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تحلیل حاشیه سود (اسپرید) بانکهای تجاری ایران با تأکید
بر رقابتپذیری و ریسک اعتباری
شهریار زروکي ،ماني موتمني و یوسف عیسيزاده روشن
تاریخ وصول1394/6/4 :

تاریخ پذیرش1395/11/11 :

چکیده:
با توجه به اهمیت بازار پول در اقتصاد ایران ،این مطالعه میکوشد عوامل موثر بر
حاشیه سود بانکی را با تاکید بر ساختار بازار و ریسک اعتباری مورد بررسی قرار
دهد .روش پژوهش مبتنی بر اقتصادسنجی دادههای تابلویی است که مشتمل بر 31
بانک تجاری در سالهای  3131-3131میباشد .یافتههای برآمده از تحلیل دادهها
نشان میدهد که متوسط حاشیه سود در بانک تجاری ایران برابر با  4/3درصد است.
همچنین شاخص تمرکز ،وجود ساختار رقابتی را در بازار پول تایید میکند .ریسک
اعتباری محاسباتی نیز نشان میدهد که در بانکهای تجاری ایران ،بطور متوسط
 31/3درصد از تسهیالت اعطایی و مطالبات به مطالبات سررسید گذشته ،معوق و
مشکوکالوصول تبدیل شده است .منطبق با نتیجه حاصله از تحلیل دادهها،
یافته های ناشی از برآورد الگوی پژوهش نیز وجود رقابت ناقص را در بازار پول ایران
تایید میکند .یافته دیگر حاکی از اثرپذیری مثبت حاشیه سود از ریسک اعتباری و
هزینههای اداری و عمومی بانکها است .این در حالی است که تسهیالت بانکی
علیرغم داشتن عالمت مورد انتظار ،به دلیل بدنه سنگین دولت و به تبع آن وابستگی
باالی سیاستهای پولی به سیاستهای مالی که عموماً بطور مستقیم یا غیرمستقیم
به ارائه تسهیالت تکلیفی میانجامد؛ اثر معناداری بر حاشیه سود بانکی ندارد.
طبقهبندی E43 ،E52 ،E43 :JEL

