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 ۱مقدمه
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بانکها اهمیتی انکارناپذیر برای اقتصاد ایران دارند و بررسی رفتار بانکها نیز از اهمیتی خاص
برخوردار است؛ چرا که کشف رفتار بانکها ،هم برای تحلیل ساختار اقتصادی کشور و هم
برای برنامهریزی که بانکها دارند ،از اهمیتی بسزا برخوردار است .همچنین با توجه به اینکه
در سالهای گذشته بانکها در ایران عموماً دولتی بودهاند و ازآنجاکه هدف دولت نمیتواند
افزایش سودآوری باشد ،چرا که هدف اصلی هر دولتی ارائٔه خدمات عمومی و تأمین رفاه
اجتماعی به عموم مردم آن جامعه است؛ بنابراین ،با توجه به گسترش بانکهای خصوصی در
ایران و لزوم سودآوری این بانکها بهمنظور توسعٔه بخشهای مختلف اقتصادی ،توجه به
سودآور بودن فعالیت بانکها با توجه به نوسانات اقتصادی امری ضروری برای هر بانکی
بهحساب میآید (دلخواهی و همکاران .)۱۳۹۳ ،ارتباطی تنگاتنگ بین صنعت بانکداری و
سایر بخشهای اقتصادی وجود دارد و مانند زنجیرهای ناگسستنی است و فقدان هر قطعه از
این زنجیره موجب گسست آن خواهد شد و چهبسا برای ارتباط مجدد ،سالهای سال وضعیت
معیشت مردم را دچار نوسان کند (نظریان و همکاران.)۱۳۹۶ ،
عمدٔه فعالیت بانکها در جامعه معطوف به جذب منابع ،تخصیص منابع ،و ارائٔه خدمات
است؛ رقابت بین بانکها بر سر دستیابی به سهم بازار است ،ولی با توجه به دالیل مختلف،
کمبود منابع موجب شده است که عمدٔه رقابت بانکها بر سر جذب بیشتر سپردههای مردم
باشد ،البته باید توجه داشت که نسبتها و شاخصهای مالی بیانکنندٔه عملکرد بانک است
و توجه نکردن مدیریت هر بانک به این نسبتها و شاخصها تداوم فعالیت آن بانک را به خطر
خواهد انداخت .در چنین شرایطی ،حتی افزایش سهم بازار نیز منجر به افزایش ثروت
سهامداران نخواهد شد.
با توجه به نقش ویژه و حساس بانکها در نظام اقتصادی کشور ،بروز هرگونه تکانه،
اختالل ،و ناکارآمدی در سیستم اقتصادی مستقیماً در فعالیت بانکها و مؤسسات مالی تأثیر
دارد و وقوع پدیدههایی نظیر تورم باال و یا تکانهها و نوسانات اقتصادی نظیر نوسانات قیمتی
شدید در سایر بازارها مانند طال و ارز بهطور مستقیم و غیرمستقیم در هزینههای عملیاتی و
قیمت تمامشدٔه پول و درنهایت سودآوری بانکها اثرگذار خواهد بود؛ ضمن آنکه بهسبب
وابستگی مالی بخشهای تولیدی به این نهاد مهم اقتصادی ،هرگونه ناکارآمدی و یا بروز
بحران در نظام بانکی میتواند بخشهای مختلف اقتصاد را با معضالت زیادی مواجه کند
(کریمی و فیروزان سرنقی.)۱۳۹۴ ،
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همانگونه که بیان شد ،بانکها برای کسب سود وارد عرصههای اقتصادی میشوند و
بدیهی است که در قبال انجام دادن وظایف ،هدف اصلی آنها درجهتِ اطمینان از تداوم
حیات خود همانند هر واحد اقتصادی دیگر ،عالوه بر ایفای مسئولیتهای اجتماعی ،افزایش
سودآوری است .افزایش سود بانک از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینهها امکانپذیر
خواهد بود .به همین دلیل است که محققان شناخت متغیرهای اثرگذار در سودآوری را
موردتوجه قرار میدهند (دلخواهی و همکاران.)۱۳۹۳ ،
همانگونه که بیان شد ،یکی از مهمترین منابع اطالعاتی برای ارزیابی عملکرد واحد
اقتصادی سود است که شاخصی مناسب برای تصمیمات سرمایهگذاران بهحساب میآید.
هدف اولیٔه حسابداری مالی فراهم آوردن اطالعات مفید برای سرمایهگذاران برای پیشبینی
عملکرد واحد اقتصادی است .ضرورت گزارش سود بهعنوان منبع اولیه برای تصمیمگیری
سرمایهگذاران بهخوبی قابلاستناد بوده است.
شاخصها و نسبتهای مالی مجموعه اطالعاتی را گردآوری ،توزیع ،و نگهداری میکنند
که مبنای بسیاری از اقدامات ،تصمیمات ،سیاستگذاریها ،و گزارشهاست .تجزیهوتحلیل
اطالعات مالی نهتنها ارزیابی عملکردها را ممکن میسازد ،بلکه ادامٔه سیاستگذاریها و
برنامههای تعریفشده برای توسعٔه فعالیت بانک را در مقاطع زمانی کوتاهمدت و بلندمدت در
زمینٔه افزایش سودآوری توجیه میکند.
با توجه به توضیحات باال ،مطالعٔه سودآوری بانکها در ایران بهدالیل زیر میتواند
قابلتوجه باشد:
 ) ۱سیستم اقتصادی تأمین مالی در ایران عمدتاً بانکمحور است و نقش بازار
سرمایه در تأمین منابع مالی محدودتر از بانکهاست؛
 ) ۲مشکالت ایجادشده ناشی از تحریمهای بینالمللی ،نبود منابع کافی برای
تجهیز منابع مالی برای فراهم آوردن سرمایهگذاری بخش خصوصی در
بخشهای مختلف اقتصادی ،و هجوم این بخشها بهسمت منابع بانکی جهت
تجهیز منابع سرمایهگذاری خود؛
 ) ۳گستردگی فعالیت بانکها و نقش آنها در اشتغال؛
 ) ۴جمعآوری منابع خرد اقتصادی برای سرمایهگذاری در طرحهای کالن
اقتصادی؛ و
 ) ۵تأثیر سودآوری بانکها در نوع فعالیت و گسترٔه فعالیت بانکها در کشور.

۷۲

سال سیزدهم /شماره  /۴۳بهار ۱۳۹۹

 ۲مبانی نظری

سودآوری از اهداف اساسی هر بنگاه تجاری است؛ واحدهای تجاری تمام تالش خود را
درجهتِ رسیدن به اهداف برنامهریزیشده بهمنظور نیل به بازدهی موردانتظار بهکار میگیرند.
درواقع ،مفهوم سودآوری عبارت است از توان شرکت یا مؤسسه در ایجاد درآمد کافی بهگونهای
که پس از پرداخت هزینههای جاری ،مبلغی اضافی به نام سود برای شرکت باقی بماند.

Johansen and Juselius Cointegration test
Vector Error Correction Model, VECM
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با توجه به اهمیت سودآوری بانک در شرایط متفاوت اقتصادی و تأثیرگذاری آن در اقتصاد
و اجتماع ،الزم است مدیران آگاهی الزم در ارتباط با نقش این عوامل تأثیرگذار در سودآوری
این بخش مهم اقتصاد را کسب کنند (مهربانپور و همکاران.)۱۳۹۶ ،
مطالعات اینچنینی از این نظر حائز اهمیت است که به خواننده امکان آشنایی با عوامل
مؤثر در سود بانک و نحؤه تأثیر این عوامل در سود بانک را میدهد .اهمیت عوامل مؤثر در
سود بانکی در صورتی بیشتر نمایان میشود که بانکها بتوانند متغیرهای گوناگون اقتصادی
را بیشتر بشناسند و بتوانند شاخصهای مالی و اقتصادی را بر اساس ابزارهای درست
پیشبینی کنند (منصف و منصوری.)۱۳۸۹ ،
عوامل مؤثر در سودآوری بانکها در تحقیقات زیادی در شرایط و محیطهای اقتصادی
متفاوت موردبررسی و آزمون قرار گرفته است؛ اما در هر محیط اقتصادی ،بسته به شرایط
حاکم بر آن محیط ،این عوامل میتواند متفاوت باشد .هدف این مقاله بررسی اثر برخی از
شاخصهای مهم عملکرد مالی در سودآوری بانک ملت از روش همانباشتگی یوهانسون و
جوسیلیوس ۱و تصحیح خطای برداری )VECM( ۲می باشد .بررسی شرایط موجود در بانک
ملت میتواند ضمن ایجاد بصیرت بیشتر نسبت به این عوامل ،مدیران بانکی را قادر میسازد
با تصمیمات صحیح به بهبود مدیریت اقدام نمایند.
بر این اساس در پژوهش حاضر ابتدا مبانی نظری ،پیشینه و ادبیات موضوعی بررسی شده
و سپس روش تحقیق و جمع آوری دادهها آورده شده است و در نهایت مدل و برآورد اثر
عوامل موثر بر سودآوری بانک ملت و نتایج پژوهش بیان شده است.

