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چكيده
در هر سیستم اقتصادي نقش نظام بانکی در جمع آوري سپردهها (تجهیز منابع) و به کارگیري آن در تامین مالی طرح-
هاي سرمایهگذاري (تخصیص منابع) از اهمیت ویژهاي برخوردار است .امروزه گسترش بازارهاي جهانی و افزایش رقابت
در بازارهاي خدمات مالی ،سودآوري صنعت بانکداري را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار داده است .با توجه به این که
سودآوري یکی از کارکردهاي مهم بانکها به عنوان واسطه مالی میباشد و از آن جایی که یک بانک سودآور توان بیشتري
را براي مقابله با شوکهاي منفی بازار دارد ،لذا توجه به شاخص سودآوري به عنوان یکی از شاخصهاي ارزیابی عملکرد
در بانکها و اهمیت نقش آن در تصمیمات مرتبط با نحوه تجهیز منابع ،تامین مالی و همچنین چگونگی تخصیص منابع،
ضروري است .بر این اساس در مطالعه حاضر مولفههاي موثر بر سودآوري بانکهاي تجاري ایران طی دوره زمانی -29
 8811الگوسازي و مورد بررسی قرار گرفته است .قلمرو تحقیق حاضر شامل  1بانک تجاري پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران شامل بانکهاي اقتصادنوین ،پارسیان ،کارآفرین ،پاسارگاد ،ملت ،تجارت ،صادرات و سینا است .همچنین در
این مطالعه جهت رسیدن به اهداف مورد نظر از الگوي پنل  ARDLاستفاده شده است .نتایج حاصل از مطالعه حاضر
نشان میدهد که متغیرهاي نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائیها ،نسبت تسهیالت به دارائیها ،اندازه و تورم بر سود
آوري بانکهاي تجاري ایران اثر مثبت و مستقیم دارند .به طوري که با افزایش و بهبود این متغیرها طی دوره کوتاه
مدت و بلندمدت ،سودآوري بانکهاي تجاري افزایش مییابد .با این وجود اثر متغیر ریسک اعتباري بر شاخص
سودآوري بانک هاي تجاري ایران منفی و معکوس است .به طوري که با افزایش متغیر فوق در دوره کوتاه مدت و
بلندمدت ،سودآوري بانکهاي تجاري کاهش مییابد .در نهایت نتایج مطالعه بیانگر آن است که سرعت تعدیل به
سمت تعادل بلندمدت در این الگو نسبتا به کندي صورت می گیرد .به عبارت دیگر اگر به علت هر گونه شوکی در
اقتصاد الگو از تعادل اولیه خارج گردد ،زمانی به اندازه دو دوره الزم است تا عدم تعادل کوتاهمدت تصحیح گردد و مدل
به تعادل اولیه بلندمدت باز گردد.
واژههای كليدی :بانکهاي تجاري ،سودآوري ،بازدهی داراییها ،نسبت مالکانه ،ریسک اعتباري ،الگوي پنل .ARDL
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 -1مقدمه
بخشی قابل توجهی از نقدینگی جامعه در دست افرادي است که تمایل و توانایی استفاده صحیح و کارآمد
از آن را ندارند .از طرف دیگر افرادي وجود دارند که در عین داشتن علم و تجربه و عالقه به کار و فعالیتهاي
اقتصادي سرمایه الزم را در اختیار ندارند .تحت چنین شرایطی وجود موسساتی که بتوانند این دو گروه افراد
را بهم پیوند داده و منابع مالی اضافی در جامعه را به سرمایههااي مولاد تبادیل کنناد ضاروري اسات .ایان
موسسات واسطههاي مالی خوانده میشوند .در این میان بانکها از باسابقهترین و مهمترین واسطههاي ماالی
هستند که با شعب متعدد در همه نقاط به آسانی میتوانند پس اندازهاي کوچک و بزرگ ،موقت و دایمی افراد
را در دسترس متقاضیان قرار دهند و آنان نیز با سرمایهگذاري در بخشهاي اقتصادي باه رشاد و شاکوفایی
اقتصاد کمک نمایند .نظام بانکی در هر کشوري دو نقش عمده در اقتصاد ایفا میکناد .نخسات ایان کاه باا
سازماندهی و هدایت دریافتها و پرداختها ،جابجایی پول ،مبادالت تجااري و بازرگاانی را تساهیل کارده و
موجب گسترش بازارها و توسعه فعالیتهاي اقتصادي میگردد .دوم اینکه بانک مرکزي با استفاده از بانکها و
دیگر موسسات مالی و اعتباري اقدام به اجراي سیاستهاي پولی کرده و از طریق افزایش و کاهش حجم پول
بر روي متغییرهاي اساسی اقتصاد چون اشتغال ،تولید ،سطح عمومی قیمتها و موازنه پرداختها تاثیر مای-
گذارد (موسویان .)8812 ،در دنیاي امروز صنعت بانکداري به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباري ،نقش
تعیین کنندهاي در توسعه و رشد اقتصادي کشورها ایفا میکند و میتوان از آن به عنوان نیروي محرکه ،شتاب
دهنده و متعادل کننده بخش اقتصاد یاد کرد .نگاهی به تاریخچه بانک موید این است که این نهادها عالوه بر
نقش پول ،در داد و ستدهاي درونی و برونی مسئولیت مبادالت مالی و پولی را به عهده داشته و از بدو تاسیس
و شکل گیري هم امین مردم و هم آسان کننده مبادالت پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشتهاند؛ بنابراین
توسعه و بهبود فعالیتهاي بانکی به همراه نظامی کارآمد ،نقش عمدهاي درتوسعه و پیشرفت اقتصاد و صنعت
بانکداري خواهد داشت (اصلی .)8821 ،هر سازمان ،شرکت یا موسسهاي به دنبال رسیدن به اهداف خاصای
می-باشد که بانکها و موسسات انتفاعی از این قاعده مستثنی نیستند و آنها نیز در پی دستیابی به سودآوري
به عنوان اهداف وجودي خود و همچنین براي تضمین ادامه حیات خود هستند .بانکهاا باراي رسایدن باه
اهداف و همچنین براي اطمینان از تداوم حیات خود احتیاج دارند که سود خود را حداکثر کنند .افزایش سود
بانک از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینهها امکان پذیر است )عونی.)8811 ،بانکهاي تجاري همیشه در
پی سوددهی بیشتر هستند و میخواهند سرمایهها به سوي اهداف پرسود ساوق داده شاوند .از آنجاایی کاه
میزان کارایی هر سیستم با توجه به بازدهی آن سیستم مورد ارزیابی قرار میگیرد ،لذا کارایی سیستم بانکی
نیز از طریق بازدهی آن براي صاحبان سهام و همچنین سپردهگذران اندازهگیري میشود .هرچه قادر میازان
سوددهی بانکها بیشتر باشد مشتریان اعتماد بیشتري نسبت به بانکها از خود نشان میدهند و همچنان پس
اندازهاي خود را نزد بانکها حفظ مینمایند (صبوري.)8811 ،
امروزه گسترش بازارهاي جهانی و افزایش رقابت در بازارهاي خدمات مالی ،سودآوري صنعت بانکداري را
به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرارداده است .با توجه به این که سودآوري یکی از کارکردهاي مهم بانکها به
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عنوان واسطه مالی میباشد و از آنجائی که یک بانک سودآور توان بیشتري براي مقابله با شوکهاي منفی بازار
را داراست ،لذا توجه به شاخص سودآوري به عنوان یکی از شاخصهاي ارزیابی عملکرد در بانکها و اهمیات
نقش آن در تصمیمات مرتبط با نحوه تجهیز منابع ،تامین مالی و همچنین چگونگی تخصیص منابع ،ضروري
است .بنابرین بانکها بایستی با بررسی عوامل مرتبط با سودآوري خود موجبات افزایش توان رقابت پذیري و
سازگاري با تغییرات محیط اقتصاد کالن را فراهم آورند(رستمی .)8821 ،بار ایان اسااس در مطالعاه حاضار