واژههای کلیدی :حاشیه سود ،ریسک اعتباري ،رقابتپذیري ،بانکهاي تجاري

 به ترتیب ،استادیار گروه اقتصاد (نویسنده مسئول) و استادیاران گروه اقتصاد دانشگاه مازندران ،مازندران،
()Sh.zaroki@umz.ac.ir
ایران.
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 -3مقدمه
اختالف نرخ سود سپرده و تسهیالت ،حاشیه سود بانکي است .این عبارت در ادبیات
مالي به اسپرید 1معروف است .حاشیه سود ارتباط تنگاتنگي با کارایي عملکرد و
همچنین رقابتپذیري بانکها دارد .به نحوي که آنها ميتوانند با کاهش نرخ بهره
تسهیالت و افزایش نرخ سود سپرده ،گوي سبقت را در جذب منابع مالي بربایند .به
عبارتي کاهش اسپرید یک ابزار رقابتي براي بانکهاي تجاري است که این مهم از
طریق بهبود کارایي عملکرد حاصل ميگردد .به همین دلیل تحلیل حاشیه سود
بانکي در وضعیتي که رقابتي بین بانکها وجود نداشته باشد از اهمیت چنداني
برخوردار نیست .در شرایط اقتصاد ایران و پس از انقالب اسالمي شش بانک عمده
تجاري با مدیریت دولتي بازار پول را تقسیم نموده بودند و در عمل انگیزه اندکي
براي رقابت با یکدیگر داشتند .پس از اصالحات اصل  44قانون اساسي ،تغییرات
عمده اي در ساختار بازار پول کشور ایجاد شد که یکي از نتایج آن ایجاد رقابت بین
بانکهاي تجاري بود.
از اوایل دهه  1330بانکهاي به اصطالح خصوصي وارد فضاي رقابت با شش
بانک تجاري قدیم شدند .تفاوت کیفي خدمات بانکهاي جدید با استقبال مردم و
تغییر جهت سپردهها روبرو شد و بانکهاي تحت مدیریت دولت را ناگزیر از اصالح
شیوه مدیریت و بهبود خدمات ساخت .رقابت بین بانکهاي تجاري همچنان با ورود
موسسات مالي و اعتباري جدید تشدید ميشود .در ابتداي سال  1330تعداد
بانکهاي تجاري شش بانک بود در حالي که این تعداد در سال  1394به بیش از
بیست بانک رسیده است .در این شرایط بانکهاي تجاري به منظور حفظ و یا افزایش
سهم خود از بازار پول ناچار به اتخاذ استراتژيهاي بازاریابي خواهند بود .به روزرساني
خدمات بانکداري الکترونیک ،تبلیغات گسترده رسانهاي ،جشنوارهها و ایجاد باشگاه
مشتریان از جمله این اقدامات است .اما کاهش قیمت تسهیالت و افزایش سود
سپرده ،همچنان از جمله مهمترین ابزارهاي جذب مشتري است که در اختیار بانکها
قرار دارد .این موضوع بیانگر نقش با اهمیت حاشیه سود بانکي در وضعیت کنوني
بازار پول ایران است.
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این مطالعه ميکوشد تا نشان دهد که حاشیه سود در شبکه بانکي ایران
متغیر برونزا نیست .این متغیر از عواملي نظیر هزینههاي اداري ،ریسک اعتباري،
ریسک نقدینگي ،درجه تمرکز بازار و میزان تسهیالت پرداختي اثر ميپذیرد .به این
منظور رابطه حاشیه سود بانکهاي تجاري ایران با متغیرهاي مذکور مورد سنجش
و آزمون قرار گرفته است .اما یکي از نقدهاي قابل طرح به فرضیه فوق ،نقش شوراي
پول و اعتبار در تعیین حاشیه سود بانکي است به این نحو که نرخ سود سپرده و
تسهیالت توسط شوراي پول و اعتبار تکلیف ميگردد و در عمل بانکها بر اساس
مباني بازار آزاد قادر به تعیین نرخ تعادلي و تسویه بازار نیستند .در پاسخ به این نقد
توجه به چند نکته ضروري است.
نخست اینکه تعیین نرخ سود تسهیالت و نرخ سود سپرده در شرح وظایف
عمومي شوراي پول و اعتبار قرار ندارد .اما شرایط ویژه اقتصادي کشور آن شورا را بر
آن داشت که اقدام به ایجاد سقف براي نرخ سود تسهیالت عقود مشارکتي نماید.
هرچند شوراي پول و اعتبار با ابالغ بخشنامههاي مختلف در نرخگذاري بانکها
دخالت مي کند؛ اما این اقدام در بلندمدت مانع از تعیین درونزاي حاشیه سود براي
بانک ها نخواهد شد چراکه تنها به براي نوع خاصي از تسهیالت و سپردهها سقف
تعیین شده است .از سوي دیگر تجربه موجود در بازار پول نشان ميدهد که بانکهاي
تجاري در کنار ضعف قوانین و نظارتهاي الزم ،تکالیف شوراي پول و اعتبار را تمام
و کمال اجرا نميکنند .هماکنون برخي از بانکهاي تجاري با اتکاء به نوعي از
حسابهاي ویژه اقدام به پرداخت سود بیش از سقف تعیین شده مينمایند .بنا به
دالیل فوق ،حاشیه سود بانکي در بین بانکهاي تجاري ایران با یکدیگر متفاوت است.
یعني بانکهاي تجاري نرخ سود سپرده و تسهیالت را مانند یکدیگر تنظیم نميکنند.
شرح کاملي از وضعیت حاشیه سود بین بانکهاي تجاري ایران در بخش چهارم این
مقاله ارائه شده است.
تحلیل حاشیه سود بانکي از منظر اقتصاد کالن نیز حائز اهمیت است .حاشیه
سود بانکي مي تواند به عنوان یک نشانه از عملکرد مطلوب و کارایي سیستم بانکي
قلمداد گردد .از آنجا که عملیات واسطهگري مالي صورت گرفته توسط بانکهاي
تجاري بر رشد اقتصادي و ثبات اقتصادي اثرگذار است؛ لذا نیاز است تا این عاملین
اقتصادي داراي عملکردي مطلوب بوده و از کارآمدي الزم برخوردار باشند .در مقابل
عملکرد ضعیف بانکهاي تجاري ميتواند منجر به شکست سیستم بانکي و به تبع
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آن منجر به ایجاد بحران اعتماد به سیستم بانکي شود .بحراني که ممکن است به
کاهش در سرعت رشد اقتصادي و حتي منفي شدن آن منتهي گردد .به کالمي دیگر،
در اقتصادي که بخش مالي تحت سطله بانکهاي تجاري است؛ هر شکستي در این
بانکها داللتي مهم بر تنزل رشد اقتصادي محسوب ميشود .با این تفاسیر ميتوان
گفت که وجود کارایي در عملکرد واسطهگرهایي مالي نظیر بانکهاي تجاري شرطي
الزم در برقراري شرایط مطلوب اقتصادي و لذا ارتقاي سطح تولید و رشد اقتصادي
است .بر اساس مطالعه (فراي ،1995 ،1راندال 1993 ،3و باراجاس و دیگران)1999 ،4
حاشیه سود باال در یک سیستم ناکارآمد بانکي شکل ميگیرد که این موضوع در
کشورهاي در حال توسعه فراگیر است .در مقابل پایینتر بودن حاشیه سود نشاني از
هزینههاي پایینتر واسطهگرهاي مالي توسط بانکها است .کارآمدي هزینههاي
واسطهگري در پایینتر بودن حاشیه سود نمایان ميشود که انعکاسي از اثربخشي
سیاستهاي پولي ،ثبات مناسب مالي و کارایي سیستم بانکي است (حداد و دیگران،5
 .)1003با توجه به بانکپایه بودن بازار مالي در اقتصاد ایران ،اهمیت کارایي عملکرد
بانکهاي تجاري اهمیت بیشتري ميیابد.
بر اساس جستجوي نگارندگان این مقاله پیش از این مطالعه تجربي در زمینه
تحلیل عوامل موثر بر حاشیه سود بانکهاي تجاري ایران صورت نپذیرفته است.
چارچوب پژوهش بدین شرح است که پس از مقدمه ،ادبیات تحقیق مرور خواهد شد.
در این بخش مقاالت مرتبط با رقابتپذیري و ریسک اعتباري دستهبندي و تفکیک
شدهاند .در بخش سوم الگوي ساختاري پژوهش ارائه ميگردد .در بخش چهارم
دادههاي مرتبط با بانکهاي تجاري ایران توصیف و بر مبناي آن ضرایب الگوي
تحقیق برآورد خواهد شد .بخش پایاني به یافتههاي تحقیق اختصاص یافته است.
 -1ادبیات پژوهش
در بین مطالعات انجام شده تحلیل حاشیه سود بانکي با الگوهاي گوناگوني انجام
شده است .از آن جمله مطالعه هو و ساندرز )1931(6است که الگوي نمایندگي بانکي
1
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را ارائه نموده است که مبتني بر نحوه تصمیمسازي مدیران بانکي در
نااطمیناني است .در این الگو اندازه حاشیه سود براساس نااطمینانيهاي موجود در
سپرده و وام ،رفتار هجینگي بانکها و حداکثرسازي مطلوبیت انتظاري تشریح شده
است .فرض بر آن است که بانکها نمایندگاني ریسکگریز در واسطهگريهاي مالي
هستند و بر این مبنا قرار دارد که بانکها سپردهها را در فاصلههاي تصادفي 1دریافت
مينمایند درحاليکه تقاضاها براي وام با فرایندي اتفاقي 3همراه است .این فرایند
تصادفي و لذا نااطمینانيهاي حاصل از آن نشان ميدهد که بانکها با خطر موجودي
نقد مواجه بوده که باید از طریق حاشیه سود جبران شود .تغییرات حاشیه سود نیز
براساس متوسط هزینههاي مبادالتي ،تغییرات نرخ بهره ،رفتار ریسکيِ مدیران بانکي
و میزان رقابت بین بانکي صورت ميپذیرد (آلن.)1933 ،9
مطالعات بعدي برخي از فروض الگوي هو و ساندرز ( )1931را اصالح نمودند.
براي نمونه مکشان و شارپ )1935( 10فرض ميکنند که بانکها در بازار پول با
نااطمیناني در نرخهاي بهره کوتاهمدت مواجه بوده که به عنوان مانعي در جذب
سپرده و اعطاي وام عمل ميکند .همچنین به مانند هو و ساندرز ( )1931فرض
ميکنند که در فرایند واسطهگري مالي بین سپردهگزاران و وامگیرندگان ،بانکها به
عنوان عاملي ریسکگریز سعي در حداکثرسازي مطلوبیت انتظاري دارند .در مطالعه
مکشان و شارپ ( )1935حاشیه سود به عنوان پاداش و اجرت واسطهگرهاي مالي
تعریف ميشود.
در مطالعه دیگري آلن ( )1933الگوي هو و ساندرز ( )1931را بسط داده و
بانکها را به عنوان نمایندگاني غیرفعال و مشابه با کارگزاران بازار اوراق بهادار در
نظر ميگیرد .در نتیجه این بانکها قیمتهایشان را به عنوان راهي براي تغییر در
تقاضاي محصوالتشان (سپرده و وام) تغییر ميدهند .نرخ بهره وام با قیمتهاي واقعيِ
وام که با ریسک تعدیل شدهاند تنظیم ميشوند درحاليکه نرخ بهره سپرده با لحاظ
حاشیه سودي تنظیم ميشود که با قیمتهاي واقعي سپردهها تعدیل شده است .بر
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طبق مطالعه آلن ( )1933حاشیه سود تحت تاثیر قدرت انحصاري و پاداش ریسک
قرار دارد و در شرایط خنثایي ریسک ،حاشیه سود به حداقل خود ميرسد.
در برخي مطالعات دیگر چارچوب تحلیل بر مبناي پارادایم مککینون11
( )1913و شاو )1913( 11قرار دارد .بر طبق این چارچوب ،مککینون ()1913
استدالل ميکند که حذف محدودیتهاي مالي از سیستم مالي به بهبود قابل توجه
در فرایند رشد اقتصادي ميانجامد .بدینصورتکه نرخهاي باالتر بهره ،خانوارها را
براي پسانداز در موسسات مالي جذب ميکند و در نتیجه سپردههاي بانکي افزایش
ميیابد که افزایش در کارایي بانکي را به همراه دارد .عالوه بر این شاو ( )1913بر
نقشي که واسطههاي مالي در توسعه ایفا ميکنند تمرکز ميکند .آزادسازي مالي بر
حسب افزایش نرخ بهره به گسترش در واسطهگريهاي مالي بین پساندازکنندگان
و سرمایهگذارن ميانجامد که دلیل آن نیز در افزایش کارایي بخش بانکي و سطوح
پایینتر حاشیه سود نهفته است .افزایش در وجوه قابل سرمایهگذاري به افزایش در
مقدار سرمایهگذاري منجر ميشود .وي در ادامه استدالل ميکند که هزینههاي
حقیقي استقراض ،بطور معناداري کاهش ميیابد و بدلیل این واقعیت که بانکها از
طریق تنوعبخشي ریسک و کارایي عملیاتي و وامدهي از بازدهي اقتصادي به مقیاس
بهرهمند ميشوند؛ متوسط کارایي سرمایهگذاري افزایش ميیابد .چنین فرایندي در
نهایت کاهش حاشیه سود را نتیجه ميدهد .در کل مطابق با ادبیات نظري و مطالعات
تجربي عوامل متعددي بر حاشیه سود موثر بوده و در تعیین آن دخالت دارند .با این
حال در یک نگاه اجمالي ميتوان از عواملي نظیر ساختار بازار (درجه رقابتپذیري)
و ریسک اعتباري به عنوان فصل مشترک عموم مطالعات تجربي یاد نمود .بر این
اساس در ادامه به تشریح و تبیین این دو عامل مهم و ارتباطشان با حاشیه سود
پرداخته ميشود.
رقابتپذیري در مفهوم ساختار بازار ،بازتابي از تعداد عاملین بازار ،تنوع
دارایيهاي مالي ،سهم بازاري مشارکتکنندگان انفرادي ،ساختار مالکیت ،نظام
سیاسي و کفایت مقررات است (فراي .)1995 ،در بازاري که دولت نرخ بهره و سقف
اعتبارات را تعیین و تنظیم کند تخصیص منابع بدالیلي همچون معیارهاي نامناسب
سهمیهبندي اعتبارات و فقدان انگیزه در بانکها جهت تکمیل سپردههاي عمومي
Mc Kinnon
Shaw

