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Abstract 
Since moral hazard in behaviors of banking system may jeopardize efficiency 

of debt mechanisms to fund rising, it is important to examine the empirical 

and theoretical evidences of moral hazard in the Iranian banking system. Risky 

behavior of banking system is caused by the asymmetric information 

problems between creditors and central bank. This paper considers the 

simultaneous effects between changing risk and leverage that justifies 

existence of moral hazard in the Iranian banking system. To do so, we use 

dynamic panel data model for the period 2006-2019 in Iranian banking 

system. According to the obtained results, there is a significant positive 

relationship between the level of risk and leverage. This relationship implies 

the existence of moral hazard that can be caused unsuccessfully performance 

of central bank in supervision and supporting in the banking system. 
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 ایران  بانکی نظام در کژمنشی تجربینظری و  شواهد

c. هشيد شاهچرام 

  ایران تهران، مرکزی، بانک بانکی و پولی پژوهشکده بانکداری، گروه ،استادیار 
d.   

  چکيده
 کند،می رهمخاط دچار را کشور مالی تامین نظام کارایی بانکی نظام رفتارهای در کژمنشی مساله که آنجا از

 .بود خواهد گذارانسیاسا راهگشای ایران بانکی نظام در پدیده این نظری و تجربی شواهد وجود
 بانکی کهشب و مرکزی بانک بین نامتقارن اطتعات مشکتت از ناشی تواندمی هابانک پرخطر رفتارهای

 دنبال به نکیبا هشبک در بانکی اهرم تآییر و ریسک تآییر میان همزمان اثرات از استفاده با مطالعه این. باشد
 بانکی ظامن پویای تابلویی هایداده از منظور این برای. اسا ایران بانکی شبکه در کژمنشی وجود شواهد

 اهرم طچس با ریسک تآییر هر آمده، دسابه نتایج با مطابق. اسا شده استفاده 1398 تا 1385 هایسال در
 برقرار انکیب اهرم و ریسک سطچ میان دارمعنی و م با ارتباط نتایج، با مطابق و بوده ارتباط در بانکی
 شکسا نوعی رب دلیلی تواندمی که اسا کشور بانکی شبکه در کژمنشی وجود برای دلیلی رابطه این. اسا
  . باشد نیز بانکی نظام از حمایا و نظارت در مرکزی بانک

 .زمانهم معادالت بانکی، اهرم بانکی، ریسک کژمنشی، بانکی، نظامها: کليدواژه

 .JEL: G28 ,G18 ,G21 يبندطبقه
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 مقدمه -1
ی كشامل تسهیتت اعتباری های اخیر افزایش مطالبات غیرجاری بانکدر سال

ی کشور را تحا تاثیر خود هاستما بانکالوصول(، سررسیدگذشته، معوق و مشکوک
ده اسا. کرقرار داده و در سطچ کتن نیز مساله بزرگی را برای نظام بانکی کشور ایجاد 

به دنبال آن ها و دهی بانککاهش قدرت وام اباقتصاد  در سطچ کتن همچنین این مساله
رو بوده تشدید تنگنای اعتباری در سطچ نظام مالی و کاهش رشد اقتصادی کشور روبه

این مساله در نظام بانکی وجود دارد، اما باید توجهی خاص به  اسا. دالیل مختلفی برای
 داشا.  1یمساله کژمنش

با وجود مساله عدم تقارن اطتعات در نظام بانکی، ارزیابی کژمنشی در رفتار مدیران 
، بدهی ها در ساختار سرمایهگیری مدیران و رفتار آنیابد. تصمیمبانکی بسیار اهمیا می

تبلور  هاهای بانکی و یا به طور کلی بر عوامل تاثیرگذار بر سودآوری بانکو سپرده
تامین مالی منابع مناسف و ساختار صحیچ سرمایه به همراه سایر اقتم ترازنامه  یابد.می
ن های بانکی تاثیرگذار باشد. مدیران بانکی باید با مشخص کردتواند بر کنترل ریسکمی

هزینه تامین مالی از منابع متعدد به دنبال کاهش ریسک بانکی بوده و منابع تامین مالی خود 
 ای خاص تنظیم کند. هرا براساس سیاسا

ها بدانند همواره اسا که اگر بانک به این معنیمشکل کژمنشی  ی،در بانکدار
ین ؛ در اخواهند شد پرواتریکمک بخواهند در رفتار خود ب یاز بانک مرکز توانندیم

 رندگییکه برعهده م هایییسکر یالزم برا یها ممکن اسا بدون آمادگبانک صورت
در دسترس یمال یهاکه کمک کنندیم رضف یشهو هم دادهوام  سکیپرر یهابه پروژه

 . های مستمر برخوردار شوندتوانند از حمایاو می شان خواهد بود
ها را ا آنها، ابتددر مواجهه با مشکل کژمنشی بانک یبخشانضباط یبرا یبانک مرکز
بانک  .کندیم یاز مراجعه به بانک مرکز یشکمک پ یهاراه یگرد یوجومکلف به جسا

ا ب ینکهمگر ا ،نخواهد آمد هابانکاز  یکیچبه نجات ه کندیم کیدغالبا تا یمرکز
 یساله ورشکستگم یفتد. باید توجه داشا که دربه خطر ب یکل نظام بانکی بانک، ورشکستگ

حساس ا یو سهامداران متضرر خواهند شد. اگر سهامداران بانک یرندگانهر دو گروه اعتبارگ
ر ب یشتریقرار دارند با دقا و نظارت ب هایشانییدارا یسک برایه در معرض رکنند ک

                                                           
1- Moral Hazard 



 1400تابستان  | 87شماره  | 26سال  |هاي اقتصادي ايران پژوهش | 114

 

یعمل مهب جلوگیریها در بانک یشترب یریپذیسکو از رکرده نظر اعمال یبانک هاییافعال
 یافبا نظارت ک یاحتمال وجود دارد که تعهدات بانک ینا یورشکستگ یطآورند. در شرا

 .(2010، 1یكفتنر کند یجادا یمال یبازارها یارا بر یلیرو نشده و مساهروب
مناسف  یتوانند بر اطتعاتیناظران م ا در نظام بانکی،هاز بانک یابدون حما یطدر شرا

فراهم  گانیرندسهامداران و اعتبارگ یااز وضع یمناسب یابیداشته و ارز یها دسترساز بانک
و از  ییرا شناسا یمال هاییسکز را یاریها بسدر بانک یسکو ر هایانو با کشف ز کنند

احتماالت نامعتبر  ها،از بانک یاعمل آورند. در صورت بروز حماهب یریبروز بحران جلوگ
 ین. در ایندازدها را به اشتباه بتواند آنیشده که م یجادسهامداران ا یو نامشهود برا

