از  باشد. برخیها دارای اثرات متفاوتی می پذیری بانکبررسی قرار دادند. اما در بانکداری، تمرکز مالکیت بر روی ریسک
(؛ لیون 6151(؛ هو و هس )6151) 54(؛ هو و همکاران6159) (؛ هانافی و سانتی6154) 59محققان مانند چالر و همکاران

(  نیز بررسی نمودند که تمرکز مالکیت به طور مثبت ریسک را تحت تاثیر قرار 5331) 51(؛ ساندر و همکاران6113)  ولون
، 52)گونز و نوامز یابد و برعکستر باشد. ریسک بانک نیز افزایش میدهد. هر چه تعداد مالکیت در بانک متفاوت می

 (. 5335و نوامز،  6111
( دریافتند که تعداد سهامداران عمده برای سهامداران اقلیت تهدید 6116)  52در یک پژوهش دیگرکالسینز و همکاران

حقوق صاحبان سهام صورت نگیرد و برای  دهد و در زمانی که کنترلهای سازمان را نیز افزایش میکننده است و هزینه
(. عالوه 5332، 51الپورتاو  6154)چالر و همکاران،  باشدهمه کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه تهدید آور می

گیرد)اینانتا و همکاران، های شرکت نیز تاثیرگذار بوده و کنترل آنها را نیز بر عهده میبراین تمرکز مالکیت در تصمیم
 .  (5312، 61؛ شلیفر و ویشنی5333، 53پورتا و همکاران؛ 6112

های دولتی هم امکان  ( در مورد مالکیت بانکی نشان دادند که بانک6112) بسیاری از پژوهش ها مانند یاننوتا و همکاران
برد و  نمایند و آنها را به سمت ریسک ورشکستگی میها استقراض می دارد دچار کمبود نقدینگی شوند و از سایر بانک
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( 6151) 6(، کرنت و همکاران6111) 5یابد. در پژوهش های  مشابه، برگر و همکارانکارایی مالکیت خصوصی کاهش می
-های خصوصی، دارایی های نامطلوبی دارند در مقایسه با بانکهای دولتی دارایی (، نشان دادند که بانک6154) 9و دنگ

تری هستند اما در پژوهشی که سوالنکو و پرداختی دارای کیفیت پائین هایهای دارای رشد کم، مدیریت نامطلوب، وام
پذیرتر های دولتی سودمندتر و ریسک ( انجام دادند،  درست در روسیه عکس این موضوع وجود دارد. بانک6111) 4فان

دولت تمایل بیشتری به ها ارتباط مستقیم با دولت دارد، به دلیل رعایت هایی که دارایی بوده اند. در اکثر موارد بانک
 .(6151، 1السورد و همکاران) اند ریسک داشته

های خصوصی به دلیل داشتن مدیریت خوب، سود بیشتری را  کنند. بانکولی در حال حاضر به صورت ضعیف عمل می
 کنند. اما این رابطه به دلیل در حال رشد بودن، نیاز به بازنگیری مجدد دارد.  کسب می

 

 یهسرما یتشده( و نسبت کفا یخصوص ی/ دولتی)خصوص يتساختار مالک
های عملیاتی باشند. نسبت کفایت باید دارای حداقل سرمایه در برابر اعتبار، بازار و ریسک 9و  6بانک طبق مقررات بال 

ایه باید سرمایه نقش مهمی در تنظیم مقرررات بانکی بر عهده دارد و برای با ثبات بودن وظیفه سختی را دارد. مبلغ سرم
( تاثیر سهامداران بر سرمایه 6112) 2. اگرچه نیر و بایون من(6113؛ لیون و لون، 6154، 2بتواند ریسک جذب کند )پوسنر

نیز بررسی کردند. ولی در مورد ضرائب، آمار دقیقی در دسترس نیست و ضریب ممکن است تحت تاثیر ماهیت و نوع 
تواند بافر سرمایه را تحت ها را نیز کنترل نموده و می هامداران مدیران بانکمالکیت متعدد قرار بگیرد. از طرفی دیگر س
(. در صورت حمایت حاکمیت شرکتی از منافع مدیران و سهامداران، 5314) 1تاثیر قرار دهد و برعکس مرس و ماچلوف

(. بنابراین 6151) 3همکاران شوند شلیزاد وگذاری جدید منع میمدیران به دلیل تعداد سهام کاهش پیدا نکند از سرمایه
 (، اینتانا و همکاران6151کاهش حداقلی حاکمیت شرکت بعنوان یک مانع بین مالکیت و مدیریت کرنت و همکاران )

 55(، براون6152) 51شودالسورد و همکارانها احساس میو در پایان بهبود نسبت سرمایه و کم کردن هزینه( 6159)
های دولتی  های کافی حمایت از سهامداران دیدگاه ساختار مالکیت، بانکا توجه به دیدگاه. اما ب(6115) 56(، اکوبال6112)

گذاری کمتری نموده و اغلب تمایل دارند که نسبت کفایت سرمایه را افزایش دهند. تا در برابر سطح ریسک باال سرمایه
ر اسالمی انجام شده است. نتیجه این های اسالمی و غی ها مقایسه بین بانکحمایت شوند. تعداد زیادی از پژوهش

ها  ها این بود که در زمینه ثبات سرمایه متفاوت عمل شده. همانطور که مشاهده کرده ایم در توافقات برزیل بانکپژوهش
های  گذاری شده است. به همین جهت اکثر بانکامروزه به دنبال این هستند. الزامات کفایت منجر به کاهش سرمایه

های ریسک های بنگالدشی برای تعادل در دارایی اند و در بانکدرصدی را قبول کرده 1ت کفایت سرمایه اروپایی نسب
ای ها دارای مقررات سرمایه درصد سرمایه پایه هر کدام که باالتر باشد مورد قبول قرار دادند. هر چند که بانک 4پذیر یا 
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باشد. در یک تحقیق جالب چگونگی مقررات سرمایه با شیوه یکسانی هستند. اندازه مالکیت و کارای آنها تفاوت می
 دهد.مالکیت متفاوت را پاسخ می