11
11
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109
ریسک 

ناکاراست .عالوه بر این تخصیص وجوه به بخشهايِ با عملکرد ضعیف،
اعتباري بانکي را افزایش ميدهد .همچنین با اعمال سقف بهرهاي ،بانکها محدود
به ارائه وام در بهره موردنظر دولت هستند .بنابراین وجود مالکیت دولتي و کنترل
بانک ها محیطي غیررقابتي را ایجاد نموده که با تضعیف پایداري در سیستم بانکي
همراه است .در مقابل اصالحات مالي بر لغو سقف اعتباري تأکید دارد و با کاهش
کنترل و مالکیت دولتي ترویج محیطي رقابتي را مدنظر دارد .هو و ساندرز ()1931
بیان ميدارند که اندازه حاشیه سود در بازار غیررقابتي باالتر است که البته نیازمند
به تقویت چارچوب قانوني و حقوقي است تا ثبات بازاري را ارتقاء دهد.
کاپریو )1996( 13اشاره ميکند که یک سیستم حقوقيِ ضعیف و ناکارآمد که
در آن دادگاهها تمایل ب ه اجراي به موقعِ قراردادها و رعایت حقوق مالکیت ندارند؛
ریسک اعتباري را افزایش ميدهند و بانکها در چنین محیطي انگیزهاي براي کاهش
نرخ بهره ندارند .عالوه بر این چو )1933( 14مشاهده ميکند که نظریه آزادسازي
مالي در غیاب یک بازار سرمایه با عملکرد خوب ،تخصیص کاراي سرمایه را صورت
نميدهد .فراي ( )1995بیان ميدارد که در غیاب بازارهاي مستقیم مالي و بازار
سرمایه و اوراق قرضه ،موسسات مالي ریسک ماليِ بیش از اندازه را جذب نموده و
بنابر مطالعه دمیرگاک-کانت و هایزینگا ،)1999( 15نوسانات حاشیه سود انعکاسي از
جانشیني بین تأمین مالي بدهي و سرمایه است .به هنگامي که بازار سرمایه گسترش
ميیابد با برقراي بازده رقابتي ،بانکها نرخ بهره سپردهشان را جهت رقابت در جذب
وجوه مردم افزایش ميدهند .همچنین با گسترش بازار ،ریسک جذب شده بخش
بانکي کاهش یافته و بانکها در فضاي رقابتي نرخ بهره پایینتري را براي اعطاي وام
درخواست ميکنند و لذا حاشیه سود کاهش ميیابد.
رقابتپذیري در بخش بانکي به عنوان مهمترین شاخصه ساختار بازار ،در
ارتباطي تنگاتنگ با مفهوم تمرکز بازاري در این بخش بوده و دیدگاههاي متضادي
در ارتباط آن با تمرکز بازار وجود دارد .از یک طرف تمرکز بانکي ممکن است قدرت
بازاري را تقویت نموده و موجب افزایش حاشیه سود شود (پورتر .)1919 ،16در قالب

13

Caprio
Cho
15
Demirgac-Kant and Huizinga
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Porter
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این دیدگاه بانکها با تمرکز باالترِ بازاري ،نرخ بهره اعطاي وامها را افزایش داده و در
مقابل نرخ بهره سپردهها را کاهش ميدهند (ناسور )1003 ،11و بنابراین حاشیه سود
افزایش مي یابد .از سویي دیگر ،کنترل و نظارت بر سیستم بانکيِ متمرکز آسانتر از
نظارت بر سیستم بانکي غیرمتمرکز و پراکنده بوده و لذا حاشیه سود بانکي در چنین
بازاري ممکن است زیاد نباشد (ديهان و پوگوسیان .)1011 ،13اکثر شواهد تجربي
از دیدگاه اول پشتیباني ميکند .در راستاي این دیدگاه ،دمیرگاک-کانت و هایزینگا
( )1991دریافتند که در  30کشور توسعه یافته و درحالتوسعه تمرکز باالتر بانکها،
بر طبق فرضیه سنتي ساختار عملکردِ رفتار ،)SCP( 19بانکها در بازارهاي متمرکز
با رفتار غیررقابتي تمایل به تباني در تنظیم حاشیه سود خود داشته و در نتیجه
افزایش در حاشیه سود را اتخاذ ميکنند .همچنین بانکهایي که سهم بازاري باالتري
دارند قدرت بازاري بزرگتري داشته و لذا قادرند تا با حاشیه سود باالتري درآمد خود
را افزایش دهند .هو و ساندرز ( )1931تفاوت معناداري را در حاشیه سود بین
بانکهاي کوچک و بزرگ دریافتند .باراجاس و دیگران ( )1999نیز اثر معنادار قدرت
بازاري را بر حاشیه سود نتیجه گرفتند .گرناد )1001( 10با مطالعه بانکهاي تجاري
در کشورهاي عضو اتحادیه پولي شرق کارائیب 11طي سالهاي  1003-1993نشان
داد که با افزایش شاخص تمرکز بازاري و لذا کاهش رقابت بانکي حاشیه سود بانکي
افزایش ميیابد .همچنین آهوکپاسي )1013( 11با بررسي  456بانک در  41کشور
جنوب صحراي افریقا 13و رِبي )1014( 14با استفاده از دادههاي فصلي سالهاي
 1013-1009براي بانکهاي تجاري جزایر سلیمان ،به نتیجه مشابه دست یافت .در
مطالعاتي چند نظیر مطالعه ناسور ( )1003رابطهاي معکوس بین درجه تمرکز بازاري
و حاشیه سود نتیجه گرفته ميشود به نحوي که در سیستمهاي بانکي متمرکزتر،

