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چکیده
بنگاههای تجاری در عصر حاضر در محیطی به شدت رقابتی و متغیر فعالیت میکنند .در این محیط رقابتی ،آن دسته از شرکتهایی
که نمیتوانند خود را با فرآیند رشد و توسعه شرکتهای پیشرو هماهنگ کنند به تناوب از گردونه رقابت خارج شده و ورشکسته
میشوند .با توجه به هزینههای ورشکستگی که به سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،بازار سرمایه و به عبارت دیگر کل اقتصاد تحمیل
میشود ،صاحبان سرمایه به دنبال روشهایی هستند تا بتوانند وضعیت مالی شرکت را قبل از اینکه به مرحله ورشکستگی برسد،
پیشبینی کنند.
هدف اصلی این پژوهش ،حاضر بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با ریسک ورشتگستگی بانک هاست .نمونه
آماری پژوهش شامل  5بانک که در طی دوره زمانی ده ساله ساله از سال  1831لغایت  1813از بین شرکتهای پذیرفته شده
بورس اوراق بهادار تهران میباشد .جهت آزمون فرضیهها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش حاکی از آن بود که مالکیت متمرکز،استقالل هیات مدیره و حق الزحمه حسابرس به
عنوان مهم ترین مولفه های حاکمیت شرکتی بر ریسک ورشکستگی بانک ها تاثیر معناداری دارند.

واژگان کلیدی :حاکمیت شرکتی ،ورشکستگی بانک ،ریسک ،ریسک ورشکستگی ،بانکها

137

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر ریسک ورشکستگی بانک ها

صدر اصفهانی و فالح شمس

نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
جلد ،2شماره ،3پاییز  ،0011صفحه :از  031تا 011
https://science- journals.ir

ISSN 2717-2570
https://pnmktk.science-journals.ir

 -1مقدمه
ورشکستگی مالی ،جریان نقد ورودی عملیاتی کوتاه مدت مالی کمتر از خروجی در آن است .این عمل زمانی اتفاق
میافتد ،که نرخ بازده داخلی سرمایهگذاری در حال حاضر یا در آیندهای نزدیک ،کمتر از بهای تمام شده (هزینه)
سرمایه آن است .وجود درماندگی مالی (ورشکستگیها) در یک کشور ،شاخص اقتصادی مهمی است و هزینههای
اقتصادی آن نیز بسیار زیاد است .بنابراین توانایی شناسایی درماندگی مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت
اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصاد جلوگیری میکند.
 -2بیان مساله
بانک ها نقش مهمی در انتقال منابع از واحدهای دارای پس انداز اقتصاد به واحدهای نیازمند این پس اندازها دارند.
این فرآیند با کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین این واحدها صورت میگیرد .عملکرد سیستم بانکی در تخصیص بهینه
ی منابع تحت تاثیر مستقیم سرمایه گذاری ،اشتغال و رشد اقتصادی است با توجه به نقش مهم بانک ها در اقتصاد،
حاکمیت شرکتی در بانک ها از اهمیت زیادی برخوردار است(هاگندارف.)2002، 1
بانک ها در محیط منحصر به فرد نظارت عمومی و مجموعه ای از قوانین و مقررات بانکی فعالیت میکنند .چارچوب
حاکمیت شرکتی در بانکها به مراتب پیچیده تر از سایر شرکت ها است .برخی از ویژگی های مهمی که بانک ها را
از سایر انواع شرکت ها متمایز ساخته عبارتند از قابلیت ایجاد نقدینگی ،بیمه سپرده ها ،تضاد بین سپرده گذاران و
سهامداران و موضوعات اخالقی .حاکمیت شرکتی 1شامل معیارهایی است که میتواند با افزایش عدم تمرکز در
کنتـرل شـرکت هـا ،از قـدرت مـدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکت ها شود .به
طور کلی اقدام های حاکمیت شرکتی و توجه مؤثر به هیئت مدیره قرار است مدیریت ارشد شـرکت را تشـویق کنـد
تـا در راسـتای منافع بیشتر سهامداران عمل کند(رجبی .)1813،حاکمیت شرکتی به عنوان مجموعه ی روابط میان
مدیریت حاکم (اجرایی) ،هیأت مدیره ،سهامداران و سایر ذینفعان یا طرف های ذیربط در یک شرکت جهت حفظ
منافع سهامداران تعریف شده است (آلداماری و کویسمایل .)2018 ،حاکمیت شرکت را مجموعه ای از فرآیندها،
قواعد ،سیاستها و قوانینی میداند که بر نحوه رهبری ،اداره و کنترل شرکت تاثیرگذار است .حاکمیت شرکت را
همچنین فرآیند استفاده از قدرت شرکت و چگونگی کنترل آن در برخورد با مسایل شرکتی و یا فراشرکتی تعریف
نموده اند (هیوز .)2003. ،حاکمیت شرکتی بانک جنبه های مختلف عملکرد آن را مورد توجه قرار میدهد .موضوع
حاکمیت شرکتی در بانک ها به ویژگی های مدیران ،ترکیب اعضای هیات مدیره و انگیزه های مالی و سایر انگیزه
ها برای همسو کردن فعالیت های افراد دارای نقش کلیدی با منافع سهامداران بستگی دارد .ممکن است مدیران
ارشد از میان سهامداران اصلی انتخاب شده و یا فردی استخدام شده به غیر از سهامداران باشند .بیشتر مدیران بانک
ها در ابتدا از سهامداران اصلی انتخاب میشوند ،در صورتیکه سهامداران تجربه ی کافی در مورد هدایت عملیات
روزمره بانک نداشته باشند و یا وقت کافی برای این کار نداشته باشند استخدام مدیران حرفه ای الزم خواهد بود .
مدیران حرفه ای شخص متخصص مورد نیاز برای هدایت مناسب فعالیت های بانک هستند .اما مدیران استخدام
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شده ممکن است بنا به دالیل مختلف از جمله نحوه انتخاب و انتصاب آنان ،لزوماً انگیزهای برای حداکثرسازی ثروت
سهامداران نداشته و رفتار مدیر استخدام شده الزاماً در جهت تحقق منافع سهامداران نباشد.
حاکمیت شرکتی از طریق سازوکارهای برونی و درونی بر عملکرد واحدهای تجاری موثر بوده و سازوکاری برای
حفظ منافع ذینفعان بانک است(برونی .)1813،نظام حاکمیت شرکتی با همسوسازی منافع مدیران و سهامداران به
کاهش مسایل نمایندگی در بانک کمک میکند .در واقع حاکمیت شرکتی ،به منظور حمایت از سرمایه گذاران ارائه
شده و در نتیجه کارایی بازار سرمایه را افزایش میدهد .حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران،
مدیران ،حسابرسان و سایر افراد ذینفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران
جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی میباشد .این قانون که مبتنی بر نظام
پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوار است ،مجموعه ای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان
شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد(عقیقی؛ رسولی .)1813،سازوکارهای حاکمیت شرکتی از
قبیل (تمرکز مالکیت ،درصد مالکیت سهامداران نهادی ،ترکیب هیئت مدیره ،رهبری هیئت مدیره ،اندازه هیئت
مدیره ،نفوذ مدیرعامل ،مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیئت مدیره و…) بر اطالعات ارائه شده توسط شرکت و
سرمایهگذارا ن آنها اثر میگذارد و احتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطالعات و افشای اطالعات کم اعتبار را
کاهش میدهد .تحقیقات نشان میدهد در صورت وجود نظارت مؤثرتر هیأت مدیره بر مدیریت ،کیفیت و کفایت
اطالعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش مییابد(پورمحمدیان؛ بحری.)1813،
تحوالت نوین در عرصه اقتصاد ،جهانی شدن و پیامدهای آن موجب شده تا عملکرد شرکتها بیشتر از گذشته مورد
توجه قرار گیرد .سهامداران ،سرمایهگذاران ،مشتریان ،مدیران ،کارکنان ،عرضهکنندگان مواداولیه ،توزیع کنندگان،
موسسات و نهادهای دولتی و به نوعی همه کسانی که با موسسات مختلف درگیر هستند همواره این موسسات را
ارزیابی می کنند .درگذشته بیشتر ارزیابیها به صورت ارزیابی عملکرد شرکتها با شاخص های مالی و ارزیابی
دارایی های مالی و ملموس یک موسسه صورت میگرفت ،اما با ظهور عصر اطالعات و اقتصاد دانش محور ،ارزیابی
سازمانها از تاکید بر منابع مالی و ملموس به سمت دارایی های نامشهود کشانده شده است(زمانی نوکابادی.)1813،
به طورکلی بانک ها در اقتصاد کالن دو کارکرد اصلی دارند ،اول تجهیز و تخصیص منابع ( ساندرز و کوربین، 1
2003؛ دی آنجلو و استولز  ) 2015 ، 2و دوم مدیریت و کنترل ریسک (ساندرز و کوربین2003 ،؛ رز و هاجینس، 8
 .)2010در راستای کارکرد اول بانکهای درگیر در کسب وکار تبدیل سررسید میشوند .بدین صورت که بانک ها
سپرده های نقد مشتریان را یکپارچه کرده و دارایی غیر نقد (وام) ایجاد میکنند (چن و لین .) 201۲ ، 4به همین
دلیل بانک ها باید ریسک های ناشی از عدم تطابق سررسیدها ،عدم بازپرداخت وام های اعطاشده ،تغییرات بازار و
 ...را مدیریت کنند .ازاین رو مدل کسب وکار بانک ها ،در کنار تالش برای سرمایه گذاری سودآور ،افزایش ریسک
بانک ها را به همراه دارد .بحران های مالی مختلف در سرتاسر جهان تأثیر غیرقابل انکار رفتار مخاطره آمیز بانک
ها بر ثبات و رفاه اقتصاد جهان را به خوبی نشان میدهد و قانون گذاران در پاسخ ،اقدام به اجرای قوانین سختگیرانه
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کفایت سرمایه به منظور ممانعت از رفتارهای مخاطره آمیز بانک ها میکنند .اثربخشی قوانین سرمایه ای ،محل
اختالف نظر بسیاری از سیاست گذاران ،قانون گذاران و محققان حوزه مالی و بانکی است .مخالفان این قوانین بیان
میکنند که خودتنظیمی از طریق حاکمیت شرکتی مؤثر و انضباط بازار ریسک پذیری بهینه بانکها را به شکل بهتری
تضمین میکند(چالرمچاتویچین.)2014، 5
پژوهش ها نشان میدهد ،بانک های دارای مکانیسم های حاکمیت شرکتی مؤثرتر ،تأثیرات منفی کمتری از بحران
مالی پذیرفته اند (دیجونگه و دیزلی و اسکورز2012 ، ۲؛ آیبی ،ساباتو و اشمید2012 ، 2؛ پنی و واهاما )2012 ، 3
این محققین تأثیر مکانیسم های حاکمیتی مختص ریسک را بر عملکرد بنگاه را تحلیل میکنند .یافته های آنها نشان
می دهد مکانیسم های حاکمیتی به ویژه آنان که به منظور مدیریت ریسک طراحی شده اند ،تأثیر مثبتی بر عملکرد
بانک در طول دوره بحران دارد .به طور ویژه وجود مدیر عالی ریسک -که مستقل از مدیریت عالی اجرایی است تأثیر
مثبتی بر عملکرد به لحاظ بازده سهام و بازده حقوق صاحبان سهام دارد .فرزینوش و همکاران ( )181۲نیز معتقدند
یکی از علل اصلی فروپاشی برخی از بانک های بزرگ که زیان های کالنی به ویژه برای سهامداران در پی داشته
است ،ضعف سیستم های حاکمیت شرکتی آنها بوده است .همچنین برخی تئوری ها بیان میکنند که تأثیر مقررات
سرمایه ای به قدرت مالکان در ساختار حاکمیت بستگی دارد .براساس تئوری حاکمیت شرکتی نیز ،ساختار مالکیت
بر توانایی مالکان برای تأثیر بر ریسک تأثیر میگذارد (لیون و لوین.)2001 ، 1
همچنین حاکمیت شرکتی باعث ثبات سیستم بانکی شده که این منجر به باعث بهبود عملکرد نظام بانکی میشود.
یک سیستم بانکی باثبات ،واسطه مالی کارا ایجاد میکند و آن را قادر میسازد که در تخصیص منابع به سرمایه گذاری
ها موفق تر عمل نماید و درنتیجه میتواند منجر به رشد اقتصادی و سرمایه گذاری شود .به عبارت دیگر وجود سیستم
بانکی باثبات باعث افزایش کارایی عملکرد سیستم بانکی و بهبود توزیع منابع در اقتصاد میشود (فرزینوش و همکاران
 .)181۲از طرفی اســتقرار حاکمیت شرکتی صحیح ،پیشفرض اساســی اســتقرار و عملکرد درست نظام کنترل
های داخلی در بانک ها اســت .حاکمیت شرکتی قوی در بانک ها مهمترین ابزار جلوگیری از فساد به شمار میرود.
در یک تعریف محدود ،حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قوانین و مقرراتی است که تضاد بالقوه بین مدیران و
سهامداران را حل میکند .به ویژه برای بانک ها که مالکان به منظور افزایش ارزش سهام خود ،از استراتژی های
سرمایه ای مخاطره آمیز حمایت می کنند ( انجینر 1و همکاران .)201۲ ،در تعریفی دیگر ،حاکمیت شرکتی مدیریت
تضاد بین تمامی ذینفعان سازمان است .این تعریف مبتنی بر تئوری ذینفعان است .براساس تئوری ذینفعان ،هر فرد
یا گروهی که بر عملکرد بنگاه تأثیر میگذارد یا از عملکرد بنگاه تأثیر می پذیرد ،ذینفع محسوب میشود و مدیریت
سازمان در تصمیم گیری های خود باید به منافع متضاد همه این گروهها توجه نماید (دونالدسون و پریستون2
1115،؛ جنسن .) 2001 ، 8به طورکلی حاکمیت شرکتی به مکانیسم هایی اشاره دارد که برای شناسایی مسائل
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نمایندگی و کنترل ریسک های بنگاه به کار میرود(پنی و واهاما  )2012 ،سیاست های حاکمیت شرکتی در بانک ها
باید به صورت درون زا باشد .این سیاست ها در راستای کاهش دو مجموعه تضاد منافع در رفتارهای مخاطره آمیز
بانک هاست .این دودسته تضاد عبارتاند از تضاد میان سهامداران و صاحبان سپرده و تضاد میان مدیران و ذینفعان
بیرونی (کالومیریس و کارلسون . )201۲ ، 4بلتراتی و استالز )2012( 5دریافتند که بانک های با حاکمیت شرکتی قویتر
به طور معناداری طی بحران بدتر عمل کرده اند ،پیش از بحران ریسک کمتری نداشته انـد و طـی شـرکت های
دارای هیئـت بحران نیز وام ها را بیشتر کاهش داده اند .بر اساس دریافته ارکنس ،هانگ و ماتوس )2012( ۲شـرکت
هـای دارای هیئـت مدیره مستقل تر و مالکیت نهادی بیشتر ،طی بحران بازده سهام بدتری را تجربه کرده اند .
ایقبال ،استروبل و واهاما )201۲( 2نشان میدهد کـه نهادهـای مـالی بـا هیئـت مـدیره مستقل تر و ساختار حاکمیت
شرکتی قویتر با سطوح باالتر ریسک سیستمی همراه هستند .بانک ها از جمله مهمترین نهادهای مالی کشور میباشند
که حجم عظیمی از منابع مالی کشور را در اختیار داشته و انجام بسیاری از کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی
بدون وجود آنها غیر ممکن میباشد .این نهادهای مالی در جهت انجام وظایف خود با ریسک مواجه میباشند ،به طور
کلی هر فعالیتی خصوصا در حوزه اقتصاد با گونهای از ریسک یا مخاطره همراه میباشد و هر فعالیت که احتمال انجام
آن با موفقیت صد در صد نباشد با ریسک همراه است و بهترین راه مقابله با آن مدیریت ریسک میباشد .در بانک
های ایران نیز مطالعات محدودی در خصوص حاکمیت شرکتی انجام شده است .به ویژه تأثیر حاکمیت شرکتی بر
ریسک پذیری بانک ها مورد غفلت واقع شده است .در همین راستا ،هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین مکانیسم
های حاکمیت شرکتی با ریسک پذیری بانک هاست.
 -3مبانی نظری پژوهش
 ورشکستگی(درماندگی مالی) شرکتهابا گسترش شرکتهای سهامی مسائل و مشکالت مرتبط با آن نیز بوجود آمد .مهمترین مشکل ،مربوط به این مسأله
بود که شرکتهایی که سرمایهگذار خواهان سرمایهگذاری در آنها است چه مقدار احتمال دارد که ورشکست شده و
اصل و فرع سرمایه سهامداران از بین برود.
پریشانی مالی 10در فرهنگ لغات آکسفورد واژه  Distressبه معنای پریشانی ،درد ،اندوه ،فقدان منابع پولی و تنگ
دستی آورده شده است .در ادبیات مالی نیز در تعاریف مختلفی از پریشانی مالی ارائه شده است .گوردون )1121(11در
یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری پریشانی مالی ،آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف
کرده است که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش میدهند .ویتاکر )1111(12پریشانی مالی
را وضعیتی درنظر میگیرد که در آن جریانهای نقدی شرکت از مجموع هزینههای بهره مربوط به بدهی بلند مدت
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کمتر است .از نقطه نظر اقتصادی ،پریشانی مالی را میتوان به زیانده بودن شرکت تعبیه کرد که در این حالت
شرکت دچار عدم موفقیت شده است .درواقع در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه است.
در فرهنگ وبستر«شکست» چنین تعریف شده است« :توصیف یا حقیقت نداشتن و یا عدم کفایت وجود در
کوتاهمدت» است .دان و براد پیت 18اصطالح شرکتهای ورشکسته را این طور تعریف میکنند :واحدهای تجاری
که عملیات تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط
بستانکاران ،متوقف نمایند(رهنمای رودپشتی و همکاران.)1810 ،
درماندگی :14درماندگی اصطالحی است که به شکل تخصصی استفاده میشود و نشاندهنده فقدان نقدینگی است.
بنابراین بیشتر مبتنی بر وجوه نقد است و هنگامی رخ میدهد که یک شرکت نتواند تعهدات مالی خود را ادا کند.
"درماندگی تکنیکی" که به معنی بحرانی شدن وضعیت مالی است و اغلب منجر به اعالم ورشکستگی شرکت
میشود(نورالدین.)1831 ،
قبل از بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه ورشکستگی بهتر است ابتدا تعریفی از ورشکستگی و شرکتهای موفق
و ناموفق ارائه گردد.
ورشکستگی :در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد .برخی از این واژه ها عبارتند
از :وضع نا مطلوب مالی ،شکست ،عدم موفقیت واحد تجاری ،وخامت ،ورشکستگی ،عدم توان پرداخت دیون و غیره.
شرکتهای موفق و ناموفق :در کتاب «دان و برد استریت» شرکتهای ناموفق اینگونه تعریف شدهاند:
شرکتهایی که به دلیل واگذاری و یا ورشکستگی دست از کار میکشند ،و یا اینکه به دلیل ورشکستگی ،مشمول
تغییر وضعیت حقوقی به موجب قانون میشوند .شرکتهای موفق ،شرکتهایی هستند که فعالیتهای زیانده تجاری
را کنار گذاشتهاند و سودآوری خود را در دورههای مختلف حفظ کردهاند(رهنمای روپشتی و همکاران.)1810 ،
ادبیات ورشکستگی ،بسیاری از نسبتها که در پیشبینی مهم هستند را شناسایی کرده است .نسبتهای خاصی
برای پیشبینی شکست شرکت مورد استفاده قرار نمیگیرد .بیشتر تحقیقات نسبتهای مالی را بر اساس ،معروفیت
و قدرت پیشبینی در مطالعات ورشکستگی قبلی انتخاب میکنند(آل خطیب.)2011 ،15
از نظرحسابداری ورشکستگی به دوصورت زیر امکانپذیر است:
 -1ورشکستگی فعالیت :2اگرارزش داراییهای شرکت کمتر از بدهیهای آن شرکت گردد ولی شرکت به فعالیتش
تداوم بخشد یک نوع ورشکستگی روی داده است که به ورشکستگی فعالیت معروف است .در این ورشکستگی
نشآنهای آشکار ازعملیات غیرسودآور شرکت وجود دارد اما شرکت به هر نحو به فعالیتش ادامه میدهد.
 -2ورشکستگی نقدینگی :این نوع از ورشکستگی بدین صورت است که سررسید بدهیهای شرکت برسد و شرکت
توانایی پرداخت آنها رانداشته باشد .این نوع ورشکستگی بیشتر روی میدهد.
ورشکستگی :اینطور بیان میدارند :هنگامی یک شرکت ورشکسته است مبلغ کل بدهیها از ارزش منصفانه کل
داراییها بیشتر شود.در این حالت شرکت میتواند از طریق مراجع قضایی اعالم ورشکستگی نماید .دان و
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براداستریت )1130(1۲شرکتهای ورشکسته را اینطور تعریف میکنند که :واحدهای تجاری عملیات خود را به علت
واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات جاری یا زیان ،توسط بستانکاران متوقف نمایند(نورالدین.)1831 ،
دونوع ورشکستگی که در باال توضیح داده شد دارای چارچوب نظری متفاوتی هستند ،که تشکیل دهنده نسبتهای
مالی برای ایجاد مدلهای پیش بینی ورشکستگی هستند .باتوجه به اینکه ورشکستگی نقدینگی بیشترروی میدهد
نسبتهای نقدینگی درساختار مدلهای پیش بینی ورشکستگی از دید ارائه دهندگان این مدلها پنهان نمانده ومورد
استفاده زیاد قرارگرفتهاند بطوریکه اکثرمدلهای پیشبینی ورشکستگی دارای متغیر یا متغیرهائی که برگرفته
ازنسبتهای نقدینگی هستند میباشند .طبیعتاً فرآیندهای ورشکستگی نقدینگی که به دلیل کاهش وجوه نقد شرکت
میباشند ممکن است مرتبط با ورشکستگی فعالیت باشد و بالعکس(زنجیردار و ساروئی.)1831 ،
ورشکستگی ازنظرحقوقی نیز به دوصورت امکانپذیراست:
ورشکستگی اجباری :در ورشکستگی اجباری یک یا چند نفر از طلبکاران که مطالباتشان از مبلغ معین تجاوز
نماید میتوانند طرح دعوا کنند.
ورشکستگی اختیاری :در ورشکستگی اختیاری ،شخص با طرح دعوا در دادگاه اعالم ورشکستگی خود را
درخواست میکند(زنجیردار و ساروئی)1831 ،
در جدول زیر دالیل ورشکستگی شرکتها طبقهبندی شدهاند:
دالیل

