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چكيده
مقیاسهای اقتصادی به نحو

بانک ها با ارائه خدمات بانکی متنوع به مشتریان ضمن کسب درآمد از 

مطلوبی استفاده نموده تا سطح سودآوری خود را افزایش دهند.یکی از مهمترین منبع اطالعاتی
سازمانها در

سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان ،سودهای ارائه شده توسط مدیریت 

فواصل زمانی معین است .بر این اساس پیشبینی سودآوری شرکتها و بنگاه های اقتصادی از اهمیت
قابل توجهی برخوردار است .امروزه تحوالت در شاخصهای کالن اقتصادی و سطح باز بودن اقتصاد یک

کشورباجهانخارجعاملموثریبرعملکردمالیوسودآوریشرکتهامحسوبمیشود.مقالهحاضربه
هایایرانیطیسالهای


ها،درجهبازبودناقتصادونرختورمبرسودآوریبانک

بررسیپیامدرشددارایی
۳۱۳۱تا  ۳۱۳۱پرداخته است  .یافته ها نشان میدهد تورم بر بازده داراییهای بانکهای خصوصی تأثیر
معکوسوتولیدناخالصداخلیووارداتبربازدهداراییهایبانکهایخصوصیودولتیتأثیرمستقیمدارد.
همچنین عینی بودن داراییها بر بازده حقوق صاحبان سهام بانکهای خصوصی و دولتی تأثیر معکوس
داشتهاست .
رشدوعینیبودنداراییها،کاراییعملکرد.

واژههاي کليدي:اقتصادباز،تورم،
طبقه بندي E44, G21, O16:JEL
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 -2کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ghasemi.6725125@yahoo.com
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 -1مقدمه
یکیازمهمتریناهدافسیستمبانکیکشوربه  عنوانبخشیازنظاماقتصادی،تجهیزمنابعوجذب

انواعمختلفسپردههابه  منظورتأمینمنابعبانکیالزمجهتپشتیبانیازبرنامههایاعتباریوتسهیالت
اعطاییمیباشد.واسطههایمالیباانجاموظایفمهممالیازطریقمکانیسمپرداختمناسب ،تطابقعرضه
و تقاضا در بازارهای مالی ،پرداختنبهابزارهای مالی پیچیده  ،ارائه شفافیت و انتقالریسک ،سطحریسک
رامدیریت میکنند .بانکها مهمترین واسطههای مالیدر بیشتر اقتصادهاهستند که مجموعهایاز خدمات
مختلفراارائهمیدهند(.باقری.)۳۱۳2،بانکهاازطریقارائهخدماتبانکیبهمشتریان،کسبدرآمدمی-
نمایند که این از طریق جذب سپردههای مردم بانرخ بهره پایین واعطای تسهیالت بانرخ بهره باالتر و
بانکمیباشد که به آن حاشیه سود وبهره گفته میشود،صورت میپذیرد؛

نتیجه اختالف دونرخ،عایدی 
بنابراین ،هرچقدر بانک بتواند از مقیاسهای اقتصادی استفاده کند،سود حاصل از این عمل بیشتر خواهد
قابلکنترل مدیریت بانک و عوامل و شرایط اقتصادی
بود؛ اما سودآوری بانکها تحت تأثیر عوامل داخلی  
حاکمبرکشورهاوعواملمحیطیکهبرآنتأثیرمیگذارند،میباشد.برایدوریازهرانحرافی،عواملموثر
شدهاند .عوامل داخلی،
تقسیم 

برسودآوری به دو گروه اصلی «عوامل تعیینکننده داخلی و بیرونی» 
قابلکنترلمدیریتبانکمیباشندوآنهادرکلانعکاساختالفدرسیاستهایمدیریتیبانکوتصمیم-

گیری در توجه به منابع و استفاده از مدیریت پرتفوی داراییها و بدهیها ،کفایت سرمایه و مدیریت
نقدینگیوهزینههاهستند.انگیزههایباالیمدیریتیدرانجامبهینهکارهادرسودآوریبانکموثراستکه
میتواندبهوسیلهبررسیترازنامهوحسابهایصورتسودوزیانموردبررسیوتجزیهوتحلیلقرارگیرد.
ازطرف دیگر ،عوامل تعیینکننده بیرونی فراتر از مدیریت بانکها هستند که به دودسته عواملی که بیشتر
بستگی به ویژگی بانک دارند مانندمالکیت ومقیاس بانک وعواملی که به شرایط اقتصادی حاکم برکشور
بستگیدارندمانندتورم،عرضهپول،بازبودناقتصاد،شرایطتنظیمیوتعدیلیوسیاستهایبانکمرکزی
شدهاند(اسکاتواوفین  .)۱۱۳1،۳
تفکیک 

ونرخرشدتولیدناخالصداخلی
باتوجهبهتوضیح های فوق،دراینمطالعهتالشمیشودتاتأثیربرخیازعواملتعیینکنندهبرونیمانند
شاخصهایاقتصادیواقتصادبازبرسودآوریبانکهایایرانیبررسیگردد .

