
 

 

 

 

 
                    

 

 

 

 

 

ها های اقتصادی بر سودآوری بانکبررسی اثرات نامتقارن متغیر
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ترويجی مرکز تحقیقات و استاديار پژوهشی ـ رئیس بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و 
 آذربايجان غربی آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

 

 چکیده 
های مالی مشتريان است، از ترکیب مدل بانکداری جامع که تمرکز اصلی آن رفع انواع نیاز

آيد. بانکداری جامع نوعی نگرش گذاری به وجود میبانکداری تجاری با بانکداری سرمايه
غربی مورد  هایمشتری محور به بانکداری است که از دو دهه گذشته در صنعت بانکداری کشور 

شود که دامنه وسیعی از خدمات هايی گفته میر گرفته است و اصطالحاً به بانکتوجه ويژه قرا
های و غیره را به مشتريان خود ارائه های، مشاورگذاری، بیممالی اعم از خدمات تجاری، سرمايه

های وری بانکهدف اين مقاله بررسی اثرات نامتقارن توسعه بخش بانکداری بر سودآدهند. می
به طور خاص بانک ملی بر اساس الگوی بانکداری جامع با رويکرد مدل غیرخطی تغییر کشور و 

بر استفاده شد.  1388-1396رژيم مارکوف است. برای اين منظور از اطالعات سری زمانی 
های نرخ بهره اوراق مشارکت، شاخص تمرکز اساس نتايج به دست آمده مشاهده شد که متغیر

ها، حقوق صاحبان سهام به کل های معوق به کل واممد، نسبت وام عت، نسبت هزينه به درآصن
ها، های نسبت وام به کل دارايیداری بر سودآوری داشته و متغیرها، اثر منفی و معنیدارايی

تنوع درآمدی، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی اثر  ها،ها، سپرده مشتريان به کل بدهیجمع دارايی 
دآوری بانک ملی داشته است. واريانس متغیرها در رژيم يک، يعنی داری بر سوثبت و معنیم

رژيم نوسانات کم کمتر از رژيم دو است؛ که اين موضوع با تئوری سازگاری دارد چراکه در زمان 
های بانکی و يابد و متغیرها و شاخصمربوط به نوسانات کم نا اطمینانی در بازار کاهش می

 شوند.با ثبات می هاکالن از قبیل قیمت اقتصاد

 های بانکی، اثرات نامتقارن.بانکداری جامع، سودآوری، سپرده :های کلیدیواژه
 .JEL :D53, N20, P44, O40, B23 بندیطبقه
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 مقدمه -1
های مالی کارآمد است کــه های توسعه يافته وجود بازارها و نهادهای کشوريکی از ويژگی

ساز رشد و توسعه اقتصادی هستند. اين کشورها، زمینهش مهم در اقتصاد ضمن ايفای نق 

در مسیر رشد اقتصادی، اهمیت سرمايه به عنوان عامل مهــم تولیــد روز بــه روز افــزايش 

هايی در جهــت جــذم ســرمايه گرديــده اســت يابد و همین امر، باعث اتخاذ سیاستمی

الت اقتصاد جهــانی و الن در بستر تحوحفظ تعادل در عرصه اقتصاد ک(. 1393، 1)مهتابی

هــا در عصــر حاضــر، تغییــرات در نظــام بانکــداری را بــه ضــرورتی توسعه سريع فنــاوری

های ارائــه خــدمات، وکار، تغییر بسترهای کسبانکارناپذير تبديل کرده است. تغییر مدل

کردن  های مشتری و جايگزينتوسعه خدمات ديجیتال، توسعه محصوالت و توجه به نیاز

ری بجای محصول محوری، ازجمله تغییراتی است که در سیستم بانکــداری مشتری محو

های جهــان در حــال وقــوع اســت. تحــول موجــب ســازگاری بانــک بــا تغییــرات و کشور

شــود. ايجــاد چنــین تحــوالتی در های محیطی و الزامات صنعت بانکــداری مــیدگرگونی

ز نظــام مــالی هســتند، در ها بخش مهمــی اک نظیر ايران که بان توسعههای درحالکشور

های اخیر مورد توجه مقامات پولی و همچنــین مــديران بــانکی قــرار گرفتــه اســت. سال

 (.1396، 2)سیدجوادين و همکاران

گیری ظرفیــت و تــوان عنوان يکی از عوامل مــرثر در توســعه اقتصــادی، شــکلها بهبانک 

لی در سیســتم اقتصــادی های پــوسیاســت های اجــرایتولید کشورها و همچنین از ابزار

گردند. اهمیت نظام بانکی نیز در خلق پــول، افــزايش نقــدينگی در اقتصــاد، محسوم می

هــا، اشــتغال و ها و صنايع مختلف، تغییرات سطح عمومی قیمــتگذاری در بخشسرمايه

ذار گهمچنین ارزش پول غیرقابل انکار بلکه قابل مالحظه است؛ بنــابراين بــرای سیاســت

هــای کــالن هــا، ايــن موضــوع کــه متغیردی و همچنین مديران ارشــد بانــک کالن اقتصا

ها خواهند داشت يا به عبارتی، آيا سیســتم بــانکی اقتصادی چه تأثیری در عملکرد بانک 

هــا های پولی را با بیشترين اثربخشی به اقتصاد منتقل نمايد و يا بانک قادر است سیاست

 (1820، 3همکاران امری مهم است )يوکسل و

های ســنتی وکار بانک از شــیوهکسب يکی از موضوعات مهم در حوزه تحول، تغییر شیوه

 
1 Mahtabi, 2014 
2 Seyed-Javadin, Safari-kahreh, Raei, Iravani, 2017 
3 Yüksel and et al, 2018 
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جای هــا بــهاست. در مدل بانکداری جامع، بانک  1بانکداری به سمت مدل بانکداری جامع

ها، بســیاری از التفاوت نرخ سود تســهیالت و ســپردهاتکای صِرف به درآمد حاصل از مابه

دهنــد و از ايــن طريــق منبــع بــانکی را بــرای مشــتری انجــام میبــانکی و غیــر خدمات 

وکار بــانکی در کنند. اگرچه اجرای ايــن مــدل از کســبتر میدرآمدزايی خود را گسترده

وکار، در دو دهــه کارگیری اين مــدل از کســببرخی از کشورها سابقه طوالنی دارد اما به

های بزرگ دنیا در اين مدت، به بانک و بسیاری از تر از قبل شده است اخیر بسیار پررنگ 

اند. مدل بانکداری جامع که تمرکــز اصــلی آن رفــع انــواع استفاده از اين مدل روی آورده

گذاری بــه های مالی مشتريان است، از ترکیب بانکداری تجاری با بانکــداری ســرمايهنیاز

که از دو دهه  بانکداری استآيد. بانکداری جامع نوعی نگرش مشتری محور به وجود می

های غربی مورد توجه ويژه قرار گرفته است و اصطالحاً گذشته در صنعت بانکداری کشور

شود که دامنه وسیعی از خــدمات مــالی اعــم از خــدمات تجــاری، هايی گفته میبه بانک 

جامع  دهند. بانک های و غیره را به مشتريان خود ارائه میهای، مشاورگذاری، بیمسرمايه

ع يک شرکت مالی بزرگ است که کلیه خدمات مــالی مشــتمل بــر اخــذ ســپرده، در واق 

نويسی بدهی جديد و انتشــار های مالی و ارز خارجی، پذيرهاعطای تسهیالت، معامله ابزار

های را برای مشــتريان خــود انجــام گذاری و بیمسهام جديد، کارگزاری، مديريت سرمايه

تواند بــرای بانــک، ســود در بانکداری جامع، می سیع از خدماتدهد. ارائه اين طیف ومی

 (.1394، 2بااليی به همراه داشته باشد )حسنقلی پور و همکاران

بانکداری جامع به عنوان رويکردی مشتری محور بازه وسیعی از خدمات شــامل خــدمات 

کشــورها دهنــد. تقريبــاً در اکثــر خود ارائه می …گذاری، شرکتی، خرد وتجاری، سرمايه

