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بـا  آن است که ارتبـاط مثبـت  ها در ایران بیانگر هاي تجاري بر سودآوري بانکمتغیر سیکل
ي تجــاري در معادلــه هـا گــرفتن رونـد ســیکل ود دارد. البتــه بـا درنظر داري کــم وجـ معنـی 
زده شـده ارتبـاط   چهـارم تخمـین  به صورتی کـه در مـدل   ،داري ضریب افزایش یافتهمعنی
ها برقرار است. هاي تجاري و سودآوري بانکروند سیکلدار بینمعنی

ویاسرمایه، سیستم بانکی، پانل پسودآوري، نسبتهاي کلیدي:واژه

,JEL:G32G21بنديطبقه
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. مقدمه1

بـه عنـوان   و آینـد کشورها به شمار مـی مهم نظام مالی در بسیاري از يها یکی از اجزابانک
اي در حصول رشد و توسعه اقتصادي هر کشور به عهـده  کنندههاي مالی نقش تعیینواسطه

اقتصـاد  د سبب رشد بلندمدت تواندارند. توسعه صنعت بانکداري و عملکرد کاراي آن نیز می
یافتگی آن موجبات کاهش رشد اقتصادي را بـه همـراه دارد. در   شده و در مقابل عدم توسعه

تـأثیر  هـا سـودآوري بانـک  ها توجه به عوامل داخلی و بیرونـی کـه بـر   بررسی عملکرد بانک
حائز اهمیت است. ،گذارندمی

ها امل ضروري و مؤثر در سودآوري بانکدر این مقاله سعی شده است که با توجه به عو
هاي سرمایه بـاالتر داراي  ها با نسبتتأثیر ساختار سرمایه بانکی نیز نشان داده شود. بانک

هـاي موجـود هسـتند. در    هاي اقتصـادي و ریسـک  ایمنی و امنیت بیشتر در مقابل بحران
دهنـد و در ایـن   بایست کفایت سرمایه خود را افـزایش ها میشرایط خاص اقتصادي بانک

تواند موجب کاهش ریسک اقتصادي شود. البتـه ممکـن   شرایط افزایش نسبت سرمایه می
هایشان به وسیله افزایش پرداخت داراییيها به پذیرش ریسک بیشتر در پرتفواست بانک

کـردن بـازده مـورد انتظـار و افـزایش درآمـد بانـک        اعتبارات و تسهیالت به امید حـداکثر 
تحریک شوند. 

هـاي  ي ناشـی از عـدم بازپرداخـت وام   هـا ها به اتکاي سرمایه خود در مقابـل زیـان  بانک
کنند. با وجودي که خی تنگناهاي عملیاتی ایستادگی میشده، شرایط نامساعد بازار و براعطا

اي مناسب در اثر حوادث ناگوار از ممکن است بانکی با موقعیت سرمایهدر بهترین حالت نیز 
برنـد کـه نشـان داده ابعـاد     هـایی نـام مـی   یکن پژوهشـگران زیـادي از بررسـی   پاي درآید، ل

تـري  اي مناسـب هـایی کـه از وضـعیت سـرمایه    بانـک ي بانکی در مـورد  هابحرانآمیز فاجعه
زیرا یک بانک با سرمایه کافی زمان بیشتري را بـراي  ، محدودتر بوده است،اندبرخوردار بوده

آنها در اختیار دارد. اما از سوي دیگـر، کفایـت سـرمایه    بررسی مشکالت و مواجهه صحیح با
بـودن میـزان آن برحسـب انـدازه و     مناسـب یک بانک مفهومی نسبی است. به این معنی که 

لذا معموالً کفایت سرمایه بر حسب نسـبت سـرمایه بـه    است.حجم فعالیت بانک قابل تأیید 
هـاي  جذب آثار منفـی ناشـی از زیـان   و شاخصی از توانایی بانک در شودمیتعیین هادارایی
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تر سرمایه رود. به این ترتیب نسبت بزرگده موقعیت مناسب خود، به شمار میاحتمالی و اعا
توسط سرمایه یا به عبارت دیگـر کفایـت بـاالتر    هاداراییبه معنی پوشش باالتر هاداراییبه 

هـا دارایـی ار ساده سرمایه به هاي احتمالی است. لیکن استفاده از معیسرمایه در مقابل زیان
ایه هایی است که استفاده از آن را براي قضـاوت در خصـوص کفایـت سـرم    شامل محدودیت

اسـتفاده از آن بـه   ترین محدودیت این است که باکند. مهمیک بانک با مشکالتی همراه می
ي هـا راییداتوان میزان سرمایه بانک را با میزان ریسکی که بانک نسبت به صورت کامل نمی

هـا دارایـی نسبت ساده سرمایه به دارد، مرتبط نمود. به عبارت دیگرخود در معرض آن قرار 
هـا در اختیـار دارنـد،    بانکي بانکی گوناگونی را که هاداراییوجود تفاوت در ساختار ریسکی 

.)1386زاده،گیرد (پهلواننادیده می
ثیرگذاري سرمایه بـانکی بـر   چگونگی تأبا توجه به اهمیت نسبت سرمایه در این مقاله بر 

هـاي  سـیکل کید شده است. توان اول و دوم نسـبت سـرمایه بـه همـراه     تأهاسودآوري بانک
سودآوري مورد بررسی قرار گرفته است.ثیرگذار برتجاري به عنوان عوامل تأ

. بررسی اقالم ترازنامه در ایران و برخی از کشـورهاي منطقـه در   2
2008سال 

هاي ایران، مروري بر اقالم ترازنامه در ایران و بررسی ساختار سرمایه بر سودآوري بانکبراي 
و سرمایه هاسپردهگردد. در تجزیه و تحلیل ترازنامه وام، هاي منطقه ارائه میبرخی از کشور

ي درآمـددار از اهمیـت بیشـتري برخوردارنـد. ایـران داراي نسـبت وام و       هـا دارایـی و دیگر 
و وجوه کوتاه مدت به دارایـی  هاسپردهدرصد است. نسبت 63داختی به دارایی تسهیالت پر

ي هـا دارایـی و دیگـر  هـا دارایـی درصد از 2/8. میزان سرمایه باشدمیدرصد 4/79در ایران  
تشـکیل داده  را در سـاختار ترازنامـه کشـور ایـران را    هاداراییدرصد از 2/18درآمد دار نیز 

ن ایـران و  بـی ي درآمـددار در  هاداراییو سرمایه و دیگر هاسپردهاي وام، است. اقالم ترازنامه
برخی از کشورهاي خاورمیانه نیز مورد مقایسه قرار گرفته است. کشور امارات متحـده عربـی   

در سـال  هـا دارایـی درصـد از  8/69مدت به دارایی به میزان ها و وجوه کوتاهسپردهبا نسبت 
خاورمیانه به خود اختصاص داده اسـت. عمـان و ایـران نیـز بـه      بیشترین مقدار را در2008
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هـاي بعـدي قـرار    ها در رتبـه داراییدرصد از 63و 1/67ترتیب با وام و تسهیالت پرداختی  
مـدت بـه   هـا و وجـوه کوتـاه   سـپرده دارند. کشورهاي عراق و یمن نیز داراي کمترین نسبت 

