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بررسی رابطه عوامل بخش بانکی و ساختار بازار بر سودآوری بانکهای تجاری در ایران
شهرام حافظی  ، 9غالمعلی تاجبخش
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 7دکترای تخصصی مدیریت دولتی (استادیار) ،گروه مدیریت دولتی واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کازرون ،ایران
 2دانشجوی کارشناسی ارشد ،مدیریت مالی ،گروه مدیریت ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کازرون ،ایران

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه عوامل بخش بانکی و ساختار بازار بر سودآوری بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران طی سالهای 7۹۳۱- 7۹۳۱می باشد .جهت تحقق بخشيدن به اهداف تحقيق ،اطالعات الزم برای آزمونهای
فرضها با استفاده از نرم افزار تدبير ،صحرا ،کتابخانه بورس همچنين اطالعات موجود و سایر بانکهای اطالعاتی جمع آوری
گردیده و در نهایت  72بانک به عن وان نمونه انتخاب شدند .اطالعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل Excel
پردازش شده ،سپس محاسبات و تشریح روشهای آماری با استفاده از تکني ک خودرگرسيونی پانل و نرم افزار  Eviewsانجام
گردید  .نتایج نشان داد که کفایت سرمایه تاثيری معنی دار و مثبت بر سودآوری بانکهای تجاری دارد .همچنين ،یافته های به
دست آمده از برآورد مدل رگرسيونی نشان داد که متغيرهای کيفيت دارایی بانک ،نسبت نقدینگی و تنوع درآمدی بانک تاثير
معناداری بر سودآوری بانک های تجاری دارند و متغير کارایی هزینه عملياتی بانک بر سودآوری بانک های تجاری پذ یرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران تاثير معنی داری ندارد .بر اساس نتایج به دست آمده تمرکز بازار تاثير منفی و معناداری بر
سودآوری بانک های تجاری ا یران دارد.
واژههای كلیدی :عوامل بخش بانکی ،ساختار بازار ،سودآوری ،بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
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مقدمه
اهميت بانکها در کشورهای درحالتوسعه به دليل اینکه ،بازارهای مالی معموالً توسعه نيافته و اغلب سپردههای اصلی پساندداز
اقتصادی هستند و بانکها تنها منبع اصلی مالی برای اکثریت شرکتها میباشند بيشتر قابل توجه است .جنبدههدای بسدياری از
عملکرد بانکهای تجاری وجود دارد که میتواند مورد تجزیه و تحليل قرار گيرد .در سطح خرد ،سدودآوری شدر الزم و ضدروری
برای موسسه رقابتی بانکی و ارزانترین منبع بودجه است .این صرفاً یک نتيجه نيست ،بلکه یک ضرورت برای موفقيت بانکداری در
دوره رقابت رو به رشد در بازارهای مالی است .از این رو هدف اصلی هر مدیریت بانکی ،به حداکثر رساندن سود ،به عنوان یک الزام
ضروری برای انجام کسب وکار است .در سطح کالن ،یک بخش بانکی و سودآور بهتر قادر به تحمل شوکهای منفی و کمدک بده
ثبات سيستم مالی است .سود بانکی منبع مهمی از سرمایه بهویژه اگر سرمایهگذاری مجدد در کسب وکار باشد را فراهم مینماید.
این امر منجر به بانکهای امن منجر میشود و سود باال میتواند ثبات مالی را افزایش دهد (فالمينی و همکاران .) 200۳ ، 7با این
حال ،سودآوری زیاد لزوماً خوب نيست .سودآوری باال میتواند نشاندهنده توان بازار به ویژه در بانکهای بزرگ باشد ،بهطوریکه
این امر میتواند واسطهگری مالی را مختل کند زیرا بانکها قدرت بازار قوی را در اختياردارند ممکن است بازدههدای کمتدری بده
سپردهها ارائه دهند اما نرخ بهره وامها را افزایش میدهند .سودآوری بسيار پایين ،به نوبه خود ممکن است عوامل خصوصی (سپرده
گذاران و سهامداران )را از اجرای فعاليتهای بانکی دلسرد کند که منجر به عدم جذب سرمایه کافی برای بهرهبرداری از سرمایه می
شود .عالوه بر این ،این امر میتواند به این معنا باشد که صرفهجویی بانکها با توجه به هزینههای مربو به رشد اقتصادی پایدار،
یک صرفهجویی ضعيف میباشد (گارسيا و همکارانش .) 2001 2،بنابراین در ا ین مقاله به بررسی رابطه عوامل بخدش بدانکی و
ساختار بازار بر سودآوری بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم.
بیان مسئله

رشد و شکوفایی یا رکود ساختار اقتصادی کشورها با طرز کار مؤسسات بانکی ارتبا نزدیک دارد .نظام بانکی ،خدماتی عرضه
میکند که بدون آن نظام اقتصادی کشور از حرکت بازمیماند .سرمایه موجود در بانکها منبع اصلی خرید محصوالت و خدمات
و وامهای اعطایی آنها ،منبع ایجاد اعتبار برای تمامی واحدهای اقتصادی مانند خانوادههدا ،مشداغل ،شدرکتها و دولدت اسدت.
بنابراین فعاليت بهينه بانکها برای فعاليتهای مختلف اقتصادی کشور بسيار مهم است (احمدزاده فرد و همکاران.) 7۹۳2 ،
بانکهای تجاری مؤسسات مالی هستند که وجوه راکد مردم را جذب کرده و به تجار و سایر متقاضيان تسهيالت مالی میدهند.
در واقع با عمليات خود موجب انتقال منابع مالی از اشخاصی که به علل مختلف ازجمله دانش و تخصص کم ،ناکدافی بدودن
سرمایه و ترس از ریسک سرمایهگذاری و ...نمیخواهند و یا نمیتوانند در فعاليت اقتصادی مشارکت نمایند به اشخاصی که برای
سرمایهگذاری به منابع مالی نياز دارند فراهم ساخته و در این رهگذر به جریان رشد اقتصادی کشور کمک میکنند.
شبکه بانکی کشور با توجه به نقش مؤثر و مهمی که امروزه پول ،بانک و بانکداری در رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع ایفا می
نماید در زمينه رسيدن به هدفهای کشور ،وظيفه بسيار بزرگی را بر عهده دارد و باید بکوشد که به نحوی مؤثر و ثمربخش در
تحقق آرمان های جمهوری اسالمی ایران بيشازپيش سهيم باشد.
بسياری از مطالعات ،تابع سود بانکهای تجاری را معرفی کردهاند تا از عوامل کليدی که در سود بانکی تفاوت ایجاد میکنند،
روشن شوند .چنين مطالعاتی بهویژه با توجه به اندازهگيری متغيرها و نتایج گزارششده ،بدون ابهام نيستند .بنابراین ،توافدق
عمومی وجود دارد که سودآوری بانک تابعی از عوامل داخلی و خارجی است.کدو  ) 7۳۳۱ ( ۹مشداهده کدرد کده تفداوتهدای
عملکردی بين بانکها ،نشاندهنده تفاوت در فلسفه مدیریت و تفاوت در بازار است .آثانتاسوگلو و همکاران ( ) 200۱استدالل
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کردند که سودآوری تابعی از عوامل داخلی است که عمدتاً تحت تأثير تصدميمات مددیریتی و اهدداف سياسدی مانندد سدطح
نقدینگی ،سياست تأمين ،کفایت سرمایه ،مدیریت هزینه و اندازه بانک و عوامل خارجی مرتبط با عوامل ساختاری صنعتی مانند
مالکيت ،تمرکز بازار و توسعه بازار و سایر عوامل اقتصادی هستند .اگرچه اکثر مطالعات در مورد سدودآوری باندک بدر اسداس
کشورهای توسعه یافته بهویژه آمریکا و اروپا هستند ،اما برخی مطالعات متمرکز بر کشدورهای درحدالتوسدعه مانندد ناصديور
(  ) 200۹و فالمينی و همکاران  ) 200۳ ( ۱نيز از متغيرهای مشابه برای مطالعه عوامل مؤثر بر سودآوری بانک استفاده کردهاند.
4