 -2مبانی نظري و پيشينه
مالحظهای داشتهاستوازثبتبه

عملکردورویههایحسابداریطیقرونمتمادی،تغییر های  
قابل
نسبتسادهدردورانباستانتاسیستم هایحسابداریکامپیوتریوپیچیدهامروزی،تکاملیافتهاست؛اما
در جریان اینتغییر ها وتحول ها ،هدف نهایی حسابداری یعنیتأمین اطالعات استفادهکنندگان ،بدون
کهبهعنوانمهمترینزیرمجموعه

تغییرباقیماندهاست.درحقیقت،حسابدارییکسیستماطالعاتیاست
سیستمهایاطالعاتیمدیریت،وظیفهجمعآوری،طبقهبندی،تلخیصوارائهگزارشهایمربوطبهوقایع
مالی و اقتصادی یک سازمان را برعهده دارد .اگر چه بیشتر استفادهکنندگان این اطالعات ،سهامداران و
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مدیرانیکبنگاهاقتصادیهستند،ولیمدیریت،بنابروظایفومسئولیتهاییکهدرقبالگروههایمختلف
استفادهکنندگان اطالعات مالی دارد و همچنین بنابر الزامات قانونی یا درخواست طرفهای تجاری یا
ینکنندگان  مالیبنگاه،اطالعاتمختلفیرادراختیاراستفادهکنندگانخارجازبنگاهقرارمیدهد.این
تأم 
گزارشها ،جهت استفادهکنندگان خارجی اطالعات مالی در چارچوب مشخص ارائه میشود و صحت این
اطالعاتو گزارشها توسط حسابرسان مستقل تأیید میگردد .یکی از اقالم صورتهای مالی که بهعنوان
معیارارزیابیعملکردوتواناییسودآوریواحدانتفاعیقرارمیگیرد«،گزارشگریسود»میباشد .
همانطورکهپیشترگفتهشد،دراینمطالعهتالشمیشودتاارتباط،رشدوعینیبودنداراییها،
یرفتهشده دربورساوراقبهادارتهرانوبانکملیبهعنوان
تورموبازبودناقتصادباسودآوریبانکهایپذ 
یکبانکدولتیآزمونشدهوموردقیاسقرارگیرد .
تورم پدیده ای پیچیده و دارای ابعاد گوناگون است .در تعریفی ساده ،متداول و مورد قبول اغلب
ییابد،
اقتصاددانان،تورموضعیتیاستکهسطحعمومیقیمتهابهطورمداوموبهمرورزمانافزایشم 
بنابراینعنصرزمانواستمرارافزایشسطحعمومیقیمتهادرتعریفتورم،اهمیت بسیاریدارد.نکته
قابلتوجهدرخصوصتورمآناستکهبرخالف وجودتعریفیمشخصدراینخصوصتورم،دیدگاهواحدی
دررابطهباعللایجادتورموجودندارد .
اقتصادایرانطیسال هایگذشتههموارهدرمعرضنرختورمباالبودهاست،اماعلیرغمکاهشنسبی
تورم در سالهای منتهی به  ۳۱۳۳پس از اجرای برنامه هدفمندسازی یارانهها و نیز گسترش بیسابقه
ینالمللی بربخشهایمختلفاقت صادایران،کمبودمنابعارزیناشیازاعمالمحدودیتهای
تحریمهایب 
شدهبرکشورورشدفراواننرخارزوبهتبعآنافزایشهزینهتمامشدهتولیددر


مالیومبادالتیاعمال
کشورنرختورممجدداًافزایشیافتهاست.ازاین رو،بررسیروندتورموعللافزایشآنبهویژه دردوره
۳۱۳۳-۳۱۳۳واقداماتبهعملآمدهبرایمهارآنضروریبهنظرمیرسد(عظیمیوهمکاران .)۳۱۳۱،
جهانیشدن،مفهومیاستچندبعدی  کهابعادمختلفحیاتیانسانیازجملهابعاداقتصادی،فرهنگی،
یستمحیطی را شامل میشود .بنابراین در یک معنای کلی میتوان جهانی شدن را افزایش
سیاسی ،ز 
وابستگیمتقابلاجزاءدورازهم(اعمازانسانها،کشورهاوغیره)دانست .

 -۳مدل هاي پژوهش
یشود(اینمدلدردو
یههایفرعیآنازمدلزیراستفادهم 
 -1-۳برایآزمونفرضیهاولتحقیقوفرض 
گاموبرایدوگروهبانکهایدولتیوخصوصیتخمینزدهمیشود) :

بانکها 
فرضيه اول:شناساییتأثیراقتصادبازبرکاراییعملکرد 

BNEFFit = β0 + β1 TOPNt + β2 BNSIZEit+ β3 LENDINGSit + β4 DEPOSITSit + ԑit
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یشود(اینمدلدردوگامو
یههایفرعیآنازمدلزیراستفادهم 
برایآزمونفرضیهدومتحقیقوفرض 
یشود) :
برایدوگروهبانکهایدولتیوخصوصیتخمینزدهم 

