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ﭼﮑﯿﺪه
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺧﻮد ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد را
ﻓﺮاﻫﻢ آورد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺎﺧﺺ  z-scoreو اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
واﺑﺴﺘﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ،وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ،
ﻣﯿﺰان وامدﻫﯽ در ﮐﺸﻮر و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارد .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻮدآوری ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و دارای
ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮدآوری ﺑﺎ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﺑﺎﻧﮑﺪاری ،اﻫﺮم ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺳﻮدآوری ،دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﭘﻮﯾﺎ
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ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد را
ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر،
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ و ﺑﺤﺮان در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻮﺳﺎن و اﺧﺘﻼل در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد .ﻟﺬا ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ آن ،ﺑﺮرﺳﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از
ﺛﺒﺎت و ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺛﺒﺎت و
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺛﺒﺎت و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﯿﻦ و ﯾﺎ ُﻧﺮم ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪای ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻨﻌﺖ و ﻏﯿﺮه( و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ )از ﺳﻮی ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺣﺮﻓﻪای( را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻣﻨﻈﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت
ﺳﻼﻣﺖ و ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان زﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﮏ
ﻧﻤﻮده و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻮکﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ وامدﻫﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
ﺳﻮدآور وامدﻫﯽ را درﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ )ون
دن ﻫﻮول.(۲۰۱۲ ،۱
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮ درآﻣﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺷﻮد .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺮاض وﺟﻪ ﻧﻘﺪ از ﺑﺎزار و ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
درآﻣﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ را در
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺳﻬﺎم و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻼش ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر
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ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻻ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ،
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی دارای اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن در ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮدآوری ،ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺮهوری ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻮدآوری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﻧﮑﯽ در آﯾﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط آن دو را
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  ۲ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و
اﻫﺮمﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺶ  ۳ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﺑﺨﺶﻫﺎی  ۴ﺗﺎ  ۶روش ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎدﻻت و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﺨﺶ  ۷ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
اﺧﺘﺼﺎص دارد.

 ۲ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻫﺮمﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
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از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻋﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻈﺎم
ﺑﺎﻧﮑﺪاری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرم و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ( ،ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی
ﻻ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻤﻮ ً
ﺑﺎ ﺿﺪ آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﻫﻤﻪ ﯾﺎ اﮐﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﻗﯿﻤﺖ داراﯾﯽﻫﺎ )اوراق ﺑﻬﺎدار ،ﺳﻬﺎم ،ﻣﺴﺘﻐﻼت و زﻣﯿﻦ(
و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﺳﻘﻮط ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ روﻧﻖ ﯾﺎ ﺣﺒﺎب ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻫﺠﻮم ﭘﻮل ﺑﻪﺳﻮی داراﯾﯽﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﻤﺮار در
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داراﯾﯽﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ )ﻧﯿﻠﯽ .(۱۳۹۰،ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺷﺮط زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ:
 (۱ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎرا و ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت اﯾﺠﺎد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
دﯾﮕﺮ )رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ داراﯾﯽ( وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 (۲ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ،ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺎﻟﯽ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

