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  چکیده
 یاستگذاريبه س تواند یآنها م يساز و کارها ییو شناسا یاسالم یو مال ياقتصاد يکارکرد نهادها یابیارز

در نظر  توان یرا م یمختلف یرهايکارکرد بانکها، متغ یخوب گیري  اندازه يکمک کند. برا یبهتر در نظام بانک
دو دسـته   یرکار است که خود تحت تـأث  ینا يمهم برا یاربس یارمع یک ییبازده دارا یان،م ینگرفت. در ا

عوامـل اثرگـذار بـر بـازده      ینمهمتر ییپژوهش، شناسا ینبانک است. هدف ا یو خارج یداخل یرهايمتغ
 یبانک اسالم 29از  1390تا  1383 یدوره زمان يپژوهش برا ینا هاي است. داده یاسالم هاي بانک ییدارا

و در قالب مدل  یتاپانل د یو به روش اقتصاد سنج ريگردآو یکشور عضو سازمان کنفرانس اسالم 10در
در مدل، وارد شده  یرمتغ 9 یانکه از م دهد ینشان م یبررس ینا هاي یافته. است  شده یلو تحل یهتجز یخط

 ینههز یریتمد ینوجود دارد. همچن ییبا بازده دارا يگذار یهدرجه سرما یانم يمثبت و معنادار ي،رابطه قو
  دارد. ییبا بازده دارا يو معنادار یمنف ي،رابطه قو

  

  .JEL: G21, G32, C33, G38 بنديطبقه

  .یتاپانل د یی،بازده دارا ی،اسالم يها بانک ها: کلیدواژه
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  مقدمه -1

ها در هاي دولتگذار است. سیاستترین نهاد پولی بر بازارهاي مالی اثربانک به عنوان مهم

. در کشـور مـا   استهمه کشورها، کمابیش به شکل حمایت از گسترش خدمات بانکداري 

توسـعه   هاي پنج سالههایی در قالب برنامهدر پی تصویب قانون بانکداري بدون ربا، سیاست

هــاي داري، بانکـداري خصوصـی و ایجـاد زمینـه بـراي فعالیـت بانـک       بـراي گسـترش بانکـ   

. با این وجود، هنوز نیازهاي جامعه برآورده نشـده و ایـن مسـاله از    شده استخارجی اتخاذ 

دهـی در بازارهـاي غیـر متشـکل پـولی و از سـوي دیگـر،         هـاي وام یک سو، تداوم فعالیـت 

 ست.نارضایتی متقاضیان تسهیالت را به همراه داشته ا

شـود کـه بـر پایـه دیـن اسـالم و سـازگار بـا         نظام بانکداري، هنگامی اسالمی دانسته می

اي از اجزاي مرتبط به هم است که در پی دسـتیابی بـه    دستورهاي آن باشد. نظام، مجموعه

اي هستند. بر پایه این تعریف، نظام بانکداري اسالمی، معرف نظام جامعی، هاي ویژههدف

باشند، دوم، با یکدیگر  اي است که نخست، اسالمی وابط و اهداف ویژهمتشکل از اجزا، ر

سازگار باشند و همدیگر را نفی نکنند، یعنی با تحقق اجـزا و روابـط، هـدف تعیـین شـده،      

ها و رفتار سنتی اقتصـادي و داوري  قابل دستیابی باشد و سوم، امکان تجزیه و تحلیل پدیده

  )1390(خاوري،  .تصادي را فراهم سازندهاي اقها و عینیتدرباره واقعیت

هاي در حال رشد صنعت بانکداري است. ایـن بخـش،   بخش بانکداري اسالمی یکی از

بهره گریزانند،  بیشتر کشورهاي اسالمی، در میان افرادي که از سال، در 30حدود با قدمتی 

  اي دارد.  جایگاه ویژه

بهره در آنجایی ندارد و بر پایه اما ، نظام بانکداري اسالمی به طور کلی، بانکداري است

گیرنده تسهیالت و صاحبان پول (سرمایه) استوار است و سود آن -تسهیم سود و زیان میان 

شود. در برابـر، نظـام بانکـداري سـنتی بـه عنـوان        بر پایه مقررات و اصول اسالمی تعیین می

هـاي  بخشـی از سـپرده  کنـد و  گیرنـدگان عمـل مـی   گـذاران و وام مالی میـان سـپرده   واسطه

ها از تفاوت سود دریـافتی  گذارد. درآمد این بانکگیرندگان وام میمشتریان را در اختیار 
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جـایی کـه بانـک،    از آن 1.شودگذاران حاصل میگیرندگان و سود پرداختی به سپرده از وام

بانـک  هاي باالسري و حقوق کارکنـان را نیـز دارد، درآمـد خـالص     هایی مانند هزینههزینه

  .ها قابل محاسبه استبرابر تفاوت درآمدها و هزینه

 .نخستین تفاوت بانکداري سنتی با بانکداري اسالمی در چگونگی استفاده از پول اسـت 

در بانکداري سنتی، پول به عنوان یک کاال، براي به دست آوردن سـود، خریـد و فـروش    

کـردن  یل مبـادالت و اجرایـی   شود در حالی که در بانکداري اسالمی از پول براي تسـه می

اسـت کـه نظـام بانکـداري سـنتی       ایـن  شود. تفاوت دیگـر، هاي اقتصادي استفاده میهدف

گذاري از قرارداد قرض بـا بهـره اسـتفاده    نیازها اعم از مصرفی و سرمایه(ربوي) براي همه 

اقتصاد واقعی  زا ازآن نیزدر بازار پول و به صورت برونکند و به طور معمول، نرخ بهره می

گیرد، این در حالی است که بانکداري اسالمی، متناسب با نیازهاي واقعی از انواع شکل می

اي این بانک براي تامین مالی نیازهاي مصـرفی و سـرمایه   کند. استفاده میقراردادهاي مالی 

 الحسنه، مرابحه، اجاره به شـرط تملیـک و بـراي   هایی چون قرضمدت، راه مقطعی وکوتاه

هـایی چـون مشـارکت، مضـاربه، مزارعـه و      مدت، راهگذاري اساسی و بلندازهاي سرمایهنی

گرفتـه از اقتصـاد واقعـی اسـت،     کـه بـر   مساقات را معرفی و به جاي نرخ بهره از نرخ سـود 

  کند.  استفاده می

گذار، بانک و متقاضـی تسـهیالت از   در بانکداري سنتی، سه گروه سپرده ،دیگربیان به 

کنند در حالی که بانکداري اسـالمی بـر پایـه    تصادي و حقوقی مستقل از هم کار مینظر اق

گیرنده میان صاحب سرمایه و کننده کار اقتصادي و سهم  تسهیم سود و زیان کار تسهیالت

  )1388(نبی و دیگران، . وکالت بانک استوار است

هـاي برگزیـده   شود، پژوهشگران، شاخصدر تحقیقات مشاهده می همانطور که معموال

خود را در یک یا چند بانک مختص به یک کشور مورد بررسی قرار می دهند. حال آنکه 

هاي منتخب و منطبق بر نظام بانکداري اسالمی در بین کشـورهاي   تحقیق پیش رو از بانک

  .  کند می) استفاده OICعضو سازمان کنفرانس اسالمی (

                                                                                                              
1. Dealing of Interest  
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ي بانـک بیشـتر تحـت تـاثیر عوامـل      در این تحقیق، سوال اصلی این است کـه سـودآور  

عبارت است از اینکه: بـازده    و یا تحت تاثیر عوامل خارجی؟ و فرضیه اصلی استداخلی 

  هاي اسالمی تحت تاثیر دو دسته متغیرهاي داخلی و خارجی بانک است. بانک دارایی

این مقاله در پنج بخش کلـی ارائـه شـده اسـت. پـس از مقدمـه، در بخـش دوم ادبیـات         

شود. بخش سوم به بیـان  مبـانی نظـري اختصـاص دارد. در بخـش چهـارم،       یق ارائه میتحق

. بخش پـنجم  شود می(مدل تجربی، توصیف متغیرها و تخمین مدل) تشریح  روش پژوهش

  گیري و توصیه هاي سیاستی اختصاص یافته است.  به نتیجه

  

  ادبیات پژوهش -1

ر یـک پـروژه و ایجـاد اشـتغال از     بر اساس اصول اسالمی، شـیوه بکـارگیري سـرمایه د   

اهمیت باالیی برخوردار است. از آنجـایی کـه بانکـداري اسـالمی بـر تقسـیم ریسـک،        

دادوستد فیزیکی کاال، درگیري مستقیم با تجارت و کار، اجاره و قراردادهاي سـاخت  

تقسـیم ریسـک و مـدیریت آن    ه از عقود مختلف شرعی استوار است، بنابراین با استفاد

هـا، یکـی از اهـداف     تیابی به حاکمیت مشارکت و همکـاري در انجـام پـروژه   براي دس

  اساسی بانکداري اسالمی است. 

