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چكیده
ارتباط بین نوسانات سیکل های تجاری و سودآوری بانک ها برای ارزیابی و ثبات بخش مالی و
بانکی از اهمیت خاصی برخوردار است  ،شرایط اقتصاد کالن می تواند بر فعالیت بانک ها تاثیر گذار
باشد و این امر نیز به نوبه خود می تواند سایر بخش های اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد .این مقاله
به بررسی تاثیر متغیر های کالن اقتصادی بر سودآوری بانک ملی ایران بر اساس مدل  GMMآرالنو
باند ( )1991می پردازد .داده های مورد استفاده در این تحقیق از ترازنامه های بانک ملی ایران و
داده های سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای دوره زمانی  1696-1631می
باشد .یافته های تحقیق نشان می دهد ارتباط معناداری بین نوسانات سیکل های تجاری و
سودآوری بانک ملی ایران وجوددارد و در این راستا بانک ملی ایران عالوه بر کوچک سازی سازمان
خود در جهت کسب سود بیشتر باید در دوران رکود سرمایه گذاری و کیفیت دارایی را مد نظر قرار
داده و در دوران رونق وضعیت نقدینگی خود را بهبود بخشد تا با ریسک نقدینگی روبرو نشود.
واژههای كلیدی :سیکل های اقتصادی  ،سودآوری بانک  ،روش گشتاورهای تعمیم یافته.
طبقه بندی E32,C2,G21: JEL
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 -1مقدمه
بانک ها از طریق در اختیار قرار دادن منابع مالی برای سرمایه گذاران و جذب و تخصیص این
منابع نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارند  .یکی از مهم ترین مسائل مدیران  ،سرمایه گذاران
و تحلیلگران نگرانی از عملکرد شرکت ها است که این مهم ارتباط خاصی با سودآوری بانک ها
دارند .نتایج برآوردها نشان می دهد که سودآوری بانک ها نه تنها به عوامل مربوط به تصمیم گیری
های مدیریت  ،عوامل داخلی مربوط می شود بلکه تغییرات محیط اقتصاد کالن نیز این سودآوری را
تحت تاثیر قرار می دهد( دوراج و موکی.)3412 ،1ارتباط تنگاتنگ بین صنعت بانکداری و سایر
بخشهای اقتصادی همانند زنجیره ای ناگسستنی می باشدو فقدان هر قطعه از این زنجیره موجب
گسست آن خواهد شد.شرایط اقتصاد کالن ،دخالت های دولت و بانک مرکزی در اقتصاد و ادوار
اقتصادی که در بستر اقتصاد جهانی شکل می گیرد ،می تواند باعث تغیر سودآوری شرکت ها ،
گیرندگان وام و در نهایت می تواند سود آوری بانک را تحت تاثیر قرار دهد(حیدری  ،هادی و
همکاران .)1694 ،آگاهی از ارتباط بین نوسانات چرخه های اقتصادی 3و سودآوری بخش بانکی
برای ارزشیابی ثبات و صحت بخش مالی و بانکداری مهم است .شرایط بد اقتصادی میتواند باعث
بدتر شدن وضعیت کیفیت پرتفوی وام و ایجاد ضررهای اعتباری و در نهایت منجر به کاهش
سودآوری می شود( .گامباکورتا و میستورلی .6)3440،
با توجه به اهمیت اثر چرخه های اقتصادی بر شکل گیری رفتار بنگاه های اقتصادی (بانک ها)،
سرایت این رفتار ها به سایر بخش های جامعه وفقدان پژوهش کافی درباره این موضوع ،این انگیزه
را در نویسندگان این مقاله به وجود آورد تا"اثر چرخه های اقتصادی بر سودآوری بانک :بررسی
موردی بانک ملی " را به عنوان یک موضوع پژوهشی انتخاب نمایند .از این رو  ،پرسش اصلی این
پژوهش که همان بررسی را بطه میان نوسانات چرخه های تجاری و سودآوری بانک است  .اهمیت
پ ژوهش در آن است ،که به گونه تجربی به سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان  ،تحلیل گران مالی و
سایر استفاده کنندگان اطالعات مالی ،درک صحیحی از تاثیر چرخه های اقتصادی بر سودآوری
بانک و بررسی شرایط گوناگون اقتصاد کالن را می دهد .هدف این مقاله آن است که نخست ارتباط
بین سودآوری بانک ملی ایران و چرخه های تجاری را مطالعه کند .هدف دوم این پژوهش نیز آن
است تا سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان ،تحلیلگران مالی و سایر استفاده کنندگان اطالعات را از اثر
مذکور ،آگاه نماید  .انتظار می رود نتایج این پژوهش بتواند دستاورد و ارزش افزوده علمی به شرح
زیر داشته باشد:
اول اینکه نتایج این پژوهش می تواند موجب گسترش مبانی نظری پژوهش های گذشته درباره
سودآوری بانک ها گردد .دوم این که شواهد پژوهش برای تعیین خط مشی بانک در شرایط مختلف
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اقتصادی در جهت بهبود وضعیت و ثبات در سودآوری سیستم بانکی کمک می کند .این موضوع به
عنوان یک دستاورد علمی می تواند اطالعات سودمندی را در اختیار قانون گذاران  ،سرمایه گذاران،
اعتباردهندگان  ،تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان حوزه بازار سرمایه قرار دهد .سوم این
که نتایج پژوهش می تواند ایده های جدیدی برای انجام پژوهش های جدید در این حوزه ،پیشنهاد
نماید.
بر همین اساس در این مقاله ابتدا با بیان مبانی و اهمیت موضوع و پرداختن به پیشینه اثر
نوسانات چرخه های اقتصادی بر سودآوری بانک موضوع را کالبد شکافی نموده و سپس محقق با
جمع آوری داده های ترازنامه ها ،صورتحساب سود و زیان بانک ملی ایران و اطالعات حساب های
