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چکیده
مدل بانکداری جامع که تمرکز اصلی آن رفع انواع نیازهای مالی مشتريان است ،از ترکیب
بانکداری تجاری با بانکداری سرمايهگذاری به وجود میآيد .بانکداری جامع نوعی نگرش
مشتری محور به بانکداری است که از دو دهه گذشته در صنعت بانکداری کشورهای غربی مورد
توجه ويژه قرار گرفته است و اصطالحاً به بانکهايی گفته میشود که دامنه وسیعی از خدمات
مالی اعم از خدمات تجاری ،سرمايهگذاری ،بیمهای ،مشاورهای و غیره را به مشتريان خود ارائه
میدهند .هدف اين مقاله بررسی اثرات نامتقارن توسعه بخش بانکداری بر سودآوری بانکهای
کشور و به طور خاص بانک ملی بر اساس الگوی بانکداری جامع با رويکرد مدل غیرخطی تغییر
رژيم مارکوف است .برای اين منظور از اطالعات سری زمانی  1388-1396استفاده شد .بر
اساس نتايج به دست آمده مشاهده شد که متغیرهای نرخ بهره اوراق مشارکت ،شاخص تمرکز
صنعت ،نسبت هزينه به درآمد ،نسبت وامهای معوق به کل وامها ،حقوق صاحبان سهام به کل
دارايیها ،اثر منفی و معنیداری بر سودآوری داشته و متغیرهای نسبت وام به کل دارايیها،
جمع دارايیها ،سپرده مشتريان به کل بدهیها ،تنوع درآمدی ،نرخ تورم ،نرخ رشد اقتصادی اثر
مثبت و معنیداری بر سو دآوری بانک ملی داشته است .واريانس متغیرها در رژيم يک ،يعنی
رژيم نوسانات کم کمتر از رژيم دو است؛ که اين موضوع با تئوری سازگاری دارد چراکه در زمان
مربوط به نوسانات کم نا اطمینانی در بازار کاهش میيابد و متغیرها و شاخصهای بانکی و
اقتصاد کالن از قبیل قیمتها با ثبات میشوند.
واژههای کلیدی :بانکداری جامع ،سودآوری ،سپردههای بانکی ،اثرات نامتقارن.
طبقهبندی .D53, N20, P44, O40, B23 :JEL

( 1اين مقاله مستخرج شده از رساله دکتری داود عبدی ،دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه می
باشد)
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 -1مقدمه
يکی از ويژگیهای کشورهای توسعه يافته وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است کــه
ضمن ايفای نقش مهم در اقتصاد اين کشورها ،زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی هستند.
در مسیر رشد اقتصادی ،اهمیت سرمايه به عنوان عامل مهــم تولیــد روز بــه روز افــزايش
میيابد و همین امر ،باعث اتخاذ سیاستهايی در جهــت جــذم ســرمايه گرديــده اســت
(مهتابی .)1393 ،1حفظ تعادل در عرصه اقتصاد کالن در بستر تحوالت اقتصاد جهــانی و
توسعه سريع فنــاوریهــا در عصــر حاضــر ،تغییــرات در نظــام بانکــداری را بــه ضــرورتی
انکارناپذير تبديل کرده است .تغییر مدلهای کسبوکار ،تغییر بسترهای ارائــه خــدمات،
توسعه خدمات ديجیتال ،توسعه محصوالت و توجه به نیازهای مشتری و جايگزين کردن
مشتری محوری بجای محصول محوری ،ازجمله تغییراتی است که در سیستم بانکــداری
کشورهای جهــان در حــال وقــوع اســت .تحــول موجــب ســازگاری بانــک بــا تغییــرات و
دگرگونیهای محیطی و الزامات صنعت بانکــداری مــیشــود .ايجــاد چنــین تحــوالتی در
کشورهای درحالتوسعه نظیر ايران که بانکها بخش مهمــی از نظــام مــالی هســتند ،در
سال های اخیر مورد توجه مقامات پولی و همچنــین مــديران بــانکی قــرار گرفتــه اســت.
(سیدجوادين و همکاران.)1396 ،2
بانکها بهعنوان يکی از عوامل مــرثر در توســعه اقتصــادی ،شــکلگیری ظرفیــت و تــوان
تولید کشورها و همچنین از ابزارهای اجــرای سیاســتهای پــولی در سیســتم اقتصــادی
محسوم میگردند .اهمیت نظام بانکی نیز در خلق پــول ،افــزايش نقــدينگی در اقتصــاد،
سرمايهگذاری در بخشها و صنايع مختلف ،تغییرات سطح عمومی قیمــتهــا ،اشــتغال و
همچنین ارزش پول غیرقابل انکار بلکه قابل مالحظه است؛ بنــابراين بــرای سیاســتگذار
کالن اقتصادی و همچنین مديران ارشــد بانــکهــا ،ايــن موضــوع کــه متغیرهــای کــالن
اقتصادی چه تأثیری در عملکرد بانکها خواهند داشت يا به عبارتی ،آيا سیســتم بــانکی
قادر است سیاستهای پولی را با بیشترين اثربخشی به اقتصاد منتقل نمايد و يا بانکهــا
امری مهم است (يوکسل و همکاران)2018 ،3
يکی از موضوعات مهم در حوزه تحول ،تغییر شیوه کسبوکار بانک از شــیوههای ســنتی
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بانکداری به سمت مدل بانکداری جامع 1است .در مدل بانکداری جامع ،بانکهــا بــهجای
اتکای صِرف به درآمد حاصل از مابهالتفاوت نرخ سود تســهیالت و ســپردهها ،بســیاری از
خدمات بــانکی و غیــر بــانکی را بــرای مشــتری انجــام میدهنــد و از ايــن طريــق منبــع
درآمدزايی خود را گستردهتر میکنند .اگرچه اجرای ايــن مــدل از کســبوکار بــانکی در
برخی از کشورها سابقه طوالنی دارد اما بهکارگیری اين مــدل از کســبوکار ،در دو دهــه
اخیر بسیار پررنگتر از قبل شده است و بسیاری از بانکهای بزرگ دنیا در اين مدت ،به
استفاده از اين مدل روی آوردهاند .مدل بانکداری جامع که تمرکــز اصــلی آن رفــع انــواع
نیازهای مالی مشتريان است ،از ترکیب بانکداری تجاری با بانکــداری ســرمايهگذاری بــه
وجود میآيد .بانکداری جامع نوعی نگرش مشتری محور به بانکداری است که از دو دهه
گذشته در صنعت بانکداری کشورهای غربی مورد توجه ويژه قرار گرفته است و اصطالحاً
به بانکهايی گفته میشود که دامنه وسیعی از خــدمات مــالی اعــم از خــدمات تجــاری،
سرمايهگذاری ،بیمهای ،مشاورهای و غیره را به مشتريان خود ارائه میدهند .بانک جامع
در واقع يک شرکت مالی بزرگ است که کلیه خدمات مــالی مشــتمل بــر اخــذ ســپرده،
اعطای تسهیالت ،معامله ابزارهای مالی و ارز خارجی ،پذيرهنويسی بدهی جديد و انتشــار
سهام جديد ،کارگزاری ،مديريت سرمايهگذاری و بیمهای را برای مشــتريان خــود انجــام
میدهد .ارائه اين طیف وسیع از خدمات در بانکداری جامع ،میتواند بــرای بانــک ،ســود
بااليی به همراه داشته باشد (حسنقلی پور و همکاران.)1394 ،2
بانکداری جامع به عنوان رويکردی مشتری محور بازه وسیعی از خدمات شــامل خــدمات
تجاری ،سرمايهگذاری ،شرکتی ،خرد و… خود ارائه میدهنــد .تقريبـاً در اکثــر کشــورها
بانکهای تجاری اجازه ورود به عرصــههای گونــاگونی همچــون اوراق بهــادار و بازارهــای
مالی را پیدا نمودهاند و خطوط میان بانکداری تجاری و بانکداری جــامع بســیار کمرنــگ
گرديده است .در بانکداری جامع اقسام مختلفی از خدمات مالی شــامل دريافــت ســپرده،
اعطای وام ،معامالت طـال ،خـدمات مـالی مربوط به بازار ســهام و اوراق بهــادار ،بیمــه و
حتی واسطهگری در معامالت امالک و خدمات غیر مالی به جهت تکمیل ســبد خــدمات
وابسته مالی و بیشتر مشعوف کننده ارائه میشوند .هدف نهايی بانکداری جامع اين است
Universal banking
)Hassangholipour, Hashemzahi, and Sajedifar, (2015
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که مشتری همه خدمات مالی مورد نیاز خود را از طريق بانــک دريافــت کنــد و بــه ايــن
ترتیب به جای ارائه خدماتی محدود به مشتريانی پر تعداد که باعث افــزايش هزينــههای
ارائه خدمات و مانع از شخصیسازی خدمات قابــل ارائــه میگــردد ،خــدماتی گســترده و
خاص به مشتريان مهمتر مد نظر قرار گیرد .اين امکان وجود دارد کــه بانکهــا بعضــی از
خدمات و محصوالتی را ارائه دهند و يا تجاریسازی کنند که بانکداری جامع در اشــکال
متنوع و تحت عناوين بانکداری اختصاصی ،بانکــداری شــرکتی و بانکــداری خــرد آنهــا را
ظاهر میکند.
پژوهش حاضر با استفاده از روشهای غیرخطی به برآورد اثرات شاخصهای پولی و مالی
بر سودآوری بانکها پرداخته است و از سوی ديگر با توجه به چارچوم بانکــداری جــامع
رويکرد مشتری محوری در اين مقاله مد نظر قــرار گرفتــه اســت .بــرای ايــن منظــور در
چارچوم روش تغییر رژيم مارکوف از متغیرهای ساختار دارايیها ،تنوع درآمــدی ،رشــد
اقتصادی ،تورم ،سرمايه ،ساختار مالی ،اندازه ،رقابت بانکی و نــرخ بهــره همــراه بــا معیــار
سودآوری استفاده شده است که الزم به ذکر است استفاده از مدلهای غیرخطــی منجــر
به دستیابی به برآوردگرهايی میشود که دقت و کارايی باالتری خواهند داشت.