هـاي موجـود درصـدد ایجـاد تنـوع در       سازي ریسکهاي اسالمی به منظور حداقل بانک

ها در بانکداري اسالمی از تنـوع   گذاري بانک و پرتفوي سرمایه هستندپرتفوي سرمایه خود 

هاي مختلف (کشاورزي، صـنعت و معـدن، مسـکن و سـاختمان و      اي در رشته قابل مالحظه

خــدمات بازرگــانی) برخــوردار اســت. ایــن تنــوع، از دیــدگاه ســودآوري، مشــابه پرتفــوي  

گذاري بـه حـداقل و    در چنین شرایطی ریسک سرمایه ، از این روگذاري بازار است سرمایه

و کـم ریسـک،  درآمـد    ین بازدهی مطمئن یابد. در نتیجه ا بازدهی آن به حداکثر تمایل می

  شود. گذاران می سرمایه در نهایتها و  ثابتی نصیب بانک مناسب و نسبتا

هـاي بـا بـازدهی بیشـتر از      دادن به طـرح   این پرتفوي، انتخاب و اولویت  از دیگر ویژگی

شـود. در مجمـوع    ها است که این خود موجب افزایش سود عملیات بانکی می طرف بانک
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هـاي خـاص در    توان گفت که درآمد ناشی از عملیات بانکی بدون ربا (با وجود ویژگی می

احتمـال زیـان بـر اصـل      ،شـود از ایـن رو   هـا مـی   گذاري) با ریسک کم، عاید بانـک  سرمایه

  )1390. (مجتهد، رسد ها و سرمایه بانک بعید به نظر می سپرده

امکانات خدمات  کردناهم هاي اسالمی در کشورهاي مختلف در فر به طور کلی بانک

هاي اسالمی  این به آن معنی است که بانک کنند. بانکی طبق اصول شریعت اسالم، اقدام می

هـا را بـه    آورنـد و تسـهیالت و وام   انـداز را بـراي صـاحبان سـپرده فـراهم مـی       امکانات پـس 

فاده از . البتـه اسـت  کنند میهاي مختلف اقتصادي در قالب اصول و قوانین اسالمی اعطا  بخش

هاي  هاي جاري (چک) و حساب انداز، حساب هاي پس امکانات سپرده معمولی مثل حساب

  گذاري براي مشتریان وجود دارد.  سرمایه

الملل براي مشتریان نیز  سازي تجارت بین هاي اسالمی همچنین شامل آسان فعالیت بانک

دهنـد. بـدیهی اسـت     ارائه مـی  ...و 2، اسناد و اصول1هست و خدماتی مانند اعتبارنامه اسنادي

، هـا و اعطـاي تسـهیالت)    (اعـم از دریافـت سـپرده    در اجراي عملیات بانکـداري بـدون ربـا   

شـود. بـه طـور کلـی،      هـا محسـوب مـی    سودآوري یکی از معیارهاي ارزیابی عملکرد بانک

  ها معادل افزایش سودآوري آنهاست. بازدهی بیشتر براي بانک

هاي انجام شـده بیشـتر بـه    هاي اسالمی، پژوهشازده بانکدر زمینه عوامل اثرگذار بر ب

اند. برخی از اینها به بررسی عوامل اثرگذار بر سودآوري با معیار بازده دارایی پرداخته

اند. برخی نیز اثـر هـر   اثر عوامل خرد پرداخته و برخی اثر عوامل کالن را بررسی کرده

هـا بـه   اي از ایـن پـژوهش   . خالصـه انـد دو دسته عوامل را در بررسـی خـود وارد کـرده   

 ارائه) 1ها در جدول (ترین یافتهتفکیک  پژوهشگر، سال بررسی، هدف، روش و اصلی

    .شده است

  

                                                                                                              
1. Letter of Credit 
2. Bills for Collecting  
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  هاي انجام شده در زمینه موضوعپژوهش - )1(جدول 
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هاي  بررسی بین نسبت

ودآوري: بازده س

ها، بازده  دارایی

سرمایه صاحبان سهام، 

حاشیه خالص سود و 

هاي بانک،   ویژگی

 عوامل اقتصاد کالن

ــم ــه مه ــک  از جمل ــودآوري بان ــل س ــرین عوام ــاي  ت ه

. اسـت هـاي کـارایی    ه و شـاخص اسالمی، میزان سرمای

هاي اسالمی  هاي سودآوري بانک چنین بین شاخصهم

ظیـر رشـد تولیـد ناخـالص     و متغیرهاي کالن اقتصادي ن

 داخلی و تورم رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
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بررسی رابطه علیت 

بین سرمایه بانک و 

 سودآوري

آن است که، یـک رابطـه مثبـت بـین      دهندهنتایج نشان

هاي مالی و بـازده سـرمایه وجـود دارد. شـواهد از     اهرم

ابطه مثبت بین بـازده دارایـی و سـاختار    این فرضیه که ر

کنـد. از دیگـر نتـایج    سرمایه وجود دارد، حمایـت مـی  

تحقیــق، رابطــه مثبــت بــین نســبت بــدهی و معیارهــاي  

سـودآوري بـه   شـود   خاطر نشـان مـی  . استسودآوري 

صورت دو معیار بازده دارایی و بـازده سـرمایه تعریـف    
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بررسی اثر متغیرهاي 

نقدینگی، تورم، حفظ 

سرمایه، تولید ناخالص 

داخلی بر سودآوري 

 بانک ملت

ــین ــدینگی ب ــا نق ــودآوري ب ــک س ــت بان ــه مل  رابط

 سـودآوري  بـا  تـورم  دارد ولی بـین  وجود معناداري

ندارد. از طرفی در  وجود معناداري رابطه ملت بانک

 صناخــال تولیــد و ســرمایه زمینــه رابطــه بــین حفــظ

 توان اظهارنظر کرد. سودآوري نمی بر داخلی
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بررسی عوامل مؤثر بر 

سودآوري از سه بعد 

ها، تسهیالت  دارایی

 ها اعطایی و سپرده

معکـوس و معنـاداري بـین تمرکـز و سـودآوري       رابطه

ــز   بانــک ــا وجــود دارد. در خصــوص ســایرعوامل نی ه

بهـره رابطـه    طح درآمد ملـی و نـرخ  کارایی، سرمایه، س

 حـالی  درهاي دولتی دارد  مستقیمی با سودآوري بانک

 بانک رابطه معکوسی با سودآوري دارد. که، اندازه
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مطالعه تطبیقی 