هــای های گونــاگونی همچــون اوراق بهــادار و بازارهای تجاری اجازه ورود به عرصــهبانک 

اند و خطوط میان بانکداری تجاری و بانکداری جــامع بســیار کمرنــگ مالی را پیدا نموده

شــامل دريافــت ســپرده،  گرديده است. در بانکداری جامع اقسام مختلفی از خدمات مالی

ت طـال، خـدمات مـالی مربوط به بازار ســهام و اوراق بهــادار، بیمــه و اعطای وام، معامال

گری در معامالت امالک و خدمات غیر مالی به جهت تکمیل ســبد خــدمات حتی واسطه

شوند. هدف نهايی بانکداری جامع اين است وابسته مالی و بیشتر مشعوف کننده ارائه می

 
1 Universal banking 
2 Hassangholipour,  Hashemzahi, and Sajedifar, (2015) 
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از طريق بانــک دريافــت کنــد و بــه ايــن تری همه خدمات مالی مورد نیاز خود را که مش

های ترتیب به جای ارائه خدماتی محدود به مشتريانی پر تعداد که باعث افــزايش هزينــه

گــردد، خــدماتی گســترده و سازی خدمات قابــل ارائــه میارائه خدمات و مانع از شخصی

بعضــی از  هــاگیرد. اين امکان وجود دارد کــه بانک تر مد نظر قرار خاص به مشتريان مهم

سازی کنند که بانکداری جامع در اشــکال خدمات و محصوالتی را ارائه دهند و يا تجاری

متنوع و تحت عناوين بانکداری اختصاصی، بانکــداری شــرکتی و بانکــداری خــرد آنهــا را 

 کند.ظاهر می

های پولی و مالی رآورد اثرات شاخصهای غیرخطی به بپژوهش حاضر با استفاده از روش

ها پرداخته است و از سوی ديگر با توجه به چارچوم بانکــداری جــامع سودآوری بانک  بر

رويکرد مشتری محوری در اين مقاله مد نظر قــرار گرفتــه اســت. بــرای ايــن منظــور در 

رشــد  ها، تنوع درآمــدی،های ساختار دارايیاز متغیرچارچوم روش تغییر رژيم مارکوف 

الی، اندازه، رقابت بانکی و نــرخ بهــره همــراه بــا معیــار اقتصادی، تورم، سرمايه، ساختار م

های غیرخطــی منجــر مدل سودآوری استفاده شده است که الزم به ذکر است استفاده از

 شود که دقت و کارايی باالتری خواهند داشت.هايی میبه دستیابی به برآوردگر

 ادبیات تحقیق  -2
رود که مالی به کار می ی جامع اصطالحی است که در مورد مرسساتبانکدار

دهند و بر هايی در ابعاد وسیع در زمینه خدمات بانکی به مشتريان خود ارائه میپیشنهاد

ها مشتريان خود را بر اساس اساس الزام بانک مرکزی، مقرر شده است تا بانک 

سب با طبقه مشتريان ارائه کنند که بندی کرده و خدمات خود را متناهايی طبقهمعیار

آن عبارتند از: بانکداری خرد، بانکداری تجاری، بانکداری شرکتی و بانکداری  اهم

بخش اصلی  شود. چهارای. مدل بانکداری جامع از هفت بخش اصلی تشکیل میسرمايه

گری های ديها، شکلعبارتند از بانکداری خرد، اختصاصی و مجازی که بر اثر همپوشانی

عاد ديگر شامل بانکداری خصوصی، بانکداری کنند. اباز بانکداری را ايجاد می

، 1گذاری، بانکداری کسب و کار و بانکداری مجازی است )بیکر و همکارانسرمايه

های های تجاری با بانک (. نکته مهم در بانکداری جامع، ترکیب فعالیت بانک 2017

ها در بانک  ديگر اجازه فعالیتعبارتهای تأمین سرمايه( است. بهگذاری )شرکتسرمايه

 
1 Bakar and et al,( 2017)  
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گذاری است که مفهوم بانکداری جامع را های مالی ازجمله بانکداری سرمايهساير حوزه

های اجرای بانکداری جامع، شناخت مشتريان نیازوجود، يکی از پیشدهد. بااينشکل می

 .1های مالی استهای آنان جهت ورود به حوزهو نیاز

 ابعاد بانکداری جامع -2-1

ری جامع عبارتند از: بانکداری خرد، بانکداری تجاری، بانکداری شرکتی و ابعاد بانکدا

شود. چهار از هفت بخش اصلی تشکیل میای. مدل بانکداری جامع بانکداری سرمايه

ها، بخش اصلی عبارتند از بانکداری خرد، اختصاصی و مجازی که بر اثر همپوشانی

ابعاد ديگر شامل بانکداری خصوصی،  کنند.های ديگری از بانکداری را ايجاد میشکل

گذاری، بانکداری کسب و کار و بانکداری مجازی است )بیکر و بانکداری سرمايه

 (.2017مکاران، ه

های محدود است را شامل شیوه بانکداری خرد، ارائه خدمات به عموم مردم با مزيت -1

اندازی نابع پسها هستند که دارای مشود. اين طبقه شامل مشتريان عادی بانک می

های محدود، ارتباط از طريق خدمات پرداخت معمول چون دريافت خرد، تراکنش

بخش بانکداری شرکتی، مشتريان حقوقی را شامل  -2. قبوض و ... هستند حقوق،

شود. بانکداری شرکتی به دلیل طیف مشتريان و اندازه به چهار بخش اصلی بانکداری می

های بزرگ و درنهايت بانکداری بازار کداری شرکتهای کوچک و متوسط، بانشرکت

بانکداری شرکتی  های متفاوتی است. لذاشود. اين بخش دارای ويژگیجهانی تقسیم می

در بانکداری  -3گذاری کرده است. گويی به تمام نیازهای مشتريان خود را هدفپاسخ

کداری هستند. اين اختصاصی، مشتريان با ثروت و درآمد خالص باال هدف اين شیوه بان

ها طبقه از نظر تعداد بسیار محدود است اما منابع بسیاری در اختیار دارند که بانک 

 -4مند هستند که کنترل و مديريت اين منابع را در دست داشته باشند. هبسیار عالق 

گذاری بیشتر با دو دسته از مشتريان که دارای گذاری: بانکداری سرمايهبانکداری سرمايه

ها و مشتريان ثروتمند در ارتباط است. اين شکل ايه و دارايی هستند يعنی شرکتسرم

ر ارتباط است در تالش است تا خدمات مالی مورد نیاز از بانکداری که با بازار سرمايه د

 -5خصوص بازار سرمايه برآورده سازد. مشتريان را از طريق کلیه ابزارهای مالی به

 
1 Zimmerman, (2017) 
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شانی بانکداری خرد و شرکتی نیز به کسب و کارهايی بانکداری کسب و کارها: همپو

بانکداری شخصی:  -6اشاره دارد که ماهیت شخصی اما دارای کارکردی تجاری هستند.. 

اين بخش از مشتريان، طیفی از مشتريان بین مشتريان عادی و اختصاصی هستند. اين 

ی را شامل مشتريان تعداد بیشتری با منابع محدودتر نسبت به مشتريان اختصاص

بانکداری مجازی: بانکداری مجازی يک استراتژی کسب و کار است که  -7شود. می

کنند را ضای مجازی مسائل بانکی خود را مديريت میمشتريانی را که از طريق ف 

گذاری کرده است. توسعه خدمات و محصوالت برای مشتريان هر بخش بر اساس هدف

سی با هم دارد که بانکداران بايد به آن توجه های اسارويکرد بانکداری جامع تفاوت

 کنند.