 

  ها ریسک پذیری بانکشده( و  یخصوص ی/ دولتی)خصوص يتمالک تمرکز
 یمالک واحد تجار سهامداران، .شود یم یمتقس یراندو گروه سهامداران و مد ینب یسهام یو کنترل شرکت ها یتمالک

شود که ممکن است مالکان واحد  یم یاز آن جا ناش ین وضعیتکنند. ا یرا کنترل م یواحد تجار ران،یهستند و مد
ی واحد تجار یکاداره  یبرا یازن روزانه مورد یماتسهامدار بوده و قادر به اتخاذ تصم هزار صدها یحت یاهزاران و  ی،تجار

 یتبه مشارکت در فعال یلیتما سهامداران از یاریکند. بس یم مرا استخدا یرانکار، مد ینانجام ا یبرا ی. واحد تجارنباشند
شود.  یم یستهگذار )نه مالک( نگر یهسرما یدهسهامداران به د این ندارند. به یمربوط به کسب وکار واحد تجار یها

 (.6113ی، سهامشان توجه دارند )کوک یو بازده پرتفو یسکگذاران به ر یهو سرما یتجار مالکان به عملکرد واحد
مشارکت و نفوذ در آن  یاد نیزز یدر شرکت ها یتدهد، اما مالک یگذار را کاهش م یهسرما یسکر ی،چه تنوع ساز اگر

 یماتمنفعل در شرکت ها هستند و تصم یگذاران سرمایه سهامداران جزء، به صورت ین،. بنابرای آوردم یینشرکت ها را پا
 از یتمالک یککه در ارتباط با تفک یشود. مشکل یم یینمالکان( تعبزرگ ) سهامداران شرکت ها توسط یها یاستو س

و  یرانمد ینتواند ب می است که یندگیوجود تضاد نما ید،آ یم یشو حضور سهامداران بزرگ در شرکت ها پ کنترل
ز موضوعات ا یتساختار مالک یا یسهامدار یب. ترکیفتداتفاق ب سهامداران بزرگ و سهامداران کوچک ینب یاسهامداران و 

 یی هرتواند در کارا یم یبترت ینو بد دهد یقرار م یررا تحت تأث یرانمد یزهرود که انگ یشمار م ی بهشرکت یتمهم حاکم
 یردر درک تأث یاساس یک موضوعو عملکرد شرکت  یتساختار مالک یانداشته باشد. ارتباط م یقابل توجه یرتأث یشرکت
 از یکیشود.  یاستفاده م یساختار یساختار بازار از شاخص ها ییشناسا یبرا معموالً .اداره شرکت ها است یسممکان
ها و  بنگاه یو تسلط نسب یبر یزان سهمشاخص م ین(. ا5921زاقرد،  وله یی)خدا باشد یآن ها، شاخص تمرکز م ینتر مهم
انحصار را در بازار  یزانم یات که رقاب ینشاخص عالوه بر ا یل اینتحل یگرکند. به عبارت د یرا بر بازار مشخص م یعصنا

زاقرد  ولهیی آورد )خدا یبازار فراهم م یو عملکرد یدرک بهتر ارتباط عناصر ساخت یبرا ینه مناسبیکند، زم یمشخص م
 (.5931و کهندل، 

وجود در م یجها و نتا یهاما نظر کنند؛ از منافع خود مراقبت یمدهد تا به طور مستق یبه سهامداران اجازه م یتمالک تمرکز
فاقد  یاو  یو عملکرد مؤسسه را مثبت، منف یتتمرکز مالک ینب رابطه متفاوت، یفکر یعرصه، بر حسب نگرش و مبان ینا

 که یسکیر یزانبانک ها بر م یتکه ساختار مالک رود یانتظار م یکنند. به طورکل یم ی ارزیابیآمار یتهرگونه اهم
 یریتیخواهد شد و ثبات مد یریتمنجر به تمرکز و ثبات مد مالکیت تمرکز مؤثر باشد. چرا که معموالً شوند، یمتحمل م

به ی و مال یروابط تجار یجادممکن است منجر به ا یتتمرکز مالک یگردهد. از طرف د کاهش بانک را یسکتواند ر یم
ساختار  یانم یرتباط معنادارا رود که یانتظار م ین. بنابرایندازدشود و منافع سپرده گذاران را به خطر ب ینفع سهامدار اصل

  (. 5936مقدم،  یزاقرد و مسعود وله ییخدا) بانک ها وجود داشته باشد یریپذ یسکو ر یتمالک
 

 پژوهش پيشينه
(، زواری و 6159(، کی سوری )6111(، هو و ایزومیدا )6113ها مانند عباس و همکاران )تعدادی زیادی از پژوهش

-لکرد بانک مورد بررسی قرار دادند. اما در بانکداری، تمرکز مالکیت بر روی ریسک( تمرکز مالکیت با عم6156تکتاک)

(، هو 6159( هانافی و سانتی )6154باشد. برخی از محققان چالر و همکاران )ها دارای اثرات متفاوتی می پذیری بانک
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ز بررسی نمودند که تمرکز ( نی5331( ساندر و همکاران )6113) ( لیون و لون6151( هو و هس )6151) 5وهمکاران
دهد. هر چه تعداد مالکیت در بانک متفاوت تر باشد. ریسک بانک نیز مالکیت به طور مثبت ریسک را تحت تاثیر قرار می

( 6116(. در یک پژوهش دیگرکالسینز و همکاران )5335) 6( و نوامز6111) یابد. و برعکس گونز و نوامزافزایش می
دهد های سازمان را نیز افزایش میاران عمده برای سهامداران اقلیت تهدید کننده است و هزینهدریافتند که تعداد سهامد

و زمانی که کنترل حقوق صاحبان سهام صورت نگیرد، برای همه کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه تهدید آور 
های بانک نیز تاثیرگذار بوده و لکیت در تصمیم(. عالوه بر این، تمرکز ما5332الپورتا، )(، 6154باشد)چالر و همکاران، می