ایجاد و توسعه بیش از

مدیریت

سرمایه

خیانت و

درونسازمانی

اندازه اعتبار

ناکارا

ناکافی

تقلب

تغییرات در
تجارت و
بهبودها و
انتقادات در
تقاضای عمومی

تأمین مالی

دالیل
ورشک

دالیل

ستگی

برونسازمانی

ویژگیهای
سیستم
اقتصادی/
نوسانات تجاری

رقابت

تصادفات

دالیل ورشکستگی شرکتها

منبع :رهنمای رودپشتی و همکاران()1810
دالیل ورشکستگی
تعیین دلیل یا دالیل ورشکستگی و مشکالت مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست .در اغلب موارد دالیل
متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی میشوند اما دان و برادستریت( ،)1130به طور کلی دلیل اصلی
ورشکستگی را " مشکالت مالی و اقتصادی" میدانند.
در برخی موارد دالیل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص میشود .حسابدارانی که در تجزیه
و تحلیل وضع مالی شرکتهای رو به زوال تجربه دارند میتوانند به راحتی دالیل ورشکستگی را شناسایی و تعیین
Dun and Bradstreet
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کنند .اما گاهی برخی مسائل از گردش مالی در یک واحد تجاری در یک دوره نسبتا کوتاه مدت حمایت میکند و
ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان میسازد .نیوتن )1113(12دالیل ورشکستگی را به دو دسته درونسازمانی
و برونسازمانی تقسیم میکند.
دالیل برون سازمانی ورشکستگی عبارتند از:
 -1ویژگیهای سیستم اقتصادی :در سیستمهای اقتصادی ناپایدار و در حال رشد نسبت به سیستمهای
اقتصادی با ثبات خطر ورشکستگی بیشتری شرکتها را تهدید میکند .مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در
ساختار اقتصادی رخ میدهد پیشبینی کرده و اثرات احتمالی آنرا بر وضعیت شرکت برآورد کند .وی نمیتواند
تغییری در این ویژگیها ایجاد کند بلکه باید تعدیالت الزم را در عملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد.
شرکتهای بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکتهای کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند
چون شرکتهای بزرگ بهتر میتوانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند.
 -2رقابت :رقابت شدید میان شرکتهای تجاری باعث افزایش خطر ورشکستگی خواهد شد زیرا در محیطهای
رقابتی فرصت جبران اشتباه وجود ندارد .یکی از دالیل ورشکستگی رقابت است ،اما مدیریت کارا نقطه مقابل این
دلیل است.
 -3تغییرات سریع تکنولوژی :از عوامل موثر بر وقوع ورشکستگی ،تغییرات سریع تکنولوژی است که منجر
به منسوخ شدن سریع فرایند تولید و محصوالت میشود .تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقاالت در تقاضای
عمومی ،مثالهایی از تغییرات تکنولوژی به شمار میروند .اگر شرکتها از بکارگیری روشهای مدرن و شناخت
وسیع و به موقع خواستههای مصرفکننده جدید ناتوان باشند ،شکست میخورند.
 -4نوسانات تجاری :عواملی مانند کاهش بهای محصوالت یا افزایش ناگهانی هزینهها ،کاهش فروش و غیره
از عواملی محسوب میشوند که خطر ورشکستگی را افزایش میدهند ،مطالعات نشان داده است که ناسازگاری
بین تولید و مصرف ،عدم استخدام ،کاهش در میزان فروش ،سقوط قیمتها و  ...باعث افزایش تعداد شرکتهای
ورشکسته شده است.
نیوتن( )1113عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را از جمله عواملی میداند که میتوان با اتخاذ
برخی اقدامات توسط واحدهای تجاری از بروز ورشکستگی جلوگیری کرد اغلب این عوامل ناشی از تصمیمگیری
غلط است و مسئولیت آنها را باید مستقیما متوجه خود واحد تجاری دانست.
دالیل درون سازمانی ورشکستگی عبارتند از:
 -1عدم کارایی مدیریت :ناکارایی مدیریت یکی از مهمترین دالیل ورشکستگی محسوب میشود .زیرا موفقیت
یا عدم موفقیت شرکت مستقیماً از اقدامات و تصمیمات مدیریت متاثر میشود .بطور مثال ضعف سودآوری از نشانه-
های مدیریت ناکارا است.فقدان آموزش ،تجربه ،توانایی و ابتکارمدیریت ،واحد تجاری را در باقیماندن در عرصه
رقابت و تکنولوژی دچار مشکل میسازد .تحقیق انجام گرفته توسط جامعه متخصصان ورشکستگی انگلیس که بر
روی  1200شرکت ورشکسته صورت گرفته است نشان میدهد که بیشترین تعداد ورشکستگیها بدلیل مدیریت
ناکارا رخ داده است .عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفهای هم در این طبقه قرار میگیرد.
-Newton
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 -2مدیریت ناکارآمد :اغلب ناتوانی در اجتناب از شرایطی که منجربه وضعیتهای ذیل شده است ،اثبات میگردد.
 -3فروش ناکافی :این امر ممکن است نتیجه موقعیت مکانی نامناسب ،سازمان فروش ناتوان ،اقدامات ضعیف
برای بهبود فروش ،و یا ارائه خدمات و یا محصوالت با کیفیت پائین باشد و این امر بدین معنی است که شرکت قادر
به کسب درآمد کافی برای ادامه فعالیتهای خود نخواهد بود.
 -4قیمتگذاری نامناسب :با توجه به هزینههای تولید ،شرکت قیمتهای خیلی خیلی پایینی را ارائه میدهد و
این یعنی پذیرش ضرر و یا سود ناچیز روی فروش محصوالت.
 -5عدم کفایت و نارسایی در جمع بندی و جریان حسابهای دریافتنی و پرداختنی :صدور فاکتور
برای اقالم فروخته شده یا خدمات ارائه شده نبایستی با تأخیر صورت پذیرد.
 -6قصور در اخذ تخفیفات :قصور در اخذ تخفیفهای مناسب و یا کوتاهی در پرداخت به موقع طلب بستانکاران
عمده میتواند مشکالت و مسائلی را ایجاد نماید که برنامهریزی دقیق از قبیل زمانبندی دقیق پرداختها و تعیین
بستانکارانی که میبایستی طلبشان پرداخت شود ،میتوان از بروز آنها اجتناب نمود.
 -7هزینههای باالسری و هزینههای عملیاتی بیش از حد و قبول هزینههای بهره سنگین بدهی-
های بلند مدت :تمامی این عوامل بیشتر به عنوان هزینههای ثابت در مقابل درآمد عمل میکنند تا فاکتورهای
متغیر به نسبت حجم کاالهای تولیدی باشند .این بدان معنا است که نقطه سر به سری شرکت باالست .شرکت
بایستی مقدار نسبتا زیادی کاال را بفروشد قبل از اینکه منافعی برایش حاصل شود.
 -8ساختار نامناسب منابع و مصارف :وجود ساختار مناسب منابع و سرمایه ،باعث افزایش انعطافپذیری
شرکت در فاصله با بحرانها و یا استفاده از فرصتهای سودآوری میشود .ساختار نامناسب سرمایه سبب افزایش
هزینه سرمایه و تامین مالی شرکت میشود .همچنین ساختار نامناسب سرمایه موجب محدود شدن گزینههای پیش
روی شرکت جهت تامین منابع اضافی در مواقع ضروری خواهد شد.
 -9توسعه سریع و بیش از اندازه شرکت :یکی از عوامل درونی ورشکستگی تمایل به ارائه "اعتبار بیش از
حد" است که این امر موجب میشود تا موسسات نتوانند طلبهای خود را به موقع از بدهکاران وصول کرده و بدان
وسیله بدهیهای خود را بپردازند.
برخی از تولیدکنندگان اعتبار بیش از حد به توزیعکنندگان ارائه میکنند تا شاید بتوانند میزان فروش را باال ببرند.
توزیعکنندگان برای اینکه بتوانند طلب تولیدکنندگان را بپردازند ،بایستی به نوبه خود اعتبار در اختیار مشتریان خود
قرار دهند .این خریداران به نوبه میباید به طور پیوسته قیمتهای پایینتری ارائه دهند تا مجموعه خود را به موقع
انجام دهند .بدین ترتیب زنجیرهای از اعتبار بوجود میآید و در این حالت اگر یکی از حلقهها از عهده تعهدات خود
برنیایند برای کل زنجیره دردسر بوجود میآید و بنابراین عدم موفقیت در استفاده بهینه از اعتبارات میتواند به بحران
در شرکت منجر شود.این روش بدین شکل است که تخصیص اعتبار با انجام بررسیهای همه جانبه صورت گرفته
و در صورت امکان ارائه اعتبار به صورت علی الحساب محدود گردد .با وجود این بسیاری از شرکتها احساس
میکنند در صورت محدود نمودن اعتبارات میزان فروش آنها کاهش خواهد یافت که زیان حاصله شاید بیشتر از
جبران زیانهای اعتباری که اکنون درگیر آن هستند ،باشد .اما بایستی در نظر داشت که یک اشتباه غیر معمول
میتواند مشکالت مالی جدی را برای شرکت ایجاد نماید .مشکالتی که با دقت بیشتر در ارائه اعتبار قابل اجتناب
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میباشد تصمیمگیری مدیریت مبنی بر ارائه بدون بررسی اعتبارات ،به منزله به خطر انداختن ثبات مالی خود شرکت
خواهد بود .زیانهای غیر معمول اعتباری میتواند تا حد بسیار زیادی ساختارمالی شرکت را تضعیف نماید بنحوی که
دیگر ادامه فعالیت شرکت مقدور نباشد.
 -11سرمایه ناکافی :کمبود سرمایه ،واحدهای تجاری را به سمت تامین مالی از طریق بدهی سوق میدهد.
افزایش بدهیها موجب افزایش سرمایه و نهایتا کاهش سودآوری میشود .در صورتی که سرمایه کافی نباشد ،شرکت
ممکن است قادر به پرداخت هزینههای عملیاتی وتعهدات اعتباری در سررسید نگردد .با این حال دلیل اصلی مشکل،
معموال سرمایه ناکافی نیست و ناتوانی در مدیریت اثربخش سرمایه ،مساله اصلی است.
 -11خیانت و تقلب :تعداد اندکی از ورشکستگیها با برنامه ریزی ،ساختگی و بر اثر تقلب رخ میدهند .از جمله
دالیل ورشکستگیهای از پیش برنامهریزی شده عبارت است از تمایل بسیاری از تأمین کنندگان اعتبار جهت حفظ
حجم فروش خود به هر قیمت ممکن ،قصور یا غفلت صاحبان سرمایه از بررسی علل ورشکستگی و توانایی افراد
غیر صدیق در بهره جستن از مزایای حاصل از محکمههای ورشکستگی بدون ترس از پیگرد قانونی.
بطور کلی عواملی که منجر به ورشکستگی یک شرکت میشوند ،یک شبه ظهور نمیکنند .نشانههای وجود پریشانی
مالی یک شرکت بسیار زودتر از ورشکستگی نهایی نمایان میشوند .بنابراین از این نشانهها میتوان برای پیشبینی
ورشکستگی پیش از وقوع آن استفاده کرد .نسبتها و شاخصهای استخراج شده از صورتهای مالی همواره به عنوان
نشانههای وضعیت مالی فعلی و آتی شرکتها محسوب شدهاند.
استفاده از نسبتهای مالی رایج ترین روش تکنیکی برای پیشبینی ورشکستگی است .سابقه استفاده از نسبتهای
مالی برای پیشبینی ورشکستگی به سال  11۲۲و مطالعه بیور باز میگردد که پس از آن نیز تا مدتها به عنوان تنها
شیوه ممکن قلمداد میشود.
 2-2-2مراحل ورشکستگی
نیوتن( )1113مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره نهفتگی ،کسری وجه نقد ،نبود قدرت پرداخت
دیون مالی و تجاری ،نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تعمیم کرده است(شکل  .)1-2اگرچه
اغلب ورشکستگیها از این مراحل پیروی میکنند اما برخی شرکتها ممکن است بدون طی همه مراحل به
ورشکستگی کامل برسند.
وضعیت واحد تجاری بطور ناگهانی و غیر منتظره وارد مرحله ورشکستگی نمیشود ،در مرحله نهفتگی ممکن است
یک یا چند وضعیت نامطلوب به صورت پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فورا قابل شناسایی
باشد .مثال تغییر در تقاضای تولید ،استمرار افزایش در هزینههای سربار ،منسوخ شده هزینههای تولید و  ....از این
عوامل هستند.اغلب زیانهای اقتصادی در دوره نهفتگی رخ میدهند و بازده داراییها کاهش مییابد .بهترین وضع
برای شرکت این است که مشکل در همین مرحله کشف شود .همچنین راه حلهای آسانتری که در این مرحله
موثر واقع میشوند ،در مراحل بعدی مفید نخواهد بود و نکته دیگر ،اگر مشکل در همین مرحله کشف و رفع گردد،
اعتماد عمومی نسبت به شرکت دستخوش تزلزل نخواهد شد .برطرف ساختن مشکل در مراحل بعدی باعث کاهش
اعتماد عمومی به شرکت میشود و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر میگردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژههای
سودآور شود.
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مرحله کسری وجوه نقد وقتی شروع میشود که برای اولین بار یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز
فوری ،دسترسی به وجه نقد نداشته باشد .اگرچه چند برابر نیازش ممکن است داراییهای فیزیکی داشته و سابقه
سودآوری کافی نیز داشته باشد .مساله اینجاست که داراییها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه جذب
شده است.
در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری ،شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه کافی از کانالهای مصرف
است و مدیریت برای این منظور ابزارهای مناسبی دارد ،مثال استفاده از افراد حرفهای مالی یا تجاری ،کمیته
اعتباردهنده و تجدید ساختار در تکنیکهای تامین مالی .از طریق این روشها هنوز هم میتوان مشکل را در این
مرحله شناسایی و برطرف کرد.
در مرحله "ورشکستگی" شرکت رو به نابودی رفته است .کل بدهیها از ارزش داراییهای شرکت سیر نزولی داشته
و شرکت دیگر نمیتواند از توقف عملیات شرکت و هجوم بستانکاران و سایر افراد ذینفع جهت وصول مطالبات خود
اجتناب کند .به هر حال توجه به این نکته ضروری است که ورشکستگی از دیدگاه قانون تعریف میشود و باید از
این منظر به آن توجه کرد.