امروزه گسترش بازارهای جهانی و افزایش رقابت در بازارهای خدمات مالی ،سودآوری صنعت بانکداری را بهطور قابدلتدوجهی
تحت تأثير قرار داده است .با توجه به اینکه سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانکها به عنوان واسطه مالی میباشد و از آنجائی
که یک بانک سودآور توان بيشتری برای مقابله با شوکهای منفی بازار رادار است ،لذا توجه به شاخص سودآوری به عنوان یکی از
شاخصهای ارزیابی عملکرد در بانکها و اهميت نقش آن در تصميمات مرتبط با نحوه تجهيز منابع ،تأمين مدالی و همچندين
چگونگی تخصيص منابع ،ضروری است؛ بنابراین بانکها بایستی با بررسی عوامل مرتبط با سودآوری خود موجبات افزایش توان
رقابت پذیری و سازگاری با تغييرات محيط اقتصاد کالن را فراهم آورند (رستمی.) 7۹۳0 ،
هدف کلی این مطالعه بررسی رابطه عوامل بخش بانکی و ساختار بازار بر سودآوری بانکهای تجاری پذیرفتده شدده در بدورس
اوراق بهادار تهران می باشد.
اهمیت و ضرورت پژوهش

در دنيای پيچيده تجارت و بازرگانی انباشت سرمایه از ارکان اساسی ساماندهی ،تصميم گيری و برنامه ریزی اقتصاد کالن جامعه
محسوب می شود .بانک ها نيز به نوبه خود از ابزارهای مهم انباشت سرمایه به شمار می روند .اقددام بانکهدا در جمدع آوری
سپرده ها و به جریان انداختن آن در فعاليتهای اقتصادی سبب انتقال سرمایه از یک گروه غير فعال (سپرده گذاران ) به گروه
دیگر که در امر اشتغال فعاليت دارند ،می شود و بانکها واسطه و عامل بين این دو گروه هستند .جذب چندين سدپرده هدایی،
نيازمند اتخاذ شيوه و روشهای خاص خود هستند .به تعبير دیگر عواملی در جذب سپرده ها موثرند که تا حد امکان باید از آنها
بهره گرفت .هر اقتصاد پولی دارای اهميت بانکها در کشورهای درحالتوسعه به دليل اینکه ،بازارهای مالی معموالً توسعهنيافته
و اغلب سپردههای اصلی پسانداز اقتصادی هستند و بانکها تنها منبع اصلی مالی برای اکثریت شرکتها میباشند بيشتر قابل
توجه است .جنبههای بسياری از عملکرد بانکهای تجاری وجود دارد که میتواند مورد تجزیه و تحليل قرار گيرد .در سطح خرد،
سودآوری شر الزم و ضروری برای موسسه رقابتی بانکی و ارزانترین منبع بودجه است .این صرفاً یک نتيجه نيست ،بلکه یک
ضرورت برای موفقيت بانکداری در دوره رقابت رو به رشد در بازارهای مالی است .ازاینرو هدف اصلی هر مدیریت بدانکی ،بده
حداکثر رساندن سود ،به عنوان یک الزام ضروری برای انجام کسبوکار است .در سطح کالن ،یک بخش بانکی و سودآور بهتر
قادر به تحمل شوکهای منفی و کمک به ثبات سيستم مالی است .سود بانکی منبع مهمی از سرمایه بهویژه اگر سرمایهگذاری
مجدد در کسبوکار باشد را فراهم مینماید .این امر منجر به بانک های امن منجر میشود و سود باال میتواند ثبدات مدالی را
افزایش دهد (مهرآرا و همکاران .) 7۹۳۱ ،با اینحال ،سودآوری زیاد لزوماً خوب نيست .سودآوری باال میتواند نشاندهنده توان
بازار بهویژه در بانکهای بزرگ باشد ،بهطوریکه این امر میتواند واسطهگری مالی را مختل کند زیرا بانکها قدرت بازار قوی را
در اختياردارند ممکن است بازدههای کمتری به سپردهها ارائه دهند اما نرخ بهره وامها را افزایش میدهندد .سدودآوری بسديار
پایين ،بهنوبه خود ممکن است عوامل خصوصی (سپردهگذاران و سهامداران ) را از اجرای فعاليتهای بانکی دلسرد کند که منجر
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به عدم جذب سرمایه کافی برای بهره برداری از سرمایه میشود .عالوه بر این ،این امر میتواند به این معنا باشد که صرفهجویی
بانکها با توجه به هزینههای مربو به رشد اقتصادی پایدار ،یک صرفهجویی ضعيف میباشد (گارسيا و همکارانش.) 2001 ۱،
پیشینه تحقیقات
الف) پ یشینه داخلی
انصاری و کمال الدینی (  ،) 7۹۳1تحقيقی با عنوان بررسی نقش کفایت سرمایه بر سودآوری بانکهای خصوصی انجام دادند.
نتایج نشان داد بين نسبت کفایت سرمایه و رفتار اعتباری بانک ،رابطه منفی و معنیدار وجود دارد .نسبتکفایت سرمایه،
بيشترین ضریب را در همه مدلها در مقایسه با سایر متغيرهای ویژه بانکدار دو در نتيجه بيشترین اثرگذاری را بر روی رفتار
اعتباری بانکها در مقایسه با سایر متغيرهای داخلی بانک دارد .با توجه به نتایج تخمين در مدل اصلی ،به ازای یک واحد
افزایش در نسبت کفایت سرمایه ،نسبت مانده تسهيالت اعطایی به دارایی های بانک 0.2واحد کاهش می یابد .به نظر میرسد
علت منفی بودن این رابطه این استکه بانک ها برای افزایش نسبت کفایت سرمایه ،بهجای سرمایه سازی و افزایش سرمایه پایه
راه کاهش داراییهای ریسکی را انتخاب کردهاند.
نبی زاده (  ،) 7۹۳1تحقيقی با عنوان بررسی ارتبا بين ساختار بازار ،انتخاب استراتژیک و عملکرد مالی بانک انجام داد .جامعه
آماری این تحقيق شامل بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند  .جامعه تحقيق برای متغير
کارایی هزینه شامل مد یران و کارشناسان این بانکها در شهر تهران میباشد که حدوداً  4000نفر میباشند  .روش نمونه گيری
در این تحقيق برای جمع آوری دادهها از طریق پرسشنامه از نوع تصادفی طبقه بندی شده میباشد .از طریق فرمول کوکران
حجم نمونه  ۹۱0نفر برآورد میشود  .نتایج بدست آمده از تحقيق نشان داد؛تمرکز بازار بر ایجاد سرمایه،تمرکز بازار بر ریسک
اعتباری ،تمرکز بازار بر کارآ یی ،تمرکز بازار بر تنوع،تمرکز بازار بر سودآوری،ایجاد سرمایه بر سهم بازار ،ریسک اعتباری بر سهم
بازار ،کارآ یی هزینه بر سهم بازار ،سهم بازار بر سودآوری ،انتخاب استراتژی ک در رابطه بين تمرکز بازار و سهم بازار تأثير
معناداری دارد.
پور حکاک ) ، (7۹۳۱تأثير ریسکهای محيطی اقتصاد و فاکتورهای عملکردی بانک بر سودآوری شعب منتخب بانک ملی استان
یزد را موردبررسی قرارداد .بانکها نهادهای مالی هستند که داراییها را از منابع گوناگون جمعآوری میکنند .از این رو بانکها
شریان حياتی هر کشور محسوب میشوند .بانکها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار و سودآوری
به دنبال استفاده از انواع روشهای بهبود عملکرد در جذب مشتریان هستند ،در این ميان ارزیابی عملکرد بانکها از اهميت
خاصی برخوردار است و به یکی از مهمترین فعاليتهای مدیران بانکها تبدیلشده است .بنابراین در این تحقيق به بررسی
تأثير ریسکهای محيطی اقتصاد و فاکتورهای عملکردی بانک بر سودآوری شعب منتخب بانک ملی استان یزد با استفاده از
دادههای ترکيبی بين سالهای  7۹۳۳- 7۹۳2برای  22شعب منتخب پرداخته شده است .نتایج تحقيق نشان داد که
فاکتورهای عملکردی سپردهها رابطه منفی و معنادار و تسهيالت رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و ریسکهای محيطی،
نرخ ارز رابطه مثبت و معنیداری و نرخ تورم ،قيمت طال رابطه منفی و معنیداری بر سودآوری شعب منتخب بانک ملی استان
یزد وجود دارد.
فرامرزی پارسا و صدری (  ،) 7۹۳۱تحقيقی با عنوان رابطه مدیریت نقدینگی با سودآوری بانک های تجاری (مورد مطالعه بانک
پاسارگاد) ،انجام دادند .در این مطالعه رابطه بين مدیریت نقدینگی از یک طرف و سودآوری بانکهای تجاری از طرف دیگر مورد
بررسی و بحث قرار گرفت .مورد مطالعه این پژوهش بانک پاسارگاد بوده است که برای انجام آن داده های بازه ی زمانی 7۹۳۳
تا  7۹۳۹با روش مقطعی گردآوری شده و با روش رگرسيون فرضي ه پژوهش مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است  .نتایج به
دست آمده نشان داد که مدیریت نقدینگی تاثير مثبت و معنی داری بر سودآوری بانک پاسارگاد دارند.

