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چکیده
مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ساختار تسهیالت اعطایی بر سودآوری بانکها در ایران با استفاده از دادههای
تابلویی طی دوره  3131-3131میپردازد .برای این منظور دو دسته متغیر شامل متغیرهای کالن و متغیرهای
درونبانکی استفاده شده است .جهت دستیابی به این هدف از بین بانکهای خصوصی نُه بانک که تسهیالت
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جهت بررسی سودآوری بانکها متغیرهای فوق به عنوان نماینده بخش تسهیالت در نظر گرفته شده است.
همچنین معیارهای سودآوری مورد استفاده شامل بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده داراییها و حاشیه سود
خالص میباشد .نتایج تحقیق نشان میدهد که بین مشارکت مدنی و فروش اقساطی با معیارهای سودآوری به
ترتیب رابطه مثبت و منفی و معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی :سودآوری ،عقود مبادلهای ،عقود مشارکتی ،نرخ بازده دارایی ،نرخ حقوق صاحبان سهام،
حاشیه سود خالص.
طبقهبندی .G21 :JEL

* .استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ،تهران (نویسنده
** .کارشناسی ارشد بانکداری اسالمی ،دانشکده اقتصاد دانشگاه

مسئول).

Email: hossienamiri@gmail.com.
خوارزمی.

Email: fariba.norouzi1367@gmail.com.
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به ترتیب با  11/14و  11/34درصد بیشترین سهم از کل تسهیالت را به خود اختصاص دادهاند ،در این تحقیق

مقدمه
بانکها یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی جامعه به شمار میروند و به عنوان مؤسسات
مالی و خدمات ،نقش تعیینکنندهای در گردش پول و ثروت جامعه به عهده داشته ،با
سازماندهی و هدایت دریافتها و پرداختها ،امر مبادالت تجاری و بازرگانی را تسهیل
میکنند و موجب رشد بازارها و به تبع آن رشد و شکوفایی اقتصاد میگردند .ازاینرو از
جایگاه ویژهای در اقتصاد هر کشور برخوردارند؛ لذا ارزیابی عملکرد آنها بسیار مهم است.
با توجه به اینکه سودآوری شاخصی است که نحوه مدیریت و جایگاه رقابتی بانک را در
سیستم بانکی نشان میدهد ،این شاخص به بانک اجازه میدهد تا سطحی از ریسک را
تحمل کند و بانک را در برابر مسائل و مشکالت کوتاهمدت پشتیبانی نماید .ازآنجاییکه در
هر کسب و کار تجاری دستیابی به سود پایدار از جمله مهمترین شاخصهای ماندگاری
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در آن صنعت میباشد ،صنعت بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیست و سودآوری بانک
نقش بسیار مهمی در ارزیابی عملکردشان دارد؛ لذا توجه ویژه به عملکرد بانکها از جمله
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شاخص سودآوری نقش تعیینکنندهای در رشد و ثبات اقتصادی دارد.
در بانکداری متعارف (سنتی) عمده فعالیتهای بانکی را عملیات سپردهگذاری ،اعطای
وام و اعتبار تشکیل میدهد که ماهیت حقوقی آن ،قرض میباشد و اگر این قرض همراه با
بهره باشد ربا و حرام خواهد بود؛ بنابراین اکثر فعالیتهای بانکداری سنتی با ممنوعیت
شرعی مواجه است و قابلیت اجرا در کشورهای اسالمی و در میان مسلمانان را ندارد .به
همین دلیل بانکداری اسالمی در سالهای اخیر رشد سریع داشته است و نه تنها در
کشورهای اسالمی ،بلکه دیگر کشورها نیز شاهد فعالیت بانکداری اسالمی هستیم.
بانکداری بدون بهره بر اساس قوانین اسالمی و اصولی که بهره را منع کرده ،فعالیت
میکند .بر خالف بانکداری متعارف که بر اساس بهره و انتقال ریسک فعالیت میکند،
بانکداری اسالمی از طریق مشارکت در سود و زیان ( )Profit and Loss sharing: PLSکه
به بانک اجازه میدهد با مشتری در ریسک مشارکت کند ،فعالیت خود را انجام میدهد.
در سیستم بانکی کشور ایران نیز قبل از پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام
خمینی طبق روش مرسوم بانکهای دنیا ،نرخ بهره عامل اصلی و تعیینکننده رابطه بین
بانک و مشتریان بود؛ اما پس از پیروزی انقالب و برقراری نظام جمهوری اسالمی ،لزوم

استقرار نظام اقتصاد اسالمی در شعارها و خواستههای مردم منعکس گردید و مهمترین
اقدامی که در این زمینه میتوانست انجام بگیرد ،ریشهکنکردن ربا از نظام بانکی کشور بود.
به همین دلیل قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران در سال  )4329( 4918تصویب
شد و بانکداری اسالمی بر اساس این قانون در سال  )4321( 4919آغاز گردید.
امروزه کل سیستم بانکی ایران با توجه به قوانین اسالمی عمل میکند .بانکهای ایران
تسهیالت سپرده عادی مانند حساب پسانداز ،حسابهای جاری و مدتدار یا سپردههای
سرمایهگذاری به مشتریان ارائه میدهند؛ همچنین خدماتی مانند اعتبار اسنادی ،ضمانتنامه،
خرید و فروش ارزهای خارجی ،پرداخت خدمات و ...نیز در بانکهای اسالمی ایران
موجودند .قانون بانکداری بدون ربا در ایران متشکل از چند فصل میباشد که فصل سوم
اسالمی اعطا میکنند .بهطورکلی این عقود به چهار دسته تقسیم میشوند :قرضالحسنه،
قراردادهای مبادلهای ،قراردادهای مشارکتی و سرمایهگذاری مستقیم.
با توجه به انواع عقود و چهار دسته فوق که در تخصیص منابع بانکهای بدون ربا در
کشور استفاده میشود ،مشخص است که ساختار تخصیص منابع و اینکه تا چه اندازه به
عقود مبادلهای و مشارکتی وابسته است ،در عملکرد کلی بانک تأثیرگذار است؛ زیرا بانکها
با نرخها و روشهای متفاوتی این عقود را تخصیص میدهند .همچنین بیان میشود عقود
مشارکتی روح بانکداری اسالمی میباشد؛ زیرا یکی از هدفهای سیاستگذاران بانکداری
بدون ربا این است که فعالیتهای بانکداری اسالمی به سمت استفاده از عقدهای مشارکتی
سوق داده شود؛ چراکه بسیاری از بنگاههای خرد و کالن برای تکمیل یا تأمین مالی
پروژههای اقتصادی خود نیازمند دریافت تسهیالت مشارکتی و تسهیم ریسک و بازده
هستند .به باور بعضی از محققان پولی و مالی ،نظام مشارکت در سود و زیان باعث رونق و
رشد بخش واقعی اقتصاد میشود؛ یعنی در کل عقود مشارکتی نتایج مطلوب اقتصادی از
قبیل تنوع زمینههای فعالیت ،نداشتن سقف سود معین و ثابت ،طوالنیبودن دوره
برگرداندن وجوه ،توزیع عادالنه درآمد ،کاهش فشارهای تورمی و هزینه تولید ،افزایش
بهرهوری ،افزایش سرمایهگذاری و اشتغال و توزیع ریسک را به دنبال دارد.
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آن مربوط به اعطای تسهیالت بانکی است و بانکها نیز تسهیالت خود را در قالب عقود
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بنابراین مسئله اصلی ما بررسی اثر ساختار تسهیالت بر عملکرد بانکهاست .در این
تحقیق از عقود مبادلهای و مشارکتی استفاده شده است .الزم است توضیح دهیم تسهیالت
قرضالحسنه و سرمایهگذاری مستقیم به دلیل سهم کم آن نسبت به کل تسهیالت بررسی
نشده است؛ بنابراین با توجه به عملکرد بانکها و گذشته نظام بانکی به نظر میرسد
ساختار تسهیالت بر عملکرد بانکها اثرگذار است و رابطه مثبتی بین آنها وجود دارد .این
مطالعه به دنبال بررسی ساختار تسهیالت اعطایی به تفکیک عقود با سودآوری بانکهاست؛
لذا هدف تحقیق آن است که اوالً مشخص کند کدام یک از عقود بیشترین سهم را در
سیستم بانکی دارد؛ ثانیاً میزان و رابطه آنها را بر سودآوری بانکهای خصوصی* بررسی
کند تا مشخص گردد تسهیالتی که بانکهای خصوصی

