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چكیده
بخشهایمواجههباکمبودنقدینگی

بخشهای دارای مازاد نقدینگی به

بانكها منابع مالی رااز

هدایت میکنند.ارزیابی عملکرد بانكها به سبب تأثیرآنها دررشد اقتصادیوتوسعهبازارهای
هدفپژوهشحاضربررسیعملکردبانكهایخصوصیدربورساوراق

مالیاهمیت بهسزایی دارد.
است.بااستفادهازدادههایچهاربانكتجاریصادرات،پست

بهادارتهرانبراساسمدلCAMEL
بانك،تجارتوملتطیسالهای 5931-5931پنجفرضیهدرقالبتفاوتبینعملکرد بانكهای

تجاری در بعد کفایت سرمایه ،کیفیت داراییها ،کیفیت مدیریت  ،عملکرد درآمدها،عملکرد بانك-
بینشاخصهای

یسازی آزمونومشخصشد
های تجاری در بعدنقدینگیقبلوبعدازخصوص 
ییدردودورهقبلوبعدازخصوصیسازیتفاوتمعناداریوجود

کفایتسرمایهوکیفیت دارا
نداشته ،اما بین کیفیت مدیریت  ،سودآوری و نقدینگی در قبل و بعد از خصوصیسازی تفاوت
معناداریوجودداشتهاست .
بانكهایخصوصی،بورساوراقبهادار،مدل.CAMEL
واژههاي كلیدي :
طبقه بندي G21, G33, M42 : JEL

 -1کارشناس ارشد گروه مدیریت اجرایی،واحد امارات  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دبی،امارات متحده عربی.
 -2استادیار ،عضو هئیت علمی گروه مدیریت دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران( .نویسنده مسئول) mehrdad_neamati@yahoo.com

 -3استادیار ،عضو هیئت علمی گروه مدیریت ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
اهدافخصوصیسازیدرهرکشورباتوجهبهسیاستها،برنامههایاقتصادیوراهبردهابه
دنبالاهدافمتفاوتیاست.درفرآیندخصوصیسازیتمامیا قسمتیازمالکیتوکنترلآنبه
بخشخصوصیواگذارمی شود.انتقالمالکیت،شرطالزموفراهمنمودنزمینهرقابت؛شرطکافی
برایاجراییكسیاستخصوصیسازیموفقمیباشد.هدف خصوصیسازیافزایش کارائی بنگاه-
کوچكسازی دولت ،توانمندسازی بخش خصوصی ،گسترشبازار سرمایه،

ها ،توزیع مناسب درآمد،
افزایش رقابت ،تأمین منافع مصرفکنندگان از طریق واگذاری مالکیت و مدیریتبنگاههای اقتصادی
دولتی به بخش غیردولتی است .
5
بانك هابهواسطهنقشکلیدیدراقتصادمهمهستند.براساسنظریهلوین (،)5331ساختار
مالکیتبانكهاونقشبنیادیآنهادراقتصادملی،یكمتغیرحیاتیدرفرآیند توسعهمالیو
رشداقتصادیاست.وظیفهاصلیبخشبانکداریهدایتمنابعواعتباراتمالیبهسویپروژههای
بهره وروکمكبهرشداست.نقشدولتنیزدرسیستممالی،تضمیناینامراستکهبانكهااز
طریققوانینومقرراتو نظارتدقیقخود،اینوظیفهحیاتیراتاحدامکانکاراترانجامدهند.
درکشورهایدرحالتوسعه،تعدادزیادبانكهایدولتی،خصوصیسازیآنهارابهچالشیبزرگ
برایدولت هاتبدیلکردهاست.ازطرفدیگر،سیستمبانکداریدولتیتقریباٌدرهرکشوریکه
مالکیتدولتیبانك هادرآنکشورفراگیراست،امریخطرناکاست.بههرحالاگرهدفدولت
ایجاداقتصادکاراتروبازارگراترباشد،کاهشاثردولترویتصمیم هایتخصیصاعتبارخیلیمهم

است (مطلبی اصل .)5931 ،از میان انواع بانكها ،بانكهای تجاری از مهمترین اجزای صنعت
بانکدارهستندکه مستقیماً ظرفیت توسعهپایدار توسعهپایدار صنعتبانکداری راازطریق کارایی
یکنند (یانگ و زائو .)1113 ،1در دهههای اخیر بانكهای
عملیاتی و سطح مخاطره منعکس م 
هایمشتریمداریمواجه شدهاندوبراساس آن


تجاریدرجهانباروندجهانیشدنونگرش
تحول و تغییرات اساسی را تجربه نمودهاند .لذا با توجه به پیشرفت تکنولوژی و رقابتیتر شدن
صنایع،ایجادزمینههمگامشدنباتغییراتیادشدهضروریاست.خصوصیسازیزمینهافزایش

رقابت میان مؤسسات گوناگون را فراهم می کند ،و کارایی مؤسسات را نیز افزایش میدهد
(نورینسب .)5933،

بانكهای خصوصی از
نظام بانکداری ایران پس از انقالب اسالمی دچار دگرگونی شد ،تمامی  
این بازارکنار گذاشته شدند و بانکهای دولتی بهفعالیت خود ادامه دادند.با گذشت زمان مشخص
بخشها از کارایی برخوردار
شد که مدیریتدولت در بخش بانکی نیز مشابه مدیریت دولتی سایر  
نیست.باشروع فعالیت بخش خصوصی در نظام بانکی از سال 5931بهبعدو همچنین تصویب
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سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی  به منظور افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و

ارتقای رقابت و کارایی سیستم بانکی از پویایی بیشتری برخوردار گردید (نعمتی و طباطبایی،
.)5931خصوصیسازیدربسیاریازحوزه هاگسترشیافتوبخشبانكنیزدراینعرصهحضور
گسترده ایداشت.دراینبینبانكملتاولینبانكدولتیبودکهبافراهمسازیشرایطپذیرش
دربورسوخصوصی سازی،درتابلوتاالربورسواوراقبهادارقرارگرفتوچندماهپسازآننیز

بانكهایتجارتوصادراتحضوربهعنواندومینوسومینبانكدولتیدرعرصهخصوصیحاضر
شدند .
در اقتصاد بانك محور کشور ،حدود  31درصدنقدینگی کل ،از سوی بانكها مدیریت میشود و
تقریباًهر سال بانكها در ابتدای فهرست صد شرکت برتر کشور از لحاظ شاخصهای مختلف مانند
درآمد (فروش)قرار دارند .از این رو عملکرد آنها به طور مستقیم بر منافعگروههای سهامداران،
سپردهگذاران ،تسهیالت گیرندگان،مشتریان و تمامی واحدهای اقتصادی کشور تأثیرگذار است .از
منظورآگاهیازمیزانمطلوبیتومرغوبیتفعالیتهایخودبهویژهدر

سویدیگر،هرسازمانبه
محیطهای پیچیدهوپویا،نیازمبرمبهسیستمارزیابیعملکرددارد.فقدانسیستمارزیابیعملکرد

میشود که
در یك سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی  
سازمانهادرایرانبرای

پیامدآنکهولتودرنهایتمرگسازماناست.بانكهانیزهمانندسایر 

حیاتدرموجگستردهاطالعرسانی

ترومدرنتروامکانرقابتوادامه


تر،سریع

رایهخدماتمتنوع
ا
و  توسعهخدماتویژهبانکی،نیازمندارزیابیعملکرد مستمرشعبخودهستند.افزایشسودآوری
بانك ها و کارایی عملیات مستلزم سنجش و تحلیل کارایی عملیات بانكها میباشد .بنابراین در

ها،بررسیعملکردمالیآنهااهمیتویژهایدارد.زیراآثار


وریبانك

خصوصبهبودعملکردوبهره
تمامی فعالیتهای بانکی به نحوی در صورتهای مالی نشان داده میشود و بدین صورت قابل
ارزیابی میباشد (غیور .)5933 ،برای بررسی عملکرد مالی سازمانهای مالی دامنهای وسیع از
میباشند،امامعیارهایبسیار
اینسازمانهاقابل تحقیقوبررسی 

گزارشهایمالی

شاخصهای

لمیکنندکهتوانایی

سازمانمالیبهعنوانواسطههاییعم

مهمبرایتعیین سازگاریوسالمت 
9
نقدی،سودآوریونقدینگیآنسازمانرابسنجد.کمیتهنظارتبربانکداریبازل درسال،5333
معیارهایمدل CAMELرابرایبررسیسازمانمالیپیشنهاددادهاست.ازاینرو،پرسشاصلی
سازیدرایرانسبببهبودعملکردمالیبانكهایتجاری


پژوهشحاضرایناستکهآیاخصوصی
شدهاست؟برایپاسخگوییبهاینپرسش،عملکردبانكهابراساسابعادمدلCAMELسنجیده

دربانكهایکشور

شود.باتوجهبهموضوعاینپژوهشحاضرکهبررسیشاخصهایCAMEL


می
سازیمیباشد .


قبلوبعدازخصوصی
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 05بهار 1311

 / 111ارزیابی عملکرد بانکهای خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل

CAMEL

 -2مبانی نظري
تعریفمیشود(نیلیو

ارزیابی عملکردیك کسب وکار تابعی از کارایی و اثربخشی یك فعالیت 
همکاران.)1111،
سیستم ارزیابی عملکرد ( )PMSمیتواند به عنوان مجموعه معیارهای مورد استفاد برای
صاحبنظران مالی برای

کمیسازی اثربخشی و کارایی یك فعالیت تعریف شود.اقتصاددانان و 

شهای
تهای مالی ،رو 
روشهای از جمله تجزیه و تحلیل نسب 
بانكها  
بنگاهها و  
ارزیابی عملکرد  
1
پوششیدادهها ()DEA

پارامتریك مانندروش مرزی تصادفی و ناپارامتریك مانند تجزیهوتحلیل
رااستفادهکردهاند.درسالهایاخیر،چارچوب CAMELبهعنوانروشیبرایبررسیسالمتو

عملکردمالیدربررسیعملکردبانكهابهکارگرفتهشدهاست .