 (. 5312و شلیفر و ویشنی،  5333؛ پورتا و همکاران، 6112)اینانتا و همکاران،  گیردکنترل آنها را نیز بر عهده می
های ( عدم تعادل در ساختار سرمایه و رفتار ریسکی موسسه5331) 4(، کیلی6119(، ماسون و کلیماریس )5319) 9بنمانک

مالی را به عنوان یکی از دالیل مهم برای یک اقتصاد شکننده، مورد بررسی و پژوهش قرار دادند و به همین دلیل تنظیم 
های قبلی مانند مقررات سرمایه را به عنوان یک فاکتور داخلی برای پژوهش خود فراهم نمودند. با وجود اینکه پژوهش

( در زمینه 6119) 3(، ولچ6119) 1(، پیووارسکی5331)2ککانلو سرویس(، م6112) 2(، فاروق6115) 1دمستزو ویالنونگا
رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت وجود داشت ولی همچنان شواهد کمی در زمینه رابطه بین ساختار مالکیت 

ها را  ری بانکپذی( رابطه بین تمرکز مالکیت و رفتار ریسک6111) 51پذیری داریم و بوید و نیکلهمراه با رفتار ریسک
(، 6159) 55ها دست یافتند. همچنین سریری پذیری بانکبررسی کردند و به رابطه مبهم بین تمرکز مالکیت و رفتار ریسک

بررسی کرده است. ولی این پژوهش نیز تاثیر ساختار  6111-6113های  پذیری در سالتاثیر ساختار مالکیت را بر ریسک
 56های بنگالدش میاه و شارمیین دهد. اخیرا در ادبیات مالی در بانکنشان نمیمالکیت بر نسبت کفایت سرمایه را 

اند. اما آنها تاثیر ساختار های اسالمی و غیر اسالمی بررسی کرده (، رابطه بین سرمایه و ریسک و کارایی در بانک6151)
( 6151)59ترتیب رحمان و همکارانها نشان ندادند. به همین  مالکیت )خصوصی و دولتی( یا )داخلی و خارجی( در بانک

   اند. های خود نادیده گرفتهالگوهای مالکیت مختلف را در پژوهش
سال  یط "بانک ها یریپذ سکیر سهامداران بر تیتنوع مالک ریتأث"با عنوان  ی( در پژوهش6159و همکاران ) 54کوهنرت

به عنوان  "ندالیهرف یمنها کی"و  یریپذ سکیر شاخص عنوان به z-score اریو با استفاده از مع 5333-6111 یها
 را متحمل یشتریب سکیهستند، ر یسهامداران متنوع تر یکه دارا ییکه بانک ها دندیرس جهینت نیشاخص تنوع به ا

 شوند. یم
 یو متعارف: کشورها یاسالم یها بانک یریپذ سکیو رفتار ر تیساختار مالک"تحت عنوان  یا در مقاله (6159ی )ریسر

ها را  بانک یریپذ سکیو تمرکز آن بر ر تیاز دو جنبه ماه بانک تیمالک ریتأث، "قایو شمال آفر انهیقه خاورمعضو منط
ی ها بانک ،یشخص یها بانک یعنی تیسه نوع متفاوت بانک از لحاظ مالک یریپذ سکیر او .قرار داده است یمورد بررس
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مطالعه  نیا جینتا .کرده است سهیکشورها مقا نیادر  6155تا  6111 یها را در سال یدولت یها و بانک یشرکت
 رشیاقشار متفاوت صاحبان سهام در پذ نیهمچن .هستند یریپذ سکیو ر تیمالک تمرکز نیب یدهنده رابطه منف نشان

 رتریپذ سکیر یدولت یها هستند. در مقابل بانک زتریگر سکیر یخانوادگ ای یخصوص یها متفاوت هستند. بانک سکیر
 یها بانک سهیاست. با مقا یراقتصادیآنها غ ییاعطا یها از وام یقابل توجه زانیها م بانک ریسا با سهیمقابوده و در 

متعارف باثبات  ستمیدر س خود انیمثل همتا یخصوص یاسالم یها که بانک دهند ینشان م افتهیو متعارف  یاسالم
 دارند. یاعتبار سکیبه ر یکمتر لیتما فمتعار با سهیدر مقا یاسالم یها است که بانک یدرحال نیهستند؛ ا

 یرپذی سکیبر رفتار ر هیسرما تیکفا یو الزامات قانون تیساختار مالک ریتاث( تحقیقی با عنوان 6152) ژآنگ و همکاران
ها مورد  پذیری بانکانجام دادند. در این پژوهش رابطه بین ساختار مالکیت با الزامات کفایت سرمایه و ریسک اه بانک

صورت رفته است.  6154الی  6112سی قرار گرفته است. و این پژوهش با روش حداقل مربعات آماری در بازه زمانی برر
اند. ها دارای ثبات بیشتری بوده های این پژوهش نشان داده است که هر چه نسبت کفایت سرمایه باالتر باشد بانکیافته

ارد: هر چقدر که همبستگی بین سهامداران اقلیت باشد، ثبات را نیز اما کاهش نسبت کفایت سرمایه نتایج زیر را در پی د
یابد.، سهامداران اقلیت هرچه دهد.، هر چه نسبت سهام فعال باالتر باشد، نسبت کفایت سرمایه نیز افزایش میافزایش می

ها بخصوص  انکهای خصوصی نسبت به سایر ب دهد.، بانکاعتباری هم کاهش می میزان آنها کمتر باشد از ریسک
-ها دارا می های اسالمی پایداری بیشتری نسبت به سایر بانک باشند و بانکپذیرتر و پایدارتر میهای دولتی ریسک بانک

 باشند.
ی بانک منتخب کشورها 24 یریپذ یسکرا بر رفتار ر یتساختار مالک یرتأث ( در مطالعه خود،6151) و همکاران 5هانجرا

