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چكیده
بانکداری اسالمی به سرعت در تمام جهان در حال رشد و به طور فزایندهای به عنوان یک حالت جایگزین
حیاتی از تأمین مالی به رسمیت شناخته میشود .بویژه در سالهای اخیر که سرمایهگرایی محدودیتها و ضعف-
های خود را نشان داده است .با این وجود ،این رشد نجومی بانکداری و سرمایهگذاری اسالمی همراه با سطح باالیی
از رشوهخواری (فساد) به همراه بوده است ،که تبدیل به آفتی برای بسیاری از کشورهای اسالمی گشته است.
بیماری رشوهخواری مانع می شود که بانکداری اسالمی مسیری مؤثر و معنادار برای کاهش فقر و توسعه اقتصادی
باشد .بر این اساس هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثر رشوهخواری بر سالمت مالی بانکهای اسالمی میباشد.
جامعهآماری مطالعه حاضر شامل کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی
0931تا 0931میباشد .حجم نمونه بر اساس روش حذف نظاممند انتخاب شده و بر این اساس  39بانک به عنوان
نمونه مبنای بررسی فرضیه پژوهش قرار گرفت .روش بررسی فرضیه پژوهش و برازش مدل پژوهشی با استفاده از
نرم افزار اقتصادسنجی استاتا با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته صورت پذیرفته است .شواهد پژوهش حاکی از آن
است که با تشدید رشوهخواری در سطح کشور سالمت مالی بانکها کاهش یافته و رشوهخواری اثر معکوسی بر
سالمت مالی بانک ها دارد .به عبارتی فساد مالی در کشور سالمت مالی بانکها را به خطر میاندازد.
واژههای كلیدی :بانکداری اسالمی ،سالمت مالی ،رشوهخواری ،دادههای پانل پویا.

 -0دانشجوی دکتری حسابداری ،گروه حسابداری ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران( .نویسنده مسئول)
Vahid.BekhradiNasab@gmail.com

 -3دانشآموختهی کارشناسی ارشد حسابداری ،گروه حسابداری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
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وحيد بخردی نسب و فاطمه ژوالنژاد

 -1مقدمه
مغایرتهای آشکاری بین تعالیم اسالمی و
سیستمهای بانکی وجود دارد،که طی سه قرن گذشته
ظهور نموده است(بوقاتف .)3102 ،0پرداخت وام بر
پایه بهره ،یک مؤلفه اصلی رویه بانکداری مدرن می-
باشد .در حالی که طبق تعالیم اسالمی ،مصداق ربا
است و مقدار افزوده شده به اصل وام ،نوعی بهره و ربا
محسوب میشود .ربا طبق قوانین ،قرآن و سنت،
ممنوع و حرام است .زیرا خود پول ارزش ذاتی ندارد.
پس اصل اول بانکداری اسالمی دریافت سود شرعی
است (بیک و همکاران.)3109 ،3
در ایران بر خالف اسالمی بودن بانکهای آن ،به
دلیل نرخهای باالیی که در تسهیالت اعطایی به
مشریان ،اخذ مینمایند ،اخیرا اعتراض جامعه
روحانیون ،طالب و مراجع تقلید را در آورده است.
همچنین سیستم سرمایهگذاری اسالمی پرداخت یا
دریافت هر گونه نرخ بازده ثابت و یا از پیشتعیین
شده را ممنوع میداند .زیرا شرع و قانون اسالم
ساختن پول از پول را غیر مجاز میداند .ثروت از طریق
سرمایهگذاری روی داراییها قابل افزایش است .پس
اصل دوم بانکداری اسالمی تسهیم بهره و ضرر است.
این اصل ،مکمل اصل اول میباشد (لوییز و همکاران،9
.)3103
بانکها ،روی وامهای اعطا شده بهره ثابتی از
مشتریان خود مطالبه نمیکنند .اما آنها با تقسیم
بهره پاداش میگیرند .ریسک کسب و کار را باید
تقسیم کرد تا از تحمیل خطر ناروا روی طرفین
اجتناب شود .این اصل اتحاد و برادری بین طرفین را
تقویت میکند .پس اصل سوم ،ممنوعیت عدم
قطعیتهای قرارداد مالی اسالمی است که عقود
بانکداری اسالمی نامیده میشود که میتواند منجر به
سوء استفاده یکی از طرفین از دیگری شود .البته نوعی
توسعه یافتگی اندک در شاخه بانکداری و پرداخت
تسهیالت و سرمایهگذاری در اکثر کشورهای اسالمی
نظیر ایران آشکار است و دلیل آن را می توان اشاعه
صنعت بانکداری اسالمی ،وابستگی مثبتی با درآمد
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سرانه ،سهم مسلمانان در جمعیت و وضعیت آنها به
عنوان تولید کننده نفت دانست (یوسفی.)3109 ،1
این رونق سرمایهگذاری اسالمی به تأمین نیازهای
مسلمانان کمک میکند تا داراییهایی را بدست آورند
که مورد احترام مذهب آنها است و این داراییها
اشاره به داراییهای حالل دارد .دلیل پیشرفت عظیم
بانکداری اسالمی به عقالنیت و کارآیی تکیه دارد که
توسط مسلمانان و کشورهای غیر مسلمان تجربه شده
است .متأسفانه سطح باالی رشوهخواری در اکثر
کشورها ،که بانکهای اسالمی در آنها کار میکنند،
ممکن است رشد آنها را کند و بر سالمت آنها اثر
بگذارد (پارک.)3103 ،2
رشوهخواری مانعی جدی برای تحرک و اختصاص
مؤثر منابع میباشد .به عالوه ،رشوهخواری به قیمت
فعالیتهای حیاتی برای ریشهکنی فقر و توسعه
اقتصادی پایدار ،منابع را منحرف میسازد .رشوهخواری
نشاندهنده مانعی بزرگ در جهت توسعه و رشد
اقتصادی میباشد .همچنین میتواند از طریق وخیمتر
کردن مشکالت در مورد وامهای بد در بخشهای
بانکی و با اثرگذاری منفی بر نرخ ناخالص پس انداز
ملی با تشویق فرار سرمایه ،رشد اقتصادی را کند
سازد(عبید و همکاران.)3101 ،6
رشوهخواری را میتوان رفتار تقلبآمیز یک مقام
اداری دانست که به دنبال بهره شخصی غیرقانونی
است .این شامل دادن یا گرفتن رشوه یا هدایای
نامتناسب ،پولشویی دوبرابر معامله ،منحرف کردن
وجوه ،مبادالت زیرمیزی و غیره تعریف کرد(علی و
دالی .)3101 ،7رشوهخواری در تعالیم اسالم ممنوع
(حرام) است و احادیث بیشماری از پیامبر اسالم (ص)
در رابطه با ممنوعیت آن ذکر شده است .به عالوه ،از
عبداهلل ابن عمر نقل شده که پیامبر اسالم (ص)
فرمودند « :لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده».
این یعنی رشوهخواری در اسالم گناه بزرگی است.
مسلمانان نباید تحت هیچ شرایطی و در هیچ موردی
رشوه بگیرند یا بدهند .بنابراین ،مبادالت مسلمانان
(معامله) نباید شامل هیچگونه رشوه باشد .از اینرو،
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توضیح قابل قبول گسترش رشوهخواری در اکثر
کشورهای اسالمی این است که برخی افراد به تعالیم
اسالم پایبند نیستند .قیود درونی مثل عقیده (ایمان و
اعتقاد) باید در مبارزه با رشوهخواری ،از قیود بیرونی
(آموزش ،قانون و زیرساختارهای سازمانی) حمایت
کند .سطوح باالی رشوهخواری در کشورهای اسالمی را
می توان با ضعف قیود بیرونی و عدم وجود قیود درونی
توضیح داد .با این وجود ،با گذری بر پژوهشهای انجام
شده مرتبط با حسابداری اسالمی و با ارزیابی ارتباط
بین اسالم و رشوهخواری ،مشخص میشود که هیچ
رابطهای بین درصد جمعیت کل مسلمانان و رشوه-
خواری وجود ندارد .همین طور مشخص میشود که
رشوهخواری ارتباط معکوسی با مذهب سلسله مراتبی
دارد(باله و همکاران.)3101 ،8
بر این اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی
واکنش سالمت مالی بانکهای اسالمی نسبت به
رشوهخواری است .بدیع بودن این مطالعه شامل بهکار-
گیری سطح رشوهخواری به عنوان یک تعیین کننده
برای ریسک عدم پرداخت وامها در بانکهای اسالمی
است .اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش و همچنین
تحلیل این موضوع به چند دلیل جالب و مورد نیاز
کشور ایران و جامعه بانکداری است .نخست اینکه،
بانکهای اسالمی طبق تعالیم اسالم عمل میکنند که
رشوهخواری را رد و آن را گناهی زشت میداند .دلیل
دوم اینکه ،این بانکها تحت کنترل کمیته شرعی
هستند که نقش آن تضمین تطابق معامالت بانک با
اصول اسالم میباشد .بنابراین ،یک ارتباط قابل توجه
نهایی بین رشوهخواری و تأمین مالی زیانآور باعث
میشود در مورد کارآمدی این کنترل سئوال پیش آید.
دلیل سوم اینکه مفهوم ریسک اعتباری بین بانکهای
اسالمی و بانکهای رایج متفاوت است .اسالم مسئله
بدهی را خیلی جدی میگیرد و در مورد آن هشدار
میدهد .مسلمانان نباید بدهی را متعهد شوند ،مگر در
موارد ضروری .اگر مسلمانان مجبور شوند وام بگیرند،
باید آن را محترم شمرده و تسویه نمایند .در این
رابطه ،پیامبر اسالم (ص) میفرماید اگر مرد بدهی