گذاری های سرمايها بانک های تجاری بنکته مهم در بانکداری جامع، ترکیب فعالیت بانک 

های ها در ساير حوزهديگر اجازه فعالیت بانک عبارتهای تأمین سرمايه( است. به )شرکت

دهد. بانکداری جامع را شکل می گذاری است که مفهوممالی ازجمله بانکداری سرمايه

 نیازهای اجرای بانکداری جامع، شناخت مشتريان و نیازهایوجود، يکی از پیشبااين

(. يک بانک جامع، قبل از 2017، 1های مالی است )زيمرمانآنان جهت ورود به حوزه 

ر های مختلف و نیازسنجی ههای مختلف مالی، با تفکیک مشتريان به گروهورود به حوزه

کند. اجرای بانکداری جامع های اصلی فعالیت خود را انتخام میگروه از مشتريان، حوزه

های بانکداری تجاری، مند داشتن اجازه ترکیب فعالیتدر کشورهای مختلف، نیاز

باشد گذار میهای مالی از نهادهای نظارتی و قانونگذاری و ساير حوزهبانکداری سرمايه

 (.7201و همکاران،  2)بیکر

 مزایای اجرای بانکداری جامع -2-2

تواند با های مختلف مالی میها به حوزهورود بانک  اعتماد مشتريان به بازار سرمايه:

های تر برای بازار سرمايه موجب توسعه اين بازار گردد. بانک بازاريابی بیشتر و گسترده

گذاری در اين حوزه را کنند همه جوانب سرمايهبزرگی که در بازار سرمايه فعالیت می

گذاری در انواع يت پرتفوی و سرمايهاند و با ارائه انواع خدمات ازجمله مديرسنجیده

 
1 Zimmerman, (2017) 
2 Bakar, Juhaida Abu  (2017) 
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گذاری گذاران به سرمايهتر سرمايه، دسترسی راحت1گذاری مشترکهای سرمايهصندوق

 کنند. در اين بازار را فراهم می

ی در زير يک سقف تحت عنوان ارائه انواع خدمات مال :های ناشی از مقیاسصرفه

گردد. های ناشی از مقیاس میصرفه ها و ايجادبانکداری جامع موجب کاهش هزينه

ها و های جامع و ارائه انواع خدمات به مشتريان، از طريق کاهش هزينهبزرگ شدن بانک 

ی از های ناشهای مختلف، امکان استفاده از صرفهافزايی در بین بخشهمچنین ايجاد هم

 سازد. ها فراهم میمقیاس را برای بانک 

های جامع منابع مشتريان خود را بر اساس بانک  :گذارانتخصیص بهینه منابع سپرده

کنند. بدين ترتیب گذاری میپذيرش است سرمايهها قابلمیزان ريسکی که برای آن

دهی باالتر انجام های پر ريسک اما دارای بازگذاریپذير، سرمايهبرای مشتريان ريسک 

سک و دارای بازدهی های کم ريگذاریدهند و برای مشتريان ريسک گريز، سرمايهمی

 کنند. ها پیشنهاد میمورد انتظار متناسب با آن را به آن

های خود ر ا محدود به های جامع به دلیل اينکه فعالیتبانک  :متنوع سازی سودآور

ها را در دستور کار خود قرار گذاریر انواع سرمايهبخشی دکنند و تنوعحوزه خاصی نمی

های مختلف استفاده های ممکن در کسب بازدهی در بازاراند، از تمامی فرصتداده

 کنند. می

با توجه به اينکه ارائه انواع خدمات مالی در شعب  :آسان 2بازاريابی و بازار گردانی

ها و گذاریريابی شعب برای انواع سرمايهرو بازاپذير است ازاينهای جامع امکانبانک 

های ها موجب تأمین نقدينگی در بازارگذاریمايهاختصاص منابع مشتريان به اين نوع سر

 گردد. سرمايه می

های جامع با ارائه انواع خدمات مالی در زير يک سقف بانک  :3بار توقفخريد با يک 

وآمد و های رفتنین کاهش هزينهموجب جلوگیری از هدر رفتن زمان مشتريان و همچ

 گردد.های تکراری میانجام تراکنش

 

 
1 Mutual Funds 
2 Market Making 
3 One-stop Shopping 
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 مروری بر مطالعات پیشین تحقیق -2-3

( به بررسی موانع استقرار سیستم بانکداری جامع 1395) 2و شهسواری 1صرافی زاده

پرداختند. در اين مطالعه عالوه بر تشريح ابعاد مختلف سیستم بانکداری جامع به موانع 

تقرار اين سیستم در بانک سپه پرداخته شده است. بر اساس مدل استفاده شده در اس

عمده مالی، تکنولوژيکی، اين تحقیق عوامل مرثر در استقرار سیستم به چهار گروه 

دهد اند. نتايج اين پژوهش نشان میاجتماعی/ فرهنگی و مديريتی دسته بندی شده

ستقرار سیستم بانکداری جامع در بانک سپه تأثیر عوامل مديريتی و تکنولوژيکی در ا

تائید شد. موانعی چون جابجايی و تغییر مداوم مديران ارشد و پروژه، وجود مراکز 

ها از وضعیت موجود به ها و دادهگیری و معضالت انتقال سیستمصمیمچندگانه ت

ع های بزرگ استقرار سیستم بانکداری جامسیستم بانکداری جامع به عنوان چالش

شناسايی شد ولی تأثیر عوامل اجتماعی/فرهنگی و مالی در استقرار سیستم جامع 

 بانکداری در بانک سپه مورد تائید واقع نگرديد.

وکار بانکداری در ايران با مدل ( به مقايسۀ ابعاد مدل کسب1395و همکاران ) 3رندسپندا

انکداری در ايران و وکار ببانکداری جامع پرداختند. در اين تحقیق ابعاد مدل کسب

ها با استفاده از روش تحلیل تم بانکداری جامع مقايسه شده است. نتیجۀ تحلیل مصاحبه

در ايران و مدل بانکداری جامع در نه بعد مدل  دهد مدل بانکدارینشان می

سازی کانال در بعد وکاری از جمله مشتری محوری در ارزش پیشنهادی، شخصیکسب

 های بانک، با يکديگر تفاوت دارند.مت و افزايش تنوع در درآمدهای ارائه خدکانال

( به ارائه مدلی برای پذيرش سیستم بانکداری جامع در بانک پارسیان با 1396) 4بداغی

تکنیک ديمتل فازی پرداخت. عوامل شناسايی شده برای پذيرش سیستم بانکداری 

نکداری جامع، تجربه جامع در اين پژوهش عبارتند از: کیفیت خروجی سیستم با

انگیزه در کارکنان نسبت به استفاده استفاده از سیستم بانکداری جامع، داوطلب بودن و 

از سیستم بانکداری جامع، سودمندی ادراک شده از سیستم بانکداری جامع توسط 

کارکنان، درک سهولت استفاده از سیستم بانکداری جامع برای کارکنان، کیفیت 

 
1 Sarrafizadeh, A. (2015)  
2 Shahsavari, H. (2015) 
3 sepandarand, S. (2016) 
4 Bodaghi, R. (2017) 
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مع، رضايت از سیستم بانکداری جامع، مقاومت کارکنان در برابر سیستم بانکداری جا

استفاده از سیستم جديد بانکداری جامع، آموزش کافی به کارکنان برای استفاده  تغییر و

دهد که شاخص کیفیت خروجی های پژوهش نشان میاز سیستم بانکداری جامع. يافته

 ساير معیارهای مورد مطالعه دارد.  سیستم بانکداری جامع بیشترين تأثیر و تأثر را با

ه مقايسه مدل کسب و کار بانکداری الکترونیک ( ب1396) 2و طالقانی 1ارسنجانی

های ايران با مدل بانکداری جامع پرداخت. اين تحقیق از نوع بنیادی بوده و بر بانک 

اساس ارکان مدل کسب و کار بانکداری جامع، ابعاد مدل کسب و کار بانکداری 

با مدل ترونیک استخراج گرديده است و اين ابعاد با روش تحلیل محتوای کیفی الک

اند. نتیجه مقايسه بر اساس کسب و کار بانکداری الکترونیک در ايران مقايسه شده

دهد ابعاد مدل کسب و کار بانکداری الکترونیک در ايران با استدالل استقرايی نشان می

بعد مدل کسب و کار استروالدر و پیگنیور تفاوت  9بعد از  5مدل بانکداری جامع در 

 دارد.

