اصالح ساختار بانکی با تمرکز بر مؤلفههای مؤثر بر بازده سپردههای سرمایهگذاری
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چکیده
اصالح ساختار بانکی را می توان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد .در این مقاله سعی شده است این اصالح از منظر ارتقای بازده
سپردههای سرمایهگذاری مورد توجه قرار گیرد .برای این منظور نیاز است در ابتدا ارتباط بین متغیرهای ریسکی ،کالن و مالی و حاکمیتی
با بازدهی سپردههای سرمایهگذاری بررسی شود .متغیرهای ریسکی شامل نسبت سرمایه ،ترکیب دارایی و رشد سپرده سرمایهگذاری،
متغیرهای کالن و مالی شامل نرخ رشد اقتصادی ،نرخ تورم ،نرخ بهره ،شاخص هرفیندال هیرشمن ،بازده دارایی ،اندازه بانک و سن بانک
و متغیر حاکمیتی نیز تعداد اعضای هیئتمدیره است .نتایج تحقیق با استفاده از تجزیهوتحلیل دادههای تابلویی (پانل دیتا) در دوره زمانی
 1399-1385نشان میدهد که رشد سپرده سرمایهگذاری و ساختار دارایی با تأکید بر قراردادهای مشارکتی تأثیر منفی و معنادار و نسبت
سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر بازدهی سپردههای سرمایهگذاری دارد .همچنین در بین متغیرهای کالن و مالی متغیرهای نرخ رشد
اقتصادی ،نرخ تورم ،نرخ بهره و بازده دارایی تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای هرفیندال هیرشمن ،سن و اندازه بانک تأثیر منفی و
معناداری بر بازدهی سپردههای سرمایهگذاری برجای میگذارد .از طرف دیگر متغیر تعداد اعضای هیئتمدیره به عنوان متغیر حاکمیتی،
تأثیر معناداری بر بازدهی سپردههای سرمایهگذاری ندارد .این مقاله با استفاده از نتایج به دست آمده ،توصیههای سیاستی جهت اصالح
ساختار بانکی با هدف بهبود بازده سپردههای سرمایهگذاری ارائه میدهد .ازجمله مهمترین این توصیهها آن است که در حال حاضر با توجه
به شرایط موجود ،بهتر است بانکها به سمت عقود و تسهیالت مبادلهای با نرخ بازده ثابت حرکت نمایند.
واژههای کلیدی :بازده سپرده سرمایهگذاری ،تسهیم سود و زیان ،بانکهای ایران ،مبادالت با نرخ ثابت ،مدلهای پانل دیتا
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 1مقدمه
بند نهم از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به اصالح و تقویت همهجانبهی نظام مالی کشور اشاره دارد .در این بین،
اصالح ساختار بانکی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای نظام اقتصادی ،ضمن تقویت و کارآمدی بهتر خود نظام بانکی،
اثرات سرریزی نیز بر سایر نهادها و بخشهای اقتصادی کشور برجای خواهد نهاد .همچنین اصالح نظام بانکی کشور و
ایجاد شفافیت اطالعاتی در آن در تعامل با بازار سرمایه و نظام بیمه با رویکرد پاسخ به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات
اقتصادی برای تقویت بخش واقعی ،از مصادیق اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی است که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
نیز به آن اشاره شده است.
در ایران ،نقش بانکها در تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی به مراتب قویتر و پر رنگتر از بازارهای سرمایه
(بورس اوراق بهادار) است .از اینرو با توجه به نقش برجسته بانکها در اقتصاد کشور ،ارزیابی عملکرد و اصالح ساختاری
آن میتواند از اهمیت فوقالعاده زیادی برخوردار باشد.
نگاهی به بانکداری کشور نشان میدهد که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور  13۶2و اجرای آن از
ابتدای سال  ،13۶3بانکها توانستند با استفاده از سپرده قرضالحسنه جاری ،سپرده قرضالحسنه پسانداز و سپرده
سرمایهگذاری اقدام به تجهیز و جمعآوری منابع و سرمایههای ریز و درشت جامعه کنند و توسط روشهایی مانند اعطای
وام قرضالحسنه ،عقود مبادلهای ،عقود مشارکتی و سرمایهگذاری مستقیم به افراد حقیقی و حقوقی تخصیص دهند.
با بررسی تسهیالت اعطایی در ایران این نتیجه به دست میآید که فروش اقساطی سهم زیادی از تسهیالت اعطایی را به
خود اختصاص داده است .این روش تقریباً سادهترین و مطمئنترین نوع اعطای تسهیالت است .در این روش بانک با تعیین
سود خود ،از بازپرداخت اصل سرمایه و سود آن مطمئن است و تغییر شرایط اقتصادی در زمانهای آتی به بانک آسیبی
نمیرساند .در حقیقت ،این روش دارای حداقل ریسک برای بانک میباشد .همچنین عقودی از قبیل مشاركت مدنی و
مرابحه نیز سهم باالیی از کل تسهیالت را دارد.
نمودار  1سهم هریک از عقود کاربردی در قانون عملیات بانکی بدون ربا ایران بین سالهای  1385-1399را نشان
میدهد.
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نمودار  .1سهم تسهیالت اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک عقود اسالمی
منبع :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

فروش اقساطی در بازه زمانی مورد نظر روندی نزولی داشته و از  50درصد به  23درصد در سال  1399رسیده است .از
طرفی مشارکت مدنی تا سال  1394روندی صعودی داشته و سهم  44درصد را به خود اختصاص داده است ،اما پس از آن
روند نزولی به خود گرفته است به طوری که سهم آن در سال  1399به نزدیک  1۶درصد رسیده است .همچنین عقد مرابحه
از سال  1394آمار آن گزارش میشود و روند صعودی طی سالیان اخیر داشته است ،به گونهای که در سال  1399سهم 28
درصدی را به خود اختصاص داده است.
با توجه به نمودار  1علت نزولی بودن روند اعطای تسهیالت فروش اقساطی و صعودی بودن روند اعطای تسهیالت
مشارکت مدنی تا سال  1394و سپس صعودی بودن تسهیالت مرابحه در سیستم بانکی کشور کاهش نرخ سود عقود
مبادلهای که توسط بانک مرکزی به صورت دستوری به بانکها ابالغ میشود ،میباشد .بنابراین بانکها به سمت اعطای
تسهیالت مشارکتی به خصوص مشارکت مدنی و مرابحه سوق داده میشوند.
درمجموع ،اصالح ساختار بانکی را میتوان از ابعاد و زوایای مختلف از جمله نوع بانک (دولتی یا خصوصی) ،درجه
ریسکپذیری ،ترکیب سایر داراییها از جمله مسکن ،طال ،ارز و  ...مورد بررسی قرار داد .در این مقاله سعی شده است این
اصالح ساختار صرفاً با هدف ارتقای بازده سپردههای سرمایهگذاری بانکی مورد توجه قرار گیرد .برای این منظور نیاز است
ارتباط بین متغیرهای ریسکی ،کالن و مالی و حاکمیتی با بازدهی سپردههای سرمایهگذاری بررسی شود .در این تحقیق،
متغیرهای ریسکی شامل نسبت سرمایه ،ترکیب دارایی و رشد سپرده سرمایهگذاری ،متغیرهای کالن و مالی شامل نرخ رشد
اقتصادی ،نرخ تورم ،نرخ بهره ،شاخص هرفیندال هیرشمن ،بازده دارایی ،اندازه بانک و سن بانک و متغیر حاکمیتی نیز
تعداد اعضای هیئتمدیره در نظر گرفته شده است.
1
این مقاله سعی دارد با رویکردی علمی مبتنی بر مدل داده تابلویی (پنل دیتا) و با استفاده از دادههای آماری  32بانک
شبکه بانکی ایران در دوره زمانی سالهای  1385 -1399به بررسی مؤلفههای مؤثر بر بازده سپردههای سرمایهگذاری ازجمله

 1اقتصاد نوین ،انصار ،پارسیان ،پاسارگاد ،آینده ،دی ،سامان ،سرمایه ،سینا ،شهر ،کارآفرین ،توسعه ،ایرانزمین ،حکمت ایرانیان ،قوامین ،گردشگری،
خاورمیانه ،مهر اقتصاد ،تجارت ،صادرات ،ملت ،رفاه کارگران ،سپه ،ملی ،پستبانک ،مهر ،رسالت ،صنعت و معدن ،کشاورزی ،مسکن ،توسعه
صادرات و توسعه تعاون.
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ترکیب داراییها شامل داراییهای مبتنی بر عقود مبادلهای با نرخ سود ثابت و داراییهای مبتنی بر عقود مشارکتی ()PLS
با نرخ متغیر بپردازد.
این مقاله در پنج بخش تنظیم شده است .در ادامه در بخش دوم پیشینه تحقیق ،در بخش سوم و چهارم به ترتیب
مبانی نظری و مدل ،دادهها و روششناسی بر اساس مدل پانل ارائه میشود و بخش آخر نیز به خالصه ،نتیجهگیری و ارائه
توصیههای سیاستی اختصاص دارد.