۷۳
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 ۱.۲عوامل مؤثر در سودآوری بانکها
عدهای از محققان در مطالعات خود عوامل مؤثر در سودآوری بانکها را به دو عامل داخلی و
خارجی تقسیم کردهاند .در شکل زیر عوامل مؤثر در سودآوری مطابق با تقسیمبندی آتانسوگلو
و همکاران ( 4)۲۰۰۸نشان داده شده است (شکل .)۱
ویژگیهای
مختص بانک

عوامل داخلی

ویژگیهای
صنعت یا بازار
محیط اقتصاد
کالن

عوامل مؤثر در
سودآوری
بانکها
عوامل خارجی

شکل  ۱عوامل مؤثر در سودآوری بانکها

Return on Assets, ROA
Return on Equity, ROE
3 Net Interest Margin, NIM
4 Athanasoglou et al.
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بهطورمعمول سه متغیر بهعنوان شاخصهای عملکرد سودآوری بانکها قلمداد میشوند
که عبارتاند از بازده داراییها ۱،بازده صاحبان سهام ۲،و حاشیٔه بهره خالص.۳
این مطالعه بهدلیل اهمیت متغیر بازده داراییها نسبت به سایر متغیرهای سودآوری،
برای بررسی شاخص سودآوری از این متغیر استفاده کرده است .شاخص بازده داراییها
بهعنوان یکی از نسبتهای مالی برای سنجش میزان سودآوری بانکها بهشمار میآید که از
حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییهای بانک بهدست میآید و بیانکنندٔه نسبت
درآمدهای کسبشده از محل سرمایهگذاریهای بانک است .درواقع ،بازده داراییها
نشاندهندٔه نقش و تأثیر مدیریت بانک در کسب سود از هر یک دالر سرمایهگذاریهاست که
بانک انجام داده است .در حقیقت ،تأکید بر استفاده از نسبت بازده داراییها بهدلیل دقت
این نسبت در سنجش عملکرد دارایی بانکهاست.

۷۴

سال سیزدهم /شماره  /۴۳بهار ۱۳۹۹

این عوامل که برگرفته از نسبتهای کمل ( )CAMELاست به شرح زیر معرفی میکند:








نسبت کیفیت سرمایه :نسبت سرمایه صاحبان سهام به کل دارایی های بانک معیاری
جهش سنجش کفایت سرمایه است .نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبتهای سنجش
سالمت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانکها است .با افزایش نسبت کفایت
سرمایه ،ریسک پذیری بانکها افزایش پیدا میکند که این امر موجب کاهش ریسک
ورشکستگی بانکها خواهد شد ،از طرف دیگر این امر موجب کاهش سود بانکها خواهد
شد و اگر سود آتی آنها را کاهش خواهد داد و بانکها تمایل کمتری برای اجتناب از ریسک
خواهند داشت(طالبی و همکاران .)۱۳۹۵ ،از طرف دیگر برخی مطالعات رابطه مثبت بین
نسبت کفایت سرمایه و سودآوری بانک را نشان داده اند(بشیر و حسن .)۲۰۰۴ ،۱
نسبت کیفیت دارایی :اقالم داراییها در شبکه بانکی دارای تنوع زیادی بوده و لیکن
عمدتاً انواع وامها بهعنوان یکی از مهمترین اجزای کل داراییهای هر بانکی محسوب
میشود که در واقع مبنای عملیات نظام بانکی از طریق عملیات اعطای تسهیالت بهرهای
و غیربهرهای انجام میپذیرد .گادارد ،مولینکس و ویلسون )۲۰۰۴(۲در مطالعه خود نشان
دادند که رابطه مثبت و معنیداری بین ارزش کل داراییها و سودآوری بانک برقرار است.
نسبت مدیریت :یکی از متغیرهای مهم برای بانکها که میتواند اثر بسیار زیادی بر روی
متغیر سودآوری داشته باشد ،متغیر درآمد عملیاتی میباشد که بهعنوان شاخص نسبت
مدیریتی در نسبت های کمل طبقه بندی میشود .در حقیقت درآمدهای عملیاتی درآمد
حاصل از مابهالتفاوت نرخ سود از منابع اصلی درآمدی بانکها محسوب میشود .این نوع
درآمد از فعالیت اصلی و اساسی بانک که همان واسطهگری وجوه است ،نشأت میگیرد.
نسبت نقدینگی :یکی از نسبتهای نقدینگی که در ترازنامه با ماهیت بدهی منظور
میشود ،نسبت ارزش کل سپردهها به کل داراییهای بانک است .سپردهها بهعنوان
عمدهترین منابع شبکی بانکی محسوب شده و دلیل به کارگیری این نسبت در تحقیق

Bashir and Hassan
Goddard, Molyneux & Wilson

1
2

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 1:08 +0430 on Tuesday September 21st 2021

 ۱.۱.۲عوامل داخلی مؤثر در سودآوری بانک
عوامل داخلی عواملی تحت کنترل مدیریت بانک هستند .انگیزههای باالی مدیریتی در انجام
دادن بهینٔه کارها در سودآوری بانک مؤثر است که میتواند بهوسیلٔه بررسی اقالم ترازنامه و
حسابهای صورت سود و زیان موردبررسی و تجزیهوتحلیل علمی قرار گیرد .در این مطالعه،
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حاضر ،قابلیت سنجش سودآوری بانک در اثر وضعیت یکی از مهمترین اقالم بدهی در
ترازنامه است.مطالعه بشیر و حسن( ،)۲۰۰۴نشان داده است که رابطه منفی بین این
نسبت و سودآوری بانک وجود دارد.