ملی کشور با استفاده از پایگاه داده های سری زمانی بانک مرکزی  ،اقدام به تخمین مدل با بهره
گیری از نرم افزار اویوز 1نموده و سپس نتایج تخمین مدل را تشریح می نماید.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 -1-2چارچوب نظری
آگاهی از ارتباط بین نوسانات چرخهی اقتصادی  0و سودآوری بخش بانکداری برای ارزیابی
ثبات و صحت بخش مالی و بانکداری مهم است .سیکل های تجاری اقتصادی به علت تاثیر گذاری
عمومی که بر کل سیستم اقتصادی دارند از اهمیت باالیی برخوردارند .بررسی روند تاریخی تولید
ن اخالص داخلی هر کشوری به عنوان معیاری از سطح فعالیت اقتصادی آن کشور نمایان گر آن است
که این متغیر در طول سالها ،حول یک روند رشد بلندمدت نوسان کرده است .این نوسانات در
ادبیات اقتصادی به چرخههای اقتصادی معروفند .وجود چرخههای اقتصادی حاکی از این است که
اقتص اد در معرض رونق و رکودهایی است که آن را از روند بلندمدت دور میسازد .از آنجا که
سیاست گذاری اقتصادی وابسته به وضعیت رونق یا رکود اقتصاد است و سیاستی که در زمان رکود
(رونق) مناسب است ،لزوما مناسب دوره رونق (رکود) نیست ،سیاستگذار ناگزیر است از وضعیت
حال و آینده چرخههای تجاری آگاه باشدطبق تعریف برنز و میچل« ،2چرخههای اقتصادی نوعی از
نوسانات هستند که در سطح کالن فعالیت اقتصادی کشورها  ...رخ میدهند .یک چرخه دربرگیرنده
رونقی است که تقریبا همزمان در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی رخ میدهد و پس از آن رکود ...
تقریبا مشابهی در عموم فعالیتهای اقتصادی دیده میشود .این ترتیب تغییرات مکرر ولی بینظم
است» .البته این تعریف به دلیل استفاده از عباراتی چون «تقریبا همزمان» و «بسیاری از
فعالیتهای اقتصادی» قابل تفسیر و بسط است .این که چه متغیرهایی انتخاب شوند و همبستگی
متقابل با چه وقفه یا تقدمی باشد موضوع تحقیقات بسیاری در این سالها بوده است .از تعریف فوق
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همچنین واضح است که واژه نوسانات مناسبتر از چرخه جهت توصیف این پدیده است (مجید
عینیان ،تیر .) 93شرایط اقتصاد کالن و دخالت های دولت و بانک مرکزی در اقتصاد به همراه ادوار
تج اری که در بستر اقتصاد جهانی شکل می گیرد ،می تواند باعث تحریک سودآوری شرکت ها و
گیرندگان انفرادی وامها شده و سود آوری بانکی را تحت تاثیر قرار دهد .در این شرایط ،تخمین
یک مدل اقتصادی مناسب که از اطالعات گذشته استفاده کند ،به درک بهتر از روابط بین شرایط
اقتصادکالن بر روی سود دهی بانکی کمک می نماید .در نتیجه درک بهتر و صحیح تری از تاثیر
چرخه های تجاری بر سود بانک را ارائه نموده و با استفاده از روش های مختلف شرایط گوناگون
اقتصاد کالن را مدیریت نموده تا ریسک بانک ها را به حداقل ممکن برساند.
چرخه های تجاری نوعی نوسانهای با قاعده و منظم در فعالیت های کالن اقتصادی کشورها
است که بیشتر به وسیله بنگاههای تجاری سازمان دهی می شوند .یک سیکل  ،با یک دوره رونق
اقتصادی که همزمان در فعالیت های متعدد اقتصادی رخ می دهد  ،شروع شده و به دوره رکود و
انقباض منتهی می شود .این سلسله از تغییرات بارها و بارها تکرار می شوند ولی حالت منظم و
دوره ای ندارند( .برنز و میچل .)1903،3چهار مرحله سیکل تجاری را می توان به طور خالصه به
صورت رونق و بهبود ، 1نقطه اوج  ،1رکود 9و نقطه حضیض 14بیان کرد.رکود اقتصادی بعد از دوره
رونق اقتصادی به وجود می آید  .در این حالت از تولید کل و قیمت کاال ها کاسته می شود و در
نتیجه  ،در آمد و چون خدمات ابداع شده در بانک ها جزء خدمات مشتقه است در نتیجه حجم
فعالیت های بانک ها نیز کاسته شده و به همین دلیل حاشیه سود بانک ها نیز کاهش می یابد .
پس پیامد رکود در اق تصاد کاهش در آمد و حاشیه سود  ،کاهش نرخ بازده سرمایه گذاری برای
سهامداران و مالکان شرکت را رقم می زند(عینیان .)96،از سوی دیگر  ،شرکت ها توان باز پرداخت
بدهی های خود به اعتبار دهندگان را نخواهند داشت که این امر کاهش حاشیه سود بانک ها و
افزایش ریسک نقدینگی و اعتباری را برای آن ها به همراه خواهد داشت .توجه به سود بانکی از آن
جهت حائز اهمیت است که بانک ها به عنوان واحدهای اصلی اقتصاد در هر کشوری در سطح
اقتصاد یک کشور و در مواردی در سطح بین الملل به فعالیت پرداخته و هدف از این فعالیت کسب
سود در جهت تامین رضایت م شتریان ،کارکنان و سهامداران خویش می باشند  ،این امر در صورتی
بدست می آید که بانک ها اصولی و بر اساس شناخت متغیر های گوناگون اقتصادی رفتار نموده و
بتواند شاخص های مالی و اقتصادی را بر اساس ابزار های درست پیش بینی کرده و در این زمینه
گام بردارند(آلبرتازی و گامباکورتا  .)3449،عواملی گوناگونی که می تواند به طور مستقیم و
غیرمستقیم سود بانک را تحت تاثیر قرار دهد را می توان به شرح زیر توضیح داد :عامل اول تولید
ناخالص داخلی است .کل ارزش ریالی محصوالت نهایی تولید شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 04پائیز 1331