ا نادرس یابیارز منجر به ایجاد شده مساله نامتقارن بودن اطتعات و کژمنشی ،صورت
اگر سپرده. عتوه بر این، (2004، 2خواهد شد كاسترن و فلدمن یمال یدر بازارها یسکر

 یگیریو پ یابیها مطلع شوند، ارزاز بانک یدولت هاییاازحما یرندگانگذاران و اعتبارگ
هش از قبل کا یشترب ،های نظارتیزهمعنا بوده و انگیاطتعات در مورد بانک موردنظرشان ب

 ینا یرندگاناعتبارگ یبرا نکهااز با یابا احتمال صددرصد حما ین. همچنیافاخواهد 
بدون  یبه سما نرخ اوراق دولت شانمورد انتظار یاحتمال وجود دارد که نرخ بازده

ک داخل بان در کنار این موارد، کژمنشی در بررسی ساختارهای درشود.  یکنزد یسکر
در  یاشکل گرفته براساس حما یساختارهااله کژمنشی، یز تاثیرگذار اسا. با وجود مسن

د. خواهد بر ینرا از ب یبانک هاییافعال هاییاخواهد بود که محدود یبه صورت بانک
نظارت  یطمح ها درگذاشته و رفتار بانک یرها تاثبانک پذیرییسکر یتتکژمنشی در تما

بالقوه  هاییو کسف سود و بازده یینپا یمال مینتا ینه. هزگیردیشکل م یناقص و ناکاف
 .(2004 ،كاسترن و فلدمن خواهد بود ییفضا یندر چن یبانک یافعال نتیجه یزباال ن

بنابراین، با توجه به اهمیا موضوع در بخش دوم به بررسی ادبیات موضوع در این 
خش شود. در بزمینه پرداخته و در بخش سوم، مطالعات انجام شده در این زمینه بررسی می

چهارم مدل تعدیتت در کژمنشی بیان خواهد شد. بخش پنجم به بررسی نتایج تخمین 
ندی بهمزمان ریسک بانکی و اهرم بانکی در کشور خواهد پرداخا و در بخش ششم جمع

 شود. و پیشنهادات سیاستی ارائه می

                                                           
1- Flannery, M.J. 

2- Stern, G. H. & Feldman, R. J. 
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 مباني نظري -2

گذاران و سهامداران یهها، سرما( در بررسی کژمنشی، سه عامل بانک1998ك 1بوید و چانگ
رفین های هر یک از طدانند و با در نظر گرفتن انگیزهرا در ایجاد مساله کژمنشی دخیل می

 اند. و اثرگذاری هر یک روی دیگری به بررسی این مساله پرداخته
( مفهوم کژمنشی را در مطالعه خود به خوبی تشریچ کرده اسا؛ به 1998ك 2گروکمن

ن در گیرندگان و اعتباردهندگاپذیری بیش از حد توسط وامیسکاین صورت که رفتار ر
یری گهای مالی را به مفهوم کژمنشی بیان کرده اسا. گروکمن توجه به شکلبحران
انکی های بتواند منتج شده از وامکند که میای را در کشورها بررسی میهای سرمایهجریان

رندگان نشی سه دسته اعتباردهندگان، اعتبارگینیز باشد. باید در نظر داشا که در مساله کژم
کنندگان به غیر از بانک مرکزی، دولا و کنندگان وجود دارد که حمایاو حمایا

ولا ها و یا دهای ایجاد شده توسط این سازمانتواند باشد. حمایاهای دولتی نیز میارگان
فرآیند داخلی های عملیاتی را دربر دارد. باعث کاهش ریسک شده و کاهش هزینه

گرفتن در بازارهای مالی در ایجاد کژمنشی اهمیا دارد و نوسانات مالی دهی و قرضوام
 هاها و بانکهای غیراصولی داخلی داخل بانک اسا. موسسات، سازماندهیمنتج از وام

های نادرسا شرایط های نادرسا را در پیش گرفته و این رویههر دو سیاسا
های دهد. حمایاها را تحا تاثیر قرار میها و مشتریان آنبانکپذیری و رفتار ریسک

های نادرسا نقش داشته و بازارهای مالی را تحا تاثیر نادرسا در ایجاد این رویه
های سنگین توجیه شده و ادراک از حمایا دولا برای تداوم دهند. وامکژمنشی قرار می

 پذیر خواهد شد. همچنین دری توجیههای رشد پولی به همراه دسترسی آسان پولسیاسا
یابد. نیز اهمیا می 3های بزرگمساله کژمنشی توجه به مساله ورشکستگی غیرممکن بانک

یر تر بوده و این درک تاثهای بزرگبزرگ بودن توجیهی برای در نظر گرفتن ریسک
 مهمی بر اقتصاد و سیاسا خواهد داشا. 

ی وجود دارد؛ مکانیزم صریچ یا ضمنی، رسمی در مساله کژمنشی دو نوع مکانیزم حمایت
توان به قوانین و های صریچ مییا غیررسمی در این زمینه قابل طرح اسا. در حمایا

مقررات شفاف اشاره کرد. قواعد حمایتی برای جلوگیری از ورشکستگی و یا پوشش 

                                                           
1- Boyd, J. H., Chang, C. & Smith, B. D. 

2- Krugman, P. R. 

3- TBTF: Too Big Too Fail 
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د اند از شواهتوهای دولتی نیز میگونه باشد. حمایاتواند از اینای میای سپردهبیمه
ی که هایها با رهنمودها و یا سیاسادیگری از کژمنشی به صورت رسمی باشد که دولا

کنند که این به صورت تضمینی در ها را ایجاد دهند، ثبات قیمامورد هدف قرار می
 مساله بزرگ، هایبانک از مرکزی بانک و دولتی هایحمایا در ماند.ادراک باقی می

 معنا دینب بانکی ادبیات در و اسا طرح قابل بزرگ هایبانک نغیرممک ورشکستگی
 .دباش نداشته وجود هابانک آن در ورشکستگی امکان که اسا بزرگ  قدر آن که ساا

دهد؛ به البته کژمنشی در شرایط قبل از بحران و بعد از بحران نیز به خوبی خود را نشان می
دگان دهنرشد اقتصادی در بیشتر موارد وام این صورت که قبل از بحران و هنگام رونق و

ندگان در کنهای بیشتری را پذیرا هستند. در این صورت، شرکاگیرندگان ریسکو وام
بازار قادر به تحمل بیشتر خطرات بیش از حد بوده و این به دلیل این اعتقاد اسا که 

الی ه ظهور حباب متواند بشکسا و سقوط مالی ایجاد نشده و خود این رفتار و ادراک می
راد های بحران در بین تمامی افکمک کند. بعد از بحران نیز این انتظار وجود دارد که هزینه

های جدید و قوانین جدید باشد که این تآییر جامعه تقسیم شود و همه به دنبال روش
 تواند ادراک ایجاد دوباره بحران را تقویا کند. ها، میشکل