خود را نپردازد ،وارد بهشت نخواهد شد .با این وجود،
واقعیت با رفتار اخالقی تعریف شده توسط اعتقادات و
تعالیم اسالم تفاوت دارد .به عالوه ،وامدهی بانکها طی
سالهای اخیر به چندین برابر رسیده است .بنابراین،
ارزیابی عوامل تعیین کننده سرمایهگذاری زیانآور
اهمیت زیادی دارد .با توجه به اینکه مشکل بدهیهای
غیر اجرایی به میزان زیادی بیان کننده دلیل اصلی
شکست بانک میباشد .زیرا عدم پرداخت وامها تهدید
جدی برای پایداری سرمایه مالی میباشد .در حالیکه
عدم وجود داده در مورد سطح رشوهخواری بانکها
اسالمی باعث احتیاط در انجام و اجرای پژوهش می-
شود ،این مطالعه یافتههای ارزشمندی دارد .بهعبارتی
یافتههای این پژوهش اثبات مینماید که رشوهخواری
مانع از اختصاص مناسب منابع بانکها میشود .بعالوه،
مسئله سرمایهگذاری زیانآور را وخیمتر میکند و این
اثر منفی ،برای بانکهایی که در کشورهایی با سطح
رشوه باال و قابل توجهتر قرار دارند ،بیشتر است.
ادامه مطالعه حاضر به صورت زیر دنبال میشود.
بخش بعدی در قالب مروری بر مبانی نظری و
پژوهشهای پیشین ،شواهدی را مورد عوامل تعیین
کننده سالمت مالی بانکها و ریسک اعتباری ،رشوه-
خواری و سالمت مالی بانکها و اثر سایر عوامل بر
سالمت مالی بانکها بیان میکند .در ادامه متغیرهای
پژوهش و سپس فرضیهای در مورد نقش پیش بینی
شده هر متغیر ارائه میشود و سپس روش اجرای
پژوهش بیان میشود .در نهایت یافتههای تجربی ،
نتیجه فرضیه و بحث و نتیجه و ارائه پیشنهادها بیان
میشود.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
بانکهای اسالمی با مشکل سرمایهگذاریهای
زیانآور مواجه هستند؛ زیرا معموال وامهای بدون بهره
(قرض الحسنه) اعطا می-کنند (بارث و همکاران،3
 .)3113عدم دریافت این مطالبات و بازپرداخت اقساط
از سوی مشتریان ممکن است به دلیل نقص خود بانک
باشد ،زیرا در ارزیابی اعتبار و اعطای آن به مشتریان
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احتیاط نمیکند .در ایران کمتر بانکی وام بدون بهره
اعطاء مینماید .طی سالهای اخیر بانکهای دولتی و
تخصصی وامهایی با نرخ بهرههای بین  %01تا  %33یه
مشتریان اعطاء مینمایند .آن دسته از بانکهایی هم
که وامهایی با بهره  %1به مشتریان اعطاء مینمایند،
سپرده مشتریان را به مدت چندماهی بدون پرداخت
سود نزد خود نگه میدارند .سپس وام را به صورت %1
به مشتریان اعطاء مینمایند .تشریح این داستان بدین
صورت است که بانکها طی چند ماهی که سپرده
مشتریان را در اختیار دارند و سپس بر اساس آن به
مشتریان وام میدهند ،یک بهره  %1به عالوه سود
سپرده مشتریان که نزد خود نگه داشتهاند و سود آن را
به مشتریان پرداخت نکردهاند ،را از پرداخت وام منتفع
میشوند .این بهرههای باالی بانکی و عدم پرداخت آن
از سوی مشتریان سالمت مالی بانکها را به خطر می-
اندازد .قدر مسلم رفته رفته اعمال وامهایی با سودهای
باال ،فساد مالی را در کشور و سیستم مالی و اقتصادی
بوجود میآورد .البته مساله تشدید فساد مالی در
اقتصاد کشور به اعتقادات مذهبی مردم بستگی دارد.
مردم ایران ،سالیان متمادی است که دین اسالم را
پذیرفته و حرام را از حالل جدا میکنند .ولی هنگامی
که نرخ بهرههای وام ،بیش از میانگین وسع پرداختی و
درآمدهای مردم باشد ،اثر بدی بر نرخ عدم بازپرداخت
وامها میگذارد .در ادامه به مروری بر مبانی نظری
پرداخته شده و متغیرهای پژوهش تشریح میشوند.
 سالمت مالی بانکهای اسالمی

سالمت مالی بانکها و موسسات اعتباری نقش
مهمی در رشد ،توسعه و ثبات اقتصادی کشورها دارد.
نه تنها بانکهای تجاری بلکه موسسات اعتباری
نیازمند بررسی منظم سالمت مالی به منظور اطمینان
از بخش خصوصی در سیستم مالی کشور و حفاظت از
منافع سپردهگذاران ،وامدهندگان ،سهامداران و سایر
ذینفعان میباشند .سرمایه مناسب و کافی یکی از
شرایط الزم برای حفظ سالمت نظام بانکی است.
آقاییچادگانی و بخردینسب ( )0937معتقدند که
امروزه مشکل رایج برخی از مؤسسات و نهادهای مالی،
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چگونگی تأمین منابع و درآمد است .بانکها به اتکـای
سـرمایه خـود در مقابـل زیانهـای ناشـی از عـدم
بازپرداخـت وام های اعطاشده ،شرایط نامساعد بازار و
برخی تنگناهای عملیاتی ایستادگی میکنند(فتاحی و
همکاران )0936 ،و هر یک از بانکها و موسسات
اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیتهای خود
باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک
موجود در داراییهای خود برقرار نماید ،تا ریسک عدم
پرداخت وامها به صفر رسد(بوقاتف .)3102 ،کارکرد
اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیانهای
غیرمنتظره و نیز حمایت از منافع خیل عظیم سپرده-
گذاران و اعتباردهندگان است .این نسبت رابطه
معکوسی با سالمت مالی در نظام بانکداری اسالمی
دارد(بیک و همکاران .)3109 ،هر چقدر این نسبت در
حد پایینی نگهداری شود ،به منزله دارا بودن سالمت
مالی در آن بانک میباشد و بلعکس .همچنین سالمت
مالی بانکها از ابعاد دیگر هم بررسی میشود.
با توجه به این که سپردهها یکی از کم خرجترین
منابع تأمین مالی برای بانکها هستند ،برای تعدادی از
بانک ها پر هزینه و برای تعدادی دیگر از بانکها حتّی
غیر ممکن خواهد بود که کمبود سپردهها را با دیگر
منابع تأمین وجه جبران کنند .بنابراین تعدادی از
بانک ها قادر نخواهند بود که وجوه مورد نیاز قابل
اعطای وام را برای حفظ سطح وامدهی خود به دست
آورند و از اینرو عرضه وامهایشان کاهش مییابد .آن-
گاه متغیّرهای مالی که سالمت مالی بانکها را اندازه-
گیری میکنند ،میتوانند نقش مهمی ایفا کنند ،بدین
معنی که بانکهایی که ترازنامههای ضعیفی دارند،
بیشتر از بانکهایی که ترازنامههای قوی دارند ،تحت
تأثیر رشوهخواری و فساد مالی قرار میگیرند(بودریگا و
همکاران .) 3113 ،01پس عملکرد ضعیف وامدهی به
مشتریان و وامدهی بیش از حد به مشریان و در نتیجه
افزایش ریسک عدم پرداخت وامها ،منجر به کاهش
سالمت مالی میشود .نتایج پژوهشهای پیشین نظیر
آهن و اسمیت ،)0332( 00بلوندل و باند،)0338( 03
سالس و سارینا ،)3113( 09امام و کاپودار )3101( 01و
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لوییز و همکاران ( )3103نشان دادهاند که افزایش
ریسک عدم پرداخت وامها و عملکرد ضعیف وامدهی
به مشتریان ریشه در فساد نظام مالی در بعد کالن و
میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاست-
مدارانشان دارد .کاهش سالمت مالی بانکهای اسالمی
به منزله افزایش شاخص فساد در کشورها بوده که
ریشه در رانت و رشوهخواریها دارد .در ادامه به
بررسی شاخص درک یا احساس فساد و رشوهخواری
پرداخته میشود .ولی ضعف در سالمت بانکی به طور
صددرصد ناشی از رشوهخواری و فساد در نظام مالی
نمیباشد .عواملی دیگر هم بر نظام سالمت بانکی موثر
است .هر چند اثر آنچنانی بر سالمت مالی بانکها
نداشته ولی بخودیخود بی تاثیر نمیباشند .به عبارت
دیگر به مثابه رشوهخواری ،سالمت مالی را نقض نمی-
کنند ،ولی تشدید مینمایند(مسعود و همکاران،02
 .)3103این پارامترها عبارتند از عوامل اقتصاد کالن و
عوامل ویژه بانک که احتمال میرود ،به نوبه خود اثرات
منفی یا مثبتی بر ارتباط بین رشوهخواری و سالمت
مالی بانکهای اسالم ی داشته باشند ،که در ادامه به
صورت نظری به ارتباط آنها پرداخته خواهد شد.
 رشوهخواری

سازمان بین المللی شفافسازی ،با استفاده از
شاخص درک یا احساس فساد ،06کشورها را بر حسب
میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاست-
مدارانشان ،رتبهبندی میکند .به عبارت دیگر این
معیار ،شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی
یک کشور را در میان سایر کشورهای جهان نشان
میدهد و گزارشهای ساالنه خود را بر پایه معیارهایی
از جمله بررسی مدیریت دولتی در کشورها ،شرایط
دسترسی شهروندان به خدمات عمومی ،ساختار
حقوقی و قضایی حاکم در کشورها و موقعیت فعالیت
بخش خصوصی تهیه میکند .بانک جهانی فساد مالی
را سوء استفاده از قدرت و اختیارهای دولتی به منظور
تامین منافع شخصی تعریف میکند .از تعریف مذکور
نباید چنین برداشت کرد که فساد مالی مربوط به
بخش دولتی است .در مواردی از فعالیتهای بخش