داند که از ( بانکداری جامع را يک نظام بانکداری می1995و همکاران ) 3کالومیريس

ای بسیار وسیع از ها با شبکهچندين بانک بسیار بزرگ تشکیل شده است. اين بانک 

ها )از قبیل سهم بنگاه شعب، خدمات خیلی متنوعی را ارائه، ادعاهای متعددی نسبت به

هايی که بانک تأمین منابع يا تعهد ی بنگاهو بدهی( برای خود ايجاد و در حاکمیت شرکت

کنند. با اين گیرد، مستقیمًا دخالت مینويسی اوراق بهادارشان را به عهده میپذيره

 وجود، او عقیده دارد که تعريف ارائه شده فراگیر اما محدود است.

 روش تحقیق  -3
اسناد باال دستی و روش انجام اين پژوهش توصیفی است و داده های تحقیق مبتنی بر 

های آماری دنبال شده است. در صورت های مالی و تراز نامه بانک ملی است که با آزمون

اين تحقیق، به منظور آزمون فرضیات، کمی سازی و بررسی اثرات نامتقارن عوامل مرثر 

( MSلگوی بانکداری جامع از مدل تغییر رژيم مارکوف )بر سودآوری بانک بر اساس ا

خواهد بود. برای  Ox-metricsافزار مورد استفاده در اين تحقیق خواهد شد. نرماستفاده 

 
1 Arasanjani, A.(2017) 
2 Taleghani, M. (2017) 
3 Calomiris, C. (1995). 
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های آماری بررسی ريشه واحد و آزمون هم انباشتگی بین اين منظور ابتدا آزمون

نخست الزم است که از شود و برای بررسی رابطه بین متغیرها، متغیرها انجام می

ها عیین اثرات مثبت و منفی اين شاخصهای ناهمسانی واريانس شرطی برای تالگو

استفاده نمايیم و سپس متقارن يا نامتقارن بودن اثرات آنها را بر متغیر سودآوری مورد 

 دهیم. بررسی قرار می

که پارامترها با شود. چراها محسوم میجايی مارکوف نیز از انواع اين مدلمدل جابه

خود رگرسیون برداری بر مبنای مدل کنند. در مدل توجه به تغییر رژيم تغییر می

شوند. مدل خود در نظر گرفته می 𝑠𝑡های مدل به عنوان تابعی از متغیرمارکوف، پارامتر

 رگرسیون برداری زير بیانگر اين مطلب است.

(1         )Xt = A0(st) + A1(st)Xt−1 + A2(st)Xt−2 + ⋯ + Ap(st)Xt−p + et 

از مبدأ و ماتريس واريانس کوواريانس با در اين مدل تمامی پارامترها از جمله عرض 

 آيد.کنند. اگر اين مدل را باز کنیم به صورت زير در میتغییر رژيم تغییر می

(2 )Xt = {

A0(1) + A1(1)Xt−1 + A2(1)Xt−2 + ⋯ + Ap(1)Xt−p + et   if st = 1

⋮
A0(T) + A1(T)Xt−1 + A2(T)Xt−2 + ⋯ + Ap(T)Xt−p + et   if st = T

 

Σ(st) for stورت صهای مختلف بهو ماتريس واريانس کوواريانس برای رژيم =

1.2. … . T های برای مدل شود. تمامی مراحل تخمین همانند آنچه است کهتعريف می

تک متغیره بیان شد، تنها تفاوت در اينجاست که تمامی متغیرها و پارامترها در تخمین 

های جامعه آماری مطالعه حاضر بانک . شونداز حالت اسکالر تبديل به حالت برداری می

-1396بورس اوراق بهادار تهران و همچنین بانک ملی ايران در دوره زمانی فعال در 

های استخراج شده است. در های مالی اين بانک که اطالعات آنها از صورت است 1388

 های تحقیق آورده شده است:ادامه تعريف متغیر

ها ری بانک اند که سودآوبیشتر تحقیقات بانکی به اين جامعیت رسیده ها:ترکیب دارايی

رو و همکاران، يابد )گارسیا هرها بانک افزايش میها در پرتفوی دارايیبا رشد وام

ای در ناتوانی ها معموالً با ريسک نقدينگی فزايندهها در پرتفوی بانک (. افزايش وام2009

 های با نقدهايی که سهم کمی از دارايیها همراه است، لذا بانک ها در کاهش بدهیبانک 

 کنند، احتمال بیشتری در به دستشوندگی باال )ريسک نقدينگی باالتر( نگهداری می

های باالتری دارند. بر اساس تحقیقات اخیر انجام شده رابطه مستقیمی بین آوردن سود
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(: اين 2013، 1ها وجود دارد )آنتونیرها و سودآوری بانک ها به کل دارايیدرصد وام

ها استفاده های بانک به عنوان متغیر ترکیب دارايیکل دارايی ها بهپژوهش از نسبت وام

 شده است.

ها مستقیمًا به کیفیت ابن اجماع وجود دارد که سودآوری بانک  ها:ارايیکیفیت د

های موجود در ترازنامه بستگی دارد، به اين معنا که کیفیت اعتباری ضعیف تأثیر دارايی

های د و بالعکس. اين رابطه به دلیل افزايش در دارايیگذارها میمنفی بر سودآوری بانک 

گردد و نیاز به تخصیص بخش ه عدم تحقق درآمد میالوصول که منجر ب -مشکوک 

های اعتباری مورد انتظار است )آبتوتا و مهمی از حاشیه سود برای پوششی زبان

ها به عنوان متغیر های معوقی به کل وام(. در اين پژوهش از نسبت وام2007همکاران، 

 های بانک استفاده شده است.کیفیت دارايی

باشند، برگر ها با سرمايه کافی سودآورتر میفی وجود دارد که بانک داليل مختل سرمايه:

کند. برای يک بانک که سرمايه آن کمتر از ( به فرضیه ورشکستگی اشاره می1995)

باشد و افزايش سرمايه، سود را  مینسبت تعادلی باشد، هزينه ورشکستگی به نسبت باال

در اين پژوهش از نسبت حقوق صاحبان  دهد.تر افزايش میبا کاهش هزينه بهره پايین

 ها به عنوان متغیر سرمايه بانک استفاده شده است.سهام به کل دارايی

يکی از ابزارهايی که در مالیه برای تجزيه و تحلیل وضعیت نقدينگی يک  ساختار مالی:

 های مالی استشود، نسبتپیامدهای بالقوه نقدينگی استفاده می ک و برای کشفبان

های اروپايی سهم (. در دهه گذشته بسیاری از بانک 1392، 3و میرهاشمی 2دچیان)گوگر

مدت به های تأمین مالی بلندمدت و کوتاههای از رشد خود را با توسل به بازارفرايند

پذيرتر ها در ساختار مالی خود انعطافباعث شده بانک  دست آوردند. گرچه اين تصمیم

ها های بانکی به بانک به تأمین مالی از طريق سپرده شوند، ولی هزينه بیشتری نسبت

ها يک منبع (. با توجه به اينکه سپرده1397و همکاران،  4تحمیل گرديد )سپهردوست

باشد، های تأمین مالی میارزان و مناسب جهت تأمین مالی در مقايسه با ساير روش

شود، وری بیشتر بانک میهای بانک باعث سودآسهم بیشتر از سپرده مشتريان در بدهی

 
1 Antonir, (2013) 
2 Googerdchian, A. (2013) 
3 Mirhashemi, S. (2013) 
4 Sepehrdoust H. (2019) 
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تواند منجر به پرداخت نرخ بهره باالتر برای های تجاری رقابتی میاز طرف ديگر، سیاست

شود. در اين پژوهش از نسبت ها گردد که باعث کاهش حاشیه سود میجذم سپرده

ها به عنوان متغیر ساختار مالی های جاری و کوتاه مدت مشتريان به کل بدهیردهسپ

 استفاده شده است. بانک 

ها های مالی به بانک های اطالعاتی، ارتباطی و فناوری، پیشرفت80از اوايل دهه  کارايی:

اجازه داد تا بسیاری از خدمات سنتی خود را بسیار کاراتر انجام دهند و به تبع آن 

يی ها کاهش يافت. مطالعات پیشین به تأثیر مثبت و مهم کاراهای عملیاتی بانک هزينه

نیاز برای افزايش سودآوری در ند. کارايی عملیاتی يک پیشکنبر سودآوری اشاره می

، 1های سودآور نسبت هزينه پايینی دارند )آنتونیوباشد و بیشتر بانک سیستم بانکی می

( در اين پژوهش از نسبت هزينه به درآمد به عنوان متغیر کارايی بانک استفاده 2013

 شده است.

