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چكیده
بانکداری الکترونیکی حاصل ورود فناوری اطالعات و ارتباطات به حوزه بانکداری است که منجر به
کاهش هزینههای خدمترسانی بانکها به مشتریان شده است .گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیکی در
قالب دستگاههای خودپرداز ( )ATMو پایانههای فروش ( )POSارائه خدمات بانکی را از قید زمان و مکان
آزاد و بر سودآوری بانک ها تأثیر گذارده است .در این پژوهش اثر گسترش بانکداری الکترونیکی ا بر بازده
حقوق صاحبان سهام ( ) ROEدر هشت بانک منتخب فعال در بورس (اقتصاد نوین ،پارسیان ،پاسارگاد و
سینا و پست بانک ،تجارت ،صادرات و ملت) در دوره زمانی  5831تا  5838با استفاده از روش حداقل
مربعات تعمیم یافتهی و دادههای تابلویی آزمون شده است .یافتههای پژوهش در قالب بازده حقوق
صاحبان سهام ( )ROEو نسبت تعداد دستگاههای خودپرداز به تعداد شعب ( )ATM/Branchو سهم هر
بانک از کل پایانههای فروش ( ) SPOSبه عنوان ابزارهای بانکداری الکترونیکی و شاخص هرفیندال –
هیرشمن ( 5)HHIبه عنوان متغیر ساختاری به همراه تولید ناخالص داخلی حقیقی (2)GDPبه عنوان عامل
خارجی موثر بر سودآوری را بر بازده حقوق صاحبان سهام ( 8)ROEبررسی و نشان میدهند که گسترش
دستگاه های خودپرداز در شعب بانکی و برخورداری بانکها از سهم باالتر ابزارهای الکترونیکی به کل
پایانههای فروش تاثیر مثبت و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام در نمونه منخب داشته است.
واژههای كلیدی :بانکداری الکترونیکی ،بازده حقوق صاحبان سهام ،شاخص هرفیندال -هیرشمن،
دادههایتابلویی.
طبقه بندی E51,G21, ,C23,D63 : JEL
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.
 -1عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول و مسئول مکاتبات) eghtesaddan1988@gmail.com
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیکی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایرانeconomist2034@gmail.com .

741

/ 741

بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام در بانکهای منتخب فعال در ...

 -1مقدمه
امروزه دنیا شاهد پیشرفت بسیار سریع در حوزههای مختلف علوم است ،سرعت این پیشرفتها و
نوآوریهای حاصل از آن بهخصوص در علوم فناوری اطالعات و ارتباطات سریعتر بوده و فناوریهای این
حوزه مقدمهای برای تحوالت سایر حوزهها نیز شده است .گسترش فناوری بهخصوص فناوری اطالعات و
ارتباطات ،اثرات معناداری روی کسبوکار داشته است .بهعنوانمثال ،این فناوریها موجب شده است تا
صاحبان کسبوکار تصمیم درست را در زمان مناسب بگیرند (عثمان حسن .)2358 ،4براثر گسترش این
فناوری حجم تجارت الکترونیکی در جهان روزبهروز در حال رشد است .این تغییرات بهخصوص در بخش
بانکداری بیشتر مشهود و محسوس است و از آن به عنوان بانکداری الکترونیکی 1یاد میشود .ابزارهایی نظیر
دستگاههای خودپرداز ( ،6)ATMپایانههای فروش ( 7)POSو تلفنبانک 3همه در مجموعه بانکداری
الکترونیکی قرار میگیرند .جمله مشهور بیل گیتس 3مبنی بر اینکه بانکداری برای یک اقتصاد سالم ،امری
حیاتی است ،ماهیت بسیار مهم نیروهای الکترونیکی روی بانکداری را بیان میکند (روبی و پانکاج شوکال،53
.)2355
یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الکترونیکی وجود سیستم بانکداری الکترونیکی
است که همگام با سیستمهای مالی و پولی جهانی ،عمل و فعالیتهای مربوط به تجارت الکترونیکی را
تسهیل میکند .در حقیقت پیادهسازی تجارت الکترونیکی نیازمند تحقق بانکداری الکترونیکی قوی است.
دلیل تمایل بانکها به استفاده از بانکداری الکترونیکی را میتوان در سه مؤلفه اصلی مزیت هزینهای،
سودآوری باال و کاهش ریسک خالصه کرد (تونی 55و همکاران .)2351 ،بانکداری الکترونیکی از طریق
کاهش هزینهها و افزایش سودآوری بانک ،افزایش سرعت در ارائه خدمات به مشتریان و دسترسی آسان و
شبانهروزی مشتریان به خدمات توانسته است از قید زمان و مکان آزاد شده و جایگاه اقتصادی ویژهای برای
خود ایجاد کند.
بانکها برای شروع پیاده سازی بانکداری الکترونیکی نیاز به جذب سرمایه سرمایهگذاران دارند و از طرفی
سرمایهگذاران (سهامداران) نیازمند درک بانکها از میزان سودآوری سرمایهها هستند (میشکین.)2336 ،52
درصورتی که مدیریت بانکی نتواند از سرمایه سهامداران استفاده بهینه نماید نمیتوان انتظار تداوم فعالیت
آن بانک در رقابت با بانکهای دیگر را داشت .بازدهی حقوق صاحبان سهام بهعنوان شاخصی از سودآوری
است که بهطورمعمول در انعکاس میزان سودآوری بنگاهها بهخصوص در صنعت بانکداری استفاده میشود.
این شاخص میتواند به سهامداران عالمت بدهد که آیا سرمایهگذاری آنها در یک بانک (بنگاه) بهخصوص
مقرونبهصرفه است ؟ .همچنین بهعنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد بانک نیز هست که صاحبان بانک
سیاستها و برنامههای خود را تجزیهوتحلیل کنند و درباره آینده بانک تصمیمگیری نمایند.
در این پژوهش به بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر بازده حقوق صاحبان سهام هشت بانک منتخب
حاضر در بورس اوراق بهادار ایران پرداختهشده است و اثر متغیرهای نسبت تعداد دستگاههای خودپرداز هر
بانک به تعداد شعب آن بانک ( ،)ATM/Branchسهم هر بانک از کل تعداد پایانههای فروش کشور (،)SPOS
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بهعنوان ابزارهای بانکداری الکترونیکی و شاخص هرفیندال – هیرشمن ( 58)HHIبه عنوان متغیر ساختاری
به همراه تولید ناخالص داخلی حقیقی (54)GDPبه عنوان عامل خارجی موثر بر سودآوری را بر بازده حقوق
صاحبان سهام ( 51)ROEبررسی کرده و به این پرسش پاسخ میدهد که آیا گسترش ابزارهای بانکداری
الکترونیکی اثر معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام داشته است؟ بدین منظور ابتدا به معرفی بانکداری
الکترونیکی و مقایسه آن با بانکداری سنتی پرداخته میشود.
 -1-1بانكداری الكترونیكی
امروزه در نیازهای مصرف کنندگان تغییر و تحوالتی شگرف به وجود آمده است و بخش گستردهای از
این تغییرات درگرو تحوالت فناوری اطالعات است .یکی از دستاوردهای فناوری اطالعات ،تجارت الکترونیکی
است که بهعنوان یکی از پدیدههای برجسته عصر حاضر ،از دیدگاههای مختلفی مانند هدایت ارتباطات کاری
و معامالت روی شبکهها از طریق رایانه ،خریدوفروش کاالها و خدمات و انتقال سرمایهها از طریق ارتباطات
دیجیتال و کاربرد وسایل الکترونیکی برای تبلیغ ،فروش ،توزیع و پشتیبانی محصوالت تعریف و تفسیر شده
است .ظهور این پدیده نیازمند زیرساختها و ابزارهای مناسب برای گسترش فرآیندهای اقتصادی است و
بانکداری الکترونیکی یکی از مهمترین این ابزارها است بهطوریکه امروزه تجارت الکترونیکی بدون بانکـداری
الکترونیکی غیرقابلتصور است.
بانکداری الکترونیکی ،نوعی خدمت بانکی اسـت کـه اولـین بـار در سـال  5313در آمریکا مورداستفاده
قرار گرفت و پسازآن بهسرعت در میان سایر کـشورها گـسترش یافت .بهطورکلی بانکداری الکترونیکی
عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات
بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبهای و بینبانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات
سختافزاری و نرمافزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک ،در
هر ساعت از شبانهروز از طریق کانالهای ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام
دهند (حسنی و همکاران .)5837 ،تعاریف دیگری نیز برای بانکداری الکترونیکی در پژوهشهای علمی ارائه
گردیده است که ازنظر معنا و مفهومی یکی هستند مانند:
بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از ابزارهای الکترونیکی از قبیل اینترنت ،شبکههای اتصال
بیسیم ،دستگاههای خودپرداز ،تلفن و گوشیهای همراه ،در خدمات بانکداری؛ که این خدمات در جهت
فراهم نمودن یک سیستم ارزی و اقتصادی برای یک کشور است (الفارد و لی.)2334 ،56
بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از شبکههای الکترونیکی و مخابراتی برای تحویل یک دامنه
وسیعی از ارزشافزوده محصوالت و خدمات برای مشتریان بانک و همچنین استفاده مشتریان از اینترنت
برای سازماندهی ،آزمایش و یا انجام تغییرات در حسابهای بانکی خود و یا سرمایهگذاری در بانکها برای
ارائه عملیات و سرویسهای بانکی (نژمی.)2334،57
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 -2-1مقایسه بانكداری الكترونیكی و بانكداری سنتی
بانکداری الکترونیکی تسهیالت ساختاری را برای عملیات بانکداری مطابق بازمان احتیاج ارائه میدهد.
در این نوع بانکداری دسترسی به وجوه و انتقال آن بین حسابها ،پرداخت صورتحساب و خرید بهصورت 24
ساعت شبانهروز و  7روز هفته مهیا است .در جدول زیر مقایسه بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی آورده
شده است:
جدول  -1مقایسه بانكداری الكترونیكی و بانكداری سنتی
بانکداری الکترونیکی