**

بر اساس عقود مبادلهای و

مشارکتی ارائه میدهند به چه میزان و به چه صورت بر سودآوری بانکها اثر میگذارد.
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از سویی بازده داراییها ( ،)Return on Assets: ROAبازده حقوق صاحبان سهام
( )Return on equity: ROEو حاشیه سود خالص ()Net Interest Margin: NIM
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معیارهای سودآوری بانکها هستند که در تحقیقات متعددی سودآوری بانکها با استفاده از
این نسبتهای مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ بنابراین این مقاله به دنبال آن است که
فعالیت بانکها را مبتنی بر شاخصهایی مستخرج از قانون عملیات بانکی بدون ربا در کنار
متغیرهای مرسوم و نسبتهای مالی بررسی کند .در ادامه موارد زیر در مقاله مورد بررسی
قرار میگیرد:
بخش دوم مطالعات مربوط به بررسی سودآوری بانکداری تحت عنوان مطالعات داخلی
و مطالعات خارجی است .در بخش سوم مبانی نظری و مدل تحقیق ارائه خواهد شد .در
بخش چهارم نتایج تجربی تحقیق مطرح میشود و در بخش پنجم نیز نتیجهگیری تحقیق
بیان خواهد شد.

* .بانکهای خصوصی مورد نظر شامل بانک اقتصاد نوین ،سامان ،پاسارگاد ،سینا ،کارآفرین ،تجارت،
صادرات ،پارسیان و ملت میباشد.
** .علت عدم بررسی بانکهای دولتی به دلیل دردسترسنبودن صورتهای مالی مربوط به آنهاست.

پیشینه تحقیق
بانکها همانند سایر مؤسسات انتفاعی با هدف کسب سود فعالیت میکنند و یکی از
اهدافی که آنها دنبال میکنند تا به سودآوری دست یابند ،اعطای تسهیالت در قالب عقود
اسالمی (عقود مبادلهای و عقود مشارکتی) میباشد .در این بخش مهمترین مطالعاتی که در
زمینه سودآوری و عملکرد بانکها صورت گرفته ،در دو بخش مطالعات داخلی و مطالعات
خارجی بررسی خواهد شد.

مطالعات داخلی
کاویانی و همکاران ( )4938در مقاله «تبیین اثر متغیّرهای کالن اقتصادی و برخی
ویژگیهای بانک بر عملکرد مبتنی بر سودآوری بانکهای ایرانی» از بین بانکهایی که در
به این نتیجه رسیدند که بین معیارهای سودآوری ) ROE ،ROAو  )NIMو تولید ناخالص
داخلی ) (Domestic product Gross: GDPو بین نرخ ارز با  ROAرابطه معناداری وجود
دارد؛ درحالیکه بین نرخ تورّم و عملکرد بانکها رابطهای وجود ندارد؛ همچنین نتایج
نشان میدهد که از میان برخی از متغیّرهای بانکی فقط نسبت کفایت سرمایه با  ROAرابطه
معناداری داشته است.
چاوشیراد و همکاران ( )4939در مقاله «عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب در
بانک (مطالعه موردی :شعب بانک پارسیان استان تهران)» نحوه تأثیرگذاری عوامل داخلی
مؤثر بر سودآوری را برای تمامی شصت شعبه بانک پارسیان استان تهران طی سالهای
 4934-4921با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و با استخراج دادهها از طریق پرسشنامه
و صورتهای مالی شعب بانک پارسیان استان تهران بررسی کردند .نتایج این پژوهش
نشان داد که متغیّرهایی همچون مدیریت هزینهها و تسهیالت اعطایی در مقایسه با سایر
متغیّرها (میزان سپردهها ،شاخصهای مدیریت نقدینگی) از یک ارتباط مثبت و معنادار
بسیار قوی با متغیّر سودآوری برخوردارند.
امینی و همکاران ( )4939در مقاله «بررسی تأثیر مهارتهای مدیریتی رؤسای شعب بر
میزان سودآوری آنها» به بررسی تأثیر مهارتهای مدیریتی رؤسای شعب بر میزان
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دوره ( )4921-4931عضو بورس اوراق بهادار تهران بودند ،شش بانک را انتخاب کردند و
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سودآوری آنها در مؤسسه اعتباری توسعه پرداختند و نتایج بهدستآمده از تحلیل آماری
نشان داد که رابطه معناداری بین مهارتهای مدیریتی و سودآوری شعب مؤسسه مالی و
اعتباری توسعه وجود دارد.
خلعتبری لیماکی و ردایی ( )4939در تحقیق «شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر
سودآوری شعب بانک رفاه در استان البرز» به بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری شعب بانک
رفاه استان البرز پرداختند .روش تحقیق مورد استفاده آنها از نوع توصیفی -تحلیلی و از
شاخه پیمایشی بود .به لحاظ ارتباط بین متغیّرها ،پژوهش از نوع همبستگی و زیرشاخه
تحلیل رگرسیون می باشد .جامعه آماری این تحقیق تمامی شعب بانک رفاه استان البرز بوده
و قلمرو زمانی آن نیز سالهای  4934-4923میباشد .روشهای آماری مورد استفاده برای
تکنمونهای ،تحلیل همبستگی و رگرسیون بوده
آزمون فرضیهها ،آلفای کرونباخ ،آزمون  t
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که از طریق نرمافزار  SPSSاجرا و محاسبه شدهاند؛ لذا در این پژوهش متغیّر وابسته ROA

