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 چکیده
 سیستمی ریسک تبعات زیرا روبرو است، بالایی حساسیت با دنیا پولی يهانظام در پدیده ورشکستگی بانکی وقوع
ي هابحران به باشد و کشورها مالی و پولی مجموعه نظام بر مخربی بسیار آثار داراي تواندمی پدیده این با توأم

منجر شود. قوانین ومقررات معتبري براي ارزیابی وضعیت و عملکرد بانک و اعلام هشدار  امنیتی و سیاسی شدید
تدوین شده است. وضعیت برخی از کشورها از جمله ایران به نسبت به بحران منتهی به ورشکستگی بانکی در دنیا 

-هاي شناسایی بانکسازي شاخصها متفاوت از سایرین بوده و این مساله ضرورت بومیلحاظ اقتصادي و سایر جنبه
نماید. در این پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان بانکی هاي در معرض بحران ورشکستگی در ایران را دو چندان می

 5شاخص با درجه تاثیرگذاري بالا بر ورشکستگی بانکی دست یافتند که  17روش تحلیل تم، پژوهشگران به  و
 شاخص به طور خاص ویژه شرایط جاري بانک هاي کشور می باشد.
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 مقدمه
 از جامعه در ثروت و پول گردش و مالی تأمین در محوري نقش دلیل به علت هابانک

 اعتبار کسب و پشتیبانی برخوردارند. به واسطه کشورها پولی در نظاممهمی  بسیار جایگاه
 ارائه با و نمایند نقش ایفاي ،پذیرسپرده عنوانبه توانندها میبانک مرکزي، بانک ناحیه از

 این حالینا باباشند.  نقدینگی خلق اساسی در نقش داراي بانکی، خدمات و تسهیلات
 یا ملی اقتصاد ارکان تأثیرپذیري از یا و خود عملکرد به دلیل بانک که دارد وجود امکان

 فعالیت آن لازم، خاتمه رسیدگی عدم صورت در که شود مواجه وضعیتی با المللیینب
 و نظري بعد در ياگسترده ادبیات ایجاد موضوع باعث این گردد. اهمیت محتمل بسیار

 .)1394شده است. (یوسفی،  بانکداري و پولی یاستگذاريس حوزه در کاربردي
 گیرد،یم صورت ینظام بانک یقاقتصاد کشور از طر یدرصد از تأمین مال 90حدود  

 یهاي کلدر چارچوب سیاست پایدار تواند در تحقق رشدعملکرد درست و مناسب آن می
از  یکیعنوان به یو اصلاح نظام بانک يسازمقاوم بنابراین مؤثر واقع شود. یاقتصاد مقاومت

 سطوح مسئولان در يهادر صدر برنامه یدکشور با يتوسعه اقتصاد يهااهرم ینترمهم
). کاهش در عملکرد مالی صنعت 1395یرد (دیواندري، قرار گ یمختلف شبکه بانک

ست (احمدیان، طور مشهود قابل مشاهده بوده اهاي گذشته بهبانکداري ایران در سال
هاي سلامت ). ازجمله پیامدهاي کاهش عملکرد، بحرانی شدن وضعیت شاخص1394

طور پیوسته در خصوص مواردي همچون که در دو سال اخیر، بهطوريباشد، بهبانکی می
قانون تجارت، کاهش نسبت کفایت سرمایه، کاهش نسبت کیفیت  141عدم اجراي ماده 

شده با مسئولین نظام بانکی و هاي انجامها و مصاحبهمقالهنقدینگی و کیفیت دارایی در 
). در بیشتر الگوهاي 1395هاي بسیاري منتشرشده است (سلیمانی، پولی کشور مقاله

به شکل  هادادهکنند و اغلب این هاي حسابداري استفاده میشناسایی ورشکستگی از داده
ها، نسبت جاري و توان ل داراییکها بهیبدهشوند. براي مثال نسبت نسبت بیان می

). همچنین سایر متغیرهاي حسابداري بیانگر سلامت 1985بازپرداخت وام (واتس و زیمرمن 
بانکی مانند روند سودآوري، روند تغییرات مطالبات مشکوك الوصول و هزینه مطالبات 

بیانگر  هاي پرداختنی و روند تغییر در اهرم مالی نیزسوخت شده، روند تغییر در حساب
باشد. در همین راستا، کشور به ورطه منتهی به بحران ورشکستگی می هايبانکورود اکثر 

هاي مجلس شوراي اسلامی توسط مرکز پژوهش 1395بر اساس گزارشی که در خرداد ماه 
و  ینگینقد ، کیفیتهادارایی یفیتاز منظر ک(ها ترازنامه بانک یعموم یتوضعمنتشرشده، 



  53نیکبخت و قربانی

 یطشراکه آن است  مبین هاي انجام شدهبررسی مورد بررسی قرار گرفته و، یه)سرما یتکفا
هاي کشور در اکثر بانک» یاي و نظارتترازنامه ینگی،نقد«گانه سه یرعلنیهاي غتوقف

  .وجود دارد
هاي انجام شده و گزارشات منتشر شده توسط با توجه به اینکه درخصوص اکثر ارزیابی 

ها و استانداردهاي مورد استفاده در شود که شاخصین توجیه میربط، چنهاي ذيسازمان
-هاي مختلف نمیارزیابی، متناسب با شرایط اقتصاد ایران و وضعیت کنونی کشور از جنبه

باشد، پژوهشگران تلاش کردند تا ضمن مطالعه عمیق و همه جانبه تاریخ ادبیات موجود، 
ط با سنجش سلامت بانکی و ورشکستگی نامه و دستورالعمل خارجی و داخلی مرتبآیین

هاي در معرض بحران ورشکستگی را از دیدگاه هاي شناسایی بانکبانکی، تدوین شاخص
نظران و خبرگان بانکی انجام دهند. لذا در مرحله اول منابع فوق الذکر مورد مطالعه صاحب

رگان بانکی و تلخیص قرار گرفت. سپس با استفاده ازروش کیفی و انجام مصاحبه با خب
هاي مختلف، مشاوران بانک مدیره در بانککشور (مشتمل بر مدیران عامل و اعضاي هیات

هاي مرکزي و پژوهشکده پولی و بانکی کشور و مدیران ارشد نظارتی بانک مرکزي) داده
پژوهش مورد گردآوري قرار گرفت. روش مورد استفاده براي تجزیه و تحلیل داده در این 

شاخص با درجه  17تم (مضمونی) است. در نهایت پژوهشگران به پژوهش تحلیل 
شاخص آن به طور خاص ویژه  5تاثیرگذاري بالا بر شدت ورشکستگی دست یافتند که 

ها براي نخستین بار در ادبیات ورشکستگی بانکی باشد و تدقیق در آنشرایط ایران می
 انجام شده است.

 چارچوب نظري 
بینی بحران توجه بر مفاهیمی بوده است که شاخص هاي پیشدر بررسی مبانی نظري، 

اند. لذا ي مختلف موضوع، بیشترین اهمیت را داشتههاجنبهورشکستگی بانکی و شفافیت 
بانکی مورد تبیین  ادبیات در ورشکستگی مفهوم جایگاه و بانکی توقف در ابتدا مفهوم

  گیرد.قرار می
به  آن توصیف براي کشور در که پدیدهاي توصیف راستاي در رسدیم به نظر 

 سه مفهوم در تدقیق شود،می استفاده» بانکی ورشکستگی«عنوان  از عمومی صورت
) 2) ورشکستگی، (1( :از اندعبارت واژه سه است. این ضروري مرتبط ادبیات در عبارت
 صورتینبد به را »ورشکستگی« اینوستوپدیا بانکی دانشنامه ) شکست3و ( بانکی توقف
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 به قادر که است وکارکسب یا و شخص یک به مربوط رویه قانونی«نماید: می تعریف
 تکمیل طریق از معمولاً ورشکستگی فرآیند .نیست خود معوق هايیبده بازپرداخت
 تأیید شرایط در شود.می طلبکاران آغاز طریق از ندرتبه و بدهکار توسط دادخواست

 براي هاآن دارایی از و شدهیابیارز و یريگاندازه بدهکار هايدارایی تمام ورشکستگی،
 گونهینا را» توقف« مذکور دانشنامه». شودمی استفاده معوق هايیبده از بخشی پرداخت

 تعهدات مالی انجام به قادر سازمان، دیگر یا شخص یک که زمانی«نماید: می تعریف
 را واژه سوم دانشنامه این همچنین». نباشد سررسید زمان در خود طلبکاران قبال در خود

معناي  واقع در و کرده تعریف گریمتنظ نهاد توسط متوقف بانک فعالیت به دادن خاتمه
 که است آن مؤید گرفته صورت است. بررسی گرفته نظر در آن براي دوم واژه با معادل
 .باشدمی نیز منابع سایر تأیید تعاریفی مورد چنین

 یک حقیقت در ورشکستگی که است آن گویاي ورشکستگی مفهوم تریقدق بررسی 
 دو با اول واژه به مربوط تعاریف باشد. مقایسهمی» توقف« رخداد وقوع از خاص وضعیت

 در را مشابهی تقریباً  معانی واژه دو این ظاهر در که است آن گویاي سوم و دوم واژه
 تمایز تشخیص عمیقًا در مختلف منابع در که است حالی در این سازند.یم متبادر ذهن

به طور  ورشکستگی و توقف پدیده دو هايتفاوت در حقیقت .است شده تأکید هاآن
 حلراه یک ) ورشکستگی2باشد. ( موقتی تواندمی ) توقف1( :خلاصه عبارت است از

 که باشد پذیراست امکان ممکن نیز وضعیتی چنین اما است، توقف وضعیت براي قانونی
 بیرونی منابع تأمین طریق از یا مالی و اقتصادي دقیق برنامه یک طریق از توقف وضعیت

 وفصلحل فرآیند در گام آخرین عنوانبه تواندمی ) ورشکستگی3گردد. ( برطرف نیز
 وجود توقف مسئله براي دیگري گزینه که است به شرایطی مربوط و باشد توقف پیرامون
 .باشد نداشته

 مؤسسات تجاري رینسبت به سا یبانک یتوقف و ورشکستگ تیاهم لیدلا
 همانند را هابانک ورشکستگی درخصوص مسئله تواننمی چرا که است آن مهم پرسش

شرایط  حادث شدن زمان در چرا تردقیق به عبارت کرد؟ تلقی دیگر وکارهايکسب سایر
این  با برخورد فوري گزینه عنوانبه ورشکستگی اعلام غالباً  نوعی، بانک مورد در» توقف«

 بیان کرده است. را زیر ) موارد2014پرسش، موشل( این به پاسخ شود؟ درنمی تلقی مسئله
 کسب براي هابانک مبادلاتی يهاحساب ها:بانک معاملاتی يهاحساب اهمیت •

 را تعهداتی سپرده، قالب در هاباشند. بانکمی مهم عموم بسیار اطمینان
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 باشند. می قابل بازپرداخت تقاضا محضبه آن موجببه که پذیرندیم
کننده ینتأم هابانک هستند. مؤسسات» منبع پشتیبان نقدینگی«عنوان به هابانک •

 کل بر هابانک اعتباري تصمیمات لذا هستند، مؤسسات سایر براي نقدینگی
 است.  اثرگذار سیستم

انتقال  سازوکار در هابانکباشند. پولی می سیاست انتقالی ها کمربندبانک •
 در گذاريیاستس طریق از مرکزي دارند. بانک قرار مرکزي بانک پولی

 نرخ نیز و هاآن هزینه و بانکی تخصیص اعتبارات نحوه پول، حجم خصوص
 عنوان مسیربه هابانک لذا دهد.می انجام را خود گريتنظیم وظایف ارز،