Gross Domestic Product, GDP

1
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 ۲.۱.۲عوامل خارجی مؤثر در سودآوری بانکها
قابلذکر است ،در کنار تمام موارد قیدشده در باال ،بنگاه تجاری برای دستیابی به اهداف
خود که همان حداکثر کردن ثروت سهامداران است ،باید دارای انعطاف باشد و به عوامل
محیطی توجه کافی داشته باشد .عوامل مختلفی میتوانند در توضیح سودآوری بانکها ایفای
نقش کنند .درواقع ،عوامل خارجی عواملی هستند که خارج از کنترل مدیریت بانک قرار دارند
که برخی از این عوامل عبارتاند از:
 تورم :یکی از اساسیترین معضالت اقتصادی در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته
میشود .تورم افزایش مداوم در سطح عمومی قیمتها یا کاهش مستمر در قدرت خرید
پول کشور است و اساساً پدیدهای نامطلوب در اقتصاد به شمار میآید و هزینههای جدی
بر جامعه تحمیل میکند .تغییراتی که بهدلیل تورم در قیمت مواد اولیه ایجاد میشود،
سودآوری بنگاهها را به مخاطره میاندازد و با توجه به اینکه بسیاری از تولیدکنندگان و
عرضه کنندگان با استفاده از تسهیالت دریافتی از بانک اقدام به گسترش کسبوکار خود
میکنند ،این امر میتواند اثر خود را بهصورت ایجاد مطالبات معوق در بانکهای
تسهیالتدهنده تحمیل کند (اسماعیلزاده مقری.)۱۳۸۸ ،
پری ( )۱۹۹۲به این نتیجه رسید که اثر تورم در سودآوری بانکها بستگی به قابلانتظار
بودن تورم دارد .اگر تورم توسط مدیریت بانک پیشبینی شده باشد ،بانک نرخ بهره را
بهطوری مناسب تعدیل میکند و باعث افزایش سریعتر درآمدها نسبتبه هزینهها میشود.
در این حالت ،رابطهای مستقیم بین تورم و سودآوری بانکها وجود دارد و بالعکس؛ در
این پژوهش ،از تورم بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده بهعنوان متغیر تورم استفاده
شده است.
 تولید ناخالص داخلی :تولید ناخالص داخلی عبارت است از کل ارزش تولیدات کاالها و
خدمات در کشور به قیمت بازار طی دورٔه زمانی خاص (معموالً یک سال) .معموالً درآمد
سرانه بهعنوان معیاری برای تعیین سطح زندگی در کشور بهکار برده میشود .درآمد سرانه
بنا به تعریف ،با مبلغ تولید ناخالص داخلی ( ۱)GDPتقسیم بر تعداد افراد در هر کشور
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برابر است .معموالً زمانی که  GDPبیشتر از روند موردانتظار باشد ،انتظار داریم سود
افزایش یابد (آتانسوگلو و همکاران.)۲۰۰۸ ،
شرایط اقتصادی ضعیف میتواند کیفیت پرتفوی وام بانکها را کاهش دهد و منجر به ایجاد
زیانهای اعتباری و افزایش ذخایر بانکی شود .موارد مذکور منجر به کاهش سودآوری
بانکها میشود؛ همچنین بهبود شرایط اقتصادی بهدلیل بهبود شرایط نقدینگی
وامگیرندگان و افزایش تقاضا برای اعتبارات تأثیری مثبت در سودآوری بانکها دارد
(همان).
 نرخ ارز :منظور از نرخ ارز ،در حقیقت ،قیمت پول خارجی برحسب پول داخلی است .نظیر
هر بازار دیگر ،قیمت تعادلی ارز به عرضه و تقاضای آن پول در بازار ارز بستگی دارد .نرخ
ارز ازجمله عواملی است که روابط تجاری بنگاههای اقتصادی با دنیای خارج را تحت تأثیر
قرار میدهد .درواقع ،تغییرات نرخ ارز بازار کاال و بازار سرمایه را تحت شعاع قرار داده و
میتواند اثری مخرب داشته باشد .راعی و همکاران ( )۱۳۹۶در مطالعٔه خود بیان کردند
که تغییرات نرخ ارز نمیتواند تأثیری معنادار روی شرکتها و سودآوری آنها علیالخصوص
شرکتهای صادراتی داشته باشد که دلیل آن میتواند استفاده از هجینگ مالی و
متنوعسازی ازلحاظ جغرافیایی توسط شرکتها برای جلوگیری از آثار معکوس تغییرات
نرخ ارز در سودآوری آنها باشد.
 نرخ بهره :ارتباط میان نرخهای مختلف بهره «ساختار ریسک نرخ بهره» نامیده میشود.
نوع ریسک ،نقدینگی ،و قوانین مالیاتی همگی نقشی مهم در تعیین ساختار ریسک دارند.
نرخ بهرٔه پائین و فشارهای رقابتی در بین بانکها توانایی بانکها را برای قیمتگذاری
مناسب وامها و سپردهها محدود میکند و این ممکن است حاشیٔه سود عملیاتی بانکها
را تحت فشار قرار دهد و اثر منفی در سودآوری داشته باشد (مهربانپور و همکاران،
 .)۱۳۹۶سعیدی و همکاران ( )۱۳۹۰در مطالعات خود در بورس اوراق بهادار تهران نشان
دادند که بین تغییرات نرخ بهره با سودآوری مؤسسات مالی ارتباط معکوس وجود دارد.
همچنین هواالن کی و همکاران ( )۲۰۰۶به بررسی حساسیت بازدهی و سودآوری
بانکهای تجاری کانادایی به تغییرات نرخ بهره پرداختند .آنها دریافتند که سودآوری
بانکها بهطوری معنادار متأثر از تغییرات نرخ بهره در دورٔه موردبررسیشان نیست.
 سیاستهای بانک مرکزی :سیاستهای پولی انبساطی و انقباضی نیز میتواند تأثیر بالقوه
در سودآوری بانک داشته باشد .بهعنوان مثال ،نرخ سود یکی از ابزارهای پولی است که
نقشی مهم در فعالیتهای اقتصادی دارد؛ بهگونهای که حلقٔه ارتباطی و انتقالی سیاست
پولی به بخش واقعی اقتصاد محسوب میشود .تغییر در نرخ سود سپردهها میتواند در
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درآمد بانکها موثر باشد .همچنین نرخ سود تسهیالت در سود بانکها میتواند اثر
درآمدی نیز داشته باشد (دلخواهی و همکاران.)۱۳۹۳ ،

 ۱.۳پیشینٔه داخلی

نصیرزاده و قدمیاری ( )۱۳۹۸در مطالعهای تحت عنوان «بررسی رابطه بین تنوع سهام،
ساختار سرمایه ،و سودآوری با بهکارگیری مدل خودرگرسیون برداری با دادههای
پنل »)PVAR(۱به بررسی موضوع پرداختند .بدین منظور ،در این مطالعه از اطالعات مالی
 ۹۰شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  ۱۳۹۱تا  ۱۳۹۶استفاده
شد .نتایج تحقیق بیانگر رابطٔه مستقیم و معنادار تنوع سهام شرکت در سودآوری است .دو
معیار ساختار سرمایه یعنی اهرم مالی و سرمایه در سودآوری تأثیر معنادار و معکوس دارد.
همچنین متغیرهای داراییهای نامشهود شرکت و رشد ساالنٔه فروش بهترتیب رابطٔه منفی و
مثبت بر سودآوری شرکتها را نشان دادهاند.
قاسمی و همکاران ( )۱۳۹۶در مطالعٔه خود تحت عنوان «بررسی تأثیر عوامل مؤثر در
سودآوری بانکهای ایران» با استفاده از روش روش حداقل مربعات تعمیم یافته ( ۲)GLSو
آمار و اطالعات  ۱۸بانک کشور طی دورٔه  ۱۳۸۵-۱۳۹۴به بررسی تأثیر عوامل مؤثر در
سودآوری بانکهای ایران پرداختند .نتایج حاکی از وجود اثر مثبت و معنادار رشد اقتصادی،
نسبت سرمایه ،و رشد سپردهها در سودآوری صنعت بانکداری ایران بود.
مهربانپور و همکاران ( )۱۳۹۶در مطالعٔه خود تحت عنوان «عوامل مؤثر در سودآوری
بانکها» ،با استفاده از متغیر بازده حقوق صاحبان سهام بهعنوان معیار سودآوری و نمونٔه
پژوهش شامل  ۱۵بانک برای دورٔه دهساله از سال  ۱۳۹۳- ۱۳۸۴است .نتایج آزمون فرضیٔه
تحقیق نشان میدهد ساختار داراییها ،تنوع درآمدی ،رشد اقتصادی ،و تورم با سودآوری
بانکها رابطهای مثبت داشته و سرمایه ،ساختار مالی و اندازه ،رقابت بانکی ،و نرخ بهره با
سودآوری رابطٔه منفی دارد .درنهایت ،هیچ ارتباطی بین کیفیت داراییها و عوامل سودآوری
بانکها مشاهده نشد.