خصوصی که دولت آنها را تنظیم و کنترل میکند نیز
فساد مالی وجود دارد(رهبر و همکاران .)0980 ،مدیر
اجرایی سازمان بین المللی شفافسازی اعتقاد دارد که
این تنها دولت نیست که مسئول کاهش فساد است.
مجلس ،نهادهای مدنی ،صاحبان مشاغل ،رسانهها و
حتی شهروندان عادی نیز در کاهش فساد مسئول
هستند .از آنجا که فساد برای همه نامطلوب است،
مبارزه با آن نیز یک مسئولیت مشترک است .زمانی که
رهبران و مقامات بلندپایه یک کشور از قدرت خود در
بهکارگیری بودجههای دولتی برای منافع شخصی
سوءاستفاده میکنند ،رشد اقتصادی و همه تالشها
برای توقف فساد کمرنگ میشوند(ضریبی و بوجلبن،07
 .)3100به عبارتی اگر رهبران سیاسی و دیوانساالران
عالی مقام به عنوان الگوها یا اسوههای ثروت اندوزی یا
هنجارشکن و ضد اخال ق عمومی شناخته شوند،
مقامات سطح پایینتر و اعضای جامعه نیز ممکن است
از آنان پیروی کنند .به این ترتیب ،حتی در صورت
وجود قوانین رسمی به منظور پشتیبانی از حاکمیت
واضح و روشن ،رشوهخواری و فساد به یک هنجار
تبدیل میشود .به خاطر نقش عمده دولت در بیشتر
اقتصادهای در حال توسعه ،فرصتهای فساد ،اغلب
بیشمار است(پوریانسب.)0933 ،
فساد عظیم در شرکتهای بزرگ نه تنها حقوق
بشر را برای فقیرترین افراد با بنبست مواجه میکند،
بلکه برای حکومتها هم مشکالت و بیثباتی ایجاد
میکند(بوقاتف .)3102 ،اقتصادهای دارای رشد
سریعی که دولتهایشان از شفافیت سرباز میزنند و
فساد را تحمل میکنند ،موجب ایجاد فرهنگ معافیت
از مجازات میشوند و در چنین فضایی فساد رشد
میکند .شفافیت بینالملل مبارزه با فساد در تشکیالت
دولتی و همچنین موسسات عمده خصوصی است و
موضوعاتی مانند رشوهخواری ،قانون شکنی و موارد
دیگر سوء استفاده از قدرت را در ردههای مختلف
دولتی و اقتصادی زیر نظر دارد(مکری و همکاران،08
.)3101
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وحيد بخردی نسب و فاطمه ژوالنژاد

در پیمایشهایی که از آنها برای محاسبه این
شاخص استفاده میشود ،سؤاالتی درباره رشوهگیری
مقامهای دولتی ،کالهبرداری در خریدهای دولتی،
اختالس و میزان قوت و تداوم سیاستهای ضد فساد
(فساد بورکراتیک و فساد سیاسی) در کشورها پرسیده
میشود و رتبه هر کشور در شاخص ادراک فساد
براساس میانگین رتبه کشور در سایر پیمایشها و با
استفاده از یک روال آماری خاص برای محاسبه
میانگین ،تعیین میشود .در حالیکه در هر کشوری
اولویت خاصی برای مفهوم فساد وجود دارد .ممکن
است کشوری میزان دریافت و پرداخت رشوه باالیی
داشته باشد و در رتبهبندی ،رتبه پایینتری کسب کند،
اما از جهات دیگر وضعیت بهتری داشته باشد و کشور
دیگر از نظر میزان دریافت و پرداخت رشوه در وضعیت
بهتری باشد ،اما از نظر سایر موارد (مثالً پولشویی و
غیره) در وضعیت بدتری قرار گرفته باشد و برعکس .با
این حال ،این ویژگیها اقتضا میکند تا شاخص جامع
و کاملی از فساد سنجیده شود ،بهطوری که نمای
کاملی از فساد را در کشورها نشان دهد.
این شاخص در سال  0332به عنوان یک شاخص
ترکیبی به منظور استفاده در اندازهگیری ادراک فساد
در بخش دولتی در کشورهای مختلف دنیا ایجاد شد.
در  31سال گذشته ،منابع مورد استفاده برای
اندازهگیری شاخص و همچنین روششناسی آن تنظیم
و اصالح شده است .جدیدترین فرآیند بازبینی در سال
 3103اتفاق افتاد و برخی تغییرات مهم در
روششناسی محاسبه شاخص در سال  3103شکل
گرفت .روش استفاده شده تا سال  3103برای
جمعبندی منابع آماری مختلف سادهسازی شده و در
حال حاضر شامل آمار یک ساله از هر منبع آماری
است .مهمتر از همه ،روش کنونی اجازه میدهد که
امتیازات در طول زمان مقایسه شود .مقایسهای که در
روششناسیهای قبل از سال  3103امکانپذیر نبوده
است .فساد بخش دولتی به سادگی فرار از پرداخت
مالیات نیست .نهادهای نقضکننده و مقامات فاسد
باعث افزایش نابرابری و سوءاستفاده شده ،ثروت را در
15

اختیار قشر خاص اندکی قرار داده و مابقی مردم را در
فقر گرفتار میکنند .بر اساس نظرات متخصصان از
سراسر نقاط دنیا ،شاخص ادراک فساد میزان سطوح
قابل درک فساد بخش دولتی را در اقصی نقاط دنیا
اندازهگیری میکند .هیچکدام از  068کشور
بررسیشده در این شاخص ،نمره کامل را کسب نکرده
و دوسوم از آنها نمرهای زیر  21دارند .در این
نمرهدهی ،امتیاز صفر به معنای باال بودن فساد و 011
به معنای پاک بودن بخش دولتی بوده است .بیش از
شش میلیارد نفر از جمعیت دنیا در کشورهایی با
مشکالت فساد جدی زندگی میکنند .در ایران هم طی
 2سال گذشته ،امتیاز این شاخص نمرهای زیر 21بوده
و متاسفانه نمره خوبی را کسب ننموده است .انتظار
میرود با توجه به نمرهای که به شاخص ادراک از
سازمان شفافیت بین المللی تعلق میگیرد ،رشوه-
خواری اثر منفی بر سالمت مالی بانکها داشته باشد.
در ادامه به ارتباط نظری رشوهخواری و سالمت مالی
بانکهای اسالمی پرداخته شده است.
 ارتباط رشوهخواری و سالمت مالی بانکهای
اسالمی

رویه رشوهخواری باعث میشود ،بانکها تخصیص
صحیح منابع نداشته باشند که افزایش در رشوهخواری
منجر به کاهش در رشد اقتصادی کشور میگردد
(پارک .)3103 ،رشوهخواری ممکن است بر سالمت
بانک ها بواسطه چند کانال اثر غیر مستقیم داشته
باشد .رشوهخواری با نرخ ناخالص پس انداز ملی ارتباط
معکوس دارد ،زیرا انگیزه برای پس انداز را تحریف
کرده و توانایی صرفهجویی را تخریب میکند .رشوه-
خ واری به واسطه همبستگی مثبت با نرخ بهرهواقعی،
بر نرخ پس انداز اثر منفی دارد .رشوهخواری مانع از
وامدهی در بانکهای اسالمی میشود و این اثر تعیین
کننده ،عمدتاً برای وامهای داخلی بین بانکها و
شرکتها برخالف وامهای دولتی مرتبط است(یوسفی،
 .)3109بوقاتف ( )3102به بررسی ارتباط پیرامون اثر
رشوهخواری و فساد مالی بر سالمت مالی بانکهای
اسالمی پرداخته و نتایج این مطالعه نشان داده که با
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افزایش رشوهخواری ،فساد مالی در بین بانکها افزایش
و متقارن با آن سالمت مالی بانکهای اسالمی کاهش
مییابد .رابطه بین رشوهخواری و کیفیت داراییها
نیازمند بررسی بیشتری است .رشوهخواری اختصاص
وجوه بانک را از پروژههای خوب به پروژههای بد
منحرف میسازد و در نتیجه مشکل سالمت مالی
بانکهای اسالمی را تشدید مینماید .در چهارچوب
اسالمی ،به دو دلیل اثرات رشوهخواری روی کیفیت
دارایی بانکهای اسالمی باید متفاوت از اثرات مشاهده
شده در مورد بانکهای رایج باشد .اول اینکه ،بانک-
های اسالمی باید به طور نظری با افراد امین و قابل
اعتماد کار کند .اگر افراد مسلمان باشند ،پس
شخصیت آنها نیز اسالمی است و فرهنگ آنها نیز
اسالمی میباشد .از این رو ،تبادالت یا معامالت
مسلمانان نباید شامل هیچ شکلی از رشوهخواری باشد.
دلیل دوم شامل نقش ایفا شده توسط کمیته شرع در
تضمین سازگاری فعالیتهای بانک اسالمی با اصول
اسالم میباشد .با توجه به بحثهای ذکر شده ،سالمت
بانکهای اسالمی در مقایسه با بانکهای متداول اثر
کمتری از رشوهخواری می پذیرد و انتظار میرود که
رشوهخواری در ایران بر سالمت مالی بانکهای اسالمی
اثر منفی از خود بجای می گذارد .بر این اساس پیش-
بینی میرود هنگامی که رشوهخواری در کشور افزایش
مییابد و شاخص ادراک به صفر نزدیک است،
اشخاصی که از بانکها تسهیالت دریافت نمودهاند،
تعهدات خود را انجام ندهند .به عبارتی با افزایش
رشوهخواری احتمال تعویق ،مشکوک بودن وصول یا
عدم وصول تسهیالت ارائهشده به مشتریان هم افزایش
یابد.
 تاثیر عوامل اقتصاد كالن و عوامل ویژه بانكی بر
ارتباط بین رشوهخواری و سالمت مالی

مطابق با پژوهشهای پیشین عوامل بیشماری به
عنوان عوامل اثرگذار بر رابطه بین رشوهخواری و
سالمت مالی بانکهای اسالمی در نظر گرفته شده
است .شواهد تجربی ارائه شده توسط پژوهشگرانی
نظیر الپورتا و همکاران ،)0337( 03ویلهلم،)3113( 31