مطالعه  این. در کردند یلو تحل یهتجز یدو مرحله ا یاپانل پوو روش  6151تا  6155از سال  پاکستان، هند و بنگالدش
 یتکفا های از شاخص پذیری یسکربرای اندازه . در نظر گرفته شده استبانک ها  یو خارج یخصوص ی،عموم یتمالک
که  نشان داد ینتخم یج. نتاه استستفاده شدو نوسانات بازده ا یرجاری،غ یها نسبت وام ی،نسبت پوشش اهرم یه،سرما

 یو خصوص یدولت یها بانک ین،دارند. عالوه بر ا یبانک ها رابطه معنادار یریپذ یسکبا ر یو خصوص یدولت یبانک ها
 .دهند یاز خود نشان م یشتریب پذیری یسکر فتارمنتخب، ر یدر همه کشورها یخارج یها با بانک یسهدر مقا

 رفتار ها و بانک تیساختار مالک نیرابطه ب یبه بررس یا در مقاله (5931) یآباد نوش کردبچه ودر مطالعات داخلی، 
نشان  5915-12 یدوره زمان یبانک برا 56نمونه پانل شامل  کیاستفاده از با  رانیا یآنها در صنعت بانکدار یاطیاحت

 ن،یر پرداخت وام دارند. عالوه بر اد یکمتر اطیاحت یخصوصی ها نسبت به بانک یدولت تیبا مالک یها که بانک دادند
کوچکتر محتاطتر هستند و کاهش تمرکز ساختار  یها بزرگتر نسبت به بانک یها بانک دهد ینشان م قیتحق نیا جینتا

 نی. همچنشود یم ها منجر کمتر بانک یاطیبه رفتار احت یناخالص داخل دیرشد تول شیو افزا یصنعت بانکدار در بازار
 شانیمطالعه ا جینتا تی. در نهاگردد یم وام منجر یها در اعطا بانک شتریب اطیلبات معوق به احتدرصد باالتر مطا

آثار مثبت اصالحات نظام  انگریکه ب باشد یدر طول زمان م یدولت تیبا مالک یها دهنده محتاطتر شدن بانک نشان
 شرکت سکیبر ر تیساختار مالکاثر"با عنوان  یا در مطالعه (5935) انیعل بوده است. ریاخ دهه یدر ط رانیا یبانکدار

استفاده از  با شرکت منتخب در بورس 21 یبرا 5914-11 ی دوره یط، "شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یها
و معنادار دارد و  یبتا اثر منف سکیسهامدار بزرگ شرکت بر شاخص ر 1 شاخصکه  نشان داد ایو پو ستایروش پانل ا
بر  یداری معن و یمنف ریتأث زیسهامدار ن نیدر حالت بزرگتر تیشده است. تمرکز مالک داری آن معن یخط اکثراً حالت

کاهش  سکیدر شرکت، ر تیمالک تمرکز شیکه با افزا دهد یداشته است و نشان م یمورد بررس یها شرکت یبتا سکیر
 .است افتهی
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 ئتیاستقالل ه ره،یمد ئتیشامل اندازه ه یشرکت تیحاکم یها زمیمکان ریتأث یبررس به یدر پژوهش (5939) یمعصوم
مورد  یها شرکت سکیبر ر یخانوادگ تیمتمرکز و مالک تیمالک ،یتیریمد تیمالک رعامل،ینقش مد یدوگانگ ره،یمد

متمرکز  تیمالک ره،یمد ئتیه زهاندا نیب یکه رابطه مثبت و معنادار دهدینشان م قیتحق نیا جیپرداخته است. نتای بررس
با  رهیمد ئتیو استقالل ه یخانوادگ تیمالک نیب یمعنادار و یرابطه منف نیوجود دارد. همچن سکیبا ر یو دوگانگ

 نیب یعالوه رابطه مثبت و معنادار وجود ندارد. به سکیو ر یتیریمد تیمالک نیب یمعنادار رابطه یوجود دارد، ول سکیر
 شرکت وجود دارد. سکیبا ر یتشرک تیحاکم ساختار

 یط کشوری خصوص یبانک ها یریپذ سکیسهامداران بر ر تیتمرکز مالک ریتأث یبررس با (5931) پاکیزه و همکاران
 یبانک ها یریپذ سکیسهامداران بر ر تیتمرکز مالک ریکه تأث داد نشان 5936تا  5912ساله از سال  2 یدوره زمان

 ریتأث یرجاریغ التیاندازه بانک و نسبت تسه ؛یکنترل یرهایمتغ انیاز م نیهمچندار است.  یمعن و معکوس یخصوص
 ریدارند. تأث یخصوص یبانک ها یریپذ سکیر دار بر یمعکوس و معن ریتأث هیسرما تیدار؛ و نسبت کفا یو معن میمستق

دار  یمعن یخصوص یبانک ها یریپذ سکیبر ر یبهره ا یها تیفعال و نسبت یسود بهره ا هیخالص حاش یرهایمتغ
 مشاهده نشده است.

های سنجش سالمت مالی بانک های تجاری از  شناسایی و ارزیابی شاخص ( در مطالعه خود به5931) سیدی و همکاران
در بین خبرگان بانکی شامل  5932پرسشنامه در سال  112. به این منظور پرداختنددیدگاه خبرگان بانکی و دانشگاهی 

ها نشان داد از دیدگاه خبرگان بانکی و  توزیع و تحلیل شد. یافته انشگاهیر و همچنین خبرگان دهای تجاری کشو بانک
نقدینگی، کیفیت  ،های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، سودآوری های کملز شامل مولفه دانشگاهی، عالوه بر شاخص

می، حاکمیت شرکتی و الزامات های دیگری نظیر بانکداری اسال مدیریت و حساسیت نسبت به ریسک بازار، شاخص
های سالمت مالی با یکدیگر ارتباط  قانونی بر سالمت مالی بانک ها تاثیرگذار هستند. همچنین نتایج نشان داد مولفه

  متقابل دارند. 
 

