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 بسزای تأثیر و طرف یك از کشور هر پولی های مناسبت و روابط تنظیم در و اقتصادی نظام کل در بانكی نظام حساسیت و اهمیت

 توسعه در مؤثر عوامل از یكی بعنوان را ها بانك اقتصادی، نظران صاحب تا گردیده باعث دیگر، طرف از جهانی اقتصاد صحنه در آن

 پولی های سیاست اجرای ابزارهای مهمترین از یكی ها بانك. آورند حساب به کشورها تولید توان و ظرفیت گیری شكل و اقتصادی

 مانند بازارها سایر در شدید قیمتی نوسانات و ها شوك یا و باال تورم نظیر هایی هپدید وقوع و گردیده محسوب اقتصادی سیستم در

 اك هبان سود نهایت در و پول شده تمام قیمت و عملیاتی های هزینه بر غیرمستقیم و مستقیم وربطیا بخش مسكن  ارز ،طال

 جامعه. باشد می ایران های بانك در آوریسود بر متغیرهای کالن اقتصادی تاثیر بررسی تحقیق این از هدف. بود خواهد اثرگذار

 داده روش استفاده مورد اقتصادسنجی روشو  8831 تا 8811 ساله پنج زمانی دوره طی ایران منتخب های بانك تحقیق این آماری

 بر ارز نرخ و مسكن قیمت شاخص تورم، نرخ اقتصادی کالن متغیرهای اثر که دهد می نشان تحقیق نتایج. باشد می تابلویی های

 .  است معنادار و منفی حاشیه سود وابسته متغیر

 

 

 

   .داده های تابلوییمتغیر های کالن اقتصادی، بانك، آوری سود :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 بیان مساله

محیط  با تحول و تعامل و تغییر معرض در پیوسته طور به سازمان ها سایر همانند کنونی، اقتصادهای از بخشی عنوان به ها بانك

 :نمود بندی تقسیم دسته دو در را اقتصادی های بنگاه فعالیت بر تاثیرگذار عوامل می توان کلی بندی طبقه یك در. اطراف هستند

 ساختار پرسنلی، و مدیریتی مسائل قبیل از دارند، قرار ها بنگاه مدیریت کنترل تحت که هستند عواملی( خرد)درونی عوامل -الف

 . ... و شرکت محصول برای تقاضا شرکت، مالی

 فرهنگی، حقوقی، سیاسی، عوامل مانند باشند، نمی ها بنگاه مدیریت کنترل تحت که هستند عواملی( کالن)بیرونی عوامل -ب

 .تكنولوژیكی و اقتصادی اجتماعی،

 قاعده این از نیز انتفاعی موسسات و ها بانك و باشد می خاصی اهداف به رسیدن دنبال به ای موسسه یا و شرکت سازمان، هر

 ادامه تضمین برای همچنین و خود وجودی اهداف از هدفی عنوان به سودآوری به دستیابی پی در نیز ها آن و نیستند مستثنی

 سود که دارند نیاز خود، حیات تداوم از اطمینان برای همچنین عملیاتی خود و اهداف به رسیدن برای ها بانك. هستند خود حیات

 از کشور هر پولی های مناسبت و روابط تنظیم در و اقتصادی نظام کل در بانكی نظام حساسیت و همیتا. نمایند حداکثر را خود

 یكی بعنوان را ها بانك اقتصادی، نظران صاحب تا گردیده باعث دیگر، طرف از جهانی اقتصاد صحنه در آن بسزای تأثیر و طرف یك

 مهمترین از یكی عنوان به ها بانك. آوردند حساب به کشورها تولید توان و ظرفیت گیری شكل و اقتصادی توسعه در مؤثر عوامل از

 بانك کار و کسب ،جامعه در اقتصادی تغییرات گونه هر و گردیده محسوب اقتصادی سیستم در پولی های سیاست اجرای ابزارهای

 بررسی لذا. باشند می اقتصاد کالن متغیرهای ها آن مهمترین که داد خواهد قرار تأثیر تحت غیرمستقیم و مستقیم بطور را ها

 از یك هر تاثیر و میزان (دنکه تحت کنترل مدیریت بنگاه نمی باش)بیرونی خصوصا عوامل  ها بانك سودآوری بر موثر عوامل تمامی

اهمیت بوده و امری  حائز بسیار گذاران، مدیران بانكی و سرمایهسیاست گذاران کالن اقتصادی،  گیری تصمیم متغیرها، برای این

 .باشد می ضروری

 

 موضوعاهمیت 

 مالی، بازارهای سترشگ با. کنند می ایفا کشور اقتصاد در را مهمی بسیار نقش پولی بازار عنصر ترین مهم عنوان به ها بانك امروزه

 و بانكداری نقش به توجه بدون اقتصادی توسعه شك بدون و گرفته خود به تری گسترده ابعاد مالی مؤسسات و هابانك  فعالیت

 ،و معدن صنعت)اقتصاد  واقعی های بخش مالی منابع کننده تأمین ترین اصلی ها بانك .نیست پذیر امكان پولی بازارهای