مولفههاي موثر بر سودآوري بانکهاي تجاري ایران طی دوره زمانی  8811-29مورد بررسی قرار گرفته است.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
صنعت بانکداري ،از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست وگسترش روز افزون دانش بشري در زمینه علاوم
الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهاره فاراوان داشاته باشاد .اماروزه باناکهاا در
کشورهاي پیشرفته به عنوان راه گشا و مشاور حرفهاي و متخصص در افزایش منابع مالی شارکتهاا و جماع
آوري و تبادل اطالعات الزم براي مشتریان خود عمل میکنند و یکی از موتورهااي مهام محارک اقتصاادي
کشورها محسوب میشوند .این امر سبب شده است تا فضاي رقابتی تنگاتنگی میان آنها برقرار شود .با توسعه
روزافزون تکنولوژي و صنعتی شدن کشورها ،مدیران بانکها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداري دارند که
متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژهاي جهت جذب سپردههاي مشتریان برخوردار است.
در کشورهاي پیشرفته بیش از  11درصد امور بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل
شعب بانکها و با استفاده از سیستمهاي الکترونیکی صورت میپذیرد ،لذا بانکها با باه کاارگیري فان آوري
مدرن صنعت بانکداري و اجرایی نمودن طرح مشتري محوري ،سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان باه
محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده امور بانکی را از ایان طریاق انجاام
دهند (جکسون  .)9119 ،8به طور کلی عواملی که منجر به توفیق بانک میشوند ،استفاده از فناوري اطالعات،
بازاریابی ،مشتري مداري به معناي واقعی آن و پرهیز از یدک کشیدن این شعارهاسات .مادیران باناک بایاد
توانایی تشخیص فرصتهاي جدید بازار را داشته باشند و براي رسایدن باه ایان تاوان ،حتماا کارشناساان و
متخصصان ویژه و حرفهاي باید در خدمت مجموعه باشند .بانکها با بهرهمندي از مادیران شایساته و مناابع
انسانی تحصیل کرده ،میتوانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییارات و تحاوالت،
جامعه را زیر ذرهبین قرار دهند .در نظام نوین مدیریت ،سه بعد استراتژي ،تأیید تمرکز و سازمان وجاود دارد.
این استراتژي است که متعاقباً به سطوح عملیاتی مانند عملکرد بازار ،رضایت مشتریان ،عملکارد ا جتمااعی،
اعتماد و پذیرش ،عملکرد محیطی ،مالی و اهداف و نتایج آن منتهی می شود .بسیاري از بانکها توانستهاند با
به کارگیري این گونه سیاستها ،در جایگاه برتر نظام بانکداري قرار گیرند(عباسقلیپور.)8812 ،
موفقیت یا عدم موفقیت بانک را به دور از عملکرد مدیران نمیتوان تصور نمود .بانکی میتواند موفق باشد
که از مدیران شایسته ،ابزارهاي متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستاي پیروزي مجموعه بهره مند
شود .سهامداران بالقوه موسسات انتفاعی کوشش میکنند که کارایی مدیریت را قبال از سارمایهگاذاري یاا
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هنگام ارزشیابی سهام واحد انتفاعی ارزیابی کنند .یکی از تفاسیر کارایی توان نسبی واحد انتفاعی در به دست
آوردن حداکثر محصول از مصرف مقدار معینی از منابع و یا تحصیل مقدار معینی محصول از مصرف حاداقل
منابع و یا ترکیب بهینه منابع در قبال تقاضا و قیمت معین براي محصوالت است ،به نحوي که موجب تحصیل
حداکثر بازده براي مالکان شود .مفهوم عملکرد ،با کارایی  9و اثربخشی 8تعریف شده است ،چون اثربخشی بیان-
گر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادي ،چگونه باراي
کسب هدف به کار رفتهاند ،لذا میتوان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست .به عبارت دیگر هم علل داخلای
)کارایی ( و هم دالیل خارجی (اثربخشی) براي بخشهاي خاص عملکرد ،میتوانند وجود داشته باشند .از این
رو ،عملکرد تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیتهاي صورت گرفته است .بانکها براي دستیابی به عملکرد بهتر،
باید از شاخصهاي پیشرو یا آیندهنگر  4استفاده کنند .شاخصهاي پسرو یا گذشته نگر  9تنها وقایع تاریخی را
بیان میکنند ،در حالی که شاخصهاي آینده نگر ،باعث مهیا شدن شرایط براي پارورش عملکارد مایشاوند
(الینچ وکروس  .)8228 ، 6در بسیاري از مواقع کارایی به هدف واحد انتفاعی بستگی و همچنین زمانی معناا
دارد که با معیاري ایده_ال یا مورد انتظار مقایسه گردد .به طور مثال چنان چه سرمایه باه کاار گرفتاه شاده
توسط واحد انتفاعی در سالهاي مختلف ثابت بماند مبلغ سود ممکن است براي سنجش کارایی مناساب باه
نظر برسد .سود سال جاري را میتوان با سودهاي سالهاي قبل مقایسه کرد .اما اگر سرمایه به کارگرفته شده
در خالل سالها تغییر یافته باشد ،مبلغ سود باید با جمع سرمایه یا جمع درآمد فروش مقایسه شود .چنان چه
سود خالص بر جمع سرمایه تقسیم گردد .حاصل تقسیم نرخ بازده سرمایه گذاري ( )ROAنامیده میشود .به
نظر میرسد این نرخ معیاري براي ارزیابی کارآمد سرمایه واحد انتفاعی به دست میدهد .مبناي دیگري براي
مقایسه سود درآمد فروش دوره مالی است اگر چه درآمد فروش را نسبت به سرمایه به کار گرفته شده صحیح -
تر میتوان ارزیابی کرد اما به کارگیري این مبنا معایبی نیز دارد .مقایسه نسبت سود خالص به درآمد فروش در
دورههاي مختلف تنها در صورتی اعتبار دارد که به کارگیري ظرفیت در این سالها یکسان باشد و یا ظرفیت
بال استفاده بخشی از عدم کارایی مدیریت به حساب آید .مقایسه نسبت مزبور میان واحدهاي انتفاعی مختلف
حتی مشکلتر میباشد .این مقایسه در صورتی معتبر است که نسبت درآمد فروش به سرمایه تمامی شرکت-
هاي مورد مقایسه یکسان باشد .از آنجا که این شرط غیر محتمل است این نسبت نیز براي مقایسه واحدهاي
انتفاعی مختلف اعتبارچندانی ندارد (آقابابائی.)8821 ،
باقري ( ،)8819عوامل موثر بر سودآوري بانک رفاه ایران را براي دوره زمانی  8869-11مورد بررسی قرار
داد .در این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون خطی عوامل موثر بر سودآوري بانک رفاه به دو گروه عوامال
داخلی و عوامل بیرونی تقسیم شده است .نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که از میان عوامل داخلی،
مدیریت بانک رفاه جهت حداکثرسازي سود باید بیشترین توجه خاود را صارف کنتارل هزیناههاا و کاارایی
عملیاتی آن نماید .در این راستا مدیریت بانک رفاه باید بیشترین فعالیت را جهت افزایش سپردههاي حساب
جاري بنماید .زیرا این سپردهها کمترین هزینه را براي بانک در بر دارد .افزایش حجم سپردههاي دیداري می-
تواند یک ابزار استراتژیک براي بانک رفاه کارگران براي بهبود سودآوري آن باشد .همچنین در مطالعه فوق در

