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با  .مؤثر بر ریسک در بانکها بر اساس شیوه های حاکمیت شرکتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته استکلی عوامل  ،در این مطالعه

، مورد تجزیه و تحلیل قرار معامله انجام می دهند این عواملر بورس استانبول که د یبانکهای 7002-7002استفاده از داده های دوره 

حلیل ها نشان می یافته های به دست آمده در نتیجه ت .در تحلیل رگرسیون از روش برآورد اثرات ثابت استفاده شده است .گرفت

 ئتیه سیرئ شود که اگر یگرفته م جهی، نتنیعالوه بر ا .هیئت مدیره و ریسک بانکی رابطه منفی وجود دارد دهد که بین اندازه

 .ابدی یکاهش م یبانک سکی، رباشدنیز ( یکل )دوگانگ ریمدهم زمان  رهیمد

 وری نمایندگی ئاندازه هیئت مدیره، دوگانگی، ت کلید واژه ها:
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 مقدمه .1

حاکمیت شرکتی با تأکید بر رابطه بین مدیران ، هیئت مدیره و سهامداران بر اهمیت ایجاد استانداردها در شیوه های مدیریت تأکید 

شرکتی ، هیئت مدیره می تواند این فرصت را داشته باشد که فعالیت های خود را با روشی شفاف حاکمیت از طریق شیوه های  .دارد

سهامداران محیطی را برای ایجاد سیستم های مدیریت ریسک و اطالعات فراهم می کند که می  .منصفانه انجام دهد، پاسخگو و 

تصور می شود که حاکمیت شرکت در کاهش هزینه های نمایندگی نشان داده شده  .تواند در کاهش ریسک برای شرکت مؤثر باشد

به دنبال به حداکثر رساندن منافع ، به شرایطی مربوط می شود که مدیران  هزینه های نمایندگی .توسط تئوری نمایندگی مؤثر است

 (.0721خود هستند )جنسن و مکلینگ ، 

 

شیوه های حاکمیت شرکتی در بانک ها ، با قوانین و مقررات تعیین شده و ساختاری است که بسیارمورد تأکید بوده و دنبال می 

اگر ضعف  .ایفا می کنندنقش مهمی در رشد اقتصادی و  وجه از شرکتها پشتیبانی می کنندگردد. بانک ها به عنوان واسطه در انتقال 

های اداری در بانک ها وجود داشته باشد ، می توان تصور کرد که این امر ممکن است از نظر سیستم مالی و اقتصادی مشکالت مهمی 

ایاالت متحده آمریکا به وجود در  7002ن مالی که در سال پس از ورشکستگی و مداخالت دولت در بخش بانکی با بحرا .ایجاد کند

اهمیت حاکمیت  .، مدیریت ارشد بانک ها و موضوعات حاکمیت شرکتی در بانک ها به طور مکرر مورد بحث قرار گرفته استآمد

بانک ها برای بخش تعیین اثرات شیوه های حاکمیت شرکتی در  .آشکار می شودبیشتر  در به حداقل رساندن ریسک بانکیشرکتی 

 .بانکی و اقتصاد عمومی بسیار مهم است

مورد  یکبانبا در نظر گرفتن عوامل مختص  در این مطالعه عوامل موثر بر ریسک کلی بانکهای ترکیه و شیوه های حاکمیت شرکتی

  .بررسی قرار گرفت
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 ادبیات تحقیق -2

های  برای ایجاد شیوه یمورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند ، مقرراتهنگامی که فعالیتهای مدیریتی و ساختارهای مالکیت بانکها 

شده است که  انیب .استاندارد در تصمیمات بانکی با این ایده که ممکن است توزیع سرمایه مطلوب را ارائه ندهند ، وضع می شود

 (.7001،  نیو لو ونیداشته باشد. )ل ریتأث یبانک سکیممکن است در ر یمقررات مربوط به بانکدار

  Rugangira (2012)  در بانکهای ایاالت متحده ، رابطه بین حاکمیت  7002-0771با بررسی نقش حاکمیت شرکتها برای دوره

در این مطالعه مشخص شد که متغیرهای مربوط به هیئت مدیره بر ریسک مؤثر بوده و بین مقیاس  .شرکتها و ریسک را بررسی کرد

( به بررسی رابطه بین مدیریت شرکتها و مقررات مربوط به 7001آندریش و نیستر ) .نفی وجود داردهیئت مدیره و ریسک رابطه م

نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که متغیر ارزش  .کشور اروپایی پرداختند 00در  7007تا  7002بانک در مورد ریسک بانکها در دوره 

 یاقتصاد تیوضع ریتأث ی( به بررس7001چان و همکاران ) .ک مرتبط استسهام / کل دارایی در کلیه مدلها به طور معکوس با ریس

در تجزیه و تحلیل از سه معیار ریسک متفاوت به عنوان متغیر  پرداخت. نیدر چ یتجار یبانکها یریپذ سکیر یبر رفتارها رانیمد

قوق حریسک کل با نسبت  ، همچنیندارد یافته ها نشان داد که ریسک کل با مقیاس هیئت مدیره رابطه مثبت وابسته استفاده شد.

رابطه بین حاکمیت شرکت ها و ریسک سیستماتیک را  (2015) .اقبال و همکاران .سهام / کل دارایی رابطه مثبت داردصاحبان 

تحلیل نشان مورد بررسی قرار دادند. نتایج تجزیه و  7000تا  7002برای تعداد زیادی از موسسات مالی در ایاالت متحده برای دوره 

از طرف دیگر ، مشخص شد که ریسک  .داد که بیشتر موسسات مالی سهامدارگرا با سطح باالتری از ریسک سیستماتیک همراه هستند

( رابطه ساختارهای حاکمیتی شرکتی 7002سویزر و وانگ ) .سیستماتیک و سودآوری به طور معکوس با یکدیگر رابطه معکوس دارند

به طور کلی ، نتایج نشان داد که شیوه های حاکمیت  .داز در ایاالت متحده و ریسک اعتباری را بررسی کردندبانکهای تجاری و پس ان

 .، برگر و همکاران 7000-7002در بحران مالی  .شرکتی در بانکهای تجاری در ایاالت متحده بسیار مؤثرتر از بانکهای پس انداز است

در تجزیه و تحلیل ، سودآوری با  .ابل توجهی در ساختار مالکیت تأثیر گذاشته استبررسی و فاش کرد که ریسک به طور ق (2012)

( 7001هو ) .از طرف دیگر مشخص شده است که تمرین دوگانگی بر روی ریسک تأثیر منفی داردریسک رابطه منفی معنی داری دارد. 

 .تحقیق کرد 7002-7001مالی این بانک برای دوره بانک تجاری در چین برای افزایش سالمت  72در مورد اهمیت مدیریت داخلی 

مورد  7002-7001بانک تجاری در چین برای افزایش سالمت مالی بانک برای دوره  72( در مورد اهمیت مدیریت داخلی 7001هو )
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را مثبت  تقلنتایج تجزیه و تحلیل بین ریسک بانکی و مقیاس هیئت مدیره منفی، ونسبت بین مدیران مس .بررسی قرار داده است

آنجینر و همکاران برای نمونه گیری از بانکهای سراسر دنیا استفاده کرده و ارتباط بین ریسک بازپرداخت  و حاکمیت  نشان می دهد.

با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل ، شیوه های  است. 7001-7002 لیو تحل هیدوره تجزشرکتی در بانکها را مورد بررسی قرار دادند. 

 .حاکمیت بیشتر سهامداران محور با ریسک بازپرداخت بانک ها مثبت است

 

 قیروش تحق

 سکیشرکت بر ر تیریمد یها وهیاستانبول ، اثرات ش معامله شده در بورس یبانکها یبا استفاده از داده ها هیمطالعه در ترک نیدر ا

قرار  لیحلو ت هیمورد تجزدر این تحقیق که  ییقرار گرفت. شرکتها لیو تحل هیاثر ثابت مورد تجز نیبا استفاده از روش تخم یبانک

،  قیبه دست آمد. در مدل تحق Worldscope یداده جهان گاهیپا قیداده ها از طرو  است 7002-7002متعلق به دوره  گرفتند

دادن  با نشانریسک کل  شود. یانحراف استاندارد بازده سهام بانک محاسبه مبه صورت است و  یکل بانک سکیوابسته ، ر ریمتغ

ل ک سکیرتعهدات، و موقعیتهای خارج از ترازنامه ادراک بازار را منعکس میکند.  بانک ، یها ییدارا، در بازده سهام بانکهاات رییتغ

،  یشرکت تیحاکم یرهایمستقل از متغ یرهایمتغ (.7007ان ، شود )پت یبانک کنترل م رانیو مد یحسابرس یتوسط شرکتها

 شده است. لیتشک یکالن اقتصاد یرهایخاص بانک و متغ یرهایمتغ

ای از متغیره حوزه خاص تخصص دارند ، و کیکه در  رهیمد ئتیه ینسبت اعضا ره،یمد ئتیه اسیمقی از شرکت تیحاکم یرهایمتغ

کالن  ری. به عنوان متغهیسپرده و نسبت سرمانرخ نسبت وام / ، ییدارا یخاص بانک؛ سودآور یرهایمتغدوگانه تشکیل یافته است. 