1
این سیستم در اکتبر سال  5331توسط اداره اتحادیه اعتبار ملی ( )NCUAبه کار گرفته شده
مهمترین معیارها برایتعیین شایستگی و سنجش
است.درجه اعتبار ،سودآوری و نقدینگی ،از جمله 
فعالیت یك بانك است .به همین منظور ،از سال  5333کمیته نظارت بر بانکداری بازل نیز به
4

عباسقلیپور،

کارگیری شاخصهای  CAMELرا برای ارزیابی نهادهای مالی الزم دانسته است )
 .)5933در ادامه ،شرحی مختصر از ابعاد این مدل بیان میشود :
 )5کفایت سرمایه :1توانایی مالی بانك را نشان میدهد و برایاندازهگیری آن ،سرمایه بانك به
دو قسمت تقسیممیشود :سرمایه اصلی و سرمایه تملیکی .کارکرد اصلی این نسبت ،حمایت
زیانهای غیرمنتظره وحمایت از سپردهگذاران و اعتباردهندگان است(سیف،
بانك در برابر 
یباشد کهسطحمعقولی ازسرمایه رانگهداری نماید.کمیته بازل
 .)5931بانك ناگزیر م 
بانكهای کشورهای عضو سازمان همکاری و
حداقل مقدار نسبت کفایت سرمایه برای  
بانكهایکشورهایآسیاییبهعلت
توسعهاقتصادیراهشتدرصددرنظرگرفته،امابرای 
ضعیفبودنسیستمنظارتیاعتباری،حداقلایننسبترا51درصداعالمکردهاست.
 )1کیفیت دارایی :3تمرکز اولیة تجزیه و تحلیل این بعد بر ریسك اعتباری است .کیفیت
داراییها در بانكها مستقیماٌ با عملکرد مالی ارتباط دارد .ارزش تسهیالت ،بهارزش نقدشدن

وثیقههای آن وابسته است ،در حالی که ارزش سرمایهگذاریها به ارزش بازار وابستهاست.
انتظار میرود بانك داراییهای باثبات را در پرتفوی خود داشته باشد و برای کاهش ارزش
داراییهای خود برنامه زمانبندی شده و ذخیرههای مناسب برای جبران ارزش آن در نظر
عباسقلیپور.)5933،

بگیرد(
 )9کیفیت مدیریت :3کیفیت درست مدیریت برای عملکرد بانك اساسی است ،اما سنجش آن
مشکل است .به هر حال ،شاخصهای متعددی میتوانند به عنوان شاخص درستی و
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شایستگیمدیریت به کار گرفته شوند .از جملهنسبت مخارج ،درآمد هر کارمند ،هزینه هر
وام ،میانگین اندازهوامها و هزینه هر واحد پول وام دادهشده میتوانندبه عنوان نماینده
کیفیت مدیریت به کار گرفتهشوند(بارال .)1111،51ارزیابی کیفیت مدیریت ،میزان هزینه
یدهد.لذاکاهشآنمنجربهافزایش
یشود ،نشانم 
هر واحدپولی  راکهتسهیالت دادهم 
یگردد.عملکردچهارشاخص دیگر عناصرCAMEL
کارایی وسودآورینهادهای مالی م 
ینقص بودن و
حرفهای بودن ،درستی و ب 
وابسته به نحوه بصیرت ،توانایی ،هوشیاری  ،
شایستگیمدیریتنهادهایمالیاست.باتوجهبهاینکهنقشمدیریتدرموفقتهرنهادی
شاخصهایعناصر

تعیینکنندهاست،عموماٌ،کیفیتمدیریتوزنبیشترینسبتبهسایر
CAMELدرارزیابینهادهایمالیدارد.
 )4عملکرد درآمد :55این بعد با چگونگی مدیریت داراییها و بدهیها در نهاد مالی ارتباط زیاد
دارد .کسب درآمد در نهاد مالی ،باید سودآور باشد ،به طوری که از رشد داراییها حمایت کند
وقابلیت اندوختهسازی در سازمان را افزایش دهد تا به افزایش حقوق سهامداران منجر شود.
عملکرد درآمدی خوب به افزایش اطمینان سپردهگذاران ،سرمایهگذاران ،وامدهندگان و
بخش عمومی نسبتبه مؤسسه منتهی خواهد شد.
 )1نقدینگی :51کنترل نقدینگی از مسئولیتهای مهم مدیر بانك است .به کارگیری وجوه کوتاه-
سرمایهگذاریهای بلندمدت ،بانك را با این مخاطره مواجه میکند که دارندگان

مدتدر
حسابهای سرمایهگذاری ممکن است متقاضی دریافت وجوه خود باشند که بانك را به
فروش داراییهایخود مجبور کند .بانك باید نقدینگی کافی برای پاسخگویی به تقاضای
سپرده گذاران و وامدهندگان را داشته باشد تا اطمینان عمومی را نسبت به خود جلب کند
عباسقلیپور.)5933،بانك هانیازمندداشتنسیستممدیریتداراییوبدهیاثربخشمی-

(
باشندتابتوانندعدمانطباقسررسیددرداراییهاوبدهیهاراحداقلوبازگشتآنهارا
بهینهنمایند.همچنیننقدینگیباسودآوریرابطهمعکوسداشته،بنابراین،نهادهایمالی
بایدبیننقدینگیوسودآوریتعادلمناسبیرابرقرارکنند .
 -3پیشینه پژوهش
 -1-3مطالعات خارجی
ناکنووینتراب ،)1111( 59خصوصیسازیتقریباٌ  111بانكبرزیلیرادردوره 5331-1115
میالدیموردمطالعهودریافتنداندازهبانكونوعمالکیت،مشخصههایمهمیدربهرهوریهستند.
فصلنامـه اقتصاد مالی
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در نتیجه بانكهای دولتی به طور قابل مالحظهای کمتر از بانكهای خصوصی مولد هستند و
سازیموجبافزایشبهرهوریمیگردد.

خصوصی
54
تیتام (،)1155در"پیشبینیورشکستگیصنعتبانکداریتجاری"،دریافتهمهشاخص-
هایکملزدرنمونهآماریبزرگداراییكارتباطقابلپیشبینیباورشکستگیبانكهاهستند

ولیدرنمونهآماریکوچكبینشاخصمدیریتباورشکستگیرابطهدرستیوجودندارد .
هانگوهمکاران،)1151( 51دربررسیمدلهایپیشبینیورشکستگیبانكبرایکشورهای
درحالتوسعهوتوسعهیافته" پنجنسبتسرمایهبهدارایی،بازدهدارایی،بازدهسرمایه،داراییهای

ثابتبهبدهی هایبلندمدتونسبتتفاوتدرآمدبهرهباهزینهبهرهبهخالصدرآمدرابرای313
بانكطیدورهزمانی 1111-1113با استفادهازمدللجستیك انجامودریافتتنهادونسبت
سرمایه به دارایی و نسبت تفاوت درآمد بهره با هزینه بهره به خالص درآمدها ارتباط منفی با
اهمیتیبابحران هایمالیبانكدارندوسهنسبتباقیماندهبیارتباطهستند .
یلبانكهایملیشدههندبامدلکمل"،بین

پراسادوراویندر،)1151( 51در"تجزیهوتحل
سالهای  1111-1151انجام دادند .نشان داد که عوامل کملز باعث رشد و سودآوری صنعت

بانکداری،مؤسساتاعتباریوتوسعهاقتصادیکشورمیگردد .

بینیورشکستگیبانك ها:مطالعهموردیازبانکداریسودانبرای

عربی،)1159( 51در"پیش
دورهزمانی "1111-1113شاخصکایل،53کهموردتأییدبانكمرکزیسودانبودرابادوروش
بینیوضعیتبانك هاآزمونونشاندادکهشاخصسودآوریمؤثرترینشاخص

آماریجهتپیش
درورشکستگیبانك هااستودرادامهکیفیتدارایی،نقدینگیوکفایتسرمایهقرارمیگیرند .
اوکاروکنتوامآدنی(،)1154درمقالهای"پیشبینیورشکستگیبانكبااستفادهازشاخص-
های کمل و اطالعات بازار" وضعیت بانكهای نیجریه را برای سالهای  1111-1151مطالعه
کردند.آنهادریافتند شکستبانکینتیجهشاخصهایکملضعیفوریسكپذیریبیشازحد
بانكها است و تنها راه مهار ورشکستگی بررسیهای حضوری و غیر حضوری ،به طور منظم و
شفاف،توسطبانكمرکزیوشرکتبیمهسپردههامیباشد .
آسپالوداوان،)1154(53مقالهایباعنوان"ارزیابیعملکردمالیبخشبانکیدرهند:مطالعه
موردیازبانكهایبخشخصوصیقدیم"رابرایسالهای1111-1151انجامدادند.هدفازاین
تحقیقارزیابیعملکردمالیورتبهبندیبانكهابااستفادهازشاخصهایکملزبود.ابتدابهرتبه-
بندیبانكهابراساسهریكازشاخص هاپرداختهشدودرنهایتیكرتبهترکیبیبرایهر
بانكمحاسبهکردند.مشاهداتتحلیلیازمطالعهنشاندادکهتنها 1بانكاز 59بانكانتخاب
شدهعملکردمالیخوبوعالینشاندادهاند .
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 -2-3مطالعات داخلی
حسینزاده بحرینی و همکاران ( ،)5931در مقایسه کارایی بانكهای خصوصی و دولتی در

ایرانباروشتحلیلپوششیدادهها()DEAوبافرضبازدهیمتغیربهمقیاسنشانمیدهندکه
کاراییاقتصادیبانكهایدولتیبیشترازبانك هایخصوصیاست.علتپایینبودنمیزانکارایی
تخصیصبانك هایخصوصیبهدلیلتازهتأسیسبودنونیزدیدگاههایمتفاوتایننوعبانكها
دراستفادهازنهادهایتولیداست .
بابانكهای دولتی بهروش

بانكهای خصوصی 
طیبیوهمکاران (،)5933درمقایسه کارایی  
بانكهای خصوصی درکارایی سودوبیشتر
یدهد کهبیشتر  
پارامتری مرزتصادفی ()SFAنشانم 
یافتههای آنها نشان
بانكهای دولتی در کارایی هزینه در سطح باالتری قرار داشتهاند .همچنین  