6 Garcia et al
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نجفی شریعت زاده و همکاران (  ،) 7۹۳۱در این مطالعه مؤلفههای مؤثر بر سودآوری بانکهای تجاری ایران طی دوره زمانی۳2-
7۹۳۳الگوسازی و موردبررسی قرارگرفته است .قلمرو تحقيق حاضر شامل  ۳بانک تجاری پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران شامل بانکهای اقتصاد نوین ،پارسيان ،کارآفرین ،پاسارگاد ،ملت ،تجارت ،صادرات و سينا است .همچنين در این مطالعه
جهت رسيدن به اهداف موردنظر از الگوی پنل  ARDLاستفاده شده است .نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان میدهد که
متغيرهای نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائیها ،نسبت تسهيالت به دارائیها ،اندازه و تورم بر سودآوری بانکهای تجاری
ایران اثر مثبت و مستقيم دارند .به طوریکه با افزایش و بهبود این متغيرها طی دوره کوتاهمدت و بلندمدت ،سودآوری بانک
های تجاری افزایش می یابد .با این وجود اثر متغير ریسک اعتباری بر شاخص سودآوری بانکهای تجاری ایران منفی و معکوس
است .بهطوریکه با افزایش متغير فوق در دوره کوتاهمدت و بلندمدت ،سودآوری بانکهای تجاری کاهش می یابد .درنهایت
نتایج مطالعه بيانگر آن است که سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت در این الگو نسبتاً بهکندی صورت میگيرد .به عبارت
دیگر اگر به علت هرگونه شوکی در اقتصاد الگو از تعادل اوليه خارج گردد ،زمانی به اندازه دو دوره الزم است تا عدم تعادل
کوتاهمدت تصحيح گردد و مدل به تعادل اوليه بلندمدت بازگردد.
مالحسنپور (  ،) 7۹۳4تحقيقی با عنوان تاثير سياستهای پولی و مالی و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام ،انجام داد.نتایج
تحقيق نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت نقدینگی دارای اثر منفی و معنی دار بر شاخص توسعه مالی ب ازار سهام است .با
توجه به ماهيت نفتی اقتصاد ایران و وجود بی نظمی های پولی و وابستگی شدید آن به عملکرد دولت  ،اثر منفی این سياست
بر توسعه مالی بازار سهام دور از انتظار نيست  .نرخ دالر در بازار آزاد و اولين وقفه متغير ساختار بازار نيز دارای اثر مثبت و
معنی دار هستند.مخارج دولت و شاخص بهای مسکن نيز در این دوره اثر معنی دار بر توسعه مالی بازار سهام ندارند .ضریب
تصحيح خطای برآوردی نيز نشان می دهد انحرافات و عدم تعادل ها در توسعه مالی بازار سهام با سرعت کمی به سمت تعادل
بلند مدت حرکت می کند.
رستگار ابرقویی و همکاران ) (7۹۳2به منظور بررسی اثرات تورم بر سودآوری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ،اطالعات  70بانک طی سالهای  7۹۳۳-7۹۳0انتخاب نمودند .متغير وابسته در مدل سودآوری میباشد که محققين،
بازده دارایی را برای اندازهگيری آن برگزیدند .متغير توضيحی نيز گزیدهای از عوامل درونی و بيرونی موثر بر سودآوری شامل
نقدینگی ،ریسک اعتباری ،ارزش حال سرمایه ،هزینه بهرهوری ،فعاليت غيرسنتی ،نيروی انسانی به عنوان عوامل درونی و
ماليات ،درجه تمرکز ،تورم به عنوان عوامل بيرونی میباشد .مدل به روش رگرسيون چند متغيره مبتنی بر دادههای ترکيبی
برآورد گردید و نتایج نشان میدهد که بين متغيرهای تمرکز ،هزینه بهره وری ،توسعه بازار سهام ،نقدینگی و ریسک اعتباری با
سودآوری هيچ رابطه معناداری وجود ندارند و ماليات بندی ،فعاليت غير سنتی و تورم با معيار سودآوری رابطه عکس دارند .
نيروی کار و برآورد ارزش حال سرمایه با سودآوری رابطه مثبت دارند.
قلی پور ) (7۹۳2در مقاله ای با عنوان بررسی اثر عوامل درونی و بيرونی بر سودآوری بانکهای منتخب در ایران ،به بررسی
چگونگی اثرگذاری عوامل مختلف بر سودآوری بانکهای ایران پرداخته است تا بدین ترتيب بتواند ضمن شناسایی مهمترین
عوامل تاثيرگذار بر سودآوری بانکها در ایران ،راهکارهایی جهت بهبود مدیریت عوامل درونی بانکی و بهبود کارایی بانکها نيز
ارائه نماید .در این راستا وی از مدل رگرسيون چندمتغيره و روش دادههای تابلویی استفاده نمود و مدل مدنظر را با بگارگيری
اطالعات سالهای  7۹۳7-7۹۳۳مربو به  7۹بانک تخمين زد .نتایج برآورد حاکی از آن بود که از بين متغيرهای درونی
قدرت وام دهی ،نسبت کفایت سرمایه و ریسک نقدینگی تآثير مثبت و اندازه بانک تأثير منفی بر سودآوری بانکها دارند.
براساس یافته های این مطالعه پيشنهاد شده است که جهت افزایش کارائی عملکرد بانکها و ارتقاء سودآوری باید درجه تمرکز
صنعت بانکداری و مطالبات معوق بانکی کاهش یابد.
سيد نورانی و همکاران(  ،) 7۹۳7به بررسی رابطه عليت بين سرمایه بانک و سودآوری با تأکيد بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه
پرداختهاند .در این مقاله ،از دو شاخص بازده داراییها بهمنزله شاخصهای سودآوری استفادهشده و دو متغير حجم )  ( ROAو
بازده سرمایه ) ( ROEسرمایه بانک و نسبت بدهی به دارایی ،به منزله شاخصهای سرمایه بانک در نظر گرفتهشده است  .نتایج
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این پژوهش حاکی از آن است که رابطه مثبت بين اهرمهای مالی و بازده سرمایه و همچنين بين بازده دارایی و دارایی خالص
وجود دارد؛ ضمن اینکه رابطه نسبت بدهی و شاخصهای سودآوری نيز مثبت برآورد شده است.
عيسی زاده و شاعری (  ،) 7۹۳7مطالعهای تحت عنوان بررسی متغيرهای مؤثر بر حاشيه سود خالص و کارایی صنعت بانکداری
انجام دادند .نتایج نشان داد که هزینههای باالسری ،بازده دارایی ،تورم و تمرکز در بازار موجب افزایش در حاشيهی سود خالص
و کاهش در کارایی صنعت بانکداری شدهاند.
دارابی و موالیی (  ،) 7۹۳0به مطالعه اثر متغيرهای نقدینگی ،تورم ،حفظ سرمایه و توليد  -ناخالص داخلی بر سودآوری بانک
ملت ،در دوره  7۹۳4- 7۹۳۳با استفاده از دادههای ماهانه پرداختهاند .بر اساس نتایج این پژوهش ،اگرچه متغيرهای نقدینگی
و سطح نقدینگی جامعه تأثير مثبت بر سودآوری بانک داشته است ،ارتبا معناداری ميان سودآوری بانک ملت بر متغيرهای
توليد ناخالص داخلی ،تورم و سطح سرمایه بانک برقرار نبوده است.
رستمی(  ،) 7۹۳0در بررسی که در بانک کشاورزی در سالهای 7۹۳1 7۹۳۳-با عنوان (عوامل داخلی مؤثر در سودآوری شعب
بانک کشاورزی ) انجام داده است ،به این نتيجه رسيده است که هزینههای تأمين مالی ،هزینههای نيروی انسانی ،هزینههای