 است: ریبه شرح ز قی( مورد توجه قرار گرفت. مدل تحقیناخالص داخل دی)تول یناخالص داخل دیدر تول ریی، تغ یاقتصاد

 + )سودآوری(β4 + )دوگانگی( β3 + )هیئت مدیره متخصص( β2 +  ) مقیاس هیئت مدیره( α + β1 = ریسک کل 

 β5 )نسبت وام به سپرده ( + β6 )نسبت سرمایه (+ β7 )تغییرات تولید ناخالص داخلی ( + ε;t     

 (,i=1 ,…., N)شرکتهایی است که در تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار گرفته اند  iدر تساوی 
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t لینشانگر دوره تحل (t = 1,….,T  .است ) بانک رهیمد اتیه یتعداد اعضا یعیطب تمیبا در نظر گرفتن لگار رهیمد ئتیه اسیمق 

به دست  بانک رهیمد اتیه یتعداد اعضا یعیطب تمیبا در نظر گرفتن لگار رهیمد ئتیه اسیمقاز متغیرهای مدل تحقیق،  بدست آمد.

 ی، اشاره دارد. دوگانگحوزه خاص هستند کیتخصص در  یبانک که دارا رهیمد ئتیه یبه نسبت اعضا رهیمد ئتیآمد. تخصص ه

استفاده  یساختگ(، 0) ریصورت از متغ نیا ریدر غ ،(0) یست. در مورد دوگانگنیزه رهیمد ئتیه سیکل بانک رئ ریاست که مد یزمان

 .دیآ یکل وام به کل سپرده ها بدست م میاشاره دارد و نسبت وام به سپرده با تقس ییدارا یبه سودآور یسودآور ریشود. متغ یم

در طول  رییدرصد تغ کیبه عنوان ی، ناخالص داخل دیدر تول رییشود. تغ یمحاسبه م یی/ کل دارا هیسرما نیز از تقسیم هینسبت سرما

مورد  مربعات نیتخم یحداقل روشها اتیفرضباید معتبر و سازگار باشد ،  ونیرگرس لیتحل نکهیا یبرا سالها محاسبه شده است.

به دست آمد. بر  0,01مقدار در سطح متوسط  نیو ابررسی مشکل هم خطی چندگانه بین متغیرها بررسی شد  .رندیقرار گ یبررس

آزمون  قیتوان از طر یرا م یحیتوض یرهایچندگانه وجود ندارد. رابطه اثرات خاص و متغ یمشکل اتصال خط چیاساس ، ه نیا

با اثرات تصادفی رگرسیون مطابقت دارد  ونیاثرات ثابت رگرسدر نتیجه مشخص گردید که (. 0721هاسمن مشخص کرد )هاسمن ، 

 و برای حل مسئله واریانس متغیر تخمین های قوی انجام گرفته است. 

 

 نتایج

 یستگهمب لی، با انجام تحل نیعالوه بر ا شرکتها آشکار شد. یمحاسبه و مشخصات کل قیمدل تحق یرهایدر مورد متغ یفیآمار توص

 ریدر ز 0در جدول  لیو تحل هیموجود در تجز یرهایدر مورد متغ یفیآمار توص مدل مشخص شد. یرهایمتغ نیب ی،رابطه همبستگ

 ئتیه اسی، مق یبانک سکیمتوسط ، انحراف استاندارد و حداقل و حداکثر ارزش کل ر ریآورده شده است. تعداد مشاهدات ، مقاد

در  یلناخالص داخ دیتول رییتغ یرهایو متغ هی، نسبت وام / سپرده ، نسبت سرما ی، سودآور ی، دوگانگ رهیمد ئتی، تخصص ه رهیمد

 نشان داده شده است. 0جدول 
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 : تعریف داده ها0جدول 

 ماکسیمم     انحراف معیار          مینیمم             میانگین ها                مشاهدات                                  