 کنند.عمل می مرکزي بانک پولی سیاست

 بانک یک به توقف ویژگی اطلاق بر ناظر مختلف معیارهاي
 و اداري صورت به (العادهفوق مداخله موجب بانک یک براي توقف شرایط ایجاد

 که بانک مدیران و سهامداران منظر از ویژه توقف، به تعریف گردد. بنابراینمی) قضایی
 قوانین گرچه .زیادي دارد اهمیت ي هستند،االعادهفوق اقدامات خواهان عدم انجام چنین

 کشورهاي در توقف از نوع سه در مجموع اما است، متفاوت دیگر کشور به کشوري از
 در ) توقف2ي، (اترازنامه ) توقف1): (2009تیلور، و است (شونر شده ملاحظه مختلف
 گري.تنظیم در ) توقف3نقدینگی، ( یا وجوه جریان

باشد.  آن هايدارایی از بیش بانک تعهدات که دارد آن بر اشاره» ايترازنامه توقف« 
 باشد خورده شکست» ايسرمایه الزامات«تنظیم  در بانک که شودمی زمانی حادث امر این

به دنبال پاسخ » نقدینگی در توقف«باشد.  نموده انباشت سرمایه منفی آن از بدتر حتی و
 جریان در تعهدات خود به است قادر بانک آیا« که منفی به این سوال مطرح می شود

 یعنی باشد داشته مثبت سرمایه تواندمی بانک یک ».نماید؟ عمل وکارکسب عادي
 است ممکن حالبا این باشد. اما تعهداتش به نسبت بیشتري دارایی دهندهنشان ترازنامه آن

 بر نباشد. علاوه خود طلبکاران مطالبات ایفاي به قادر مشکل نقدینگی به دلیل
به  است ممکن بانکی توقف باشد،می بانک متمرکز مالی شرایط بر که تانداردهاییاس

 است آن از قانونی تعریفی ناظر به توقف از نوع این .باشد» گريتنظیم در توقف«واسطه 
 و قوانین موفقیت اجراي عدم یا و اداري دستورات اعمال در بانک نارسایی بر مشتمل که

فعالیت  مقررات از آکنده محیطی در هابانک اینکه به علم است. با مربوطه مقررات
 یا و قادر بانک یک اگر که دارد واقعیت این به اشاره گريتنظیم در توقف کنند،می
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هاي و امکان دستیابی به کمک فعالیت ادامه اجازه نباید نباشد رعایت مقررات به متمایل
 دولتی از طریق بانک مرکزي را داشته باشد.

 هابانک در شرکتی حاکمیت استانداردهاي و اصول
 با راستاهم نفعانيذ منافع حفظ باید شرکتی حاکمیت ابتدایی هدف بال کمیته منظر از

 در یژهوبه بانک، نفعانيذ بین باشد. در پایدار وضعیت یک اساس بر منافع عمومی
 قرار دوم اولویت در گذارانسپرده منافع به نسبت منافع سهامداران خرد، بانکداري

 سازوکارهاي و ساختارها دربردارنده شرکتی حاکمیت جهانی، بانک نگاه از .گیردیم
 مدیریت، بین روابط شرکتی حاکمیت اساس این است. بر هاشرکت کنترل و هدایت

 قرار توجه مورد را نفعانيذ سایر خرد و سهامداران عمده، سهامداران مدیره،یئته
ها بر بانک در شرکتی حاکمیت استقرار ضرورت و ). اهمیت1395دهد (غیاثی فر، می

 نظام سلامت و ثبات ) تأمین1) مشتمل بر موارد زیر است: (2015اساس بیانیه کمیته بال (
 و گیري شکل با ) مقابله3اقتصاد، ( کل به بانکی مشکلات سرایت از ) جلوگیري2بانکی، (
 نفعان   ذي منافع و حقوق ) حفظ4بانکی، ( فساد گسترش

 هاي سلامت بانکیشاخص 
 از گردیده سعی هاشاخص انتخاب در کمی معیارهاي بر تأکید این قسمت با در

 و مالی عملکرد، وضعیت نتیجه آن که شود بانکی استفاده عمده سلامت معیارهایی
 کملز الگوي سازد لذا از منعکس نحو بهترین به را بانک یا و بانکی شبکه اعتباري

بانکی و  شبکه سلامت وضعیت ارزیابی براي سریع هشداردهنده سیستم یک عنوانبه
 همچنین از گزارشات بررسی کیفیت دارایی منتشر شده توسط بانک مرکزي اتحادیه اروپا

 ها، کیفیتدارایی کیفیت سرمایه، کیفیت معیارهاي منظور بدین بهره برده شده است.
. بر اساس اندقرارگرفتهمورد بررسی  حساسیت و نقدینگی سودآوري، و بازدهی مدیریت،
را  ایوانز توسط شده معرفی هايشاخص ) و بال (که2000و دیگر محققان ( ایوانز اظهارات

پذیري سیستم بانکی را به یبآسنقاط اصلی  توانندمی کملز هايکرده)، شاخص تأیید
 این دیگر طرف از دهند. خوبی شناسایی کرده و دلایل مربوطه را به خوبی توضیح

 در معرض بحران به هايبانک شناسایی در کلی معیار یک عنوانبه توانندمی هاشاخص
 صورت کاربرد به قابلیت معیارها این آن بر دهند. علاوه هشدار بانکی نظارت مقامات
 داراي هابانک بنديرتبه در و داشته را بانکی همگن يهاگروه قالب در یا و انفرادي
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  .هستند ايیژهو اعتبار و اهمیت

 اسناد کمیته بال
 هايدولت مرکزي هايبانک توسط نظارت، و گذاريقانون براي بال بانکی نظارت کمیته

 و المللیبین ارزهاي در جدي اختلالات از بعد ،1974 سال اواخر در )G10( کشور ده
 جلسه شد. اولین تأسیس آلمان) بانک هرتات ورشکستگی خصوصبه( بانکداري صنعت

 سال در بار چهار یا سه منظم طوربه جلسات پسو ازآن شد برگزار 1975 فوریه در
شوند. از این تاریخ تاکنون سه سند اصلی توسط این کمیته منتشر شده که در می تشکیل

آن معیارهاي سنجش سلامت بانکی و شاخص هاي هشدار دهنده و حدود استاندارد هر 
ه است. در حال حاضر بانک مرکزي ایران در حال تلاش جهت پیاده شاخص را ابلاغ کرد

است. صرف نظر از این مساله، شروط الزامی در هر یک از سه سند ذکر شده  2سازي بال 
و در مصاحبه هاي انجام شده با خبرگان بانکی مورد پرسش و بحث قرار گرفت که و 

ر که در بخش چهارم این مذاکرات انجام شده در روند شناسایی شاخص ها همانطو
 پژوهش مطرح شده، سودمند بوده است.

 پیشینه پژوهش هاي داخلی
، مهمترین تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع پژوهش به طور خلاصه 1در جدول شماره 

 ارایه شده است.

 هاي داخلی: خلاصه اي از اهم پیشینه پژوهش1جدول 
 نتیجه بررسی موضوع مورد بررسی سال پژوهشگر

 1397 مهدوي

بررسی و تحلیل محتواي 
اسناد بیالادستی شامل 

انداز، مأموریت، اهداف، چشم
هاي منشور اخلاقی و ارزش

بانک و مؤسسات  36بنیادین 
اعتباري فعال در سیستم 

بانکی ایران از منظر حاکمیت 
 شرکتی

هاي این تحقیق ضعف ها و نقاط مستعد یافته
زي حاکمیت بهبود با اهمتی در زمینه پیاده سا

 شرکتی بانکی بوده است.

 1394 طباطبایی نژاد
هاي نظام بررسی کاستی

ورشکستگی بانکی از بعد 
 حقوقی و قانونی

اي حفظ قواعد عمومی، اعمال مقررات ویژه
ازجمله مداخله بانک مرکزي در فرایند صدور و 
 اجراي حکم ورشکستگی، امري ضروري است.

هاي آلتمن و اسپرینگیت براي استفاده در مدلهاي بررسی کاربرد مدل 1390ابراهیمی 
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کردلر و 
 اعرابی

بینی ورشکستگی در پیش
بینی نکول تسهیلات پیش

هاي اعطایی به شرکت
شده در بورس اوراق پذیرفته

بهادار تهران با مطالعه موردي 
 بانک سپه

بندي اعتباري مشتریان مناسب سیستم رتبه
بینی این تشخیص داده شد و بین نتایج پیش

 داري وجود داشت.ها نتایج معنیمدل

زارعی و 
 کمیجانی

1393 
هاي شناسایی و بررسی بحران

 بانکی در ایران

متغیرهاي نرخ رشد ارز حقیقی، نرخ رشد 
تسهیلات اعطایی به بخش غیر دلتی، نرخ رشد 
تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ رشد قیمت 

تسهیلات مسکن و رشد میانگین نرخ بهره حقیقی 
بینی کننده احتمال وقوع بحران بانکی در پیش

 باشد.ایران می

 1394 احمدیان

بینی طراحی سیستم پیش
زمان در معرض ورشکستگی 

ها بر اساس قرار گرفتن بانک
نوع مالکیت و بررسی اثرات 

هاي پیش رو در شاخص
بینی زمان در معرض پیش

ورشکستگی قرار گرفتن 
 هابانک

متغیر پیشرو  13ایران تحت تأثیر  هايبقاي بانک
است (تغییر سالانه حقوق صاحبان سهام، مانده 

ها، هزینه کل داراییمطالبات مشکوك الوصول به
ها و گذاريبه درآمد، سپرده به شعب، سرمایه

کل دارایی، بدهی حساس به نرخ ها بهمشارکت
کل دارایی، سود خالص به حقوق صاحبان بهره به

کل دارایی، دارایی نقد عملیاتی بهسهام، هزینه 
شونده به دارایی درآمدزا، دارایی نقد شونده به 

کل دارایی، سپرده سپرده فرار، هزینه مالی به
کل دارایی و ثبات مالی) که گذاري بهسرمایه

کارگیري آن توانند با بهناظران بانکی می
هاي در معرض خطر را شناسایی ها، بانکشاخص

 نمایند.

 1395 دیانمرا
هاي بررسی نقش صورت

مالی در نشان دادن میزان 
 ورشکستگی بانکی

ترین منبع براي نشان دادن هاي مالی اصلیصورت
ها میزان ورشکستگی یا کمبود نقدینگی در بانک

هاي مالی صورت جریان هستند، در میان صورت
وجوه نقد و صورت سود و زیان بیشترین تأثیر را 

ها دارند. ستگی در بانکدر نشان دادن ورشک
همچنین نتایج نشان داد که میزان اتکاي 

ها در ارتباط کنندگان اطلاعات مالی بانکاستفاده
ها هاي مالی بانکمستقیم با نحوه ارائه صورت

 است.
ثرات منفی شوك ذخیره مطالبات معوق، بر تولید اهاي بررسی تأثیر شوك 1393پروین و 



  59نیکبخت و قربانی

 نتیجه بررسی موضوع مورد بررسی سال پژوهشگر
اي (مانند شوك ترازنامه همکاران

برداشت سپرده توسط 
نقدینگی گذاران، شوك سپرده

عنوان شوك منابع و بانک به
شوك ذخیره مطالبات معوق 

عنوان شوك مصارف) نظام به
 بانکی بر تولید و تورم

و تورم بیش از شوك برداشت سپرده و شوك 
نقدینگی بانک است، اما آثار آن در مدت زمان 

 رود.کمتري از بین می

 1392 شاهچرا

با توجه به میزان انطباق 
اصول کمیته بال در ایران، 
عوامل موثر بر انطباق این 

استانداردها در ایران را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار داده 

 است

متغیرهاي نسبت هزینه، شاخص ثبات بانکی، 
نسبت سرمایه و نسبت سرمایه به وام و نسبت وام 

ول کمیته به سپرده بیشترین تاثیر را بر انطباق اص
 بال براي تحقق نظارت بانکی در کشور دارند.