های کشورهای جنوب شرقی ( به بررسی کژمنشی در بحران0120ك 1سیلوا و یوشیتومی
اند. با تجزیه و تحلیل اثرات مالی کشورهای جنوب شرقی آسیا که بر اثر بیش آسیا پرداخته

های خارجی در بین کشورها، بحران مالی جنوب شرقی آسیا ایجاد از خوب نشان دادن وام
رای وام گیرندگان و سهامداران نیز های موجود بهای دولتی و تضمینشده اسا، حمایا

در ایجاد کژمنشی و بروز بحران تاثیرگذار بوده اسا. تصمیمات اعطای وام در بین 
مل تواند از عواکشورها و رقابا شدید در بین کشورها، کژمنشی را تشدید کزده و می

 بروز بحران عنوان شود. 
المللی دهی بینو وام نشی( در مطالعه خود به بررسی کژم2000ك 2دل آرسیا و گوده

ا وجود دهی تآییر یافته و بپرداخته و با تاکید بر انتظارات آینده نشان داده اسا که وام
ابل قبر نرخ سپرده بانکی داشته و حساسیا در رفتار بانکی  داریمعنیتاثیرات  ،کژمنشی

ه اسا و با بیان شد 1998اسا. کژمنشی دلیل اصلی بروز بحران در روسیه در سال  توجه

                                                           
1- Silva, L.A.P. & Yoshitom, M. 

2- Del Ariccia, G. & Godde, I. 
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وجود کژمنشی، ریسک واقعی بانکداری در بازارهای مالی کمتر از حد خود نشان داده 
 شده و این موضوع خود عللی برای بروز بحران و اهمیا این مساله اسا. 

المللی پول را به عنوان عامل بروز های مالی صندوق بین( حمایا2004ك 1لی و شین
ی مالی، هااند. به این صورت که به علا وجود کمککژمنشی در نظام بانکی بیان کرده

گذاران ایجاد شده و این مداخله در بازارهای مالی توسط صندوق کژمنشی از طرف سرمایه
سا. گذاران تشدید کرده االمللی پول بروز کژمنشی را برای کشورها از طرف سرمایهبین

تری تر باشد، احتمال بیشمحکمها بیشتر و هرچه ارتباطات سیاسی به همراه مناسبات آن
 ها ایجاد خواهد شد. برای شدت کژمنشی و بروز بحران

ها ها و ریسکبنابراین، کژمنشی در صورت حمایا عوامل اقتصادی در برابر بحران
توان اهمیا بیشتری را برای کند. با توجه به اهمیا ریسک در بانکداری میبروز می

کداری قائل شد. کژمنشی در اصل شواهدی از بیش از پرداختن به مساله کژمنشی در بان
ها بوده که به صورت بدهی بیش از حد در ترازنامه حد بودن عرضه وام توسط بانک

 ها نمایان خواهد شد. بانک
توان به تئوری نمایندگی نیز اشاره کرد. روابط میان سهامداران در بررسی کژمنشی می

ا کند که به احتمال زیاد به تضاد منافع میان آنهگی میای را نمایندو مدیران بانکی رابطه
منجر خواهد شد. اختتف نگرش سهامداران و مدیران در مواجهه با ریسک نیز براساس 

 ها در عملیات بانکی اسا. پذیری متفاوت آنریسک
کنند که سهامداران ( با تاکید بر رفتار سهامداران بیان می1976ك 2جنسن و مکلینگ

های ریسکی دارند. اگر چنین گذاری در پروژهباالیی برای سرمایه انگیزه
هایی سودمند عمل کند، منافع زیادی نصیف سهامداران خواهد کرد و در گذاریسرمایه

ذاران گها متوجه سایر بازیگران همچون مدیران بانکی و سپردههای آنصورت زیان، هزینه
جزو مباحث مهم در بانکداری اسا که در  نیز خواهد شد. انتقال ریسک در این زمینه

 1998نیز در سال  3ایجاد کژمنشی نیز نقش اساسی دارد. این مباحث توسط مایرز و راجان
های باالی سهامداران برای انتقال ریسک به سما مورد بررسی قرار گرفا و انگیزه

. البته این اها و تشدید کژمنشی مرتبط، مورد تاکید قرار گرفته شده اسمشتریان بانک

                                                           
1- Lee, J. W. & Shin, K. 

2- Jensen, M. C. & Meckling, W. H.  

3- Myers, S.C. & Rajan, R.G. 
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تر در بانکداری انجام گرفته و زمینه برقراری قوانین و مقررات در مطالعات گسترده
های آن بوده ای از مصداقبانکداری را ایجاد کرده اسا. برقراری حداقل الزامات سرمایه

شدید پذیری و تهای سهامداران برای ریسکو بر این موضوع تاکید شده اسا که انگیزه
 (1،2010شود كکانا و همکارانا برقراری قوانین و مقررات مستحکم مهار میکژمنشی ب

 پژوهشپيشينه  -3
های اخیر در زمینه کژمنشی پرداخته مطالعات انجام شده در سال به بررسیدر این بخش 

 ساز تبیین موضوع را فراهم آورد. تواند زمینهشده اسا که می
ها در کانادا بررسی را انجام داده و و بیمه سپرده( در تبیین کژمنشی 2001ك 2گویه و الی

پذیری در ایجاد کژمنشی را تاکید کرده اسا. افزایش اهرم بانکی كکاهش نقش ریسک
های تواند منجر به ایجاد کژمنشی در بانکها میسرمایه بانکی( و ریسک دارایی

های یانات ضمنی دارایدهد که ریسک بازار و نوسشود. نتایج این تحقیق نشان میکانادایی
اهش نسبا دهد. کها را در بروز مساله کژمنشی تحا تاثیر قرار تواند رفتار بانکها میبانک

 ها در کانادا بروز کژمنشی را تشدید کرده اسا. سرمایه و افزایش نوسانات قیما دارایی
ی رهای مالی برای جلوگی( در تحقیق خود به بررسی کژمنشی و حمایا2016ك 3کیم

 های مالی که منجر به تشدید کژمنشیاز بروز بحران پرداخته اسا. در این بررسی حمایا
 یینی مناسببها بتوانند پیشمورد بررسی قرار گرفته اسا. اگر بانک ،شودها میدر بانک

کمتر به مساله ورشکستگی خواهند افتاد. از این رو، در این  ،از وضعیا آینده داشته باشند
ها فراهم بینی وضعیا آینده را برای بانکپیش ،استفاده از متآیرهای بانکی خاص مطالعه با

اک ر  ،بحرانهنگام . کنندبینی مناسف از کژمنشی و بروز آن جلوگیری تا با پیشکرده 
و این موارد که هر دکنند میگذاری کمتر را انتخاب ها قرض گرفتن بیشتر و سرمایهبانک

ز بحران . تاکید این بررسی عتوه بر بروکندها تحمیل ا به بانکتواند ریسک بیشتری رمی
 .اساهای دولتی، ایجاد کژمنشی نیز توسط حمایا

                                                           
1- Demirguc-Kunt, A., et al. 