رافیک نظریان ،آزاده محرابیان و برژانگ مرادی 121 /

کشور در دوره زمانی معین(ساالنه یا فصلی ) را تولید ناخالص داخلی می نامند .ارتباط بین رشد
تولید ناخالص داخلی با سودآوری بانکی به طور خالصه بدین صورت است که با بهبود شرایط
اقتصادی تقاضای تسهیالت توسط خانوارها و بنگاه ها تولید افزایش یافته و در نتیجه شرایط مالی
قرض دهندگان ( بانک ها) از محل سود حاصل از بازپرداخت تسهیالت بهبود یافته و به عبارت
دیگر سودآوری بانکی افزایش می یابد(نظریان و امینی  .)1691 ،عامل بعد که مورد توجه قرار می
گیرد عامل تورم است ،تورم عبارت از افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد .هنگامی که تورم و
کاهش ارزش پول شدید باشد  ،آثار آن بر دیون مالی و قراردادها در بخش توزیع درآمد ،تولید ،
مصرف  ،پس انداز ،سرمایه گذاری  ،تجارت خارجی و  ....به طور کامل آشکار می شود.تورم رشد
اقتصادی را کند می کند باعث کاهش سود آوری بنگاه های اقتصادی می گردد  ،زیرا تورم  ،نرخ
های پس انداز را کاهش و هزینه و ریسک سرمایه گذاری مولد را افزایش می دهد ( برادران شرکاء،
حمیدرضا و سید مطهری  ،سید مهدی  .)1613دارایی های جاری بانک ملی در بر گیرنده موجودی
نقد ،انواع سرمایه گذاری  ،حسابها و اسناد دریافتنی ،مطالبات ،تسهیالت اعطایی در فالب عقود
اسالمی می باشند .دارایی های ثابت که در بر گیرنده منابع زیرساختی بانک می باشند و عموما
شامل " ساختمان ها و سایر اموال غیرمنقول ،تجهیزات رایانه ،اثاثه و وسایل نقلیه " می باشد.
مقدار کل دارایی های بانک ملی (جاری و ثابت ) که شاخصی برای سنجش اندازه و وسعت بانک در
نظر گر فته می شود ،انتظار بر آن است که اندازه بانک بتواند تاثیر معنی داری بر سودآوری بانک
داشته باشد.
سنجش اندازه بانک به این دلیل صورت می گیرد که هرچه بانک بزرگتر باشد  ،بیشتر می
تواند از صرفه های ناشی از مقیاس در معامالت خود را استفاده کند و سود بیشتری نیز کسب
نماید .بنابراین انتظار می رود که رابطه مثبتی میان اندازه و سود بانک وجود داشته باشد( رامالل،
.) 3449بانک ها با اعطای تسهیالت بازرگانی ،صنعتی و تولیدی ،توسعه اقتصادی کشور را فراهم می
نمایند .همچنین می توانند با اعطای اعتبارات موجبات تشویق و توسعه صادرات ،افزایش تولید
داخل ،توسعه صنعتی ،کشاورزی  ،توسعه تجارت داخلی ،حمل و نقل و سهولت در واردات را فراهم
آورند .ارتباط بین تسهیالت پرداختی و سودآوری بانکی بدین صورت است که با افزایش تسهیالت
پرداختی ،درآمد بهره ای بانکی و در نتیجه سودآوری آن افزایش می یابد.
نسبت میزان تسهیالت بر تولید ناخالص داخلی میزان اهمیت بانک ها در اقتصاد را نشان می
دهد پایین بودن این نسبت می تواند حاکی از اقتصادی بازارگرا باشد که در آن پس اندازکنندگان و
وام گیرندگان (بخصوص بنگاه ها) مستقیما و بدون میانجیگری بانک ارتباط برقرار می کنند.
(آلبرتازی و گامباکورتا .)3449،درجه توسعه یافتگی و رونق بازار سرمایه به سبب نقش اساسی و
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بالقوه ای که در گردآوری منابع مالی کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد ملی و هدایت آن ها به
سمت فعالیت های اقتصادی بلندمدت دارد،اهمیت زیادی در توسعه اقتصادی یک کشور می تواند
داشته باشد  .بازار های مالی با فراهم آوردن امکان معامالت اوراق بهادار بنگاه ها و موسسات از یک
سو ،تسهیالت و منابع مالی مورد نیاز را در اختیار متقاضیان قرار می دهد و از سوی دیگر بازدهی
مناسبی برای ارائه کنندگان این منابع فراهم می کند(نظریان و امینی . )1691،از آنجا که که بازار
بورس اوراق بهادار می تواند به عنوان هم شریک و هم رقیب در کنار بانک ها به فعالیت بپردازد لذا
انتظار بر این است که نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادار ارتباط معنی داری با سودآوری بانک
داشته باشد .برای آزمون تأثیر چرخه های تجاری بر سوددهی بانک ملی ایران ابتدا چرخه های
تجاری اقتصاد ایران را با استفاده از تکنیک هدریک – پرسکات تعین می کنیم و سپس با استفاده
از روش پیشنهادی ارالنو باند( )1991مورد آزمون قرار می گیرد .در این تحقیق برای ورود تاثیر
چرخه های تجاری که متغییر مستقل است از نوسانات تولید ناخالص داخلی که بر اساس تکنیک
فیلتر هدریک – پرسکات به عنوان شاخصی جهت ورود نوسانات سیکل های تجاری در مدل
استفاده می گردد و سوددهی بانک متغیر وابسته تحقیق می باشد .شکل کلی مدل تحقیق به
صورت زیر می باشد:
)