بانکداري اسالمی و 

سنتی (با رویکرد 

سودآوري) بر  اساس 

  سه مدل

NIM, ROA, 
ROE 

ــاخص   ــق شــ ــري مطلــ ــابرتــ ي ســــودآوري هــ

)ROA,ROE,NIM ،در بانکداري سنتی مالزي (

هـا  در خصوص متغیرهاي نسبت تسهیالت به دارایی

هـا  اي بـه کـل دارایـی   هـاي غیربهـره  و نسبت هزینـه 

هاي نوین) نسبت به سایر رقباي آورياهاي فن(هزینه

بانکی خود است. ایـن در حـالی اسـت کـه، ارزش     

کـه معـرف   هـاي اسـالمی مـالزي    هاي بانـک دارایی

ها تاثیر مثبت و است بر سودآوري آنها اندازه بانک

هاي ایرانی چندان معناداري داشته که در مورد بانک

 .صادق نیست

ي
قر

با
 13

85
 

لر
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ت
ر 
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تحلیل عوامل داخلی و 

ها بر  خارجی بانک

 سودآوري بانک رفاه

مدیریت هزینه تاثیر مثبت و معناداري بر سودآوري 

عوامل بیرونی، رشد اقتصادي نیـز اثـر    دارد. در میان

مثبتی بر سودآوري بانک دارد و از طرف دیگر نرخ 

ین اثـر معکوسـی بـر    یداري پـا  تورم، بـا یـک معنـی   

 .سودآوري داشته است
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بررسی اثر عوامل 

هاي  خارجی، شاخص

اقتصادي، بر بازده 

هاي  دارایی بانک

 کشور چینمتعارف 

نتایج حاکی از آن است که متغیرهاي تولید ناخالص 

داخلی و افزایش عرضه پول (سیاسـت پـولی)، نـرخ    

هـا دارنـد. از    بهره رابطه مثبتی با بازده درایـی بانـک  

طرفی بـین متغیرهـاي نـرخ تـورم و سـهام بـا بـازده        

 دارایی نیز ارتباطی مشاهده نشد.
J.
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بررسی اثر عوامل 

داخلی و خارجی بر 

بازده دارایی 

هاي متعارف  بانک

 کشور اردن

دهند که از میان متغیرهـاي داخلـی:    بررسی نشان می

ها رابطه مثبت گذاري ومدیریت هزینهدرجه سرمایه

معناداري بـا بـازده دارایـی دارنـد و بـین متغیرهـاي       

ابطـه  تسهیالت بـه سـپرده دریـافتی، انـدازه بانـک ر     

. در میـان  نشـده معناداري بـا بـازده دارایـی مشـاهده     

متغیرهاي خارجی: متغیرهاي نرخ تورم و سهام رابطه 

مثبتی با بازده دارایی دارند و در مقابل رابطـه منفـی   

بین متغیرسهم بانکداري از تولید ناخالص داخلـی و  

ــد ناخــالص    ــر تولی ــی وجــود دارد. متغی ــازده دارای ب

 ري با بازده دارایی ندارد.داخلی رابطه معنی دا
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بررسی اثر عوامل 

داخلی بر بازده دارایی 

هاي متعارف  بانک

 کشور کنیا

مطالعات رابطه مثبتـی را بـین متغیرهـاي انـدازه بانـک،      

گذاري و تسهیالت به سـپرده دریـافتی بـا    درجه سرمایه

ی بـین  دهد و در مقابل رابطـه منفـ  بازده دارایی نشان می

متغیر دامی مالکیت خارجی و متغیر هزینه هاي عملیاتی 

خورد. ناگفته نماند به دارایی با بازده دارایی به چشم می

اي بین متغیر سهم درآمد بدون بهره اي به کل که رابطه

 درآمد بانکی و بازده دارایی وجود ندارد.
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ها

 

وثر بر بررسی عوامل م

هاي  بازدهی بانک

 اسالمی

مطالعات، رابطه مثبتی را بین کارایی بانک و کثرت وام 

ها، اندازه بانک، انباشت سرمایه و سودبخشی نشان مـی  

هاي اسـالمی   که بانککند  مینتایج بیان  بنابرایندهند. 

ــا     ــه ب ــاال در مقایس ــایین و ب ــد پ ــا درآم ــورهاي ب درکش

 اند. بودهکشورهاي درآمد متوسط ناکارامد 
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بررسی اینکه علت 

سودهاي باال در 

بانکداري اسالمی، 

قدرت آنها در کنترل 

بازار است یا کارایی و 

ها بازدهی باالي بانک

 است.

دهد که ساختار کارآمد، یک  نتایج پژوهش نشان می

عامل مهم براي سود بخشی است. در نهایت، 

تري در  هاي سرمایه و اندازه بانک، عوامل مهم تنسب

 هستند.بیان مزایا و فواید صنعت بانکداري اسالمی 
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بررسی اثر عوامل 

ها بر داخلی بانک

سودبخشی بانکداري 

 اسالمی

دهنده آن اسـت کـه، تنهـا عامـل مهـم و      نتایج نشان

ــ  ــت، وس ــین سودبخشــی مثب ــت در تعی عت و پراهمی

 اندازه بانک است.
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کننده در  عوامل تعیین

هاي  سوددهی بانک

 اسالمی

نتایج کنترل محیط اقتصاد کالن، ساختار بازار مـالی  

کنـد کـه   و وضع مالیات، به ایـن مطلـب اشـاره مـی    

گذاري و ریسک نقـدینگی   هاي درجه سرمایهنسبت

 منجربه سوددهی بیشتر خواهند شد.

اند. در این تحقیق برآنیم ها بر سودآوري تمرکز داشتهشود بیشتر بررسینچه دیده میچنا

که به موضوع بازدهی نیز بپردازیم. افزون بر این ما در گسترش نمونه و نوع تحلیل، افـزایش  

  ایم.ها نیز کار را بهبود دادهمتغیرهاي درون مدل و پوشش بیشتر بانک
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 مبانی نظري -3

ظام بانکی که با اهداف، سیاست ها و برنامـه هـاي اقتصـادي دولـت اسـالمی      براي طراحی ن

سـازگار باشـد و بـه تبـع آن، تحقـق اســتقالل و خودکفـایی کشـور را در پـی داشـته باشــد،          

 ترین اقدام در نظام بانکی، حذف ربا از همه عملیات بانکی بوده است. مهم

ــیش از پیــروزي انقــالب اســالمی ایــران (ســال    ــا پ ــران، براســاس  )،1357ت بانکــداري ای

اسـتقرارنظام جمهـوري اسـالمی     پیروزي انقـالب اسـالمی و   ربوي بود. با بانکداري سنتی و

  ها به وجودآمد.  روابط حقوقی بانک مهم در قوانین و تغییر ایران، دو

، کاهش نرخ بهره و تغییـر نـام آن بـه    03/10/1358شوراي پول واعتبار، در مصوبه مورخ 

به علت اشکال شرعی واقتصادي، ایـن   اماه و کارمزد را به تصویب رساند، تضمین شد سود

مصوبه برپا نماند تا اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح شـد. بـراي آمـاده شـدن ایـن      

هاي شوراي پول و اعتبار، با حضور شماري از کارشناسـان  طرح، نخست موضوع در نشست

هاي همزمان در وزارت امـور  همان هنگام در نشستو یکی از اعضاي شوراي نگهبان و در 

مطرح شد کـه هـر یـک     اقتصادي و دارایی با شرکت گروهی از اندیشمندان و کارشناسان،

نـویس تهیـه شـده در     هاي طرح با روي هم ریخـتن دو پـیش  نویسی فراهم کردند و پایه پیش

بـا و انطبـاق عملیـات    الیحه حذف ر«بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارایی با نام 

در  »قـانون عملیـات بـانکی بـدون ربـا     «به مجلس رفت و بـا نـام    »بانکی بر موازین اسالمی

  مجلس شوراي اسالمی تصویب شد.