درصـد بـوده و   8/86رایـی در کشـور لبنـان    باشند. نسبت سپرده بـه دا دارایی در منطقه می
درصـد  4/79بیشترین مقدار را در منطقه به خود اختصاص داده است. پس از یمن، ایران با  

قطـر و امـارات   . اردن، عمـان، عربسـتان،   باشـد مـی داراي بیشترین نسبت سپرده به دارایـی  
هاي بعدي قرار دارند. متحده عربی در رتبه

2008ختار ترازنامه در ایران و برخی از کشورهاي منطقه در سال مقایسه سا) 1نمودار (

نسبت وام به سپرده به عنوان حدي که یک بانک قـادر اسـت بـراي حمایـت از عملیـات      
تواند میزانی را که یـک بانـک از  مشخص شده است و می،را تجهیز نمایدهاسپرده،دهیوام

بـه  رزیابی قرار دهد. مقادیر بـاالتر از نسـبت وام  مورد ا،استدهیوامقادر به هاسپردهمحل 
دهنـدگان و رونـد نـامطلوب    پذیري نسبت بـه وام تر و آسیبسپرده حاکی از نقدینگی پایین

هاي کـافی  موقعیتنبود بودن این نسبت بیانگر هاست. پایینسپردهاقتصادي و یا برداشت از 
اسـت.  دهـی وامي موجـود در  هـا یسـک ریا عدم تمایل به اعطاي وام به دلیـل  دهیوامبراي 

د بیانگر توازن معقول بین نقدینگی و درآمدها باشد ولـی  توانمیدرصد 80ـ70اگرچه مقدار 
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سطح مناسب براي این نسبت از کشور به کشور دیگر متفاوت است. در امارات متحده عربـی  
84از آن قطر با درصد، داراي بیشترین مقدار در منطقه بوده و پس 92این نسبت به میزان 

هاي بعدي قرار دارند.   درصد در رتبه79صد و ایران با در86درصد، عمان با 
گذاران و اعتباردهنـدگان در مقابـل   میزان سرمایه در هر بانک میزان حمایت از سپرده

هـا بـا آن مواجـه شـوند، مشـخص      بینی را که ممکـن اسـت بانـک   قابل پیشضررهاي غیر
طـور کـه در   زان سرمایه در سیستم بانکی کشورهاي منطقه، همـان کند. در مقایسه میمی

21نشان داده شده است، کشور کویت داراي بیشترین میزان سرمایه بـه میـزان   1جدول 
5/15درصـد و اردن بـا   8/15درصد، بحـرین بـا   4/16باشد. قطر با ها میدرصد از دارایی

رصد سرمایه در بین کشورهاي منطقـه  د2/8هاي بعدي هستند. ایران با درصد داراي رتبه
در رتبه پایینی قرار دارد. 

ها نسبت دیگري اسـت کـه در مقایسـه بـین     هاي درآمددار به کل دارایینسبت دارایی
کشورهاي منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. این نسبت نشان می دهد که چه مقدار از 

کار گرفته شده است. البته از آنجا که هاي بانک توسط مدیریت آن در امور مولد به دارایی
تواننـد مسـتقیماً   هاي بانک براي حمایت از عملیات بانکی ضروري هستند، ولی مـی دارایی

ها براي امور غیرمولـد نیـز در عملیـات بانکـداري     درآمد ایجاد ننمایند و استفاده از دارایی
نونی موجـب شـوند کـه    طبیعی است. عالوه بر آن ممکن است الزامات مربوط به ذخایر قا

تواند کارایی دارایـی  هاي خاصی در اختیار بانک قرار نگیرد. بنابراین این نسبت نمیدارایی
2/18هاي درآمـددار در ایـران   را در اموري که به کار گرفته شده است، نشان دهد. دارایی

. میـزان  باشد که در مقایسه با دیگر کشورهاي منطقه کمتر استها میدرصد از کل دارایی
درصـد، عـراق  7/41درصد، بحرین 8/55درصد، لبنان 2/57هاي درآمددار در یمندارایی

باشد. بازده سرمایه به مفهوم عوایدي است کـه بـراي   درصد می1/37درصد و اردن 7/39
انـد، بـه   آوردن سرمایه بانک متقبل شدهگذاران با فراهمجبران هزینه و ریسکی که سرمایه

تواند سود سهام بوده و یـا اخـتالف قیمـت    گذاران میشود. عواید سرمایهیآنان پرداخت م
شود و یا ترکیبی از این دو سهام زمانی که سهام به قیمتی بیش از ارزش اولیه فروخته می

گذاري و توانایی بـالقوه را بـراي   توان گفت بازدهی سرمایه نرخ سرمایهباشد. همچنین می
10از شتریبنماید. اگر بازدهی سرمایه را به سه قسمت میتشکیل سرمایه داخلی ارزیابی
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بندي شود.تقسیمدرصد5تا 0از و درصد10تا 5نیب، درصد

ها در ایران و کشورهاي منطقهسهم بازدهی سرمایه با توجه به تعداد بانک)2نمودار(
)2008در سال (

درصد بـوده  10سرمایه بیش از هاي کشور داراي بازدهیدرصد از بانک25/56در ایران 
درصـد از  25درصـد و  10تـا  5هاي کشـور داراي بـازدهی بـین    درصد از بانک5/12است. 
67/66باشـند. در کشـور قطـر    درصد می5زدهی سرمایه از صفر تا هاي کشور داراي بابانک

ین درصد بوده اسـت کـه بیشـتر   10هاي کشور داراي بازدهی سرمایه بیش از درصد از بانک
درصـد از  33/58مقدار در بین کشـورهاي منطقـه را داراسـت. امـارات متحـده عربـی نیـز        

انـد. ایـران پـس از قطـر و     درصد بوده10ی سرمایه باالتر از هاي این کشور داراي بازدهبانک
دارد.  امارات در رتبه سوم قرار

، درصـد 19/65ازشـتر یب، نسبت خالص وام به دارایی به چهار قسمت 3مطابق با نمودار 
بنـدي  تقسـیم درصد75/18کمتر از ، درصد08/47ـ75/18نیب، درصد19/65ـ08/47نیب

هاداراییها به کل هاي ایران، داراي نسبت خالص وامدرصد از تعداد بانک75/43شده است. 
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داراي نسـبت خـالص   هـاي ایـران،  درصد از تعداد بانک50درصد بوده اند. 19/65بیشتر از 
باشند. در کشورهاي عمان و امـارات متحـده   می19/65تا 08/47بین هاداراییبه کل هاوام

هـاي ایـن   درصد از تعداد بانـک 40درصد و 22/47درصد و 75/43عربی و قطر، به ترتیب 
3/17انـد. درصـد بـوده  19/65بیشتر ازهاداراییها به کل کشورها، داراي نسبت خالص وام