مشکوک الوصول ،تأثير منفی و معنیدار بسيار باالیی بر سودآوری شعب بانک دارند.
ب) پ یشینه خارجی
آلمازاری  (2074) 1در مقاله خود با هدف مقایسه سودآوری بانکهای عربستان سعودی و اردن به بررسی نحوه تاثيرگذاری
عوامل درونی بر سودآوری بانکها در این دو کشور پرداخت .نتایج نشان میدهد که یک رابطه مثبت و معنی دار بين نسبت
بازده دارایی بانک های عربستان صعودی با متغيرهای ریسک نقدینگی ،نسبت کل حقوق صاحبان سهام به داراییها و نسبت
کل سرمایه گذاری به کل داراییها و یک رابطه منفی بين نسبت مذکور با متغيرهای اندازه بانک ،نسبت هزینه به درآمد ،نسبت
خالص تسهيالت اعتباری به کل سپردهها و نسبت خالص تسهيالت اعتباری به کل داراییها وجود دارد .به عالوه ،یک ارتبا
مثبت و معنی دار بين نسبت بازده دارایی بانک های اردن با متغيرهای ریسک نقدینگی ،نسبت خالص تسهيالت اعتباری به
کل دارایيها ،نسبت تسهيالت اعتباری به کل سپردهها و نسبت کل حقوق صاحبان سهام به داراییها و همچنين و یک ارتبا
منفی بين نسبت مذکور در اردن و متغيرهای اندازه بانک ،نسبت کل سرمایه گذاری به کل دارایيها و نسبت هزینه به درآمد
مشاهده شده است.
غالمی و سليمی  ،) 2074 (۳این مقاله هدفمند است تا ارتبا بين مدیریت ر یسک اعتبار و مدیریت نقدینگی و سودآوری در
سيستم های بانکی را مطالعه و بررسی نماید  .مطابق نتایج به دست آمده ،متغيرها یی مانند مدیریت نقدینگی ،و مدیر یت ریسک
اعتباری ارتبا مهمی با سودآوری سيستم های بانکی داشته اند ،که با سایر فاکتورهای داخلی مقایسه شده است .نها یتا ،مطابق
نتایج ،مجموعه ای از راه حل های عملی پيشنهاد شده است تا سودآوری بانکها را افزایش دهد.
ندیم و کانوال  ،) 207۹ (۳در مطالعهای با تعریف سه معيار برای اندازه گيری سودآوری بانکها به بررسی تاثير متغيرهای کالن
اقتصادی شامل نرخ تورم ،توليد ناخالص داخلی و نرخ بهره بر سودآوری بانکهای تجاری منتخب در پاکستان برای سال
2007-2077با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ترکيبی  70پرداختند .متغيرهای وابسته مدل عبارتند از بازده دارایی
)  ،( ROAبازده حقوق صاحبان سهام ) ( ROEو ضریب فزاینده حقوق صاحبان سهام ) ( EMو متغيرهای توضيحی نيز عبارتند از
نرخ تورم ) ،(INFتوليد ناخالص داخلی حقيقی ) ( GDPو نرخ بهره حقيقی ) .( INTیافتههای تحقيق نشان میدهد نرخ بهره
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واقعی با هر سه شاخص سودآوری  ROE ، ROAو  EMرابطه مثبت قوی دارد .توليد ناخالص داخلی واقعی بر  ROAاثر مثبت و
بر  ROEو  EMتاثير منفی دارد .از سوی دیگر نرخ تورم ،یک پيوند منفی با تمامی شاخصهای سودآوری دارد.
المومانی  ،(207۹)77تأثير عوامل مدیریتی را بر سودآوری بانکهای تجاری پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار عمان طی دوره
 200۱-2077موردبررسی قرارداد .بدین منظور در مطالعه فوق متغيرهای مدیریتی شامل ویژگیهای داخلی و قابلکنترل بانک
های تجاری از صورتهای مالی مثل ترازنامه و صورت سود و زیان شناسایی گردید  .عوامل مدیریتی تأثيرگذار بر سودآوری در
این مطالعه شامل کارایی هزینهها ،نقدینگی ،ترکيب تجاری ،ریسک اعتباری ،نسبت مالکانه و اندازه بوده است .برای محاسبه
سودآوری نيز از شاخص بازدهی داراییها استفاده شد .جامعه آماری این مطالعه شامل  7۹بانک اسالمی – تجاری پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار عمان بوده است .در مطالعه فوق جهت آزمون فرضيهها از آزمون همبستگی و رگرسيون خطی استفاده
شده است .نتایج مطالعه فوق نشان داد که عامل اصلی اثرگذار بر سودآوری بانکهای تجاری اردن ،کارایی هزینههای عملياتی
است و سایر متغيرهای قابلکنترل مدیریت فاقد تأثير و رابطه با سودآوری این بانکها هستند.
آچنا و همکاران  (2072) 72در مطالعه خود به بررسی سودآوری صنعت بانکداری در نيجریه پرداختند .بدین منظور ،سودآوری
بانکها براساس دو معيار نسبت بازده دارایی و حاشيه سود خالص اندازهگيری شد و سپس تاثيرگذاری دو دسته عوامل شامل
عوامل خاص بانکی (اندازه بانک ،سرمایه و ترکيب دارایی ) و عوامل کالن اقتصاد (تورم ،نرخ بهره و توليد ناخالص داخلی ) و بر
سودآوری صنعت بانکداری نيجریه در چارچوب تحليل رگرسيونی و اطالعات سالهای  2007الی  2070بررسی گردید  .نتایج
نشان میدهد که ویژگیهای خاص بانکی و متغيرهای کالن اقتصادی در حدود  49۳1درصد تغييرات متغير سودآوری را توضيح
میدهد .همچنين از ميان متغيرهای خاص بانکی ،سرمایه و ترکيب دارایی یک رابطه مثبت و معنیداری و در مقابل اندازه بانک
یک رابطه منفی و معناداری با سودآوری دارد .به عالوه ،تمام متغيرهای اقتصاد کالن نيز رابطه منفی و معنیدار با حاشيه سود
خالص دارند.
الونی و شيفو  ،) 2077 ( 7۹پژوهشی تحت عنوان تأثير عوامل بخش بانکی بر سودآوری بانکهای تجاری در کنيا انجام دادند .این
مطالعه از یک رویکرد توضيحی با استفاده از دادههای پانل برای دستيابی به اهداف استفاده کرده است .دادهها با استفاده از
روش رگرسيون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند .نتایج نشان داد که تمام عوامل خاص بانکداری به لحاظ
سودآوری تأثير قابلتوجهی داشتند ،درحالیکه هيچیک از عوامل بازار تأثير قابلتوجهی را نشان ندادند.
خيزر  ، (2077)74در مقالهای به بررسی سودآوری بانکهای تجاری خصوصی و دولتی در پاکستان پرداخت .وی برای این منظور
در ابتدا ،بازدهی داراییها و بازدهی حقوق صاحبان سهام را به عنوان معيارهایی اندازهگيری سودآوری بانکها محاسبه و سپس با
استفاده از تحليل رگرسيونی و اطالعات سالهای  200۱الی  ،200۳تاثير عوامل اقتصاد کالن و عوامل خاص بانکی را بر این
سودآوری بررسی نمود .یافته ها حاکی از آن است که مدیریت کارآمد دارایی و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی داری با هر
دو معيار سودآوری دارد .ریسک اعتباری باال و جمع آوری سرمایه منجر به سودآوری (براساس بازدهی داراییها ) پایين و
کارایی عملياتی منجر به سطح سودآوری (بازدهی حقوق صاحبان سهام ) باالتر می گردد.
صوفيان  ،) 2077 ( 7۱به بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانکها در کره پرداخت .برای این منظور وی در ابتدا سودآوری را به
صورت نسبت بازده دارایی محاسبه و سپس تاثير عواملی مانند ریسک اعتباری ،سرمایه ،تورم ،مخارج باالسری دولت ،توليد
-Almumani