ربـط، ابتـدا موضـوع در جلسـات متعـددي در       شرح که براي آماده شدن طرح ذي به این

اي شـوراي نگهبـان   شوراي پول و اعتبار با حضـور تعـدادي از کارشناسـان و یکـی از اعضـ     

و دارایی بـا شـرکت    يرضوانی) و در همان زمان، جلساتی در وزارت امور اقتصاد اهللا (آیت

کلیـات و  پیـرو آن  کنی، مطرح شد و  مهدوي اهللا آیتجمعی از صاحبنظران و کارشناسان و 

خطوط اساسی طرح بـه شـکل تلفیقـی از نظریـات ارائـه شـده در بانـک مرکـزي و وزارت         

  .شدبراي استحضار و کسب نظر به شوراي نگهبان، ارسال  اراییي و داقتصاد
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شوراي نگهبان، کلیات طـرح خـود    اماهر چند جواب رسمی در این زمینه دریافت نشد، 

را مخالف موازین اسالمی ندانست. سرانجام، طرح تهیه شده در جلسـات مشـترك شـوراي    

الیحه حذف «فت و تحت عنوان ها و شوراي پول و اعتبار مورد بررسی قرار گر عالی بانک

  مسائل زیر را مطرح کرد:» ربا و انطباق عملیات بانکی بر موازین اسالمی

  15/2/1361تقدیم الیحه از وزارت امور اقتصادي و دارایی به هیات دولت در تاریخ  - 1

 19/2/1361دولت در تاریخ  تصویب در هیات - 2

 21/2/1361المی در تاریخ تقدیم الیحه از هیات دولت به مجلس شوراي اس -3

مـاه   10( 18/11/1361تصویب الیحه در شور اول مجلس شوراي اسالمی در تاریخ  -4

 پس از تقدیم الیحه)

قـانون عملیـات   «تصویب الیحه در شور دوم مجلس شوراي اسـالمی تحـت عنـوان     -5

 10/6/1362و تایید شوراي نگهبان در تاریخ  8/6/1362در تاریخ » بانکی بدون ربا

در نهایت، بر اساس مواد دوم تا ششم قانون عملیات بانکداري بدون ربا، انجام معـامالت  

از طریـق عقـود اسـالمی، شـامل:      ها، ممنـوع و اعطـاي تسـهیالت بـانکی     ربوي توسط بانک

گذاري مسـتقیم،   الحسنه، مضاربه، مزارعه، مساقات، مشارکت مدنی و حقوقی، سرمایه قرض

آالت و تاسیسات، جعالـه، اجـاره بـه شـرط      ی وسایل و ماشینف، فروش اقساطلمعامالت س

تملیک، خرید دین، فروش اقساطی مسکن و مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار، صـورت  

ف، فروش اقساطی، مضاربه، اجاره به شـرط  لاز این عقود، تنها در پنج عقد خرید س گرفت.

تـا بـه حـال     در عمـل و بقیـه عقـود   تملیک و مشارکت مدنی، بسیار گام برداشته شده اسـت  

 .)136 -140، 1387(تاري،  اند کاربرد چندانی نداشته

. کننـد  مـی در حفظ ثبات سیسـتم بـانکی، نقـش حیـاتی را ایفـا       سالم و پایدار1سودآوري

گیري بازده، شامل بازگشت دارایی، بازده حقوق صاحبان  ) از سه معیار اندازه2011( ادریس

ها،  تا بر اساس تعامالت بین اقدامات مختلف کارایی بانک کردهده سهام و حاشیه سود استفا

  .)7-1، 2011کند (ادریس، ارزش بانک را حداکثر 

                                                                                                              
1. Profitability  
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هـاي بـه دسـت آمـده را نشـان       ، در واقع، سـود بـه ازاي هـر دالر از دارایـی    1بازده دارایی

الی و واقعـی  دهنده توانایی مدیریت بـراي اسـتفاده از منـابع مـ     تر، نشان دهد و از همه مهم می

  .)57-32، 2003(بشیر،  استگذاري براي تولید سود  نوعی سرمایههمچنین بانک است. 

. یریت کاراي یک بانک براي وجوهش استکننده نحوه مد ، منعکس2بازگشت سرمایه 

ها به شدت از ابزارهاي مالی به جهت افزایش بازگشت حقوق صاحبان سهام بـه   بیشتر بانک

  .)57-32، 2003(بشیر،  کنند می دهیک سطح رقابتی استفا

کننـده توانـایی مـدیریت بانـک بـراي تولیـد بـازده         (حاشیه سود)، منعکس 3سود هر سهم

هـاي غیـروام    هـا قـادر بـه شـرکت درفعالیـت      ها است و در صورتی که بانک مثبت در سپرده

، ، در ایـن صـورت درآمـدهاي بـدون بهـره     کننـد باشند و بتوانند خـدمات جدیـدي را ارائـه    

به کمک این متغیر، توانایی بانک، براي تولید سود باالتر از  بنابراینیابد.  افزایش بیشتري می

  .)57-32، 2003خورد (بشیر،  طریق تنوع در سبد خدمات آنها رقم می

هـاي کـل) بـه عنـوان     ها (سود قبل از مالیات به داراییدر تحقیق حاضر بر بازدهی دارایی

هـا  ها تأکید شده است. سوال اصلی در مورد بازده بانـک  بانکیکی از معیارهاي سودآوري 

کننده داخلی به تنهایی براي تشریح سودآوري بانـک کفایـت   این است که آیا عوامل تعیین

تواند عملکرد بانک را کنترل کنـد. در  کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،  مدیریت میمی

هـاي اسـالمی تحـت تـاثیر دو دسـته       بانـک در  این پژوهش اعتقاد داریـم کـه بـازده دارایـی    

 متغیرهاي داخلی و خارجی بانک است.

   

                                                                                                              
1. Return on Asset (ROA) 
2. Return on Equity (ROE) 
3. Earnings per Share (EPS) 
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  ها متغیرهاي داخلی موثر بر بازده دارایی بانک -1-3

هایی با نسبت سرمایه به دارایی باالتر داراي ایمنی و امنیت مناسب حتی در حوادث و بانک

هـا هسـتند. فرضـیه    ن انحـالل آن ها و همچنیها یا بازپرداخت بدهیانهاي اقتصادي، زیبحران

بازدهی به عنوان یک ارتباط منفی مابین نسبت سرمایه به دارایـی و بـازده    -مشخص ریسک

دهـد نگهـداري بـیش از حـد سـرمایه و نقـدینگی باعـث        رود که نشان مـی بانک به کار می

شـود. البتـه ایـن ممکـن اسـت      کاهش ریسک و کاهش بازدهی مورد انتظار هـر بانـک مـی   

هایشان به وسیله پرداخت اعتبارات ا را به پذیرش ریسک بیشتر در پرتفولیوي داراییهبانک

انـک  هاي مـورد انتظـار و افـزایش درآمـد ب    ها به امید حداکثر کردن بازدهو تسهیالت و وام

هـا و بـازده   رابطه مثبت بین نسـبت سـرمایه بـه دارایـی     رود تحریک کند. بنابراین احتمال می

  ود داشته باشد. تواند وجبانک می

هـا حجـم اعتبـارات خودشـان را بـه      که بانـک جاییهاي مدیریت نقدینگی از آنر دورهد

ها دائما دهند، آنمدت به اعتبارات بلندمدت گسترش می هاي کوتاهوسیله تغییر شکل سپرده

هـاي مربـوط بـه سـودهاي پرداختـی بـه       هاي مرتبط بـا سررسـید نامتناسـب بـدهی    با ریسک

  شوند. هاي پرداختی مواجه میها و واماحتمال عدم بازپرداخت بدهیها و  سپرده

ــاتوانی بانــک   ــه ن هــا در بــه منظــور جلــوگیري از زیــان ناشــی از بحــران نقــدینگی کــه ب