19/65بیشـتر از  هاداراییها به کل اي بحرین، داراي نسبت خالص وامهدرصد از تعداد بانک
هـا بـه کـل    داراي نسبت خـالص وام هاي بحرین،درصد از تعداد بانک22/15اند. درصد بوده

هـا، داراي نسـبت   درصـد از تعـداد بانـک   87/10باشـند.  می19/65تا 08/47بین هادارایی
درصد داراي نسـبت  45/45باشند و می08/47تا  75/18بین هاداراییها به کل خالص وام

دهنـده آن اسـت کـه بیشـتر     که نشاندرصد هستند75/18کمتر از هاداراییخالص وام به 
باشند.درصد می75/18ي  کمتر از هاداراییهاي بحرین داراي نسبت خالص وام به بانک

ها در ایران و ها با توجه به تعداد بانکها به کل داراییمقایسه سهم نسبت خالص وام)3نمودار (
)2008کشورهاي منطقه (
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رونـد افزایشـی   1385ـ1381ي هاسالهاي دولتی ایران در بین بازدهی سرمایه در بانک
هـاي خصوصـی کـاهش    به بعد با افزایش فعالیـت بانـک  1385ي هاسالداشته ولی در طی 

سـرمایه رشـد بیشـتري نسـبت بـه      هاي خصوصی در زمینـه عملکـرد بـازدهی   یافته و بانک
رشـدي در بـازدهی   1387هاي خصوصی نیـز از سـال   اند. البته بانکي دولتی داشتههابانک

نیز در هادارایینیز ادامه داشته است. بازدهی 1389سرمایه خود نداشته و این روند تا سال 
ي مـورد بررسـی   هـا سـال هاي دولتی در ایران بوده و طـی  هاي خصوصی باالتر از بانکبانک

هاي دولتی است.هاي خصوصی بیشتر از بانکدر بین بانکهاداراییمیزان بازدهی 

هاي دولتی و خصوصی ایرانمقایسه نسبت بازدهی سرمایه در بین بانک)4نمودار (

1387هاي دولتی و خصوصی تـا سـال   بین بانکبیشترین میزان نسبت وام به دارایی در
هـاي  بـه نفـع بانـک   1387دولتی بوده ولـی ایـن نسـبت پـس از سـال      هاي متعلق به بانک

هاي خصوصی در ایـران و  هاي بانکخصوصی تغییر یافته است. البته با وجود افزایش فعالیت
هـاي دولتـی   ي بانـک هـا سـپرده افزایش فضاي رقابتی در صنعت بانکداري ایران هنوز سـهم  

هاي خصوصی است. بیشتر از بانک
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هاي دولتی و خصوصی ایرانبین بانکهانسبت بازدهی داراییایسه مق)5نمودار (

هاي دولتی و خصوصی در ایرانهاي بانکمقایسه سهم سپرده)6نمودار (
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. ادبیات موضوع3

ي خصوصی و دولتی ایران در این پژوهش را برهابانکتبیین تأثیر عوامل مؤثر بر سودآوري 
هـر بـازار   .انجـام شـده اسـت   1تار ـ رفتـار ـ عملکـرد   اساس الگوي مطـرح در نظریـه سـاخ   

نحوه ارتبـاط ایـن   و عملکرد بوده و با توجه به ماهیت ودربرگیرنده سه عنصر ساختار، رفتار
شـود. سـاختار بـه معنـاي شـکل و      عناصر با یکدیگر شکل، نوع و سازمان بازار مشخص مـی 

بـازار  باشد. ساختار ف یک کل میاجزاي مختلگرفتن ونگی یک ساختمان و یا ترتیب قرارچگ
تـوان ماهیـت   بازار است که با شناسـایی آنهـا مـی   هاي سازمانی در واقع، آن دسته از ویژگی

.)1387(گودرزي و زبیدي،ري و رقابت در بازار را مشخص کرد گذاقیمت
گی خـود بـا شـرایط بـازار بـه کـار       هـا بـراي همـاهن   ، الگویی است که بنگاههارفتار بنگاه

:تار بنگاه در بازار عبارت است ازهاي مختلف رفگیرند. جنبهمی
اهداف تعیین قیمت- 
هبود کیفیت و یا تغییر طرح محصولهایی براي بتصمیم- 
هاي ارتقاي فروشسیاست- 

ي دهـاي اقتصـا  و نتـایجی کـه از فعالیـت   عملکرد اقتصادي عبارت است از مجموعه آثـار  
تصـاددانان در بررسـی   اد متنـوعی اسـت ولـی اق   ، عملکرد اقتصـادي داراي ابعـ  شودمیناشی 

بـرداري توجـه بیشـتري نشـان     ایی نظیر سودآوري، کارایی و بهرههها به جنبهعملکرد بنگاه
و بـازده  2هـا داري از دو نسـبت بـازده کـل دارایـی    در بررسی عملکرد صنعت بانکدهند.می

دادن توانـایی  ي نشـان د بـرا ) استفاده شده که در بیشـتر مـوار  ROE(3حقوق صاحبان سهام
گیرند.  آمد، از طریق ارائه خدمات غیرسنتی مورد استفاده قرار میدر خلق درهابانک

دارایی اسـت و از  آمده از هر واحد پولیدستدهنده سود بهنشانهاداراییبازدهی نسبت
اي و سـرمایه دهنده توانایی مدیریت در اسـتفاده مطلـوب از منـابع واقعـی     سوي دیگر، نشان
از تقسیم خالص سود بر مجمـوع ها یلق سود است. نسبت بازدهی کل دارایمالی بانک در خ

1- Structure-Conduct-Performance (SCP)
2- Return of Total Assets (ROA)
3- Return of Equity (ROE)



1391، تابستان 12شماره ـ بانکیهاي پولیپژوهش30

هـا در مـورد هـر بانـک، بسـتگی بـه       یآید. نسبت بـازدهی کـل دارایـ   ه دست میها بیدارای
برخـی تغییـرات غیرقابـل کنتـرل اقتصـادي و نیـز       هاي سیاستی بانـک و همچنـین  تصمیم

ي دیگر، نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام نیز از تقسیم حقـوق  مقررات دولتی دارد. از سو
که مدیریت بانک تا چـه حـد   دهدمیآید و نشان دست میه صاحبان سهام بر خالص سود ب

توانسته است تا از وجوه سهامداران به طور مؤثر استفاده نماید.  
اي معین و پرهیـز از  هها با توجه به نهادهکردن ارزش ستادهبه معناي حداکثرنیزکارایی

.شودمیها بوده و به کارایی درونی و کارایی تخصصی تفکیک اتالف نهاده
ل زمـان اسـت. از نظـر اقتصـادي     هاي مهم مطالعه عملکرد در طووري یکی از جنبهبهره

وري بـه  دهد. به طور کلی، بهـره میوري معیاري است که رابطه ستانده با نهاده را نشان بهره
شـده در جریـان   شده و مقـدار منـابع مصـرف   ط بین مقدار کاالها و خدمات تولیدنوعی ارتبا