 و تجهیز در ها بانك اصلی انگیزه خود، اصلی کارکرد درکنار و شده محسوب (خدماتبازرگانی و  و مسكن و ساختمان کشاورزی،

 عنایت با .باشد می اقتصادی مؤسسات سایر همانند سود وکسب درآمدزایی مشتریان، به متنوع خدمات ارائه و منابع بهینه تخصیص

 مستقیماً اقتصادی سیستم در ناکارآمدی یا و ،اختالل شوك هرگونه بروز کشور، اقتصادی نظام در ها بانك حساس و ویژه نقش به

 سایر در شدید قیمتی نوسانات و ها شوك یا و باال تورم نظیر هایی هپدید وقوع و داشته تأثیر مالی مؤسسات و ها بانك فعالیت بر

 در و پول شده تمام قیمت و عملیاتی های هزینهحجم و ترکیب منابع،  بر غیرمستقیم و مستقیم طور به ارز یا و طال مانند بازارها

 ،اقتصادی مهم نهاد این به تولیدی های بخش مالی وابستگی سبب به آنكه نضم. بود خواهد اثرگذار ها كبان سودآوری نهایت

  .نماید مواجه زیادی معضالت با را اقتصاد مختلف های بخش تواند می بانكی سیستم در بحران بروز یا و ناکارآمدی هرگونه

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 موضوع  ادبیات

 امور از پشتیبانی ها، قیمت سطح عمومی ثبات حفظ اقتصادی، محیط کارایی و ثبات در کلیدی نقش کشور مالی -پولی نظام

 در آن بهینه تخصیص و مالی منابع تجهیز مالی -پولی نظام اساسی وظیفۀ. دارد کشور اقتصادی توسعۀ و رشد تسهیل و تولیدی

 بازارهای شامل مالی -نظام پولی .است اقتصادی توسعۀ و رفاه گسترش و آن تسهیل و تولیدی امور از پشتیبانی اقتصادی برای نظام

 بانكی نظام نقش مالی، بازارهای مناسب نیافتن گسترش دلیل به در ایران، که است، بانكی نظام و (سهام بازار مشخص طور به)مالی 

 برای گذاران تشویق سرمایه و مالی منابع تجهیز و تأمین در مهم بسیار نقشی بانكی نظام نتیجه در شده است؛ پر رنگتر بسیار

 محل از طبیعی طور به بانكی نظام مالی منابع .دارد بر عهده اقتصادی رشد تسهیل و مالی منابع مطلوب و بهینه گذاری سرمایه

 ها  سود سپرده نرخ بانكی، نظام در مردم گذاری هسپرد تصمیمات در متغیرها ترین مهم از و یكی می شود تأمین مردم های سپرده

 . اسمی بهرة نرخ دیگری و واقعی بهرة نرخ یكی: کرد متمایز هم از می توان را بهره نرخ نوع دو اقتصادی جدید نظام در البته .ستا

 بانكی سود اسمی نرخ بهتر، عبارت هب. اسمی های خنر نه است بانكی سود واقعی نرخ است مهم گذاری سپرده تصمیمات برای نچهآ

 هر در مالی منابع برای تقاضا دیگر، طرف از .است اقتصادی عوامل گیری تصمیم مالك حقیقی نرخ عنوان به تورم کسر از پس

 می تعیین بانكی سود نرخ نیز و اقتصادی فعالیت آن بازدهی و دهی سود از اقتصادی فعاالن انتظارات به توجه با اقتصادی فعالیت

 یابد، کاهش بانكی سود نرخ هرچه و، یابد می کاهش مالی منابع برای تقاضا یابد، افزایش بانكی سود نرخ هرچه که، طوری به . شود

  غیرمت این ارتباط. است اقتصاد اساسی و کلیدی متغیرهای از همچنین بانكی سود نرخ. یافت خواهد افزایش مالی منابع برای تقاضا

 های بخش توسعۀ و رشد تسهیالت، دادن بانكی، نظام در منابع جذب توان میزان گذاری، سرمایه ملی، انداز پس میزان با لیدیک

 ه هم در بانكی سود نرخ تعیین که است شده باعث اقتصادی رکود و رونق اشتغال، تورم، نقدینگی، کنترل اقتصادی، مختلف

 اساسی علل از یكی که است روشن. شدبا برخوردار ویژه حساسیتی از (بهره نرخ) پیشرفته اقتصادهای خصوص به و جهان شورهایک

ی کارگیر به اشتغال ایجاد و مطلوب اقتصادی رشد به دستیابی هات قیم عمومی سطح تثبیت در کشور بانكی نظام ناکارآمدی

 گذار ه سپردهدیدگا از پول فرصت هزینۀ و گذار سرمایه دیدگاه از سرمایه هزینۀ بانكی بهرة نرخ .است بانكی بهرة نرخ بزارا صحیح

 نرخ تعیین دیگر، عبارت به .کنند می را تعیین تعادلی بهره نرخ سرمایه بازار در موجود نیروهای رو این از  .شود می محسوب

 و عرضه شرایط تحت( بهره نرخ)بانكی  سود نرخ یعنی گیرد؛ صورت بازار سازوکار طریق از باید متغیر این برای صحیح و عادالنه