کنند کـه  هاي نقدینه نگهداري میها اغلب داراییشوند، بانکها منجر میبازپرداخت بدهی

هـاي پـایین بـازدهی    هاي نقدینه بـا نـرخ  حال دارایی به آسانی قابل تبدیل به نقد باشند. به هر

  رود که نقدینگی باال با بازده پایین همراه باشد. مرتبط هستند. از این رو انتظار می

کشور منتخب از اروپـا، آمریکـاي    12ها در ) در خصوص عملکرد بانک1989( 1بورك

داري بـین  رتباط مثبت معنـی نشان داد که یک ا 1972-1981شمالی و استرالیا در بازه زمانی 

  .نقدینگی و بازده (سودآوري) وجود دارد

توان انتظار داشت اثـر  دیگر از عوامل داخلی است که می ها، یکیکارایی مدیریت هزینه

داري بر بازده داشته باشد. ارتباط بین هزینـه و درآمـد ممکـن اسـت بـه صـورت یـک        معنی

                                                                                                              
1. Bourke 
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هـاي  هاي تجاري بدون انجام هزینـه التر فعالیترابطه مستقیم ظاهر شود. به هر حال حجم با

هـا در مـدیریت   بنـابراین بـه منظـور دسترسـی بـه کـارایی بیشـتر بانـک         ،باالتر ممکن نیسـت 

  .استها به وسیله تنوع در سطوح فعالیت بانک  ضروري ها، کاهش هزینه هزینه

در نظـر گرفتـه   هـاي مقیـاس   هایا عدم صـرفه اندازه بانک نیز به عنوان متغیري براي صرفه

) در خصوص سودآوري بانک بـا توجـه بـه عامـل مقیـاس، نتیجـه       1977( 1شود. هگستادمی

چنـین دسترسـی بـه    هـا و تسـهیالت بیشـتر و هم   طـاي وام گرفته است که تنوع تولیدات و اع

  تواند بر سودآوري تاثیر مثبت داشته باشد.هاي با مقیاس کوچک میبانک

  

  ها بازده دارایی بانک متغیرهاي خارجی موثر بر -2-3

پـذیرد. بـراي مثـال    عالوه بر این عوامل داخلی، بازده بانک به وسیله عوامل بیرونی تاثیر می

ها ممکن است به وسیله کاهش رشد اقتصادي تاثیر بپذیرد و این اساسـا  ها و سپردهبازار وام

هـاي مـالی بـا ایـن     گـري ها و دیگـر واسـطه  جا که بانکگذارد، تا آنازده بانک تاثیر میبر ب

هـا  هـا و هـم از طـرف بـدهی    تغییرات شرایط بازار مرتبط هسـتند کـه هـم از طـرف دارایـی     

هاي بانـک بسـتگی   که پرتفولیوي داراییجاییدر این زمینه از آن گیري شود.تواند اندازه می

رشد بـازار بـه وسـیله رشـد حجـم       ،ها براي اهداف و مقاصد بانک داردبه پرتفولیوي بدهی

هـاي  هاي دیـداري و سـپرده  دینگی که به عنوان کل جریان اسکناس و مسکوك و سپردهنق

 شود.باشد بیان میدار میهاي مدتالحسنه و سپردهقرض

یکی از عوامل بیرونی موثر بر بازده بانک، سهم بازاري بانک از کل شبکه بانکی کشور 

ها باشد. پـس یـک تغییـر    ین بانکتواند به عنوان یک معیار رقابتی در ب. سهم بازار میاست

تواند در سود بالقوه بانک موثر باشد. تغییر شـرایط بـازار بـا تـاثیر در نـرخ      در سهم بازار می

  )1385. (باقري، گذاردبهره بازار بر بازده بانک تاثیر می

   

                                                                                                              
1. Arnold A. Heggestad 
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  روش پژوهش -4

. براي بررسـی  مکنی میبازده دارایی به عنوان متغیر وابسته استفاده   شاخص ازدر این بررسی 

هاي اسـالمی از روش   هابرشاخص بازده دارایی بانکهاي درونی و بیرونی بانکاثر ویژگی

کشـور عضـو    10بانک اسـالمی از   29نمونه آماري تحقیق شامل  کنیم.پانل دیتا استفاده می

.کشورهاي ایران، بحرین، مـالزي، انـدونزي، اردن، کویـت،    سازمان کنفرانس اسالمی است

هـاي آمـاري   بستان سعودي، امارات متحده عربی و عمان، در این دامنه هستند. دادهقطر، عر

و 1رسانی بانک اسـکوپ  از پایگاه اطالع 2011تا  2004هاي اسالمی براي دوره زمانی  بانک

  اند. بانک جهانی تهیه شده

  

  مدل تجربی و متغیرهاي تحقیق -1-4

ازده دارایی بانک هاي اسالمی منتخـب در  به منظور مطالعه اثر عوامل داخلی و خارجی بر ب

) را 2005( 3و پاسـیوراس  2کاسمیدوکشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمی، مدل خطی 

  ایم: استفاده قرار داده مورد) 1صورت رابطه (به 

)1  (                it 0it dit dit fit fitY = b +b X +b X +ε 

 »�ROA ،(»Xته بازده دارایـی ( متغیر وابس »Y«بیانگر سال،  »t«نشان دهنده هر بانک،  »i«که 

نیز خطا به ازاي متغیرهایی است که  »ε«بیانگر عوامل خارجی و  »�X«بیانگر عوامل داخلی، 

  )2014ایم. (جابر و الخولده،  کردهدر مدل وارد 
  

)2 (            
 

 
0 it it it it it it it

t t t t t

ROA b b EM LtoD LR GS CAP

b ER Inf GGDP SB 

     

    
 

itEM :ي بانک شاخص مدیریت هزینه به ازاi ام و در سالt.ام  

itLtoD : نسبت تسهیالت به سپرده دریافتی به ازاي بانکi ام و در سالt .ام  

                                                                                                              
1. BankScope  
2  . Kosmidou 
3. Pasiouras 
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itLR : ریسک نقدینگی به ازاي بانکi ام و در سالt .ام  

�SIZE�� : رشد اندازه بانکi ام در سالt .ام  

itCAP :گذاري به ازاي بانک  درجه سرمایهi ام و در سالt .ام  

tER : میانگین سالیانه نرخ ارزدر سالt .ام  

tInfکننده) در سال  ( تغییرات ساالنه شاخص قیمت مصرف1: نرخ تورمt .ام  

tGGDP : داخلی در سال رشد تولید ناخالصt .ام  

tSB : سهم بانکداري ازتولید ناخالص داخلی در سالt.ام  

زنـیم.   تخمـین مـی   Eviews 8این مدل را با روش پانل دیتـا و بـا کمـک نـرم افـزار      

متغیــر  7تغیـر مسـتقل و   م 2متغیـر وابسـته،    1متغیـر (  10برگیرنـده   رمتغیرهـاي تحقیـق د  

  عریف تفصیلی آنها در ادامه آمده است. که ت کنترل) است

گرفتـه شـده    2ها از سایت بانـک اسـکوپ  هاي متغیرهاي بانکشویم دادهیادآور می

انـد از بانـک   متغیرهاي کالن نیز که در سـایت یـاد شـده نبـوده    هاي است و برخی داده

 ها ماخـذ جداگانـه نوشـته شـده    اطالعات بانک جهانی گرفته شده است. براي این داده

هـاي  است. متغیرهایی که ماخذ بانک جهانی براي آن نوشته نشده است، از بانـک داده 

  اند. بانک اسکوپ گرفته شده

  