گیري است.ی و قابل اندازهنماید که این روابط، کمد این کاالها و خدمات را بیان میتولی
ـ     میالدي پژوهش1950پس از دهه  ت بـین  هاي بسـیاري در مـورد رابطـه و جهـت علی

از نویســندگان 2»بــین«و 1»میســن«، نصــر بــازار انجــام شــد کــه در ایــن بــی      عنا
عملکـرد  ــ ـ رفتارو اقتصاددانان پیشرو در این زمینه و در واقع، بنیانگذاران نظریه، ساختار

ـ  ت از سـاختار بـه رفتـار و سـپس بـه      بودند. در این نظریه، اعتقاد بر این است که جهت علی
ها و تصـمیم آنهـا مبنـی بـر     اهن این نظریه معتقدند رفتار بنگ. طرفداراشودمیعملکرد ختم 

همکاري، ائتالف و یا رقابت با یکدیگر، متأثر از ساخت بازار است. به طور مثـال، در صـورتی   
که تمرکز در یک بازار بـوده و بخـش قابـل تـوجهی از بـازار در اختیـار تعـداد محـدودي از         

در این صـنعت  فعال هايهمکاري مناسب خواهد بود و بنگاهفروشندگان باشد، شرایط براي
انـد. بنـابراین   ئـتالف تمایـل پیـدا کـرده    هاي برتر و پیشرو به همکاري و ایجاد ابه ویژه بنگاه

ها و در نهایت، عملکـرد  ار در مجموع عملکرد بازاري بنگاهها در بازساختار و نحوه رفتار بنگاه
اختار) امکـان  (سـ بـودن بـازار  دهند. به بیان دیگر، بـا متمرکـز  زار و صنعت را شکل میکل با

آوري (عملکـرد) افـزایش   ها و در نتیجـه، نـرخ سـود   ین بنگاه(رفتار) بهمکاري و بروز ائتالف
.)1387(گودرزي و زبیدي،یابد می

1- Mason
2- Bain
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گانه بازار بر یکدیگر و چگونگی ارتباط آنها از دیدگاه این نظریه، بـه  ثیر عناصر سهنحوه تأ
:شودمیکمک رابطه زیر تبیین 

عملکردf =(شرایط خارجی، سازمان داخلی؛ رفتار؛ ساختار) )    3(
(مستقل) در طرف راسـت و متغیـر عملکـردي در    این رابطه تبعی، متغیرهاي توضیحدر

یف وسیعی از اعمـال  طرف چپ قرار دارند. ساختار شامل عناصر متعددي بوده و رفتار نیز ط
گیرد. سازمان داخلی مسائلی همچون تنوع تولیـدات و اینکـه آیـا    ر میها را دربو کردار بنگاه

. منظـور از شـرایط خـارجی    شودمیمدیران، صاحبان بنگاه و از سهامداران هستند را شامل 
و بازار مربوط بـه  افتد و در عین حال، صنعت است که در خارج از صنعت اتفاق میتغییراتی 

ـ     سازد، نظیر تحول درآن را متأثر می و اوري ساختار تقاضا و انتقـال تـابع تقاضـا، معرفـی فنّ
ها به آن. روش تولید جدید و دسترسی بنگاه

. پیشینه تحقیق4
ــات ــامتحقیق ــده انج ــی  ش ــیم م ــته تقس ــه دو دس ــودآوري ب ــر س ــته ب ــک دس ــوند، ی ازش
برگــر و همچــونتحقیقــاتیاز جملــه،باشــندمــیمخــتص یــک کشــور   تحقیقــات

)، 2001(4)، نکـر و جویـد  1999(3ان)، باراجاس و همکـار 1995(2گر)، بر1978(1همکاران
، دســــته دوم.)2008(7) و آبــــریم2005(6)، آتاناســــوگلو و همکــــاران2003(5نکــــر

ر بین کشورهاي مختلـف بررسـی   بر سودآوري را دمؤثر هستند که عوامل مختلف تحقیقاتی
10)، مـولینکس و تورنتـون  1989(9)، بورکـه 1968(8همچـون هاسـلم  تحقیقـاتی اند. نموده

آبـرو و  ) و 2000)، کانـت و هوزینگـا (  2000(12)، بشیر1999(11)، کانت و هوزینگا1992(

1- Berger et al  (1978)
2- Berger (1995)
3- Barajaset et al (1999)
4- Naceur , Goaied (2001)
5- Naceur (2003)
6- Athanasoglou et al (2005)
7- Aburime (2008)
8- Haslem (1968)
9-Bourke (1989)
10-Molyneux , Thornton (1992)
11-Demigruc – Kunt , Huizinga (1999)
12-Bashir (2000)
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دهـد کـه   تحقیقات کانت و همکاران نشان میند. نتایجباشمیاز این قبیل)2000(1مندس
هاي داخلی در کشورهاي در حال توسعه سوددهی بـاالتري هاي خارجی نسبت به بانکبانک
) 2000ت. آبـرو و منـدس (  یافته به این صورت نیسـ که در کشورهاي توسعهالیدر ح،دارند

آمـده،  دسـت همطابق نتایج ب.انددهی را مورد بررسی قرار دادهها بر سودنسبت وامرابطه بین
) و 2003(2هــا و ســوددهی وجــود دارد. امــا بشــیر و حســنبــین نســبت واممثبــتطـه برا

هـا  خود به رابطه منفی بین سـوددهی و نسـبت وام  در مطالعات) 2003(3استاکورس و وود
هـا، رابطـه   ) در بررسی خود در مـورد سـوددهی بانـک   1993(4اند. بوید و رانکلدست یافته

) در آمریکـا،  1997(5انـد. میلـر و نـوالس   ان دادهها و سوددهی را نشـ اندازه بانکبینمنفی 
تحقیقـات کنـگ نیـز در   ) در هنـک 2003(6انش) در تونس و جیانگ و همکار2003ناکور (

هاي بزرگ نسبت بـه  شده بانکانجامتحقیقاتطبق اند.ه دست آوردهخود نتایج مشابهی را ب
تر سودآوري کمتري دارند.هاي کوچکبانک

. معرفی و برآورد مدل5

ي پژوهش و روش تجزیه و تحلیل آنهاهاداده.1ـ5

ي دولتـی و خصوصـی ایـران در دوره    هابانکبر سودآوري در این پژوهش، تأثیر عوامل مؤثر 
رفتـه در ایـن پـژوهش از    کاررسی قرار گرفته اسـت. آمـار بـه   ) مورد بر1388ـ1380زمانی (
اسکوپ استخراج شده اسـت. از  ي ایران و سایت آماري و اطالعاتی بانک هابانکي هاترازنامه

است، تجزیه و تحلیل آنها بـا  7بی پویاي ترکیهادادهي این پژوهش به صورت هادادهکه آنجا
منظـور از  گیـرد کـه بـدین   هاي ترکیبی صـورت مـی  دادهي اقتصادسنجی هاروشاستفاده از 