 -2ادبیات تحقیق
بانکدار ی جامع اصطالحی است که در مورد مرسسات مالی به کار میرود که
پیشنهادهايی در ابعاد وسیع در زمینه خدمات بانکی به مشتريان خود ارائه میدهند و بر
اساس الزام بانک مرکزی ،مقرر شده است تا بانکها مشتريان خود را بر اساس
معیارهايی طبقهبندی کرده و خدمات خود را متناسب با طبقه مشتريان ارائه کنند که
اهم آن عبارتند از :بانکداری خرد ،بانکداری تجاری ،بانکداری شرکتی و بانکداری
سرمايهای .مدل بانکداری جامع از هفت بخش اصلی تشکیل میشود .چهار بخش اصلی
عبارتند از بانکداری خرد ،اختصاصی و مجازی که بر اثر همپوشانیها ،شکلهای ديگری
از بانکداری را ايجاد میکنند .ابعاد ديگر شامل بانکداری خصوصی ،بانکداری
سرمايه گذاری ،بانکداری کسب و کار و بانکداری مجازی است (بیکر و همکاران،1
 .)2017نکته مهم در بانکداری جامع ،ترکیب فعالیت بانکهای تجاری با بانکهای
سرمايهگذاری (شرکتهای تأمین سرمايه) است .بهعبارتديگر اجازه فعالیت بانکها در
)Bakar and et al,( 2017
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ساير حوزههای مالی ازجمله بانکداری سرمايهگذاری است که مفهوم بانکداری جامع را
شکل میدهد .بااينوجود ،يکی از پیشنیازهای اجرای بانکداری جامع ،شناخت مشتريان
و نیازهای آنان جهت ورود به حوزههای مالی است.1
 -2-1ابعاد بانکداری جامع
ابعاد بانکدا ری جامع عبارتند از :بانکداری خرد ،بانکداری تجاری ،بانکداری شرکتی و
بانکداری سرمايهای .مدل بانکداری جامع از هفت بخش اصلی تشکیل میشود .چهار
بخش اصلی عبارتند از بانکداری خرد ،اختصاصی و مجازی که بر اثر همپوشانیها،
شکلهای ديگری از بانکداری را ايجاد میکنند .ابعاد ديگر شامل بانکداری خصوصی،
بانکداری سرمايه گذاری ،بانکداری کسب و کار و بانکداری مجازی است (بیکر و
همکاران.)2017 ،
 -1شیوه بانکداری خرد ،ارائه خدمات به عموم مردم با مزيتهای محدود است را شامل
میشود .اين طبقه شامل مشتريان عادی بانکها هستند که دارای منابع پساندازی
خرد ،تراکنش های محدود ،ارتباط از طريق خدمات پرداخت معمول چون دريافت
حقوق ،قبوض و  ...هستند -2 .بخش بانکداری شرکتی ،مشتريان حقوقی را شامل
میشود .بانکداری شرکتی به دلیل طیف مشتريان و اندازه به چهار بخش اصلی بانکداری
شرکتهای کوچک و متوسط ،بانکداری شرکتهای بزرگ و درنهايت بانکداری بازار
جهانی تقسیم میشود .اين بخش دارای ويژگیهای متفاوتی است .لذا بانکداری شرکتی
پاسخگويی به تمام نیازهای مشتريان خود را هدفگذاری کرده است -3 .در بانکداری
اختصاصی ،مشتريان با ثروت و درآمد خالص باال هدف اين شیوه بانکداری هستند .اين
طبقه از نظر تعداد بسیار محدود است اما منابع بسیاری در اختیار دارند که بانکها
بسیار عالقه مند هستند که کنترل و مديريت اين منابع را در دست داشته باشند-4 .
بانکداری سرمايهگذاری :بانکداری سرمايهگذاری بیشتر با دو دسته از مشتريان که دارای
سرمايه و دارايی هستند يعنی شرکتها و مشتريان ثروتمند در ارتباط است .اين شکل
از بانکداری که با بازار سرمايه در ارتباط است در تالش است تا خدمات مالی مورد نیاز
مشتريان را از طريق کلیه ابزارهای مالی بهخصوص بازار سرمايه برآورده سازد-5 .
)Zimmerman, (2017