  )ROA( 3متغیر وابسته: بازده دارایی -الف

هاي بانک با شاخص نسبت سود به دست آورده به ازاي این متغیر، بازدهی کل دارایی

دهنده توانایی مدیریت براي اسـتفاده   و نشان دهدهاي بانک را نشان میهر دالر دارایی

هـا کـه نسـبت سـود قبـل از      بـازده دارایـی  ز منابع مالی و واقعی بانک است، از این رو ا

چگونگی مفید بودن و کفایت مدیر بانک در اسـتفاده   است،هاي کل  مالیات به دارایی

                                                                                                              
 ی، در اصالح مدل نرخ بهره حقیقی وارد نشده است.به دلیل همخطی بین نرخ تورم و نرخ بهره حقیق.  1

2. https://bankscope.bvdinfo.com 
3. Return on Asset (ROA) 
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ي بـراي تولیـد   گـذار  گویاي سـرمایه همچنین دهد. هاي کل بانک را نشان میاز دارایی

  شود: گیري شاخص بازده دارایی از فرمول زیر استفاده می. براي اندازهاستسود 

  

 کل دارایی/ سود خالص= بازده دارایی
 

  (متغیرهاي اصلی) دهنده متغیرهاي توضیح -ب

 1مدیریت هزینه -1 (EM) :       ضعف در مدیریت هزینـه، یکـی از عوامـل اصـلی اثرگـذار بـر

ها و بهبود بهره وري، افزایش سود را در بر دارد.  اي که کاهش هزینهبازدهی است، به گونه

  شود. گیري مدیریت هزینه، از رابطه زیر استفاده میاندازه در این بررسی براي
  

 درآمد/ هزینه = مدیریت هزینه
 

، دهنـده  توضـیح یکـی دیگـر از متغیرهـاي    : (L to D)نسبت تسهیالت به سپرده دریافتی -2

گیري نسبت تسهیالت به در این بررسی براي اندازه. استبه سپرده دریافتی  نسبت تسهیالت

  سپرده دریافتی رابطه زیر بکار گرفته شده است:
 

هاي مشتریان / نرخ رشد وام دهی = نسبت تسهیالت به سپرده دریافتی  سپرده  
 

  

  متغیرهاي کنترل اقتصاد خرد و کالن -ج

قـدینگی شـاخص نسـبت وام بـه دارایـی بکـار       براي ریسـک ن : 2(LR) ریسک نقدینگی -1

در دهـد.  ها را وام تشکیل مـی دهد چه درصدي از کل داراییگرفته شده است که نشان می

  شود: رابطه زیر بکار گرفته مینقدینگی ریسک گیري این بررسی براي اندازه
 

 کل دارایی/ وام = ریسک نقدینگی
 

(GSIZE) رشد اندازه بانک -2
دهـد کـه انـدازه یـا وسـعت      بانک نشـان مـی  : رشد اندازه 3

عوامـل مختلـف مـالی، اقتصـادي و     هاي متوالی کوچک یا بیشتر شده اسـت.   بانک در دوره

                                                                                                              
1. Expenses Management (EM) 
2. Liquidity (LQ) 
3. Growth of Bank Size (GSIZE) 
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هـا   گذار است.  با تغییر در اندازه بانک، بازدهی دارایـی ها اثر بر تغییر در اندازه بانک رقابت

بانک براي سنجش اندازه بانک شود. با توجه به اینکه از لگاریتم دارایی کل  دچار تغییر می

  شود: کار گرفته میرابطه زیر ب اندازه بانک گیري رشدشود، براي اندازه استفاده می
 

 تغییرات زمانی در لگاریتم طبیعی کل دارایی بانک = رشد اندازه بانک

(CAP) گذاري درجه سرمایه -3
ري شـاخص نسـبت سـرمایه بـه     گـذا : براي درجه سـرمایه 1

را سـرمایه   هـا دهـد چـه درصـدي از کـل دارایـی     رفته شده است که نشان میکار گدارایی ب

  شود:  زیر محاسبه می شکلدهد. این متغیر به تشکیل می
 

 کل دارایی/سرمایه= درجه سرمایه گذاري
 

دهنده در ایـن   دیگر از متغیرهاي توضیح : این متغیر، یکی2(ER) میانگین سالیانه نرخ ارز -4

  . استپژوهش 

یـا تغییـر در    4(CPI)کننـده  این نرخ از تغییرات شاخص قیمت مصرف: Inf(3( تورمنرخ  -5

متغیرهـاي کنتـرل کـالن     شود و یکـی از  شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی حاصل می

  (بر پایه آمارهاي بانک جهانی).  است 2005آید. سال پایه، سال شمار میاقتصادي ب

یـد ناخـالص داخلـی، ارزش پـولی کاالهـا و      تول: 5(GGDP)رشد تولید ناخالص داخلی -6

خدمات تولید شده در داخل مرزهـاي جغرافیـایی یـک کشـور اسـت. رشـدتولید ناخـالص        

تولیـد   سـاالنه) در  (معمـوال  دهنـده افزایشـی اسـت کـه در یـک دوره زمـانی        داخلی، نشـان 

یمـت  . در این مطالعه،  مقادیر رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی بـه ق     شودناخالص داخلی ایجاد 

 (بر پایه آمارهاي بانک جهانی) آورده شده است. 2005ثابت سال 

متغیر سهم بانکداري از تولید ناخالص : 6 (SB) سهم بانکداري از تولید ناخالص داخلی  -7

 .استناخالص داخلی  بانکداري از تولید هاي فعالیت دهنده سهم داخلی، نشان

                                                                                                              
1. Degree of Investment 
2. Official Exchange Rate 
3. Inflation Rate 
4. Consumer Price Index (CPI) 
5. Gross Domestic Prpduct (GDP)  Growth 
6. Share of Banking from GDP 
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  توصیف آماري متعیرها -2-4

(متغیرهاي وابسته، مسـتقل و کنتـرل) در جـدول     مه متغیرهاي پژوهشهاي توصیفی هآماره

هاي میانگین، انحراف گیري شاخصهاي آماري به اندازهبر پایه داده آورده شده است. )2(

هـا نشـان   ایم. این آمارهمعیار، توزیع (چولگی و کشیدگی) و کمینه و بیشینه متغیرها پرداخته

یرها داراي چـولگی بـه یکسـو هسـتند. کمینـه آنهـا در آغـاز        هاي متغدهند که بیشتر دادهمی

هـاي ناهمسـان برخـوردار هسـتند و     دوره و بیشینه آنها در پایان دوره اسـت. متغیرهـا از داده  

  توان با آنها رگرسیون خوبی برازش کرد. هاي آنها ناهمسان است و میآماره

 
  هاي متغیرها: آماره توصیفی داده2جدول 

 برا -ژارك
 ترین بیش  ترین کم  کشیدگی  چولگی

  انحراف

 معیار
 میانگین  تعداد  متغیر

 احتمال  آماره

000/0  84/410  126/0  054/0-  976/8  303/1  019/0  017/0  232  ROA 

081/0  04/5  065/6  001/2  430/2  221/0-  923/0  218/4  232  EM 

000/0  2/178  871/0  012/0  185/6  439/1-  145/0  572/0  232  LtoD 

000/0  638/2159  303/38  108/40-  635/18  648/1-  842/1  513/1  203  GSIZE 

000/0  3/141972  783/706  595/7  613/122  742/9  847/54  301/52  232  LR 

000/0  7/25191  17/10102  121/218-  223/52  766/6  907/1089  390/326  232  CAP 

000/0  23/42  31/10616  269/0  732/1  831/0  709/4383  832/3015  232  ER 

000/0  23/308  998/53  863/4-  892/7  768/1  748/4  81/7  203  INF 

000/0  62/24  591/68  4  014/4  616/0  417/8  265/47  232  GGDP 

025/0  39/7  045/131  773/4-  789/2  424/0  689/30  675/54  232  SB 

  هاي پژوهش منبع: یافته

 
  تخمین مدل و تحلیل نتایج  -3-4

هـاي   هاي روش رگرسیون داریم. در سـري دل، نیاز به بررسی برخی فرضپیش از برآورد م

به دلیل نامانایی متغیرهـا، بـا مشـکل رگرسـیون کـاذب       ترکیبی، معموال هاي دادهزمانی و یا 