 پیشینه پژوهش هاي خارجی
، مهمترین تحقیقات خارجی مرتبط با موضوع پژوهش که در روند 2در جدول شماره 

 هدایت مصاحبه ها تاثیرگذار بودند ارایه شده است.

 : خلاصه اي از اهم پیشینه پژوهش هاي خارجی 2جدول شماره 
 نتیجه بررسی موضوع مورد بررسی سال  پژوهشگر

چیرمونت 
 2016 وکازو

بررسی مربوط بودن ساختار 
نقدینگی و سرمایه تعریف شده 

با احتمال ورشکستگی  3توسط بال 
کشور  28هاي ها در بانکبانک

 عضو اتحادي اروپا

احتمال ورشکستگی و پدید آمدن شرایط 
بحرانی با افزایش سطح نقدینگی کاهش 

هاي سرمایه تنها در و اهمیت نسبتیابد می
 ها داراي معنا است. بانک

 2016 قسن

ھای اسالمی آیا بانک
ھای نسبت بھ بانک

سنتی از پایداری 
مالی بیشتری 
 برخوردارند؟

این مسئلھ در بین 
ھای بزرگ داری بانک

مفھوم است و در این 
ھای اسالمی از گروه بانک

پایداری وضعیت مالی 
برخوردار بیشتری 

 بودند.

 2013 هان و ملکی

اثر دسترسی به سپرده بانکی بر 
ثبات رشد سپرده در بحران مالی 

را با استفاده از مدل پانل  2008سال 
کشور اروپایی،  95لاجیت براي 

 آمریکایی و آسیایی

درصد افزایش در دسترسی مشتریان به  10
سپرده بانکی باعث رشد منفی سپرده یا 

 شود.هجوم بانکی میوقوع رخداد 
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 2011 سیمورانکر
عوامل تعیین کننده هجوم بانکی در 

تا  1990کشور اندونزي براي دوره 
 را بررسی نمودند 2005

انتظارات مشتریان در مورد هجوم بانکی، 
ریسک اعتباري بانک، نرخ رشد اقتصادي، 
تورم و نرخ ارز از متغیرهاي مؤثر بر هجوم 

 ت.بانکی در کشور اندونزي اس

تاکمورا و 
 2009 کازو

هاي فردي رابطه بین ویژگی
گذاران و خروج سپرده از سپرده
را  2007هاي چین در سال بانک

 مورد بررسی قرار دادند

گذاران پس از دریافت اطلاعات از سپرده
هاي ماهانه یا هفتگی، اینترنت یا پس مجله

هاي خود را از تبادل اطلاعات با افراد سپرده
 کنند.خارج میاز بانک 

 2008 چن و هسن

در مدل مورد استفاده در پژوهش 
خود سیگنال اطلاعات و انتظارات 
را در ایجاد هجوم بانکی را مورد 

 بررسی قرار دادند.

هرچه بانکی از سلامت و ثبات بیشتري 
برخوردار باشد احتمال هجوم بانکی 

 تر خواهد بود.پایین

 2008 آیر و پوري

سپرده و اهمیت اثربخشی بیمه 
گذاران در رابطه بانک با سپرده

کاهش احتمال ورشکستگی را 
 بررسی نمودند.

بیمه سپرده در ممانعت از ورشکستگی مؤثر 
اي که هرچه حد بیمه سپرده گونهاست، به

بالا باشد احتمال ورشکستگی کمتر خواهد 
 بود.

تاکامورا و 
 2008 یوکی

گیري افراد در خروج فرایند تصمیم
 2007هاي روزانه در سال ردهسپ

براي کشور ژاپن را بررسی 
 اندنموده

رکود اقتصادي و بیکاري از عوامل 
ها است. از اقتصادي مهم در خروج سپرده

سوي دیگر، انتشار اطلاعات مربوط به 
گیري افراد سلامت بانک نیز بر تصمیم
 اثرگذار است.

 2011 اوکازي
رابطه بین نسبت سرمایه و 

ها را در کشور بانک ورشکستگی
 نیجریه بررسی کرده است

نتایج بررسی هاي این محقق نشان داد که .
بینی کننده سرمایه پیش هاي کفایتشاخص

ها بینی ورشکستگی بانکمناسبی براي پیش
 .هستند

 2013 بنز و همکاران
سیستم هشدار سریعی را براي 

بینی ورشکستگی در کشورهاي پیش
 اندبررسی کردهحوزه اتحادیه اروپا 

نسبت مطالبات مشکوك الوصول به 
تسهیلات اعطایی، نسبت دارایی ریسکی به 

کل دارایی کل و نسبت هزینه عملیاتی به
هاي مالی و متغیر ترین نسبتهزینه از مهم

ترین متغیرهاي اقتصاد کلان تورم نیز از مهم
 مؤثر بر ورشکستگی هستند.

 2014 لی و همکاران

ن بقا و متغیرهاي رابطه بین زما
تعیین کننده ورشکستگی در 

هاي تجاري و کشاورزي را در بانک
 اندآمریکا بررسی کرده

مطالبات غیر جاري مشتریان بیش از سایر 
متغیرها باعث افزایش احتمال ورشکستگی 

 ها شده است.بانک
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آبیولا و 
 2015 همکاران

به شناسایی عوامل  در کشور نیجریه
بینی ورشکستگی پیشرو در پیش

ها و برآورد زمان ورشکستگی بانک
 اندها پرداختهبانک

هایی که نسبت تسهیلات غیر جاري به بانک
تسهیلات اعطایی بالاتر و نسبت هزینه 

کل دارایی بالاتر دارند، در عملیاتی به
ها با احتمال مقایسه با سایر بانک
 برخوردارند. ورشکستگی بالاتري

 روش شناسی پژوهش
کند. در این پارادایم با تمرکز روي گرا تبعیت میپژوهش حاضر، از پارادایم پس اثبات

پذیري و حصول ناپذیري اثبات، بر واقعیت پویا، چندگانه و واقعی و پذیرش اصل ابطال
 به حاضر پژوهششود. ید میتأکتبیین پدیده یا رخداد به صورت احتمالی و غیر حتمی 

هاي و داده بوده کیفی نوع از ماهیت لحاظ به .است کاربردي پژوهشی هدف، لحاظ
-یافته که است پژوهشی نوع هر کیفی پژوهش دهد.کیفی را مورد تجزیه و تحلیل قرر می

 نیامده حاصل شمارشی هايروش سایر یا آماري عملیات به توسل که با کند تولید هایی
 )1392است (افشار، تفسیري کیفی در پژوهش تحلیل عمده بخش). 1393(کرمی،  باشد

 .هاي اطلاعاتی استداده به راجع کردن فکر متفاوت کلی به شیوه کیفی یک تحلیل
 ارائه و تفسیر تحلیل، گردآوري، قبیل مواردي از به عمده طور به کیفی هايروش

حاضر بر اساس طرحی . پژوهش دارند اشاره کیفی و کلامی شفاهی، هايداده و اطلاعات
 است:چند مرحله مشتمل بر موارد زیر انجام شده

ها و هاي مهم و با اهمیت (مشتمل بر قوانین، دستورالعملالف) در مرحله اول تمامی متن 
هاي منتشر ها در ایران و خارج به ویژه گزارشهاي مرتبط با ارزیابی عملکرد بانکنامهآیین

ه اروپا و همچنین مقالات داخلی و خارجی) مورد بررسی شده توسط بانک مرکزي اتحادی
 قرار گرفت که اهم موارد در بخش دوم این پژوهش به طور خلاصه بیان شد.

ها، عضو ج) سپس سه نفر که براي چندین سال سابقه کاري در مدیریت عامل بانک 
انجام  ها در سازمان حسابرسی بودند جهتمدیره و مدیران ارشد حسابرسی بانکهیات

 هاي اکتشافی با این افراد انجام شد.هاي اکتشافی انتخاب شدند و مصاحبهمصاحبه
نفر از خبرگان و صاحبنظران بانکی  18هاي اصلی آغاز و با د) در مرحله بعدي مصاحبه 

ها تا جایی ادامه یافت که پژوهشگران مصاحبه مصاحبه به شیوه نیمه ساختار یافته انجام شد.
بینی کننده ورشکستگی از هاي پیشنظرات با اهمیتی جهت تایید یا رد شاخصقانع شدند 

هاي سازي و جهت استخراج شاخصها پیادهفرد جدیدي مطرح نخواهد شد. سپس مصاحبه
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 هاي در معرض بحران ورشکستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.شناسایی بانک
مصاحبه نیمه « حاضر پژوهش رد آوري داده جمع اصلی روش که است ذکر به لازم 

پذیري کافی براي باز باعث ایجاد انعطافاست. استفاده از مصاحبه نیمه »ساختار یافته
توانند فضاهاي مشابهی از گردآوري شود که میدهندگان مختلف میگوي پاسخوگفت

 و گردآوري فرآیند کیفی، هايپژوهش در کهآنجااز). 2008ها را پوشش دهند (نور داده
-هاي بهداده مقایسه و کدگذاري ها براساسداده تحلیل پویا است، فرآیند یک تفسیر داده

 جریان همزمان طور به نیز هامصاحبه انجام دوره در مختلف، هايمصاحبه از آمدهدست
، 1393ها با استفاده از روش تحلیل تم (کرمی و تاجیک، تحلیل دادهوخواهد داشت. تجزیه

 ) انجام شده است.1398و مرشدزاده،  1394مرادي، 
هاي کیفی در این پژوهش با استفاده از تحلیل تم (مضمونی) و وتحلیل دادهتجزیه 

تحلیل مضمونی، یک رویه یا فن تحلیلی جهت  .شودرویکرد تفسیري (آشکار) انجام می
ها و الگوهاي تکرارشونده در ها، مفهومشناسایی یا کشف، تحلیل و گزارش مضمون

مستقل داشته باشد و  کاربردتواند ها است. به عبارت دیگر، در این تحلیل که هم میداده
کند گر تلاش میتحلیلهاي دیگر به کار رود، پژوهشگر یا ها یا فنیهروتواند در هم می

هاي یی را که براي توصیف پدیده مورد نظر یا در ارتباط با پرسشالگوهاها یا مضمون
اي گونهبندي و تفسیر نمایند، بهمورد نظر مهم هستند، با دقت مشخص، بررسی، ثبت، طبقه

دار به دست آورده و گزارش نماید. که در نهایت یک یا چند الگوي محرز و معنی
ها در یک متن ها یا واژهسان تحلیل مضمونی پا را فراتر از شناسایی و شمارش عبارتنبدی
ها را شناسایی و از طریق کند عقیده آشکار یا ضمنی موجود در دادهگذارد و تلاش میمی

در هاي الگویی دست یابد. بنابراین، کدگذاري (ها، به مضمونبندي آنکدگذاري و طبقه
گیري یا استخراج نیازي براي شکلشود) پیشیذاري باز استفاده ماین پژوهش از کدگ

هاي اخیر ). استفاده از روش تحلیل تم در سال1395ها در متن است (میرزایی، مضمون
، به نقل از 1998)، بویاتزیس (1393بیشتر رایج شده است براي مثال کرمی و تاجیک (

)، 2006). براون و کلارك (1398زاده () و مرشد1394)، مرادي (2012میرزایی) و بوید (
 از: استکه عبارت اندکردهشش مرحله را براي انجام تحلیل تم ارائه 

) مرور 4ها، (وجو براي تم) جست3) ایجاد کدهاي اولیه، (2ها، () آشنایی با داده1(
 .) تولید گزارش6ها و (گذاري نهایی مضمون) تعریف و نام5ها، (مضمون
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 نمونه آماريجامعه و 
هاي کشور، اعضاي هیات مدیره و مدیران ارشد بانکی، جامعه آماري مدیران عامل بانک

اند از مونه آماري عبارتها و صاحبنظران بانکی هستند. ناعضاي هیات علمی دانشگاه
ی اکتشاف مورد مصاحبه هاآن بر اساس تخصص پژوهشگران یصکه به تشخ ینظرانصاحب

توسط  ی،برفافرادي که بر اساس روش گلوله هاو به تبع آن گیرندر میقرا دارساختنیمه
گیري مورد استفاده شوند. لازم به ذکر است نمونهی میمعرف محققانشوندگان به مصاحبه

گیري هدفمند (غیر احتمالی) است که توسط تدلی و یو در بخش کیفی این پژوهش، نمونه
براي علوم رفتاري و اجتماعی مطرح شده  گیرينمونههاي بندي روش) در طبقه2007(

 است.