(بازده داراییها) و متغیّرهای مستقل عبارتاند از :نوع سپردهها ،نوع تسهیالت اعطایی،
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شاخصهای مدیریت نقدینگی و مدیریت هزینهها ،مدیریت ریسک اعتباری ،انحراف از
منابع و مصارف و سرانجام به این نتیجه رسیدند که متغیّرهایی همچون مدیریت هزینهها،
متغیّرهای نقدینگی و مدیریت ریسک اعتباری در مقایسه با سایر متغیّرها از یک تأثیر مثبت
و بسیار قوی با متغیّر سودآوری برخوردار میباشند.
حیدرزاده اقدم و حسنی صدرآبادی ( )4931در مقاله «تأثیر استقرار بانکداری اینترنتی بر
سودآوری بانکها» به بررسی تأثیر اینترنت بانک بر سودآوری بانکها با درنظرگرفتن هفت
بانک (ملی ،ملت ،توسعه صادرات ،صادرات ،تجارت ،مسکن و کشاورزی) در دوره زمانی
سالهای  4938-4925پرداختند و در یافتند که استفاده از بانکداری اینترنتی بر نرخ بازده
داراییهای بانک و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ( )ROEتأثیر منفی دارد.
نادری بنی و عنایتی ( )4931در مقاله «تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد مالی در
بانکهای ایران (دوره پنجساله مالی  »)4938-4922به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر
عملکرد مالی در بانکهای ایران پرداختند .در این مقاله متغیّرهای عملکرد مالی شامل بازده
دارایی ( ،)ROAبازده سرمایه ( ،)ROEبازدهی بر اساس سرمایه مورد استفاده شده (Return

 ،)on Capital Emploed: ROCEحاشیه سود خالص ( )Gross Profit Margin: GPMو

حاشیه

سود

ناخالص

(NPM

Margin:

Profit

)Net

و

به

عنوان

متغیّرهای وابسته و متغیّرهای ساختار سرمایه شامل نسبت بدهی کل به دارایی کل ،نسبت
بدهیهای بلندمدت به دارایی کل و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان
متغیّرهای مستقل در نظر گرفته شدهاند که با بررسی تأثیر متغیّرهای ساختار جمعی سرمایه
بر متغیّرهای عملکرد مالی به این نتیجه رسیدند که اثر متغیّرهای ساختار سرمایه ،یعنی
نسبت بدهی کل به دارایی ،نسبت بدهیهای بلندمدت به دارایی کل و نسبت بدهی به
حقوق صاحبان سهام بر متغیّرهای عملکرد مالی ،یعنی نسبت سود ناخالص ،نسبت سود
خالص ،نسبت بازده سرمایه ،نسبت بازده داراییها ،نسبت بازده ارزش ویژه مثبت و معنادار
است.

سعید احمد سلوب ( (Saed Ahmed Sulub, 2014در مطالعه «آیا اندازه بانک ،عمر و اهرم،
عوامل مهمی برای تعیین سودآوری بانکها هستند؟» به بررسی برخی از ویژگیهای
شرکت و به دنبال آن بررسی تجربی میزان نفوذ ویژگیهای شرکت در سودآوری هشت
بانک سودان برای دوره زمانی  8148-8113پرداخت و به این نتیجه رسید که سودآوری
بانک به برخی از ویژگیهای شرکت بستگی دارد .اندازه بانک رابطه مثبت معناداری بر
سطح سودآوری دارد و عمر بانک رابطه منفی با سودآوری دارد؛ درحالیکه اهرم بانک تأثیر
ناچیزی بر سودآوری بانک دارد.
شاها و جان ( )Shah & Jan, 2014در مقاله «تجزیه و تحلیل عملکرد مالی بانکهای
خصوصی در پاکستان» به بررسی عملکرد مالی بانکهای خصوصی در پاکستان پرداختند.
در این مقاله دادهها از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانک دولتی پاکستان جمعآوری
شده است .در این تحقیق بازده دارایی و درآمد حاصل از بهره به عنوان متغیّر وابسته و
اندازه بانک و مدیریت دارایی و بهرهوری عملیاتی به عنوان متغیّر مستقل معرفی شدند .آنها
با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون و روش همبستگی به این نتیجه رسیدند که اندازه
بانک و بهرهوری عملیاتی رابطه منفی با  ROAدارد؛ درحالیکه بین بهرهوری عملیاتی و
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مطالعات خارجی
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درآمد حاصل از بهره رابطه منفی وجود دارد و بین اندازه بانک و درآمد حاصل از بهره نیز
رابطه مثبت برقرار میباشد.
دوغان ( )Dogan, 2013در مقاله «آیا اندازه شرکت ،سودآوری شرکت را تحت تأثیر
قرار میدهد؟ شواهدی از ترکیه» به بررسی اثر اندازه ،عمر ،نقدینگی و اهرم در سودآوری
دویست شرکت در بورس اوراق بهادار استانبول طی سالهای  8144-8112پرداختند و به
این نتیجه رسیدند که هر دو متغیّر اندازه و نقدینگی بر سودآوری تأثیر مثبت دارد؛
درحالیکه متغیّرهای عمر و اهرم تأثیر منفی بر سودآوری داشتهاند.
تان ( )Tan, 2012در مقاله «سودآوری بانک و تورم :مطالعه موردی چین» به بررسی
سود آوری بانک خاص ،صنعت خاص و اقتصاد کالن با نمونهای از  414بانک در چین در
دوره  8113-8119با استفاده از مدل  GMMپرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که یک
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رابطه مثبت بین سودآوری بانک ،صرفهجویی در هزینهها ،توسعه بخش بانکی ،بازار سهام
و تورم در چین وجود دارد.
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مونتیانو و گوندور ( )Munteanu & Gondor, 2012در مقاله «سیاستهای مالی و
عملکرد تداخالت سیستمهای بانکداری :مورد رومانی» به بررسی تأثیر سیاستهای مالی بر
سودآوری بانکهای کشور در بازه زمانی  8144-8112پرداختند و به این نتیجه رسیدند که
سیاستهای مالی دولت رومانی با حالت ایدئال فاصله دارد؛ زیرا سیاستهای ریاضت
اقتصادی در هنگام بروز بحران اخیر ،با کاهش مخارج دولتی ،تقاضای مؤثر اقتصاد را
کاهش میدهد و اثر کاهنده بر متغیّرهای عملکردی نظام بانکی دارد؛ لذا سیاستهای فعلی
با تقویت اثر چرخههای تجاری ،فاقد اثر تثبیتکنندگی هستند.
خراویش و آلسعدی ( )Khrawish & Al-Sa'd, 2011در مقاله «اثر بانکداری
الکترونیک در سودآوری بانکها» به بررسی بانکداری الکترونیک در بانکهای اردنی در
طول سالهای  8113-8111پرداختند .آنها پانزده بانک اردنی را به سه گروه تقسیم کردند
و با استفاده از یک معادله رگرسیونی به بررسی تأثیر اینترنتبانک به عنوان شاخص
بانکداری الکترونیک بر سودآوری پرداختند .گروه اول بانکهایی هستند که خدمات
الکترونیکی به مشتریان ارائه نمیدهند .گروه دوم شامل بانکهایی است که برای بیش از دو
سال خدمات الکترونیکی به مشتریان ارائه دادهاند .گروه سوم نیز بانکهایی هستند که به