11
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111

حاشیه سود کمتر است .بطور مشابه بنناصر و دیگران )1014( 15با
تعیینکنندههاي حاشیه سود بانکي براي کشور هندوراس طي سالهاي -1993
 1013نشان دادند که تمرکز بازار اثري منفي و معنادار بر حاشیه سود دارد .مطالعات
کاربو و رودریگرز )1001( 16و آگوراکي )1010( 11نیز حاکي از نبود اثر معنادار تمرکز
بازاري بر حاشیه سود است.
ریسک اعتباري از اعتبار وامگیرندگان و لذا عدم پرداخت اقساط بانکي نشات
ميگیرد .ادبیات موجود نشان ميدهد که بانکهایي که وامهاي مخاطرهآمیز پرداخت
ميکنند مجبورند تا مقدار بهره باالتري وضع نمایند (دراکوس ،1001،13مادوس و
گاوارا .)1004 ،19آنگبازو )1991( 30نشان ميدهد که ریسک بانکي بطور مثبتي بر
حاشیه سود در ایاالت متحده اثر دارد .دمیرگاک-کانت و هایزینگا ( )1999نیز در
 30کشور درحالتوسعه و توسعه یافته چنین اثري را نتیجه گرفتند .آبرو و مندس31
( )1003در مطالعهاي بین کشوري از پرتغال ،اسپانیا ،فرانسه و آلمان ،کاربو و
رودریگز( )1001براي هفت کشور عضو اتحادیه اروپا ،ماناسو )1011( 31با استفاده از
داده هاي ماهانه براي کشور استوني طي سالهاي  ،1011-1993وِر و وامبوآ33
( )1014براي کشور کنیا طي دوره  ،1011-1001نیز وجود این رابطه مثبت را
تایید نمودند .همچنین پِالکالوویک و آلیهودزیچ )1015( 34با بررسي حاشیه سود
بانکي در بانکهاي بوسني و هرزگوین طي سالها  1013-1003نشان دادند که
ریسک اعتباري با اثري معنادار بر حاشیه سود همراه نیست.

تحلیل 
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 -1معرفی الگوی پژوهش
برسناهان35

ناکانه36

( )1931و
روششناسي پژوهش حاضر مبتني بر مطالعات
( )1001است .برسناهان ( )1931در مطالعه خود بر آزمون معناداري قدرت بازاري
در سیستم بانکي کشور برزیل تمرکز ميکند .وي تابع تقاضا براي تسهیالت بانکي را
در بلندمدت بصورت زیر در نظر ميگیرد:

)𝑌𝑛𝐿 𝐿𝑛𝐿 = 𝛼1 𝑟 𝐿 + 𝛼2 𝐿𝑛𝑌 + 𝛼3 (𝑟 𝐿 .

()1

که در آن 𝐿 کل تسهیالت پرداختي بانکها به قیمت ثابت 𝑟 𝐿 ،نرخ بهره تسهیالت
بانکي به قیمت ثابت است همچنین 𝑌 نیز تولید ناخالص داخلي سرانه بوده که به
عنوان معیاري از سطح فعالیتهاي اقتصادي کشور ميباشد .ناکانه ( )1001و داسیلوا
و پیرتوسچگ )1015( 31بر اساس مطالعه برسناهان ( )1931تابع سود بانک نوعي
را تشکیل و به بهینه سازي آن ميپردازند .با الهام از مطالعه ناکانه ( )1001و داسیلوا
و پیرتوسچگ ( )1015ميتوان تابع سود بانک تجاري 𝑖اُم را بصورت زیر در نظر
گرفت:
𝑖𝑊 𝜋𝑖 = (𝑟 𝐿 − 𝑟 𝐷 )𝐿𝑖 − 𝐶(𝐿𝑖 , 𝐷𝑖 ) +
()1
𝑊 درآمدهاي حاصل از سرمایهگذاري و فعالیتهاي بانکي غیر از پرداخت تسهیالت
است 𝑟 𝐷 .نرخ سود سپردهها و 𝐿 𝑟 سود بهره وام است 𝐶 .بیانگر هزینههایي است که
بانک با آن روبروست .بانک براي ایجاد گردش عملیات ،توان جذب سپرده و در ازاي
آن اعطاي تسهیالت ناچار به پذیرفتن برخي هزینهها و ریسکها است .هر چقدر
مقدار تسهیالت اعطایي بیشتر باشد ،این هزینهها نیز افزایش ميیابد .با توجه به
هدف بانک حداکثرسازي سود در بانکهاي تجاري داریم:
()3

) 𝑖𝐷𝜕𝐶(𝐿𝑖 ,
𝑖𝐿𝜕

+

𝐿 𝑟𝜕
𝑖𝐿𝜕

𝑖𝐿= 0 ⇒ (𝑟 𝐿 − 𝑟 𝐷 ) = −

𝑖𝜋𝜕
𝑖𝐿𝜕

در رابطه فوق ) 𝐷 𝑟  (𝑟 𝐿 −حاشیه سود بانکي (اسپرید بهره )𝑆𝑝𝑟 ،است .بصورت ساده
و بر اساس مطالعات ناکانه ( )1001و داسیلوا و پیرتوسچگ ( )1015عبارت

) 𝑖𝐷𝜕𝐶(𝐿𝑖 ,
𝑖𝐿𝜕

را بصورت زیر در نظر گرفت:
35
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𝑖𝑅𝑞𝐿 𝑖𝛽 = 𝛽1 𝐿𝑖 + 𝛽2 𝐴𝑑𝑚𝐶𝑖 + 𝛽3 𝐶𝑅𝑖 +

()4

) 𝑖𝐷𝜕𝐶(𝐿𝑖 ,
𝑖𝐿𝜕

در رابطه( 𝐴𝑑𝑚𝐶 )4هزینههاي اداري و پرسنلي 𝐶𝑅 ،33ریسک اعتباري 39و 𝑅𝑞𝐿
ریسک نقدینگي 40ميباشد .با توجه به رابطه ( )1و براساس مقادیر برآوردي 𝛼2 ،𝛼1

و  𝛼3خواهیم داشت:

𝑌𝑛𝐿 𝐿𝑛𝐿−𝛼2

()5

𝑌𝑛𝐿 𝛼1 +𝛼3

در رابطه ( )5مشتق 𝐿 𝑟 نسبت به 𝑖𝐿 برابر است با:
)

()6

1

𝐿𝜕 1

= 𝐿𝑟

𝛼() 𝐿𝜕 = (𝐿 .