'
∑=Yt
xt-k +
∑ kYt-k +
=
+v
t
it
IID(O , )& vit+ IID(O ,

که  Xitمتغییرهای مستقل  Yit،متغییر وابسته  µi ،عامل خطا مربوط به مقاطع و  uitعامل خطا
مقطع iام در زمان tاست.
 -2-2مروری بر مطالعات تجربی
گرو و همکاران ) 3410( 11در تحقیقی به بررسی رابطه سودآوری و اندازه گیری عملکرد بانک
های منطقه ای ایاالت متحده در دوره ی 3411-1990با استفاده از تکنیک  GMMمی پردازد .
نتایج حاکی از آن است که هزینه های غیر بهره ای  ،13زیان های اعتباری اثرات منفی قابل توجهی
بر سودآوری دارد و در مقابل نسبت هزینه های بهره ای بر دارایی تاثیر مثبت بر سوداوری دارد .
کین هوا پن و میلینگپن ) 3410( 16به بررسی تاثیر عوامل اقتصاد کالن بر سوداوری بانک ها ی
تجاری چین یک دهه پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی پرداخته اند .شواهد تحقیق حاکی از
آن است که پس از الحاق چین به سازمان تجارت جهانی سودآوری بانک های تجاری چین به طور
قابل مالحظه ای افزایش یافته است  .این مطالعه طی دوره ی  3413-1991با استفاده از تجزیه و
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تحلیل تجربی پانل تاثیر بالقوه عوامل خارجی بر بازار سرمایه چین را نشان می دهد .بازگشت
دارایی به عنوان متغیر وابسته و تولید ناخالص داخلی  ،نرخ تورم  ،رشد عرضه پول  ،نرخ بهره و
مجموعه سرمایه گذاری در بازار سهام به عنوان متغیرهای مستقل می باشند .نتایج تایید می کند
که عوامل اقتصاد کالن نفوذ قابل توجهی بر سودآوری بانک ها دارند .در میان متغیرهای کالن
اقتصادی انتخاب شده اثر رشد عرضه پول بارزترین است.
سوهیر اسلیمی )3413( 10به مطالعه نحوه تاثیر گذاری سیکل های تجاری بر سودآوری بانک
ها می پردازد  .نتایج نشان می دهد که افزایش سرمایه بانک ها  ،هزینه ها و نسبت های نقدینگی
باعث افزایش سوددهی می شوند و هزینه های زیاد باعث کاهش سودآوری می گردند  .براساس
نتایج این تحقیق بانک های خاورمیانه و شمال افریقا باید از طریق پشتیبانی برنامه ها و وضع
مقررات کافی  ،سرمایه خود را حفظ نمایند.
کاناس و همکاران ، )3413( 12در پژوهش خود نشان می دهند که سود بانک های ایاالت
متحده تحت تاثیر چرخه های اقتصادی  ،نرخ بهره کوتاه مدت  ،انتظارات تورمی  ،ریسک اعتباری و
ساختار پرتفوی وام به صورت ناپ ارامتری میباشد .برتری سیستم شبه پارامتری به مدل خطی در
سیاست گزاری کالن محتاطانه برای نظارت بر سیستم بانکی می باشد .براساس مدل تجربی شبه
پارامتری واحد و یکپارچه برای سودآوری بانک ها و داده های سری زمانی ایاالت متحده آمریکا در
دوره  ، 3411-1911تخمین متغیرها ی بانک های آمریکا بر اساس شواهد ناپارامتری که مدل
خطی نمی تواند آن را کشف کند تعین می شوند .این متغیر ها  ،سیکل های تجاری  ،نرخ بهره
کوتاه مدت  ،انتظارات تورمی و ریسک اعتباری هستند .براساس نتایج این مطالعه سودآوری تنها به
متغیرهای بخش بانکی تاکید نمی کند بلکه متغیرهای اقتصاد کالن را نیز در بر می گیرد .نتایج
نشان می دهد سیاست گذاران مجموعه ای از هردو متغیر اقتصاد کالن و بانکی را برای مدیریت
سود بانکی و افزایش حفظ ثبات مالی در نظر می گیرند.
نیکوالساپرجز( )3449به شناسایی سودآوری بانک در سیستم بانکداری یونان تحت تاثیر شرایط
چرخه اقتصادی از طریق روش شناسی مدلهای آستانه ای چند پانلی پرداخته است  .یافته های
تجربی نشان می دهند که رابطه مثبتی بین سودآوری بانک و چرخه تجاری وجود دارد.فالمینی و
همکاران ) 3449(13در تحقیقی عوامل موثر بر سودآوری بانک های تجاری در کشورهای جنوب
صحرای آفریقا11را مورد بررسی قرار داده اند.یافته ها حاکی از آن است که سود بانک با ریسک
اعتباری  ،اندازه بانک ها  ،تنوع فعالیت و مالکیت خصوصی در ارتباط است ،بازده بانک توسط متغیر
های کالن اقتصادی  ،تورم پایین و رشد پایدار تحت تاثیر قرار می گیرد  ،سودآوری باالی بانک می
تواند واسطه گری مالی را کاهش دهد و بازده باال نشان دهنده نرخ سود تسهیالت باال نسبت به
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سایر نقاط جهان است  .سود تسهیالت باالتر از بازار نشان دهنده درجه ناکارآمدی در ارائه خدمات
مالی توسط بانک ها می باشد .
نوری بروجردی و مردانی ( )1694در مطالعه ای به بررسی ساختار بازار و سودآوری بانک های
دولتی پرداخته،نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرانه تولید ناخالص داخلی به نمایندگی از
11
توسعه اقتصادی با سودآوری رابطه مستقیم دارد و بافته آنها با نتایج تحقیق دمیرگوک کانت
( )3443سازگار است ،اندازه بانک رابطه منفی و معنی داری با سودآوری بانک ها دارد .سنجش
متغیر اندازه بانک به این دلیل صورت می گیرد که هر چه بانک بزرگ تر باشد  ،بیشتر می تواند از
صرفه های ناشی از مقیاس در معامالت خود استفاده کند و سود بیشتری نیز کسب نماید .بنابراین
انتظار می رود که رابطه مثبتی میان اندازه و سود بانک وجود داشته باشد(رامالل )3449 ، 19اما
نتایج تحقیق آنان نشان می دهد اندازه بزرگتر بانک های دولتی با استفاده از صرفه جویی های
مقیاس همراه نیست.
نظریان و امینی ( )1691در تحقیقی ارتباط بین سیکل های اقتصادی و سودآوری بخش بانکی
را مورد بررسی قرار داده ،یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سودآوری بانک ها و نرخ رشد
اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد  ،بین سودآوری بانکی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (به
عنوان شاخص نوسانات سیکل های تجاری) ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد ،همچنین بین
نرخ تورم و هزینه های عملیاتی شبکه بانکی ارتباط مستقیم و معنی داری داشته  ،بین سرمایه بازار
سهام و سودآوری بانک ها رابطه مستقیمی وجود دارد .
شوال پور و اشعری ( )1693به بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک های ایران
پرداخته و سودآوری بانک را با استفاده از نسبت بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه
گیری نموده اند .با بررسی اطالعات  12بانک و موسسه اعتباری طی دوره  11-13به این نتیجه
رسیدند که بین ریسک اعتباری و سودآوری بانک رابطه منفی وجود دارد.
 -3روش شناسی پژوهش
به منظور بررسی اثر نوسان های سیکل های تجاری بر سود آوری بانک ملی ،مجموعه داده ها
شامل ارقام ساالنه موجود در ترازنامه است که از اداره کل آمار بانک ملی ایران دریافت شده،
اطالعات مربوط به داده های اقتصاد کالن از سری های زمانی بانک مرکزی و نشریات ساالنه آن
جمع آوری گردیده است .از آنجایی که برای بررسی وضعیت متغیر ها اقدام به جمع آوری اطالعات
براساس اطالعات گذشته شده است ،این تحقیق در ردیف مطالعات پس رویدادی طبقه بندی می
گردد .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است زیرا با مطالعه تاثیر چرخه های تجاری بر سودآوری
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بانک ملی ایران می تواند در عالم با ارائه اطالعات در این زمینه استفاده کنندگان را یاری رساند .از
آنجایی که این پژوهش به دنبال شناسایی روابط بین متغیر های مختلف است از نوع تحقیقات
همبستگی می باشد و از نظر ماهیت داده ها  ،تحقیق کمی می باشد.
 -4مدل تحقیق و نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق
برای انتخاب متغیرهای مناسب جهت تخمین و برآورد تاثیر چرخه های تجاری بر سود بانک
ملی ایران از مطالعات فراوانی استفاده گردیده است ،مهم ترین مطالعه ای که متغییر های مدل بر
مبنای آن اتخاذ گردیده مطالعه گامباکورتا و البرتازی در سال  3449می باشد  .جدول  1-0خالصه
متغیرهای مدل را نمایش داده شده است .در واقع هریک از این متغیر ها به عنوان شاخصی برای
تاثیرگذاری بر سود آوری بانک ملی در نظر گرفته شده اند و در ادامه تحقیق به بررسی ارتباط بین
هریک از این شاخص ها با سودآوری بانک می پردازیم.
جدول  -1خالصه متغیرهای مدل
سود خالص بانک ملی ایران پس از کسر مالیات

Y

تولید ناخالص داخلی بدون قیمت نفت به قیمت های ثابت(براساس فیلتر هدریک–پرسکات)

GDP

مجموع دارایی های بانک ملی ایران

TA

نسبت مجموع تسهیالت به تولید ناخالص داخلی

BL

نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تکنیک
تورم ساالنه

ARCH

VSM
DCPI

(ماخذ :یافتههای پژوهشگر)