یتوان به
بانكهای خصوصی استکهازعللآنم 
میدهد کهکارایی سودبهطورمتوسطبرای  

پرداختالزامیبرخیتسهیالتاشارهکرد .
نامداری و همکاران( ،)5933درپژوهشی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها بهبررسی
کارایی ده بانك دولتی درایران برای دوره5931-5931با رویکردی بر منابع انسانی آنها پرداختند.
نتایج حکایت از آن دارد که بانكهای دولتیایران درمحدوده بازدهی فزاینده به مقیاس قرار دارند .
مؤتمنیوهمکاران(،)5933درتحقیقیباعنوان"ارزیابیعملکردراهبریبانكها" عملکرد
بانك هارادردوسطحمالیوغیرمالیبرایسهبانكاحصاشدهمحاسبهکردهاند،سپسبااستفاده
ازروش Fuzzy AHPمعیارهایوزندهیودرنهایتبانكهابهروشتاپسیس()topsisرتبهبندی
شده اند.باتوجهبهنتایجبهدستآمدهعملکردغیرمالینسبتبهعملکردمالیازاهمیتباالتری
برخوردار بوده ،در ارزیابی عملکرد مالی ،معیار سهم منابع از نظر اهمیت ،رتبه اول و معیارهای
سودآوریوبازدهداراییدررتبه هایبعدیقرارگرفتند.درارزیابیعملکردغیرمالی،معیارقیمت-
گذاریازنظراهمیتدررتبهاولومعیارهایکیفیتخدماتوبانکداریالکترونیكدررتبههای
بعدی قرار گرفتند .نتایج نشان میدهد که به صرف داشتن عملکرد مالی خوب نمیتوان انتظار
داشتکهدرکلعملکردبانكبهبودیابدوتوجهبهمعیارهایعملکردغیرمالیازاهمیتبیشتری
برخورداراستواینکمكمی کندتابانكبتواندعملکردخودرادرمیانرقبابهبودببخشد .
محرابیان و همکاران( ،)5931در پژوهشی از مدل ترکیبی شبکه عصبی و تحلیلپوششیدادهها
بهعنواندوروشناپارامتریكبرایارزیابیکارایی شعب بانك استفاده کردهاند دادهها مربوط به 40
شعبه بانك در سالهای  1386و 5931جمعآوری و میزان کارایی هر یك از شعبتحلیل پوششی
دادهها به عنوان دو روش ناپارامتریكبرای ارزیابیشعباسفادهکردیدهاست.نتایجپژوهش نشان
میدهد کهرتبهبندیشعبدرایندوروشداراینتایجتقریباٌمشابهیاست .
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کارشناسانوخدایاریفرد(،)5931درمقالهایباعنوان"تجزیهوتحلیلعملکردورتبهبندی
بانكهایایرانبااستفادهازنسبتهایمالی" بهبررسیعملکردورتبهبندیدهبانكخصوصیو
اند.بانكهایانتخابشدهازجملهبزرگترینبانكهای

دولتیطیسالهای5931-5931پرداخته
ایرانهستندکهسرمایهباالییدراختیاردارند.شاخصهایمالیکهدراینتحقیقمورداستفاده
قرارگرفتهاندعبارتنداز:بازدهدارایی ،حقوقصاحبان سهام ،حاشیهسود،کاراییپرسنلی ،سایر
درآمدهایعملیاتی،نسبتخالصسوددهی،معیارکارایی،کفایتسرمایه،ومطالباتمعوق.این
تحقیق نشان داده است که اکثر بانكهای بخش خصوصی در رتبههای برتر قرار دارند و دارای
کاراییبهترینسبتبهبانكهایدولتیبودهاند.همچنیننتایجنشانمیدهدلزوماًبانكهایبا
سرمایهباالتر،کاراییبهترینداشتهاند .
بیگدلیوهمکاران(،)5933درمطالعهخودبهبررسیرابطهبین ریسكاعتباری و عملکرد
پرداختهاند.روشتحقیقازحیثهدفکاربردیوازنوعهمبستگی

مالیدرصنعتبانکداریایران
وزمانیتحقیقسالهای5931الی5931میباشد.دادههایتحقیقبهصورتساالنهاز

است.قلمر
هایمالیبانك هایفعالدرصنعتبانکداریایرانگردآوریواستخراجشدهاست .برای


صورت
هایتحقیقوآزمونفرضیه هاازدومدلرگرسیونترکیبیبااثراتتصادفیوثابت

تحلیلداده
استفادهش دهاست.برپایهنتیجهفرضیهاولتحقیق،ریسكاعتباریبرعملکردمالیدرصنعت
بانکداریایراناثرمعکوسومعنیداریدارد .برپایهنتیجهفرضیهدومتحقیق،ریسكفضایکسب
وکاربرعملکردمالیدرصنعتبانکداریایراناثرمعکوسومعنیداریدارد.برپایهنتیجهفرضیه
سوم تحقیق ،ریسك فضایکسب و کار بر رابطه بین ریسك اعتباری و عملکرد مالی در صنعت
داریدارد.سایریافتههایپژوهش،حاکیاستکهتسهیالت

بانکداریایران اثرمعکوسو معنی
هابرعملکردمالیدرصنعتبانکداریایراناثرمستقیمومعنیدار


اعطایی،اهرممالیواندازهبانك
دارد .
دژپسند و همکاران ( ،)5933در مطالعه خود با عنوان "تحلیل عوامل موثر بر بهرهوری کل
مطالعهموردیبانك هایمنتخبتخصصیوتجاریدولتیو خصوصیایران" بهبررسی

عوامل :
هایمنتخبایرانونقشآنهادربهبودبهرهوری


وریکلعواملدربانك

عواملموثربرارتقایبهره
پرداختهاند .در این ارتباط ،اطالعات  51بانك تخصصی و تجاریکشور شامل  1بانك خصوصی

(اقتصادنوین،ملت،پاسارگاد،پارسیانوسامان)و 1بانكدولتی  (مسکن،کشاورزی،ملی،سپهو
صنعت و معدن) طی دوره  5931-5933جمعآوری و سپس با استفاده از تقریب شاخص
ترنکوئیست شاخص دیویژیا ،رشد بهرهوری کل عوامل اندازهگیری شده است .نتایج اندازهگیری
وریکلعواملدربانكهای


وریکلعواملبهروشدیویژیانشانگرآناستکهسطحبهره

بهره
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هایدولتیاست.دراینتحقیق،بااستفادهازدادههای


خصوصیبهطورمعناداریبزرگترازبانك
تابلویی ،نقش متغیرهای سرمایه انسانی ،فنآوری بانکداری الکترونیك ،مقیاس فعالیت ،درجه
هایمالی،نسبتمصارفبهمنابعورکودورونقاقتصادیجامعهبربهبودبهرهوری


انجماددارایی
کل عوامل شناسایی شده است .نتایج بدست آمده از برآورد الگوها به روش اثرات ثابت ،نشان
میدهد که  مطابق انتظار شاخص بانکداری الکترونیك ،مقیاس فعالیت و رونق اقتصادی تاثیر

مستقیم و معناداری بر بهره وری کل عوامل در بانکهای کشور داشته و شاخص درجه انجماد
دارایی های مالی نیز تاثیر معکوس و کامال معناداری بر بهرهوری کل عوامل بانکها دارد .افزایش

هانسانیونسبتمصارفبهمنابعتایكحدمعینبهافزایشبهرهوریوازآن

شاخصهایسرمای

وریمنجرمیشود .


مقداربهبعدبهکاهشبهره
 -4مدل مفهومی تحقیق

شاخصهاي CAMEL

كیفیت دارایی

درآمدها

كفایت سرمایه

نقدینگی

شكل ( -)1مدل

كیفیت مدیریت

CAMEL

 -5فرضیه تحقیق
بین عملکرد بانكهای تجاری در بعد کفایت سرمایه،کیفیت داراییها ،کیفیت مدیریت عملکرد
قبلوبعدازخصوصیسازی تفاوت

بانكهای تجاری بانكهای دولتی و خصوصیو در بعد نقدینگی
معنادار وجود دارد.
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CAMEL

 -6روش تحقیق
در جمعآوری دادههای مورد نیاز از روش کتابخانهای شاملمطالعه کتب ،اسناد و مدارک و
گردآوری مطالب مورد نیاز از پایگاههای اطالعاتی ،اینترنتی اقدام شده است .بهم نظور تهیه
صورتهای مالی بانکهای ایرانی ،جمع آوری صورتهای مالی و گزارش سالیانه این بانکها از طریق
پایگاههای اینترنتی و گردآوری اطالعات مکمل از طریق بانك مرکزی و انتشارات مؤسسه عالی
آموزش بانکداری ایران اقدام شده است .پس از جمعآوری اطالعات و استخراج دادهها بهمنظور
تجزیه و تحلیل آماری دادههاازروشآزمونتی-استیودنتوتجزیهوتحلیلواریانسدرنرمافزار
 SPSSاستفاده از شاخصهای کلیدی عملکرد بانکها در مدل CAMELاستفاده شده است .نمونه
سالهای 5931-5931
آماریپژوهششامل چهار بانك صادرات ،پست بانك ،تجارت و ملت طی  
میباشد .