 (.8311، 8داگالس) .باشد تورم نرخ با متناسب که می رسد تعادل به ای در نقطه تقاضا

( ....و  و بخش  مسكن طال ارز،)ازدهی بازارهای مالی موازی و تسهیالت، افزایش تورم و رشد ب ها نرخ های سود سپرده کاهش

به ایجاد شرایط  منجر موجب می شود که بانك ها برای تهیه منابع جدید و جذب سپرده ها با مشكل مواجه شوند که این خود

 عالوه بر آن افزایش مطالبات. می شود ها و درنهایت کاهش سود آن ها ی بانكبرای مدیریت دارایی و بده( استرس)حرانی ب

بانك و افزایش ذخیره گیری ها برای این مطالبات جدای از تاثیر مضاعف بر ( معوق، سررسید گذشته و مشكوك الوصول)غیرجاری 

د دارایی ها و بدهی ها، بر عملكرد مالی فزایش عدم قطعیت در بازگشت منابع و سخت تر شدن پیش بینی ها برای تطابق سررسیا

 (.38: 8838حیدریان و احمدیان، )بانك نیز اثرگذار است 

  .گیرد می قرار بررسی مورد پول بازار مكانیسم پول، بازار بر بهره نرخ تغییرات تاثیر شدن روشن منظور به

است  بازی سفته تقاضای و معامالتی تقاضای از متشكل پول تقاضای  .است تقاضا و عرضه طرف دارای بازارها سایر مانند پول بازار

 : گرفت نظر در را زیر معادله توان می و دی دهنم تشكیل را M/P= M پول حقیقی هایه ماند برای تقاضا واقع در که

 
 

 
           

K(y)  :پول  و احتیاطی تقاضای معامالتی 
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L(r)  : تقاضای سفته بازی پول 

تقاضای پول، تابعی از درآمد ملی و نرخ بهره است که رابطه آن با درآمد ملی مثبت و با نرخ بهره منفی : توان گفت بطور کلی می 

 .می باشد
          

 .کرد ترسیم پول به ازاء سطوح مختلف نرخ بهره بازار در تقاضا دادن نشان برای را زیر منحنی توان می

 
 قاضای پولتمنحنی :  2شکل شماره 

 ثابت ها قیمت و سطح اقتصاد در موجود دیداری سپرده های و جریان در نقد پول مقدار که می شود فرض پول بازار عرضه طرف در

 سطح  در پول حقیقی عرضه لذا است،
 

 
  .شود می ثابت

 

 پول تعادل در بازار:  1شکل شماره 

با یكدیگر برابر باشد، بعبارت دیگر مازاد و یا کمبود تقاضا و عرضه تعادل در بازار پول هنگامی برقرار است که عرضه و تقاضای پول 

اگر نرخ بهره باالتر از نرخ بهره تعادلی باشد، مازاد عرضه و اگر کمتر از نرخ بهره تعادلی باشد، مازاد تقاضای . پول وجود نداشته باشد

در نتیجه تقاضای سفته بازی کاهش یافته و . نرخ بهره می شوداگر در بازار پول مازاد تقاضا باشد، باعث افزایش . پول بوجود می آید

اگر مازاد عزضه پول نیز وجود داشته باشد، نرخ بهره . به تبع آن تقاضای پول کاهش می یابد تا عرضه و تقاضای پول برابر گردند

  .در بازار پول برقرار گرددکاهش و تقاضای سفته بازی افزایش یافته و در نتیجه تقاضای پول افزایش می یابد تا تعادل 

 را خود های دارایی فرد یك طبیعی طور هب. است جامعه افراد پرتفولیوی در تغییر بانكی، سود های نرخ در تغییر مهم تأثیرات از یكی

 نقد، پول شامل ای مجموعه به توان می فرد یك دارایی سبد در مثال طور به . نماید می نگهداری دارایی انواع از ای مجموعه قالب در

 هریك به خویش دارایی تخصیص نحوه در خود گیری تصمیم در فرد .کرد اشاره ... و سهام ارز، و طال بادوام، کاالهای بانكی، سپرده
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 نرخ عامل طبیعتاً ها، دارایی این از یك هر ریسك شرایط ثبات فرض اب .دارد توجه بازده و ریسك عامل دو به شده یاد موارد از

 بازدهی نرخ از باالتر سطحی در بانكی سود نرخ تعیین اساس براین .نماید می ایفا فرد دارایی تخصیص نحوه در را اصلی نقش بازدهی

 نحو به بانكی سود های نرخ تعیین دیگر طرف از .شود ها بانك به فرد دارایی عمده بخش جذب باعث تواند می ها دارایی سایر

 و ها بانك مالی منابع تضعیف به تواند می ببرد، بین از را ها بانك در گذاری سپرده جذابیت که طوری به پایین سطح در و غیرمنطقی

 جانبه دو صورت به اقتصاد در سود های نرخ که داشت توجه نكته این به باید البته .شود منجر بازارها سایر سمت به منابع هجوم

 ضعف بروز به تواند می ها، حوزه سایر در بازدهی های نرخ وضعیت به توجه بدون ها نرخ این زیاد افزایش طرف یك از .کند می عمل