11

12 -Uchenna et al
13 -Olweny & Shipho
14 -Khizer
-Sufian
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ناخالص داخلی و شرایط صنعتی بر سودآوری را در چارچوب رگرسيون چند متغيره بررسی نمود .بدین ترتيب که مدل مدنظر
را با استفاده از اطالعات تابلویی  2۱7بانک کرهای طی سالهای  7۳۳2الی  200۹برآورد نمود .نتایج برآورد این مدل حاکی از
آن بود که ریسک اعتباری ،تورم ،شرایط صنعتی اثر مثبت و معنی دار و در مقابل سرمایه بانک اثر مثبت اما غيرمعنادار بر
سودآوری بانکها داشتهاند .مخارج باالسری دولت و توليد ناخالص داخلی نيز اثر منفی بر سودآوری بانکها در کره داشته است.
فرضیه های تحقیق
الف -فرضیههای اصلی
بين عوامل بخش بانکی و سودآوری بانکهای تجاری پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
بين ساختار بازار و سودآوری بانکهای تجاری پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
ب -فرضیههای فرعی
بين کفایت سرمایه و سودآوری بانکهای تجاری پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
بين مدیریت نقدینگی و سودآوری بانکهای تجاری پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
بين تمرکز بازار و سودآوری بانکهای تجاری پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
مدل مفهومی تحقیق

شکل ( :)9مدل مفهومی تحقیق

روش تحقیق
پژوهش در هر تحقيق ابتدا باید نوع ،ماهيت ،اهداف تحقيق و دامنه آن معين شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از
راههای معتبر به واقعيتها دستيافت (سرمد و همکاران .) 7۹۳7 ،بنابراین این تحقيق از نوع تحقيقات کاربردی است .هدف
تحقيق کاربردی ،توسعه دانش کاربردی در ی ک زمينه خاص است .همچنين تحقيق حاضر ،ازنظر روش و ماهيت از نوع تحقيق
توصيفی است .و از لحاظ روش و ماهيت از نوع همبستگی است .در این تحقيق هدف ،تعيين ميزان هماهنگی تغييرات
متغيرهاست .برای این منظور برحسب مقياسهای اندازه گيری متغيرها ،شاخصهای مناسبی اختيار میشود.
جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری تحقيق بانکهای تجاری ایران و قلمرو زمانی تحقيق بهصورت یک دوره  72ساله از سال  7۹۳۱تا سال  7۹۳۱به
صورت فصلی تعریفشده است .همچنين ،نمونه آماری به روش حذفی و اطالعات و دادههای موردنياز با استفاده از بورس اوراق
بهادار تهران ،نرمافزار رهآورد نوین ،سایت کدال ،ترازنامه و صورت سود و زیان بانکهای موردمطالعه ،بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ،بانک اطالعاتی سری زمانی بانک مرکزی و همچنين سایت بانکهای تجاری و بانک مرکزی جمعآوری گردید.
نمونه انتخابی به روش سيستماتيک تصادفی با استفاده از روش کوکران انجام گرفت و تعداد  72بانک تجاری به عنوان نمونه
انتخاب گردیدند.
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جدول ( :)9نمونه انتخابی بانکهای تجاری
نام بانک

عالمت اختصاری

نام بانک

عالمت اختصاری

بانک ملت

MLT

بانک اقتصادنوین

AGN

پست بانک

POB

بانک دی

DAY

بانک پارسيان

PAN

بانک رفاه کارگران

RFH

بانک پاسارگاد

PAD

بانک سامان

SAM

بانک تجارت

TGT

بانک سرمایه

SAR

بانک کارآفرین

KRA

بانک صادرات

SAD

روش و ابزار ابزار گردآوری اطالعات
در این تحقيق برای جمعآوری دادههای موردنياز فرضيهها و همچنين مبانی نظری پژوهش ،از روش کتابخانهای و دادههای
تجربی استفاده شده است .همچنين ابزار تحقيق ،صورتهای مالی ،یادداشتهای همراه و گزارشهای مالی بانکهای
موردمطالعه بوده است .این نوع اطالعات در سایت بورس موجود بوده و آرشيوشده است و اینگونه دادهها از نوع دادههای ثانویه
محسوب شده و مشخصاً دارای اعتبار و روایی است .دادههای موردنياز از سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران و سامانه جامع
اطالعاتی کدال و نرم افزارهای مالی ازجمله رهآورد نوین و تدبير پرداز ،سایت بانک مرکزی و نرمافزار دادههای سری زمانی
بانک مرکزی تهيه و گردآوری شدند .همچنين برای دستهبندی و محاسبه متغيرهای از نرمافزار  Excellو جهت انجام آزمون
های آماری از تکنيک خود رگرسيون برداری پانل و نرمافزار  Eviewsاستفاده گردید.
نتایج آمار توصیفی
به منظور بررسی مشخصات عمومی متغيرها ،همچنين برآورد مدل و تجزیه و تحليل دقيق آنها ،آشنایی با آمار توصيفی
مربو به متغيرها الزم است .آمار توصيفی به محاسبه پارامترهای جامعه میپردازد و شامل شاخصهای مرکزی و پراکندگی
جامعه و  ...میباشد .نتایج آمار توصيفی در جدول شماره(  ) 2نشان داده شده است.
جدول ( :)0نتایج آمار توصیفی

نمادها
ROA it

متغير

ميانگين

ميانه

ماکزیمم

مينيمم

انحراف معيار

چولگی

بازده داراییها

0 /00۱7

0 /07۹

0 /04۹

-0 /0۳

0 /722

0 /7۹7

CAR it
ASQ it

نسبت کفایت سرمایه
کيفيت دارایی بانک

0 /71۱
0 /07۳

0 /7۹4
0 /072

0 /۱1۳
0 /7۳۳

-0 /021
-0 /04۳

0 /771
0 /0۹7

0 /۱40
0 /722

CIR it

کارایی هزینه عملياتی بانک

0 /۱۱2

0 /۱۳7

0 /۳۹۹

0 /0۹0

0 /7۳۳

0 /204

LIQ it
LTD it

نسبت نقدینگی
تنوع درآمدی بانک

0 /727
0 /۹17

0 /772
0 /۹۱2

0 /۹2۳
0 /۱۳2

0 /0۱۱
0 /0۳7

0 /0۱1
0 /7۹۱

0 /7۱1
0 /27۳

MKT t

تمرکز بازار

0 /774

0 /777

0 /74۳

0 /01۳

0 /022

0 /440

0 /04۳

0 /0۹۳

0 /277

0 /00۹

0 /0۱7

0 /217

 FGN tساختار مالکيت بازار خارجی

مأخذ  :یافته های تحقیق

مطابق با جدول (  ) 2نتایج نشان میدهد که ميانگين ،ميانه ،انحراف معيار و چولگی بازده داراییها (سودآوری ) به ترتيب برابر
است با  0 /722 ،0 /07۹ ،0 /00۱7و  0 /7۹7میباشد .همچنين ماکزیمم کيفيت دارایی  0 /7۳۳و انحراف معيار آن  0 /0۹7است
که در بين متغيرهای این مطالعه کمترین انحراف معيار را به خود اختصاص دارد.
نرمال بودن جمالت خطا
در هنگام استفاده از روش رگرسيون ،نرمال بودن جمالت پسماند در مدل برازش شده از اهميت به سزایی برخوردار میباشد .
یکی از آزمونهایی که نرمال بودن جمالت پسماند را مورد آزمون قرار میدهد آزمون جارک-برا است؛ بنابراین در این آزمون،
فرضهای ذیل تدوین میشود.
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 H0:جمال ت پسماند دارای توزیع نرمال است
H7:جمال ت پسماند دارای توزیع نرمال نيست