ورشکستگی

عدم قدرت
پرداخت دیون مالی

کسری

نهفتگی

شکل  1مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت
منبع :رهنمای رودپشتی و همکاران()1810
 8ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی
الف -تحلیل روند:
یکی از رایجترین روشهای بررسی اطالعات در درون شرکت تحلیل گزارشات مالی درطی چند سال مالی میباشد.
تا بدینوسیله تحلیل روند امور ،ملموس شود .درصورت استفاده ازیک سال خاص بعنوان مبنا ،تحلیل روند حسابهای
عمده به صورت ماهیانه یا فصلی صورت میگیرد .روندهای ترازنامه اصوالً تمایالت ورشکستگی را به صورت زیر
آشکار میسازد:
 نقدینگی روبه ضعف.
 سرمایه جاری غیرمکفی.
 سرمایهگذاری بیش ازحد روی موجودی کاال یا حسابهای دریافتنی.
 گسترش بیش ازحد دارائیهای ثابت.
 افزایش وامهای بانکی و سایر بدهیهای جاری.
 بدهیهای درازمدت دارای پشتوانه وتعهدات(بدهیهای) ثابت بیش از حد.
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 سرمایهگذاری بیش از حد روی دارائیهای ثابت.
 وابستگی وامهای شرکت به بانکها و اعتباردهندگان.
تغییرات درحساب درآمد که میتواند تمایالت و روندهای دیگری رابه سمت ورشکستگی آشکار سازد به شرح ذیل
میباشند:
 کاهش میزان فروش.
 افزایش هزینههای عملیاتی وهزینههای سربار.
 نرخ بهره وسایرهزینه های ثابت بیش از حد.
 برداشتها و سود سهام بیش از حد درمقایسه با میزان درآمد.
 درآمدخالص رو به کاهش ونرخ بازده پایینتر روی وجوهات سرمایهگذاری شده توسط صاحبان سرمایه.
 افزایش فروش ازطریق اعمال کاهش سود هر واحد.
ب -تحلیل عملیات حسابداری
درارتباط باتحلیل روند ،برخی از نسبتها یا عملیات مربوط به حسابداری درتعیین قدرت مالی مفید میباشند.
نسبتهای جاری ونقدینگی برای ترسیم توانایی شرکت درانجام تعهدات جاریش بکار برده میشوند .کارایی در
استفاده ازدارئیها اغلب ازطریق گردش دارائیهای ثابت ،گردش موجودی کاال و گردش حسابهای دریافتنی تعیین
میشود .هرچه میزان گردش باالتر باشد عملکرد بهتر است زیرا که مدیریت میتواند با درگیر نمودن میزان کمی از
وجوه فعالیت شرکت را تنظیم کنند .تحلیل سنجشهای مختلف مربوط به یک سال خاص ،ممکن است ارزش خاصی
داشته باشد .اما وقتی که این سنجشها ،با موارد مشابه سالهای قبل مقایسه میشوند .درآن صورت روند امور
ملموس تر شده که این امر می تواند بسیار پراهمیت باشد.
درستی رابطه وجوه استقراضی و سهام سرمایه ازطریق نسبت های خاص حقوق صاحبان سهام به جمع بدهی ها
وحقوق به دست میآید .نسبتهای بدهی جاری ،بدهی های بلندمدت ،کل بدهیها وحقوق صاحبان شرکت به کل
حقوق صاحبان سهام می تواند در ارزیابی توان بقاء شرکت ،درمواقع بحرانی و ایفای تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت
شرکت کمک نماید .بایستی توازنهای بین بدهی وحقوق صاحبان سهام برقرار باشد .افزایش منافع افراد خارج از
شرکت مزیتی است برای مالکین شرکت زیرا که ایشان سود حاصل ازبازده دارائی ها یی را می برند که توسط دیگران
آورده ش ده است .با وجود این در درون این مزیت ریسک زیادی وجود دارد .با تحلیل ساختار حقوق صاحبان سهام
وهزینه بهره ،نسبت به میزان نسبی قابلیت اتکا وجوه مالکیت که اعتباردهندگان میتوانند درجلوگیری از زیانهای
احتمالی روی آن حساب کنند ،میتوان نتایجی حاصل کرد.
مسئولین حسابداری شرکت بدهکار میتوانند ازطریق آماده نمودن اطالعات الزم و یا دربرخی موارد با مروراطالعات
درکشف تمایالت ورشکستگی موثرواقع شده ومدیریت را درپیش بینی وضعیت آتی و تنظیم عملیات وجریان نقدینگی
دوره مالی بعد یاری نمایند .این پیشبینیها اغلب مسائل و مشکالت احتمالی را در بدو شروع یا پیدایش گوشزد
مینماید که این امرفرصت انجام اقدامات اصالحی را در اختیار مدیریت قرار میدهد .اطالعات برای پیشبینی روند
آتی شرکت اگر واقع بینانه تهیه شده باشند بایستی پاسخگوی سواالت زیر باشند:
 آیا میتوان به سود مورد نظر دست یافت؟148
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 چه حوزه ای ازهزینهها و مخارج ممکن است سودآوری را با مشکل مواجه کرده و بایستی مراقب آن بود؟ آیا منابع مالی کافی هستند؟و نیز مهم است که گزارشهای مالی میان دورهای نیز به گونه ای مفید تهیه شوند و شرکت برای بررسی
گزارشهای مالی پایان دوره حسابرسهای معتبر در اختیارداشته باشد.
رویدادهای ذیل میتواند قریب الوقوع بودن مشکالت مالی را به حسابداران گوشزد نمایند:
 پیش خرید حسابهای دریافتنی(چنانچه این عملیات براساس حساب باز صورت پذیرد). صلح کردن مبلغ حسابهای دریافتنی به منظوردریافت پیش ازموعد. تبدیل یا جایگزینی اسناد برای حسابهای پرداختنی. مجاز نمودن برخی از طلبکاران عمده به دریافت بهره اوراق بهادار درقالب دارائیها. عدم توانایی شرکت درسپردهگذاری به موقع وجوه امانی ازقبیل مالیات بر حقوق ماهیانه کارمندان. مرگ یا خروج پرسنل کلیدی ازشرکت. تعهدات خرید نامطلوب. عدم بازگشت هزینههای تحقیق وتوسعه. تغییر در روشهای حسابداری توسط مشتری برای بهبود گزارشهای مالی.ج -تحلیل مدیریت
برخی از ویژگیهای خاص مدیریت ناکارآمد و غیرموثر نیز به عنوان عالئم هشدار دهنده مشکالت احتمالی بکار
میآیند .کسانی که به فکر ادامه فعالیت شرکت هستند بایستی آماده باشند تا چنانچه مشخص شد که مدیریت
درزمینههای فعالیت شرکت از قبیل تفسیر اطالعات مالی ،مدیریت وجوه نقد ،برنامهریزی تولید و تحویل ،هماهنگی
فعالیتهای بخشهای مختلف وسایر عملکردهای مدیریت فاقد آموزش و تجربه الزم میباشد به موقع اقدام الزم
را به عمل آورند .درشرایط معمول یک مدیر ممکن است در زمینه فنی یک متخصص باشد اما از میزان کمی
تواناییهای مدیریتی برای اداره امور شرکت برخوردار باشد .ازجمله عالئمی که نشان میدهد مدیریت ناکارآمد است
و در نتیجه احتمال مواجه شد شرکت با مشکالت وجود دارد عبارتند از :سیستمهای اطالعاتی ناکافی وغیرکارآمد،
عدم توجه به اطالعات عملیاتی و مالی که در اختیار وی قرار میگیرد ،عمده عالقه به حفظ سطح قابل قبولی
ازفروش ،هزینههای ثابت زیاد ناشی ازهزینههای باالسری یاهزینههای عملیاتی و یا بدهی زیاد درساختار سرمایه و
یا سیستم قیمتگذاری غیرمنطقی.
البته احتمال وجود عالئم دیگری که نشان دهنده مدیریت ناکارآمد میباشند نیز مطرح است و در صورت وجود چنین
عالئم و عواملی بایستی مسئولین ادامه فعالیت شرکت را درحالت آماده باش نگه دارند .ابزار عملی بررسیهای مندرج
دربندهای الف ،ب و ج(مذکور) نسبتهای مالی است(رهنمای رودپشتی و همکاران)1810،
 - 4-2-2بررسی قانون ورشکستگی ایران
در این بخش به بررسی مفاد قانون تجارت مصوب سال 1811و اصطالحات بعدی آن پرداخته می شود و در این
زمینه الیحه اصالح قانون تجارت که اخیرا" به مجلس شورای اسالمی جهت تصویب ارائه شده و مراحل نهایی
تصویب را میگذارند  .با توجه به اینکه قانون یاد شده هنوز مصوب نشده است رئوس موارد مذکور ذکر میشود  .طبق
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ماده  141الیحه اصالحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال  1842وظایف شرکت ورشکسته به شرح زیر بیان
شده است(حاجیها.)1834 ،
اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود ،هیات مدیره مکلف است بالفاصله مجمع عمومی
فو ق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحالل یا بقای شرکت مورد بررسی قرار گیرد .هرگاه مجمع
مزبور رای به انحالل شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده  ۲این قانون ،سرمایه شرکت را به
مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد .در صورتیکه هیات مدیره بر خالف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده
مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع میتواند انحالل
شرکت را از دادگاه صالحیتدار درخواست کند.
گرچه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده است اما در ماده  148همین قانون که در ادامه
خواهد آمد ورشکستگی تصریح گردیده است(حاجیها.)1834 ،
در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحالل معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست
دادگاه صالحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع ،هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا
کافی نبودن دارایی شرکت ،معلول تخلفات او بوده منفردا "یا متضامنا" ،به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن
از دارایی شرکت ممکن نیست ،محکوم کند.
عالوه بر این در ماده  412قانون فعلی نیز اشاره مختصری به تأدیه دیون شده است .در زیر قسمتی از ماده فوق
آماده است:
«ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست ،حاصل میشود».
در پیش نویس الیحه قانون تجارت که در جریان تصویب است ،طبق ماده  385تشخیص سازمانی به نام سازمان
بازسازی ،مالك ادامه فعالیت طبق ضوابط مورد بازسازی قرار گرفته است .در حالی که در قانون فعلی توانایی پرداخت
دیون مالك ورشکستگی شناخته شده است.
مشموالن این ماده مکلفاند ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون ،درخواست رسیدگی به
سازمان بازسازی تسلیم نماید.
یکی از تسهیالت قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشکستگی ،ایجاد یک مرحله میانی به نام
بازسازی به منظور تامین حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شرکت یا تاجر جهت مساعدت
و جلوگیری از ورشکستگی قطعی است .که نکته حائز اهمیتی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار
مثبت اقتصادی خواهد داشت(حاجیها.)1834 ،
-3-2مفهوم حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیسمهای هدایت و کنترل شرکتها است .نظام حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و
مسئولیتهای ذینفعان مختلف شرکتها اعم از مدیران ،کارکنان ،سهامداران و سایر شخصیتهای حقیقی و حقوقی
که از فعالیتهای شرکت تأثیر پذیرفته و بر آن اثر میگذارند را مشخص میکند .این نظام که قوانین و رویههایی
جهت تعیین فرآیندهای تصمیمگیری در شرکت اعم از هدفگذاری ،تعیین ابزارهای رسیدن به اهداف و طرحهای
سیستمهای کنترلی را معین میکند ،با راههایی که تأمینکنندگان منابع مالی جهت اطمینان از بازگشت سرمایهشان
به کار میبندند ،ارتباط تنگاتنگی دارد .نظام حاکمیت شرکتی مجموعه دستورالعملها ،ساختارها ،فرآیندها و
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هنجارهای فرهنگی است که شرکتها با رعایت آنها به اهداف شفافیت در فرآیندهای کاری ،پاسخگویی در مقابل
ذینفعان و رعایت حقوق ایشان دست خواهند یافت .مکانیسمهای حاکمیت شرکتی باعث کم شدن مشکالت نمایندگی
در شرکتها میشود .کیفیت این مکانیسمها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است .کیفیت
حاکمیت شرکتی فرض میشود که در تمام مراحل ایجاد ارزش در شرکت وجود داشته باشد .یکی از روشهای ایجاد
ارزش ،کاهش هزینههای تأمین مالی در شرکتها است (احمدپور و همکاران.)1831 ،
در یک نگاه کلی ،حاکمیت شرکتی را میتوان شامل ترتیبات حقوقی ،فرهنگی و نهادی دانست که سمتوسوی
حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین میکند .عناصری که در این صحنه حضور دارند ،عبارتاند از سهامداران و
ساختار مالکیت ایشان ،اعضاء هیئتمدیره و ترکیبات آنان ،مدیریت شرکت که توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد
اجرایی هدایت میشود و سایر ذینفعان که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (ستایش و همکاران.)1810 ،
 -1-8-2اهداف حاکمیت شرکتی
شرکتها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب ،مدیریت و کنترل اثربخش واحدهای تجاری را تسهیل میکند.
بنابراین شرکتها قادر به ارائه بازده بهینهای برای کلیه ذینفعان میباشند .بهطور خالصه اهداف حاکمیت شرکتی
عبارت است از:
 .1افزایش ارزش سهامداران؛
 .2محافظت از منافع سهامداران و سایر ذینفعان شامل مشتریان،کارکنان و عموم جامعه؛
 .8اطمینان از شفافیت و یکپارچگی در تبادل اطالعات و قابلیت دسترسی به اطالعات کامل ،صحیح و
شفاف برای کلیه ذینفعان؛
 .4اطمینان از پاسخگویی راجع به عملکرد و دستیابی به امتیازاتی در کلیه سطوح؛
 .5هدایت شرکت با باالترین سطح استاندارد بهمنظور رقابت با دیگران.
 -2-8-2سیستمهای حاکمیت شرکتی
بررسیهای انجامشده نشان میدهد که هر کشوری سیستم حاکمیت شرکتی منحصربهفرد خود را دارد .سیستم
حاکمیت شرکتی در یک کشور ،با عوامل داخلی ازجمله ساختار مالکیت شرکتها ،وضعیت اقتصادی ،سیستم
قانونی ،سیاستهای دولتی و فرهنگ ،معین میشود .ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلیترین و تعیین-
کنندهترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند .همچنین ،عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج
به داخل ،وضعیت اقتصاد جهانی ،عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایهگذاری نهادی بین مرزی ،در سیستم
حاکمیت شرکتی یک کشور تأثیر دارند (حساس یگانه.)1834 ،
یکی از بهترین تالشها در زمینه طبقهبندی حاکمیت شرکتی که از مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار
است ،طبقهبندی معروف سیستمهای درونسازمانی و برونسازمانی است که در ادامه بیان میگردند.

 -1-2-8-2سیستمهای درونسازمانی
سیستم حاکمیت درونسازمانی ،سیستمی است که در آن شرکتهای فهرستبندی شده یک کشور تحت مالکیت و
کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند.آنها ممکن است اعضای خانواده مؤسس (بنیانگذار) یا گروه کوچکی
از سهامداران ،مانند بانکهای اعتباردهنده ،شرکتهای دیگر یا دولت باشند .به سیستمهای درونسازمانی به دلیل
روابط نزدیک رایج بین شرکتها و سهامداران عمده آنها ،سیستمهای رابطهای نیز گفته میشود .هرچند در مدل
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حاکمیت شرکتی درونسازمانی به علت روابط نزدیک بین مالکان و مدیران ،مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد ،اما
مشکالت جدی دیگری پیش میآید .به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل ،در بسیاری از کشورها از قدرت
سوءاستفاده میشود ،سهامداران اقلیت نمیتوانند از عملیات شرکت آگاه شوند ،شفافیت کمی وجود دارد و رخداد
سوءاستفاده ،محتمل به نظر میرسد .همچنین ،در این سیستم ،معامالت مالی ،مبهم و غیر شفاف بوده و احتمال
سوءاستفاده از منابع مالی ،افزایش مییابد (حساس یگانه.)1834 ،