2- Gueyie, J. P. & Lai, V. S.  

3- Kim, Y. 
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 کننده حمایاثیر تشدیدهای کشور آلمان، تا( با استفاده از داده2012ك 1دام و کوتر
عوامل  تدولتی در بروز کژمنشی را مورد بررسی قرار داده و با ارائه مدل به تبیین تاثیرا

زیابی ها را در بروز کژمنشی ارپذیری بانکسیاسی برای ایجاد کژمنشی پرداخته و ریسک
ها با استفاده از متآیر حساسیا احتمال شکسا به بررسی این موضوع اسا. آنکرده 

ی و تواند به علا تاثیرات دروناند که کژمنشی میپرداخته و به این نتیجه دسا یافته
 آورد. ها فراهم ا برای بانکمسائلی ر ،رفتاری

با  و دنپرداز( در بخش بانکی ایتالیا به بررسی کژمنشی می2017ك 2سینسینلی و پیاتی
به بررسی رفتار بانکی و  2006-2014 بانک در دوره 298های بانکی استفاده از داده

ت معوق های با مطالبا. بانکاندها پرداختهپذیری آنها و ریسکدهی بانکحساسیا وام
باالتر، سطچ باالتری از ریسک را پذیرا بوده و در بروز کژمنشی موثر خواهند بود. کژمنشی 

اس روش یابد و براسهای بانکی و مطالبات معوق افزایش میبا افزایش عدم کیفیا دارایی
ای براساس مطالبات معوق در مدل، میزان آستانه مشخص های تابلویی آستانهتخمین داده

های باالتر از طرف مدیران بانکی های ریسکدهد که هزینهز این طریق نشان میشده و ا
وجود  هکژمنشی را در نظام بانکی ایتالیا ب ،ها و مطالبات معوقناشی از کیفیا بد دارایی

  آورده اسا.

های دهد که کمکپرداخته و نشان می ( در یونان به بررسی کژمنشی2011ك 3موهانزو
های بتعوض به طور ضمنی منجر به بروز این مساله شده اسا. کمک 2010مالی در سال

بینی ریسک مالی ها را در پیشها تاثیر داشته و ادراک آنگذاران و سود آنبر زیان سرمایه
را  گذاران شاید بتواند تاثیرات کمتریمستقیم بر سرمایههای غیرتآییر خواهد داد. کمک

ند و کگذاران را ایجاد میافزایش اعتبارخواهی سرمایهاما ، در بازارهای مالی داشته باشد
شود. در یونان شواهدی مبتنی بر بروز کژمنشی از طرف منجر به تشدید بروز کژمنشی می

ای جدیگذاران توجه سرمایههای مالی، گذاران وجود داشته اسا و پس از کمکسرمایه
 اند. های اقتصاد کتن نداشتهبه شاخص

                                                           
1- Dam, L. & Koetter, M.  

2- Cincinelli, P. & Piatti, D. 
3- Muhanzu, N. 
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در تبیین موضوع کژمنشی ارتباط آن را با ساختار مالی  (2014ك 1وزانو ویواسدوران و ل
ها در بانکداری با بررسی انواع ریسک 2009تا  2002های . در سالکندمیها بررسی بانک

ین تحلیل . در اکندمیها در بانکداری مشخص روشی را برای شناسایی نظام انگیزشی بانک
ترل ریسک مورد بررسی قرار گرفته و برای دسترسی به برای کن 2ساختار اصول بال 

 نیز پیشنهادات موثری ارائه شده اسا.  3رهنمودهای بال 
( در مطالعه خود در بررسی کژمنشی بر مطالبات معوق تاکید 2017ك 2نوولین و اولپا

با وجود باال بودن  2006-2015های . در این تحقیق وجود کژمنشی در سالکنندمی
االتر، ها با مطالبات معوق بگیرد. بانکهای اندونزی مورد بررسی قرار میر بانککژمنشی د

ا تر دارند. بهایی که دارای مطالبات معوق پاییندهی با بانکرفتاری متفاوت در زمینه وام
دهی در های بانکی و رفتار وامتاثیر سیاسا ،ایهای تابلویی آستانهاستفاده از روش داده

 بررسی شده اسا.  بروز کژمنشی
 سود هیحاش و داریپا یمال نیتام یبررسای به در مطالعه( 1397ك یو طاهر شاهچرا

 یهاافرص ییمنابع، شناسا صیو تخص زیدر تجه یتیاهمها نقش بابانک. اندپرداخته
 یبخش بانک ییاساختار و کار ،نی. بنابراکنندیم فایا سکیر یسازمتنوعو  یگذارهیسرما

از  یکی ،الب یبانک تهیمورد توجه اسا. از نظر کم یبعد مستقل توسعه مال کین به عنوا
ه ها ببانک یدهو وام یکمبود منابع مال ،یدر بخش بانک یعوامل ضعف و کاست نیترمهم

ار از عدم ساخت یحاک یمال نیدر تام یاسا. ضعف و ناکارآمد یاقتصاد یهابخش ریسا
سا. در مطمئن ا تتیبا هدف ارائه تسه داریپا یمال نیتامو  یدر نظام بانک هیمطلوب سرما

و اثرات آن بر  داریپا یمال نیاز منظر شاخص تام یمال نیتام یهایاثر استراتژ ،مطالعه نیا
 رانیا یدر نظام بانک یمال نیتام سکیدر جبران ر ینظام بانک یو ساختار درآمد هانهیهز
 داریپا یمال نیتام یهایار گرفته اسا. استراتژقر یمورد بررس 1395تا  1385دوره  یبرا

 زیتجه یهایشده و استراتژ کیتفک داریپا صیو تخص زیتجه یهایبه دو بخش استراتژ
. شده اسا یبندمیدر چهار بخش تقس صیکاهش تخص یهایبه سه بخش و استراتژ داریپا

آن در  صینامه، الزمه تخصها در ترازمنابع بانک بودن داریدسا آمده، پاه ب جیمطابق با نتا
توجه به  ،رو نیبوده و از ا هاییدارا یعنی ؛ترازنامه گریو وام در سما د تتیقالف تسه

                                                           
1- Duran, M. A. & Lozano-Vivas, A. 