 2ادبیات تحقیق

زو و وانگ )2004( 1مطالعهای با عنوان «شیوههای قرارداد بهینه برای تأمین مالی بنگاههای نوپا» انجام دادهاند .در این
مطالعه از یک طرف بنگاهها با بازار سرمایه ناکارآمد مواجه میباشند و از طرف دیگر سرمایهگذاران و تأمینکنندگان منابع
مالی نیز با عدم اطمینان و احتمال بروز خطر اخالقی روبهرو هستند .آنها با استفاده از توابع پارامتریک و مقایسه تأمین مالی
مرحلهای با تأمین مالی به صورت پرداخت یکجا ،در نهایت به این نتیجه میرسند که استفاده از شیوه تأمین مالی مرحلهای
یک سازوکار کامل و مؤثر برای کنترل «تئوری (مسائل) نمایندگی»2به ویژه خطر اخالقی است.
مال جوان و هال )2004( 3در مطالعهای با عنوان «ارائه چارچوب کفایت سرمایه برای بانکهای اسالمی :نیاز به تطبیق
ریسکگریزی سپردهگذاران با در نظر گرفتن ریسک مدیران» ،به این نتیجه رسیدند که اگر بانکهای اسالمی از نظر مالی
توسط حقوق صاحبان سهام مبتنی بر سرمایه پشتیبانی نشود ،استفاده بیش از حد از قراردادهای  PLSدر طرف داراییها
میتواند ثبات عملیات بانکی را به خطر اندازد.
چانگ و لیو )2009( 4در تحقیق خود بر اساس مدل تسهیم سود و زیان ( )PLSبه این نتیجه رسیدند که در عمل،
تفاوت زیادی بین بانکداری اسالمی و بانکداری ربوی نیست .همچنین نتایج این مطالعه در مورد کشور مالزی نشان میدهد
که سپردهگذاری در بانکها غیر ربوی نیست و به بانکداری ربوی نزدیک است .وی در تحقیق خود بیان میکند بانکداری
اسالمی واقعی از بانکداری مرسوم متفاوت است و با استفاده از اصل  PLSمیتوان آن را سنجید .نتایج نشان میدهد که
سهم بزرگی از تسهیالت بانکی مالزی بر اساس عقود مشارکت ( )PLSنبوده است .در نهایت ،با استناد به اصل  PLSو
یکسری دالیل دیگر ،سپردهگذاری اسالمی در کشور مالزی را غیر ربوی نمیداند.
سوک و کرپ )2011( 5در مطالعهای با عنوان «رفتار بازدهی سپردههای بانک اسالمی و متعارف در مالزی و ترکیه» به
بررسی رفتار غیرعلمی نرخهای سپردهگذاری بانکهای متعارف و نرخ بازدهی روی حسابهای سرمایهگذاری با استفاده از
اصل مشارکت در سود و زیان طی دوره زمانی ژانویه  1997تا آگوست  2010در مالزی و ترکیه میپردازد .آنها به این نتیجه
رسیدند که استفاده از تأمین مالی  PLSتوسط حقوق و قوانین مدیریتی و همچنین به دلیل نظارت ضعیف در کنترل مرابحه
محدود میشود.
6
فاروک ،حسن ،و کلنچ ( )2012در مطالعهای با عنوان «مدیریت توزیع سود توسط بانکهای اسالمی :یک مطالعه
تجربی» ،به بررسی این موضوع میپردازد که آیا بانکهای اسالمی به مدیریت توزیع بازده سرمایهگذاری عمل میکنند؟ و
اگر چنین است ،چه عواملی در مدیریت این توزیع اهمیت دارد؟ نتایج نشان میدهد که سپرده سرمایهگذاری علت پیدایش

Zhov & Wang, 2004
 2مسئله خطر اخالقی به عنوان یکی از مسائل پیش آمده به علت وجود اطالعات نامتقارن در قالب تئوری نمایندگی بررسی میشود.
3 Muljawan & Hall, 2004
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Chong and Liu, 2009
5 Cevik and Charap, 2011
6 Farook, Hassan & Clinch, 2012
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رفتار خطر اخالقی است .در واقع ،تحت این فرض ضمنی که دارندگان حساب سرمایهگذاری برخی از ضرر و زیانها را جذب
میکنند ،بانک ممکن است انگیزه بیشتری برای شرکت در سرمایهگذاری پر مخاطره داشته باشد.
آنووار و همکاران )2014( 1در مطالعهای با عنوان «آیا سپرده و حسابهای سرمایهگذاری بانکهای اسالمی در مالزی
بدون بهره (غیر ربوی) است؟» ،به بررسی این موضوع میپردازد که سپردههای سرمایهگذاری در بانکهای اسالمی بایستی
منعکسکننده اصل  PLSباشند .آنها به این نتیجه رسیدند که رابطه عادالنه بین سهامداران بانک و دارندگان حسابهای
سرمایهگذاری از طریق بازدهی عادالنه و ریسکپذیری منعکس میشود و لذا بازدهی سپردههای سرمایهگذاری با توجه به
عملکرد داراییها متفاوت است .از یک طرف بانکهای اسالمی که رقابت شدیدی با بانکهای متعارف دارند ،بازدهی
سپردهها را تضمین نمیکنند و از طرف دیگر محیط رقابتی به نفع تأمین مالی فعالیتهای بانکداری متعارف میباشد که در
آن برای سپردهگذاران تضمینهایی ارائه میشود .بنابراین میتوان گفت بانکهای اسالمی و متعارف در جذب سپردههای
مدتدار در رقابت هستند .در بانکهای متعارف ،سپرده مدتدار با نرخ بهره ثابت ارائه میشود ولی در بانکهای اسالمی
پاداش سپردهگذار معادل با نرخ بازدهی واقعی میباشد.
رحمان ،لطیف ،مود ،و عبدالله )2014( 2در مطالعهای با عنوان «شکست در قرارداد تسهیم سود و زیان :یک دیدگاه
بنیادی بر اساس ،نظریه جدید اقتصادی» به صورت نظری بررسی میکند که چرا قرارداد مشارکت در سود و زیان ()PLS
در بانکداری شکست میخورد؟ آنها به این نتیجه رسیدند که حقوق صاحبان سهام بر اساس قرارداد ،نیاز به عملکرد نظارتی
مؤثر برای به حداقل رساندن اطالعات نامتقارن و به حداکثر رساندن بازدهی دارد.
آیسان و همکاران )2015( 3در مقالهای با عنوان «آیا بانکهای اسالمی باعث ایجاد نظم در سپردهگذار میشوند؟» به
بررسی این موضوع میپردازند که آیا در بخش بانکداری مشارکتی ترکیه و با رعایت اصول بانکی مربوط به حجم و بازدهی
سپردهها ،نظم و انضباط در سپردهگذاری وجود دارد؟ آنها به این نتیجه رسیدند که در ترکیه ،با توجه به محدود بودن بازار
سپرده اسالمی ،سپردهگذاران بانکهای اسالمی در موقعیتی نیستند که بازدهی متناسب با سطح ریسک بانک را دریافت
کنند.
4
ارشد ،زکریا و محمد ( )2015در مقالهای با عنوان «ارزیابی تجربی ریسک تجاری در بانکهای اسالمی مالزی :شواهدی
از سودآوری بانکها» به بررسی این موضوع میپردازد که آیا ریسک تجاری تهدیدی برای سودآوری و بازدهی بانکهای
اسالمی مالزی میباشد؟ آنها به این نتیجه رسیدند که ریسک تجاری باعث میشود بانک اسالمی به سپردهگذاران یک نرخ
بازدهی باالتر از آنچه که در قرارداد بیان شده است ،بپردازد .این مسئله در نهایت سرمایهگذاران را محتاطتر میکند و بانکها
را ملزم به نظارت بیشتر به منظور رسیدن به یک نرخ بازدهی رقابتی میکند .اگر بانکهای اسالمی قادر به ارائه نرخ بازدهی
مورد انتظار نباشد ،دارندگان حسابهای سرمایهگذاری با توجه به انگیزه سود ،اعتمادشان را از دست میدهند و وجوه خود
را نزد بانک برداشت میکنند .در حقیقت ،این موضوع موجب انتقال سپرده از بانکهای اسالمی به بانکهای متعارف
میشود.
5
دوآن و همکاران ( )2018به بررسی ارتباط بین تنوع درآمدها و کارایی بانک در  83کشور در بازه زمانی 2003-2012
پرداختهاند .ایشان نشان دادند که افزایش تنوع منجر به بهبود کارایی بانکها میگردد .همچنین بررسی اثرات ساختار
مالکیت نشان میدهد که بانکهای دولتی که تغییرپذیری کمتری در منابع درآمدی دارند ،کارایی کمتری دارند .همچنین