Panel Vector Autoregressive
Generalized Least Squares
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نجفی و همکاران ( )۱۳۹۵به مطالعهای تحت عنوان «بررسی مؤلفههای مؤثر در سودآوری
بانکهای تجاری ایران با استفاده از الگوی پنل خودرگرسیون با وقفه توزیعی»)ARDL( ۱
پرداختهاند .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که متغیرهای نسبت حقوق صاحبان
سهام به داراییها ،نسبت تسهیالت به داراییها ،اندازه ،و تورم در سودآوری بانکهای تجاری
ایران اثر مثبت و مستقیم دارد؛ بهطوریکه با افزایش و بهبود این متغیرها طی دورٔه
کوتاهمدت و بلندمدت ،سودآوری بانکهای تجاری افزایش مییابد .در طرف دیگر ،اثر متغیر
ریسک اعتباری در شاخص سودآوری بانکهای تجاری ایران منفی و معکوس است؛
بهطوریکه با افزایش متغیر فوق در دورٔه کوتاهمدت و بلندمدت ،سودآوری بانکهای تجاری
کاهش پیدا میکند .درنهایت ،نتایج مطالعه بیانگر آن است که سرعت تعدیل بهسمت تعادل
بلندمدت در این الگو نسبتاً بهکندی صورت میگیرد.
انصاری و همکاران ( )۱۳۹۰در مطالعٔه خود تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر در
سودآوری بانکهای تجاری (مطالعٔه موردی بانک صادرات)» ،تأثیر عوامل بیرونی و درونی
مؤثر در سودآوری بانک در متغیر بازده دارایی ( )ROAموردبررسی قرار دادهاند و برای
تخمین مدل از رگرسیون ساده خطی با روش  OLS۲استفاده شده است .پس از تخمین
معادله ،رابطه میزان سودآوری با حاشیه سود و رشد اقتصادی مستقیم و با نرخ تورم معکوس
است.
دارایی و موالیی ( )۱۳۹۰به بررسی اثر متغیرهای کالن اقتصادی در سودآوری بانک ملت
پرداختاند .روش بهکاررفته در این تحقیق از نوع رگرسیون خطی و همبستگی است .در این
پژوهش ،تأثیر متغیرهای تورم و تولید ناخالص داخلی در متغیر وابسته (سودآوری) بررسی
شده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که افزایش نقدینگی و افزایش تورم باعث کاهش
سودآوری بانک میشود و افزایش تولید ناخالص داخلی تأثیری معنادار در افزایش سودآوری
بانک خواهد داشت.
مشیری و کریمی ( )۱۳۸۵در مقالهای با عنوان «مدیریت بهینٔه داراییها و بدهیها در
4
بانکها با استفاده از مدل برنامهریزی آرمانی )GP( ۳و روش تحلیل سلسلهمراتبی ()AHP
(مطالعٔه موردی :بانک کارآفرین)» این تحقیق از روش  AHPبرای اولویتبندی و تعیین
درجٔه اهمیت اهداف ،و مدل برنامهریزی آرمانی برای تبیین مالحظات قانونی ،عملیاتی ،و
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روبین و همکاران ( )۲۰۱۸در مطالعٔه خود تحت عنوان «عملکرد مالی بانکهای تجاری پس
از اصالحات :شواهدی از کشور بنگالدش» نشان دادند که اصالحات مالی اثری معنادار در
شاخص بازده داراییها ( )ROAیا بازده حقوق صاحبان سهام )ROE( ۲برای بانکها ندارد؛
اما شاخص  ۳NIMاثر مثبت دارد .این نتایج بیشتر نشان داد که تقویت سرمایه و مقدار دارایی
مشتقات مهم برای سودآوری هستند؛ بنابراین ،سیاست مناسب بانکی با هدف افزایش پایٔه
سرمایه و مقدار دارایی برای تحکیم بخش بانکی در بنگالدش حیاتی است.
جودیا )۲۰۱۷( 4در مطالعه خود تحت عنوان «تنوع ،ساختار سرمایه ،و سودآوری :رویکرد
خودرگرسیون برداری با دادههای پنل ( »)PVARبه بررسی رابطه بین تنوع سهام ،ساختار
سرمایه ،و سودآوری پرداخت .نتایج تأثیر منفی ساختار سرمایه در سودآوری و رابطهای مثبت
و معنادار بین تنوع سهام و سودآوری را نشان میدهد.

Robin, I.; Salim, R.; and Bloch, H.
Return on Equity, ROE
3 Net Interest Margin, NIM
4 Jouida, S.
1
2

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 1:08 +0430 on Tuesday September 21st 2021

محدودیتهای اجباری و مالحظات همراه با اهداف مدیران و اولویتها و غیره لحاظ شده
است .نتایج کلی حاصل از حل مدل نشان داد که اوالً ،همٔه اولویتها و اهداف بیانشده تأمین
شده است؛ ثانیاً (و مهمتر) ،بازده و سود سهام پیشنهادی حاصل از مدل بزرگتر از اقالم
مشابه در ترازنامٔه واقعی است.
باقری ( )۱۳۸۵در پژوهشی تحت عنوان «تحلیل عوامل مؤثر در سودآوری بانکهای
تجاری؛ مطالعٔه موری بانک رفاه» عوامل تعیینکنندٔه سودآوری بانک به دو گروه عوامل
داخلی قابلکنترل و عوامل بیرونی فراتر از کنترل مدیریت تفکیک و برای ترکیب عوامل مذکور
از مدل خطی رگرسیونی استفاده شده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که مدیریت کارآمد
هزینهها یکی از توضیحدهندههای معنادار برای سودآوری باالی بانک است و در میان عوامل
بیرونی رشد اقتصادی نیز اثری مثبت در سودآوری بانکها دارد؛ از طرف دیگر ،نرخ تورم با
معناداری پایین اثری معکوس در سودآوری بانک داشته است.
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احمد )۲۰۱۷( ۱در مطالعٔه خود تحت عنوان «کیفیت دارایی ،درآمد غیربهرهای ،و
سودآوری بانکها :شواهدی از بانکهای هندی» ،سودآوری بانکهای تجاری هندوستان را
طی دورٔه  ۱۹۹۸-۲۰۱۴با روش گشتاور تعمیمیافته )GMM( ۲دومرحلهای با متغیرهای
وابسته  ROAو نرخ بازده داراییهای تعدیلشده بر اساس ریسک موردتحقیق و بررسی قرار
داد .نتایج این مطالعه نشان داد درصورتیکه بانکها فعالیت خود را از سمت درآمدهای
غیربهرهای بهسمت درآمدهای بهرهای سوق دهند ،سوددهی بیشتری کسب میکنند؛
همچنین بانکهای بزرگتر با حجم سرمایٔه بیشتر که تنوع ترکیب دارایی بیشتری دارند،
متعاقباً سودآوری و سود تعدیلشده بر اساس ریسک افزونتری دارند.
پینتو و همکاران ( ۳)۲۰۱۷در مطالعٔه خود تحت عنوان «ارزیابی عملکرد مالی بانکهای
تجاری» نشان دادند که سودآوری در کفایت سرمایه و اهرم مالی بانکها اثر میگذارد ،ولی
این مطالعه رابطٔه بین سودآوری و کارایی بانکها را تأیید نمیکند؛ همچنین این مطالعه
نشان میدهد پیادهسازی نسبت کفایت سرمایه اثری معکوس در سودآوری بانکها خواهد
گذاشت .اثر بحران نفتی و مالی ممکن است که در اهرمهای مالی بانکها درنتیجٔه اثر معکوس
در سودآوری بانکها اثر بگذارد.
4
تائو ترن و همکاران ( )۲۰۱۶در مطالعٔه خود تحت عنوان «ایجاد نقدینگی ،سرمایٔه
قانونی ،و سودآوری بانکها» فهمیدند سرمایٔه قانونی و ایجاد نقدینگی بهطور مثبت در
سودآوری بانکها اثر میگذارد .بههرحال ،این رابطه بهطوری قابلتوجه برای بانکهای
کوچک وجود دارد و مخصوصاً در دورانی که هیچ بحرانی وجود ندارد .همچنین فهمیدیم
بانکهایی که نقدینگی بیشتری را ایجاد میکنند و ریسک نقدینگی باالیی دارند ،کمتر
سودآوری خواهند داشت .درنهایت ،ارتباط بین سرمایٔه قانونی و عملکرد بانک رابطهای خطی
نیست و بستگی به سطح سرمایهگذاری دارد .سرمایٔه قانونی برای بانکها با سرمایٔه باال در
مقایسه با بانکها با سرمایٔه پائین بهطور منفی با سودآوری ارتباط دارد؛ بنابراین ،تغییر در
سرمایٔه قانونی اثری متفاوت در عملکرد بانکها دارد.
آیدمیر و اوونس ( 5)۲۰۱۶در مطالعٔه خود تحت عنوان «نرخ بهره ،منحنی عملکرد ،و
سودآوری بانکها در اقتصاد درحالظهور» نشان دادند درحالیکه نرخ بهرٔه کوتاهمدت و شیب
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منحنی عملکرد اثری معنادار و منفی در سودآوری کوتاهمدت دارد ،همچنین انتظار میرود
که آثار این متغیرها بهطوری متفاوت در بلندمدت اثری مثبت داشته باشد؛ بنابراین،
یافتههای ما نشان میدهد سیاستهای پولی بهطوری معنادار در سودهای بانکی در ترکیه اثر
داشته است؛ همچنین نتایج نشان میدهد حساسیت سودآوری بانکها در بازار درحالظهور
نسبتبه نرخ بهره بیشتر از یک
پتریا و همکاران ( ۱)۲۰۱۵در مطالعهای تحت عنوان «تعیین سودآوری بانکها :شواهدی
از نظام بانکی در  ۲۷کشور در اتحادیٔه اروپا» نشان دادند تسهیالت و ریسک نقدینگی ،مدیریت
کارایی ،تنوعسازی در کسبوکارها ،رقابت/تمرکز در بازارها ،و رشد اقتصادی در سودآوری
بانکها اثر میگذارد .نتیجهای باارزش از این مطالعه این است که رقابت در بانکها تأثیری
مثبت در سودآوری آنها خواهد داشت.
بولت و همکارانش ( ۲)۲۰۱۲در مطالعهای تحت عنوان «سودآوری بانکها در طول رکود»
آنها آثار بسیار باالیی را از رشد تولید در سودآوری بانکها دست پیدا کردند .در بین اجزای
مختلف سود بانکها ،ضرر و زیان در تسهیالت از مهمترین این ریسکهاست .همچنین آنها
متوجه شدند که در سالهای گذشته ،نرخ بهرٔه بلندمدت از مهمترین ویژگیهای سود در
بانک در زمان رشد اقتصادی باال بوده است.
درنهایت با توجه به اهمیت مقولٔه سودآوری در فعالیتهای بانکی بهعنوان دغدغٔه اصلی
مدیران ارشد در بانکها ،باید بین تصمیمات استراتژیک مدیران و شرایط موجود در سازمان
(بانک ملت) و آثار کوتاهمدت و بلندمدت عوامل داخلی و خارجی در سودآوری پیوند برقرار
کرد؛ اما با توجه به اینکه تنها عوامل داخلی تحت کنترل مدیریت سازمان (بانک ملت) است،
این پژوهش بیشتر بر شناسایی و تجزیهوتحلیل عوامل داخلی مؤثر در سودآوری بانک ملت
متمرکز شده و بهدنبال راهکارهایی برای افزایش سودآوری است .نکتٔه قابلتوجه در این
مطالعه برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مدل استفاده از مدل همانباشتگی برای شناسایی
ارتباط بلندمدت بین متغیرها و همچنین بررسی تأثیر تغییرات کوتاهمدت عوامل در سودآوری
در بلندمدت و استفاده از مدل تصحیح خطای برداری است که در مطالعات پیشین چنین
رویکرد و دیدگاهی برای شناسایی ارتباط بین عوامل و سودآوری وجود نداشته است.