1
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بانکداری کسب و کارها :همپوشانی بانکداری خرد و شرکتی نیز به کسب و کارهايی
اشاره دارد که ماهیت شخصی اما دارای کارکردی تجاری هستند -6 ..بانکداری شخصی:
اين بخش از مشتريان ،طیفی از مشتريان بین مشتريان عادی و اختصاصی هستند .اين
مشتريان تعداد بیشتری با منابع محدودتر نسبت به مشتريان اختصاصی را شامل
میشود -7 .بانکداری مجازی :بانکداری مجازی يک استراتژی کسب و کار است که
مشتريانی را که از طريق فضای مجازی مسائل بانکی خود را مديريت میکنند را
هدف گذاری کرده است .توسعه خدمات و محصوالت برای مشتريان هر بخش بر اساس
رويکرد بانکداری جامع تفاوتهای اسا سی با هم دارد که بانکداران بايد به آن توجه
کنند.
نکته مهم در بانکداری جامع ،ترکیب فعالیت بانکهای تجاری با بانکهای سرمايهگذاری
(شرکتهای تأمین سرمايه) است .بهعبارتديگر اجازه فعالیت بانکها در ساير حوزههای
مالی ازجمله بانکداری سرمايهگذاری است که مفهوم بانکداری جامع را شکل میدهد.
بااينوجود ،يکی از پیشنیازهای اجرای بانکداری جامع ،شناخت مشتريان و نیازهای
آنان جهت ورود به حوزههای مالی است (زيمرمان .)2017 ،1يک بانک جامع ،قبل از
ورود به حوزههای مختلف مالی ،با تفکیک مشتريان به گروههای مختلف و نیازسنجی هر
گروه از مشتريان ،حوزههای اصلی فعالیت خود را انتخام میکند .اجرای بانکداری جامع
در کشورهای مختلف ،نیازمند داشتن اجازه ترکیب فعالیتهای بانکداری تجاری،
بانکداری سرمايهگذاری و ساير حوزههای مالی از نهادهای نظارتی و قانونگذار میباشد
(بیکر 2و همکاران.)2017 ،
 -2-2مزایای اجرای بانکداری جامع
اعتماد مشتريان به بازار سرمايه :ورود بانکها به حوزههای مختلف مالی میتواند با
بازاريابی بیشتر و گستردهتر برای بازار سرمايه موجب توسعه اين بازار گردد .بانکهای
بزرگی که در بازار سرمايه فعالیت میکنند همه جوانب سرمايهگذاری در اين حوزه را
سنجیدهاند و با ارائه انواع خدمات ازجمله مديريت پرتفوی و سرمايهگذاری در انواع
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صندوقهای سرمايهگذاری مشترک ،1دسترسی راحتتر سرمايهگذاران به سرمايهگذاری
در اين بازار را فراهم میکنند.
صرفههای ناشی از مقیاس :ارائه انواع خدمات مالی در زير يک سقف تحت عنوان
بانکداری جامع موجب کاهش هزينهها و ايجاد صرفههای ناشی از مقیاس میگردد.
بزرگ شدن بانکهای جامع و ارائه انواع خدمات به مشتريان ،از طريق کاهش هزينهها و
همچنین ايجاد همافزايی در بین بخشهای مختلف ،امکان استفاده از صرفههای ناشی از
مقیاس را برای بانکها فراهم میسازد.
تخصیص بهینه منابع سپردهگذاران :بانکهای جامع منابع مشتريان خود را بر اساس
میزان ريسکی که برای آنها قابلپذيرش است سرمايهگذاری میکنند .بدين ترتیب
برای مشتريان ريسکپذير ،سرمايهگذاریهای پر ريسک اما دارای بازدهی باالتر انجام
میدهند و برای مشتريان ريسک گريز ،سرمايهگذاریهای کم ريسک و دارای بازدهی
مورد انتظار متناسب با آن را به آنها پیشنهاد میکنند.
متنوع سازی سودآور :بانکهای جامع به دلیل اينکه فعالیتهای خود ر ا محدود به
حوزه خاصی نمیکنند و تنوعبخشی در انواع سرمايهگذاریها را در دستور کار خود قرار
دادهاند ،از تمامی فرصتهای ممکن در کسب بازدهی در بازارهای مختلف استفاده
میکنند.
بازاريابی و بازار گردانی 2آسان :با توجه به اينکه ارائه انواع خدمات مالی در شعب
بانکهای جامع امکانپذير است ازاينرو بازاريابی شعب برای انواع سرمايهگذاریها و
اختصاص منابع مشتريان به اين نوع سرمايهگذاریها موجب تأمین نقدينگی در بازارهای
سرمايه میگردد.
خريد با يکبار توقف :3بانکهای جامع با ارائه انواع خدمات مالی در زير يک سقف
موجب جلوگیری از هدر رفتن زمان مشتريان و همچنین کاهش هزينههای رفتوآمد و
انجام تراکنشهای تکراری میگردد.
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 -3-2مروری بر مطالعات پیشین تحقیق
صرافی زاده 1و شهسواری )1395( 2به بررسی موانع استقرار سیستم بانکداری جامع
پرداختند .در اين مطالعه عالوه بر تشريح ابعاد مختلف سیستم بانکداری جامع به موانع
اس تقرار اين سیستم در بانک سپه پرداخته شده است .بر اساس مدل استفاده شده در
اين تحقیق عوامل مرثر در استقرار سیستم به چهار گروه عمده مالی ،تکنولوژيکی،
اجتماعی /فرهنگی و مديريتی دسته بندی شدهاند .نتايج اين پژوهش نشان میدهد
تأثیر عوامل مديريتی و تکنولوژيکی در استقرار سیستم بانکداری جامع در بانک سپه
تائید شد .موانعی چون جابجايی و تغییر مداوم مديران ارشد و پروژه ،وجود مراکز
چندگانه تصمیمگیری و معضالت انتقال سیستمها و دادهها از وضعیت موجود به
سیستم بانکداری جامع به عنوان چالشهای بزرگ استقرار سیستم بانکداری جامع
شناسايی شد ولی تأثیر عوامل اجتماعی/فرهنگی و مالی در استقرار سیستم جامع
بانکداری در بانک سپه مورد تائید واقع نگرديد.
سپندارند 3و همکاران ( )1395به مقايسۀ ابعاد مدل کسبوکار بانکداری در ايران با مدل
بانکداری جامع پرداختند .در اين تحقیق ابعاد مدل کسبوکار بانکداری در ايران و
بانکداری جامع مقايسه شده است .نتیجۀ تحلیل مصاحبهها با استفاده از روش تحلیل تم
نشان میدهد مدل بانکداری در ايران و مدل بانکداری جامع در نه بعد مدل
کسبوکاری از جمله مشتری محوری در ارزش پیشنهادی ،شخصیسازی کانال در بعد
کانالهای ارائه خدمت و افزايش تنوع در درآمدهای بانک ،با يکديگر تفاوت دارند.
بداغی )1396( 4به ارائه مدلی برای پذيرش سیستم بانکداری جامع در بانک پارسیان با
تکنیک ديمتل فازی پرداخت .عوامل شناسايی شده برای پذيرش سیستم بانکداری
جامع در اين پژوهش عبارتند از :کیفیت خروجی سیستم بانکداری جامع ،تجربه
استفاده از سیستم بانکداری جامع ،داوطلب بودن و انگیزه در کارکنان نسبت به استفاده
از سیستم بانکداری جامع ،سودمندی ادراک شده از سیستم بانکداری جامع توسط
کارکنان ،درک سهولت استفاده از سیستم بانکداری جامع برای کارکنان ،کیفیت
1

)Sarrafizadeh, A. (2015
)Shahsavari, H. (2015
3
)sepandarand, S. (2016
4
)Bodaghi, R. (2017
2

فصلنامه نظريههای کاربردی اقتصاد /سال ششم /شماره  /4زمستان 1398

199

سیستم بانکداری جامع ،رضايت از سیستم بانکداری جامع ،مقاومت کارکنان در برابر
تغییر و استفاده از سیستم جديد بانکداری جامع ،آموزش کافی به کارکنان برای استفاده
از سیستم بانکداری جامع .يافتههای پژوهش نشان میدهد که شاخص کیفیت خروجی
سیستم بانکداری جامع بیشترين تأثیر و تأثر را با ساير معیارهای مورد مطالعه دارد.
ارسنجانی 1و طالقانی )1396( 2به مقايسه مدل کسب و کار بانکداری الکترونیک
بانک های ايران با مدل بانکداری جامع پرداخت .اين تحقیق از نوع بنیادی بوده و بر
اساس ارکان مدل کسب و کار بانکداری جامع ،ابعاد مدل کسب و کار بانکداری
الکترونیک استخراج گرديده است و اين ابعاد با روش تحلیل محتوای کیفی با مدل
کسب و کار بانکداری الکترونیک در ايران مقايسه شدهاند .نتیجه مقايسه بر اساس
استدالل استقرايی نشان میدهد ابعاد مدل کسب و کار بانکداری الکترونیک در ايران با
مدل بانکداری جامع در  5بعد از  9بعد مدل کسب و کار استروالدر و پیگنیور تفاوت
دارد.
کالومیريس 3و همکاران ( )1995بانکداری جامع را يک نظام بانکداری میداند که از
چندين بانک بسیار بزرگ تشکیل شده است .اين بانکها با شبکهای بسیار وسیع از
شعب ،خدمات خیلی متنوعی را ارائه ،ادعاهای متعددی نسبت به بنگاهها (از قبیل سهم
و بدهی) برای خود ايجاد و در حاکمیت شرکتی بنگاههايی که بانک تأمین منابع يا تعهد
پذيرهنويسی اوراق بهادارشان را به عهده میگیرد ،مستقیم ًا دخالت میکنند .با اين
وجود ،او عقیده دارد که تعريف ارائه شده فراگیر اما محدود است.