Anuar et al., 2014
Rahman, Latif, Mud & Abdullah, 2014
3
Aysan et al, 2015
4 Arshad, Zakaria & Mohamed, 2015
5 Doan et al., 2018
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بانکهایی با مالکیت خارجی در کشورهای توسعه یافته ،کارایی کمتری داشته در حالی که در کشورهای درحالتوسعه
کارایی بانکهای خارجی در حال افزایش است.
عابدین )2019( 1در تحقیق خود به این پرسش میپردازد که آیا عملکرد بازدهی بانکهای بدون بهره بهتر است یا
بانکهایی که بهره دریافت میکنند .نتایج گویای این نکته است که بر اساس نرخ بازدهی داراییها ،عملکرد بانکی که بهره
دریافت میکند بهتر از بانک اسالمی که بهره دریافت نمیکند است؛ در حالی که بر اساس بازده حقوق صاحبان سهام،
وضعیت بانک اسالمی از بانک غیراسالمی بهتر است.
اما در مطالعات داخلی ،سالمی و بهمنی ( )1380در مقالة خود با عنوان «اثر تعیین نرخ سود تسهیالت بر كارایی
بانکداری اسالمی» ،با استفاده از نظریة «پرتفوی» ،اثر نرخ سود از قبل تعیین شده تسهیالت بانکی بر كارایی بانکداری
اسالمی را بررسی كردند .آنها به این نتیجه رسیدند كه تعیین سود ثابت برای تسهیالت موجب دور نگه داشته شدن بانکها
از مشاركت واقعی در طرحهای سرمایهگذاری و موجب كاهش كارایی بانکها میشود.
عیوضلو و همکاران ( )1395در مقالهای با عنوان «عوامل مؤثر بر بازدهی بانکهای تجاری در ایران» با استفاده از پانل
دیتا ،رابطه بین بازده داراییها و سایر عوامل بنیادی بر بازدهی سهام را بررسی مینمایند و درنهایت با مدلهای اقتصادسنجی
بیزین اتورگرسیو برداری ،روابط فیمابین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام بانکها را مورد مطالعه قرار میدهند .نتایج
نشان میدهد بازدهی سهام بانکها ارتباط مثبت معناداری با مقادیر تأخیری بازدهی سهام بانکها ،سود خالص به جمع
درآمدهای عملیاتی ،نسبت جمع درآمدهای عملیاتی به سهم بانک از درآمدهای مشاع و رابطه منفی معناداری با سهم بانک
از درآمدهای مشاع به درآمدهای مشاع و لگاریتم اندازه بانک دارد.
جاللزاده آذر و همکاران ( )1399در مقالهای با عنوان «بررسی تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی و تأمین مالی اسالمی بر
بازدهی بانکهای خصوصی و دولتی ایران» نشان میدهند که صکوک ،تورم ،نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییها
تأثیر مثبت و معنادار بر بازدهی بانکها دارند .همچنین انتشار صکوک باعث افزایش بازدهی و سودآوری بانکها میشود و
مالکیت دولتی تأثیر منفی بر بازدهی بانکها دارد .متغیر نسبت مخارج کل به دارایی کل نیز دارای تأثیر منفی و معنادار بر
بازدهی بانک است.
محرم جودی و همکاران ( )1400در مقالهای با عنوان «بررسی تأثیر صرفههای تنوع در تسهیالت بانکی بر معیار بازدهی
بانکهای منتخب در ایران» اشاره میدارند که یکی از عواملی که بازدهی بانکها را تحت تأثیر قرار میدهد ،تصمیمات مربوط
به متنوعسازی خدمات و فعالیتهای بانک است .متنوعسازی خدمات بانکی از یک طرف منافعی به همراه دارد و از طرف
دیگر هزینههایی را ایجاد میسازد .این تحقیق درنهایت به این نتیجه دست مییابد که در سناریوهای مختلف ،صرفههای
شبه تنوع در تسهیالت بانکی ،تأثیر متفاوتی بر معیار بازدهی بانک دارند .در صورتی که بانکها بر تسهیالت مبتنی بر
مشارکت مدنی ،مضاربه و سایر تسهیالت تمرکز داشته باشند ،متنوعسازی منجر به افزایش بازدهی بانکها میشود اما اگر
تمرکز بر تسهیالت جعاله باشد ،متنوعسازی تسهیالت بانکی ،بازدهی را کاهش خواهد داد.

 3مبانی نظری
بر اساس آنچه از ادبیات تحقیق برمیآید ،بازدهی سپرده سرمایهگذاری متأثر از مؤلفههایی اعم از مالی و حاکمیتی است که
هر یک میتواند بر فرازوفرود این نوع بازده بانکی مؤثر باشند .رابطه بین بازدهی سپرده سرمایهگذاری به عنوان متغیر وابسته
و متغیرهای مستقل در جدول  1نشان داده شده است .عوامل مؤثر بر بازدهی سپردههای سرمایهگذاری را میتوان در سه
دسته کلی ریسک ،کالن و مالی و حاکمیتی تقسیمبندی کرد.

Abideen, 2019
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جدول 1
متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ بازدهی سپردههای سپردهگذاری
شاخص سنجش

متغیرها

عنوان

RIAH

بازدهی سپردههای سرمایهگذاری

متغیر وابسته
1

سودواقعی سپردههای سرمایهگذاری)(IAH
مجموع سپردههای سرمایهگذاری

متغیرهای مستقل
1
2

CAP

نسبت سرمایه

ASTR

ترکیب یا ساختار دارایی

حقوق صاحبان سهام
کل دارایی
داراییهای مبتنی برتسهیالت مشارکتی
داراییهای مبتنی بر تسهیالت مبادلهای