 -7یافتههاي تحقیق
به منظور آزمون فرضیه های تحقیق باتوجه به تایید نرمال بودن توزیع تجربی مشاهدات از
آزمونمقایسهمیانگینتی-استودنتاستفادهشدهاست.دراینآزمونمیانگینهریكازشاخص
دودورهقبلوبعدازخصوصیسازیموردمقایسهقرارگرفتهاند.فرض

هابرایتمامیبانكهادر 

صفردراینآزمونمبنیبرعدموجودتفاوتمعناداربینمقادیرمیانگینشاخصهادردودوره
سازیتعریفمیشود.درصورتیکهفرضصفرآماریدراینآزمونتایید


قبلوبعدازخصوصی
کهبینشاخصهایمذکوردردودورهقبلوبعدازخصوصیسازیتفاوت

نگردد،میتوانپذیرفت
معناداریوجودداشتهاست.درادامهبهتفکیكهریكازشاخصهایسنجشعملکرد،CAMEL

نتایج آزمونهای آماری ارائه میگردد .پیش از انجام آزمونهای مقایسات میانگین ،فرض برابری
واریانسدادههادربیندو گروهموردآزمونقرارمیگیردتامقایساتآماریبادرنظرگرفتنسایر

شرایطمحیطیغیرقابلکنترلانجامپذیرد.دراینآزمونبرابریواریانسدادههادربیندوگروه

موردآزموناستودرصورتیکهفرضبرابریواریانسهابهتاییدبرسد،آزمونمقایساتمیانگین
گروه های مستقل به شیوه معمول در بین دو گروه انجام میشود .در صورتی که فرض برابری
واریانسداده هاتاییدنگردد،درساختنآمارهآزمونمقایساتمیانگین،tازدرجاتآزادیتعدیل

شدهاستفادهمیشود .
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آزمون كفایت سرمایه در دورههاي قبل و بعد از خصوصیسازي
استودنتدرآزمونتفاوتبینشاخصهایکفایتسرمایه

جدول()5خالصهیافتههایآزمونتی-
سازیرانشانمیدهد .


هایقبلوبعدازخصوصی

دردوره

جدول ( :)1مقایسه كفایت سرمایه در دورههاي قبل و بعد از خصوصیسازي
مؤلفه

آماره

معناداري آماره تی-

درجه

سطح

لوین

لوین

استودنت

آزادي

معناداري

نتیجه

نسبتسرمایه

13.1

11.1

91.9

14.11

11.1

تایید

بدهیبهحقوقصاحبانسهام
تسهیالتاعطاییبهحقوقصاحبانسهام

15.1
34.9

55.1
11.1

11.193.1-

91
91

11.1
15.1

عدمتایید
عدمتایید

سپردههابهحقوقصاحبانسهام


11.5

11.1

11.1-

91

11.1

عدمتایید

صاحبانسهامبهمجموعداراییها

حقوق

13.5

95.1

13.1

91

39.1

عدمتایید

کفایتسرمایهافشاشده

15.1

15.1

31.1

11.11

15.1

تایید

نسبتسرمایهنوعاول
نسبتسرمایهنوعدوم

13.1
99.1

11.1
11.1

91.9
59.1-

14.11
91

11.1
14.1

تایید
عدمتایید

نسبتبدهی

13.5

95.1

13.1-

91

39.1

عدمتایید

مضربحقوقصاحبانسهام

15.1

55.1

11.1-

91

11.1

عدمتایید

منبع:یافتههایپژوهشگر 


نتایج آزمون برابري واریانس
باتوجهبهسطوحمعناداردربررسیآزمونبرابریواریانسلوین،بینشاخصهامشاهدهمیشود

هادرشاخصهاینسبتسرمایه،کفایتسرمایهافشاشدهونسبت سرمایه


کهبرابریواریانسداده
نوعاول  موردتاییدنبودهاستولذابرایانجاممقایساتمیانگیناینشاخصهادربیندودوره
قبلوبعدازخصوصیسازی،ازآمارهtبادرجهآزادیتصحیحشدهاستفادهشدهاست .


نتایج آزمون مقایسه میانگین ها
با توجه به سطح معناداری آزمون تی استودنت برای هریك از شاخصهای کفایت سرمایه
مشاهده میشود که احتمال معناداری این آزمون برای شاخصهای نسبت سرمایه (p- = 1/11
،)valueکفایت سرمایه افشاشده (،)p-value= 1/15نسبت سرمایه نوعاول ()p-value= 1/11و
نسبتسرمایهنوعدوم()p-value=1/14کوچکترازخطای 1/11بودهکهنشانازتفاوتمعنادار
بیناینشاخصهادر دورههایقبلوبعداز خصوصیسازیدارد.اما احتمالمعناداری آزمون
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 05بهار 1311
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برای شاخصهای بدهی به حقوق صاحبان سهام ،تسهیالت اعطایی به حقوق صاحبان سهام،
بانسهامبهمجموعداراییها،نسبتبدهیومضرب

سپردههابهحقوقصاحبانسهام،حقوقصاح

بودهونشانمیدهدکهبینمقادیراینشاخصهادر

حقوقصاحبانسهامبزرگترازخطای1/11
هایقبلوبعدازخصوصی سازیتفاوتمعناداریوجودنداشتهاست.باتوجهبهآمارههای


دوره
شودکهشاخصهاینسبتسرمایه،کفایت سرمایه افشاشده ونسبت سرمایه


آزمونمشاهدهمی
سازینسبتبهدورهقبلازخصوصیسازیدارایرشدبودهانددر


دردورهبعدازخصوصی
نوعاول
حالیکهاختالفمنفیبینمقادیرشاخصنسبتسرمایه نوعدوم دربیندودوره،نشانازنزول
مقادیراینشاخصدردورهبعدازخصوصیسازیدارد .

به منظور نتیجه گیری نسبت به فرضیه اول تحقیق در راستای تشخیص تفاوت معنادار یا
غیرمعنادار کفایت سرمایه در دورههای قبل و بعد از خصوصیسازی از آزمون تحلیل واریانس
چندمتغیرهاستفادهشدهاستکهنتایجاینآزموندرجدول()1ارائهشدهاست .

جدول ( :)2آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره كفایت سرمایه
آزمون
اثرپیالیی

ارزش آماره (پارامتر)
11

ویلکسالمبدا
اثرهتلینگ

933.1

15

11

بزرگترینریشهروی

19

آماره F

111.1

سطح معناداري
114.1

111.1

111.1

114.1

115.1

111.1

114.1

115.1

111.1

114.1

منبع:یافتههایپژوهشگر 



باتوجهبهسطوحمعناداریبدستآمدهبرایهریكاز آزمونهایفوقکههمگییكفرض
هایکفایتسرمایهدردورههای


مشخصرامبنیبرعدموجودتفاوتمعناداربینتمامیشاخص
سازی،مشاهدهمیشودکهاحتمالمعناداریاینآزمونهابهطورمشترک


قبلوبعدازخصوصی
برابربا 1/114وبزرگتر ازخطای  1/11استونمیتوانفرضصفرآماریاینآزمونراردنمود.
هادردورههای


هایکفایتسرمایهبانك

درنتیجهمیتوانپذیرفتکهبهطورکلیبینشاخص
قبلوبعدازخصوصیسازیتفاوتمعناداریوجودنداشتهاست .ازاینروفرضیهاولتحقیقدر

سطحخطای1/11ردشدهاست .



فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 05بهار 1311
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آزمون كیفیت دارایی در دورههاي قبل و بعد از خصوصیسازي
استودنتدرآزمونتفاوتبینشاخصهایکیفیتدارایی

جدول()9خالصهیافتههایآزمونتی-
سازیرانشانمیدهد .


هایقبلوبعدازخصوصی

دردوره

جدول ( :)3مقایسه كیفیت دارایی در دورههاي قبل و بعد از خصوصیسازي
معناداري

آماره تی-

درجه

سطح

لوین

استودنت

آزادي

معناداري

بکارگیریمنافعسهامداران

131.1

555.1

994.1-

91

14.1

عدمتایید

داراییدرآمدزابهجمعدارایی
هابهمجموعداراییها


سپرده

914.5
313.1

11.1
911.1

119.1
113.1-

91
91

411.1
119.1

عدمتایید
عدمتایید

درآمدهایعملیاتیبهداراییها


311.5

533.1

533.1-

91

191.1

عدمتایید

تسهیالتبهمجموعداراییها


199.1

151.1

151.1

159.19

159.1

تایید

سرمایهگذاریومشارکتبهجمعدارایی


195.1

315.1

941.1

91

191.1

عدمتایید

مؤلفه

آماره لوین

نتیجه

منبع:یافتههایپژوهشگر 


نتایج آزمون برابري واریانس
باتوجهبهسطوحمعناداریبدستآمدهبرایآزمونبرابریواریانسلوینبینشاخصهامشاهده
بهمجموعداراییهاموردتاییدنبوده

شودکهبرابریواریانسدادههادرشاخصنسبتتسهیالت


می
استولذابرایانجاممقایساتمیانگیناینشاخصدربیندودورهقبلوبعدازخصوصیسازی،

ازآمارهtبادرجهآزادیتصحیحشدهاستفادهشدهاست .
نتایج آزمون مقایسات میانگین
باتوجهبهسطحمعناداریآزمونتیاستودنتبرایهریكازشاخصهایکیفیتداراییمشاهده

بهداراییها (p-= 1/191

میشودکهاحتمالمعناداریاینآزمونبراینسبتدرآمدهای عملیاتی 

 )valueکوچکتر از خطای   1/11بوده که نشان از تفاوت معنادار بین مقادیر این شاخص در
دورههای قبل و بعد از خصوصیسازی دارد .اما احتمال معناداری آزمون برای شاخصهای

بهمجموعداراییها،تسهیالت

یی،سپردهها

بکارگیریمنافعسهامداران،داراییدرآمدزابهجمعدارا
وسرمایهگذاریومشارکتبهجمعداراییبزرگترازخطای1/11بودهونشان

بهمجموعداراییها

هایقبلوبعدازخصوصیسازیتفاوتمعناداری


دهدکهبینمقادیراینشاخصهادردوره

می
وجود نداشته است .باتوجه به آماره آزمون مشاهده میشود که نسبت درآمدهای عملیاتی به
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 05بهار 1311
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داراییها دردوره بعدازخصوصیسازینسبتبهدورهقبلاز خصوصیسازیدچارکاهشبوده

است .
به منظور نتیجه گیری نسبت به فرضیه دوم تحقیق در راستای تشخیص تفاوت معنادار یا
غیرمعنادار کیفیت دارایی در دورههای قبل و بعد از خصوصیسازی از آزمون تحلیل واریانس
چندمتغیرهاستفادهشدهاستکهنتایجاینآزموندرجدول()4ارائهشدهاست .