بانکداری سنتی

ارائه خدمات گسترده

ارائه خدمات محدود

تمرکز بر هزینه و رشد درآمد

تمرکز بر هزینه

کسب درآمد از طریق کارمزد

کسب درآمد از طریق حاشیه سود

عدم محدودیت زمانی و مکانی

در قید ساعات اداری و شعب

کاهش حجم کاغذ و نیروی انسانی

سیستم مبتنی بر کاغذ و نیاز به نیروی انسانی زیاد

کاهش آلودگی محیطزیست

ازدحام زیاد و ایجاد آلودگیهای محیطی

وجود رابطه نزدیک بینبانکی

نبود رابطه بینبانکی

بانکهای مجهز به امکانات الکترونیکی

متکی به شعب

رقابت نامهای تجاری

رقابت بین بانکها

ارائه خدمات متنوع بر اساس نیاز مشتری

ارائه خدمات به یکشکل خاص

 -3-1فناوریهای بانكداری الكترونیكی
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 بانكداری از طریق تلفن همراه
این نوع بانکداری در سال  5332در اروپا مطرح شد و در سال  5333مورداستفاده قرار گرفت و عبارت
از استفاده از تلفن همراه برای انجام عملیات بانکی است .از ویژگیهای بارز این نوع بانکداری عدم محدودیت
مکانی و بهکارگیری حداقل امکانات در استفاده از آن است .در بانکداری بر اساس تلفن همراه خدماتی از
قبیل پرداخت قبوض ،چک کردن حساب ،اخذ موجودی حسابهای مشتری ،گرفتن گزارش از صورتحساب،
انجام حوالههای بانکی ،اطالع از وصول چکها ،خریدوفروش سهام و اطالع از واریز و برداشت از حسابها در
تاریخ خاص و مواردی از این قبیل صورت میگیرد (حسنی و همکاران.)5837 ،
 بانكداری بر اساس اینترنت

19

بانکداری اینترنتی نوعی از بانکداری الکترونیکی است که بهطورمعمول بهوسیله یک رایانه شخصی که از
طریق اینترنت به وبسایت بانک متصل است ،صورت میگیرد .وظیفه اصلی بانکهای اینترنتی ارائه خدمات
به مشتریان با بهترین برنامه برای انجام تراکنش بر روی خط اینترنت است .با گسترش رایانههای شخصی و
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استفاده عموم مردم از آنها مشتریان بانکها نیز میتوانند از طریق اینترنت یا اینترانت به اطالعات رایانه
مرکزی بانک دسترسی داشته و عملیات بانکی خود را انجام دهند (الصباغ و مال.)2334 ،23
 بانكداری با استفاده از خودپرداز ()ATM
بانکداری از طریق دستگاه های خودپرداز یکی از ابزارهای بانکداری الکترونیکی است که امکان هدایت
دادوستد و انتقاالت را میسر میسازد و این امکان را به مشتریان بانک میدهد که برداشت پول نقد،
سپرده گذاری ،انتقال وجه و دریافت و پرداخت قبوض و  ...را با دستگاه خودپرداز انجام دهند .مشتریان از
طریق این دستگاه میتوانند کارهایی از قبیل برداشت وجه از حساب ،جابجایی وجه بین دو بانک ،درخواست
صورتحساب بانکی ،بهحساب گذاشتن چک یا وجه نقد ،پرداخت قبوض خدمات عمومی ،تغییر رمز و  ...را
انجام دهند (حسنی و همکاران .)5837 ،درواقع این دستگاه بهعنوان یک شعبه از بانک عمل میکند که
بهصورت شبانهروزی خدمات ارائه میکند .استفاده از دستگاههای خودپرداز اولین اقدام جدی در اجرای
بانکداری الکترونیکی در کشور محسوب میشود.
 بانكداری با استفاده از پایانههای فروش ()POS
ماشینهای نقطه فروش بـه معنـی انتقال الکترونیکی وجوه در نقطه فروش هستند که طبق آن مشتری
در هـر نقطهای از زمان و مکان که متقاضی کاال یا خدمات است ،با استفاده از اشکال مختلف تعیین هویـت
ایمن و حلقهی اتصال الکترونیکی مطمئن وجه را از حساب خود در بانک یـا مؤسسهی مالی به حساب
فروشنده منتقل میکند (ابراهیمـی .)5835،بهعبارتدیگر ،در هنگام خریدوفروش کـاال ،بهجای تبـادل
فیزیکی وجه نقد ،مبلغ موردتوافق ،بهصورت الکترونیکـی از حساب خریدار ،برداشت و بهحساب فروشـنده
(پذیرنـده کـارت) واریز میگردد .این عملیات بـا کشـیدن کارتهای الکترونیکـی بانکی مشـتریان در
داخـل دسـتگاه و از طریـق ارتبـاط دسـتگاه  POSبا رایانه مرکزی صورت میگیرد.
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 بانكداری تلفنی
انجام یک معاملهی تجاری خرده بین بانک و مـشتریان از طریق تلفن ،بانکداری تلفنی نامیده میشود.
بانکداری تلفنی نیز مواردی چـون بررسـی مانـده و گـردش حـساب ،پرداخـت صورتحسابها ،مدیریت
وجوه نقد ،خدمات پیام و انتقال وجه نقد به سایر حسابها را شـامل میشود (هاشمیان .)5832،در بانکداری
تلفنی بهطورمعمول سه روش اصلی مورداستفاده قرار میگیرد :واکنش صوتی ،22تشخیص صدا 28و تلفنهای
قابلبرنامهریزی.24
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 -2عوامل موثر بر بانكداری الكترونیكی
در این پژوهش در بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام از نظریه
ساختارگرایی استفاده شده است .بدین منظور ابتدا به معرفی بازار پرداخته سپس مطالبی در رابطه با مکتب
ساختارگرایی ارائه میگردد.
 بازار و عناصر آن
بازار به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطالق میشود که در آن خریداران و فروشندگان ،کاالها و خدمات
مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله میکنند (اصل  44قانون اساسی) .هر بازار دربرگیرنده سه عنصر عملکرد،
رفتار و ساختار است و با توجه به ماهیت و نحوه ارتباط این عناصر با یکدیگر شکل ،نوع و سازمان بازار
مشخص میشود.
25