تازگی خدمات بانکداری الکترونیک را به مشتریان ارائه میدهند .آنها برای نشاندادن اثرات
بانکداری الکترونیک بر سودآوری از هر دو نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ( )ROEو
بازده داراییها ( )ROAبه عنوان شاخص سودآوری بهطورجداگانه در مدل خود استفاده
کردهاند .نتایج مدل نشان میدهد که استفاده از اینترنتبانک اثر قابل توجهی بر
شاخصهای سودآوری نداشته است ،هرچند نتایج برای بانکهایی که زودتر وارد عرصه
بانکداری الکترونیک شدهاند ،کمی بهتر است.
همانطورکه مشاهده میشود ،در مورد عوامل مؤثر بر سودآوری تحقیقات متعددی در
ایران و خارج از کشور صورت گرفته است .با این حال در هیچ یک از آنها در مورد
تأثیرگذاری ساختار تسهیالت اعطایی (تسهیالت اعطایی مبتنی بر عقود مبادلهای و
این تحقیق را با سایر تحقیقات صورتگرفته متمایز میکند ،بررسی ساختار تسهیالت
اعطایی (عقود مبادلهای و مشارکتی) در کنار سایر متغیرهای مهم و اثرگذار بر عملکرد
بانکها میباشد.

مبانی نظری
عدهای از محققان در مطالعات خود عوامل مؤثر بر سودآوری بانکها را به دو عامل داخلی
و خارجی تقسیم نمودهاند .در نمودار  4عوامل مؤثر بر سودآوری مطابق با تقسمبندی
آثاناساوغلو و همکارانش ( )Athanasoglou and al, 2008نشان داده شده است.
نمودار :4عوامل مؤثر بر سودآوری بانک

ویژگیهای مختص بانک

عوامل داخلی
عوامل مؤثر بر
سودآوری بانک

ویژگیهای صنعت یا بازار
عوامل خارجی
محیط اقتصاد کالن
مأخذ :آثاناساوغلو و همکارانش
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تسهیالت اعطایی مبتنی بر عقود مشارکتی) بر سودآوری بانکها بحث نشده است .آنچه
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از جمله عوامل داخلی میتوان به اعطای تسهیالت اشاره کرد (چاوشی راد و همکاران،

 ،4939ص .)1اعطای تسهیالت اعتباری از اصلیترین زمینههای فعالیت و عمدهترین منابع
تأمین درآمد بانک هاست .رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل «سرمایه» به
عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و چون برای تمامی اشخاص -حقیقی یا حقوقی-
به دالیل مختلف مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتوانند از امکانات و
منابع پولی شخصی جهت تأمین نیازهای موجود استفاده نمایند و عالوه بر این دریافتها و
پرداختهای واحدهای اقتصادی نیز بهندرت با هم انطباق مییابند؛ لذا ناگزیر برای استفاده
از تسهیالت و منابع الزم به مؤسسات مالی و اعتباری که مهمترین آنها بانکها میباشند،
روی میآورند (همان) .بانکها با عملیات اعتباری خود موجبات انتقال سرمایه از اشخاصی
که مستقیماً مایل و قادر به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی نمیباشد ،به کسانی که جهت
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انجام امور اقتصادی نیازمند سرمایه میباشند ،فراهم ساخته و بدین ترتیب سبب افزایش
تولیدات کشور میشوند .با افزایش تولید ،سطح اشتغال در جامعه ارتقا مییابد و از طرفی
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با ازدیاد کاالها و خدمات در یک اقتصاد متعادل ،شرایط کاهش قیمتها فراهم میشود و
به این ترتیب اهمیت اعطای تسهیالت چه از لحاظ دریافتکننده تسهیالت و چه از بابت
اعطاکننده تسهیالت و چه از نظر سپرده گذاران و درنهایت از جهت کل اقتصاد جامعه
مشخص میشود (رضازاده و همکاران ،4939 ،ص .)9بنابراین همانطورکه تسهیالت اعطایی
میتواند بر سودآوری بانکها اثرگذار باشد ،انتظار میرود ساختار تسهیالت اعطایی نیز
بتواند بر سودآوری مؤثر واقع شود .منظور از ساختار تسهیالت این است که در نظام
بانکداری بدون ربا ،توزیع منابع بانکها از طریق عقود اسالمی صورت میگیرد که این
عقود متشکل از عقود مبادلهای و عقود مشارکتی میباشد .در نمودار  8مجموع مانده
تسهیالت اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری به بخشهای مختلف در قالب عقود
مشارکتی و عقود مبادلهای طی سالهای  4939-4921نشان داده شده است.

نمودار .8مجموع مانده تسهیالت اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری به بخشهای مختلف در قالب عقود
مشارکتی و مبادلهای بین سالهای  4921تا ( 4939میلیارد ریال)
12000000
10000000
8000000
6000000
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4000000

0
اجاره به شرط تملیک

فروش اقساطی

جعاله

سلف

مشارکت حقوقی

مشارکت مدنی

مضاربه

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

همانطورکه مشاهده میشود ،سهم مشارکت مدنی و فروش اقساطی نسبت به سایر
عقود باالست که نمودار زیر نیز سهم هر یک از عقود را از کل تسهیالت در سیستم بانکی
ایران بهتر مشخص مینماید.

*

* .گفتنی است آمار تسهیالت اعطایی به تفکیک عقود مرابحه و استصناع از تیر ماه  4931به انواع تسهیالت
اعطایی به تفکیک عقود اسالمی اضافه شده است.
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2000000

نمودار  .9سهم هر یک از عقود از کل تسهیالت در سیستم بانکی ایران بین سالهای ( 4921-4939درصد)

%4/10

%0/90

%34/10

%4/70

%4/60
%13/50
%1/40
%0/90

%33/40
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مشارکت حقوقی %2.14
سلف %3.14
قرض الحسنه %1.74

مشارکت مدنی %11.34
اجاره به شرط تملیک %4.34
جعاله %1.64

مضاربه %1.34
فروش اقساطی %11.14
سایر %31.54
سرمایه گذاری مستقیم %4.34

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

همانطورکه مشاهده میشود ،از میان عقود مورد نظر سهم عقود مشارکت مدنی و
فروش اقساطی بیشتر از بقیه میباشد که به نظر میرسد دلیل اصلی باالبودن استفاده از
فروش اقساطی در نظام بانکی کشور ،سازگاری بیشتر آن با ماهیت عملیات واسطهگری
بانکی ،مشخصبودن نرخ سود و ریسک کم این عقد در مقایسه با سایر عقود باشد؛ اما
علت اصلی باالبودن استفاده از عقود مشارکتی آن است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی،
در عقود مبادلهای سقف سود در نظر گرفته میشد؛ اما در عقود مشارکتی چنین سقفی
مطرح نبود و بانکها میتوانستند با نرخهای باالتری تسهیالت بدهند (موسویان و میسمی،

 ،4931ص .)883مطالعات صورتگرفته در این زمینه نشان میدهد که اگرچه میزان استفاده
از عقود مشارکتی در نظام بانکی ایران باالست ،اما این عقود مشارکتی به شکل دقیقی اجرا
نمیشود .به این صورت که فرد برای اخذ تسهیالت مشارکتی به بانک مراجعه میکند ،بر
اساس قراردادی که میان آنها امضا میشود ،بانک در طرح سرمایهگذاری شریک میشود.