بانکها 
شاخصهایاقتصادیبرکاراییعملکرد 

فرضيه دوم:شناساییتأثیر

BNEFFit = β0 + β1 INFt + β2 GDPt + β3 Importt + β4 Exportt + β5 BNSIZEit + β6 LENDINGSit +
β7 DEPOSITSit + ԑit


فرضيه اصلی سوم :تأثیراقتصادبازوشاخصهایاقتصادیبرکاراییعملکردبانکهایدولتیبیشتراز
بانکهایخصوصیاست .
یشود 
برایآزمونفرضیهچهارمتحقیقازمدلزیراستفادهم 
بانکها 
فرضيه چهارم:شناساییتأثیررشدداراییبرکاراییعملکرد 

BNEFFit = β0 + β1 Growthit + β2 BNSIZEit+ β3 LENDINGSit + β4 DEPOSITSit + ԑit


یشود 
برایآزمونفرضیهپنجمتحقیقازمدلزیراستفادهم 
بانکها .
فرضيه پنجم.شناساییتأثیرعینیبودنداراییبرکاراییعملکرد 

BNEFFit = β0 + β1 Tanigibilityit + β2 BNSIZEit + β3 LENDINGSit + β4 DEPOSITSit + ԑit

 -۴روششناسی پژوهش
از آنجا که نتایج حاصل از این پژوهش میتواند در تصمیمات مدیران ،سرمایهگذاران ،تحلیلگران و
فعاالن بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد،از جنبه هدفپژوهش ،از نوع پژوهشهای کاربردی به شمار
میرود.همچنین از جنبه نحوه استنباط در خصوص فرضیههای پژوهش ،در گروه پژوهشهای توصیفی-
همبستگی قرار میگیرد ،زیرا جهت کشف روابط بین متغیرهای پژوهش ،از تکنیکهای رگرسیون و
همبستگیاستفادهخواهدشدکهبهاینترتیب،ازنظراستداللی،استداللاستقراییاست.همچنین،ازآنجا
کهازطریقآزمایشدادههایموجود،نتیجهگیریخواهیمکرد،اینپژوهشدرگروهتئوریهایاثباتیقرار
خواهدگرفت .
نمونهمورداستفادهنیزازطریقروشحذفسیستماتیکازجامعهآماریانتخابخواهدشد،بهاینترتیب
کهنمونه،متشکلازکلیهبانکهایموجوددرجامعهآماریاستکهحائزمعیارهایزیرباشند :
 )۳درطولدورهپژوهش،تغییردردورهمالینداشتهباشند؛ 
 )۱داده هایموردنیازجهتمتغیرهایتحقیق،درطولدورهزمانی۳۱۳۱الی،۳۱۳۱موجودباشند؛ 
 )۱دورهمالیآنهامنتهیبه۳۱/۱۳هرسالباشدتابتواندادههارادرکناریکدیگرودرصورتنیاز،
بهصورتپانلیبهکاربرد .
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انتخابدهبانکپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانبهعنوانبانک-

اعمالشرایطمذکور،منجربه
های خصوصی و بانک ملی به عنوان نمایندهای برای بانکهای دولتی در نمونه آماری این پژوهش شد.
استفادهشده در این پژوهش ،میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،بیشینه و کمینه

شاخصهای آماری توصیفی 
میباشند .در این پژوهش برای آزمون فرضیهها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.
دادههای
دادهها یترکیبیمیباشد.درادامهنخستروش 
روشآماریمورداستفادهدراینپژوهش،روش 
یدار بودنکلمدل و
آزمونهایمربوطبهمعن 

یگردد.سپس
ترکیبیوآزمونهایمربوطبهآن تشریحم 
ی داربودنمتغیرهایمستقلتوضیحدادهمیشود.درآخرنیزبهتشریحآزمونهایمربوطبهمفروضات
معن 
هاازنرمافزار


برایتجزیهوتحلیلداده
رگرسیونکالسیکپرداختهمیشود.الزمبهذکراستدراینمطالعه
Eviews7بهرهگرفتهشدهاست .

 -۵متغيرهاي پژوهش و نحوه اندازهگيري آنها
دستهتقسیممیشوند:الف-وابسته

متغیرهایاینتحقیق،براساسنقشیکهدرپژوهشبرعهدهدارندبه۱

یاتأثیرپذیرب-مستقلیاتأثیرگذارج -کنترلی 

 -1-۵متغير وابسته 
=BNEFF itکاراییعملکردبانکiدرسالtاستکهبرایاندازهگیریآنازدومعیاربازدهداراییهاوبازده
حقوقصاحبانسهاماستفادهمیشود :
(ROA itبازدهداراییهایبانک iدرسال  tاستکهبرابراستبانسبتسودخالصبهکلداراییها)ROE .
(itبازدهحقوقصاحبانسهامیاسرمایهبانک  iدرسال  tاست که برابر استبا نسبتسودخالصبهکل
حقوقصاحبانسهامیاسرمایهآن) 