۳۱۰

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ
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 (۳ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮای ﻣﻮارد ﺑﯿﺎنﺷﺪه ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻗﺒﺎل ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،از ﻃﺒﯿﻌﺖ واﺳﻄﻪﮔﺮی آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺄت
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت را ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً دﭼﺎر ﻋﺪمﺗﻄﺎﺑﻖ ﺳﺮرﺳﯿﺪﻫﺎ اﺳﺖ.
ازﺳﻮیدﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎرات اﻋﻄﺎﯾﯽ را ﺑﻪراﺣﺘﯽ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺪماﻧﻌﻄﺎف در ﺳﻤﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار دارﻧﺪ و
ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ذاﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ،رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﺋﻤﯽ ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ.
در ادﺑﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻫﺮمﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ داراﯾﯽﻫﺎ اﺷﺎره دارد .وامﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﺷﺪه ارﺗﺒﺎط دارد .اﻫﺮمﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ رﯾﺴﮑﯽﺑﻮدن داراﯾﯽﻫﺎ در
ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﻫﺮمﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ارﺗﺒﺎط دوﻃﺮﻓﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ و داراﯾﯽﻫﺎ را
در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻫﺮمﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزده ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﺳﺎﺳ ًﺎ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮﮐﺮدن ﺑﺎزده ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﻮده ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
وﯾﮋهای دارﻧﺪ .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اﻫﺮم ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻫﺮمﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ
روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در رﯾﺴﮏ ﻧﺎﺷﯽ از زﯾﺎن از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ راهﺣﻞﻫﺎی آﻧﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ از
ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ،رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻫﺮم ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری در ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﯾﺴﮏ ﺑﺎ
ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﯾﺠﺎد رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
ازاﯾﻦرو ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻫﺮم ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﻮدآوری درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر
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ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ رﯾﺴﮏ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل و ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺮ ، (۱۹۹۵) ۱ﮔﻮدارد ،ﻣﻮﻟﯿﻨﻮﮐﺲ
و وﯾﻠﺴﻮن ، (۲۰۰۴) ۲آﺗﺎﺳﺎﻧﮕﻠﻮ ،رﯾﺴﯿﻤﯿﺲ و دﻟﯿﺲ ، (۲۰۰۸) ۳ﺑﺮﮔﺮ و و ﺑﺎوﻣﻦ(۲۰۱۰) ٤
ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮدآوری را در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ.
ﺑﺮﮔﺮ )  (۱۹۹۵در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮدآوری
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﺴﺒﺖ در ﺑﺎﻧﮑﺪاری وﺟﻮد دارد .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ،
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺳﻮدآوری و اﻫﺮمﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺑﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﺴﺒﺖ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ).ﻣﻮﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و ﺗﻮرﻧﺘﻮن(۱۹۹۲ ،٥
اﻫﺮم ﻣﺎﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﺜ ً
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم( .اﺳﺎﺳ ًﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ارزانﺗﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی
ﺑﻬﺮهای ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺧﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﻮﻧﺪ ،روﺷﯽ ﭘﺮرﯾﺴﮏﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻫﺮم ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎمداران را
ﺑﺰرگﺗﺮ ﻧﺸﺎن داده )اﻫﺮم ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ( ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ )اﻫﺮم ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده داراﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از ﺑﺪﻫﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻘﻮق
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم را از ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده داراﯾﯽﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﻣﯽﺗﻮان راﺑﻄﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزده ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ،ﺑﺎزده داراﯾﯽﻫﺎ و اﻫﺮم ﻣﺎﻟﯽ را در
راﺑﻄﻪ  ۱ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد.
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ﺑﺎزده ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﺎﻧﮏ را در ﺟﻬﺖ ﺑﻪدﺳﺖآوردن ﺑﺎزده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺳﻬﺎمداران )ﻣﺎﻟﮑﺎن( ،ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻮدآوری و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .درواﻗﻊ ،ﺑﺎزده
ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﻌﯿﺎری ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﺳﻬﺎمداران اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان را در اداره دو ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از اﻫﺮم در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎزده
ﺳﻬﺎمداران ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﻮد .ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم از ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ )ﮔﺮوه
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ(۱۳۸۷ ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده داراﯾﯽﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻮدآوری ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﯾﮑﯽ از
ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن را در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از داراﯾﯽﻫﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
درﻋﯿﻦﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ داراﯾﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ
ﺳﻮدآوری و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای
ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ از داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ (۱۹۶۳ ) ۱در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ارزش ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ارزش ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﻮس (۱۹۸۴) ۲ﻧﯿﺰ
ﺑﺮ ارزش داراﯾﯽﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ از راه ﻓﺮوش
داراﯾﯽﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر

۳۱۳

Smirlock
Arif & Anees

1
2

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2022-09-26

ﺑﺮﮔﺮ ) (۱۹۹۵راﺑﻄﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ )ﺳﯿﺪﻧﻮراﻧﯽ ،اﻣﯿﺮی و ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن.(۱۳۹۱ ،
اﺳﻤﯿﺮﻻک (۱۹۸۵) ۱راﺑﻄﻪای ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار و ﺳﻮدآوری و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ
آورده اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺮ ) (۱۹۹۵ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﻮدآوری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن
ﮔﺮﻧﺠﺮی ﻋﻠﯿﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آورده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زﯾﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﻌﺎدﻟﯽاش
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒ ًﺎ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺑﺎزدﻫﯽ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ روی ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻄﻤﺌﻦ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻬﺎمداران اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺜﺒﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮدآوری را درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻮده و ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ارﯾﻒ و اﻧﯿﺲ (۲۰۱۲) ۲در ﻣﻘﺎﻟﻪ رﯾﺴﮏ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺴﮏ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﺑﺮ ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ،ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﺷﮑﺎف ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ذﺧﯿﺮه وامﻫﺎی ﻣﻌﻮق
و ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ رواﺑﻂ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻓﺮﺿﯿﻪ اول اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺆﯾﺪ وﺟﻮد
راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ .ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﺣﺠﻢ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﻋﺎﯾﺪات ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻼ رد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺳﻮم ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﮑﺎف ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و درآﻣﺪ
ﮐﺎﻣ ً
ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦﺑﻮدن ﻧﺴﺒﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺘﺎی ﺷﮑﺎف ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎداری ﮐﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﯾﺪ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ذﺧﺎﯾﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮکاﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺛﻘﻔﯽ و ﺳﯿﻒ ) (۱۳۸۴ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدی و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ و
ﻣﻘﺮرات اراﺋﻪﺷﺪه در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ،ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺑﺎل و ﻏﯿﺮه ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺮف ﺳﻼﻣﺖ و ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮای

۳۱۴

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

 ۴روش و اﻟﮕﻮی ﭘﮋوﻫﺶ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۹۲در اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ )ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۳۸۴ﺗﺎ  ،(۱۳۹۲از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ ۲۵ .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﻗﺘﺼﺎدﻧﻮﯾﻦ ،اﻧﺼﺎر،
ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ،آﯾﻨﺪه ،دی ،ﺳﺎﻣﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺳﯿﻨﺎ ،ﺷﻬﺮ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ،ﻣﻬﺮاﻗﺘﺼﺎد،
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ﻃﺮح زﻣﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک  ۱۰ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ ،ﻃﯽ ۱۲
ﺳﺎل ،دادهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮدآوری ﮔﺮدﯾﺪ .ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار آﻣﺎری ﻣﯿﺎن  ۶۸ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه در ﺣﻮزه  ۷ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺆﺛﺮ در
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺻﻮرتﺑﻨﺪی و ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻔﺖ ﻋﺎﻣﻞ
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ داراﯾﯽﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺛﺒﺎت و
ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺳﻮدآوری ،ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﺎزار و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﯾﺮان ،در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ وﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی و اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻔﺎوت دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی  ۱۰ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ
ﺳﻼﻣﺖ و ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻃﯽ دوره  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در
ﺣﻮزه ﻫﺮ ﯾﮏ از  ۷ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻦﺑﺎﻧﮑﯽ و در ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺳﺖ.
ﻗﺪﯾﻤﯽ ) (۱۳۸۹ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻮدآوری در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ دو ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .اول اﯾﻨﮑﻪ راﺑﻄﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع
داراﯾﯽﻫﺎ )ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ( ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﻮددﻫﯽ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ .دوم اﯾﻨﮑﻪ راﺑﻄﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﻮددﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ .او
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آﺛﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم دارای راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎ ﺳﻮدآوری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی
ﻣﺠﻤﻮع ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ و
ﺳﻮدآوری راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.

۳۱۵

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر

ﺗﺠﺎرت ،ﺻﺎدرات ،ﻣﻠﺖ ،رﻓﺎهﮐﺎرﮔﺮان ،ﺳﭙﻪ ،ﻣﻠﯽ ،ﭘﺴﺖﺑﺎﻧﮏ ،ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﻬﺮ،
ﺻﻨﻌﺖوﻣﻌﺪن،ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﺗﻮﺳﻌﻪﺻﺎدرات و ﺗﻮﺳﻌﻪﺗﻌﺎون ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺪل دادهﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﻮﯾﺎ )راﺑﻄﻪ  (۲اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
)(۲

+
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۲ ۲

+

+

۱ ۱

=

ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ واﺣﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺠﺰا وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ از  ۱ﺗﺎ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ از  ۱ﺗﺎ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
= ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای
واﺣﺪ ام در دوره ام،
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ام ﺑﺮای واﺣﺪ ام در دوره ام ،ﺗﻌﺪاد
اﺟﺰای اﺧﺘﻼل
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪل ،ﺟﺰء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮض از ﻣﺒﺪاء و
اﺳﺖ.
ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ واﺣﺪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺣﺪاﮐﺜﺮ دوره زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﻘﻄﻌﯽ دارای ﺗﻌﺪاد ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺳﺮیزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﻧﻠﯽ
ﻣﺘﻮازن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﻧﻠﯽ
را ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
در اﻟﮕﻮی دادهﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﻮﯾﺎی ﺧﻄﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل اﺟﺰای ﺧﻄﺎی ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﺮﺗﺒﻪ اول
ﺑﺎ ﺑُﻌﺪ ﻣﻘﻄﻊ و ُﺑﻌﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ از اﺳﺖ .اﻟﮕﻮی ﭘﺎﯾﻪ
از دادهﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۲اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
|<۱

| اﺳﮑﺎﻟﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪل ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﯿﺰ ﺿﺮاﯾﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮآورد ﺷﻮﻧﺪ.