 سطوحی در سود های نرخ تعیین دیگر طرف از .گردد منجر ها بانك مالی منابع هزینه دلیل بی افزایش و بازارها سایر در رکود و

 .شود منجر بازی سفته های حوزه سمت به مولد و بانكی های حوزه از سرمایه هجوم و ها بانك مالی منابع تضعیف به تواند می پایین

 این غیر در .باشد مثبت باید اقتصاد در واقعی سود های خ نر حال هر در آنكه اول .باشد داشته قرار مدنظر باید همواره نكته دو لیكن

 بخش باالخص اقتصاد مختلف هایش بخ برای را متعددی ضررهای که شد خواهد مواجه مالی سرکوب وضعیت با اقتصاد صورت

 های نرخ تثبیت زیرا یابد، تغییر اقتصادی شرایط تغییر با متناسب باید سود نرخ آنكه مطلب دومین .داشت برخواهد در واقعی های

 (8813محسن نظری،) .باشد برداشته در را معكوسی نتایج تواند می اقتصادی شرایط به توجه بدون سود

 پیشینه پژوهش

نتایج نشان داد . تاثیر شرایط اقتصاد کالن بر سود و زیان یكی از بانك های خصوصی را بررسی نمودند( 8838) نیلی و همكاران

 .شاخص های کالن اقتصادی همچون ارزش افزوده بخش ها، نرخ تورم و نرخ ارز غیر رسمی بر سود و زیان بانك تاثیرگذار هستند

 – 8811مهر آرا و مهران فر در پژوهشی تاثیر عوامل کالن اقتصادی بر مدیریت ریسك در صنعت بانكداری ایران در دوره زمانی 

نتایج بدست آمده حاکی از اثر مثبت رشد اقتصادی و اثر منفی نرخ تورم بر نسبت کفایت سرمایه . را مورد بررسی قرار دادند 8811

 .ت ریسك بانكی استبه عنوان شاخص کارایی مدیری

 و اقتصادی کالن متغیرهای همزمان به بررسی تاثیر پویای ادالتمع دستگاه یك از استفاده با( 8831) همكارانو  حیدری

 به آنها تحقیق در شده تعریف مالی سالمت های شاخص به توجه با . های کشور پرداختند بانك از یكی ترازنامه بر سایرمتغیرها

  ها و نسبت دارایی ها دارایی کل به شده اعطا تسهیالت نسبت بدهی، کل به  )استاندارد ضرایب با( مدت کوتاه دهیب نسبت صورت

به کل دارایی ها با ( شامل بانك مرکزی و سایر بانك ها  بانكی سیستم از مطالبات قرضه اوراق نقد، وجه شامل( باال شوندگی نقد با

 اقتصاد شرایط ایران، بانكداری صنعت در مزبور بانك اندك سهم وجود با کهآمده نشان داد  بدست نتایج  .بودند وطهضریب مرب

 شاخص نعت،ص و خدمات بخش افزوده ارزش متغیرهای تاثیر میان این در .است  بوده گذار تاثیر کالن بر اجزای ترازنامه کامال

 .است بوده معنادار مسكنبخش  قیمت شاخص و کننده مصرف قیمت

نظیر تولید ناخالص و تورم را بر درآمد بهره ای بانك ها در  در مقاله خود اثر متغیرهای کالن اقتصادی( 1181)1سالوم و هایك 

و  مقاله حاکی از این است که رابطه مثبت و معنی داری بین تولید ناخالص داخلی این های یافته. کشور لبنان بررسی کرده اند

دارای  تورم دیگر سوی از . دارد وجود مثبت رابطه درآمد بانك و اقتصادی رشد بین گفت می توان .رددا بانك وجود ای هبهر درآمد

که این موضوع تقاضا برای دریافت تسهیالت و  شود می واقعی بهره نرخ کاهش باعث باال ورمت. است بانك هزینه و درآمد بر اثر دو

 بر گذاری اثر طریق از)شود  می بانك هزینه افزایش باعث تورم افزایش دیگر سوی از. به تبع آن درآمد بانك را افزایش می دهد

 (.عملیاتی های هزینه

                                                           
4 Saloum and Hayek 
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مورد بررسی  1112تا  8333سوئیس را در دوره زمانی تجاری کشور عوامل موثر بر سودآوری بانك های ( 1188)  دیتریچ و وانزنید

 .این است که رابطه بین سودآوری بانك و رشد تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنا دار بوده است نتایج بررسی حاکی از. قرار دادند

در این تحقیق . در رساله خود اثر شوك های کالن اقتصادی را بر سودآوری بانك در کشور غنا بررسی کرده است( 1181) 2سالبرگ

های سودآوری و از شاخص های رشد عرضه پول، درآمد دولت و  از شاخص های درآمد و هزینه غیر بهره ای بانك به عنوان شاخص

نتایج حاصل از بررسی نشان داد که متغیرهای . رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان شوك های کالن اقتصادی استفاده شده است

 .داخلی معنی دار نیست پولی و درآمد دولت رابطه معنی دار و مثبت با درآمد و هزینه بانك دارد اما اثر رشد تولید ناخالص

. ی کرده استدر مقاله خود اثر متغیرهای کالن اقتصادی را بر سودآوری بانك های یونان بررس( 1111) 3و همكاران سوگلو آتانا

 .نرخ تورم اثر معنی داری بر عملكرد سیستم بانكی داردنشان داد  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها

 فرضیه های تحقیق 

 :اصلی فرضیه

 .تاثیر معناداری داردبانك ها  سودآوریبر  اقتصادی کالن متغیرهای
 :فرضیه فرعی

H1:  تاثیر منفی و معناداری داردبانك ها  آوریودسنرخ تورم بر. 