باشد و شکل می Uها مطالعات انجام شده منحنی میانگین هزينه در بانک  طبق اندازه:

باشند؛ های کوچک و بزرگ میهای با سايز متوسط به لحاظ اندازه کاراتر از بانک بانک 

ديگر تأثیر اندازه بر سودآوری غیرخطی است و در ابتدا سودآوری با افزايش عبارتبه

دلیل افزايش فرايند اداری و ساير داليل کاهش به  يابد و سپساندازه افزايش می

ها به عنوان متغیر اندازه بانک استفاده يابد. در اين پژوهش از لگاريتم طبیعی دارايیمی

 شده است.

ها تغییر يافته و در دهه گذشته با کاهش حاشیه بهره، نقش سنتی بانک  تنوع درآمدی:

( به اين نکته اشاره 2010) 2الساسند. ها به دنبال منابع درآمدی جديدی هستبانک 

ها با افزايش نرخ کارمزد تجاری به سمت تنوع بخشی پیش کند که در ابتدا بانک می

های تجاری از قبیل تضمین رفتند و بعدها تجارت خود را گسترش داده و به فعالیت

محل قراردادها وارد شدند. تنوع درآمدی بانک منجر به افزايش سودآوری بانک از 

گیری تنوع درآمدی از شاخص هیرشمن شود. برای اندازهدمات غیر ربوی میخ

 شود.استفاده می  HHIهیرفتدال 

ها فرضیه قدرت بازار تمرکز بخشی بیشتر را به دلیل افزايش قدرت بانک  تمرکز صنعت:

در دارد افزايش تمرکز داند، از سوی ديگر تئوری ساختار کار بیان میها میبه سود بانک 

 
1 Antonir, (2013) 
2 Elsas, R. (2010) 
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گردد. در اين پژوهش برای عت، منجر به کاهش کارايی و به تبع آن سودآوری میصن

محاسبه میزان رقابت )عدم تمرکز و انحصار( از شاخص هیرشمن هیرفندال بر اساس 

 ها استفاده شده است.میزان دارايی هر بانک نسبت به کل بانک 

ها را های بانک موی واتواند کیفیت پرتف شرايط اقتصادی ضعیف می رشد اقتصادی:

های اعتباری و افزايش ذخاير بانکی گردد. موارد مذکور کاهش داده منجر به ايجاد زبان

شود. همچنین بهبود شرايط اقتصادی به دلیل ها میمنجر به کاهش سودآوری بانک 

بهبود شرايط نقدينگی وام گیرندگان و افزايش تقاضا برای اعتبارات تأثیر مثبتی بر 

 ها دارد.بانک آوری سود

ها بستگی به تأثیر آن بر هزينه حقوقی پرداختی به کارکنان و اثر تورم بر سودآوری بانک 

( به اين نتیجه رسید که اثر تورم بر 1992های عملیانی بانک دارد. پری )ساير هزينه

نک ها بستگی به قابل انتظار بودن تورم دارد. اگر تورم توسط مديريت باسودآوری بانک 

ش بینی شده باشد، بانک نرخ بهره را به طور مناسبی تعديل نموده و باعث افزايش پی

شود. در اين پژوهش از تورم بر اساس شاخص ها میتر درآمدها نسبت به هزينهسريع

 کننده به عنوان متغیر تورم استفاده شده است.قیمت مصرف

 های تحقیق یافته  -4

های واریانس ناهمسانی متغیر خودهمبستگی و آزمون ریشه واحد، -4-1

 تحقیق

تواند تفسیر نتايج های زمانی میوجود روندهای تصادفی در سریبا توجه به اينکه 

های به عمل آمده به کمک الگو اقتصادسنجی، انتخام روش تخمین و اعتبار پیش بینی

دفی چه بسا )مدل( را با مشکل مواجه کند. به طور مشخص، با وجود روندهای تصا

های تشخیصی به اشتباه بر وجود رابطه میان متغیرها داللت کند. همچنین، ممکن مارهآ

هايی برآورد شوند که برای است در اين حالت، معادالت اقتصادسنجی با استفاده از فن

هايی که بر اساس الگو انجام های مورد نظر مناسب نباشند. به عالوه، پیش بینیداده

های اخیر، متخصصان اقتصادسنجی، به ورش شود. در سالتواند دچار تشود، میمی

های حداقل های زمانی بر نتايج تخمیناثرات نامطلوم روندهای تصادفی در سری

های نوينی برای رفع آنها همت اند و به معرفی روشمربعات معمولی توجه کرده
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یرها ی که بین متغدر صورت وجود روندهای تصادفی، حتی در موارد .اندگمارده

های متداول نظیر روش حداقل مربعات معمولی گونه رابطه واقعی وجود ندارد، فنهیچ

های هايی به رگرسیونها نشان دهد چنین رگرسیونچه بسا رابطه معناداری را میان آن

 کاذم معروف هستند.

 (1987جر )های کاذم، انگل و گرنبرای اجتنام از نتايج نادرست برآمده از رگرسیون

رابطه هم  ريه هم انباشتگی را مطرح کردند. يک گروه از متغیرهای نامانا، در صورتینظ

ها وجود داشته باشد. انباشتگی خواهند داشت که حداقل يک ترکیب خطی مانا میان آن

هايی را که توسط آن وجود يا نبود رابطه هم انباشتگی میان متغیرهای الگو، پیش بینی

دهد، به طوری که اگر در يک معادله تأثیر قرار می ، به شدت تحتگیردصورت می

های ضعیفی توسط الگو بینیرگرسیونی رابطه هم انباشتگی وجود نداشته باشد، پیش

های زمانی و صورت خواهد گرفت. برای آزمون وجود روندهای تصادفی در سری

اع هايی را ابدهای زمانی روشپسماندهای رگرسیون، متخصصان اقتصادسنجی سری

هايی نیز برای برآورد روابط میان متغیرهای دارای روند تصادفی اند. همچنین، روشکرده

های زمانی و ترين روش برای آزمون وجود روند تصادفی در سریرايج .ارائه شده است

 پسماندهای رگرسیون آماره ديکی فولر تعمیم يافته است.

امانا بودن کلیه متغیرهای مدل بوسیله انباشتگی، ابتدا مانا يا نهای هم قبل از تحلیل

( آزمون PPپرون ) –( و ريشه واحد فیلیپس ADFفولر افزوده ) -های ديکیروش

باشد که از بروز رگرسیون کاذم به شود. انجام آزمون ريشه واحد به اين دلیل میمی

 هایغیر بودن میانگین سریهای تحقیق و متدلیل وجود داشتن ريشه واحد در متغیر

های مورد زمانی در طول زمان و به دست آمدن نتايج غیرقابل اتکا جلوگیری شود. متغیر

ها، استفاده در اين مطالعه شامل بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت وام به کل دارايی

ن به ها، سپرده مشترياها، حقوق صاحبان سهام به کل دارايیهای معوق به کل واموام

ها، تنوع درآمدی، شاخص زينه به درآمد لگاريتم جمع دارايیها، نسبت هکل دارايی

تمرکز صنعت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بهره اوراق مشارکت است. آزمون ريشه 

واحد در سطح و با وجود عرض از مبدأ و روند در مورد بررسی قرار گرفته است که نتايج 

( گزارش شده 1اهمسانی در جدول )ای خودهمبستگی و واريانس نهآن همراه با آزمون

 است.
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 (: نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها در سطح1جدول )
 P-valueمقدار  مقدار آماره متغیر