 تم تحلیل روش اساس بر تحلیلوتجزیه پژوهش، هايیافته
ها اي از دادهها کدگذاري شوند. کدها عبارتند از ویژگیبراي تحلیل تم ابتدا باید داده

کنار هم و رسند. کدها در نهایت در (معنایی یا محتوایی) که براي تحلیل، مربوط به نظر می
دهند. در پژوهش حاضر کدگذاري بر اساس حروف در پیوند با هم تم ها را تشکیل می

هاي اکتشافی، علامت براي مصاحبه انگلیسی و اعداد و به شرح زیر انجام شده است.
هاي اصلی، علامت اختصاري ). براي مصاحبهEI )Exploratory Interviewاختصاري 

MI )Main Interview به بالا شماره 01واحد تحلیل (یعنی هر متن یا مصاحبه) از ) و هر-
 گذاري شده است.

ها کدگذاري و ها و مصاحبههاي کیفی حاصل از مرور متنها، ابتدا دادهبراي یافتن تم
 3اند. در جدول ها تعیین و نامگذاري شدههاي حاصل از دادهاند، سپس تمبندي شدهدسته

اي از کدهاي مربوطه ارایه شده ها و خلاصههاي تممراه با دستهنتایج حاصل از تحلیل تم ه
ساعت مصاحبه انجام شده است و توضیح  60است. با توجه به اینکه در این پژوهش بالغ بر 

تم ها بسیار گسترده می باشد، گزیده اي از توضیح تم ها و خلاصه اي از کدها در ادامه 
 ارائه شده است.
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 لیل تم همراه با کدهاي مربوط به هر تم: تح 3جدول شماره 

 تم اصلی
تم فرعی 
 سطح اول

تم فرعی سطح 
 دوم

 کدها

ریشه هاي 
ورشکستگی 

 بانکی

نتایج حاصل از عملکرد سود و 
 زیانی

EI0116, EI 01120, EI 0121, EI 0122, EI0223, 
EI0224, EI0325, EI0326 

نتایج حاصل از عملکرد 
 مدیریت وجوه نقد

EI0123, EI 0124, EI0229, EI0230,  EI0234, 
EI0327, EI0328, EI0316 

قوانین مرتبط 
با 

 ورشکستگی

قانون 
 تجارت

شاخص مطرح 
شده در ماده 

 قانون 141

EI0101, MI0203, MI0301, MI0403, MI0501, 
MI0601, MI0701, MI0801, MI0901, MI1001, 
MI1201, MI1301, MI1401, MI1332, MI0101 

قانون کارایی 
 تجارت

MI0603, MI0604, MI0701, MI0803 MI0905, 
MI1001, MI1002, MI1004, MI1101, MI1105, 

MI1107, MI1201, MI1307, MI1501, 
قانون پولی 

 و بانکی
آیین نامه ماده 

 قانون 33
MI0401, MI0402, MI0220, MI1126, MI1127, 
MI0318, MI0319, MI0814, MI0529, MI0530 

 بحرانآزمون 

کارایی 
اطلاعاتی 
صورت 
 هاي مالی

قابلیت اتکاي 
اطلاعات منتشر 

 شده

EI0102, EI0301, EI0303, EI0304, MI0102, 
MI0103,MI0104, MI0105, MI0412, MI0413, 
MI0311, MI0312, MI1213, MI1214, MI1327, 
MI1329, MI0125, MI0819, MI1224, MI0928, 

MI0929, MI0712 
افشاي ناقص 

 اطلاعات
MI0412, MI0518, MI0519, MI0522, MI0617, 
MI0812, MI0311, MI0312, MI0923, MI1021, 

MI1213, MI1214, MI0216, MI0217 
عدم اظهار نظر 
حسابرس بر 

اطلاعات 
 تفسیري

MI0412, MI0413, MI0617, MI1119, MI1120, 
MI0121, MI1329, MI0819, MI1224, MI0932, 

MI0933, MI0716 

گزارشات 
بازرسی و 
 حسابرسی

گزارش 
حسابرس 

 مالی
 
 
 

برگزاري به 
موقع مجامع، 

ماه  4حداکثر 
پس از پایان 

 سال مالی

EI0112, MI0717, MI1042, MI1043, MI1159, 
MI1233,MI1329, MI1328, MI1617, MI1619, 
MI0935, MI0937, MI1245, MI1446, MI1165, 

MI1166, MI0660, MI1520, MI1521 

افشا میزان 
ذخیره لازم 

جهت مطالبات 
مشکوك 
 الوصول

MI1316, MI1317, MI1318, MI1319, MI 
1424, MI 1730, MI1732, MI1826, MI1045, 

MI0940, MI1218, MI1449, MI1168 

افشا میزان 
ذخیره لازم 

MI1318, MI1319, MI1207, MI1208, MI1113, 
MI1114, MI1015, MI1016, MI0915, MI0916, 

MI0807, MI0707, MI0611, MI0612, 



  65نیکبخت و قربانی

جهت مطالبات 
 بازنشستگان

انتشار صورت 
هاي مالی 

IFRS 

MI0927, MI0311, MI1322, MI1323, MI1611, 
MI1614, MI0930, MI0931, MI1240, MI1442, 

MI1160, MI1161, MI0655, 

گزارش 
بازرس 
 قانونی

 

تعداد تخلفات 
اشاره شده در 
گزارش بازرس 

 قانونی

MI1312, MI0707, MI1323, MI1324, MI1612, 
MI1615, MI0931, MI0932, MI1241, MI1443, 

MI1161, MI1162, MI0656, MI1516, 

محتواي اشاره 
شده در مفاد 

 گزارشات

MI1312, MI0708,, EI0113, MI0117,MI0213, 
MI0306, MI1320, MI1321, MI1322, MI1116, 

MI1019, MI1020,  MI1324, MI1325, 
MI1613, MI1616, MI0932, MI0933, MI1242, 

MI1444, MI1162, 

حاکمیت 
 شرکت

رعایت 
قوانین و 
 مقررات

میزان رعایت 
دستورالعمل 
هاي بانک 

 مرکزي

EI0113, MI0117,MI0213, MI0306, MI1320, 
MI1321, MI1322, MI1116, MI1019, MI1020 

میزان رعایت 
آیین نامه ها و 
دستورالعمل 
 هاس خارجی

EI0113, MI0117,MI0213, MI0306, MI1320, 
MI1321, MI1322, MI1116, MI1019, MI1021 

چالش هاي 
 مدیریتی

کمیته 
 حسابرسی

MI0213, MI0306, MI0307, MI0614, MI0615, 
MI0924 

 ,MI0213, MI0214, MI1115, MI0614, MI0615 کمیته ریسک
 MI0213 کمیته انتصابات

هیات شرایط 
مدیره از لحاظ 
تعداد، صلاحیت 

 و ...

EI0116, MI0213, MI1209, MI1210, MI1211, 
MI1017, MI1018, MI0917, MI0918, MI0808, 

MI0809, MI0810, MI0811, MI0710, 

 عملکرد بانک

اختیارات 
هیات 
 مدیره

رویدادهاي 
دستوري (به 
طور خاص 

پرداخت هاي 
 دستوري)

EI0302, MI1331 MI0610, MI0704, MI0705, 
MI0913, MI0914, MI1010, MI1011, MI1112, 
MI1205, MI1206,MI1308, MI1310, EI0322, 

MI1306 

 ادغام
EI0305, EI0306, EI0307, MI0106, MI0112, 

MI0113, MI0705, MI0913, MI1010, MI1011, 
MI1112, MI1205, MI1206,MI1308, MI0509 

 ,EI0312, EI0314, MI0118, MI0218, MI0219نقاط قوط مالکیت 
MI1217, MI1037, MI1039, MI0316, MI0317 
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 نهادي
 

مالکیت نهادي 
 و پشتیبانی نهاد
نقاط ضعف 

مالکیت نهادي 
و دخالت 

سهامدار در 
 امور بانک

MI0118, MI0119, MI1323, MI1324, MI1325, 
MI0410, MI0411, MI1333, MI0535 

واسطه 
 گري مالی

 

حاصل از سود 
اعطاي 

تسهیلات بر 
سود حاصل از 
 ارایه خدمات

EI0115, EI0309,EI0310, MI0215, MI1211, 
MI1335, MI1336, MI1624, MI1626, MI0942, 

MI0944, MI1252, MI1453, MI1169, 

خرید و فروش 
 پول

MI0215, MI1117, MI1118, MI0908, MI0309, 
MI0516, MI0517 

بانکداري 
 اسلامی

قراردادهاي 
مشارکتی به 

 عاملیتی

EI0203. EI0203, EI0201,EI0204,EI0208, 
EI0211, MI0215 

 ,EI0203. EI0203 سود عاملیتی
EI0201,EI0204,EI0209,EI0210, MI0215 

 تعداد شعب

توزیع نامتوازن 
 شعب

MI0111, MI1203, MI1204, MI1108, MI1109, 
MI0703, MI0505,MI0506, MI0507, MI0202, 

MI0303, MI0206, MI0207 
سرمایه گذاري 

 در ملک
MI0911, MI0912, MI0806, MI0702, MI0703, 
MI0505,MI0506, MI0507, MI0202, MI0303, 

MI0206, MI0208 

هاي شاخص 
 سلامت بانکی

 ,MI0110, MI1330, MI1031, MI0322, MI0323 نسبت کفایت سرمایه
MI0815, MI0619, MI0620, MI0536, MI0223, 

 هايشاخص
کیفیت 
 دارایی

مانده مطالبات 
غیر جاري به 
 کل تسهیلات

MI0537, MI0621, MI0815/1, MI0324, 
MI0325, MI1040, MI1132, MI0224, MI0126, 

MI0127 

تسهیلات غیر 
جاري به 
 سرمایه پایه

MI0622, MI0324, MI0326, MI1133, MI0224, 
MI0126, MI0127 

تسهیلات 
بخشی به کل 

 تسهیلات

MI0538, MI0623, MI0324, MI0327, MI1041, 
MI1134, MI0224, MI0126, MI0128 

درآمدزا  دارایی
 هابه کل دارایی

MI0539, MI0624, MI0324, MI0328, MI1042, 
MI1135, MI1221, MI0224, MI0126, MI0129 

 ,MI0324, MI0328/1, MI1222, MI1223تسهیلات 
MI0224, MI0126, MI0130 
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اعطایی به کل 
 دارایی ها

سرمایه گذاري 
 به کل دارایی ها

MI0625, MI0324, MI0329, MI1222, MI1223, 
MI0224, MI0126 

کیفیت 
 مدیریت

- 
MI0540, MI0541, MI0626, MI0627, MI0816, 
MI0817, MI0330, MI1043, MI1136, MI1222, 

MI1223, MI0225, MI0226, MI0132 

نسبت هاي 
 سودآوري

 بازده دارایی ها
MI0548, MI0634, MI0818, MI0334, MI1048, 
MI1049, MI1143, MI1144, MI1224, MI0139, 