𝑌𝑛𝐿 1 +𝛼3

𝑖

𝐿 𝑟𝜕
𝑖𝐿𝜕

با جایگذاري روابط ( )4و ( )6در رابطه ( )3داریم:
1
)
𝛼+
1
𝑌𝑛𝐿 3

𝛼( 𝜆 𝑆𝑝𝑟𝑖 = 𝛽1 𝐿𝑖 + 𝛽2 𝐴𝑑𝑚𝐶𝑖 + 𝛽3 𝐶𝑅𝑖 + 𝛽𝑖 𝐿𝑞𝑅𝑖 −

در رابطه فوق 𝜆 برابر با

بوده و بیانگر کشش کل تسهیالت بانکي به عرضه

()1

𝑖𝐿 𝐿𝜕
.
𝐿 𝑖𝐿𝜕

تسهیالت بانک 𝑖اُم است .بنابراین 𝜆 نشاندهنده درصد تغییرات بازار بانکي به یک
درصد افزادش در عرضه تسهیالت بانک 𝑖اُم است .به عبارتي دیگر این ضریب متوسط
درجه قدرت بازاري را در صنعت بانکي اندازهگیري ميکند .به نحوي که اگر برابر با
یک شود بیانگر انحصار کامل یا کارتل در نظام بانکي بوده و اگر برابر با صفر باشد
نشان از وجود رقابت در نظام بانکي دارد .بطور منطقي انتظار بر آن است که مقداري
بین صفر تا یک را بدست دهد.
براي تحلیل تجربي رابطه ( )1در اقتصاد ایران از دادههاي تابلویي مشتمل بر
 13بانک تجاري (ملي ،تجارت ،صادرات ،سپه ،رفاه کارگران ،ملت ،اقتصاد نوین،
پارسیان ،پاسارگاد ،سامان ،سرمایه ،سینا و کارآفرین) طي دوره زماني  1335الي
 1391استفاده شده است .با توجه به نوع مشاهدات مورد استفاده رابطه ( )1به عنوان
الگوي پژوهش حاضر در قالب دادههاي تابلویي بصورت زیر بازنویسي ميشود:
(𝑆𝑝𝑟𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 𝐿𝑛𝐿𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐴𝑑𝑚𝐶𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐶𝑅𝑖𝑡 + 𝛽𝑖 𝐿𝑞𝑅𝑖𝑡 − 𝜆𝑍𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 )3

که در آن 𝑟𝑝𝑆 حاشیه سود بانکي 𝐿𝑛𝐿 ،لگاریتم تسهیالت بانکي 𝐴𝑑𝑚𝐶 ،نسبت
هزینههاي اداري و عمومي بانک به سود تسهیالت اعطایي 𝐶𝑅 ،ریسک اعتباري،
33
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40
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39
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𝑅𝑞𝐿 ریسک نقدینگي و 𝑍 شاخص تمرکز بازار (

1

𝛼) ميباشد که در بخش

𝑌𝑛𝐿 1 +𝛼3

بعدي بطور دقیق تشریح خواهند شد 𝑖 .و 𝑡 به ترتیب بیانگر بانکها (مقاطع) و سال
(دوره زماني) ميباشند 𝜀 .جمله خطاي تصادفي بوده که مستقل از زمان و مکان
فرض ميشود .اثرات خاص بانکي 𝑖𝛼 شامل متغیرهاي مشاهده نشده و غیر قابل
اندازهگیري موثر بر حاشیه سود بانکي است.
 -4تحلیل دادهها و برآورد الگو
 -3-4تحلیل دادهها

همانطورکه در بخشهاي قبلي مشهود است کلیديترین متغیر مطالعه حاضر،
حاشیه سود بانکي مي باشد .در این مطالعه از تفاوت مطلق بین بازده دارایيهاي
سودآور و نرخ سود پرداختشده به سپردهها براي محاسبه حاشیه سود استفاده شده
است .41بازده میانگین دارایيهاي سودآور برابر با مجموع درآمد عملیاتي تقسیم بر
میانگین دارایيهاي سودآور؛ و نرخ سود پرداخت شده به سپردهها نیز برابر با مجموع
هزینه سود پرداختي به سپردهگذاران (هزینه سود عملیاتي) تقسیم بر میانگین
سپردهها است.
در محاسبه بازده میانگین دارایيهاي سودآور ،درآمد عملیاتي از مجموع سود
تسهیالت اعطایي ،سود حاصل از سرمایهگذاريها و سپردهگذاريها ،درآمد کارمزد و
نتیجه مبادالت ارزي؛ و دارایيهاي سودآور نیز از مجموع مطالبات از بانکهاي
مرکزي ،مطالبات از بانکها و مؤسسات اعتباري ،تسهیالت اعطایي و مطالبات ،اوراق
مشارکت و سایر اوراق مشابه؛ و سرمایهگذاريها و مشارکتها بدست آمده است .در
محاسبه نرخ سود پرداخت شده به سپردهها ،مجموع هزینه سود پرداختي به
سپردهگذاران (هزینه سود عملیاتي) از مجموع سود عليالحساب و تفاوت سود قطعي
و عليالحسابِ پرداختي به سپردهگذاران؛ و مجموع سپردهها نیز از جمع سپردههاي
دیداري ،سپردههاي پسانداز و مشابه ،سپردههاي سرمایهگذاري مدتدار و سایر
سپردهها بدست آمده است.
بر اساس فرایند فوق روند حاشیه سود در  13بانک مورد مطالعه طي دوره
 1391-1335محاسبه و به شرح نمودار ( )1ميباشد.

 41براي مطالعه بیشتر در این زمینه به وفادار ( )1311رجوع شود.
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سود محاسبه شده به ترتیب برابر با ( 3/5بانک 

حداکثر و حداقل میزان حاشیه
رفاه سال  )1333و ( 0/41بانک سپه  )1333درصد است .در مجموع میانگین این
نسبت مالي طي سالهاي  1335الي  1391به ترتیب برابر با ،3/9 ،4/1 ،4/3 ،4/1
 4/1 ،4/0 ،4/4و  4/0درصد ميباشد .بر این اساس بطور متوسط باالترین مقدار در
سال  1336و پایینترین مقدار در سال  1333رخ داده است .همچنین بر اساس نوع
بانک طي دوره میانگین حاشیه سود در بانکهاي اقتصاد نوین ،پارسیان ،پاسارگاد،
تجارت ،رفا ه ،سامان ،سپه ،سرمایه ،سینا ،صادرات ،کارآفرین ،ملت و ملي به ترتیب
برابر با ،5/46 ،3/91 ،5/16 ،4/54 ،3/35 ،1/56 ،6/01 ،1/11 ،4/91 ،4/14 ،4/16
 3/14و  3/19درصد ميباشد و لذا بانکهاي رفاه و سامان به ترتیب باالترین و
پایینترین رقم را کسب نمودهاند.
نمودار  :3حاشیه سود در بانکهاي تجاري طي سالهاي 1391-1336