اگر مقادیر محاسباتی آماره جارک-برا ) (J-Bاز مقدار بحرانی جدول کایدو بزرگتر نباشد ،نرمال بودن توزیع جمالت پسماند
رد نمیشود؛ اما زمانی که اندازه نمونه به ميزان کافی بزرگ باشد و سایر فروض کالسيک نيز برقرار باشند ،انحراف از فرض
نرمال بودن معموالً بیاهميت و پيامدهای آن ناچيز است .با توجه آماره جارک -برا (  ) 2 /4۳1و سطح معناداری توزیع کای دو
(  ) 0 /2۳۳2که از سطح خطای  0 /0۱بيشتر است .نتيجه گرفته میشود که فرضيه صفر را نمیتوان رد کرد یعنی توزیع جمالت
خطای مدل نرمال میباشد.
جدول( :)3خالصه نتایج برآورد ضرایب مدل
انحراف معیار

آمارهt

نسبت کفایت سرمایه

0/02۹

0/0۱۱

***
**

متغیر

ضرایب

4/7۳7

p-value
0/000

کيفيت دارایی بانک

-0/01۹

0/02۹

-4/21۳

0/000

4/7۹4

0/000

کارایی هزینه عملياتی بانک

7/۳77

0/4۹۳

نسبت نقدینگی

-0/0۱۱

0/071

**

تنوع درآمدی بانک

0/0۳۹

0/0۹4

*
**

-۹/۳۳2
2/447

0/002
0/02۱

تمرکز بازار

-0/۳1۳

0/24۱

-۹/۱1۹

0/00۱

ساختار مالکيت بازار خارجی

0/02۹

0/07۱2

7/۱7۹

0/۹۱۱

مقدار ثابت)(c

0/07۱

0/0۱2

آماره  Fفيشر

44/12

( سطح معنيداری)

()0/000

ضریب تعيين

0/۳۱

**

۹/01۱

0/00۳

آماره دوربين واتسون

7/۳۱۱4

ضریب تعيين تعدیل شده

0/۳7

مأخذ :یافتههای تحقیق

نتایج جدول شماره (  ) ۹نشان میدهد که بوده ،یعنی متغيرهای توضيحی  ۳7درصد تغييرات سودآوری بانکهای تجاری با
توضيح میدهند اما با توجه به اینکه اضافه شدن هر تغييری به مدل افزایش میدهد ،بهتر است بهجایاز تعدیلشده اتکا کنيم
که برابر  0 /۳7است و نشان از تصریح مای مناسب مدل دارد .مقدار آماره  fبرابر با  44 /12برآورده شده است که مقدار آن
بسيار بزرگتر از مقدار بحرانی آن در سطح یک درصد است .لذا با اطمينان  ۳۳درصد فرضيه صفر مبنی بر بیمعنی بودن مدل
با قدرت رد شده و این مدل حداقل در سطح  ۳۳درصد قابل استناد و معنیدار است و معناداری کل مدل برآورد شده بهطور
کامل تأیيد میکند .آماره دوربين-واتسون در مدل  7 /۳۱۱4تخمين زده شده است .با مقایسه با مقدار بحرانی مشخص میگردد
که بين اجزای اخالل این معادله خورد همبستگی وجود ندارد در یک جزء اخالل جزء اخالل دیگر را تحت تأثير قرار نداده و
مدل از این نظر کامالً مستند و قابلاعتماد است .نتایج آزمون نسبت واریانس نشان میدهد که فرض صفر مبنی بر ناهمسان
بودن واریانس اجزای اخالل مدل با احتمال  0 /007درصد پذیرفته نمیشود .همچنين آماره آزمون جارک  -برا برابر  2 /4۳1۱و
فرضيه صفر مبنی بر نرمال بودن اجزای اخالل مدل با احتمال  ۳۱در صد رد میشود .آزمون جارک -برا « (  ) 2 /4۳1۱بر روی
اجزای اخالل رگرسيون نيز نرمال بودن اجزای اخالل را تائيد میکند نمودار (  ) 7این یافته نشان میدهد که درصد باالیی از
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متغير وابسته توسط متغيرهای توضيحی مدل توضيح داده میشود که این مطلب نشاندهنده انتخاب درست متغيرهای مستقل
مدل میباشد .همچنين نتایج نشان میدهد که با توجه به مقدار آماره دوربين واتسون  7 /۳۱که نزدیک  2میباشد ،همبستگی
سریالی بين جمالت خطا در مدل وجود ندارد .مقدار آماره  Fبرابر  44 /12و سطح معنیدار بودن آن (  ) 0 /000که از سطح
خطای پذیرفتهشده  0 /0۱کمتر است لذا آزمون  Fمعنادار است و مدل از اعتبار کافی برخوردار میباشد.

آزمون فرضیه فرعی یک
بين کفایت سرمایه و سودآوری بانکهای تجاری در ایران رابطه معنادار وجود دارد.
بر اساس رابطه مذکور ،فرضيه صفر بيانگر عدم وجود ارتبا معنیدار بين کفایت سرمایه و سودآوری بانکهای تجاری در ایران
و فرضيه مقابل آن وجود ارتبا معنیدار بين کفایت سرمایه و سودآوری بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
است .بر اساس نتایج برآورد مدل (  ،) 2بررسی فرضيه دوم بر اساس آزمون  tبه شرح جدول شماره (  ) 4است
جدول (  :)4آزمون فرضیه فرعی اول بر اساس آزمون  tبرای بانکهای تجاری
نتيجه آزمون
سطح احتمال
آماره t
فرضيه
رابطه در سطح اطمينان  ۳۱درصد از
فرضيه صفر :عدم وجود رابطه معنیدار بين کفایت
سرمایه و سودآوری بانکهای تجاری در ایران

0/000

4/7۳۳

لحاظ آماری معنیدار نمیباشد .یعنی
فرضيه صفر رد و فرضيه مقابل پذیرفته
می شود.