MI0140 
 ,MI0548, MI0635, MI0818, MI0335, MI1049 بازده سرمایه

MI1143, MI1145, MI1224, MI0139, MI0141 
 ,MI0548, MI0636, MI0818, MI1143, MI1224 حاشیه سود

MI0139 
 ,MI0548, MI0637, MI0818, MI0336, MI1049 حاشیه عملیاتی

MI1143, MI1148, MI1224, MI0139, MI0142 

کیفیت 
 نقدینگی

نسبت دارایی 
هاي نقد به کل 

 سپرده

MI0549, MI0638, MI0340, MI1053, MI1149, 
MI1150, MI1225, MI1226, MI0228, MI0229, 

MI0235, MI0143 

نسبت 
ماندگاري 

 سپرده

MI0550, MI0639, MI0341, MI1054, MI1149, 
MI1152, MI1225, MI1228, MI0148 

پوشش 
 نوسانات

MI0551, MI0640, MI0337, MI1055, MI1149, 
MI1153, MI1225, MI1230, MI0228, MI0230, 

MI0149 
پوشش بدهی 

 کوتاه مدت
MI0552, MI0641, MI0338, MI1056, MI1149, 
MI1154, MI1225, MI1231, MI0228, MI0231 

نسبت بدهی پر 
 نوسان

MI0553, MI0642, MI0339, MI1057, MI1149, 
MI1155, MI1225, MI1232, MI0228, MI0232, 

MI0150 

هاي پژوهش
 گذشته

نسبت مطالبات مشکوك 
 الوصول به تسهیلات

MI0554, MI0646, MI0345, MI0233, MI0155, 
MI0666, MI1527, MI1528 

نسبت مطالبات مشکوك 
 الوصول به کل دارایی ها

MI0234, MI0159, MI1336, MI1337, MI1625, 
MI1627, MI0943, MI0945, MI1253, MI1454, 

MI1171, MI1172 

 سایر
 شاخص ها

اضافه 
برداشت از 

بانک 
 مرکزي

مبلغ اصل 
اضافه برداشت 
 از بانک مرکزي

EI0104, MI1339, MI1350, MI1631, MI1632, 
MI0948, MI0949, MI1257, MI1458, MI1174, 

MI1175, MI0671, MI1542, MI1543 

مبلغ جریمه 
 اضافه برداشت

EI0104, EI0110, MI1351, MI1352, MI1643, 
MI1644, MI0950, MI0952, MI1259, MI1459, 

MI1176, MI1544, MI1545 
نسبت جریمه 
هاي اضافه 

EI0104, EI0111, MI1353, MI1354, MI1645, 
MI1646, MI0951, MI0953, MI1260, MI1460, 

MI1178, MI0673, MI1546, MI1547 
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برداشت به سود 
پرداختی به 
 سپرده گذار
نسبت مبلغ 

اضافه برداشت 
 به سپرده قانونی

EI0105, MI1355, MI1356, MI1646, MI1647, 
MI0952, MI0954, MI1261, MI1461, MI1180, 

MI1181, MI0675, MI1548, MI1549 

نامه مجوز 
برگزاري 

 مجمع

محدودیت 
بانک مرکزي در 

 تقسیم سود

EI0106, MI1357, MI1358, MI1648, MI1649, 
MI0953, MI0955, MI1262, MI1462 MI1182, 

MI1183, MI0676, MI1550, MI1551 

تعداد 
هاي محدودیت 

 اعمال شده

EI0107, EI0109, MI1359, MI1360, MI1650, 
MI1651, MI0956, MI0957, MI1263, MI1463 

MI1183, MI0677, MI1552, MI1553 

محتواي 
محدودیت هاي 

 اعمال شده

EI0107, EI0108, MI0108, MI0109, MI1361, 
MI1362, MI1652, MI1653, MI0958, MI1184, 

MI1186, MI0678, MI1555, MI1556 

نسبت اهرم معرفی شده در بال 
3 

MI0124, MI1123, MI1029, MI0314, MI0315, 
MI0526 

LCR 
MI1036, MI0522, MI1363, MI1364, MI1655, 
MI1656, MI0960, MI0961, MI1265, MI1465, 
MI1186, MI0679, MI1556, MI1557, MI1622 

 

 تم اصلی اول: نشانه هاي اصلی ورشکستگی بانکی 
شوندگان نسبت به عامل هاي انجام شده تفاوت دیدگاه مصاحبهاولین مساله در مصاحبه

اي که سازي این دیدگاه بود. به همین دلیل اولین مسالهایجادکننده ورشکستگی و شفاف
-ها میورشکستگی بانکمورد بحث قرار گرفت این بود که چه چیزي در نهایت منجر به 

اي از موارد مطرح باشد که در ادامه به گزیدهشود. این تم داراي دو تم فرعی سطح اول می
شوندگان بر در نهایت اتفاق نظر مصاحبه شود.ها به طور مختصر اشاره میشده در مصاحبه

تواند منجر به هاي ارزیابی عملکرد بانکی میاین مساله بود که هر چند شاخص
هاي اقتصاد کلان نیز بر رشکستگی شود اما باید به این نکته توجه کرد که شاخصو

اي که بسیار حائز عملکرد نامطلوب بسیار تاثیر دارند و بعد از عملکرد نامطلوب مساله
اهمیت است عدم توانایی در مدیریت صحیح وجه نقد است که بانک را از اداي تعهدات 

 نماید.نقدي ناتوان می
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 نتایج حاصل از عملکرد سود و زیانی –الف 
شود در قانون زیانده بودن نیست بلکه پس در نهایت عاملی که باعث ورشکستگی می

ناتوانی در پرداخت نقدي یا غیرنقدي تعهدات است یعنی یا باید اسکناس بدهد یا به هر 
 ).EI0116طریقی طلبکار را راضی کند (

از آن، ما بانک هاي زیادي را داشتیم که وضعیت ببینید در سال گذشته و سال هاي قبل  
عملکردي مطلوب و قابل قبولی نداشتند و مجامع بسیار جنجالی را نیز بر پا کردند اما در 
همان سال و حتی در روز مجمع و بعد از آن پر قدرت به فعالیت خود ادامه دادند 

)EI0223.( 

 نتایج حاصل از عملکرد مدیریت وجوه نقد -ب
نکته توجه کنید که هیچ فردي نمی تواند از یک بنگاه از جمله بانک به خاطر زیان به این 

توانید در دادگاه به دلیل عدم دریافت آور بودن شکایت کند اما شما به عنوان طلبکار می
مطالبات خود در سررسید شکایت نمایید و در صورت ورشکسته شدن بدهکار، تمام دیون 

از این مساله مستثنا نیستند هر چند سازوکار ورشکستگی بانکی ها نیز شود. بانکحال می
 ).EI0316باید متفاوت باشد (

-هاي نقدي میها و پرداختاصلا من موفقیت یک بانک را در ایجاد توازن بین دریافت 
دانم. بانکداري موفق است که بتواند بدون اینکه حتی نزدیک به شرایط هجوم بانکی که 

هاي نقدي تعادل برقرار کند. حالا سود کم یا ها و پرداختین دریافتشما گفتید بشود، ب
شود. اما اگر نتواند پول زیاد یا حتی زیانده بودن بلافاصله منجر به پایین کشیدن کرکره نمی

 ).EI0224مردم را بدهد یا نتواند سپرده جذب کند باید در بانک را ببندد (

 یتم اصلی دوم: قوانین مرتبط با ورشکستگ
هایی که در بررسی زیربناي نظري موضوع پژوهش مورد بررسی عمیق قرار از جمله حوزه

گرفت، قوانین مرتبط با ورشکستگی و مواردي بود که قانون نسبت به عملکرد بنگاه 
تجاري یا بانک، حق اعتراض را براي افراد ذي نفع قائل شده است. این تم از دو تم فرعی 

 سطح اول تشکیل شده است.

 قانون) 141قانون تجارت (شاخص مطرح شده در ماده  –الف 
شما ببینید مساله قانون تجارت ما مربوط به حدود نیم قرن پیش است. ممکن بود در زمان 
تصویب قانون این مساله حائز اهمیت باشد. اما آیا الان اگر زیان انباشته بیش از نیمی از 
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نسبت به ورشکستگی هشدار دهد. من در شرایط اي باشد که تواند مسالهسرمایه باشد می
 ).MI0101کنونی چنین تصوري ندارم (

توان با اصلا به این مساله توجه داشته باشید که بانک، یک بنگاه تجاري عادي نیست و نمی
آن فرمولی که براي رابطه بین زیان انباشته و سرمایه مثلاً یک فروشگاه زنجیره اي قضاوت 

 ).MI0803ه با یک بانک نیز قضاوت کرد (شود که در رابطمی

 قانون پولی و بانکی) 33قانون پولی و بانکی (به ویژه آیین نامه ماده  –ب 
ها هم مشمول ها است که گرفتار شرایط بد اقتصادي و سو مدیریت هستیم. بانکما مدت

اما  ها وجود دارد.این قضیه هستند با در نظر گرفتن حساسیت مضاعفی که نسبت به آن
سوال دارم، آیا تاکنون خبري نسبت به طرح یک مساله حقوقی با توجه به این قانون مطرح 

 ).MI1127شده است؟ من چیزي نشنیدم (

 تم اصلی سوم: آزمون بحران 
انجام آزمون بحران جهت ایجاد اطلاعات اولیه براي مدیریت ریسک بهینه توسط مقام ناظر 

شود. در ایران بنا به گواهی اتحادیه اروپا) انجام می در هر محدوده اقتصادي (براي مثال
شوندگان که قبلا در سمت مدیرعامل بانک بودند، چنین آزمونی انجام چند نفر از مصاحبه

هاي مورد آزمون نیز اعلام نشده است. در شده است اما نتایج به طور شفاف حتی به بانک
سازي شده و با توجه به شرایط یهر صورت با توجه به اهمیت ایجاد یک سناریو بوم

ها مورد سوال و بحث قرار گرفت. این تم داراي یک اقتصادي ایران، این مساله در مصاحبه
تم فرعی سطح اول و سه تم فرعی سطح دوم است که عمدتاً به موارد ناکارایی اطلاعات، 

 اختند.عدم دسترسی به اطلاعات کافی و عدم قابلیت اتکاي اطلاعات منتشر شده پرد
انجام آزمون بحران خیلی خوب است اما چند نکته را مد نظر قرار دهید، آیا شرایط  

ها از جمله فرهنگ سازمانی در حدي است که الان از هاي ما از تمامی جنبهفعلی بانک
کنم در شرایط فعلی اگر آزمون بحران یا همان استرس تست استقبال کنند؟ من فکر می

 ).MI0933شود و ... (بحران شویم به شدت مخالفت میوارد مساله آزمون 

 تم اصلی چهارم: حوزه گزارشات بازرسی و حسابرسی 
در محدوده مفهومی این تم دو تم فرعی سطح اول مورد اقتباس قرار گرفته است. در 
مباحث مطرح شده درخصوص گزارشات حسابرس، تلاش بر درك اهمیت مفهوم گزارش 

 شوندگان بود.اي (حسابداران رسمی) از نگاه مصاحبهحیت حرفهفرد مستقل و واجد صلا
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  گزارش حسابرسی مالی –الف 
در این خصوص سه تم فرعی سطح دوم مورد شناسایی و اقتباس قرار گرفت. برگزاري 

ماه پس از پایان سال مالی) و تاخیر  4مجمع عمومی صاحبان سهام در موعد مقرر (حداکثر 
نین افشا کسري ذخیره مطالبات مشکوك الوصول در طی دوره در برگزاري مجمع و همچ

سال) و ذخیره مزایا بازنشستگی و یا صرفاً اشاره حسابرس به کسري و عدم  5مورد بررسی (
ذکر مبلغ به عنوان شاخص مورد سوال قرار گرفت. برگزاري مجمع در دوره زمانی مجاز از 