جدول ( :)4آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره كیفیت دارایی
آزمون

ارزش آماره

آماره F

سطح معناداري

اثرپیالیی

153.1

513.5

914.1

ویلکسالمبدا

135.1

513.5

914.1

13.1

513.5

914.1

513.5

914.1

اثرهتلینگ
بزرگترینریشهروی

(پارامتر)

13.1
منبع:یافتههایپژوهشگر 



باتوجهبهسطوحمعناداریبدستآمدهبرایهریكازآزمونهایفوقکههمگییكفرضمشخص

هایکیفیتداراییدردورههایقبلوبعد


عدموجودتفاوتمعناداربینتمامیشاخص
رامبنیبر
سازی،موردآزمونقرارمیدهند،مشاهدهمیشودکهاحتمالمعناداریاینآزمونها


ازخصوصی
بهطورمشترکبرابربا 1/914وبزرگترازخطای 1/11بدستآمدهاستولذانمیتوانفرض
اینآزمونراردنمود.درنتیجهمیتوانپذیرفتکهبهطورکلیبینشاخصهای

صفرآماری
کیفیت دارایی بانكها در دورههای قبل و بعد از خصوصیسازی تفاوت معناداری وجود نداشته
است.ازاینروفرضیهدومتحقیقدرسطحخطای1/11ردشدهاست .

آزمون كیفیت مدیریت در دورههاي قبل و بعد از خصوصیسازي
جدول ( )1خالصه یافته های آزمون تی-استودنت در آزمون تفاوت بین شاخصهای کیفیت
سازیرانشانمیدهد .


هایقبلوبعدازخصوصی

مدیریتدردوره




فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 05بهار 1311

برنا سلیمانی ،مهرداد نعمتی و حسن الماسی 121 /
جدول ( :)5مقایسه كیفیت مدیریت در دورههاي قبل و بعد از خصوصیسازي
معناداري

آماره تی-

درجه

سطح

لوین

استودنت

آزادي

معناداري

554.1

91

35.1

عدمتایید

91

593.1

عدمتایید

151.1

عدمتایید
عدمتایید
عدمتایید

نتیجه

مؤلفه

آماره لوین

نرخرشدحقوقصاحبانسهام

143.1

519.1

نرخرشدسپردههایجذبشده


534.1

543.1

111.5

نرخرشدتسهیالت

431.5

195.1

119.5

91

نرخرشدسرمایهگذاری


951.1

54.1

113.5

11

595.1

نرخرشددارایی

113.5

91.1

311.1

11

411.1

سرانهدرآمد
سرانهسودخالص

319.1
313.1

113.1
111.1

419.1114.5

111.15
111.53

1
511.1

تایید
تایید

سرانههزینه

11.3

111.1

315.1-

141.11

1

تایید

سرانههزینهعملیاتی

111.51

115.1

914.1-

33.11

1

تایید

سرانهدارایی

111.4

145.1

311.9-

454.11

1

تایید

سرانهبدهی

35.4

191.1

31.9-

155.11

115.1

تایید

سرانهسپردههایجذبشده


351.9

111.1

141.4-

91

1

عدمتایید

سرانهتسهیالتاعطایی

551.9

133.1

115.9-

91

115.1

عدمتایید

نرخرشددرآمد

139.1

515.1

13.5

11

151.1

عدمتایید

نرخرشدسود

134.1

51.1

311.1

11

993.1

عدمتایید

منبع:یافتههایپژوهشگر 


نتایج آزمون برابري واریانس
باتوجهبهسطوحمعناداریبدستآمدهبرایآزمونبرابریواریانسلوینبینشاخصهامشاهده
هادرشاخصهایسرانهدرآمد،سرانهسودخالص،سرانههزینه،


شودکهبرابریواریانسداده

می
سرانههزینهعملیاتی،سرانهداراییوسرانهبدهیموردتاییدنبودهاستولذابرایانجاممقایسات
میانگیناین شاخصهادربیندودورهقبلوبعدازخصوصیسازی،ازآماره tبادرجهآزادی
تصحیحشدهاستفادهشدهاست .
نتایج آزمون مقایسات میانگین
باتوجهبهسطحمعناداریآزمونتیاستودنتبرایهریكازشاخصهایکیفیتمدیریتمشاهده

یاینآزمونبرایشاخصهایسرانهدرآمد(،)p-value= 1/11سرانه

میشودکهاحتمالمعنادار

فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 05بهار 1311
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هزینه ( ،)p-value = 1/11سرانه هزینه عملیاتی ( ،)p-value = 1/11سرانه دارایی (p- = 1/11

سپردههایجذبشده()p-value=1/11وسرانه

،)valueسرانهبدهی(،)p-value=1/115سرانه
تسهیالتاعطایی()p-value=1/115کوچکترازخطای1/11بودهکهنشانازتفاوتمعناداربین
هایقبلوبعدازخصوصیسازیدارد.امااحتمالمعناداریآزمونبرای


اینشاخصهادردوره
نرخرشدسپردههای جذبشده،نرخ رشدتسهیالت،

شاخصهاینرخرشدحقوقصاحبانسهام،

نرخ رشد سرمایهگذاری ،نرخ رشد دارایی ،سرانه سود خالص ،نرخ رشد درآمد و نرخ رشد سود
دهدکهبینمقادیراینشاخصهادردورههایقبلوبعد


بودهونشانمی
بزرگترازخطای 1/11
سازیتفاوتمعناداریوجودنداشتهاست.باتوجهبهآمارههایآزمونمشاهدهمیشود


ازخصوصی
کهشاخصهایسرانهدرآمد،سرانههزینه،سرانههزینهعملیاتی،سرانهدارایی،سرانهبدهی،سرانه

ییدردورهبعدازخصوصیسازینسبتبهدورهقبل

سپردههایجذبشدهوسرانهتسهیالتاعطا

سازیدچارکاهششدهاند .


ازخصوصی
به منظور نتیجه گیری نسبت به فرضیه سوم تحقیق در راستای تشخیص تفاوت معنادار یا
غیرمعنادار کیفیت مدیریت در دورههای قبل و بعد از خصوصیسازی از آزمون تحلیل واریانس
چندمتغیرهاستفادهشدهاستکهنتایجاینآزموندرجدول()1ارائهشدهاست .

جدول ( :)6آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره كیفیت مدیریت
آزمون

ارزش آماره

آماره F

سطح معناداري

اثرپیالیی
ویلکسالمبدا

334.1
511.1

114.1
114.1

115.1
115.1

اثرهتلینگ

414.3

114.1

115.1

بزرگترینریشهروی

414.3

114.1

115.1

(پارامتر)

منبع:یافتههایپژوهشگر 



باتوجهبهسطوحمعناداریبرایهریكازآزمون هایفوقکههمگییكفرضمشخصرامبنیبر

عدم وجود تفاوت معنادار بین تمامی شاخصهای کیفیت مدیریت در دورههای قبل و بعد از
سازی،موردآزمونقرارمیدهند،مشاهدهمیشودکهاحتمالمعناداریاینآزمونهابه


خصوصی
طورمشترکبرابربا1/115وکوچکترازخطای1/11بدستآمدهاستولذامیتوانفرضصفر
هادردورههایقبلو


هایکیفیتمدیریتبانك

آماریاینآزمونراردنمود.درنتیجهبینشاخص
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 05بهار 1311
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بعد از خصوصیسازی تفاوت معناداری وجود داشته و فرضیه سوم در سطح خطای  1/11تایید
است .

آزمون سودآوري در دورههاي قبل و بعد از خصوصیسازي
استودنتدرآزمونتفاوتبینشاخصهایسودآوریدر

جدول()1خالصهیافتههایآزمونتی-
هایقبلوبعدازخصوصیسازیرانشانمیدهد .


دوره

جدول ( :)7مقایسه سودآوري در دورههاي قبل و بعد از خصوصیسازي
معناداري

آماره تی-

درجه

سطح

لوین

استودنت

آزادي

معناداري

513.1-

91

1

عدمتایید

511.1-

91

193.1

عدمتایید

91

11.1

عدمتایید

115.1

عدمتایید
عدمتایید

مؤلفه

آماره لوین

سودپرداختیبهسپردهها


111.1

341.1

کارایی

444.1

15.1

سهمسودبانكازدرآمدهای
مشاعودرآمدحقالوکاله


111.5

539.1

419.1

سهمسودبانكازدرآمدهای
مشاعودرآمدحقالوکالهبه

میانگینداراییهایدرآمدزا


513.5

915.1

444.1

91

سوددریافتیبهتسهیالت

313.9

111.1

13.1-

91

151.1

کاراییمدیریتدرکنترلدرآمد

411.1

155.1

551.4-

151.11

1

تایید

بازدهحقوقصاحبانسهام
بازدهدارایی

191.1
151.1

11.1
114.1

111.4
191.9

551.53
113.53

115.1
111.1

تایید
تایید

گستردگیسود

913.1

149.1

119.1

91

411.1

عدمتایید

حاشیهسودخالص

513.9

133.1

514.4

91

1

عدمتایید

هزینههابهدرآمدها


931.51

119.1

113.4-

191.51

115.1

تایید

درآمدکارمزدیبهکلدرآمد

931.1

111.1

13.1-

445.14

119.1

تایید

خالصسوددهی
سودپرداختیبهسپردهگذاراناز

کلهزینهها


113.1

15.1

113.9

911.53

111.1

تایید

191.1

191.1

193.4

114.14

1

تایید

سوددریافتیازتسهیالتبهکل
درآمدها

143.1

313.1

513.1

91

31.1

عدمتایید

سهمسودتسهیالتازدرآمدهای
مشاع

145.1

931.1

311.5

91

111.1

عدمتایید
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معناداري

آماره تی-

درجه

سطح

لوین

استودنت

آزادي

معناداري

313.5-

91

113.1

عدمتایید

91

194.1

عدمتایید

111.1

عدمتایید
عدمتایید
عدمتایید

مؤلفه

آماره لوین

درآمدمشاعبهکلدرآمدها

135.1

545.1

درآمدهایعملیاتیبهتسهیالت

111.1

559.1

151.1-

حاشیهعملیات

93.1

141.1

345.1-

91

سودپرداختیبهسوددریافتی

1.1

113.1

191.1-

91

15.1

جمعدرآمدهایمشاعبهمیانگین
داراییهایدرآمدزا


134.9

13.1

933.9-

91

111.1

نتیجه

منبع:یافتههایپژوهشگر 


نتایج آزمون برابري واریانس
باتوجهبهسطوحمعناداریبدستآمدهبرایآزمونبرابریواریانسلوینبینشاخصهامشاهده
هادرشاخصهایکارایی مدیریت درکنترلدرآمد،بازده حقوق


شودکهبرابریواریانسداده

می
یی،هزینههابهدرآمدها،درآمدکارمزدیبهکلدرآمد،خالص سوددهیو

صاحبانسهام،بازدهدارا
گذارانازکلهزینهها موردتاییدنبودهاستولذابرایانجاممقایسات


بهسپرده
سود پرداختی 
میانگیناین شاخصهادربیندودورهقبلوبعدازخصوصیسازی،ازآماره tبادرجهآزادی
تصحیحشدهاستفادهشدهاست .