برای آزمون تاثیر چرخه های تجاری بر سودبانک ملی ایران ازمدل برآوردی  GMMپیشنهاد شده
توسط آرالنو و باند)( 1991استفاده می کنیم .مدل مورد بررسی به روش اقتصاد سنجی گشتاور های
تعمیم یافته دو مر حله ای GMMبرای داده ها در بازه زمانی  1696-1631بر آورد شده است.
فرم کلی یک الگوی پویا در داده های ترکیبی به صورت زیر است:
’
)( yi,t-yi,t-1)=a(yi,t-1-yi,t-2)+β (Xi,t-Xi,t-1)+(Ɛi,t-Ɛi,t-1
() 1
معادله آرالنو و باند 34به صورت زیر می باشد:
()3
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آزمون سارگان 31به بررسی و اعتبار سنجی متغییر های انتخابی مدل می پردازد.
در این رابطه Yjtنشانگر صورت سود و زیان Xjt ،بردار متغیرهای توضیحی  ،بهصورت خاص داریم:
]Xjt = [GDPjt,DCPIjt, BLjt, VSMjt, TAjt

که در آن  GDPjtسطح واقعی تولید ناخالص داخلی DCPIjt ،نرخ تورم BLjt ،مجموع تسهیالت
تقسیمشده بر VSMjt،GDPنوسانات بازار سهام و  TAjtمیزان کل داراییهای بانک ملی ایران را
نشان میدهد .تمام متغیرها به جز نسبتها و نرخهای بهره بهصورت لگاریتمی به دست آمدهاند .این
مدل با بهرهگیری از برآوردگرGMMآرالنو و باند ( )1991برآورد شده است که کارایی و سازگاری را
تضمین میکند ،به شرطی که مدل دارای همبستگی پیاپی مرتبه دوم نباشد و ابزارهای مورد
استفاده معتبر باشند (که این نکته با آزمون سارگان ارزیابی میشود) .جدول  2نتایج برآورد معادله
( )3را نشان میدهد که در آن Yjtسود خالص را نشان میدهد.
 -1-3داده های پژوهش
جامعه آماری جدول (شماره  )3این تحقیق داده های ترازنامه های بانک ملی ایران طی یک
دوره  33ساله از سال  1631لغایت  1696می باشد .که در این تحقیق مقدار کل دارایی های بانک
ملی ایران  ،سود پس از کسر مالیات  ،مقدار کل تسهیالت از ترازنامه های بانک ملی ایران استخراج
گردیده است و شاخص بورس اوراق بهادار  ،تولید ناخالص داخلی  ،نرخ تورم  ،از پایگاه داده های
سری زمانی بانک مرکزی استخراج گردیده است.
جدول شماره  -2معرفی داده های متغیرهای پژوهش
شاخص

نرخ تورم

بورس

DCPI

VSM
11.4
64.6
472.1
435.1
403.5
694.4
1549.4
1936.8
1653.1
1538
2206.2

17.4
9
20.7
24.4
22.9
35.2
49.4
23.2
17.3
18.1
20.1

تولید ناخالص
داخلی*
GDP
547266887.9
611152547.6
683171502.1
712676176.6
710436502.1
721661624.9
746254788
802160823.6
830304456
848806307.4
888565448.9

مجموع دارایی

مقدار كل

سود پس از كسر

های بانک* )(TA

تسهیالت* L

مالیات*Y

5574028
6419602
8015035
11434048
19806703
24274044
30115149
39204623
44593105
55370719
71065827

2222279
2824383
4080637
5504100
8185509
9811902
13317994
17250286
21688955
26452220
37038454

826
2492
8354
10651
5186
20157
8804
8871
16021
69165
32373

فصلنامـه اقتصاد مالی
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سال
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
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شاخص

نرخ تورم

بورس

DCPI

VSM
2978.3
3758.8
5062.8
11379.4
12113
9459.4
9821
10081.9
7966.5
12536.7
23294.9
25905.6
38040.8
79015.4
62531.8

12.6
11.4
15.8
15.6
15.2
10.4
11.9
18.4
25.4
10.8
12.4
21.5
30.5
34.7
15.6

تولید ناخالص
داخلی*
GDP
929576705.7
989442183.5
1086442899
1159737803
1221115774
1320019642
1413582971
1546594696
1561858695
1605453190
1717056729
1809586964
1793351108
1774109261
1823406033.0

مجموع دارایی

مقدار كل

سود پس از كسر

های بانک* )(TA

تسهیالت* L

مالیات*Y

90906777
106959115
173774722
233550834
315851971
360517559
446881078
550368521
566567298
642554446
820204345
939275951
1064374995
1257137123
1447505339

46141157
58083299
88657673
122171994
163263877
188636979
209760091
311025738
324128192
394235299
481770152
531983904
549669338
593632362
670437421

105712
98299
845334
2553403
1925503
2576806
3664061
3183267
1958141
3594025
2237323
3660982
2838961
12966888
-25513980

سال
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393

* ارقام به میلیون ریال می باشد
(ماخذ :یافتههای پژوهشگر)

 -1-4چرخه های تجاری و فیلتر هدریک -پرسكات

22

بررسی سری های زمانی تولید ناخالص داخلی حاکی از این واقعیت است که این متغیر نه تنها
طی زمان دارای نوسان است  ،بلکه دارای یک روند رشد بلند مدت می باشد که به طور متوسط
جهت حرکت آن روبه باال است .لذا برای تحلیل سیکل های اقتصادی و دستیابی به تولید بالقوه
بایستی روند زدایی انجام شود .در این پژوهش برای ورود اثر چرخه های تجاری در مدل از فیلتر
هدریک پرسکات بهره می گیریم.به طور تکنیکی  ،فیلتر هدریک پرسکات یک فیلتر خطی دو طرفه
است که مسیری هموار شده از حداقل کردن واریانسسری زمانی  ytنسبت به مجذورات جمع شده
به دست می آورد .فیلتر هدریک  -پرسکات ابتدا در سال  1914برای تجزیه و تحلیل ادوار تجاری
توسط این دو نفر مطرح شد ،و به تدریج دامنه استفاده آن به منظور مقایسه ادوار تجاری میان
کشورها گسترش یافت .به طوریکه از سال  1914تاکنون تبدیل به یک روش استاندارد برای
روندزداییسریهای زمانی شده است.
 -2-4مدل GARCH

فرم کلی مدل  ARCHبه شکل زیر است :
(Yt= XtB+ɛt)6

()0
فصلنامـه اقتصاد مالی
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مدل  GARCHحالت تعمیم یافته مدل  ARCHمی باشد مزیت مدل  GARCHنسبت به مدل
ARCHکه مستلزم تخمین پارامتر های زیادی است .می تواند ازمدل ،GARCHبا در نظر گرفتن
این نکته که این دو قابل تبدیل به یکدیگر می باشند استفاده کرد .
() 2