3

IDG

رشد سپردههای سرمایهگذاری مدتدار

نرخ رشد سپردههای سرمایهگذاری مدتدار

4

DEPINT

نرخ سود

نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار

ROA

بازده دارایی

۶

HHID

شاخص هرفیندال هیرشمن

شاخص هرفیندال هیرشمن سپرده بانک اسالمی

7

SIZE

اندازه بانک

)کل دارایی ها( = lnاندازه بانک

8

AGE

سن بانک

تعداد سالهایی که از زمان تأسیس بانک میگذرد

9

GGDP

تولید ناخالص داخلی

رشد تولید ناخالص داخلی

10

INF

تورم

نرخ متوسط ساالنه تورم

11

BDS

هیئتمدیره

تعداد افراد هیئتمدیره

5

سود خالص
کل دارایی

منبع :یافتههای تحقیق

 ۱.۳ترکیب مالی ،ساختارها و بازدهی سپردههای سرمایهگذاری

بازده سپرده سرمایهگذاری نشاندهنده ظرفیت بانک برای ارائه نرخ بازده رقابتی است ،که توسط سود واقعی سپرده
سرمایهگذاری به کل سپرده سرمایهگذاری اندازهگیری میشود .در اینجا منظور سود واقعی است که متفاوت از سود
علیالحساب میباشد ،سودی است که در انتهای دوره حساب میشود و تقسیم بر مجموعه سپردههای سرمایهگذاری
میشود.
به منظور بررسی اثر ریسک بانکی بر بازدهی سپردههای سرمایهگذاری ،از سه متغیر استفاده میشود.
 -1نسبت سرمایه ()CAP
این متغیر به وسیله نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییها اندازهگیری میشود .در این مطالعه از  CAPبه عنوان
شاخص انعطافپذیری بانکی استفاده میشود .صاحبان حسابهای سرمایهگذاری از این شاخص به منظور حفظ سطح
مناسبی از حقوق صاحبان سهام و امکان مقایسه بین بانکها از منظر ریسک پرداخت بدهیها استفاده میکنند .به لحاظ
نظری ،صاحبان حسابهای سرمایهگذاری بانکهایی با  CAPباالتر را برای سرمایهگذاری وجوه خود ترجیح میدهند .در
واقع یک  CAPباالتر به عنوان مزیت برای افزایش سهم بازار بانک و در نتیجه افزایش عملکرد استفاده شده است .سطوح
باالتر سرمایه قادر به ایجاد سطوح باالتر سودآوری است .زیرا داشتن سرمایه بیشتر به بانک کمک میکند تا به سطوح
استاندارد سرمایه دست یابد که برای اعطایی وامهای بیشتر و کسب سود ضروری است.
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 -2ترکیب یا ساختار داراییها ((ASTR
در اینجا منظور از دارایی ،تسهیالت است .بزرگترین قلم تشکیلدهنده داراییهای بانکهای تجاری ،تسهیالت
اعطایی میباشد که شامل تسهیالت مبادلهای و مشارکتی است؛ البته ترکیب سایر داراییهای بانک و محل
سرمایهگذاریهای آن هم میتواند در جای خود حائز اهمیت باشد .در نظام بانکداری مبتنی بر بهره ،عایدی سپردهگذار
بر اساس نرخ بهره ثابت و مدت زمان سپردهگذاری تعیین می شود .همچنین درآمد بانکها از تفاوت سود دریافتی از
وامگیرندگان و سود پرداختی به سپردهگذاران حاصل میشود .سیستم بانکداری اسالمی تفاوتهای اساسی نسبت به
سیستم بانکداری متعارف دارد .یکی از مهمترین تفاوت ها ممنوع بودن نرخ بهره (ربا) میباشد .به عنوان مثال ،بانکها
مجاز به دادن بهره ربوی از پیش تعیین شده بر روی سپرده نیستند و بهره اضافه بر وام و رهن حرام میباشد .بنابراین بر
اساس شریعت و قانون مذهب اسالم ،می توان گفت که عقود مشارکتی و مکانیسم تقسیم سود و زیان )PLS( 1از جمله
مهمترین بخش های نظام بانکداری اسالمی است .بر اساس اصل  ،PLSداراییها و بدهیهای بانک متعادل میشود و
وامگیرندگان در سود و زیان با بانکها سهیم میشوند .با تاکید بر تساوی حقوق سرمایهگذاران ،طرفداران بانکداری
اسالمی استدالل میکنند که حذف نسبتهای اهرمی در بانکهای اسالمی به ثبات سیستم مالی کمک میکند (خان و
میرآخور  ،21989ابراهیم و صفدی  ،31995اقبال .)41997
مشاركت یکی از روشهای تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی است كه مورد تأیید اسالم بوده و بر اساس مبنای فقهی از
درهم آمیختن سرمایه شركاء شکل میگیرد و همة شركاء حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند .از
جمله اساسیترین مفاهیم قرارداد مشاركت ،تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی و یا قرارداد ،به نسبت سرمایه
هركدام از شركاء است .همچنین سپردهگذار ،بانک را به عنوان وكیل خود در تمام عملیات سرمایهگذاری و مشاركت انتخاب
میکند .از این رو ،بانکها از طرف موكلّان خود ،در تمام عقود اسالمی شرکت نموده و به نمایندگی از سپردهگذاران در سود
و زیان مشاركت دارند .بانک اسالمی این وجوه را یا به صورت مستقیم در فعالیتهای سودآور سرمایهگذاری میکند و یا این
وجوه را در اختیار یک سری سرمایهگذار قرار داده و با آنها قراردادی بر اساس تسهیم ریسک منعقد میکند .همچنین در
عقود مشارکتی ،سود و زیان حاصل از فعالیتهای بانکی با سرمایهگذاران و پساندازکنندگان تسهیم میشود .در برخی از
بانکهای اسالمی ،رابطه بین سهامداران و دارندگان حسابهای سرمایهگذاری مبنی بر اصل مشارکت سود و زیان ()PLS
در نظر گرفته شده است .کاربرد مکانیسم اصل مشارکت سود و زیان ،از سپردهگذاری و یا تقسیم سود حسابهای
سرمایهگذاری ،شروع میشود که به عنوان شیوهای در سرمایهگذاری سهام در نظر گرفته میشود (آرچر ،کریم و ال دهانی،
 .)51998دارندگان حسابهای سرمایهگذاری ،سود را با بانک تقسیم کرده و از آنها خواسته میشود هر ضرر و زیانی که رخ
میدهد را در نظر بگیرند.
بنابراین روشن است که در تسهیالت مبادلهای عمدتاً سود در ابتدای قرارداد مشخص میشود .ویژگی اصلی تسهیالت
مشارکتی ،مشخص نبودن میزان سود قطعی در هنگام انعقاد قرارداد و در زمان اعطای تسهیالت میباشد .سود این
تسهیالت بایستی پس از اتمام کار یا عمل موضوع قرارداد و سرانجام پس از نقل و انتقال مالکیت به طور قطعی و مشخص
و تحقق یابد .این متغیر به وسیله نسبت تسهیالت مشارکتی ( )PLSبه تسهیالت مبادلهای اندازهگیری میشود .افزایش این
نسبت ،افزایش داراییها را بر اساس مکانیسم  PLSنشان میدهد ،طبق ادبیاتی که وجود دارد فرض میشود که هر چه
بانکها از تسهیالت مشارکتی بیشتر استفاده کنند ،سودآوریشان بیشتر میشود .سالمی و بهمنی ( )1380نشان دادند كه

)Profit and Loss Sharing (PLS
Khan and Mirakhor, 1989
3 Ebrahim and Safadi, 1995
4 Iqbal, 1997
5 Archer, Karim, & Al-Deehani, 1998
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تعیین سود ثابت برای تسهیالت موجب دور نگه داشته شدن بانکها از مشاركت واقعی در طرحهای سرمایهگذاری و موجب
كاهش كارایی بانکها میشود .متغیر  ASTRبه شکل زیر محاسبه میشود:
تسهیالت مشارکتی )(PLS

تسهیالت مبادلهای

بنابراین انتظار میرود که ساختار داراییها با بازدهی سپردههای سرمایهگذاری رابطه معناداری داشته باشد؛ هرچه
متغیرها  ASTRافزایش یابد ،بازدهی سپردههای سرمایهگذاری افزایش مییابد.
 -3نرخ رشد سپردههای سرمایهگذاری مدتدار ))IDG
طبق ماده  3قانون عملیات بانکی بدون ربا ،تجهیز منابع پولی به صورت زیر میباشد:
الف -سپردههای قرضالحسنه (جاری و پسانداز)
ب – سپردههای سرمایهگذاری مدتدار
سپردههای سرمایهگذاری مدتدار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل میباشد ،در امور مشارکت ،مضاربه ،اجاره به شرط
تملیک و ...مورد استفاده قرار میگیرد و بر اساس قرارداد منعقده و مدت و مبلغ سپرده سود به سپردهگذار تعلق میگیرد.
بنابراین ،بانکها میتوانند اصل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار را تعهد یا بیمه نمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور
را طبق قرارداد ،متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک پس از کسر هزینهها و حق وکالت ،بین صاحبان
سپرده تقسیم میکنند .سپردههای سرمایهگذاری مدتدار به دو صورت کوتاهمدت و بلندمدت میباشند .منظور از رشد،
افزایش مبلغ سپردهگذاری است .در واقع IDG ،باالتر ممکن است نشانهای از قدرت بازاری قویتر و رقابت بهتر باشد .در
این شرایط ،بانک قادر به افزایش حجم داراییهای خود به منظور تنوع بخشیدن به ریسک و سرمایهگذاری در پروژههای
سودآور و القای تأثیر مثبت در بازدهی میباشد.

 2.3متغیرهای مالی و کالن و بازدهی سپردههای سرمایهگذاری
 -1نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار ()DEPINT
نرخی است که از طرف بانک مرکزی به طور رسمی اعالم میشود و بانکها باید از آن تبعیت کنند که به صورت
علیالحساب میباشد .بانکها باید در پایان دوره سود واقعی را حساب کنند و مابهالتفاوت به مشتری بپردازند .در صورتی
که بانک سودی بیش از سود اعالم شده به دست آورد موظف است آن را به مشتری بپردازد و اگر سود کمتری به دست
آورده باشد بانک به نفع سپردهگذار صلح میکند .همچنین نرخ سود روی انگیزه مشتریان اثر دارد ،هرچه این نرخ باالتر
باشد افراد سپرده بیشتری را به بانک میآورند.
 -2بازده دارایی ()ROA
متغیر  ROAسودآوری و ظرفیت بانک را به منظور ایجاد یک عملکرد ثابت نشان میدهد .شاخص بازده داراییها به
عنوان یکی از نسبتهای مالی جهت سـنجش میـزان سـودآوری بانک به شمار میآید که از طریق تقسیم سود به کل
داراییهای بانک محاسبه میشود و بیانکننده نسبت درآمدهای کسب شده از محل سرمایهگذاریهای بانک است .در واقع
بازده دارایــی از هــر یــک دالر ،سرمایهگذاریهایی که بانک انجام داده است ،میباشد (هاسون)2002 ،1؛ همچنین نشان
دهنده توانایی مدیریت برای استفاده از منابع مالی و واقعی بانک است و نوعی سرمایهگذاری برای تولید سود است (بشیر،
 .)2003از این رو بازده داراییها که نسبت سود قبل از مالیات به داراییهای کل است ،چگونگی مفید بودن و کفایت مدیر
بانک در استفاده از داراییهای کل بانک را نشان میدهد هرچه این شاخص باالتر باشد ،وضعیت بانک بهتر است .بنابراین
انتظار بر این است که افزایش بازده دارایی ،بازدهی سپردههای سرمایهگذاری را افزایش دهد.