و
ویمصطفی
پاشا،)3113(30
و
خرماج
33
سکری ( )3102عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری
عبارتند از عوامل ویژه بانک نظیر ساختار مالکیت،
تنظیم محتاطانه سرمایه و سوددهی میباشد و
متغیرهای اقتصاد کالن نظیر تورم ،نرخ تبادل و نرخ
بهره میباشند .با توجه به عوامل تعیین کننده دیگر
ریسک اعتباری ،مقاالت قبلی شواهدی ارائه میکنند
که بدهیهای زیانآور به عوامل ویژه بانک و اقتصاد
کالن وابسته است(جبار .)3100 ،39همچنین ریسک
اسناد وام رابطه قابل توجهی با عوامل اقتصاد کالن
دارد ،از جمله سطح مصارف داخلی در بانک و
نشانگرهای نظارتی و متغیرهای ویژه بانک ،مثل نسبت
کفایت سرمایه بسته به نوع آن اثرات متفاوتی بر
سالمت مالی بانکها دارند(تریسمان .)3111 ،31در این
پژوهش متناسب با فضای اقتصادی ایران و صورتهای
مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ،از پارامترهای نرخ رشد اقتصادی ،بدهیهای
داخلی بانک ها و تامین مالی کسب و کار به عنوان
عوامل اقتصاد کالن و از پارامترهای اندازه بانک،
سوددهی و ناکارآمدی بانکی به عنوان عوامل ویژه بانک
به عنوان عوامل تعدیلگر بر رابطه بین رشوهخواری و
سالمت مالی بانکهای اسالمی استفاده شده که در
ادامه به صورت تفکیکی به بررسی اثر عوامل اقتصاد
کالن بر سالمت مالی بانکهای اسالمی و عوامل ویژه
بانک بر سالمت مالی بانکهای اسالمی پرداخته شده
است.
 ارتباط عوامل اقتصاد كالن و سالمت مالی بانک -
های اسالمی

در این پژوهش از عوامل اقتصاد کالن ملی به
عنوان پارامترای مداخله گر در ربطه رشوهخواری و
سالمت مالی بانکهای اسالمی استفاده شده است .چرا
که مطالعات بسیاری در متون مربوط به بانکداری
نشان میدهند که رابطه قابل توجهی بین محیط
اقتصاد کالن و کیفیت دارایی بانکها وجود دارد .چند
متغیر اقتصاد کالن وجود دارد که توسط محققان
پیشین به عنوان عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری
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پیشنهاد شدهاند .در این مطالعه ،فرض میشود که
کیفیت دارایی بانکهای اسالمی ممکن است به محیط
کل اقتصادی که معرف آن نرخ رشد اقتصادی میباشد،
بدهی داخلی و بدهی کسب و کار وابسته باشد .در
ادامه به صورت نظری به ارتباط پارامترهای اقتصاد
کالن با سالمت مالی بانکهای اسالمی پرداخته می-
شود.
 رشد اقتصادی

اثر محیط اقتصادی بر سالمت مالی بانکهای
اسالمی آشکار نیست .به عالوه ،در دوره رونق اقتصادی
شرکتها میخواهند تا از این شرایط مطلوب کسب و
کار استفاده کنند و پروژههای جدیدی را عهدهدار
شوند .بنابراین ،تقاضا برای تأمین مالی افزایش مییابد
و احتمال اینکه بانکها روی پروژههای بد سرمایه-
گذاری کنند ،نیز افزایش مییابد .بر عکس ،انبساط
اقتصادی ممکن است با سالمت مالی کمتری همراه
باشد(هو و همکاران .)3111 ،32از اینرو در طی دوره
توسعه یافتگی ،هر دو مشتریان و شرکتها جریان
درآمدی و عایدی کافی بدست آورند ،تا بدهیهای
خود را پرداخت نمایند .در یک مطالعه مقایسهای بین
اقتصاد استرالیا و آمریکا ،مشخص شد ضرایب رشد
اقتصادی بسیار قابل توجه است و با ریسک عدم
پرداخت بدهی در هر دو کشور همبستگی منفی
دارد(ساوالن . )3118 ،36همین طور ،بهبود در اقتصاد
واقعی به کمتر شدن وامهای بد تعبیر میشود .در
چهار چوب اسالمی ،بدهی ،دین یا تعهدی است که
باید انجام شود(استرن و فلدمن .)3111 ،37بویژه اگر
مسلمان قادر به بازپرداخت آن است .اسالم مسئله
بدهکار بودن را خیلی جدی میگیرد و به مسلمانان
توصیه میکند که تا حد ممکن از آن اجتناب
کنند(هولتز ایکن و همکاران .)0388 ،38با توجه به
اینکه رونق اقتصادی ممکن است توانایی وام گیرندگان
را برای انجام تعهداتشان افزایش دهد و اینکه نباید
بدهکار بود ،مگر در موارد ضروری ،انتظار میرود یک
رابطه منفی بین رشد اقتصادی و سالمت مالی بانک-
های اسالمی وجود داشته باشد.
15

 بدهیهای داخلی

بدهیهای داخلی بانکی به معنای اعطای
تسهیالت بانکها به کارکنان خود میباشد .بانکهای
اسالمی ضرورتاً خدمات جزئی ارائه میکنند که در
بیشتر موارد با نیازهای کارکنان مطابقت دارد(روزلی،33
 .)3112آنها ابزارهای پرداخت و اعطای وجوه به
کارکنان خود را در قالب خرید وسایل نقلیه و منزل
تحت عنوان وامهای خرید مسکن یا خودرو یا  ...فراهم
میکنند .این خدمات بانکی جزئی را میتوان نتیجه
توسعه اقتصادی و ظهور طبقه متوسط نسبتاً ثروتمند
دانست .در اسالم ،بدهی تنها در صورتی مجاز است که
وام گیرنده مصمم باشد آن را باز پس دهد .از این رو به
طور نظری افزایش بدهی داخلی در بین بانکها نباید
اثر قابل توجهی بر کیفیت دارایی بانکها داشته باشد،
زیرا تمام وام گیرندگان درگیر پرداخت بدهیهای خود
هستند(گلدوسکی .)3112 ،91با این وجود ،در عمل
افزایش تقاضا برای تأمین مالی توسط خانوادههایی که
برای کارکردن با بانکهای رایج بیمیل هستند (زیرا
آنها از ربا در معامالت خود استفاده میکنند) ،ممکن
است بر توانایی بانکهای اسالمی برای ارزیابی صحیح
قابلیت وصول مشتریان آنها اثر معکوس بگذارد ،که
در عوض منجر به افزیش تأمین مالی زیانآور می-
شود(پادپیرا و ویل .)3118 ،90بنابراین انتظار میرود
که افزایش بدهیهای داخلی بانکها ،کیفیت دارایی
بانکهای اسالمی را و خیمتر سازد .در این پژوهش،
جهت سنجش بدهیهای داخلی از نرخ رشد مخارج و
مصارف داخلی بانکها که از جمع وامهای قرض
الحسنهای بدست میآید ،به عنوان واسطهای برای
تأمین مالی فراهم شده برای مشتریان استفاده میشود.
 تأمین مالی شركتها

باالرفتن تقاضا برای تأمین مالی توسط شرکتها
ممکن است بانکها را ترغیب کند تا در رقابت
حریصانهای برای سهم بازار در وامها درگیر شوند ،که
باعث نرخ رشد اعتباری قویتری میشود .سادهترین
راه برای کسب سهم بازار این است که به وام گیرندگان
با کیفیت اعتباری پایینتر قرض داده شود(گامبلینگ و
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کریم .)0386 ،93ولی رشد اعتباری باال ،با کاهش سطح
وامهای مشکل همراه میشود(اولسون و زابی،99
 .)3118زیرا بانکهایی که بر فعالیت اعتباری خود
متمرکز هستند ،به احتمال بیشتر کیفیت اعتباری
واقعی وام گیرندگان را به طور مؤثری ارزیابی می-
کنند(فرناندز و همکاران .)3111 ،91با توجه به اینکه
بانک های اسالمی تجربه کمتری در کار کردن با
شرکتها دارند و معموال مشتریان آنها اشخاص
حقیقی میباشند ،فرض میشود که این بانکها با
مشکالت بیشتری برای ارزیابی صحیح توانایی
بازپرداخت شرکتها مواجه باشند .بنابراین افزایش
بدهی کسب و کار مشکل تأمین مالی مخرب را بدتر
میکند.
 ارتباط عوامل ویژه بانک و سالمت مالی بانکهای
اسالمی

در این پژوهش از عوامل ویژه بانکها به عنوان
پارامترهای کنترلی در رابطه رشوهخواری و سالمت
مالی بانکهای اسالمی استفاده شده است .چرا که
برای داشتن مطالعه جامعی در مورد عوامل تعیین
کننده بر سالمت مالی بانکها ،ارزیابی پژوهش نباید
به عوامل اقتصاد کالن محدود باشد .بلکه جهت بررسی
صنعت بانکداری نیاز به در نظر گرفتن عوامل بیرونی
هم وجود دارد .بر این اساس چندین عامل ویژه اثرگذار
بر بانک در مطالعات قبلی به عنوان عوامل تعیین
کننده کیفیت دارایی بانکها پیشنهاد شدهاند .در این
بررسی ،انتظار میرود اندازه بانک و فرآیند سوددهی
در بانکها و کیفیت مدیریت بر سالمت مالی بانکها،
اثر قابل مالحظهای داشته باشد .به عبارتی در این
مطالعه ،فرض میشود که فرآیند سوددهی اثر همسو
بر سالمت مالی بانکها داشته باشد .ولی اندازه بانک و
کیفیت مدیریت بر سالمت مالی بانکها اثر منفی
داشته باشد .در ادامه به صورت نظری به ارتباط
پارامترهای ویژه بانک با سالمت مالی بانکهای اسالمی
پرداخته میشود.