) در این مطالعه کـم اسـت،   2004-2011( اما به دلیل اینکه طول دوره بررسی ،مواجه هستیم

  لزومی به آزمون ریشه واحد نیست. 
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الوه بر موضوع مانایی متغیرها، در داده هاي ترکیبی، الزم است نـوع تخمـین برحسـب    ع

بـه تشـخیص    Fها و یا پانل آنها آزمون شود. در گام نخست با استفاده از آزمـون   تلفیق داده

در گـام دوم،   ها پانل بـود داده تلفیقی بودن یا پانل بودن مدل خواهیم پرداخت و سپس اگر

. نتیجه به دسـت آمـده در دو   کنیم میا تصادفی را با آزمون هاسمن تعیین نوع اثرات ثابت ی

  شود.آورده می )4) و(3(جدول 

 
  هاي تلفیقی هاي ترکیبی در برابر مدل دادهبراي نشان دادن برتري مدل داده Fنتیجه آزمون   - )3( جدول

 نتیجه آزمون سطح معناداري آماره آزمون لیمر) Fنوع آزمون(

 هاي پانلیپذیرش مدل داده ROA( 829/4 000/0تغیر وابسته: مدل اول (م

  منبع: یافته هاي پژوهش

  

 نتیجه آزمون هاسمن براي انتخاب تخمین مدل با اثرات ثابت یا اثرات تصادفی  - )4( جدول

 نتیجه آزمون سطح معناداري آماره آزمون (هاسمن) نوع آزمون

 پذیرش مدل با اثر ثابت ROA( 368/23 0054/0مدل اول (متغیر وابسته: 

  منبع: یافته هاي پژوهش

  

) LSDVروش حـداقل مربعـات متغیـر مجـازي (     را بـا مدل بـا اثـرات ثابـت    این پایه،  بر

در دو تخمین مدل پایه و مدل پایـانی انجـام شـد.     برازش مدل بازده داراییزنیم. تخمین می

(نسبت تسـهیالت بـه سـپرده دریـافتی،     اند متغیر که معنادار نبوده 3ورد مدل پایانی، آبراي بر

انـد، زیـرا مطـابق نتـایج،     رشد اندازه بانک و ریسک نقدینگی) از مـدل کنـار گذاشـته شـده    

تـر از سـطح    این متغیرها در مـدل پایـه بـزرگ    tیا سطح معناداري ضرایب  p-valueمقادیر 

بـه   998/0ل داري معادبوده از جمله: در متغیر ریسک نقدینگی که مق درصد 10داري  معنی

رابطه خطی و معناداري مابین آنها با متغیر وابسـته بـازده دارایـی    چشم می خورد، از این رو 

  وجود ندارد.

برابـر   Fاند. بر پایه برآورد مدل پایانی، آماره آورده شده 5هاي برآوردها در جدول یافته

ایـن پایـه، کـل    دار اسـت. بـر    نیز از نظر آمـاري معنـی   درصد 1که در سطح  047/7است با 

همچنین در مدل برآورد شود.  فرض خطی بودن مدل نیز تایید می و رگرسیون معنادار است
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 50نشان می دهدکه در مجمـوع، حـدود    504/0برابر  ���ضریب تعیین تعدیل شده یا شده، 

. مـدل  شـود  دهنـده در مـدل تبیـین مـی     درصد از تغییرات بازده دارایی، با متغیرهـاي توضـیح  

   ش شده، در چارچوب مدل زیر نمایش داده شده است:براز

/   /   /   /  

/ / /

ROA EM CAP ER

CPI GGDP SB

   

  

0 042 0 00012 0 0896 0 00000713

0 000267 0 000954 0 000236
 

دهنده آن است که، متغیـر مسـتقل مـدیریت هزینـه، رابطـه منفـی        این مدل (مدل پایانی)، نشان

گذاري(نسـبت   معناداري بـا بـازده دارایـی دارد. از میـان متغیرهـاي کنتـرل، متغیـر درجـه سـرمایه         

ها)، رابطـه مثبـت معنـاداري بـا بـازده دارایـی دارد. ناگفتـه نمانـد کـه          ایی بانکسرمایه به کل دار

تواند باعث کاهش ریسک و کاهش بازدهی مـورد   نگهداري بیش از حد سرمایه و نقدینگی می

ها با نسبت سرمایه به دارایی بـاالتر داراي ایمنـی   از طرفی دیگر بانکاما شود. انتظار هر بانک می

چنـین  هـا و هـم  ها یا بازپرداخـت بـدهی  هاي اقتصادي، زیاندر حوادث و بحرانو امنیت مناسب 

  وجود رابطه مثبت نیز ممکن است.  بنابراینها هستند انحالل آن

هاي اقتصاد کالن، اثر مثبت و  از میان متغیرهاي کنترل، نرخ ارز به عنوان یکی از شاخص

ی اگر این نرخ سـاالنه بـه طـور متوسـط یـک      یعن ،ها دارد معنادار اما ناچیزي بر بازده دارایی

  .  یابد واحد افزایش یابد، متغیر بازده دارایی به طور میانگین  کمتر از یک درصد افزایش می

همچنین متغیر نرخ تورم اثر مثبت و معنادار بـر  بـازده دارایـی هـا بجـاي گذاشـته اسـت.        

ات سـایر شـرایط بـازده دارایـی     اگر نرخ تورم سالیانه یک درصد افزایش یابد بـا ثبـ   بنابراین

یعنـی بـازده دارایـی نسـبت بـه      ، درصـد افـزایش خواهـد یافـت     000267/0هـا حـدود    بانک

  محسوب می شود. » کششکم«تغییرات نرخ تورم 

اثر منفی و  نیز هاي بانکداري از تولید ناخالص داخلی رشد تولید ناخالص داخلی و سهم فعالیت

ها در  رسد در کشورهاي اسالمی، بازده دارایی دهند. به نظر می ان میها نش دار بر بازده دارایی معنی

  کند. ها در اقتصاد ملی عمل می جهت عکس تغییرات رشد اقتصادي و سهم نسبی بانک
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  نتایج تخمین مدل با متغیر وابسته: بازده دارایی - )5(جدول 

 نام متغیرها نماد

 مدل پایانی مدل پایه

ضرایب 

 متغیرها
p-value 

ضرایب 

 متغیرها
p-value 

C 0628/0* 038/0 0418/0** 0499/0 عرض از مبداء 

EM 000/0*** - 000/0 00012/0*** - 00013/0 مدیریت هزینه 

LtoD 1853/0 -00000266/0 نسبت تسهیالت به سپرده - - 

GSIZE  1395/0 -000226/0 اندازه بانکرشد - - 

LR 998/0 - 0000283/0 ریسک نقدینگی - - 

CAP 000/0*** 000/0 0896/0*** 0835/0 گذاري درجه سرمایه 

ER 035/0** 0509/0 00000713/0* 00000666/0 میانگین سالیانه نرخ ارز 

INF 0779/0* 000257/0 0898/0 000267/0 نرخ تورم 

GGDP 058/0* -0442/0 000954/0** -001017/0 رشد تولید ناخالص داخلی 

SB 0134/0*** -009/0 000236/0* -000251/0 ناخالص داخلی دسهم بانکداري از تولی 

F  آمارهF 564/6 047/7    

p-value 0,000 0,000 مقدار احتمال    

�
2
    595/0 587/0 ضریب تعیین 

��
2
    505/0 0,504 ضریب تعیین تعدیل شده 

  درصد 10معنی داري در سطح  *، درصد 5معنی داري در سطح **، درصد 1معنی داري در سطح ***