151

بررسي مولفه¬های موثر بر سودآوری بانک¬های تجاری ايران با  / ...ايرج نجفي شريعتزاده ،مهدی شعبانزاده و غالمرضا زمرديان

رابطه با پرتفوي داراییها پیشنهاد شده است که بیشتر در وام و تسهیالت تمرکز کرده و آنها را باه سارمایه-
گذاري مستقیم و مشارکت حقوقی ترجیح دهند .در میان عوامل بیرونی تاثیر گذار بر سودآوري بانک رفاه نیز
مشخص شد که رشد اقتصادي رابطه مثبت و معناداري با سودآوري داشته ولی تورم باعث کاهش ساودآوري
شده و رابطه عکس با آن دارد.
نبی و همکاران ( ،)8811با استفاده روش حداقل مربعات معمولی در قالب الگوي پنل دیتاا ،ساودآوري
بانکهاي اسالمی و متعارف را در ایران و مالزي طی دوره  9118-9111بررسی و مقایسه نمودند .هدف این
تحقیق مقایسه سیستم بانکداري اسالمی ایران با شبکه بانکی اسالمی در مالزي و همچنین با شبکه متعاارف
بانکی مالزي با رویکرد سودآوري بوده است .نمونه آماري تحقیق متشکل از  1بانک ایرانای و  4باناک ماالزي
بوده است .نتایج حاصل از مطالعه فوق حاکی از برتري مطلق شاخصهاي ساودآوري در بانکاداري متعاارف
مالزي در خصوص متغیرهاي "نسبت تسهیالت به داراییها " و "نسبت تسهیالت غیر بهرهاي به کل دارائیها
" نسبت به سایر رقباي بانکی خود بود .این در حالی است که ارزش داراییهاي بانکهاي اسالمی مالزي کاه
معرف اندازه بانکها است بر سودآوري آنها تاثیر مثبت و معناداري داشته که در مورد بانکهاي ایرانی چندان
صادق نبود .از نکات قابل توجه در نتایج این تحقیق عدم وجود رابطهاي معنادار بین ارزش سپردههاي بانکی به
دارائیها و شاخصهاي سودآوري در بانکهاي اسالمی مالزي است .این امر بدیهی به نظر میرساد چارا کاه
اصوال در بانکداري اسالمی سودي به سپردههاي قرض الحسنه پرداخت نمیشود و این سپردهها جاز عماده-
ترین منابع بانکهاي اسالمی است و تاثیري بر سود آوري از این محل متوجه بانکهاي اسالمی نیست.
نوري بروجردي و همکاران ( ،)8812به بررسی تاثیر تمرکز بر سودآوري بانکهاي دولتای پرداختناد .در
این مطالعه متغیر تمرکز از طریق سه بعد ( شامل تمرکز داراییها ،تسهیالت اعطایی وکال دارایایهاا) و باا
استفاده از شاخص هرفیندال -هیرشمن براي  81بانک دولتی طی سالهاي  8811-11اندازهگیاري و وارد
مدل شده است .در این تحقیق عالوه بر متغیر تمرکز از شش متغیر کنترلی (شامل انادازه ،کاارآیی ،سارمایه
بانک ،سطح بازار سرمایه ،سطح درآمد ملی و نرخ بهره) نیز استفاده شد .همچناین در مطالعاه فاوق متغیار
بازدهی داراییها به عنوان شاخص سودآوري (متغیر وابسته) در نظر گرفته شد .نتایج حاصل از تحقیق فاوق
نشان داد که بین تمرکز و سودآوري رابطه معکوس و معنادار وجود دارد .متغیرهاي کارایی ،سارمایه ،ساطح
درآمد ملی و نرخ بهره رابطه مستقیمی با سودآوري بانکهاي دولتی داشتند .اما هیچ رابطاه معنااداري باین
سطح بازار سرمایه و سودآوري یافت نشد.
آقابابائی ( ،)8821با استفاده از مدل گشتاورهاي تعمیم یافته( )GMMتاثیر ویژگیهاي بانک و ویژگای-
هاي صنعت بانکداري را بر سودآوري بانکهاي تجاري بررسی نمود .در این مطالعه عوامل موثر بر سودآوري
بانکها به دودسته عوامل داخلی( قابل کنترل توسط مدیریت بانکها) و عوامل خارجی -محیطای ( خاارج از
کنترل مدیریت بانکها) تقسیم بندي شد .جامعه آماري این تحقیق شامل  9بانک تجاري -خصوصی ایران که
در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شدهاند بوده است .قلمرو زمانی تحقیق فوق نیاز از ابتاداي ساال ماالی
8818تا پایان سال مالی 8811بود .در این مطالعه عوامل داخلی باا شااخصهاایی از قبیال سرمایه(نسابت
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مالکانه) ،مدیریت هزینه هاي عملیاتی ،نرخ رشد بهره وري و ریسک اعتباري نشان داده شاد .باراي تحلیال
عوامل خارجی نیز از متغیرهاي مالکیت و تمرکز استفاده گردید و متغیر تورم به عنوان متغیر کنترلی در نظر
گرفته شد .براي متغیر وابسته این تحقیق از شاخصهاي بازدهی داراییها و بازدهی حقاوق صااحبان ساهام
استفاده شد .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که متغیر سرمایه یک رابطه مثبت و معنادار با بازدهی دارییها و
یک رابطه منفی و معنادار با بازدهی حقوق صاحبان سهام دارد .متغیر ریسک اعتباري و تمرکز فاقاد هرگوناه
رابطه آماري با سودآوري بانکهاي تجاري -خصوصی میباشند .متغیر مدیریت هزینههاي عملیاتی داراي یک
رابطه معنادار و منفی با بازدهی داراییها و فاقد هر گونه رابطه آماري با بازدهی حقوق صاحبان سهام میباشد
.متغیر رشد بهرهوري داراي یک رابطه مثبت و معنادار با سودآوري بانکهاي مورد بررسی مایباشاد .متغیار
مالکیت نیز داراي رابطه معنادار و مهم اما منفی با سودآوري بانکهاي مورد بررسی میباشد.
اولونی و شیپو  )9188( 1با به کارگیري یک مدل رگرسیون خطی چند گانه عوامال ماوثر بار ساودآوري
بانکهاي تجاري کشور کنیا را طی دوره زمانی  9119-9111مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه عوامل
موثر بر سودآوري به عوامل داخلی ،قابل کنترل مدیریت و عوامل ساختار بازار تقسیم بندي شد .نتایج حاصل
از این تحقیق نشان داد که ویژگیهاي بانک یک تاثیر پایدار و بسیار مهم بر سودآوري بانکهاي تجاري کشور
کنیا دارد ولی عوامل ساختار بازار تاثیر چشمگیري بر سودآوري ندارد.
آنی و همکاران  ،)9189( 1به تبیین عوامل تعیین کننده سودآوري بانکهااي تجااري نیجریاه پرداختاد.
قلمرو این تحقیق شامل 89بانک تجاري براي مدت  81سال یعنی از سال  9118تا  9181و مادل اساتفاده
شده در این مطالعه براي آزمون فرضیات و تحلیل دادههاي تحقیق از نوع مدل رگرسیون خطی چند گانه بوده
است .نتایج حاصل از مطالعه فوق نشان داد که متغیر اندازه نمیتواند باعث افزایش سودآوري بانکهاي تجاري
شود .در نقطه مقابل نسبت مالکانه و نسبت وامها به داراییها از عوامل تاثیر گذار قوي بر سودآوري بانکهاي
تجاري نیجریه میباشد.
المومانی  ،)9188( 2تاثیر عوامل مدیریتی را بر سودآوري بانکهاي تجاري پذیرفته شده در باورس اوراق
بهادار عمان طی دوره  9119 -9188مورد بررسی قرار داد .بدین منظور در مطالعه فوق متغیرهاي مدیریتی
شامل ویژگیهاي داخلی و قابل کنترل بانکهاي تجاري از صورتهاي مالی مثل ترازنامه و صورت سود وزیان
شناسایی گردید .عوامل مدیریتی تاثیر گذار بر سودآوري در این مطالعه شامل کاارایی هزیناههاا ،نقادینگی،
ترکیب تجاري ،ریسک اعتباري ،نسبت مالکانه و اندازه بوده است .براي محاسابه ساودآوري نیاز از شااخص
بازدهی داراییها استفاده شد .جامعه آماري این مطالعه شامل 88بانک اسالمی – تجااري پذیرفتاه شاده در
بورس اوراق بهادار عمان بوده است .در مطالعه فوق جهت آزمون فرضیهها از آزمون هم بستگی و رگرسایون
خطی استفاده شده است .نتایج مطالعه فوق نشان داد که عامل اصلی اثر گذار بر سودآوري بانکهاي تجاري
اردن،کارآیی هزینههاي عملیاتی است و سایر متغیرهاي قابل کنترل مدیریت فاقد تاثیر و رابطه با ساودآوري
این بانکها هستند.
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المزاري  ،)9184( 81تاثیر عوامل داخلی بانک را بر سودآوري بانکهاي عربستان سعودي و اردن ،طی دوره
زمانی  9119-9188بررسی نموده است .هدف اصلی مطالعه فوق مقایساه ساودآوري باناکهااي عربساتان
سعودي و بانکهاي اردنی بوسیله عوامل داخلی بوده است .در این مطالعه یک نمونه  98تایی از باناکهااي
عربستان سعودي و اردنی مورد بررسی قرار گرفتند .براي تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از ضریب هم بستگی
پیرسون ،تجزیه و تحلیل واریانس و رگرسیون استفاده شده است .نتایج نشاان داد یاک رابطاه مثبات میاان
بازدهی داراییهاي بانکهاي سعودي و نسبت مالکانه ،ریسک نقدینگی و نسبت سرمایهگذاري به داراییها و
یک رابطه منفی با نسبت تسهیالت به داراییها ،نسبت تسهیالت به سپردهها ،نسبت هزینههاي عملیاتی باه
درآمدهاي عملیاتی و اندازه وجود دارد .در مقابل در بانکهاي اردنی بین بازدهی داراییها و ریسک نقدینگی،
نسبت تسهیالت به داراییها و نسبت مالکانه و تسهیالت به سپردهها رابطه مثبت وجود دارد و باین باازدهی
داراییها و نسبت هزینههاي عملیاتی به درآمدهاي عملیاتی ،نسبت سرمایهگذاري به داراییها و اندازه رابطه
منفی وجود دارد.
 -3روششناسی پژوهش
در مطالعه حاضر جهت رسیدن به اهداف موردنظر و بررسی مولفههاي ماوثر بار ساودآوري باناکهااي
تجاري ایران ،ابتدا عوامل اثرگذار بر سودآوري بانک هاي تجاري به صورت نظري و تجربی تصریح خواهد شد.
سپس الگوي فوق در قالب الگوي خود توضیح با وقفههاي توزیعی  )ARDL(88مورد بررسی قرار میگیارد .در
ادامه به الگوي پنل اشاره میگردد .استفاده از الگوي فوق به این دلیل است که باا توجاه باه آن کاه الگاوي
نظري مطالعه حاضر در نهایت ،در قالب پانل برآورد میگردد ،لذا الزم است به منظور برآورد و تفسایر نتاایج
الگوي فوق از مدل الگوي دادههاي پانل استفاده شود .در نهایت نیز به چگونگی جمعآوري دادهها در مطالعه
حاضر اشاره میشود.
تصریح الگوی عوامل موثر بر سودآوری بانکهای تجاری ایران
در این مطالعه با بهره گیري از نظریات مختلف و مطالعات تجربی مختلف صورت گرفته در داخل و خارج
از کشور ،مولفههاي موثر بر سودآوري بانکهاي تجاري به لحاظ نظري به صورت رابطه رگرسیون ( )8در نظر
گرفته شده است.
()8
) ROA  f (CPR,SIZ, EQR, CR, INF , R , EG , PG
در رابطه فوق ROA ،متغیر وابسته بوده و بیانگر بازده کل دارائیها است .از این متغیر در مطالعات
مختلف اشاره شده در قسمت قبل ،عموما به عنوان مقیاسی جهت اندازهگیري سودآوري استفاده شده است.
همچنین متغیرهاي مستقل نیز شامل :CPR ،نسبت تسهیالت به دارائیها :SIZ ،اندازه بانک : EQR ،نسبت
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مالکانه (نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائیها) :CR ،ریسک اعتباري :INF ،تورم :R ،نرخ بهره :NI ،سطح
درآمد ملی و  :PGنرخ رشد بهرهوري میباشند.
در تصریح الگوي نظري عوامل اثرگذار بر سودآوري بانکهاي تجاري (رابطه  ،)8متغیرهایی که بر اسااس
مبانی تئوریک اقتصادي بر عملکرد بانکهاي تجاري اثرگذار بودهاند ،شناسایی شدهاند .با این وجاود تصاریح
الگوي نظري فوق لزوما به معناي وجود ارتباط حتمی میان متغیرهاي فوق نبوده و ممکان اسات بار اسااس
شرایط زمانی و با توجه به شرایط کشور ایران لزوما ارتباط معنیداري میان متغیرها شکل نگرفته باشاد .لاذا
در ادامه به منظور تصریح الگوي نهایی عوامل اثرگذار بر سودآوري بانکهاي تجاري ایران ،از روش تجزیاه و
تحلیل اکتشافی اطالعات  )EDA( 89استفاده و ارتباط میان سودآوري و تک تک متغیرهااي توضایحی مادل
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا بر این اساس ارتباط میان این متغیرها شناسایی و مدل نهاایی مشاخص
گردد .بر این اساس الگوي تجربی عوامل موثر بر سودآوري بانکهااي تجااري ایاران باه صاورت رابطاه ()9
تصریح شده است .با توجه به آن که جامعه آماري مطالعه حاضر شامل  1بانک تجاري پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران ،شامل بانکهاي اقتصادنوین ،پارسیان ،کارآفرین ،پاسارگاد ،ملت ،تجارت ،صادرات و ساینا
است ،لذا  i=1,…8است.
i=1, … , 8
()9
) ROAit  f (CPR it ,SIZit , EQR it , CR it , INFt
در رابطه فوق ROAit ،متغیر وابسته مطالعه حاضر بوده و بیانگر بازده کل دارائیهاي بانک  iدر ساال
است .همچنین متغیرهاي مستقل مطالعه حاضر شامل : CPR it ،نسبت تسهیالت به دارائایهااي باناک  iدر
t