 اندازه بانک

مطابق با فرضیه خطر اخالقی ،بانکهای بزرگ
تمایل دارند ،ریسکهای فراوان بکنند(مختار و زکریا،92
 .)3113معموال دولتها از بانکهای بزرگ حمایت
میکند .زیرا شکست این نهادها خود نوعی تهدید برای
زمین گیری اقتصاد ملی است .خطر اخالقی ایجاد شده
توسط حمایتهای دولتی ،بانکهای بزرگتر را ترغیب
میکند تا روی مشتریان بد سرمایهگذاری کنند .شاخه
دیگری از متون بانکداری ،وجود رابطه منفی بین اندازه
بانک و سالمت مالی بانکهای اسالمی را خاطر نشان
میسازد(ابراهیم و سفدی .)0332 ،96بانکهایی در
اندازه بزرگ منابع بیشتری برای ارزیابی و پردازش وام-
ها دارند(مختار و همکاران .)3116 ،این نوع بانکها
میتواند کیفیت وامها را بهبود بخشیده و از این رو به
طور مؤثر نرخ ریسک عدم پرداخت وامها را کاهش
97

دهند(چیبی و افتیتی  .)3102 ،لذا انتظار میرود که
در این بررسی اندازه بانک ارتباط معکوسی با سالمت
مالی بانکها داشته باشد و این نشان میدهد بانک-
های بزرگ نسبتاً کارآمدتر هستند.
 سوددهی

بانکهایی با سوددهی باال برای خلق درآمد تحت
فشار کمتری هستند و از این رو محدودیت کمتری
برای درگیر شدن در ارائه اعتبارات ریسکآور
دارند(بورکویییس و نبی .)3109 ،98بهعنوان مثال
تامین مالی از طریق صکوک اجاره برای خلق درآمد
فرآیند سودهی را بهبود میدهد و با افزایش استفاده از
اوراق اسالمی اجاره ،سودآوری باال میرود (بخردی-
نسب و ژوالنژاد .)0936 ،لذا انتظار میرود که شاخص
بازده داراییها اثر منفی بر سالمت مالی بانکها داشته
باشد .در پژوهشهای پیشین اثبات شده که سوددهی
بانک ها در اقتصاد بازار نوظهور ،مشکل وامهای بد را
تخفیف میدهد و شاخص بازده داراییها بر سالمت
مالی بانکهای اسالمی برای وامهای مشتریان اثر منفی
میگذارد .همین طور ،انتظار میرود که سوددهی
بانک ،کیفیت داراییهای بانکهای اسالمی را اصالح
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کند و کیفیت داراییهای بانکهای اسالمی را بهبود
دهد.
 ناكارآمدی بانکها در كیفیت مدیریت

اثر کیفیت مدیریت که با استفاده از ناکارآمدی
بانکی در بازده هزینه ارزیابی میشود ،بر سالمت مالی
بانکها مبهم است(آلمرهوبی .)3111 ،93به عالوه،
تحت فرضیه وام دادن ناکافی (خسیسانه دادن)،
سالمت مالی بانکها ممکن است با هزینههای پایین
همراه باشند(آندرسون و هاسیو .)0380 ،11زیرا بانکها
تالش کمتری برای نظارت و کنترل بر وامها انجام می-
دهند(آرلنائو و باند .)0330 ،10برعکس ،تحت فرضیه
مدیریت بد ،بانکهایی که در مدیریت عملکردهای
خود ناکارآمد هستند ،همچنین در مدیریت اسناد وام
خود نیز ناکارآمد هستند .ناکارآمدی یک نشانگر
کلیدی در وامهای بد در نظر گرفته میشود(آرلنائو و
باور . )0332 ،13این یافته با مدیریت بد نیز سازگار
است .شواهد تجربی نشان میدهد زوال در کارآیی
هزینه زودتر از افزایش در سالمت مالی بانکهای
اسالمی رخ میدهد .اهمیت اثرگذاری کارآیی هزینهها
بر سالمت مالی بانکهای اسالمی برای بانکهای بی-
شماری در دنیا با تعامل مدیریت بد و اثرات وام دادن
ناکافی شرح داده شد .با توجه به اینکه وامها تکنیک
تأمین مالی قابل ترجیح برای بانکداری اسالمی نمی-
باشد ،به نظر میرسد بهتر است تا فرضیه مدیریت بد
در مطالعه حاضر آزمایش شود .بنابراین ،انتظار میرود
ناکارآمدی بانک مشکل تأمین مالی معیوب یا تامین
مالی اشتباه توسط مدیریت را بدتر کند.

بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از نرم افزار ره-
آوردنوین گردآوری شده است .در بخش روش اجرای
پژوهش فرضیه ،الگوی ریاضی ،متغیرها و نحوه
سنجش آن و جامعه آماری و حجم نمونه ارائه شده
است.
 -4فرضیه پژوهش
فرضیه پژوهش به شرح زیر تبیین شده است.
 رشوه خواری در ایران بر سالمت مالی بانک های
اسالمی اثر منفی از خود بجای می گذارد.
 -5تبیین الگوی ریاضی
جهت آزمون فرضیه پژوهش از مدل بوقاتف
( )3102با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMو
نرم افزار  Stata12استفاده شده است .برای در نظر
گرفتن پایداری زمانی سالمت مالی بانکها ،یک متغیر
وابسته تأخیری از سالمت مالی بانکها به طرف راست
معادله رگرسیونی وارد میشود .این راهکار فرض را بر
این قرار میدهد که مقادیر فعلی سالمت مالی بانکها
ممکن است تحت تأثیر مقادیر قبلی آن اختالالت
باشد .مدل پایدار زمانی سالمت مالی بانکها به شرح
رابطه ( )0میباشد.
رابطه ()0

در این مدل اندیسهای  iو  tبه ترتیب نشان-
دهنده بانک و سال هستند α .عبارت ثابت است.
بردار متغیرهای مستقل (رشوهخواری ،عوامل اقتصاد

 -3روش اجرای پژوهش

کالن و عوامل ویژه بانک) هستند β .بردار ضرایب

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر
ماهیت و روش از نوع توصیفی-همبستگی میباشد .در
این مطالعه سالمت مالی بانکها بر روی یک مجموعه
بردار از متغیرها اجرا شد ،که از جمله این متغیرها
عبارتند از معیار رشوهخواری ،عوامل اقتصاد کالن ،و
عوامل ویژه بانک و دادههای این پژوهش از طریق
مراجعه به صورتهای مالی بانکهای پذیرفته شده در

ویژگیهای بانک غیر قابل مشاهده و
است.
عبارت خطا میباشد ،که مولفة خطای یکسویه است،
که شامل اثرات ثابت منحصر به فرد بانک  μiو
باقیمانده جز خطاء میباشد .در رابطه ( )0به دلیل
اینکه رگرسورها از طریق همبستگی میان  NPFit-1و
 ،با اثرات ثابت مشاهده نشده شرکت ،μi ،همبسته
هستند ،برآوردهای  βXitو  νiبه سمت پایین تورشدار
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میباشد .به همین صورت میتوان نتیجه گرفت،
برآوردهای سالمت مالی بانکها ،به سمت باال تورشدار
خواهتد بود .همچنین میتوان گفت ،برآوردهای اثرات
ثابت و نیز تورشدار خواهند بود .پس به عبارتی
افزودن متغیر وابسته تأخیری باعث میشود تخمین
زنندههای دادههای پانل سنتی (نظیر  OLSمقطعی،
اثرات ثابت و اثرات تصادفی) منحرف شوند .روشهای
مختلفی توسعه داده شده تا با ای ن موضوعات کار کند.
در یک مطالعه یک راهبرد متغیرهای ابزاری بر اساس
اختالف اولیه اقتباس شد تا اثرات فردی برداشته شوند.
یکی از این راه حلهای موجود برای حل این مشکل،
استفاده از تخمین زنندههای متغیر ابزاری ( )IVاست.
یکی از روشهایی که برای محاسبه تخمین  IVمورد
استفاده قرار میگیرد ،روش  ،GMMمیباشد(اشرف-
زاده و مهرگان .)0987 ،تخمین زننده اندرسون و
هسیائو ( )0380را میتوان یک مورد از راهکارهای
 GMMدانست که مدلهای ثانویهای را برای بهبود
بازده تخمین زنندهها برای دادههای مدل پویا ارائه
مینماید.
علیرغم مطالعات گستردهای که بر روی ،GMM
برای دادههای ترکیبی و پانلی پویای خطی صورت
گرفته نظیر آرلنائو و باند ( ،)0330آرلنائو و بورو
( )0332و بلوندل و باند ( ،)0338تنها دانگ و
همکاران )3103( 19به شکل جدی در زمینه سازو
کارهای آستانهای یا غیر خطی در مدلهای پانلی در
دادههای ترکیبی پویا پژوهشی را انجام دادهاند .آنها
برآوردها و تفسیرهای مدل آستانهای ایستا در دادههای
هانسن )0333( 11را توسعه دادند و روش تخمین و
آزمون جدیدی را برای حالت پویا ارائه نمودند .روش
رابطه ()9

ارائه شده توسط دانگ و همکاران ( )3103بدین
صورت است که یک معادله اختالف اولیه برای پانل
نامتوازن پیشنهاد شده تا اثرات ویژه بانک حذف شوند.
بنابراین ،معادله را میتوان به صورت زیر نوشت و بدین
صورت که رابطه ( )3بر اساس متغیرهای توضیحی به
شرح رابطه ( )0باز نویسی میشود.
رابطه ()3

با این وجود ،ایجاد اختالف ،مشکل همبستگی بین
و متغیر وابسته
عبارت خطای جدید
وارد شده در سمت راست معادله را ایجاد میکند .برای
در نظر گرفتن این موضوع و کنار آمدن با مشکل
درونزایی ،استفاده از مقادیر تأخیری متغیرهای
مستقل در سطوح به عنوان ابزار پیشنهاد شد.
با این حال ،به دلیل همبستگی میان متغیرهای
توضیحی و خطای رگرسیونی ،تخمین رابطه ( )3با
استفاده مدل حداقل مربعات یا  OLSتورشدار خواهد
بود .به همین دلیل باید برای متغیرهای توضیحی
ابزارهایی یافت که شرط متعامد با را برآورده کنند.
گزینه طبیعی برای  ،NPFitروش برآورد  IVمی-
باشد(اندرسون و هسیائو .)0383 ،برای بهبود کارایی
برآوردگر  ،IVبر اساس مبانی نظری آرالنو و باند
( )0330می توان مقدار وقفه دار  ، NPFitرا به عنوان
ابزار اضافی برای  ،NPFit-1مورد توجه قرار داد .سپس
میتوان ماتریسهای ابزاری کامل  GMMبرای NPFit-
 ،1را به شرح رابطه ( )9در قالب) W1i(cو )W2i(c
ایجاد نمود.