 روش شناسی پژوهش
بر  یهسرما یتاکف یو الزامات قانون یت)دولتی و دولتی خصوصی شده(ساختار مالک یرتاث ، برای بررسیاین پژوهش در
از مدل زیر استفاده شده  5936-5931بازه زمانی  طی شده بورس اوراق بهادار تهران یرفتهپذ یها بانک یریپذ یسکر

 است: 
RISK𝑖, = α0 + α1 OC𝑖, 𝑡 + α2CAP𝑖, + α3OS𝑖,𝑡 + α4SIZE𝑖,𝑡 + α5CG𝑖,𝑡 + α6LEVERAGE𝑖,𝑡 + 

α7 ROTA𝑖,𝑡 + α8 RWATA𝑖,𝑡 + α9GGDP𝑡 + α10INFR𝑡 + ε𝑖,𝑡 

 

 متغير وابسته
ها )بخشنامه بانک  به مجموع وام یمعوقات بانکی نسبت عنیبانک  سکیشاخص سنجش ر انگریب (:Risk) یسک بانکر

 (.5932مرکزی، 

 متغيرهای مستقل
 بانک است. بزرگترین سهامدار تیدرصد مالک(: برابر با OC) تمرکز مالکیت

مربوط به سرمایه پایه( به  نامه حاصل تقسیم سرمایه پایه )طبق تعریف ارائه شده در آئین (:CAP) نسبت کفایت سرمایه
بانک  آئین نامه 1تعریف ارائه شده در ماده  های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد )طبق مجموع دارایی

 (.5932)بخشنامه بانک مرکزی،  ( می باشدمرکزی
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 یدولتو بانک های  5یر مجازی است که برای بانک های خصوصی برابر یک متغ: (OS) تیساختار مالک تیماه
 است. 1برابر  شده یخصوص

 

 سطح بانک -کنترلی یرهايمتغ
 .ها ییکل دارا یعیطب تمیلگار= (Size) اندازه بانک

 یدوگانگ) ی شاخص های حاکمیت شرکتیوزن یبا استفاده از مدل نمره ده CGارزش (: CG) مکانیزم حاکمیت شرکتی
 .شود یم نییتع یره وتعداداعضاهیئت مدیره(مد یئتاستقالل اعضای ه ،عامل یرمد یفوظا

 .ها ییبه کل دارا ها یبدهکل مجموع = (Leverage) یاهرم مال
 .ها ییسود خالص به کل دارا= نسبت (ROTA) ها ییبازده دارا

در آن، است که  هیسرما تیبت کفانس یشاخص مهم برا ک(= یRWATA) ها ییبه کل دارا یسکیر یها ییدرصد دارا
 و پول نقد. سهام یپرداخت به بانک ها، ارزش بازار شیوام و پ یمنها ها ییکل دارا برابر است با یسکیر یها ییدارا

 .)درصدتغییرمبلغ دارائیهانسبت به سال قبل( یی هادارا (= نرخ رشدAG) رشد دارایی ها

 

 یاقتصاد کالنسطح  -یکنترل یرهايمتغ
 یواقع یناخالص داخل دیرشد ساالنه در تول(= GGDPی )داخل دیخالص تولنا رشد

 .نرخ تورم ساالنه= (INFR)نرخ تورم 
 5936ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که از ابتدای سال ها بانکجامعه آماری این تحقیق، کلیه 

عضو بورس  یها بانک تحقیق،کلیه این آماری اشد. نمونهدر بورس فعال بوده اند، می ب 5931لغایت تا پایان سال 
 باشند: می پذیرش قابل باشند، شرایط زیر حائز که بهادارتهران

 باشند. مالی مؤسسات ها و جزء بانک -5
 باشد.  داشته وجود الزم دسترسی، مورد مطالعه های سال طی همراه، های یادداشت و ها بانک مالی های صورت به -6

 بانک به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. 51اس بر این اس
برای جمع آوری اطالعات مربوط به مباحث تئوریک مانند ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانه ای و برای گردآوری 
 داده های مربوط به متغیرهای تحقیق از منابع و پایگاه های اطالعاتی مختلف )وب سایت کدال به آدرس:

www.codal.ir های مالی بانک ها و موسسات مالی و و سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین صورت 

 5931 تا 5936 ساله 2زمانی دوره پرداز(، برای تدبیر و نوین رهاورد افزارهای ها، نرم آن همراه های توضیحی یادداشت

  شد. استفاده
 یآمار یها شاخص یفیآمار توص یناز ا تفادهاستفاده شده است. با اس یو استنباط یفیتوص یون آمارمنظور از فن ینا یبرا

قرار  یلو تحل یهمورد تجز یکیو نمودار گراف ینمودار جدول یها شده، محاسبه و با استفاده از ابزار یاطالعات گرد آور
به پاسخ سؤاالت بر اساس  یدنو رس ها یهآزمون فرض یبرا یزن های ترکیبی( )روش داده یگرفته است. از فنون استنباط

نسخه  SPSS هایآن توسط نرم افزار یاتو آزمون فرض یقتحق ینا یها داده یلو تحل تجزیه. احتمال استفاده شده است
  انجام شده است.  Eviewsو  53
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 نتایج پژوهش

 آمار توصيفی
باشد. آمار توصیفی ر، انحراف معیار و ضریب چولگی هر متغیر میهای توصیفی شامل میانگین، میانه، حداقل، حداکثآماره

  (  تشریح شده است:5متغیرها در جدول )
 (: آمار توصيفی متغيرهای پژوهش1جدول )

 ضریب چولگی انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین متغیر نام نماد متغیر

OC 58433 18522 18142 18291 18131 18516 تمرکز مالکیت 

CAP 58145 18124 -18113 18911 18119 18131 نسبت کفایت سرمایه 

OS 18651 18433 1 5 5 18116 تیساختار مالک تیماه- 

Risk 58111 18162 18151 18513 18194 18145 ریسک پذیری بانک 

Size 18492 58611 518124 658161 538925 538659 اندازه بانک- 

CG 18122 18143 1 6 5 18122 حاکمیت شرکتی- 

Leverage 58921 18129 18161 18331 18341 18354 یاهرم مال- 

ROTA 18521 18154 -18141 18116 18113 18156 ها ییبازده دارا- 

RWATA 18134 18519 18454 18134 18221 18295 یسکیر یها ییدرصد دارا- 

AG 58544 18522 18165 18111 18661 18616 رشد دارایی ها 

GGDP 18691 18111 -18122 18564 18163 18166 یداخل دیناخالص تول رشد 

INFR 18194 18131 18131 18942 18512 18513 نرخ تورم 

 