طرح پیشنهادی دارای یک میزان پیشبینیشده از سرمایهگذاری مورد نیاز است .بانک
نسبتی را برای مشارکت انتخاب میکند و متعهد میشود سهم خود از سرمایهگذاری
پیشبینی شده مورد نیاز را طی اقساطی با توجه به پیشرفت کار به تسهیالت گیرنده بپردازد
و درنهایت نیز به نسبت مشارکت ،از میزان سود حاصل از این طرح بهرهمند شود؛ اما آنچه
مسلّم است با ریسکهایی مواجه میشود که پذیرش این موضوع برای نهادی مانند بانک
که یک نهاد کمریسک است ،بسیار سخت خواهد بود؛ بنابراین بانک برای پوشش این
ریسکها ،در قراردادی که با مشتری امضا میکند ،بندهایی اضافه میکند که تضمینی برای
دستیابی به سود می باشد .با وجود اینکه شاید نتوان از لحاظ شرعی اشکالی بر بندهایی که
وضع کردهاند ،وارد کرد ،اما آنچه درواقع محقق میشود ،فاصله زیادی با آنچه مشارکت
نمایند تا اجرای این عقود را با ویژگیهای خود در سطح خرد و وظایف خود در سطح
کالن همراه کنند (طالبی و کیائی ،4934 ،ص.)15
در ادامه با توجه به نمودارهای  1و  ،5عملکرد سیستم بانکی در استفاده از عقد فروش
اقساطی و مشارکت مدنی که به عنوان نماینده بخش تسهیالت انتخاب شده است ،در قالب
نمودار بررسی میشود.

نمودار :1عملکرد عقد مشارکت مدنی در سیستم بانکی ایران به تفکیک گروهی بانکها طی
سالهای4939-4921
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بانکهای غیر دولتی
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بانکهای تخصصی

بانکهای تجاری

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /اثر ساختار تسهیالت بر سودآوری ...

نامیده میشود ،دارد؛ اما بانک ها مجبورند در قراردادهای خود با مشتری تغییراتی را ایجاد
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همانطورکه در نمودار  1مشاهده میشود ،سهم مشارکت مدنی در بانکهای غیردولتی
نسبت به بانکهای تجاری و تخصصی بیشتر و روند آن افزایشی میباشد.

نمودار :5عملکرد عقد فروش اقساطی در سیستم بانکی ایران به تفکیک گروهی بانکها طی
سالهای4939-4921
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بانکهای غیر دولتی

بانکهای تخصصی

بانکهای تجاری

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

همانگونهکه در نمودار  5نیز مشاهده میشود ،سهم عقد فروش اقساطی در بانکهای
تجاری از  %11در سال  4921به  %99در سال  4939و در بانکهای غیردولتی از  %18به
 %49تنزل داشته است .همچنین در بانکهای تخصصی این نسبت در دوره زمانی فوق از
 %19/8به  %19/9افزایش یافته است .عالوه بر اعطای تسهیالت ،عوامل داخلی و خارجی
دیگری نیز میتواند بر سودآوری بانکها مؤثر واقع شود که در ادامه رابطه این عوامل با
سودآوری مطرح خواهد شد.

رابطه تسهیالت اعطایی با سودآوری
تأثیر عقود مبادلهای و مشارکتی بر سود بانکها یا به تعبیر بهتر ساختار تسهیالت بر
سودآوری بانکها متأثر از نرخ سود عقود مبادلهای میباشد؛ بهطوری که هرگاه نرخ سود
عقود مبادله ای بر اساس خواست نظام بانکی تعیین شود ،معموالً سهم عقود مبادلهای در
تخصیص منابع باالست و هر زمان این نرخ به صورت دستوری تعیین شده و تفاوت
فاحشی با متغیری مثل تورم داشته باشد ،سهم عقود مشارکتی در تخصیص منابع افزایش

می یابد .بدیهی است ،چون ماهیت عقود مشارکتی با نرخ سود متغیر سازگار است ،در
شرایط نرخ دستوری و تورمی ،بانکها آزادی عمل بیشتری نسبت به عقود مبادلهای دارند
و لذا نرخهای باالتری را در تخصیص منابع به جای نرخ سود عقود مبادلهای مطالبه
میکنند .به صورتی دیگر میتوان اینگونه بیان نمود که تأثیر عقود مبادلهای بر سودآوری
بانکها از آن جهت است که با توجه به آزادی عملی که بانکها دارند ،وقتی نرخ سود
عقود مبادلهای به نفع بانکهاست ،بیشتر تمایل دارند از طریق عقود مبادلهای تسهیالت
بدهند و وقتی نرخ سود عقود مبادلهای به نفع آنها نیست ،تمایل بانکها بیشتر به سمت
عقود مشارکتی است .به عبارت دیگر در رابطه با عقود مبادلهای میتوان گفت که با توجه
به اینکه قراردادهای عقود مبادلهای با نرخهای سود م عین منعقد شده و در مقابل آن وثیقه
موضوع ،بانک نرخ سود ثابتی را در نظر میگیرد و بسته به رفتار اقتصادی بانک ،ممکن
است بانک ریسکپذیر یا ریسکگریز باشد؛ بهطوریکه اگر ریسکگریز باشد ،به سمت
عقود مبادلهای مبادرت میورزد و سعی خواهد کرد سودآوری خود را از طریق این
قراردادها افزایش دهد و اگر ریسکپذیر باشد ،سودآوری بانک از طریق این قرارداد کاهش
خواهد یافت؛ به عبارت دیگر از این عقود در اعطای تسهیالت استفاده نخواهد کرد.
ولی در رابطه با قراردادهای مشارکتی اوالً نرخ سود متغیر است .ثانیاً به علت رابطه
شرکتی بانک با گیرنده تسهیالت وثیقه معنا ندارد (در عمل وثیقه میگیرند و از بانکداری
اسالمی فقط جهت افزایش نرخ نسبت به عقود مبادلهای استفاده میکنند) و بانک همانند
صاحب پروژه و سرمایهگذار در پروژه به شمار میرود و این باعث میشود که ریسک
بانک در عقود مشارکتی افزایش یابد که میتوان گفت در صورتی که ریسک قراردادی
بیشتر باشد ،بانک نرخ سود بیشتری را معین خواهد نمود تا سودآوریاش بیشتر شود .الزم
است یادآوری گردد که رفتار اقتصادی بانک نیز در این مورد ممکن است دخیل باشد،
یعنی بانک ریسکپذیر یا ریسکگریز باشد؛ بنابراین با توجه به مطالب فوق علت عمده و
نحوه چرخش بانکها در برخورد با نرخ سود به این صورت است که چون نرخ سود عقود
مبادلهای ثابت است ،امکان تغییر آن وجود ندارد؛ اما در مورد عقود مشارکتی نرخ سود در
دست خود بانکها می باشد و فقط کافی است این نرخ کمتر از نرخ عقود مبادلهای باشد.
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بنابراین در عقود مشارکتی هر نرخی را میتوان بر مشتری تحمیل کرد؛ ازاینرو چنانچه این
چرخش بانکها در سودآوری مؤثر باشد ،باید ساختار تسهیالت بر سودآوری و عملکرد
بانکها معنادار است.