نتایج آزمون مقایسه میانگین ها
با توجه به سطح معناداری آزمون تی استودنت برای هریك از شاخصهای سودآوری مشاهده
بهسپردهها (p-= 1/11

شودکهاحتمالمعناداریاینآزمونبرایشاخصهایسودپرداختی 


می
سودبانكازدرآمدهایمشاعودرآمدحقالوکاله(1/11

،)valueکارایی(،)p-value=1/193سهم
داراییهایدرآمدزا

مشاعودرآمدحقالوکالهبهمیانگین

=،)p-valueسهمسودبانكازدرآمدهای
(،)p-value= 1/115سود دریافتی بهتسهیالت(،)p-value= 1/151کارایی مدیریت درکنترل
درآمد(،)p-value=1/11بازدهحقوقصاحبانسهام(،)p-value=1/115بازدهدارایی(=1/111
)،هزینههابهدرآمدها(،)p-value=1/115خالص

،)p-valueحاشیهسودخالص(p-value=1/11
گذارانازکلهزینهها (،)p-value= 1/11


بهسپرده
سوددهی(،)p-value= 1/111سود پرداختی 
درآمدهای عملیاتی بهتسهیالت(،)p-value= 1/194حاشیه عملیات(،)p-value= 1/111سود
داراییهای

پرداختی به سود دریافتی ( )p-value = 1/15و جمع درآمدهای مشاع به میانگین 
درآمدزا ( )p-value = 1/111کوچکتر از خطای  1/11بوده که نشان از تفاوت معنادار بین این
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شاخص ها در دورههای قبل و بعد از خصوصیسازی دارد .اما احتمال معناداری آزمون برای
شاخصهای گستردگی سود ،درآمد کارمزدی به کل درآمد ،سود دریافتی از تسهیالت به کل

درآمدها،سهم سودتسهیالت ازدرآمدهای مشاع ودرآمد مشاعبهکلدرآمدها بزرگترازخطای
هایقبلوبعدازخصوصیسازی


دهدکهبینمقادیراینشاخصهادردوره

بودهونشانمی
1/11
شودکهشاخصهای


باتوجهبهآمارههایآزمونمشاهدهمی
تفاوتمعناداریوجودنداشتهاست .
بهسپردهها،کارایی،سود دریافتی بهتسهیالت،کارایی مدیریت درکنترلدرآمد،

سودپرداختی 
هزینهها به درآمدها ،درآمدهای عملیاتی به تسهیالت ،حاشیه عملیات ،سود پرداختی به سود

داراییهای درآمدزا در دوره بعد از خصوصیسازی

دریافتی و جمع درآمدهای مشاع به میانگین 
انددرحالیکهمتوسطشاخصهایسهم


سازیدچارکاهششده

نسبتبهدورهقبلازخصوصی
سود بانك از درآمدهای مشاع و درآمد حقالوکاله ،سهم سود بانك از درآمدهای مشاع و درآمد
داراییهای درآمدزا ،بازده حقوقصاحبانسهام،بازده دارایی،حاشیه سود

حقالوکالهبهمیانگین 

گذارانازکلهزینههادارایرشدنسبتبهدوره


بهسپرده
خالص،خالصسوددهیوسودپرداختی
قبلازخصوصیسازیبودهاند .

به منظور نتیجه گیری نسبت به فرضیه چهارم تحقیق در راستای تشخیص تفاوت معنادار یا
هایقبلوبعدازخصوصیسازیازآزمونتحلیلواریانسچندمتغیره


آوریدردوره
غیرمعنادارسود
استفادهشدهاستکهنتایجاینآزموندرجدول()54-4ارائهشدهاست .

جدول ( :)8آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره سودآوري
آزمون

ارزش آماره

آماره F

سطح معناداري

اثرپیالیی

311.1

114.4

113.1

ویلکسالمبدا

131.1

114.4

113.1

اثرهتلینگ

433.3

114.4

113.1

114.4

113.1

بزرگترینریشهروی

(پارامتر)

433.3
منبع:یافتههایپژوهشگر 



با توجه به سطوح معناداری بدست آمده برای هریك از آزمونهای فوق که همگی یك فرض
هایسودآوریدردورههایقبلو


مشخصرامبنیبرعدموجودتفاوتمعناداربینتمامیشاخص
سازی،موردآزمونقرارمیدهند،مشاهدهمیشودکهاحتمالمعناداریاینآزمون


بعدازخصوصی
هابهطورمشترکبرابربا1/113وکوچکترازخطای1/11بدستآمدهاستولذامیتوانفرض
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صفرآماریاینآزمونراردنمود.درنتیجهمیتوانپذیرفتکهبهطورکلیبینشاخصهای

هایقبلوبعدازخصوصیسازیتفاوتمعناداریوجودداشتهاست .از


هادردوره

سودآوریبانك
اینروفرضیهچهارمتحقیقدرسطحخطای1/11تاییدشدهاست .
آزمون نقدینگی در دورههاي قبل و بعد از خصوصیسازي
استودنتدرآزمونتفاوتبینشاخصهاینقدینگیدر

جدول()3خالصهیافتههایآزمونتی-
هایقبلوبعدازخصوصیسازیرانشانمیدهد .


دوره

جدول ( :)9مقایسه نقدینگی در دورههاي قبل و بعد از خصوصیسازي
مؤلفه

آماره لوین

نقدینگی

415.1

ماندهنقدآنیبهجمعداراییها


43.4

معناداري

آماره تی-

لوین

استودنت

111.1

431.1-

311.1141.1
منبع:یافتههایپژوهشگر 


درجه آزادي

سطح
معناداري

نتیجه

111.11

111.1

تایید

115.51

944.1

تایید

نتایج آزمون برابري واریانس
باتوجهبهسطوحمعناداریبدستآمدهبرایآزمونبرابریواریانسلوینبینشاخصهامشاهده
بهجمعداراییها

شودکهبرابریواریانسدادههادرهردوشاخصنقدینگیومانده نقدآنی 


می
موردتاییدنبودهاستولذابرایانجاممقایساتمیانگیناینشاخصهادربیندودورهقبلوبعد
ازخصوصیسازی،ازآمارهtبادرجهآزادیتصحیحشدهاستفادهشدهاست .

نتایج آزمون مقایسه میانگین ها
با توجه به سطح معناداری آزمون تی استودنت برای هریك از شاخصهای نقدینگی مشاهده
میشودکهاحتمالمعناداری اینآزمونبرای شاخص نقدینگی()p-value = 1/111کوچکتراز

خطای   1/11بوده که نشان از تفاوت معنادار بین این شاخص در دورههای قبل و بعد از
خصوصیسازی دارد .اما احتمال معناداری آزمون برای شاخص مانده نقد آنی به جمع داراییها

شاخصدردورههایقبلوبعداز

بودهونشانمیدهدکهبینمقادیراین

بزرگترازخطای 1/11
خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود نداشته است .باتوجه به آماره آزمون مشاهده میشود که
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سازینسبتبهدورهقبلازخصوصیسازیدچار


هادردورهبعدازخصوصی

شاخصنقدینگیبانك
کاهششدهاست .
به منظور نتیجه گیری نسبت به فرضیه پنجم تحقیق در راستای تشخیص تفاوت معنادار یا
هایقبلوبعدازخصوصیسازیازآزمونتحلیلواریانسچندمتغیره


غیرمعنادارنقدینگیدردوره
استفادهشدهاستکهنتایجاینآزموندرجدول()51ارائهشدهاست .

جدول ( :)11آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نقدینگی
آزمون

ارزش آماره

آماره F

سطح معناداري

اثرپیالیی

531.1

991.9

11.1

ویلکسالمبدا

359.1

991.9

11.1

19.1

991.9

11.1

991.9

11.1

اثرهتلینگ
بزرگترینریشهروی

(پارامتر)

19.1
منبع:یافتههایپژوهشگر 



باتوجهبهسطوحمعناداریبدستآمدهبرایهریكازآزمونهایفوقکههمگییكفرضمشخص

هاینقدینگیدردورههایقبلوبعداز


رامبنیبرعدموجودتفاوتمعناداربینتمامیشاخص
سازی،موردآزمونقرارمیدهند،مشاهدهمیشودکهاحتمالمعناداریاینآزمونهابه


خصوصی
طورمشترکبرابربا 1/111وبرابرباخطای 1/11بدستآمدهاستولذامیتوانفرضصفر
آماریاینآزمونرابااستنادبهکوچکتریامساویبودناحتمالمعناداریآزمونازخطاینوع
هاینقدینگیبانكهادر

اول،ردنمود.درنتیجهمیتوان پذیرفتکهبهطورکلیبینشاخص
هایقبلوبعدازخصوصیسازیتفاوتمعناداریوجودداشتهاست .ازاینروفرضیهپنجم


دوره
تحقیقدرسطحخطای1/11تاییدشدهاست .