 -3روش تحقیق
روش انجام اين پژوهش توصیفی است و داده های تحقیق مبتنی بر اسناد باال دستی و
صورت های مالی و تراز نامه بانک ملی است که با آزمونهای آماری دنبال شده است .در
اين تحقیق ،به منظور آزمون فرضیات ،کمی سازی و بررسی اثرات نامتقارن عوامل مرثر
بر سودآوری بانک بر اساس ا لگوی بانکداری جامع از مدل تغییر رژيم مارکوف ()MS
استفاده خواهد شد .نرمافزار مورد استفاده در اين تحقیق  Ox-metricsخواهد بود .برای
1
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اين منظور ابتدا آزمونهای آماری بررسی ريشه واحد و آزمون هم انباشتگی بین
متغیرها انجام میشود و برای بررسی رابطه بین متغیرها ،نخست الزم است که از
الگوهای ناهمسانی واريانس شرطی برای تعیین اثرات مثبت و منفی اين شاخصها
استفاده نمايیم و سپس متقارن يا نامتقارن بودن اثرات آنها را بر متغیر سودآوری مورد
بررسی قرار میدهیم.
مدل جابهجايی مارکوف نیز از انواع اين مدلها محسوم میشود .چراکه پارامترها با
توجه به تغییر رژيم تغییر میکنند .در مدل خود رگرسیون برداری بر مبنای مدل
مارکوف ،پارامترهای مدل به عنوان تابعی از متغیر 𝑡𝑠 در نظر گرفته میشوند .مدل خود
رگرسیون برداری زير بیانگر اين مطلب است.
X t = A0 (st ) + A1 (st )Xt−1 + A2 (st )Xt−2 + ⋯ + Ap (st )Xt−p + et
( )1
در اين مدل تمامی پارامترها از جمله عرض از مبدأ و ماتريس واريانس کوواريانس با
تغییر رژيم تغییر میکنند .اگر اين مدل را باز کنیم به صورت زير در میآيد.
()2

A0 (1) + A1 (1)Xt−1 + A2 (1)Xt−2 + ⋯ + Ap (1)Xt−p + et if st = 1
⋮
{ = Xt
A0 (T) + A1 (T)Xt−1 + A2 (T)Xt−2 + ⋯ + Ap (T)Xt−p + et if st = T

و ماتريس واريانس کوواريانس برای رژيمهای مختلف بهصورت = Σ(st ) for st

 1.2. … . Tتعريف میشود .تمامی مراحل تخمین همانند آنچه است که برای مدلهای
تک متغیره بیان شد ،تنها تفاوت در اينجاست که تمامی متغیرها و پارامترها در تخمین
از حالت اسکالر تبديل به حالت برداری میشوند .جامعه آماری مطالعه حاضر بانکهای
فعال در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین بانک ملی ايران در دوره زمانی -1396
 1388است که اطالعات آنها از صورتهای مالی اين بانکهای استخراج شده است .در
ادامه تعريف متغیرهای تحقیق آورده شده است:
ترکیب دارايیها :بیشتر تحقیقات بانکی به اين جامعیت رسیدهاند که سودآوری بانکها
با رشد وامها در پرتفوی دارايیها بانک افزايش میيابد (گارسیا هررو و همکاران،
 .)2009افزايش وامها در پرتفوی بانکها معموالً با ريسک نقدينگی فزايندهای در ناتوانی
بانکها در کاهش بدهیها همراه است ،لذا بانکهايی که سهم کمی از دارايیهای با نقد
شوندگی باال (ريسک نقدينگی باالتر) نگهداری میکنند ،احتمال بیشتری در به دست
آوردن سود های باالتری دارند .بر اساس تحقیقات اخیر انجام شده رابطه مستقیمی بین
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درصد وامها به کل دارايیها و سودآوری بانکها وجود دارد (آنتونیر :)2013 ،1اين
پژوهش از نسبت وامها به کل دارايیهای بانک به عنوان متغیر ترکیب دارايیها استفاده
شده است.
کیفیت دارايیها :ابن اجماع وجود دارد که سودآوری بانکها مستقیم ًا به کیفیت
دارايی های موجود در ترازنامه بستگی دارد ،به اين معنا که کیفیت اعتباری ضعیف تأثیر
منفی بر سودآوری بانکها میگذارد و بالعکس .اين رابطه به دلیل افزايش در دارايیهای
مشکوک  -الوصول که منجر به عدم تحقق درآمد میگردد و نیاز به تخصیص بخش
مهمی از حاشیه سود برای پوششی زبانهای اعتباری مورد انتظار است (آبتوتا و
همکاران .)2007 ،در اين پژوهش از نسبت وامهای معوقی به کل وامها به عنوان متغیر
کیفیت دارايیهای بانک استفاده شده است.
سرمايه :داليل مختلفی وجود دارد که بانکها با سرمايه کافی سودآورتر میباشند ،برگر
( )1995به فرضیه ورشکستگی اشاره میکند .برای يک بانک که سرمايه آن کمتر از
نسبت تعادلی باشد ،هزينه ورشکستگی به نسبت باال میباشد و افزايش سرمايه ،سود را
با کاهش هزينه بهره پايینتر افزايش میدهد .در اين پژوهش از نسبت حقوق صاحبان
سهام به کل دارايیها به عنوان متغیر سرمايه بانک استفاده شده است.
ساختار مالی :يکی از ابزارهايی که در مالیه برای تجزيه و تحلیل وضعیت نقدينگی يک
بانک و برای کشف پیامدهای بالقوه نقدينگی استفاده میشود ،نسبتهای مالی است
(گوگردچیان 2و میرهاشمی .)1392 ،3در دهه گذشته بسیاری از بانکهای اروپايی سهم
فرايندهای از رشد خود را با توسل به بازارهای تأمین مالی بلندمدت و کوتاهمدت به
دست آوردند .گرچه اين تصمیم باعث شده بانکها در ساختار مالی خود انعطافپذيرتر
شوند ،ولی هزينه بیشتری نسبت به تأمین مالی از طريق سپردههای بانکی به بانکها
تحمیل گرديد (سپهردوست 4و همکاران .)1397 ،با توجه به اينکه سپردهها يک منبع
ارزان و مناسب جهت تأمین مالی در مقايسه با ساير روشهای تأمین مالی میباشد،
سهم بیشتر از سپرده مشتريان در بدهیهای بانک باعث سودآوری بیشتر بانک میشود،
1
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از طرف ديگر ،سیاستهای تجاری رقابتی میتواند منجر به پرداخت نرخ بهره باالتر برای
جذم سپردهها گردد که باعث کاهش حاشیه سود میشود .در اين پژوهش از نسبت
سپردههای جاری و کوتاه مدت مشتريان به کل بدهیها به عنوان متغیر ساختار مالی
بانک استفاده شده است.
کارايی :از اوايل دهه  ،80پیشرفتهای اطالعاتی ،ارتباطی و فناوریهای مالی به بانکها
اجازه داد تا بسیاری از خدمات سنتی خود را بسیار کاراتر انجام دهند و به تبع آن
هزينههای عملیاتی بانکها کاهش يافت .مطالعات پیشین به تأثیر مثبت و مهم کارايی
بر سودآوری اشاره میکنند .کارايی عملیاتی يک پیشنیاز برای افزايش سودآوری در
سیستم بانکی میباشد و بیشتر بانکهای سودآور نسبت هزينه پايینی دارند (آنتونیو،1
 )2013در اين پژوهش از نسبت هزينه به درآمد به عنوان متغیر کارايی بانک استفاده
شده است.
اندازه :طبق مطالعات انجام شده منحنی میانگین هزينه در بانکها  Uشکل میباشد و
بانکهای با سايز متوسط به لحاظ اندازه کاراتر از بانکهای کوچک و بزرگ میباشند؛
بهعبارت ديگر تأثیر اندازه بر سودآوری غیرخطی است و در ابتدا سودآوری با افزايش
اندازه افزايش میيابد و سپس به دلیل افزايش فرايند اداری و ساير داليل کاهش
میيابد .در اين پژوهش از لگاريتم طبیعی دارايیها به عنوان متغیر اندازه بانک استفاده
شده است.
تنوع درآمدی :در دهه گذشته با کاهش حاشیه بهره ،نقش سنتی بانکها تغییر يافته و
بانکها به دنبال منابع درآمدی جديدی هستند .الساس )2010( 2به اين نکته اشاره
میکند که در ابتدا بانکها با افزايش نرخ کارمزد تجاری به سمت تنوع بخشی پیش
رفتند و بعدها تجارت خود را گسترش داده و به فعالیتهای تجاری از قبیل تضمین
قراردادها وارد شدند .تنوع درآمدی بانک منجر به افزايش سودآوری بانک از محل
خدمات غیر ربوی میشود .برای اندازهگیری تنوع درآمدی از شاخص هیرشمن
هیرفتدال  HHIاستفاده میشود.
تمرکز صنعت :فرضیه قدرت بازار تمرکز بخشی بیشتر را به دلیل افزايش قدرت بانکها
به سود بانکها می داند ،از سوی ديگر تئوری ساختار کار بیان میدارد افزايش تمرکز در
)Antonir, (2013
)Elsas, R. (2010
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صن عت ،منجر به کاهش کارايی و به تبع آن سودآوری میگردد .در اين پژوهش برای
محاسبه میزان رقابت (عدم تمرکز و انحصار) از شاخص هیرشمن هیرفندال بر اساس
میزان دارايی هر بانک نسبت به کل بانکها استفاده شده است.
رشد اقتصادی :شرايط اقتصادی ضعیف میتواند کیفیت پرتفوی وامهای بانکها را
کاهش داده منجر به ايجاد زبانهای اعتباری و افزايش ذخاير بانکی گردد .موارد مذکور
منجر به کاهش سودآوری بانکها میشود .همچنین بهبود شرايط اقتصادی به دلیل
بهبود شرايط نقدينگی وام گیرندگان و افزايش تقاضا برای اعتبارات تأثیر مثبتی بر
سودآوری بانکها دارد.
اثر تورم بر سودآوری بانکها بستگی به تأثیر آن بر هزينه حقوقی پرداختی به کارکنان و
ساير هزينههای عملیانی بانک دارد .پری ( )1992به اين نتیجه رسید که اثر تورم بر
سودآوری بانک ها بستگی به قابل انتظار بودن تورم دارد .اگر تورم توسط مديريت بانک
پی ش بینی شده باشد ،بانک نرخ بهره را به طور مناسبی تعديل نموده و باعث افزايش
سريعتر درآمدها نسبت به هزينهها میشود .در اين پژوهش از تورم بر اساس شاخص
قیمت مصرفکننده به عنوان متغیر تورم استفاده شده است.