|

|

رابطه ( )9را می توان در فرم ماتریس رابطه ( )1بیان نمود.
رابطه ()1
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بر اساس این فرض که بردار  K*1متغیرهای Xit

نسبت به برونزا هستند ،میتوان ماتریس ابزارهای
مرتبط با ) Z(Cرا به صورت یک ماتریس رابطه ()2
تشکل داد.
رابطه ()2
|

|

با بکارگیری شرطهای گشتاوری و مفروضات
رگرسیونی رویکردهای مدلهای گشتاوری نظیر
 ε[X(C)Δε]=0و ( Δε=(Δε1,…,ΔεNو Δεi(Δεi3,…,
) ،Δεitمیتوان برای تعیین مقدار آستانهای  ،cیک
برآوردگر  GMMبه شرح رابطه ( )6بدست آورد.
رابطه ()6

نظریه  GMMپیشنهاد میکند که یک ماتریس
وزنی معکوس بهینه ،V(C)،توسط ماتریس کواریانس
شرایط متعامد ،ε[X(C)Δε]=012بدست میآید .سپس
میتوان برآوردگر  GMMرا در دو حالت همسانی
واریانس و ناهمسانی واریانس بدست آورید .ابتدا اگر
در سراسر بانکها و در طول زمان ،مستقل و
واریانس همسان باشد ،برآوردگر  GMMرا میتوان به
سادگی در یک مرحله محاسبه نمود(آرلنائو و باند،
 .)0330برای سنجش اعتبار بدست آمده از روش
 GMMدو آزمون توسط آرلنائو و باند ( ،)0330آرلنائو
و بوور ( )0332و بلوندل و باند ( )0338از قرار آزمون
سارگان 16که معتبر بودن ابزارها را آزمون میکند و
آزمون همبستگی سریالی ( AR)2که وجود همبستگی
سریالی مرتبه دوم در جمالت خطای تفاضلی مرتبه
اول را آزمون میکند ،باید اجرا شود .تست همبستگی
سریالی (زنجیرهای) اعتبار مدل را تأئید میکند و بر
اهمیت در نظر گرفتن اولین تأخیر متغیر وابسته تأکید
مینماید .عدم رد فرضیه صفر هر دو آزمون ،شواهدی
را مبنی بر فرض عدم همبستگی سریالی و معتبر بودن
ابزارها فراهم میکند .همچنین جهت کشف همخطی
55

ازآزمون فارار گلــوبر 17استفاده شد .نتایج آزمون فارار
گلوبر حـاکی از آن است که بین متغیرهای توضیحی
مدل مـورد مطالعه ،همخطی شدید وجود ندارد .به
عبارتی پیوستگی بین متغیرها یا همخطی متغیرهای
مستقل با استفاده از آزمون فارارگلوبر تست شد و
نتیجه حاکی از آن بود که فرضیه عدم حضور هم
خطی بین متغیرهای مستقل را میتوان پذیرفت.
 -6متغیرهای پژوهش
سالمت مالی بانکها و موسسات اعتباری نقش
مهمی در رشد ،توسعه و ثبات اقتصادی کشورها دارد.
نه تنها بانکهای تجاری بلکه موسسات اعتباری
نیازمند بررسی منظم سالمت مالی به منظور اطمینان
از بخش خصوصی در سیستم مالی کشور و حفاظت از
منافع سپردهگذاران ،وامدهندگان ،سهامداران و سایر
ذینفعان میباشند .کاهش رشوهخواری یکی از شرایط
الزم برای حفظ سالمت نظام بانکی است و هر یک از
بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و
پایداری فعالیتهای خود باید همواره سطح رشوه-
خواری را کاهش دهند .کارکرد اصلی این کاهش
سطوح نسبت حمایت بانک در برابر زیانهای
غیرمنتظره و نیز حمایت از منافع خیل عظیم سپرده-
گذاران و اعتباردهندگان است .متغیرهای این پژوهش
شامل متغیرهای وابسته و متغیرهای توضیحی از قرار
متغیر مستقل ،کنترلی و متغیر مداخله گر است ،که
نحوه سنجش هر کدام به شرح زیر میباشد.
 -1-6متغیر وابسته
سالمت مالی ( : )NPFمتغیر وابسته مطالعه حاضر
سالمت مالی میباشد .در پژوهش حاضر جهت سنجش
سالمت مالی بانکهای اسالمی از معکوس ریسک عدم
پرداخت وامها استفاده شده است .به عبارتی هر چه
ریسک عدم پرداخت وام پایینتر باشد ،سالمت مالی
بانکها قابل تضمین است .جهت سنجش ریسک عدم
پرداخت وام از نسبت مجموع مطالبات سررسید
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گذشته و معوق شده به کل تسهیالت استفاده شده
است .نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوق
شده به کل تسهیالت به عنوان متغیر وابسته در تحلیل
اثر رشوهخواری بر سالمت مالی بانکهای اسالمی
استفاده شده است و هر چقدر این شاخص به مقدار
صفر نزدیکتر شود ،سالمت مالی بانکها به حداکثر
میرسد(ایمبریویچ و روچی .)3101 ،18سالمت مالی به
شرح رابطه ( )7محاسبه شده است.
رابطه ()7

که در این رابطه:
 : NPFitسالمت مالی بانکهای اسالمی
 : Non-Payment Loan Riskitریسک عدم پرداخت
وام که با استفاده از رابطه ( )8بدست آمده است.
رابطه ()8

که در رابطه فوق:
 : Long-term receivablesitمجموع مطالبات سررسید
گذشته و معوق شده
 : Debt Totalitکل تسهیالت
 -2-6متغیرهای توضیحی
متغیرهای توضیحی این پژوهش عبارتند از متغیر
مستقل رشوهخواری ،متغیر مداخلهگر عوامل کالن
اقتصادی و متغیرهای کنترلی عوامل ویژه بانک که
نحوه سنجش آنها به شرح زیر میباشد.
 -3-6متغیر مستقل
رشوهخواری ( : )CPIمتغیر مستقل این پژوهش
رشوهخواری است .این متغیر با استفاده از شاخص
ادراک یا درک احساس فساد 13اندازهگیری میشود.
این شاخص توسط سازمان بین المللی شفافسازی به
صورت ساالنه اعالم میگردد .این شاخص ،درک یا

احساس فساد ک شورها را بر حسب میزان فساد موجود
در میان مقامات دولتی و سیاستمدارانشان ،رتبهبندی
میکند .به عبارت دیگر این معیار ،شاخصی است که
رتبه فساد در بخش عموم ی یک کشور را در میان سایر
کشورهای جهان نشان میدهد و برای تخمین رشوه-
خواری در سطح کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
نحوه گردآوری اطالعات برای این شاخص از سایت
شفافیت بینالملل 21میباشد .این شاخص بر این مبنا
به کشورها نمره میدهد که رشوهخواری بخشهای
دولتی خود را چگونه میبینند .نحوه امتیاز دهی
شاخص ادراک رشوهخواری ،بدین صورت است که
کشورها را روی مقیاسی از صفر (بسیار فاسد) تا 01
(خیلی تمیز) رتبهبندی میکند .به عبارتی شفافیت
بین المللی در مقیاسی از صفر تا  011نمره میدهد،
که صفر نشان-دهنده سطح باالی رشوهخواری و 011
نشاندهنده سطوح پایین رشوهخواری است .نمره
ضعیف از این شاخص یک عالمت خطر به دولت می-
فرستد که شهروندان آن از اقدامات انجام شده برای
مبارزه با فساد و رشوه-خواری راضی نیستند .رشوه-
خواری به شرح رابطه ( )3محاسبه شده است.
رابطه ()3
که در رابطه فوق:
 : CItرشوهخواری
 : CPItشاخص ادراک بین المللی شفافسازی
این ارزیابی نشان میدهد که  CIباال یعنی سطح
باالیی از رشوهخواری در کشور وجود داشته و CI
پایین ،سطح پایینی از رشوهخواری را نشان میدهد.
نگاره ( )0شاخص ادراک بین المللی شفافسازی برای
کشور ایران را به تفکیک بازه زمانی پژوهش نشان می-
دهد.
نگاره ( )0نشاندهنده شاخص ادراک بین المللی
شفافسازی برای ایران طی  2سال میباشد .نگاره ()0
نشان میدهد که کشور ایران در سال  0931از لحاظ
فساد رتبه بهتری نسبت به دیگر سالها داشته ،ولی
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سال  0930در بدترین وضعیت ممکن بوده است .ولی
در حالت کلی تفاوت معناداری بین سالها یافت نمی-
شود .همانگونه که در نگاره ( )0مشاهده میشود،
شاخص رشوهخواری برای تمام بازه زمانی پژوهش
باالی  71میباشد .به عبارتی این مقدار گویای سطح
باالیی از رشوهخواری در کشور میباشد .بیشینه این
مقدار اختصاص دارد به سال  0931که برابر است با
 33و کمینه این مقدار مربوط به سال  0930که برابر
است با  32که به تفسیری دیگر در سال  0930با
اختالف ناچیزی در بهترین وضع خود قرار داشته است.
نگاره ( :)1شاخص ادراک بین المللی شفافسازی برای ایران
سال

شاخص ادراک ( )CPIشاخص رشوه خواری()CI

0931

38

011-38=73

0930

32

011-32=72

0933

37

011-37=79

0939

37

011-37=79

0931

33

011-33=70

منبع :یافتههای پژوهش

 -4-6متغیرهای مداخلهگر
رشد اقتصادی ( : )EGRدر این پژوهش ،جهت
سنجش رشد اقتصادی از نرخ رشد سالیانه ضرایب
رشد اقتصادی برای کنترل محیط اقتصاد کالن
استفاده شده است .رشد اقتصادی به شرح رابطه ()01
محاسبه شده است.