نتیجهگیري و پیشنهادها
بانكهایخصوصیپذیرفتهشدهدربورساوراق
در پژوهش حاضر تالش بر آن بود کهعملکرد 
گیرد.بدینمنظورفرضیههایتحقیقبه

بهادارتهرانبراساسمدلCAMELمورد ارزیابی قرار
صورتزیرتدوینگردید :

فصلنامـه اقتصاد مالی
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 بین عملکرد بانكهای تجاری در بعد کفایت سرمایه،کیفیت داراییها ،کیفیت مدیریتو
عملکرد بانكهای تجاری،عملکرد درآمدهاعملکرد بانكهای تجاریدر بعد نقدینگی قبل
وبعدازخصوصیسازی تفاوت معنادار وجود دارد.


به منظور آزمون فرضیه اول مجموعه شاخصهای کفایت سرمایه از طریق آزمون تحلیل
واریانس چندمتغیره طی دو دوره قبل و بعد از خصوصیسازی مورد مقایسه قرار گرفتند .نتایج
هایارائهشدهدراینبخشنشاندادکهبینشاخصهایکفایتسرمایهبهطورکلیدردو


آزمون
دورهقبلوبعدازخصوصیسازیتفاوتمعناداریوجودنداشتهاستازاینروفرضیهاولتحقیق

درسطحخطای 1/11ردگردید.ارزیابیهایدقیقترشاخصهاومقایسهمقادیرآنهادردودوره
شاخصهای نسبت سرمایه ،کفایت سرمایه افشا

مذکورنشاندادکهاحتمال معناداری آزمون برای 
شده ،نسبت سرمایه نوع اول و نسبت سرمایه نوع دوم کوچکتر از خطای  1/11بوده و تفاوت
خصوصیسازی وجود دارد .اما برای

دورههای قبل و بعد از 
معنادار بین این شاخص ها در  
سپردههابه

شاخصهایبدهیبهحقوقصاحبانسهام،تسهیالتاعطاییبهحقوقصاحبان سهام ،

داراییها ،نسبت بدهی و مضرب حقوق

حقوق صاحبان سهام ،حقوق صاحبان سهام به مجموع 
خصوصیسازی تفاوت معناداری وجود

دورههای قبل و بعد از 
صاحبان سهام تفاوتمعناداری در  
شاخصهاینسبتسرمایه،کفایتسرمایهافشا

نداشتهاست.بررسیآمارههایآزموننشاندادکه
خصوصیسازی

خصوصیسازی نسبت به دوره قبل از 

شده و نسبت سرمایه نوع اول در دوره بعد از 
دارای رشد بوده اند در حالی که اختالف منفی بین مقادیر شاخص نسبت سرمایه نوع دوم در بین
خصوصیسازی داشتهاست.مطابقبا

دو دوره ،نشان از نزول مقادیر این شاخص در دوره بعد از 
هاتاثیرقابلتوجهیبرکفایتسرمایهبانكهانشده


سازیبانك
یافتههایاینفرضیه ،خصوصی
است.اگرچهنسبتهایکفایتسرمایهرامیتوانناشیازقوانینصنعتبانکداریوچارچوب
ریسك اعتباری مورد توجه بانك ها دانست .لذا از آنجا که تغییرات در اصول و قوانین بانکداری
سازیبانكهانبودهوتقارنزمانیدر


جهانینظیراستانداردهایبازل،لزوماتحتتاثیرخصوصی
سازیبانك هاوجودندارد،نمیتوانانتظارتغییرمحسوس


بکارگیریایناستانداردهاباخصوصی
درنسبتهایکفایتسرمایهبانك هاداشت.ازاینرویافتههایاینفرضیهدورازانتظارمحقق

نبودهاست .
به منظور آزمون فرضیه دوم مجموعه شاخصهای کیفیت دارایی از طریق آزمون تحلیل
واریانس چندمتغیره طی دو دوره قبل و بعد از خصوصیسازی مورد مقایسه قرار گرفتند .نتایج
هایارائهشدهدراینبخشنشاندادکهبینشاخصهایکیفیتداراییبهطورکلیدردو


آزمون
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دورهقبلوبعدازخصوصی سازیتفاوتمعناداریوجودنداشتهاستازاینروفرضیهدومتحقیق

درسطحخطای 1/11ردگردید.ارزیابیهایدقیقترشاخصهاومقایسهمقادیرآنهادردودوره
داراییها کوچکتر

مذکورنشاندادکهاحتمال معناداری آزمون برای نسبت درآمدهای عملیاتی به 
دورههای قبل و بعد از
از خطای  1/11بوده و تفاوت معناداری بین مقادیر این شاخص در  
خصوصیسازی وجود دارد .اما برای شاخصهای بکارگیری منافع سهامداران ،دارایی درآمدزا به

سرمایهگذاری و

داراییها و 

داراییها ،تسهیالت به مجموع 

سپردهها به مجموع 

جمع دارایی ،
خصوصیسازی تفاوت معناداری وجود نداشته

دورههای قبل و بعد از 
مشارکت به جمع دارایی در  
داراییها در دوره بعد از

است .بررسی آماره آزمون نشان داد که نسبت درآمدهای عملیاتی به 
خصوصیسازی دچار کاهش بوده است.مطابقبایافتههای

خصوصیسازی نسبت به دوره قبل از 

سازینقشتعیینکنندهایدرکیفیتداراییبانكهاایفاننمودهاستواز


اینفرضیه،خصوصی
این رو مجموعه شاخصهای بکارگیری منافع سهامداران ،دارایی درآمدزا ،سپردهها ،تسهیالت و
گذاریبانك هاطیایندودورهتفاوتمعنادارینداشتهاند.یافتههایاینفرضیهنشان


سرمایه
سازیبانك هاوجداییمالکیتدولتیازمدیریتبانکیبهتنهایینمی


دهدکهفرایندخصوصی

می
تواندموجبافزایشحجمسپردهوسیاستهایتسهیالتیبانكهاگردد.اگرچهتغییردرسیاست

هایتسهیالتیوتعییننرخهایبهرهرامیتوانتاحدودیتحتنظارتبانكمرکزیدانستکه
رویه تقریبا مشخصی را برای تمامی بانكها تعیین می کند ،اما اختیار عمل مدیران بانكها در
ایجادجذابیتبرایجذبسپردهواعطایتسهیالتطیایندودورهمتفاوتنبودهاست .
به منظور آزمون فرضیه سوم مجموعه شاخص های کیفیت مدیریت از طریق آزمون تحلیل
واریانس چندمتغیره طی دو دوره قبل و بعد از خصوصیسازی مورد مقایسه قرار گرفتند .نتایج
اینبخشنشاندادکهبینشاخصهایکیفیتمدیریتبهطورکلیدر

آزمونهایارائهشدهدر

دو دوره قبل و بعد از خصوصیسازی تفاوت معناداری وجود داشته است از این رو فرضیه سوم
تحقیقدرسطحخطای  1/11تاییدگردید.ارزیابیهایدقیقترشاخصهاومقایسهمقادیرآنها
شاخصهای سرانه درآمد ،سرانه

در دو دوره مذکور نشان داد که احتمال معناداری آزمون برای 
سپردههای جذب شده و سرانه

هزینه ،سرانه هزینه عملیاتی ،سرانه دارایی ،سرانه بدهی ،سرانه 
دورههای
تسهیالت اعطایی کوچکتر از خطای  1/11بوده و تفاوت معنادار بین این شاخص ها در  
شاخصهای نرخ رشد حقوق صاحبان سهام ،نرخ

خصوصیسازی وجوددارد.اما برای 

قبل و بعد از 
سرمایهگذاری ،نرخ رشد دارایی ،سرانه

سپردههای جذب شده ،نرخ رشد تسهیالت ،نرخ رشد 

رشد 
خصوصیسازی تفاوت

دورههای قبل و بعد از 
سود خالص ،نرخ رشد درآمد و نرخ رشد سود در  
شاخصهای سرانه درآمد،

معناداری وجود نداشته است .بررسی آماره های آزمون نشان داد که 
فصلنامـه اقتصاد مالی
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سپردههای جذب شده و

سرانه هزینه ،سرانه هزینه عملیاتی ،سرانه دارایی ،سرانه بدهی ،سرانه 
خصوصیسازی دچار

خصوصیسازی نسبت به دوره قبل از 

سرانه تسهیالت اعطایی در دوره بعد از 
شدهاند .مطابقبایافتههایاینفرضیهومقایسهآنبانتایجدوفرضیهپیشینمیتوان
کاهش  
سازیتاثیرقابلتوجهیبرسطحسپردههاوسیاستهای


نتیجهگرفتکهنهتنهافرایندخصوصی
شاخصهای سرانه درآمد ،سرانه هزینه ،سرانه هزینه عملیاتی،

اعتباریبانكهانداشتهاست،بلکه 

سپردههایجذبشدهوسرانهتسهیالتاعطایینیزدردورهبعد

سرانهدارایی،سرانه بدهی،سرانه
اند.کاهشهزینه هارامیتوانناشیازکاهشدرآمدهایبانك


سازیدچارکاهششده

ازخصوصی
دانست.اماکاهشدرآمدهارانمیتوانبهتنهاییناشیازخصوصیسازیدانست.بلکهتاثیرعوامل
کالنمانندتحریمهایوارد هبهکشور،نرخارز،نرخ بهرهو ...درتعیینمیزاندرآمدها ،جذب
سپرده و سیاست های اعتباری بانك ها دخیل هستند .لذا کاهش این نسبت ها و به طور کلی
هاطیدورهبعدازخصوصیسازیرانمیتوانصرفابهدلیل


کاهشسطحکیفیتمدیریتدربانك
یننتایجبایدبادقتبیشترینسبتبهتغییراتشاخصهای

خصوصیسازیدانستودرتعمیما

کالناقتصادیاظهارنظرنمود .
بهمنظورآزمونفرضیهچهارممجموعهشاخصهایسودآوریازطریقآزمونتحلیلواریانس

سازیموردمقایسهقرارگرفتند.نتایجآزمونهای


چندمتغیرهطیدودورهقبلوبعدازخصوصی
دراینبخشنشاندادکهبینشاخص هایسودآوریبهطورکلیدردودورهقبلوبعد