 ساختار بازار
ساختار بازار به معنای شکل و چگونگی یک ساختمان و یا ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف یک کل
هست .ساختار بازار درواقع ،آن دسته از ویژگیهای سازمانی بازار است که با شناسایی آنها میتوان ماهیت
قیمتگذاری و رقابت را در بازار مشخص کرد (خداداد کاشی .)5833 ،تحلیل بازار نیازمند شناخت ساختار
آن است .ساختار بازار بهمثابه نظامی متشکل از اجزای هماهنگ و به هم مرتبط است .قدرت بازار
نشاندهنده میزان انحصار هر بنگاه و متأثر از کارکرد اجزای متشکله ساختار بازار و حدود کنترل بنگاه
درزمینه قیمت ،محصول و نوع کاالهای تولیدی است .بهطورکلی ساختار بازار مبتنی بر تعداد و نحوه توزیع
سهام بنگاهها در یک اقتصاد است .درواقع ،میتوان با شناسایی ساختار یک صنعت (همچون صنعت
بانکداری) از طریق محاسبهی شدت تمرکز ،به درجهی نقصان رقابت در آن بازار پی برد (پژویان و شفیعی،
.)5837
 رفتار 26بنگاهها در بازار
رفتار بنگاهها ،الگویی است که بنگاهها برای هماهنگی خود با شرایط بازار به کار میگیرند .متغیرهای
رفتاری به الگوی رفتاری بنگاهها برای تطبیق با شرایط بازار مربوط میشوند (اسدزاده و کیانی.)5835،
اهداف تعیین قیمت ،بهبود کیفیت ،تغییر محصول ،سیاستهای ارتقای فروش ،تحقیق و توسعه از جنبههای
رفتار بنگاهها در بازار است.
 عملكرد 27بازار
عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازههای موردبحث در مباحث اقتصادی است و بدون شک مهمترین
معیار سنجش موفقیت در شرکتهای تجاری و بازار بانکی بهحساب میآید .عملکرد اقتصادی عبارت است از
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مجموعه آثار و نتایجی که از فعالیتهای اقتصادی ناشی میشود .عملکرد اقتصادی دارای ابعاد متنوعی است
ولی اقتصاددانان در بررسی عملکرد بنگاهها به جنبههایی نظیر سودآوری ،کارایی و بهره وری توجه بیشتری
نشان میدهند (گودرزی و زبیدی.)5837 ،
83
23
23
معموال عملکرد اقتصادی از سه جنبه موردبررسی قرار میگیرد :کارایی  ،بهرهوری و سودآوری .
کارایی به معنای حداکثر کردن ارزش ستادهها با توجه به نهادههای معین و پرهیز از اتالف نهادهها است.
بهرهوری یکی از جنبههای مهم مطالعه عملکرد در طول زمان است .بهطورکلی ،شاخصهای عملکرد به
دودسته ذهنی و عینی قابلتقسیم است .شاخصهای عینی عملکرد سازمانی ،شاخصهایی است که بهصورت
کامال واقعی و بر اساس دادههای عینی اندازهگیری میشود .ازجمله شاخصهای عینی عملکرد سازمانی
میتوان به شاخصهای سودآوری نظیر بازده دارایی ،بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده سرمایهگذاری ،سود
هر سهم و بازده سهام اشاره کرد (شهیکی تاش و همکاران.)5834 ،
در مورد رابطه و جهت علیت بین عناصر بازار دو نظریه بیشتر از چهل سال در رقابت با همدیگر بودهاند.
نظریه قدیمیتر که عبارت است از نظریه ساختارگرایی (هاروارد )85و نظریه شیکاگو 82که به معرفی مختصر
آنها میپردازیم:
 مكتب ساختارگرایی
پس از دهه  5313پژوهشهای بسیاری در مورد رابطه و جهت علیت بین عناصر بازار انجام شد که در
این میان ماسون 88و بین 84از نویسندگان و اقتصاددانان پیشرو در این زمینه و درواقع بنیانگذاران نظریه
ساختار رفتار-عملکرد ( 81)S-C-Pبودند (گودرزی و زبیدی .)5837،ماسون و بین با معرفی مفهوم موانع ورود
و تأثیر آن بر رفتار و عملکرد اقتصادی بنگاهها بر اهمیت ساختار بازار تأکید نمودند .ساختارگرایان معتقدند
جهت علیت ،از ساختار به رفتار و سپس به عملکرد ختم میشود (فالحی و دهقانی .)5833،طرفداران مکتب
سـاختارگرایی ،سـاختار هـر بـازار را عامـل تعیینکننده در عملکرد میدانند یعنـی نـوع سـاختار یـک
بـازار میتواند عملکرد رقابتی و یا انحصاری بودن بازار را تعیین نمایـد .درنتیجه این مکتب ،بر ویژگیهای
ساختاری بازار تأکید بیشـتری دارد .ساختار و نحوهی رفتار بنگاهها در بـازار ،مجمـوع عملکـرد بازاری
بنگاهها و درنهایت عملکرد کـل بـازار و صنعت را شـکل میدهند (احسانفر و همکاران .)5838،طرفداران
این نظریه برای جلوگیری از انحصار و افزایش رقابت ،دخالت دولت را توجیه میکنند .آنها معتقدند که
راهحل مناسب این است که میان توانایی کسب سود و میزان تمرکز در بازار رابطه منطقی برقرار شود .بدین
منظور وضع قوانین ضد انحصار و تشکیل آژانسهای ضد تراست 86را ضروری میدانند (پورپرتوی و همکاران،
 .)5833پیروان مکتب ساختارگرایی بر این امر اعتقاد دارند که در بعضی از بازارها شرایط به نحوی است که
بازار در تسلط تعداد محدودی بنگاه قرار میگیرد و آنها قادر به اعمال قدرت بازاری خواهند بود و لذا الزم
است نهادی مراقب رفتار بنگاههای چنین بازاری باشند تا اجازه اعمال قدرت انحصاری و بروز رفتار رقابتی را

فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 53تابستان 1533

/ 734

بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام در بانکهای منتخب فعال در ...