مأخذ  :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج نشان داده شده در جدول (  ) 4سطح معنادار بودن نسبت کفایت سرمایه  0 9000که از سطح خطای پذیرفتهشده
 0 /0۱کمتر است .لذا رابطه بين بازده داراییها به عنوان شاخصی از سودآوری بانکهای تجاری و نسبت کفایت سرمایه معنادار
است .افزایش یا کاهش نسبت کفایت سرمایه باعث افزایش یا کاهش سودآوری بانکهای تجاری در ایران میشود؛ به عبارت دیگر
رابطه بين سودآوری بانکهای تجاری و نسبت کفایت سرمایه مثبت (مستقيم ) است .این نتایج با یافته های مطالعات قلی
پور(  ،) 7۹۳2انصاری و کمال الدینی (  ،) 7۹۳1همخوانی دارد.
آزمون فرضیه دوم فرعی
در این تحقيق فرضيه دوم فرعی بهصورت ارتبا بين مدیریت نقدینگی و سودآوری بانکهای تجاری در ایران تعریف شده
است .لذا برای آزمون این فرضيه ،فرضيه صفر و فرضيه مقابل بهصورت زیر میباشد:
بر اساس رابطه مذکور ،فرضيه صفر بيانگر عدم وجود ارتبا معنیدار بين نقدینگی و سودآوری بانکهای تجاری در ایران و
فرضيه مقابل آن وجود ارتبا معنیدار بين نقدینگی و سودآوری بانکهای پ ذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .بر
اساس نتایج برآورد مد (  ،) 2بررسی فرضيه دوم بر اساس آزمون  tبه شرح جدول (  ) ۱است.
جدول( :)5آزمون فرضیه دوم بر اساس آزمون  tبرای بانکهای تجاری
فرضيه

آماره t

ارزش احتمال

فرضيه صفر :عدم وجود رابطه معنیدار بين
نقدینگی و سودآوری بانکهای تجاری در

نتيجه آزمون
رابطه در سطح اطمينان  ۳۱درصد از لحاظ

0/002

-۹/۳۳2

ایران

آماری معنیدار نمیباشد .یعنی فرضيه صفر
رد و فرضيه مقابل پذیرفته می شود.

مأخذ  :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج نشان دادهشده در جدول (  ،) ۱سطح معنادار بودن مدیریت نقدینگی  0 /002که از سطح خطای پذیرفتهشده
 0 /0۱کمتر است .لذا رابطه بين سودآوری بانکهای تجاری و مدیریت نقدینگی معنادار است .رابطه بين مدیریت نقدینگی و
سودآوری بانکهای تجاری منفی (غيرمستقيم ) است .افزایش یا کاهش مدیریت نقدینگی باعث کاهش یا افزایش سودآوری
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بانکهای تجاری در ایران میشود .این نتایج با یافته های مطالعات رستگار ابرقویی و همکاران (  ،) 7۹۳2قلی پور(  ،)7۹۳2دارابی
و موالیی (  ،) 7۹۳0فرامرزی پارسا و صدری (  ،) 7۹۳۱غالمی و سليمی(  ) 2074همخوانی دارد.

آزمون فرضیه سوم فرعی
بين تمرکز بازار و سودآوری بانکهای تجاری پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
بر اساس رابطه مذکور ،فرضيه صفر بيانگر عدم وجود ارتبا معنیدار بين تمرکز بازار و سودآوری بانکهای تجاری در ایران و
فرضيه مقابل آن وجود ارتبا معنیدار بين تمرکز بازار و سودآوری بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .بر
اساس نتایج برآورد مدل (  ،) 2بررسی فرضيه سوم بر اساس آزمون  tبه شرح جدول ( ) ۱است.
جدول ( :)6آزمون فرضیه سوم بر اساس آزمون  tبرای بانکهای تجاری
آماره t

فرضيه

ارزش احتمال

فرضيه صفر :عدم وجود رابطه
معنیدار بين تمرکز بازار و
سودآوری بانکهای تجاری در

نتيجه آزمون
رابطه در سطح اطمينان  ۳۱درصد از لحاظ آماری

0900۱

-۹/۱1۹

معنیدار نمیباشد .یعنی فرضيه صفر رد و فرضيه
مقابل پذیرفته می شود.

ایران
مأخذ  :یافتههای تحقیق

بر اساس جدول  ۱ضریب متغير تمرکز بازار - 0 /۳17و آماره - ۹ /۱1۹ tو سطح معناداری  0 /00۱که از سطح خطای 0 /0۱
کمتر است و این بدین معنا است که ضریب متغير تمرکز بازار از لحاظ آماری معنادار است .بر اساس نتایج بهدستآمده رابطه
بين تمرکز بازار و سودآوری منفی است .اگر تمرکز بازار بانکها افزایش یا کاهش یابد ،سودآوری بانکهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران کاهش یا افزایش می یابد .این نتایج با یافته های مطالعات رستگار ابرقویی و همکاران (  ،) 7۹۳2عيسی
زاده و شاعری (  ،) 7۹۳7همخوانی دارد.
آزمون فرضیه اصلی یک
بين عوامل بخش بانکی و سودآوری بانکهای تجاری پ ذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
بر اساس رابطه مذکور ،فرضيه صفر بيانگر عدم وجود ارتبا معنیدار بين عوامل بخش بانکی و سودآوری بانکهای تجاری در
ایران و فرضيه مقابل آن وجود ارتبا معنیدار بين عوامل بخش بانکی و سودآوری بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران است .بر اساس نتایج برآورد مدل ،بررسی فرضيه سوم بر اساس آزمون  tبه شرح جدول (  ) 1است.
جدول (:)7آزمون فرضیه اصلی  9بر اساس آزمون  tو سطح معناداری برای بانکهای تجاری
متغیر

آماره t

p-value

نسبت کفایت سرمایه

***4/7۳7

0/000

آزمون

نتیجه
رابطه در سطح اطمينان  ۳۱درصد از

می شود.

فرضيه صفر :عدم

رابطه در سطح اطمينان  ۳۱درصد از

وجود رابطه معنیدار
بين عوامل بخش

کيفيت دارایی بانک

**4/21۳

0/000

بانکی و سودآوری
بانکهای تجاری در
ایران

لحاظ آماری معنیدار نمیباشد .یعنی
فرضيه صفر رد و فرضيه مقابل پذیرفته

لحاظ آماری معنیدار نمیباشد .یعنی
فرضيه صفر رد و فرضيه مقابل پذیرفته
می شود.

کارایی هزینه عملياتی
بانک

0/2۳۱

-7/427

رابطه در سطح اطمينان  ۳۱درصد از
لحاظ آماری معنیدار میباشد .یعنی
فرضيه صفر پذیرفته و فرضيه مقابل رد
می شود.
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نسبت نقدینگی

**-۹/۳۳2

0/002

تنوع درآمدی بانک

*2/447

0/0۹۱

رابطه در سطح اطمينان  ۳۱درصد از
لحاظ آماری معنیدار نمیباشد .یعنی
فرضيه صفر رد و فرضيه مقابل پذیرفته
می شود.
رابطه در سطح اطمينان  ۳۱درصد از
لحاظ آماری معنیدار نمیباشد .یعنی
فرضيه صفر رد و فرضيه مقابل پذیرفته
می شود.

مأخذ :یافتههای تحقیق

بر اساس جدول(  ) 1به جز کارایی هزینه عمليات بانک ،بقيه متغيرها از لحاظ آماری معنادار هستند .این یافتهها نشان میدهند
که رابطهی معناداری بين متغيرهای مخصوص بانک و سودآوری بانکهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار وجود دارد .این نتایج
حاکی از پذیرش فرضيه اصلی  7تحقيق میباشد .این نتایج با یافته های مطالعات خيزر (  ،) 2077الونی و شيفو( ،) 2077
المومانی (  ،) 207۹دارابی و موال یی(  ،) 7۹۳0قلی پور (  ،) 7۹۳2نجفی شریعت زاده و همکاران (  ،) 7۹۳۱همخوانی دارد.
آزمون فرضیه اصلی دوم
بين ساختار بازار و سودآوری بانکهای تجاری پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
بر اساس رابطه مذکور ،فرضيه صفر بيانگر عدم وجود ارتبا معنیدار بين ساختار و سودآوری بانکهای تجاری در ایران و
فرضيه مقابل آن وجود ارتبا معنیدار بين ساختار بازار و سودآوری بانکهای تجاری در ایران است .بر اساس نتایج برآورد
مدل (  ،) 2بررسی فرضيه اصلی  2بر اساس آزمون  tبه شرح جدول (  ) ۳است.
جدول( :)8آزمون فرضیه اصلی  0بر اساس آزمون  tو سطح معناداری برای بانکهای تجاری
آزمون
فرضيه صفر :عدم
وجود رابطه معنی
دار بين ساختار

متغیر

تمرکز بازار

آماره t

4/7۳7

p-value

0/00۱

نتیجه
رابطه در سطح اطمينان  ۳۱درصد از
لحاظ آماری معنیدار نمیباشد .یعنی
فرضيه صفر رد و فرضيه مقابل

بازار و سودآوری

پذیرفته می شود.