اهمیت بود و سایر افراد این مساله را در شوندگان داراي دید صرفاً یک نفر از مصاحبه
شرایط فعلی چندان با اهمیت ندیدند. همچنین ذکر رقم کسري ذخایر و یا عدم ذکر مبلغ 
در اکثر مصاحبه هاي انجام شده با توجه به تاثیرگذاري بر سودآوري دوره و سود و زیان 

 انباشته مورد توافق قرار گرفت.
اري هستند و خیلی مواقع نرسیدن به موقع گزارش دبانک ها عمدتاً درگیر بنگاه 

-تواند به دلیل نرسیدن به موقع گزارش شرکتحسابرسی بانک و عدم برگزاري مجامع می
 ). MI0717هاي تابعه بانک باشد (

برخی مواقع براي مثال در سال گذشته عدم برگزاري به موقع مجمع ناشی از الزامات  
توان این مساله را الزاماً به وضعیت نامطلوب بانک نمی گزارشگري سازمان حسابرسی بود و

 ).MI1042ارتباط داد (
-ها که نمیخورد. من در یکی از بانکبرخی مواقع چند مرتبه به مجمع بانک تنفس می 

هاي سهامدار در توانم اسم آن را بگویم یکی از سهامداران عمده عمداً با مدیریت نماینده
-د تعداد به حداقل برسد چون هنوز نتوانسته بود اعضاي هیاتدامجمع بانک اجازه نمی

 ).MI1521مدیره را طوري تنظیم کند که مدیر عامل مد نظرش بر صندلی بنشیند (

  گزارش بازرس قانونی –ب 
در حوزه مربوط به موارد مطرح شده در خصوص بخش بازرس قانونی گزارشات 

شوندگان در خصوص اهمیت تعداد مصاحبهحسابرسی بانک ها تلاش بر این بود که نظر 
بندهاي قید شده و محتواي بندهاي قید شده مورد سوال و بحث قرار گیرد. هر دو مورد از 

شوندگان داراي اهمیت بود، اما با توجه به اینکه محتواي بندهاي تخلف نظر اکثر مصاحبه
وان شاخص نهایی محصول گیري نیستند به عنسازي و یا تعریف دامنه قابل اندازهقابل کمی

 پژوهش مورد شناسایی قرار نگرفت.
از نظر من اگر یک بانک چهار بند تخلف بازرسی داشته باشد با اینکه مثلا بیست بند  
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اي تخلف داشته باشد تفاوت زیادي دارد. بانکی که تعداد تخلفات آن زیاد است اولین نکته
انک به دنبال رعایت قوانین نیست و آورد این است که بکه به ذهن خواننده گزارش می

 .)MI0707هاي نظارتی داخل بانک ضعیف عمل کرده است (حوزه
محتواي بند از هر چیزي مهمتر است زیرا ممکن است یک تخلف داراي محتوایی باشد  

که تداوم فعالیت بانک را با توجه به قوانین زیر سوال اساسی ببرد اما در جواب سوال شما 
هاي مختلف را با هم مقایسه شود و چطور بتوان محتواي تخلفات بانککه چطور کمی 

 ).MI1020رسد (کرد من فعلا چیزي به ذهنم نمی

 تم اصلی پنجم: حاکمیت شرکتی بانکی 
هاي مطلوب در حوزه حاکمیت شرکتی بانکی موارد مد نظر کمیته بال به عنوان شاخص

تم از دو تم فرعی سطح اول تشکیل  حاکمیت شرکتی بانکی مورد سوال قرار گرفت. این
 شده است. 

 : رعایت قوانین و مقررات -الف 

رعایت قوانین از جمله کدهاي غالبی بود که در زمان بحث و بررسی حاکمیت شرکتی 
شوندگان قرار گرفت. در زیر شاخه این تم دو تم فرعی بانکی مورد تاکید بیشتر مصاحبه

-هاي بانک مرکزي و میزان رعایت دستورالعملعملسطح دوم یعنی میزان رعایت دستورال
 هاي مربوط، بیشتر از هر مساله دیگري مورد توجه خبرگان بانکی بود.  ها و سایر آیین نامه

 هاي مدیریتی چالش –ب 
هاي ها و کمیتهاز جمله الزامات حاکمیت شرکتی مواردي است که براي هیات مدیره بانک

است. ویژگی اعضاي هیات مدیره و وجود و کارایی سه  تحت نظر هیات مدیره وضع شده
ها مورد تاکید و دغدغه خبرگان کمیته حسابرسی، ریسک و انتصابات در اکثر مصاحبه

شوندگان که قبلاً، در بانکی قرار داشت. مساله قابل توجه این بود که برخی از مصاحبه
یا سابقاً در سمت مدیر عامل هاي نظارتی در بانک مرکزي قرار داشتند یا هم اکنون سمت
مدیره که به واسطه سهامدار هاي بزرگ قرار داشتند از عدم تخصص اعضا هیاتبانک

هاي کردند. همچنین ساختار کمیتهشدند به عنوان یک آسیب صحبت عمده تعیین می
-تخصصی تحت نظر هیات مدیره از جمله کمیته ریسک و انتصابات و مواردیکه در نظام

هاي تخصصی الزام شده است (از ري براي ساختار و تعداد اعضاي این کمیتههاي راهب
مدیره باشد) مورد تاکید و ها بر عهده اعضاي غیر موظف هیاتجمله اینکه ریاست کمیته
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شوندگان بود که به علت کم بودن آرا موافق در نهایت در غالب دغدغه برخی از مصاحبه
 گیري قرار نگرفت.ش مورد نتیجههاي شناسایی شده در این پژوهشاخص

اصلاً شما ببینید آیا تعداد اعضاي هیات مدیره به اندازه تعیین شده است یا خیر یا چه  
 5مدیره به اندازه کافی نبوده مثلاً در همین بانک ما اول هاي زمانی تعداد اعضاي هیاتبازه

کند در صورتیکه کت نمینفر بودیم، بعد یک نفر استعفا داد، یک نفر دیگر در جلسات شر
 ).MI1018نفر است و این مساله تعیین تکلیف نمی شود ( 5تعداد الزامی همان 

-نگاه کنید آیا اعضاي اصلی هیات مدیره اصلا سابقه بانکداري یا تحصیلات مرتبط داشته
شود یک نفر با چنین شرایطی مورد تایید بانک اند؟ (در پاسخ به این سوال که مگر می

قرار گیرد؟ گفته شد: بله مگر فردیکه مدیرعامل یک شرکت خودرویی بود با آن مرکزي 
هاي بزرگ کشور در حال حاضر مدیره یکی از بانکعملکرد درخشان، رییس هیات

 ).MI0810نیست) (

 تم اصلی ششم : عملکرد بانک 
اکید تم فرعی سطح اول است. در زیر مجموعه این تم مواردي مورد ت 4این تم متشکل از  

تر بر شوندگان قرار گرفتند که به نحوي به طور مستقیم و یا استدلال قويمکرر مصاحبه
 عملکرد بانک تاثیرگذار هستند.

 اختیارات هیات مدیره  –الف 
شود ها میهاي کلان و مواردیکه مربوط به هیات مدیره بانکگیريدر حوزه تصمیم 

توري از طرف نماینده سهامدار عمده یا مواردي مورد تاکید قرار گرفت که به طور دس
شود و در نهایت بانک را در مدیره بانک تحمیل میگذار و نظارتی بر هیاتمراجع قانون

هاي شود. از جمله این موارد پرداختدهد که منجر به عملکرد نامطلوب میمسیري قرار می
نامه اعطاي نظر گرفتن آیینها بدون در در دستوري در قالب وام به برخی افراد یا سازمان

هاي دستوري در باشد. همچنین ادغامتسهیلات و موازین اعطاي تسهیلات ایمن می
اي که در زمان انجام ها مورد بحث قرار گرفت. در حوزه تم ادغام بانکی مسالهمصاحبه

هاي زیر نظر نیروهاي مصلح از پژوهش مورد تحلیل روز جامعه بود یعنی ادغام بانک
به علت » پرداخت هاي دستوري«ان بانکی مورد سوال قرار گرفت. در خصوص تم خبرگ

شود امکان ها افشا نمیها در گزارشات برون سازمانی بانکاینکه اطلاعات کاملی از آن
با تاکید بر ادغام » ادغام«شناسایی این تم به عنوان یک شاخص سلب شد و در خصوص تم 
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به علت عدم توافق آراء بین مصاحبه شوندگان،  هاي مریض در یک بانک سالم،بانک
هاي مطرح شده توسط اي از پاسخامکان شناسایی شاخص ایجاد نشد. در ادامه گزیده

 الذکر، ارایه شده است:شوندگان در خصوص مباحث فوقمصاحبه
هایی نیست که واقعا خود بانک گیريها به خاطر تصمیماکثر مشکلات حاد بانک 

د یا به خاطر شرایطی نیست که بانک واقعا مسئول ایجاد آن باشد یا حتی در مسئول آن باش
حل و فصل آن امکان اعمال کار خاصی را داشته باشد. مثلاً بخشودگی برخی از مطالبات 

هاي دولتی به هاي خصوصی دولتی به بانکبرخی از نهادهاي وابسته به دولت یا بخش
اي به بانک دانید چه ضربهلی رتبه سیاسی میجمهور یا یک مقام عاجهت دستور رییس

 ).EI0322کند (وارد می
گیرد. در حقیقت ادغام در خارج از ایران به عنوان یک رزولوشن مورد استفاده قرار می 

تواند به عنوان یک راه حل ادغام یک استراتژي است و درصورتیکه به خوبی اجرا شود می
 ).MI1306شما مریض مورد استفاده قرار گیرد (هاي به قول مثبت جهت حل مشکل بانک

کنید هاي زیر مجموعه نیروهاي مصلح مطرح میاي که درباره بانکگویم مسالهمن می
هاي مریض را خریداري کرده است؟ آیا اصلا یک ادغام نیست. آیا بانک سپه سهام بانک

به عنوان کارکنان بانک از این به بعد کارکنان این پنج بانک و یا موسسه مالی و اعتباري 
دانم سپه زیر مجموعه دولت خواهند بود؟ این ادغام یک فرایند دستور است که البته من می

-علت اصلی آن چیست... در هر صورت ادغام یک سري الزامات دارد و یک سري پیش
شود و باشد در غیر این صورت اهداف عالی آن حاصل نمینیازها باید از قبل تامین شده

 ).MI0509شود (یط ناجورتري ایجاد میشرا

 ب: مالکیت نهادي 
در طرح مبحث مالکیت نهادي (منظور مالکیت عمده توسط دولت یا نهاد تحت پوشش 
مقام معظم رهبري) هدف یافتن این مساله بود که آیا مالکیت اینگونه سهامداران در نهایت 

تم کمی دشوار بود زیرا برخی  گیري در خصوص اینتواند سودمند باشد یا خیر. نتیجهمی
بودن این مساله بودند و در عین شوندگان بر اساس زیربناي نظري موافق سودمنداز مصاحبه

هاي کشور نشده حال نظرشان این بود که تاکنون منافعی از مالکیت نهادي نصیب بانک
 است.