+

=

GARCH (1, 1):

در این تحقیق از مدل  GARCHجهت تخمین نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادار استفاده
گردیده است.
 -3-4آزمون ایستایی متغیرها
36

در این پژوهش برای بررسی ایستایی متغیرها از آزمون ریشه واحد  ( ADFدیکی فولر تعمیم
یافته ) که برای تشخیص ایستایی یک فرایند سری زمانی مورد استفاده قرار می گیرداستفاده می
کنیم.
جدول  -3آزمون دیكی فولر تعمیم یافته برای سطح داده ها
مقادیر بحرانی
در سطح %11

در سطح %5

در سطح%1

آماره آزمون دیكی
فولر تعمیم یافته

متغیرها

-2/62

-2/98

-3/71

-13/13

Y

-2/63

-2/98

-3/72

-3/73

DCPI

-2/63

-2/99

-3/73

-0/77

GDP

-2/62

-2/98

-3/71

-1/79

TA

-2/63

-2/98

-3/72

-3/57

VSM

-2/65

-3/02

-3/80

-1/26

BL

(ماخذ :یافتههای پژوهشگر)

جدول  6نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای سطح متغیر ها می باشد  .همانطور که از این
جدول پیدا است  ،کلیه متغیر ها در سطح  2درصد ایستا نمی باشند  .لذا برای ایستا نمودن متغییر
ها در سطح  2درصد الزم است که از متغییر ها دیفرانسیل گرفته شود.

فصلنامـه اقتصاد مالی
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جدول -4نتایج آزمون دیكی فولر تعمیم یافته با یک بار دیفرانسیل گیری از داده ها
مقادیر بحرانی
در سطح %11

در سطح %5

در سطح%1

آماره آزمون دیكی فولر
تعمیم یافته

متغیرها

-2/63

-2/99

-3/75

-6/47

)D(Y

-2/64

-3/00

-3/76

-6/24

)D(DCPI

-2/63

-2/98

-3/72

-3/30

)D(GDP

-2/63

-2/98

-3/72

-3/62

)D(TA

-2/66

-3/04

-3/85

-4/91

)D(VSM

-2/63

-2/98

-3/72

-3/99

)D(BL

(ماخذ :یافتههای پژوهشگر)

جدول  0نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای داده ها با یک بار دیفرانسیل گیری می باشد و
نشان می دهد  ،همانطور که این جدول نشان می دهد کلیه متغییرها در سطح  %2ایستا می باشند.
 -4-4بررسی نرمال بودن پسماند ها
جهت بررسی نرمال بودن توزیع پسماندهاازآماره جارک -برا استفاده می گردد.
جدول  -5بررسی نرمال بودن باقیمانده ها
آماره جارک– برا

سطح معنی داری

0/58

0/74

(ماخذ :یافتههای پژوهشگر)

در جدول (شماره  )2فرض صفر در این آزمون که اشاره به نرمال بودن پسماند دارد مورد
پذیرش قرار می گیرد.بر اساس نتایج این آزمون می توان بیان نمود که در سطح اطمینان 92
درصد توزیع پسماند نرمال می باشد.
 -5-4فرضیه های تحقیق
با توجه به مبانی نظری مطرح شده و در پاسخ به سوال تحقیق  3فرضیه مطرح و مورد ازمون
قرار می گیرد .پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا سیکل های اقتصادی بر سودآوری بانک ملی
اثرگذار می باشند؟ شاخص اندازه گیری سیکل اقتصادی تولید ناخالص داخلی می باشد که در
فصلنامـه اقتصاد مالی
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جدول شماره  1و مدل تحقیق اورده شده است .به منظور پاسخ به سوال اصلی تحقیق ارتباط
هریک از این متغیرها به عنوان شاخص دوره های اقتصادی و سودآوری بانک ملی مورد بررسی و
آزمون قرار گیرد.
 )1تولید ناخالص داخلی (شاخص اندازه گیری سیکل های اقتصادی) ارتباط معنی داری بر
سودآوری بانک ملی ایران دارد.
 )3نسبت تسهیالت بر تولید ناخالص داخلی ارتباط معنی داری بر سودآوری بانک ملی ایران دارد.
 )6سود سال قبل ارتباط معنی داری بر سود سال بانک ملی دارد.
 )0نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادار ارتباط معنی داری بر سودآوری بانک ملی ایران دارد.
 )2تورم بر سودآوری بانک ملی ایران اثر معنی داری دارد.
 )3اندازه دارایی های بانک ملی ایران ارتباط معنی داری بر سودآوری بانک ملی ایران دارد.
 -5یافته های تحقیق
نتایج حاصل از تخمین مدل  GMMنشان می دهد (جدول ،)2آماره  R-Squaredکه بیانگر
ضریب تعیین مدل و قدرت توضیح دهندگی مدل می باشد 96درصد از تغییرات متغیر وابسته
توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می شود ،و عالئم ضرایب نیز با تئوری های اقتصادی سازگار
هستند،آماره سارگان در این مدل نشان دهنده اعتبار متغیرهای ابزاری به کارگرفته شده در مدل
می باشد همانطور که از نتایج تخمین معلوم می شود آماره جی در این پژوهش با prob =0/14
حاکی از پذیرش فرض صفر مبنی بر مناسب بودن ابزارهای بکارگرفته شده در تخمین مدل می
باشد .بر این اساس می توان اظهار نمود که ابزار به کارگرفته شده مدل در سطح  92درصد معتبر
می باشند .در ادامه هریک از فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار می دهیم.
جدول  -5نتایج تخمین مدل
سطح معناداری
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

*

آزمون t

انحراف استاندار

0/03
-14/35
0/00
-50/31
0/17
5/12
0/00
3/53
2/63
9/30
0/11
15/21
Adjusted R-Squared 0/91
J-Statistic
10/07
Durbin-Watson stat 1/90

ضریب

-0/54
-0/01
0/90
0/02
24/49
1/82
R-Squared
0/93
Instrument rank
12
prob(J-Statistic ) 0/07