H2:  تاثیر مثبت و معناداری داردبانك ها  آوریسودبر رشد تولید ناخالص داخلی. 

H3:  تاثیر منفی و معناداری داردبانك ها  آوریسودبر شاخص قیمت بخش مسكن. 

H4 : تاثیر منفی و معناداری داردبانك ها  آوریسود برنرخ ارز. 

 : نشان داده شده است 8مدل عملیاتی الگوی پژوهش در شكل 

 

         
    
       

            
       

               
GPM 

             
NPM 

          
        

         
             

        

       

 
 مدل عملیاتی پژوهش : 9شکل شماره 

 

 :به قرار زیر است متغیره چند خطی رگرسیونالگوهای خطی این تحقیق بر اساس مدل 

                                                           
5 Dietrich and Wanzenried 
6 Sallberg  
7
 Athanasoglou. et al  
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(1) 

                                

 

(2) 

                              

 

 

 ن هاآشاخص های اندازه گیری  متغیرها و

 (مدل تخمین زده می شود 1)  :متغیر های وابسته
 ( GPM)3، نسبت سود ناخالص( NPM)1نسبت سود خالص: شامل  سودآوریمتغیر های 

 
 :متغیرهای مستقل

 مسكن بخش قیمت شاخص ارز، نرخ تورم، نرخ داخلی، ناخالص تولید رشد: شامل اقتصادی کالن متغیرهای

 

 پژوهش یها واژه یاتیوعملی نظر فیتعار

 

 غیر و عادی تولیدی، غیر تولیدی و از اعم) ها هزینه کلیه کسر از پس که آنست نشانگر نسبت این (:NPM)نسبت سود خالص

 شرکت نشانگر موفقیت تواند می باشد، باالتر نسبت چه هر. است باقیمانده برای شرکت نهایتاً فروش درآمد از میزان چه( عادی

 .(11: 8813مهدوی و حسینی، )است  مهم بسیار فروشه ب سود عملیاتی نسبت به توجه نسبت، این از استفاده در. باشد

نسبت سود خالص  
سود خالص

فروش
 

. دهد می نشان را رفته کاالی فروش برای شده انجام تولید های هزینه و فروش بین رابطه نسبت این (:GPM)نسبت سود ناخالص

 نسبت. باالتر است های نرخ به کاال فروش در شرکت توان دهنده نشان بیشتر نسبت .شود می بیان درصد صورت به نسبت این

 .(11: 8813مهدوی و حسینی، )می دهد  قرار دشواری وضعیت در رقابت نظر از را شرکت کمتر

 ناخالص سود = فروش – رفته فروش کاالی شده تمام یمتق

خالصنا نسبت سود   
سود ناخالص

فروش
 

 و کاالها مجموع ارزش برگیرنده در داخلی ناخالص تولید. است اقتصاد در گیری اندازه های مقیاس از یكی: تولید ناخالص داخلی

 خدمات و کاالها از منظور تعریف این در .شود می تولید کشور یك در سال، یك معموالً معین، دوران یك طی که است خدماتی

شوند  نمی خریداری دیگر خدمات و تولید برای آنها خود و اند گرفته قرار تولید زنجیر انتهای در که است خدماتی و کاال نهایی،

 (. 8831شاکری، )

 معنی به عموماً تورم. است قیمت یا و پولی آمدهای در پول، تولید عمومی سطح افزایش به اشاره اقتصاد علم نظر تورم از :نرخ تورم

 هر. است اقتصاد در ها قیمت افزایش نامنظم و فزاینده روند تورم، .شود می گرفته نظر در قیمت عمومی سطح غیرمتناسب افزایش

 در افزایش نامنظم و فزآینده روند به آنها تمامی اما، شود، می ارائه تورم از متفاوتی های تعریف گوناگون، های نظریه پایه بر چند

                                                           
8
 Net Profit Margin  

9
 Gross Profit Margin 
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 که داشت وجود تورم از دیگری مفهوم آن، از پیش. یافت رواج میالدی نوزدهم سده در تورم، امروزی مفهوم. دارند اشاره ها قیمت

 شاخص یك در تغییر با است برابر تورم نرخ .شد می برده کار به طال به تبدیل غیرقابل های اسكناس حجم افزایش دادن نشان جهت

  .(8831شاکری، )است  کننده مصرف قیمت شاخص معموالً که قیمت

د شو ها استفاده می در مبادالت خارجی جهت پرداخت چكیا  حواله، اسكناسای است که به صورت  وسیلهمنظور از ارز هر  :نرخ ارز