رابطه بین نسبت بدهی به کل دارایی و سودآوری
یکی از معیارهای تعیینکننده سودآوری ،نسبت بدهی به دارایی میباشد .مدیران به دلیل
مزایای تأمین مالی از طریق بدهی ،تمایل دارند از این طریق نیازهای مالی بانک را تأمین
کنند؛ اما تأمین مالی از طریق بدهی ،هزینه بهره را در پی دارد که این موضوع باعث خواهد
شد بانکها بخشی از درآمدهای خود را در سالهای آینده صرف پرداخت هزینههای تأمین
مالی نمایند که درنتیجه سود آوری آینده آنها را کاهش خواهد داد .البته تأثیر این تأمین مالی
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را میتوان به دو صورت مطرح کرد :اگر این تأمین مالی کمهزینه باشد ،منجر به افزایش
سودآوری خواهد شد؛ زیرا نسبت بدهی یک منبع ارزان تأمین مالی محسوب خواهد شد؛
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ولی اگر تأمین مالی پر هزینه باشد ،نسبت بدهی به دارایی ،سودآوری را کاهش خواهد داد.

رابطه بین نسبت کل سپرده به کل دارایی و سودآوری
سپردهها منبع اصلی تأمین مالی هستند که به عنوان یک بدهی در نظر گرفته میشوند و
بسته به نرخ سود سپردهها سودآوری بانک میتواند کاهش یا افزایش یابد.

رابطه نسبت سرمایهگذاری به کل دارایی و سودآوری
بانکهایی که نسبت سرمایهگذاری به دارایی باالتری دارند ،دارای ثبات و امنیت بیشتری در
بحرانهای مالی خواهند بود؛ بهگونهایکه در مقابل زیانها و بازپرداخت بدهیهای خود
نگرانی کمتری خواهند داشت .نگهداری بیش از حد سرمایه و نقدینگی سبب کاهش
ریسک و کاهش بازده مورد انتظار بانک میشود .البته این امر ممکن است بانکها را به
پذیرش ریسک بیشتر در پرتفوی داراییهایشان از راه افزایش پرداخت اعتبار و تسهیالت و
وامها به امید حداکثرکردن بازدههای مورد انتظار و افزایش درآمد بانک تحریک کند.
بنابراین بین نسبت سرمایهگذاری به کل دارایی و سودآوری بانک احتماالً ارتباط مثبت
وجود خواهد داشت.

رابطه رشد اقتصادی با سودآوری
افزایش  GDPو توسعه اقتصادی منجر به ایجاد شغل و کاهش بیکاری میگردد و درنتیجه
منجر به افزایش پسانداز بانکها میگرددغ بنابراین افرادی که وارد فضای کسب و کار
شدهاندف از بانکهایی وام میگیرند که سود خود را بیشتر از طریق حاشیه درآمد خالص
افزایش دادهاند؛ پس انتظار میرود در کشورهایی با  GDPباال ،بیکاری کاهش یابد و نتیجه
آن قرضگیری باال و نرخ معوق پایین است که منجر به این خواهد شد که بانکها عملکرد
باالیی داشته باشند .به بیان دیگر در دوران رونق ،بانکها با سهولت بیشتری میتوانند
سرمایه الزم را از طریق بازارهای مالی فراهم کنند و درنتیجه از توان بیشتری برای مقابله با
ریسکهای احتمالی برخوردار خواهند بود .از سوی دیگر در زمان رکود اقتصادی ،هزینه
نههای بیشتری متحمل شوند و چون در این مواقع ،احتمال نکول بازپرداخت وام
هزی 
افزایش مییابد ،بانکها در شرایط نامناسبی قرار گرفته ،کارایی الزم را برای مدیریت و
افزایش سودآوری نخواهند داشت.

ارائه مدل و نتایج
دادههای مورد استفاده در این مقاله دادههای پانل دیتا برای یک دوره دهساله طی سالهای
 4939-4921از یک نمونه منتخب از بانکهای خصوصی در ایران میباشد .دادهها از
صورتهای مالی بانکها* استخراج شده است .مدل کلی مقاله به صورت زیر میباشد:
() 1

y it   0   1Ins it   2Cpa it   3 Inta it   4 Dta it   5 Debet it   6GDPt  U it

که در آن

برداری شامل بازده دارایی ( ،)ROAبازده حقوق صاحبان سهام ()ROE

و حاشیه سود خالص ( )NIMبرای بانک  iدر زمان  tمیباشد .نرخ بازده دارایی ()ROA

یکی از نسبتهای مالی است که نشان میدهد بهطورمتوسط بازای هر واحد دارایی چند
واحد بازدهی یا بازگشت از طریق کسب سود وجود دارد .نسبت بازدهی دارایی به عنوان
شاخصی برای نمایش سودآوری نهادها و مؤسسات مالی و همچنین بانکها در نظر گرفته
* .اقتصاد نوین ،پاسارگاد ،پارسیان ،تجارت ،سامان ،سینا ،صادرات ،کارآفرین و ملت.

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /اثر ساختار تسهیالت بر سودآوری ...

تأمین مالی برای بانکها افزایش مییابد و درنتیجه بانکها برای افزایش سرمایه باید
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میشود (شاهآبادی و ثمری ،4938 ،ص .)49نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ( )ROEبه عنوان
نرخ بازده ارزش ویژه نیز شناخته میشود .با استفاده از این نسبت سود بانک در ازای هر
ریال سود صاحبان سهام محاسبه میشود؛ به این ترتیب که سود پس از کسر مالیات بر
حقوق صاحبان سهام تقسیم میکنند (آقاجان نشایی و همکاران ،4931 ،ص .)1حاشیه سود
خالص ( )NIMیکی دیگر از شاخصهای کارایی عملکرد بانکها برای بررسی درجه
سودآوری است که از تقسیم خالص سود دریافتی به کل داراییها به دست میآید .برای
محاسبه این نسبت در بانکهای ایرانی ،به علت اعمال و اجرای بانکداری بدون ربا ،حذف
بهره و جایگزینی سود به جای آن و عدم تفکیک سود در صورتهای مالی بانکها ،از
تقسیم «سهم بانک از درآمدهای مشاع و درآمدهای حقالوکاله» به داراییهای هر بانک
استفاده شده است (پژویان ،و افسانه ،4921 ،ص .)41متغیرهای مستقل تحقیق نیز شامل
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نسبت فروش اقساطی به کل تسهیالت (  ،) Insنسبت مشارکت مدنی به کل تسهیالت (

 ،) Cpaنسبت سرمایهگذاری به کل دارایی (  ،) Intaنسبت کل سپرده به کل دارایی ( ،) Dta
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نسبت بدهی به کل دارایی (  ) Debetو نرخ رشد اقتصادی (  ) GDPمیباشد.