Hassoune, 2002
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 -3شاخص هرفیندال و هیرشمن ()HHI
شاخص هرفیندال و هیرشمن ( )HHIمعیاری از رقابت و تمرکز بازار را نشان میدهد .تمرکز باال به معنای انحصاری
بودن بازار در دست معدودی از بنگاههای اقتصادی است .وجود شرایط انحصاری ،باعث از بین رفتن انگیزههای رقابتی شده
و در نتیجه اثربخشی و کارایی منابع به کار گرفته شده از بین خواهد رفت (حنان1998 ،؛ جمنیز 1و همکاران .)2007 ،این
شاخص برای بازارهای مالی همچون بانکها نیز قابل اجرا است در نظام بانکی تمرکز منابع بانکها وضعیتی است که در آن
صنعت بانکداری به وسیله تعداد کمی از بانکهای پیشرو و یا بزرگ فعال در این صنعت کنترل میشود و به بیان دیگر تمرکز
صنعت بانکی بیانگر توزیع سهم بازار بانکی در بین بانکهای موجود است.
بر اساس کمیسیون تجارت فدرال آمریکا ،بازارها بر مبنای شاخص  HHIبه صورت به صورت زیر محاسبه و تقسیمبندی میشود:
N

HHI   S2j
i 1

این شاخص از اطالعات تمام بنگاههای صنعت استفاده میکند .در رابطه باال  S2jمربع سهم بازار بانک و  Nتعداد
بانکهای موجود در صنعت یا بازار است.
اگر  HHI >1000باشد ،بازار غیرمتمرکز میباشد. اگر  1000 < HHI >1800باشد ،بازار با تمرکز متوسط در نظر گرفته میشود. اگر  HHI <1800باشد ،بازار بسیار متمرکز میباشد.بنابراین انتظار بر این است که تمرکز زیاد بانکها باعث کاهش بازدهی سپرده سرمایهگذاری شود.
 -4اندازه بانک ()SIZE
سنجش اندازه بانک به این دلیل صورت میگیرد که هرچه بانک بزرگتر باشد ،بیشتر میتواند از صرفههای ناشی از
مقیاس در معامالت خود استفاده کند و سود بیشتری نیز کسب نماید (رامالل .)22009 ،به عبارت دیگر اندازه بانک در واقع
همان دارایی بانک است ،به طوری که افزایش داراییهای بانک باعث افزایش اندازه و اعتبار بانک میشود و به دنبال آن
سبب افزایش بازده دارایی و سودآوری بانک میگردد .بنابراین انتظار بر این است که هرچه بانکها بزرگتر باشد دسترسی
3
به وام و تسهیالت بیشتر میشود و در نتیجه بازدهی سپرده سرمایهگذاری افزایش مییابد .در تحقیقاتی مانند هجستاد
( )1977به بررسی تأثیر مقیاس بانک بر سودآوری پرداخته شده است .آنها دریافتند که دسترسی بانکهای با مقیاس بزرگتر

به بازارهای دارایی (که در دسترس بانکهای با مقیاس کوچک نیستند) میتواند بر سودآوری تأثیر مثبت داشته باشد.
دلخواه و همکاران ( )1390نیز نشان دادند که شاخصهای كارایی بانکهای دولتی به مراتب كمتر از بانکهای خصوصی
است و سودآوری بانکهای خصوصی بیشتر از بانکهای دولتی بوده و یکی از این عوامل ،مدیریت جامع هزینهها در بانکهای
خصوصی نسبت به دولتی است .حسینزاده بحرینی و همکارانش ( )1387نشان میدهند كه كارایی اقتصادی بانکهای
خصوصی بیشتر از بانکهای دولتی است و علت اصلی آن باال بودن میزان كارایی فنی در این بانکها است .در این پژوهش
اندازه بانک توسط لگاریتم کل دارایی اندازهگیری شده است (ارینا و لیس.)2013 ،

 -5سن بانک ((AGE

سن بانک نیز همانند اندازه بانک به سپردهگذاران به منظور سرمایهگذاری در بانک کمک میکند .انتظار بر این است
بانکهای قدیمی عملکرد بهتری نسبت به بانکهای نوپا با توجه به تجربه مدیریتی خود در زمینه مدیریت سپردههای
سرمایهگذاری داشته باشند.
Jimenze, 2003
Ramlall, 2009
3 Heggestad, 1977
1
2

10

 -۶تولید ناخالص داخلی ()GGDP
به منظور بررسی اینکه آیا محیط اقتصاد کالن میتواند به عنوان یک عامل برونزا بازدهی دارندگان حسابهای
سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار دهد از متغیر رشد اقتصادی استفاده میشود .انتظار بر این است که بهبود شرایط اقتصادی
و افزایش فرصتهای سرمایهگذاری درآمد و سود بانک را بهبود میبخشد .با این حال ،زمانی که بانکها در دوران رونق
اقتصادی ریسک را دست کم میگیرند ،ممکن است رابطه منفی بین رشد اقتصادی و بازدهی سپردههای سرمایهگذاری
مشاهده شود .همچنین در طول دوران رکود اقتصادی ،بانکها ریسکگریز میشوند و رفتار محتاطتری را از طریق کاهش
تأمین اعتبار اتخاذ میکنند .بنابراین میتوان انتظار داشت که رشد تولید ناخالص داخلی میتواند تأثیر مثبت در بازدهی
سپرده سرمایهگذاری بانک داشته باشد.
 -7نرخ تورم ()INF
شاخص تورم به منظور بررسی بازدهی سپردههای سرمایهگذاری بسیار مهم میباشد .تورم عموماً به معنی افزایش

غیرمتناسب سطح عمومی قیمتها در نظر گرفته میشود .انتظار بر این است که افزایش نرخ تورم ،بازدهی سپردههای
سرمایهگذاری را کاهش دهد.

 3.3متغیرهای حاکمیتی و بازدهی سپردههای سرمایهگذاری

 -1هیئتمدیره ()BDS
برخی از متغیرهای حاکمیتی نیز بر بازدهی سپرده سرمایهگذاری تأثیرگذار هستند ،در اینجا از متغیر تعداد اعضای
هیئتمدیره استفاده شده است .اندازه هیئتمدیره بر عملکرد و ریسک بانک اثرگذار است .بنابراین انتظار بر این است که
هر چه هیئتمدیره بزرگتر و مستقلتر باشد ،اثر مثبتی بر بازدهی سپرده سرمایهگذاری دارد و هر چه تعداد کمتر و انحصاریتر
یا وابستهتر باشد ،اثر منفی دارد.

 4نتایج و بحث
روششناسی تجربی این تحقیق ،بر اساس تجزیهوتحلیل دادههای تابلویی (پانل دیتا) است .مدل برآوردی عوامل مؤثر بر
بازدهی سپرده سرمایهگذاری در بانکهای ایران را نشان میدهد .مدل پایه به صورت زیر بیان میشود:
RIAHit  i  1RVit   2GVit   3 FMVit  Uit

()1

در معادله ( RIAH it )1نشاندهنده بازدهی سپردههای سرمایهگذاری RVit ،متغیرهای ریسکپذیری (نسبت سرمایه،
رشد سپرده سرمایهگذاری و ترکیب یا ساختار دارایی) GVit ،متغیر حاکمیتی (هیئتمدیره) و  FMVitمتغیرهای مالی و
کالن (بازده دارایی ،اندازه بانک ،سن بانک ،شاخص هرفیندال هریشمن ،تولید ناخالص داخلی ،تورم و نرخ بهره) است.
همچنین  U itجزو خطای معادله رگرسیونی میباشد .شکل تعمیم یافته معادله  1به صورت زیر است:
()2

RIAH it   i  1CAPit  2 IDGit   3 BDSit  4 ROAit  5 SIZEit   6 AGEit 
 7 ASTRt   8 HHIDt  9GDPGt  11INFt  12 DEPINTt  U it