۸۲

سال سیزدهم /شماره  /۴۳بهار ۱۳۹۹

 ۴روششناسی پژوهش
 ۱.۴روش تحقیق
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این مطالعه بهمنظور بررسی اثر نسبتهای عملکردی در سودآوری بانک انجام گرفته است.
به این منظور ،با استفاده از مدل اقتصادسنجی آزمون همانباشتگی و مدل تصحیح خطای
برداری به بررسی ارتباط بین این متغیرها پرداخته شده است.
سه محدودیت مهم در استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای تخمین رابطٔه تعادلی
بلندمدت وجود دارد .این محدودیتها عبارتاند از تخمینها کارایی مجانبی ندارند ،آزمون
فرضیه را بهطور مستقیم نمیتوان روی ضرایب انجام داد ،و اگر بیش از یک بردار تعادلی
وجود داشته باشد ،روش  OLSتخمینهای سازگاری از هیچیک از بردارهای همانباشته ارائه
نمیکند .یوهانسون و جوسیلیوس با ارائٔه روشی محدودیتهای ارائهشده را برطرف کردند.
اساس کار آنها را مدل  VARبرای بهدست آوردن بردار یا بردارهای همجمعی تشکیل
میدهد.
با توجه به اینکه بر اساس نتایج آزمونهای ریشه واحد تأیید شد که متغیرها هممرتبه
هستند ،در گام بعدی به آزمون وجود روابط تعادلی بلندمدت در بین متغیرها پرداخته
میشود .مهمترین نکته در تجزیهوتحلیل همانباشتگی این است که باوجود غیرایستا بودن
اغلب سریهای زمانی و داشتن روند تصادفی افزایشی و کاهشی در بلندمدت ،ممکن است که
ترکیب خطی از این متغیرها همواره ایستا و بدون روند باشد .با استفاده از تجزیهوتحلیل
همانباشتگی این روابط بلندمدت کشف میشوند .بهعبارتیدیگر ،در صورت صحیح بودن
نظریٔه اقتصادی و ارتباط مجموعه ای از متغیرها انتظار داریم که ترکیبی از این متغیرها در
بلندمدت ایستا و بدون روند باشد (ابریشمی.)۱۳۹۰ ،
مدل تصحیح خطای برداری نوعی از مدلهای تعادل جزئی است که در آنها با وارد کردن
پسماند پایا از یک رابطٔه بلندمدت ،نیروهای مؤثر در کوتاهمدت و سرعت نزدیک شدن آن به
مقدار تعادلی بلندمدت اندازهگیری میشود .در این مدلها چنانچه ضریب تصحیح خطا با
عالمت منفی ظاهر شود ،نشانگر سرعت تصحیح خطا و میل به تعادل بلندمدت خواهد بود.
این ضریب نشان میدهد در هر دوره چند درصد از عدم تعادل متغیر وابسته تعدیل و بهسمت
رابطٔه بلندمدت نزدیک میشود.
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قبل از شناسایی ارتباط بلندمدت و تخمین پارامترها ،الزم است تمام متغیرهایی که در مدل
ارزیابی میشوند ،ازلحاظ مانا بودن یا نبودن موردبررسی قرار بگیرند؛ زیرا خواص مانایی
میتواند اثر قوی در رفتار سریها داشته باشد و بیشتر متغیرهای اقتصادی در حالت طبیعی
نامانا هستند.
شناخت مانایی سریهای زمانی بسیار حائز اهمیت است .استفاده از دادههای نامانا در
تحلیلهای آماری میتواند منجر به برازش رگرسیونهای کاذب شود؛ ازاینرو ،رفع مشکل
نامانایی متغیرها در تحلیلهای اقتصادسنجی بسیار مهم است (سوری .)۱۳۹۸ ،آزمونهای
مختلف برای بررسی مانا بودن یا نامانایی متغیرهای سری زمانی وجود دارد که یکی از
متداولترین این روشها ،آزمون ریشٔه واحد دیکی-فولر است .یکی دیگر از این آزمونها
(وقتی که شرط عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت اخالل نقض میشود) ،آزمون فیلیپس
و پرون است.
همانگونه که در جدول  ۱مشاهده میشود ،نسبتهای تسهیالت غیرجاری به کل
تسهیالت ،نسبت تسهیالت اعطایی به کل سپردهها در سطح (بهعبارتی ) ،)I(0و سایر
متغیرهای مدل با یکبار تفاضلگیری مانا (بهعبارتی ) )I(1شدهاند.

۸۴

سال سیزدهم /شماره  /۴۳بهار ۱۳۹۹

جدول ۱
بررسی مانایی متغیرهای مدل
آزمون دیکی-فولر
تعمیمیافته

متغیر وابسته  :بازده
داراییها

ROA

نسبت سود خالص به کل
داراییها

۰٫۹۴

C1

نسبت کفایت سرمایه

-۱٫۳۳

**-۳٫۸۰

A1

نسبت تسهیالت غیرجاری به
کل تسهیالت

**-۴٫۲۵

-

)I(0

A2

نسبت بدهی به دارایی

-۰٫۵۳

***-۸٫۳۴

)I(1

نسبت مدیریت
( MANAGEMENT
)CAPABILITY

M1

نسبت مجموع خالص درآمد
عملیاتی به کل داراییها

۰٫۸۵

***۱۵٫۰۶

)I(1

نسبت سودآوری
()EARNINGS

E1

نسبت تسهیالت اعطایی به کل
سپردهها

**-۴٫۰۳

-

)I(0

نسبت نقدینگی
()LIQUIDITY

L1

نسبت سپردٔه مدتدار به کل
داراییها

-۱٫۴۲

***-۵٫۱۲

)I(1

INF

تورم

-۱٫۹۰

***-۴٫۰۱

)I(1

GRO

رشد تولید ناخالص داخلی

-۲٫۵۹

***-۳٫۷۸

)I(1

( CAPITAL
)ADEQUACY

نسبتهای کیفیت دارایی
()ASSET QUALITY

متغیرهای کالن

سطح

تفاضل
مرتبه اول
***-۱۰٫۳

)I(1
)I(1

منبع :یافتههای پژوهش *** ،** ،* .بهترتیب در سطح  ،۵ ،۱۰و  ۱درصد معناداری را نشان میدهند.

 ۲.۵تعیین وقفٔه بهینٔه مدل

یکی از مهمترین مسائل در مدلهای خودرگرسیون برداری ،تعیین طول وقفٔه بهینه است.
برای انتخاب الگو در فرایندهای برداری ،میتوان از معیارهایی همچون خطای پیشبینی
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طبقهبندی متغیر

نماد

متغیر

نسبت کیفیت سرمایه

نتیجه

۸۵
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جدول ۲
تعیین وقفٔه بهینٔه مدل
وقفه

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HC

۰

۳۹۰٫۶۶

NA

۱٫۰۴𝑒 − ۱۹

-۲۳٫۸۴

-۲۲٫۸۷

-۲۳٫۵۳

۱

۵۸۷٫۳۶

۲۶۶٫۴۸

۸٫۹۰𝑒 − ۲۴

-۳۳٫۳۷

-۳۰٫۱۴

-۳۲٫۳۲

۲

۶۹۶٫۳۶

*

*

*

*

*

۹۸٫۴۵

۴٫۰۵𝑒 − ۲۵

-۳۷٫۲۴

-۳۱٫۷۴

-۳۵٫۴۵

منبع :یافتههای پژوهش * وقفٔه بهینه بر اساس هر یک از آمارهها را نشان میدهد.