2- Novellyni D. & Ulpah M.  
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 ایریمد ماتیدر تصم هایاستراتژ نیو در نظر گرفتن ا داریپا یمال نیتام یهایاستراتژ
کار وکسف یداشته و به بهبود فضا ریها تاثبر عملکرد مناسف بانک شهیهم تواندیبانک م

 . کندها کمک بانک
چراکه  ،پرداخته اسا یدر شبکه بانک کژمنشی یبه بررس( 1396و همکاران ك شاهچرا

 یعنی حامی؛ آخرین کههایی حمایا به توجه با تواندمی بانکی نظام در کژمنشی معتقدند
 داشته همراه به را روشنی و صریچ هاینگرانیکند، می کشور بانکی شبکه از مرکزی بانک
 مرکزی بانک هایحمایا بر تاکید با مطالعه این در کشور بانکی نظام در کژمنشی. باشد

 در کژمنشی آمده، دساهب نتایج با مطابق. اسا شده گرفته قرار بررسی مورد هابانک از
 ایجاد کژمنشی. ساا ایران کشور بانکی نظام در اعتبارگیرندگان از بیشتر بانکی مدیران بین

 مدیران و اسا شده گیریاندازه بانکی ریسک متآیر طریق از بانکی مدیران طتوس شده
 در را دارایی به وام دارمعنی و منفی ضریف ،ریسکی شرایط در دهیوام کاهش با هابانک
 بانک به هابانک بدهی متآیر دارمعنی و منفی ضریف. اندمنجر شده ایران کشور بانکی نظام

 پذیرش و بیشتر کژمنشی ایجاد و هابانک از مرکزی بانک هایحمایا بیانگر نیز مرکزی
 قوت ررسیب برای نیز بانکی ثبات متآیر. اسا بانکی مدیران بین در هابانک کمتر ریسک

 .اسا گرفته قرار بررسی مورد نتایج و شده اضافه آن به مدل به مدل استحکام و

 مدل تعديل جزئي کژمنشي -4
در بررسی مباحث مربوط به کژمنشی باید مورد توجه قرار افزایش پذیرش میزان ریسک 

در این تحقیق برای تحلیل ریسک و تآییرات آن که مرتبط با کژمنشی  ،گیرد. از این رو
اسا از مدل تعدیل جزیی استفاده شده اسا. تآییرات ریسک در بانکداری منجر به تآییر 

تواند منجر به بروز کژمنشی در میگذاران خواهد شد که بانک و سپرده ،رفتار سهامداران
 . کندمیها نیز کژمنشی را تشدید نظام بانکی شود. تضاد منافع موجود در میان آن

( 2012و همکاران ك 2( و گارسیا سوازا2012ك 1مطالعات بسیاری همچون مارین و تیوانن
یسک و ر اند. در این روش، تآییراتاز مدل تعدیل جزیی در ادبیات بانکی استفاده کرده

برای ریسک  αدر نظر گرفته شده اسا. سرعا تعدیل  tدر زمان  iاهرم بانکی برای بانک 

                                                           
1- Maurin, L. & Toivanen, M.  

2- García Suaza, A. F., et al. 
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برای متآیر اهرم مالی در نظر گرفته شده اسا. این انتظار وجود دارد که سرعا تعدیل  βو 
 دهد.میزانی بین صفر و یک بوده و مقدار نزدیک به یک سرعا تعدیل باال را نشان می

 GMMین زننده از طریق تخم
توان مشکتت های تابلویی نیز میدر مدل پویای داده  1

یسک را متآیر هدف ر ،دار را در مدل تسهیل بخشید. بنابراینتخمین متآیر وابسته وقفه
ده زنظر تخمین مان موردکننده آن در زهای بانک و متآیرهای مشخصبراساس ویژگی

 تاثیرات دو سویه ریسک و اهرم به خوبی تبیین ،همزمان . با در نظر گرفتن معادالتشودمی
شده و متآیرهای مستقل همچون اندازه بانک و متآیرهای سودآوری و مطالبات معوق در 

 نظر گرفته شده اسا. 
 نی. تخمشودیهدف انجام م یرمتآ ینبا تخم یجزی یلدر مدل تعد ییزادرون اثرات

اهرم  و یسکبر ر یبانک یرگذارثتا یرهایمتآ یهبر پا GMM هدف براساس روش یرمتآ
 یرهایدار با توجه به متآستاره یرهایمعادالت متآاین در  ،رو ینشود. از اانجام می

 .اندکرده تقویا را همزمان معادالتدر  ییزاشده و درون یگزینجا یبانک یرگذارتاث
های موزون شده با ریسک شاخص ریسک مورد استفاده در این پژوهش، نسبا دارایی

ان گذاری مدیردهنده تصمیمات سرمایهتواند نشانهای بانکی اسا که میبه کل دارایی
های بانکی نشان دهد. در مطالعات انجام شده پذیری را در بخش داراییبانکی باشد و ریسک

( تاکید شده اسا که متآیر دارایی موزون شده با ریسک 2011ك 2توسط جوکیپی و میلن
یسک در بانکداری اسا. بنابراین، تعدیتت شده با در نظر گرفتن دارای رابطه م با با ر

 یابد.( تآییر می1ها به صورت رابطه كمتآیرهای بانکی تاثیرگذار بر ریسک و اهرم در بانک

 (1ك

∆ RISKi,t = r0 + r1∆ Loani,t + r2sizei,t + r3ROEi,t
+ r4∆ RISKi,t−1+ + r5Depositi,t+r6∆ Levi,t
+ Ui,t 

∆ Levi,t = r7 + r8∆ RISKi,t + r9sizei,t + r10ROEi,t
+ r11∆ Levi,t−1 + r12Depositi,t + Ɛi,t 

                                                           
1- Generalized Method of Moments (GMM) 
2- Jokipii, T. & Milne, A. 
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 یسکن رهمزما یراتتاث یهمزمان به بررس معادالت سیستمبا استفاده از  پژوهش ینا در
 یانکاهرم ب ییراتتآ یانارتباط م ،معادله اول ،یگرو اهرم پرداخته شده اسا. به عبارت د

 یانم رابطه ،فوقمعادالت همزمان  یستممعادله دوم از س وکرده  ارزیابیرا  یسکبر ر
 در یانکب یسکو ر یاهرم بانک یان. اگر ارتباط مکندمی بررسی رابر اهرم  یبانک یسکر

در  ژمنشیکاسا که  یاواقع نیا یانگرب ،باشد دارمعنی و م با همزمان سیستم اول معادله
 آن م با یفضر و بانکی اهرمبر  یسکر یرتاث یزشده و در معادله دوم ن یدتشد یبانک نظام
 به ریسک انتقال و هابانک مدیریا در پذیرریسک رفتار دهندهنشان تواندمی

اشد که ب یحفظ سودآور یبرا یبانک نظامدر  اعتبارگیرندگان سایر یا و گذارانسپرده
در  منشیکژ یدارتباطات منجر به تشد ینا ،همزمان نظامبا وجود و اسا  کژمنشییانگر ب

 متآیرهای بر بانکیگذار تاثیر متآرهای از همزمان معادالت ینخواهد شد. در ا یشبکه بانک
 به وام نسبا متآیرهای شاملو  شده استفاده( 1ارائه شده در رابطه ك معادله دو در وابسته