استفاده شده است.Eviwes6و Eviwes5افزارهاي نرم

1-Abru & Mendes (2000)
2-Bashir & Hassan (2003)
3-Staikouras & Wood (2003)
4-Boyd & Runkle (1993)
5-Miller & Noulos (1997)
6-Jiang (2003)
7- Dynamic Panel Data
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. ارائه مدل و معرفی متغیرها2ـ5
چـــارچوب نظریـــهرفتـــه در ایـــن پـــژوهش در کارشـــکل کلـــی مـــدل ســـودآوري بـــه

ماننـد ده در ایـن زمینـه   شـ انجـام هاي خارجی مبناي پژوهشو برتار ـ رفتار ـ عملکرد  ساخ
:به صورت زیر است) 2008اناسوگلو و همکاران (آت

πit =αi +β1Capitalit +β2Capitalˆ2it +β3BCC +β4Loan +β5Liquidasset +β 6Costr +β 7Hefindal +єit

هـاي  بانـک بیـانگر مقـاطع یعنـی    iو1388ا ت1380بیانگر دوره زمانی tدر این معادله 
کـه بـه   باشـد  می. متغیر وابسته بازده حقوق صاحبان سهام استدر ایران دولتی و خصوصی

در نظر گرفته شده است. این نسبت از تقسیم سـود بعـد از   هابانکعنوان شاخص سودآوري 
دهنـده  و نشـان آیـد دست میه کسر مالیات به متوسط کل سرمایه (حقوق صاحبان سهام) ب

و توانـایی  گـذاري سـرمایه درآمد خالص به ازاي هر واحد سرمایه سهمی است و نـرخ بـازده   
نماید.  ي تشکیل سرمایه داخلی ارزیابی میبالقوه را برا

تار بازار بانکی است کـه شـاید   ها و ابعاد مهم ساخیکی از جنبهشاخص تمرکز بازار بانک
گیـري  آیـد. بـراي انـدازه   ها به شمار میبانکبر سودآوري ترین متغیر ساختاري اثرگذار مهم

کنند کـه در  هاي مختلفی استفاده میشاخصتمرکز، پژوهشگران در کارهاي تجربی خود از 
بـه عنـوان عامـل مـؤثر بـر سـودآوري       1این پژوهش از شاخص تمرکز هرفیندال ـ هیرشمن 

ها استفاده شده است.بانک
هـاي مختلـف تجـاري (رونـق و رکـود      أثیر دورهممکـن اسـت تحـت تـ    سودآوري بانکی

. همچنین تغییرات شـرایط اقتصـادي از یـک سـال بـه سـال دیگـر بـر         قرار گیرداقتصادي) 
در این بررسی با اسـتفاده از متغیـر ادوار تجـاري تـأثیرات     .گذاردتأثیر میهاسودآوري بانک

مـدرن ادوار تجـاري،   اتتحقیقها نشان داده شده است. در مختلف تجاري بر سودآوري بانک
که بعضاً نرخ رشد بالقوه نیز زمانی بلندمدتروندفرض بر آن است که اقتصاد در اطراف یک

گیري نوسانات باید روند تولید را بنابراین براي شناسایی و اندازه، نوسان دارد.شودمینامیده 
شـود  مـی ماري اسـتفاده  از سري زمانی تولید جدا کرد. براي انجام این تفکیک از فیلترهاي آ

.)1997(کیم و چویی،

1- Herfindahl – Hirschman Index
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پرسـکات  ــ دریکفیلتر آماري هـ سري زمانی، از ر تحقیق حاضر براي استخراج اجزايد
. شـود مـی . در مرحله اول، سري زمانی مـورد نظـر رونـدزدایی    شودمیدر دو مرحله استفاده 

جـاري و جـزء   ار تشـده، مجمـوع دو جـزء ادو   تفاوت سري زمانی با جـزء اسـتخراج  سپس از
، بـه  شودمیسازي جزء نامنظم از ادوار تجاري اقدام آید. آنگاه جهت جدانامنظم به دست می

یژگـی  مانـده حاصـل از آن داراي و  اقیباساس خصوصیت آماري این فیلتر،این صورت که بر
ادوار با اعمال مجدد این فیلتر بر سري زمانی مـورد نظـر جـزء   متغیر تصادفی است. بنابراین

گـردد. رونـد   باشـد، اسـتخراج مـی   میمانده حاصل که جزء نامنظم جاري و عالوه بر آن باقیت
شوند.تجاري و جزء نامنظم توسط فیلتر هدریک ـ پرسکات محاسبه میبلندمدت، ادوار 

باشـد. ایـن   میها، نسبت هزینه به درآمد کل از جمله عوامل تأثیرگذار بر سودآوري بانک
هاي اداري شامل پرسنلی، ملزومات و اجاره محل، اسـتهالك،  زینهدهد که هنسبت نشان می

بت هر چه ایـن نسـ  د عملیاتی بانک است. بدیهی استچند درصد از درآمغیره بیمه اموال و
اي کاراتر عمل نموده است. کمتر باشد، بانک به لحاظ هزینه

لی در خصوص سرمایه بانک مانند سپر دفاعی محکم در مقابل نامالیمات و مشکالت ما
هاي احتمالی را ابتدا متوجه هاي احتمالی است. در واقع سرمایه یک بانک زیانجذب زیان

نمایـد.  کند، ضمن آنکه منابع مالی الزم را براي ادامه حیات بانک تأمین میسهامداران می
هـاي بانـک بـه    نسبت سرمایه از تقسیم حقوق صاحبان سهام به جمع خالص کـل دارایـی  

ــدســت مــی ــک از ســوي صــاحبان ســهام   آی ــانگر قــدرت حمــایتی بان ــن نســبت بی د. ای
دهنـده  شده در آن است، بدین ترتیب هر چه این نسبت بیشتر باشد، نشـان گذاريسرمایه

قدرت ثبات بیشتر در بانک است. نسبت سرمایه به عنوان متغیر توضیحی در این پـژوهش  
سبت سرمایه و سودآوري، از تـوان  دادن تأثیرات غیرخطی ناستفاده شده است. براي نشان

دوم نسبت سرمایه استفاده شده است.
. این نسـبت از طریـق   باشدمیها ها، نسبت واماز دیگر متغیرهاي مؤثر بر سودآوري بانک

دهنده آن است کـه چـه   و نشانشودمیمحاسبه هاداراییهاي اعطایی به مجموع تقسیم وام
وام در اختیار متقاضیان قرار گرفتـه اسـت. همچنـین    به صورت هاداراییدرصدي از مجموع 
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این چه نمودن میزان نقدینگی در بانک است، بنابراین هرمعیاري براي مشخصهانسبت وام
است.بودن نقدینگی بانک بیانگر کمتر،نسبت بیشتر باشد