 ۳.۵بردارهای همجمعی مدل

همانگونه که در جدول  ۳و  ۴مشاهده میشود ،بر اساس آمارٔه 𝑒𝑐𝑎𝑟𝑇 𝜆 و 𝑥𝑎𝑀𝜆 ،وجود ۴
بردار همجمعی در مدل پذیرفته میشود که میتوان به تخمین مدل  VECMاقدام کرد.

Final Prediction Error, FPE
The Likelihood Ratio, LR
3 Akaike Information Criterion, AIC
4 Schwarts Criterion, SC
5 Hannan-Quinn Criterion, HC
1
2
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نهایی ( ،۱)FPEآزمون ضرایب الگرانژ ( ،۲)LRمعیار اطالعات آکائیک ( ،۳)AICمعیار شوارتز
( ،4)SCو معیار حنان-کوئین ( 5)HCاستفاده کرد.
در میان این معیارها ،معیار شوارتز سادهترین مدل یا مدلی با کمترین پارامترهای
برآوردشده و معیار آکائیک مدلی با بیشترین پارامترهای برآوردشده را انتخاب میکند.
همانگونه که در جدول  ۲مشاهده میشود ،بر اساس معیار شوارتز و آکائیک تعداد وقفٔه
بهینٔه مدل برابر با  ۲است.

۸۶

سال سیزدهم /شماره  /۴۳بهار ۱۳۹۹

جدول ۳
نتایج حاصل از آزمون اثر برای تعیین تعداد بردارهای انباشته

*None

۳۰۷٫۳

۱۳۹٫۳

۰٫۰۰

*At most 1

۱۹۶٫۹

۱۰۷٫۳

۰٫۰۰

*At most 2

۱۲۹٫۷

۷۹٫۳

۰٫۰۰

*At most 3

۸۵٫۲

۵۵٫۲

۰٫۰۰

*At most 4

۴۴٫۶

۳۵٫۰۱

۰٫۰۰۳

۱۷٫۶

۱۸٫۴

۰٫۰۶

At most 5
منبع :یافتههای پژوهش

جدول ۴
نتایج حاصل از آزمون حداکثر مقدار ویژه برای تعیین تعداد بردارهای انباشته
مقادیر آماره 𝑥𝑎𝑀𝜆

مقادیر بحرانی
(در سطح  ۵درصد)

احتمال
(در سطح  ۵درصد)

فرضیهها
*None

۱۱۰٫۴

۴۹٫۵

۰٫۰۰

*At most 1

۶۷٫۲

۴۳٫۴

۰٫۰۰

*At most 2

۴۴٫۵

۳۷٫۳

۰٫۰۰۶

*At most 3

۴۰٫۶

۳۰٫۸

۰٫۰۰۲

*At most 4

۲۶٫۹

۲۴٫۲

۰٫۰۲

At most 5

۱۵٫۳

۱۷٫۲

۰٫۰۹

منبع :یافتههای پژوهش

 ۴.۵نتایج مدل با استفاده از روش تصحیح خطای برداری
همانگونهکه در جدول  ۵مشاهده میشود ،نتایج حاصل از برآورد مدل نشان میدهد که در
بلندمدت بین متغیر نسبت کفایت سرمایه و متغیر  ROAرابطهای مثبت و معنادار است ،به
این معنا که بهازای افزایش نسبت کفایت سرمایه ،میزان  ROAبانک ملت در بلندمدت نیز
افزایش پیدا میکند که میزان افزایش  ROAبا توجه به مقدار ضریب بهازای  ۱درصد افزایش
در نسبت کفایت سرمایه برابر با  ۰٫۵۷درصد است.
بین متغیر نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت و  ROAرابطهای منفی و معنادار
است ،به این معنا که بهازای افزایش در این نسبت ،مقدار  ROAکاهش پیدا میکند که با
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فرضیهها

مقادیر آماره 𝑒𝑐𝑎𝑟𝑇 𝜆

مقادیر بحرانی (در سطح ۵
درصد)

احتمال (در سطح ۵
درصد)

تأثیر شاخصهای عملکرد مالی در سودآوری در بانک ملت

۸۷
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توجه به مقدار ضریب بهازای  ۱درصد افزایش در نسبت تسهیالت غیرجاری به کل ،تسهیالت
متغیر  ROAبه میزان  ۰٫۵۴درصد نیز کاهش پیدا میکند.
بین متغیر نسبت بدهی به دارایی و  ROAرابطهای منفی و معنادار وجود دارد ،به این
معنا که بهازای افزایش در نسبت بدهی به دارایی ،مقدار  ROAنیز کاهش پیدا میکند که با
توجه به ضریب مدل بهازای  ۱درصد افزایش در نسبت بدهی به دارایی ،مقدار متغیر ROA
به میزان  ۱٫۳۵درصد نیز کاهش پیدا میکند.
بین متغیر نسبت مجموع خالص درآمد عملیاتی به کل دارایی با  ROAرابطهای مثبت و
معنادار وجود دارد ،به این معنا که بهازای افزایش در این نسبت ،متغیر  ROAنیز افزایش
پیدا میکند که با توجه به ضریب مدل بهازای افزایش  ۱درصدی در نسبت مجموع خالص
درآمد عملیاتی بهکل دارایی ،مقدار  ROAبه میزان  ۲٫۳۱درصد نیز افزایش پیدا میکند.
بین متغیر نسبت تسهیالت اعطایی به کل سپردهها و  ROAرابطهای مثبت و معنادار
وجود دارد ،به این معنا که بهازای افزایش در این نسبت ،مقدار  ROAنیز افزایش پیدا میکند
که با توجه به ضریب مدل میتوان گفت ،با افزایش  ۱درصدی در متغیر نسبت تسهیالت
اعطایی بهکل سپردهها ،متغیر  ROAنیز به میزان  ۰٫۰۵درصد نیز افزایش پیدا میکند.
بین متغیر نسبت سپردٔه مدتدار به کل دارایی و  ROAرابطهای منفی و معنادار وجود
دارد ،به این معنا که بهازای افزایش در این نسبت ،متغیر  ROAنیز کاهش پیدا میکند.
همچنین با توجه به مقدار ضریب مدل میتوان گفت بهازای  ۱درصد افزایش در نسبت سپردٔه
مدتدار به کل دارایی ،مقدار  ROAبه میزان  ۰٫۲درصد نیز کاهش پیدا میکند.
با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان گفت این نتایج برای تمام متغیرها با توجه به فرضیٔه
مدل دارای ضرایب و عالمتهای مناسب و موردانتظار در مدل شده است.

۸۸

سال سیزدهم /شماره  /۴۳بهار ۱۳۹۹

جدول  ۵برآوردشده
نتایج برآورد بردار بلندمدت
متغیرها
نسبت کفایت سرمایه

C1

۰٫۵۷

۲٫۹۰

معنادار

نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت

A2

-۰٫۵۴

-۹٫۳

معنادار

نسبت بدهی به دارایی

A3

-۱٫۳۵

-۲٫۷۸

معنادار

نسبت مجموع خالص درآمد عملیاتی به کل دارایی

M2

۲٫۳۱

۱۱٫۹

معنادار

نسبت تسهیالت اعطایی به کل سپردهها

E5

۰٫۰۵

۳٫۷۸

معنادار

نسبت سپردٔه مدتدار به کل دارایی

L2

-۰٫۲۰

-۳٫۱۰

معنادار

یافتههای تحقیق

بر اساس نتایج الگوی تصحیح خطای برداری ( )VECMارائهشده در جدول  ،۶ازآنجاکه
ضریب تعدیل بلندمدت ( )ECMدارای عالمت موردانتظار منفی و معنادار است که برابر با ۴
درصد محاسبه شده است ،ازاینرو ،در این مدل وجود رابطٔه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای
مدل و متغیر  ROAموردتأیید قرار میگیرد .این ضریب نشان میدهد که در هر دوره در
حدود  ۴درصد از تکانههای واردشده بر  ROAدر کوتاهمدت بهسوی مقادیر تعادلی بلندمدت
تعدیل پیدا میکنند و بهعبارتی میتوان گفت ،در هر فصل در حدود  ۴درصد تعدیل انجام
میگیرد که  ۲۵فصل یا بهعبارتی در حدود  ۶سال طول میکشد تا نوسان بهوجودآمده در الگو
بهسمت مقادیر تعادلی بلندمدت نزدیک شود.
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ضرایب