 -2-۵متغيرهاي مستقل
=TOPNtمیزانبازبودناقتصادکشوردرسالtاستکهبرایاندازهگیریآنازمعیارزیراستفادهمیشود
Trade openness(TOPN)=(Export+Import)/GDP

کهدرآن=INFt:نرختورمکشوردرسال tاستکهبرابراستباشاخصبهایکاالوخدماتمصرفی
اعالمشدهتوسطبانکمرکزیدرسال .t

 =GDPtلگاریتمتولیدناخالصداخلیکشوردرسال t
=Importtلگاریتموارداتکشوردرسال t
=Exporttلگاریتمصادراتکشوردرسال t
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=Growth itرشدداراییبانکiدرسال(tتفاضلکلداراییهایسالجاریوکلداراییهایسالقبل،
تقسیمبرکلداراییهایسالقبل) 
=Tanigibility itعینیبودنداراییهایبانکiدرسالtاستکهبرابراستبانسبتداراییهایثابت
مشهودبانکبهکلداراییهایآن .

 -۳-۵متغيرهاي کنترلی 
=BNSIZE itاندازهبانکiدرسالtاستکهبرابراستبالگاریتمکلداراییهایبانک؛ 
=LENDINGS itتسهیالتاعطاییبانک iدرسال tکهبرابراستبانسبتکلتسهیالتاعطاییبانکبه
کلداراییهایآن؛و= DEPOSITS itسپردههاینزدبانکiدرسالtکهبرابراستبانسبتکلسپردههای
نزدبانکبهکلداراییهایآن .

-۶یافته هاي پژوهش
یافتههایتحقیقدرقالبدوبخش()۳آمارتوصیفیو()۱آماراستنباطیمیباشد .

 -1-۶آمار توصيفی
بهطورکلی،روشهاییراکهبهوسیلهآنهامیتواناطالعاتجمعآوریشدهراپردازشکردهوخالصه
نمود،آمارتوصیفیمینامند.ایننوعآمارصرفاًبهتوصیفجامعهیانمونهمیپردازدوهدفازآن،محاسبه
پارامترهایجامعهیانمونهپژوهشاست(آذرومومنی.).)۳۱۳۳،نمونهموردبررسیطیمقاطعزمانیمورد
بررسی  ۳۱۳۱تا  ،۳۱۳۱شامل  ۳۱بانک پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و بانک ملی بهعنوان
نمایندهایبرایبانکهایدولتیمیباشد .
جدول ( .)1شاخصهاي توصيفی متغيرهاي مورد مطالعه
انحراف

متغيرهاي پژوهش

ميانگين

ميانه

بيشينه

کمينه

بازدهداراییها

 ۱/۱۳0

 ۱/۱۳0

 ۱/۱11

 ۱/۱۱۱۳

 ۱/۱۳۳

بازدهحقوقصاحبانسهام

 ۱/۱5۱

 ۱/۱51

 ۱/5۳۱

 ۱/۱۳5

 ۱/۳۳1

بازبودناقتصاد

 ۱/۱15

 ۱/۱۱۳

 ۱/11۱

 ۱/۳0۳

 ۱/۱2۳

بازدهداراییها

 ۱/۱۱1

 ۱/۱۱1

 ۱/۱۱۳

 ۱/۱۱۱۳

 ۱/۱۱۱

بازدهسرمایه

 ۱/۳۳۳

 ۱/۳15

 ۱/۳۳1

 ۱/۱۱۱

 ۱/۱21

بازبودناقتصاد

 ۱/۱15

 ۱/۱۱۳

 ۱/11۱

 ۱/۳0۳

 ۱/۱0۱
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ترینشاخصمرکزیبهشمارمیآیدکهنشاندهندهنقطهتعادلومرکزثقل

میانگین،اصلیترینومهم

توزیعاست.همانطورکهدرجدولشماره()۳مشاهدهمیشود،مقدارمیانگینومیانهمتغیربازدهداراییها
برای بانکهای خصوصی و دولتی به ترتیب  ۱/۱ ۳0و ۱/۱ ۱ 1است .بهطور کلی ،معیارهای پراکندگی،
معیارهاییهستندکهپراکندگیمشاهداتراحولمیانگینبررسیومقایسهمینمایند.یکیازمهمترین

معیارهای پراکندگی ،انحراف معیار میباشد .با توجه به جدول فوق ،این معیار برای متغیر بازده داراییها
برایبانکهایخصوصیودولتیبهترتیب۱/۱۳۳،و۱/۱۱۱است .

 -2-۶آمار استنباطی
 -1-2-۶آزمون نرمال بودن توزیع متغير وابسته
ازآزمونجارک-برابرایبررسینرمالبودنمتغیرهایوابستهرگرسیوناستفادهشدهاست.نتایجاین
آزموندرجدولشماره() ۱ارائهشدهاست.براساساینآزمون،چونسطحمعناداریمتغیرهایوابسته
بیشتراز۱/۱5است،توزیعمتغیرهایوابستهبهصورتنرمالاست .