شوند و بانکی ها در دنیا به واسطه افراد صاحب قدرت و ثروت ایجاد می اصلاً بانک 
تواند به عدم سقوط آن در شرایط دشوار امید اي داشته باشد بیشتر میکه چنین پشتوانه
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 ).EI0314داشت (
اي را سراغ ندارم که مالک نهادي در نهایت بانک را به کامیابی هدایت کرده من نمونه 

 ).MI0119باشد درصورتیکه هدف از وجود مالک نهادي در نهایت این است (

 گری مالی و بانکداری اسالمی واسطھج: 
هدف اولیه از طرح این موضوع با توجه به ادبیات نظري مطالعه شده این مساله بود که یک 

-گري بانک تعریف شد. اما نتایج در برخی از مصاحبهشاخص جهت ارزیابی وظیفه واسطه
هاي ی از مصاحبهها کاملاً متفاوت از انتظارات اولیه پژوهشگران بود. براي مثال در یک

ها در اکتشافی مساله بانکداري اسلامی مطرح شده که به طور کلی رسالت حضور بانک
ها این جامعه به عنوان واسطه مالی را با ابهام رو به رو کرد و در برخی دیگر از مصاحبه

گري مالی و ها نباید واسطهمساله مطرح شد که در دوره زمانی فعلی هدف اصلی بانک
 رایه خدمات و کسب درآمد از ارایه خدمات بانکی باشد.بلکه ا

-ها در جامعه واسطهاین مساله که شما گفتید، در غرب صحیح است و از هدف بانک 
گري مالی است یا هدف اصلی این است اما در ایران هدف اصلی با توجه به اینکه اینجا 

در سود حاصل از توسعه قانون بانکداري اسلامی وجود دارد، کمک به توسعه و مشارکت 
 ).EI0203است (

-ها دیگر خرید و فروش پول باشد. شما مینباید هدف بانک 2020اصلا در آستانه سال  
دانید که نرخ بهره بانکی در برخی کشور منفی است و در بیشتر کشورها نزدیک به صفر، 

-خیر. این بانککنند؟ پاسخ واضح است که ها آیا از تبادل پول کسب درآمد میاین بانک
گري کنند و جایگاه واسطهها از طریق ارایه خدمات و کارمزد بانکی کسب درآمد می

 ).MI0309مالی دیگر در اولویت قرار ندارد (

 د: تعداد و توزیع شعب 
در موارد مطالعه شده مرتبط با چارچوب نظري پژوهش، غالباً به توزیع نامتوازن شعب به  

نکداري به ویژه در ایران پرداخته شده است. این مساله در ایران هاي باعنوان یک از آسیب
کننده ورشکستگی مورد سوال قرار گرفت که در اکثر بینیبه عنوان شاخص بالقوه پیش

ها با آن موافقت نشد و یا اینکه درجه تاثیرگذاري اندکی را به آن اختصاص دادند مصاحبه
هاي در معرض بحران خص شناسایی بانککه در نهایت باعث شد این تم به عنوان شا

 گیري نهایی قرار نگیرد.ورشکستگی مورد نتیجه
گونه به این مساله توجه کرد که درصورتیکه تمامی شعب بانک متعلق به  توان اینمی 
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اي نباشد در نهایت بازده بخش ملک در ایران بیشتر از بخش خودش باشد و اجاره
در نهایت اگر بانکی شعب بیشتري داشته باشد به نظر من  بانکداري نباشد کمتر نخواهد بود

ها در پیش بینی ورشکستگی تواند گفت به عنوان یکی از عاملبد نیست یا حداقل نمی
 ).MI1108نماید (نقش مهمی ایفا می

 تم اصلی هفتم : شاخص هاي سلامت بانکی 
نظر در  هاي مدهاي کملز و شاخصهاي سلامت بانکی، شاخصدر بررسی شاخص

هاي بررسی کیفیت دارایی به ویژه موارد منتشر شده توسط بانک مرکزي اتحادیه گزارش
ها مورد سوال و بحث قرار گرفت. در نهایت در زیرمجموعه این تم اروپا در مصاحبه

 اصلی، پنج تم فرعی سطح اول مورد شناسایی قرار گرفت.

 نسبت کفایت سرمایه :  -الف 
تواند به عنوان مهمترین عامل شوندگان میز دیدگاه غالب مصاحبهنسبت کفایت سرمایه ا

در شناسایی مشکلات بانک که در نهایت بانک را دچار هجوم بانکی و ورشکستگی نماید 
، 10تا  1به شمار آمد به طوریکه اکثر خبرگان بانکی به درجه تاثیرگذاري این نسبت از 

به ذکراست اکثر افراد مورد مصاحبه بر این را با قاطعیت اختصاص دادند. لازم  10نمره 
، 3براي شرایط فعلی ایران کافی است و بال  2عقیده استوار بودند که حداکثر، الزامات بال 

نماید و در عین حال برخی از افراد نیز هاي ما را دچار چالش هاي غیر قابل حلی میبانک
ت. در نهایت تنها دو نفر از خبرگان براي ایران کافی اس 1معتقد بودند فعلاً الزامات بال 

 معتقد بودند. 3بانکی مورد مصاحبه (دو نفر مدیر حسابرسی ارشد) به الزامات بال 
مقایسه کنم و نسبت کفایت سرمایه را با  1ها را بر اساس الزامات بال اگر ما بانک 

رسیم که میمورد بررسی قرار دهیم در نهایت به این نتیجه  1الزامات مقرر شده در بال 
مانند. حالا اگر به کنند یا اصلاً ناکام میها به سختی این شرایط را پاس میبرخی از بانک

را مد نظر قرار دهیم که اوضاع به شدت  3تر و اگر بال برویم شرایط سخت 2سراغ بال 
 ).MI1330شود (ناگوار می

اقتصادي و اوضاع اقتصاد  بر بیاییم در این شرایط 1کنم اگر ما از پس بال من تصور می 
ایم. ببیند این کار خوبی نیست که با وضع استانداردهاي کلانی که وجود دارد، موفق شده
ها را به مستندسازي و تولید عدد و رقم ناچار کنیم سخت در شرایط دشوار، بانک

)MI0620.( 
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 هاي کیفیت دارایی ب: شاخص
ها براي مواجه مل اصلی در توانایی بانکهاي کیفیت دارایی به عنوان یکی از عواشاخص 

ها مورد سوال قرار گرفت و در ها در مصاحبهبرداري از داراییبا شرایط بحرانی و بهره
شوندگان درخواست شد عقیده خود از شدت تاثیرگذاري هر یک از نهایت از مصاحبه
غیر جاري به کل مانده مطالبات «بیان کنند. در نتیجه سه شاخص  10تا  1شاخص ها را از 

به » هاتسهیلات اعطایی به کل دارایی«و » تسهیلات غیرجاري به سرمایه پایه«، »تسهیلات
، »تسهیلات بخشی به کل تسهیلات«اتفاق آراء مورد توافق قرار گرفت و سه شاخص 

به رغم طرح در  »سرمایه گذاري به کل دارایی«و » هاهاي درآمدزا به کل داراییدارایی«
ها نتوانستند با درجه تاثیرگذاري با اهمیتی بر ورشکستگی بانکی، از مصاحبه سوالات،

اقتباس گردند و نظر اکثر مصاحبه شوندگان این بود که درجه تاثیر گذاري این سه شاخص 
 است. 10از  4یا  3حداکثر 

ها اهمیت دارد و این است که در شرایط اقتصادي یک نکته در وصول مطالبات بانک 
اند از پس بازپرداخت اصل و فرع در ها و افرادیکه تسهیلات گرفتهبسیاري از شرکتفعلی، 

آیند و صرفاً در سررسید بدهی را استمحال می کنند. بنابراین بخشی از سررسید بر نمی
شود. در چنین شرایطی مطالبات جاري بانک به طور پیوسته تبدیل به مطالبات بلند مدت می

یر جاري یا به قول شما بلندمدت نسبت به کل تسهیلات بیشتر باشد هر چه نسبت مطالبات غ
العمل مناسب در شرایط بحرانی کمتر خواهد بود توانایی بانک در بروز عکس

)MI0324.( 
ها در سنوات آتی اگر تناسب تسهیلات غیر جاري بانک که در حقیقت سررسید آن 

تواند یک هشدار سرمایه مطلوب نباشد میاي از جمله است نسبت به سایر عناصر ترازنامه
 ).MI0126تواند اقدام مناسبی انجام دهد (جدي باشد که بانک در شایط خاص نمی

 هاي کیفیت مدیریت ج: شاخص
ها مورد بحث و تم فرعی سطح دوم است که به تفکیک در مصاحبه 7این تم مشتمل بر 

وع عملکرد بانک در رابطه با نیروي هاي مطرح شده ناشی از نسوال قرار گرفت. ماهیت تم
رغم هاي منابع انسانی است. علیانسانی و مدیریت عملکرد شعب از جنبه مرتبط با ویژگی

هاي ارزیابی عملکرد بانک با اینکه اکثر خبرگان بانکی معتقد بودند این طبقه از شاخص
-ی تاثیرگذار نمیاهمیت هستند اما در شرایط کنونی کشور، در ارتباط با بحران ورشکستگ

 دانستند یا از نظر ایشان تاثیر بسیار اندکی داشت.
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دانم و این موارد اصلاً بخش هاي منابع انسانی را با اهمیت نمیمن شخصاً تاثیر هزینه 
ها براي ارزیابی توان از این نسبتدهد. میهاي بانک را تشکیل نمیقابل توجه هزینه

عملکرد شعب داراي نقص و یا مدیران ناکارآمد شناسی عملکرد شعب بانک و آسیب
استفاده نمود اما در شرایط فعلی و با توجه به موضوع بحث شما من اگر بخواهم به مجموع 

 ).MI0540می دهم ( 4یا  3ها نمره دهم حداکثر این شاخص

 هاي سودآوري د : نسبت
دانستند و جه نقد میاکثر خبرگان بانکی علت اصلی ورشکستگی را ناتوانی در پرداخت و 

بر این مساله تاکید داشتند که هر چند عملکرد سود و زیانی نامطلوب به طور مستقیم به 
تواند به عنوان یک هشدار با اهمیت در نظر گرفته شود. شود اما میورشکستگی منتهی نمی

، چهار تم فرعی سطح دوم مورد شناسایی، »هاي سودآورينسبت«در زیر مجموعه تم 
با درجه تاثیرگذاري » حاشیه عملیاتی«و » هابازده دارایی«و بررسی قرار گرفت. دو تم  بحث

بازده «مورد توافق بیش از نیمی از افراد مصاحبه شونده قرارداشت در حالیکه  10از  6
امکان شناسایی به عنوان شاخص را از  10از  3با » حاشیه سود«و  10از  4با نمره » سرمایه

 دست دادند.
هاي بورسی. بانکی که هاي سودآوري در کل با اهمیت هستند به ویژه در بانکنسبت 

یابد و سودآور نباشد و سودي عاید سهامدار نکند قیمت سهام آن به مرور زمان کاهش می
هاي هاي بانک کاهش یافته است. پس نسبتدر حقیقت ارزش روز خالص دارایی

 ).MI1048ن با اهمیت هستند (هاي ارزیابی سود و زیاسودآوري و شاخص
اینکه یک بانک چقدر بتواند از دارایی هاي خود کسب سود کند به نظر من مهم است  

تواند پیام هاي با اهمیتی به تحلیل گران بدهد ها و کمیت این نسبت مینسبت بازده دارایی
بوده از جمله اینکه مدیریت بانک چقدر در ارزش آفرینی براي ذي نفعان خودش موفق 

 ).MI1143است (

 شاخص هاي کیفیت نقدینگی 
وضعیت مدیریت وجوه نقد و شرایط نقدینگی بانک در هنگام بروز بحران از جمله  

مهمترین موارد تاثیرگذار براي نجات از شرایط منتهی به ورشکستگی هستند. در زیر 
مجموعه این تم، پنج تم فرعی سطح دوم مورد شناسایی قرار گرفت و از این میان دو تم 

هاي انجام شده نمره در اکثر مصاحبه» دهی پرنوساننسبت ب«و » پوشش بدهی کوتاه مدت«



  79نیکبخت و قربانی

را به خود اختصاص داد. لازم به ذکر است از نظر خبرگان  10از  5تاثیرگذاري کمتر از 
» پوشش نوسانات«و » نسبت ماندگاري سپرده«، »دارایی نقد به کل سپرده«هاي بانکی نسبت