در معادله ( )2نماد  iنشان دهنده بانک (  ) i  1, 2,..., 32و  tنشاندهنده بازه زمانی ساالنه (  ) t  1385,  ,1399است.
نتایج پژوهش مربوط به آمار توصیفی متغیرها در جدول  2و برآورد تجربی مدل در جداول  4 ،3و  5ارائه شده است.
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 1.4آمار توصیفی
در جدول  2آمارهای توصیفی مربوط به تمامی متغیرها آورده شده است .همانگونه که در جدول ذیل مشخص است میانگین
هیئتمدیره (  ) BDSحدوداً  5نفر است .جنسن )1993( 1تعداد بین  7و  8مدیر را توصیه میکند .استدالل وی به این
صورت است که در زمان اختالف نظر در بین مدیران ،افراد بتوانند کارهای خود را به صورت مؤثر انجام دهند .میانگین
نسبت سرمایه (  ) CAPبرابر  11/1۶درصد میباشد .این نسبت نشان دهنده یک سطح نسبتاً باالیی از توانایی پرداخت
بدهی بانکها میباشد .میانگین  ASTRبرابر با  54/58درصد است .این نسبت که عبارت است از نسبت تسهیالت مشارکتی
به تسهیالت مبادلهای نشان میدهد که تسهیالت مبادلهای حدوداً  2برابر تسهیالت مشارکتی پرداخت شده است .یعنی
اینکه سهم تسهیالت مبادلهای بیشتر بوده و در واقع بانکهای ایرانی بیشتر از تأمین مالی مبتنی بر بازده ثابت در فعالیتهای
خود استفاده میکنند که ریسک کمتری نسبت به تأمین مالی مبتنی بر  PLSدارد .میانگین بازده دارایی یا  ROAبرابر با
 1/24درصد است .این نسبت یکی از نسبتهای سودآوری در شبکه بانکی است .میانگین  HHIDبرابر با  4۶/2میباشد.
این عدد نشاندهنده بانکداری غیرمتمرکز در ایران میباشد .همچنین میانگین سن بانکها در ایران نزدیک  30سال
میباشد .از طرف دیگر رشد سپرده سرمایهگذاری برابر با  9۶/42درصد در طول  85-93و برای کل بانکها است که نسبت
بسیار باالیی میباشد.
جدول 2
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر

میانگین

میانه

انحراف معیار

ماکزیمم

مینیمم

-12/34

-12/78

4/05

0

-23/07

11/1۶

۶/۶7

11/1۶

۶3/52

1/33

9۶/42

32/3

3۶7/57

434۶/42

-97/0۶

RIAH
CAP
IDG
BDS
ROA
SIZE
AGE
HHID
ASTR

4/71

5

1/19

8

3

1/24

0/94

1/4

۶/4۶

-3/51

5/08

5/08

0/55

۶/12

3/57

29/۶1

13

31/۶4

108

0

4۶/2

47/58

3/۶8

49/۶4

39/28

54/58

۶5/28

17/77

73/۶8

29/78

GGDP

2/17

3

4/2۶

۶/۶

-۶/8

INF
DEPINT

20/14

18/4

8/5۶

34/7

10/8

18/۶1

19

2/08

22

1۶

منبع :محاسبات تحقیق

 2.4نتایج تخمین
در ادامه ابتدا آزمونهای انتخاب رهیافت مناسب با استفاده از آزمونهای متعارف  Fلیمر و بروش پاگان جهت معناداری
اثرات ثابت و آزمون معناداری اثرات تصادفی هاسمن مدل تحقیق انجام خواهد شد.

)Jensen (1993
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جدول 3
نتایج آزمونهای انتخاب رهیافت مناسب
عنوان آزمون

مدل تحقیق

آماره  Fلیمر

12/08
()0/00

آماره بروش پاگان

24/52
()0/00

مأخذ :محاسبات تحقیق

بر پایه نتایج به دست آمده ،آماره  Fآزمون لیمر و بروش و پاگان معنادار میباشد .لذا اثرات انفرادی مقاطع معنادارند.
حال جهت انتخاب بین مدلهای اثرات ثابت و تصادفی از آزمون هاسمن استفاده میشود .نتایج این آزمون در جدول شماره
( )4گزارش شده است.
جدول 4
نتایج آزمون هاسمن جهت انتخاب بین مدل اثرات ثابت و تصادفی
عنوان آزمون

مدل تحقیق

آماره هاسمن

74/۶5
()0/000

مأخذ :محاسبات تحقیق

آماره آزمون هاسمن در سطح یک درصد معنادار و لذا فرض صفر این آزمون مبنی بر تصادفی بودن اثرات تصادفی رد
میباشد .بدین ترتیب مدل بر اساس روش اثرات ثابت برآورد خواهد شد .در جدول  5نتایج برآورد مدل با استفاده از روش
اثرات ثابت گزارش شده است.
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جدول 5
نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق

متغیرهای ریسکپذیری

متغیرهای مالی و کالن

متغیر حاکمیتی

نام متغیر

ضرایب مدل

)RIAH (1

0/52
()0/03
CAP

0/10
()0/00

ASTR

-0/05
()0/07

IDG

-0/001
()0/01

DEPINT

0/77
()0/00

ROA

0/۶9
()0/01

HHID

-0/14
()0/00

SIZE

-2/73
()0/00

AGE

-0/02
()0/07

𝑃𝐷𝐺𝐺

-0/13
()0/02

INF

0/21
()0/00

BDS

0/15
()0/53
14/12
()0/00

آزمون معناداری کل مدل (آماره )F
مأخذ :محاسبات تحقیق
* اعداد داخل پرانتز درجه معناداری ضرایب را نشان میدهد.

همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود مقدار باوقفه متغیر  RIAHاز نظر آماری مثبت و در سطح  5درصد معنادار
میباشد .این بدان معنی است که ارزش فعلی  RIAHبه ارزش گذشته آن بستگی دارد.
متغیر نسبت سرمایه  CAPبه عنوان شاخص ریسکپذیری در سطح  1درصد معنادار و عالمت آن مثبت است .توانایی
پرداخت بدهی منجر به افزایش عملکرد سپردههای سرمایهگذاری میشود .افزایش نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها
دارای آثار مستقیمی بر بازدهی سپردههای سرمایهگذاری بانکهای تجاری ایران است ،به طوری که افزایش این متغیر منجر
به افزایش بازدهی سپردههای سرمایهگذاری بانکهای تجاری میگردد.
در طرف داراییها متغیر  ASTRمنفی و در سطح  10درصد معنادار است .بنابراین هرچه سهم تسهیالت مشارکتی
بیشتر میشود ،بازدهی سپرده سرمایهگذاری کمتر میشود به عبارت دیگر هر چه تسهیالت مبادلهای نسبت به تسهیالت
مشارکتی بیشتر میشود بازدهی بیشتر میشود که علت آن میتواند اطالعات نامتقارن ،عدم مشارکت واقعی در نظام بانکداری
ایران ،هزینههای نظارتی و ...باشد .بنابراین این اثر معکوس شده است و نشان میدهد که هرچه تسهیالت مشارکتی به
تسهیالت مبادلهای بیشتر میشود بازدهی سپرده سپردهگذاری کمتر میشود .در نتیجه این تصور که بانکها کالً به سمت
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مشارکتی بروند تا بازدهی سپرده سرمایهگذاری افزایش یابد تائید نمیشود؛ بلکه نتایج دال بر این نکته است که هر چه
تسهیالت مبادلهای بیشتر میشود بازدهی سپردههای سرمایهگذاری بیشتر میشود .علت این نتیجه میتواند به این دلیل
باشد که تـسهیالت اعطایی در قالب عقود مبادلهای با ماهیت فعالیتهای بـانکی سـازگارتر است و از لحاظ حسابداری و
سازوکارهای بانکداری (به جهت شباهت به بانکداری متداول) مناسبتر بوده و به راحتی میتوان آنها را اجرا نمود .در نتیجه
بانکها بیشتر تمایل دارند که از عقود با بازدهی ثابت و از پیش تعیین شده استفاده کنند (احمدی حاجیآبادی و بهاروندی،
.)1389
رشد سپرده سرمایهگذاری مدتدار  IDGدارای عالمت منفی و معنادار میباشد .این نتیجه نشان میدهد با افزایش
مجموعه سپردههای سرمایهگذاری ،سود افزایش یافته ولی نه به اندازه افزایش سپردههای سرمایهگذاری؛ به عبارت دیگر
سرعت افزایش مخرج بیشتر از صورت میباشد.
اثر نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار  DEPINTبر بازدهی سپرده سرمایهگذاری مثبت و در
سطح یک درصد معنادار میباشد .نرخ سپردههای سرمایهگذاری مدتدار مرتبط به بازدهی سپرده سرمایهگذاری میباشد
یعنی هرچه بازده سپردهها بیشتر میشود ،نرخ سپردهگذاری بیشتر میشود .این نتیجه نشان میدهد که نرخ سود یکی از
3
عوامل اصلی قیمتگذاری سپردههای سرمایهگذاری است (چانگ و لیو2009 1،؛ زینل و قاسم22010 ،؛ سویک و چاراپ،
2011؛ آنووار و همکاران.)2014 4،
شاخص سودآوری  ROAتأثیر مثبت معناداری بر بازدهی سپردههای سرمایهگذاری دارد .مطابق انتظار ،سودآوری اثر
مثبتی بر بازدهی سپرده سرمایهگذاری دارد ،بانکهای سودآورتر به طور معمول بهتر مدیریت میشوند در نتیجه بازدهی
سپردههای سرمایهگذاری افزایش مییابد.
متغیر  HHIDکه درجه تمرکز بانک را اندازهگیری میکند ،تأثیر منفی و معناداری بر روی بازدهی سپردههای
سرمایهگذاری دارد .این مسئله نشان میدهد که افزایش در درجه تمرکز بانک ،به معنی کاهش رقابت و لذا کاهش بازدهی
سپرده سرمایهگذاری میباشد .زیرا تمرکز زیاد بانکها باعث کاهش رقابت ،افزایش انحصار و فساد میشود که باعث از بین
رفتن انگیزههای رقابتی میشود بنابراین اثربخشی و کارایی منابع به کار گرفته شده از بین خواهد رفت .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که بازدهی سپرده سرمایهگذاری کاهش مییابد.
متغیر  SIZEتأثیر منفی و معناداری بر روی بازدهی سپردههای سرمایهگذاری دارد .این مسئله نشان میدهد که
بانکهای کوچک بازدهی بهتری به دارندگان حسابهای سرمایهگذاری نسبت به بانکهای بزرگ ارائه میدهند .که این به
دلیل کنترل هزینهها ،مدیریت بهتر وجوه و کاهش هزینههای مازاد میباشد.
متغیر  AGEنیز همانند  SIZEتأثیر منفی و معناداری بر روی بازدهی سپردههای سرمایهگذاری دارد .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که بانکهای قدیمی قادر به ارائه بازده باالتر در مقایسه با بانکهای جوان نیستند.
ضریب متغیر  GDPمنفی و معنادار است .این موضوع نشان میدهد که هرچه  GDPزیاد میشود در نتیجه باعث رونق
بیشتر شده که این باعث افزایش سپرده سرمایهگذاری میشود ولی به دلیل ناکارآمدی جذب سپرده و تبدیل آن به سود،
صورت کسر به اندازه مخرج کسر بزرگ نمیشود یا به عبارت دیگر بهبود شرایط اقتصادی ،بازدهی سپردههای سرمایهگذاری
را به دلیل کاهش سودآوری بانکها کاهش میدهد .به بیان دیگر به لحاظ تئوری میتوان نتیجه گرفت ،که با افزایش
سرمایهگذاری مردم در بخش تولید و سرازیر شدن سپردههای مردم به این بخش و کاهش سپردهگذاری در بانکها ،رشد
اقتصادی افزایش و بازدهی سپرده سرمایهگذاری کاهش مییابد.
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در نهایت ،متغیر تورم ( )INFتأثیر مثبت و معناداری بر بازدهی سپرده سرمایهگذاری دارد .هرگاه تورم افزایش یابد،
مقام سیاستگذار بازار پول با افزایش نرخ سود بانکی تالش به قبض حجم نقدینگی میگیرد.
با توجه به ضریب متغیر حاکمیتی یعنی تعداد اعضای هیئتمدیره مشاهده میشود که این متغیر معنادار نمیباشد .به
عبارت دیگر این متغیر تعیینکننده  RIAHنبوده و تأثیر معناداری بر روی بازدهی سپردههای سرمایهگذاری ندارد .این
نتیجه با کار ماگالهائز و ال سد )2013( 1مبنی بر اینکه ترکیب و تعداد اعضای هیئتمدیره در بانکهای اسالمی تعیینکننده
بازدهی سپردههای سرمایهگذاری نمیباشد نیز مطابقت دارد.