یـر  متغوهـا نقدینگی بانـک ها نیز به عنوان متغیرسپردهي نقدي به کل هادارایینسبت 
ي نقدي هر بانـک بـه   هاداراییتأثیرگذار بر سودآوري لحاظ شده است. این نسبت از تقسیم 

. این شودمیآید که از جمله معیارهاي نقدینگی هر بانک محسوب ه دست میبهاسپردهکل 
کـه ریسـک   کنـد مـی دهد و مشـخص  ها نشان میسپردهي نقدي را از هادارایینسبت سهم 

ي نقدي بانـک کـم و متناسـب بـا     هاداراییی در صورت افزایش سهم ناشی از کاهش نقدینگ
هاي پرداختی است.   وام

تحقیق و نتایج برآورد مدلروش.3ـ5

استفاده شده است. در این قسـمت بـه صـورت    پویا براي تخمین مدل از تکنیک پانل دیتاي 
پـیش روي  هـاي اساسـی   یکـی از محـدودیت  .شودمیاجمالی به معرفی این روش پرداخته 

شود براي اسـتفاده از تکنیـک بـا    محققان در ایران محدودیت آماري است. این امر باعث می
رو شـده و بـراي رفـع ایـن نقیصـه     هاي تابلویی ایستا با محدودیت زمانی اطالعات روبـه داده

. شودمیي تابلویی پویا پیشنهاد هادادهرویکرد 
پویـا اسـتفاده از روش آرالنـو و بانـد     ي تـابلویی هـا دادهي تخمین مـدل  هاروشیکی از 

. در باشـد مـی ي با دوره زمانی اندك مناسب هاداده) است. این روش براي استفاده از 1991(
نظرگـرفتن اثـرات پویـا    هاي مشخص به منظور درز این روش، متغیر وابسته با وقفهاستفاده ا

جمـالت اخـتالل داراي   . عالوه بر این ممکن است متغیرهاي توضیحی بادنشومیوارد مدل 
کنند. یکی از ایـن  نو و باند دو روش را پیشنهاد میهمبستگی باشند که براي این منظور آرال

و روش دیگـر اسـتفاده از رویکـرد انحرافـات     از تفاضل مرتبه اول متغیرهـا  ، استفاده هاروش
.  باشدمی1متعامد

گیرد و مقـادیر  اده قرار میستفبردن اثرات ثابت مورد اروش تفاضل مرتبه اول براي ازبین
کواریـانس شودمی. فرض شوندمیدار متغیر وابسته به عنوان متغیرهاي ابزاري استفاده وقفه

1- Orthogonal Deviation
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توضـیحی بـا   بین جمالت اختالل در دو دوره متـوالی، صـفر بـوده و کواریـانس متغیرهـاي     
زاري براي ایجاد تغیرهاي ابجمالت اختالل نیز صفر است. در روش آرالنو و باند از ماتریس م

ره آزمــون ســارجان بــراي تعیــین و آمــااســتهــاي ســازگار اســتفاده شــدهزننــدهتخمــین
گیرد. در این آزمون اگر فرض صفر پذیرفته شود، ودن معادله مورد استفاده قرار میبمشخص

بیانگر این است که معادله بیش از حد مشخص بوده و مدل بـه متغیرهـاي ابـزاري نیازمنـد     
دار متغیر وابسته به عنـوان متغیرهـاي ابـزاري بـراي رفـع      راین باید از مقادیر وقفهبناباست.

ود. همچنـین بـا توجـه بـه     همبستگی بین متغیرهاي توضیحی و جمالت اختالل استفاده نم
خودرگرسـیونی  ینـد ي مرتبه اول، جمالت اختالل از فراگیراز روش تفاضلکه در استفاده این

هـاي  زننـده روش آرالنو و بانـد منجـر بـه تخمـین    که لذا براي اینکنند،مرتبه اول پیروي می
الت اختالل مورد آزمون قـرار گیـرد   الزم است مرتبه خودرگرسیونی جم،دنسازگار مدل شو

.)1991(آرالنو و باند، 
انجامـد کـه مرتبـه    هـاي سـازگار مـی   زننـده آرالنو و بانـد در صـورتی بـه تخمـین    روش 

ل مرتبـه اول،  اسـاس روش تفاضـ  زیـرا بـر  نباشـد، 2ز مرتبه نی جمله اختالل اخودرگرسیو
اسـاس  به تخمین مدل فوق برکنند. در ادامهجمالت اختالل از فرایند مرتبه اول تبعیت می

.شودمیي تابلویی پویا پرداخته هادادهتکنیک 
ایـن فـرض اسـتوار    سنجی در برآورد ضرایب الگو برهاي معمول اقتصادروشکارگیري به
کـه  شـود مـی که متغیرهاي الگو پایا هستند. وجـود متغیرهـاي ناپایـا در الگـو باعـث      است

هـاي  معمول از اعتبار الزم برخـوردار نباشـند، در چنـین شـرایطی کمیـت     tو Fهاي آزمون
هـاي بحرانـی صـحیحی بـراي انجـام آزمـون      کمیتtو Fهايشده توسط توزیعبحرانی ارائه

. بنـابراین بـراي اطمینـان از پایـابودن     ه رگرسیون کاذب اسـت شدنیستند و رگرسیون انجام
ي ترکیبـی فیشـر ـ دیکـی فـولر      هـا دادهشده از آزمـون ریشـه واحـد    متغیرهاي مدل برآورد

نشان داده شده است. 1استفاده کرده و خالصه نتایج این آزمون در جدول 
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نتایج آزمون پایایی متغیرهاي مدل)1جدول (

هاي تحقیقمنبع: یافته

مجمعـی مرتبـه صـفر    کلیه متغیرها به غیر از شاخص تمرکز درجـه ه 1مطابق با جدول 
باشند.داشته و پایا می

ت. اده شـده اسـ  در این تحقیـق از بـازدهی سـرمایه بـه عنـوان متغیـر سـودآوري اسـتف        
بـا اسـتفاده از روش گشـتاور    هـاي قبـل نیـز بسـتگی دارد.    سودآوري هر بنگاه به سود دوره

پویا، متغیر وابسته بـا وقفـه وارد مـدل شـده و ایـن      هاي تابلوییدادهیافته در تکنیک تعمیم
هاي گذشته باشد. ضریب متغیـر سـودآوري   دهنده ارتباط سود با دورهتواند نشانمیموضوع

دهنـده رقابـت   ادیر نزدیک به صفر این ضریب نشاند بین صفر و یک باشد. مقتوانمیا وقفه ب
دهـد. مطـابق بـا    ضعیف را نشـان مـی  و مقادیر نزدیک به یک، ساختار رقابتی باال در صنعت

اسـت کـه نشـان    3/0، ضریب متغیر سود با وقفه در حدود 2دست آمده در جدول ه نتایج ب
رقابتی است.بانکداري در ایران کامالًساختار صنعت ،دهدمی

داراي ثبـات بیشـتر و امنیـت مناسـبی     ،ي سرمایه به دارایی بـاالتر هانسبتبا يهابانک
هـاي خـود هسـتند. فرضـیه     بازپرداخـت بـدهی  ها وي مالی در مقابل زیانهابحرانحتی در 