مأخذ :ترسیم بر اساس محاسبات پژوهش
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همانطوريکه در بخش قبل مطرح شد محاسبه شاخص تمرکز بازار بانکي منوط به
برآورد رابطه( )1و لذا برآورد پارامترهاي  𝛼1و  𝛼3است .نتایج برآورد بلندمدت رابطه
مذکور با استفاده از رهیافت خودرگرسیوني با وقفههاي توزیعي 41و دادههاي سري
زماني  1353الي  1391به شرح جدول( )1است .نتایج برآورد تابع تقاضاي تسهیالت
در بلندمدت نشان ميدهد که مطابق با انتظار نظري قیمت تسهیالت (نرخ سود مورد
ان تظار) اثري منفي با مقدار تقاضا براي تسهیالت بانکي داشته که در سطح احتمال
یک درصد معنادار است .مطابق با انتظارات نظري با افزایش تولید ناخالص داخلي به
عنوان نمودي از سطح فعالیتهاي اقتصادي کشور ،تقاضا براي تسهیالت بانکي
افزایشي معنادار ميبابد .همچنین عيرغم اثرات غیر همسوي این دو بر تسهیالت،
اثر تعامليشان حاکي برتري اثر مثبت تولید بر تسهیالت نسبت به اثر منفي نرخ سود
بر تسهیالت بوده و لذا تعامل این دو متغیر اثري مثبت بر تقاضا براي تسهیالت در
بلندمدت دارد که در سطح احتمال یک درصد معنادار است.
جدول :3

برآورد تابع تقاضاي بلندمدت تسهیالت با رهیافت ARDL
متغیرهاي توضیحي

انحراف معیار

ضریب

0/0119

***-0/13

نرخ سود مورد انتظار

0/1111

***1/91

لگاریتم GDP

0/0119

***0/11

اثر تعاملي نرخ سود مورد
انتظار و لگاریتم GDP

متغیر وابسته لگاریتم کل تسهیالت بانکي ميباشد.
*** بیانگر معناداري ضرایب براوردي در سطح احتمال  1درصد ميباشد.
منبع :یافتههاي پژوهش

با توجه به برآورد صورت گرفته از تابع تقاضاي بلندمدت تسهیالت ،مقادیر برآوردي
مورد نیاز براي محاسبه شاحص تمرکز بازار به ترتیب برابر با  -0/13و  0/11است.
با استفاده از این مقادیر و لگاریتم تولید ناخالص داخلي ،شاخص تمرکز بازار طي
دوره  1335تا  ،1391شاخص مذکور محاسبه شده و به شرح نمودار ( )1است .در
صورتي که شاخص تمرکز به عدد صفر نزدیک باشد نشان از وجود تمرکز پایین در
بازار تسهیالت بانکي داشته و لذا بیانگر بازار رقابتي است .در سوي مقابل نزدیک
 41با توجه به آنکه براساس آزمون مانایي متغیرها داراي درجه جمعي برابر نبودند لذا از رهیافت خودرگرسیوني
با وقفه هاي توزیعي استفاده شده است که البته بر اساس آزمون دوالدو مستر با تایید همجمعي همراه بوده
است.
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مقادیر 

بودن مقدار شاخص به یک حاکي از وجود انحصار است .با توجه به اینکه
بیشینه ،کمینه و میانگین شاخص مذکور طي دوره مورد بررسي به ترتیب برابر با
 15/5 ،19/5و  11/3ميباشد ميتوان اذعان داشت که بازار تسهیالت بانکي در
اقتصاد ایران بیشتر به بازار رقابتي نزدیک است تا بازار انحصاري .همچنین روند این
شاخص نیز نشان ميدهد که در اقتصاد ایران با حرکت از سال  1335تا  1390بر
درجه رقابتي بودن افزوده شده و سپس از درجه آن کاسته ميشود .با این حال درکل
شاخص تمرکز ساختار حکایت از وجود بازار رقابتي در بازار پولي ایران دارد .الزم به
ذکر است که تمرکز بازار بانکي بطور جداگانه با شاخص هرفیندال-هیرشمن نیز
محاسبه شده است که از نظر اندازه عددي تقریبا مشابه بوده و از حیث روند حرکتي
همسویي را نشان ميدهد.
نمودار  :1شاخص تمرکز بازار بانکي در اقتصاد ایران
20.0
19.5
19.0
18.5
18.0
17.5
17.0
16.5
16.0
15.5
15.0

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

مأخذ :ترسیم براساس محاسبات پژوهش

بخش پایاني در تحلیل دادهها به میانگین متغیرهاي ریسک اعتباري ،ریسک
نقدینگي ،نسبت هزینههاي اداري و پرسنلي به سود تسهیالت اعطایي و تسهیالت
بانکي در هر یک از  13بانک تجاريِ یاد شده اختصاص دارد .با توجه به محاسبات
گزارش شده در جدول( ،)1میانگین ریسک اعتباري بانکها برابر با  15/1درصد است.
این رقم نشان ميدهد که براي  13بانک تجاري موردنظر طي سالهاي -1335
 ،1391بطور متوسط  15/1درصد از تسهیالت اعطایي و مطالبات به مطالبات
سررسید گذشته ،معوق و مشکوکالوصول تبدیل شده است .در بین بانکها نیز بانک
پارسیان با دارا بودن رقم  15درصد در باالترین سطح و بانک پاسارگاد در پایینترین
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سطح قرار دارد .از حیث روندي نیز بطور میانگین شاخص ریسک اعتباري از سال
 10/6( 1335درصد) تا سال  13/9( 1333درصد) حرکتي صعودي داشته و پس از
آن تا پایان سال  14/1( 1391درصد) حرکتي نزولي را نشان ميدهد.
مطابق با جدول ( )1ریسک نقدینگي در این سالها از میانگیني برابر با 0/36
درصد برخوردار است .این رقم نشان ميدهد که بانکهاي تجاري موردنظر طي
سالهاي  ،1391-1335بطور متوسط  0/36درصد از کل دارایيهاي خود را به
صورت وجه نقد و نقدینگي نگهداري ميکنند .در این بین بانکهاي اقتصاد نوین،
تجارت ،سرمایه ،پاسارگاد ،پارسیان و کارآفرین در سطح پایینتر از میانگین کل قرار
دارند .بانکهاي ملي و کارآفرین با  1/56و 0/43درصد باالترین و پایینترین رقم را
به خود اختصاد دادهاند .همچنین مقدار کمینه ریسک نقدینگي در سال 1336
( 0/39درصد) و مقدار بیشینه آن در سال  1/19( 1331درصد) به ثبت رسیده و از
سال  1331به بعد تا پایان دوره روندي تقریباً نزولي را نشان ميدهد.
بر اساس جدول فوق ،هزینههاي اداري و عمومي بطور متوسط طي دوره برابر
با  11/5درصد سود تسهیالت پرداختي در بانکهاي تجاري است .بانکهاي صادرات
و پارسیان به ترتیب با برخورداري از رقمِ میانگینِ  50و  5/3درصدي در رتبه نخست
و پایاني از نظر هزینههاي بانکي قرار دارند .با توجه به آن که ارقام کمتر براي این
نسبت به نوعي حاکي از عملکرد بهتر بانک در زمینه هزینهایي است؛ ميتوان اذعان
داشت که بانکهاي صادرات ،رفاه ،سپه ،ملت و تجارت (با داشتن نسبتي بیش از 30
درصد) در جایگاه مناسبي قرار ندارند و از بدنه سنگین در ساختار هزینهاي
برخوردارند .نکته دیگر در مورد این متغیر آن است که مقدار کمینه آن در سال
 19/3( 1336درصد) وجود دارد .پس آن روندي صعودي داشته تا به رقم بیشینه
خود در سال  13/3( 1390درصد) ميرسد .در نهایت با حرکتي نزولي میزان 10/4
درصد را در سال  1391تجربه ميکند.
جدول  :1میانگین متغیرهاي توضیحي در دوره 1391-1335
بانک