 5خالصه و نتیجهگیری
اصالح ساختار بانکی را میتوان از زوایای مختلف از جمله نوع بانک (دولتی یا خصوصی) ،درجه ریسکپذیری ،ترکیب سایر
داراییها از جمله مسکن ،طال ،ارز و ...مورد بررسی قرار داد .در این مقاله سعی شد این اصالح صرفاً از منظر ارتقای بازده
سپردههای سرمایهگذاری مورد توجه قرار گیرد .برای این منظور نیاز بود در ابتدا ارتباط بین متغیرهای ریسکی ،کالن و
مالی و حاکمیتی با بازدهی سپردههای سرمایهگذاری بررسی شود .برای این منظور نمونهای شامل  32بانک از بانکهای
ایران طی دوره زمانی  1385-1399مورد بررسی قرار گرفت و نتایج ذیل در سه دسته به دست آمد:
 -1متغیر حاکمیتی یعنی تعداد اعضای هیئتمدیره تأثیر معناداری بر بازدهی سپردههای سرمایهگذاری ندارد .این
نتیجه با کار ماگالهائز و ال سد ( )2013مبنی بر اینکه ترکیب و تعداد اعضای هیئتمدیره در بانکهای اسالمی تعیینکننده
بازدهی سپردههای سرمایهگذاری نمیباشد نیز مطابقت دارد.
 -2متغیرهای نسبت سرمایه ،نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار ،نرخ تورم و بازده دارایی تأثیر
مثبت و معناداری بر بازدهی سپردههای سرمایهگذاری دارد.
همانطور که مشاهده میشود بین نسبت سرمایه و بازدهی سپردههای سرمایهگذاری رابطهی مثبت و معناداری وجود
دارد که نشان میدهد بانکهایی با سرمایه باالتر در کشور ،بازدهی سپرده سرمایهگذاری بهتـری نیز دارند .همچنین در
صـورتی کـه نـرخ سـود علیالحـساب سپردهها در سطح باالتری قرار بگیرد ،میتوان گفت سﻴستم بانکی کشور در جذب
سپردهها و تجهﻴز منابع بانکی موفق عمل کرده است و در نتیجه حجم باالی سپرده ،بازدهی سپردههای سرمایهگذاری را
افزایش خواهد داد .از آنجا که بانکهای سودآور و با بازدهی دارایی باالتر به طور معمول بهتر مدیریت میشوند ،میتوان
نتیجه گرفت که مدیریت مناسب باعث افزایش جذب سپرده به منظور پاسخگویی به تقاضای وام میشود .همچنین بانکها
با عملیات تسهیالتدهی خود سود به دست میآورند .لذا بانکهایی که در کشور بهتر مدیریت میشوند سودآوری بیشتری
خواهند داشت و در نتیجه بازده داراییها و به تبع بازدهی سپردههای سرمایهگذاری افزایش مییابد.
 -3متغیرهای درجه تمرکز بازار (هرفیندال و هیرشمن) ،سن بانک ،اندازه بانک ،نرخ رشد اقتصادی ،نرخ رشد
سپردههای سرمایهگذاری مدتدار و ترکیب دارایی تأثیر منفی و معناداری بر بازدهی سپردههای سرمایهگذاری دارد.
همانطور که مالحظه میشود رابطه بین تمرکز بانکها و بازدهی سپرده سرمایهگذاری منفی است .با توجه به اینکه
بزرگترین بانکهای ایران دولتی هستند ،درصد باالیی از سهم بازار متعلق به این بانکها است و این بانکها عمدتاً بر اساس
تصمیمات مدیران و شرایط دیکته شده عمل میکنند و چنین رویهای منجر به عدم کارایی بانکها میشود .از طرف دیگر
اقتصاد دولتی فاقد کارایی مناسب است و فساد و رانتجویی ناشی از اقتصاد دولتی موجب انحراف در تخصیص منابع
میشود .بنابراین تمرکز زیاد بانکها باعث کاهش رقابت ،افزایش انحصار و فساد میشود که باعث از بین رفتن انگیزههای
رقابتی میشود .بنابراین اثربخشی و کارایی منابع به کار گرفته شده از بین خواهد رفت.
از سوی دیگر ،سن و اندازه بانک تأثیر منفی و معناداری بر بازدهی سپردههای سرمایهگذاری دارد .در حال حاضر
بانکهای قدیمی و بزرگ دولتی ،عموماً ناکارآمدی بیشتری نسبت به بانکهای جدیدتر و کوچکتر دارند که این میتواند به
Magalh~aes & Al-Saad, 2013
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دلیل کنترل هزینهها ،مدیریت بهتر وجوه و کاهش هزینههای مازاد در بانکهای جدید و کوچک باشد .بنابراین نتایج نشان
میدهد که بانکهای دولتی ایرانی نه تنها از صرفههای ناشی از مقیاس استفاده نمیکنند بلکه اندازه بزرگتر بانکها با اتالف
منابع و کاهش سودآوری همراه است .شایان توجه است که با افزایش سرمایهگذاری مردم در بخش تولید و سرازیر شدن
سپردههای مردم به این بخش و کاهش سپردهگذاری در بانکهای کشور ،رشد اقتصادی افزایش و بازدهی بانک کاهش
مییابد.
نتیجه دیگر آن است که رفتار صاحبان حسابهای سرمایهگذاری ناظر به دو مسئله خطر اخالقی و ریسکپذیری بانک
است .با توجه به جذاب بودن سپردههای سرمایهگذاری ،بانک تشویق میشود که نسبت به جذب سرمایه اقدام کند .عالوه
بر این ،صاحبان حسابهای سرمایهگذاری اطالعات محدودی در مورد استراتژیهای تأمین مالی و ریسکهای بانکی دارند.
لذا انگیزه سود شخصی صاحبان حسابهای سرمایهگذاری منجر به امتناع آنها از بازدهی کم بانکها میشود .بنابراین
بانکها به منظور جلوگیری از خروج سرمایه و به منظور قیمتگذاری سپردههای خود ،بایستی نرخهای باالیی را پیشنهاد
دهند.
افزون بر این به عنوان یکی از مهمترین نتایج تحقیق ،مشاهده شد که ترکیب دارایی با تمرکز بر داراییهای مشارکتی،
تأثیر منفی بر بازدهی سپردههای سرمایهگذاری دارد .در حال حاضر بانکها در کشور از عقود مبادلهای بیشتر استفاده
میکنند که این میتواند به این دلیل باشد که تـسهیالت اعطایی در قالب عقود مبادلهای با ماهیت فعالیتهای بـانکی
سـازگارتر است و از لحاظ حسابداری و سازوکارهای بانکداری (به جهت شباهت به بانکداری متداول) مناسبتر است و به
راحتی میتوان آنها را اجرا نمود .همچنین عقود مبادلهای نسبت به عقود مشارکتی از ریسک کمتری برخوردار هستند .در
عقود مبادلهای بانک با تعﻴﻴن سود خود ،از بازپرداخت اصل سرماﻳه و سود آن مطمئن است و تغﻴﻴر شراﻳط اقتصادی در
زمانهای آتی به بانک آسیبی نمیرساند ،در حقﻴقت این روش دارای حداقل رﻳسک برای بانک است .همچنین در عقود
مبادلهای به علت وجود نرخ سود معین ،مشکل اطالعات نامتقارن کمتر وجود دارد .در مقابل ،در عقود مشاركتی ،تغﻴﻴر
شراﻳط اقتصادی باعث نوسان در بازدهی آنها میشود و رﻳسک آنها زیاد است .یکی دیگر از مشکلهای نظام بانکداری بدون
ربای ایران عدم تمایل بانکها به اجرای صحیح عقود مشارکتی است .این مسئله به طور عمده به علت وجود عدم تقارن
اطالعات در این نوع از قراردادهاست .همچنین در عقود مشارکتی ،ریسک مخاطرات اخالقی و تأخیر در بازپرداخت برای
بانکها وجود دارد که البته میتوان با نظارت و پایش بانکها آن را کاهش داد.
شواهد نشان میدهد در کشورهایی که تأمین مالی از طریق قراردادهای مشارکتی انجام میشود ،پیچیدگیهای طرحهای
مربوط به اصل مشارکت سود و زیان ممکن است منجر به انتخاب نامطلوب و خطر اخالقی شود (داهر ،مسیح و ابراهیم،
 .)12015همچنین تأمین مالی اسالمی با مشکالت اخالقی مربوط به عدم تقارن اطالعات همراه میباشد (سوک و کرپ،
 .)22011دارندگان حسابهای سرمایهگذاری با خطر سوء مدیریت وجوه خود روبرو میشوند ،زیرا قادر به نظارت مؤثر در
تصمیمات سرمایهگذاری گرفته شده توسط بانک نیستند (ون گرونینگ و اقبال32008 ،؛ وایسر42009 ،؛ ویل20135،؛ حمزا
و ساد اویی .)62013 ،عالوه بر این ،دارندگان حسابهای سرمایهگذاری حق نظارت و اساساً حق رأی به منظور مشارکت در
تصمیمگیری سرمایهگذاری را ندارند .بنابراین برای دارندگان حسابهای سرمایهگذاری امکانپذیر نیست که از عملکرد
داراییهایی که سرمایهگذاری کردهاند یا شیوهای که نرخ بازدهی سرمایهگذاری آنها محاسبه میشود ،مطلع شوند (کمر و
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همکاران .)12015 ،همه این مسائل میتواند بانکهای اسالمی را از اصل مشارکت سود و زیان دور کند .لذا نیاز به حفاظت
از حقوق دارندگان حساب سرمایهگذاری وجود دارد .گرچه باید اذعان داشت که چنانچه سپردهگذاران انگیزههای قوی برای
کنترل و نظم دادن به بانک اسالمی داشته باشند ،ممکن است ریسکپذیری و نگرانیهای خطر اخالقی کاهش یابد (بک،
کانت و مروچه ،22013 ،آیسان ،دیزلی ،اوزتورک و تورهان.)32015 ،
درنهایت با توجه به نتایج برآمده از تحقیق پیش روی میتوان چنین گفت که بازدهی سپردههای سرمایهگذاری در
بانکهای ایران با توجه عوامل اصلی مؤثر بر آن شامل متغیرهای رفتاری بانک و متغیرهای مربوط به صاحبان حسابهای
سرمایهگذاری ،بازتاب اصل  PLSنمیباشد.
این پژوهش صرفاً بر ارتقای بازده سپردههای سرمایهگذاری متمرکز بوده است و قطعاً پرداخت به ابعاد بیشتر و جزئیتر
این مسئله امکانپذیر میباشد .از اینرو تفکیک و دستهبندی بین بانکهای دولتی و خصوصی در جامعه آماری ،توجه به
محل سرمایهگذاری بانکها و ترکیب سایر داراییهای بانکها ،توجه به درجه ریسکپذیری بانکها و اثرات آن بر بازدهی
سپردهها از جمله پیشنهادات برای تکمیل و توسعه این پژوهش در مطالعات و تحقیقات آتی است.