جدول  -2آزمون جارک برا
متغير

آماره جارکبرا

سطح معناداري

بازدهداراییهایبانکهایخصوصی

 1/۳۳۳

 ۱/۱۳2

بازدهحقوقصاحبانسهامبانکهایخصوصی 

 ۳/۱5۱

 ۱/5۱1

بازدهداراییهایبانکهایدولتی 

 ۱/105

 ۱/0۳۳

بازدهسرمایهبانکهایدولتی 

 ۳/۱۱1

 ۱/5۳5



 -۷فرضيههاي پژوهش و آزمون آنها
 -1-۷آزمون فرضيه اصلی اول
بزرگتراز۱/۱ 5
باتوجهبهنتایججدولشماره(،)۱ازآنجاکهسطحمعناداریمتغیربازبودناقتصاد  
است ،ارتباطی معنادار بین بازبودن اقتصاد و بازده داراییها و حقوق صاحبان سهام برقرار نیست .به این
ترتیب،درموردبانکهایخصوصیفرضیهاولتحقیق،تأییدنمیشود .

بزرگتراز۱/۱ 5
باتوجهبهنتایججدولشماره(،)1ازآنجاکهسطحمعناداریمتغیربازبودناقتصاد  
است،ارتباطیمعناداربینبازبودناقتصاد وبازدهداراییهاوسرمایهبرقرارنیست.بهاینترتیب،درمورد
بانکهایدولتیفرضیهاولتأییدنمیشود.پسدرمجموعنیزفرضیهاولتحقیقردمیشود .
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جدول  -۳نتایج برآورد ضرایب مدل اول – بانکهاي خصوصی
متغير وابسته ←

بازده داراییها

بازده ح.ص.س.

متغيرهاي توضيحدهنده ↓

ضرایب

سطح معناداري

ضرایب

سطح معناداري

مقدارثابت 

 ۱/۱۱0

 ۱/۳۳۳

 ۳/۱22

 ۱/۱۱۱۳

بازبودناقتصاد

 ۱/۱۱۱

 ۱/0۳

 -۱/۱۳2

 ۱/۳۳1

اندازهبانک 

 -۱/۱۱۱

 ۱/۱۱۱

 -۱/۱۳1

 ۱/۱۱۱

تسهیالتاعطایی 

 -۱/۱۱۱

 ۱/۳۱5

 -۱/۳۱۱

 ۱/۱00

سپردههاینزدبانک 

 ۱/۱۱۱0

 ۱/۳5۱

 -۱/۱20

 ۱/۳۳0


جدول  -۴نتایج برآورد ضرایب مدل اول – بانکهاي دولتی
متغير وابسته ←
متغيرهاي توضيحدهنده ↓

بازده داراییها
ضرایب

سطح معناداري

بازده سرمایه
ضرایب

سطح معناداري

مقدارثابت 

 -۱/۱۳

 ۱/۳۱

 -۱/515

 ۱/۳0۳

بازبودناقتصاد

 ۱/۱۱1

 ۱/۱۱۱

 ۳/۱15

 ۱/۳۳0

اندازهبانک 

 -۱/۱۳۱

 ۱/۱۱۱

 ۱/۱۱۳

 ۱/۳1۱

تسهیالتاعطایی 

 -۱/۱۱۱

 ۱/۳0

 -۱/0۳۳

 ۱/۱۱2

سپردههاینزدبانک 

 ۱/۱0۳

 ۱/۳1۳

 1/۱0

 ۱/۱۱0



 -2-۷آزمون فرضيه اصلی دوم
با توجه به نتایج جدول شماره ( ،)5از آنجا که در صورت استفاده از بازده داراییها بهعنوان متغیر
وابسته،سطحمعناداریمتغیرتورمکوچکتراز  ۱/۱ 5وضریبآنمنفیاست،تأثیریمعکوسبرمتغیر

وابستهدارد.ایندرحالیاستکهدرشرایطمذکور،تولیدناخالصداخلیومیزانوارداتدارایتأثیری
مستقیمومعناداربربازدهداراییها هستند.ایندرحالیاستکهدرصورتاستفادهازبازدهحقوقصاحبان
بنابرایندرموردبانکهایخصوصیفرضیهدوم

سهامبه عنوانمتغیروابسته،ارتباطمعناداریمشاهدهنشد؛
تحقیققابلقبولاست .

)،ازآنجاکهسطحمعناداریمتغیرتورمکوچکتراز ۱/۱ 5استو

باتوجهبهنتایججدولشماره(2
ضریب آن مثبت است ،ارتباطی مستقیم و معنادار بین تورم و بازده داراییها و سرمایه بانکهای دولتی
برقراراست.درضمناز آنجاکهدرصورتاستفادهازبازدهسرمایهبهعنوانمتغیروابسته ،سطحمعناداری
متغیروارداتکوچکتراز ۱/۱ 5وضریبآنمثبتاست  ،تأثیریمستقیمبرمتغیروابستهومعناداربر

کاراییعملکرددارد.ایندرحالیاستکهدرصورتاستفادهازبازدهداراییهابهعنوانمتغیروابسته،ارتباط
هایدولتیفرضیهدومتحقیققابلقبولاست .