 .اسا هاسپرده نسبا و  سرمایه بازدهی و بانک هانداز دارایی،
موزون  هایمتآیر ریسک در سیستم همزمان ارائه شده در این تحقیق ، نسبا دارایی

های موزون شده با ریسک، نسبتی اسا که با توجه شده با ریسک اسا. نسبا دارایی
سف ریبی که متناهای بانکی محاسبه شده، در آن از ضبه اقتم ترازنامه در سما دارایی

نامه شوند. در آیینبا ریسک اسا، استفاده شده و آن اقتم، دارایی موزون با ریسک می
های موزون با ریسک، ضرایف کفایا سرمایه در بانک مرکزی برای محاسبه دارایی

های بانکییاقتم داراتمامی ضرایف ریسک  اند.ریسکی به صورت مشخص بیان شده
برحسف  ی اعم از اقتم باالی خط و اقتم زیرخط ترازنامه بایدها و موسسات اعتبار

د. نامه تعریف شده اسا، موزون شونینیبه ترتیبی که در این آ هریسک مربوط
ی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتهای مورد استفاده در این مطالعه از بخشنامه نامهآیین

بانک مرکزی  5/2/0/97مورخ  31434/97به شماره  و کفایا سرمایه مؤسساات اعتبااری
استخراج شده اسا. در  29/12/1382مورخ  1966نامه کفایا سرمایه شماره مف/و آیین

در اقتم دارایی ترازنامه ضرب شده و  نامه، ضرایف ریسکی مشخص شدهاین آیین
کنند. این شاخص در این تحقیق براساس شاخص موزون شده با ریسک را ایجاد می

گیری ریسک در نظر نامه محاسبه شده و به عنوان معیاری در اندازهآیین ضرایف این
ها در گرفته شده اسا. البته از متآیر ریسک دیگری نیز برای قوت بخشیدن بر تخمین
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که  ها بودهاین پژوهش استفاده شده اسا. این شاخص نسبا مطالبات معوق در بانک
دهنده با کژمنشی شاخص ریسک و مرتبط (2017مطابق با مطالعه سین سینلی و پیاتی ك

 در نظر گرفته شده اسا.
. اسانسبا اهرم بانکی (، 1ارائه شده در رابطه كمتآیر وابسته دیگر در معادالت همزمان 

نسبا اهرم بانکی بر چگونگی استفاده از منابع بانکی در ترازنامه تاکید دارد. این نسبا از 
آید. این شاخص به عنوان متآیر اهرم دسا میهبانکی بتقسیم بدهی در ترازنامه بر سرمایه 

بانکی در سیستم همزمان استفاده شده اسا که در اصل متآیر وابسته در معادله دوم در 
 معادالت همزمان اسا.

بازدهی سرمایه یکی دیگر از متآیرهای بانکی تاثیرگذار در معادالت همزمان اسا که 
مالیات  ز کسرا این نسبا از تقسیم سود بعد ه شده اسا.به عنوان متآیر مستقل در نظر گرفت

لص خا دهنده درآمدآید و نشانبه متوسط کل سرمایه كحقوق صاحبان سهام( به دسا می
گذاری و توانایی بالقوه را برای واحد سرمایه سهمی اسا و نرخ بازده سرمایه به ازای هر

  .کندمیتشکیل سرمایه داخلی ارزیابی 
، یکی دیگر از متآیرهای مستقل اثرگذار بانکی اسا. این نسبا، لگاریتم اندازه بانک

ه ها نسبا دیگری اسا کها به کل داراییها در هر بانک اسا. نسبا سپردهکل دارایی
ه ها بین مالی داراییتامدهد که با پایداری زیاد در جها میزان وجوه نقدی را نشان می

ندی از مها و عدم بهرهبانکی ایران به سپردهکار گرفته شده اسا. وابستگی شبکه 
تند به رو هسین منابع با آن روبهتامدر  هابانکهایی که ابزارهای مالی متنوع و محدودیا

ای بخشیده اسا. باید در نظر داشا که به علا استفاده از روش این نسبا اهمیا ویژه
ه یک وابسته در هر معادله با وقفهای تابلویی، متآیرهای گشتاورهای تعمیم یافته در داده

 افزاید. های مدل میاند که بر پویاییدر مدل به عنوان متآیر مستقل وارد شده
این مطالعه با توجه به اثرات همزمان میان تآییر ریسک و تآییر اهرم بانکی در شبکه 

های ر دادهد بانکی به دنبال دالیل وجود کژمنشی در شبکه بانکی ایران بوده و با استفاده از
انجام شده اسا. پیش از برآورد مدل به ارائه  1398تا  1385های تابلویی پویا در سال

آمارهای توصیفی متآیرهای مورد استفاده در نظام بانکی ایران براساس اطتعات آماری 
 . ((1كجدول ك شودموجود پرداخته می
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 آمارهاي توصيفي متغيرهاي مدل .1جدول 

 متغیرها انحراف معیار میانه میانگین

 اهرم بانکی 8235/0 1026/0 5234/0

 نسبت سپرده به دارایی 2681/0 1721/0 1223/0

 نسبت وام به دارایی 5412/0 1254/0 3145/0

 نسبت دارایی موزون شده با ریسک 2965/0 8699/0 3439/0
 نسبت بازدهی سرمایه 3269/0 3987/0 3069/0

 زه بانکاندا 6858/0 887/5 265/5

 های پژوهشیافته:ماخذ

نیاز به آزمون ریشه واحد در  GMMهای تابلویی و استفاده از روش همچنین در داده 
  شود.( به بررسی آزمون ریشه واحد پرداخته می2مورد متآیرهای مدل بوده که در جدول ك

آیرهای  برای مت 1398تا   1385های  نتایج این آزمون برای نظام بانکی ایران طی ساااال   
مورد اسااتفاده در این مطالعه قابل مشاااهده اسااا. از آنجا که سااطوح احتمال برای همه    

این متآیرها در  ،اسااا. بنابراین 1/0تر از های ریشااه واحد کوچکمتآیرها در تمام آزمون
 . اسامدل مورد استفاده قرار گرفته و تمام متآیرها مانا 
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 هاي مدلمتغير نتايج آزمون ريشه واحد: 2جدول 

Levin, Lin, 
Chu t. 