 آزمون نرمال بودن متغير وابسته
( استفاده شده است. با توجه K-S) 5در این مطالعه برای بررسی وضیعت توزیع متغیر وابسته از آماره کولموگروف اسمیرنف

باشد، بنابراین فرضیه می 11/1اسمیرنف برای متغیرهای وابسته بیشتر از  این که سطح اهمیت آماره کولموگروفبه 
0H 

 (. 6)جدول  باشند% تأیید شده و بیانگر این است که متغیرهای وابسته دارای توزیع نرمال می31در سطح اطمینان 
 دن متغير وابسته(: نتایج آزمون نرمال بو2جدول )

 (sigسطح معناداری )  (K-S) مقدار آماره تعداد نماد نام متغیر وابسته

 Risk 511 58924 18113 ریسک پذیری بانک

 

 خطی رگرسيون فروض آزمون
گادفری برای عدم -خطی شامل آزمون های دوربین واتسون، آزمون بروش رگرسیون ( نتایج آزمون فروض9) جدول

 را نشان می دهد: مسانی واریانسپاگان برای عدم وجود ناه -جزء خطاها و نیز آزمون بروشوجود خود همبستگی 
 

 یخط وني: نتایج آزمون فروض رگرس(3)جدول 

آزمون فروض 
 رگرسیون خطی

عدم وجود خود همبستگی جزء 
 دوربین واتسون -خطا

 -عدم وجود خود همبستگی جزء خطا
 گادفری-آزمون بروش

آزمون  -ریانسمسانی واعدم وجود ناه
 پاگان -بروش

 معناداری مقدار آماره معناداری مقدار آماره مقدار آماره

58121 1163/1 181226 18552 181592 
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 دوربین واتسون آزمون از رگرسیونی، معادله از حاصل نتایج در خود همبستگی عدم فرض بودن برقرار بررسی برای

و از آنجائیکه مقدار محاسبه شده در  است 121/5جدول برابر با  در شده ردبرآو واتسون دوربین مقدار گردید. استفاده
 نوع همبستگی خود ها باقیمانده بین که است موضوع این بیانگر مقدار این قرار دارد بنابراین 1/6تا  1/5محدوده بین 

می باشد، لذا  11/1تر از گادفری بیش-ندارد. همچنین با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون آزمون بروش وجود اول
 خودهمبستگی بین مقادیر باقیمانده وجود ندارد.

بیانگر وجود ناهمسانی واریانس می باشد، بنابراین به منظور رفع  پاگان -با توجه به اینکه نتایج آزمون آزمون بروش
 ( استفاده شده است.GLSحداقل مربعات تعمیم یافته ) روشناهمسانی واریانس از 

 

 مون فرضيه های تحقيقنتایج آز
بوده، بنابراین داده های  11/1( مشاهده می کنید سطح احتمال مربوط مدل تحقیق کمتر از 2همان طور که در جدول )

 این فرضیه از نوع تابلویی )پنل( و دارای اثرات ثابت می باشند.
 (: نتایج آزمون پنل و یا پول بودن داده ها6جدول )

 موننتیجه آز احتمال آماره شرح

 تابلویی )پنل( 181111 38534 لیمر -آزمون اف

 اثرات ثابت 181111 538311 آزمون هاسمن

 ( می باشد.2نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل مدل رگرسیون به شرح جدول )
 : نتایج آزمون معناداری مدل رگرسيون(7)جدول 

RISK𝑖, = α0 + α1 OC𝑖, 𝑡 + α2CAP𝑖, + α3OS𝑖,𝑡 + α4SIZE𝑖,𝑡 + α5CG𝑖,𝑡 + α6LEVERAGE𝑖,𝑡 + α7 ROTA𝑖,𝑡 + α8 RWATA𝑖,𝑡 

+ α9GGDP𝑡 + α10INFR𝑡 + ε𝑖,𝑡 

 معنی داری tآماره  ضرایب نوع متغیر نماد نام متغیر

 α0 - 18124 28624 181111 مقدار ثابت مدل

 181111 18145 18141 متغیر مستقل فرضیه اول OS تیساختار مالک تیماه

 181421 -68162 -18121 متغیر مستقل فرضیه دوم OC ز مالکیتتمرک

 181114 -68126 -18512 متغیر مستقل فرضیه سوم CAP نسبت کفایت سرمایه

 181111 -18111 -18165 متغیر کنترلی Size اندازه بانک

 181511 -18691 -18115 متغیر کنترلی CG حاکمیت شرکتی

 181234 -58141 -18129 متغیر کنترلی Leverage یاهرم مال

 181116 -98316 -18919 متغیر کنترلی ROTA ها ییبازده دارا

 181111 -18192 -18126 متغیر کنترلی RWATA یسکیر یها ییدرصد دارا

 181511 18241 18114 متغیر کنترلی AG رشد دارایی ها

 181123 68261 18114 متغیر کنترلی GGDP یداخل دیناخالص تول رشد

 182111 -18623 -18114 متغیر کنترلی INFR تورم نرخ

Rضریب تعیین مدل )
 181111 معنی داری مدل 18129 (2

Adj-Rضریب تعیین تعدیل شده مدل )
 58121 دوربین واتسون 18199 (2

 511 تعداد مشاهدات 658239 (Fنیکویی برازش مدل )آماره 

می باشد، بنابراین می توان گفت  11/1( کمتر از Prob) ، نظر به اینکه سطح خطای مدل2مطابق داده های جدول 
نشان داده شده است،  Risk( برای متغیر وابسته ریسک پذیری بانک که با نماد Fشاخص نیکویی برازش مدل )آماره 