نتایج تجربی
در این مطالعه تجزیه و تحلیل دادهها مشتمل بر دو بخش زیر است :الف) توصیف دادهها؛
ب) تحلیل دادهها.
ابتدا دادهها برای متغیرهای مستقل و وابسته توصیف شده است .آمارهای توصیفی از
جمله میانگین و میانه و کوچکترین و بزرگترین ،انحراف استاندارد ،کشیدگی و چولگی
برای تمام متغیرها محاسبه شده است .این شاخصها توزیع آماری متغیرها را نشان میدهد.
جدول  :4شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش
بزرگترین

کوچکترین

انحراف
استاندارد

ضریب
چولگی

کشیدگی

9/991

9/911

9/630

6/006

9/990

9/190

9/006

0/000

9/916

9/900

6/601

3/169

66/90

0/000
-1/606

06/06
13/000

متغیر

تعداد

میانگین

میانه

ROA

09

9/910

9/910

9/900

ROE

09

9/661

9/636

9/050

NIM

09

9/965

9/960

9/959

-9/996

Cpa

09

9/000

9/591

6/006

9/990

9/369

Ins
Inta

09
09

9/600
9/111

9/900
9/119

19/90
9/155

9/996
9/930

1/901
9/916

Dta

09

9/609

9/606

9/090

9/109

9/110

-1/066

6/063

Debet

09

9/019

9/060

1/393

9/603

9/903

-3/000

33/960

GDP

09

9/990

9/990

9/990

9/990

9/9991

9/095

3/0906
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با توجه به اطالعات ارائهشده در جدول  4بیشترین مقدار میانگین مربوط به متغیر
نسبت بدهی به کل دارایی و بیشترین مقدار انحراف معیار مربوط به متغیر نسبت فروش
اقساطی به کل تسهیالت می باشد که حاکی از میزان پراکندگی بیشتر این متغیر نسبت به
سایر متغیرهاست .بزرگ بودن میانگین از میانه وجود نقاط بزرگ را در دادهها نشان میدهد.
زیرا میانگین تحت تأثیر این مقادیر قرار میگیرد .در این موارد توزیع دادهها چوله به راست
یا مثبت است؛ در غیر این صورت چولگی منفی یا چپ است.

در این تحقیق برای انتخاب مدل مناسب از میان مدلهای مقید ( )Pooledو مدل نامقید
( )Panelاز آزمون  fلیمر و برای انتخاب مدل ،میان اثرات ثابت یا تصادفی از آزمون
هاسمن استفاده شد و نتایج آزمونها در جدول  8نشان داده شده است.
جدول :8نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن

شاخص سودآوری

 Fلیمر

احتمال( Fلیمر)

هاسمن

ROA
ROE
NIM

10/39
3/10
5/51

9/999
9/999
9/999

9/999
9/999
9/999

احتمال (هاسمن)
1/999
1/999
1/999
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نتایج آزمون لیمر نشان می دهد که فرضیه صفر مبنی بر برابری عرض از مبدأ با احتمال
 35درصد اطمینان برای هر سه مدل رد شده است .بر این اساس الگوی مناسب برای
برآورد مدلهای مورد بررسی ،روش دادههای پانل است؛ بنابراین برای انتخاب نهایی به
منظور تخمین دادهها ،از آزمون هاسمن استفاده میشود .نتایج آزمون هاسمن نشان میدهد
که فرضیه صفر مبنی بر تصادفیبودن مدل رد نمیشود .بر این اساس الگوی نهایی برای
برآورد مدلهای مورد بررسی ،مدل اثرات تصادفی خواهد بود .در ادامه در جدول  9نتایج
برآورد هر سه مدل نشان داده شده است.
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آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن
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جدول  :9برآورد مدل
متغیر

 ROE ،ROAو NIM
ضرایب متغیرها
مدل ROE
مدل ROA

C
Cpa
Ins
Inta
Dta
Debet
GDP
آمارهF
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به روش پنل دیتا و اثرات تصادفی

9/950535
()9/90
9/910600
()9/999
-9/990656
()9/999
9/030061
()9/999
-9/963063
()9/911
-9/963000
()9/993
3/666055
()9/901
3/00
()9/991

-9/650190
()9/166
9/153030
()9/999
-9/930953
()9/999
3/600099
()9/991
-9/666919
()9/999
-9/660000
()9/999
0/111650
()9/990
131/00
()9/91

مدل NIM
-9/995966
()9/039
9/961936
()9/999
-9/995010
()9/995
1/910606
()9/999
-9/935303
()9/916
-9/190001
()9/990
3/303015
()9/993
6/60
()9/91

مأخذ :محاسبات پژوهش

نتایج حاصل از برآورد مدل نشاندهنده آن است که یک رابطه مثبت و معناداری بین
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مشارکت مدنی و معیارهای سودآوری  ROE ،ROAو  NIMوجود دارد .با توجه به اینکه
در عقود مشارکتی نرخ سود مشخص نیست و بنابراین ریسک مربوط به آن نیز باالست،
بانکهای خصوصی در ایران نرخ سود باالتری را برای این عقود تعیین خواهند نمود تا
سودآوری خود را افزایش دهند.
در رابطه با فروش اقساطی هم مشاهده میشود بین این عقد و معیارهای سودآوری
 ROE ،ROAو  NIMرابطه منفی و معناداری وجود دارد .دلیل وجود رابطه منفی این است
که در عقود مبادلهای سقف سود مشخص است و بنابراین با توجه به این سقف سود
مشخص ،ریسک مربوط به این عقود کم خواهد بود که سبب کاهش سودآوری بانکهای
خصوصی در ایران میشود.
نسبت بدهی به دارایی نیز رابطه مثبتی با معیارهای سودآوری نشان میدهد .دلیل وجود
رابطه مثبت این است که بانکها هرچه با افزایش نسبت بدهی ،سپرده بیشتری را
جمعآوری کنند ،میتوانند با افزایش تسهیالت یا فعالیتهای خدماتی و تولیدی سودآوری
خود را افزایش دهند .همچنین متغیر نسبت سرمایهگذاری به کل دارایی در هر سه مدل
دارای ارتباط مثبت و معناداری با سودآوری میباشند .در رابطه با متغیرهای نسبت سپرده به

کل دارایی و نسبت بدهی به کل دارایی نیز در هر سه مدل مالحظه میشود که تأثیر منفی و
معناداری بر روی سودآوری میگذارد .در مورد متغیرهای فوق میتوان گفت افزایش این
متغیرها توانایی بانک را زمانی که در معرض ورشکستگی قرار دارد یا مواقعی که باید
بدهی غیرمالی را پرداخت کند ،افزایش میدهد .در مورد متغیر نرخ رشد اقتصادی نیز
مشاهده میشود که شرایط رکود و رونق اقتصاد بر روی عملکرد بانکها موثر میباشد؛
بهطوریکه افزایش نرخ رشد اقتصادی باعث افزایش سودآوری بانکها میشود و برعکس.