Im,Pesaran 
,Shin 

W-stat 

ADF 
– Fisher 

Chi-
square 

PP-Fisher 
chi-square 

 متغیرهای مدل

1294/5-  

( 0000/0 ) 

32592/8-  

( 0000/0 ) 

191/169  

( 0000/0 ) 

185/188  

( 0000/0 ) 
 نسبت سرمایه بانکی

3144/3-  

( 0000/0 ) 

7667/3-  

( 0003/0 ) 

070/116  

( 0004/0 ) 

481/116  

( 0000/0 ) 
 نسبت سپرده بانکی

156/5-  

( 000/0 ) 

33/6-  

( 0002/0 ) 

127/112  

( 006/0 ) 

69/158  

( 0000/0 ) 
 اهرم بانکی

2041/2-  

( 0000/0 ) 

4579/4-  

( 0000/0 ) 

349/125  

( 0001/0 ) 

459/125  

( 0000/0 ) 

نسبت دارایی موزون شده با 
 ریسک

23/6-  

( 0000/0 ) 

592/4-  

( 0000/0 ) 

64/179  

( 0000/0 ) 

34/129  

( 0000/0 ) 
 نسبت وام به دارایی

95/6-  

( 0000/0 ) 

68/5-  

( 0000/0 ) 

24/128  

( 0000/0 ) 

89/119  

( 0000/0 ) 
 نسبت مطالبات معوق

66134/9-  

( 0002/0 ) 

546/3-  

( 0070/0 ) 

583/112  

( 0000/0 ) 

611/189  

( 0000/0 ) 
 بازدهی سرمایه

36/8-  

( 0000/0 ) 

53/9-  

( 0007/0 ) 

43/191  

( 0007/0 ) 

68/199  

( 0000/0 ) 
 دازه بانکان

 .واحد است یشهبر وجود ر یصفر مبن یهفرض دارییاحتمال معن یانگراعداد داخل پرانتز ب -
 پژوهش  های یافته :ماخذ

  نتايج تحليل-5
در این بخش به بررسی نتایج تخمین همزمان ریسک بانکی و اهرم بانکی در کشور پرداخته 

شواهدی برای وجود کژمنشی در ها شده اسا. اثرات همزمان ریسک و اهرم در بانک
نظام بانکی اسا. مساله کژمنشی در ادبیات بانکی موضوعی اسا که از طریق ارتباط بین 

ها باید مورد بررسی قرار گیرد که در این مطالعه سعی بر متآیرها و رفتارهای همزمان آن
یسک بانکی ر میان متآیرهای بانکی تاثیرگذار بر کردنآن اسا تا از طریق ارتباط برقرار 

 شواهدی از وجود کژمنشی نشان داده شود.
شامل دوران و اوزانو  ینهزم ینمطالعات انجام شده در ا یدبراساس تاک پژوهش، ینا در

در  کژمنشیشواهد  یبررس کژمنشی ی( در بررس2017و اولپا ك ین( و نوول2014ك یواسو
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گرفته اسا.  بات معوق صورتو مطال یبانک یسکر یرهایبر متآ یدکشور با تاک یبانک نظام
که  دهش مطرح تحقیق یندر ا کژمنشی یدر بررس و اهرم ریسکهمزمان  یابیارز یدهالبته ا

شده  یمعادالت همزمان طراح ،رو ین. از ااسا شده ارائه اساس این بر همزمانی معادالت
 .دهدیم شانن یبانک نظام در کژمنشیبر  را یبانک یرگذارتاث یرهایهمزمان متآ یراتو تاث

 1385 هایسال طی در ایران کشور بانکی هایداده براساسشده  ارائهمعادالت  تخمین
 معادالت تخمین، (3ك جدول درفعال در کشور صورت گرفته اسا.  هایدر بانک 1398 تا

شده فکیکت یکدیگر از وابسته متآیرهای در تآییر با که اسا شده انجام مجزا ستون دو در
های ( تخمین معادالت با در نظر گرفتن دو متآیر ریسک در ستون3جدول كمطابق با  .اند

معادالت همزمان یکبار با در نظر گرفتن متآیر  ،دوم و چهارم انجام شده اسا. از این رو
های اول و دوم مورد تخمین قرار گرفته و برای بار دارایی موزون شده با ریسک در ستون

ورد های سوم و چهارم منسبا مطالبات معوق در ستونیعنی  ؛دوم با تآییر متآیر ریسک
اند. در این مطالعه با در نظر گرفتن دو متآیر ریسک بانکی در بانکداری تخمین قرار گرفته

 های موزون شده با ریسک و نسبا مطالبات معوق( دو بار معادالتایران كنسبا دارایی
 قوت ررسیب در بانکی ریسک تآیرم دو این تآییر. اسا گرفته قرار تخمین مورد همزمان
 جدول در آمده دساهب نتایج با مطابق. اسا شده استفاده یزن داریمعنی آزمون و تخمین

 میان دارعنیم و م با ارتباط و بوده ارتباط در بانکی اهرم سطچ با ریسک در تآییر هر، (3ك
 .دارد وجود پذیریریسک و بانکی اهرم

 رب تابلویی تاکید هایداده در یافته تعمیم هایگشتاور روش براساس مدل تخمین
وابسته  ریروش از متآ ین. در اداردهمزمان  معادالت در وقفه یک با وابسته متآیر از استفاده

دار در هر یک از معادالت همزمان . متآیر وقفهوقفه در معادالت استفاده شده اسا یکبا 
وابسته  یرتآم ضریف. اندشده گرفته نظر در معادالت در وابسته متآیر در تآییر به توجه با

 اهرم رتآیی که اسا آن بیانگر و بوده دارمعنی و م با ضریف دارای معادلهدار در هر وقفه
 افزایش با و ندهست قبل دوره در ریسک و اهرم تاثیر تحا بانکی ریسک در تآییر و بانکی

 مزمان،ه معادالت ینا در .یابندمی افزایش اهرم متآیر و ریسک متآیر دوره هر در تآییرات
اهرم و  ییرتآ یرو داریم با و معن یرتاث یمستقل، دارا یربه عنوان متآ یینسبا وام به دارا

مستقل  ریبه عنوان متآ یینسبا سپرده بر دارا ین. همچناساها در بانک یسکدر ر ییرتآ
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نشان یزن داریا و معنم ب یرو اهرم در نظر گرفته شده که تاث یسکبر ر یگرید یرگذارتاث
 اسا. یرانا یبانک نظامدر  یسکاهرم و ر ییردهنده ارتباط م با سپرده با تآ

 تخمين بررسي اثرات همزماني ريسک بانکي و اهرم بانکي .3جدول 

 متغیر وابسته

(1) (2) (3) (4) 

 تغییر اهرم
 تغییر ریسک

)دارایی موزون شده با 
 ریسک(

 تغییر اهرم
 تغییر ریسک

بت مطالبات )نس
 معوق(

 عرض از مبدا
08322/0 

(94/2) 

1309/0 

(69/2) 
1779/0 

(97/1) 
0236/0 

(74/4) 
تغییر اهرم بانکی با یک 

 وقفه
2835/0 

(18/2) --- 
9617/0 

(59/2) --- 

تغییر ریسک بانکی با 
 --- یک وقفه

5438/0 
(42/3) --- 

093/1 

(78/2) 

 نسبت بازدهی سرمایه
5321/0 

(92/3) --- 
00235/0 

(28/1) 
00534/0 

(65/1) 