. و منظور از نرخ ارز خارجی عبارت است از مقداری از واحد پولی ملی که برای بدست آوردن واحدپول کشور دیگر باید پرداخت شود

دیگر بهای خرید یا فروش یك به عبارت  .ترزش برابری یك واحد پول خارجی به پول داخلی دانستوان نرخ ارز را، ا همچنین می

 (. 8813رحمانی، ) گویند واحد پول خارجی به پول رایج کشور را نرخ ارز می

دهد  می نشان پایه سال یك مبنای بر را قیمت بخش مسكن تحوالت که است اقتصاد در متغیری :شاخص قیمت بخش مسکن

 .(8831مرکزآمار ایران، )

 

 

 (قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی) پژوهشقلمرو 

 .قلمرو موضوعی این تحقیق شامل مدیریت مالی و مدیریت بانكی می شود: موضوعی قلمرو

 .باشد می 8831 تا 8811 سال از و ساله   تحقیق زمانی دوره: زمانی قلمرو

 :اسامی بانك های مورد مطالعه به صورت زیر است .باشد می منتخب ایران بانك های تحقیق مكانی قلمرو: مكانی قلمرو
 ی مورد مطالعهاسامی بانک ها:  2جدول

 

بانك اقتصاد 

 نوین

بانك ایران  بانك انصار 

 زمین

بانك  بانك پارسیان

 پاسارگاد

بانك حكمت  بانك تجارت بانك تات

 ایرانیان

 بانك سامان بانك دی

بانك 

 سرمایه

بانك صادرات  بانك شهر بانك سینا

 ایران

بانك 

 قوامین

بانك کار 

 آفرین

پست بانك  بانك ملت

 ایران

توسعه 

 تعاون

توسعه 

 صادرات

رفاه 

 کارگران

صنعت و  سپه

 معدن

 مهر اقتصاد ملی مسكن کشاورزی

 

 روش تحقیق

همچنین . باشد ، قیاسی میپژوهشاز نظر استراتژی پژوهش از نوع کاربردی، از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع رویكرد  پژوهشاین 

. باشد از نظر نوع بررسی از نوع همبستگی، از نظر واحد تجزیه و تحلیل، سازمان و از نظر افق زمانی از نوع مقطعی می پژوهشاین 

 های داده آوری جمع منظور به .تشكیل می دهند( اعم از تجاری و تخصصی)لتی و خصوصی جامعه آمار پژوهش را بانك های دو

 های گزارش و ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانك های داده مرکز از پژوهش های داده و شده استفاده ای کتابخانه روش از تحقیق

 متغیره چند خطی رگرسیون روش از ها، داده تحلیل و تجزیه منظور به همچنین. است گردیده استخراج بانكی های ترازنامه و مالی

 متغیرهای تاثیر بررسی منظور به تابلویی های داده روش از تحقیق این در. است شده اسنفاده Excelو Eviews افزارهای نرم و

 قرار بررسی مورد موضوع متفاوت جنبه دو از وابسته متغیر و مستقل متغیرهای بین رابطه زیرا .است شده استفاده وابسته بر مستقل

 این بر .شوند می آزمون 8831-8811 زمانی دوره در دیگر، سوی از و مختلف های بانك میان در متغیرها این سو، یك از. گیرد می

 داده بودن تابلویی تشخیص منظور به لیمر اف آزمون و تحقیق متغیرهای مانایی بررسی منظور به چو لین لوین آزمون سه از اساس

  .است گردیده استفاده تصادفی و ثابت اثرات تعیین منظور به هاسمن آزمون و تحقیق های

 ی پژوهشیافته ها
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 . در این مطالعه مانایی متغیرها با استفاده از آزمون لوین لین چو مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در جدول زیر آمده است
 نتایج آزمون مانایی متغیرهای الگو: 1جدول 

 نتیجه احتمال آزمون لوین لین چو متغیر

 I(0) 0.0021 78.5602- مسكن بخش شاخص قیمت

 I(0) 0.0095 27.9969- نرخ تورم

 I(0) 0.0406 1.74332- رشد تولید ناخالص داخلی

 I(0) 0.0000 6.61930- نرخ ارز

 I(0) 0.0000 12.5338- نسبت سود خالص

 I(0) 0.0000 7.60120- سود ناخالصنسبت 

 یافته های تحقیق:منبع

 

 .همانگونه که مشاهده می شود تمام متغیرهای الگو در سطح مانا بوده اند

روش داده های تابلویی با استفاده از  پژوهشدر ابتدا به بررسی دو آزمون اف لیمر و هاسمن پرداخته شده است و در کلیه الگوهای 

 .اثرات ثابت تایید شده است

 

 .سپس در ادامه به برآورد تك تك الگوها پرداخته شده است 
 

 : به قرار زیر می باشد اولالگوی برآورد شده در مدل 
 ((NPM)نسبت سود خالصمتغیر وابسته ) 2931الی  2911های برای سال اولسیون ترکیبی مدل نتایج برآورد رگر:  6 جدول