سال  :SIZ ،tاندازه بانک  iدر سال  : EQR ،tنسبت مالکانه بانک  iدر سال ( tنسبت حقوق صاحبان سهام باه
دارائیها) :CR ،ریسک اعتباري بانک  iدر سال  tو  :INFتورم در سال  tمیباشند .تعریاف متغیرهااي رابطاه
( )9در مطالعه حاضر به صورت زیر میباشد:
 سودآوری
سودآوري به توان شرکت یا موسسه در ایجاد درآمد کافی به گونهاي که پس از پرداخت هزینههاي جاري،
مبلغی اضافی به نام سود براي شرکت باقی بماند ،اتالق میشود (عونی .)8811 ،در این تحقیق سودآوري باا
شاخص بازدهی داراییها ( )ROAاندازهگیري میشود .این شاخص را میتوان به صورت زیر تعریف نمود:
سود خالص بعد از مالیات
کل دارائی ها

 نسبت تسهيالت به داراییها
این نسبت نشان دهنده این موضوع است که چند درصد از داراییهاي باناکهااي تجااري را تساهیالت
اعطایی تشکیل میدهد .اصوال این نسبت در تمامی بانکهاي تجاري باالي  61درصد است ،یعنی بزرگترین
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قلم تشکیل دهنده داراییهاي بانکهاي تجاري تسهیالت اعطایی است .این شاخص با استفاده از نسبت زیر
اندازهگیري شده است (ارینا و لیس.)9188 ،
تسهیالت اعطائی
دارائی ها

نسبت تسهیالت به دارائی ها

 اندازه
اندازه بانکهاي تجاري به وسیله حجم داراییهاي آنها ارزیابی میشود .در این تحقیق اندازه عبارت است
از لگاریتم طبیعی داراییهاي بانکهاي تجاري (ارینا و لیس .)9188 ،این شاخص را میتوان به صاورت زیار
تعریف نمود:
کل دارئی ها

اندازه

 نسبت مالكانه (ریسک سرمایه)
این نسبت نشان دهنده آن است که چند درصد از داراییهااي باناک متعلاق باه صااحبان ساهام اسات
(آثاناسگلو و همکاران .)9111 ،در این تحقیق نسبت مالکانه به صورت زیر اندازهگیري میشود (ارینا و لایس،
.)9188
حقوق صاحبان سهام
کل دارائی ها

نسبت مالکانه

 ریسک اعتباری
یکی از مهمترین شاخصهاي اندازهگیري کیفیت داراییها میزان ریسک اعتباري باناک اسات .ریساک
اعتباري یکی از عواملی است که بر سالمت فردي بانک تاثیر میگذارد .با افزایش میزان مطالبات معوق بانک-
هاي تجاري میزان ریسک اعتباري افزایش یافته و باعث کاهش کیفیت داراییها میشود (بارال .)9119 ،در
این تحقیق ریسک اعتباري با استفاده از نسبت زیر اندازهگیري میشود (ارینا و لیس.)9188 ،
تسهیالت غیرجاري
کل تسهیالت اعطائی

ریسک اعتباري

 تورم
تورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمتها در نظر گرفته میشود .تورم ،تغییرات در
شاخصهاي قیمتی را اندازه میگیرد .به عبارت دیگر با فرض آن که براي محاسبه نرخ تاورم از شااخص CPI
استفاده گردد ،در این صورت رابطه زیر بیانگر نرخ تورم بین سالهاي  tو  t-1است.