 ۶توصیههای سیاستی جهت اصالح ساختار بانکی
بررسی مؤلفههای مؤثر بر بازده سپردههای سرمایهگذاری ،توصیههای سیاستی ذیل را برای اصالح ساختار بانکی با رویکرد
بهبود این بازده پیشنهاد میدهد:
 -1در حال حاضر و با توجه به شرایط فعلی بهتر است بانکها با اصالح و بازبینی ترکیب داراییهای خود ،بیشتر به
سمت عقود و تسهیالت مبادلهای با نرخ بازده ثابت سوق داده شوند .بهکارگیری تسهیالت مشارکتی مستلزم داشتن
زیرساختهای نظارتی و فنی است که در حال حاضر کمتر در شبکه بانکی مالحظه میشود.
 -2بانکها بایستی در الگوی اصالح ساختاری خود به دنبال یک ساختار تأمین مالی بهینه باشند که در آن داراییهای
مبتنی بر اصل  PLSاثر مثبتی بر نرخ بازدهی سپردههای سرمایهگذاری داشته باشد .بانکها بایستی نرخ مرجعی را به صورت
رقابتی ارائه دهند .این نرخ میتواند از طریق تجزیهوتحلیل بازدهی مورد انتظار صاحبان حسابهای سرمایهگذاری و درجه
انگیزه اخالقی آنها ایجاد شود .بانکها بایستی سپردههای سرمایهگذاری متنوعی را بر اساس ریسک دارایی ،فعالیتهای
بخشی ،سررسید بلندمدت و میانمدت و شاخصبندی صکوک ارائه دهند.
 -3بانکها بایستی با اصالح و بازبینی نظام مدیریتی خود ،با دقت بیشتری داراییهای مربوط به صاحبان حسابهای
سرمایهگذاری را مدیریت کنند .در واقع ،صاحبان حسابهای سرمایهگذاری باید به عنوان یک عامل مکمل در سیستم
حاکمیتی بانک در نظر گرفته شوند و در برنامههای مدیریتی و تدوین استراتژیهای تأمین مالی دخالت داده شوند .قرار
دادن صاحبان حسابهای سرمایهگذاری به عنوان اعضای هیئتمدیره و یا ایجاد انجمن سپرده سرمایهگذاری باعث کاهش
اطالعات نامتقارن میشود .همزمان ،صاحبان حسابهای سرمایهگذاری بایستی نظم بازار را به منظور کاهش اختیارات
مدیران بانک افزایش دهند تا اطمینان حاصل شود که بانکها از حقوق آنها محافظت میکنند.
 -4از آنجا که بانکهایی با سرمایه باالتر در کشور ،بازدهی سپرده سرمایهگذاری بهتـری نیز دارند .توصیه میشود
ساختار سرمایهای بانکها به نحوی اصالح شود که بانکها دارای سرمایه بیشتر و باکیفیتتر گردند.
 -5نظر به اینکه رابطه بین تمرکز بانکها و بازدهی سپرده سرمایهگذاری منفی است و تمرکز زیاد بانکها باعث کاهش
رقابت ،افزایش انحصار و فساد میشود ،توصیه میگردد ساختار بانکها به شکلی اصالح گردد که رقابتپذیری و کاهش
تمرکز به نحو بهتری به انجام برسد .از این مجرا ،تقویت رقابت همراه با نظارت مقام ناظر بازار پول ،بهبود بازده سپردههای
سرمایهگذاری را میسر خواهد ساخت.
Kammer et al., 2015
Beck, Kunt, & Merrouche, 2013
3 Aysan, Disli, Ozturk, & Turhan, 2015
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