 تاثیر ضریب معناداری tآماره  ضریب نماد متغیر

 مثبت C 1.243553 2.468822 0.0153 عرض از مبدا

 منفی X26 -0.096007 -1.894878 0.0663 مسكن بخش شاخص قیمت

 منفی X29 -0.073833 -2.636502 0.0098 نرخ تورم

 مثبت X30 0.208276 2.309657 0.0231 رشد تولید ناخالص داخلی

 منفی X31 -0.041159 -1.807226 0.0739 نرخ ارز

 0.877525(:   )ضریب تعیین  2.055673: واتسون -آماره دوربین

 0.835425:   تعدیل شده                    0.000000:  معناداری آماره                   20.84353:  آماره  

 پژوهشیافته های : منبع
 

با توجه به ضریب تعیین نشان از برازش خوب الگو می باشد و متغیرهای استفاده شده در آن قدرت توضیح دهندگی مدل را بهه  

دوربهین  . درصد نشان می دهد که با توجه به آنكه روش مورد استفاده داده های تابلویی می باشد عهدد خهوبی مهی باشهد     13میزان 

در این برازش نیز برابهر صهفر بهودن     Fآماره . را نشان می دهد 1/ 1ستگی می باشد و عدد واتسون نیز نشان از عدم وجود خودهمب

عالمت ضرایب نیز همگی مطابق با تئوری و مبانی نظری ارائه شده می باشد و بها توجهه بهه احتمهال ضهرایب      . ضرایب را رد می کند

تفكیكی نتایج به قرار زیهر  به طور . ی دار بودن آنها می باشدو معن پژوهشحاکی از تاثیرگذاری کلیه متغیرهای استفاده شده در این 

 :می باشد

متغیر وابسته عملكرد بر ( X30) متغیرکالن اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که اثر اولدر مدل  نتایج پژوهش

به میزان ( X29) نرخ تورم ،اقتصادیکالن های متغیرو اثر ثبت و معنادار م 0.208276ه میزان ب، (NPM)نسبت سود خالصمالی 
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منفی و معنادار  0.096007به میزان (X26)شاخص قیمت بخش مسكن و  0.041159به میزان  (X31) نرخ ارز، 0.073833

 .است

 

 

 :به قرار زیر می باشد دومالگوی برآورد شده در مدل 
 ((GPM)نسبت سود ناخالصمتغیر وابسته ) 2931الی  2911های برای سال دومتایج برآورد رگرسیون ترکیبی مدل ن:  7 جدول

 تاثیر ضریب معناداری tآماره  ضریب نماد متغیر

 مثبت C 0.957321 1.643858 0.0992 عرض از مبدا

 منفی X26 -0.073177 -1.701815 0.0887 مسكن بخش شاخص قیمت

 منفی X29 -0.094669 -1.742933 0.0845 نرخ تورم

 مثبت X30 0.014847 2.242721 0.0272 ناخالص داخلیرشد تولید 

 منفی X31 -0.073321 -2.440129 0.0107 نرخ ارز

 0.796481(:   )ضریب تعیین  2.349172: واتسون -آماره دوربین

 0.726521:   تعدیل شده                    0.000000:  معناداری آماره                        11.38487:  آماره  

 پژوهشیافته های : منبع

با توجه به ضریب تعیین نشان از برازش خوب الگو می باشد و متغیرهای استفاده شده در آن قدرت توضیح دهندگی مدل را بهه  

دوربهین  . درصد نشان می دهد که با توجه به آنكه روش مورد استفاده داده های تابلویی می باشد عهدد خهوبی مهی باشهد     33میزان 

در این برازش نیز برابهر صهفر بهودن     Fآماره . را نشان می دهد 81/1ستگی می باشد و عدد واتسون نیز نشان از عدم وجود خودهمب

عالمت ضرایب نیز همگی مطابق با تئوری و مبانی نظری ارائه شده می باشد و بها توجهه بهه احتمهال ضهرایب      . ضرایب را رد می کند

تفكیكی نتایج به قرار زیهر  به طور . و معنی دار بودن آنها می باشد پژوهشحاکی از تاثیرگذاری کلیه متغیرهای استفاده شده در این 

 :می باشد

متغیر وابسته عملكرد بر ( X30) متغیرکالن اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که اثر دومدر مدل  نتایج پژوهش

به ( X29) نرخ تورم ،کالن اقتصادیهای متغیرو اثر مثبت و معنادار  0.014847ه میزان ب، (GPM)نسبت سود ناخالصمالی 

منفی و  0.073177 به میزان (X26)شاخص قیمت بخش مسكن و  0.073321به میزان  (X31) نرخ ارز، 0.094669میزان 

 .معنادار است

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

 نتایج بر مبنای فرضیه های پژوهش

 
 اولمدل 

نشان می دهد که اثر متغیرکالن اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی بر متغیر وابسته عملكرد مالی نسبت  اولنتایج تحقیق در مدل 

مثبت و معنادار است و نشان می دهد با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی، افراد میزان بیشتری پس انداز ( NPM)سود خالص

د، با افزایش تسهیالت و فعالیت های خدماتی و تولیدی می توانند داشته و در نتیجه بانك ها سپرده بیشتری را جمع آوری کنن