بدهیهای داخلی ( :)HHCدر این پژوهش ،جهت
سنجش بدهیهای داخلی از نرخ رشد مخارج و
مصارف داخلی بانکها که از جمع وامهای قرض
الحسنهای بدست میآید ،به عنوان واسطهای برای
تأمین مالی فراهم شده برای مشتریان استفاده میشود.
بدهیهای داخلی به شرح رابطه ( )00محاسبه شده
است.
رابطه ()00
که در این رابطه:
 : HHCitبدهی های داخلی بانکی
 : Growthitنرخ رشد مخارج و مصارف که با استفاده از
رابطه ( )03بدست میآید.
رابطه ()03

که در رابطه فوق:
) : Log(loans Totalitلگاریتم جمع وامهای قرض
الحسنهای
رشد كسبوكار ( :)FIXEDدر این بررسی جهت
سنجش رشد کسب و کار از نسبت سرمایه ناخالص به
ضرایب رشد اقتصادی به عنوان واسطه برای وجوه داده
شده به شرکتها استفاده میشود .رشد کسب و کار به
شرح رابطه ( )09محاسبه شده است.
رابطه ()09

رابطه ()01

که در این رابطه:
 : Economic Growth Ratetنرخ رشد اقتصادی
 : Expenditurestمصارف دولت
 : Investmenttسرمایه گذاری دولت
 : Expensestمخارج دولت
 : Exporttخالص ارزش صادرات
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که در این رابطه:
 : FIXEDitرشد کسب و کار
 : GCFitسرمایه ناخالص
 : EGRitرشد اقتصادی
 -5-6متغیرهای كنترلی
اندازه ( :)SIZEدر این پژوهش ،جهت سنجش اندازه
بانک از لگاریتم طبیعی جمع داراییها استفاده می-
شود .انتظار میرود اندازه بانک بر سالمت مالی بانکها
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اثر منفی داشته باشد که به شرح رابطه ( )01محاسبه
شده است.
رابطه ()01

که در این رابطه:
 : SIZEitاندازه بانک  iدر دوره t
 : Ln Total Assetsitلگاریتم طبیعی جمع داراییهای
بانک  iدر دوره t
سوددهی ( :)ROAEدر این پژوهش جهت سنجش
سوددهی از میانگین بازده داراییها برای ارزیابی
سوددهی بانکها استفاده شده است .بازده داراییها با
استفاده از نسبت سود خالص به میانگین جمع دارایی-
ها بدست میآید .میانگین جمع داراییها به عنوان
مجموع ارزش داراییها برابر است با داراییها در ابتدا و
انتهای سال ،تقسیم بر  3محاسبه شده است .سوددهی
به شرح رابطه ( )02محاسبه شده است.
رابطه ()02

که در این رابطه:
 : ROAEitسودآوری
 : Net Profititسود خالص
 : Average Assetsitمیانگین دارایی ها
ناكارآمدی ( : )INEFFناکارآمدی بانکی با نسبت
هزینهها به جمع دریافتیها اندازهگیری می شود ،که از
تقسیم هزینههای عملکرد بر دریافتیها محاسبه می-
گردد .ناکارآمدی بانکی به شرح رابطه ( )06محاسبه
شده است.
رابطه ()06
که در این رابطه:
 : INEFFitناکارآمدی بانکی
 : Costitجمع هزینهها

 -7جامعهآماری و حجم نمونه
جامعه آماری این پژوهش را کلیه بانکهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،طی دوره
زمانی 0931تا( 0931دوره پنج ساله) تشکیل میدهد.
ولی به لحاظ سنجش متغیر سطح مخارج (،)t-1
اطالعات از سال  0983گردآوری شده است .در حال
حاضر در کشور تعداد  90بانک اعم از بانک تجاری
دولتی ،بانک تجاری تخصصی ،بانک غیردولتی و بانک-
های قرض الحسنه مشغول به فعالیت میباشند که
اطالعات آنها در سایت بورس اوراق بهادار تهران
موجو د است که به عنوان جامعه آماری پژوهش حاضر
در نظر گرفته شدهاند .همچنین نمونه انتخابی باید
شرایط زیر را دارا باشند .روش نمونهگیری این پژوهش
حذف سیستماتیک است .به این صورت که برای
تخمین مدل پژوهش ،بانکهایی که دارای شرایط زیر
بوده جزء نمونه آماری لحاظ شده و آن دسته از بانک-
هایی که این شرایط را دارا نمیباشند ،از نمونهی
آماری حذف گردیدهاند .شرایط مذکور به شرح زیر
میباشند:
 دوره مالی بانکها منتهی به  33اسفند باشد.
 اطالعات مالی بانکهای مورد بررسی در سال-
های 0983تا 0931به گونهای کامل در سایت
بورس اوراق بهادار موجود باشد.
 بانکها در دورهی مورد نظر ،سال مالی خود را
تغییر نداده باشند و توقف فعالیت نداشته
باشند.
بنابر اعالم سایت رسمی سازمان بورس اوراق
بهادار تهران کلیه بانکهای پذیرفته شده تا پایان سال
 0931شامل  39بانک در  3گروه سهامداران نهادی
دولتی و خصوصی بودهاند .بنابراین در پژوهش حاضر
بانک های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
در یک بازه زمانی پنج ساله ،از سال  0931تا ،0931
عضوء نمونه آماری پژوهش می باشند.

 : Receipts Totalitجمع دریافتیها
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 -8یافتههای پژوهش
یافتههای این پژوهش به دو بخش آمار توصیفی و
استنباطی تقسیم شده که در ادامه به آنها پرداخته
شده است.
 -1-8آمار توصیفی
پس از جمع آوری دادهها و محاسبه متغیرهای
مورد استفاده در پژوهش ،پارامترهای توصیفی هر
متغیر به صورت مجزا محاسبه شده است .این پارامترها
شامل اطالعات مربوط به شاخصهای مرکزی نظیر
میانه ،کمینه و بیشینه و همچنین اطالعات مربوط به
شاخصهای پراکندگی همچون انحراف معیار است.
نگاره ( )3آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی را برای
 39بانک عضو بورس برای دوره  2ساله نشان میدهد.
نگاره ( :)2آمار توصیفی
انحراف

متغیر

میانه

بیشینه

كمینه

سالمت مالی

6528

895037

15101

005219

رشوهخواری

37

33

32

3753

رشد اقتصادی

95617

075669

-75176

15789

بدهیهای داخلی 395939

935331

005710

65137

رشد کسب و کار 015612

275173

-025338

095710

اندازه

995999

615113

005193

75992

سوددهی

65933

9252

-0375017

075818

ناکارآمدی بانکی 065390 7705872 605223

معیار

615811

منبع :یافتههای پژوهش

 -2-8آمار استنباطی
برآوردگرهای  GMMدر سالهای اخیر ،به یکی
از ابزارهای اصلی تخمین مدلهای اقتصادی برای
تعیین رفتار مطلوب عوامل اقتصادی تبدیل شدهاند.
از این رو برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش که
با استفاده از برآوردگرهای  GMMبرازش میشود،
نیاز است قبل از پردازش آنها و آزمون فرضیهها،
فروض کالسیک مدل آزمون شود .یکی از فروض
کالسیک آماری آزمون سارگان میباشد .وقتی که در
55

مدل دادههای ترکیبی ،متغیر وابسته به صورت
وقفه در طرف راست به عنوان متغیر توضیحی ظاهر
مناسب
OLS
برآوردهای
دیگر
شود،
نمیباشد (هانسن0333 ،؛ آرلنائو و باند.)0330 ،
یکی از منابع و کاربردهای دادههای ترکیبی درک
بهتر پویاییها توسط محقق است .روابط پویا با
حضور متغیرهای وابسته وقفهدار در میان متغیرهای
توضیحی مدلسازی میشود .در روش گشتاورهای
تعمیم یافته( )GMMبرای رفع همبستگی متغیر
وابسته با وقفه و جمله خطا ،وقفه متغیرها به عنوان
ابزار در تخمین زن  GMMدو مرحلهای به کار
می رود .همچنین از آن جایی که سازگاری تخمین
زنندهی  GMMبستگی به معتبر بودن ابزارهای بکار
رفته دارد ،لذا برای آزمون این موضوع از آمارهی
پیشنهاد شده توسط آرلنائو و باند ( ،)0330بلوندل و
باند ( )0338و آرلنائو و بورو( )0332استفاده شده
است .این آزمون که سارگان نام دارد ،اعتبار کل
ابزارهای به کار رفته را میسنجد .در این آزمون
فرضیهی صفر حاکی از عدم همبستگی ابزارها با
اجزاء اخالل میباشد .دیگر مفروضات رگرسیونی
دادهای پانلی پژوهش حاضر آزمون همبستگی
سریالی میباشد .اگر یک متغیر به متغیرهای دوره یا
دورههای قبل خود وابسته باشد ،خود همبستگی
می گویند که اگر به یک دوره قبل وابسته باشد ،خود
همبستگی مرتبه اول و اگر به دورههای قبلتر وابسته
باشد همبستگی آن دوره را سریالی گویند .نگاره ()9
تخمین گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMبرای مدل
پژوهش و همچنین مفروضات رگرسیونی را نشان
میدهد .در این نگاره ضریب برآورد شده برای
سالمت مالی وقفهدار در سطح اطمینان  %33معنادار
است .همچنین با توجه به نتایج آزمونهای ) AR(2و
سارگان ،فرضیه صفر در هر دو آزمون ،مبنی بر فرض
عدم همبستگی سریالی و معتبر بودن ابزارهای مورد
استفاده در روش  GMMرد نمیشود .در نتیجه
اعتبار نتایج مدل آزمون شده مورد تایید میباشد .در
ادامه با در نظر گرفتن نتایج پیش آزمونهای آماری
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اسالمی اثر منفی از خود بجای میگذارد یا خیر .جهت
بررسی فرضیه پژوهش هدف نبود رابطه منفی و
معنیدار بین رشوه خواری در ایران و سالمت مالی
بانک های اسالمی ،به عنوان فرضیه صفر انتخاب و
وجود آن (عکس فرضیه صفر) به عنوان فرضیه مقابل
در نظر گرفته شد .همانگونه که در نگاره ( )9مشاهده
میشود ،سطح معناداری محاسبهشده برای متغیر
رشوهخواری برابر با  1/1111میباشد .در نتیجه فرضیه
صفر رد شده و با اطمینان  32درصد میتوان اذعان
نمود که رشوهخواری در ایران بر سالمت مالی بانک-
های اسالمی اثرگذار است .همچنین ضریب برآورد
شده متغیر رشوهخواری در ایران برابر با  -0/623می-
باشد .عالمت این ضریب نشان میدهد که رابطه دو
متغیر به صورت معکوس است .به گونهای که افزایش
رشوهخواری در ایران سبب کاهش سالمت مالی بانک-
های اسالمی شده و دارای تغییرات غیر همجهت
هستند و کاهش در رشوهخواری در ایران منجر به
افزایش سالمت مالی بانکهای اسالمی میگردد.