 -2-2-8-2سیستمهای برونسازمانی
در این سیستم ،شرکتهای بزرگ توسط مدیران کنترل میشوند و تحت مالکیت سهامداران برونسازمانی یا
سهامداران خصوصی هستند .این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از مدیریت میشود .اگرچه در سیستمهای برون-
سازمانی ،شرکتها بهطور مستقیم توسط مدیران کنترل میشوند ،اما بهطور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضاء
برونسازمانی قرار دارند .اعضا یادشده ،نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند (حساس یگانه.)1834 ،
 -8-8-2نظریههای مطرح در حاکمیت شرکتی
در بحث حاکمیت شرکتی سه نظریهی نمایندگی ،هزینهی معامالت شرکت و نظریهی ذینفعان مطرح است ،که در
ادامه تشریح میگردند.
 -1-8-8-2نظریه نمایندگی
با توجه به آنکه در بیشتر موارد ،سهام شرکتها تحت مالکیت شخصیتهای حقوقی است و آنها میبایست یک
شخصیت حقیقی را به عنوان نماینده خود برای هیئتمدیره شرکت معرفی کنند ،این نظریه مطرح میشود که وجود
احتمال غالب شدن تمایالت و منافع شخصی فرد معرفی شده از سوی صاحب سهام بر منافع سهامداران موجبات
اخذ تصمیمهایی را فراهم سازد که در نهایت منافع سهامداران را تأمین نمیکند .این امر با ابهام ایجاد شده در اثر
ماندگاری مدیران در سمتهایشان برای درازمدت تشدید میشود .در این شرایط ،مدیران به کسب عایدیهای متفرقه
تحریک میشوند و این امر سبب کاهش ارزش رفاه و منافع سهامداران میشود .بروز این مشکل احتمالی در رفتار
نمایندگان ،کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را اجتنابناپذیر مینماید (فتحی و رحیمپور.)1814 ،
 -2-8-8-2نظریه هزینه معامالتی شرکت
نظریه هزینه معامالتی شرکت فرض میکند که بیشتر افراد فرصتطلب هستند؛ درصورتیکه نظریه نمایندگی ،خطر
اخالقی و هزینه نمایندگی را موردبحث قرار میدهد .نظریه نمایندگی چنین فرض میکند که مدیران به دنبال
عایدههای متفرقه هستند ،درصورتیکه بهزعم نظریه هزینه معامالتی شرکت ،مدیران معامالت خود را به صورت
فرصتطلبانه ترتیب میدهند .تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل در نظریه نمایندگی ،نمایندگی فردی
است .درصورتیکه در نظریه هزینه معامالتی شرکت ،واحد بررسی و تحلیل ،معامله است.بااینهمه ،هر دو نظریه در
پی چارچوبی برای این مسئله هستند که چگونه مدیر را متقاعد کنند تا منافع و ثروت سهامداران و افزایش سود
شرکت در درازمدت را دنبال کند ،نه منافع شخصی خود را؟
 -8-8-8-2نظریه ذینفعان
این نظریه ترکیبی از نظریههای سازمانی و اجتماعی است .در واقع نظریه مذکور یک سنت پژوهشی گسترده است
که فلسفه ،اخالق ،نظریههای سیاسی ،اقتصاد ،علوم سازمانی و اجتماعی را در هم میآمیزد .اساس نظریه ذینفعان
این است که شرکتها بسیار بزرگ شدهاند و تأثیر آنها بر جامعه آن چنان عمیق است که آنها باید به جز سهامداران،
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به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه دارای منافع متقابل با آنان توجه کرده و در قبال ایشان نیز پاسخگو باشند.
شرکتها میتوانند با بهینهسازی حاکمیت شرکتی ،منافع کلیه ذینفعان را حفظ و وظیفه خود را به طرز مطلوبی انجام
دهند و زمینه سودآوری را برای سهامداران خود به عنوان ذینفعان اصلی فراهم کنند .زیرا ،هنگامی که منافع سایر
ذینفعان در شرکت ضایع نشود ،بهطور قطع حرکت شرکت به سمت تعریف شده تسهیل خواهد شد که هر یک از
ذینفعان در آن نقشی ایفا میکنند (فتحی و رحیمپور.)1814 ،
 -4-8-2ویژگیهای حاکمیت شرکتی
شرکت را میتوان یک شبکه یا سلسله قراردادهای ضمنی و آشکار میان بخشهای گوناگون و ذینفعان مختلف
دانست .با توجه به اینکه میزان منافع هر یک از مدعیان و ذینفعان در شرکت متفاوت از هم است ،این مسئله منجر
به افزایش درگیری بالقوه میان آنها میشود .این اختالف و درگیری ،انگیزهای است برای آنچه تحت عنوان مشکالت
نمایندگی شناخته شده است .این در حالی است که با جدایی مالکیت از مدیریت ،چگونگی کنترل و نظارت بر رفتار
مدیران توسط ذینفعان ،به موضوعی در حیطهی حاکمیت شرکتی تبدیل شد .در این میان ،نقش نظارتی هیئتمدیره،
یک جزء مهم حاکمیت شرکتی است که توجه زیادی را به خود معطوف ساخته است .هیئتمدیره مهمترین عامل در
کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منابع سهامداران قلمداد میشود .نتایج مطالعات و بررسیهای
انجامشده نشان میدهد که هیئتمدیره در ارتقای عملکرد و ارزش شرکت نقش بااهمیتی ایفا میکند (نیکبخت و
همکاران.)1831 ،
هیئتمدیره از جمله مکانیسمهای داخلی حاکمیت شرکتی است که تأثیر زیادی بر عملکرد شرکت و رعایت حقوق
ذینفعان بنگاه اقتصادی دارد .نقش هیئتمدیره شرکتها در نظارت بر نحوه اداره شرکت در جهت دستیابی به اهداف
تعیینشده و هدایت مدیریت اجرایی بسیار تعیینکننده است ،تا جایی که در مواردی ،حاکمیت شرکتی مناسب
بهواسطهی ترکیب و عملکرد هیئتمدیره سنجیده میشود .هیئتمدیره عالوه بر هدایت استراتژیک شرکت ،مسئولیت
مهمی در نظارت بر عملکرد مدیریتی و دستیابی به بازده مناسب برای سهامداران ،رعایت قوانین و درعینحال
جلوگیری از بروز تضاد منافع و ایجاد توازن بین توقعات ناسازگار از شرکت به عهده دارد .اصل ششم حاکمیت شرکتی
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( ،)2004هیئتمدیره را ملزم به ایفای وظیفهی امانتداری میداند که شامل دو
عنصر اصلی وظیفه مراقبت و وظیفه وفاداری میداند .وظیفهی مراقبت حرفهای ایجاب میکند اعضای هیئتمدیره
بر اساس اطالعات کامل ،با حسن نیت و مراقبت و پشتکار کافی به ایفای تعهداتشان بپردازند .وظیفهی وفاداری نیز
اهمیت ویژهای به سبب تأکید بر اجرای مؤثر دیگر اصول حاکمیت شرکتی در مورد رفتار یکسان با سهامداران ،نظارت
بر معامالت با اشخاص وابسته و تدوین سیاست تعیین دستمزد مدیران اجرایی اصلی و اعضای هیئتمدیره دارد
(حسینی و رهبری خرازی.)1832،
برای اینکه هیئتمدیره وظیفهی خود را به نحو احسن انجام دهد ،چند ویژگی در حاکمیت شرکتی پیشنهاد میگردد
که در ادامه به تشریح آنها میپردازیم.
 -1-4-8-2اندازه هیئت مدیره
ادبیات تئوریک دو دیدگاه متضاد پیرامون نقش اندازهی هیئتمدیره بر عملکرد شرکت ارائه نموده است .دیدگاه اول
بیان میدارد که هیئتمدیرهی کوچکتر باعث ارتقای عملکرد شرکت میگردد .هنگامیکه هیئتمدیره از تعداد
زیادی از اعضا تشکیل شده باشد ،مشکالت نمایندگی افزایش مییابد .زیرا تعدادی از اعضای هیئتمدیره ممکن
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است بهعنوان افراد بیمنفعت عمل نمایند .همچنین زمانی که تعداد اعضای هیئتمدیره بیش از اندازه باشد ،کنترل
و نظارت بر مدیرعامل بهصورت کارا صورت نمیپذیرد .ضمن آنکه طرحریزی ،هماهنگی تیمی ،تصمیمگیری و
برگزاری جلسات منظم برای یک هیئتمدیرهی بزرگ دشوار است .یک هیئتمدیرهی بیشازاندازه بزرگ ،توانایی
ایفای وظایف خود را به نحو احسن از دست میدهد و بیشتر در یک جایگاهی سمبولیک قرار میگیرد (هرمالین و
ویسبک.)2008 ،13
از سوی دیگر ،دیدگاه دوم بیان میدارد که هیئتمدیرهی کوچکتر ،از مزیتها و منافع نظرات و پیشنهادهای
تخصصی و متنوع که در هیئتمدیرهی بزرگتر وجود دارد ،محروم است .بهعالوه ،هیئتمدیرهی بزرگتر در زمینه-
هایی از قبیل تجربه ،مهارت ،جنسیت ،ملیت و غیره مزیت دارد (دالتون و دالتون.)2005 ،
نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینهی اندازهی هیئتمدیره بیشتر حامی دیدگاه دوم است ،بهگونهای که بر اساس
دیدگاه دالتون و دالتون ( ،)2005در هیئتمدیرهی بزرگتر ،احتمال وجود مدیران غیرمؤظف بیشتر است که میتواند
بهعنوان مکانیسمی در جهت کاهش رفتارهای فرصتطلبانهی مدیریت عمل نماید (دالتون و دالتون.)2005 ،
 -2-4-8-2استقالل اعضای هیئت مدیره
یکی از مهمترین و اصلیترین عوامل نظام حاکمیت شرکتی ،استقالل اعضای هیئتمدیره است .مسئولیت هیئت-
مدیره ،نظارت مستقل بر عملکرد مدیران اجرایی و الزام مدیران به پاسخگویی در قبال سهامداران و ذینفعان است.
باور عمومی این است که هیئتمدیره زمانی که از استقالل بیشتری برخوردار است ،نظارت مؤثرتری بر مدیران
اجرایی اعمال میکند .مدیران درونسازمانی و آنهایی که به لحاظ مالی با شرکت ارتباط دارند ،ممکن است بهاندازهی
کافی مستقل نباشند .این مدیران تمایل کمتری به نقد مدیریت اجرایی و پاسخخواهی از آنان دارند و به دلیل روابطی
که با مدیران اجرایی دارند ،وظیفهی اصلی خود را که همان نظارت بر کار آنان است ،فراموش میکنند (سولومون،11
.)2002
از دیدگاه تئوری نمایندگی ،حضور مدیران غیرمؤظف در هیئتمدیره شرکتها به کاهش تضاد منافع موجود میان
سهامداران و مدیران کمک شایان توجهی میکند .البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت ،نقش مهمی در
ایجاد ترکیب مناسبی از مدیران اجرایی و غیر اجرایی ایفا میکنند .مدیران غیرمؤظف در گذشته ،نقش برجستهای در
حاکمیت شرکتی ایفا نمیکردند .بههرحال از زمان انتشار گزارش کدبری ،آنها بهعنوان اعضای کلیدی هیئتمدیره
اهمیت افزایندهای پیدا کردند .در حال حاضر ،مدیران غیرمؤظف برای ارتقای اثربخشی هیئتمدیره و منبع اطمینان
سرمایهگذار ،جزء ضروری به شمار میآیند .به عقیدهی فاما و جنسن )1138( 20مدیران غیرمؤظف به تفکیک
تصمیمات مدیریت و کنترل کمک میکنند و هنگامیکه محدودیتهای خارجی بر رفتار مدیران اجرایی ضعیف است،