 -4یافتههای تحقیق
 -4-1آزمون ریشه واحد ،خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی متغیرهای
تحقیق
با توجه به اينکه وجود روندهای تصادفی در سریهای زمانی میتواند تفسیر نتايج
اقتصادسنجی ،انتخام روش تخمین و اعتبار پیش بینیهای به عمل آمده به کمک الگو
(مدل) را با مشکل مواجه کند .به طور مشخص ،با وجود روندهای تصادفی چه بسا
آماره های تشخیصی به اشتباه بر وجود رابطه میان متغیرها داللت کند .همچنین ،ممکن
است در اين حالت ،معادالت اقتصادسنجی با استفاده از فنهايی برآورد شوند که برای
دادههای مورد نظر مناسب نباشند .به عالوه ،پیش بینیهايی که بر اساس الگو انجام
میشود ،میتواند دچار تورش شود .در سالهای اخیر ،متخصصان اقتصادسنجی ،به
اثرات نامطلوم روندهای تصادفی در سریهای زمانی بر نتايج تخمینهای حداقل
مربعات معمولی توجه کردهاند و به معرفی روشهای نوينی برای رفع آنها همت
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گماردهاند .در صورت وجود روندهای تصادفی ،حتی در مواردی که بین متغیرها
هیچگونه رابطه واقعی وجود ندارد ،فنهای متداول نظیر روش حداقل مربعات معمولی
چه بسا رابطه معناداری را میان آنها نشان دهد چنین رگرسیونهايی به رگرسیونهای
کاذم معروف هستند.
برای اجتنام از نتايج نادرست برآمده از رگرسیونهای کاذم ،انگل و گرنجر ()1987
نظ ريه هم انباشتگی را مطرح کردند .يک گروه از متغیرهای نامانا ،در صورتی رابطه هم
انباشتگی خواهند داشت که حداقل يک ترکیب خطی مانا میان آنها وجود داشته باشد.
وجود يا نبود رابطه هم انباشتگی میان متغیرهای الگو ،پیش بینیهايی را که توسط آن
صورت میگیرد ،به شدت تحت تأثیر قرار میدهد ،به طوری که اگر در يک معادله
رگرسیونی رابطه هم انباشتگی وجود نداشته باشد ،پیشبینیهای ضعیفی توسط الگو
صورت خواهد گرفت .برای آزمون وجود روندهای تصادفی در سریهای زمانی و
پسماندهای رگرسیون ،متخصصان اقتصادسنجی سریهای زمانی روشهايی را ابداع
کردهاند .همچنین ،روش هايی نیز برای برآورد روابط میان متغیرهای دارای روند تصادفی
ارائه شده است .رايج ترين روش برای آزمون وجود روند تصادفی در سریهای زمانی و
پسماندهای رگرسیون آماره ديکی فولر تعمیم يافته است.
قبل از تحلیلهای هم انباشتگی ،ابتدا مانا يا نامانا بودن کلیه متغیرهای مدل بوسیله
روشهای ديکی -فولر افزوده ( )ADFو ريشه واحد فیلیپس – پرون ( )PPآزمون
میشود .انجام آزمون ريشه واحد به اين دلیل میباشد که از بروز رگرسیون کاذم به
دلیل وجود داشتن ريشه واحد در متغیرهای تحقیق و متغیر بودن میانگین سریهای
زمانی در طول زمان و به دست آمدن نتايج غیرقابل اتکا جلوگیری شود .متغیرهای مورد
استفاده در اين مطالعه شامل بازده حقوق صاحبان سهام ،نسبت وام به کل دارايیها،
وامهای معوق به کل وامها ،حقوق صاحبان سهام به کل دارايیها ،سپرده مشتريان به
کل دارايیها ،نسبت هزينه به درآمد لگاريتم جمع دارايیها ،تنوع درآمدی ،شاخص
تمرکز صنعت ،نرخ رشد اقتصادی ،نرخ تورم ،نرخ بهره اوراق مشارکت است .آزمون ريشه
واحد در سطح و با وجود عرض از مبدأ و روند در مورد بررسی قرار گرفته است که نتايج
آن همراه با آزمونهای خودهمبستگی و واريانس ناهمسانی در جدول ( )1گزارش شده
است.
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جدول ( :)1نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها در سطح
متغیر
نسبت هزينه به درآمد
حقوق صاحبان سهام به کل دارايی
رشد اقتصادی
نرخ تورم
لگاريتم جمعی دارايیها
نسبت وام به کل دارايیها
نسبت وامهای معوق به کل وامها
نرخ بهره اوراق مشارکت
حقوق بازده صاحبان سهام
سپرده مشتريان به کل بدهیها
شاخص تمرکز صنعت
تنوع درآمدی