بـه دارایـی و   ـ بازدهی به عنوان یک ارتباط منفی مـا بـین نسـبت سـرمایه     متعارف ریسک
دهد نگهداري بیش از حد سـرمایه و نقـدینگی   رود که نشان میکار میهها بسودآوري بانک

همجمعی مرتبهاحتمالارهمقدار آمنام متغیر

صفر1424/550124/0نسبت سرمایه
صفر23/400371/0نسبت هزینه

یک2965/380929/0شاخص تمرکز
صفر62/440241/0نسبت خالص وام به دارایی

صفر94/530023/0هاي نقدي به دارایینسبت دارایی
صفر87/890000/0اندازه بانک

صفر81/520208/0بازدهی سرمایه
صفر52/640012/0هاي تجاريسیکل

صفر152/313000/0روند
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ممکـن  امـر . البتـه ایـن  شـود میباعث کاهش ریسک و کاهش بازدهی مورد انتظار هر بانک 
هایشان به وسیله افزایش پرداختها را به پذیرش ریسک بیشتر در پرتفوي داراییاست بانک

ر و افزایش درآمد بانـک  هاي مورد انتظاها به امید حداکثرکردن بازدهر و تسهیالت و واماعتبا
. بنابراین احتمال رابطه مثبت بین نسبت سرمایه به دارایـی و سـودآوري بانـک    تحریک کند

. تواند وجود داشته باشدمی
ی ایـران  ر سیستم بـانک ، ضریب نسبت سرمایه د2جدولآمده دردستهنتایج بمطابق با

ز اسـتفاده  دار بوده است. البته در این پژوهش از توان دوم نسـبت سـرمایه نیـ   مثبت و معنی
جـه بـه   دهد. با توآوري و نسبت سرمایه را نشان میخطی بین سودشده است که ارتباط غیر

توان چنـین نتیجـه گرفـت کـه رابطـه      میدار توان دوم نسبت سرمایه، ضریب منفی و معنی
ها و نسبت سرمایه در سیستم بانکی ایران وجود دارد. افـزایش  آوري بانکسودخطی بینغیر

آوري شده ولی هر چه ایـن نسـبت   مقادیر اولیه موجب افزایش در سوددر نسبت سرمایه در 
و کنـد مـی آوري را ایجاد نآن فراتر رود دیگر افزایش در سودافزایش یافته و از حد ماکزیمم 

.شودمیها وجب کاهش سودآوري بانکافزایش در نسبت سرمایه م
ـ براي مدیریت نقدینگی، بانک هـاي  سـپرده وسـیله تغییـر شـکل    ه ها حجم اعتبارات را ب

هـاي مـرتبط بـا سررسـید     ریسـک دهنـد، آنهـا دائمـاً بـا     مدت افزایش میمدت به بلندکوتاه
رداخـت  عـدم بازپ و احتمـال  هـا سپردههاي مربوط به سودهاي پرداختی به نامتناسب بدهی

شوند. به منظـور جلـوگیري از زیـان ناشـی از بحـران      هاي پرداختی مواجه میها و وامبدهی
کننـد  مـی ي نقد نگهداريهاداراییها اغلب ها، بانکینگی ناشی از عدم بازپرداخت بدهینقد

ـ  داشته رانقدیت تبدیل به وجه که به آسانی قابل هـاي نقـد بـا    دارایـی حـال  هـر ه باشـند. ب
رو نقدینگی باال با سودآوري پایین همراه اسـت.  ایین بازدهی مرتبط هستند. از اینپهاينرخ

مدت هاي مشتریان و وجوه کوتاهسپردهآمده نسبت دارایی نقد به کل دستمطابق با نتایج به
دار بوده است.نگی است، داراي ضریب منفی و معنیهاي نقدینیز که از شاخص

دار بـر  نیـز داراي عالمـت مثبـت و معنـی    تم بـانکی ایـران  در سیسایینسبت وام به دار
ـ   دهیوامها با عملیات سوددهی است. بانک هـاي  آورنـد و سـپرده  دسـت مـی  هخـود سـود ب

نماینـد. ضـریب مثبـت و    مـی و از این طریق سـود کسـب   کنندمیبیشتري را تبدیل به وام 
بـت شـاخص تمرکـز بـر     دهنـده تـأثیر مث  ر شاخص هرفیندال ـ هیرشمن نیز نشـان  دامعنی
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و علـت  یابـد میها افزایش . با افزایش تمرکز بازار، سودآوري بانکباشدمیها سودآوري بانک
آمدن وضعیت انحصاري در بازار باشد. انـدازه بانـک نیـز بـه     وجودهد ناشی از بتوانمیاین امر 

. تنـوع  ودشـ مـی هاي ناشی از مقیاس در نظـر گرفتـه   جوییعنوان متغیر مستقل براي صرفه
تـر بـه   هـاي بـا مقیـاس بـزرگ    خدمات و اعطاي تسهیالت بیشتر و همچنین دسترسی بانک

د بـر سـودآوري   توانـ میتر نیست هاي با مقیاس کوچکبازارهاي دارایی که در دسترس بانک
ي کل بانک به عنوان شاخص براي مقیـاس بانـک   هاداراییتأثیر مثبت داشته باشد. لگاریتم 

ها از ي بانکهاداراییداري ضریب متغیر لگاریتم پژوهش به علت عدم معنیباشد. در اینمی
مدل حذف شده است.

ها در ایراننتایج برآورد مدل سودآوري بانک) 2جدول (
مدل چهارممدل سوممدل دوممدل اولنام متغیر

بازدهی حقوق صاحبان سهام 
با یک وقفه

254/0
)996/3(

3269/0
)582/3(

245/0
)958/2(

2712/0
)88/3(

بازدهی حقوق صاحبان سهام 
با دو وقفه

232/0-
)695/3-(

188/0-
)042/1-(

187/0-
)294/1-(

272/0-
)019/4-(

3758/7شاخص تمرکز
)3/8(

159/4
)218/1(

413/4
969/1

006/4
54/2

94/1نسبت سرمایه
)77/4(

144/1
)344/1(

952/0
)39/1(

54/1
)7/3(

-234/2ه به توان دونسبت سرمای
)92/2(

0225/0-
)814/2-(

0116/0-
913/1-

0155/0-
648/3 -

0000297/0---هاي تجاريشاخص سیکل
)23/0(

------

331/0نسبت وام به دارایی
)29/3(

4459/0
)57/2(

303/0
)19/2(

---

-64/0هاهاي نقد به دارایینسبت دارایی
)786/2-(

934/0-
)68/1 -(

412/0-
)14/1-(

---

-27/0نسبت هزینه به درآمد
)94/4-(

218/0-
)56/1 -(

118/0-
)65/1 -(

118/0-
)31/2-(

96/0------هاي تجاريروند سیکل
)67/1(

254/2
)58/2(

مقدار آماره خی دو
(تست سارجان)