الگوی خود توضيح برداری با وقفههای گسترده ()ARDL
با معرفی و تبیین فرم تابعی الگوي عوامل موثر بر سودآوري بانکهاي تجاري ایران (رابطه ( ،))9ارتبااط
کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها در قالب الگوي خود توضیح برداري با وقفههااي گساترده ( )ARDLو در
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چارچوب پنل مورد بررسی قرار گرفته است .استفاده از روشهاي سنتی اقتصاد سنجی در مطالعات تجربای،
مبتنی بر فرض مانایی(ایستایی) متغیرهاست .بررسیهاي انجام شده در این زمینه نشان دهنده آن است کاه
در مورد بسیاري از سري هاي کالن اقتصادي این فرض برقرار نیست و اغلب متغیرها نامانا هستند .بناابراین،
طبق نظریه هم انباشتگی در اقتصاد سنجی ،ضرورت دارد تا از مانایی و ناماناایی متغیرهاا اطمیناان حاصال
شود .در مطالعات تجرب ی جهت بررسی پایایی متغیرهاي سري زمانی به طور معمول از آزماونهااي دیکای-
فولر تعمیم یافته  88و یا فیلیپس پرون  84استفاده میگردد .اما چنان چه شکل دادهها به صورت پنل باشد باید
از آزمون لوین لین چاو  )LLC(89اساتفاده نماود (نوفرساتی .)8811 ،باا بررسای ایساتایی متغیرهاا ،جهات
الگوسازي ارتباط میان متغیرها بر اساس نظر فمباي  )8221(86باید مراحلی به طور سیستماتیک دنبال شود.
انتخاب روش  ARDLدر مطالعه حاضر بر این مبنا صورت گرفته است .در الگوي  ARDLمتغیرهااي موجاود
در الگو میتوانند ) I(0و یا ) I(1باشند ولی نمیتوانند ) I(2باشند ،لذا این مساله بایاد باا انجاام آزماونهااي
ایستایی مورد بررسی قرار گیرد .الگوي  ARDLابتدا توسط پسران و پسران  )8221( 81ارائه و ساپس توساط
پسران و اسمیت  ،)8221( 81پسران و شین  )8222( 82و پسران و همکاران  )9118( 91بسط داده شده است.
به علت وجود محدودیتهاي استفاده از روشهاي انگل-گرنجر ،یوهانسن -جوسیلوس و مادلهااي تصاحیح
خطا  ،)ECM( 98این افراد در مطالعات خود کوشیدهاند تا با غلبه بر نواقص روشهاي فوق ،درصدد دساتیابی
بهتر براي تحلیل روابط درازمدت و کوتاهمدت بین متغیرها برآیند (سیدیکی  .)9111 ،99مزیت باه کاارگیري
روش  ARDLبر سایر روشها این است که صرفنظر از ماهیت ایستایی متغیرهااي موجاود در مادل از ناوع
( I)1و ( ،I)8میتوان رابطه ي همگرایی بین متغیرها را نیز بررسی کرد (پسران و پساران .)8221 ،همچناین
در مورد نمونههاي کوچک ،این روش داراي قدرت توضیحدهندگی باالیی نسبت به سایر روشهاست(پسران
و شین .)8222 ،لذا برآوردهاي روش  ARDLبه دلیل پرهیز از مشکالتی همچاون خودهمبساتگی و درون-
زایی ،نااریب و کارا هستند .همچنین این روش ،روابط بلندمدت و کوتااهمادت باین متغیار وابساته و ساایر
متغیرهاي توضیحی الگو را به طور همزمان تخمین میزند (سیدیکی .)9111 ،الگوي  ARDLبراي رابطه ()9
که مربوط به عوامل موثر بر سودآوري بانکهاي تجاري ایران است را در چارچوب الگاوي کوتااهمادت ARDL
میتوان به صورت رابطه ( )8بیان نمود.
∑

∑

∑

∑

∑

()8
بر اساس رابطه ( )8در الگوي  ARDLمتغیر وابساته تحات تاأثیر مقاادیر ساطح و باا وقفاه متغیرهااي
توضیحی و مقادیر با وقفه خودش قرار دارد .یکی از مزیتهاي روش خود توزیع با وقفههاي گسترده ،برآورد
ضرایب مربوط به تعادل بلندمدت است .اما الزم است کاذب بودن و نبودن ضرایب تعاادل بلندمادت بدسات
آمده مورد بررسی قرار گیرد .به عبارت دیگر بررسی شاود آیاا رابطاه پویااي کوتااهمادت باه سامت تعاادل
بلندمدت گرایش دارد یا خیر (نوفرستی .)8811 ،براي این منظور در الگاوي  ARDLاز روش آزماون فارض
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استفاده میگردد .بر این اساس فرض صفر و مقابل آن براي رابطه ( )8را می توان به صورت رابطه ( )4بیاان
نمود.
m

H 0 :  ai  1  0
i 1
m

H a :  ai  1 0
i 1

در رابطه فوق ،فرض صفر بیان گر عدم وجود هم انباشتگی یا رابطه بلندمدت است .زیرا شرط آنکه
رابطه پویاي کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت گرایش یابد آن است که مجموع ضرایب کمتر از یک باشد.
براي انجام آزمون مورد نظر در ابتدا الزم است آماره  tبر اساس رابطه ( )9محاسبه شود(نوفرستی.)8811 ،


1

m

i

a
i 1
m



ai

S

t 

i 1

سپس مقدار  tمحاسباتی با مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بنرجی ،دوالدو و مستر  )8229(98مقایسه
گردد .اگر قدر مطلق  tبدست آمده با توجه به رابطه ( )9از مقادیر بحرانی فوق بزرگتر باشد ،فرض صفر رد و
وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها پذیرفته میشود .لذا رابطه بلندمدت براي رابطه ( )8به صورت رابطه ()6
تصریح میگردد.
() 6
همچنین در الگوي  ARDLدر صورت وجود هم انباشتگی بین متغیرهاي موجود در مدل ،میتوان میان
نوسانات کوتاهمدت متغیرها و مقادیر تعادلی بلندمدت ارتباط برقرار کرد .این امکان از طریق الگوي تصحیح
خطا امکان پذیر است .فرم عمومی الگوي تصحیح خطا براي رابطه ( )8به صورت رابطه ( )1قابل بیان است.
∑

∑

∑

∑

()1

∑
∑

در رابطه (  ،)6عملگر تفاضل مرتبه اول ،سرعت تعدیل پارامتر مورد نظر یا سرعت نزدیک شدن به
مقدار تعادلی بلند مدت را اندازهگیري میکند و  ecmt 1جمالت پسماندي است که از برآورد رابطه بلند
مدت ( )6بدست آمده است (نوفرستی.)8811 ،
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الگوی دادههای پانل
در استفاده از الگوي دادههاي پانل پس از بررسی پایایی متغیرهاي تحت بررسی ،انجام دو آزمون همگنی
و هاسمن بسیار مهم و ضروري است .بر اساس آزمون همگنی ،اگر ناهمگنی پارامترها در بین افراد و مقاطع یا
در طول سري نادیده گرفته شود میتواند به برآوردهاي ناسازگار یا بیمعنی از پارامترها منجر شود (تورش
ناهمگنی) .در این حالتها آشکار است که از رگرسیون دادههاي پانلی که عرض از مبداهاي ناهمگن را نادیده
میگیرند نباید استفاده نمود(فطرس و همکاران .)8812 ،جهت انجام آزمون همگنی در ادبیات اقتصادسنجی
به طور معمول از آزمون  Fلیمر استفاده میگردد و بر این اساس مدل برتر انتخاب میگردد این آزمون را
میتوان به صورت رابطه زیر بیان نمود:
( )1

⁄
⁄

به ترتیب ضریب تعیین الگوهاي متغیر دامی و رگرسیون ادغامی
و
در رابطه (،)1
میباشند .همچنین در این رابطه n ،تعداد مقطعها T ،تعداد مشاهدات در هر مقطع و  Kتعداد رگرسورها را
نشان می دهد .بر این اساس و بر پایه فرضیه صفر می توان مدل برتر را انتخاب نمود .پس از انجام آزمون
همگنی براي تخمین معادالت با توجه به ویژگیهاي الگو ،باید مشخص گردد که کدام یک از روشهاي اثرات
ثابت  94یا اثرات تصادفی  99مناسب میباشند .براي این منظور نیز در مطالعات به طور معمول از آزمون
96
هاسمن استفاده میگردد.
آماره آزمون هاسمن که داراي توزیع چی -دو میباشد ،براساس رابطه زیر محاسبه میگردد:
( )1