مکانیزم حاکمیت خوبی به شمار میروند .استقالل هیئتمدیره اعضای غیر اجرایی و یا غیرمؤظف ،میتواند فشار
اعضای داخلی را کم کرده و بنابراین ،بهطور مثبتی بر معیارهای عملکرد شرکت اثر بگذارند .حضور اعضای غیرمؤظف
در هیئتمدیره ،قدرت هیئتمدیره را بهعنوان مکانیزم کنترل ،افزایش میدهد .نهایتاً اینکه مدیران غیرمؤظف ،با
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احتمال کمتری با مدیریت در سلب مالکیت سهامداران تبانی میکنند .آنها داورانی هستند که مدیریت ارشد را
بازنگری میکنند و در صورت لزوم افراد مؤثرتری را جانشین مدیریت میکنند (رهنمای رودپشتی و همکاران.)1811 ،
 -8-4-8-2مالکیت مدیریتی
در رابطه با مالکیت مدیریتی و تأثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی ،دو دیدگاه متضاد وجود دارد .اعتقاد عمومی بر
این است که افزایش درصد مالکیت مدیران از طریق کاهش عدم تقارن اطالعاتی موجب کاهش تضاد منافع بین
مدیران و سهامداران میشود .در واقع با افزایش مالکیت مدیران ،انگیزه و منافع آنها با دیگر سهامداران همسوتر
شده و کیفیت گزارشگری مالی را در پی خواهد داشت .از سوی دیگر این دیدگاه وجود دارد که در اختیار داشتن
درصد زیادی از حق رأی توسط مدیران و ایجاد انسجام در موقعیت مدیران ،باعث تضعیف فرآیند نظارت توسط
سهامداران بیرونی میشود که امکان و احتمال تعدیل ارقام حسابداری توسط مدیران را فراهم میکند و کاهش
کیفیت گزارشگری مالی را در پی خواهد داشت (هان.)200۲ ،21
بهعبارتدیگر  ،سطوح باالی مالکیت مدیریتی ممکن است با معامالت دارندگان اطالعات نهایی همراه باشد که آن
نیز منجر به افزایش عدم تقارن اطالعاتی شرکت میشود (افشار زیدآبادی و همکاران.)1814 ،
پژوهشهای تجربی صورت گرفته از دیدگاه دوم حمایت میکنند .بهگونهای که اریکسون و همکاران)2005( 22
معتقدند افزایش مالکیت مدیریتی ،احتمال سوءاستفادههای مدیریت از منابع شرکت در جهت منافع خود را افزایش
میدهد .لذا ،افزایش مالکیت مدیریتی ،کیفیت اطالعات تهیهشده توسط مدیریت را کاهش میدهد (اریکسون و
همکاران.)2005 ،
 -4-4-8-2تمرکز مالکیت
تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارائه شده و واژههای مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار
مالکیتی برای این مفهوم به کار رفته است .ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق
مالکیت به لحاظ حق رأی و سرمایه بهعالوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است .تمرکز مالکیت ،اندازه سهامداران
بزرگ در یک شرکت است .سهامداران بزرگ انگیزه بیشتری برای نظارت بر مدیریت دارند ،زیرا هزینههای مرتبط
با نظارت مدیریت کمتر از منافع موردانتظار نگهداشت سهام در شرکت است .رامسی و بالیر )1118( 28بر این عقیدهاند
که افزایش تمرکز مالکیت سهامداران بزرگ ،انگیزه کافی برای نظارت بر مدیران فراهم میآورد .دمستز و لهن
( )1135بهطور تجربی این دیدگاه را با این یافته که دارندگان سهام بیشتر ،انگیزه تحمل هزینههای ثابت جمعآوری
اطالعات و دخالت در نظارت مدیریت را دارند ،حمایت میکنند .در مقابل مالکیتهای پراکنده ،انگیزه کمی برای
نظارت بر مدیریت دارند .در وضعیتهایی که سهامداران منافع کمتری در شرکت دارند ،هیچ انگیزهای برای نظارت
بر مدیران ندارند یا انگیزه کمی دارند .زیرا ،هزینههای نظارت بر منافع نظارت بر مدیران فزونی خواهد داشت .اگر
تمرکز مالکیت باالتر باشد ،نظارت بر مدیریت را افزایش میدهد و میتوان گفت تمرکز مالکیت باالتر ،ظرفیت
مدیران برای دستکاریهای ارقام حسابداری را کاهش و محتوای اطالعاتی سودها را افزایش میدهد .با در نظر
گرفتن اثر تمرکز مالکیت بر دستکاریهای جریانهای نقدی ،مالکیتهای با تمرکز باالتر ،میتواند محتوای
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اطالعاتی گزارشهای حسابداری را در صورت وجود دستکاریهای مدیریتی تحت تأثیر قرار دهد (افسرده و نیازی،
.)1814
 -5-4-8-2مالکیت نهادی
سرمایهگذاران نهادی هم انگیزه و هم قدرت تأثیرگذاری بر سیاست شرکت را به صورت کار کردن در جهت بهترین
منافع سهامداران دارند .ازآنجاییکه مالکان نهادی بخش بزرگی از سهام را در اختیار دارند ،لذا ،برخالف سهامداران
اقلیت ،انگیزه زیادی برای کنترل و تأثیر بر مدیریت بهطور فعال بهمنظور بهدست آوردن سود بلندمدت از سرمایه-
گذاری خود دارند .در کنار انگیزه مالی ،آنها قدرت زیادی برای تأثیرگذاری بر مدیریت شرکت دارند (پارك و
همکاران.)2003 ،24
سهام تملک شده برون شرکتی (مالکیت نهادی) که توسط مؤسسات نگهداری میشود ،روش دیگری از نظارت بر
اعمال مدیریت فراهم میآورد .بریکلی و همکاران )1133( 25نشان دادند که سرمایهگذاران نهادی به شکل فعاالنهتری
در مورد اطالعات ضد سهام کنترل و نظارت دارند و احتمال بیشتری وجود دارد که طرحهایی را که به نظر میرسد
به ضرر سهامداران است را نپذیرند .بر اساس فرضیه نظارت مؤثر سرمایهگذاران نهادی تخصص و منابع بیشتری
دارند و توانایی نظارت بر مدیریت را با هزینههای پایینتر نسبت به سهامداران خصوصی که کمتر در جریان امور
قرار میگیرند ،دارند .سرمایهگذاران نهادی به عنوان یک گروه میتوانند از صرفهجوییهای ناشی از مقیاس بهره
بگیرند و در نتیجه میتوانند در پردازش اطالعات بسیار مؤثر باشند .سرمایهگذارانی که مهارتهای تخصصی باال و
منابع بزرگی دارند میتوانند از اطالعات افشا نشده میاندورهای بهره ببرند ،درحالیکه سرمایهگذاران با مهارتهای
تخصصی پایین و منابع محدود فقط بر اطالعات عمومی تکیه میکنند (مک نایت و ویر.)2005 ،
 -5-8-2نیاز به هیئت مدیرهی کارا از منظر تئوری نمایندگی
آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت و بدین ترتیب ،مالکان
اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند .جدایی مالکیت از مدیریت منجر به یک مشکل سازمانی مشهور به نام
مشکل نمایندگی شد .جنسن و مک لینگ ( )112۲مدیران شرکتها را بهعنوان کارگمار تعریف کردند .بهعبارتدیگر،
تصمیمگیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ،تفویض میشود .مشکلی که در اینجا پیش
میآید آن است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیمگیری نمیکنند .یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی
این است که کارگمار و کارگزاران باهم تضاد منافع دارند .در تئوریهای مالی یک فرض اساسی این است که هدف
اولیه شرکتها افزایش ثروت سهامداران است .لکن در عمل همواره اینگونه نیست .این احتمال وجود دارد که
مدیران ترجیح دهند منافع خود( ،مثل کسب بیشترین پاداش ممکن) را تعقیب کنند .مدیران احتماالً به افزایش منفعت
شخصی تمایل دارند .این امر منجر به تمرکز و سرمایهگذاری آنها بر طرحهایی میشود که منافع کوتاهمدت دارند
و توجهی به منافع بلندمدت سهامداران ندارند .در شرکتهایی که مستقیماً توسط مدیران و بهطور غیرمستقیم به
کمک سرمایهگذاران نهادی کنترل میشوند ،مدیران در مورد منافع کوتاهمدت تحتفشار قرار دارند که ممکن است
به نفع سایر سهامداران نباشد .در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدیهای متفرقه تحریک میشوند که منجر
به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران میشود .در نتیجه ،احساس نیاز به یک سازوکار نظارتی و کنترلکننده
Park et al
Brikli et al
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همچون هیئتمدیرهی کارا و مدیران غیرمؤظف ،بهمنظور نظارت بر رفتار مدیریت برای ایجاد اطمینان نسبت به
عملکرد وی ،برای مالکان بسیار ضروری شد (حساس یگانه.)1832 ،
 -۲-8-2نیاز به هیئت مدیرهی کارا از منظر تئوری مشروعیت
پرکاربردترین و مسلطترین تئوری تبیینی برای افشای محیطی و اجتماعی ،تئوری مشروعیت میباشد .بر اساس این
تئوری ،شرکت تحت تأثیر جامعهای است که در آن فعالیت میکند ،اطالعات را در واکنش به عوامل متعدد اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و محیطی ،افشا میکند و این افشاها به فعالیتهای شرکت ،مشروعیت میبخشد (کنت و آنگ،2۲
.)2008
بر اساس تئوری مشروعیت ،در مواقعی که یک شکاف مشروعیت وجود دارد ،هیئتمدیرهی کارا ،مدیران را مجبور
به اجرای استراتژیهای مشروعیت مینمایند .بهگونهای که سعی در آگاهسازی عموم مردم در رابطه با تغییرات در
عملکرد و فعالیتهای اجتماعی شرکت و متعهد کردن شرکت به تغییر ارزشهای فردی در راستای ارزشهای
اجتماعی شرکت دارند .بهعبارتدیگر ،تئوری مشروعیت بیانگر این است که یک شرکت تداوم وجود نخواهد داشت
مگر اینکه ارزشهای آن منطبق با ارزشهای اجتماعی در سطح کالن قرار گرفته باشد .افشای اختیاری ابزاری برای
اطمیناندهی نسبت به فعالیت در چارچوب معیارهای پذیرفتهشده اجتماعی است .ازآنجاییکه تئوری مشروعیت مبتنی
بر انتظارات جامعه میباشد ،مدیریت مجبور به افشای اطالعاتی میشود که نظر استفادهکنندگان برونسازمانی را
دربارهی شرکت تغییر دهد (شهتا.)2014 ،22
 -4اهداف پژوهش
اهداف پژوهش حاضر در قالب اهداف علمی و کاربردی به شرح زیر است:
 -1-4-1اهداف علمی
 )1تعیین تأثیر حاکمیت شرکتی بر ریسک ورشکستگی بانک های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
 )1-1تعیین تأثیر مالکیت نهادی بر بر ریسک ورشکستگی آتی بانک
 )2-1تعیین تأثیر نوع گزارش حسابرس بر بر ریسک ورشکستگی آتی بانک
 )8-1تعیین تأثیر پاداش مدیران بر بر ریسک ورشکستگی آتی بانک
 )4-1تعیین تأثیر اندازه هیات مدیره بر بر ریسک ورشکستگی آتی بانک