993/19034/10253/1321/14

درجه آزادي
(ارزش احتمال)

9
)14/0(

8
)26/0(

8
)1/0(

10
)19/0(

باشند.میt* اعداد داخل پرانتز آماره 
هاي تحقیقمنبع: یافته
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هـا دارد. مطـابق بـا نتـایج     ها نقش اساسی در سودآوري آننککارایی مدیریت هزینه در با
هـاي  هـا بـین بانـک   ن نسبت هزینه و سودآوري بانکار بیدآمده رابطه منفی و معنیدستهب

هـا کـارایی   با کنترل صـحیح هزینـه  هاان وجود دارد. بنابراین بانکدولتی و خصوصی در ایر
د.شونري میرشد سودآوباعث و دهندمیعملیاتی را افزایش

ها در ایران بیانگر آن است کـه ارتبـاط   هاي تجاري بر سودآوري بانکرابطه متغیر سیکل
هـاي تجـاري در  کلنظرگـرفتن رونـد سـی   داري کم وجود دارد. البتـه بـا در  مثبت و با معنی

چهـارم تخمینـی ارتبـاط    داري ضریب افزایش یافته بـه صـورتی کـه در مـدل     معادله، معنی
ها برقرار است. ي تجاري و سودآوري بانکهاسیکلن روند دار بیمعنی

بندي. جمع6
المللـی همچـون   اي است کـه توسـط مجـامع بـین    ه گونهها باهمیت نسبت سرمایه در بانک

حضـور در جوامـع   ها به منظـور  آن حداقلی در نظر گرفته شده است و بانککمیته بال براي
ر سیستم ضریب نسبت سرمایه دبانکی ناچار به رعایت این نسبت هستند. بانکی و روابط بین

دار بوده است. البته در این مقاله از توان دوم نسـبت سـرمایه نیـز    بانکی ایران مثبت و معنی
هـد. بـا   دودآوري و نسبت سرمایه را نشان مین سغیرخطی بیاده شده است که ارتباطاستف

توان چنین نتیجه گرفـت کـه   میدار توان دوم نسبت سرمایه، توجه به ضریب منفی و معنی
ها و نسبت سرمایه در سیستم بانکی ایـران وجـود دارد.   آوري بانکرابطه غیرخطی بین سود

آوري شده ولی هر چه ایـن  زایش در سودمقادیر اولیه موجب افافزایش در نسبت سرمایه در 
آوري ، دیگـر باعـث افـزایش در سـود    نسبت افزایش یافتـه و از حـد مـاکزیمم آن فراتـر رود    

رو شـود. از ایـن  مـی هـا  و افزایش در نسبت سرمایه موجب کاهش سودآوري بانـک شودمین
هـاي  سیاسـت ها را سـرمایه بـانکی دانسـته و    سیاستگذاران باید معیار اصلی سودآوري بانک

مـدیران بـانکی بایـد بـا     ها باید در راستاي مدیریت هزینه و کنترل آن باشد. اي بانکسرمایه
خود لحاظ کنند.  گذاريسرمایهثر بر سودآوري، آنها را در اهداف تأکید بر عوامل مؤ

ـ براي مدیریت نقدینگی، بانک هـاي  سـپرده وسـیله تغییـر شـکل    ه ها حجم اعتبارات را ب
هـاي مـرتبط بـا سررسـید     ریسـک دهنـد، آنهـا دائمـاً بـا     مدت افزایش میبه بلندمدت کوتاه

هـا و احتمـال عـدم بازپرداخـت     سپردههاي مربوط به سودهاي پرداختی به نامتناسب بدهی
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شوند. به منظـور جلـوگیري از زیـان ناشـی از بحـران      جه میهاي پرداختی مواها و وامبدهی
هـاي  دارایـی ها اغلـب  ، بانکایجاد شده استهاخت بدهیعدم بازپرداکه در نتیجهینگی نقد

حـال  رهـ باشند. بـه را داشتهنقدوجه تبدیل به یتکنند که به آسانی قابلنقد نگهداري می
سـودآوري  رو نقدینگی باال بـا  بازدهی مرتبط هستند. از اینهاي پاییننقد با نرخهاي دارایی

مدت نیـز کـه   هاي مشتریان و وجوه کوتاهسپردهین همراه است. نسبت دارایی نقد به کلپای
دار بـوده  ي کشـور داراي ضـریب منفـی و معنـی    هابین بانکهاي نقدینگی است،از شاخص

هاي ناشی از مقیـاس در نظـر   جوییبه عنوان متغیر مستقل براي صرفهاندازه بانک نیزاست. 
هـاي بـا   دسترسـی بانـک  . تنوع خدمات و اعطاي تسهیالت بیشتر و همچنین شودمیگرفته 

،تـر نیسـت  هاي با مقیـاس کوچـک  تر به بازارهاي دارایی که در دسترس بانکمقیاس بزرگ
ي کـل بانـک بـه عنـوان     هـا دارایـی د بر سودآوري تأثیر مثبت داشته باشـد. لگـاریتم   توانمی

داري ضـریب، متغیـر   باشد. در این پژوهش به علت عدم معنیمقیاس بانک میشاخص براي 
ن نسـبت  دار بـی ه است. رابطـه منفـی و معنـی   ها از مدل حذف شدي بانکهاداراییتملگاری

هاي دولتی و خصوصی در ایران نیز وجود دارد. بنـابراین  ها بین بانکهزینه و سودآوري بانک
ش و رشـد سـودآوري را ایجـاد    کـارایی عملیـاتی را افـزای   ،هابا کنترل صحیح هزینههابانک
نکی کشور با ارائه کیفیت خدمات بهتر به صورت الکترونیکی و خـدمات  د. سیستم باننمایمی

هـا و افـزایش درآمـد و سـودآوري     توانند تأثیر بسـزایی در کـاهش هزینـه   میمالی اینترنتی 
ها داشته باشند.بانک

گر آن است کـه ارتبـاط   ها در ایران بیاني تجاري بر سودآوري بانکهاسیکلرابطه متغیر 
اعطـاي مجوزهـاي مختلـف    ،هاي پولی بانک مرکزيي وجود دارد. سیاستدارمثبت و معنی

تسهیالت تکلیفی بانک مرکزي و افزایش حجـم قابـل مالحظـه    ،هااعطاي تسهیالت به بانک
هـا ایجـاد نماینـد.   توانند نوسانات زیادي را در سودآوري بانـک الوصول میمطالبات مشکوك

ي در زمان کاهش رشد اقتصادي و رکود اقتصـادي از  ي تجارهاسیکلاز اقتصاد ایران با تأثیر
هـا  سـودآوري بانـک  بـر ثیر منفی، تأو کاهش درآمدهاي بانکهاسپردهطریق کاهش جذب 

بـر  هـا سـپرده ثیر در بـازار وام و  هاي رونق اقتصـادي نیـز از طریـق تـأ    انداشته است. در زم
گذارد.  اثر میهاسودآوري بانک
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