)

()

(

به ترتیب بردار ضرائب معادالت اثرات ثابت و اثرات تصادفی میباشند.
و
در رابطه (،)1
نیز ماتریس واریانس -کواریانس معادلههاي اثرات ثابت و اثرات تصادفی را نشان میدهند .بر
و
اساس فرضیه صفر در آزمون هاسمن در تخمین معادالت الزم است اثرات تصادفی در نظر گرفته شود با این
وجود فرضیه مقابل در آزمون هاسمن بر اثرات ثابت در تخمین الگو تاکید دارد (هاسمن.)8211 ،
جامعه آماري مطالعه حاضر  1بانک تجاري پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل بانکهاي
اقتصادنوین ،پارسیان ،کارآفرین ،پاسارگاد ،ملت ،تجارت ،صادرات و سینا است .بر این اساس کلیه آمار و
اطالعات مورد نیاز براي انجام مطالعه حاضر ،از صورتهاي مالی حسابرسی شده و یادداشتهاي پیوست این
بانکها ،سایت مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمی ،سایت کدال ،سایت رسمی شرکتهاي مورد
بررسی ،سایت شرکت اطالع رسانی بورس ،بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بانکهاي اطالعاتی از قبیل
نرم افزار ره آورد نوین براي دوره زمانی  8811- 29جمع آوري شده است .همچنین در مطالعه حاضر جهت
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تجزیه و تحلیل دادهها و برآورد کلیه مدلها از دو بسته نرم افزاري  Eviewsو  STATAاستفاده شده
است.
نتيجهگيری و بحث
در مدلهاي پانل ،همانند مدل هاي سري زمانی قبل از برآورد الگو و بررسی نتایج حاصل از آن ،ابتدا
الزم است پایایی متغیرهاي موجود در الگو مورد بررسی قرار گیرد .بر این اساس در مطالعه حاضر پایایی
متغیرهاي الگوي تحت بررسی از طریق آزمون لوین ،لین و چو ( )LLCمورد بررسی قرار گرفته است .در این
آزمون فرضیه صفر وجود ریشه واحد در متغیرهاي تحت بررسی میباشد .بنابراین رد فرضیه صفر به معناي
عدم وجود ریشه واحد و ایستا بودن متغیرها است .جدول ( ) 8نتایج حاصل از این آزمون را در حالت مدل با
عرض از مبدا و روند زمانی نشان میدهد .همانگونه که نتایج حاصل از این آزمون نشان میدهد کلیه
متغیرهاي الگوي رابطه ( ) 9یا در سطح ایستا بوده و یا با یک بار تفاضلگیري ایستا شدهاند .به عبارت دیگر
کلیه متغیرها در الگوي تحت بررسی هم انباشته از درجه صفر یا یک میباشند .بنابراین با توجه به نتایج
آزمون پایایی و الگوریتم الگوسازي فمباي ( )8221میتوان مدل خود توضیح برداري با وقفههاي گسترده
( )ARDLرا به عنوان مدل مناسب جهت بررسی مولفههاي موثر بر سودآوري بانکهاي تجاري انتخاب نمود.
جدول  -1نتایج آزمون ریشه واحد در متغيرهای مدل
متغيرها

CR
CR

توضيحات

آماره LLC

بازده کل دارائیها
تفاضل بازده کل دارائیها
نسبت تسهیالت به دارائیها
تفاضل نسبت تسهیالت به دارائیها دارائیها
اندازه بانک
تفاضل اندازه بانک
نسبت مالکانه
تفاضل نسبت مالکانه
ریسک اعتباري
تفاضل ریسک اعتباري
تورم
تفاضل تورم

-9/89
-89
-8/12
-1/14
1/81
-89/84
-9/89
-88/69
-8/18
-89/18
1/48
-81/99

 معنیدار در سطح  8درصد

ماخذ :یافتههاي تحقیق
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در استفاده از الگوي دادههاي پانل ،قبل از برآورد الگو عالوه بر انجام آزمون ریشه واحد ،انجام دو آزمون
همگنی و هاسمن نیز بسیار مهم است .چرا که در برآورد الگو به روش دادههاي پانل ،پرسش اصلی این است
که باید اثرات گروهی در برآورد الگو در نظر گرفته شود یا خیر؟ بر این اساس و به جهت بررسی این موضاوع
دو آزمون فوق انجام و نتایج آن در جدول ( )9ارائه شده است .بر اساس نتایج آزمون همگنای ،باا توجاه باه
معنیدار بودن آماره  Fدر سطح احتمال یک درصاد فرضایه براباري عارض از مباداها پذیرفتاه نشاده و رد
میشود .در نتیجه در برآورد الگو الزم است اثرات گروهی در نظر گرفته شود و مدل به صاورت پانال بارآورد
گردد .همچنین بر اساس آزمون هاسمن ،با توجه به معنیداري آماره کاي -دو محاسبه شده در سطح احتمال
یک درصد ،فرضیه صفر مبنی بر به کارگیري روش اثرات تصادفی رد شده و بر این اساس الزم اسات جهات
تخمین ضرایب الگو از روش اثرات ثابت استفاده نمود.
جدول  -2نتایج آزمون همگنی و هاسمن
آزمون همگنی
p.value

9/91

1/18
آزمون هاسمن
p.value

896/6

1/18
ماخذ :یافتههاي تحقیق

پس از بررسی درجه ایستایی متغیرها و همچنین انجام دو آزمون همگنی و هاسمن ،باه منظاور بارآورد
الگو در چارچوب الگوي پنل  ARDLابتدا الزم است تا با استفاده از آمارههاي آکائیک ( ،)AICشوآرتز -بیزین
( )SCBو یا حنان کویین ( )HQتعداد وقفه بهینه مدل تعیین و سپس وجود یا عدم وجود رابطاه بلنادمادت
میان متغیرهاي مدل مورد بررسی قرار گیرد .بر این اساس در مطالعه حاضر به منظور تعیین تعداد وقفههاي
بهینه ،از معیار  SCBاستفاده شده و الگوي پویاي مولفههاي موثر بر سودآوري بانکهاي تجاري ایران با یاک
وقفهي زمانی برآورد شده است .نتایج حاصل از برآورد الگوي کوتااهمادت پنال  ARDLباراي رابطاه ( )9در
جدول( ) 8ارائه شده است .همان طور که از نتایج جدول فوق مشاهده میشود هماه متغیرهاا داراي عالمات
مورد انتظار بوده و از لحاظ آماري در سطح باالیی معنیدار میباشند .دلیل اصلی این موضوع را شاید بتاوان
به استف اده از روش تجزیه و تحلیل اکتشافی اطالعات ( )EDAدر مطالعه حاضر نسبت داد .چرا که در مطالعه
حاضر پس انتخاب متغیرها بر اساس تئوري سعی شده است تا با انجاام یاک پایش مطالعاه از طریاق روش
 ،EDAمتغیرهاي اثرگذار بر سودآوري بانکهاي تجاري ایران شناسایی و بر این اساس در مدل لحاظ گردند.
نتایج الگوي پویا نشان میدهد که در کوتاهمدت مهمترین مولفههاي موثر بر سودآوري بانکهاي تجاري
ایران به ترتیب شامل متغیرهاي نسبت مالکانه ،ریسک اعتباري و نسبت تسهیالت به دارائایهاا مایباشاند.
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نتایج جدول( )8نشان میدهد که از میان متغیرهاي تحت بررسی ،نسبت مالکاناه (نسابت حقاوق صااحبان
سهام به دارائیها) داراي بیشترین اثر بر سودآوري بانکهاي تجاري ایران است .در کوتاه مدت افزایش میزان
نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائیها داراي اثري بیشینه و مستقیم بر سودآوري بانکهاي تجااري ایاران
میباشد ،به طوري که افزایش آن طی این دوره باعث افزایش سودآوري بانکهاي تجاري خواهد شد .بعاد از
این متغیر ،ریسک اعتباري داراي بیشترین اثر بر سودآوري بانکهاي تجاري ایران است .اثار ایان متغیار بار
سودآوري بانک ها منفی و معکوس می باشد .افزایش ریسک اعتباري باعث کاهش سودآوري بانکهاي تجاري
ایران طی دوره کوتاه مدت میشود .نسبت تسهیالت به دارائیهاا نیاز در کوتااهمادت داراي اثاري مثبات و
مستقیم بر سودآوري بانکهاي تجاري است ،به طوري که رشد آن باعث افزایش سودآوري بانکهاي تجاري
ایران میگردد .در نهایت نیز نتایج بیانگر آن است که دو متغیر اندازه و تورم نیز بار ساود آوري باناکهااي
تجاري اثر مثبت و مستقیم دارند .با این وجود همان گونه که از نتایج حاصل از جدول ( )8مشخص است اثر
این متغیرها بر سودآوري بانکها نسبت به سایر متغیرها کمتر است.
جدول  -3نتایج حاصل از برآورد الگوی پویا ) ARDL(1,0,0,0,0,0مولفههای اثرگذار بر سودآوری
بانکهای تجاری ایران.
متغير