 . سود خالص خود را افزایش دهند

و شاخص ( X31)ارز ، نرخ(X29)نشان می دهد که اثر متغیرهای کالن اقتصادی نرخ تورم اولهمچنین نتایج تحقیق در مدل 

منفی و معنادار است و نشان می دهد با ( NPM)ص بر متغیر وابسته عملكرد مالی نسبت سود خال( X26)قیمت بخش مسكن 
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افزایش نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص قیمت بخش مسكن، هر یك از این عوامل همچون بازار رقیب برای بانك ها عمل نموده و 

ن اساس بر ای. موجب می گردد افراد میزان پس انداز کمتری داشته و در نتیجه بانك ها سپرده های کمتری را جمع آوری کنند

 .سود خالص بانك ها بدلیل کاهش در اعطای تسهیالت و فعالیت های خدماتی و تولیدی کاهش می یابد

 
 ممدل دو

نشان می دهد که اثر متغیرکالن اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی بر متغیر وابسته عملكرد مالی نسبت  دومنتایج تحقیق در مدل 

مثبت و معنادار است و نشان می دهد با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی، افراد میزان بیشتری پس انداز ( GPM)سود ناخالص

داشته و در نتیجه بانك ها سپرده بیشتری را جمع آوری کنند، با افزایش تسهیالت و فعالیت های خدماتی و تولیدی می توانند 

 . سود ناخالص خود را افزایش دهند

و شاخص ( X31)ارز ، نرخ(X29)نشان می دهد که اثر متغیرهای کالن اقتصادی نرخ تورمدوم حقیق در مدل همچنین نتایج ت

منفی و معنادار است و نشان می دهد با ( GPM)بر متغیر وابسته عملكرد مالی نسبت سود ناخالص ( X26)قیمت بخش مسكن 

ن عوامل همچون بازار رقیب برای بانك ها عمل نموده و افزایش نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص قیمت بخش مسكن، هر یك از ای

بر این اساس . موجب می گردد افراد میزان پس انداز کمتری داشته و در نتیجه بانك ها سپرده های کمتری را جمع آوری کنند

 .سود ناخالص بانك ها بدلیل کاهش در اعطای تسهیالت و فعالیت های خدماتی و تولیدی کاهش می یابد

 

 کاربردی هادهایپیشن

 :گردد می ارائه زیر صورت به مدل پنج برای جامع صورت به پیشنهادات تخمینی، مدل پنج برای نتایج تشابه به توجه با
 

 نسبت وابستههای متغیر بر داخلی ناخالص تولید رشد اقتصادی متغیرکالن اثر دهد می نشان که تحقیق نتایج به توجه با -

 است، معنادار و مثبت و 17181113 و 17111132 با برابر ترتیب به( GPM)ناخالص سود نسبت و( NPM)خالص سود

 حداکثر بر مبتنی های سیاست بانكی، عملكرد های شاخص کردن حداکثر جهت اقتصادی کالن مدیران شود می پیشنهاد

 .بگیرند پیش در را داخلی ناخالص تولید رشد کردن

 سود نسبت وابسته هایمتغیر بر تورم نرخ اقتصادی متغیرکالن اثر دهد می نشان که تحقیق نتایج به توجه با همچنین -

 است، معنادار و منفی و -17131223 و -17138188 با برابر ترتیب به( GPM) ناخالص سود نسبت و( NPM) خالص

 در که کشور شرایط به توجه با بانكی عملكرد های شاخص کردن حداکثر جهت اقتصادی کالن مدیران شود می پیشنهاد

 .بگیرند پیش در را تورم نرخ نسبت کنترل بر مبنی الزم های سیاست رونق، یا برد می سر به رکود دوران

 سود نسبت وابسته هایمتغیر بر ارز نرخ اقتصادی متغیرکالن اثر دهد می نشان که تحقیق نتایج به توجه با همچنین -

 است، معنادار و منفی و -17138818 و -3 171188 با برابر ترتیب به( GPM)ناخالص سود نسبت و( NPM)خالص

 واردات کاهش و کشور صادرات افزایش رویكرد مبنی کشور شرایط به توجه با اقتصادی کالن مدیران شود می پیشنهاد

 در را ارز نرخ  کنترل بر مبتنی های سیاست بانكی، عملكرد های شاخص کردن حداکثر جهت نیز و مصرفی کاالهای

 .بگیرند پیش

 هایمتغیر بر مسكن بخش قیمت شاخص اقتصادی متغیرکالن اثر دهد می نشان که تحقیق نتایج به توجه با همچنین -

 منفی و -17138833 و -17132113 با برابر ترتیب به( GPM)ناخالص سود نسبت و( NPM)خالص سود نسبت وابسته

 به توجه با بانكی، عملكرد های شاخص کردن حداکثر جهت اقتصادی کالن مدیران شود می پیشنهاد است، معنادار و

 به دوجانبه توجه و ها بانك سودآوری به توجه با و رود می شمار به کشور در زا اشتغال صنعت یك مسكن صنعت اینكه
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 در را مسكن بخش قیمت شاخص کنترل بر مبتنی های سیاست ها، بانك عملكرد افزایش و کشور اقتصاد توان ارتقای امر

 .بگیرند پیش
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