 معنادار می باشد. 
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که مقدار آن کمتر از  می باشد 1111/1( برابر با OS) تیساختار مالک تیماهبا توجه به اینکه سطح خطای متغیر مستقل 
اثر معناداری بر  تیساختار مالک تیماه% 1می باشد، بنابراین نتایج مدل نشان دهنده آن است که در سطح خطای  11/1

مثبت و برابر با  تیساختار مالک تیماهمتغیر وابسته ریسک پذیری بانک دارد. با توجه به اینکه ضریب متغیر مستقل 
اثر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته ریسک پذیری بانک  تیساختار مالک تیماهدد که می باشد، مشخص می گر 141/1

دارد، می توان نتیجه گرفت که زمانیکه مقدار این متغیر از صفر به یک افزایش می یابد، یعنی بانک هایی که از ابتدا 
 خصوصی بوده اند، میزان ریسک پذیری بیشتری دارند.  

 11/1می باشد که مقدار آن کمتر از  1421/1( برابر با OCخطای متغیر مستقل تمرکز مالکیت )با توجه به اینکه سطح 
% تمرکز مالکیت اثر معناداری بر متغیر وابسته 1می باشد، بنابراین نتایج مدل نشان دهنده آن است که در سطح خطای 

می باشد،  -121/1یت منفی و برابر با ریسک پذیری بانک دارد. با توجه به اینکه ضریب متغیر مستقل تمرکز مالک
مشخص می گردد که تمرکز مالکیت اثر منفی و معناداری بر متغیر وابسته ریسک پذیری بانک دارد، می توان نتیجه 

 گرفت که زمانیکه تمرکز مالکیت افزایش می یابد، میزان ریسک پذیری بانک کاهش می یابد.  
می باشد که مقدار آن کمتر از  1114/1( برابر با CAP) نسبت کفایت سرمایه با توجه به اینکه سطح خطای متغیر مستقل

اثر معناداری بر  نسبت کفایت سرمایه% 1می باشد، بنابراین نتایج مدل نشان دهنده آن است که در سطح خطای  11/1
اثر منفی و برابر با  یهنسبت کفایت سرمامتغیر وابسته ریسک پذیری بانک دارد. با توجه به اینکه ضریب متغیر مستقل 

اثر منفی و معناداری بر متغیر وابسته ریسک پذیری بانک  نسبت کفایت سرمایهمی باشد، مشخص می گردد که  -512/1
افزایش می یابد، میزان ریسک پذیری بانک کاهش می  نسبت کفایت سرمایهدارد، می توان نتیجه گرفت که زمانیکه 

 یابد.  
می باشد که این مقدار  199/1با  مدل رگرسیونی این فرضیه برابر شده برآورد نتایج شده درضریب تعیین تعدیل  مقدار

 می شود. داده توضیح مستقل و کنترلی وابسته توسط متغیرهای متغیر رفتار %19که حدود  است بیانگر این مطلب
( RWATA) یسکیر یها ییدارادرصد (، ROTA) ها ییبازده دارا(، SIZEسطح خطای متغیرهای کنترلی اندازه بانک )

ی و سکیر یها ییدرصد دارا، ها ییبازده دارا% می باشند، لذا اندازه بانک، 1( کمتر از GGDPی )داخل دیناخالص تول رشدو 
بازده ی اثر معناداری بر ریسک پذیری بانک ها دارند، ضریب متغیرهای کنترلی اندازه بانک، داخل دیناخالص تول رشد
ی منفی می باشد، لذا این سه متغیر کنترلی اثر منفی و معناداری بر ریسک پذیری بانک سکیر یها ییدارا درصد، ها ییدارا

ی اثر مثبت و معناداری بر داخل دیناخالص تول رشدی مثبت است، لذا داخل دیناخالص تول رشددارند و ضریب متغیر کنترلی 
% می باشد، لذا اثر معناداری بر ریسک پذیری 1بیشتر از ریسک پذیری بانک دارد. سطح خطای سایر متغیرهای کنترلی 

 بانک ها ندارند.
 

 بحث و نتيجه گيری
پذیرفته شده در ی در این تحقیق اثر ماهیت ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت و کفایت سرمایه بر ریسک پذیری بانک ها

بانک پذیرفته شده در بورس اوراق  51ده های بورس اوراق بهادار تهران  مورد بررسی قرار گرفت. در تحقیق حاضر از دا
 سال مورد بررسی قرار گرفت. -بانک 511استفاده شد، یعنی در مجموع  5931 تا 5936 زمانی بازده دربهادار تهران 

اثر مثبت و معناداری بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در  تیساختار مالک تیماهنتایج پژوهش نشان داد که 
بهادار تهران دارد و میزان ریسک پذیری در بانک هایی که از ابتدا خصوصی بوده اند، بیشتر از میزان ریسک  بورس اوراق

می باشد. این موضوع مطابق با مبانی نظری تحقیق می باشد، زیرا بانک  شده یساز یخصوصی دولتپذیری بانک های 
و بازده عمل نموده اند و در جهت رسیدن به بازده های  گیری ریسکهایی که از ابتدا خصوصی بوده اند، بر مبنای تصمیم
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باالتر، ریسک بیشتری را پذیرفته اند. از طرف دیگر چون در شرکت ها و بانک های با مالکیت خصوصی، پاداش مدیران 
 بر اساس درصدی از سود تعیین می گردد، لذا مدیران این بانک ها ریسک پذیرتر می باشند و در نتیجه میزان ریسک
پذیری در این بانک ها بیشتر از بانک هایی است که ابتدا دولتی بوده اند و بعدا خصوصی شده اند.  بانک های که چند 
دهه از فعالیت های خود دارای مالکیت دولتی بوده اند و دارای طرح های انگیزیشی پاداش نبوده اند، تمایل کمتری به 

یز تاثیر آن باقیمانده است و حتی ممکن است مدیران دولتی با همان ریسک پذیری داشته اند و بعد از خصوصی شدن ن
 تفکرات قبل در آنها باقیمانده باشند.  