ریسک اعتباري
(درصد)

ریسک نقدینگي
(درصد)

هزینههاي اداري
و عمومي(درصد)

تسهیالت بانکي
(میلیارد ریال)

اقتصاد نوین

16/5

0/11

3/6

101111

پارسیان

15/0

0/49

5/3

113411

پاسارگاد

5/6

0/51

9/3

104001

تجارت

15/0

0/61

31/5

310459

رفاه

11/1

1/36

43/5

30503
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16/5

0/11

3/6

101111

سپه

13/1

1/01

33/3

191016

سامان
سرمایه

13/3

0/51

10/6

31665

سینا

11/1

1/03

11/1

33111

صادرات

11/1

0/96

50/0

334991

کارآفرین

16/3

0/43

10/4

30110

ملت

15/5

0/90

35/1

440314

ملي

19/6

1/56

11/1

431103

میانگینِ کلیه
بانکها

15/1

0/36

131691

11/5

مأخذ :محاسبات پژوهش

با توجه به نوع و جنس متغیرهاي ریسک اعتباري ،ریسک نقدینگي و هزینههاي
اداري و عمومي ممکن است بین این سه متغیر همبستگي باال وجود داشته باشد که
ميتواند منجر به بروز همخطي شود .براي شناسایي اندازه ارتباط بین این سه عامل
ضریب همبستگي بصورت دو به دو محاسبه شده است .با توجه به ضرایب همبستگي
گزارش شده در جدول ( )3ميتوان اظهار داشت که از نظر آماري بین ریسک اعتباري
با ریسک نقدینگي (با ضریب تقریباً پنج درصد)؛ و هزینههاي اداري و عمومي (با
ضریب تقریباً منفي یک درصد) ارتباطي ضعیف وجود دارد .همچنین این ارتباط بین
ریسک نقدینگي و هزینههاي اداري و عمومي در حد پایین (تقریباً ده درصد) است.
جدول  :1ضریب همبستگي بین متغیرهاي ریسک و هزینههاي اداري
ریسک اعتباري

ریسک نقدینگي

0/104

0/051

1

ریسک نقدینگي

هزینههاي اداري و عمومي
-0/009

1

-

ریسک اعتباري

1

-

-

هزینههاي اداري و عمومي

مأخذ :محاسبات پژوهش

میانگین تسهیالت پرداختي  13بانک مورد برسي طي دوره  1391-1335برابر با
 131691میلیارد ریال بوده و بانکهاي ملي ،ملت ،صادرات ،تجارت و سپه با دارا
بودن رقمي بیش از میانگین کل ،به ترتیب در رتبه اول تا پنجم جاي دارند .بانک
کارآفرین نیز با میانگین تسهیالت  30110میلیارد ریال در پایینترین رتبه قرار دارد.
همچنین میانگین کل تتسهیالت پرداختي  13بانک تجاري طي دوره ،روندي
افزایشي را نشان ميدهد .به نحوي که از مقدار کمینه مطلق  90300میلیارد ریال
در سال  1335به مقدار بیشینه مطلق  311691میلیارد ریال در سال  1391ميرسد
که حاکي از رشدِ متوسطِ  19/6درصدي در طول دوره است.
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برآورد الگوی پژوهش

جهت تبیین اندازه و عالمت اثر عوامل مورد تحلیل بر حاشیه سود در بانکهاي
تجاري با توجه به نوع مشاهدات مورد استفاده ،برآورد الگوي پژوهش با روش دادهاي
تابلویي انجام و نتایج حاصله در جدول ( )4گزارش شده است .مطابق با متدولوژي
اقتصادسنجي دادههاي تابلویي براي انتخاب روش مناسب در برآورد الگو از دو آزمون
چاو و هاسمن استفاده شده است .فرضیه صفر در آزمون چاو مبني بر کارآتر بودن
روش ادغام نسبت به روش اثر ثابت؛ و فرضیه مقابل عکس آن است .مطابق با جدول
( )4با توجه به آماره  Fمحاسباتي و سطح احتمال حاصله ،فرضیه صفر در این آزمون
قابل پذیرش نبوده و لذا روش اثر ثابت بر روش ادغام مرجح است .نتیجه این آزمون
نشان از الزام در برآورد الگو در فضاي دادههاي تابلویي دارد .در مرحله دوم الزم است
تا با استفاده از آزمون هاسمن انتخاب بین دو روش اثر ثابت و اثر تصادفي صورت
پذیرد .در این آزمون فرضیه صفر مبني بر کارآتر بودن روش اثر تصادفي نسبت به
روش اثر ثابت؛ و فرضیه مقابل عکس آن است .تابع آزمون هاسمن داراي توزیع
مجانبي کاي-دو ميباشد و درجه آزادي آن برابر با تعداد متغیرهاي توضیحي مدل
است .براساس جدول( )4اندازه آماره کاي-دو محاسباتي و سطح احتمال حاصله
مي توان گفت که فرضیه صفر قابل پذیرش نبوده و لذا روش اثر ثابت به عنوان روشي
کارآتر نسبت به روش اثر تصادفي انتخاب است .با توجه به نتایج دو آزمون مذکور،
روش اثر ثابت به عنوان روش برتر و مناسبتر جهت برآورد الگو انتخاب شده و نتایج
حاصل از برآورد به شرح جدول ( )4ميباشد.
همانطورکه در جدول ( ) 4مشهود است ضریب عامل ساختار بازار منفي بوده
و در سطح احتمال  5درصد معنادار است .معناداري 𝜆 بدان مفهوم است که این
ضریب اختالف معناداري از صفر دارد .لذا ميتوان برداشت نمود که بازار بانکي در
اقتصاد ایران مبتني بر بازار رقابت کامل نیست .براي بررسي اینکه آیا این ضریب
برابر با یک است یا خیر ،از آزمون والد استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمون والد
در مقادیر مختلف از اعداد در بازه صفر و یک براي پارامتر 𝜆 در جدول ( )5گزارش
شده است .آزمون والد در سه مقدار مورد نظر نشان ميدهد که مقدار برآوردي پارامتر
( )0/11تفاوتي معنادار از اعداد  1و  0/5دارد اما تفاوت معناداري از عدد  0/1ندارد.
بر این اساس ميتوان است دالل نمود که بازار پول (مبتني بر بانکهاي تجاري) در
اقتصاد ایران نه در شرایط رقابت کامل است و نه در شرایط انحصار کامل .اما به زعم
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محققان ميتوان این برداشت را نمود که این بازار بیش از آنکه به انحصار
نزدیک باشد به رقابت کامل نزدیک است .به عبارتي دیگر ميتوان ساختار بازار بانکي
را در اقتصاد ایران ساختاري با ماهیت رقابت ناقص و یا به عبارتي دقیقتر نزدیک به
رقابت (کامل) دانست.
جدول :4نتایج برآورد الگوي پژوهش با روش اثر ثابت
انحراف معیار