بانکهای تجاری
در ایران

رابطه در سطح اطمينان  ۳۱درصد از
ساختار مالکيت بازار
خارجی

7/۱7۹

0/۹۱۱

لحاظ آماری معنیدار میباشد .یعنی
فرضيه صفر پذیرفته و فرضيه مقابل
رد می شود.

مأخذ :یافتههای تحقیق

نتایج بهدستآمده در جدول (  ) ۳نشان میدهد که سطح معناداری ضریب بهدستآمده از ساختار مالکيت بازار خارجی 0 /۹۱۱
که از سطح خطای پيشبينیشده  0 /0۱بيشتر است .لذا ،این ضریب از لحاظ آماری معنادار نيست؛ اما سطح معنیدار بودن
ضریب تمرکز بازار  0 /00۱که از سطح خطای  0 /0۱بيشتر است ،بنابراین از لحاظ آماری معنادار است .با توجه به سطح
معناداری تمرکز بازار و عدم معناداری ساختار مالکيت خارجی نمی توان فرضيه اصلی  2را پذیرفت .این نتایج با یافتههای
مطالعات مالحسنپور (  ،) 7۹۳4نبی زاده(  ،) 7۹۳1همخوانی دارد.
پیشنهادات كاربردی
فرضیه اصلی 9
با توجه به آنکه عوامل بخش بانکی مؤثر بر سودآوری بانکهای تجاری ایران ،سرعت تعدیل و یا به عبارتدیگر سرعت حرکتبه سمت تعادل بلندمدت بهکندی صورت میگيرد لذا الزم است به آثار و نتایج زیانبار شوکهای منفی وارده به بانکهای
تجاری توجه شود .بر ا ین اساس توصيه میگردد که دولت در تعيين سياستها و بهخصوص سياستهای کالن اقتصادی بسيار
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دقت نموده و از اتخاذ سياستهای شتابزده و کارشناسی نشده خودداری نماید چراکه با توجه بهسرعت تعد یل پائين الگوی
فوق اتخاذ چنين سياستها یی برای بانکهای تجاری ایران طی دوره بلندمدت تبعات زیانبار و غيرقابل جبرانی را به همراه
خواهد داشت.
فرضیه اصلی0
به بانک مرکزی و مقامات پولی کشور توصيه می شود که در مقاطع زمانی منظم به سنجش ميزان رقابت در صنعت بانکداریاقدام نمایند و در هنگام اعمال سياست های پولی متفاوت از هماهنگی این سياست ها با ساختار بازار بانکداری کشور اطمينان
حاصل نمایند.
فرضیه فرعی :9
 افزایش سرمایه اصلی بانکها با حفظ ارزش سهم ،سهامدار ان در جهت تقویت معقول نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییهاو افزایش نسبت کفایت سرمایه مورد توجه اعضای هيات مدیره بانکها ومدیریت آنها قرار بگيرد.
 امروزه نسبت کفایت سرمایه بعنوان یک معيار ارزیابی برای اعتبار بانکها در مراجع پولی و مالی بين لمللی است و بانکهایایرانی بواسطه پایين بودن درصد این نسبت از اعتبار کافی جهت انجام معامالت بين المللی برخوردار نيستند .برنامه ریزی برای
تقویت این شاخص در جهت دستيابی به درامدهای ناشی از کارمزد معامالت خارجی حایز اهميت است.
 اعطای اعتبار کوتاه مدت و تضمين وپذیرش تعهدات زیر یکسال،اخذ کافی وسهل الوصول به ویژه وثائقی مانند؛ انواع سپردههای ریالی ،ارزی ،اموال غيرمنقول مانند امالک مسکونی که بر اساس آیين نامه کفایت سرمایه بانک مرکزی دارای ضریب
ریسک کمتری می باشد می توانند نسبت کفایت سرمایه را تقویت کند.
فرضیه فرعی:0
با توجه به اینکه رابطه مدیریت نقدینگی و سوداوری بانکها مطابق بررسی آزمون به عمل آمده معنادار و منفی می باشد،بنابراین بکارگيری منابع و دارایی های که بيشترین درآمد را با رعایت ریسک مربوطه دارا می باشد بسيار با اهميت است .از
طرفی دیگر نگهداری بيش از حد متعارف نقدینگی ب ه دليل پرداخت هزینه باالی عملياتی ،اداری ،پرسنلی سبد هزینه های
بانک را افزایش می دهد.
 اگرچه در سالهای اخير با توسعه خدمات بانکداری الکترونيکی مبادله وجه نقد در بازار بسيار کمتر از زمانهای قبل بوده ،وبانک ها در زمينه نگهداری وجه نقد اعمال مدیریت نموده اند ،اما همچنان نسبت وجه نقد ( قسمتی از نقدینگی بانک ها) به
سپرده ها در قياس با سایر کشورها باالتر می باشد .از جمله عواملی که مدیریت بر نقدینگی را طی یک دوره مالی برای بانکها
دچار مشکل نموده است ،و در چند سال گذشته بانک ها را با کمبود نقدینگی مواجه ساخته اس ت ،تسهيالت تکليفی است که
از طرف دولت ابالغ و اعطای آن بدون توجه به ميزان منابع بانک با مقررات ساده تری بخصوص در مناطق و شهرستانها
پرداخت می شود .بدیهی است مداخله دولت نه تنها قدرت اعمال مدیریت را از مدیران بانکها برای تعادل بين منابع ومصارف
سلب نموده اس ت ،بلکه بگونه ای موجب تضييع حقوق سهامداران وسپرده گذاران شده است.
فرضیه فرعی:3
به سرمایه گذاران پيشنهاد می شود هنگام اتخاذ تصميمات سرمایه گذاری خود ،توجه الزم به تمرکز بازار و تاثير آن برسودآوری بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشند.
پيشنهاد می شود برخی بانک های خصوصی در یکدیگر ادغام شده و برای ارتقای توان خود ،در ابعاد سهم بازار و فعاليت هایارزی و بين المللی توسعه یابند.
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پژوهشکده پولی و بانکی ،ص .۱0- ۹1
- .۳فرامرزی پارسا .هادی و پروین صدری ،7۹۳۱ ،رابطه مد یریت نقدینگی با سودآوری بانک های تجاری (مورد مطالعه
بانک پاسارگاد) ،چهارمين کنفرانس بين المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری ،تهران ،دانشگاه شهيد
بهشتی،ص 72
 .70قلیپور ،عليرضا(  ،) 7۹۳2بررسی اثر عوامل درونی و بيرونی بر سودآوری بانکهای منتخب در ایران» ،نخستين
اجالس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی(تحول در مدیریت نظام بانکی ،گامی بهسوی حماسه اقتصادی ،مرکز
همایشهای بينالمللی صداوسيما ،صص .21- 71
 .77مالحسنپور ،ندا (  ،) 7۹۳4تاثير سياستهای پولی و مالی و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،دانشکده اقتصاد و حسابداری
 .72مهر آرا ،محسن ،توکليان ،حسن ،رحمانی ،عطااله ) 7۹۳۱ ( ،نقش نوسانات اقتصادی بر تسهيالت اعطایی بانکها از
کانال سرمایه اضافی بانک ،فصلنامه اقتصاد مالی ،مقاله  ،7دوره  ،70شماره ۹1
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 پایان نامه، انتخاب استراتژیک و عملکرد مالی بانک،بين ساختار بازار

 بررسی ارتبا،) 7۹۳1 ( فرناز، نبی زاده.7۹

 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس،کارشناسی ارشد
 بررسی مولفه های موثر برسودآوری،) 7۹۳۱ ( غالمرضا، زمردیان، مهدی، شعبان زاده، ایرج، نجفی شریعت زاده.74
2۳  شماره، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،ARDL بانکهای تجاری ایران با استفاده از الگوی پنل
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