به آنها ندهد .ساختارگرایان این قدرت بازاری را بهمثابه دارایی مشترک بنگاههای مسلط در بازار میپندارند
(خداداد کاشی و همکاران.)5833 ،
بر اساس این نظریه سود یک بنگاه مانند بانک به ساختار و سطح رقابت بازار وابسته است ،بهگونهای که
سطح پایینتر از رقابت در بازار (سطح باالتر انحصار) ،سود باالتری را برای یک بنگاه به ارمغان میآورد .پیام
اصلی نظریۀ ساختار-رفتار -عملکرد این است که نسبت تمرکز باالتر (شاخص اندازهگیری انحصار) به قابلیت
سودآوری بیشتری منجر میشود .این نظریه مدعی است که بانکها در بازارهای متمرکز با پیشنهاد نرخ
سپردههای پایینتر و تصاحب سود از طریق نرخ وامهای باالتر میتوانند سود به دست آورند (بجتلسمیت 87و
باوزویتا .)5333،83لذا رویکرد ساختار -رفتار -عملکرد که تا اوایل دهۀ  33بر سازمان صنعتی حاکم بود،
مبین آن است که ساختار بازار (تعداد و توزیع اندازۀ بنگاهها در یک صنعت) رفتار بازار (طریقی که بنگاهها
در آن صنعت روی یکدیگر اثر میگذارند) را تعیین میکند و رفتار ،عملکرد (مانند سودآوری) بنگاه را تعیین
میکند (ابونوری و غالمی.)5837 ،
بهصورت کلی ،بر اساس نظریه ساختارگرایی میتوان رابطهی زیر را نوشت (گودرزی و زبیدی:)5837 ،
)رفتار ; ساختار(𝒇 = عملکرد