مقدار آمارٔه
t

نتیجه

۸۹

تأثیر شاخصهای عملکرد مالی در سودآوری در بانک ملت

جدول ۶
نتایج برآورد بردار الگوی تصحیح خطا
متغیرها
))D(ROA(-1

-۰٫۶۰

-۲٫۴۷

))D(CC11(-1

۰٫۰۹

۰٫۶۴

))D(AA22(-1

۰٫۰۲

۲٫۰۵

))D(AA33(-1

۰٫۱۶

۱٫۱۳

))D(M22(-1

۰٫۱۰

۱٫۹۳

))D(EE5(-1

۰٫۰۰۰۰۸

۰٫۰۴

))D(LL22(-1

۰٫۰۱۴

۱٫۴۶

INF

-۰٫۰۰۰۲

-۰٫۹۲

GRO

۰٫۰۰۰۰۱

۰٫۰۸

C

۰٫۰۰۱

۰٫۷۱

ECM

-۰٫۰۴

-۲٫۱۹

R-Squared: ۰٫۵۸
منبع :یافتههای پژوهش

 ۵.۵پاسخ تکانهها
پس از طی مراحل الزم و برآورد الگو ،میتوان با معیار تابع واکنش ضربهای و تجزیٔه واریانس
پویایی موجود در الگو را بررسی کرد.
بدینترتیب ،میتوان واکنش متغیرهای درونزای الگو را نسبتبه تکانههای ناشی از همان
متغیر و متغیرهای دیگر و همچنین سهم و مشارکت هر یک از متغیرها را در خطای پیشبینی
متغیرها بررسی کرد .این بررسی اجازه خواهد داد تا نقش این متغیرها و ترتیب اهمیت آنها
از جهت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مشخص شود.
از طریق تابع واکنش ضربه ،چگونگی پاسخ یا عکسالعمل هر متغیر در طول زمان در برابر
تکانٔه ایجادشده در خودش یا تکانٔه بهوجودآمده در سایر متغیرها در سیستم معادالت مشخص
میشود .بهطورکلی ،این تکنیک روابط پویای متغیرهای درون مدل الگوی تصحیح خطای
برداری را بیان میکند.
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ضرایب برآوردشده

مقدار آماره t

۹۰

سال سیزدهم /شماره  /۴۳بهار ۱۳۹۹

با توجه به شکل  ۱همانگونه که مشاهده میشود ،با تکانٔه نسبت کفایت سرمایه بر متغیر
 ،ROAپاسخ متغیر  ROAبهصورت مثبت و نامیراست ،بهطوریکه تا دوره  ۱۰این اثر
بهصورت مثبت برای  ROAوجود دارد.

شکل  .۲پاسخ  ROAبه تکانٔه نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت

با توجه به تکانٔه نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت به  ،ROAهمانگونهکه
مشاهده میشود ،این اثر تکانهای منفی در دورٔه اول در  ROAوارد کرده است که موجب
کاهش  ROAمیشود ،ولی بعدازآن ،این روند میرا میشود و  ROAبه حالت اولیٔه خود در
دورههای بعدی برگشته است (شکل .)۲
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شکل  .۱پاسخ  ROAبه تکانٔه نسبت کفایت سرمایه

تأثیر شاخصهای عملکرد مالی در سودآوری در بانک ملت

۹۱

براثرِ تکانٔه نسبت بدهی به دارایی به  ،ROAهمانگونه که مشاهده میشود ،در دورٔه اول
تکانهای مثبت به متغیر  ROAرا داریم که بعدازآن ،شاهد اثر منفی این متغیر بهصورت
نوسانی هستیم که درنهایت در دورٔه  ۱۰به حالت اولیٔه خود بازمیگردد (شکل .)۳

شکل  .۴پاسخ  ROAبه تکانٔه نسبت مجموع خالص درآمد عملیاتی به کل دارایی

همانگونه که در شکل  ۴مشاهده میشود ،با تکانٔه متغیر مجموع خالص درآمد عملیاتی
به کل دارایی به  ،ROAمتغیر  ROAدر دورٔه اول افزایش پیدا میکند ،ولی در دورههای بعد
با نوسانات اندک بهطور مثبت حدود مقدار اولیه با آثار مثبت کمتر نسبتبه قبل به حالت
اولیٔه خود نزدیکتر میشود.
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شکل  .۳پاسخ  ROAبه تکانٔه نسبت بدهی به دارایی

۹۲

سال سیزدهم /شماره  /۴۳بهار ۱۳۹۹

همانگونه که در شکل  ۵مشاهده میشود ،براثرِ تکانٔه تسهیالت اعطایی به کل سپردهها
بر روی  ،ROAمتغیر  ROAدر دورههای اول با اثر مثبت روبهروست ،بهطوریکه این روند
تقریباً برای دورههای بعدی نیز وجود دارد ،البته شکل نشان میدهد که در دورههای  ۴و ۸
نیز تکانه به حالتهای اولیٔه خود بازگشته است.

شکل  .۶پاسخ  ROAبه تکانه نسبت سپرده مدتدار به کل دارایی
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شکل  .۵پاسخ  ROAبه تکانٔه تسهیالت اعطایی به کل سپردهها

تأثیر شاخصهای عملکرد مالی در سودآوری در بانک ملت

۹۳

همانگونهکه در شکل  ۶مشاهده میشود ،با تکانٔه نسبت سپردٔه مدتدار بهکل دارایی بر
روی  ،ROAدر دورٔه اول متغیر  ROAبا اثر منفی روبهروست ،بهطوریکه این روند بهطور
نوسانی برای دورههای بعد نیز مشاهده میشود.

روش تجزیٔه واریانس ،قدرت نسبی زنجیرٔه علیت گرنجر یا درجٔه برونزایی متغیرها را ماورای
دورٔه نمونه اندازهگیری میکند؛ لذا تجزیٔه واریانس را میتوان آزمون علیت خارج از دورٔه نمونه
نامگذاری کرد .در این روش ،سهم تکانههای واردشده به متغیرهای مختلف دستگاه ،در
واریانس خطای پیشبینی متغیری در کوتاهمدت و بلندمدت مشخص میشود .درنتیجه،
میتوان سهم هر متغیر را بر روی تغییر متغیرهای دیگر در طول زمان اندازهگیری کرد.
همانگونه که در جدول  ۷مشاهده میشود ،نتایج حاصل از تجزیٔه واریانس متغیر ROA
نشان میدهد که در دورٔه اول تمام واریانس خطا در متغیر  ROAتوسط خود متغیر توجیه
میشود .در دورٔه دوم  ۹۰٫۲۶درصد از واریانس خطا در  ROAتوسط خود آن ۶٫۹۱ ،درصد
توسط متغیر نسبت کفایت سرمایه ۰٫۰۷۷ ،توسط نسبت تسهیالت غیرجاری به کل
تسهیالت ۱٫۸۲ ،درصد توسط نسبت بدهی به دارایی ۰٫۳۱ ،درصد توسط متغیر نسبت
مجموع خالص درآمد عملیاتی به کل دارایی ۰٫۱۶ ،درصد توسط نسبت سپردههای مدتدار
به کل دارایی ،و  ۰٫۴۳درصد توسط نسبت تسهیالت اعطایی به کل سپردهها توجیه میشود.
همچنین به همین صورت ،تا دورٔه  ۱۰نیز در جدول  ۷تغییرات واریانس خطای متغیر ROA
ارائه شده است .بهطوریکه در دورٔه  ۱۰سهم خود متغیر  ROAبر روی واریانس خطای آن
در حدود  ۷۹٫۱۵درصد شده است.
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 ۶.۵تجزیٔه واریانس