           0,022  0,001  0,007   0,072  21  کل ریسک بانکی

 7,201    7,027   0,072   7,227    20  رهیمد ئتیه اسیمق

   0  0,222   0,070   0,222   20  رهیمد ئتیتخصص ه

   0  0  0,220   0,202   20   دوگانگی

   0,022   -0,022   0,002   0,777   21   سودآوری

 0,207   0,0270   0,022   0,077   21  نسبت وام / سپرده

 0,017   0,017  0,001   0,002   22  نسبت سرمایه

 0,772  -0,002   0,077   0,021   21 داخلیتغییرات تولید ناخالص 

  بانک مورد بررسی قرار گرفته است 2در این مطالعه 

 در متوسط طور به سپرده/  وام نسبت. است ٪7,2کل بانک ها به طور متوسط حدود  سکیر زانی، م 0در جدول  یفیطبق آمار توص

 یم عیتوز یشتریشده وام ب یجمع آور یمورد نظر نسبت به سپرده ها یدهد که بانکها ینشان م نای. آمد دست به ٪007,7 حدود

 ادی یبانکها برای ٪00,2دهد و به طور متوسط  یبانک نشان م یهاییرا در کل دارا سهامسهم حقوق صاحبان  هیکنند. نسبت سرما

بانکها است.  سکیمهم در کنترل ر یکل بانکها ابزار سکیدرصد بود. ر 22,2حدود  رهیمد ئتیشود. سطح تخصص ه یم نییشده تع

ارائه  0نمودار در  ریمقاد نیسالها محاسبه شده است. ا یعامل در بورس استانبول ط یکل بانکها سکیر ریمقاد نیانگینظر م نیاز ا

 شده است.
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 سالها در بانکها طی ریسکارزش کل  نیانگی. م0نمودار 

 

در  است. دهیرسخود حد  نیبه باالتر گرید ینسبت به سالها 7001کل بانکها در سال  سکیر ریمقاد نیانگیکه م می شودمشاهده 

 کایمتحده آمر االتیدر ا 7002که در سال  یبحران مالیافته است. کاهش  7007هر سال تا سال  ریمقاد نیقابل توجه است که اادامه 

ه است. به همین دلیل به نظر می و اثرات آن بر بازارها بهتر مشاهده شد افتیدر سراسر جهان گسترش  7001آمد و در سال  دیپد

بانکهایی که در بورس اوراق بهادار ترکیه داد و ستد انجام می داده اند در رسیدن به نقطه بحران مالی  کل سکیمتوسط ررسد مقدار 

بانک  خاص یرهایمتغ ، یشرکت تیحاکم یرهایمتغموثر بوده است. بانکهایی که موضوع تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند  7001سال 

ه حاسبه شدم یهمبستگ زیآنال قیاز طرکها آیا رابطه همبستگی وجود دارد یا نه ی، و اینکه آیا بین کل ریسکالن اقتصاد یرهای، متغ

، نسبت وام / سپرده با کل  7در جدول  یهمبستگ لیتحل جیآورده شده است. مطابق نتا 7در جدول  یهمبستگ لیتحل جینتااست. 

 شیدهد که افزا یوسط بانک ها نشان مشده ت یجمع آور یاست که سپرده ها یبدان معن نیکند. ا یعمل معکس در جهت  سکیر

،  است یشرکت تیحاکم یرهایاز متغ یکی، که  رهیمد ئتیه اسیدهد. مق یکل را کاهش م سکیشده به نسبت ، ر عیتوز یوام ها

کاهش  رهیمد ئتیه ژهیو یبانکها ، نسبت اعضا نیا رهیمد ئتیه اسیمق شی، با افزا گریرابطه مثبت دارد. از طرف د هیبا نسبت سرما

 یستگرابطه همب سکی، با کل ر تاس یکالن اقتصاد ری، که متغ یناخالص داخل دیدر تول رییاست. مشخص شده است که تغ افتهی

 .ابدی یم شیبانک ها افزا نیا یکل ریسک،  یناخالص داخل دیدر تول راتییتغ شیدهد که با افزا ینشان م افتهی نیدارد. ا یکسانی
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 یهمبستگ لیتحل جی. نتا7جدول 

 وام/سپرده      نسبت سرمایه      سودآوری    دوگانگی         تخصص هیات مدیره        مقیاس هیئت مدیره         ریسک کلی

 0  -0,017 مقیاس هیئت مدیره

              (0,722) 

   0,000   -0,227         0,710 مدیرهتخصص هیات 

             (0,000)            (0,000)*** 

 18000        -081.0           080.0          -080.0  دوگانگی 

              (08.00)          085..   (0831.) 