۱

ﺑﺮداری از رﮔﺮﺳﻮرﻫﺎ

ﺟﺰء اﺧﺘﻼل اﺳﺖ.

,

= ۱, … ,

۱

ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ

,

ﻣﺪل وﻗﻔﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ درج
ﻣﯽﺷﻮد )زروﮐﯽ.(۱۳۹۱ ،
)(۲

,

+

,

+

۱

,

۱

+

۰

=

,

ﺗﺨﻤﯿﻦزﻧﻨﺪه  GMMﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ،
ﻫﻢ در ﺑﺮآورد ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻫﻢ در ﺑﺮآورد دادهﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎر
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ
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3
Arellano & Bond
4
Boyd & Runkle
5
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6
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اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوض ﺿﻌﯿﻔﯽ ۱ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦزﻧﻨﺪه ﺑﻪوﯾﮋه
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻟﮕﻮ ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ وﻗﻔﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﻣﮑﺎن
ﭘﺎراﻣﺘﺮﺑﻨﺪی ﻣﺠﺪد ﻣﺪل ﺑﻪ روش دادهﻫﺎی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﮐﺸﺶﻫﺎی
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
۲
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺨﻤﯿﻦ در روش  GMMﺑﺴﻄﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮔﺸﺘﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﻓﺮاﺗﺮ از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .روش ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽدارد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺠﻬﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﮐﻪ ﺗﻮاﺑﻌﯽ از
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺠﻬﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺎزﮔﺎری ﺗﺨﻤﯿﻦزﻧﻨﺪﻫﻨﺪه  GMMﺑﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮﺑﻮدن ﻓﺮض ﻋﺪمﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﺟﻤﻼت
۳
ﺧﻄﺎ و اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ دو آزﻣﻮن ﺗﺼﺮﯾﺢﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آرﻻﻧﻮ و ﺑﻮﻧﺪ
) (۱۹۹۱آزﻣﻮن ﺷﻮد .آزﻣﻮن ﺳﺎرﮔﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮﺑﻮدن اﺑﺰارﻫﺎ را آزﻣﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻣﺎره
وﺟﻮد
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم در ﺟﻤﻼت ﺧﻄﺎی ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول را آزﻣﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ .رد
ﻧﺸﺪن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ ﻫﺮ دو آزﻣﻮن ﺷﻮاﻫﺪی را دال ﺑﺮ ﻓﺮض ﻋﺪمﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ و
ﻣﻌﺘﺒﺮﺑﻮدن اﺑﺰارﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻃﯿﺒﯽ ،ﮐﺮﻣﯽ و ﺳﺮﯾﺮی.(۱۳۹۰ ،
اﻓﺰاﯾﺶ اﻫﺮم ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﺮﺗﻔﻮی ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ) (z-scoreﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ  z-scoreو اﺟﺰای
ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻮﯾﺪ و راﻧﮑﻞ ،(۱۹۹۳) ٤دﻧﯿﮑﻮﻟﻮ،
ﺑﺎرﺗﻮﻟﻮﻣﯿﻮ ،زﻣﺎن و زﻓﯿﺮﯾﻦ (۲۰۰۴) ٥و ﻣﯿﭽﺎﻻک و آد (۲۰۰۹) ٦ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪﺻﻮرت راﺑﻄﻪ  ۳ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ،ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻪ داراﯾﯽﻫﺎ و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ داراﯾﯽ و اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮای دﻓﻌﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎزده اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر

۳۱۷

)(۳

=

از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﺎﺧﺺ  z-scoreآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺛﺒﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ،ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ
و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ-ﺑﺎزده
ﺑﺎﻻ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﯾﺴﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ-ﺑﺎزده ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد
اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺮخ رﯾﺴﮏ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
۲
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻮﯾﯽ و ﺗﺎرازی (۱۹۹۲) ۱و ﻟﭙﯿﺘﯿﺖ،ﻧﯿﺲ ،روس و ﺗﺎرازی )(۲۰۰۸
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ را ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺪازه رﯾﺴﮏ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺑﺎﻧﮏ ) (Z1و رﯾﺴﮏ اﻫﺮﻣﯽ )(Z2
ﺑﻪﺻﻮرت  = 1 + 2ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،از
ﺗﺮﮐﯿﺐ آن دو ﻧﯿﺰ در ﻣﺪلﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪلﻫﺎ در رواﺑﻂ  ۱ﺗﺎ  ۳اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
( :ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻮدآوری ﺑﺮ ﺳﻮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻮدآوری )
ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﺳﻮد ﮐﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺮ دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﺷﺪه
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎزده ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ﺑﺎزده داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮی ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزده ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم )اﻫﺮم ﻣﺎﻟﯽ( و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

۳۱۸






ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ :ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت را در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ
ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه وﺟﻮه
ﻧﻘﺪ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﻘﻮل در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ .ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﺧﻮد را ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺷﺎن و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
( :اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺰان وﺟﻮه
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ )
ﻧﻘﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪاری زﯾﺎد در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﮑﯽﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ و ﻋﺪم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ
اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
اﮔﺮ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺳﭙﺮدهﻫﺎیﺷﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در دام
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ رویآوردن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎزار ﺑﯿﻦﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ
ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻓﻮق اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
ﺣﺠﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪای از ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻮدآوری و ﺛﺒﺎت
ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻼ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ
( :ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )
ﻻ از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ً
ﺑﺮ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﭼﻮن
ﺳﻮدآوری ،ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ،ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮد ،ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در ﺟﻬﺖ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﻬﺎمداران اﺳﺖ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻫﻤﻮاره در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﺬب زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ اﺧﯿﺮ ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﻬﺎمداران ﺟﺬب ﺷﺪه ،ﻣﻌﯿﺎری ﮐﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻗﺪرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺖ.
( :اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ
اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ )
ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎط اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺳﻮدآوری ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﺑﺰرگﺗﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ )درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ( ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2022-09-26



ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر

۳۱۹

ﺳﻮدآوری آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻋﻼوهﺑﺮاﯾﻦ ،اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ
ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎ در ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ.

 ۵آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ

1

Levin, Lin & Chu
Im, Pesaran & Shin
3
Hadri
2
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ﭘﯿﺶ از ﺑﺮآورد رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺳﺮیزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاص دادهﻫﺎی
ﺳﺮیزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ آزﻣﻮنﻫﺎی رﯾﺸﻪ واﺣﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .درواﻗﻊ ،اﻟﮕﻮﺳﺎزی و ﺑﺮآورد اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﺎ
دادهﻫﺎی ﺳﺮیزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی رﯾﺸﻪ واﺣﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی از ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﻣﺎﻧﺎ و رﮔﺮﺳﯿﻮنﻫﺎی ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺟﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ،راﺑﻄﻪ
ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻃﯽ دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ،ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ ﺑﻪﻃﻮر
ﮔﺴﺘﺮدهای در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی و اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺸﮑﻼت از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦﺑﻮدن ﻗﺪرت آزﻣﻮنﻫﺎی رﯾﺸﻪ
واﺣﺪ از ﻗﺒﯿﻞ دﯾﮑﯽ-ﻓﻮﻟﺮ ،دﯾﮑﯽ-ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﭘﺮون و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن
آزﻣﻮنﻫﺎی رﯾﺸﻪ و ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ را ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ و ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ.
آزﻣﻮنﻫﺎی رﯾﺸﻪ واﺣﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دادهﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی رﯾﺸﻪ واﺣﺪ
ﺳﺮیزﻣﺎﻧﯽ از ﻗﺪرت و ﺻﺤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﻟﻮﯾﻦ،
ﻟﯿﻦ و ﭼﻮ ،۱آزﻣﻮن اﯾﻢ ،ﭘﺴﺮان و ﺷﯿﻦ ،۲ﻓﯿﺸﺮ ) ،(ADFﻓﯿﺸﺮ ) (PPو ﻫﺎدری .۳ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ
ﺑﺮای ﭼﻬﺎر آزﻣﻮن اول ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺟﻮد رﯾﺸﻪ واﺣﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻣﻮرد آزﻣﻮن آﺧﺮ،
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺒﻮد رﯾﺸﻪ واﺣﺪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮنﻫﺎی رﯾﺸﻪ واﺣﺪ در ﺟﺪول  ۱ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۹۰ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﺳﻄﻮح اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺗﻤﺎم آزﻣﻮنﻫﺎی رﯾﺸﻪ واﺣﺪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ۰٫۱
اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری  ۱۰درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺟﺪول ۱
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن رﯾﺸﻪ واﺣﺪ
ﻫﺎدری