 اندازه بانک
0934/0 

(69/1) 
00285/0 

(87/2) 
00286/0 

(28/2) 
001983/0 

(81/1) 

 هانسبت وام به دارایی
783/0 

(05/2) 
732/0 

(83/1) --- --- 

 نسبت سپرده به دارایی
043/1 

(98/1) 
582/0 

(14/3) 
01239/0 

(59/2) 
8432/0 

(76/1) 

 تورم
000897/0 

(88/2) 
000958/0 

(64/2) 
000874/0 

(98/2) 
000968/0 

(95/1) 
 89/1 98/1 02/2 12/2 دوربن واتسون

 59/0 86/0 71/0 73/0 ضریب تشخیص
 اسا.ها داری ضرایف در تخمیناستیودنا بوده و بیانگر معنی-اعداد داخل پرانتز معرف آماره تی -

 های پژوهشیافتهماخذ: 

ها ناشی پذیری بانکمزمان در بررسی ارتباط میان ریسکبا استفاده از روش معادالت ه
رار بوده دار برقتوان نشان داد که ضریف م با و معنیاز کژمنشی و سطچ اهرم بانکی، می

داری باال ارتباط میان تآییر ریسک و تآییر در اهرم بانکی برقرار اسا. از و در سطچ معنی
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تواند افزایش در سطچ اهرم را فراهم میاین رو، افزایش در ریسک به میزان یک درصد 
 کند و برعکس. 

انکی و تواند با برقراری قوانین و مقررات بمیزان بیشتر اهرم بانکی در شبکه بانکی می
المللی کمیته بال در کشور محدود شود تا از این طریق رفتار استانداردهای بین

وانین الزم و برقراری مقررات و ق ها نیز کنترل شود. انضباط مالیپذیری بیشتر بانکریسک
ها تواند منجر به کاهش ریسک همراه با اهرم باال در بانکدر زمینه سرمایه و نقدینگی می

و اهرم بانکی در نظام بانکی کشور و همچنین  شود. همزمانی بررسی تاثیرات ریسک
 اه اهرم باالترها به همردهنده وجود ریسک بیشتر در بانکدار آن نشانضریف م با و معنی

 اسا. ا هدر ترازنامه بانک
ها به همراه قوانین و مقررات ( الزامات احتیاطی در بانک2004ك 1مطابق با مطالعه رپولو

ها را افزایش دهد که این مساله به بروز کژمنشی تواند رفتار ریسک پذیری بانکمی
های به پرداخا وام هاانجامد. در صورت وجود مطالبات معوق و عادت نمودن بانکمی

سا پذیر و کژمنشی در بانکداری ابد در بانکداری دلیلی محکم برای وجود رفتار ریسک
( نیز به آن اشاره شده اسا. بنابراین، با وجود شواهد 2011ك 2که در مطالعه بروچ و لوبا

ها ریسک ها وها در برابر بحرانبرای وجود کژمنشی در نظام بانکی کشور، حمایا از بانک
و  های مالیتواند از دالیل بروز بحرانیابد. کژمنشی و وجود آن میاهمیا بیشتری می

 بانکی به شمار آید. 

 گيريو نتيجه بنديجمع -6
در این مطالعه با استفاده از روش معادالت همزمان به بررسی شواهد وجود کژمنشی در 

ی و اهرم د بر متآیر ریسک بانکنظام بانکی ایران پرداخته شده اسا. در این بررسی تاکی
 ،رو زند و از اینها به مساله کژمنشی دامن می. پذیرش ریسک توسط بانکاسابانکی 

اند. در بررسی ارتباط میان چنین متآیرهایی برای بررسی کژمنشی انتخاب شده
ریف توان نشان داد که ضها ناشی از کژمنشی و سطچ اهرم بانکی، میپذیری بانکریسک

ر در داری باال ارتباط میان تآییر ریسک و تآییدار برقرار بوده و در سطچ معنیو معنی م با
سکی میزان بیشتر اهرم بانکی شبکه بانکی در شرایط ری ،اهرم بانکی برقرار اسا. بنابراین

                                                           
1- Repullo, R. 

2- Bruche, M. & Llobet, G. 
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تواند با برقراری قوانین و مقررات بانکی و استانداردهای بین المللی کمیته بال در کشور می
ضباط مالی ها نیز کنترل شود. انپذیری بیشتر بانکشود تا از این طریق رفتار ریسکمحدود 

تواند منجر به کاهش و برقراری مقررات و قوانین الزم در زمینه سرمایه و نقدینگی می
بانکی و استانداردهای بین مقررات و ینقوان درها شود. ریسک همراه با اهرم باال در بانک

پذیری بیشتر در منابع بانکی و کاهش ریسک بانکی ف ثبات و ارتقای انعطافاهداالمللی 
 های اقتصادی انتقالپذیری بتواند به سایر بخشمدنظر خواهد بود تا این بهبودی و انعطاف

 رسان باشد.یابد و نظام اقتصادی را کمک

ر و همچنین کشو عتوه بر این، همزمانی بررسی تاثیرات ریسک و اهرم بانکی در نظام بانکی
ر در ها به همراه اهرم باالتدهنده وجود ریسک بیشتر در بانکدار آن نشانضریف م با و معنی

افزایش  های سیستماتیک تآییر یافته وها در پاسخ به ریسکهاسا. رفتار بانکترازنامه بانک
ن خواهد اریسک پرتفوی بانکی با افزایش در ریسک سیستماتیک شدت بروز بحران را دو چند

های بااهمیا و بزرگ در کشور، راهکاری برای جلوگیری از بروز بحران کرد. شناسایی بانک
خواهد  های سیستماتیک در شبکه بانکی کشورو ورشکستگی اسا که منجر به کاهش ریسک

تواند به عنوان راهکاری موثر برای بانک شد و با وجود کژمنشی در شبکه بانکی کشور می
 قراری الزامات مقرراتی در کنترل ریسک محسوب شود. مرکزی در بر

و  وندشاز حمایا دولا برخوردار می اسا که یهای بزرگبروز کژمنشی برای بانک
ها و بروز هر نوع مشکل و بحران این تصور وجود دارد که در صورت بزرگ شدن بانک

به  بوطهای بزرگ مراز طرف دولا کمک و حمایا شوند. ورشکستگی ناممکن بانک
ا افزایش شود. بها و اثرات غیر مستقیم بر شبکه بانکی میهای پیش روی بانکریسک

تاثیر  ها، ثبات مالی تحاارتباطات بین بانکی در صورت ورشکستگی هر یک از بانک
های بزرگ میالبته بروز ورشکستگی یا احتمال رخداد آن در بانک گیرد.منفی قرار می

ها را برای و رقابا میان بانک ایجاد کند در بازارهای مالی بزرگی را تواند یک شوک
  1 .عدم پیروی از ساختارهای مناسف مدیریا ریسک و حاکمیا شرکتی افزایش دهد
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