ارائهشده
از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود داشته است از این رو فرضیه چهارم تحقیق در سطح
خطای 1/11تاییدگردید.ارزیابیهایدقیقترشاخصهاومقایسهمقادیرآنهادردودورهمذکور
سپردهها ،کارایی ،سهم

شاخصهای سود پرداختی به 

نشاندادکه احتمال معناداری آزمون برای 
حقالوکاله ،سهم سود بانك از درآمدهای مشاع و درآمد
سود بانك از درآمدهای مشاع و درآمد  
داراییهای درآمدزا ،سود دریافتی به تسهیالت ،کارایی مدیریت در کنترل

حقالوکاله به میانگین 

هزینهها به درآمدها ،خالص
درآمد ،بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده دارایی ،حاشیه سود خالص  ،
هزینهها ،درآمدهای عملیاتی به تسهیالت ،حاشیه
سپردهگذاران از کل  

سوددهی ،سود پرداختی به 
داراییهای درآمدزا

عملیات ،سود پرداختی به سود دریافتی و جمع درآمدهای مشاع به میانگین 
دورههای قبل و بعد از
کوچکتر از خطای  1/11بوده که وتفاوتمعناداری بین این شاخص ها در  
شاخصهای گستردگی سود ،درآمد کارمزدی به کل درآمد،

خصوصیسازی وجود دارد .اما برای 

سوددریافتیازتسهیالتبهکلدرآمدها،سهمسودتسهیالتازدرآمدهایمشاعودرآمدمشاعبه
خصوصیسازی تفاوت معناداری وجود نداشته است.بررسی

دورههای قبل و بعد از 
کل درآمدها در  
سپردهها ،کارایی ،سود دریافتی به

شاخصهای سود پرداختی به 

آماره های آزمون نشان داد که 
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هزینهها به درآمدها ،درآمدهای عملیاتی به تسهیالت،
تسهیالت ،کارایی مدیریت در کنترل درآمد  ،
داراییهای

حاشیه عملیات ،سود پرداختی به سود دریافتی و جمع درآمدهای مشاع به میانگین 
شدهاند
خصوصیسازی دچار کاهش  

خصوصیسازی نسبت به دوره قبل از 

درآمدزا در دوره بعد از 
حقالوکاله،سهمسود
شاخصهایسهمسودبانكازدرآمدهایمشاعودرآمد 

درحالیکهمتوسط
داراییهای درآمدزا ،بازده حقوق صاحبان

حقالوکاله به میانگین 
بانك از درآمدهای مشاع و درآمد  
سپردهگذاران از کل

سهام ،بازده دارایی ،حاشیه سود خالص ،خالص سوددهی و سود پرداختی به 
خصوصیسازی بودهاند .یافتههایاینفرضیهنشانداد

هزینههادارایرشدنسبتبهدورهقبلاز

سپردهها ،کارایی ،سود دریافتی به تسهیالت ،کارایی

کهکاهشدرشاخصهایسود پرداختی به 

هزینهها به درآمدها ،درآمدهای عملیاتی به تسهیالت ،حاشیه عملیات،
مدیریت در کنترل درآمد  ،
داراییهای درآمدزا،بااتخاذ

سود پرداختی به سود دریافتی و جمع درآمدهای مشاع به میانگین 
سازی،کاهشسودآوریبانكهارابهطور


هایمنفیدردورهبعدازخصوصی

تعداداکثریتشاخص
کلی نتیجه می دهند .از این رو می توان نتیجه گرفت که سودآوری بانكها طی دوره بعد از
خصوصی سازیبهطورقابلمالحظهایدچارکاهششدهاستکههمانطورکهپیشترنیزاشاره

سازینسبتدادوشاخصهایکالننیزازعوامل

شد،نمیتواناینکاهشراتنهابهخصوصی
بالقوهموثردراینکاهشبشمارمیآیند .
بهمنظورآزمونفرضیهپنجممجموعهشاخصهاینقدینگیازطریقآزمونتحلیلواریانس

سازیموردمقایسهقرارگرفتند.نتایجآزمونهای


زخصوصی
چندمتغیرهطیدودورهقبلوبعدا
ارائهشدهدراینبخشنشاندادکهبینشاخص هاینقدینگیبهطورکلیدردودورهقبلوبعد

از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود داشته است از این رو فرضیه پنجم تحقیق در سطح
خطای1/11تاییدگردید.ارزیابیهایدقی قترشاخصهاومقایسهمقادیرآنهادردودورهمذکور
نشاندادکهاحتمالمعناداریآزمونبرایشاخصنقدینگیکوچکترازخطای1/11بودهوتفاوت
خصوصیسازی وجوددارد.اما برای شاخص

دورههای قبل و بعد از 
معناداری بین این شاخص در  
خصوصیسازی تفاوت معناداری وجود

دورههای قبل و بعد از 
داراییها در  

مانده نقد آنی به جمع 
خصوصیسازی

بانكهادردورهبعداز
نداشته است.بررسی آمارهآزموننشانکهشاخصنقدینگی 
خصوصیسازی دچار کاهش شده است  .مطابقبایافتههایاینفرضیهبه

نسبت به دوره قبل از 
هاطیدورهبعدازخصوصیسازیدچارکاهشقابلمالحظه


نظرمیرسدکهمیزاننقدینگیبانك
ایگردیدهاست.ازآنجاکهبروزبحرانهایکالنمانندشرایطتحریموهمچنینافزایشنرخارز
طیایندورهرامیتوانازمهمترینعواملاثرگذاربربازارسرمایهدانست،کاهشدرنقدینگی
گذاریآنهادرداراییهایمانندارزوطالرا


هابهجهتاستخراجمنابعمالیازبانكوسرمایه

بانك
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میتوانانتظارداشت.لذاآنچهکهدراینتحقیقبیشازهرعاملدیگریخودنماییمیکندو
بودهباشد،تغییراتشاخصهایکالناقتصادیو

میتواندبرشاخصهایموردمطالعهاثربخش

اثرات آن بر بازار سرمایه است .بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون فرضیههای تحقیق،
پیشنهادهایزیرمطرحمیشود :

 باتوجه به یافته های فرضیه اول تحقیق مبنی بر عدم تفاوت معنادار در شاخصهای
کفایت سرمایه در دورههای قبل و بعد از خصوصیسازی به نظر می رسد که کیفیت
قوانینبانکداریدرحوزهکنترلریسكاعتباریونسبتهایکفایتسرمایهدرایندو
دورهمتفاوتنبودهویانتوانستهبهطوراثربخشمفیدواقعگردد.لذاپیشنهادمیشود

کهنسبتبهبهینهسازیقوانینومقرراتمطابقباچارچوبقوانینبازلوبانکداری
جهانیازسویبانكمرکزیاقدامگردد.
 باتوجه به یافته های فرضیه دوم تحقیق مبنی بر عدم تفاوت معنادار در شاخصهای
هایقبلوبعدازخصوصیسازیبهنظرمیرسدکهتفاوتقابل


کیفیتداراییدردوره
هیالتوفعالیتهایسرمایهگذاری

توجهیدرمدیریتسپردهها،درآمدهایعملیاتی،تس

بانكطیایندودورهوجودنداشتهاست.لذااتخاذتصمیماتسرمایهگذاریواعتباری

متناسبباحجمسپرده هاودرآمدهایبانكمیتواندمنجربهبهبوداینشاخصهادر

بانكهایموردمطالعهگردد.

رتفاوتمعناداردرشاخصهایکیفیت

 باتوجهبهیافتههایفرضیهسومتحقیقمبنیب
سازیوهمچنینکاهششاخصهایسرانه


هایقبلوبعدازخصوصی

مدیریتدردوره
سپردههای

درآمد ،سرانه هزینه ،سرانه هزینه عملیاتی ،سرانه دارایی ،سرانه بدهی ،سرانه 
بانكها
جذب شده و سرانه تسهیالت اعطاییبهنظرمیرسدکهباکاهشسطحدرآمد ،
از نسبت هزینهها و تسهیالت خود در دوره بعد از خصوصیسازی نیز کاسته اند .لذا
پیشنهادمیشودسیاستهایانگیزشیدرراستایافزایشدرآمدهایبهرهایوغیربهره

ایبانكازسویمدیرانبانكمرکزیاتخاذگرددتاسطحتسهیالتوسپردههایجذب

طریقافزایشیافتهودرفعالیتهایسرمایهگذاریواعتباریجدید

شدهبانكهاازاین

بکارگرفتهشود.
 باتوجه به یافته های فرضیه چهارم تحقیق مبنی بر تفاوت معنادار در شاخصهای
سازیوهمچنینکاهششاخصهای سود


هایقبلوبعدازخصوصی

سودآوریدردوره
سپردهها ،کارایی ،سود دریافتی به تسهیالت ،کارایی مدیریت در کنترل

پرداختی به 
هزینهها به درآمدها ،درآمدهای عملیاتی به تسهیالت ،حاشیه عملیات ،سود
درآمد  ،
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داراییهای درآمدزا در

پرداختی به سود دریافتی و جمع درآمدهای مشاع به میانگین 
میشود
خصوصیسازی پیشنهاد  

خصوصیسازی نسبت به دوره قبل از 

دوره بعد از 
مدیریت نسبت درآمدهای بهره ای و غیربهره ای بانك ،مدیریت هزینهها و درآمدها و
تعیینسازوکارهایاعتباریبادرجهتضمینباالتردراولویتبرنامههایاجراییمدیران
وتحلیلگرانبانکیقرارگیرد.
اخصهای
 باتوجه به یافته های فرضیه پنجم تحقیق مبنی بر تفاوت معنادار در ش 
نقدینگیدردورههایقبلوبعدازخصوصیسازیوهمچنینکاهششاخص نقدینگی

خصوصیسازی پیشنهاد

خصوصیسازی نسبت به دوره قبل از 

بانكها در دوره بعد از 

می شود،افزایشسطحوجوهنقدنگهداریشدهدربانكوهمچنینمدیریتوجوهنقددر

فعالیتهایسرمایهگذاریکوتا همدتبهمنظورافزایشقابلیتدسترسیبهمنابعنقدی

دراولویتدستورکارمدیرانبانكهاقرارگیرد.
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