*کلیه متغیرها با یک بار دیفرانسیل گیری در سطح  92%معنی دار می باشند.
(ماخذ :یافتههای پژوهشگر)
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GDP
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DCPI
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 -1-5اثر سود سال قبل ( )t-1بر سود سال  tبانک ملی ایران
بنابر این نظریاتی که در مبانی نظری مطرح گردید انتظار ارتباط بین سود سال  tدر بانک ملی
ایران با سود درسال t-1می رود و هرچه این ارتباط بیشتر باشد نوسان سود بانک را بیشتر می نماید
.همانطور که در جدول  2مشاهده می گردد ارتباط بین سود خالص بانک ملی ایران در سال t-1با
سود سال  tمعنی دار و منفی می باشد یعنی اگر  1درصد افزایش در سود سال t-1منجر به کاهش
 4520درصدی در سود سال  tدر بانک ملی ایران می گردد .با توجه به اینکه بین ضریب نتایج این
پژوهش با پژوهش نظریان ومرادی ()1690اختالف وجود دارد لیکن در مجموع سود سال های قبل
ارتباط معنی داری بر سود سال فعلی دارد و اختالف ضریب به دلیل منفی شدن (ضرر) سود بانک
ملی ایران در سال  1696می باشد  .هر چند این ارتباط کوچک می باشد و لی میتواند موضوعی
جها پژ.هش های آتی باشد.
 -2-5ارتباط میان نسبت تسهیالت بر تولید ناخالص داخلی و سودآوری
بین نسبت کل تسهیالت پرداختی بانک ملی ایران برتولید ناخالص داخلی و سودآوری این بانک
طبق جدول  2ارتباط مع نی دار و منفی وجود دارد  .نتایج تخمین مدل نشان می دهد که با افزایش
 1درصد در نسبت تسهیالت به تولید ناخالص داخلی تاثیری به اندازه  0/01درصد بر سود بانک ملی
ایران دارد .و این به معنی کاهش نقش بانک در اقتصاد است  ،و می توان گفت که در سال های
اخیر با توجه به افزایش تعداد بانک ها و اقدامات دولت در متنوع سازی ابزارهای پولی و مالی سهم
بانک ملی در اقتصاد کاهش یافته و حتی منفی شده است  ،لیکن این تاثیر در حال حاضر خیلی
کوچک می باشد.
 -3-5تاثیر نوسانات شاخص كل بورس اوراق بهادار بر سودآوری
براساس نتایج جدول  2ارتباط معنی داری و مثبتی بین نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار
تهران و سود بانک ملی ایران وجود دارد .همانطور که قبال هم اشاره گردید با توجه به اقدامات
مقامات پولی و مالی کشور در جهت متنوع نمودن ابزارهای پولی و مالی در سال های اخیر و
توسعه این بازار ها توانسته ارتباط مهنی داری بر سود سایر شرکت ها بگذارد .با توجه به نوسانات
سال های اخیر بازار بورس اوراق بهادار تهران و افزایش وسوسه سفته بازی در این بازار نه تنها
بانک ها بلکه اشخاص حقیقیی نیز تمایل به کسب سود در این بازار دارند ..در نتیجه می توان در
سطح معنی داری  92درصد فرضیه سوم را قبول کرد یعنی نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادار
تاثیر معنی داری و مثبتی بر سود اوری بانک ملی ایران دارد .هرچند که این تاثیر خیلی کوچک و
فصلنامـه اقتصاد مالی
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به اندازه  0/02می باشد ،یعنی نوسان یک درصدی شاخص کل بوری اوراق بهادار تهران تاثیر به
اندازه  0/02درصد بر سود آوری بانک ملی ایران دارد .هرچند که بازار بورس اوراق بهادار در ایران
بازار جدید ( با توجه به عملکرد سیستم بانکی کشور) می باشد  ،لیکن ارام ارام به عنوان یکی از
ابزارهای پولی در اقتصاد ایران مورد استفاده قرار می گیرد.
 -4-5تاثیر تورم بر سودآوری
جدول  2ارتباط معنی داری و مثبتی بین تورم و سود بانک ملی ایران وجود دارد یعنی به ازاء
هر یک درصد افزایش در تورم باید انتظار کاهش 24/49درصد سود بانک ملی ایران را داشته باشیم.
با توجه به نوسانات شدید تورم در اقتصاد ایران بانک ها بیشتر تمایل به دارایی ثابت و منقوالت
دارند  .بدین ترتیب بانک ها بر اثر گذشت زمان سرمایه خود را از اثرات تورمی حفظ نموده و حتی
در مواردی می تواند منبعی برای سوداوری باشد .همچنین می توان به این نکته نیز اشاره نمود که
با افزایش تورم به نسبت نرخ سود تسهیالت نیز افزایش می یابد که منبعی خوبی برای سود اوری
بانک ها می باشد.با توجه به ارتباط معنی دار و مثبت اثر تورم بر سود بانک  ،این خطر احساس می
گردد که در شرایط تورمی شدید بانک ها کارایی خود را از دست بدهند و به سمت نگه داری
منقوالت  ،سود های باال و تمایل به تملیک اموال رهنی به دلیل عدم توان در بازپرداخت تسهیالت
و نگه داری این اموال حرکت کرده و از نقش خود خارج گردند.
 -5-5تاثیر اندازه بانک ملی ایران بر سودآوری بانک ملی ایران
متغیر دارایی های کل به عنوان شاخص برای اندازه استفاده می گردد(رامالل  .)3449 ،نتایج
جدول  2نشان می دهد که اندازه بانک ملی ایران ارتباط مثبت و معنی داری بر سودآوری این بانک
دارد  .یعنی افزایش یک درصدی در دارایی های کل این بانک (به عنوان اندازه بانک) تاثیرمثبت به
اندازه  1/82در صد بر سود بانک ملی ایران دارد .و این به معنی این است که اندازه بانک ملی ایران
مناسب است .هرچه بانک بزرگتر باشد  ،بیشتر می تواند از صرفه های ناشی از مقیاس در معامالت
خود استفاده کند و سود بیشتری کسب نماید(.رامالل )3449،
 -6-5تاثیر نوسانات تولید ناخالص داخلی برسودآوری
همانطور که بیان گردید برای دستیابی به تاثیر نوسانات سیکل های تجاری از متغیر تولید
ناخالص داخلی که بر اساس تکنیک فیلتر هیدریک–پرسکات روندزدایی شده است استفاده می
گردد تا تاثیر نوسانات تولید ناخالص داخلی را بر سودآوری بانک ملی ایران را دریابیم .جدول 2
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حاکی از آن است که نوسانات تولید ناخالص داخلی ارتباط معنی دار و مثبتی با سودآوری بانک
ملی ایران دارد .یعنی به ازای هر یک درصد نوسان مثبت در تولید ناخالص داخلی انتظار تغییری
مثبت به اندازه  0/90درصد در سود بانک ملی ایران می رود .و بر همین اساس می توان اظهار نمود
که این فرضیه تحقیق با قاطعیت  92درصد مورد تایید قرار می گیرد.
 -6نتیجه گیری و پیشنهادات
براساس نتایج این تحقیق ارتباط معنی داری بین سودآوری بانک ملی ایران با متغییر های