به تخمین مدل اصلی پژوهش پرداخته میشود ،که
نتایج آن در نگاره ( )9نشان داده شده است .بر
اساس نتایج تخمین مقدار  Fرگرسیون نشان از توان
توضیح دهندگی مدل را دارد و برای مدل ،احتمال
آماره کمتر از  1/10است که میتوان گفت در سطح
اطمینان  33درصد مدل معنادار بوده و دارای اعتبار
است .همچین آزمون سارگان  1/216است که فرض
صفر این آزمون تایید میشود و تایید فرضیه صفر
حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزاء اخالل
می باشد و اعتبار کل ابزارهای به کار رفته را تایید
مینماید .همچنین نتایج آزمونهای )1/793 AR(2
مبنی بر تایید فرض صفر بوده و فرض صفر مبنی بر
فرض عدم همبستگی سریالی و معتبر بودن ابزارهای
مورد استفاده در روش  GMMمیباشد .در نتیجه
اعتبار نتایج مدل آزمون شده مورد تایید میباشد .در
ادامه نتایج فرضیه پژوهش تحلیل میشود.
فرضیه پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است
که آیا رشوهخواری در ایران بر سالمت مالی بانکهای

نگاره( :)3نتایج تخمین مدل پژوهش
NPFit=α+γNPFit-1+βX it+ν i+εit

وقفهزمانیسالمتمالی
رشوهخواری

NPFt-1

**)1/1123( 1/676
***)1/1111( -0/623
*** )1/1111( 1/173

CPIt

رشداقتصادی

EGRt

بدهیهای داخلی

HHCt

***)1/1111( -1/301

رشدکسبوکار

FIXEDt

)1/271( 1/112

اندازه

SIZEt

)1/260( -1/108

سوددهی
ناکارآمدی

ROAEt

)1/631( 1/113
***)1/111( -1/133

INEFFt
)AR(2

-0/13

][1/793

سارگان

93/06

][1/216

آماره F

-0/13

][1/108

جمع مشاهدات

002

* ***،**،نشان دهنده سطوح معناداری به ترتیب در سطح خطای ٪2 ،٪01و ٪0هستند.
یادداشت ها :تجزیه و تحلیل دادهای پانل پویا به صورت  GMMبوده است ،اعداد داخل پرانتز سطح معناداری میباشد.
منبع :یافتههای پژوهش
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 -9بحث و نتیجهگیری
بانک ها به عنوان موسسات مالی و خدماتی نقش
تعیینکنندهای در گردش پول و ثروت جامعه برعهده
دارند و از اینرو از جایگاه ویژهای در اقتصاد هر کشور
برخوردارند .از اینرو فعالیت مطلوب و موثر بانکها
میتواند در رشد بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش
سطح کمی و کیفی تولیدات آثار مهمی بر جای گذارد.
در نظام بانکی هر کشور ،تجزیه و تحلیل بانکها با
مقاصد گوناگونی مانند ارزشیابی سهام ،سودآوری،
ارزیابی عملکرد ،کارایی و ...صورت میگیرد ،ضمن آنکه
تجربه وقوع بحران مالی اخیر و آثار مخرب ناشی از
انتقال بحران از بخش پولی به بخش واقعی اقتصاد،
اهمیت توجه هرچه بیشتر به مقوله سالمت بانکی را
آشکار ساخته است .هدف اصلی این پژوهش تشخیص
اثر رشوهخواری بر سالمت بانکهای اسالمی میباشد.
شاخص رشوهخواری از گزارشهای بین المللی
شفافیت جمع آوری شدهاند .همچنین به دنبال
مطالعات قبلی بر سالمت مالی در بانکداری رایج ایران،
فرض بر این نهاده شد که سطوح ریسک عدم پرداخت
وام را میتوان با تعیین کنندههای ویژه بانک و اقتصاد
کالن شرح داد .متغیرهای اقتصاد کالن از پایگاه داده
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و متغیرهای ویژه
بانک از پایگاه داده بورس اوراق بهادار تهران جمعآوری
شده است .نمونه مورد مطالعه شامل دادههای پانل
نامتوازن  39بانک اسالمی میباشد .به عالوه ،سالمت
مالی بانکهای اسالمی از ریسک عدم پرداخت وام اثر
معکوس پذیرفته است .یافتههای بدست آمده از ریسک
عدم پرداخت وام به عنوان متغیر وابسته بر یک
مجموعه متغیرهای مستقل با استفاده از تخمین
 GMMگزارش شده است .یافتهها حاکی از آن است
که وقفه سالمت مالی بانکهای اسالمی مثبت و
معنادار است .عالوه بر این ،آزمون سارگان و آزمون
همبستگی سریالی  ،اعتبار مدل را تأئید میکند و بر
اهمیت در نظر گرفتن اولین تأخیر متغیر وابسته تأکید
مینمایند .چنانچه شواهد نشان میدهد ،ضریب رشوه-
خواری منفی شده و به طور آماری در سطح خطای %0
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معنادار است ،که این نشان میدهد رشوهخواری مشکل
تأمین مالی زیانآور را از طریق فرستادن وجوه به
سمت پروژههای بد به جای پروژههای خوب ،بدتر می-
کند .با توجه به این نتایج شواهد نشان میدهد که
رشوهخواری در ایران بر سالمت مالی بانکهای اسالمی
اثر منفی از خود بجای میگذارد .پس نتایج نشان می-
دهد که ریشه بسیاری از تخلفات مالی در بانکها
رشوهخواری یا فساد مالی است .بهطوری که یکی از
علل اختالسهای بزرگ بانکی در سنوات اخیر آلوده
شدن کارکنان بانکها به رشوه بوده است .اثبات رشوه
کار مشکلی است .زیرا معموالً افراد مرتشی با استفاده
از روشهای پولشویی ،ردیابی منشاء وجوه را غیرممکن
میکنند .از سویی افراد راشی نیز از ثبت کتبی موضوع
اباء دارند .زیرا که قانون آنها را نیز مقصر دانسته و
مجازات هایی برایشان در نظر گرفته است .لذا بازنگری
در موضوع رشوه بسیاری از مشکالت را میتواند حل
نماید.
نتیجه پژوهش حاضر با مطالعه بوقاتف ()3102
همخوانی و مطابقت دارد .این یافته از این رو پیش-
بینی میشود که عدم وجود رقابت بین بانکهای
اسالمی ممکن است باعث رشوهخواری در استقراض-
دهی وامها شود .همچنین از دیگر یافتههای پژوهش
ضرایب مثبت رشد اقتصادی میباشد که نشاندهنده
نقش مرتبط محیط اقتصاد کالن در تقویت کیفیت
دارایی بانکهای اسالمی میباشد .ضرایب رشد کسب و
کار با سالمت مالی بانکهای اسالمی ارتباط معناداری
ندارد که نشان میدهد افزایش دادن وام به شرکتها
باعث مشکل شدیدتر در بازیابی وامها میشود.
همچنین اندازه بانک و سوددهی ارتباط قابل توجهی با
سالمت مالی نداشته ولی اندازه بانک بر سالمت مالی
بانکها اثر معکوسی دارد.
در نهایت با توجه به هدف اصلی پژوهش و ارتباط
منفی رشوهخواری و سالمت مالی بانکها ،کنترل
فساد مالی به سود سالمت مالی بانکها میباشد .دلیل
این امر را میتوان اینگونه عنوان کرد که طبق مبانی
تئوریک ارائه شده ،هرچه فساد مالی کاهش یابد،
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اثر رشوه خواری بر سالمت مالی بانک های اسالمی

ریسک عدم پرداخت وام هم کاهش مییابد .به عبارتی
کاهش فساد در سطح بانکداری منجر به افزایش وام-
دهی به مشتریان و روند تسهیالتدهی را افزایش می-
دهد .چرا که با کاهش ریسک عدم پرداخت وام ،بانک-
ها قدرت پرداخت وام بیشتری به مشتریان دارند و
گرایش بانکها به پذیرش مخاطره بیش از حد افزایش
مییابد.
پیشنهاد میشود بانکها با توجه به در اختیار
داشتن مجموعهای از معیارها و قوانین و یا حتی تدابیر
تشویقی از جانب مراجع و نهادهای نظارتی میتوانند،
با اقداماتی نظیر طرحهای تشویقی در پرداختهای
زودهنگام و جریمههای سنگین برای پرداختهای با
تاخیر ،سطح فساد در سیستم بانکی را کاهش و از این
رو سالمت مالی را افزایش دهند.
فهرست منابع
 آقاییچادگانی ،آرزو؛ بخردینسب ،وحید.)0937( .
تأثیر درآمد غیربهرهای بر ریسک و سودآوری
(مورد مطالعه :بررسی تطبیقی بانکهای سالم مالی
و بانکهای در معرض خطر) .فصلنامه مطالعات
مالی و بانکداری اسالمی(1 ،تابستان) ،ص -019
.011
 اشرفزاده ،ح .ر ،.و مهرگان ،ن.)0987( .
اقتصادسنجی پانل دیتا .تهران :مؤسسه تحقیقات
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