عنوان

ضریب

آماره t

)ROA(-1

بازده کل دارائیها با یک وقفه

1/12

1/48

CPR

نسبت تسهیالت به دارائیها
اندازه بانک
نسبت مالکانه
ریسک اعتباري
تورم
عرض از مبدا

1/88
1/18
1/99
-1/82
1/18

*

9/49
*9/18
*6/86
*9/86
*9/81

1/16

8/46

SIZ
EQR
CR
INF
Intercept

* معنیدار در سطح 8درصد

ماخذ :یافتههاي تحقیق

مولفههاي اعتبارسنجی الگوي پنل  ARDLکه در جدول ( )4گزارش شدهاند اعتباار بااالي مادل تحات
بررسی را تائید می کنند .همانگونه که از نتایج جدول ماذکور مشااهده مایشاود  R2بیاانگر قادرت توضایح
دهندگی باالي الگو بوده و به عبارتی گویاي آن است که درصد باالیی( 11درصد) از تغییرات متغیار وابساته
توسط متغیرهاي مستقل منظور شده در مدل توضیح داده میشود .معنیداري آماره  Fدر سطح  811درصد،
مبین معنیداري کلی الگو بوده و با اطمینان  811درصد فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن همه ضرایب الگو را
رد میکند .همچنین با توجه به نتایج ارائه شده در جدول( ،)4الگوي برآورد شده داراي شرایط صحیح آماري
است و تمامی فروض کالسیک را تایید میکند و هیچ گونه مشاکلی را از نظار خاود همبساتگی و واریاانس
ناهمسانی نشان نمیدهد.
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جدول  -4نتایج مولفههای اعتبارسنجی ) ARDL(1,0,0,0,0,0متغيرهای اثرگذار بر سودآوری
بانکهای تجاری ایران.
Statistics

Tests

=81/96
=8/81
(F = 99/94)1/11

Serial Correlation
Heteroskedasticity
R2= 1/11

ماخذ :یافتههاي تحقیق

در ادامه براي اطمینان از آن که رابطه بلندمدت حاصل از روش پنل  ARDLارائه شده توسط پساران و
پسران کاذب نباشد ،با استفاده از روش ارائه شده توسط بنرجی ،دوالدو و مستر که بر پایه آزمون  tبنا نهااده
شده است ،معنی داري رابطه بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است .بر این اساس چنان چه مجموع ضرایب
متغیرهاي با وقفه مربوط به متغیر وابسته ،کوچکتر از یک باشد ،الگوي پویا به سمت الگوي تعادلی بلندمدت
گرایش خواهد داشت .همچنین براي انجام این آزمون و به دست آوردن آماره این آزمون ،بایاد عادد یاک از
مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته( )1/12در الگوي کوتاهمدت(جدول ( ))8کسر و نتیجاه آن بار مجماوع
انحراف معیار ضرایب یاد شده ( )1/98تقسیم گردد.

با توجه به نتایج آزمون بنرجی ،دوالدو و مستر از آن جا که مقدار آماره  tمحاسباتی( )-4/98از نظر قدر
مطلق از کمیت بحرانی ارائه شده توساط بنرجای ،دوالدو و مساتر در ساطح اطمیناان  29درصاد()-4/81
بزرگ تر است ،بنابراین فرض صفر رد شده و می توان فرض مقابال آن مبنای بار وجاود یاک رابطاه تعاادلی
بلندمدت میان متغیرهاي الگو را پذیرفت .بر این اساس نتایج بدست آمده از رابطه تعادلی بلندمدت یاد شده
در جدول( )9ارائه شده است.
همان طور که نتایج جدول فوق نشان می دهد ،همانند دوره کوتااه مادت در دوره بلندمادت نیاز کلیاه
متغیرها از لحاظ آماري معنیدار بوده و عالمت آنها نیز مطابق انتظار میباشد .نتایج حاصل از برآورد رابطاه
بلندمدت نشان می دهد که در بلندمدت نیز همانند دوره کوتاهمدت بیشترین اثار بار ساودآوري باناکهااي
تجاري ایران مربوط به متغیر نسبت مالکانه (نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائیها) میباشد .هماان گوناه
که نتایج جدول ( )9نشان میدهد در بلندمدت افزایش نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائیها داراي اثاري
بیشینه و مستقیم بر سودآوري بانک هاي تجاري ایران است ،به طاوري کاه افازایش ایان متغیار طای دوره
بلندمدت ،منجر به افزایش سودآوري بانکهاي تجاري میگردد .بعد از این متغیر ،همانناد دوره کوتااهمادت
متغیر ریسک اعتباري داراي بیشترین اثر بر شاخص سودآوري بانکهاي تجاري میباشد .اثر ایان متغیار بار
سودآوري بانک ها منفی و معکوس است .به طوري که افزایش در متغیر فوق سودآوري بانکهااي تجااري را
کاهش می دهد .همانند دوره کوتاه مدت طی دوره بلندمدت نیز نسبت تسهیالت به دارائیها اثاري مثبات و
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معنیدار بر سودآوري بانک هاي تجاري دارد .بر این اساس و با توجه به نتایج مشخص اسات کاه افازایش در
نسبت تسهیالت به دارائیها طی دوره بلندمدت سبب افزایش سودآوري بانکهاي تجاري میگردد .در نهایت
نیز نتایج بیانگر آن است که دو متغیر اندازه بانک و تورم نیز بر سودآوري بانکهاي تجاري ایران اثر مثبت و
مستقیم دارند .با این وجود همان گونه که از نتایج جدول ( )9مشخص است ،همانند دوره کوتااه مادت اثار
این متغیرها بر سودآوري بانکها نسبت به سایر متغیرها کمتر است.
مقایسه ضرایب متغیرها در دو الگوي کوتاهمدت و الگوي بلندمدت نشاان مایدهاد کاه ،ضارایب کلیاه
متغیرها در الگوي بلندمدت بزرگتر از ضرایب متغیرهاي فوق در الگوي کوتاهمدت است .این موضوع بیانگر
آن است که اثرگذاري متغیرهاي فوق بر سودآوري باناک هااي تجااري طای دوره بلندمادت بیشاتر از دوره
کوتاهمدت میباشد.
جدول  -5نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت) ARDL(1,0,0,0,0,0مولفههای اثرگذار بر
سودآوری بانکهای تجاری ایران.
متغير
CPR
SIZ
EQR
CR
INF
Intercept

عنوان

ضریب

1/84
نسبت تسهیالت به دارائیها
1/18
اندازه بانک
1/94
نسبت مالکانه
-1/81
ریسک اعتباري
1/19
تورم
1/86
عرض از مبدا
* معنیدار در سطح 8درصد ماخذ :یافتههاي تحقیق