همچون  ( GDPبه عنوان شاخصی برای سنجش تاثیر چرخه تجاری در مدل)  ،دارایی های کل
بانک شاخصی به عنوان اندازه  ،نسبت تسهیالت به تولید ناخالص داخلی ،نوسانات بورس اوراق
بهادار ،تورم و سود آوری بانک ارتباط معنی داری وجود دارد.آماره آزمون سارگان نشان می دهد
ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق از سطح معنی داری خوبی بهره مند می باشند و می توانند به
خوبی مدل را تشریح کنند  .آماره  R-Squaredکه بیانگر ضریب تعیین مدل و قدرت توضیح
دهندگی مدل می باشد برابر مقدار  4/96می باشد  .به عبارتی بیانگر این می باشد که  96درصد از
تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر های مستقل توضیح داده می شود.
با توجه به یافته های پژوهش باید فعالیت های بانک ملی به نحوی تنظیم گردند که در دوران
رونق و رکود به بهینه ترین حالت ممکن برسند رفتارها در دوره های رونق و رکود با هم فرق نموده
،بانک ها در دوران رکود و در جهت کسب سود بیشتر باید سرمایه گذاری و کیفیت دارایی را مد
نظر قرار داده و در دوران رونق وضعیت نقدینگی را بهبود بخشیده تا با ریسک نقدینگی روبرو
نشوند  ،نتایج این بخش از تحقیق با یافته های آلبرتازی و گامباکورتا(، )3449
نیکوالساپرجز( ، )3449فالمینی و همکاران( ، )3449سوهیر اسلیمی ( ، )3413کاناس و همکاران
( ،)3413نظریان و امینی ( ، )1691مشایخ و منتی ( )1693مشابه است.
وجود رابطه معنی دار بین اندازه بانک و سودآوری بانک ملی ایران در شرایط تورمی جامعه،
بانک ها ت مایل دارند دارایی های ثابت خود را افزایش دهند و این امر منجر به کاهش نقدینگی در
بانک ها می گردد و از طرف دیگر بنا به الزامات قانونی دولت بانک ها و باالخص بانک ملی ایران را
مجبور به اعطای تسهیالت به شرکت های خاصی طبق قانون بودجه می نماید  .با توجه به ارتباط
مثبت و معنی دار اندازه بانک بر سود اوری بانک  ،بانک ملی ایران درجهت افزایش کارایی بیشتر و
عملکرد مناسب خود در جهت افزایش سودآوری میتواند با بهره گیری از تکنولوژی های جدید و
نیروهای متخصص اقدام به چابک سازی بیشتر نماید .نتایج این فرضیه با نتایج تحقیق نوری
بروجردی و مردانی ()1694و با نتایج مطالعه رامالل()3449که انتظار رابطه مثبت بین اندازه و سود
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بانک دارد یکسان است  .عالوه بر این می توان پیشنهاد نمود که بانک ها با به کارگیری ابزار های
نوین بانکی وحرکت به سمت فعالیت های که استقالل بانک را حفظ می کند عالوه بر حفظ مصالح
خود موسسه با حفظ منافع جامعه در جهت سودآوری بیشتر گام بردارند..
فرضیه " نوسانات بورس اوراق بهادار ( شاخص کل بورس اوراق بهادار)  ،تاثیر معنی داری بر
سود آوری بانک ملی ایران دارد" با توجه به آزمون این فرضیه و تایید ارتباط معنی دار بین
نوسانات شاخص کل بورس و سود آوری بانک ملی ایران  ،این امر نشان می دهد که نوسانات
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیری بر سود بانک ملی ایران دارد و نتایج این فرضیه با
نتایج تحقیق آلبرتازی و گامباکورتا (، )3449نظریان وامینی ( )1691یکسان است با توجه به
برآورد مدل (جدول ) 2این متغییر تاثیر کوچکی بر سود بانک ملی ایران دارد .لیکن کارایی این
ابزار در بازار پولی و مالی کشور می تواند بار سنگینی را از دوش بانک ها در جهت تامین مالی
شرکت ها بردارد که به عنوان تنها منبع تامین مالی پروژه ها و صنایع از سال های دور شناخته می
شوند و این امر باعث کاهش فشار بر بانک ها می شود .
در ارتباط با تاثیر تورم بر سوداوری بانک ملی ایران بر اساس نتایج این پژوهش (جدول شماره
 ) 2ارتباط مثبتی بین ن رخ تورم و سودآوری بانک ملی ایران وجود دارد و این به معنی کسب
سود در شرایط تورمی می باشد  ،و این امر باعث تغییر رفتار بانک ها از یک موسسه مالی به یک
موسسه بنگاه داری می گردد  .که این امر با توجه به ذات بانک ها و موسسات اعتباری که به دنبال
کسب سود بیشتر می باشند  ،لذا موجب بلوکه شدن منابع بانک ها در دارایی های ثابت شده و یا
بانک ها تمایل به پرداخت تسیالت با نرخ سود باال داشته باشند که این امر باعث مضاعف شدن
مشکالت اقتصادی کشور در شرایط تورمی گردد .با توجه به این که تورم نه تنها بر فعالیت بانک
ملی ایران بلکه بر کلیه فعالیت های تجاری و اقتصادی و  ....تاثیر گذار بوده و می تواند اثرات
مخربی بر اقتصاد و جامعه داشته باشد لذا در زمینه کاهش نرخ تورم بایستی اقدامات اساسی و
جدی در این زمینه صورت گیرد تا از اتالف سرمایه های ملی جلوگیری شود و بانک ها در نقش
موتور محرکه اقتصاد بتوانند قدمی در راستای پیشرفت و توسعه جامعه بردارند.
سوال اصلی این تحقیق این بود که آیا دوران رکود و رونق در چرخه های تجاری بر سود آوری
بانک ملی ایران تاثیر دارد؟ همانطور که تشریح گردید به منظور تعیین و شناسایی چرخه های
تجاری از فیلتر آماری هدریک – پرسکات ( )1991برای بررسی جزء روند از سری های زمانی مورد
نظر استفاده شده است .فیلتر هدریک – پرسکات استفاده شده در این پژوهش  ،روش تک متغیره
می باشد .این فیلتر از حداقل کردن مجموع مربع انحرافات سری با یک جزء روند بدست می آید
که به عنوان شاخص خوبی برای برازش تلقی می شود .همانطور که نتایج تخمین مدل (جدول )2
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نشان می دهد متغیر های (  GDPو نوسانات تولید ناخالص داخلی ) به عنوان دو شاخص تاثیرگذار
چرخه تجاری بر روی سود بانک ملی ایران  ،حاکی از تاثیر معنی دار چرخه های تجاری بر سود
آوری بانک ملی ایران می باشد .با توجه به اینکه ما در این تحقیق به دنبال یافتن جواب سوال
تحقیق بودیم پس از انجام تخمین مدل به این نتیجه رسیدیم که بین دوران رکود و رونق در
چرخه های تجاری بر سود آوری بانک ملی ارتباط معنی داری وجود دارد .یعنی در این پژوهش با
قطعیت  %92می توانیم اظهار نمای یم که دوران رکود و رونق برسودآوری بانک ملی ایران تاثیرمعنی
داری دارد.
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