 0001/0 -533/5 نسبت هزينه به درآمد
 0221/0 -307/3 حقوق صاحبان سهام به کل دارايی

 2184/0 -177/2 رشد اقتصادی
 0614/0 -855/2 تورمنرخ 

 0545/0 -93/2 هاجمعی دارايیلگاريتم 
 1181/0 -526/2 هانسبت وام به کل دارايی

 0000/0 -975/5 هاهای معوق به کل وامنسبت وام
 325/0 -906/1 نرخ بهره اوراق مشارکت

 0000/0 -79/6 حقوق بازده صاحبان سهام
 255/0 -074/2 هاسپرده مشتريان به کل بدهی

 027/0 -212/3 شاخص تمرکز صنعت
 993/0 878/0 تنوع درآمدی

 های تحقیقيافته :منبع

های معوق های نسبت هزينه به درآمد، نسبت وامدهد متغیر( نشان می1طور که جدول )همان

بار باشند ولی ساير متغیرها با يکمانا میI(0) ها و حقوق صاحبان سهام در سطح به کل وام

  I(1)توان گفت که تمامی متغیرها ذر سطح جدول می با توجه بهشوند. تفاضل گیری مانا می

 .باشندمانا می

 بار تفاضل گیری(: نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها با یک2جدول )
 P-valueمقدار  مقدار آماره متغیر

 -043/7 0000/0 حقوق صاحبان سهام به کل دارايی
 -739/5 0000/0 رشد اقتصادی

 -18/4 0001/0 نرخ تورم
 -559/6 0000/0 هايتم جمعی دارايیلگار

 -261/6 0000/0 هاکل دارايینسبت وام به 
 -685/5 0000/0 نرخ بهره اوراق مشارکت

 -309/5 0000/0 هاسپرده مشتريان به کل بدهی
 -158/6 0000/0 شاخص تمرکز صنعت

 -99/14 0000/0 تنوع درآمدی

 های تحقیقيافته :منبع
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 رفتار نامتقارن تغییر رژیمی در سری متغیرهابررسی وجود  -4-2

توان برخی از های نامتقارن و تغییر رژيمی، میهای تشخیص فرآيندبا وجود تعدد آزمون

های ی تصادفی بودن يک فرآيند دانست )آزمونها را مختص بررسی فرضیهاين آزمون

ر رژيمی بکار گرفت های غیرخطی تغییغیرمستقیم( و برخی ديگر را جهت آزمون فرآيند

( معموالً تصادفی بودن BDSهای غیرمستقیم )آزمون های مستقیم(. در آزمون)آزمون

های يک فرآيند، به شرطی که هرگونه وابستگی خطی از بین عناصر آن، حذف پسماند

ها(، مورد و يا ديفرانسیل گرفتن از لگاريتم داده ARIMAگردد )از طريق يک فرآيند 

 گیرد.میآزمون قرار 

توان غیرخطی بودن و تغییر رژيمی ی تصادفی بودن پسماندها، نمیلذا، با رد فرضیه

بودن يک فرآيند را نتیجه گرفت، چرا که ممکن است اين امر به علت نوع تصريح مدل 

ون خطی و يا غیرخطی مورد استفاده در آزمون باشد. با اين حال رد فرضیه صفر اين آزم

از نامتقارن بودن رفتار متغیر در دوره زمانی يا به عبارتی متفاوت های تواند نشانمی

 بودن میانگین و واريانس سری در دو دوره مختلف باشد.
 

 های تحقیقدر سری متغیر  BDS(: نتایج آزمون  3جدول )
بازده حقوق 

صاحبان 
 سهام

حقوق صاحبان 
سهام به کل 

 هادارایی

سپرده 
مشتریان به 

 هاکل دارایی

م نسبت وا
به کل 

 هادارایی

نرخ بهره 
اوراق 

 مشارکت

رشد 
 اقتصادی

نرخ 
 تورم

Dimension 

18.59 

(00.00) 
12.21 

(0.00) 
12.21 

(0.00) 
12.32 

(0.00) 
14.18 

(0.02) 
10.24 

(0.00) 
15.45 

(0.00) 
2 

18.68 
(0.00) 

12.31 
(0.00) 

12.31 
(0.00) 

13.39 
(0.00) 

14.20 
(0.02) 

10.35 
(0.00) 

15.75 
(0.00) 

3 

19.05 
(0.00) 

12.89 
(0.00) 

12.89 
(0.00) 

14.23 
(0.01) 

14.42 
(0.02) 

10.75 
(0.01) 

15.89 
(0.00) 

4 

19.57 
(0.00) 

13.03 
(0.01) 

13.03 
(0.01) 

15.90 
(0.00) 

14.76 
(0.03) 

10.89 
(0.01) 

16.13 
(0.00) 

5 

19.84 
(0.00) 

13.42 
(0.01) 

13.42 
(0.01) 

15.99 
(0.02) 

14.95 
(0.03) 

11.15 
(0.02) 

16.39 
(0.00) 

6 

 های تحقیقمنبع: يافته

میالدی معرفی  1987( در سال BDSاين آزمون که توسط بروک، دکرت و شینکمن )

گرديد، بر مبنای انتگرال همبستگی که تصادفی بودن فرآيند ايجادکننده يک سری 

نمايد. اين مل میکند، عمقابل وجود همبستگی کلی در آن را ارزيابی میزمانی را در 
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آزمون به خوبی جهت ارزيابی وجود يک فرآيند غیرخطی کلی از جمله فرآيند تغییر 

گیرد. بر اين اساس )و با توجه به مفاهیم رژيمی در سری زمانی مشاهده شده قرار می

( تخمین زده شده ARIMAخطی ) های مدلگفته شده در بخش قبل( نخست پسماند

دهیم. نتايج اين آزمون در جدول ون فوق را روی آن انجام میرا استخراج نموده و آزم

 ( ذکر شده است.3)

با توجه به نتايج مندرج در جدول فوق، فرضیه صفر اين آزمون که به معنای عدم 

توان به اين، میشود؛ بنابرباشد، رد میهای مدل مذکور میتصادفی بودن سری پسماند

د دارای يک فرآيند تغییر رژيمی نیز باشد( در توانوجود يک فرآيند غیرخطی )که می

، BDSهای تحقیق پی برد. الزم به ذکر است که هرگاه در نتايج آزمون سری متغیر

های بیش از دو رد شود، احتمال غیرخطی بودن آن تصادفی بودن يک سری در بعد

رو، اين يرا فرضیه مقابل در اين آزمون نامشخص است(. از اينسری زياد خواهد بود )ز

 باشد.های مورد استفاده میآزمون نیز شاهدی ديگر بر غیرخطی بودن سری متغیر

 (MSمدل تغییر رژیم مارکوف ) -4-3

باشد که اتفاقاتی ممکن است در مدل تغییر رژيم مارکوف مبتنی بر اين موضوع می

طور به شوند.اين اتفاقات باعث تغییر پارامتر در طول زمان میطول زمان رخ بدهد که 

های مختلف متفاوت باشد؛ يعنی در رژيم مثال ممکن است رابطه بین دو متغیر در رژيم

های غیرخطی منفی باشد. در اين صورت بهتر است که از مدل 2مثبت و در رژيم  1

های مدل در های غیرخطی پارامتردلهای جامعه استفاده کرد. در مبرای تخمین پارامتر

ها محسوم جايی مارکوف نیز از انواع اين مدلتند. مدل جابهطول زمان ثابت نیس

کنند. در مدل خود رگرسیون شود. چرا که پارامترها با توجه به تغییر رژيم تغییر میمی

در نظر  𝑠𝑡های مدل به عنوان تابعی از متغیربرداری بر مبنای مدل مارکوف، پارامتر

وابسته بودن باقیمانده به تغییر رژيم است.  هاشوند. نکته مهم در اين مدلگرفته می

های نوسانات پايین و دلیل اين امر تغییر واريانس معادله تخمین زده شده در رژيم

باشد. نتايج تخمین مدل کالسیک رگرسیون با دو رژيم در جدول زير نوسانات باال می

تواند تنها مقادير يک متغیر تصادفی است که می 𝑠𝑡. فرض کنید که آورده شده است

,1,2}صحیح  … , N}  را اختیار کند.  فرض کنید احتمال اينکه متغیر تصادفیst  مقدارj  

 یرد تنها به مقادير گذشته بستگی داشته باشد.بگ    tرا در زمان 



 

 

 

 
  

 

 

 