۹۴

سال سیزدهم /شماره  /۴۳بهار ۱۳۹۹

جدول ۷
تجزیٔه واریانس
C1

A2

دوره

ROA

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۳۱

۰٫۱۶

۰٫۴۳

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۷۷

۱٫۸۲

۱

۱۰۰

۰٫۰۰

۲

۹۰٫۲۶

۶٫۹۱

۱٫۸۳

۰٫۴۸

۱٫۸۳

۰٫۷۰

۱٫۵۵

۵٫۹۹

۲٫۲۲

۶٫۸۳

۳

۸۴٫۶۶

۵٫۱۰

۰٫۳۶

۴

۸۰٫۰۷

۷٫۸۴

۰٫۴۶

۰٫۵۸
۰٫۶۷

۶٫۱۳

۱٫۶۳

۵٫۴۷

۱٫۸۲

۵

۸۰٫۸۹

۸٫۴۹

۰٫۳۹

۱٫۸۵

۶

۸۱٫۱۰

۸٫۹۰

۰٫۳۷

۱٫۶۳

۱٫۷۲

۰٫۶۴

۱٫۹۲

۰٫۷۶

۷

۷۹٫۷۰

۹٫۱۰

۰٫۳۶

۱٫۴۲

۷٫۰۲

۸

۷۹٫۰۵

۹٫۲۷

۰٫۳۳

۱٫۷۵

۶٫۸۹

۰٫۶۹
۰٫۷۶

۹

۷۸٫۶۹

۹٫۹۷

۰٫۳۱

۱٫۶۰

۶٫۹۶

۱٫۷۶

۱۰

۷۹٫۱۵

۹٫۸۵

۰٫۲۸

۱٫۵۲

۶٫۴۶

۱٫۹۴

منبع :یافتههای پژوهش

 ۶جمعبندی و پیشنهادها
این مطالعه بهمنظور بررسی اثر شاخصهای عملکرد مالی در سودآوری بانک ملت ،از مدل
همانباشتگی و مدل تصحیح خطای برداری استفاده کرده است  .نتایج این مطالعه نشان
میدهد که متغیرهای نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت ،نسبت بدهی به دارایی ،و
نسبت سپردٔه مدتدار به کل دارایی و متغیر بازده داراییها ( )ROAارتباطی منفی ،ولی بین
نسبت کفایت سرمایه ،نسبت مجموع خالص درآمد عملیاتی به کل دارایی ،و نسبت تسهیالت
اعطایی به کل سپردهها و متغیر بازده داراییها ( )ROAرابطهای مثبت و معنادار در
بلندمدت در بانک ملت وجود دارد .با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان پیشنهادهایی به
شرح زیر برای تصمیمگیرندگان و مدیران بانک ارائه داد:
 ) ۱با توجه به نتایج بهدستآمده از ضریب تعدیل بلندمدت ،هرگونه برنامهریزی
استراتژیک برای افزایش سودآوری بانک باید بر اساس برنامٔه زمانبندی بلندمدت
و بهصورت مستمر صورت پذیرد و با نداشتن دستیابی به نتایج سریع در کوتاهمدت،
سریعاً نسبتبه تغییر و جایگزینی برنامههای استراتژیک اقدام نشود.
 ) ۲با توجه به پائین بودن سرعت تعدیل و جبران سودآوری ،توصیه میشود عوامل
مؤثر در کاهش سود بانک همواره موردکنترل و رصد قرار گیرد و در پژوهشهای
آتی ،عوامل تأثیرگذار در کاهش سرعت تعدیل سودآوری بانک پس از بروز تکانههای
منفی شناسایی و با اقداماتی برای بهبود آنها برنامهریزی شود.
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تأثیر شاخصهای عملکرد مالی در سودآوری در بانک ملت

۹۵

فهرست منابع
ابریشمی ،ح ،)۱۳۹۰( .مبانی اقتصادسنجی ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
انصاری ،ا؛ رنجبر ،فالح؛ ابوالحسنی ،اصغر« .)۱۳۹۰( .بررسی عوامل مؤثر در سودآوری بانکهای
تجاری ،مطالعٔه موردی :بانک صادرات ایران» .پایاننامه ،دانشگاه پیام نور ،واحد کرج.
باقری ،ح« .)۱۳۸۵( .تحلیل عوامل مؤثر در سودآوری بانکهای تجاری ،مطالعٔه موردی :بانک رفاه»،
تحقیقات مالی ،سال  ،۸شمارٔه  ،۲۱بهار و تابستان.۳-۲۶ ،
دارایی ،ر .و موالیی ،م« .)۱۳۹۰( .اثر متغیرهای نقدینگی ،تورم ،حفظ سرمایه ،و تولید ناخالص
داخلی در سودآوری بانک ملت» ،دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) ،سال  ،۴شمارٔه
.۱۸۲-۱۳۹ ،۱۰
دلخواهی ،ش؛ یاوری ،غ؛ عرب مازار یزدی ،ع« .)۱۳۹۳( .بررسی آثار شرایط اقتصادی بر فعالیت و
سودآوری بانک پاسارگاد طی سالهای  ،»۱۳۸۶-۱۳۹۰پایاننامٔه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام
نور ،کرج.
راعی ،ر؛ حسنزاده ،پ؛ و بایزیدی ،ا« .)۱۳۹۶( .بررسی اثر نوسانات نرخ ارز در میزان سودآوری
شرکتهای صادراتی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران» ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی،
پائیز ،دورٔه .۵-۲۰ ،۹
سعیدی ،پ .و پقه ،ع « .)۱۳۹۰( .بررسی رابطه بین تغییرات نرخ بهره با بازده و سودآوری مؤسسات
مالی در بورس اوراق بهادار تهران» ،دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ،شماره نهم ،بهار.۱۰۱-۱۲۴ ،
سودانی ،ا« .)۱۳۹۶( .رتبهبندی بانکها و مؤسسات مالی بر مبنای شاخصهای بینالمللی کملز»،
فصلنامٔه پژوهشهای پولی-بانکی ،سال دهم ،شمارٔه  ،۳۱بهار.۱۴۱-۱۷۱ ،
سوری،ع .)۱۳۹۸(.اقتصادسنجی همراه با کاربرد  ،STATA & EVIEWSجلد ،۲چاپ پنجم ،تهران،
انتشارات فرهنگ شناسی.
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 ) ۳با توجه به اثرگذاری مثبت و بسیار باالی متغیر درآمد عملیاتی در سودآوری بانک
در بلندمدت ،توصیه میشود به افزایش درآمدهای عملیاتی در برنامهریزیهای
استراتژیک بانک توجه بیشتری شود؛ زیرا افزایش درآمدهای عملیاتی در بلندمدت
افزایش درآمدهای غیرعملیاتی را در پی خواهد داشت.
 ) ۴با توجه به اثرگذاری مثبت و بسیار باالی نسبت کفایت سرمایه در سودآوری در
بلندمدت ،توصیه به افزایش سرمایٔه بانک میشود به دالیل:
الف -تأثیر آن در افزایش سودآوری بانک در بلندمدت؛ و
ب -حل مشکالت مربوط به نسبت کفایت سرمایه بانک و تأمین نظر بانک مرکزی
بهعنوان نهاد نظارتی در دستور کار قرار گیرد.

۹۶

سال سیزدهم /شماره  /۴۳بهار ۱۳۹۹

طالبی ،م .و سلگی ،م « .)۱۳۹۵( .بررسی رابطه بین ریسک و نسبت کفایت سرمایه :شواهدی از
بانکهای ایرانی» ،فصلنامٔه پژوهشهای پولی-بانکی .سال نهم ،شمارٔه .۵۱۳-۵۴۳ ،۳۰

منصف ،ع .و منصوری ،ن« .)۱۳۸۹( .بررسی عوامل مؤثر در حجم سپردههای بانکی (با تأکید بر نرخ
سود مشارکت ،»)۱۳۶۷-۱۳۸۷ :دانش و توسعه ،سال هفدهم ،شمارٔه  ،۳۴اسفندماه.۶۹-۹۱ ،
مهربانپور ،م.؛ نادری نورعینی ،م.؛ اینالو ،ع.؛ و اشعری ،الف« .)۱۳۹۶( .عوامل مؤثر در سودآوری
بانکها» ،فصلنامٔه مطالعات تجربی حسابداری مالی ،سال  ،۱۴شمارٔه  ،۵۴تابستان.۱۱۳-۱۳۴ .
نجفی شریعتزاده ،الف؛ شعبانزاده ،م؛ زمردیان ،غ« .)۱۳۹۵( .بررسی مؤلفههای مؤثر در سودآوری
بانکهای تجاری ایران با استفاده از الگوی پنل  ،»ARDLمهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،
شمارٔه  ،۲۹زمستان.۱۵۱-۱۷۲ ،
نصیرزاده ،ف .و قدمیاری ،ن« .)۱۳۹۸( .بررسی رابطه بین تنوع سهام ،ساختار سرمایه ،و سودآوری
با بهکارگیری مدل  ،»Panel Varچهارمین کنفرانس ملی در مدیریت ،حسابداری و اقتصاد با تأکید
بر بازاریابی منطقهای و جهانی.
نظریان ،ر؛ محرابیان ،آ؛ و مرادی ،ب« .)۱۳۹۶( .بررسی اثر چرخههای اقتصادی در عملکرد بانکها
در ایران ،مطالعٔه موردی :بانک ملی ایران ( .»)۱۳۶۸-۱۳۹۳فصلنامٔه اقتصاد مالی ،سال یازدهم،
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