 مكتب شیكاگو
در نقطه مقابل مکتب ساختارگرایان در حوزه اقتصاد صنعتی ،طرفداران مکتب شیکاگو قرار دارند که از
دهه  13میالدی با حضور استیگلر 83در دانشگاه شیکاگو و از دهه  73میالدی به بعد به کوشش اقتصاددانان
بنامی همچون استیگلر ،برازن ،43مک گی ،45دمستز ،42پازنر 48و سایر نویسندگانی که عقایدی مخالف نظر
ساختارگرایان دارند به اوج رسید (فالحی و دهقانی .)5833،بر اساس این رویکرد ،همواره مضار دخالت دولت
بیشتر از فواید آن است .طرفداران این مکتب ،مقوله شکست بازار را رد کرده و معتقدند انحصار ،پدیدهای
نادر و گذرا است و بروز انحصار به عوامل ساختاری مربوط نیست؛ بلکه عملکرد و کارایی برتر و تغییرات
فناورانه عامل تسلط بنگاهها در بازار است (پورپرتوی و همکاران.)5833،
برخالف مکتب ساختارگرایان ،طرفداران این مکتب جهت علیت را از عملکرد به رفتار و ساختار میدانند.
عملکرد بازار در قیمت ،کارایی ،پیشرفت فنی ،نرخ سودآوری ،میزان تولید ،فروش ،صادرات و اشتغال
منعکس میشود (فالحی و دهقانی.)5833 ،
 سودآوری
درآمد بانکها به دودسته کلی طبقهبندی میشوند :درآمدهای مشاع و درآمدهای غیر مشاع؛
 درآمدهای مشاع
بخشی از درآمد بانک است که بهواسطه مشارکت با سپردهگذاران به دست میآید .دریافت سپردههای
مدتدار از مشتریان ،سرمایهگذاری سپردهها در کسبوکارهای مختلف و ارائه تسهیالت مدتدار به مشتریان
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سبب ایجاد درآمدی برای بانک میشود که این درآمد ناشی از اختالف نرخ سود سپردهها 44و تسهیالت اعطایی
و همچنین سود حاصل از سرمایهگذاریها است.
 درآمدهای غیر مشاع
بانکها عالوه بر درآمدهایی که با سپردهگذاران خود شریکاند درآمدهایی مختص خوددارند .این درآمدها
که تحت عنوان درآمد غیر مشاع طبقهبندی میشوند عمدتاً شامل کارمزدها ،درآمدهای ارزی ،سهام اوراق
بدهی خارجی ،وجه التزام بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامهها و تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی
است .آن قسمت از درآمدهای غیر مشاع که بهواسطه دریافت کارمزد خدمات ارائهشده و ارائه مشاورههای مالی
و سرمایهگذاری حاصل میشود جز درآمدهای باکیفیت و تکرارپذیر غیر مشاع بانک تلقی میشود .ازجمله این
خدمات عبارتاند از :خدمات اعتبار اسنادی ،خدمات ضمانتنامه بانکی ،خدمات بانکداری الکترونیکی،
خدمات ارزی ،کارمزد نگهداری اسناد و اوراق بهادار مشتریان و صدور انواع چکها (شرکت کارگزاری بانک
ملی ایران.)5834 ،
بانکداری الکترونیکی باعث میشود تا بانکها در ارائه خدمات به مشتریان از روشهای نوین بانکداری
بهره جسته و با ارائه خدمات الکترونیکی منجر به کاهش هزینههای طرفین بانک و مشتری شود .ازآنجاکه
هزینههای بانکی با استفاده از بانکداری الکترونیکی کاهش مییابد ،بانکداری الکترونیکی درآمد بانکها را
افزایش میدهد (میهمی و همکاران.)2358 ،
مالکان بانک برای اینکه بدانند که آیا بانکشان بهخوبی مدیریت شده است یا نه نیاز به محاسبه
سودآوری بانک دارند .یک معیار اساسی برای اندازهگیری سودآوری بانک بازدهی داراییها است که بهصورت
خالص سود هر دالر دارایی پس از کسر مالیات تعریف میشود (میشکین .)2336 ،این شاخص اطالعاتی را
درباره اینکه کارایی یک بانک چگونه بوده است فراهم میکند ،زیرا نشاندهنده مقدار سود بهدستآمده به
ازای هر دالر دارایی است .اما آنچه صاحبان بانک (سهامداران) بیشتر به آن اهمیت میدهند این است که
بانک چقدر از سرمایه سهام آنها سود به دست آورده است .این اطالعات بهوسیله شاخص اساسی دیگری
تحت عنوان بازده حقوق صاحبان سهام که بهصورت سود خالص به ازای هر دالر سرمایه سهام بعد از کسر
مالیات تعریف میشود (میشکین .)2336 ،شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام یک پاسخ بسیار مفید برای
سرمایهگذاران است ،این شاخص نشان میدهد که یک شرکت چقدر از سرمایه فرد نسبت به کل
سرمایهگذاریهای سهامداران که در ترازنامه شرکت منظور شده است سود به دست میآورد
(آرشاد .)2233،41اکثر بانکهای جهان از شاخص بازده حقوق صاحبان سهام برای اندازهگیری و نشان دادن
سودآوریشان استفاده میکنند (موسو .)2358 ،46از طرفی شاخص بازده حقوق صاحبان سهام در ادبیات
سودآوری رایجتر است .بهمنظور رسیدن به بازده حقوق صاحبان سهام ،بنگاهها یک طبقه وسیعی از فنها و
استراتژیها را به کار میگیرند.
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 -3پیشینه پژوهش
شاهمحمدی و همکاران ( )5835در «بررسی تأثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانکهای
ایران» داده های  57بانک منتخب کشور ایران را با استفاده از مدل دادههای تابلویی و به روش حداقل
مربعات معمولی مورد بررسی قرار داده و نسبت بازده کل داراییها را بهعنوان شاخص سودآوری و نسبت
تعداد کارت به خودپرداز ،نسبت تسهیالت به تعداد شعب ،اندازه بازار و نرخ تورم را بهعنوان متغیرهای
مستقل در نظر گرفتند و به این نتایج دست یافتند :نسبت کارت به خودپرداز دارای ضریب معناداری بسیار
باال ( ) 55.12و رابطه مثبتی با سودآوری دارد .ضریب متغیر نسبت تسهیالت به تعداد شعب نیز مثبت و
معنادار بوده است؛ اما تورم با سودآوری رابطه منفی و معناداری داشته و اندازه بازار رابطه معناداری با
سودآوری نداشته است.
اسدزاده و کیانی ( ) 5835در مقاله خود به بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر سودآوری 58
بانک منتخب ایران برای دوره  5835 – 5833با استفاده از روش دادههای تابلویی پرداختند .آنها در مقاله
خود متغیر بازده کل داراییها را به عنوان متغیر وابسته و شاخص تمرکز بازار ،اندازه بانک و ابزارهای
بانکداری الکترونیکی را بهعنوان متغیر مستقل در مدل وارد کردند .نتایج آنها حاکی از این بود که تعداد
دستگاههای خودپرداز ،پایانههای فروش و شعب بر روی سودآوری بانکهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری
دارد .ضریب نسبت تمرکز در کوتاهمدت برابر  8.38بوده است که نشاندهنده تأثیر باالی انحصار بر
سودآوری بانکها است .ضریب اندازه بانک نیز با یک وقفه معنادار شده است.
احسانفر و همکاران ( )5838با استفاده از دادههای تابلویی  54بانک منتخب کشور ایران و روش حداقل
مربعات تعمیم یافته اثر متغیرهای تمرکز بازار ،کل داراییها ،تعداد دستگاههای خودپرداز ،تعداد پایانههای
فروش و تعداد پایانههای شعب را بر بازده داراییها را در دوره  5832تا  5833مطالعه و نشان دادند که کل
داراییهای بانک و تعداد دستگاههای خودپرداز بـر سودآوری بانکها اثر مثبت و معناداری داشته است ،امـا
تـأثیر نسـبت تمرکز بازاری بانک ،دستگاههای پایانهی شـعب و دستگاههای پایانهی فروش ،بر سودآوری
بانکها ،معنادار و منفی بوده است.
گودرزی و زبیدی ( )5837با استفاده از دادههای تابلویی شش بانک تجاری ایران طی دوره - 5834
 5873به بررسی تأثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانکها به روش حداقل مربعات تعمیم
یافته پرداختند و اثر متغیرهای شاخص تمرکز بازار ،اندازه بانک و تعداد ماشینهای خودپرداز به همراه متغیر
مجازی پیوستن بانک به شبکه شتاب را بر روی بازده کل داراییها (بهعنوان شاخص سودآوری بانکها)
موردبررسی قراردادند .نتایجی که از این مطالعه حاصل شد بیانگر تأثیر باالی تمرکز بازار بر سودآوری بود
همچن ین اندازه بانک نیز با یک وقفه با سودآوری رابطه مثبت و معناداری داشته است .ضریب متغیر پیوستن
بانک به شبکه شتاب (مجازی) شیب متغیر تعداد دستگاههای خودپرداز را افزایش داده است .ضریب تعداد
دستگاه های خودپرداز برخالف اینکه پایین است اما تأثیر مثبت و معناداری روی بازده کل داراییها داشته
است.
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اخیسر 47و همکاران ( ) 2351تأثیر بانکداری الکترونیکی را بر بازدهی حقوق صاحبان سهام بانکهای 28
کشور شامل کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته در بازهی زمانی  2331 – 2358بررسی کردند .در این
مطالعه که به روش پنل دیتای پویا عملکرد بانک از بعد سودآوری بررسی شد و بازده حقوق صاحبان سهام
بهعنوان شاخص سودآوری در نظر گرفته شد نتایج نشان میدهد که اثر بانکداری الکترونیکی روی سودآوری
همه کشورهای موردمطالعه معنادار است .اثر تعداد پایانههای فروش و تعداد استفادهکنندگان از بانکداری
الکترونیکی روی سودآوری منفی بوده است ،درحالیکه تعداد کارتهای صادره و نسبت تعداد دستگاههای
خودپرداز به تعداد شعب روی سودآوری اثر مثبت و معنادار داشته است ،همچنین از میان متغیرهای مستقل
نرخ تعداد دستگاههای خودپرداز به تعداد شعب دارای باالترین ضریب بوده است.
پتریا 43و همکاران ( )2351در مقاله خود با عنوان «تعیین سودآوری بانکها :شواهدی از سیستم
بانکداری اروپا» عوامل موثر بر سودآوری را به دو گروه عوامل داخلی (درونسازمانی) و عوامل خارجی (کالن
اقتصادی) تقسیمبندی کردند .شاخصهای بهکاررفته در این پژوهش برای سودآوری ،بازده حقوق صاحبان
سهام و بازده کل داراییها است .عوامل موثر بر سودآوری بانکهای موردبررسی در این مطالعه که با استفاده
از مدل دادههای تابلویی و برای دورهی زمانی  2334-2355انجام شد شامل اندازه بانک ،ساختار مالی،
ریسک اعتباری حاصل از نقدینگی ،ساختار درآمد -هزینه و نسبت کفایت سرمایه به همراه دو عامل اثرگذار
خارجی رشد اقتصادی و تورم است .نتایج حاصل از این پژوهش به شرح زیر است:
درجه تمرکز بانک که با شاخص هرفیندال-هیرشمن نشان داده میشود روی بازده حقوق صاحبان سهام
اثر معنادار ندارد .نرخ نسبت هزینه به درآمد و ریس ک اعتباری دارای اثرات منفی و معناداری روی هر دو
شاخص سودآوری دارد .نسبت کفایت سرمایه با آنکه روی شاخص بازده کل داراییها اثر مثبت و معناداری
دارد اما بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیری ندارد و درنهایت طبق انتظار ،تولید ناخالص داخلی (بهعنوان
شاخص رشد اقتصادی ) اثر مثبت و معناداری روی سودآوری دارد اما تورم روی سودآوری در این مطالعه
بیاثر است.
سانلی 43و هابیک اوقلو )2351( 13در مقاله خود با عنوان «توسعه بانکداری اینترنتی بهعنوان کانال جدید
توزیع» به بررسی اثرات بانکداری الکترونیکی بر عکسالعمل مشتریان و اثربخشی بانکهای ترکیه پرداختند.
نتایج حاصل از پژوهش آنها که برای بازه زمانی  2352-2354بود نشان داد که علیرغم گسترش سریع
بانکداری الکترونیکی در این بازه تعداد محصوالت و خدمات ارائهشده بهوسیله بانکداری اینترنتی و همچنین
تعداد مشتریان بانکداری اینترنتی در بانکهای ترکیه در مقایسه با سایر کشورهای جهان هنوز به سطح
مطلوبی نرسیده است؛ بنابراین آنها توصیه میکنند که سازگاری بین زیرساختهای اینترنتی و بانکداری
اینترنتی و همچنین ایجاد احساس امنیت در مشتریان از بانکداری اینترنتی در برنامه بانکهای کشور ترکیه
قرار گیرد تا به توسعه بانکداری اینترنتی این کشور منجر شود.
آلسون 15و ذوبی )2355( 12کارایی و سودآوری بانکهای کشورهای منا( 18)MENAرا موردبررسی
قراردادند .دادههای آنان شامل بانکهای ده کشور عربی محدود به بازه زمانی  2333-2333و روش مورد
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استفاده حداقل مربعات معمولی بود .متغیرهای وابسته آنان شامل بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده کل
داراییها ،هزینه کل و سود خالص عملیاتی بود؛ اما متغیرهای مستقل که به دو گروه تقسیم شده بود شامل
متغیرهای داخلی نظیر اندازه بانک ،بدهی های بانک و ...و متغیرهای خارجی مانند درصد تغییرات ساالنه
تولید ناخ الص داخلی ،نرخ تورم ،شدت سرمایه (نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییها) و ریسک
اعتباری و  ...است .نتایج نشان داد که بین اندازه بانک و سودآوری ارتباط مستقیم وجود دارد و بااینکه اندازه
بانکهای منا از اندازه بهینه بانکهای جهان کوچکتر است اما بر سودآوری اثر مثبت و معنادار دارد.
همچنین بدهیهای بانک و شدت سرمایه باالتر بانک با سودآوری رابطه قوی دارد.
مالوترا 14و سینگ )2333( 11به بررسی اثر بانکداری الکترونیکی که اینترنت بانک را بهعنوان شاخص آن
در نظر گرفته بودند بر عملکرد بانک (از بعد سودآوری) برای بانکهای تجاری هند پرداختند .این مطالعه
مربوط به  31بانک تجاری در بازه زمانی  5333-2336بود که نتایج نشان داد  17درصد بانکهای تجاری
هند خدمات بانکداری اینترنتی را ارائه میدهند .همچنین مطالعه آنها نشان داد که کارایی عملیاتی
بانکهای ارائهدهنده خدمات الکترونیکی (بهطور خاص اینترنت بانک) نسبت به سایر بانکها بهتر است؛ اما
بانکداری اینترنتی بر سودآوری اثر معناداری نداشت است درحالیکه این اثر برای ریسک منفی و معنادار
بوده است؛ یعنی طبق انتظار بانکداری الکترونیکی منجر به کاهش ریسک شده است .شاخص سودآوری در
این مطالعه بازدهی داراییها در نظر گرفتهشده است.
صیام )2336( 16در بررسی نقش خدمات بانکداری الکترونیکی بر سودآوری  23بانک اردن در بازه زمانی
 5333تا  ، 2334به این نتیجه رسید که اثر بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانکهای اردن در کوتاهمدت
منفی است زیرا در کوتاهمدت هزینه های زیرساختی برای استقرار بانکداری الکترونیکی بسیار باال بوده و
منجر به کاهش سودآوری بانک میشود اما در بلندمدت د صورتیکه تعداد کافی مشتری برای خدمات
بانکداری الکترونیکی وجود داشته باشد ،سودآوری محقق خواهد شد بهطوریکه تمام بانکهای اردن در
بلندم دت و با اجرای بانکداری الکترونیکی به سودآوری دست مییابند .بانکداری برخط به بانکها در کاهش
هزینهها کمک می کند؛ درواقع بانکداری الکترونیکی موجب میشود که بانکها شرایط را مطابق میل
مشتریان فراهم کرده و به ارائه خدمات بر اساس نیاز مشتری بپردازند.
عیادت 17و کوزاک ) 2331( 13نقش فناوری اطالعات را در بهبود کارایی هزینه و سود برای بانکهای
ایاالتمتحده طی بازهی زمانی  5332-2338بررسی کردند .نتایج بر ارتباط مثبت بین پیادهسازی فناوری
اطالعات در بانکداری و سود داراییها و ارتباط منفی بین پیادهسازی فناوری اطالعات و هزینه داللت داشتند
و افزایش در کارایی سود با بهکارگیری فناوری اطالعات در بانکداری نسبت به کارایی هزینه بزرگتر بود .به
عبارتی معرفی یک خدمت یا محصول جدید ازیک طرف منجر به افزایش هزینه و از طرف دیگر منجر به
صرفهجوییهای مقیاس میشود .لذا بانکها با کاهش هزینههای عملیاتی میتوانند در هزینههای خود
صرفهجویی کرده و منجر به کارایی هزینه شوند .بزرگترین ضریب اثرگذاری نیز مربوط به دستگاههای
خودپرداز بوده است.
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 53تابستان 1533