 ...هاهای اقتصادی بر سودآوری بانکغیربررسی اثرات نامتقارن مت            208  

(3     )          P{st = j|st−1 = i. st−2 = k. … } = P{st = j|st−1 = i} = Pij 

شود که توابع انتقال آن حالتی گفته می nند باال، زنجیره مارکوف در اين صورت به فرآي

.𝑖 {𝑃𝑖𝑗}صورت به 𝑗 = 1.2. … . 𝑁 باشد. تابع انتقال می𝑃𝑖𝑗  احتمال انتقال از حالتi  به

 باشد.دهد. همچنین رابطه زير همواره برقرار میرا نشان می j  حالت

(4      )                                                              Pi1 + Pi2 + ⋯ + PiN = 1 

𝑁توابع انتقال را در يک ماتريس  × 𝑁  به نامP دهند.نشان می 

(5                      )                                                                          P =

(

P11  
P12 
⋮

P1N
  

P21 
P22 

⋮
P2N 

…
  …  
…

  PN1

 PN2

  
⋮

PNN

) 

𝑁صورت يک بردار تصادفی را به 𝜉𝑡بردار  × ام آن برابر است با يک اگر  jی که درايه 1

st = j ی باشد و در غیر اين صورت درايهj کند. در نتیجه ام مقدار صفر را اختیار می

stکه وقتی = N)ماتريس واحد  INبرابر با ستون اول ماتريس  𝜉𝑡بردار باشد می 1 × N )
stکه است و وقتی = است. و به همین ترتیب  INباشد برابر با ستون دوم ماتريس می 2

 دست بیايد.صورت زير بهبه 𝜉𝑡دهیم تا بردار ادامه می

(6                                   )                                                            ξt =

{

(1.0.0. … .0)′

(0.1.0. … .0)′
…

(0.0.0.….1)′

 

stاگر  = i  ،باشدξt+1  با احتمالPij کند. در نتیجه امید شرطی مقدار يک را اختیار می

ξt+1  به شرطst = i توانیم به شکل زير بنويسیم.را می 

(7           )                                                                  E(ξt+1 |st = i) =

(

Pi1

Pi2

⋮
PiN

) 

stکه است. عالوه بر اين، وقتی Pام ماتريس  iبردار باال ستون  = i باشد، بردار میξt 

 صورت زير نوشت:ه باال را بهتوان معادلاست. در اين حالت می INام ماتريس  iستون 

(8                 )                                                            E(ξt+1 |ξt) = Pξt 
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صورت توان معادله باال را بهو با توجه به ويژگی مارکوف که در ابتدای بحث بیان شد، می

 زير نوشت. 
(9                           )                                    E(ξt+1 |ξt. ξt−1. … ) = Pξt 

توانیم آن که طبق نظريه رگرسیون معادله باال يک معادله رگرسیونی است. در نتیجه می

 صورت زير بنويسیم.را به

(10                                                        )                  ξt+1 = Pξt + vt+1 

vt+1 = ξt+1 − E(ξt+1 |ξt. ξt−1. … )   
بینید، معادله باال يک معادله خود رگرسیونی از طور که از ظاهر معادله باال میهمان

های معوق به ها، نسبت وامهای نسبت وام به کل دارايیمرتبه اول است. بر اساس متغیر

ها، نسبت ها، سپرده مشتريان به کل بدهیدارايیکل ها، حقوق صاحبان سهام به کل وام

ها، تنوع درآمدی، شاخص تمرکز صنعت، نرخ رشد هزينه به درآمد، لگاريتم جمع دارايی

های اثرگذار بر سودآوری عنوان شاخصاقتصادی، نرخ تورم و نرخ بهره اوراق مشارکت به

که نتايج آن در جدول  استبازده حقوق صاحبان سهام در معادله رگرسیونی وارد شده 

دهد که نظام بانکی ايران دارای دو رژيم جدول فوق نشان می( گزارش شده است. 4)

باشد های نفتی میباشد که اين با اقتصاد ايران که تحت تأثیر درآمدرونق و رکود می

( 2( رونق و عرض از مبدأ منفی رژيم )1باشد. عرض از مبدأ مثبت رژيم )سازگار می

 باشد.ید مرکو

سپرده مشتريان به کــل بــدهی و نســبت  (: وقفه بازده حقوق صاحبان سهام،1در رژيم )

هــای هــا، نســبت وامدار دارنــد؛ و نســبت کــل دارايیهزينه به درآمد تأثیر مثبت و معنی

ها، تنوع درآمدی، شاخص تمرکز صنعت، نــرخ ها، لگاريتم جمعی دارايیمعوق به کل وام

 دار دارند.سپرده به دارايی و نرخ تورم تأثیر منفی و معنیبت رشد اقتصادی، نس

( دارد 2( و رابطه منفی با رژيم )1وقفه بازده حقوق صاحبان سهام رابطه مثبتی با رژيم )

که در دوران رونــق طوریها نسبت داد بهکه وجود اين رابطه را به میزان توان مالی بانک 

 د.شواين بازده زياد و دوران رکود کم می
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 سوئیچینگ  -(: نتایج برآورد مدل مارکوف  4جدول )
prob  مقدار آمارهt نام متغیر ضریب انحراف معیار 

 (1رژيم )
 عرض از مبدأ 689546/4 15533/39 119768/0 9047/0

 وقفه بازده حقوق صاحبان سهام 156968/0 309628/0 506957/0 6122/0
 هانسبت وام به کل دارايی -761167/4 957528/0 -972353/4 0000/0
 هاهای معوق به کل وامنسبت وام -536913/1 008289/0 -412/185 0000/0
 هاسپرده مشتريان به کل بدهی 19572/26 56548/39 662085/0 5079/0
 هالگاريتم جمعی دارايی -014235/0 007411/0 -02143/3 0025/0
 وع درآمدیتن -198/353 2588/111 -174562/3 0015/0
 شاخص تمرکز صنعت -253745/0 162359/0 -562869/1 1181/0
 رشد اقتصادی -43106/5 224512/3 -684304/1 0921/0
 حقوق صاحبان سهام به کل دارايی -133014/3 818157/3 -820557/0 4119/0
 نرخ تورم -14342/18 15247/5 -521305/3 0004/0
 نسبت هزينه به درآمد 084426/0 000442/0 898/190 0000/0

 (2رژيم )

 عرض از مبدأ -851585/5 24732/10 -571036/0 568/0

 وقفه بازده حقوق صاحبان سهام -241839/0 132142/0 -830145/1 0672/0
 هانسبت وام به کل دارايی -298881/1 525474/0 -471829/2 0134/0
 های معوق به کل وامهانسبت وام -887887/0 011637/0 -29715/76 0000/0
 هاسپرده مشتريان به کل بدهی 788649/8 42873/10 842734/0 3994/0
 هالگاريتم جمعی دارايی -003212/0 001686/0 -904952/1 0568/0
 تنوع درآمدی -1764/60 78343/57 -041413/1 2977/0
 شاخص تمرکز صنعت 126051/0 111255/0 132995/1 2572/0
 رشد اقتصادی 300832/0 508797/1 199385/0 842/0
 ام به کل دارايی نرخ تورم حقوق صاحبان سه 922438/1 74352/1 102619/1 2702/0
 نرخ تورم 202495/3 500818/3 914785/0 3603/0
 درآمدنسبت هزينه به  04758/0 000624/0 20265/76 0000/0

 های تحقیقمنبع: يافته

 ها بهتوان به روی آوردن بانک ( را می1در رژيم )علت تأثیر منفی تنوع درآمدی 

ها ای دانست که تأثیر منفی بر سودآوری و اثر افزايشی بر ريسک بانک ههای بهردرآمد

های غیر درآمدها به توان به تمايل بانک ( را می2دارد؛ اما تأثیر منفی آن در رژيم )

های خصوصی و دولتی در ک های مربوط باشد. همچنین بايد توجه داشت که بانبهر 

 های مختلفی داشته باشند.کسب سود رفتار

( دارد کــه ايــن را 2( و رابطه مثبت بــا رژيــم )1نرخ رشد اقتصادی رابطه منفی با رژيم )