بنابرایندرموردبانک
معناداریمشاهدهنشد؛
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جدول  -۵نتایج برآورد ضرایب مدل دوم – بانکهاي خصوصی
متغير وابسته ←

بازده داراییها

بازده ح.ص.س.

متغيرهاي توضيحدهنده ↓

ضرایب

سطح معناداري

ضرایب

سطح معناداري

مقدارثابت 

 -۱/1۱۳

 ۱/۱۱۱

 ۳/۳۳1

 ۱/۱۱۱

تورم 

 -۱/۱۱۱۳

 ۱/۱1۱

 ۱/۱۱۱۳

 ۱/۳۳۳

تولیدناخالصداخلی

 ۱/۱۱

 ۱/۱۱۱

 ۱/۳۱0

 ۱/۱00

وارداتکشور 

 ۱/۱5۳

 ۱/۱۱

 ۱/102

 ۱/۳0۳

صادراتکشور 

 -۱/۱۱۳

 ۱/5۱5

 -۱/1۳1

 ۱/۱0۳

اندازهبانک 

 -۱/۱۱0

 ۱/۱۱۱

 -۱/۱۱0

 ۱/۱۱۱

تسهیالتاعطایی 

 ۱/۱۱5

 ۱/125

 -۱/۳۱۳

 ۱/۱۱۱

سپردههاینزدبانک 

 ۱/۱۱۳

 ۱/0۳

 -۱/۱2۱

 ۱/۳1


جدول  -۶نتایج برآورد ضرایب مدل دوم – بانکهاي دولتی
متغير وابسته ←

بازده داراییها

بازده سرمایه

متغيرهاي توضيحدهنده ↓

ضرایب

سطح معناداري

ضرایب

سطح معناداري

مقدارثابت 

 -۱/۱00

 ۱/۳۳

 -۱۱/۳2۳

 ۱/۱۱۳

تورم 
تولیدناخالصداخلی

 ۱/۱۱۱۱
 -۱/۱۱۳

 ۱/۱۱۱
 ۱/2۱۱

 ۱/۱۱۱
 ۱/۳۳۳

 ۱/۱۱5
 ۱/2۳۳

وارداتکشور 

 ۱/۱۳5

 ۱/۳۳۱

 1/۳1۱

 ۱/۱۱۳

صادراتکشور 

 -۱/۱5۳

 ۱/۳2۱

 -۱/۱۳0

 ۱/۱02

اندازهبانک 

 ۱/۱۳۳

 ۱/5۱۱

 -۱/۳۳

 ۱/۳1۳

تسهیالتاعطایی 

 -۱/۱11

 ۱/۱0۱

 -۱/۱۱۱

 ۱/۱۳5

سپردههاینزدبانک 

 ۱/۳۳۱

 ۱/۱5۳

 2/۱۳

 ۱/۱۱۳


 -۳-۷آزمون فرضيه اصلی سوم 
به منظورآزمونفرضیهاصلیسومتحقیقمبنیبراینکه«تأثیراقتصادبازوشاخصهایاقتصادیبر
کاراییعملکردبانکهایدولتیبیشترازبانکهایخصوصیاست»،بهقیاستأثیرهای معنادارمتغیرهای
مستقلدرفرضیههایاولودومبینبانکهایخصوصیودولتیپرداختهمیشود.همانطورکهدربخش-
های پیشین تشریح شد ،در بانکهای خصوصی شاهد سهتأثیر معنادارمتغیرهای مستقل (تأثیر تورم بر
بازدهداراییها؛تأثیرتولیدناخالصداخلیبربازدهداراییها؛وتأثیروارداتبربازدهداراییها)ودربانکهای
دولتی نیز شاهد سه تأثیر معنادار متغیرهای مستقل (تأثیر تورم بر بازده داراییها؛ تأثیر تورم بر بازده
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سرمایه؛وتأثیروارداتبربازدهسرمایه)بوده ایمکهاینامرنشانگرعدموجودتمایزجدیدرروابطمورد
نظراستکهبهاینترتیب،فرضیهسومتحقیقردمیشود .

 -۴-۷آزمون فرضيه اصلی چهارم
بزرگتراز۱/۱5است،
باتوجهبهنتایججدولشماره(،)0ازآنجاکهسطحمعناداریمتغیررشدبانک 
ارتباطیمعناداربینرشدبانک وبازدهداراییهاوحقوقصاحبانسهامبرقرارنیست.بهاینترتیب،فرضیه
چهارمتحقیقتأییدنمیشود .
بزرگتراز۱/۱5است،
باتوجهبهنتایججدولشماره(،)۳ازآنجاکهسطحمعناداریمتغیررشدبانک 
ارتباطی معنادار بین رشد بانک و بازده داراییها و سرمایه بانکهای دولتی برقرار نیست .به این ترتیب،
فرضیهاصلیچهارمتحقیقتأییدنمی شودوبهاینصورت،درمجموعنیزفرضیهاصلیچهارمتحقیقرد
میشود .