ﻓﯿﺸﺮ
)(PP

ﻓﯿﺸﺮ
)(ADF

اﯾﻢ ،ﭘﺴﺮان و
ﺷﯿﻦ

ﻟﻮﯾﻦ ،ﻟﯿﻦ و
ﭼﻮ

ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ

۸٫۳۵
)(۰٫۰۰۰

۱۴۳٫۸۸
)(۰٫۰۰۰

۸۴٫۷۴
)(۰٫۰۰۱

-۱٫۳۴
)(۰٫۰۸۸

-۱۴٫۶۴
)(۰٫۰۰۰

ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

۵۰٫۱۳
)(۰٫۰۰۰

۱۵۲٫۱۱۴
)(۰٫۰۰۰

۶۵٫۷۷۹
)(-۰٫۰۶۶

-۰٫۳۳۲
)(-۰٫۰۳۷

۹٫۶۳
)(۰٫۰۰۰

ﻧﺴﺒﺖ وام ﺑﻪ داراﯾﯽ

۱۱٫۹۷
)(۰٫۰۰۰

۱۰۸٫۶۳۲
)(۰٫۰۰۰

۹۴٫۱۳۸
)(۰٫۰۰۰

-۲٫۱۸
)(۰٫۰۱۴۵

-۳۲٫۰۹
)(۰٫۰۰۰

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق

۱۳٫۷۳
)(۰٫۰۰۰

۷۸٫۰۹۲
)(۰٫۰۰۶

۸۴٫۵
)(۰٫۰۰۱

-۱٫۲۹
)(۰٫۰۹۹

-۷٫۶۶
)(۰٫۰۰۰

ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ

۵۰٫۰۷۶
)(۰٫۰۰۰

۱۷۹٫۵
)(۰٫۰۰۰

۸۵٫۶۴
)(۰٫۰۰۱

-۲٫۷۳
)(۰٫۰۰۳

-۴۳٫۳۹
)(۰٫۰۰۰

اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ

۱۲٫۴۸
)(۰٫۰۰۰

۱۱۶٫۹۲
)(۰٫۰۰۰

۸۸٫۰۵
)(۰٫۰۰۰

-۲٫۵۳
)(۰٫۰۰۵

-۳۷٫۵۴
)(۰٫۰۰۰

ﺗﻮرم

۵۱٫۸۵
)(۰٫۰۰۰

۵۳٫۷۳
)(۰٫۰۳۳

۹۰٫۶
)(۰٫۰۰۰

-۱٫۵۴
)(۰٫۰۶۳

-۳۳٫۳۶
)(۰٫۰۰۰

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

ﯾﺎدداﺷﺖ .اﻋﺪاد داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ارزش اﺣﺘﻤﺎل آزﻣﻮنﻫﺎﺳﺖ.

 ۶ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ
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ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪل در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ
داراﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﺪﻟﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل راﺑﻄﻪ  ۱در ﺟﺪول  ۲ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﮑﻮس رﯾﺴﮏ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻧﯿﺰ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ،رﯾﺴﮏ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل و اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﮐﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ ﺑﻪ
اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ
ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ اﺳﺖ.

۳۲۱

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر

ﺟﺪول ۲
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل راﺑﻄﻪ  ۱ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر آن
ﺗﺨﻤﯿﻦ ۱

ﺗﺨﻤﯿﻦ ۲

ﺗﺨﻤﯿﻦ ۳

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ
داراﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ

۰٫۰۷۶
)(۲٫۲۱

۰٫۱۴۶
)(۱٫۷۸

۰٫۰۸۵
)(۱٫۷۷

ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ

-۰٫۱۵۲
)(-۱٫۶۴

-۰٫۱۵۷
)(-۲٫۷۸

-۰٫۳۵۹
)(-۶٫۷۸

ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ

۰٫۰۱۰۲
)(۲٫۷

۰٫۰۰۸۸
)(۲٫۰۶۵

۰٫۰۱۶۱
)(۷٫۳۳

اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ

-۰٫۴۹۲
)(-۳٫۱۳

---

---

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

۰٫۰۸۰۳
)(۴٫۷۵

۰٫۰۸۹۵
)(۵٫۸۷

---

ﺗﻮرم

-۰٫۰۳۲۶
)(-۳٫۱۹

-۰٫۰۴
)(-۳٫۵۹

-۰٫۰۱۳۱
)(-۲٫۱۷

---

---

۸٫۲۳
)(۸٫۷۸

۲۴٫۳
)(۲۶

۲۵٫۰۲
)(۲۷

۲۶٫۹
)(۲۷

ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد
آزﻣﻮن ﺳﺎرﮔﺎن– آﻣﺎره )Jدرﺟﻪ(

ﯾﺎدداﺷﺖ .اﻋﺪاد داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ آﻣﺎره  tاﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ آزﻣﻮنﻫﺎﺳﺖ.
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ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ ﺑﻪ
اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ ،از ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ ﺑﻪ
اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ اﺳﺖ .اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر
ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارد .ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و
ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮرم ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻼن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ دارد.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﺑﺰارﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از آزﻣﻮن ﺳﺎرﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،آﻣﺎره ﺳﺎرﮔﺎن از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺑﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎ و
ﺟﻤﻼت ﺧﻄﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ آن اﺳﺖ

۳۲۲

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۰ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ردﻧﺸﺪن اﯾﻦ ﻓﺮض
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دال ﺑﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮﺑﻮدن اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺪل راﺑﻄﻪ  ۲در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ دوم در ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺎﺧﺺ رﯾﺴﮏ اﻫﺮﻣﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ در ﺟﺪول  ۳ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول ۳
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل راﺑﻄﻪ  ۲ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ
داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ

۰٫۶۷۵
)(۱۳٫۴۵

۰٫۶۵۷
)(۱۲٫۵۷

۰٫۶۶
)(۱۱٫۶۲

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر
ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ

۰٫۰۵۰۱
)(۲٫۸۳

۰٫۰۲۴۲
)(۱٫۷۹

۰٫۰۲۴۵
)(۱٫۹۶

---

-۰٫۰۰۴۱
)(-۱٫۷۸

-۰٫۰۰۴۲
)(-۱٫۸۳

ﺗﻮرم

-۰٫۰۰۶۸
)(-۱٫۶۳

۰٫۰۰۶۵۵
)(-۱٫۴۴

۰٫۰۰۶۵۴
)(-۱٫۹۹

اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ

۰٫۳۳
)(۲٫۶۱

۰٫۳۳
)(۲٫۷۹

۰٫۳۳۸
)(۲٫۶۸

---

---

۰٫۰۰۱۰۱
)(۲٫۲۱

۲۶٫۷۸
)(۲۷

۲۷٫۹۳
)(۲۹

۲۸٫۴۱
)(۲۹

ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ

ﻧﺴﺒﺖ وام ﺑﻪ داراﯾﯽﻫﺎ
آزﻣﻮن ﺳﺎرﮔﺎن– آﻣﺎره )Jدرﺟﻪ(

ﯾﺎدداﺷﺖ .اﻋﺪاد داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ آﻣﺎره  tاﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ آزﻣﻮنﻫﺎﺳﺖ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار
ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ
اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺎن
ﺳﻮدآوری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﮔﺮ و ﺑﺎوﻣﻦ ) ،(۲۰۱۰ﮔﻮارد و
ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۰۴و آﺗﺎﺳﺎﻧﮕﻠﻮ ) (۲۰۰۸ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
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ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

ﺗﺨﻤﯿﻦ ۱

ﺗﺨﻤﯿﻦ ۲

ﺗﺨﻤﯿﻦ ۳

۳۲۳

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر

ﺟﺪول ۴
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل راﺑﻄﻪ  ۳ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺗﺨﻤﯿﻦ ۱

ﺗﺨﻤﯿﻦ ۲

ﺗﺨﻤﯿﻦ ۳

ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ

۰٫۸۵۴
)(۸٫۴۵

۰٫۸۷۴
)(۹٫۶۸

۰٫۵۹
)(۸٫۱۵

اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ

-۰٫۰۷۰۳
)(-۱٫۹۸

-۰٫۰۷۰۶
)(-۱٫۹۹

---

ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺮده ﻫﺎ

۰٫۰۱۵۳
)(۳٫۴۳

۰٫۰۱۶۶
)(۴٫۱۷

۰٫۰۱۸۹
)(۵٫۶۷

ﻧﺴﺒﺖ وام ﺑﻪ داراﯾﯽﻫﺎ

-۰٫۰۲۶۵
)(-۱٫۷۵

-۰٫۰۲۶
)(-۱٫۷

-۰٫۰۳۷
)(-۲٫۹۹

ﺗﻮرم

-۰٫۰۰۴۸
)(-۱٫۷۳

-۰٫۰۰۳۷۵
)(-۱٫۷۷

-۰٫۰۰۲۴۳
)(-۱٫۸۷

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق

-۰٫۰۱۳۶
)(-۱٫۶۶

-۰٫۰۱۱
)(-۱٫۵۹

-۰٫۰۲۳
)(-۱٫۵۴

---

۰٫۰۳۰۹
)(۵٫۲۳

۴٫۵۴
)(۷٫۴۷

۲۵٫۲۳۱
)(۲۹

۲۵٫۷۸
)(۲۸

۲۴٫۵
)(۲۸

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
آزﻣﻮن ﺳﺎرﮔﺎن– آﻣﺎره )Jدرﺟﻪ(

ﯾﺎدداﺷﺖ .اﻋﺪاد داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ آﻣﺎره  tاﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ آزﻣﻮنﻫﺎﺳﺖ.
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ﺳﭙﺮدهﻫﺎ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻮده و
وامدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ
داراﯾﯽﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر
ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ اﺳﺖ .ﺗﻮرم ﻧﯿﺰ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ
اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎداری آﻣﺎره  Jو آزﻣﻮن ﺳﺎرﮔﺎن ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ( ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﯾﯽ و ﺗﺎرازی ) (۱۹۹۲ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﻦ دو
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ
داراﯾﯽﻫﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ ﺑﺮای درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ در ﻣﺪل وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ z-
 scoreاﺳﺖ .اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﮏ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
اﻧﺪازه ﺑﺰرگﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻟﺰوﻣ ًﺎ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﭙﺮدهﻫﺎی
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ دارد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺛﺒﺎت را در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪﻋﻼوه ،وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان وامدﻫﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت
ﺑﺎﻧﮑﯽ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﻧﯿﺰ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻮدآوری ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و دارای
ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮدآوری ﺑﺎ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻨﺎداری
آﻣﺎره  Jو آزﻣﻮن ﺳﺎرﮔﺎن ﻫﻢ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۷ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
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در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﯾﯽ و ﺗﺎرازی ) (۱۹۹۲ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دو ﺷﺎﺧﺺ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ
داراﯾﯽﻫﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ
داراﯾﯽﻫﺎ( ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ،رﯾﺴﮏ
ﻧﮑﻮل و اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﮐﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ
و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ
اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ وﻗﻔﻪ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر
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اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ
داراﯾﯽﻫﺎ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ وامدﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﻌﻮق ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ دارد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯿﺰان
ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮدآوری ﺑﺎ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی
ﺧﻮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮدی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺑﺮوز ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ« و اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻘﺮار آن ﺑﺮای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻘﻖ دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی
را روزاﻓﺰون ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ از ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ
ﺧﺎم ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻی ﻧﻔﺖ در ﺳﺒﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺗﻐﯿﯿﺮات
ارزش ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﻮﻻت زﯾﺎدی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دﻻﯾﻞ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻋﻤﻠﮑﺮدی
ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ آن از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ
ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ از ﺑﺎزار ﭘﻮل ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزیﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﻮل ،ارز
و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎزاری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ،ارزی و اﻋﺘﺒﺎری و ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ،ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن در اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن از
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ در
ﮐﺸﻮر ﻧﮕﺎﻫﯽ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮابﮔﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی دارای ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺰای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢﺗﺮی دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺖ.
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اﺷﺮفزاده ،ح .ر ،.و ﻣﻬﺮﮔﺎن ،ن .(۱۳۸۷) .اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﭘﺎﻧﻞ دﯾﺘﺎ .ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻌﺎون
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دادهﻫﺎی ﭘﺸﺘﻪای و روش ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ )ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی( .داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران.
ﺳﯿﺪﻧﻮراﻧﯽ ،م .ر ،.اﻣﯿﺮی ،ح ،.و ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ،ع .(۱۳۹۱) .راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏ،
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