توانند ها هستند و میمجموع سپرده که عمدتاً از جنس سپرده فرار و نقدینگی در مقایسه با
ارزیابی از سرعت عمل بانک در شرایط هجوم بانکی ارایه نمایند با درجه تاثیرگذاري بالا 

شوندگان در یافته نهایی پژوهش به عنوان ) و با اتفاق آراء مصاحبه10از  8یا  7(عمدتاً 
 اند.شاخص ارایه شده

ثلاً نسبت دارایی نقد به کل سپرده نباید خیلی هاي نقدینگی حائز اهمیت هستند. منسبت 
زیاد یا خیلی کم باشد و باید به نحوي مدیریت شود که بانک در شرایط خاص بتواند وجه 

 ).MI0228نقد مد نظر سپرده گذاران را به آن ها بدهد (
گذار به هر دلیلی ممکن است بخواهد پول سپرده فرار خیلی با اهمیت است چون سپرده 

کند و بانک صرفاً ا از بانک خارج کند. چرا؟ چون سودي در مقابل آن دریافت نمیخود ر
پول را نگهداري کرده است. بنابراین هر چه سپرده فرار بانک بیشتر باشد ریسک تقاضا 
ناگهانی براي خروج وجه نقد بیشتر می باشد و براي کنترل این مساله در مقابل باید به میزان 

ادل نقد براي تامین تقاضاي نقدینگی سپرده گذاران وجود داشته باشد لازم وجه نقد یا مع
)MI1055.( 

 تم اصلی هشتم: حوزه تحقیقات گذشته 
هاي با اهمیت ها به عنوان شاخصبندي از شاخصدر مطالعه پیشینه پژوهش به چندین طبقه

-ه شاخصدر پیش بینی ورشکستگی توجه شده بود که از این میان به اکثر موارد در حوز
هاي شناسایی شده در این حوزه به قدر کفایت پرداخته شد. تنها هاي سلامت بانکی و تم

الوصول و اي که از نظر پژوهشگران جاي تامل بیشتري دارد، مطالبات مشکوكمساله
کننده این دسته از اطلاعات صورت هاي مالی است. در همین راستا هاي ارزیابی شاخص
نسبت مانده مطالبات «و » هاالوصول به کل داراییمطالبات مشکوكنسبت مانده «دو تم 

شوندگان داراي اهمیت بیشتري از دیدگاه مصاحبه» مشکوك الوصول به تسهیلات اعطایی
 هستند.

ها در ایران از نظر من پرداخت وام بدون ارزیابی درست و همچنین ریشه سقوط بانک 
تواند طلب خودر را وصول کند و انک نمیشرایط بد اقتصادي است که در حالت اول ب

 ).MI1527حالت دوم وام گیرنده از بازپرداخت وام عاجز می شود (
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 تم اصلی نهم: سایر شاخص ها 
پس از طرح تمامی سوالات در نهایت از مصاحبه شوندگان درخصوص مباحث مغفول  

ل شد. در زیر هاي در معرض بحران ورشکستگی سوامانده و با اهمیت در شناسایی بانک
شاخه این تم، دو تم فرعی سطح اول مورد شناسایی قرار گرفت که تماماً برگرفته از 

اضافه برداشت از بانک «هاي اکتشافی بود. درخصوص تم فرعی سطح اول مصاحبه
، چهار نسبت مطرح شد که اکثر مصاحبه شوندگان با نسبت مبلغ اضافه برداشت به »مرکزي

 3) که مورد تاکید بال LCRودند. همچنین نسبت پوشش نقدینگی (سپرده قانونی موافق ب
هم قرار دارد توانست تقریباً در تمامی مصاحبه ها با درجه تاثیرگذاري بالا مورد پذیرش 

 قرار گیرد.
ها از بانک مرکزي بسیار با اهمیت است. متاسفانه بانک مرکزي در قالب اضافه برداشت 

کند و اتی دارد که شرایط را در نهایت براي بانک بدتر میها تعاملدستور با برخی بانک
 ).MI1622نماید (کفایتی مدیران را موقتی پنهان میبی

به نظر من اگر بخواهیم واقعا شرایط را بهبود بخشیم باید حرکت کنیم به سمت  
من این شود از واقعیت فرار کرد. استانداردهاي بین الملل با سخت گیري بالا. تا ابد که نمی

نسبت پوشش نقدینگی را خیلی قبول دارم و حتی اگر بخواهم به شدت آن نمره دهم به آن 
 ).MI0522می دهم ( 10نمره 

 روایی و پایایی پژوهش
براي بررسی روایی و پایایی در این بخش از پژوهش از روایی کیفی و پایایی بازآزمون 

مینان از روایی پژوهش در مرحله ). جهت اط1392استفاده شده است. (رضوي و همکاران، 
شده در زمینه ورشکستگی بانکی در انتخاب موضوع، مبانی نظري و پیشینه تحقیقات انجام

کتب، مقالات، آیین نامه و دستورالعمل هاي مرتبط بررسی گردیده و سؤالات تحقیق بر 
ها و شده بود طراحی شد. همچنین کتابمبناي الگویی که از پیشینه تحقیق، استخراج

مقالات متنوعی در زمینه روش طراحی و انجام مصاحبه مطالعه شد و بر اساس رهنمودهاي 
ریزي تحقیق عملی این نوشتارها و راهنمایی و مشاوره افراد خبره در این زمینه، برنامه

طراحی گردید. علاوه بر این، جهت افزایش روایی پژوهش، محقق پس از پایان توضیحات 
شونده را بیان هاي مصاحبهدر طول مصاحبه، برداشت خود از صحبتشوندگان مصاحبه

هاي شده اطمینان یابد. همچنین یافتهشونده از صحت مطالب بیانکرد تا با تأیید مصاحبهمی
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باشد که نشان دهنده واقعیت موجود در ادبیات میاین پژوهش تا حد بسیار زیادي انعکاس
 از روایی بالاي این پژوهش دارد. 

هاي در تحقیق حاضر، براي محاسبه پایایی بازآزمون، تعداد سه مصاحبه از بین مصاحبه 
فاصله زمانی پانزده روزه توسط ها دو بار در شده و هرکدام از آنگرفته انتخابانجام

شود، تعداد کل کدها مشاهده می 4طور که در جدول اند. همانپژوهشگر کدگذاري شده
، تعداد کل توافقات بین کدها در این دو زمان برابر 157روزه برابر  15در دو فاصله زمانی 

هاي است. پایایی بازآزمون مصاحبه 6و تعداد کل عدم توافقات در این دو زمان برابر  76
درصد است. با توجه به  96گرفته در این تحقیق با استفاده از فرمول ذکرشده، برابر انجام

)، قابلیت اعتماد 1391درصد است (سرمد و همکاران،  60از  اینکه این میزان پایایی بیشتر
 باشد.هاي این پژوهش مورد تائید میمصاحبه کدگذاري

 : پایایي بازآزمون٤جدول 
 پایایی بازآزمون عدم توافق توافق مجموع کدها در دو مرحله شوندهکد مصاحبه ردیف

1 MI01 61 30 1 98% 
2 MI06 46 22 2 95% 
3 MI13 51 24 3 94% 

 %96 6 76 157 مجموع

 نتیجه گیري
) مورد شناسایی قرار 1شاخص (نمایه شماره  17پس از تکمیل مرحله تحلیل تم، تعداد 

، متوسط شدت تاثیر گذاري هر یک از شاخص هاي از 5گرفت. همچنین در جدول شماره 
 دیدگاه اکثریت مصاحبه شوندگان ارایه شده است.
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 هاي شناسایی بانک هاي در معرض بحران منتهی به ورشکستگی : شاخص 1نمایه شماره 

 

بحران منتهی به 
ورشکستگی بانکی

گزارشات بازرسی و 
حسابرسی

افشا میزان ذخیره 
الزم جهت مطالبات 

مشکوك الوصول

افشا میزان ذخیره 
الزم جهت مطالبات 

بازنشستگان

تعداد تخلفات اشاره 
شده در گزارش 

بازرس قانونی

حاکمیت شرکتی
شرایط هیات مدیره از 

لحاظ تعداد و 
صالحیت

سالمت بانکی

کفایت سرمایه

کیفیت دارایی

مانده مطالبات غیر 
جاري به کل تسهیالت
تسهیالت غیر جاري 

به سرمایه پایه
تسهیالت اعطایی به 

کل دارایی ها

سودآوري
بازده دارایی ها

حاشیه عملیاتی

کیفیت نقدینگی

نسبت دارایی هاي نقد 
به کل سپرده

نسبت ماندگاري 
سپرده

نسبت ماندگاري 
سپرده

یافته هاي تجربی

نسبت مانده مطالبات 
مشکوك الوصول به 

تسهیالت اعطایی

نسبت مانده مطالبات 
مشکوك الوصول به 

کل دارایی ها

سایر شاخص هاي 
تاثیرگذار

نسبت مبلغ اضافه 
برداشت به سپرده 

قانونی

نسبت پوشش 
نقدینگی
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 :  شدت تاثیرگذاري شاخص هاي شناسایی بانک هاي در معرض بحران ورشکستگی5جدول 
 10تا  1شدت تاثیر از  شاخص ردیف

 6 افشا میزان ذخیره لازم جهت مطالبات مشکوك الوصول 1
 6 بازنشستگانافشا میزان ذخیره لازم جهت مطالبات  2
 6 تعداد تخلفات اشاره شده در گزارش بازرس قانونی 3
 8 شرایط هیات مدیره از لحاظ تعداد و صلاحیت 4
 10 نسبت کفایت سرمایه 5
 7 مانده مطالبات غیر جاري به کل تسهیلات 6
 6 تسهیلات غیر جاري به سرمایه پایه 7
 4 تسهیلات اعطایی به کل دارایی ها 8
 6 دارایی هابازده  9
 6 حاشیه عملیاتی 10
 8 نسبت دارایی هاي نقد به کل سپرده 11
 7 نسبت ماندگاري سپرده 12
 8 پوشش نوسانات 13
 8 نسبت مانده مطالبات مشکوك الوصول به تسهیلات اعطایی 14
 8 نسبت مانده مطالبات مشکوك الوصول به کل دارایی ها 15
 9 سپرده قانونینسبت مبلغ اضافه برداشت به  16
 LCR( 8نسبت پوشش نقدینگی ( 17

در پژوهش حاضر، تلاش بر این بود که شاخص هاي بانک هاي در معرض بحران  
منتهی ورشکستگی با در نظر گرفتن شرایط جاري اقتصاد ایران صورت پذیرد. در نهایت 

ورشکستگی شاخص مورد شناسایی قرار گرفت و درجه تاثیرگذاري آن ها بر  17تعداد 
توسط خبرگان بانکی کشور (متشکل از مدیران عامل بانک ها، اعضاي  10تا  1بانکی از 

شاخص مطرح  17هیات مدیره، مدیران بانک مرکزي) تعیین شد. لازم به ذکر است از میان 
لازم جهت مطالبات مشکوك  رهیذخ زانیافشا م«شاخص  5شده در جدول بالا، تعداد 

تخلفات اشاره شده  تعداد«، »لازم جهت مطالبات بازنشستگان رهیذخ زانیم افشا«، »الوصول
نسبت مبلغ «و » تیاز لحاظ تعداد، صلاح رهیمد اتیه طیشرا«، »یدر گزارش بازرس قانون

براي نخستین بار در ادبیات موضوعی مطرح شده است. در » اضافه برداشت به سپرده قانونی
نهایت توصیه می شود در پژوهش هاي آتی، شاخص هاي اشاره شده در بالا در قالب یک 
مدل رتبه بندي با اطلاعات واقعی بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. چنین پژوهشی می تواند 

ه را براي مطالعه موردي وضعیت بانک هایی که رتبه بالاتري نسبت به سایرین در زمین
 خصوص ورشکستگی دارند، فراهم سازد. 
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