آماره t
*

9/89
*9/18
*4/49
*9/96
*8/96
8/11

وجود همجمعی و یا به عبارت دیگر ارتباط بلندمدت میان مجموعاهاي از متغیرهااي اقتصاادي مبنااي
استفاده از الگوي تصحیح خطا را فراهم میکند  .الگوي تصحیح خطا در واقع نوسانات کوتاهمادت متغیرهاا را
به مقادیر تعادلی بلندمدت آن ها ارتباط داده و سرعت تعدیل و حرکت به سامت تعاادل بلندمادت را نشاان
می دهد .لذا با توجه به نتایج و با اطمینان از وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرهاي الگوي مولفههاي موثر بر
سودآوري بانکهاي تجاري ایران ،الگوي تصحیح خطا برآورد و نتایج حاصل از آن در جادول( )6ارائاه شاده
است .بررسی نتایج جدول مذکور نشان می دهد که ضریب جمله تصحیح خطا مطابق انتظار منفی ،کوچکتر
از یک و از لحاظ آماري نیز معنیدار میباشد .مقدار این ضریب برابر  -1/94میباشاد کاه نشاان دهناده آن
است که حدود  94درصد عدم تعادل متغیر وابسته (بازده کال دارائایهاا) از مقاادیر بلندمادت آن پاس از
گذشت یک دوره از بین می رود .بر این اساس و با توجه به نتایج به دست آمده مشاخص اسات کاه سارعت
تعدیل به سمت تعادل بلندمدت در این الگو نسبتا به کندي صورت میگیرد به طوري که اگر باه علات هار
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گونه شوکی در اقتصاد الگو از تعادل اولیه خارج گردد ،زمانی باه انادازه دو دوره الزم اسات تاا عادم تعاادل
کوتاه مدت تصحیح گردد و مدل به تعادل بلندمدت باز گردد.
جدول  -7نتایج برآورد الگوی تصحيح خطا ) ARDL(1,0,0,0,0,0مولفههای اثرگذار بر سودآوری
بانکهای تجاری ایران.
متغير

ضریب

عنوان

EQR

نسبت تسهیالت به
دارائیها
اندازه بانک
نسبت مالکانه

1/18
1/99

CR

ریسک اعتباري

-1/82

INF

تورم
عرض از مبدا

CPR
SIZ

Intercept

1/88

*9/49
*9/18
*6/86
*9/86

1/18
1/16
-1/94

)Ecm(-1

آماره t

*

9/81
8/46
*-9/28

*INF -0.06*C 0.01 ecm = ROA -0.13* CPR -0.01*SIZ - 0.22*EQR + 0.19*CRR2=1/69

(F= 9/69)11/1

* معنیدار در سطح 8درصد

DW=9/4

ماخذ :یافتههاي تحقیق.

با توجه به نتایج این مطالعه پيشنهادهای زیر ارائه شده است:
• متغیر نسبت مالکانه داراي رابطه آماري مستقیم و قوي با  ROAاست .این شااخص نشاان دهناده آن
است که چند درصد از داراییهاي بانکهاي تجاري متعلق به صاحبان سهام است .در بسایاري از تحقیقاات
انجام شده قبلی که تاثیر این شاخص را بر سودآوري بانکهاي تجاري بررسی نمودهاند ،به نتایج مشاابه ایان
تحقیق دست یافته اند .این موضوع نشان دهنده اهمیت این شاخص در تعیین سودآوري است .در تحقیقاتی
مثل آتاناسگلو و همکاران ( ،)9111آنی و همکاران ( ،)9112رامالل ( ،)9112اولونی و شیپو( ،)9188ارینا و
لیس( )9188و المزاري ( )9184رابطه این متغیر با سودآوري بسیار قوي و مثبت ارزیابی شده اسات .لاذا باا
توجه به این که این نسبت نشان دهنده حفظ منافع سهامداران بانک و مالکیت آنها از میزان داراییهاي بانک
است ،پیشنهاد میگردد براي افزایش سودآوري مدیران بانکهاي تجاري به این شااخص توجاه نماوده و در
افزایش این شاخص به مراه کنترل آن اقدام نمایند.
• متغیر ریسک اعتباري داراي رابطه منفی با  ROAمیباشد .در این مطالعه ریسک اعتباري باه وسایله
نسبت تسهیالت غیر جاري (سررسید گذشته ،معوق و مشکوک الوصول) به کل تسهیالت اعطاایی محاسابه
شده است .افزایش ریسک اعتباري باعث افزایش هزینههایی از قبیل هزینه مطالبات مشکوک الوصول میشود
و به همین علت باعث کاهش درآمد خالص و سودآوري میگردد .در تحقیقات انجام شده توساط محققینای
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چون آتاناسگلو و همکاران ( ،)9111رامالل ( ،)9112فونساو و همکااران ( )9189و اریناا و لایس ()9188
همانند نتیجه این تحقیق ،ریسک اعتباري ارتباط منفی و معنیدار با سودآوري بانکهاي تجاري داشته است.
با توجه به نتایج به دست آمده در مطالعات مختلف توصیه میشود که مسئولین به این نسبت توجاه خاصای
داشته باشند .لذا پیشنهاد میگردد با کنترل ریسک اعتباري و با راهکارهایی از قبیل اعتبارسنجی درسات و
رعایت سالمت اعتباري اقدام به اعطاي تسهیالت نمایند .و یا با اعطاي تسهیالت بیشتر و هدفدار این نسبت را
به حداقل برسانند.
• متغیر نسبت تسهیالت اعطایی به داراییها داراي رابطه آماري قوي با  ROAمیباشد .ایان شااخص از
منظر بانکداران حرفهاي ،یک نسبت براي کنترل و ارزیابی ریسک اعتباري است .این نسبت نشان دهنده این
است که چند درصد از داراییهاي بانکهاي تجاري را تسهیالت اعطایی آنها تشاکیل مایدهاد .مهمتارین
دارایی یک بانک تجاري ،تسهیالت اعطایی آن است .تسهیالت جز داراییهاي مولد محسوب میشود و بیشتر
از  11درصد درآمد بانکهاي تجاري ایران از محل اعطا تسهیالت است که به درآمدهاي مشاع معروف است.
در تحقیق انجام شده توسط آنی و همکاران ( ،)9189ارینا و لیس ( )9188و المزاري ( )9184رابطه بین این
عامل و شاخصهاي سودآوري بسیار قوي و مستقیم بوده است .در تحقیق انجام گرفته توسط باقري()8819
نیز پیشنهاد شده است جهت افزایش سودآوري بانک رفاه ،مدیران بایستی در تشکیل پرتفوي داراییهاي بانک
بیشتر به تسهیالت اعطائی توجه نمایند تا اقالمی مثل سرمایه گذاريها .لذا با توجه به نتیجه بدست آماده از
مطالعه حاضر و مقایسه آن با تحقیقات پیشین ،پیشنهاد میگردد تا مسئولین بانکهاي مورد بررسای جهات
افزایش این نسبت ،با راهکارهاي درست اعطاي تسهیالت سودآوري بانک را افزایش دهند.
• متغیر اندازه بانک داراي رابطه آماري قوي و مستقیم با متغیر با  ROAمیباشد .متغیر اندازه مستقیما با
حجم داراییهاي بانکهاي تجاري مرتبط میباشد .در برخی تحقیقاات انجاام گرفتاه پیشاین مانناد بااقري
( ،)8819نوروي بروجردي و همکاران( ،)8812آتاناسگلو و همکاران ( ،)9111آنی و همکاران ( )9189و ارینا
و لیس ( )9188نتیجه بدست آمده با این تحقیق همخوانی دارد .افزایش دارایایهااي باناک باعاث افازایش
سودآوري میگردد .بر این اساس به مدیران و مسئولین بانکهاي تجاري پیشنهاد میگردد ،جهات افازایش
سودآوري از طریق اندازه بانکها ،سعی شود از داراییهاي مولد مانند تسهیالت اعطایی و غیره استفاده گردد.
• با توجه به آن که در الگوي مولفههاي موثر بر سودآوري بانکهاي تجاري ایران ،سرعت تعدیل و یا باه
عبارت دیگر سرعت حرکت به سمت تعادل بلندمدت به کندي صورت میگیرد لذا الزم است به آثار و نتاایج
زیان بار شوکهاي منفی وارده به بانکهاي تجاري توجه شود .بر این اساس توصیه میگاردد کاه دولات در
تعیین سیاستها و به خصوص سیاست هاي کاالن اقتصاادي بسایار دقات نماوده و از اتخااذ سیاساتهااي
شتاب زده و کارشناسی نشده خودداري نماید چرا که با توجه به سرعت تعدیل پائین الگوي فوق اتخاذ چنین
سیاستهایی براي بانکهاي تجاري ایران طی دوره بلندمدت تبعات زیان بار و غیرقابل جبرانی را باه هماراه
خواهد داشت.
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