مقدار آماره
-5/533
-3/307
-2/177
-2/855
-2/93
-2/526
-5/975
-1/906
-6/79
-2/074
-3/212
0/878

مقدار P-value

0/0001
0/0221
0/2184
0/0614
0/0545
0/1181
0/0000
0/325
0/0000
0/255
0/027
0/993

منبع :يافتههای تحقیق

همانطور که جدول ( )1نشان میدهد متغیرهای نسبت هزينه به درآمد ،نسبت وامهای معوق
به کل وامها و حقوق صاحبان سهام در سطح ) I(0مانا میباشند ولی ساير متغیرها با يکبار
تفاضل گیری مانا میشوند .با توجه به جدول میتوان گفت که تمامی متغیرها ذر سطح )I(1

مانا میباشند.
جدول ( :)2نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها با یکبار تفاضل گیری
متغیر
حقوق صاحبان سهام به کل دارايی
رشد اقتصادی
نرخ تورم
لگاريتم جمعی دارايیها
نسبت وام به کل دارايیها
نرخ بهره اوراق مشارکت
سپرده مشتريان به کل بدهیها
شاخص تمرکز صنعت
تنوع درآمدی

مقدار آماره
0/0000
0/0000
0/0001
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
منبع :يافتههای تحقیق

مقدار P-value

-7/043
-5/739
-4/18
-6/559
-6/261
-5/685
-5/309
-6/158
-14/99
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 -4-2بررسی وجود رفتار نامتقارن تغییر رژیمی در سری متغیرها
با وجود تعدد آزمونهای تشخیص فرآيندهای نامتقارن و تغییر رژيمی ،میتوان برخی از
اين آزمونها را مختص بررسی فرضیهی تصادفی بودن يک فرآيند دانست (آزمونهای
غیرمستقیم) و برخی ديگر را جهت آزمون فرآيندهای غیرخطی تغییر رژيمی بکار گرفت
(آزمونهای مستقیم) .در آزمونهای غیرمستقیم (آزمون  )BDSمعموالً تصادفی بودن
پسماند های يک فرآيند ،به شرطی که هرگونه وابستگی خطی از بین عناصر آن ،حذف
گردد (از طريق يک فرآيند  ARIMAو يا ديفرانسیل گرفتن از لگاريتم دادهها) ،مورد
آزمون قرار میگیرد.
لذا ،با رد فرضیهی تصادفی بودن پسماندها ،نمیتوان غیرخطی بودن و تغییر رژيمی
بودن يک فرآيند را نتیجه گرفت ،چرا که ممکن است اين امر به علت نوع تصريح مدل
خطی و يا غیرخطی مورد استفاده در آزمون باشد .با اين حال رد فرضیه صفر اين آزمون
میتواند نشانهای از نامتقارن بودن رفتار متغیر در دوره زمانی يا به عبارتی متفاوت
بودن میانگین و واريانس سری در دو دوره مختلف باشد.
جدول ( :)3نتایج آزمون  BDSدر سری متغیرهای تحقیق
نسبت وام
سپرده
بازده حقوق حقوق صاحبان
به کل
صاحبان سهام به کل مشتریان به
کل داراییها داراییها
داراییها
سهام
18.59
()00.00
18.68
()0.00
19.05
()0.00
19.57
()0.00
19.84
()0.00

12.21
()0.00
12.31
()0.00
12.89
()0.00
13.03
()0.01
13.42
()0.01

12.21
()0.00
12.31
()0.00
12.89
()0.00
13.03
()0.01
13.42
()0.01

12.32
()0.00
13.39
()0.00
14.23
()0.01
15.90
()0.00
15.99
()0.02

نرخ بهره
اوراق
مشارکت
14.18
()0.02
14.20
()0.02
14.42
()0.02
14.76
()0.03
14.95
()0.03

نرخ
رشد
اقتصادی تورم
10.24
()0.00
10.35
()0.00
10.75
()0.01
10.89
()0.01
11.15
()0.02

15.45
()0.00
15.75
()0.00
15.89
()0.00
16.13
()0.00
16.39
()0.00

Dimension

2
3
4
5
6

منبع :يافتههای تحقیق

اين آزمون که توسط بروک ،دکرت و شینکمن ( )BDSدر سال  1987میالدی معرفی
گرديد ،بر مبنای انتگرال همبستگی که تصادفی بودن فرآيند ايجادکننده يک سری
زمانی را در مقابل وجود همبستگی کلی در آن را ارزيابی میکند ،عمل مینمايد .اين
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آزمون به خوبی جهت ارزيابی وجود يک فرآيند غیرخطی کلی از جمله فرآيند تغییر
رژيمی در سری زمانی مشاهده شده قرار میگیرد .بر اين اساس (و با توجه به مفاهیم
گفته شده در بخش قبل) نخست پسماندهای مدل خطی ( )ARIMAتخمین زده شده
را استخراج نموده و آزمون فوق را روی آن انجام میدهیم .نتايج اين آزمون در جدول
( )3ذکر شده است.
با توجه به نتايج مندرج در جدول فوق ،فرضیه صفر اين آزمون که به معنای عدم
تصادفی بودن سری پسماندهای مدل مذکور میباشد ،رد میشود؛ بنابراين ،میتوان به
وجود يک فرآيند غیرخطی (که میتواند دارای يک فرآيند تغییر رژيمی نیز باشد) در
سری متغیر های تحقیق پی برد .الزم به ذکر است که هرگاه در نتايج آزمون ،BDS
تصادفی بودن يک سری در بعدهای بیش از دو رد شود ،احتمال غیرخطی بودن آن
سری زياد خواهد بود (زيرا فرضیه مقابل در اين آزمون نامشخص است) .از اينرو ،اين
آزمون نیز شاهدی ديگر بر غیرخطی بودن سری متغیرهای مورد استفاده میباشد.
 -3-4مدل تغییر رژیم مارکوف ()MS
مدل تغییر رژيم مارکوف مبتنی بر اين موضوع میباشد که اتفاقاتی ممکن است در
طول زمان رخ بدهد که اين اتفاقات باعث تغییر پارامتر در طول زمان میشوند .بهطور
مثال ممکن است رابطه بین دو متغیر در رژيمهای مختلف متفاوت باشد؛ يعنی در رژيم
 1مثبت و در رژيم  2منفی باشد .در اين صورت بهتر است که از مدلهای غیرخطی
برای تخمین پارامترهای جامعه استفاده کرد .در مدلهای غیرخطی پارامترهای مدل در
طول زمان ثابت نیستند .مدل جابهجايی مارکوف نیز از انواع اين مدلها محسوم
میشود .چرا که پارامترها با توجه به تغییر رژيم تغییر میکنند .در مدل خود رگرسیون
برداری بر مبنای مدل مارکوف ،پارامترهای مدل به عنوان تابعی از متغیر 𝑡𝑠 در نظر
گرفته میشوند .نکته مهم در اين مدلها وابسته بودن باقیمانده به تغییر رژيم است.
دلیل اين امر تغییر واريانس معادله تخمین زده شده در رژيمهای نوسانات پايین و
نوسانات باال می باشد .نتايج تخمین مدل کالسیک رگرسیون با دو رژيم در جدول زير
آورده شده است .فرض کنید که 𝑡𝑠 يک متغیر تصادفی است که میتواند تنها مقادير
صحیح } {1,2, … , Nرا اختیار کند .فرض کنید احتمال اينکه متغیر تصادفی  stمقدار j
را در زمان  tبگیرد تنها به مقادير گذشته بستگی داشته باشد.
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P{st = j|st−1 = i. st−2 = k. … } = P{st = j|st−1 = i} = Pij