تمرکز مالکیت اثر منفی و معناداری بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد و با 
ه مطابق با مبانی نظری تحقیق در خصوص فرضیه نظارت افزایش تمرکز مالکیت، ریسک پذیری بانک کاهش می یابد ک

 ترکیب در عمده سهامداران وجود که دهد می نشان زمینه این در شده انجام فعال مالکان عمده می باشد، مطالعات

باشد. یکی از فرضیه های مهمی که در رابطه با  داشته دنبال به شرکت برای منفی و مثبت پیامدهای تواند مالکیت می
ثیر سهامداران عمده و تمرکز مالکیت بر ریسک شرکت ها وجود دارد، فرضیه نظارت فعال می باشد. براساس فرضیه تا

نظارت فعال به دلیل اهمیت ثروت سرمایه گذاری شده، سرمایه گذاران عمده احتماال فعاالنه سرمایه گذاری خود را 
نهادی، سهامدارانی ماهر هستند و مزیت نسبی در  مدیریت می کنند. براساس این نگرش، سرمایه گذاران عمده و

گردآوری و پردازش اطالعات دارند. آنها اطالعات مرتبط با ارزش سهام را که در سود جاری منعکس نشده است را تجزیه 
یت و تحلیل و در قیمت سهام لحاظ می کنند. به طور کلی با نظارت کارآمد منافع سهامداران در مقابل سوء استفاده مدیر

 حفظ و باعث کاهش ریسک پذیری مدیران می شود.
کفایت سرمایه بانک اثر منفی و معناداری بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. 
 مطابق با مبانی نظری تحقیق بانک هایی که نسبت سرمایه به دارایی باالتری دارند، دارای ایمنی و امنیت مناسب حتی

ها هستند، علت این امر این است که بانک ها با نسبت  در حوادث و بحران های اقتصادی، زیان ها یا بازپرداخت بدهی
کفایت سرمایه باالتر، انتخاب گزینه های سرمایه گذاری را با احتیاط بیشتری انجام می دهند و ریسک کمتری را در 

 تصمیم های سرمایه گذاری می پذیرند. 
(، ژآنگ و 6159ی )ریسر(، 6111) نیو لو ونیلبا تحقیق های خارجی و داخلی انجام شده توسط حاضر با  نتایج تحقیق

( نشان داد که هر چه 6152( مطابقت دارد. نتایج تحقیق ژآنگ و همکاران )5931پاکیزه و همکاران ) ( و6152همکاران )
های  ده و میزان ریسک پذیری آنها کمتر است و بانکها دارای ثبات بیشتری بو نسبت کفایت سرمایه باالتر باشد بانک

ی ریسرباشند. نتایج تحقیق پذیرتر و پایدارتر میهای دولتی ریسک ها بخصوص بانک خصوصی نسبت به سایر بانک
 (6111) نیو لو ونیلوجود دارد. نتایج تحقیق  یریپذ سکیو ر تیمالک تمرکز نیب یرابطه منف( نشان داد که 6159)

 رىیپذ سکیکاهش ر ای شیباعث افزا تواند یو مقررات بانک م نیبانک، قوان تیمالک ساختار بسته به که نشان داد
 سکیسهامداران بر ر تیتمرکز مالک ریدهد که تأث یم نشان (5931و نتایج تحقیق پاکیزه و همکاران ) گردد رانیمد
 یریپذ سکیر دار بر یمعکوس و معن ریتأث هیسرما تیو نسبت کفا دار است یمعن و معکوس یخصوص یبانک ها یریپذ

 دارد.  یخصوص یبانک ها
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های دولتی خصوصی شده، ریسک پذیری 

جهت بیشتری دارند و باتوجه به رابطه مستقیم بین ریسک و بازده، به سرمایه گذاران ریسک پذیر پیشنهاد می گردد که 
کسب بازده باالتر، سهام این بانک ها را مورد تحلیل قرار دهند، همچنین به هیات مدیره این بانک ها نیز پیشنهاد می 
گردد که اقدام به تشکیل کمیته های ریسک در بانک نمایند تا از این طریق بتوانند ریسک خود را مدیریت نمایند و مانع 

ک شوند و خطر ورشکستگی بانک را نیز کنترل نمایند. همچنین نتایج تحقیق نشان از تحمیل هزینه سرمایه باالتر به بان
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داد که تمرکز مالکیت اثر منفی و معناداری بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. 
ن ریسک پذیری بانک ها به شاخص تمرکز گردد تا به منظور برآورد میزالذا به سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل پیشنهاد می

مالکیت بانک توجه نمایند و در نظر داشته باشند که با افزایش تمرکز مالکیت از میزان ریسک پذیری بانک ها کاسته می 
شود. عالوه بر این به سرمایه گذاران ریسک گریزی که تمایل به خرید سهام بانک ها را دارند نیز پیشنهاد می گردد تا 

به خرید سهام بانک هایی نمایند که تمرکز مالکیت باالتری دارند. عالوه بر این با توجه به اینکه نسبت کفایت  اقدام
سرمایه نیز ریسک پذیری را کاهش می دهد، به سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی پیشنهاد می گردد تا در هنگام 

و نگهداشت سهام و برآورد میزان ریسک بانک به معیار تصمیم گیری برای خرید سهام و یا تصمیم گیری برای فروش 
نسبت کفایت سرمایه توجه ویژه ای گردد. به بانک مرکزی و هیات مدیره بانک ها نیز پیشنهاد می گردد تا با برگذاری 

ثر بر دوره آموزش های الزم، مدیران مالی و کارشناسان بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را با عوامل مو
 ریسک پذیری بانک ها آشنا سازند. 

 می پیشنهاد است، شده استفاده یمعوقات بانکنسبت نسبت  از ها بانک ریسک پذیری گیری اندازه برای حاضر تحقیق در
ریسک  سنجش سهام و مخارج سرمایه ای برای نوسان بازده جمله از دیگری معیارهای از آتی تحقیق های در تا گردد

 .شود استفاده ها بانک پذیری
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