Kent & Ung
Shehata
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 -2-4-1اهداف کاربردی
به دنبال انجام هر تحقیق ،تالش بر این است نتایج به دست آمده ،مورد استفاده عالقهمندان قرار بگیرد تا از اتخاذ
تصمیمات کارا و مؤثر باشد .لذا این پژوهش نیز مستشنی از این امر نخواهد بود .از طرف دیگر نتایج پژوهش برای
خود مدیران شرکتها نیز قابلتوجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند ،لذا نتایج پژوهش حاضر میتواند
برای گروههای دیگر زیر قابل استفاده باشد:
-1درماندگی مالی شاخصی برای محکزدن وضعیت مالی یک شرکت است که اطالعات مفیدی را به سرمایهگذاران،
مدیران شرکت ،اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان جهت تصمیمات آتی قرار میدهد.
 -2مشتریان و عرضهکنندگان مواد اولیه جهت ادامه همکاری با شرکت ،مدیران ارشد و سهامداران در جهت تعیین
میزان درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میتوانند از نتایج این پژوهش استفاده نمایند.
-8اطالع از وقوع درماندگی مالی در شرکت ،در انتخاب بهترین تصمیم از میان فرصتهای سرمایهگذاری پیش رو
جهت جلوگیری از ورشکستگی در اختیار تصمیمگیرندگان قرار میدهد
 -4استفاده بورس اوراق بهادار از بهترین مدلها برای تعیین میزان درماندگی مالی و ارائه راهکارهای موثر در
جلوگیری از تبدیل شدن درماندگی مالی به ورشکستگی و جلوگیری از انحالل شرکت و توقف فعالیت آنها با استفاده
از بررسیهای انجام شده در این پژوهش و با ایجاد چارچوبی برای اداره بهتر شرکتها و جلوگیری از درماندگی مالی
نماید.
 -5روش پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس هدف ،از نوع کاربردی است ،چراکه نتایج آن مستقیماً میتواند توسط افراد مختلف استفاده
گردد .بر اساس روش ،از نوع توصیفی  -همبستگی است .از بعد ماهیت دادهها ،نوع پژوهش کمی است ،یعنی با یک
نگرش عینی به جمعآوری و تحلیل دادههای کمی میپردازد .افزون بر این ،از بعد نوع استدالل ،یک پژوهش
استقرایی -قیاسی است؛ یعنی درصدد طراحی یک مدل کلی بر اساس مشاهدات تجربی و جمعآوری دادههای کمی
است .از نظر بعد زمانی نیز یک پژوهش گذشتهنگر و از نظر بعد طول زمان ،یک پژوهش ترکیبی (مقطعی – سری
زمانی) است .از لحاظ روشها و فنون جمعآوری اطالعات از نوع اسنادکاوی میباشد .از بعد روش شناخت یک
پژوهش تجربی است چراکه به اثبات یا رد فرضیهها از طریق تجربه میپردازد .از لحاظ ماهیت پژوهش نیز اصیل
(دستاول) است .و نهایتاً ،بر اساس طرح پژوهش ،نیمه تجربی با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطالعات
گذشته) است .زمانی از روش پس رویدادی استفاده میشود که محقق پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع
میپردازد ،افزون بر این ،امکان دستکاری متغیر مستقل وجود ندارد.
 -2-2-1جامعه و نمونه آماری
جامعهی موردمطالعهی پژوهش حاضر ،کلیهی بانک های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 2
ساله ،از ابتدای سال  1812تا انتهای سال  1813است.
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 -8-2-1روش و ابزار گردآوری دادهها
در این پژوهش برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه پژوهش ،از روش کتابخانهای با بهرهگیری از کتب و
مقاالت تخصصی فارسی و التین و پایاننامهها استفاده شده است .ازآنجاکه اطالعات مربوط به این پژوهش مربوط
به بسیاری از اقالم مالی و غیرمالی مندرج در صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی پیوست صورتهای مالی
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است ،دادههای موردنیاز ،از طریق اسناد کاوی در صورتهای
مالی موجود در سایتهای مدیریت پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی وابسته به سازمان بورس اوراق بهادار تهران،
سیستمهای جامع اطالعرسانی ناشران (کدال 23و فیپ ایران )21و لوحهای فشرده سازمان بورس اوراق بهادار استخراج
شده است .همچنین جهت آمادهسازی دادهها از نرمافزار  Excelاستفاده شده است.
-4-2-1ابزار گردآوری اطالعات:
متغیرهای تحقیق در سه دسته وابسته ،مستقل دسته بندی شده است .متغیر وابسته مدل شامل دو متغیر کفایت
سرمایه و نسبت پوشش هزینه سرمایه است که بر پایه مطالعات گذشته انتخاب شده اند .نسبت پوشش هزینه سپرده
بیانگر تعداد دفعاتی است که بانک قادر به پرداخت سود سپرده گذاران بر مبنای درآمد فعلی خود می باشد .این نسبت
در واق حاشیه امن بانک برای پرداخت سود سپرده در یک دوره مشخص را نشان میدهد .حاشیه امنی که بانک برای
رویارویی با تنگناهای مالی آتی به آن نیاز دارد .توانایی بانک در انجام تعهدات سپرده گذاران بخشی از توانایی کلی
بانک در پرداخت دیون است .بنابراین ارتباط نزدیکی با ریسک ورشکستگی دارد .این نسبت بر اساس مطالعه
میرزایی و همکاران ( )2018به عنوان شاخص ریسک در مدل تحقیق حاضر به کار گرفته شد .همچنین این نسبت
بیانگر ریسک مالی (ریسک اعتباری ،ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره) بانک است .این نسبت همانند شاخص
،zمعیاری برای سالمت بانک است و فاصله از ورشکستگی را نشان میدهد .در نتیجه نسبت پوشش باالتر به معنی
پایداری بیشتر است (لیون و لوین )2001 ،این نسبت در واقع حاشیه امن بانک برای پرداخت سود سپرده در یک
دوره مشخص را نشان میدهد .حاشیه امنی که بانک برای رویارویی با تنگناهای مالی آتی به آن نیاز دارد.
متغیرهای مستقل مدل نیز در سه دسته قرار میگیرند .دسته اول متغیرهای حاکمیت شرکتی است .برای سنجش
حاکمیت شرکتی از شاخص هایی مانند تمرکز مالکیت (لیون و لوین2001 ،؛ چالرمچاتویچین و همکاران2014 ،؛ چن
و لین)، 201۲ ،متغیرهای مجازی بر مالکیت های باالی  25، 10و  50درصد (شهزاد و همکاران) 2010 ،پیشنهاد
شده است .همچنین آیبی و همکاران () 2012برای سنجش حاکمیت شرکتی پنج معیار ،وجود مدیر ،کمیته ریسک
عالی ریسک در هیئت مدیره ،اندازه هیئت مدیره  ،استقالل هیئت مدیره  ،درصد مدیران با سابقه مالی را پیشنهاد
می کنند .اما در این تحقیق از سه متغیر تمرکز مالکیت ،اندازه هیئت مدیره و استقالل هیئت مدیره استفاده شده
است.
سهامداران نهادی( :)CG1درصد سهامداران نهادی ،از تقسیم تعداد سهمِ در اختیار سهامداران نهادی بر تعداد کل
سهام به دست میآید .همچنین ،مطابق با تعریف بند  22مادة یک قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران در
خصوص سرمایهگذاران نهادی ،هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از  5درصد یا بیش از  5میلیارد ریال از ارزش
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اسمی اوراق بهادار در دست انتشار را خریداری کند نیز جزء این گروه از سرمایهگذاران محسوب میشود .دادههای
مربوط با استفاده از بررسی گزارش فعالیت هیئت مدیرة شرکتها استخراج شد.
سهامداران عمده ( :)CG2مجموع درصد سهامدارانی که بیش از  5درصد سهام شرکت دارند .دادهها با بررسی
گزارش فعالیت هیئت مدیرة شرکتها استخراج شدهاند.
استقالل هیئت مدیره ( :)CG3معادل نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره است .دادههای مربوط،
با بررسی گزارش فعالیت هیئت مدیرة شرکتها استخراج شدهاند
ازجمله دالیل عدم استفاده از شاخص هایی مانند مدیر ریسک ،کمیته ریسک و سوابق مالی اعضای هیئت مدیره
میتوان به عدم اجرای کامل مقررات بازل  2و  8در بازه زمانی تحقیق و نیز عدم دسترسی به سوابق اعضای هیئت
مدیره اشاره کرد .دسته دوم متغیرهای سطح بنگاه شامل اندازه و کیفیت دارایی ها است که میتواند بر ریسک بانک
تأثیرگذار باشد .بانک های بزرگ در مقایسه با بانک های کوچک سرمایه خود را با سرعت و میزان کمتری افزایش
میدهند .این ممکن است به این دلیل باشد که بانک های بزرگتر دسترسی آسانتری به بازار سرمایه دارند و یا ترجیح
میدهند به جای نگهداری سرمایه بیشتر ،تحت نظارت و کنترل بیشتری باشند (ونروی2003 ،؛ دیستینگوئین و
همکاران2018 ،؛ گوش .)2014 ،سطح ذخیره مطالبات مشکوك الوصول (به عنوان شاخص کیفیت داراییها) نشان
دهنده میزان زیان مورد انتظار در پرتفوی وام است (فو و همکاران)201۲ ،
 -6تجزیه و تحلیل داده ها:
تحلیل توصیفی متغیرها
پیش از آزمون فرضیهها در هر پژوهشی الزم است آمارههای توصیفی متغیرهای به کار رفته ،محاسبه و تفسیر شوند.
آمارههای توصیفی اعدادی هستند که بهمنظور بیان کمی توزیع اندازهها در کل نمونهی قابل مشاهده به کار میروند.
بهعبارتدیگر ،تحلیل آمارههای توصیفی در هر پژوهشی یک دید کلی از دادهها در اختیار پژوهشگر قرار میدهد.
لذا ،بهمنظور مطالعهی بیشتر توزیع متغیرها ،در ابتدای این فصل به تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش میپردازیم.
در جدولهای ( )1-4آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش به تفکیک متغیرهای کمی و کیفی نشان داده
شده است.
الف) متغیرهای کمی
نام متغیر