ضریب

متغیرهاي توضیحي

0/0513

**-0/11

ساختار بازار

0/001

***0/035

ریسک اعتباري

0/1034

-0/013

لگاریتم تسهیالت بانکي

0/0099

**0/019

هزینههاي اداري و پرسنلي

0/1956

-0/043

ریسک نقدینگي
آزمونهاي تشخیصي

11/91

مقدار آماره F

0/000

سطح احتمال

15/3

مقدار آماره کاي-مربع

0/000

سطح احتمال
[13] 104

آزمون چاو
آزمون هاسمن
تعداد مشاهدات ]تعداد بانکها[

متغیر وابسته حاشیه سود بانکي ميباشد.
** و *** به ترتیب بیانگر معناداري ضریب براوردي در سطح احتمال 5
و  1درصد ميباشد.
مأخذ :یافتههاي پژوهش

عامل اثرگذار دیگر بر حاشیه سود بانکهاي تجاري ،ریسک اعتباري است .با توجه
به جدول( )4ميتوان اظهار داشت که این عامل اثري مثبت بر حاشیه سود داشته و
در اطمینان  99درصد معنادار است .اندازه ضریب برآوردي این عامل نشان ميدهد
که با افزایشي یک درصدي در ریسک اعتباري ،حاشیه سود بانکي به میزان 0/035
درصد افزایش ميیابد .مطابق با انتظار تسهیالت بانکي اثر منفي بر حاشیه سود بانکي
دارد اما از نظر آماري در سطح احتمال  10درصد نیز معنادار نميباشد .شاید بتوان
در پاسخ به چرایي بيمعنایي اثر این عامل بر حاشیه سود بانکي ،این استدال را مطرح
نمود که در نظام بانکي ایران با توجه به بدنه سنگین دولت و به تبع آن وابستگي
باالي سیاستهاي پولي به سیاستهاي مالي؛ تسهیالت بانکي عموماً بطور مستقیم
یا غیرمستقیم جنبه تکلیفي داشته و لذا از اثرگذاري مطلوب و موردنظر برخوردار
نیست .هزینههاي اداري و عمومي در بانکهاي تجاري به عنوان عامل اثرگذارِ دیگر
بر حاشیه سود است .بر اساس برآورد صورت گرفته این عامل مطابق با انتظارات اثري
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مثبت و معنادار دارد .به نحوي که با افزایشي یک درصدي در نسبت هزینههاي اداري
و عمومي بانکها ،حاشیه سود به میزان  0/019درصد افزایش ميیابد .ریسک
نقدینگي به مانند تسهیالت اعطایي عاملي اثرگذار بر حاشیه سود شناخته نشد.
ریسک نقدینگي با توجه به تعریف آن ،نوعي هزینه براي بانکها محسوب ميشود.
چنانچه بانک توانایي اخذ این هزینه را از محل حاشیه سود بانکي داشته باشد ،ریسک
نقدینگي مي باید اثر مثبتي بر حاشیه سود بانکي بگذارد و در غیر اینصورت اثر آن
منفي خواهد بود .همانطور که در جدول ( )1از بخش تحلیل دادهها گزارش شد،
اندازه این ریسک بطور متوسط در طي سالهاي مورد بررسي 0/36درصد است .یعني
زیر  1درصد بوده و در مقابلِ اندازهي متوسط  15/1درصدي براي ریسک اعتباري
رقم ناچیزي است .لذا به نظر ميتوان این استدالل را داشت که بدلیل کوچک و
ناچیز بودن اندازه این نوع از ریسک برخالف ریسک اعتباري ،اثر معناداري در الگوي
تحقیق نداشته است .به عبارتي دیگر اثر ریسک نقدینگي (به دلیل ناچیز بودن) به
لحاظ آماري تقریبا صفر است.
جدول  :1آزمون والد
سطح احتمال

مقدار آماره  Fو کاي مربع

مقدار پارامتر 𝜆

0/000
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1

0/000

41/1

0/5

0/13

1/13

0/1

مأخذ :یافتههاي پژوهش

 -1یافتهها
در پژوهش حاضر کوشش شده است تا عوامل موثر بر حاشیه سود در بانکهاي
تجاري ایران مورد بررسي قرار گیرد .بر این اساس با توجه به مباني نظري و مطالعات
تجربي عواملي نظیر ساختار بازار ،ریسک اعتباري ،ریسک نقدینگي ،تسهیالت
پرداختي و هزینههاي اداري و پرسنلي مورد تحلیل واقع شدند .تحلیل دادهها نشان
ميدهد که متوسط حاشیه سود در  13بانک تجاري در سالهاي  1335الي 1391
برابر با  4/1درصد بوده و باالترین مقدار ( 4/3درصد) در سال  1336و پایینترین
مقدار ( 3/9درصد) در سال  1333رخ داده است .همچنین محاسبه شاخص تمرکز
در بانک هاي تجاري مورد بررسي نشان داد که بازار پول در اقتصاد ایران داراي
ساختاري رقابتي است .به نحوي که با حرکت از سال  1335تا  1390بر درجه رقابتي
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بودن افزوده شده و سپس از درجه آن کاسته ميشود .ریسک اعتباري محاسباتي نیز 

حاکي از آن است که در بانک تجاري مورد مطالعه طي دوره ،بطور متوسط 15/1
درصد از تسهیالت اعطایي و مطالبات به مطالبات سررسید گذشته ،معوق و
مشکوکالوصول تبدیل شده است .کل تسهیالت پرداختي در  13بانک تجاري با
متوسطِ رشد  19/6درصدي ،روندي افزایشي را نشان ميدهد.
برآورد الگوي پژوهش با روش اثر ثابت براساس متدولوژي اقتصادسنجي
دادههاي تابلویي حاکي از آن است که ساختار بازار پول در اقتصاد ایران نه در شرایط
رقابت کامل است و نه در شرایط انحصار کامل .با این حال ميتوان استدالل نمود که
بیش از آنکه به انحصار کامل نزدیک باشد به رقابت کامل نزدیک است و ساختاري
با ماهیت رقابت ناقص دارد .این نتیجه تا تقریباً منطبق بر نتیجه حاصل از تحلیل
دادهها است .یافته دیگر حاصل از برآورد الگو ،اثرپذیري مثبت و معنادار حاشیه سود
از ریسک اعتباري و هزینههاي اداري و عمومي بانکها است .این در حالي است که
ریسک نقدینگي و تسهیالت عليرغم داشت عالمت مورد انتظار اثر معناداري بر
حاشیه سود دارد .در توجیه عدم معناداري اثرپذیري حاشیه سود از تسهیالت بانکي
شاید بتوان این استدال را مطرح نمود که در نظام بانکي ایران با توجه به بدنه سنگین
دولت و به تبع آن وابستگي باالي سیاستهاي پولي به سیاستهاي مالي؛ بخشي از
تسهیالت پرداختي بانکها بطور مستقیم یا غیرمستقیم جنبه تکلیفي 43داشته و لذا
از اثرگذاري مطلوب و موردنظر برخوردار نیست.

 43مطابق با دادههاي دریافتي از بانک مرکزي طي سالهاي  1335الي  1391بیش از  11/4درصد از کل
تسهیالت پرداختي در قالبي تکلیفي اختصاص یافته است.
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