سیدشمسالدین حسینی و حمید فرامرزی عباد 733 /

ابرو 13و مندس ) 2335( 63اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،تورم ،اندازه بانک ،نسبت بدهی به سرمایه
و سرمای ه بانک را به همراه دیگر متغیرها بر سودآوری بانک که با دو شاخص بازدهی کل داراییها و بازدهی
حقوق صاحبان سهام نشان داده بودند ،برای دوره  5336تا 5333بررسی کردند .نتایج کلی حاکی از
معناداری اکثر متغیرهای بکار رفته در مدل بود ازجمله معناداری اثر منفی تورم بر سودآوری و اثر مثبت
نسبت بدهی به سرمایه و همچنین اثر مثبت اندازه بانک بر سودآوری تأیید شد.
 -4برآورد الگو
مبنای کار این پژوهش بر اساس نظریه ساختار – رفتار – عملکرد است .بر اساس این نظریه عملکرد
بازار تابعی از ساختار و رفتار بازار است .برای اندازهگیری عملکرد از مفاهیم مختلفی مانند بهرهوری ،کارایی و
سودآوری استفاده میشود .اندازهگیری عملکرد با استفاده از مفهوم سودآوری نیازمند استفاده از شاخصهای
سودآوری مانند بازده داراییها ،بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سرمایهگذاری است .معموال برای
اندازهگیری سودآوری در صنعت بانکی از دو شاخص بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام استفاده
میشود .در این پژوهش برای اندازهگیری سودآوری از شاخص بازده حقوق صاحبان سهام( )ROEاستفاده
میشود .بازده حقوق صاحبان سهام از نسبت سود خالص (سود بعد از کسر مالیات) به حقوق صاحبان سهام
به دست میآید.
ساختار بازار آن دسته از ویژگیهای سازمانی بازار است که با شناسایی آنها میتوان ماهیت
قیمتگذاری و رقابت را در بازار مشخص کرد مانند درجه تمرکز بازار که وضعیت رقابتی یا انحصاری بودن
بازار را نشان میدهد و یا سهم هر بنگاه در صنعت .یکی از مهمترین عوامل ساختاری درجه تمرکز بازار است
که در اغلب پژوهشهایی مربوط به ساختار بازار مورد توجه است .در اندازهگیری درجه تمرکز بازار
شاخصهای مختلفی وجود دارد که شاخص هرفیندال – هیرشمن ( )HHIبه لحاظ پایههای نظری از سایر
شاخصها قویتر و مستدلتر بوده (پورپرتوی و همکاران )5833،و بیانگر مجموع مربعات سهم بانکها از
بازار خدمات بانکی است( .پتریا و همکاران .)2351،این شاخص به بانکهای (بنگاهها) با اندازه بزرگتر سهم
بیشتری میدهد و درصورتیکه این شاخص نزدیک به یک باشد نشاندهنده ساختار انحصاری در بازار و
نزدیک به صفر بودن آن حکایت از ساختار رقابتی بازار دارد .در این پژوهش از درجه تمرکز بازار بر مبنای
شاخص هرفیندال  -هیرشمن بهعنوان متغیر ساختاری استفاده میشود .شاخص هرفیندال -هیرشمن به
بیان ریاضی بهصورت زیر است:
𝑁

HHI = ∑ 𝑆𝑖2
𝑖=1

که در آن  Siسهم بانک (بنگاه)  iام از کل صنعت است .در این پژوهش برای اندازهگیری سهم هر بانک ،از
نسبت سپردههای آن بانک به کل سپردههای شبکه بانکی کشور استفاده شده است .بهعبارتدیگر:
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سپرده بانک 𝒊ام
کل سپرده های شبکه بانکی کشور

= 𝒊𝑺

همانگونه که بیان شد رفتار بازارها الگویی است که بنگاهها برای هماهنگی با شرایط بازار به کار
میگیرند .جنبههایی مانند بهبود کیفیت ،سیاستهای ارتقای فروش و تعیین قیمت ازجمله عوامل رفتاری
هستند .بانکها به دلیل تمایل بهقرار گرفتن در رده بروزها و ارتقاء کانالهای توزیع و کاهش هزینههایشان
از بانکداری الکترونیکی استفاده میکنند (پیگنا .)2332 ،65ازآنجاکه یکی از دالیل بهکارگیری ابزارهای
الکترونیکی در بانکداری الکترونیکی ارائه خدمات بهتر برای مشتریان و بهبود کیفیت خدمات ارائهشده است،
لذا متغیرهای رفتاری این پژوهش شامل ابزارهای بانکداری الکترونیکی مانند تعداد دستگاههای خودپرداز
( )ATMو تعداد پایانههای فروش ( )POSاست.
 -1-4چارچوب مفهومی
بر اساس آنچه گفته شد میتوان مدل مفهومی را برای این پژوهش به شکل زیر ارائه کرد:

شكل  -1چارچوب مفهومی پژوهش
فصلنامـه اقتصاد مالی
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شکل کلی مدل مورداستفاده بر اساس نظریه ساختار -رفتار -عملکرد و بر مبنای مطالعات پیشین مانند
مطالعات تونی و همکاران ( ) 2351صورت گرفته است .بر این اساس متغیرهای مدل به دو گروه متغیرهای
خارجی و متغیرهای داخلی تقسیم شده است که متغیرهای خارجی بیانگر شرایط کالن اقتصادی بوده و
متغیرهای داخلی که خود به دو دسته متغیرهای ساختاری و رفتاری تقسیم میشوند بیانگر شرایط صنعت و
بنگاهها است .متغیر تولید ناخالص داخلی حقیقی ( )GDPبه عنوان متغیر خارجی و متغیر درجه تمرکز
بازار( ) HHIبه عنوان فاکتور ویژه صنعت (متغیر ساختاری) در این مدل وارد شدهاند همچنین دو متغیر
نسبت تعداد دستگاههای خودپرداز به تعداد شعب هربانک ( )ATMBRANو نسبت سهم هر بانک از کل
پایانه های فروش ( ) SPOSبه عنوان متغیرهای رفتاری وارد مدل شده اند .متغیر بازدهی حقوق صاحبان
سهام ( ) ROEنیز متغیر وابسته بوده و عبارت است از نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام که در
سمت چپ مدل وارد شده است.
شکل کلی مدل به صورت زیر است:
ROEit=α+ β1ATMBRANit+β2SPOSit +β3GDPit +β4HHIit +εit

که در آن  ROEمتغیر وابسته و عبارت است از بازده حقوق صاحبان سهام که از تقسیم سود خالص به
حقوق صاحبان سهام به دست میآید ATMBRAN .و  SPOSابزارهای بانکداری الکترونیکی هستند و به
ترتیب عبارتاند از :نسبت تعداد دستگاههای خودپرداز به تعداد شعب هر بانک و سهم پایانههای فروش هر
بانک از کل پایانه های فروش کشور HHI .و  GDPنیز درجه تمرکز بازار و تولید ناخالص داخلی حقیقی
هستند ε .نیز جزء اخالل مدل است .اغلب پژوهشهای انجامشده در بررسی ادبیات سودآوری بانکها مدل
خطی را نسبت به سایر مدلها ترجیح داده اند ،شورت و بروک چندین تابع را موردبررسی قراردادند و
دریافتند که نتایج مدل خطی به علت سادگی بهخوبی هر فرم تابعی دیگر است (شاه محمدی و همکاران،
.)5835
مدل فوق با استفاده از داده های تابلویی هشت بانک حاضر در بورس تهران در بازه زمانی – 5831
 5838و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ( 62)GLSبرآورد میشود.
نسبت تعداد دستگاههای خودپرداز به تعداد شعب هر بانک ( :)ATM/Branchاولین و جدیترین اقدام
انجامشده درزمینه بانکداری الکترونیکی نصب و راهاندازی دستگاههای خودپرداز بوده است این دستگاهها را
میتوان بهعنوان نماد بانکداری الکترونیک در ایران نام برد .یـک دسـتگاه  ATMمیتواند بهعنوان یک
شـعبه بانـک بسـیاری از وظـایف اصلی بانکداری را انجام دهد (احسانفر .)5838،استفاده از این متغیر
به عنوان یکی از ابزار بانکداری الکترونیکی نیز به همین دلیل بوده است .درواقع در اکثر پژوهشهایی که
مرتبط با بانکداری الکترونیکی است .دستگاههای خودپرداز بهعنوان اصلیترین متغیر از ابزارهای بانکداری
الکترونیکی است .انتظار می رود که اثر این متغیر بر بازده حقوق صاحبان سهام مثبت باشد؛ زیرا هزینههای
فصلنامـه اقتصاد مالی
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عملیاتی بانکها را بهشدت کاهش میدهد و با ارائه خدمات شبانهروزی موجب افزایش مشتریان و
صرفهجویی در هزینههای مکانی و زمانی شده و بهاینترتیب سودآوری بانکها را افزایش میدهد.
سهم هر بانک از کل پایانههای فروش ( POS :)POSدستگاهی است که در مراکز فـروش کـاال و
خـدمات نصـب میشود و به معنی انتقال الکترونیکی وجوه در نقطه فروش است .بهعبارتدیگر ،در هنگام
خریدوفروش کـاال ،بهجای تبـادل فیزیکی وجه نقد ،مبلغ موردتوافق ،بهصورت الکترونیکـی از حساب
خریدار ،برداشت و بهحساب فروشـنده (پذیرنـده کـارت) ،واریز میگردد .این عملیات بـا کشـیدن کارتهای
الکترونیکـی بانکی مشـتریان در داخـل دسـتگاه و از طریـق ارتبـاط دسـتگاه  POSبا رایانه مرکزی صورت
میگیرد .استفاده پایانههای فروش میتواند بر سودآوری بانک اثر مثبت داشته باشد؛ زیرا منجر به کاهش
مراجعات مشتریان به بانک شده و لذا هزینههای پرسنلی را کاهش میدهد.
تمرکز بازار :تمرکز بازار یکی از جنبه ها و ابعاد مهم ساختار بازار بانکی است که شاید مهمترین متغیر
سا ختاری اثرگذار بر سودآوری بانکی به شمار میآید (گودرزی و زبیدی .)5837 ،از شاخص هرفیندال –
هیرشمن برای این منظور استفادهشده است .این شاخص منطقی به هر بانک وزنی معادل اندازه آن بانک
میدهد (پتریا و همکاران.)2351 ،
تولید ناخالص داخلی حقیقی :سودآوری بانک همچنین از شرایط کالن اقتصادی نیز تأثیرپذیر است .در
این پژوهش از تولید ناخالص داخلی حقیقی برای این منظور استفاده شده است .این متغیر به عنوان شاخص
رشد اقتصادی نشان میدهد که در صورت وجود رشد اقتصادی سطح سپردههای بانکی و به دلیل تمایل
سرمایهگذاران به سرمایهگذاری وام های پرداختی نیز افزایش می یابد ،در هر دو صورت این متغیر بر
سودآوری بانک اثر مثبت دارد(پتریا و همکاران .)2351 ،در رکود اقتصادی نیز این اثر منفی است.
برای برآورد مدل از دادههای تابلویی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است ،مزیت
استفاده از این مدل (دادههای تابلویی)  ،افزایش قدرت آماری ضرایب نسبت به استفاده از تجزیهوتحلیل
مجزای دادههای آماری بهصورت سری زمانی یا مقطعی است .در این روش با در نظر گرفتن تغییرات
متغیرها در هر مقطع و در هر زمان بهصورت مشترک ،از تمامی دادههای در دسترس استفاده میشود.
بنابراین خطای مشاهدات کمتر میشود .هرچند در تجزیهوتحلیل دادههای آماری مقطعی دامنهی آمار
گسترده است ،اما درروش بررسی دادههای ترکیبی از اطالعات بهمراتب بیشتری استفاده میشود؛ بنابراین ،با
افزایش دامنهی آمار و اطالعات ،درجهی آزادی افزایش و برآوردهای صورت گرفته دربارهی جامعهی آماری،
بهمراتب کاراتر خواهد بود (گجراتی.)2338 ،68
زمانی که مدل دچار خود همبستگی باشد تخمین زنندههای حداقل مربعات کارا نیستند به عبارت دیگر
حداقل واریانس را ندارند و این سبب میشود که واریانس جمله خطا دچار تورش شده و آزمون فرضیههایی
که با آماره های  tو  Fانجام میشوند ،قابل اطمینان نباشند .برای رفع خودهمبستگی ،یکی از روشهای
مرسوم تخمین مدل به روش حداقل مربعات تعمیم یافته است که به داده وزن میدهد ،به همین دلیل به
روش حداقل مربعات تعمیم یافته ،حداقل مربعات وزنی ( 64)WLSنیز گفته میشود(سوری.)5832،
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 -5نتایج پژوهش
 -1-5بررسی مانایی متغیرها
بهکارگیری روش های معمول اقتصادسنجی در تخمین ضرایب بر این فرض استوار است که متغیرهای
الگو مانا هستند ،وجود متغیرهای نامانا باعث میشود که آمارههای  Fو  tاز اعتبار الزم برخوردار نباشند .برای
اطمینان از مانا بودن متغیرها ،از آزمون ریشه واحد دادههای تابلویی استفاده میشود .فرض صفر این آزمون
بیان میکند که متغیر موردنظر نامانا است .درصورتیکه متغیر نامانا باشد ،مدل دچار رگرسیون کاذب
میشود (بالتاجی.)2331،61
آزمون مانایی به آزمون ریشه واحد نی ز معروف است .فرض صفر این آزمون وجود ریشه واحد را بیان
می کند که در این صورت متغیر نامانا خواهد بود .برای این منظور از آزمون ریشه واحد لوین ،لین و چو
( 66)LLCاستفاده میشود که نتایج بهصورت زیر است:
جدول  -2نتایج حاصل از آزمون مانایی ( )LLCدر سطح با عرض از مبدأ و روند
ROE