()3
در اين صورت به فرآيند باال ،زنجیره مارکوف  nحالتی گفته میشود که توابع انتقال آن
بهصورت 𝑁  {𝑃𝑖𝑗 } 𝑖. 𝑗 = 1.2. … .میباشد .تابع انتقال 𝑗𝑖𝑃 احتمال انتقال از حالت  iبه
حالت  jرا نشان میدهد .همچنین رابطه زير همواره برقرار میباشد.
Pi1 + Pi2 + ⋯ + PiN = 1
()4
توابع انتقال را در يک ماتريس 𝑁 × 𝑁 به نام  Pنشان میدهند.
=P
()5
P11 P21 … PN1
P P
P
) ( 12 22 … N2
⋮
… ⋮
⋮
P1N P2N
PNN

بردار 𝑡𝜉 را بهصورت يک بردار تصادفی  𝑁 × 1که درايهی  jام آن برابر است با يک اگر
 st = jباشد و در غیر اين صورت درايهی  jام مقدار صفر را اختیار میکند .در نتیجه
وقتیکه  st = 1میباشد بردار 𝑡𝜉 برابر با ستون اول ماتريس ( INماتريس واحد )N × N
است و وقتیکه  st = 2میباشد برابر با ستون دوم ماتريس  INاست .و به همین ترتیب
ادامه میدهیم تا بردار 𝑡𝜉 بهصورت زير بهدست بیايد.
= ξt
() 6
(1.0.0. … .0)′
{(0.1.0. … .0)′
…
(0.0.0.….1)′

اگر  st = iباشد ξt+1 ،با احتمال  Pijمقدار يک را اختیار میکند .در نتیجه امید شرطی
 ξt+1به شرط  st = iرا میتوانیم به شکل زير بنويسیم.
= )E(ξt+1 |st = i
( )7
Pi1
P
) ( i2
⋮
PiN
بردار باال ستون  iام ماتريس  Pاست .عالوه بر اين ،وقتیکه  st = iمیباشد ،بردار ξt

ستون  iام ماتريس  INاست .در اين حالت میتوان معادله باال را بهصورت زير نوشت:
E(ξt+1 |ξt ) = Pξt
( )8
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و با توجه به ويژگی مارکوف که در ابتدای بحث بیان شد ،میتوان معادله باال را بهصورت
زير نوشت.
E(ξt+1 |ξt . ξt−1 . … ) = Pξt
( )9
که طبق نظريه رگرسیون معادله باال يک معادله رگرسیونی است .در نتیجه میتوانیم آن
را بهصورت زير بنويسیم.
ξt+1 = Pξt + vt+1
()10
) … vt+1 = ξt+1 − E(ξt+1 |ξt . ξt−1 .

همانطور که از ظاهر معادله باال میبینید ،معادله باال يک معادله خود رگرسیونی از
مرتبه اول است .بر اساس متغیرهای نسبت وام به کل دارايیها ،نسبت وامهای معوق به
کل وامها ،حقوق صاحبان سهام به کل دارايیها ،سپرده مشتريان به کل بدهیها ،نسبت
هزينه به درآمد ،لگاريتم جمع دارايیها ،تنوع درآمدی ،شاخص تمرکز صنعت ،نرخ رشد
اقتصادی ،نرخ تورم و نرخ بهره اوراق مشارکت بهعنوان شاخصهای اثرگذار بر سودآوری
بازده حقوق صاحبان سهام در معادله رگرسیونی وارد شده است که نتايج آن در جدول
( )4گزارش شده است .جدول فوق نشان میدهد که نظام بانکی ايران دارای دو رژيم
رونق و رکود میباشد که اين با اقتصاد ايران که تحت تأثیر درآمدهای نفتی میباشد
سازگار میباشد .عرض از مبدأ مثبت رژيم ( )1رونق و عرض از مبدأ منفی رژيم ()2
رکود میباشد.
در رژيم ( :)1وقفه بازده حقوق صاحبان سهام ،سپرده مشتريان به کــل بــدهی و نســبت
هزينه به درآمد تأثیر مثبت و معنیدار دارنــد؛ و نســبت کــل دارايیهــا ،نســبت وامهــای
معوق به کل وامها ،لگاريتم جمعی دارايیها ،تنوع درآمدی ،شاخص تمرکز صنعت ،نــرخ
رشد اقتصادی ،نسبت سپرده به دارايی و نرخ تورم تأثیر منفی و معنیدار دارند.
وقفه بازده حقوق صاحبان سهام رابطه مثبتی با رژيم ( )1و رابطه منفی با رژيم ( )2دارد
که وجود اين رابطه را به میزان توان مالی بانکها نسبت داد بهطوریکه در دوران رونــق
اين بازده زياد و دوران رکود کم میشود.
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جدول ( :)4نتایج برآورد مدل مارکوف  -سوئیچینگ
نام متغیر
عرض از مبدأ
وقفه بازده حقوق صاحبان سهام
نسبت وام به کل دارايیها
نسبت وامهای معوق به کل وامها
سپرده مشتريان به کل بدهیها
لگاريتم جمعی دارايیها
تنوع درآمدی
شاخص تمرکز صنعت
رشد اقتصادی
حقوق صاحبان سهام به کل دارايی
نرخ تورم
نسبت هزينه به درآمد
عرض از مبدأ
وقفه بازده حقوق صاحبان سهام
نسبت وام به کل دارايیها
نسبت وامهای معوق به کل وامها
سپرده مشتريان به کل بدهیها
لگاريتم جمعی دارايیها
تنوع درآمدی
شاخص تمرکز صنعت
رشد اقتصادی
حقوق صاحبان سه نرخ تورم ام به کل دارايی
نرخ تورم
نسبت هزينه به درآمد

ضریب
رژيم ()1
4/689546

انحراف معیار

مقدار آماره t

prob

39/15533

0/119768

0/9047

0/309628
0/957528
0/008289
39/56548
0/007411
111/2588
0/162359
3/224512
3/818157
5/15247
0/000442

0/506957
-4/972353
-185/412
0/662085
-3/02143
-3/174562
-1/562869
-1/684304
-0/820557
-3/521305
190/898

0/6122
0/0000
0/0000
0/5079
0/0025
0/0015
0/1181
0/0921
0/4119
0/0004
0/0000

-0/571036
-1/830145
-2/471829
-76/29715
0/842734
-1/904952
-1/041413
1/132995
0/199385
1/102619
0/914785
76/20265

0/568
0/0672
0/0134
0/0000
0/3994
0/0568
0/2977
0/2572
0/842
0/2702
0/3603
0/0000

0/156968
-4/761167
-1/536913
26/19572
-0/014235
-353/198
-0/253745
-5/43106
-3/133014
-18/14342
0/084426
رژيم ()2
10/24732
-5/851585
0/132142
-0/241839
0/525474
-1/298881
0/011637
-0/887887
10/42873
8/788649
0/001686
-0/003212
57/78343
-60/1764
0/111255
0/126051
1/508797
0/300832
1/74352
1/922438
3/500818
3/202495
0/000624
0/04758
منبع :يافتههای تحقیق