خالصه یافتهها
در جداول  5 ،1و  1خالصه نتایج تحقیق آورده شده است .جدول  5 ،1و  1بهترتیب
متناسب با شاخصهای سودآوری  ROE ،ROAو  NIMمیباشد.

مشارکت مدنی

رابطه مثبت و معنادار

9/910600

()9/999

تأیید

فروش اقساطی

رابطه مثبت و معنادار

-9/990656

()9/999

رد

نسبت سپرده به کل دارایی

رابطه معنادار

-9/963063

()9/911

تأیید

نسبت سرمایهگذاری به کل
دارایی

رابطه معنادار

9/030061

()9/999

تأیید

نسبت بدهی به کل دارایی

رابطه معنادار

-9/963000

()9/993

تأیید

نرخ رشد اقتصادی

رابطه معنادار

3/666055

()9/901

تأیید

معناداری

تایید یا رد فرضیه

مشارکت مدنی

رابطه مثبت و معنادار

9/153030

()9/999

تأیید

فروش اقساطی

رابطه مثبت و معنادار

-9/930953

()9/999

رد

نسبت سپرده به کل دارایی

رابطه معنادار

-9/666919

()9/999

تأیید

نسبت سرمایهگذاری به کل
دارایی

رابطه معنادار

3/600099

()9/991

تأیید

نسبت بدهی به کل دارایی

رابطه معنادار

-9/660000

()9/990

تأیید

نرخ رشد اقتصادی

رابطه معنادار

0/111650

()9/993

تأیید

متغیر

جدول  :5شاخص ROE
ضریب
فرضیه
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متغیر

جدول  :4شاخص ROA
ضریب
فرضیه

معناداری

تایید یا رد فرضیه
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جدول  :6شاخص NIM
ضریب
فرضیه

معناداری

تایید یا رد فرضیه

متغیر
مشارکت مدنی

رابطه مثبت و معنادار

9/961936

()9/999

تأیید

فروش اقساطی

رابطه مثبت و معنادار

-9/995010

()9/995

رد

نسبت سپرده به کل دارایی

رابطه معنادار

-9/935303

()9/916

تأیید

نسبت سرمایهگذاری به کل
دارایی

رابطه معنادار

1/910606

()9/991

تأیید

نسبت بدهی به کل دارایی

رابطه معنادار

-9/190001

()9/999

تأیید

نرخ رشد اقتصادی

رابطه معنادار

3/303015

()9/990

تأیید

نتیجهگیری و پیشنهادها
همانطورکه بیان شد ،طی سالهای اخیر بانکها گرایش و تمایل بیشتری به اعطای
168

تسهیالت در قالب عقود مشارکتی نسبت به عقود مبادلهای دارند و دلیل آن این است که
هرچند ارائه تسهیالت در قالب عقود مبادلهای ریسک بانکهای وامدهنده را کم میکند،
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ولی این خود باعث میشود که بانکداری به سمت بانکداری سنتی یا غیراسالمی سوق پیدا
کند .از طرف دیگر تمایل بانکها به ارائه تسهیالت در قالب عقود مبادلهای باعث میشود
که وامها بدون ارزیابی طرحهای سرمایهگذاری ارائه شود که نهایتاً باعث متضررشدن
وامگیرنده خواهد شد؛ ولی چنانچه بانکها به عقود مشارکتی گرایش پیدا کنند ،چون بانک
خود در سود و زیان تحقق یافته شریک میشود ،برای افزایش سود حالل سعی میکند و
تأمین پروژههای دارای بازدهی باالتر را بر پروژههای دارای بازدهی پایین ترجیح خواهد
داد .بنابراین دستیابی به سود حالل ،بانکها را به استفاده از عقود مشارکتی سوق داده
است .پس روح بانکداری اسالمی عقود مشارکتی است و سودآوری بانکها به دلیل
حاکمنمودن این روح بر نظام بانکی کشور میباشد؛ همچنین بررسی دادههای مربوط به این
عقود در بانکهای خصوصی نشان داد که بر خالف فروش اقساطی که تأثیر منفی بر
سودآوری داشته است ،مشارکت مدنی تأثیر مثبتی بر روی سودآوری بانکها میگذارد.
دلیل این موضوع آن است که طی این سالها در ایران ،اشخاص حقیقی یا حقوقی برای
اینکه بتواند فعالیت های اقتصادی خود را در جهت بهبودی اوضاع کشور به اجرا درآورد،
باید سرمایه مورد نیاز خود را به طریقی فراهم نماید که برای این منظور از بانکها

درخواست میکنند تسهیالتی را به آنها اختصاص دهند .بانکها نیز با درنظرگرفتن این
موضوع که اصوالً تجربه اشخاص حقیقی یا حقوقی به خصوص دولت که در رأس آنها
قرار دارد ،سرمایهگذاری در فعالیتهایی است که سودآور باشد ،اقدام به اعطای تسهیالت
در قالب عقود مشارکتی بهخصوص مشارکت مدنی که در نظام بانکی کشور ایران حوزه
وسیعی از فعالیتهای اقتصادی را شامل میشود ،کرده است؛ بهطوریکه فعالیتهای
عمرانی انتفاعی ،طرحهای تولیدی ،خدماتی و بازرگانی با مشارکت سازمانهای ذیربط
دولتی ،اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی با همکاری نظام بانکی در
قالب مشارکت مدنی به اجرا در میآید و سود کالنی نیز به دست میآید .همچنین
سرمایهگذاریهای کالن نیز با این عقد انجام میشود که در نتیجه تسهیالت اعطایی در این
میشود .شایان ذکر است که بانک نیز در موضوع مشارکت سهیم شده ،سهم شریک را نیز
در وثیقه خود لحاظ میکند که این امر باعث میشود بانک ریسک کمی را متحمل شود.
همچنین آمار بهدستآمده از تسهیالت اعطایی در کل سیستم بانکی نیز گویای این است که
عقود مزارعه و مساقات استفاده نمیشود؛ همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان
داد استفاده از عقود مبادلهای تأثیر نامطلوبی بر سودآوری بانکها خواهد داشت؛ بنابراین با
توجه به نتایج بهدستآمده پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
با توجه به اینکه اعطای تسهیالت در قالب عقود مبادلهای عموماً به نفع مردم عادی و
در قالب عقود مشارکتی نیز به نفع سرمایهگذارانی است که با سرمایهگذاری خود میتوانند
باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند و خود نیز از سود حاصل از آن بهره ببرند،
توصیه میشود که در اعطای تسهیالت توسط شبکه بانکی توازنی بین انواع عقود به وجود
آید؛ همچنین با توجه به اینکه عقود مبادلهای برای بانکها سودآوری کمتری دارد ،بخش
مستقلی تحت نظارت بانک مرکزی به وجود آید تا نرخ سودی را به منظور ترغیب مردم
به منظور استفاده از تسهیالت فوق مشخص نماید .درواقع این عمل باعث خواهد شد
بخشی از مشکالت مردم عادی از طریق ارائه این تسهیالت برطرف گردد.
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قالب مبالغ باالیی را به خود اختصاص داده ،در مقابل ،سود زیادی هم از آن حاصل
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