جدول  -۷نتایج برآورد ضرایب مدل سوم – بانکهاي خصوصی
متغير وابسته ←

بازده داراییها

متغيرهاي توضيحدهنده ↓ ضرایب

بازده ح.ص.س.

سطح معناداري

ضرایب

سطح معناداري

مقدارثابت 

 -۱/۱۱۱

 ۱/۱۱5

 ۱/2۱۳

 ۱/۱۱۱

رشدبانک

 ۱/۱۱۳

 ۱/2۱۱

 -۱/۱۱۱5

 ۱/۳۳۱

اندازهبانک 

 - ۱/۱۱2

 ۱/۱۱5

 -۱/۱1۱

 ۱/۱۳۱

تسهیالتاعطایی 

 -۱/۱۱۱2

 ۱/۳2۳

 ۱/۱۳۳

 ۱/۳۳۳

سپردههاینزدبانک 

 ۱/۱۱۳

 ۱/5۱۳

 -۱/۱۳5

 ۱/215


جدول  -۸نتایج برآورد ضرایب مدل سوم – بانکهاي دولتی
متغير وابسته ←

بازده داراییها

بازده سرمایه

متغيرهاي توضيحدهنده ↓

ضرایب

سطح معناداري

ضرایب

سطح معناداري

مقدارثابت 

 -۱/۱۳۳

 ۱/۱۱2

 -5/۱55

 ۱/۱۳0

رشدبانک 

 ۱/۱۱۳

 ۱/055

 -۱/۱۳۱

 ۱/0۳5

اندازهبانک 

 ۱/۱۱0

 ۱/۳۱5

 ۱/1۱۱

 ۱/۱۳۳

تسهیالتاعطایی 

 -۱/۱۱1

 ۱/۱۱

 -۳/110

 ۱/۱5۱

سپردههاینزدبانک 

 ۱/۱۳۳

 ۱/۱۱2

 ۱/0۳۳

 ۱/۱۱۱
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 -۵-۷آزمون فرضيه اصلی پنجم
باتوجهبهنتایججدولشماره(،) ۳ازآنجاکهدرصورتاستفادهازمتغیربازدهحقوقصاحبانسهام
بهعنوانمتغیروابسته،سطحمعناداریمتغیرعینیبودنداراییکوچکتراز۱/۱5وضریبآنمنفیاست،
ارتباطیمعنادارومعکوسبینعینیبودندارایی وبازدهحقوقصاحبانسهامبرقراراست.بهاینترتیب،
فرضیهپنجمتحقیققابلقبولاست .

باتوجهبهنتایججدولشماره(،) ۳۱ازآنجاکهدرصورتاستفادهازمتغیربازدهسرمایهبهعنوانمتغیر
کوچکتر از  ۱/۱ 5و ضریب آن منفی است ،ارتباطی

وابسته ،سطح معناداری متغیر عینی بودن دارایی 
معنادارومعکوسبینعینیبودنداراییوبازدهسرمایهبانکهایدولتیبرقراراست.بهاینترتیب،فرضیه
پنجمتحقیققابلقبولاست .


جدول  -۹نتایج برآورد ضرایب مدل چهارم – بانکهاي خصوصی
متغير وابسته ←

بازده داراییها

بازده ح.ص.س.

متغيرهاي توضيحدهنده ↓

ضرایب

سطح معناداري

ضرایب

سطح معناداري

مقدارثابت 

 ۱/۱۱۳

 ۱/۱02

 ۳/۱50

 ۱/۱۱۱

عینیبودندارایی

 -۱/۱21

 ۱/۱1۳

 - ۳/002

 ۱/۱۱۱

اندازهبانک 

 -۱/۱۱۱

 ۱/۱۳2

 -۱/۳۱5

 ۱/۱۱۱

تسهیالتاعطایی 
سپردههاینزدبانک 

 -۱/۱۱۱
 ۱/۱۱۱0

 ۱/۳۳۱
 ۱/۳11

 -۱/۳۱۳
 -۱/۱۱۱

 ۱/۱0
 ۱/1۳۱


جدول  -1۱نتایج برآورد ضرایب مدل چهارم – بانکهاي دولتی
متغير وابسته ←
متغيرهاي توضيحدهنده ↓

بازده داراییها

بازده سرمایه
ضرایب

سطح معناداري

ضرایب

سطح معناداري

 ۱/01۳
 ۱/۱1

مقدارثابت 

 -۱/۱۱۱

 ۱/۳2۱

 - ۱/2۳۳

عینیبودنداراییها 

 -۱/۱5۳

 ۱/15۳

 - 1/۳۱2

اندازهبانک 

 -۱/۱۱۳

 ۱/۱۱۱

 ۱/۱۳۱

 ۱/225

تسهیالتاعطایی 
سپردههاینزدبانک 

 -۱/۱۱۳
 ۱/۱۱۳

 ۱/۱2۳
 ۱/2۱5

 -۳/۳00
 ۳/۱15

 ۱/۱۱۱
 ۱/۱5۱


نتيجهگيري 
نتیجهبررسیهامشخصنمودکه()۳تورمبربازدهداراییهایبانکهایخصوصیتأثیرمعکوسدارد؛
()۱تورمبربازدهداراییهاوبازدهسرمایهبانکهایدولتیتأثیرمستقیمدارد؛()۱تولیدناخالصداخلیبر
بازده داراییهای بانکهای خصوصی تأثیر مستقیم دارد؛ ( )1واردات کشور بر بازده داراییهای بانکهای
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 / 313تأثير رشد و عينی بودن دارایی ها برکارایی عملکرد بانک ها در ایران