تعداد

میانگین

استقالل هیئت مدیره
مالکیت متمرکز
اندازه شرکت
اهرم مالی
نسبت کفایت سرمایه
حق الزحمه حسابرس

50
50
50
50
50
50

0/22
/301
18/54
0/2۲1
5/554
20/432

160

انحراف
معیار
0/021
0/0۲4
1/402
0/114
4/41۲
0/۲15

کمینه

بیشینه

0/۲
0/22
10/504
0/483
-2/8۲
13/433

0/3
0/1215
15/18
1/4۲1
18/25
22/228
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چولگی

کشیدگی

5/80 -2/02
5/805 0/21۲
2/222 -0/324
4/28۲ 0/118
8/102 -0/۲28
8/220 0/121
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نرخ بازه دارایی ها
مالکیت نهادی
ب) متغیرهای کیفی
نام متغیر
ریسک ورشکستگی
جمع

50
50

-0/114
0/823
شرح
0
1

1/244
0/251

25/33۲ -4/801
2/451
/222

2/4۲2 -10/403
0/115
0

فراوانی

درصد فراوانی

31
19
50

62
38
100

جدول  1آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش

همانگونه که در جدول ( )1-4نشان داده شده است ،میانگین متغیر «استقالل هیات مدیره» در بانک های پذیرفته
شده در بازار سرمایه ایران برابر با  0/22میباشد؛ که نشان میدهد به طور متوسط %22از کل اعضای هیات مدیره
بانک ها از اعضای غیرموظف می باشند .از طرفی نیز ،میانگین متغیر «مالکیت متمرکز» برابر با  0/301میباشد که
مبین این موضوع است که به طور متوسط  30/1درصد سهام شرکتها در تملک سهامداران بزرگ بوده است .افزون
بر این ،بررسی توزیع فراوانی متغیر «ریسک ورشکستگی» نشان میدهد که از بانک های مورد مطالعه 83 ،درصد
آنها دارای ریسک ورشکستگی باال بودهاند.
بررسی فروض کالسیک رگرسیون قبل از برآورد مدل
همان گونه که در فصل سوم نیز اشاره شد ،قبل از برآورد مدل رگرسیون الزم است تا آزمون فروض کالسیک
رگرسیون صورت پذیرد .آزمونهای قبل از برآورد مدل شامل آزمون نرمال بودن و همخطی متغیرهای پژوهش است
که در ادامه نتایج حاصل از آزمون این فروض ارائه میگردد.
 -1-4-4آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
توزیع نرمال ،یکی از مهمترین توزیعها در علم احتمال و تحلیلهای آماری است .در یک توزیع نرمال ،اغلب دادهها
در اطراف و نزدیک به میانگین میباشند .نرمال بودن توزیع دادهها در جامعهی موردبررسی ،فرض اولیهی استفاده از
آزمونهای پارامتریک است .لذا بهمنظور استفاده از آزمونهای پارامتریک ،الزم است تا ابتدا از نرمال بودن توزیع
دادههای مربوط به متغیرهای مدل ،اطمینان حاصل نمود (بنی مهد و همکاران.)1815 ،
در پژوهش حاضر جهت بررسی نرمال بودن متغیرها ،از آزمون شاپیرو -ویلک استفاده شده است که در فصل سوم
به تشریح مفروضات این آزمون پرداخته شد .در جدول ( )2-4نتایج حاصل از این آزمون نشان داده شده است.
نام متغیر
ریسک ورشکستگی
اندازه شرکت
نرخ بازده دارایی ها
کفایت سرمایه
تمرکز مالکیت
161

آماره
-0/5۲1
8/8۲3
۲/538
2/082
2/414

معناداری
0/215
0/000
0/000
0/000
0/000
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نتیجه
نرمال است
نرمال نیست
نرمال نیست
نرمال نیست
نرمال نیست
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8/8۲2
4/532
2/14۲
0/301

سهام نهادی
استفالل هیئت مدیره
اهرم مالی
حق الزحمه حسابرسی
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0/000
0/000
0/000
0/201

نرمال نیست
نرمال نیست
نرمال نیست
نرمال است

جدول  2نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش

با توجه به نتایج جدول ( ،)2-4از آنجا که سطح معناداری بهدست آمده برای متغیرهای «ریسک ورشکستگی » و
«حق الزحمه حسابرسی» بزرگتر از سطح خطای مورد انتظار  0/05است ،فرض صفر آزمون شاپیرو -ویلک مبنی
بر نرمال بودن متغیرهای مذکور ،تأیید میشود .اما از آنجا که سطح معناداری به دست آمده برای سایر متغیرهای
پژوهش ،کوچکتر از سطح خطای مورد انتظار  0/05است ،فرض صفر آزمون شاپیرو -ویلک مبنی بر نرمال بودن
این متغیرها ،رد میشود؛ اما با توجه به قضیهی حد مرکزی ،چنانچه تعداد مشاهدات در نمونهی موردبررسی به میزان
کافی زیاد باشد ،ضرورت ندارد که متغیرها دارای توزیع نرمال باشند .البته ،نرمال بودن توزیع مقادیر متغیر وابسته تا
حدود زیادی به نرمال شدن توزیع مقادیر خطا ،منجر میشود .لذا ،از آنجا که در پژوهش حاضر ،متغیر وابسته (ریسک
ورشکستگی) دارای توزیع نرمال میباشد و تعداد مشاهدات نیز ،به میزان کافی بزرگ میباشد (تعداد  50مشاهده)،
ضرورتی جهت نرمالسازی سایر متغیرهای پژوهش وجود ندارد.
 -2-4-4آزمون تشخیص همخطی
در این پژوهش برای کشف همخطی بین متغیرهای توضیحی از معیار عامل تورم واریانس استفاده شده است .این
شاخص نشان میدهد که واریانس ضرایب مدل در حالت وجود همخطی ،نسبت به حالت نبود همخطی تا چه میزان
متورم شده است .در حالت عدم وجود همخطی ،مقدار ضریب  VIFبرابر  1است .بهطورکلی چنانچه مقدار VIF
برای هر یک از ضرایب کمتر از  10باشد ،مشکل همخطی قابلاغماض است .در جدول ( ،)8-4نتایج حاصل از
آزمون تشخیص همخطی در مدلهای پژوهش نشان داده شده است.
مدل پژوهش
شرح
متغیرهای توضیحی
1/VIF
VIF
0/542
1/34
تمرکز مالکیت
0/52۲
1/28
سهام نهادی
0/۲51
1/52
اندازه شرکت
0/۲۲4
1/51
کفایت سرمایه
0/224
1/21
استقالل هیئت مدیره
0/214
1/2۲
نرخ بازده دارایی
0/303
1/24
حق الزحمه حسابرسی
0/321
1/21
اهرم مالی
1/45
میانگین VIF
جدول  3نتایج حاصل از آزمون تشخیص همخطی
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با توجه به جدول ( ،)8-4ازآنجاکه مقادیر عوامل تورم واریانس در مدل پژوهش ،کمتر از  10میباشد ،اینگونه
نتیجهگیری میشود که میزان همخطی در بین متغیرهای توضیحی ،در حد مطلوب است و خللی در نتایج
رگرسیون ایجاد نخواهد کرد.
 -5-4آزمونهای تشخیص الگو
برای انتخاب الگوی مناسب در ساختار دادههای ترکیبی ،میبایست آزمون چاو ،براش -پاگان و هاسمن را انجام
داد .در ادامه به تشریح نتایج حاصل از این آزمونها میپردازیم.
 -1-5-4آزمون چاو ،آزمون براش -پاگان و آزمون هاسمن
همانطور که قبال به تفصیل بیان شد ،برای انتخاب الگوی مناسب در ساختار دادههای ترکیبی ابتدا میبایست آزمون
چاو انجام داد .از این آزمون برای تشخیص الگوی اثرات مقید و الگوی پنل استفاده میشود .درصورتیکه الگوی
اثرات مقید ارجح بود ،دیگر نیازی به آزمونهای اضافی نیست؛ اما درصورتیکه الگوی پنل ارجح بود ،به منظور
انتخاب بین الگوی اثرات تصادفی و اثرات مقید الزم است آزمون براش -پاگان انجام پذیرد .در صورتی که در آزمون
براش -پاگان الگوی اثرات تصادفی ارجح بود ،بهمنظور تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی ،باید آزمون هاسمن نیز،
انجام پذیرد .در فصل سوم فرضیههای مربوط به این آزمونها به تفصیل تشریح گردید .در جدول ( ،)4-4نتایج
حاصل از این آزمونها نشان داده شده است .با توجه به نتایج جدول مذکور ،ازآنجاکه سطح معناداری بهدستآمدهی
آمارهی آزمون چاو در مدل پژوهش ،بزرگتر از سطح خطای مورد انتظار  0/05است ،فرض صفر این آزمون مبنی بر
انتخاب الگوی اثرات مقید ،رد نمیشود .همچنین ،با توجه به سطح معناداری بهدست آمدهی آزمون براش -پاگان،
از آنجا که سطح معناداری این آزمون در مدل پژوهش ،بزرگتر از سطح خطای  0/05است ،فرض صفر این آزمون،
مبنی بر ارجح بودن الگوی اثرات مقید رد نمیشود و الزم است بهمنظور انتخاب بین الگوی اثرات تصادفی و الگوی
اثرات ثابت ،آزمون هاسمن صورت پذیرد .از طرفی نیز ،سطح معناداری بهدستآمده برای آزمون هاسمن در مدل
پژوهش ،بزرگتر از سطح خطای مورد انتظار  0/05است ،لذا ،فرض صفر این آزمون مبنی بر انتخاب الگوی اثرات
تصادفی رد نمیشود .درنتیجه ،برای آزمون فرضیههای پژوهش ،استفاده از الگوی اثرات تصادفی ارجح خواهد بود.
مدلهای
معناداری الگوی انتخابی
آماره
نام آزمون فروض آزمون
پژوهش
 H0الگوی اثرات مقید
الگوی اثرات مقید
0/151
1/21
چاو
 H1الگوی اثرات ثابت
 H0الگوی اثرات مقید
براش-
الگوی اثرات مقید
0/1
0/00
الگوی اثرات
پاگان
H1
تصادفی
مدل پژوهش
الگوی اثرات
H0
تصادفی
الگوی اثرات
0/438
2/51
هاسمن
تصادفی
 H1الگوی اثرات ثابت
 H1الگوی اثرات ثابت
جدول  4نتایج آزمون چاو ،براش -پاگان و هاسمن
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 -6-4بررسی فروض کالسیک رگرسیون بعد از برآورد مدل
بعد از برآورد مدل رگرسیون نیز ،الزم است تا آزمون فروض کالسیک رگرسیون صورت پذیرد .آزمونهای بعد از
برآورد مدل شامل همسانی واریانس ،عدم خودهمبستگی سریالی ،عدم همبستگی مقطعی و نرمال بودن جمالت خطا
میباشد .باتوجه به اینکه در پژوهش حاضر رگرسیون مورد استفاده از نوع لوجیت می باشد ،لذا بررسی مفروضات
کالسیک رگرسیون موضوهیت ندارد و به جای آن از آزمون صحت پیش بینی و آزمون هاسمر-لمشو استفاده می
شود که درادامه بیان خواهند شد:
 -7-4آزمون آماری فرضیههای پژوهش
تأثیر حاکمیت شرکتی بر ریسک ورشکستگی مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون
قرار گرفته است .در این راستا ،چهارفرضیه تدوین گردیده است که در این بخش از پژوهش به آزمون این فرضیهها
پرداخته شده است .نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون لوجیت در جدول زیر درج
گردیده است:
در جدول ( )5-4نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان داده شده است.
متغیر وابسته :ریسک ورشکستگی
روش برآورد :رگرسیون لوجیت
ضریب
نام متغیر
2/5۲1
سهام نهادی
۲۲/221
تمرکز مالکیت
-81/۲54
استقالل هیات مدیره
-2/151
حق الزحمه حسابرس
0/8۲1
نسبت کفایت سرمایه
-0/134
اندازه شرکت
0/243
نرخ بازده دارایی ها
8/102
اهرم مالی
21/081
عرض از مبدأ
0/۲831
ضریب تعیین:Pesudo
آزمون صحت پیش بینی%10:

آماره z
انحراف معیار
0/82
۲/332
2/41
22/458
-2/22
14/241
-2/15
1/00۲
1/21
0/205
-1/81
0/258
0/۲2
0/822
0/34
8/۲32
0/33
28/121
آماره :LR
سطح معناداری:
آماره هاسمر
لمشو)0/854(3/35:

سطح معناداری
0/210
0/01۲
0/02۲
0/082
0/028
0/112
0/505
0/400
0/821
42/48
0/0000

جدول  5نتایج آزمون فرضیه ی های پژوهش

در فرضیه ی اول پژوهش ،تأثیر سهام داران نهادی بر ریسک ورشکستگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران مورد آزمون واقع شده است .با توجه به نتایج جدول مذکور ،سطح معناداری بهدستآمده برای آماره
متغیر «سهام نهادی» برابر با  0/210و بزرگتر از سطح خطای مورد انتظار  0/05میباشد؛ و حاکی از این موضوع
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است که سهام نهادی تأثیر معناداری بر ریسک ورشکستگی ندارد .لذا با پذیرش فرض صفر ،فرضیهی پژوهش مبنی
بر تأثیر سهام نهادی بر ریسک ورشکستگی بانک ها رد می شود .در فرضیهی اول پژوهش ،تأثیر سهام داران نهادی
بر ریسک ورشکستگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون واقع شده است .با توجه
به نتایج جدول مذکور ،سطح معناداری بهدستآمده برای آماره متغیر «سهام نهادی» برابر با  0/210و بزرگتر از سطح
خطای مورد انتظار  0/05میباشد؛ و حاکی از این موضوع است که سهام نهادی تأثیر معناداری بر ریسک ورشکستگی
ندارد .لذا با پذیرش فرض صفر ،فرضیهی اول پژوهش مبنی بر تأثیر سهام نهادی بر ریسک ورشکستگی بانک ها
رد می شود.
در فرضیهی دوم پژوهش ،تأثیر تمرکز مالکیت بر ریسک ورشکستگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران مورد آزمون واقع شده است .با توجه به نتایج جدول مذکور ،سطح معناداری بهدستآمده برای آماره متغیر
«تمرکز مالکیت» برابر با  0/021و کوچکتر از سطح خطای مورد انتظار  0/05میباشد؛ و حاکی از این موضوع است
که تمرکز مالکیت تأثیر معناداری بر ریسک ورشکستگی دارد .لذا با توجه به ضریب مثبت این متغیر می توان بیان
نمود تمرکز مالکیت بر ریسک ورشکستگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد و
فرضیه دوم پژوهش رد نمی شود.در فرضیهی سوم پژوهش ،تأثیر استقالل هیات مدیره بر ر ریسک ورشکستگی
بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون واقع شده است .با توجه به نتایج جدول مذکور،
سطح معناداری بهدستآمده برای آماره متغیر «استقالل هیات مدیره» برابر با  0/02۲و کوچکتر از سطح خطای مورد
انتظار  0/05می باشد؛ و حاکی از این موضوع است که استقالل هیات مدیره تأثیر معناداری بر ریسک ورشکستگی
دارد .لذا با توجه به ضریب منفی این متغیر می توان بیان نمود استقالل هیات مدیره بر ریسک ورشکستگی بانک
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی دارد و فرضیه سوم پژوهش رد نمی شود .در فرضیهی
چهارم پژوهش ،تأثیر حق الزحمه حسابرسی بر ریسک ورشکستگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران مورد آزمون واقع شده است .با توجه به نتایج جدول مذکور ،سطح معناداری بهدستآمده برای آماره متغیر
«حق الزحمه حسابرسی» برابر با  0/082و کوچکتر از سطح خطای مورد انتظار  0/05میباشد؛ و حاکی از این موضوع
است که حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری بر ریسک ورشکستگی دارد .لذا با توجه به ضریب منفی این متغیر
می توان بیان نمود حق الزحمه حسابرس بر ریسک ورشکستگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران تاثیر منفی دارد و فرضیه چهارم پژوهش رد نمی شود از طرفی نیز ،ضریب تعیین تعدیلشده برابر با 0/۲831
است که حاکی از این است که متغیرهای مستقل و کنترلی قادر به تبیین و پیشبینی  ۲8/31درصد از تغییرات متغیر
وابسته هستند .مضافاً ،سطح معناداری آماره  LRبرابر با  0/000میباشد که نشان میدهد مدل رگرسیونی به طور
مناسب برازش شده است.
نتایج آزمون صحت پیش بینی مدل رگرسیون لوجیت نیز نشان می دهد که مدل مورد استفاده با دقت  %10قادر به
تفکیک بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ورشکسته و غیرورشکسته می باشد.سطح معناداری
آماره هاسمر-لمشو نیز برابر با  0/854می باشد که نشان می دهد داده های مورد استفاده جهت برازش مدل رگرسیون
از کفایت الزم برخوردار می باشند.در جدول ( )۲-4خالصهای از نتایج آزمون فرضیهی پژوهش ارائه شده است.
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جدول  6خالصه ای از نتایج آزمون فرضیه های پژوهش

فرضیهها

متغیر وابسته

متغیر مستقل

اول

ریسک ورشکستگی

دوم

ریسک ورشکستگی

سهام نهادی
مالکیت
متمرکز

سوم

ریسک ورشکستگی

استقالل هیات
مدیره

چهارم

ریسک ورشکستگی

حق الزحمه
حسابرس

متغیر تعدیلگر

روش
آماری
لوجیت
لوجیت

عدم رد فرض صفر
رد فرض صفر

-

لوجیت

رد فرض صفر

-

لوجیت

رد فرض صفر

-

نتیجه

خالصه تجزیه و تحلیل های آماری
در بخشی که گذشت ،آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شد .سپس ،بهمنظور اطمینان از صحیح بودن نتایج
حاصل از تخمین مدل رگرسیون به آزمون فروض کالسیک رگرسیون ،از قبیل نرمال بودن متغیرها ،همسانی
واریانس ،عدم خودهمبستگی باقیماندهها ،همخطی و  ...پرداختیم .درنهایت ،فرضیههای پژوهش با استفاده از روش
رگرسیون لوجیت مورد آزمون واقع گردید .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش حاکی از آن بود که مالکیت
متمرکز،استقالل هیات مدیره و حق الزحمه حسابرس به عنوان مهم ترین مولفه های حاکمیت شرکتی بر ریسک
ورشکستگی بانک ها تاثیر معناداری دارند.
 -7نتیجهگیری
با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در این بخش به تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش
میپردازیم.
 -1-3-5بحث و نتیجهگیری در خصوص فرضیهی اول پژوهش
در فرضیهی اول پژوهش ،تأثیر سهام داران نهادی بر ریسک ورشکستگی بانک های پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران مورد آزمون واقع گردید .در ادامه ،تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیهی اول پژوهش رائه می-
گردد.نتایج در فرضیهی اول پژوهش ،تأثیر سهام داران نهادی بر ریسک ورشکستگی بانک های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون واقع شده است .نتایج و یافته های پژوهش موید این مطلب است که سهام
داران نهادی بر ریسک ورشکستگی بانک تاثیری ندارد .بر اساس مفاهیم فرضیهی ساختار مالکیت ،مالکان عمده
نهادی (اشخاص حقوقی) در انتقال اطالعات به سایر سهامداران ،نقش قابل مالحظهای دارند .آنها میتوانند به
واسطهی نفوذی که در شرکت دارند ،اطالعات خصوصی شرکت را از مدیریت کسب کرده و این اطالعات را در
دسترس سایر سهامداران قرار دهند .به نظر می رسد در بازار سرمایه ایران ،سهام داران نهادی بانک ها بیشتر به
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عنوان سهام داران کوتاه مدت بوده و چندان خود را درگیر عملیات بانک ها ننموده وبر ریسک ورشستگی مالی
بانکها تاثیری ندارند .این نتایج عالوه بر منطبق نبودن با مفاهیم تئوری نمایندگی و فرضیهی نظارت مؤثر ،با نتایج
پژوهش یوانگ و لنتو ( )2013همسو نمیباشد.
 -2-3-5بحث و نتیجهگیری در خصوص فرضیه دوم پژوهش
در فرضیه دوم پژوهش تاثیر تمرکز مالکیت بر ریسک ورشکستگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران مورد آزمون واقع شده است.نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که تمرکز مالکیت بر ریسک ورشکستگی
بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد و فرضیه دوم پژوهش رد نمی شود .بر اساس
مفاهیم تئوری نمایندگی ،در شرکتهای با میزان تمرکز مالکیت باال ،سازوکارهای حاکمیت شرکتی اثر بخشی خود
را از دست داده و افزایش عدم تقارن اطالعات بین سهام داران عمده و سایر سهامداران منجر به کاهش نظارت
برمدیران گشته و ریسک ورشکستگی را افزایش می دهد .این نتایج با یافته های جبار زاده و اصغری اهرنجانی1813
هماهنگ نمی باشد.
 -3-1-3-5بحث و نتیجهگیری در خصوص فرضیه سوم
در فرضیه سوم تأثیر استقالل هیات مدیره بر ر ریسک ورشکستگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران مورد آزمون واقع شده است پژوهش حاکی از آن بود که استقالل هیات مدیره تأثیر معناداری بر ریسک
ورشکستگی دارد .لذا با توجه به ضریب منفی این متغیر می توان بیان نمود استقالل هیات مدیره بر ریسک
ورشکستگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی دارد و فرضیه سوم پژوهش رد نمی
شود .بر اساس فرضیهی نظارت مؤثر ،حضور اعضای غیرموظف در هیئتمدیره ،قدرت هیئتمدیره را به عنوان
مکانیزم نظارت ،افزایش داده و احتمال تبانی اعضای هیئتمدیره با مدیریت را در راستای تأمین منافع شخصی
خویش کاهش میدهد .بر اساس فرضیهی مذکور ،استقالل اعضای هیئتمدیره ،عامل مهمی در باال بردن و تقویت
نقش نظارتی اعضای هیئتمدیره میباشد که میتواند منجر به اصالح رفتارهای فرصتطلبانهی مدیریت در
گزارشگری مالی گردد .به عبارت دیگر ،حضور اعضای مستقل در هیئتمدیره سبب میشود مدیریت به واسطهی
نظارت مؤثرِ اعضای غیرموظف هیئتمدیره ،از گزارش درآمدهای غیرواقعی و متورم ساختن سود شرکت ،اجتناب
ورزد و با انتشار اطالعات شفاف و صحیح در بازار سرمایه ،منجر به کاهش عدم تقارن اطالعاتی و کاهش تودهی
اطالعات منفی انباشته شده در شرکت شود که این موضوع در نهایت منجر به کاهش ریسک ورشکستگی خواهد
شد .نتایج آزمون فرضیهی سوم پژوهش نیز ،با حمایت از ادبیات موجود در این زمینه ،مبین این است که در بازار
سرمایهی ایران ،استقالل هیئتمدیره تأثیر منفی و معناداری بر ریسک ورشکستگی بانک ها دارد .این نتایج عالوه
بر منطبق بودن با مفاهیم فرضیهی نظارت مؤثر ،با نتایج پژوهش یوانگ و لنتو ( )2013همسو میباشد.
 -3-2-3-5بحث و نتیجهگیری در خصوص فرضیه چهارم
در فرضیه ی چهارم پژوهش ،تأثیر حق الزحمه حسابرسی بر ریسک ورشکستگی بانک های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران مورد آزمون واقع شده است .با توجه به نتایج جدول مذکور ،سطح معناداری بهدستآمده برای
آماره متغیر «حق الزحمه حسابرسی» برابر با  0/082و کوچکتر از سطح خطای مورد انتظار  0/05میباشد؛ و حاکی
از این موضوع است که حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری بر ریسک ورشکستگی دارد .لذا با توجه به ضریب منفی
این متغیر می توان بیان نمود حق الزحمه حسابرس بر ریسک ورشکستگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق
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بهادار تهران تاثیر منفی دارد و فرضیه چهارم پژوهش رد نمی شود  .از آنجا که حق الزحمه حسابرس یک معیاری
از کیفیت حسابرس است؛ حسابرسان بیتجربه و فاقدِ تخصص و دانش کافی دربارهی فعالیتهای تجاری و سیستم-
های کنترل داخلی صاحبکار ،مجبور میشوند بیشتر روی تصمیمات مدیران در رابطه با گزارش مالی اتکا کنند و در
نتیجه احتمال بیشتری وجود دارد که با رویههای فرصتطلبانهی مدیران موافقت کنند .این امر میتواند منجر به
کاهش استفاده از رویههای محافظهکارانه توسط مدیران شرکت صاحبکار شود .به عبارتی دیگر با افزایش حق
الزحمه حسابرس؛ کیفیت حسابرس افزایش یافته و در نتیجه احتمال کشف موارد باهمیت در گزارشگری نیز افزایش
می یابد .نتایج آزمون فرضیهی سوم پژوهش نیز ،با حمایت از ادبیات موجود در این زمینه ،مبین این است که در بازار
سرمایهی ایران ،حق الزحمه حسابرسی تأثیر منفی و معناداری بر ریسک ورشکستگی بانک دارد .این نتایج عالوه بر
منطبق بودن با فرضیهی تخصص حسابرس ،با نتایج پژوهش روبین و ژانگ ( )2015و یوانگ و لنتو ( )2013همسو
میباشد.
 -4-5پیشنهادهای پژوهش
با توجه به یافتههای پژوهش ،پیشنهادهایی در قالب پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
در ادامه ارائه میشود.
 -1-4-5پیشنهادهای کاربردی
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میگردد:
 )1با توجه به تأثیر منفی اکثریت مکانیسمهای حاکمیت شرکتی بر ریسک ورشکستگی و نظر به اینکه
برخورداری از مکانیسمهای حاکمیت شرکتی کارا ،اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع ،ارتقای
پاسخگویی ،شفافیت ،رعایت انصاف و حقوق همهی ذینفعان شرکتهاست و از عمده سازوکارهای رونق
بازار سرمایه و بالطبع شکوفایی اقتصاد هر کشور تلقی میشود ،به سازمان بورس اوراق بهادار تهران
پیشنهاد میشود در راستای برقراری نظام حاکمیت شرکتی ،بانک های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
را ملزم به استقرار تمام مکانیزمهای حاکمیت شرکتی ،نماید.
 )2با توجه به تأثیر منفی استقالل هیئتمدیره بر ریسک ورشکستگی ،پیشنهاد میگردد به نقش مدیران
غیرموظف در تقویت اثربخشی عملکرد هیئتمدیره ،توجه ویژهای گردد و با ارائهی راهکارهایی نقش
مدیران غیرموظف در ترکیب هیئتمدیره تقویت گردد.
 )8با توجه به تأثیر مثبت تمرکز مالکیت بر ریسک ورشکستگی سهام به سرمایهگذاران و اعتباردهندگان در
بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد میگردد در تصمیمات سرمایهگذاری خود ،ساختار مالکیت بانک را به
عنوان عاملی مؤثر در کاهش درماندگی مالی مدنظر قرار دهند.
 )4با توجه به نتایج پژوهش و تأثیر منفی حق الزحمه حسابرسی بر ریسک ورشکستگی به جامعهی حسابداران
رسمی ایران بهعنوان جامعهی حرفهای ناظر بر کار حسابرسان و نیز سایر مقامات تصمیمگیر در حوزهی
حسابرسی پیشنهاد میگردد در راستای افزایش سطح کیفی کار حسابرسان ،به منظور کاهش ریسک
ورشکستگی در کشور ،تمهیدات مناسبی اتخاذ نمایند.
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 )5با توجه به نتایج پژوهش به سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد میشود نسبت به
مکانیسمهای حاکمیت شرکتی شناخت بیشتری کسب کرده و اطالعات گزارش شده توسط هیئتمدیره
را با احتیاط بیشتری تعبیر و تفسیر نمایند.
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