ATMBRAN

SPOS

HHI

GDP

آماره

-3.18

-1.338

-5.3632

-7.1374

-8.761

احتمال

0.0007

3.333

3.3241

3.3333

3.3335

نتیجه

مانا

مانا

مانا

مانا

مانا

 -2-5آزمون چاو F( 67لیمر)68
برای برآورد مدل در دادههای ترکیبی ،ابتدا باید بررسی شود که آیا تفاوتهای فردی در داده ها وجود
دارد؟ این آزمون بهمنظور انتخاب تخمین مدل به روش حداقل مربعات تلفیقی 63یا حداقل مربعات متغیر
موهومی 73است.
فرضیات این آزمون بهصورت زیر است:
فرض صفر :حداقل مربعات تلفیقی
فرضیه مقابل :حداقل مربعات موهومی است.
فرضیه اول بر اساس مقادیر مقید و فرضیه متقابل آن بر اساس مقادیر غیر مقید است .
نتایج حاصل نشان می دهد که فرضیه صفر رد نشده و مدل باید بر اساس حداقل مربعات تلفیقی برآورد
گردد.
 -3-5آزمون فرضیههای پژوهش
(D-

با توجه به آزمون های قبلی و برآورد مدل از روش حداقل مربعات معمولی آماره دوربین-واتسون
 75)Wوجود خودهمبستگی در مدل را تأیید می کند .برای رفع این کاستی الگو به روش حداقل مربعات
تعمیمیافته ( )GLSبرآورد میشود .نتایج حاصل از برآورد در جدول زیر مشهود است:
فصلنامـه اقتصاد مالی
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جدول  -3نتایج حاصل از برآورد مدل
آماره t

احتمال مربوط به آماره

نام متغیر

ضریب

0.0054
0.083

ATMBRAN

1.64

2.79

SPOS

0.148

1.73

0.097

HHI

53.6

1.66

GDP

5.42

3.20

0.0014

)AR(1

0.52

12.92

3.3333
D-W=1.77

منبع :یافتههای پژوهش

ضریب متغیر نسبت تعداد دستگاههای خودپرداز به تعداد شعب برابر  5.64و در سطح  1درصد معنادار
است .افزایش این نسبت به معنی استفاده بیشتر از ابزارهای بانکداری الکترونیکی است و بر سودآوری
بانکها اثر مثبت دارد .ازآنجاکه با توجه به دادههای مربوط به درجه تمرکز صنعت بانکداری در ایران رقابتی
است پس بانک ها بر اساس ساختار رقابتی بازار ،رفتارهایشان را برای افزایش سودآوری تنظیم میکنند .یکی
از رفتارهای بازارها ارائه خدمات بهتر است که این امر از طریق استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی
امکانپذیر است؛ زیرا استفاده از دستگاههای خودپرداز موجب کاهش هزینههای عملیاتی بانک از قبیل
هزینههای استفاده از کاغذ و هزینههای استفاده از نیروی انسانی میشود .از طرفی در وقت و هزینه مشتریان
نیز صرفهجویی میشود که منجر به رضایت مشتریان و افزایش تعداد مشتریان و بهتبع آن افزایش
فعالیتهای بانکی شده و لذا سودآوری بانک را افزایش میدهد .افزایش تعداد دستگاههای خودپرداز
همچنین موجب میشود تا خدمات بانکی ازجمله دریافت وجه و پرداخت قبوض و  ...بهصورت شبانهروزی در
اختیار مشتریان بوده و لذا از نگهداری پول نقد جلوگیری میکند که این امر خود سبب افزایش سپردههای
بانکی میشود.
ضریب متغیر سهم هر بانک از کل تعداد پایانههای فروش نیز در سطح معناداری  53درصد  ،مثبت و
معنادار است .پایانههای فروش نیز یکی دیگر از ابزارهای بانکداری الکترونیکی است که باعث میشود تا
چرخه پول کاغذی کاهش یابد ،بهعبارتدیگر ،انتقال پول از حساب فرد به حساب فرد دیگر اتفاق میافتد نه
جابجایی پول کاغذی ،درنتیجه هزینههای بانکها در ارائه خدمات به مشتریان و هزینههای مراجعه به بانک
برای مشتری کاهش خواهد یافت .از طرفی ،افزایش تعداد پایانههای فروش موجب افزایش سپرده بانک و
امکان عرضه اعطای وام بیشتر برای بانک و افزایش سودآوری میشود .بر این اساس  ،مردم پول نقد کمتری
نزد خود نگه میدارند که بازهم سپرده بانک را افزایش میدهد .با افزایش سطح سودآوری بازده حقوق
صاحبان سهام افزایش پیدا میکند.
ضریب متغیر درجه تمرکز بازار در سطح معناداری  53درصد مثبت و معنادار است .درجه تمرکز بازار
متغیر ساختاری بوده و بیانگر رقابتی یا انحصاری بودن بازار است .هر چه عدد مربوط به درجه تمرکز به
فصلنامـه اقتصاد مالی
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سمت  5میل کند بازار به سمت انحصاری بودن میل میکند .بر این اساس ضریب مثبت این متغیر بیان
میکند که هر چه درجه تمرکز بازار افزایش ی ابد و بازار به سمت انحصاری شدن برود ،سودآوری نیز افزایش
خواهد یافت.
ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی حقیقی نیز در سطح معناداری  1درصد مثبت و معنادار است .در
زمان رونق اقتصادی سپرده بانکها افزایش و قدرت بانکها برای اعطای وام بیشتر میشود؛ از طرفی در دوره
رونق اقتصادی تمایل به سرمایهگذاری ا و تقاضای وام هر دو افزایش مییابند .با افزایش اعطای وام و
تسهیالت ،درآمدهای مشاع بانکها افزایش مییابد .افزایش درآمد بانکها نیز سود بانک و به تبع آن بازده
حقوق صاحبان سهام را افزایش میدهد
 -6نتیجهگیری
افزایش سرمایهگذاری در بانکداری الکترونیکی میتواند منجر به سودآوری بانکها شود .زیرا از طریق کاهش
هزینه های اداری و عملیاتی و افزایش ارائه خدمات و صرفهجویی در هزینههای مشتریان اعم از هزینههای
زمانی و مکانی موجب جلب مشتریان بیشتر و افزایش سطح سودآوری میشود .از طرفی بانکداری
الکترونیکی باعث افزایش میزان سپردههای مشتریان در بانکها شده و فضای مناسبتر و گستردهتری را
در اعطای تسهیالت بانکها شکل می دهد .ارائه خدمات با کیفیت بهتر منجر به افزایش سودآوری و
تاثیرگذاری مثبت بر بازده حقوق صاحبان سهام بانکها میشود.
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