خصوصی و بازده سرمایه بانکهای دولتی تأثیر مستقیم دارد؛ ( )5عینی بودن داراییها بر بازده حقوق
صاحبان سهام بانکهای خصوصی و بازده سرمایه بانکهای دولتیتأثیر معکوس دارد؛ ()2افزایش اندازه
بانکهامیتواندباکاهشکاراییعملکردآنهاهمراهباشد.خالصهنتایجتحقیقرامیتوانبهصورتجداول
شماره()۳۳ارائهکرد .

جدول  -11خالصه نتایج تحقيق
بانکهاي خصوصی
متغير

بازده داراییها
تأثير

جهت
تأثير

بانکهاي دولتی

بازده حقوق
صاحبان سهام
تأثير

جهت
تأثير

بازده داراییها

بازده سرمایه

جهت

جهت

تأثير

تأثير

تأثير

تأثير

بازبودناقتصاد

×

×

×

×

×

×

×

×

تورم

√

-

×

×

×

×

تولیدناخالصداخلی

√
√
×

+

×

×

×

×

√
×

+

+

×

×

×

×

×

×

×

×

×

√
×

×

رشد 

×

×

×

×

×

×

×

×

عینیبودنداراییها 

×

×

√

-

×

×

√

-

وارداتکشور
صادراتکشور

×
+

مقایسه نتایج بایافتههاي پيشين 
برآورد آزمون های آماری نشان داد که متغیرهای اقتصادی مورد بررسی در این مطالعه شامل درجه
بازبودناقتصاد(برایبانکسینا)،تورم،تولیدناخالصداخلیووارداتمیتوانندبرکاراییعملکردبانکها
موثرباشند .بنابراینازحیثتأثیرگذاریعواملکالناقتصادیبرسودآوریوکاراییعملکردبانکها،می-
توان این نتیجه را در انطباق با استداللها و نتایج باقری ( ،)۳۱۳2دفریتاس و پراتس ( ،)۱۱۱۱استیچل
(،)۱۱۱1پپینسکی()۱۱۱۳واسکاتواوفین()۱۱۳1ودرتضادبانتیجهمطالعهدارابیوموالیی()۳۱۳۱
دانست .گفتنی است دارابی و موالیی ( )۳۱۳۱در مطالعهای تحت عنوان «اثر متغیرهای نقدینگی ،تورم،
حفظسرمایه،تولیدناخالصداخلیبرسودآوریبانکملت»،نتیجهگرفتندکه بیننقدینگیباسودآوری
بانکملترابطهمعناداریوجوددارد،امابینحفظسرمایه،تولیدناخالصداخلیوتورمباسودآوریبانک
ملترابطهمعناداریوجودندارد؛بنابراینتاحدودزیادیمیتواناستداللکردکهنتایجدرتضادهستند.



فصلنامـه اقتصاد مالی و توسعه
شماره  / 43بهار 1431

زهرا پورزمانی و کاظم قاسمی 315 /

فهرست منابع
 )۳باقری،حسن.)۳۱۳2(.تحلیلعواملموثربرسودآوریبانکهایتجاری(مطالعهموردی:بانکرفاه).
تحقیقاتمالی .۱2-۱،
یرفتهشده
درشرکتهای پذ 

 )۱عزیزی ،اصغر.)۳۱۳۳(.تبیینرابطهبین مدیریت سودوکیفیت حسابرسی 
یاننامهکارشناسیارشدحسابداری،دانشگاهآزاداسالمیواحداراک.
دربورساوراقبهادارتهران.پا 
 )۱هشی ،عباس،بولو،قاسمورشیدیان ،سمانه.)۳۱۳۳(.بررسی تأثیربخش ۱1۱استانداردهای حسابرسی
یشبینیسود،فصلنامهتحقیقاتحسابداری،شماره- 5،۱
(رسیدگیبهاطالعاتمالیآتی)برکیفیتپ 
 .۱2
4) 4.Scott, A.O. and Ovuefeyen, E.J. (2014). Effects of Economic Openness and Inflation on
Commercial Banks’ Profitability: Panel Data Evidence from Nigeria, Post-Banking Sector
Consolidation (2005-2012). European Journal of Business and Management, 6 (30), 86-96

یادداشتها
Scott and Ovuefeyen

فصلنامـه اقتصاد مالی و توسعه
شماره  / 43بهار 1431

1