 0,000 0,022             0,707   0,702         0,011  سودآوری

  (0,201)       (0,072)  (0,012)       (0,127) 

 0,000     -0,207 -0,000          -0,020   0,022            -0,710 نسبت وام به سپرده

  (0,021)**       (0,221)  (0,711)        (0,217) (0,072)** 

  -0,070     0,012 -0,201            -0,020  0,202         0,021 نسبت سرمایه

              (0,770)         (0,022)*              (0,101)       (0,000)**          (0,220)    (0,200) 

 -0,022              0,012     0,701            -0,022           -0,002             0,007        0,717 تغییرات تولید

 ناخالص داخلی 

  (0,022)**     (0,727)           (0,777)           (0,127)           (0,072)   (0,017)       (0,277) 

 *p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 .مربوطه است pضریب   توجه: مقادیر موجود در پرانتز ، مقادیر احتمال

شرکتها ، با استفاده از روش برآورد اثرات ثابت  تیمعامله شده در بورس استانبول بر اساس حاکم یکل بانکها سکیعوامل مؤثر بر ر

 یگفته شده ، که از داده ها لیو تحل هیارائه شده است. در تجز 2در جدول  ونیرگرس لیتحل جیقرار گرفت و نتا لیو تحل هیمورد تجز

ر د جیبه تدر گرید یرهایوابسته درج شده است. متغ ریبانک ها به عنوان متغ سکیشده است ، کل ر فادهاست 7002-7002دوره 
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 یصادکالن اقت یرهایو سپس متغ بانک  مختص یرهایو متغ یشرکت تیحاکم یرهایشوند. ابتدا متغ یگنجانده م لیو تحل هیتجز

  قرار گرفتند. زیآنال مورد

 یهمبستگ لیتحل جی. نتا7جدول 

    ریسک کل                ریسک کل                            

 -0,007          -0,001   مدیره مقیاس هیئت

                 (0,002)            (0,001) 

      -0,002                   -0,002   تخصص هیات مدیره

                          (100,0          )         (20,00) 

            08005                  -08000    دوگانگی 

                          (08001)               (08001)     

    0,710                0,727    سودآوری

    (0,707)           (0,027)   

    0,022                   -0,022   نسبت وام به سپرده

     (020,0)           (001,0)  

 -0,222                        -0,217   نسبت سرمایه

                    (0,011)       (0,011)                                 

                

     0,000                       تغییرات تولید ناخالص داخلی

            (0,002) 

    (0,022)**         (0,727)           

  0,022        0,020    دوره ثابت 

    (0,072)                   (0,070) 
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 27    27    تعداد مشاهدات

2R    0,201    0,221 

 F    27,02    0227,22آماره 

 

با اضافه شدن متغیر  R2 ارزش .معنی داری هستند F ، به نظر می رسد تخمین های رگرسیون دارای آماره2مطابق جدول توجه ، 

در مدلی که ویژگیهای مالی  .متغیر کالن اقتصادی به متغیرهای مخصوص شرکت افزایش می یابدتولید ناخالص داخلی به عنوان یک 

مدیریت شرکت را در نظر می گیرد، مشاهده می شود که بین کل ریسک بانک و مقیاس هیئت مدیره رابطه منفی  بانکها و شیوه های

(؛ 7002( ؛ سوئیچر و وانگ )7002حقیقات سوئیزر و ساهوت)این یافته ها مطابق نتایج بدست آمده از ت .معنی داری وجود دارد

طیف گسترده ایی از ، هستند. مقیاس باالی هیئت مدیره (7000) (؛ راشدی و امور7007؛ سالیوان ) (7002مینتون و همکاران )

 تمشارکنشان دهنده تجربه و دیدگاههای چندگانه می باشد. بر این اساس ، اگر هیئت مدیره بزرگ باشد ، هیئت مدیره ، تخصص 

واهد خاثربخشی فرایند تصمیم گیری را افزایش ا افزایش کنترل و نظارت همراه خواهد بود و باد در فرایند تصمیم گیری بسیاری از افر

هیئت مدیره در مقیاس بزرگ تحت تأثیر قرار می گیرند و با افزایش در مقیاس هیئت  داد.این قابل درک است که بانک ها از ساختار

اشد ، ریسک نیز برئیس هیئت مدیره  یعنی اگر مدیر کل همچنین دوگانگی،مدیره می توانند به ریسک کمتری برسند. طبق یافته ها، 

در محور نظریه نمایندگی، بیان  .د به این نتیجه رسیدندنیز در تحقیقات خو  (2012)برگر و همکارانکل بانک کاهش خواهد یافت. 