علت تأثیر منفی تنوع درآمدی در رژيم ( )1را میتوان به روی آوردن بانکها به
درآمدهای بهره ای دانست که تأثیر منفی بر سودآوری و اثر افزايشی بر ريسک بانکها
دارد؛ اما تأثیر منفی آن در رژيم ( )2را میتوان به تمايل بانکها به درآمدهای غیر
بهرهای مربوط باشد .همچنین بايد توجه داشت که بانکهای خصوصی و دولتی در
کسب سود رفتارهای مختلفی داشته باشند.
نرخ رشد اقتصادی رابطه منفی با رژيم ( )1و رابطه مثبت بــا رژيــم ( )2دارد کــه ايــن را
میتوان چنین تبیین نمود که در رژيم ( )1به علت وجود فرصــتهای ســرمايهگذاری در
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زمینههای مختلف فرار سرمايه از بانکها صورت میپذيرد امــا در رژيــم ( )2عکــس ايــن
عمل رخ میدهد.
شاخص تمرکز صنعت که بهعنوان صنعت بانکداری میباشد با میزان ســودآوری بانکهــا
رابطه معکوس داشته بهطوریکه در رژيم ( )1تأثیر منفــی و در رژيــم ( )2تــأثیر مثبــت
دارد .ازاينرو میتوان نتیجه گرفت هر مقدار که تمرکز در نظام بــانکی افــزايش يابــد يــا
بهعبارتديگر رقابت در نظام بانکی کاهش پیدا کند سودآوری بانکها نیز کاهش خواهــد
يافت بدينصورت رقابت در نظام بانکی تأثیر منفی بر رونق و تأثیر مثبت بر رکود دارد.
علت اينکه نرخ تورم بر رژيم ( )1تأثیر منفی دارد اين است که با اـف زايش تــورم توانــايی
خانوارهــا و بنگاههــا در بازپرداخــت وام کــاهش میيابــد در نتیجــه انتظــار مــیرود کــه
شکنندگی بانکها افزايشيافته و ثبات بانکها را تحت تأثیر قرار دهد.
جدول  :5میانگین دوره قرار گرفتن در رژیم موردنظر
رژيم 1
رژيم 2

1.44
3/26
منبع :يافتههای تحقیق

مطابق جدول فوق طول دوره ماندن در رونق  1/44دوره (فصل) و طول دوره رکود
 3/26دوره (فصل) میباشد؛ که بر اساس اين جدول رژيم  2پايدارترين رژيم میباشد،
چرا که اگر اقتصاد به اين رژيم وارد گردد  3/26دوره در اين رژيم خواهد ماند.
نمودارها ی زير که بر اساس دو دوره رونق و رکود تفکیک شده است محور عمودی اين
نمودار نشاندهنده احتمال می باشد که مقدار پیوسته صفر تا يک را اختیار میکند و
محور افقی نشاندهنده زمان است که در اين تحقیق از دادههای فصلی مشاهدات
استفاده شده است .در نتیجه محور افقی تعداد مشاهدات واقعی را نشان میدهد .در
واقع اين نمودارها عکس يکديگر هستند .همانطور که نمودارها نشان میدهند مدت
فصلهای قرار گرفته در رژيم  2بیشتر است .اين نمودارها نشاندهنده پايداری رژيم 2
هستند.
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نمودار ( :)1فصلهای قرار گرفته در دوره

نمودار  :2فصلهای قرار گرفته در دوره

رونق را نشان میدهد

رکود را نشان میدهد

منبع :يافتههای تحقیق

منبع :يافتههای تحقیق

 -5بحث و نتیجهگیری
هدف اين مقاله بررسی اثرات نامتقارن متغیرهای بانکی و اقتصادی بر سودآوری بانک
ملی ايران بر اساس الگوی بانکداری جامع بود .رويکرد بانکداری جامع در اين مطالعه
مبتنی بر اين موضوع بوده است که تمرکز اصلی آن رفع انواع نیازهای مالی مشتريان
است ،برای اين منظور سعی شده است که شاخصهای مورد توجه در ديدگاه مشتريان
بانک ملی بهعنوان متغیر های کالن اقتصادی و مالی مورد بررسی قرار گیرد .برای اين
منظور از روش تغییر رژيم مارکوف ( )MSاستفاده شد که متغیرهای شاخص تمرکز
صنعت ،نسبت وامهای معوق به کل وامها ،نرخ تورم ،حقوق صاحبان سهام به کل
دارايی ،نسبت وام به کل دارايیها ،لگاريتم جمعی دارايیها ،تنوع درآمدی و نرخ رشد
اقتصادی اثر منفی و معنیداری بر سودآوری داشته و متغیرهای وقفه بازده حقوق
صاحبان سهام ،نسبت هزينه به درآمد و سپرده مشتريان به کل بدهیها اثر مثبت و
معنیداری بر سودآوری بانک ملی داشته است .همچنین دورههای ماندن در رژيم ()2
بیشتر از رژيم ( )1میباشد که اين مورد با اقتصاد ايران سازگار میباشد.
از آنجايیکه نتايج تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی و معنیداری بین وامهای موقع و
سودآوری بانک است ،به دستاندرکاران بانک ملی ايران توصیه میگردد در کنار توجه
به اهمیت سپردهها و مديريت مناسب آنها به اعطای تسهیالت مناسب و مديريت بهینه
آنها نیز توجه کافی داشته باشند .از طرف ديگر وجود رابطه منفی و معنیدار بین تنوع
درآمدی و سودآوری بانک ،اهمیت توجه به تنوع درآمدی را نشان میدهد ،از اين رو به
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فعاالن اين عرصه پیشنهاد میگردد به متنوع سازی سبد درآمدی خود توجه وافری
داشته باشند.
همچنین بانک ملی از بانکهای بزرگ کشور به لحاظ دارايی و حجم سپرده است و با
توجه به تأثیر مثبت افزايش سپردهگذاری و کل دارايیها بر سودآوری بانک ،پیشنهاد
میشود که به طرق مختلف نسبت به جلب نظر مردم برای سپردهگذاری و پسانداز در
سیستم بانکداری اقدام شود .از آنجايی که بدهی باالی بانکها بهمنزله جسورانه بودن و
منجر به افزايش بازدهی میگردد و انتظار میرود بانک ملی ايران با اهرم باال با توجه به
رقابت نامناسب و آسیبپذيری به واسطه هزينه قرض گیری باال ،در نرخ تورم باال
آسیبپذيرند .اگر در اقتصادی نرخ تورم قابل پیشبینی باشد و از تغییر رفتار بانکها از
يک موسسه مالی به يک موسسه بنگاهداری جلوگیری شود و تمايل بانکها به پرداخت
تسهیالت با نرخ سود باال تعديل شود از مضاعف شدن مشکالت اقتصادی کشور در
شرايط تورمی جلوگیری شده و درنهايت از اثرات مخرم تورمی ،بر فعالیتهای بانک
ملی و ساير فعالیتهای تجاری و اقتصادی جلوگیری میشود که درنهايت مانع از اتالف
سرمايههای ملی شده که در اين صورت بانکها بهمنزله موتور محرکه اقتصادی هستند
که قدمی در راستای پیشرفت و توسعه جامعه بر میدارند.
در مقايسه نتايج به دست آمده میتوان بیان کرد که نتايج پژوهش حاضر با سپندارند و
همکاران ( )1395صرافی زاده و شهسواری ( ،)1395بداغی ( ،)1396ارسنجانی و
طالقانی ( ) 1396همخوانی دارد .به اين ترتیب که سپندارند و همکاران ( )1395نشان
دادند که مدل بانکداری در ايران و مدل بانکداری جامع در نه بعد مدل کسبوکاری از
جمله مشتری محوری در ارزش پیشنهادی ،شخصیسازی کانال در بعد کانالهای ارائه
خدمت و افزايش تنوع در درآمدهای بانک ،با يکديگر تفاوت دارند .صرافی زاده 1و
شهسواری ) 1395( 2به اين نتیجه رسیدند که عوامل مديريتی و تکنولوژيکی در استقرار
سیستم بانکداری جامع تأثیر دارد؛ بداغی ( )1396به اين نتیجه رسیده است شاخص
)Sarrafizadeh, A. (2015
)Shahsavari, H. (2015

1
2
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کیفیت خروجی سیستم بانکدا ری جامع بیشترين تأثیر و تأثر را با ساير معیارهای مورد
مطالعه دارد .نتايج پژوهش ارسنجانی و طالقانی ( )1396نشان میدهد ابعاد مدل کسب
و کار بانکداری الکترونیک در ايران با مدل بانکداری جامع در  5بعد از  9بعد مدل کسب
و کار استروالدر و پیگنیور تفاوت دارد.
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