  منبع: یافته هاي پژوهش

  و پیشنهادهاي سیاستی گیرينتیجه -5

در این بررسی کوشیدیم به بررسی اثر و اهمیت نسبی عوامل اثرگـذار بـر شـاخص بـازدهی     

براي دستیابی به این هـدف، در ایـن مقالـه نخسـت      .هاي اسالمی بپردازیمها در بانکبانک

شد و پس از توضیح مبانی د. پس از آن ادبیات پژوهش ارایه مقدمه و مساله توضیح داده ش

نظري و پیشینه، چارچوب نظري ارایه شد و مدل و متغیرهـاي آن در همـراه روش پـژوهش    

(مدل تجربی، توصیف متغیرها) معرفی شد. سپس مدل تخمین زده شـد و نتیجـه آن تحلیـل    

  ه کرد: هاي این پژوهش را به صورت زیر خالصتوان یافتهشد. می

هاي اسالمی، دو متغیر ترین متغیرهاي اثرگذار بر بازدهی دارایی بانک مهم* 

(نسبت سرمایه به کل  گذاريدرجه سرمایه (نسبت هزینه به درآمد)  و مدیریت هزینه

-هاي بانکو اثرگذاري بیشتري بر بازده دارایی ترقوي. این دو متغیر رابطه استدارایی) 

  دهند. یهاي اسالمی را نشان م
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هزینه رابطه منفی معناداري با بازده دارایی دارد به طوري که با  مدیریت

هاي اسالمی، بازده دارایی  ها در مقایسه با درآمدهاي بانک افزایش نسبی هزینه

گذاري بر بازده دارایی مثبت و  یابد. همچنین اثر درجه سرمایه آنها کاهش می

ر سهم سرمایه از کل دارایی بانک افزوده معنادار است. به بیان دیگر، هر قدر ب

  شود، بازده دارایی آن بیشتر خواهد بود.

داري بر نرخ ارز و سهم بانکداري در تولید ناخالص داخلی نیز اثر معنی متغیرهاي* 

 ،یابد ها افزایش می هاي اسالمی دارند. با افزایش نرخ ارز، بازده دارایی بانک بازده دارایی بانک

ها کاهش هاي بانکداري اسالمی در اقتصاد، بازده دارایی بانکیش سهم فعالیتاما با افزا

  یابد.  می

ها با موسسـات   رقابت درون بانکی بین بانک هاي اسالمی از یک طرف و رقابت این بانک

امـا تببـین ایـن     ،تواند توجیهی بر ایـن پدیـده باشـد   گذاري از طرف دیگر می مالی و سرمایه

  تر است.   هاي دقیقم پژوهشارتباط منفی مستلز

به عنوان جانشین براي رشد اقتصادي) و ( تولید ناخالص داخلی متغیرهاي رشد *

ها اثر دارند. به هر حال عدم  درصد بر بارده دارایی 10داري  نرخ تورم در سطح معنی

هاي  (بخش واقعی اقتصاد) و بازده داریی بانک ارتباط روشن و قوي بین رشد اقتصادي

  د.شومی، یک ضعف براي بانکداري اسالمی محسوب میاسال

بـا جدیـدترین مطالعـات منتشـر شـده در      » بانک هاي اسالمی«در مقایسه نتایج حاصل از 

مشـاهده  » بانـک هـاي متعـارف   «زمینه عوامل موثر بـر سـودآوري (بـا معیـار بـازده دارایـی)       

  شود که: می

اخالص داخلی داراي رابطه منفی و هر دو گروه، متغیر سهم بانکداري از تولید ن در* 

  . هستندمعنادار با متغیر وابسته بازده دارایی 

هاي متعارف هستند، اما  متغیر نرخ تورم داراي اثري معنادار بر بازده دارایی بانک* 

هر چند وجود  2004- 2011هاي اسالمی مورد مطالعه و در بازه زمانی  در میان بانک

اما این ارتباط از نظر آماري  ،ها تایید شده ازده دارایی بانکرابطه مثبت بین نرخ تورم و ب

 دار است.   در سطح پایینی، معنی
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ها و متغیر کنترل  متغیر داخلی مدیریت هزینه اثر منفی بر بازده دارایی بانک* 

 ها دارند.  ها در هر دو گروه  بانک گذاري اثر مثبت و معنادار بر بازده دارایی درجه سرمایه

توان گفت که براي افزایش بازده دارایی در هاي سیاستی می خصوص توصیهدر * 

نست: یکی بهبود توان دو سیاست را به روشنی بر جسته دابانکداري اسالمی، می

  ها).  ( افزایش نسبی سرمایه بانک گذاريو دیگري افزایش درجه سرمایهها مدیریت هزینه

  

  منابع

  فارسی -الف

 :ي(مطالعه مورد يتجار يها بانک يعوامل مؤثر بر سودآور یلحلت« ،)1385حسن ( ي،باقر

  .26–3 ص، ص21، شماره 8، سال دوفصلنامه تحقیقات مالی، »بانک رفاه)

 يکارآمد نمودن ابزار نرخ سود در نظـام بانکـدار   يها روش )،1387فتح اله ( ي،تار

  136 -140صچاپ اول، ص ی،و بانک ی، نشر پژوهشکده پولبدون ربا

 يکـارگروه راهبـر   ی،اسـالم  يبانکدار يرو یشتحوالت پ«)، 1390محمود رضا ( ،خاوري

 یشهمـا  یکمـین و  یست، ب»یاسالم يها بانک یهماهنگ يشورا يطرح تحول ساختار

  .يو ارز یپول هاي  یاستساالنه س

اثر متغیرهاي نقـدینگی، تـورم، حفـظ    «)، 1390موالیی (علی  محمدو  ویار دارایی

مجلـه دانـش مـالی      ،»لص داخلی بر سودآوري بانک ملـت سرمایه، تولید ناخا

  .182-139 ص، ص10، شماره 4تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، سال 

رابطـه علیـت بـین سـرمایه     «)، 1391(، حسین امیري و عادل محمدیانمحمدرضا سیدنورانی،

هـاي   فصـلنامه پـژوهش  ، » ا تاکید بر جنبه نظارتی سـاختار سـرمایه  ب بانک و سودآوري

  .44-11 صص .6، شماره 2، سال رشد و توسعه اقتصادي

) در چـارچوب  یـد ابزارها و محصـوالت (جد  یو معرف یبررس)، 1390( یگراناحمد و د مجتهد،

  .یو بانک یپژوهشکده پول بدون ربا، يبانکدار یاتقانون عمل

 يهـا  بانک يبر سودآور يتاثیر عوامل کالن اقتصاد یبررس«)، 1391( محمد ی،زنجان مقدمولی 

  .یاسالم ينامه بیست و سومین همایش بانکدار ، مجموعه مقاالت ویژه»یاسالم
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 یبانکـداري اسـالم   یقـی مطالعـه تطب « )،1388(وفایی و جابر افتخارشـاهی ، سارا منوچهر نبی،

 ینکنفرانس ب ینمجموعه مقاالت دوم ،» ومالزي(با رویکرد سودآوري) یراندرا یوسنت

مرکـز مطالعـات تکنولـوژي دانشـگاه صـنعتی       یـران، درا یمـال  ینتوسعه نظام تأم یالملل

  .شریف

بررسی تأثیر تمرکز و سایر «)، 1389(مردانی  فاطمه ولیلی جمحمد  ،بروجردي، پیمان نوري

، فصـلنامه پـول و اقتصـاد    ،»هاي دولتـی  عوامل در صنعت بانکداري بر سودآوري بانک

  .202-175 ص، ص6، شماره 3سال 
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