 .شده است که این واقعیت که رئیس هیئت مدیره و مدیر کل یکسان باشند ممکن است موجب هزینه های نمایندگی در شرکت شود

قابل درک است که عمل این  .رابطه منفی بین نتایج دوگانگی و ریسک کل با پیش بینی هزینه های نظریه نمایندگی مطابقت ندارد

ه است. رابطه منفی تشخیص داده شد بین ریسک بانکی و نسبت وام / سپرده .دوگانگی در بانکها به کاهش ریسک کل کمک می کند

معامله انجام می دهند وقتی به نسبت سپرده های خود وامهایی توزیعی خود را در این دوره بانکهایی که در بورس اوراق بهادار ترکیه 

نسبت باالی وام / سپرده را می توان به عنوان انتقال به یک مدل تأمین مالی قابل یش می دهند ریسک کل را کاهش می دهند. افزا

این وضعیت ممکن است در کاهش ریسک بانکی با افزایش اعتماد، و این که بانک در معرض ریسک کمتری قرار می گیرد تفسیر کرد. 
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( ، مشخص شده است که نسبت سرمایه با کل ریسک 7001راستای مطالعات آندریش و نیستر )در  .نسبت وام / سپرده مؤثر باشد

. معلوم می شود که اگر سهام سهامداران در دارایی بانک ها افزایش یابد، ممکن است از نظر کفایت سرمایه دارای رابطه معکوس دارد

به  .ریسک بانکی رابطه مثبت وجود دارد ود ناخالص داخلی تغییر در تولیبین  .یابدعیت قوی تری باشند و ریسک کل کاهش موق

عبارت دیگر افزایش تغییرات در تولید ناخالص داخلی و به عبارتی نوسانات کالن اقتصادی ریسک بانکی را به دلیل نوسانات بازده 

در این مطالعه ، تأثیر شیوه های حاکمیت شرکتی ، متغیرهای خاص بانک و متغیرهای کالن اقتصادی  .سهام بانکها افزایش می دهد

مشخص  .نتایج آنالیز نشان می دهد متغیرهای حاکمیت شرکتی بر کل ریسک بانک مؤثر است .بر کل ریسک بانکها بررسی شده است

افزایش مقیاس هیئت مدیره، محیط را برای افزایش  .نفی دارندشد که دوگانگی و مقیاس هیئت مدیره با ریسک کل بانک ارتباط م

 .. این همچنین در کاهش ریسک کل بانک ها نیز مؤثر می باشدتعداد کارشناسان هیئت مدیره و دیدگاه های مختلف آماده می کند

ی ، نظر متغیرهای خاص بانکاز ریسک کلی کاهش می باید. از طرف دیگر نتیجه گرفته شد اگر مدیر کل رئیس هیئت مدیره باشد 

اگر نسبت اعتبار به سپرده زیاد  .نتایج تحلیل نشان می دهد که نسبت وام / سپرده و نسبت سرمایه با ریسک کل رابطه منفی دارند

باشد ، نتیجه کاهش ریسک کل را می توان اینگونه تفسیر کرد که فعالیت های مؤثر واسطه گری مالی بانک ها می تواند در کاهش 

از طرف دیگر ، یافته ها نشان داد  تغییر در تولید ناخالص داخلی با ریسک کل رابطه مثبت دارد. در نتیجه این  .ریسک مؤثر باشد

 .واقعیت اگر مقیاس بانک بزرگ باشد و مدیر کل نیز همزمان رئیس هیئت مدیره باشد، می تواند در کاهش ریسک نقش داشته باشد

سد باال نگه داشتن نسبت سرمایه بانکها و نسبت وام / سپرده ممکن است در کاهش ریسک کل بانک ها از طرف دیگر ، به نظر می ر

 .سودمند باشد
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THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND RISK: AN 

APPLICATION OF TURKEY 

 

Abstract  

In this study, the determinants of total risk of banks are analyzed based on the corporate 

governance. The determinants of bank risk are analyzed using data from Turkish banks, which are 

listed in BIST Index for the period from 2007 to 2014. In this work, fixed effect estimation method 

is used in the analysis process. The results of the analysis indicated that there is a statistically 

negative relationship between board size and total risk of the bank. Additionally, an increase in the 

duality can decrease total risk of the banks. 

 Keywords: Board Size, Duality, Agency Theory 

 

 

 

 