گذاری در های ســرمايه( به علت وجود فرصــت1توان چنین تبیین نمود که در رژيم )می
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( عکــس ايــن 2پذيرد امــا در رژيــم )ا صورت میههای مختلف فرار سرمايه از بانک زمینه

 دهد.عمل رخ می

هــا باشد با میزان ســودآوری بانک عنوان صنعت بانکداری میرکز صنعت که بهشاخص تم

( تــأثیر مثبــت 2( تأثیر منفــی و در رژيــم )1که در رژيم )طوریرابطه معکوس داشته به

کز در نظام بــانکی افــزايش يابــد يــا توان نتیجه گرفت هر مقدار که تمررو میدارد. ازاين

ها نیز کاهش خواهــد نکی کاهش پیدا کند سودآوری بانک ديگر رقابت در نظام باعبارتبه

 صورت رقابت در نظام بانکی تأثیر منفی بر رونق و تأثیر مثبت بر رکود دارد.  يافت بدين

زايش تــورم توانــايی ( تأثیر منفی دارد اين است که با افــ 1علت اينکه نرخ تورم بر رژيم )

رود کــه يابــد در نتیجــه انتظــار مــیهــا در بازپرداخــت وام کــاهش میخانوارهــا و بنگاه

 ها را تحت تأثیر قرار دهد.يافته و ثبات بانک ها افزايششکنندگی بانک 

 : میانگین دوره قرار گرفتن در رژیم موردنظر5جدول  
 1رژيم  1.44

 2رژيم  26/3

 های تحقیقمنبع: يافته                        

دوره )فصل( و طول دوره رکود  44/1رونق مطابق جدول فوق طول دوره ماندن در 

باشد، پايدارترين رژيم می 2باشد؛ که بر اساس اين جدول رژيم دوره )فصل( می 26/3

 دوره در اين رژيم خواهد ماند. 26/3چرا که اگر اقتصاد به اين رژيم وارد گردد 

دی اين ی زير که بر اساس دو دوره رونق و رکود تفکیک شده است محور عموهامودارن

کند و باشد که مقدار پیوسته صفر تا يک را اختیار میدهنده احتمال مینمودار نشان

های فصلی مشاهدات دهنده زمان است که در اين تحقیق از دادهمحور افقی نشان

دهد. در د مشاهدات واقعی را نشان میاستفاده شده است. در نتیجه محور افقی تعدا

دهند مدت طور که نمودارها نشان میديگر هستند. همانواقع اين نمودارها عکس يک

 2دهنده پايداری رژيم بیشتر است. اين نمودارها نشان 2های قرار گرفته در رژيم فصل

 هستند.
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های قرار گرفته در دوره  (: فصل1نمودار )

 هددرونق را نشان می
 های تحقیقمنبع: يافته

 
گرفته در دوره  های قرار  : فصل2نمودار  

 دهدرکود را نشان می
 های تحقیقمنبع: يافته

 گیری بحث و نتیجه  -5
های بانکی و اقتصادی بر سودآوری بانک هدف اين مقاله بررسی اثرات نامتقارن متغیر

بانکداری جامع در اين مطالعه  ملی ايران بر اساس الگوی بانکداری جامع بود. رويکرد

های مالی مشتريان بوده است که تمرکز اصلی آن رفع انواع نیازمبتنی بر اين موضوع 

های مورد توجه در ديدگاه مشتريان است، برای اين منظور سعی شده است که شاخص

ن های کالن اقتصادی و مالی مورد بررسی قرار گیرد. برای ايعنوان متغیربانک ملی به

های شاخص تمرکز که متغیر ( استفاده شدMSمنظور از روش تغییر رژيم مارکوف )

ها، نرخ تورم، حقوق صاحبان سهام به کل های معوق به کل وامصنعت، نسبت وام

ها، تنوع درآمدی و نرخ رشد ها، لگاريتم جمعی دارايیدارايی، نسبت وام به کل دارايی

حقوق  های وقفه بازدهسودآوری داشته و متغیر داری براقتصادی اثر منفی و معنی

ها اثر مثبت و ن سهام، نسبت هزينه به درآمد و سپرده مشتريان به کل بدهیصاحبا

( 2های ماندن در رژيم )داری بر سودآوری بانک ملی داشته است. همچنین دورهمعنی

 باشد.باشد که اين مورد با اقتصاد ايران سازگار می( می1بیشتر از رژيم )

های موقع و داری بین وامطه منفی و معنیکه نتايج تحقیق حاکی از وجود رابآنجايی از

گردد در کنار توجه اندرکاران بانک ملی ايران توصیه میسودآوری بانک است، به دست

ها به اعطای تسهیالت مناسب و مديريت بهینه ها و مديريت مناسب آنبه اهمیت سپرده

دار بین تنوع معنی کافی داشته باشند. از طرف ديگر وجود رابطه منفی و ها نیز توجهآن

دهد، از اين رو به درآمدی و سودآوری بانک، اهمیت توجه به تنوع درآمدی را نشان می
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گردد به متنوع سازی سبد درآمدی خود توجه وافری فعاالن اين عرصه پیشنهاد می

 داشته باشند.

ا های بزرگ کشور به لحاظ دارايی و حجم سپرده است و بهمچنین  بانک ملی از بانک 

ها بر سودآوری بانک، پیشنهاد گذاری و کل دارايیتوجه به تأثیر مثبت افزايش سپرده

انداز در گذاری و پسشود که به طرق مختلف نسبت به جلب نظر مردم برای سپردهمی

منزله جسورانه بودن و ها بهک سیستم بانکداری اقدام شود. از آنجايی که بدهی باالی بان

رود بانک ملی ايران با اهرم باال با توجه به گردد و انتظار میهی میمنجر به افزايش بازد

واسطه هزينه قرض گیری باال، در نرخ تورم باال پذيری بهرقابت نامناسب و آسیب

ها از فتار بانک بینی باشد و از تغییر رپذيرند. اگر در اقتصادی نرخ تورم قابل پیشآسیب

ها به پرداخت داری جلوگیری شود و تمايل بانک يک موسسه مالی به يک موسسه بنگاه

تسهیالت با نرخ سود باال تعديل شود از مضاعف شدن مشکالت اقتصادی کشور در 

های بانک شرايط تورمی جلوگیری شده و درنهايت از اثرات مخرم تورمی، بر فعالیت

ع از اتالف شود که درنهايت مانای تجاری و اقتصادی جلوگیری میهملی و ساير فعالیت

منزله موتور محرکه اقتصادی هستند ها بههای ملی شده که در اين صورت بانک سرمايه

 دارند.که قدمی در راستای پیشرفت و توسعه جامعه بر می

سپندارند و  توان بیان کرد که نتايج پژوهش حاضر بادر مقايسه نتايج به دست آمده می

(، ارسنجانی و 1396(، بداغی )1395) صرافی زاده و شهسواری( 1395همکاران )

( نشان 1395( همخوانی دارد. به اين ترتیب که سپندارند و همکاران )1396طالقانی )

وکاری از دادند که مدل بانکداری در ايران و مدل بانکداری جامع در نه بعد مدل کسب

ارائه های سازی کانال در بعد کانالارزش پیشنهادی، شخصیجمله مشتری محوری در 

و  1صرافی زادهخدمت و افزايش تنوع در درآمدهای بانک، با يکديگر تفاوت دارند. 

( به اين نتیجه رسیدند که عوامل مديريتی و تکنولوژيکی در استقرار 1395) 2شهسواری

نتیجه رسیده است شاخص  ( به اين1396سیستم بانکداری جامع تأثیر دارد؛ بداغی )
 

1 Sarrafizadeh, A. (2015)  
2 Shahsavari, H. (2015) 
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ری جامع بیشترين تأثیر و تأثر را با ساير معیارهای مورد کیفیت خروجی سیستم بانکدا

دهد ابعاد مدل کسب ( نشان می1396مطالعه دارد. نتايج پژوهش ارسنجانی و طالقانی )

ب بعد مدل کس 9بعد از  5و کار بانکداری الکترونیک در ايران با مدل بانکداری جامع در 

 و کار استروالدر و پیگنیور تفاوت دارد. 
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